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اإلخوان المسلمون: 
التمكين بين النظرية 

والتطبيق
سامح عيد  

ما ُعرف عن الإخوان، قبل ثالث �سنوات، اأنها جماعة 
نظام  من  بدءًا  الأنظمة  بكل  وا�سطدمت  امللكية  عهد  يف  ن�ساأت 
امللك فاروق وكذلك عبدالنا�سر وال�سادات وح�سني مبارك. واأنها 
عدد  واأعدم  دومًا  بها  التنكيل  ومّت  الإ�سالم،  اإىل  تدعو  جماعة 
كبري من قادتها، اأ�سهرهم: �سيد قطب �ساحب »يف ظالل القراآن«، 

وامل�ست�سار عبدالقادر عودة.

(قيادي �سابق يف جماعة الإخوان امل�سلمني.  (
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ا �كان يظهر زعما�ؤها اجلدد اأمثال: ع�سام العريان   اغتيل موؤ�س�سها ح�سن البنَّ
�حلمي اجلزار �غريهما يتحدثون باأنهم ل يفعلون �سيئًا غري الدعوة اإلى اهلل �اأنهم 
�سحية الأنظمة املتتابعة، حتى جاءت الثورة �النتخابات الربملانية، �كذلك الرئا�سية 
ليت�سدر�ا امل�سهد ال�سيا�سي �يكونوا حمط اأنظار العامل اأجمع، �حمور جميع الربامج 
التلفاز  اأمام  اجلموع  �جتل�س  يومية،  ب�سورة  �الأحداث  الأفكار  لتناق�س  احلوارية 
متابعة، �يتحرك مقيا�س احلرارة ال�سعبي العاطفي ب�سورة �سريعة �سواء بالإيجاب اأ� 
بال�سلب جتاه اجلماعة �اأفكارها �مواقفها، �ت�ستعل مواقع التوا�سل الجتماعي مدحًا 
اأ� ذمًا ��سخرية، ���سط هذا ال�سخب الكبري يظهر م�سطلح »التمكني« ليحتل مكانه، 

مما يلزم معه حما�لة حتليله �الوقوف على معناه �اأ�سوله �نتائجه.

التمكين: لغويًا وقرآنيًا 

املو�سع احلا�ي  اللغة هو  اأهل  �املكان عند  ن«،  »مكَّ للفعل  التمكني هو م�سدر 
لل�سيء، �قد �ردت مادة )م، ك، ن( مبعان متعددة، منها: مكن ال�سيُء: قوي �منت 
نه من ال�سيء �اأمكنُه منُه: جعل لُه عليِه �سلطانا �قدرة،  �ر�سخ �اطماأَنَّ فهو ماِكن، �مكَّ
ر �قدر عليه. �متكن من الأمر �ا�ستمكن منُه: قدر  �اأمكن فالنًا الأمر: �سهل عليِه �تي�سَّ

َن، �اأمكنُت فالًنا من فالِن)1(. ْنُته �اأمكنُت له َفَتَمكَّ عليِه �ظفر بِه. �يقال: َمكَّ

ن،  من التمكني امَلِكَنة تقول العرب: اإن بني فالن لذ� َمِكنة من ال�سلطان اأي متكَّ
�ت�سمي العرب مو�سع الطري مكنة لتمكن الطري فيه، �املكانة هي املنزلة عند امللك، 

ن. �اجلمع مكانات، �قد َمُكن َمكانة فهو َمكني، �اجلمع ُمكَناء، �ُنّكن- متكُّ

�قد �ردت كلمة التمكني مب�ستقاتها يف القراآن الكرمي يف ثمانية ع�سر مو�سعًا، 
التمكني �كاأنه �سري�رة �لي�س مفهومًا  التي يبد� فيها  الفعلية  �غلبت عليها ال�سيغة 
�ساكنًا، �فيها ين�سب اهلل تعالى التمكني اإلى ذاته العليا فهو �حده من ميكن لالإن�سان 
القراآنية �جود  الآيات  �تظهر  اأم جماعة.  كان  فردًا  لذاته  الإن�سان من ميكن  �لي�س 

)1( اأبو القا�سم، احل�سني بن حممد املعر�ف بالراغب الأ�سفهاين، املفردات يف غريب القراآن، حتقيق: حممد �سيد كيالين دار املعرفة، 
بري�ت، د.ت، �س471.
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عالقة ارتباطية �ثيقة بني مفهومي التمكني �ال�ستخالف، فاهلل تعالى يقول: »�عد 
ا�ستخلف  كما  الأر�س  يف  لي�ستخلفنهم  ال�ساحلات  �عملوا  منكم  اآمنوا  الذين  اهلل 
الذين من قبلهم �ليمكنن لهم دينهم الذي ارت�سى لهم �ليبدلنهم من بعد خوفهم 
اأمًنا« )النور: 55(، �فيها يبد� ال�ستخالف يف الأر�س بو�سفه �سببًا لعملية التمكني 
يف الدين على حني ياأتي التمكني باعتباره النتيجة املرتتبة على عملية ال�ستخالف، 
�ت�سري الآيات القراآنية كذلك اإلى اأن التمكني مثلما يتحقق يف امل�ستوى اجلمعي فاإنه 
قد يتحقق يف امل�ستوى الفردي؛ فاهلل عز �جل يقول: »�كذلك مكنا ليو�سف يف الأر�س 

يتبواأ منها حيث ي�ساء« )يو�سف: 56(. 

�ميكن التمييز بني �سيغتني قراآنيتني من �سيغ التمكني؛ الأ�لى: التمكني لالإن�سان 
يف الأر�س، �الثانية: التمكني لل�سيء )الدين، �القوة، �املال...( يف ال�سيغة الأ�لى يتم 
التمكني عرب امل�ستوى احل�سي املادي، �فيه يتم متكني الإن�سان من الت�سرف يف الأر�س 
�مُينح القدرة على اأن يجعل منها م�ستقرًا �معا�سًا )الوظيفة ال�ستخالفية(، فيقول 
َت�ْسُكُر�َن«  ا  مَّ َقِليال  َمَعاِي�َس  ِفيَها  َلُكْم  َ�َجَعْلَنا  الأَْر�ِس  يِف  اُكْم  نَّ َمكَّ »َ�َلَقْد  تعالى:  اهلل 
)الأعراف:10(. �يندرج �سمن هذا امل�ستوى متكني املال �القوة �الن�سل �هو ما اأ�سار 
اُكْم ِفيِه« )الأحقاف، 26(. �يف ال�سيغة  نَّ كَّ اُهْم ِفيَما اإِن مَّ نَّ اإليه قوله تعالى: »َ�َلَقْد َمكَّ
حتقيق  اإلى  للدين  التمكني  يف�سي  حيث  الر�حي  امل�ستوى  عرب  التمكني  يتم  الثانية 
الأمن لالإن�سان �هو ما يتجلى يف قوله تعالى: »�ليمكنن لهم دينهم الذي ارت�سى لهم 

�ليبدلنهم من بعد خوفهم اأمنا«)2( )النور: 55(.

املادي  بعديها  يف  التمكني  عملية  تكاملية  تتحقق  امل�ستويني  هذين  بت�سافر 
بالو�سائل  الأر�س  اإعمار  يتحقق فيها  لي�س عملية مادية حم�سة  فالتمكني  �الر�حي. 
ن له يف الأر�س. املادية، �اإنا هو اأي�سًا �سمان الأمن النف�سي �الر�حي لالإن�سان املمكَّ

)2( انظر: فريدة، زمرد، مفهوم التمكني يف القراآن الكرمي، )الرباط: ميثاق الرابطة(، ع 12، 21 مار�س 2010.
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مفهوم القوة وعالقته بالتمكين

تتاأ�س�س قدرة التمكني على نقطتني اأ�سا�سيتني: الأ�لى: اأنها تتطلب القوة التي 
اأ� املواقع  اأن تفر�س التغيري، فاإذا كانت القوة متوارثة بني عدد من الأفراد  ميكنها 
�لي�ست  للتمدد  قابلة  القوة  اأن  افرتا�س  فهي  الثانية:  اأما  حد�ثها،  يتعذر  فعندئذ 
تلك  �لتو�سيح  حيازتها.  جميعًا  الب�سر  مبقد�ر  يغد�  ثم  �من  بطبيعتها،  حمد�دة 

النقطة ينبغي اأن نعر�س ملاهية القوة �بع�س تعريفاتها. 

فهناك  بينها،  فيما  تتفا�ت  القوة  ملفهوم  التعريفات  من  كبري  عدد  هناك 
اأنها تعني ال�سيطرة على املوارد املادية �الأ�سول  اإلى  التقليدي الذي ي�سري  التعريف 
 Max( فيرب  ماك�س  تعريف  �هناك  ذلك،  اإلى  �ما  �الأيديولوجية  �الفكرية  املالية 
ما  يفعلون  الآخرين  جعل  على  »قدرتنا  اأنها  يرى  الذي   )1920-1864(  )Weber
نريد بغ�س النظر عن اهتماماتهم اأ� رغباتهم«. �قريب من هذا تعريف كارل�سربج 
 Jean Baker  ( ميللر  بيكر  جني  �تذهب  التنفيذ«،  على  »القدرة  باعتبارها  للقوة 
Miller( ) 1927-2006( اإلى �جهة مغايرة حني تعرفها باأنها »القدرة على التحرك 

�سوب التغيري اأ� اإنتاجه«)3(.

حتى  اأ�  اإيجابيًا  مفهومًا  لي�ست  القوة  اأن  التعريفات  هذه  �راء  من  ي�ست�سف 
ال�سراع  على  املوؤ�س�سة  ال�سلبية  بالدللت  حممل  مفهوم  هي  �اإنا  الدللة،  حيادي 
من اأجل ال�ستيالء على املوارد �املحا�لت الق�سرية لإحداث التغيري من د�ن تو�سيح 
على  القوة  تنا�لت  التي  الأدبيات  جتمع  �تكاد  �اأد�اته،  ��سائله  حتديد  اأ�  لكيفيته 
اأ�سا�سية، هي: التحكم، �الهيمنة، �التاأثري،  اأ� معاٍن  اأنها توؤ�س�س على ثالثة مفاهيم 
�ي�سيف البع�س اإليها ال�سلطة، �هذه املعاين م�ستبطنة بد�رها �سمن مفهوم التقوية 
الأدبيات  هذه  ترف�س  كما  املفهوم.  يف  الأ�سا�سية  املفردة  القوة  باعتبار  التمكني  اأ� 
اإليها �فق  اإلى القوة بو�سفها بنية ثابتة ي�سهل ال�ستحواذ عليها، �اإنا ينظر  النظر 

)3( فاطمة، حافظ، م�سر�ع التمكني �جمالته، موقع اأ�ن اإ�سالم، اأغ�سط�س )اآب( 2011، على الرابط الآتي: 
http://www.onislam.net/arabic/madarik/concepts/-131945 empowerment.html

http://www.onislam.net/arabic/madarik/concepts/131945-%20empowerment.html
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التعريفات املو�سعة �املرنة بو�سفها خمرجًا لعملية التفاعل بني الب�سر بع�سهم البع�س 
�بينهم �بني الأ�سياء، �بهذا املعنى هي عملية متغرية يف حد ذاتها �مبقد�رها اإحداث 

التغري يف حياة الأفراد �املجتمعات)4(.

اأن�ساأه  الذي  م�سر  يف  امللكية  ع�سر  �نتذكر  الوراء،  اإلى  بالزمن  نعود  عندما 
من  ليطلبوا  الأعيان  مع  الأزهر  م�سايخ  جتمع  اأن  بعد   ،1805 العام  علي  حممد 
القائد الألباين حممد علي با�سا )1769-1849( اأن يحكمهم بعد �سراع على امللك 
�سنوات،  ثالث  ملدة  الفرن�سي  الحتالل  حدث  �ب�سببه  �العثمانيني،  املماليك  بني 
احلديثة  د�لته  ليوؤ�س�س  علي  �جاء حممد  ا�سطرابات،  ��سنتني  �سنتني،  �الإجنليزي 
رافع  رفاعة  مثل  اخلارج  يف  املتعلمون  �ياأتي  اأ�لده  امللك  �يتوارث  البعثات  �ير�سل 
لينقلوا  �غريهما   )1893-1823( مبارك  با�سا  �علي   )  1873-1801( الطهطا�ي 
كثريًا من العلوم �يرتجموا كثريًا من الكتب �ينقلوا اأي�سًا النظم ال�سيا�سية مبا فيها 
التا�سع ع�سر  القرن  برملان يف م�سر يف منت�سف  اأ�ل  ليوؤ�س�س  الدميقراطي  النظام 
ا )1949-1906(  )1866( �د�ن الدخول يف تفا�سيل كثرية. �لكن ي�سب ح�سن البنَّ
يف م�سر �فيها نظام ملكي �نظام برملاين غري م�ستقر �اأحزاب �سيا�سية مثل الوفد 
يف  العثمانية  باخلالفة  امل�سرية  الد�لة  �عالقة  الفتاة،  �م�سر  الوطني  �احلزب 
الأ�ستانة هي عالقة معنوية �اأدبية ل اأكرث، بل كانت حتمل معاين �سلبية عند البع�س 
اأتاتورك  الإ�سالمية )العثمانية( يف تركيا على يد م�سطفى كمال  �ت�سقط اخلالفة 
ا باأفكاره  )1881-1938( ليحولها اإلى علمانية متطرفة تعادي الدين. ياأتي ح�سن البنَّ
عبده  ملحمد  قراأ  �كذلك   )1935-1865( ر�سا  ر�سيد  حممد  اأ�ستاذه  من  تعلم  �قد 
)1849-1905( �جمال الدين الأفغاين )1838-1897( �كذلك املود�دي )1903-

اإلى  تدعو  التي  �خطبه  ر�سائله  بث  �يبداأ يف   1928 العام  �يوؤ�س�س جمعيته   ،)1979
فكرة اخلالفة الإ�سالمية التي ُفقدت �العمل على اإعادتها، �يتحدث يف ر�سائله، عن 
خطوات طريقه: الفرد امل�سلم، �الأ�سرة امل�سلمة، �املجتمع امل�سلم، �الد�لة امل�سلمة، 
�اخلالفة الإ�سالمية، �اأ�ستاذية العامل. �يركز يف احلالة: نظام ملكي ي�سبه باملنظور 

)4( املرجع نف�سه.
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ال�سيا�سي امللكية الد�ستورية، �نظام حزبي، ��سعب يف غالبه متدين، بل �سعب مييل 
اإلى ال�سوفية �حب اآل البيت �زيارتهم يف املوالد لي�ستخل�س جزءًا من هذا ال�سعب 
�ي�سع اأمامهم اأهدافًا كربى، اأهمها اإقامة د�لة اإ�سالمية، هم نواتها، �بعدها خالفة 
د�ن  �الآيات  الن�سو�س  من  بكثري  الفكرة  تلك  تدعيم  مع  العامل،  اأ�ستاذية  �بعدها 
من  الظنية  الن�سو�س  �اأي�سًا  الآيات،  لهذه  الظنية  الدللت  تفا�سيل  اإلى  الدخول 
اأحاديث الآحاد، فاختيار جمموعة �سغرت اأ� كربت �دعوتهم اإلى اإقامة د�لة غري هذه 
الد�لة املقامة هو تغيري لنظام الد�لة �سواء كان بانقالب اأ� ثورة اأ� اأي طريق اآخر، 
�لكنه عني التمكني ملجموعة يف احلكم على نظام خمالف للنظام القائم. كان �سعار 
اإلى م�سحف ��سيفني �كلمة  اجلماعة يف البداية هالًل �م�سحفًا، �حتول بعد ذلك 
»واأعدوا« ن�سبة اإلى الآية الكرمية: »واأعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة ومن رباط اخليل 

ترهبون به عد�ا اهلل �عد�كم« )الأنفال الأية 60(.

ا يف ر�سالة املوؤمتر اخلام�س حتت عنوان الإخوان �القوة: يقول ح�سن البنَّ

اأما القوة ف�سعار الإ�سالم يف كل نظمه �ت�سريعاته، فالقراآن الكرمي ينادي يف 
و�سوح وجالء »واأعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدوا 
اهلل �عد�كم«. �ا�ستطرد ذاكرًا اأحاديث عدة يف معنى القوة، �لكن الإخوان امل�سلمني 
اأعمق فكرًا �اأبعد نظرًا من اأن ت�ستهويهم �سطحية الأعمال �الفكر، فال يغو�سون يف 
اأعماقها �ل يزنون نتائجها �ما يق�سد منها �ما يراد بها، فهم يعلمون اأن اأ�ل درجة 
من درجات القوة هي قوة العقيدة والإميان، ثم يلي ذلك قوة الوحدة والرتباط، ثم 
لها  تتوافر  بالقوة حتى  تو�سف جماعة  اأن  ي�سح  ول  وال�سالح،  ال�ساعد  قوة  بعدهما 
هذه املعاين جميعًا، واأنها اإذا ا�ستخدمت قوة ال�ساعد وال�سالح وهي مفككة الأو�سال 
الفناء  م�سريها  ف�سيكون  الإميان  خامدة  العقيدة  �سعيفة  اأ�  النظام  م�سطربة 
�الهالك. �ي�ستطرد بعد ذلك بقوله: �بعد كل هذه النظرات �التقديرات اأقول لهوؤلء 
اإن الإخوان امل�سلمني �سي�ستخدمون القوة العملية حيث ل يجدي غريها،  املت�سائلني: 
هذه  ي�ستخدمون  حني  �هم  �الوحدة،  الإميان  عدة  ا�ستكملوا  قد  اأنهم  يثقون  �حيث 
القوة �سيكونون �سرفاء �سرحاء ��سينذر�ن اأ�ًل، �ينتظر�ن بعد ذلك ثم يقدمون يف 
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كرامة وعزة ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل ر�سا وارتياح)5(.  

ا يف ر�سالة املوؤمتر اخلام�س: �ي�ستطرد البنَّ

�يف الوقت الذي يكون فيه منكم )مع�سر الإخوان امل�سلمني( ثالثمئة كتيبة قد 
�ج�سميًا  �الثقافة،  بالعلم  �فكريًا  �العقيدة،  بالإميان  ر�حيًا  نف�سيًا  منها  كل  جهزت 
بالتدريب �الريا�سة، يف هذا الوقت طالبوين باأن اأخو�س بكم جلج البحار، �اأقتحم 
بكم عنان ال�سماء، �اأغز� بكم كل عنيد جبار، فاإين فاعل اإن �ساء اهلل، ��سدق ر�سول 
اهلل القائل: »�لن يغلب اثنا ع�سر األفًا من قلة«، �قد يظن من ي�سمع هذا اأن الإخوان 
امل�سلمني قليل عددهم اأ� �سعيف جمهودهم، �ل�ست اأق�سد هذا، �لي�س هذا هو مفهوم 
كالمي، فالإخوان امل�سلمون �احلمد هلل كثري�ن، �اإن جماعة ميثلها يف هذا الجتماع 
اأ�  ي�ستقل عددها  اأن  �سعبة كاملة لأكرث من  ينوب عن  اأع�سائها كل منهم  اآلف من 
ين�سى جمهودها اأ� يغمط حقها، �لكن اأق�سد اإلى ما ذكرت اأ�ًل من اأن رجل القول 
غري رجل العمل، �رجل العمل غري رجل اجلهاد، �رجل اجلهاد فقط غري رجل اجلهاد 

املنتج احلكيم الذي يوؤدي اإلى اأعظم الربح باأقل الت�سحيات)6(. 

ا يف الر�سالة نف�سها حتت عنوان »الإخوان امل�سلمون �احلكم«.  �يتحدث البنَّ

 فالإخوان امل�سلمون ي�سري�ن يف جميع خطواتهم �اآمالهم �اأعمالهم على هدي 
الإ�سالم احلنيف كما فهموه، �كما اأبانوا عن فهمهم هذا يف اأ�ل هذه الكلمة. �هذا 
الإ�سالم الذي يوؤمن به الإخوان امل�سلمون يجعل احلكومة ركنًا من اأركانه، �يعتمد على 
التنفيذ كما يعتمد على الإر�ساد. �قدميًا قال اخلليفة الثالث )ر�سي اهلل عنه(: »اإن 
اهلل ليزغ بال�سلطان ما ل يزغ بالقراآن«، �قد جعل النبي)�سلى اهلل عليه ��سلم( احلكم 
عر�ة من عرى الإ�سالم. �احلكم معد�د يف كتبنا الفقهية من العقائد �الأ�سول، ل من 

الفقهيات �الفر�ع، فالإ�سالم حكم �تنفيذ، كما هو ت�سريع �تعليم. 

)5( جمموعة ر�سائل ح�سن البنا، موؤ�س�سة اقراأ، 2012، �س149.

)6( املرجع نف�سه، �س151.
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من  �جد�ا  فاإن  لأنف�سهم،  احلكم  يطلبون  ل  امل�سلمون  فالإخوان  هذا،  �على 
الأمة من ي�ستعد حلمل العبء �اأداء هذه الأمانة �احلكم مبنهاج اإ�سالمي قراآين، فهم 
جنوده �اأن�ساره �اأعوانه، �اإن مل يجد�ا فاحلكم من منهاجهم ��سيعملون ل�ستخال�سه 
املوقف: هي  نقولها يف هذا  اأن  اأ�امر اهلل. �كلمة لبد  تنفذ  اأيدي كل حكومة ل  من 
اأن الإخوان امل�سلمني مل ير�ا يف حكومة من احلكومات التي عا�سر�ها �ل احلكومة 
بهذا  ينه�س  �ل غريهما من احلكومات احلزبية من  ال�سابقة  �ل احلكومة  القائمة 

العبء اأ� من يبدي ال�ستعداد ال�سحيح ملنا�سرة الفكرة الإ�سالمي)7(.

ا اأنه يطلب احلكم حتت مزاعم احلكم الإ�سالمي  �ا�سح من كالم ح�سن البنَّ
�اأنه عر�ة من عرى الإ�سالم، �ما  اأ�سل من الأ�سول  �اأنه  الذي ل تنفذه احلكومات 
ا، ولكنه كان  التمكني اإل احلكم وال�سيطرة وال�سطوة، وهذا ما اأكده بو�سوح ح�سن البنَّ
يوؤكد دائمًا على الوقت املنا�سب، �على العدد املجهز لذلك، �اأي�سًا يقول »��سيعملون 
ل  احلكومة  اأن  بادعاء  �انتزاع  قوة  من  الكلمة  هذه  عليه  حتتوي  مبا  ل�ستخال�سه« 
اأنهم مل ير�ا يف احلكومات ال�سابقة �احلالية من  اأ�امر اهلل، �يوؤكد بعد ذلك  تنفذ 
الكبري، �هو قادم ل  �الد�لة هي هدفهم  اأن احلكومة  يوؤكد  العبء، مما  يقوم بهذا 
تكن  مل  التمكني  فكرة  اأن  بذلك  نوؤكد  �نحن   .1938 العام  قيل  الكالم  هذا  حمالة. 
فكرة م�ستحدثة اأ�س�س لها خريت ال�ساطر �اأعوانه، �لكنها فكرة قدمية موجودة لدى 

ا.  املوؤ�س�س الأ�ل ح�سن البنَّ

يقول م�سعد خريي اإنه يف العام 1945 كان قد بلغ عدد الأع�ساء العاملني يف 
م�سر �حدها ن�سف مليون، �الأع�ساء املنت�سبني �املوؤازرين اأ�سعاف هذا العدد، اأما 
عدد �سعبهم يف م�سر �حدها فبلغ األفي �سعبة، �يف ال�سودان حوايل خم�سني �سعبة، 
عدا �سعبهم يف معظم البلدان العربية �البالد الإ�سالمية �يف اأ�ر�با �اأمريكا، �لهذا 
بعد  احلكم  �ليت  التي  احلكومات  قبل  من  العنف  غاية  يف  مقا�مة  اجلماعة  لقيت 

احلرب العاملية الثانية)8(.

)7( امل�سدر نف�سه، �س159.

)8( م�سعد، خريي، الإخوان بب�ساطة، موؤ�س�سة بداية، �س 29. 
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 مع العلم باأن اجلمعية يف هذا الوقت كانت ُم�سهرة، �يعني ذلك اأن هذا الرقم 
رمبا يكون اأقرب اإلى الدقة من �اقع ال�سجالت، �لي�س اأمرًا تقديريًا كالذي نتحدث 

عنه اليوم.

ا عن الفرد امل�سلم �الأ�سرة امل�سلمة �املجتمع  �يف ر�سالة التعاليم يتحدث البنَّ
امل�سلم واإ�سالح احلكومة حتى تكون اإ�سالمية بحق وبذلك توؤدي مهمتها كخادم لالأمة 
�اأجري عندها �عامل على م�سلحتها، �احلكومة اإ�سالمية ما كان اأع�سا�ؤها م�سلمني 
الإ�سالم  �كانت منفذة لأحكام  بع�سيان،  الإ�سالم غري متجاهرين  لفرائ�س  موؤدين 
�تعاليمه �ل عربة بال�سكل الذي تتخذه �ل بالنوع، مادام موافقًا للقواعد العامة يف 

نظام احلكم الإ�سالمي.

اأ�طانها  بتحرير  الإ�سالمية،  لالأمة  الد�يل  الكيان  اإعادة  عن  اأي�سًا  يتحدث 
�اإحياء جمدها �تقريب ثقافتها �جمع كلمتها، حتى يوؤدي ذلك كله اإلى اإعادة اخلالفة 

املفقودة �الوحدة املن�سودة.

�يتحدث اأي�سًا عن اأ�ستاذية العامل بن�سر دعوة الإ�سالم يف ربوعه: »�قاتلوهم 
حتى ل تكون فتنة �يكون الدين كله هلل« )الأنفال - 39(، »�ياأبي اهلل اإل اأن يتم نوره 
�لو كره الكافر�ن« )التوبة - 32(. �لي�س يف الدنيا جهاد ل ت�سحية معه، �ل ت�سيع يف 
�سبيل فكرتنا ت�سحية، �اإنا هو الأجر اجلزيل �الثواب اجلميل �من قعد عن الت�سحية 
معنا فهو اآثم »اإن اهلل ا�سرتى من املوؤمنني اأنف�سهم �اأموالهم...« )التوبة - 111(، »قل 
اإن كان اآبا�ؤكم �اأبنا�ؤكم...« )التوبة - 24(، »ذلك باأنهم ل ي�سيبهم ظماأ �ل ن�سب« 

)التوبة - 120(، »فاإن تطيعوا يوؤتكم اهلل اأجرًا« )الفتح - 16(. 

ا يتحدث عن دين جديد، �ي�ستدعي اآيات قراآنية ذكرت  هكذا، �كاأن ح�سن البنَّ
�يقول  اإليه،  يدعو  كان  الذي  الأ�ل  الإ�سالم  عن  �ال�سالم(  ال�سالة  )عليه  للر�سول 
–اإذن- ل يتحدث عن فكرة  اآثم. فهو  بكل و�سوح: من قعد عن الت�سحية معنا فهو 
عابرة ل�سخ�س اأ� لداعية يدعو اإلى اهلل يف العموم، �لكنه يتحدث عن دعوة خا�سة، 
من اأ�سولها احلكم، �اأنها تتطلب جهادًا �قتاًل: »�من ل يقاتل معنا فهو اآثم«! �كاأنه 
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يتحدث عن دين جديد هو مكلف بتبليغه للعامل، بل لي�س التبليغ فقط، بل ال�سيطرة 
ال�سيا�سية �الع�سكرية على العامل اأجمع ليجربه على هذا الأمر، �هي فكرة »اأ�ستاذية 
العامل« بعد اخلالفة الإ�سالمية، �كاأن الدين مل يكتمل مبوت ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
الإ�سالم  �اأمتمت عليكم نعمتي �ر�سيت لكم  اأكملت لكم دينكم  »اليوم  عليه ��سلم( 
دينا«. �لكن اخلالفة اأكملت امل�سوار اإلى نقطة )من �جهة نظره( �لكنها مل تكملها، 
�كاأن اهلل انتدبه ليعيد اخلالفة ثم يكمل امل�سوار الذي مل يكمله ال�سحابة �التابعون 

�تابعوهم ليحقق هو مراد الإ�سالم -كما يظن- لل�سيطرة على العامل اأجمع. 

يف  القراآن«.  ظالل  »يف  كتابه  يف   )1966  -1906( قطب  �سيد  لكالم  ننتقل 
الإخوان  اأ�سر  يف  تدر�س  التي  املهمة  ال�سور  من  فهي  �للعلم  الأنفال،  �سورة  مقدمة 
�كتائبهم �رمبا ُيعاد درا�ستها مرات عدة لتاأكيد ما بها من معان �اأفكار، يقول قطب: 
بالعرب!  ر�سالة خا�سة  �لي�س  العربي!  الإن�سان  لتحرير  اإعالنًا  لي�س  الدين  »اإن هذا 
اأن يرد  اإن مو�سوعه هو الإن�سان �جماله هو الأر�س، كل الأر�س، �هذا الدين يريد 
العاملني اإلى اهلل، �اأن ينتزعهم من العبودية لغريه، �العبودية الكربى يف نظر الإ�سالم 
هي خ�سوع الب�سر لأحكام ي�سرعها لهم نا�س من الب�سر. �هذه هي العبادة التي يقرر 
اأنها ل تكون اإل هلل، �اأن من يتوجه بها لغري اهلل يخرج من دين اهلل مهما ادعى اأنه 

يف هذا الدين«)9(.

لحظ قوة العبارات التي ي�ستخدمها �سيد قطب »من يخ�سع لأحكام« )يق�سد 
قوانني اأ� نظمًا اأيًا كانت( فهي عبودية لغري اهلل، �اأنه يخرج من دين اهلل مهما ادعى 

اأنه من هذا الدين. 

ي�ستطرد قطب »اإن الإ�سالم كما قلنا اإعالن عام لتحرير الإن�سان من العبودية 
للعباد. فهو يهدف ابتداء اإلى اإزالة الأنظمة �احلكومات التي تقوم على اأ�سا�س حاكمية 
الب�سر للب�سر �عبودية الإن�سان لالإن�سان... ثم يطلق الأفراد بعد ذلك اأحرارًا... �لكن 
هذه احلرية لي�س معناها اأن يجعلوا اإلههم هواهم، اأ� اأن يختار�ا باأنف�سهم اأن يكونوا 

)9( يف ظالل القراآن، دار ال�سر�ق، 1982، الطبعة العا�سرة، �س1434.
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عبيدًا للعباد! �اأن يتخذ�ا بع�سهم بع�سًا اأربابًا من د�ن اهلل. اإن النظام الذي يحكم 
الب�سر يف الأر�س يجب اأن تكون قاعدته العبودية هلل �حده، �ذلك بتلقي ال�سرائع منه 

�حده)10(.

عالمات التعجب لي�ست من عندي، �لكنها من عند �سيد قطب، �الكلمات مبا 
حتتوي من غمو�ض، وعدم و�سوح معنى احلاكمية للب�سر واحلاكمية هلل، وما هو النظام 
الذي يحكم الب�سر �قاعدته العبودية هلل �حده، �تلقي ال�سرائع منه �حده، ففي النهاية 
نحن ب�سر ا�ستخلفنا اهلل يف هذه الأر�س لنعمرها �اأعطانا عقوًل نفكر بها، �اأر�سل لنا 
ر�ساًل �اأنبياء لهدايتنا، �انتهى ع�سر الر�سل بالر�سالة اخلامتة، �تركنا ننظم اأمورنا 
الدنيوية من منطلق »اأنتم اأعلم ب�سوؤ�ن دنياكم« ن�سع قوانني للمر�ر، �نظامًا للتعليم، 
البنكي  �النظام  �ال�سياحة  ال�سناعة  �كذلك  للزراعة،  �نظامًا  لل�سحة،  �نظامًا 
�البور�سة �قوانني حتكم �تنظم د�ا�ين الد�لة املختلفة، �رمبا ناأخذ بنظام برملاين 
اأ� رئا�سي اأ� ملكي اأ� خمتلط كل ح�سب ظر�فه �اأحواله، �ابتكرت احل�سارة الغربية 
ذلك  بعد  �رمبا جعلوهم  �الق�سائية  �الت�سريعية  التنفيذية  الثالث:  ال�سلطات  فكرة 
اأربعة بعد اأن اأ�سافوا الإعالم �ال�سحافة كجهة رقابية اأي�سًا موؤثرة �اأخذت بها د�ل 
لالأف�سل  الو�سول  �يحا�لون  يفكر�ن  الب�سر  �سيظل  النهاية  �يف  �منها م�سر،  كثرية 

�التجربة �اخلطاأ هي �سبيلنا يف احلياة لتلم�س الطريق. 

النطالق  حتمية  ندرك  املتقدم.  النحو  »على  قائاًل:  قطب  �سيد  �ي�ستطرد 
اأن  اإلى جانب اجلهاد بالبيان، �ندرك  احلركي لالإ�سالم يف �سورة اجلهاد بال�سيف 
ذلك مل يكن حركة دفاعية -باملعنى ال�سيق الذي يفهم اليوم من ا�سطالح )احلرب 
الدفاعية(ـ كما يريد املهز�مون اأمام �سغط الواقع احلا�سر... �اإذا مل يكن بد من اأن 
ن�سمي حركة الإ�سالم اجلهادية حركة دفاعية، فالبد اأن نغري مفهوم كلمة )دفاع( 
�نعتربه دفاعًا عن الإن�سان ذاته �سد جميع العوامل التي تقيد حريته �تعوق حترره... 
اأن نواجه حقيقة بواعث النطالق  �بهذا التو�سع يف مفهوم كملة )الدفاع( ن�ستطيع 
الإ�سالمي يف الأر�س باجلهاد، �نواجه طبيعة الإ�سالم ذاتها، �هي اإعالن عام لتحرير 

)10( املرجع نف�سه، �س 1435.
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�حتطيم  للعاملني،  �ربوبيته  �حده  اهلل  األوهية  �تقرير  للعباد،  العبودية  من  الإن�سان 
مملكة الهوى الب�سري يف الأر�س، �اإقامة مملكة ال�سريعة الإلهية يف عامل الإن�سان.

 فالإ�سالم حني ي�سعى اإلى ال�سلم، ل يق�سد تلك ال�سلم الرخي�سة، �هي جمرد 
يريد  هو  اإنا  الإ�سالمية،  العقيدة  اأهلها  يعتنق  التي  اخلا�سة  الرقعة  على  ياأمن  اأن 

ال�سلم التي يكون الدين فيها كله هلل، اأي تكون عبودية النا�س كلهم فيها هلل. 

املهز�مون هم من يقفون عند حد�د الدفاع لتاأمني احلد�د قال تعالى: »قاتلوا 
الذين ل يوؤمنون باهلل �ل باليوم الآخر، �ل يحرمون ما حرم اهلل �ر�سوله، �ل يدينون 
دين احلق من الذين اأ�توا الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن يد �هم �ساغر�ن«. �يف�سر 
األوهية اهلل يف الأر�س، �حتقيق  �سيد قطب هذه املعاين قائاًل: »اإنها مربرات تقرير 
�سلطان  �حتطيم  ال�سياطني،  �مناهج  ال�سياطني  �مطاردة  النا�س.  حياة  يف  منهجه 
اأحد من  يحكمهم  اأن  يجوز  �ل  �حده،  �النا�س عبيد هلل  النا�س،  يتعبد  الذي  الب�سر 

عباده ب�سلطان من عند نف�سه �ب�سريعة من هواه �راأيه«)11(.

�كاأنها  اهلل  �سريعة  عن  يتحدث  فهو  اخلطورة،  قمة  يف  قطب  �سيد  يقوله  ما 
ن�سو�س �ا�سحة جلية قطعية الثبوت �الدللة، تتحدث يف كل �سوؤ�ن احلياة، �علينا اأن 
نتبعها �اإل اأ�سبحنا عبيدًا للب�سر من د�ن اهلل، �هو يتجا�ز فكرة املحكم �املت�سابه، 
�يتجا�ز العام �اخلا�س، �املطلق �املقيد، �ال�سر�رات �احلاجيات، �التح�سينات التي 
�الدللة،  الثبوت  حيث  من  �الظني  القطعي  فكرة  �يتجا�ز  ال�ساطبي،  عنها  حتدث 
م�سارهم  لتحديد  احلركة  من  كبرية  م�ساحة  للب�سر  جتعل  كثرية  اأمورًا  �يتجا�ز 
الب�سري، مما يجربنا على ت�سليم اأنف�سنا له �ملجموعته ل�ستنطاق الآيات �الن�سو�س 
�سعار »حاكمية اهلل ��سريعة  الدين حتت  تف�سري  �متكنه �جماعته من احتكار فكرة 
»قاتلوا  اآية:  �ي�ستنطق  ال�سرائع.  لتلك  ال�سخ�سي  �تف�سريه  ال�سخ�سية  اآرا�ؤه  ل  اهلل« 
الذين ل يوؤمنون باهلل �ل باليوم الآخر« على اأنها اأمر من اهلل مبحاربة العامل اأجمع 
حتى يخ�سع ملجموعة حتتكر حاكمية اهلل، �هو ا�ستدعاء يف قمة اخلطورة، �فيه اإ�ساءة 

)11( يف ظالل القراآن، دار ال�سر�ق، 1982، الطبعة العا�سرة، �س1436.
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كبرية للدين الإ�سالمي تخرجه من كونه رحمة للعاملني اإلى حرب �قتال �قتل للعاملني. 

�ي�ستطرد �سيد قطب: »النطالق باملنهج الإلهي تقوم يف �جهه عقبات مادية 
من �سلطة الد�لة، �نظام املجتمع �اأ��ساع البيئة... �هذه كلها هي التي ينطلق الإ�سالم 

ليحطمها بالقوة. كي يخلو له �جه الأفراد من النا�س. 

قيادات  قيادة جديدة غري  تنظيمي حركي حتت  الوجود يف جتمع  يتمثل هذا 
اجلاهلية، �ميالد جمتمع م�ستقل متميز ل يعرتف لأحد من الب�سر باحلاكمية، لأن 
احلاكمية فيه هلل �حده... �هذا �سراع طبيعي بني �جودين ل ميكن التعاي�س بينهما 

طوياًل)12(.

 هذا الكالم يعرب فيه �سيد قطب بكل �سراحة عن فكرته �عن طليعته احلركية، 
�يتحدث عن ال�سراع الطبيعي بني �جودين ل ميكن التعاي�س بينهما طوياًل.

�ي�ستطرد �سيد قطب: اإن املع�سكرات املعادية لالإ�سالم قد يجيء عليها زمان 
للب�سر داخل  الب�سر  اإذا تركها الإ�سالم تزا�ل عبودية  األ تهاجم الإ�سالم،  ُتوؤِْثُر فيه 
حد�دها الإقليمية، �ر�سي اأن يدعها ��ساأنها �مل ميد اإليها دعوته �اإعالنه التحريري 
اأداء  اأن تعلن ا�ست�سالمها ل�سلطانه يف �سورة  اإل  العام... �لكن الإ�سالم ل يهادنها، 

اجلزية، �سمانًا لفتح اأبوابها لدعوته بال عوائق مادية من ال�سلطات القائمة.

�عبادة اهلل �حده ل تتحقق -يف الت�سور الإ�سالمي �يف الواقع العملي- اإل يف 
ظل النظام الإ�سالمي. 

تنظيمي حركي  يتمثل يف جتمع  اإنا هو منهج  لي�س جمرد عقيدة،  �الإ�سالم 
رعاياها  حياة  تنظيم  من  متكنه  ل  الأخرى  �التجمعات  النا�س،  كل  لتحرير  يزحف 
�فق منهجه هو، �من ثم يتحتم على الإ�سالم اأن يزيل هذه الأنظمة بو�سفها معوقات 

للتحرر العام.

)12( املرجع نف�سه، �س1441.
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ل  م�ساألة خطة  امل�سلمة فرتة عن اجلهاد فهذه  اأيدي اجلماعة  فاإذا كف اهلل 
م�ساألة مبداأ، م�ساألة مقت�سيات حركة ل م�ساألة مقررات عقيدة. 

بل الأمر اأن الإ�سالم فكرة انقالبية �منهاج انقالبي يريد اأن يهدم نظام العامل 
الجتماعي باأ�سره �ياأتي بنيانه من القواعد، �يوؤ�س�س بنيانه من جديد ح�سب فكرته 
�منهاجه العملي. �من هنا تعرف اأن لفظ »امل�سلم« ��سف للحزب النقالبي العاملي 
الذي يكونه الإ�سالم �ينظم �سفوفه ليكون اأداة يف اإحداث ذلك الربنامج النقالبي 
الذي يرمي اإليه الإ�سالم، ويطمح اإليه بب�سره، واجلهاد عبارة عن الكفاح النقالبي 
عن تلك احلركة الدائبة امل�ستمرة التي يقام بها للو�سول اإلى هذه الغاية، �اإدراك هذا 

املبتغى)13(.

هذا الكالم ي�سرح به �سيد قطب وي�سف الإ�سالم باأنه جاء ليقهر النا�ض على 
عبادة اهلل، �مل يكن الإ�سالم كذلك اأبدًا، فقد جاء للحرية، »فمن �ساء فليوؤمن �من 
�ساء فليكفر«، �اإذا كان قد �سمح بحرية الكفر فمن الأ�يل ما د�ن ذلك من �سرائع، 
�ر�ؤاهم هي من عند اهلل،  اأفكارهم  اأن  يّدعون  ب�سر م�سلمني  ناهيك عن اجتهادات 
�اآيات كثرية يف القراآن تتحدث عن احلرية: »ل�ست عليهم مب�سيطر« )الغا�سية - 22(، 

»اإِْن َعَلْيَك اإِلَّ اْلَباَلُغ« )ال�سورى - 48(. 

�ي�سيف �سيد قطب: اإن اإعالن ربوبية اهلل �حده للعاملني معناها: الثورة ال�ساملة 
الكامل  �التمرد  �اأ��ساعها،  �اأنظمتها  �اأ�سكالها  �سورها  كل  الب�سر يف  على حاكمية 
على كل ��سع يف اأرجاء الأر�س احلكم فيه للب�سر ب�سورة من ال�سور، اأ� بتعبري اآخر: 
مرادف الألوهية فيه للب�سر يف �سورة من ال�سور.. ذلك اأن احلكم الذي مرد الأمر 
فيه اإلى الب�سر، �م�سدر ال�سلطات فيه هم الب�سر، هو تاأليه الب�سر. اإن هذا الإعالن 
معناه انتزاع �سلطان اهلل املغت�سب �رده اإلى اهلل، �طرد املغت�سبني له، الذين يحكمون 
النا�س منهم  اأنف�سهم فيقومون منهم مقام الأرباب، �يقوم  النا�س ب�سرائع من عند 
اأ�  الأر�س...  اهلل يف  لإقامة مملكة  الب�سر  معناه حتطيم مملكة  اإن  العبيد...  مقام 

)13( امل�سدر نف�سه، 1434.
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بتعبري القراآن الكرمي: »�هو الذي يف ال�سماء اإله �يف الأر�س اإله«. 

�قيام مملكة اهلل يف الأر�س، �اإزالة مملكة الب�سر، �انتزاع ال�سلطان من اأيدي 
�اإلغاء  �حدها،  الإلهية  ال�سريعة  ��سيادة  �حده،  اهلل  اإلى  �رده  العباد  من  مغت�سبيه 

القوانني الب�سرية.

�املهز�مون ر�حيًا �عقليًا ممن يكتبون عن »اجلهاد الإ�سالمي«، ليدفعوا عن 
الإ�سالم هذا التهام يخلطون بني منهج هذا الدين �بني الن�س على ا�ستنكار الإكراه 
النا�س  التي حتول بني  املادية  ال�سيا�سية  القوى  العقيدة، �بني منهجه يف حتطيم  يف 

�بينه. �يتحدث عن �سمات الجتهاد الإ�سالمي فيقول:

ال�سمة الأوىل: للجهاد الإ�سالمي اأنها تواجه جاهلية اعتقاد ت�سورية، تقوم 
عليها اأنظمة �اقعية عملية ت�سندها �سلطات ذات قوة مادية �على احلركة اأن تواجهه 
بالقوة �اجلهاد لإزالة الأنظمة �ال�سلطات القائمة عليها، تلك التي حتول بني جمهرة 
النا�س �بني الت�سحيح بالبيان للمعتقدات �الت�سورات، �تخ�سعهم بالقهر �الت�سليل 

�تعبدهم لغري ربهم اجلليل. 

حتى  قهرها  اأ�  احلاكمة،  ال�سيا�سية  الأنظمة  حتطيم  بعد  الثانية:  ال�سمة 
تدفع اجلزية �تعلن ا�ست�سالمها �التخلية بني جماهريها �هذه العقيدة، تعتنقها اأ� ل 

تعتنقها بكامل حريتها .

يكن  فتحي  لبنان  يف  الإ�سالمية  للجماعة  الأ�سبق  العام  الأمني  حتدث  كذلك 
)1933- 2006( عن فكرة التمكني �فكرة الدعوة ال�سرية �الدعوة العلنية، �حتدث 
عن التمكني �عن ن�سب معينة ملرحلته ذكر منها 10% من ال�سعب تكون اأ�سر اإخوانية 
�60% من ال�سعب متعاطفة �موؤيدة للفكرة بحيث ي�سل باملجموع اإلى 70% من ال�سعب 
هذه  يف  الد�لة  اأمن  �سابط  �ناق�سه  اأ�سدقائنا  اأحد  على  ُقب�س  اأن  الطريف  �من 
الن�سب. �قد كان اجليل اجلديد من اأمن الد�لة اأكرث ثقافة �اطالعًا، بل رمبا يكون 
حفظهم لأدبيات اجلماعة اأكرث من اأفراد اجلماعة اأنف�سهم. املهم: �ساأله �سابط اأمن 
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»دلوقتي  الظل:  �قد كان خفيف  اأمين  اأمين؟«، فرد  يا  دلوقتي  لكام  »��سلتوا  الد�لة 
يابا�سا ��سلنا لـ80%«، مما جعل �سابط اأمن الد�لة ينظر له نظرات ما بني الغ�سب 
�التعجب. �فتحي يكن ملن ل يعرفه هو من اأهم منظري احلركة �كانت كتبه تدر�س 
يف اأ�سر الإخوان، �لكنه اختلف معهم �بداأ يف انتقادهم يف الت�سعينيات، مما جعلهم 
اأي�سًا يف كتابها »اأيام من حياتي«  يخرجون كتبه من املناهج. �كتبت زينب الغزايل 
عن فكرة الدعوة ال�سرية التي متتد لثالثة ع�سر عامًا كما فعل الر�سول )عليه ال�سالة 

�ال�سالم( يف الدعوة ال�سرية)14(.

�خر�ج   ،2013 )حزيران(  يونيو   30 بعد  �نحن  الراهنة  اللحظة  اإلى  ننتقل 
نحا�ل  الحتقان  �سديد  �م�سهد  ال�سجون،  قياداتهم  �دخول  احلكم،  من  الإخوان 
�زينب  يكن  �فتحي  قطب  �سيد  �كذلك  ا  البنَّ ح�سن  اأفكار  يف  جولتنا  بعد  نفهمه  اأن 
الغزايل، �كالمهم الوا�سح عن احلكم �ال�سيطرة �انتهاء هذا الكالم داخل �سجون 
عبدالنا�سر. �لكن يف �سبعينيات القرن املا�سي خرج الإخوان مرة اأخرى من ال�سجون 
�فتح لهم ال�سادات املجال للعمل بال�سوء الأخ�سر ملحا�سرة النا�سريني �ال�سيوعيني 
ال�سرعي!  العلني  بالعمل  ال�سادات  اأعلم ملاذا مل ي�سمح لهم  ال�سارع امل�سري، �ل  يف 
رمبا كان اأف�سل لو فعل ذلك على الأقل مل يكن ليوؤ�س�س جيل ال�سبعينيات على عنقودية 
التنظيم اخلا�س مل�سهور �عزت يف �سورته القطبية. املهم اأن اجلماعة انت�سرت ب�سكل 
كبري ��ساركت يف انتخابات جمل�س ال�سعب 1984 �1987 �كذلك 1990 �قاطعت يف 
1995 ��ساركت يف 2000 �2005 �كذلك يف 2010 �تفا�تت الع�سوية بني 4 يف العام 
1984 �37 يف العام 1987 �ع�سو �احد فقط يف العام 1990، �زاد العدد يف العام 
��سيطرت  الطالب  احتادات  انتخابات  دخلت  �كذلك  ع�سوًا،   88 اإلى  لي�سل   2005
�دخلت  باجلامعات،  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأندية  �كذلك  اجلامعات  معظم  على 
معظم النقابات ��سيطرت على معظمها، بل تطرقت اإلى النوادي الجتماعية �مراكز 
ال�سباب �ال�ساحات �اجلمعيات �كل �سيء يف م�سر تقريبًا، �اخرتقت موؤ�س�سات الد�لة 
قليلة  باأعداد  �ال�سرطة  كان اجلي�س  �اإن  �الق�ساء،  �ال�سرطة  فيها اجلي�س  كلها مبا 

)14( كتاب اأيام من حياتي، درا�سة �تقدمي عمر� فار�ق، دار كنوز، �س23. 
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لأنهم يجب جتنيدهم قبل انتهاء الثانوية العامة، اأما الق�ساء فاأمامك فرتة اجلامعة 
�رمبا  اأكرث،  عددهم  فكان  للنيابة  تر�سيحه  يتم  حتى  اأكرث  اأ�  بعامني  رمبا  �بعدها 
اأجل م�سر« �كذلك النائب العام طلعت  ات�سح هذا بعد ذلك يف م�سهد »ق�ساة من 
عبداهلل. �بالعودة قلياًل اإلى العام 1991 جند »ق�سية �سل�سبيل«، حيث مت القب�س على 
جهاز  على  ع�سوياتها  مب�ستويات  كلها  اجلماعة  ت�سكيالت  ��سبطت  ال�ساطر  خريت 
الكمبيوتر، �كذلك مبا ي�سمي »خطة التمكني« اأ� »خطة فتح م�سر«، �اإن كان الأمن 
�لكني  امل�سور،  جريدة  يف  رزق  حمدي  الكاتب  ن�سرها  عندما  اأنكرها  حينها-  -يف 
�الد�لة  الإخوان  بني  الوقت  هذا  يف  قائمًا  كان  الذي  التن�سيق  �سوء  يف  ذلك  اأتفهم 
قد  كانوا  �اإن  التن�سيق،  يعوق هذا  الإعالم عن�سَر �سغٍط  يدخل  اأن  الد�لة  تريد  �ل 
قبلوا بت�سويه اجلماعة اإعالميًا، �لكنهم مل يكونوا لي�سمحوا بد�ر اأكرب من ذلك، فهم 
مازالوا يحتاجون للجماعة للقيام باأد�ار اأخرى داخلية �خارجية، فقد كانوا فزاعة 
للغرب يف هذا الوقت، اأ� كان يظن النظام ذلك، �يف الوقت نف�سه كانوا مربرًا لتاأجيل 
الدميقراطية يف الداخل �ا�ستمرار قانون الطوارئ �يقومون بهدف اآخر هو التمدد يف 
الفراغ ال�سيا�سي ملحا�سرٍة اأكرث لالأحزاب الليربالية �الي�سارية يف ال�سارع امل�سري، 

حتى ل تكون ا�ستحقاقات الدميقراطية مطلبًا مهمًا لدى الداخل �اخلارج. 

�قد تطرق الكاتب حمدي رزق يف كتابه »فتح م�سر«، الذي كتبت مقالته قبل 
ذلك يف جريدة امل�سور، عّما ي�سمي بـ»�ثيقة فتح م�سر«، �الذي حتدثت فيه الوثيقة 
املتحم�سني  ���سول  ع�سو،  ماليني   3 اإلى  الأع�ساء  عدد  و�سول  فكرة  عن  بو�سوح 
للفكرة �املرحبني بها من ال�سارع امل�سري اإلى 50% )كم�ستهدف للحركة �لي�س �اقعًا 
على الأر�س(. �حتدثت ب�سكل �ا�سح عن الحتادات �النقابات �املجال�س الت�سريعية 
القت�ساد  عن  الوثيقة  �حتدثت  ال�سيادية،  فيها  مبا  الد�لة  موؤ�س�سات  �اخرتاق 
م�سر  خارج  ال�ستثمار  �كذلك  كبرية،  اقت�سادية  موؤ�س�سات  يف  ال�ستثمار  ��سر�رة 
التعامل مع  اأي�سًا عن  الوثيقة  باخلارج. �حتدثت  املوجودين  امل�سريني  �الفادة من 
امل�سيحيني �اليهود �حتييدهم. �ل نن�سى كم الإرهاب الذي حدث للم�سيحيني عندما 
جاءت حادثة الحتادية �مت العتداء على �سباب الثورة، �خ�سو�سًا من كان م�سيحيًا 
منهم، �مت معرفته من طريق البطاقة ال�سخ�سية اأ� ال�سليب املدقوق على اليد، �مت 
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الت�سريح من البلتاجي �ال�ساطر باأن 80% من املتظاهرين من امل�سيحيني لإرهابهم 
�منعهم من اخلر�ج، �مت حتذير �سريح للبابا توا�سر��س قبل 30 يونيو )حزيران( 
من على من�سة رابعة من خر�ج امل�سيحيني يف التظاهرات. �ل نن�سى ت�سريح ع�سام 
العريان عن اليهود، �اأن اليهود امل�سريني من حقهم الرجوع اإلى م�سر مرة اأخرى، 
هذا الت�سريح الذي اأثار جدًل كبريًا، تعليقًا على ما ت�سمنته الوثيقة من حتييد القوى 
اأ�سهر من  اأربعة  الكتاب موؤخرًا قبل  �منها امل�سيحيون �اليهود، �قد كتب تقرير عن 

عزل مر�سي �مما جاء فيه اأي�سًا:

الإخوان  ��سول  على  فقط  اأ�سهر  ثمانية  مر�ر  فبعد  اقرتبت،  التمكني  مرحلة 
�خم�سة  �زراء  ثمانية  املبا�سر  بالأمر  خاللها  مر�سي  الرئي�س  عنّي  احلكم  �سدة  اإلى 
حمافظني �ثمانية يف موؤ�س�سة الرئا�سة، �جنح رجال جماعته يف اخرتاق مفا�سل 20 
للقطاعات  �ر�ؤ�ساء  اإعالميني  �متحدثني  للوزراء  م�ست�سارين  تعيني  �زارة من خالل 
�مديرين ملكاتب الوزراء، اإ�سافة اإلى تعيني 5 نواب حمافظني، �12 رئي�س حي �مركز، 
�13 م�ست�سارًا للمحافظني. �قد �سلم الدكتور يون�س خميون رئي�س حزب النور ملفًا 
ل عليها الإخوان خالل �سبعة اأ�سهر،  ي�سم الدفعة الأ�لى من نحو 13 األف �ظيفة حت�سّ

�هو دليل كاف على حترك قافلة التمكني يف الأر�س على نحو مت�سارع)15(.

هذا الكالم قبل �سهر يونيو )حزيران(، �ل نن�سى حركة املحافظني الأكرث غباء 
يف العامل من الناحية ال�سيا�سية التي �سدرت قبل 30 يونيو )حزيران( باأيام لتثبت 
من  معار�سة،  حمافظات  �سبع  اأخطر  يف  لالإخوان  منتمني  اآخرين  حمافظني  �سبعة 

بينها البحرية �املنوفية.

للدرا�سات  الأهرام  مركز  يف  اخلبري  قال  لـ»التمكني«  الإخوان  م�ساعي  �عن 
الرئي�س  قرر  عندما  �ا�سًحا  ظهر  امل�سعى  هذا  اإن   : القا�سم  اأبو  حمدي  حممود 
اختار  حيث  وم�ست�ساريه،  وم�ساعديه  نوابه  يختار  وراح  الرئا�سة،  من�سب  »ماأ�س�سة« 

)15( حمدي رزق يف كتابه يك�سف خطة الإخوان للتمكن من مفا�سل م�سر!.
html#.uihvrdi3d4- moheet.com/news/newdetails/663385
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بني  الكبرية  للفوارق  مدرك  غري  �اخلرباء،  �الإعالميني  الأكادمييني  من  ا  بع�سً
من  البعيد  �التنظري  الأفكار  عامل  �بني  ال�سارع،  بثقافة  املعجون  املتمر�س  ال�سيا�سي 
امل�سوؤ�لية من  امل�ساركة يف  بتو�سيع  �بدا غري معني  النا�س �حياتهم �معا�سهم،  �اقع 
جانب اأ�سحاب الثقل اجلماهريي �التاأثري الفعلي على الأر�س، �اأبعد الثوار اأ� زمالء 
املعار�سة للنظام ال�سابق عن امل�ساركة يف ال�سلطة يف خطاأ �سيا�سي فادح ظهرت اأثاره 
فيما بعد �سواء يف قراراته التي تراجع عنها اأ� يف تهمي�سه لكل هوؤلء الذين اختارهم 

مل�ساعدته، �رجوعه اإلى جماعته.

�اأ�ساف اأبو القا�سم اأن جماعة الإخوان �هي يف �سبيل التمكني لنف�سها يف ال�سلطة 
�سيقت امل�سر�ع الوطني احلامل لأهداف الثورة، �من ثم حتالفت مع بع�س التيارات 
�ا�ستغلتها لتمرير م�سر�عها �اأهدافها، �هذا كان له مرد�د على اجلماعة من جهتني، 
الأ�لى: اأنه مل تكن هناك حد�د فا�سلة لدى عموم النا�س بني اأي من هذه الأطراف 
يف  الإ�سالميني  غالة  �بع�س  الدعاة  بع�س  ممار�سات  انعك�ست  ثم  �من  الإ�سالمية، 
ظل التوظيف الإعالمى ال�سيئ على التيار الإ�سالمى ككل، �على الإخوان بالأخ�س، 
ا اأن �سر�رات التحالف فر�ست عدم قدرة الإخوان على الفكاك من القيود  خ�سو�سً
�املواقف التي عززت التهامات لدى قطاعات عري�سة من امل�سريني �اأثارتهم �سد 
داخل  اأ�  املنحل  ال�سعب  القوانني يف جمل�س  بع�س  مناق�سة  عند  ا  الإخوان، خ�سو�سً
اجلمعية التاأ�سي�سية عند مناق�سة ن�سو�س الد�ستور، كما اأن هذا التحالف يف اجتاه 
ثان مع مر�ر الوقت اأ�سابه خلل لأنه كان قائًما على ال�ستغالل؛ لذا انف�ست ال�سراكة 

بني ال�سلفيني اأ� حزب النور �الإخوان موؤخًرا. 

عن م�ستقبل الإخوان بعد عزل الرئي�س حممد مر�سي، يرى اأبو القا�سم اأن الد�لة 
العميقة الراف�سة حلكم الإخوان جنحت يف ا�ستغالل حال ال�ستياء ال�سعبي من اأداء 
ا  جماعة الإخوان امل�سلمني �قادت اإلى عزل الرئي�س »الإخوانى«، �بات امل�ستقبل غام�سً
تيار  ف�سائل  كل  اإلى  الو�سع  ميتد  �رمبا  ال�سيا�سي  امل�سهد  اإلى  الإخوان  عودة  اأمام 
الإ�سالم ال�سيا�سي، �لكن على الرغم من ذلك ما زال الإخوان اأقوى ف�سيل �سيا�سي يف 
ال�ساحة ال�سيا�سية، �يجب ممار�سة ال�سغط عليهم ليكونوا اأكرث تفاعاًل �دميقراطية؛ 



اإلخوان المسلمون: التمكين بين النظرية والتطبيق

المسبــار30

لأن اإق�ساءهم �اإبعادهم ي�سر مب�سر �ي�سر بعملية التحول الدميقراطي املن�سود)16(.

التنظيم  قادة  اجتمع  )اأيلول(،  �سبتمرب  �سهر  �بالتحديد يف  العام 1991  �يف 
�تقدم  برتكيا،  اإ�سطنبول  مدينة  يف  الد�يل«،  بـ»التنظيم  اإعالميًا  املعر�ف  العاملي، 
احلاج م�سطفى م�سهور املعروف حركيًا اآنذاك با�سم »اأبو هاين« باقرتاح اإلى هيئة 
�التى  العاملي«،  التنظيم  املا�سية من عمر  »اإعادة تقومي املرحلة  املكتب حمل عنوان 
كانت قد ��سلت اإلى ما يقرب من ع�سر �سنوات. انق�سمت الورقة اإلى خم�سة اأق�سام 
رئي�سة هي: فكرة التنظيم العاملي، اأهدافه، ��سائله، �سلبيات العمل يف الفرتة املا�سية، 
»�يرى  يلي:  ما  بالو�سائل،  يتعلق  ما  الثالث،  البند  �جاء يف  �التو�سيات  القرتاحات 
بع�س الإخوة اأنه بعد مر�ر ما يزيد على ع�سر �سنوات من عمر التنظيم العاملي �مغالة 
�سحيح  اإ�سالمي  توجه  اأي  اأمام  عام  ب�سكل  �الوقوف  اجلماعة  حرب  يف  الأنظمة 
)لحظوا معي هنا اأن التنظيم يف م�سر مل يكن قد تعر�س لأي م�سايقات من اأي نوع 
بعد( فاإن هناك �جهًا اآخر لو�سائل التغيري لبد من اإعادة النظر فيه �جتليته للو�سول 
اإلى ر�ؤية �سرعية حمددة لو�سيلة من اأهم ��سائل التغيري داخل جمتمعنا، انطالقًا من 
ا قد اختار ��سيلة بعينها يف الأجواء  ا، �ن�ستطيع اأن نلحظ اأن البنَّ ثوابت فكر  ح�سن البنَّ
الليربالية التي كانت حتيط به، �هي الن�سال الد�ستوري �لكنه مل يغلق باب اخليارات 
الأخرى التي قد حتتاجها احلركة للتغيري النهائي، �من اأجل ذلك ن�ستطيع اأن نقول: 
اإن املعامل النظرية للم�سر�ع احلركي الإخواين قد تبلورت يف �سورة اأقرب اإلى الن�سج، 
�لكن ذلك ل يعني بحال من الأحوال اأن اأي نظرية يف العلوم الإن�سانية ميكن اأن ت�سل 

اإلى �سياغتها النهائية، بل يظل الباب مفتوحا للمراجعة �التقومي. 

ا قد قام مبا يلي للعمل على فكرة التمكني: اإن البنَّ

1- درا�سة الواقع املحيط �حتديد امل�سكلة املطلوب عالجها.

2- حتديد الأهداف ال�سرتاتيجية للحركة.

)16( عبداهلل، ح�سي�س، �سحيفة املدينة، اأغ�سط�س )اآب( 2013 ، على الرابط الآتي: 
http;//www.al-madina.com/node/469855.
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3- حتديد ��سائل التغيري �ح�سرها يف الآتي:

اأ- ��سائل التغيري املبا�سرة: الن�سال الد�ستوري - النقالب الع�سكري - الثورة 
امل�سلحة.

ب- ��سائل التغيري غري املبا�سرة: العمل اجلماهريي �ن�سر الفكرة.

4- بناء اأجهزة احلركة املنا�سبة للتغيري: التنظيم اخلا�س، التنظيم الع�سكري، 
َعب، اجلهاز الرتبوي، اجلهاز الإعالمي، املوؤ�س�سات القت�سادية. ال�سُّ

�حدد لذلك ثالث طرق هي:

1- االحتواء: عرب توظيف اأجهزة النظام لتحقيق اأهداف اجلماعة.

2- التعاي�ش: بالعمل على التاأثري يف الواقع املحيط مبا يجعل النظام حري�سًا 
على ا�ستمرار �جود الإخوان.

3- التحييد: عرب اإ�سعار النظام باأن اجلماعة ل متثل خطرًا عليه)17(.

الفرتة  خالل  للتمكني  ا  البنَّ ��سعها  التي  �الطرق  اخلطوات  جليًا  ظهر  �قد 
الق�سرية حلكم الإخوان �ذلك من طريق:

- النت�سار يف طبقات املجتمع احليوية �القدرة على حتريكها.

- النت�سار يف املوؤ�س�سات الفاعلة )�يق�سد�ن بها اجلي�س �ال�سرطة(.

- التعامل مع القوى الأخرى.

)17( موقع املحظورة على الرابط الآتي:
 http://www.alma7zora.com/05/2012/blog-post_5998.htm l
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- �اأخريًا الفادة من البعد اخلارجي)18(.

يعده  الذي  النقالبي  ال�سكل  تو�سح  للتمكني  ا  البنَّ ��سعها  التي  الوثيقة  فهذه 
الإخوان لل�سيطرة على نظام احلكم �الو�سول اإلى مرحلة اإدارة الد�لة، اأ� ما ا�سطلح 

على ت�سميته يف تلك الوثيقة اخلطرة بـ»ال�ستعداد للمهام امل�ستقبلية«.

اإليها  ي�سل  التي  التمكني  من  احلالة  على  »املحافظة  اأن:  اإلى  الوثيقة  ت�سري 
املجتمع تتطلب �سر�رة امتالك القدرة على اإدارة الد�لة ملواجهة احتمال ا�سطرارنا 
لإدارة الد�لة باأنف�سنا، �يف الوقت ذاته �ستوؤدي حالة التمكني اإلى تكالب القوى املعادية 
اخلارجية. لذا؛ كان لبد من ال�ستعداد ملواجهة التحديات الداخلية �اخلارجية من 
امتالك  حيث  من  �سواء  التحديات،  ملواجهة  ر�ؤية  )الإخوان(  لدينا  يكون  اأن  خالل 
اإعداد  الر�ؤية �القدرة على تطويرها، �هذا يتطلب  الإمكانات الالزمة لتحقيق هذه 
البناء الداخلي مبا يتواكب مع متطلبات املرحلة، �يحقق ال�ستخدام الأمثل للموارد 

الذي ا�سطلحت الوثيقة على ت�سميته بـ»بالكفاءة«.

باأهدافها  اخلطة  لتحقيق  العملي  التحدي  ميثل  »هذا  اأن:  الوثيقة  �ت�سيف 
املختلفة؛ مما ي�ستوجب التعامل مع جزئيات البناء الداخلي لتطويرها كي تتوافق مع 
طبيعة املرحلة القادمة، �سواء من حيث الر�ؤية اأ� التكوين لالأفراد اأ� البناء الهيكلي 
على النحو الآتي: فعلى �سعيد الر�ؤية، �هي اأحد اأهم اأ�سالع مثلث مرحلة الكفاءة، 
من  لبد  لذا  �التغيري؛  البناء  اجتاه  يف  ال�سف  توجهات  توحيد  يتطلب  هذا  فاإن 
ا�ستيعاب كامل من قبل ال�سف )العنا�سر الإخوانية( لق�سية التغيري وو�سوح كامل 
للتوجهات حتى ل تواجه اخلطة باملقاومة ال�سلبية من الداخل، و�سرورة البدء بطرح 
ق�سية التغيري للحوار على جميع امل�ستويات من اأجل اأن يتفاعل �يكون عامل امل�ساركة 
دافعًا لإثارة كوامن الفكر واملبادرة وجت�سيد الق�سية«. وهنا ُيطرح ال�سوؤال: ملاذا يتوقع 
خريت ال�ساطر مقاومة من الداخل لق�سية التغيري؟ لأن ما طرح من قبل، وهو عني 

)18( الرابط نف�سه:
- http://www.alma7zora.com/05/2012/blog-post_5998.html
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مل  ال�سجن،  من  الأ�ل  عن  الإفراج  فور  �مبارك  التلم�ساين  بني  عليه  التفاق  مت  ما 
يكن يحتوي ال�سعي يف طريق تغيري النظام اأ� النقالب عليه، ��سارت يف هذا الجتاه 
جميع برامج الرتبية داخل اجلماعة، لذلك توقع ال�ساطر حد�ث بلبلة داخل ال�سف 
مركب  انقالب  اإلى  يوؤدي  قد  ب�سكل  البو�سلة  اجتاه  تغيري  يتم  عندما  )اجلماعة( 
اجلماعة يف مغامرة غري حم�سوبة العواقب، �هو عني ما قال به قادة يف اجلماعة، من 
اأمثال عبداملنعم اأبوالفتوح واأبوالعال ما�سي وع�سام �سلطان )الذين مت الإطاحة بهم 
اكت�سافهم خطة  ال�ساطر(، بعد  بتعليمات من خريت  الآخر من اجلماعة  تلو  �احدا 
التمكني، التي ��سعها ال�ساطر »�سرًا« بتوجيهات خا�سة من احلاج م�سطفى م�سهور 
نائب املر�سد العام للتنظيم الد�يل ر�سميا، �املر�سد العام للتنظيم على �سعيد الواقع 

الفعلي)19(.

من�سب  على  ح�سولهم  بعد  �خ�سو�سًا  لل�سلطة  الإخوان  �سعود  بعد  نالحظ 
الرئي�س �اختيار ه�سام قنديل رئي�سًا للوزراء، �بعده مت اختيار عدد كبري من الوزراء 
يا�سني  �اأ�سامة  لالإعالم،  �زيرًا  الفاعلة، كمحمد عبداملق�سود  الوزارات  �خ�سو�سًا 
�زيرًا لل�سباب، �اختيار الدكتور عالء عبدالعزيز لوزارة الثقافة، الذي اأثار جدًل كبريًا 
يف اأو�ساط املثقفني ودفعهم لالعت�سام يف وزارتهم حتى جميء 30 يونيو )حزيران(، 
ي�سقط  »ي�سقط  الأ�سا�سي  �سعارها  �كان  الإخوان،  نظام  �سد  للثورة  الثانية  �املوجة 
ي�سمي  ما  �اأي�سًا  ال�سباب  �مراكز  ال�سباب  �زارة  اأهمية  نعلم  �نحن  املر�سد«،  حكم 
الثقافة  �زارة  �كذلك  ال�سباب،  �زارة  عليها  ت�سيطر  التي  الأقاليم  يف  »ال�ساحات« 
��سيطرتها على ق�سور الثقافة �املكتبات العامة املنت�سرة يف اأنحاء اجلمهورية للتوا�سل 
مع ال�سباب �جتنيدهم للعمل حتت لواء التنظيم. �بداأ�ا يف تعيني اأع�ساء الإخوان يف 
الوزارة  بوكالء  �انتهاء  الإدارات  املدار�س �مديري  بدءًا من مديري  الد�لة  مفا�سل 
يف الوزارات املختلفة، �ت�سربوا اأي�سًا ملجال�س املدن �بداأ�ا يف تعيني م�سوؤ�يل الأحياء 
املختلفة، هذا �هم يف اأ�ل عام، �هو عام مليء بالتوترات �عدم ال�ستقرار، فماذا كان 
�سيحدث لو ا�ستمر الإخوان اأكرث من ذلك، وخ�سو�سًا اأن الفريق عبدالفتاح ال�سي�سي 

)19( موقع املحظورة على الرابط الآتي:
http://www.alma7zora.com/05/2012/blog-post5998-.html
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�لذلك  �سنة«،   500 نحكم  »اإحنا جايني ع�سان  له:  قالوا  الإخوان  باأن  قد �سرح  كان 
لهم  ��سعه  ملا  �تبعًا  اإليها،  اأ�سرنا  التي  ال�سابقة  بال�سورة  للتمكني  بداأ�ا يف خطتهم 
ا من خالل ر�سائله �من خالل ما ر�سمه لهم املوؤ�س�س الثاين  املوؤ�س�س الأ�ل ح�سن البنَّ

منظر احلركة �سيد قطب، اأنهم يحكمون با�سم اهلل.
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