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كلية الرتبية للبنات /جامعة البصرة
الممخص
تعد جماعات اإلسالـ السياسية أك كما يحمك تسميتيا بالحركة اإلسالمية
في مصر ،مف التيارات التي تحتاج إلى دراسة كعمؽ كفي مقدمتيا "جماعة
اإلخكاف المسمميف"  ،إذ تعد الجماعة كاحدة مف أقدـ التنظيمات اإلسالمية في
مصر كمف أقكل الحركات اإلسالمية في العالـ  ،كذلؾ بما تتميز بو مف ربط
عمميا السياسي بالعمؿ اإلسالمي الخيرم ككصفت بأنيا أـ الحركات اإلسالمية
في العصر الحديث  ،كأكثرىا تأثي انر كأكسعيا انتشا انر في العالـ العربي .
كيثير ىذا المكضكع العديد مف الخالفات العممية ك النظرية حكلو  ،لذا
تأتي ىذه الدراسة بمثابة حمقة مف سمسمة دراسات تناكلت مكضكع اإلخكاف سكاء
في العراؽ أك بقية البمداف العربية كاألجنبية  ،فالباحثكف يعدكف اإلخكاف
المسمميف كالحركات اإلسالمية مف إحدل القكل المؤثرة كالفاعمة في المجتمعات
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العربية كاإلسالمية  ،كليذا فاف دراسة كتتبع طبيعة العالقة بينيـ كبيف المجتمع
مف جية  ،كبيف أنظمة الحكـ السياسية في مصر كمكقفيـ منو يعد مكضكعا
خصبا لمدراسة كالبحث  ،لذا تيدؼ الدراسة إلى تسميط الضكء عمى تمؾ
اإلشكالية كالكشؼ عف مكقؼ الجماعة مف األحداث كالتطكرات السياسية التي
شيدتيا مصر كتطكر كاقع العمؿ اإلخكاني سياسيا كاجتماعيا خالؿ حقبة
تاريخية ميمة مف خالؿ رصد عالقتيـ بالنظاـ السياسي اكاخر عيد جماؿ عبد
الناصر ككيؼ كلماذا تغيرت ظركؼ تمؾ العالقة بكفاتو عاـ َُٕٗ كتكلي
محمد أنكر السادات لمحكـ خمفا لو .
كقد اختارت الباحثاف عاـ ُٕٔٗ ـ منطمقا لمدراسة لككنو يمثؿ بالنسبة
لمعديد مف الباحثيف كالمفكريف عاـ تراجع الفكر القكمي كصعكد المد اإلسالمي
نتيجة لعكامؿ عديدة داخمية كخارجية أىميا ىزيمة حزيراف 7691ـ  ،أذ أدل
تراجع المشركع القكمي إلى صعكد التيار اإلسالمي كالمشاريع الكطنية األخرل
كبديؿ لممشركع الكحدكم العربي ما اثر كثي ار عمى كاقع اإلخكاف كمكقفيـ
الداخمي في مصر  ،فيما يمثؿ عاـ ُُٕٗ عاـ صعكد االسالمييف كتنامي
اثرىـ عمى المجتمع المصرم اثر المصالحة التاريخية الكبرل التي حدثت بينيـ
كبيف الرئيس المصرم محمد انكر السادات .
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Abstract
Political Islamic groups, or what some people like to
call Islamic Movement in Egypt, were considered of the
movements that need a comprehensive study especially
when considering political Islam with the Islamic
Brotherhood group as the forepart. The Islamic Brotherhood
group was one of the oldest Islamic organizations in Egypt
and one of the most powerful Islamic movements in the
world because it was characterized by linking its political
work with Islamic charitable work and was described as the
mother of Islamic movements in modern period and the
most influential and widespread in the Arab world.
This topic raises many scientific and theoretical
disputes around it so this study comes as a part of a series
that tackled Brotherhood issue in Iraq or other Arabian and
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foreign countries. It is a fruitful subject for study and
research for its great impact on society. Researchers
consider Muslim Brotherhood and Islamic movements as
one of the influential and active forces in Arab and Islamic
societies. So studying and tracing the nature of their relation
with the society on one hand and the political systems in
Egypt and their position of it on the other is a fruitful topic
for study and research. Therefore, the study aims to shed
light on this issue and disclose the position of the group of
the events and political developments witnessed in Egypt,
the progress of their work politically and socially during an
important historical period, their relation with Jamal Abdul
Nassir and how and why the circumstances of this relation
have changed with his death in 1970 and the coming of
Muhammad Anwar Assad at as his successor.
The researcher has chosen the year 1967 as a starting
point for the study because it represents for many
researchers and intellectuals the year of national thought
declination and the rise of Islamic movement due to many
internal and external factors the most important of which is
the defeat of June 1967 when the decline of the national
project led to the rise of the Islamic trend and other national
projects as an alternative to the Arab unity project which
greatly affected the reality of Brotherhood and their internal
position in Egypt. 1971 represents the year of the rise of the
Islamists and their impact on Egyptian society after the
great historic reconciliation that took place between them
and Egyptian president Muhammad Anwar Assad at.
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تأثيرات حرب حزيران  2191عمى المشيد السياسي المصري وواقع العمل
االخواني
أدل الصراع بيف عبد الناصر كاإلخكاف المسمميف

(ُ)

كتحجيمو ليـ كزجيـ

بالسجكف كالمعتقالت طيمة سنكات حكـ عبد الناصر الى جعؿ شخصيتو ممقكتة ،

مما حدا بيـ إلى عدـ االعتراؼ بأم فضؿ لو في اية انجازات تحققت في عيده عدا
تأميمو قناة السكيس عاـ ُٔٓٗ  ،كيعد اإلخكاف كؿ امر اقدـ عميو جماؿ عبد
الناصر بمثابة "مصيبة " كالكحدة مع سكريا عاـ ُٖٓٗ كالتدخؿ في اليمف عاـ

ُِٔٗ كالق اررات االشتراكية كغيرىا  ،كبعد صدكر االحكاـ عمى أعضاء التنظيـ
اإلخكاني عاـ ُٔٔٗ  ،كزج اعداد كبيرة مف االخكاف في السجكف  ،كبعد اف تعرضكا
ألبشع انكاع التعذيب بدأكا يتساءلكف عف حقيقة اسالـ سجانييـ كمعذبييـ  ،كىـ لـ

يرتكبكا ذنبان سكل دعكتيـ الى الحكـ بالشريعة االسالمية كىي دعكة القراف(ِ).

ككانت حياة السجف صعبة عمى الكثير مف الشباب فتركت آثا انر عميقة عمى

ف يميـ لمحياة  ،ككؿ ىذا اسيـ في بمكرة جيؿ جديد مف الشباب  ،ابدل استعداده
لمتضحية  ،كجعمكا مف سيد قطب رئيسا لجماعة االخكاف بعد اف اصدر عبد الناصر
حكـ االعداـ بحقو سبب ازدياد نشاطو المخالؼ لنظاـ عبد الناصر لمعمميـ كمرشدىـ

كخصكص نا كتابو "معالـ في الطريؽ"(ّ) .كبدأ ىؤالء الشباب بتفسير أسمكب تفكيره،
كبعد مناقشات كمداكالت داخؿ السجف ،ظيرت مجمكعة منيـ تقكؿ اف االسالـ اليكـ

يكاجو حالة شبيو بالحالة التي كانت عمييا المجتمعات البشرية يكـ جاء االسالـ اكؿ

مرة(ٕ)  ،مف ناحية الجيؿ بحقيقة العقيدة االسالمية  ،كالبعد عف القيـ كاالخالؽ
االسالمية  ،كليست فقط البعد عف النظاـ االسالمي كالشريعة االسالمية(ٖ).

لذلؾ رأل ىؤالء الشباب اف االسالـ يمر بمرحمة األكلى ،لذلؾ قسمكا منيجيـ
الذم يسيركف عميو الى مرحمتيف ،األكلى :مرحمة االستضعاؼ ثـ مرحمة الجياد ،

كشبيكا مرحمة االستضعاؼ بمرحمة تكاجد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في مكة .إما
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المرحمة الثانية فيي مرحمة التمكيف كىي تشبو مرحمة تكاجد الرسكؿ صمى اهلل
عميو ك الو كسمـ في المدينة كبداية تكسع الدكلة اإلسالمية

(ٗ)

.

كاخذ ىؤالء الشباب يقكمكف بتفسير مقاالت سيد قطب كفيميا بحسب تصكرىـ

الخاص كبحسب ثقافتيـ(َُ) ،ثـ غالى ىؤالء الشباب في قضية تكفيرىـ لممجتمع  ،كلـ
يكتفكا بتكفير النظاـ الحاكـ كمؤسسات الدكلة االخرل  ،كاجاز بعضيـ قتاؿ النظاـ
الحاكـ كاالستيالء عمى امكاؿ الدكلة كعد الخدمة في قكاتيا مكركىا  ،كيجب تفاديو
الف الطاعة ليست كاجبة  ،اإلماـ اك أمير الجماعة كال يمكف اف تككف ىناؾ طاعة
ألمارة الكفر كالسفو كالجاىمية  .كبدأ ىؤالء الشباب بتركيج افكارىـ داخؿ السجف

كخارجو مف خالؿ المكاجيات مع ذكييـ

(ُُ)

.

كانت اغمب القيادات االخكانية داخؿ السجكف  ،كالعالقة مقطكعة بشكؿ كامؿ
مع نظاـ عبد الناصر  ،كبقيت الحالة ىكذا لحيف اندالع حرب الخامس مف حزيراف

ُٕٔٗ ـ  ،كالتي سمعيا االخكاف عف طريؽ االذاعات  ،كبعد ذلؾ تـ نقؿ سجناء
االخكاف مف السجف الحربي الى سجف ليماف طره  ،كبقاء السجف الحربي لمعسكرييف
الذيف سيفدكف عميو ال حقا بسبب تحميميـ اليزيمة .
كبسبب ما تقدـ دفعت كراىية االخكاف لمنظاـ الحاكـ الى الترحيب بيزيمة
العرب اماـ (الكياف الصييكني) في حرب حزيراف عاـُٕٔٗ  ،ككردت بعض
المعمكمات عف السجكد شك ار هلل ليزيمة عبد الناصر كما ذكر ليس حكايات دعائية

لتشكيو حتى اف الشيخ محمد متكلي الشعراكم

(ُِ)

الذم كاف عضكا في الجماعة

صرح بذلؾ في مقابمة تمفزيكنية أذيعت في عاـ ُٖٗٗـ اشار إلييا " نصر حامد أبك
زيد" في كتاب ينتقد فيو الخطاب اإلسالمي ،كيشير إلى أف الشيخ الشعراكم كاف

سعيدا ألف "الشيكعييف ىزمكا كخذليـ اهلل  .كمع اف اضطياد االخكاف اكسبيـ عطف نا

كبي انر في مصر كالدكؿ العربية االخرل إال انو كفي الكقت نفسو ادل مكقفيـ مف

اليزيمة عاـ ُٕٔٗ الى التأثير سمبا عمى كضعيـ الداخمي ككلد عاصفة مف
االنتقادات كخاصة مف النخب المثقفة ذات الميكؿ اليسارية .لقد عد تصاعد الحركات
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اإلسالمية مصاحبا ليزيمة العرب في حزيراف عاـ ُٕٔٗـ ،أماـ ( الكياف الصييكني)

في ٓ حزيراف  ،كىك رد فعؿ لفشؿ القكمية العربية كالتي أصبحت فيما بعد بديال ليذه

القكمية(ُّ) ،لذا فقد كانت نتائج النكبة كخيمة

(ُْ)

 ،كأثرت عمى الشعب المصرم

خاصة كالعربي بشكؿ عاـ  ،ككانت بمثابة انييار القكمية العربية كاقتصاداتيا كقكاىا

العسكرية(ُٓ).

كفيما يبدكا أف النتائج التي ترتبت عمى ىزيمة حزيراف  ،ىك الصراع الخفي
الذم كاف بيف القيادات المصرية العسكرية العميا المتمثمة بجماؿ عبد الناصر كالمشير

عبد الحكيـ عامر< كزير الحربية كنائب القائد األعمى لمقكات المسمحة (ُٔ) ،كىك

الصراع الذم لـ يعرؼ امتداده الكامؿ ،فقد عمؿ الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر
عمى اجتيازه حتى ال يحدث صداـ أك صراع في الحكـ  ،كعمؿ المشير عبد الحكيـ
عامر عمى عدـ الكشؼ عنو حتى يستطيع االحتفاظ بمنصبو كسيطرتو الكاممة عمى

القكات المسمحة المصرية كميزانيتيا(ُٕ) .لذلؾ عمؿ جماؿ عبد الناصر بعد عاـ

ُٕٔٗـ ،عمى تصفية القيادات العسكرية المكجكدة في ذلؾ الكقت كعمى رأسيا

(ُٖ)

المشير عبد الحكيـ عامر ،كتـ القضاء عمى امتدادىا في الحياة المدنية  ،كما تـ
تصفية قيادة المخابرات العامة التي كاف يديرىا صالح نصر

(ُٗ)

 ،كعباس رضكاف

كزير الداخمية  ،كتـ القاء القبض عميو بعد حادثة ظريفة قد كقعت  ،كىي أنو كاف

ضمف الشخصيات الميمة المصرية التي قامت باستقباؿ الرئيس جماؿ عبد الناصر
بعد عكدتو مف العاصمة السكدانية الخرطكـ التي تـ فييا عقد مؤتمر القمة

العربي(َِ) ،فقد تقدـ لممحاكمة مع عدد مف ضباط المدفعية كالصاعقة كأشرؼ عمى
رئاسة المحكمة حسيف الشافعي(ُِ) ،كقضى بأحكاـ متفاكتة كبذلؾ أستطاع عبد
الناصر التخمص مف مراكز القكل المنافسة لو (ِِ) ،ثـ أعيد تنظيـ االتحاد االشتراكي

(ِّ)  ،كاعيدت االنتخابات لمجمس االمة كأعيد تشكيؿ أجيزة القطاع العاـ كمؤسساتو
كشركاتو  ،كاف القيادات العميا قد أعيد تشكيميا في ادارة المخابرات العامة(ِْ) ،كعمى

رأسيا أميف ىكيدم(ِٓ) .مع ذلؾ  ،ظير في رأم الكثيريف أف نكبة حزيراف فيٓ

حزيراف عاـ ُٕٔٗـ  ،ىزيمة كاضحة لنظاـ عبد الناصر في جميع أكضاعو
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كفمسفاتو ،كىذا يعني اف اليزيمة لـ تكف ىزيمة قائد عسكرم  ،كانما ىزيمة نظاـ

بأكممو(ِٔ) ،كىذا األمر اضطر عبد الناصر الى سحب قكاتو مف اليمف بعد فشؿ
سياستو لمقكمية العربية  ،كقد ارخت اليزيمة بظالليا عمى الشعكب كألقت الشؾ حكؿ
جدكل قدرة األنظمة العربية في مقدمتيا النظاـ الناصرم عمى مكاجية االضطرابات
األمنية كالمشاكؿ السياسية  ،كما فتحت اليزيمة نقاشا كاسعا حكؿ القيـ األساسية

لممجتمع  ،كفي ظؿ ىذه الظركؼ كضع اإلخكاف فكرة قد جذبت كثير مف الجماىير
في ظؿ غيبة دكر المتغير الحككمي كىك أف نكبة حزيراف عاـ ُٕٔٗـ  ،كانت
بمثابة أدانو لخصائص النظاـ العمماني الذم أنتيؾ مبادئ الشريعة اإلسالمية
كتجاىميا  ،كرأل اإلخكاف أف اليزيمة كانت بمثابة غضب رباني كانتقاـ اليي لتحالؼ

النظاـ السياسي مع قكل اإللحاد الديني(ِٕ).

في الكاقع لـ تكف ىزيمة الخامس مف حزيراف عاـ ُٕٔٗـ مجرد ىزيمة
عسكرية كقعت عمى مصر لكحدىا

(ِٖ)

كانما نتج عنيا احتالؿ ثالث أراضي عربية

كىي مرتفعات الجكالف السكرية كجزيرة سيناء المصرم  ،كأحتؿ ( الكياف الصييكني )

قطاع غزة كالضفة الغربية

(ِٗ)

ماعدا بيت المقدس كقد قدرت المساحة المحتمة مف

مصر كحدىا كاحدنا كستيف ألؼ كيمك مت نار مربعان كاستشيد في سيناء حكالي

(ُُ )ََٓ،مصرم  ،كأف الطيراف العربي المصرم خسر حكالي َٗ %مف قكاتو
كتدمير ٖٓ %مف معدات القكل البشرية كالياتو (َّ).

إضافة لما تقدـ كانت ىزيمة حزيراف عاـ ُٕٔٗـ نكبة اجتماعية خمفت

كراءىا أثا ار خطيرة  ،كقد أثرت عمى نفكس الناس الذيف كقفكا أسرل مشاعر القير
كفطنكا إلى أنيـ يستنشقكف دخاف االستبداد في بالدىـ  ،كأصابت نكبة حزيراف
المسجكنيف المصرييف بمشاعر مختمفة شعر بعضيـ بالم اررة كاألسى فصبكا غضبيـ
عمى الحاكـ فجاءت ىذه النكبة لتنقؿ تمؾ األحداث عمى أرض الكاقع  ،كىذا األمر

دفع المساجيف اإلخكاف الى التصريح بكفر الحاكـ(ُّ) .فمثالن عندما طمبت مخابرات

األمف المصرية بعد نكبة حزيراف عاـ ُٕٔٗـ  ،مف مساجيف أعضاء جماعة
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اإلخكاف المسمميف التكقيع عمى كثيقة مف أجؿ مناصرة جماؿ عبد الناصر كقد
ساكمكىـ بأطالؽ سراحيـ مقابؿ ىذه المبايعة لكنيـ رفضكا كأصركا عمى ما ىـ عميو

"  ..وفضموا ما عند اهلل عمى ما عند عبد الناصر.)ِّ("..

كأثناء ذلؾ ظير اثناف مف معتقمي اإلخكاف كىما عػبد اهلل سػ ػػماكم (ّّ)،

كشكرم مصطفى(ّْ)  ،قائميف لمدير السجف الحربي " أنت كافر -كسيدؾ ( قاصديف

جماؿ عبد الناصر) الذم أرسمؾ الينا كافر "  ،فقد رأل اإلخكاف بأنو قد خرج عف ديف
اإلسالـ فأصاب البالد في ظنيـ ألد أعداء اإلسالـ كأشاركا بأف اهلل ىك الذم ىزمو
ألنو خرج عف ديف اهلل كاإلسالـ كخرج معو شعبو كخضعكا لحكـ الكافر المستبد،
كشبو االخكاف ىذا الشعب بشعب فرعكف الذم استخؼ ك استيزاء بيـ ك أطاعكه (ّٓ).

كيذكر الخرباكم

(ّٔ)

في مذكراتو  ،أف شباب االخكاف قد ذكركا في أحدل االجتماعات

التي تمت مع عبد الناصر بأف نكبة ٓ حزيراف عاـ ُٕٔٗـ  ،لـ تكف أية الكفر
الييكدية ىي التي ىزمتو لكف اهلل ىك الذم أنتقـ منو كىزمو ألنو كفر باهلل الكاحد

أالحد (ّٕ) ،كيقكؿ المرشد الثالث لمجماعة " "كنا نتوقع ىذا االمر وكنا عمى ثقة بأن
ظننا لن يدوم وأن عبد الناصر سوف ينتقم اهلل منو بأية صورة من الصور فمما
حصمت نكبة عام  2191م رأى االخوان أن ىذا االنتقام من اهلل سبحانو وتعالى من
جمال عبد الناصر وكسر شوكتو وأذاللو ولكننا كنا عمى حزن ألنو وطننا ىزم
واستبيحت كرامة جيشنا وكانت فضيحة الحد ليا في العالم كمو حتى أن بعض
االذاعات االجنبية والتمفزيونات كانت ترافق الطيارين الييود في سيناء أثناء
مطاردتيم لمجيوش المصرية وترسم الصور لمجنود والضباط الفارين بصورة مزرية
حتى المصريين في الخارج كانوا منكسي الرؤوس عندما تعرض ىذه الصور لقد
كانت فضيحة وىزيمة جعمتنا نعيش االحزان لسنوات طويمة " .والغريب أن القيادات
المصرية العميا لم تجرؤ عمى االعتراف باليزيمة و اطمقت عمييا نكبة حيث انيا
كانت من اكبر اليزائم الن الشعب العربي المصري ىزم دون ان يقاتل وكانت تمك
المأساة التي دفعت مصر بسببيا ثمن دكتاتورية جمال عبد الناصر الذي تخمص
من معارضيو وانفرد بالحكم  " .فعاشت مصر سنكات مظممة يتأكه المعتقميف مف
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التعذيب داخؿ السجكف كظمت المعتقالت تعج بأالؼ المعتقميف دكف أمؿ في
الحرية"..

(ّٖ)

.

كيكضح ما ذكر سابقان بأف االخكاف يعتقدكف أف حرب عاـ ُٕٔٗـ كشفت

خداع الشعارات القكمية كالطركحات التي قدمت أثناء فترة الستينات التي أتسمت

بانتقائية  ،كعدـ القدرة عمى تطبيقيا كأصبحت ىذه الطركحات تأخذ مداىا في تفسيرىا

التي كانت بحسب كجية نظرىـ في األصؿ نتيجة البتعاد النظاـ السياسي كالمجتمع
عف الديف اإلسالمي بتنسيؽ حضارم كقانكني كثقافي كاجتماعي كفؽ منظكر اإلخكاف

(ّٗ) .كما بيف بأف زعماء اإلخكاف في ىذه الفترة بقكا داخؿ المعتقالت كالسجكف
كالعالقة مفصكلة كمنقطعة مع النظاـ الناصرم  ،كاستمر ىذا األمر حتى الخامس
مف حزيراف عاـ ُٕٔٗ ـ  ،كالتي سمع بيا االخكاف عف طريؽ االعالـ كبعد ذلؾ تـ
نقؿ االخكاف المعتقميف مف السجف الحربي الذم كانكا رىف االعتقاؿ فيو الى سجف
ليماف طرة  ،كذلؾ ألف الحكـ الناصرم خصص السجف الحربي إلى العسكرييف
المصرييف الضباط كالجنكد سبب تحمميـ اليزيمة

(َْ)

 ،فيبدك أف الحكـ الناصرم أراد

تحميؿ العسكرييف سبب الخسارة ككضعيـ في السجف الحربي مف أجؿ تبرئة مكقفو
السياسي أماـ الرأم العاـ .
كبسبب خسارة العرب في حرب حزيراف عاـ ُٕٔٗـ  ،ترتب عمى مصر أف
تكاجو اضطرابات داخمية في صفكؼ المسجكنيف كالمعتقميف  ،فانقسمت أراء االخكاف
داخؿ السجف الى ثالث  :مؤيدة لمنظاـ كحصمت عمى االفراج كالعكدة الى الكظائؼ،

كالفئة الثانية عمدت الى السككت فمـ يؤيدكا كلـ يعارضكا كىـ جميكر

إما
الدعاة ٌ ،

الفئة الثالثة كىي االقؿ عددان فقد أعمنت أف الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر كفر،

ككفرت ىذه الفئة الحككمة أيضا كىـ بحدكد (َُْ) اشخاص ،كأعمنت أف الفئة
االخكانية التي كقعت الى جانب حككمة جماؿ عبد الناصر ىي مرتدة عف االسالـ،

ككاف الشيخ عمي عبد أسماعيؿ  ،كىك أماـ الفئة التي كفرت حككمة عبد الناصر
كىك ميندس الحركة كأفكارىا فكانت جماعة االخكاف المسمميف تقكـ عمى أساس
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الشريعة االسالمية  ،فكانكا في دعكتيـ يرفضكف الدكلة العممانية التي تفصؿ بيف
العقيدة االسالمية  ،كالدكلة (ُْ) ،ككانكا أقرب الى الحاكـ الذيف يدعكف الى السمطة

اال سالمية كفي دعكتيـ شرعكا إلى قانكف اليي جاىز كمف ثـ انحازكا إلى مفيكـ
الخالفة االسالمية كحذركا جماعة االخكاف المسمميف في كتاباتيـ مف الدكلة التي
تفصؿ بيف الديف كالسياسة المتسترة خمؼ االسالـ لكي تجذب الشباب المسمـ ألييا

كتبعدىـ عف الشريعة ببطكالتيـ الكاذبة (ِْ).

كيبدك أف تحكالت االخكاف المسمميف كانت غير سممية كدمكية  ،كمف ىنا نجد
اقرارىـ كتكضيحيـ لمجكء الى استعماؿ القكة في حالة عدـ سماع كالميـ كتحقيؽ ما
كانكا يطمحكف إليو في الكصكؿ إلى الحكـ  ،كىك يتعاطؼ مع طركحات الكثير مف

مفكرييـ كالذم يؤكد أيمانيـ  ،بالشكرل كالتزاميـ بالمنيج الديمقراطي كأنيـ ينظركف
الى االصالح السياسي بأنو مقدـ عمى مناحي االصالح االخرل  ،كلـ تنجح محاكالت
قادة التي عدت عنيا أديباتيـ بعد حادثة سيد قطب عاـ ُٓٔٗـ  ،كاعدامو كقد سعى

االخكاف الى تبني فكر جديد يقكـ عمى المنطمقات االتية :

ُ .تأكيد حرية اقامة الشعائر الدينية لجميع االدياف السماكية المعترؼ بيا .
ِ .تأكيد حرية االعتقاد الخاص .
ّ .تأكيد حؽ التظاىر السممي .

ْ .تأكيد حرية تشكيؿ االحزاب السياسية كاال يككف ألية جية حؽ التدخؿ بالمنع أك
الحد مف ىذا الحؽ ،كأف تككف القضائية المستقمة ىي المرجع لتقرير ما ىك

مخالؼ لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة كالمقكمات االساسية لممجتمع أك ما بعد
اخالال بالتزاـ العمؿ السممي كعدـ االلتجاء لمعنؼ أك التيديد بو .

ٓ .أف يككف الجيش بعيدا عف السياسة متخصص نا في الدفاع عف أمف الدكلة
الخارجي  ،كاال تستعيف بو سمطة الحكـ بالطريؽ المباشر أك غير المباشر
لغرض أدارتيا كسيطرتيا أك التيديد بمنع الحريات العامة الشعبية.

ٔ .االلتزاـ كاحتراـ مبدأ تداكؿ السمطة عبر االقتراع العاـ الحر النزيو .
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ٕ .ضماف حؽ كؿ مكاطف كمكاطنة في المشاركة باالنتخابات النيابية متى تكافرت
فيو الشركط العامة التي تمد بالقانكف .

ٖ .تأكيد حرية االجتماعات الجماىيرية العامة كالدعكة الييا  ،كالمشاركة في نطاؽ
سالمة المجتمع كعدـ االخالؿ باألمف العاـ أك استعماؿ العنؼ كحمؿ السالح .
ٗ .أف تككف الشرطة كجميع أجيزة الدكلة الداخمية كظائؼ مدنية لنص الدستكر ،
كأف تحدد مياميا في الحفاظ عمى أمف الدكلة كالمجتمع ككؿ كال يجكز تسخيرىا

لمحفاظ عمى كياف الحككمة التي تككف في الحكـ أك أتخاذىا أداة لقمع
المعارضة  ،كأف يكضح النظاـ بحكـ عمميا كبحكـ قيادتيا عمى كجو

الخصكص كأف يمنع تدخميا في االنشطة العامة كاالنتخابات (ّْ).

لذلؾ فاف مكقؼ االخكاف المسمميف مف حرب حزيراف عاـ ُٕٔٗـ  ،ىك مف

المكاقؼ المثيرة لمجدؿ التي تستحؽ التمعف بيا ألنو مكقؼ يتعمؽ بحرب لـ تكف
اليزيمة فييا لشخص كاحد فقط كانما كانت ىزيمة بكؿ المقاييس لمصر كميا تاريخيان
كشعبان كمستقبالن ،فمـ يكف الرئيس المصرم عبد الناصر كحده اليدؼ األساسي

( لمكياف الصييكني ) كانما كاف اليدؼ الرئيسي ىك حرماف المنطقة العربية كمصر
مف كجكد قكة تقدمية كقائدة تستقطب المنطقة لصالح شعكبيا كتكقؼ استنزاؼ خيراتيا

لصالح الدكؿ االخرل كتكجو كؿ قكاىا ألحداث تنمية مستقمة كشاممة  ،فكانت كجية
نظر معارضيف االخكاف لقضية حرب حزيراف ُٕٔٗـ  ،حسب ما ذكره السيد يكسؼ
في كتابة االخكاف المسممكف كجذكر التطرؼ الديني كاالرىاب في مصر ىك " لـ تكف
القضية بيذا المضمكف مما يشغؿ اىتماـ االخكاف بؿ دفعتيـ اآلميـ الذاتية كأحقادىـ

الخاصة الى الشماتة كالفرحة باليزيمة كلـ يبصركا مف اليزيمة اال ىذا الجانب الذاتي
كغاب عنيـ أىداؼ أالستعمارييف كالصييكنييف كتخطيطيـ كتأمرىـ الطكيؿ إلنجاز

ىذه اليزيمة "(ْْ) .

كنتيجة لمكقؼ االخكاف السالؼ ذكره مف حرب حزيراف  ،قامت السمطات
المصرية بأحكاـ قبضتيا عمى االخكاف فقد تعرضكا لالعتقاالت الرىيبة ككصؿ االمر
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بحككمة عبد الناصر الى حد مصادرة مكاتبيـ كلـ يقؼ االمر الى ىذا الحد بؿ قامت

بتضيؽ الخناؽ عمى معتقمي االخكاف(ْٓ).

فالكاضح اف االخكاف المسمميف القكا تعذيب كبير في سجكف النظاـ المصرم.
فنتيجة لما يعانيو االخكاف المسممي ف في السجكف مف عمميات قير كتعذيب كالذم ىيأ

جكان مناسبان لمشباب المعتقؿ في سجكف النظاـ لتفسير ما قالو سيد قطب مف افكاره في

كتابو ( ظالؿ القراف ) ك ( معالـ في الطريؽ ) كعمى كجو الخصكص مسألة الجاىمية
كالتي يقكؿ عنيا سيد قطب  ( :ىذه الجاىمية تقكـ عمى أساس العتداء عمى سمطاف
اهلل في االرض كعمى أخص خصائص االلكىية كىي الحاكمية أنيا تستند الحاكمية
الى البشر فتجعؿ بعضيـ لبعض أربابا  ،الفي الصكرة البدائية الساذجة التي عرفتيا

الجاىمية االكلى  ،كلكف في صكرة أدعاء حؽ كضع التطكرات كالقيـ كالشرائع كالقكانيف
كاالنظمة كاالكض اع بمعزؿ عف منيج اهلل لمحياة كفيما لـ يأذف اهلل  ...فينشأ عف ىذا
االعتداء عمى سمطاف اهلل اعتداء عمى عباده  .)ْٔ()...فمف المتفؽ عميو أف الرئيس
المصرم جماؿ عبد الناصر أراد ازاحة جماعة االخكاف المسمميف عف الساحة

السياسية المصرية قبيؿ حرب حزيراف مف خالؿ كضعيـ في السجكف كاعتقاليـ كىذا
الذم حصؿ عاـ ُٓٔٗـ  ،عندما اعتقؿ سيد قطب كبعض نفر مف االخكاف حيث
قاـ بزجيـ في السجكف كمحاكمتيـ كمف ثـ اعداميـ نتيجة تبنييـ الفكر التكفيرم الذم

كضع اسسو سيد قطب  ،فكاف سبب االعتقاالت بحؽ االخكاف ىك الخكؼ مف

تمردىـ ألنيـ كانكا يستغمكف كؿ حرب إلعالف تمردىـ عمى السمطة(ْٕ).

اكرد بعض المؤرخيف معمكمات مفادىا أف االخكاف المسمميف المعتقميف كضعكا
في زنازيف انفرادية كحتى منعكا مف االتصاؿ فيما بينيـ  ،كما منعكا أيضان مف استقباؿ

كأرساؿ الرسائؿ البريدية بؿ كصؿ االمر الى منع الزيارات (ْٖ) ،ىكذا يبدك أف اكدت

مف تمؾ االجراءات ىك لمنع االخكاف مف تطكر افكارىـ .
نفذ نظاـ الحكـ االعتقاالت استنادا الى قانكف الطكارئ (قانكف رقـ ُِٔ لعاـ

ُٖٓٗـ )  ،الذم اعيد العمؿ بو عاـ ُٕٔٗـ بمكجب ىذا القانكف تكسعت سمطة
ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

102

أ.م.د.عمار فاضل حمزة

الباحثة  .اسراء حميد حنون

الشرطة كعمقت الحقكؽ الدستكرية كفرضت  ،كبمكجب ىذا القانكف تعرض حكالي
َََُٕ مصرم لالعتقاؿ التعسفي  ،ككصؿ عدد المعتقميف السياسييف كحد أقصى

الى ََََّ مصرم  ،كأنفقت الحككمة المصرية أمكاالن ضخمة بيدؼ تمكيؿ الدعاية

ضد االخكاف .كبمكجب ىذا القانكف فأف لنظاـ الحكـ الحؽ في سجف أم شخص لمدة

غير محدكدة بسبب أك بدكف سبب  ،كأيضان بمكجب ىذا القانكف ال يمكف ألم شخص
الدفاع عف ذاتو حيث تستطيع السمطات االستمرار في حبسو دكف محاكمة(ْٗ).

استمرت الحككمة المصرية بالعمؿ كفؽ ىذا القانكف بحجة حماية االمف
القكمي كاشاعت انو بدكف ىذا القانكف فأف الجماعات المعارضة مثؿ االخكاف

المسمميف يمكف أف يسيطركا عمى السمطة في مصر  ،لذلؾ رأت الحككمة اف مصادرة
كؿ ممتمكات ممكلي الجماعة تكاد تككف مستحيمة دكف قانكف الطكارئ كمنع استقاللية

النظاـ القضائي  ،فنتيجة ليذه اإلجراءات ضعؼ مكقؼ اإلخكاف ما قاد الحقا إلى
انفصاؿ مجمكعة مف الشخصيات كخركجيا مف تنظيـ االخكاف المسمميف في منتصؼ
السبعينات لتشكؿ تنظيمات أخرل منيا جماعة التكفير كاليجرة كجماعة الجياد

االسالمي فضال عف جماعة صالح سرية(َٓ) .فكاف" الشيخ يعقكب قريش" عمى سبيؿ
المثاؿ مف أىـ الشخصيات الذيف دعكا الى مكاجية (الكياف الصييكني) في المناطؽ

المحتمة ما يعني حدكث تحكؿ في داخؿ تنظيمات االخكاف ككالدة تيار جديد يؤمف
بالعنؼ كسيمة لتحقيؽ اىدافو (ُٓ).

كيشير بعض المؤرخيف أف بعضا مف جماعة االخكاف المسمميف قامكا بتشكيؿ

تنظيـ جديد عرؼ بًاسـ الصحكة اإلسالمية (ِٓ) ،كالتي كاف سبب قياميا الصدمة
الكبيرة لمشعب العربي بسبب ىزيمة حزيراف عاـ ُٕٔٗـ ،أضافة إلى ضياع أرض
غالية عمى العرب كىي ارض القدس كالمسجد االقصى لذلؾ كاف ىدؼ الصحكة
االسالمية مف كجية نظر منظركىا ىك أعادة بناء المجتمعات العربية ثقافيان كعقائديان
بما يتناسب مع النمكذج االسالمي كالذم يطمح إليو المسممكف (ّٓ).
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موقف جماعة االخوان المسممين من مظاىرات الطمبة في مصر عام 2198م
في خضـ تمؾ االكضاع المرتبكة التي كانت تمر بيا مصر في مكاجية
الخطر المتربص بيا  ،كخطر تقكده قكل االستعمار ك( الصييكنية ) في الخارج

كخطر تقكده القكل المضادة في الداخؿ ،فحدثت كؿ تمؾ الظركؼ لخكض معركة

مصيرية يتحقؽ فييا النصر بغير بديؿ فقد كانت االنتفاضة الطالبية في شباط

ُٖٔٗـ ىي أعمى األصكات تعبي نار عف االستياء العاـ في أعقاب ىزيمة

ُٕٔٗ مككاف الطمبة الذيف استمركا في صمتيـ السياسي مف عاـ ُْٓٗـ  ،حتى
عاـ ُٕٔٗـ ىـ رأس الرمح في السخط الجماىيرم .
خرجت فئة مف طمبة الجامعة لتدمير ىذه الكحدة الكطنية (ْٓ) ،فنتيجة لمكضع
السياسي كالزخـ الثكرم تظاىرت الجماىير الطالبية معمنة تمردىا

(ٓٓ)

في شباط عاـ

ُٖٔٗـ  ،لتعبر عف استيائيا العاـ بعد انتياء حرب حزيراف عاـ ُٕٔٗـ فاضحة
منطؽ االستسالـ (ٔٓ) ،فيبدك أف الطمبة الذيف صمتكا مف فترة عاـ ُْٓٗـ حتى عاـ

ُٕٔٗـ جاء الكقت ليعبركا عف غضبيـ  ،ككانت عكدة النشاط الطالبي الى الظيكر
جزءان ال يتج أز مف الضغكط العامة عمى النظاـ مف أجؿ تغير طبيعة السياسة

المصرية كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة أكثر مف حرية التعبير لمقطاعات المختمفة مف

السكاف(ٕٓ) .كقد تـ تحسيف كضع الطمبة عمى الساحة الكطنية المصرية بشكؿ خاص
مف خالؿ اعتماد محاكالت النظاـ في اعادة تككيف الجيش مف خريجي الجامعات

الذيف شكمكا العمكد الفقرم لجيش افضؿ تعميمان  ،فالمظاىرات بدأت بشكؿ تمقائي في

ُِ شباط عمى يد عماؿ حمكاف (ٖٓ) ،فكر اعالف حكـ المحكمة العسكرية في قضية
سالح الطيراف المتيميف باإلىماؿ ككاف الشعب المصرم يرل أنيـ السبب الرئيس في
اليزيمة العسكرية  ،كعد عماؿ المصانع الحربية كايضان رفاقيـ مف عماؿ الصناعات

االخرل مخفقة لمغاية فقضت المحكمة في َِ شباط عاـ ُٖٔٗـ ببراءة اثنيف
كبالسجف لمدة عشر سنكات أك خمس عشرة سنة الثنيف أخريف مف قادة الطيراف (ٗٓ)،

فكاف رد فعؿ الشعب المصرم ىك الخركج الى الشكارع كتصاعد االحداث التي بدأت
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باحتجاج ثـ تحكلت الى مظاىرة كبيرة الف الضباط  ،قد خرجكا مف المعركة بعد ست
ساعات مف نشكبيا نتيجة لتحطيـ الطائرات كىي باقية في ممرات الصعكد  ،فكاف

خركجيـ مف المعركة ىك السبب االساسي في النكسة  .فكاف الشعب بانتظار اصدار

(َٔ)
أحكاـ قكية بحقيـ كالسيما االعداـ
ٌ .إال أف رد الحككمة كاف اتجاىيـ متساىالن

فأثار ىذا الفعؿ الغضب الجماىيرم المصرم  ،إذ كاف لمطالب دكر كبير في ىذه

االنتفاضة حيث خرج الطمبة مف بكابات الكميات ككاف تكاجدىـ في شكارع االسكندرية
كالقاىرة مممكسان كظؿ الطمبة عمى تمؾ الحاؿ مع زمالئيـ في المناطؽ الصناعية

كالمناطؽ االخرل في المدينتيف حتى يكـ ِٕ شباط فنتج عف ىذه االنتفاضة مقتؿ

اثنيف مف العماؿ كجرح ٕٕ مف المكاطنيف كُْٔ مف رجاؿ الشرطة المصرية  ،كتـ
القاء القبض عمى ّٓٔ شخصان باإلضافة الى تدمير بعض المباني في العاصمة

كتخريب بعض المركبات (ُٔ) .حيث كاف لطمبة اليندسة بجامعة القاىرة دكرىـ
المتميز في المظاىرة فمـ تكف انتفاضة الطالب أذف مجرد احتجاج عمى احكاـ

المحكمة العسكرية عمى مجمكعة مف الضباط المتيميف باإلىماؿ كانما كاف تفسي انر

عف انفجا انر بالجبية الداخمية  ،فسبب اليزيمة العسكرية التي حدثت عاـ ُٕٔٗـ

كرغبتيـ في التغير فكاف الرئيس المصرم يدرؾ حدكث مثؿ ىذا االنفجار خالؿ المدة

(ِٔ)
ال عف ما تقدـ كاف ىناؾ
مف ستة الى تسعة اشير بعد المعركة الخاسرة  .فض ن

سبب أخر لممظاىرة كىك السخط الجماىيرم الذم اجتاح البالد بعد اليزيمة عاـ
ُٕٔٗـ عمى أف الركح التي كانت كراء ىذا التحرؾ الطالبي كانت تعبي انر عف عدـ
الرضا عف أسمكب كامؿ لمحكـ  ،فتعد اليزيمة العسكرية مظي انر كاحدان مف مظاىر

السمبية  .كقد حاكلت الحككمة احتكاء االنتفاضة في مراحميا االكلى في حمكاف كذلؾ
بأف تقصر المظاىرة في مقر االتحاد االشتراكي في حمكاف ككاف المدل الذم كصمت
اليو االنتفاضة في الكاقع أضخـ بكثير مف أف يككف احتكاؤىا ممكنا بعمميات القبض

عمى الرمكز المحرضة بكاسطة قكات مكافحة الشعب التي كانت التزاؿ ضعيفة نسبيان

في ذلؾ الكقت  .كعمى صعيد اخر فشمت محاكلة احتكاء الطالب داخؿ أسكار
الجامعة مما دفع كسائؿ االعالـ الى نصح الطالب بكقؼ التظاىرة في الشكارع عمى
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أساس أف عناصر أخرل قد أندست بيف صفكفيـ أثناء المظاىرات كأرتبط االتياـ بأف

االنتفاضة قد أثرت أك ربما تؤثر عمى االستقرار السياسي الداخمي باالدعاء بكجكد
صالت مباشرة بيف ىذه االنتفاضة كبيف القكل الرجعية المتبقية مف النظاـ القديـ إال
أف أدعاء الرئيس عبد الناصر لـ يكف مقتنعان أذا كاف مف الكاضح أف االنتفاضة كانت

ردان عمى أثاـ النظاـ الناصرم الذم كاف الشعب يشكك منيا بحذر قبؿ ىزيمة عاـ

ُٕٔٗـ أك ىاجميا بصكرة أكثر بعدىا (ّٔ) ،كأف جماىير طمبة حقكؽ القاىرة قامت
بمظاىرة عارمة متكجية لمجمس االمة معبريف عف استنكارىـ باألحكاـ المخفضة عمى

سالح الطيراف المصرم كاستمرت المظاىرات داخؿ مصر(ْٔ) .كعقب االنتفاضة القى

جماؿ عبد الناصر في مناكرة سياسية بارعة خطابان أكد فيو أماـ الجميكر ىذا االدعاء

بأف جعمو جزءان سياسيان مف تحميمو لمغزل االنتفاضة التي أقر أنو كاف يتابعيا لحظة

بمحظة كلعؿ أفضؿ كصؼ لممناقشات التي دارت حكؿ ىذه االدعاءات ما طرحو أحد

الطالب المنتميف لمتيار االسالمي بينما كاف اليميف كاليسار ممثميف بنقؿ الكثير مف

المناقشات ككاف االتجاه االسالمي غائبان (ٓٔ) ،كذلؾ ألنيـ قد تعرضكا الى أبادة
كتصفية جسدية(ٔٔ) .خالؿ عامي( ُٓٔٗ – ُٔٔٗ) ـ كأضعؼ قدرتيـ عمى
التحرؾ كعطؿ محاكالتيـ ألعاده البناء داخؿ الجامعات المصرية (ٕٔ) ،كذلؾ ألف

الجامعات كاف مسيطرة عمييا التنظيمات القكمية كاليسارية ك كاف اغمب اعضائيا مف

التنظيـ الطميعي(ٖٔ) .فضالن عف منظمة الشباب االشتراكي (ٗٔ) .كبيذا لـ يكف لجماعة
االخكاف المسمميف أم مكقؼ مف انتفاضة عاـ ُٖٔٗـ  ،ألف النظاـ المصرم بقيادة
جماؿ عبد الناصر زجيـ في السجكف كلـ يكف ليـ أم دكر سياسي في مصر خالؿ

ىذا الكقت لذا فاالتجاه اليسارم الناصرم ىك الذم كاف سائدان أما االغمبية فمجمكعة
قامت تطالب بالحرية كاالصالح بدكف منياج محدد أك فكر كاضح  .كاف التحقيؽ مع

المعتقميف يستيدؼ معرفة االتجاه الذم كجو الحركة فكاف كاضحان مف أسئمة المحققيف

تخكؼ السمطة مف تحرؾ اليسار كتممس ذلؾ سؤاؿ الطمبة المعتقميف عف رأييـ في
الخالؼ العقائدم بيف االتجاه السكفيتي كالصيف  .بالرغـ مف عدـ التزاـ قيادة الحركة

باالتجاه االسالمي فالحؽ يحتـ عمى اقرار أف حركة عاـ ُٖٔٗـ ،كانت الكحيدة التي
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ألتؼ حكليا الطالب بمختمؼ اتجاىاتيـ كاستمرت نظيفة ظاىرة حتى نيايتيا كقد كاف
السبب الرئيس في ذلؾ ىك أبعادىا عف تأثير االتجاىات المذىبية المختمفة  .ككاف

االثر السياسي لالنتفاضة عميقان في البمد ككؿ كداخؿ الجامعات عمى كجو الخصكص

أمر بإعادة محاكمة الضباط المتيميف
لذا أضطر الرئيس عبد الناصر ألف يصدر ه
باإل ىماؿ كتشكيؿ ك ازرة جديدة كاف أغمبيا مف المدنييف كاالمر االكثر داللة ىك أنيا
جعمتو يسعى لتجديد شرعية نظامو مف خالؿ برنامج َّ اذار بما كاف يتضمنو مف
اصالحات ليبرالية في النظاـ السياسي كداخؿ الجامعات  ،ميدت االنتفاضة الطريؽ
عدد مف القيكد التي كانت تعكؽ بشدة مجاالت النشاط في الحركة الطالبية فبرغـ مف
بقاء الحرس الجامعي داخؿ الحرـ إال أنو لـ يعد يتدخؿ مباشرة في النشاط السياسي
لمطالب كلـ تعد لديو سمطة مراقبة المقاالت الطالبية المنشكرة في مجالت الحائط
كأباف االنتفاضة كاف نظاـ عبد الناصر قد أكتسب قدر أكبر مف الفيـ لما يمكف أف

يسببو أحياء الحركة الطالبية عقب النكسة مف تيديد محتمؿ الستق ارره  ،كمف ثـ بذلت
مساعي خاصة لتجنيد القيادات الطالبية في التنظيـ السرم التابع لالتحاد االشتراكي،

كىك ىذا التنظيـ تعرض لسمات االستقاللية كركح المبادرة التي أكتسبيا الطالب عقب

االنتفاضة ل متقيد سبب االنضباط الذم فرض عمى القيادات الطالبية في محاكلة
االصالح النظاـ في داخمو(َٕ) .لذلؾ فأف أىـ ما تركتو االنتفاضة في شخصية
الطالب ىك أنتشار ركح الثقة  ،بالنفس بيف الكتؿ الطالبية فقامت مظاىرة في مدينة

المنصكرة في ِِ تشريف الثاني عاـ ُٖٔٗـ المكافؽ يكـ االربعاء أثر صدكر قانكف
التعميـ الجديد فخرج الطالب مطالبيف بأعاده النظر في بعض المكاد التي فرضيا
القانكف كالتي تمس عدد المرات االعادة في الثانكية العامة أك االنتقاؿ مف سنة الى

أخرل مع الرسكب بمادتيف أك اكثر منيا لذلؾ حاكؿ الطالب اخراج المدراس القريبة
مني ـ لالشتراؾ في المظاىرة إال انيـ لـ يستجيبكا ليـ  .كما أف محافظ المنصكرة
حاكؿ اقناع الطالب بتكجيو النصائح ليـ كالتكضيح بما نص عميو القانكف فاستجابكا
لو كتفرقكا في الميؿ  ،كاعاد كزير التربية مرة أخرل ما شرحو في المؤتمرات الصحفية
مف أف النظاـ المصرم الجديد في النقطتيف السابقتيف لف ينفذ القانكف الذم صدر ىذا
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العاـ كليس لو أثر رجعي بالنسبة لعدد مرات الرسكب لطالب الثانكية العامة  ،كعمى

الرغـ ىذا االمر خرج الطالب المعيد الديني في مدينة المنصكرة يكـ الخميس المكافؽ
ِّ تشريف الثاني عاـ ُٖٔٗـ  ،بالرغـ مف أف ىذا القانكف ال يمس المعاىد الدينية
فقامكا بضرب بعض المدارس بالحجارة مف أجؿ اخراج طالبيا لممشاركة معيـ كقد

استمرت المظاىرات مف الساعة التاسعة صباحان حتى الساعة الثانية ظي انر(ُٕ) .كقامت
مظاىرة أخرل في يكـ ِٓ تشريف الثاني عاـ ُٖٔٗـ  ،المكافؽ يكـ االثنيف كالتي

شارؾ فييا طالب المدارس إلى جانب طالب الجامعات كأنضـ ايضان لممظاىرة بعض
الميندسيف كقسـ مف المكاطنيف المصرييف  ،كاتخذت المظاىرة طابعان عنيف نا ألف في

ىذه المظاىرة حدث تخريب بعض الممتمكات العامة كالخاصة أضافة الى تيديد

المكاطنيف ،ففي بادئ االمر كاف رجاؿ الشرطة المصرية حريصيف عمى عدـ
استعماؿ العنؼ في فض المظاىرة خكفان عمى سالمة المتظاىريف كقد كمفيـ ذلؾ
مزيدان مف الجيد كالصبر كالتعب  ،ألف المظاىرة بدأت تتكجو نحك التخريب كالدمار ،

كىنا بدأت الشرطة المصرية تتخذ مكقفان حاسمان كقد أدل ىذا الفعؿ الى أيقاؼ كتفتيت

شمؿ المتظاىريف  ،أما بعض الجماىير المصرية فقد أعمنت معارضتيا الشديدة لما
قاـ بو الطالب في المظاىرة نتيجة التخريب فأكضحت بأنيا حركة غير مسؤكلة
أكقعت أض ار انر جسيمة بالبالد كأعتدت عمى االمالؾ العامة كالخاصة فأنيا تطالب
بإصدار ما يأتي :

ُ .أف تظؿ الدراسة معطمة بالجامعة حتى يتـ عالج ما يجرم فييا بالحزـ الالزـ
الذم تقتضية مصمحة البالد كالمرحمة الخطيرة التي تعيشيا كبما يكفؿ انضباط

الطمبة كيضمف عدـ تكرار مثؿ ىذه الحكادث .

ِ .أعادة تشكيؿ أتحاد طالب الجامعة  ،بما يضمف ليذه االتحادات حسف االداء ،
تحت أشراؼ رشيد .

ّ .أطالؽ السمطات التأديبية لمجالس الكميات كمجمس الجامعة فيما يتصؿ بشؤكف
الطمبة .
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ْ .النظر في مكقؼ بعض أعضاء ىيئة التدريس الذيف أتخذكا مكاقؼ مشجعة
لمثؿ ىذه الحركات ككفقكا مكقفان سمبيان مف ىذه االحداث .

ٓ .تطالب الجماىير ببحث حالة الطمبة الكافديف مف بعض البالد إذ أف بعضيـ
يعد مصد انر أساسيان مف مصادر االثارة .

ٔ .اعادة النظر في تشكيؿ االتحاد االشتراكي بكحدات الكميات كالجامعة (ِٕ).

بالرغـ مف ىذه االجراءات التي أعمنتيا الحككمة المصرية فأف الجماىير

الطالبية لـ تتكقؼ عف المظاىرات فقامت مظاىرة يكـ ُْ كانكف االكؿ عاـ
ُٖٔٗـ ،المصادؼ صباح يكـ السبت أنضـ ليذه التظاىرة طالب مف كمية اليندسة
كجمع مف طالب الكميات االخرل  .كتكجيكا الى مقر مجمس االمة المصرم لكف
قكا ت الشرطة تمكنت مف محاصرتيـ كخدعكىـ بأف مطالبيـ سكؼ تجاب بشرط أف
يقكـ المتظاىركف مف الطمبة بتسجيؿ أسمائيـ كأسماء قياداتيـ أضافة الى مطالبيـ ،

كعند تسجيؿ الطالب أسمائيـ عبركا عف قمقيـ كخكفيـ بأنيـ ربما يتعرضكف الى

االعتقاؿ إال أف رئيس المجمس أعطاىـ كممة شرؼ بأنيـ لف يصيبيـ سكء كاالكثر
مف ذلؾ طمأنيـ بإعطائيـ رقـ ىاتفو الشخصي لالتصاؿ بو في حالة حدكث األجراء

مف ىذا القبيؿ  ،كشرح لمطالب بأنو ال مبرر مف خكفيـ ىذا (ّٕ).

لكف ما أف جف الميؿ حتى قاـ رجاؿ قكات االمف المصرم باعتقاؿ جميع ىؤالء
الطالب ككضعيـ في المعتقالت كالزنازيف كقبض عمييـ في منتصؼ الميؿ يكـ ُْ

كانكف االكؿ عاـ ُٖٔٗـ ككانكا في ذلؾ الكقت في منازليـ (ْٕ) .كعمى الرغـ مف
حمالت االعتقاالت التي قامت بيا الحككمة المصرية أتجاه الطالب فاف المظاىرات

لـ تتكقؼ كلـ يعمف الطالب االستسالـ فقامكا بمظاىرات أخرل تعبي انر عف مطالبيـ
كتقديميا لمنظاـ المصرم .

فقامت مظاىرة أخرل ككانت معركة شرسة كقكية في كمية اليندسة عيف
الشمس بيف الطالب المتظاىريف المحتجيف عمى سياسة النظاـ كبيف الشرطة
المصرية كلـ تستطيع قكات االمف السيطرة عمى التظاىرة مما اضطرىـ الى أطالؽ
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النار عمى الطمبة المت ظاىريف فأردكىـ قتمى ك جرحكا بعضيـ فضال عف قتؿ عدد
المكاطنيف فتفرؽ الكؿ أماـ ضراكة القتاؿ  .كبقيت ىذه االحداث مستمرة لحيف تحقيؽ

مطالبيـ كلقد بمغ عدد المعتصميف حكالي ََٓ طالب بيندسة القاىرة كتناقص
عددىـ في الميؿ الى حكالي ََِ طالب كقد أكجز البياف الصادر ىذه المطالب بعد

تقديـ مقدمة طكيمة :

ُ .االفراج فك انر عف جميع المعتقميف مف الطمبة .

ِ .اطالؽ حرية الرأم كالصحافة كاعادة محاكمة المتيميف في الطيراف .
ّ .اصدار قكانيف لمحريات كالعمؿ بيا ،كابعاد المخابرات كالمباحثات عف الجامعات.
ْ .التحقيؽ الجدم في مقتؿ العماؿ المتظاىريف بحمكاف .

ٓ .التحقيؽ في انتياؾ حرمة الجامعات كاعتداء الشرطة عمى الطمبة
ٔ .إلغاء القكانيف المقيدة لمحريات ككقؼ العمؿ بيا

(ٕٔ)

(ٕٓ)

.

.

نستنتج مما تقدـ أف ىذه المظاىرات جاءت ردان عمى فعؿ ىزيمة حزيراف عاـ

ُٕٔٗـ  ،التي سببتيا سياسة عبد الناصر فجاءت ىذه المظاىرات لتشفي غميؿ
الشعب المصرم بو كلكي يعبركا عف سخطيـ كعدـ الرضا عف الحكـ المصرم الذم
كاف سائدان في ذلؾ الكقت .
فضالن عف ما تقدـ فاالنتفاضات قد كضعت حجر االساس لسمسة مف

التحركات الطالبية االخرل  ،كما بدأت عمميات الجذب االيديكلكجي في جمكع

الطالب  ،تمؾ العمميات التي نتجت عنيا أعادة التيارات السياسية المنظمة مف أجؿ

الظيكر مرة أخرل في أطار الحركة الطالبية المصرية (ٕٕ) .إضافة إلى ىذه المظاىرة
قامت مظاىرة ثانية في نفس السنة نفسيا أم عاـ ُٖٔٗـ  ،ففي أعقاب تمؾ اليزيمة

أزداد السخط الجماىيرم الطالبي فتعالت أصكاتيـ مرة أخرل ككانت بدأ مسيرتيا مف

مدينة المنصكرة نحك يكمييف متتالييف (ٖٕ) ،أذ حاكلت الصحؼ الحككمية تفادم
الخطر لمنع حدكث احتجاجات طالبية أخرل كعمى الرغـ مف التحجيـ الحككمي إال

أف االخبار كصمت الى جامعة االسكندرية  .لذلؾ فقد قرر الطمبة خكض مسيرة
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طالبية سممية كتـ عقد اجتماع بيف الطمبة ليذا الغرض كاقتضت معالجة النظاـ
القانكنية النتفاضة تشريف الثاني ألقاء القبض عمى عشرات مف الطالب ككاف مف

ضمنيـ عدد مف طالب المدارس فبمغ عدد المعتقميف ِْٔ نفر  ،أفرج رجاؿ الشرطة

عف ٖٕ منيـ ألف سنيـ القانكف أصغر مف ست عشرة سنة  ،كافراج أيضان عف ُٗ

شخصان مف المعتقميف لعدـ ثبكت أدلة جنائية ضدىـ كحبس الباقكف كعددىـ يبمغ

ّٓٔ في ذمة التحقيؽ (ٕٗ)  .كلـ يتكقؼ ىذا االمر عمى الطمبة فقط فقد تعرض
أعضاء الييأة التدريسية في كمية اليندسة لالعتقاؿ أيضان ككجيت إلييـ بعض التيـ
كىي  :التحريض عمى قمب نظاـ الحكـ  ،كاستعماؿ العنؼ مع مكظفيف عمكمييف ،

كتخريب االمكاؿ العامة كالممتمكات الخاصة  ،ثـ التظاىر دكف تصريح  ،كعمى
الساحة السياسية جاء ىجكـ الرئيس جماؿ عبد الناصر عنيفان عمى الحركة الطالبية

فعمى مدل أسبكعيف شنت الصحؼ الرسمية حممة لمقضاء عمى أم قدر مف التأييد
تتمتع بو الحركة الطالبية في البالد ككؿ كقدمت الصحؼ االنتفاضة عمى أنيا
تخريب مف فعؿ العمالء المحرضيف الذيف يمثمكف قكل الثكرة المضادة كالتدخالت

االجنبية التي تيدؼ الى القضاء عمى استقرار الجبية الداخمية في كقت الحرب ،
فكانت االنتفاضة سياسية ذات شعار لمحركة الطالبية كبرغـ الخسائر التي نتجت
عنيا إال أنيا ميدت الطريؽ الى عممية استقطاب أكبر لمقكل السياسية داخؿ الحركة

الطالبية(َٖ) .كفي الختاـ بويف "عبد الخالؽ" في كتابة التطرؼ الديني كمستقبؿ التغير"
بأف ىذه المظاىرات ما ىي إال تعبي انر عمى شعكر ىؤالء الطالب لشعكرىـ بالمسؤكلية

عمى قضايا كطنيـ كىمكمو كتجسيدنا حيان لمكعي كضركرة تكسيع ىامش الحركات

السياسية التي ستسمح بمزيد مف مشاركة المكاطنيف عامة كالشريحة المثقفة خاصة في

العمؿ العاـ  .إال أف الحككمة الناصرية لـ تستجب لتنفيذ ىذه الطمكحات " فسببت

ثكرانان شعبيان طالبيان قكيان سبب اإلىماؿ الحككمي ليـ (ُٖ).

كبقدر تعمؽ األمر باإلخكاف المسمميف فاف النظاـ السياسي الحاكـ بادر إلى
كسر حالة الجمكد كالقطيعة بيف الطرفيف  ،فما إف انتيت المظاىرات كاستتب األمف
الداخمي استتبابان قمقان حتى أقاـ حكا نار سري نا مع مف تبقى مف اإلخكاف خارج السجكف ،
ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

120

األخوان المسممين والنظام السياسي في مصر

كتشير بعض المصادر إلى أف السادات أجتمع مع قيادات اإلخكاف المسمميف في

منزلو أكثر مف مرة أكاخر عاـُٖٔٗ الى عاـ ُٗٔٗ  ،ككانت ىذه االجتماعات
بتكجييات مف الرئيس عبد الناصر ،كأجتمع السادات بكؿ مف " المكاء محمد المدني
مساعد أكؿ كزير الداخمية السابؽ كالمستشار محمد السعدني كالدكتكر محمد مصطفى

عميد كمية الطب كعبد العزيز ىاللي صحفي باألخبار كالميندس عمي محمد أحمد
رئيس الغرفة التجارية كالميندس فائؽ أحمد القصراكم كالداعية اإلسالمي الشيف أبك

شنب" كتناكلكا العشاء معا  ،كامتدت جمسة اإلجماع لمدة سبع ساعات نقدا التجاىات

الدكلة نقدان بناءنا ،ككانت ىذه االجتماعات تتـ دكف عمـ عمى صبرم (ِٖ) ،رئيس
الكزراء كشعراكم جمعة كزير الداخمية (ّٖ) .كعقدت بعض االجتماعات مع بعض
رجاؿ القضاء المفصكليف ككذلؾ مع عائمة الفقي في قضية كمشيش الشييرة كعائمة

أبك جازية المكضكعيف تحت الحراسة (ْٖ).

ككانت أمكر الدكلة مرتبكة كذلؾ لتداعى حالو الرئيس عبد الناصر الصحية ،

كسمـ عبد الناصر خاتمو الخاص بالرئاسة لسامي شرؼ
يكميا كؿ مف أنكر السادات

(ٖٔ)

(ٖٓ)

ككاف يجتمع بمكتبو

كعمي صبرم كشعراكم جمعة  ،ك " أميف ىكيدم

كعبد المجيد فريد" كالفريؽ محمد فكزم (ٕٖ) ،كذلؾ إلصدار الق اررات الخاصة بالدكلة

دكف العرض عمى عبد الناصر (ٖٖ).

كتصادؼ أف شعراكم جمعة كزير الداخمية كاف في زيارة عائمية لكجيو اباظة

في طنطا ككاف منزلو أماـ منزؿ الدكتكر محمكد جامع (ٖٗ) ،أثناء اجتماع السادات
مع اإلخكاف ككاف الرئيس عبد الناصر في زيارة الى السكداف في كقتيا "  ..فياج
شعراكم جمعة ىياجان شديدان كقاؿ  :كيؼ أككف كزي انر لمداخمية كال أعمـ شيئان عف
تحركات رئيس الدكلة " (َٗ).

كما كاف مف كال مف رئيس التنظيـ الطميعي كمصطفى الجندم أميف عاـ
االتحاد االشتراكي كشقيؽ المستشار محمد الجندم النائب العاـ األسبؽ إال أف قدمكا
تقري ارن بالكاقعة لعمي صبرم مسئكؿ التنظيـ الطميعي قاال فيو " ..أف السادات لـ يكف
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عضكنا بيذا التنظيـ يحضر بمنزؿ محمكد جامعك ىك مف أعداء النظاـ كيعمؿ

اجتماعات مشبكىة مع شخصيات مف أعداء النظاـ"(ُٗ) .كأرسؿ عمى صبرم صكرة
مف ىذا التقرير لمرئيس عبد الناصر كصكرة أخرل إلى السفير السكفيتي بالقاىرة
كأخبر السفير عبد الناصر أف ىذه االجتماعات تسبب بمبمة في قيادات التنظيـ فأمر
عبد الناصر بعدـ ذىاب السادات لطنطا كتكقفت االجتماعات  ،ككاف ىذا سبب عداء

السادات لعمي صبرم فقد قبض عميو حينما تكلى الحكـ بدعكل التخابر مع

الركس(ِٗ).

لذا نستنتج بأف الحركة الطالبية المصرية كانت كقعت عمى عاتؽ عامة

الشعب المصرم فمـ يشارؾ جميكر اإلخكاف في ىذه المظاىرات إلنقاذ مصر مف
كاقعيا االليـ ألف أغمب القيادات االخكانية كانت في السجكف المصرية إضافة الى
مكت اآلالؼ منيـ في السجكف عمى أثر التعذيب الذم القكه مف قبؿ الحككمة

الناصرية فقد ذاقكا أصناؼ مف التعذيب مف أجؿ االعتراؼ بأعماؿ لـ يفعمكىا فماتكا
مف شدة العذاب ،فكاف دكرىـ مغيبان في أعماؽ السجكف المصرية كبقكا طكؿ فترة

جماؿ عبد الناصر في المعتقالت الى أف تـ االفراج عنيـ في عاـ ُُٕٗـ  ،كسيتـ
شرح ذلؾ في الفصؿ الالحؽ فكانكا مغيبيف في ىذه الفترة كلـ يكف ليـ أم دكر في

السياسية المصرية .

كمع ذلؾ تشير بعض المراجع كالمصادر إف كال مف خيرت الشاطر
كعصاـ العرياف

(ْٗ)

(ّٗ)

كىـ مف كبار قادة اإلخكاف المسمميف في الكقت الحاضر شارككا

في تمؾ التظاىرات التي ىزت نظاـ الحكـ مف األعماؽ كأجبرتو عمى فتح قنكات

لمحكار مع التنظيـ إال انو لـ يتسنى لمباحثة التأكد فيما إذا كانت مشاركة ىؤالء أك
بعضيـ جاءت بصفة فردية أـ بصفتيـ ممثميف لإلخكاف  ،خاصة إف البعض منيـ
انضـ لإلخكاف في أكائؿ عقد السبعينات  ،فيما أخفى اآلخركف انتمائيـ لمتنظيـ كلـ
يكشفكا عنو حينما كانكا طمبة في الجامعات المصرية .
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وفاة عبد الناصر وبدء صفحة المصالحة مع جماعة اإلخوان المسممين عام
2112م
تعد المدة الممتدة ما بيف اعكاـ ( َُٕٗ  )ُِٕٗ -ـ  ،كما بعدىا بداية
مرحمة جديدة مف تاريخ مصر المعاصر إذ شيدت بدء صفحة جديدة مف العالقة بيف
الجماعة كالدكلة المصرية كحاكؿ نظاـ الحكـ أف يساير اإلخكاف كأف يدمجيـ في
الحياة السياسية كيبعدىـ عف الميؿ الكاضح إلى التنظيـ السرم كالعسكرة  .كيكمف

كراء التكجو الجديد العديد مف العكامؿ كالظركؼ المكضكعية ففي الثامف كالعشريف
مف أيمكؿ عاـ َُٕٗـ تكفي الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر

(ٓٗ)

 ،ككاجو النظاـ

المصرم تحديان كبي انر في اختيار مف ينكب عنو كىكذا كانت الصعكبة في تحديد
الشخص األجدر بالخالفة في ظؿ النظاـ (ٔٗ).

كاف الصراع الدائر حكؿ كرسي رئاسة الجميكرية محصك انر بيف أنكر السادات

كعمي صبرم  ،كانقسمت القكل في القصر الجميكرم كاالتحاد االشتراكي كمجمس
االمة كمجمس الكزراء بيف نفسيا(ٕٗ) ،فقد رشح االتحاد االشتراكي العربي أنكر
السادات لممنصب الشاغر كبذلؾ تكلى أنكر السادات نائب جماؿ عبد الناصر السمطة
كأجرل استفتاء الشعب المصرم في تشريف االكؿ عاـ َُٕٗـ  ،كاقبؿ المصريكف

عمى صناديؽ االقتراع(ٖٗ) ،ككانت النتيجة حصكؿ السادات عمى َْ  % َٗ ،مف

االصكات(ٗٗ) .كفي ُٔ تشريف االكؿ أدل انكر السادات اليميف الدستكرم كأصبح

بمكجب ذلؾ رئيسان لمصر(ََُ) ،كيبدك إف السياسييف المصرييف رشحكا السادات

لممنصب ألسباب منيا اف معاكني الرئيس جماؿ عبد الناصر كالذيف كانت لدييـ

عالقة بالسادات يعرفكف جيدان بأف مجيئو لمحكـ يعني الحفاظ عمى مناصبيـ السياسية

في الحكـ مثؿ األمف كاإلعالـ كالداخمية كالجيش كمف ثـ فاف السادات ال تكجد لديو

خطة بديمة سكل االستمرار عمى الطريؽ الذم رسمو جماؿ عبد الناصر  ،لذا حرص
الجميع عمى حسـ قضية السمطة بسرعة حتى يحتفظ النظاـ المصرم بييبتو بعد
رحيؿ عبد الناصر كالحيمكلة دكف تفجير الصراع عمى السمطة في ىذه الظركؼ
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العصيبة التي تمر بيا البالد  .كمف جراء ذلؾ انتقمت القيادة السياسية لمرئيس انكر

السادات كأصبح خمفان لمرئيس الراحؿ كبمثابة استمرار شرعي لثكرة تمكز (َُُ).

كمما يذكر فاف جماؿ عبد الناصر عيف أنكر السادات في حزيراف عاـ ُٗٔٗ

نائبان لو بعد حسيف الشافعي الذم شغؿ منصب نائب الرئيس منذ عاـ ُُٔٗـ ،
كحاؿ كفاتو أجتمع أعضاء مجمس الكزراء كأعمنكا تعييف السادات ،ككفقان لمدستكر

أصبح السادات رئيسان لمجميكرية فكافقت المجنة التنفيذية العميا لالتحاد االشتراكي
كمجمس الشعب عمى التعيف(َُِ).

أدل رحيؿ الرئيس جماؿ عبد الناصر المفاجئ كانتقاؿ السمطة لنائبو السادات
إلى حدكث ارباؾ جسيـ في تكازف القكل بيف اليسار كاليميف كالسيما بعد أف كقفت الى
جانب السادات مؤسستا الحرس الجميكرم كالجيش المصرم كبذلؾ حسمت شرعية

رئاسة الصراع بيف الجانبيف  ،كزاد مف ضعؼ مجمكعة عبد الناصر بعد كفاتو
كانتقاؿ مقاليد السمطة الى المعسكر الذم يمثمو السادات إف تمؾ النخبة كانت مكزعة

بيف تياريف رئيسيف منقسميف ىما تيار اليميف الذم يمثمو أنكر السادات كتيار اليسار
الذم يمثمو عمي صبرم فالصراع الذم ظير بيف قكل اليميف كاليسار بعد رحيؿ عبد
الناصر كاف تحت شعار االختالؼ عمى مشركع الكحدة مع سكريا كليبيا عاـ

ُُٕٗـ(َُّ) .إال أف الرئيس محمد انكر السادات لـ يتكمف مف ممارسة سمطتو
الفعمية إال بعد التخمص مف مراكز القكل كحسـ الصراع عمى السمطة لصالحو (َُْ)،

حيث لـ يعترض رمكز تمؾ المراكز عمى مجيئو الى السمطة في بادئ االمر عمى

أساس أف بإمكانيـ السيطرة عميو  ،فكاجو السادات معارضة قكية منيـ النيـ ارادكا
منو إف يككف رئيسان بال سمطات فكاف البد مف حؿ جذرم لتمؾ المعضالت

(َُٓ)

،

فقرر أف يستعيف بجماعة اإلخكاف المسمميف كأف يتصالح معيا ليضرب بذلؾ التيارات

محمكـ عمى
اليسارية كالقكمية التي يستند عمييا خصكمو داخؿ مصر ،فحدث صراع
ن
السمطة بينو كبيف حسب ما اصطيمًح عمييـ حينيا (مراكز القكل)(َُٔ) ،كأرسمكا
لمسادات رسالة يطالبكنو فييا ببعض التغييرات السياسية  ،منيا تعييف شعراكم جمعة
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بدال مف محمكد فكزم(َُٕ) ،فأيقف أنو كال بد كأف يتخمص منيـ ،فقرر
ئيسا الكزراء ن
ر ن
ذلؾ بالتقارب مع اإلخكاف لضرب الناصرييف كاليسارييف ،كاستعاف باإلخكاف حينيا
يمكمفان عثماف أحمد عثماف(َُٖ) ،كالدكتكر محمكد جامع لمتكاصؿ معيـ(َُٗ) ،كفي اذار
عاـ ُُٕٗ ـ  ،طرح السادات خطة لمقضاء مف مراكز القكل  ،التي أسماىا السادات
بكابكس الصراع المركزم في السمطة  ،حيث قاـ برسـ خطتيا

(َُُ)

محمد حسنيف

ىيكؿ (ُُُ) ،كنفذىا الميثي ناصؼ(ُُِ) ،كيعد قائد الحرس الجميكرم ىك الذم ساعد

السادات في ُٓ ايار عاـ ُُٕٗـ في تدبير خطة القبض عمى الحرس القديـ
كأشرؼ عمى تنفيذىا (ُُّ) ،كأنياء الصراع الذم كقع بينو كبيف عدد مف قيادات

المؤسسات الدستكرية (ُُْ).

تمكف محمد أنكر السادات التخمص مف منافسيو عف طريؽ القاء القبض عمييـ
كمف ثـ كضعيـ في المعتقالت كمحاكمتيـ كالذم عجؿ في قياـ
التصحيح

(ُُٔ)

(ُُٓ)

ما يسمى حركة

ىك اتياميـ بالضمكع في مؤامرة لقمب نظاـ الحكـ  ،فأستخدـ السادات

في ىذا الصراع شعار سيادة القانكف كشعار دكلة المؤسسات مرك از عمى انتقاداتو

عمى عدـ احتراـ القكاعد القانكنية كاحتراـ مراكز القكل الدستكرية (ُُٕ).

ففي الخامس عشر مف أيار عاـ ُُٕٗـ اتجو السادات بًاتجاه مغاير لما

أراده ليا الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر ،فقد أراد أف يككف ىذا التاريخ نقطة تحكؿ
فاصمة في تاريخ مصر الحديث فعمؿ عمى تصفية ركاسب الماضي كاصالح متاعب

الحاضر كاالنطالؽ نحك

(ُُٖ)

العمؿ عمى تقكية نظاـ الحكـ (ُُٗ) ،كانتقاؿ االختالفات

مع الدكؿ االشتراكية مثؿ االتحاد السكفيتي مقابؿ تقكية العالقة مع بمداف المعسكر
االشتراكي كقد أستطاع السادات تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ

(َُِ)

تكقيع اتفاقية سينا(ُُِ).

إف ىناؾ مجمكعة مف م اركز القكل الحرس القديـ قد خرجت مف الجناح
فيبدك ٍ
الحككمي يتزعميا عمي صبرم كيحركيا سامي شرؼ كشعراكم جمعة كزير

الداخمية(ُِِ)  ،محاكلة منيـ إلمالء آرائيـ كفرضيا عمى الرئيس السادات

(ُِّ)

ككادت

اف تمحي النظاـ كمو كتيدد كؿ الجيكد عمى الجبية الداخمية كالخارجية فقد لفقت
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تيمة حركة التصحيح الى كجيو أباظة (ُِْ) ،كالذم كاف يشغؿ خالؿ تمؾ المدة
منصب محافظ القاىرة  ،ككاف ممخص ىذه التيمة ىي تحكيؿ مراكز القكل ضد انكر

إف عبد المحسف ابك
السادات رئيس الجميكرية المصرية ككانت محتكل القضية ىي ٍ
النكر قد زار كجيو أباظة في منزلو كطمب منو سمفة قدرىا ََُ جنية  ،فأعطى لو
كجيو َُٓ جنية عمى سبيؿ االقتراض منو  ،فعدكا اف ىذا المبمغ كاف بمثابة تحكيؿ

لممؤامرة (ُِٓ).

شارؾ ىؤالء المسؤكليف عبد الناصر في الحكـ(ُِٔ) ،كأبرزىـ عمي صبرم الذم

اقالو في اليكـ الثاني مف أيار(ُِٕ) ،كسامي شرؼ كزير شؤكف رئاسة الجميكرية كعبد
المحسف ابك النكر األميف العاـ لالتحاد االشتراكي العربي كلبيب شقير رئيس مجمس
االمة كمحمكد فكزم كزير الحربية كشعراكم جمعة كزير الداخمية كمحمكد فائؽ كزير

االعالـ(ُِٖ)  ،كاحمد كامؿ مدير المخابرات العامة كالمكاء حسف طمعت مدير المباحث
العامة (ُِٗ) .ككفقان لذلؾ قاـ السادات بمصادرة ممتمكات ىؤالء المنافسيف بمكجب
قانكف ادارم كليس بمكجب المحكمة (َُّ) .فكاف ىؤالء يمثمكف عقبة عثر رئيسة أماـ

انفراده بالسمطة (ُُّ) ،ككضعيـ في المعتقالت بعد اتياميا بالتآمر عمى السمطة
الشرعية

(ُِّ)

مرتك انز عمى قكة مؤسسة الرئاسة كرئيس أركاف الحرب القكات المسمحة

كقائد الحرس الجميكرم كعددان مف مستشاريو كبعض الشخصيات العامة التي لعبت

دك انر كبي نار في عيد جماؿ عبد الناصر (ُّّ).
صادؽ

شارؾ في ىذه الحركة عدد مف الشخصيات المصرية الميمة منيا محمد
(ُّْ)

رئيس اركاف حرب القكات المسمحة كممدكح سالـ (ُّٓ) ،كلعب الفريؽ

محمد صادؽ دكر المؤيد لمحركة  ،أما ممدكح سالـ فقد اقتصرت مسؤكليتو في
السيطرة عمى المباحث الشرطة كجمع المعمكمات عف خصكـ السادات السياسييف،
كبيذا فقد أستطاع السادات التخمص مف كؿ المناكئيف كزمالئو مف مراكز القكل
كاصبحت الساحة السياسية خالية لو لالنفراد بالسمطة فكضعيـ في المعتقالت

ككصفيـ بالخيانة  ،ككجو ليـ اتيامات خطيرة منيا انيـ كانكا يريدكف تدبير انقالب
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ضده (ُّٔ)  .كمما يذكر فاف السادات اتخذ مف ذريعة عدـ مكافقتيـ عمى عقد الكحدة
مع ليبيا بمثابة السبب المباشر في التخمص مف مراكز القكل  ،ككاقع االمر انو
كانت السمطة الفعمية في مصر بأيدم االتحاد االشتراكي العربي كلـ يكف السادات
سكل رئيس بال سمطات  ،لذلؾ بدأ يبحث عف األسباب كالفرص لمتخمص مف
معارضيو كجاءت الفرصة التي كانت ينتظرىا بفارغ مف الصبر عندما عرض عمى

المجنة التنفيذية العميا مشركع االتحاد بيف سكريا كليبيا ( أتحاد الجميكرية

العربية)(ُّٕ) ،حيث جاءت النتيجة بمعارضة اغمب اعضاء المجنة عمييا فأسرع
السادات لتقديميا عمى المجنة المركزية لالتحاد االشتراكي إلعطاء الرام االخير فييا
كاعتمد السادات عمى اجيزة االعالـ مف اجؿ التخمص مف ام بمبة تحدث  ،كعندما

اجتمعت المجنة في يكـ ِٓ نيساف كاف عدد الحضكر ّٕٓ عضكان كخالؿ المناقشات
عارض عمي صبرم االتفاقية مكضحان بأف مصر عمى ابكاب حرب مع (الكياف

الصييكني) كعندما اراد السادات التحدث كقؼ اعضاء المجنة مع عمي صبرم كخذلكا

السادات فشعر السادات بأف ىيبتو قد تناقصت في نظر الحاضريف باستثناء حسيف
الشافعي كمحمكد فكزم ك" مصطفى ابك زيد "  ،كعارض المجمس االعمى لمقكات

المسمحة المشركع الذم عقد في ُٖ نيساف بقيادة محمكد فكزم كقد عارضيا ُٓ

عضكان بًاستثناء سعد الديف الشاذلي(ُّٖ) ،ثـ اجتمعت المجنة المركزية يكـ ِٗ نيساف
إذ كقعت االتفاقية بع د تعديؿ نصكصو كحكلتو الى مجمس االمة الستصدار شرعية
الدستكر إذ خرج السادات كيبدك عميو عالمات الخيبة بأف ىيبتو كرئيس لالتحاد

االشتراكي كالجميكرية اىتزت (ُّٗ) .فمنذ ذلؾ الحيف بدأ السادات بالتخطيط لإلطاحة
بمعارضو

(َُْ)

كتمكف مف التخمص منيـ ثـ سار عمى حؿ جميع المؤسسات

الدستكرية كالشعبية التي رشحتو لرئاسة الجميكرية (ُُْ) .كرفعت شعارات منيا االبتعاد

عف حكـ الفرد كأطالؽ المؤسسات العامة فضالن عف رفع شعار دكلة المؤسسات

كسيادة القانكف كمنع كضع االشخاص تحت المراقبة كالتنصت عمييـ مف دكف أمر

قضائي (ُِْ) .كبعد اف تمكف السادات مف حسـ المكقؼ لصالحو في يكـ ُٓ أيار
عاـ ُُٕٗـ  ،كسارت االمكر لصالح السادات (ُّْ) .كانت ىذه االحداث بمثابة
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انفراج الطريؽ نحك التعددية االمر الذم دعـ اآلراء التي دعت الى تعدد االتجاىات

لضماف حيكية النظاـ السياسي كفعاليتو (ُْْ) .كبذلؾ فقد كانت حركة التصحيح لعاـ

ُُٕٗـ بمثابة نياية لسمسة مف االحداث التي مرت بيا مصر امتدادان مف ىزيمة عاـ

ُٕٔٗـ  ،كمرك انر بمظاىرات ٗ كَُ حزيراف عاـ ُٕٔٗـ  ،ثـ مظاىرات عاـ
ُٖٔٗـ ككفاة جماؿ عبد الناصر في ِٖ أيمكؿ عاـ َُٕٗـ (ُْٓ) ،ككانت بمثابة
تصفية ساحقة كسريعة لميسار الناصرم فحدثت التصفية لحساب اليميف كالعناصر
المحافظة كتخمصت مف المجاميع التي تربعت فترة طكيمة مف الزمف عمى مكاقع كثيرة

مف السمطة (ُْٔ).

كعمى الرغـ مف ذلؾ اليدكء كاجو انكر السادات منذ بداية عيده مشكالت
عامي ( ُُٕٗ – ُِٕٗ) ـ،
عديدة أىميا تفاقـ االزمة االقتصادية كالضغط الشعب
ٌ
إلزالة أثار ( العدكاف الصييكني ) كتعاظـ حركات االحتجاج التي جسدتيا بالذات
مظاىرات الطمبة عاـ ُِٕٗ ـ  ،الى جانب بعض المظاىرات العمالية  ،كيبدك أف
السادات رتب أكلكيات التصدم ليذه المشكالت في خالؿ المرحمة االكلى  .كقد

تمحكرت تمؾ االكلكيات حكؿ أمريف ميميف االكؿ تثبيت دعائـ الحكـ  ،كاالخرل

االعداد لممكاجية العسكرية مع ( الكياف الصييكني )(ُْٕ).

كجاءت الخطكة التالية أك المرافقة لخطكة تصفية مراكز القكل ىي المصالحة

مع االخكاف المسمميف  ،إذ شيدت عالقة محمد انكر السادات مع االخكاف كاحزاب
االسالـ السياسي بصفة عام ة العديد مف التطكرات  ،فعمؿ السادات عمى مغازلتيـ

كاحتكاءىـ  ،نظ نار الف االضطياد الذم عانى منو االخكاف المسمميف خالؿ الحقبة
الناصرية أدل الى حدكث تغيرات كبيرة في تككينيـ

(ُْٖ)

 ،إذ أمر السادات في ُٔ

تشريف االكؿ ُُٕٗـ  ،باإلفراج عنيـ كعف سائر السجناء السياسييف (ُْٗ) ،ضمف
سياسة المصالحة السياسية التي لجأ الييا السادات كسبا لتأييد قكل المعارضة (َُٓ).

إذ أراد السادات اضفاء شرعية لحكمو الف الديف لدل الشعكب العربية احد مصادر

الشرعية (ُُٓ) ،فقد أفرج الرئيس المصرم أنكر السادات عف مرشد الجماعة حسف
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اليضيبي "المرشد الثاني لمجماعة بعد حسف البنا كتـ اختياره مرشدا لمجماعة عاـ
ُُٓٗـ "  ،في ضمف ما عرؼ ب ػػ( مجمكعة الثمانية عشر) كنص قانكف االفراج عمى
كضعيـ تحت المراقبة لمدة خمس سنكات

(ُِٓ)

كلـ يتكقؼ االمر عند ىذا الحد بؿ

سمح لكتب سيد قطب بالتداكؿ في المكتبات كلـ يعد ذكر الجماعة مف

المحرمات(ُّٓ) .كاف ىذا التطكر جزءان مف مخطط سعى فيو السادات خالؿ السنكات

الثالثة األكلى مف حكمو لجذب التيار الديني لصالحو مف أجؿ ضرب قكل الناصرية
كالتيارات الماركسية المعارضة لو (ُْٓ).

ىكذا أ هذ بدأت مرحمة سياسية جديدة في تاريخ االخكاف المسمميف اتضحت

ا حدل معالميا مف خالؿ خطاب الرئيس المصرم السادات في شير ايار عاـ
ُُٕٗـ " أننا نضع الممسات الباقية لبدء حياة ديمقراطية سميمة عمى أرض الكطف
مكفكلة بكؿ الضمانات" (ُٓٓ) .كاف السادات منذ تكليو الحكـ في مصر يبحث عف
شرعية جديدة عمى الرغـ مف افتقاده لمكاريزما التي كاف يتمتع بيا جماؿ عبد الناصر،

لذا بدأ في احاديثو كخطبو يكثر مف استعماؿ لمفردات الخطاب الديني كاآليات
القرآنية كالظيكر بمظير التديف كىك ما بدأ بمثابة تناقض كاضح مع جماؿ عبد

الناصر الذم كاف يعتمد عمى القكمية العممانية(ُٔٓ) .كقد أبدل اىتمامان بعقد

المؤتمرات الدينية كاكلى عناية باألزىر كك ازرة األكقاؼ كزادت البرامج الدينية في
االذاعة كالتمفزيكف  ،كازداد عدد المساجد في عيده حتى كصمت بمقدار عشريف

الؼ

(ُٕٓ)

 ،ففي القاىرة كحدىا كاف ىناؾ ما يزيد االلؼ مسجد منيا كاف عمى شكؿ

االىرامات مثؿ مسجد السمطاف حسف في القمعة  ،كمف الجدير بالذكر ىذا الجامع قد
تعرض لميجكـ مف قبؿ االحتالؿ الفرنسي عندما قذفت مدافع نابميكف القاىرة حينما

تصدت لالحتالؿ فمـ يتأثر ىذا البناء الضخـ بأكثر مف خدش بسيط في بعض

احجاره (ُٖٓ) .لكف بعد كقت قصير بدأت سياسات السادات تعكس بأنو ليس متدينان ،
كمف اجؿ نجاح مسعاه انتيج سياسة التساىؿ كاالنفتاح مع االخكاف المسمميف ٌإال أنو

لـ يعترؼ بكجكدىـ بشكؿ رسمي فكجد االخكاف فرصة لالنطالؽ كالعمؿ السياسي

العمني كاستغالؿ الحالة السياسية  ،مع العمـ اف السادات بدكره كاف يستغؿ االخكاف
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كقكة سياسية لمتخمص مف منافسيو  ،فكانت جماعة االخكاف يتحينكف الفرص الستمالة
السادات لصالحيـ في تحقيؽ كجكدىـ بصكرة قانكنية بمعنى اف االستغالؿ كاف

متبادالن بيف الطرفيف (ُٗٓ).

بدأ السادات بتكطيد عالقتو باإلخكاف المسمميف منذ اليكـ األكؿ الذم استمـ فيو
الحكـ ،إذ أبدل السادات تعاطفا مع قضية اإلخكاف المسمميف كاصدر أكامره لمحرس
في المعتقالت بالمعاممة الكريمة معيـ كق ارره بعد ذلؾ باإلفراج عنيـ  ،حيث قاؿ

محمد حامد أبك النص " ..كمما يجدر ذكره  ،أف السادة الضباط كانكا يعاممكننا
معاممة طيبة مميئة بالرأفة كالرحمة ،منذ أكؿ يكـ تكلى فيو الرئيس محمد أنكر السادات
مقاليد الحكـ "(َُٔ).

كذكر محمد حامد أبك النصر" أيضان" :في عاـ َُٕٗـ امر السادات باإلفراج

عنا حيث تـ ترحيمنا عمى دفعات إلى سجف مزرعة طرة تكطئة لإلفراج عنا ،كىذا

السجف ،كانت حجراتو كاسعة ،تسع أكثر مف عشريف سجينان ،ككانت المعاممة ال بأس

بيا كفي ىذا السجف تـ لق اء بيف مجمكعة مف ضباط المخابرات كبيف جميع اإلخكاف

لقاء أشبو بالحكار المفتكح بيف اإلخكاف ،
المسمميف المسجكنيف في ىذا السجف ،ككاف ن
كضباط المباحث  ،فقد عرض اإلخكاف أفكارىـ كدافعكا عف دعكتيـ كجماعتيـ
بصراحة ككضكح  ،كلـ يجعمكا مف أسكار السجف حائالن دكف تكضيح مكقفيـ  ،كشرح

رسالتيـ مف يكـ أف أسست جماعتيـ ،كأنيـ سيظمكف حامميف راية اإلسالـ  ،كيدافعكف
عنيا ،كيحمكنيا بأكرـ ما يممككف مف أعز الميج كاألركاح  ،ككاف ىذا الكضكح

كالبياف دكف لؼ أك دكراف محؿ إعجاب كاستغراب ضباط المباحث كغرابتيـ كانتيى
المقاء  ،كبدأ اإلفراج عنا عمى دفعات بأكامر مف السادات الذل كاف مقتنعا بقضيتنا
كنبؿ غايتنا مف خالؿ أطالؽ سراحيـ مف السجكف كما اسمفنا "(ُُٔ) .كمف ثـ امر

السادات بتشكيؿ فريؽ رياضي لالعبي كرة القدـ ككاف جميعو مف اإلخكاف المسمميف،
ككمؼ عثماف أحمد عثماف ،كالدكتكر محمكد جامع لمتكاصؿ معيـ  ،فسافر كؿ مف
ن
عثماف كجامع لمسعكدية كىناؾ عقدكا عدة اجتماعات ،حضرىا مف قيادات اإلخكاف"
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الدكتكر نجـ سالـ ،كعبد المنعـ مشيكر  ،كأحمد العساؿ بالتنسيؽ مع الممؾ فيصؿ"..
كباركت السعكدية االتفاؽ ،كقاـ الممؾ فيصؿ بف عبدالعزيز ،بالتبرع بػََُ مميكف

الر لقيادة حممة ضد ما أسمتو ( الشيكعية
دكالر لألزىر ،دفع منيا َْ مميكف دك نا
كاإللحاد )(ُِٔ).
كذكر محمكد جامع تمؾ التفاصيؿ في كتابو ( عرفت السادات ) كعمقت جريدة
الكفد قائمة"  ..كالذم ال يعممو أحد أف الدكتكر محمكد جامع  ،كىك اإلخكاني
حميما لمرئيس انكر السادات ك نجح في التقريب بينو كبيف
األصيؿ ،كاف صديقنا
ن
جماعة اإلخكاف ،ككاف لو دكر كبير في اإلفراج عف القيادات االخكانية التي كضعيا
الرئيس جماؿ عبد الناصر في السجكف ،مثؿ" المستشار صالح أبك رقيؽ كالمستشار
عبد القادر حممي"  ،كبعد ذلؾ كمفو الرئيس السادات بالسفر الى السعكدية لاللتقاء

ب القيادات االخكانية كالتي أسقط عنيا الرئيس عبد الناصر الجنسية المصرية  ،كبالفعؿ
التقى في مكة المكرمة بالشيخ يكسؼ القرضاكم

(ُّٔ)

ك" الدكتكر أحمد العساؿ

كالدكتكر سالـ نجـ ،كرجاؿ األعماؿ الميندس طمعت مصطفى ،كعبد العظيـ لقمة

كفكزم الفتى"  ،كطمأنيـ كاتفؽ معيـ عمى العكدة إلى مصر كاعادة الجنسية المصرية
إلييـ كرد اعتبارىـ ،كبالفعؿ عادكا ،كما لعب دك نار كبي نار في إخراج باقي القيادات

االخكانية مف السجكف بتعميمات مف السادات شخصيان "(ُْٔ) .

الوساطة السعودية ودور عثمان احمد عثمان في تحقيق المصالحة
كفي صيؼ عاـ ُُٕٗ  ،نجح الممؾ فيصؿ بف عبدالعزيز ممؾ المممكة
اجتماعا بيف السادات كالقيادات االخكانية كبتأميف
العربية السعكدية في أف ييرتب
ن
دخكليـ الى مصر كخركجيـ منيا  ،كالتقكا ىناؾ بالرئيس السادات كاف مف بيف ىؤالء
الدكتكر "سعيد رمضاف" ،الذم عاش بعض الكقت في السعكدية ثـ قصد جنيؼ ،
حيث رأس منظمة إسالمية ترعاىا المممكة العربية السعكدية  ،كىك أحد الرعيؿ األكؿ
مف قيادات جماعة اإلخكاف المسمميف ،كزكج ابنة حسف البنا كالسكرتير الشخصي لو ،
كمف قادة اإلخكاف في أكركبا في ذلؾ الحيف ،كما حضر مف قيادات الداخؿ عمر
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التممساني(ُٓٔ) ،المرشد الثالث لجماعة اإلخكاف المسمميف مف عاـ ُّٕٗ إلى
ُٖٔٗ

(ُٔٔ)

 ،كخالؿ المناقشات التي جرت في ذلؾ االجتماع قاؿ الرئيس السادات

لإلخكاف إنو يكاجو مشاكؿ مف نفس العناصر التي قاسكا ىـ منيا - ،يقصد مراكز

القكل  -ثـ أنو يشاركيـ أىدافيـ في مقاكمة اإللحاد كالشيكعية ،ككذلؾ فإف عبد
الناصر قد خمؼ لو تركة ثقيمة (ُٕٔ) ،كقد عرض عمييـ استعداده لتسييؿ عكدتيـ إلى

النشاط العمني في مصر ،بؿ ككاف عمى استعداد لعقد تحالؼ معيـ لكف اإلخكاف
الذيف قابميـ السادات في ذلؾ الكقت لـ يككنكا قادريف عمى اتخاذ قرار كيبدك أنيـ لـ
يككنكا كاثقيف مف احتماالت التع اكف معو ،ككانت ليـ شكككيـ حكؿ نكاياه  ،كفي كؿ
األحكاؿ فإنيـ حتى ذلؾ الكقت كانكا يعتبركنو جزنءا مف ثكرة ِّ تمكز التي اصطدمكا
معيا (ُٖٔ).
يقكؿ محمد حسنيف ىيكؿ تعميقان عمى ذلؾ  " :لـ يكف ذلؾ ىك الطريؽ الكحيد

الذم اتبعو الممؾ فيصؿ في تشجيع كمساعدة اليميف الديني في مصر ،كانما ذىب
إلى أبعد مف ذلؾ حيف حاكؿ أف يرتب مصالحة بيف الرئيس السادات كمجمكعة مف

اإلخكاف المسمميف ،كاف اإلخكاف المسممكف اآلف مكزعيف عمى عدة مجمكعات  ،كانت
ىناؾ أكنال تمؾ القمة التي ظمت عمى اعتقادىا بأف العنؼ ىك أفعؿ الكسائؿ لتحقيؽ

أىدافو ـ ،لكف مع ظـ ىؤالء كانكا ال يزالكف إما في السجكف أك مختفيف تحت األرض،
ككانت ىناؾ مجمكعة ثانية  ،ىـ ىؤالء الذيف غادركا مصر؛ ىربان مف االضطياد أك

بحثان كراء فرصة عمؿ في الخارج ،كأخي انر كانت ىناؾ مجمكعة ىؤالء الذيف آثركا

البقاء في مصر كحاكلكا قدر ما يستطيعكف أف يكاصمكا الدعكة في ظالؿ الظركؼ

القائمة ميما تكف صعكباتيا"

(ُٗٔ)

.

كذكر ايض نا" :قد كجد بعض اإلخكاف رعاية خاصة مف أحد األصدقاء المقربيف

لمرئيس ،كىك الميندس عثماف أحمد عثماف ،كاف عثماف أحمد عثماف مف اكبر
االثرياء في مصر ككاف ينحدر مف اسرة أصميا مف العريش عاصمة سيناء ،كقد جاء

إلى االسماعيمية ليعمؿ في المقاكالت  ،كنمت أعمالو حتى في الكقت الذم كانت فيو
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نيجا اشتراكيان ،ككانت االسماعيمية التي أصبحت قاعدة نشاطو في ذلؾ
مصر تتخذ ن
الكقت ىي المكطف الذم تأسست فيو جماعة اإلخكاف المسمميف ؛ فيناؾ قاـ بإنشائيا
مرشدىا العاـ األكؿ  ،الشيخ حسف البنا عاـ ُِٖٗ "

(َُٕ)

.

قائال" :بعد محنة سنة ُْٓٗ فر مف استطاع مف االخكاف إلى
كيضيؼ ن

فسيحا في مشركعات عثماف أحمد عثماف الذم كانت
مجاال
الخارج  ،ككجد بعضيـ
ن
ن
ظركؼ التحكؿ االشتراكي في مصر قد جعمتو يتكسع في نشاطو خارجيا  ،كاف عمى

استعداد ألف يعطييـ كظائؼ في مشركعاتو  ،كعمى استعداد لمساعدتيـ في الحصكؿ
عمى أعماؿ خارج مشركعاتو  ،كبعد تغير الظركؼ في مصر ،عاد بعضيـ إلييا
كمعيـ بعض ما جمعكه مف ماؿ  ،كلقد عادكا إلى مصر ليجدكا أف عثماف أحمد

عثماف قد أصبح قكة كبيرة فييا بقرب الرئيس السادات ،كاف ما زاؿ صديقنا ليـ ،ككاف
مف حكافزه لالحتفاظ بيذه الصداقة أنو لػ " جماؿ عبد الناصر" ،كلتجربتو في التحكؿ
االشتراكي ،إلى جانب أنو كاف حريص نا عمى الحصكؿ عمى تأييدىـ لمسادات كقكة في

الشارع تكاجو مف كاف يسمييـ – كيسمييـ السادات معو  -بالناصرييف كالشيكعييف،

فكضان مف
كلقد راح يحاكؿ إقناعيـ بالتعاكف مع السادات  ،بؿ إنو كاف يبدك أماميـ يم ى
السادات بالتعامؿ معيـ ،كلقد حمؿ إلييـ تطمينات كثيرة بًاسـ الرئيس ،لكف بعضيـ
كاف ال يزاؿ متشككان " (ُُٕ).

كالـ ىيكؿ ىنا أبرز دكر الممؾ السعكدم  ،كعثماف أحمد عثماف في

المفاكضات كمحاكالت التقارب بيف اإلخكاف كالسادات في تمؾ الفترة ،كىك كالـ جدير
بالتأمؿ ألف ركايتو تتفؽ معظميا مع أقكاؿ التممساني كما أف سير األحداث
ال يتناقض معيا  ،إ ٍذ يقكؿ عمر التممساني" :كفي مرة أخرل طمب السيد عثماف أحمد

عثماف ،كقد كاف كزي انر لإلسكاف حينذاؾ ،أف تمقاه مجمكعة مف اإلخكاف المسمميف،
فذىب عمر التممساني ،كمعو عدد مف قيادات الجماعة حينيا ،كىـ " الدكتكر أحمد

الممط كالحاج حسني عبد الباقي ،كصالح أبك رقيؽ" كقابمكه ،فقاؿ ليـ" :إنو مف الخير
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أف تقدمكا لمسادات كجية نظركـ في اإلصالح كتابة؛ حتى يدرس األمر في ركية

كعمى ميؿ " (ُِٕ).

كيضيؼ ىنا "  ..فكتبنا لو وجية نظرنا في تسع صفحات فولسكاب حمميا
إليو السيد عثمان احمد

عثمان  ،ثم كانت لي مقابالت مع السيد محمد حسني

مبارك( -)211وكان نائباً لرئيس الجميورية في ذلك الحين  -لقيتو في منزلو في
مصر الجديدة منفرداً م ار ارً ومعي األستاذ مصطفى مشيور مرات أخرى ،لبعض
لالستفسار عن بعض ما جاء بتمك الصفحات التسع  ،ثم انتيى األمر إلى صمت

مطبق وتوقفت المقاءات ،ما ىي األسباب ؟ لست أدري ،والميم مرة أخرى ىو وثوق
المسؤولين بثقل اإلخوان في الشارع السياسي وأثره في الرأي العام واال فما الذي
يحمل المسؤولين عمى مثل ىذه التصرفات  ،والذي أؤكده عمى وجو القطع واليقين
أن اإلخوان المسممين كانوا وما يزالون وسيظمون بفضل اهلل عمى مستوى
المسؤولية الوطنية ،وأنيم أبعد ما يكونون عن التعصب  ،وأنيم عمى استعداد كامل
لكل حوار من ورائو رفعة شأن ىذا الوطن الغالي الحبيب ،ومما ال شك فيو أن ىذه
المقاءات التي كانت تتم بين المسؤولين تقطع ببراءة اإلخوان من الخيانة والعمالة
والتبعية"

(ُْٕ)

.

كقد أكجز التممساني فحكل ىذه المقابالت كلخص عالقتيـ بالسادات بقكلو

"تقدـ مني الكالـ عف مكقؼ السادات مف اإلخكاف المسمميف قمت إنو أخرج اإلخكاف
كبير مف الحرية في التنقؿ كاقامة االحتفاالت
جانبا نا
مف المعتقالت ،كأنو ترؾ ليـ ن
االخكانية في المناسبات الدينية ،كقد استقب ؿ اإلخكاف كؿ ذلؾ بالحمد كالثناء ".
كعف شكره لمسادات بعد اإلفراج عنيـ ،قاؿ " كحيف خرجنا مف السجكف في عاـ
ُُٕٗ ـ كاف أكؿ شيء فعمتو ىك ذىابي إلى قصر عابديف لتسجيؿ شكرم لمرئيس
السادات بإفراجو عف عنا" كيقكؿ ايضا  " :اما نظاـ السادات فقد بدأ بداية طيبة،
فأفرج عف المعتقميف السياسييف كالمحككـ عمييـ سياسي نا  ،كاف كاف اإلفراج لـ يتـ فك نار
بؿ طاؿ كقتو حتى بمغ قرابة العاميف "(ُٕٓ).
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كعف جكالت محاكالت االتفاؽ بيف الحككمة كاإلخكاف يقكؿ التممساني :

"جاءني في عاـ ُّٕٗ فضيمة الشيخ سيد سابؽ(ُٕٔ) ،أخبرني أف السيد" أحمد
و
استعداد
طعمية"  -ككاف كزي انر في عيد السادات  -جاءه كأخبره أف السادات عمى
لعقد لقاء مع اإلخكاف المسمميف ؛ إلزالة ما في النفكس كالتعاكف عمى خدمة الكطف ،

فيقكؿ  :رحبت بالفكرة كذىبت إلى فضيمة المرشد حسف اليضيبي  ،الذم كاف في
اإلسكندرية  ،كأخبرتو بحديث الشيخ سيد سابؽ معي  ،فقاؿ لي فضيمتو  " ،إف الفكرة

ال بأس بيا إف صحت النكايا عند ككمفني اف استمر في المفاكضات التي سارت

حثيثا كصؿ الى الدرجة التي طمب مني فييا الشيخ سيد سابؽ ػ طبقنا لما طمب منو

السيد أحمد طعمية  -أف أقكـ بتككيف لجنة مف اإلخكاف تقابؿ السادات في

االسكندرية؛ لكضع الصيغة النيائية لالتفاؽ ،كاتصمت بالسيد احمد طعيمو تميفكنيان
بناء عمى طمبو  ،ثـ حدث تكقؼ تاـ
كأعممتو بأسماء اإلخكة الذيف سيقابمكف السادات ن
لـ ً
أدر ما أسبابو  ،إلى أف التقيت بالشيخ سيد سالؽ مصادقة عند األزىر كسألتو عف
النتائج  ،فأخبرني أف الجماعة – يقصد السادات  -أركا إرجاء األمر إلى حيف"(ُٕٕ).

بعد ذلؾ أم ر السادات بإعادة أمكاؿ االخكاف الييـ  ،كسمح ليـ بالعمؿ العمني

كاصدار منشكراتيـ كلكف مف غير العكدة لكضعيا القانكني السابؽ كىك االمر الذم

عارضتو الجماعة كلـ تكافؽ عمى القبكؿ الجزئي كطالبت باالعتراؼ الرسمي(ُٖٕ)،

كما حثيـ عمى بناء المساجد كجعؿ االسالـ ىك مصدر التشريع الرسمي لدستكر

الجميكرية (ُٕٗ).

في الحقيقة لـ يكف تحكؿ السادات باتجاه التيار الديني السياسي يسعى فقط

لضرب القكل السياسية المناكئة لو داخميان كانما كانت خطكة أخرل لدعـ تكجيياتو
الخارجية التي بدأت مالمحيا االكلى تتضح بقرار طرد المستشاريف السكفييت في ٖ

تمكز ُِٕٗـ(َُٖ) ،كبداية لتحجيـ نفكذ االتحاد السكفيتي في مصر إذ اكانت حجة
السادات بأف مصر مقبمة عمى حرب مع (الكياف الصييكني) كال تريد مشاركة أم أحد

سكل المصرييف(ُُٖ) ،كفي عاـ ُِٕٗـ انفصمت رسميان عالقة السادات باالتحاد
السكفيتي(ُِٖ) كفي الكقت نفسو خرجت الجماعة مف السجكف الكتشاؼ حقؿ حيكم
مف النشاط الديني  ،كإلعادة ترتيب تحالفاتو الدكلية (ُّٖ).
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في عاـ ُُٕٗـ أطمؽ النظاـ السياسي شعارات عاـ الحسـ(ُْٕ) ،كعاـ
الضباب

(ُٖٓ)

 ،كاف كاضحان منيا انيا استيدفت طمأنينة الرأم العاـ كتعبئتو في نفس

ال
الكقت استعدادان لممعركة القادمة مع ( الكياف الصييكني )  .فقد اطمؽ عاـ الحسـ أك ن

ثـ عاـ الضباب ثانيان عندما تشابكت كتأزمت كثير مف المكاقؼ الدكلية خالؿ عامي

(ُُٕٗ – ُِٕٗ) ـ  ،كقد حدثت اضطرابات سياسية منيا حركة التصحيح ُُٕٗـ
كمظاىرات الطمبة التي قادتيا العناصر الماركسية كمعيا العناصر الناصرية

(ُٖٔ)

كسكؼ نكضحيا فيما بعد  .فقد شيد عاـ ُُٕٗـ تصفية السجكف كأغالؽ المعتقالت

كبدأت حككمة السادات تدريجيان بأطالؽ سراح السجناء (ُٕٖ).

أختمؼ كضع االخكاف في عيد السادات كثي انر فمـ يكف االفراج ىك النصيب

الذم حظي بو االخكاف فقط كانما تمقى البعض منيـ تعكيض مالي عف الكقت الذم
قضكه في السجكف مف أجؿ المساعدة في معيشتيـ كاعادة تأىيميـ(ُٖٖ) .فضالن عف

ذلؾ أستقطب النظاـ بعض القيادات االخكانية ككضعيـ في المؤسسات

الحككمية(ُٖٗ) ،كفي ىذا الشكؿ تـ االفراج عف القيادات االخكانية بما فييـ اخكة سيد
قطب كالذيف كانكا ضمف الدفعة االكلى التي تمت االفراج عنيا

قطب

(ُُٗ)

كأختو حميدة قطب

(ُِٗ)

(َُٗ)

كىما محمد

كزينب الغزالي (ُّٗ) ،ككذلؾ عمر التممساني ،كمف

الجدير بالذكر اف المممكة المغربية كجيت نداء لممكؾ العرب ك خاصة مصر مف

أجؿ االفراج عف االخكاف المسمميف الذيف يعانكف الكيالت في سجكف عبد

الناصر(ُْٗ)  ،إذ أخذت الجماعة بإعادة تشكيؿ نفسيا مف جديد بالرغـ مف عدـ
االعتراؼ بيا قانكنيان بعد قرار حميا القديـ الذم تـ عاـ ُْٖٗـ  ،كنظمت الجماعة

االطار المرجعي العاـ لكافة الجماعات االسالمية في الجامعات المصرية

كغيرىا(ُٓٗ) ،كبمغ عدد المفرج عنيـ في ِْ ساعة اكثر مف ََْ معتقؿ (ُٔٗ) ،إذ
كاف االفراج قد تزامف مع المكلد النبكم الشريؼ

(ُٕٗ)

 ،كجاء االفراج عف االخكاف

بمثابة جزء مف الحممة الكاضعة لنظاـ الحكـ الجديد مف اجؿ تحقيؽ درجة ما مف

الكفاؽ مع الجماعات التي كانت ىدؼ القمع في ظؿ حكـ عبد الناصر(ُٖٗ) .كىذا
يدؿ بأف االمكر كانت تسير في طريقيا إلى الحؿ كاالنفراج كبدء مرحمة جديدة في
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تاريخ االخكاف كما سبؽ كاف اكضحنا(ُٗٗ) .كما أف يكـ ُٓ أيار ُُٕٗ يعد مف
االياـ الميمة في تاريخ الجماعة ألنيا عمدت لدعـ االخكاف لتشكيؿ الجماعات

المتأسممو  .حيث يقكؿ حسف باشا كاف شاىدان عمى العصر كمطمعان عمى كؿ الحقائؽ

" الخطكة االكلى التي اتخذىا السادات بعد صدامو مع مراكز القكل ىي إعطاء الضكء
االخضر لتأسيس ما عرؼ بالجماعات االسالمية في الجامعات المصرية"(ََِ).

كمف الجدير بالذكر أف امر االفراج عف الجماعة قد جاء بنصيحة قدميا ىنرم
كسينجر

(َُِ)

إلى السادات بضركرة االفراج عف الجماعة كالتحالؼ معيا ضد

المعارضيف لسياساتو الداخمية كالعربية مف الناصرييف كاليسارييف(َِِ) .فيبدكا نصيحة

االفراج عف االخكاف قد جاءت سبب العالقة بيف السادات ككماؿ ادىـ

(َِّ)

رئيس

المخابرات السعكدية (كسكؼ نكضح الحقان كيؼ تمت ىذه العالقة )  ،كالذم كاف

يعمؿ عند ىنرم كسينجر ككانت كظيفتو ىي انجاز عمؿ عبر القنكات الخمفية لينرم

كسينجر كالذم كاف يعمؿ جاىدان إلقامة قاعدة امريكية في الشرؽ االكسط فيبدكا أنو
قد اشار إلى احدىـ ألخبار السادات باألفراج عنيـ (َِْ).

كبذلؾ فقد تمكنت جماعة االخكاف المسمميف في أف تمعب دك انر اساسيان في

تصفية الحسابات مع العناصر المعارضة لمنظاـ المصرم كمنيا العناصر اليسارية

بشكؿ عاـ كالناصرييف بشكؿ خاص(َِٓ) ،كما أف السادات قد اتبع سياسة فرؽ تسد
فبعد اف تسمـ الحكـ قرب الشيكعييف لو كجعميـ ألكؿ مرة كزراء في حككمتو  .ككاف

يظف اف الشيكعييف الذيف اعتقميـ عبد الناصر سيككنكف ساداتييف كلكف عندما سمح
لألحزاب السياسية بالعكدة الى الساحة السياسية قرر بأف يجمع الشيكعيكف
كالناصريكف في حزب كاحد كرفض بأف يككف منيـ حزب مستقؿ كنجح إلى حد ما

بزرع بذكر االنشقاؽ في جماعات اليسار منذ اليكـ االكؿ(َِٔ)  .فيبدك اف الرئيس انكر
السادات جمع الحزبييف في حزب كاحد لكي ال يستطيع احد االحزاب االستيالء عمى

الحكـ  ،فمف المعركؼ اف الشيكعيكف كانكا في صراع مستمر مع الناصرييف،
كامتألت المعتقالت بالمساجيف الشيكعييف في عيد عبدالناصر (َِٕ).
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الخاتمة
تعرضت حركة اإلخكاف المسمميف قبؿ عاـ ُٕٔٗـ لضربة قاسية عمى يد
السمطات المصرية ،كىاجر أغمب أعضائيا النشطيف إلى دكؿ الخميج لمعمؿ ،نشأت
عف ىزيمة حزيراف عاـ ُٕٔٗ مكجة مف االنكسار العربي العاـ  ،كاالحباط المصرم

بشكؿ خاص خاص ،كاخذ االخكاف زماـ المبادرة في مكاجية ذلؾ االنكسار بعد أف
انكشؼ ليـ مدل ضعؼ االنظمة العربية إثر ىزيمة ُٕٔٗـ.
كاف اإلخكاف المسمميف في ىذه المرحمة يعانكف مف حالة ضعؼ كتشتت مف

جراء المالحقة كاالضطياد الذم تعرضكا لو مف لدف اإلدارة المصرية .كبسبب قكة
التيارات الكطنية كاالشتراكية كالشيكعية كالناصرية  ،التي كانت تسيطر عمى الشارع
لذلؾ كاف اإلخكاف بحاجة إلى كقت طكيؿ الستجماع قكاىـ كالعكدة إلى الساحة كقكة

سياسية  ،كلـ يتحقؽ ذلؾ إال في السبعينيات مف القرف الماضي
كمع اليزيمة التي لحقت بالنظاـ الناصرم في مصر عاـ ُٕٔٗـ  ،اىتزت

صكرة النظاـ الناصرم عمى المستكل اإلقميمي  ،كأضعؼ سيطرتو التي كاف يمارسيا
بخطاباتيا كشعاراتو  ،كما اىتزت صكرة القكمييف برمتيا  ،كبدت اليزيمة كما لك أنيا
عالمة الجدؿ الفكرم المتعمؽ بشأف صالحية األفكار كالتصكرات كالمفاىيـ المطركحة

عمى الساحة العربية متراكحة بيف إسالمية كقكمية ناصرية .كأيا كاف األمر فإف
اإلسالمييف كتحديدان في مصر ،استثمركا ىذه النتيجة لصالحيـ كراحكا يعيدكف ترتيب
صفكفيـ في مرحمة ما بعد الحرب كحاكؿ التيار اإلسالمي األصكلي الذم تمكف مف

استعادة قكاعده التقميدية كتدعيميا بعناصر انسمخت عف التنظيمات القكمية  ،كطرح

نفسو بديالن لمقكمية العربية .

كبعد كفاة جماؿ عبدالناصر عاـ َُٕٗ بدا كاضحان أف طبيعة الصراع

السياسي الذم خاضو السادات في بداية عيده لعب دك انر في تغذيو النزعة المحافظة

لو بما حممو مف مبادئ كأفكار تميؿ لالعتماد عمى الرافض الديني حيث أراد تغذية
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ىذا الصراع بيف أبناء نخبة سياسية كاحدة مما جعمو يتخذ أبعادان حادة استمزمت تغي نار

في طبيعة التحالفات السياسية لمنظاـ في العيد الجديد ،كفي اثناء البحث عف مصادر
شرعية النظاـ ،كفي كؿ االحكاؿ كاف الرافض الديني في التكجييات السياسية لمنظاـ
كالتعاكف مع القكل السياسية االسالمية احد الكسائؿ اليامة ألداره ىذا الصراع  ،رغـ
أف عيد جماؿ عبد الناصر كأنكر السادات بدأ بالتعاكف مع االخكاف كجزء مف

مقتضيات الصراع عمى تثبيت السمطة في الحالتيف ،فاف تحالؼ قادة الثكرة مع

االخكاف في البداية كاف جزءا منو مكجيان ضد القكل التي شكمت عددان مشتركان منيا

ممثمة في حزب الكفد في حيف أف مصمحة السادات مع االخكاف المسمميف كانت
مكجية الى أحد أجنحة النخبة الحاكمة .

كخالصة القكؿ أراد السادات ضرب عصفكرييف بحجر كاحد  .فأراد السادات
مكازنة التيار الناصرم مع الشيكعييف  ،كما اقتضى سعيو مف أجؿ الشرعية زيادة
االعتماد عمى الرمكز اإلسالمية كبديؿ جزئي لمفراغ الذم ترتب عمى التخمص مف

الناصرية كرمكزىا .
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ىوامش البحث ومصادره :
(ُ) بثينة عبد الرحمف التكريتي  ،جماؿ عبد الناصر كنشأة كتطكر الفكر الناصرم ،ط ُ،
مركز دراسات الكحدة العربية  ،بيركت  -لبناف  ، َََِ ،صٕٓ  ، ٕٔ -صباح عزكز،
دراسة في ثنائية الديف كالسياسة حالة االخكاف المسمميف في مصر ،رسالة ماجستير( غير
منشكرة ) ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ػ ػ ػ جامعة بكضياؼ بالمسمية  ، َُِٔ ،ص ٔٗ –

ٕٗ .

(ِ) محمد تكفيؽ بركات  ،سيد قطب خالصة حياتو كمنيجو في الحركة كالنقد المكجو اليو،
د .ف  ،مكة المكرمة ،د .ت  ،صِّٖ ،عادؿ حمكدة ،سيد قطب مف القرية الى المشنقة،
سيرة االب الركحي لجماعات العنؼ  ،طّ  ،دار الخياؿ  ،د .ـ  ، ُٗٗٔ ،صِْْ ،
عبداهلل إماـ  ،عبد الناصر كاالخكاف المسممكف  ،ط ُ  ،دار المكقؼ العربي  ،القاىرة،

ُُٖٗ ،صّّ ؛ حافظ دياب  " ،سيد قطب الخطاب كااليدلكجيا"  ،ط ُ  ،رؤية لمنشر
كالتكزيع  ،القاىرة  ، ََُِ ،صُْٕ ؛ خير الديف الزركمي  ،لألعالـ قكاميس كتراجـ ،ج
ّ  ،دار المالييف  ،لبناف  -بيركت  ، ََِِ ،صُْٕ ؛ ديمة احمد عبد اهلل  ،المضاميف
السياسية في فكر سيد قطب  ،اطركحة دكتكراه ( غير منشكرة )  ،كمية العمكـ السياسة -

جامعة بغداد  ، ََِٕ ،صُٓ . ْٔ -

(ّ) محمد تكفيؽ بركات  ،المصدر السابؽ  ،صَِّ – ُِّ ،
(ْ) محمد ابك صعيميؾ  ،فكر سيد قطب كمنيج التغير عنده كدفع شبيات عنو  ،ط ُ ،
الدار الشامية لمنشر كالتكزيع  ،عماف  ، ُٗٗٗ ،صُٕٖٓ-

(ٓ) محمد متكلي الشعراكم  :كلد عاـ ُُُٗ في مصر مف عائمة متدينة مخمصة لمكفد
محبة لمصطفى النحاس كسعد زغمكؿ  ،اذا كاف الشعراكم كفديان مخمصان محبان لسعد زغمكؿ
كحزبو  ،حيث شب في كسط اسرم ال يفرؽ بيف المسمميف كاالقباط  ،درس االبتدائية في

قريتيـ كخالؿ المرحمة االبتدائية زكجو كالده ألنيا كانت مف عكائد اىؿ الريؼ ،تخرج عاـ
َُْٗـ حيث عمؿ في التدريس عاـ ُّْٗـ  ،بعد تخرجو مف المعيد الديني في طنطا
انتقؿ الى المعيد الديني في الزقازيؽ كاخي انر في االسكندرية ،في حمكؿ عاـ َُٓٗ سافر الى

السعكدية لصبح استاذان لمشريعة في جامعة الممؾ عبد العزير في جدة  ،فقد درس العقائد

ىناؾ عمى الرغـ مف تخصصو كاف بالمغة العربية ،فخالؿ عاـ ُّٔٗـ عندما حصؿ خالؼ

بيف الممؾ سعكد كجماؿ عبد الناصر منع عبد الناصر محمد متكلي بالعكدة لمسعكدية كعينو
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مدي انر لمكتب شيخ االزىر  ،بعد ذلؾ سافر الى الجزائر حيث كاف رئيسا لبعثة االزىر كىناؾ
اقضى سبع سنكات قضاىا في التدريس كاثناء كجكده في الجزائر حدثت نكبة حزيراف

ُٕٔٗـ  ،قد سجد داعيان ألقسى اليزائـ العسكرية التي منيت بيا مصر  ،كما انو قد تكلى

مناصب كثيرة منيا عيف رئيسان لبعثة االزىر في الجزائر كما عيف عاـ ُٔٔٗـ استاذان بكمية
الشريعة في السعكدية عاـ ُٕٔٗـ  ،كما استدعاه السادات في نفس السنة لمعكدة الى مصر
ليستمـ ك ازرة االكقاؼ كشؤكف االزىر حيث تردد كثي انر اذ لـ يستمر بمنصبو ىذا طكيال
الصطدامو بعناصر فاسدة كثيرة ك في عاـ َُٖٗـ  ،اختير عضكا بمجمس الشكرل كحصؿ
عمى جائزة الدكلة التقديرية  ،كما عرضت عمية مناصب اخرل لكنو رفض كفضؿ اف يتفرغ
لمشريعة االسالمية  ،حيث عد مف اشير مفسرم القراف  ،تكفي رحمة اهلل عميو يكـ االربعاء
الساعة السادسة كالنصؼ صباحا المكافؽ ُٕ حزيراف ُٖٗٗـ  ،ينظر  :لمعي المطيعي ،

مكسكعة نساء كرجاؿ مف مصر  ،ط ُ  ،دار الشركؽ  ،القاىرة  ، ََِّ ،ص ٖٖٓ –
ْٗٓ .
(ٔ)عبد المنعـ منيب  ،خريطة الحركات االسالمية في مصر  ،الشبكة العربية لممعمكمات،
د .ـ  ، ََِٗ ،ص ٕ ؛ أماـ عبد الفتاح أماـ ،أفكار كمكاقؼ  ،ط ُ  ،مكتبة مدبكلي ،
القاىرة  ، ُٗٗٔ ،ص ٗٔ .

(7)Shalom Gait ، The Egyptian strategy for the Yom Kippur war ،
Translated by Moshe tlamim McFarland & company ، The publishers
Jefferson ، North Carolina and London ، 2009 ، p 22.
(ٖ)سناف صادؽ حسيف الزيدم  ،سياسة الكاليات المتحدة االمريكية تجاه مصر ُِٓٗ -
ُٔٓٗ ،ط ُ  ،مؤسسة ثائر العصامي  ،العراؽ  -بغداد  ، َُِٓ ،ص ّٗٔ .

(ٗ)عبد الحكيـ عامر  :عسكرم مصرم كلد عاـ ُُٗٗـ في المينا بقرية اسطاؿ  ،درس
في كمية العسكرية كتخرج منيا عاـ ُِٖٗـ  ،كما درس الحربية ايضان حيث تـ تعينو قائدان

عاـ لمقكات المسمحة المصرية ثـ كزي انر لمحربية كأشترؾ في حرب فمسطيف فكر تخرجو مف
كمية االركاف كىك عضك في المجنة التأسيسية لمضباط االحرار كمجمس قيادة الثكرة كأصبح

قائدان لمقكات المسمحة برتبة لكاء عاـ ُِٓٗـ ككزي انر لمحربية كنائبان لمقائد االعمى برتبة مشير
أعمى الرتب العسكرية في الجيش المصرم كعند قياـ الكحدة بيف مصر كسكريا أستقاؿ مف

ميامو في ٗ حزيراف عاـ ُٕٔٗـ  ،كفي أيمكؿ عاـ ُٕٔٗـ مات منتح انر  ،ينظر  :حنيف
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عبد اهلل صالح الحديدم ،الحركة النقابية العمالية في مصر(ُِٓٗ ،)َُٕٗ-رسالة
ماجستير (غير منشكرة) ،كمية التربية لمبنات  -جامعة بغداد ، َُِٔ ،ص ّٕ ؛ كريـ
مساىر حمد صالح العبيدم ،عبد الحكيـ عامر كدكره في السياسة المصرية  ،رسالة
ماجستير ( غير منشكرة )  ،كمية التربية  -جامعة تكريت  ، َُِِ ،صٗ . َِ -

(َُ)المصدر نفسو  ،ص ُٗٗ . ََِ -

(ُُ) د .ـ ،االحداث االخيرة في مصر،منشكرات الثكرة ،د .ـ  ، ُُٕٗ ،ص ِٔ .
(ُِ) صالح نصر  :كىك صالح الديف محمد نصر سيد أحمد النجكمي ابف ىالؿ الشكيخ
مف قبيمة خزامة التي نزحت مف الجزيرة العربية بعد الفتح اإلسالمي ،سكف بعضيا في منطقة
شب ار البمد  ،تمقى صالح نصر تعميمو االبتدائي في مدرسة طنطا االبتدائية ثـ خرج مف قريتو

الى مصر إلكماؿ تعميمو الثانكم درس بمدرسة التكفيقية الثانكية ثـ انتقؿ فيما بعد إلى
مدرسة المعمميف العميا ثـ اصبح مدرسان فيما بعد عاـ ُُٓٗـ  ،بعد ذلؾ أكمؿ صالح

نصر الدراسة الثانكية ككاف تفكير كالده بأف يمتحؽ بكمية الطب لكف تغيرت فيما بعد إذ
اصطحبو عمو عبد اهلل نصر الذم كاف يكبره بأعكاـ قميمة الى كحدات الجيش فأعجب كثيرة

بنظاميـ  ،لذلؾ دخؿ كمية الحربية بناء عمى رغبة كالده عمى الرغـ مف الصعكبات التي
كاجييا بقبكؿ إال انو اصبح احد الطمبة في الكمية  ،كاف صالح نصر صديقان لعبد الحكيـ
عامر منذ عاـ ُّٖٗ ـ أثناء دراستيما في الكمية الحربية ،كفي أحد لقاءات عامر كنصر،

فاتحو عامر باالنضماـ إلى تنظيـ الضباط األحرار فتحمس صالح نصر لمفكرة كانضـ إلى

التنظيـ ،كتخرج منيا عاـ ُّٗٗـ ككاف عدد الطمبة المتخرجيف ما يقارب ََّطالب  ،بعد
تخرجو تكلى عدة مناصب منيا رئاسة الجياز في ُّ ايار عاـ ُٕٓٗ ،كالمعركؼ أنو

كاف مدي انر لمكتب عبد الحكيـ عامر نائب جماؿ عبد الناصر كقائد قكاتو المسمحة .كما عمؿ

مدي انر لممخابرات المصرية  ،اصيب فيما بعد بأزمة صحية مفاجئة فقد سقط في مكتبو مصابان
بجمطة دمكية شديدة في الشرياف التاجي عاـ ُٕٔٗـ ،كبقى يعاني كثي انر حتى تكفي عاـ
ُِٖٗـ ،ينظر  :كسمي صكيمح سمطاف الجميمي ،صالح نصر كدكره في السياسة المصرية
 ،رسالة ماجستير ( غير منشكرة )  ،كمية التربية  -جامعة تكريت .َُِّ ،

(ُّ) مؤتمر الخرطكـ  :كىك مؤتمر القمة العربي الرابع الذم عقد عاـ ُٕٔٗـ في
السكداف ،بعد نكسة حزيراف حيث شاركت فيو عدد مف الدكؿ العربية منيا الككيت كالسعكدية

كليبيا الجزائر كاالمارات كعدد اخر مف الدكؿ العربية حيث اصدر ىذا المؤتمر عدد مف
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الق اررات التي تكجب الصمكد بكجو االمبريالية ك ( الكياف الصييكني) ،كدعا ايضان عدة

ق اررات منيا اكد عمى كحدة الصؼ العربي ك ازالة اثر العدكاف الصييكني مف االرض

المحتمة كسحب قكاتيـ مف االراضي التي احتمكىا بعد ٓ مف حزيراف عاـ ُٕٔٗـ  ،ك قرر
سرعة التخمص مف القكاعد االجنبية مف الدكؿ العربية ك قررت المممكة العربية السعكدية

كليبيا كالككيت اف تمتزـ بدفع مبمغ سنكم ك مقدما عف ثالثة اشير ابتداء مف متنصؼ تشريف
االكؿ حتى حزيراف ُٕٔٗ ـ كالمبالغ ىي ( ليبيا َّ مميكف جنية استرليني ػ ػ السعكدية َٓ

مميكف جنية استرليني ػ ػ الككيت ّٓ مميكف جنية استرليني )  ،كميز ىذ المؤتمر بأنو ال يكجد

صمح اك تفاكض مع ( الكياف الصييكني ) كتميز ايضا بكجكد كجو مف االلفة ك التصالح
بيف السعكدية كمصر  .كفي ىذا المؤتمر طالبت بعض الدكؿ العربية منيا سكريا منظمة
التحرير الفمسطينية كالجزائر بشف حرب تحريرية مجتمعة مف اجؿ غصب (الكياف

الصييكني )  ،عمى التخمي عف االراضي العربية المحتمة اال اف المؤتمر لـ يشير في ق ارراتو
الى اتخاذ ام اجراء عسكرم مباشر ضد العدك ،ينظر  :الطاىر بف عريفة  ،الجامعة

العربية كالعمؿ العربي المشترؾ ُْٓٗ ػ ػ ػ َََِ  ،ط ُ  ،دار زىراف لمنشر كالتكزيع ،
المممكة االردنية الياشمية  ، َُُِ ،ص ٕٓ ػ ػ ػ ػ ٕٕ .
(ُْ)حسيف الشافعي  :كأحد أعضاء حركة الضباط األحرار كنائب رئيس جميكرية مصر
العربية بالفترة مف (  )1974 –1963ـ  ،ينتمي الى قبيمة عربية استكطنت في مصر في
منطقة تؿ أتريب بجكار بنيا بمحافظة القمكبية  ،ثـ انتقمت أسرتو الى قرية شب ار مركز قكيسنا
بمنكفية ،كلد حسيف الشافعي في طنطا بدلتا مصر عاـ ُُٖٗـ في ٖ شباط  ،فكانت أسرتو
مف الطبقات الكسطى المصرية ،فقد عرؼ حسيف بكرعو كالتزامو الديني فبدأ دراستو في

مدرسة نكتدادـ الفرنسية ككاف يبمغ مف العمر أربع عشر سنة ثـ ألتحؽ فيما بعد بمدرسة

القاصد االبتدائية االميرية بطنطا عاـ ُِٔٗـ  ،كبعد اكماؿ دراستو االبتدائية أنتقؿ الى
المدرسة الثانكية في طنطا عاـ ُّْٗـ ،ثـ عمؿ في حككمة عبد الناصر كالسادات فيما
بعد  ،لممزيد ينظر :منعـ عبد الكاحد عمي الغزالي ،حسيف الشافعي كدكره السياسي كالعسكرم
في مصر ( َُٕٗ ػ ػ ػ ُُٖٗ )  ،رسالة ماجستير ( غير منشكرة )  ،كمية التربية ػ ػ ػ جامعة

بابؿ  ، َُِٔ ،صٗ . َِ -

(ُٓ) نتصر مظير ،عبد الناصر  -الممؼ السرم  ،ط ُ  ،الدار العالمية لمكتب كالنشر،
مصر  ، ََِّ،صٖٔ .
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(ُٔ) االتحاد االشتراكي العربي  :كىك تنظيـ شعبي مصرم اعمنو الرئيس جماؿ عبد
الناصر عاـ ُِٔٗـ  ،حيث كاف اكؿ تنظيـ تجتمع فيو جميع طبقات المجتمع المصرم
كفئاتو ،حيث كاف ىذا التنظيـ بمثابة بديؿ لالتحاد القكمي عبد الكىاب الكيالي  ،المكسكعة
السياسية  ،جُ ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت  ،د .ت  ،صِٕ .ِٖ -

(ُٕ) طارؽ البشرم ،الديمقراطية كنظاـ ِّ يكليك ُِٓٗ  ، َُٕٗ -ط ُ  ،مؤسسة
األبحاث العربية لمنشر  ،لبناف  ،ُٖٕٗ ،ص ُٖٓ .
(ُٖ) اميف ىكيدم  :كلد في ِِ ايمكؿ عاـ ُُِٗـ في محافظة المنكفية بقرية بجيرـ،
درس االبتدائية كالثانكية فييا ،بعد اتماـ الثانكية التحؽ بالكمية العسكرية كتخرج منيا عاـ

َُْٗـ  ،كفي عاـ ُٔٓٗـ ،سافر الى امريكا إلكماؿ دراستو ىناؾ حيث حصؿ عمى
الماجستير بالعمكـ العسكرية ،كعند عكدتو الى مصر تكلى عدة مناصب اىميا مدرس بكمية
المشاة ككذلؾ استاذان في كمية الحربية  ،كمدي انر لمقسـ الخطط في العمميات الحربية  ،كتكلى

مناصب اخرل ،إال انو تنحى عف السياسة بعد كفاة عبد الناصر  ،تكفي في ُِ تشريف
االكؿ ََِٗ  ،ينظر :اميف ىكيدم ،حركب عبد الناصر ،دار الطميعة  ،بيركت، ُٕٗٗ ،

صٖ.ٗ-

(ُٗ)عمر الميثي  ،اختراؽ !  ،طُ– ط ِ  ،دار الشركؽ  ،القاىرة  ، ََِّ ،ص ِّ .
(َِ) زكريا سميماف بيكمي  ،االخكاف المسمميف بيف عبد الناصر كالسادات مف المنشية
لممنصة ُِٓٗ–ُُٖٗ ،طُ  ،مكتبة كىبة  ،القاىرة  ،ُٖٕٗ ،ص ٖٖ.

(ُِ) ثركت الخرباكم  ،االسرار الخفية لجماعة االخكاف المسمميف  ،د .ف  ،القاىرة ،
ََِّ  ،ص ُٕٖ .
(22)Bryan south worth ، The Muslim brotherhood & The quest for an
Islamic : A case for Egypt ، Master of science in ternational studies ،
Department of central Connecticut state university ، New Britain ،
2014 ، P. 67.
(ِّ)عمر ميدم الحيالي  ،دكافع تصاعد تيار االحياء االسالمي في مصر ُٕٔٗ -
ُُٖٗ ،مجمة كمية التربية كالعمـ ،مج ُٗ ،العدد ٓ ،بحث منشكر ،جامعة المكصؿ،
َُِِ ُّٖ-ُّٕ ،؛ أحمد شمبي ،مكسكعة التاريخ االسالمي كالحضارة ( دراسات
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تفصيمية عف تاريخ مصر المعاصر مف ثكرة ِّ يكليك الى اليكـ )  ،ج ٗ  ،ط ِ  ،مكتبة
النيضة المصرية  ،د .ـ  ، ُّٖٗ ،ص ّٕٓ.

(ِْ)ث ركت الخرباكم ،االسرار الخفية  ، .....المصدر السابؽ  ،صُٕٖ . ُٖٖ -
(ِٓ) عمر التممساني  ،بعض ما عممني االخكاف المسمميف  ،دار النشر كالتكزيع  ،القاىرة ،
د .ت  ،صُٕ .
(ِٔ) عبد اهلل سماكم  :كىك ابك سمكاف عبد اهلل بف احمد بف السيد السماكم كلد في ٓ

تشريف االكؿ عاـ ُْٔٗـ ،كمقر ميالده في قرية زنككة احدل قرل اسيكط كقد عاش طفكلتو
في الصعيد كخاصة بمحافظة المنيا كاما مؤىالتو الدراسة فمـ يكف يحمؿ سكل الثانكية العامة
فقط التي حصؿ عمييا مف معتقؿ سردت السياسي  ،اما الكظائؼ التي عمؿ بيا مصححان

لغكيان في جريدة االىراـ بعد خركجو مف المعتقؿ عاـ ُُٕٗـ  ،لكنو لـ يستمر طكيالن نظر
لممكضكعات التي كاف يقكـ بتصحيحيا ككاف ينفر منيا كلذلؾ ترؾ العمؿ كاستغؿ بالتجارة

كبعدىا تفرغ لمدعكة الى اهلل ككاف الدعكة الشغمة االكبر لو  ،اما فيما يخص عائمتو كاف يممؾ
عدة اكال منيـ اـ خالد سمكل كىي اكبر ابناءه كابك الحسف سمكاف كاـ عيسى مريـ كاـ اسحاؽ
سارة كاـ اسماعيؿ ىاجر ،حيث يعد مؤسس تنظيـ الجياد في مصر كقيادم سياسي
كاسالمي  ،حيث انظـ الى جماعة حممت اسمو  ،كما عرؼ عنو باختالطو المباشر مع
الكثير مف زعماء الجماعات المتشددة كالثكرية االصكلية حيث كاف ىؤالء يستعممكف العنؼ

مف اجؿ تغير الكضع الداخمي لمبالد ،تعرض لالعتقاؿ اكؿ مرة سبب قصيدة شعرية قد كتبيا
كالقاىا في مدرسة الحقكقييف النمكذجية بعيف شمس  ،ككاف ىناؾ مسابقة شعرية كشارؾ فييا
اذ يعد شاعر مدرسة االبراىيـ الثانكية ككانت تمؾ المسابقة بعنكاف يكـ النصر المزعكـ كالقى

قصيدتو بعنكاف السبيؿ الى النصر  ،كحازت قصيدتو المرتبة االكلى بالمسابقة لكنيا اثارت
غضب المباحث المصرية كاعتقمكه سببيا حيث قامكا بالتحقيؽ معو عشر مرات ككانت كؿ
االسئمة تدكر حكؿ القصيدة كبماذا يعني في كؿ بيتان منيا ثـ دارت االسئمة حكؿ عالقتو

باإلخكاف المسمميف لكنو اشار انو ال عالقة لو بيـ إذ أنو أسس جماعة مستقمة عنيـ  ،كمف
ذلؾ الحيف تكالت عميو االعتقاالت ككانت سبب تمؾ االعتقاالت أنو كاف امير لجماعة

إسالمية تدعى الجماعة السماكية كىي جماعة اسالمية كاف الغرض منيا قمب نظاـ الحكـ ،
النيـ كانكا يعتقدكف بانو نظاـ ظالـ كال يناسب الشريعة االسالمية  ،اما فيما يخص فكره فقد
اخذ مبادئو مف ابك االعمى المكدكدم كسيد قطب ،تكفيََِٗ ـ  ،كىك يبمغ مف العمر ّٔ
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عامان  ،ينظر  :يكتيكب  ،حكار ارئع مع الشيخ عبد اهلل السماكم  ،ج ِ  ، ٖ /تـ نشره عمى

االنترنيت  ََِٗ / ٓ / ُٖ ،؛ احمد المكصممي  ،مكسكعة الحركات االسالمية في الكطف
العربي كايراف كتركيا  ،طُ  ، ََِْ ،طِ  ، ََِٓ ،مركز دراسات الكحدة  ،بيركت ،
ص ّّٗ.

(ِٕ) شكرم مصطفى  :كىك أحد أعضاء جماعة التكفير كاليجرة ( جماعة المسمميف ) كلد
في جنكب الصعيد في أسيكط بمصر في بمدة أبك قرقاص  ،كعاش مع كالدتو بعد أف طمقيا
كالده في أسيكط  .درس أالبتدائية في مدرسة تدبر شؤكنيا جمعية خيرية ثـ حصؿ فيما بعد
عمى الثانكية العامة  ،التحؽ فيما بعد بكمية الزراعة في أسيكط كتـ ألقاء القبض عميو كمف
ثـ اعتقالو بتيمة انتمائو لجماعة االخكاف المسمميف كتكزيعو منشكرات عمى الطمبة داخؿ

الكميات كتـ كضعو في سجف طره عاـ ُٔٓٗـ مع رفاقو مف جماعة االخكاف كىنا ألتقى
بمعتني فكر سيد قطب المتطرؼ الذيف أقنعكه بأف يبني ىذا الفكر كظؿ يتطمع كيق أر لكتابات
ىذا الفكر طكؿ فترة اعتقالو  ،ثـ أفرج عنو أنكر السادات مع أعداد كبيرة مف الجماعة عاـ
ُُٕٗـ  .ينظر  :حسف صادؽ  ،جذكر الفتنة في الفرؽ االسالمية منذ عيد الرسكؿ حتى
اغتياؿ السادات  ،ط ُ ،مكتبة مدبكلي  ،القاىرة  ، ََِْ ،صِٓٗ ؛ بشار حسف يكسؼ،

الجماعات االسالمية في عيد الرئيس محمد انكر السادات َُٕٗ  ، ُٖٗٗ -مجمة التربية
كالعمكـ  ،مجُٓ  ،العدد ،بحث منشكر ،كمية العمكـ السياسية  -جامعة المكصؿ ، ََِٖ،
ص ٔٓ .ٕٓ -

(ِٖ) كت الخرباكم  ،االسرار الخفية  ، ...المصدر السابؽ  ،ص ُٖٖ .
(ِٗ) ثركت الخرباكم  :كلد عاـ ُٕٓٗـ  ،في محافظة الشرقية بمصر  ،حيث درس كتعمـ
فيو بعد تخرجو مف الثانكية التحؽ بكمية القانكف ليعمؿ فيما بعد محاميان في الحككمة

المصرية ،كما يعد قيادم سابؽ في جماعة االخكاف المسمميف كاحد كابرز االعضاء في نقابة
المحاميف بمصر  ،بدأ الفترة االكلى مف حياتو عضك في حزب الكفد ثـ انضـ لإلخكاف
المسمميف كاصبح مف احد اعضائيا البارزيف  ،ساىـ في الكثير مف النجاحات لمجماعة في
نقابة المحامييف إال انو اختمؼ معيـ كانفصؿ عف الجماعة عاـ ََِِـ  ،سبب محاكمة
اعضاء مف االخكاف المسمميف عاـ َََِـ اماـ المحكمة العسكرية  ،كبعد انفصالو عنيـ
قاـ بفضح الجماعة ككتب عنيا مقاالت ينتقد فييا النمط الحركي لمجماعة ككاف مف ابرز
كتاباتو سر المعبد الذم كشؼ الجماعة مف الداخؿ  ،حيث حقؽ اعمى المبيعات في
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معرض القاىرة الدكلي ،ينظر  :حمدم رزؽ  ،فتح مصر كثائؽ التمكيف االخكانية  ،طُ ،
مصر  ،دار نيضة مصر لمنشر  ، َُِّ ،صَِٔ .

(َّ) ثركت الخرباكم  ،االسرار الخفية  ، ...المصدر السابؽ  ،ص ُٖٗ.
(ُّ) أبراىيـ قاعكد ،عمر التممساني شاىدان عمى عصكر االخكاف المسممكف في دائرة
الحقيقة الغائبة  ،المختار االسالمي لمنشر  ،د .ـ  ،د.ت  ،ص ْٕ.

(ِّ) نبيؿ عبد الفتاح  ،المصحؼ كالسيؼ  ،مكتبة مدبكلي  ،القاىرة  ،د.ت  ،ص ّٗ .

(ّّ) ضرار خميؿ الميداكم  ،االخكاف المسممكف كاثرىـ في الحياة السياسية المصرية
ُْٗٗ  ، ُُٖٗ -رسالة ماجستير ( غير منشكرة )  ،كمية

التربية  -جامعة ديالى ،

ََِٔ  ،ص ُٖٗ .
(ّْ) رفعت السعيد  ،الديف في الخطاب السياسي الناصرم ،مجمة المنار المصرية ،السنة
االكلى  ،العدد ٕ  ،تمكز ُٖٓٗ  ،صُٓ.

(ّٓ)عبد المطيؼ المنادم  ،االخكاف المسممكف في الحياة السياسية في مصر ،جريدة
المصرم اليكـ  ِْ ،أذار ََِٖ ،صْ. ٓ-
(ّٔ)عامر شماخ  ،االخكاف المسممكف مف نحف ؟  ..كماذا نريد ،مطبعة الصكت  ،القاىرة،
َُُِ  ،ص ٓٗ . ٗٔ -

(ّٕ)السيد يكسؼ  ،االخكاف المسممكف كجذكر التطرؼ الديني كاالرىاب في مصر  ،الييئة
المصرية لمكتاب ،القاىرة  ، ََِٔ ،صِْٗ .
(ّٖ) بشار حسف يكسؼ  ،الحركات االسالمية المعاصرة في المشرؽ العربي ( ُْٓٗ–
ُُٗٗ ) ،أطركحة دكتكراه (غير منشكرة)  ،كمية التربية  -جامعة المكصؿ ، ََِٓ ،

صَُْ .

(ّٗ) أحمد طحاف ،حتمية التغير في الشرؽ االكسط الكبير ،دار المعرفة ،بيركت، ََِٔ ،
صُّْ.
(َْ) محمد اليامي ،االخكاف المسممكف عبر ثالثة أرباع قرف ،ألبكـ مصكر ،د .ف  ،د .ـ ،
د .ت  ،صُْ .

(ُْ) بشار حسف يكسؼ ،الحركات االسالمية المعاصرة في المشرؽ  ،...المصدر السابؽ،
ص َُْ .
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(ِْ) حكار مع الشيخ محمد عبد الرحمف خميفة مراقب االخكاف المسمميف في االردف  ،مجمة
الكطف العربي ،باريس ،السنة الثالثة عشر ،العدد ُُٕ  ٗ ، ّْٔ -أيمكؿ ُٖٗٗ ،
صِٓ .
(ّْ) صالح سرية  :كىك عبد اهلل ابراىيـ سرية مف مكاليد عاـ ُّْٗـ ،كلد في اجزـ
قضاء حيفا في فمسطيف  ،ذىب الى العراؽ بعد نكبة العرب عاـ ُْٖٗـ ،كحصؿ عمى
الثانكية فترة حكـ نكرم السعيد بالعراؽ  .لكف سبب القكانيف منع مف دخكؿ الجامعة اال اف
محمد الصكاؼ تكسط لو رئيس جماعة في العراؽ فتمكف مف االلتحاؽ بكمية التربية كالتعميـ
ببغداد كانضـ لجماعة االخكاف المسمميف في العراؽ عاـ ُُٓٗـ  ،كعاد الى مصر عاـ

ُُٕٗ ـ ليحصؿ عمى شيادة الدكتكراه في الفمسفة في اصكؿ التربية عاـ ُِٕٗـ مف كمية
التربية بجامعة عيف شمس  ،كما كانت لو عالقات مع قادة فمسطيف  ،كىما ياسر عرفات
كاحمد الشقيرم  ،اعدـ عاـ ُْٕٗـ اثر انقالبو عمى حكـ السادات  ،ينظر:

طالؿ

االنصارم  ،مذكرات طالؿ االنصارم صفحات مجيكلة مف تاريخ االخكاف المسمميف ،د .ـ ،
د.ت  ،صُٓ  ْٓ -؛ رفعت سيد احمد  ،كثائؽ تنظيمات الغضب االسالمي  ،مكتبة
مدبكلي ،القاىرة  ،د .ت  ،صٕٓ.

(ْْ) بشار حسف يكسؼ ،الحركات االسالمية المعاصرة في المشرؽ العربي ،...صَُْ.
(ْٓ) الصحكة االسالمية  :كىك مفيكـ أطمؽ عمى الجماعات االسالمية الدينية كفي االصؿ
مادة ( صحا ) كالتي تعني االفاقة كالتنبيو مف النكـ كصحكا بمعنى أنو أستعاد كعيو بعد أف

غاب عنو نتيجة شيء طبيعي كىك النكـ كالصحكة في االصؿ االستيقاظ كالقكة في االنساف
كالمشرؼ عمييا القمب كالعقؿ البشرم يصيبيا ما يصيب االفراد مف غياب عف الكعي مردان
تطكؿ أك تقصر نتيجة النكـ كالغفمة مف داخميا أك نتيجة تسمط عمييا قكة مف خارجيا كاالمة

االسالمية يصيبيا ما يصيب غيرىا مف االمـ فتناـ ثـ تدركيا الصحكة  ،ينظر  :عمي محسف

سرىيد الخفاجي ،الحركات االسالمية في دكؿ بالد الشاـ ( ُٕٔٗ  ، ) َُٗٗ -رسالة
ماجستير ( غير منشكرة ) ،كمية التربية بنات  -جامعة الككفة  ، َُِْ ،ص ُِ  ِِ -؛
عبد الكريـ كبار  ،الصحكة االسالمية "صحكة مف أجؿ صحكة "  ،طُ  ،دار السالـ
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة  ، َُُِ ،صُّ.
(ْٔ) كليد عبد اهلل اليكيزيني  ،عصر االسالميف الجدد( رؤية االبعاد الفكرية كالسياسية في
حقبة الثكرات العربية) ،االحساء ُّْْ،ق  ،ص ُٖ ؛ أسماعيؿ صبرم كأخركف ،
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الحركات االسالمية المعاصرة في الكطف العربي ،مركز الكحدة العربية ،بيركت ،طُ،
ُٕٖٗ  ،ط ِ  ،ُٖٗٗ،ط ّ ،ُٗٗٓ ،

ط ْ  ،ُٖٗٗ ،صّٕ . ُْ -

(ْٕ) محضر المجنة المركزية لالتحاد أالشتراكي  ،جماؿ عبد الناصر مظاىرات ُٖٔٗ
أثناء حرب االستنزاؼ  ، َُُِ / ُُ / ِْ ،الساعة ُِ  ، ُ :صُ .
(ْٖ)محمد الطكيؿ  ،برلماف الثكرة  ،مكتبة مدبكلي ،القاىرة  ، ُٖٗٓ ،صَْٗ .
(ْٗ)عزيز السيد جاسـ  ،مقتؿ جماؿ عبد الناصر  ،ط ِ  ،دار أفاؽ عربية لمطباعة
كالنشر ،د .ـ ، ُٖٗٓ ،صِْٓ .

(َٓ) جميؿ السيد عبد الجكاد محمد  ،العالقة بيف النظاـ السياسي كالحركات االسالمية في
مصر (َُٕٗ  ، ) ُٕٕٗ -رسالة ماجستير (غير منشكرة)  ،كمية االقتصاد كالعمكـ
السياسية  ، ُٗٗٔ ،صِٖ .

(ُٓ) محمد الطكيؿ  ،المصدر السابؽ  ،صُْٔ .
(ِٓ) صافيناز كاظـ  ،الخديعة الناصرية ( شيادة مكاطنة مصرية عمى سنكاتيا عاشتيا )،
ط ُ ،دار العمكـ لمنشر  ،القاىرة  ، ََِٗ ،صُْ .
(ّٓ) منتصر مظير  ،المصدر السابؽ  ،ص ُٖٖ.
(ْٓ) أحمد عبد اهلل  ،الطمبة كالسياسة في مصر  ،ترجمة أكراـ يكسؼ  ،طُ  ،المركز
القكمي لمترجمة  ،القاىرة  ، ََِٕ ،ص ِٕٔ .

(ٓٓ) عبد المجيد فريد  ،رياح التغير التي ىبت عمى مصر مطمع عاـ ُٖٔٗ ،مجمة ِّ
يكليك  ،لندف  ،السنة الثالثة كالعشركف  ،العدد ِْ  ُّ ،أب ُٕٗٗ  ،صِِ .
(ٔٓ)السيد عبد الستار المميجي ،تاريخ الحركة االسالمية في ساحة التعميـ ُّّٗ،ُّٗٗ -

ط ُ  ،مكتبة كىبة  ،القاىرة  ، ُْٗٗ ،صِْ ؛ احمدعبد اهلل  ،المصدر السابؽ  ،ص
ُِٖ .
(ٕٓ) ميؿ السيد جكاد محمد  ،المصدر السابؽ  ،ص ِٖ . ِٗ -
(ٖٓ)المصدر نفسو  ،ص ِٗ .
(ٗٓ) رفعت سيد أحمد  ،الحركات االسالمية في مصر كايراف  ،ط ُ  ،سينا لمنشر،
القاىرة ، ُٖٗٗ ،صٖٕ .

(َٔ) سامح نجيب  ،االخكاف رؤية اشتراكية  ،مركز الدراسات أالشتراكية لمنشر  ،د .ـ ،
د .ت  ،ص ٕٓ .
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(ُٔ) التنظيـ الطميعي :ىك تنظيـ سرم قاـ الرئيس جماؿ عبد الناصر بتككينو عاـ
ُْٔٗـ ،ككاف يمثؿ الجياز السياسي لالتحاد االشتراكي ككاف أعضاءه يتميزكف بالنظاـ
كيتحرككف بكفاءة لضـ العناصر القكية في المؤسسات كالشركات كالك ازرات ككاف يعرؼ
بطميعة االشتراكييف  ،ينظر :يكسؼ محمد عيداف  ،التنظيمات السياسية في مصر ُّٓٗ
 ،ُٕٗٔ -بحث منشكر  ،مجمة كرككؾ لمدراسات االنسانية  ،العدد ّ  ،كمية

التربية -

جامعة كرككؾ ،َُِِ ،صٗ.
(ِٔ) عالء بكر  ،الصحكة االسالمية في مصر في السبعينات ،دار الخمفاء الراشديف،
مصر  -االسكندرية  ، َُِّ ،صُٔ.

(ّٔ)جميؿ السيد جكاد محمد  ،المصدر السابؽ ،ص ِٗ  َّ -؛ عاطؼ السيد  ،عبد
الناصر كأزمة الديمقراطية ( سطكة الزعامة كجنكف السمطة  ،فممنج لمطباعة ) ،االسكندرية ،
ََِِ  ،صِّّ .
(ْٔ) محمد الطكيؿ  ،المصدر السابؽ  ،ص ِْٓ . ِْٔ -
(ٓٔ)ـ حضر المجنة المركزية لالتحاد االشتراكي  ،المصدر السابؽ  ،صِ .
(ٔٔ) أحمد عبداهلل  ،المصدر السابؽ  ،ص ِٕٔ.

(ٕٔ) السيد عبد الستار المميجي ،المصدر السابؽ ،ص ِْ ؛ عالء بكر ،المصدر السابؽ،
صُٓ .
(ٖٔ) السيد عبد الستار المميجي  ،المصدر السابؽ  ،ص ِٓ ؛ احمد عبد اهلل  ،المصدر
السابؽ  ،ص ِٕٗ .

(ٗٔ) لطفي الخكلي  ،حرب يكنيك بعد َّ سنة  ،ط ُ  ،مركز االىراـ لمنشر كالترجمة ،
القاىرة  ، ُٕٗٗ ،ص ِٗ .
(َٕ) أحمد عبد اهلل  ،المصدر السابؽ  ،ص ِٕٖ . ِٖٖ -

(ُٕ) جميؿ السيد عبد الجكاد محمد  ،المصدر السابؽ  ،صَّ ؛ أحمد عبد اهلل  ،المصدر
السابؽ  ،ص َّٗ .
(ِٕ) المصدر نفسو  ،ص ِْٗ .
(ّٕ)جميؿ السيد عبد الجكاد محمد  ،المصدر السابؽ  ،ص ُّ .
(ْٕ)عبد الخالؽ فاركؽ  ،التطرؼ الديني كمستقبؿ التغيير ،مركز الحضارة لألعالـ كالنشر،
د .ـ  ، ُْٗٗ ،صُٓ .
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(ٕٓ)عمي صبرم  :كلد عمي صبرم عاـ َُِٗـ  ،في القاىرة بمنطقة المعادم في شارع
الفمكي ،ينتمي الى عائمة عريقة مصرية كىي عائمة اميف باشا الشمسي  ،كتنتمي تمؾ العائمة

الى طبقة الباشكات ذات المكانة االجتماعية كالسياسية  ،كما يعد جد عمي صبرم مف

باشكات مصر ككاف لو دكر بارز في الثكرة األعرابية كثكرة ُُٗٗـ  ،التي قادىا رفيقة سعد
زغمكؿ  ،اما عمي صبرم فقد درس االبتدائية في المدرسة الفرنسية التي تقع في المعادم
حيث كاف يتـ تعميـ اكالد الطبقة االرستقراطية كما درس الثانكية العامة في منطقة المعادم

ايضان كبعد تخرجو منيا التحؽ كباقي افراد عائمتو بكمية الحربية كتخرج منيا عاـ ُّٗٗـ ،
كما التحؽ بكمية الطيراف كتخرج منيا بعد سنة برتبة مالزـ في الجيش المصرم حيث ارسؿ

بعثة الى امريكا لتطكير خبراتو ككانت تمؾ البعثة ليا اثر كبير عميو ال سيما في خبراتو في
مجاؿ الطيراف  ،كما عد مف اىـ الشخصيات السياسية في عيد عبد الناصر حيث عينو

جماؿ عبد الناصر مدي انر لمكتبو كما تـ تعيينو رئيسان لالتحاد العربي االشتراكي كنائبان لرئيس

الجميكرية لكف بعد مجيء انكر السادات قاـ بتنحيتو مف منصبو  ،تكفي عاـ ُُٗٗـ بعمر
يناىز ّٕ عامان  ،ينظر  :منار عبد المجيد عبد الكريـ  ،عمي صبرم كدكره السياسي
كالعسكرم حتى عاـ ُُٕٗـ  ،رسالة ماجستير (غير منشكرة )  ،كمية التربية  -الجامعة
المستنصرية . ََِٗ ،

(ٕٔ)المستشار الدمرداش العقالي  ،مذكرات  ،د .ف  ،القاىرة  ،ُّٗٗ ،ص ُُٖ .
(ٕٕ) محمد منصكر محمكد ىيبة  ،الصحافة االسالمية في مصر بيف عبد الناصر
كالسادات ُِٓٗ  ، ُُٖٗ -ط ُ  ،دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،مصر -
المنصكرة  ،َُٗٗ ،صُّٗ ؛ احمد ياسيف االسطؿ  ،القكمية ك دكرىا في السياسة

الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في عيدم الرئيسيف جماؿ عبد الناصر كمحمد

انكر السادات دراسة تحميمية نقدية  ،رسالة ماجستير (غير منشكرة)  ،كمية االقتصاد كالعمكـ
االدارية ،جامعة األزىر  ،َُِْ ،صُُٓ ؛ عبد الغني عماد  ،الحركات االسالمية في
الكطف العربي ،جُ  ،ط ُ  ،بيركت  ، َُِّ ،صِِٔ ؛ كامؿ عبد الفتاح

بحيرم ،

التطكرات الفكرية لدل الجماعات العنؼ الدينية في مصر  ،تقديـ محمد عمارة  ،طُ ،

بمنيسة لمنشر كالتكزيع  ،مصر  -المنكفية  ، ََِٖ ،صُٓٓ .

(ٖٕ) سامي شرؼ  :كلد سامي شرؼ في مصر الجديدة عاـ ُِٗٗـ  ،درس االبتدائية
كالثانكية فييا بعد تخرجو مف الثانكية العامة التحؽ بكمية الحربية كتخرج منيا برتبة مالزـ ،
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كقد تـ اختياره سكرتي انر لجماؿ عبدالناصر عاـ َُٕٗـ ،كبعد كفاة جماؿ عبد الناصر قاـ
انكر السادات بتنحيتو عف منصبو كاعتقمو مع رفاقو في انقالب مايك عاـ ُُٕٗـ حيث تـ

سجنو بالقصر العيني مع زمالئو حتى عاـ ُُٖٗـ  ،ينظر  :سامي شرؼ  ،سنكات مع
جماؿ عبد الناصر  ،ج ُ  ،ط ِ  ،المكتب المصرم ،القاىرة ، َُِْ ،ص ِٓ. ِٔ -

(ٕٗ) انكر السادات  :كلد محمد انكر السادات في ِٓ كانكف االكؿ عاـ ُُٖٗـ  ،كعاش
فترة مف حياتو في ضنؾ كفقر الى حد عاـ ُِٓٗـ كلـ تكف لديو ىناؾ فرحة تسعد قمبو إال
عندما تزكج جيياف تمؾ الفتاة الجميمة التي تصغر منو بحكالي عشريف سنة كالتي ترؾ مف
أجميا زكجتو االكلى كبناتو الثالثة  ،كدخؿ فيما بعد الى الكمية الحربية في عاـ ُّٖٗـ

كتخرج برتبة مالزـ ثاني ثـ شارؾ مع الضباط االحرار في عاـ ُِٓٗـ  ،بقيادة جماؿ عبد
الناصر كأصبح رئيسان لمصر عاـ َُٕٗـ  ،ينظر  :محمد متكلي  ،السادات كالحرس
الحديدم ،مجمة أنباء االسبكع  ،ال يكجد عدد  ٗ ،شباط ُٖٗٗ ،

صَِ ؛ جريدة

االىراـ ،مصر ،السنة َُْ ،العدد ِِِّٕ َُ ،أذار ُٖٕٗ  ،صُ ؛
FCO،39/1205،Leading Personalities in Egypt No. NAU .1 /7 North
African، H.M.Diplomati service،1972، p73 .
(َٖ) محمد فكزم  :كىك رئيس ىيئة أركاف حرب القكات المسمحة المصرية  ،كلد محمد
فكزم في عاـ ُُٓٗـ في شماؿ مصر في مدينة المنكفية حيث عاش كتربي فييا  ،ينتمي
الى قرية الشاسبكغ الشركسية  ،ثـ أشتغؿ فيما بعد مدرسان بالكمية الحربية المصرية  ،كأثناء
قياـ حرب حزيراف عاـ ُٕٔٗـ  ،أصبح رئيسان لألركاف في الجيش المصرم  ،حيث قاـ

الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر كىك القائد االعمى لمجيش بتنصيبو أك تعينو كزي انر

لمحربية عاـ ُٖٔٗـ  ،تكفي في ُٔ شباط عاـ َََِـ ،لممزيد ينظر  :فيصؿ حبطكش،
أعالـ الشراكسة  ،مؤسسة خكست لإلعالف  ،االردف  -عماف  ، ََِٕ ،صُّٔ .

(ُٖ)المستشار الدمرداش العقالي  ،المصدر السابؽ  ،ص َُِ ػ ُِِ .
(ِٖ) محمكد جامع  :كلد عاـ ُِّٗ في كفر السادات في محافظة المنكفية بمصر كاف
مف اصدقاء انكر السادات بحكـ القرابة التي تربطيما معان  ،اذا كاف احد االعضاء الجياز
السرم في جماعة االخكاف المسمميف ،ترؾ الجماعة عاـ ُْٓٗـ  ،درس الطب كتخرج طبيان

مختصان في االمراض الجمدية بطنطا  ،كما يعد مف العناصر الميمة في الحككمة المصرية
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إذ يعد حمقة كسط بيف السادات كقيادات االخكاف كقد عيف عضكان بمجمس الشكرل  ،يسكف
كيعمؿ في طنطا لمكقت الحالي  ،الؼ مجمكعة مف الكتب اىميا كعرفت السادات كقاؿ في

مقابمة معو تـ مع االستاذ احمد سميماف بانو سكؼ يصدر كتاب اسمو كعرفت مبارؾ  ،كقاؿ
انو سكؼ يتـ تأليفو كنشره  ،ينظر المكقع االلكتركني :
؛http://almaktabalmasry.com/Author.asp?AuthorID=163
ضكء احمد سميماف جكدة مع الدكتكر محمكد جامع حديث عف الرئيس السابؽ محمد حسني

مبارؾ  ،ج ُ  ،ح َُُِ  ،تـ نشره عمى االنترنيت ُٓ . َُُِ / ّ /
(ّٖ)المستشار الدمراش العقالي  ،المصدر السابؽ  ،ص ُِّ .
(ْٖ)المصدر نفسو  ،ص ُِٓ – ُِٔ .
(ٖٓ)المصدر نفسو . ُِٕ ،

(ٖٔ)خيرت الشاطر  :كلد في محافظة الدقيمية عاـ َُٓٗ  ،كبدأ نشاطو السياسي في سف
مبكرة  ،في عاـ ُْٔٗ انضـ إلى تنظيـ الشباب االشتراكي ليغير مساره عاـ ُٕٔٗ بفعؿ
ىزيمة الخامس مف حزيراف إلى االتجاه اإلسالمي  ،اعتقؿ لممرة األكلى عاـ ُٖٔٗ كىك
طالب بكمية اليندسة عمى خمفية اشتراكو بمظاىرات الطمبة رفضا لممحاكمات التي أقاميا
عبدالناصر عمى خمفية اليزيمة العسكرية  ،فصؿ مف كظيفتو في الجامعة عاـ ُٕٗٗ كلـ

يتعرض لالعتقاؿ إنما سافر خارج مصر تفاديا لمسجف  ،تدرج في المياـ السياسية في تنظيـ
اإلخكاف حتى كصؿ اآلف إلى منصب نائب المرشد كىك رىف االعتقاؿ منذ انقالب الرئيس
عبد الفتاح السيسي عاـ َُِّ كلحد اآلف  ،يكصؼ بأنو رجؿ الجماعة القكم الذم يخافو
العسكر  .ينظر :بكابة الحرية كالعدالة  ،مكقع عمى االنترنت Freedom and justice
gate.com

(ٕٖ)عصاـ العرياف :كلد عصاـ الديف محمد حسيف العرياف في الجيزة عاـ ُْٓٗـ  ،درس
كتعمـ فييا التحؽ بكمية الطب كتخرج منيا طبي بشرم  ،حيث تـ تعينو فيما بعد اميف عاـ
مسا عدة نقابة االطباء العامة  ،ظيرت لديو ميكؿ اخكاني في بداية االمر  ،لذلؾ سعى الى
تشكيؿ تنظيـ كعقده اجتماعات مع العناصر الذيف اعمنكا انضماميـ لتنظيمو كفي
االجتماعات ذكر اف الغرض مف انشاء ىذا التنظيـ ىك اقامة دكلة اسالمية حيث اكد اف

االنضماـ إلى ىذا التنظيـ يعتبر جيادان في سبيؿ اهلل لتمكيف ديف اهلل في االرض  ،حسب ما

ذكر ىك  ،كما تـ اختياره مف بيف اعضاء التنظيـ في تكلى االشراؼ عمى االنتخابات التي
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جرت في الجيزة حيث فاز بالعضكية باعتباره ممثالن لمتنظيـ في الجيزة  ،إضافة إلى ما تقدـ

تـ اختياره بميمة بالعناصر التي تـ اختياره لمجماعة كاقناعيـ باالنضماـ إلى صفكؼ التنظيـ
االخكاني  ،ينظر  :جماؿ البدرم  ،السيؼ االخضر  ،ط ُ  ،دار قباء لمنشر كالتكزيع ،

القاىرة  ، ََِِ ،صَِٕ .َِٖ -

(ٖٖ) جميؿ السيد عبد الجكاد  ،المصدر السابؽ  ،صُْ ؛ درية شرؼ الديف  ،السياسة
كالسينما في مصر ُُٔٗ  ، ُُٖٗ -طُ  ،دار الشركؽ ،د .ـ  ، ُِٗٗ ،صُُّ؛
سممى عدناف كآخركف  ،اتفاقية كامب ديفيد معاىدة السالـ المصرية  -االسرائيمية كمكقؼ
دكؿ الخميج العربي منيا ُٕٓٗ  ، ُِٗٗ -مجمة المستنصرية لمدراسات العربية كالدكلية،

بحث منشكر  ،العدد ّٕ  ، َُِّ ،صّٕ .

(ٖٗ)صباح ياسر لفتة  ،انكر السادات دراسة تاريخية  ،طُ  ،دار الفرات لمطباعة في
الحمة ،العراؽ  -بابؿ  ، ََِٗ ،صََِ  َُِ -؛ جريدة االىراـ  ،مصر ،السنة َُُ،
العدد ِِّٓٗ  ُّ ،أيار ُٕٓٗ  ،صّ .
(َٗ) شاكر ضيداف جابر السكيدم  ،محمد انكر السادات دراسة تاريخية في السياسة

الداخمية ( َُٕٗ  ، ) ُُٖٗ -أطركحة دكتكراه ( غير منشكرة )  ،كمية اآلداب  -جامعة
البصرة  ، ََِٗ ،صْٖ .

(ُٗ)فتحي فيمي ،السادات عمى طريؽ عبد الناصر ،ط ٓ  ،مطابع دار الشعب  ،القاىرة ،
ُِٕٗ  ،صُٗ.

(ِٗ) محمد حسنيف ىيكؿ  ،خريؼ الغضب  ،المصدر السابؽ  ،صْٗ .
(ّٗ) محمد عبد السالـ الزيات  ،السادات القناع كالحقيقة  ،تقديـ فؤاد مرسي ،كتاب االىالي
رقـ ُٖ  ،شركة االمؿ لمطباعة كالنشر  ،القاىرة  ، ُٖٗٗ ،صُُُ .
(ْٗ)جميؿ السيد عبد الجكاد  ،المصدر السابؽ  ،ص ُْ .

(ٓٗ)صالح سالـ زرنكقة  ،انماط انتقاؿ السمطة في الكطف العربي ( منذ االستقالؿ كحتى
بداية ربيع الثكرات العربية )  ،ط ٖ  ،مركز الكحدة العربية  ،د .ـ  ، َُِٓ ،ص ُِّ .
(ٔٗ) حسف بكر أحمد  ،العالقات المصرية االمريكية مع تحكؿ القرف العشريف  ،ط ُ ،
مركز المحركسة لمنشر كالخدمات الصحفية كالمعمكمات  ،د .ـ  ، ََِٔ ،صٕٕ ؛ رياض
الصيداكم  ،ىيكؿ كالممؼ السرم لمذاكرة العربية  ،مكتبة مدبكلي  ،القاىرة  ،د .ت ،

صُِٔ .
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(ٕٗ) صالح سالـ زرنكقو  ،المصدر السابؽ  ،ص ُِِ ػ ُِّ.
(ٖٗ) أبراىيـ محمد سيؼ  ،سياسة مصر الخارجية لمقضية الفمسطينية مف الحكـ الممكي
الى الربيع العربي ( ُُٕٗ  ، ) َُِّ -رسالة ماجستير ( غير منشكرة )  ،معيد أبراىيـ

أبك لغد لمدراسات الدكلية  -جامعة بيزرنت  ،فمسطيف  ، َُِٓ ،صَٓ ؛ شاكر ضيداف
جابر السكيدم  ،محمد انكر السادات دراسة تاريخية  ،...المصدر السابؽ  ،صْٓ .
(ٗٗ) ػمراكز القكل  :تسمية اطمقيا جماؿ عبد الناصر عمى عبد الحكيـ عامر كشمس بدراف
كصالح نصر كذلؾ بعد انتحار عبد الحكيـ عاـ ُٕٔٗـ  ،ككصفيـ بقكلو " ىذه المراكز
التي ظمت جاثمة فكؽ الصدر سنة بعد سنة تتحكـ بأقدار الناس كتزرع الخكؼ فييـ كتعطؿ
العدالة كتشيع الحقد كتذيؽ الناس ألكاف التعذيب كالقير بما ال طاقة ليـ  ،ينظر  :عبير
خميؿ المسعكدم  ،سياسة الكاليات المتحدة االمريكية كاالتحاد السكفيتي مف الصراع المصرم
 -االسرائيمي ( َُٕٗ ػ ُُٖٗ)  ،رسالة ماجستير ( غير منشكرة )  ،كمية التربية  -جامعة

بابؿ  ، َُُِ ،ص ٓٓ . ٓٔ -
(ََُ) محمكد فكزم  :كلد عاـ ََُٗ في شير ايمكؿ بمحافظة المنكفية في قرية شبرابخكـ
كىك مف اصؿ شركي  ،درس االبتدائية في احد المدارس الكاثكليكية  ،حيث كاف متفكقان في

دراستو بعد اتماـ المرحمة االبتدائية انتقؿ لمثانكية العامة كبعد تخرجو التحؽ بجامعة الممؾ

فاركؽ في كمية الحقكؽ كفي عاـ ُِّٗـ حصؿ عمى الشيادة منيا  ،ثـ سافر الى بريطانيا
إلكماؿ دراستو حيث حصؿ عمى الماجستير مف جامعة ليفربكؿ  ،ثـ سافر فيما بعد الى
امريكا لنيؿ شيادة الدكتكراه كحصؿ عمى شيادة القانكف الجنائي مف جامعة ككلكمبيا
االمريكية  ،كبعد اف عاد إلى مصر تـ تعينو معاكنان لمنيابة عاـ ُِٔٗـ  ،كتكلى مناصب
سياسية اخرل حيث عيف عاـ ُِٕٗـ نائب قنصؿ في القنصمية المصرية بنيكيكرؾ  ،كفي

عاـ ُّٔٗـ تـ تعينو قنصالن لمقنصمية المصرية في الياباف كىناؾ تعمـ اليابانية  ،كفي

الخارج تكلى عدة مناصب سياسية ٌ ،إال انو عيف عاـ ُِٓٗـ قنصالن لمصر في بريطانيا،
ير لمخارجية المصرية ككاف يبمغ
كلـ سيتمر فترة طكيمة حيث عاد الى مصر حيث عيف كز ان

مف العمر ِٓ عامان  ،كبعد ذلؾ تكلى عدة مناصب سياسية اخرل خالؿ فترة عبد الناصر ،

لكنو عيف فيما بعد مف قبؿ السادات رئيسان لمكزراء كتكلى ميامو مف َِ تشريف االكؿ حتى

ُٖ تشريف الثاني َُٕٗـ  ،ثـ تكلى مرة اخرل مف ُٖ تشريف الثاني حتى ُْ أيار
ُُٕٗـ  ،ثـ تكلى منصبو لممرة الثالثة مف ُْ أيار حتى ُٗ أيمكؿ كاخي انر مف ُٗ أيمكؿ
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حتى ُٔ كانكف الثاني ُِٕٗـ  ،كقد اعتزؿ السياسة فيما بعد  ،تكفي عاـ ُُٖٗـ،
ينظر :ياسميف محمكد عبد جاسـ  ،محمكد فكزم كدكره السياسي كالدبمكماسي في مصر
حتى عاـ ُْٕٗـ  ،رسالة ماجستير ( غير منشكرة )  ،كمية اآلداب  -جامعة بغداد،
َُِٔ .

(َُُ) عثماف احمد عثماف  :كىك ميندس كمقاكؿ مصرم كلد في العريش بمصر حيث
درس اليندسة في جامعة القاىرة كتخرج ميندسان مدنيان كىك مؤسس شركة المقاكلكف العرب -
عثماف كشركاؤه عاـ ُْٗٗـ كىي مف اضخـ الشركات في الكطف العربي حيث تـ تعينو

كزي انر لألعمار كاالسكاف في عيد السادات عاـ ُّٕٗـ كما عيف معو كزير تكلى الك ازرة فيما

بعد كىك الدكتكر عبد الحميد حسف  ،ينظر  :محمد الجكادم  ،الكزراء كرؤسائيـ  -نكابيـ -

تشكيالتيـ كمسؤلياتيـُِٓٗ  ، ُٕٗٗ -ط ِ  ،دار الشركؽ ،القاىرة  ، ُٕٗٗ ،صِٖ؛
عبد الكىاب الكيالي  ،المكسكعة السياسية  ،ج ْ  ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،
بيركت  ،د .ت  ،صُّ .
(َُِ) صالح سالـ زرنكقة  ،المصدر السابؽ  ،ص ُِّ ؛ حسيف سميماف فريد عبد
الفتاح ،إشكالية العالقة بيف التيارات السمفية كجماعة االخكاف المسمميف كأثرىا عمى عممية
التحكؿ الديمقراطي في مصر  ،رسالة ماجستير ( غير منشكرة )  ،كمية الدراسات العميا -
جامعة النجاح الكطنية في نابمس  ،فمسطيف  ، َُِْ ،ص ّّ .
(َُّ)حمادة أماـ  ،مخابرات الجماعة  ،ط ُ  ،كنكز لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة ، َُِّ ،
ص ُّٓ ؛ سعد الديف الشاذلي  ،مذكرات حرب اكتكبر  ،د .ف  ،د .ـ  ،د .ت  ،صٗٓ .

(َُْ) ػمحمد حسنيف ىيكؿ  :كلد محمد حسنيف ىيكؿ عاـ ُِْٗ  ،كىك كاتب صحفي
كمحرر جريدة االىراـ بدأ حياتو الصحفية مراسالن لدل مجمة ركز اليكسؼ لكف في عاـ
ُْٓٗـ  ،التحؽ بصحيفة اخبار اليكـ كبرز اسمو الصحفي بعد الحرب المصرية االسرائيمية
التي حدثت عاـ ُْٖٗـ  ،كبدأت عالقتو بالرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر في حصار
الفالكجة  ،كفي عاـ َُٕٗـ عمؿ كزي انر لألعالـ ثـ تـ تعيينو رئيسان لتحرير جريدة االىراـ ،
كاستقاؿ بعد كفاة جماؿ عبد الناصر تكفي عاـ َُِٔ  ،ينظر  :ممؼ العالـ العربي  ،الدار
العربية لمكثائؽ  ،سير كتراجـ  ،ـُ  ،َُْٗ /رقـ الكثيقة  ِ ، ُُٓٗ ،كانكف الثاني
ُٕٗٗ .
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(َُٓ)الميثي ناصيؼ  :كلد الميثي ناصؼ عاـ ُِِٗـ  ،في مصر حيث يعد مؤسس
الحرس الثكرم المصرم  ،كأحد الضباط الكبار الذيف ساعدكا عبد الناصر في التخمص مف

مراكز القكل كاقصائيـ مف مناصبيـ كبقى في منصبو كقائد لمحرس الثكرم  ،لكنو طمب مف
السادات اعفاءه عند ىذا المنصب ألنو كاف يرل اشياء تثيره كلـ يكافؽ عمييا فطمب مف
السادات اعطاؤه منصب اخره لذلؾ عينو سفي انر لمصر في اليكناف  ،لكف قبؿ ذىابو الى

اليكناف ذىب لبريطانيا لغرض العالج ،تكفي عاـ ُّٕٗـ في ظركؼ غامضة ،حيث اشارت
ابنتو ىدل باف ابييا قد قتؿ اثناء تكاجدىـ في بريطانيا كقالت اف ابيو القى مف شرفة الشقة

الذيف كانكا يقطنكف بيا في الطابؽ الحادم عشر في بناية ستكارتتاكر كقالت اف ىناؾ ادلة
مادية تكجد لدييا باف كالدىا قد قتؿ كلـ ينتحر لكنيا لـ تفصح عنيا خكفان عمى المصالحة

العامة حسب قكليا  ،كأشارت ايضان اف ىناؾ رائحة غريبة قد شمتيا مع كالدتيا كقالت اثناء
المقاء مع استاذ كائؿ عمى قناة دريـ انو كاف مخدر لكنيا كانت صغيرة في ذلؾ الكقت كلـ

تعرفو  ،كما اكضحت اف ىناؾ دخاف كاف يصاحب ىذه الريحة ككاف الميثي اثناء ىذا الكقت
يستحـ كبينت انيا نامت في بالككف الشقة كاشارت اف ابيو قد اخذ مف الحماـ كالقكه مف
الشقة كسقط عمى االرض كتكفي في الحاؿ في صباح يكـ ِْ أغسطس  -اب ُّٕٗـ ،
ينظر  :يكتيكب  ،نجمة الميثي ناصؼ تكشؼ حقيقة قتمو  ،حقمة مع االستاذ كائؿ عمى قناة
دريـ  ،تـ نشره عمى االنترنيت ٓ . َُِْ / ْ /

(َُٔ) عادؿ حمكدة  ،عبد الناصر كاسرار المرض كاالغتياؿ  ،الدار العربية لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،القاىرة  ،د.ت  ،صُُّ .
(َُٕ) نغـ أكرـ عبد اهلل الجميمي  ،العالقات السياسية الميبية  -المصرية ( ُٗٔٗ -
ُُٖٗ )  ،أطركحة دكتكراه ( غير منشكرة) ،الدراسات السياسية

كالدكلية  -الجامعة

المستنصرية  ، ََِٔ ،صْٕ ؛ جميؿ مطر زياد حافظ كأخركف  ،رياح التغير في الكطف
العربي حمقات نقاشية عف مصر -

سكريا  -المغرب  ،ط ُ  ،مركز دراسات الكحدة

العربية  ،بيركت  ، َُُِ ،صُٖ ؛ سيد زىراف  ،الناصرية االيدلكجية كالمنيج  ،ط ُ ،
مركز الحضارة العربية لألعالـ كالنشر  ،مصر  -الجيزة  ، ُٖٗٗ ،صُِِ .

(َُٖ) لطفي الخكلي ،مدرسة السادات السياسية كاليسار المصرم ،منشكرات العالـ العربي،
باريس  ،د .ت  ،صٕٕ .
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(َُٗ)حركة التصحيح  :كىي تسمية أطمقت عمى االحداث التي كقعت في مصر خالؿ
شير أيار عاـ ُُٕٗـ  ،عندما قاـ الرئيس السادات بتصفية المعارضيف لسياستو
كمناصريف لمسياسة عبد الناصر المعركفيف بالتمسؾ بو كبكالئيـ لالتحاد السكفيتي  ،ينظر :
عبير خميؿ أبراىيـ المسعكدم  ،المصدر السابؽ  ،صٗٔ .

(َُُ) صالح سالـ زرنكقو  ،المصدر السابؽ  ،صُِّ .
(ُُُ)جريدة االىراـ  ،مصر  ،السنة َُُ  ،العدد ُِّْٓ  ُٖ ،كانكف االكؿ ُٕٓٗ ،
صٕ ؛ جريدة االىراـ ،مصر ،السنة َُُ  ،العدد ِِّٗٗ  ُٕ ،أيار ُٕٓٗ  ،صُُ .
(ُُِ) نبيؿ راغب  ،أنكر السادات رائد لمتأصؿ الفكرم  ،دار المعارؼ  ،مصر  -القاىرة ،
ُٕٓٗ  ،صُِٗ .

(ُُّ) مجمة فمسطيف الثكرة  ،العدد ُُٔ  ، ُٕٗٓ ،صِْ ؛ جبراف شامية  ،سجؿ العالـ
العربي  ،دار االبحاث لمنشر  ،بيركت  ، ُْٕٗ ،صُٖٔ .
(ُُْ) اتفاقية سيناء  :كىي االتفاقية التي عقدت بيف الجانب االمريكي برئاسة ىنرم
كسينجر كالجانب المصرم في َُ ايمكؿ عاـ ُٕٓٗـ  ،برئاسة السادات مف اجؿ رفع حظر
البتركؿ عف امريكا كفي اليكـ التالي زار كسينجر القاىرة كزىار ايضان سكريا  ،كتـ بعد تمؾ
الزيارات كقؼ اطالؽ النار بيف الطرفيف االسرائيمي كالمصرم كما تـ ايضان عقد اتفاقية النقاط

الست  ،لممزيد ينظر  :عمر فيصؿ محمكد  ،العالقات المصرية – االسرائيمية ( َُٕٗ -

ُُٖٗ )  ،رسالة ماجستير ( غير منشكرة )  ،كمية اآلداب  -جامعة المكصؿ ، َُُِ ،

صُٗ . ّٗ -

(ُُٓ)جريدة االىراـ  ،مصر  ،السنة التاسعة كالتسعكف  ،العدد  ُٖ ، َُّٕٓ ،أيار
ُّٕٗ ،صْ ؛ محمد عبد الفتاح ابك الفضؿ ،تأمالت في ثكرات مصر عمى ضكء قراءات
تاريخية ثكرة ِّ يكليك ُِٓٗ ،ج ِ  ،الييئة المصرية لمكتاب  ،د .ـ  ، ُٗٗٓ ،صّٓ؛
حمادة حسني  ،عبد الناصر كالتنظيـ الطميعي السرم  ،تقديـ ىاشـ السالمكني  ،ط ُ،

مكتبة بيركت  ،القاىرة  ، ََِٖ ،صِٗ .
(ُُٔ) ليمى عبد المجيد  ،حرية الصحافة بيف التشريع كالتطبيؽ ُِٓٗ  ، ُْٕٗ -الدار
العربي لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة  ،صَُٖ .
(ُُٕ) كجيو اباظة  :كلد عاـ ُُٕٗـ في قرية كفر ابك شحاتو  ،بدأ حياتو الدراسة في

كتائب القرية التي كاف تعميميا قائما عمى اساس تحفيظ القراف لمطالب  ،لكف انتقؿ فيما بعد
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إلى مدرسة االلفي االبتدائية ككاف أكؿ أخكتو قد دخؿ الى مدرسة حككمية إذ تعمـ الحساب
كالقراءة كالكتابة في كتائب القرية قبؿ انتقالو لممدرسة االبتدائية كعند تخرجو منيا التحؽ

بمدرسة الزقازيؽ الثانكية كفي ىذه المرحمة بدأ تكجيو نحك السياسة إذ اتنمى إلى حزب مصر

الفتاة المتطرؼ  ،فخالؿ عاـ ُِّٗـ قاد مظاىرة ثانكية الزقازيؽ حيث تـ اعتقالو مع
إف اقاربو في الزقازيؽ قد تدخمكا كأفرج عنو كتـ كؿ ذلؾ دكف عمـ اسرتو  ،كما
زمالئو ٌإال ٌ
عارض معاىدة عاـ ُّٔٗـ  ،ألنو يعتقد أنيا سكؼ تعمؿ عمى ترسيخ االستعمار في

مصر ،بعد انتياء مرحمتو الثانكية التحؽ بكمية الحربية كتخرج منيا في عاـ ُّٖٗـ  ،كبعد
ذلؾ التحؽ بكمية الطيراف كتخرج منيا حاصالن عمى شيادة البكالكريكس بعمكـ الطيراف في

ُّ أيار ُّٗٗـ  ،كبعد تخرجو مباشرة مف الكمية عيف في محطة الدخيمة الجكية
باإلسكندرية عاـ ُّٗٗـ  ،كمف ىنا عمؿ مع رفاقو عمى إنشاء تنظيـ سرم مف اجؿ محاربة

االستعمار  ،إذ لـ تستمر فترة طكيمة حيث أعمف تنظيمو لمضباط االحرار إذ كطد عالقتو بعبد
المطيؼ البغدادم  ،شغؿ مناصب سياسية كثيرة منيا عيف عاـ َُٔٗـ محافظان لمبحيرة حتى

عاـ ُٖٔٗـ  ،ثـ عيف محافظان لمقاىرة كاستمر في منصبو ىذا لمدة عاـ كامؿ حيث عمؿ

طكؿ فترة حياتو خادـ لمكطف كمخمصان لو  ،كفي عاـ َُٕٗـ تـ القاء القبض عميو كحكـ
عميو بالسجف كلـ يبقى طكيالن إذ أفرج عنو كتفرغ مف عاـ ُٕٔٗـ حتى كفاتو عاـ ُْٗٗـ

ألعمالو الخاصة  ،ينظر  :عبد اهلل إماـ  ،كجيو اباظة صفحات مف النضاؿ الكطني  ،تقديـ

محمد حسنيف ىيكؿ  ،ط ُ  ،دار الجياد  ،د.ـ  ، ُٗٗٓ ،صفحات متعددة .
(ُُٖ) محمد فكزم  ،مذكرات محمد فكزم كجيو يتذكر( الثكرة  -عبد الناصر -السادات )،
دار االىراـ لمنشر كالتكزيع  ،د .ـ  ، ُٖٗٗ ،صُٖ .

(ُُٗ)جريدة االىراـ  ،مصر ،السنة التاسعة كالتسعكف ،العدد ُّٗٔٓ  ُٕ ،أيار ُّٕٗ،
صْ ؛ جريدة االىراـ  ،مصر  ،السنة التاسعة كالتسعكف ،

العدد ُّٔٔٓ  ْ ،أيار

ُّٕٗ  ،صٓ .
(َُِ)جريدة االىراـ  ،مصر  ،السنة َُُ  ،العدد ِّّْٗ  َِ ،أب ُٕٓٗ  ،صٓ .
(ُُِ)جبراف شامية  ،سجؿ العالـ العربي ،مركز االبحاث لمنشر ،بيركت ، ُٗٔٔ ،

صٖٗٓ ؛ شاكر ضيداف جابر السكيدم ،محمد انكر السادات دراسة تاريخية  ،....المصدر
السابؽ  ،ص ٔٓ ؛ أنيس منصكر  ،مف اكراؽ السادات  ،طْ  ،دار المعارؼ  ،د .ف  ،د.
ـ  ،د .ت ،صُّْ . ُْٗ -
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(ُِِ) أحمد ياسيف االسطؿ  ،المصدر السابؽ  ، َُِْ ،صُُِ .
(123)FCO ، 39/ 968 ، North African Department ، Reports on
H. M .

NO. NAO 1/ 8

Political situation in U.A.R Screech
،Diplomatic service، May 1971 ، p 6 .

(ُِْ) محمد حماد  ،قصة الدستكر المصرم معارؾ ككثائؽ كنصكص  ،مكتبة جزيرة
الكرد ،القاىرة  ، َُُِ ،صّٖٔ .
(ُِٓ) ك ازرة الخارجية العراقية  ،جيكر جيؼ  ،تطكر التيارات السياسية كاالجتماعية في
مصر ،مجمة االقتصاد العالمي كالعالقات الدكلية مكسكك ،مركز البحكث كالمعمكمات /َُ ،
ِْْ  ، ُٖٗٓ / ُ / ُ ،صَِ .

(ُِٔ)حسيف عبد الرزاؽ  ،مصر في ُٖ  ُٗ -يناير دراسة سياسية كثائقية  ،ط ُ  ،دار
الكممة  ،د .ـ  ، ُٕٗٗ ،صِٕ .
(ُِٕ) محمد صادؽ :كلد محمد احمد صادؽ في ُْ تشريف االكؿ ُُٕٗـ  ،في محافظة
الشرقية بقرية القطاكية  ،درس االبتدائية كالثانكية ىناؾ  ،حيث التحؽ بالكمية الحربية بعد

تخرجو مف الثانكية كفي عاـ ُّٗٗـ  ،اصبح مالزـ ثاني  ،ذىب فيما بعد الى االتحاد
السكفيتي إلكماؿ دراستو ىناؾ حيث درس في اكاديمية فركنزه العسكرية ،بعد اكماؿ دراستو
في كمية االركاف تـ تعينو في المانيا الغربية حيث اصبح رئيس مكتب المخابرات مف عاـ
ُِٔٗـ كحتى عاـ ُْٔٗـ  ،عيف في الكمية الحربية المصرية كبير المعمميف بعد عكدتو
مف المانيا  ،كفي عاـ ُُٕٗـ  ،اصبح كزير لالنتاح الحربي  ،كفي عاـ ُُٗٗـ فارؽ
الحياة ،ينظر :فاطمة فالح جاسـ الخفاجي ،العالقات السياسية المصرية -التكنسية
(ُٔٓٗ  ،) َُٕٗ -اطركحة دكتكراه ( غير منشكرة )  ،كمية اآلداب  -جامعة ذم قار ،
َُِٔ  ،صَِٓ .

(ُِٖ) ممدكح سالـ  :سياسي مصرم كلد عاـ ُُٖٗ في مصر درس في كمية الشرطة
كتخرج منيا فعمؿ في جياز الشرطة كتدرج في العمؿ حتى تـ ترقيتو إلى رتبة لكاء  ،إذ قاـ
عبد الناصر اختياره بنفسو تكلى بعد ذلؾ عدة مناصب منيا محافظان ألسيكط عاـ ُٕٔٗـ ،

كمحافظان لإلسكندرية كاختير بعد ذلؾ كزي انر لمداخمية عاـ ُُٕٗـ كفي عاـ ُٕٓٗـ اختاره
السادات رئيسان لمكزراء كاختير فيما بعد عاـ ُٕٔٗـ رئيسان لمحزب الديمقراطي  ،تكفي عاـ
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ُٖٖٗـ  ،ينظر  :عبد الكىاب الكيالي  ،المكسكعة السياسة  ،ج ٔ  ،المؤسسة العربية
لألبحاث ،بيركت  ،د .ت  ،صُِّ .

(ُِٗ) قتيبة عبد اهلل عباس البدرم الحسيني  ،مصر كاسرائيؿ بيف المكاجية كالسالـ
(ُٕٔٗػ ػ ُٖٕٗ )  ،رسالة ماجستير ( غير منشكرة )  ،المعيد العالي لمدراسات السياسية
كالدكلية  -الجامعة المستنصرية  ، ََِٓ ،صُُٕ ؛ يكسؼ محمد عيداف الجبكرم،
التطكرات السياسية الداخمية في مصر َُٕٗ  ، ُُٖٗ -رسالة ماجستير( غير منشكرة )،

كمية التربية  -جامعة المكصؿ  ، ََِْ ،صّْ .

(َُّ)عصمت سيؼ الدكلة ،االحزاب السياسية كمشكمة الديمقراطية في مصر  ،دار
الميسرة  ،بيركت  ،د .ت  ،صُِٗ .
(ُُّ)سعد الديف الشاذلي  :كىك قائد عسكرم مصرم كلد عاـ ُِِٗ في قرية شبراتنا في
محافظة الغربية  ،تعمـ في مدرسة بسيكف كبعد اف اكمؿ دراستو االبتدائية ذىب الى القاىرة
كاتـ مرحمة المتكسطة كاالعدادية فييا عمؿ رئيس لألركاف الجيش خالؿ الفترة الممتدة ما
بيف(ُُٕٗ –ُّٕٗ ) ـ  ،حيث يعد ميندس اليجكـ عمى خط بارليؼ في حرب ُّٕٗـ ،
كقد عمؿ ايضان اميف عاـ جامعة الدكؿ العربية لشؤكف العسكرية كما يعد مؤسس اكؿ فرقة
مضالت في مصر تكفي عاـ َُُِ ـ  ،ينظر  :كتاب غالي جبار الجبكرم  ،سعد الديف

الشاذلي كدكره العسكرم كالسياسي في مصر حتى عاـ ُِٗٗ  ،رسالة ماجستير (غير

منشكرة )  ،كمية التربية  -جامعة القادسية . َُِّ ،
(ُِّ) قتيبة عبد اهلل عباس البدرم الحسيني  ،المصدر السابؽ  ،صُٖٔ . ُٔٗ -
(ُّّ) احمد طعيمو ،شاىد حؽ صراع السمطة ( نجيب  -عبد الناصر  -عامر -
السادات )  ،د .ف  ،د .ـ  ،د .ت  ،صَُٗ .

(ُّْ)حساـ تماـ  ،االخكاف المسممكف سنكات ما قبؿ الثكرة  ،ط ُ  ، ََُِ ،ط ِ ،
َُِّ  ،د  .ف  ،د .ـ  ،صَّ .
(ُّٓ) محمد شريؼ بسيكني كمحمد ىالؿ  ،الجميكرية الثانية في مصر  ،ط ُ  ،دار
الشركؽ  ،القاىرة  ، َُِِ ،صُِٓ ؛ ضياء الديف داككد  ،مذكرات ضياء الديف داككد

سنكات عبد الناصر اياـ السادات  ،ط ُ  ،دار الخياؿ  ،د .ـ ، ُٖٗٗ ،

صُِّ ؛

غالي شكرم ،الثكرة المضادة في مصر ،ط ُ  ، ُٕٖٗ ،ط ِ  ، ُّٖٗ ،كتاب االىالي
رقـ ُٓ  ،د .ـ  ،صٔٓ ؛ عمر الميثي  ،المصدر السابؽ  ،صٖٔ .
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(ُّٔ) طارؽ رضكاف  ،عاـ الحسـ كالسادات كالناس مصر ُٕ  ،الييئة المصرية لمكتاب ،
د .ـ  ، َُِِ ،صُّّ .
(ُّٕ) سايماف عبد اهلل حمكد  ،االتحاد االشتراكي كدكره السياسي في مصر ( ُِٔٗ -
ُٕٔٗ )  ،رسالة ماجستير ( غير منشكرة )  ،كمية التربية بنات  -جامعة بغداد ، ََِٖ ،

صُِٖ .

(ُّٖ) طمعت رميح  ،الكسط كاالخكاف  ،مركز يافا لمدراسات كاالبحاث  ،القاىرة  ،د .ت ،
صُِٕ ؛ جريدة االىراـ  ،السنة َُُ  ،العدد ِِّٕٖ  ُّ ،أب ُٕٓٗ  ،صٓ .
(ُّٗ) محمد فريد شيدم  ،اليسار المصرم ك مكقعو مف حركة االحداث  ،مجمة دراسات
عربية  ،السنة التاسعة  ،العدد ٕ  ،أيار ُّٕٗ  ،ص ْ .

(َُْ) ىالة سيد مصطفى  ،النظاـ السياسي كاستراتيجيات التعامؿ مع الحركات االسالمية
المعارضة دراسية لحالة مصر ( َُٕٗ  ، ) ُٖٗٗ-أطركحة دكتكراه ( غير منشكرة ) ،
كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية  -جامعة القاىرة  ، ُْٗٗ ،صُُٔ .
(ُُْ) سامح نجيب  ،المصدر السابؽ  ،صٕٕ .

(ُِْ) محمد الصركم  ،االخكاف المسممكف في سجكف مصر ُِْٗ  ، ُْٕٗ -دار
النشر كالتكزيع االسالمية  ،د .ـ  ، ََِٔ ،صُٕٗ .
(ُّْ) مصطفى حامد  ُٓ ،طمقة في سبيؿ اهلل ( حكادث المجاىديف العرب في افغانستاف
ُٕٗٗ  ، )ََُِ -الكتاب االكؿ  ،سمسمة كتب مف أدب المطاريد  ،د .ـ  ،د .ت ،

صِِ ؛ عبد المنعـ منيب  ،دليؿ الحركات االسالمية  ،مكتبة مدبكلي  ،القاىرة ، ََُِ ،
صّٔ ؛ جبراف شامية  ،سجؿ العالـ

العربي  ،دار االبحاث كالنشر  ،بيركت ، ُْٕٗ ،

صُّٔ .
(ُْْ) فؤاد زكريا  ،الحقيقة كالكىـ في الحركة االسالمية المعاصرة  ،ط ُ  ،دار الفكر
لمدراسات كالنشر كالتكزيع  ،د .ـ  ، ُٖٗٔ ،صٖٔ .

(ُْٓ)عبد الغني عماد  ،المصدر السابؽ  ،صِٔٔ .
(ُْٔ) فتحي رضكاف  ،أسرار حككمة يكليك يركييا ضياء الديف بيبرس  ،مكتبة مدبكلي ،
القاىرة  ،د .ت  ،صٗ .
(ُْٕ) جميؿ السيد عبد الجكاد  ،المصدر السابؽ  ،صٓٓ .
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(ُْٖ) عكني صادؽ  ،اصبح السادات جدير ثقة الغرب  ،مجمة الطميعة  ،مصر  ،السنة
السادسة عشر  ،العدد ّٔٓ  ، ُٕٗٔ ،صُٗ .

(ُْٗ) صالح زىراف الديف ،الحركات كاالحزاب االسالمية كفيـ االخر ،ط ُ ،دار الساقي،
د .ـ  ، َُِِ ،صِّٔ – ِْٕ .
(َُٓ)ىدير عماد محمد محمد ندا  ،اتجاىات المكاقع االخبارية نحك العالقة بيف المجمس
العسكرم كاالخكاف المسمميف بعد ثكرة ِٓ يناير  ،رسالة ماجستير ( غير منشكرة )  ،كمية

اآلداب  -جامعة المنصكرة  ، َُِٔ ،صُٖٓ .

(ُُٓ)عبد المنعـ شميس ،انكر السادات سيرة بطؿ حر ركح مصر ،د .ف  ،د .ـ، ُْٕٗ ،
صٕٗ .
(ُِٓ) صالح زىراف الديف  ،المصدر السابؽ  ،ص ِْٕ ؛ ىالة السيد مصطفى ،المصدر
السابؽ  ،ص ُُٖ .

(ُّٓ) محمد حامد ابك النصر،حقيقة الخالؼ بيف االخكاف المسمميف كعبدالناصر  ،د .ف ،
القاىرة  ، ُّٗٗ ،ص َُٔ.
(ُْٓ) المصدر نفسو  ،ص َُٕ .
:Popular
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(ُٔٓ) الشيخ القرضاكم  :كىك عبد اهلل يكسؼ القرضاكم كلد في المحافظة الغربية عاـ
ُِٔٗ في مصر فقد ترأس االتحاد العالمي لعمماء المسمميف كالقيادم الشيير بالتنظيـ
الدكلي لإلخكاف المسمميف  ،كما يعتبر المنظر االكبر لإلخكاف المسمميف كلديو مؤلفات كثيرة
تحمؿ اسمو تقريبا َُِ مؤلفان مف الكتب ككذلؾ قصائد شعرية فضالن عف الفتاكم كقد ترؾ
مصر منذ فترة طكيمة ليستقر في الدكحة العاصمة القطرية  ،ينظر  :حمدم رزؽ  ،المصدر

السابؽ  ،صُٖٓ.
(ُٕٓ) محمكد جامع  ،عرفت السادات  ،مكتبة مدبكلي  ،القاىرة  ، ََُِ ،ص ُِِ .
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(ُٖٓ)عمر التممساني  :كىك عبد الفتاح بف عبد القادر مصطفى التممساني كيعد ثالث
مرشد لمجماعة االخكاف المسمميف ترجع اصكلو الى تممساف في الجزائر كلد في القاىرة عاـ
َُْٗـ  ،بشارع حكش قدـ بالغكرية ككاف ابكه كجده عامميف في تجارة االحجار الكريمة
كاالقمشة  ،إذ كاف جده سمفي النزعة حيث تأثر كثي انر بالحركة الكىابية كبمحمد عبد الكىاب
حيث طبع الكثير مف كتب عبد الكىاب فيذا الجك ىيئ لعمر التممساني االبتعاد عف البدع إذ
تمقى دراستو االبتدائية في مدارس الجمعية الخيرية اما االعدادية فقد درس في المدرسة
اإلليامية بعد اف تخرج منيا التحؽ بكمية الحقكؽ كبعد التخرج منيا عاـ ُّّٗـ اتخذ لو
مكتبان في شبيف القناطير حيث انضـ لمجماعة ككاف اكؿ محامي ينضـ لإلخكاف المسمميف
كيكقؼ كؿ جي ده كعممو لمدفاع عف الجماعة  ،حيث كاف مف المقربيف لحسف البنا حتى انو
يصحبو معو في سفراتو كجكالتو داخؿ القطر كيستشيره في امكر كثيرة  ،حيث تزكج كىك
اليزاؿ طالبان في الثانكية كقد ماتت زكجتو عاـ ُٕٗٗـ بعد عشرة دامت اكثر مف نصؼ
قرف تقريبان كقد رزؽ منيا أربعة أكالد بنتيف ككلديف كىما عبد الفتاح كعابد  ،كما اف عممو لـ

يكف يشغمو عف القراءة كالمطالعة فقد قرء كثي انر عف الحديث كالتفسير كالسيرة كالفقو كالتراجـ

كالتاريخ  ،ينظر  :عبد اهلل عقيؿ سميماف العقيؿ  ،مف اعالـ الدعكة كالحركة االسالمية ،

تقديـ مصطفى مشيكر كآخركف  ،طّ  ،دار التكزيع كالنشر االسالمية  ،مصر  -القاىرة ،
ََِٓ  ،صُّ .
(ُٗٓ) كانت عالقة الجماعة بالنظاـ السعكدم ترجع إلى فترات قديمة منذ أياـ حسف البنا
حتى قبؿ فترات الصراع مع عبد الناصر  .فالكاضح اف ىناؾ تحكيؿ قد قدـ لإلخكاف مف

قبؿ النظاـ السعكدم ككاف ذلؾ التحكيؿ عبارة عف كتب بالعقيدة االسالمية أك عف طريؽ
عمؿ الكثير مف أفراد الجماعة في المممكة كالدكؿ الخميجية لكي يتـ تمكيؿ الجماعة داخؿ
مصر ،ينظر :جريدة المحرر ،لبناف  ،السنة الخامسة  ،العدد ُُٖٔ  ُّ ،ايار ُٕٔٗ ،

صِ ؛ محمد فريد شيدم  ،اليسار المصرم كمكقعو مف حركة االحداث  ،مجمة دراسات
عربية  ،السنة التاسعة  ،العدد ٕ المصدر السابؽ  ،صُٕ .
(َُٔ)ىشاـ مبارؾ  ،االرىابيكف قادمكف دراسة مقارنة بيف مكقؼ االخكاف كالجماعات
الجيادية قضية العنؼ ُّٖٗ  ، ُْٗٗ -د .ف  ،القاىرة  ، ُٗٗٓ ،صُُِ .
(ُُٔ) مارؾ ككرنيس  ،التاريخ السرم لتأمر بريطانيا مع االصكلييف  ،ترجمة كماؿ السيد ،

ط ِ  ،المركز القكمي لمترجمة ،

القاىرة  ، َُِْ ،صُٗٔ ؛ ريمكند كيمياـ بيكر ،
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اسالـ بال خكؼ ( مصر كاالسالميكف الجدد )  ،ترجمة منار الشكريجي  ،ط ِ  ،المركز
العممي لمدراسات السياسية  ،المممكة االردنية الياشمية  -عماف  ، ََِٗ ،صُِ .

(ُِٔ) محمد حسنيف ىيكؿ  ،خريؼ الغضب  ،المصدر السابؽ  ،ص ِِٕ .
(ُّٔ)المصدر نفسو  ،ص ِِٖ .
(ُْٔ) المصدر نفسو  ،ص ِِٗ

(ُٓٔ) عمر التممساني  ،مذكرات ال ذكريات  ،دار الطباعة كالنشر االسالمية  ،القاىرة ،
ُٖٓٗ  ،ص ُُّ .

(ُٔٔ) محمد حسني مبارؾ  :كلد محمد حسني مبارؾ في محافظة المنكفية شماؿ مصر
عاـ ُِٖٗـ  ،درس االبتدائية فييا  ،كبذلؾ تعميمو الثانكم ايضان كبعد تعميمو الثانكم التحؽ
بالكمية الحربية حيث تخرج منيا برتبة مالزـ في شباط عاـ ُْٗٗـ  ،ثـ انتسب بعد ذلؾ

إلى كمية الطيراف  .كبعد تخرجو منيا في عاـ ُْٓٗـ  ،في أذار عمؿ ضابط طيار كمقاتؿ
في العريش لمدة عامييف ثـ تـ نقمو عمؿ كمدرس حربي عندما تـ نقمو إلى مركز العريش
لمطيراف  ،كما قاـ ايضان بدكرة تدريبية في االتحاد السكفيتي بعد خدمتو التي استمرت ٕ

سنكات في الكمية كبعد ذلؾ ظير كطيار أكؿ مرة اخرل عاـ ُُٔٗـ  ،إلى االتحاد السكفيتي
لمتدريب عمى استعماؿ القنابؿ الثقيمة ككيفية قيادتيا كما اف رجع إلى بمده بعد اف مضى سنة

في كمية االركاف في االتحاد السكفيتي تـ تعينو قائدان الحد القكاعد الجكية المصرية  .كفي

ىذا الكقت تـ ترقيتو حتى اصبح عقيدان  ،كما تكلى مناصب عميا أخرل منيا اصبح مدي انر
لمطيراف الحربي عاـ ُٕٔٗـ  ،في تشريف الثاني كخالؿ الميمة التي تكليا في بغداد ،كما تـ

تعينو برتبة لكاء عاـ ُٗٔٗـ  ،كحصؿ عمى منصب رئيس اركاف السالح الجكم  ،ينظر:
ممؼ العالـ العربي  ،الدار العربية لمكثائؽ  ،سير كتراجـ  ،ـ  ، َُٗٔ / ُ -رقـ الكثيقة

ُِٔٔ  ٗ ،أيار ُٕٗٗ .
(ُٕٔ) محمد حسنيف ىيكؿ  ،خريؼ الغضب  ،المصدر السابؽ  ،ص ُُْ .
(ُٖٔ)المصدر نفسو  ،ص ُُٓ
(ُٗٔ) سيد سابؽ  :كلد سيد سابؽ عاـ ُُٓٗـ  ،في قرية اصطنيا مركز الباجكر في
محافظة المنكفية  ،حيث حفظ القرآف الكريـ كىك في التاسعة مف عمره  ،انتقؿ فيما بعد إلى

القاىرة ليعمؿ في رحاب االزىر الشريؼ فحصؿ عمى العالمية عاـ ُْٕٗـ  ،ثـ االجازة في
الشريعة االسالمية كبعد تخرجو عمؿ في التدريس بالمعاىد االزىرية كالكعظ في االزىر ،
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انتقؿ في الخمسينات إلى ادرة المساجد كالثقافة كالدعكة كاخر عمؿ في االكقاؼ كقد تعرض
لمتضيؽ االمني  ،فخرج إلى مكة المكرمة ليعمؿ استاذان بجامعة الممؾ بف عبد العزيز ثـ
استاذان لقسـ الشريعة ثـ عمؿ في قسـ الدراسات العميا بجامعة اـ القرل كحصؿ عمى العديد
مف الجكائز ابرزىا جائزة الممؾ فيصؿ لمدراسات االسالمية ككساـ االمتياز في مصر عف

كتابو فقو السنة حيث تأثر بالشيخ السبكي كتتممذ عمى يده حيث عرؼ بحبو لمسنة المطيرة
كتعمـ تدرسيا بيف اقرانو  ،حتى سمعو الشيخ حسف البنا في الثالثينات كخطابو بكتابو تمؾ
تدرس الدركس كاعدادىا لمنشر فكانت بدايتيا كتابو فقو السنة كالؼ مجمكعة مف الكتب منيا
مصادر القكة في االسالـ كالربا كالبديؿ حيث تتممذ عمى يده كككبة مف العمماء منيـ يكسؼ
القرضاكم كالدكتكر عبد الستار فتح اهلل سعيد كما عد سيد سابؽ صاحب ثكرة عمـ الفقو إلى

جانب حبو لمجياد في سبيؿ اهلل ككاف اكؿ المجاىديف في صفكؼ المجاىديف في حرب
فمسطيف عاـ ُْٖٗـ  ،حيث كاف يعمميـ عمى تعاليـ الجياد كعاد إلى حرب رمضاف
ُّٕٗ ليشارؾ فييا  ،كبعد اكثر مف سبعيف عامان عاش لمخدمة الدعكة عاد إلى القاىرة
ليتكفاه اهلل في ِٕ شباط َََِـ  ،حيث كاف يناىز مف العمر ٖٓ عامان  ،ينظر  :يكتيكب،

تقرير رائع عف الشيخ سيد سابؽ صاحب كتاب فقو السنة  ،تـ نشره عمى االنترنيت ٗ / ْ /

َُِْ
(َُٕ) محمد حسنيف ىيكؿ ،خريؼ الغضب  ،المصدر السابؽ  ،ص ُٕٗ. َُٖ-
(ُُٕ) محمد حميد احمد  ،دكر حركة االخكاف المسمميف في الحياة السياسية في مصر

(ُُٖٗ  ،) َُِّ -رسالة ماجستير ( غير منشكرة )  ،كمية العمكـ السياسية  -جامعة
بغداد  ، َُُِ ،صُٔ .
(ُِٕ) ايياب أحمد محارمة  ،عالقة االخكاف المسمميف في مصر بالكاليات المتحدة
االمريكية  ،رسالة ماجستير ( غير منشكرة )  ،كمية الدراسات العميا  -جامعة بيرزنت ،

فمسطيف  ، َُِْ ،صّْ ؛

، Moslem brotherhood in united Arab Republic،

FCO 39/ 970

North Africa Department H. M .Diplomatic Service Confidential NO
.ANU 1/ 11،ُُ June 1971 ، P .8.
(ُّٕ)جريدة القبس  ،الككيت  ،السنة السادسة  ،العدد ُٖٖٗ  ُ ،كانكف االكؿ ُٕٕٗ ،

صُّ ؛ احمد البرديسي  ،الممفات السرية لإلخكاف ( الكجو الحقيقي لعمالء المخابرات
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االمريكية كالبريطانية )  ،دار الكتب المصرية لمنشر  ،القاىرة  ، َُِّ ،صِٔ ؛ أحمد
ياسيف االسطؿ  ،المصدر السابؽ  ،صَُِ .

 1990 ، Fristػ (174) Derek Hopwood ، Egypt Politics and society 1945
published 1993 by Routinely ، London ، P. 106 .
 Israeliػ(175)William B. Quant ، American diplomacy and the Arab
press

conflict since 1967 ، Third edition ، Brookings institution
Washington D.C ،.Washington ، 2005 p.p.103 .

(ُٕٔ) مصطفى كماؿ السيد كاخركف  ،حقيقة التعددية السياسية في مصر ( دراسات في
التحكؿ الرأسمالي ك المشاركة السياسية ) ،مكتبة مدبكلي ،د .ـ  ، ُٗٗٔ ،صّٕ .
(ُٕٕ ) فتحي محمد كحمكت،اثر العممية السممية في الشرؽ االكسط عمى العالقات

السياسية المصرية كالسكرية ( ُٕٕٗ  ، ) ََِْ -رسالة ماجستير ( غير منشكرة ) ،

كمية اآلداب كالعمكـ السياسية  -جامعة االزىر  -غزة  ، َُِِ ،صّّ .
(ُٖٕ) عاـ الضباب  :قصة الضباب تعد مف القصص الخيالية حسب نظرم كفحكل ىذه
القصة ىي أف جماؿ عبد الناصر أمر ذات يكـ القكات الجكية المصرية بأف تقصؼ قكات
العدك المتمركزة في شرؽ القناة فمما ذىبت الطائرات المصرية إلى المنطقة كجدت بأف ىناؾ

ضباب كثيفان يحجب الرؤيا فعادت الطائرات إلى مقرىا دكف تنفيذ العممية كبعد ساعة اك
ساعتيف أمر جماؿ عبد الناصر القكات بالعكدة مرة اخرل كتنفيذ العممية لكف كجدت بأف
الضباب عاد مرة اخرل كلـ يكف باستطاعتيا تنفيذ الميمة فعادت مرة أخرل الى مقرىا
ككررت لممرة الثالثة لكف الضباب حجب عمييـ الرؤيا مف تستطيع القكات تنفيذ العممية كىنا
قاؿ عبد الناصر "خالص بآه ربنا مش عائز اننا نقكـ بيذه الميمة " ينظر  :د .ـ  ،حكاية

الضباب كالحرب الباكستانية  ،مجمة الكطف العربي  ،باريس  ،السنة الثانية  ،العدد َُْ ،
ٗ  ُٓ -شباط ُٕٗٗ  ،صَٓ .
(ُٕٗ) جميؿ السيد عبد الجكاد  ،المصدر السابؽ  ،صٕٓ .
(َُٖ) مجمة الكطف العربي  ،باريس  ،السنة السادسة  ،العدد َِٗ  ،مف ّ  ٗ -أيمكؿ
ُِٖٗ  ،صَّ؛ يكسؼ ندا مع دكجالس تكمسكف  ،مف داخؿ االخكاف المسمميف  ،ط ُ ،
َُِِ  ،ط ِ  ، َُِّ ،دار الشركؽ  ،د .ـ  ،صُٖ ؛ ابراىيـ النجار كاخركف  ،دليؿ
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الحركات االسالمية في العالـ  ،العدد

الباحثة  .اسراء حميد حنون

االكؿ  ،مركز االىراـ لمدراسات السياسية

كاالستراتيجية  -مطابع االىراـ  ،مصر  ،د .ت  ،صُْ .
(181)Marion Bauer ، When sisters Become Brother : The inclusion of
women in Egypt’s Muslim Brotherhood ( 1952-2005 ) designees

envoi delobtention degrade maîtres nescience politiique nescience
؛ polities University demon teal Mari ah Bauer ، 2011، P. 56
كليد محمكد عبد الناصر  ،التيارات االسالمية في مصر كمكقفيا تجاه الخارج مف المنشية
لممنصة ُْٓٗ  ، ُُٖٗ -تقديـ احمد كامؿ ابك المجد  ،طُ  ،دار الشركؽ  ،د .ـ ،
ََُِ  ،صُٗ .
(ُِٖ) زكي البحيرم  ،تاريخ مصر الحديث كالمعاصر في مقررات المدارس المصرية بيف
االحتالؿ كاالستقالؿ  ،دار نيضة الشرؽ  ،القاىرة  ، ُٗٗٔ ،صُّٗ ؛ جماؿ سند

السكيدم  ،المصدر السابؽ  ،صُْٓ .
(ُّٖ) كامؿ عبد الفتاح البحيرم  ،المصدر السابؽ  ،صُٖٓ .
(ُْٖ) محمد قطب  :كلد عاـ ُُٗٗـ في شير نيساف في القاىرة كاكمؿ دراستو ىناؾ الف
عائمتو مستقرة بيا التحؽ بكمية اآلداب قسـ المغة االنكميزية كتخرج منيا حاصالن عمى شيادة

بكالكريكس المغة االنكميزية كالدبمكـ في عمـ النفس كالتربية  ،حصؿ عمى كظيفة بالتربية

كالتعميـ كتعرض لالعتقاؿ مرتيف خالؿ محنة اعكاـ (ُْٓٗ  ) ُٗٔٓ -ـ كخالؿ المحنة
الثانية طالت مدة سجنو إذ كقع عميو تعذيب كحشي حتى شاع خبر كفاتو بيف المعتقميف مف

شدة التعذيب لكف خرج مف السجف عاـ ُُٕٗ ضمف مصالحة تمت مع السادات كفي عاـ

ُِٕٗ ذىب لمسعكدية حيث تعاقدت معو جامعة عبدالممؾ اـ القرل حاليان أصبح استاذان
لدييـ في العقيدة كالمذاىب االسالمية  ،كفي عاـ ُٕٕٗ صدر لو كتاب ركائز االيماف كمف
الجدير بالذكر انو تزكج بعد االفراج عنو

مباشرة  ،ينظر  :صالح عبد الفتاح الخالدم ،

سيد قطب االديب الناقد  -الداعية المجاىد  -المفكر المفسر الرائد  ،طُ  ،دار العمـ  ،د.
ـ  ، َََِ ،صٗٓ . َٔ -

(ُٖٓ)حميدة قطب  :كىي اصغر اخكتيا االربعة حيث عمؿ ىؤالء االخكة جميعان بإصدار
كتابان مشتركان سمكه االطياؼ االربعة ككاف اصداره في مطمع االربعينات إذ كانت لدييا

اىتمامات ادبية كبيرة في الخاطرة كالمقالة كلما تكجو أخكىا إلى الفكر االسالمي صارت ليا
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اىتمامات اسالمية ككتبت كثير مف المقاالت االسالمية في مجمة الدعكة صحيفة االخكاف
كقد تعرضت لمسجف عاـ ُٓٔٗـ  ،كلتعذيب رىيب كقد أفرج عنيا السادات عاـ ُُٕٗـ،
كفقد تزكجت مف الدكتكر حمدم مسعكد كاقامت معو في فرنسا  ،ينظر  :المصدر نفسو،

صُٔ . ِٔ -
(ُٖٔ) زينب الغزالي  :كىي زعيمة الجماعة فرع النساء كمؤسسة النساء المسممات
(ُّٔٗ  )ُْٗٔ -ـ  ،ثـ عممت زعيمة لألخكات المسممات الفرع النسائي لإلخكاف
المسمميف في مصر كفي محنة االخكاف الثانية عاـ ُٓٔٗـ  ،لعبت الغزالي دكر كبير في
جمع الماؿ ألعالو عكائؿ مسجكنيف االخكاف المسجكنيف كما لعبت دكر كبير في تسريب
كتابات سيد قطب عندما ازرتو في السجف مع اخكتيا فتـ تكزيع مخطكطات قطب عمى
االخكاف إذ كاف ليا الدكر في ترتيب اكضاع االخكاف في الستينات  ،سجنت في المحنة

الثانية عاـ ُٓٔٗـ كحكـ عمييا بالسجف لمدة ِٓ عاـ باإلشغاؿ الشاقة أطمؽ سراحيا
السادات عاـ ُُٕٗـ  ،كبدأت بممارسة التعميـ كالكتابة في مجمة الدعكة حتى منعت مف
العمؿ عاـ ُُٖٗـ كتكجيت لمكتابة في لكاء االسالمي مف الجدير بالذكر خالؿ سجنيا
طمقيا زكجيا الثاني كما اف زكجيا االكؿ قد طمقيا ايضان  ،ينظر  :عادؿ حمكدة  ،سيد

قطب  ....المصدر السابؽ  ،صَُِ ؛ احمد المكصممي  ،المصدر السابؽ  ،صّْٓ .

(ُٕٖ) جريدة الحياة  ،لبناف  ،السنة الثانية كالعشركف  ،العدد ْٗٓٔ  ّ ،أيار ُٕٔٗ ،
صِ .
(ُٖٖ) نبيؿ عبد الفتاح  ،المصدر السابؽ  ،صٗٗ .
(ُٖٗ) جريدة الجميكرية  ،العراقية  ،السنة الرابعة عشر  ،العدد َُٕٓ  َُ ،تشريف الثاني
ُٕٔٗ  ،صُ .

(َُٗ) جريدة االىراـ  ،مصر  ،السنة َُُ  ،العدد ِِِِّ  ُ ،أذار ُٕٓٗ  ،صُ .
(191) FCO ، 93 / 380 ، Political Prisoners in United Arab Republic ،
North African Department ، H. M. Diplomatic Service ، NO . NUA 1/
3 ، January 1971 ، P. 1 .

(ُِٗ) عمي عشماكم  ،التاريخ السرم لجماعة االخكاف المسمميف  ،مركز ابف خمدكف
لمدراسات االنمائية  ،د .ـ  ،د .ت  ،صِٕٓ .
(ُّٗ) رفعت السعيد  ،االرىاب المتأسمـ لماذا  -كمتي  -كالى ايف  ،ج ّ  ،ط ُ  ،دار
اخبار اليكـ  ،القاىرة  ،د .ت  ،صْٕ .
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(ُْٗ)ىنرم كسينجر  :كلد ىنرم كسينجر المانيا كىك مستشار االمف القكمي ككزير خارجية
امريكا لمرئيس نيكسكف كيعد مف اصؿ ييكدم الماني نزح مف المانيا عمى اثر االضطياد
النازم لمييكد في الثالثينات كىك مف المدافعيف عف قكة امريكا كنصير لمتيار الكاقعي الداعـ
لمقكة العسكرية  ،اذا زادت اىميتو بتبكئو مرك انز رئيسان في عممية صنع السياسة الخارجية

االمريكية طكاؿ الثماني اعكاـ (ُٗٔٗ  ) ُٕٗٔ -ـ  ،ينظر  :ىنرم كسينجر  ،مذكرات

ىنرم كسينجر  ،ترجمة عاطؼ احمد عمراف  ،ج ُ  ،ط ُ  ،االىمية لمنشر كالتكزيع ،
المممكة االردنية الياشمية  ، ََِٓ ،صّْ  ٕٓ -؛ أراء جاسـ محمد المظفر  ،مكقؼ
الكاليات المتحدة االمريكية مف حرب تشريف االكؿ ُّٕٗ ،اطركحة دكتكراه(غير منشكرة )،
كمية اآلداب  -جامعة البصرة  ، ََِٖ ،صُْ .
(ُٓٗ) فرحاف صالح  ،حكؿ تجربة االخكاف المسمميف مف جماؿ عبد الناصر إلى عبد
الفتاح السيسي  ،تقديـ السيد يسيف  ،الييئة العامة لمكتاب  ،مصر  ، َُِٓ ،صَِ .
(ُٔٗ) كماؿ ادىـ  :كىك سياسي سعكدم كلد عاـ ُِٗٗـ في مكة المكرمة درس كتعمـ في
مصر ثـ اكمؿ دراستو في بريطانيا  ،عمؿ لدل الممؾ فيصؿ كمستشار سياسي لو  ،كبقى
في من صبو حتى بعد اف تكفي الممؾ فيصؿ  ،كما كمؼ بمياـ دبمكماسية كثيرة اضافة إلى
دكره بتطكير الجانب االقتصادم إذ ارتبط اسمو باإلنفاؽ النفطي السعكدم الياباني  ،ينظر:
عبد الكىاب الكيالي ،مكسكعة السياسة  ،ج ٓ ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت،
د .ت ،صُّٖ . ُّٗ -
(ُٕٗ) ركبرت دريفكس  ،لعبة الشيطاف دكر الكاليات المتحدة االمريكية في نشأة التطرؼ
االسالمي ،تقديـ مصطفى عبد الرزاؽ ،ترجمة اشرؼ رفيؽ  ،ط ُ ،مركز دراسات االسالـ
العرب  ،د .ـ  ، ََُِ ،صُٗٔ .
(ُٖٗ)عبد الغني عماد  ،المصدر السابؽ  ،صِِٔ .
(ُٗٗ) ابراىيـ سالمة  ،مصر بيف التطبيع كالتركيع ،مجمة المستقبؿ ،السنة الخامسة ،العدد
ِّٖ  ِ ،ايمكؿ ُُٖٗ  ،صٖ .
(ََِ)عبد العاطي محمد احمد عبد الحميـ  ،الحركات االسالمية في مصر كقضية التعددية
السياسية( ُٕٔٗ  ،)ُٖٗٔ -اطركحة دكتكراه ( غير منشكرة ) ،كمية االقتصاد كالعمكـ
السياسية  -جامعة القاىرة  ، ُْٗٗ ،صُِٗ .
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