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مقدمة الناشر
نرجو أن ل يتبادر إلى الذهن أن هذه الوثيقة التي كتبها شهيد السلما (

سيد قطب ) كاملة غير منقوصة .
هذه الوثيقة التي أخذنا لها عنوانا هممو ( لممماذا أعممدموني ؟ ) قممد مممرت
على أيد كثيرة ابتداءا من المحققين وغير المحققين من الذين عذبوا الشممهيد

ورفاقه، وانتهاء بكبار المسؤولين في الدولة وأذنابهم.
هذه الوثيقة هي ول شمك بخممط الشممهيد سمميد قطممب، ولكننمما يجممب أن
نقممول بشممأن هممذه الوثيقممة أنهمما كتبممت بطلممب مممن المحققيممن الممذين كممانوا
يستجوبون الشممهيد ورفمماقه، ولهممذا جمماءت وكأنهمما إجابممات لسممئلة محممددة أو

سؤال واحد عاما .
عندما نشمرت " المسملمون " همذه الوثيقمة علمى حلقمات ابتمداءا ممن
عددها الثاني، تباينت ردود فعل المهتمين بالشهيد سيد قطب، فمنهم من قال

أنها مزورة، وأكثرهم جزما بصحتها .
من ناحيتنا نحن فإننا نؤكممد أن هممذه الوثيقممة أو الشممهادة وهممي الجابممة
الكاملة على سؤال المحققين قد وصلتنا بخط يد الشممهيد، ونؤكممد فممي نفممس
الوقت أنها ناقصة غير كاملة، فقد حرص أذناب نظاما الطاغية على الحتفمماظ
في مكان غير معروف وعند شخص معروف بممالجزء الخمماص بالتعممذيب الممذي
وو الوثيقممة أو الشممهادة تعرض له الشهيد سيد قطب ورفاقه، ظنا منهممم أن خلمم
وبضّ وجوه الطغاة وأذنممابهم، الممذين لممم يممتركوا من تلك الصفحات السوداء سي

وسيلة عرفوها لتعذيب الشهيد سيد قطب إل واستعملوها.
ولكن هل نجحوا في التأثير على روح الشهيد وضميره ؟

أبدا ! إنهم تمكنوا من جسده الفاني، أما روحه فلم يقدروا أبممدا عليهمما،
ولذلك أعدموه .

نعم .. لذلك أعدموه، بالرغم من النداءات التي وجهت في ذلك الوقت
من قادة المسلمين وعلمائهم بعدما اعدامه .

كيف ل يعدموه ؟
أيتركوا جسده شاهدا على وحشيتهم ؟

يقول رفاق الشهيد سيد قطب في  السجن قبممل إعمدامه أنهممم عممذبوه
عممذابا شممديدا، وشمموهوا جسممده ووجهممه يريممدون بممذلك الوصممول إلممى روحممه

ليتمكنوا منها .
ولكن الله سبحانه وتعالى لم يمكنهم من روحه، وأبلغ دليل علممى ذلممك

هو إعدامهم لصاحب ( في ظلل القرآن ) .
رحم الله الشهيد سيد قطممب وأجممزل لممه الثممواب علممى كممل ممما قممدمه

للسلما والمسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
هشاما ومحمد علي حافظ 
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تقريــر وبيــان

مقدمة مختصرة

لل قبل هذا تنقصممه تفصمميلت كممثيرة، كممما تنقصممه لا مجم لقد كتبت بيان

وقائع وبيانات كثيرة. ولقد أسىء فهم ممموقفي وتقممدير دوافعمي فممي كتممابه

ذلك البيممان علممى ذلممك النحممو. وأرجممو أن يكممون فممي هممذا التقريممر الجديممد

لا على حقيقته. المفصل ما يفي بالمطلوب وما يجعل موقفي مفهوم

لا علممى نفسممي ول قصممدت تخليممص والله يعلم أننممي لممم أكممن حريصمم

 كنممت أحمماول– ويجممب أن أعممترف بممذلك –شخصي بذلك الجمال. ولكنني 

لل وقبل كل شيء حماية مجموعة من الشباب الذي عمل معي في هممذه أو

الحركة بقدر ما أملك لعتقادي أن هذا الشباب من خيرة من تحمل الرض

في هذا الجيل كله، وأنه ذخيرة للسلما وللنسممانية حممراما أن تبممدد وتهممدر.

وإنني مطالب أماما الله أن أبذل ما أملك لنجاتهم، وإن ذلك البيان المجمل

الذي ل يحتوي كل التفاصيل الدقيقة هو كل ما أملكه في الظرف الحاضممر

لا، ولكمن اللمه يعلمم أن للتخفيف عنهمم، وقمد يشمملني همذا التخفيمف ضممن

شخصي لم يكن في حسابي، وقد احتملت المسؤولية كاملة منذ أول كلمة

وقلت:

اا لعلن وـجـود إنه آن أن يـقـدم إنـسـان مـسـلم رأـسـه ثمـنـ

ال على أساس أـنـه حركة إسلمية وتنظيم غير مصرح به قام أص

ـتي ـانت الوـسـائل اـل اا ـك ـ ـة النـظـام الـسـلمي، أـي قاـعـدة لقاـم

ة سيستخدمها لذلك. وهذا فـي عـرف القـوانين الرضـية جريم

تستحق العدام!.

ويجب أن أبين في هذه المقدمممة القصمميرة أن تقممديمي ذلممك البيممان

الول المجمل بهذا القصد هو واجبي كمسلم. فالسير المسلم ل ينبغي لممه
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أن يممدل علممى ممما وراءه مممن جنممد السمملما ول يكشممف مقاتممل المسمملمين

وعوراتهم ما أمكنه.

لل فيه مع الله بغضّ وقد كنت أؤدي واجبي بمفهومي السلمي متعام

النظر عن نظرة القوانين والهيئات البشرية.

ولكني الن وقد بينت أن هذا الشممباب قممد قممرر كممل تفاصمميل أدواره

الخاصة والعامة، وإننممي أنمما ل أدل عليهممم بشمميء، فقممد ارتفممع الحممرج عممن

لا بقدر المكان. لا زمني صدري في ذكر كل التفاصيل، مع محاولة ترتيبها ترتيب

فإذا غاب بعضها عن ذاكرتي فيمكن السؤال عنها وتذكيري بها عممن طريممق

أفوال مجموعة الشباب الخمسة أو غيرهممم مممن ورد فمي أقموالهم شمميء

عنها. والترتيب الزمني التاريخي هو خير وسيلة تساعدني على التذكر.

ولبد أن أقول للسادة المشرفين علممى القضممية إننممي ل أسممتطيع أن

أكتب إل بطريقتي الخاصة .. طريقة الكاتب الذي زاول الكتابة أربعين سنة

بأسلوب معين وطريقة معينة .. فبعضّ الوقائع لبد من التعليق عليهمما عنممد

ذكرها وبيان أسبابها ودوافعها والظروف المحيطة بها، وبعضها يمكن ذكممره

لا لنهممم يريممدون فقممط لا بل تعليق ول تعقيب. وهذا قد يضممايقهم أحيانمم مجرد

سلسلة الحوادث والوقائع والشخاص.

ولن أذكر على كل حال من التعليقات إل ما أرى ضرورته وأهميته.
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سرد تاريخي لنشاطي في حركة الخإوان المسلمين

وبيان للحوادث

سأختصر في بياني هذا النشاط ممن وقممت التحمماقي بالجماعمة سممنة

 لتوسع فيممما بعممد ذلممك. إذ أن هممذه الفممترة الولممى1962 إلى سنة 1953

 بالنسبة لي شيء ذو أهمية، أكثر من أنه تمهيد للفممترة التاليممة.–ليس فيها 

لا شديد الهمية، ولو ثبت لا واحد ثم إن أحداثها قد انتهى أمرها فيما عدا حادث

فقد يغير وجه تاريخ العلقات بين الدولة والخوان المسلمين، ويغيممر وضممع

 وسأذكره في مناسبة في سياق التقرير.1954قضية 

لم أكن أعرف إل القليل عممن الخمموان المسمملمين إلممى أن سممافرت

 في بعثة لوزارة المعارف (كما كان اسمها فممي1948إلى أمريكا في ربيع 

، ولقممد1949ذلك الحين) وقد قتل الشهيد حسن البنا وأنا هنمماك فمي عماما 

لفت نظري بشدة ما أبدته الصحف المريكية. وكذلك النجليزية التي كانت

تصل إلى أمريكا من اهتماما بالغ بالخوان ومن شماتة وراحممة واضممحة فمي

حل جماعتهم وضربها وفممي قتممل مرشممدها، ومممن حممديث عممن خطممر هممذه

الجماعة على مصالح الغرب في المنطقمة وعلمى ثقافمة الغمرب وحضمارته

لا لجيمممس1950فيما، وصممدرت كتممب بهممذا المعنممى سممنة   أذكممر منهمما كتابمم

هيوارث دن بعنوان: التيارات السياسية والدينية في مصر الحديثة.. كل هذا

لفت نظري إلى أهمية هذه الجماعة عند الصهيونية والسممتعمار الغربممي ..

1949فيا لوقت ذاته صدر لي كتاب (العدالة الجتماعية في السلما) سنة 

لا بإهداء هذه الجملة: (إلى الفتية الذين ألمحهممم فممي خيممالي قممادمين مصدر

لا كما بدأ، يجاهدون في سبيل اللممه ل يخممافون لومممة يردون هذا الدين جديد

لئم .. الخ) ففهم الخوان في مصر أننممي أعنيهممم بهممذا الهممداء، ولممم يكممن

 -5- 



لا، احبه صمديق انبهم تبنموا الكتماب، واعتمبروا ص ن ج المر كذلك، ولكنهمم م

 بممدأ بعممضّ شممبابهم1950وبدأوا يهتمون بأمره، فلما عدت في نهايممة عمماما 

يزورني ويتحدث معمي عمن الكتماب ولكمن لمم تكمن لهمم دار لن الجماعمة

 في صراع شممديد بممالقلم1951كانت ل تزال مصادرة. واستغرقت أنا عاما 

والخطابة والجتماعات ضد الوضاع الملكية القائمة والقطاع والرأسمممالية

الت فمي صمحف الحمزب ي الموضموع غيمر مئمات المق وأصدرت كتابين ف

الوطني الجديد والحزب الشتراكي ومجلممة الممدعوة الممتي أصممدرها السممتاذ

صالح عشماوي ومجلة الرسالة وكل جريدة أو مجلة قبلممت أن تنشممر لممي،

بل انضماما لحزب أو جماعة معينة وظل الحال كذلك إلممى أن قممامت ثممورة

.1952 يوليو سنة 23

 يوليممو23ومرة أخرى استغرقت كذلك في العمممل مممع رجممال ثممورة 

 عندما بممدأ تفكيممري وتفكيرهممم يفممترق حممول هيئممة1953حتى فبراير سنة 

التحرير ومنهج تكوينها وحول مسائل أخرى جارية في ذلك الحيممن ل داعممي

لتفصمميلها.. وفممي المموقت نفسممه كممانت علقمماتي بجماعممة الخمموان تتوثممق

لا للعمممل للسمملما علممى نطمماق واسممع فمي لل صممالح باعتبارها في نظممري حق

المنطقة كلها بحركة إحياء وبعث شاملة، وهي الحركة التي ليممس لهمما فممي

نظري بديل يكافئها للوقموف فمي وجمه المخططمات الصمهيونية والصممليبية

الستعمارية التي كنت قد عرفت عنها الكثير وبخاصة في فترة وجودي في

أمريكا.

1953وكانت نتيجة هذه الظروف مجتمعممة انضمممامي بالفعممل سممنة 

إلى جماعة الخوان المسلمين.

 على وجه الجمال- بانضمممامي إلممى جممماعتهم إل أن–ومع ترحيبهم 

مجال العمل بالنسبة لي في نظرهم كان في المور الثقافيممة لقسممم نشممر
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لا لتحريرهمما وكتابممة بعممضّ الدعوة ودرس الثلثاء والجريدة التي عملت رئيس

الرسائل الشهرية للثقافة السلمية .. أما العمال الحركية كلها فقد ظلممت

لا عنها. بعيد

 فاعتقلت مع من اعتقلمموا فممي ينمماير وأفممرج1954ثم كانت حوادث 

 أكتمموبر كممذلك،26عنهم في مارس! ثم اعتقلت بعد حممادث المنشممية فممي 

واتهمت بأني في الجهاز السري ورئيس لقسم المنشمورات بممه، ولممم يكممن

لا!. شيء من هذا كله صحيح

ن ن عممل سمجنت م وأرجو أن يلحظ أنني ل أقصمد تبرئمة نفمس م

أجله عشر سنوات وانتهى أمره ول قيمة لتبرئة نفسي منه الن. وإنما هممذا

جانب منا لصورة التي لها دخل قوي في الوقائع الجديدة وهذه كل أهميتهمما

1954.. وهنا يجئ ذكر الحادث الوحيممد ذي الهميممة بالبالغممة فممي حمموادث 

الذي أشرت إليممه وهممو حممادث المنشممية وممما يحيممط بممه. وأرجممو أن يفسممح

السادة المشممرفون علممى قضممية اليمموما صممدورهم لسممماع كممل التفصمميلت

والمقدمات التي أحمماطت بممه وسممبقته وعنممدي عنهمما علممم أو اسممتنتاج، وأل

يعتبروها متعلقة بقضية تاريخية انتهى أمرها ول داعممي لضممياع المموقت فممي

لا بالقضممية الجديممدة وبكممل وقائعهما الحديث عنها، فإن لهمما علقممة قويممة جممد

وحوادثها ودوافعها.

 سافر الدكتور أحمد حسين وزير الشؤون الجتماعية1951في عاما 

لل مممن المموزارة، ورغممم كممل في وزارة الوفد إلى أمريكا، وعاد منهمما مسممتقي

الترضيات التي قدمها له النحاس باشا فقد أصممر علممى السممتقالة ثممم أخممذ

بعممدها فممي تكمموين (جمعيممة الفلح) وفممي مقدمممة أهممدافها تحقيممق العدالممة

الجتماعية للفلحين والعمال وبرنامج ضخم حممول هممذه الهممداف.. وهللممت

الصحافة المريكية للجمعية بصورة كشفت عن طبيعة العلقة بين الجمعية
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والسياسة المريكية في المنطقة.. ووضعت الهالت الكبيرة حممول الشمماب

الدكتور أحمد حسين وحرمه المتخرجة على ما أذكر من الجامعة المريكية

 وانضم إلى هذه الجمعية رجممال كممثيرون برياسممة الشمماب الممدكتور أحمممد–

لا في ذلك الحين، منهم الدكتور محمممد حسين مع أنهم أكبر منه شأنا ومقام

صلح الدين وزيممر خارجيممة وزارة الوفممد والممدكتور عبممد المرزاق السممنهوري

وزيممر المعممارف فممي وزارة السممعديين ورئيممس مجلممس الدولممة مممن قبممل

وأمثالهم.. وهي ظاهرة تلفت النظممر. وكمان الشمميخ البماقوري مممن انضممم

إليها، المهم فيما يتعلق بمالخلف بيمن رجمال الثممورة والخمموان المسملمين.

وكنت في ذلك الوقت ألحظ نموه عن قرب، لنني أعمل أكممثر مممن اثنممتي

لا من رجال الثممورة ومعهممم ومممع مممن يحيممط بهممم.. لا قريب عشرة ساعة يومي

لا فممي أول وزارة أقممول المهممم أن السممتاذ فممؤاد جلل (تمموفي وكممان وزيممر

برياسة الرئيس السابق محمد نجيب) كان مممن بيممن أعضمماء جمعيممة الفلح

لل للجمعية. وكنت ألحظ في مناسممبات كممثيرة أنممه يغممذي الخلف وكان وكي

بين رجال الثورة والخوان المسلمين، ويضممخم المخمماوف منهممم. ويسممتغل

ثقة الرئيس جمال عبد الناصر به، ويبث هذه الفكممار فممي مناسممبات كممثيرة

لا من رجال الثممورة وموضممع لم يكن يخفيها عني لنه كان يراني كذلك مقرب

ثقتهم مع ترشيحهم لي لبعضّ المناصب الكبيرة الهامة ومع تشاورنا كممذلك

على المفتوح في الحوال الجارية إذ ذاك، مثل مسائل العمممال والحركممات

الشيوعية التخريبية بينهم بل مثل مسألة النتقمال ومممدتها والدسممتور المذي

يصدر فيها .. الخ..

المهممم أننممي كنممت أربممط بيممن خطممة السممتاذ فممؤاد وجمعيممة الفلح

كمنظمممة أمريكيممة التجمماه والتصممال وبيممن إشممعال الخلف بيممن الثممورة
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والخوان، وقد حاولت في وقتها ما أمكممن منممع التصممادما الممذي كنممت المممح

بوادره، ولكني عجزت، وتغلب التجاه الخر في النهاية.

ولكن ما علقة هممذه المقدمممة الطويلممة بحممادث المنشممية؟ والقضممية

لا الجديدة؟ منذ أن وقع هذا الحادث وأنا أشك في تدبيره لم أكن أعلم شمميئ

لا عن ذلك. ولكن كل الظروف المحيطة كانت تجعلنممي أشممك فممي أنممه يقيني

لا. كان شيء ما يلح على تفكيري في أنممه مممدبر لتكملممة الخطممة ليس طبيعي

لا لهممداف أجنبيممة .. التي تنتهي بالتصادما الضخم بين الثورة والخوان تحقيق

ارجح من استقراء الحمموال ومممن خطممة السممتاذ فممؤاد جلل وكيممل جمعيممة

الفلح أنها أمريكية!

وعندما كان السيد صلح دسوقي يستجوبني هنا في السجن الحربي

 صارحته برأيي في تدبير الحادث.. وقد انتفضّ وقتها بشدة وهو1954عاما 

يقول لي: هل أنت كذلك بكل ثقافتك من الذين يقولون أنها تمثيلية؟ وقلت

له: أنا ل أقول أنها تمثيلية ولكني أقول أنها مدبرة لهدف معيممن وأن أصممبعا

لا لا ذات دخل فيها.. قال لي وقتها وقد هدأ اضطرابه: جايز! ولكن واحد أجنبي

من الخوان المسلمين هو الذي قمماما بالحممادث! ثممم أعممود لسممرد الحممداث

 أن شعوري وتقديري بأن حادث المنشية1954المتعلقة بنشاطي بعد عاما 

لا، جعل يمل نفسي رغبة في معرفة الحقيقة غيممر أننممي لممم أجممد مدبر تدبير

لا ممن التقيت بهممم فممي سممجن طممره عمماما   وكممانوا كممثيرين قبممل1955أحد

ترحيلهم إلى الواحات يدلني على هذه الحقيقة .. كل مممن سممألتهم ومنهممم

لا من محمود عبد اللطيف الذي انطلقممت الرصاصممات مممن ناس قريبون جد

مسدسه ومممن هنممداوي دويممر كممذلك قممالوا لممي: المسممالة غامضممة وممموش

عارفين الحكاية دي حصلت ازاي. وبعضهم قال: المسألة فيها سر ل يمكن

الن معرفته .. وكانت كل الجوبة ل تملك أن تعطيني الحقيقة ..
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لا مممن ناحيممة أخممرى بممأن غيممر أن هممذا كلممه كممان يزيممد نفسممي شممعور

السياسة المخططة مممن جممانب الصممهيونية والصممليبية السممتعمارية لتممدمير

لا لمصممالح ومخططممات تلممك حركة الخوان المسلمين في المنطقممة تحقيقمم

الجهات قد تحققت بنجاح .. وأنه في الوقت ذاته لبد من محاولة الرد على

تلك المخططات بإعادة حياة ونشمماط الحركممة السمملمية حممتى ولممو كممانت

الدولة لسبب أو أكثر ل تريد. فالدولة تخطئ وتصيب!

اب آلف الفمراد لا بمالظلم المذي أص كما أنها كانت تمل نفسي شعور

لا تدبيره- حتى ولو لم يعلم وآلف السر والبيوت. بناء على حادث واضح جد

بالضبط في ذلك الوقت من دبره- وبنمماء علممى الرغبممة مممن حمايممة النظمماما

القائم من خطر ضخمته أجهزة غريبة الهممداف واضممحة كممذلك مممن كتبهممم

وجرائدهم وتقريراتهم وفي مقدمتها تقرير جونسممون عممن نهممر الردن. ثممم

تضخم هذا الشعور وأنا أرى النتائج الواقعية في حياة المجتمع المصري من

انتشممار هائممل للفكممار اللحاديممة وللنحلل الخلقممي نتيجممة لتممدمير حركممة

الخوان المسلمين ووقف نشاطها التربوي. وكأنما كان وجود هذه الجماعة

لا قد انهار وانطلق بعده التيار. سد

وكنت أسمع عن ذلك كله في السجن، ولما خرجممت وجممدت أن كممل

ما سمعت كان دون الحقيقة بكثير لقد تحول المجتمع إلى مستنقع كبير!

إن المسألة أكبر بكثير مما يبسطها الذين ينظممرون لممما حممدث علممى

انه مجرد تطور، أنها تتعلق بالمخططات الصهيونية والصممليبية السممتعمارية

في تدمير المقومات الساسية للعناصر البشرية في المنطقة بحيث تصممبح

لا ل يملك المقاومة حتى لو وضعت في يده أقوى لا منهار هذه المليين حطام

السلحة. فالرجال هم الذين يحركون السلحة وليست السمملحة هممي الممتي
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لا تصممبح الملييممن فيهمما لا وخلقيمم تحرك الرجال. والمجتمعات حين تنهار عقيدي

غثاء ل يقف في وجه التيار.

ويستطيع النسان أن يلحظ بسهولة علقة هذا النحدار بتدمير حركة

الخوان المسلمين ومنع نشاطها، كما يستطيع أن يربممط بيممن هممذا التممدمير

وبين الخطممط الصمهيونية والصممليبية السممتعمارية بخصمموص همذه الجماعمة

وبخصوص المنطقة بجملتها.

هذه هي رؤيتي للموقف الممتي انطلممق منهمما التصممميم علممى ضممرورة

لا لحركممة الخمموان المسمملمين المصممادرة العمممل لحركممة إسمملمية امتممداد

الموقوفة. مع النتفاع بالتجربة وبالتجارب التي سبقتها.

 كان التفكيممر فممي منهممج الحركممة1962 وعاما 1955وفيما بين عاما 

وطريقة البدء بها ..

لل. وهنا تبدأ مرحلة جديدة ذات وقائع محددة سأذكرها تفصي

ملحظة:

تذكرت الن حادثة أخرى تضاف إلى حادث المنشية وظروفها تقع ما

لا الحديث عن محاولة تكوين1957، 1955بين سنتي   لذلك سأؤجل  مؤقت

 كما قلت في الفقرة السابقة، حممتى اسممرد ظممروف1962حركة في سنة 

تلك الحادثة التي تذكرتها ..

مذبحة طرة

إنه بعد كل ما قاساه الخمموان المسمملمين بعممد حممادث المنشممية مممن

اعتقممال اللمموف منهممم، وتعرضممهم للمموان مممن التعممذيب الطويممل، وسممجن

المئممات منهممم وهممم حمموالي اللممف وتخريممب بيمموتهم، وتشممريد أطفممالهم

 -11- 



ونسائهم الذين لم يشتركوا في أي نشمماط دون أيممة كفالممة مممن الدولممة ول

حتى معونة للبيوت التي انقطعت أرزاقها وللطفال والنساء البرياء.

بعد هذا كله رأيت أن هناك محاولت تبذل لخلق ظممروف وملبسممات

يمكن بها إيقاع مذبحة كمبرى للمسمجونين والمعتقليمن تحمت سمتار كسمتار

حادث المنشية..

 كان الخوان مقسمين على ثلثة سجون:1955حوالي إبريل ومايو 

 أو أقل أو أكممثر (ل أتممذكر) وسممجن مصممر وبممه400ليمان طرة وبه حوالي 

حوالي هذا العدد. والسجن الحربي وبه أكممثر مممن ألفيممن ممممن لممم يقممدموا

للمحاكمة أو حكم عليهم مع إيقاف التنفيذ.. في مجموعة طرة كممان هنمماك

بعضّ الضباط السابقين: فؤاد جاسر، وحسين حمودة، وعبد الكريم عطيممة،

لا وجمال ربيع.. وفي السجن الحربي كان معممروف الخضممري ول أذكممر أحممد

غيره.

لا يتلخممص فممي محاولممة المهممم أن جمممال ربيممع أخممذ يعممرض مشممروع

موحدة التوقيت بين المجموعات الثلث في السجون الثلثة للخروج بالقوة

من السجون بعد الستيلء على أسلحة الكتائب بها .. ثمم التجممع ممع بقيمة

 حسب خطته العسكرية التي ل أفهممم فممي تفصمميلتها–الخوان في الخارج 

الفنية! بعد عبور النيل لمحاولة عمل انقلب بعد التصال بوحدات عسكرية

لا لني لم أعممر الموضمموع يتصل هو بها، أو هو على اتصال بها (ل أتذكر تمام

لا من هذه الوجهة). لا جدي اهتمام

 كممما قممال لممي- علممي فممؤاد جاسممر، وحسممين–عرض هذا المشممروع 

حمودة فلم يوافقا، وعرض علي الستاذ صالح أبو رقيق فشتمه وعنفه كما

لل: إنه ل يجممد قال لي فيما بعد الستاذ صالح .. وعرضه جمال ربيع علي قائ

لل قلوبهم حديممد لتنفيممذ خطتممه. ومممع عممدما خممبرتي في الخوان خمسين رج
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بالمسائل العسكرية الفنية فقد أحسسمت أنهما محاولمة انتحاريمة جنونيمة ل

لا فممي ضممرورة لا شممديد يجوز التفكير فيها .. ولكنه هو أخممذ يلممح علممي إلحاحمم

التفكير الجدي في الخلص، وفق خطته الممتي يضمممن نجاحهمما مممن الوجهممة

الفنية.

لل ولم يصدر علممى حكممم بعممد في ذلك الوقت أنا كنت في طرة معتق

ن اد اقتضمى نقلمي م ولم أحاكم، وذلك بسبب تمزق في الرئتني ونزيف ح

 إلى مصحة ليمان طممرة للعلج.. وفممي1955 يناير 25السجن الحربي في 

لا وتقرر إعممادتي للسممجن الحربممي لتقممديمي إبريل كانت حالتي تحسنت نوع

لل: إنه تدبير اللممه أن أذهممب الن إلممى السممجن للمحاكمة .. فجاءني ربيع قائ

الحربي لمقابلة معروف الحضري هناك وعرض خطتممه عليممه للتفمماق فيممما

بعد على التفصيلت وتوحيد التوقيت .. ومممع عممدما اقتنمماعي لحظممة واحممدة

بجدية خطة كهذه فقد عرضت المسألة على معروف وقبممل أن يعلممم منممي

من هو صاحب الخطة قال في عصممبية: دى دسيسممة لتممدبير مذبحممة كممبرى

لا، ثم سأل من صاحب للخوان الذين في السجون والذين في الخارج جميع

هذه الخطممة؟ فقلممت لممه: جمممال ربيممع! وكنممت أعممرف أنهممما صممديقان وأن

معروف اعتقل هو وجمال في بيت خال الخير وهنمما قممال لممي: ل. ل تقممول

لل. له: دي عملية انتحارية .. ول يجوز التفكير فيها أص

ال رأي معمروف ثم حموكمت وعمدت إلمى ليممان طممرة وأبلغمت جم

ولكنه ظل كما علمت يحاول إقناع الخوان بضرورة تنفيذ الخطة حيممث لممم

يستجيبوا له. في ذلك الوقت كان قائد كتيبة ليمان طممره وهممو إلصمماغ عبممد

 على–الباسط البنا وقد رأيته يزور مصحة الليمان ثلث مرات ويسلم علي 

غيممر معرفممة سممابقة- ويحممدثني فممي ضممرورة تخليممص الخمموان الممذين فممي

لا هممؤلء الممذين يقطعممون لا وخصوصمم السجون لنهممم هكممذا يسممتهلكون تماممم
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لا ما الحجار في جبل طرة مع كبار المجرمين. ومع معرفتي أنه لم يكن يوم

من الخوان في حياة أخيه الشهيد حسممن البنمما فقممد سممألته: وكيممف ذلممك؟

فقال: إنه كقائد لكتيبة يضع نفسه وأسلحة الكتيبة تحت تصرفنا لنه لم يعد

يطيق منظر طابور الخوان في الجبل.

ي أذنمي كلممات معمروف وهنما تمذكرت خطمة جممال ربيمع ورنمت ف

الحضري العصبية: دى دسيسممة لتممدبير مذبحممة كممبرى للخمموان الممذين فممي

لا.. وقلممت لممه: إحنمما متشممكرين علممى السممجون والممذين فممي الخممارج جميعمم

عواطفك ولكن نحن نرى أننا أدينا واجبنا وانتهمت مهمتنما بمدخول السممجون

ولم نعد نستطيع عمل شيء فمن أراد أن يعمل غيرنا فليعمل .. وانقطعت

–زيارته عني بعد ذلك. ثم نقل من الكتيبة ورحل بعدها عممدد مممن الخمموان 

وفيهم كل كبار المسممؤولين وكممل أعضمماء النظمماما الخمماص كممما سمممعت أو

معظمهم- ولم يبق من كبار الخموان إل السمتاذ منيمر الدلمة، وكمان جممال

ربيع فيمن رحلوا إلى اللوحات وقد ظل هناك كما علمت من الستاذ صالح

أبو رقيق فيما بعد يحاول محاولته بين الخوان.

لم تفح المحاولة للمذبحة على هذا النطمماق الواسممع. ولكممن محاولممة

 .. كممان هنمماك ضممابط برتبممة1957أخرى قد أفلحت في ليمان طممرة عمماما 

ملزما أول في ذلك الوقت أو يوزباشي اسمه عبد اللممه ممماهر علممى علقممة

ظاهرة بالخمسة الشبان اليهود المسممجونين فممي حممادث جاسوسممية يممؤدي

لهم خدمات واضحة حتى ليحممل لهمم طعمامهم التمي ممن بيموتهم بنفسمه

المر غير المعهود في الليمان. ويحتفي بأخت واحد منهم حفمماوة مكشمموفة

للسجانين والنوبتجية من المذنبين .. الخ.

هذا الضابط بدأ التحرش والستفزاز للخوان بشكل ظمماهر مممما أدى

لا إلى خلق جو مشحون بالتوتر بيممن إدارة الليمممان والخمموان ثممم لا فشيئ شيئ
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انممدفع معممه ضممابط آخممر برتبممة صمماغ ل يحضممرني اسمممه الن حممتى احتممك

بمجموعة من الشبان الطائشين المعروفين بيممن إخمموانهم ولدارة السممجن

بطيشهم-وكان السممتاذ منيمر قممد أفمرج عنمه ولممم تعمد لمجموعممة الشمباب

الباقية في الليمان أية قيادة عاقلة مجربة- ووقممع بيممن ذلممك الضممابط وبيممن

لل-ثممم انتهممت المسممألة بوضممع عممدد مممن هؤلء الشممبان تماسممك باليممدي فع

الخوان في التأديب.

وظلت خطة الستفزاز وشحن الجو بالتوتر من جممانب الضممابط عبممد

الله ماهر ورئيسه هذا حتى جاء يوما علم الخوان الذين يخرجون للجبل أن

هناك خطة لضربهم بالرصاص في الجبل بحجة محاولتهم التمرد أو الهرب،

لا لهذه الخطة أن يعتصموا بالزنازين فممي اليمموما التممالي ويطلبمموا فرأوا تفويت

حضور النيابة لخطارها بما وصل إلى أسماعهم من تلك الخطة الممتي تممدبر

لهم وهنا أمرت الكتيبة بضربهم بالرصاص داخل عنبرهم بل داخل الزنازين

 وجرح حوالي ذلك.21بالنسبة لعدد كبير منهم.. وقتل 

وواضح أنه كان في المكان وهم داخل عنممبر مغلممق اتخمماذ إجممراءات

أخرى إذ يكفي في هذه الحالة سحب السجانة القلئل مممن العنممبر وإغلقممه

 سمماعة فقممط. وهنمما يستسمملمون24من الخارج وقطع الماء والممزاد عنهممم 

لل متمردين! ولكن الجراء الذي اتخذ وفي ظل ذلك الخممط حتى لو كانوا فع

المتسلسل من الحوادث يدل بوضوح على أنها خطة مذبحة متصلة وراءهمما

يد مدبرة. ل يهمني الن تعيينها بقمدر مما يهمنمي مما تركتمه همذه السلسملة

مقصودة بالذات القضاء عليها لصالح جهممات أجنبيممة. وأن شممتى التممدبيرات

تتخذ وشممتى الوسممائل لتممدمير أشخاصممها بالتعممذيب أو تممذبيحهم أو تخريممب

بيوتهم للقضاء في النهاية على التجاه من أساسه.
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ولعله لم يكن من المصادفات كذلك أن يكون السيد صمملح دسمموقي

هو المشرف على التحقيق في مذبحة طرة. وقممد شمماع بيممن الخمموان فممي

ذلك الحين أن التحقيق الذي تمدريه النيابمة كمان يتجمه فمي أول الممر إلمى

لا عليهم وأنه بعد حضممور السمميد صمملح وحضممور محقممق آخممر اعتبارهم مجني

اتجه التحقيق إلى اعتبارهم جناة، ول يهم الن تقدير قيمة هذا الممذي شمماع.

ولكن يهم تقدير سير الحداث حتى أدت إلى تلك النتيجة.. وممما تممتركه فممي

النفس من شعور بمؤامرات على الخوان ل من الخوان فيها!
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الحركة السلمية تبدأ من القاعدة

أعود الن إلى سرد الحوادث وفق الخط الزمني التمماريخي .. وأوجممه

النظر إلى أهمية الفقرات التالية بوصفها قاعدة للتنظيم الجديد الذي تقوما

عليه القضية الجديدة:

لقد امتلت نفسي بضممرورة وجممود حركممة إسمملمية كحركممة الخمموان

المسلمين في هذه المنطقة وضرورة عممدما توقفهمما بحممال مممن الحمموال ..

الصممهيونية والصممليبية السممتعمارية تكممره هممذه الحركممة وتريممد تممدميرها ..

ومخططاتهمما الواضممحة مممن كتبهمما ومممن إجراءاتهمما ومممن تقريراتهمما ومممن

دسائسها تقوما كلها على أساس أضعاف العقيدة السلمية، ومحممو الخلق

السلمية، وإبعاد السلما عن أن يكون هو قاعدة التشريع والتمموجيه وذلممك

للوصول إلى تدمير العقائد والخلق، وبالتالي تممدمير المقومممات الساسممية

للمجتمممع فممي هممذه المنطقممة وإحممداث انهيممار يسممهل معممه تنفيممذ تلممك

المخططات.. ووقف نشاط الخموان حقمق الكمثير ممن هممذه المخططممات،

وساعد على نشر الفكار اللحادية والنحلل الخلقي.

الخوان المسلمون تدبر لهمم المذابممح فمي حمادث المنشممية وحمادث

 جمعيممة الفلح عممن طريممق أعضممائها القريممبين مممن رجمال الثممورة،…طرة 

تشممحن الجممو بممالتوتر والمخمماوف وتعمممل علممى توسمميع الهمموة وتعميقهمما ..

التعذيب والقتل والتشريد ينال اللمموف مممن العناصممر المتدينممة المتماسممكة

الخلق،  المينة المخلصة، وبيمموتهم وأطفمالهم ونسماءهم.. إلمى آخمر هممذه

الصورة المزعة الكئيبة .. هذه هي الحصيلة الممتي تجمعممت لممدي فيممما بيممن

لا1962 وسنة 1954سنة  ، ليس معنى ذلك أنه لم تكن هناك أخطاء إطلقمم

في حركة الخوان، ولكنها إلى جانب تلك الحصيلة تعد ضئيلة.
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إن الحركة السلمية يجب أن تستمر. إن القضاء عليها في مثل تلك

لا  يصل إلى حد الجريممة. إن الخطماء الحركيمة لا جد لل فظيع الحوال يعد عم

يمكن أن تستبعد، ويمكن الستفادة من التجربة في تجنبها..

وبعد مذبحة طره لم يعد في الليمان أحد من الخمموان معممي إل الخأ

محمد يوسف هواش، والخأ محمد زهدي سلمان. وهذا الخير بحكم ثقممافته

المحدودة ل يتمكن من المشاركة في أي تفكير ممن همذا النمموع. فلممم يبممق

معي إل هواش.

وبعد مراجعة ودراسة طويلة لحركممة الخمموان المسمملمين ومقارنتهمما

لا في تفكيري   وفي تفكيممره–بالحركة السلمية الولى للسلما اصبح واضح

كذلك- أن الحركة السلمية اليوما تواجه حالممة شممبيهة بالحالممة الممتي كممانت

عليها المجتمعات البشمرية يموما جماء السملما أول ممرة ممن ناحيمة الجهمل

 وليممس–بحقيقة العقيدة السلمية، والبعممد عمن القيممم والخلق السمملمية 

فقطا لبعد عن النظاما السلمي والشريعة السلمية- وفممي المموقت نفسممه

توجد معسكرات صهيونية وصليبية اسممتعمارية قويممة، تحممارب كممل محاولممة

للممدعوة السمملمية وتعمممل علممى تممدميرها عممن طريممق النظمممة والجهممزة

المحلية، بتدبير الدسممائس والتوجيهممات المؤديممة لهممذا الغممرض، ذلممك بينممما

الحركممات السمملمية تشممغل نفسممها فممي أحيممان كممثيرة بالسممتغراق فممي

الحركممات السياسممية المحممدودة المحليممة، كمحاربممة معاهممدة أو اتفاقيممة،

وكمحاربة حزب أو تأليب خصم في النتخابات عليه.

كما أنها تشغل نفسها بمطالبة الحكومات بتطبيق النظمماما السمملمي

والشريعة السلمية بينما المجتمعممات ذاتهمما بجملتهمما قممد بعممدت عممن فهممم

مدلول العقيدة السلمية والغيرة عليها، وعن الخلق السلمية.. ولبد إذن

أن تبممدأ الحركممات السمملمية مممن القاعممدة: وهممي إحيمماء مممدلول العقيممدة
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السمملمية فممي القلمموب والعقممول، وتربيممة مممن يقبممل هممذه الممدعوة وهممذه

المفهومات الصحيحة، تربية إسملمية صممحيحة. وعممدما إضماعة المموقت فممي

الحداث السياسية الجارية. وعدما محاولت فممرض النظمماما السمملمي عممن

طريممق السممتيلء علممى الحكممم قبممل أن تكممون القاعممدة المسمملمة فممي

المجتمعات هي التي تطلب النظمماما السمملمي لنهمما عرفتممه علممى حقيقتممه

وتريد أن تحكم به.

وفي الوقت نفسه، ومع المضي في برنامممج تربمموي كهممذا، لبممد مممن

حماية الحركة من العتممداء عليهمما ممن الخممارج، وتمدميرها ووقممف نشماطها

وتعذيب أفرادها، وتشريد بيوتهم وأطفالهم تحت تأثير مخططات ودسائس

،1957 وسممنة 1954، ثممم سممنة 1948معادية، كالذي حدث للخوان سممنة 

وكالممذي نسمممع ونقممرأ عنممه مممما يحممدث للجماعممات الخممرى، كالجماعممة

السلمية في باكستان، وهو يسممير علممى نفممس الخطممة وينشممأ عممن نفممس

المخططات والدسائس العالمية.

لا لا فممدائي وهذه الحماية تتم عن طريق وجود مجموعممات مدربممة تممدريب

بعد تماما تربيتها السلمية من قاعدة العقيدة ثم الخلق.. هذه المجموعممات

ل تبدأ هي اعتداء، ول محاولة لقلب نظاما الحكم، ول مشاركة في الحداث

السياسية المحليممة. وطالممما الحركممة آمنممة ومسممتقرة فممي طريممق التعليممم

والتفهيم والتربية والتقويم، وطالما الدعوة ممكنة بغير مصادرة لها بالقوة،

وبغير تدمير لها بالقوة، وبغيممر تعممذيب وتشممريد وتذبيممح وتقتيممل، فممإن هممذه

المجموعات ل تتدخل في الحممداث الجاريممة، ولكنهمما تتممدخل عنممد العتممداء

على الحركة والدعوة والجماعة لرد العتداء وضرب القوة المتعدية بالقممدر

الذي يسمح للحركة أن تسممتمر فممي طريقهمما، إذ أن الوصممول إلممى تطممبيق

لل لنممه ل يمكممن لا عمماج النظاما السمملمي والحكممم بشممريعة اللممه ليممس هممدف
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تحقيقه إل بعد نقل المجتمعات ذاتها، أو جملة صالحة منها ذات وزن وثقممل

في مجرى الحياة العامة، إلى فهممم صممحيح للعقيممدة السمملمية ثممم للنظمماما

السلمي، وإلى تربية إسلمية صحيحة على الخلق السلمي، مهما اقتضى

ذلك من الزمن الطويل والمراحل البطيئة.

لا- وأصبحت هذه الصورة للحركة السلمية واضحة فممي حسممي تماممم

 وبقيت مهمة نقلهمما إلممى أفممراد–كما أصبحت واضحة في حس الخأ هواش 

ومجموعات أخرى من الخوان بأية وسيلة، لبدء حركة على أساسها. وفممي

لل.1962سنة   بدأت الحركة فع

* * *

بدأت بحضور أفراد من الخمموان المسممجونين، أكممثريتهم مممن سممجن

القناطر وأقليتهم من سجن الواحات، للعلج في مستشفى ليمان طره، أو

مستشفى سجن مصر كذلك ثمم سمجن طمره حسمب المكانيمات العلجيمة

بهما. وإن كان التصال بهم في فترات الرياضة في فناء المستشفى وفممي

لا من ناحية الزمن اليممومي لا وقصير لل محدود كل فرصة تسنح، وإن كان اتصا

ومممن ناحيممة زمممن بقممائهم بالمستشممفى لعمليممة أو علج ينتهممي فممي فممترة

لا منهم مكثمموا فممترات طويلممة محدودة ويعودون إلى سجونهم، ما عدا أفراد

لل: ولكن قبل ذلك لبد من تصوير الظروف التي وسأذكر شأنهم معي تفصي

تمت فيها هذه التصالت التي حاولت فيها نقل مفهوماتي لهؤلء القادمين:

أنا إلى ذلك الوقت في محيط الخوان المسلمين مجرد أخأ مسلم ..

لا لا مفكممر حقيقة أن له من نفوسهم قيمته ومكممانته الشخصممية بوصممفه كاتبمم

لا له خبرته وتجربته في المجالت العامة، ولممه شممهرته ومكممانته فممي إسلمي

العالم السلمي .. ولكنه مع ذلك كله ليست لممه صممفة حركيممة إداريممة فممي

الجماعة تعطي له الحق الشرعي فمي رسممم خطمة حركيممة ول ممن تمموجيه

 -20- 



الخوان إليها. لن هممذا الحممق لمكتممب الرشمماد وحممده ولمممن يكلفممه بممذلك.

لا منه بشمميء. هممذا الظممرف كممان يحتممم ولست من أعضاء المكتب ول مكلف

علي أن ابدأ مع كل شاب وأسمير ببطمء وحمذر ممن ضمرورة فهمم العقيمدة

لا قبممل البحممث عممن تفصمميلت النظمماما والتشممريع لا صممحيح السمملمية فهممم

السلمي، وضرورة عممدما إنفمماق الجهممد فممي الحركممات السياسممية المحليممة

الحاضرة في البلد السلمية للتوفر على التربية السلمية الصحيحة لكممبر

عدد ممكن. وبعد ذلك تجئ الخطوات التالية بطبيعتها بحكم اقتنمماع وتربيممة

قاعممدة فممي المجتمممع ذاتممه لن المجتمعممات البشممرية اليمموما-بممما فيهمما

لا أو المجتمعات فمي البلد السملمية- قممد صمارت إلممى حالممة مشمابهة كممثير

مماثلممة لحالممة المجتمعمات الجاهليمة يمموما جاءهما السملما. فبمدا معهما ممن

العقيدة والخلممق ل مممن الشممريعة والنظمماما. واليمموما يجممب أن تبممدأ الحركممة

والدعوة من نفس النقطة التي بدأ فيها السمملما، وأن تسممير فممي خطمموات

مشابهة مع مراعاة بعضّ الظروف المغايرة.

ولم يكن الزمن الذي يقضيه كل منهم يسمح بتكوين فهممم كامممل ول

واسع لهذا المنهج، ولكن فقط يفتح له نافذة للتفكيممر مممن جديممد والقممراءة

لا منهمما. في الكتب التي تساعده على هذا التصور والتي كنت أسمي له عدد

وبعضها كان عندي في الليمان ومن مكتبته فيقممرأ منهمما ممما يمكممن ويكمممل

لل في صورة فردية. وفيما بعد تكونت أسر في سممجن الباقي بعد عودته، أو

القناطر لدراسة هذه الكتب بالضافة إلى كتممب أخممرى اختاروهمما بأنفسممهم

 سممنة–هناك كات أول مجموعة تكلمت معها في هذه المفهومممات بتوسممع 

ا أذكمر- مكونمة ممن الخموان: مصمطفى كاممل، وسميد عيمد1962  على م

ويوسف كمممال مممن سممجن القنمماطر فممي فممترة أقممل مممن أسممبوع، ولكنهممم

تحمسوا لهذه المفهومات وعادوا فتكلموا فيها مع بعضّ إخمموانهم بحماسممة
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كان لها رد فعل شديد في وسطهم. فبعضهم أخذ يتحمس لهذا التجاه مممن

التفكير ويطلب منه المزيد. وبعضهم أخذ يتحمس ضممده بشممدة باعتبممار أن

فيه مخالفة للخط الحركي الذي سارت عليه الجماعة من قبل وتخطئه لها

في بعضّ تحركاتها. وباعتبممار آخممر وهممو أنممه صممادر عممن جهممة غيممر شممرعية

بالنسبة لهم.

-مجممئ1964 إلممى سممنة 1962وتوالى خلل هذه الفممترة-مممن سممنة 

أفراد آخرين أذكر منهم ممن تعيمه ذاكرتمي علمى غيممر ترتيممب زمنمي، وممن

السهل معرفة الجميع سواء من أحد الخوان الممذين كممانوا فممي القنمماطر أو

من السجلت..

أذكر منهم: رفعت الصياد-عبد الحميد ماضممي- سممعيد منسممي- عبممده

صالح-فوزي نجممم-الحمماج عبممد الممرزاق أمممان الممدين-مصممطفى ديمماب-سمميد

دسوقي-موسى جاويش-صبري عنتر-محممود حاممد-رشممدي عفيفمي-عبممد

- سممعد عفيفمي-حسممن…- رجب …السلما عماره-عبد الرؤوف كامل-سيد 

عبد العظيم-صلح النوار.

* * *

ملحظة:

لل لا طوي لا، وتستغرق وقت لا شديد محاولة تذكر السماء تسبب لي إجهاد

يمنعني عن المضي في التقرير للوصول إلى الوقائع الخيرة. فقد استغرق

ي الحقيقمة لسمردها هكمذا، تذكر هذه السماء حوالي ساعتين. ول أهمية ف

ويمكن السممتعانة بممذاكرة الخأ هممواش، أو بممذاكرة الخأ الطمموخي الممذي لممم

يحضر ولكنه كان بين المسؤولين عن الخوان فممي القنمماطر، أو بممأي واحممد

من الذين حضروا .. وذلك لكي أستطيع كتابة ما هو أهم، وهممو نمموع علقممة

كل منهم بي، ثم تصرفاتهم وتصرفات المعارضين لهم من إخوانهم.
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* * *

هؤلء الذين حضروا من القناطر وسمممعوا منممي ممما ينبغممي أن يكممون

عليه منهممج الحركممة السمملمية، وسمممعوا المفهومممات العقيديممة الصممحيحة،

ومدى بعد المجتمعات النسانية اليوما عنها- بما فيها المجتمعات السمملمية

ليسوا كلهم من سممن واحممدة ول مممن ثقافممة واحممدة، فعممدد–التقليدية ذاتها 

منهم عمال، وعدد طلب متفاوتو المسممتوى، والسممتعداد، كممما أن بعضممهم

لا لقيني ساعة أو سمماعتين فمي المجممموع، وبعضممهم أقمماما أسممابيع، أقاما أيام

وبعضهم أقاما أشهر طويلة، لذلك كله اختلفت الصور التي نقلوها لخمموانهم

لل في القناطر، وبعضّ هذه الصور كانت شوهة أو مبتورة، وبعضها كان كممام

لا، مما جعل المسممؤولين عنهممم فممي القنمماطر-وكممانوا يختممارون مممن وصحيح

بينهم مجموعة من خمسة أو أقل أو أكثرن تشرف على شؤونهم فترة من

الزمن حتى تتعب فيختارون غيرها- تطلب مني أسماء مجموعة من الكتب

لا، لل صممحيح لل كممام تكون مراجع لدراسة الخوان، لن الكتاب ينقل الفكرة نق

لا، اختاروا هم من بينها بعضممها، وأضممافوا فكتبت لهم أسماء نحو أربعين كتاب

ا يسممح لا تدرسه فيما بينهما أسمر بقمدر م لا ثقافي لا آخر، وجعلوها برنامج بعض

نظاما السجن، والسرة عادة سكان زنزانة فيما أظن، ول أعرف على وجه

لا للمشممكلة الممتي نشممأت مممن الدقة تفصيلت ذلك. ولكن هذا لممم يضممع حممد

لا لم يأت من الجهممة لا أو تدرس برنامج رفضّ مجموعة منهم أن تتلقى أفكار

الشممرعية فممي الجماعممة ومعممي البمماقون مممن أعضمماء مكتممب الرشمماد فممي

السجون وكانوا إذ ذاك في الواحات.

، انتهى الحال إلى1964 إلى سنة 1962وفي خلل الفترة من سنة 

أن تكون المجموعة التي في القناطر-وعددها حوالي المئة-مصنفة كالتي:

 اندمجوا فممي الدراسممة، وأصممبحت لهممم مفهومممات واضممحة فممي35حوالي
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 آخريممن23العقيممدة السمملمية وفممي منهممج الحركممة السمملمية.. وحمموالي 

لا هذا التجاه، ويرفضون مبدأ السماع إل من قيممادة الجماعممة يعارضون تمام

 يدرسون ولكنهم لم يصمملوا إلممى الوضمموح الكممافي50في الواحة. وحوالي 

.1965وهم في الطريق إلى أن انتهت مدة سجن الجميع وخرجوا خلل 

وفي مقدمممة الممذين يعتممبرون قممد درسمموا وفهممموا: مصممطفى كامممل

 سيد عيد- فوزي نجم-الطوخي-صبري عنممتر-عبممد الحميممد–ورفعت الصياد 

لا فيهمما علممى ذاكممرة ماضي. ول أملك تذكر كممل السممماء، لنممي أعتمممد دائممم

الخريممن، ويمكممن السممتعانة بممذاكرة الخأ هممواش أو الخأ الطمموخي أو الخأ

فوزي نجم ليذكرني بهذه السماء فهم يعرفونها معي ..

وفي مقدمة الذين عارضوا بشدة وأقاموا ضجة: أمين صممدقي وعبممد

الرحمن البنان-لطفي سليم- عبد العزيز جلل- والبقية يتذكرها الطوخي أو

فوزي نجم أو مصطفى كامل.

وبعمضّ هممؤلء أوصملوا إلمى السممتاذ عبمد العزيممز عطيممة وغيممره فمي

الواحات صورة مضخمة ومشوهة عن النقسممامات الخطيممرة الممتي وقعممت

في مجموعة القناطر، وصورة كذلك مشمموهة عممن أصممل الفكممار والمنهممج

لا لا شديد الذي يدور حوله الخلف. مما جعلهم في الواحات ينزعجون انزعاج

سواء من الفكرة ذاتها أو من الخلف حولها.

وقد حضر من عندهم للعلج في طممره الخأ عبممد الممرؤوف أبممو الوفمما

فأبلغني خبر هذا النزعاج من ناحية واتجاه المجموعة في الواحة إلى عدما

تكفير الناس من ناحية أخرى!

وقد قلت له: إننا لم نكفر الناس وهذا نقل مشوه إنممما نحممن نقممول:

إنهممم صمماروا مممن ناحيممة الجهممل بحقيقممة العقيممدة، وعممدما تصممور مممدلولها

الصحيح، والبعد عن الحياة السلمية، إلى حال تشبه حال المجتمعممات فممي
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الجاهلية، وإنه من أجل هذا ل تكممون نقطممة البممدء فممي الحركممة هممي قضممية

إقامة النظاما السلمي، ولكن تكون إعادة زرع العقيدة والتربيممة الخلقيممة

السمملمية.. فالمسممألة تتعلممق بمنهممج الحركممة السمملمية أكممثر مممما تتعلممق

بالحكم على الناس!

ولما عاد أبلغهم الصورة الصحيحة، بقدر ممما فهممم منهمما، ولكممن ظممل

الخرون في القناطر يلحون عليهم بوجوب وقممف ممما أسممموه بالفتنممة فممي

صممفوف الجماعممة. وظممل الحممال كممذلك حممتى نقممل إلممى مستشممفى طممره

الستاذان عبد العزيز عطية وعمر التلمسمماني مممن أعضمماء مكتممب الرشمماد

الباقين في السجون، والتقيا بي وأفهمتهما حقيقة المسألة فاستراحا لها.

ولما حضر أمين صدقي وعبد الرحمن البنان إلممى مستشممفى طممره-

وكنت قد خرجت بعفو صحي بعد سوء حالة الذبحممة الصممدرية الممتي أصممبت

ن الخأ همواش بعمد بها فمي السمجن ممع بقيمة أمراضمي الخمرى. بلغنمي م

لا لقمماء عضمموي المكتممب بالشممابين الحاضممرين مممن خروجممه، وكممان حضممار

القنمماطر، إنهممما حمماول إفهامهمما أن المممر ليممس كممما فهممموا، ولكنهممما ظل

مصرين على موقفهما بعممد عودتهممما إلممى القنمماطر هممما والمجموعممة الممتي

معهم. وخرج هؤلء وغيرهم على الصورة والتقسيم الذي أشممرت إليممه ممن

قبل.

المهم أن المجموعة الولممى الممتي تعتممبر داعيممة للمفهمموما السمملمي

الصحيح، جعل معظم أفرادها يزوروني بعد خروجهم. وإن كان قصر الفترة

ن الخممروج إلمى العتقمال ثمانيمة أشمهر ا م التي قضيتها في القاهرة، وكله

لل رأيتممه مممرة بالضبط، جعل هذه الزيارات معممدودة .. فمصممطفى كامممل مث

واحدة، ورفعت الصياد ربما خمممس أو سممت مممرات، وسمميد عيممد أكممثر مممن

عشممر مممرات، وفمموزي نجمم ثلث ممرات، والطمموخي ثلث ممرات سمريعة،
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وسيد دسوقي ربما ثلث مرات أو أربع، والباقون كذلك أو أقل وفيهممم مممن

رأيته مرة واحدة. وكذلك زارني أفراد من المجموعة الثانية التي لم تنضج،

انت علقمتي أكمثر بمالخأ همواش باعتبماره الرجمل مرة واحدة أو مرتين، وك

لا في المنهج واتفقنمما علممى الذي عشت معه قرابة عشر سنوات، وفكرنا مع

تصورنا له كل التفاق والذي كنممت أرشممحه فممي نفسممي لن يتممولى إكمممال

عمليممة التوعيممة سممواء للمجموعممة الثانيممة أو الولممى الخارجممة مممن سممجن

القناطر، كما كنت أرشحه للتصال بالتنظيم الجديد ولكن ذلك لم يتم.

لا لهممؤلء الخممارجين مممن السممجن ول ولكن لم يقع أن وضممعت تنظيممم

لا لعدة أسباب:25حتى للمجموعة الولى المؤلفة من نحو   شاب

) إنها معتبرة كبقية الخوان ضمن الجماعة في حالة سممكون عممن1(

الحركة في الظروف الحاضرة، وليس لها وضع مستقل يربطها بي إل نمموع

التفكير.. ولم أكن أريد أن أدخل في أية إشكالت كالتي أثارتها المجموعممة

المعارضة في القناطر.

) إن الخارج من السجن بعد عشممر سممنوات يكممون كممالعمى مممن2(

ناحية الرؤية الجتماعية، ولبد أن تترك لممه فرصممة للتعممرف إلممى المجتمممع،

لل علممى أن تحركمماته مراقبممة ولمعالجممة أحممواله وأوضمماعه الجتماعيممة. فضمم

بشدة.

) إن الجو فممي الخممارج غيممره فممي السممجن، ففممي السممجن تكممون3(

الطاقة حبيسة ومتجمعة ومندفعة في التجاه الممذي دخممل صمماحب العقيممدة

من أجله السجن.. أما وهو فممي الخممارج فستسممتغرقه مشمماغل ومشممكلت

واهتمامات متنوعة.. ولم يكن بد من تركهم فترة يتبين فيها مممن تسممتغرقه

الحياة الدنيا ممن تبقى فيه بقية لعقيدته ودعوته..
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لذلك كله، كنت أؤجل الحديث في مسألة تنظيمهم سواء إذا تحممدث

فيه أحد منهم، أو إذا سممألني أحممد مممن الشممبان الخمسممة المشممرفين علممى

التنظيم الجديد الذي وجد في غيبتي في السجن والتقيت به بعممد خروجممي-

والذي هو الموضوع الساسي للجزء التالي من هذا التقريممر-ممما رأيممك فممي

فلن من الخارجين من السجن؟ .. ولماذا ل ينضمون كلهم أو بعضممهم إلمى

تنظيمنا؟..

ومرة قلت لهم: إننا لبد أن نتركهم ستة أشهر على القل، وحتى لممو

ي أنمه  ي أفكمر ف لل .. وإنن لا فسميبقى مسمتق عنمد ذلمك-–عملنا لهمم تنظيمم

لا يشرف عليهم الخأ هواش وهو وحده يتصل بالتنظيم الجديممد .. إل أن شمميئ

من هذا كله لم يتم ..

والذي حدث فقط أنني استدعيت الخأ الطوخي لعرف منممه حقيقممة

كل واحد من الذين خرجوا، وتصممنيف فئمماتهم مممن ناحيممة الفهممم والمموعي..

لا لهممم أكممثر منممي، وأنمما أثممق بحسممن تقممديره وصممدق وذلك لنه كان ملصممق

شهادته.

وقد تذكرت الن أنه هو الزائممر الممذي ذكممر الخأ علممي عشممماوي فممي

أقممواله أنممه حضممر فممي أثنمماء اجتماعمماتهم عنممدي، وأن أخممي محمممد قطممب

ابلته، فجلسمت معمه، ولمما عمدت قلمت لهمم: إننمي عجلممت استدعاني لمق

بمقابلته، لينصرف من عندي، لنه فمي مركمز حمرج، أو حسماس، ل أتمذكر،

حسب ما ورد في أقواله، وهو ذاكرته أحسن.

والظروف التي كانت محيطة بالخأ الطوخي في ذلك الحين، أنه كان

لل في السماعيلية، في مكتممب التمموكيلت فيممما أظممن، وكممانت قد تسلم عم

لا لنه كان فترة طويلممة مباحث السماعيلية تراقب تحركاته بشدة ربما نظر

لل عن إخوان القناطر، أو لسباب أخرى ل أعلمها وكان عليه أن يعود مسؤو
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لل ليكون هناك في الصباح. ولم يكن يحممب أن يمراه أحمد إلى السماعيلية لي

عندي أو يحس بوجوده حتى في القاهرة. وكنت في حاجة إليه لسأله عممن

تصنيف الخارجين من القناطر، فحضر على عجل، وتحدث إلي فيممما أردت.

فأشرت إلى هذا الظرف بالجمال للخمسة المجتمعين معممي بسممبب أننممي

لا وتركتهم بمجرد أن محمد قطب ذكر لي اسمه في أذني وأنممه قمت سريع

لا. وكنت على علم بظروفه هذه .يريد أن يراني سريع

* * *

ملحظة: 

العادة المتبعة في بيممتي أننممي إذا كنممت مممع ضمميوف وأراد أي واحممد:

أخي أو أبناء أخي أو الخممادما اسممتدعائي لمممر فممي الممداخل، أو لزائممر علممى

الباب أو في حجرة جلوس أخرى، أن يهمس في أذني ول يجهر باستدعائي

وسببه. وهو أدب عادي في البيت.. ومحمد لم يكن يعرف الخأ الطوخي ول

المهمة التي جاء من أجلها، وقد ل يتذكر هذا الحادث.

وفيما عدا هذا الستفهاما من الخأ الطوخي عن أحوال الخارجين لممم

تقع مني خطوة أخرى لتنظيمهممم مسممتقلين أو متصمملين بممالتنظيم الجديممد،

ولكني علمت من الخأ الطوخي أنهم-قبل خروجهم من السممجن- كممانوا قممد

لا من كل ثلثة أو أربعة أو أكثر، ل يقيمون في مسمماكن متقاربممة كلفوا واحد

أن يتعهد الخرين معه بالزيارة والسؤال عن أحمموالهم دون أن يعرفمموا هممم

لا. وذلك فقط كمجرد رابطة-ول يزيد- وذلممك ذلك ول يشعروا بأن وراءه شيئ

في انتظار أية تعليمات أخرى إذا سمحت الظروف بإعادة تنظيمهم. فقلت

له: هذا يكفي..

لا فيما يختممص بالخممارجين مممن السممجون ولم يزد المر على ذلك شيئ

ولم يتسع الوقت لعرف إن كان هذا الجراء الذي اتفق عليه في القنمماطر
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لا فكروا فيه من أنفسممهم، أو أنممه تنممبيه عمماما بالنسبة للخارجين، إجراء محلي

وارد لهم من جهة قيادتهم من أعضاء المكتب فأنا لم أكن المر به. ولكنممي

أرجح أنه إجراء ذاتي من عندهم، لنه كما فهمت يتعلممق فقممط بالمجموعممة

لا فممي الواعيممة والتاليممة، ول يشمممل جميممع الخممارجين. وقممد رأيتممه أنمما كافيمم

الظممروف الحاضممرة لن موضمموع تنظيممم الخممارجين مممن السممجون كممان

لا في تقديري، اكتفاء بالتنظيم الجديد الممذي خرجممت فوجممدته لا مؤقت مستبعد

لا واشتغلت معه واهتممت بتعديل وتحسين وتكوين عقليتممه ومفهوممماته قائم

لا ومنهج حركته كما سيأتي بالتفصيل .. وفممي المموقت نفسممه لممم أخممبر أحممد

منهم بشيء عن التنظيم الجديد. وفيممما عممدا الخأ هممواش الممذي ذكممرت لمه

لا عن ذلك لا غيره لم يعلم مني شيئ عموميات عنه وليس تفصيلت، فإن أحد

التنظيم ل من الخارجين من السجون ول من الخوان بصفة عامممة ول مممن

الناس على العموما.
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البحث عن السلح والمال 

التنظيم الجديد 

خرجت من السجن، وفي تصوري صورة خاصة محددة لما يجممب أن

تكون عليه أية حركة اسمملمية فمي الظممروف العالميممة والمحليممة الحاضممرة

وصورة لخطوات المنهج الذي يجب أن تسير عليممه. وقممد ذكممرت ذلممك مممن

قبل ولكني ألخصه هنا قبل البدء في التفصيلت :

المجتمعات البشرية بجملتها قد بعدت عن فهم وادراك معنممى-1

السلما ذاته . ولم تبعد فقممط عممن الخلق السمملمية، والنظمماما

السلمي، والشريعة السلمية. وإذن فأية حركة اسمملمية يجممب

أن تبدأ من اعادة تفهيم الناس معنى السمملما ومممدلول العقيممدة

وهو أن تكون العبودية لله وحممده. سممواء فممي العتقمماد بممألوهيته

وحده، أو تقدير الشعائر الشعائر التعبدية له وحممده، أو الخضمموع

والتحاكم إلى نظامه وشريعته وحدها .

الذين يستجيبون لهذا الفهم يؤخممذ فممي تربيتهممم علممى الخلق-2

السمملمية ةفممي تمموعيتهم بدراسممة الحركممة السمملمية وتاريخهمما

وخمممط سمممير السممملما فمممي التعاممممل ممممع كمممل المعسمممكرات

والمجتمعات البشرية، والعقبات التي كانت في طريقه والممتي ل

تممزال تتزايممد بشممده ، وبخاصممة مممن المعسممكرات الصممهيونية

والصليبية الستعماريه.

ل يجوز البدء بأي تنظيم إل بعد وصول الفراد إلى درجة عالية-3

من فهمم العقيممدة وممن الخممذ بمالخلق السمملمي فمي السمملوك

والتعامل ومن الوعي الذي تقدما ذكره.
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ليست المطالبة بإقامممة النظمماما السمملمي وتحكيممم الشممريعة-4

السمملمية هممو نقطممة البممدء. ولكممن نقطممة البممدء هممي نقممل

المجتمعات ذاتها – حكاما ومحكممومين – عممن الطريممق السممالف

إلى المفهومممات السمملمية الصممحيحة – وتكمموين قاعممدة إن لممم

تشمل المجتمع كله فعلى القل تشمل عناصر وقطاعات تملممك

التوجيه والتأثير في اتجاه المجتمع كله إلى الرغبة والعمل علممى

إقامة النظاما السلمي وتحكيم الشريعة السلمية .

وبالتالي ل يكون الوصول إلى اقامة النظاما السلمي وتحكيم-5

الشريهة السمملمية عممن طريممق انقلب فممي الحكممم يجيممء مممن

أعلى، ولكن عن طريمق تغيمر فمي تصمورات المجتممع كلمه – أو

مجموعات كافيممة لتمموجيه المجتمممع كلممه – وفممي قيمممه وأخلقممه

والتزامه بالسلما يجعل تحكيممم نظممامه وشممريعته فريضممة ل بممد

منها في حسهم !

في الوقت ذاته تجب حماية هممذه الحركممة، وهممي سممائرة فممي-6

خطواتهمما هممذه بحيممث إذا اعتممدى عليهمما وعلممى أصممحابها يممرد

العتممداء. وممما دامممت هممي ل تريممد أن تعتممدى ، ول أن تسممتخدما

القوة فممي فممرض النظمماما الممذي تممؤمن بضممرورة قيممامه – علممى

الساس المتقدما وبعد التمهيدات المممذكورة – والممذي ل يتحقممق

اسلما الناس إل بقيامه حسب ما يقرر الله سبحانه ، ممما دامممت

ل تريمد أن تعتممدى ول أن تفممرض نظماما اللمه بمالقوة ممن أعلمى

ييعتدى عليها وعلى أهلها . فممإذا فيجب أن تترك تؤدي واجبها وأل 

وقع العتداء كان الرد عليه من جانبها .

* * *
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هذه كانت الصورة المتكاملة في تصوري لية حركة إسلمية حاضرة

.. ولكممن حممدث أن التقيممت بعممد خروجممي علممى التمموالي بالشممبان التيممة

أسماؤهم- من بين من التقيت بهم من الخمموان وغيممر الخمموان ممممن لهممم

على العشماوي- أحمممد عبممد المجيممد–اتجاه إسلمي: عبد الفتاح إسماعيل 

(وقممد عرفممت بقيممة اسمممه هنمما فممي السممجن الحربممي) مجممدي- صممبري ...

لا يرجممع تاريممخ وعلمت منهم بعد لقاءات متعددة أنهم مكونون بالفعل تنظيم

العمل فيه إلى حموالي أربمع سممنوات أو أكممثر، وأن أقليمة منممه ممممن سممبق

اعتقالهم من الخوان والكثرية ممن لم يسبق اعتقالهم أو ممن لم يكونمموا

لل منهممم علممى انفممراد فكممر من الخوان من قبل، وأن هذا التنظيم تم بأن ك

في وقت من الوقممات السممابقة- فممي هممذه السممنوات مممن ضممرورة العمممل

لعادة حركة الخوان المسلمين وعدما الكتفاء بهذه الصورة القائمة لوجود

الجماعة، وهي أن تكون هناك بعضّ الشتراكات والمساعدات لعالة السر

التي لمم يعممد لهما مممورد رزق، ممع مجمرد التجمماوب الصممامت بيمن الخمموان

والقعود والنتظار، وأنهم في أثناء تحركهم كل على حممدة لتنظيممم أي عممدد

من الخوان الراغبين في الحركة أو تحريكهم التقوا بعضهم ببعضّ، وبعممضّ

أن اسممتوثق بعضممهم مممن بعممضّ انضممموا كممل بالمجموعممة الممتي كممانت قممد

 وكلهممم مممن الشممبان–انضمممت إليممه وكونمموا هممذا التنظيممم الواحممد. وأنهممم 

 ظلوا يبحثون عممن قيممادة لهممم ممن الكبممار المجربيممن فممي–القليلي الخبرة 

الجماعة، فاتصلوا بالستاذ فريد عبد الخالق، كما اتصمملوا بممإخوان الواحممات

ات عبمد الفتماح) (الذين اتصمملوا بالسممتاذ فريمد كلهمم والمذي اتصمل بالواح

وبغيرهم، ولكنهم لم يجدوا حتى الن قيادة لهم، وهم يريدون أن أتولى أنمما

هذا بعد خروجي، ذلك أنهم بعد أن قرأوا كتاباتي وسمعوا أحاديثي معهم قد

تحولت أفكارهم وتوسعت رؤيتهم إلى حد كبير. وقد كانوا يفكرون من قبل
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على أساس أن المسممألة مسممألة تنظيممم مجموعممة فدائيممة لزالممة الوضمماع

والشممخاص الممتي ضممربت جماعممة الخمموان المسمملمين وأوقفممت دعمموتهم،

وإقامة الجماعة وإقامة النظاما السلمي عن هذا الطريق .. أممما الن فقممد

فهموا أن المسألة أوسممع مممن ذلممك بكممثير وأن طريممق العمممل طويممل، وأن

العمل في المجتمع يجب أن يسبق العمممل فممي نظمماما الدولممة، وأن تكمموين

وتربية الفراد يجب أن يسبق التنظيم.. إلى الخر .. وأن مممن وراءهممم مممن

الشبان أخذوا يتصورون المور على هذا النحو إلى حد ما .. ولكنهم هم في

حاجة إلى قيادة تزودهممم بالمزيممد فممي التحممرك ليسممتطيعوا هممم أن يممؤثروا

فيمن وراءهم، ويوسعوا إدراكهم، ويغيروا تصوراتهم ...

وكنت أماما أمرين: إما أن أرفضّ العمممل معهممم .. وهممم لممم يتكونمموا

على النحو الذي أنا مقتنع به، فلم يتممم تكمموين الفممراد وتربيتهممم وتمموعيتهم

لا وقبل أن يأخذوا فممي التممدريب الفعلممي علممى بعممضّ قبل أن يصبحوا تنظيم

التدريبات الفدائية.. وإما أن أقبل العمل علممى أسمماس إدراك ممما فمماته مممن

المنهج الذي أتصوره للحركة وعلى أساس إمكان ضبط حركمماتهم بحيممث ل

لل، وعقلية البدء بإقامممة لا وبعضهم ينوي فع يقع اندفاع في غير محله خصوص

النظاما السلمي من قمة الحكم قد تغلب على الفهم الجديد وعلى عقليممة

البدء بإقامة العقيدة والخلق والتجاه في قاعدة المجتمع.. وقممررت اختيممار

الطريق الثاني والعمل معهم وقيادتهم..

لا في ذلك، حقيقة أن الحركممة السمملمية فممي ولكني قلت لهم مخلص

الظروف الحاضرة تحتمماج إلممى نظممرة واسممعة وفهممم ووعممي السمملما ذاتممه

وتاريخ حركته وكذلك فهم للظممروف العالميممة المحيطممة بالسمملما وبالعمالم

السلمي.. الخ.. وأنتم تقولون أنكم لم تجدوا قيادة، وتريدون أن أقوما لكم

بهذا الدور .. ولكنني كما تعلمممون رجممل مريممضّ بممأمراض مستعصممية علممى
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الطلب حتى الن وخطيرة والجال نعم بيد الله ولكن قدر الله يتم بأسباب

يوجدها الله .. لذلك يجب أن تعتمدوا علممى اللممه وتحمماولوا أن تكونمموا أنتممم

قيادة، ومهمتي الحقيقية معكم هي بذل كل مما أملمك لتموعيتكم وتكموينكم

العقلي لتكونوا قيادة .. أما دينكم وخلقكممم وتقممواكم وإخلصممكم وتعمماملكم

مع الله فأنا أرى وأحس أنكم سائرون فيها بخير والحمد لله .. وكنت أكممرر

عليهم هذه المعاني وأتجه بهم هذا التجاه .. وكانت الوسيلة لتحقيممق ذلممك

لا مرة كل أسممبوعين.. وفممي لا مرة كل أسبوع، وأحيان هي اجتماعي بهم أحيان

فترات انشغالي مرة كل ثلثة أو كل شهر .. وقد بدأت أدرس معهم تاريممخ

الحركة السلمية، ثم موافممق المعسممكرات الوثنيممة والملحممدة والصممهيونية

لا مممن السمملما، مممع إلممماما خفيممف بالوضمماع فممي لا وحممديث والصممليبية قممديم

لا المنطقة السلمية في التاريخ الحديث منذ عهد الحملة الفرنسممية، وأحيانمم

التعليق على الحداث والخبار والذاعات، مع محاولة تممدريبهم علممى تتبعهمما

بأنفسهم.. فقد كلفتهم أن يخصصوا منهم ومن بعضّ مممن يختممارونهم ممممن

وراءهم تتبع الصحف العالمية والذاعات العالميممة، وإذا أمكممن الكتممب الممتي

تصدر باللغتين النجليزية والفرنسية وتهتم بالسلما وبالمنطقة السلمية.

وحممدث أربممع مممرات أن جمماءني أحمممد عبممد المجيممد بحصمميلة تتبعهممم

للخبار الصحفية العالمية والمحلية والذاعات كذلك. وكممانت صممورة بدائيممة

سمماذجة، ولكنهمما الخطمموات الولممى الضممرورية، ومنهمما كنممت أعممرف مممدى

عقليتهم العامة .. غير أن جلساتي معهم كانت محدودة بحكم قصممر المممدة

التي اتصلوا بي فيها فهي في مجموعهمما إذا اسممتبعدنا الفممترات الممتي كنممت

لا عن القمماهرة ل تزيممد علممى سممتة أشممهر، ول لا أو بعيد لل فيها أو مريض مشغو

لا، ل يتسنى فيهمما  إل تحتمل أكثر مما يتراوح بين عشرة واثني عشر اجتماع

القليل وبعضها كان يشغل بمسائل عمليممة أخممرى تختممص بموقممف التنظيممم
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من بقية الخوان كما تتعلق بمسائل التممدريب وأسمملحته .. وبخطممة مقابلممة

العتممداء علممى التنظيممم مممن بقيممة الخمموان كممما تتعلممق بمسممائل التممدريب

وأسلحته.. وبخطة مقابلة العتداء علممى التنظيممم وتوقممع ضممربه حسممب ممما

يتردد من أخبار وإشاعات .. وأظن أن هذه هي المسألة الرئيسية التي تهم

المشرفين على القضية أكثر من غيرهمما.. ولكننممي كنممت أرى أنممه لبممد مممن

عممرض الصممورة الكاملممة الممتي تسمماعد علممى فهممم هممذه المسممألة مممن كممل

جوانبها.

* * *

كنا قد اتفقنمما علمى اسمتبعاد اسممتخداما القمموة كوسمميلة لتغييممر نظماما

الحكم أو إقامة النظاما السلمي وفي الوقت نفسه قررنا اسممتخدامها فممي

حالة العتداء على هذا التنظيممم الممذي سيسممير علممى منهممج تعليممم العقيممدة

وتربية الخلق وإنشاء قاعدة للسلما في المجتمع. وكان معنى ذلك البحممث

في موضوع تدريب المجموعات التي تقموما بمرد العتممداء وحمايممة التنظيمم

منه، وموضوع السلحة اللزمة لهذا الغرض، وموضوع المال اللزما كذلك.

لل مممن قبممل أن يلتقمموا بممي، فأما التدريب فقد عرفت أنممه موجممود فع

لا فيه أن ل يتدرب إل الخأ الممذي فهممم عقيممدته ونضممج ولكن لم يكن ملحوظ

وعيه، فطلبت منهم مراعاة هممذه القاعممدة، وبهممذه المناسممبة سممألتهم عممن

العدد الذي تتوافر فيه هذه الشروط عندهم وبعد مراجعة بينهم ذكممروا لممي

لا لما كانوا يرونه من للسراع في تدريبهم نظر أنهم حوالي السبعين، وتقرر ا

أن الملل يتسرب إلى نفوس الشباب إذا ظل كل زادهم هو الكلما من غير

تدريب وإعداد.. ثم تجدد سبب آخر فيممما بعممد عنممدما بممدأت الشمماعات ثممم

العتقالت بالفعل لبعضّ الخوان .. وأما السلح فكان موضوعه له جانبان:
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الول: أنهم أخبروني-ومجدي هو الذي كمان يتمولى الشممرح فمي هممذا

لا لصعوبة الحصول على ما يلزما منه حممتى للتممدريب فقممد الموضوع-أنه نظر

لا، وأن التجممارب نجحممت أخذوا في محاولت لصنع بعممضّ المتفجممرات محليمم

لل، ولكنهما فممي حاجمة إلمى التحسممين والتجممارب وصممنعت بعمضّ القنابمل فع

مستمرة...

والثاني: أن علي عشماوي زارني على غير ميعاد وأخبرني أنممه كممان

لا مممن منذ حوالي سنتين قبل التقائنا قد طلب من أخأ في دولة عربيممة قطعمم

السلحة، حددها له في كشف، ثم تمرك الموضمموع ممن وقتهما، والن جماءه

 وهي كميات كبيرة حوالي عربية نقل،–خبر منه أن هذه السلحة سترسل 

وأنها سترسل عن طريق السودان مع توقممع وصممولها فممي خلل شممهرين ..

وكان هذا قبل العتقالت بمدة ولم يكن في الجو ما ينممذر بخطممر قريممب ..

لا البمت فمي شمأنه حمتى نبحثمه ممع لا فلمم يكمن ممكنم ولما كان الخبر مفاجئ

 علمى مما–الباقين، فاتفقنا على موعد لبحثممه معهمم .. وفمي اليمموما التمالي 

ي همذا أتذكر- وقبل الموعد جاءني الشيخ عبد الفتاح إسمماعيل وحمدثني ف

لا لا من علي وكان يبدو غير موافق عليه ومتخوف المر وفهمت أنه عرفه طبع

منه، وقال: لبد من تأجيل البث في الموضوع حممتى يحضممر صممبري، وقلممت

له: إننا سنجتمع لبحثه.

على ما أتذكر لم يحضر صممبري- لممذلك لممم يتممم–وفي الموعد الول 

تقرير شيء في المر، وفي موعد آخر كان الخمسة عنممدي وتقممرر تكليممف

علي بوقف إرسال السلحة من هناك حتى يتم الستعلما من مصدرها عممن

مصممدر النقممود الممتي اشممتريت بهمما، فممإن كممان مممن غيممر الخمموان ترفممضّ،

والسممتفهاما كممذلك عممن طريممق شممرائها دفعممة واحممدة أو مجممزأة وطريقممة
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إرسالها، وضمانات أنها مكشوفة أما ل؟ وبعممد ذلممك يقممال للخأ المرسممل أل

يرسلها حتى يخطره بإرسالها..

 حتى وصل للخأ علممي رد مضمممونه– على ما أتذكر –ومضى أكثر من شهر 

الباقي في ذاكرتي: أن هذه السمملحة بممأموال إخوانيممة مممن خاصممة مممالهم،

وأنهم دفعوا فيها ما هم في حاجممة إليممه لحيمماتهم تلبيممة للرغبممة الممتي سممبق

إبداؤها من هنا وأنها اشتريت وشحنت بوسائل مأمونة..

ول أتذكر إن كان هذا الرد أو رد تال جاء بعده قد تضمن أن الشممحنة

لل ول يمكن وقف وصولها وأنهم يفكممرون فممي طريممق ليبيمما إلممى أرسلت فع

جانب طريق السودان أو لنه قد يكون أيسر من طريق السودان (ل أتذكر

النص بالضبط) والرجح أنه رد واحد. وعند ذكر ليبيا قلممت: أنهممم إذا فكممروا

في طريق ليبيا فإن أعرف من يستطيعون مسمماعدتنا فممي نقممل مثممل هممذه

الشياء.. وكنت أفكر وقتها في اثنين من إخوان ليبيا عرفتهما بعد خروجممي

من السممجن: أحممدهما (الطيممب الشممين) وكممان يممدرس فممي مركممز التعليممم

الساسي بسرس الليان وله علقة بسائقي عربممات النقممل بخممط الصممحراء

بين ليبيا ومصر، والخر (المبروك) ول أذكر إن كان اسمه الول (محمد) أما

ل لني أعرفه باسم واحد .. وكممان فمي مناسممبة ذكممر لمي أن بعممضّ أقمماربه

يشتغلون بالقوافل بين مصر وليبيا .. ولممم أستوضممحه وقتهمما عممن القوافممل

لا لا بخصوص ما إذا كان يلزمنممي أي شمميء ليممس موجممود لا عابر لنه كان كلم

في مصر ويمكن الحصول عليه من ليبيا أو من الخارج وقوله لي أن أطلب

لا لن أقمماربه فممي القوافممل .. كممذلك ل أعممرف أي شيء فنقله مأمون تماممم

بالضبط نوع التجارة التي يزاولها هو ويحضر من أجلها إلى مصممر .. إل أنممه

في مرة قال لي: أنه يسممتورد مممن السممكندرية الممبرانس الممتي تلبممس فممي
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المغرب وتصنع هنا في مصر وليس في المغرب .. ومرة قال لي أنممه معممه

شحنة كتب .. ولكني غير متأكد من نوع التجارة التي يزاولها.

وأما مسممألة المممال فقممد جمماء ذكرهمما مممرات فممي اجتماعاتنمما أو فممي

لا ولكنممه أحاديثهم متفرقين معي، وعرفت أن لدى الشيخ عبممد الفتمماح مبالغمم

لا: أنممه هممو مممؤتمن عليممه وهممو وديعممة عنممده لينفممق فممي كان يقول لهم دائم

لل ول أغراض معينة ولذلك فهو ل يملك أن ينفق منه في إعانات الممبيوت مث

ي الشميخ عبمد الفتماح مثمل يملك التصرف في شيء إل بإذنه .. وقد قال ل

هممذا الكلما، ولكممن لممما عرضممت مسممألة النفمماق علممى الصممناعة المحليممة

للمتفجرات وعلى النفاق لتسلم شحنة السلحة التي أرسمملت بعممدما تممبين

أنه ل يمكن وقفها ول يمكن تركها كذلك قال أن أي مبلممغ تحممت تصممرفكم.

واستأذنني في هذا فأذنت له، وفهمت أنه كان يعتبر المبلغ أمانة ل يتصرف

فيه إل بإذن قيادة شرعية. ولكني لم أعلم بالضممبط مصممدر هممذا المبلممغ ول

لا أنه من إخوان في الخارج وليس من أية جهممة مقداره .. كل ما كان واضح

أخرى.. فهذا ما كنت أحب أن أتأكد منه فممي علقمماتهم السممابقة لنممي كممما

قلت لهم ل أجيز للحركة السلمية أن تستعين بأجنبي عنها ل فممي مممال ول

في سلح ول في حركة .. كذلك لم أعرف بالضبط مقداره ولكنممي أسممتنتج

أنه أكثر من ألف جنيه .. فقد جاء ذلك في كلمات عرضمية .. وكمان الشميخ

عبد الفتاح يقول كذلك، أنه في مكان أمين .. ولم أكن أستوضحه عن هممذه

التفصيلت .. لننممي كنممت أكتفممي بأقممل قممدر منهما .. وكممذلك كممل أعمممالهم

التنفيذيممة فقممد كممان يكفممي منهمما عنممده ممما يتعلممق بالخطممة العامممة.. أممما

التفصيلت فكانت متروكة لهم لنهم أخبر بها منممي .. ولكممن تبعتهمما بممالطبع

تقع علي لن الخطة العامة كانت تتم بموافقتي .. كذلك جاءنمما مبلممغ مئممتي

لا لتكون جنيه من إخوان العراق سلمتها للخأ على فور تسلمها، وكان حاضر
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في عهدتهم وتحت تصرفهم .. وسيجيء تفصيل علقتنا بإخوان العراق في

موضعه فيما بعد..

خطة رد العتداء

على الحركة السلمية
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كما تقدما كنا قد اتفقنا على مبدأ عدما استخداما القوة لقلب نظاما الحكمممم،

وفرض النظاما السلمي من أعلى، واتفقنا في الوقت ذاتممه علممى مبممدأ رد

العتداء على الحركة السلمية الممتي هممي منهجهمما إذا وقممع العتممداء عليهمما

بالقوة.

وكان أمامنا المبدأ الذي يقرره الله سممبحانه: "فمممن اعتممدى عليكممم

فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" وكان العتداء قممد وقممع علينمما بالفعممل

 بالعتقممال والتعممذيب وإهممدار كممل كرامممة1957 وفي سنة 1954في سنة 

آدمية في أثناء التعذيب ثم بالقتل والتعذيب وإهدار كممل كرامممة آدميممة فممي

أثناء التعذيب ثم بالقتل وتخريب البيوت وتشريد الطفممال والنسمماء. ولكننمما

كنا قررنا أن هذا الماضي قد انتهى أمممره فل تفكممر فممي رد العتممداء الممذي

وقع علينا فيه، إنما المسألة هي مسألة العتداء علينا الن. وهذا هممو الممذي

تقرر الرد عليه إذا وقع .. وفي الوقت نفسه لم نكن نملممك أن نممرد بالمثممل

لا، ول أن يهدر كرامممة الدميممة لن السلما ذاته ل يبيح لمسلم أن يعذب أحد

ول أن يترك أطفاله ونساءه بالجوع، وحتى الذين تقاما عليهممم الحممدود فممي

السلما ويموتون تتكفل الدولة بنسائهم وأطفالهم، فلم يكن في أيدينا مممن

لل لممرد العتممداء وسائل رد العتداء التي يبيحها لنا ديننا إل القتال والقتل: أو

لل يزاوله المعتممدون حتى ل يصبح العتداء على الحركة السلمية وأهلها سه

لا لمحاولة إنقاذ وإفلت أكممبر عممدد ممكممن مممن الشممباب في كل وقت. وثاني

المسلم النظيف المتماسك الخلق في جيل كله إباحية وكلممه انحلل وكلممه

انحراف في التعامل والسلوك كما هو دائممر علممى السممنة النمماس وشممائع ل

يحتاج إلى كلما.
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لهذه السباب مجتمعة فكرنا في خطة ووسيلة ترد العتداء .. والذي

قلته لهم ليفكروا في الخطة والوسيلة باعتبار أنهم هم الذين سيقومون بها

بما في أيديهم ممن إمكانيمات ل أملممك أنما معرفتهمما بالضممبط ول تحديممدها..

الذي قلته لهم: إننا إذا قمنا برد العتداء عند وقوعه فيجممب أن يكممون ذلممك

في ضربه راجعممة توفممق العتممداء وتكفممل سمملمة أكممبر عممدد مممن الشممباب

المسلم.

لا لهذا جاءوا في اللقمماء التممالي ومممع أحمممد عبممد المجيممد قائمممة ووفق

باقتراحات تتناول العمال التي تكفي لشممل الجهمماز الحكممومي عممن متابعممة

الخوان في حالة ما إذا وقع العتداء عليهم كما وقع في المممرات السممابقة

لي سبب إما بتدبير حادث كحادث المنشية الذي كنا نعلممم أن الخمموان لممم

لا، أو لية يدبروه أو مذبحة طرة التي كنا على يقين أنها دبرت للخوان تدبير

أسباب أخرى تجهلها الدولة أو تدس عليها وتجيء نتيجة مممؤامرة أجنبيممة أو

محلية .. وهذه العمال هي الرد فور وقوع اعتقالت لعضاء التنظيم بإزالة

رؤوس فممي مقممدمتها رئيممس الجمهوريممة ورئيممس المموزارة ومممدير مكتممب

المشممير ومممدير المخممابرات ومممدير البمموليس الحربممي، ثممم نسممف لبعممضّ

المنشممآت الممتي تشممل حركممة مواصمملت القمماهرة لضمممان عممدما تتبممع بقيممة

الخوان فيها وفي خارجها كمحطة الكهرباء والكباري، وقد اسممتبعدت فيممما

بعد نسف الكباري كما سيجيء. 

لا كضربة رادعة رد على العتداء على وقلت له: إن هذا إذا أمكن يكون كافي

الحركة وهو العتداء الذي يتمثل في العتقال والتعمذيب والقتمل والتشمريد

كما حدث من قبل- ولكن ما هي المكانيات العملية عندكم للتنفيذ ..
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وظهر من كلمهم أنممه ليممس لممديهم المكانيممات اللزمممة، وأن بعممضّ

فيما يذكر- وربممما غيرهممما–الشخصيات كرئيس الجمهورية ورئيس الوزارة 

لل علممى أن ممما لممديهم لا، فض كذلك عليهم حراسة قوية ل تجعل التنفيذ ممكن

من الرجال المدربين والسلحة اللزمة غيممر كمماف لمثممل هممذه العمليممات ..

وبناء على ذلك اتفق على السراع في التدريب بعدما كنممت مممن قبممل أرى

تأجيله ول أتحمس له باعتبمماره الخطمموة الخيممرة فمي خمط الحركممة وليممس

الخطوة الولى .. ذلك أنه كانت هناك نذر متعددة توحي بممأن هنمماك ضممربة

للخوان متوقعة، والضربة كما جربنا معناها التعذيب والقتل وخراب البيوت

وتشرد الطفال والنساء فقد أخذ الشمميوعيون ينممثرون الشمماعات فممي كممل

مكان بأن الخوان المسلمين يعيدون تنظيم أنفسهم واختيار قيممادة جديممدة

لهم وبلغتنا إشاعة أن الشيوعيين وضعوا منشممورات فممي نقابممة الصممحفيين

لا فقمد سممعنا يبدو فيها طابع الخوان للتحريضّ عليهم، ولم يكمن همذا غريبم

من قبل أنه ضبطت منشورات معدة للتوزيع في حقيبتي رجلين من رجممال

الممدين المسمميحي ماتمما فممي حممادث منممذ سممنوات وعليهمما توقيممع الخمموان

المسلمين بقصد اليقاع بهم ..
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كذلك كان الستاذ منير الدلة قد قال لي في أثنمماء تحممذيره وتخمموفه

من شبان متهورين يقومون بتنظيم: أنه يعتقد أنهم دسيسممة علممى الخمموان

بمعرفة قلم مخابرات أخبار أمريكي عن طريق الحاجة زينب الغزالممي وأن

المخابرات "كاشفاهم" وأنهممم يفكممرون فممي مكتممب المشممير فممي التعجيممل

لا مممن هممذا الكلما بضربهم أو في تركهم فترة .. كما قال لي من قبممل قريبمم

لل عن الستاذ مراد الزيات صمهر السمتاذ فريممد الحاج عبد الرازق هويدي نق

عبد الخالق والستاذ منير وبينهما توافق في التفكير والتجاه، وكممان الحمماج

عبد الرازق هويدي قد ذكر لي كذلك أن هممؤلء الشممبان متصمملون بالسممتاذ

عبد العزيممز علممي (المموزير السممابق) أو اتصمملوا بممه وأنممه يقممال: أنممه متصممل

لل التقمموا بالمريكان ومدسوس عليهم وكنت قد عرفت من الشبان أنهم فع

مع الستاذ عبد العزيز علي والستاذ فريد في بيت الحاجممة زينممب الغزالممي

في أثناء بحثهم عن قيادة، ولكنهم لم يستريحوا له، فلم يكاشممفوه بأسممرار

تنظيمهممم، وفممي كلما السممتاذ فريممد معممي أشممار إلممى اتصممالهم بأشممخاص

مشكوك فيهم وكنت أعرف أنه يشممير إلممى اتصممالهم بالسممتاذ عبممد العزيممز

وبالحاجة زينب، ورأيه من رأي الستاذ منير أنهما مدسوسان لعمل مذبحممة

للخوان ..

وكنت قد عرفت أن اتصالهم بالستاذ عبد العزيز علممى منقطممع، أممما

الحاجة زينب فكنممت قممد عرفممت أنهمما قممامت بمجهممود كممبير فممي السممنوات

الخيرة في مساعدة البيوت، وأنهمما متصمملة بممبيت السممتاذ المرشممد ومحممل

ثقتهم، وأن الشيخ عبد الفتاح هو وحده المتصل بها، ولم يكن عندي خمموف

من ناحية أن يستخدمها أي قلم مخابرات لنها مكشوفة.
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المهم أن هذه كلها كانت تنذر بقرب ضربة واعتداء يقع على الخوان

وعلى هممذا التنظيممم بشممكل خماص... فقررنما السممراع فممي التممدريب بقممدر

المكان، وانصرفنا على انه ليس لدينا المكانيات الن.

وأتذكر أن هذا كان آخر اجتماع للمجموعممة، فلممم التممق بعممد ذلممك إل

بالشمميخ عبممد الفتمماح وبممالخأ علممي العشممماوي فممي رأس الممبر، ولممم أتممبين

تفصيلت ما اتخذوه بينهم من إجممراءات التممدريب، ول أيممة خطمموات أخممرى

تنفيذية، ول أذكر أنه جاء ذكر شيء من هذا سواء في مقممابلتي مممع الشمميخ

عبد الفتاح أو مع الخأ علي في رأس البر، إلى أن وقعت العتقالت الولى

للخوان بالفعممل، ولممم يكممن منهممم أحممد مممن أعضمماء التنظيممم بعممد، وكممانت

المسافة قصيرة بين آخر اجتماع، والعتقالت ل تمكنهم من تدريب حقيقي

 في تعممبيرات ملفوفممة غيممر–.. وهنا أرسلت إليهم عن طريق الحاجة زينب 

لا عملية السودان (أي الخاصة بالسلحة) بأي شكل صريحة، أن يوقفوا نهائي

وأن يلغوا كل عملية أخرى (أي الخاصة برد العتداء) فجاءني استفهاما مممن

الخأ علي عن طريق الحاجة زينب كذلك عما إذا كانت هذه تعليمات نهائيممة

حتى لو وقع التنظيم، فأجبته بأنه في هممذه الحالممة فقممط وعنممد التأكممد مممن

إمكان أن تكون الضربة رادعة وشاملة يتخذ إجراء وإل فصرف النظممر عممن

كل شيء. وكنت أعلم أن ليس لديهم إمكانيات بالفعل وأنه لذلك لممن يقممع

شيء.
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وكان قد جرى في أثناء المناقشات الولية عن الجراءات التي تتخممذ

للرد على العتداء إذا وقع على الخوان اعتداء حديث غيممر تممدمير القنمماطر

الخيرية الجديدة وبعضّ الجسور والكباري كعملية تعويق، ولكن هذا التفكير

استبعد لنه تدمير لمنشآت ضممرورية لحيمماة الشممعب وتممؤثر فممي اقتصمماده،

وجاء استبعاد هذه الفكرة بمناسبة حديث لي معهم عن أهممداف الصممهيونية

في هذه المرحلة من تدمير المنطقة:

لل: من ناحية العنصر البشري بإشاعة النحلل العقيدي والخلقي.. أو

لا التدمير العسكري .. فقممال لا: من ناحية تدمير القتصاد .. وأخير وثاني

الخأ علي عشماوي بهذه المناسممبة: أل يخشممى أن نكممون فممي حالممة تممدمير

القناطر والجسور والكباري مساعدين علمى تنفيممذ المخططمات الصممهيونية

من حيث ل ندري ول نريد؟

ونبهتنمما هممذه الملحظممة إلممى خطممورة العمليممة فقررنمما اسممتبعادها

والكتفاء بأقل قدر ممكن من تممدمير بعممضّ المنشممآت فممي القمماهرة لشممل

حركة الجهممزة الحكوميممة عممن المتابعممة إذ أن هممذا وحممده هممو الهممدف مممن

الخطة.. ولكمن المممر فمي همذا كلممه سممواء فمي القضماء علممى أشممخاص أو

منشآت لم يتعد التفكير النظري كما تقدما .. ذلك أنه إلى آخر لحظممة قبممل

– كممما أخممبروني مممن قبممل –اعتقالنا لم تكن لديهم إمكانيات فعلية للعمممل 

وكممانت تعليممماتي لهممم أل يقممدموا علممى أي شمميء إل إذا كممانت لممديهم

المكانيات الواسعة..

وكانت هذه هي صورة الموقف إلى يمموما اعتقممالي ول أعلممم بطبيعممة

لل.. وقد كممانت الحال ماذا حدث بعد ذلك، إل أنه واضح أنه لم يقع شيء أص

لديهم فرصة ثلثة أسابيع على القل لو كانوا يريدون القياما بأي عمل.
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اتصالتنا بالخإوان في الخارج

فممي العمماما الماضممي ول أتممذكر التاريممخ بالضممبط أخممبرني الخأ علممي

العشماوي أن أحد إخوان العراق يحب أن يقممابلني وأنممه هممو ممثممل إخمموان

العراق في مصر أو مندوبهم وكان يدرس في مصر وهممو مسممافر لنممه أتممم

لا مني لمقابلته معي في منزلي، وكممان ذلممك .. واسمممه دراسته وأخذ موعد

حازما أو عاصم ول أتذكر بالضبط.س

ودار حديث ل أملك تذكر تفصيلته ولكن موضوعه كان حول أوضمماع

الخمموان فممي البلد المختلفممة واختلف ظروفهممم حسممب اختلف الظممروف

حولهم. وأنهم يتطلعون إلى القيادة في مصممر ولكممن القيممادة هنمما ل تتصممل

بهم ول توجههم ولذلك فإن كل مجموعة تتخذ لنفسها السياسة التي تراهمما

باجتهادها. وأن الخوان في العراق من أجممل ذلممك اتخممذوا لنفسممهم قيممادة

مستقلة وخطة مستقلة يكيفونها هم بأنفسهم وفق ظروفهممم، ولكنهممم مممع

ذلك يحاولون التصال بالمجموعات الخرى في البلد المختلفة ولكن مجرد

لا من المجموعات الخرى علممى تكمموينهم ول حممتى اتصال، ول يطالعون أحد

على قيادتهم، وإنما يتصل مندوب فقط لمتابعة الحوال-وأنه رغم أنه تكون

مكتب في بيروت يمثل إخوان العراق والردن وسورية والخوان المصريين

الذين في السعودية، فإن خطة إخوان العمراق همي همذه الممتي ذكرهما. لن

التشكيلت الخرى ذات عقلية تقليدية ويحتاج المر إلى فترة حممتى تتلقممى

أفكارهم مع أفكارهم.

حدثته أنمما عممن تفكيرنمما الممذي انتهينمما إليممه مممن ناحيممة منهممج الحركممة

وضممرورة بممدئه ممن شممرح حقيقممة العقيممدة قبممل النظمماما والشممريعة، ومممن

التكوين الفردي قبل التنظيم الجماعي، ومن عممدما محاولممة فممرض النظمماما

السلمي عن طريق إحداث انقلب من القمة وبالذات عدما إضمماعة الجهممد
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بالتدخل في الحداث السياسية المحلية الجارية إلى آخر ما سبق بيانه مممن

منهجنا الجديد.

وهنا قال: إنه على اتصال بالستاذ فريد عبد الخالق باعتباره الممثل

لا في التفكير للخوان هنا الذي له حق التصال به. وأنه يرى أن هناك اختلف

والمنهج بيممن ممما أقمموله وبيممن ممما يعرفممه مممن تفكيممر السممتاذ فريممد ومنهممج

الجماعة كما يفهمه، وأنه لماذا ل يوجد التفكيممر فممي الجماعممة؟ وقلممت لممه:

على كل حال هذا تفكيرنا نحن وفممي الظممروف الحاضممرة ل نملممك الحركممة

على نطاق واسع لتوحيد تفكير الجماعة، فهذه ثمممرة التجربممة الممتي مررنمما

بها، والزمن كفيل بها. ولم أخبره بشيء من التفصيلت عن تنظيمنا. ولكنه

كان مستاء لن يظهر الخوان كأنهم فرقة أو فرقتان. وانصرف من عنممدي

على أنه سمميظل علممى اتصمماله بالسممتاذ فريممد كممثممل للجماعممة وأنممه فممي

الوقت نفسه سيبلغ الخوان فممي العممراق ممما سمممعه منممي والصممورة الممتي

عليها الحالة عندنا. وبعد اشهر عاد هذا الخأ من الخارج وقابلني مرة أخرى

لا وكان معه أخأ عراقي آخر، وأخممبرني هممو وزميلممه عن طريق الخأ علي أيض

أنه عرض الصورة الواقعة في مصر على إخوانهم هناك، فكلفوه أن يكممون

التصال بنا لن منهجنا وتفكيرنا أقرب إلى منهجهم وتفكيرهم، وإن لم يكن

لا لختلف الظروف بيننا. وسلمني مبلغ مئتي جنيه هديممة مممن إخمموانه موحد

لل بدون تحديممد..فسمملمت المبلممغ هناك للمساعدة على ظروفنا.. هكذا إجما

للخأ علي كما ذكممرت مممن قبممل ولممم يتممم اتصممال آخممر غيممر هممذا فممي هممذه

المقابلة.

* * *

وفي مايو الماضي زارنممي بمفممرده أحممد إخمموان الردن. وهممو طممبيب

اسمه عبد الرحممن .. أممما بقيممة اسمممه فل أتممذكرها، وممن السممهل معرفممة
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اسمه من الستاذ فريد عبد الخالق، وذكر لي أنه منتدب من إخمموان الردن

لمقابلة الخوان هنا، وأنه حضر إلممي لتهنئممتي بممالخروج مممن السممجن باسممم

إخوان الردن، وأبلغني تحيات مراقبهم العاما الستاذ عبممد الرحمممن خليفممة.

لل عممن المسممألة الممتي يريممد أخممذ تعليمممات فيهمما أو لا طمموي ثممم تحممدث حممديث

توجيهات، وهي مسألة علقتهم بمنظمة التحريممر وبالشممقيري، وهممي سممرد

طويممل لعلقتهممم بالشممقيري منممذ بممدأ التمهيممد لتشممكيل منظمممة فلسممطين

وأحاديثهم معه وأحاديثه معهم، ل تسعفني ذاكرتممي الن باستحضمماره لنممي

لم أكن أتتبعه باهتماما إل في النقطة الساسية فيه وهممي تتلخممص: فممي أن

الشقيري طلب مساعدتهم في الدعوة للمنظمة وأنهم فهموا منه أنممه جمماد

في قضية فلسممطين فبممذلوا لممه كممل مسمماعدة. ولكممن عنممد تشممكيل الهيئممة

أو ما يشبه هذا- وجدوا أنه استبعد الخوان المسلمين منهمما، وأن–التنفيذية 

أغلبية منها مممن المعروفيممن بميممولهم الشمميوعية، وأنهممم راجعمموه فممي هممذا

وكشفوا له عن حقيقة هؤلء فوعد بالهتماما بهذه المسممألة وإعممادة النظممر

في الموضوع، وأن المسألة بينهم وبينه عند هذا الحد.

وشكا من أن القيادة في مصر ل تتصل بهم ول تعطيهم أي توجيهات

في حين أنهم يعتبرون أنفسهم مرتبطين بالقاهرة.. وذكممر لممي أن السممفير

المصري في وقت من الوقات سأل الستاذ عبممد الرحمممن خليفممة عممما إذا

لل: كان يلبي دعوة لو جاءته من القاهرة، فرد الستاذ عبد الرحمن عليه قممائ

إن لك قيادة وأنت تتبعها وتطيع أوامرهمما. فأنمما كممذلك لممي قيممادة، وسممألبي

الدعوة لو جاءت لي من الستاذ المرشد أو بموافقته وأن السفير قال لممه:

يجب أن تعلقوا مصيركم ول علقاتكم بمصير الخوان في مصر. فقمال لمه:

لا من قطاعات الخوان. ثم طلممب منممي إننا مرتبطون بمصر باعتبارها قطاع

توجيهممات فممي الموقممف، فقلممت لممه: إننممي ل أملممك أن أعطيكممم توجيهممات
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لا لنكمم أنتمم لل لننمي لسمت المرشممد. وثاني ي موقمف داخلمي: أو محددة ف

أعرف بظروفكم، وأقرب إلى القضية الفلسطينية، وأقممرب إلممى المنظمممة

وأخبر بكل ما يحيط بها. فطلب مقابلة المرشممد فقلممت لممه كممذلك: إننممي ل

أملك أن أوصله بالمرشد لنني أعرف أن حالته الصحية لم تعد تمكنممه مممن

بذل جهد في مثل هذه المشمماغل والمشمماكل، ولننممي أعممرف كممذلك عممدما

لل عن أهل بيته. لل نق رغبته في مثل هذه المقابلت، وكنت سمعت هذا فع

فقال لي: إنه سيقابل الستاذ فريممد فممماذا انصممح لممه هممل يقممابله أما

يكتفي بمقممابلتي؟ فقلممت لممه: إنممه يسممتطيع أن يقابممل السممتاذ فريممد بل أي

مانع.. وكان قد سألني قبل ذلممك عمن توجيهمماتي العامممة قبممل سممؤالي عممن

التوجيهات بخصوص منظمة فلسطين، فذكرت له أرائي في منهج الحركممة

السلمية على أنها مجرد آراء لي ل على أنها توجيهممات لهممم، لنممي أعممرف

 عندما كنت فممي الردن أن إخمموان الردن منغمسممون فممي1953منذ سنة 

الحركات السياسية المحلية، فل يمكن أن أنصح لهم بالنسحاب منهمما وهممم

ل يستجيبون لهذا بحسب ظروفهم وتاريخهم في الحركة.

وقد علمت من الستاذ فريد في المقابلة التي كانت بيني وبينممه بعممد

ذلك وهي المقابلة الوحيدة باستثناء حضوره لتهنئتي بعد خروجي في العاما

الماضي والتي اقتصرت علممى التهنئممة.. علمممت أن الخأ الردنممي زاره وأنممه

قابل الستاذ المرشد كذلك. وأنه لم يأخذ منهما أيممة توجيهممات فممي مسممألة

المنظمممة. وأن المرشممد أبممدى رغبتممه فممي عممدما الحممديث فممي مثممل هممذه

المسائل. وكذلك عرفت هذا من المرشممد عنممدما زرتممه للسممؤال عنممه فممي

مرضه وللعزاء في ابن عمه وذكرت له طلب ذلك الخأ زيارته وردي عليممه.

كذلك كان مما قاله لي ذلك الخأ الردني: إن القوميين العرب فممي سممورية

اتصلوا بالستاذ عصاما عطار ليتعاون معهم في صراعهم مممع حممزب البعممث
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وأمين الحافظ باعتبار أن حزب البعث والحكومة السممورية تطممارد الخمموان

كما تطارد القوميين العممرب. فقممال لهممم السممتاذ عصمماما: إن هممذا التعمماون

لا من إخوان سورية وجميع الخمموان فممي البلد العربيممة الخممرى يكون منتقد

مع وجود إخواننا في مصر فممي المعتقلت والسممجون، ومعممروف أن حركممة

لا فممي مثممل هممذه القوميين العرب متصلة بالقاهرة، فالوضع ل يكممون سممليم

الظروف ويحسن إنهاء قضية الخوان في مصر ليصبح لمثممل هممذا التعمماون

محل وفرصة.

* * *

لا لا سمموداني وأذكر أن الخأ علي العشممماوي أخممبرني أن فممي مصممر أخمم

لا وهو مندوب عن الخوان هناك، وقد يزورنممي. ولكممن لممم يحممدد موعممد زائر

ولم تتم الزيارة، غير أني علمت من الخأ علي أنه قابله مرة أو مرتين فممي

الغالب، وأنه وصف له حوادث السودان ودور الخوان الساسي فيهمما، مممما

ا همو معمروف. كمما أبمدى لمه أدى إلى إنهاء الحكم العسكري هناك على م

تفاؤله الكبير بقرب قياما حكم إسلمي في السودان نتيجة للنتخابات الممتي

كانت لم تجر بعد.

وأذكر أنني علقت وقتها مع هذا كله إن قياما حكممم إسمملمي فممي أي

بلد لن يجئ عن مثل هذه الطرق. وأنه لن يكون إل بمنهممج بطيممء وطويممل

المدى، يستهدف القاعدة ل القمممة، ويبممدأ مممن غممرس العقيممدة مممن جديممد،

لا لل جممد لا وطوي والتربية السلمية الخلقية. وأن هذا الطريق الذي يبدو بطيئ

هو أقرب الطرق وأسرعها.

وقلت له كذلكن إنه لممم يمممروا بعممد بالتجممارب الممتي مررنمما بهمما فممي

مصر، ولذلك لبد أن يممتركوا ليجربمموا غممذ أننممي أظممن أنهممم لممن يقبلمموا منمما

لا في فورة الحماسة والتفاؤل. توجيه
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ولما ظهرت نتيجة النتخابات مخيبة لهذا التفاؤل تقابل مع الخأ علي

فيما أذكر، وكانت صدمة له ظاهرة في حديثه كما نقممل لممي الخأ علممي، ول

أذكر تفصيلت أخرى لن المقابلة لم تكن معي على ما أتذكر.

* * *

وحضر من ليبيا لمقابلتي في أول أغسممطس مممن هممذا العمماما، وقبممل

اعتقالي بأسبوع واحد ثلثة من إخوان ليبيا أحدهم اسمه (الفاتممح) ول أذكممر

أسماء الخرين. وكان الخأ (الطيب الشين) قبل سفره أخممبرني برغبممة الخأ

ي السمجن ن طويمل وأنما ف الفاتح في مقابلتي وأنها كانت أمنية له منذ زم

وأنه قد يحضر في أواخر يوليو.

وبالفعممل كممان ذلممك. وكممانت معهممم الخأ المممبروك. وقممد قممابلتهم

مجتمعين في الفندق الذي كانوا نازلين بمه وهمو فنمدق أطلمس. وكمان أول

سؤال توجهوا إلي به الستفسار عن حقيقة حادث المنشية في أكتوبر سنة

 وعدما تصديقهم بأنه عمل الخوان لنه ظاهر فيه من الوصف الممذي1954

سمممعوه أنممه ل يمكممن لنسممان عاقممل أن يحمماول ارتكممابه علممى هممذا البعممد

بمسدس. وقد أخبرتهم بما بلغنا عن تدبيره بواسطة صلح دسوقي واللواء

لا في السكندرية وثالث لم نعرفه بعد. الذي مات أخير

وكان أخي محمد قطب قممد اعتقممل قبممل مقممابلتي معهممم بيممومين أو

ثلثة، وقد سألوا عنه وعن مكان اعتقاله ولم أكن أعممرف مكممانه ول سممبب

اعتقاله إذ أن علمي المؤكد عنه أنه لم ينضم في حياته إلى تنظيم أو هيئممة

أو حزب أو جماعة. كذلك أخبرتهم بتوقع اعتقالي لن العتقالت كممانت قممد

أخذت تتسع وتوحي بأنها ستشمل جميع الخوان.

 أكتوبر في المنشية بواسممطة26وبمناسبة الحديث عن تدبير حادث 

لا في السكندرية وثالث، وأخذ السيد صلح دسوقي واللواء الذي توفي أخير
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الخوان به، تحدثنا في التخوف من تكممرار مثممل هممذا التممدبير مممن أيمة جهمة

يهمها إغراء الحكومة بالخوان وخاصة العناصر الشيوعية الممتي كممان يشمماع

في وقتها أنها سترتكب بعضّ الحوادث بقصد نسبتها إلى الخوان.

وكان الخأ الفاتح سيسافر لزيارة لبنان والردن، وقممال: إنممه سمميقابل

هناك الستاذ عصاما عطممار والسممتاذ عبممد الرحمممن خليفممة وسممينقل أخبممار

العتقالت وحادث المنشية والخوف من تدبير مثله. فلممم أمممانع فممي ذلممك.

ولكني قلممت لممه: إن أسممرار حممادث المنشممية تحتمماج إلممى بحممث واسممتيفاء،

فيحسن أن يعرف ول يذاع عنه شيء حتى تكون لنا عنه بيانممات كاملممة، إل

إذا دبر للخوان حمادث مثلممه مممن أيممة جهممة فيحسممن عندئممذ نشممره. وكنممت

سمعت أن في النية مصادرة بعضّ كتبي وعدما إعادة طبعها. فقلت له: إنه

إذا حدث هذا فهناك إذن مني لي ناشر في الخممارج بطبممع هممذه الكتممب فل

يحتاج إلى إذن. وبهذه المناسبة ذكروا أن في نيتهم فتح مكتبة ومطبعة في

ي بيمروت لا ف لا لهمم. وقمد يجعلمون لهمم فرع ليبيا، وأنهم يعتمبرون همذا إذنم

لا حرة وليس فيها قيود تصدير ول استيراد. فتركت المر كلممه باعتبارها سوق

في أيديهم إذا حدث ما كنت سمعته من بعضّ أصحاب المكتبات عن اتجمماه

النية لعدما طبع بعضّ كتبي.

لا من المال مقابل طبع الكتب كما لا مبلغ وقد عرضوا أن يدفعوا مقدم

لا لوانممه فقممد شممكرتهم. وتركنمما هو المتبع مع الناشرين ولما كان هذا سممابق

مثل هذه الشؤون لحينها عندما يتخذ فيها إجراء عملي. ولكنممي قلممت لهممم:

لل فقممد إنه إذا حدث هذا فتسلم أية حصمميلة لهلممي. ولممما كممان محمممد معتق

ذكرت لهم اسم ابن أختي رفعت أو ابن أخممتي عزمممي، علممى أن أي واحممد

لا مني أنهما لل مني، ما يكون لي من حصيلة كتبي. وذلك ظن منهما يتسلم بد
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ل يعتقلن لنهما ليسا من التنظيم الجديد، ولم تكن لهما سابقة انتظاما في

جماعة الخوان من قبل!

* * *

وهناك زيارة من أحد إخوان سوريا كانت بعممد خروجممي مممن السممجن

لا بقليل في العاما الماضي. ولم يبق في ذاكرتممي عنهما إل صممورة باهتممة جممد

لا فيممما بعممد للخأ علممي وقد تعبت في تذكرها، ولكن لعلني ذكرت عنهمما شمميئ

العشماوي ولعله يذكر اسم الزائر فأظن أنه يعرفه ولكني غيممر متأكممد مممن

شيء عن هذا. والذي استطعت أن استجمعه في ذاكرتي الن عنها أن هذا

لا من سورية في طريقه إلى إنجلترا لسممتكمال دراسممته بهمما، الخأ كان قادم

وأنه من قبل كان يدرس في مصر وأتم دراسته.

وقد أبلغني تحيات الستاذ عصاما العطار رئيممس الخمموان المسمملمين

لا عممن موقممف في سورية وتهنئته لي بالخروج من السممجن. وذكممر لممي شمميئ

الخوان في سورية وتوقعهم لضربة لهم من البعثيين. وسألني عما إذا كان

لدي أية توجيهات؟ وأذكممر أننممي قلممت لممه: إننممي ل أملممك إعطمماء توجيهممات

محددة لموقف معين، فهممذا مممتروك للمباشممرين للحممداث والوضمماع وهممم

لا لكل الخوان ولكل الحركممات لا عام يكونون أعلم بها. ولكن لي فقط توجيه

السلمية، وهو أل تسممتغرقهم الحممداث الجاريممة، وأل ينغمسمموا فيهمما وفممي

لل آخممر أوسممع وأبعممد مممدى وإن المناورات الحزبية والسياسية، فإن لهم حق

لا وطويممل المممد وهممو حقممل البعممث السمملمي للعقيممدة وللقيممم كممان بطيئمم

وللخلق وللتقاليد السلمية في صلب المجتمعات حتى يأذن اللممه- بالجهممد

الطويل والصبر- بقياما النظاما السلمي.

وإننممي ألحممظ شممدة انغممماس إخمموان سممورية بالممذات، ومنممذ نشممأة

الجماعة هناك في الحداث السياسية وقلة التفرغ للتربية. وأذكر كذلك أنه
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قال لي: إنا إذا لم نشارك في الحداث وانعزلنا عممن بقيممة القمموى الشممعبية

يسهل على البعث ضربنا. وإنني قلممت لممه: إنممي أعتقممد باسممتقراء الحممداث

الماضية أن ضمرب الخمموان والحركمات السملمية ل يتعلممق فقممط بعواممل

محلية، ولكنه يتعلق بمخططات صهيونية وصليبية اسممتعمارية مدربممة علممى

إنشاء الظروف وتكييف الحداث بحيث تصبح الضربة كأنها بسممبب عوامممل

محلية .. وإنه يجممب أن يكممون فممي حسممابنا أن أعممداءنا وأعممداء هممذا الممدين

وأعداء حركات البعث السلمية في الخارج أكثر مما هم في الداخل.

وقد حدث بعد ذلك أن ترك الستاذ عصمماما سممورية إلممى لبنممان فيممما

أذكر. وأذكر كذلك انه حدثني عن الستاذ سعيد رمضان، وأن الخمموان فممي

سورية، وفي الردن كذلك غير مستريحين لتصممرفاته.. لنممه ل يستشمميرهم

فيها ويتصرف بمفرده حتى عندما يكممون بينهممم، فينممزل فممي فنممادق ويممزور

شخصيات ل يرغبون هم أن ينزل فيها أو أن يزورها باعتبارهم أدرى ببلدهم

وما فيها ومن فيها، ولكنه هو ل يستمع لتوجيههم وفق تقاليممد الخمموان فممي

أن الزائر يكون في عهدة أهل البلد وقيادتهم المحلية.

لا وأنهم كلما أخذوا عليه أشياء في تصرفاته قممال لهممم: إن عنممده إذنمم

لل للستاذ سعيد بالتصرف من الجماعة. وسألني عما إذا كان هنا تفويضّ فع

بأن يتصرف من نفسه؟ وقد أجبته بأنه ل علم لي كلية بمثل هذه الشؤون-

لا من السجن وأنني بطبيعتي ل أحممب لل- وأنني خارج حديث وهذا هو الواقع فع

الدخول في هذه المسائل.. وبهذه المناسبة أذكر أن الخأ الردني (الممدكتور

عبد الرحمن ..) الذي ذكرت زيارته من قبممل تحممدث معممي بمثممل هممذا عممن

الستاذ سعيد رمضان وأنني أجبته نفس الجابة.

* * *
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وعقب خروجي من السجن في العاما الماضي حضرت إلممي السمميدة

خيريممة الزهمماوي بنممت أخممي السممتاذ الشمميخ الزهمماوي كممبير علممماء العممراق

للستشفاء واستشارة الطباء. وقد حضرت عندنا تحمل إلي تحيات وتهنئممة

فضيلة عمها الستاذ أمجد، وفرحه بخروجي بعد قلقه عما كان يترامى إليه

لا. وأنممه تحممدث من أخبار سوء صحتي فممي السممجن وإشمماعات ممموتي أحيانمم

بشأني مع سيادة الرئيس عبممد السمملما عممارف، ووجممد عنممده كممل اسممتعداد

للتوسط لدى سيادة الرئيس جمال عبد الناصر. بل إنه فكر فممي ذلممك مممن

نفسه فقد كان كتابي "فممي ظلل القمرآن" هممو أنيسممه فمي فممترة اعتقمماله.

ودته ممن اما بهمذه الوسماطة ونجحمت والحممد للمه. وأنمه بعمد ع وبالعمل ق

القاهرة كلف من يذهب إلى فضيلة الشيخ أمجممد ليبشممره بنجمماح وسمماطته

فور نزوله من الطائرة في المطار، وأن الشيخ فرح بهذا هو وجميع إخوانه

وأبنائه في جمعية علماء العراق. وقد شممكرتها علممى زيارتهمما وطلبممت منهمما

شكر فضيلة الشمميخ والسممؤال عممن صممحته فقممد علمممت منهمما أنممه لممم يعممد

يستطيع الخروج من البيت لثقل المرض عليه. وقد أقامت معنا يومين ولما

سافرت بعثت إلى أختي أمينة قطب برسالة بعد فترة طويلممة ممن سممفرها

لا بأن عمها يشتد عليممه تتضمن تحياتها وتحيات بنت عمها الشيخ وكذلك خبر

المرض، وأنه يبلغنا تحياته ودعواته.

* * *

كذلك زارني عقممب خروجممي سمميادة سممفير العممراق فممي الجمهوريممة

العربية المتحدة وأبلغني تحيات سمميادة الرئيممس عبممد السمملما عممارف، كممما

أخبرني السممفير أن الرئيممس سممعيد بنجمماح وسمماطته لممدى سمميادة الرئيممس

جمال عبد الناصر، وهو يسأل عن صحتي وعممما إذا كممانت لممي أيممة طلبممات

يملك إجابتها. وذكر لي كذلك أن كتاب "في ظلل القرآن" كان أنيسه فممي
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فترة اعتقاله أياما عبد الكريم قاسم، وقد شكرته على زيارته وطلبممت إليممه

تبليغ شكري لسيادة الرئيس العراقي، وأنه ليس لي طلبممات سمموى أنممه إذا

رأى سيادته أن يواصل مساعيه الحميدة لنها قضية الخوان بجملتها فلعممل

الله أن يوفقه إلى ذلممك. ووعممد السممفير بحمممل هممذه الرغبممة إلممى الرئيممس

العراقي.

وعندما حضر الرئيس عبد السلما عارف إلى مممؤتمر القمممة أرسمملت

له برقية شكر وتحية، وقد رد علي برسالة لم تصلني ولكنممي عرفممت فيممما

بعد بخبرها. فقد حضر السفير لزيارتي مرة أخرى في هذا العاما وكممان قممد

لا للتربية والتعليم  لا في المجلممس المشممترك–صار وزير  قبيل أن يكون وزير

 ومعه هدية لي مممن الرئيممس عممارف معهمما–للوحدة مع الجمهورية العربية 

بطاقته. وفي أثناء الحديث العابر فهمت أن الرئيس كان قد بعث برد علممى

لا، ان الرد لم يصلني! برقيتي، ولم أقل له طبع

وقد أرسلت بمجموعة كتبي مجلدة هدية للرئيس عارف وبمجموعممة

أخرى للوزير وذلك عن طريق السفارة العراقية في القاهرة، وكانمما لمموزير

ي تتمولى قد اتفق معي على أنه عنمد إتمماما تجليمدها أرسملها للسمفارة وه

إرسالها.

* * *

كذلك زارنممي بعممد خروجممي السمميد ضممياء شمميت خطمماب المستشممار

بمحكمة التمييز العراقية للتهنئة .. وأخبرني كممذلك بوسمماطة الرئيممس عبممد

السلما عارف في شأني، وفرحه أصدقائي الكممثيرين فممي العممراق الممذين ل

أعرفهم من رجال الدين والفكر والعلم بنبأ خروجي الذي نشر فمي صمحف

العراق كلها. وتحدث عممن الرئيممس عبممد السمملما عممارف بممأنه رجممل متممدين

ووالده قبله وعائلته كلها.. ثم زارني ابن أختممه واسمممه فيممما أذكممر (حممازما)
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اب لمه وأبلغني تحيات خاله الثماني اللمواء محممود شميت خطماب ومعمه كت

ي بعنوان "محمد القائمد" هديمة منمه لمي، وقمد طلبممت منمه أن يسمكره عن

وأهديت له بعضّ كتبي.

ومن نحممو سممتة أشممهر وردت إلممي رسممالة مسممجلة مممن دار الذاعممة

لا)143السعودية مرفق بها تحويل بمبلغ  لا (مئممة وثلثممة وأربعيممن جنيهمم  جنيهمم

على بنك بورسعيد وذكر في الرسالة أن هممذا المبلممغ هممو قيمممة ممما أذاعتممه

الذاعة السعودية من أحاديث مقتبسة من كتابي "فممي ظلل القممرآن" فممي

. وكنت قد علمت أن الذاعة السعودية1385شهري شعبان ورمضان سنة 

تذيع أحاديث منتظمة مقتبسة من كتابي منذ سممنوات، وأنهمما مسممتمرة فممي

إذاعتها. فلما قررت هي مكافأة معينة عممن فممترة معينممة رأيممت أن أطالبهمما

بقيمة السابق واللحق من الذاعات وهذا حقي الطبيعي كمؤلف.

ولكني قبل تسلم المبلممغ وقبممل المطالبممة ببقيممة المسممتحقات رأيممت

إطلع المباحث العامة على الموضوع حتى ل يسمماء تممأويله فممي وقممت مممن

الوقات. وبالفعل قابلت السيد المقدما محمممود الغمممراوي، وأطلعتممه علممى

الرسالة والتحويل وعلى نيتي في المطالبممة بمسممتحقاتي. فممرأي أن أكتممب

مذكرة بالموضمموع لتحفممظ فممي سممجلتهم بممدل الحممديث الشممفوي الممذي ل

يمكن الرجوع إليه عند اللزوما. فكتبت لممه هممذه المممذكرة وتركتهمما لممه، مممع

موافقته على أن أتسلم المبلغ وأن أطالب بالباقي.

وقد تسلمت المبلغ وكتب رسالة إلى السيد وزيممر العلما السممعودي

فصلت له فيها موضمموع الحمماديث وطممالبت بصممرف بقيممة المسممتحقات ممما

دامت الذاعة هي التي قررت مبدأ دفع مكافأة عممن فممترة ليممس هنمماك ممما

يميزها عن بقيممة الفممترات. وصممورة الرسممالة قممد اطلعممت عليهمما المبمماحث

لا مممن وزارة العلما السممعودية ول لا رسمممي العامة كذلك ولكني لم أتسلم رد
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من محطة الذاعة غير أنممي عرفممت مممن الخأ عبممد الفتمماح إسممماعيل ومممن

لل عن بعضّ العائدين من الحممج فممي هممذا العمماما-ول الحاجة زينب الغزالي نق

أعرف من هم- أنه تقرر هناك تخصيص مكافأة عن هذه الذاعات السممابقة

تممودع تحممت تصممرفي مممع السممتمرار فممي إرسممال المكافممآت الممتي تسممتجد

لا من هذا لم يتحقق. بالطريقة التي أرسل بها المبلغ السابق.. إل أن شيئ

* * *

وفي أثناء انعقاد مؤتمر علماء المسلمين في القاهرة في هذا العمماما

زارني مندوب الجزائر في المؤتمر واسمه الشيخ .. (ل أتذكر السم ولكممن

لا مممن عنممدها للتفمماق علممى الحاجة زينب الغزالي تعرفه لنه كلمني تليفونيمم

موعد الزيارة) وقد تحدث معي عن الحوال والوضاع فيا لجزائر من ناحية

التيارات العقيدية. يقول إن قاعدة الثورة إسلمية ل شك في ذلك، واتجمماه

الشعب كله إلى السلما وإن كان البعضّ ل يعرف حقيقتممه، لن السممتعمار

الفرنسي الطويل حرص على تجهيل الشعب بدينه غير أنه توجممد الن عنممد

القمة تيارات شيوعية فكرية منظممة تعمممل علمى نشمر الفكمار الشميوعية

تحت اسم الشتراكية وتحت ستار الثقافممة الجتماعيممة والقتصممادية وليممس

هناك ما يقابلها من ناحية الفكر السلمي، لن المشايخ والوعمماظ يتجهممون

لا ل يكافئ تلممك التيممارات ولممذلك فممالخوف شممديد مممن تضممليل لا تقليدي اتجاه

الشعب بهذه الوسيلة. وكان هذا قبل النقلب الجزائري الخيممر. ثممم طلممب

لا عن النظمماما الجتممماعي السمملمي ووسممائله لا مختصر مني أن أكتب له بيان

في تحقيق العدالممة الجتماعيممة ليسمماعده هممو وإخمموانه هنمماك علممى مقابلممة

التيارات الشيوعية. فقلت له: إن لي ثلثممة كتممب فممي هممذا الموضمموع هممي:

العدالممة الجتماعيممة فممي السمملما، والسمملما العممالمي والسمملما، ومعركممة

لا فممي الموضمموع السمملما والرأسمممالية. وأن للسممتاذ المممودودي كممذلك كتبمم
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لا يسممتطيع أن سميتها له. فقال: إن هذا ليس ما يطلبه، إنه يطلممب مختصممر

يقرأه من يستطيعون قراءة العربية ثم يممترجم إلممى الفرنسممية لن معظممم

المثقفين عندهم ل يقرأ إل بالفرنسية، أما هذه الكتب فل يستطيع قراءتهمما

لا. ووعممدته أن أكتممب هممذا إل المثقفون ثقافة عربية كاملة وهم قليلممون جممد

لا فممي لا قبممل أن أكتممب لممه شمميئ المختصر، ولكنممي علمممت أنممه سممافر سممريع

الموضوع الذي يريده.

* * *

وزارني مفتي طرابلس بلبنان ول أتذكر اسمه ولعله (جو زو) بصحبة

اللواء سعد (وأظنه السكرتير المساعد للمؤتمر السلمي) والستاذ جمممال

السنهوري وتحدث معي في ضرورة العمل على إحيمماء المممؤتمر السمملمي

بكامل نشاطه، والبعد به عن تيارات الخلفات السياسية بين البلد العربية،

وي لنهم في حاجة إلى جهدي ورأيي في هذا الموضوع. وأنهم جاءوا إل

وكان معهم مشروع إنشاء مجلة للمؤتمر مطبوع ومبين فيه أهممدافها

نن لي من ملحظات واقتراحات وافقوا وأبوابها فاطلعت عليه، وأبديت ما ع

عليها. وانصرفوا على أنهم عند إتماما الجراءات لصدار المجلة ولسممتئناف

النشاط الفعلي للمؤتمر سيعودون إلي. وكان هذا آخر ما هنالك ..

وأذكر من هذه التصالت عدة رسائل تهنئة بالخروج من السجن من

أعضاء ندوة العلماء بالهند ومن الجماعة السلمية بباكسممتان، كلهمما باللغممة

لا اسمممه (غلما أحمممد) أظنممه النجليزية. ول أذكر الن من مرسليها إل واحممد

رئيس الجماعة السلمية بكراتشي (وكان الستاذ المودودي أمير الجماعممة

لل)، وواحد اسمه (الصديقي) وثالث من ندوة العلماء بالهند أظنه وكيل معتق

الندوة.

 -60- 



ومما جاء في الرسالة الولى على ما أتذكر أو فممي إحممدى الرسممائل

الخرى من باكستان بعد التهنئة بخروجي وخروج من معي (فقد كان يظممن

أنه عفو شامل عن جميممع الخمموان المسمملمين) إن هممذا الخممروج جمماء بعممد

عشر سنوات في حين أن نهرو الهندي وهو من أمة وثنية مثلثة (يقصد أنها

لا ممن عقيممدة المسمميحيين) وأقممواما منهما تعتقد أن الله ثلثة في واحد قريبم

لل وأصممابوه ولممم لا عن الذين اعتدوا عليه فع يعبدون البقر، إل أنه أصدر عفو

يسجنهم. ولكن الحكاما في البلد السلمية ل يتسامحون هذا التسمامح، ثمم

يكرر تهنئته على كل حال. وإن كممان المسمملم فممي رعايممة اللممه سممواء كممان

لا. لا أو طليق سجين

ومما جاء في الرسالة الثانية (رسالة صديقي) بعد التهنئة أن كتممابين

من كتبي في طريقهممما إلممى المطبعممة بعممد مراجعممة ترجمتهممما إلممى اللغممة

الوردية (وكان من قبل قد ترجم لي كتمماب العدالممة فممي السمملما للورديممة

لا في ترجمة هذين الكتابين إلى اللغة ونشره في باكستان) وأن هناك تفكير

النجليزية التي يتحدث بها ويقرأ معظم المثقفين في باكسممتان والهنممد. ثممم

قال: إنه يأسف لنه لم يرسل لمي حممتى الن نصمميب المؤلممف مممن حصمميلة

كتاب العدالة الجتماعية الذي نشر منذ سنوات، لنها حصمميلة غيممر مناسممبة

لا علممى لا لنهم يحرصون على بيع الكتاب بسعر زهيد ل يزيد كممثير وذلك نظر

سعر التكلفة رغبة فممي سممعة نشممره، ولكممن بعممد نشممر الكتممابين الجديممدين

ستكون مجموعة الحصيلة لئقة وسيرسلها.. ولم يفع هذا بعد.

ومما جاء في الرسممالة الثالثممة التيممة مممن نممدوة العلممماء بالهنممد بعممد

التهنئة الرغبة في تبادل المؤلفات والفكار بيني وبينهم، لن المسلمين في

أنحاء الرض ينبغي أن يتبادلوا أفكارهم بقصد توحيدها وتنقيتها من الخطاء

والنحرافات.
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لا للرد على هذه الرسممائل وغيرهمما مممن الهنممد وباكسممتان ولم أجد وقت

لنها جاءت متأخرة ولم يقع بيني وبينهم اتصال آخر غير هذه الرسممائل مممن

جانبهم ولم احتفظ بها.

ول أتممذكر أنممه كممانت هنمماك اتصممالت أخممرى غيممر ممما سممردته فممي

الصفحات السابقة.
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السلم نظام حياة كامل

علقات أخرى في الداخل

ذكرت فيما سبق أهم علقاتي بالخوان الذين كانوا في السممجون أو

في خارجها بعد خروجي من السجن. وهي العلقات الممتي دار فيهمما حممديث

عن الجماعة والحركة من قريب أو من بعيد.. ول أتذكر الن غير ما ذكرتممه

إل زيارة "محمد عبد العزيز عطية" لي هذا العاما وأنمما فممي رأس الممبر، مممع

واحد آخر اصله من دمياط ومقيم بالسكندرية واسمه ".. مممؤمن" ومعهممما

واحد مممن ليبيمما ل أذكممر اسمممه ومممن كلمممه بممدا أنممه ل علقممة لممه بالحركممة

السلمية ول حمتى التجمماه السمملمي. وكمان عنمدي ي وقمت زيمارتهم الخأ

لا قليلممة فمي علي العشماوي هو وعروسه حيث كان يقضي بعد زواجمه أيامم

رأس البر. 

ثلثة أياما على ما أتذكر .. وقد ذكر محمممد عبممد العزيممز أنممه بلغممه أن

السيد زكريا محيي الدين تكلم مع بعضّ الخوان في دخول الخوان التحمماد

لا كهممذا ل أتممذكره الشتراكي للوقمموف فممي وجممه التيممار الشمميوعي- أو كلممم

بالضبط-كما بلغه أن السيد زكريا قد زار الستاذ المرشممد حسممن الهضمميبي

للتحدث معه في هذا الشأن، أو في إعادة الجماعة بصورة ما لهذا الغرض.

وقد قلت له: إنني استبعد هذه الشاعة. وكممل ممما أعرفممه أن السمميد زكريمما

لا فممي حلمموان لعممدة محيي الدين زار معسكر قادة الشباب الذي كان مقاممم

أسابيع على إثر مما حممدث فيممه مممن تممذمر مممن الشممباب بسممبب أن معظممم

لا ويبثممون لا شمميوعي المحاضرات فيه ومعظم المحاضرين كانوا يتجهون اتجاهمم

الفكار الماركسية تحت ستار الشتراكية وبعضها يمس العقيممدة السمملمية

بطريق غير مباشر. وأنه قال لهم: إن الدولة ليست شيوعية. وأية أفكممار ل

تعبر إل عن أصحابها. وأنه تحدث مع الدكتور كمال أبو المجد وهو مممن بيممن
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الساتذة المحاضرين يمثل التجاه السلمي، في أن ينشر الفكر السلمي

داخل التحاد الشتراكي. أو في كيفية تمثيل الفكر السلمي داخل التحمماد

الشتراكي. أو في كيفية تمثيل الفكر السلمي داخممل التحمماد الشممتراكي.

لا من هذا القبيل. أو شيئ

وكان الذي نقل إلى هذا الخبر شاب من قريتي اسمه (.. الشمماذلي)

مدرس بمعهد المعلمين بأسيوط ومن بين فوج قادة الشممباب الممذي حضممر

معسكر حلوان. وكانت المناسبة التي نقل فيها هذا الحديث، أنه قد زارنممي

بمناسبة وجوده في حلوان ومعه مجموعة المحاضرات التي ألقيممت عليهممم

أو معظمهمما- فلممما عرفممت منممه أنهمما محاضممرات–ودرسمموها وناقشمموها 

المعسكر ألقيت عليها نظرة فلفت نظممري فيهمما اللممون الشمميوعي الصممارخأ

 حممتى أنهممم ل يريمدون أن يقولموا:–فيها- وإن كان السممتار همو الشمتراكية 

"الشتراكية العربية" عن التجربممة القائمممة فممي الجمهوريممة العربيممة، وإنممما

يسمونها: "التطبيق العربي الشتراكي" ليجعلوا الصل هو اشممتراكية كممارل

ماركس، والموجود في مصر هو مجرد تطبيق لها محور بحسممب الظممروف

لا لقراءتهمما لا قصير الواقعة في الجمهورية العربية. فطلبت منه تركها لي وقت

وردها له وكان ذلك.

 ملحظة غلبة الطابع الشيوعي علممى–ولما أبديت له هذه الملحظة 

لا في وسممط الطلب، وأن لل ما آثار تذمر المحاضرات-ذكر لي هو أن هذا فع

السيد زكريا محيي حضر وقال كذا وكذا مما سبق ذكره.

ولكنه ذكر لي كذلك أن الشباب الذي تلقى هذه المحاضرات ولو أنه

لا في أثناء المناقشات ولكنه لا ظاهر يتذمر حين تمس العقيدة السلمية مس

خالي الذهن من الثقافة السلمية الحقيقية. ومن أجل هذا فممإنه يتممأثر فممي

النهاية بهذه المحاضرات وتصبح الفكار التي تقوما عليها هي قاعدة تفكيره
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لا لا. مما ينشئ اضطراب لا ظاهر مع بقاء الحماسة لعقيدته عندما تمس مساس

في تفكير هذا الشباب بين اتجاهه العاطفي وتكوينه الفكري.

لا إذا أضمميف إلممى هممذه وهي ملحظة صحيحة وفممي محلهمما. وخصوصمم

المعسممكرات لقممادة الشممباب غلبممة التمموجيه الشمميوعي والتجمماه النحللممي

الخلقي على ما ينشر في الصحف بوجه عاما وخاصة مجلة الطليعة ومجلممة

لا وبيئة فكريممة الكاتب ومجلة روز اليوسف ومجلة صباح الخير مما يوجد جو

ل يقف في وجهها التوجيه التقليدي الهزيل القليل الممذي يتمثممل فيممه الفكممر

السلمي. ومما يجعل الكفممتين غيممر متسمماويتين، ويجعممل الغلبممة الحقيقيممة

للتوجيه المادي اللحادي والتوجيه النحللي الخلقي.

وعن العلقات والتصالت خارج محيط الخوان:

 وكنت في ليمان طرة وقد سمماءت حممالتي1960- في أواخر سنة 1

لا لقلممة المكانيممات الصممحية ولممم يعممد العلج فممي مستشممفى الليمممان نافعمم

العلجية سمعت من إخواني أن بيممت الحمماج حسممين صممدقي فممي المعممادي

لا عممن كتممبي وهممم تعرفوا عليهم وهم مهتمون بأنباء صحتي وأنهم قراوا شيئ

يريدون المساعدة في نقلي إلى أي مستشفى جامعي للعلج.

ولم أتبين على وجه التحديد مبعث هذا الهتماما من ناس ليسممت لنمما

لل قممراءة بعممضّ الكتممب، أما لن لهممم علقممة بهم سابق معرفممة. هممل هممو فع

بالحاجة زينب الغزالي التي عرفت أنها تساهم مسمماهمة فعالممة فممي إعانممة

البيوت التي لم يعد لها ممورد رزق وذلمك حموالي همذا الموقت. أما لصمملتهم

كذلك بالشيخ الودن. وقد عرفت فيما بعد أنه كان كثير الهتماما بممما يبلغممه

ممن سمموء صممحتي وأننممي مشممرف علممى الممموت.. أما لهممذه السممباب كلهمما

مجتمعة .. ولكن لم يتم شيء .. والذي حممدث بعممد هممذا أن سمماءت حممالتي

أكثر، وأن الهيئة الطبية لمصلحة السممجون طلبممت علجممي فممي مستشممفى
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جامعي وأن الطبيب الشرعي في لجنة مع كبير أطباء المصمملحة قممرر هممذا

فنقلت إلى مستشفى المنيل الجامعي. حيث تبين من التشخيص أن الحالة

الجديدة حالة ذبحة صدرية، ولم تكن اكتشفت في مستشفى السجن لقلممة

ن الطبماء فمي حمالت إمكانيات الفحص الطبي وعدما وجود الخصمائيين م

القلب. وذلك إلى حالة الرئتين والمعاء وأمراض أخرى. وقد قضمميت فممترة

ستة أشهر في مستشفى المنيل. ثم أعدت إلى مستشممفى السممجن. وفممي

العاما التالي عادت الحالة إلى السوء ونقلت مرة أخرى إلممى المنيممل حيممث

قضيت ستة أشهر أخرى ثم أعدت إلى السجن. ولممما سمماءت الحالممة مممرة

ثالثة صدرت عفو صحي وخرجت.

وقد جاء الحاج حسين صممدقي وأهممل بيتممه لزيممارتي وتهنئممتي .. وهنمما

ذكروا لي اهتماما الشيخ الودن بأخبار صحتي، ووصفوه لي بأنه رجممل تقممي

ورع زاهد من جيل الصحابة. ولم تكن لي به معرفة سابقة-وإنه هو مريممضّ

بمانزلق غضممروفي فل يملممك النتقمال والحركممة. لممذلك تقممرر أن أزوره أنمما

لشكره على اهتمامه.

وفي هذه الثناء كنت قد تعرفت الحاجة زينب الغزالي حيث التقيممت

بها لول مرة في بيت الحاج حسين صدقي على الغداء. ثم في بيتها كممذلك

للغداء بمناسبة خروجي .. ثم تمت أول زيارة لي للشيخ الودن مممع الحمماج

حسين صدقي وأهل بيته والحاجة زينب الغزالممي وأظممن كممان معممي كممذلك

أخي محمد قطب.. وقد ذهبنا في عربة الحاج حسين.

لا، مرة فيها كان معمي وأتذكر أنني زرت الشيخ بعد ذلك مرتين أو ثلث

محمد ومرة كنت بمفردي. وفي المممرة الممتي كمان معممي محمممد فيهمما كممان

يزوره شخص آخر لم يعرفنا بممه. وحضممر الممدكتور مظهممر عاشممور للكشممف

عليه ثم انصرف.
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لا كممان يتحسممر علممى شممباب البلممد وفي المرة التي زرته فيهمما منفممرد

وانصرافه عن دينممه وانحللممه الخلقممي. فقلممت لممه أطمئنممه: إن هنمماك بقيممة

صالحة من الشباب المتدين العامل لدينه المستمسممك بممأخلقه وأنهمما بقيممة

تبشر بالخير-وكنت أشير إلى المجموعة التي اشتغل معها دون تصممريح لممه

لل، فأكممدت لممه ممما ذكرتممه. بطبيعتها- فاستوثق مني من وجود هذه البقية فع

فسأل وأنت على اتصال بهذه البقية الصالحة. فقلت له: نعم. وأنمما أوجههمما

وهممي تقبممل توجيهمماتي. فقممال: اللممه يبشممرك بممالخير طمنتنممي. ودعمما لممي

بالتوفيق.

لل ل يتعدى الشارة إلى وجود بقيممة صممالحة. وكان الحديث هكذا مجم

وكان في أثناء الحديث قد قال: أنا قلت للشيخ حسن (يقصد الشهيد حسن

ن البنا) بلش تدخلوا في المشماكل السياسممية وكفايمة تربموا للبلممد جيمل م

الباب المسلم. لكن الحوادث جرفته. نهايته. الله. وأهو كانت النتيجة ضرب

الخوان. وانتشار النحلل. وانصراف الشباب عن دينه وأخلقه. وهنمما قلممت

له ما قلت عن وجود بقية صالحة متمسكة عاملة.. بالجمال الذي ذكرته.

علقات متفرقة

وفي خلل الشهر الثمانية التي قضيتها في القاهرة بين خروجي من

السجن واعتقالي مرة أخرى- إذ أنني قضيت ستة أشهر أخممرى فممي العمماما

لا مممن الحممر الممذي كممان الماضي وفي هذا العاما في مصيف رأس الممبر هربمم

 زارني أفواج كممثيرة مممن النمماس،–يجدد لي أزمة القلب والصدر باستمرار 

بعضهم من معممارفي القممدامى الممذين ل علقممة لهممم بالحركممات السمملمية،

ولكن ربطت بيني وبينهم إما صلت أدبيممة وفكريممة أو شخصممية ومعظمهممم

من الشباب الذي قرأ كتبي إما من البلد العربية والسلمية عامة، وإما من
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المصريين، وكلهم ممن لم يسبق لي التعرف إليهمم ممن قبمل سمجني. لن

غالبيتهم من الشباب الحديث السن بين العشرين والثلثين ممن كانوا قبمل

لا ل علقة لي بهم. سجني فتية صغار

وكانت زياراتهم تنقضي في إثارة مسائل مما قرأوه في كتبي أو في

كتب غيري أو تتعلق بالحداث الجارية في المنطقة، حيث تممدور فيهمما كلهمما

أحمماديث مفتوحممة غيممر مقصممورة علممى أحممد دون أحممد. ويشممارك فيهمما مممن

يحضرون المجلس بدون قيد. وبعضهم يخرج وبعضممهم يبقممى ويحضممر إليممه

زائرون جدد.. وهكذا..

لا وكان التعريف بالسممماء فممي مثممل هممذه الزيممارات المختلطممة عممابر

 مممن نمماحيتهم التعممرف إلممى–وليس محل اهتماما في زيارات الغرض منهمما 

رجممل سمممعوا عنممه أو قممرأوا لممه ومناقشممته فممي أفكمماره والسممتزادة منهمما

والغرض منها من ناحيتي التعرف إلى تفكير هذا الجيل مممن الشممباب الممذي

لم ألتق به من قبممل ثممم شممرح بعممضّ أفكمماري لممه بقممدر ممما تسمممح طبيعممة

مجالس مشتركة غير منتظمة في زيارات مفتوحة لكل من أراد.

وإن كان هذا ل يمنع أن أستشعر من بعضهم صدق الرغبة والنية في

خدمة دينه والخلص في السؤال للمعرفة والتأهل للسلما الصممحيح ولكممن

المسألة لم تتعد هذا الحد: معرفممة بالشخصمميات دون احتفمماظ بالسممماء ..

وبخاصة أن ذاكرتي بطبيعتها حتى قبل المرض والتعب ل تمسممك بالسممماء

وهو أمر معروف عنممي بيممن أصممدقائي اكتفمماء بممأني أحفممظ شممكل الوجمموه

والشخصيات- مع المل في أن بعضّ هذه الشخصيات خامة صالحة للتربية

لل والتكوين والنضماما إلى صفوف العاملين فيما بعد. ولكنممي كنممت مشممغو

لل، وغير راغب في ضممم أحممد إليممه حممتى يتممم تكمموينه بالتنظيم الذي وجد فع

على المستوى الذي أريده. ول حتى من شباب الخمموان الموجممود بالفعممل-
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لا ما قلت لرؤسمماء هممذا التنظيممم: أنهممم تعجلمموا بممالتنظيم كممما بل وإني كثير

تعجلوا في ضممم عممدد كممبير إليممه ل تمكممن تربيتهممم. ولممم هممو بهممذه السممعة

والكثرة! والمممر فممي نظممري كممان يجممب أن يبممدأ بآحمماد وأفممراد. هممذه هممي

لا الصورة العامة لعلقاتي بهذا الشباب الذي كان يتدافع إلى زيممارتي أفواجمم

كثيرة في هذه الفترة. سواء منهم المصريون وغير المصريين. صورة ليس

فيها تركيز على أسماء ول على أشخاص إل في حدود النية للمسممتقبل مممع

المشغولية عنهم في هذه الفترة بما لدي من تنظيممم لممم يتممم إعممداده كممما

أريد، ول أريد أن أزيد عدده، ولو استطعت لنقصت منه. وذلك غيممر حممالتي

لا ل أحب أن أبعثره مع نمماس جممدد إل فممي الصحية التي تجعل جهدي محدود

تلك الحدود العابرة. وغير انشغالي بما أريد كتابته مممن كتممب والتحضممير لمه

وقراءة المراجع اللزمة.

لا، فمإن معظمم ممن كمانوا يحضمرون ولكي تكون الصورة كاملة تمامم

كان يحضممرون إممما اثنيممن أو ثلثممة أو أربعممة. وسممواء فممي ذلممك المصممريون

لا، أو يتبممادلون الكتممب. وغيرهم. وكنت أفهم من أحاديثهم أنهممم يقممرأون معمم

لل منهم يتبادل أفكاره مع واحد أو أكثر كزملء. أعني أن ك

لا فمي ذاك ولكن لممم يحممدث أننمي زدت علمى مما أسمممعه منهمم شميئ

السبيل لم اشر على أحممد منهممم بتجمممع ول تنظيممم. كممان كممل ممموقفي هممو

الملحظة على من يصلح من هؤلء في المستقبل أن ينضم للصف العامممل

لا لقصر الوقت، وكثرة المشاغل، وكثرة الزبممائن، لممم تممزد بدون زيادة ونظر

لا على هذا الذي ذكرته. الصورة شيئ

وأحمب أن تكمون  همذه الصممورة واضمحة ومفهومممة ومتصممورة علمى

 كما جمماء فممي أقمموال الخأ علممي العشممماوي-–حقيقتها. وإذا كنت  قد قلت 

 فقد كان هممذا–إنني أحتفظ بأفراد أو مجموعات متناثرة ل أضمها للتنظيم 
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هو الذي قصدته، وأل يفسر بغير حقيقته الواقعة. إنني أحتفظ بهممم كمجممرد

ملحظة لهممم ولسممتعدادهم أن يكونمموا فممي الصممف فممي المسممتقبل وذلممك

لا من أحاديثهم وأسئلتهم وما قرأوه وما فهموه وما يبدو في حديثهم استنتاج

لا على أنهم يتصلون بي هذه الصلة. مع جدية وإخلص واستعداد. واعتماد
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كلمة خإتامية

هذا أهم ما يحضرني الن عن أوجه نشاطي فممي الحركممة السمملمية

منذ انضمممامي لصممفوف الخمموان، فممإن كممانت هنالممك تفصمميلت أو جمموانب

أخرى فيمكن تذكيري بها بسؤالي عنها.

ويتبقى بعد ذلك كله كلمة ختامية أقولها: سواء فهمممت علممى وجههمما

الن أما لممم تفهممم، فمممن واجممبي التبليممغ بهمما. وهممي تتلخممص فممي النقممط

المختصرة التية:

 بنمماء علممى حممادث1954- إن العنف الذي عومل به الخوان سممنة 1

لا منهممم   وهممو حممادث المنشممية- والممذي عوملمموا بممه–مدبر لهم وليس مممدبر

وحدهم دون سائر الفراد أو الطوائف الذين اتهموا بمؤامرات لقلب نظمماما

الحكم أو للتجسمس أو لغيمر ذلمك. العنمف المذي يتضممن التعمذيب والقتمل

والتشريد وتخريب البيوت .. هذا العنممف هممو الممذي أنشممأ فكممرة الممرد علممى

العتداء إذا تكرر بالقوة .. ولو كنا نعلم أن العتقممال مجممرد اعتقممال ينتهممي

 حممتى علممى أسمماس القمموانين الوضممعية–بمحاكمة عادلة وعقوبات قانونية 

المعمول بها- لما فكر أحد في رد "العتداء بالقوة". وأنا أعرف أنه ليسممت

هناك قيمة عملية الن لتقرير هذه الحقيقة، ولكنها حقيقة يجب أن أسجلها

في كلماتي الخيرة.

- إنه مما ل شك فيه أن تدمير حركة الخوان المسلمين والحركات2

السلمية المماثلة في المنطقة هدف صممهيوني وصممليبي اسممتعماري. وهممو

وسيلة من وسائل تدمير العقائد والخلق في المنطقممة. وأنممه تبممذل جهممود

ومؤامرات مستمرة لتحقيق هذا الهدف، وأنه لو استخدما في معاملة حركة

 أو في هذه المممرة1954الخوان أسلوب آخر غير ما حدث سواء في سنة 

لمكن تدمير المخططات الصهيونية والصممليبية السممتعمارية فممي المنطقممة
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لل من تدمير الحركة السلمية التي مهما قيل في أخطائهمما فإنهمما وقفممت بد

في وجه حركة اللحاد المادي والنحلل الخلقي التي كانت قد أخذت فممي

المد بعد حركة أتاتورك اللدينيممة فممي تركيمما وتأثيرهمما فممي منطقممة الشممرق

الوسط.

 موجممة مممن النحلل1954- إنه أعقب ضممرب الخمموان فممي سممنة 3

الخلقي والتجاه اللحادي. وستعقب ضممربهم الن موجممة أشممد ل يعلممم إل

لا ليس لحساب هذا البلد ول الله مداها. فلحساب من هذا النهيار؟ إنه قطع

حتى لحساب النظاما القممائم علممى المممدى الطويممل والنظممرة البعممد. فكممل

لا النظمماما الناشممئ فممي طممور التجربممة يحتمماج إلممى نظاما في الدنيا وخصوصمم

أخلق ويحتاج إلى عناصر متماسكة العقيدة والخلق لتنصر به وتحرسه، ول

لل علممى أعمداء المنطقممة الحقيقييممن هممم يحتاج فقط إلى مجمرد القمموة فضم

لا لل في النهاية فمي وجمه مجتممع منحمل عقيمدي الذين سيجدون طريقهم سه

لا. وخلقي

ومهما كانت الذان الن غير مسمتعدة لسمماع هممذا الكلما، فمإن ممن

واجبي إبلغه وتبرئة ذمتي بقوله.

- لقد سمعت عدة مرات من يقول: وهل أنتم وحدكم المسلمون؟4

ا أو ل يكفيكم المؤتمر السلمي وبرنامج نور على نور، والمساجد تقاما فيه

الصلة والناس يذهبون إلى الحج .. الخ.

ويجب أن أقرر إن السلما شيء أكبر من هذا كله .. إنه نظمماما حيمماة

كاملة، وإنه ل يقوما إل بتربية وتكوين للفراد، وإل بتحكيم شريعة اللممه فممي

حياة الناس بعد تربيتهم تربية إسلمية. وإنه ليس مجرد أفكار تنشر أو تذاع

لل وفمي نظماما الحيماة والحكمم لا في التربيمة أو بدون الخذ في تطبيقها عملي

لا. وأن حركممة الخمموان المسمملمين كممانت هممي أنجممح تجربممة للتربيممة أخيممر
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لا إذا كممان والعداد، وإن أي خطممأ فممي الطريممق ل يممبرر تممدميرها، وخصوصمم

لا عن خطأ في معاملتها. الخطأ منها ناتج

، القيمماما بتجربممة مثلهمما فممي هيئممة شممباب1952ولقد أردت في سنة 

التحرير وكان التجاه معي في أول المر. ولكممن فممي النهايممة تغلممب تمموجيه

جمعيممة الفلح المريكيممة وأشممتات المنتفعيممن الممذين أرادوا هيئممة التحريممر

بالصورة المهلهلة التي وجدت بهما والممتي تخممالف كممل مما كنما اتفقنمما عليممه

بشأنها. وبقيت حركة الخوان هي وحدها القائمة بهذا الواجب.

إن السلما ل يقوما ول يوجد في بلد ليس فيه حركة تربيممة ثممم قيمماما

نظاما إسلمي يحكم بشريعة الله في النهاية.

هذه هي النهاية كلمات رجل يستقبل وجممه اللممه يخلممص بهمما ضممميره

ويبلغ بها دعوته إلى آخر لحظة، والسلما على من اتبع الهدى.

.1965 أكتوبر سنة 22السجن الحربي في 

سيد قطب
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	وظهر من كلامهم أنه ليس لديهم الإمكانيات اللازمة، وأن بعض الشخصيات كرئيس الجمهورية ورئيس الوزارة –فيما يذكر- وربما غيرهما كذلك عليهم حراسة قوية لا تجعل التنفيذ ممكناً، فضلاً على أن ما لديهم من الرجال المدربين والأسلحة اللازمة غير كاف لمثل هذه العمليات .. وبناء على ذلك اتفق على الإسراع في التدريب بعدما كنت من قبل أرى تأجيله ولا أتحمس له باعتباره الخطوة الأخيرة في خط الحركة وليس الخطوة الأولى .. ذلك أنه كانت هناك نذر متعددة توحي بأن هناك ضربة للإخوان متوقعة، والضربة كما جربنا معناها التعذيب والقتل وخراب البيوت وتشرد الأطفال والنساء فقد أخذ الشيوعيون ينثرون الإشاعات في كل مكان بأن الإخوان المسلمين يعيدون تنظيم أنفسهم واختيار قيادة جديدة لهم وبلغتنا إشاعة أن الشيوعيين وضعوا منشورات في نقابة الصحفيين يبدو فيها طابع الإخوان للتحريض عليهم، ولم يكن هذا غريباً فقد سمعنا من قبل أنه ضبطت منشورات معدة للتوزيع في حقيبتي رجلين من رجال الدين المسيحي ماتا في حادث منذ سنوات وعليها توقيع الأخوان المسلمين بقصد الإيقاع بهم ..
	كذلك كان الأستاذ منير الدلة قد قال لي في أثناء تحذيره وتخوفه من شبان متهورين يقومون بتنظيم: أنه يعتقد أنهم دسيسة على الإخوان بمعرفة قلم مخابرات أخبار أمريكي عن طريق الحاجة زينب الغزالي وأن المخابرات "كاشفاهم" وأنهم يفكرون في مكتب المشير في التعجيل بضربهم أو في تركهم فترة .. كما قال لي من قبل قريباً من هذا الكلام الحاج عبد الرازق هويدي نقلاً عن الأستاذ مراد الزيات صهر الأستاذ فريد عبد الخالق والأستاذ منير وبينهما توافق في التفكير والاتجاه، وكان الحاج عبد الرازق هويدي قد ذكر لي كذلك أن هؤلاء الشبان متصلون بالأستاذ عبد العزيز علي (الوزير السابق) أو اتصلوا به وأنه يقال: أنه متصل بالأمريكان ومدسوس عليهم وكنت قد عرفت من الشبان أنهم فعلاً التقوا مع الأستاذ عبد العزيز علي والأستاذ فريد في بيت الحاجة زينب الغزالي في أثناء بحثهم عن قيادة، ولكنهم لم يستريحوا له، فلم يكاشفوه بأسرار تنظيمهم، وفي كلام الأستاذ فريد معي أشار إلى اتصالهم بأشخاص مشكوك فيهم وكنت أعرف أنه يشير إلى اتصالهم بالأستاذ عبد العزيز وبالحاجة زينب، ورأيه من رأي الأستاذ منير أنهما مدسوسان لعمل مذبحة للإخوان ..
	وكنت قد عرفت أن اتصالهم بالأستاذ عبد العزيز على منقطع، أما الحاجة زينب فكنت قد عرفت أنها قامت بمجهود كبير في السنوات الأخيرة في مساعدة البيوت، وأنها متصلة ببيت الأستاذ المرشد ومحل ثقتهم، وأن الشيخ عبد الفتاح هو وحده المتصل بها، ولم يكن عندي خوف من ناحية أن يستخدمها أي قلم مخابرات لأنها مكشوفة.
	المهم أن هذه كلها كانت تنذر بقرب ضربة واعتداء يقع على الإخوان وعلى هذا التنظيم بشكل خاص... فقررنا الإسراع في التدريب بقدر الإمكان، وانصرفنا على انه ليس لدينا الإمكانيات الآن.
	وأتذكر أن هذا كان آخر اجتماع للمجموعة، فلم التق بعد ذلك إلا بالشيخ عبد الفتاح وبالأخ علي العشماوي في رأس البر، ولم أتبين تفصيلات ما اتخذوه بينهم من إجراءات التدريب، ولا أية خطوات أخرى تنفيذية، ولا أذكر أنه جاء ذكر شيء من هذا سواء في مقابلتي مع الشيخ عبد الفتاح أو مع الأخ علي في رأس البر، إلى أن وقعت الاعتقالات الأولى للإخوان بالفعل، ولم يكن منهم أحد من أعضاء التنظيم بعد، وكانت المسافة قصيرة بين آخر اجتماع، والاعتقالات لا تمكنهم من تدريب حقيقي .. وهنا أرسلت إليهم عن طريق الحاجة زينب – في تعبيرات ملفوفة غير صريحة، أن يوقفوا نهائياً عملية السودان (أي الخاصة بالأسلحة) بأي شكل وأن يلغوا كل عملية أخرى (أي الخاصة برد الاعتداء) فجاءني استفهام من الأخ علي عن طريق الحاجة زينب كذلك عما إذا كانت هذه تعليمات نهائية حتى لو وقع التنظيم، فأجبته بأنه في هذه الحالة فقط وعند التأكد من إمكان أن تكون الضربة رادعة وشاملة يتخذ إجراء وإلا فصرف النظر عن كل شيء. وكنت أعلم أن ليس لديهم إمكانيات بالفعل وأنه لذلك لن يقع شيء.
	وكان قد جرى في أثناء المناقشات الأولية عن الإجراءات التي تتخذ للرد على الاعتداء إذا وقع على الإخوان اعتداء حديث غير تدمير القناطر الخيرية الجديدة وبعض الجسور والكباري كعملية تعويق، ولكن هذا التفكير استبعد لأنه تدمير لمنشآت ضرورية لحياة الشعب وتؤثر في اقتصاده، وجاء استبعاد هذه الفكرة بمناسبة حديث لي معهم عن أهداف الصهيونية في هذه المرحلة من تدمير المنطقة:
	أولاً: من ناحية العنصر البشري بإشاعة الانحلال العقيدي والأخلاقي..
	وثانياً: من ناحية تدمير الاقتصاد .. وأخيراً التدمير العسكري .. فقال الأخ علي عشماوي بهذه المناسبة: ألا يخشى أن نكون في حالة تدمير القناطر والجسور والكباري مساعدين على تنفيذ المخططات الصهيونية من حيث لا ندري ولا نريد؟
	ونبهتنا هذه الملاحظة إلى خطورة العملية فقررنا استبعادها والاكتفاء بأقل قدر ممكن من تدمير بعض المنشآت في القاهرة لشل حركة الأجهزة الحكومية عن المتابعة إذ أن هذا وحده هو الهدف من الخطة.. ولكن الأمر في هذا كله سواء في القضاء على أشخاص أو منشآت لم يتعد التفكير النظري كما تقدم .. ذلك أنه إلى آخر لحظة قبل اعتقالنا لم تكن لديهم إمكانيات فعلية للعمل – كما أخبروني من قبل – وكانت تعليماتي لهم ألا يقدموا على أي شيء إلا إذا كانت لديهم الإمكانيات الواسعة..
	وكانت هذه هي صورة الموقف إلى يوم اعتقالي ولا أعلم بطبيعة الحال ماذا حدث بعد ذلك، إلا أنه واضح أنه لم يقع شيء أصلاً.. وقد كانت لديهم فرصة ثلاثة أسابيع على الأقل لو كانوا يريدون القيام بأي عمل.
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