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  ـــــــــــــــــــ

 »مدشوتة« عثرت على وثیقة »من وثائق اإلخوان المسلمین المجھولة« كتاب كنت أعدعندما 
ولسكاب مطبوعة وجًھا وظھًرا ، أي أنھا ست صفحات ، تتضمن ھذه الوثیقة تتكون من ثالث ورقات ف

 رفعت لمكتب اإلرشاد أو للمرشد شخصًیا إما مباشرة أو عن طریق أقسام ، وھذه »مشروعات«
 وصائبة ، وكان نصیبھا جمیًعا اإلھمال مما یمثل ما رائعةومركزة قدر ما ھي .. المشروعات مختصرة 

ما كان یمكن أن ، وتفویت  على الدعوة ، وصورة بالغة السوء والبشاعة في اإلھمال یمكن أن یكون جنایة
ن كل اقتراح من االقتراحات المقدمة كان یمكن أن ینھض بالجماعة ویعزز وجودھا ھ الجماعة ، إتقدم

 جدیًدا ھا كانت تخلق الجماعة خلقًاققت جمیعھا ؟ ال جدال في أندم مجتمعھا ، فما بالك لو ُحــویجعلھا تخ
  ترام وتقدیر الشعب والرأي العام ، فكیف یجوز أو یحتمل أن تھمل جمیًعا ؟یجعلھا تكسب اح

فیما وقد وصل بي الغیظ أن قررت أن أطبعھا على حدة وأرسلھا إلى اإلخوان الیوم لیتعلموا درًسا 
ما و  اقتراحاتھملوایھمـیحترموا قواعدھم وال  ، ولكي ال یكرروا ھذا الخطـأ فلالفھمــجناه علیھم أس

 ، فأین ھذا من الروح »المؤمنون عدول یسعي بذمتھم أدناھم«  : یقولفالرسولتستحقھ من أھمیة ، 
لآلراء " قبًرا"البیروقراطیة التي استحوذت على القیادة اإلخوانیة وجعلت من مكتب اإلرشاد .. السلطویة 

  . حتى بالرد ـَىنـْع ُیالمبدعة وال
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  هللا الرحمن الرحیمبسم ا

 
  ــــــــــــــــ

 
 

  ــــــــــــــــ

 
  . م ١٦٥٢قسم المھن في دیسمبر سنة قدم لفرع الزراعیین ب

 ا للظل والخشب أم أشجار فاكھةشجار سواء أشجاًروالغرض منھ أن یقوم االخوان بحال لغرس األ
 المنازل في حدائق جماعیة أم ما في الحدائق أم أمام أخ منھم بشراء شتلة شجر وزرعھا إ بحیث یقوم كل،

  .راس فردیة في غ

نة المطھرة توحي بغرس االشجار ـ فالُس، االسالم على المشروع بفكرة الوثنیة وھو افتراء ضرف
  .شجار والعنایة بھا وصایة مشددة  النبي بغرس األى وقد أوص ،لمین قبور المسعلى

 
ا أنھ ھو وبعض إخوانھ من شباب  تقدم األخ صالح غانم برغبة مؤداھ١٩٥١في دیسمبر سنة 

 عبد خوان یودون االشتراك في مشروع لزراعة الساحل الممتد بین االسكندریة والسلوم وقد قدمھ األخاإل
ا  وقام الفرع بدراستھ دراسة مستفیضة وأعد مشروًع،صقر لفرع الزراعیین لدراسة المشروع دیع الب

  . الدعوة من تنفیذ المشروع ى صفحة فولسكاب بین فیھ الفوائد الضخمة التي تعود عل٢٦ا وقع في وافًی

  .تنفیذه ذن في  بالمشروع لفضیلة المرشد یرجو اإل تقدم األخ صالح غانمأبریل ١وفي 

  . لم یسمع عن المشروع عن شیئا ومنذ ذلك الحین

  . حساب مشروع النقطة الرابعة ىمریكان تنفیذه علیر بالذكر أن ھذا المشروع طلب األومما ھو جد

 
   .م١٩٥١شركة الطباعة في دیسمبر عام قدمت صور منھ للمرشد ولقسم نشر الدعوة ول

  : ھذا المشروع ھو كان ھدف
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  .خوان في حرب فلسطین تسجیل جھاد اإل )١(
عمل دعایة عامة لإلخوان عقب المحنة التي أصابت لتغییر كثیر من المزاعم التي اتھموا بھا  )٢(

 .وخاصة في وقت كان فیھ زھرة شباب الدعوة بالسجون 
 .تخلید معاني البطولة والتضحیة في وقت عزت فیھ ھذه المعاني  )٣(
 .ب شـُعـالي لخزانة المركز العام والیجاد مورد مإ )٤(

   .ن قدم لھم المشروع بمجرد الرد  من الذیي لم یعن أ...

 

   .قدم للمرشد وللشركة

  م ١٩٥١في نوفمبر عام 

   .  للشركة مرة ثانیة١٩٥٢وكانت الشركة تتھیأ الستالم موجوداتھا من الحراسة ثم قدم في فبرایر 

 ىا من بعض الممولین الستغالل قطعة أرض شارع محمد علي علمل عرًضحوالمشروع كان ی
نشاء م داخلیة تستغل في إ١٥٠٠ة حوالي  دكان بعرض الشارع وترك مساح٤٠ ى إل٣٠أساس بناء قرابة 

  .خوان الدكاكین في انشاء نادي ریاضي لإلسینما صیفیة أو جراج مع استغالل سطح 

ا یخصم منھا قسط تكالیف منتظر من ھذا المشروع حوالي ستة آالف جنیھ سنوًیوكان الداخل ال
  .المباني 

  . ھذا المشروع على بمجرد الرد حتىعن ثم ُی

 
 المكتب الجدید الذي علىحالتھ م وقرر مكتب اإلرشاد إ١٩٥١قدم للسكرتیر العام في أغسطس سنة 

م ثم درست الفكرة مع االخ ١٩٥١قدیمھ للمرشد في نوفمبر عام وأعید ت.  شھرین كان سینتخب بعد
  .م ١٩٥٢نشر الدعوة في حوالي دیسمبر  بقسم علىسماعیل إ

إنتاج أفالم قصیرة وطویلة خوان بوع استغالل السینما لنشر دعوة اإلوكان القصد من ھذا المشر
 سوق اإلنتاج علىض الشعبیة یمكنھا السیطرة سالم وبتأسیس عدد ضخم من دور العرتصور أمجاد اإل

  . السینمائي 

  . بعد تقدیمھ يءلم یعلم عنھ ش

  . اشترك مقدم المشروع مع الشبان المسلمین لمحاولة تنفیذ الفكرة 

 

م ثم أعید تقدیمھ ١٩٥١ن في نوفمبر سنة عامة لإلخواقدم للمرشد كجزء من مذكرة عن السیاسة ال
  .م ١٩٥٢ریل عام بأللجنة المالیة في للمرشد و
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الیة ورفعتھ لمكتب  وقد درستھ اللجنة الم٢٨خوان المادة والمشروع منصوص علیھ في قانون اإل
  .االرشاد 

  .وفي نفس الوقت تقدمت حوالي خمسة مشروعات من كثیر من أفراد وشعب االخوان للمرشد 

ھا تصدر من معین واحد ھو شعور نیع ھذه المشروعات وإن اختلفت في التفاصیل إال أوجم
ي كان قد بدء في تنفیذه عام حیاء المشروع التعاوني الذ إإلى، ترمي كلھا خوان ونصوص قانونھم اإل

  .م بصورة موافقة لحال الدعوة المستقبل ١٩٤٧

  .ا ا خالًدبًررشاد ق محفوظات مكتب اإلوكل ھذه المشروعات وجدت في

 
   .م١٩٥٢لفرع الزراعیین في مارس سنة قدم 

  . ودرس باللجنة المالیة في نفس التاریخ 

ال زراعة وخریجي مدارس ـخوان عم أخ من اإل٣٠٠روع ھو تجمیع حوالي وكان ھدف المش
معیة تعاونیة الستغالل أراضي ا في ج ومیكانیكیون لالشتراك مًع،اء ومحاسبون ـین وأطبـزراعة ومدرس

براھیم رشاد الوكیل السابق لوزارة الشئون ، مستغلین في ذلك نشاط الدكتور إاالصالح بشمال الدلتا 
  .االجتماعیة الذي كان یقوم بالدعایة للمشروع واعتمدت لھ الحكومة مبلغا من المال لتنفیذه 

  .وقد تحدثت بشأنھ مع الشیخ فرغلي 

  . عقبات مكتب االرشاد ىعلولكن المشروع مات 

 
  م١٩٥٣ عام أبریلین لقسم المھن في قدمھ فرع المزارع

  .ورفعھ قسم المھن للمكتب في نفس الشھر 

  . أعید بعد نھایة مدتھ وقبل انتخابات المكتب الجدید حتى في المكتب ىبق

ى إنشاء مناحل واقتراحات للشعب لتتولدارة الیة لكیفیة إنشاء وإوالمشروع عبارة عن دراسة فن
 ى الریفیین منھم علعبة والغرض من ذلك معاونة أفراد اإلخوان وخاصةـُـما ملك أفراد أو ملك الشمناحل أ

  .م زیادة دخلھـ

 
  ع السابق وكانت لھ نفس األغراض مر بنفس خطوات المشرو

 
كوبي محنة اإلخوان عانة أسر منتخصص إلمالمكتب أن یستغل المبلغ ال علىة المالیة اقترحت اللجن

  .ا علیھا ا ثابتا محترًمیراًدفي مشروع بدر إ
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..  وقد وضعت اللجنة ، قسم المھن الذي كون لجنة لدراسة المشروع علىحال المكتب األمر وأ
  . ع للمكتب حیث حق علیھ الموت ا عن ذلك رفتقریًر

ا باستخدام المبلغ المقرر كأمانة في تعلیم األسر صناعات منزلیة ریر اللجنة یشمل مشروًعوكان تق
ھذه األسر في تسویق ا ثم منحھا سلفة لشراء اآلالت والخامات الالزمة للصناعة ثم تتعاون ھروفظتالئم 

  . منتجاتھا 

 

كتب االرشاد في أواخر یونیو ستھ اللجنة ورفعتھ لم ودرم١٩٥٣ اللجنة المالیة في مایو إلىقدم 
   .م١٩٥٢

دة في إنشاء والمشروع یتلخص في استغالل العنبر الذي كانت تشغلھ آلة الطباعة بدار الجری
بعرض منتجاتھم فیھ مع خوان وأفرادھم الذین لھم نشاط صناعي أو تجاري معارض تقوم شركات اإل

 عمولة من على ویحصل المركز العام ،توصیات بمشتروات نشاء مكتب للبیع مباشرة أو لقبول إ
  .المبیعات والتوصیات التي تتم عن طریق المكتب 

 
م قطار العالمختلف أسالمي أن الضرورة ماسة لتعریف الجمھور بى قسم االتصال بالعالم اإلرأ

تشمل كافة المعلومات التي علم صدار سلسلة من الرسائل المبسطة االسالمي ، ورؤي أن األنسب ھو إ
  سالمي  معرفتھا عن كل بلد إخوان المسلموناإل

خ رئیس القسم  ووعد األ،صدار ھذه الرسائل ت مذكرة باألسس التي یقوم علیھا إوقد وضع
   . المرشد ىبعرضھا عل

  .وبعد ذلك نام المشـروع 

 

م واستمرت دراستھ بالقسم بین ١٩٥٣ل لقسم المھن في فبرایر عام  بفرع الزراعیین وحودرس
 أن ال یعلن على المبدأ ىم ورفع األمر للمكتب فقرر المرافقة عل١٩٥٣حتى شھر یولیو مختلف فروعھ 

 فكان ھذا القرار كمن یطلب من أخیھ أن ال. وال یتصل بالناس إال بعد اعداد البحوث وعرضھا علیھ 
  !  .إلى البحر اال بعد أن یتعلم السیاحة ؟یذھب 

 االقتصادیة قد كان الغرض من المؤتمر ھو عمل دراسات نظریة وتطبیقیة في كل مشاكل الحیاة
  . ضوء اإلسالم على

، طلب وق للعمل عولما رؤي أن قرار المكتب وقرار قسم المھن بتكوین لجنة تمھید للمؤتمر م
  .یت األخیرة ؤر ، فردمھمة أجعفاء من الصال بالباحثین وإال فاإلتفویض كامل باالتعطاءات إ
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م ویتلخص في أن تسرع الدعوة في استغالل عرض ١٩٥٣ح رفع لقسم المھن في نوفمبر اقترا

عمال سر من رة أــل الحكومة العراقیة ھجــ أن تقب الحكومة المصریة مؤداهإلىقدمتھ الحكومة العراقیة 
حات من األراضي  العراق حیث تمنحھم الحكومة العراقیة مساإلىالزراعة وخریجي المعاھد الزراعیة 

  .الستغاللھا 

   .ونام في القسم 

* * *  
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  ـــــــــــ

 
ید قطب لدراستھا ـ لألستاذ سم وسلمھا سیادتھ١٩٥١ودة في فبرایر وعقدمت لألستاذ عبد القادر 

  .دیمھ لوزیر الشئون القرویة قبل تق

سالمي وفقا لما ینادي بھ  اإلحالالصة لدراسات طویلة عن سیاسة اإلصوتشمل ھذه المذكرة خ
  .خوان المسلمین في االقتصاد واالجتماع والتعلیم والصحة ونظام االدارة الحكومیة اإل

  .ور عثمان نجاتي وقسم المھن ت ھذه المذكرة بین الدكتعوقد ضا

 
  . یاسة التعلیم في مصر  فولسكاب عن س٤٠دراسة تفصیلیة شاملة في قرابة 

 ودراسة مذكرة ،لمین لجنة لدراستھا ع لقسم المھن فكون فرع المم١٩٥٢قدمت في سبتمبر سنة 
  .د قطب  سیاألستاذى قدمت من أخر

تین ووضعت مالحظتھا ا ودرست المذكرسبوعًیقرابة الثالثة شھور تجتمع یومان أاستمرت اللجنة 
  .علیھما 

كرة تافھة قدمت لوزارة وضع مذا وقام مجھول بھماال شنیًعولكن لألسف أھملت ھذه الدراسات إ
زارة وتقدم للمرشد طالبا  محمود عبد لتفاھة ھذه المذكرة فسحبھا من الواألستاذوقد تنبھ . .المعارف 

بع ونشر بعد أن كانت الوزارة قد  وضعت التقریر الذي طى عجل لجنة أخرعلىدراسة ناضجة فتكونت 
   .ن التعلیم صدرت قوانیأ

 
 يلمین الثقاف الجھلة والمتعى فولسكاب تنظم كیفیة رفع مستو٦٠٠دراسة تفصیلیة شاملة في قرابة 

فظھما بملفات فرع  حیث تقرر ح،جنة سیاسة التعلیم ووفق علیھا ورفعت للقسم  نوقشت في اجتماعات ل،
  .المعلمین 

* * *  
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  ـــــــــــ

 
ـ ، وقد فقدت منھ وعند ھ١٣٧١ع الھیئة التأسیسیة في محرم تناقش في اجتماقدمت للسكرتیر العام ل

 م١٩٥١ا في نوفمبر  فقدمتھا لألستاذ المرشد شخصًی..عادة تقدیمھا إثارة الموضوع في الھیئة طلب إ
  . حالتھما للمكتب فیھا وقرر إوناقشتھ 

  :والمقترحات األساسیة التي تضمنتھا المذكرة تتلخص في 

لتنظیم انتخاب المكتب وإلعطاء و. دیل القانون األساسي وخاصة فیما یتعلق بلقب المرشد العام  تع)أ ( 
  .خوان العاملین حقوقا قانونیة في انتخاب المرشد ورسم سیاسة الجماعة اإل

ا بمشروعات خوان مًعى أساس من ربط اإل وضع سیاسة لتنظیم وتدعیم بناء الدعوة الداخلي عل)ب(
 وتدعیم نظام األسر وتدرج الصلة بین األسر بعضھا وبعض في ،من االقتصادي للتكافل والتضا

  .ة والھیئة التأسیسیة ومكتب االرشاد والمرشد العام اإلداریالشعب والمناطق والمكاتب 

زاء األحداث الجاریة في البلد وتنظیم نشاطھا االنتاجي في میدان الخدمات رسم سیاسة للدعوة إ) حـ(
 النموذج االسالمي وبین میدان العمل السیاسي تقدمت علىر الدعوة وتربیة األفراد االجتماعیة ونش

  .م ١٩٥٣ في أغسطس اإلداري وقدمت للمرة الثالثة للمكتب ...ھذه المذكرة للمرة الثانیة 

 
ھمال ى من إ لألولىما جر علیھا ى مع المذكرة السابقة وجرم١٩٥١قدمت للمرشد في نوفمبر سنة 

  . معا اإلداريثم قدمت للمكتب 

 ،خوان في الشعب والمناطق والمركز العام قتراحات عن تنظیم العالقة بین اإلوتشمل المذكرة ا
 وفقا لما ورد في رسالة ، أقسام ولجان علىداریة  ، وتقسیم العمل في كل ھیئة إوتنظیم نشاط كل أخ

  .عاملین التعالیم من مراحل لتكوین ال

 

  .ا ى علیھا ما جرى علیھم مع سابقیھا وجرم١٩٥١قدمت للمرشد في نوفمبر 

 صفحة فولسكاب تحتوي دراسة وافیة عن تنظیم العمل في قسم البر وتشرح تفصیال ٢٦وتقع في 
 ثم تتحدث عن ،دارتھا یم إبھا وتنظسم القیام ي یمكن للقطبیعة كل نوع من أنواع الخدمات االجتماعیة الت

  .قتھ مع الجھات المختلفة  وعن عالىنوع العالقة بین القسم ومختلف أقسام الدعوة األخر
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   .م١٩٥٢معطي بھجت ومني في شتاء عام  عبد الاألستاذاقتراح رفع للمرشد من 

راسات تطبیقیة عن سیاسة  االخوان الصالحین لوضع دنشاء لجان متخصصة من بعضویتضمن إ
ؤلفة من بعض  وتعتبر ھذه اللجان امتداد للجنة العملیة التي كانت م،سالمي في العصر الحاضر الحكم اإل

  .برئاسة االمام الشھید نفسھ خوان اإل

 

 سمعت أن المكتب بصدد تعدیل ،ا بھا من أحكام  معلىبعد ظھور الالئحة وقیام بضع اعتراضات 
ا كامال لالئحة عددت مشروًع، فأ عبد القادر عودة فأكد ذلك وطلب موافاتھ بآرائي األستاذالالئحة فسألت 

 التعدیل إلىساسي ثم ذكرت المالحظات التي أدت  الالئحة المعمول بھا وبقانون األجدیدة وقارنت بین
يء في الالئحة ا دقیقا للنظام المالي للجماعة لم یرد عنھ شئحة المقترحة تنظیًم وقد تضمنت الال،المقترح 

دت في  القواعد التـي ورعلى للدعوة المنصوص علیھ في مواد الالئحة اإلداري النظام ىنالقدیمة وب
   .)١٩ ، ١٨راجـع (م ١٩٥١ر  فـي نوفمبدـالمذكرتیـن السابق لرفعھما للمرش

 عبد القادر عودة األستاذ طلب علىلالئحة لالستاذ فرید عبد الخالق بناء وقد سلمت نسخة من ھذه ا
كتب إداري القاھرة في  ثم سلمت نسخة ثالثة لمم١٩٥٢ أبریلستاذ المرشد وذلك في أخرى لألوسلمت 

  .م ١٩٥٣غسطس أ

 
 إلىقالیم بمذكرات قدم بعض اإلخوان من األخرون كما تخوان آتقدم األخ عبد البدیع صقر وإ

  .خوانیة لنسبة لنشر الكتب اإل ما یسري باعلىالمركز العام یبدون فیھا بعض مالحظات 

 وبعد دراسة السیاسة ، لدراستھا علىحیلت  فأ، اللجنة المالیة علىلمذكرات وأحیلت بعض ھذه ا
باعة ودراسة مصیر دار الطباعة والنشر  ودراسة حالة شركة اإلخوان للط،المتبعة في نشر الكتب 

 ودرست المذكرة باللجنة ، اقترحت عدة اقتراحات ،االسالمیة وھي مؤسسة كانت ملك المركز العام 
  .ع للمكتب  أن ترفإلى ىوانتھ

  .لمذكرة وما بھا من اقتراحات وبعد ذلك نامت ا

 
 تدارست اللجنة المالیة فیما ،ا مخیفا شتراكات الواردة للمركز العام انحداًرلما انحدرت حصیلة اال

عدت مذكرة باقتراحات عدة ، فأیمكن عملھا الكتساب موارد تكفي لمواجھة المصروفات المتزایدة بكثرة 
  . وقررت رفعھا المكتب م١٩٥٣درستھا اللجنة في مایو 

  .ا واهللا أعلم ما تم فـي أمرھ

  



  ١١

 

 طلب مني كتابة تقریر عن أحسن ،ا بمكتب االرشاد عقب انتخاب الشیخ محمد فرغلي عضًو
خوان كرة وافیة عن السیاسة المالیة لإلھا فرصة فكتبت مذرد المركز العام وقد انتھزتاألبواب لتنمیة موا

فقات المركز العام وقدمتھا لھ  ایرادات تواجھ نعلىعامة ثم اقترحت بعض الوسائل السریعة الحصول 
   .م١٩٥٣ي نوفمبر فـ


