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اليسار يتوّحد ضّد اإلسالمّيين في مصر
 منييذ تنحييي الرئيييس املخلوع حسييني مبييارك عن 
سدة الرئاسة املصرية يوم 11 شباط من العام املاضي، 
واملشهد السياسي على وقع حاالت عدة من االستقطاب، 
والدخييول فييي العديد من املعييارك، ما أرهق هذا املشييهد 
بالعديييد من املصطلحات، التي ال يلبث أن يتم حتريرها، 
الى أن تطفو على السطح مرة أخرى، فتبدو هذه املعارك 

كما لو كانت خاليا عنكبوتية ال ميكن أن تلتئم.
ميين هذه املصطلحات التي جييرى حتريرها أكثر من 
مرة أن االسييالمين يسييعون الى اقامة دولة دينية، على 
الرغم من النفي املتكرر بأن التيار االسالمي ال يسعى الى 
اقاميية مثل هذه الدولة، وأن االسييالم ذاتييه ال يعرف مثل 

هذا النوع من احلكم.
غييير أن هييذا النفي مييراراً وتكييراراً عبيير تصريحات 
اعالمية وفعالً باسييتحقاق االسييالمين ألغلبية برملانية 
ومنصييب رئاسييي.. كل ذلك لم يشييفع لغييالة القوم بأنه 
ليسييت هناك نّية أو رغبة في أوسيياط االسالمين القامة 
مثييل هييذه الدوليية، غير أن ذلييك ال يجد صييداه لدى قوى 
اليسييار وميين على شيياكلتهم، مييا يجعلهم يعييودون من 
وقييت آلخر لتلوك ألسيينتهم مثل هذه االفتييراءات إلرهاق 
االسييالمين في مناوشييات وخالفات بغية تعطيلهم عن 

مشروعهم في االستحقاق الرئاسي.
وأمام حاليية العبييث باملصطلحات بدعييوى هيمنة 
االسالمين على اجلميعة التأسيسية املعنية بوضع أول 
مشييروع لدسييتور مصر بعد الثورة، والسعي الى بسط 
نفوذ التيار االسييالمي على مفاصل الدولة، حتشد القوى 
الليبرالييية والقومييية واليسييارية من كل حييدب وصوب 
ملواجهة االسييالمين عبر اندماجييات وحتالفات ألحزاب 
وقوى سياسييية، واجتماعات تنفض ثييم تنعقد ملواجهة 
االسييالمين، وليس هذا من باب التزّيد على هؤالء بشأن 
موقفهييم وعالقتهم باالسييالمين، بييل باعترافهم هم بأن 
الهدف من السييعي إلى جتمعهم ووحدتهييم هو مواجهة 

وحاشيياهم  هؤالء)االسييالمين(  وكأن  االسييالمين، 
والنزكيهييم على الله عييز وجل، بالنبت الشيييطاني الذي 
ينبغييي تطهير مصر منه واجتثاثه ميين أرضها ، للدرجة 
التييي جعلييت البعييض يؤكييد أن معركتهييم القادميية مع 
االسييالمين، واعادتهييم الييى مصيرهييم الييذي كان ابان 
النظييام املخلييوع، فييي اشييارة الييى زجهييم مييرة أخييرى 

بالسجون واملعتقالت.
على هييذا النحو نظر هييؤالء الى االسييالمين، وكأن 
مشيياكل مصر قييد مت حلها، وأنه لم يعد هنيياك عائق أمام 
نهضتها سييوى االسييالمين، وأنييه وقت أن يتييم االجهاز 
عليهم واقصاؤهم من املشهد السياسي، فإن هذا سيكون 
هو طريق التقدم للوطيين املصري، وأنه من دون تهميش 
االسييالمين واقصائهييم، فليين تتحقييق النهضيية ملصيير، 
للدرجيية التييي جعلت بعض ميين يّدعي  الثورة يتحسيير 
على اطالق نشييطاء اسييالمين من السييجون، في الوقت 
الييذي كان ينفي فيه حسييب مطالباتهم اطييالق احملالن 
علييى محاكم عسييكرية في قضايييا جنائية، بتهييم القتل 

واالغتصاب والسرقة واالعتداء على منشآت الدولة.
يأتييي هذا من جانب دعاة احلريييات العامة ورفض 
االقصيياء والتهميش ألي فصيل سياسييي، ولكن يبدو أن 
هييؤالء ال يعرفون احلرية سييوى أنها لكل ميين هم خارج 
نطيياق العمل االسييالمي، وأن السياسيية ينبغي أن تكون 
متاحة جلميع الفصائل والقوى من دون التيار االسالمي، 
حتييى ال يعمييل على العييودة مبصيير الى عصييور الظالم 

والرجعية والكتب الصفراء ، كما يزعمون ويّدعون.
أمثييال هييؤالء كأنهييم لييم يجدوا فييي مصر مشيياكل 
وحتّديات خلفتها األنظمة االسييتبدادية على مدى ستن 
عاماً من القهر والتعذيب بأنظمة لم تكن تعرف للحريات 
سييبيالً، أو للكراميية طريقيياً، وكانييت تييرى أن مقاعدهييا 
مرهونيية بالقضيياء علييى االسييالمين، لذلييك كان هدفها 
باألسيياس تغييب االسييالمين إما خلف السجون قهراً أو 

تكميم أفواههم قسييراً، أو تصفية أجسييادهم عنوة، حتى 
توارثت قوى اليسييار فييي مصر لهذه األسيياليب القمعية 
فذهبت لتعمل على تطبيقها اليوم على االسييالمين، ولم 

يدر هؤالء أن في مصر ثورة أطلقت احلريات من عقالها.
غييير أن غالة القييوم رأوا أن االسييالمين وصلوا الى 
سييدة احلكم على أكتاف من قاموا بالثورة، ونسي هؤالء 
أو تناسييوا الدور الذي بذله شييباب اجلماعات االسالمية 
عموميياً فييي حمايتهم لتخييوم ميدان التحرييير على مدى 
األيام الثمانية عشيير، إبان االعتصييام في امليدان منذ 25 
يناييير ميين العام املاضييي إلى تنحييي املخلوع وسييقوط 

النظام.
املشييهد احلالي يؤكد أن قوى اليسييار لييم جتد أمام 
مصر أياً من التحّديات أو املشاكل سوى أن إطاحة التيار 
االسييالمي أصبحت ضرورة تفرضها األوضيياع احلالية 
في مصر، لذلك كان توحدهم واندماجهم على نحو ما هو 
قائم في حتالف القوى الليبرالية ضمن »حزب املؤمتر«، 
واألحييزاب الناصرية فييي »احلزب الناصييري«، والقوى 
االشييتراكية والقومية ضمن »التحالييف الثوري«، وكان 
عنييوان اجلميع بييال مواربة هو إطاحة التيار االسييالمي. 
وعلى الرغم من أن أمثال هؤالء كان هدفهم هذا باألساس 
منذ اسييتفتاء املصرين على التعديالت الدسييتورية في 
19 آذار ميين العييام املاضييي، اال أنهييم اليييوم يترجمونه 
بصورة أكثر واقعية على األرض بتحالفات واندماجات، 
امتداداً ملا كانوا يصدعييون به املصرين منذ هذا التاريخ 
بأن االسييالمين ال هّم لهم سييوى الهيمنة  واالسييتقطاب، 
حتى اذا كان البرملان بغرفتيه، ادعوا أن األداء البرملاني ال 
يرقى  ملستوى حتّديات املصرين، للدرجة التي جعلتهم 
يسّيرون مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام البرملان من 
وقت آلخر إلسييقاط االسييالمين وافشييال دورهم داخله، 
الى أن كان مكرهييم وخديعتهم على نحو ما فعلته نائبة 
رئيييس  احملكميية الدسييتورية عندما طلبت ميين املجلس 
العسييكري التدخييل حلييل البرملان، منعيياً لتعزيييز نفوذ 
االسالمين عليه، الى أن بلغ املكر والدهاء مداهما، عندما 

استخدم »العسييكري« احملكمة الدستورية إلصدار حكم 
معيب جتيياوز اختصيياص احملكميية باألسيياس، لتصدر 
حكمهييا بحييل مجلس الشييعب منتصييف شييهر حزيران 

املاضي.
ومع جناحهم في حل البرملان، متكنوا أيضاً من حّل 
اجلمعية التأسيسية األولى ، واليوم يسعون إلى إبطال 
»الثانييية«، بل واملنيياداة بإعادة االنتخابات الرئاسييية، 
بدعوى أنها لم تفرز رئيساً يعبر عن الثورة أو عن جميع 
املصرييين، ولذلك يقومون بحشييد وتعبئة واسييتقطاب 
مختلف قواهييم السياسييية لتحقيق مثل هييذه األهداف، 
بغييية الوصييول الى ترجمتهييا، حتى اذا فشييلوا فيها في 
الهييدف األكبيير، كان األصغر هييو احلاصل، وهييو ارهاق 
االسييالمين  واشييغالهم عن اجناز االستحقاق الرئاسي، 
ليبدو االسييالميون في أوسيياط الرأي العام عاجزين عن 

مواجهة مشاكل املصرين.
لذلك تدعم قوى اليسار ومن لف لفيفها في مصر أية 
مظاهييرات أو وقفييات احتجاجية، حتييى مصابي الثورة 
وأسيير الشييهداء يتاجرون بقضاياهم ويزايدون بها على 

الرئيس محمد مرسي.
 والواقع أن أمثال هؤالء لم يقدموا مشروعاً أو مقترحاً 
حلييل أي من األزمييات احلالة في مصر، بييل يعملون على 
اذكاء ما هو قائم منها والسييعي الى تفاقمها، ويصّدرون 
هذه األزمات الى اخلييارج، حتى أن أحدهم دعا بوضوح 
الى أهمية تدويل قضية اجلمعية التأسيسية، وتوظيف 
الدول الكبرى للمطالبة بحل اجلميعة أو تعطيل ما يدور 

بداخلها.
هييؤالء وإن كانت االنتخابات البرملانية والرئاسييية 
قد عكست ضحالة وجودهم في الشارع املصري، اال أنهم 
ميثلون بنفيرهم اإلعالمي موضع ازعاج للمصرين، فهم 
أصحاب صوت عال واستجداء بالغرب، وامتالك لسطوة 
اإلعالم ونفوذه، وإن كان الرأي العام قد مّل من تنظيرهم 
واالسييتخفاف مبا يرفعونييه، بعدما زعمييوا مئات املرات 
أن اختيارات املصرين ليسييت في مواضعها بالتصويت 
لإلسييالمين، مييا جعلهم يحدثون ضجيجيياً ال طحن من 
ورائه، وسيتعزز فشلهم هذا عندما تدور الكرة مرة أخرى 
بإجييراء انتخابات برملانية، ليعرف أمثال هؤالء أوزانهم 
احلقيقية في الشييارع املصري، علّها تكون حجراً تلقم به 
أفواههييم، أو توجه بوصلتهم الى جادة الصواب، لتتجه 
حتالفاتهم الى بناء الوطن، ال الى االستعداء أو التشوية 

أوالتشهير.{

بقلم: عال محمود سامي  

فوز سعد الكتاتني
برئاسة حزب الحرية والعدالة بمصر

   فاز محمد سييعد الكتاتني رئيس مجلس الشييعب املصري برئاسة حزب احلرية والعدالة، الذراع 
السياسييية جلماعة االخوان املسييلمن في مصر، بعد أن تفوق بأغلبية تزيد على الثلثن على منافسييه 
عصام العريان الذي كان نائب رئيس احلزب والقائم بأعمال رئيسه. أعلنت اللجنة املنظمة لالنتخابات 
باحلزب فوز الكتاتني مبنصب الرئيس بعد حصوله على 581 صوتاً بنسبة 67.3% من أصوات أعضاء 

املؤمتر العام، مقابل 283 صوتاً، أي بنسبة 32.7% لصالح العريان.
وكان أعضيياء حييزب احلرييية والعدالة -الذي تأسييس عقب ثييورة 25 كانون الثانييي 2011 التي 
أطاحت النظام السييابق- قد عقييدوا يوم اجلمعة املاضي مؤمتراً عاماً الختيييار رئيس جديد خلفاً حملمد 
مرسييي، الذي قدم اسييتقالته بعد انتخابه رئيساً ملصر وتوليه منصب رئيس اجلمهورية رسمياً في 30 
حزيران الفائت. ُيشييار إلييى أن الكتاتني )60 عاماً( كان يترأس مجلس الشييعب )البرملان( قبل صدور 
حكييم من احملكمة الدسييتورية العليا فييي 14 حزيران املاضي ببطييالن قانون انتخابييه، وهو ما يجعل 

املجلس غير قائم بقوة القانون.
وكان احلزب قد فاز بنحو 41% من مقاعد مجلس الشعب، واكتسح انتخابات مجلس الشورى في 

أول انتخابات تشريعية بعد إسقاط الرئيس املخلوع حسني مبارك.
وفييور إعالن فوزه، قييال الكتاتني إن أولوية احلزب هي إعادة اللحميية للتيارات واألحزاب املصرية 
املتصارعيية، وأكد التزام احلزب املشييروع السياسييي لإلخوان املسييلمن الذي يسييتهدف حتقيق احلكم 

الرشيد وينطلق من تطبيق الشريعة اإلسالمية.
ولفييت املراقبون النظر إلييى أن الكتاتني والعريان خرجا وهما ميسييكان بأيييدي بعضهما البعض 
وسييط جماهييير املؤمتر العام، ويييرددان »يداً واحدة« في إشييارة إلى أن اجلميع سيييبدأ صفحة جديدة 
ميين العمل احلزبييي الذي يعبر عن احلرية والعدالة وفق الرؤية التي طرحها الكتاتني والتي تعمل على 
إعييادة اللحميية الوطنية. وقال إن حتديات كبيييرة تقع على عاتق احلزب، خاصة فييي وقت جتتمع فيه 

تيارات وقوى في ميدان التحرير ملواجهة التيارات اإلسالمية وفي مقدمتها جماعة اإلخوان املسلمن.
من جانبه وصف أسييتاذ الصحافة بكلية اإلعالم بجامعة القاهرة سليمان صالح االنتخابات بأنه 

»جتربة دميقراطية متميزة ستكون مثاالً يحتذى بها على نطاق واسع في البالد«.{

محكمة القضاء اإلداري في مصر تقرر الحكم بإحالة 
أوراق دعوى التأسيسّية للمحكمة الدستورية العليا

ي����وم  مبص����ر  اإلداري  القض����اء  محكم����ة  أص����درت 
الثالث����اء املاض����ي ق����راراً بوق����ف دع����اوى ح����ل اجلمعي����ة 
للمحكم����ة  وإحالته����ا  الدس����تور،  لصياغ����ة  التأسيس����ية 
الدس����تورية العليا للفص����ل فى مدى دس����تورية القانون 

79 للسنة 2012.
وقرر املستش����ار نزي����ه فريد تناغ����و، رئيس محاكم 
القض����اء اإلداري، ونائ����ب رئي����س مجلس الدولة، وس����ط 
تهليل وتكبير من جموع احلاضرين سواء من املّدعني أو 
املّدعى عليهم، قّرر وقف 43 دعوى قضائية تطالب بحل 
اجلمعية التأسيسية الثانية، وبطالن تشكيلها، وإحالتها 
للمحكم����ة الدس����تورية العلي����ا للفص����ل في امل����ادة األولى 
م����ن القان����ون رقم 79 لس����نة 2012 الص����ادر من رئيس 
اجلمهوري����ة، بش����أن معايي����ر اختي����ار أعض����اء اجلمعي����ة 
التأسيس����ية، ومدى دس����تورية عضوي����ة أعضاء مجلس 

الشعب والشورى في تشكيل اجلمعية الدستورية. 
وأث����ار حك����م محكم����ة القض����اء اإلداري بوق����ف نظر 
الدع����اوى املطالبة بحل اجلمعية التأسيس����ية للدس����تور، 
وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا ردود فعل متباينة، 
حيث أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون 

البرملانية والقانونية، أن احلكم كان متوقعاً.
وم����ن جانبه، أعرب عبد املنعم عبد املقصود محامي 

جماع����ة اإلخوان املس����لمني، ع����ن ارتياحه لق����رار محكمة 
القض����اء اإلداري، وأش����ار إلى أن هذا احلك����م يفتح الباب 
واس����عاً ويتيح الفرصة أمام اجلمعية التأسيسية إلمتام 
م����ا بدأته م����ن وضع مس����ّودة أولي����ة للدس����تور وعرضه 
للمناقشة والتصويت وإقرار املواد بصورة نهائية حتى 

تفصل »الدستورية« في صحة القانون احملال إليها.
وم����ن ناحيت����ه، قال أحم����د أبو بركة القي����ادى بحزب 
احلرية والعدالة، إن ق����رار محكمة القضاء اإلداري نافذ، 
الفتاً إلى أن اجلمعية التأسيسية ستمارس عملها إلى أن 

تقضي احملكمة الدستورية بقرارها.
وتعليقاً على اجلبهات التى يشكلها عدد من املنتمني 
للتيار الليبرالي لرفض الدستور، قال أبو بركة: »تكوين 
اجلبه����ات واالحت����ادات حق طبيع����ي، ولك����ن مطلوب من 
الق����وى السياس����ية أن مت����ارس وتتنافس سياس����ياً على 
أس����اس األط����ر والبرام����ج الواضح����ة خلدم����ة املواطن����ني 

ليكون التنافس بشكل حقيقي«.
وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إنه 
بصدور حكم القض����اء اإلداري بإحالة القانون للمحكمة 
الدستورية، تكون اجلمعية التأسيسية في مأمن تام من 
حال����ة التربص بل التغ����ول عليها من ِقبَل م����ن ال يؤمنون 

مببدأ الفصل بني السلطات.{

الكتاتني والعريان
بعد االنتخاب
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الشهيد يوسف شنغ.. أبرز رّواد الفكر اإلسالمي في الصين
يعتبيير املفّكيير )يوسييف شيينغ كييه( ميين العلماء 
مرشييدي  وأحييد  البارزييين،  واملترجميين  الالّمعيين، 
املسييلمن الّصينّييين في منتصييف القرن العشييرين، 
وُيعّد من أكثر الّشييخصّيات تأثيراً في قلوب املسلمن 
فييي الّصيين بعد قيييام دوليية الّصيين بقيييادة احلزب 
الّشيييوعّي الّصينّي عييام 1949م، وهو اإلمام والعالم 
املسييلم الصينّي الوحيد الذي جمع بيين حبر العلماء 
ودميياء الّشييهداء فييي سييبيل نصييرة الّدين فييي أرض 

الّصن.
 Chen Ke( ُولد الّشييهيد يوسييف شيينغ كه لييي
Li (-رحمييه اللييه- عييام 1923م بقرية تشييانغ قه 
 ) Ying Qiao(ببلييدة ينييغ تشييياو ) Chang Ge(
من محافظة شيانغ تشن )Xiang Chen ( ملقاطعة 
خييه نييان)He Nan ( في الّصن، وبدأ يييدرس اللّغة 
العربّييية والّدييين اإلسييالمّي وهييو فييي الّتاسييعة من 
عمره في املسييجد بقريته، ثم واصل دراسييته للعلوم 
اإلسييالمّية على أيييدي العلماء الّصينّييين األجالّء من 
مسييجد إلى آخر، وسييافر بعد بدء احلييرب مع اليابان 
إلى محافظة بينغ ليانغ من مقاطعة قانسييوا ملتابعة 
دراسييته الّدينّييية، ثييم واصل دراسييته فييي تخّصص 
اللّغة العربّية مبدرسيية املعلمن بشرق قانسوا. وفي 
عييام 1947م التحق مبعهد العلوم اإلسييالمّية ببكن؛ 
ملواصلة الّدراسة في العلوم اإلسالمّية. وبعد تخّرجه 
منه عييام 1954م، عن إماماً في مسييجد ينغ تشييياو 
)Ying Qiao ( فييي قريتييه، ومّت تعيينييه كمييدّرس 
مسيياعد  للّغة العربّييية وآدابها في جامعيية بكن عام 
1955م، بترشيح من أستاذه محمد مكن رحمه الله. 
وغادر اجلامعة عام 1955م للتفّرغ الكامل في ترجمة 
الكتييب الّدينّييية، ثييم ُعّن مدّرسيياً فييي معهييد العلوم 
اإلسييالمّية عييام 1957م، وعاد إلى قريته في الّسيينة 
نفسييها بعد مغادرته املعهد. فوقعييت الّطامة الكبرى 
على الّشييهيد ابتداء من عييام 1958م حتى أُعدمِم ظلماً 

عام 1970م.
كانت حياة الّشييهيد خالصة لوجييه الله، مدافعاً 

عيين احلّق أينما كان وحّل، ومييا كان ينحني أمام نفوذ 
الّشييّر أو يخافه؛ بل كان يلتييزم باحلّق من البداية إلى 
الّنهاييية، وقييد فّضل املوت بعييّزة مرفوع الييّرأس على 
االستسييالم، وحافظ على كرامة املثّقفن املسييتقيمن. 
وما كان الّشهيد منوذجاً للمثّقفن املسلمن الّصينّين 
خاّصيية؛ بل كان مثالً بييارزاً للمثّقفن الّصينّين عاّمة، 
وقييدوة وأسييوة خالدة للمسييلمن في الّصيين داخلها 

خارجها.
للّشييهيد يوسييف تشيين كه لييي إجنييازات كبيرة 
فييي الّتأليييف والّترجمة حييول احلضارة اإلسييالمّية، 
ة الّنبوّية الّشريفة. ومن أهّم  والفكر اإلسالمّي، والّسيينّ
مؤّلفاتييه كتابه املشييهور »معرفة اإلسييالم عن طريق 
معرفة محمد |«، وقد ُنشيير هذا الكتاب عام 1950م 
في بكن، ومّتت ترجمته إلى العديد من اللّغات، منها: 
العربّية واملاليوّية واألوردّية. وقد صار الكتاب معلماً 
من معالم الّطريق إلى فهم الّدين اإلسييالمّي الّصحيح 
بيين املسييلمن. واجلدييير بالّذكيير أّن هييذا الكتيياب مّت 
تأليفه في شييهر أيلول عام 1959م، وكان يوسف في 
الّسييابعة والعشييرين من عمره. وفي هذا الكتاب ذكر 
الّشهيد عظمة الّرسول | وإجنازاته الكبرى، كما بّن 
متييز احلّق من الباطل، وكيفّية معرفة جوهر اإلسالم 
وأحكامييه، وفي الكتيياب ذكر املؤلف قضايا املسييلمن 
املعاصييرة، وتصّوره الكامييل حللّهييا، والّتغلّب عليها 
في ضوء القرآن والّسييّنة الّنبوّية الّشريفة، وهو كتاب 

متمّيز في حتليل سيرة الّنبّي |.
إّن عرض اإلسالم بشمولّيته جعل للكتاب مكانة 
كبيرة في قلييوب القارئن له على جميع املسييتويات. 
و قييد خّصييص الكاتييب فصييالً كامييالً لبيييان قضّييية 
املييرأة  حتييت موضوع »الكفيياح من أجل منزليية املرأة 
وحقوقهييا«؛ حيث قييال: »إّن منزلة املييرأة في املجتمع 
البشييرّي رائعة في األصل، وهي نصف املجتمع؛ ومن 
املبادئ اإلسالمّية يّتضح أّن اإلسالم أنزل املرأة منزلة 
مكّرمة، وأعطاها شخصّية مستقلّة ال يجوز االستهانة 
بها أو إغفالها، ولها حقوقهييا، وعليها واجباتها، وهي 

كالّرجل في اإلنسانّية سواء بسواء«.
كان حزن الّشيييخ الّشييهيد على ضعف املسلمن 
وتفّرقهييم داخييل الّصيين وخارجهييا شييديداً، وحّبييه 
لتوحيييد املسييلمن كان واضحيياً في جميييع كتاباته. 
وميين نصائحه دعوته إلى االحّتاد والّتعاون على البّر 
والّتقييوى، وقد دعا إلييى تعلّم القرآن الكييرمي، والعمل 

على خدمة دين الله باإلخالص والّتقوى.
ومن األعمال التي ترجمها الشييهيد واألكثر تأثيراً 
بيين املسييلمن كتيياب »التيياج اجلامييع لأصييول في 
أحاديث الرسييول | للّشيييخ منصور علي ناصف«، 
وُيعّد هذا الكتاب فريداً من نوعه لشييموله على جميع 
أبييواب الفقييه، ولم يسييبق فييي تاريخ الّصيين ترجمة 
كتاب شييامل من كتب الّسيينة الّنبوّية الّشريفة، جمع 
أبييواب الفقه كلّها قبييل كتابه هذا. ونشيير اجلزء األّول 
منييه فييي بكيين عييام 1945م، فبييدأ املسييلمون إحياء 
سييّنة الّنبّي | من خالل هذا الكتيياب، وإماتة البدعة 
واخلرافات الّتقليدّية التييي توارثوها؛ إذ تأّثرت ثقافة 
املسييلمن الّدينّييية باملعتقييدات والّثقافييات الّصينّييية 
احمللّييية، وخاّصة تلييك الّثقافة املتأّصليية في املجتمع 
الّصينييّي بشييكل عييام لييدى جميييع طبقييات الّشييعب 
الّنابعة من الكنفوشيوسييّية والّطاوّييية والبوذّية منذ 

مئات الّسنن.
و قد تعلم )يوسييف شيينغ كه لي( اللّغة العربّية 
والعلوم اإلسييالمّية وتعّمييق فيها على أيييدي العلماء 
املسييلمن في الّصن، و لم يسافر في حياته إلى البالد 
اإلسييالمّية والعربّية ملواصلة الدراسة كبقّية العلماء 
الذييين تخّرجوا ميين اجلامعات اإلسييالمّية والعربّية، 

وخاّصة جامعة األزهر الشريف.
وبسبب خالفاته مع الّسياسة التي طّبقها احلزب 
الّشيييوعّي الّصينييّي، واسييتيائه ميين احلزب بسييبب 
ممارسيياته مييع الّشييعب الصينييي عاّمة، واملسييلمن 
خاّصيية أّيام الّثورة الّثقافّييية )1966-1979م(، قام 

بإرسييال رسييالة إلى قادة الّدولة، وذكر فيها األضرار 
التييي أحدثتها الّثورة الّثقافّية على الّدولة والّشييعب، 
وطلييب منهييم الكّف عنهييا، فقييّدم لهييم اقتراحاته ذات 
امليول اإلسالمّية. فأّدت تلك الّرسالة إلى إلقاء القبض 
على الّشييهيد )يوسييف شيينغ كه لي( في 26 شييباط 
1970 بتهمة عدائه للّثورة من خالل هجومه العنيف 
على الّثورة الّثقافّية وعدائه للحزب والفكر الّشيوعّي. 
وقييد عانى الّشييهيد ميين شييتى أصنيياف الّتعذيب في 
الّسييجن، ثم ُحكم عليه باإلعدام، ومّت تنفيذ احلكم في 

5 حزيران 1970م.
وهكذا سييقط جنييم من جنييوم العلماء املسييلمن 
الّصينّييين بعييد أن قّدم دمييه وفكره وعقلييه لدين الله 
-عّز وجل- وهو في الّسادسيية واألربعيين من عمره، 
ياة  َ َت واَقمِفاً علييى احلنْ َييونْ ييُل املنْ َقَسييممِهمِ »أَُفضِّ َوَقييدنْ َوفَى بمِ

عاً«. راكمِ
إّن الّشييهيد )يوسف شنغ كه لي( وإن مات، لكّنه 
ما زال حّياً يقود األّمة املسييلمة فييي الّصن إلى األمام، 
وتسييير األّمة املسييلمة فييي الّصيين قدماً فييي الّطريق 
املخّضييب بدماء الّشييهيد.... ونسييأل الله أن يحسيين 
مثييواه، ويحشييره مع الذييين أنعم عليهم ميين الّنبّين 
والّصّديقيين والّشييهداء والّصاحليين، وحسيين أولئك 

رفيقاً.{

للدكتور يونس عبد الله ما تشنغ

لم تتسييع لهم دار اإلخوان فُفرشت الشوارع احمليطة مبيدان احللمية 
اجلديدة باحلصير، وخطب في املؤمتر اإلمام الشهيد و أحمد السكري 

ولويس فانوس عضو مجلس الشيوخ.
وفييي 5 أيار 1946م صييدر العييدد األول من صحيفيية »اإلخوان 
املسلمون« اليومية، وقد أسس مسؤولو اجلماعة إلصدارها شركتن، 

إحداهما إلصدار اجلريدة، واألخرى لطباعتها.
وفييي أول أيار 1947م بعث اإلمام الشييهيد حسيين البنا بخطاب 
إلى امللك فيياروق، ورئيس الوزراء مصطفى النحيياس، وملوك وأمراء 
وحييكام بلييدان العالييم اإلسييالمي.. وقييد ُوضييع هذا اخلطيياب ضمن 
مجموعيية رسييائله -رحمييه الله- فييي ما بعييُد حتت عنييوان: »نحو 
النور«. أكييد البنا فى بداية اخلطاب أنه فعل ذلك أداًء للواجب وقياماً 
بالنصيحة.. ثم حتدث عن مزايا التوجه اإلسالمي، وأنه كفيل بإمداد 

األمة الناهضة مبا حتتاج إليه.
وفييي 8 /12/ 1948م: صييدور األمر العسييكري رقم 63 لسيينة 
1948م بحل جماعة اإلخوان املسلمن، حيث حظر القرار على أعضاء 
مجلس إدارة اجلمعية وُشييعبها ومديريها وأعضائها واملنتمن إليها 
مواصلة نشاط اجلمعية، وتضمن األمر: غلق األمكنة املخصصة لتلك 
األنشطة، وضبط األوراق والوثائق والسجالت واملطبوعات واملبالغ 

واألموال وجميع األشياء اململوكة للجمعية.
وفي 12 شييباط 1949م وبتخطيط من رئيس احلكومة إبراهيم 
عبييد الهييادي ووزير داخليتييه، وبتوجيه من امللييك.. مت اغتيال اإلمام 

املؤسس حسن البنا.
وكانوا قبلها بعدة أيام قد صادروا سيييارته، واعتقلوا السييائق، 
ص، وُقبمَِض على شقيَقيه اللذين كانا يرافقانه  وسَحبوا السالَح املرَخّ
في حتركاتييه، وفي 12 شييباط 1949م وقع حييادث االغتيال، ولفظ 
الشييهيد أنفاسييه في السيياعة الثانية عشييرة والنصف بعد منتصف 

الليل، ولم يعلم أهله بذلك إال في الثانية صباحاً .
لييم تسييمح الدوليية بخييروج أحد ميين الرجال فييي جنييازة البنا، 
فحملتها النسيياء، ولكّن »مكرم عبيد« باشييا القبطي، حتَدّى احلكومة 

وانضَمّ إلى عائلة »البنا« في جنازته.
مييات اإلمييام الشييهيد وتييرك تالميييذه يحملييون لييواء الدعييوة، 
يجاهييدون لنصرتهييا ويتحملييون فييي سييبيلها غييير مكترثيين لبالء 
يصيبهم، واضعن نصب أعينهم منهج أسييتاذهم الذي اسييتمده من 
الكتاب والسيينة، يتخذون منه نوراً يضيء لهم الطريق، ويرسييم لهم 
مالمح النهضة املنشييودة لغد أفضل ومستقبل مشرق لأمة العربية 

واإلسالمية.{

ففييي 22 ميين آذار 1928م: أُعلن قيييام دعوة اإلخوان املسييلمن 
مبدينيية اإلسييماعيلية، علييى يد مييدّرس اللغيية العربية حسيين البنا 
وسييتة من إخوانه، وفي 24 من أيلول 1930م: صدور القانون األول 
لإلخوان املسييلمن، بعد اجتماع اجلمعييية العمومية خالل انعقادها 

الثالث في التاريخ ذاته.
وفي آب 1932م: أسس اإلخوان أول ُشعبة لهم خارج مصر، هى 
شعبة جيبوتي، وفي تشرين األول من نفس العام انتقلت الدعوة إلى 
القاهرة بعد تأسيسييها في اإلسماعيلية بنحو خمس سنوات، إثر نقل 
مؤسسها إلى العاصمة في هذا التاريخ. وقد دخلت الدعوة بانتقالها 
إلى القاهرة مرحلة جديدة، إذ انتشرت في ما 
يزيد على خمسن بلداً في القطر املصري، وقد 
غييزت -مع انييدالع احلرب العاملييية الثانية- 

قطاعات املجتمع جميعها.
وفييي 1941/10/14م اعتقلت حكومة 
حسن سييري باشا املرشييد العام حسن البنا 
ووكيله أحمد السييكري بإيعاز ميين اإلجنليز، 
بعدما ازدادت اجلماعة قوة وشعبية، وشعر 
احملتلييون بخطورتهييا فييي تعبئيية الشييييارع 

ضدهم.
وفييي شييباط 1942م تعييّرض اإلخوان 
املسلمون ألول محاكمة عسكرية في تاريخهم، 

في القضية رقم 388 لسنة 1942م.
املؤمتيير  انعقييد  /1945/10م   4 وفييي 
الشعبي األول لإلخوان املسلمن، ُعقد املؤمتر 
مبدينيية القاهييرة في عيييد األضحييى املبارك، 
حيث اجتمع له أكثر من نصف مليون مواطن 

حتل ذكييرى مولد اإلمام الشييهيد حسيين البنا، مؤسييس جماعة 
اإلخييوان املسييلمن، الذي كّرس حياتييه في خدمة الدييين والوطن، إذ 
كان هييذا املجاهييد الكبييير عاملاً سياسييياً وقطبيياً اجتماعييياً ومجاهداً 
ضد االحتالل في سييبيل كرامة شييعب مصر، فقد كان حقاً قائد القرن 

العشرين بكل ما حتمله الكلمة.
اإلمييام الشييهيد كان معلميياً قائداً لييكل مجاالت احلييياة، ومارس 
السياسيية بحرييية كاملة، وشييارك املجتمييع املصري أحزانييه وقاوم 
احملتييل، فضييالً عيين أنه حمييل هييّم الدعييوة اإلسييالمية ونشيير الدين 
الصحيييح كان هّمييه األول واألخير، فكانت حياته كلها في سييبيل لله 

ونشر دعوته.
ولد اإلمام في 14 تشييرين األول 1906 بقرية احملمودية التابعة 

حملافظيية البحيييرة، وبييدأ اهتمامييه بالعمل 
اإلسييالمي فييي سيين مبكييرة، حيث اشييتغل 
باألمر باملعروف والنهى عن املنكر والدعوة 
إلييى اللييه، وكان محبوبيياً بيين زمالئييه في 
املدرسيية فأنشييأ معهييم »جمعييية األخالق 
الدينية«، وبعدها »جمعية منع احملرمات«، 
كما شييارك في ثورة 1919 وهو في الثانية 
عشرة من عمره، وتخرج من دار العلوم عام 
1346هييي )1927م(، وكان ترتيبييه األول، 
وبعد جناحه بشييهور ُعن مدّرسيياً مبدينة 
اإلسييماعيلية، وبدأ بنشر الدعوة اإلسالمية 
فييي جتمعييات الناس فييي املقاهييي، وامتاز 

بحسن عرضه وقدرته على اإلقناع.
صنع اإلمييام البنييا وجماعتييه تاريخاً 
غييير مجريات األحييداث في مصيير والعالم، 
وذلييك على مييدار عميير اجلماعيية املمتد منذ 

1928 حتى قيام ثورة يناير 2011م.

أحمد منصور ومحمد هيكل 

حسن البنا في ذكرى مولده
»بــذرة ُزرعــــت وشـــجــــرة تـــؤتــــي أُكـــلـــهـــا«




