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  كلمات يف البداية 
  

 ..!!آان جمال عبد الناصر ارهابيا، وسفاحا، وآان االخوان المسلمون ابرياء ومسالمين 

م عصف بكل معارضيه      د       : أحرق عبد الناصر القاهرة ، ث يهم ، ووضعهم في السجون بع رى عل افت
 .!ار بطلها ليطلق عليه الرصاص تمثيلية اعدها، واخت

م       ه فسكت ، وعذب فل وآان بطل التمثيلية سمكريا شابا، صديقا له، متقنا لدوره المسرحي ، قبض علي
يبح بالسر، وحوآم فتكتم القصة، وحكم باالعدام ، فظل مخلصا لدوره، واعدم وهو صامت، وهكذا تكون  

 .. !!ويكون الوفاء.. الصداقة

ل     وراح محمود عبد اللط ان التمثي ك حوآم وسجن وعذب عدد       .. يف ضحية للشهامة واتق وبسبب ذل
ادوارهم      وا ب ل ، واعترف وا التمثي م يحترف ذين ل ري ، ال ا الس ة واعضاء جهازه ادة الجمعي ن ق ر م .. آبي

  !!وارشدوا الى ماجمعوه من سالح 

م     وقراءة سريعة لصفحات ال.. وابرياء من االرهاب.. االخوان المسلمون مسالمون  م ل د انه اريخ تؤآ ت
فوا اسرا اء ، ورجاال.. ينس اال، ونس ات الشرقية، .. اطف ود وشرآة االعالن ارة اليه ينما، وح ي دور الس ف

 ..ومحالت شيكوريل وغيرها

م ضدهم    ة المستشار     .. أبدا لم تمتد ايديهم بالرصاص ليستقر في صدر قاض بريء حك م ليسوا قتل فه
 ..ناسفي محكمة مصرمن قبل ، ومن بعدالخازندار امام بيته في حلوان ، وال

ال النقراشى               ة ليغت د اخلي ى وزارة ال دى مالبس ضابط شرطة ، وتسلل ال ذي ارت نهم ال دا م ليس واح
 ..!!رئيس الوزراء 

ا      يارته، ومن فيه .. والجماعة لم تدبر قتل رئيس الوزراء ابراهيم عبد الهادي فاصابت الرصاصات س
 !!ورئيس مجلس النواب .. السائق

 !! يجب ان نكذب تماما ان قرار حل الجماعة قبل الثورة آان سببه االرهاب 

ة         ا ، وعدوانا، تهم ا ظلم ورة ، فينسب اليه د الث جماعة في مثل هذه الوداعة والبراءة تلفق لها التهم بع
ام         رتين احداهما ع از سري ، م اعداد مؤامرة قتل ، ونسف ، وتدريب افراد وتخزين اسلحة، وانشاء جه

  .١٩٦٥والثانية عام  ١٩٥٤

وا      ر ممن ترب ه نف وصفحاتهم مازالت تقطر دما حتى االمس القريب جدا، قتال، وتدميرا، وتآمرا، قام ب
م واصلوا      كرية، ث ة العس ة الفني ي الكلي ة، ف ة الجمعي د اجنح انوا اح رهم ، وآ بعوا بفك ي احضانهم وتش ف

ال     ه خ ين اسرته واوالده الن ية، وارادوا ان     اسلوبهم بخطف عالم جليل من ب وه بوحش رأي ، وقتل فهم في ال
ى انفسهم اذ يصفون      ابهم ال د اره تصفية   -يشيعوا الفزع والخوف ففجروا قنابل في عدد من االماآن وامت

 .. !!معارضيهم، والخارجين عليهم -جسدية

ع العص      دا والترف ف اب تخدم العن يهم ، التس ب ال ي تنتس المية الت ات االس اء الن الجماع م ابري ي، وه
 !والمطاوي ، والسكاآين في الجامعة ضد الطالب ، بل وضد الطالبات ايضا 
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ى نقيضها   ذين يرفعون        ... تبدلت الحقائق ، وتحولت االمور ال ا، من ال وم زورًا ، وبهتان ا آل ي نقرؤه
 ..علم الدين هوية تفرض الصدق ، وتلزم به 

اعهم اق  دهم واصحابهم، واتب م ومؤي ة، ه تهم الشرس و ان هجم جنهم ول ة وس ى حل الجمعي تصرت عل
وا    وتعذيبهم لكان ثأرا شخصيا مقبوال ، فال نطلب منهم ان يرتفعوا فوق احزانهم، ومحنتهم الخاصة، ليقيم
ادة اهللا ،         ة يخلصون في عب اة حقيق انوا دع بشمول وموضوعية الذين يتصدون للعمل العام ، خاصة اذا آ

  .. ويتجردون من آل األهواء الدنيوية 

تهم الحاشدة     غريب ا ة، وهجم تهم الكثيف الم     -ن تكون حمل  -بكل االصوات واالدوات والوسائل ، واالق
واد    اة بالس ة، مغط ة بالمحن دم ، مجلل ا اال مصبوغة بال اريخ مصر اليرونه ن ت ة م ة آامل ى حقب م .. عل ل

به           حائفهم وآت ي ص ون ف دثون ويكتب م يتح دًا ، فه را واح روا نص دة ، وال ذآ ة واح وا بمكرم . م يعترف
 !!ويقولون في خطبهم فقط عن الطغيان ، والجبروت ، والطاغوت 

آذن   فال حقول ازهرت، والمداخن انبتت ، والمدارس غرست ، والبيوتا اضاءت بالعلم والعمل ، والم
رفهم ،        م وش وبين ، بالده عفين والمنه ترد للمستض داه يس ردد ص يدًا ت ت نش ر تغن ت ، وال اهللا أآب ارتفع

 ..  وثرواتهم 

تالءم   : شيئا واحدًا، لقلنا  -انهم هدموا اشياء، وامتدحوا لو ه وي اصحاب رأي ، ودعاة مبدأ ايدوا مايوافق
ا حدث     .. معه، وانهالوا على مادون ذلك ، ولكنهم آرهوا آل شيء ، وهاجموه  وا آل م ه  .. بل وجرم آل

 ..  بال استثناء 

دعونن    ذي ي دين ال ادة       عبد الناصر آان مع الفقراء، فهل يكون ال وم ، وس ة الق ه يقف في طابورعلي ا الي
 ..  قريش، واثرياء المجتمع 

ًا ، وتشريعا ، وانصافا            ا وعدال، ومع الفالح تمليك مع آل   .. عبد الناصر آان مع العامل عمال وحق
 .الضعفاء لياخذ حقهم من االقوياء ، افتراهم يفسرون الدين بغير ذلك 

ليحمل عصاه على آتفيه ويرحل من مصر والجزائر ، من   عبد الناصر آان ضد االستعمار، ويحاربه
ان     … فلسطين والخليج  واال ، فهل آ ه أم من آل مكان يستذل شعبا ، ويلوث عرضا وأرضا ويمأل خزائن

اتهم    دتهم امه لمحمد رسول اهللا والذين معه موقف مخالف ، لنهب ثروات المسلمين ، واستعبادهم ، وقد ول
 …  احرارًا 

ان  .. انوعبد الناصر آ ديد االخالص        .. وما اآثر ما آ ر االنجاز، عظيم المجد ، ش ان آبي ان  .. آ وآ
 ..ايضا آبير االخطاء

تهدف  ه االن التس ة علي اتورا" والحمل د   " ديكت دح ، واش ر واف اهو أآب ى م د ال ل تمت ز، ب ارهب وانج
ة، والنسمة   خطرا، مستهدفة هدم مرحلة، واقتالع فكر، وتدمير بنيان باآمله، ليس فيه ومضة ض  وء واهي

يطة   ق بس ا .. ح ده يوقفن ك وح ارى -وذل ا       -حي ل ربم ه ، ب ن ادراآ ز ع رك ، ونعج دف والمح ام اله ام
 ..!!نستبعده

انوا يحاولون    لم يكن االخوان المسلمون ابدا يدافعون عن رأيهم بالرأي ، والحجة، والمنطق، ولكنهم آ
با لعنف واالغتيال ، وواجههم دائما نفس .. تدمير،  بالرصاص وا لتخريب وا ل..باستمرار فرضه بالقنابل

 ..السالح الذي اشهروه ، فارتد اليهم قبل الثورة ، وبعدها

بابا     ادوا ش رة ، وق ولم يتعلموا ابدا من دروس التاريخ وعبره ، فاوقعوا انفسهم في المحنة المرة تلو الم
 .. بريئا اليها ، فكانوا مسؤولين عنها ، بادئين باالعتداء 
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فخروجهم على القانون يزيدنا تمسكًا به، .. اليبرر ذلك ابدا ما اتبع ضدهم من ظلم او عنف او تعذيبو
 ..ليكون القانون وحده وسيلتنا العادتهم الى طريق الصواب 

  ..!ان االخوان المسلمين ، لم يكونوا بمنأى عن التآمر، والقتل واالرهاب: وبكل الصوت العالى اقول 

ا   ام، وبعض ع ذ ع فحات الماضي      من ى ص ت ال ة ، رجع اريخ العاتي م الت ة ظل ة حمل ي مواجه م، وف
ق في السحاب ات تحل دا عن نظري ق بعي ع التطبي تلهمها الصواب، خالل واق دم .. اس ا أن اق وآنت عازم

دف   ا اليه اءت ان يطوى ، ليخرج آتاب ن الظروف ش ي احدى المجالت، ولك ه مسلسال ف ماتوصلت الي
د           تشهيرا باحد، واليصدر لح ذين سيطلون بع د ال ة صغيرة ومتواضعة، عن ل مكان ا ليحت ساب احد ، وانم

وا     امهم ، وان يقلب اجيال على تلك المرحلة من حياتنا، ولهم علينا مسؤولية ضمير، ان تكون آل اآلراء ام
ات             دا عن الغاي ا بعي ة ، ويتوصلون اليه ى الحقيق دون ال دتهم فيهت .. في وجهات النظر لعل اهللا يضيء افئ

 ..زهة عن اهواء العواطف من

دل         داءات الحق ، والع ديك ، هي احدى ن ين ي ذين      .. ان الصفحات التي ب وحتى النكون من هؤالء ال
لم  " ارتفع صوت محمد بن عبد اهللا  دما       " صلى اهللا عليه وس دا عن ذرا ، ومتوع واجهتهم محذرا ومن في م

  ".. لعن اهللا قوما ضاع الحق بينهم " دوت آلماته 

 عبد اهللا امام                                                                                     
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 .  جذور االرهاب

  

 .قصة طويلة... قصة االخوان المسلمين الذين بدأوا في االسماعيلية وعلى مقربة من قوات االحتالل 

ا تطالب        فقد بدأوا قبل الثورة بسنوات آجمعية اسالمية ص   ا المرحوم الشيخ حسن البن دعو اليه غيرة ي
  . هدفها االرشاد، واقامة المساجد، وبناء المدارس .. باالمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ا          ر له اء اول مق ه لبن اة السويس بخمسمائة جني راض بعض     .. وقد تبرعت لها شرآة قن ار اعت ا اث مم
 .آره الشيخ البنا في مذآراته االعضاء، الن الشرآة استعمارية، على حد ماذ

دة      د معاه د بع ك ، والوف ى السطح،       ١٩٣٦وعندما اشتد الصراع بين المل ظهرت جماعة االخوان عل
اه،            ذا االتج ة رفضوا ه ى ان مجموعة من اعضاء الجمعي ا حت اهر باش قريبة جدا من رجل الملك علي م

 .بالملك وبعلى ماهرووجهوا الى المرشد انذارا يطالبون فيه بقطع عالقة الجمعية 

م    .. ولكن المرشد، رفض االنذار، وطرد المعترضين  ه انه وآتب احدهم مقاال باسباب االنقسام ذآر في
اهر   ي م ة للقصر ولعل ة موالي وا الن الجمعي ي بعض   .. خرج رى خاصة بالتالعب ف بابا اخ روا اس وذآ
 .االموال، وحمايته لبعض العناصر غير االخالقية

اهير،         آان الملك، في صراع ه مع الوفد، قد حاول انشاء احزاب سياسية تمتص سخط وغضب الجم
 .فاحتضنت السراي جمعية االخوان .. مثل حزب الشعب وحزب اإلتحاد، ولكن هذه المحاوالت فشلت 

ه            ق عالقت ى توثي ك يتجه ال د ذل ك بع ا المل د رأين دئي، فق والن السياسة متقلبة لم تكن تخضع لمنطق مب
 .ا، النهما تمثالن القوة الجديدة في مواجهة االنجليزبالمانيا وايطالي

دعم           ا ال ا تتلقى منه ا وانه اون مع ايطالي ا تتع لمين بانه وفي هذه االثناء برز اتهام جمعية االخوان المس
اروق       .. المالى ة بف دة وحميم ة جي ى عالق ا     .. واستمر االخوان المسلمون عل ا تخصص مؤتمره ى انه حت

 .حتفال باعتالء جاللته العرش الرابع لغرض واحد هو اال

اتفين      " االخوان  " وبعد احتفاالت متنوعة ومتعددة تجمع  دين ه ات قصر عاب د بواب ا،   " عن نهبك بيعتن
وله    اب اهللا ررس ى آت ا عل ي   " ووالءن بالغ ف دة ال رت جري مبر  ٢٠وذآ ف    ١٩٣٧ديس دما اختل ه عن ان

اتفين    . النحاس الثسعب مع : النحاس باشا مع القصر خرجت الجماهير تهتف  ه ه ا رجال : فسير الشيخ البن
 " .اهللا مع الملك "

ة   ة الشعبية  وآانت         " ودخلت جماعة االخوان معارك سياسية عنيف ل االغلبي ان يمث ذي آ د ال ضد الوف
 .٢٨/٨/١٩٤٦صوت االمة  -"بسقوط صنيعة االنجليز" زيارات الشيخ البنا تقابل في االقاليم بالهتاف 

ب  ين " وآت د حس اة  "احم و  ١٧، مصر الفت ي  "  ١٩٤٦يولي ة و ف د الرجعي ي ي ا اداة ف ان حسن البن
  " .الراسمالية اليهودية وفي يد االنجليز وصدقي باشا 
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  صادق الوعد... اسماعيل

ام      وزارة ع ا ال دقي باش ماعيل ص ولى اس دما ت رية   .. ١٩٤٦عن ة المص ة الوطني ان الحرآ ط غلي وس
ا زيارة مقر جماعة االخوان المسلمين في الحلمية الجديدة ، ووقف آان اول ماقام به صدقي باش. بالرفض

ول        وزارة ويق ولي ال واذآر في   :" احد قادة االخوان في الجامعة يهنىء جالد الشعب اسماعيل صدقي بت
ايروي طارق البشري    " الكتاب اسماعيل ، انه آان صادق الوعد وآان رسوال نبيا  ام  "على نحو م  ٤٦ع

 " . ١٩٦٥ي  طليعة فبراير في التاريخ المصر

اق    ٢١آان الطلبة والعمال قد آونوا لجنتهم الوطنية الشهيرة يوم  فبراير وانشق االخوان وشكلوا باالتف
 ".باللجنة القومية " مع صدقي والقصر ما اسموه 

ل المرشد    " ١٩٥٥الجمهورية يوليو " ويذآر آريم ثابت المستشار الصحفي للملك في مذآراته  ه قاب ان
عام للتوسط لدى النقراشي اليقاف تدابير حل ومصادرة جماعة االخوان وذآر البنا في تقريره بضرورة  ال

ذآرات   ".. تكون عونا آبيرا للملك والعرش في مقاومة الشيوعية " عدم حل الجماعة النها  ة م وفي ترجم
ان  يتضح ا" " ١٩٧٧يناير   -الطليعة -وحيد محمد عبد المجيد" الملك السابق فاروق  ن مخطط السراي آ

ام في معسكر          الي احداث انقس د ، واليسار، وبالت ة الوف تشجيع نمو حرآة االخوان لكي يضرب بهم حرآ
ا ان       دة التى يمكنه ة الوحي م الهيئ القوى الشعبية وأضعافه، وآان فاروق يحدث مستشاريه، بان االخوان ه

و  " " تنافس الوفد على الصعيد الشعبى داء      وآان من عوامل ضعف نم ا موقف الع ة االخوان اتخاذه حرآ
 " .الصريح من آافة قوى الحرآة الوطنية واولها الوفد

ه اال االخوان         دفاع المشترك رفضها الشعب آ دة لل .. وعندما عقد صدقي باشا مع بيفن مشروع معاه
يفن    " : " مذآراتي بين عهدين " ويقول صالح الشاهد في   انه عندما توصل اسماعيل صدقى مع مستر ب

عبية ذات وزن،     دة ش لمين قاع وان المس وهم ان االخ روعهما ت وط العريضة لمش ى الخط اهم عل ى التف ال
ا   فاستدعى المرشد العام بعد وصوله من لندن بساعتين ، واطلعه على مشروع االتفاقية قبل ان يطلع عليه

ا           ى المشروع ، وهن ه عل ى موافقت م وحصل عل ه في الحك احس المرشد    النقراشي وهيكل ، المشارآين ل
ذهب     ب ان ي ا ، فطل ة النحاس باش ه مقابل ة ان عرض علي زاب لدرج وق االح ا ف ه اصبح زعيم ام ان الع
ام ان   النحاس باشا اليه، ولما اشتدت المظاهرات الشعبية ضد المعاهدة ، طلب صدقي باشا من المرشد الع

اهي           ة الجم دار المكشوفة ليعمل عل تهدئ ا الحكم ليم زآي باش يارة س ام    يرآب س ر، واستجاب المرشد الع
 " .لطلب صدقى 

ادات   رئيس الس ول ال رية " ويق ورة المص رار الث ه " اس نة  " ان ر س ي فبراي ثال  - ١٩٤٦ف ت  -م وقع
ى السلطة وفي خالل             دهم عل ة الشعبية ، وحق ارت حماسة الضباط للحرآ حوادث الجامعة المشهورة فاث

ين      ة ب ت المهادن ة ، وقع ذه الحرآ ت ه ي تل ام الت ذه    االي دت ه لمين ، فاي وان المس ة االخ دقي وجماع ص
ين             اقض ب ا التن ة جماعة خارج نطاق الجيش ، اذ وضح في اثنائه اط باي المهادنة دعوتنا الى عدم االرتب
ا   ة له وان آجماع ة االخ ين جماع لمين ، وب االخوان المس ى صلة ب أفراد عل انوا آ ذين آ ضباط الجيش ال

  ".روف ان تهادن حكومة صدقي ضد حرآة الشعب سياستها التي اوحت لها في ظرف من الظ

  ..المرشد وجهازه

ع      افة تمن وانين الكش حرصت الجماعة منذ بداية تكوينها ، على ان يكون لها فريق للجوالة، ورغم ان ق
ا ، ونشاطها          ة االخوان آانت تمارس عمله اء السياسي ، اال ان جوال د   . الكشاف من االنتم وتساءل احم

د ان انخرطت في السياسة      حسين في مرافعته ع ة بع ن قاتل النقراشى باشا عن السبب في السماح للجمعي
ة       ذا الجيش من الجوال ا ه ام           . بان يكون له ذا الجيش ، وق ة هي من شجع ه ان حكومات االقلي ويجيب ب

انون وآل    بتمويله باعتباره سالحا ضد الوفد الذي يريدون القضاء عليه بأي ثمن ولو بالخروج على آل ق
 ".ف مألوف عر
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از الخاص  تقط اعضاء الجه ة، ال ين صفوف الجوال لحة.. ومن ب ى مختلف االس وآانت .. ودرب عل
از لكي يجمع االسلحة      ١٩٤٨حرب  ذا الجه وم عدد من ضباط         .. فرصة ه وآانت فرصة ايضا لكي يق

ام شخ  د الع ا للمرش ذي ظل تابع از ال ذا الجه دريب اعضاء ه يهم الضباط االحرار بت ا ف صيا، الجيش بم
ان هذا النظام الخاص ظل سريا بالنسبة     " فابراهيم الطيب احد زعماء الجماعة يقول امام محكمة الثورة 

 ".لقيادة الجماعة ذاتها 

ة     ٤٠/  ٣٩دخلت االخوان سنة   : ويقول الدآنور خميس حميده وآيل جماعة االخوان  رة لغاي د فت وبع
نة  ن    ١٩٤٦س بابا م ا ان ش ن البن تاذ حس ن االس ت م الح    فهم ى الس دربون عل وان يت ث أن .. االخ وحي

 .التدريب اليبيحه القانون ، فكانوا يأخذون بعض االماآن البعيد في قرى الصعيد او في المقطم ويتدربون

اد    ب االرش و مكت ة عض ر الدل ول مني ة    : ويق ا الجماع ا دخلن ودا لم ان موج از آ ذا الجه ا . ان ه واحن
 .الخازندارمنعرفش انه موجود لغاية ماحصلت حادثة 

ابي  : ويقول عبد الرحمن الرافعي" فوجود الجهاز السري اذن آان حقيقة الشك فيها  ان العنصر االره
رأي    داد ال في هذه الجماعة آان يرمي من غير شك الى ان يؤول اليها الحكم ، ولعلهم استبطأوا طريقة اع

  ".السبيل الى ادراك غايتهم العام لتحقيق هذه الغاية عن طريق االنتخاب ، فرأوا ان القوة هي 

  بداية االرهاب

ل    ر القناب تئناف         .. بدأت موجة االرهاب بتفجي ة اس ل محكم دار وآي د الخازن ال المستشار أحم م باغتي ث
ة     ى المحكم ه ال . مصر في الساعة السابعة صباحا وهو خارج من منزله بشارع رياض بحلوان في طريق

تاذ مرتضى المراغي آخر وزراء  روي االس ي وي ه ف ا ذهب الي ه ان حسن البن ك في مذآرات ة المل داخلي
د حل جماعة              ة النقراشى يري يس الحكوم ك ان رئ غ المل ه أن يبل ام وطلب من حلوان وهو مدير لالمن الع
ار    رحمن عم االخوان، وانه يجر الملك الى خصومتهم بما يرسله من تقارير وضعها وآيل الداخلية عبد ال

اننا نستطيع ان نصبر على رئيس الحكومة النه قد يترك : ذ تصرفاته وقال له بانهم يريدون قتل الملك ونب
 :منصبه في أي وقت ، اما الملك فهو باق ، وارجوك احمل اليه هذه الرسالة 

ادي السيارات    "  ى ن ان االخوان المسلمين اليريدون بك شرا، قل له اننا الننبذ تصرفاته ، انه يذهب ال
 "..النوادي الليلية ليسهر فليسهر لسنا قوامين عليه  للعب الورق، فليذهب والى

ك   وعندما ابلخ مدير االمن النقراشي بهذه الرسالة هز راسه استخفافا ورفض ان يرسل تقريرا الى المل
ان    تئناف آ قائال هل تريد ان تقر االرهاب وتريد ان تعترف بشرعيتهم لقد قتلوا مستشارا من محكمة االس

ل  يترأس محكمة الجنايا ت النه حكم على بعضهم بالسجن ، فهل تسمح لهذه الجماعة ان تتمادى الى حد قت
 ".انها رصاصة او رصاصتان في صدري .. وانا اعرف ديتها.. البد لي من حلها.. القضاء

رهم خصوما     ويقول مرتضى المراغي ان االخوان المسلمين آانت لهم محكمة تنعقد لمحاآمة من تعتب
ار   لها او خونة في حق ا لوطن والدين ، وحين تصدر حكمها على احد منهم بالقتل او نسف داره فهي تخت
ائل الجماعة للسيطرة    .. بضعة من الشبان لذلك ويصف بناء على تقرير قدمه احد ضباط الداخلية عن وس

ق في الحجرة             ا البخور يعب ق فيه ة يطل د حجرة تضاء بشموع قليل على الشباب الذين يتم تجنيدهم بان تع
د       وتن ى الحجرة عن دخول ال ؤمر الشباب بال طلق في ارجائها سحبه مضفيا عليها رهبة المعبد وقداسته، وي

يال عن االرض مفروشة بالسجاد،         ة قل منتصف الليل بعد ان يخلعوا نعالهم خارجها ليجدوا منصة مرتفع
ت     اه نصف مغمض وداء عين وة س دي قلنس يخ يرت ا ش ىء عليه واد يتك اة بالس اند مغط ا مس ده وعليه ين وبي

يخ   يخ ، والش ة الش هم قبال اآن جلوس ى ام م ال ن ادخله دهم م د ان يرش ه بع ة، فيجلسون امام بحة طويل مس
ة نصف              ة قراب ه ويمضي في صالتة الخافت ون الشباب تختلس النظر الي يهم وعي اليزال مطرقا ينظر ال

م يف   هم، ث ى لينسون انفس ي أي شيء حت ر ف باب عن التفكي اعة وتنعطل حواس الش ه الس يخ عيني تح الش
ه        ب، ان تحديق اطيس عجي ا مغن ا يشع منه ويحدق فيهم طويال وتنحسر من الرهبة ابصارهم ، آأن له عين
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يم سحبه        دخل رؤوسهم لتخ ه ي فيهم يخدرهم ويسلبهم القدرة على الحرآة و البخور يدغدغ احساسهم وآأن
را في صالته    حان وقت صالة ال: على عقولهم ، ثم يقوم الشيخ متثاقال ويقول لهم  فجر ويصلى معهم ذاآ

دوي         م ت ة ث ة ، وتنتهي الصالة ويصمت بره آيات الذين يقاتلون في سبيل اهللا فيقتلون و يقتلون ولهم الجن
ون   : منه صيحة عالية  تم مستعدون     : هل انتم على استعداد لالستشهاد في سبيل اهللا ، فيقول م ، وهل ان نع

دم المصحف ليقسموا        لقتل اعداء اهللا ، فيقولون نعم ، هل ت ون نقسم ، فيق د فيقول اء بالعه قسمون على الوف
 .استودعكم اهللا موعدنا الجنة: عليه ثم يقول 

 " ويخرجون وفي عزمهم شيء واحد القتل والنسف 

د يكون               ه احد الضباط ق ذي قدم ر ال ذا التقري ول ان ه النص ويق وهذه هي آمات مرتضى المراغي ب
اتال المستشار             مبالغا فيه او فيه شيء من ال   ه ق ذي سار علي يا مع االسلوب ال د يكون متمش ال ولكن ق خي

  .الخازندار، وقد التقى بهما بنفسه في قسم بوليس حلوان عقب الحادث مباشرة 

  حل االخوان المسلمين

هريوليو  ي ش يكوريل     ١٩٤٨ف ل ش ى مح ديناميت ف ن ال حنة م رت ش ع  . انفج الي وق هر الت ي الش وف
ه      ... ايون وجاتينوانفجاران في محلي بنز ود ترتب علي وفي سبتمبر وقع انفجار شديد هائل في حارة اليه

ازل و  ة من ار اربع يال واصابة  ٢٠انهي رآة   .. ٦٦قت ى ش ي مبن ديد ف ار ش ه حدث انفج هر نفس ي الش وف
 ..االعالنات الشرقية

ذآرة حول جماعة االخوان         ة لشؤون االمن م لمين  واعد عبد الرحمن عمار وآيل وزارة الداخلي المس
ا  ال فيه ذ     " ق يلة لتنفي رام وس ذت االج ا اتخ اب وانه القوة واالره ى ب ى الوصول ال ي ال ة ترم ان الجماع

م     يهم اس ت عل ائها اطلق ن اعض بابا م دربت ش دافها ف ة " اه وم   " الجوال ية تق ز رياض م مراآ أت له وانش
اعد   ا وس ات وتخزنه ل والمفرقع لحة والقناب ع االس كربة واخذت تجم دريبات عس ك ظروف بت ى ذل ها عل

  .. حرب فلسطين 

ا الجماعة    دد     " واستعرضت مذآرة مدير االمن العام الحوادث التي قامت به ا يه بحيث اصبح وجوده
ذه      االمن العام والنظام تهديدا بالغ الخطر، وانه بات من الضروري اتخاذ التدابير الحاسمة لوقف نشاط ه

ماتكون الى هدوء آامل ، وامن شامل ضمانا لسالمة      الجماعة التي تروع امن البالد في وقت هى احوج
  ..اهلها في الداخل وجيوشها في الخارج 

ورج     ك ج دق المل فت ايضا فن د نس ة ، فق ا الجماع ي قامت به ة الت رائم االرهابي ذآرة الج ددت الم وع
دة الجماعة،      ى تبرعات واشتراآات لجري  باالسماعيلية وآانت تهدد اصحاب المنشآت بقصد الحصول عل

ذآرة معلومات عن االسلحة التى ضبطت        .. واعتدت على رجال االمن اثناء تأدية وظائفهم   وذآرت الم
 .ومنها مستودع السالح بعزبة الشيخ ممد فرغلي، وضبط مصنع المتفجرات باالسماعيلية.. لدى الجماعة

امرا عسكريا وبناء على هذه المذآرة اصدر رئيس الوزراء والحاآم العسكري محمود فهمي النقراشي 
ي  مبر  ٨ف ة      ١٩٤٨ديس ة المخصص الق االمكن ا واغ ادرة امواله لمين ومص وان المس ة االخ ل جمعي بح

 ..لنشاطها

ف    ة روز اليوس ت مجل مبر ١٥" وقال ل      "  ١٩٤٨ديس ت آ ك ليس ار ب ا عم ي ذآره باب الت ان االس
لكنهم فشلوا في انجاح االسباب، فان االخوان حاولوا الوصول إلى الحكم مرتين عن طريق االنتخابات ، و

وزارة      ى مقاعد ال مرشحيهم، وانهم وجدوا ان الطريق الطبيعي لالستيالء على الحكم بالقوة هو الزحف ال
ان        ا، وآ ة ايطالي ى حكوم آا فعل موسوليني عندما زحف الى روما في موآب من انصاره ، واستولى عل

ام    الموعد الذي حدده االخوان لالستيالء على حكم مصر هو يوم م  وبر ع ام اآت خالل اجراء    ١٩٤٩ن أي
 ..االنتخابات القادمة
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ون مراآز صغيرة في آل               ين يحتل ار انصار معين وم بجمع السالح، واختي ذا الي تعداد له وقد بدأ االس
ة    ل، ودور الحكوم مرفق من المرافق العامة آمصلحة السكك ا لحديدية، والتلفونات والمياه، وشرآات النق

 والمصانع االهلية 

ات     " ابالت  " ووضعت الخطط على الورق ، وبلغ من دقة الخطط ان اعدت رسوم السالك التلفون الك
 .الممتدة تحت االرض والتى توصل الى تليفونات بعض المراآز الهامة" 

يش        اآم تفت االت ومصادرات ومح ذيب واعتق يعترف االخوان المسلمون بما حدث لهم من ارهاب وتع
ا حدث         .. ورة يوليوديمقراطية ماقبل ث* في عصر اطال م ا، وب ذآرون حق ك وي ولكنهم اآلن ينسون آل ذل

 . ولعل هذا التناسى اليكون عن عمد .. خالل الثورة 

ديسمبر آان محمود فهمي النقراشي    ٢٨بعد قرار الحل بعشرين يوما بعشرين يوما بالضبط وفي يوم 
ة ،     ه في وزارة الداخلي ى مكتب دي مالبس        يتجه الى المصعد الذي يوصله ال ه طالب يرت ق علي دما اطل عن

ره    ي ظه الث رصاصات ف وليس ث وليس   .. ضباط الب ب ان الب ن الغري ه وم ى حيات ابته وقضت عل اص
الهم من شباب              رر اعتق د حسين ضمن من تق د أحم د الحمي ذا الطالب عب السياسي آان قد طلب اعتقال ه

رحم   د ال هادة عب د ش ى ح ا رفض ، عل ن النقراشي باش ة ولك ان  الجماع ب آ د الطال ي ، ألن وال ن الرافع
 !!وآان هو الذي قتله .. موظفا بوزارة الداخلية، ومات فقيرا فقرر النقراشي تعليم ابنه بالمجان 

ه موجة االرهاب     " وشيع انصار الحكومة جثمان رئيس الوزراء هاتفين الموت لحسن البنا "  م تنت و ل
ق      اب الخل ة ب ائق         عند هذا الحد فقد حاولوا نسف حكوم ه من وث ام ومافي ، بهدف نسف مكتب النائب الع

ذي خلف          وزراء ال يس ال ا رئ ادي  باش د اله راهيم عب واوراق تدين اعضاء الجماعة وبعدها حاولوا قتل اب
ا     كن الباش ث يس ادي حي ى المع ق الواصل ال ى الطري ة عل زًال بمصر القديم تأجروا من ي، فاس .. النقراش

ل          وعندها مرت سيارة حامد جوده رئيس ا بالقناب وزراء، فهاجموه يس ال يارة رئ ا س واب ظنوه مجلس الن
دفع رشاش      د جودة وان آانت          .. والرصاص من م ادى اصابة حام ولكن السائق استطاع ان يسرع فتف

  ....أصابت القنابل احد المواطنين تصادف مروره ، وقضت على حياته 

  بداية التعذيب

ك    -قبل الثورة -هكذ ا بدأ االخوان المسلمون د ذل م     .. باالرهاب الذي امتد اليهم بع ك السنوات ت ففي تل
ى   ١٥٠وفصل .. اعتقالهم   ٥٠٠موظفا من االخوان المسلمين ، وشرد من القاهرة وحدها الى الوجه القبل

اة  وا فج دارس    .. موظف نقل ات والم ن الجامع ب م ف طال ن ال ر م ادي أآث راهيم اله ة اب وفصلت حكوم
 ..جماعة االخوان المسلمين  الثانوية ألنهم ينتمون الى

ة آالف من أعضاء الجماعة  ادي اربع د اله راهيم عب ة اب ال .. واعتقلت حكوم رت اغتي د دب وآانت ق
ي  ي النقراش ود فهم ال محم ى اغتي ا ردا عل ن البن يخ حس وم الش ام المرح د الع ت أن .. المرش د ثب وق

  .. دبر هذا االغتيال االميراالي محمود عبد المجيد مدير المباحث الجنائية هو الذي 

  الدين والوطن

ات التي أجريت في               ة في االنتخاب ى االغليي د أن حصل عل م بع ى الحك د ال اير   ٣٠جاء حزب الوف ين
ا          ١٩٥٠ اس رئيس طفى النح بح مص يطرته ، وأص د وس وذ الوف ى نف ان يخش ذي آ ك ال ة المل د رغب ض
وزارة كري بحل الجم .. لل ر العس قط االم م س ى الحك د ال وا أول وبمجي الوف اد االعضاء ليواجه ة وع اع

أن مزراحي باشا محامي الخاصة  " وتقول جريدة اللواء الجديد .. مشكلة وهي اختيار المرشد العام الجديد
ا       ة أظهرت ترحيب الملكية آان له دور في تحسين العالقات بين الملك واالخوان ، وأن الصحف البريطاني

دا    . ا عاما لالخوان شديدًا بتعيين المستشار حسن الهضيبي مرشد وآان الملك يؤيد انتخاب الهضيبى مرش
ا ائالت .. عام بعض الع د الصلة ب ه وطي ا أن ة آ اظر الخاصة الملكي راد حسن ن قيقة م زوج من ش و مت فه

ى الهضيبي      . الكبيرة الثرية المقربة من الملك اذ تربطه بها عالقات عائلية وشخصية  ك ال د ارسل المل وق
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اء الجماعة    احدى السيارات الملكية ارات المرشد    . ليحضر فيها لمقابلته بصحبة بعض زعم وتكررت زي
وعندما سارت المظاهرات في مصر   " زيارات نبيلة لملك نبيل " العام للملك وقد صرح بعد احداها بأنها 

ان               دعوة التي آ ة ال ديوان الملكي نشرت مجل ا لل ه رئيس ك وحافظ عفيفي عقب تعيين آلها تهتف ضد المل
د       يصدرها  اء في الموقف الجدي االت االنب صالح عشماوي هجوما على رئيس الديوان الجديد ووجدت وآ

ان   للجماعة طعاما شهيا فسارعت لالبراق به ولكن عبد الحكيم عابدين سكرتير الجماعة أسرع باصدار بي
انه،      " يقرر فيه  لمين، وال تنطق بلس ام لالخوان المس ل   ان مجلة الدعوة ال تصدر عن المرآز الع وال تمث

 . "سياسته، وانها صحيفة شخصية تعبر عن آراء صاحبها ، وال تتقيد دعوة االخوان بما نشر فيها

وبر   ١٨في  ١٩٣٦وبعد الغاء معاهدة  ال          ١٩٥١آت اة ق ز فى القن اح المسلح ضد االنجلي واعالن الكف
ور المصري     دة الجمه دوب جري ام لمن د الع وبر  ١٥ -المرش ن ان أ :  ١٩٥١اآت ل تظ ف  وه ال العن عم

عب       ة الش ن تربي وان ، م ه االخ ا يفعل ل م وم أن تفع ة الي بالد ، ان واجب الحكوم ن ال ز م رج االنجلي تخ
ام حسن الهضيبي في شباب االخوان             ز وخطب المرشد الع واعداده، وذلك هو الطريق الخراج االنجلي

ريم   د    .. قائال اذهبوا واعكفوا على تالوة القرآن الك د محم ه خال د رد علي د في روز اليوسف تحت      وق خال
انوا أمال من    : قائال  - ١٩٥١اآتوبر  ٣٠ -" ابشر بطول سالمة يا جورج " عنوان  االخوان المسلمون آ

ة، وحين وقف مرشدهم الفاضل يخطب           وطن بحجر وال طوب امالنا لم يتحرآوا ، ولم يقذفوا في سبيل ال
م   ال له اب ق رة آالف ش ي عش ام ف ذ أي وا ع: من وا واعكف ريماذهب رآن الك الوة الق ى ت معت مصر .. ل وس

 ..آه يا آبدي : المسكينة هذا التوجيه ، فدقت صدرها بيدها وصاحت 

أفي مثل هذه االيام يدعى الشباب للعكوف على تالوة القرآن الكريم ، ومرشد االخوان يعلم ، أو اليعلم 
م   -آة ويعلم أن رسول اهللا وخيار أصحابه معه ترآوا صالة الظهر والعصر من أجل معر أو يجب أن يعل

ام                اه الصوم ، وبعضهم مفطر ق د أعي د ، وق إذا بعضهم راق ى اصحابه في سفره ف أن رسول اهللا نظر ال
 . ذهب المفطرون اليوم باألجر آله : ينصب الخيام فابتسم اليهم ابتسامة حانية راضية وقال 

ن ال يسبقه والء للوطن فهو والء زائف  فلقد وجد الوطن في التاريخ قبل ان يوجد الدين وآل والء للدي
ان في وطن          ... ليس من روح اهللا  ًا اال اذا آ زًا مهيب ا عزي ن تجدوا دينن ناده ، ول والوطن وعاء الدين وس

م            ا آالم ربك ون فيه دوا المصاحف التي تتل ن تج ز فل ى طرد االنكلي ادروا ال م تب ز مهيب ، واذا ل .. عزي
ورة فلسطين سنة    أتسألون لماذا ؟ ألن االنجليز سيج ، واذا  ١٩٣٧معونها ويتمخطون فيها آما حدث في ث

روا صورة         ورات لت ك الث ام عن تل حسبتموني مبالغا ، فراجعوا الكتاب المصور الذي اصدره المرآز الع
ا     وى شعبية تستطيع      .. الضباط االنجليز وهم يدوسون المصاحف ويتمخطون في أوراقه ان في مصر ق

ات والجماعات         رغم ظروفها أن تردم ال ا الهيئ رة ، تحتكره وى محتك ذه الق ز ، ولكن ه قناة بجثث االنجلي
 لصالح من ؟ والى متى ؟  

ن  .. االخوان : تحت عنوان "  ١٩٥١نوفمبر  ٢٧روز اليوسف " وآنب احسان عبد القدوس  .. الى أي
ام االمتحان ا     ذه اي ول ان ه الول لالخوان عقب   وآيف ، ينعى عليهم عدم سشارآتهم في معرآة القناة ويق

ين   محنتهم فإما أن يكونوا اقوياء بايمانهم واما فقدتهم مصروفي نفس العدد تشير المجلة الى مقابلة ملكية ب
آانت مفاجاة سارة آريمة، ويعتبر الهضيبي أول رجل من رجال االخوان   " الهضيبى والملك وتقول انها 

أن المقابل ة ب ق المجل ة وتعل ة الملكي دوائر والمعروف أن يتشرف بالمقابل ر من ال ام آثي ارت اهتنم د أث ة ق
 ".الهضيبي يعتبر ان العدو االول دائمًا هو الشيوعية 

وقد اجتمع لفيف من شباب االخوان واتخذوا قرارات تقول بأن العودة الى المفاوضات جريمة وتطالب 
ات   دة للحري وانين المقي اء الق ز وبالغ ع االنجلي اون م ريم التع ع ال. بتح ال  وبقط ا ، وق ع بريطاني ات م عالق

رارات تصدر      ١٩٥١اآتوبر  ٢٦المرشد العام لجريدة المصري  ة لق ه ال قيم تعليقا على هذه القرارات بأن
 . من غير المرآز العام لالخوان المسلمين 

  :الملك قال ال 
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ورة       ى للث ام االول ان ق       . وهناك واقعة ثانية تفجرت في االي ه آ دة المصرى ان دما نشرت جري م  عن د ت
اة وان   ة القن ي معرآ د ف ع الوف ى ان تشترك آتائب االخوان م د عل لمين والوف ين االخوان المس اق ب االتف

ة و   ٢٠٠٠حكومة الوفد سوف تسلم االخوان   وم       ٥٠بندقي ة وحدد ي ون طلق دفعا وملي ليم    ٢٦م اير للتس ين
 .حة يناير للتخلص من حكومة الوفد قبل توزيع هذه االسل ٢٦ولكن فاروق حدد يوم 

ه عدم اشتراك      ونشرت حديثا للمرشد العام لالخوان ذآرت فيه انه صرح لمندوبها بان الملك طلب من
ار           دة االخب ى فضيلة المرشد بتصريح لجري د ادل اة وق ر في القن  ٢٤ -االخوان المسلمين في حرآة التحري

  : بعد الثورة يكذب فيه هذه الواقعة ويقول  -١٩٥٢اغسطس 

ره المصري م ا نش م   ان م ا داخل الحك اق بينهم د ميث ى عق د عل وان والوف ين االخ اق ب م االتف ه ت ن ان
 .وخارجه غير صحيح اطالقا بل لم يحدث أي تفكيرمن جانبنا في هذا الشأن 

دة   تمرت المفاوضات م د اس لحة ، فق ا أس ة العطائن ة الوفدي تعداد الحكوم ن اس ل م ا قي أن م ي ش ا ف ام
د ذل ا سالحا وبع ر ان يعطون ة بغي ة  طويل ى سياس اق عل ابلتي لالتف دين مق ؤاد سراج ال تاذ ف ك طلب االس

ة واحدة او رصاصة واحدة ولكن رفضت         نهم بندقي موحدة بيننا وبينهم، وآان ذلك ايضا قبك ان نتسلم م
 .يناير بزمن غيرقصير  ٢٥وآان ذلك قبل يوم .. فانقطعت المفاوضات. ان اجتمع باالستاذ سراج الدين 

م وعدوه          يناير ق ٢٥وفي يوم  ال انه رن واحد، وق دفع ب د سلمه م اوي أن الوف ال لي الحاج حلمي المني
 .عشرين او خمسة وعشرين مدفعا وسألني هل يتسلم المدافع أم ال -يناير ٢٦بان يسلموه في اليوم التالي 

أي شرط              ر مشروط ب ليم غي ادام التس ا تستطيع من السالح م رهم آل م . فقلت له خذ منهم او من غي
ذلك يكون          ٢٦باح اليوم التالي وفي ص ليم السالح بحجة الحوادث وب ديني عن تس يناير اعتذر االستاذ الب

 ..هو مدفع واحد.. آل ما تسلمناه من حكومة الوفد

ه   اما ما ذآرته جريدة المصري على لسانى من حديث جرى بيني وبين الملك السابق من انه قال لي ان
ال وإ ي القن ر ف ة التحري ن حرآ ائف م ال خ ه ق ي " ن وه المصريين ف ي بيعمل ن الل د م ى البل ايف عل ا خ ان

ويس   ماعيلية والس ا          . االس وان م اوز االخ ا ع ال وان ذه االعم ي ه م ف وان معه ترك االخ ب اال يش واح
 "..يشترآوش فيها، والحرآة دي هاتجر على البلد مصايب 

ق في مقابلتي معه اي حديث عن  آل هذه العبارة مصنوعة ومكذوبة النه لم يدر بيني وبين الملك الساب
ت   ارات اخل ه عب ذفت من ادات وح ي المصري زي ديثى المنشور ف ى ح د اقحمت عل ر، ولق ة التحري حرآ

  . بالمعنى 

  اول اتصال بعد الثورة

ان االخوان المسلمون             ز وآ ك و ضد االنجلي ى ضد المل بالد تغل ورة ، آانت ال وهكذا عندما قامت الث
ز  .. الملك فهم مع .. يترقبون االحداث  د ان     .. وهم اليؤيدون الكفاح المسلح ضد االنجلي ه بع ك فان ومع ذل

ام  ن قي ان يعل ة الجيش " صدر اول بي و  ٢٣صباح " حرآ ا اتصلت ١٩٥٢يولي ه انه ا فعلت ان اول م ، آ
دها  م يكن سهال      .. باالخوان المسلمين تطلب منهم بيانًا بتأيي د      .. ولكن االمر ل م يكن من اليسير أن يؤي فل

رين   .. خوان الثورة ، والملك فاروق ما زال على ارض البالد اال دى الكثي ومع ذلك فقد آان أغلب الظن ل
 .ان االخوان المسلمين يشارآون في الثورة 

  

  عالقات قديمة

دة   ين يختمر        .. العالقات بين االخوان المسلمين والثورة معق زال جن ورة الت ات والث دأت في االربعين ب
ق          في عقول ، ونفوس عد بالد ، وتلمسوا طري دور في ال ا ي م م ذين آلمه وطنيين ال د محدود من الضباط ال
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ة      ة وال للقضية االجتماعي الخالص عند رجال االحزاب السياسية فلم يجدوا عندهم أي حل للقضية الوطني
ى أنفسه   م آما وجدوا االحزاب تنغمس في الفساد اآثر من الملك ذاته ولم يكن امامهم سوى ان يعتمدوا عل

روع داخل صفوف ضباط       . ، وعلى قوتهم فشكلوا تنظيما محدودا سرعان ما نما  ا وف ه خالي واصبحت ل
يين .. الجيش  وا بأغلب السياس افوا والتق ة الضباط االتصال برجال السياسة واالحزاب ، ط ي محاول وف

وة ال      .. ولم يتجاوب معهم احد .. وقادة االحزاب  وا ق م السياسيين ان يعرف ان اقصى ه ضباط وعددهم   وآ
ر        .. واشخاص قادة التنظيم، او أآبرعدد ممكن من اعضائه ثال وهو أآب د م ك مع حزب الوف وقد حدث ذل

ة الضباط االحرار         .. االحزاب المصرية، فهو حزب االغلبية لمين ايضا، فعالق وحدث مع االخوان المس
ة االخوا     م يكن تنظيم الضباط     .. ن باالخوان بدأت مبكرا اذ آان بينهم عدد غير قليل من اعضاء جمعي ف

وطنيين       . االحرار تنظيما سياسيا موحد الفكر ة من الضباط ال واالهداف، ولكنه آان يضم مجموعة متباين
ك ان                ع ذل م يمن ورة ول ا الث ادىء الستة التي اعلنته ى عدد محدود من االهداف وهى المب الذين التقوا عل

 .يكون لكل منهم انتماؤه السياسي 

ين   آان بينهم االخ اقض ب وان المسلمون و آان منهم المارآسيون ، وغير ذلك ، ولقد وجدنا ان هذا التن
ا  ادة       .. الضباط االحرار اليقتصر على القاعدة بل انعكس على القيارة ذاته ورة وهو قي د ضم مجلس الث فق

و   ن ينتم نهم م ان بي ا آ لمين، آم وان المس ى االخ ا ال ون فكري رار ضباطًا ينتم يم الضباط االح ى تنظ ن ال
اين     .. تيارات سياسية اخرى  ة الختالف الفكر وتب وآان تفكك مجلس قيادة الثورة بعد ذلك محصلة طبيعي

 ..االهداف في آثير من االحيان 

د الناصر              الولنأخذ مثال آم ى عب ه ال د قدم لمين وق ى االخوان المس ا ال الدين حسين وهو ينتمي فكري
لمين، استمر مع      وعرفه به قبل الثورة الضابط عبد المنعم ع ه لالخوان المس بد الرؤوف المعروف بانتمائ

ثم بدأت الخالفات الحادة . واعالن الميثاق الوطني . مسيرة الثورة الى ما بعد صدور القوانين االشتراآية 
ه      دادي  في مذآرات ان   " ٢ج "بينه وبين عبد الناصر على ما يروي صديقه الحميم عبد اللطيف البغ د آ فق

ين      " حسين يرى آمال الدين  ضرورة ان تكون اشتراآيتنا مستمدة اساسًا من الشريعة االسالمية ولكن تب
تم    ى ت انه ليس هناك دراسات وافية حول ما يتمسك به آمال ، وآان الجميع يرى عدم التقيد بهذا المبدأ حت

 ".الدراسة اوال وآمال ظل مصرا على ضرورة االخذ به 

ة  ات مناقش د االجتماع ي اح د    ودارت ف ال عب دادي جم أل بغ اج وس عب الدوات االنت ة الش ول ملكي ح
: هل يسري هذا على جميع الوحدات االنتاجية مهما صغر حجمها ، فأآد عبد الناصر هذا و قال : الناصر

اك استغالل االنسان                ة يصبح هن ذه الحال ه في ه ل عددهم ، الن ا ق ال ومهم ا عم طالما ان هذه الوحدة به
رب عبد مثال بحالة خاله الذي توفي و آان يكسب على حد ما قاله ستمائة جنيه في الخيه االنسان ولقد ض

الشهر الواحد من تشغيل ثالثة لوريات وقال وهو طبعا آان قاعدًا في المكتب ومستأجر سواقين ويكسب     
ان من      : من عرقهم، وسأله آمال الدين حسين  ده اثن هل الميكانيكي الذي  يملك ورشة صغيرة ويعمل عن

ال  ا ه جم ة فاجاب ه نفس الحال ق علي وه : لصبيان ينطب ي تصوري اي اح بنسب  .. ف ي االرب ارآوه ف او يش
 .متساوية

دادي  ول بغ ه   : ويق ك بقول واء وذل ى الس ا عل ا جميع ه ولن أة ل ه مفاج ال علي اء رد آم ي : ( وج ى ف يبق
 ).المشمش

د آانت           ه فق ا للتنظيم ذات ادة الضباط االحرار آانت انعكاس ان قي ة      وهكذا ف ارات الفكري ا التي ل فيه تمث
داد   والسياسية المختلفة، وآان ذلك احد االسباب االساسية للخالفات واالنشقاقات التي حدثت بينهم على امت

  .المسيرة 

  :شهادة خالد محيي الدين

روي    ثال ي الي  " خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة م و   ٢٦االه روت   "  ٧٨يولي ان الصاغ ث
ادي      ٩٤٩ليه في يوليو عكاشه طلب ا د اله راهيم عب ه ان اب أن يلتقى به في مكان هادىء وفي المقابلة ابلغ
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وم    ق ي د الناصر للتحقي ال عب تدعى صديقهما الصاغ  جم د اس ا ق و  ٢٤باش واء  ١٩٤٩يوني بحضور الل
ه      د الناصر حول عالقت عثمان المهدي رئيس ارآان حرب الجيش ودار في االجتماع تحقيق مع جمال عب

وزراء في التحقيق      . بجماعة االخوان المسلمين  يس ال ادي رئ وآان الخيط الذي تمسك به ابراهيم عبد اله
ى احد الكتب السرية الخاصة          لمين عل ان البوليس قد عثر في أحد مخابىء الجهاز السري لالخوان المس

ال    بالقوات المسلحة والتي تدرس صناعة واستخدام القنابل اليدوية، وآان على الكتا ب اسم اليوزباشي جم
 .عبد الناصر 

اب   ذا الكت د اعار ه ه ق د الناصر االفالت متمسكا؟ بأن د استطاع عب ىء بالتهدي ق عنيف مل د تحقي وبع
 .لليوزباشي انور الصيحي الذي استشهد في حرب فلسطين 

د ال  ١٩٤٤ولقد تعرف خالد محيي الدين على عبد الناصر في اواخر عام  نعم  بواسطة قائد الجناح عب م
ًا  رؤوف وتوطدت صلتهما مع د ال ق . عب لمين عن طري ة بجماعة االخوان المس ة وثيق ى عالق ان عل وآ

االخوان     . مسئول اتصال هذه الجماعة الصاغ بالمعاش محمود لبيب  ذه المجموعة ذات الصلة ب وآانت ه
راهيم              دين حسين وحسن اب ال ال نهم آم دين م د محي ال ة خال ى حد رواي د   تضم ضباطا آخرين عل ، وعب

 .اللطيف بغدادى 

ا  ي عام ة   ١٩٤٦، ١٩٤٥ويمض اع الحرآ ا الجم يا مخالف ا سياس ذ خط وان تتخ ة االخ واذا بجماع
ا          يفن ، ويخرج الشيخ حسن البن د مشروع صدقي ب الوطنية، واذ بها تؤيد الطاغية اسماعيل صدقي وتؤي

م     المرشد العام للجماعة في سيارة حكمدار البوليس المكشوفة ليهدىء الم دة ، ول ذه المعاه تظاهرين ضد ه
ان          ) . وتفرقنا( يكن من الممكن ان نستمر في هذا االطار  ه هو نفسه آ ول ان دين تق د محيي ال ة خال رواي

م        ورة وانه ادة الث س قي اء مجل ن اعض د الناصروغيره م ال عب ذلك جم االخوان وآ ة ب ة وثيق ى عالق عل
وطني ومع  دها عن الخط ال وان بسبب بع تقالل انفصلوا عن االخ ا االس اهير وابرزه ا لقضايا الجم اداته

  .والحريات بوقوفها الى جانب اسماعيل صدقي 

  :وجهة نظر االخوان

لمين بالضباط  ة االخوان المس ورة عن عالق ة شهادات اعضاء مجلس الث ي تكمل ل ان نستطرد ف وقب
لمين انفس    ... االحرار علينا ان نرى وجهة النظر االخرى  صالح شادي   ... هم وجهة نظر االخوان المس

ذا االسم     يهم ه ـجلة  " يرى ان االخوان المسلمين هم الذين آونوا الضباط االحرار، وهم الذين اطلقوا عل م
ون     "  ٧٨الدعوة مايو  دنيين وعسكريين يؤهل فان حسن البنا آون نظاما خاصًا لالخوان المسلمين يضم م

ام  أهيأل عسكريا للقي ا نشاط ال" ت ة يتطلبه ال فدائي داخل او الخارج بأعم ي ال ي ) . ١" (جماعة ف سواء ف
ان            اد في فلسطين ، آ محاربة االنكليز او مواجهة عدوان الحكومات التي التخدم مصالحهم او في الجه
ذه            ه ه ذا النظام الخاص ل رهم من الضباط ضمن تشكيل ه ارتباط جمال عبد الناصر وآمال حسين وغي

 .الصيغة باعتبارهم من االخوان المسلمين 

فلما تكاثرعدد الضباط بدأ االستاذ حسن البنا يفكر في تشكيل قيادة خاصة لهؤالء الضباط تكون مستقلة 
عن النظام الخاص واسند رئاستها للصاغ مـحمود لبيب وآيل الجماعة باعتباره ضابطا سابقا في  الجيش   

. 

باط ف        "  ؤالء الض كيل ه ي تش رى ف ا ج ي بم ي يخبرن لة ب ى ص ب عل ود لبي ان همحم ف وآ ي مختل
لمين فسماهم الضباط            دا عن االخوان  المس ا بعي ذا النشاط اسما حرآي المناسبات وآان يرى ان يجعل له

ة نظراالخوان في         ". االحرار  تاذ حسن العشماوي ضرورية ايضًا لتوضيح وجه وشهادة المرحوم االس
د ا         ال عب تهم في جم ورع عن ان يلصق آل ال ه    -لناصر عالقتهم بالثورة وحسن العشماوي لم يت في آتاب

اهرة في        -االخوان والثورة  ذي احرق الق ه ال اير   ٢٦فهو في رأي ة شيوعية      ١٩٥٢ين ان في خلي د آ ، وق
ه شيوعي          " موريس" باسم حرآي  ون ان م يعرف ه وه اون االخوان مع اذا تع وحسن   -ولم يذآر آيف ولم

ود  العشماوي قدم لعبد الناصرشابا فدائيا ميت القلب اسمه محمود عبد اللطي ف ليقوم بعملية هي تسميم الجن
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د   ود عب ادوا بمحم ة، وع ذه العملي انيتهم ه ا رفض االخوان النس البريطانيين في معسكر بورسعيد وطبع
 ...اللطيف دون ان ينفذها

ه         ١٩٥١وقد عرف عبد الناصر في اآتوبر  ه بزي دما دخل مكتب ة عن دة المصرية البريطاني بعد المعاه
وم اصبح حسن العشماوي احد      .... عارا هو زغلول عبد القادرالعسكري واتخذ له اسما مست ومنذ ذلك الي

 .االتصال بين الضباط االحرار واالخوان المسلمين في امور معارك قناة السويس " ادوات "

ه      ة زمالئ رًا من جهال ويقول حسن العشماوي انه توثقت الصلة بينه وبين عبد الناصر الذى شكا له آثي
د  دارآهم عن            وضيق افقهم فهو ق م يستطع ان يرتقي بم م من مجالس تحضير االرواح والجان ول جمعه

 ".ولم نرفض طلبه العون في تعليم زمالئه " مستواهم القديم 

لمين في الجيش ،             وقد بدأت جماعة الضباط االحرار اصال بمجموعة من مجموعات االخوان المس
رمن          -حين استطاع جمال عبد الناصر  ١٩٤٨ولكنها انفصلت عام  ى اآث ك عل ل ذل ردد قب د ت ان ق ذي آ ال

ا    ه فيه ود لبيب بانفصالها          -هيئة سياسية احتفظ بزمالء ل ع رئيسه المرحوم الضابط المتقاعد محم ان يقن
د          اء في الخطوط الرئيسية واالهداف ، حجة عب واستقاللها بكثير من امورها الخاصة على أن يكون اللق

ى         الناصر الرئيسية في االنفصال بجماعة ا االنضمام ال ة التي يتطلبه الضباط االحرار ان الشروط الخلقي
االخوان آانت تعوق اغلب ضباط الجيش مما أدى الى تضييق مجال االنضمام اليها في صفوف الجيش ،  
ر مجرد        ر شروط غي ا بغي ولما انفصلت جمعية الضباط االحرار توسع عبد الناصر في ضم الضباط اليه

ات السياسية في            السخط على نظام الحكم  ى مختلف الهيئ ة اشخاصا ينتمون ال ك الجمعي ذا ضمت تل وهك
ارقين في             م ضمت مجموعة من الغ ه ، ث ى مبادئ ه عل د الناصر يوافق مصر ، وظل آل منهم يظن ان عب
العبث فاحتاجوا آما قال عبد الناصر يومًا الى تعليمهم ، هذا هو جوهر شهادة المرحوم حسن العشماوي     

مجموعة من الضباط الغارقين في العبث جمعهم عبد . …باط االحرار باالخوان المسلمين عن عالقة الض
ه     -الشيوعي  -الناصر  ى مبادئ فهل هؤالء   … من مجالس تحضير االرواح واقنع آال منهم انه يسير عل

في  وهل آان. العبثيون آانوا مجموعة من الوطنيين الذين يرجى منهم أي عمل ، أو يؤتمنون على تنظيم 
  . وآيف يقبل االخوان ان يتعاونوا معهم … استطاعتهم ان يقوموا بثورة 

  :شهادة انور السادات

دًا مع االخوان       وهناك وجهة نظر اخرى للضباط االحرار الذين قاموا بالثورة ، وبعضهم متعاطف ج
انع في االتصال              م يكن يم د الناصر ل ال عب ون أن جم ا يقول ان عضوا فيه بجماعة   المسلمين وبعضهم آ

ة    أى عن اي رار بمن يم الضباط االح ي وضعها وهى ان يظل تنظ لمين ضمن الشروط الت وان المس االخ
ا   تنظيمات حزبية ، وان يظل تنظيمه مستقًال بعيدًا عن االحزاب ولم يكن االخوان المسلمون اال حزبا مهم

االخو       .... اطلقوا على انفسهم  ددا من الضباط االحرار اتصلوا ب ان ع انوا    لذلك ف ددا آخرمنهم آ ان ، وع
منضمين اليها يروي الرئيس محمد أنور السادات في اسرار الثورة المصرية اول لقاء له بالمرحوم الشيخ 

ام    ي ع الم ف ه الصالة والس ي علي د النب ة مول ا ليل ادات ضابطا بسالح   ١٩٤٠حسن البن ور الس ان ان وآ
ود  االشارة برتبة مالزم يجلس مع زمالئه في السالح يتنا ول معهم طعام العشاء عندما دخل عليهم احد جن

ديثا               دأ الرجل ح د العشاء ب يئا، وبع ه ش اد تظهر من راء التك اءة حم ه يلتحف بعب السالح بصحبة صديق ل
ه في دار           اه لزيارت ا ودع ه جانب ه انتحى ب طويًال جديدا عن ذآرى مولد الرسول وبعد ان انتهى من حديث

  .يث الثالثاء االسبوعي جمعية االخوان المسلمين قبل حد

دين        ا بالحديث في ال وآان الرجل هو المرحوم الشيخ حسن البنا ، وفي اللقاء األول ظل الرجل ملتزم
ررت     ئون الجيش وتك ة او ش ي السياس ديث ف ى الح ه ال ادات لجذب ور الس ذلها ان ى ب اوالت الت م المح رغ

نح الفري  وم صدور االوامر بم ان ي ى آ ارات واالحاديث ، حت ة من الزي ازة اجباري ق عزيزالمصري اج
وآان السادات ثائرا على هذا القرار الذي فرض  .... رئاسة ارآان حرب الجيش بناء على أوامر االنجليز
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ه ان          وان وطلب من ا عن ة به ا ورق نفسه على الجلسة الطويلة، وفي نهاية اللقاء اعطاه المرحوم الشيخ البن
 ....يلتقي بالفريق عزيز المصري يقطع تذآرة مثل بقية الناس اذا اراد ان 

ى الطبيب        ذآرة ودخل ال وذهب انور السادات الى العنوان وآان عيادة الدآتور ابراهيم حسن وقطع ت
د ان      ه يري ا والحظ ان ليجد الفريق عزيز المصري في انتظاره وفي اليوم التالى التقى السادات بالشيخ البن

ه واحد م      م          يزداد علما بالمجموعة التي شعر ان ه في الجيش صراحة ول أله عن زمالئ د س ا وق ن افراده
باب      ن الش ة م و جماع نقص الضباط ه ا ي ا ان م يخ البن م الش ده وفه ل وح ه اليعم ادات ان ه الس يخف عن

دأ يحدث   .... تستطيع ان تخوض المعرآة باسم الشعب عندما يضرب التشكيل ضربته لعمل عسكري    وب
ه         السادات عن تشكيالت االخوان المسلمين و ان واضحًا في حديث ه آ رئيس السادات ان ول ال اهدافها ، ويق

ى تتوحد              ا وأخوتي في تشكيلنا حت لمين ان ى جماعة االخوان المس ي االنضمام ال انه يريد ان يعرض عل
ة   ذه المعرآ ي،         .... جهودنا العسكرية والشعبية في ه ه ال ذا الطلب اذا وجه ى ه ة عل تعدا لالجاب وآنت مس

دخل آجماعة وال             فلما رأيته يكتفي بال دا ان ن ائلنا اب يس من وس ه ل انبي ايضًا ان ه من ج تلميح اوضحت ل
ى          " آأفراد في اي تشكيل خارج نطاق الجيش    ر الحاحه ليعرف أي اسم من اسماء الضباط حت ا آث ولم

يمكنه االتصال به في حالة حدوث ما يعوق اتصاله بالسادات خطر في ذهن السادات ازاء االلحاح اسم        
رمن المعلومات عن           عبد الم ك الكثي د ذل ا للسادات بع ذآر حسن البن ا ان ي نعم عبد الرؤوف ، وآان غريب

نعم          د الم ة عب ا وعائل ين البن ا ب م  … عبد المنعم عبد الرؤوف وعائلته مما فهم منه انه قد وجدت صلة م ث
آان ... د ذسيهامسك البنا بعد ذلك عن ذآر أي شيء عن عبد المنعم عبد الرؤوف حتى ظن السادات انه ق

ة لجماعة االخوان     -السادات والبنا  -قد بدأ بينهما  تعاون تكشف للسادات خالله آثير من االسرار الداخلي
م          تها ث ا سياس ة االخوان ويرسم له دة لحرآ د الع ، تكشف له مثًال ان حسن البنا وحده آان الرجل الذي يع

فقد آان حسن  . رف شيئًا من خططه وال من اهدافهبحتفظ بها في نفسه وان اقرب المقربين اليه لم يكن يع
ن   ه م اس الي رب الن ع اق ن يطل م يك ه ل ه ولكن تريه ويخزن ع السالح ويش ر يجم ك الوقت المبك ي ذل ا ف البن

هم  اراالخوان انفس ز السكري  ... آب د العزي تاذ عب ان االس ام وآ ر ه ه الم رئيس مقابلت ب ال وم طل وذات ي
اذا   ه ، ف ودا مع ة موج ل الجماع رآة    وآي دار المخصصة لش دخل ال ي م ة ف دخل غرف ه ان ي ير الي ه يش ب

ى    المعامالات االسالمية ، وبذل جهدا آبيرا حتى اليشعر  وآيل الجماعة بأية حرآة غيرعادية ثم تسلل ال
الغرفة من باب آخر وأخذ انور السادات من يده وخرجا متلصصين الى عربة نقلتهما الى بيته بالقرب من 

ه    دار الجماعة ،  ول ل د ان يق واغلق باب حجرته وأوصد الشبابيك ثم مال على انور السادات ليسمع مايري
ى حادث          ز ردًا عل  ٤في هذا االجتماع شرح انور السادات باستفاضة تفاصيل الخطة للعمل ضد االنجلي

تكلم  وعندما... وسكت... فبراير والدور الذي يريدون من االخوان ان يقوموا به واستمع الرجل ثم سكت 
رتبط      م ي د بشيء ول اجهش بالبكاء وقال آالما آثيرا ، واطرق طويال وبكى من اجل مصر ، ولكنه  لم يع

 .بشىء وآان هذا هو اخراتصاالت السادات بحسن البنا قبل اعتقاله

بعد خروجه من االعتقال جدد انور السادات اتصاالته بالمرحوم حسن البنا الذي بدأ يفتج قلبه ويتحدث  
ك يشعر بخطورة دعوة االخوان          عن متا ك واالجانب ، فالمل ه مع المل دعوة    ... عب ون ال واالجانب يرهب

 .النها تقوم على االخذ بالشريعة االسالمية لذلك ستتعرض حتما الموالهم واعمالهم وحرياتهم 

ه              ل مع و تقاب ك ل ة المل ه سوف يكسب طمأنين ا من ان ا واثق ور    .... وآان الشيخ البن ذلك طلب من ان  ل
ك     . السادات ان يوسط صديقه الدآتور يوسف رشاد  نجح اال أن المل ادت الوساطة ت التمام هذه المقابلة وآ

ذل السادات محاوالت اخرى      ... الغى اللقاء بعد ان تحدد موعده  اء ، وب والح حسن البنا في اتمام هذا اللق
ذه      حتى التقى حسن البنا بيوسف رشاد وتحدث معه ثالث ساعات وقال يوس ...  ه خرج من ه اد ان ف رش

ين الضباط االحرار واالخوان     .... المقابلة مقتنعا بخلوص نية حسن البنا نحو الملك  وتكررت الصالت ب
امى     را ع اطا آبي طوا نش ذين نش ن       ١٩٤٥و  ١٩٤٤ال ة م ر ومجموع د الناص ال عب ال بجم ي االتص ف

  . اصدقائه على حد رواية الرئيس السادات 

دعو الضباط            وآان الصلة بين االخوان ان ي ذي آ رؤوف ال د ال نعم عب د الم وضباط الجيش الصاغ عب
ذين          ان الضباط ال اون دون االنضمام ، وآ رى التع لالنضمام لصفوف االخوان وآان آثير من الضباط ي
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تحمس    ينضمون او يتعاونون مع الجماعة وفي يقينهم ان دورهم هو التنظيم والتدريب لشباب االخوان الم
انوا بحددون           للتدريب العسكر د آ ى لق رهم حت ين الضباط وغي رق ب ى ولكن تنظيمات االخوان آانت التف

للضباط مواعيد التدريب فاذا ذهبوا وجدوا واحدًا من المدنيين يعطيهم درسا في آيفية استعمال المسدسات  
بة ثقوا فلم تكن خطة االخوان واضحة للضباط وعندما آانوا يسألون عن المطلوب منهم آانت تأتيهم االجا

ال    .... في قيادة الدعوة ، واعملوا ما يطلب منكم في حينه رؤوف من جم ذات يوم طلب عبد المنعم عبد ال
ى ان تظل            ذه الصلة عل ام ه ال بقي عبد الناصر ان تقوم بينه هو وجماعته صلة مع االخوان ، رحب جم

ا الخاص     تقلة و تفكيره رئيس السادات ا   ... لجماعته شخصيتها المس ول ال ر سنة     ويق ه في فبراي  ١٩٤٦ن
ة        ى السلطة الحاآم دهم عل ة الشعبية وحق وقعت حوادث الجامعة المشهورة فأثارت حماسة الضباط للحرآ
ين صدقي وجماعة االخوان  ة ب ة وقعت المهادن ذه الحرآ ى تلت ه ام الت تعمرين ، وفي خالل االي والمس

ة          اط بأي ى عدم االرتب ا ال ة دعوتن ذه المهادن دت ه جماعة خارج نطاق الجيش اذ وضح في       المسلمين فأي
ين جماعة االخوان       لمين وب االخوان المس اثنائها التناقض بين افراد الجيش الذين آانوا آأفراد على صلة ب
ة الشعب    آجماعة لها سياستها التى اوحت لها في ظرف من الظروف أن تهادن حكومة صدقي ضد حرآ

ين بدأت صالت جديدة مع جماعة االخوان المسلمين، واقبلت معه احداث فلسط ١٩٤٨وعندما اقبل عام . 
د               ال عب ا ضمت جم دت اجتماعات في بيت المرحوم حسن البن ادة الجماعة فعق صالت بين الضباط وقي
ين       ة وبعض الضباط المنتم ين ضابط المدفعي دين حس ال ال رب وآم ان الح ة ارآ ي آلي ان ف الناصر وآ

در   لحة وت ات مس كيالت وتنظيم وين تش وان لتك ة   لالخ ار المعرآ وع لخوض غم ل التط دادها قب يبها واع
  .المقدسة

  :شهادة جمال عبد الناصر

ذات  ... يروي جمال عبد الناصر في لقائه مع الشباب جانبا آخرمن قصة ثورة يوليو مع االخوان    وبال
ول  ورة فيق ل الث ا قب ة اي م وفمبر  ١٨" البداي ات  "  ١٩٦٥ن ل الحرآ ى صلة بك ت عل ورة آن ل الث ا قب ان

تش عضو في االخوان          ال ا آن ا لكن م سياسية الموجودة في البلد، يعني مثًال آنت اعرف الشيخ حسن البن
د    فيه فرق بين اني اعرف الشيخ حسن البنا وفرق اني اآون عضو في االخوان آنت اعرف ناس في الوف

انوي ،          ة ث ا آنت في ثالث ام م انوي    وآنت اعرف ناس من الشيوعيين ، وانا اشتغل في السياسة اي وفي ث
وده يمكن اللى دخلني في السياسة آنت ماشي في      .... اول ما اشترآت في مصر الفتاة  -اتحبست مرتين

ى ورحت        وليس وقبضوا عل الي ضد الب االسكندرية لقيت معرآة بين االهالى والبوليس اشترآت مع االه
انوي      ة ث ت، في ثالث يس حزب مصر     القسم وبعدما رحت القسم سألت الخناقة آانت ليه، وآن الوا ان رئ فق

الفتاة بيتكلم والبوليس جاي يمنعه بالقوة وقعدت يوم تاني يوم طلعت بالضمان الشخصي رحت انضميت     
ار          ا االفك ا ان د وطبع اة ورحت انضميت للوف لحزب مصر الفتاة وبعدين حصل الخالفات سبت مصر الفت

دين حصل     التي آانت في رأسي بدأت تتطور وحصل نوع من خيبة االمل لمصر د وبع الفتاة ورحت الوف
ت الجيش   دين دخل د وبع بة للوف ات  .... نفس الشيء بالنس ل الحرآ ي الجيش بك دينا نتصل ف دين ابت وبع

وان         ن االخ دا ولك اء اب لمين آأعض وان المس ي االخ اء ف وم اعض ي ي دا ف اش اب ا آن ن م ية ، ولك السياس
ا     المسلمين حاولوا يستغلونا فكانت اللجنة التأسيسية للض ان معان ذا الوقت ، وآ باط االحرار موجودة في ه

ا يجب ان نضم            ال انن راح ق وم وضع اقت ية، وجه في ي عبد المنعم عبد الرؤوف وآان في اللجنة التأسيس
أنا سألته ليه، قال ان دي حرآة قوية اذا انقبض على حد  . حرآة الضباط االحرار الى االخوان المسلمين 

ة ان ت   ذه الحرآ تطيع ه ا تس تقبله  من ؤمن مس ى أوالده وت ي     .... صرف عل تغل ف ايز يش ي ع ه الل ا ل فقلن
الموضوع الوطني اليفكر في اوالده  وال يفكر في مستقبله ولكن مش ممكن نسلم حرآة الضباط االحرار  
ى ضم          رؤوف عل د ال نعم عب د الم ر صمم عب علشان مواضيع شخصية بهذا الشكل ، وحصل اختالف آبي

 .ى االخوان المسلمين احنا آلنا رفضنا حرآة الضباط االحرار ال

ة صداقة            ة، ولكن عالق ة قوي ه عالق ي ب ا آانت ل وآان طبعا في هذا الوقت الشيخ حسن البنا مات وان
ه                 ى آانت لي ا لوحدي يمكن الل لمين وان دا عضو في االخوان المس تش اب ا آن م م ومعرفة زي ما قلت لك

نتج عن هذا . آنت بقول لهم على الكالم اللي يحصل معاه عالقة بحسن البنا واخواننا آلهم مالهمش ولكن 
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رؤوف           . ان عبد المنعم عبد الرؤوف استقال  د ال نعم عب د الم تقال عب ورة بستة شهور اس ل الث ان قب وده آ
وآان لهم تنظيم داخل الجيش   .... وانا آانت لي عالقة ببعض الناس من االخوان المسلمين آعالقة صداقة

ورة      وآان يرأس هذا التنظ ام الث وم من قي يم ضابط اسمه ابو المكارم عبد الحي وقامت الثورة ، في أول ي
وا    جالي بالليل عبد الرؤوف ومعاه ابو المكارم عبد الحي وطلبوا ان احنا نديهم اسلحة علشان االخوان يقف

نتعاون وبدأ  ان احنا مستعدين: جنبا الى جنب مع الثورة انا رفضت ان احنا نديهم هذه االسلحة، قلت لهم 
اس               ددا من الن ده ورشحوا ع د آ وزارة بع م يشترآوا في ال لمين قلت له التعاون بيننا وبين االخوان المس

لمين     ... لالشتراك في الوزارة ، ولكن جه بعد آده تصادم اش االخوان المس ا حلن اتحلت االحزاب آلها وم
  : خوان المسلمين، وقدموا لنا شروط ، بعد حل االحزاب وقبل حل االخوان المسلمين جالي ثالثة من اال

 .ان اليصدر قانون اال اذا اقره االخوان المسلمين : الشرط االول 

اني   لمين   : الشرط الث ره االخوان المس رار اال اذا اق ه اليصدر ق ى اوضح ان االخوان … ان اي بمعن
ده قابلت ح  ... المسلمين يحكموا من وراء الستار ، ورفضنا هذه الشروط  ان     وبعد آ ي آ سن الهضيبي الل

ي   المرشد العام لالخوان المسلمين في بيته في منشية البكري على اساس تنسيق التعاون بيننا فهو طلب من
ا     : االتي  د آله ن الحجاب في البل ل        .... ان انا اعل ثًال واقف يمن م ات زي ال م يمشوا محجب ان السيدات آله

ه   المسارح والسينمات الى آخره ، وبعدين قلت له انا وا رجع    ... مش فاهم اعمل الكالم ده لي اس يقول والن
ه   .... الحاآم بأمر اهللا يقولوا ان فيه حاآم مجنون وال يمكن قبول هذا الكالم  ه اهللا ل آان صالح سالم يرحم

ه               ة الهضيبي فقلت ل ر وآنت بشوف عيل ه آثي روح ل ا آنت ب وق الهضيبي ، وان انت  : نسايب ساآنين ف
ة اطب مش البسه               طالب مني انني اعلن ا ي في آلي ة الطب وبنتك الل دك بنت في آلي لحجاب وانت عن

ادر        اذا آنت انت مش ق حجاب والحاجة، وبتروح تحضر التشريح والبسة زي البنات في آلية الطب ، ف
 تعمل الحجاب في بيتكم عايزنى اعمل حجاب في الدولة المصرية آلها ازاي

ر ك بت ل اوال واشوف بنت ديني مث دي ت ا ب ي فأن درافكر ف ذا الق ة الطب وهي البسة حجاب وبه وح آلي
دأت        لمين وب ين االخوان المس ا وب الموضوع طبعا ما حصلش شىء من هذا القبيل بعد آده بدأ تصادم بينن

ة   روف حكاي ال ، ومع ؤامرات االغتي ن ده ان   ١٩٥٤م ع م كندرية واطل ي االس الى ف رروا اغتي وازاي ق
ت   ة مس ة الضباط االحرارآانت حرآ ات   حرآ ع الهيئ ى اتصال بجمي دأنا االساسي ان نكون عل ان مب قلة آ

  . السياسية ولكن الننضم الى هيئة والنعطي فرصة الي هيئة سياسية بأنها تستغلنا 

   :فجوة بين الضباط واالخوان 

ذ آانت         االخوان من ورة ب ة الث هكذا لخص جمال عبد الناصر في اجابته على سؤال الحد الشباب عالق
ذا الشعب            الثورة حلم ة له وطنيين من ضباط الجيش آطليع ه مجموعة من الشبان ال ا يعد ويخطط لتحقيق

 .حتى بداية التآمر من االخوان على الثورة وقائدها

دا عن االحزاب    . فعالقة الضباط باالخوان آانت طويلة ومعقدة  وحاول الضباط ان يكون تنظيمهم بعي
ك   ى االخوان وان        ....ونجحوا في اصرارهم    ... واصروا على ذل حاول االخوان ان يضموا التنظيم ال

أفراد يلجأون         ان الضباط آ رى آ يذوب فيه ، واصروا على ذلك وفشلوا في محاولتهم وفي االحداث الكب
 .ولكنهم لم يجدوه ... الى االخوان لعلهم يجدون عندهم الحل 

ر   ٤نجليز عقب حادث ذهب انور السادات الى حسن البنا ليشرك االخوان معهم في عمل ضد اال فبراي
ؤخر       دم وال ي ا اليق ا هالمي ة آالم ة        .... وآانت نتيجة المقابل ة في محاول رة ثاني ه انورالسادات م ذهب الي

دون اسماعيل صدقى ضد ارادة      الشتراآهم في عمل وطني وصدم الضباط عندما وجدوا ان االخوان يؤي
ك      ذي رفض رغم الحاح المرحوم الشيخ       ولكن المل  .... الشعب، حاول االخوان التقرب من المل ك هوال

د الناصر رفض،            .... حسن البنا ى تنظيم االخوان ولكن عب طلب االخوان ان ينضم الضباط االحرار ال
راد          …وحدثت فجوة بين االخوان  دريب اف د الناصر ذهب بنفسه لت ان عب ك ف و الضباط االحرار ومع ذل

ات     .... دادا للحرب االخوان على القتال قبل بداية حرب فلسطين استع ورة آانت العالق ل الث وهكذا فانه قب
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دما قامت    … تنظيم االخوان المسلمين … متوترة بين التنظيمين  ك فعن وتنظيم الضباط االحرار ، ومع ذل
ا      ة الخاصة التي لقيه الثورة بدت على السطح ان العالقات وثيقة بين الثورة واالخوان ، وأآد ذلك المعامل

  .رة االخوان من الثو

  الخالفات البداية والنهاية

آان االستاذ حسن العشماوي يتجه الى مبنى قيادة الجيش في آوبري  ١٩٥٢يوليو سنة  ٢٣صباح يوم 
 .القبة ليجتمع مع عبد الناصر

دا      يئا واح اء ش وع اللق ان موض ن       .. وآ ار حس ام المستش د الع ن المرش ماوي م ب العش و ان يطل ه
  . ة الهضيبى اصدار بيان يؤيد الثور

اد  .. وظل في مصيفه باالسكندرية حتى تم عزل الملك .. ورفض المرشد العام  واستمر صمته حتى ع
بالد        اروق ال ادرة ف اب مغ اهرة في اعق د مقتضبا، نشر في صحف        .. الى الق ان تايي  ٢٨واصدربعدها بي

ذه  الحرآة المبارآة في الوقت الذي تستقبل البالد فيه مرحلة حاسمة من تاريخها بفضل ه" يوليو قال فيه 
يهم     ايلقى عل التي قام بها جيش مصر العظيم ، اهيب باالخوان المسلمين في انحاء الوادي ان يستشعروا م
ة            اة الفتن ى الناآصين ودع ة ، واخذ السبيل عل رار االمن واشاعة الطمانين الوطن من تبعات آبيرة في اق

ى     ووقاية هذه النهضة الصادقة من ان تمس روعتها وجالله تهدفوا عل ان يس ك ب ا باقل اذى او تشويه، وذل
ة دعوتهم      الدوام مثلهم العليا وان يكونوا على تمام االهبة لمواجهة آل احتمال واالخوان المسلمون بطبيع
ا تصبو    خير سند لهذه الحرآة يظاهرونها ويشدون ازرها حتى تبلغ مداها من االصالح ، وتحقق للبالد م

د اعدتكم          اليه من عزة واسعاد ، وان ة فلق ا ساهرة ويقظة دائم حالة االمن تتطلب منكم بوجه خاص اعين
د ب    د العه وا عن م ،   دعوتكم الكريمة رجاال يعرفون عند الشدة ويلبون عند اول دعوة ، فكون م ، واهللا معك ك

 " .لكم ولن يترك اعما

ائال   ان ق تم البي ة     : " واخت ي نهاي ع ف وف تجتم وان س ية لالخ ة التاسيس رر رأي  ان الهيئ بوع لتق االس
ه    وطن امال االخوان فيما يجب ان يقترن بهذه النهضة المبارآة من خطوات االصالح الشامل ليدرك بها ال

  .و يستكمل بها مجده 

  :الحجاب لكل النساء

ورة   اؤه االول   .. وفي اليوم التالي لصدور هذا القرار طلب المرشد ان يلتقي مع احد رجال الث ان لق وآ
 ..اصر بعد قيام الثورة في منزل االستاذ صالح ابو رفيق الموظف بجامعة الدول العربيةبجمال عبد الن

وفي هـذا االجتماع دار حوار طويل بين المرشد العام ، وعبد الناصر واغلب الظن ان المرشد قد حدد 
اع  ذا االجتم ى ضوء ه ورة عل ه من الث ورة .. موقف و رفض الث دده ه ذي ح ان الموقف ال ورفض .. وآ

اا اون معه ا .. لتع داء منه اذ موقف الع ام  .. واتخ ورة احك ق الث ام ان تطب د الع ب المرش اع طل ي االجتم ف
اعي           ى واالجتم تبداد السياس م واالس ى الظل ا عل ت حرب ورة قام ان الث ة ب ه االجاب ريم وجاءت ران الك الق

انى  تعمار البريط ران  .. واالس ام الق ا الحك ذلك ليست اال تطبيق ام ان تصدر ورأى المر.. وهى ب د الع ش
دين   الف ال افرات بشكل يخ ى اليخرجن س اء حت ى النس ودة الحجاب ال ا بع ورة قانون ق دور . الث وان تغل

د الناصر    .. السينما والمسرح   ول عب ي           " ويق دا يعن رة ج ة آبي ي حادخل في معرآ ة وجدت ان في الحقيق
ل    ٢٥معرآة مع الـ  ى االق ه انت تطلب من     .. مليون او نصفهم عل ه       قلت ل ال ان ه فق ي ب ة ل ا الطاق ي طلب

تكلم بصراحة  .. اسمع : قلت له .. مصمم على طلبه ة الطب       .. بوضوح  .. ن ك بنت في آلي ه  .. انت ل الن
ا    .. آان ساآن تحت شقة نسايب صالح سالم  هل بنتك اللى في آلية الطب بتروح الكلية البسة حجاب؟ ان

دون حجاب اذا آنت انت في        ة ب روح الكلي ع في الشارع          اعرف انها بت ي بنتك تطل ادر تخل تكم مش ق بي
ينما،   .. حتخليني انا اطالب الناس آلهم واقول لهم حطوا حجاب.. حاطة حجاب روح الس بعدين هل بنتك بت
اترحش        ... بتروح السينما.. واالمبترحش  ه م ى اوالده او بنت ادر يخل ه مش ق طيب اذا آن الراجل في بيت
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ينما  ل الس اوزني اقف ب ع ينما، طي هالس ى   .. ت لي ا وعل ة عليه ل رقاب ا واجب ان نعم ا علين ينمات احن الس
  .المسارح حتى نحمي االخالق 

  :النريد ديمقراطية

ره عن    اد المالهى      ٢١وقال عبد الناصر انهم سوف يمنعون من يقل عم ا من ارتي م يعجب   .. عام ول
اروق وآانت      ولماذا: ذلك المرشد العام الذي طالب بمنع آل الناس فرد عليه عبد الناصر ام ف لم تتكلموا اي

 ".ان االمر لولي االمر " االباحة مطلقة لقد آنتم تقولون 

ك   آان االخوان فى ذلك الوقت يطالبون بالديكتاتورية واليريدون اي حكم ديمقراطى ، وقد عبر عن ذل
ار       دة االخب اال في جري ذي آتب مق يد قطب ال تاذ س ى شكل رس "  ١٩٥٢ - ٨ - ٨" صراحة االس الة عل

ك    : " موجهة الى اللواء نجيب يقول فيه بالنص  اد المل اد الفس ان الدستور الذي سمح بكل ما وقع من الفس
ذا الدستور   .. وحاشيته فحسب ولكن فساد االحزاب ورجال السياسة وما تحمل صحائفهم من اوزار    ان ه

ر الشامل ا   وثين من      اليستطيع حمايتنا من عودة الفساد ان لم تحققوا انتم في التطهي ذي يحرم المل لكامل ال
ة          ة باغي ة طاغي ذ الشعب ديكتاتوري د احتمل ه آل نشاط دستوري واليبيح الحرية السياسية اال للشرفاء لق
ى            ة ستة شهور عل ة نظيف ة عادل د ، افال يحتمل ديكتاتوري ا او تزي شريرة مريضة مدى خمسة عشر عام

  .وجه من الوجوه  فرض ان قيامكم بحرآة التطهير يعتبر ديكتاتورية بأى

  :التأييد بشروط 

ين     آان واضحا ان هناك خالفا في الرأي وفي االتجاه بين المرشد العام الذي يمثل جماعة االخوان وب
 " . جماعة الثورة " جمال عبد الناصر الذي يمثل 

ون ال  ام ان يك د الع دما راى المرش ة عن ة الزراعي د الملكي انون تحدي داه حول ق غ الخالف م د بل د وق ح
ورأى عبد الناصر ان الثورة مصممة على ان يكون هذا الحد هو مائتى .. االقصى للملكية خمسمائة فدان 

ويبدو ان المرشد العام لم يقتنع بالضبط بهذا الخالف ، او انه راى ان تأييده للثورة ضروري .. فدان فقط 
ى شرط       فقال.. الستمرارها خاصة وقد طلبت هى منه التأييد قبل اسبوع واحد  ورة عل د الث انه سوف يؤي

د الناصر       ال عب ل اصدارها وق ا،       : ان تعرض عليه قراراتها قب دون وصاية احد عليه ورة قامت ب ان الث
ة مع آل     -..وهى لن تقبل ان توضع تحت وصاية احد وان آان هذا اليمنع من التشاور في السياسة العام

ة من الهي   ات  المخلصين  من اهل الراي دون التقيد بهيئ ام         " ئ دا من المرشد الع ذا الحديث تايي ق ه م يل ول
 .المستشار الهضيبي 

  

  

  :قاتل حسن البنا 

ا مع              ورة بقوته ام من مصيفه باالسكندرية وقفت الث ود المرشد الع ل ان يع ى وقب في ايام الثورة االول
ا  .. جماعة االخوان المسلمين وقد تمثل  ذلك في عدد من القرارات التي اصدرتها   ادة التحقيق    من بينه اع

ة  .. في مصرع المرحوم الشيخ حسن البنا  والقبض على المتهمين وتقديمهم  للمحاآمة وقد حكمت المحكم
ا      ١٥بالسجن  ال آم ة االغتي ر عملي سنة على االميرالي محمود عبد الحميد مديرالمباحث الجنائية الذي دب

 .حكمت بمدد مختلفة على اخرين 

وا خا "  ة المحبوسين في           وفي اوآتوبر اصدرت عف دار وعن بقي د الخازن ة المستشار احم صا عن قتل
 قضية 

 " .مقتل النقراشي باشا وعن المحكوم عليهم من االخوان في قضية مدرسه الخديوية 
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ؤتمرا                دوا م ر الجماعة مباشرة حيث عق ى مق وقد خرج هؤالء وسط مظاهرة سياسية من السجن ال
صًا بالعفو الشامل عن آل الجرائم السياسية التي وقعت قبل عام وبعدها اصدرت الثورة  قرارا خا.. آبيرا
 .مواطنا معظمهم من االخوان المسلمين  ٩٣٤وقد بلغ عدد المفرج عنهم  ١٩٥٢

وآانت الثورة قد استثنت من هذا القرار الشيوعيين على اعتبار ان الشيوعية جريمة اقتصادية وليست  
 .سياسية

وزراء في اصداره وظل       ولم يكن اصدار مثل هذا القانون يس ال سهال فقد عارض علي ماهر باشا رئ
وزارة  ادر عودة مع           .. يؤجله حتى خرج من ال د الق د اشترك عب د نجيب وق واء محم واصدرته وزارة الل

فتحى رضوان في وضع مواده ، وقامت الثورة من جانبها بتقديم خصم االخوان المسلمين اللدود والرجل  
ذيب االخوان      الذي عذبهم ابراهيم عبد الهادي باشا الى المحاآمة ووضعت ضمن قائمة االدعاء قضية تع

  .المسلمين 

  :وزراء االخوان

ورة نفسها           ولى الث ادة ان تن رر مجلس القي وزراء وق يس ال اهر رئ اختلفت الثورة في بدايتها مع علي م
 . تشكيل الوزارة برئاسة محمد نجيب على ان يكون لالخوان المسلمين فيها وزيران

د   ١٩٥٢سبتمبر  ٧واتصل المشير عبد الحكيم عامر ظهر يوم  بالمرشد العام الذي رشح له الشيخ احم
 .حسن الباقوري عضو مكتب االرشاد  واالستاذ احمد حسيني وآيل وزارة العدل 

ابال          ة وق ر الدل تاذان حسن العشماوي ومني ة االس وبري القب وبعدها بساعات حضر الى مبنى القيادة بك
 ..عبد الناصرجمال 

ا   وقاال انهما قادمان ليدخال الوزارة فهما موفدان من المرشد العام ليبلغاه ان مكتب االرشاد قد اختارهم
 ..لتمثيل االخوان في الوزارة 

 ..اما الترشيح االول فكان ترشيحا شخصيا للمرشد العام 

ليمان حافظ    ا ش       : ويقول س ة آان ر الدل تاذين حسن العشماوي ومني ولي     ان االس ا ينبغي لت ر مم بابا اآث
ابعة ليحلف   : وقال عبد الناصر.. مسؤولية الوزارة انه ابلغ الشيخ الباقوري وسوف يحضر في الساعة الس

ى        .. آما ابلغ ايضا احمد حسني .. اليمين  ه الموقف عل ام ليستوضح من واتصل عبد الناصر بالمرشد الع
ا حد    اقوري بم اد        .. ث ضوء ما وقع فعال من ابالغ الشيخ الب ه سيدعو مكتب االرش ام ان ورد المرشد الع

 .لالجتماع في الساعة السادسة وسوف يرد على عبد الناصر

 :وعاد عبد الناصر واتصل ليستفسرمنه عن الموقف فقال له ... ولم يتصل المرشد العام بعبد الناصر

 .ان مكتب االرشاد قرر عدم االشتراك في الوزارة  -

 .بالباقوري وسيحضر ليحلف اليمين  ولكننا فعال اتصلنا -

 .نحن نرشح بعض اصدقاء االخوان، والنوافق على اشتراك االخوان في الوزارة -

دة ، وضمن اعضائها الشيخ               وزارة الجدي أ تشكيل ال الي نب وم الت وعندما آانت الصحف تنشر في الي
اف  را لالوق اقوري وزي ن الب د حس رر فصل   . احم ع ويق اد يجتم ب االرش ان مكت ن  آ اقورى م يخ الب الش

 ....االخوان المسلمين

رفض  ة ال ي جبه لمون ف ذا وقف االخوان المس ورة "  وهك بة للث ي .. بالنس دوها ف د رفضوا ان يؤي فق
م فصلوا من الجماعة           .. البداية، ثم حاولوا فرض وصاية عليها  ة، ث د الملكي انون تحدي وا حول ق م اختلف ث
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دل        ... زراء الثورة عضو مكتب االرشاد الذي اصبح وزيرا من و را للع ذي عين وزي د حسني ال ا احم ام
 .ولم تتخذ الجماعة موقفا منه النه لم يكن عضوا قياديا فيها

ذ التصرف    ى ه ه عل ماوي ، وعاتب تاذ حسن العش د الناصر االس تدعى عب ع " واس ر جمي دده بنش وه
ى التحدث    ، ولكن االستاذ حسن العشماوي رجا" التفاصيل التي الزمت تشكيل الوزارة  ه عدم النشر، حت

  .... فرقعة في صفوف االخوان وتسىء الى موقف المرشد العام 

  : عبد الناصر يبحث عن مخرج

ر صفوفها       د تطهي د تشكيل نفسها بع وسارع  .. اصدرت الثورة قرارات بتنظيم االحزاب السياسية لتعي
ب يطلبون حق تشكيل الجماعة  الدآتور محمد خميس حميدة وحسن المليجي ، وفهمي ابو عزيز بتقديم طل

ى حزب سياسي            ا ال م ارادوا ان يحولوه دو انه ة بالفعل ولكن يب م رأوا أن  .. وآانت الجماعة قائم او أنه
وطلب المرشد العام من عبد الناصر أن تستثنى الجماعة من هذا الشرط .. قانون االحزاب سينطبق عليها 

 .القانوني وان تظل تمارس نشاطها آما آانت 

 .ق عبد الناصر مع المرشد العام على ان يلتقيا في مكتب سليمان حافظ وزير الداخلية اتف

وزير ان ترسل    . اريد ان تجد مخرجا للجمعية : وامام المرشد العام قال عبد الناصر للوزير رح ال واقت
اليب ال    دافهم باالس سياسية وعن   وزارة الداخلية الى االخوان المسلمين تستفسر عما اذا آانوا سيحققون اه

ق  .. وان ترد الجمعية على هذا الخطاب بالنفي .. طريق الوصول الى الحكم باالنتخاب فعال وعندها اليطب
اق   .. وهذا ماحدث فعال.. عليها القانون  ا لالتف .. فقد ارسلت الوزارة خطابا الى الجماعة وردت عليه طبق

 .ياسيةالنها جمعية دينية وليست س.. واستثنيت من تطبيق القانون 

وآان يمكن ان يحفظ االخوان هذا الجميل لعبد الناصر، وان يذيب هذا التصرف من جانبهم آل الثلوج 
  . التي تراآمت في شهور قليلة على الطريق بين الثورة واالخوان ، ولكن الذي حدث هو العكس تماما

  :االخوان في لجنة الدستور

نهم     ٥٠: مشروع الدستور من صدر مرسوم بتشكيل لجنة لوضع  ١٩٥٣يناير  ١٣في  ان بي عضوا آ
 ١٧في  .. ثالثة من االخوان المسلمين هم االساتذة صالح  عشماوي وحسن العشماوي وعبد القادر عوده  

ة    ١٩افسدت اهداف ثورة " يناير صدر قانون حل االحزاب السياسية النها  ة بالفرق وارادت ان تسعى ثاني
دو   اد          ولم تتورع عناصر منها عن االتصال ب ة الفس ى حال البالد ال أنه الرجوع ب امن ش دبير م ة وت ل اجنبي

 ".السابقة بل الفوضى المتوقعة 

ى    رحمن الرافع د ال ول عب وان     : ويق ة االخ تثنيت جماع ا ، واس زاب آله ى االح ق عل انون طب ان الق
ريب محاباة المسلمين على الرغم من انها هيئة سياسية تتخذ الدين وسيلة لترويج دعوتها وقد آان ذلك وال

م     ى الحك لها فانها هيئة سياسية بكل معاني الكلمة، وآان لها نشاط سياسي واسع النطاق ، وآانت ترمى ال
ى وزارة          ا ال دمت اخطاره انون تنظيم االحزاب فق ذت ق ا ان نف لو سمحت لها الظروف بذلك وقد سبق له

ا آحزب سياسي  ادة تكوينه ة باع ي اخطارهم ا. الداخلي اؤها ف ال رؤس ه اذا اشتغل االخوان بسياسة وق ن
دين وان        م ال ى حك ون عل الم وينزل امر االس تغلون ب ا يش تغلون فانم ا يش ة فيم ة والخارجي مصر الداخلي
ادة،            ادة وقي ة، وعب ن ودول ا هو دي دئيا واالخرة ، وانم ين ال االسالم اليفرق بين الدين والدولة واليفصل ب

ذا الصدد   وقال حسن الهضيبي المرشد العام لالخوان المس ا       " لمين في ه ى عن السياسة النه ن نتخل ا ل انن
  ".جزء من ديننا 

   االستثناء لماذا
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اننا آنا قد راينا استثناءهم من القرار رغم موقفهم من الثورة : ويقول عبد اللطيف بغدادي في مذآراته 
ا، وت            ك لسابق اتصالنا به ورة ، وذل ارة الث ى قي م عل ة فرض ارادته ا ومحاول د قيامه اونهم مع تنظيم   بع ع

 .الضباط االحرار، وموقف التأييد منهم ليلة قيام الثورة 

ع وزارات ليشغلها اعضاء      ويقول ايضا انهم قد طالبوا عند تشكيل وزارة محمد نجيب بتخصيص ارب
ة    من الجمعية ولم يوافق مجلس الثورة على هذا الطلب ورؤي االآتفاء بوزيرين ولم ترض رئاسة الجمعي

ذا ر ذلك ل را ب د حسني ، وزي تاذ محم اف واالس را لالوق اقوري وزي د الب ين الشيخ احم أى المجلس ان يع
وزارة   ه ال د تولي اد بع ن مكتب االرش اقوري  م يخ الب ة بفصل الش ا، وقامت الجمعي اق معهم دل باالتف للع

  .لخروجه على قرارها بقبوله تولي هذا المنصب

اة         " االخوان المسلمين " آان موقف الثورة باستثناء  ه محاب اد ففي انون حل االحزاب موضع انتق من ق
د              ورة، فهي التئظيم الوحي وي الث انحة لكي تحت د حل االحزاب س لهذه الجمعية التي رأت ان الفرصة بع

ه … الباقي والمسموح له بممارسة نشاطه  : وذهب صالح شادي ، ومنير الدلة لمقابلة عبد الناصر وقاال ل
ورة اال االخوان     انه بعد حل االحزاب لم يبق ت د الث د       .. نظيم يؤي وا في وضع جدي ذلك يجب ان يكون .. ل

وان هذا .. ان الثورة ليست في محنة: وقال عبد الناصر . وهم لذلك يطلبون االشتراك في الوزارة رسميا 
  .ليس وقت فرض الشروط 

عليها القوانين ورفض طلب اشراآهم في الوزارة ، وقالوا انهم يرون تكوين هيئة من االخوان تعرض 
  . لقد سبق أن ابلغت المرشد العام بأن الثورة ترفض مبدأ الوصاية : وقال عبد الناصر .. قبل صدورها 

  :االتصال باالنجليز

 . بدأ االخوان المسلمون يعملون ضد الثورة في اتجاهين 

ا     : االول  • ة في الق فارة البريطاني دوا   ..  هرة هو االتصال بمستر ايفانز المستشار الشرقي للس د عق فق
ان         م آ ى رأيه اء عل ه بن د ثبت ان معه عدة اجتماعات استمرت ساعات في منزل الدآتور محمد سالم بل لق

 .المفاوض البريطاني في شأن الجالء يتشدد في بعض األمور 

ة     ى رأي لجن اء عل فقد قال الدآتور محمد سالم ان رأي االخوان ان تكون عودة االنجليز الى القاعدة بن
  . شكلة من المصريين واالنجليز وان الذي يقرر خطر الحرب هي هيئة االمم المتحدة م

د رفضه الجانب المصري     .. وتمسك االنجليز بهذا الرأي في المفاوضات    د ثبت أن المستر    .. وق وق
  . ايفانز التقى أآثر من مرة بالمرشد العام واالساتذة صالح أبو رفيق ومنير الدلة 

  

  

  :لسري تنشيط الجهاز ا

ة الشعب    ر      : وآانت هذه االتصاالت موضع مناقشة في محكم ة االخوان ، واتضحت آثي اء محاآم اثن
ة   : من الحقائق حولها فالبكباشي عبد المنعم عبد الرؤوف قابل ايضا موظفا آبيرا باحدى السفارات االجنبي

م في     د الحك م يطالبون    واخبره بانه متحدث باسم االخوان ومرشدهم وانهم سيتولون مقالي مصرعنوة وانه
م لالشتراك    تأييد هذه السفارة لالنقالب الجديد ، ثم قال ان االخوان على استعداد بعد ان يتولوا مقاليد الحك
ال          ادام جم ن يتحقق م ذا الحلف ل ك وأن ه ى ذل في حلف عسكري ضد الشيوعية الن االسالم يحضهم عل

 حات نشرت في جميع صحف العالم عن رأيه في عبد الناصرعلى قيد الحياة ألنه سبق ان ادلى بتصري

 .االحالف العسكرية واهدافها االستعمارية 
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يا،      وآان المرشد قد اقترح على رجال الثورة ان تدخل مصر في حلف عسكري مع الغرب ضد روس
وربطت المجلة بين توقيت االعتداء الذي قامت به اسرائيل على الحدود المصرية، وبين محاولة االخوان  

 .دء تنفيذ خطتهم لب

 :االتجاه الثاني •

دد من                د اتصلوا بع ه ، وق وليس والجيش الي ر عدد من ضباط الب از السري بضم اآب هو تنشيط الجه
انوا              م في خطتهم ، وآ ايروهم وساروا معه ورة فس م من تنظيم الث م ال يعلمون انه الضباط االحرار، وه

انوا يأخذون عل      يهم من        يجتمعون بهم اجتماعات اسبوعية ، وآ ا يصدر ال وا م مًا أن يطيع دًا وقس يهم عه
ذه المعلومات استدعى        … أوامر المرشد العام  دما تجمعت آل ه آما جندوا عددًا من ضباط الصف وعن

  : عبد الناصر حسن العشماوي وقال له 

ووضع امامه بكل ما تجمع من معلومات وسرد    .. اننى احذرآم فما يحدث سيجني على مصير البالد 
ى حد   .. فوعد بأن يتصل بالمرشد في هذا األمر .. قصة االخوان مع الثورة عليه  ولكنه خرج ولم يعد عل

ورة  ان مجلس الث ر بي دآتور  . تعبي ابق وال يد س د الناصر فضيلة الشيخ س تدعى عب الي اس وم الت ي الي وف
ابق وم الس ي الي ه لحسن العشماوي ف ا أبلغ ات وم ه من معلوم ا لدي ا م دة وابلغهم تنكرا  خميس حمي ، فاس

 . ولكن النشاط لم يتوقف .. الموقف ووعدا بأنهما سيعمالن على وقف هذا النشاط الضار 

اعتقد ان العالم الغربي " ادلى المرشد العام بحديث لوآالة االسوشيدبريس قال فيه  ١٩٥٣يوليو  ٥يوم 
ة من أن الغرب     سوف يربح آثيرًا إذا فهم مبادئنا بدراستها بروح العدل البعيدة عن التعصب  ى ثق وأنا عل

  " سيقتنع بمزايا االخوان المسلمين 

ى ان           .. وهكذا قدم المرشد العام مزاياه للغرب دن ال وني اي ع المستر انت ذي دف ره هو ال ذا وغي ولعل ه
 " .ان الهضيبى آان حريصا على حسن العالقات معنا " يسجل في مذآراته 

ذي   -بضباط الجيش" وان االخ" ويقول احمد حمروش انه اثناء اتصاالت  لتجنيدهم استغلوا التناقض ال
د الحرس            ى قائ ة ال ر الدل ذهب حسن العشماوي ومني ب، ف د نجي بدأ يظهر بين مجلس الثورة واللواء محم
ا الوصى       اد مهن ين رش الخاص للواء نجيب اليوزباشي محمد رياض لينضم اليهم في مطالبهم وهي ان يع

ات وتشكيل       -وآان في السجن   -قوات المسلحةالسابق على العرش قائدا عاما لل ى الثكن وعودة الضباط ال
ديموقراطي    م ال … وزارة يرضى عنها االخوان ، واالصرار على حل االحزاب ، وتأييد عدم عودة الحك

ا       ذا األمر آم وعندما عرض اليوزباشي رياض األمر على اللواء محمد نجيب رفض تمامًا الحديث في ه
د نجيب في       -سري باالخوان ، لذلك فإنه لم يقابل أحدًا منهم رفض فكرة االتصال ال ة محم فقد آانت رؤي

 . ذلك الوقت تختلف تماما عن رؤيتهم 

  

  :اعتقاد خاطىء

د     ودة محم ورة بع وهناك رواية اخرى يرويها عبد اللطيف البغدادي الذي يقول انه بعد قرار مجلس الث
وم   وزراء ي س ال ع مجل ب اجتم ر  ٢٨نجي ت    ١٩٥٤فبراي ي وقع وادث الت ن الح د الناصر ع دث عب وتح

اك بعض      ت هن ن آان دة صفوفنا، ولك ودة وح اج  بع ى االبته دل عل اتهم ت ب هتاف اهرات اغل وقامت مظ
د وصل            ان ق لمين ، وآ ـا من االخوان المس الم اغلبه الهتافات العدائية ضد جمال عبد الناصر وصالح س

د   تعداد للخروج في مظاهرات         إلى علمنا في اليوم السابق ان االوامرآانت ق ى االخوان باالس صدرت ال
د        دة سمير أميس بع د لوآان مسلحة ، وحدث احتكاك بين بعض المتظاهرين وقوة من البوليس الحربي عن
ى         وة ال ذي اضطر الق زع سالحه ، األمر ال مهاجمة المتظاهرين ألحد ضباط البوليس الحربي محاولين ن

ان    اطالق النار فأصابت عشرة متظاهرين وليس آ وقد اعتدى أحد المتظاهرين من االخوان على ضابط ب
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ن     ن امك ه ولك ي رقبت ه فأصابه ف ن مسدس ه الرصاص م ق علي أن اطل ك ب دة وذل راس اللوآان ودا بت موج
  . القبض عليه 

اء االخوان             ادرعودة وهو احد زعم د الق ان عب م ب وزراء عل اع مجلس ال ويقول بغدادي انه اثناء اجتم
لمين من شرفة           المسلمين ، آان اء االخوان المس ك من زعم د مال ود محم يخطب في الجماهير هو ومحم

تهم             ان ضد قرارحل منظم د نجيب آ أن محم دون خطأ ب انوا يعتق لمين آ قصر عابدين وأن االخوان المس
  ..الذي قد ظهر مؤخرا

  :االخوان الهيئة التحرير

احين من االخوان    ى      احدهما يؤي  .. خلف الكواليس تدور معرآة جن از السري لالخوان عل اء الجه د بق
د       .. ضوء المحنة التى مرت بالجمعية قبل الثورة  از ، خاصة وق ذا الجه اء ه واالخر يرى انه الداعى لبق

 .. واختلف عبد الرحمن السندي الرئيس السابق للجهاز السري مع المرشد العام .. قامت الثورة

ة بحل ق المنطق تعمارية لتطوي اوالت االس د  آانت المح و الحلف االسالمى ق دين ، ه تار ال ف تحت س
ا     د الناصر تمام ا اسمه        .. فشلت بعد ان رفضه عب ا هش د اقامت تنظيم ورة ق ر  " وآانت الث ة التحري " هيئ

ة   ر، مادامت جمعي ة التحري اء هيئ داعي النش و ال ا ه ا فم د الناصر محتج ة عب ام لمقابل د الع ذهب المرش ف
 .. االمر متروك لك  -..  االخوان قائمة، ولن اؤيد هذه الهيئة

ا للشباب        ر وتنظيمه ة التحري ى هيئ ة الشباب   .. " وبدأ هجوم االخوان الضاري عل د بلغت   " منظم وق
ل والعصي وحرق السيارات         ضراوة القتال بين االخوان وشباب الثورة الى حد استخدام االسلحة والقناب

 ... فال بذآرى شهداء معرآة القناةوهو اليوم الذي خصص لالحت ١٩٥٤يناير  ١٢في الجامعة يوم 

ي  ابي االيران افهم االره ى آت ون عل اء الطالب من االخوان يحمل واب صفوي " ج دائيان " ن يم ف زع
اير          -اسالم م في ين ؤامرة لقلب نظام الحك   - ١٩٥٦والذي حكم عليه باالعدام في طهران الشتراآه في م

  . ١٩٥١ران عام وآان قد اشترك في قتل الجنرال رازا مارا رئيس اي

ى   .. وآانت معرآة في الجامعة بين طرفين  ا حت ويقول عبد الرحمن الرافعي ان البوليس لم يتدخل فيه
دبرين       انوا الم لمين آ روا  . اليزداد التوتر بين صفوف الطلبة ولم يكن ثمة شك في ان االخوان المس ليظه

 . كم الثورة نفوذهم وسيطرتهم في محيط الجامعة وليؤلبوا فئات الشعب على ح

اع اراء        ذ باجم لمين ، واتخ وان المس ل االخ رارا بح ورة ق ادة الث س قي د اصدر مجل وم واح دها بي بع
  . اعضاء مجلس الثورة فيما عدا محمد نجيب الذي اعترض من حيث المبدأ وليس النه يشايع االخوان 

ال ا     دين باعتق ا محي ال ة زآري ر الداخلي ام وزي رار حل الجماعة ق ام حسن عقب صدور ق د الع لمرش
رج عن       ٤٥٠الهضيبي و  د اف ه ق م وان  ١١٢عضوا بالجماعة وصرح بعدها بايام انه يجري التحقيق معه

ة الجماعة    " منهم ثم افرج بعدها عن اخرين ويقول عبد الرحمن الرافعي انه بعد قرار الحل  اشتدت حرآ
وقفهم م   د     واتسع نطاق اعمالهم السرية وارادوا ان يقفوا مع الثورة م ا بع ن وزارة المرحوم النقراشي باش

نة    تهم س ل جمعي طت       ١٩٤٨ان قررح ا ونش ال زعمائه ورة واغتي قاط الث ى اس دوا عل الوه وتعاه ، فاغت
  .واالعتداء على رجال االمن وقيادة بعض عناصر االخوان للمظاهرات .. حوادث الشغب

   :الجماعة تعود 

ى ان تمارس ن       ادة الجماعة عل ذل الع ود تب د        أخذت الجه تاذ عب ا فقط ويكون رئيسها االس شاطها ديني
ودة الجماعة    الرحمن البنا وقد اتاح حضور الملك سعود الى مصر لهم الفرصة ليرتفع صوتهم  مطالبا بع

ادة الجماعة    .  وفعال نجحت   .. فقد آان معروفا أن من بين اهداف زيارة الملك سعود التوسط في أمر إع
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ين     .. خوان فرصة أخرى وأخيرة الوساطة ورأت الثورة أن تعطي اال راج عن الهضيبي والمعتقل وتم االف
  .من االخوان ، ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة باعادة الجماعة وتسليمها ممتلكاتها

ى             اك ادل ى سوريا والسعودية وهن وسمح  للمرشد العام حسن الهضيبي وعدد من االخوان بالسفر ال
 .جالها وضد اتفاقية الجالء المرشد العام بتصريحات ضد الثورة ور

وبدأت حملة االخوان على الثورة تشتد في المنشورات والمساجد ، وببث االشاعات وفي اجتماعات        
ة عين شمس            يس منطق د المقصود رئ وزي عب ي تحدث ف زل سالمة الزقل اع بمن ه في اجتم ل ان االسر ب

د الناصر عضوا       االخوانية عن ان الخارج على الجماعة يجب قتله بحد السيف ، وآان ال عب رئيس جم ال
بالجماعة وخرج عليها وحنث في بيعته وحاول اغرء بعض االخوان على االنقسام ليحطم الجماعة بشتى   
ه    الطرق وازاء ذلك يجب على االخوان العمل ليال ونهارا والتدريب الكافي لليوم الموعود الذي تصفي في

  .. !! دة الثورة الجماعة الحساب معه ومع زمالئه اعضاء مجلس قيا

  اختفاء المرشد 

دت لتصفية      ي عق ية الت ة التأسيس ات الهيئ م يحضر اجتماع ى ول د اختف وان ق ام لالخ د الع ان المرش آ
ًا     .. الموقف بين االخوان والثورة  ا وأرسل خطاب وأعلن من مخبأه انه سيقاوم االتفاق بين مصر وبريطاني

  .. اختفاءه إلى أعضاء الهيئة التأسيسية التي عقدت ليبرر 

ي   ر ف ة التحري د نشرت مجل بتمبر  ١٤وق ي   ١٩٥٤س ًا ف دت اجتماع ة عق ية للجمعي ة التأسيس ان الهيئ
ام ، وحضره        ه المرشد الع غ       ٩٦سرادق أقيم فوق سطح دار االخوان ، قاطع ة التي يبل عضوًا من الهيئ

ان يتضمن اع         ١٢٢عدد أعضائها   ديم بي راح بتق اع بمناقشة اقت دأ االجتم د ب ذارًا عن موقف بعض     ، وق ت
ى عرض    اإلخوان من الثورة ولكن البعض اعترض ألن الثورة أصدرت بيانات ضد االخوان ثم اتفق عل

  ..     االقتراح بعد اسبوعين على مكتب االرشاد 

ين، و و وان المجتمع ين االخ ديدة ب ات ش اش وقعت خالف د ظل النق ادق ين  ًاح ى مخب ات حت ف الجبه تل
ة صباحا اعة الثالث ق  ، الس م اتف بوعين ث اع اس ل االجتم ى تاجي ا، و عل د ارآ ام ق د الع اء ن المرش سل أثن

ه  س صفحات  من خماالجتماع خطابا سريا الى بعض االخوان  ول في ه ي  يق  ًاسف اذ يجد نفسه مضطر    أان
د كومة ورلحن ايالف بينه وبلخواورد قصة ا..  ارادته نعقهرية خارجة  لعدم حضور االجتماع لظروف

وهم االعضاء     لتحريرأنم مقام انور السادات في جريدة الجمهورية وقالت مجلة ائالقا عليه ام ي المرشد الع
 ه خاللتآاقائمة بتحر" ١٩٥٤سبتـمبر  ٢١" اوردت المجلة وتعتقله،  تريد ان كومةلحالن ا فىنه قد اختأب

  .ذلك ابدا التريد كومة تريد ان تعتقله لفعلت ولكنهالحاسبوع وقالت انه لو ان ا

  

مين ة قس ورة:  وانقسمت الجماع د الث دهما يؤي ر  ..اح د الهضيبيواآلخ د .. يؤي ق المؤي ع الفري واجتم
ًا منهم قرارًا بإعطاء حسن الهضيبي إجازة وإعفاء أعضاء مرآز االرشاد ولكن عضو ٧٦رة واصدر ثولل

رار   وا إرهاب ال       .. الهضيبي وأعوانه أزعجهم هذا الق ازهم السري وطلب ى جه أوا إل ى   فلج وا عل ذين وقع
  . هذه القرارات وأرسلوا لهم يهددونهم بالسالح لكي يعدلوا عن القرار 

وقد بلغ من قوة إرهاب الجهاز السري لالعضاء الذين أصدروا قرار منح الهضيبي إجازة وحل مكتب 
  . ارشاده أن أحدهم وهو من شبين الكوم فر فزعًا إلى القاهرة ، وأصيبت زوجته بالفزع 

  : لساداتء مع القا

د        بذها الموقف ذظل ه وفين امرا، ون االخوان المسلمون يدبرآا رجل من أقطاب األخوان هو عب
ه بشأن            ؤتمر االسالمي حيث رغب في التحدث إلي ر الم المنعم خالف إلى القائمقام أنور السادات في مق
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ات مع أعضاء مكتب    األخوان وقال عبد المنعم خالف أنه قادم لتوه بعد جلسة طويلة استمرت بضع ساع 
ي يصير     د الناصر لك رئيس عب ى ال دوه إل ى ان يوف ع عل ق الجمي ة اتف ات طويل د مناقش ه بع اد وان االرش
ور   ه أن ال ل ه فق أله رأي ورة وس أنها أن ال يتخلف اإلخوان عن رآب الث ون من ش ى خطة يك اق عل االتف

  :  السادات 

ذه هي الم"  ون ه د تك ي تلج رةق ى اااللف الت ا إل نتين  أون فيه ي خالل الس ة فف ذه الطريق اورة به لمن
يهم الهضيبي    رادى واجتمع     .. الماضيتين اجتمع جمال بجميع أعضاء مكتب االرشاد بما ف م ف اجتمع معه

ة   م آهيئ ذه           .. معه ل ه د آ م تج ك فل ع ذل ة وم ين او ثالث ن اثن ر م م اآث ات تض ي حلق م ف ع معه واجتم
ون   ن يتكلم ال واعل ال جم ا ق م آم ات ألنه ى    االجتماع اس وإل ى الن دثون إل ا ينصرفون يتح ه وحينم بوج

دما            ا عن تعلم أنن ورة وأنك ل ذه الث ام ه ذ قي انفسهم بوجه آخر ولقد آان االنقالب وال يزال هو تصميمهم من
ا    ١٩٥٤قررنا حل اإلخوان في يناير  د آن آانت هذه المناورات بعينها هي السبب المباشر لهذا اإلجراء فق

اهم  نعلم أنهم يعملون في ص فوف الجيش والبوليس اليجاد ُشعب لهم تكون نواة لتشكيل يقوم بانقالب ونبهن
ذا الشأن يظهر       .. أآثر من عشرين مرة ، ولكنهم لم ينتصحوا  ى أحدهم في ه وآان جمال حين يتحدث إل

  .. األسف واالستنكار ألن يحدث مثل هذا ثم يخرجون من عند جمال لكي يتموا حلقات هذا النشاط 

اورة            عندما  ى المن ا إل انوا يلجأون دائم تهم التأسيسية آ آانوا يحرجون أمام من يسأل من أعضاء هيئ
ور    .. إلى تفاهم آامل   مة للوصولوالحك عم ضاتوالمفافيقولون ان هناك لجنة تجري  ام أن ول القائمق ويق

رهم  وقد وافقني االستاذ خالف على ان أحدًا في مكتب االرشاد ال يملك إال السم: السادات  ع والطاعة لكبي
ؤت  م ي نهم ل دا م دين ، إال أن أح ذا الرجل يخرب باسم ال أن ه ؤمن ب م وي يهم من يعل م وف الهضيبي وانه
ام         ا أم انوا يكسبون الوقت به د آ اورات فق الشجاعة لكي يجابهه بهذا ونستطيع اليوم آشف حقيقة هذه المن

ورة ال ضد ا       ذ خطتهم ضد الث ى أي حد      من يسأل إلى أن يبدأوا في تنفي درك إل اروق ون لمستعمرين او ف
دي         ان عن د آ ة فق روه ، بساعات قليل ذي دب آانوا يصطنعون سياسة الوجهين إلى قبيل االنقالب الدموي ال
ة              ذي آانت خطتهم الدموي وم نفسه ال اهم ، في مساء الي ة التف وفي مكتبي االستاذ خالف يسأل عن طريق

ه         ستوضع فيه موضع التنفيذ أي يوم الثالثاء  ل في دًا لكي يقاب ذي ضربته موع وآان هذا اليوم نفسه هو ال
  " الرئيس جمال االستاذ خالف الموفد من مكتب ارشادهم 

  : إالرهابى عودة ال

ان   ١٩٤٨بحل الجماعة عام شا قرارًا فحين اصدر النقراشي با .اعاد التاريخ نفسه بالضبط  مصيره  آ
ال     قرار حل الجمجلس الثورة  االغتيال وحين اصدر د ان يكون مصيره االغتي ؤثر  ..  ماعة الب م ي في   ول

  ..في امر هذا الحل تالموقف ان الثورة تراجع هذا

  . لةدالنتيجة دون حاجة الى بقية االدي إلى هذه تاريخ االخوان البد ان تؤ يان قراءة بسيطة ف

 وما..  ع نقد المؤرخينم موضهال هاتمجامل وآانت لم تعاد االخوان المسلمين بل انها جاملتهم.. فالثورة
دير     عبد الناصر في  آان ى أن ي اج إل م حل االخوان       احتي د ت ه فق ة الغتيال ا و..  بنفسه تمثيلي  يمكن أال  نآ

ام والعن اعضاء  دهم الع رج عن مرش ة واال يف ود الجمعي ب تع ادا مكت وان آ.. الرش ن االخ ا هي مولك
اعهم   رة وقف الثوم ر الحل وال على عاداتهم لم يسكتوا على قرا ؟ .. حيال مطالبهم ووقوفها في وجه اطم

ا د اآ ا  يناصر يلقلن عب يخطاب كندرية ف ية باالس دان المنش وم  مي وبر  ٢٦ي يم  ١٩٥٤اآت ال أق ي احتف ف
  . تكريما له ولزمالئه بمناسبة توقيع اتفاقية الجالء 

د  ى بع از الس    ١٥عل ف عضو الجه د اللطي ود عب اب محم س الش ة ، جل ن منصة الخطاب رًا م ري مت
ق       ى أطل ه حت د الناصر خطاب د اللطيف   ) السباك  ( لإلخوان وما ان بدأ عب ود عب رصاصات من    ٨ محم

  مسدسه لم
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حمزة ، وأحمد بدر سكرتير هيئة  عبد الناصر ولكنها اصابت الوزير السوداني مرغنى تصب الطلقات
  . التحرير باالسكندرية الذي آان يقف إلى جانب عبد الناصر 

ار وألقى القبض        وهجم العسكري إبر تهم بحوالي أرعة أمت اهيم حسن الحاالتي الذي آان يبعد عن الم
  . على محمود عبد اللطيف ومعه مسدسه وبدأت مرحلة جديدة حاسمة من العالقات بين الثورة واالخوان 

  : الثورة تحل االخوان

لمين  جانب االخوان إلى ةدمت الثورة ومنذ اليوم االول، اتخـذت مواقف متعدقا امعند م تكن  ل ف..  المس
ى أن      ، بل انها جاملتهم مهمعادية ل اج إل ا آانت تحت في أآثر من قضية ولو آانت تريد القضاء عليهم ، لم

ى ان الجماعة حزب   ه عل دموا ب ذي تق رار ال ة ليسحب اإلق ر الداخلي ى وزي د الناصر إل ال عب ذهب جم ي
وم ا      .. سياسي   رفض أن تق يًال ب رار وحده آف ذا اإلق ان ه ك       وآ ًا لألسس التي وضعت في ذل لجماعة وفق

ة    ة ديني دبير مصيدة ، وال       .. الحين ولكن الثورة أرادت لهم االستمرار آجمعي اك حاجة لت م تكن إذن هن ل
ا     زاب ، ولكنه ائر األح ع س ت م ا فعل ك آم ى ذل ادرة عل ورة ق ت الث د آان ة فق بب لحل الجمعي راع س اخت

  !!وان المسلمين بإرادتها وافقت بل وسعت لالبقاء على اإلخ

  : اسباب حل الجماعة

ي تحر ة ف دأت الجماع دما ب راردا المعاآاتهوعن ورة صدر ق ة للث ا  ي ا . صريح بحله ل قادته .. واعتق
ذين   وأفرج عنهم بعد ذلك تدريجيًا ، ولو آانت النية تتجه إلى اإلجهاز عليهم بأية طريقة لما أفرجت عن ال

ورة      ١٩٥٤يناير  ١٤يان لمجلس الثورة يوم اعتقلتهم بعد قرار الحل الذي صدر في ب ه ان الث د جاء في وق
ودهم ،      ارًا لجه يهم وانتظ ال ف يهم وأم اء عل وان ابق ى االخ ل عل ر الح ق أم م تطب زاب ل ت األح ا حل حينم
ذه          ة األخوان أرادوا أن يسخروا ه ى في هيئ وجهادهم في معرآة التحرير ولكن نفرًا من الصفوف األول

د أثبت تسلسل الحوادث أن         الهيئة لمنافع شخصية ى النفوس ، وق دين عل وأهواء ذاتية مستغلين سلطان ال
م                ا الحداث انقالب في نظام الحك وم عليه نظم التي تق ة االخوان وال تغلوا هيئ هذا النفر من الطامعين اس

  . تحت شعار الدين وسارت الحوادث بين الثورة واالخوان المسلمين بالتسلسل التالي 

ادة             في صباح ي   -١ ر قي ى مق ام إل تاذ حسن العشماوي لسان حال المرشد الع ورة استدعي االس وم الث
الثورة في آوبري القبة ، وآلف ان يطلب من المرشد العام إصدار بيان تأييد الثورة ، ولكن المرشد بقي    

ًا مقتضبًا   بمصيفه باالسكندرية الئذًا بالصمت ، فلم يحضر إلى القاهرة إال بعد عزل الملك ، ثم أصدر بيا ن
و رقيق الموظف              زل صالح أب د الناصر في من ال عب ه جم ورة ، فقابل يطلب بعده ان يقابل أحد رجال الث
د                ال عب ه جم رد علي رآن في الحال ، ف ام الق ق أحك ًا بتطبي ه مطالب دأ المرشد حديث د ب بالجامعة العربية وق

تبدا اعي واالس ًا علىالظلم االجتم ورة قامت حرب ذه الث اني ، الناصر إن ه تعمار البريط د السياسي واالس
ه أن              ال إن رأي ة وق د الملكي ى تحدي ل المرشد بالحديث إل رآن فانتق اليم الق ًا لتع ذلك ليست إال تطبيق وهي ب

د األقصى   ون الح ائًال    ٥٠٠يك ال ق ه جم رد علي دان ، ف ي   : ف دان وه ائتي ف د بم ورة رأت التحدي ان الث
ه   مصممة على ذلك ، فانتقل المرشد بالحديث قائًال انه يرى لكي تؤيد هيئة األخوان الثورة أن يعرض علي

ا ،             دون وصاية أحد عليه ورة قامت ب ذه الث ان ه ائًال ب ال ق ه جم أي تصرف للثورة قبل إقراره ، فرد علي
ورة من التشاور          ى الث ائمين عل ع الق ذا ال يمن ان ه وهي لن تقبل بحال أن توضع تحت وصاية أحد وإن آ

ذا الحديث           في السياسة العام ق ه م يل ات ول ة من الهيئ د بهيئ رأي دون التقي ة مع آل المخلصين من أهل ال
  .  قبوًال من نفس المرشد 

سارعت الثورة بعد نجاحها في إعادة الحق إلى نصابه ، وآان من اول اعمالها أن أعادت التحقيق    -٢
ان ف     ذي آ زال في مصيفه      في مقتل االستاذ حسن البنا فقبضت على المتهمين في الوقت ال ه المرشد ال ي ي

  . باالسكندرية 
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ى           -٣ امًال عل وًا ش در عف وزارة أن يص ه ال رد تولي اهر بمج ي م ابق عل رئيس الس ورة ال ت الث طالب
رئيس نجيب           ولي ال ذا فعال بمجرد ت ذ ه د نف المعتقلين والمسجونين السياسيين ، وفي مقدمتهم االخوان وق

  . رئاسة الوزارة 

ى   حينما تقرر اسناد  -٤ الوزارة إلى الرئيس نجيب تقرر أن يشترك فيها االخوان بثالثة اعضاء ، وعل
أن يكون أحدهم االستاذ أحمد حسن الباقوري وقد تم اتصال تلفوني بين اللواء عبد الحكيم عامر والمرشد   

ستاذ سيبلغ القيادة االسمين اآلخرين ثم حضر األ. فوافق على هذا الرأي قائًال  ١٩٥٢سبتمبر  ٧ظهر يوم 
ح       د يرش د الناصر أن المرش ال عب غ جم ة ، وأبل ويري القب ي آ ادة ف ى القي امي إل ماوي المح ن العش حس
ذا الترشيح        د عرض ه للوزارة االستاذ منيرالدلة الموظف في مجلس الدولة واالستاذ حسن العشماوي وق

ك         غ ذل ال من العشماوي أن يبل ه ، وطلب جم ى المرشد ليرشح    على مجلس قيادة الثورة فلم يوافق علي إل
اد في الساعة              ه سيجتمع بمكتب االرش ر ان ال األخي ال بالمرشد فق غيرهما ، وفي نفس الوقت اتصل جم
رر عدم    السادسة ويرد عليه بعد االجتماع وقد اعاد جمال االتصال بالمرشد فرد عليه أن مكتب االرشاد ق

اقو    يخ الب ا الش د اخطرن ه لق ال ل ا ق وزارة ، فلم ي ال تراك ف ع  االش ل م ه أن يتقاب ا من ك وطلبن ري بموافقت
ي       تراك ف وان لالش دقاء االخ ح بعض أص ه يرش اب بأن ين ، أج ف اليم ابعة لحل اعة الس ي الس وزارة ف ال
الوزارة وال يوافق على ترشيح أحد من االخوان ، وفي اليوم التالي صدر قرار من مكتب االرشاد بفصل  

مال عبد الناصر االستاذ حسن العشماوي وعاتبه على هذا الشيخ الباقوري من هيئة االخوان ، فاستدعى ج
ع التفاصيل التي      التصرف الذي يظهر االخوان الممتنع عن تأييد وزارة الرئيس نجيب ، وهدد بنشر جمي
ة في صفوف االخوان       الزمت تشكيل الوزارة فكان رد االستاذ حسن العشماوي أن هذا النشر يحدث فرق

  . عدم النشر ويسيء لموقف المرشد ، ورجا 

ًا              -٥ ارهم حزب دم االخوان اخطارًا باعتب ا ق دم اخطارات عن تكوينه عندما طلب من االحزاب أن تق
سياسيًا وقد نصحت الثورة رجال االخوان بأال يتردوا في الحزبية ويكفي ان يمارسوا دعوتهم االسالمية     

  !!! ديء األمر ثم استجابوا بعيدًا عن غبار المعارك السياسية والشهوات الحزبية وقد ترددوا با

ة ،    ارهم هيئ وا اعتب ارات ، وطلب هادة االخط اك ش ا ، فهن ن فيه د يطع ي ق وال الت ذه األق د ه ن تعتم ول
وطلبوا من جمال عبد الناصر أن يساعدهم في تصحيح األخطاء فذهب إلى وزارة الداخلية حيث تقابل مع 

ة    ر الداخلي ة       المرشد في مكتب االستاذ سليمان حافظ وزي ى ان تطلب وزارة الداخلي اق عل م االتف ذ وت وقتئ
ات وان    م آاالنتخاب من االخوان تفسيرا عما إذا آانت أهدافهم سيعمل على تحقيقها عن طريق اسباب الحك

  . يكون رد االخوان بالنفي حتى ال ينطبق عليهم القانون 

اير سنة       -٦ ى م   ١٩٥٣وفي صبيحة يوم صدور قرار حل األحزاب في ين د    حضر إل ال عب كتب جم
ه         اال ل ة وق ر الدل تاذ مني د        : الناصر الصاغ صالح شادي واالس ق من مؤي م يب د حل اآلحزاب ل اآلن وبع

ى آل أسباب  ردوا عل نهم من ان ي وا في وضع يمك إنهم يجب ان يكون ذا ف ة االخوان وله ورة إال هيئ للث
دان اال    ا يري ا بأنهم ا       التساؤل فلما سألهما ما هو الوضع المطلوب ، أجاب ا انن ال لهم وزارة فق شتراك في ال

ان ،          ا مخطئ لسنا في محنة وإذا آنتما تعتقدان أن هذا الظرف هو ظرف المطالب وفرض الشروط فأنتم
وانين         ا الق لمين تعرض عليه ة االخوان المس ة منهيئ فقاال له اذا لم توافق على هذا فإننا نطالب بتكوين لجن

بي  د قلت للمرشد          قبل صدورها للموافقة عليها وهذا هو س ال لق م جم ال له د ، فق م التأيي دآم إن اردت لنا لتأيي
سابقا اننا لن نقبل وصاية وانني أآررها اليوم مرة أخرى في عزم واصرار وآانت هذه الحادثة هي نقطة  

  . التحول في موقف االخوان من الثورة وحكومة الثورة 

اً    ا في الصحافة       إذ دأب المرشد بعد هذا على إعطاء تصريحات صحفية مهاجم ورة وحكومته ا الث فيه
ي              ا ف روا دائم أن يظه وان ب ات االخ ى هيئ فويا إل ر ش در األوام ت تص ا آان ة ، آم ة والداخلي الخارجي

  . المناسبات التي يعقدها رجال الثورة بمظهر الخصم المتحدي 
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ادة       -٧ ى القي د الناصر في مبن ال عب ة    لما علم المرشد بتكوين هيئة التحرير تقابل مع جم وبري القب بك
بالد من ال                 ال ان في ال ه جم رد علي ائمين ف ا دام االخوان ق ر م ة التحري زوم النشاء هيئ ه ال ل ه ان ال ل وق
ذه               د ه ن اؤي ي ل ال المرشد انن ين فق ام الهيئت يرغب في االنضمام لالخوان وان مجال االصالح متسع أم

ره ب   اد      الهيئة وبدأ من ذلك في محاربة هيئة التحرير واصدار أوام ارة الشغب واختالق المناسبات اليج إث
  . جو من الخصومة بين ابناء الوطن الواحد 

  االتصال باالنجليز 

ايو سنة      -٨ ين بعض االخوان المحيطين        ١٩٥٣وفي شهر م اك اتصاال ب ورة أن هن ثبت لرجال الث
ل والهندسة             الم الموظف في شرآة النق د س دآتور محم ق ال ز عن طري د عرف   بالمرشد وبين االنجلي وق

ر        تاذ مني ين االس ًال ب جمال من حديثه مع االستاذ حسن العشماوي في هذا الخصوص أنه حدث اتصال فع
ة ،     فارة البريطاني الدلة واالستاذ صالح أبو رقيق ممثلين لإلخوان وبين مستر ايفانز المستشار الشرقي للس

تياءه   وان هذا الحديث سيعرض حينما يتقابل جمال والمرشد ، وعندما التقى جمال مع المرشد اظهر له اس
ى التضارب في         دعو إل ذي ي ة ، األمر ال من اتصال االخوان باالنجليز والتحدث معهم في القضية الوطني
ز             الم عن موضوع اتصال االنجلي د س دآتور محم ا استجوب ال ام ولم القول وإظهار البالد بمظهر االنقس

آان وفد المحادثات المصري جالسًا يتباحث رسميا مع بالمرشد ومن حوله قال ان القصة تبتديء وقت ان 
  . الوفد البريطاني 

ين       ١٩٥٣وفي ابريل سنة  ة ب د مقابل ه أن يمه اتصل به القاضي جراهام بالسفارة البريطانية وطلب من
ه ترتيب          الم امكن د س ادة االخوان ، وان محم ة وبعض ق مستر ايفانز المستشار الشرقي للسفارة البريطاني

انز عن الجانب      هذه الم قابلة في منزله بالمعادي بين منير الدلة وصالح ابو رقيق عن االخوان ومستر ايف
م      البريطاني ، وتناول الحديث موقف االخوان من الحكومة وتباحثوا في تفاصيل القضية المصرية ورأيه

ى     وموقفهم من هذه القضية ثم قال الدآتور محمد سالم انه جاء في رأي قادة االخوان ان ز ال عودة االنجلي
ة    القاعدة تكون بناء على رأي لجنة مشكلة من االنجليز والمصريين وأن الذي يقرر خطر الحرب هو هيئ

  . األمم المتحدة 

ولعل هذا هو السبب في تمسك االنجليز بهذا الرأي الذي لم يوافق عليه الجانب المصري للمفاوضات    
الم في اج    د س انز           حتى اليوم ثم قال الدآتور محم ه أيضًا حيث طلب مستر ايف ل في منزل اع آخر مماث تم

اع     ذا االجتم مقابلة المرشد ، فوعد منير الدلة بترتيب هذا االجتماع وفعال تم في منزل المرشد ودار في ه
ر      ا مني انز دع الحديث عن القضية المصرية وموقف االخوان منها وذآر الدآتور محمد سالم أن مستر ايف

   .       يق لتناول الشاي في منزله وقد اجابا دعوته مرتين الدلة وصالح ابو رق

  :تنظيم في الجيش 

االخوان قد تحولت لبث  ن خطةارة المخابرات ادثبت ال ١٩٥٣ سنة -هر يونيهشوفي اوائل   -٩
  : الجيش تنقممم الى ينت خطتهم فآاوليس ، خل قوات الجيش والبودااطها شن

 دعوا فيمن دعوا عددوضباط الجيش ،  سري بين االخوان وبين ينحصر في عمل تنظيم: القسم االول
نوا آاالضباط االحرار، فسايروهم وساروا معهم في خطتهم و من من الضباط وهم اليعلمون انهم

ان وم االخحكلعداد نوا يتحدثون في هذه االجتماعات عن االآااجتماعات اسبوعية، و ن فييجتمعو
م هنوا يأخذون عليآا، و رة االخوانمتحت اليعملوا  من الضباط دالمسلمين والدعوة الى ضم اآبر عد

  .م من اوامر المرشدهيصدر الي ا ماعهدا وقسما ان يطبقو

ن الغرض منها آا، و ضباط البوليسبين  كيالتشن ينحصر نشاطه في عمل تكاف:  اما القسم الثاني
 دوريةنوا يجتمعون في اجتماعات اآ، و الوامر المرشد ايضاضباط البوليس  هو اخضاع نسبة آبيرة من

 ينورجال الجيش وبث الدعوة ب رةا في بث االحقاد والكراهية لرجال الثوه، وينحصر حديثهم في اسبوعية
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 تنوا يمنونهم بالترقياآا، و م نظرا التصالهم بالشعبكبالح شالجي جالضباط البوليس بانهم احق من ر
د في اجتماعاته بهم درا طالم يالذ يشاد حهم الصاغ صالن يتزعمآاناصب بعد ان يتم لهم هدفهم ولموا

  !! انه وزير الداخلية المقبل 

باط الصف ضممكن من  داآبر عدجمع  ن الغرض منه هوآااطلق عليه قسم الوحدات، و: م ثالثسوق
 يشتمل ديثلحن اآانوا يجتمعون بهم في اجتماعات سرية أسبوعية وآاو يضًابالجيش تحت امرة المرشد ا

القوة الحقيقية في وحدات  هم بانهم مى بث الكراهية للضباط في نفوس ضباط الصف واشعارههعل
  .ة آريمةملمعا نم فسيعاملوكالوصول الى الح في ما نجح االخوان الجيش، وانهم اذا

وجنوده ليكون تحت  شالجي طم يقوم ببث الدعوة لجمع اآبر عدد من صف ضباسا القذن هآا امآ
  .م لالخوانامرة المرشد العا

باعتباره ي ماوشجمعت هذه المعلومات الدارة المخابرات اتصل جمال عبد الناصر بحسن العتولما 
االخوان في داخل الجيش وما يدبرونه في الخفاء بين قوات الجيش  ممثال للمرشد وصارحه بموقف

صير البالد، مني على امرا سيجالحوادث تظهر أنكم تدبرون  م ولكن هذهكلقد امنا ل:  وقال لهوالبوليس 
ان التصرفات التي يجب  امام هذهفي االيدي واننى انذر اننا لن نقف مكتومنه إال المستعمر  تفيدسولن ي

م بعد ان حلت جميع االحزاب هنما ابقت عليان الثورة إ م االخوانل، ويجب ان يع مالآا توقف ايقافًا
للخطر فإننا لن نتردد  في بقائهم ما يعرض البالد حة وطنية فاذا ما ظهر انمصل في بقائهم العتقادها ان

أن يتصل بالمرشد في هذا االمر وخرج ولم في إتخاذ ما تمليه مصلحة البالد مهما آانت النتائج ، فوعد 
  .يعد حتى االن

يخ سيد سابق شالمرشد وال نائب يس حميدهمخ ييدلصاستدعى جمال عبد الناصر ال ياليوم التالوفي 
 ًافاظهرا االستياء الشديد وقاال انهما ال يعلمان شيئاليوم السابق ،  فيوي ماشسن العلحله قاما وابلغهما 

  .اط الضارشوانهما سيبحثان االمر ويعمالن على وقف هذا النهذا ،  عن

والبوليس واصبح الكالم في الجيش  غم هذا التحذير وهذا االنذار استمر العمل حثيثا بين صفوفور
  طط في هذا االجتماع بحثا عنلخنوا يقلبون اكافالصراحة وطابع الحقد  يأخذ طابع االجتماعات الدورية

اول باول عما يدور يبلغون  ن االحرار المنبثون في هذه التشكيالتآام وكالطرق لقلب نظام الح لمسأ
  .في آل اجتماع

  : م في االخوانانقسا

موجودا الجهاز السري الذي آان  افراد بعد تعيين االستاذ الهضيبي مرشدا لالخوان لم يأمن الى - ١٠
، فعمل على ابعاده معلنا بانه اليوافق على ي حمن السندرعبد ال السيدفي وقت السيد حسن البنا برياسة 

ت سرية جديدة تدين له بالوالء تنظيماالسرية في الدين، ولكنه في الوقت نفسه بدأ في تكوين التنظيمات 
م الى ضي دالقديم ليأخذ منه الى صفه اآبر عد يفراد النظام السرأ والطاعة بل عمد الى التفرقة بين

عبد اللطيف بواسطة فايز  هذه الظروف المريبة قتل المرحوم المهندس السيد يى الجديد وفالسرجهازه 
، وقد قتل  انه هدية من الحلوى بمناسبة عيد المولد النبوي ه علىلصندوق من الديناميت وصل الى منز

رفة شت تسير تحت الآان غير البالغ من العمر تسع سنوات وطفلة صغيرةصث شقيقه الحادال معه بسبب
  .التي انهارت نتيجة االنفجار

يرا سريعا في سبيل تكوين س من المرشد يسيرون ينالى المخابرات ان المقرب دنت المعلومات ترآاو
  .القديم يافراد الجهاز السر لى التخلص من المناوئين لهم منإوقت ال قوى ويسعون في نفس يجهاز سر

. ار المرآز العام د واحتل فريق منهمبين االخوان  نت نتيجة ذلك ان حدث االنقسام االخيرآاو - ١١
 ستاذ السعيدمد فرغلى واالحالناصر بعد منتصف ليل ذلك اليوم الشيخ م منزل جمال عبد وقد حضر الى
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لهم جمال انه لن يستطيع منع لحادث ، فقال ا رمضان مطالبين بالتدخل ضد الفريق االخر، ومنع نشر
يتدخل  ، اما من جهة التدخل فهو اليستطيع ان بمصلحة البالد ويالت ضارةالنشر حتى اليؤول الحادث تأ

على فريق، وانه يرى ان  تنصر فريقا حتى التتضاعف النتائج وحتى اليشعر االخوان ان الثورةبالقوة 
، فطلب منه الشيخ فرغلي ان يكون واسطة بين  بينهما تصفية ماعلى  المالفريقان وان يع لحيتصا

في الساعة  يالتال يعود في اليوم فطلب منه جمال ان .ي ماوشع لحيجمعه مع االستاذ صا الفريقين وأن
الموعد المحدد حضر الشيخ  فيو ًاموجودن االستاذ صالح العاشرة صباحا، وانه سيعمل على ان يكو

 د االستاذن الشيخ فرغلي متلهفا على وجوي وآاماوشع لحباالستاذ صا اليمكن االتص فرغلى ولم
واحضاره البحث عن االستاذ صالح عشماوي  ال ان يطلب من البوليس الحربىجمماوي، مما دعا شع

 لح عشماويفي الساعة الثانية عشرة من العثور على االستاذ صاالبوليس الحربي  وتمكن - الى المنزل
وبدأ الطرفان يتعاتبان واخيرا  ل جمال ،زل، فحضر هو والشيخ سيد سابق الى منزواحضاره الى المن

ن للبحث فيما نسب الى االخوا لح عشماوياعضائها االستاذ صا وافق علىاتفقا على ان تشكل لجنة ي
والعمل على ان يسود  لتحقيق ،المفصولين على اال يعتبروا مفصولين وانما يعتبرون تحت ا األربعة
  .المرآز العام في عصر ذلك اليوم ولكن لم ينفذ هذا االتفاق ه في دارن مزمعا عقدآا المؤتمر الذي السالم

العشماوي العضو العامل بجماعة االخوان وشقيق  ذذهب االستا ١٩٥٤يناير  ١٠يوم االحد  يوف -١٢
السابعة صباحا،  ةالساع منزل مستر آريزويل، الوزير المفوض بالسفارة البريطانية الدلة إلى حرم منير

من الساعة الرابعة بعد الظهر الى الساعة الحادية  بلة واحدةلزيارته ايضا في نفس اليوم في مقا دثم عا
االولى التي روى  لحلقة، وهذه الحلقة من االتصاالت باالنجليز تكمل ا نفس اليوم من مساء عشرة

  .لم مد ساحتفاصيلها الدآتور م

جماعة االخوان هو االتفاق على اتمام  مت بهالنشاط المعادي الذي قان آخر مظهر من مظاهر آا -١٣
 ندرية، وان يعملوا جهدهمكواالس هرةفي جامعتي القاالجاري  ١٢شاهين يوم احتفال بذآرى الحسيني و

ويثبتوا سياسيًا في صالحهم  غالالستوان يستغلوا المناسبة ا مبكل قوتهم في هذا اليو لكي يظهروا 
وفعال تم اجتماع لهذا الغرض برئاسة عبد ايديهم وحدهم ،  هم قوة وان زمام الجامعة فيللمسؤولين ان

من الطلبة واتفقوا فى البساطي ، ومصط ود ابو شلوعمحموح المحامي وده حسين حضر ،عابدين  الحكيم
 ر حتىلمواجهة اي احتمال يطرأ على الموقف خالل المؤتماالستعداد  الطلبة االخوان نعلى ان يطلبوا م

يل تحقيق هذا سبوفي . صوتهم  ة أي صوت آخر غيرمعى اليظهر في الجاتوحيظهروا بمظهر القوة 
 وتباين وجهات النظر بينهم، وعقدوا معهم اتفاقا وديارغم قلتهم ،  الغرض اتصلوا بالطلبة الشيوعيين

  .المؤتمريعمل به 

على الميكروفون،  سيطرواو معةالحالي عقد المؤتمر وتكتل االخوان في حرم الجا ١١صباح وفي 
ومعهم ميكروفون مثبت على من طلبة المدارس الثانوية ،  ووصل الى الجامعة افراد منظمات الشباب

وفون منظمة الشباب، ميكر، فتحرش بعض طلبة االخوان وطلبوا اخراج  هداءشآرى الذب  تفالحعربة اال
، من االخوان  ا ببعض الطلبةذ، وفجأة ا بةوالطلالجامعة ،  وانتظم الفصل، والقيت آلمات من مدير

االآتاف وصعد على  ع ومعهم نواب صفوي زعيم فدائيان اسالم في ايران حاملينهاالجتمايحضرون الى 
  ".دلحماهللا اآبر وهللا ا "نه بهتافاتهم التقليدية يقابلووان خواذا بطلبة اال . مةلآ ، والقى الى المنصة

وان ان يظهر صوت االخفساء طلبة " اهللا اآبر والعزة لمصر "هنا هتف طلبة منظمة الشباب و
، واحرقوها واصيب  وقلبوا عربة الميكرفون والعصي الجامعة مع صوتهم فهابهوا الهاتفين بالكرابيج

  . ، ثم تفرق الجميع الى منازلهممختلفة البعض اصابات 

، لذلك نحن نعلن  امرهمن عحدث آل هذا في الظالم وظن المرشد واعوانه ان المسئولين غافلون 
الشعب ان مرشد االخوان ومن حوله قد وجهوا نشاط هذه هذا  رة التى تحمل امانة اهدافوباسم هذه الث

ان تتكرر في مصر مح الثورة ، ولن تس ، ويعتدى على حرمة الدين ا يضر بكيان الوطنتوجيهالهيئة 
نت آا مامه ر هذا البلد بشهوات خاصةب بمصائعساة رجعية باسم الدين، ولن نسمح الحد أن يتالأم
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 ييستغل الدين في خدمة االغراص والشهوات وستكون اجراءات الثورة حاسمة وف أن عواها، والد
  ". ضوء النهار وامام المصريين جميعا

بعد إذاعة هذا البيان اعتقلت الحكومة المرشد العام وزعماء االخوان وقال زآريا محيي الدين ان عدد 
وخاصة عقب وساطة الملك سعود بإعادة نشاط . حقق معهم ، وأفرج تدريجيا عنهم  ٤٥٠المعتقلين 

الجمعية وهو ما آان يجري االعداد له وسط تيارين في الجماعة احدهما يؤيد سياسة المرشد الحالي 
  . واآلخر يرفض هذه السياسة ويطالب بالتعاون مع الثورة 

  :منشورات ضد الثورة

لم نت عودة االخوان ال آا ى  يمس اء عل ك سعو    "ن بن وا بالسي  الأروطة ب ش م  -د وساطة المل ،   سة ايعمل
ذ       الشروط بهذه واولكن االخوان لم يلتزم ا المنشور ال ه    يفاصدروا منشورات من بينه ول ان ذ ا " يق ن من

و     االتفاقية االخيرة وقعت ه يقوم د الناصر ورجال دور ، والسيد جمال عب ة      ن ب دول العربي د ال الوسطاء عن
ذ  يمع عمالء االستعمار المعروفين امثال نوريتعاملون  اب االستعمار الغربى وهمسلح ا  يالسعيد ال ش ع

وارجع البترول الى  هخان بالد ان الذيفي ايري والجنرال زاهدي ، عمره يخدم االستعمار االنجليز طول
  .ول االستعمارد

ذ د يولكن الشرق ال ال زاه ي طويال بامث وري ابتل د الناصرسيعرف آيف  الوجم ديالسع ي، ون عب
  . يتخلص من عمالء االستعمار

ة  تمر هذه لن : " هذه االتفاقية لن تمر يقول" ومنشور آخر عنوانه " دع  .. االتفاقي ن ي . ا الشعب تمر  هل
ذه اال     ١٩٤٦سنة ) ١(صدقى بيفن  معاهدة لقد حطم الشعب م تكن تختلف عن ه ة في  ، ول د   تفاقي ر، لق  آثي

الجال    آا نوا    يء ف نت تتضمن الوعد ب ا خالل ثالث س ى احتالل        ١٩٤٩ ت نهايته ودة ال يح الع م تكن تب ول
ى االردن وليبي   ية لمصر ا خمولة متاد م على وجالقاعدة اال في حالة اله ة ا   ا عل د ثالث د  مع تحدي  شهر بع

ت ستنتهى من آان التي ١ ٩٣٦معاهدة  غى الشعب، ومع ذلك فقد حطمها الشعب آذلك ال رب الخالئهالحا
ز  يبعدها وجود جند يصبح ١٩٥٦عام  ينفسها ف ه   ي واحد ف  انجلي ند ل م يقف   . ي مصر ال س الشعب   ول

دة  اء معاه د الغ اآنا بع ا ١٩٣٦س ى القت ق ال ل انطل قب ة ل ليحق ن عجل تخلص م ا وي دة عملي اء المعاه   الغ
تعما   ده في العهد البائد اما اليوم فيراتم ذلك آل . الغربي االستعمار ة االس مامنا ض ان النر واع ربطنا بعجل

ذا المعسكر، واع    ئنها ى ه داء السافر  اليا ال ا يعجل االعت   ) ٢(خر  اآل للمعسكر  ن الع ا ويجعل   دمم اء علين
دانا  دبال ا     نا مي ة تجرب فيه ة وال  لحرب طاحن ل الذري ذ    هالقناب اذا آل ه ة، ولم عشرة   ليضمن . ا يدروجيني

ط -أشخاص  رة فق ي ا - عش وا ف ذه .  ملحكان يبق ة الان ه دةاالتفاقي ر جدي ن تم ر .. ل ن تم ول ل الن .. نق
  !ا.. يوقع صك االستعمارتوقع نعم قبل أن طمها قبل ان يحالشعب س

  

  : محكمة الشعب 

ورة ا  عبد الناصر  ارهاب االخوان المسلمين بعد حادث محاولة اغتيال جمالفي مواجهة  دأت الث ر  آب ب
  ..ي لى الجهاز السرإالمنضمين  عضاء الجماعة منأ التحقيق مع هدتها مصر، وبدأشحرآة اعتقاالت 

عمليات  يوه..  لمينمسلا االخوان ارهاب جهةاومصر، في م ا اآبر عملية تعذيب شهدتهاوبدأت أيض
 في اضفائها   ، والتي تفنن البعض بعيدا عن المبالغات الشديدةف ..تبرر بها  نت االعذار التيآا مدانة مهما

بها    از   على عمليات التعذيب الى حد ان بعضهم نس ى جه ى   ال ابرات وإل از      المخ صالح نصر مع ان جه
د عدوان سنة    صالح نصر إال   ولم يرأسه كلالمخابرات لم يش اير     ١٩٥٦بع داء من ين دا  ١٩٥٧وابت  بعي

ا   ديدا  عن المبالغ ذيبا ش رر ان تع ع   ، وبشعا في بعض   ت يجب ان نق ان وق را  األحي ى اف من اعضاء   دعل
ة ي الجهاز السر و  لالخوان بحجة حماي اوم اال   رة وبحجة أ الث م    بن االرهاب اليق االرهاب وان االخوان ه

ليم   بحل الجهاز السري   مهوجه الي ييتحملوا نتائج ما بدأوا به رغم النصح الذبدأوا وعليهم أن  ينذال وتس
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ة الشعب التي اصدر      اتضحت أبعاد  يفعلوا وقد لمنهم لككومة ولحاالسلحة الى ا ام محكم المؤامرة جيدا ام
رارًا في   الث  مجلس وفمبر  ورة ق د     ١٩٥٤اول ن الم     بتشكيلها لمحاآمهم برئاسة قائ ال س اح جم عضو  الجن

  .  عضوا مجلس الثورة مجلس الثورة رئيسا وقائمقام انور السادات عضو

ان حرب ز  على انشاء مكتب للتحقيق واالدعاء برئاسة البكباش     ونص القرار دين    ي ارآ ا محيى ال آري
د   ية آل من  عضو مجلس قيادة الثورة وعضو  ابعي نائب اح  ا البكباشي محم ام  لت اد    ك والبكباشى سامي ج

يد  سيدأحكام ، و  ق نائبلحا اد نائب اح   س ا ج رحمن صا    ك د ال تاذ عب ة وان تجري    عضو  لحم واالس النياب
  .ة علنيةمالمحاآ

ة   آما ألفت ثالث د ي حوادث  وف ترآين ش لما االخوان  وائر فرعية لمحكمة الشعب للنظر في قضايا بقي
داال ال وع ى  عضو ٧٠٠هم دغتي دائرة األول ة ، ال واء صال  بالجماع ة ل ة  حبرئاس ة برئاس ة والثاني  حتات

عنان ونظرت هذه الدوائر في القضية  شحاته القائمقام محفوظ ندا والثالثة برئاسة قائد الجناح عبد الرحمن
ورة  ال اعضاء مجلس انت هناك خطة الغتيآا وقد ظهرمن التحقيق انهشعب ا محكمة الهالتي احالتها الي  لث

د ١٦٠ونحو  ن ضباط الجيش وضبط ل لمين  االخوان ىضابطا م لحة ومتفجرات تكالمس ي لنسف فاس
اهرة واالسكند     ر من الق ؤامرة اخرى لنسف      ريةجانب آبي د الناصر بحزام ناسف     جم واآتشفت م ال عب

رم كابرها البكباشى ابو المد صراحد االخوان وان هناك مؤامرة ثالثة لنسف طائرة جمال عبد النا عهاختر
  . ىلحعبد ا

  ةشالرصاصات الطائ

ة  النااقيم بميدان المنشية وعبد  يوت ثمانى رصاصات في السرادق الذد صر يخطب فيه احتفاال باتفاقي
نهم في م        صوت   اضرون عند سماعلحالجالء وذهل ا ال وتحرك آل م ى جم ه،  كاالرصاص الموجه ال ن

 ابه باعلى صوته خطفعهم واستمر في دنه في منصة الخطابة ولكنه كاحرس الرئيس تنحيته عن م وحاول
م  لخوالذين يحتفظون بتسجيالت لهذا ا.. ة مراتعدنه وظل يرددها كاها الرجال فليبق آل في ميا:  طاب ه

ردد    ؤثر وهو ي داء  د:  آثيرون يعرفون مدى انفعال عبد الناصر وصدقه الم م   مي ف داء مصر   لك .. دمي ف
م بعون اهللا بعد ان حاول المغرضون  كمازال يتحدث اليفإنه  التراعوا كمصر يتحدث اليهذا جمال عبد النا

  .م وحياته فداء للوطنكم ولكان يعتدوا على حياته، ان جمال عبد الناصر من

د جمم اذا مات كم وساموت في سبيلكاجل نيا ابناء مصر لقد ثرت م ا     لنا ال عب ه يموت مطمئن اصر فان
  .فالدنيا فانية ، لناصر، التخافوا الموتم جمال عبد اكم آلكالن

ا  وعندما د الناصر       آ ال عب ذه الكلمات لجم ل ه و ينق اء       نت آا ن الرادي ة اتضحت اثن اك صورة ثاني هن
الناصر لم يمت  ود عبد اللطيف المسدس قد ايقن ان عبدمحم م لن الشخص الذي سآا ...ات الشعبممحاآ

دى       ولذلك فانه سوف يلقى القبض عليه لذلك ات،   ا لتكون ل ى المني ه ال جه الى منزله فورا وصحب زوجت
ا او.. اهله ذي سآ ي   حم ملن الشخص ال ه ف ى نفس فر، يلق ات الس س، ونفق ة المالب د اللطيف حقيب ود عب م

  ؟!! ... الكلب خربتوا بيتي ياوالد: االرض وهو يشد شعره ويبكي ويقول

ى ان رهن عل ه يب د ذات ذا في ح ؤامرة فشلت وه ن ان الم د ايق ؤامرة فق ا آا الم دبيرا حقيقي دبرة ت نت م
  .احسوا بما سوف يحدث لهم بمجرد فشل المؤامرة، وتصرفوا ا اآثر من شخص فقدهويشترك في

ه   :  م عبد اللطيف المسدس لود عبد اللطيف وجاء الشخص الذي سمحمم هقبل ان يعترف علي ووضع ل
ة ان   ن مسؤول الجهاز السري فيآا الخطة، و دم واحس بالخط   امبابة يقول للمحكم ه ذهب     أه ن دليل ان وال
  .م نفسه الى الشرطةلليس دالى اهلها من تلقاء نفسه ثم عا بزوجته

  :امين والحادث فىمصط
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ا  ...تلفةمخانفعاالت  إلى ادويهفي انحاء مصرآلها وتحول  يالرصاصات تدو صواتنت اآا رم  آ ن بي
  "المنشية  اجمل اعيادنا القومية بنجاتك يوم. ..ل يامثال الوطنيةاياجم "م وثعة ام آلئقد آتب را سيالتون

شكرا للجاني " تحت عنوان " وبر تاآ ٣٠"  ب في اخبار اليومتث فكدامين بالحا فىوقد انفعل مصط" 
ذه   الذي ال عبد الناصر، هللا في اهللا لم يكفهم انه الراسجماناسا اليحبون  أعرف ولقد آنت:  يقول"  دبر ه

اروق د  الثورة ولم يكفهم انه الرج ق ن اول الذى عزل ف ذ      مدنقطة   ن يري ه الرجل ال م ان م يكفه حقق   ي، ل
  ..الجالء

ذا  مآل ه اس لكى يح ل د هؤالء الن فع عن د البيش ال عب ه، صر ، انوا جم ه، واليحب ان بعضهم يحترم
ه فيرسمو       بعضهم وبعضهم يقدره ويكرهه، و واطفهم عن دوا بع اه فيفضلون ان يبتع ا يخافه ويرهبه ويخش

  .الرجل ستارا من حديد ين هذاآراهية او سدلوا بينهم وب يحب واله يبهم سياسة حياد الهقلو في

اس وانسبه    ى أن   وآنت انا ادهش لهذا الشعور عند هؤالء الن زعيم      إل ودوا ان يكون ال وم تع هؤالء الق
من   يدونر، وهو النعش في الجنازة وهم ي في الزفة يسالبهلوانات هو العر ق أوعندنا اشبه بمشايخ الطر

ا  ز هن زعيم ان يقف اك ال نط هن م للمصورين ، وي ين يهمس ، يبتس ة ويتظاهر بصورة  للمهلل ل الطيب ، يمث
ال    بعض وآنت اسمع.  اال تقبيل االطفال والتلويح بيده للنساء له العمل يلي الذهالرجل الهلي اصدقاء جم

ر  فضريم فتسيأخذون عليه مظهره الجاد ويطلبون ان يب رفض ان يتظاهر      باحت أيهذا ال ه ي ول ان ار ويق ق
اج العو       ويأبى ، بغير حقيقته ه مكي ى وجه اع    اطف من اجل مايسمونه الشعبية ان يضع عل ة او قن التمثيلي

اهير، و   فيق الجم ال تص ة لين يخ الطريق اش ذا      بعض نآ معون ه د الناصر يس ال عب ون جم ذين يعرف ال
الخجول الذي يكره  الرجل قة هذا االنسان هذاالنهم فشلوا في اقناع بعض الناس بحقي زنونيح.. ويحزنون

  ..الناس في صور الدآتاتور بعض لك يتصورهذالطغيان والجبروت، ومع 

ة اطراء        ه خجال بكلم ذي يحمر وجه ذي  هذا الشاب المتواضع ال رارا بفصل       وال ع ق يتعذب وهو يوق
ة وا والممل ، هذا القلب الطيب لمعتقلر أمرًا باالفراج عن اموظف ويتهلل بشرا وهو يصد ان  لحء بالرحم ن

  .الجزار ه االوهام بصورةصورت

  : وا لسمكرية.. علي أمين 

ين   ي أم ب عل وان ح وآت ت عن اال تح مكرية كمق د اول " م الس ل الجدي وفمبر  الجي ؤالء   " ...ن ن ه م
م يجدوا االسمكريا جاهال     اق     االشخاص الذين ل أن اتف وه ب م يجد      ليقنع بالد ول  اوالجالء اليحقق اهداف ال

عوا ووض  ثالثة ابتدائي لم يصل من التعليم اال الى ي، فلجاوا الى سمكريثيرونه ضد االتفاق  متعلما واحدا
ه   يف الوا ل ال   ذا:  يده مسدسا، وق ل جم و    هب واقت د الناصر ، ول دا       عب ا واح ابا متفتح ان هؤالء وجدوا ش

بالده لماذا اقتل جمال عبد الناصر، وق المتعلم يناقشهم ويسألهم اببلراح الش ى جالء آامل ،    د حصل ل  عل
دي بريطاني   لقد ارغم االنجليز على التوقيع على وثيقة بخروج اخر  ا    في   جن ا ذظرف عشرين شهرا فلم

بعي  عىتس لبالدي أمًال آانت اقتله، وقد حقق م يعارضه اال را    ناليه س و اس  دسنة ول اذا أآون    نيلراي  ، فلم
د الناصر هخم ال عب م ان جم رائيل ث ط الس ي و لب الق ورة الت الد صاحب الث ان  يخلصت ب ن الطغي م

ه وهو ضابط    ي آاننفس البيت البسيط الذثم هو يعيش في  ا اقتلهذوالفساد فلما م ستغل    يعيش في  صغير ل
تن التحف    نف م يق ا فعل   .  وذه لم يسكن القصور لم يشتر العزب ل ا ح آم ه     ك اذا اقتل ابقون فلم  ؟م مصر الس

م ك او انأنهم أس الفساد  هل سيجلس الساسة القدماء الذين يقولون عنهم !؟ي مقعده إذا قتلته ومن سيجلس ف
تم م  ه وا كاستحكمون ان تم في   ذن تم ان اذا ت    ا جلس م فم ة الجال     مقاعد الحك تلغون اتفاقي ون، هل س ليبقى   ءفعل

د     مآاالحتالل  جنود انون تحدي تلغون ق ا هل س ذي   ا بقوا سبعين عام ة ال ع    قض  الملكي ى االقطاع ورف ى عل
تعيدون الرشوه    مئا ى   ت االلوف من الفالحين من المحرومين الى طبقة المالك، هل س اد إل ن  دوا والفس وي
ة لحا تاذ موسى صبر   كوم االت في نفس    ، وآتب االس ددُا من المق دين الجماعة واالرهاب   ي ع ة ي المجل

  . ةودقيق ت التحقيقات التي قدمها من محكمة الشعب معبرةوآان الناصر ، ويدافع عن جمال عبد

  :علماء الدين يستنكرون
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وقد استنكر آل رجال الدين الحادث واستنكره االزهر ببيان رسمي وقال فضيلة الشيخ محمد الطنيخى  
وفمبر   ٢٢التحرير " مدير الوعظ باالزهر  ذه الجماعة خطر        " ن د ان ه ان جرائم االخوان اصبحت تؤآ

ا لكرا     اس وحفظ أمين سالمة الن ه        ويجب تطهير المجتمع منهم لت ة االسالم من الضاالت التي تنسب الي م
  .وهو يبرأ منها الى يوم الدين

وان محاولة اغتيال الرنيس جمال عبد الناصر محاولة دنيئه فهذا الرجل هو الذي عمل لمصر وحدها    
  .عمال خالصا ودون ان يكون له مأرب شخصى

دين في جماعة االخوان      ا: وقال االستاذ عبد الوهاب استاذ الشريعة االسالمية بكلية الحقوق  م ال ن حك
رئيس    ال ال هو حكمه في المارقين الذين استحقوا غضب اهللا واعد لهم عذابا اليما ، ومحاولتهم الدنيئة اغتي

ة ضالة      " قتال المسلم فسوق " جمال ، يصح فيها الحديث  م فئ انهم منكر اذ ه اما رأيي في هذه الجماعة ف
  ...الناس مما يبعدهم عن الهدىمضلة تروج الباطل و تسعى الى انقالب 

ة  يخ آلي واهري ش افعي الظ د الش يخ محم ا الش ال ... ام د ق دين فق ي : اصول ال ال الت يلة االغتي ان وس
استحلتها جماعة االخوان باسم الدين اليقرها االسالم الي حال من االحوال النه سفك للدماء التي  ضمنت 

ا ا سالمتها وبقاءه ة بقوانينه ال   ان تضليل. الديان ال جم ي اعم ة ف ائق العظيم وان  للشعب عن الحق االخ
ون   لمصر يعتبر فتنة اعتبرها االسالم اشد من القتل النهم بعملهم هذا يحاولون قطع اواصر األخوة ويجعل
ه              ذي ينهي عن ه خطره االمر ال ر ل ذا االث ا وه ة وغيره ا القطيع ى عليه النفوس ناقمة من غير اسباب تبن

  .الفتنة هو القطع  االسالم وحكم الشرع في

  !المجنى عليه يتكلم 

" المحامى احمد بدر اصيب بالرصاصات التي انطلقت نحو عبد الناصر وهو يصف لحظات الحادث    
آنت الى يمين جمال ، وعن يساره يقف االستاذ مرغني حمزة : فيقول "  ١٩٥٤نوفمبر  ٩مجلة التحرير 

ا        الوزير السوداني وآان جمال واقفا يحيي بالكاب ا ان يجلس خلفن دان وآ ه في المي ة ل اللوف العديد الهاتف
  . صالح سالم وعبد الحكيم عامر والباقوري وحسن ابراهيم 

ا صواريخ اطلقت       ى فحسبت انه وبدا جمال خطابه، ومضت لحظات قليلة ثم انطلقت الرصاصة االول
ال     و جم دفعت نح ن أصبعي فان زءًا م ة ج ارت الرصاصة الثاني م اط ال، ث ة جم ن لتحي اده ع اول ابع اح

اده عن         .. المنصة ولكنه دفعني بعنف وهو يخاطب الجماهير اء محاولتي ابع ال أثن ا احتضن جم ا ان وبينم
ا               د آنت في شاغل عن آل شيء وان ا فق ا تمام م أحس به ى ول المكان جاءت الرصاصة الرابعة في جنب

ول          ه ويق اص حول دم والرص و يتق ادرة وه جاعته الن ال وش ب جم كوه: ارق كوه . .أمس ى  .. أمس وانته
الرصاص وبدأت احس االلم في يدي وآان صديقنا الدآتور لبيب الكرادني واقفا فتقدم مني وربط لي يدي 
ا الطبيب          دم ، ونظر اليه ة بال ا غارق إذا به ، وأحسست بعد ذلك بااللم في جنبي فخلعت سترتي السوداء ف

يارة       وبدا على وجهه االمتعاض وطلب مني الذهاب إلى المستشفى   تقلينا س دمي ، واس ى ق ه عل فنزلت مع
ل     ت قب ا وقف ب ولكنه ى القل ة إل ت متجه اء ان الرصاصة آان ال االطب اة وق فى المواس ى مستش تاآسي إل
الي     وم الت الوصول اليه بملليمتربين الضلع الرابع والخامس  وأجريت لي عملية سريعة ثم افقت صباح الي

                .  من البنج لتقفز في ذهني صورة الحادث 

  ثداول تفاصيل عن الحا

وبر اآت  ٣٠ جلس الوزراء مساءرئاسة م صحفيا بمبنى ًاعقد الصاغ صالح سالم وزير االرشاد مؤتمر
ا      أب م أوًالالعا ياحب ان اطلع الرأ: "  لاق رى التي اآنشفت عقب ح ؤامرة الكب  دثول على تفصيالت الم

ذا ا  ة أيام ه لم يمض سوى اربعال عبد الناصرولو أنجميس ئاالعتداء على الر ادث، لح على التحقيق في ه
لة     لحك نظام ا  يف مل آا واسعة المدى لتغير خطة اال انه قد تكشف بوضوح عن ق سلس م بمصر عن طري
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لمين السر     بالت يقوم ااالغتي ة منآبير از األخوان المس ا جه د  ي ه د  نأبع ة     نت أعي ه في الشهور القليل ظيم
  .الماضية

ا نع آل ا آن وال    م ان لن ه ط ن رجال ق م ه فري يبي ومع اء الهض هر  اختف ىالش ا الماض يئا  آ ي ش ن يعن
اب ع ى ان آشف النق يحدث ال ذاماس ا مشال ن ه ي اطلقه ات الت ب الطلق ى حىء عق د اللطيف عل ود عب م

  .ميدان المنشيةفي جمال عبد الناصر ئيس الر

ود محم لقبض على الجاني عقب ا تهمينبعض الم طيرة التي ادلى بهالخوهاهو جانب من االعترافات ا
اء الماض    وم الثالث دا      عترف  ، اي عبد اللطيف ي تاذ هن د تلقى تعليمات االس ه ق ذ    ويان ر المحامي ال  يدوي

د النا ئالر غتيالعبد القادر عودة عضو مكتب االرشاد للجماعة ال ذاالستا بمكتب يعمل ر، ص يس جمال عب
تم م د اس ن اال حوق ف م د اللطي ود عب تاذم دا س ر ط ويهن ة ورصاصدوي ان   ًابنج ار الزم ه اختي رك ل وت

  . التيللقيام باالغ ئمينن المالكاوالم

اع   تيال الرئيساغعبد اللطيف بانه حاول  دومحمقد اعترف و ة،    في اجتم دان الجمهوري واطنين بمي الم
ى مناسبة اخرى   أيس بعيدة، فئوبين الر ة بينهنت صغيرة والمسافآا ولكن الطبنجة جه  وتو.  جل العملية ال

ين الماض    يف  وم االثن ا   يف  يالمساء ي ابقة للح ة الس ى اس  دالليل دا ذاتث ال ت  ويهن وى   لواس ه طبنجة اق م من
ذ   في مورية أاالسكندرية لتنفيذ الم فر إلىبر واخبره انه سيساأآو اع السياسى ال دان   في  دقسيع ي االجتم مي

و    ر للب رة صدرت االوام راف مباش ذا االعت ب ه ية وعق ى اال ليسالمنش القبض عل تاب دا ذس ر وي دهن وي
اء   زلهمنالبوليس  المحامي فاقتحم وم االربع م يجده فع   صباح ي زل مع عا     ل ، ف د غادر المن ه ق وم  هت لئم أن  ي

  .الثالثاء

تا لالساعة الثانية ظهر االربعاء س  يوف داو  ذم االس ر  يهن ة      دوي در امباب ى بن ل الم  نفسه إل " مور أوقاب
د أ ه من أمور بلة المسئولين لالدالء بما عندوطلب منه مقا ين   خطيرة ليرضي ضميره، وبع ن واجه المحقق

ى    اعة بخبر االعتدذسمع من االاعترف بأنه عندما  ه إل ا حيث   اء ذهب إلى منزله بامبابة وأخذ زوجت المين
ا  الي ذهب         توجد عائلتها ولم وم الت اهرة في الي ى الق اد إل ة وعرف      ع ه في امباب ى منزل واب أن   ال من الب

ا  الليلة السابقةه في البوليس قد فتش منزل ليم نفسه   م، فق الحرف الواحد في محضر ا      بتس ال ب  "ق قي حتلوق
 النظام امر  ، اطاعة الو  بدون ترددمقتنعًا بهذه العملية واشترآت فيها  تنآ ث انيحي مكء ليساذآرآل ش

ذا النظام    رددت في اطاعة او    السري ، وخوفًا من سطوة ه داوي      اذا ت تاذ هن د اعترف االس ره وق ه  ام بأن
اك      منطقة االخوان بامبابة وررئيس  ال أن هن ا ق ا ، آم ة وضع   ئيس التنظيم السري به اد تهخطة عام ة ا قي

ذا التنظيم يقومون بت     التنظيم السري لمحاربة الحكومة وانهم  ذا التنظيم      آجزء من ه ادة ه ذ تعليمات قي نفي
ذا التن     السري   ادة ه ان قي د اعترف ب ي وق ن     مظ د الم رؤوف   تتكون من البكباشي عب د ال ضابط جيش  عم عب
  .  يوسف طلعت ذلمعاش، واالستا، والصاغ صالح شادي ضابط بوليس با بالمعاش

ل  بانه تلقى تعليماوي الستاذ هنداآما اعترف ا ال   يالبكباش ت مكتوبة من رئاسة التنظيم السري بقت جم
د الناصر د اللطيف  عب ود عب ه أن يكلف محم ا طلب من ات، آآم ذه التعليم ذ ه لم رتا اعمبتنفي ه س ف بأن

ه      ادثلحة التي ارتكب بها ابنجلطمحمود عبد اللطيف ا ه أن ذه التعليمات وأفهم ه ه د  يج  آما بلغ ب ان يعتم
وم اال مآشخصي في تتبع الرئيس وتنفيذ ما أمر به على مجهوده ال ين ثا اعترف انه ي في حوالي الساعة     ت

ه    دومحمعليه الثانية عشرة ظهرًا مر  د اللطيف ومع د  عب ال       جري رئيس جم ا أن ال اهرة التي ذآر فيه ة الق
  . السكندرية يوم الثالثاء ، وقال أن رأيه استقر على تنفيذ الخطة سيسافر اعبد الناصر 

  : وقد اعترف االستاذ الهنداوي دوير بخطة التنظيم السري آاملة ومجملها فيما يلي 

ذ الت       ة االشارة لتنفي د الناصر بمثاب ال عب دى التنظيم السري      يعتبر قتل الرئيس جم عليمات الموجودة ل
ال ،   –ما عدا اللواء محمد نجيب   –لالخوان وهي التخلص من جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة  باالغتي
غ      ل      ١٦٠آما تقضي الخطة بالتخلص من عدد من ضباط الجيش يبل ادة وضباط بالقت أو الخطف  . من ق

الضباط  ن بها هؤالء يقط لتيالموجودين في المناطق ابواسطة رجال التنظيم وذلك بأن يهاجموا منازلهم  
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و  و ات االخ وم تنظيم ذه تق ال ه ة االغتي ب عملي ةعق ي آاف ف   ان ف ا تكلي عبية يعقبه ة ش اء القطربحرآ انح
تا ر  االس ماوي وزي د العش اذ محم تا رالمع ه االس بق ومع يحال   ذف االس زام ل رحمن ع د ال ادة لمحعب  قي
  .مساء ٢٩يوم ي وهذا مجمل العتراف هندا.. الثورة

ر وا وي دوعاد هندا ر وي اك طالب   عت ان هن ة ا  ًاف ب و لحبكلي ة ق دعى م   ق بجامع اهرة وي د نصير  حالق  يم
ا  جمبقتل  يالتنظيم السر ك من قيادةصدرت اليه التعليمات آذل دث ، ال عبد الناصر يوم االحد السابق للح

د تس وان ذا الطالب ق ةله ذه المهم ذ ه ه طبنجة لتنفي ا، و م من ى ذان هآ اء عل يم  بن ادة التنظ أوامر من قي
  .االحتفاالت فييس ئالر دعند وجو يالشخص تعتمد على مجهوده طةلخ، وقد أفهم الطالب ان اسري ال

ه الس   فيالمعلومات  ن يدلي بهذهوير للمحققين انه قد سها عليه اد يوقد قال هنداو ه   بقةااعترافات ، وان
القب        يالعمل في ا   ذا الطالب بهذاان يقوم ه شىيخ وليس ب ام الب د ق ه طليق االن وق ذا  وقت الن ى ه  ض عل

ذ ينوي تنفيذ  نآا وقد اعترف الطالب بانه.  الطالب وضبط معه السالح ه آ   يهذا االمر ال ا ان م صدر الي
دا رف ب ويهن ر اعت واندوي لحة ا أن االخ ون االس ة ويولخيجمع ة امباب دى شداصة بمنطق ا ل  صخعونه
دفعي   هذا المنزل ، بوراق العرب وقد هاجم البوليس ميد البنا ويقطنلحعبد ا يدعى ه م  استن و  ن وضبط ب
واد النسف   موآ ب النسف ، قالبا من قوال ٦٠ قنبلة يدوية و  ١٥ ة   . يات اخرى من م وتوصيالت آهرباثي
ه  ومما السري  ميالتنط سةمن رئاي صالح شاد لصاغقبض البوليس على ا النسف آما مليةعل ا  يذآران  نآ

االسكندرية   يتف ف  مخ، وارشد ان الهضيبي  استجوبالهضيبي من مدة طويلة ، وقد  ع االستاذم مختفيًا 
ادة ، ومن المعرو هاجم البوليس هذا المنزل واعتقل الهضيبي ل عينه وقدمنز يف  ي التنظيم السر   ف أن قي

  . تتبع مباشرة للمرشد العام

  جنيهًا ألسرة الجاني  ١٥

د اللط  دومحمالقي القبض على  ى  االسكند  في يف  عب اهرة في حراسة مشد     رية ورحل إل ول  دالق ة ويق
ال م      لعسكرية في  احمد انور قاند الشرطة ا  م اغتي ه ت ك الوقت ان دى     حذل د اعت د اللطيف وق ود عب ه   م علي

  .بضربه بالطبنجة فعت هددهال رمالضباط بالضرب ولكنه رفض االعتراف رغم ان آ بعض

ذي   وغسيل وجهه  مرت بتغيير هدومهوعندما أ ، بدأ يعترف بجرأة وشجاعة ، وآان مثاًال للمصري ال
  . ال يخشى في الحق شيئًا 

د         م تكن في صالح البل ة الجالء ل وقد قال صراحة أنه اعتدى على جمال عبد الناصر مقتنعًا بأن اتفاقي
داوي دو     ١٩٣٦وأن معاهدة  ى المحامي هن م عل ر  أحسن منها ، وبعد مناقشة طويلة اقتنع بخطأ رأيه ونق ي

يهم    ا   ١٥الذي ضلله وعندما فكرت في ارسال عشرة جنيهات لزوجته قال لي جمال عبد الناصر خل جنيه
  . في الشهر 

د الناصر           ال عب ال جم ة اغتي ه عقب محاول ول ان أما حسن عرفة مدير المباحث الجنائية العسكرية فيق
اهم في السجن الحربي ،           د اعتقلن ا ق ذين آن ى سجن االجانب     بدأنا نحقق مع ضباط الصف ال اهم إل ونقلن

ران        ين من الطي فنا أن اثن والذين آشف التحقيق أنهم يشكلون الجهاز السري لالخوان في الجيش ، واآتش
ا ان جماعة          ذ آم م تنف ة ل يم عامر ، ولكن العملي آانا قد آلفا بوضع قنبلة في طائرة آان يستقلها عبد الحك

ادة  من المهندسين آانت تعد خطة لقتل اعضاء مجلس    ذي ورد اسمه في        . القي رحمن عزام ال د ال ا عب ام
أنا ال أعلم عن هذا األمر شيئًا على االطالق ،  : اعترافات هنداوي دوير فقد نفى معرفته باألمر آله وقال 

وليست لي صلة من بعيد أو قريب بأي فرد من مدبري هذه الخطط ولم يعرض علي أي فرد من األخوان 
دبرون سرا ويزجون      مثل هذا الموضوع ال في ا وم ي دبير ق لماضي وال في الحاضر ولست مسئوال عن ت

  ) .  ١٩٥٤نوفمبر  ٣مجلة التحرير ( بإسمي فيما يدبرون 

  : صاحب الفندق يتكلم 
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ة رجعبد اللطيف ح دوآاندة دار السعادة باالسكندرية التي استأجر محمهللا سعيد صاحب لوالمعلم رزق 
دخل     " واجه لمحطة السكة الحديد يقول المعلم رزق اهللا فيها يوم الحادث في الشارع الم ًا في الم آنت واقف

ة             دة في غرف ة في اللوآان زل الليل ايز ين ه ع ال ان ة وق بتاع اللوآاندة وبعدين دخل شاب ومعاه شنطة قديم
خاصة ، واختار الغرفة بنفسه وهي ال تطل على الشارع العمومي تطل على سطوح منزل مجاور ويمكن 

د  لالنسان يفلت بع ه س ان يعرف أن دو ان المجرم آ ود ويهرب ، ويب ال مجه ه ب ة علي زل من الغرف أن ين
ل     ود      . ارتكاب جريمته ويهرب من غرفة اللوآاندة ايضًا في اللي تكلم عن محم م رزق اهللا ي ومضى المعل

ه ومشط  شعره           ا وجه ر من نصف ساعة غسل خالله م ث  عبد اللطيف فقال انه لم يمكث في الغرفة أآث
  .اخل الغرفةدن ترك شنطته أ نزل بعد

دة و   جد  اصفر الوجهمحمود آان  ان:  ملقال المع ادرة اللوآان اء مغ ذا االمر      ًا اثن د عجبت من ه و  فق ه
ة   " الذهول باديًا عليه حتى ان المعلم شك في ان يكون   نآا ، وقدًا ن عاديآا عندما دخل في  " عامل عمل
  ..وهارب على االسكندرية بلد من البالد

  :اعتراف عبد اللطيف

دة م الليل س رس في الق دفي امبابة و يعبد اللطيف سمكرمحمود  ة     ي ع .. سنوات في المدرسة االبتداني
  .. رفة فوق السطحغالد يسكن معهم في وا ثالثة وتزوج وله ١٩٤٩عام في الاعتقل 

وحم مضان د اللطيف آ دم المعب ي ا ق ق ف نة -التحقي از لحوا ١٩٤٣ لالخوان س ل  يالسرق بالجه قب
هور، ولحا ة ش هآا ادث باربع ت خليت ة ن ه مكون اج من عد حج ن س د ، وم د ا اوي، وهن ر، وتعق ة لخدوي لي

سبيل اهللا    الجهاد في  ، ودراسته و نآفظ القرل ويين لمدة نصف ساعة في منزل هنداثنا يوم اجتماعها آل
ة     مصر وبريطاني   ء بينباتفاقية الجال ويره هندابادث باسبوع اخلحوقبل ا ط وخيان ا غل ه انه حق  با وافهم

ا ال       ويانا وهندا الثالثة البلد واتفقنا احنا ه الفرصة من اح ل ال وسعد حجاج على ان آل من تت رئيس   غتي ال
  ..الفي الحال عبد الناصر ينفذ جم

ل ا " دالحقب زل هن ى من ومين توجهت ال اعة  ويادث بي يًال ،  ١٢.٣٠الس ه بل ى أوأخبرت افر ال ني مس
اك  جتماع اا في نفذ خطةاالسكندرية أل د فعرض عل         لرئيس هن رئيس من الجرائ ي وآنت علمت بسفر ال
ا و    الناسف هنداوي الحزام ة و  ١٥، ولكنني رفضت فاعطاني مسدس ه  ٢ طلق ال   جني ة   :  يل وق ى برآ عل

. ات للمصاريف هجني ٥وي واخذت منه بناء على امر هندا ي نويتواهللا ومريت يوم السفر الصبح على عل
أني  لالسكندرية على منزل سعد حجاج وأخبرته يح يوم سفراصب ييت فومر ا  ب دم    فمس دى اسفه لع ر فاب

  .ي احضار سالحه ليتوجه مع

  ..الساعة الواحدة بعد الظهر صلتصباحا وو ٩.٣٠سافرت الى االسكندرية في قطار الساعة 

  

ى محرم بك وتمشيت شوية و        ليعند وصو  م  دخلت  االسكندرية توجهت ال يت ورحت  دغ وات.  مطع
دان    مساء توجهت  ٤.١٥ي الساعة ف،  يسوغيرت مالب خاصة ندة دار السعادة واخذت حجرةآالو ى مي إل

ه   -يوهندا، أفهمني م ليهاعة متظاهرين متوجهين لميدان المنشية فانضميت اجمووجدت  المحطة ،  يعرف
د اطالق ا  لحان ا - ١٩٥٢ادي من سنة ويعرف صالح ش ١٩٥١من سنة  ى   صرصا لرس سيقتلني بع عل
  . ال عبد الناصرجم الرئيس

  ة للماضي والمستقبل رؤي

ديل        م اليطرحون الب امج عمل ،وأنه من خالل المحاآمات اتضح ان االخوان المسلمين ،اليملكون برن
  ..االآثر وضوحا وتقدما لما تقدمه حرآة الجيش ،حتى في تلك الفترة المبكرة من عمر الثورة المصرية 
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  .رفع شعار الحكم بالقران الكريم  فقد وقفو بمفهوم عن

وآان هذا الغموض في البرنامج ،وتحديد االهداف مقصودا ومخططا ،لذلك فانهم لم يعكفو على وضع  
انهم ام           ذلك ف لطة ،ل دمايتولون الس م عن ا لعمله ون منهج اهير ،وتك ات الجم ي احتياج ددة تلب رامج مح ب

على ماراينارايهم في الديمقراطية فوقفو الى جانب _ يحددواموقفهم من قضايا العمال والفالحين ،وحددوا 
ة               ة لقضية الملكي ة متكامل م يطرحو ا رؤي نهم في نفس الوقت ل ة ،ولك حل االحزاب وطالبو بالديكتاتوري

ه اسالم وآفى             يس شيوعية ،ولكن يس راسمالية ،ول وقفهم  هو ان االسالم ل ان م المسلمون  "،مثال ،فقد آ
  "١"  "٥٣مارس 

ن للج م يك ة   فل ام محكم هادته ام ي ش ة ف ر الدول روي مني ا ي ى م م عل ام الحك امج مفصل لنظ ة برن ماع
  "٢."الشعب بالتفصيل 

ز  " ٥٢ -١٩٢٣والحكم في مصر  ةالسياس "ويصف الدآتور علي الدين هالل  االخوان بان فكرهم تمي
ر         د عب ة ،وق د االهداف السياسية واالجتماعي ا عن    بانه فكر عام يعتمد على الغموض في تحدي الشيخ البن

لم وآفى         نحن مسلمون وآفى ، :ذلك بعبارات عامة مثل  ه وس اج رسول اهللا صلى اهللا علي ا منه ومنهاجن
  "مستمدة من آتاب اهللا وسنة رسوله وآفى  ،وعقيدتنا

ا       ة في سائر مجاالته اة االجتماعي ادة   "وانه ايضا فكر شمولي فاالسالم قدم نظاما شامال للحي ادة وقي عب
م ومصحف وسيف    ،ودين ودو وتمثلت الشمولية في     "لة ،روحانية وعمل ،وصالة وجهاد ،وطاعة وحك

ه       ة ،وعالقات ه االجتماعي يم حيات عى لتنظ ه وس ة جوانب ي آاف رد ف اط الف ذي اح ا ال ي ايض كل التنظيم الش
راد ف        ة االف ى اذاب ا ادى ال راغ والمرح مم ي االسرية والشخصية بما في ذلك تنظيم آيفية قضاء اوقات الف

  . ةالجماعة ،واالندماج الكامل بين الفرد والحرآ

يس آ   ةوالميز حد التفسيرات او   أالثالثة التي تميز به فكر االخوان هي ان منهاج االخوان هو االسالم ل
  ..االجتهادات ولكن باعتباره االسالم 

ا        ة فيم ذا الغموض والعمومي دين ان ه ي ال دآتور عل د اهداف االخوان     ويرى ال ق بتحدي السياسية   يتعل
ى          رة عل ة في اوساط آثي ان مقصودا النتشار الحرآ االجتماعية وشكل النظام الذي تسعى اليه الجماعة آ

ة من االحداث       ئوانها حرآة دينية فحسب آما انه يعفي قادتها من مس   د االهداف ومواقف الحرآ لية تحدي
  .الجارية

لمين      بالنسبة لمشكلة االرض مثال عندما ارادت الثورة تحديد المل ام االخوان المس كية ووضع االمر ام
  .فدان  ٥٠٠ ان يكون الحد االعلى  لم يعارضوه ،ولكنهم طالبوا

  

حوارا دار بين المرشد العام المستشار الهضيبي   " الحرآة السياسية في مصر "ويورد طارق البشري 
ار  ةالصداق أان هدفنا هو اعادة مبد"ومندوب صحيفة شيكاغو ديلي نيوز ،فيقول المرشد العام  في   ةوالطه

من   ةبودنا ان تخلق مجموع في المصالح ، ةللغش والكذب والسرق العالم االسالمي ،ويجب ان يوضع حد
ا سئل    "وعية يالحكومات يمكنها ان تمد الفقراء بالمسكن والكساء والطعام وهذا اآبر ضمان ضد الش    قلم

ال       ين ق به للفالح وب بالنس الح المطل دى االص ن م ب ا "ع ؤجروا     يج ان ي ي ب الك االراض مح لم اليس
الغ ثابت     ر مب دين       أبحيث اذا طر  ، ةاراضيهم للفالحين نظي ع الفالحون في ال ؤثر في المحصول وق ا ي م

ت   ى    ا،يجب ان يقوم ايجار االرض على اساس نصيب من غلتها ،وبهذا يحصل المس ل عل ى االق جرون عل
ودهم   ن مجه زء م ت في     "ج ت عم ي وق الم ق ذا الك اء ه د ج ام الت  وق ن نظ كوى م ي ، أه الش جير  العين

  .فجاء الحديث مؤيدا لصالح آبار المالك في موضوع آان جد حساس  والمزارعة ،
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ول  ا يق يم   " وحسن البن وزين بتنظ راء المع افلين والفق اء الغ ين االغني ا التوسط ب ام جماعتن ن مه ان م
  . االحسان وجمع الصدقات لتوزع في المواسم واالعياد 

د        ويقول الد ة فق ة العامل ة الطبق ة خصوم حرآ آتور رفعت السعيد  ان االخوان وعمالهم آانوا في جبه
ة      برا الخيم ال ش م عم دما نظ تغالل وعن واع االس ع أن ه ابش يم علي ع يخ ي مجتم اوموا حق االضراب ف ق
ال االخوان بهدف      ه العم الي شارك في اريخ النضال العم ر نقطة تحول في ت ذي يعتب ر ال اضرابهم الكبي

ة      ت ك قائل رر ذل دة االخوان أن تب د للعامل   " خريبه من الداخل ، فلما فشلوا انسحبوا منه وحاولت جري ال ب
ين العامل وصاحب العمل             وم الصلة ب ق فتق ان ، وحسن الخل وة االيم ا ق في هذه المنطقة من سالحين هم

  " . على االحترام والعطف المتبادلين وهذه هي انجع الوسائل 

ذه الدراسة هو تحليل الرؤية السياسية واالجتماعية لالخوان المسلمين ، وال دورهم وليس الهدف من ه
و       ورة يولي لمين بث ة االخوان المس في الحياة السياسية قبل الثورة وبعدها ، ولكنها تنصب أساسًا على عالق

  . في مجال التطبيق 

  واالحكام     ..  المحاآمة 

ه   ..وان في تلك الفترة المبكرة فلم يكن الخالف بين ثورة يوليو ،واالخ امج    ..في اغلب ا حول البرن خالف
..  

ا     تغلق دور السينما ، أن من الثورة اال افهم لم يطلبو م بم زل  أوتفرض الحجاب على النساء وان تحك ن
د   اهللا حكما مطلقا ، دو أبل لق البوا     اي ة    حل االحزاب السياسية ،وط ام دآتاتوري م فجروا    ..بقي د انه والاعتق

ا الخال ى    ف مع الثورة النه م توافق عل ب     ل ام بالنس ة ،    ةمطلب  المرشد الع د آانت    للحد االقصى للملكي فق
ى السلط   ذي تصورو       ةطموحاتهم اآبر من ذلك وهي ان يستولوا عل د ال ى  النظام الجدي ه   اويقضوا عل ان

وات المسلحة ،   هشا ، ذ      ةوالشرط  وان جهازهم السري داخل الق م تحقيق ه ا يمكن له  ا الهدف ، وخارجه
  .ة ليتولى هذه المهم "الجيش السري  "خطة االغتياالت وجهزوا  فاعدوا

وصدرت احكام باالعدام على سبعة من قادة  ووقفوا امام محكمة الشعب يعترفون ، وفشلت المؤامرة ،
ه  "التنظيم هم محمود عبداللطيف  وب باالسماعيلية     "يوسف طلعت    "سمكري بامباب اجر حب داوي  "ت ،هن

ادر عودة       "ابراهيم الطيب   دوير محامي بامبابة ، د الق د  "محامي بمكتب عب ادر عودة المحامي     وعب الق
ى االشغال        "ومحمد فرغلي واعظ باالسماعيلية  ه ال م علي ذي خفف الحك وحسن الهضيبي المرشد العام ال

شقيق حسن البنا  حكمة الشعب ثالثة هم عبد الرحمن البنا ،ت مأثم افرج عنه صحيا ،وبر المؤبدة ، ةالشاق
د خميس       ،والبهي الخولي ، م محم ى سبعة ه وعبدالعزيز عبد الستار وحكمت باالشغال الشاقة المؤبدة عل

ة   "موظف بالجامعة العربية  "وصالح ابو رقيق  "صيدلي بالمنصورة  "دة يحم مستشار   "ومنير امين دل
ة     "استاذ بكلية الهندسة   "آمال الدين  وحسين "بمجلس الدولة  ال خليف د آم مديرمصلحة الطرق    "ومحم

يم سابق    "وعبد العزيز عطية " والكباري  تش تعل و النصر      "مف د اب د محم زارع بمن  "وحام وط  فم ا "ل  آم
  . حسنة على عمر التلمساني المحامي واحمد شربت الواعظ باسيوط وحسن دو ١٥حكمت بالسجن لمدة 

يهم المحاآم العسكرية       شخصا ،  ٨٦٧لذين حكمت عليهم محاآم الشعب  وبلغ عدد ا ذين حكمت عل وال
داه       "١٩٥٢ثورة يوليو  "شخصا ،ويقول عبد الرحمن الرافعي ٢٥٤ ر م ى اآب ين وصل ال ان عدد المعتقل
وم  وبر ٢٤ي از السري ،  ١٩٥٥اآت ابئ الجه د آشف مخ ة   بع ل التابع لحة والقناب رية لالس ابئ الس والمخ
ل     ٥٧١الى ١٩٥٦معتقال ،وانه نقص في سنة ٢٩٤٣ن فوصل الى لالخوا نهم قب رج ع و  ٢٣معتقال اف يولي
  ".١٩٥٦سنة 

  ٥٤ومؤامرة  ..عبد الناصر 

ومي      ؤتمر الق ة التحضيرية للم ة    "في اللجن وفمبر  ٢٩الجلسة الرابع د   "١٩٦١ن د    وقف خال د خال محم
م      يناقش جمال عبد الناصر وقال انه اليطلب الرحمة ولكنه يطل د الناصر فه ال عب دو ان جم ب العدل ،ويب
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اد   يقصده خالد هو االعتقال ،والمحاآمات ،ولم يدع االمر يمر بهدوء ،ولكنه تكلم في صراحه،   ان ما واع
اتكلم عن العدل فانا مسئول امام الناس ،ومسئول امام  هان الموقف من االخوان المسلمين قال واناذالى اال

ا ي مسئول عن  آل م ة  يحدث ، نفسي ،الن يس جمهوري اري رئ ة تحصل باعتب ئول عن آل عملي ومس
  "مراحل حياته  انتخبه هذا الشعب في فترات حرجة ،وفي مرحلة تطور آبيرة من

وح  ..االخوان المسلمين  حاآمنا من هم الذين حاآمناهم ، حاآمنا ، نحن لم نظلم ،" نتكلم اذن على المفت
ذا الشعب     هل حاآمناهم افتراء ،ام النه ..ولماذا  ى ه م  ..آان يوجد جيش مسلح ليستخدم لالنقضاض عل ال

اهم في السجون      ناأهل بد١٩٥٤في سنة  يحدث هذا رهم     اخرجو ..بالعدوان وهل ترآن من السجون واآث
انون خاص       افرج عنه قبل ان م ق تنتهي مدة العقوبة ،واآثرهم ممن آانوا في وظائف ،وفصلوا ،وضع له

  .نتبعه ونسير عليه  ا هو العدل الذي آنالكي يعودوا الى وظائفهم ،هذ

د   ..سنة نتخلص منهم ١٥نقل ابدا ان هذه فرصة ليبقوا في السجن ،امامهم عشر سنوات او  لم ا الاري ان
نتين           ان اتخلص من أي شخص في هذا البلد ، د س نهم بع د خرج  م د ،وق ذا البل اء ه اريد ان اجمع آل ابن

  "وارجو ان يهديهم اهللا  ين هداهم اهللا ،واربع ،عدد آبير جدا من الذ ،وثالث ،

  ؟ة لماذا هي تمثيلي

ة    ل يمكن     ... هذه المؤامرة الثابتة الوقائع، والتفاصيل الدقيقة يقولون انها آانت تمثيلي اك عاق يس هن ول
ا      ة منادي ك ، واليصرح بالحقيق ان يتصور ان يعطى شخص مسدسا ليقوم بدور الممثل ، ثم يعدم نتيجة ذل

  ! اشفا الذين خدعوه بالعدل ، آ

ان    " تمثيلية " متناقضة ، فهم مرة يقولون أنها " تمثيلية " وحجة الذين يدعون انها  د الناصر آ الن عب
يال   .. اليخترقه الرصاص  -اصيرتدي قمي ه  دل ورغم ان ارتداء قميص من هذا النوع الينهض في حد ذات

ن ا  ب تحت اي ظرف م يس بغري ة فل ان تمثيلي ر آ ى ان االم ورة  عل ة للث وى معادي ي ظل ق لظروف وف
ا ايضا رجال            دامى ، وبينه اب ساسة ق ول أحزاب ، وضحايا اقطاع ، واذن مختلفة ومتباينة بينها فلول فل

ادة     .. جيش وانصار الثورة ذاتها وقد اختلفوا وانقسموا في مثل هذا الواقع ليس غريبا ان يحمى احد من ق
يص    داء قم ه بارت ه نفس ان موقع ا آ ورة اي الق      الث رض الط ذا ان يتع ي ه يس يعن اد للرصاص، ول مض

  .الرصاص

ة ،ولست ادري      قورغم ذلك ايضا ،فان واقعة القميص مختل ا أي ظل من الحقيق ة من اساسها وليس له
  .اين جاءت من  اخترعت وآيف 

ا الصحيح       -اذا آانت اعترافا لشخص ما بعد وفاة جمال عبد الناصر  ا يجب ان نضعها في مكانه   فانن
راف ، ، ه ،    ونقيم صاحب االعت ه وافعال ة ،        وآل اقوال ع والحقيق م   وهل هي منسجمة مع الصدق والواق ث

د الناصر         له اذا آان يعرف ذلك ،أعلينا ان نس ال عب ى مات جم اذا صمت حت د    ..فلم ى ب م حت تد  أث ت تش
د استمر   اذا آ  -طاوعه ضميره ان يصمت ويستمر في موقفه  :له ايضا أونس..يه ثم تكلم لالحمله ع  -ان ق

ا ،   ا ارواح زورا وبهتان آيف طاوعه    ..وحوآم عشرات    وشرد وعذب ،   وهو يعرف حقيقة ازهقت فيه
ة  نوات طويل ذا العبء س ل ه ة  ..ضميره ان يتحم ي بقي ة  "ويشارك ف ى ارض  "التمثيلي ي دارت عل الت

االعتراف         ذا العبء ب ى ازاح عن صدره ه ورة حت ه ا  ..مصر منذ قيام الث ن يصرح ويتحدى   التطلب من
  ..ولكننا فقط آنا نطلب منه ان يعتكف واال يظل مشارآا 

ؤامر      ةوآذلك القص دبير م رح ت د الناصر واقت  ةالتي يرددونها عن خبير امريكي جاء ليبحث شعبية عب
د الناصر ،    ا عب ة        ..فيصبح موضع تعاطف     ينجو منه ر مع واقع ذا الخبي ة  "وتصادف حضور ه محاول

رد في آالم        ةالسابق ةينطبق على الواقع وآل ما !اغتيال عبد الناصر " ن ت ينسحب الى هذه شهادة التي ل
ار رجال الث    اً     ةروأي من آب د اصدروا جميع ا وق د الناصر بسنوات ،       وقادته اة عب د وف ذآراتهم بع م   م ول

د الناصر ،   رغم ان مذآراتهم تطفح هجومًا ، ةلهذه الواقع ًايتعرضوا جميع داً  على عب ه ،  ونق ه  ولح ل  .كم
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ك    والتصدق العشرات ، ثم لماذا نصدق شخصا واحدا ، ر ذل ا فقط     ..بل المئات الذين قالوا بغي  السبب انن
د الناصر    نريد ان نصدق هذا، ونريد ان نلوي آل الحقائق لكي نثبت ان االخوان المسلمين ابرياء وان عب
  !آان ارهابيا وسفاحا 

  ولماذا اليلتفتون الى الوراء ؟

  ..والماضي  ..سترجع التاريخ نان  ةنعرف الحقيق اردنا ان وعلينا اذا

اء من االرهاب ،          دا ابري وا اب م يكون م ل ول انه لمين يق اريخ االخوان المس ل ،   وت ف نسوال وال من القت
  .والتدمير

وا  ..التي حكمت ضدهم  ةفقد قتلوا المستشاراحمد الخازندار رئيس المحكم د   -ولم يقول ا آانت    -بع انه
  .اصابهم  لكي يصيبهم ما ةمدبرتمثيلية 

د   قتل رئيس الوزراء الذي خلفه ابراهيم عبد الهادي ، وحاولوا فنجا واصيب رئيس مجلس النواب حام
  . ،ومدبرة ةانها آانت تمثيلي -بعد –ولم يقولوا  جودة ،

هو   ةليانه آان تمثي - بعد –لم يقولوا  وآان لهم جهاز سري مسلح ، ..ودور السينما  ونسفوا شرآات،
  !االخر؟

  .الذين يخرجون عليها ةوارتكبوا عشرات من حوادث االرهاب التي امتدت حتى الى اعضاء الجماع

ه ح  اذا آان أل ..فلماذا اليتحدثون عن آل هذه الوقائع ،وينهالون على عبد الناصر وحده   ةالجماع   لن
نهم وسجن       ، ةنه حاآم اعضاء الجماع  اذا آان أل ..فقد سبق ان حلت قبل الثورة  ، وا واعدم م د حوآم فق

  .فلماذا ينسون آل ذلك ويرآزون فقط على حكم الثورة  ..وعذب منهم قبل الثورة  ، واعتقل منهم ، منهم

ون ،  اذا ينس ابي     ولم ي االره اريخ الماض ون الت انتون     -اويتناس دون الق ادقون العاب م الص  -وه
  .دبرة واليتحدثون اال عن ارهاب عبد الناصر وتمثيلياته الم

مع مايصفونه به من آفر وارهاب  او عمال طيبا واحدا ، واحدا ، ولماذا اليذآرون لعبد الناصر انجازا
  ..للمؤمن  ةاساسي ةويجعلها صف والشهادة العادلة ،التي يطلبها اهللا ، يدون الموضوعية ،راذا آانوا ي ،

ذ     يس فقط مجرد تع ه     اليس ذلك آله يدفعنا الى االعتقاد بان االمر ل دبرة ولكن ات م يب وارهاب وتمثيلي
  !وانجاز يرفضونه دون ان يقدموا البديل؟..يتعداها الى فكر 

  الغزو من الداخل والخارج

ام     اني من ع اء ،وحققت          ١٩٦٥في النصف الث ى االنته د اوشكت عل ى ،ق آانت الخطة الخمسية االول
م        اعتراف االم ه ،ب الم الثالث آل ة في الع د زادت   اآبر نسبة تنمي رة في      فق ا الول م ة خالله معدالت التنمي
ا دراس   "مصر عن زيادة السكان ويقول الدآتور علي الجريتلي  ة للسياسات    ةخمسة وعشرون عام تكميلي

زاد االنتاج المحلي االجمالي  ٦٤/٦٥و ٥٤/٥٥تدل االحصاءات الرسمية على انه بين سنة  :االقتصادية  
ت  ١,٩من بليون جنيه الى  ى     ١٧٠ثمار السنوية من   بليون ،ومخصصات االس ه ال ون جني ون   ٣٦٤ملي ملي

وع االس  رة زاد مجم ي نفس الفت ه وف ن تجني ى  ٧٥٣هالك الخاص م ه ال ون جني ه ١٣٣٠ملي ون جني ملي
ام من    ى    ١٤٠واالستهالك الع ون ال ه    ٤٣٠ملي ون جني نويا لالستهالك الخاص و    %١,٧ "ملي  %٨,٨س

ة من   وادى هذا الت " ةسنويا لالستهالك العام لكل سن ت  ٦وسع الى زيادة العمال ين تش  ٦٠ /٥٩ل سنه  غمالي
  .بزيادة ثالثمائة الف عن الرقم المستهدف في الخطة " %٢٢" ١٩٦٤/٦٥مليون ٧,٣الى 
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ليرفع نصيبه في   اء ،باهداف الخطة االولى مضاعفة انتاج قطاع الصناعة والتعدين والكهر وآان احد
أي ضعف ماتحقق في   سنويا ، %٩ال زيادة االنتاج بنسبة وتحققت فع %٢٠الناتج المحلي االجمالي الى 

ي     ١٩٥٢ -٤٥الفترة  اتج المحل ى الن ادة المخططة واستهدفت الخط     %٢٣لتصبح نسبته ال  ةاي دون الزي
م يتجاوز    اال %٢٦ايضا زيادة االنتاج الزراعي  رة      %١٨ان المحقق فعال ل ام خالل فت اج الطع وزاد انت
  .يادة السكان الخطة االولى بنسبة تفوق ز

  .بعد ذلك ١٩٦٧مصر خطة ثانية ،وهي التي عطلها عدوان  أوآان مقررا ان تبد

  : برلمان نصفه عمال وفالحون 

د اول مجلس ام      ١٩٦٣وآان دستور سنة  ة الجدي  ةالمؤقت قد صدر واجريت االنتخابات لمجلس االم
  .١٩٦٤مارس ٢٥وم بعد الميثاق نصفه من العمال والفالحين وعقد اول يوم اجتماعاته ي

  ..وفي هذا االجتماع قدم جمال عبد الناصر آشف حساب للمرحلة آلها 

ة    ..وقد اسماها مرحلة التحول العظيم  وضع امام اعضاء المجلس مبادئ الثورة الستة التي آانت بمثان
اذا  أعالمات على الطريق في المسيرة ،ماذا نفذ منها ،وماذا ت  ذه ،ولم دم للمجلس تقر  ..خر تنفي يراشامال  وق

ام ،    أمطوال عن التحول العظيم يفسر آل مبد ادئ باالرق ذه المب ع ،    من ه دم ويرتف اء يتق وى    فالبن اك ق وهن
ا من االمل ،     الخطر عليه د ،    خارجية تشعر ب يالد الجدي ورة        ومن الم ة اعداء للث د الناصر ثالث وحدد عب

د      يناوشون ويقومون بالغارات على حدود العمل الوطني بكل االساليب  دم بع م التق ده ث يريدون تشتيت جه
  :ذلك الى تحطيمه قبل فوات االوان وهم 

  . أاالستعمار وفي مرحلة التحول العظيم آانت حربه علينا ضاربة التتوقف والتهد :العدواالول 

ورة   : والعدو الثاني  اسرائيل والصهيونية العالمية ،ولقد تنبهت اسرائيل منذ وقت مبكر الى خطورة الث
  ..مانجحت في التحول العظيم من التخلف الى التقدم  إذا ة عليها ،خصوصاالمصري

ي ليست اال ه ،  وه تعمار واداة ل دة لالس اء    قاع ا االلتق وق به وطني ويع دم ال ا التق دد به اول ان يه يح
  .القومي لشعوب االمة العربية 

ى       :العدو الثالث  درة عل وة وق ورة ق دما وجدت في الث د    الرجعية العربية التي عن اعي ب ر االجتم  أالتغيي
  ..وشنت على الثورة اخطر هجوم  .االنقسام في العالم العربي 

ا  –مرحلة التحول العظيم  -وفي هذه المرحلة  ى مجتمع يمشي         انتقلن من مجتمع زراعي متخلف ، ال
ى عصر الصناع  ةبخطى ثابت ذرة ،  ، ةال اء وعصر ال ن  ..وعصر الفضاء  وعصر الكهرب ا م وانتقلن
وة السالح   سيطرة ا انيا       .الستعمار وطغيانه الى حرية تحققت بالقوة حتى بق ا انس ة حق ر الحري ونحن نعتب

  .ونقوم بدورنا في رفع رايتها حيث يرتفع نداؤها في اقصى االرض  .لكل الشعوب 

ة             ام الديمقراطي رة بقي ى وضع يسمح الول م ازات ال دة تحتكر آل االمتي ة واح م طبق ا من تحك وانتقلن
ال    .. اختفت الصورة القديمة لدولة االمراء والباشوات ..  السياسية ة الفالحين والعم والخواجات لتقوم دول

  .سمالية الوطنية أوالمثقفين والجنود والر

  .بلد معزول بضعفه وعقده الى بلد يتفاعل مع زمانه ومع افكار هذا الزمان ومبادئه  وانتقلنا من

  :اهداف المرحلة الجديدة 

دة          ةالناصر امام مجلس االميضع جمال عبد  ة الجدي ه للمرحل دافا ثالث ة اه وى الشعب العامل لتحالف ق
  ..التي اسماها مرحلة االنطالق العظيم في اعقاب مرحلة التحول العظيم 
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 ١٩٦٠،التخطيط الشامل سنة    أتليها مضاعفة ثانية فقد بد التنمية المتواصلة لمضاعفة الدخل مرة ، ●
  ١٩٧٠يون جنيه في السنة ،ويزيد الى ان يصل في نهاية السنوات العشر سنة   مل١٢٨٥بدخل قومي قدره 

ن     ٢٥٧٠الى ماقدره  ه في الس ون جني ى   ١٩٨٠لتصل سنة    ةملي ن     ٥١٤٠ال ه في الس ون جني د   .. ةملي وق
ادة اليمكن السيطر    أن زيادة الدخل القومي تسبق إف اثبتت الظروف قدرتناعلى تحملها ، ة زي ا في    ةي عليه

  .وفوق ذلك فانها تستطيع تغيير مستوى حياة الجماهير العاملة تغيرا اساسيا حاسما  ان ،عدد السك

  ..توسيع اطارالديمقراطية باستمرار وتعميق مضمونها  :ثانيا  ●

ذا       :ثالثا  ● ة داخل ه تحقيق الوحدة العربية الشاملة ،فان النجاح في هذه التنمية وفي هدف الديمقراطي
ره قا ذي نعتب وطن ال دة لالمال الثورة     ةع ائي ف كلها النه دد ش دة ويح وم الوح رب ي ا سوف يق ة له وطليع

ة ،  اعلى مر   االجتماعية والسياسية التي تجري في مصر التحدث في عزلة عن االمة العربي ا  أوانم ى منه
  ..وهي وثيقة الصلة بوجدانها .

د ان    ويحددعبد الناصر بعد هذه االهداف الثالثة العظيمة سبع مشاآل تنتظرنا  ة االنطالق الب في مرحل
  :نجد لها حال صحيحا وهي 

وطني ،       ● دم ال دورها في التق ى تفي ب ة     مشكلة الزراعة وضرورة تطورها حت ة الفردي دعيم الملكي وت
  .التي تعتمدها اساسا للثورة الزراعية بالتعاون وبالعلم الحديث 

ه   آبر مسؤوليات الخطة الخمسيألتكون  مشكلة الصناعة الثقيلة ، ● ة وتوجي ه   ١٠٠٠ة الثاني ون جني ملي
  .اليها 

مشكلة ثالثة ماليين من العمال الزراعيين في الريف ليس لهم ضمان لألجر المنتظم المستقر يحمي   ●
  . يومهم ، وليس هناك تأمين اجتماعي يحمي مستقبلهم وال تصل إليهم إال أقل الخدمات 

ا بحيث تخدم المجتمع        مشكلة االدارة الحكومية ، فإن آل ما وجهناه الي ● م يطور حاله ود ل ها من جه
  . الجديد 

رة        ● ة الكبي ام والعمال اق الع ادة االنف ى مستوى االسعار ، وينبغي ان      أمشكلة االسعار ، فزي ثرت عل
  . نبذل أقصى الجهود لكي نظل بعيدين عن دوامة التضخم 

كا     ●  ادة الس اج زي بق باالنت د أن نس ن نري رة ، ونح يم االس كلة تنظ ى  مش ع ال ول المجتم ن إال أن تح
ا   الزراعة المتطورة ، والى الصناعة سوف ينفذ الوعي بالتخطيط الى مستوى االسرة ، مع مساعدتها بينم

  . يتجه العلم للسيطرة على المشكلة 

مشكلة أن نتعود جميعا على النقد والنقد الذاتي الشجاع ، وليس يكفي أن الشعب يسيطر على وسائل  ●
ه    االعالم بما  ه وعن تطلعات فيها الصحافة ، وإنما ال بد لها أن تعبر عن الشعب فعال وعن حياته وعن قيم
  . المشروعة 

  :لتحذير من الفرد ا

رة بالنسبة فكم يالعظ قلة االنطالحيبلور جمال عبد الناصر في نهاية مرحلة التحول العظيم، وبداية مر
  : للمستقبل فيقول 

يد آل   بق ا أن يئم ، ان الشعب يجب دادعلى الفر درا من االعتمام محذكا امامنصوتي ه عي الرفنا ى س
ام    مه قائدوأخلد من آل  ىقان الشعب اب.. ه فرد وقائد ول ام ه، اق ا   كما بلغ اسهامه في نضال امت ذا وان م ه

  . لم أآن اتصوره يوما أو أحلم به ما هتقديرو هييدأي من تن، واقدر ان هذا الشعب العظيم اعطاكادر
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دمت   د ق م أآن           لق ة ل ي امان لم ل د اس ر من عمر أي انسان ، لق ا هو أآث ه أعطاني م ه عمري ، ولكن ل
انني لم أآن انام الليل أيام العدوان و اوآد  –ربما ألول مرة  –وأقول لكم اآلن .. اتصور أن يتحملها فرد 

ة    لكم أن العدوان لم يكن مصدر أرقي ، ولكن األرق آان من احساسي باألمانة التي وضعته   دي ثق ا في ي
  . الشعب العظيم بي 

ئن ول العظ آا ول ة التح ت مرحل ة       مين لطات لمواجه ن الس دي م ي ي ان ف ا آ ل م ز مث ت ترآ د حتم ق
انبي      وقر بج ذا المجلس الم القرارات الحاسمة ، فإني أقول لكم انني اليوم أشعر بسعادة غامرة وانا أرى ه

  .. المتزايدة لمرحلة االنطالق العظيم يحمل نصيبه التاريخي من المسؤولية ويواجه التبعات 

يس          ى رئ ع عل اريء يق االت أي ط ه احتم ريح يواج ص ص اك ن ون هن ى أن يك ي حرصت عل وانن
اة أي         ة الماضية ، إن حي الي طوال التجرب الجمهورية ، ولقد آان غياب مثل هذا النص الصريح يشغل ب

ى فقد آنت أدرك انني اتعرض لمفاجآت ال انسان وديعة لخالقه يستردها حين تشاء ارادته ومن ناحية أخر
ا               در مسؤولية آل م إنني اق ى نفسي ، ف ي خشية عل م تكن ل حصر لها طوال مرحلة التحول العظيم ، ول
ذا        ال ه ى وطني ، ان آم فعلت منذ اليوم األول الذي بدأ فيه العمل لتنظيم الثورة ، ولكن الخشية آانت عل

  . بعمله ال بد ان تصان فوق آل المفاجآت الوطن ، والنتائج العظيمة التي حققها 

ى آل    : وقال الرئيس جمال عبد الناصر في نهاية خطابه  التها ال لتخرج االشارة منه هنا ، ولتحمل رس
ولي    اني والبط ق بنضاله االنس د حق وم ق ذا الي ي ه يم ف ل عصر ، ان الشعب المصري العظ أرض ، وآ

ه  ي طريق و اآلن ف يم ،  ، وه ول العظ ة التح ة تحت   مرحل وق أرض ثابت يم ف ة االنطالق العظ ى مرحل ال
  " . شمس الحقيقة ، فالحقيقة ناصعة ال يحجبها ضباب 

  مات العربى يغلي باالنقساالعالم 

د  آا ١٩٦٥  م عا  د الناصر        نت االوضاع في ال ال عب ذي شرحه جم ى النحو ال اء الشامل   اخل عل البن
  . خطوات ثابتة وفعالة  في يسير

  

  . . م العربي ، فقد آانت هناك معارك ضارية وصلت الى حد حمل السالح وبالنسبة للعال

دامها    تعانت بمصر لكي تثبت أق يمن ، اس ورة ال دما قامت ث ذه .. فعن ة ه وة صغيرة لحماي وارسلت ق
رون الوسطى                م الق تخلص من حك ي في ال ال الشعب اليمن ر عن آم ة تعبي الثورة الوليدة التي آانت بمثاب

رة ي أس ل ف ورة     المتمث ت الث ف ليالحق العصر فأعلن امي المتخل م اإلم ام الحك ر نظ دين ، وتغيي د ال حمي
اندتها مصر  ة ، وس ة اليمني ة العربي ة . وجيش مصر . الجمهوري ام الجمهوري وى الرافضة لقي ن الق ولك

ة          ود المرتزق ال والسالح والجن ا بالم دما واجهته ى حرب عن يمن     .. حولت المساندة ال ذهب لل م ت فمصر ل
الن          لت د اع ي ض وى الت ة الق رب ، ومواجه ا الح ت أو فرضت عليه اك حورب اند ، وهن ل لتس ارب ب ح

ورة           . الجمهورية ، واستقرار الثورة  ال ، ولكن الث دم والم يمن بخسائر ، ونزيف من ال وانتهت حرب ال
ه ،     ماله وجنوب يمن ش رر شعب ال د ، وتح م تع دين ل د ال رة حمي تقرت ، وأس ة اس تمرت ، والجمهوري اس

ة         الم العربي لمواجه ارك أخرى ضارية في الع ه مصر     " النموذج  " وآانت هناك مع د أن تبني ذي تري ال
  . على أرضها حتى يحاصر ، وال يمتد 

ذين          ين ال ائم ، وب ا هو ق ى آل م آان صراعًا بين جبهتين متعارضتين بين الذين يريدون المحافظة عل
  . هذا الصراع ، آل القوى ، وآل األسلحة واألدوات وقد استخدمت في .. يريدون تغييره نحو األفضل ، 

  . وعلى مستوى العالم آله ، لم يكن الموقف يختلف آثيرا 

  هجمة االستعمار الشرسة 
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، احتفل العالم بمرور عشرين سنة على هزيمة الفاشية ، ونهاية الحرب العالمية الثانية  ١٩٦٥عام  فى
هد أحداثا مجيدة ، وهامة ، ومجموعة هجمات شرسة لالستعمار     ولكن هذا العام ش.. وقيام األمم المتحدة 

ا أضر    ل مم ام الكام به االنقس ا يش ى م ذي تطور ، ووصل إل وفييتي ال ى الخالف الصيني الس تندًا إل مس
ى      الم الثالث إل دان الع بالجبهة المعادية لالستعمار آما تميز هذا العام بانتقال الثورة الوطنية في عدد من بل

ة الث ه ، وان  مرحل تعمار قبضته ومقاومت د االس ي ان يزي ذا يعن اء االقتصادي ، وه ة والبن ورة االجتماعي
م مصالحها          د بحك ادي التطور الجدي ة التي تع وى االجتماعي ام أمكن     .. يحاول استقطاب الق ذا الع وفي ه

ه سخط   تنحية السيدة باندرانيكة وحزبها عن الحكم في سيالن ، وزيادة وزن ونفوذ اليمين في اله ند وتوجي
ام الشمالية في اغسطس        .. شعب الهند من الفقر إلى حرب شاملة مع باآستان    ى فيتن ارات عل دأت الغ وب

ان يعيش    .. ، ثم الغزو األمريكي البلجيكي للكونغو في اآتوبر من نفس العام  ١٩٦٤ ا آ  ٣١١وفي أفريقي
ى االستقالل السياسي وآانت     ٢٧٠مليون نسمة حصل  ة تواجه      مليون أفريقي عل ة التحرر االفريقي حرآ

  . استكمال تصفية االستعمار وتصفية جيوبه 

تعمارية ل   ؤامرات اس ا م ت تنزاني ف    وواجه ل لموق رد فع م آ ام الحك ب نظ ري " قل ن" نيري ورة  م ث
ل طاعتالكونغو، واس رارات      ت أن تتغلب عليها ، ب دا من ق ا اتخذت عدي ة القطاع      انه أميم لتوسعة رقع الت

  . العام 

ا و ي آ داث شرخ ف ن اح د م ددن الب ى زول ع از والقضاء عل ام االنحي ا.. عمائه رز قادته د .. واب عب
  .طط السقاطهم جميعالخم اهجهت اليوو وسوآارنو ونكروما وغيرهم ،  الناصر،

و   قاط س ك اس د ذل م بع اآاوت د الناصر   ، رنو، ونكروم ي عب ن بق ي  .ولك يلة للقضاء عل ي هوالوس م ه
ا     ، وض ١٩٦٥عام  وفي. لداخل التفجيرمن ا يا هو اسقاط النظ دفا اساس د ان    ع جونسون ه م في مصر بع

وبالنسبة  .. القمح لمصر بيع عنمالشعب المصري ، ال و يا لتجويعدطورته، واعلن حصارا اقتصاخ أثبت 
ا اسقطت سو    اعترفت وثائق المخابرات اال يا فقدسالندوني ة انه ا اسقطت     مريكي ا اعترفت بأنه آارنو ، آم

  .. فريقيا لسلة انقالبات في عدد من دول اسوبدأت   .نكروما 

رك    روف تح ذه الظ ل ه ل آ ي ظ ي مصر وف ب نظ  وف لمون لقل وان المس د  مكالح مااالخ ل عب ، وقت
ين أ وفشلت.. الناصر اك يق ان هن نجح معخطة االخوان ، وآ ن ي داخل ل زو من ال ان .. مصر  ن الغ فك

ن زو م ي الخ الغ تهدف أيضا اسال ١٩٦٧ارج ف ول  ذي اس رائيل ويق اء اس رف زعم ا اعت ام آم قاط النظ
ر سمعناه     جونسون في مذآراته أنه عندما سمع بأنباء العدوان االسرائيلي وانتصاره قال ان هذا أعظم خب

  . ينتظرون حضور عبد الناصر للتسليم  –جميعا  –، وجلس زعماء اسرائيل آما يقولون في مذآراتهم 

ه           وآان عبد الناصر يدرك أبعاد هذه ا م أن ان يعل ة آ ه عن رئاسة الجمهوري ن تنحي دما أعل ؤامرة عن لم
تهدفان  ه مس ه في .. ونظام ه بقيادت د ، ولكن تمسك الشعب ب ر أن يبتع ذلك آث ى  ١٠و  ٩ل ه إل و دفع يوني

وة تستطيع       . مواصلة العطاء  اك ق م تكن هن ويقول الرئيس السادات ان الشعب قد خرج من تلقاء نفسه ول
يونيو واصراره على  ١٠و ٩ان خروج الشعب في " البحث عن الذات " آما يقول . فة تحريكه بهذه الكثا

بقاء األرض .. عودة عبد الناصر إلى الحكم لم يكن في الواقع إال صورة من صور الكفاح من اجل البقاء 
  .. والشعب واالرادة 

  : التمثيلية المدبرة الثانية 

  . واآتشفت مؤامرتهم .. تحرك االخوان المسلمون  في ظل آل هذه العوامل ، وآل هذه الظروف ،

  . ايضا ان هذه المؤامرة الثانية آانت تمثيلية اخرى مدبرة  –وهناك من يقول 

دبرها            ة لي ى تمثلي اج ال ة يحت ة ، والخارجي ذه الظروف الداخلي .. ولكن هل عبد الناصر في ظل آل ه
ى أن يثبت   ولتخدم أي هدف داخلي او خارجي ، ام آان يحتاج في موا جهة التيارات العاصفة في العالم إل

دأ     ذي ب د ال استقرار نظامه ، واستتباب األمن فيه ، ويدعم البنيان االقتصادي واالجتماعي والسياسي الجدي
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اذا ال  . يقيمه منذ تحول إلى االشتراآية ، وهذا البنيان يلقى التأييد من أفراد الشعب الذين يلتفون حوله  ولم
رد   ي ال د ف ي          نعتم ؤامرة ف اد الم رحوا أبع ذي ش هم ، ال يم أنفس ذا التنظ ادة ه أقوال ق زعم ب ذا ال ى ه عل

  .. لقد أصبح زعيما عالميا .. ومنه عبد الناصر في تلك الفترة . المحاآمات التي تمت لهم 

ذه    وربما ادعى البعض ان اعترافاتهم العلنية آانت تتم تحت ضغوط وتعذيب ومع ذلك فإنه يبقى في ه
ر في              االعتر دبر الحداث تغيي ؤامرة التي آانت ت اد الم واعي من استكشاف ابع دارس ال افات ما يمكن ال

  . الداخل ، وهي المؤامرة التي ثبت ايضا انها آانت تمول من خارج مصر 

ام      ناك شهادة صدفه،  اههذه االقوال التي يطعن فيولن نعتمد  ع ع اب طب ديثا في آت د   ١٩٧٨رت ح بع
  . الكتاب هو مذآرات واحدة من الذين اتهموا بقيادة المؤامرة  –ع سنوات رحيل عبد الناصر بسب

  زينب الغزالي السيدة شهادة

يدة زينب الغزا   " ي أيام من حيات "آتابها  في ي ، تشرح الس ام   احداث  ل ا ،     ١٩٦٥ع ة نظره من وجه
ا ب   م عليه ًا   ٢٥السجن  وهي تعبر وال شك عن رأي االخوان ، فقد اتهمت في المؤامرة وادينت ، وحك عام

 .  

د من  ا عدي ي قامت به د الناصر يبغضها ، والمساومات الت ان عب روي آيف آ ا ت ام من حياته في أي
د           و زي دآتور حكمت اب ان ال رة مك ا وزي اد االشتراآي ، وتعيينه جهات األمن والمباحث لضمها الى االتح

  . والخضاع مجلتها السيدات المسلمات الشرافهم 

  : بًا من عبد الناصر على ورق مكتب رئيس الجمهورية مكتوبا فيه وتقول انها قرأت خطا

ع  .. بأمر جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية تعذب زينب الغزالي الجبيلي فوق تعذيب الرجال  التوقي
  !! جمال عبد الناصر ، ومختوم بخاتم شعار الدولة الخاص برئاسة الجمهورية 

ا رأت النبي        وتقول السيدة زينب الغزالي انها بعد ا دماء منه ى سالت ال ن عذبت وضربت بالسياط حت
ا   تم يازينب           : صلى اهللا عليه وسلم في المنام يقول له ى حق ، ان تم يازينب عل ى حق ، ان تم يازينب عل ان

  . على حق

  

ي وهو     ... وقامت من النوم وأدهشها  يالد زينب الغزال انها لم تجد ألم السياط وان اسمها في شهادة الم
م تيممت وصلت    .. الذي ناداها به الرسول االسم  ل  .. وسمعت المؤذن لصالة الفجر فرددت االذان ث وتنق

م          روت ، فه ان والجب ا الصامدة في وجه الطغي ذيب ، ومواقفه السيدة زينب في الكتاب نماذج وحشية للتع
ة   د الناصر وآيف       " آانوا يصرون على أن يعرفوا منها الطريق ا عب يقتلون به انوا س أعدت خطة    التي آ

د             " القتل وتفاصيلها  ل عب م ، فقت ى الحك د الناصر واالستيالء عل ل عب ر من قت رى ان القضية أآب وهي ت
آما قالت لهم أمر تافه ال يشغل المسلمين ، القضية قضية االسالم ، االسالم ، االسالم غير قائم  –الناصر 

  " . ونحن نعمل لقيام االسالم وتربية نشء االسالم . 

تأآدت لدينا األخبار " آما تراها فتقول انه " المؤامرة " السيدة زينب الغزالي في الباب الثالث وتشرح 
بأن المخابرات االمريكية والمخابرات الروسية ، والصهيونية العالمية قد قدموا تقارير مشفوعة بتعليمات   

د   لعبد الناصر بأخذ األمر بمنتهى الجد للقضاء على هذه الحرآة االسالمية ، وإال فسينتهي آل ما حققه عب
  " . الناصر في المنطقة وبث اليأس في النفوس من إمكان أي اصالح أو بعث طريق االسالم 

ام        اح اسماعيل في السعودية ع د الفت ا      ١٩٥٧وتروي آيف تعرفت بعب ال له ة ق يجب أن  : وفي الكعب
ى        اعس حت بيله ، ال نتق د في س ى أن نجاه نجمع صفوف االخوان ، ونفاصل      نرتبط هنا ببيعة مع اهللا عل

اد ، والموت في      ى الجه بيننا وبين الذين ال يرغبون في العمل أيا آان وصفهم ، ومقامهم ، وبايعنا اهللا عل
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ى مصر   .. سبيل دعوته  د العمل لالسالم           " " وعدت إل ع آل من يري وآانت خطة العمل تستهدف تجمي
ان ال   لينضم الينا ، وآان ذلك مجرد بحوث ووضع خطط حتى نعرف طريقنا ، فلما أردنا أن نبدأ العمل آ

رار      ة حول ق تنا الفقهي بد من استئذان االستاذ الهضيبي باعتباره مرشدا عامًا لجماعة االخوان ، ألن دراس
لمين حيث    الحل انتهت إلى انه باطل ، ألن عبد الناصر ليس له أي والء وال تجب له أي طاعة على المس

  " . وال يحكم بكتاب اهللا تعالى انه يحارب االسالم ، 

تاقالت ت ذيت باالس ل باسمي وباأالهضيبي الس ي العم ماعيل ، ذنه ف اح اس د اهللا الفت م عب ا فذواس  ين لن
  . قمت بها انا وعبد الفتاح يا الغاية، وتفاصيل الدراسات التهفي حت لهالعمل بعد لقاءات عديدة شر

داد      ح عبده عبد الفتا ن اول قرار لبدء العمل هو ان يقوم االخآا و ى امت ة استكشاف عل اسماعيل بعملي
العمل  غب في ، والمقصود من هذا ان نتبين من ير المحافظة والمرآز والقريةمستوى  ، على هاآل مصر

  . ذا التجمعهلجعلهم النواة االولى للمسلمين ، مبتدئين باالخوان ا من المسلمين ومن يصلح للعمل

دخلوا     السجون من االخوانجوا من ا بالذين خرئعيل جولته باداسما حاالخ عبد الفتا أوبد م ي ذين ل ، وال
ادنهم، وهل  ر مع ة في عزيمتهم أثرت   لتختب د دول من  خ، وهل د المحن م يبتع ا خل السجن جعله ون عم

  .دينه  سبيل اهللا ونصرة فيص يكل غال ورخبيعرضهم للسجن مرة اخرى مستعدين للتضحية 

ة اآا د سنت عملي ىتكشاف الب ل عل دأ العم ى نب ا حت ا أرض  منه ال، وآن ن يصلح فع صلبة نعرف م
مجمل   ، وآنت ازور المرشد وابلغه ، عن آل منطقة يلعالفتاح اسما دعب ي يقدمهالتقارير التاندرس معا 

ال ه الصعوبات التي نالقي  رًا من اعرضنا اليه صوذ، وآنا ا وما وصلنا اليهما اتفقنا عليه ،   استمروا :  ا ق
دًا من أساسه    ، انتم تبنون بناء جد تعتدوا بعناوين الرجال وشهرتهمالوراء ال فتوا إلى، والتلت مآسير في  ي
 . "  

ن نضم الى مراجع أاوصانا بيهات حتى أنه ، وتارة يعطي بعض التوج يعرض عليه ما ن تارة يقروآا
  ."  المحلى البن حزم "بحوثنا 

ه   كا، ف الى سيد قطبؤوليات آل آل المسان الهضيبي قد او لييدة زينب الغزاسوتقول ال نوا يتصلون ب
يهم    حسب امر الهضيبي حتى ت     اعتقل سيد قطب ، فكان عل ام يس ى المرشد الع وا ال يمن  نونهأذان يرجع  ف

ام ،    دننت تستعد للسفر الى االسكآا يتولى المسؤولية بدال من سيد و ة المرشد الع ا    رية لمقابل م طلب منه ث
ة   ف ورد في  ، مر اخرىدور اواصين لحجيل أالت تحم رجال الطاغوت م     ٢٠جر الجمع ي ل زناغسطس اق

 م ياكنفعل ما نشاء معالناصر ،  عهد عبدفي ن ايه يامجانين نحن ذا:  منهم اذنا بالتفتيش قالوا طلبت  ولما
  : لونوهم يقو صورة هستريةفي آالب واخذوا يقهقون 

  . "صرعبد النا م كذن تفتيش في حيريدون ا. : . مجانين قال ايه االخوان المسلمين 

ه   ذاالتصال باالستا نعو ام  ي ف " سيد قطب تقول ان د     التقيت   ١٩٦٢ع ه والمجاه ام الفقي قيقات االم بش
المرشد   ذ الهضيبين من االستاذ، وبا مع االخ عبد الفتاح عبده اسماعيلباالتفاق  بقطهيد سيد شير البالك

ام لمين لالتصال باالم ام لالخوان المس يد قطب الع ي س بعض بحون ألجلسا ف ه ي ذ رأي اد ثنخ ا واالسترش
ه هبتوجي ةيحم من طلبت "ات ة الجماعة المجتمع ا ورغب يد تحياتن غ االخ س نهج  لدراسة دة قطب ان تبل م

ى    ي ندرسها وآان فيها مة بالمراجع التئه واعطيتها قائبارا داالسترشا ياسالمي ف ر والمحل ن آثي تفسير اب
د           وآتب في فعيالبن حزم واالم للشا يد قطب وبع رآن لس د الوهاب وفي ظالل الق ن عب د الب رة   التوحي  فت

اب قالت  ت عطتني ملزمة من آ وأ الثانية الطبعة  سورة االنعام  ةمعت الى حميدة واوصت بدراسة مقدرج
ي  وقالت  نالسج  فين سيد قطب قد الفه آا ، وفي الطريق ان سيد يعده للطبع واسمه معالم  قيقته  ل  " :  ش

  ". م بغيرهاكتم من هذه الصفحات سآتيإذا فرغ

يد قطب   ، وصرح للشهيد زم هذا الكتابالان المرشد اطلع على م تعلمو ه وحين س    س ال  أبطبع لته ق
  ".على برآة اهللا : "لي 
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ربية الدينية للشباب مدة ثالثة تلتستمر ا ن مقررا انآا ، و وتكوين حلقات البحث اصدار النشراتوبدأ 
ا عم  عش ة    ر عام دعوة في مك دها  ر ال اع            "وبع دنا الحصاد من اتب اذا وج ة ف وم بمسح شامل في الدول نق

ة  الدعوة اال ن ودول ام    سالمية المعتقدين بان االسالم دي ين بقي م اال ، المقتنع غ    الحك د بل من  % ٧٥سالمى ق
ام  ا بقي اء نادين اال ونس ة رج راد االم ة االاف االدول ة بقي ا الدول دنا مىم اسالكح مسالمية وطالبن اذا وج  ، ف

  " جرا  ملجددنا التربية والدراسة ثالثة عشر عاما اخرى وه%  ٢٥الحصاد 

  : شهادة زينب الغزالي ىمعن

ام      ية السيد زينب الغزالدشها ول  ١٩٧٨التي صدرت اواخر ع ا       تق ا بعض فقراته د نقلن بصراحة وق
النص ه -ب النص ان ا وب اآ يم ن هن لمين  تنظ وان المس د لالخ دأ جدي ة اال ، ب ي المملك ه ف اق علي ة تف  العربي

ام   عودية ع يبي     ١٩٥٧الس ام الهض د الع ة المرش ت موافق ه تم ه ، وان ب     علي يد قط وم س ح المرح ورش
يد قطب  ولى س ه، وت ي استغرقت العمل لالشراف علي ة مسح محافظات مصر الت ه تمت عملي  فعال وان

يدة زينب الغز     سنوات د وتعترف الس ي  لتجنيد اعضاء التنظيم الجدي أن ال د    ب ى    دالتنظيم بع راسة انتهى ال
ة آ   يا ١٩٥٤ االخوان المسلمين عام جماعة عدم االعتراف بشرعية حل  ا هي م ان جماعة االخوان قائم

ا     من باطال آآا قرار حلها ألن الوالء او الطاعة لجم ه اليعترف ب د ا ان ه اليح   ل عب القرآن  ك الناصر الن م ب
ه      كنت تحآا اذمة اال احكو ال ألية انه ال والء لهم و يا.. الكريم رر في حد ذات ذا يب القرآن وه  شرعية  م ب

  ...كومات المختلفةلحتصرفاتهم في مواجهة ا

  ...  ١٩٦٥ان عام الخالف اذن حول اساسيات المعرآة بين ثورة يوليو واالخو

ا  ممنوع قانونا وان التنظيم  ، وهذا ن االساس االول هو ان االخوان آونوا تنظيما سرياآالقد و ي ن ف آ
ة االخوان وهو       يهيزينب ولكنه بد ةالسيد ض لهحوزته اسلحة وهو امر لم تتعر اريخ حرآ ى ضوء ت  عل

  .رجلخاا ردة منعلى ضوء االعترافات آلها والتدريب واالسلحة المضبوطة الوا واقعي

  

ا      كنت هناآا و ا واضعوها وابطاله االت اعترف به م   خطة لالغتي د الناصر،      وهي ل ى عب تقتصر عل
ات         ت إلىؤولين، ولكنها امتدسآبار الم نمدد عو ا اظهرت التحقيق ى نحو م انين عل اب والفن عدد من الكت
د   لكباريهناك خطط للنسف والتفجير والتدمير، لمحطات الكهرباء، وا آانت امآ وغيرها من المرافق، وق

د  اقتراحات بعض الشباب الذين عارضوا المرشد ا ء علىاستبعدت منها القناطر الخيرية بنا ام الجدي في   لع
  .اغراق آل الدلتا أمر

آانت أيضًا تمثيلية مدبرة خاصة وان السيدة زينب   ١٩٦٥ه، ان يقال ان مؤامرة لفال يجوز بعد ذلك آ
من قادة التنظيم الجديد قد اعترفت بصراحة وبعد وفاة عبد الناصر بثمان سنوات ، وفي آتاب مطبوع أنه 

  .. عامًا  ١٣آان هناك تنظيم يهدف إلى الحكم بعد 

  نآا، و الفة للقانونمخالصور  أبسط  م ليس الن هناك تنظيمات فيهعبد الناصر القى القبض عليوان 
  ..ة السوفييتية، والصهيونيةاألمريكيبناء على تقرير من المخابرات 

ابرات في مصر ولكن        ال أدري  ذه المخ ا   آيف تجتمع تقارير من آل ه م م يدة زينب     األه رره الس تق
ى االخوان     مشفوعة من انهم قدموا اليه هذه التقارير يلالغزا القبض عل االمر ب ه  ب ا  ، اي ان ؤمر آ   من  ن ي
  . قيعلتلا من والشهادة بعد ذلك في غير حاجة الى مزيد.. المتناقضةهذه الدول  ابراتمخ

  :١٩٦٥عن مؤامرة  جات واالفرامالمحاآ

د    ث الحكم في بعة ونفذات التي حكمت باعدام سمعضاء التنظيم الى المحاآقدم أ يد قطب وعب الثة هم س
ا م عقوبة االعدام على االربعة االخرين لصغر سنهم، آ وتم تخفيف د يوسف هواشمحمماعيل وساح الفتا
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ى   ١٠ باالشغال الشاقة من ١١، وعلى  الشغال الشاقة المؤبدةبا  ٢٥على  مكح ًا ،   ١٥إل ى  ك وحعام م عل
ا ئ ا اصدرت دوا م آث سنوات ثال يبي المرشد العام بالسجنضحسن اله ى    ر المح ًا أخرى عل  ٨٣آم أحكام

تال في      ا ق ردد انهم باالشغال الشاقة المؤبدة هما اسماعيل الفيومي ، ومحمد عواد اللذان قيل انهما هربا وت
  .  ٣وبرأت الدائرة  ١١٢السجن الحربي وصدرت احكاما بالسجن على 

جراء آإ فقد اعتقلوا..  تهمدانا لم يثبت ماعة او الذيننت لهم صلة بالجآا هناك معتقلون من الذينوآان 
  .. خاطىء والشك -وقائي

ا   ١٩٦٧نوفمبر  ٢٣ وفي يوم  ة   مجلس  حتحدث جمال عبد الناصر في افتت ين    األم عن هؤالء المعتقل
ا  آا عد عمليات االرهاب التىب المسلمين  من االخوان دواحنا اعتقلنا عد: فقال نتين طبع  نت موجودة من س
روض ان احنا سننظر في  فمال حتى نآا روض ان احنا حانعتقل هؤالء الناس الى االبد ولكنفم آانشي ما

االت و ذه االعتق ت  ه ضآان ه بع ارير في ومو تق دوان دج ل الع راج قب ا  ة لالف ن طبع ة ولك ل النكس  ، وقب
ا  ..خلتنا نوقف اي افراج ماآنش ممكنالظروف التي اتحطينا فيها  ا  نف  ان احن اردة    رج ولكن ان اشعر النه
ر من       نف احنا ان وضعنا الداخلى يمكننا ان راج عن عدد آبي ى االف ين ،  رج، وعلى هذا تصدق عل  المعتقل

والتنظيمات السرية المسلحة   في الجهاز السري  نوا اعضاءآا ومش حايفضل من المعتقلين اال الناس اللي
ا  وهؤالء الناس ام    نآ يهم احك ذه االح    عل نهم ه ا شلت ع ا عف  ك ام   و صحي م ام و ع ا ، و ، او عف م   عملن له

ذه    ٦٤ نهم يرجعوا الى وظائفهم فنتج بعد آده بسنتين منأقانون ب تم اخذتم في    ه ة وان ات االرهابي ا ه العملي
 أو حكم نوا مشترآين في تنظيمات ارهابية مسلحةآا ىللنمسك آل الناس ا خالنا هدقرار في مجلس االمة 

ي نهم، وه يم فهعل ا ع ابق، وافرجن رجالس اس بنف نهم ؤالء الن د ع ن ع دريج، ولك دد دبالت و الع هم مش ه
  . ،، سنوات بثالث قبل ان ينتقل الى جوار ربه ١٩٦٧ن هذا عام آا و "   ١٠٠٠من  لقالكبير، عددهم ا

  

  

  

  ١٩٦٥تمثيلية 

ة  ن الرئيس جمال عبد الناصر يلتقي مع  آااغسطس  ٧يوم  ن ف   بالعرب   الطلب ه   يموسكو، واعل خطاب
تقالت،   صفينام العرفية منذ سنة، وكابعد ان رفعنا االح "المسلمين  خوانامره جديدة لالعن ضبط مؤ المع

ود    ا لكي يع الهم  وواصدرنا قانون ى اعم ؤ   " ا ال ي     امرة ،نضبط م واال وصلت ال م من سعيد   هوسالحا، وام
  . "  الداخل فيدليل على ان االستعمار والرجعية بيشتغلوا " وهذا ارج لخرمضان من ا

د و  وب ة ي س االم ها مجل ي ناقش دة الت ؤامرة الجدي مبر  ٢٠م أت تفاصيل الم ة  يوف ١٩٦٥ديس المناقش
ر     ل ال اوم آ ان نق عيد ب د س ب احم يوعيين  جعيينطال ل الش وان  وآ ل االخ ونس  ..  ، وآ د ي ب احم وطال

ةا ذه العناصر المخرب   لحكوم ى ه د عل ن حدي د م ة والضرب بي ديد العقوب يبتش ث ف ة الت د ان تعي  يتري
امر بمحااال وال ع يدة ن ادا وطالبت الس اترض فس ع   آم ى المجتم ة عل ة الضالة الخارج ذه الفئ عبية له ش

  .واالستعمار لرجعيةناب اذة الثورة ووصفتهم بانهم ادباالعتداء على قاع ايذاءه تدوالتي ارا

ه مجتمع اسال    ي المجتمع الذ ان هذا الرفاعى انني آرجل دين اعتقد فىيخ مصطشوقال ال مي نعيش في
  . وعدالة ًاونور به محبةشرقه وغر لممأل العا

وم   ذمة التي ماعيل انني عندما اسمع عن هذه الشرسوقال الشيخ ماهر ا د ان تق ا،    بتري ال انم ذه االعم ه
  .المسلمين س إلىاستحي النتساب هؤالء النا
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ذا االت   وتحدث غيرهم من اعضاء مجلس األ ة ال     ..ه اج مة في نفس ه ذه الفئ ة ه اه ادان تي احترفت   اتج
  .االرهاب

   ةلالشتراآي موجة العداء

بواسطة بعض    لالشتراآية  نه آشفت عن موجة عداءا:  "مجتمع عبد الناصر "احمد حمروش ويقول 
ة  اء طليع ى ج   اعض ر إل غ األم تراآيين ، وأبل ذ  االش د الناصر ال ال عب ات  يم ول المعلوم ى وزارة  ح إل

ة    المباحث العام  عبد العظيم فهمي مدير الداخلية ، ولكن الوزير دم امكاني اد بع ى   اال ة السابق أف ستدالل عل
ة االشتر     الشكوك حول صحة المعلومات      لالخوان اثار ينشاط حقيق دها اصر اعضاء طليع اآيين ، وعن

رد  على أقوالهم ، أعيد األمر  اء تنظيم  ض عأ السابق ، واستمر اصرار     الى وزارة الداخلية وجاء نفس ال
د م يج تراآيين، ول تعانة عب االش ن االس دًا م كريةئالمباحث الجناب د الناصر ب ة العس ن للم ي حث اب، وامك
  ". على تنظيمات الجيش وخاليا عديدة الجنائية أن تضع يدها

ذا  ؤامرةوهك ذه الم ولى الجيش ه ة م مك، واح ت ور المدني ى بعض األم تح ن قبضته عل ل، وف ، فاعتق
  .. التي ثبت عجزها الحربي ، بعيدًا عن وزارة الداخلية ابواب السجن

  ال ابو المجدمالقبض على آ

ا من و   وتأآد بعد  ين  وزارة الداخلية عن هذا االمر تمام ى  : اقعت ا : األول يس    يي مح أن زآري دين رئ ال
ه ان آ يش  ير الدولة شعراوي جمعة، اتصل بوز الوزراء ذ   م كو ل و المجد ال ه   يال اب ا في    عمل مع موجه

د   -وقد امكنئية ، ومن وراء رئيس الوزراء الجنواسطة المباحث االقي القبض عليه ب منظمة الشباب قد بع
د  تدارك األمر ، وأصدر  –الناصر  االتصال بعبد ا  ٢٤امره باالفراج عنه فورا، وبع ان د  س ال  . عة آ آم
  ..طليقا أبو المجد حرًا

ه    ة ان ر ذاالت االعتق عقب موجة  الثاني د الناصر الداء صالة    يسئهب ال ال عب ة ف  جم مسجد  يالجمع
ذه    لمصلين يحمل مسدسا واسدل ستار منالقبض على شاب اندس بين ا االزهر وقد امكن الكتمان حول ه

ا لرجال األ    الواقعة ولكن د اجتماع د العظيم فهمي       المشير عامر عق ه عب ة  من ، اشترك في ر الداخلي  -وزي
،  يسئب الرتمك مديروسامي شرف  – الدولة وشعراوي جمعة وزير –طوال االجتماع  اتظل صام ذيال

دير مكتب المشير ، وا   وشمس بد دير المباحث العا     ران م واء حسن طلعت م تش     لل د صالح مف ة ، وأحم م
  .القاهرةمباحث 

ى وجه ا   الداخلية لى اجهزة وزارةاالجتماع وجه المشير اللوم الشديد ا يوف ص المباحث  وص لخ، وعل
  . جزاء على مفتش مباحث القاهرة ب أن يوقعالعامة، وطل

ه     قيع مثل هذاء حسن طلعت للمشير عامر رافضا تواصدى اللووت ه، بحجة ان الجزاء على احد معاوني
  . معه  جه اليه اوال، قبل ان توجه الى احد العاملينتويجب ان  وأن المسألة المسؤول االول،

رر اال    تغناء عن  وتضايق المشير من لهجة وردود حسن طلعت، فق ه ان ي     س ه، وطلب من هب ذخدمات
ى ان موقف حسن طلعت شجا     نالمشير في  وتنبه..  اشعبيته محاال الى الم الى  ع وشريف ، فس اليوم ال

ا ن، ولك وان دفاعه عن معاونيه ليست فقط مجرد شهامة   ،  يحمل عدم التنصل من المسؤولية      واجب ،  ه
  ..ان يعود الى عمله، وقدر له هذا الموقف له وطلب منهفاتصل بنفسه في منز

  ميافق على برنامج التنظعبد الناصر يو

ا اب آ ق "ن آت ي الطري الم ف ل ا " مع امج عم ة برن و بمثاب ده يم الجدي وان لتنظ رؤوا .. لالخ ذين ق وال
ا ماورد فيه من اف ر  ك ا ت تهم لل   .. االخوان  دد في محاآمات  ر، وم ه مجتمع     محول رؤي جتمع المعاصر بأن
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ا من االف  ، وغير ذلك جاهلي ا    ك ام بينه ين اف  ر، يالحظون التطابق الت ار وب ر والهجرة    ك ،  جماعات التكفي
  ..  ، وقتل المرحوم الشيخ الذهبي االسلحة وعمل تنظيم بتهمة احراز اتهممحت في محاآتضوالتي ا

ع  على طبعه بل  ن هناك اعتراضآا ، وعندما طبع الكتاب الول مرة ه من د الناصر    ... ان رئيس عب وال
ع    آل يقرأ رأ   الكتب التى تمن دما ق ه        ،  تهدمسو  وعن انع من طبع ه الم م ان ال له ..  اتصل بالمسؤولين، وق
رئيس آا الكتاب، وبعد شهر وطبع اب   نت هناك معلومات امام ال أن الكت اد   ب ه طبيع ا    ع ة د، فهل يسمح باع

دما   المرة الرابعة وفي.. الث مرات خالل ستة شهورثاالمر بعد ذلك  وتكرر..  الطبع، ووافق الرئيس عن
  .ولكني أعتقد ان هناك تنظيما ..د الطبع يعا..  قال نعميس هل يعاد طبعه ئل الرئس

  االزهر ومعالم في الطريق

وا  " معالم في الطريق "آل علماء االسالم ماجاء في آتاب رفض  ا  ..وآتب دا عن   .. واجموه آر  ذوبعي
اك  ماء والتفاصيل فهن داد خاصةاالس ة  اع ن مجل الم  "م ر االس ن " منب دا م د مزي ن يري ا لم  وملحق له

ة  م، آ فاصيلالت ة    ا ان الصحف اليومي االت و  ، والمجالت االسبوعية حافل اء  بمق رين   اراء العلم ، والمفك
اب وخاصة    في رفض الفكر الذي جاء في  ا  اذا الكت ى اساس تنظيم    آ وم عل ى   ..  ن يق ه يتحول ال أداة  فان

  ..للتآمر 

رأ   وقد يكو اب ي الألزهر ف   الرسمي ي ن من المفيد ان ننقل وثيقة رسمية تحمل ال ، اعدها فضيلة    لكت
ام ا     رئيس لجنة مد عبد اللطيف السبكيحالشيخ م ى طلب االم اء عل ر الشيخ حسن   ألآالفتوى باالزهر بن  ب
ه ي ي احال اليه الكتاب البداء الرأذلا مأمون ، ى    في ر ال دم بتقري ر   ، وتق ام األآب  رشيخ الجامع االزه    االم

  :يقول فيه بالنص

، يوب استفزازللكن اسلوبه اس االسالم  ارىء ان موضوعه دعوة الىرة في الكتاب يدرك القألول نظ
دفعون   ، او البسطاء  ن من الشبابآا ، وخاصة اذا عره الدينيةيهيج مشا يفاجىء القارىء بما ذين ين في   ال

يهم  ، ويتقبلون باسم الدين يعوة الداعدغير روية الى  ه من احداث    ما يوحى ال ا دعوة     ب ، ويحسبون انه
  .بها سبيل الى الجنة اهللا وأن األخذالصة لوجه لخق الحا

  

  . تصور موقفه  اذآر من عبارات المؤلف لتكون امامنا في وأحب أن اذآر بعض نصوص

ذ       "يقول   -٦ في صفحة د إنقطع من ر ق لمة يعتب ة المس رة    ووجود االم رون آثي د م  ... ق ادة  " ن الب اع
رة اخرى     المرتقب ف   االسالم دوره هذه االمة لكى يؤدي" دوجو ادة البشرية م د من بعث    ..ي قي ك   الب تل

ة ا ا راألم ي واراه الت ال ورآ ام االجي ام التصورات ورآ ة م االوضاعآ ام االنظم ا  ورآ ي الصلة له الت
  ".الخ ..  باالسالم

الزاهرة وأئمة االسالم  عهود األمة ينكر وجود امة اسالمية منذ قرون آثيرة ومعنى هذا انان المؤلف 
ال  والحديث والفقه في التفسير:  م في الدينلواعالم الع ذا   ياالسالم  موعموم االجتهاد في آفاق الع ى ه  معن

  . قطب سيد نيايجيء إلى الد حتى.. نوا في جاهلية وليسوا من االسالم في شيءانهم جميعا آا

وم آ اان العالم يعيش " -١١ -٩ص  ذه .. ة جاهلي  يه ف ل لي داء ع      ه ى اساس االعت وم عل ة تق ى  الجاهلي ل
ند الحاآ   ماآلحخص خصائص االلوهية وهى ا أ األرض وعلى سلطان اهللا في ا تس ة انه ى  مي ة ال  ..البشر   ي

) ١٠ص (م بعضا  هيعبد بعض ياالسالمغير النظام ج االسالمي فالناس في آل نظام نهالم دهذا ينفر يوف
ذا ..  يتحرر الناس جميعا من عبادة بعضهم لبعض مي وحدهوفي المنهج االسال " د   هو التصور   وه الجدي
ذا      يد  البد أن ولكن هذا الجد.. ءه للبشريةطانملك اع يالذ ة وه ه ام يتمثل في واقع عملى البد ان تعيش ب

د من   "الرقعة االسالمية فكيف تبدأ عملية البعث  ية بعث فييقتضي عمل زم   انه الب ة تع ة    طليع ذه العزم ه
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ة م     لطليعة التي والبد لهذه ا) ١١ص " (الطريق  يوتمضى ف ذه العزم زم ه الم في الطريق    "ن تع ".. مع
  . "معالم في الطريق  "المرتقبة آتبت  ة المرجوةعيلهذه الطل

  .الرقعة االسالمية ث جديد فيوفة الى قيام طليعة من الناس ببعشعوة مكدفهذه 

م في نحن اليو " -٢١ص .  المرتقب لهذا البعث والمؤلف هو الذي تكفل بوضع المعالم لهذه الطليعة و
  . " م آل ماحولنا جاهليةلاالسالم او اظ لتي عاصرهالجاهلية اآا جاهلية

ذا الو ييهي تغا المجتمع ، مهمتنا لى هي تغيير واقع هذوتنا االهمان م " -٢٣ص  اهل اق ر ه من   يع الج
  ".اساسه 

د طاغوت   وليس الطريق ان تخلص االرض من  "  -٣١ص  اني  ي د   س او طاغوت فار  ؛ روم ى ي ي ال
ه طاغوت  طاغوتلفا. ي ربطاغوت ع ق ان يتحرر.. ان االرض هللا . آل يس الطري ن ول اس م ذه  الن ه

ى طاغوت ا.. االرض من طاغوت ال د اهللا ان الن ده س عبي ة اال هللا والشريعة اال من اهللا مالحاآ..  وح ي
ذا هو الطريق    ن ألحد علىوالسلطا ة  .. "  احد وه ة هللا مالحاآ(ان آلم ة إال  ..ي ا   لآ )اهللا وال حاآمي ة قاله م

ق   لاالمام علي من تشقيق ا منهم في عهد نآا وسيلتهم الى ما يقديما وه جوارلخا جماعة االسالمية وتفري
  ". انها آلمة حق اريد بها باطل  "التي قال عنها االمام على  وهي الكلمة  الصفوف

ا  ف مية ثم يتوسع فالمؤلف يدعو مرة الى بعث جديد في الرقعة االسال دنيا آ عوة ف  ديجعله ا وه  لي ال  يه
  ..والتي وضع آتابه هذا ليرشد بمعالمه هذه الطليعة التي ينشدها  دعوة على يد الطليعة

  . سالمطريق اال اهنزعة تخريبية يسمي ييالية وهلخمن هذه النزعة اوليس اغرب 

ارة  غ يف إذا آانت  بى الفتنة ولو في ابسط صورة فكأا هو اسمه ومسماه يمآواالسالم  ا  اشمة جب لتي آ
  .يتخيلها المؤلف

  وحده؟؟ ية هللامالحاآوما معنى 

ا      هل ي اس جميع ع الن اس ليمتن ين الن دمين ب م     سير الدين على ق ة الحك ل هللا في    عن والي او يكون الممث
ى   جم ويضع المعالم في الطريق للخرولحكاوجود ااعي والذي ينكر م هو شخصية هذا المؤلف الدكالح عل
  آل

  . حاآم في الدنيا 

ا   هرض علييف عة علينا آمام المسلمين ويفرض لهم حق الطالحكانفسه يعترف با رآن ان الق دل فين م الع
  . ون معهم ويوجه الرعية دائما الى التعا

ر ا  واالسالم  ا نفسه اليعتب ر   لخم رسال معصومين من ا   لحك ل ف أ ب م اخطاء   ط در من بعضهم    ض له تب
رأي  سالرسنة  ع إلى اهللا ووجوناشدهم ان يصححوا اخطاءهم بالر من   ول وبالتشاور في االمر مع اهل ال

  . المسلمين 

  .االسالم الغيرجًا ويسموه طريق ان يقوم واحد او نفر من الناس ويرسموا طريقا معو ًاجدفغريب 

د ال تقرار االب ى ا لحس اة عل ود ح    يي ن وج اعها م ن اوض ع م ور  وض ون أم ام يتول دين   ك اس بال الن
  .لةدوبالقوانين العا

ل انسان ان       -يزع بالقرآن ان اهللا يزع بالسلطان ماال  -االسالميةلمقررات ومن ا تقيم في عق فكيف يس
  . م جميعا من سلطانهممة لتجريد الحكاتقوم طليعة مزعو
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م  حآثيرون يسيرون على الجادة بقدر مايتا وبين الحكام  ذا شطط في ا   من الوسائل    له ال يجمح   لخه ي
  .حيحة والتصورات المعقولةلصمن االوضاع ابمؤلف الكتاب الى الشذوذ 

دة    م الذيلان يقوم المجتمع المس -اوال -فالبد " - ٤٣ص  ر عقي ه اال اهللا وان الحاآ ال إ: يق ة ليست   مل ي
سن ير النظم وفي تكون له حياة واقعية وعندئذ فقط يبدأ هذا الدين في تقر ذا المجتمعوحين يقوم ه.. اال هللا

  "..الشرائع " 

و ذا هج ف عفه ن المؤل ود م م ر وج ع اذ ينك ى الواق ع اسالمى"ل ود "  مجتم ر وج ام اسالمي وينك نظ
ه حتى يوجد ا ويدعو الى االنتظار في التشريع االسالمى ذي سينش     - لمجتمع المحتاج الي د المجتمع ال أ يري

  .ويد الطليعةه على يد

زعم  ة    يخيل الينا ان المؤلف شطح شطحة جديدة ف ة  لنفسه الهيمن ا االلهي دنيا   لحيم افي تنظ  "  العلي اة ال ي
م التشر   لحكادون استثناء وطرد ا النظم القائمة  حيث يقترح اوال هدم د ث د  م وايجاد مجتمع جدي  يع من جدي
  . يكرر هذا الكالم -٤٥ص . لهذا المجتمع الجديد

دين     دعاة االسالم  به مرة ثالثة او رابعة فيقول ان حيصر -٤٦ص  ذا ال اس النشاء ه دعون الن  -حين ي
لمين   نوا يدعون انفسهمآا يدعوهم الى اعتناق العقيدة حتى لووًال أن يجب أ -آذا م شهادات     مس وتشهد له

 المعتدين دية هللا وطرمالحاآ داال اهللا مدلولها الحقيقى هو رأن آلمة الإله  بانهم مسلمون ويعلموهم -الميالد
  .وهكذا..  اهللا على سلطان

اليست  ..  لق على تعاليم االسالم لخا زعم أنه أغيرويوتلك نزعة المؤلف المتهوس يناقض بها االسالم 
  .  معتمن انسان يفرض نفسه على الدين وعلى المج.. الفتنة الجائحة  حةمهذه الفتنة الجا

  "..ما اريد اعادة البناء مرة اخرىلآ أن تكون يغوهكذا ينب "يعزز فكرته الفاتنة فيقول  -٥٠ص 

  

ى حاآ   معناها: لمين ده للعاان اعالن ربوبية اهللا وح "يقول  -٨١ص  املة عل ة البشر في    مالثورة الش ي
ه  مل على آل وضع في ارجاء االر   كاواوضاعها والتمرد ال كالها وانظمتهاآل صورها واش م في  ض الحك

  "الخ .. للبشر بصورة من الصور

ف    لماالرض  االنسان في ان هذا االعالن العام لتحرير "يقول   - ٨٣ص  ا فلس ا نظري ا  يايكن اعالن  انم
ه لحيكن بد من ان يتخذ شكل ا  لمومن ثم .. ايجابيا حرآيا واقعيا ن اعالناآا ى جانب   رآ ان    إل  ..شكل البي

  "الخ 

  :ي تألالسالم حتى يقرر ماي دالجهالشباب باسم ويسير المؤلف على هذا النحو من االغراء للبسطاء وا

ا    هيأهدافها  نتآا ان الجهاد ضرورة للدعوة اذا " -٩٠في صفحة  ا ج ا داعالن تحرير االنسان اعالن
ي   يالوطن االسالم سواء آان يواجه الواقع الفعلى ى  آمنا ام مهددا من جيرانه فاالسالم ح م لالس  ن يسعى إل

  "التي يعتنق اهلها العقيدة االسالمية قعة الخاصةم الرخيصة وهي مجرد ان يؤمن الرلاليقصد تلك الس

  .آمنا ن االسالمين الوطآا ير ولوفهذه دعوة الى اشعال الحروب مع الغ

ل   ن نصوص القرمع أ ى مث ال ذه  آن والسنة وتوجيهات االسالم عامة ال تدعو إل ا    ا االنفع الغاشم وإنم
وشق طريق الدعوة إذا وقف في سبيلها خصوم   وقمع الفتنتعتبر الحرب وسيلة عالجية الستقرار الحياة  

  . يعاندونها ويعوقونها 
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ل     إ ه يدعولسالم آواال ة ب نهم الجزي ل م لى المسالمة ويترك اآلخرين على عقائدهم الكتابية األولى ويقب
يئين هي           ة للمس المين والمقاطع ة مع المس ذه المالطف نهم وه المين م االسالم يحبب إلينا أن نحسن إل المس

  . ظاهرة وترفعها عن الجبروت أوًال وعن المذلة ثانيا 

ن  يفهم غ –معالم في الطريق  –ولكن صاحب  ير ذلك ويعمد إلى بعض الكتب وينقل منها آالمًا عن اب
ن المهاجمات         ى أن االسالم دي يال عل ك دل القيم ونحوه ثم يفهم آالمهم على ما يطابق نزعته ويتخذ من ذل

  . لكل طائفة وفي آل وطن وفي آل حين 

ة    وآما أسلفنا فإن االنطالق بالمذهب االلهي يريد مذهبه في " يقول  – ١٠٥وفي صفحة  ورة والفتن الث
ا هي       –والتدمير  ذه آله ة وه تقوم في وجهه عقبات مادية عن سلطة الدولة ونظام المجتمع وأوضاع البيئ

  . ينطلق االسالم ليحطمها بالقوة 

الم في الطريق لكنت       ولو حاولت أنا شخصيا أن أغالط فيما فهمته أو أحسن الظن بما يقوله مؤلف مع
ًا في الحقي     ه من صدام وتخريب وشر             في نظر نفسي مدلس ده هو من آالم ا يري دًا عم افرة ومبتع ة الس ق
  .مستطير ال يعلم مداه غير اهللا 

فحات   ي الص ى  ١١٠وف اعر        ١٥٦إل ب مش ب فيله س الكات ي نف ة ف ورة الخانق تعل الث ا تش ا يليه وم
  . ينصاع لفتنته القاريء البسيط ويدس في الكالم توجيها رطبًا جذابًا نحو األمل الذي يتخيله لنفسه ولمن 

ة   ) "  ١٠و ٩سطر (  ١٥٦ويقول في صفحة  د الحرآ ة  .. المجتمع االسالمي ولي هي التي   .. والحرآ
  . هكذا " تعين اقدار االشخاص فيه وقيمتهم ومن ثم تحدد وظائفهم فيه ومراآزهم 

  . وما بعده  ٨سطر  ١٥٨ويكرر ذلك األمل في صفحة 

ا   ارات مثله اًال لحسن           ثم يتابع هذه العبارات بعب دع مج ا ال ي ًا بم داعًا وإغراء وتوريط ا خ أو أشد منه
  . الظن بما يقوله الكاتب في آتابه 

ا         وهكذا يدور المؤلف حول فكرته في عبارات متشابهة أو بعضها أشد في تحريضه واني ألآتفي بم
  . انقله أخيرا من آلماته 

ذا ال  السالم علىاوحين ندرك حقيقة  "يقول  ٢٠٧، ٢٠٦ص   ذ نحو  ه ه     يال ه هو في ثورت ان   -فهم ف
ذا االدراك بطبي وة و سيجعلنا هعته ة وق م االسالم في ثق دم له اس ونحن نق ذلك  نخاطب الن في عطف آ

اس هو           ه الن ا علي ه هو الحق وان م ا مع تيقن أم م رى شقوة      ورحمة ثقة الذي يس ذي ي الباطل وعطف ال
ذ    الذي يرى ضالل النا هم ورحمةالبشر وهو يعرف آيف يسعد ن الهدى ال ده  س وهو يعرف اي يس بع  ي ل

  .هدى

ام    ى مق الة إذ   وهذه الكلمات يستبيحها لنفسه من يتطاول ال وحى       الرس اه من ال ى مايتلق ا ال يكون مطمئن
  .  طأ وانه على الهدى الذي الهدى بعدهلخعصمة اهللا له من ا بسبب سهفومستشعرا بعصمة ن

  ؟؟  د اهللا ياترىمد بن عبحومن ذلك الذي بلغ هذا المبلغ بعد م 

ذ  ه شيطانه ان ينعق في      ياهو سيد قطب ال ذه    سول ل اس به ك     الن ى المهال ادهم وراءه ال زاعم ويقت الم
  بها ؟؟  ملي يحتليظفر باوهامه ال

ول  يانه يمعن ف ن نتد  ٢٠٦نفس صفحة    -غروره فيق يهم  ل م   حاءسنكون صر  ..  باالسالم  سس ال معه
  . مآا نجس واهللا يريد ان يطهرهفي التى انتم ذه الجاهليةه.. غاية الصراحة

د ان  ن ياة التي تحيونها دولحا هذه.. بكم ا خبث واهللا يريد ان يطيههذه االوضاع التي انتم في ، واهللا يري
رفع ذا ال ..   مكي ه ه تم في ن     ذي أن ف ع د ان يخف د واهللا يري ؤس ونك قوة وب رحمكش عدآم  م وكم وي  ..يس
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ذه ا   حياة أخرى م الىكسيرفعوم كمم وقيكم واوضاعكواالسالم سيغير تصورات ا ه اة التي   لحتنكرون معه ي
  .الخ.. تعيشونها

وى    ولم تكن الدعوة في اول عهدها في  " -٢٠٩صفحة  ا االن  وضع أق ة   آا وال افضل منه نت مجهول
  الخ .. .اهفي شعاب مكة مطاردة من اصحاب الجاه والسلطان فيآانت محصورة  مستنكرة من الجاهلية و

فحة  ذه ا   " -٢١٢ص اس به ين نخاطب الن م قيقلحوح دم له المي    ة ونق ة للتصور االس دة العقيدي القاع
ى      في أعماق هميالشامل يكون لد ى تصور ومن وضع ال  ...وضع   فطرتهم مايبرر االنتقال من تصور ال

  ".الخ 

ى    ب نفسه وبهذا الذي انقله من الكتاب صار واضحا من منطق الكتا ة ال ليمة والهادف ر س  انها دعوة غي
  . بذلك االسم المصطنع عند صاحبها ماةسنت مآا اصالح وان

ات قر و ا بآي اب مزيج لوب الكت ن اس ا يك ائرين  مهم اليب الث ه آأس المية فإن ة اس ات تاريخي ة وذآري آني
  . لالفساد في آل مجتمع يخلطون بين حق وباطل ليموهوا على الناس 

ا ال ي   لمجتمعات التخلو من افراد بسطاء يحسنون وا ًا    الظن بم ه حق د يسيرون    كون آل وال اخالصا وق
د   خاصة إذا آان يبدي الغيرة  وراء ظل ناعق و ذه ال ًا باألمل   باسم الدين ووجدوا في غضون ه عوة تلميح

  .  واالوضاع والقيم الجديدة في المجتمع الجديدفي المراآز 

اس عن    عليه دائمع آدم وحواء وفيما يدأب  هذه الحيلة هي نفسها حيلة ابليس فيما صنعه ة الن ما في فتن
  . في دنياهم  ريينهم وعن الخد

  : إلى أمور  –يق في الطر لممعا -فقد انتهيت من آتاب:  عدوب

ى     -١ دنيا بمنظار أسود ويصورها      انه انسان مسرف في التشاؤم ينظر ال اس آ ال ا هو او   م للن ا يراه
  .اسود مما يراها

م مهما يكن  لحكاالدين من مطاردة ا ء إلى ما يأباهيستفز البسطا ان سيد قطب استباح باسم الدين ان -٢
تن  لا وتصدع األمن وإلهابمع جتباالبرياء وتخريب العمران وترويع المذلك من إراقة الدماء والفتك  في ف

  . اهللا  م مداها غيرلفي صور من االفساد اليع

  . مه ها في آالددلك هو معنى الثورة الحرآية التي روذ

لك االتجاه في ضوء الثورة اث المعاصرة ونظرنا إلى ذوة سيد قطب وبين االحدواذا ربطنا بين دع -٣
د    لحال من مجاالت ا  ج مبه من نجاح باهر في آل   المصرية وماظفرت ا ان ال اة وضح لن ة  ي عوة االخواني

دين وان   دعوة مدسوسة  ى ال رة عل دعوة      على ثورتنا باسم الغي ذه ال وا ه ذين تزعم ا    ال ا انم او استجابوا له
ان  طن والرجوع به إلى الخلفية للوكاوا بها الناراد ة    وتعريضه لويالت تدمي قلب االنس ك هي الفتن ية وتل

  . والقدر اهللا -الكبرى 

ا  -اوال -اء الفتنة يكون واتق " ا منكم خاصة واتقوا فتنة التصيبن الذين ظلمو "هللا تعالى يقول و  دباالبتع
  .لومن بعيد ن اثارتها أو الجنوح إليها وع

اكوي ا بمقاومته دبيرها ون ثاني اط ت ى ت  واحب ا حت اس منه ذير الن ا ويس وتح ي جحره ت ف رالكب  دم االف
  . ورها والمجتمع من شر

  " . نائمة لعن اهللا من أيقظها  الفتنة" صلى اهللا عليه وسم يقول والنبي 

  : المجتمع الجاهلي
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المرشد العام الهضيبى ومبارآته،  بعلم ١٩٥٧قالت السيدة زينب الغزالي في آتابها ان التنظيم بدأ سنة 
  معاونة  وبدأ بتجنيد الشباب في البداية تحت ستار اجتماعى وهو قطب ، وموافقته على أن يتواله سيد

د   د اسر المعتقلين المسجونين وسرعان ما توسع نشاط التنظيم وب ذي       أ تجني اج ال الشباب في ظل المنه
ع المجتمعات القائمة اليوم في االرض تدخل موضوعيا جمي أن" هو  و" في الطريق  لممعا"يرسمه آتاب 

م  هدف االسالم   "، وان ١٢٠ ص" الجاهلي  المجتمع في اطار ة   يكن تحقيق   ل ة   القومي ة وال العدال العربي
ولكن  " آذلك لحققه اهللا سبحانه وتعالى في طرفة عين آان األمر ، وانه لو االجتماعية، والسيادة االخالق

ه اح   يمع االسالم الذاقامة مجت ف هوالهد ا تطبق في ا حر  ك رآن تطبيق ا واول م الق ذه االح  في ا ه م ان يكون  ك
، ينازع اهللا  ، أي مسؤول انسان انسان  آمالبشر وان اي حا جماعة من م نفسه هللا وليس الي بشر اولحكا

  ".نفسه وهو الذي يحكمها بالشعوب  م نفسه الن اهللا هو الذي خلقكان الشعب نفسه اليملك حبل  ه تسلط

ال    ..  المتفجرات  في صنع  التنظيم يجمع االسلحة ويستغل طاقات الشباب أوبد ووضعت خطط لالغتي
ات  مالمسؤولين بل ان احدى الخاليا اهتدت آ عددًا من الناصر و تشمل عبد ى   – ا ورد في االعتراف ان إل

ال عد    السالم لذلك ومضادة ل من الوان الفنون اعمال هماالراديو، والتلفزيون وغير  دضعت خططا الغتي
ال  ا اقترحتمليم حافظ ونجاة وشادية وغيرهم آلحعبد الوهاب وعبدا ام آلثوم و من نجوم الفن بينهم  اغتي

ين     واغتيال عدد من مذيعات التلفزيون من بينهن ليلى رستم واماني ناشد ق مشكلة ب السفير االمريكي لخل
 فيتيالمريكية ثم اعدت خطط الغتيال سفراء االتحاد السوالمتحدة ا الواليات الجمهورية العربية المتحدة و

  .  وبريطانيا وفرنسا

دا  حي ، ثميتم على ثالث مراحل مرحلة االعداد الرو ان تدريب الخاليآاو الجسدي بالمصارعة    داالع
  . بالتدريب على السالح لعسكريداد اعي والطاعة واخيرا االشوالم

وال   ستطالع لمعلومات واخر لالجهاز لجمع ا.. نت للتنظيم اجهزتهآا و وثالث لجلب المراسالت واالم
ة   السالح ورابع لشراء.. من الخارج  خرى من  وا ..وتخزينه بالقاهرة وخلية آيماوية لصنع المواد الحارق

  .  نية ذلككالمهندسين لمعاينة االماآن التي ستنسف واما

ة ومبنى ومطار القاهرالكهرباء ومحطات  من الكباري والمصانع والقناطر دووضعت خطط لنسف عد
احداث شلل عام في جميع المرافق وقد أعدت  العامة بقصدالتليفونات ، وبعض مراآز البوليس والمباحث 

ينما والمسارح     م ضبطهاخرائط ت ده    الحداث ذعر   لهذه المواقع آلها ، وحرق عدد من دور الس دم بع يتق
ة من الفوضى        "  ميلتنظ اة دحد قاالتنظيم الى الحكم بغير معارضة وقال أ ر آمي ان الهدف هو إحداث أآب

  " .  ا يؤدي إلى سقوط النظام ليقوم مجتمع االسالم الذعر وهذو

يقع          هو ان يقومالهدف  اة لمن س اعي أو مراع وم سياسي او اجتم مجتمع االسالم فحسب دون أي مفه
  . عليه الضرر 

نهم   وعندما هاجمت قوة قرية آرداسة لضبط االسلحة تصدى أفر اد التنظيم للقوة ووقع اشتباك مسلح بي
  . وبين أفراد القوة 

  االغتياالت والتمويل االجنبي 

وضعت أآثر من خطة الغتيال جمال عبد الناصر واحدة منها اثناء موآبه الرسمي في القاهرة أو في   
ة   ه المختلف ي أماآن ير الموآب ف ن يراقب س اك م ان هن كندرية وآ لنسف ووضعت خطة أخرى .. االس

ورة   ه في شارع     .. القطار الذي يستقله الرئيس في طريقه الى االسكندرية لالحتفال بعيد الث ة الغتيال وثالث
  . الخليفة المأمون وهو في طريقه إلى بيته بمنشية البكري 
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د الناصر  ال عب ة اغتي ات باالسراع في عملي ا صدرت التعليم ى بعض الخالي دأ القبض عل دما ب وعن
افر من  ه س ولى ولكن رئيس ليت ومي من حرس ال يم اسماعيل الفي ى السعودية وآلف التنظ كندرية إل االس

  . بنفسه عملية اغتياله عند عودته من جدة في مطار القاهرة 

بتمبر   ١٠االهرام " وقد ثبت  ابي للتنظيم         "  ١٩٦٥س ل النشاط االره ه وتموي داد بتوجي صلة حلف بغ
ه في      وهو –وفي الفترة األخيرة آان سعيد رمضان  ين ممولي ابي وب حلقة الوصل بين قيادة التنظيم االره

ين بعض العواصم                ا وب ران وبينهم روت وطه ين بي دة مرات ب ل ع ة وتنق ام بتحرآات مريب د ق الخارج ق
  . األوروبية 

د      ة الهاشمية ، وق ة االردني وآان يسافر تحت حماية جواز سفر دبلوماسي اردني آسفير متجول للمملك
ق ن التحقي ين م ذات    تب ة وبال العمالت األجنبي ي مصر ب ابي ف يم االره ى التنظ الغ وصلت إل اك مب أن هن

ة آانت     دة لتسهيل هرب اعضاء التنظيم      االسترليني والدوالر ويبدو أن هذه المبالغ بالعمالت االجنبي مع
غ   في جيبه على سبيل المثال م يحملهاحد الهاربين الذين قبض عليعة إذا ما انكشف أمرهم وآان بسر مبل
ي دولقدوالر  ٢١٤ ن خالل نتب ان م عيد رمضان آ ق أن س دة   التحقي ن ع عة م وارد واس ى م يحصل عل
ا ا مص ادي   " در أبرزه اط المع ة النش ة مقاوم وى     " لجن دها بعض الق يء بع زي ويج ف المرآ ي الحل ف

ذي      د الرحمنال ول عب ارب زغل ان الضابط اله تها وآ دة ولسياس ة المتح ة العربي ة للجمهوري ت المعادي تم
د حصلت في        " جماعة مصر الحرة " محاآمته قد اعترف بأن  اربين ق التي ضمت بعض المصريين اله

ين جماعة مصر       ٢٥٠دفعة واحدة على مبلغ  الف جنيه استرليني من الملك سعود ووقتها حدث خالف ب
ار أن الجماعة شك       ه باعتب ق من لت في  الحرة وبين سعيد رمضان على اقتسام هذا المبلغ ونصيب آل فري

ا أن       ت دائم ه ثب ر أن ي األم ر ف عيد رمضان والخطي اط س ع نش دة م ل واح ة عم ات جبه ن االوق ت م وق
ابرات اال  مخابرات الحلف المرآزي تنسق معلوماتها السرية باستمرار وبطريقة منظمة  رائيلية س مع المخ

ا    بها لسيالن   اثار ضجة واسعة في زيارة اخيرة قاميلفت النظر ان سعيد رمضان  ومما ان مضيفه فيه وآ
ر  ذكااالسوزي ان ال ي ز ي آ رة ف ا مباش واب المعارضين   ن قبله ار بعض الن رائيل وأث مية الس ارة رس ي

ان سيال     للحكومة وبينهم الدآتور بريرا وزير المالية السابق  ال في برلم ن أن معلومات  هذا الموضوع وق
ذي يرأسه   االسالمي في جنيف ا    رمضان جاسوس امريكي وان المرآز     تؤآد ان سعيد سعيد رمضان   ل

ه ي تمويل د ف ادر  يعتم ا مص ادر فيه ن المص دد م ى ع ة تعل ة دامريكي ت حج ة مقاو"فع للمرآزتح م
  . "الشيوعية

ان الرسمية    لجئيس وزراء سيالن المسرن رد آاو ت هو ان سلطات سيالن سمح    في محاضر البرلم
  .ولة عربيةدديبلوماسي من بدخوله ألنه يحمل جواز سفر 

  :س الرئي تيالاغخطة 

رئيس    المسؤولذلي وقال عبدالمجيد الشا ال ال ار المسؤولين  عن االسكندرية ان تدبير مؤامرة اغتي  وآب
ا اهرة  نآ ادة الق ررت قي رهم ق ة آشفت أم دما شعر االخوان أن الحكوم أخر لكن عن ا وقت مت ددًا له مح

ادة االسكندرية    هذا ا –باعتباره ضابط االتصال  –وحمل مجدي متولي . التعجيل بالمؤامرة  ى قي لقرار إل
ادة  االسكند     اش قالت قي د   لتنفيذ المؤامرة ودار نق يس ل ه ل ى السال    يرية ان دربون عل راد الم ذ   حها االف لتنفي

  المؤامرة

ا ن قي ن  ولك د م ا تري كندرية بم د االس تعداد لم ى اس ا عل اهرة ردت بانه خادة الق د ان تخطط أش ص بع
  .للعملية وآيفية تنفيذها

ارهم . تشكيل االسكندرية باالعدادعل قام فلوبا ى منط  وقد وقع اختي ورنيش المجاورة ل   عل ة الك ا ق زينو ك
 زوجتهيصطحب  ن يمكن لشخص انآاو.  ت المسؤولينآاحرت ه لمراقبةاندريا الموجود في منطقة المنتز

ات آا . للمراقبة  -آأي أسرة  –إلى الكازينو  ة  ن البد من عملي ذ المنطق     مراقب ى  . ةمستمرة لكل مناف وعل
ة ،   "الهامي بدوي "لك لوال بعض الظروف فكلف شخصا اسمه القيام بذ هذا فقد قرر هو شخصيا بالمراقب
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ا  نفسه و الشاذلي   اي على.. يعرف نتيجة ذلك اللقاء القبض عليه لملكنه  وم مجموعة    آ ن مفروضا ان تق
  ! بالتنفيذ  تضم سبعة اشخاص

رة التشك    وقال مج  ولي ان فك دالعزبز مت د دي عب ع االخوان    "بهدف   ٥٩سنة   ت في اواخر  أيل ب تجمي
ن وتكونت المجموعة آا مع الترآيز الديني والعقائدي اآثر مما تنظيمي الذين خرجوا من السجون بتشكيل

ة   ههذ التقت ثم". من بلقاس  "ن ورشاد الجندي يلي وصالح شاهذالشامنه ومن  المجموعة الرباعية باربع
د  عبد مدحعبدالمجيد م:  اخرين هم ا  يذل ا المجي ا  آ د فر     في ن خراط دس احم الي والمهن ذي ي السد الع  د ال

ا ا طالبًا في ن وقتهاآا لبا في الهندسة والطبيب عبد الفتاح الجندي الذيطا وقتها نآا ل دلطب والمهندس ع
دي    با سيارة العام الماضي في حادث فيزهرة الذي تو اد الجن لمنصورة والتقت المجموعتان وانتخبت رش

ذلك   له اتصاالت  إنوالنه من بلقاس ف"  آبرنا سنا واآثرنا تعقالأ ألنه سارئي آخرين ول في ان   هفوضنا "  ب
  ". رمشابهةكايتصل بمن لهم اف

رآة الشرقية شراعيا والتحق بالز مهندسًا الذي اصبح ينعل انضمت مجموعة منها مثال السيد حسفلوبا
د   تحللت"  للبترول في سيناء لكن اخالقه ك  ذبع از التشكيل مراحل     .. ! "ل م اجت رك   مخث د ت ة فق اد  تلف  رش

د   رلا ه عبدالمجي م حدثت   محم ئاسة وتولى بدال من د ث د سافر صالح شاهبن في      " فرآشة  "  د عبدالمجي فق
ة آا لمجيد الى الواحات حيثمحمد اارج ونقل عبدالمجيد خبعثة الى ال د  .. ن يعمل في المصانع الحربي وبع

ادة وهو    حلة االخيرة مرجاءت ال ذلك دالفتاح    .  "ومخلص   طيب  "بتسم الشاذلي للقي واتصل الشاذلي بعب
  ". ات نفس االتجاه ذ" جماعته  م معحريف في البحيرة للتالش

زل    ذلي إلى اشحضر ال. ١٩٦٢رمضان في اوائل في ن اول اجتماع آا القاهرة وتناول االفطار في من
ذه و م اخ دي ث ى بذمج بهب ال ت زين ي مصر اللالغزا ي دةي ف ا - جدي دآ ريف وعب اك الش اح ن هن  الفت

د  " الشيخ نصر "وشخص اسمه  عبد العال  الذي احضره الشريف وعوض - مندوب دمياط -اسماعيل  فق
ات ددت االختصاص ذا  تح ا. هك ريف  .. ذلي الش دالفتاح الش كندرية عب ن االس ؤوال ع ؤوًال :  مس ن مس ع

ولي    مسؤوال عن دمياط مجدي.. البحيرة عبدالفتاح اسماعيل ز مت دوب اتصال      ..عبد العزي مسؤوال ومن
كندرية  ع االس كل. م ةوتش ريف وا    ت لجن ن الش ات م يم المجموع ملتنظ دي وس ي ذاعيل ومج رة ف  ات م

ه   ٦٢ منتصف ريف ان لدي ماعيل للش دالفتاح اس ال عب دائيا ٥٠ق ل  ف تعدين للعم رئيس مس ود ال اء وج اثن
  .  احد االحتفاالت ر فيالناص ال عبدجم

ادة   ن عضواآا الذي –ي ماوشاتصل بعلى ع ٦٤وفي مارس  اليم     في القي المسؤولة عن تشكيالت االق
 آخر هو     الفتاح وشخص  ن عبدآا بيت زينب الغزالي وهناكه عشماوي إلى  خذأاعيل فسممع عبدالفتاح ا

ا" ي باش دالعزيز عل ا ". عب ة القي زاول مهم ه ي ددوعرف ان أل ع" أ ة وب كندرية يس اتي عن االس ن معلوم
  ".للرد  بت مهلة اسبوعينحاجات مكنتش اعرفها فطلو

ر    بمصر عية في روآسىجمالعزيز علي باشا في  دوبالفعل التقى مجدي بعب دة التي ي س مجلس  أالجدي
  .  وصبري عرفه واحمد عبد المجيد اسماعيل ن موجودا عبدالفتاحآا ادارتها و

ي    بدعالن  انبسطش لحقيقة ماوا: "..  قال مجدي... ثم تكررت اللقاءات ز عل م العزي يئا عن     ل ذآر ش ي
د      فوافق لىذوقلت هذا للشا. اللقاءات تخلق عندي نفورا منه شوية م وآانتاالسال ه بع اون مع ى اال نتع عل
اح  دب لكن االتصال استمر بين ع. "  ذلك دالعزيزعلي س إ الفت دالعزيز        ماعيل وعب ين عب اع ب د اجتم م عق ث
دالع     -احد االعضاء -القلخا عبد وخليل على ل تضايق من عب ال  لكن خلي م     ن ازيز وق ى له اس الل ه من الن

  . " ويثيرهم ضدنا "يشيع فى االخوان سطنا بدا في و هوان دخول. اتصال بالسفارات

معلومات تفصيلية عن اسم آل واحد        أ يطلب ي أنه بدسوبدآنا نبتعد عن عبدالعزيزعلي والسبب الرئي
مجدي في  ومضى. رب هذه المعلومات فابتعدنا عن عبدالعزيزستان توخشينا  في التنظيم وعمله وعنوانه

آمر   مر منتقال الىاعترافاته  ذ .. حلة جديدة من مراحل الت ة آانت   ه د خروجه  ه المرحل من الجيش في     بع
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اهم     ..  ١٩٦٤اغسطس  دد من اإلخوان وتف وآان علي عشماوي قد عاد من السعودية بعد الحج والتقى بع
  " . تأييدنا على الصعيد العربي والعالمي " على  –آما قال  –معهم 

اء أحد االجتماعات     . وخالل هذه الفترة التي اقتربوا فيها من قطب وقعت حادثة  قال مجدي أنه في اثن
ق    " قال علي عشماوي أنه استلم خطابًا من السعودية  قالوا فيه انهم هيبعثوا أسلحة من السعودية عن طري

  . جنوب السودان " راو د" السودان على أن نتسلمها من 

ذه   ! " وتعليقًا على هذا قال السيد قطب لعلي عشماوي  روح سافر واعمل الترتيبات الالزمة الستالم ه
ال ان ده مش ممكن      ار وق ا تكشف   " االسلحة لكن عبد الفتاح اسماعيل ث ي    " وربم وآانت النتيجة أن عل

أمون   أوقفو" عشماوي بعث جواب مستعجل للسعودية يقول لهم فيه  ا شحنة االسلحة حتى نجد الطريق الم
وفي الحقيقة آانت .. أنه من هذا آله يتضح أن سيد قطب يتدخل تدخًال مباشرًا في تنظيمنا " قال مجدي " 

ى       دليًال عل ى الشخصية وت ة حت آيف  " آل حاجة آنا بنعرضها عليه سواء من الناحية الحرآية أو العقائدي
ى  يتدخل قطب في الناحسة الشخصية  تطرق مجدي متولي أحد المتهمين الرئيسيين في مؤامرة االخوان ال

  . وذآر مجدي ما عرفه عن دور الهضيبي .. حسن الهضيبي الذي آان مرشدا لجماعة االخوان 

  مهمة رقابة نسف الكباري 

ات ة المعلوم ام مجموع ن مه ة أخرى م ر حتحوت مهم ماع  ذآ ات وس ع المعلوم ى جانب جم فهي إل
ك            االذاعات آان يلة ذل راقبهم وآانت وس ة ال ت د من أن الحكوم ى تتأآ أن " ت تراقب اعضاء التشكيل حت

ه أم ال        ان أحد يتبع ا إذا آ رى م ان حتحوت   " . يمشي عضو المعلومات وراء أي عضو في التشكيل لي آ
  . في شقة ميامي أي في وآر االسكندرية بتدريب اعضاء التشكيل على المصارعة اليابانية  –يقوم 

  

ة      " انه ضعيف بصفة عامة " ما التبرير فقد قال معيد الهندسة أ ان مشترآا في أحد األندي ولذلك فهو آ
دريب اعضاء التشكيل        .. للتدريب على المصارعة اليابانية للتقوية  ه ت وا من ذا طلب ولما عرف التشكيل به

  ! . ففعل ذلك مرتين أو ثالثًا 

وبري     يآوبريا منها آوبر ١٢وضع حتحوت مشروعا لنسف  ل وآ ا و قصر الني ان اشترى    ذبنه ك ب ل
وبرى وع ثعرف اآثم درسها و ها هذه الكبارييخريطة ف ا بق ل ر نقطة ضعف في آل آ ص م رصا ل م عليه
  .ليف بهدف قطع المواصالتكات نة وبأقل لك لنسف الكباري من هذا الموضع باقل شحذو" ×"بعالمة 

ي    "جستير عن ان يعد رسالة مآا يذاما التبرير فقد قال حتحوت ال ل االلكترون ان آل واحد في    " لعق
ة ة العلمي ا المجموع ة  نآ وم بمهم امي يق اءني اله وم ج مو - وذات ي ه  ل رف مهمت ن اع ي  -اآ ب من وطل

ن طا   مش ة م تريت الخريط اري فاش ف الكب بروعا لنس ي ل ة  ف نة ثالث اعات   هن س الث س دت ث ة وقع دس
  " !" يعني آان دراسة  وهو . " وخلصت المشروع

ذا دتخلكني قلت اللهامي انني لن اسمح باس :  حتحوت وقال م و.  لمشروع ا ام ه ل حتحوت    ل آيف   "يق
  .ة القاهرةدالى قيان المشروع ارسل علما ا" لن يسمح 

د ذهب   اب ن هناك مشروع اخر لنسف الك آا قال حتحوت انه..  وهو في الخمسين من      - راجح ري فق
نًا  عمره واآبر المجموعة العلم ى   --- ية س رأ في مجالت امري       ال ه ق ه ان ال ل ة  ة عن طر كي الشاذلي وق يق

ك  ذحتحوت بدراسة   ن الشاذلي تكليف   سف الكباري والمنشآت باجهزة السلكية وطلب راجح م  لن حديثة ل
ا   -آما قال  –ت عنه لكن حتحو عواعداد مشرو ا ن مشغوال ف آ ذ      ك ه تنفي ى عاتق ك  ن ان اخذ راجح عل ذل
يس عضوا في التشكيل     و -باء م الكهرسلثة هندسة اسكندرية قبالسنة الثا لبابنه الطا وطلب من ان  -هو ل

راء م  ة اج ه آيفي نموجيوضح ل ة م االا ع ة آالتص ا ومجالت امر  مت الكهربائي رأ آتب دأ يق ه ب ةيا ان  كي
  . معلومات منهاوانجليزية الستخالص 
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  : طلخا اءبسف آهرن

نسف محطة  " مهمتي وانما مهمتي ت ليست قال شعبان الشناوي المسؤول الثاني بالدقهلية ان االغتياال
ين   ي صبر ن آهرباء طلخا وطلب م  ع        ي رسميا تب تش مقتن ا مكن رة ان ا   نقط الضعف في المحطة والفك به

  : لثالثة أسباب 

اآنين ف دالمحطة واوال  ي أعمل في  ان  -.وده يبقى تخريب  ...  اننا ناس بتوع عقيدة ا ورؤسائي   يي س ه
وم جزاء وا    يام  ي خير قبيقدروني وانا قائم بعمل اعي والي ك   ذومفيش في الدوسية بت ي  ...ا فعلت ذل زمالئ

  .  اوحاجه زي آده" خاين "يقولوا عني اني 

  ..ثرآم فده حيكلفنا الحكواذا تمت اغتياالت ومسكنا ا.. قائق تكلف آثيراد ٥انني اعرف ان 

ى الشبكة زي   ع ةاني طات آهرباء ثمح طة ففيهحوانه اذا تعطلت م. ه امردلكن صبري عرفه قال ان  ل
ك لكن     فيه لالى زميل  بمنه صبري رسم المحطة فذه وطلب. جنوب وشمال القاهرة المحطة وطلب ذل

ا  ه اذا ماآنش اقتنع خذني ل "يقتنع فذهب الشناوي الى صبري وقال له هذا فقال صبري  لمذا الزميل ه وان
ه  ا       . ؟"اقنع ة انه ف المحط ه بنس رض اقناع ي مع بري ف ال ص رو   اي م -وق دم مش اء تخ ة آهرب  عحط
  . والمجتمع الجاهل.. وتساعد الحكومات الجاهلية... الجاهلية

ه ان :  قال الشناوي ود     د وطلب مني صبري خطة نسف التربينات فقلت ل ا عم  ٨ي حاجة ضخمة وله
  االوامر الزم تنفذها:  فقال لي.  ومش سهل.. عليها قوة عاملة -ها صندوق آبير وبيشتغليبوصة وعل

  

ات      عمبارك عبدال وقال ه ستحدث عملي االزهر ان اد المدرس ب ا     اتخربب هن   ظيم عي اهرة زي م في الق
دمير  آا انه ي، قال ل ن مسؤوال عن عمليات القاهرةآا انهي آر فاروق المنشاوذ محطات   ٣ن مفروض ت

اء محطة بتية وش آهرب اهرة ومحطة الس وب الق اهرة ومحطة جن اء خمال الق ذلك مين نتراالت وآ ة س مس
ه          ا ده من حلمي حتحوت ان ل آ ا قب ذلك عرفن ال ل ات االغتي ا  لقاهرة الجوي ده باالضافة الى عملي ه  آ ن في

دبرة لنسف  ناو ١٢خطة م عبان الش ا اسمه ش د من طلخ ا من واح ذلك عرفن وبري آ ه يآ ا ان ا آ ن مكلف
و         ات موج دة محط ى ع افة ال ة باالض ا الكهربائي ة طلخ دمير محط ى محط    ةدبت افة ال بكة باالض ة بالش

  .اسكندرية

ا  ذفهل بعد آل  ة ايضا   دلك يكون الح دبرا، وتمثيلي ون   .. ث م ذين يقول وال     ذال وا اق يهم ان يراجع ك عل ل
اء محاآ  لهجفير والتكواعترافات اعضاء جماعة ا وا مدى       مترة اثن ذهبي ليعلم ل الشيخ ال  هم في قضية مقت

  ..وتجنيدا، وتدبيرا وتنفيذا.. فكرا التطابق في آل شيء

  ي في السجن الحرب .. المعذبون

ي    ء جماعةاعضا نم دالسنوات سوف يظل ما عاناه عد دعلى امتدا ع عل ذين وق م هاالخوان المسلمين ال
  . سوداء في ثوب الثورة االبيض بي بقعةالتعذيب في السجن الحر

ا د   آا واي وض وق ر مرف ه ام ذيب فان ذا التع دوافع وراء ه ت ال ذين  ن ي ال اآم ولق ه المح اموا ب أدانت  هق
ا رهم العادل ولكن الصورة مصي ذيب  لم تكن آله م ي    م آ.. تع ه ل ذيب رغم اهوال ذ   كن ا ان التع ي بالشكل ال

  صور به 

دا عن        ..   ا الطبيعي بعي االة   اننا يجب ان نضع االمور في حجمه ة      المغ زة الدعاي التي رسمتها اجه
 واآتفت  ت العهد الناصري شيئاتنقل من ايجابيا لم التي..  السينما ونقلتها المعادية للثورة في صورة بشعه

ا  ل وتخترعه دها ب اء وتجس وب واالخط ى العي ان تسلط الضوء عل ًا ب ى اعطيت آأو أحيان ة الت ا الحري نم
ه وابت    ائص ب ا الجهزة االعالم تعني حرية سب ووصمه والصاق آل النق  ة عن دي ر قصص وحوادث بع  ك
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ة  دون اسماء احداث تفاصيلها       .. الحقيق ة ب ا هي مجهل ه دغالب دا اسماء الضحايا     في آل  قيق ا ع .. شيء م
   .  واماآنهم.. ماء الجالدينسوا

ي صالح نصر    ال ل ي الم    "ق ذب ف د ع ون ق دى ان يك ه يتح وان   براتاخأن ن االخ د م ة اح ،  العام
دم ال   م يق ى آل حال ل رهم، وهو عل ة إال اوغي ذيب الصح محاآم ة تع ذي ضبط  فبتهم ين ال ي مصطفى ام

  "..م عليه بالسجن ككية وحالمخابرات االمري لصالح يتجسس

  :  مس بدران والتعذيبش

مسؤوال عن السجن   -الناصر والرجل الذي حوآم وسجن أيام عبد وزير الحربية السابق -مس بدرانش
ي قضايا الحر ن أيضًا ف د حوآم وأدي ي ، وق لمينب ذيب االخوان المس ه الشجاعة .  تع دران لدي وشمس ب

ة  ذيبالكافي رف بالتع ى يعت رره لك ا   ، ويب ه ، ولكنن رأ رأي ن نق ك ال، ونح ع ذل ة ألم ذيبا او اهان ي نقرتع
 وما حدث هو خطأ وخطيئة يتحمل   ، موقف هذا المواطن ورأيهمواطن ، أو حتى مساسًا بكرامته أيًا آان 

ا الطبيعي ، وفي      مسؤوليتها نظام عبد الناصر ولكنها ا االسا يجب ان توضع في حجمه ، وان  يس موقعه
ر ى الصورة ننظ ذه التصرفات ،    إل دين ه ن ن ة  ، ونح ى الكامل ا عل رف ايض ي   وان نتع ا الحقيق حجمه

ره ،   ومواقفهم وشخصياتهم وايضأ اسما وأسماء الضحايا  ا ال نق ء المسؤولين عن التعذيب وأسبابه فمع أنن
  . إال أن الحكم لكي يكون موضوعيا ينبغي أن يكون في إطار الصورة الكاملة 

ا  شمس بدران انهيقول  ه          ن مسؤوال ع  آ و يعترف في حديث ل ه فه ريء ساحة معاوني ذيب ويب ن التع
  : لمجلة الحوادث 

ي اتحمل المسؤولية      - أحب اوًال أن أقول للقضاء المصري والرأي العام الذي تجري تعبئته ضدي انن
ت وسيلة فإذا آان.. الكاملة عن آل ما وقع مما يسمى بالتعذيب في القضايا التي أشرفت على التحقيق فيها 

ك               ان ذل د آ ين ، فق ى المعلومات من المتهم د اتبعت في بعض الحاالت للحصول عل الضغط واالجبار ق
يستهدف مصلحة عليا ، وهي أمن البلد وانقاذها من الدمار والنسف وليس ألي ضابط من هؤالء المتهمين 

ا أيضًا آنت    والماثلين امام القضاء اآلن أية مسؤولية فيما حدث ، وآان بوسعي أن أبريء  نفسي وأقول أن
أنفذ أوامر آبار المسؤولين الذين طلبوا مني ذلك ولكني ال أقولها بل فعلت ما فعلت عن قناعة ، وأنا لست 

ذيب       ١٩٤٥ضد األخوان المسلمين ، بل آنت عضوًا في الجماعة سنة    ات التع دع عملي م ابت ا ل د  .. وأن فق
ذيب ضمن العوامل التي ألهبت الشعور وأعدت        سمعنا بما جرى في عهد السعديين وآانت قصص ال   تع

  . هذا عن البوليس السياسي ... لثورة يوليو 

ًا يفضل           وه جحيم ال ، فجعل اربين من القت ذين أعدوه لله ز ال أما السجن الحربي فقد ورثناه عن االنجلي
  . الجندي الموت على دخوله 

ده ولوائحه     ى أن   ، وقد ورث الجيش المصرى السجن بتقالي اج  حت ا  الكرب ه     آ ه في الئحت ن ينص علي
التعذيب التي   عمليات ، القضاء على الثورة ورغم انها استهدفت ضمن اهدافهاجاءت  وعندما... الرسمية

قضية محاولة االنقالب االول بقيادة الصول رأفت  عهدها آنا نسمع عنها، اال انها عندما واجهت في بدايه
الضغط والضرب    وسائل ثورة اضطرت للدفاع على نفسها باتباع، اال ان ال المحاولةسخافة  شلبي ورغم

ه و    أمع ر اره عن االدالء باقوال ه و  فت شلبي الجب ددت المحاوالت     دوافع م تع ة ث  البكباشى ... حجم العملي
د جرى التحقيق     ١٩٥٤ ان سنة مهنا ومحسن عبد الخالق ثم محاولة االخو  دالدمنهوري ثم رشا حسني وق

وم   الضرب و فميا بنفس االسلوب اى  ان يق ك الوقت صغارا      آ ه المختصون في ذل ا  ب ار آ ى   ًانوا ام آب حت
  . للدفاع عن نفسها في العالم اليه آل ثورة أوهذا هو االسلوب الذي تلج... الثورة ء مجلساعضا

  :وتابع شمس بدران يقول
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 ١٩٦٥" جاءت قضية االخوان المسلمين  حتى ...اشترك في ذلك بل آنت اعرفه من المسؤولين لمو" 
رئ لوآ"  ي ال د سيفن التحقيق ف  عب ر ب ذه القض يهالناص م ا وه د ية ل ام  أتب ل ١٩٦٥ع بقتها ب يتان  س قض

  .١٩٦٥ثم قضية حسين توفيق عام  ١٩٦٣ نةسوهما قضية عبد القادر عيد، " مرتبطتان بها تماما 

وات    مها في مبنى المخابرات العامة واشترآت في التحقيق آيلى فقد تم التحقيق فواما اال دوب عن الق ن
ا      السيد  المسلحة مع يش النه ابرات ومساعده حسن عل دير المخ ق  نت آا صالح نصر م بتنظيم شكله    تتعل

ذين  يش، وضباط الصاعقة ال ى الج د ف ا عي يطرآ يهم ن يس ام،   عل د الع ب القائ د اعضاء مكت بوصفه اح
 هي لوضم ا  التنظيم عسد تووق...  الذى له حق االتصال بالصاعقةالمختص بالتدريب  ومندوب هذا المكتب

د   ًا منعدد ادر عي ذي  العقداء من دفعة عبد الق ون ، ال ة       ن يتول اة والمدفعي ادة بعض الوحدات في المش ... قي
د  مانضتنظيمه العسكري بدا يتصل باالخوان ل در عيد اعدادالقا أتم عبد وبعد ان وع     التأيي د وق دنى عن الم

و مكتب االرشاد لجماعة االخوان  ضمل عآا العزيزعبد  ديط بالسااالنقالب، فاتصل عن طريق احد الضب
دنا ان الضا      ة وقدحلنالم د العزيزآامل للتحقيق ووج ذي اتصل   استدعينا السيد عب ه في ه   بط ال ذا الشأن  ب

م يصارحه بشيء          ه ل ة ، ولكن ه أحاديث تمهيدي ز     ... زاره مرتين فقط وتحدث مع د العزي دنا عب ا وج ولم
ولو آنت أفبرك قضايا أو أحمل عداء خاصًا     ... ساعة من اعتقاله  ٤٨سبيله بعد  آامل اليعلم شيئًا أخلينا

  . تنظيم عسكري متصل باالخوان القياديين : لالخوان لكانت هذه هي فرصتي لخلق قضية آبرى 

ة        ديت اعجابي الشديد بثقاف ابع التحقيق وأب ولكن لم أفعل بل اتصلت بالرئيس عبد الناصر الذي آان يت
ى ال يقتصر    ... يز آامل التي اآتشفناها أثناء التحقيق عبد العز واقترحت ان ينضم لالتحاد االشتراآي حت

ده آمان حرآي : لكن هم الحرآيين ، قلت .. على الشيوعيين فقال عبد الناصر يعني انا باحب الشيوعيين 
  . وفعال عيناه في الدعوة والفكر مع آمال رفعت المارآسي ... جدًا 

ه       وبعد انهاء  م علي ة ، وحك ذه القضية بحسن ني التحقيق وجدت أن الدآتور آمال وصفي متورط في ه
ا          ... سنة  ١٥بـ  ك ، وان يكتب التماس أن يكف عن ذل ًا ، فنصحته ب ات تطوع وآان يوالي آتابة االعتراف

   .شهور من صدور الحكم عليه  ٣للرئيس عبد الناصر وحملت االلتماس للرئيس فأمر باإلفراج عنه بعد 

مثال للشجاعة والخلق فعملت على إخراجه  " أحمد عبد اهللا " وآان في هذه القضية ضابط صاعقة هو 
اني وهو           ا الضابط الث رة أخرى أم " من قائمة االتهام وإعادته للعمل في القوات المسلحة في الصاعقة م

ونس  ي ي ود عل ة " محم ن قائم ه م د أخرجت ل ، فق ز آام د العزي ام باالتصال بعب ذي ق باب  ال اء ألس االدع
  " . إنسانية ، وعينته في وظيفة مدنية 

جاء للمباحث العسكرية تبليغ بأن عبد القادر عامر عضو جماعة حسين توفيق طلب   ١٩٦٥في عام " 
من أحد السائقين في مديرية التحرير شراء صندوقين من القنابل اليدوية وأعتقد أن أي مسؤول عن األمن  

م              البد أن يهتم ، فها هو ع ا ث ًا وقته ًال وطني ك عم ان ذل ان ، وآ ين عثم ال أم دأت باغتي ضو من جماعة ب
االت وتكشف ان        ى تنظيم محترف لالغتي انتهت بتنفيذ اغتياالت مأجورة في سوريا ، وأصبحت أقرب إل
ل   ات القت ي عملي تخدامه إال ف ن اس الح ال يمك ة أي س ل يدوي ى قناب ول عل د الحص ة تري ذه الجماع ه

  .. أوالتخريب 

ذه المجموعة متلبسة والتحقيق          وم بضبط ه أن أق از المباحث     أمرني عبد الناصر ب ا بواسطة جه معه
 م القنابل واعتقل باقي اعضاء وجرى ضبط بعضهم متلبسا باستال ة وتم استخراج اذن من النيابة العسكري

ي  ن بحاجة إلى مباشرة أي وسيلة المجموعة، وعند التحقيق معهم لم نك رئيس  ، أل مهللضغط عل يد ال  ن الس
ر    أنور السادات نصحنا باسلوب ه اعت ال ان وليس السياسي في قضية     معاملة حسين توفيق، وق ين  ف للب ام
  ...اتباع نفس االسلوب معه بتحويله إلى شاهد ملك ويمكن وعد دعثمان على آل زمالئه بمجر

رف  ك واعت دث ذل ال ح دون أي ضغ    وفع ين ، ب اقي المتهم رف ب ا اعت ق ، آم ين توفي ن حس ط ، ولك
روف       ق مع ن طري ه ع دون االتصال ب انوا يري لح ، آ واني مس يم اخ ود تنظ ن وج فت ع اتهم آش اعتراف

  . الحضري لالستيالء على الحكم عندما يتم اغتيال الرئيس عبد الناصر 
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ال         نهأوقد اعترف سيد عبد القادر ب ة يوسف القرش وهو بق ه عطي أثناء بحثه عن السالح عرض علي
  . قنبلتين يدويتين الخ " سننا " في بلدة 

و  "  !! "وينسفون القاهرة  نسبقهم ونعتقلهم أو يسبقوننا باق مع الزمن اما انسآنا في  ن واليمكن ان تك
ة التي رسمها مهندسوهم    لحة التي ضبطناها والرسوم الكر   س اال  -تلفيق   –مجرد فبرآة  موضحين   وآي

  .ا أماآن النسفهفي

ة العسكرية، ام  تى تقع الكارثة الثباتها آما ك حن المطلوب السكوت على ذلآا هل  حدث في الكلية الفني
ع في      فاعليها ؟ إن ذلك االسلوب قتل الدآتور الذهبي الثبات الجريمة على آان المطلوب  ه يتب ذي اتبعت ال
ع الجريم   ق منا ديمقراطية ، فالسلطاتالدول االعر ين    البوليسية تتصرف بسرعة لمن م تعطي المتهم ة ، ث

  .امام المحكمة لالنكار الفرصة

د     اجماننى اتحدى معروف الحضري و"  و زي نعم أب د الم ي ضربتهم او    ل الشرقاوي وعب وا انن ان يعلن
رت س     ام ي نف ربهم وف اهدت ض د      أو ش رش اح ف الق ة يوس ر ان عطي ت اق دعاوي ،   الوق ي ال رافع

ار ،    عليه بعشرسنوات في قضيته، قد تعر والمحكوم راه واالجب ًال لالآ ى بمعلومات ادت    ح ض فع تى ادل
  " . األخوان  منظيمعرفة آل ت ىال

ت خم"   ا اعتقل ًا ، مائة شخص وافرسان ين متهم ة وخمس ا عن مائ ت جن ة اعتقل ن المباحث العام ولك
ا    ا قال حسملهم اي دور، بل آبدون علمي أو موافقتي ولم يكن  سة االفخم دير المباحث وقته ن طلعت م
وحتى الذين أفرجنا عنهم اعتقلوهم " ن إذا احتجنا او احتجتم واحد تالقيه أهم محفوظين عندنا في المخز" 

  ... في المباحث العامة 

وال زينب          دما اقحمت أق د في القضية ، عن ولو آنت ألفق االتهامات ، لكان لدي الفرصة الدخال الوف
ة        ه آراهي د الناصر يكره ال عب رئيس جم د    الغزالي اسم فؤاد سراج الدين ، الذي آان ال ديدة خاصة بع ش

ه مباشرة ، وهو                راج عن م االف ه بالقضية ، وت ه ال دخل ل د ثبت أن م افعل فق جنازة النحاس باشا ولكني ل
  . يستطيع أن يذآر آيف تم التحقيق معه 

  رأي آمال الدين حسين 

ت      لمين اح دًا لالخوان المس ايعًا ج ج حتى تكتمل الصورة، البد ان نقول انكمال الدين حسين وقد آان مش
وظن انها مدبرة ، وصارح المشيرعبد الحكيم عامر بذلك ، وقد رد عليه عبد الحكيم   ١٩٦٥على مؤامرة 

  . مفندا حججه موضحا ابعاد المؤامرة 

ال     ١٩٥٤وهذا في حد ذاته يعني ان حادث المنشية سنة  ان آم د آ لم يكن تمثيلية ، ولم يكن مدبرًا ، فق
لديه وسائل عديدة للتأآد ، والمعرفة ، ولكنه لم يحتج ، ولم نسمع  الدين حسين في موقع المسؤولية وآانت

دين        –حتى آتابة هذه السطور  –له صوتًا معارضًا  ال ال ة نظر آم د أن نعرض وجه وقد يكون من المفي
ثالن أصدق         ا يم ه ألنهم حسين آاملة آما أرسلها على المشير عبد الحكيم عامر ، ورد المشير عامر علي

  : تقول رسالة آمال الدين حسين بالنص ..  ١٩٦٥لنظر حول قضية مؤامرة تمثيل وجهتي ا

  . السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ... ياعبد الحكيم " 

ا    .. يا عبد الحكيم " .. واخيرة لن تنزعج بعدها " آلمة صريحة  د آل م لم اجد بدًا من ان أقولها لك بع
  . فإني حين نويت لم أتردد في ان اآون صريحًا حدث وإن آنت قد ترددت آثيرًا في الكتابة لك 

ة    ق  " اليوم أصبحت يا عبد الحكيم اعتقد أنه ال حياة لي في بلدي الذي أصبحت أرى فيه جزاء الكلم ات
  ... هو ما انا فيه وما اهلي فيه " اهللا 

  . د حريته عندما قلت لكم اتقوا اهللا قصدت أن تتقوا اهللا في هذا الشعب الذي قمنا لخالصه واستردا
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  . قلت لكم اتقوا اهللا بعد ان ألجمتم جميع األفواه إال أفواه المنافقين والمتزلفين والطبالين والزمارين 

ا                  تح له ا نامل ان تتف ا وآن ا من آثاره ان باقي ا آ ى آل م ة التي قضيتم عل وا اهللا في الحري قلت لكم اتق
ا ام د ادين دنيا ق ذه ال ئن حين نمضي من ه ة نطم راعم نامي د نضجت ب راعم وق ذه الب دنا ه رك بع ا فنت انتن

  .وأصبحت قوية قادرة على الصمود 

ذلك اصبحت االن ال              ك ول م اآن ارضى ذل ا ل ذا الشعب وان تنعاج ه م اس م اردت قلت لكم اتقوا اهللا النك
ذا الجو   م يتيسر   ... اطيق الحياة في هذا الجو الخانق  وارجو ان يتيسر معرفة درجة االختناق في ه وإذا ل

انى ال         ام ف ا من االي ا يوم لك ذلك فالمصيبة تكون اعظم فاذا آانت قد بقيت لديكم بقية من اخوة آانت بينن
ى السعودية    اطلب سوى ان اخرج أنا ومن يريد من اسرتي التي نالها ايضا نصيب وافر من اجراءاتكم إل

اتي  مستخلصا روحى لنفسي        ابقي من حي ى هللا   البقى الى جوار رسول اهللا حيث اقضي م اليوم  .. ودين ف
ق اهللا  " على آلمة الحق   -انا الند -يمكنني ان ارى صورة المستقبل لهذا الوطن بعد ما آان جزائي ا  " ات م

  . انا فيه

  .وانت تعلم ياعبد الحكيم انكم لن يمكنكم ان تكبلوا روحي وان اعتقلتم جسمي 

  

ا ق      رعي فيم ق ش ون اي ح م ال تملك يم انك د الحك م ياعب ت تعل ة    وان ق الدآتاتوري وي االح ه نح تم ب م
  ..واذا جاز ان يكون لهما حق... والطغيان 

دين   ... ومن زمن.. وانت تعلم ياعبد الحكيم انكم لم  تتقيدوا بشرع تجاهى فالناس يعلمون ر مقي انكم غي
  بشرع تجاههم 

  .يدا االن فانهم سيعرفون معناه ج ١٩٦٤لسنة  ١١٩وهم اذا لم يكونوا قد فهموا معنى القانون رقم 

ة حرة            ال آلم و ق ا آل انسان مصيره، ل م فيه انا اسف ان تتحول ثورة الحرية الى ثورة ارهاب اليعل
  .يرضي بها ضميره ووطنه

ه   ذي يضل ب م الهوى ال و التضليل وحك ذا ه ة فه ا اخر للحري اك مفهوم اس ان هن ي او للن ل ل اذا قي ف
ى     الشيطان اولياءه لينسوا قانون اهللا وشرع اهللا وشرع  د ال ادة العب االسالم الذي جاء ليخلص الناس من عب

ام اهللا        اء ادم وحواء ام ا  ابن ة يتساوى فيه ذي       ... عبادة رب العباد حري م االلهي ال ام الحك ام الشرع ام أم
  . اليقبل التأويل واللف والدوران 

عمر بن الخطاب  مهما آانت التفاسير والشعارات فالحرية هي الحرية التي عبرعنها..  يا عبد الحكيم 
  قال ال خير فيهم " اتق اهللا " وحين قيل له " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا " حين قال 

  .اذا لم يقولوها والخير فينا اذا لم نسمعها

انى ال           ا حين اآتب اليك اآلن ف ن اخاف إال اهللا وأن دا ول وأنت تعلم ياعبد الحكيم اننى لن استعطف اح
ي  زان              اطلب ش ا مي ام فيه ة حق فضالعن ان يق ا آلم ال فيه ل عن األرض التي يئست ان تق ر الرحي ئا غي

  .وان ابيتم علي ذلك فان وليي هو اهللا عليه اتكل وأنيب وانا اليه راجعون... عدل

ذي اصاب        إن الصدع ال ياعبد الحكيم ان اجراءاتكم هذه التى اصابتنى ان آنت قد تحملتها في صبر ف
ه       مشاريعى تجاه ا صدع يصعب رتق يم          ... من امر به د الحك م ياعب م وانت تعل ي ولك ا مشقة ل ائي هن وبق

" وقلت لك انني مستعد لالعتقال او القتل أوأي شيء اخرقلت من نفسك     ١٩٦٥حينما  جئتنى في مارس 
ستوعبه انا فكرت في هذا ولكني لم ا" اعتقال ايه ياشيخ واهللا انا اللي بيجي يعتقلنى انا اضربه بالرصاص 

تش      ك آانت النتبجة ان ف النه ينافي ايماني وجاء يحدثني هالل آرجل وعلى لسان رجل أو رجال ومع ذل
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ل              ات السيدات واعتق ائلتي وحتى مالبسي ومتعلق ومى وع ة و حجرة ن ة ورق ى ورق منزلي وحجرة مكتب
ى اآلن            ا ال اعرف مصيرهم حت ذ وان ي حينئ ذين تصادف وجودهم في منزل ا   أهلي وضيوفي ال ا آم تمام

نهم واذا مات احدهم        ل م ان وال مصير اي شخص يعتق الى سبب  ... اليعلم احد افراد الشعب سبب اومك
ذا           م آ ذا وتحت رق ان آ ن في مك د دف ه ق م   .. يكتفى بأن يخطر اهله بانه قد هرب او ان ان  ... مجرد رق آ

  . انسانا حيا فاصبح رقما مدفونًا 

واطنين        ياعبد الحكيم ان ماقمتم به نحوي جريم   اه الم رة التي ارتكبت تج ل الجرائم الكثي ا مث ... ة تمام
ي الشكل  ر ف ع تغي ا م اذا  . طبع م م نكم ألعل د م واجهنى واح يم تقتضي ان ي د الحك ة ياعب وآانت الرجول

انتكم  " ان اتقوا اهللا " لماذا انطبقت السماء على االرض من آلمة حق تصيح فيكم .. جرى ولكن لالسف خ
ابيتم ه ًا  شجاعتكم ف د إيمان ا وال يئ ل ضميرا حي را واليكب ال ح ع عق تخدمتم سالحًا اليقن ة واس ذه المواجه

  ...وتقوى ولكن يورث النفس مرارة واسفا

ة                اهي التهم ل ألعرف م ى األق ة شرعية عل ة عادل اذا ال اواجه بمحكم نكم فلم واجهني احد م م ي فإذا ل
  .. الموجهة لي مادام قد اصبح امرا طبيعيا 

  

انا اتحدى اي اتهام وانا ... جعية ان يعتقل الناس وتصادرحرياتهم دون ان توجه لهم تهمة في زمن الر
رر ماحدث     ام يب أي اته ا زلت          ... اتحدى ان يواجهني احد ب ي م ي اخرج من حسابي التلفيق ألن ا انن طبع

  ..انكرعليكم اللجوء مع مثلي لمثل ذلك 

يم     د الحك ا عب اهي     .. ي ك في مارس الماضي م ل ل م اق ة    أل نحن ضمانات  " فقلت  ... ضمانات الحري
ة  ك   " الحري ي ذل ق ف ي ال أث ك أن ت ل تم   ...  وقل ة ضمانات وان ان للحري ان ب أتيني بالبره ام ت ذه االي وه

  . آل شيء جايز .. الضمانات 

ذي جرى                رى ال ا ت ه فهل ي دة للعمل مع ه فال فائ ه وفرديت ازل عن تأله م يتن ألم أقل لك يومئذ أنه إذا ل
  آلمة اتق اهللا هو دليل هذا التنازل ؟ لمواجهة 

التغضب  ... آلمة صريحة اقولها لك ياعبد الحكيم انا ارثى لهذه الحال و مع ذلك أتمنى أن يهديكم اهللا 
ورة     ... انت االخر ياعبد الحكيم راجع نفسك واليغلبك الهوى والغرض    ل ث و   ٢٣راجع ضميرك قب يولي

م انظر  ورة ث ذه الث نين من ه ى مدى س ق وعل م الطري ن ينتهي بك امنح اهللا ... اي دس م ة اق ق الحري طري
  ...لالنسان

ي نظر   ا لألسف ف د أصبحتم وي ا يحسون نحوآم لق يكم وم اس ف يم رأي الن د الحك م ياعب يجب ان تعل
التحريرية الكبرى تتجرعه الماليين المستذلة  ٢٣نتيجة تدعو للرثاء وحصاد مر لثورة ... الشعب جالديه 

ر      بعدما وضعت في ى الكثي تأمنتها عل ر واس ة   ... تلك الثورة وقيادتها آمالها واعطتها الكثي ى الحري ... عل
دل     وا بالع اس أن تحكم ولكن أين األمانة اآلن واهللا يأمرآم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الن

  .  يبدو له فجر ونعيش هذه األيام وآأننا في ليل ال.. لقد وئدت الحرية .. لقد بددت األمانة 

ول   ة أشعر باالسف واق ي حقيق ا جرى ولكنن ئس مم ي مبت يم التتصور ان د الحك ى " ياعب رة عل ياحس
ال  ورة  " " الرج ى الث ارة عل دودة   "  ياخس ر المح ي غي و ان ثقت د وه ذنب واح عر ب ت  ... وأش يكم مكن ف

عارات   ت الش ا آان انيته ومهم ه وانس ه وآرامت ذا الشعب حريت لب ه ان أن يس رددت  الطغي ي ت ة الت الزائف
  . واالدعاءات التي تقال فالناس جميعا يعرفون حقيقتها والسالم 

  

  آمال الدين حسين                                                                                        
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                                                                                        ٢٥/١٠/١٩٦٥    

  

  ورأي عبد الحكيم عامر 

  :هذا نصه  ١٩٦٥نوفمبر  ٤وقد أرسل له عبد الحكيم عامر ردا بعد عشرة ايام مؤرخا في 

  :عزيزي آمال 

  ...بعد السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

م الصحيح      .. لقد تعودت اال تزعجني الصراحة ى  الفه ي ايضا   . ..الن الصراحة هى الطريق ال ودعن
  .اصارحك القول وقد تعودت ان أقول ما اعتقد وال اخشى في ذلك اال اهللا وضميري 

  

ان طبيعة الرسالة التي تلقيتها منك آانت بمثابة صدمة عنيفة قد نسفت في نظرى جميع القيم والروابط 
لة          ى االطالق فهي مرس ا عل ا يبرره ا م م يكن هن ك مخلصًا   وسأعبر ع  ... التي تجمعنا وفي رأيى ل ن ذل

د ملحد    " من آمال رسول اهللا الى عبد الحكيم آسرى انو شروان ... " وصادقًا  ى قائ اي من نبى مؤمن ال
اليوم االخر وآنت انتظر ان تكون        ... وانت لست نبيا وما آنا نحن بملحدين آافرين  اهللا وب ؤمن ب فنحن ن

دبر وا  ا التحطيم والقضاء       رسالتك في مثل هذا الوقت وهذه المؤامرات االجرامية ت ان الغرض منه ي آ لت
ة  ا        ... على نفوس بريئة والرجوع بها الى الخلف سنين طويل ك  وم تنكر ذل ل ان تس ى االق آنت انتظر عل

م اال اهللا آيف     م واليعل عهدت فيك عدم الوفاء وماعهدت ان ترى االمور بهذه الطريقة الغريبة التي ال اعل
ا      تتشكك في آ  ... وصل بك االمر الى ذلك ة الوجود له رى صورة قاتم م بك    ... ل شيء وت اذا أل ال ... م

  ...أعلم

ة من الغضب والنزعات فكر في االمور         ارجع الى نفسك ياآمال وتأمل آل شيء بهدوء وبنفس خالي
راءاتهم       اتهم وافت ين وهمس الم المغرض ن آ دا ع ؤثرات وبعي ن الم دا ع ذين   ... بعي وى وال م ه ذين له ال

ون اال مصلحة ذات ك اليبغ ن ورائ ة م ذه    ... ي ل وه م األم ق له ذي يحق ل ال ي شخصك األم دوا ف د وج وق
  ...االهداف فهم يدعون الكالم باسم الحق وهم اليريدون اال الباطل 

ة        ا جريم ؤامرة اليمكن وصفها بانه ان المؤامرة االخيرة التي دبرها االخوان المسلمون المتعصبون م
ة  بل جرائم قتل باسم االسال... ضد شعب باسره م دماء تسيل وخراب يعم باسم االسالم هل هذه هي الحري

ن               ره دي ذا اليق دماء والخراب واهللا ه اس بال ى الن دون فرض انفسهم عل ذين يري ا هؤالء ال التي يطالب به
  ..واليقره ضمير واليقره شخص عنده انسانية

ى االن        ا نشر حت ر مم ا اآث ؤامرة فيه ذى     اي.. انني تابعت التحقيق خطوة خطوة والم يد قطب ال د س ري
دمير البشر   اهو ظل اهللا   .. آنت توزع آتبه ان يصنع من نفسه نبيا ينزل عليه الوحي يأمره بقتل آلناس وت

على االرض ينهى حياة ماشاء من العباد ال اعلم آيف لم يحدث في نفسك هذا العمل االلم آل االلم وآيف  
ه ل        ذي سبق ان ذآرت المعنى ال ي ب ى نسف        اآتفيت بارسال خطابك ل ان سيترتب عل اذا آ ك هل فكرت م

بال .... القاهرة بال ضوء.. محطات الكهرباء فقط؟ توقف المستشفيات وفاة المرضى رجاال ونساء واطفاال
ال اصبحوا عاطلين   ... مصانع تعمل فيها  ومهم     ... االف العم اس التجد قوت ي ى    ... الن ل اليجدون حت ب

باسم  ... اوبئة تفتك بارواح لن تعوض طبعا... وفي المنازل  مجاري تطفح في الشوارع... الماء ليشربوه
ذا ؟   ل ه ن يحدث آ أمر م ذا ؟  ب ل ه اذا يحدث آ ي   .. م ة ف هم خليف وا أنفس ن جعل م م ذا؟ حك ن ه م م حك

  ...انه اغتيال لشعب ولحربته ولحياته و لتقدمه بل ايضا لمعاشه اليومي... األرض
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اذا يكون شعور آل اب     وماذا يكون شعورك واوالدك في منطقة تتفجر  آل  ... منها مواد النسف ؟؟ م
حكم ... ؟ فكر قليًال  ياآمال دون تحيز ودون غضب الن هذا هو حكم الطغيان بكل معانيه ...آل اخ... ام

  ...هذا هو االرهاب بكل ماتحمل هذه الكلمة من معنى مروع ... الغابة بكل صوره

  م تعني انه آان يجب عليك استنكاره؟هل االخوة والوفاء تعني تأييدك لهذا العمل ا

هل المبادىء االسالمية واالنسانية تقر انك التقف تحارب آل هذا بكل قوتك بدل ان تؤيده في خطابك   
  االول الذي يدل معناه على ذلك ؟ 

اب     ل آت ل اج ور فلك ي ابسط االم ي رأي ذا ف ا وه ى قتلن ق عل ك تواف ك ان ى ذل ف ... اي معن ن آي ولك
  ف تقنع نفسك بالموافقة على اغتيال شعب؟يطاوعك ضميرك وآي

ده منك                ا اري ا وآل م م تخطيء بثقتك فين ول انك ل دوري اق ا ب ا وان ة فين تعرضت في آالمك عن الثق
ى          ؤثر عل وارجوه ان تفكر بعيدا عن آل مؤثر ومظهر والتجعل اي تصرف شخصي وتصرف بسيط ي

  ...جوهر المواضيع 

  

افظة على مصالح شعبنا وسنحافظ عليه ضد اية محاوالت من   اننا ومن جانبي ايضا سنعمل على المح
هذا الطابع بكل وسيلة ممكنة ، وآما ذآرت حقا في خطابك االخير ان الناس يعرفون الحقيقة ولكن ليست  

والتي طبعا يصورها لك بعض الناس الذين تعتبرهم ثقة وان آالمهم اليقبل ... الحقيقة التي تنصورها انت
  ..المناقشة

ذا  ...هل هي بلد االسالم ... لماذا؟ هل هي بلد الحرية... انك تريد ان تخرج الى السعودية وتقول ؟ ماه
وان ... عجيب واهللا هذا التفكير ان النبي صلى اهللا عليه وسلم آان بشرا ومات آما يموت البشر ... ياآمال

ال    ال   ... جلوسك بجانب قبره لن يعطيك شيئا التخدع نفسك ياآم ارات    . ..جرد نفسك ياآم من آل االعتب
  ...مليا سترى االمور بغير هذه العين خصوصا بالنسبة للحقائق التي سردتها لك والتقبل جدال

انون      ي عن ق ك تكلمن د ذل م بع ه   ... ث ا    ..ويزعجك ان يصدر مثل ا ومهم يس موضوعا جوهري ذا ل ؟ وه
  ؟..اخطات الثورة ياآمال فانها تصحح دائما اخطاءها

ة  ..ولكنها ما آانت قاسية ا وفي          .. وما آانت منتقم ا وفي قراءاتن ك وتشارآنا في افكارن م ذل وانت تعل
ذي يقضى   . وتعلم جيدا آيف نفكر وآيف نتصرف.. ٥٢جميع االحداث التي مرت بشعبنا منذ يوليو  ان ال

ومهما آانت الشعارات التي يحتمي     .. على الحرية ويقتلها هو التعصب مهما آان نوعه ومهما آان شكله
  .فيها

ة         ا االستعمار والرجعي آمر عليه ا يت ره ان بالدن . ان آانت تحت اسم اسالم او تحت اسم اصالح او غي
ى             ا ال رة اخرى ربم ا في قبضته م ه وتجعلن بالد تحت رحمت اال يكفي ذلك حتى تخرج هذه الفئة لتضع ال

  سنين طويلة اليعلم إال اهللا عددها؟

ول ان  ... تى أعلنها االسالم انا اقول آال والف آالال.. وهل هذه هى الحرية.. هل هذا مفهوم الحرية اق
  .هذا هو الكفر بعينه بكل القيم البشرية واالنسانية باآملها

ا   ن قلوبه ي نزعت م رة الت ات الكاس ذه الحيوان ل ه ذا الشعب مث ل ه م مث ى ان يحك ال عل ق ياآم اتواف
ى األرض    . ..تعصب اعمى اليرى إال في القتل والتهديد وسيلة لكل شيء.. الرحمة وبأمر من ظل اهللا عل

  ...وهل هذا هو حكم اهللا؟ ان اهللا بريء من القتلة وا لسفاآين.. سيد قطب
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ا وال ادعى         .. لماذا انت عاتب اذن ا بشر ولست نبي يس من حقي وان اليس عتبي عليك اآثر واعظم ال
ذا هو اسلوب     اليس من حقي ان اصاب بصدمة حين اجد   ... اننى اوتيت من الحكمة آلها أو بعضها ان ه

  ... وهذا مايقره ضميرك، وهذا ماتراه حقًا ... تفكيرك الجديد

ا           فري لفرنس وال س ميري ، ول يئًا إال اهللا وض ى ش دا وال اخش اف اح رف ال اخ ا تع ال آم ى ياآم أنن
ائق الملموسة         ع بالحق ه وتقتن ا اقول ي انك ستستمع لم ع    ... لجابهتك بهذه الحقائق مع ضعف أمل م نمن ا ل انن

ة   ا ى ثالث ل عل ت تعم ي آان رية الت اة البش اس اال تنتهى الماس ى الن ا عل ك وخوف ا علي ك اال خوف اس عن لن
ذه اآلراء وتطرح المسائل               ى نفسك وتفكر في ه رأي لكن ارجو أن تصفو ال عشرعاما قد نختلف في ال

ي الحق ا     ن اآتب اليك   الصغيرة جانبًا وطبعا انت حر في أن تأخذ بها او تلقيها في عرض البحر ولكن ل
ع السلطات في           م وجمي ذآر انك آنت في الحك ا ت ناصحا بامانة وصدق آما آتبت الي الئما وناصحا ربم

ة ايضا   رة      ... يدك سياسية وتنفيذية وهذه حقيقة وآنت حر التصرف وهذه حقيق ذه الفت م يحدث طوال ه ول
ا  ... تطرفا ان اختلفت على المباديء التى تثور عليها بل آنت متحمسًا لها وآنت اشد هذه حقيقة ايضا ربم

نة  تراآية س وانين االش ذآر الق كندرية وآنت  ٦١ت اع باالس ي االجتم ديتها انت شخصيا ف ى اب واآلراء الت
  ...ياآمال متطرفا لحد آبير متحمسا للقوانين أشد التحمس حقيقة ايضا

ا         اجىء المتطرف أيضًا وفج ذا التحول المف ى تتحول ه ... ة آل شيء خطأ   ماذا تغير اذن بعد ذلك حت
ا    م اهضمه مطلق ر        ... " وتصبح الحريات مغتالة على حد تعبيرك الذي ل ذي غي ا ال ك م اة حدث آل ذل فج

  ..أفكارك بهذه السرعة الكبيرة ما الذي اخل توازنك لهذه الدرجة وحتى تنقلب افكارك فجاة

 ماوجدت في ارائك    لقد تناقشت اآثر من مرة في أفكارك وتطارحنا الحجج والبراهين و صدقني واهللا 
رفض ان             ك ي ا وعقل ديك اصرارًا غريب ليما وجدت ل ا او س ينا منطقي أة ش التي اصر على انها ظهرت فج
ادة    ًا الع ا جميع اج من م الشعوب يحت ام وحك ق اي نظ ه ان تطبي ا أنت في ى  م ط عل ل تصميم فق اقش ب ين

ر ن       .. النظر ا وال     في خطواتنا من حين الخر فجل من ال يخطيء واظن أالتعتب فسك معصوما من الخط
د فرض رأيك                   ك فانت تري ر ذل ى غي دل عل ذا الحد ولكن آل الشواهد ت ى ه اظن ان يصل بك األمر ال
ل             ذا هو قت ال وه ا ياآم ة في اعنف مظاهره ذه هي الدآتاتوري ورأيك انت فقط  في نظرك الصحيح  وه

لماذا التحاول  . عيوب نفسه الحريات وضربها ضربة قاصمة آل منا يرى عيوب غيره وحبذا لو فكر في
ى اقصى الحدود ان فعلت          ا ال الغ فيه وب االخرين وتب أن تجابه نفسك وتعرف عيوبك آما تبحث عن عي
ذا            ى الصواب والتختلط االمور في ذهنك ه ى االمور اقرب ال اوحاولت بالنسبة لنفسك يكون حكمك عل

رك      ى تفكي ؤثر عل م في        و.. االختالط الفظيع التجعل حالتك النفسية ت ك قدسية وه التجعل لكالم من حول
رة        ة آثي ك امثل ى ذل دي عل آالمهم معك في قرارة انفسهم يعملون طلبا للنفوذ وطلبا للسطوة وللشهرة وعن

  ...واقعية أمثلة حية غير مبنية على استنتاج او على آالم الغير

ر ناصح           ي آنت خي ى ممن   اذا فكرت جيدا وحللت آل شيء لنفسك بصراحة ووضوح ستجد أنن حت
دماء      ة في ظل ال تظن انهم اقرب واخلص الناس اليك وأعود مرة اخرى واقول آيف تصر ان تولد الحري
ذه            ون ماشاءوا هل ه ه يفعل وا باسم اهللا مفوضين من وا ويفعل اس ان يتكلم والخراب وان يكون لفئة من الن

ال ات   ق اهللا في     هي الحرية هل هذا هو طريق الحرية او الديمقراطية اقول بدوري ياآم ق اهللا في نفسك ات
د حاولت جهدى ان        اس معك لق م الن شعب مصر أتق اهللا في حياة الناس وارزاقهم والتظلم نفسك وال تظل
اشرح لك الحقيقة وان آانت مرة ولكن دفعتني الى ذلك دفعا واقول وانا مرتاح الضمير انني اديت األمانة 

ؤث  ك         ولعلك ترى االمور على حقيقتها بعيدا عن الم زمن وان حدث ذل رة من ال ا فت رات التى وقعت تحته
  .آان نقدا عظيما لك على نفسك وآان نعمة وبرآة من اهللا للجميع

وقد ترددت ان اآتب خوفا من أن تكون قد سددت اذنيك التريد ان تسمع احدا اال اذا حدثك على هواك 
التي اثرتها ليست صعبة فقد  وعلى ماتحب ولكننى قررت ان ارد عليك قدر جهدي ومناقشة الموضوعات

..                  ناقشتها معك مرارا وما اقتنع احد من الذين ليس لهم غرض بما تقول ياآمال والسالم عليكم ورحمة اهللا
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  عبد الحكيم عامر                                                                                         

  

  :حظةمال 

د         ه ابتع دة الن ارا جدي ا افك م متبني ى الحك انني اخشى حكم التاريخ عليك ان يقول آمال حسبن انقلب عل
  "عبد الحكيم "عن السلطة التنفيذية والسلطات التي يمارسها 

ين           د تكون تاهت عليك وسط خضم المتكلم آتبت اليك هذا لتعرف الجانب االخر من الصورة التي ق
ة  والمتحدثين ، واني  اآتب لك ما اعتقده وعن صدق والحديث طويل واليتسع له حتى هذه الصفحات القليل

  . ولكن لعل اهللا يجمع ماتفرق وبهدي ويرتق الصدع انه على آل شيء قدير 

  عبد الحكيم                                                                                                  

  

  :لناصر والدين عبد ا

د الناصرمن قضية            .. وبعد  د من الحديث عن موقف عب ذه الدراسة السريعة الب فإنه حتى تستكمل ه
اك من يحاول باستمرار       ان هن الدين فقد اثير لغط آثير حول هذه القضية وخاصة في االيام االخيرة ، وآ

ذا           دين ، ورغم أن ه دة عن ال د الناصرآانت بعي ى أن مصر عب االلحاح المستمر ال يجد أي    االلحاح عل
دين او المساس        ة لالنتقاص من ال ة محاول صدى عند رجل الشارع العادي ، الذي لم ير في تلك الفترة أي
به ، بل على العكس آان صحيحا تماما بما اتخذ من اجراءات عملية لتثبيت قيم الدين الحنيف ولتدريسه ، 

ريم و رآن الك ة الق ة اذاع دارس ومحط اء الم ؤون والنش ى للش س االعل اء المجل ويراألزهر ، وانش تط
  ..االسالمية ، وبناء المساجد ، والكنائس ،  وغير ذلك من امور

ين ولعل السبب في        ين المثقف ى ب فمن الغريب حقًا أن يثور مثل هذا االدعاء وان يجد من بروج له حت
اد السوفيتي       ين مصر واالتح ربط ب ى       ذلك هو العالقات الوثيقة التي آانت ت دًا إل د أب م تمت ات ل وهي عالق

  . االيدلوجية او العقيدة 

زة      ى أجه يون عل يطر المارآس م يس ر المارآسي ول ق الفك م يعتن يوعيًا ،  ول ن ش م يك د الناصر ل فعب
االعالم ، ولم تكن في الصحف دعوة لنشر االلحاد أو نبذ الدين ، بل لعل األزهر مارس حقه في مصادرة 

ثًال            عدد من الكتب التي وجد ب ا م اء من األزهر من بينه ا علم ام به ا ق رأي ومعظمه داء ال ها تطرفًا في اب
د حسنين هيكل             ا محم رام يشرف عليه ان األه ره ، آ ود الشرقاوي وغي بعض آتب المرحوم الشيخ محم
ى دار       دين مشرفين عل اء ال د به وهو ليس مارآسيا وأشرف فترة على األخبار ، وآان فكرى اباظة واحم

ى دار           الهالل وآان انم مشرفين عل اوي وفتحي غ ال الحن الم وحلمي سالم وآم أنور السادات وصالح س
ى دار روز   التحرير وآان احسان عبد القدوس واحمد بهاء الدين وأحمد فؤاد وآامل زهيري  مشرفين عل
ى    اليوسف وتولى االشراف على دار األخبار آمال رفعت على واحسان عبد القدوس وتولى االشراف عل

ا   دار تمر تجربتهم م تس الم ول ين الع ود أم دين ومحم ي ال د محي ن خال ل م دودة آ دة شهور مح ار لم األخب
  .طويًال فقد ترآا االشراف على المؤسسة بعد فترة وجيزة وفي عهد عبد الناصر

اون      ى دار التع رفًا عل بيح مش د ص ان محم ن       .. وآ ؤوًال ع ات مس ن الزي د حس دآتور أحم ان ال وآ
ة اجهزة االعالم من اذاعة وتلفزيون فلم نسمع ان المارآسيين سيطروا عليها، بل لعل االستعالمات اما بقي

معظم المسؤولين عنها والالمعين فيها والذين يوجهونها هم الذين استمروا في اعمالهم حتى خرجوا ببلوغ 
  .السن القانونية لالحالة الى المعاش وبعضهم مازال يؤدي عمله
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  االعالم ا لشيوعي  

دين او    ولست ا دا عن ال عرف بالضبط ماهي الحجج التي يستند اليها القائلون بأن عبد الناصر آان بعي
د الناصر       ل عب لمة قب ان مصر الناصرية اتخذت موقف العداء من االسالم فمصرمسلمة وسوف تظل مس

  ...وفي ظل عبد الناصر وبعد عبد الناصر

ذ          اء الموقف ال ذا االدع ردد ه اق من ي ان في اعم ا آ ة االخوان      وربم د الناصر من جمعي ي اتخذه عب
ة   م يكن        . المسلمين والذين يظنون ذلك يبعدون آثيرًا عن الحقيق لمين ل ة االخوان المس الموقف من جمعي ف

ا   " لالخوان " سببه تدينهم او مناداتهم بالدين ولكن اسبابه آانت سياسية بحتة ، فقد سمح  ان تمارس عمله
ة نظر االخوان، فاالسالم          آجمعية دينية بعيدا عن السياسة  ى من وجه ى حت ر عمل وهو امر ثبت انه غي

دين ودولة مصحف وسيف ولم يكن تدخلهم في السياسة هو العامل الوحيد لضرب نشاطهم ولكنهم اتخذوا 
ى   التآمر وسيلة وجمعوا السالح ودبروا مؤامرات وآان هدفهم االنقضاض على النظام وقتله واالجهاز عل

  .قادته

ان   ا سريا              لقد آ ذخيرة وآونت تنظيم ر شرعية أعدت ال ين سلطة غي ين سلطة شرعية، وب صراعا ب
ؤامرات أمر    وجيشا مسلحا لالستيالء على السلطة وفي ظل اي نظام شرعى فان دفاعه عن نفسه ضد الم

  ...مشروع

دنا أ        د وج دافهم، فق ق اه دين لتحقي داء ال تعينون باع انوا يس لمين آ وان المس ب ان االخ ن الغري ن وم
ادي            ل يع ى االطالق، ب لما عل يس مس ة بعضها ل ة من دول اجنبي مؤامراتهم لها ابعاد خارجية وأنها ممول

  ..االسالم 

  :الرئيس حرك المد اإلسالمي 

آان جمال عبد الناصر يرى ان الشعب المصري مؤمن شديد االيمان متدين شديد التدين ولنسمع رأي  
أثرين  بفك   الميين المت رين االس د المفك د    اح ع عب ه االول م ن لقائ دث ع دما يتح لمين عن وان المس ر االخ

وم  ارس  ١٩الناصر ي ول    ١٩٦٨م ل يق ز آام د العزي دآتور عب و ال ن صحتى  : وه رئيس  ع ألني ال س
  :واسرتي الصغيرة بصوته الهاديء الدافيء ، ثم بادرني بقوله 

  ".دروس في غزوة بدر " لقد قرأت آتابك االخير 

ز ،          وفوجئت بذلك، فصدور ال ه عزي ة مضنية ووقت ه ثقيل ام التى علي ام، والمه اء باي كتاب آان قبل اللق
  :  ويتابع الرئيس قوله 

ى              ك عل يئا من اليسير ان تكتب ومن العسير ان تطبق ذل ك ش ول ل قرأت الكتاب آله ولكن اود ان اق
  ك تحبهموانت عشت في الجامعة بين زمالئك وتالميذ.. معاناة الناس شيء غير الكتابة.. الناس

راد               ا من اف ا بمشكالت التتوقعه ل وتلتقي فيه ى صبر طوي اج ال اهير تحت ويحبونك ولكن قضايا الجم
  .التنتظر منهم المشكالت والفارق آبير بين مايعلم االنسان ومايعمل به مما يعلمه

رين   : وتابع قوله ك ام االول انك   :وهذه تجربة اود ان تقوم بها في الحياة التنفيذية ولكن اود ان اقول ل
ك يصرفك عن هدفك         ر، فال تجعل ذل اون والخي ك ،    . فد تجد السوء ممن تنتظر منه التع اني ادعو ل والث

نحن بحاجة الى عمل طويل في آافة الميادين، وشعبنا طيب مؤمن، شعب وفي مخلص . فاقول اعانك اهللا 
  ..سفأربط نفسك دائما بالقاعدة وال تجعل حياة الكتب عازال بينك وبين النا

ان يعيش         د آ ه لق الرئيس الذي حرك هذا المد االسالمى في طهارته ونقائه وفي سماحته وفيض محبت
ى          ة عل ه اليومي ه في حيات ى تطبيق ى بساطته، وال االسالم في نفسه في زهده وتواضعه، في اعادة الدين ال

  .نفسه وعلى الناس 
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ه محافظا   ه اهللا        آان متخففا في طعامه، طاهرا في شرابه، وبيته واهل ي رحم د ذآر ل ه، وق ى عبادت عل
ادة السوفيت،               ات مع الق ان في مباحث ة وآ اد السوفيتي اقترب موعد صالة الجمع ه لالتح انه في زيارة ل
ؤدي     تعد وذهب ي ات ، واس اف المباحث ب ايق ه، فطل رون قدوم جد ينتظ ي المس ون ف ؤولون مجتمع والمس

  .الصالة مع اخوانه

ه       آان االسالم عنده اسعاد الناس  ان امل ع استغالل االنسان لالنسان آ ، ولهذا ترجم االشتراآية الى من
ر      .. ان يتعلم آل شاب وان تتزوج آل فتاة وان تتكون االسرة الصغيرة الهانئة ام االخي ه في الع وحبب الي

ة              ر الدول تاذ سامي شرف وزي اذا بالصديق االس وم الخميس ف ا في المكتب ي زيارة بيوت اهللا اآون جالس
  .ر الرئيس للمعلومات يخبرني بأن السيد الرئيس سيصلى الجمعة غدا في السيدة زينبوسكرتي

  

ام الحسين  مرات      وفي االسبوع التالي ادى صالة الجمعة في نفس المسجد وزار األزهر مرات واالم
ا    ة بفرشها وتهويته ام ضريح       .. وآان يوصي بتوسعة هذه المساجد و العناي ا ام ه يوم ومازلت اذآر وقوف

ارة بيت اهللا        ال اه لزي ذي دع ر موعد، اال الشوق ال ى غي ام    .. سيدة زينب وقد جاء الرئيس عل د وقف ام وق
ام         ى المق ه ال ة من عيني دوء ونظرة عميق ربالء   .. الضريح في خشوع ، وه ذآر آ ان ي دة   .. آ ربالء جدي آ

دم الطاهر   أ .. تراق فيها دماء بريئة ويضطر الى الوقوف فيها ليحول دون اراقة ال واء   و أس ل الصديق الل
رئيس    اور ال ا            : سعد الدبن الشريف ي رد اخى سعد انه يدة زينب في رئيس للس ارة ال اذا آانت مناسبة زي م

  . وموعد الزيارة.. رغبته الخاصة ، هو الذي اختار المسجد

  : صام رمضان وافطر الباقوري 

اقوري        د حسن الب ا   .. وشهادة ثانية من فضيلة الشيخ احم د الناصر    و مواقف الشيخ الب قوري من عب
د       -ولكننا نكتفي في هذا المجال.. وحكاية عبد الناصر معه طويلة.. آثيرة ال عب بشهادته حول موقف جم

ى     .. الناصر من الدين ان ال ديد االيم دينا ش الشيخ الباقوري يذآر آيف ان جمال عبد الناصر آان مسلما مت
ضان ورفض استخدام الرخصة الشرعية      حد انه في باندونج اصر على ان يظل صائما طوال شهر رم   

افطر في شهر رمضان            اقوري نفسه، ف التي تعطيه حق الفطر، وهي الرخصة التي استخدمها الشيخ الب
  .اعماال للحديث الشريف، بينما تمسك عبد الناصر بالصوم 

ا ن   : " يقول الشيخ الباقوري  ذي آن د ال ه في   حين بدأ شهر رمضان في مدينة باندونج فقد رأينا الجه بذل
ثم على مايقول رسول " فمن آان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر : " شهود المؤتمر وفي قول اهللا 
لم  ه وس فر " اهللا  صلى اهللا علي ي الس ر الصيام ف ن الب يس م ا الدب  " ل ذًا بالرخصة افطرت التزام و أخ

  .ن نؤتي عزائمهان تؤتى رخصة آما يحب ا.. إن اهللا  يحب: رسول اهللا في قوله الشريف 

ر االفطار بالسفر، وهو يستمع        ولكنه رحمه اهللا آثر الصيام، فرحت اشرح له مذاهب الفقهاء في تبري
ه اهللا    ال رحم يا      : الي في اصغاء شديد فلما فرغت ق بالد اندونيس ذه ال را من اهل ه د  ،    -ان آثي ومن الهن

ه   ومن باآستان ، وافغانستان، والصين وافريقيا، يزورونني في ا زل في ذي نن اذا رأوني مفطرا،    . لبيت ال ف
اس اليلتمسون االسباب،          لم يفطر رمضان، والن رئيس المس م ان ال ورجعوا الى بالدهم ، ذآروا لمن رآه
ا، ونحن مسلمون اصحاب             ال عن ا ان يق ا ولبالدن ر لن يس من الخي ذيعونها ول ولكنهم ياخذون بالنتائج، وي

  .يصومون اننا نفطر رمضان ، والمسلمون . سلطان 

رة، موصولة     : " ويواصل الشيخ الباقوري شهادته قائال  رة وآبي ان في جمال عبد الناصر جوانب آثي
ه                 ذين يرون ه، فال ال في ر تق ة خي ه، ولكل آلم ة تسبغ علي و اهل لكل صفة آريم د فه بعقل ذآي ونظر بعي

ذه الصفات ا          دمون لكل صفة من ه ا وصالحا اليع دًا، وزعيم ا،    شجاعا، ومصلحا، وقائ تند اليه صوال تس
  ".وشواهد تدل عليها 

  :مصر لم تكن قبل عبد الناصر
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د الدراسات         د معه اقوري عمي د حسن الب وهناك شهادة ثانية لجمال عبد الناصر من فضيلة الشيخ احم
  :االسالمية، قالها في اجتماع اللجنة المرآزية لالتحاد االشتراآي بعد وفاة عبد الناصر جاء فيها

د الناصر      ان الرجل الذي ال عب د جم ة عن د رأيت   .. يريد او االنسان الذي يريد المعونة يجد المعون وق
اال    ك م هذا المعنى وامرت به منه وانا يومئذ وزير االوقاف رأيته منه ونحن في باآستان يأمر آل من يمل

  .ان يعطي فقراء باآستان الذين آانوا يفدون اليه يطلبون منه ماال

ي     ورأيته حين خرج اهالي  ول ل ا شخصيا ويق روتين    : بور سعيد من بور سعيد يأمرني ان ل من ال تحل
  .واخرج وطف بالقرى مع من تشاء وعاون اولئك الذين ترآوا ديارهم واموالهم

  .هذا الرجل يبكيه الحزم وتبكيه الشجاعة ويبكيه االحرار ويبكيه الطامعون في سخائه وفي معونته

اهللا  سواق. ورجل العرب للعرب. تين هو رجل مصر لمصران جمال عبد الناصر في آلمتين صغير م ب
م     . الذي ال إله اال هو انني ال اتجاوز في هذا التعبير ان جمال عبد الناصر هو مصر   ال ل ل جم فمصر قب

ن مصر دماء  .. تك اء ومصاصي ال تغلين واالخس ة للمس ت مزرع امرين. آان تلبون دم . والمق انوا يس و آ
ى او ه ال ذهبوا ب ارلو الفالحين لي ر مونت آ ارلو وغي ي مونت آ امرون ف ي المصايف يق ا ف و آانت . رب

ان  . فلم تكن مصرا .. وتسلب العامل دمه.. مؤسسات المستغلين والمستعمرين في بلدنا تسلب الفالح دمه آ
ا  ة في      .. الزراع يزرع  وخيره للمترفين يتنعمون به في مصايف اوربا وغير اورب م يكن لمصري آلم فل

  . مال عبد الناصر مع اخوانه البررة ومع شعبه العظيم مصر حتى جاء ج

  :الدين اجباري 

د          ة لتأآي ه في النفوس واتخذ خطوات عملي دين، ومبادئ آان عبد الناصرحريصا على ان تغرس قيم ال
دارس  آانت          .. هذا الحرص درس في الم ة ت ادة اجباري دين م ا ان ال وعرفت مصر ألول مرة في تاريخن

  . لذلك لم يكونوا بهتمون بها .. حن فيها الطالبتدرس من قبل واليمت

د               ة او يرسب فيعي ى السنة التالي ل إل ا الطالب فينتق نجح فيه ادة يمكن ان ي دين م و ال وجعلت ثورة يولي
ية نة الدراس نشء .. الس وس ال ي نف دين ف ام بال و االهتم ة نح وة هائل ذه خط ت ه ي .. وآان ك  ف م ذل حيث ت

المي       و.. مختلف مراحل التعليم العام داخلى والع تويين ال ى المس ؤتمر االسالمي عل .. انشأ عبد الناصر الم
المي       الم االس اء بالع المي، وللق ر االس ر الفك عى لنش ره، ويس المي ونش راث االس اء الت ى احي ل عل فيعم

وفي عهد عبد الناصر صدر قانون بتحريم  .. وامداده بكل المعلومات والمطبوعات الصحيحة عن االسالم
  . نعه القمار و م

 ١١وفي عهد عبد الناصر، وبعد اعالن االشتراآية ارتفع عدد المساجد الرسمية االهلية في مصر من  
الف مسجد اي انه بنى خالل سنوات حكم عبد الناصر في مصر مساجد تساوي عدد     ٢١الف مسجد الى 

د عبد الناصر الول  ووصلت المعاهد الدينية واالزهرية في عه.. المساجد التي بنيت في تاريخ مصر آلها
ووصلت البنت الول مرة الى التعليم الديني حيث افتتحت   .. ال المحافظات فقط. مرة الى عواصم المراآز

يظ         ابقات لتحف ين من المصاحف واقيمت مس ا مالي الول مرة في مصر معاهد ازهرية للفتيات وطبعت له
د الناصر   .. القران الكريم ا عب ى مساحة       وفتحت  لذلك  مدارس مختلفة وانش ة البعوث االسالمية عل مدين

ة يتعلمون في مصر     ة      .. ثالثين فدانا تضم طالبا قادمين من سبعين دول ة آامل ا اقام بالمجان ويقيمون فيه
ة        ة آامل ى مدين ة وتحول رواد االزهر ال ز  .. بالمجان ايضا وقد زودت المدينة بكل االمكانيات الحديث وقف

  .افعدد الطالب في المدينة الى ستة اضع

اريخ قضائنا المزدوج     د      . وقضى عبد الناصر على وصمة في ت اء القضاء الشرعى وتوحي ك بإلغ وذل
يهم     .. القضاء م واالستماع ال اء به وآان عبد الناصرحريصا على تكريم علماء الدين، وحريصا على االلتق

  ..وآلما عقدوا مؤتمرًا التقى بهم وتحدث اليهم
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اسمها جامعة االزهر، حافظت على االزهر القديم، واضافت .. قةواقام عبد الناصر جامعة حديثة عمال
دين    ا يدرسون ال ا ضد       . اليه آليات جديدة تختلف عن آليات الجامعات بان طالبه ه حرب ك آل ان ذل فهل آ

  .االسالم وموقفا منه، ام ان العكس صحيح تماما

  

  :تطوير االزهر ثورة جديدة 

اة العرب       آان االزهر من اهم القطاعات التي تعهدت د في حي اريخي الرائ ه دوره الت ها الثورة، لتحفظ ل
ه سبع مرات ونصف               اه، فضاعفت من ميزانيت ده وترع ى االزهر تتعه دها ال ورة ي والمسلمين، مدت الث
ة في مختلف انحاء مصر، وتضاعف         د الديني ليزداد نوره اشعاعا ورسالته قوة وانشأت مزيدا من المعاه

د في     مرات، وامتد ٥عدد المعاهد  اقيم معه ا ف ت المعاهد التابعة لالزهر من داخل الجمهورية الى خارجه
  .وتوسعت في المناهج الثقافية. وادخلت فيه دراسة اللغات االجنبية. مقديشيو بالصومال وفي دار السالم 

ازيق   ا والزق يوط وطنط ي اس ر ف ة االزه روع لجامع ام، وانشئت ف يم الع ي التعل ا ف ادت مثيلته ى آ حت
الم االسالمى  والمنص ا مضى محاوالت       . ورة تضم ايضا طالبا وافدين من انحاء الع د قامت فيم وآانت ق

ى الصحيح     -الى عهود مختلفة ذ ال م تنف ع صوت   . الصالح االزهر ولكنها آانت محاوالت قاصرة ل وارتف
الخطوة    ة  آثير من المفكرين يطالبون بتطوير االزهر ابرزها صوت الدآتور طه حسين فيما اسماه ب الثاني

ر         رر الفك ه ويح ي مكانت بابه ويعل ر ش د لألزه امل يعي ذري ش ن اصالح ج د م ه الب ورة ان ت الث وادرآ
االسالمي من اتجاهات منحرفة وشوائب دسها في دروبه المستعمرون واالسرائيليون عن قصد وسوء نية 

روح االسال         لمين وال ين المس اهيم التي زيفت لتباعد ب ة الصافية   على مر السنين آما يصحح المف مية النقي
دوره              ى يستطيع رجل االزهر ان يسهم ب ة حت ة والعربي وم الديني ى حصيلة العل ويضيف علوما اخرى ال

ة  ة    .. آامال في جوانب الحياة المختلفة لمجتمعه المتحرر خاصة والمجتمع االسالمى عام وفر لالم ى يت جت
ة    ة آفاي ة تشارك في مجاالت       نوع من الخبرات التى تملك الى جانب العقيدة الواعي ة وعلمي ة ومهني عملي

  .العمل في نفس  الوقت الذي تدعو فيه إلى سبيل اهللا بالحكمة والموعظة الحسنة

  :يهدف الى عدد من المباديء من بينها١٩٦١ومن هنا صدر قانون االزهر الجديد عام 

ان يظل االزهر   . ان يبقى االزهر ويدعم ليظل اآبر جامعة اسالمية واقدم جامعة في الشرق والغرب   
  . آما آان منذ اآثر من الف سنة حصنًا  للدين والعروبة

ا يمكن من              ●  دين  ويتسلحوا بكل م وم ال ايمكن تحصيله من عل ى آل م ان يخرج علماء حصلوا عل
  .اسباب العلم والخبرة للعمل واالنتاج في آل مجال من مجاالت العمل واالنتاج 

ه و ●  دود بين واجز والس تحطم الح ين   ان ت وارق ب زول الف رى وت يم االخ د التعل ات ومعاه ين الجامع ب
  .خريجيه وسائر الخربجين في آل مستوى ، وتتكافأ فرصهم جميعا في مجاالت العلم ومجاالت العمل

ة     ●  د االزهرب ة االزهر والمعاه ان يتحقق قدر مشترك من المعرفة والخبرة بين المتخرجين في جامع
ا       وبين سائر المتعلمين في الجام از به ة التي يمت ة والعربي عات االخرى مع الحرص على الدراسات الديني

  .االزهر منذ آان ليتحقق لخريجي االزهر الحديث وحدة فكرية و نفسية من ابناء الوطن

  ..ان توجد الشهادات الدراسية والجامعية في آل الجامعات ومعاهد التعليم في مصر● 

ات الطب رة آلي ي االزهر الول م ى جانب  وانشئت ف امالت واالد ارة إل ة  والمع ة والزراع والهندس
  .الشريعة و الدين، واللغة العربية: الكليات القديمة

دين  بة لل ى اصالته ودوره بالنس ا عل د ظل محافظ ة وفي نفس الوقت فق ة حديث واصبح االزهر جامع
  ..واللغة العربية
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دين و ي         ا في الهندسة وفي ال ا عالم ًا  في الطب وفي       واصبح االزهر يخرج مهندس ًا عالم خرج طبيب
الم مبشرين باالسالم        زوا الع الدين واصبح المهندس والطبيب المتخرجان من جامعة االزهر يمكن ان يغ

  .معرفين به في مواجهة الحمالت التبشيرية الغربية.. الذي د رساه

  

ة          ذه المهم ثال لنشر االسالم فه ا م ى افريقي ذهب ال ل     لم يعد رجل الدين هو الذي ي ا طبيب يقات وم به يق
ه      دعو الي ه، وي ة في التعريف      .. المرض ويؤدي خدمة، وينشر االسالم  ويعرف ب وهي الصورة المتقدم
  .بالدين التى غزت بها الدول االستعمارية آثيرا من البالد المتخلفة

ى مختلف م    ات عل راحل  ودخلت الفتاة الول مرة في التاربخ االزهر، انشئت معاهد ازهرية دينية للفتي
ة االزهر    ة لجامع ة     . التعليم االعدادية والثانوية آما انشئت آليات للفتيات تابع ة واخرى نظري ات عملي آلي

ه والتي يمكن في نفس الوقت        لتمد المجتمع المسلم ، باالم المسلمة، وبالمرأة الفاهمة لدينها المحافظة علي
  .المختلفةق العمل في المجاالت يان تؤدي دورا في خدمة مجتمعها عن طر

  . العلماء واالزهر الجديد

د ان               بابه بع ه الصحيح وجددت ش دة، وضعت االزهر في مكان ورة جدي ة ث آان تطوير االزهر بمثاب
دني   يم الم ى التعل ه ال اس عن ام  .. انصرف الن لمين ع اء المس ؤتمر لعلم ي مصر اول م ع ف دما اجتم وعن

وة ا    ١٩٦٤ ديره للخط جل تق ه يس رره ان ا ق رز م ن اب ان م دة   ؟ آ ة المتح ة العربي ذتها الجمهوري ي اتخ لت
الخبرة             العلم وب زود ب دين الم داد رجل ال ى الطريق الصحيح الع ا خطوة عل للنهوض باالزهر ويرى فيه
دير آل          ان تطوير االزهر، موضع تق انية ، و آ ة واالنس الفنية والعملية التي تمكنه من اداء رسالته الديني

ول         رجال االزهر الواعين ، وعدد من الم انون فيق ى الق ق عل ات يعل د حسن الزي فكرين االسالميين، فاحم
ن ،   ) ١( ر دي وما آان للجسد ان يعيش بغير روح وال  للرآب ان يرى بغبر نجم ، وال للثورة ان تبلغ بغي

ة وتبسط             ل وتصنع الصاروخ وتنشر المعرف زرع الصخر وتقهر الني د وت ين الحدي فإنها استطاعت ان تل
اة في الضمائر     الرخاء ولكنها الت ستطيع بغير الدين ان تصنع التقوى في القلوب الغلف وال ان تبعث الحي

االزهر وان   الميتة لذلك رأت قيادتها ان المجتمع الثوري الجديد اليصلح اال بالدين وان الدين اليتجدد اال ب
واه   االزهر متى استكمل اداة التعليم وساير حاجة العصر، نهض بالشرق نهضة اصيلة حرة تن     أ من ق . ش

وتقوم على مزاياه وتتغلغل في اصوله، الن ثقافته المشتقة من مصدر الوحي وقانون الطبيعة متى اتصلت 
ة شرعه     ه، وآفاي بتيار الفكر الحديث ، وتفاعلت هى وهو فيكون من هذا التفاعل ما يريد به اهللا تجديد دين

  .، وادامة ذآره 

د،  . فهومه وتوسع افقهرأت الدولة اذن ان تطور االزهر، وتصحح م وتبعد مداه فسنت له القانون الجدي
ا و يحرر الفكر                 د في علمائه ة محم ل ام ه انشاء مجمع علمي للبحوث االسالمية يمث ا سن في و آان مم

وال     .. االسالمى من التقليد االعمى والتسليم العاجز ة، واالم ويطهر السنة المحمدية من االحاديث المكذوب
ة             و يطور ا. المسلوبة ذاهب الباطل دة من الم غ الرسول، وينقي العقي زل اهللا ، وبل ا ان لشريعة في حدود م

نهج    والبدع الضارة، وينشر االسالم الصادق الصافي على الناس في معرض واضح، ومظهر جاذب، وم
  .قويم

اة ،         ث الحي تهدفت بع ا اس ر انم وير االزه ى تط دامها عل ورة باق ى ان الث د البه دآتور محم ول ال ويق
اء في              وا تئناف البن ا استهدفت اس ة ، آم دعوة والدراسات االسالمية والديني د في نشاط ال لحرآة من جدي

راث من شوائب      ذا الت امجاد المسلمين بعد احياء تراثهم الديني ، والعلمي واالنساني ، وتصفية ما علق به
  . في نظريتهم للحياةنتيجة لعنف اصابات المسلمين في وحدتهم وترابطهم آما اصابهم في تفقههم ، و

داخل او        ة في ال ة اوعلمي ة تعليمي ا لهيئ لم يقصد هذا القانون بهذا التنظيم الجديد ان يجعل االزهر حاآي
وق في              انوا اصحاب التف ام آ ام مجدهم وعزهم ، اي ه المسلمون اي ان علي ا آ الخارج، بل قصد ان يعيد م
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انية     ملكات العلوم المختلفة سواء في علوم القرآن والحديث  ة واالنس وم العقلي ة او العل او علوم اللغة العربي
ى          .. والعلوم الطبيعية والرياضة ة عل ادة العلمي ة والري ة الفكري د االمان لمين عه د للعرب المس قصد ان يعي

نهج البحث    د وم الفكر الحر الرائ ؤالء ب د ه ن حيث تزوي رهم م ي صالتهم بغي ا عرف ف ل عم نحو اليق
  .المستقيم 

م    ان من أه ة          و آ ى الدراسة العميق وفر عل ا البحث والت اط به ة التى ين وين الهيئ ادة تك ه اع ى ب ا عن م
ن         اة م روف الحي ه ظ دفع الي ا ت كالت وفيم ن مش م م رض له ا يع الرأى فيم لمين ب د المس لية لتزوي االص
اتهم في              ه طاق زود ب ه نفوسهم وتت ئن ب ه اسالمهم وتطم ا ينصح ب ى م ضرورات تحتم علميم الوقوف عل

  ".نحو العمل المستمر ونحو المحافظة على الكرامة والسيادة الحياة 

احثين المتخرجين    واذا قضى هذا القانون في تكوين مجتمع البحوث االسالمية بان يضم الى العلماء الب
رين     احثين اخ اء وب ا وعلم دها العلي ة ومعاه ات الجمهوري ي جامع رجين ف احثين متخ اء ب ي االزهرعلم ف

ه      عرفوا في العالم العرب رأي فإن ر واصالة ال ة      ى االسالمي بسعة االفق وعمق التفكي ذلك رغب م يقصد ب ل
ك                ل مع ذل ة ب ة واالتجاهات المتنوعة في المعرف ات المختلف فحسب في ضم عناصر من اصحاب الثقاف
تنيرين من         اء المس لمين والفقه اء المس ه وضع العلم رغبة في احياء سنة السلف وتمهيدا لبعث ما آان علي

د اهللا              اجماع ف د عب دآتور محم رأي في قضية من القضايا او مشكلة من المشاآل ويصف فضيلة ال ي ال
ة                اره الهيئ االزهر باعتب ة ب ورة المؤمن ة من نفحات الث ه جاء نفحة آريم انون تنظيم االزهر بان ماضي ق

ة            ه ونشره وتحمل امان راث االسالمي وتجليت ى حفظ الت وم عل رى التى تق الة   العلمية االسالمية الكب الرس
ن           ة االم ر وآفال دم البش ي تق الم ودوره ف ار االس ة اظه ى حقيق ل عل عوب وتعم ل الش ى آ المية ال االس

  . والطمأنينة للناس في الدنيا واالخرة

انون تطوير االزهر       ا لق ورة وفق اما مجمع البحوث االسالمية وهو من الهيئات الجديدة التي أنشأتها الث
ة          بحيث يضم علماء من مختلف أنحاء    ة واالجتماعي رأي في المشكالت المذهبي ان ال الم االسالمي لبي الع

ه سوف               د اهللا ماضي ان د عب دآتور محم ا ال ول عنه لمين فيق ين المس رأي ب د ال دة وتوحي التي تنصل بالعقي
د           ى توحي يلة ال ذه المشارآة وس ى ماضيها االصيل وتكون ه الة االسالم إل ودة برس ا والع يتسنى وجوده

  .رور التفرقة آما تكون مظهرا لوحدة االسالم والمسلمين الراي واتقاء ش

  :رأي عبد الناصر في الدين 

ادي     ة وين ان من اهم مايميز فكر عبد الناصر انه في الوقت الذي يصر فيه أن يطبق االشتراآية العلمي
د  كلة اب ن المش م تك ة ول ة هائل وة تقدمي ده ق ان عن ماوية فاالدي ان الس ان باالدي د االيم ا يؤآ دين و به ي ال ا ف

رات           المشكلة آانت دائما في قوى الرجعية التي تحاول ان تستغل آل شىء لمصالحها وتحتكر آل الخي
ا دافها... لمنفعته ة اه ه لخدم دما حاولت ان تجعل مبادئ دين عن ك بال د فعلت ذل ه ... وق اهللا جلت حكمت . ف

  . خرةوضع الفرصة المتكافئة امام البشر للعمل في الدنيا والحساب في اال

عادته وان   "  ان وس تهدفت شرف االنس انية اس ورات انس ت ث ا آان ي جوهره ا ف ماء آه االت الس ورس
  " .واجب المفكرين الدينيبن االآبر هو االحتفاظ للدين بجوهر رسالته 

وان جوهر الرساالت الدينية اليتصادم مع حقائق الحياة وانما ينتج التصادم في بعض الظروف من    " 
ع محاوالت الرجع ه تتصادم م يرات ل ك بتفس دم وذل ة التق ه وروحه لعرقل دين ضد طبيعت ة ان تستغل ال ي

امية  ة الس ه االلهي ي ارادت      ... حكمت ة الت ن الرجعي ة ،  ولك الة تقدمي ان ذات رس ع االدي ت جمي د آان ولق
ه      تمس في دين، وراحت تل احتكار خيرات االرض لصالحها وحدها ، اقدمت على جريمة ستر مطامعها بال

  .. يتعارض مع روحه ذاتها لكي توقف تيار التقدمما

وان جوهر االديان يؤآد حق االنسان في الحياة وفي الحرية ، بل ان اساس الثواب والعقاب في الدين "
  ... هو فرصة متكافئة لكل انسان 
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رضى  ان آل بشر يبدأ حياته امام خالقه االعظم بصفحة بيضاء يخط عليها أعماله باختياره الحر، والي
  ".١"الدين بطبقية تورث عقاب الفقر والجهل والمرض لغالبية الناس، وتحتكر ثواب الخير لقلة منهم 

ك    ن ذل د م ى ابع دين ال ه لل ي رؤيت د الناصر ف ذهب عب ل  ... " وي اواة بك ن المس ة ودي ن العدال و دي ه
ه، ي    ... معاني ي ه تراآية الت ادىء االش ورة وضعت المب ان اول ث المى آ دين االس ة  ان ال خاصة بالعدال

  .والمسا واة 

دين   "  ة لل اهيم الخاطئ د الناصر المف رفض عب الة    ... وي ه الص ى علي دقة ، النب ط الص يس فق دين ل فال
دما     ة فعن ذ البداي والسالم آان يعتبر االموال ملكًا للمسلمين جميعا ولقد آانت رؤية عبد الناصر واضحة من

ى الشعب المصري         يسترجع  جذور نضال الشعب المصري يرى ان مرح.  د مرت عل ؤثرة ق ة م ة هام ل
دى     ى ه دان الروحي ، وعل ر والوج ن الفك دًا م ًا جدي ذي صنع للشعب ثوب تح االسالمى ال ذ الف دأت من ب

انية   . مبادىء محمد عليه الصالة والسالم قام الشعب المصري بأعظم االدوار دفاعًا عن الحضارة واالنس
ذا   وانه تصدى لغزو استعماري بربري جاء مس تترًا وراء صليب المسيح ، وهو أبعد مايكون عن دعوة ه

ان االزهر      . المعلم العظيم  ة و آ ًا حصنًا للمقاوم ويشيد عبد الناصر بدور االزهر الشريف الذي آان دائم
زاة    ة للغ ة     .. الشريف يحمل مشعال يضيء الطريق حرية واستقالال ومقاوم دين والوطني ين ال اط ب واالرتب

وآل انتفاضة منهما إنتفاضة وطنية ، وفي الحقيقة نداء للحرية .. دعوة منهما دعوة دين وثيق ومتين فكل 
  .، احدهما من نور اهللا والثاني من انعكاس هذا النور على ضمائر البشر

ا  .. وشريعة اهللا.. ان العدالة هي الشريعة هللا ر ارث ابى  .. شريعة العدالة تابى ان يكون الغنى ارثا والفق ت
ًا محرومين من آل شيء وفي       أن تكون طب قة تتمتع بكل خيرات هذا البلد وان يكون مجموع أبنائه جميع

انوا يملكون    .. خدمة هذه القلة القليلة ون   ٥٠٠خمسة االف شخص طبقت عليهم القوانين االشتراآية آ ملي
  .هذا وتأباهترفض .. شريعة اهللا .. شريعة العدل.. مليون قد اليملك عشر هذا القدر ٢٨جنيه وآل الشعب 

ه الصالة والسالم آانت اول        د علي ا محم االسالم في أول أيامه آان دولة اشتراآية ، الدولة التي أقامه
ام      دولة اشتراآية ، والنبى محمد اول من ذه االي أميم في ه ه      . طـبق سياسة الت ا حديث عن النبي علي وهن

ح    " اء والكأل والنار الم: ان الناس شرآاء في ثالث : " الصالة والسالم يقول فيه  بعض ايضًا المل وقال ال
ادة يرعون        .  م ع اء ، انه معنى هذا انه في هذه األيام آانت المقومات االساسية للمجتمع هي الرعي والم

اء     .. ويحتاجون الماء والكأل  اجون الم ة ، يرعون ويحت أميم اليختلف   .. وهذه االشياء آانت حاجة هام الت
  " عن هذا في شيء 

ى  واالسالم ية ال وة قدس الة االسالم دع تعمار وأن رس ة ، ضد االس ورة تقدمي د الناصر ث ر عب ي فك ف
نزلت تطلب من البشر في آل مكان وزمان ، ان يرفضوا استغالل شعب لشعب واستغالل طبقة .. الحرية
  .وتنادي بمساواة بين الناس في العدل .. واستغالل انسان النسان .. لطبقة

ر   -وذلك معناه "  ر شك    بغي بس وبغي ة لالستعمار      -ل ة معادي الة االسالم بالطبيع الة  .. ان رس وان رس
  "االسالم بالطبيعة معادية لالستغالل الرأسمالي 

ا النضالية    ا   .. ان االمة العربية تعتز بتراثها االسالمى ، وتعتبره من أعظم مصادر طاقته وهى تطلعه
وح االسالم على انها قيد يعيد الى الماضي وهى الى التقدم وترفض منطق هؤالء الذين يريدون تصوير ر

ة               املين مع مطالب الحري ى توافق وانسجام آ تقبل عل ام المس ى اقتح دفع ال ترى أن روح االسالم حافز ي
ا المحددة        ين قوته رى اي تعارض ب ك فهي الت .. السياسية والحرية االجتماعية والحرية الثقافية  وفوق ذل

  .مع االمم االسالميةوبين تضامنها القلبي واالخوي 

راه بحق             .. اى ان االمم العربية ل ت ًا ضد التطور ب رى في االسالم عائق ة الت ة والتقدمي ا الثوري بقواه
  " وايمان دافعا الى هذا التطور
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  االشتراآية العلمية والدين  

ل ان االشتراآية التي      .. عبد الناصر يرى ان االسالم اقام اول دولة اشتراآية  م  يق ه ل ا   ولكن ادي به ين
المية  تراآية اس ا ليست   "اش ق وتجربتن ة او التطبي دلت التجرب تراآية او تب لت االش ذا إذا فش ى ه ألن معن

  "جامدة وليست منقولة ، معنى هذا ان يفشل االسالم فلماذا نعرض االسالم لمثل هذا 

ة االشتراآية  " اشتراآية عبد الناصر اشتراآية علمية وهو يفسرها قائال  ا     قيل أن آلم ي انه ة تعن العلمي
ذا الكالم    ه   .. من الكفر وانها مارآس و سمعت أنا هذا الكالم ، واظن منكم ناس آثيرين سمعوا ه ي إي يعن

هذا الكالم ان دل على شيء  .. وان احنا اشتراآية عربية وما احناش اشتراآية علمية ..  اشتراآية علمية 
وا  .. ول بتوع الكورة بيخسروافيدل على مغالطة يعني لما نفتح الجرايد الصبح نق علشان يكسبوا الزم يلعب

ة   ة علمي ة    .. بطريق ة علمي نجح الزم يمشي بطريق ليمة   .. آل واحد علشان ي اوزين اشتراآية س ا ع إذا آن
  "ناجحة الزم تكون علمية ، والعكس للطريقة العلمية هي طريقة الفوضى

اش ان      فاحنا اشتراآيتنا علمية قائمة على العلم ، اشتراآيتن"  ى الفوضى ماقلن ة عل ا علمية وليست قائم
دين  . احنا اشتراآية مادية ومقلناش ان احنا مارآسية  دين    .. ومقلناش ان احنا خرجنا على ال ا أن ال ل قلن ب

  " . بتاعنا دين اشتراآي وان االسالم في القرون الوسطى حقق اول تجربة اشتراآية في العالم 

د الناصرمع أعضاء ا اء لعب ي لق د االعضاء  وف ر أح زة يثي اهرة والجي افظتى الق ة لمح لمكاتب التنفيذي
ذا االمر مرات والينقصني إال          م في ه ه سبق ان تكل موضوع االشتراآية والدين ويوضح عبد الناصر ان
اس   د ن تجد من يتشكك واليصدق ، اذ يوج ذا س م ه ك ورغ ى ذل م عل ة وان اقس ة القلع ى مئذن الصعود ال

داً    دون التصديق اب اعهم الن قصدهم هو التشكيك في الوضع الموجود            اليري دة من اقن اك فائ وليست هن
  .وألن مصلحتهم الشخصية تتنافر مع االشتراآية 

ا الصالة    .. هل حجرنا على الدين "ثم يتساءل عبد الناصرعن سبب التشكيك  العكس  .. ال.. هل منعن ب
يترتب عليها النجاح والرسوب في االمتحان     جعلنا ندرس الدين اجباريًا في المدارس جعلناه مادة أساسية 

  .آخر هذه المواضيع.. آذلك نبني الكثير من المساجد وزاد اهتمامنا بالجامعة األزهرية 

ذا     "  ى ه دارس ، معن في البالد الشيوعية، لم يقضواعلى الدين ، ولكنهم اهملوا الدراسة الدينية  في الم
الوالد   القضاء على هذه الناحية في االجيال الجديدة تدريجيًا ، واالمر عندنا بالعكس ، فنحن ندرس الدين ل

ك   .. في المدارس  لكن جوهر الموضوع االن    .. لو آنت منعت دراسة الدين آان لهم ان يسألوني عن ذل
  "هو ان هناك بعض الناس يريدون أن يتخذوا من الدين ذريعة ضد االشتراآية 

ة     وعندما نقرأ الدستور الشيوعي نجد ان فيه س ك اي مصلح اال الموافق دأ اليمل بعة عشر او عشرين مب
فهل نستغل الناس لنثبت للعالم اننا لسنا شيوعيين واننا أصحاب دين ..  هل معنى هذا انك شيوعي .. عليه
د الناصر            ..  ة ، ولكن عب تراآيتنا اسم االشتراآية العربي ى اش ق عل رح ان نطل ود احد االعضاء ليقت ويع

ه في            يرفض فالميثاق نص ع ا هو منصوص علي ا بخالف م ة واليمكن ان نجعله ا اشتراآية علمي لى أنه
  ".الميثاق ، وليس هناك ما يوصم االشتراآية العلمية بالكفر 

  " . الميثاق لم  يقل انها اشتراآية عربية، و لم يقل انها مارآسية وال لينينية " 

حلف االسالمى ليس لدينا ما نخفيه بكلمة وعندما تقول اشتراآية عربية يكون شأنك شان من يقول بال" 
  ".االشتراآية العربية فنحن واضحون آل الوضوح 

ع استغالل             "  ام لمن وم من االي ا ستوصلنا في ي ك بكل بساطة أنه ى ذل ثم ان اشتراآيتنا متطورة ومعن
ى القضاء   نحن ننظر الى هؤالء ، ونعمل ع  .. االنسان لالنسان منعا آامًال ، هل نحن وقد واتننا الفرصة ل

  ".لم يخلقنا لكي يستغل احدنا االخرعلى استغالل االنسان لالنسان ، هذا يتمشى مع العدل و الدين الن اهللا 
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ومى وتنظيم     ا الق ا ، ودخلن ادة انتاجن ا هو زي ذي يوصلنا اليه د ال بيل الوحي تراآية، والس ذه هي االش ه
ا  اء استغالل         انفسنا، انا ذآرت لك ان أملي قبل وفاتى ان ارى البلد به ذا انته ى ه يس معن ة خدم ، ول ازم

  ".االنسان لالنسان وانما معناه ان مرحلة من مراحل االستغالل قد انتهت 

د يختلف           " ى استغالل االنسان ولكن التطبيق االشتراآي في آل بل االشتراآية عموما هي القضاء عل
ى اس         ة عل اس تحب تسميها االشتراآية العربي ه ن ا طابع     عن البلد االخر وفي اس ان دي هي اشتراآية له

اص ة     . خ تراآية عربي ش اش تراآية وم ى لالش ق عرب ى تطبي ى ه ا رأيي تراآية  .. وان ه اش د ان في واعتق
  ". واحدة

  :فتوى علماء المسلمين

ي        اهرة ف ي الق وا ف ذين اجتمع لمين ال اء المس رارا لمؤتمرعلم ذآر ق ا ان ن د ايض ن المفي ون م د يك وق
  . ائمة علماء المسلمين من آل انحاء العالم  مؤتمرهم االول، وشارك فيه

اع   نذآر هذا القرار ليس دفاعا عن عبد الناصر، وال عن ثورة يوليو ولكن توضيحا لما استقرعليه اجم
د دراسة مستفيضة                ؤتمر بع رر الم د ق لمين فق ين المس اة المالي ة تمس حي ألة هام لمين في مس علماء المس

والملكية الخاصة من الحقوق التي قررتها الشريعة االسالمية وآفلت   . ان حق التملك " لموضوع الملكية 
اء االمر في آل       حمايتها، آما قررت ما يجب في األموال الخاصة من الحقوق المختلفة وان من حق اولي
ة ، وان        ة ، وتحقيق المصالح  الراجم ل درء المفاسد البين بلد، ان يحدوا من حرية التملك بالقدر الذي يكف

ا الشبهة     اموال  وال التي تمكنت فيه ا      .. المظالم ، واالموال الخبيثة ، واالم ديهم ان يردوه ى من في اي عل
ي مواضيعها ، وان    ا ف ر ليجعلوه اء األم وا صادرها اولي م يفعل إن ل ة ف ى الدول دفعونها ال ا ، وي ى اهله إل

ا يفي بتحقيق المص            وال الخاصة م ى االم ة ، وان  الولياء االمر ان يفرضوا من الضرائب عل الح  العام
ى شيء اخذ من       ة ال المال الطيب الذي أدى ما عليه من الحقوق المشروعة اذ ما احتاجت المصلحة العام
ى        ر، وعل اء االم صاحبه نظير قيمته يوم اخذه ، وان تقدير المصلحة العامة وما يقتضيه هو من حق اولي

  ".ما يرون المسلمين أن يسدوا اليهم النصيحة ان رأوا في تقديرهم غير 

أميم   .. واخيرا هل في هذا القرار من علماء العالم االسالمى ما يدرأ شبهة ان ماقام به عبد الناصرمن ت
م   .. لمصلحة جميع الشعب ، انما هو عمل اليتنافى مع الدين واليتعارض مع تعاليمه السمحاء  ا يه ام ان م

ه و      د الناصر، وسمعته ، وانجازات د عب ه البعض ليس اال تشويه عه ر     .. أعمال ة ، وغي بكل الطرق الممكن
.. وشعبنا متدين ، وربما آان اللعب على وتر الدين ، حساس لدى تلك الجماهير العربية المؤمنة.. الممكنة

دا ة جي اهير تعرف الحقيق دة .. ولكن الجم ا قالت جري يحيين آم م يكن متعصب ضد المس د الناصر ل فعب
ه ألغى القضاء ال ه ان ي نسبت الي ي الت ذه هي  وطن لما متعصبا وآانت ه ان مس ه آ شرعي خصيصا الن

ى  اء القضاء المل دة اللغ ة الوحي د  . الطريق ة ان عب م الديني ي مجالته لمون ف ول المس ي نفس الوقت يق وف
لم  .  الناصر آان بعيدا عن االسالم  ادة القضاء     .. وآان يريد ان يهدم آل ما هو مس ون يطالبون باع االول
يلة             الشرعي خاصة بعد ان حكمت م يجدوا وس ة ول زوج بالثاني ان من حق المسيحي يت احدى المحاآم  ب

واالخرون يريدون ان . للطعن في قرار الغاء المحاآم  سوى ان ينسبوه الى العهد الفاسد المسلم المتعصب
ى     اء عل ان بن ينتقموا لحل جمعية االخوان المسلمين ، ولم يجدوا سوى االدعاء الكاذب بأن حل جمعيتهم آ

ك     تمث ذين اضيروا في ذل يليات ، واعمال مدبرة الن الحكم آان ضد الدين والمتدينين واغلب هؤالء من ال
د الناصر        .. العصر  ا عب ام به ة التي ق فشوهوا آل شيء حتى انكروا عشرات االعمال الضخمة والعظيم

  . من اجل تثبيت قيم الدين والحفاظ عليه 

  

ا ساخرة من هؤالء وهؤالء       .. ا الحقائقيقيني ان الجماهير تعرف بوعيها وبادراآه ا تهز آتفيه .. وانه
د    ل عن بع ا قي ا مهم ونها واقع م يحس اس وه ي ضمير الن ه ف د الناصر وأعمال تقرت منجزات عب د اس فق
اهير    بعضها عن الدين، فان الناس تتمسك بها ، وتعرف ان آل ذلك يقال ألهداف معينة ضد مصالح الجم
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عبد الناصر من ان الرجعية التي ارادت احتكارآل شيء لصالحها ، تحاول   والناس يعون جيدا ما قاله .. 
ان تستغل الدين ايضا ، وتتخفى وراءه ، لتمارس اشد أنواع الشرور ، وهو استغالل االنسان لالنسان ،      

.. وضد االخالق   .. وضد مصالح الشعب  .. واالثراء عن طريق غير مشروع  وهذا ضد مصالح الناس 
  . و ضد الدين من أجل ذلك فه

  . استغالال ونفاقا وآذبا وقتال واجراما .. وضد آل ماهو يعادي الدين .. وآان عبد الناصر مع الدين 

  

***  

   

  

   

 

 


