قراءة يف كتاب "رس املعبد – األرسار الخفية لجامعة اإلخوان
املسلمني" للدكتور املحامي ثروت الخرباوي
منذ بدأت قراءايت الجادة عام  1955قرأت كتاب "اإلخوان املسلمون_ كربى الحركات االسالمية الحديثة" للباحث
الجاد "اسحق موىس الحسيني" .ومنذئذ ،رصت مشغوال بأمرين يرتددان بني املثقفني والباحثني والسياسيني العرب
عموما والفلسطينيني خصوصا ،وهام :عالقة "جامعة اإلخوان املسلمني" باملاسونية العاملية ،وعالقتهم بالحركة
الوهابية السعودية .لقد قرأت الكثري يف هذا املجال .وذات يوم من شهر ترشين ثاين  2012قرأت خربا مفاده:
وسط حشد من املهتمني واملثقفني جرى توقيع كتاب “رس املعبد  ..األرسار الخفية لجامعة اإلخوان املسلمني”
الكتاب الثاىن للكاتب ثروت الخرباوى يف "دار نهضة مرص" التي أصدرت الكتاب .وىف مداخلة قصرية للخرباوى
أوضح أنه استعراض لألفكار وللمناطق الفكرية التى وقفت عليها اإلخوان وعالقتهم بالحركة الوهابية وسبب
اختيار اسم “اإلخوان”.
وللعلم فقد ذكرت محطة التلفزيون العربية ان كتاب "رس املعبد"هذا الذي ينتقد اإلخوان املسلمني ويتضمن
األساليب التنظيمية داخل جامعة اإلخوان املسلمني وتفاصيل "الصفقات" التي كان يعقدها اإلخوان مع نظام
الرئيس السابق حسني مبارك يف اإلنتخابات وبعض آليات ومبادئ الطاعة داخل الجامعة قد حصل عىل جائزة
أفضل كتاب سيايس خالل معرض القاهرة للكتاب.
ووزع رئيس الهيئة املرصية العامة للكتاب أحمد مجاهد ،ورئيس اتحاد النارشين املرصيني والعرب جوائز
أفضل عرش كتب يف مختلف املجاالت خالل املعرض.
كام أن املحامي شحاتة محمد شحاتة ،رئيس املركز املرصي للنزاهة والشفافية ،وصاحب دعوى حظر أنشطة
جامعة اإلخوان املسلمني وإغالق مقراتها ،طالب يوم  2013/3/15بضم كتاب «رس املعبد» للخرباوي ضمن
مستندات قضية حل جامعة اإلخوان املسلمني ،والتي من املنتظر إصدار الحكم بها ،قبل نهاية آذار باعتبار
أن الخرباوي قيادي منشق عن اإلخوان ويكشف يف كتابه العديد من حقائق الجامعة.وتعد تلك الواقعة هي
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األوىل من نوعها ،من حيث إدراج كتاب يف مستندات دفوع دعوى قضائية.
وبحثت عن الكتاب ،فوجدته يف شهر شباط هذا العام ( ،)2013ولكن يف طبعته الثامنة .وقبل أن أقرر اقتناءه
قرأت نداء املؤلف للقراء بعد الغالف مبارشة ،وإذا بالنداء يقول" :إذا كنت ستقرأ هذا الكتاب لتأخذه كام هو
فال تقرأه ،وإذا كنت ستقرؤه وقد اتخذت مسبقاً قرارا ً برفضه فال تقرأه ،ولكن اقرأ وفكر ثم بعد ذلك ارفض
أو اقبل" .فإن الكتاب ليس كام أشاع البعض رضبا يف جامعة اإلخوان ،وإمنا هو محاولة لإلستفادة من خربات
الحياة لإلرتقاء لواقع أفضل.
ومن القضايا النظرية الهامة التي يناقشها الخرباوي التفريق بني اإلسالمي واملسلم ،وذلك باسرتجاع لقائه مع استاذه
"احمد ابراهيم أبو غايل بعد سبعة وعرشين عاما من اإلنقطاع .ويف ذلك اللقاء قال له ان حركات املسلمني السياسية
(ومنها اإلخوان املسلمون) يسمون أنفسهم اإلسالم السيايس ،لتكون معارضتهم معارضة لإلسالم ،وذلك كفر ،ويف
ذات الوقت كل ما يوصف باإلسالمي اليجوز انتقاده ،مبا يف ذلك فن العامرة اإلسالمية( .ص  .)170 -164كام أنه مييز
بني الخالق واآلمر ،فالخلق هو خلق يشء من يشء ،وانطالقا من هذا الفهم الله يخلق واإلنسان يخلق ،ولكن "تبارك
الله أحسن الخالقني" .أما األمر فهو خلق من ال يشء ،وذلك لله وحده "قل الروح من أمر ريب" (ص.)273
لقد كان ثروت الخرباوي من قيادات اإلخوان املسلمني ،كام أنه كان مندوبهم يف نقابة املحامني املرصيني ،وهو
الذي تكلف بالدفاع عنهم حينام اعتقلت السلطة املرصية قياداتهم ،ومن هذا املوقع أق ّر أن الجامعة لديها
أرسارها املحفوظة عن "الكهنة الكبار" ،يف تنظيم شبهه بـ"املاسونية "،فاألفراد العاديون للامسون ال يعرفون
األرسار العظمى لتنظيمهم العايل (ص .)26وين ّوه املؤلف أن كوادر اإلخوان املسلمني الذين درسوا يف أمريكا
جرى تجنيد معظمهم للامسونية ،وجرى اعتقالهم لدى السلطات املرصية كتغطية لتنظيمهم يف املخابرات
املرصية ،التي كان بها أيضا رموز ماسونية (ص  .)244كام أنه يكتشف يف مسألة اعتقال قياداتهم (محمد بديع،
وآخرون) اثناء أحد االجتامعات الرسية للقيادة يف منتصف عام  1999وكأنها مسألة متفق عليها أو بها تواطؤ
من كال الطرفني سواء من حيث إجراءات االعتقال ومآلها ،خاصة انه كُلف بالدفاع عنهم ،وق ّدمت له السلطات
املرصية التسهيالت املطلوبة وفوق املطلوبة (ص .)33ويالحظ يف نهاية الحكاية أن اإلخبارية جاءت من أحد
أعضاء القيادة املجتمعني (ويشري اىل عمرو البلبييس (ص ،)47ويخفي اسم شخص آخر ألنه ال يريد أن يفضحه،
ويسميه سليامن (ص .)49وأن التواطؤ كان أيضا يف محاكمة كل من عصام العريان وخريت الشاطر وعبد املنعم
أبو الفتوح بني عامي  1995و ،1996حيث وافق معهم عمر سليامن (مسؤول املخابرات) أن تطلق السلطة
يدهم يف املساجد عىل ان ال يدخلوا انتخابات نقابية او ترشيعية ملدة خمس سنوات (ص.)39
ويعود الكاتب اىل التاريخ ،وخاصة تاريخ اإلمام املؤسس حسن البنا ،حيث كان ألبيه روابط حميمة مع آل
سعود ،ومذهبهم الوهايب ،وتأثر حسن البنا بالسعوديني وتجربتهم لدرجة أنه أطلق عىل تنظيمه اسم جامعة
اإلخوان ،وهو ذات اإلسم الذي أطلقه السعوديون عىل جيشهم ،وحتى شعار الجامعة جعله سيفني .وليؤكد عىل
النظرية جعل القرآن بني السيفني (ص ،)183وكان محمد بن عبد الوهاب يلقب بصاحب الدعوة ،وكذلك كان
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حسن البنا .وكام فرض السعوديون رأيهم بالقوة ،كان عدد من املفكرين املرصيني يعتقدون أن اإلخوان املسلمني
سيفرضون رأيهم بالقوة عندما يتمكنون من ذلك .ومن هؤالء املفكرين يذكر املؤلف عباس محمود العقاد الذي
"كتب مقاال يف يناير 1949قال فيه سيستخدم اإلخوان القوة ذات يوم لفرض افكارهم" (ص .)204ويرى املؤلف
أن استعامل القوة كان أساسا من أسس تفكري اإلخوان املسلمني ،ويستشهد برسالة املؤمتر الخامس التي كتبها
حسن البنا ،والتي تقول "اإلخوان يعلمون أن أول درجة من درجات القوة هي قوة العقيدة واالميان ،ويليها قوة
الوحدة واالرتباط ،ثم بعدها قوة الساعد والسالح" (ص .)205لقد بدأت مشاكل الخرباوي مع االخوان املسلمني
حني تجرأ وناقش يف إحدى محارضاته أقوال املرشد العام الحاج مصطفى مشهور الواردة يف كتابه "تساؤالت يف
طريق الدعوة" ،وكان املرشد العام هذا قد زل لسانه بالقول "اننا سنصل اىل الحكم عام ( "2018ص.)157
ويشري املؤلف اىل اللحظة التي دق فيها جرس االنذار عنده حينام قال له الهضيبي "نحن نتحالف مع من
يستطيع ان يقربنا من دوائر صنع القرار ..واي شخص قريب من دوائر السلطة العليا سنتحالف معه ،ولن نقبل
ان يخرج اي واحد منا عىل هذا القانون ..هذا هو دستور الجامعة("..ص .)21خرج من عند املرشد وقد قرر
ترك االخوان ،ويقول "وحني وطئت قدماي أرض الطريق شعرت بخفة روحي ،وحريتي ،وسعاديت" (ص.)24
أما رسميا فلم يرتك اإلخوان املسلمني إال عام  ،2002ورغم أنه ترك رسميا إال أن عالقاته االنسانية والودية
بقيت مع بعضهم ،فكان منهم األخ مختار نوح ،الذي تعرض لإلقصاء ،واملضايقات بسبب ذلك (ص.)125
ويكشف الخرباوي عن طبعة قدمية ألحد كتب الشيخ محمد الغزايل ،وجده يتحدث فيها عن أن املرشد الثاين
الهضيبي كان ماسونياً ،ورد الشيخ إبراهيم عزت الذي كان أمريا ً لجامعة التبليغ والدعوة يف مرص أن الشيخ
الغزايل كتب مثل هذا الكالم يف ثورة غضب بعد خالف بينه وبني الجامعة ثم إنه بعد أن هدأت ثائرته قام
بحذف هذه العبارات من الطبعات الجديدة للكتاب .ويؤكد املؤلف أن هناك مقاال لسيد قطب عرث عليه يف
جريدة "التاج املرصي" ثم وجد أن الجريدة كانت لسان حال املحفل املاسوين املرصي! وكانت ال تسمح ألحد
أن يكتب فيها من خارج جمعية املاسون .وخالل قراءته لكتاب "األسطورة املاسونية" لألمرييك "جي يك" يروي
عن طقوس اإلنضامم من املبايعة يف غرفة مظلمة شبيهة باإلخوان  ،كام يضيف املؤلف بأنه حتى شعار اإلخوان
الخاميس رمبا تأثر بالخاموس املاسوين  ،ويستطرد يف رسد أوجه التشابه بني التنظيمني.
أبدى عدد من أعضاء الجامعة عام  2003رغبة اإلخوان يف التقارب من الغرب ،فالدكتور عصام العريان حني
كان يف السجن فتح حوارا ً مع الدكتور سعد الدين إبراهيم بهدف التقارب مع أمريكا عىل وجه الخصوص.
ويرى الخرباوي أن اإلخوان فتحوا منافذ مع أمريكا للوصول للحكم  ،وليس للحصول عىل الحرية يف عرص
مبارك السابق .ويرى املؤلف ان مغارة ارسار املعبد قد انفتحت عليه عندما أخربه قيادي إخواين (عضو مكتب
ارشاد) عام  ،2005وكانت تربطه به عالقة شخصية طيبة اثر خدمة قدمها ثروت الخرباوي الحد اقاربه ،أن
عالقات االخوان بأمريكا تتطور بشكل ميهد لهم حكم مرص ،وكانت املفاوضات بشكل خاص عرب خريت الشاطر
وعصام العريان ،واحيانا تتم بدون علم مكتب االرشاد ،اذ تنحرص بني هذين االثنني واملرشد العام (ص.)136
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ويعترب الخرباوي أن فكر التكفري كان مختبئاً يف رسائل حسن البنا والتي جاء يف طياتها مقاطعة املحاكم األهلية،
وكل قضاء غري إسالمي ،واألندية والصحف والجامعات واملدارس والهيئات التي تناهض الفكرة اإلسالمية،
مقاطعة تامة .ولهذا يعترب املؤلف أن االغتياالت التي قام بها النظام الخاص التابع لإلخوان كانت له تربيرات
رشعية عند اإلخوان .يف  22مايو عام  1986توىف عمر التلمساين املرشد الثالث لجامعة اإلخوان ،كان عمر
التلمساين صامم أمان لجامعة وشعب ووطن .فقبل وفاته أخذت بعض األشباح تتسلل إىل جامعة اإلخوان لتأخذ
مكاناً ومكانة ،كانت هذه األشباح تسري يف ركاب الحاج مصطفى مشهور الذي كان قد عاد إىل البالد عام 85
بعد رحلة هروب استمرت عدة سنوات ،وكان أخطر من حط رحاله يف مرص قبيل وفاة عمر التلمساين بحسب
املؤلف "محمد مريس ،خريت الشاطر ،محمود عزت ،محمد بديع" وقد ص ّعدهم املرشد الخامس لإلخوان
مصطفى مشهور وأعطاهم "منديل األمان" (ص .)100يحيك الكتاب هجوم عمر التلمساين عىل ما فعله مصطفى
شكري حني قتل الشيخ الذهبي ،ويصف فعلته بأنها مصيبة عظمى  .أما قبل ثورة الخامس والعرشين بعام
ونصف تقريباً فتحدث الشيخ القرضاوي يف نقابة الصحفيني مهاجامً فكر سيد قطب ،الذي رآه يختلف عن فكر
البنا من حيث اتجاهه للتكفري وهو ينايف منهج أهل السنة والجامعة  ،لكن محمود عزت ومحمد مريس قاال يف
لقاء بقناة "الفراعني" أن أفكار سيد قطب هي أفكار اإلخوان ،وهاجام القرضاوي بقسوة!
يهاجم الخرباوي حديث املستشار مأمون الهضيبي مرشد اإلخوان حني قال مبناظرة مبعرض الكتاب يف أوائل
التسعينات يف مواجهة فرج فودة قال" إن اإلخوان يتعبدون لله بأعامل النظام الخاص قبل الثورة" .ووصف
الخرباوي كلامته بأنها جارحة ملدنيته وسلميته ،ان تعبد لله باالغتياالت والتفجريات؟ ،ثم عاد مأمون الهضيبي
وأنكر أنه قال ذلك حني هاجمته الصحف
وبعد قراءيت للكتاب رصت حائرا ايهام اكرث دقة يف تحديد هوية الكتاب :هل هو املحامي شحاته الذي يعتربه
وثيقة قانونية؟ ام اآلخرون الذين يعتربونه شبيها لرواية "شيفرة دافنيش" ،للكاتب االمرييك دان براون،
رواية تشويق ،وغموض ،رواية خيالية بوليسية معتمدة عىل احداث حقيقية؟ وحسمت امري ان يف قول كل
منهام حق ،فهو وثيقة ،وألحق به املؤلف وثائق حقيقية ،وهو رواية مش ّوقة تقع عىل خط التامس بني الرواية
والسرية .ويضاف اىل ذلك ان القارئ يخرج مبقولة هامة وصحيحة ،ان الجامعة هي جامعة دعوية ضلت
طريقها إىل السياسة ،زعمت أنها تريد أن تصلح السياسة بالدين ،فأفسدت دينها بالسياسة .وهذا يذكرنا بقول
جامل البنا(االخ االصغر لالمام حسن البنا ،واملناضل النقايب املثقف) حيث يقول" :السلطة مفسدة للعقيدة،
هكذا كانت عند املسلمني منذ عثامن بن عفان ،وهكذا كان يف الثورة الفرنسية منذ نابليون ،وهكذا كانت يف
الثورة البلشفية منذ ستالني ،وهكذا كانت يف مرص منذ فاز االخوان املسلمون".

عبد الفتاح القلقييل
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