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ظل كثري من املؤرخني حيجمون عن اخلوض يف القضايا املعاصرة إحجاما تفرضه منهجية البحث التارخيي من 

اليت فرضت  جهة، وإطار االلتزام الذي تفرضه األنظمة السياسية من جهة أخرى، إىل أن Fيأت العديد من العوامل

 ضرورة اخلوض يف مثل هذه القضايا.

يف تاريخ مصر بتغري  1952ويأيت طابع التغري واإللغاء يف مقدمة هذه العوامل، حيث متيزت الفرتة ما بعد 

الظروف والفكر والوجهة، سواء على الصعيد احمللي أم على مستوى عالقات مصر اخلارجية وخباصة بني عهدي 

ر والرئيس أنور السادات، فحاول كتاب الفرتة الثانية إلغاء الفرتة األوىل، ورد عليهم كتاب الرئيس مجال عبد الناص

الفرتة الناصرية باجتاه مماثل، وأدى ذلك إىل ظهور الكثري من الكتابات عن الفرتتني وخباصة من الشخصيات اليت 

 شاركت يف صنع األحداث.

ا ملحوظا يف الفكر اإلسالمي املعاصر، إذ انتقلت من وقد شهدت مصر بعد إلغاء اخلالفة العثمانية تطور 

مرحلة الدعاة اإلصالحيني من أمثال مجال الدين األفغاين، وحممده عبده، وحممد رشيد رضا، إىل تشكيل اجلماعات 

ان واألحزاب الدينية وقد متثلت هذه اجلماعات جبماعة أنصار السنة احملمدية، ومجعية الشبان املسلمني، ومجاعة اإلخو 

املسلمني وأكدت هاته األخرية على ضرورة إعادة اخلالفة اإلسالمية، واختذت العديد من األهداف واملبادئ وأكدت 

 على ضرورة إصالح ا{تمع.

وعلى صعيد مجاعة اإلخوان املسلمني بوصفها مجاعة إسالمية سياسية ظهرت يف مصر، وهي من احلركات اليت 

احلياة السياسية املصرية، حيث ربطتها عالقة مع النظام السياسي واملتمثل يف نظام  أصبح هلا أمهية وتأثري كبريين يف

مجال عبد الناصر، ظلت هذه واحدة من أكثر األلغاز إثارة يف تاريخ مصر املعاصر، ولكن املؤرخني مل يقفوا طويال 

غازها للمساعدة على اإلجابة عن عن تلك املرحلة يف تاريخ العالقة بني الطرفني، ليكشف لنا أسرارها وحيل لنا أل

 العديد من األسئلة اهلامة مما ينعكس بإثارة على تاريخ مصر السياسي.

من هنا تربز أمهية املوضوع الذي سنحاول من خالله القيام بدراسة تارخيية حول معرفة العالقة القائمة بني 

 ).1970-1952اإلخوان املسلمني (مجاعة مجال عبد الناصر و 

ý راسة:أهداف الد 

ة القائمة بني مجال عبد ولعل اهلدف من هذا املوضوع يكمن يف إزالة بعض الغموض عن موضوع العالق

مجاعة اإلخوان املسلمون، ولقد طغت اخلصومة بل والعداء بنب الطرفني حىت أصبحت هي األغلب على الناصر و 
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ط بينهما يف مرحلة مبكرة من تارخيهم وصف العالقة بينهما، رغم ما جيمع عليه املؤرخون من وجود عالقة ارتبا

السياسي، وكان اختياري لفرتة عبد الناصر نظرا لتباري الكثري ممن يطلق عليهم يف كل عصر كتاب السلطة يف تناول 

األحداث اليت امتألت Xا الفرتة يف حماوالت مل ختلوا من الزيف، األمر الذي جعل كثريا من املؤرخني يرون ضرورة 

 حداث مشاركني كتاب العلوم السياسية.تناول هذه األ

ý :أسباب اختيار الموضوع 

 ولقد اجتمعت مجلة من الدوافع واألسباب جعلتين احبث يف هذا املوضوع دون غريه أمهها:

ü  اإلسالميةذات املرجعية الرغبة الشخصية يف دراسة هذه املواضيع وخاصة ما يتعلق بتاريخ اجلماعات واألحزاب 

 وتطورها من خالل تاريخ مصر السياسي.

ü ا على مستوى املاسرتالعلمية واألكادميية اليت تناولت هذه الفرتة يف ختصص التاريخ املعاصر  اتقلة الدراسoرغم أ ،

فرتة مهمة من تاريخ مصر السياسي، واليت ختللتها جمموعة من األلغاز واألسئلة اهلامة، على غرار ما حظيت به 

 رى من تاريخ مصر بالدراسة.الفرتات األخ

ü .حماولة معرفة األسباب احلقيقية اليت أدت إىل التحالف بني الطرفني ويف نفس الوقت أدت إىل التصادم بينهما 

ü  أكثرتقدمي مسامهة متواضعة يف جمال الدراسات العلمية اليت غطت التاريخ املصري يف مرحلة هامة شهدت 

 األحداث غموضا.

ü  األستاذ املشرف بوعافية السعيد باخلوض يف مثل هذه املواضيع، كما أن  منوجدته التشجيع الكبري الذي

احتكاكي ببعض زمالئي الذين تناولوا يف حبوثهم احلركات السياسية زادتين شغفا إلبراز حقيقة العالقة القائمة بني 

 مجال عبد الناصر واإلخوان املسلمون.

ý :اإلشكالية 

 :كآاليتوتتجسد إشكالية موضوع حبثنا الرئيسي  

إلى أي مدى ساهمت أوضاع الحياة السياسية المصرية في تحديد طبيعة العالقة بين جمال عبد الناصر 

 المسلمين؟وجماعة اإلخوان 

 ومن هذا اإلشكال ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:
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ü متيز البناء التنظيمي للجماعة؟؟ ومبا نيماهي ظروف نشأة مجاعة اإلخوان املسلم 

ü وما هي أهم أعماله على املستوى الداخلي واخلارجي؟ ؟من هو مجال عبد الناصر 

ü ؟نيكيف كانت طبيعة العالقة القائمة بني مجال عبد الناصر ومجاعة اإلخوان املسلم 

ý :المناهج المتبعة 

 ني عمليني مها:منهج التساؤالت املعروضة استخدمتولإلملام بأطراف املوضوع واإلجابة عن 

ü :وقد اعتمدته يف رصد األحداث التارخيية وترتيبها ترتيبا كرونولوجيا ووصفها حسب  المنهج التاريخي الوصفي

 التسلسل الزمين واملكاين حللقات الفرتة املدروسة.

ü :ماعة اإلخوان والذي اعتمدته لتحليل الوقائع التارخيية املرتبطة بعالقة مجال عبد الناصر جب المنهج التحليلي

قصد اخلروج بنتائج حمددة تلقي األضواء على  معرفة أسباhا، جل الوصول إىلأاملسلمني حتليال موضوعيا من 

 األحداث اليت وقعت يف هذه الفرتة.

ý :صعوبات الدراسة 

 املوضوع متثلت فيما يلي:   أطرافبوخالل البحث والدراسة تلقيت بعض الصعوبات لإلملام 

ü  السابقة عن هذا املوضوع بصفة خاصة وصعوبة احلصول عليها.نقص الدراسات 

ü  الدراسة أكثر وحل بعض املسائل املهمة بسبب بعد املسافة  إثراءتعمل على  أرشيفيةوثائق  إىلصعوبة التوصل

 مصر باعتبارها اإلطار املكاين للدراسة. إىلوصعوبة التنقل 

ü شرقية وهذا بسبب ظهور ما يطلق عليهم كتاب السلطة هذا ما حيتم التدقيق صعوبة النقل عن املراجع واملصادر امل

والتمحيص يف النقل لتفادي االحنياز مع أحد الفريقني، كذلك متيز الكتاب املشارقة بالسرد واألسلوب اململ يف 

هالك الكثري وعدم احتوائها على عناصر واضحة تنريك للهدف املنشود مباشرة مما حيتم علينا است األحداثوصف 

 من الوقت للتعامل معها.

ü .ضيق الوقت للتعامل أكثر مع موضوع البحث بسبب ارتباطات الدراسة 

 :يتكاآلوثالثة فصول وخامتة قمنا بتتبعها  ومدخل مقدمة  إىلووفقا ملتطلبات الدراسة مت تقسيم البحث 
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املسلمني سواء من  اإلخوانالتعرف من خالله على األوضاع العامة ملصر قبيل ظهور مجاعة  أردنا :مدخل

تصحيح  أرادتفئة من اFتمع املصري ظهور وكيف انعكس ذلك على  لسياسية واالجتماعية واالقتصاديةالناحية ا

 الشرع واإلسالم. ئمببادوالتمسك  األمة واFتمعاألوضاع والسعي حنو تربية 

املسلمني وبنائها  اإلخوانمجاعة  ةلنشأسلطت الضوء من خالله على اإلرهاصات األوىل  ل األول:الفص

املسلمني مرورا مبؤسسها  نخوااإلبنشأة مجاعة  أستة عناصر على التوايل، بد إىلالتنظيمي حيث قسم هذا األخري 

املسلمني  اإلخوانخصائص دعوة  ألهم، واهليكل اإلداري للجماعة، ومربزا وتكوينه العلمي والثقايف حسن البنا

يف الدين والسياسة  اإلخواناليت تسعى من اجلها، وأخريا حماولة التعرف على مبادئ  األهداف إىلوأركاiا، وصوال 

 .إليهاروا ظوكيف ن

صصنا هذا الفصل لدراسة شخصية مجال عبد الناصر والذي احتوى على مخسة عناصر خوقد  الفصل الثاني:

وعيه القومي، وقد  بلورةوينه العلمي والثقايف وكيف انعكس على كفيها مولد ونشأة مجال عبد الناصر، مث تتناولنا 

 أهمجاء العنصر الثالث حمتويا على النشاط السياسي والعسكري جلمال عبد الناصر فيما قبل الثورة، حماولني ذكر 

 ظروف وفاته. إىلعبد الناصر على املستوى الداخلي واخلارجي، وصوال  أعمال

الفرتة ما بني  أثناءعالقة مجال عبد الناصر جبماعة اإلخوان املسلمني  تطرقنا فيه ملسار الفصل الثالث:

 1952املسلمني وثورة  اإلخوانمخسة عناصر على التوايل، بداية بفرتة حتالف  إىل) ومت تقسيمه 1952-1970(

مث قراءة  ،نيبداية الصدام األول بني عبد الناصر واإلخوان املسلمالعنصر الثاين فقد مثل  أما، األحراربقيادة الضباط 

شرنا أاإلجراءات اليت قام �ا عبد الناصر بعد حادث املنشية، كما  إىلوصوال  املشهد اإلسالمي بعد حادث املنشية،

أن ، ومبا ناصرممثال يف ظهور أفكار سيد قطب وكيف قضى عليها عبد ال الصدام الثاين الذي حصل بني الطرفني إىل

املسلمني  اإلخوانثر موقف عبد الناصر من أانتهج سياسة معادية لإلخوان املسلمني ارتأينا التوقف على  هذا األخري

 على سياسته الداخلية واخلارجية.

وأiينا حبثنا خبامتة وهي عبارة عن ملخص للنتائج املتحصل عليها من هذه الدراسة واليت تعترب خطوة متواضعة 

تتبعها دراسات أخرى  أنيف تاريخ مصر املعاصر نأمل  امةدراسة فرتة من الفرتات اهل إىلمن بني اخلطوات اليت تطرقت 

 .لسياسيمراحل تاريخ مصر اتشمل مجيع 



 ـةـــــــدمـــقـــــمـ

 

 

 ه 

حبثتا مبجموعة من املالحق وهذا 2دف توضيح الصورة أكثر وتدعيم القيمة العلمية  أحلقناة للدراس وإثراء

 للبحث.

ولإلجابة عن إشكالية البحث والوقوف عن احملاور املوضحة يف اخلطة اعتمدنا على جمموعة من املصادر 

 واملراجع نذكر أمهها:

تكلم عن ت يتالشهيد حلسن البنا وال اإلماممذكرات الدعوة والداعية وجمموعة رسائل  وأمهها :المصادر أوال:

من  األحرارمذكرات بعض الضباط  إىلاملسلمني وحىت تغلغلها يف ا_تمع املصري، إضافة  اإلخوانبداية نشأة مجاعة 

والذي  1952يوليو 23قيقي لثورة بينهم خالد حمي الدين، وعبد اللطيف البغدادي، وحممد جنيب باعتباره القائد احل

 األحراراملسلمني بعبد الناصر ألنه كان الشخص الوحيد من الضباط  اإلخوانلنا صورة حقيقية عن عالقة  أعطى

جانب هذا كتاب فلسفة الثورة جلمال عبد الناصر،  إىلالسياسية  األطيافالذي حيتوي على عالقة جيدة مع كل 

املصادر يف هذا  أهمصنعت التاريخ بأجزائه الثالثة حملمود عبد احلليم وهو من  أحداثاملسلمون  اإلخوانوكتاب 

 املسلمني. خواناإلعضو فعال يف مجاعة ه البحث باعتبار 

عبد العزيز بأجزائه الثالثة  أمنياملسلمون جلمعة  اإلخوانومن بني أمهها أوراق من تاريخ  :المراجع ثانيا:

كتاب عبد الناصر وأزمة   إىلاملسلمون حىت فرتة حكم أنور السادات، باإلضافة  اإلخوانوالذي يقدم لنا مسرية 

الدميقراطية   أزمةالدميقراطية لعاطف السيد وهو مرجع مهم حيث يعطي لنا سياسة مجال عبد الناصر وتعامله مع 

نشئة االجتماعية والذي وصف لنا الت كتاب التصور القومي العريب يف فكر مجال عبد الناصر ملارلني نصر،  كذلك

اإلخوان املسلمون واجلهاز السري لعبد العظيم رمضان باعتباره من أكثر وكتاب  ،والسياسية والعسكرية لعبد الناصر

املؤرخني موضوعية يف مصر، وأخريا كتاب اإلخوان املسلمون بني عبد الناصر والسادات لبيومي زكريا سليمان والذي 

عبد الناصر حكم الرئيسني فرتيت  خاللتيار اإلسالمي ممثال يف مجاعة اإلخوان وصف لنا عالقة النظام احلاكم بال

 .والسادات وكيف تعامل معه

 أردتنذكر من أمهها مقال بعنوان مخسني عام  :الجامعية واألطروحاتالمقاالت والدوريات العلمية  ثالثا:

كذاك دورية حبثية متخصصة يف الدراسات اإلسالمية تصدر عن  ألبو احلسن علي احلسيين، اإلخوانالتحدث عن 

جملة أحباث الرتبية كما اعتمدت على جمموعة من ا_الت الرمسية منها  ،التعليميةمركز البصرية للبحوث واالستشارات 

 إىلباإلضافة  ،واليت تعترب لسان حال مجاعة اإلخوان املسلمني الدعوةجملة  ، وجملة الدراسات الفلسطينية، و األساسية



 ـةـــــــدمـــقـــــمـ

 

 

 و 

اسرتاتيجيات النظم  مجاعة املسلمني حلسن بن حمسن بن علي جابر كذلك إىلالطريق  أبرزهااجلامعية  األطروحات

 السياسية العربية اجتاه احلركات اإلسالمية لسهام زروال، مع جمموعة من املراجع األجنبية.

ن إته فان وفقت فهذا بعون اهللا وفضله، و يكون هذا العمل على أحسن صور  نألذلك أمتىن أىن قد وفقت يف 

ذات مرجعية  بذلت جهدا معتربا مكنين من كشف حقائق هامة تتعلق مبسرية حركة سياسية أنينفحسيب  أخفقت

املكتبة  إىلتضيف هذه املذكرة لبنة جديدة  أن ملآو كانت ندا للنظام اجلائر بالرغم مما واجهته من صعوبات،   إسالمية

 العربية يف اجلزائر.   اجلامعية 

 



 

 

 

 

 

 

 مـــــــــــــــــــــــدخـــــــــــــل
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مبوجب  استقالهلاإىل حصول مصر على  1919عرفت احلياة السياسية املصرية بعد قيام ثورة الشعب سنة 

العثمانية على  اإلمرباطوريةمصر مستقلة عن  أصبحتأن  االستقاللهذا وترتب على  ،1922فرباير  28تصريح 

يف  استحدثتكن إال شكليا طوال السنوات السابقة ويظهر ذلك من األنظمة اليت تالرغم من أن تبعيتها هلا مل 

 .)1(مارس 15يف  1922سنة  28وكان احلاكم هو السلطان فؤاد األول ملكا ملصر طبقا لألمر رقم  ،البالد

قد أوجدت نوعا من الوحدة  1919ويف هذا الوقت كان الوضع السياسي يف مصر مفتت بعد أن كانت ثورة 

قد و  ،)2(1882مصر يف عام  احتلتإجنلرتا منذ أن  اغتصبتهااليت  استخالص حقوق املصرينييتمثل يف العمل على 

ال يستند فيها  االحتاللالدا حمتلة وإن كان يالة عثمانية مستقلة وكانت يف الواقع بظلت مصر من الوجهة القانونية إ

 .)3(إىل حق شرعي

 1919الذي يعترب أحد انعكاسات ثورة  )*(1923حيث ترجع بداية احلياة السياسية املصرية إىل دستور 

قفز امللك إىل اخلطوط  1923ونتيجة لدستور  ،)4(والذي يعتربها املختصني بداية إقرار التعددية احلزبية يف مصر

تآمر مع قوى الثورة املضادة كاالستعمار وكبار املالك يوأخذ  ،كقوة معارضة للثورة الشعبية بزعامة الوفد  ةاألمامي

وحبكم  ،من أجل تقويض احلياة النيابية والقضاء على الدستور وحكم البالد حكما أوتوقراطيا استبداديا ،واملاليني

إىل  ةمهمة معين ألداءمن كونه هيئة موكلة عن الشعب  1924الوفد منذ أبريل عام  انتقلعركة السياسية الدستورية امل

ذل امللك فؤاد بقد و  ،جبوهره األصلي من حيث شعبيته وتصديه لقيادة الثورة الشعبية رغم احتفاظه ،حزب سياسي

 )5(وعموما فقد متيزت احلياة السياسية املصرية مبا يلي:، على نفوذه الشعيب قاءالبو جهده لتحطيم الوفد  غاية

للوصول إىل السلطة وهذا على الرغم من وجود   وطنيةاملنافسة السياسية بني عدد من األحزاب ال -1

 الوفد األكثر حضورا على الساحة. كتلة

                                                           

 .253ص ،1997 ،القاهرة: دار الشروق ،2. ط-واإلداریةالنظم السیاسیة  -المجمل في تاریخ مصرناصر.  ،األنصاري )1(
 .29ص ،1997 ،ثقافة للنشر والتوزیعلالقاهرة: دار ا ،1. طتاریخ مصر المعاصرعبد اهللا.  ،شوقي وعبد الرزاق إبراهیم ،الجمل )2(
 .216ص ،1926 ،القاهرة: مطبعة دار الكتب المصریة ،1. طتاریخ مصر الحدیث من محمد على إلى الیوممحمد.  ،صبري )3(

حیث  ،في عهد وزارة یحیى إبراهیم باشا 1923أبریل  19أخیرا وبعد محاوالت مستمرة صدر أمر ملكي بالدستور في  :1923دستور  (*)

معالم طه.  ،ولكنه وقعه تحت ضغط الحوادث. أنظر: جاد ،ضة الملك فؤاد األول لهذار في ذلك الوقت لمعا هلم یكن یتوقع أحد صدور 

 .318ص ،1985 ،. القاهرة: دار الفكر العربيتاریخ مصر الحدیث والمعاصر
. مذكرة ماجستیر غیر منشورة: عالقات دولیة الحركات اإلسالمیة اتجاهالنظم السیاسیة العربیة  تاستراتیجیاسهام.  ،زروال )4(

 .99ص ،2008 ،السیاسیة والعالقات الدولیة. بسكرة: جامعة محمد خیضر: قسم العلوم واستراتیجیة
 .488ص ،1989 ،اإلسكندریة: دار المعرفة الجامعیة ،1. طتاریخ مصر الحدیث والمعاصرعبد العزیز عمر.  ،عمر )5(
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الربيطاين على  االنتداب انعكاساتنتيجة  ،غياب برامج حقيقية وفعلية ألغلب األحزاب الناشطة -2

 مصر وتأثريها على املمارسات السياسية لتلك األحزاب.

ذلك على شكل وطبيعة الربملان ولعل  وانعكاساتهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية  -3

 السياسية واليت أدت إىل إضعاف بنية النظام السياسي عوض )*(التكتالتكثرة يف مصر  أبرز ما ميز احلياة السياسية 

 .)1(للمجتمع املصري الذي يشهد منوا سريعا االجتماعيأغلبها بالواقع  اهتمامعدم يف ظل تقويته خاصة 

 استريادعلى  االعتمادمستدمي يف ميزان املدفوعات وشدة  اختاللهلاته الفرتة  االقتصاديةوقد شهدت احلالة  

وصرفه يف قطاعات  واالستثمار االدخارمعدل  واخنفاض ،اواتساع الفجوة بني مستوياiتوزيع الدخل  اختالل الغذاء و

الرأمسالية التجارية والصناعية وكبار املالك الزراعيني أن حيرموا  استطاعتحيث  ،ةغري منتج االقتصاديونيعتربها 

وأن يستأثروا هم بكل املكاسب اليت  ،1919العناصر الكادحة من طبقيت العمال والفالحني من أي كسب بعد ثورة 

وامللكية يف  االحتاللرغم ما به من حتفظات فتمكنوا من مشاركة قوات  1922فرباير  28تاحها هلم تصريح أ

 .)2(متميزة يف مصر ةوأن يستغلوا تلك املشاركة لتدعيم مصاحلهم كطبق ،احلكم

للعمل يف بكثرة وتنوع اجلاليات األجنبية اليت وفدت إىل مصر  1928إىل سنة  1922وقد متيزت الفرتة  من 

دوائر احلكومة والتطلع إىل حتقيق مشروعات اقتصادية ومالية مدفوعني إىل ذلك بالرغبة امللحة يف الكسب السريع من 

أو من الوظائف اليت وصلوا إليها يف خمتلف دواوين احلكومة ومصاحلها وحصلوا من ورائها  ،مشروعاiم املتعددة {ا

وفوق هذا فقد كان هلم  ،نظرائهم من املصريني هاف ما حصل عليعلى الرواتب الضخمة اليت وصلت إىل أضع

ضون اتقيحصلوا على امتياز يف القضاء جعلهم وبذلك وضعهم املمتاز الذي رفعهم وميزهم على غريهم من املصريني 

 .)3(وكثريا ما زيفت القضايا لصاحلهم يريدو�اأمام حماكمهم املختلفة اليت 

 ايةبد ،املادي اال�يارفقدت الثقة يف النظام الرأمسايل و من بني املظاهر الرئيسية هلذا  1928ومع حلول سنة 

وكانت النتائج  ،التبادل التجاري الدويل اخنفاضلكي نصل إىل  ،اإلنتاج الصناعي اخنفاضاألسعار مث  اخنفاض

                                                           

ناح من طبقة أو شریحة اجتماعیة، ي یتكون من جماعة منظمة معلنة تعبر عن مصالح طبقة أو جذویقصد به الحزب وهو ال :التكتل (*) 

مصر ذه المصالح بالطرق الدستوریة وفي إطار الشرعیة سواء في المعارضة أو في الحكم. أنظر: رمضان، عبد العظیم. تسعى لتحقیق ه

 .310، ص1995، اإلسكندریة: الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1. طقبل عبد الناصر

 .99ص ،المرجع السابقسهام.  ،زروال )1(

. القاهرة: الهیئة المصریة العامة 1995 -1945ماذا حدث للمصریین؟ تطور المجتمع المصري في نصف قرن جالل.  ،أمین )2(

 .11ص ،د س ،للكتاب

اإلسكندریة: عین للدراسات والبحوث  ،1. ط-االجتماعيریخ مصر ادراسة تاریخیة في ت -األجانب في مصرمحمود محمد.  ،سلیمان )3(

 .05ص ،1996 ،واالجتماعیةاإلنسانیة 
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نطاق  اتساعإضافة إىل  صاحلهملذين طالبوا بتدخل الدولة املزارعني ال استدانةتتمثل يف لذلك املباشرة  االجتماعية

وظهر  ،يف مصر والعامل اخلارجي نفسها أصبحت مهددة واالجتماعي االقتصاديالبطالة حىت بدأ أن أسس النظام 

 .)1(فشل الفردية والدافع الشخصي وحىت قانون العرض والطلب وهي متثل أسس النظام الرأمسايل

حوادث العنف وظهور أنواع جديدة من  وازدياد ع الفساد وعدم االنضباطا االجتماعية فقد شأما من الناحية 

 إىلاظافة  ،قيم مادية تعلي من قيمة الكسب السريع على حساب العمل املنتج وانتشارومن تفكك األسرة  ،اجلرائم

ياة يف املدينة والقرية على حلومن تدهور منط ا االجتماعيضعف روح التعاون والتضامن  ذلك عرف اgتمع املصري

الفساد بصور شىت يف  بانتشار م20 اخر أربعينيات القرنو وقد زاد هذا اإلحساس لدى املصريني منذ أ ،)2(اءالسو 

يف النفوس للتخلص من هذا الفساد والقضاء على رأسه الذي متثل يف  الد وأدى ذلك إىل شعور قومي ينموأجهزة الب

 .)3(ثانيا هنوأعوا اإلجنليزي أوال االحتالل

ومن أمثلة قضايا فساد نظام احلكم ما يرويه لنا حسن يوسف وهو أحد رجال القصر امللكي املشهورين وقد 

مل يصل إىل  رئاسته وهذا بسبب تصرفه مع امللك  هلكن ،أتيح له أن يتوىل رئاسة الديوان امللكي بالنيابة مرات عديدة

حيث قرر فيه امللك فاروق منح األبناء الكبار للملك  ،فاروق حينما أقام حفال للملك عبد العزيز آل سعود

السن على طريقتهم ووجد حسن يوسف  حديثوحتج األمراء منح األحدث سنا ميداليات ذهبية فاو  ،السعودي أومسة

وعندما اكتشف امللك ما حدث ثار وهاج وأقسم  ،األومسة لألمراء مجيعا وتصرف على مسؤوليتهأنه ال بد من منح 

 .)4(أال يعني حسن يوسف رئيسا للديوان أبدا وأن يضل وكيال للديوان

 ،من شيوع ثقافة |تم باملخدرات وتستجيب لغرائز الدنيا ا سبق ذكره فاgتمع املصري يشكووإضافة إىل م

كذلك   ،ومن شيوع الالعقالنية يف الفكر الديين واجتاه احلركات الدينية إىل التمسك املفرط بالطقوس واخلزعبالت

وهذا ما ساهم يف ظهور حركة دينية سياسية  ،تدهور مكانة اللغة العربية ومن تدهور حمتوى التعليم واحنطاط اجلامعة

 .)5(وان املسلمني بقيادة اإلمام حسن البناحاولت أن تصحح وتنري اgتمع حتت اسم مجاعة اإلخ

                                                           

 .294ص ،1988 ،. اإلسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث1952-1919مصر الحدیثة  خالد. ،جالل ونعیم ،یحیى )1(
 .12،11ص ،المرجع السابقجالل.  ،أمین )2(
 .258ص ،المرجع السابقناصر.  ،األنصاري )3(

 .105ص ،2007 ،. القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتابالملكیة كوالیسفي محمد.  ،الجوادي )4(

 .13ص ،المرجع السابقجالل.  ،أمین )5(
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دروب النور  إىل واجلهالةقلوب وأفئدة البشر لتخرجهم من ظلمات اجلهل  إىل اإلسالم رسالةلقد انطلقت 

 ،اإلنسانيةجائرة على الفطرة  ةظامل إمرباطوريات األبد إىلسائر أحناء املعمورة ولتهوى  اإلسالم ةوحتكم كلم واإلميان

 ،اإلهليومغارQا فاحتني ومبشرين بالنور  األرضمشارق  إىل فانطلقوا اإلمياناألوائل بسالح  الدعوةتسلح أصحاب يو 

ولكن سرعان ما باعدت أهواء الدنيا وبريقها  ،اهللا حممد رسول اهللا إالال اله  عقيدةدولته مستندة على  اإلسالم وبين

ة األصيلة العريق حانه وتعاىل يقيض من يذكر هذه األمةولكن اهللا سب ،وأهلها الذين تفرقوا شيعا وفرقا بني العقيدة

 .املتكاملةبعقيد`ا 

اليت وجهت  أصاب جسد األمة اإلسالمية بسبب اهلجمات الشرسةووسط عوامل الضعف والوهن الذي 

دينه وعقيدته وأمته فتولدت يف نفسه كل عوامل الغرية  أصابفإن شابا مسلما قد عز عليه ما  ،اءحالسم للعقيدة

ا ألمةنه البد من إنقاذ هذه اأعلى دينه و  ا وغف̀و حامال روحه على كفه وداعيا ومرشدا ومعلما  فانطلق ،من عث̀ر

الشهيد  اإلمام وهذا الشاب ه ،لى اهللا عليه وسلم والسلف الصاحلومربيا على هدى من كتاب اهللا وسنة رسوله ص

 اإلخوان ةالشهيد حرك اإلماموعلى مدى عشرين عاما قاد  "املسلمة اجلماعة"فانطلق داعيا إلنشاء  ،سن البناح

يف العصر  اإلسالميةأقوى احلركات نضج و أكانت من   أuا األصدقاءقبل  األعداءاليت شهد هلا  احلركةاملسلمني وهي 

 املصرية السياسيةاحلياة  خريطةاملسلمني على  اإلخوانوالذي يقرأ تاريخ مصر احلديث البد أن جيد  ،احلديث

 قرن من الزمان. قرابةواالجتاهات على مدى  حداثاألمتعاملني ومتفاعلني مع كل 

سلمني مرورا مبؤسسها امل اإلخوانلنشأة  األوىل اتصاهاإلر سنحاول التعرف على  األولويف هذا الفصل 

اول تسليط الضوء وأخريا حن ،املسلمني وأركاuا اإلخوانخصائص دعوة  إبراز إىل باإلضافة ،واهليكل اإلداري للجماعة

 .والسياسةيف الدين  اإلخوانعلى مبادئ 
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 :نيالمسلم اإلخوان ةنشأة جماع -1-1

 ،والسنةكما هو يف الكتاب   اإلسالم إىلاملعاصرة نادت بالرجوع  اإلسالميةاملسلمون كربى احلركات  اإلخوان

 العربية املنطقةاملد العلماين يف  ةوقد وقفت متصدية ملوج ،ةواقع احليايف  اإلسالمية الشريعةتطبيق  إىلداعية 

 . )1(واإلسالمية

شرق العريب " موقعها على خريطة احلياة السياسية يف مصر واملنياملسلم اإلخوان" ةمجاع أخذتحيث 

كأبرز احلركات اإلسالمية السياسية يف   اإلسالميالفكر  يف اعتربتعلى مدى نصف قرن من الزمان و  واإلسالمي

التعذيب والتنكيل والتشويه  فالقته من صنو  قبل مؤيديها رغم ما خصومها وأعدائها باعرتافالعصر احلديث وذلك 

 أحداثة رغم يئضمومع هذا كله ظلت علتها متأججة و  اإلنسان إنسانية ةتعدت حدود الطاقة البشرية ودائر  اليت

 .)2(السنني

ومنه تستمد  وحده تعتمد اإلسالمعلى  ،الشامل الكامل اإلسالماملسلمني وهي دعوة  اإلخوانة و إن دع

ودائما جتمع على احلق  ،خترب وال lدم دائما تبىن وتعمر ال ،وهي دعوة احلق واخلري ،خط سريهاوجودها ومنهاجها و 

ويصحح للناس  ،النور إىلنظاما كامال شامال يرفق بالبشرية وخيرجها من الظلمات  باإلسالمتؤمن  ،وال تفرق

 . ن حياlمو جمتمعاlم ويعينهم يف مجيع شؤ  يأوضاعهم ويقو 

 ،بيدها بعد أن غلبها األعداء وتأخذبعد شتات  اإلسالممة أاملسلمني لتجمع  اإلخوانفلقد قامت دعوة 

بعد حرية وتنعم  اإلسالملتسعد بنور  ،والوضعية اإلحلاديةسرقتها النظم املادية واملذاهب  نأوتقدم العالج للبشرية بعد 

 .)3(اإلميانبسكينة 

للحركة اإلصالحية باملشرق العريب، فهي تنسب نفسها إىل املسلمون هي االمتداد الطبيعي  اإلخوانفحركة 

نحن سلفيون من مؤسس هذه احلركة حسن البنا ""، وذلك عندما يقول رشيد رضاحد أعالم هذه احلركة، الشيخ "أ

  .)4("أتباع رشيد رضا

                                                           

 .23، ص2001، لبنان: مؤسسة الرسالة، 1ط .الشهید حسن البنا ومدارس اإلخوان المسلمین منهجیة اإلمام .یكن، فتحي )1(
 .4، ص1983: المختار اإلسالمي للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة .اإلخوان المسلمون في دائرة الحقیقة الغائبةقاعود، إبراهیم.  )2(
 .5، ص2003: دار التوزیع للنشر اإلسالمیة، ، القاهرة1، ط2ج .أوراق من تاریخ اإلخوان المسلمینجمعة أمین، عبد العزیز.   )3(
  .90، ص2006، د م: دار اإلعالم، 1. طالخطاب والقراءةجمعیة العلماء زرمان، محمد.  )4(
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اإلصالحي  ن حضر حسن البنا لكثري من دروس اإلمام، لكن سرعان ما رأى يف زعيمها عقم العملأإذ سبق و 

وعة أو املسم ةعتماده أساسا على العمل الفردي، والذي ال تتجاوز وسائله الكلمة املقروءيف عهده، وعدم كفايته ال

 ثر عليه العمل املنظم.آعرب املواعظ واإلرشادات، ف

ويعرفها زعيمها  ،ية Tدف إلقامة الدولة اإلسالميةسياسية دينمنظمة املسلمني على أQا  اإلخوانحركة  وتعرف

ورابطة  ،سياسية وجماعية ةوهيئ ،فيةو وطريقة سنية وحقيقية ص ،المسلمين دعوة سلفية اإلخوانإن " :بقوله

 .)1("اجتماعيةوفكرة  ،وشركة اقتصادية ،علمية وثقافية

املصريني العاملني يف معسكرات االجنليز يف اإلمساعيلية يف منطقة قناة  لالعماة من تقام س 1928وخالل عام 

 احلاجةوهو مدرس شاب كانوا قد استمعوا ملواعظه يف املساجد واملقاهي اليت ترتكز يف  ،بزيارة حلسن البنا (*)السويس

ورين أو جفهم ليسوا أكثر من جمرد مأ ،ملسلمني ليس هلم حيثية وال كرامةوقالوا إن العرب وا ،اإلسالملتجديد 

وطلبوا منه  ،على إقناع الشارع مبا ينبغي عمله مثلما تستطيع أنتة وحنن لسنا لدينا القدر   األجانبيتبعون  (*)(*)مرتزقة

 . )2(منهم املسئولنيبناء على ذلك أن يتقابل مع 

 اجتماعاملسلمني بعد  اإلخوانتأسست مجاعة  اإلمساعيليةويف مدينة م 1928هـ  1347عام  القعدةويف ذي 

ة تعمال املصريني السا االجتماع الذضم ه ،مؤسس اجلماعة ومرشدها األول اإلمام حسن البنا رمحه اهللا تعاىل ليف منز 

                                                           

 .175، ص2013اعة والنشر والتوزیع، : دار هومة للطبالجزائر .الفكر السیاسي عند مالك بن نبي .بوراس، یوسف (1)
، كلم یربط بین البحرین األبیض المتوسط واألحمر 190ممر مائي اصطناعي ضیق في مصر، یمتد طوله إلى  قناة السویس:(*) 

، فقد كانت عملیة حفر قناة كلم 9700م، فإن الطریق بین المملكة المتحدة والهند قد اختصر بحوالي 1869وبافتتاح قناة السویس عام 

رض مصر وقد قامت شركة خاصة فرنسیة بشق القناة بسواعد وأموال مصریة، أالسویس تجربة فریدة في تاریخ تطبیق نظریات التقنیة على 

ضمان المالحة استطاعت اإلدارة الفرنسیة  1956فیفري  26وأصبحت القناة دولة داخل الدولة، وبعد قرار التأمیم الذي أعلنه عبد الناصر 

نتالي،  انظر: .1869في قناة السویس وقد تحررت من االستعمار وفجرت خبرات وطاقات اكتسبتها منذ افتتاح القناة في نوفمبر عام 

، القاهرة: عین للدراسات 1عباس. طأبو غزالة، " تر: .حفر قناة السویس " المشروع والتنفیذ دراسة في تاریخ ممارسات التقنیةمونتل. 

 . 7، ص2005حوث اإلنسانیة واالجتماعیة، والب
یعرف عن المرتزقة عادة أنهم أشخاص من خارج البالد، تم توظیفهم لالشتراك مباشرة في النزاعات المسلحة بدافع كسب  المرتزقة: (*)(*)

إال أنهم استخدموا بالواقع في بقاع  الدولة. وعلى الرغم  من ارتباط معظم المرتزقة بأیام االستعمار في إفریقیا، –المال ولیس والء لألمة 

" استخدم المرتزقة بانتظام فاستأجر 1500-1100األرض كلها فلقد رأو النور في الیوم الذي ولدت فیه الحرب، وخالل العصور الوسطى "

. األساسیة في العالقات الدولیةالمفاهیم  وكاالهان.أمارتن، غریفیش وتیري،  :ترفین لحمایة دولهم الفتیة. انظرالحكام خدمات جنود مح

 .376، ص2008، اإلمارات العربیة المتحدة: مركز الخلیج لألبحاث، 1ط

 ،02/11/2014 ،15:35 ،{اخلط املباشر} ."تاریخ اإلخوان المسلمین في مصر (نمو مبكر)". ــــــ،ـــــــــــــــــــــــ)(ـــــــــــــــــ (2)

www.ikhwanweb.com . 
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ا وعلى إثر هذا تبايع السبعة على أن حييوا إخوان به وتأثرواوالذين مسعوا خطب الشيخ  ،العاملني يف معسكرات االجنليز

 .)1(عاملني لإلسالم وجماهدين يف سبيله

وزكي  ،ان حسب اهللاموعبد الرح ،وحافظ عبد الحميد ،إبراهيموفؤاد  ،إسماعيل عزو": هم ةتالسوهؤالء 

وال يكفل ": 2(*)يف (رسالة التعاليم) أشاركما   الطاعةوكمال  البيعةفطلب منهم  ،"لحصرياحمد أو  ،المغربي

 05المسلمين في يوم  اإلخوانمن  األولوعلى ذلك بايع الصف  ،في هذه المرحلة إال كمال الطاعة النجاح

 (*)(*):العادية قال حممد الغزايل الكفاية أصحاب من إالقرب تال اليت دعوته  يف مرتساو  "هـ 1359سنة  األولربيع 

 الكفاية له على أساس األوائلظروف جعلته يختار المعاونين  -حسن البنا -فقد مرت بهذا الرجل العظيم "

ة فهي أجدر بالحفاوة من الكفاية الغارق ،في الدعوة واإلخالص للقيادةصاحبها التفاني  إذ الضعيفةالعادية أو 

 .)2("ضعفت عالقتها بشخص القائد إذا

دروس الثالثاء  ىومل يكن يقبل عل ،والدينيستخدم لغة الدعوة م 1935عام  إىل م1928واستمر من عام 

اهتمامها يف أول قد كان لكن سرعان ما تزايد عددهم و  ،عدد أصابع اليدين يتجاوزال  ،يف هذا الوقت إال قلة قليلة

انتشارها وكثرة  ةسرعمع  1933القاهرة  إىل اإلمساعيليةنقل مقرها من  قدمث العمل السياسي و  ،األمر بالعمل الرتبوي

طور  دخل يف1935، ويف عام األخرى العربيةبل وتعديه إىل البالد  ،فكرها يف ربوع الرتاب املصري رانتشاأتباعها و 

 ألوامرهمليشيات عسكرية يف اجليش والشرطة، كما أسس جهازا سريا خاصا خيضع  فأسسالعمل التنفيذي السري 

 .)3(خفي وراءه عمل تلك التنظيمات وليظهر قوة اجلماعةتنظيم اجلوالة لي وأسسبقصد محاية دعوته، 

                                                           

، 1966، الجزائر: دار التراث اإلسالمي للنشر والتوزیع، على الحسیني الندوي ،أبي الحسینتق:  .مذكرات الدعوة والداعیة. البنا، حسن (1)

 .72ص
 .297صد س، الجزائر: شركة الشهاب،  .الشهید حسن البنامجموعة رسائل اإلمام  .. أنظر: البنا، حسن) رسالة التعالیم ( (*)

عالم ومفكر إسالمي مصري كبیر، ولد بمحافظة البحیرة بمصر، حفظ القرآن الكریم بالقریة عن  ):1996-1917محمد الغزالي ( (*)(*)

جال الدعوة كما حصل على متخصصا في م 1941وتخرج منها  1937طریق كتابها، التحق بكلیة أصول الدین في جامعة األزهر سنة 

، عمل في وزارة األوقاف المصریة وتدرج فیها إلى أن عین وكیال أول 1943درجة التخصص في التدریس من كلیة اللغة العربیة عام 

 للوزارة كما عمل محاضرا في مجال الدعوة وأصول الدین بجامعة األزهر وجامعة أم القرى في مكة المكرمة، أنظر: مهدي محمد، أحمد

 .www.intage.net  ،15:30 ،02/11/2014 .الموسوعة العربیة العالمیةالشویخات. 
، 2010، مصر : دار المشرق اإلسالمیة، 1ط .اإلخوان المسلمون بین االبتداع الدیني واإلفالس السیاسي .الوصیفي، علي السید )2(

 .24ص
 .175، صالمرجع السابقبوراس، یوسف. ) 3(
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 :ااإلمام حسن البنا مؤسس -1-2

 :تهونشأ همولد -1-2-1

أمحد عبد  حسن فهو ،حسن البنا مولدا وأسرة وواقعا اجتماعيا األستاذكثرية هي الكتب اليت تناولت نشأة 

يف حمافظة  باحملموديةم 1906أكتوبر  14 املوافق ل ،هـ1324شعبان  25 األحدالرمحان البنا املولود يف ضحى يوم 

األكرب لوالديه والذي كان أحد العلماء املشهورين  االبنوكان  ،(*)أي سنة بعد وفاة الشيخ حممد عبده ،البحرية مبصر
 .)1(يف عصره (*)(*)

وله عدة مصنفات يف احلديث  ،بعلوم السنة اشتغل ،كان أبوه أمحد عبد الرمحان البنا من العلماء العاملني

وكان إىل هذا حيرتف جتليد الكتب وإصالح الساعات  "الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد"الشريف أمهها 

فجاء   ،الضخم هتراثطلبة العلم أن يستفيدوا من سر لمما ي كان زاهدا يف عيشته ومسكنهفقد   ،)2(لذا لقب بالساعايت

رتيب مسند بدائع المنن في جمع وت"يف احلديث مثل  أخرىوله كتب  ،جمدا 24حيتوي على  الفتح الرباينكتاب 

وقد كان الشيخ يعترب نفسه من  "بود في ترتيب الطيالسي أبي داودمنحة المع" وكذلك ،"اإلمام الشافعي والسنن

 .)3(تالمذة اإلمام حممد عبده

، واإلشعارن الكرمي وبعض املتون العلمية آفحفظ القر  ،وعلى هذا درج حسن البنا يف مطالعاته وحفظه ودراسته

البنا وترعرع فتميز  أالدعوية يف صغره، وعلى هذا اجلو نش األعمالوقد تنقل يف عدد من املدارس ونشط يف كثري من 

صيام الليل و قيام مح الذكاء عليه منذ الصغر، وكان يداوم على بطابع الشغف العلمي والورع والزهد، وبانت عليه مال

  .)4(احلزن على حال املسلمني لتدفعه غريته أحيانا لتغيري بعض املنكرات بيده وجههعلى االثنني واخلميس فيلمح 

                                                           

محمد عبده بن حسن خیر اهللا، أحد رجال الفكر اإلسالمي النابغین في مصر في القرن التاسع هو  ):1905 -1849محمد عبده ( (*)

حاول عشر وأوائل القرن العشرین، وعالم من علماء األزهر ومفتي الدیار المصریة، كان خبیرا بالشریعة ومقاصدها ودارسا جیدا للقانون، 

كیر المسلمین في خط انسجام وتوافق مع المكتشفات العلمیة وظروف العصر الحدیث، وكان یدعو إلى تحریر الفكر من قیود فأن یضع ت

أعالم النهضة العربیة اإلسالمیة في العصر التقلید، وكانت لجهوده وأفكاره آثارها في النهضة اإلسالمیة، أنظر: زكي، أحمد صالح. 

 .64، ص 2001: مركز الحضارة العربیة، قاهرة، ال1. طالحدیث
 .اإلمام أحمدله ترجمة مفصلة في آخر األجزاء من الفتح الرباني على مسند  (*)(*) 

 .11، ص2007: دار الخلدونیة، ، الجزائر1. طحسن البنا والحلقة المفقودةالقدومي. ، عون معین )1(
 .05، صالمرجع السابق .البنامجموعة رسائل اإلمام الشهید حسن  .حسن ،البنا (2) 

 .84، ص1996: دار األمین للنشر والتوزیع، ، القاهرة1، ط2. جموسوعة المشاهیر .مجدیي سید، عبد العزیز  )3(
 .11، صالمرجع نفسه القدومي.، عون معین )4(
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وهي  ،(*)بقرية مششرية مواشيوالدها تاجر  ،صقر يمأم سعد إبراه الشهيد هي السيدة الفضلىووالدة اإلمام 

 .لنيلمن Eر االثانية  الضفةعلى  (*)(*)احملمودية تواجهأيضا من نفس قرية والد اإلمام الشهيد وهي 

 أنقرار فمن الصعب  إىل انتهتفإذا  ،ادنكما كانت على جانب كبري من الع  ،وكانت ذكية ومديرة وواعية

ول إىل ولكن العناد حت ،ابنها األكرب كما ورث منها مالمح الوجه -اإلمام الشهيد- وهي صفة ورثها ،تتنازل عنه

 .رمحه اهللا سطيف هذه الوارثة من إخوته سوى شقيقه عبد البا يشاركهصورة سوية أصبح معه قوة إرادة ومل 

مث  ،مث فاطمة ،األكرب للشيخ أمحد عبد الرمحان البنا مث تاله عبد الرمحان االبنكان اإلمام الشهيد حسن البنا 

وقد أحاط  ،فجمال مث األخت الصغرى فوزية ،توفيت بعد عام تقريبا من ميالدها اليتحممد فعبد الباسط فزينب 

وعندما  ،ا حسن برعاية كاملة حىت أن األم تتمسك بأن يتم حسن تعليمه على أعلى مستوىمكذلك األم ابنهو األب 

وكانت  "سواريها"باعت  أيضاالذهيب ويف مرحلة الحقة والستكمال التعليم  "كردافها"ضاقت موارد األسرة باعت 

مرحلة الطفولة قام  االبن" وعند ما جتاوز 24أي أEا من الذهب اخلالص عيار " ،لبندقياثقيلة من الذهب  مظفرة

 مبعاونة أبيه يف إصالح الساعات وقضاء بعض األعمال نيابة عنه.

ية إخوته من الناحية ومل تقتصر مساعدة اإلمام الشهيد لوالديه على املساعدة املالية بل ساعد أيضا يف ترب

هو ببقية األخوة ف للعنايةمبن يعيش معه من إخوته بل كان يقدم النصيحة لألب  باالهتمامومل يكتف  ،اخللقية والعلمية

جمال فهو مسرور كل السرور وقد أدخلته مدرسة أولية فهو يتعلم بها ويحب  اأم" :لوالدهيقول يف أحد خطاباته 

وسأشرع معها في ة التهذيبية الوصاية أما فاطمة فأنا أوصيها كلما سنحت الفرص ،أساتذتها ويكرمونه جدا

 .)1("القراءة والكتابة بحول اهللا وقوته

  

                                                           

(*)
بلغ إجمالي  2006حسب إحصاءات ة مصر العربیة، هي إحدى القرى التابعة لمركز فوه في محافظة كفر الشیخ في جمهوری شمشیرة: 

، دمشق: دار یافا 1ط .معجم مصطلحات التاریخ : نبهان، یحي محمد.أنظر .امرأة 2647رجل و 2431نسمة، منهم  5078السكان بها 

  .2008 ،للنشر والتوزیع

تعتبر مدینة المحمودیة مدینة لها تاریخها رغم حداثتها، حیث كانت من أهم الموانئ النهریة التجاریة وكانت معبرا  المحمودیة:(*)(*) 

 محمد عليالتي حفرها  المحمودیة إلى هویسهاللمراكب التي كانت تحمل البضائع من الصعید والوجه البحري لإلسكندریة لتدخل من خالل 

تحمل البضائع المستوردة لمصر، هذا ما جعل  لقاهرةالنیل متجهة  اإلسكندریة، كانت تعبرها المراكب الوافدة من میناء 19في أوائل القرن 

 إلى اإلسكندریة للنیل لتصل إلىالبحر من ن حیث كانت المراكب والسفن تأتي بعد مئات السنی األبیض المتوسطالبحر علي  رشیدمیناء 

 .05/11/2014، 16:00، المرجع السابقأحمد الشویخات. ، مهدي محمد :أنظر .لقاهرة والعكسا
 .144 ،143، صالسابقالمرجع ، 1ج. أوراق من تاریخ اإلخوان المسلمین .جمعة أمین، عبد العزیز) 1(
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 :العلمي والثقافي هتكوين -1-2-2

 :التكوين العلمي :أوال

 ،إىل مدرسة املعلمني بدمنهور انتقلوفيها حفظ القرآن الكرمي مث  ،يف قريته االبتدائيةدرس حسن البنا دراسته 

 :احل دراسة اإلمام الشهيد كما يلي. حيث كانت مر )1(1927معلما عام  (*)بالقاهرة مث خترج من دار العلوم

 مدرسة الرشاد الدينية. -1

 .املدرسة اإلعدادية -2

 .مدرسة املعلمني األولية بدمنهور -3

 دار العلوم بالقاهرة. -4

 ،حوايل مثانية أعوامه سنو وكانت مدرسة الرشاد هي أول مدرسة التحق 4ا اإلمام الشهيد حيث التحق 4ا 

 الالحقةواستمر ملدة أربع سنوات وكانت هي األساس والقاعدة الصلبة اليت استند عليها يف جتاوز مراحل تعليمه 

كما كان رئيسا   ،ة اإلعدادية يف مجعية منع احملرماتوقد شارك اإلمام البنا أثناء دراسته باملدرس ،جبدارة واستحقاق

واستمر اإلمام البنا يف هذه املدرسة  ،Vلس إدارة مجعية األخالق األدبية وكانت حتت إشراف أحد أساتذة املدرسة

 .االبتدائيةسنتني حىت ألغيت املدارس اإلعدادية واستبدلت بنظام املدارس  ملدة

ولكنها مع ذلك مل  ،يف التصوف والتعبد استغراقسنوا^ا الثالث األوىل أيام كانت أيام مدرسة املعلمني يف 

تفوق بالقاهرة إىل دار العلوم  انتقالهومع  ،من إقبال على الدروس وحتصيل العلم خارج حدود املناهج املدرسية ختلو

وكبار املفكرين  ،ومل يكتفي مبا كان يدرسه يف دار العلوم فقد كان يرتدد على املكتبات ،من السنة األوىل لدراسته

 .)2(والعلماء يف ذلك العصر

                                                           

وقد تطورت  م بأمر من إسماعیل باشا حاكم مصر كانت من قبل تسمى "مدرسة دار العلوم"،1872نشأت عام  دار العلوم بالقاهرة: (*)

، وأصبحت تسمى "كلیة دار 1946دار العلوم إلى أن أصبحت إحدى المدارس العلیا، وظلت كذلك إلى أن ضمت لجامعة القاهرة عام 

 ةوكلمة "علوم" التي یضمها اسم الكلیة تعنى العلوم العربیة واإلسالمیة، ودار العلوم كلیة تخرج متخصص محتفظة باسمها التاریخي العلوم"

كلیة دار العلوم أن یعمل في میدان تدریس اللغة العربیة  منفي اللغة العربیة واألدب العربي والدراسات اإلسالمیة، ویستطیع المتخرج 

المیة في مراحل التعلیم المختلفة، كما یمكنه العمل في مجاالت أخرى مثل الصحافة واإلذاعة المسموعة والمرئیة والثقافیة والعلوم اإلس

 .121، صالمرجع السابقوكاالهان. أوغیرها. انظر: مارتن، غریفیش وتیري، 
 .10ص، المرجع السابق. مذكرات الدعوة والداعیةالبنا، حسن.  ) 1(
 . 152، 151، صالمرجع السابق، 1ج. أوراق من تاریخ اإلخوان المسلمینجمعة أمین، عبد العزیز. ) 2(
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  :التكوين الثقافي :ثانيا

: املرحلة األوىل وهي الثقافة الدينية اخلالصة مع علوم اللغة وهي مرحلة ما قبل مرت ثقافة اإلمام البنا مبرحلتني

 عية أو غريها من أنواع الثقافاتمث تنوعت مصادر ثقافته فشملت كل أنواع الثقافة سواء تارخيية أو اجتما ،دار العلوم

 .األخرى

 التصوفإىل علوم اللغة وآداZا وعلوم  باإلضافة ،ومتثلت ثقافته الدينية يف القرآن وعلومه والسنة وعلومها

وجهات  للمختلفني يفولكن يقرأ وكان يف كل هذه العلوم ال يأخذها من جانب واحد  ،والتاريخ والسري واملغازي

هذه هي من الورق موضوعة يف طيات كتاب " ةوقد كتب البنا خبط يده قصاص ،النظر السيما يف املسائل اخلالفية

ين ينظرون لألشياء من ويل للذ"وقد كتب كذلك خبط يده فيها  ،" ومن بني ما كتبه خبط يده فيها اخلالفيةاألغالل

  .)1("فهما لى األرض أشد منهم ظلما وال أسقمولن نجد ع ،ويل وويل لإلنسان منهم ،جانب واحد

حتليل كيان الدولة  إىل أدت اليتالعوامل السبعة  إىل وعلى إثر هذا التوسع الثقايف لإلمام الشهيد توصل

 :اإلسالمية وهي

 .الرياسة واجلاهاخلالفات السياسية والعصبية وتنازع  - أ

 .اخلالفات الدينية واملذهبية  - ب

 .يف ألوان الشرف والنعيم االنغماس  - ت

 ومتثلواأي الذين مل تشرق قلوZم بأنوار القرآن  ،السلطة والرياسة إىل غري العرب انتقال  - ث

 .الصحيح،أي من الفرس تارة والديلم تارة أخرى، وغريهم ممن مل يتذوق طعم اإلسالم (*)االستعمار الداخليب

فلسفات  يف وتضييع اجلهود وصرف األوقات ،إمهال العلوم العلمية واملعارف الكونية  - ج

 .سقيمة نظرية عقيمة وعلوم خالية

                                                           

 .162، صالمرجع السابق، 1ج .أوراق من تاریخ اإلخوان المسلمینجمعة أمین، عبد العزیز.   )1(
(*)

یشیر هذا المفهوم إلى النظم االجتماعیة ذات الصنع االستعماري التي تظهر داخل الدول المتعددة األعراق بعد  :االستعمار الداخلي 

االستقالل عن الدول االستعماریة القدیمة، للداللة على أن الصفوات القومیة احتلت إلى حد ما نفس الوضع المهیمن الذي كانت تحتله 

تعلق بعملیة إخضاع الجماعات الساللیة، كما یستخدم هذا المفهوم لوصف أشكال التمییز العنصري الصفوات االستعماریة القدیمة فیما ی

المنظم مثل العالقة الموجودة في الوالیات المتحدة بین البعض من ناحیة والسود وغیرهم من ناحیة أخرى. انظر: شارلوت سیمور، سمیث. 

 .89، ص2009، القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2. طوبولوجیة"المفاهیم والمصطلحات االنثر  " موسوعة علم اإلنسان
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لألمم من  االجتماعيو إمهال النظر يف التطور  +مبقو  واالخنداعغرور احلكام بسلطا�م   - ح

 .على غرة وأخذ+مهبة سبقتهم يف االستعداد واأل ، حىتغريهم

والعمل ومظاهر حيا+م بدسائس املتملقني من خصومهم واإلعجاب بأعماهلم  االخنداع  - خ

 .)1(على تقليدهم فيما يضر وال ينفع

الحصافية  اإلخوان رأيتوفي المسجد الصغير البنا: " اإلمامفعن بدايات صالته بالرتبية الروحية يقول 

على حضور درس الشيخ زهران رحمه اهللا بين  مواظبايذكرون اهللا تعالى عقب صالة العشاء من كل ليلة وكنت 

المنسقة ونشيدها الجميل وروحانيتا الفياضة، وسماحة هؤالء  بأصولهاالمغرب والعشاء، فجذبتني حلقة الذكر 

الصبية الصغار الذين اقتحموا عليهم مجالسهم  لهؤالءالذاكرين من شيوخ فضالء وشباب صالحين، وتواضعهم 

عليها هي األخرى وتوطدت الصالة بيني وبين شباب هؤالء  فواظبت تبارك وتعالى، ليشاركوهم ذكر اهللا

 اإلخوانوكيل  ،(*)احمد السكري باألستاذوفي هذه الحلبة المباركة التقيت ألول مرة  ،الحصافية اإلخوان

 .)2("المسلمين

  عامال مهما يف تكوينه الثقايف:ويذكر البنا فضل شيخه عبد الوهاب ومجيل خصاله وطريقة تربيته واليت كانت 

 إالالفائدة وما علمت عليه يف دينه وطريقه  أعظم صحبته أفادتيناهللا عنا السيد عبد الوهاب خري اجلزاء فقد  وجزي"

الناس  أيديملة عما يف الكامن العفة و ال الطيبة، صومسلكه بكثري من اخل وإرشادهيف شخصيته  وقد امتازخريا، 

ر والتحرر من صرف األوقات يف غري العلم أو التعليم أو الذكر أو الطاعة أو التعبد سواء أكان ومن اجلد يف األمو 

ومن وحده أم مع إخوانه ومريديه، ومن حسن التوجيه هلؤالء اإلخوان وصرفهم عمليا إىل األخوة والفقه وطاعة اهللا، 

املشتبهات من  أويكثروا اجلدل يف اخلالفيات  أناملتعلمني  لإلخوانلم يكن يسمح فاحلكيمة يف الرتبية  أساليبه

ويقول هلم اجعلوا هذا يف  اإلخوانالعامة من  أماماملبشرين مثال  أوالزنادقة  أويرددوا كالم املالحدة  أواألمور، 

   .)3("جمالسكم اخلاصة تتدارسونه فيما بينكم

                                                           

 .211، ص2008، القاهرة: دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع، 1ط .شخصیات لها تاریخ .عمارة، محمد  (1)
محبة بطبعها  النفس اإلنسانیة"واعتقد كذلك أن هو صدیق اإلمام البنا وتوأمه وهو الذي عناه عندما قال في مذكراته:  احمد السكري: (*)

أرى أحدا أولى بعاطفة حبي من صدیق امتزجت روحه بروحي فوالیته محبتي وآثرته  موانه البد من جهة تصرف إلیها عاطفة حبها فل

 .24ص السابقالمرجع  .مذكرات الدعوة والداعیةالبنا، حسن. بصداقتي" وله قصة مع اإلمام البنا یطول ذكرها. انظر: 
 .12، صالسابقالمرجع  القدومي.، معین عون )2(
 .24، صالمرجع نفسهالبنا، حسن. ) 3(
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  :الهيكل التنظيمي واإلداري لجماعة اإلخوان -1-3

 )1الملحق رقم  :: (أنظرالمسلمين لإلخوانواإلداري تنظيمي : الهيكل الأوال

 :: بيان الهيكل اإلداري لإلخوان المسلمينثانيا

 :الهيئة التأسيسية - أ

 ،وهي تقوم مقام اجلمعية العمومية يف سائر املنظمات ،اليت تنبع منها السلطة األوىل يف اإلخوان اهليئةوهي 

 .العام لإلخوان املسلمنيس الشورى هي جمل التأسيسيةواهليئة 

ويرجع إليها عن كل ما ميس  ،دعوةلاهي اهليئة العليا للدعوة يناط Qا رسم اخلطوط الرئيسية لسياسة كذلك ف

بكيان الدعوة من  يتصلأو ما  ،تعديال يف هذه السياسةأو ما يستدعي  ،خطرية أو ما جيد من أمور ،هذه السياسة

 .أو تصرفات إجراءاتقوانني أو 

 اختيارهم مراعيا يفد اختارهم األستاذ املرش ومن مائة عض 1941سنة  رةأول م اهليئةهذه  تتكون وقد

 :الشروط الثالث اآلتية

 .وةعأن يكونوا من السابقني األولني يف الد -1

 .ذوى تضحيات بارزة ومن أهل الرأي أوأن يكونوا ذوى كفاءات ممتازة  -2

 .القطر ما أمكن (*)أن يكونوا ممثلني حملافظات -3

هؤالء  ختيارايزيد عدد من مينحون هذه العضوية على عشرة إخوان يف كل عام على أن يراعى يف  أالوجيب 

يف أي وقت يرى  لالجتماعواجتماعها العادي مرة كل عام ولكن للمرشد العام دعوvا  ،اإلمكانمتثيل املناطق بقدر 

 )1(اجلماعة.ختص لعرض مسائل جوهرية  الجتماعهاضرورة 

                                                           

جمع محافظة وهي تقسیم إداري للدولة، ویرأسها محافظ، وبما أن الدولة المتحدثة باإلنجلیزیة تمیل لتسمیة المناطق التي  محافظات: (*)

یدیرها محافظون والیات، أو أقالیم، فإن مصطلح محافظة یستخدم عادة في الترجمة من اإلدارات غیر المتحدثة باإلنجلیزیة، وٕاذا أفردنا 

السیاسات التقلیدیة التي تقاوم التغییر في المجتمع السیاسي، من خالل األحزاب والتنظیمات التي تطالب  المصطلح فهو تعبیر عن

. (عربي الموسوعة المیسرة  للمصطلحات السیاسیةباستمرار الوضع الحالي دون تغییر. أنظر: إسماعیل عبد الفتاح، عبد الكافي. 

 .382، صwww.kotobarabia.com ،2005. القاهرة: انجلیزي)
 .223، 222دار الدعوة للنشر والتوزیع، ص  :، اإلسكندریة5، ط1. جاإلخوان المسلمون أحداث صنعت التاریخمحمود، عبد الحلیم.  )1(
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 :المرشد العام - ب

ومبوافقة ثالثة  ،حبضور ماال يقل على أربعة أمخاس أعضائها ،التأسيسية اهليئةاملرشد العام عن طريق  انتخابيتم 

عن أربعة  تزيدوال  ،فإذا مل يكتمل النصاب القانوين أجلت اجللسة لفرتة ال تقل على أسبوعني ،أرباع احلاضرين منهم

على أن  ،فإذا مل يكتمل النصاب القانوين مرة أخرى أجلت اجللسة بنفس الشروط ،األول انعقادهاأسابيع من تاريخ 

 يف هذه اجللسة بنسبة ثالثة أرباع احلاضرين أيا االنتخابويتم  ،عقده وعن أهدافه املزمع االجتماعيتم اإلعالن عن 

 )1(:كان عددهم وجيب أن يتوافر يف املرشد العام ما يلي

  .التأسيسية عن مخس سنوات قمرية اهليئةتقل مدة عضويته يف ال أن  -

قسم املرشد اجلديد ي االنتخابوبعد  ،أن يكون عاملا متصفا باألخالق والدراسة بالشؤون العامة -

 :اليمني التايل

وأن ال أجعل  ،ونظامها األساسي ،أن أكون حارسا أمينا لمبادئ اإلخوان المسلمين ،أقسم باهللا العظيم "

وأن  ،ةوفق الكتاب والسن ،الجماعة ةوأن أتحرى في عملي وإرشادي مصلح ،مهمتي سبيال إلى منفعة شخصية

وأشهد  ،وأن أعمل على تنفيذه متى كان حقا ،من أي شخص بقبول حسن ،نصيحةأو رأي أو  اقتراحأتقبل كل 

 ." اهللا على ذلك

أو عند  ،وكذلك يبايعه أعضاء اجلماعة سواء بتقدمي البيعة إىل رؤسائهم ،مث تبايع اهليئة التأسيسية املرشد اجلديد

 :)2(كاآليتالوالء هو   بيعةونص  ،أول لقاء هلم باملرشد

أعاهد اهللا العلي العظيم، على التمسك بدعوة اإلخوان المسلمين، والجهاد في سبيلها، والقيام "

طاعة في المنشط والمكره، واقسم باهللا العلي العظيم على بشرائط عضويتها، والثقة التامة بقيادتها والسمع وال

يقوم  هأو عجز  تهويضل املرشد يف منصبه مدى احلياة ويف حالة وفا ".ذلك وأبايع عليه واهللا على ما أقول وكيل

 .)3(املرشد اجلديد النتخابالتأسيسية يف خالل شهر من تاريخ خلو املنصب  اهليئةبعمله وكيله إىل أن جتتمع 

                                                           

 .298ص ،لمرجع السابقا، 2. جأوراق من تاریخ اإلخوان المسلمینجمعة أمین، عبد العزیز.  )1(
. شهادة ماجستیر: شعبة السنة المشرفة: الهیئة العامة لمكتبة الطریق إلى جماعة المسلمین .حسین بن محسن بن على، جابر)2(

 .325، ص1987اإلسكندریة. المدینة المنورة: الجامعة اإلسالمیة، 

 .120ص ،1952القاهرة: دار األنصار،  .اإلخوان المسلمون والمجتمع المصري .شوقي زكي، محمد )3(
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 :مكتب اإلرشاد      -جـ

 ،وحددت خطوا�ا العريضة ةالتأسيسي اهليئةويتكون من اثين عشر عضوا ومهمته تنفيذ السياسة اليت أقر�ا 

لس اإلدارة للدعوة وهو يعترب جم ،تلتزم بتنفيذه املكاتب اإلدارية وشعبها ،وإصدار القرارات يف خمتلف شؤون الدعوة

 .)1(اجلهات الرمسية ميثلها أمام الرأي العام وأمام

 :التالية طفيه الشرو  تتوفرويشرتط فيمن يرشح لعضوية املكتب أن 

 .ه فيها مدة ال تقل عن ثالث سنواتوأن عضويت ،التأسيسية اهليئةأن يكون من بني أعضاء  -

 .ية والعملية هلذه العضويةأن يكون مؤهال من النواحي اخللقية والعلم -

 ،م العضو على أن يكون حارسا ملبادئ اإلخوانيقس النتيجةوبعد إعالن  ،السري باالقرتاع االنتخابويتم 

 .)2(وإن خالفت رأيه ويبايع على ذلك ،منفذا لقرارات املكتب القانونية ،واثقا بقياد�م

 ،وأمينا للصندوق ،سكرتريا عاماو التأسيسية أيضا من بني اإلخوان التسعة القاهريني وكيال  اهليئةمث تنتخب 

العضو ألكثر من مرة وإذا خلى مكان  اختياروجيوز  ،يف oاية املدة االنتخابويتجدد  ،ومدة عضوية املكتب سنتان

 .ل حمله الذي يليه يف عدد األصواتح ،عضاءاألأحد 

ويتفرع عن هذا  القاهرة ومكانه يف عاصمة البالد ،من هذه األركان الثالثة يتكون املركز العام لإلخوان املسلمني

 : )3(العام املكاتب اإلدارية التالية املركز

 :المكاتب اإلدارية ·

اعترب كل إقليم إداري يف الدولة مكتبا إداريا ومعىن هذا أنه صار لإلخوان املسلمني يف كل عاصمة حملافظة 

وهو مبثابة املركز العام لإلخوان يف أحناء احملافظة فكل شعب احملافظة تابعة له وهو يشرف عليها  ،مكتب إداري

 .)4(ويصدر إليها التعليمات ويتابع تنفيذها

                                                           

 .223ص ،لمرجع السابقا ،1. جاإلخوان المسلمون أحداث صنعت التاریخمحمود، عبد الحلیم.  )1(
 .120،121ص ،لمرجع السابقا .شوقي زكي، محمد )2(
 .201ص ،لمرجع السابقا ،2ج .أوراق من تاریخ اإلخوان المسلمینجمعة أمین، عبد العزیز.  )3(
 .122ص، لمرجع نفسها .شوقي زكي، محمد)4(
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وإن  ،وخيتاره مكتب اإلرشاد العام ،عبة الرئيسيةحيث يتكون املكتب اإلداري من رئيس ويكون عادة من الش

عادة يشغلون هذه ري وسكرتريه وأمني صندوق ويكونون ووكيل املكتب اإلدا ،امل يكن رئيس شعبة أو عضو فيه

 ،أما بقية أعضاء جملس إدارة املكتب اإلداري فهم رؤساء املناطق يف دائرة املكتب ،املناصب يف الشعبة الرئيسية

 استشاريوزائر مكتب اإلرشاد ورأيه  ،النشاط يف املكتب اإلداري ومندوبو ،التأسيسية بنفس الدائرة اهليئةوأعضاء 

 .)1(وليس له حق التصويت

 :المنطقة  ·

 ،ويتكون جملس إدارة املنطقة من رئيس الشعبة الرئيسية يف املنطقة ورؤساء بقية الشعب الداخلية يف املنطقة

 .)2(أوجه النشاط يف الشعب الرئيسية ومندوبو ،وزائر املكتب اإلداري ،ر الشعبواوز 

 :الشعبة  ·

واألربعة ، (*)الشعبةأحدهم خيتاره املركز العام وهو رئيس  ،وجملس إدارة الشعبة يتكون من مخسة أشخاص

والرابع أمني صندوق  ،والثالث سكرتري ،منهما وكيلني اثنانالباقون تنتخبهم اجلمعية العمومية للشعبة على أن يكون 

سنة هاللية على  21لشعبة أن ال تقل سنه عن ويشرتط يف عضو جملس إدارة ا ،سريا االنتخابوعلى أن يكون 

 .)3(األقل

األنشطة اليت تصدرت  أولقرارات جملس الشورى الثالث من  ذتنفيبأنشطة خمتلفة منها  اإلخوانوتقوم شعب 

يف األماكن اليت مل يكن فيها جملس شورى  مت تكوين جمالس شورى مركزية يف كل منطقةحيث الشعب فيها،  أعمال

جان املختلفة اليت لم الذي اقره جملس الشورى، كما قامت بعمل البعمل مؤمترات إقليمية تابعة للتقسي مركزي وقامت

ت باالتصال جبريدة مقامت بعض الشعب بأنشطة أخرى مثل شعبة أبو تيج اليت قا اقر جملس الشورى لوائحها، كمأ

                                                           

 .221ص لمرجع السابق،ا، 1. جخاإلخوان المسلمون أحداث صنعت التاریمحمود، عبد الحلیم.  )1(
 .89، صالمرجع السابقشوقي زكي، محمد.  )2(

ما  هائممیزات عضو مجلس إدارة الشعبة أن یكون قد مضى على عضویته في الشعبة مدة عام على األقل ولم یعرف عنه في أثنامن (*) 

 .أنظر: حسین بن محسن بن على، جابروللمزید من التفاصیل سنة هاللیة.  21یتنافى من واجبات العضویة، وان ال تقل سنه على 

 .327، 326، صالمرجع السابق
 .123، صنفسهالمرجع شوقي زكي، محمد.  )3(



 جماعة اإلخوان المسلمون نشأتها وبنائها التنظيمي           :                                    الفصل األول

 

 
30 

ويشرتط يف عضو  ر اإلخوان يف تلك املنطقةالنادي اليت تصدر هناك وقامت اجلريدة بعد ذلك باملسامهة يف نشر فك

  )1(الشعبة ما يأيت:

 .ال يقل عمره عن مثانية عشر عاما أن -

 .بالشرف خملةأن يكون حسن السرية والسلوك ومل تصدر ضده أحكام  -

 .جباتهاامها فكرة اإلخوان ناهضا بو أن يكون ف -

 .بانتظاميدفعه للشعبة  اشهري اشرتاكاأن يفرض على نفسه  -

 .)2( ويبايع بيعتهمنييتعهد بالعمل بقانون اإلخوان املسلمأن  -

 :ةاألسر   ·

ن من مخسة تتكون منها مجاعة اإلخوان املسلمني وهي تتكو  اليتوهي اخللية الواحدة من جمموع اخلاليا 

شعبة حتتها ما يقارب  "2000"م 1948شعب هذه اجلماعة يف عام  توقد كانأشخاص على رأسهم نقيب، 

 "300"وأما عدد املناطق فكانت أكثر من  ،أما املكاتب اإلدارية فكانت على عدد حمافظات مصر ،املليون عضو

 هذا هو اهليكل اإلداري جلماعة اإلخوان املسلمني واإلشارة إىل بعض أهم أجزائه.ف ،منطقة يف مصر وحدها

 "اإلخوان المسلمينأيديولوجية جماعة "يف كتابه  "ريتشارد ميتشيل"وقد كتب يف ذلك اهليكل الدكتور 

والشعبة خاضعة  ، فاألسرة خاضعة للشعبة التابعة هلا،)3(بان هذا اهليكل اإلداري مستوحى من الشرع اإلسالمي ليؤكد

العام، ومكتب  اإلرشاد، واملكتب اإلداري خاضع ملكتب ، واملنطقة خاضعة للمكتب اإلداريتتبعها للمنطقة اليت

  .(*)العام الذي رمسته اهليئة التأسيسية اإلطارالعام خاضع للمرشد العام، وحركة املرشد العام تسري ضمن  اإلرشاد

 "الحسيني"مثله الدكتور  اعكسيا عن طريق هذا التسلسل كم أوويكون االتصال بني هذه الوحدات طرديا 

ضبط الوقت وذلك عند ربطه  إىلهمته ليصل اجلميع يف النهاية دي حركتها كل ترس فيها يقوم مبتؤ وهي  ،بالساعة

 .)4(مع والده وإصالحهاعبقرية حسن البنا يف التنظيم، وتعلمه لصناعة الساعات 

                                                           

 .401ص ،السابقالمرجع ، 1. جخاإلخوان المسلمون أحداث صنعت التاریمحمود، عبد الحلیم.  )1(
 .327، صالسابقالمرجع  .حسین بن محسن بن على، جابر )2(

 .123، صالمرجع السابقشوقي زكي، محمد.  )3(

(*)
وهذه الدقة والوضوح في النظام والتنظیم، هو ما ینبغي على كل جماعة من الجماعات اإلسالمیة، االهتمام به خاصة في هذا الوقت  

 .328، صنفسهالمرجع  .حسین بن محسن بن على، جابر الذي نظم فیه الكفر نفسه لیحول بین المسلمین وتحقیق أهدافهم. انظر:

 .328. صالمرجع نفسهحسن بن محسن بن علي جابر،  )4(
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  :خصائص دعوة اإلخوان المسلمين -1-4

ركة دينية وإصالحية يف هذا تمع على ما علمنا منذ أمد بعيد حلخصائص كثرية مل جت الدعوةهلذه  جتمعاوقد 

 :والوطن العريب البلد

فقد كانت شخصيته  ،ستاذ الشيخ حسن البنا رمحه اهللامنها شخصية الداعي األول وهو فضيلة األ - أ

جيمع بني  -رمحه اهللا-وقد كان كبريا م إعدادا  يفريدة يظهر من حياة صاحبها ونشأته أXا أعدت هلذا األمر العظ

والشخصية  ،والنشاط الدائم والعمل املتواصل إلعالئه واخلطابة الساحرة ،الفهم الواسع لإلسالم والغرية امللتهبة عليه

الفهم الدقيق واإليمان العميق والحب اجلذابة والنفوذ العميق يف نفوس أصحابه وإخوانه أو بلفظه هو نفسه "

 .)1(" وال بد للزعيم املسلم وقائد الدعوة الدينية أن جيمع بني هذه الصفاتالوثيق

فهي ال تقتصر من اإلسالم على جانب دون  ،ويف أهدافها مشول ،طبيعتها تكامل أXا دعوة يف  - ب

 ،فهمها يبدأ من تربية الفرد ،وكذلك فهي ليست حمدودة األهداف ،وال تضخم جانب على حساب آخر ،جانب

يف نظرها  فهو ،وكذلك فهي تفهم اإلسالم بشموله ،يف األرض إلعادة دين اهللا االنطالقمث  ،وينتهي بإقامة احلكم

ذلك النظام امللكي الشامل الذي جيب أن يهيمن على مجيع شؤون احلياة وكذلك يتمثل مشول دعوة اإلخوان يف 

 ،ركام عليها منم بنفض ماران كما ختاطب قلو|  ،فهي ختاطب عقوهلم باحلجة والفكر ،بالناس ودعوyم اتصاهلا

فيها من إميان فطري وصلة فطرية  كما ختاطب فطرyم مبا  ،وتعميق إحساسها باآلخرة ،وبتذكريها بر|ا وصفاته

 .)2(باإلسالم

العصري للحركات الدينية من قوة اإلميان وقوة العمل والعلم  جتتمعهلذه الدعوة ما قلما  جتمعا  - ت

شعبية عصرية عامة جيتمع فيها العامل الديين  دعوة الدعوة هذهمما جعل  ،والتجارة والصناعةوالتنظيم احلديث واألدب 

 ،مع الطبيب النظامي ،املسئولمع املوظف  ،مع املعلم الوقور ،مع العامل الصغري ،مع التاجر الكبري ،مع املثقف املدين

 .)3(مع السياسي احملنك جتمع بينهم رابطة اإلخوان وتربطهم شرعية الداعي الكبري ،مع احملامي الكبري

 

                                                           

، 02/11/2014، 15:00 ،{اخلط املباشر}."منذ خمسین عام أردت التحدث إلى اإلخوان" .الحسن ي، أبودو على الحسني الن )1(

www.daawainfo.net3، ص. 
 .83، صالمرجع السابق .یكن، فتحي )2(
 .3، صنفسهالمرجع  .علي الحسني الندوي، أبو الحسن )3(
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 .أن يقرتب الناس إىل ر3م عز وجل ألن األساس الذي تقوم عليه أهدافها ،ربانيةدعوة أ�ا  - ث

 .إخوة من أصل واحد حكمها الناس يفألن و الناس كافة أل�ا موجهة إىل   ،عامليةدعوة وأ�ا   - ج

أمجع ما توصف به أ�ا  املعاصرة أل�ا تنتسب إىل اإلسالم بل االجتاهاتأ�ا إسالمية وشاملة لكل   - ح

 .إسالمية

ماعة يقول مرشد اجلحيث  ،واألحزاب القائمة على غري اإلسالم ،حترير والئها من كل احلكومات  - خ

 :عند كالمه عن غايات مجاعته

وكلمة ال بد أن نقوهلا يف هذا املوقف هي أن اإلخوان املسلمني مل يرو يف حكومة من احلكومات من ينهض "

وكلمة ثانية أنه ليس أعمق يف اخلطأ من ظن بعض الناس أن اإلخوان املسلمني كانوا يف أي عهد من  ،العبء3ذا 

 .)1("أو عاملني على منهاج غري منهاجهم ،أو منفذين لغاية غري غايتهم ،عهود دعوgم مطية حلكومة من احلكومات

 الختالفأمر ضروري  الفرعياتأن اخلالف يف  العتقادهم ،البعد عن مواطن اخلالف الفقهي - د

فأما البعد عن مواطن الخالف الفقهي ": ويف هذا يقول املرشد ،العقول البشرية اليت هي الطريق إىل فهم النصوص

 .)2("أمر ضروري تالفرعيافألن اإلخوان يعتقدون أن الخالف في 

تامة لضراوة  ومعرفة ،وهي مجاعة عندها وضوح تام ألهدافها ووسائلها وإدراك تام ملا جيري حوهلا - ذ

  .ها أعداء اهللا ضد هذا الديناملعركة اليت خيوضو 

وهي تقدم اإلسالم للناس  ،إذ هلا منهج فكري تربوي جهادي ،الناحية العلمية من وهي مجاعة تؤثر - ر

 كونوا عمليين ال"ومن وصايا اإلمام الشهيد البنا لإلخوان  ،ترتجم األقوال إىل أعمال وسلوك ،يف صورة مناذج بشرية

 .)3(وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل ،قوما أهلمهم العمل ىلاهللا تعا يفإذا هد ،"دليينج

 ،فهمت اإلسالم حق الفهم ،وهي أول مجاعة قامت يف العامل اإلسالمي بعد سقوط اخلالفة - ز

وأعادت ثقة الناس بدينهم بعد  ،وأدركت خطورة األوضاع اليت متر 3ا األمة فواجهت التيارات املنحرفة وتصدت هلا

 . )4(ومل يكن هناك أي مربر لقيام أية مجاعة جديدة يف املنطقة منفصلة عن مجاعة اإلخوان ،بالغرب وحضارته االفتتان

                                                           

 .87، صالمرجع السابق. فتحي ،یكن )1(
 .120ص ،المرجع السابق ،1. جخاإلخوان المسلمون أحداث صنعت التاری محمود، عبد الحلیم.) 2(
 .229، صالمرجع السابق. مجموعة رسائل اإلمام الشهیدالبنا، حسن.  )3(
 .86، صنفسهالمرجع یكن، فتحي.  )4(
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محاية عظيمة ومتاسكا  خبالدعوة ورد الفعل ضد التحلل والتفس واالشتغاللقد بعثت تربية الداعي  - س

 أثبتواشبابنا  -كما قال زعيم من زعماء اإلخوان-" الرخو الرقيقعجيبا يف نفوس الدعاة وجعلت من الشعب "

االعتقال يف عهد  موعصاميتهبطولتهم يف حرب فلسطني وجددوا ذكريات تاريخ اجلهاد اإلسالمي وأثبتوا رجولتهم 

 والتعذيب. واحملن

قال عنهم الدكتور  حىت ،فقد كانت الدعوة تنتشر بسرعة هائلة تشاراالنومن خصائصها سرعة  - ش

ويبلغ عدد األعضاء  العاملين المسلحين أكثر من مليون هذا على الرغم من أن أكثر " :إسحاق الحسيني

 .)1("اإلخوان يفضلون العمل بدون ظهور

 إىلنقلة هائلة وواسعة، ونقلت الدعوة من موقف الدفاع نقلت التفكري اإلسالمي  هي اجلماعة اليت - ص

باإلسالم تدسسا ولن نربت على  إليهملن نتدسس : "األمرعن هذا  سيد قطبموقف اهلجوم، ويقول الشهيد 

نتم فيها خبث واهللا أشهواتهم وتصوراتهم المنحرفة سنكون معهم صرحاء غاية الصراحة، هذه الجاهلية التي 

 .)2("يرفعكم... أنيطيبكم، هذه الحياة التي تحيونها دون، واهللا يريد  أنيريد 

دعوة  نأالبعد عن اهليئات واألحزاب ملا بني هذه األحزاب من تنافر وتناحر والعتقاد اجلماعة  - ض

 .)3(وصار هللا خالصا تالءايعمل هلا إال من جترد من كل الو  نه ال ينهض kا والأوال تفرق، و  عامة جتمعاإلسالم 

يقول يف  إذالشهيد حسن البنا،  اإلماماملسلمني قبسة من قبسات  اإلخوانخنتم به خصائص دعوة  ما وأمجل

 ":المسلمين تضم كل المعاني اإلصالحية اإلخوانة ر فكحتت عنوان " سامرسالة املؤمتر اخل

شملت فكرتهم كل نواحي  أنالمسلمين  اإلخوانعند  لإلسالمهذا الفهم الشامل  نتيجةكان من "

كل مصلح مخلص غيور   وأصبح، وتمثلت فيها كل عناصر غيرها من الفكر اإلصالحي، األمةاإلصالح في 

 .)4("محبي اإلصالح الذين عرفوها وفهموا مراميها آمال، والتقت عندها أمنيتهيجد فيها 

 

                                                           

 .349ص ،المرجع السابقوي، أبو الحسن. دعلى الحسیني الن )1(
 .87، صالمرجع السابق. فتحي ،یكن )2(

 .349ص ،نفسهالمرجع وي، أبو الحسن. دعلى الحسیني الن )3(

 .87، صنفسهالمرجع . فتحي ،یكن )4(
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 :أهدافهان الدعوة عند اإلخوان المسلمين و أركا -1-5

 :عند اإلخوان المسلمينكان الدعوة أر  -1-5-1

 :ثالثةيف أركان  املسلمنيتتلخص أركان دعوة اإلخوان 

 العلم. -

 الرتبية. -

 .)1(يف سيبل اهللا اجلهاد -

وأنني ال  ،في خصومة مع أبناء الطرق األخرى إني ال أريد الخوض"بقوله:  ركة ذلك مؤسس احلبنيكما 

ولكني حاولت  ،من المسلمين وال في ناحية من نواحي اإلصالح رالدعوة محصورة في نف نأريد أن تكو 

 .)2("وهي أركان الدعوة اإلسالمية الجامعة ،والجهاد والتربيةجاهدا أن تكون دعوة عامة قوامها العلم 

الخطوط المتوازية "شرح والتبيني يف كتاب املدخل حتت عنوان بال سعيد حوىوتناول هذه األركان الشيخ 

 :تلخص فيما يلت "الثالثة

 العملي أو النظري أو الفطري. وانب الثقافة اإلسالمية وأصوهلا تبقى الشخصية معرضة للزللجبفبدون علم  -

 .رادة وجه اهللا تعاىل وطلب مرضاتهوهو إ ،بدون الرتبية ال يتحقق املراد األول للدعوةو  -

 .اد ال يتحقق هدف من أهداف الدعوةوبدون اجله -

األركان الثالثة يكون التكامل يف الدعوة على كل مستوى وجعل الوسيلة إىل حتقيق هذه  هذه وباجتماع

 :)3(األركان يف اجلماعة فيما يلي

 نظام احللقات لتحقيق ركن العلم. -

 .أسر التكوين لتحقيق ركن الرتبية نظام -

                                                           

 .12، ص2006، الجزائر: دار قرطبة، 1. طفكر الحركة وحركة الفكرصدیق، شافیة.  )1(
 .78ص ،المرجع السابق .مجموعة رسائل اإلمام الشهید حسن البناالبنا، حسن.  )2(
 .350، صالمرجع السابق .بن محسن بن على جابر، حسین )3(
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 .)1(نظام أسر العمل لتحقيق اجلهاد -

قق الدعوة مبوجب ركنها األول، ومبوجبه حتقق اجلماعة من خالله نشر اإلسالم من غري حينظام احللقات وهو 

يف طريق كثري من الفوائد، من حيث الكسب  أفرادهاتطلق اجلماعة من خالله طاقات  حيثحذر وال خوف، 

ي يفتح أبواب الولوج يف وهو الذ ،الصاحلالعام  الرأي إلجيادوسائل اجلماعة أيضا  نالكامل للثقافة اإلسالمية، وهو م

 اجلماعة. إىلالدعوة واالنضمام 

، وهو خط الرتبية الذي ميثل اجلماعةالركن الثاين من األركان يف  إىلسر التكوين فهو ميثل الوسيلة أنظام  أما

سر التكوين يف اجلماعة أنظام احللقات ميثل الربط العام يف اجلماعة ونضام  نأفهمنا  وإذاالربط اخلاص يف اجلماعة، 

طاقات  إطالقمهمته  "سر العمل"أ ومهمته الرتبية على العضوية داخل اجلماعة، ونظام "سر التكوين"أنوعان: نظام 

، وبالنسبة لنظام اسر العمل وهو النظام الذي حيقق للجماعة ركنها العضو يف العمل اليومي املتواصل لتحقيق اإلسالم

   .)2("جهاد سياسي، ومالي، وتعليمي، ولساني، وباليدد قسم إىل مخسة أنواع: "الثالث الذي هو اجلهاد وق

ورفع أعالمها ألoا احلديث هذه هي أركان الدعوة اإلسالمية اجلامعة اليت شيد اإلمام البنا معاملها يف العصر 

َواللَُّه يـَْعَلُم  ◌ۗ ِإالَّ اللَُّه َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبَك َولِْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت  فَاْعَلْم أَنَُّه َال إِلَٰهَ " :قولة تعاىللهي أركان رسالة الوحي 

 أعلى مراتبإىل  االرتقاءق اخللق وأناط xم لىل خاواهللا سبحانه وتع ،سورة محمد 19اآلية  "ُمتَـَقلََّبُكْم َوَمثْـَواُكمْ 

َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ " :حتصيال للخالفة اليت جعلها عنوانا لعمارة األرض بأمجع أوصاف العبودية لقوله تعاىل ،الكمال

 .سورة الذاريات 56اآلية  "َواِإلنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ 

 استعداداتعلى  مناوهذا اإلنسان قد  ،"اإلنسان"إمنا تكون بصناعة املكني  "املكان"وعنوان عمارة األرض 

يِن َحِنيًفا " :بعقل وقلب وجسد وروح ونفس لقوله تعاىل ومتفاوتةخمتلفة  اتئوxي ِفْطَرَت اللَِّه الَِّيت  ۚ◌ فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

َها  يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعلَ َفَطَر النَّاَس َعَليـْ  .سورة الروم 30اآلية "◌ۚ  ُمونَ ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّ

 .)3(اجلهاد) هلا حقائق ومعان ومظاهر ،الرتبية ،فهذه األركان اجلامعة (العلم

 

                                                           

 .103ص ،المرجع السابق .مجموعة رسائل اإلمام الشهید حسن البنا .البنا، حسن )1(
 .387، صالسابقالمرجع  .بن محسن بن على جابر، حسین  )2(
 .104، 103، صالمرجع نفسه .البنا، حسن )3(
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 :عند اإلخوان المسلمين الدعوةأهداف  1-5-1

 :يلي فيماكما رسم مؤسس احلركة هلا مجلة من األهداف ميكن إجيازها 

 ويف خلقه وعاطفته ويف عمله وتصرفه. ،إعداد الرجل املسلم يف تفكريه وعقيدته -1

 إعداد البيت املسلم يف تفكريه وعقيدته ويف خلقه وعاطفته ويف عمله وتصرفه. -2

 .وذلك بنشر اخلري وحماربة الرذائل ،إعداد الشعب املسلم -3

 .)1(حترير الوطن بتخليصه من االحتالل -4

 إصالح احلكومة حىت تكون إسالمية حبق. -5

 بتحرير أوطاoا وإحياء جمدها. ،اإلسالمية إعادة الكيان الدويل لألمة -6

 حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا. ،نشر دعوة اإلسالم يف ربوعهبأستاذية العامل  -7

فرد من هؤالء األفراد أن يبين كل واحد منهم البيت كل فهدف اجلماعة األول بناء الفرد املسلم مث تطلب من  

ن اجلماعة قد سارت يف هدفها الثالث، وهو بناء ا}تمع املسلم وعندما يصبح املسلم، وبتوافر األسر اإلسالمية تكو 

ا}تمع مسلما يدرك واجبه حنو وطنه وواجبه حنو أمته وواجبه حنو البشرية كافة، فبقدر هذا اإلدراك هلذه الواجبات 

نها إىل الثاين وهكذا ولو طالت تكون اجلماعة سائرة يف أهدافها السبعة املذكورة سابقا، يف تدرج سليم يوصل األول م

 .)2(طريقها

وإصالح  ،توجيه قوى األمة السياسية يف وجهة واحدة وصف واحد كذلكأبرز أهداف مجاعة اإلخوان   ومن

واإلكثار من فرق الشباب وإهلاب  ،وتقوية القوات املسلحة ،القانون حىت يتفق والتشريع اإلسالمي يف كل فروعه

متهيدا للتفكري العلمي يف  ،وتقوية الروابط بني األقطار اإلسالمية والعربية ،محاسهم على أسس من اجلهاد اإلسالمي

ووضع  ،اآلداب العامة احرتامفضال عن إصالح قطاع التعليم والعمل على نشر ثقافة  ،)3(اإلسالمية اخلالفةشأن 

وتشجيع املشروعات  ،وتشديد العقوبات على اجلرائم األدبية ،لك الشأنذإرشادات معززة حلماية القانون يف 

 .)4(ل العاطلني من املواطنني فيهايوتشغ ،االقتصادية

                                                           

 .176، صالمرجع السابق .بوراس، یوسف )1(
 .355، صالمرجع السابق .حسین بن محسن بن على، جابر )2(

، 1، عد: 11مج:  ". مجلة أبحاث التربیة األساسیة ". مفهوم العنف عند الحركات اإلسالمیة .علي ،وجیه عفدوو  یوسف ،بشار حسن )3(

 .553ص ،2011جامعة الموصل،  الموصل:
 .89ص ،مرجع السابقال .مجموعة رسائل اإلمام الشهید حسن البنا .البنا، حسن )4(
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سيما الدستور  ،يتأثر باألهداف السياسية املرتبطة باملسائل الوطنية ملاإلخوان وهناك من يرى أن تكوين 
 ،لتيار التغريب ضةياسية السلفية املعار سبل تأثرت باألهداف الدينية ال ،النظام السياسي القائم ةأو معارض واالستقالل

فلم يكن لإلخوان املسلمني  ،أما فيما خيص بفكرة العنف كوسيلة من وسائل الالسلمية يف الوصول إىل السلطة
 .)1(االحتاداتدعاية والنشر يف اجلرائد وتكوين منظم به فكان ينوي العمل بسالم من خالل ال اهتمام

تصاعد  عدوب ،وقد أكدت اجلماعة على لسان مؤسسها بأنه ليس يف منهجهم استخدام مفاهيم العنف والثورة
على  التأكيدولكنه يف كل احلاالت كان دائما  من باب الشر جيب أن يغلق بكل شدة واالغتيالأحداث العنف 

 .)2(واجلهاد األجنيب وحترير البالد بالكفاح املسلح االحتاللمواجهة 

الوقوف يف وجه املوجة الطاغية من مدنية املادة وحضارة املتع والشهوات، اليت  إىلوmدف اجلماعة كذلك 
 أنوارن، وحرمت العامل من آوهداية القر صلى اهللا عليه وسلم  النبي عن زعامة فأبعدmاجرفت الشعوب اإلسالمية، 

يقول مؤسسها وليس هذا فقط بل من بالئها قومنا  أويرب  أرضناتنحسر عن  حىتتقدمه مئات السنني  وأخرتهديها، 
، وسنغزوها في عقر دارها حتى يهتف العالم كله باسم النبي صلى اهللا عليه أرضهافي  سنالحقهاحسن البنا: "

تحقق ي، وحينئذ س"على سطح األرضظل اإلسالم الوارف  وينتشرن آوسلم، وتوقن الدنيا كلها بتعاليم القر 
 ۚ◌  لِلَِّه اْألَْمُر ِمن قـَْبُل َوِمن بـَْعدُ  ۗ◌  ِيف ِبْضِع ِسِننيَ للمسلم ما ينشده فال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا لقوله تعاىل: "

 .)3(سورة الروم 04 اآلية" َويـَْوَمِئٍذ يـَْفرَُح اْلُمْؤِمُنونَ 

ونشر الدعوة اإلسالمية  شاط والعمل السياسياملسلمني تاريخ طويل من الن اإلخوانجلماعة  نأمما تقدم يتبني 
ترمجة مبادئها املتمثلة بإقامة حكومة إسالمية وخالفة إسالمية، والقضاء على مظاهر التخلف  إىلوتعاليمها، والسعي 

 .)4(اصوالعادات والتقاليد البالية يف ا�تمع املصري من خالل تطبيق شرع اهللا، وفق فهمها اخل

 

  

                                                           

منشورة: الموصل: جامعة  . أطروحة دكتوراه1991-1945الحركات اإلسالمیة المعاصرة في المشرق العربي . بشار حسن، یوسف )1(

 .100، ص2005الموصل، 
 .138، صالمرجع السابق، 1. جأوراق من تاریخ اإلخوان المسلمین .جمعة أمین، عبد العزیز  )2(
 .191ص، المرجع السابق .مجموعة رسائل اإلمام الشهید حسن البنا .البنا، حسن )3(
 .553، صالمرجع السابق  .علي ،وجیه عفدوو  یوسف ،بشار حسن )4(
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 :مبادئ اإلخوان في الدين والسياسة -1-6

تعرف السلطة بالقدرة على فرض إرادة ما على إرادة أخرى والعمل على إرادة الدولة بكل جوانبها االجتماعية 

والسلطة ضرورة وطبيعة اجتماعية وهي إن مل تكن جزئا من اإلسالم فهي وظيفة  ،)1( واالقتصاديةوالسياسية والقانونية 

والقائمون عليها موظفون عند األمة وهي  ،وعرفها العلماء بأKا وظيفة اجتماعية حلراسة الدين والدنيا ،أساسية لقيامه

سالمية اليت تشمل املشروعية العليا هلذا االعتبار ال ختتلف عن الدميقراطية املعاصرة إال من حيث سيادة الشريعة اإل

 .)2(للقائم على احلكم

كانت املواقف السياسية املهنية اليت تعرضت هلا األمة اإلسالمية مثل سقوط اخلالفة وإقامة الدولة على أساس 

 ،ةبأيدي الدول الغربي واجتماعياوسقوطها عسكريا وسياسيا  ،مناهضة الشريعة اإلسالمية وجتزئة العامل اإلسالمي

 ،مقدمة أهدافها إقامة حكم اإلسالميف جتعل  املوالية للغرب حافزا لقيام اجلماعات اإلسالمية بأن األنظمةوظهور 

 .)3(اجلماعات اإلسالمية اهتماماتوبالتايل فقد أصبحت السياسة يف مقدمة 

دين تتحول فيه متغريات  فاملفاهيم السياسية اإلسالمية ينبغي إعادة النظر فيها حىت ال يتم حتويل اإلسالم إىل

إىل والبديل الذي نتصوره يف عالقة الدين بالسياسة هو أن يتحول الدين إىل معني  ،الواقع البشري إىل قضايا شرعية

أي أن  ،تلقائيا وعفويا استصحابا ،القيم يف املمارسة السياسية ههذ استصحابحبيث يتم  ،القيم الروحية والفكرية

وهنا سنتجاوز خطر الفصل بني  ،ومجاعية معيشة بدل أن يكون إيديولوجيا للتحريك السياسييصري الدين جتربة فردية 

 الدين والسياسة واملؤدي إىل العلمنة السطحية.

من ظن أن : ")4(ومن ذلك قول زعيم احلركة حسن البنا ،يف الدين والسياسة املسلمنيوعن مبادئ اإلخوان 

م لفقد ظلم نفسه وظ ،اسة ليست من مباحثهيأو أن الس ،يعرف السياسةال  - أو بعبارة أدق اإلسالم -الدين 

 .)5("بهذا اإلسالم هعلم

                                                           

 .13، ص1987: دار الفكر، ، بیروت2. طوالسلطة دراسة في الفكر السیاسي العربي اإلسالمياألمة والجماعة  .السید، رضوان )1(
 .30، ص2002: مركز دراسات األمة، انعم .إبراهیم ،غرایبةتر:  .الحریات العامة في الدولة اإلسالمیة .الغنوشي، راشد) 2(
، عد: 15مج:  ."مجلة التربیة والعلم " .محمد أنور الساداتالجماعات اإلسالمیة في مصر في عهد الرئیس  .بسار حسن، یوسف )3(

 .67ص، 2008جامعة الموصل،  الموصل: ،02
 .177، صالمرجع السابق .یوسف ،بوراس )4(
، 1994م: دار البیروني،  ، د1ط .رفي الفكر العربي الحدیث والمعاص الصراع بین التیار الدیني العلماني. كامل طاهر، محمد )5(

 .374ص
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فمن خالل أهداف احلركة ومسارها نستشف أن مبادئ السياسة لديهم تعتمد على القرآن والسنة كمنطلقات 

يكون من أقدس هذه  اكم  شرعية هلذه السياسة، ترسم هلا مبادئها، ووسائلها وحتدد هلا أهدافها، وطرق تنفيذها،

الوسائل هو اجلهاد أو القتال ضد الكفرة واالستعمار، وهو ما جسدوه يف مشاركتهم بكتائب خاصة يف حرب 

)1(1948فلسطني سنة 
 . 

 ،من أشد الثائرين على النص الذي يتصدر دائما قوانني اجلمعيات اإلسالمية ،البناحسن وهلذا كان األستاذ 

وسياسة  ،ووطن وجنسية ،إن اإلسالم عقيدة وعبادة": ن السياسية وكان يقولو وهو أن اجلمعية ال تتعرض للشؤ 

ومن لم يهتم بأمر المسلمين  ،مسلم مطالب بحكم إسالمه أن يعتني بشؤون أمتهكل وإن   ،وثقافة وقانون ،قوية

ومهتما Xا غيور  ،عيد النظر يف شؤون أمتهيكان سياسيا   إذا" ويذكر البنا بأن املسلم لن يتم إسالمه إال فليس منهم

بشؤون أمتها السياسية وإال كانت هي نفسها  االهتماموأن على كل مجعية إسالمية أن تضع يف رأس برناجمها  ،عليها

 .)2(حتتاج إىل أن تفهم اإلسالم

أن طريقته يف اختيار الوالة ويف شغل املناصب العامة هي  ،ولعل أبلغ دليل على أن اإلسالم دين وسياسة

ة والقيام مبهام املنصب يطريقة ممعنة يف الواقعية وجعل أساس االختيار هو الكفاءة وحدها واملقدرة على حتمل التبع

 .)3(دون أي اعتبار آخر

فيه كانوا حيكمون وله كانوا جياهدون وعلى  ،فهموا اإلسالم معىن غري هذا فأسالفنا رضوان اهللا عليهم ما

ويف حدوده كانوا يسريون يف كل شأن من شؤون احلياة الدنيا العملية قبل شؤون اآلخرة  ،تعاملونيقواعده كانوا 

 .)4("لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب اهللا: "ورحم اهللا اخلليفة األول إذ يقول ،الروحية

 ،في ورائها أهدافا سياسةاإلخوان املسلمني بأzا بدأت بأهداف دينية أخالقية ختيتهم حركة من لكن هناك 

املؤمترات الثالثة  واستمر نشاط اإلخوان يف هذا اإلطار من األهداف الدينية األخالقية حوايل عشر سنوات حىت أن

                                                           

 .177، صالمرجع السابق .بوراس، یوسف )1(

 .159ص ،المرجع السابق .مجموعة رسائل اإلمام الشهید حسن البنا .البنا، حسن )2(
 .61، ص. المرجع السابقشوقي زكي، محمد )3(
 .159ص، المرجع نفسه .مجموعة رسائل اإلمام الشهید حسن البنا. البنا، حسن )4(
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إىل غاية ما قبل  االستعمارمن مل تتعرض ال للقضية الوطنية وال لتحديد موقف  1935-34-33 األوىل سنوات

 .)1(احلرب العاملية الثانية

كتهم أعزاهم ذلك بالولوج إىل ميدان السياسة واستدلوا على ذلك ببعض و فلما زاد أنصارهم وقويت ش

إن هذه الجمعية ال تتعرض للسياسة وال الشبهات منها ما جاء يف القانون األساسي لإلخوان املسلمني: " 

" وهي  فهي لإلسالم والمسلمين في كل زمان ومكان ،صلة لها بفريق معينوال للخالفات الحزبية أو الدينية 

 .)2(املادة الثالثة يف قانون  شعبة شرباخيت

حىت ال يلفت  ،يف بدايتها ببعض املظاهر الصوفية دعوتها قام به اإلمام الشهيد من تغليف مذلك  إىلأضف 

السيما أن الدعوة نشأت كما تعرف مبدينة  ،نظر اإلجنليز و األجانب إىل تلك الدعوة فيقوموا بوأدها يف مهدها

 .)3(اإلمساعيلية اليت كانت ختضع لألجانب خضوعا كامال يف كل مظاهر احلياة

 إىلرق بني الدين والسياسة وهي كما قلنا دعت منذ البداية واحلقيقة أن دعوة اإلخوان منذ بدأت مل تف

طة خلوتأخري دخول املعرتك السياسي طبقا  االجتماعيمع الرتكيز على جوانب اإلصالح  ،اإلسالم مبفهومه الشامل

 .)4(وليس لغياب البعد السياسي عن دعوة اإلخوان املسلمني ،مرسومة ومقررة

بعد هذا التحديد العام لمعنى اإلسالم الشامل حسن البنا قوله: " اإلمامعلى لسان ذكره وخنلص مما سبق 

كان   إذا إال إسالمهتم ياجهر في صراحة بان المسلم لن  أن ستطيعأولمعنى السياسة المجردة عن الحزبية، 

التجريد هذا التحديد و  أنأقول  أنستطيع كذلك أو  ،، مهتما بها غيورا عليهاأمته نسياسيا، يعيد النظر في شؤو 

السياسية  أمتهابشؤون  االهتمامبرنامجها  رأستضع في  أنن على كل جمعية إسالمية أيقره اإلسالم، و  ال أمر

 .)5("تفهم معنى اإلسالم أن إلىكانت تحتاج هي نفسها   وإال

  

                                                           

، 1999: الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، القاهرة1ط .رور التطرف الدیني واإلرهاب في مصوجذ اإلخوان المسلمون .السید، یوسف )1(

 .149ص
 .157ص ،السابق صدرالم .مذكرات الدعوة والداعیة .البنا، حسن )2(
 .297ص ،السابق صدرالم .مجموعة رسائل اإلمام الشهید حسن البنا .البنا، حسن )3(
 .28ص ،المرجع السابق ،2ج .أوراق من تاریخ اإلخوان المسلمین .جمعة أمین، عبد العزیز )4(
 .159ص، نفسه صدرالم .مجموعة رسائل اإلمام الشهید حسن البنا .البنا، حسن )5(
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اإلسالمية من خالل ما تعرضنا له يف هذا الفصل توصلنا إىل أن مجاعة اإلخوان املسلمني تعد أوىل احلركات 

تسعى إىل الدعوة لإلسالم وبناء األمة إذ  ،املنظمة إذ أصبح هلا انتشار واسع يف كثري من الدول سيما العربية منها

واملبادئ  فوإقامة الدولة اإلسالمية وحماربة كل أشكال التخل ،وإحداث النهضة يف اPتمع وفق منظورها اإلسالمي

 مي.ترى أZا تتعارض مع الشرع اإلسال اليت

وخلف هذه احلركة العريقة التاريخ وقف اإلمام الشهيد حسن البنا منوذجا فريدا على دروب اPددين لألمة 

على امتداد حياته القصرية واليت أZتها رصاصات الغدر اليت وجهت  ،سسا ومعلما ومرشدا هلذه احلركةؤ اإلسالمية م

املتدهورة اليت يعيشها  الظروفحيث أسس البنا هذه اجلماعة يف ظل  ،لصدر الشهيد األعزل وسط شوارع القاهرة

ولكنها   ،مواجهة التبشري فقط أوألخالقي يف األمة فحسب ا االZيارفجاءت اجلماعة يف أواZا ال لرد  ،اPتمع املصري

ورفع رايته من جديد ضد كل مستكرب أو مستعمر غاصب  ،كانت استجابة إليقاظ روح اجلهاد وتربية األمة عليها

 أذل العباد وسرق خريات األمة.

حيث تتلخص أركاZا يف العلم والرتبية واجلهاد وباجتماع  وأهداف أركاناملسلمني  اإلخوانوقد كان لدعوة 

 األمةتمثلة يف توجيه قوى اجلماعة، وامل أهدافوحتقيق  مستوىهذه األركان الثالثة يكون التكامل يف الدعوة على كل 

ين والسياسة وعدم التفريق بينهما، فاإلسالم  اإلسالمية يف وجهة واحدة وصف واحد وحماولة تقريب الفهم بني الد

كما يقول اإلمام حسن البنا عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، وسياسة وقوة وثقافة وقانون ومن مث فان دعوة اإلخوان مل 

وهي كما قلنا دعت منذ البداية إىل اإلسالم مبفهومه الشامل مع الرتكيز على جوانب  تفرق بني الدين والسياسة

 اإلصالح وتأخري دخول املعرتك السياسي. 
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الثقافية والعسكرية اليت سامهت يف و سنركز حبثنا يف هذا الفصل على بعض العناصر السياسية واالجتماعية 

ولني إعطاء الصورة احلقيقية لشخصية مجال عبد الناصر، إذ ا، حم1952تكوين وعي عبد الناصر القومي قبل 

 1952سنحاول أوال إعطاء حملة سريعة عن مولد ونشأة مجال عبد الناصر يف ظل تطور الوعي القومي يف مصر قبل 

مث ننتقل وبروز اجتاه أو تيار عرويب يف احلياة السياسية املصرية يف الفرتة اليت نشأ فيها عبد الناصر وبلغ سن الرشد  

ثانيا إىل حتديد مدى تأثري حياته االجتماعية والعائلية على تكون شخصيته الفردية، وثالثا سوف حندد مدى تأثري 

بعض العوامل السياسية من أحداث ونضاالت على تكون وعيه القومي، وأخريا ندرس مدى تأثري القراءات 

ة، ويف الكلية احلربية وتأثري الشخصيات التارخيية اليت احتك jا لثانوياوالدراسات اليت قام jا عبد الناصر يف املرحلة 

j ا على املستوى الداخلي واخلارجييف تكون وعيه القومي، إضافة إىل أهم األعمال اليت قام. 

ولن نتوسع كثريا يف هذا الفصل ألن دراستنا ال تتناول بشكل أساسي العوامل اخلارجية (اجتماعية، سياسية، 

قافية) اليت أسهمت يف تكوين أيديولوجية عبد الناصر وإمنا نركز على مدى العالقة القائمة بينه وبني اإلخوان تارخيية، ث

 .إىل ما جاء يف املصادر واملراجع املسلمني باالستناد
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 : مولده و نشأته -2-1

، )1(مركز أسيوطمولد عبد الناصر حسني والد مجال عبد الناصر يف قرية بين مر من أعمال  1888شهد عام 

وكانت أسرته من طبقة صغار املالك اليت تكسب قوEا من فالحة األرض، تعلم عبد الناصر حسني القراءة والكتابة 

الدراسة  متامإعلى شهادة  1913يف كّتاب بين مر مث انتظم يف مدرسة أسيوط القبطية ليحصل منها يف سنة 

بكرمية  1917ه يف مكتب بريد باكوس باإلسكندرية حيث اقرتن يف عام الربيد اليت عينت ةاالبتدائية، مث التحق مبصلح

 .)2(بشارع الدكة قنوايت يف حي باكوس 18التاجر حممد محاد وأقام يف املنزل رقم 

، وذلك )3(ولد مجال عبد الناصر يف مقاطعة أسيوط من سعيد مصر 1918ويف اخلامس عشر من يناير سنة 

اليت هزت مصر وحركت وجدان املصريني وأهلبت مشاعر الثورة والوطنية يف قلوmم وبعث  1919قبيل أحداث ثورة 

القرية أن العرب قد  اسمروح املقاومة ضد املستعمرين، إنه ابن ألسرة من قرية بين مر بالقرب من أسيوط ويبدو من 

الفالحني حيث ميتلكون بعض األفدنة من األرض، أما والده فبعد  عاشوا يف املنطقة مئات السنني فأجداده كانوا من

أن تلقى تعليمه يف املدرسة القرآنية اخلاصة بالقرية قد استطاع أن حيقق أمنية عامة بالريف وهي أن يصبح موظفا 

 .)4(باحلكومة

ي تضع ) وه1926أبريل  02هـ/1344رمضان  18ومل يكد يبلغ الثامنة من عمره حىت توفيت أمه يف (

" مصطفى عناياتالد عبد الناصر من السيدة "ليتزوج و  "عزة العرب" و"الليثي" بعد إخوته "شوقيمولودها الرابع "

أن مت نقله إىل القاهرة ليصبح مأمورا للربيد يف حي اخلرنفش بني ، مث ما لبث 1933نة السويس وذلك سنة يف مدي

اليهود املصريني، فانتقل مجال مع إخوته للعيش مع أبيهم بعد أن  حدأاألزبكية والعباسية، حيث استأجر بيتا ميتلكه 

وكان عمه  مت نقل عمه خليل إىل إحدى القرى باحمللة الكربى ويف ذلك الوقت كان طالبا يف الصف األول الثانوي

أخيه أبوته  ، ولكنه مل يرزق بأبناء فوجد يف أبناءة" الذي يعمل موظفا باألوقاف يف القاهرة متزوجا منذ فرت خليل"

 .)5(أمهم ةاملفتقدة فأخذهم معه إىل القاهرة بعد وفا

                                                           

 .11، ص2001: فلمنج للطباعة، اإلسكندریة .الدیمقراطیةعبد الناصر وأزمة  .السید، عاطف )1(
 .74، ص2002: دار أسامة للنشر والتوزیع، ، عمان1. طموسوعة القادة السیاسیین عرب وأجانبأبو عیشة، عبد الفتاح.  )2(
 .195، ص2010: دار األهلیة للنشر والتوزیع، ، األردن1. طأعظم شخصیات التاریخالحسن، عیسى.  )3(
 .364، ص2008: دار األهلیة للنشر والتوزیع، ، عمان1. طأعظم الشخصیات في التاریخجبران، عیسى.  )4(
 .196، صالمرجع نفسهالحسن، عیسى.  )5(
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فيها السنة الثالثة االبتدائية يف  ىئية اليت قضى 1ا ثالث سنوات أ-وقد أحلقه عمه مبدرسة النحاسني االبتدا

، ويروى أن مجال عبد الناصر وهو يف الثامنة من عمره كان أطول قامة من رفاقه، قوي البنية 1928صيف عام 

 .)1(يتحلى بالرزانة ويأنس بالوحدة كثريا ويشرد باله أحيانا

قل إىل تناعاد مجال إىل اإلسكندرية حيث حلق به والده الذي  1930 -1929ويف خالل السنة الدراسية 

مرة أخرى، وعاد مجال إىل املنزل العائلي أين وجد زوجة أبيه اجلديدة اليت أجنبت بعد ذلك مثانية أوالد، وتلك   كهنا

 سارت يف شوارع اإلسكندرية وتعرض لضربات رجال شرتك فيها مجال يف املظاهرات الصاخبة اليتاكانت الفرتة اليت 

 .)2(الشرطة

ومنذ ذلك احلني بدأ اشتغاله بالسياسة وقد كلفه ذلك تأخره عن تأدية امتحان آخر العام وذلك مبدرسة رأس 

رياسة الوزارة يف  (*)التني الثانوية، ويف هذه األوقات تفاقمت األوضاع السياسية يف مصر بعد أن توىل إمساعيل صدقي

وخرج  1930الذي استبدل به دستور  1923ستصدر أمرا حبل الربملان وتعطيل دستور احيث  19/06/1930

 .)3(م إليها مجال عبد الناصرضالشباب يف مظاهرات طالب اخرتقت شوارع القاهرة واإلسكندرية، حيث ان

اليت كان يشارك فيها كل عام مع رفاقه، لالحتجاج ويؤرخ لنا عبد الناصر بدايات وعيه العريب بدءاً باملظاهرات 

أذكر في ما يتعلق بنفسي إن طالئع الوعي العربي بدأت  نوأ" :ور كما جاء يف كتاب فلسفه الثورةعلى وعد بلف

تتسلل إلى تفكيري وأن طالب في المدرسة الثانوية أخرج مع زمالئي في إضراب عام في الثاني من شهر 

نوفمبر من كل سنة احتجاجا على وعد بلفور الذي منحته بريطانيا لليهود ومنحتهم به وطنا قوميا في فلسطين، 

  .)4("أصحابه الشرعيين اغتصبته ظلما من

                                                           

 .35، ص1960: دار المعارف، القاهرة .جمال عبد الناصر وصحبه .جورج، فوشیه )1(
 ، ، تر: نشاطيكمال ،تق: جنبالط. الفالوجة حتى االستقالة المستحیلةجمال عبد الناصر من حصار  .جاك، رومال وماري، لورا )2(

 .47، ص1979: دار اآلداب، ، بیروت5ریمون، ط
والده أحمد شكري باشا من كبار رجال الحكومة في عهد إسماعیل توفیق، أشتغل كاتبا للنیابة ثم  1870ولد في  إسماعیل صدقي: (*)

البارود والمحلة وطنطة ثم رئیسا للنیابة باإلسكندریة عمل بمجلس بلدي اإلسكندریة حتى أصبح سكرتیر عام بها كذلك  مساعدا في إیتاي

وقد  1930إلى أن تولى رئاسة الوزارة أول مرة  1914، اختیر ناظرا للزراعة في فبرایر 1908تولى منصب سكرتیر عام وزارة الخارجیة 

مركز الدراسات السیاسیة  :. األهرام1853-1878تاریخ الوزارات المصریة . یونان، لبیب : رزقأنظرلى هذا المنصب أكثر من مرة. تو 

 .353، ص1975باألهرام،  واالستراتیجیة
 . 12، صالمرجع السابق. عاطف ،السید) 3(
 .42، ص1953: وزارة اإلعالم، . القاهرةفلسفة الثورةعبد الناصر، جمال. ) 4(
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ترك مجال مدرسة رأس التني إىل املدرسة الفريدية حيث قضى ,ا سنتني، وملا انتقل والده إىل القاهرة يف سنة 

أحلقه مبدرسة النهضة الثانوية حبي الظاهر، وانتقلت األسرة الشعرية القدمي ذي احلارات الشعبية الضيقة  1933

 . )1(املتعرجة

كانت يف حال   اليتة ياألبوية حالة انسالخ دائم على عكس العائالت الفالح (*)بد الناصرفقد عاشت عائلة ع

نزوحها من الريف إىل املدينة تثبت فيها بشكل Oائي، ذلك االنسالخ الدائم يعود إىل مهنة األب املوظف يف الربيد 

هذا التجوال الدائم يف مصر، وهي متر يف مرحلة حتول  ىالذي كان عليه أن يتنقل حسب متطلبات وظيفته، فقد أد

ن جذورها وجعلها قبل األوان عائلة معبد الناصر  ةمن االقتصاد التقليدي إىل اقتصاد سوقي جتاري إىل اقتالع أسر 

 .)2(نواتيه من الطراز احلديث السائد حاليا يف املدن الكربى ةصغري 

ل النهائية يف مدرسة النهضة األهلية ويف العام التايل كرس جانبا  السنة الثانوية قب لأمت مجا 1934ويف سنة 

يوما مما شكل عقبة اعرتضت دخوله امتحان  45 ىكبريا من وقته لنشاطه السياسي حيث مل حيضر طول العام سو 

 بيته البكالوريا، ويف مدرسة النهضة كان مجال يعقد احللقات السياسية مع طالب املدرسة كما كان يدعو زمالءه إىل

 .)3(سيد العراين الذي كان يطيب له أن يستذكر دروسه فيه ديف حارة مخيس العدس، أو جيمعهم لقاء يف مسج

، مث 1936صر دراسته الثانوية يف القسم األديب و حصل على التوجيهية يف عام امجال عبد الن وبذلك أمت

رسب يف كشف اهليئة، و كان البد من واسطة تزكي  إال انهتقدم لاللتحاق بالكلية احلربية و جنح يف الكشف الطيب 

مصر يف بين سويف، وقد استحبه  باشواتمجال عبد النصر يف كشف اهليئة و كان عمه خليل حسني يعرف أحد 

 .)4(خريا ايف قصره ببين سويف ووعده الباش اعمه ملقابلة الباش

  

                                                           

 .13، صالمرجع السابقالسید، عاطف. ) 1(
هذا ما حدث بالنسبة لعدد كبیر من الشخصیات الثوریة التاریخیة أمثال: لینین وهوشي وماوتسي تونغ وتیتو وفیدیل كاسترو ویذكر  (*)

اب، الدكتور كامیجیان عوامل أخرى كالمدرسة واالحتالل البریطاني واألحداث السیاسیة العامة التي أثرت على حیاة عبد الناصر الش

، لبنان: مركز 1. طرمي العربي في فكر جمال عبد الناصالتصور القو : مارلین، نصر. النفسي العائلي. أنظر باإلضافة إلى العامل

 . 84، ص1981دراسات الوحدة العربیة، 
 .227، صالمصدر السابقجورج، فوشیه.  )2(
 .14، صالمرجع نفسهالسید، عاطف.  )3(
 .227، صالمصدر نفسهجورج، فوشیه.  )4(
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  :تكوينه العلمي والثقافي -2-2

 تكوينه العلمي: -2-2-1

: املرحلة األوىل وهي مرحلة جلمال عبد الناصر مر بثالث مراحلميكننا القول إن التكوين العلمي والثقايف 

الدراسة الثانوية، واملرحلة الثانية وهي مرحلة الدراسة يف الكلية احلربية، واملرحلة الثالثة وهي مرحلة اخلدمة يف القوات 

مجال عبد الناصر مطالعاته احلرة خارج نطاق املنهج الدراسي حيث كان  ، ففي مرحلة الدراسة الثانوية بدأ)1(املسلحة

ينتقل إىل مكتبة املدرسة وإىل دار الكتب ليقرأ فيها ما يطيب له من اإلنتاج الفكري فضال عن الكتب اليت كان 

 .)2(يستعريها من مدرسيه

يفكر يف فحواها ويتدبر أفكارها حيث كان يطالع الكتب باللغتني العربية واإلجنليزية بتعمق وXم شديد، 

ويتأمل معانيها فيتفتح عقله ويتغذى ذهنه مبا مل يكن خيطر على باله، وميكن حصر أهم املؤلفني الذين أسهمت 

مؤلفاjم يف التكوين الفكري جلمال عبد الناصر يف الكّتاب العرب الذين عاجلوا يف مؤلفاjم تاريخ اإلسالم والعرب، 

بهم باملوضوعات الوطنية ذين زخرت كتم فرنسا ويف الكتاب املصريني الني الذين تناولوا سري أعالويف الكتاب الفرنسي

 .والقومية

رعوا " اللذين شالمدافعون عن اإلسالموكانت أهم املؤلفات اليت استعرضت تاريخ اإلسالم والعرب كتاب "

الف وليصف روعة احلضارة العربية وليدعوا كامل ليذكر األمة املصرية مبجدها الس  ىوقدم له الزعيم الوطين مصطف

" للكاتب الوطين السوري عبد الرمحان الكواكيب طبائع االستبدادمعاصريه إىل إحياء هذا اsد السالف، مث كتاب "

 .)3(نتقد فيه نظام احلكم االستبدادي الرتكياالذي 

  
                                                           

 .68، صالمصدر السابقجورج، فوشیه.  )1(
 .47، صالمرجع السابقجاك ، رومال وماري، لورا.  )2(

) سیاسي وثائر مصري ولد بالقاهرة، وتخرج من مدرسة الحقوق، انكب على دراسة المسألة المصریة 1908-1874( مصطفى كامل:(*) 

ب بالجالء والدستور، نشر أفكاره بالخطابة في المجتمعات والنشر في الصحف المصریة، أصدر جریدة "اللواء" لتكون صوتا للحركة لوطا

الوطنیة التي كان لها روحا وثابة ونهضة عظیمة، دعى إلى نشر التعلیم القومي وأنشأ المدارس األهلیة كي تعمل على تحریر الجیل الجدید 

یحرص المستعمر على بثها في مدارس الحكومة كذلك دعى إلى إنشاء جامعة مصریة لنشر اآلراء الحرة وذلك في  من األفكار التي

: شركة ، بیروت1. طالموسوعة العربیة المیسرة. أنظر: مظهر، إسماعیل وزكي، عبد الرحمان. 1904مجموعة من المقاالت نشرها منذ 

 .315، ص2010ع، أبناء شریف األنصاري للطباعة والنشر والتوزی
 .19، صالمرجع السابقالسید، عاطف.  )3(
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" ملؤلف جمهول وقد تصور ذلك أم القرىومن الكتب اليت تأثر *ا مجال عبد الناصر كذلك جند كتاب "

املؤلف اجتماع مؤمتر يف مكة مثلت فيه الشعوب اإلسالمية مجيعا، وحاول احلاضرون حتديد األسباب اليت دفعت 

الشرق إىل التخلف وكيف ميكنه التخلص من عيوبه، وكان من أهم املؤلفات أيضا كتاب أمحد أمني عن جمددي 

 .)1("أعالم المسلمينيخ حممد عبده كتاب "والش (*)اإلسالم مجال الدين األفغاين

جان وقرأ مجال ألحد الكتاب الفرنسيني كتابا يتناول سري أعالم فرنسا، وتركز اهتمامه بصفة خاصة على "

" وقد بلغ اهتمامه بفولتري شأنا كبريا لدرجة أنه كتب مقاال بعنوان "فولتري رجل احلرية" يف جملة رفولتي""وروسوجاك 

مدرسة النهضة، وكان أكثر ما أعجبه يف فولتري ثورته على فساد احلكم وعلى الروتني والكنيسة، وكانت قصة 

كانت ضمن املنهج الدراسي، كما لقصص الفرنسية اليت رآها مجال معربة حيث  ا"البؤساء" لفكتور هوجر إحدى 

 .)2(سكندر األكرب ويوليوس قيصرشغف بقراءة سرية نابليون بونابرت وغاندي واال

الذي أسهم  (*)(*)" وتوفيق احلكيموطنيتيأما الكتاب املصريون فكان من أمههم علي الغايايت مؤلف كتاب "

" اليت تروي قصة zضة مصر، عودة الروح" رؤيتهبدور كبري يف التكوين الفكري جلمال عبد الناصر وخباصة من خالل 

عميقا يف نفس مجال عبد الناصر فال عزو إذن يف أن ينتصر مجال عبد الناصر لتوفيق  اوقد تركت هذه الرواية أثر 

ل وزير للمعارف يف عهد ثورة يوليو القاضي بإحالة توفيق احلكيم إىل املعاش احلكيم يف مواجهة قرار إمساعيل القباين أو 

 .)3(يف محلة تطهري اجلهاز احلكومي

 

 

                                                           

حیث یقول عنه مالك بن نبي إنه إمام المصلحین، وموقظ الشرق وفیلسوف اإلسالم، والعاصفة العاتیة في وجه  جمال الدین األفغاني: (*)

الطغیان واالستبداد و االستعمار، إنه أسطورة استقوت خالل مقامه في مصر وبانت مالمحها من أقوال تالمیذه ومن أهمهم اإلمام محمد 

 . 35ص ،المرجع السابق. أنظر: زكي، أحمد صالح. 1884عبده حیث أصدر مجلة العروة الوثقى 
 .98دار الشروق، دس، ص :. القاهرةعبد الناصر والمثقفون والثقافةهیكل، محمد حسنین.  )1(
 .13، ص1995: الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، القاهرة1. طهیكل والكهف الناصريرمضان، عبد العظیم.  )2(

یقول عنه محمد الجوادي إنه جعل الناس یقرؤون حیاته كلها ولم یبخل علیهم في هذا الصدد، وقد كان من بین أقرانه  توفیق الحكیم: (*)(*)

. مصریون معاصرون: الجوادي، محمد. من موضع ولم یضعها في كتاب واحد. أنظر أكثر األدباء ذكاء في توزیع قصة حیاته على أكثر

 .71، ص2008لكتاب، لالقاهرة: الهیئة المصریة العامة 
 .68، صالمصدر السابق. جورج، فوشیه  )3(
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 :تكوينه الثقافي -2-2-2

الشك في أن الطالب جمال تأمل عودة الروح طويال وفكر في قرارة نفسه في أن يقول جورج فوشيه "

باشا اإلرادة القومية في مقاومة إنجلترا هذه  (*)سعد زغلول، عندما جسد 1919المعجزة التي حدثت عام 

المعجزة ال بد أن تتكرر إذا هب رجل يعرف كيف يوحد األمة المنشقة على نفسها بأحزابها، األمة التي 

 .)1("حتلها الجيش اإلنجليزياخدعها رجال السياسة واستعبدتها أسرة أجنبية و 

الصراع بوصفه عملية اجتماعية ضرورية لفهم طبيعة البناء االجتماعي ولقد تأثر عبد الناصر بنظرية كروز عن 

 .)2(ومصادر القوة وزاد تأثر هذا خاصة يف مرحلة الدراسة الثانوية نةمكه نضاال وكفاحا حول القيم واألرب واعت

تتناول سري ويف مرحلة الدراسة بالكلية احلربية ويف مكتبتها كان مجال مشغوفا بقراءة الكتب اإلجنليزية اليت 

نابليون بونابارت، واإلسكندر األكبر، وغاريبالدي، وبسمارك، ومصطفي كمال أتاتورك، وهند العظماء أمثال 

، مث تلك الكتب اليت كانت تعىن بدراسة شؤون الشرق األوسط بارج، ووينستون تشرشل، والجنرال فوش

وكتب التاريخ العسكري والسياسي واملشكالت والسودان، ومشكالت الدول اليت تطل على البحر األبيض املتوسط، 

 االقتصادية السيما اليت ختص الشرق األوسط.

باشي مدرسا يف الكلية احلربية مجال عبد الناصر وهو برتبة اليوز أما يف مرحلة اخلدمة بالقوات املسلحة أنتدب 

، فهذا االطالع سرتاتيجيةواال، وهناك أتيح له أن يطلع على كتب أخرى يف التاريخ 1946-1942يف الفرتة من 

على الكتب كلها وتقلده العديد من املناصب يف ظرف وجيز ووصوله إىل أعلى درجا�ا واتصافه باالنعزالية يف بعض 

ه القومي السياسي واالجتماعي والثقايف والذي ارتكز دائما على البحث عن الزعامة ياألحيان، مسح بتكوين وع

  .)3(والسلطة والفردية يف احلكم

  

                                                           

، دخل الكتاب في سن السادسة وحفظ القرآن الكریم، التحق بجامع 1857سنة  أبیانولد سعد بن إبراهیم زغلول في قریة  سعد زغلول: (*)
ثم  ،، ثم اشتغل محاٍم تسع سنوات1888، حیث عمل كمساعد لمحمد عبده في تحریر جریدة الوقائع المصریة سنة 1871األزهر سنة 

شخصیات من ، على. محافظة. أنظر: 1928في مصر، وكانت وفاته سنة  1919حیث تزعم ثورة  1892قاٍض بمحكمة االستئناف سنة 

 .51، 46، ص2009. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، التاریخ
 .68، صالمصدر السابقجورج، فوشیه.  )1(
 .40، ص1998، القاهرة: مركز الحضارة العربیة، 1. طناصریة الناصریة الغائبةجورج، المصري.  )2(

 .20ص، المرجع السابقالسید، عاطف.  (3)
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 :والعسكري في مرحلة ما قبل الثورةنشاطه السياسي  -2-3

 :نشاطه السياسي -2-3-1

اتصل مجال عبد الناصر منذ دراسته الثانوية مبعظم األحزاب والقوى السياسية يف مصر، وقد بدأ نشاطه  

ويذكر أمحد أبو الفتوح أن مجال عبد الناصر كان وفديا متحمسا وأنه انضم إىل  (*)السياسي باالتصال حبزب الوفد

مات القمصان الزرقاء اليت شكلت على غرار القمصان السود بإيطاليا، كما أن مجال عبد الناصر أوفد بعض ظمن

 .)1(الضباط األحرار ملقابلة سكرتري الوفد فؤاد سراج الدين باشا

الناصر يشارك يف النضال من أجل استقالل مصر، وقاد بنفسه عددا من املظاهرات  ويف الفرتة نفسها كان عبد

: )2(لتدعيم الوحدة الوطنية املتهاوية ومن أجل استقالل مصر 1923من أجل عودة دستور  1935الطالبية يف 

الدستور  وقد عاد 1923الفوران الذي عشت فيه أيام كنت طالبا أمشي مع المظاهرات الهاتفة بعودة دستور "

... وأيام كنت أسعر مع وفد الطلبة إلى بيوت الزعماء نطلب منهم أن يتحدوا من أجل 1935بالفعل في سنة 

 .)3("بالفعل على إثر هذه الجهود 1936مصر، وتألفت الجبهة الوطنية سنة 

العالقات مع العنف السياسي، عندما ساءت  ةفقد كان التكوين السياسي املبكر لعبد الناصر وزمالئه يف فرت 

بينما ازدادت حدة االستقطاب كلما تعمقت مشاعر العداء ضد بريطانيا واألجانب والنظام القائم، وبقدوم  ابريطاني

من  دالذين يرغبون يف مزي أولئكتفجر العداء بني مؤسسات احلكم والنخبة احلاكمة للبالد، وبني  1952عام 

م عبد الناصر بعد ذلك إىل ضان،حيث )4(املشاركة يف إدارة الشؤون العامة، والذين مثلوا جيال جديدا ترعرع ونشأ

م لفرتة ضها وعلى دراية واسعة بتنظيمها، كما أنه انئمجاعة اإلخوان املسلمون وكان على صلة وثيقة بكثري من أعضا

 .)5(القته باجلماعة استمرت إىل ما بعد قيام الثورةقصرية إىل اجلناح العسكري السري للجماعة وأن ع

                                                           

كتب الدكتور  1946، ففي الیوم األول من فبرایر 1952یولیو  23من األحزاب البورجوازیة التي تولت الحكم قبل ثورة  حزب الوفد: (*)

محمد مندور یقول: "ال مجال للشك في أن الوفد في جملته یمثل اآلن في السیاسة المصریة الجناح األیسر على النحو المعروف في 

 .141، ص1995. اإلسكندریة: الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر قبل عبد الناصررمضان، عبد العظیم.  أوروبا". أنظر:
 .385ص ،1991. القاهرة: المكتب المصري الحدیث، جمال عبد الناصرأبو الفتوح، أحمد.  )1(

 .23، صالمصدر السابقعبد الناصر، جمال.  )2(
 .90، صالمرجع السابقمارلین، نصر.  )3(

بیروت: دار التضامن للطباعة  .زهران ،تر: سید .إلیاس ،. تق: سحابجمال عبد الناصر وجیلهفاتیكیوس، بنایوتس جیراسیوس.  (4)

 .59، ص1992والنشر والتوزیع، 
 .70، صالمصدر السابقجورج، فوشیه.   )5(
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م مجال عبد الناصر يف إحدى فرتات حياته إىل احلزب الوطين الذي كان يرفض أي حل وسط مع ضكذلك ان

اإلجنليز أو التفاوض مع بريطانيا إال بعد جالء قواCا من مصر، ويقال أن مجال كان أكثر ميال إىل احلزب الوطين منه 

قصرية إىل حزب أمحد حسني االشرتاكي  ةاألحزاب األخرى، مث استمر يف التنقل بني األحزاب حيث انظم لفرت إىل 

 .)1(وتأثر إىل حد بعيد بأفكار زعيم احلزب (*)"مصر الفتاة"

عندما  السياسي كوينهبدأت عملية إعادة ت 1946ويف هذا الوقت ومع ارتباط عبد الناصر مبصر الفتاة عام 

التقى بصديقه خالد حمي الدين ومن خالله أمحد فؤاد. ولكن مع ذلك مل تكن عالقته باليسار وثيقة مثلما كانت 

عالقته باليمني ويسار الوسط من اpموعة الوفدية اليت جسدها أمحد أبو الفتوح، فلقد كان عبد الناصر يزوره بانتظام 

 .)2(حالة العالقات املصرية الربيطانيةو الوفد،  ليستشريه عن دور الصحافة وصنع اللعبة داخل

كمال الدين رفعت، وأقام عبد الناصر عالقات مع   التقى أنور السادات (*)(*)ومن خالل كمال الدين حسني

ومصطفى أمني، وأتاح له صديقه  ياجلماعات الراديكالية، وكون عالقة مع جريدة أخبار اليوم اليت أسسها التوأمان عل

عامر قناة اتصال مع القصر من خالل معرفته بيوسف رشاد والضابط الطبيب املرتبط بامللك، وبالتايل  عبد احلكيم

 د عبد الناصر مبعلومات عن تنظيم احلرس احلديدي داخل اجليش.مأ

العمل من خالل اجليش للقيام  1938من خالل مصر الفتاة تعلم عبد الناصر ورفاقه يف وقت مبكر خالل 

بانقالب يطيح بالعصابة القدمية ويوقف العمل بالدستور ويقيم نظاما على شاكلة الدول الشمولية، ويف الواقع أ{م 

                                                           

إلى  1937من طرف أحمد حسین تحت اسم جمعیة مصر الفتاة لتتحول سنة  1933أكتوبر  21تأسس هذا الحزب في  مصر الفتاة: (*)

عندما تغیر االسم إلى 1949، لیعود إلى تسمیة مصر الفتاة إلى غایة 1940حزب مصر الفتاة، ثم إلى الحزب الوطني اإلسالمي عام 

أقوى البرامج السیاسیة قبل الثورة خاصة فیما تعلق بدور مصر العربي. أنظر: حزب مصر االشتراكي وكان على اختالف تسمیته من 

. مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر: تاریخ معاصر: قسم العلوم اإلنسانیة جمال عبد الناصر والثورة التحریریة الجزائریةلطرش، رشاد. 

 .13، ص2014 ،واالجتماعیة. بسكرة: جامعة محمد خیضر
 .21، صالمرجع السابقف. السید، عاط )1(
 .47، صالمصدر السابقفاتكیوس، بنایوتس جیراسیوس.  )2(

یونیو  02قلیوبیة في  -الصاغ كمال الدین حسین ضابط مدفعیة ملحق على القیادة العامة لألركان، ولد ببنها :كمال الدین حسین (*)(*)

أرسل بعد ذلك إلى مدرسة المدفعیة، تطوع في حرب فلسطین، وأرسل ، تخرج في الكلیة الملكیة الحربیة وعین بفرقة مدفعیة، ثم 1921

. د م: د شخصیات مصریة في عیون أمیركیة. أنظر: عباس، عبد الرؤوف. بعدها إلى كلیة األركان حیث عین بها مدرسا بعد تخرجه فیها

 .85، ص2001ن، 
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، وعلى الرغم من تشعب )1(طاحة بالعصابة القدميةعجزوا يف تلك الفرتة عن إدراك مدى السهولة اليت ميكنهم �ا اإل

 .)2(النشاط السياسي لعبد الناصر فقد حافظ على استقاللية تنظيمه السري

فقد كانت حياة عبد الناصر يف مدرسة النهضة نقطة حتول يف البناء الفكري والسياسي لشخصيته القيادية، 

يعزز قدراته القيادية الستقطاب اجلماهري  أناليت اعتمدها بفضل ثقافته السياسية والصيغ التنظيمية  استطاعقد و 

 12الطالبية وذلك من خالل ممارسته ملسؤولية رئاسة اللجنة التنفيذية بالقاهرة ومتثيله طلبة املدارس الثانوية، ففي يوم 

امعة واتفق االثنان لطلبة اجلالتقى مجال عبد الناصر بعبد العزيز الشورباجي مندوب اللجنة التنفيذية  1935نوفمرب 

ما يعرف مبيدان التحرير يضم طلبة اجلامعة واملدارس الثانوية لوضع اخلطوط  أومبيدان اإلمساعيلية على عقد مؤمتر 

بعد قيام حممد توفيق نسيم الذي خلف  1923الرئيسية للحركة الوطنية اليت سيكون هدفها هو املطالبة بعودة دستور 

بنبذ  وإقناعهماب حز زعماء األ إىل، وإرساء دعائم الوحدة الوطنية بالتوجه 1930إمساعيل صدقي بإلغاء دستور 

 خالفا{م احلزبية.

ويف ذلك يشري عبد العزيز  املنتفضنيكلف مجال عبد الناصر �ذه املهمة ليكون بذلك يف مقدمة الطلبة 

ثورة الطالب المجتمعين ثمر جمال عبد الناصر تبعد انعقاد المؤتمر اسالشورباجي احملامي لدى حمكمة النقض: "

مكانا  أجددعاني لكي اخطب بالجماهير الطالبية، وحينما لم  إذلبلوغ الهدف جهم وثورتهم اعبر عن احتجيل

على تسلقه...ظل ثابتا يحثني على  وأعاننيعمود النور  إلىعليه دفعني جمال عبد الناصر  أقفعاليا 

   .)3("...االستمرار في الخطابة ويحث زمالءه على الثبات

 

 

 

 

 

                                                           

 .47، صالمصدر السابقفاتكیوس، بنایوتس جیراسیوس.  )1(
 .22، صالمصدر السابقجورج، فوشیه.  )2(
 .8، صالمرجع السابقلطرش، رشاد.  )3(
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 :نشاطه العسكري -2-3-2

مجال عبد الناصر دراسته يف القسم األديب وحصل على التوجيهية، مث تقدم لاللتحاق بالكلية احلربية بعد ما أمت 

وأصبح طالبا  1937إىل فرباير  1936، من أكتوبر )1(بعد قضائه مخسة شهور يف كلية احلقوق 1937يف مارس 

يف حاجة  1937/1938اجليش يف سنة مع الدفعة الثانية للضباط املستجدين، وملا كان  1937مارس  17\ا يف 

بعد أن  1938ماسة إىل صغار الضباط لقيادة دفعات اجلنود  املستجدين فقد خترج مجال عبد الناصر يف أول أيلول 

اخلامسة  ة، مث انظم إىل قوة الكتيب)2(أمضى ستة عشر شهرا يف الكلية احلربية، وعني يف سالح املشاة برتبة مالزم ثان

السودان، وأجيب إىل طلبه ونقل إىل الكتيبة الثالثة  ىلإإال أنه مل يستمر \ا طويال حيث طلب نقله  مشاة يف منقباد

مشاة اليت كانت تستعد للتحرك إىل السودان والتقى يف معسكر املكس باملالزم عبد احلكيم عامر وتوطدت أواصر 

 .)3(الصداقة بينهما طوال الفرتة اليت قضياها يف السودان

مث إىل رتبة اليوزباشي يف التاسع من سبتمرب  1940عبد الناصر إىل رتبة املالزم أول يف أول مايو  رقي مجال

رج فيها سنة ، مث التحق مجال بكلية أركان احلرب وخت)4(مدرسا يف الكلية احلربية 1942، وعني يف نوفمرب 1942

قيام دولة إسرائيل وعلى إثر هذا  أعلن دافيد بن جوريون 1948مايو  14برتبة صاغ أركان حرب، ويف  1942

 1948مايو  16دخلت اجليوش العربية فلسطني، وعني مجال أركان حرب الكتيبة السادسة مشاة اليت حتركت يوم 

 .)5(إىل فلسطني

" اليت أتاحت هلا السيطرة على صحراء أ�ت القوات اإلسرائيلية العملية "حوريب 1949ويف السابع من يناير 

فلسطني فيما املصرية من  القواتوقعت مصر وإسرائيل اتفاقية اهلدنة ومبقتضاها مت سحب  1949النقب، ويف فرباير 

 وبعد فك حصار لواء الفالوجة وانسحا\ا من فلسطني استقر الصاغ مجال عبد الناصر يف ،غزة الساحلي ععدى قطا 

                                                           

 .41، صالمصدر السابقفاتكیوس، بنایورتس جیراسیموس.  )1(
 .15، صالمرجع السابقالسید، عاطف.  )2(
 .42، صالمصدر نفسهفاتیكیوس، بنایوتس جیراسیموس،  )3(
 .13، صالمرجع السابقلطرش، رشاد.  )4(
مؤسسة الدراسات  القاهرة:، 75 ،74د: ، ع19مج:  ."مجلة الدراسات الفلسطینیة" .یومیات عید الناصرحسنین هیكل، محمد.  )5(

 .78ص 2008الفلسطینیة، 
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 مايو بدأ مجال إجازته يف القاهرة وما إن بلغت الساعة الواحدة بعد 25، ويف 1949يف مارس معسكر اإلمساعيلية 

 .)1(الظهر حىت جاءه ضابط يبلغه أن القائد العام يطلبه فورا

وقد اصطحب القائد العام مجال عبد الناصر إىل إبراهيم عبد اهلادي رئيس الوزراء اKاما إىل مجال عبد الناصر  

فحواه أنه شكل تنظيما سريا وأنه كان يدرب أعضائه على استخدام األسلحة وقد رد مجال بأنه كان حيارب يف 

نظيم سري؟ ودعم إبراهيم عبد اهلادي اKامه بتأكيده ، فكيف يتاح له العمل يف ت)2(فلسطني وأنه عاد لتوه إىل مصر

 .)3(أن لديه أكثر من تقرير يقول إن مجال درب أعضاء منظمة سرية

فر رئيس الوزراء بأي معلومات منه، وهنا مل جيد إبراهيم عبد ظكان مجال عبد الناصر صلبا رابط اجلأش فلم ي

رئيس أركان حرب اجليش بتفتيش بيت مجال ومل جيدوا فيه سوى اهلادي إال أن يصدر أمرا إىل الفريق عثمان املهدي 

 طلقة فاستولوا عليها. 200صندوق حيوي 

ويذكر خالد حمي الدين رواية أخرى عن سبب استدعاء مجال عبد الناصر ومعه الفريق عثمان املهدي ملقابلة 

تاب عسكري حمظور تداوله على رئيس الوزراء، وتتلخص الرواية يف أنه قد ضبط لدى اجلهاز السري لإلخوان ك

" اليوزباشي جمال عبد الناصر" ومدون يف أعلى الصفحة األوىل من الكتاب اسم "القنابل اليدويةاملدنيني بعنوان "

وملا كان النظام احلاكم خيشى أن يكون لإلخوان امتداد داخل القوات املسلحة فقد توىل التحقيق رئيس الوزراء بنفسه، 

ه كضابط لاإلخوان، ونبهه إىل أن يتفرغ لعم عمبينا له مدى خطورة تورط ضابط اجليش يف العمل موأخذ يهدد مجال 

 .)4(جيش وأن ال يرتبط بعالقة مع أحد

، نقل بعدها إىل كلية أركان )5(مث انتدب مجال عبد الناصر مدرسا يف مدرسة الشؤون اإلدارية لفرتة قصرية

بدأ مجال عبد الناصر تكوين  1949، ويف أواخر عام 1952يوليو  23 احلرب حيث عمل مدرسا �ا حىت قيام ثورة

تنظيم الضباط األحرار يف سرية تامة بنظام اخلاليا، وكل خلية ال تعرف أمساء أعضاء اخللية األخرى وكان على كل 

                                                           

 .16، صالمرجع السابقالسید، عاطف.  )1(
دار الحسام للطباعة والنشر ، بیروت: 2. طأشهر القادة السیاسیین من یولیوس قیصر إلى جمال عبد الناصرتركي، ضاهر.  )2(

 .151، ص1992والتوزیع، 
 .229، صالمصدر السابقجورج، فوشیه.  )3(
 .58، ص1992. القاهرة: مركز األهرام للترجمة والنشر، واآلن أتكلممحي الدین، خالد.  )4(
 .75ت، ص ، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، د2. جموسوعة السیاسةالكیالي، عبد الوهاب.  )5(
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اجتاهه ه و القعضو منها أن يتصل خبمسة أعضاء وال يقبل أي عضو جديد إال بعد التحري الدقيق عن شخصيته وأخ

 .)1(الفكري والسياسي، وبذلك ميكننا القول إن تنظيم الضباط األحرار كان تنظيما سياسيا عسكريا

جمال عبد الناصر، وكمال الدين حسين، وعبد الحكيم وشكلت جلنة تأسيسية من عشرة أعضاء هم: 

البغدادي، وخالد محي الدين، ، وصالح سالم، وعبد اللطيف الرؤوفعامر، وحسن إبراهيم، وعبد المنعم عبد 

ربط تنظيم الضباط األحرار جبماعة اإلخوان  الرؤوف، وحاول عبد املنعم عبد وجمال سالم، وأنور السادات

، وبذلك أصبح عدد أعضاء اللجنة التأسيسية تسعة 1951ستبعد من التنظيم يف سنة ااملسلمني ولكنه أخفق و 

وزكريا حمي الدين وحسني الشافعي، ويوسف منصور صديق مت ضم حممد جنيب  1952أغسطس  15فقط، ويف 

وعبد املنعم أمني إىل جملس القيادة وقد أنتخب مجال عبد الناصر يف اقرتاع سري لرياسة اللجنة التأسيسية اليت 

 .)2(أصبحت متثل القيادة العليا للتنظيم

د فؤاد لكنه اعتذر خوفا على عرضت اللجنة التأسيسية من خالل صالح سامل رياسة احلركة على اللواء أمح

منصبه حسب رواية حممد جنيب، وقد تضاربت الروايات بشأن تاريخ اتصال اللجنة التأسيسية باللواء حممد جنيب، 

أنه كان معروفا للرأي العام  1952يوليو  19ويذكر عبد اللطيف البغدادي أن قرار االتصال مبحمد جنيب كان يوم 

سارته حيث قاتل جارة نادي الضباط كما كان معروفا أيضا لضباط اجليش ببسالته و أثناء معركة انتخاب جملس إد

 .)3(1948 (*)بشجاعة فائقة يف حرب فلسطني

وبذلك ميكننا القول أن دخول مجال عبد الناصر إىل اجليش عمق وعيه القومي باكتساب ثقافة علمية، 

عن طريق الدراسات والقراءات اليت أجراها، وقد مسح له اجلهاز العسكري مبتابعة نشاطه  ةسرتاتيجياو عسكرية 

 .)4(على السلطة باالستيالءالسياسي باجتاه توفري األداة اليت ستسمح له فيما بعد 

  

                                                           

 .17، صالمرجع السابقالسید، عاطف.  )1(
 .35،36، ص1977، القاهرة: المكتب المصري الحدیث، 1. جمذكرات عبد اللطیف البغداديالبغدادي، عبد اللطیف.  )2(

خاتمة للمؤامرات الصهیونیة التي سعت فیها إسرائیل إلى إقامة وطن  1948تعتبر الحرب العربیة اإلسرائیلیة  :1948حرب فلسطین  (*)

مصر . أنظر: عبد الرحمان، عواطف. 1948ماي  13قومي للیهود في فلسطین، وقد جاء قرار دخول مصر حرب فلسطین في 

 .262، ص1978. الكویت: عالم المعرفة، وفلسطین
 .230، صالمصدر السابقوشیه. جورج، ف )3(
 .91، صالمرجع السابقمارلین، نصر.  )4(
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 :الداخلي والخارجي ىأهم أعماله على المستو  -2-4

 :على المستوى الداخلي -2-4-1

الزراعي أول مشروع إصالحي للثورة عقب قيامها، وكان هذا القانون يهدف إىل حتديد كان قانون اإلصالح 

ملكية كبار مالك الزراعيني وينص على حد أقصى قدره مائتا فدان لكل فرد، يتساوى يف ذلك صاحب األوالد 

ذكراته فقد فرق بني واألعزب واملتزوج الذي مل ينجب، لكن القانون مل خيرج Qذه الصورة كما يقول صالح نصر يف م

 .)1(األعزب ومن له أوالد

ولقد كان الضباط األحرار ثوريون حقا عندما التفوا إلجراء اإلصالح الزراعي وتقييد امللكية الزراعية وتوزيع 

أسرها وهلذا ما لبثت احلملة على األحزاب باألراضي، وكان هدفهم من ذلك أن يكتسبوا عداء الطبقة احلاكمة 

 .)2 رقم امللحق(أنظر  ،)2(صبحت شطرا من النضال االجتماعي الذي بدأه الضباط األحرارالسياسية أن أ

كسر مجال عبد الناصر احتكار السالح بعقد أول صفقة أسلحة مع الكتلة الشرقية برفض   1955ويف عام 

صحيفة التاميز ، ويف شهر سبتمرب من العام نفسه حيث أبلغ عبد الناصر جيمس موريس، مراسل )3(سياسة األحالف

"، إنني ال ارغب في إنفاق المال على الحرب. إنني أريد أن أبني السد العالي في أسوان هرمنا الجديداللندنية "

ولقد كان  بطبيعة احلال يف احلاجة للسالح للدفاع عن بالده ضد نزعة بن غوريون العدائية وإال تعذر أن يغمض له 

 .)4(لك عليه كيانه هو أن يبين السد العايلجفن بالليل ومع ذلك كان اهلدف الذي م

يف مذكراته أن عبد الناصر اجته إىل الواليات املتحدة لتسليح مصر مببلغ سبعة  (*)�اورإيز هذا أيضا ويذكر 

صفقة فتوجه عبد الناصر على رفض ال �اورإيز غرس املوايل إلسرائيل إلجبار وعشرين مليون دوالر، فهب دالس والكون

سلوفاكيا، اليت عقدت معها صفقة فاقت الصفقة األمريكية خبمس مرات وقبلت احلكومة التشيكية أن إىل تشيكو 

عن رئيسها  ابكميات من القطن املصري، ومل ييأس عبد الناصر من أمريكا مغرض ةتقبض مقابل أسلحتها مقايض

                                                           

 .96، ص1989. القاهرة: دار النهضة العربیة، مصر والسودان في مفترق الطرق. نوال عبد العزیزمهدي راضي،   )1(
 .291، ص1959والنشر والتوزیع، ، بیروت: المكتب التجاري للطباعة 1. طجمال عبد الناصر رائد القومیة العربیةتوم، لیتل.  ) 2(
 .157، صالمرجع السابقتركي، ظاهر.  )3(
 .165، ص1993ولي، ب، القاهرة: مكتبة مد2ط .شاكر ،. تر: إبراهیمناصر أنطوني، ناتنج. ) 4(

الكتاب العربي، . دمشق: دار الحكام العرب في مذكرات الزعماء والقادة والسیاسیین ورجال المخابراتمجري، كامل. نقال عن:  (*)

 .11، ص2011
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جانب داالس للرفض إىل جانب  ومتويل بناء السد العايل بأسوان بالتعاون مع البنك الدويل فتم نفس الضغط من

 .)1(ضغط إيزن الذي كان يعترب القضاء على مصر قصما حامسا لظهر العرب

وقع عبد الناصر معاهدة مع اجنلرتا جلالء القوات الربيطانية من قاعدة القنال بعد استعمار  1954ويف عام 

سياسية وعسكرية على إسرائيل اليت  نكبة 1956، وكانت اتفاقية اجلالء )2()1956-1882دام ثالثة أرباع قرن (

عربت عن ذلك يف إذاعتها وصحفها، فقد كانت ترى يف التواجد الربيطاين محاية هلا ضد أي هجوم حمتمل من 

من اجلنود املصريني  29فقتلت  1955شباط  28القوات املصرية لذا ال نستغرب اهلجوم اإلسرائيلي على غزة يوم 

، ويف نفس عام اتفاقية اجلالء أصدر مشروع )3(على هجمات الفدائيني على أراضيهامدعية أن هذا اهلجوم جاء ردا 

 .)4(دستور جديد ومت استفتاء شعيب على الدستور وعلى رئيس اجلمهورية وأجتمع أول جملس أمة بعد الثورة

متويل بناء مت تأميم قناة السويس على إثر انسحاب البنك الدويل وأمريكا وإجنلرتا من  1956يوليو  26ويف 

السد العايل، وقد كان التأميم مبوجب خطة عمل عن طريق جلنة ضيقة كان مقرها يف الرياسة وبدأت هذه اللجنة 

م باعتداء من طرف إسرائيل دتس، إال أن عبد الناصر ا)5(ة واإلحصاءئجتمع املعلومات عن طريق اجلهاز املركزي للتعب

 .)6(1956 وفرنسا وإجنلرتا (العدوان الثالثي)

والغريب يف األمر أن مجال عبد الناصر مل يفزع من كل هذا ومل يصدق أن بريطانيا وفرنسا ميكن أن تشرتك معا 

يف حرب ضده، وأن اخلطر الوحيد الذي يعترب احتماله قويا هو أن تشن إسرائيل احلرب على مصر، وكان يعتقد أن 

 .)7(مصر كفء هلا وال خوف من حرب معها

ار الفردي الذي اختذه عبد الناصر خبصوص تأميم قناة السويس وهو ما ليس له مثيل يف أي وهذا ما يفسر القر 

نظام سياسي، خصوصا يف قرارات خطرية ميكن أن تعرض مستقبل البالد للخطر مثل تأميم شرطة قناة السويس، فقد 

                                                           

 .11، صقبالمرجع السا. مجري، كامال )1(
 .157، صالمرجع السابقتركي، ظاهر.  ) 2(
 .199، ص2010، عمان: مركز الكتاب األكادیمي، 1. طحرب السویس وشروق شمس الناصریةنواف، نصار.  )3(
 .157، صنفسهالمرجع تركي، ظاهر.  )4(
 .254، ص1997، القاهرة: مكتبة مدبولي الصغیر، 1. طكیف حكم مصرعبد الناصر شرف، سامي.  )5(
 .157، صنفسهالمرجع تركي، ظاهر.  )6(

 .66، ص1986، القاهرة: دار الحریة للصحافة والطباعة والنشر، 2. طشهر مع عبد الناصر 72فتحي، رضوان.  )7(
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 اجتماعايف الفكرة، ومل نشهد  ألغى عبد الناصر احلكومة املصرية من حسابه ومل نشهد وزيرا استدعاه للمشاورة معه

 Cلس الوزراء لطرح الفكرة عليه ودراستها.

ويف احلقيقة أن حكومة مصر مل تعرف بقرار التأميم إال قبل إعالن عبد الناصر عنه يف خطبته باإلسكندرية ومل 

بورسعيد وآزرته حركة الغزو يف  ، ومع ذلك دعا إىل مقاومةايكن إمجاعا للحكومة كلها وإمنا كان اجتماعا حمدود

 .)1(التحرر العريب وملا صدر قرار من هيئة األمم املتحدة بانسحاب اجليوش كانت زعامته العربية قد تأكدت

عدة قرارات اشرتاكية واسعة النطاق أنزلت  1961وقد اتبع النظام الناصري االجتاه االشرتاكي بإصداره يف عام 

فدان وأممت املؤسسات الكبرية إكماال لعملية التأميم والتمصري اليت سارت  مائة احلد األعلى للملكية الزراعية إىل

بسرعة منذ فشل العدوان الثالثي، وحتررت مصر من كل اتفاقاoا السابقة مع اجنلرتا وفرنسا خاصة، كما حددت 

الس إدارات الس املنتخبة على األقل، ودخلوا جماCملكية األسهم وأصبح للعمال والفالحني نصف املقاعد يف 

 .)2()2الشركات، (أنظر امللحق رقم

باخلط الثوري الذي  هصدر امليثاق الذي أقره املؤمتر الوطين لقوى الشعب العاملة فيه التزام 1962 ومايويف 

 االحتاداالشرتاكي العريب ليحل حمل  االحتاديقوم على االشرتاكية العلمية والقومية العربية، ويف هذا املؤمتر أعلن نظام 

 .)3(1952وهيئة التحرير سنة  1957القومي سنة 

 

  

                                                           

، 2000. القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب، قناة السویسالحقیقة التاریخیة حول قرار تأمیم شركة رمضان، عبد العظیم.  )1(

 .21،22ص
 .157، صالمرجع السابقتركي، ظاهر. ) 2(
 .76، صالمرجع السابقالكیالي، عبد الوهاب.  )3(
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 :على المستوى الخارجي -2-4-2

لعب عبد الناصر دورا هاما يف مؤمتر باندونغ حيث انطلقت دعوة احلياد اإلجيايب من دول  1955يف عام 

دولة مستقلة  27، واشرتك يف هذا املؤمتر )1(آسيا وإفريقيا وتطورت إىل مبدأ عدم االحنياز فكان له دور بارز فيها

 وأصدر املؤمتر ميثاقا اشتمل على: 

 التعاون االقتصادي والتجاري واالجتماعي بني بلدان آسيا وإفريقيا.    - أ

 االعرتاف حبق تقرير املصري للدول والشعوب التابعة للدول االستعمارية.  - ب

 استنكار استعمار الشعوب.  - ت

 .)2(تمية لصيانة السالموجوب نزع السالح كضرورة ح  - ث

قامت أول مجهورية عربية متحدة بني مصر وسوريا هذا فضال عن أن القطرين املذكورين   1958ويف فيفري 

كون دولة واحدة يف عهود عديدة وطويلة من التاريخ خاصة يف عهد الدولة األيوبية وطوال عهد دولة املماليك، وزد 

متماثلة من الوجهة السياسية والدولية رغم البعد اجلغرايف، فكالمها  على ذلك فإن كال البلدين وصل إىل أوضاع

استقل استقالال تاما ال شوائب فيه وكالمها ختلص من االحتالل األجنيب وجنح يف إجالء اجليوش األجنبية عن 

 .)3(بالدمها

لزعيم، فبحل إال أن هذه الوحدة فشلت بسبب غياب التنظيم السياسي الذي يسد الفجوة بني اجلماهري وا

" االحتاداألحزاب مل تعد هناك قوة منظمة ووحدوية تقوم wذا الدور، فحىت اإلجراءات اليت اختذت يف مصر حلماية "

من دخول اإلقطاع والرأس مالية مل تطبق يف سوريا إضافة إىل تضخيم اجلهاز اإلداري البريوقراطي واألمين دون 

، ففي تلك األيام كان ميلك السلطة السياسية يف سوريا )4(|ا إلقامة الدولةاستيعابه ملوضوع الوحدة ومعطيا|ا وحاجا

من ميلك فرض أمر واقع عسكري يف جيشها وهلذا حرص عبد الناصر على أن يضم إىل وزارة الوحدة أكثر الضباط 

                                                           

 .157، صالمرجع السابقتركي، ظاهر.  )1(
 .200، صالمرجع السابقنواف، نصار.  (2)

 .36، ص1975. بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، القومیة العربیةحول أبو خلدون، ساطع الحصري.  )3(
م: مركز الحضارة العربیة لإلعالم والنشر،  د .ریاض ،. تر: مجديحوار شامل مع الدكتور جمال األتاسيعبد الحمید، حسن. ) 4(

 .81،82، ص1992
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 لوحدة، ومع ذلك هاالسوريني نشاطا سياسيا أو حزبيا يف اجليش ليكونوا مسئولني أمام الرأي العام ويضمن استقرار ا

 .)1(هو االنقالب يتم على الوحدة

وقع ميثاق  1963أفريل  18فدرايل بني اجلمهورية اجلديدة واليمن ويف  احتادإضافة إىل الوحدة مع سوريا، قام 

) من خالل إذاعة بيان 1962-1954، ويف اVال العريب ساند ثورة اجلزائر ()2(الوحدة بني العراق وسوريا ومصر

، حيث كان من الضروري على مفجري الثورة اجلزائرية توزيع (*)نوفمرب إىل شعوب العامل يف إذاعة صوت العربأول 

 بيان أول نوفمرب خارج احلدود اجلزائرية وقد كان االختيار على مصر ذلك لسببني:

 .كون الشعب املصري الشقيق تعامل منذ البداية مع القضية اجلزائرية وعاطف معها -1

 .)3(قومي عريب بزعامة مجال عبد الناصر دعم من قوة اجلزائريني ومحاسهم يف تفجري الثورة ظهور تيار -2

لف بغداد، كما ساند حبثورة لبنان ضد حكم كميل مشعون املرتبط حينها  1958كما ساند ودعم يف عام 

اfال اإلفريقي شارك حىت تثبيت حكم اجلمهورية، ويف  1962بالعتاد واجليش ثورة اليمن على حكم اإلمامة سنة 

، )4(، حيث وضع ميثاق الوحدة اإلفريقية1964وأديس أبابا سنة  1962 الرئيس يف مؤمترات الدار البيضاء سنة

وقد خرج عبد الناصر من معركة السويس أكثر uيؤا للقيام بدور جديد يف إفريقيا، فقد فتح له هذا االنتصار أبواب 

اليت رأت يف عبد الناصر املثل واحلليف القوي والعنيد وأصبح األفارقة هم الذين  االتصال حبركات التحرير اإلفريقية

 واالتصال بقيادuا. ةيتحايلون للوصول إىل القاهر 

مث بدأ عبد الناصر يدخل إىل قلب احلركة اإلفريقية وذلك من خالل مواقف عديدة، وتبىن القضايا اإلفريقية 

ستطاع أن جيمع حوله الثورة يف إفريقيا، وهو بذلك قدم ثورة يوليو امربيالية فمستمرا يف حتديه لقوى االستعمار و اإل

كنموذج جديد للتحرير يف إفريقيا، فلم تكن احلركة الوطنية تعرف حىت ذلك الوقت طريقا لالستقالل سوى طريق 

الوطنية يف إفريقيا  التطور الدستوري، وهو الطريق الذي أدى إىل استقالل اهلند من قبل والذي تأثرت به احلركة

                                                           

 .64ت، ص مكتبة مدبولي، د . القاهرة:األسرار الشخصیة لجمال عبد الناصربییرس، ضیاء الدین. ) 1(
 .158، صالمرجع السابقتركي، ظاهر.  )2(

وهي إذاعة مناضلة عن العروبة  1952یولیو 23: تأسست إذاعة صوت العرب عقب اإلطاحة بالنظام الملكي في إذاعة صوت العرب (*)

ح. صوت الجزائر من إذاعة صوت العرب في بوالقومیة العربیة والنضال العربي في سبیل الحریة واالحتالل. أنظر: عمامرة، تركي را

منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة ، اإلسالم ومهامه أثناء الثورة، الجزائر: 1962إلى عام  1956القاهرة من عام 

 .189، منشورات القصبة، ص1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
 .39، صالمرجع السابقلطرش، رشاد.  )3(

 .76، صالمرجع السابقي، عبد الوهاب. الكیال (4)



 ترجمة شخصية جمال عبد الناصر                        :                                          الفصل الثاني

 

 

61 

وخاصة يف مناطق االستعمار اإلجنليزي حيث كان للهند صالت كبرية من خالل اجلاليات اهلندية املوجودة يف هذه 

لتأثر على كثري من زعماء احلركة الوطنية بفلسفة املهامتا غاندي الذي بدأ حياته السياسية يف جنوب ااملناطق و 

 .)1(إفريقيا

، ووقع اتفاقيات اقتصادية وثقافية مع كثري من البلدان احلديثة 1961مؤمتر بلغراد عام وشارك عبد الناصر يف 

) سنة 15االستقالل، وقد سافر إىل اهلند ويوغسالفيا وروسيا، وشارك بشكل بارز يف دورة هيئة األمم املتحدة (

1960)2(. 

لشعب يف مصر والوطن العريب يف أصيبت مصر kزمية عسكرية قدم على إثرها استقالته، فرفضها ا 1967ويف 

qاية احلقبة املصرية من تاريخ السياسة العربية،  1967، فلد كانت األيام الستة من حرب )3(يونيو 10و 9يومي 

وباهلزمية توارت هالة اwد لتفسح  فلقد أجربت الكربياء املصرية نفسها على الرتاجع لتتواىن مع مواردها املادية احملدودة،

 .)4(ام الواقع األكيد للفقرالطريق أم

فبالرغم من أن اجلماهري صرخت فيه أن ينهض ويعود إىل السلطة إال أن الصورة العامة لناصر كانت قد 

تشوهت حبيث يصعب إعاد{ا إىل ما كانت عليه، فقد تعرضت للتشريح املؤمل داخل اجليش نفسه باإلضافة إىل 

ين سعوا إىل إسراع اخلطى حنو االشرتاكية ذح اليسار، بني هؤالء التصاعد الصراع السياسي بني جناح اليمني وجنا 

السوفيايت، وبني التكنوقراط اللذين كانوا يرون أن احلل األوحد  االحتادالعربية، عاملني على زيادة العالقات من 

لكوارث األمة هو إعادة العالقات مع دول الغرب والرتكيز مع حل املشاكل االقتصادية املتفاقمة واليت ال ميكن تركها 

 .)5(على الرف

  

                                                           

 .28،29، ص1984. بیروت: دار الوحدة للطباعة والنشر، عبد الناصر والثورة اإلفریقیةفایق، محمد.  )1(
 .76، صالمرجع السابقالكیالي، عبد الوهاب.  )2(
 .158، ص. المرجع السابقتركي، ظاهر )3(
 .39ت، ص القاهرة: الدار العالمیة للكتب والنشر، د. الملفات السریة للحكام العربمكي، سندرا.  )4(
القاهرة:  .یونان ،تق: لبیب رزق .سید أحمد ،الناصري ي. تر: علمصر من قدوم نابلیون حتى رحیل عبد الناصرریمون، فالور.  )5(

 .418، ص2002المجلس األعلى للثقافة، 
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 :هـــــــــــاتـــــــــــــــــوف -2-5

أي حوايل ثالث  1970سبتمرب  28ورحيل مجال عبد الناصر يف  1967شهدت الفرتة ما بني يونيو 

سنوات شهدت مصر أحداثا كبارا على كل هذه اجلبهات، وعاش مجال عبد الناصر أزهى فرتات تارخيه السياسي 

 توالنضايل، ولكن العبء على صحته كان رهيبا، وكان عبد الناصر يعلم يقينا مدى تأثري اإلرهاق يف العمل وكثر 

أنه كان يرى أن مقتضيات عمله الوطين حىت التحرير الكامل هي االستثناء الوحيد  إالاالت يف حالته الصحية، االنفع

 .)1(الذي يربر له اخلروج على نصائح األطباء

، مث بدأت صحته 1958كان يعاين من مرض السكر منذ عام  وفقد ضعف عبد الناصر سياسيا وجسديا 

يف التدهور يف أوائل الستينات، وقد تسبب السكر يف إصابته مبرض تصلب الشرايني كما كان يعاين من تورم يف اجلزء 

أمضى عدة  1968تعرض عبد الناصر ألزمة قلبية بسيطة، ويف صيف عام  1965العلوي من ساقيه، ويف عام 

إىل أزمة قلبية  1969السوفيايت للمعاجلة باملاء من أجل إزالة التورم من ساقيه إىل أن تعرض عام  االحتادأسابيع يف 

 .)2(أكثر خطورة رقد على إثرها بالفراش ملدة ستة أسابيع، مع هذا كان يدخن ماال يقل عن ستني سيجارة يوميا

مات املقاومة الفلسطينية يف مؤمتر امللوك ظومنفعلى إثر عمل عبد الناصر على التوفيق بني السلطات األردنية 

، تويف جراء نوبة قلبية يف 1970سبتمرب  27اتفاقية القاهرة يف  ه، ومتخض عن)3(والرؤساء العرب الذي عقد بالقاهرة

 .)4(عاما قضاها يف رئاسة مصر 18سنة بعد  52ناهز سبتمرب من نفس العام عن عمر  28

اصر كعاصفة برق ورع وزلزال يهز البحر األبيض، من األعماق إىل ذرى وقد سرى نبأ وفاة مجال عبد الن

األمواج العالية، ويف شرق البحر األبيض يف عمان تسمرت الدبابات يف أماكنها وخرج رجال املقاومة من خنادقهم 

نتصرف   اكن"يقول: يصرخون وينادون عليه، وأجهش الرئيس حافظ األسد وزير الدفاع السوري فيها بالبكاء وهو 

 . )5("ناك يصحح ما نفعل ويرد عنا آثارهكاألطفال، وكنا نخطئ وكنا نعرف أنه ه

  

                                                           

 .85، ص1998للطباعة والنشر،  ىالملتق، بیروت: دار 2. طرحلتي مع جمال عبد الناصرمنصور، فایز.  )1(
 .41، صالمرجع السابقمكي، ساندرا.  )2(
 .216، صالمرجع السابقمظهر، إسماعیل وزكي، عبد الرحمان.  )3(
 .366، صالمرجع السابقجبران، عیسى.  )4(
 .158، صالمرجع السابقتركي، ظاهر.  )5(
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ويف مشهد غري مسبوق على امتداد التاريخ كله خرجت أمة بأسرها تودع رجال واعدا رحل إىل رحاب اهللا وهو 

من أجل أمته واستشهد رجل عاش نائم فوق سريره يف بيته، حيث ووري الثرى يف قرب نقشت عليه عبارة واحدة "

"، وكان الذهول الثاين الذي أصاب القوى املضادة للثورة حيث رأت بالعني اKردة كيف توحدت أمة في سبيلها

 .)06أنظر امللحق رقم(.)1(عظيمة حبجم األمة العربية ووقفت حانية تودع ابنها النبيل

ويف هذا املشهد شقت اجلماهري طريقها إىل القاهرة فوق أسطح القطارات ويف احلافالت اليت تكدست aم 

البغال، فمن كل حمافظة دفق عامة الناس وقد اعتصرهم احلزن، يتزامحون تعرض حياkم للخطر وفوق اجلمال و بطريقة 

جاك شابان ونه باسم "الريس"، ولقد قال "مبئات اآلالف يف طريقهم للمشاركة يف جنازة الرجل الذي كان يعرف

لقد بدوت كما لو كنت قد وقعت وسط " الفرنسي والذي كان عضوا يف فريق الرجيب لكرة القدم "دالماس

 ."اضطراب عظيم

فمنذ موت آخر الفراعنة منذ ألفني وثالمثائة عام مضت مل تشهد مصر جنازة تأخذ بالقلوب واأللباب مثل 

احلزن الذي ال حد له من هذه املاليني العديدة كان مبثابة تأكيد |ائي لسيطرة قبضة ناصر غري هذه اجلنازة، أن هذا 

 .)2(العادية على مشاعر املاليني

فني يف األرض وزيادة فقد أصبح كل يوم مير بعد وفات عبد الناصر ميثل تراجعا عن مكاسب الفقراء واملستضع

قيود اليت فرضها على احلريات، وهذا قد جعل هاته الفئة تدرك أكثر ر عن الظغض النبته واستعدادهم تقدير لسياس

مل تعاىن من فقد احلريات بل زادت حريتهم حبصوهلم على اخلبز  الغالبية العظمى من الناس يف مصرفأكثر أن 

 .)3(وضروريات احلياة

ن له صديق محيم وقد مل يك وكان عبد الناصر رجال ذا شخصية مركبة وكتوما بدرجة زائدة عن احلد، ومن مث

يكن من السهل على عبد الناصر أن يصادق أي شخص، بالمعنى الكامل  مل"وفاته: قال السادات عنه بعد 

 .)4("بهذه العبارة، وذلك بسبب ميله للحذر والتشكيك والمرارة الشديدة والتوتر العصبي البالغ

  

                                                           

 .19، ص2003، القاهرة: مركز الحضارة العربیة، 1ط .تجاوزها الزمن؟الناصریة هل محمد، یوسف.  )1(
 .424، صالمرجع السابقریمون، فالور.  )2(
 .92، ص2008، القاهرة: دار الشروق، 2. طشخصیات لها تاریخجالل، أمین.  ) 3(
 .42، صالمرجع السابقمكي، ساندرا.  )4(
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ه بعد رحيل هؤالء العمالقة، لقد ر كيف يسري أمو لرجال العظام، غري أن العامل يعرف  افكل أمة هلا نصيبها من 

، )2(، وبدأت مصر تتأهب وسط صياح اجلماهري لالنتخاب خليفته أنور السادات)1(أسدل الستار عن عصر ناصر

، وبدأت مشقة إن صح التعبري وقد جنح هذا األخري يف ارتداء عباءة الرئاسة وبدأ يراجع مالمح الناصرية املتطرفة

يصلح عالقاته الدولية، حماوال استعادة األرض السليبة حمققا االستقرار الداخلي، بينما العامل ميسك  صعود التل لكي

 أنفاسه حول اآلمال اليت عقدت لتتحسن األمور يف الشرق األوسط.

" وهو بول فاليريحىت عندما شرع ورفاقه يف إعادة النظام من حالة الفوضى ال بد وأeم كانوا يعكسون قول "

ئك الذين يتبعونه يف املصعب، فبالرغم من ضخامة أعماله املبكرة فإن لل العظيم هو الذي خيلف من وراءه أو الرج

سنوات حكم ناصر العمالقة مل تبعد الكارثة عن مصر إذ ترك بالده ذات التاريخ العريق تصارع حالة الفوضى، وهي 

جنبية، وبعد أن أصاب قوا\ا املسلحة اخلزي والعار بني برامث الروس بعد أن ذهب مع الرياح دخلها من العملة األ

 تاركا شعبه يسري مقهورا حتت مضلة األوامر الدكتاتورية ومع وجود العدو يدق على الباب.

 .)3(طنه أعظم مصري منذ أيام الفراعنةر اجلماهري من أبناء و ظوبالرغم من كل ذلك فهو ال يزال يف ن

  

                                                           

 .424، صالمرجع السابقریمون، فالور.  )1(
 .291، ص2003، بیروت، 46 :، عد5ج ."جریدة العالم تاریخ العالم بین یدیك". العالم یبكي عبد الناصرألبیر، كاموا.  )2(
 .425، صنفسه المرجع ریمون، فالور. )3(
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نستخلص مما سبق أن االبن األكرب ملوظف الربيد مجال عبد الناصر هو ثاين رؤساء مصر بعد حممد جنيب 

، حيث بدأ عهد جديد من التمدن يف مصر واالهتمام 1970حىت وفاته العام  1954توىل السلطة من العام 

لزمن فلن يتبقى منها إال جمرد الذكرى، أو بالقومية العربية، وقد يقال إن كثريا من إجنازات عبد الناصر قد جاز عليها ا

إن مرور الزمن قد أثبت عدم واقعيتها فاستحقت ما القته من مصري، من ذلك أن يقال إن الوحدة العربية اليت رفع 

سوريا وتوحيد  و لواءها عبد الناصر وأجنز يف حياته بعض النجاح يف حتقيقها وعلى األخص يف إقامة الوحدة بني مصر 

ب يف عدد من القضايا السياسية واالقتصادية األساسية قد انتهت حبالة من التفكك والتمزق العريب مما كلمة العر 

 يصعب العثور على مثيل له يف التاريخ احلديث.

ناحية ليس صحيحا أن ما أجنزه عبد أكثر مما فيه من احلقيقة، فمن  ولكن يف هذا القول من اخلفة والتهور

لعبد الناصر مبا قدمه هلا من عون،  ةجيابية حىت يومنا هذا، فمازالت اجلزائر مستقلة مدينالناصر مل تكن له آثار إ

ومازال اليمن مدينا لعبد الناصر بتسهيل االتصال باحلضارة احلديثة ومحايتها، ومازالت بذور الشعور القومي اليت ال 

رها لدعوة عبد الناصر إىل الوحدة، ومازالت تزال حية يف قلوب أذهان الكثريين من الشباب العريب مدينة يف استمرا

قناة السويس والسد العايل تدر لالقتصاد املصري عائدا مهما وكبريا، ومازالت الصناعات اليت أنشأها عبد الناصر 

 قائمة تشغل العمال وتنتج السلع.

على الدميقراطية  ورمبا كان بني أوجه النقد األكثر قوة اليت توجه إىل حكم مجال عبد الناصر أثره السيئ

السياسية، فقد كان حكم عبد الناصر بال شك حكما فرديا وأبعد عن الدميقراطية السياسية بكثري مما كان عليه نظام 

، بل وكثريون هم من يردون إىل هذا العيب اخلطري يف احلكم الناصري ليس فقط ما 1952احلكم املصري قبل عام 

من ابتعاد عن الدميقراطية، بل وأيضا ما أصاب مصر من هزمية عسكرية أصاب احلياة السياسية منذ ذلك الوقت 

لتحدث �ذه الدرجة من السهولة، بل ورمبا ما كانت لتحدث على  1967ة زميويذهب كثريون إىل أنه ما كانت ه

يف اختاذ  الرقابة والتأثري ناإلطالق لو متتعت مصر يف ذلك الوقت حبرية سياسية أكرب، ولو كان للشعب درجة أكرب م

 القرارات األساسية.
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بعد أن أفرج عن مجاعة اإلخوان املسلمني إثر حكم قضائي نقض من خالله قرار حل اجلماعة عادوا للمطالبة 

 ،برئاسة مصطفى النحاس بأحقيتهم يف العمل داخل إطار مشروعية اجلماعة وهذا خالل عهد احلكومة الوفدية

لكنها حتت قيادة جديدة بعد اغتيال مؤسسها  ،كما فتحت الشعب  ،تح املركز العامفعادت اجلماعة مرة أخرى وف

اختري املستشار حسن اهلضييب ليكون مرشدا عاما لإلخوان  1951أكتوبر  17ففي  ،وقائدها اإلمام حسن البنا

وكان من الطبيعي  ،يته على اإلمام البنا إال أنه قاد مسرية العمل الشاقاملسلمني وبالرغم من كرب سنه واختالف شخص

لكن رغم ذلك كان  ،ن حتدث بعض االختالفات يف وجهات النظر داخل اجلماعةأيف ظل هذه التطورات واملتغريات 

إلخوان الصف متالمحا على غاية واحدة وهي العمل لدعوة اهللا وإسقاط امللكية وجاءت الفرصة عندما اشرتك ا

املسلمون وجمموعة الضباط األحرار يف حتريك ثورة ضد النظام امللكي وزلزلة أركانه حىت تنازل امللك عن العرش وطرده 

وبعد أن استقر الوضع للضباط األحرار شكلوا جملس قيادة الثورة لتحكم مصر من خالله  ،1952يوليو  23يف 

غري أن اخلالفات واملشاحنات شقت صفوف الضباط  ،طي نيايبحىت جترى االنتخابات وتسري من خالل نظام دميقرا

وحدثت تكتالت بينهم خاصة بني صاحب الشعبية الكبرية حممد جنيب وعبد الناصر لتنتهي بفوز هذا األخري 

 ويدخل يف مرحلة صراع حمتدم مع التيار اإلسالمي ممثال يف مجاعة اإلخوان املسلمني. 

إضافة إىل  ،على الظروف التارخيية اليت سبقت هذا الصراع وما أسبابهوخالل هذا الفصل سنحاول التعرف 

وما تداعيات ذلك على  ،اإلخوان املسلمني يف فرتة حكمه مجاعة عبد الناصر لاألساليب اليت واجه �ا نظام مجا

 سياسته الداخلية واخلارجية.

  



 عالقة جمال عبد الناصر بجماعة اإلخوان المسلمين                   الفصل الثالث:                           

 

 

68 

 وفترة التحالف: 1952يوليو  23ثورة  -3-1

 :والضباط األحرار اإلخوان المسلمون -3-1-1

بالقضايا العامة من  االهتمامبعض الشبان من ضباط اجليش إىل  اجتذابمجاعة اإلخوان املسلمني من متكنت 

الضباط سبب ميلهم جلماعة اإلخوان إىل معاداة هذه ويرجع أحد هؤالء  ،خالهلا متتد بداية احلرب العاملية الثانية

وأفكارها إىل جانب ما اتسم به تنظيمها من دقة وانضباط يفوق ما كان يف جتاهاYا ااجلماعة للحزبية على اختالف 

 .)1(األحزاب السياسية على رأسها حزب الوفد

مل تنجح يف احتواء هؤالء الضباط لكي يعملوا يف صفوفها إال قلة  خواناإلمن ذلك فإن مجاعة وعلى الرغم 

العالقة بينهم قائمة على التعاون ال التالحم الذي كانت وهلذا ظلت  ،حمدودة وهو أمر يرجع إىل طبيعتهم العسكرية

لتبدأ العالقة الفعلية بينهما بتويل عزيز املصري منصب القائد العام للجيش  ،)2(ترفضه طبيعة التنظيم عند كليهما

  .والذي كانت مهمته هي جتميع القوى املوالية للمحور واملعادية للحلفاء 1939املرابط يف وزارة على ماهر سنة 

ن مكانت أسبق   (*)(*)يف االتصال بعزيز املصري (*)وكما كانت مجاعة اإلخوان املسلمني أسبق من الضباط

مناقشة  واأفبد ،)3(يف قطاع كان حمرما على األحزاب السياسية يع نفوذهاساملصري يف االتصال باجليش أمال يف تو 

البنا باخلطابة يف  بدأهامث سلكوا وسيلة أخرى وهي املناسبات الدينية اليت  ،بعض قضايا اجلنود املضطهدين يف اجليش

بينهما بشكل أدى إىل تعرف البنا على  توطدت العالقةمث  ،)4(حيث التقى البنا فيها بأنور الساداتوحدة عسكرية 

 .)5(نظم بعضهم إىل اجلماعةاالضباط من خالل صلته بالسادات و  جمموعه من

                                                           

 .119،111، ص1977، القاهرة: المؤسسة العربیة للطباعة والنشر، 1. جیولیو 23قصة ثورة حمروش، أحمد.  )1(

 .245، ص1972. القاهرة: مكتبة وهبة، اإلخوان المسلمون والجماعات اإلسالمیةزكریا، سلیمان.  )2(
د الرحمان السندي، ویمكن قبول فكرة بویرى أحمد عادل كمال أن بعض الضباط قد تم إلحاقهم بالنظام الخاص وتم اتصالهم بع )*(

االستفادة بهم في النظام الخاص ویؤكد هذا أیضا ما ذكره صالح شادي من أن جمال عبد الناصر قد أقسم الیمین أمام عبد الرحمان 

 .120، ص1981. الكویت: دار التوزیع والنشر اإلسالمیة، حصاد العمرأنظر: شادي، صالح. السندي وانظم للنظام الخاص. 
سمه عزیز علي لكنة لقب بالمصري تمییزا له عن بقیة الضباط العاملین في الجیش التركي، وقد نال شهرة كبیرة ا المصري: عزیز (*)(*)

ي عدید من الحركات المناوئة لسلطان األتراك في العالم العربي. أنظر: ، ثم عاد لیشترك ف1911خالل الحمالت العثمانیة على طرابلس 

 .245، صنفسهالمرجع زكریا، سلیمان. 
 .09، ص1977القاهرة: مكتبة مدبولي،  .. تر: رضوان، عبد السالماإلخوان المسلمونریتشارد، میتشیل. ) 3(
 .245، صالمرجع نفسهزكریا، سلیمان.  )4(
 .44، ص1957. القاهرة: كتاب الهالل، أسرار الثورة المصریة بواعثها الخفیة وأسبابها السیكولوجیةالسادات، أنور.  )5(
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األطباء املنتمني جلماعة  دوعزيز املصري يف عيادة أح الضباطوقام حسن البنا برتتيب اللقاء األول بني 

لكن البنا   ،اإلجنليزي تسانده اإلخوان ومصر الفتاة االحتاللوتناولوا خالله القيام بعمل عسكري ضد  ،)1(اإلخوان

وأوضح ذلك للمجتمعني حني عرض قلة السالح ونوعه لإلعداد ملثل هذا العمل  كان حذرا من مثل هذا العرض

حد الضباط وهو عبد املنعم ألكن قناعة املصري والضباط بأنه ال سبيل إال ذلك فقام مبحاولة اهلروب إىل األملان ومعه 

 إىل هة الضباط بعزيز املصري وتأثرهم بذه احملاولة إال أن صلعبد الرؤوف لكنها فشلت، وعلى الرغم من فشل ه

 .)2(جانب تأثرهم بالفكر الديين من خالل صلتهم باإلخوان قد ميز جهودهم يف الغالب خالل الفرتة التالية

من خالل عبد املنعم عبد  والضباطاللقاءات بني البنا  استمرتان ملباأل االتصالالسادات بتهمة  اعتقالوبعد 

متقطع وفردي بسبب  لبني اجلانبني لكن بشك االتصالحىت هرب السادات من السجن ليعاود توطيد  ،الرؤوف

متطوعي  (*)إىل أن توثقت مرة أخرى خالل حرب فلسطني من خالل تدريب الضباط ،)3(البنا بالقصر اتصال

 .)4(اإلخوان

ضمت أغلب الضباط  شحيث متكنت تلك األخرية من فك احلصار الذي ضربه اليهود حول وحدة من اجلي 

وخالل هذه الفرتة كون  ،حني قام النقراشي حبل اجلماعة ليزداد التعاطف بينهما الفالوجةومنهم مجال عبد الناصر يف 

 مجاعة اإلخوان املسلمني.الضباط تنظيمهم باسم الضباط األحرار وكان أغلب ضباطه مييلون إىل 

واستمر االتصال بينهما بشكل أقل من خالل الدور الذي شارك فيه كليهما ودون تنسيق مع اآلخر يف حرب 

ييب ضاالتصال إىل ارتياب بعض الضباط من اهل ةوترجع قل ،)5(1950،1951عامي  لائيني يف منطقة القنادالف

استطاع أن يبدد ذلك االرتياب من جهة ومن جهة أخرى قد فرضت على ييب ضإال أن اهل ،املرشد اجلديد لإلخوان

 . )6(1952الضباط ضرورة االتفاق على دور اإلخوان سنة 

  

                                                           

 .59، صالمصدر السابقریتشارد، میتشیل.  )1(

 .97، صالمصدر السابقحمروش، أحمد.  )2(

 .121، صالمصدر السابقشادي، صالح.  )3(
بالصاغ محمود لبیب الذي اقترح علیه تكوین مجموعه من الضباط تؤمن  1944لقاء جمال عبد الناصر سنه  حیث یذكر صالح شادي (*)

 .65، صالمرجع السابقبمبادئ اإلخوان. أنظر: زكریا، سلیمان. 
 .78، ص1985. بیروت: دار اقرأ، اللودان الوفد واإلخوانماردیني، زهیر.  )4(

 .20، ص1957. بیروت: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، 1954-1951في قناة السویس المقاومة السریة الشریف، كامل.  )5(
 .301، ص1987. القاهرة: الزهراء لإلعالم العربي، اإلخوان المسلمون والنظام الخاصكمال، أحمد عادل.  )6(
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جنحت الثورة هل يكن للضباط أم لإلخوان أم  انبني لنظام احلكم إذاوحدثت مشاورات كثرية حول تصور اجل

ر كل منها من اآلخر وخباصة الضباط قد دعاها لقبول احلل ذومن املؤكد أن ح ،تنال موافقتها مستقلةلشخصية 

وحينما حتول احلكم للضباط برروا لإلخوان ذلك  ،(*)ي ماهر لريأس الوزارة األوىللعلى شخصية ع االتفاقالوسط وهو 

سيحكمون حكما  موأc ن املشاورات بينهما حول ذلك لن تتوقفأوال يصلح لالستمرار و  بأنه عطل الدستور

أن حركتهم مازالت يف مهدها  خاصةوهي أمور كان يرمي الضباط eا إىل استمرار دعم اإلخوان وتأييدهم  ،ياإسالم

 .)1(ةخوانيإلولوجود العديد من الضباط من ذوي امليول ا

 قفا من املو مإىل حد  اطمأنوا نأتدخل أجنيب بعد  احتماالتباط من الضومل تكن هناك خماوف لدى 

 ،)2(وهلذا اتفقوا مع اإلخوان على كيفية مواجهته تدخل إجنليزيحدوث األمريكي يف حني كان موضوعا يف احلسبان 

على الرغم من ازدياد قوuا خالل احلرب العاملية  رحلة أن مجاعة اإلخوانملإليه يف هذه ا اإلشارةما ينبغي  على أن

 رشدفلم يستطع امل ،حسن البنا مؤسسها اغتيالشهدت تصدعا كبريا وخصوصا بعد الثانية ويف أعقاeا، إال أcا 

قيادة اجلماعة  ةكما دلل على هذا التصدع عدم سيطر   ،األخري االذي تركه هذ الفراغ ئييب من ملضاجلديد حسن اهل

ماعة يف الغالب على اجلهاز السري أو اخلاص خاصة بعد وفاة الصاغ حممود لبيب وأدى ذلك إىل جنوح أسلوب اجل

 .)3(إىل القوة بدال من الرتكيز على الدعوة واإلرشاد

بعد وفاة  كما أدى سعي اهلضييب إلبعاد عبد الرمحان السندي الذي أصبح املرجع األول يف التنظيم السري

 األمر،)4(إىل حماولة استقطابه من طرف الضباط أكثر من حرصها على العالقة مع املرشد العام نفسه الصاغ لبيب

حيث  1952وأدى ذلك إىل حدوث انشقاق داخل اجلماعة يف أعقاب سنة  التصدع اهلذ إدراكهمالذي يؤكد 

انفصلت بعد الباقوري جمموعة صاحل عشماوي وطلب البعض تدخل الضباط ففتحوا ثغرة يف صفوفهم أحسن 

 .)5(الضباط استغالهلا

                                                           

باط باإلخوان، ونجح مع كثیر منهم، أما الذین یذكر أن جمال عبد الناصر قد سعى لجمع الضباط حوله وتحویل والئهم له دون االرت (*)

أو أبعدوا عن المشاركة السیاسیة، وتشیر كثیر من المراجع الشتراك اإلخوان في  1952ضلوا على والئهم لإلخوان فقد سجنوا بعد أحداث 

امر. أنظر: زهمول، إبراهیم. أن االتفاق على الموعد قد تم في بیت صالح أبو رقیق حضره جمال عبد الناصر وعبد الحكیم عو الثورة 

 .201صد ت، . د م: د ن، ةاإلخوان المسلمون أوراق خفی
 .94، ص1970، بیروت: مكتبة الزیتونة في العالم العربي، 1ط .. تر: خیر، مروانلعبة األممكوبالند، مایلز.  )1(

 .49، 52، صالمصدر السابقالبغدادي، عبد اللطیف.  )2(

 .87، ص1977. القاهرة: دار الموقف العربي، اإلخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )3(
 .199، ص1986 ،، بیروت: شركة المطبوعات والنشر13. طخریف الغضبهیكل، محمد حسنین.  )4(
 .103، 91، صالمرجع السابقماردیني، زهیر.  )5(
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 :1952دور الجماعة في ثورة يوليو  -3-1-2

من مجاعة الضباط األحرار كان مرتبطا جبماعة اإلخوان املسلمني يف مقابل جمموعة أخرى ميكن  مع أن البعض

قد حاولوا  ،)2(إال أUم يف جمموعهم وبعد جناح عبد الناصر يف اجتذاب األغلبية منهم حوله ،)1(القول مبيوهلم اليسارية

اليت كانت تعد أكثر هذه القوة  (*)السري يف طريق احلذر من كافة القوى وجتنب الصدام معها وخباصة مجاعة اإلخوان

 .)3(يف رأيه خطرا على النظام

إال أن مجال عبد الناصر  ،وعلى الرغم من إصدار اإلخوان لبيان تأييد حلركة الضباط ووصفها بأUا حركة مباركة

 ،حيث مل يصدر إال يف أول أغسطس بعد عودة املرشد حسن اهلضييب من اإلسكندرية صدور هذا البيانضاق لتأخر 

كما ضاق ملا طرحة   ،مل تكن لديهم الثقة الكاملة يف جناح احلركة ماألمر الذي دعاه للشك بأن اإلخوان برغم تأييده

يف  ،النواحي الدينية وحصر مهمة العسكرينيلإلصالح واليت كانت تركز فيها على اإلخوان يف بياUم حول رؤيتهم 

سعيا لكسب تأييد حني كان مجال عبد الناصر ومن خلفه يريدون أن يكونوا املصدر األول يف أية رؤية إصالحية 

وميكن االستدالل على ذلك برد عبد الناصر على اجلماعة حني طرحت عليه فكرة تكوين جلنة من اإلخوان الشعب 

(4)إن الثورة ال تقبل وصاية من أحد"طوات قبل إعالUا حيث قال:تعرض عليها كافة اخل
" . 

ومع ذلك فقد سارع الضباط بإعادة فتح التحقيق يف قضية اغتيال مؤسس اجلماعة الشيخ حسن البنا والقبض 

وكذلك قام الضباط باإلفراج  ،على املتهمني وعلى رأسهم إبراهيم عبد اهلادي رئيس الوزراء الذي اغتيل البنا يف عهده

عن املسجونني السياسيني وخباصة أعضاء اجلماعة ممن كانوا قد ا�موا يف عديد من القضايا كقضية اغتيال النقراشي 

عبد القادر عودة مع فتحي  رأسهموعلى  اإلخوانوغري ذلك من قضايا االغتيال السياسي، وقد اشرتك  واخلازندار

تقدمي إبراهيم عبد اهلادي للمحاكمة بعديد من اال�امات من بينها تعذيب وتبع ذلك  رضوان يف وضع قانون العفو

قانون حل األحزاب السياسية عدا  أعقاباحتواء الثورة بدت يف  اإلخوانحماولة  إىلوأدى ذلك  ،اإلخوان املسلمني

  ،ها القوانني قبل صدورهاتكون هلم هيئة تعرض علي أنيكون هلم وضع خاص وكذلك عرضوا  أنحيث طلبوا  اإلخوان

                                                           

 .30، ص1983القاهرة: دار الناصر للنشر والتوزیع، ، 3. طالمصحف والسیف صراع الدین والدولةعبد الفتاح، نبیل.  )1(

 .150، ص1979. القاهرة: األنجلو، األقباط في الحیاة السیاسیة المصریةبحر، سمیرة.  )2(
           :شعبة. أنظر 1700بلغ عدد أفراد الجماعة عند قیام الثورة  (*)

          Eastern Studies, 1982, p135.. Egypt: Middle Islam and Politus EgyptGabriel, Warburg.  
، القاهرة: 1. ط)1970-1952اإلخوان المسلمون بین عبد الناصر والسادات من المنشیة إلى المنصة(بیومي، زكریا سلیمان.  )3(

 .20، ص1987مكتبة وهبة، 
 .83، صالمرجع السابقماردیني، زهیر.  )4(
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ة إال أن امليل إىل استقطاب أو يأن قادة النظام قد أعلنوا أن ذلك جاء إرساء للعدالة أكثر من كونه تقريبا للجمع معو 

اسرتضاء اإلخوان مل يكن خافيا وخباصة بعد اشرتاك جمموعة كبرية من الضباط يف تأبني البنا مما جعل الكثريين يعتربون 

 .)1(وختيل البعض وجود حتالف بني اجلماعتني ،اجلديد جمرد أداة يف يد اإلخوانأن النظام 

يف وحدة أيديولوجية  نإال أن عوامل التنافر بني اجلانبني عوامل أساسية تكم (*)وعلى الرغم من ذلك التقارب

جيعل اجلمع بينهما يف نظام يهما على فكرة فردية القيادة والطاعة املطلقة هلا وهو أمر حيث يعتمد كل ،همااحلكم بين

وهو أمر جيعل الصدام بينهما أمرا  ،سياسي واحد أمرا صعبا بل مستحيال يفرض ضرورة أن يرتك أحدمها اeال لآلخر

 .)2(حتميا

فمع أن عبد الناصر مل  ،أيضا يف اخلالف بني فكر عبد الناصر الديين وفكر اإلخوان رفالتناكما تكمن عوامل 

األحزاب السياسية الليربالية يف الوحدة الوطنية فيما خيص عالقة الدين بالسياسة وهي بال شك  يتأثر بنظرة أي من

وكان أقرب إىل رؤية مصر الفتاة اليت  ،إال أنه مل يتأثر كذلك بفكرة اإلخوان يف ربط الدين بالدولة ،(*)(*)نظرة علمانية

أو أن الدين هو جزء من  ،للفكر الديين يتوىل هو توجيهها دعما لسياسته وظيفةأوحت إلية مع مؤثرات أخرى بإجياد 

 .)3(االجتماعيعملية التنمية الشاملة والتغيري 

كما كان يرى عبد الناصر بأن الدين ال يصلح ألن يكون منطلقا أليديولوجية سياسية ومن مث فهو ال يؤمن 

ن حادث املنشية صحيحا كان أمرا أفمن هنا ميكن القول ب ،)4(فكر الديين إىل حركة سياسية منظمةبأن يتحول ال

فسر تردي العالقة بني اإلخوان والنظام بسرعة مذهلة وكذلك تفسري ن بناء على ذلكو مدبرا وضرورة فرضتها الظروف 

 أبعاد الصراع بني العسكريني أنفسهم.
                                                           

 .52، ص1981. القاهرة: دار الموقف العربي، المسلمونعبد الناصر واإلخوان إمام، عبد اهللا.  )1(

و عبد القادر عودة مع فالمشاورات بین النظام والجماعة وطلب التأیید منهما إلى زیادة توثیق الصلة بینهما في وضع قانون الع أوحت (*)

تعذیب اإلخوان المسلمین، وأدى ذلك إلى محاولة إبراهیم عبد الهاد للمحاكمة بعدید من االتهامات من بینها  مفتحي رضوان، وتبع ذلك تقدی

اإلخوان الحتواء الثورة بدت في أعقاب قانون حل األحزاب السیاسیة عدا اإلخوان حیث طلبوا أن یكون لهم وضع خاص. أنظر: رمضان، 

 .82، ص1973قیة، . القاهرة: دار الكتب والوثائق العرا)1954-1952الصراع االجتماعي والسیاسي في مصر من (عبد العظیم. 

 .68،64،63، ص1985، دم: دار الهالل، 1. طالدین والدولة والثورةسید أحمد، رفعت.  )2(
یرى الدكتور عبد العظیم رمضان في كتابه عن اإلخوان أن التحالف المؤقت الذي كان بین العسكریین واإلخوان یرجع إلى أن كل  (*)(*)

آلخر وأنه لیس له حلیف سواه، ولذلك فإنه على الرغم من التقائهما على معاداة األحزاب الدیمقراطیة والشیوعیة لمنهما كان یحس بحاجته 

المرجع  .اإلخوان المسلمین والجهاز السريإال أن قوة أحدهما على اآلخر كانت ال بد أن تثیر خالفا بینهما. أنظر: رمضان، عبد العظیم. 

 .134ص ،السابق
 .15، ص1975، القاهرة: المكتب المصري الحدیث، 4. طالصامتون یتكلمون. جوهر، سامي) 3(
 .153، ص1978، القاهرة: المكتب المصري الحدیث، 3. طالبحث عن الذاتالسادات، أنور.  )4(
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 بداية صراع عبد الناصر واإلخوان: -3-2

 ):1954مارس  -(فيفريحل األحزاب السياسية  -3-2-1

 اسة حممد جنيب وطلب هذائر ب وتشكيل وزارة جديدة 1952على ماهر يف ديسمرب  استقالةيف أعقاب 

ترشيح ثالثة من أعضاء اجلماعة  إلخوان املسلمنيلاملرشد العام  األخري بناء على رأي الضباط من حسن اهلضييب

جملس قيادة الثورة مل  نلك مث عادت ورشحت عضوين آخرين ورشحت اجلماعة عضوين ،لتمثيلها يف الوزارة اجلديدة

فردت اجلماعة برغبتها يف عدم املشاركة وأعلن الباقوري  ،يوافق إال على أحدهم وهو الشيخ أمحد حسن الباقوري

 .)1(اجلماعةففصلته  منفردامشاركته يف الوزارة 

 تارعسف كفيال بتوضيح عدم إمكانية التقائهمالك كان أول مأزق بني اجلماعة والنظام إال أنه كان  ذومع أن 

كان العسكريون قد جنحوا   إذانه أعن الشعب، و  املعاناةاجلماعة بإعالن رغبتها يف إقامة حكومة إسالمية هدفها رفع 

جيل جديد على  إعداداخلطوة التالية تقع على كاهلهم يف  أورضة عن احلكم فان الدور التايل االفئات املع إبعاديف 

 أنيستبعد  يبقى خالهلا جملس قيادة الثورة وهلذا ال أنعشر سنوات ميكن  إعدادهتعاليم اإلسالمية اخلالصة يستغرق ال

  .)2(خصومهم عن الساحة السياسية إلبعاد}يئة الفرصة  أويكون الضباط قد عزموا على ضرورة انتظار 

 املسلمني السياسية خطابا إىل مجاعة اإلخوانحيث أرسلت وزارة الداخلية قبيل صدور قرار حل األحزاب 

داخل أوساط  وقد أدى ذلك إىل حدوث جدل كبري ،أ�ا مجاعة دينية ولتحديد هويتها عما إذا كانت حزبا سياسيا أ

على وصف اجلماعة بأ�ا حزب سياسي وتأكيده على أ�ا مجعية  العرتاضهاهلضييب  استقالةاجلماعة كانت نتيجتها 

ويف ضل سعي  ،مجاعة اإلخوان ستثىناقد  1953ن قانون حل األحزاب السياسية الذي صدر يف يناير ومع أ ،دينية

عبد الناصر ذلك نوعا من حماولة  عتربا ،بعض أعضائها تكوين هيئة مشرتكة تعرض عليها كافة القرارات قبل صدورها

ة مل يعارضه سوى حممد جنيب يقضي حبل اجلماع 1954فرباير  14وأعقب ذلك صدور قرار يف  ،فرض الوصاية

 .)3(من اجلماعةشخص  450واعتقل الضباط حوايل 

 

                                                           

 .166، ص1984، القاهرة: المكتب المصري الحدیث، 3. طكنت رئیسا لمصرنجیب، محمد.  )1(
)2(             operativz, 1975, p140. -. Egypt, Khayat's collage Book coBrotherMuslem Husayni. I.M, Al  
 .130ص ،المرجع السابق .اإلخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )3(
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الصراع  الستغاللبل كانت حماولة  األخريةهاته بعض قادة اجلماعة مل يكن يعين تصفية  اعتقالاهلدف من  و

وأعقب ذلك حدوث أزمة بني جمموعة  ،م دورها وإحالل قيادة أخرى حمل اهلضييب يسهل التعامل معهاجيوحتفيها 

 أمسواء حول حتديد الرجل األول يف جملس قيادة الثورة من الضباط على رأسهم مجال عبد الناصر و حممد جنيب 

وأثارت هذه  1954فرباير  23يقدم استقالته يف  أنواضطر حممد جنيب  ،اإلخوانالرتيا\م من اتصال جنيب جبماعة 

إعالjا  أعقابعلى قبول االستقالة، ولكن يف  الرأياستقالة، واستقر  أو إقالةكون تباط هل االستقالة خالفا بني الض

إىل  النظامان مبساعدة حممد جنيب للعودة مفروضا على سقامت جمموعة من ضباط جملس قيادة الثورة من سالح الفر 

 .)1(ء يف جملس قيادة الثورة أو الشعبسوا حممد جنيب امنصب الرئاسة، وهذا دليل على الشعبية اجلارفة اليت يكتسبه

طالب اجلماعة ممن ينتمون جلماعة اإلخوان وخباصة من وكان قد سبق استقالة جنيب مظاهرات كبرية  

مما أدى إىل استدعاء حممد جنيب  ،إىل حالة اضطرابات عامة لتتحولهذه املظاهرات بالبوليس  تواصطدم املسلمني

هذه يوقف ألحد زعماء اإلخوان املسلمني والرجل األول فيها بعد سجن املرشد العام وهو عبد القادر عودة ل

املظاهرات، وجنح عودة يف ذلك فتحول يف نظر النظام إىل زعامة مؤثرة حيسب حسا\ا بعد أن كانوا يعتقدون قربه 

 .)2(عتقلوا الزعامة األقوى تأثريا، فقبضوا عليه مع جمموعة أخرى من اجلماعةمنهم وبرغم اعتقادهم أjم ا

فما   ،يف موقفهم من حممد جنيب واإلخوان ةبالسلط االنفرادوكان على الضباط أن يعيدوا النظر إذا ما أرادوا 

ومل يستطع اإلخوان  ،)3(اإلخوان املسلمني ءكان منهم إال أن عادوا عن قرار حل األحزاب السياسية وأفرجوا عن زعما

ما أصاب جملس قيادة الثورة من تصدع خالل هذه األحداث مكتفني مبا حققوه من جناح  استغالل ىمن جهة أخر 

بعض زعامات  استقطبواحيث متكن العسكريون من إعداد مظاهرات مماثله بعدما  ،النظام مدى قو�م يتعلمآملني أن 

الذي كان من  التظاهروأصدروا قرار مبنع  ،(*)ة اإلخوانعلسياسية عدا مجاذريعة إللغاء األحزاب ا اختذتاإلخوان 

 .)4(الواضح أنه وسيلة لكبح اإلخوان

                                                           

 .267، صالمصدر السابقمیتشیل، ریتشارد.  )1(
 .65، صالمرجع السابقإمام، عبد اهللا.  )2(
 .219ص ،المرجع السابق .اإلخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )3(

وللمزید من  خشي العسكریون من إعادة الضباط المنتمین لإلخوان إلى وظائفهم في الجیش قد یؤدي إلى تكوینهم لتنظیمات تابعة لهم. (*)

 .275، صنفسهالمصدر أنظر: میتشیل، رتشارد.  التفاصیل

 .145، صالمرجع السابقسید أحمد، رفعت.  )4(
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وكان من املنتظر أن تؤدي هذه األحداث إىل وحدة الصف واحلذر الكامل داخل اجلماعة لكن ما حدث كان 

الرمحان السندي يف سياسة التعاون مع العكس حيث ضل اهلضييب ومن خلفه اجلهاز السري بعد إبعاد عبد 

العسكريون  هاإلخوان يغلبهم احلذر مما يبيت ةالعسكريني دون احلذر منهم يف حني ضلت جمموعة كبرية من مجاع

حيث قدم عبد املنعم عبد الرؤوف  ،املنتمني للجماعة الضباطاإلفراج عن  اتفاقخاصة بعد تراجعهم عن تنفيذ 

الغري متفائل بأي أسلوب من أساليب التعاون مع  اجلناحييب وصحبه لينضم بركب وهلذا عاد اهلض ،للمحاكمة

 .)1(احلكومة العسكرية

ويبدوا أنه قد أشار إىل بعض أعضاء اجلماعة مبحاولة  ،وقرر اهلضييب السفر ملدة شهرين إىل البالد العربية

إلثارة سخط البالد ان عبد الناصر خيشى سعي اهلضييب ويف نفس الوقت ك ،أبعاد العالقة مع عبد الناصر استكشاف

وتتمثل يف حل اجلهاز  محيدةعودة العالقة مع وكيل اجلماعة مخيس العربية على النظام يف مصر فحذره وحدد شروط 

 السري حىت يكون بداية لطريق من التفاهم.

ييب لنقد االتفاقية اليت مت لكن املوقف سرعان ما خيمت عليه سحب الصدام مرة أخرى على إثر نشر اهلض

مظهرا بطريقة غري مباشرة عدم حرص العسكريني على القضية  ،(*)التوقيع عليها بني جملس قيادة الثورة والربيطانيني

من خالل ضرورة طرح هذه القضية على برملان منتخب معيدا بذلك الصراع بينهما  مدكتا توريتهومشريا إىل  ،الوطنية

 .)2(يابية اليت رفضها العسكريونحول قضية احلياة الن

ذلك الصراع والذي كان ال يقل خطورة عن  ،الضباط يف توسيع هوة الصراع بني صفوف اجلماعةجنح  قدو 

ومحلوه ما وصلت  ،)3(العسكريني أنفسهم فقد ا~مت جملة الدعوة املرشد العام بالدكتاتورية والبعد عن تعاليم اإلسالم

إليه اجلماعة من تفكك وعجز القيادة االخوانية عن السيطرة على كل أجنحة اجلماعة وحقق هذا األمر ارتياحا كامال 

 وخباصة أن احد هذه األجنحة هو جناح صاحل عشماوي والذي سار يف طريق تأييد النظام ،من منافسيهم يف احلكم

                                                           

 .148،146ص ،المرجع السابق .اإلخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )1(

ل أنظر: یحیث سرد إبراهیم زهمول أسباب رفض اإلخوان لالتفاق مع اإلنجلیز وحجم التنازالت التي قدمت فیه. وللمزید من التفاص(*) 

 .238، 239، صالمرجع الساقزهمول، إبراهیم. 

 .186،185، ص1977، القاهرة: دار األنصار، 1. طاإلسالم والداعیةالهضیبي، حسن.  )2(

 .1977. القاهرة: د ن، 10: . عد" " مجلة الدعوة. تأمالت إسالمیة في المسألة الحزبیةعشماوي، صالح.  )3(
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اليت ميلكها جناح صاحل عشماوي بالصدور عمال على  "/لة الدعوة"العسكري الذي ضل يسمح من أجل هذا 

 .)1(توسيع هوة اخلالف داخل اجلماعة

حيث  ،1954سبتمرب  23وبدا هذا االنقسام واضحا يف اجتماع اهليئة التأسيسية للجماعة والذي عقد يف 

قام اجلناح  يف حني ،مبايعة اهلضييبجنحت ا/موعة املؤيدة للمرشد العام حسن اهلضييب أن تصدر بيانا باستمرار 

هاز السري اجلديد وعدم إال أن سيطرة اهلضييب على اجل ،املعارض ببطالن البيان الصادر وقرروا إبعاد اهلضييب

أدى kم إىل العمل السري إلحكام السيطرة على اجلماعة والسعي لتأكيد  ،ألي وسيلة إعالمية لنشر آرائهمامتالكهم 

 .)2(النظام العسكري كهدف أساسي مدورها على الساحة السياسة أما

يرتقبوا أن  وأهدافأسلوب كما كان على مجال عبد الناصر والعسكريون وهم يدركون ما يدور يف اجلماعة من 

وبدا ذلك  ،دون منافس اليت متكنهم من إحكام السيطرة على السلطة يف البالدينتظروا ويهيئوا الظروف ، و األحداث

 "وعصابته"والذي تركز على اهلضييب  "الجمهورية"واضحا من أسلوب املهامجة الذي شنه العسكريون يف جريدة 

تصاالت لعديد من وتقدميه خالل هذه اال باإلجنليزحسب تسمية اجلريدة وركزوا على صلته السابقة بامللك واتصاالته 

واستخدامه للجهاز السري كمحاولة إلرهاkم من أجل فرض وصايته  ،هلم مل يوافق عليها جملس قيادة الثورة التنازالت

 .)3(عليهم

ت بني البوليس وأعضاء من مجاعة اإلخوان وخباصة يف املساجد العديد من االشتباكا األثناءوحدثت يف هذه 

اليت كان خطبائها املنتمني للجماعة حياربون النظام احلاكم ويهامجونه، وأدى ذلك إىل اعتقال العديد من أعضاء 

 اجلماعة، وحتول الكثري منهم إىل العمل السري وشاركهم يف هذا االجتاه بعض اخلاليا الشيوعية. 

النظام احلاكم على لسان أحد أعضائه وهو أنور السادات يف جريدة اجلمهورية أنه ال بد من اختاذ وقد عرب 

وبات مؤكدا أن النظام يهيئ  ،قرار حاسم اجتاه اجلماعة وأن ذلك ينبغي أن يكون موافقا إلرادة الشعب حسب زعمه

 .)4(اجلماهري لقبول موقف حاسم وشيك الوقوع

 

                                                           

 .34ص ،المرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )1(

 .215ص ،المرجع السابق .اإلخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )2(
 .276ص المصدر السابق،میتشیل، ریتشارد.  )3(
 .37، صالمرجع نفسهبیومي، زكریا سلیمان.  )4(
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 :)1954وتداعياته (أكتوبر حادث المنشية  -3-2-2

يديولوجية بني النظام العسكري والنظام اإلسالمي اليت تنتهجه مجاعة اإلخوان سبقت اإلشارة إىل أن الوحدة األ

لذلك فإن عبد  ،حيث يعتمد كالمها على فكرة القائد والطاعة ،ةضروري ةاملسلمني قد جعلت الصدام بينهما حتمي

حبق أو بغري حق عن ساحة العمل السياسي يف مصر  ،اجلماعة بشكل أو بآخر الناصر قد أعد نفسه إلبعاد هذه

حيث متكنت هذه  ،1954وبدت هذه احلقيقة مؤكدة يف ذهن عبد الناصر يف أعقاب األحداث من يناير إىل مارس 

فرد اجلماعة من فرض وجودها وإعادة حممد جنيب إىل احلكم وهو أمر أثار ضيق عبد الناصر وأدرك أنه لكي ين

 .)1(بالسلطة ال بد أن يطيح باإلخوان قبل حممد جنيب

وإىل جانب ذلك فإنه مل تكن لعبد الناصر قبل حادث املنشية شعبية تذكر حيث يروي عبد اللطيف البغدادي 

ويذكر صالح  ،)2(1954منذ أزمة مارس  ارتياحرة عدم ظيف مذكراته أن أغلبية الشعب كانت تنظر إىل عبد الناصر ن

ليعمل مجال  ،)3(بأن عبد الناصر قد بدأ أكثر انعزاال عن الشعب بعد اتفاقية اجلالء "جان الكوتيه"شادي نقال عن 

بذكاء بتوسيع هوة التصدع داخل اجلماعة يف نفس الوقت تشويه صور�ا أما اجلماهري من خالل املقاالت الصحفية 

 .)4(و�يئة الرأي العام لقبول فكرة ضرب اجلماعة

إال أن قيادة اجلماعة وحىت  ،وبالرغم من وجود أطراف داخل اجلماعة تنادي باستعمال العنف ضد النظام

ة التنظيم السري اجلديد الذي يرأسه يوسف طلعت جاء رافضا لفكرة استخدام العنف إال يف حدود رد الفعل قياد

 ،لينحصر فقط يف فكر جمموعة أفراد غلبت عليهم طبيعتهم العسكرية أو احلماسية ،على أي عنف يستخدمه النظام

 .)5(ة عن حادث املنشيةوهي أمور تنفي إىل حد كبري مسؤولية اجلهاز السري أو قيادة اجلماع

 ،فما كان من عبد الناصر أن يسارع باإلجهاز عن اجلماعة حتاشيا ملا ميكن أن تفعله من مظاهرات شعبية

إىل جانب طبيعة عبد الناصر  ،ضعافهأاإلجنليز من تنازالت فتزيد من  علالعرتاض على ما ختلل اتفاقية اجلالء م

                                                           

 .147، صالمصدر السابقكوبالند، مایلز.  )1(

 .190، صالمصدر السابقالبغدادي، عبد اللطیف.  )2(
 .272، صالمصدر السابقشادي، صالح.  )3(
 .220ص ،المرجع السابق .اإلخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )4(

 .42، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )5(
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بالسلطة تدعوا إىل قبول تفسري البعض حلادث املنشية بأ1ا مسرحية  لالنفرادالعسكرية وما تفرضه عليه من رغبة 

 .)1(خطط هلا عبد الناصر قبل حدوثها

وأثناء إلقاء مجال عبد الناصر والذي كان رئيسا للوزراء خلطاب يف  1954أكتوبر  26أما عن احلادث ففي 

اجلهاز السري  أعضاءيف السرادق لسماع خطابه أطلق عليه أحد  اصطفواووسط عشرة آالف  ،املنشية باإلسكندرية

لكن أي من  ،الغتيالهالتابع جلماعة اإلخوان املسلمني وهو حممود عبد اللطيف عدة طلقات من الرصاص يف حماولة 

 الطلقات مل تصبه وجنى من احلادث.

بد اللطيف قد ألقى املسدس إال أن الدكتور عبد العظيم رمضان يرفض ما ذكرته الصحف من أن حممود ع

" وأصر هذا األخري على خديوي آدم" امسهلتقطه عامل بناء من األقصر وااحلادث  ارتكابعلى األرض بعد فشله يف 

أريد أن يكسب عبد الناصر به شعبية   حكومي ووصف هذا التفسري بأنه تلفيق ،أن يسلم املسدس بنفسه لعبد الناصر

مسدس استخدم يف جرمية كبرية كهذه يرتك  أنصورته الصحف ببعض التساؤالت فهل من املعقول  يوالذ ،كبرية

فهل يرتك حىت يقدم على حماولة  اإلخوان أتباعهذا العامل من  أن، ولو قدر على األرض حىت يلتقطه عامل بناء

 .)2(الدكتور عبد العظيم رمضانيلتقي بعبد الناصر وهو سؤال أورده  أنأخرى، وهل كان من السهل على عامل بناء 

ولقد ذكر حممد جنيب أن حممود عبد اللطيف كان معروفا مبهارته يف إصابة اهلدف باملسدس كما أنه كان من 

وأن املسافة بينه وبني عبد الناصر كانت قليلة ال سيما  1951الفدائيني احملرتفني اللذين أرقوا اإلجنليز يف منطقة القناة 

 .)3(رفض التحرك من مكانه حني نصحه حرسه اخلاص بذلك واستمر واقفا أن عبد الناصر قد

وأنه  ،وإذا كان من األمور الثابتة أن حممود عبد اللطيف عضو باجلهاز السري التابع جلماعة اإلخوان املسلمني

 ،تعد إدانة هلا فهل كان يف هذا تنفيذ ألوامر اجلماعة وبالتايل فإن إدانته ،هو الذي أطلق الرصاص على عبد الناصر

والواضح أن حممود عبد  ،تفق مع النظام احلاكم يف تدوير هذه املسرحيةاأو أنه كان مدفوعا بدافع شخصي أم أنه قد 

 .)4(وأن التنظيم السري لإلخوان قد فوجئ حبادث االغتيال ومكانه ،اللطيف كان يتصرف بشكل فردي

                                                           

 .287، صالمصدر السابقنجیب، محمد.  )1(
 .261ص ،السابقالمرجع  .اإلخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )2(
 .287، صالمصدر نفسهنجیب، محمد.  )3(

، القاهرة: دار اقرأ للطباعة والنشر 1. ط1954أكتوبر  26جمال عبد الناصر وحادث المنشیة باإلسكندریة السیسي، عباس حسن.  )4(

 .55والتوزیع، د ت، ص
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ن اهلضييب وغريمها من أعضاء القيادة السياسية للجماعة كما أكدت أقوال عبد القادر عودة واملرشد العام حس

والذي كان رئيس  ،وا باحلادث وأ;م مل يكونوا على علم بدور حممود عبد اللطيف وهنداوي دويرئأ;م قد فوج

 .)1(اVموعة اليت ينتمي إليها حممود يف اجلهاز السري وكان على علم بسفره إىل اإلسكندرية

ورغم ذلك قام عبد الناصر  ،)2(يف هذه األحداث فلم تكن له صله حبادث املنشية أما عن دور حممد جنيب

بالسلطة ومن هنا ميكن القول بأن عبد الناصر قد جنح يف تدبري هذا  االنفرادبإبعاده عن السلطة حمققا أحد أهدافه يف 

فتعوقه عن حتقيق  ،اجلماعة يف القيام به منفردة أو باالتفاق مع حممد جنيب عأي عمل تشر  هاحلادث كي يسبق ب

أهدافه وكان له ذلك من خالل وسائل اإلعالم اليت يسيطر عليها من أن يكسب عطف اجلماهري ويعد العدة للقضاء 

 على اجلماعة من خالل احملاكمة.

بد الناصر حملاكم مدنية الغرض منه هو عدم وإمعانا يف السري لتحقيق هذا اهلدف كان عدم اختيار مجال ع

حيث توىل زمام احملاكمة مجال سامل العصيب  نحصر إدانة مرتكيب اجلرمية مبحاكمة مجيع اإلخوان املدان والغري مدا

فمنذ بداية  ،احلاد املزاج الذي ينتمي إىل اجلناح املتشدد من جملس قيادة الثورة الذي ينادي باحلكم الدكتاتوري

واستخدم يف سبيل ذلك العديد من األساليب  ،مة كان واضحا أن مجال سامل يركز على تشويه اإلخواناحملاك

 .)3(والعبارات السوقية

فلقد كان عبد الناصر مصرا على حتقيق أهدافه وهو أمر دعاه ألن يعلن بأنه إن مل يستطع أن يستمر بالثورة 

وأن أحكام اإلعدام  ،حملاكمة صورية وأن اإلدانة كانت مقررةوهو أمر يقتضي بأن ا ،)4(بيضاء فسوف جيعلها محراء

كانت مقررة سلفا لتحقق له   "هنداوي دوير، ومحمود عبد اللطيف، والشيخ فرغلي، وإبراهيم الطيب"اليت مشلت

 .)5(هدف إبعاد اجلماعة كآخر القوى السياسية املوجودة على الساحة السياسية

للطلبة العرب يف روسيا يف له اعرتف عبد الناصر عالنية يف خطاب من خالل وثائق وزارة اخلارجية الربيطانية و 

املسلمني وا�مها بالتخطيط للمؤامرة عن طريق اجلناح السري  اإلخوانمن خالله مجاعة  أدانحيث 1954 أوت 29

، وبالرغم من وجود رمضانيتلقى أسلحة من اخلارج عن طريق سعيد  بأنهوهو جناح مسلح، حيث ذكر  لإلخوان

                                                           

 .186، صالمصدر السابقالهضیبي، حسن.  )1(
 .254ص، المصدر السابقنجیب، محمد.  )2(

 .249ص ،المرجع السابق .اإلخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )3(
 .303، صالمصدر السابقمیتشیل، ریتشارد.  )4(
 .257، صالمرجع نفسهرمضان، عبد العظیم.  )5(
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وقد ابلغ طبعا حسب الوثائق الربيطانية ابلغ  اإلخوانذلك وا/م  أنكرمجال عبد الناصر  أن إالأخرى متورطة  أيادي

 .)1(جوازيةالرب  –ضباط يف القوات املسلحة  –اإلخوان وق بوجود ثالثة جمموعات متورطة:احد القضاة من مصدر موث

وبالنسبة ال/ام القوات املسلحة باملؤامرة فقد ابلغ الرئيس مجال عبد الناصر حسب الوثائق الربيطانية  معلومات 

عبد  فأرادتزايد شوكة اجليش  إىلبوجود جمموعة من الضباط حتيك مؤامرة ضده، هذا وقد كانت هناك دالئل تشري 

نه القوة أنه السلطة العليا يف البالد و أيؤكد  أنالناصر من خالل خطاب الرجل الثاين يف نظامه عبد احلكيم عامر 

 اكتشفتاملؤامرة  أن 1965جويلية  30وحسب الوثيقة الربيطانية الصادرة يف  ،)2(احلاكمة وقد شبهه حينها ببومدين

كانت صادرة من شخص يف   إشاعاتودليلها من خالل ظهور  األمريكيةتعلم qا سفارة الواليات املتحدة  أنقبل 

، وقد كان هناك أخبار تشري إىل اعتقال عدد من الضباط وقد نسبت القوات املسلحة وامسه ذكر يف صحافة بريوت

 24، فحينما عاد عبد الناصر من السعودية يف )3(إىل صالح دسوقي ليعتقل ويستقيل من منصبه كحاكم للقاهرة

على أن اzلس قدم رئيس الوزراء علي صربي واحلكومة لتحية الرئيس وهذا يؤكد عن طريق عدة دالئل  1954وتأ

               .)4(العسكري واحلكومة كانوا وراء املؤامرة

ستدل عليه من إرسال عبد الناصر اوهناك من رأى يف كل هذا تبعية عبد الناصر لألمريكيني واليهود والذي 

ويف نفس اليوم الذي مت فيه حكم اإلعدام على  "حاييم ناحوم"ملبعوث لالستفسار عن صحة احلاخام اليهودي 

 .)5(وأن ذلك احلاخام هو الذي ساعد كمال أتاتورك يف ضرب احلركة اإلسالمية والتحول العلماين يف تركيا ،اجلماعة

أسهم يف ختلص عبد الناصر من اإلخوان املسلمني وحممد جنيب معا بعد من هنا فإن هذا احلادث قد 

وحكم على قرابة األلف من اإلخوان بالسجن  ،حماكمات صورية متعجلة كان النظام العسكري فيها اخلصم واحلكم

 .)6(وأودع عدة آالف باملعتقالت وحكم على ستة منهم باإلعدام

 

 

                                                           

)1 (                
Embassy Cairo, 01 September . Britain: British ConfidentialEgypt, Minishy of external affairs, 

1965. 
)2      (                                                                                                                                                                                             

Ibid.  
 

)3(                                                                                                                                                                                                   
Ibid.  

 

)4(                                                                                                                                                                                                   
Ibid.  

 

 .105،104، ص1977القاهرة: دار االعتصام،  ،1. طلماذا اغتیل الشهید حسن البناالجبري، عبد المتعال.  )5(
 .270، صالمرجع السابقزهمول، إبراهیم.  )6(
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 اإلسالمي بعد حادث المنشية: دقراءة المشه -3-3

 :اإلخوان المسلمينعند  -3-3-1

 ، العريبملإىل كثري من بلدان العا مضطرينبدأت آثار ضرب مجاعة اإلخوان .جرة العديد من أعضائها 

 "اإلخوان المسلمون" االسموكونت مجاعة بنفس  ،يف لبنان "عباد الرحمان" فأسهمت جمموعة منهم بتكوين مجاعة

كما   ،برئاسة الشيخ مصطفى السبعي الذي كان منتميا للجماعة يف مصر خالل فرتة دراسته يف األزهر يف سوريا

 .)1(تكونت مجاعة مماثله يف العراق

حول احلرمني الشريفني ونعموا برتحيب من النظام السعودي  ورحل الكثري منهم إىل منطقة اجلذب الديين واملايل

فضال عن تدعيم الدور اإلسالمي  ،ة التعليمية اليت تعتمد على الدينضلتدعيم النه ةم فرصهيف وفود رأىالذي 

  من بلدان العامل اإلسالمي.ريللسعودية بعد نزعة التعاطف اليت أحاطت هذه اجلماعة يف كث

ستخدمهم السعوديون كورقة راحبة يف عالقتهم مع النظام السياسي يف مصر حيث كان ات قويف نفس الو 

ولكن يف  ،وجلب الكثري منهم إىل السعودية ميثل خدمة للنظام السياسي املصري ،مني وجودهمأودهم وتتوجيه جه

ا ساءت العالقات املصرية مستخدامه من قبل السعودية كقفاز يف وجه النظام املصري عنداالوقت نفسه أمكن 

 السعودية.

العديد من  ،من بلدان العامل العريبوقد صدرت ألغلب هؤالء أي الذين اضطروا إىل هجرة مصر حنو كثري 

املؤلفات اليت أسهمت بعد انتشارها يف صبغ كثري من اجلماعات اإلسالمية بالصبغة السلفية فيما بعد ويف أجواء مل 

 .)2(لقبوهلا وخاصة يف مصر تكن مهيأة

 

  

                                                           

)1      (            
operative, 1956, p140.-. Egypt: Khayat's college Book coMuslem BrothernI.M.Al Housayni.  

 .65، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )2(
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 :عند األزهر -3-3-2 

استمر األزهر وألكثر من نصف قرن يعاين من حماوالت إصالح متعثرة، ولعل من أهم األسباب اليت أدت إىل 

ضعف هذه احملاوالت اإلصالحية أن أصحاMا كانوا مصلحني فرديني ال ميثلون أية مجاعة أو جمموعة منظمة حىت أ<م  

األزهر أن تقضي عليهم بل وتنجح يف ا\امهم  كانوا يعارضون بعضهم البعض ولذا سهل على القوى التقليدية يف

 باخلروج على اإلسالم.   

 اييربالل اجه األزهر فكرو قد كان لدور األزهر يف احلياة الفكرية والسياسية يف مصر دورا ضعيفا خاصة بعد أن و 

وقد  ،يف وقت كان فيه الدين يشغل دورا هاما يف الفكر املصري خالل األربعينيات ،جديدا حاول أن حيد من سلطانه

توسع الليرباليون يف إنشاء مدارس حكومية وجامعات واهتموا خبرجيها وساعدوهم من خالل سيطر\م على السلطة يف 

خوان إلشيء من التدهور كان ا التجربة الليربالية انتابوبعد أن  أن يشغلوا مناصب كان األزهريون يشغلو<ا من قبل،

وظلوا هكذا حىت تواروا عن الساحة بعد صدامهم مع النظام السياسي سنة  ،املسلمون هم فرسان امليدان وليس األزهر

1954)1(. 

األزهر كمؤسسة  احتواءلذلك فإنه يف أعقاب حادث املنشية حني سلك عبد الناصر سياسية دينية تقوم على 

لكي الذين وجدوها فرصة و لدى كثري من مشايخ األزهر  ارتياحالقي ذلك  ،دينية حكومية وكبديل جلماعة اإلخوان

وسار األزهر آخذا بتعليمات عبد الناصر ورفاقه يف طريق  ،Mا دورهم كفرسان للساحة الدينية من جديد وايستعيد

، بطرح فلسفة بقية خاليا اإلخوان الحتواءيف خطب اجلمعة ل املساجد ة مركزية وفق رؤية ناصرية من خالبخط إعداد

إسالمية بديلة استحوذت على رضا الطبقة الوسطى اليت تأثرت بأساليب احلضارة الغربية مع تعلقها بالدين، فضال 

 .)2(واالقتصاديةعن أن هذه الطبقة والطبقة الدنيا قد انصاعت للنظام السياسي متأثرة باإلصالحات االجتماعية 

وذلك جلهده يف حماولة إضفاء الشرعية الدينية  ،وهلذا نعم األزهر خالل هذه الفرتة باهتمام جملس قيادة الثورة

وأدى ذلك إىل تأخر  ،على النظام السياسي والقيادة السياسية فتكررت زيارة أعضاء النظام له وأداء صالة اجلمعة فيه

قبضة النظام على  حكامإ ةالكامل منذ البداية بضرور  هبرغم اقتناع ،الح األزهراإلعالن عن خطة جملس الثورة إلص

 .)3(هذه املؤسسة الدينية

                                                           

)1       (                             
, 1970, p32.l. Egypt, Middle East  Journa"Al AZHAR in the revolution "D.Geccluis. 

 .67، صلمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان. ا )2(
)3                                         (                                                 

 : Cambridge, 1970, p43.Islam in Egypt todayM. Berger.  
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إىل  ،وما إن استشعر جملس قيادة الثورة بتحقق هذا اهلدف إىل حد كبري ووجود أعوان له داخل هذه املؤسسة

ليحل حملها نظام  ،(*)على إلغاء احملاكم الشرعية واJالس املالية والقبطية 1955إال و أقدم سنة  ،جانب شعوره بالقوة

للقضاء املدين تابع للحكومة استوعب هذه احملاكم إىل جانب حماكم األقليات الدينية عمال على تأكيد سيادة الدولة 

ف اجتاه هذا األمر بل أعلن احد كبار شيوخه وهو ومل يبدي األزهر أي موق ،على القضاء وتوحيد النظام القانوين

 .تأييده له (*)(*)الشيخ عبد الرمحان تاج

واليت كانت تعترب إىل جانب األوقاف  1953وهلذا مل يرتدد جملس قيادة الثورة يف تأميم األوقاف اخلريية سنة  

األساس االقتصادي لألزهر، وهو أمر أسهم يف مزيد من إحكام سيطرة النظام عليه برغم  1953األهلية اليت أممت

كما مل يرتدد يف اإلعالن عن خطته لتطوير األزهر يف  1956اللجوء إليه يف أعقاب العدوان الثالثي على مصر سنة 

 .)1(نفس العام الذي أعلنت فيه القرارات االشرتاكية

نوايا  اجتاه زهرألاه اخلطوات ضالال من الشك لدى بعض من مشايخ ذوعلى الرغم من ذلك فقد تركت ه

الذين تولوا إدارة  احلكوميني املسئولنيبدأت تعرب عن نفسها إما من خالل رفض التعاون مع  ،تهالنظام السياسي ناحي

حيث قام بإحالل غريهم من احلاصلني على  ،بعضهم وهو ما أفاد منه النظام السياسي باستقالةشؤون األزهر أو 

أن يهيئوا الطريق  هؤالء استطاعوقد  ،" احلاصل على الدكتوراه من أملانيامحمد البهيالدكتوراه من أوربا مثل الدكتور "

 .)2(عن خطة تطوير األزهر نعالأمام اإل

تطوير األزهر من خالل تعديل بعض املناهج الدراسية يف الكليات التقليدية اليت �تم  ةوقد جاءت خط

فضال عن تدعيم فرع متكامل  وإضافة أربع كليات جديدة هي الطب والزراعة واهلندسة والتجارة ،بالدراسات الدينية

                                                           

وقد جاءت المعارضة لهذا القانون من خارج مصر خاصة من سوریا حیث كان لإلخوان المسلمین وجود قوي هناك. وللمزید من  (*)

 التفاصیل انظر:
Word, 1958, p 20,28.  : MoslimCairo .The abolition of The Sharia courts in EgyptNadav, Safran.  

الذي اعتبر اإلخوان كالخوارج ال یقبل في أمرهم توبة وال شفاعة وعمل على إصدار مجلة باسم إخوان الشیاطین، و  عبد الرحمان تاج:(*)(*)

المرجع . كتب فیها كثیر من شیوخ األزهر مثل أنور الجندي والشیخ حنفي عبد المتجلي. وللمزید من التفاصیل أنظر: إمام، عبد اهللا

 .82، صالسابق
 .92، صالمرجع السابقسید أحمد، رفعت. )1(

 .70،71، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )2(
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وكل ذلك فهو دليل على تبعية األزهر لرئاسة اجلمهورية واليت قامت بتعيني وزير حكومي إلدارة شؤونه كان  ،للبنات

 .)1(يف بعض األحيان من غري مشايخ األزهر

حيث كان قد جنح يف  ،خلطة التطوير من بعض مشايخ األزهر املعارضةالنظام إىل الصيحات  مل يلتفتو 

كبرية من  وترك النظام السياسي ا`ال `موعة   ،جمموعة كبرية غريهم أعلنت تأييدها على لسان شيخ األزهر استقطاب

كتاب الصحافة الfام اجلناح املعارض بالرجعية ورفض التصور والعجز عن فهم املعطيات احلضارية وهو أمر يرفضه 

 .)2(اإلسالم

املعارضني أو يطوع بعضهم ويشجع الذين سارعوا يف ركبة  ومل يقف النظام عند هذا احلد بل راح حيجب دور

بل وصل األمر هلذا اجلناح إىل حد تبىن رؤية النظام يف االنتشار العريب واإلسالمي آلرائه  ،(*)ويباركون خطواته

وهي  12357إىل  2919من  1963*1954 امو عأويالحظ أن عدد خطباء املساجد قد وصل بني  ،اخلارجية

خطة كان النظام يهدف منها إىل توظيف هؤالء لنشر آراء احلكومة سواء يف املساجد التابعة لألوقاف أو يف املساجد 

 .)3(إبعاد خطباء مجاعة اإلخوان املسلمني بعد ولسد الفراغ الذي وجد ،األهلية

والرؤى االشرتاكية اليت سعى النظام إىل تطبيقها واألكثر من ذلك فقد عمل على التوفيق بني الرؤى اإلسالمية 

داخليا حيث صدرت هلذا الغرض العديد من الكتب واملؤلفات اليت تؤكد حرص اإلسالم على االشرتاكية والعدالة 

ووصف احد أتباع هذا اجلناح وهو رئيس حترير جملة األزهر  ،االجتماعية بشكل يقرتب من مطروح النظام أو يطابقه

ر بأنه املهدي املنتظر الذي أرسلته العناية اإلهلية ليخلص الناس من الفساد ويقر عدالة اجتماعية تستند يف عبد الناص

 .)4(أساسها على تعاليم اإلسالم

 

 

                                                           

 .92، صالمرجع السابقسید أحمد، رفعت.  )1(
 .72، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )2(

شارك كثیرا من مشایخ األزهر في الدعوة إلى التطویر مثل الشیخ أحمد الشرباصي، ودعت الدكتورة بنت الشاطئ إلى ضرورة اهتمام  (*)

 .82، صالمرجع السابقاألزهر بدور المرأة. وللمزید من التفاصیل أنظر: إمام، عبد اهللا. 
)3(

M.Berger. Op cit, p34.                                                                                                                                   
 .72، صنفسهالمرجع بیومي، زكریا سلیمان.  )4(
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 عند الطرق الصوفية: -3-3-3

بتحويل طريقة تعيني شيخها  واكتفىكبري حيث كان يدرك ضآلة تأثريها   اهتماممل يعر النظام الطرق الصوفية 

م من ذلك سارع اRلس الصويف األعلى بإعالن تأييده لثورة غوعلى الر  ،إىل التعيني بقرار مجهوري االنتخابمن 

كما نشرت جملتهم العديد من   ،بسبب تشجيع الثورة وقائدها العظيم بازدهارتنعم  الصوفيةمؤكدا أن الطرق  1952

ووصفت  ،للنظام بوصفها بأhا اشرتاكية مؤمنة وليست اشرتاكية ملحدة االشرتاكيةات متدحت التوجهااملقاالت اليت 

وذكرت أن ما يقوم به عبد  ،قائدها وهو مجال عبد الناصر بأنه mذا أمر باملعروف وينهى عن املنكر ويؤمن باهللا

 .)1(الناصر يتفق مع جوهر الرسالة اإلسالمية

" إىل اجلهاد وراء مجال العدوان الثالثي" 1956إثر عدوان سنة ودعى شيخ مشايخ الطرق الصوفية على  

ومن هنا ميكن القول أن النظام قد أحكم قبضته على  ،)2(كون يوم عيد لإلنسانيةسيعبد الناصر وأن االنتصار خلفه 

اق املؤسسات الدينية اليت تعرب عن التيار اإلسالمي بكل روافده وهو أمر يفسره عدم وجود أي صدى لصدور امليث

وهو  ،�جم امليثاق على جوانب يف التاريخ اإلسالمي كاعتباره الوجود العثماين غزوا واحتالالالوطين على الرغم من 

 أمر خيالف اجتاه مشايخ األزهر وكذلك عدم توضيحه لدور الشريعة أو حىت لدين الدولة.

خارج مصر تدين هذه التبعية وحماوالت التربير لالشرتاكية العربية  (*)وكان هذا سببا يف صدور بعض املؤلفات

بار الكتاب الذين لزموا الصمت وامليثاق الوطين وربطها بالقيم اإلسالمية وانتقصت هذه املؤلفات من قدر كثري من ك

 أو حىت حماولة ترشيد. ةدون معارض

وطيدة بعبد الناصر حيث كان هؤالء ميدحون  وجمموعة من رجال اإلخوان تعاونت معه وضلت عالقة األزهر

وتولوا هم إصدار الفتاوى للتوفيق بني جتربته االشرتاكية واالجتاه اإلسالمي أو  ،مزجه وخطبه بآيات من القرآن الكرمي

 .)3(إسباغ الصفة اإلسالمية على هذه التجربة

  

                                                           

 .73، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )1(
 .209،208، صالمرجع السابقسید أحمد، رفعت.  )2(

" لصالح الدین المناشد وآخر لغازي التوبة ویهاجم العقاد وطه حسین بعنوان "الفكر التضلیل االشتراكيمن أمثال هذه المؤلفات " (*)

 .74، صالمرجع نفسهأنظر: بیومي، زكریا سلیمان. وللمزید من التفاصیل اإلسالمي المعاصر". 
)3(

                                              : Military Society, 1978, p74 . . EygptEgyptdel Malik. -Anouar Ab 
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من جهة  برمته ملا له من تأثري مجاهريي ،(*)كما أن عبد الناصر مل يكن يريد أن يدير ظهره لالجتاه اإلسالمي

جتاه أهداف اجتماعية وسياسية من جهة اته الرامية إىل توحيد وتضامن دول العامل وليكون أحد سبله يف سياس

 .)1(أخرى

قد أضر بالتجربة  االجتاهومع أن أتباع االجتاه اإلسالمي املوالني للنظام قد ارتضوا منه هذا القدر إال أن هذا 

وبني  ،اإلسالمي من جهة واالجتاهوالعريب  القومي ببعده املصري االجتاهفقد كان اجلمع بني  ،الناصرية إىل حد كبري

\ا سري ركسية من جهة أخرى كفيال خبلق تناقضات ال تضمن سالمة التجربة يف طورها النظري أو يف مااملبادئ امل

 .)2(التطبيقية

الوطين وشعار احلرص على  االجتاههذا التناقض يف كثري من املواقف حيث مل يستطع التوفيق بني  اوقد بد

حتقيق القومية العربية يف جتربة  اجتاهجنمت عن خطوات  خسارةوبني ما أصاب الوطن واملواطن من  ،مصلحة الوطن

أو التورط العسكري يف اليمن حيث كان قدر حتمل املواطن املصري من هذه اخلطوات  ،الوحدة الفاشلة مع سوريا

 .)3(ر قناعته أو إملامه بالفكرة العربيةال يوازي قد ،حىت ولو كانت ضرورية

اإلسالمي يف مصر والعامل العريب مستعدين ألن يقبلوا فلسفة  االجتاهيكن كثري من احملافظني من أتباع  كما مل

ته لإلسالم كمجرد ر ظqذا مع عبد الناصر يف ن واختلفوا ،إسالمية يف إطار قومي عريب ترفضه أسس هذه الفلسفة

 به يف هذا امليدان. االستفادةتاريخ وتراث ميكن 

وقد أدى هذا التناقض إىل إعالن جمموعة من املسلمني احملافظني على رأسها سيد قطب رفضها لبعض األفكار 

جتاه وأدى هذا إىل وقوع صدام آخر بني عبد الناصر و اال ،األساسية لنظام عبد الناصر واعتربوها فسادا وجاهلية

 .)4(اإلسالمي

                                                           

بین السعودیة ومصر وباكستان وتقلص دورها قبیل حرب الیمن، ثم تأسست  1954أسست لهذا الغرض منظمة المؤتمر اإلسالمي سنة  (*)

لمنافسة منظمة العالم اإلسالمي التي تساندها  1964سالمیة ، ثم مجمع البحوث اإل1960في مصر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة 

السعودیة ولسوء العالقات المصریة السعودیة والتي حاولت كشف تناقض السیاسة اإلسالمیة للنظام المصري وأسهمت بدور في أحداث 

 .69، صالمرجع السابق. أنظر: سید أحمد، رفعت. 1965
 .75ص السابق،المرجع بیومي، زكریا سلیمان.  )1(

 .280، صالمصدر السابقكوبالند، مایلز.  )2(
 .41، ص1980، القاهرة: دار األنصار، 1ط .قال الناس ولم أقل في حكم عبد الناصرالتلمساني، عمر.  )3(

 .78، صالمرجع نفسهسید أحمد، رفعت.  )4(
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 ):1965تفاقم صراع عبد الناصر واإلخوان ( -3-4

 :والدة التيار القطبي تحت عباءة اإلخوان -3-4

 اطمئنانا وازداد ،على الرغم من أن مجال عبد الناصر قد جنح يف القضاء على تنظيم مجاعة اإلخوان املسلمني

إال أنه مل يكن من السهل أن جيتث  ،باحتجازه لزعامات هذا التنظيم داخل سجونه وكذلك بتأسيس نظام أمين قوي

بني مجوع املصريني وعلى مدة فرتة زمنية ليست  اكبري   انتشارا انتشرتهذه اجلماعة من جذورها حيث كانت قد 

تنظيم سياسي فقط بل آمنوا بأفكارها إميانا له صلة  تبارهاباعومل يكن أتباع هذه اجلماعة جمرد منتمني إليها  ،بالقليلة

 .)1(بالدين االرتباطيف  تارخييبطبيعتهم كشعب له عمق  ويلتقيوثيقة بعقيدhم الدينية 

وعلى غري املنتظر أسهمت أساليب عبد الناصر وبرغم الرقابة البوليسية الشديدة يف زيادة حجم التعاطف مع 

لعيش والتعذيب يف ن تعرضت آالف  األسر من أبناء املسجونني واملعتقلني لضيق سبل اأعضاء هذه اجلماعة بعد أ

بشكل أسهم يف مزيد من إثارة اإلشفاق حول هذه اجلماعة برغم  ،ت zا كثري من الكتبألمتواليت ا ،السجون

وكما يقول  ،)2(1965حيث زادت معدالت التنمية خالل عام  ،االقتصاديالنجاح الذي حققه النظام يف ا{ال 

 .)3("المسلمين اإلخوانتكتال طبيعيا في مجتمع  أوجدتبطبيعتها وظروفها قد  إن المحنةظيم رمضان "ععبد ال

جيال أكثر حقدا وكان الوضع االجتماعي واالقتصادي اليت أصبحت عليه أسر هذه اجلماعة كفيال بأن يولد 

ا حريقا حيرق zا هذا النظام حىت ولو أدى عل zوأصبحوا كاهلشيم الذي ينتظر أي شرارة ليش ،على النظام من آباءهم

تنظيم  إلحياءفكرة السعي  أنومع ، مما يعيش فيه حتت نري هذا النظامحيرق نفسه فلن يكون أسوأ  ياألمر به أ

وقلة  إمساعيل، وعبد الفتاح اجلماعة ووسط سرية كاملة كزينب الغزايل إخواين جديد قد طافت بذهن بعض أعضاء

ومن داخل ، اململكة العربية السعودية وخاصةإىل قبوهلا وبعض أعضاء اجلماعة خارج مصر  ظروفهممن الذين دفعتهم 

متكن هؤالء القلة من أن حيددوا هلذه الفئة  ،ه القادرالسجون ومن حيث أطمأن النظام وظن حبلقات التعذيب أن

كتاب صدر zذا العنوان ملفكر اجلماعة اجلديد سيد قطب تأثر فيه إىل حد بعيد بكتابات " من خالل  معالم الطريق"

 .)4(ربت إليه وقرأها بالسجنساملفكر اإلسالمي أبو األعلى املودودي اليت ت

                                                           

 .77، صالمرجع السابقسلیمان.  بیومي، زكریا )1(

 .152، صالمرجع السابقسید أحمد، رفعت.  )2(

 .314،313ص ،المرجع السابق .اإلخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )3(
 .65، ص1980، القاهرة: دار الشروق، 6. طمعالم في الطریققطب، سید.  )4(
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لقبول فكر  هقد كانت الظروف اليت أحاطت بسيد قطب وإخوانه داخل السجن قد هيأت نفسه وفكر و 

الطواغيت   إزالةوأن السعي إىل  ،والنظام معا عوفق هذه الظروف حيث حكم جباهلية ا@تم املودودي وإعادة صياغته

كلها من األرض مجيعا ليس اهلدف منه هو إجبارهم على عبادة اهللا ولكن بقصد "التحلية بينهم وبني هذه العقيدة" 

 مىت ميارسها الناس حبرية.

" فالناس وإن تعتقد بألوهية بالعبودية هللا وحده في نظام حياتهال يدين "وأطلق سيد قطب على ا@تمع بأنه 

 احلاكميةفتلقى من هذه  ،لغري اهللا فتدين حباكمية غري حاكمية اهللا تعطي أخص خصائص األلوهية ،حد إال اهللاأ

  ل عن احلاكمني:واهللا سبحانه وتعاىل يقو  ،نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداgا وتقاليدها وكل مقوماgا تقريبا

 .سورة المائدة 44اآلية  .)1(" َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنَزَل اللَُّه َفُأْولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ " 

الراغبني يف إحداث ثورة وردة فعل إىل كوuم  اجتاها sذا التوجيه أن حيول نواستطاع سيد قطب وهو مازال سج

 .)2(طليعة حتاول نشر هذا الفكر بني الكثريين من أتباع اجلماعة وبعض قطاعات الشباب

إال ووجد مثار أفكاره قد أسهمت يف بلوغ التيار  1964وما إن أفرج عنه وخرج من السجن بعفو صحي سنة 

 ،فسهم قادرين على مواجهة هذا ا@تمع أو على األقل الصمود لهيرون يف أن اإلسالمي درجة من القوة وأصبحوا

ومع أن سيد قطب قد دعا يف كتابه  ،حيث كانت قد تكونت بعض التنظيمات السرية واختذت منه زعيما فكريا هلا

دعا يف  إال أنه قد ،إىل تربية جيل يسهم يف حتول ا@تمع اجلاهلي إىل جمتمع إسالمي وهو أمر حيتاج إىل مدة زمنية

 .)3(أكثر من موضع يف نفس الكتاب إىل السعي إىل تغري هذا ا@تمع بالقوة

بل أن هذا االجتاه قد لقي قبوال من سيد قطب نفسه بعد أن  ،وقد لقى هذا األمر قبوال لدى تلك التنظيمات

ب سيتعرض له وبشكل جعله يتصور أن ما تعرض له من تعذي 1965 ألقي القبض على شقيقه حممد قطب يف يوليو

فضال من أن تسرب أخبار هذه التنظيمات للحكومة قد جعله يتصور إمكانية العودة إىل سجون عبد الناصر  ،شقيقه

برغم إدراكه لقلة األسلحة اليت تعينه على ذلك واليت كانت تأتيه بتموين من زمالئه يف  ،وهو أمر كان عليه أن يقاومه

 .)4(اململكة العربية السعودية

                                                           

 .80، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان. )1(

 .318ص ،المرجع السابق .والجهاز السرياإلخوان المسلمون رمضان، عبد العظیم.  )2(
 .80، صنفسه المرجعبیومي، زكریا سلیمان.  )3(

 .319،318، نفسه المرجع رمضان، عبد العظیم. )4(
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 :التنظيم القطبي نكشافا -3-4-2

اليت كانت هاته التنظيمات بقيادة أفكار سيد قطب تسعى إىل شل حركة البالد حىت وقع أتباعها  تويف الوق

ووجه إليهم عبد الناصر من موسكو Wمة  ،1965أغسطس  09يف يد احلكومة وقبض على سيد قطب نفسه يف 

بعضهم نتيجة  قتلو  ،م بإعدام ثالثة من بينهم سيد قطبكوصدر احل ،مر والتخطيط الغتياله وقلب نظام احلكمآالت

السجون كما تذكر بعض  أدخلواوبلغ عدد الذين  ،(*)فيه أساليب خمتلفة وغري إنسانية استخدمتللتعذيب الذي 

 .)1(ألف 26قرابة  عجراامل

الناصر يف حماولة للعفو  قيق أنه بذلت حماوالت من قبل ملك املغرب لدى عبدر وقد روى األستاذ صاحل أبو 

وقد رد سيد  ،وأن عبد الناصر قد وافق على ذلك مقابل أن يكتب سيد قطب ما يؤكد تأييده للنظام ،عن سيد قطب

وقد أثار  ،وأعطى منها صورة خطية لصاحل أبو رقيق ،على رسالة كان عبد الناصر قد أرسلها له }ذا اخلصوصقطب 

وهذا الرد منشور على غالف كتاب عن سيد  ،دامه رافضا كل ألوان الوساطةهذا الرد عبد الناصر فأقدم على إع

 " وقد أعدم مع سيد قطب كل من عبد الفتاح إمساعيل ويوسف هواش.وا إسالماهقطب بعنوان "

" أن التهم اليت وجهت لإلخوان البحث عن الذاتظام وهو أنور السادات يف كتابه "وأشار واحد من أتباع الن

ومع أن ذلك األمر ليس  ،)2(هذه الفرتة قد لفقها عبد احلكيم عامر الرجل الثاين يف نظام عبد الناصراملسلمني يف 

، لكنها تبقى دليل آخر من الدالئل ككل مستبعدا إال أن القصد منه يف نظر السادات هو حماولة اإلساءة إىل الفرتة

 .اإلخوان املسلمني اليت تشري إىل براءة

ذه االWامات يف قضية حملية من عاصمة معروفة بعدائها لالجتاهات الدينية وهو أمر مل فإعالن عبد الناصر هل

أجهزة األمن الداخلية يف مصر مبا يشري إىل دور هذا فيه ن علت يف الوقت الذي ملو  ،حاكم سياسي من قبل هيقدم علي

وقد  ،اإلسالمي بل واملسايرة للنظام أيضااالجتاه مما أثار دهشة العديد من األوساط ليست فقط املتعاطفة مع االجتاه 

                                                           

، ومن جهة 1966فبرایر  20وقد أشار الكثیر من أن عبد الناصر أصبح شیوعیا مما دعاه لمحاولة نفي هذه التهمة في خطاب له في (*) 

واإلغراق في الماء البارد،  العدید من آالت التعذیب كالكرابیج والكالب المفترسة والعصي والحرق بالنار، والمس الكهربائي،أخرى أستخدم 

 .135، المرجع السابق. أنظر: إمام، عبد اهللا. االنفرادي سبوالح
 .82،81، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )1(

 .179ص ،المصدر السابق .السادات، أنور )2(
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وصف البعض هاته اإلجراءات بأ6ا دليل على جتين النظام على االجتاه اإلسالمي برمته ال يف مصر وحسب بل وعلى 

 .)1(النظام السعودي اليت ذكرت حماضر احملاكمة إمداده للتنظيمات اإلسالمية يف مصر بالسالح

ساندته للنظام السياسي حيث أصدر الشيخ حممد عبد اللطيف السبكي رئيس أما بالنسبة لألزهر فقد واصل م

" وفقا لطلب الشيخ حسن مأمون معالم في الطريقجلنة الفتوى باألزهر تقريرا يرد فيه على سيد قطب يف كتابه "

وانتقد سيد قطب يف  ،يؤثر على مشاعر الشباب استفزازيوركز الشيخ السبكي يف تقريره على أنه  ،شيخ األزهر

 .)2(وذكر أن سيد قطب قد دعى يف كتابه بشكل صريح إىل قيام تنظيم ديين ،للمجتمع ولعلماء الدين جتهيله

الدين أن يستفز البسطاء إىل ما يأباه الدين  باسم استباحص الشيخ السبكي إىل القول بأن سيد قطب قد لوخ

دماء والفتك باألبرياء وختريب العمران وترويع اlتمع وتصدع األمن لك من إراقة الذمن مطاردة احلكام مهما يكن يف 

 االuاماتيه جمث أ6ى تقريره باملديح يف إجنازات النظام احلاكم وتو  ،وإهلاب الفنت يف صورة سيئة ال يعلم مداها إال اهللا

 .)3(أ6م دعاة الفتنة الكربىواuم كل زعماء اجلماعة ب ،إىل التيار اإلسالمي ممثال يف مجاعة اإلخوان املسلمني

واuم نفس التقرير سيد قطب بأنه متهوس وشبهه بإبليس وأنه يقود الناس وراءه إىل املهالك ليضفر بأوهامه 

َنًة الَّ ُتِصيَنبَّ الَِّذيَن متثل بقول اهللا تعاىل: " اوحذر التقرير الناس من أتباعه ألنه داعية فتنة و  ،اليت حيلم {ا َواتـَُّقوا ِفتـْ

 .من سورة األنفال 25اآلية . )4(" َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ  ۖ◌ ظََلُموا ِمنُكْم َخاصًَّة 

  

                                                           

 .169، صالمرجع السابقسید أحمد، رفعت.  )1(
 .84، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )2(

 .171،170، صالمرجع السابقسید أحمد، رفعت.  )3(
 .124، صالمرجع السابقإمام، عبد اهللا.  )4(
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 الداخلية والخارجية: سياستهأثر موقف عبد الناصر من اإلخوان على  -3-5

 ،مد قومي عريب قد حققت جناحا كبريا تكوينل وسعيهي كانت فيه سياسة عبد الناصر العربية يف الوقت الذ

جتاه التيار اإلسالمي قد أحدثت دويا هائال أصاب ذلك البنيان الذي أخذ اموقفه  أمههاإال أن كثريا من العوامل ومن 

هم يف زيادة نزعة السخط لدى كثري حيث أس ،تصدع تصدعا كبرياتالكثري من جهد عبد الناصر وإمكانيات شعبه 

 .(*)ن احلكومات العربية إىل جانب تيار شعيب مل يتقبل عودته لسياسته الدموية وخباصة ضد التيار اإلسالميم

 ،1961أول جتربة للوحدة قام aا عبد الناصر مع سوريا  انفصالوكان ذلك البنيان قد بدأ يتصدع بفعل 

الثوري  فنة قليلة حاولت أن تسري على اخلطاصر يف اليمن يف حماولة ملساندة حتصدعا بتورط نظام عبد الن وازداد

حيث  ،غريبة عن الساحة اليمنية واجتاهاpالكنها مل تفلح يف إجياد فئة تساندها هذا اخلط بشكل جعلها يف أفكارها 

أصبحت القوات املصرية دون مساندة حملية تتوىل حماربة اليمن اليت كان وقوفها ضد التدخل املصري يفوق رغبتها يف 

 مساندة حكومة اإلمام.

نا حني أنه دفع مث يف ،(*)(*)وبالتايل فإن عبد الناصر مل جيين من هذه التجربة سوي تغيري نظام احلكم يف اليمن

هلذه احلرب كانت كفيلة بإصالح املسار  الباهظةصري فيما حتمله الشعب من النفقات على املستوى امل باهظا

  احنسارعلى املستوى العريب فقد أسهمت هذه األحداث يف  أمايف مصر وحتسني مستوى معيشة شعبها  االقتصادي

 .)1(كبري لسياسة عبد الناصر العربية

االشرتاكي  االحتادد للرتكيز على دور ااحمللي والعريب أن ع وقد أدى إدراك عبد الناصر هلذه اآلثار على املستوى

كما زاد من توجهه للقضية   ،العريب أمال يف ضمان توحيد قوى الشعب املصري من خالله ولتضل تساند سلطته

 .)2(مكن من خالهلا استعادة شعبيته على املستوى العريب ودعمه لفكرة القومية العربيةتالفلسطينية حىت ي

                                                           

نشرت الصحف الحكومیة بعض التحقیقات حول الحادث وجهت فیها كثیر من االتهامات للبالد العربیة كالسعودیة، واألردن، ودول  (*)

حلف بغداد، ودول عربیة أخرى تعمل مع مخابرات الحلف المركزي في أنها جمیعا كانت تمول التنظیم ضد الثورة في مصر مما أدى إلى 

  .85، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  ر بهذه الدول. وللمزید من التفاصیل انظر:زیادة التوتر في عالقة مص
خریف الغضب" أن یلقي تبعیة التورط المصري عن سیاسة عبد الناصر في كتابه " حاول محمد حسنین هیكل وهو من أشد المدافعین(*) 

للتدخل المصري في الیمن من عبد الناصر، وأن عبد الناصر كان  في الیمن على أنور السادات، ویذكر أن السادات كان أكثر حماسا

السوفیتي قد ساهم بنصب  االتحادكثیرا ما یلومه على ذلك، األمر الذي یؤكد إدراك عبد الناصر من خالل هیكل أنه تورط، ویذكر أن 

    كبیر في نفقات الحرب من خالل تسهیالت لقروض للنظام المصري. أنظر:                 

  .Egypt: Ballim ore, 1967, p86. 1966-Modern Yemen 1918M.W.Wenner.  
 .85، صالمرجع نفسهبیومي، زكریا سلیمان.  )1(
 .318، ص1985، القاهرة: مكتبة األنجلو المصریة، 1. ط1976مأساة یونیو سنة العقاد، صالح.  )2(
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أغلب أوضاعها وفلسفا;ا حيث كان يف رأي الكثريين هزمية فعلية للنظام املصري ب 1967زمية سنة وكانت ه

كما كان قبوله مضطرا   ،العربية سياستهبسبب هذه اهلزمية لسحب قواته من اليمن يعد دليال على فشل  اضطراره

يعد تأكيدا على فشل  ،بالرجعية والعمالة;مها احلضور مؤمتر إسالمي برؤية سعودية سبق له أن رفضها وهامجها و 

كبري قد أصاب مكانته وشعبيته   اهتزازفضال عن حدوث  ،احنصارهاإلسالمية والعربية أو  لالشرتاكيةاملطروح الناصري 

 .)1(1970وهلذا توائم موته السياسي مع موته الفعلي  ،يف مصر

رة األنظمة العربية ويف مقدمتها نظام عبد هاته اهلزمية يف إلقاء ضالل من الشك على عدم قد أسهمتوقد 

 وبدا ،حول القيم األساسية للمجتمعكما فجرت اهلزمية نقاشا واسعا   ،الناصر يف مواجهة املشاكل السياسية واألمنية

حكوميني  مسئولنيأخذ يف طريقه  اجتاههو احلل اإلسالمي وهو  ةاأليدولوجيأن البديل التقليدي هلذه  الضروريمن 

إن اإلسالم سيظل أقوى حيث قال "وهو ما نلمحه يف تعبريات حسني الشافعي نائب رئيس اجلمهورية آنذاك 

مفهوم اجتماعي عرفه اإلنسان فحين ما يهاجم المسلمون يصبح الجهاد الركن السادس في اإلسالم فكما أمر 

تاج إلى القوة لتحميه والقوة تحتاج إلى المسلمون بالصوم فإنهم كذلك أمروا بالجهاد ذلك ألن اإليمان يح

  )2("اإليمان ليدفعها.

وطرح اإلخوان تفسريا لقي رواجا يف ظل غيبة التفسري احلكومي وهو أن اهلزمية كانت مبثابة إدانة خلصائص 

وأ}م يرون اهلزمية على أ}ا عالمة انتقام إهلي  ،انتهك مبادئ الشريعة اإلسالمية والنظام العلماين الذي جتاهل أ

 هلي لتحالف النظام السياسي مع قوى اإلحلاد.إوعقاب 

التيار اإلسالمي يف هجومهم على نظام عبد الناصر  أتباعاليت ساقها  األسانيدوعلى الرغم من وجاهة كثري من 

 تأثرهم إىلنظر;م مل ختلوا من حتامل على بعض جوانب هذه التجربة، ويرجع ذلك  أنا الشك فيه ممانه  إالوجتربته 

 أضريت منالفئات اليت  إىلمبراحل الصدام الذي ساد عالقتهم به، وقد ساندهم يف ذلك جمموعة من الذين ينتمون 

   .)3(كانة االجتماعيةقسط من احلرية واملبذلك جمموعة من الكتاب الليرباليني الذين مل ينعموا كهذه التجربة و 

 

                                                           

 .318، صالمرجع السابقالعقاد، صالح.  )1(
)2(

 mModern Islamic reforme movements the Musli "Monein, Said Ali and Manfred W, Wenner.Abdel 

                               Egypt: the middle east journal, 1982, p345.  ".Brothrhood in contemporary Egypt  

 .88، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )3(
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وبالرغم من أن هناك أمور ينبغي التسليم 5ا فيما ختلل التجربة الناصرية الغري منقولة من جتاوزات وتناقضات 

وظروف دول  ،وأن مجال عبد الناصر حبكم تكوينه العسكري ومؤثرات التاريخ املصري ،سواء يف النظرية أو يف التطبيق

اليت حاول أن يقضي عليها مبا أحدثه من تغيريات  ةالفرتة قد وقع يف شرك الزعامة الفرديمل الثالث يف هذه االع

 .)1(اجتماعية واقتصادية وسياسية وأدى ذلك إىل أن الكثري من الكتاب وصفوه دكتاتور

الفئات تساعا من اأكثر  اجتماعيةنه قد أسهم يف خلق فئات أوكذلك فإنه على الرغم مما أحدثه من تغيريات و 

إال أنه مل ينجح يف إعداد جيل من هذه الفئات يستوعب أبعاد هذه التجربة ويدافع عنها مما أدى إىل  ،اليت أضريت

 ارتباطها بشخصه وخالل وجوده يف احلكم.

هذه التجربة يف تغيري اخلريطة االجتماعية واالقتصادية والسياسية مبصر خالل  رومع ذلك فال ميكن إغفال دو 

والدليل على ذلك هو خروج املئات بل واآلالف معلنة  ،أقل من عشرين عاما برغم كافة الضغوط اخلارجية والداخلية

ب يوم وفاته سنة كما خرجت تودعه يف موكب مهي  ،مل جتف بعد 1967التمسك به ودماء اهلزمية العسكرية سنة 

 .)2(التغطية اإلعالمية ةوبشكل يفوق قدر  1970

فيحاول أن يدعمه وحياول  1967وبدال من أن يستفيد عبد الناصر من التأييد الشعيب الواسع بعد هزمية سنة 

لكنه زاد من غلوه يف االجتاه الفردي  ،(*)جيعلها أكثر دواماأن يربط بني مصاحل الشعب وبني منجزات جتربته بشكل 

واستغل األحداث يف ختلصه من خصومه يف النظام وعلى رأسهم أكثر ضباط الثورة قربا منه وهو عبد احلكيم 

عدائه للمعسكر الغريب وهو أمر مل يستفز اجلماهري بقدر ما أصاب عواطفهم الدينية من  نكما زاد م  ،(*)(*)عامر

الشيوعي فأسهم ذلك يف توسيع دائرة التعاطف مع التيار اإلسالمي ممثال يف مجاعة اإلخوان  ازدياد ارتباطه باملعسكر

 .)3(املسلمني

                                                           

 .90، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )1(
 .272، صالمرجع السابقزهمول، إبراهیم.  )2(

حیث یذكر بأن عبد الناصر كان كثیر العناد والشك والریبة بین ضباط الثورة وخاصة المقربین منه، مما أثر على حیاته وعالقاته  (*)

 .272، صالمرجع نفسهأنظر: زهمول، إبراهیم.  ومواقفه.
الصاغ محمد عبد الحكیم عامر، ضابط مشاه ملحق على القیادة العامة لألركان، ولد بالمنیة بصعید مصر في  عبد الحكیم عامر: )(*)(*

، وخدم بالكتیبة التاسعة والكتیبة الثانیة، وتخرج من كلیة األركان عام 1939وتخرج من الكلیة الحربیة الملكیة في  1919دیسمبر  11

سا بها إلى أن عین مساعدا للبكباشي عبد الناصر وهو الرجل الثاني في نظام عبد الناصر، حیث تجمعهما صداقة ، ثم عین مدر 1948

حمیمة وصحبة تعود إلى عدة سنوات، وعامر كصدیقه كان هادئ ومتحفظ الطبع ولكنه یعطي انطباعا بتمتعه بقدر ملحوظ من الذكاء، 

 .85، صالمرجع السابقرؤوف.  ،ویشتهر بالجرأة واإلقدام. أنظر: عباس
 .90، صنفسهالمرجع بیومي، زكریا سلیمان.  )3(



 عالقة جمال عبد الناصر بجماعة اإلخوان المسلمين                   الفصل الثالث:                           

 

 

94 

 

يف تأمني  واشرتاكهم ،يف احلياة بقوة واندماجهمنستخلص مما سبق أن عودة اإلخوان إىل احلياة السياسية 

وقد أدرك  ،سببا يف خوف أي نظام من قوKممما كان 1948كما أEم ظهروا مبظهر القوة يف حرب فلسطني   ،الثورة

وحاولوا كسب ودهم يف هذه املرحلة اليت حتتاج  هذه احلقيقة فتجنبوا إثارKم جملس قيادة الثورة ومن بعده عبد الناصر

فيها الثورة لدعم شعيب متمثل يف اإلخوان املسلمني الذين كانوا يعدون قوة ضاربة يف أوساط البالد من شرقها إىل 

aستثىن مجاعة اإلخوان من ذلك احلل.اندما أقدم على حل األحزاب عورة ادة الثا حىت أن جملس قيغر 

كل حياول أن يكون الطرف الفائز يف   ،فقد كانت الفرتة ما قبل حادث املنشية تتميز بالصدام بني كل األطراف

يدل أن الصدام ليس من طبيعة مما  ،وكانت مجاعة اإلخوان املسلمني يف منأى عن تلك الصداماتهذا الصراع 

 ،اإلخوان بل هو طبيعي يف أنظمة احلكم الفردي والشخصي ليحافظ على وضعه ومكاسبه الشخصية اليت حققها

ولذا عندما أراد عبد الناصر أن يدمج اإلخوان يف هيئة التحرير ورفضهم ذلك لكوEم منظمة دعوية واهليئة ال تقوم 

هذا النحو وهنا اجتمع جملس قيادة الثورة بقيادة مجال عبد الناصر لريسم مسرية بدأ الصدام على  ،على هذا اهلدف

 القضاء على مجاعة اإلخوان املسلمني.

صداما من قبل اإلخوان كما يروج له  1954هذا ومل يكن صدام عبد الناصر مع اإلخوان يف حادث املنشية 

ولة اإلخوان التأثري يف الشعب وازدياد شعبيتهم لديه بقدر ما هو عملية ديناميكية كرد فعل على حما ،بعض الكتاب

كما ذكر حسن التهامي يف جريدة األحرار لريفع من شعبيته ويقضي على اإلخوان   ،صطنع عبد الناصر هذا احلادثاف

ومت ذلك يف حادث املنشة واليت مل يكن عبد الناصر قد انتهي من خطابه حىت جز بآالف الشباب داخل املعتقالت 

 وكانت كل القرائن تدل على أن هذا احلادث مصطنع وليس حقيقيا.

ص من اإلخوان فحسب بل عمل عبد الناصر على التخلص من كل من ينادي ومل تقتصر الفرتة على التخل

عبد الناصر بعض رجال  ي رئيس جملس الدولة بذلك حركفعندما طالب الدكتور السنهور  ،باحلريات واحلكم النيايب

ب مما يدل أن ونددوا بالدميقراطية كما قام باعتقال الشيوعيني وقادة األحزا ،هيئة التحرير واعتدوا عليه يف مكتبه

الصدام طبيعة يف شخصية عبد الناصر وليس يف الغري بسبب سعيه للحكم الفردي السلطوي على حساب إرادة 

 الشعوب.
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وىل احلركات اإلسالمية املنظمة من خالل اخلوض يف ثنايا البحث توصلنا إىل أن مجاعة اإلخوان املسلمني هي أ

 ،وبناء األمة ،حيث سعت إىل الدعوة لإلسالم ،سيما العربية منهاالواسع يف كثري من الدول  انتشار هلا إذ أصبح

واملبادئ  ،وإقامة الدولة اإلسالمية وحماربة كل أشكال التخلف ،وإحداث النهضة يف اQتمع وفق منظورها اإلسالمي

 اليت ترى أ]ا تتعارض مع الشرع اإلسالمي.

إذ قام بتأسيس اجلماعة وهو  ،1928وقد كان تأسيسها على يد اإلمام حسن البنا يف مدينة اإلمساعيلية عام 

اإلخوان إىل القاهرة  انتقلومن اإلمساعيلية  ،1927ال يزال معلما شابا ومتخرجا من دار العلوم يف القاهرة عام 

 ،م احلركات السياسية اإلسالمية  يف الوطن العريب فيما بعدث تعد اجلماعة منبعا ملعظيحب ،تعاليمهم يف مصر وانتشرت

 ،1935يف العديد من الدول العربية سيما يف سوريا  االنتشارمؤثرة يف العامل اإلسالمي متكنت من  امتدادات توذا

ولبنان  ،1946ومن مث العراق عام  ،1946وفلسطني عام  ،1943واألردن عام  ،1941ودول اخلليج العريب عام 

مات شبه عسكرية حاربت يف وقد مارست مجاعة اإلخوان نشاطا سياسيا مكثفا حبيث كان هلم منظ ،1949عام 

كان   ذاالغتياالت املتبادلة إويف العام نفسه أقدمت احلكومة املصرية على حل تنظيمهم لتبدأ مرحلة  1948فلسطني 

رئيس الوزراء املصري آن ذلك حممود النقراشي وردت  باغتيالبدايتها إقدام أحد عناصر اإلخوان حسب زعمهم 

 .1949ا عام مرشدها حسن البن باغتيالاحلكومة 

ورغم أن  ،بقيادة الرئيس املصري حممد جنيب شارك اإلخوان فيها بقوة 1952وعندما قامت ثورة يوليو 

إال أن ذلك  ،بني الثورة واإلخوان 1954-1952السنتني األوليتني لثورة يوليو شهدتا تعاونا أقرب إىل التحالف 

 ،1970منذ خريف ذلك العام وإىل خريف  صدامحول التحالف إىل خصام مث إىل ليت 1954يف صيف  انتهى

وإعدام العديد من  اعتقالواليت قادت إىل  1954عرف حبادثة املنشية يف أكتوبر يبدأت أوىل معامل هذا الصدام مبا 

وهي يف احلقيقة عملية ديناميكية كرد فعل على حماولة اإلخوان  ،قيادات اإلخوان سيما مفكرهم حممد عبد اللطيف

 لريفع من شعبيته ويقضي على اإلخوان. احلادثصطنع عبد الناصر هذا اف ،شعبيتهم لديه وازدياد الشعب التأثري يف

ق" وقد وصف قطب يف  يي صاغ فكرته يف كتاب "معامل يف الطر ذالو  بمع ظهور مفكر اإلخوان سيد قطو 

ضرورة قيام جمتمع إسالمي يتخذ إىل مشريا  ،كتابه بأن اQتمعات القائمة كلها باQتمعات اجلاهلية وغري اإلسالمية

ر اإلسالمي للحركة اإلسالمية حتوال يف الفك ن املاضييف الوقت نفسه شهدت مخسينيات القر و  ،اإلسالم شريعة له

اإلخواين سيد قطب ساندت وجتاوبت مع كتابات املفكر  ،ما ترمجت إىل العربية كتابات أبو األعلى املودوديعند
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جاهلية ا;تمع واحلاكمية هللا واجلدير بالذكر أن األفكار اليت جاء .ا سيد قطب   لحو  تتمحورلتمثل فكرة واحدة 

 .1966الرئيس مجال عبد الناصر عام إذ أعدمته حكومة  ،كانت إيذانا بنهايته

مقاليد األمور فعمل على إزاحة كل من يعرتض  علىفلقد عمل عبد الناصر منذ قيام الثورة على السيطرة 

 ،تضح ذلك من الصراع مع حممد جنيب كما ذكرنااو  ،يف حتقيق ما يرنوا له من السيطرة الفردية على احلكم هطريق

وحماولة إقصاءه لزمالئه يف جملس قيادة الثورة عن احلكم فقد ذكر مجال سامل لزميله عبد اللطيف البغدادي قوله عندما 

وة ومركز ثقل يف ا;لس وأنه أصبح يتصرف يف حاالت كثرية اول أن يثبت أنه قره يف مكتبه:" من أن عبد الناصر حيزا

ومشس  ،وا له خدمات كبرية يف إذالل الشعب كحمزة البسيوينمعتقل أعوانه الذين قدامتس السياسية منفردا." كما أنه 

رب فإذا كان قد ختلص من أق ،وكان سببا يف دفع صديقه احلميم عبد احلكيم عامر لالنتحار ،وصالح نصر ،بدران

أصدقائه فكيف ال يعز عليه التخلص ممن يهددون سلطانه الفردي ولذا كان ذلك سببا لصدام عبد الناصر مع 

 اإلخوان.

 وخنرج من ذلك كما ذكرت الدكتورة هالة مصطفى مبا يلي:

أو مستوى السياسات قد مت بشكل  يديولوجياألإن التعامل السياسي مع العامل الديين على املستوى  -

 كما أنه نظام سعى للسيطرة على كل املؤسسات الدينية.  ،انتقائي مبا خيدم أهداف النظام

أن سياسة النظام اعتمدت على عدم السماح بربوز أية قوى سياسية إسالمية أو معارضه تنازع النظام وهو  -

 .1965 ،1954ما أدى لصدام 

 فهناك أمور ينبغي رصدها عن اإلخوان املسلمني يف فرتة البحث وهي: ذلكومع 

وأعلنت  1952يف الوقت الذي لوحت فيه مجاعة اإلخوان املسلمني مبسريaا للتجربة الدميقراطية قبل عام  -

 ،التجربة يف مسرية تدعيم إال أmا مل تشارك ،أن أقرب أنظمة احلكم إىل شكل النظام اإلسالمي هو النظام الدميقراطي

إىل صف العداء للملك وحتالفت مع الضباط  اجتهتمث  ،ازت إىل القصر للمحافظة على وجودها العلينحوإن 

وأيدت موقف مجال عبد الناصر يف إلغاء األحزاب وذكرت أن األحزاب فكرة غربية وأن  ،1952األحرار قبيل عام 

وحني أدركت أنه من الصعب أن تقوم بأي دور يف ظل  ،عدم وجود أحزاب رسالة اإلسالم يف مجع الكلمة اليت تعين

 ،نظام عسكري عادت لتؤيد العودة للدميقراطية يف عصر السادات من باب احلرص على تواجدها والتعبري عن فكرها
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ا على عدم تطبيق الدميقراطية والسماح هلم بإنشاء وكان خالفها يف هذا اجلانب مع السادات ال على الدميقراطية وإمن

 ب سياسي.حز 

علمانية يف بيئة إسالمية   أيديولوجياتوميكن القول بأن فشل األنظمة الفكرية والسياسية يف حماوالت إحالل 

أو عبد الناصر موضوع البحث ال ميكن تربير فشلها باألمية السياسية مع تفاوت نسبتها  ،أو بورقيبة ،ركو كتجربة أتات

ترجع يف حقيقتها إىل عدم كفاءة حكومات هاته األنظمة يف وضع لكنها  ،بينهم واليت هم أول املسؤولون عنها

وهلذا فإن  ،وتسهم يف تثبيت أركان الشرعية السياسية اجتماعيةتؤدي إىل إقرار عدالة  االقتصاديةأيديولوجية للتنمية 

الشرعية يف  طاحنة ال جتد إال العودة أليديولوجية تؤكد هذه اقتصاديةأغلب الشعوب اإلسالمية اليت تعيش أزمة 

 نفوسهم وهي األيديولوجية اإلسالمية.

ومن جهة أخرى فإن الدور الذي لعبه اإلخوان املسلمون خالل البحث ورصيد الصدام بينه وبني النظام 

جبهاته وهذا األمر يوحي بضرورة  واحتادذا التيار يسهم يف زيادة انتشار ه ،لسياسي يؤكد أن الصدام مهما اشتدا

ذلك  نويكو  ،من طاقته وجهود أتباعه ةاالستفادلوب آخر ال بقصد التقليل من انتشاره لكن بقصد التعامل معه بأس

وسيسهم هذا يف حتطيم تدرجيي  ،بني اجتاهاته بعضها البعض وبينها وبني التيارات األخرى شاملمن خالل حوار 

تبدد األمية  ةواإلسهام مع غريه من التيارات يف حركة تنوير عام ،لعالقة اجلفوة بينه وبني النظام السياسي من جانب

وهو أمر حيث عليه الدين وتؤدي مع غريها من  ،السياسية وتزيد من مساحة الفكر العقالين على مساحة الفكر الغييب

 العوامل يف إuاء أزمة الشرعية السياسية.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قــــــــالحــــــــــــــم
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 .: الهيكل التنظيمي واإلداري لإلخوان المسلمين01الملحق رقم

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اجلامعة اإلسالمية :شهادة ماجستري .إلى اإلخوان المسلمون قالطري .جابربن حمسن بن على،  حسني المرجع:

 .322، ص1987املدينة املنورة، 

 الھیئة التأسیسیة لجماعة اإلخوان

 مكتب اإلرشاد العام المرشد العام

 نائب المرشد العام السكرتیر العام الوكیل العام

 الھیئة الفنیة سسسسسسسسسسسسسسشششش

 اللجان

 الوحدات المنفذة واألقسام الرئیسیة الھیئة اإلداریة

 الرئیسیة األقسام المنفذةالوحدات 

 المالیة -

 

 السیاسة -

 القضائیة -

 

 اإلحصائیة -

 الخدمات -

 

 اإلفتاء -

 والترجمةالصحافة  -

 مكاتب إداریة

 

 مناطق

 شعب

 

 أسر

 یاموظفو السكرتار -
 للمرشد العام

 السكرتاریا العامة -

مراقب المركز العام  -
 ومعاونھ

 موظفو الخزانة

 قسم المبیعات والمكتبة

 سعاة وفراشون

 األطباء

 المھندسین

 القانونیین

 المعلمین

 التجار

 الزراعیین

 االجتماعیین 

 الصحفیین

 الموظفین

 قسم نشر الدعوة

 قسم العمال والفالحین

 

 قسم الجوالة 

 

 قسم األسر

 

 قسم الطلبة 

 قسم التربیة البدنیة

 قسم االتصال الخارجي

 قسم المھن وفروعھا

 

 

 قسم األخوات المسلمات
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 .: جدول تنقالت مندوب المكتب للشارات02الملحق رقم 

 

: دار التوزيع للنشر ، القاهرة1، ط2ج .أوراق من تاريخ اإلخوان المسلمين. ، عبد العزيزأمني ةمجع المرجع:

 .140، ص2003اإلسالمية، 

 الشعبة تاریخ إفرنجي تاریخ عربي الیوم

 

 تـبــــــــــــالس

 دــــــــــــــاألح

 ینــــــنــــــاالث

 اءــالثـــــــــالث

 األربعـــــــــاء

 یســــــــــالخم

 ةـــــعــمــــالج

 تـــبـــــــــالس

 دــــــــــــــاألح

 نــــنیــــــــاالث

 اءـــالثــــــــالث

 اءــعـــــــاألرب

 یســــــــــالخم

 ةــــعـــــــالجم

 تـــبـــــــــالس

 دـــــــــــــاألح

 نــیــــــــــاالثن

 الثاءــــــــــــالث

 عاءــــــــــاألرب

 یســـــــــــالخم

 عةــــمـــــــالج

 تـــــــــــبــالس

 دــــــــــــــاألح

 نــــــنیـــــــاالث
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 مارس 01

2 

 
 السویس

 صریر أبو

 اإلسماعیلیة

 بورسعید

 بور فؤاد

 المنزلة

 الجدیدة

 میت خضیر

 البصراط

 الجمالیة

 میت مرجا

 الكفر الجدید

 میت سلسبیل

 الجدابر

 برمال

 مبت القمص

 المنصورة وكفر الطویلة

 الزقازیق

 القطاویة

 العلویة

 طنطا

 شبراخیت

 المحمودیة

 كفر الدوار
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 .بتأميم بعض الشركات والمنشآت: قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 03الملحق رقم 

 

، 1975، القاهرة: مطبوعات مكتبة مدبويل، 1. طمن كان يحكم مصر؟ شهادات وثائقيةحممود، مراد. المرجع: 

 .26ص 
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، 1975، القاهرة: مطبوعات مكتبة مدبويل، 1. طمن كان يحكم مصر؟ شهادات وثائقيةحممود، مراد. المرجع: 

 .27ص 
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 .عن القيادةعبد الناصر بيان تنحي : 04الملحق رقم

 

، بريوت: دار 2. طقيصر إلى جمال عبد الناصر أشهر القادة السياسيين من يوليوستركي، ضاهر.  المرجع:

 .160، ص1992احلسام للطباعة والنشر والتوزيع، 
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، بريوت: دار 2. طأشهر القادة السياسيين من يوليوس قيصر إلى جمال عبد الناصر، ضاهر. يترك المرجع:

 .161، ص1992احلسام للطباعة والنشر والتوزيع، 
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 للقيادة. عبد الناصر : بيان عودة05الملحق رقم

 

 

 

 

، بريوت: دار 2. طأشهر القادة السياسيين من يوليوس قيصر إلى جمال عبد الناصر، ضاهر. يترك المرجع:

 .166، ص1992احلسام للطباعة والنشر والتوزيع، 
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 .وأخرى لموكب جنازته عبد الناصر جمال لرئيسصورة ل: 06الملحق رقم 

 ،. تر: سيد أمحد على الناصري، تق: يونانقدوم نابليون حتى رحيل عبد الناصرمصر من ، فالور. نرميو  المرجع:

  .320، ص2002القاهرة: اAلس األعلى للثقافة،  .لبيب رزق

 

، بريوت، 46 :، عد5، ج"جريدة العالم تاريخ العالم بين يديك". العالم يبكي عبد الناصر، كاموا. ألبري المرجع:

 .291، ص2003
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رئيس  الهضيبي إلى نلإلخوان حسنص الخطاب المرسل من المرشد العام : 07الملحق رقم 

 .طالق الحرياتاو جمال عبد الناصر حول ضرورة إعادة الحياة النيابية  مجلس الوزراء البكباشي

 

 

، 04ّ/04/2015، }اخلط املباشر. {"1952يوليو سنة  23في حركة  اإلخواندور "(ـــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــ). المرجع: 

www.hassanalbanna.org. 
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                                                                                   ،  04ّ/04/2015. {اخلط املباشر}، "1952يوليو سنة  23دور اإلخوان في حركة "(ـــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــ). المرجع: 

www.hassanalbanna.org . 
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 .1928وسيد قطب : صورة لمؤسس جماعة اإلخوان المسلمين حسن البنا 08الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 1996: دار األمني للنشر والتوزيع، ، القاهرة1، ط2. جموسوعة المشاهير. سيد، عبد العزيز يجمد المرجع:

 .83ص
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 .الوزارة إلى محمد نجيبأمر ملكي بإسناد رياسة : 09الملحق رقم 

 

 

 .285، 284، ص1952يوليو 26د ن، . اإلسكندرية: يوليه 23ليلة اهللا، امحد.  ةعطي المرجع:
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 .: نص اإلنذار الموجه إلى الملك10الملحق رقم

 

. احد الضباط األحرار املنشور يف صورة نشرة إخبارية اللواء عبد المجيد نصيرأوراق نصري، عبد ا�يد. المرجع: 

 .1952يوليو 26، يصدرها الضباط األحرار
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 أركان حرب محمد نجيب وتعيين البكباشي بقبول استقالة الرئيس اللواء أمر: 11الملحق رقم

 .جمال عبد الناصر حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

أمر بقبول استقالة السيد الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب وتعيين البكباشي ـــــــ). ـــــــــــــــ،ـــــــــــــــ(ـــــــ المرجع:

. القاهرة، 16. عد: "جريدة الوقائع المصرية". السيد جمال عبد الناصر حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

1954 . 
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 .بيالبيان األول للثورة بخط عبد الحكيم عامر وتوقيع اللواء محمد نج :12الملحق رقم

 

 

 . 1952يوليه  23أوراق الصاغ جمال حماد لمسودة البيان األول لثورة محاد، مجال الدين.  المرجع:
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 .صورة األمر الملكي لتنازل الملك فاروق عن العرش :13الملحق رقم

 

 

 

 

 

 . 1952يوليه  23أوراق الصاغ جمال حماد لمسودة البيان األول لثورة ، مجال الدين. دمحا المرجع:
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 .1956أول حكومة للرئيس جمال عبد الناصر بعد الجالء البريطاني : 14رقمالملحق 

 

 

 30. العدد الصادر يف " األهرامجريدة " . 1956) لسنة 1قرار رئيس الجمهورية الرقم ((ـــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــ).  المرجع:

 .1956يونيو 
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القصر الملكي بالقاهرة قبل لقائهم بالملك  زيور باشا خارجاحمد  لوزارةصورة  :15الملحق رقم

 .1925األول  فؤاد

 

 

 ،24/04/2015 ،}املباشر اخلط. {"الرسمية فاروق الملك صفحة". فاروق امللك، المرجع:

                                  .https://www.facebook.com/PageKingFaroukAlawolofficial?fref=ts  
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 .1954 باب حادث المنشيةسوثائق وزارة الخارجية البريطانية تتحدث عن أ :16الملحق رقم

 

 ,Britain: BritishEmbassyConfidentialEgypt, Minishy of external affairs .             المرجع:

Cairo, 01 September 1965.                                                                               
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 ,Britain: BritishEmbassy ConfidentialEgypt, Minishy of external affairs .            المرجع:

Cairo, 01 September 1965.                                                                               
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 .من نهاية الملكية إلى بداية عهد أنور الساداتصور لعناوين الصحف المصرية  :17الملحق رقم

 

 

. "اية عهد حسني مباركلى بدإلصحف المصرية من نهاية الملكية مانشيتات عناوين ا"، حيدر. وأب المرجع:

 .http://www.sawtakonline.com/forum، 04/04/2015{اخلط املباشر}، 
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. "اية عهد حسني مباركلى بدإمانشيتات عناوين الصحف المصرية من نهاية الملكية "، حيدر. وأب المرجع:

 .http://www.sawtakonline.com/forum، 04/04/2015{اخلط املباشر}، 
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صورة من مجلة الدعوة تشرح المسرحية التي أعدها عبد الناصر في حادث  :18الملحق رقم

 .المنشية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد نجيب  إلىالمسلمين  لإلخوانرسالة من حسن الهصيبي المرشد العام عشماوي، صاحل.  المرجع:

 .1977القاهرة: د ن،  .10: . عد"مجلة الدعوة  ". رئيس الجمهورية
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 قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية

 أوال: القران الكريم: 

 .2010ن الكرمي، آ، دمشق: عامل القر 4ط .رواية ورش عن نافعن الكرمي، آالقر  -              

 ا: الوثائق المنشورة: نيثا

1-     British  . Britain: ConfidentialMinishy of external affairs, Egypt, 

Embassy Cairo, 01 September 1965. 

 والقواميس: ما: المعاجلثثا

 .2008، دمشق: دار يافا للنشر والتوزيع 1ط .معجم مصطلحات التاريخ نبهان، حيي حممد. -2

، اإلمارات العربية املتحدة: مركز 1. طالعالقات الدولية المفاهيم األساسية فيوكاالهان. أمارتن، غريفيش وتريي،  -3

 .2008اخلليج لألحباث، 

 : المصادر:رابعا

 .1991. القاهرة: املكتب املصري احلديث، جمال عبد الناصرأبو الفتوح، أمحد.  -4

 .1975. بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، حول القومية العربيةأبو خلدون، ساطع احلصري.  -5

 .     1993، القاهرة: مكتبة مدبويل، 2ط .إبراهيم ،شاكر :. ترناصرأنطوين، ناتنج.  -6

 .1977، القاهرة: املكتب املصري احلديث، 1. جمذكرات عبد اللطيف البغداديالبغدادي، عبد اللطيف.  -7

 ت. اجلزائر: شركة الشهاب، د .مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا .البنا، حسن -8

، اجلزائر: دار الرتاث اإلسالمي للنشر احلسيين يأيب احلسني عل ،الندويتق:  .مذكرات الدعوة والداعيةالبنا، حسن.  -9

 .1966والتوزيع، 

 ت. . القاهرة: مكتبة مدبويل، داألسرار الشخصية لجمال عبد الناصربيريس، ضياء الدين.  -10

 

 .1980، القاهرة: دار األنصار، 1ط .قال الناس ولم أقل في حكم عبد الناصرالتلمساين، عمر.  -11

، بريوت: املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، 1. طجمال عبد الناصر رائد القومية العربيةتوم، ليتل.  -12

1959. 
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 جنبالط،تق: . جمال عبد الناصر من حصار الفالوجة حتى االستقالة المستحيلة. جاك، رومال وماري، لورا -13

 .1979، بريوت: دار اآلداب، 5ط .رميون ،نشاطيتر:  .كمال

 .1960: دار املعارف، القاهرة .جمال عبد الناصر وصحبه .جورج، فوشيه -14

 .1977، القاهرة: املؤسسة العربية للطباعة والنشر، 1. جيوليو 23قصة ثورة . محروش، أمحد -15

 واالسرتاتيجية. األهرام: مركز الدراسات السياسية 1853-1878تاريخ الوزارات المصرية رزق، يونان لبيب.  -16

 .1975باألهرام، 

 .1977القاهرة: مكتبة مدبويل،  .. تر: رضوان، عبد السالماإلخوان المسلمونريتشارد، ميتشيل.  -17

 .1957. القاهرة: كتاب اهلالل، أسرار الثورة المصرية بواعثها الخفية وأسبابها السيكولوجيةالسادات، أنور.  -18

 .1978، القاهرة: املكتب املصري احلديث، 3. طالبحث عن الذاتدات، أنور. السا -19

، 1. ط1954أكتوبر  26جمال عبد الناصر وحادث المنشية باإلسكندرية السيسي، عباس حسن.  -20

 القاهرة: دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع، د ت.

 .1981اإلسالمية، . الكويت: دار التوزيع والنشر حصاد العمرشادي، صالح.  -21

. بريوت: دار الوفاء للطباعة والنشر 1954-1951المقاومة السرية في قناة السويس الشريف، كامل.  -22

 .1957والتوزيع، 
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رأَيت أَنَّه الَ يْكتُب أَحد كتَاباً في يومه إِالّ قَالَ في غَده، لَو غُير هذَا لَكَان  يإِنِّ     "  

أَحسن، ولَو زِيد هذَا لَكَان يستَحسن، ولَو قُدم هذَا لَكَان أَْفضَل، ولَو تُركَ هذَا 

وهو دليلٌ علَى استيالء النقصِ علَى جملَة لَكَان أَجمل، وهذَا من أَعظَمِ العبرِ، 

"     ِ  البشر …  

 

 

(   العماد األصفهاني  )                                                         
 

 

 
 


