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 مقـدمـة

المد لل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيد الأولني والآخرين، �سيدنا حممد 
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. وبعد ..

فحركة الإخوان امل�سلمني هي كربى الركات الإ�سالمية املعا�سرة، ن�ساأت عام 1928م 
على يد الإمام ال�ســـهيد املجدد ال�ســـيخ ح�ســـن البّنا رحمه الل رحمة وا�سعة واأدخله ف�سيح 
جناته. وهي اليوم ت�ســـكل العمود الفقري يف ج�سم الدعوة الإ�سالمية، وتلعب الدور الأكرب 
يف تقدمي امل�ســـروع ال�سامل للنه�سة الإ�ســـالمية العظمى، ومن ثم يف اإحياء جمد الإ�سالم 

واإعادته اإلى مكانه الطبيعي يف هذا العامل .

- لدعوة الإخوان امل�سلمني خ�سائ�س متيزها ، فهي.. 

• دعوة �سلفية:	
 لأنهم يدعون اإلى العودة بالإ�ســـالم اإلى معينه ال�ســـايف من كتاب الل و�ســـنة ر�ســـوله 

�سلى الل عليه و�سلم.

• وطريقة �سنية: 	
لأنهم يحملون اأنف�ســـهم على العمل بال�ســـنة املطهرة يف كل �سيء، وبخا�سة يف العقائد 

والعبادات ما وجدوا اإلى ذلك �سبيال.

• وحقيقة �سوفية:	
 لأنهم يعلمون اأن اأ�ســـا�س اخلـــر طهارة النف�س، ونقاء القلـــب، واملواظبة على العمل، 

واحلب يف اهلل واالرتباط على اخلري.
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• وهيئة �سيا�سية:	
 لأنهم يطالبون باإ�ســـالح الكم يف الداخل، وتعديل النظر يف �ســـلة الأمة بغرها من 

الأمم يف اخلارج، وتربية ال�سعب على العزة والكرامة، والر�س على وحدته وهويته.

• وجماعة   ريا�سية:	
 لأنهـــم يعنون باأج�ســـامهم، ويعلمون اأن املوؤمن القوي خر من املوؤمن ال�ســـعيف، ففي 
ال�ســـحيحني مـــن حديث عبـــد الل بن عمرو ر�ســـي الل عنهما، اأن النبي �ســـلى الل عليه 
و�ســـلم قـــال: »اإن ِلَرّبك عليَك حّقـــا، واإّن لَبَدنك عليـــك حّقا، واإّن ِلأَهلك عليـــَك حّقا، واإن 

رك عليك حّقا، َفاأَعِط كّل ذي حّق حّقه«. لَزوحْ

• ورابطة علمية ثقافية: 	
لأن الإ�سالم يجعل طلب العلم فري�سة على كل م�سلم وم�سلمة.

• و�سركة اقت�سادية: 	
لأن الإ�سالم يعني بتدبر املال وك�سبه من وجهه امل�سروع، ونبينا �سلى الل عليه و�سلم 

َالُ ال                       �سَّالِحُ لِلرَّجُلِ ال�س         َّالِحِ«  )رواه اأحمد(.                                     يقول: »نِعحَْم املحْ
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- كما امتازت جماعة الإخوان امل�سلمني عن �سواها من الدعوات مبا يلي:
1- البعد عن مواطن اخلالف الفقهي : 

لأنهم يرون اأن الختالف يف الفرعيات اأمر �ســـروري ل بد منه، اإذ اأن اأ�ســـول الإ�سالم 
اآيـــات واأحاديث واأعمال تختلف يف فهمها العقول والإفهام، ولي�س العيب يف اخلالف، ولكن 

يف التع�سب للراأي.

2- البعد عن هيمنة الكرباء والأعيان :
 فهي دعوة جمردة عن امل�سالح والأهواء، ولذلك ل يقبل عليها هوؤلء بحكم م�سالهم 

ورغبتهم يف ا�ستغالل كل  �سيء  لتحقيقها. . اإل القليل من هوؤلء .

3- البعد عن الهيئات والأحزاب : 
فالإخوان يرف�ســـون التع�ســـب الزبي الذي يدعوا اإلى التنافـــر والتناف�س على املغامن 
واملواقـــع.. واإمنا تقيم عالقاتها مـــع اجلميع على قاعدة العمل والبنـــاء والتعاون فيم يتفق 

عليه.

4- التدرج يف اخلطوات :
فالدعوة ت�ســـر بخطى وا�سحة يف مراحل حمددة من تعريف وتكوين وتنفيذ، وهذه قد 

ت�سر جنبا اإلى جنب حتى تتحقق الغاية املرجوة.

5- الربانية:
 فهي دعوة ربانية يتقرب النا�س بها اإلى ربهم، ف�سعارها )الل غايتنا(.

 6- العاملية: 
لأن الإ�سالم موجه للنا�س كافة، ول يوؤمن بالعن�سرية العرقية ول يقر ع�سبية الأجنا�س 

والألوان، ولكن يدعوا اإلى الأخوة العادلة الرحيمة بني بني الإن�سان.
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7- ال�سمولية: 
فالإ�ســـالم ديـــن ودولة، �ســـالم وقـــوة، ومنهاجـــه الرباين ي�ســـمل العقيـــدة والعبادات 

والأخالق وال�سيا�سة والقت�ساد والجتماع والعلم والثقافة وال�سحة والبيئة. 

ولالإخوان امل�ســـلمني تاريـــخ حافل بالعطاء والنجاح والت�ســـحية، تاريخ امتد يف اأعماق 
التاريخ لي�سمل اأكرث من ثالثة اأرباع القرن من عمر هذه الأمة، وامتد يف اأعماق اجلغرافيا 

ليغطي الوطن العربي برمته ، بل والعامل كله..

وتظل الاجة ما�ســـة اإلى  وجود املرجع التاريخي ال�ســـامل املعتمد، الذي يحفظ هذا 
التاريخ امل�ســـرف، والذي يـــرتك املجال لالأجيال الالحقة اأن ت�ســـتفيد مما فيه من درو�س 

وعرب.

واأمـــا هـــذه ال�ســـفحات، فهي عجالة تاريخية الق�ســـد منهـــا تدوين الأحـــداث املهمة 
املتتابعة، بحيث ميكن الرجوع اإليها كم�سدر يخت�سر وي�سجل اأهم الأحداث والوقائع.

وننبـــه اإلى اأمر مهم، وهـــو اأن هذه الأحداث تعني جماعة الإخوان امل�ســـلمني حتديدا، 
ي�ســـتوي يف ذلك من ي�ســـتخدم ذات ال�ســـم، مثل »جماعة الإخوان امل�ســـلمني يف م�ســـر«، 
و«جماعـــة الإخـــوان امل�ســـلمني يف الأردن«، اأو من اتخذ اأ�ســـماء اأخرى حملية، لكنه ي�ســـر 
علـــى نهج الإخوان ويتبنى اأفكارهم  واأ�ســـلوبهم يف العمل، مثل »حركة جمتمع ال�ســـلم«  يف 

اجلزائر، و »اجلماعة الإ�سالمية«  يف لبنان.

هذا والل من وراء الق�سد ، ون�ساأله العافية يف الدين والدنيا والآخرة .
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اأحداث متهيدية
• 14 اأكتوبر 1906م )25 �سعبان 1324(:	

مولد الإمام ح�سن بن اأحمد بن عبد الرحمن ال�ساعاتي البّنا يف املحمودية، مبحافظة 
البحرة، بالوجه البحري يف م�سر .

• 1915م )1333 هجرية(:	
ح�سن البنا يلتحق بكّتاب )مدر�سة الر�ساد الدينية(.

• 1916م )1334 هجرية(:	
اتفاقية )�ســـايك�س بيكو( والذي اقت�ســـمت بريطانيا وفرن�ســـا مبوجبها امل�سرق العربي 

بعد النتهاء من هزمية الدولة العثمانية .

• 1917م )1336 هجرية(:	
 �ســـدور )وعد بلفور( امل�سئوم، والقا�ســـي باإن�ساء وطن قومي لليهود يف فل�سطني. هذا 
الدث اإفراز اآخر خطر ما كان ليحدث لول وجود عاملني اثنني: كيد الأعداء من اخلارج، 

وتق�سر امل�سلمني من الداخل.

• 1920م: 	
ح�سن البنا يلتحق مبدر�سة املعلمني الأولية بدمنهور حتى عام 1923م.

• 1923م )1342 هجرية(:	
 ح�سن البنا يلتحق بدار العلوم بالقاهرة.

• 3 مار�س 1924م )26 رجب 1342(:	
 اإلغاء اخلالفة الإ�ســـالمية يف تركيا، وف�ســـل الدين عن الدولة. مع هذه املاأ�ساة و�سل 
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امل�ســـلمون اإلـــى منتهى الذل والهـــوان، وكان ل بد من حدث عظيم يعيد الأمر اإلى ن�ســـابه 
ويخفف من حجم املاأ�ساة.

- قال اأمري ال�سعراء اأحمد �سوقي وهو يبكي اخلالفة:

َع نواِح                 وُنعيِت بني معامل الأفـــــراِح �َس َرجحْ  عاَدت اأغاين الُعرحْ
 كفنِت يف ليِل الزفاِف بثوِبـــــــــِه                 وُدفنِت عند تبلج الإ�سبـــاِح
 �ُسيَّعِت من َهَلٍع بعربة �ساحــــٍك                 يف كل ناحيٍة و�سكرِة �ســاِح
تحْ عليِك ماآذٌن ومـنــابـــــــٌر                 وبكت عليِك ممالٌك ونـــواِح  �سجَّ
ُر حــــزيـــنــــة                 تبكي عليك مبدمٍع �َسحــــاِح الهنُد والهٌة وم�سحْ

• 1925م )رم�سان 1343 هجرية(:	
 تتمة للكيد املدبر �سد امل�سلمني، و�سد اخلالفة الإ�سالمية خا�سة، �سدر يف هذا العام 
كتاب )الإ�سالم واأ�سول الكم( الذي دعا فيه موؤلفه ال�سيخ )علي عبد الرازق( اإلى ف�سل 

الدين عن الدولة، وادعى اأن الإ�سالم اأمر ديني ل دنيوي ول �سيا�سة فيه !

• 1926م )1344 هجرية(:  	
ثم �ســـدور كتاب )يف ال�ســـعر اجلاهلي( لطه ح�ســـني، والذي قال فيه بوجود اأ�ســـاطر 
يف القراآن الكرمي، م�ســـرا بذلك اإلى ما ورد يف القراآن من اأخبار وق�ســـ�س عن اإبراهيم 
واإ�سماعيل عليهما ال�سالم. هذه الادثة اخلطرة مثال على حماولت الأعداء يف اخلارج 
من م�ستعمرين وم�ست�سرقني هدم الإ�سالم من الداخل، م�ستعينني بذلك باملنهزمني نف�سيا 

اأمام ال�سارة الغربية.

• 1927م )1346هجرية(: 	
ح�سن البنا يتخرج من دار العلوم، وكان ترتيبه الأول.
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• 19 �سبتمرب 1927م )22 ربيع الأول 1346(:	
 ال�ســـيخ ح�ســـن البنا ي�ســـل اإلى مدينة الإ�ســـماعيلية بعد تعيينه مدر�ســـا يف )مدر�سة 

الإ�سماعيلية البتدائية الأمرية(. 

• 1927م )1346 هجرية(: 	
تاأ�ســـي�س )جمعية ال�ســـبان امل�ســـلمني( يف م�سر، واإ�ســـناد ريا�ســـتها اإلى الدكتور عبد 
الميد �ســـعيد رحمه الل، وكان من اأع�ســـائها الأ�ستاذ حمب الدين اخلطيب رحمه الل. 

وقد ان�سم اإليها ح�سن البنا فيما بعد، حيث بقي ع�سوا فيها اإلى حني ا�ست�سهاده.
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عهد الإمام ال�سهيد ح�سن البّنا رحمه اهلل

• مار�س 1928م )ذو القعدة 1347(	
تاأ�ســـي�س جماعة الإخوان امل�سلمني يف مدينة الإ�سماعيلية. والذين �سكلوا النواة الأولى 
لالإخوان امل�سلمني، بالإ�سافة اإلى الإمام البنا هم: حافظ عبد الميد، اأحمد ال�سري، 
فوؤاد اإبراهيم، عبد الرحمن ح�ســـب الل، اإ�ســـماعيل عز وزكـــي املغربي. رحم الل اجلميع 

وجزاهم عن امل�سلمني خر اجلزاء.

يقول ح�سن البنا يف )ر�سالة املوؤمتر اخلام�س(:

 »ثم كانت يف م�ســـر وغرها من بلدان العامل الإ�سالمي، حوادث عدة، األهبت نف�سي، 
واأهاجت كوامن ال�ســـجن يف قلبي، ولفتت نظري اإلى وجوب اجلد والعمل، و�ســـلوك طريق 

التكوين بعد التنبيه، والتاأ�سي�س بعد التدري�س.. ».

• 16 فرباير 1930م )17 رم�سان 1348(	
افتتاح مبنى )دار الإخوان امل�سلمني( وم�سجدها يف الإ�سماعيلية .

• 1930م )1349 هجرية(	
موؤامرة �سد الإخوان امل�سلمني يف الإ�سماعيلية وحماولة حاكها بع�س ال�ساد لالإ�ساءة 

اإلى �سمعة الإمام البنا. وقد ثبت براءته يف التحقيق.

• 1931م )1350 هجرية(	
كتب الإمام البنا ر�ســـالة )عقيدتنا(، التي تعد باكورة الأعمال الفكرية اجلامعة التي 
خاطبت بها جماعة الإخوان امل�ســـلمني النا�س. وقد حددت هذه الر�سالة اأهداف اجلماعة 

وغايتها، وو�سحت و�سائلها، كما حددت اأبعاد الدعوة الإ�سالمية وات�ساعها و�سمولها.
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• 1931م	
بعث الإمام ح�ســـن البنا بر�سالة اإلى املوؤمتر الإ�سالمي الذي انعقد بالقد�س يف الفرتة 
مـــن 7 اإلى 12 دي�ســـمرب.. وممـــا جاء يف الر�ســـالة: »اإن جماعـــة الإخوان امل�ســـلمني تبعث 
بتحيات اأع�ســـائها م�سفوعة بالإجالل لأ�سخا�ســـكم، والتقدير لعملكم، ولالإعجاب الكبر 
لفكرتكم..«. وت�ســـمنت الر�ســـالة عدة مقرتحات منها: اأن واجب املوؤمتر اأن يعالج م�ســـاألة 
�سراء اليهود لالأرا�سي الفل�سطينية، والإخوان امل�سلمون يعتقدون اأن اليهود اإذا متكنوا من 

�سراء اأي اأرا�س فل�سطينية، �سار لهم حق امللكية بعد ذلك..

وقـــد رد الـــاج اأمـــني ال�ســـيني مفتي فل�ســـطني على ر�ســـالة البنـــا بر�ســـالة بتاريخ 
1932/1/24م جـــاء فيهـــا: »اأما بعد، فقد تلي بيانكم يف مكتب املوؤمتر الإ�ســـالمي العام، 

وكان مو�سع التقدير والعتبار، و�ستهتم اللجنة التنفيذية مبا جاء فيه كل الهتمام«.

• 2 يناير 1932م	
�سدور القانون الأ�سا�سي والالئحة الداخلية لالإخوان امل�سلمني.

• 1932م )غرة رم�سان 1351(	
خطب الإمام البنا ال�سيدة لطيفة ابنة الاج ح�سني ال�سويل، وعقد عليها ليلة ال�سابع 

والع�سرين من رم�سان، وتزوجها يف العا�سر من ذي القعدة من نف�س العام.

• 1932م	
بلـــغ عدد �ســـعب )فروع( اجلماعة بالإ�ســـافة اإلى املركـــز العام بالإ�ســـماعيلية خم�س 

ع�سرة �سعبة.

• 1932م	
يف هذه ال�سنة، التحق الأ�ستاذ �سالح ع�سماوي رحمه الل بجماعة الإخوان.
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• اأكتوبر 1932م	
الإمام ح�سن البنا ينتقل اإلى القاهرة مدر�سا مبدر�سة عبا�س الأول.

• 26 اأبريل 1933م )غرة حمرم 1352(	
ت�ســـكيل )فرقـــة الأخـــوات امل�ســـلمات( يف الإ�ســـماعيلية، وكان الغر�س مـــن تكوينها: 
التم�ســـك بالآداب الإ�سالمية، والدعوة اإلى الف�سيلة، وبيان اأ�سرار اخلرافات ال�سائعة بني 

امل�سلمات.

• اأوائل 1933م	
ان�سم الأ�ستاذ عمر التلم�ساين رحمه الل لالإخوان، وقد اأ�سبح فيما بعد املر�سد العام 

الثالث لالإخوان امل�سلمني.

• مايو 1933م )22 �سفر 1352(	
املوؤمتـــر العام الأول لالإخوان امل�ســـلمني )اجتماع جمل�س ال�ســـورى العام الأول(. وكان 
هدف املوؤمتر النظر يف �ســـئون اجلمعية. وعلى اإثره تاألفت )هيئة مكتب الإر�ســـاد لالإخوان 

امل�سلمني(. ومن املوا�سيع التي بحثها املوؤمتر م�سكلة التن�سر وو�سائل حماربته.

• مايو 1933م	
الإخوان ي�سدرون جريدة )الإخوان امل�سلمني( الأ�سبوعية، والتي ا�ستمرت يف ال�سدور 

حتى نوفمرب 1938م ، وقد راأ�س حتريرها الأ�ستاذ حمب الدين اخلطيب رحمه الل.

• 24 يونيو 1933م )22 �سفر 1352(	
جـــاء يف جريدة )الإخوان امل�ســـلمني( ال�ســـادرة يف هـــذا اليوم اأن اأول فـــرع لالإخوان 
امل�ســـلمني خارج م�سر كان فرع  جيبوتي، حيث رغب بع�س �سباب جيبوتي يف تكوين �سعبة 

لالإخوان بها، برئا�سة الأ�ستاذ عبد الل ح�سني علي نور.
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• 3 اأغ�سط�س 1933م	
اأر�ســـل الإخوان اأول وفد لن�ســـر الدعوة خارج م�ســـر، وكان ذهابه اأول اإلى فل�ســـطني، 
ومكـــث بها ثالثة اأيام، وات�ســـل بزعمائها وقادتها. وكان من بني الأع�ســـاء الأ�ســـتاذ عبد 

الرحمن البنا �سقيق املر�سد.

• 11 اأغ�سط�س 1933م	
اأول مظاهرات عامة جتتاح م�ســـر لن�ســـرة الق�سية الفل�ســـطينية . وقد كان لالإخوان 

الدور الأكرب يف تنبيه اأذهان ال�سعب امل�سري بالق�سية الفل�سطينية .

• 1933م	
ال�ســـيخ م�سطفى ال�ســـباعي رحمه الل ي�سل اإلى م�ســـر ويلتحق باجلامعة الأزهرية، 
وينت�ســـب اإلى ق�ســـم الفقه. وما اأن ا�ســـتقر به املقام، حتى بادر لالت�سال بداعية الإ�سالم 
العظيم ال�ســـيخ ح�ســـن البنا. وقد اأ�ســـبح ال�ســـباعي فيما بعـــد اأول مراقب عـــام لالإخوان 

امل�سلمني يف �سوريا.

• يناير 1934م )�سوال 1352(	
املوؤمتر العام الثاين لالإخوان، وكان من قراراته تكوين �ســـركة �ســـغرة لإن�ساء مطبعة 

لالإخوان امل�سلمني.

• 11 مايو 1934م )26 حمرم 1353(	
اأ�ســـدر الإمام ح�ســـن البنا ر�سالة )اإلى اأي �سيء ندعو النا�س(.. �سدرت هذه الر�سالة 
بعد انت�سار الدعوة ومطالبة الإخوان لالإمام البنا بكتابة ر�سالة تو�سح كيفية دعوة النا�س 

وتو�سيح مبادئ الدعوة، فكانت هذه الر�سالة. 
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• 10 اأغ�سط�س 1934م )28 ربيع الثاين 1353(	
كتب الإمام البنا ر�ســـالة )هل نحن قوم عمليون ؟(، وذلك ردا على بع�س الت�ســـاوؤلت 

التي كانت ترتدد حول جماعة الإخوان امل�سلمني.

• 1934م	
الأ�ستاذ حممد حامد اأبو الن�سر يبايع الإمام البنا وين�سم اإلى الإخوان. والأ�ستاذ اأبو 

الن�سر رحمه الل  اأ�سبح فيما بعد املر�سد العام الرابع للجماعة.

• مار�س 1935م )ذو احلجة 1353(	
املوؤمتـــر العام الثالث لالإخوان امل�ســـلمني. وكان من قراراته تعميم الدعوة يف اخلارج، 
واأعلن الإخوان ترحيبهم بكل فكرة ترمي اإلى توحيد جهود امل�سلمني يف �سائر بقاع الأر�س، 
وتاأييد فكرة اجلامعة الإ�ســـالمية. وجرى يف هذا املوؤمتر اعتماد التكوين العملي لالإخوان 

امل�سلمني الذي يتكون من درجات ثالث هي: 

1- الن�سمام العام، وي�سمى الأخ فيه اأخا م�ساعدا.

2- الن�سمام الأخوي، وي�سمى الأخ فيه اأخا منت�سبا.

3- الن�سمام العملي، وي�سمى الأخ فيه اأخا عامال.

4- الأخ املجاهد.

ثم اعتمد املوؤمتر التكوين الإداري جلمعية الإخوان امل�سلمني، فتاألفت اجلمعية من:

• املر�سد العام.	

•  مكتب الإر�ساد.	
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• جمل�س ال�سورى العام.	

• نواب املناطق.	

• نواب الفروع.	

• جمل�س ال�سورى املركزي.	

• موؤمترات املناطق.	

• مندوبو املكتب.	

• فرق الرحالت.	

• فرق الأخوات امل�سلمات.	

• 23 اأبريل 1935م )20 حمرم 1354(	
�سدور ر�سالة )دعوتنا(.. ا�ستهل الإمام البنا الر�سالة بالتعريف بغاية الإخوان، وذكر 
اأ�سناف النا�س، كما �سّخ�س الداء الذي اأ�ساب الأمة الإ�سالمية، وو�سف لها الدواء الذي 
يتمثل يف املنهج ال�ســـحيح، وهو اتباع كتاب الل و�سنة ر�سوله �سلى الل عليه و�سلم وال�سر 

على نهج ال�سلف ال�سالح.

• 25 يوليو 1935م )24 ربيع الأول 1354(	
و�ســـل مبعوثان من الإمام ح�ســـن البنا اإلى فل�ســـطني هما عبـــد الرحمن البنا وحممد 
اأ�ســـعد الكيـــم، وقابال مفتي فل�ســـطني الاج اأمني ال�ســـيني رحمه الل الـــذي زودهما 

بر�سائل لت�سهيل مهمتهما يف ن�سر الدعوة يف �سوريا.
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• 1935م	
تاأ�سي�س )مطبعة الإخوان امل�سلمني( يف القاهرة.

• 1936م )1355 هجرية(	
اأّلف الإخوان )اللجنة املركزية العامة مل�ســـاعدة فل�سطني(. ومع اندلع الثورة العربية 
الكربى بفل�ســـطني، ا�ستدت م�ساندة الإخوان للق�ســـية، واتخذت تلك امل�ساندة �سورا �ستى 

منها:

- ا�ستمرار اخلطابة يف امل�ساجد وك�سف اأبعاد الق�سية، وحث النا�س على التفاعل معها.

- توزيع من�سورات تهاجم الإجنليز وتف�سح مظاملهم يف فل�سطني، وتبني خطر اليهود.

-  ن�ســـطت �ســـحف وجمالت الإخـــوان يف مهاجمة �سيا�ســـة الإجنليز، وك�ســـف اأعمال 
الع�سابات ال�سهيونية.

-  الدعوة ملقاطعة املحالت اليهودية مب�سر. وقد مت طبع ك�سوف باأ�سماء وعناوين هذه 
املحالت، والأ�سماء القيقية لأ�سحابها.

• مار�س 1936م )1354(	
الجة الأولى لالإمام ح�ســـن البنا. وقد ن�ســـرت جريـــدة )اأم القرى(، كربى اجلرائد 
ال�ســـعودية يف ذلك الوقت، خربا حتت عنوان )على الرحب وال�ســـعة(، ترحب فيه مبقدم 

الإمام البنا.

• 1936م	
الأ�ســـتاذ حممـــود عبد الليـــم موؤلف كتـــاب )الإخوان امل�ســـلمون .. اأحداث �ســـنعت 

التاريخ( ين�سم لالإخوان امل�سلمني. 
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• 1936م	
البطل ال�ســـهيد يو�ســـف طلعت يتعرف على الإمـــام البنا، ومنذ ذلـــك الوقت ارتبطت 

حياته بر�سالة الإ�سالم الق، التي يحمل لواءها الإخوان امل�سلمون.

• 1936م	
يف هذه ال�سنة اأي�سا، ان�سم الأ�ستاذ م�سطفى م�سهور جلماعة الإخوان، وله من العمر 

15 عاما. الأ�ستاذ م�سهور اأ�سبح فيما بعد املر�سد العام اخلام�س لالإخوان امل�سلمني.

• 1936م	
الداعيـــة العراقي ال�ســـيخ حممد حممود ال�ســـواف ي�ســـل اإلـــى القاهرة �ســـمن بعثة 

للدرا�سة يف الأزهر. البعثة مل تتم مهمتها ورجع اأفرادها اإلى العراق. 

•  1936م )1356 هجرية(	
وفيها اأي�سا التحق الأ�ستاذ الداعية عبد البديع �سقر رحمه الل بدعوة الإخوان.

• 1936م	
الأ�ستاذ �سالح ع�سماوي ُيعني وكيال لالإخوان امل�سلمني.

• 18 مايو 1936م	
ب�سبب الإ�سراب الفل�سطيني الكبر يف هذه ال�سنة، اأر�سل الإمام البنا برقية اإلى مفتي 
فل�ســـطني الاج اأمني ال�ســـيني، ذكر فيها وقوف الإخوان امل�ســـلمني بجانب اإخوانهم يف 
فل�سطني، واأجابه املفتي بر�سالة �سكره فيها على وقوف الركة بجانب ال�سعب الفل�سطيني.

• 14 يونيو 1936م	
الإمام البنا يبعث بر�ســـالة اإلى رئي�س الوزراء امل�ســـري م�سطفى النحا�س با�سا يلومه 
فيهـــا على ت�ســـريحه باإعجابه مب�ســـطفى كمال اأتاتـــورك، مذّكرا النحا�ـــس اأن الكومة 
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الرتكية )قلبت نظام اخلالفة اإلى اجلمهورية وحذفت القانون الإ�سالمي، وحكمت بالقانون 
ال�سوي�سري مع قوله تعالى »ومن مل يحكم  مبا اأنزل الل  فاأولئك  هم الكافرون«...(.

• 1936م	
الإمام البنا يبعث بخطاب اإلى امللك فاروق، ورئي�س حكومته م�سطفى النحا�س، واإلى 
ملوك وزعماء الدول العربية والإ�سالمية، دعاهم فيه  اإلى حتكيم الإ�سالم يف جميع �سئون 
امل�سلمني، واإ�سالح جميع الأو�ساع على اأ�سا�س الإ�سالم، وقد �سمي هذا اخلطاب فيما بعد 

بر�سالة )نحو النور(.

•  اأكتوبر 1936م )رجب 1355(	
�ســـدور ر�ســـالة )نحو النور(.. يقدم الإمام البنا يف هذه الر�ســـالة الن�سيحة، وي�سرح 
الدعوة لكافة النا�س، وعلى راأ�ســـهم الّكام، عمال بقوله �ســـلى الل عليه و�ســـلم: »الدين 
الن�ســـيحة. قلنا: ملن يا ر�سول الل ؟ قال: لل ولكتابه ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم«. 

)اأخرجه م�سلم(. 

• 1936م )رم�سان 1355(	
ح�ســـن البنا يكتب )ر�ســـالة املاأثورات(، فقد حر�س رحمـــه الل على اأن يعتاد الإخوان 

ر باملاأثور من اأقوال امل�سطفى عليه ال�سالة وال�سالم. التزام الّذكحْ

• 1936م )1355(	
اأول لقـــاء يجمـــع بني الإمام البنا و�سخ�ســـية بحرينيـــة.. حيث التقى البنا يف مو�ســـم 
الـــج بال�ســـيخ حممد بن اإبراهيم بن حممد اآل خليفة رحمـــه الل، ثم جرت بينهما بع�س 

املرا�سالت.
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• 1937م	
يف هذه ال�سنة ان�سم الداعية ال�سيخ حممد الغزايل، وكان يف الع�سرين من عمره، اإلى 

جماعة الإخوان، وتتلمذ على ال�سيخ البنا وتاأثر به كثرا.  

• 1937م	
اإن�ســـاء نظام الكتائب. وكانـــت الكتائب تقوم الرتبية فيها على اأخذ اأع�ســـائها بنظام 
تربوي �سارم يقوم على قيام الليل، والتفكر والتاأمل، والتدريب اجلماعي، حتى اأ�سبح من 
املاألوف يف اأو�س���اط اجلماعة اأن يقال: اأن فالنا من اإخوان الكتائب ليدل ذلك على مكانته 

يف اجلماعة وعميق التزامه و�سديد انتمائه.

•  1937م )1356 هجرية(	
اأن�ساأ الإخوان اأول فرع لهم يف �سوريا. وكان ذلك يف مدينة حلب.

• 1937م )19 جمادى الآخرة 1356(	
املوؤمتر العام الرابع لالإخوان امل�سلمني.

• 1937م	
و�سل عدد �ُسعب الإخوان يف فل�سطني اإلى ثالث �ُسعب، منها �سعبة القد�س.

• 1938م	
يف هذا العام مت اإن�ساء )ق�سم الرحالت واملع�سكرات ال�سيفية( باجلماعة.

• 20 فرباير 1938م )19 ذو احلجة 1356(	
كتـــب الإمام البنا ر�ســـالة )موؤمتر طلبة الإخوان(، والتي بـــنّي فيها طريق الدعوة بني 

الطالب، وتطرق لبع�س امل�سائل الدعوية وال�سيا�سية.
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• مار�س 1938م )حمرم 1357(	
بـــداأت اجلماعة بالهتمام املكثف بالعمل الطالبي، وعقدت موؤمترا كبرا للطالب يف 

هذا ال�سهر.

• 29 مايو 1938م )29 ربيع الأول 1357(	
 �سدور جملة )النذير( ال�سيا�سية الأ�سبوعية، التي ظهر منها وا�سحا الجتاه الوطني 
لالإخوان، وابتداء ا�ســـرتاكهم يف الكفاح ال�سيا�ســـي. كتب الأ�ســـتاذ البنـــا يف املجلة يقول: 
»الإ�ســـالم عبادة وقيـــادة، ودين ودولة، وروحانية وعمل، و�ســـالة وجهـــاد، وطاقة وحكم، 

وم�سحف و�سيف، ل ينفك واحد من هذين عن الآخر..«.

وقال: »منذ ع�ســـر �ســـنوات بداأت دعوة الإخوان امل�سلمني خال�ســـة لوجه الل، مقتفية 
اأثر الر�ســـول الأعظم �سلى الل عليه و�ســـلم، متخذة القراآن منهاجا تتلوه وتتدبره، وتقروؤه 
وتتفح�سه، وتنادي به وتعمل له، وتنزل على حكمه، وتوجه اأنظار الغافلني عنه من امل�سلمني 

وغر امل�سلمني« ، ظلت ت�سدر هذه املجلة ملد �سنة واحدة.

• يوليو 1938م	
�ســـدور ر�ســـالة )التعاليم(، وهي من اأهم ر�ســـائل الإمام البنا، حيث ركز على تربية 

الأفراد وتوحيد املفاهيم.

• 1938م	
اأول ات�ســـال لالإخوان باليمن، عند انعقاد املوؤمتر الربملاين العاملي لق�ســـية فل�ســـطني 
بالقاهـــرة. وقد قرر املوؤمتر اإيفاد وفد عربي ل�ســـور موؤمتر املائدة امل�ســـتديرة يف لندن، 
حيـــث اأوفدت اليمن اثنني من اأبناء الإمام يحيى حميد الدين هما �ســـيف الإ�ســـالم اأحمد 
و�ســـيف الإ�ســـالم عبد الل. واأوفد املركز العام لالإخوان مع الأمرين الأخ الأ�ستاذ حممود 

اأبو ال�سعود ليكون �سكرترا لهما ومرتجما. 
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• �سيف 1938م	
اأقام الإخوان مع�سكرا عاما كبرا يف منطقة )الدخيلة( يف الإ�سكندرية. وكان املر�سد 
العام الأ�ســـتاذ البنا على راأ�س القائمني باأمر هذا املع�سكر الذي �سربت يف اأر�سه الرملية 
خيام �ســـخمة. وتوافد الإخوان على هذا املع�ســـكر من خمتلف اأنحاء م�ســـر، فكان مبثابة 
املركز العام يف تلك الفرتة. وكان املع�ســـكر فر�ســـة عظيمة اأتاحت لكثر من الإخوان من 
مناطق خمتلفة اأن يتعارفوا. كما كانت فر�سة لل�سباب اأن يجل�سوا ويق�سوا اأياما وليايل مع 

كبار الإخوان، ويتناق�سوا معهم، وميتزجوا بهم.

• 1938م	
طبعت اللجنة العربية العليا لفل�سطني كتابا اأ�سمته )النار والدمار يف فل�سطني( يك�سف 
ف�ســـائح الإجنليز وتاآمرهم على م�ســـلمي فل�ســـطني ، واأر�ســـلت اللجنة كميـــات كبرة منه 
لالإخوان ، الذين قاموا بتوزيعه يف فرتة وجيزة . وقد قب�س على الإمام البنا لهذا ال�سبب، 
ثم اأفرج عنه. وعقب الإفراج مبا�ســـرة اأر�ســـل البنا ر�سالة للحكومة امل�سرية ي�ستنكر فيها 

املوقف الذليل من ق�سية فل�سطني.

• 1938م	
وجه الإخوان الدعوة لرجالت البالد العربية لعقد موؤمتر لدرا�ســـة م�ســـكلة فل�سطني، 
وا�ستجاب الكثرون، ومت عقد املوؤمتر، وكان من بني امل�ساركني فار�س اخلوري رئي�س وزراء 
�ســـوريا. وكان هـــذا اأول موؤمتـــر عربي ينعقد من اأجل فل�ســـطني يف املركـــز العام لالإخوان 

امل�سلمني.

• �سبتمرب 1938م )رجب 1357(	
�ســـدور )ر�ســـالة املنهج(.. تكلـــم البنا عن مراحل الدعوة، ثم �ســـرح منهـــج الإخوان 

الإ�سالحي يف النواحي ال�سيا�سية والإدارية والجتماعية والثقافية والقت�سادية.
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• �سبتمرب 1938م )رجب 1357(	
�سدور ر�سالة )املناجاة(، الذي ركز البنا فيها على الرتبية الإميانية والروحية.

• 17 نوفمرب 1938م 	
نظم الإخوان اأول مظاهرة يف ذكرى وعد )بلفور( امل�سئوم ن�سرة لق�سية فل�سطني .

• 1938م	
بلغ عدد �ُسعب اجلماعة 300 �سعبة .

• 2 فرباير 1939م )13 ذي احلجة 1357(	
عقد املوؤمتر اخلام�س لالإخوان امل�سلمني. وقد حدد فيه الأ�ستاذ البنا املبادئ الأ�سا�سية 
التي تقوم عليها دعوة الإخوان، كما حدد ال�سرتاتيجية التي تتحرك اجلماعة يف اإطارها.

• 2 فرباير 1939م )13 ذي احلجة 1357(	
�ســـدور )ر�ســـالة املوؤمتر اخلام�س(، وهي يف الأ�ســـل ن�س اخلطاب الذي األقاه ح�سن 
البنـــا يف املوؤمتر اخلام�ـــس لالإخوان، حيث تكلم عن: غاية الإخوان وخ�ســـائ�س دعوتهم، 

و�سائل الإخوان وخطوات منهاجهم، وموقف الإخوان من الهيئات املختلفة. 

• بدايات 1939م	
بـــداأ الإخـــوان حملة )قر�س فل�ســـطني(.. حيث كانـــت توجيهات مكتب الإر�ســـاد العام 
لالإخوان امل�ســـلمني اأن يقوم الإخوان يف كل اأنحاء م�ســـر بالدعاية القوية جلمع التربعات 

لفل�سطني.

• 11 اأبريل 1939م )20 �سفر 1358(	
األقى الإمام البنا خطابا يف جمع حا�ســـد لالإخوان بدار الإخوان بالقاهرة، وطبع هذا 
اخلطـــاب يف ر�ســـالة بعنوان )الإخوان امل�ســـلمون حتت رايـــة القراآن(. هـــدف الإمام من 
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وراء هذه الر�ســـالة التعريف باأوجه الق�ســـور التي حّلت بالنا�س ب�سبب تخليهم عن تعاليم 
الإ�سالم.

• 1939م	
الداعية وامل�ســـلح اجلزائري الف�سيل الورتالين رحمه الل ي�ستقر يف القاهرة وين�سم 

لالإخوان.

• 1939م	
اأ�ســـرة ال�ســـيخ الإمام حممد ر�سيد ر�ســـا رحمه الل تختار ح�ســـن البنا ليتولى رئا�سة 
جملة )املنار( التي كان قد اأ�س�ســـها واأ�ســـدرها ال�سيخ ر�سا. وقد اأ�ســـدر البنا �ستة اأعداد 

منها ابتداء من 18 يونيو 1939م اإلى اأن توقفت يف عام 1940م .

• 1940م )1359 هجرية(	
اإن�ســـاء اجلهاز اخلا�س يف اجلماعة للدفاع عن الدعوة ون�ســـرة الأخوة يف فل�ســـطني. 
وقد عهد مبهمة الإن�ساء والإعداد اإلى كل من: �سالح ع�سماوي، ح�سني كمال الدين، حامد 

�سريت، عبد العزيز اأحمد وحممود عبد الليم.

• اأبريل 1940م	
كتـــب الإمام البنا ر�ســـالة )املراأة امل�ســـلمة(، فقـــد اهتم رحمه الل باملراأة منذ ن�ســـاأة 

اجلماعة.

• 1940م	
اي�ســـا يف هذه ال�ســـنة.. �سدور ر�ســـالة )اإلى ال�ســـباب(. خاطب البنا ال�سباب يف هذه 
الر�ســـالة مذكرا اإياهم بالأركان الأربعة لنجاح الفكرة: الإميان، والإخال�س، والما�ســـة، 

والعمل.
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• 1940م	
اأ�سدر الإخوان )الالئحة العامة للمنهاج الثقايف لالإخوان( لتوجيههم ثقافيا، واإكمال 
نق�ســـهم العلمـــي، وتقوية مواهبهـــم وا�ســـتعداداتهم يف نواحي الإنتاج الالزمـــة للنهو�س 

بالدعوة.

• 1940م	
مت ت�سجيل اأول فرقة للك�سافة الإخوانية )اجلوالة( يف جمعية الك�سافة امل�سرية .

• 1940م	
ال�سلطات ال�ستعمارية الإجنليزية يف م�سر تلقي القب�س على ال�سيخ الداعية م�سطفى 
ال�ســـباعي بتهمة تاأييد ثورة ر�ســـيد عايل الكيالين يف العراق، وكان ال�ســـباعي قد قدم من 
�ســـوريا للدرا�ســـة يف الأزهر. وبعد اأن �ســـجن ملدة �سهرين، �ســـلمه الإجنليز اإلى اأجهزتهم 
ال�ستعمارية يف فل�سطني، حيث �سجن هناك ملدة اأربعة اأ�سهر اأخرى، عاد بعدها اإلى وطنه 
�سوريا. فما كاد اأن ي�سلها يف بدايات �سنة 1941م حتى قب�ست عليه ال�سلطات ال�ستعمارية 
الفرن�ســـية خوفا من اأن يثر اجلماهر ال�سورية �ســـدها، فزجت به يف �سجون حم�س، ثم 

لبنان حتى �سنة 1943م.    

• 9 يناير 1941م )11 ذي احلجة 1359(	
اأقيـــم املوؤمتر ال�ســـاد�س لالإخوان امل�ســـلمني بـــدار املركـــز العام باللميـــة اجلديدة، 
وح�سره عدد كبر جدا من اإخوان القاهرة والأقاليم، وكان له �سدى مدو يف جميع اأنحاء 
م�ســـر. وقـــد طرق البنا يف هذا املوؤمتر مو�ســـوعني جديدين مل يطرقهمـــا من قبل وهما: 
ال�سركات الأجنبية يف م�سر، واملوقف من امللك. وقد تناول خطاب الإمام البنا فيه �سئون 
م�س���ر ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية تناوال اإح�سائيا، وك�سف عن ن�ساط ال�سركات 
الحتكاريـــة. كمـــا كان مـــن اأبرز قرارات هـــذا املوؤمتر جـــواز دخول اأع�ســـاء اجلماعة يف 

النتخابات العامة ملجال�س الربملان.
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وكان هـــذا هو اآخر موؤمتر عام للدعوة، ذلك اأن الأخوان قد كرثوا وت�ســـعبوا اإلى الد 
الذي مل يعد يت�ســـع لهم مكان لجتماعهم على هذه ال�ســـورة، فا�ستبدل اأ�سلوب املوؤمترات 

بنظام الهيئة التاأ�سي�سية واملكاتب الإدارية، وت�سل�سل القيادة والالمركزية.

• 9 يناير 1941م )11 ذي احلجة 1359(	
�ســـدور )ر�سالة املوؤمتر ال�ساد�س(.. وهي الكلمة التي األقاها البنا يف املوؤمتر ال�ساد�س 
لالإخوان. تكلم الإمام البنا عن ف�ســـاد النظام الجتماعي يف م�ســـر وعن و�سائل الإخوان 

لالإ�سالح.

•  1941م	
املحنة الأولى جلماعة الإخوان امل�ســـلمني،  وذلك يف وزارة ح�ســـني �سري با�سا ب�سغط 
من ال�ســـفارة الربيطانية وقيادة جي�س الحتـــالل الربيطاين يف منطقة القناة. فعطلت يف 
هذه الفرتة جمالت اجلماعة الثالث )التعارف، ال�ســـعاع، املنار( واعتقل عدد من قادتها 

ويف طليعتهم الإمام البنا.

• 20 مايو 1941م	
ح�ســـن البنا ينقل اإلى )قنا( بال�ســـعيد نقال تع�ســـفيا باإيعاز مـــن الإجنليز، ثم يعتقل 

لفرتة بعد اإعادته اإلى القاهرة.

• مايو 1941م )ربيع الثاين 1360(	
تاأ�ســـي�س )نادي الإ�ســـالح( يف البحرين. تبنى هذا النادي نهج املدر�سة الإخوانية يف 

الدعوة والرتبية.

• 1941م	
الداعية املربي حممد عبد الميد اأحمد، املعروف عند الإخوان بلقب )اأبو اجلامعيني(، 
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ينتـــدب للعمل بالعراق باملدار�س الثانويـــة، حيث كان نواة العمل الإخواين هناك. وقد عاد 
اإلى م�سر بعد انتهاء مدة انتدابه عام 1946م.

• 1942م	
الإمام البنا يتقدم باأوراق الرت�سيح ملجل�س النواب، لكن م�سطفى النحا�س با�سا رئي�س 
الوزراء، وب�سغط من الإجنليز، يطلب منه العدول عن الرت�سيح. وحدث تفاو�س بني البنا 
والنحا�س، وا�ست�ســـار البنا اإخوانه، ثم عدل عن الرت�سيح يف مقابل اإرخاء قب�سة الكومة 

عن اجلماعة، وال�سماح لها مبمار�سة اأن�سطتها التي كانت قد منعت من ممار�ستها.

• 1942م	
قـــام الإجنليز عن طريـــق )املجل�س الربيطاين( بطنطا، وبال�ســـتعانة ببع�س عمالئه 
من امل�ســـريني، بتلفيق ق�ســـية خطرة �سد الإخوان يف �سخ�س فردين من خرة اأفرادهم  
همـــا حممد عبد ال�ســـالم فهمي وجمـــال الدين فكيه. والتهمة هي اإعـــداد جي�س للرتحيب 
مبقدم )رومل( القائد الأملاين ال�سهر، واإحداث بلبلة يف الأفكار، والإعداد لأعمال معادية 
للحلفاء. و�سميت هذه الق�سية  بـ )اجلناية الع�سكرية العليا رقم 882 ل�سنة 1942م(. وقد 

انتهت هذه الق�سية باإعالن براءة الأخوين من هذه التهم.

• 1942م	
بعد اأن �سجلت ر�سميا بجمعية الك�سافة، اأقامت جوالة الإخوان مع�سكرا تربويا )علميا 

وعمليا( يف هذه ال�سنة، تبعتها مع�سكرات اأخرى يف عامي 1943م و 1944م.

• 1942م	
بلغ عدد جوالة الإخوان امل�سلمني يف م�سر 15 األفا.
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• 29 اأغ�سط�س 1942م )17 �سعبان 1361(	
�ســـدور ر�ســـالة )دعوتنا يف طـــور جديد(، التي تنـــاول البنا فيها خ�ســـائ�س الدعوة، 

وال�سبهات التي تثار، والعقبات التي حتيط بها.

• اأواخر 1942م	
رئي�س وزراء م�ســـر م�ســـطفى النحا�س يغلق لفرتة كل �ســـعب الإخوان ما عدا املركز 

العام بالقاهرة.

• بدايات 1943م	
�سدور ر�سالة )بني الأم�س واليوم(، التي حتدث فيها الإمام البنا عن:

ر�سالة النبي �سلى الل عليه و�سلم.. 1

منهج القراآن الكرمي يف الإ�سالح الجتماعي.. 2

ال�سعائر العملية لالإ�سالم.. 3

الدولة الإ�سالمية الأولى وكيف قامت.. 4

عوامل ال�سعف والتحلل يف كيان الدولة الإ�سالمية. . 5

املكائد وال�سراعات التي دبرت لالأمة الإ�سالمية.. 6

دعوة الإخوان امل�سلمني يف تلك الظروف.. 7

و�سائل اجلماعة يف حتقيق اأهدافها.  . 8

• بدايات 1943م	
اللقاء الأول بني الإمام ح�ســـن البنا وال�ســـيخ حممد حممود ال�سواف موؤ�س�س الركة 
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الإ�ســـالمية يف العـــراق. جـــاء يف مذكرات ال�ســـيخ ال�ســـواف رحمه الل اأن �ســـباب البعثة 
العراقية لالأزهر، وعلى راأ�سهم ال�سواف ق�سدوا مقابلة الأ�ستاذ البنا يف م�سجد )حممد 
فا�سل با�سا( يف )باب اخللق(، حيث كان  ال�سيخ حممد رفعت رحمه الل �سيخ قراء م�سر 
والعامل الإ�ســـالمي يقراأ قبل ال�ســـالة. وبعد ال�سالة ا�ستمعوا اإلى خطبة لالإمام البنا، ثم 
بداأ اللقاء حيث ا�ســـتقبلهم البنا، ثم اأخذهم معه بعد جل�ســـة مع ال�ســـيخ حممد رفعت اإلى 

مركز الإخوان امل�سلمني يف )اللمية(.

• 1943م	
اأن�ساأ الإخوان نظام الأ�سر للرتبية والتكوين العقدي والجتماعي.

• 1943م	
ال�ســـيخ حممـــد حممود ال�ســـواف رحمه الل، موؤ�ســـ�س الركة الإ�ســـالمية يف العراق 

يوؤ�س�س )اجلماعة الإ�سالمية( يف املو�سل وبغداد.

• 1943م	
التعارف الأول بني املر�ســـد العام الأ�ستاذ ح�سن البنا  والأ�ستاذ ح�سن اله�سيبي رحمه 
الل تعالـــى مبدينة الزقازيق، حيث انتهى اللقاء بان�ســـمام اله�ســـيبي اإلـــى قافلة الدعوة. 

الأ�ستاذ اله�سيبي اأ�سبح فيما بعد املر�سد العام الثاين لالإخوان.

• بدايات 1944م	
الإمام البنا يوؤ�س�س )ق�سم الت�سال بالعامل الإ�سالمي(، الذي تولى م�سئوليته الأ�ستاذ 

عبد الفيظ ال�سيفي.

• 1944م	
قرر الإخوان دخول النتخابات النيابية وتر�ســـيح الأ�ستاذ البنا يف دائرة الإ�سماعيلية، 
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فتم اإ�سقاط البنا بتدخل �سافر ومبا�سر من القوات الربيطانية يف منطقة القناة، وبعمليات 
تزوير فا�سحة اأ�سبحت حديث النا�س.

• 1944م	
الداعية الكبر ال�ســـيخ عبد الرحمن بن علي اجلودر رحمه الل ي�ســـل القاهرة �سمن 
وفد درا�سي من البحرين للدرا�سة يف الكلية ال�سناعية، حيث التقى بالإمام البنا وتاأثر به، 

واأعجب باأ�سلوبه يف الدعوة اإلى الل.  

• 1944م	
املحنـــة الثانيـــة يف حيـــاة اجلماعة يف عهـــد رئي�س الـــوزراء اأحمد ماهر با�ســـا، وقيام 
الكومة امل�ســـرية بال�ســـرتاك مع الإجنليز يف حماربة مر�ســـحي الإخوان يف النتخابات 

النيابية.

• 11 فرباير 1945م	
اأقـــام الإخوان امل�ســـلمون يف ذكـــرى وعد )بلفور( امل�ســـئوم مظاهرات �ســـخمة تاأييدا 

للق�سية الفل�سطينية. 

• 24 فرباير 1945م	
اأعلن رئي�س الوزراء امل�سري اأحمد ماهر با�سا ان�سمام م�سر اإلى الإجنليز يف الرب 

العاملية الثانية، فعار�سه الإخوان امل�سلمون وكتبوا اإليه بالعدول عن ذلك.

• 1945م	
التاأ�ســـي�س الر�سمي لـ )الإخوان امل�سلمون( يف �ســـوريا، وقد انتخبت الهيئة التاأ�سي�سية 

ال�سيخ الدكتور م�سطفى ال�سباعي رحمه الل كاأول مراقب عام للجماعة يف �سوريا.
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• 1945م	
عقدت الهيئة التاأ�سي�ســـية لالإخوان اجتماعا وافقت فيه على قانون النظام الأ�سا�ســـي 
لالإخوان، وقد ن�س يف املادة الثالثة على اأن من و�سائل الإخوان لتحقيق اأهدافهم: الدعوة، 

والرتبية، والتوجيه.

• 19 نوفمرب 1945م )13 رم�سان 1364(	
تاأ�سي�س )الإخوان امل�سلمون( يف الأردن برئا�سة الاج عبد اللطيف اأبو قورة رحمه الل.

• 1945م	
عقد الإخوان يف هذه ال�سنة �سبعة موؤمترات �سعبية يف القاهرة والإ�سكندرية وعوا�سم 
الأقاليـــم بهدف )�ســـرح القوق القومية �ســـرحا وافيا، والعمل على حمـــو الأمية الوطنية 

واإر�ساد املواطنني اإلى القوق والواجبات(.

• 1945م	
ا�س���تمر ن�ساط الدعوة وا�س���تيعاب املدعوين تربويا حتى امتد نطاق اجلماعة مع حلول 
عام 1948م اإلى ن�ســـف مليون ع�ســـو عامل تقريبا، ا�ســـتوعبتهم األفا �ســـعبة لالإخوان يف 

القطر امل�سري، حيث ت�ستمل كل �سعبة على كل النظم الرتبوية للجماعة.

• 1945م	
بلغ عدد جوالة الإخوان امل�سلمني يف م�سر 45 األفا.

• 5 فرباير 1946م	
عقـــدت الهيئة التاأ�سي�ســـية لالإخوان اجتماعا غر عادي ملناق�ســـة انتزاع حقوق البالد 
من املحتلني الإجنليز، واأ�ســـدروا بيانا لكومة النقرا�ســـي وال�ســـعب يوؤكدون مطالبهم يف 

اجلالء التام عن وادي النيل كله ووحدته.
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• 11 فرباير 1946م	
خرجت مظاهرة  كربى بقيادة زعيم طالب الإخوان امل�سلمني  م�سطفى موؤمن رحمه 
الل  من اجلامعة  اإلى ق�ســـر عابدين، �ســـقطت على  اإثرها وزارة  النقرا�ســـي با�سا يف 14 

فرباير.    

• 1946م	
�ســـدور جريدة )الإخوان امل�ســـلمون( اليومية التي ا�ســـتمرت يف ال�ســـدور ملدة �سنتني 

تقريبا )حتى عام 1948م(.

• مايو 1946 )1366 هجرية(	
ا�ســـتقال الأ�ســـتاذ البنا من مهنة التدري�س بعد اأن بقي فيها ت�ســـعة ع�سر عاما، وذلك 

مبنا�سبة �سدور جريدة يومية لالإخوان امل�سلمني وتوليه رئا�سة حتريرها.

• 1946م	
الأ�ستاذ البنا ي�سدر جملة )ال�سهاب(.

• اأكتوبر 1946م	
مـــع ثبوت بع�س الت�ســـالت التـــي جرت على ال�ســـعيد الفردي من قبـــل ، اإل اأن هذا 
التاريخ ميثل بداية الت�ســـال الر�ســـمي بـــني الإخوان امل�ســـلمني واأهل ال�ســـودان. فقد زار 
ال�ســـودان وفد �ســـم ال�ســـكرتر العام للجماعة الأ�ســـتاذ عبد الكيم عابدين، والأ�ســـتاذ 
جمال الدين ال�سنهوري. وقد �سملت الزيارة التعريف بدعوة الإخوان من خالل الأحاديث 
املت�ســـلة واخلطب يف امل�ســـاجد واملنتديات، وزيارة الهيئات، والطواف على املدن الكربى. 
واأثمر ذلك اجلهد يف تاأ�سي�س عدد كبر من �ُسعب الإخوان يف اخلرطوم العا�سمة و�سندي 

وعطربة والدامر وبور �سودان ومناطق اأخرى.
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• 1946م	
ال�ســـيخ حممد حممود ال�سواف يعود اإلى العراق من م�سر بعدما اأمت درا�سته بالأزهر 
ويوؤ�ســـ�س )الإخوان امل�ســـلمون( بالعراق. ال�ســـيخ ال�ســـواف �سبق له اأن اأ�ســـ�س )اجلماعة 

الإ�سالمية( هناك عام 1943م.

• 1946م	
اأن�ساأ الإخوان يف كل �سعبة من �سعبهم مب�سر مدر�سة ليلية ملكافحة الأمية، ومنتدى اأدبي 
للثقافة والرتبية. وعندما و�ســـعت وزارة املعارف امل�سرية يف هذه ال�سنة برناجما ملكافحة 
الأمية اأر�ســـل وزيرها اإلى املركز العام لالإخوان يطلب منهم التعاون لتنفيذ الربنامج باأن 
)يعمد كل مركز من مراكز اجلماعة يف القرى والوا�ســـر فيهيئ نف�سه ليكون مركزا من 
مراكز حمو الأمية، ومدر�ســـة �ســـعبية ملقاومة الأمية ون�سر الثقافة ال�ســـعبية(. وا�ستجاب 

الإخوان لذلك فكونوا جلنة ملكافحة الأمية منبعثة من اأق�سام الرب واخلدمة الجتماعية.

• 28 اأغ�سط�س 1946م	
عقد الإخوان موؤمترا ح�ســـره اأربعة اآلف �ســـخ�س اأكدوا فيه علـــى مطالبهم الوطنية 
با�ســـتقالل البالد، وملا راأوا اأن رئي�س الوزراء �ســـدقي با�ســـا يت�ســـاهل يف القوق الوطنية 
قرروا يف عري�سة قدموها له وللملك اأنه قد ت�سامن مع الغا�سبني، واأن حكومته ل متثل راأي 
البالد يف �ســـيء، وطلبوا منه اأن يرتك الكم ملن هو اأقدر منه. وبعد ن�ســـر هذه العري�سة، 

�سودرت بع�س اأعداد جريدتهم، واأّجلت الدرا�سة يف اجلامعات واملعاهد حتى 9 نوفمرب.

• بدايات 1947م	
الداعية الأ�ســـتاذ الف�ســـيل الورتالين ي�ســـل اإلـــى اليمـــن ويلتقي بالعلمـــاء والوجهاء 
وال�ســـباب، ويلقـــي خطبا يف امل�ســـاجد والأماكن العامـــة، ويتمكن من اإقنـــاع اليمنيني على 

�سرورة وحدة ال�سف، و�سرورة التغير واخلروج من اجلهل والتخلف.
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• 1 مار�س 1947م	
للمحافظة على وحدة ال�ســـف والت�ســـدي للفتنة داخل اجلماعة، �ســـدر قرار باإيقاف 
الأ�ســـتاذ اأحمـــد ال�ســـكري )وكيل اجلماعـــة( مع اثنني اآخريـــن باعتبارهـــم خارجني عن 
اجلماعـــة، وذلك بعد حمـــاولت منهم لإحداث الفنت وال�ســـقاق، وخمالفة اأنظمة وقوانني 

اجلماعة.

• 1947م	
�ســـدور )ر�ســـالة اجلهاد(. كتـــب البنا هذه الر�ســـالة يف اأجواء ال�ســـتعداد للجهاد يف 
فل�ســـطني. تعترب هذه الر�سالة مرجعا مهما لفهم منهجية اجلهاد كما �سرعه الل عز وجل 

ور�سوله �سلى الل عليه و�سلم.

• 1947م	
تاأ�ســـي�س اأول جمموعة لالإخوان امل�سلمني يف الكويت على يد الأ�ستاذ عبد العزيز العلي 

املطّوع رحمه الل.

• 1947م	
ال�ســـيخ حممد حممود ال�ســـواف، وبدعم من عاّلمـــة العراق ال�ســـيخ اأجمد الزهاوي 
رحمه الل ين�ســـاأ )جمعية اإنقاذ فل�ســـطني(، ويجوب مدن العـــراق ليعد كتائب املجاهدين 

لقتال ع�سابات اليهود، ويجمع الأموال للجهاد.

• 1947م	
حينما دّب اخلالف بني منظمتي )النجادة( و)الفتوة( الفل�سطينيتني، �سارع الإخوان 
لـــراأب ال�ســـدع واإزالة اخلالف. وانتهت جهود الإخوان اإلى اإر�ســـال ال�ســـاغ حممود لبيب 
وكيل الإخوان لل�ســـئون الع�سكرية، قائدا ومدربا للفريقني. ومتكن حممود لبيب رحمه الل 
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مب�ســـاعدة من الهيئة العربية العليا يف فل�ســـطني من تكوين جي�س كبر من اأبناء فل�سطني. 
وملا اأح�ّس الإجنليز بذلك، اأخرجوه من فل�سطني بالقوة.

• 1947م 	
خا�س اإخوان �ســـوريا النتخابات النيابية باأربعة مر�ســـحني، فاز منهم ثالثة: الأ�ستاذ 
معروف الدواليبي عن حلب، والأ�ستاذ حممود ال�سقفة عن حماة، والأ�ستاذ حممد املبارك 

عن دم�سق.  

• 20 اأكتوبر 1947م )5 ذي احلجة 1366(	
غادرت اأول كتيبة لالإخوان امل�ســـلمني م�ســـر اإلى فل�ســـطني للجهاد يف �ســـبيل الل �سد 

املغت�سبني اليهود.

• 11 نوفمرب 1947م )3 حمرم 1367(	
ح�ســـن البنا يكتب ر�سالة )م�سكالتنا يف �سوء النظام الإ�سالمي(، والتي عاجلت اأهم 

م�سكالت م�سر ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.

• 29 نوفمرب 1947م )15 حمرم 1367(	
�ســـدور قرار الأمم املتحدة امل�ســـئوم بتق�سيم فل�سطني بني العرب واليهود. وعقب قرار 
التق�سيم اأعد الإخوان )مظاهرة م�سر الكربى(، وا�سرتك يف هذه املظاهرة قرابة ن�سف 
مليون مواطن م�سري، و�سارك الإمام البنا يف تنظيمها، حيث كان يقف على باب الأزهر 
ينادي مبكرب ال�ســـوت علـــى كل فرقة من امل�ســـاركني بالعَلم الذي يتبعهـــا. ومن القيادات 
والزعامات التي �ســـاركت يف املظاهرة ريا�س ال�ســـلح من لبنان، والأمر في�ســـل بن عبد 
العزيز من ال�ســـعودية، وال�سيخ حممود اأبو العيون �سيخ الأزهر، واأحمد ح�سني زعيم حزب 

)م�سر الفتاة(، واللواء �سالح حرب با�سا رئي�س جمعية )ال�سبان امل�سلمني(.   



يوميات اإلخوان المسلمين

38

• 15 دي�سمرب 1947م )غرة �سفر 1367(	
مظاهرة كربى يف القاهرة اأعدها الإخوان من اأجل فل�سطني، خطب فيها البنا قائال: 
»اإنني اأعلن من فوق هذا املنرب اأن الإخوان امل�سلمني قد تربعوا بدماء ع�سرة اآلف متطوع 

لال�ست�سهاد يف �سبيل فل�سطني.. ».

• 1948م	
بلغت �ُســـعب الأخوان يف م�ســـر األفي �سعبة، بالإ�ســـافة اإلى خم�سني �سعبة يف ال�سودان 

وبع�س البلدان الأخرى.

• 1948م	
بلغ عدد جوالة الإخوان 75 األفا.

• 13 مار�س 1948م	
ف�سل ثورة اليمن بدخول قوات اأحمد ابن الإمام يحيى حميد الدين اإلى �سنعاء. كانت 
هـــذه الثـــورة حماولة جادة للتخل�س مـــن حكم جائر يحكم بعقلية القرون الو�ســـطى، وقد 

�سارك الإخوان يف الإعداد لها.

• اأوا�سط مار�س 1948م	
الأمر املجاهد عبد الكرمي اخلطابي قائد اجلهاد يف املغرب، واأثناء تواجده يف م�سر، 

يزور املع�سكر الذي يتدرب فيه الإخوان للجهاد يف فل�سطني.

• 22 مار�س 1948م	
مقتل القا�سي اأحمد اخلازندار على يد اثنني من املح�سوبني على الإخوان. 

• 9 اأبريل 1948م	
اليهود يرتكبون مذبحة )دير يا�سني( يف فل�سطني.
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• اأبريل 1948م	
الإمام البنا يزور مدينتي رفح وغزة يف فل�سطني. 

• 6 مايو 1948م )25 رجب 1367(	
الهيئة التاأ�سي�ســـية لالإخوان تطالب حكومة م�سر والكومات العربية الأخرى باإعالن 

اجلهاد املقد�س واتخاذ جميع الو�سائل الكفيلة باإنقاذ فل�سطني.

• 13 مايو 1948م 	
معركة )كفار ديروم(  �ســـد املغت�ســـبني اليهـــود. و)كفار ديروم(  م�ســـتعمرة يهودية 
بالقرب من خان يون�س. وقد تكبد اليهود فيها خ�سائر ج�سيمة، وكانت خ�سائر الإخوان 46 

�سهيدا و 30 جريحا. 

• 13 مايو 1948م	
اإعالن الأحكام العرفية يف م�سر.

• 16 مايو 1948م	
قوات الإخوان يف فل�ســـطني تتمكن من دخول مع�ســـكر )الربيج( بعد معركة حامية مع 

ع�سابات اليهود. وكان املع�سكر قد اأخلي من قبل القوات الربيطانية.

• 19 مايو 1948م	
جماهدي الإخوان يف فل�ســـطني يقتحمون م�ســـتعمرة )رامات راحيل(، وهي م�ستعمرة 

يهودية كبرة وح�سينة جدا تقع على الطريق املوؤدي اإلى القد�س.

• 20 مايو 1948م	
ن�سف بع�س امل�ساكن يف حارة اليهود يف القاهرة، والكومة تتهم الإخوان.
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• 3 يونيو 1948م	
الإخوان يوا�ســـلون عملياتهم اجلهادية يف فل�سطني، وينجحون يف ن�سف م�ستعمرة )تل 

بيوت( وت�سويتها بالأر�س.
• 8 يونيو 1948م	

قبـــول الكومـــات العربية لقرار الهدنة مع اليهود يف فل�ســـطني ملدة �ســـهر.. كان هذا 
القـــرار خاطئـــا بكل املقايي�س، اإذ ا�ســـتغل اليهود هذه الهدنة لتموين م�ســـتوطناتهم باملوؤن 

والأ�سلحة. 
• 11 يونيو 1948م	

الإعالن الر�سمي للهدنة الأولى بني اليهود والكومات العربية.
• 18 يونيو 1948م	

ا�ســـتغل اليهـــود الهدنـــة واحتلـــوا قريـــة )الع�ســـلوج(. وملا ف�ســـل اجلي�س امل�ســـري يف 
ا�سرتدادها ا�ستعان بالإخوان، الذين متكنوا بقيادة الأخ املجاهد يحيى عبد الليم رحمه 

الل من ا�سرتدادها بقوة من ع�سرين جماهدا فقط من الإخوان امل�سلمني.
• 20 يوليو 1948م	

وقوع مزيد من النفجارات يف حارة اليهود يف القاهرة.
• 19 اأكتوبر 1948م	

معركة )تبة اليمن( الا�ســـمة يف فل�ســـطني..  جنح اليهود يف ال�ســـتيالء على مرتفع 
�ســـاهق يعرف بـ )تبة اليمن(، فقامت قوة من الإخوان امل�ســـلمني بقيادة املالزم اأول خالد 
فوزي بهجوم م�ساد، فطردت العدو بعد اأن كبدته خ�سائر فادحة. وكتبت جريدة )النا�س( 
العراقية يف عددها ال�ســـادر يوم ال�ســـابع مـــن نوفمرب 1948م مقال حتت عنوان »ب�ســـالة 

متطوعة الإخوان امل�سلمني« جاء فيه:
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»واإن اليومني املا�سيني امتازا بب�سالة منقطعة النظر من متطوعة الإخوان امل�سلمني، 
فقد ا�ســـتولى اليهود �ســـمال غرب بيت لم بعد حماولت عديدة على جبل مرتفع ي�ســـمى 
تبة اليمن وي�ســـرف على قرى الوجلة وعني كارم واملالة وما جاورها، واأ�ســـبحوا يهددون 
كل املناطق املحيطة بها، وراأت قيادة اجلي�س امل�ســـري تطهرها، فندبت لذلك عددا من 
متطوعة الإخوان امل�ســـلمني يف )�ســـور باهر( فتقدمت �ســـرية منهم.. ومل متر �ساعة حتى 
كانت هذه الفرقة قد اأجهزت على القوة اليهودية وغنمت ذخرتها ومتاعها، وحررت قرية 
)الوجلة( واأ�ســـبحت ت�ســـيطر على منطقة وا�سعة.. وقد اأ�ســـدرت قيادة اجلي�س امل�سري 
اأمرا بت�ســـمية اجلبل )تبة الإخوان امل�ســـلمني(. وقد ا�ست�ســـهد من الإخوان كل من مكاوي 
�ســـليم علي من الزقازيق، وال�ســـيد حممد قارون من املن�سورة، واإبراهيم عبد اجلواد من 

الفيوم رحمهم الل رحمة وا�سعة«.

• 10 نوفمرب 1948م	
يف هذا اليوم  عقد اجتماع يف منطقة )فايد( مب�سر، ح�سره �سفراء بريطانيا واأمريكا 
وفرن�سا ملناق�سة الت�سدي لركة الإخوان، نتج عنه اتخاذ ال�سفارة الربيطانية يف القاهرة 

اخلطوات الالزمة لّل جمعية الإخوان امل�سلمني.

• 15 نوفمرب 1948م	
حادثة �سيارة اجليب التي اتهمت فيها الكومة امل�سرية الإخوان بالتاآمر.

• 20 نوفمرب 1948م	
يف هذا اليوم ثبت �سدور وثيقة �سابقة من قيادة القوات الربيطانية يف ال�سرق الأو�سط 
بتوقيع كولونيل )اأ.م. ماك درموت( فحواها اأن »القيادة املذكورة قد اأخطرت ر�ســـميا من 
�ســـفارة �ســـاحب اجلاللة يف القاهرة باأن خطوات دبلوما�ســـية �ســـتتخذ لإقناع ال�ســـلطات 

امل�سرية بحل جمعية الإخوان امل�سلمني يف اأقرب وقت م�ستطاع«.
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•  22 نوفمرب 1948م	
�ســـدور الكم يف القاهرة بال�ســـجن املوؤبد على ع�ســـوي الإخوان امل�ســـلمني )حممود 
زينهـــم( و)ح�ســـن عبد الافظ( يف ق�ســـية اغتيال القا�ســـي اخلازنـــدار. وقد مت حادث 

الغتيال هذا بغر علم املر�سد البنا وبغر اإذنه، مما اأثر عليه تاأثرا بالغا.

• 28 نوفمرب 1948م	
اإلقـــاء القب�س على الإمام البنا فور عودته من الج �ســـمن حملة الكومة امل�ســـرية 

على الإخوان ب�سبب ف�سية �سيارة اجليب.

• 8 دي�سمرب 1948م )7 �سفر 1368(	
�ســـدر الأمر الع�سكري رقم )63( ل�ســـنة 1948م بحل جمعية الإخوان امل�سلمني. وهذه 
�سورة تخطيطية جمملة لهيئة الإخوان امل�سلمني يف ذلك الوقت، حتى يت�سور القارئ عظم 

اجلرمية التي اأقدم عليها اأ�سحاب القرار:
كانت اجلماعة ت�سم فيما ت�سم ما ياأتي:

املركز العام لالإخوان امل�سلمني بالقاهرة.- 1
اأكرث من األفي �سعبة يف اأنحاء القاهرة والأقاليم.- 2
مـــا يقارب هذا العدد من جمعيات الرب واخلدمة الجتماعية لالإخوان امل�ســـلمني - 3

يف اأنحاء القطر امل�سري، وبالكثر منها م�ستو�سفات ومدار�س ونواد ريا�سية.

جي�س من الفدائيني يحارب يف فل�سطني، فيما كان القائد العام للجي�س امل�سري - 4
هناك يطالب احلكومة امل�س���رية باالإنعام باأو�س���مة البطولة على �سباط االإخوان 

املجاهدين ملا اأظهروه من بطولت فاقت كل تقدير.

�سركة دار الإخوان لل�سحافة، وهي �ســـركة م�ساهمة م�سرية مركزها القاهرة، - 5
وت�سدر جريدة يومية، وجملة اأ�سبوعية، وجملتني �سهريتني.
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�سركة دار الإخوان للطباعة، وهي �سركة م�ساهمة م�سرية مركزها القاهرة.- 6

دار الطباعة والن�سر الإ�ســـالمية بالقاهرة، وت�سدر الكتب والر�سائل الإ�سالمية - 7
النافعة.

�ســـركة املناجم واملحاجر العربية، وهي �ســـركة ت�ســـامن ومن�ســـم اإليها �ســـركة - 8
املعامالت الإ�سالمية بالقاهرة.

 �سركة الإخوان للن�سيج يف �سربا.- 9

 �سركة الإعالنات العربية بالقاهرة.- 10

 �سركة الإخوان للتجارة يف ميت غمر.- 11

 �سركة لإ�سالح الأرا�سي بنجع حمادي.- 12

وغر ذلك من املوؤ�س�سات.      - 13

هذا وقد �سبق اأن �سدرت تعليمات اإلى قيادة اجلي�س امل�سري يف غزة باعتقال جماهدي 
الإخوان وجتريدهم من ال�ســـالح. اإل اأن اتفاقا جرى بني الإخوان وقائد القوات امل�ســـرية 
اللواء فوؤاد �ســـادق، مت مبوجبه بقاء الإخوان داخل مع�ســـكراتهم باأ�ســـلحتهم ليتعاونوا مع 
القيـــادة اإذا مـــا دعت الاجة اإليهـــم. وقد عا�س الإخـــوان اأياما طوال علـــى التمر واملاء، 
ومنعتهم الكومة امل�ســـرية من زيارة اأهلهم ومغادرة امليدان. وملا مت اتفاق )رود�س( بني 
اليهود والكومات العربية، ان�ســـم هوؤلء الإخوان اإلى اإخوانهم يف القاهرة ليقفوا جميعا 

يف قف�س التهام ! 

• 23 دي�سمرب 1948م	
اجلي�س امل�ســـري يف فل�ســـطني، وبعد �سدور قرار الل، ي�ســـتنجد بالإخوان ل�سرتداد 

)التبة 86( ذات املوقع ال�سرتاتيجي الهام، والتي ا�ستولى عليها اليهود..
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الإخوان بقيادة الأخوين ح�ســـن دوح وعبد الهادي نا�ســـف ينجحون يف ا�سرتداد التبة 
بعد معركة بطولية ا�ست�سهد خاللها عدد من جماهدي الإخوان.

• 28 دي�سمرب 1948م )27 �سفر 1368(	
ب�ســـبب  قرار الـــل واعتقال الإخوان، وقطع ال�ســـلة بني القيادة وبع�س املتحم�ســـني، 
وقعت حادثة اغتيال حممود با�سا النقرا�سي رئي�س الوزراء امل�سري على يد بع�س املنت�سبني 

لالإخوان.

•  12 فرباير 1949م )14 ربيع الثاين 1368(	
ال�سهادة.. ا�ست�ســـهد الإمام الداعية، امللهم املوهوب، املجدد املجاهد ح�سن بن اأحمد 
بن عبد الرحمن البنا عن 43 عاما. اغتالته يد الغدر وهو يخرج من مقر جمعية ال�ســـبان 
امل�ســـلمني، بتدبر من قوى ال�ســـتعمار العاملي، وبتن�سيق مع قوى اخليانة املحلية متمثلة يف 

امللك فاروق ورئي�س وزرائه اإبراهيم عبد الهادي ووكيل داخليته عبد الرحمن عمار.

يقول ال�ســـهيد �ســـيد قطب رحمه الل: »وقد قتل ال�ســـهيد ح�ســـن البنا واأنا هناك - يف 
اأمريـــكا- يف 1949م، وقـــد لفـــت نظـــري ب�ســـدة مـــا اأبدته ال�ســـحافة الأمريكيـــة وكذلك 
الإجنليزيـــة التي كانت ت�ســـل اإلى اأمريـــكا من اهتمام بالغ بالإخوان، ومن �ســـماتة وراحة 

وا�سحة يف حّل جماعاتها و�سربها ، ويف قتل مر�سدها«.

ويقول الدكتور العاّلمة يو�سف القر�ساوي يف رثاء ال�سهيد الكبري:

لَك يا اإِمــــاِمــــي يا اأعـــــــزَّ معلـــــِم            يا حامَل امل�سباِح يف الزمِن الَعِمــي

يـــا مر�سَد الدنيـا لَنهــــِج حممـــــِد            يا نفحـــــًة من جـيــــِل داِر الأرقــــــــِم

ــــِم ُ غُتهـا            َتهدي وَترُجــم فهَي اأخــُت الأجنحْ اأُهِديـَك نف�سي يف ق�سائَد �سُ

َح�َسبــــوك ِمـــتَّ واأنَت حيٌّ خــالــــد            ما مـاَت غيـــــُر امل�ستبــــــدِّ املُجــــــِرِم
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ح�سبـــوَك ِغبــَت واأنَت فينـا �ساهد            جَنُلـــــو بنهِجـــــَك كـــلَّ درٍب ُمعِتـــــِم
رًحــا مل تُكنحْ            َلِبناِتـــِه غيـــــــــُر ال�سبـــــاِب املُ�سلـــــــِم �سيَّدَت لالإ�ســالِم �سَ
ــــــَت اإل اأن ُتــوّقــــــــــَِع بالــــــــــــدِم وكتبــــَت للدنيــــا وثيقـــَة �سحـــــوٍة            واأَبيحْ
ِم ـــــــــاُء« ملحْ يتهــــــــدَّ ــــــــدَت يا »َبنَّ منحْ يف جــــواِر زعيِمَك الهـادي فَما            �َسيَّ
�سيظلُّ حبَُّك يف القلــوِب ُم�سّطـَـًرا            َو�َسناَك يف الألباِب وا�سُمَك يف الَفِم

• 1950م	
ال�ســـيخ الدكتور م�سطفى ال�سباعي رئي�س الإخوان يف �سوريا ينتخب ع�سوا يف املجل�س 

النيابي ال�سوري عن مدينة دم�سق.

• 1950م	
معركة الد�ســـتور يف �ســـوريا.. حيث كان لل�ســـيخ م�ســـطفى ال�ســـباعي واإخوانه الربرة 

اآنذاك الف�سل الأوفى يف تكري�س اإ�سالمية الد�ستور ال�سوري.

• 1950م	
يف العراق.. نوري ال�سعيد ياأمر بحب�س ال�سيخ حممد حممود ال�سواف، الذي ا�ستمر يف 
الب�س ملدة خم�سة اأ�سهر، ومل يطلق �سراحه اإل بعد اأن ح�سلت �سجة من النواب الأحرار 

املعار�سني للحكومة.

•  21 يناير 1951م	
اأبرز املحامي �سم�س الدين ال�سناوي للمحكمة التي كانت تنظر يف ق�سية ال�سيارة اجليب 
وثيقـــة مكتوبة بالإجنليزية وّقع عليها )ال�ســـر ماك درموث( قائـــد القوات الربيطانية يف 
م�ســـر.. تقول الوثيقة باأن الكومة الربيطانية اأوعزت اإلى الكومة امل�سرية يف 1948م 

باإلغاء وحّل الإخوان.
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• 30 يناير 1950م	
اأ�سدر الأ�ستاذ �سالح ع�سماوي جملة )الدعوة( لتعرب عن جماعة الإخوان.

• 17 �سبتمرب 1951م	
اأفتى جمل�س الدولة يف م�سر، وهو اأعلى �سلطة ق�سائية، باأن »جمعية الإخوان امل�سلمني 
موجـــودة قانونـــا«. ثم اأ�ســـدر حكما ببطـــالن الأمر الع�ســـكري رقم )63( ل�ســـنة 1948م 
الذي اأ�ســـدره النقرا�سي با�ســـا يف 8 دي�ســـمرب 1948م بحل جماعة الإخوان. كذلك ق�سى 
جمل�س الدولة ببطالن جميع الآثار املرتتبة على الأمر الع�ســـكري، فعادت لالإخوان دورهم 

وممتلكاتهم، وحقهم يف ممار�سة ن�ساطهم الإ�سالمي. 

• 10 اأكتوبر 1951م	
الكومة امل�ســـرية، وبدعم تام من الإخوان امل�ســـلمني تعلن اإلغاء معاهدة 1936م مع 

الإجنليز.

• بداية اخلم�سينيات	
ن�ســـاأة الإخوان امل�ســـلمني يف ليبيا. وكان لالأ�ســـتاذ عـــز الدين اإبراهيم، ذلك ال�ســـاب 
امل�سري الذي مل يتجاوز وقتها الع�سرين من عمره، دور كبر يف ذلك، حيث جمع ال�سباب 
يف بنغازي ونظم �ســـفوفهم يف اأ�ســـر الإخوان املعتادة. كما كان لبع�س املدر�سني امل�سريني 
املنتدبني للعمل يف مدار�س طرابل�س الدور ذاته، حيث عملوا على نقل فكرتهم الإ�ســـالمية 
وتاأ�ســـي�س عمـــل اإ�ســـالمي، وربطـــه بالعمل يف بنغازي رغم بعد امل�ســـافة و�ســـعف و�ســـائل 
املوا�ســـالت اآنذاك.. وبذلك تكونت البـــذرة الأولى جلماعة الإخوان يف ليبيا، والبلد اأحوج 

ما يكون اإلى مثل هذه الدعوة الإ�سالحية.
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عهد الإمام ح�سن اله�سيبي رحمه اهلل

• 19 اأكتوبر 1951م	
الإعالن عن انتخاب الأ�ســـتاذ ح�ســـن بن اإ�ســـماعيل اله�سيبي مر�ســـدا عاما لالإخوان 

امل�سلمني، خلفا لالإمام ال�سهيد ح�سن البنا رحمه الل تعالى واأ�سكنه ف�سيح جناته.

• 22 اأكتوبر 1951م	
يف هذا اليوم ن�سرت جريدة )امل�سري( الوفدية اخلرب التايل:

»الإ�ســـماعيلية، مندوب امل�سري: علمُت اأن ال�ســـلطات الإجنليزية يف الإ�سماعيلية قد 
اأوفـــدت جوا�ســـي�س اإلى القاهـــرة، مهمتهم الوحيدة هي تق�ســـي اأنباء الإخوان امل�ســـلمني 
وجمعهـــا، ورفعها يف تقارير اإلى مركز القيادة الع�ســـكرية. وقـــد عاد اأحدهم اليوم بعد اأن 

جمع املعلومات«.    

• 20 نوفمرب 1951م	
املر�ســـد العام الأ�ستاذ ح�سن اله�سيبي يلتقي بامللك فاروق يف مقابلة دامت 45 دقيقة 

وكانت املقابلة بطلب من امللك، ومبوافقة من مكتب الإر�ساد لالإخوان.

• 27 نوفمرب 1951م	
يف هذا اليوم اأذاعت وكالة )الأ�سو�سيتد بر�س( العاملية نباأ من الإ�سماعيلية تقول فيه:

»قيل اليوم اأن الإخوان امل�ســـلمني بدءوا ي�ســـرتكون يف املعركة )�ســـد الإجنليز( بدليل 
اأن بع�ـــس الفدائيني كانـــوا يتكلمون اللغـــة الإجنليزية بطالقة ل ميكـــن اأن تتوفر جلمهور 

ال�سعب«.
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• ال�سنة الدرا�سية 1951 / 1952م	
فـــاز الإ�ســـالميون يف الكلية اجلامعيـــة باخلرطـــوم يف انتخابات الطـــالب، وانتزعوا 
القيادة من ال�ســـيوعيني لأول مرة يف تاريخ الكلية. وكان لهذا النت�ســـار �ســـدى عميق يف 

دوائر الطالب ال�سودانيني مب�سر، ويف حميط الإخوان بوجه عام.

• 1952م	
يف هذه ال�سنة، ارتبط الداعية ال�سيخ �سعيد حوى رحمه الل بدعوة الإخوان يف �سوريا، 

وكان له من العمر حينذاك 17 �سنة.

• 17 يناير 1952م	
اأديب ال�سي�س���كلي حاكم �س���وريا مينع ن�س���اط االإخوان، وياأمر باإغالق املراكز والفروع 
وجميع املوؤ�س�ســـات التابعة لهم، وي�سجن بع�سهم وينفي اآخرين. ا�ستمرت املحنة حتى عام 

1955م. 

• 12 يناير 1952م	
معركة )التل الكبر( �ســـد قوات ال�ســـتعمار الربيطاين يف منطقة القناة، وا�ست�سهاد 
ثالثة من طالب الإخوان يف املعركة. لقد ا�ستثارت معارك فدائيي الإخوان يف منطقة قناة 

ال�سوي�س الهمم وامل�ساعر بني ال�سباب امل�سري اآنذاك. 

• 12 يناير 1952م	
الإخوان ين�سفون قطارا تابعا لقوات ال�ستعمار الربيطاين،  حممال باجلنود والأ�سلحة 
والذخائـــر. قـــام بهذه العملية البطل )عبد الرحمن البنان( يف ق�ســـة بطولية نادرة. وقد 
كتبت جريدة )النيوز كرونيكل( يف تعليقها على هذا احلادث تقول:»اإن ال�سباط االإجنليز 
يقولـــون بـــاأن هذه املعركـــة اأعنف مـــن اأي معركة خا�ســـوها اأيام النتـــداب الربيطاين يف 

فل�سطني«.
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• يناير 1952م	
�ســـيع الإخوان ثالثة �سهداء من طلبة اجلامعات ا�ست�سهدوا خالل العمليات �سد قوات 
الحتالل الإجنليزي يف منطقة قناة ال�ســـوي�س هم: عـــادل حممد غامن الطالب بكلية طب 
عني �سم�س، وعمر �ساهني الطالب باآداب القاهرة، واأحمد املني�سي الطالب بطب القاهرة. 
وكان الدث جليال مهيبا ا�ســـرتك فيه مائة األف من املواطنني يتقدمهم الأ�ســـتاذ املر�سد 

ح�سن اله�سيبي، والدكتور عبد الوهاب مورو مدير جامعة القاهرة.

• مايو 1952م	
الأ�ســـتاذ �ســـالح ع�ســـماوي )ممثال الإخوان( يلقي كلمة الإخوان امل�ســـلمني يف موؤمتر 

ال�سعوب الإ�سالمية بكرات�سي يف باك�ستان.   

• 24 مايو 1952م	
 تاأ�ســـي�س )جمعية الإر�ســـاد الإ�سالمية( يف الكويت.. ت�ســـكل جمل�س الإدارة من: عبد 
العزيز العلي املطوع، يو�ســـف بن عي�سى القناعي، حممد العد�ساين، خالد م�سعود الفهيد، 

وعبد الل �سلطان الكليب.

• �سيف 1952م	
اأقام الإخوان يف م�سر مع�سكرين تربويني ا�ستوعبا )1160( فردا.

• 23 يوليو 1952م	
ثورة ال�س���باط يف م�سر �س���د امللك فاروق بقيادة حممد جنيب وجمال عبد النا�سر. 

كانت الركة بتاأييد وموؤازرة من الإخوان.

• 28 يوليو1952م	
اأ�س���در االأ�س���تاذ ح�سن اله�س���يبي بيانا دعا فيه االإخوان اإلى �س���د اأزر حركة ال�سباط 

الأحرار، كما اأ�سدرت الهيئة التاأ�سي�سية  بيانا يو�سح راأي الإخوان يف الإ�سالح املطلوب.
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• اأغ�سط�س 1952م	
بداأت اخلالفات بني الإخوان وعبد النا�ســـر، وكانت كلها تدور حول ق�ســـايا �سيا�ســـية 

واجتماعية اأهمها:

رف�ـــس الإخـــوان ال�ســـرتاك يف وزارة حممد جنيب الع�ســـكرية. فبعـــد عر�س جمل�س 
قيادة الثورة عليهم تر�ســـيح ثالثة منهم للوزارة، قرر مكتب الإر�ســـاد عدم الدخول فيها، 
وملا ُعني ال�ســـيخ اأحمد ح�ســـن الباقوري وزيرا قدم ا�ســـتقالته من اجلماعة وقبلها املكتب. 
وبرر الإخوان موقفهم باأن ت�ســـكيل وزارة ع�ســـكرية �سوف يكون مقدمة لكم البالد حكما 

ع�سكريا، فراأوا البتعاد اإلى اأن يقوم حكم د�ستوري.

اأ�ســـّر الإخـــوان على �ســـرورة اإعادة الريـــات واليـــاة النيابية، واإلغـــاء الإجراءات 
ال�ستثنائية والأحكام العرفية.

رف�س الإخوان الدخول يف )هيئة التحرير( التي اأ�س�سها عبد النا�سر ليمّكن لنف�سه.

• 13 �سبتمرب 1952م	
جاء يف جريدة )اأخبار اليوم( امل�سرية ما ن�سه:

«ات�ســـل الأ�ستاذ ح�ســـن اله�ســـيبي رئي�س جماعة الإخوان امل�ســـلمني بجميع ال�سحف 
ليلة تاأليف وزارة حممد جنيب وطلب اإليها اأن تن�ســـر على ل�ســـانه اأن الأ�ستاذ اأحمد ح�سن 

الباقوري قد ا�ستقال من الإخوان قبل قبوله املن�سب الوزاري».

• 21 نوفمرب 1952م )4 ربيع الأول 1372(	
ال�ســـيخ حممد حممود ال�ســـواف ي�ســـدر يف بغداد جملة )الأخّوة الإ�ســـالمية(، التي 
ا�ســـتمرت يف ال�ســـدور حتى التا�سع من اأغ�ســـط�س 1954م، حيث ُعطلت من قبل الكومة 

بعد �سدور العدد الرابع ع�سر.
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• 1953م	
عقـــد اإخـــوان الأردن موؤمتـــرا اإ�ســـالميا يف مدينـــة القد�س، دعـــوا اإليه علمـــاء العامل 
الإ�سالمي و�سخ�ســـياته املجاهدة، ليبنوا اخلطر املحدق بالقد�س، بني التهويد والتن�سر 
والتدويل، وانبثق عن هذا املوؤمتر الإ�ســـالمي العام تكوين )مكتب املوؤمتر الإ�سالمي لبيت 
املقد�س(، ومركزه مدينة القد�س، على اأن يتولى �سرح الق�سية الفل�سطينية ل�سعوب وحكام 

العامل الإ�سالمي، ومنا�سرة الق�سايا الإ�سالمية العامة.

• 1953م	
بداأت ال�سلة الر�سمية لالأ�ستاذ الداعية حممد اأحمد الرا�سد )عبد املنعم �سالح العلي 
العّزي( بالإخوان امل�ســـلمني يف العراق. وكان يف مقدمـــة من تعرف عليهم يف دار الإخوان 

ال�ساعر املعروف الأ�ستاذ وليد الأعظمي.

• 1953م	
كان عدد جوالة الإخوان يف م�ســـر يف هذه الفرتة �ســـبعة اآلف جوال، واأ�ســـبح لديهم 

العديد من الفرق الريا�سية، وافتتحوا معهدا لإعداد املدربني.     

• 1953م	
النت�ســـاب الر�سمي لل�سهيد �سيد قطب جلماعة الإخوان. ويف هذه ال�سنة اأ�سبح رحمه 
الل رئي�ســـا لق�ســـم ن�ســـر الدعوة يف جماعة الإخوان، ورئي�ســـا لتحرير جريـــدة )الإخوان 

امل�سلمون( الأ�سبوعية.

• 13 يناير 1953م	
الإمام اله�ســـيبي مع عدد من كبار الإخوان يتعر�ســـون لالعتقال للمرة الأولى يف عهد 
الثورة. ثم يفرج عنهم يف �س���هر مار�ش من نف�ش ال�س���نة، حيث زاره كبار �س���باط اجلي�ش 

معتذرين، يتقدمهم جمال عبد النا�سر.
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• فرباير 1953م	
احتفل الإخوان امل�ســـلمون بالذكرى الرابعة ل�ست�ســـهاد الإمام ح�ســـن البنا، و�ســـارك 
�س���باط الثورة يف االحتفال، واألقى الرئي�ش حممد جنيب كلمة اأذيعت من اإذاعة القاهرة 

قال فيها:

»اإن الإمام ال�ســـهيد ح�ســـن البنا اأحد اأولئك الذين ل يـــدرك البلى ذكراهم، ول يرقى 
الن�ســـيان اإلى منازلهم، لأنه رحمه الل مل يع�س لنف�ســـه، بل عا�س للنا�س، ومل يعمل ملنفعته 

اخلا�سة، بل عمل لل�سالح العام«.

• 12 نوفمرب 1953م	
بعد �سل�سلة من الأخطاء ارتكبها عبد الرحمن ال�َسَندي رئي�س النظام اخلا�س بالإخوان، 
بتحري�س وتدبر من جمال عبد النا�ســـر، اجتمع مكتب الإر�ســـاد يف هذا اليوم وتداول يف 
هذا املو�سوع اخلطر، وبحثه من جميع جوانبه، وانتهى اإلى قرار اإجماعي بف�سل ال�سندي 
وثالثة من معاونيه. وبعد عدة اأيام من هذا الدث، ح�ســـرت وفود �ســـخمة من الإخوان 
من خمتلف ال�ُســـعب يف م�ســـر اإلى املركز العام تعبرا عن التاأييد والولء لقيادة اجلماعة 

وخط �سرها.

• 26 دي�سمرب 1953م	
انتخـــب الإخـــوان يف الأردن الأ�ســـتاذ حممد عبـــد الرحمن خليفة مراقبـــا عاما لهم. 
وهو من مواليد عام 1919م يف مدينة ال�ســـلط، ويحمل ثالث �ســـهادات علمية يف القوق 

والرتبية والزراعة.

• 15 يناير 1954م	
جمال عبد النا�سر ي�سدر قرارا بحل الإخوان امل�سلمني بعد اأن ف�سلت كل حماولته يف 

احتوائهم، ثم يف �سق �سفهم.
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• 15 يناير 1954م	
مظاهرة كبرة تنطلق من امل�ســـجد الكبر باخلرطوم عقب �سالة اجلمعة �سد جمال 
عبد النا�سر ب�سبب اإقدامه على حل جمعية الإخوان امل�سلمني، وب�سبب تقدمي اللواء حممد 

جنيب ا�ستقالته.

• 25 مار�س 1954م	
ر�سوخا للجماهر، اأ�سدر جمل�س قيادة الثورة يف م�سر قرارا ي�سمح بقيام الأحزاب.. 
ويف نف�س الوقت كان جمال عبد النا�ســـر يعد العدة  لاللتفاف حول القرار واإبطاله. ففي 
يوم 29 مار�س 1954م خرجت جماعات عمالية يف تظاهرات معدة �ســـلفا، واأخذت تطوف 
مبختلـــف اأحياء القاهـــرة منددة باليـــاة الدميقراطية وقيـــام الأحزاب. وقـــد دفع عبد 

النا�سر مبلغ اأربعة اآلف جنيه من اأموال الدولة لل�ساوي رئي�س نقابة العمال.

• 16 اأبريل 1954م	
بـــداأ النظر يف  ق�ســـية اغتيال الإمام ح�ســـن البنـــا رحمة الل عليـــه، وانتهت املحكمة 
مـــن نظرها يف 7 يوليو 1954م، حيث تقرر تاأجيل النطق بالكم اإلى جل�ســـة 2 اأغ�ســـط�س 
1954م. وبلغ عدد اجلل�ســـات التي عقدتها املحكمة 34 جل�سة، �سمعت خاللها 33 �ساهدا، 
وبلغ عدد �سفحات حما�سر اجلل�سات 1100 �سفحة، عدا  اأوراق الق�سية وتبلغ  نحو 4000 

�سفحة.

• 4 مايو 1954م )1 رم�سان 1373(	
اأر�سل الإمام اله�سيبي خطابا اإلى جمال عبد النا�سر جاء يف مقدمته:

»فاإنكم دون �ســـك تذكـــرون اأنكم اتفقتم معنا على اإنهاء الو�ســـع ال�ســـاذ الذي اأوجده 
حل جماعة الإخوان امل�ســـلمني يوم دعومت الإخوان اإلى تنا�ســـي املا�سي والتعفية على اآثاره، 
وراأيتـــم اأن خـــر البالد وم�ســـلحتها يف اأن يبداأ الإخوان ورجال القيـــادة عهدا جديدا من 
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التعاون..«. ثم طالب اله�سيبي جمل�س قيادة الثورة بالأمور التالية:

- اإعادة الياة النيابية.

- اإلغاء الإجراءات لال�ستثنائية )الأحكام العرفية(.

- اإطالق الريات.

وختم اخلطاب قائال: «اأما الإ�سالح فمجاله وا�سع، ويف راأينا اأن اإ�سالح النفو�س اأولى 
من كل اإ�ســـالح لأنه اأ�ســـا�س كل اإ�سالح. والل ن�ســـاأل اأن يرزقنا ال�سدق يف القول والعمل، 

واأن يع�سمنا من الزلل واأن يهدينا جميعا �سواء ال�سبيل، اإنه �سميع جميب».

• 28 يوليو 1954م	
وجه املر�سد العام الأ�ستاذ ح�سن اله�سيبي ر�سالة لرئي�س الوزراء امل�سري جمال عبد 

النا�سر، جاء فيها:

»ال�سيد جمال عبد النا�سر رئي�س جمل�س الوزراء، ال�سالم عليكم ورحمة الل وبركاته. 
اأمـــا بعد: فاإين لزلت اأحييك بتحية الإ�ســـالم، واأقرئك ال�ســـالم ولزلت تـــرد على التحية 
بال�ســـتائم واتهام ال�ســـرائر، واختالق الوقائع واإخفاء القائق، والكالم املعاد الذي �سبق 
لكم قوله والعتذار عنه، ولي�س ذلك من اأدب الإ�ســـالم ول من �ســـيم الكرام.. اإن الأمة قد 
�ساقت بحرمانها من حريتها، فاأعيدوا اإليها حقها من الرية فاإنها لن ت�سرب على �سلبها 
اإياه.. ولعل الذي حملك على اإبداء العداوة والبغ�ساء لالإخوان امل�سلمني هو اأنهم عار�سوا 
املعاهدة.. فاإن الإخوان امل�ســـلمني لن يوؤمنوا بها دون اأن تناق�س يف برملان منتخب انتخابا 

حرا، ميثل الأمة خر متثيل».

•  اأواخر يوليو 1954م	
الإخوان امل�سلمون ينتقدون اتفاقية اجلالء التي وقعها جمال عبد النا�سر مع الإجنليز 
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يف 27 يوليو 1954م وذلك لالأ�سباب التالية:

ا�ستمالها على مادة ت�سمح لربيطانيا باإعادة ت�سغيل قواعدها ال�سابقة يف حالة تعر�س 
تركيا )الع�سو يف حلف الأطل�سي( لهجوم.

يرتتب على اإعادة ت�سغيل القاعدة ربط الدول العربية باملع�سكر الغربي.

وجود فقرة ت�سمح لربيطانيا ب�سيانة القواعد اجلوية، وهذا ميثل تهديدا مل�سر.  

ويف 2 اأغ�ســـط�س 1954م )ذو الجة 1373( اأ�ســـدر الإخوان مذكرة تف�سيلية تو�سح 
اأ�سباب اعرتا�سهم على التفاقية.

• 2 اأغ�سط�س 1954م	
يوم النطق يف ق�سية اغتيال الإمام ح�سن البنا، حيث �سدرت الأحكام التالية:

 حكمت املحكمة ح�سوريا: معاقبة اأحمد ح�سني جاد بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة. والأ�سغال 
ال�ســـاقة ملدة خم�س ع�سرة �سنة لكل من البا�سجاوي�س حممد حمفوظ  والأمرالي حممود 
عبـــد املجيـــد، وباإلزامهم بطريق الت�ســـامن والتكافـــل مع الكومة امل�ســـئولة عن القوق 
املدنية باأن يدفعوا ع�ســـرة اآلف جنيه على �ســـبيل التعوي�س لل�سيدة لطيفة ح�سني ال�سويل 
ر منها، وفاء واأحمد �سيف الإ�سالم وثناء  زوجة املرحوم ال�ســـيخ ح�ســـن البنا واأولده الق�سّ
ورجاء وهالة وا�ست�ســـهاد، امل�سمولني بولية جدهم ال�ســـيخ اأحمد عبد الرحمن البنا. هذه 

بالإ�سافة اإلى اأحكام اأخرى اأخف بكثر على متهمني اآخرين.

وكانت املحكمة خالل هذه اجلل�ســـة يف حرا�ســـة �ســـديدة، وقد ازدحمت قاعة اجلل�سة 
بعدد كبر من رجال القانون واملرا�سلني واأقارب املتهمني.

يقول الأ�ستاذ حممود عبد الليم رحمه الل:
»والواقع اأن هذه املحاكمة وما جرى فيها وما اأ�سفرت عنه مل تكن يف حقيقة اأمرها اإل 
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جمرد موؤ�سر ذي دللة ناطقة اأ�سار باأ�سلوب رمزي اإلى اجلناة القيقيني من بعيد.. واأوماأ 
من طرف خفي بنداء �ســـامت اإلى اأ�ســـحاب الق اأن ا�سرتداد حقوقهم من غا�سبيها هو 

اأمر فوق طاقة الق�ساء«.   

• 21 اأغ�سط�س 1954م )11 ذو احلجة 1373(	
الركة الإ�ســـالمية يف ال�ســـودان تعقد موؤمترها التاأ�سي�ســـي وتختار )ر�ســـميا( ا�ســـم 
«الإخوان امل�ســـلمني» ت�ســـمية لها . وكانت الركة ، ومنذ عام 1949 تعرف با�ســـم )حركة 

التحرير الإ�سالمي( .

• 1954م	
الأ�ســـتاذ اله�ســـيبي يقوم بجولة خارجية ت�ســـمل ال�ســـعودية )بدعوة من امللك �سعود( 

و�سوريا ولبنان.

• 26 اأكتوبر 1954م	
جمال عبد النا�سر يدبر حادث املن�سية بالإ�سكندرية كمقدمة لت�سفية الإخوان. كانت 

الادثة عبارة عن موؤامرة وهمية لغتيال عبد النا�سر.

• 1954م )1373 هجرية(	
قامت حكومة ال�س���باط باعتقال وت�سريد االألوف من �س���باب االإخوان امل�سلمني بحجة 
اأنهـــم حاولـــوا العتداء علـــى حيـــاة الزعيم جمال عبد النا�ســـر. و�ســـكلت لهـــم املحاكم 
الع�سكرية، واأطلقت عليهم اأحكاما جاهزة، فحكمت على �ستة من الإخوان بالإعدام، وهم:

وكيل اجلماعة الأ�ستاذ القانوين، والداعية الكبر عبد القادر عودة رحمه الل.. 1

املجاهـــد الكبر ال�ســـيخ حممد فرغلي رحمـــه الل، الذي دّوخ اليهـــود والإجنليز، . 2
وو�سعت بريطانيا جائزة نقدية كبرة ملن يغتاله.
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املجاهد يو�سف طلعت رحمه الل، الذي جاهد يف فل�سطني والقناة، وكان امل�سئول . 3
عن تدريب الإخوان اأثناء حرب فل�سطني عام 1948م.

املحامي هنداوي دوير رحمه الل.. 4

املحامي اإبراهيم الطيب رحمه الل.. 5

حممود عبد اللطيف رحمه الل، الذي اتهم باإطالق الر�ســـا�س على عبد النا�سر . 6
يف ميدان املن�سية بالإ�سكندرية.

وبالرغم من مطالبة العامل الإ�ســـالمي بوقف الإعدام، اأقدم عبد النا�ســـر على فعلته 
ال�ســـنعاء.. ويف الأ�ســـبوع نف�ســـه قام رجـــال الثورة بالإفراج عن اأَحَد ع�ســـر بحـــارا يهوديا 
اعتقلتهم البحرية امل�سرية يف املياه الإقليمية امل�سرية، وكانوا على ظهر باخرة اإ�سرائيلية 

ا�سمها )بات جاليم(.. ويف ذلك يقول ال�ساعر:

حدثان يف  يوم  عبو�س ... ينـذرانـك  بـالزوال

حدث ال�سفينة والروؤو�س ... املائالت على البال

• 18 نوفمرب 1954م	
عقد الإخوان امل�سلمون بال�سودان اأول موؤمتر �سحفي لهم يف دار نادي العمال الوطنيني 
باخلرطوم، افتتحه الأ�ستاذ علي طالب الل بكلمة �سكر فيها ال�سحافة ال�سودانية الرة، 
واأ�ســـاد مبوقفها الكرمي يف منا�ســـرة الإخوان بعد التنكيل بهم على اأيدي عبد النا�سر، ثم 
حتدث عن تاريخ االإخوان ومالحمهم يف فل�س���طني ويف ح���رب القنال. ثم اأماط اللثام عن 
بع�س جرائم ال�سلطة الع�سكرية يف م�سر �سد الإخوان. ثم حتدث الأ�ستاذ �سادق عبد الل 

عبد املاجد  ك�ساهد عيان.  
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• 7 دي�سمرب 1954م	
يف هـــذا اليـــوم، مت تنفيذ اأحـــكام الإعدام ال�ســـادرة بحق الإخوان يف م�ســـر من قبل 

املحكمة الهزلية برئا�سة ال�سابط جمال �سامل.
• 9 دي�سمرب 1954م	

جريدة )ال�ســـودان اجلديد(، العدد 3369، تن�سر ن�س هذه الربقية التي وجهها نواب 
جمل�س الأمة ال�سوداين و�سيوخها يف الربملان اإلى جمال عبد النا�سر:

»البكبا�ســـي جمال عبد النا�ســـر واأع�ســـاء جمل�س قيـــادة الثورة.. لقـــد قتلتم الرية  
باإعدامكم الإخوان امل�ســـلمني، واإنا ن�ستنكر ب�سدة جتاهلكم لو�ساطة الدول العربية  و�سعور 
امل�سلمني، والراأي العام ال�سوداين ب�سفة خا�سة، واإنا نحّملكم نتائج هذه املجازر النتقامية 

التي لن يغفرها لكم التاريخ«.
• 1955م	

الإمـــام ح�ســـن اله�ســـيبي ُينقل من ال�ســـجن اإلى الإقامـــة اجلربية لإ�ســـابته بالذبحة 
ال�سدرية، ولكرب �سّنه.

• 1955م	
بعد ا�ســـتئثار عبد النا�سر بال�ســـلطة وخلع حممد جنيب، واعتقالته لالإخوان واإعدام 
�ســـتة منهم، غادر الداعية الف�سيل الورتالين القاهرة يف هذه ال�سنة متوجها اإلى بروت، 

بعد اأن تاأكد من تاآمر املخابرات امل�سرية عليه وعلى اأ�ستاذه ال�سيخ الب�سر الإبراهيمي.
• 1955م	

الع�ســـكري الإخواين املعروف، الفريق الركن طيار عبد املنعم عبد الروؤوف يتمكن من 
مغادرة م�ســـر اإلى لبنان هربا بدينه من طاغية م�ســـر. والفريق عبد الروؤوف من اأبطال 
اجلي�س امل�ســـري الذين �ســـاهموا يف اإجناح حركة اجلي�س عام 1952م. وقد ان�سم رحمه 

الل اإلى الإخوان عام 1946م.
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• 1955م	
بعد جهود م�ســـنية، ال�ســـيخ م�ســـطفى ال�ســـباعي ينجح يف تاأ�ســـي�س كلية ال�سريعة يف 

جامعة دم�سق.

• 24 اأبريل 1955م	
ال�ســـيخ م�ســـطفى ال�ســـباعي مراقـــب الإخوان يف �ســـوريا يوؤ�ســـ�س جملة )ال�ســـهاب( 

الأ�سبوعية، والتي ا�ستمرت يف ال�سدور اإلى قيام الوحدة مع م�سر عام 1958م.

• 30 اأبريل 1955م	
بعد زوال حكم اأديب ال�سي�ســـكلي، ذكرت جريدة )ال�ســـاطئ ال�ســـوري( ال�ســـادرة يف 
هـــذا اليوم، اأن الإخوان «قد تقدموا بطلب اإلى وزارة الداخلية ال�ســـورية بطلب للرتخي�س 
بت�سكيل جماعة الإخوان امل�سلمني يف �سوريا، واأرفقوا الطلب بن�سختني من النظام الداخلي 

للجماعة واأهدافها..». 

• 1955م )ذو احلجة 1374(	
الإخوان يف ال�ســـودان يعقدون موؤمترهم الثاين، الذي مت فيه عزل الأ�ستاذ علي طالب 
الل من من�سب رئا�سة الإخوان، وانتخاب الأ�ستاذ حممد اخلر عبد القادر مراقبا عاما.

• 1956م	
يف مطلع هذه ال�سنة ، حاول اأحد املجرمني املاأجورين اغتيال ال�سيخ م�سطفى ال�سباعي 

يف �سوريا، ولكن الل رد كيد الآثمني واأجنى ال�سيخ.

• يونيو 1956م	
�سدور �سحيفة )الإخوان امل�سلمون( يف ال�سودان، والتي تولى ريا�سة حتريرها الأ�ستاذ 

�سادق عبد الل عبد املاجد.
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• 1956م	
�ســـارك الإخوان امل�ســـلمون يف الأردن يف النتخابات النيابية التي جرت هناك، وجنح 

لهم اأربعة مر�سحني من اأ�سل �ستة.

• 25 يناير 1957م	
طالـــب نواب الإخوان يف الربملان الأردين باإلغـــاء املعاهدة مع  بريطانيا وطرد القوات 
الربيطانية املتواجدة على الأرا�ســـي الأردنية، وكان �ســـعارهم «األغوا معاهدة الذل  وقولوا  

لالإجنليز: اخرجوا».

• 1 يونيو 1957م	
مذبحـــة )ليمـــان طرة(.. حيـــث اأقدم زبانية عبد النا�ســـر على قتـــل معتقلي الإخوان 
امل�ســـلمني، باإطالق الر�سا�س عليهم يف �سجن )ليمان طرة( الرهيب. وقد كان ال�سحفي 
املـــاروين )روك�س معكرون( �ســـاهد املجـــزرة باأم عينيه، واأق�ســـم اأن يروي ما �ســـاهد بعد 
خروجه من ال�ســـجن، فروى ذلك يف كتاب اأ�ســـماه )اأق�ســـمت اأن اأروي( و�سف فيه ب�ساعة 
املجزرة. وقد بلغ عدد �ســـحايا املجزرة 21 �ســـهيدا، و35 جريحا، منهم 13 حالة خطرة، 

كما اأ�سيب عدد منهم باجلنون.

• 1957م	
حتول الإخوان امل�سلمون يف �سوريا، ب�سبب الأحداث الرهيبة يف م�سر، اإلى مركز ن�سط 
لركـــة الإخـــوان يف الوطـــن العربي كله، وعقدوا يف هذه ال�ســـنة اأول موؤمتر على م�ســـتوى 
جميع االأقطار. فلما اندجمت م�سر و�سوريا ُمنع ن�ساط االإخوان، ومل يرجعوا اإلى ممار�سة 

ن�ساطهم العلني اإل بعد النف�سال �سنة 1961م.

• فرباير 1958م 	
توقف ن�ساط االإخوان يف �سوريا زمن الوحدة بني م�سر و�سوريا، حيث �سدر قانون حل 

الأحزاب ال�سورية.
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• 1958م	
احتج الإخوان امل�ســـلمون يف الأردن على الكومة الأردنية ل�ستدعائها قوات بريطانية 
لرتابط يف الأردن، على اإثر النقالب الذي حدث يف العراق بقيادة عبد الكرمي قا�سم �سد 

الكم امللكي.

• 1958م )1378 هجرية(	
تـــويف ال�ســـيخ اأحمد بن عبـــد الرحمن البنا ال�ســـاعاتي رحمه الل تعالـــى، والد الإمام 

ال�سهيد ح�سن البنا.

• 22 يناير 1959م )12 رجب 1378(	
التجربة الإعالمية الناجحة الثانية لل�ســـيخ ال�سواف يف العراق، ففي هذا اليوم �سدر 
العدد الأول من جملة )لواء الأخوة الإ�ســـالمية(، واأقبل النا�س عليها اإقبال مده�ســـا حتى 
نفذت ن�ســـخه ب�ســـرعة كبرة. وقد �ســـدر من هذه املجلة �ســـبعة اأعداد فقـــط، ثم عطلتها 

الكومة العراقية.

• 12 مار�س 1959م )2 رم�سان 1378(	
يف هـــذا اليوم من اأيام حكم عبد الكرمي قا�ســـم الكئيب يف العراق، نظم ال�ســـيوعيون 
العراقيون مظاهرة �ســـاخبة، خرجت جتوب ال�ســـوارع وتهتف: املوت لل�سواف، يق�سدون 

ال�سيخ حممد حممود ال�سواف املراقب العام لالإخوان امل�سلمني يف العراق.

• 12 مار�س 1959م	
وفاة داعية الإخوان الأ�ســـتاذ الف�سيل الورتالين رحمه الل يف  م�ست�سفى اأنقرة، ودفن 
يف العا�سمة الرتكية. ويف نهاية الثمانينات نقل جثمانه اإلى بلده اجلزائر. وهو من مواليد 

6 فرباير 1906م يف ال�سرق اجلزائري.
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• �سبتمرب 1959م	
ال�سيخ حممد حممود ال�سواف ي�سطر اإلى مغادرة العراق ب�سبب مالحقات وم�سايقات 
نظام عبد الكرمي قا�ســـم له. وقد و�ســـل اإلى )البو كمال( يف �ســـوريا برا بعد رحلة �ســـاقة، 
وبعد و�ســـول �سائعات اإلى �ســـوريا مبقتله. وقد لقي ال�سواف ا�ســـتقبال �سعبيا م�سهودا يف 

حلب ودم�سق، وعقدت له الجتماعات اخلطابية يف كل اأنحاء �سوريا.

• 26 اأبريل 1960م	
بعد قرار �ســـابق لوزارة الداخلية العراقية برف�س اإجازة تاأ�ســـي�س الزب الإ�ســـالمي 
العراقي )اإخوان م�ســـلمون(، �سدر يف هذا اليوم قرار ملحكمة التمييز، اأعلى جهة ق�سائية 
يف العراق بنق�س قرار وزارة الداخلية. وتاأ�س�س الزب ر�سميا، وعقد موؤمتره الأول يف 29 
يوليو 1960م، اإل اأن ال�ســـلطات العراقية عادت واعتقلت قيادة الزب وجمدت ن�ساطه يف 

اأكتوبر من نف�س العام.  

• 1960م	
ال�سلطات الأردنية تعتقل عددا من اأفراد الإخوان، وعلى راأ�سهم املراقب العام الأ�ستاذ 
حممد عبد الرحمن خليفة، الذي بقي يف ال�سجن مدة �ستة اأ�سهر. وكان الإخوان قد وقفوا 
�سد الف�ساد الذي كانت متار�سه الكومة، ومنه اإقامة حفل راق�س على اجلليد يف عّمان.

• 1960م	
�ســـدور الكتـــاب امل�ســـهور )الالل والـــرام يف الإ�ســـالم( للعاّلمة ال�ســـيخ يو�ســـف 

القر�ساوي.

• 1960م	
طبع ال�ســـيخ م�ســـطفى ال�ســـباعي كتابه الرائع )ال�ســـّنة النبوية ومكانتها يف الت�سريع 
الإ�ســـالمي(. وهـــذا الكتاب يف اأ�ســـله الر�ســـالة التي نال فيها املوؤلف �ســـهادة الأ�ســـتاذية 

)الدكتوراه( من الأزهر، اإّل اأن فيه اإ�سافات كثرة.
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• 1961م	
�سلطات عبد النا�سر ترفع الإقامة اجلربية عن الأ�ستاذ ح�سن اله�سيبي موؤقتا.

• �سبتمرب 1961م	
الإخوان يف �سوريا ي�ستاأنفون ن�ساطهم بعد زوال الوحدة امل�سرية ال�سورية.

• 1 دي�سمرب 1961م	
مر�ســـح الإخوان يف �ســـوريا، الأ�ســـتاذ ع�ســـام العطار يفوز يف النتخابـــات الربملانية 
التـــي جـــرت يف هذه ال�ســـنة. ويف دورات املجل�ـــس النيابي قدم الأ�ســـتاذ العطـــار اقرتاحا 
بقانـــون «يلزم الدولة باإيجاد العمل لكل مواطن، وبالإنفاق على كل من ل يتي�ســـر له العمل 
ول يكـــون لـــه مورد خا�س، وبكفالـــة كل عاجز عن العمل ملر�س اأو �ســـيخوخة اأو نحو ذلك، 
ومب�ســـاعدة مـــن يقل دخله عن حاجتـــه..». وقد اأقر جمل�س النواب هذا القرتاح واأ�ســـدر 
رئي�ـــس اجلمهوريـــة قانونا لتطبيقه. وكان هذا القرتاح اأ�ســـمى واأنبل اقرتاح يقدمه حزب 

من الأحزاب ال�سورية.

• 1962م	
ال�سيخ حممد حممود ال�سواف ي�سل اإلى مكة املكرمة وي�ستقر فيها، حيث عمل مدر�سا 

بكلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية.

• 1 يونيو1963م	
بعد املواقف اجلريئة لل�ســـيخ حممد الغزايل يف الدفاع عن ال�ســـريعة الإ�ســـالمية، قام 
ر�ســـام الكاريكاتر امل�ســـري ال�سيوعي �ســـالح جاهني، وباإيعاز من �ســـلطة عبد النا�سر، 
بر�ســـم �سفحة كاريكاترية �ســـاخرة يف جريدة الأهرام لل�ســـيخ الغزايل، فتحركت جموع 
املواطنـــني الغا�ســـبني يف هذا اليـــوم )اجلمعة(، متجهـــة اإلى اجلريـــدة، وقامت بتحطيم 
اأجزاء من مبنى اجلريدة، فا�ســـطرت ال�ســـلطة للتدخل خوفا على حياة �ســـالح جاهني، 

فجعلته يقدم اعتذارا على جرميته، تهدئة للجماهر ال�ساخطة.
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•  1963م	
�ســـارك الإخوان يف الأردن يف النتخابات النيابية التـــي جرت هناك وجنح لهم اثنان 
من املر�ســـحني. ويف هذه الفرتة اأن�ســـاأ الإخوان مع جمموعة من ال�سخ�ســـيات الإ�ســـالمية 
والعامة جمعية املركز الإ�ســـالمي اخلرية، التي اأ�ســـبح لها فروع يف خمتلف مدن اململكة، 

واأن�ساأت امل�ست�سفى الإ�سالمي يف عّمان والعقبة، وعدة مدار�س ومعاهد.

• 11 يونيو 1963م	
بعد تاأ�ســـي�س جمعية الإ�سالح الجتماعي يف الكويت، عقد الجتماع الأول للجمعية يف 

هذا اليوم. 

• 18 يونيو 1964م	
تاأ�ســـي�س اجلماعة الإ�ســـالمية يف لبنان )اإخوان م�ســـلمون(، وكانت من قبل جزءا من 
)جماعـــة عباد الرحمـــن(. وكان اأول اأمني عام للجماعة هو الداعيـــة الدكتور فتحي يكن 

رحمه الل. 

• 3 اأكتوبر 1964م )27 جمادى الأولى 1384(	
انتقل اإلى رحمته تعالى ال�ســـيخ الدكتور م�ســـطفى ال�ســـباعي موؤ�س�س جماعة الإخوان 
يف �ســـوريا. يعترب ال�ســـباعي علما من اأعالم العامل الإ�ســـالمي، وعاملا كبـــرا من علمائها 
املجاهدين، رحمه الل رحمة وا�ســـعة واأ�ســـكنه ف�ســـيح جناته.. الإخوان ينتخبون الأ�ســـتاذ 

ع�سام العطار مراقبا عاما لهم خليفة لل�سباعي.

• 1965م	
�سدور كتاب )معامل يف الطريق( لالأ�ستاذ �سيد قطب.

•  23 اأغ�سط�س 1965م	
اإعادة اعتقال الأ�ســـتاذ اله�ســـيبي، وحماكمته بتهمة اإحياء التنظيم، و�ســـدور الكم 
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عليه بال�سجن ثالث �سنوات على الرغم من اأنه كان قد جاوز ال�سبعني، اأخرج خاللها ملدة 
خم�ســـة ع�سر يوما اإلى امل�ست�سفى ثم اإلى داره، ثم اأعيد لإمتام مدة �سجنه، ثم مددت مدة 

ال�سجن حتى عام 1971م.    

• 4 �سبتمرب 1965م	
جمال عبد النا�ســـر يعلن من مو�سكو عزمه على �سرب الإخوان. وقد كان ال�سيوعيون 
يف م�ســـر يتحفـــزون لهذه املعركـــة ويعدون لها عدتها. ولقد ك�ســـفوا عـــن نواياهم يوم اأن 
ذهبوا ل�ســـتقبال عبد النا�سر يف املطار وهو عائد من مو�سكو، وكان هتافهم:  «قّتل قّتل يا 

جمال.. ل رجعية ول اإخوان».

• مار�س 1966م	
تعر�س لالعتقال يف لبنان كل من الداعية ال�ساعر عمر بهاء الدين الأمري، والأ�ستاذ 
توفيق ال�ســـاوي، والأ�ستاذ ع�ســـام العطار مراقب الإخوان يف �سوريا، والأ�ستاذ زيد الوزير 
بناء على �ســـغط من حكومة جمال عبد النا�ســـر، ثم مت الإفراج عنهم بعد اأقل من �ســـهر 

ولكن طلب منهم مغادرة الأرا�سي اللبنانية. 

• 1966م	
ر�ســـحت اجلماعة الإ�ســـالمية يف لبنان ثالثة من اأع�سائها لع�ســـوية جمل�س الأوقاف 
بطرابل�س هم: املحامي حممد علي �ســـناوي، واملهند�س ع�ســـمت عوي�سة، واملهند�س عبد 

الفتاح زيادة، وقد فاز بالع�سوية منهم املهند�س ع�سمت عوي�سة.

• 1966م	
و�ســـل ال�ســـيخ الداعية �سعيد حوى اإلى ال�ســـعودية للتدري�س فيها، حيث بقي هناك اإلى 

�سنة 1970م.
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• 29 اأغ�سط�س 1966م )13 جمادى الأولى 1386(	
بعـــد حماكمـــات �ســـورية، مت تنفيذ حكـــم الإعـــدام يف ثالثة من خرة رجال م�ســـر: 

الأ�ستاذ �سيد قطب، حممد يو�سف هوا�س وعبد الفتاح اإ�سماعيل رحمهم الل.

ولقـــد رف�س ال�ســـهيد �ســـيد قطـــب اأن يعتذر اأمام منـــدوب عبد النا�ســـر عندما راوده 
بالرتغيب والرتهيب، وقال ال�ســـهيد: «اإن كنت م�سجونا بحق فاأنا اأرت�سي حكم الق، واإن 
كنت م�سجونا بباطل فاأنا اأكرب من اأ�سرتحم الباطل».. وقال رحمه الل: «اإن اإ�سبع ال�سبابة 
التي ت�ســـهد لل بالوحدانية خم�س مرات يف اليوم على الأقل لرتف�س اأن تكتب حرفا واحدا 

يقر به حكم طاغية».

ولقد اأزهقت اأرواح مئات ال�س���باب حتت �س���ياط التعذيب، وبقي من بقي ثابتا ينتظر، 
وما بدلوا تبديال، وهم ما�سون على الطريق يرددون لن الكفاح الذي نظمه لهم ال�سهيد 

�سيد قطب من دمه قبل اأن ميوت:

اأخي اإنني اليوم �سلب املرا�س ... اأدك �سخور اجلبال الروا�س

غدا �ساأطيح بفاأ�س اخلال�س ... روؤو�س الأفاعي اإلى اأن تبيد

�ساأُثاأر لكن  لرب  ودين ... واأم�سي على �سنتي يف يقني

فاإما  اإلى الن�سر فوق الأنام ... واإما  اإلى الل  يف  اخلالدين

• 1 دي�سمرب 1966م	
اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان ُت�سدر جملة )ال�سهاب(.

• 5 يونيو 1967م	
النكبة الكربى والهزمية ال�ساحقة.. اجتهت قلوب وعقول العرب �سوب القاهرة، لتتابع 
بحما�س م�ســـوب بالقلق والنتظار البيانات الع�سكرية ال�ســـادرة من اإذاعة �سوت العرب، 
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والتي كانت تتخللها الأنا�ســـيد الما�ســـية وتداخالت الإذاعي ال�سهر احمد �سعيد، داعيا 
اجلماهر العربية لتدمر امل�ســـالح الأمريكية يف املنطقة. وقد خلفت البيانات الع�سكرية 
ال�ســـادرة من اإذاعة م�ســـر انطباعا باأن م�سر على و�سك اإلاق هزمية ع�سكرية كا�سحة 
باإ�ســـرائيل وحموها من الوجود ! وما على اجلماهر اإّل الحتفاظ بطاقاتها لت�ســـرفها يف 
احتفالت الفرح بتدمر اإ�ســـرائيل ودخول تل اأبيب ! ولكن هيهات.. فاأّنى يتحقق الن�ســـر 

وخر �سباب الأمة واأف�سل جماهديها وراء الق�سبان.. فال حول ول قوة اإل بالل.

• 1967م وما بعدها	
�ســـاركت جماعة الإخوان يف الأردن يف العمل الفدائي الذي ن�ســـط ب�سكل ملحوظ بعد 
نكبـــة 1967م، وقّدمـــت اجلماعـــة يف عملياتها اجلريئة �ســـد العدو الغا�ســـب يف اجلولن 
والأغوار اثني ع�ســـر �سهيدا اأمثال: الأ�ستاذ املربي �سالح ح�سن من م�سر، والقائد الركن 
حممد �سعيد باعّباد من اليمن، وال�ساب املقدام حممود برقاوي، والطالب املجاهد ر�سوان 

كري�سان وغرهم. رحم الل اجلميع وتقبلهم يف ال�سهداء وال�سالني.

• 1967م	
وفاة الأ�ستاذ الداعية الاج عبد اللطيف اأبو قورة، اأول مراقب عام لالإخوان امل�سلمني 

يف الأردن. وقد �سغل رحمه الل هذا املن�سب يف الفرتة من 1945 اإلى 1953م.

• يونيو 1969م	
قادة انقالب مايو يف ال�ســـودان بزعامة جعفر النمري يعتقلون الزعماء ال�سيا�ســـيني، 
ومن بينهم قادة الركة الإ�سالمية ح�سن الرتابي و�سادق عبد الل عبد املاجد وغرهما، 
حيث ظلوا  رهن العتقال حتى بداية عام 1972م، عندما اأحيلوا اإلى الب�س املنزيل، ثم 

مت  اإطالق �سراحهم يف نوفمرب 1972م.

• نوفمرب 1969م	
�سدور العدد الأول من جملة )املجتمع( الكويتية.
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• 1970م )1390 هجرية(	
انتقلت اإلى رحمة الل تعالى ال�ســـيدة الفا�ســـلة ال�ســـابرة لطيفة بنت ح�سني ال�سويل 
زوجة الإمام ال�ســـهيد ح�ســـن البنا. وقد منعت حكومة عبد النا�ســـر امل�سي يف جنازتها اإل 

بناتها ومن بقي من اأخواتها. رحمها الل رحمة وا�سعة واأ�سكنها ف�سيح جناته.

• �سبتمرب 1970م	
وقـــف الإخـــوان امل�ســـلمون يف الأردن موقفا حا�ســـما من الفتنة بني الكومـــة الأردنية 
والفدائيني الفل�ســـطينيني، ورف�ســـوا اأن يعينوا فريقا �ســـد اآخر، واأكـــدوا اأنهم اإمنا حملوا 

ال�سالح ملقاتلة اأعداء الأمة من املحتلني اليهود.

• 29 �سبتمرب 1970م	
وفـــاة جمال عبد النا�ســـر.. حيث قدم اإلى املحاكمة الربانيـــة ليلقى جزاء ما اقرتفته 
يداه بحق م�ســـر والأمة العربية والإ�ســـالمية، وبحق فل�ســـطني، حيث اأ�ســـاع ما تبقى من 

فل�سطني و�سيناء واجلولن يف حرب 1967م.

• 1971م	
اجلماعة الإ�ســـالمية يف لبنان تر�ســـح الأ�ســـتاذ حممد علي �ســـناوي لع�سوية املجل�س 

ال�سرعي الإ�سالمي الأعلى ، حيث فاز بالع�سوية.

• 1971م	
يف هذه ال�ســـنة، و�ســـل ال�سيخ الداعية حممد الغزايل اإلى ال�ســـعودية معارا كاأ�ستاذ يف 

جامعة )اأم القرى( مبكة املكرمة.

• 1971م	
الإفراج عن كل من املر�ســـد العام الأ�ســـتاذ ح�سن اله�سيبي، والأ�ستاذ عمر التلم�ساين 

الذي ظل خلف الأ�سوار اأكرث من �سبعة ع�سر عاما.  



69

• 1972م	
الإفراج عن الأ�ستاذ حممد حامد اأبو الن�سر، الذي ترك التعذيب اآثارا يف ج�سمه، فلم 

يكن ي�ستطيع ال�سالة قائما، كما ل ي�ستطيع اإمتام ال�سجود.
• 1972م	

الأ�ستاذ املر�سد ح�سن اله�سيبي يوؤدي فري�سة الج.
• 1972م	

يف هذه ال�ســـنة خرج الأ�ســـتاذ الداعية حممد اأحمد الرا�ســـد من العـــراق اإلى الكويت 
ب�ســـبب الظروف الأمنية. وقد عمل يف الكويت حمررا ملجلة )املجتمع(، فكتب فيها �سل�سلة 

مقالت يف اإحياء فقه الدعوة. وقد انتقل الأ�ستاذ بعد ذلك اإلى الإمارات.

• 1972م	
تاأ�ســـي�س )اجلماعة الإ�سالمية( يف تون�س.. ومن اأبرز املوؤ�س�سني: را�سد الغنو�سي، عبد 

الفتاح مورو، �سالح كركر، حبيب املكني، وعلي العرّي�س. 
• 1972م	

الإ�ســـالميون يفوزون يف انتخابات جامعة اخلرطوم، حيث اأجريت انتخابات جديدة، 
ونالت قائمة التحالف الإ�ســـالمي 24 مقعدا، واجلبهة الوطنيـــة )حزب الأمة( 8 مقاعد، 

وتكتل الطالب اجلنوبيني 8 مقاعد.
• 12 �سبتمرب 1972م	

البطل عبد املنعم عبد الروؤوف، من �سباط االإخوان الكبار، يعود اإلى م�سر الأول مرة 
منذ غادرها عام 1955م.

• دي�سمرب 1972م	
�ســـمحت ال�سلطات ال�سودانية للدكتور ح�سن الرتابي باأداء فري�سة الج، حيث جمعته 

رحلة الج لأول مرة باملر�سد العام الأ�ستاذ ح�سن اله�سيبي.
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• 5 مار�س 1973م	
النظام ال�ســـوري ي�سجن ال�سيخ الداعية �سعيد حوى، حيث ظل م�سجونا حتى 29 يناير 
1978م. وقد األف وهو يف ال�ســـجن كتاب )الأ�سا�س يف التف�سر( يف 12 جملدا، وعدد اآخر 

من الكتب الدعوية.

• 1973م )1392 هجرية(	
تويف الأ�ستاذ الداعية اأحمد اأن�س الجاجي، وذلك يف �سجن )مزرعة طرة( ال�سيا�سي. 
وقد كان الجاجي يعمل �سكرترا خا�سا لالإمام ال�سهيد ح�سن البنا من �سنة 1940 حتى 
ا�ست�سهاد الإمام يف 1949م. وقد عرف مبالزمته ل�سيف الإ�سالم اأحمد بن ح�سن البنا، ل 

يكاد يفارقه، بل يوليه جل رعايته وعنايته.

• 23 اأغ�سط�س 1973م	
انتفا�ســـة �سعبان يف ال�سودان �سد حكم جعفر النمري، حيث مت اعتقال قادة الركة 
الإ�ســـالمية وملا مي�ســـي على الإفراج عنهم �ســـوى عدة اأ�ســـهر. وكان من املعتقلني ح�ســـن 

الرتابي و�سادق عبد الل عبد املاجد. ومت الإفراج عنهم يف فرباير 1974م.

• 1973م	
حملة اعتقالت يف �سفوف الإخوان يف ليبيا، وتعر�سهم لأنواع من التعذيب والإيذاء.
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عهد الأ�ستاذ عـمر التلم�ساين رحمه اهلل

• 11 نوفمرب 1973م )13 �سوال 1393(	
وفاة املر�ســـد الثاين لالإخوان امل�سلمني الإمام ح�سن اله�سيبي رحمة الل عليه، بعد اأن 
حمل الراية وجاهد و�سابر حتى اآخر رمق. جزاه الل عنا خر اجلزاء واأ�سكنه الل ف�سيح 

جناته. وقد انتخبت اجلماعة الأ�ستاذ عمر بن عبد الفتاح التلم�ساين مر�سدا عاما.

• 1974م	
ال�ســـيخ املجاهد اأحمد يا�سني يوؤ�ســـ�س )املجمع الإ�سالمي( بغزة، وهي موؤ�س�سة ثقافية 
دينية تعليمية �سيا�سية ريا�سية �سحية، وا�ستطاع بوا�سطة هذا املجمع اأن ي�ستقطب معظم 

العاملني يف القل الإ�سالمي يف قطاع غزة.

• 1974م	
وافق ال�ســـيخ را�ســـد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي على طلب اإ�سهار )جمعية الإ�سالح 

والتوجيه الجتماعي(، وتربع ال�سيخ باإن�ساء مقر اجلمعية.

• 1974م	
اجلماعة الإ�سالمية يف تون�س ت�سدر جملة )املعرفة(.

• 1975م	
خروج اآخر الإخوان من املعتقالت يف م�سر.

• 1975م	
انتخاب الدكتور عدنان �سعد الدين مراقبا عاما لالإخوان امل�سلمني يف �سوريا.
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• 1975م	
  جمعية الإ�سالح يف البحرين تقيم مراكز حتفيظ القراآن الكرمي يف البالد، فاأحدثت 
بذلك نقلة نوعية يف اأ�ساليب العناية بكتاب الل تعالى من الطريقة التقليدية القدمية اإلى 

طرق حديثة قائمة على العمل املوؤ�س�سي الرائد.

• يوليو 1976م )1396 هجرية(	
عودة �سدور جملة )الدعوة(، ل�سان حال الإخوان امل�سلمني مب�سر.

• 1976م	
وفاة الأ�ســـتاذ الداعيـــة عبد الكيم عابدين، من كبار رجـــالت الإخوان املقربني من 

الإمام البنا. 

• 1976م	
يف اجلزائر، �َســـجن الأ�ســـتاذ الداعية حمفوظ نحناح بتهمة تدبر انقالب �سد نظام 
حكـــم الرئي�س هـــواري بومدين. وكان الأ�ســـتاذ نحناح يعار�س فر�س النظام ال�ســـرتاكي 
بالقوة على املجتمع اجلزائري، لأنه خيار ل يتما�سى مع مقومات ال�سعب اجلزائري العربي 
امل�سلم. وقد حكم عليه بال�سجن ملدة خم�سة ع�سر عاما، اأم�سى منها  خم�سة اأعوام، واأفرج  

عنه يف 1981م.

• يناير 1978م	
الإخوان امل�سلمون يف ال�سنغال يوؤ�س�سون )جماعة عباد الرحمن(.

•  1978م )1398 هجرية(	
بعد عر�ســـه على مكتب الإر�ساد، بداأ الأ�ستاذ حممود عبد الليم طباعة كتابه الرائع 
)الإخوان امل�ســـلمون اأحداث �ســـنعت التاريخ -  روؤية من الداخل(. وقد طبع الكتاب بدار 



73

الدعوة للطباعة والن�ســـر والتوزيع بالإ�سكندرية،  وهو عبارة عن مذكرات يف ثالثة اأجزاء 
تقع يف اأكرث من 1600 �سفحة.

• 1978م	
الدكتور ح�ســـن الرتابي يتحالف مع الرئي�س جعفر النمري، وي�سبح م�ساعدا لالأمني 
العام لالحتاد ال�ســـرتاكي لل�ســـئون اخلارجيـــة. وجرت انتخابات جمل�س ال�ســـعب القومي 
الثالث يف فرباير، حيث ا�سرتكت فيها الركة الإ�سالمية على اأو�سع نطاق، وفازت بثمانية 
ع�ســـر مقعدا، ونال حزب الأمة بزعامة ال�ســـادق املهدي ثالثني مقعـــدا، وكذلك الزب 
الوطني الحتادي. ويف 31 مار�س قام جعفر النمري بتعيني الرتابي يف املكتب ال�سيا�ســـي 

لالحتاد ال�سرتاكي. كما مت تعيينه اأواخر ال�سنة م�سرفا �سيا�سيا على حمافظة دار فور.
• 11 يوليو 1978م	

تاأ�ســـي�س )حركة الإ�سالح( يف ال�سومال، وهي حركة انبثقت من فكر ومنهج الإخوان 
امل�سلمني.

• 1979م	
الإخوان امل�ســـلمون يف اإيران يوؤ�س�ســـون )جماعة الدعوة والإ�ســـالح( بقيادة الأ�ســـتاذ 

�سالح الدين حممد بهاء الدين، لتكون اأكرب واأهم جماعة اإ�سالمية �سنية يف اإيران.

• 16 يونيو 1979م	
حـــادت مدر�ســـة املدفعية يف حلب، الـــذي اأدى اإلى مقتل 32 طالبـــا وجرح 54، واتخذه 
النظام ال�سوري منا�سبة لت�سفية الإخوان، مع اأن الذي قام به �سابط بعثي يدعى اإبراهيم 

يو�سف ردا على طائفية النظام الاكم.  
• 28 يونيو 1979م	

يف هـــذا اليـــوم نفذ النظام ال�ســـوري حكم الإعـــدام بحق 15 من دعـــاة الإخوان، بعد 
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حماكمة هزلية جرت ب�ســـرعة مذهلة، واأ�ســـدرت املحكمة قرارها بعد اأربعة اأيام فقط يف 
حني اأن الد الأدنى لف�ســـل اأي دعوى اأخرى اأمام املحاكم ال�ســـورية هو ع�سر �سنوات فما 

فوق.  

• 21 اأغ�سط�س 1979م )27 رم�سان 1399(	
املواجهـــة ال�ســـهرة ال�ســـاخنة بـــني الرئي�س امل�ســـري اأنور ال�ســـادات والأ�ســـتاذ عمر 
التلم�ســـاين املر�ســـد العام لالإخوان وعلى الهواء مبا�ســـرة، وذلك عندما �ســـرع ال�ســـادات 
يف مهاجمـــة التلم�ســـاين وتوجيه التهم والفـــرتاءات لالإخوان. وعندما جاء دور الأ�ســـتاذ 
التلم�ســـاين للكالم، قام بالرد مفندا كل التهامات، ثم قال لل�ســـادات: «لو اأن غرك وجه 
اإيل هذه التهم ل�سكوته اإليك. اأما واأنت يا حممد يا اأنور يا �سادات �ساحبها، فاإين اأ�سكوك 

اإلى اأحكم الاكمني، واأعدل العادلني..».  

• اأكتوبر 1979م	
فجـــع الإخوان يف ال�ســـودان بفوز جتمع الي�ســـاريني يف انتخابات احتـــاد طالب جامعة 
اخلرطـــوم. ولكن �ســـرعان ما انتزع الإخوان الن�ســـر يف النتخابات التـــي تلتها يف نوفمرب 

1980م، حيث فازوا مبقاعد الحتاد الأربعني.

• 1979م	
مندوبـــا عن مكتب الإر�ســـاد.. الأ�ســـتاذ م�ســـطفى م�ســـهور يقـــوم بزيارات لل�ســـودان 

لالإطالع  على اأو�ساع  الإخوان هناك.  

• 1979م	
مت الإعالن عن تاأ�ســـي�س اجلماعة الإ�ســـالمية الليبية )الإخوان امل�ســـلمون( . وقد بداأ 

الوجود الفعلي لالإخوان يف ليبيا يف بداية اخلم�سينيات .
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• 9 يناير 1980م	
وفاة الداعية الدكتور عي�سى عبده يف مدينة الريا�س، ونقل جثمانه اإلى املدينة املنورة 
حيث دفن بالبقيع ح�ســـب اأمنيتـــه. وقد كان الفقيد رحمه الل علما من اأعالم القت�ســـاد 

الإ�سالمي.

• 24 اأبريل 1980م	
نادي الإ�سالح يف البحرين يتحول اإلى )جمعية الإ�سالح(.

• 1980م	
رابطة الطالب امل�سلمني التي اأن�ساأتها اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان تخو�س بال�سرتاك 
مـــع القوى الإ�ســـالمية الأخرى انتخابات احتاد الطالب يف جامعـــة بروت العربية، وتنال 

�سبعة مقاعد.

• �سبتمرب 1980م	
ت�ســـحيح اأو�ســـاع الإخوان يف ال�ســـودان.. قام الأ�ســـتاذ �ســـادق عبد الل عبد املاجد 
باإ�ســـدار بيان اأعلن فيه موا�سلته ال�سر يف اخلط الذي يتفق مع منهج الركة الإ�سالمية 

وتاريخها، واأعلن:

عدم ر�ســـائه عن الفتاوى والجتاهات التنظيمية التي يقودها ح�ســـن الرتابي، وعدم 
اقتناعه مب�سوغات امل�سالة مع نظام جعفر النمري.

اإميانه بوحدة الركة الإ�سالمية العاملية.

اإيثاره اأ�سلوب الرتبية والتنظيم الدقيق.

عـــدم ر�ســـائه عن اإعالن الرتابي يف مقابلة مع اإحدى ال�ســـحف حـــل تنظيم الإخوان 
امل�سلمني.
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• 6 يونيو 1981م	
اجلماعة الإ�ســـالمية يف تون�س تتحول اإلى )حركة الجتاه الإ�سالمي(، وت�سدر بيانها 

التاأ�سي�سي الأول يف هذا اليوم.

• 18 يوليو 1981م	
ال�ســـلطات التون�ســـية تلقـــي القب�س على قيـــادات )حركة الجتاه الإ�ســـالمي(.. ُحكم 
على ال�ســـيخني را�سد الغنو�سي وعبد الفتاح مورو بال�سجن لع�سر �سنوات، ولكن مت الإفراج 

عنهما يف 1984 و1983م على التوايل.

• 3 �سبتمرب 1981م	
اأنور ال�ســـادات يقوم بحمالت اعتقال وا�ســـعة، �ســـملت الآلف من املعار�سني من �ستى 
الجتاهات وخا�سة الإخوان امل�سلمني، وعلى راأ�سهم املر�سد العام الأ�ستاذ عمر التلم�ساين، 

حيث اأودع ال�سجن مع اأنه قد جتاوز ال�سابعة وال�سبعني من عمره.

• اأكتوبر 1981م	
وفاة الرئي�س اأنور ال�ســـادات يف حادث اغتيال. وقد مات ويف �سجنه الآلف من الدعاة 

الأبرياء ال�سرفاء.

• 8 نوفمرب 1981م	
ا�ست�ســـهد الأ�ســـتاذ حممـــد كمال الديـــن ال�ســـنانري رحمـــه الل تعالى بعد تعر�ســـه 
للتعذيب يف ال�سجن. وقد ان�سم هذا الداعية املجاهد ال�سابر اإلى قافلة الإخوان يف اأوائل 

الأربعينيات. وقد رثته زوجته ال�سيدة اأمينة قطب يف اأكرث من ق�سيدة، ومما قالته:

اأبدار حق قد جتمعتم باأمن واحتماء..

اإن كان ذاك فمرحبا باملوت مرحى بالدماء..
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ول�سوف األقاكم هناك وتختفي دار ال�سقاء..

ول�سوف األقاكم اأجل، وعد ي�سدقه الوفاء..

ونثاب اأياما ق�سيناها دموعا وابتالء..

و�سنحتمي باخللد ل نخ�سى فراقا اأو فناء.

• 1982م	
جمزرة حماه يف �ســـوريا، التي ارتكبها النظام ال�ســـوري �سد الإخوان امل�سلمني وعموم 

ال�سعب ال�سوري امل�سلم، وذهب �سحيتها حوايل ثالثني األف �سخ�س.

• 1982م	
على اإثر الجتياح ال�ســـهيوين للبنان، اجلماعة الإ�سالمية ت�سكل جناحا م�سلحا حتت 

ا�سم )قوات الفجر( ملقاومة العدوان ال�سهيوين، بقيادة البطل ال�سهيد جمال الّبال.

• 11 دي�سمرب 1983م )6 ربيع الأول 1404(	
وفاة الأ�ستاذ �سالح ع�سماوي، رائد ال�سحافة الإ�سالمية ورئي�س حترير جملة الدعوة، 

عن عمر يناهز 72 عاما.

• 1984م	
وفاة الداعية الكبر الأ�ستاذ علي طالب الل، اأول �سكرتر لأول جلنة لالإخوان امل�سلمني 
يف ال�ســـودان. كان رحمه الل يحفظ ر�ســـائل الإمام البنا الثالث )نحو النور، اإلى اأي �سيء 

ندعو النا�س، دعوتنا بني امل�س واليوم( ويرددها يف اأحاديثه دائما.

• 1984م	
دخل الإخوان يف م�سر انتخابات النقابات املهنية والعمالية، واحتادات الطلبة ونوادي 

هيئات التدري�س، وقد اأحرزوا جناحات كبرة.
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• 1984م	
�ســـارك الإخوان يف م�ســـر يف النتخابات الربملانية بالتعاون مع حزب الوفد اجلديد. 
وقـــد متكن مر�ســـحو الإخوان من الفوز ب�ســـبعة مقاعـــد من اإجمايل 58 مقعدا ح�ســـدها 
حزب الوفد اجلديد. وبذلك اأ�ســـبحت اجلماعة ممثلة يف الربملان امل�سري لأول مرة منذ 

تاأ�سي�سها.

• 1984م	
اكت�ســـف ال�سهاينة اأ�سلحة يف منزل ال�سيخ اأحمد يا�سني يف غزة كانت معدة للمواجهة 
الع�سكرية مع العدو ال�سهيوين.. وحكم على ال�سيخ املُقعد واإخوانه بال�سجن عدة �سنوات.

• مار�س 1985م	
باغت الرئي�س النمري حليفه ح�سن الرتابي ببيان اإذاعي اأعلنه فيه بالرب، واتهمه 
بالإعـــداد ملوؤامـــرة لالإطاحة بحكومتـــه. وكانت اأجهزة الأمن ال�ســـودانية قد �ســـبقت بيان 
النمري واعتقلت الرتابي و�ســـحبه، و�ســـمل العتقال اأي�ســـا الأ�ستاذ �سادق عبد الل عبد 

املاجد زعيم الإخوان.

• 31 يوليو 1985م )14 ذي القعدة 1405(	
وفاة الفريق الركن الطيار عبد املنعم عبد الروؤوف عن عمر يناهز 71 عاما.

• 1986م )ربيع الثاين 1407(	
وفاة الداعية املربي ال�سيخ عبد البديع �سقر، من الرعيل الأول من الإخوان امل�سلمني.  

وهو يعترب من موؤ�س�سي التعليم يف قطر والإمارات.

• 14 مار�س 1986م	
ن�ســـرت جريـــدة )ال�ســـعب( امل�ســـرية ن�ـــس اخلطـــاب املفتوح الـــذي وجهه الأ�ســـتاذ 
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التلم�ســـاين لرئي�س اجلمهورية ح�ســـني مبارك، يقول فيها: «اإننا م�سلمون م�سريون يهمنا 
اأول ما يهمنا اأن يكون �ســـعبنا اآمنا م�ســـتقرا هادئا يف ظل ت�سريع الل �سبحانه وتعالى، واإن 
م�ســـلحة هذه الأمة اأن يطبق فيها �ســـرع الل. ول اأكون مغاليا اإذا قلت اإن تطبيق �سرع الل 
يف م�ســـر �ســـيكون فاحتة خر جلميع املنطقة من اأولها اإلى اآخرها، وهناك ي�سعد الاكم 

وي�سعد املحكوم، ويطمئن الاكم ويرتاح ال�سعب كله..».

• 9 يوليو 1986م 	
املر�ســـد العام الأ�ستاذ التلم�ســـاين ي�سرح ملجلة )اليوم ال�ســـابع( ردا على �سوؤال حول 
ال�سلح مع اليهود: «اأما ال�سلح فال، لأنه اإقرار ب�سرعية الو�سع، و�سبغه ب�سبغة اإ�سالمية، 

وهذا اأمر مرفو�س وغر مقبول».

• 1986م	
اأ�ســـدر الإخوان يف م�سر بيانا مبنا�ســـبة زيارة رئي�س وزراء الكيان ال�سهيوين �سمعون 
بريـــز مل�ســـر جاء فيه: »اإن الإخوان �ســـبق واأن عار�ســـوا اتفاقيات كامـــب دايفيد وتطبيع 
العالقات مع الكيان ال�ســـهيوين، وكان ذلك من منطلق اإ�سالمي �سرعي، فالإ�سالم ل يقر 
مغت�ســـبا لأر�س اإ�سالمية، والقراآن الكرمي يك�سف بو�سوح �سدة عداء اليهود للذين اآمنوا، 
كمـــا يو�ســـح نكثهم للعهود. والإ�ســـالم الذي نوؤمن بـــه ل يجعلنا نفرق بني اأر�س م�ســـرية 
واأخرى فل�ســـطينية، فكلها اأر�س الإ�سالم، وواجب كل م�سلم اأن يجاهد من اأجل حتريرها. 
وهذا موقف الإخوان �ســـابقا وحاليا وم�ســـتقبال من كل عمل اأو لقـــاء اأو اتفاق اأو غر ذلك 
من �ســـاأنه العرتاف للعدو ال�ســـهيوين بكيان على اأر�س فل�سطني امل�سلمة، اأو يحقق له اأي 

مكا�سب �سيا�سية اأو اقت�سادية اأو اأدبية منها«.   
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عهد الأ�ستاذ حممد حامد اأبو الن�سر رحمه اهلل

• 22 مايو 1986م )4 رم�سان 1406(	
وفاة املر�ســـد العام الثالث لالإخوان امل�ســـلمني الأ�ســـتاذ عمر عبد الفتاح التلم�ســـاين، 
�ســـاحب الإمام ال�سهيد ح�ســـن البنا ورفيق دربه. وقد �ســـيع جثمانه الطاهر موكب مهيب 
�ســـارك فيه اأكرث من ربع مليون مواطن. والتلم�ساين من مواليد عام  1904م يف القاهرة، 
وبها وفاته. وقد بويع الأ�ســـتاذ حممد حامد اأبو الن�ســـر خلفا للتلم�ســـاين، ومر�ســـدا عاما 

رابعا لالإخوان امل�سلمني.

• 1986م	
ال�سيخ عبد الفتاح اأبو غدة ُينتخب مراقبا عاما لالإخوان امل�سلمني يف �سوريا.

•  1987م )1407 هجرية(	
خا�ســـت جماعة الإخوان يف م�ســـر النتخابيات النيابية، وذلـــك بالتحالف مع حزبي 
العمـــل والأحـــرار. وكان الإخوان هم ع�ســـب التحالف والقوة امل�ســـيطرة فيه. وظهر ذلك 
بو�ســـوح يف ا�ســـم التحالف الذي عرف بالتحالف الإ�سالمي. وقد متكن الإخوان من الفوز 
ب�ستة وثالثني مقعدا من اإجمايل �ستني مقعدا ح�سل عليها التحالف. وبذلك تفوق الإخوان 
مبقعـــد  واحد علـــى اأكرب حزب معار�س يف البالد وهو حزب الوفد، حيث ح�ســـل على 35 
مقعدا. وكان من �سمن مر�سحي الإخوان الفائزين الأ�ستاذ اأحمد �سيف الإ�سالم بن ح�سن 

البنا.

•  1987م )حمرم 1407(	
انتقـــل اإلى رحمة الل تعالى الداعية املربي ال�ســـيخ عبد الل نا�ســـح علـــوان، من كبار 
اإخوان �ســـوريا و�ســـاحب الت�ســـانيف الكثرة املفيدة يف فقـــه الدعوة والرتبيـــة.  وهو من  

مواليد  مدينة حلب عام 1928م.  
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• 8 دي�سمرب 1987م	
تفجرت على اأر�س فل�سطني املفاجاأة التي اأذهلت العامل.. ا�ستعلت النتفا�سة املباركة 
يف اأر�س الإ�ســـراء، فاأثبتت للعامل اأن ل طريق لتحرير فل�سطني �سوى اجلهاد. وانطلق نداء 
)الل اأكرب( من حناجر الأطفال وال�ســـباب وال�ســـيوخ، فزاغت اأب�سار اليهود ومن والهم 

وبلغت قلوبهم الناجر.

• 14 دي�سمرب 1987م	
وزعت حركة املقاومة الإ�ســـالمية يف فل�سطني )حما�س( اأول بيان لها.. جاء يف البيان 
باأن حما�س هي «الذراع ال�ســـارب جلماعة الإخوان امل�سلمني يف فل�سطني املحتلة»، وهددت 
العدو باأنها �ســـتقابله بعنف اأ�ســـد كلما ا�ســـتد عنفه، وذّكرت العدو بال�سباب الذين رّبتهم، 

ال�سباب الذين يع�سقون اجلنة اأ�سد مما يع�سق الأعداء الدنيا.

• 20 يونيو 1988م )6 ذي القعدة 1408(	
وفاة الداعية والكاتب الإ�ســـالمي الأ�ســـتاذ جابر رزق، �ســـاحب املوؤلفات التي ك�سفت 
العديد من خفايا التعذيب والإرهاب �ســـد  الإخوان يف �سجون عبد النا�سر. وقد دفن اإلى 

جوار الأ�ستاذ عمر التلم�ساين ح�سب و�سيته.

• 14 اأغ�سط�س 1988م )غرة حمرم 1409(	
�سدور ميثاق حركة املقاومة الإ�سالمية )حما�س( .. يف املادة الأولى منه، يذكر امليثاق 
اأن حركة املقاومة الإ�سالمية تعترب «اأن الإ�سالم منهجها، منه ت�ستمد اأفكارها ومفاهيمها 
وت�ســـوراتها عن الكون والياة والإن�ســـان، واإليه حتتكم يف كل ت�ســـرفاتها، ومنه ت�ستلهم 

تر�سيد خطاها».

• 12 اأكتوبر 1988م	
اأثناء زيارته مل�ســـر، قام الزعيم الفل�سطيني يا�سر عرفات بزيارة ملقر جملة الدعوة، 
والتقى بالأ�ستاذ حممد حامد اأبو الن�سر، حيث اأكد املر�سد اأن اجلهاد هو الطريق الوحيد 

ل�سرتجاع القوق امل�سلوبة.
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• 12 فرباير 1989م )6 رجب 1409(	
وفاة الأ�ستاذ �سالح �سادي، الداعية ال�سابر، والع�سكري النزيه، رحمه الل رحمة وا�سعة.

• 9 مار�س 1989م )غرة �سعبان 1409(	
انتقـــل اإلـــى رحمته تعالـــى الداعية واملفكر الإ�ســـالمي الكبر ال�ســـيخ �ســـعيد حوى يف 
العا�سمة الأردنية عّمان. كان رحمه الل علما بارزا من اأعالم الإخوان امل�سلمني يف �سوريا، 
در�س على يد عدد كبر من العلماء منهم ال�سيخ حممد الامد وال�سيخ م�سطفى ال�سباعي 

وال�سيخ م�سطفى الزرقا رحمهم الل تعالى.
• 28 مايو 1989م	

ب�ســـبب �سيا�ســـة القمع وال�ســـطهاد الذي متار�سه ال�ســـلطات التون�ســـية، ال�سيخ را�سد 
الغنو�سي ي�سطر اإلى مغادرة البالد.

• 24 نوفمرب 1989م )26 ربيع الثاين 1410(	
ا�ست�سهد العامل املجاهد ال�سيخ عبد الل عزام  اأمر املجاهدين العرب يف اأفغان�ستان، 
وهو يف طريقه اإلى امل�سجد لإلقاء خطبة اجلمعة يف مدينة بي�ساور الباك�ستانية، وا�ست�سهد 

معه اثنني من اأبنائه، رحمهم الل تعالى وتقبلهم يف ال�سهداء وال�سالني.
• 24 نوفمرب 1989م )26 ربيع الثاين 1410(	

ويف نف�س يوم ا�ست�سهاد ال�سيخ عبد الل عزام.. وفاة الداعية ال�سيخ عبد الرحمن بن علي 
اجلودر، رائد العمل الإ�ســـالمي يف البحرين، ومن موؤ�س�ســـي جمعية الإ�ســـالح فيها، والع�سو 

املوؤ�س�س للهيئة اخلرية الإ�سالمية العاملية. رحمه الل تعالى وجزاه عنا خر اجلزاء.

• 1989م	
الإخوان امل�سلمون يف الأردن يحرزون جناحا كبرا يف النتخابات النيابية، حيث فازوا 

باثنني وع�سرين مقعدا من اأ�سل مقاعد الربملان الثمانني.
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• 1989م	
تاأ�ســـي�س جمعية )الإر�ساد والإ�سالح( يف اجلزائر على يد ال�سيخ حمفوظ نحناح وثلة 

من اإخوانه.

• 23 يونيو 1990م )غرة ذو احلجة 1410(	
قامت جمموعة جهادية تابعة للجماعة الإ�ســـالمية يف لبنان )اإخوان م�سلمون( بعملية 
بحريـــة �ســـد اأهداف اإ�ســـرائيلية. ولقد �ســـقط يف هذه العملية ال�ســـهيدان عبـــد الرحمن 

م�سلماين وفهد معروف رحمهما الل تعالى.

• 1990م	
ال�سلطات التون�سية تلقي القب�س على 8000 من الإ�سالميني.

• 13 �سبتمرب 1990م	
مت الإعـــالن يف اليمـــن عن ميـــالد )التجمـــع اليمني لالإ�ســـالح(، وذلك بعـــد اإعالن 
اجلمهوريـــة اليمنية )املوحدة( باأ�ســـهر. واختار املوؤ�س�ســـون يف خمتلـــف املحافظات جلنة 
حت�ســـرية عليا من �سبعني �سخ�سا برئا�سة ال�سيخ عبد الل بن ح�سني الأحمر، ووكل اإليها 

مهمة ترتيب اللجان القيادية لفرتة التح�سر والإعداد لعقد املوؤمتر العام.        

• 1991م	
الإخوان يف الأردن ي�ساركون يف الوزارة بخم�سة وزراء.

• 1991م	
انتخاب الأ�ستاذ ح�سن هويدي مراقبا عاما جديدا لالإخوان يف �سوريا.

• 30 مايو 1991م	
انتخاب الأ�ستاذ حمفوظ نحناح كاأول رئي�س لركة املجتمع الإ�سالمي يف اجلزائر.
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• 1991م	
جماعة الدعوة والإ�ســـالح يف اإيران تنتخب الأ�ســـتاذ عبد الرحمن براين اأمينا عاما 

لها خلفا لالأ�ستاذ �سالح الدين حممد بهاء الدين.

• 4 مايو 1992م	
وفاة الداعية الأ�ســـتاذ حممـــد عبد الميد اأحمد، اأبو اجلامعيـــني الإخوان، وذلك يف 

مكة املكرمة، بعد مر�س ع�سال ا�ستمر �سهورا.

• 1992م	
الحتاد الإ�سالمي الكرد�ستاين )الإخوان امل�سلمون يف كرد�ستان العراق(، وبامل�ساركة 
مع )الركة الإ�ســـالمية يف كرد�ســـتان(، ي�ســـارك يف النتخابات التي اأجريت يف �ســـمال 
العراق لت�ســـكيل برملان لكرد�ســـتان العراق. ونزلت الركتان اإلى ال�ســـاحة بقائمة موحدة 
حتت ا�ســـم )القائمة الإ�ســـالمية(. وكان كوادر الحتاد الإ�ســـالمي الكرد�ســـتاين ي�سكلون 
60% من جمموع اأفراد هذه القائمة. وقد ح�سلت القائمة على املرتبة الثالثة بعد الزبني 

الرئي�سني: الزب الدميقراطي والحتاد الوطني.

• 1992م	
تاأ�ســـي�س )جبهة العمل الإ�ســـالمي( يف الأردن، وذلك بالتعاون بني الإخوان امل�ســـلمني 

وبع�س ال�سخ�سيات الإ�سالمية العامة.

• 1992م	
خا�ســـت اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان معركة النتخابات النيابية اللبنانية التي جرت 
يف هـــذه ال�ســـنة يف اأعقاب اتفاقية الطائـــف. وقد متكنت اجلماعة من اإي�ســـال ثالثة من 
املر�ســـحني يف بروت وال�ســـمال اإلـــى الربملان وهم: الأ�ســـتاذ فتحي يكن، والأ�ســـتاذ زهر 

العبيدي، والأ�ستاذ اأ�سعد هرمو�س.
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• 1992م	
اجلماعة الإ�سالمية تنتخب ال�سيخ الدكتور في�سل مولوي اأمينا عاما لها خلفا للدكتور 

فتحي يكن.

• اأغ�سط�س 1992م	
حمكمة ع�ســـكرية يف تون�س ت�سدر اأحكاما على 256 قياديا وع�سوا يف )حركة الجتاه 

الإ�سالمي( و�سلت اإلى ال�سجن مدى الياة.

• 13 �سبتمرب 1992م	
اأ�ســـفرت نتيجـــة انتخابـــات نقابـــة املحامني امل�ســـريني التـــي اأعلنتها ر�ســـميا اللجنة 
الق�سائية امل�سرفة على النتخابات عن فوز التيار الإ�سالمي بـ 14 مقعدا من اأ�سل 24 هم 

اأع�ساء املجل�س.

• 9 اأكتوبر 1992م )12 ربيع الثاين 1413(	
يف هذا اليوم )اجلمعة(، كان الداعية ال�سيخ حممد حممود ال�سواف على موعد للقاء 
ربه يف مطار اإ�ســـطنبول، وهو ي�ســـتعد للعودة اإلى مدينة جدة. كانت لظات رحيل ال�ســـيخ 
ال�سواف عن دنياه تلخي�سا لطبيعة الياة التي عا�سها، واخت�سارا لأكرث من �ستني عاما 
ق�ســـاها يف الدعوة والركة واجلهاد. فقد كان يجل�س يف قاعة امل�ســـافرين بانتظار اإقالع 
الطائـــرة، وكانت جتل�س يف املقعد املجاور له فتاة �ســـودانية  فحدثها عن ال�ســـودان، البلد 
الذي زاره واأحبه، و�سار باأ�سلوبه املحبب وكالمه اجلزل يحثها ويو�سيها بالتزام الجاب، 
والدوام على ال�سالة وطاعة الل عز وجل، وفجاأة �سكت ال�سيخ و�سقطت منه القيبة التي 

كان يحملها، واأ�سلم الروح بهدوء. اللهم ارحمه واأدخله ف�سيح جناتك.      

• 23 مار�س1993م )1415 هجرية(	
وفاة العامل القت�سادي الأ�ستاذ حممود  اأبو ال�سعود من اأ�سحاب الإمام البنا. كان رحمه 
الل مكلفا من قبل الإمام مب�سئولية الرتبية الريا�سية يف جماعة الإخوان  منذ عام 1936م.    
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• 1993م	
�ســـارك الإخوان يف الأردن يف النتخابات النيابية التي جرت يف هذه ال�ســـنة، وح�سلوا 
علـــى 16 مقعدا من اإجمايل املقاعد البالغ عددهـــا 80 مقعدا. وقد جرت هذه النتخابات 
بعـــد اإ�ســـدار قانـــون انتخابي جديد �ســـمي بقانـــون ال�ســـوت الواحد، حيث اأقـــر كثر من 
ال�سيا�سيني وال�سخ�سيات الوطنية باأن هدف هذا القانون هو حما�سرة الركة الإ�سالمية 

وتقليل فر�س جناحها.

• 27 اأبريل 1993م	
متت يف اليمن اأول انتخابات حرة وتعددية يف فرتة ما بعد الوحدة. وقد �سارك التجمع 
اليمني لالإ�ســـالح يف هذه النتخابات وو�سل عدد مر�سحيه اإلى 228 مر�سحا. وقد ح�سل 

التجمع على 64 مقعدا، و�سّوت له اأكرث من 20% من امل�ساركني. 

وعقـــد جمل�س النـــواب املنتخب اأولى جل�ســـاته يف 15 مايـــو 1993م، ومت فيها انتخاب 
ال�سيخ عبد الل الأحمر زعيم التجمع اليمني لالإ�سالح رئي�سا ملجل�س النواب، حيث ح�سل 

على اأغلبية اأ�سوات املجل�س.

• 6 فرباير 1994م	
الحتاد الإ�ســـالمي الكرد�ســـتاين يعلن عن نف�ســـه كحزب �سيا�سي ر�ســـميا بعد �سدور 
)قانون الأحزاب واجلمعيات( يف كرد�ستان العراق، برئا�سة الأمني العام للحزب الأ�ستاذ 

�سالح الدين حممد بهاء الدين.

• 1994م	
انتخاب الأ�ستاذ عبد املجيد ذنيبات مراقبا عاما جديدا لالإخوان امل�سلمني يف الأردن، 
خلفـــا لالأ�ســـتاذ حممد عبد الرحمـــن خليفة.. والأ�ســـتاذ ذنيبات من مواليـــد الكرك عام 
1945م، وحا�سل على لي�سان�س حقوق من جامعة دم�سق عام 1968م. وقد عمل بالتدري�س 

ثم يف املحاماة، وكان ي�سغل من�سب نائب املراقب العام منذ عام 1992م.
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• 1994م	
اغتيال ال�ســـيخ حممد بو �ســـليماين علي يد اجلماعة الإ�ســـالمية امل�سلحة يف اجلزائر. 
كان ال�ســـهيد بـــو �ســـليماين رفيق درب ال�ســـيخ حمفوظ نحنـــاح، والرجل الثـــاين يف حركة 

املجتمع الإ�سالمي )حركة جمتمع ال�سلم فيما بعد(.

• 1995م )4 �سوال 1415(	
وفاة الدكتور جنيب الكيالين، الأديب الإ�ســـالمي والروائي الناقد، الباحث، الطبيب، 
رائد الق�ســـة الإ�سالمية املعا�سرة واأحد اأ�سهر كّتاب الق�ســـة يف العامل الإ�سالمي. ان�سم 

رحمه الل اإلى جماعة الإخوان بعد تخرجه مبا�سرة من كلية الطب، جامعة القاهرة.

• 15 مايو 1995م )14 ذي احلجة 1415(	
تـــويف نائب املر�ســـد العام لالإخوان امل�ســـلمني الداعية الطبيب اأحمـــد علي امللط. وهو 
طبيب متخ�ســـ�س يف اجلراحة، و�ســـاحب قلم فيا�س، ويدا �سخية معطاءة، فكان يجاهد 
مباله ونف�ســـه وقلمه يف �ســـبيل الل. وقد تويف يف مكة املكرمة  بعد اأن اأدى منا�ســـك الج 

والعمرة، وزار م�سجد الر�سول البيب �سلى الل عليه و�سلم.

• 1995م	
حكومـــة الإمـــارات ت�ســـدر قـــرارا بحـــل جمل�ـــس اإدارة )جمعيـــة الإ�ســـالح والتوجيه 

الجتماعي(.

• 5 اأغ�سط�س 1995م	
وفاة الأ�ســـتاذ الداعية �سعيد رم�ســـان، اأحد كبار رجالت الإخوان ودعاتهم، وقد دفن 

مب�سر التي مل يدخلها منذ خرج منها عام 1954م هربا من فرعون م�سر.

• نوفمرب 1995م	
�ســـدور الأحـــكام اجلائرة مـــن املحكمة الع�ســـكرية بالقاهـــرة على عدد مـــن قيادات 

الإخوان. فقد ق�ست املحكمة بال�سجن 5 �سنوات مع الأ�سغال ال�ساقة لكل من:
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د. ع�سام العريان الأمني العام امل�ساعد لنقابة الأطباء.. 1

د. حممد ال�سيد حبيب رئي�ش نادي اأع�ساء هيئة التدري�ش بجامعة اأ�سيوط.. 2

د. حممود عزت الأ�ستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق.. 3

د. عبد املنعم اأبو الفتوح الأمني العام امل�ساعد لحتاد الأطباء العرب.. 4

املهند�س خرت ال�ساطر اخلبر يف الكمبيوتر وع�سو جمل�س اإدارة بنك املهند�س.. 5

كما ت�ســـمنت الأحكام ال�ســـجن مدة 3 �سنوات مع الأ�سغال ال�ساقة لأربعني قياديا، . 6
وال�سجن 3 �سنوات لت�سعة اآخرين، كما اأمرت املحكمة باإغالق مقر الإخوان بو�سط 

القاهرة وم�سادرة حمتوياته.

 نوفمرب 1995م

الأ�ســـتاذ حمفـــوظ نحنـــاح يح�ســـل على املركـــز الثـــاين يف النتخابات الرئا�ســـية يف 
اجلزائر، حيث ح�ســـل على اأكرث من ثالثة ماليني �ســـوت ح�سب النتائج الر�سمية املعلنة. 
وتعترب هذه النتخابات الأولى التي ي�ســـارك فيها الإ�ســـالميون يف العامل العربي مبر�ســـح 

رئا�سي يحمل التوجه الإ�سالمي.

• 5 يناير 1996م	
ا�ست�ســـهد البطل يحيى عيا�س، امللقب باملهند�س، من قادة حركة املقاومة الإ�ســـالمية 
)حما�س( وامل�سئول عن العديد من العمليات اجلهادية �سد ال�سهاينة. وقد اغتيل بوا�سطة 

تفجر هاتفه النقال يف بيت لهيا �سمال قطاع غزة.
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عهد الأ�سـتاذ م�سطفى مـ�سهور رحمه اهلل

• 20 يناير 1996م )29 �سعبان 1417(	
وفاة املر�ســـد العام الرابع لالإخوان امل�سلمني، واملجاهد ال�سابر الأ�ستاذ حممد حامد 

اأبو الن�سر رحمة الل عليه، ومبايعة الأ�ستاذ م�سطفى م�سهور مر�سدا عاما جديدا. 

• 9 مار�س 1996م )19 �سوال 1416 هجرية(	
انتقل اإلى رحمة الل تعالى الداعية الكبر ال�ســـيخ حممد الغزايل يف مدينة الريا�س، 
ونقـــل اإلـــى املدينة املنورة حيث دفن يف مقابر البقيع. ويعـــد الغزايل رحمه الل واحدا من 
اأكرب الدعاة واملفكرين الإ�ســـالميني، الذين اأغنوا املكتبة الإ�ســـالمية بالكثر من املوؤلفات 

النافعة يف كثر من حقول الثقافة الإ�سالمية.

• 14 اأغ�سط�س 1996م	
وا�سلت الكومة امل�سرية حتويل الإخوان املتهمني اإلى املحاكم الع�سكرية.. وقد �سدر 
بهذا التاريخ حكم بال�سجن ملدد ترتاوح بني �سنة واحدة وثالث �سنوات على 13 من اأع�ساء 

الإخوان.

• 1996م	
ح�ســـلت اجلماعة الإ�ســـالمية يف لبنان على مقعد واحد فقط يف النتخابات النيابية، 

متثل يف جناح النائب خالد الظاهر.

• 1996م	
     جمعيـــة الإ�ســـالح يف البحريـــن تعقد )موؤمتر الإ�ســـالح الأول( حتت �ســـعار )نحو 
ارتباط اأوثق باملجتمع( لتوؤكد على �س���رورة تعزيز االنفتاح على املجتمع وا�س���تثمار كوامن 

اخلر فيه لالإ�سالح والرتقي.
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• 2 فرباير 1997م	
برتتيب من الكومة، اأ�ســـقط جمل�س ال�سعب امل�سري ال�سانة عن النائب الإخواين 
الأ�ســـتاذ علي فتـــح الباب. وهـــو النائب الوحيد من الإخـــوان الذي جنح يف الو�ســـول اإلى 
الربملان عام 1995م، حيث كانت النتخابات يف تلك ال�ســـنة ف�سيحة بكل املقايي�س ب�سبب 

عمليات التزوير والرتهيب الوا�سحة.

• 27 اأبريل 1997م	
التجمع اليمني لالإ�ســـالح يح�ســـل علـــى 64 مقعدا يف ثاين انتخابـــات تعددية جتري 
يف مين ما بعد الوحدة. وقد �ســـوت 30% من امل�ســـاركني يف الت�ســـويت لالإ�سالح. وانتخب 

ال�سيخ عبد الل الأحمر رئي�سا للمجل�س النيابي للمرة الثانية على التوايل.

• 1997م	
الإخوان يف الأردن يقاطعون النتخابات النيابية التي جرت يف هذه ال�سنة. 

• 29 مار�س 1998م	
ا�ست�سهاد البطل حميي الدين ال�سريف، اأحد اأبرز القادة الع�سكريني يف حركة حما�س 

ووريث ال�سهيد يحيى عيا�س يف �سناعة املتفجرات. 

• 10 �سبتمرب 1998م	
ا�ست�ســـهاد الأخويـــن عـــادل وعمـــاد عو�س الل مـــن اأبناء حركـــة املقاومة الإ�ســـالمية 
)حما�س( يف فل�سطني. ولد عادل عو�س الل يف مدينة البرة بال�سفة الغربية عام 1967م، 
وان�ســـم اإلى جماعة الإخوان منذ �سغره، وقد اأ�سيب عدة مرات يف النتفا�سة بالر�سا�س 
الي واملطاطي. ا�ست�سهد تاركا وراءه زوجة واأربعة اأطفال.. اأما عماد عو�س الل فهو من 
مواليد البرة عام 1968م، ان�ســـم هو الآخر لالإخوان منذ �ســـغره، واأ�سيب يف النتفا�سة 

مرتني بجروح. تزوج عام 1992م وله ولدين وبنتني.



91

• �سيف 1998م	
قامت �ســـلطات الأمن الليبية يف ظل تعتيم اإعالمي كامل بحملة وا�سعة من العتقالت 
يف �ســـفوف الإخوان امل�سلمني الليبيني. وبالرغم من اأن مثل هذه المالت مل تتوقف يوما 
مـــن قبل نظـــام القذايف، اإل اأن الغريب يف هذه الملة بالذات اأمورا مل تكن معتادة يف كل 

�سابقاتها وذلك من عدة اأوجه:

اأول: �ســـعة هـــذه الملة، ل من حيث عدد املعتقلني فيها فقـــط والذين بلغوا عدة مئات،  
ولكن اأي�سا من حيث النت�سار اجلغرايف لها، حيث امتدت اإلى اأغلب املدن الليبية.

ثانيا: اأنها �ســـملت ب�ســـكل غر م�ســـبوق اأعدادا وا�ســـعة من املوؤهلني تاأهيال علميا عاليا،       
كالع�سرات من اأ�ساتذة اجلامعات والأطباء واملهند�سني.

ثالثا: كونها يف �سفوف الإخوان امل�سلمني بالذات دون غرهم من اجلماعات     والتوجهات 
الإ�سالمية الأخرى.   

• 28 �سبتمرب 1998م	
اأعلنت نتائج انتخابات الحتاد الوطني لطلبة الكويت، والتي فاز الإ�سالميون برئا�ستها، 
وهو الفوز الع�ســـرون لهم يف توال منذ عام 1978م. وقد فازت )القائمة الئتالفية( التي 
متثل الإخوان امل�ســـلمني بالكويت بـ 40% من الأ�ســـوات البالغ عددهـــا 9400، وهم الطلبة 

الذين �ساركوا يف النتخابات، وتوزع العدد الباقي من الأ�سوات على �ست لوائح مناف�سة.

•  30 �سبتمرب 1998م )9 جمادى الآخرة 1419(	
بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء وال�ســـرب والثبات، لقي املربي الفا�سل الأ�ستاذ ح�سن 
اجلمل ربه، حيث �سارك عدة اآلف يف اجلنازة ومتابعتها اإلى مثواه الأخر. والفقيد ممن 

ان�سم اإلى الإخوان يف �سني حياته الأولى، و�سارك يف اجلهاد يف فل�سطني عام 1948م.

• 6 اأكتوبر 1998م	
عقد التجمع اليمني لالإ�ســـالح موؤمتره العام الثاين، بح�ســـور اأكرث من 3500 مندوب 
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مت انتخابهـــم كممثلـــني عن حمافظـــات اجلمهورية. وعقـــد املوؤمتر حتت �ســـعار )معا من 
اأجل بناء دولة املوؤ�س�ســـات وتعزيز امل�سار الدميقراطي ال�سوري وحت�سني الأو�ساع املعي�سية 
لل�ســـعب(. وقد مت بالإجماع وبالتزكية انتخاب ال�ســـيخ عبد الل بن ح�ســـني الأحمر رئي�سا 
للهيئة العليا، والأ�ســـتاذ يا�سني عبد العزيز نائبا له، والدكتور عبد الوهاب الديلمي رئي�سا 
للدائـــرة الق�ســـائية. وجـــرت انتخابات لع�ســـوية جمل�س ال�ســـورى، وفاز بالع�ســـوية بع�س 
القيادات التاريخية لالإ�ســـالح اأمثال ال�ســـيخ عبد املجيد الزنداين وعبد الوهاب الأن�ســـي 
وحممـــد اليدومـــي. وكان الـــدث الأهم دخول �ســـبعة من الن�ســـاء )ولأول مـــرة يف تاريخ 

الركة الإ�سالمية باليمن( جمل�س �سورى الإ�سالح.

• 9 اأكتوبر 1998م	
اأفرجت اأجهزة الأمن امل�ســـرية عن ت�ســـعة من معتقلي جماعة الإخوان الذين حوكموا 
ع�سكريا يف الق�سية رقم )11( ل�سنة 1995م، و�سدرت �سدهم اأحكام بال�سجن ملدة ثالث 

�سنوات ق�سوها كاملة. ويبلغ جمموع من �سملهم الكم يف هذه الق�سية 62 اأخا.

• 12 اأكتوبر 1998م	
دعـــت حركة جمتمع ال�ســـلم اجلزائريـــة يف بيان لها ال�ســـعب اجلزائـــري اإلى اليقظة 
والـــذر، والتحلـــي بروح التما�ســـك والفاظ علـــى املكت�ســـبات واملقومـــات، والتطلع اإلى 
امل�ســـتقبل بعيـــدا عـــن ثقافة القد وت�ســـفية ال�ســـابات. واأعربت عن اإميانها ب�ســـرورة 
ت�سحيح الأخطاء، وترقية وتطوير الق�ساء امل�ستقل، والإعالم الر امللتزم، والفاظ على 

حقوق الإن�سان وهيبة الدولة.

• 20 اأكتوبر 1998م	
اأ�سدرت اأمانة الإعالم باجلماعة الإ�سالمية يف لبنان تقريرا عن زيارة ال�سيخ في�سل 
مولوي لأوكرانيا، قالت فيه: «عاد اإلى بروت من اأوكرانيا الأمني العام للجماعة الإ�سالمية 
يف لبنان امل�ست�سار ال�سيخ في�سل مولوي، بعد اأن �سارك يف فعاليات الطاولة امل�ستديرة التي 
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�ســـمت قيادات امل�ســـلمني يف اأوكرانيا، وجمموعة كبرة من امل�ســـوؤولني الأوكرانيني بهدف 
درا�سة اأحوال امل�سلمني يف اأوكرانيا..». 

• 13 دي�سمرب 1998م	
وفـــاة الداعية املوؤرخ، والع�ســـكري العراقي النزيه اللواء الركن حممود �ســـيت خطاب 

رحمه الل.

• 3 فرباير 1999م	
اأعربت املنظمة امل�ســـرية لقوق الإن�ســـان عن قلقها ال�ســـديد لتدهور �ســـحة خم�سة 
�ســـجناء من جماعة الإخوان امل�ســـلمني معتقلـــني منذ عام 1996م. واأعربـــت املنظمة عن 
تلقيها تقارير تفيد بتدهور الالة ال�سحية خلم�سة من املحكوم عليهم بال�سجن يف ق�سايا 
خمتلفة بتهمة الن�سمام اإلى جماعة الإخوان امل�سلمني. واأو�سح البيان اأن ال�سجناء املعنيني 

هم:
الدكتور عبد املنعم اأبو الفتوح )50 �سنة( اأمني عام احتاد الأطباء العرب.. 1
الدكتور حممد ال�سيد حبيب )65 �ســـنة( اأ�ستاذ اجليولوجيا ورئي�س نادي اأع�ساء . 2

هيئة التدري�ش بجامعة اأ�سيوط.
املهند�س خرت ال�ساطر )50 �سنة( رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سل�سبيل للحا�سبات.. 3
الدكتور حممود اأحمد عمر العريني )73 �سنة( عميد كلية زراعة الأزهر ال�سابق.. 4
الأ�ستاذ حممود اأبو رية )76 �سنة( رئي�س �سئون العاملني ال�سابق يف جامعة الدول . 5

العربية. 

• فرباير 1999م	
يف الذكرى ال�سابعة ع�سرة ملجزرة حماه التي جرت عام 1982م، حيث قامت الوحدات 
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اخلا�سة التابعة للنظام الن�سري يف �سوريا بدّك اأحياء املدينة وقتل ما يقرب من ثالثني 
األف اإن�ســـان، واعتقال وت�سريد الألوف.. اأ�سدرت جماعة الإخوان امل�سلمني يف �سوريا بيانا 
حّملـــت فيه النظام ال�ســـوري م�ســـئولية املجزرة، وربطـــت املجزرة مبا �ســـبقها وتبعها من 
جمازر على �سعيد �سوريا ولبنان. ودعا البيان اإلى وطن موحد يكون واحة للمحبة والإخاء 

واجلهاد لتحرير اجلولن، وليعود لفل�سطني وجهها العربي امل�سرق.  

• 1 مار�س 1999م	
متكن ائتالف طالبي اإ�سالمي مقرب من حركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي من الفوز 
يف اأغلبيـــة مقاعد جمل�ـــس احتاد الطلبة يف كلية )بوليتكنيك فل�ســـطني( يف مدينة اخلليل 
جنـــوب ال�ســـفة الغربية. وقد تناف�س على مقاعد املوؤمتر العـــام للطلبة )31 مقعدا( الذي 

ينتخب بدوره جمل�س الطلبة املكون من 11 مقعدا، خم�س كتل طالبية هي:

الكتلة الإ�سالمية )حركة حما�س( وقد ح�سلت على 14 مقعدا.

كتلة ال�سبيبة ) حركة  فتح( وح�سلت على 14 مقعدا.

اجلماعة الإ�سالمية )حركة اجلهاد( وح�سلت على مقعدين.

كتلة الأن�سار )قوى الي�سار( وح�سلت على مقعد واحد.

كتلة ال�سهداء ومل حت�سل على اأي مقعد .

• 23 مار�س 1999م	
فازت الكتلة الإ�ســـالمية املوؤيـــدة لركة املقاومة الإ�ســـالمية )حما�س( بكافة مقاعد 
جمل�ـــس طلبة اجلامعة الإ�ســـالمية بغزة، وذلـــك يف النتخابات التي جـــرت يف هذا اليوم 
وتناف�ســـت فيهـــا اأربع كتـــل طالبية. وقد فازت الكتلة الإ�ســـالمية مبقاعد املجل�س الت�ســـعة 
وح�ســـلت على 74 % من جمموع اأ�ســـوات الناخبني، بينما ح�ســـلت كتلة ال�ســـبيبة التابعة 
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لركة فتح 19% من الأ�ســـوات، اأما كتلة اجلهاد الإ�ســـالمي فح�ســـلت على 8 %، وحازت 
الكتل التابعة للجبهتني ال�سعبية والدميقراطية على 1% فقط.

• مار�س 1999م	
مت ا�ســـتبعاد الأ�ســـتاذ حمفوظ نحناح من خو�ـــس معركة الرئا�ســـة اجلزائرية.. ومن 
اجلديـــر بالذكر اأن الأ�ســـتاذ نحناح كان قـــد ناف�س الأمني زروال على املقعد الرئا�ســـي يف 

انتخابات 1996م وح�سد 25% من الأ�سوات.

• 3 مايو 1999م	
اأعلن التجمع اليمني لالإ�ســـالح يف بيان اأ�ســـدره معار�ســـته منح ت�ســـهيالت ع�سكرية 
للوليات املتحدة يف اليمن. وجاء يف البيان ال�ســـادر عن جمل�س ال�ســـورى الرف�س القاطع 
لأي �ســـكل من اأ�ســـكال الت�ســـهيالت الع�ســـكرية لالأ�ســـاطيل الأجنبية، معتربا ذلك تهديدا 

لال�ستقرار يف املنطقة وم�ساعدة للعدوان امل�ستمر على ال�سعوب العربية والإ�سالمية.     

• 19 يوليو 1999م )6 ربيع الثاين 1420(	
انتقـــل اإلى رحمـــة الل تعالى العامل الكبر والداعية املربي ال�ســـيخ منـــاع القطان بعد 
حياة حافلة بالبذل والت�سحية والعلم. ولد ال�سيخ عام 1925م مبحافظة املنوفية، وا�ستقر 

باململكة العربية ال�سعودية منذ عام 1958م.

• 16 اأكتوبر 1999م	
بعـــد اأيـــام قليلة من جتديد فرتة الرئا�ســـة الرابعة للرئي�س امل�ســـري ح�ســـني مبارك، 
وفيما كانت القوى ال�سيا�سية تنادي بالتغير والإ�سالح، والنفتاح ال�سيا�سي، فوجئ الراأي 
العام يف م�سر والعامل، بنباأ اعتقال ع�سرين من قيادات النقابات املهنية من الإ�سالميني. 
ويف الأيام التالية، قررت نيابة اأمن الدولة متديد حب�س النقابيني الع�ســـرين 15 يوما على 
ذمة التحقيق، لياأتي يوم 27 اأكتوبر حامال معه قرار الاكم الع�سكري يف م�سر، وهو هنا 
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رئي�ـــس البالد، باإحالة النقابيـــني املذكورين اإلى املحكمة الع�ســـكرية ملحاكمتهم عن التهم 
املن�ســـوبة اإليهم، ومنها: اخرتاق النقابات املهنية عن طريق الإعداد خلو�س  انتخاباتها !  

وال�ستعداد خلو�س النتخابات العامة !

• 1999م	
جمعية الإ�ســـالح بالبحريـــن توؤكد على اهتمامها بتنمية طاقاتها الب�ســـرية عن طريق 
اإن�ســـاء ق�ســـم متخ�ســـ�س للتدريب، والذي نظم منذ اإن�ســـائه ع�ســـرات الدورات الإدارية 

لأع�ساء اجلمعية العاملني، ولغرهم من امل�ساركني.

• 1999م	
ال�سلطات الأردنية تقوم باإبعاد اأربعة من قياديي حركة حما�س اإلى قطر. والقادة هم: 
اإبراهيم غو�ســـة املتحدث الر�ســـمي با�سم حما�س، وخالد م�ســـعل رئي�س املكتب ال�سيا�سي، 
وع�ســـوي املكتب ال�سيا�ســـي عزت الر�ســـق و�ســـامي خاطـــر، وجميعهم يحملون اجلن�ســـية 

الأردنية.

• 16 دي�سمرب 1999م	
اغتيال اأحد القيادات التاريخية لالإخوان امل�سلمني يف �سوريا.. اإذ ا�ست�سهد ال�سيخ اأمني 
يكـــن يف عملية اغتيال غـــادرة نفذتها جهة جمهولة يف منطقة حلـــب. والفقيد من مواليد 
حلـــب عام 1936م، وعرف منذ وقت مبكر كاأحد وجوه ال�ســـحوة الإ�ســـالمية يف �ســـوريا، 
وتولى من�ســـب نائب املراقب العام لالإخوان امل�سلمني يف �سوريا يف فرتة اأواخر ال�ستينيات 

واأوائل ال�سبعينيات اإبان تويل الأ�ستاذ ع�سام العطار موقع املراقب العام.

25 دي�سمرب 1999م

املحكمـــة الع�ســـكرية يف م�ســـر تعقـــد جل�ســـاتها يف اإحدى القواعد الع�ســـكرية �ســـرق 
القاهرة ملحاكمة جمموعة موقوفة من الإخوان، ت�ســـم قيادات نقابات املحامني والأطباء 



97

واملهند�ســـني وال�ســـيادلة والتجاريني والأطباء البيطريني. وياأتي على راأ�س قائمة التهام 
الدكتور حممد بديع وكيل كلية الطب البيطري يف حمافظة بني �سويف، والدكتور مهند�س 
حممد علي ب�ســـر الأ�ستاذ بكلية الهند�سة بجامعة املنوفية، والدكتور �سعد زغلول ع�سماوي 

اأمني عام نقابة اأطباء القاهرة.
• يناير 2000م	

نددت جماعة الإخوان يف �سوريا بحملة العتقالت اجلديدة التي قامت بها ال�سلطات 
ال�ســـورية يف خمتلف اأنحاء البالد، وحذرت من ا�ســـتمرار �سيا�سات القمع والقهر، وا�سفة 
هذه ال�سيا�سات باأنها ل تعود على الوطن والوحدة الوطنية اإل باملزيد من التفكك.  وذّكرت 
اجلماعة يف بيان لها مبوقفها املبدئي من ق�ســـية الت�ســـوية مع العدو ال�سهيوين، ورف�سها 

مل�ساريع ال�ست�سالم التي تفر�س على اأمتنا.  
• 27 فرباير 2000م )23 ذي القعدة 1420(	

انتقل اإلى رحمة الل تعالى العامل الكبر والفقيه اجلليل ال�ســـيخ �ســـيد �سابق، �ساحب 
الكتاب امل�سهور )فقه ال�سّنة(، عن عمر يناهز اخلام�سة والثمانني.

• فرباير 2000م	
قال بيان اأ�ســـدره جمل�س �ســـورى جماعة الإخوان امل�ســـلمني يف �ســـوريا يف ختام دورته 
العادية اخلام�ســـة: «اإن مما يلفت النظر يف الو�ســـع ال�سيا�سي الداخلي يف �سوريا، ما يعده 
النظام من ترتيبات حثيثة لتحويل اجلمهورية اإلى حكم وراثي، ب�ســـورة غر م�ســـبوقة ول 
معهـــودة مـــن قبل يف الأنظمـــة اجلمهورية.. واأكد البيان اأن ال�ســـراع على ال�ســـلطة داخل 
اأجنحـــة النظـــام وداخـــل الأ�ســـرة الاكمـــة اأدى اإلى مزيد مـــن اأعمال القمـــع والإرهاب، 

والعتداء على حقوق الإن�سان ال�سوري، دون تقدير مل�سلحة املواطن والوطن والأمة».  
• مار�س 2000م	

فازت القائمة البي�ســـاء الإ�ســـالمية بجميع مقاعد املجل�س ال�سبعة يف انتخابات نقابة 
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املهند�ســـني الزراعيني الأردنيني، كما مت اإعالن فوز النقيب والنائب من القائمة البي�ســـاء 
بالتزكيـــة. وكانـــت القائمة البي�ســـاء الإ�ســـالمية قد فازت موؤخـــرا بجميـــع مقاعد نقابة 

املهند�سني اأكرب النقابات املهنية يف الأردن واأكرثها انت�سارا واأهمية.

• اأغ�سط�س / �سبتمرب 2000م	
خ�ســـارة فادحة للجماعة الإ�ســـالمية يف لبنان يف النتخابات النيابية ، اإذ مل ينجح اأي 

من مر�سحيها اخلم�سة يف الو�سول اإلى الربملان.

• نوفمرب 2000م	
النتخابات النيابية يف م�سر.. بالرغم من اأعمال التزوير والرتهيب والظلم املعتادة، 
الإخوان ينجحون يف ال�سول على 17 مقعدا، لي�سبحوا القوة الأكرب بني قوى املعار�سة.

• 14 اأبريل 2001م )20 حمرم 1422(	
يف فجر هذا اليوم، تويف الأ�ســـتاذ الداعية حممود عبد الليم، �ســـيخ موؤرخي الركة 

الإ�سالمية وموؤلف كتاب )الإخوان امل�سلمون - اأحداث �سنعت التاريخ(.

• 31 مايو 2001م	
حركة جمتمع ال�ســـلم يف اجلزائر حتتفل بالذكرى العا�ســـرة لتاأ�سي�ســـها بح�سور اآلف 
املواطنـــني وال�ســـيوف، حيث اأقيم احتفال �ســـخم بالعا�ســـمة، تخلله كلمـــات من قيادات 
الركة، واأنا�ســـيد وم�ســـرح. وكرمـــت قيادة الركة منا�ســـليها الذيـــن كان على كاهلهم 

اإجناح العمل على مدى ع�سر �سنوات.

• اأغ�سط�س 2001م	
وجه الأ�ســـتاذ م�ســـطفى م�ســـهور املر�ســـد العام لالإخوان امل�سلمني ر�ســـالة اإلى علماء 
امل�ســـلمني يف العـــامل اأكد فيها �ســـرورة التكاتف والت�ســـدي ملا يتعر�س له امل�ســـلمون، واأن 

يوجهوا الن�سيحة اإلى الكام امل�سلمني خا�سة فيما تتعر�س له فل�سطني.
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• نوفمرب 2001م	
وفاة الأ�ســـتاذ الداعية ح�ســـن دوح.. كان الفقيد قائدا بارزا لطالب الإخوان امل�سلمني 
يف جامعات م�سر، وخطيبا مفوها يلهب حما�س الطالب ويدفعهم للتظاهر �سد الإجنليز 

والف�ساد ال�سيا�سي يف م�سر.

• دي�سمرب 2001م	
جذب نظر املراقبني الدوليني اأن هيئة الدفاع عن من�ســـوبي الإخوان امل�ســـلمني الثنني 
والع�ســـرون الذين بداأ الق�ســـاء الع�ســـكري يف م�ســـر اإجراءات حماكمتهم ت�سم حمامني 
ينتمون اإلى �ســـتى التيارات ال�سيا�ســـية، بينهم حمام قبطي، وحمامون علمانيون، وق�ســـاة 

ع�سكريون �سابقون. وتعد هذه رابع حماكمة ع�سكرية لالإخوان يف عهد الرئي�س مبارك.

• 17 اإلى 24 يناير  2002م  	
جرت يف الأردن انتخابات جمل�س ال�سورى الرابع لزب جبهة العمل الإ�سالمي، حيث 

مت انتخاب 120 ع�سوا من بينهم خم�س ن�ساء. وكان من بني الفائزين:

 ال�ســـيخ حمزة من�ســـور والدكتور اإ�ســـحاق الفرحان عن عّمان، الدكتور عبد اللطيف 
عربيـــات عـــن البلقاء، الدكتور حممـــد عبد القادر اأبـــو فار�س والدكتور همام �ســـعيد عن 

�سويلح، والدكتور اأحمد الكوفحي عن اإربد.

• 1 فرباير 2002م )18 ذو القعدة 1422(	
عقد جمل�س ال�ســـورى الرابع لزب جبهة العمل الإ�سالمي يف الأردن اجتماعه الأول، 

حيث مت انتخاب القيادة العليا ح�سب التايل:

الدكتور عبد اللطيف عربيات رئي�سا ملجل�س ال�سورى.. 1

الدكتور عبد العزيز ال�سريدة نائبا لرئي�س جمل�س ال�سورى.. 2
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ال�سيخ حمزة من�سور اأمينا عاما للحزب.. 3

املحامي اإبراهيم املعاين رئي�سا للمحكمة العليا للحزب.. 4

الدكتور حممد الاج رئي�سا للمحكمة املركزية للحزب .. 5

• 16 فرباير 2002م	
يف هـــذا اليـــوم، وبعد عدد من اجلل�ســـات علـــى مدى عـــام تقريبا، ويف جل�ســـة مغلقة 
ملحكمة ال�ســـعب يف طرابل�س بليبيا ! اخلا�ســـة بق�ســـية جماعة الإخوان امل�سلمني يف ليبيا، 
ويف ظـــل غياب تام لو�ســـائل الإعالم، نطقت املحكمة بحكمها يف هذه الق�ســـية بجملة من 
الأحكام القا�ســـية يف حق املتهمني تراوحت بني الإعدام واملوؤبد، واأخرى ل�ســـنوات خمتلفة 
من ال�سجن، والإفراج عن اآخرين اعتربوا قد ق�سوا العقوبة متمثلة يف فرتة العتقال التي 
امتدت اإلى ما يقارب الأربع �ســـنوات. ويف 17 فرباير �ســـدر بيان عن اجلماعة الإ�سالمية 
الليبية )الإخوان امل�ســـلمون( جاء فيه: «اإن الإجراءات اخلا�ســـة بهـــذه املحكمة قد انتفت 
عنهـــا ال�ســـفة القانونية ال�ســـحيحة املتعارف عليها، والتي على راأ�ســـها حـــق توكيل دفاع 
م�ســـتقل، وح�ســـور جهات رقابية نزيهة، اإ�ســـافة اإلى اأن اجلل�ســـات قد عقـــدت يف جو من 

ال�سرية التامة».

• مار�س   2002م  	
نظمت موؤ�س�ســـة )الرقيب( لقوق الإن�ســـان مظاهرة �ســـارك فيها املئات من الليبيني 
اأمام مقر الأمم املتحدة يف العا�ســـمة الربيطانية لندن، احتجاجا على الأحكام ال�سادرة 
يف ليبيا �ســـد عدد من اأع�ساء اجلماعة الإ�ســـالمية الليبية )الإخوان امل�سلمون( بالإعدام 
وال�ســـجن املوؤبد. وو�سفت موؤ�س�سة )الرقيب( حمكمة ال�ســـعب الليبية التي اأ�سدرت حكما 
بالإعـــدام على كل من الدكتور عبد الل عز الدين املراقب العام للجماعة، ونائبه الدكتور 

�سامل اأبو حنك باأنها حمكمة غر �سرعية ول قانونية غر د�ستورية.
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• مار�س   2002م  	
اأعلن الزب الإ�ســـالمي العراقي )اإخوان م�ســـلمون( املعار�س لنظام �ســـدام ح�سني 
رف�سه لأي عمل ع�سكري اأمريكي �سد العراق. وقال بيان للحزب: «اإننا ومن منطلق فهمنا 
لطبيعة الهجمة على الإ�سالم وديار امل�سلمني نعتقد اأن امل�ستهدف هو الكيان العراقي، واأن 
الهجـــوم يريده بلدا متخلفا يف كل ميدان، ل ميلك اإرادة ولي�س له مقدرات، قابال للتفتيت 

اإذا ما اأريد ذلك، يدور يف فلك ال�سيا�سة الأمريكية ويخدم خمططاتها يف املنطقة..».

• 27 يونيو 2002م	
االنتخاب���ات النيابية التكميلية يف االإ�س���كندرية، حيث عملت ال�س���لطات على اإ�س���قاط 
مر�سحي الإخوان بعد عمليات تزوير فا�سحة. فقد قامت اأجهزة الدولة مبنع الناخبني من 
الو�سول اإلى �سناديق القرتاع با�ستخدام قوة هائلة من ال�سرطة والبلطجية، بل والعتداء 

على الناخبني بال�سرب !

• 21 يوليو 2002م	
ال�ســـلطات امل�ســـرية تعتقـــل 34 من الإخوان امل�ســـلمني بتهمـــة النتماء اإلـــى )جماعة 

حمظورة غر �سرعية والتح�سر لتوزيع من�سورات(.

• يوليو  2002م  	
جدد جمل�س �ســـورى الإخوان امل�سلمني يف �سوريا خالل اجتماع عقد يف املنفى انتخاب 
املراقب العام للجماعة الأ�ســـتاذ املحامي علي �سدر الدين البيانوين لفرتة ولية ثانية من 

اأربعة اأعوام. وقد اختر البيانوين باأغلبية �ساحقة.   

• 23 يوليو 2002م 	
ا�ست�ســـهاد ال�ســـيخ �ســـالح �ســـحادة، قائد كتائـــب عز الديـــن الق�ســـام التابعة لركة 
)حما�س(، �ســـمن جمزرة وح�ســـية ارتكبتها قوات الحتالل ال�ســـهيوين، اأ�سفرت عن 17 

�سهيدا من بينهم 9 اأطفال.
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• 30 يوليو 2002م	
اأحكام ع�ســـكرية جائرة �ســـد 16 من الإخوان امل�سلمني يف م�سر، من بينهم ت�سعة من 
اأ�ســـاتذة اجلامعات. كانت ال�ســـلطات امل�سرية قد �ســـنت حملة اعتقالت جديدة منت�سف 
يوليـــو 2002م ، اعتقلـــت خاللها 28 من الإخوان بتهمة حتريك مظاهرات موؤيدة لل�ســـعب 

الفل�سطيني تتهم الكومة بالتخاذل والعمالة لدولة اأجنبية.   

• 31 يوليو 2002م	
الرد الأول من حركة حما�س على اغتيال ال�ســـيخ �ســـالح �سحادة رحمه الل. فقد لقي 
�ســـبعة من ال�ســـهاينة م�سرعهم، واأ�ســـيب اأكرث من ثمانني اآخرين يف تفجر عبوة نا�سفة 

باجلامعة العربية بالقد�س ال�سرقية.

• 3 اأغ�سط�س 2002م	
حركـــة حما�س ت�ســـرب يف ثـــاين عملية وفاء لقائدها ال�ســـهيد �ســـالح �ســـحادة. فقد 
انفجرت حافلة اإ�ســـرائيلية مكتظة باجلنود مـــن منطقة تقع على الطريق بني مدينتي عكا 
و�ســـفد يف اجلليل الأعلى، بالقرب من الدود اللبنانية. واأفادت الأنباء مبقتل ثمانية من 

ال�سهاينة، واإ�سابة خم�سني اآخرين بجروح متو�سطة وخطرة.

• اأكتوبر 2002م	
جمعية املنرب الوطني الإ�ســـالمي يف البحرين )اجلناح ال�سيا�ســـي جلمعية الإ�سالح( 

تفوز ب�سبعة مقاعد يف جمل�س النواب من جمموع 40 مقعدا.

• 29 اأكتوبر 2002م	
بعد يوم طبيعي ق�ســـاه يف مكتبه، عاد املر�ســـد العام الأ�ســـتاذ م�ســـطفى م�ســـهور اإلى 
منزلـــه وتنـــاول الغذاء ثم ذهب اإلى فرا�ســـه لي�ســـرتيح قليال، وعندما �ســـمعت ابنته اأذان 
الع�ســـر ذهبـــت لتوقظه فوجدتـــه يف غيبوبة اأفاق منهـــا بعد قليل، ثـــم اأراد اأن يذهب اإلى 
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امل�ســـجد ل�سالة الع�ســـر يف جماعة، فاأ�ســـارت عليه بال�ســـالة يف البيت، اإل اأنه بعزميته 
وهمته العالية اأبى اإل ال�ســـالة يف امل�ســـجد، وكيف ل وهو يرى يف نف�سه القدوة واملثل الذي 
يجب اأن يقدم اإلى ال�ســـباب حتى يحتذى به، فاأعانه الل وذهب اإلى امل�ســـجد و�سلى بف�سل 
الل فيه �ســـالة اجلماعة، وحـــني هم مبغادرة امل�ســـجد انتابته غيبوبة اأخـــرى، وقع اإثرها 

اأر�سا ونقل اإلى امل�ست�سفى.

•   14 نوفمرب 2002م )9 رم�سان 1423(	
بعد غيبوبة ا�ســـتمرت اأ�سبوعني، انتقل اإلى رحمة الل تعالى الأ�ستاذ م�سطفى م�سهور 
املر�ســـد العـــام لالإخوان امل�ســـلمني عن عمر ناهز 83 عاما، ق�ســـاها يف الدعـــوة اإلى الل، 
والدفاع عن الإ�سالم، �سابرا جماهدا ل يكل ول ميل. وقد �سيع جنازته ع�سرات الآلف من 

اإخوانه وحمبيه وتالميذه. رحم الل الفقيد على ما قدم، واأدخله ف�سيح جناته. 
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عهد الأ�ستاذ حممد املاأمون اله�سيبي رحمه اهلل
• 28 نوفمرب 2002م )23 رم�سان 1423(	

الإعالن عن انتخاب الأ�ســـتاذ حممد املاأمون اله�سيبي مر�سدا عاما �ساد�سا لالإخوان 
امل�سلمني، خلفا لالأ�ستاذ م�سطفى م�سهور رحمه الل. 

• 8 مار�س 2003م	
ا�ست�ســـهاد الدكتور اإبراهيم املقادمة رحمه الل، القيادي الكبر يف حركة )حما�س(، 

واأحد كبار مفكري الركة الإ�سالمية يف فل�سطني. 

• 5 يونيو 2003م	
ال�ســـلطات امل�سرية تلقي القب�س على 12 من اإخوان حمافظة املنوفية، بتهمة النتماء 

اإلى جماعة الإخوان امل�سلمني !

• 9 يونيو 2003م	
حماولة �ســـهيونية فا�ســـلة لغتيال الدكتـــور عبد العزيز الرنتي�ســـي القيادي البارز يف 
حركة املقاومة الإ�ســـالمية )حما�س(.. فقد حاولت طائرات اإ�ســـرائيلية اغتياله ولكن الل 

جناه، واأ�سيب ابنه يف الادث. 

• 19 يونيو 2003م	
تويف يف هذا اليوم الأ�ســـتاذ ال�سيخ حمفوظ نحناح رئي�س حزب «حركة جمتمع ال�سلم» 
ورائد العمل الإ�ســـالمي يف اجلرائر عن عمر يناهز 61 عاما اإثر مر�س ع�سال لزمه منذ 

مطلع الت�سعينيات. رحم الل الفقيد الكبر واأدخله ف�سيح جناته.

• 21 اأغ�سط�س 2003م	
ا�ست�ســـهاد القيادي البارز يف حركة )حما�س( املجاهد اإ�سماعيل اأبو �سنب رحمه الل. 
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ولد الفقيد الكبر عام 1955م، وكان يعمل اأ�ستاذا يف كلية الهند�سة يف اجلامعة الإ�سالمية 
بغزة يف جمال الهند�سة املدنية، ويعترب من بني الأع�ساء املوؤ�س�سني لركة )حما�س(.

• 7 اأكتوبر 2003م	
يف ت�ســـريحات ل�ســـبكة )اإ�سالم اأون لين( قال الدكتور نا�ســـر ال�سانع ع�سو الركة 
الد�ســـتورية الإ�ســـالمية يف الكويت: «اإن الركـــة بداأت بالفعل عمليـــة مراجعات حقيقية، 
وتغيرات وا�ســـعة و�ساملة».. واأو�سح قائال: «اإن الركة قررت اأن ت�سلك ذلك الجتاه بعد 
مـــا متخ�ســـت عنه النتخابـــات الربملانية التي جـــرت يف 6 يوليو 2003م، والتـــي فاز فيها 

مر�سحان فقط من بني 15 ع�سوا خا�سوا املعرتك النتخابي».

• 7 اأكتوبر 2003م	
قـــررت نيابة اأمن الدولة العليا يف م�ســـر جتديد حب�س الدكتور حممد جمال ح�ســـمت 
و�ســـتة اآخرين من الإخوان ملد 15 يوما على ذمة التحقيق. وقد كانت ال�ســـلطات امل�ســـرية 
األقـــت القب�س يف 8 �ســـبتمرب 2002م على املجموعـــة بذات التهمة املتكـــررة: النتماء اإلى 

جماعة الإخوان امل�سلمني.

• 14 اأكتوبر 2003م	
يف بيان لها، و�سفت حركة املقاومة الإ�سالمية )حما�س( ما ي�سمى بـ «وثيقة �سوي�سرا» 
والتي �سدرت عن �سخ�سيات متنفذة يف ال�سلطة الفل�سطينية واأخرى �سيا�سية باأنها وثيقة 
«تنازل عن فل�سطني» وعن حق العودة وعن القد�س.. واأكدت الركة يف بيانها على رف�سها 
للوثيقة جملة وتف�سيال، حمذرة من اأن اأ�سحاب هذه الوثيقة يحاولون ت�سويق هذا التفريط 

بالقوق الوطنية على اأنه اإجناز وطني.  

• 15 اأكتوبر 2003م	
قامـــت ال�ســـلطات امل�ســـرية فجر هذا اليـــوم بالقب�س علـــى 18 من اإخـــوان حمافظة 
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الإ�سماعيلية. وقد و�سف املر�سد العام امل�ست�سار اله�سيبي هذا العمل باأنه  اإجراء يتعار�س 
مع مبادئ العدالة والإن�ســـانية، خا�ســـة اأن هذه املجموعة مل ترتكب اأي اأعمال تتعار�س مع 

القانون والد�ستور، اأو تخل بالأمن العام.  

• 10 دي�سمرب 2003م	
م�سل�ســـل العتقـــالت ل ينتهـــي  .. األقت اأجهزة الأمن امل�ســـرية القب�ـــس على 10 من 

الإخوان، واحد بالقاهرة، وت�سعة يف حمافظة الإ�سكندرية بنف�س التهم ال�سابقة .   

• 17 دي�سمرب 2003م	
عملية رفح النوعية.. ا�ستطاع جماهدو كتائب عز الدين الق�سام حفر نفق امتد لي�سل 
اإلى اأ�ســـفل اأحد اأبراج املراقبة الع�سكرية ال�سينة للعدو ال�سهيوين يف رفح بقطاع غزة، 
وقامـــوا بتدمـــره باملتفجرات ذات القـــوة التدمرية العالية، ممـــا اأدى اإلى مقتل جنديني 

�سهيونيني وجرح الع�سرات.

• 9 يناير 2004م )16 ذو القعدة 1424(	
انتقـــل اإلى رحمته تعالى امل�ست�ســـار حممد املاأمون اله�ســـيبي املر�ســـد العـــام لالإخوان 
امل�سلمني، عن عمر يناهز 83 عاما. واأدى ما يزيد على 300 األف م�سيع �سالة اجلنازة على 
جثمان الفقيد مب�سجد رابعة العدوية ب�سرق القاهرة، وذلك بعد �سالة اجلمعة، واأّمهم يف 

ال�سالة الدكتور خالد اله�سيبي النجل الأكرب للفقيد الكبر رحمه الل تعالى.   

وقد اختار الإخوان الأ�ستاذ حممد مهدي عاكف ليكون املر�سد العام ال�سابع للجماعة.     
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كتب مقرتحة لالإطالع وال�ستزادة

1- الإخوان امل�سلمون، اأحداث �سنعت التاريخ: حممود عبد الليم
2- الإخوان امل�سلمون يف حرب فل�سطني: كامل اإ�سماعيل ال�سريف

3- الإخوان امل�سلمون يف �سطور: حممد ال�سن
4- الرتبية ال�سيا�سية عند الإخوان امل�سلمني: عثمان عبد املعز ر�سالن

5- املقاومة ال�سرية يف قناة ال�سوي�س: كامل اإ�سماعيل ال�سريف
6- �سفحات من التاريخ، ح�ساد العمر: �سالح �سادي 

7- جهاد الإخوان امل�سلمني يف القناة وفل�سطني: ح�سن اجلمل
8- حركة املقاومة الإ�سالمية )حما�س( يف فل�سطني: اأحمد عز الدين

9- حقيقة اخلالف بني الإخوان امل�سلمون وعبد النا�سر: حممد حامد اأبو الن�سر
10- دور الركات الإ�سالمية يف النتفا�سة الفل�سطينية املباركة: تي�سر جبارة

11- عمر التلم�ساين املر�سد الثالث لالإخوان امل�سلمني: حممد �سعيد عبد الرحيم
12- من اأعالم الركة والدعوة الإ�سالمية املعا�سرة: عبد الل العقيل

14- من �سجل ذكرياتي: حممد حممود ال�سواف
15- منهج الرتبية عند الإخوان امل�سلمني: علي عبد الليم حممود

16- ن�ساأة الركة الإ�سالمية الديثة يف ال�سودان: حممد اخلر عبد القادر
17 - �سفحات من تاريخ الدعوة الإ�سالمية يف العراق: حممد حممود ال�سواف
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الإمام ح�سن البنا
م�سر

الأ�ستاذ حممد حامد اأبو الن�سر
م�سر

الأ�ستاذ حممد مهدي عاكف
م�سر

الإمام ح�سن اله�سيبي
م�سر

الأ�ستاذ م�سطفى م�سهور
م�سر

القا�سي عبد القادر عودة
م�سر

الأ�ستاذ عمر التلم�ساين
م�سر

الأ�ستاذ حممد املاأمون اله�سيبي
م�سر

ال�سيخ حممد الغزايل
م�سر

األبوم ال�سور
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الأ�ستاذ �سيد قطب
م�سر

ال�سيخ را�سد الغنو�سي
تون�س

ال�سيخ اأحمد يا�سني
فل�سطني

ال�سيخ ال�سيد �سابق
م�سر

الأ�ستاذ حمفوظ نحناح
اجلزائر

ال�سيخ �سالح �سحادة
فل�سطني

ال�سيخ يو�سف القر�ساوي
م�سر

ال�سيخ �سادق عبد الل عبد املاجد
ال�سودان

الأ�ستاذ عبد العزيز الرنتي�سي
فل�سطني
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الأ�ستاذ حممد عبد الرحمن خليفة
الأردن

الأ�ستاذ عبد العزيز العلي املطوع
الكويت

ال�سيخ عبد الرحمن اجلودر
البحرين

الأ�ستاذ فتحي يكن
لبنان

الأ�ستاذ عبد الل العلي املطوع
الكويت

ال�سيخ عي�سى بن حممد اخلليفة
البحرين

ال�سيخ في�سل مولوي
لبنان

ال�سيخ عبد املجيد الزنداين
اليمن

ال�سيخ عو�س القرين
ال�سعودية
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ال�سيخ م�سطفى ال�سباعي
�سوريا

ال�سيخ عبد الفتاح اأبو غدة
�سوريا

الأ�ستاذ �سالح الدين حممد بهاء الدين
العراق

الأ�ستاذ ع�سام العطار
�سوريا

ال�سيخ حممد حممود ال�سواف
العراق

ال�سيخ نا�سر �سبحاين
اإيران

ال�سيخ �سعيد حوى
�سوريا

الأ�ستاذ حممد اأحمد الرا�سد
العراق

الأ�ستاذ عبد الرحمن براين
اإيران




