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        ثورةقيام  حتى خوان المسلميناأل جماعة دور 

 في مصر 5122يناير   52

 
 المدرس الدكتورة

 الزهرة رشيد الخفاجي تغريد عبد
 

 الخالصة
تقريبا  على مدى اقل من قرن تعد جماعة االخوان المسلمين من اهم الحركات واالحزاب السياسية في مصر

والتي وصفها بقوله  (8291التي اسسها )حسن البنا عام بشكل ملحوظ ، وفأمتدت على الساحة المصرية والعربية 

))جماعة األخوان المسلمين ليس حزباً وال جمعية أصالحية بل هي فكرة وعقيدة ومنهاج ال يحدده موضع  و ال 

يقيده جنس و ال يقف دونه حاجز جغرافي و ال ينتهي بأمر حتى يرث هللا األرض ومن عليها، نحن أصحاب 

ول هللا وحملة رايته من بعده ورافعوا رايته والمبشرون بدعوته((، تطرق هذا البحث إلى سيرة جماعة رس

األخوان المسلمين من حيث تأريخها وهيكلها وقادتها وعالقتها بالسلطة في العهدين الملكي والجمهوري وتأسيس 

، بشكل موجز يعطي صورة واضحة 9188يناير 92حزب الحرية والعدالة الذي استلم السلطة بعد قيام ثورة 

  للباحثين والمتخصصين في تاريخ مصر.

 

 

 

The Role of the Muslim Brotherhood until the 

Revolution of 25 January 2011 in Egypt 
 

 
ABSTRACT 
The Muslim Brotherhood is one of the most important political movements and 

parties in Egypt for less than a century. It was established in the Egyptian and Arab 

arena in a remarkable way. It was founded by Hasan al-Banna in 1928, which he 

described as "The Muslim Brotherhood is not a party or a reformist society, And a 

platform that is not defined by a place and is not restricted by sex and does not stand 

without a geographical barrier and does not end until God inherits the land and from 

it, we are the companions of the Messenger of Allah and his campaign after him and 

raised his banner and preachers of his call), this research touched on the biography of 

the Muslim Brotherhood in terms of Its history, structure, leaders and relationship to 

authority in the two covenants Key Republican and the establishment of the Freedom 

and Justice Party, who took power after the revolution of January 25, 2011, briefly 

gives a clear picture of the researchers and specialists in the history of Egypt. 
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 المقدمة :

 م في كافة جوانبهسالمي متمسك باألسالأالوجدان العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص، وجدان      

في ، يتجلى عالم مواضح البشكل لمجتمع ااألجتماعية والثقافية والسلوكية، فاألسالم ممزوج بروح الفرد و

االولياء و  زيارة مراقدالثقافات الشعبية ووالمناسبات الدينية المساجد والسلوكيات اليومية، وفي اداء الشعائر وفي 

اب حزاألالقوى و االمر الذي جعل معظم ، سالماأل يستمد روحه منفي عالمنا اليوم  كل شيء اذ ان،الصالحين 

 . غير ذلك مأكانت ن األسالم غطاء شرعي سواء صادقة السياسية في مصر تأخذ م

حسن ) م على يد مؤسسها 8291عام  ومن هذه القوى واالحزاب جماعة االخوان المسلمين ، التي ظهرت      

ر الواقع دصتلت( سالم ألامولية فكرة ش)  (الذي دعى الىفي محافظة االسماعيلية نا مدرس اللغة العربية الب

أنتشرت فكرتها في العديد و م أثر هذه الجماعةفعظ ،صالحي في داخل مصر وخارجهااألجتماعي السياسي األ

باً وال وان المسلمين ليس حزاألخ )جماعة)مؤسسها بأن  هاوقد وصف ضد كل العقباتمن دول العالم بصمود عاٍل 

 قف دونه حاجز جغرافي وي يقيده جنس و ال و ال يحدده موضع فكرة وعقيدة ومنهاج الأصالحية بل هي  جمعية

 رايتهورافعوا ، نحن أصحاب رسول هللا وحملة رايته من بعده حتى يرث هللا األرض ومن عليها رينتهي بأم ال

 . ((والمبشرون بدعوته

تها بالسلطة هيكلها وقادتها وعالقحث إلى سيرة جماعة األخوان المسلمين من حيث تأريخها وتطرق هذا الب     

، 9188يناير 92ذي استلم السلطة بعد قيام ثورة ال والعدالةالجمهوري وتأسيس حزب الحرية في العهدين الملكي و

  بشكل موجز يعطي صورة واضحة للباحثين والمتخصصين عن تاريخ هذه الجماعة.

 

  :) البدايات(جماعة األخوان المسلمين

والمرض جتماعية كالجهل راض األمتتعلق بماهية النظام الملكي وانتشار األت عدة أسباب منها داخلية رتظاف     

تقاليد ينبغي أحترامها فضالً عن ومنها خارجية حيث تجاهل المحتل أن مصر أمة مسلمة ذات قيم و ،والفقر

أبرز األسباب التي  ( ، ومن8)فئة تدين بالوالء للمحتل دن السلطة بيشرية بعد أن تأكدوا من أالتب حمالتتشجيع ال

 :االتي  خوان المسلمينتأسيس جماعة األ شجعت على

  .المسلمينستعماري لبالد العرب وحتالل األاأل (8

 رية.األرساليات التبش (9

ً تصال بالحضارة العربية فكرياً واأل (3  .اجتماعيا

  .جتماعيةأتساع الفوارق األ (4

 (.9) لحاديةأنتشار األفكار الشيوعية األ (2

 

 ن :تأسيس حركة األخوان المسلمي

المرحلة ، كانت تلك  8291لمين عام جمعية الشبان المسبتأسيس نا ة من الشيوخ ومنهم حسن البقام مجموع     

لمصرين نكليز والتي انصرف إليها بعض الشباب االغريبة التي جلبها المحتلين األ فكارالتي تمر بها مصر بين األ

ً وبين تأريخ أسالمي أ زهر مجلة صدر حسن البنا مع األتجاذبات الفكرية أ، ووسط هذه المتد إلى أربعة عشر قرنا

 .(3)محي الدين الخطيب رئاسة تحريرها (( والتي تولىسالميةالفتح األ))

هم كل من عبد  عيانالشيوخ واألصل مجموعة من العلماء وتأ 8291وبعد عام من اللقاءات أي في عام      

ممن مد المصري أحو زكي المغربي، فؤاد ابراهيم، حافظ عبد الحميد، اسماعيل زكي و، ن حسب هللاالرحم

من ، من الوضع الراهن الذي تمر به مصر  معوا في داره وأعربوا عن أستيائهمفأجت (ناحسن الب) بقدرات تأثروا

اتهم مقدمين كل امكان ،سماعيليةخاصة في مدينة مثل األ الل اجتماعيجنبي وارساليات تبشيرية وانحاحتالل أ

ن يعملوا م وعما يجب أمام هللا عنهمسؤول أنا المادية والمعنوية في خدمة اإلسالم والمسلمين وأن يكون حسن الب

ن على هللا النجاح وعلى ألح الذي يرضي هللا وينفع الناس و، فتعاهدوا على العمل الصافي سبيل هللا والوطن

ن مة فكانت البيعة، والتي اتفقوا على أاألوفي خدمة الوطن وي سبيلها داً مجاهدين فونسالم جدعوة اإليكونوا ل

 :تيمضمون اآلشكل والتكون بال

      



 

 

 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.40.8 

 
39 

 
  

في المستنبط والمكره حب وفيما اكره سلمين مطيعاً للمرشد العام فيما أخوان المفياً لدعوة األوكون قسم باهلل أن أ))أ

 فال طاعة لمخلوق في معصية الخالق((.إال ما كان فيه معصيه هلل وأن أنفذ كل ما يصدر ألّي من أمر 

اتقوا هللا ا المؤمنون أخوة فأصلحوا بين اخويكم وأنموجاءت تسمية األخوان المسلمين من اآلية القرآنية ))     

 (.4)81ية لكم ترحمون(( الحجرات آلع

يد من المؤمنين بتعاليم الدين في تنشأت جيل جد و كانت الغاية من إنشاء جماعة األخوان المسلمين تنحصر     

يلتهم تنحصر سالمية الكاملة في كل مظاهر حياتها وأن وسعمل على صبغ األمة بالصبغة اإلاألسالمي الصحيح ي

التجمع منها أن يكون جمعية أو  لهذات عدة آراء فقط طرحمع جتال، أما فيما يخص شكل هذا العام في تغير العرف

وبذا ان من القرآن الكريم، بأعتبارهما لفظ لمين((خوان المسعة األو نقابة حتى استقر الرأي على ))جمانادي أ

لحركة  ول للقادة السبعة وهو البداية الفعليةاع األخوان المسلمين من االجتمكانت الوالدة األولى في تشكيل األ

أنتهجه األزهر إزاء ما يحدث في مصر السلبي الذي  األخوان المسلمين والتي جاءت رداً على أسلوب الرفض

مقتدرة للنهوض هذه الجماعة ألنقاذ األمة األسالمية من خالل جماعة أسالمية قوية وفاعلة ووتطابقت اآلراء ل

سالمية الجسيمة مهما بلغت والتأكيد على الثقافة األ التعليم وكنزالصهيونية ناهضة االستعمار وبهذه المهمة وم

 .(2)التضحيات وغلى ثمنها

بناء و ادات والمنهج اإلسالمي القويم،لذا كانت من أولويات هذه الجماعة دراسة القرآن الكريم والعقائد والعب     

 اوال كي تصبح قاعدة لالنطالقهذه الجماعة في محافظة األسماعيلية  لتعارف والمحبة والمودة بين أفرادأواصر ا

وعلى األخوان المسلمين أن ال يطلبون الحكم أو دن المصرية ، ه المدينة إلى القاهرة وباقي المإلى خارج حدود هذ

السلطة إلى أنفسهم، فأن وجدوا في األمة من يتحمل األمانة ويحكم بمنهاج اإلسالم كانوا له عوناً وهم جنوده
 

لذا  

  .(6) يعد هذا التأريخ هو بداية تأسيس حركة األخوان المسلمين

 

 مسلمين: الهيكل التنظيمي لجماعة األخوان ال

ً لكل من يرغب باألنتماء وتتم بمبايعة المرشد العام أو مندوب       أن االنضمام لحركة األخوان المسلمين متاحا

ً محافظ على دينه و ال يرتكب أي جرم أو  المرشد العام في المنطقة ويشترط لمن أراد األنتساب أن يكون مسلما

أما العضوية في جماعة األخوان المسلمين فتعتمد على أمكانات الفرد وقدراته فالترقية  ،يعمل المنكرات والكبائر

في السلم الهرمي تعتمد على انجاز الواجبات األسالمية وعلى المعرفة المحصلة من المجموعات الدراسية 

هو سائد في كما للجماعة وأن هذا النظام قائم على أساس الجدارة وليس على أساس الوضع األجتماعي للعضو 

 من األدنى إلى األعلى: وان المسلمين والهيكل التنظيمي لجماعة األخ المجتمع المصري آنذاك ،

 السلطة التنفيذية لجماعة األخوان المسلمين  (8

ً يبث فيهم روح القيم األسالمية، وهي من  ( أ األسرة : هي مجموعة من األعضاء يسمى المسؤول عنهم نقيبا

 دورياً.أفراد تتجمع  2-81

وسكرتير وأمين صندوق وينقسم الشعبة : وتتكون من عدد من األسر يرأسهم رئيس شعبة وله نائب ووكيل  ( ب

 األعضاء في الشعبة إلى أخوان منتسبين وأخوان عاملين الذين كانوا أخوان منتسبين وتم ترقيتهم. 

الجغرافية ويرئسها رئيس  المنطقة : تتكون المنطقة من ثالثة شعب فأكثر حتى عشرة شعب حسب المنطقة ( ج

 شعبة رئيسية.

 المكتب اإلداري للمحافظة : ويتكون من ثالثة مناطق فأكثر ويعين مكتب اإلرشاد رئيس المكتب اإلداري.  ( د

مكتب اإلرشاد العام العالمي : وهي أعلى سلطة تنفيذية وهو المشرف على الجماعة وأصدار القرارات  ( ه

 سنوات ويتكون من ثالثة عشر عضواً فضالً عن المرشد العام.  4ولمدة  وتجري أنتخابات سرية ألختيار أعضائه

المرشد العام : وهو رئيس مكتب اإلرشاد العام ومجلس الشورى العام يتم أنتخابه عن طريق مجلس  ( و

خب لمدة تسنة وين 82أكثر من  ية ومدة أنتمائه للجماعةسنة هالل 41الشورى العام ويجب أن يتوفر شرطي العمر 

 وات قابلة للتجديد لمرة واحدة. سن 6

رافي والتمثيل المهني للجماعة وهي عضواً حسب التوزيع الجغ 31السلطة التشريعية : وتتكون من  ( ز

 .(1)شراف على أعمال المرشد األعلىالتي تالوحيدة  السلطة
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 مسيرة االنطالق

ركز أنطالق لهم ، ومن م ليكون م8239نجح األخوان المسلمين في بناء أول مسجد بمحافظة األسماعيلية عام      

تم تأسيس مدرسة حرة في ذلك المسجد لتبدأ مرحلة األنتشار إلى باقي المحافظات المصرية، بعدها أنتقل مقر  ثم

 82الالئحة الداخلية لحركة األخوان المسلمين في  الحركة إلى القاهرة حيث الكثافة السكانية العالية وأصدار

وصحيفة األخوان المسلمين األسبوعية، ثم مجلة النذير السياسية األسبوعية لتحدد المسار العريض  8239ديسمبر 

صاحب األمتياز محمود أبو زيد وفي هذا العام أنعقد المؤتمر األول لألخوان  8231لألخوان المسلمين، في العام 

عن هذا المؤتمر هيئة مكتب اإلرشاد العام بناءاً على قرارات مجلس الشورى وبلغ عدد ين، اذا أنبثق المسلم

م 8231الشعب خمسة عشر شعبة في عموم محافظات مصر، أما في المؤتمر الثاني الذي انعقد في بروسعيد عام 

 .(1)فجائت التوصية بإنشاء مطبعة األخوان المسلمين

إلى لم يكتفي األخوان المسلمين بهذا القدر في اإلنتشار السريع داخل مصر بل كانت الحركة تواقه لإلنطالق      

 الخارج لتنتشر في سوريا وفلسطين ولبنان.

ونتيجة إلى سلوك المندوب السامي البريطاني ومحاولة توطين اليهود في فلسطين وتهجير أهلها لجأت حركة      

يتم تأهيلهم  ،مين إلى إنشاء مجموعة من عناصرها تسمى ))النظام الخاص(( أو ))النظام السري((األخوان المسل

ً للقيام بمهمة مقاومة االحتالل والذهاب إلى فلسطين  االنكليز أو و للقيام بأعمال فدائية ضد اليهودعسكريا

 .(2) الحكومات التي تخدم مصالحهم

ال يتعدى سوى األستنكار أو الشجب وال وجود للمقاومة لتلك األحزاب  بعد أن كان موقف األحزاب السياسية     

حسن  محور هذه الحركة هو مؤسسهاوبعد اإلنتشار الكبير إلعداد المنّظمين إلى هذه الحركة، إذ كان السياسية 

ا، فبدأت البنا الذي رأى ضرورة إقامة إدارة تتولى شؤون الجماعة لتلتف عناصرها حولها في حالة فقدها لمؤسسه

ة التأسيسية ثم يقوم ة والتي بدورها تنتخب أعضاء الهيئفي كافة المحافظات بأنتخاب أعداد معين األخوانية،الشعب 

عن طريقهم يتم أختيار لذين هم بمثابة الهيئة التنفيذية،وأعضاء الهيئة التأسيسية بأنتخاب أعضاء مكتب اإلرشاد وا

أعداد األخوان  أعضاء، وفي كل محافظة هناك شعبة أو عدة شعب حسبوأن يكون عددهم عشرة ، المرشد العام 

من مجرد جمعية دينية صغيرة في األسماعيلية إلى حزب واسع األنتشار الجماعة تحولت  في كل منطقة، ومن هنا

( شعبة في مراكز المدن 9111على خريطة مصر السياسية والفكرية والدينية والتي وصل عدد الشعب فيها إلى )

 .(81)الكفور والقرىو

بزعامة عبد الرحمن السندي الذي عهد إليه قيادة ))النظام الجماعة حدث شبه انشقاق في  وبعد عقد من الزمن     

فبعد عدة عمليات على قوات األحتالل األنكليزي نال رضا القيادات واألفراد في النظامين  ،الخاص(( أو السري

الخاص((، أراد عبد الرحمن السندي تزعم الحركة والسيطرة عليها فوقف العام والخاص وبزيادة قوة ))النظام 

القاضي حسن ) ا وأستمر هذا الخالف بعد أغتيال حسن البنا مع خلفهموقف الند من حسن البنا فوقع الخالف بينهم

 ، وحدث صدام بين أنصار الطرفين وأحتل عبد الرحمنمنصب المرشد العام للجماعة  الذي تبوء(الهضيبي 

السندي المركز العام لألخوان، وعلى أثر هذه األحداث أجتمعت هيئة مكتب اإلرشاد التأسيسية وقررت فصل عبد 

 .(88)من جماعة االخوان المسلمين الرحمن السندي وبعض ممن معه

 

 عالقة األخوان المسلمين بالحكومة:

 -دولة بمرحلتين هما :انقسمت عالقة االخوان المسلمين بال

 :األخوان المسلمين بالحكومة في العهد الملكيعالقة  - أ

لم يبدي البالط الملكي أي أهتمام لألخوان المسلمين في بداية نشاطهم ألنها حركة غير معروفة تعتمد على      

شخصية واحدة هو مؤسسها حسن البنا، وأنه من مشايخ الصوفية المعروفة بعدم ميولها إلى المقاومة والتغير، لذا 

ة األخوانية تنتشر وتتوسع بأمان، إال أن بروز القضية الفلسطينية وهي قضية وطنية ودينية ليس ظلت الدعو

للفلسطينيين فقط بل للعرب جميعاً وصتها مصر لذا جاء موقف األخوان رافضاً مستنكراً ثم أرسل الجهاريين من 

ي فضالً عن الدعوة إلى تحرير عناصره لمنع أستيطان اليهود في فلسطين وتحرير مصر من األحتالل األنكليز

البلدان اإلسالمية وأن يكون الحكم فيها شورى بين المسلمين وهذا من أهم األهداف التي نشأت من أجلها حركة 

األخوان المسلمين أن هذا التوجه للحركة يتعارض مع توجهات البالط الملكي فبدأت بينهما العالوة والبغضاء 
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وأثناء ذلك  مية الثانيةم أندلعت الحرب العال8232خر. وفي سبتمر عام وكل طرف يعمل على التخلص من اآل

سقطت وزارة دمحم محمود باشا فأنقسمت األحزاب السياسية المصرية بين مؤيد بأشتراك مصر بالحرب إلى جانب 

ً إلى دخول الحرب ضد األحتعبريطانيا بشرط أستجابتها إلى المطالب الوطنية المصرية وبين معارض دا الل يا

(89.) 

 ما معناه أما موقف األخوان المسلمين من هذه الحرب فقد حددت من خالل رسالة بعث بها حسن البنا جاء فيها

ً في هذه الحرب وذلك لعدم وجود مصلحة مصرية ... أن موقف مصر الدولي يجب أن يكون واضحاً وصريحا

المعاهدة، أن تقوم مصر بمساعدة فيها وفيما يخص المعاهدة بين مصر وبريطانيا وفي بعض نصوص هذه 

بريطانيا داخل مصر وليس خارجها، أن هذه المعاهدة تتضمن أجحاف بحق مصر لذا على الحكومة المصرية 

اح واألموال على أستعداد للتضحية باألرو الجماعةاألستفادة من تلك الظروف للحصول على كامل أستقاللها وأن 

 (.83بالحياد والسلمية )لذي ال عهد له وال ذمة مهما تظاهر لوطن وتحريره من األستعمار امن أجل ا

بسبب قراشي باشا الذي كلفه البالط بتشكيل الوزارة العداء لألخوان المسلمين أبدى السيد محمود فهمي النو 

فضالً  ،والعمل على محاولة القضاء عليهم ألنهم يشكلون مساحة واسعة في الساحة السياسية المصريةموقفهم هذا 

عن أحتاللهم موقع الصدارة في الحركة الوطنية واستمرار مطالبة الحكومة بتحقيق األستغالل ووحدة وادي النيل 

وأستنكارهم للمواقف المتخاذلة لحكومة محمود النقراشي وعدم تحقيق المطالب الوطنية، فصدرت األوامر إلى 

ا عدد كبير من ي كل أنحاء مصر والتي راح ضحيتهاألجهزة األمنية بأطالق النار على مجموع المتظاهرين ف

الشرطة المركز العام لألخوان المسلمين فردت الجماعة ببيان أحتجاج على تصرفات  الشباب وحاصرت قوات

صدقي، ولم تأتي بجديد واستمر الحال قراشي بوزارة أسماعيل الحكومة الغير مبررة فأستبدلت وزارة محمود الن

د حكومة محمود النقراشي مرة أخرى إلى الوزارة، وعند صدور قرار األمم المتحدة عليه، لتعو على ما هو

بتقسيم فلسطين وخرج الشعب المصري بمظاهرات أحتجاج على هذا القرار كان األخوان في صدارة 

 63تعاملت حكومة محمود النقراشي بعنف مع المتظاهرين، أعقبها أصدار أمراً عسكرياً رقم حيث المتظاهرين، 

مكاتبها ومصادرة أموالها، وكان الرد سريعاً فلم تر  ن المسلمين وأغالقبحل جماعة األخوا 8241 ديسمبر 1في 

إال عشرون يوماً حتى تصدى مجموعة من شباب األخوان المسلمين إلى رئيس الحكومة محمود النقراشي وأردوه 

و بالجماعة، وكان من أسباب قتل على يد عبد المجيد حسن وهو عض، م 8241ديسمبر عام  91قتيالً في 

م التي 8246فبراير  2مثل حادثة كبري عباس بتأريخ  النقراشي أتهامه بالعمالة إلى االنكليز بدليل مواقفه المتعددة

قامت به الشرطة المصرية بالتنسيق مع القوات االنكليزية وتصديه للتظاهرات التي خرجت من الجامعات 

م وبعد مقتل محمود النقراشي عمدت 8242ن الهدنة في حرب فلسطين في عام أحتجاجاً على وقف الحرب وأعال

من  هوعند خروج 8242فبراير  89يوم ي ،ففالحكومة إلى اغتيال زعيم حركة األخوان المسلمين حسن البنا 

إلى مستشفى  جمعية الشبان المسلمين تصدى له ثالثة من رجال األمن فأصيب بسبعة رصاصات نقل على أثرها

وزجهم في السجون الجماعة واستمرت الحكومة بمالحقة أعضاء  ( ،84العيني ألسعافه ولكن فارق الحياة )

م قرر مجلس الدولة السماح لجماعة األخوان المسلمين بمزاولة نشاطها ثم قضت 81/2/8228وفي والمعتقالت 

( الخاص بحل جماعة األخوان المسلمين 63م )بألغاء األمر اإلداري رق 3/6/8229محكمة القضاء اإلداري في 

 .(82)ألنه أمر ال يستند إلى صفة قانونية وهكذا عادت الجماعة بمزاولة نشاطها الرسمي

 :عالقة األخوان بالحكومة في ظل النظام الجمهوري-ب

عندما فصل عبد الرحمن السندي من جماعة األخوان المسلمين، نجح الرئيس جمال عبد الناصر من التأثير      

شل( في قناة السويس ومنح قلة وسيارة وأشتدت الشركة منزله عليه وأجتذابه إلى جانبه وتوسط لتعينه في شركة )

لمسلمين وخاصة أسماء ))النظام الخاص(( في في مقابل أطالع الرئيس جمال عبد الناصر على أعضاء األخوان ا

م وأعالن الجمهورية كان 8229الحركة، وعندما أطاح الضباط األحرار بقيادة دمحم نجيب بالملك فاروق في عام 

عدد من أعضاء األخوان المسلمين من ضمن الضباط األحرار منهم جمال عبد الناصر ودمحم أنور السادات الذين 

وان قبل قيام الثورة وتنكر جمال عبد الناصر وعدد من أعضاء قيادة الثورة ببعثهم للمرشد قطعوا عالقتهم باألخ

العام حسن البنا، في حين قدم األخوان المسلمين الدعم لألنقالب العسكري ومساعدة الثورة وكانت العالقة بين 

لك العالقة إلى التناصر بسبب األخوان المسلمين ومجلس قيادة الثورة عالقة إيجابية، ولكن سرعان ما تحولت ت

األحزاب فيها، أذ لجأت الحكومة الجديدة إلى حل أختالف الرؤى فالجيش يأمل األنفراد بالسلطة وعدم مشاركة 
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جميع األحزاب عدا جماعة األخوان المسلمين، بينما دعا األخوان المسلمين إلى أعالن دستور أسالمي، وفي عام 

مة واألخوان المسلمين على أثر التظاهرات التي نظمها طالب األخوان أشتدت المواجهة بين الحكو 8224

المسلمين وتم مواجهتها بأصدار قرار من مجلس قيادة الثورة بحل األخوان المسلمين وأنها مهم بمحاولة قلب 

لحياة النظام واألستيالء على السلطة وقامت الحكومة بمحاكات صورية حكم فيها على المرشد العام بالسجن مدى ا

آخرين من أعضاء األخوان المسلمين، تم تعرض األخوان المسلمين إلى التصفية  6مع األشغال الشاقة وتم أعدام 

الذي أصبح  (سيد قطب)أثناء حكم الرئيس جمال عبد الناصر عندما كان عدد من المعتقلين منهم  8221في عام 

ً وهم في زنازينهم، أستمر العداء بين 98مسؤوالً عن جميع السجناء ومفكر الجماعة حيث قتل منهم ) ( سجينا

م حيث أطلق سراح سيد قطب ونشر كتاب معالم في الطريق الذي بين فيه أن األعالم هو 8264الطرفين إلى عام 

أتهم األخوان بتنظيم مؤامرة لقلب الحل لألزمة البشرية فال رأسمالية وال أشتراكية، بعد عام من نشر هذا الكتاب 

من األخوان المسلمين وتم تعذيبهم وأصدرت أحكام بشجن  81111لتكون ذريعة للحكومة بأعتقال  نظام الحكم

في داخل السجن، وكان من ضمن المعتقلين زينب الغزالي الناشطة في حركة األخوان  31عدد منهم وقتل 

 .(86)م8266المسلمين وسيد قطب من أبرز قادة الحركة والذي صدرت ضده حكم باألعدام في عام 

ً إلى  8211في عام       توفى الرئيس جمال عبد الناصر وخلفه دمحم أنور السادات الذي أعتبره البعض منتميا

، بدأ الرئيس  8242األخوان المسلمين ولعب دوراً في الوساطة بين الملك والمرشد العام حسن البنا في عام 

أطالق سراح السجناء السياسيين أعقبه بأصدار الجديد بأصالحات ديمقراطية بدأها بأغالق المعتقالت المزدحمة و

وتولى المتحدث  8213، في هذه المدة توفى المرشد العام لألخوان حسن الهضيبي عام  8212عقداً عاماً في عام 

تراجع الرئيس دمحم  8211الرسمي للجماعة عمر التلمساني قيادة األخوان المسلمين وأصبح مرشداً عاماً. في عام 

عن أصالحاته الديمقراطية ليصدر قانون األحزاب الذي حضر فيه أنشاء أحزاب على أسس دينية  أنور السادات

البرلمانية كان القصد منه جماعة األخوان المسلمين، في فضالً عن منع األحزاب الدينية من الترشيح لألنتخابات 

قر أن الشريعة األسالمية هي م نجح األخوان في الحصول على استجابة الحكومة لتعديل الدستور لي8211عام 

م أغتيل الرئيس المصري دمحم أنور السادات وهو في منصة 8218عام الرئيس للتشريع المصري، وفي  المصدر

مبارك ولم تتغير العالقة بين األخوان المسلمين وبين  يد الجيش ليخلفه الرئيس دمحم حسنيالشرف أثناء األحتفال بع

الرسمي على األخوان المسلمين مما أضطرهم إلى دخول األنتخابات البرلمانية الحكومة الجديدة وأستمر الحضر 

م ، ونتيجة إلى تقدم األحزاب التي 8211م ، ثم مع حزب األحرار في عام 8214مع حزب الوفد في العام 

 م لمزيد من اإلجراءات القمعية إلضعاف8229ينضوي األخوان المسلمين تحت قيادتهم لجأت الحكومة في عام 

حيث تم أعتقال  8221و  8226نفوذ األخوان المسلمين المتزايد وبالمقابل ازدادت اإلجراءات الحكومية عامي 

المئات من الطالب الناشطين من األخوان لمنعهم من السيطرة على أنتخابات اتحاد الطالب، وفي انتخابات عام 

متفوقين على بقية أحزاب مقعداً  81حصاد م خاض األنتخابات األخوان المسلمين كمستقلين وتمكنوا من 9111

لمرشحين المعارضة مجتمعين رغم التضييق عليهم من قبل الدولة، أن سبب تحقيق هذه النسب المرتفعة من ا

ل الوسط من األخوان المسلمين الذين يتسمون باألنفتاح على األحزاب والقيادات يعود إلى سيطرة قادة الجي

لى الديمقراطية واإلشتراك بالمظاهرات مع الحركة المصرية التغير )كفاية( عام السياسية والمجتمع والدعوة إ

9112(81) .     

 

 :االنتخابات البرلمانية المصرية

بالرغم من  ،منذ تأسيسها وإلى الوقت الحاضرالواقع الملموس األخوان المسلمين  جماعةان ازدياد المنتمين ل    

م 8291العمليات األجهاضية لها على مر التأريخ في داخل الحاضنة األم مصر التي تأسست فيها الحركة منذ عام 

لها، أذ ترشح م وهي أول مشاركة 8249في العمل السياسي منذ عام  كما اسلفنا في بداية هذا البحث، وشاركت

األسماعيلية لمجلس النواب المصري ونتيجة إلى معرفة في هذه السنة عن دائرة ( حسن البنا  المرشد العام)

 ،األنكليز فوز حسن البنا بعضوية مجلس النواب لما يتمتع به من تأييد شعبي وجماهيري في محافظة األسماعيلية

لذا قام الجانب األنكليزي بالضغط على حكومة مصطفى النحاس باشا الوفدية لمفاوضة حسن البنا على سحب 

ترشيحه من األنتخابات أو قيام الحكومة األنكليزية بحل جماعة األخوان المسلمين فوافق حسن البنا على سحب 

 مقابل قيام حكومة مصطفى النحاس ببعض اإلجراءات منها:ترشيحه 



 

 

 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.40.8 

 
33 

 
  

 األحتفال باألعياد اإلسالمية وال سيما المولد النبوي وجعله عيداً رسمياً للدولة. -8

 جماعة والسماح بإصدار صحيفة يومية لهم.الالتعهد بعدم التضيق على نشاط  -9

 محاربة السلوك األجتماعي الغير أخالقي من بغاء وخمر. -3

 .(81) التأكيد على التعامل باللغة العربية في جميع مؤسسات الدولة -4

حسن البنا عن دائرة  المرشد العامشاركة في األنتخابات وترشح م قرر األخوان المسلمين الم8244وفي عام      

عن ترشيح عدد آخر من أعضاء جماعة األخوان المسلمين في دوائر أخرى، وتم فضالً ، األسماعيلية أيضاً 

األخوان المسلمين لسحب ترشيحهم لمجلس  تكليف حكومة أحمد ماهر السعدية من قبل األنكليز بالتفاوض مع

النواب ولكن المفاوضات لم تصل إلى نتيجة ألصرار األخوان المسلمين بعدم األنسحاب مما جعل األنكليز 

تصويت لصالح المرشد من اليمارسون كل وسائل الضغط وتزوير وأخيراً تدخل الجيش األنكليزي بمنع الناخبين 

 .(82)مرشح لألخوانحسن البنا وبقية أعضاء األخوان المسلمين فأسفر ذلك عن عدم فوز أي العام 

طلبت الحكومة من جماعة األخوان المسلمين للترشيح لألنتخابات البرلمانية  8229يوليو  93وبعد ثورة      

رئيس جمال عبد الناصر لألشتراك في الوزارة بشرط أن يكون المرشح من األسماء المعروفة والالمعة، ولكن ال

رفض مرشحين األخوان المسلمين، وعرضت الحكومة وزارة األوقاف الدينية على الشيخ أحمد حسن الباقوري 

وفي عهد الرئيس دمحم  ،بعد أخذ موافقة المرشد العام بشرط األستقالة من جماعة األخوان المسلمينوالذي قبل بها 

المسلمين في هذه األنتخابات ولكن بشكل فردي وترشح الشيخ  م شارك األخوان8216أنور السادات في عام 

م محقق فوزه في هذه األنتخابات 8212في أنتخابات صالح أبو أسماعيل وفاز في األنتخابات، وأعاد الترشيح 

مرة أخرى إضافة إلى زميله الحاج حسن الجمل اللذان يعود لهم الفضل بالتصويت على أعتبار الشريعة 

صدر الرئيس للتشريع المصري، ثم أزداد عدد المقاعد التي حققها جماعة األخوان المسلمين في عام اإلسالمية الم

م 8211م إلى ستة مقاعد عند ترشيحهم ضمن حزب الوفد، في حين دخل األخوان المسلمين أنتخابات 8214

هذه األنتخابات المكون من حزب العمل المصري وحزب األحرار، إال أن ما يميز ضمن التحالف األسالمي 

بالنسبة لألخوان المسلمين هو أنفتاحهم على سياسة التعددية الحزبية وكان مرشحهم جمال أسعد عبد المالك قبطي 

  (.91م )8222مرشح في العام  821ين إلى األصل، ثم أرتفع عدد المرشح

معتقالً من  19ن هناك إال أن السلطات المصرية لجأت إلى أتباع سياسة التضيق والتطويق واألعتقاالت فكا

فتح  إال مرشح واحد فقط هو النائب )علي قياداتهم لذا لم يتمكن مرشحوا األخوان المسلمين بالفوز بهذه األنتخابات

نتيجة الضغوط الدولية  9111، بعد ذلك حدثت بعض التغيرات في الساحة السياسية المصرية عام ( الباب

جهاز القضائي المصري باألشراف على األنتخابات بشكل جزئي، حيث تم أشراك ال، لممارسة الديمقراطية 

العدد إلى  قصر أستطاع األخوان المسلمين أن يكون لهم سبعة عشر مقعداً بمجلس الشعب المصري، ثم ما لبث أن

% من مقاعد مجلس الشعب 91مرشح فائز من األخوان المسلمين في قائمة مستقلين حيث أصبحت نسبتهم  11

وإزاء هذا التزايد المستمر الذي حققه األخوان المسلمين في األنتخابات البرلمانية مما يدل على أن ، م 9112عام 

أما باقي األحزاب وخاصة الحزب ،  ن بشكل تام على مجلس الشعب مستقبالً األخوان المسلمين سوف يسيطرو

من الدستور  34لى تعديل المادة الوطني الحاكم ستكون نسبته ضئيلة داخل مجلس الشعب، لذا لجأ هذا الحزب إ

وإضافة مادة أخرى تحضر أي نشاط سياسي ذو مرجعية دينية بقصد أبعاد حزب األخوان المسلمين من المشاركة 

م مشاركة األخوان المسلمين في األنتخابات بعد ثورة 9111في األنتخابات وهذا ما حصل فعالً في أنتخابات عام 

وأستالم وتنحي الرئيس دمحم حسني مبارك عن هرم السلطة  9188يناير  92بعد نجاح ثورة  9188يوليو  92

المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البالد حصلت بعض التعديالت الدستورية والتي تخص األنتخابات 

 4ة التي نصت على عدم الترشيح لرئيس الجمهورية إال مرة واحدة لمد 11البرلمانية والرئاسية ومنها المادة 

 .(98)والتي تحول بموجبها األشراف من وزارة الداخلية إلى األشراف القضائي 11فضالً عن المادة سنوات 

م لتشكيل مجلس الشعب المصري بأسم حزب 9189شارك األخوان المسلمين في األنتخابات البرلمانية لعام      

ذي تحالف مع حزب التحالف الديمقراطي من وال 9188الحرية والعدالة الذي أسسه األخوان المسلمين في يونيو 

مقعداً في مجلس الشعب، ولكن  933% وكان عدد المقاعد 41أجل مصر ليحقق فوزاً ساحقاً بأغلبية كبيرة بنسبة 

من نفس الشهر جرت األنتخابات الرئاسية وهي األولى بعد  86يونيو صدر حكم بحل مجلس الشعب وفي  84في 

حزب الحرية والعدالة ليكون الدكتور دمحم مرسي عضو مكتب اإلرشاد أول رئيس الثورة وكان الفوز من حصة 
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ً من  14منصب بعد مدني لجمهورية مصر العربية وبهذا تمكن األخوان المسلمين من الحصول على هذا ال عاما

 (.99تأسيس جماعتهم )

 

 قيادات األخوان منذ التأسيس إلى الوقت الحاضر 

 البنا الساعاتي:حسن أحمد عبد الرحمن  -8

ثم نزح والده إلى بلدة  8216عام اكتوبر  84في ولد حسن أحمد البنا في قرية شمشيرة في محافظة كفر الشيخ      

المحمودية بمحافظة البحيرة حيث أفتتح والده محل لتصليح الساعات وأخذ حسن البنا المهنة من والده ومن هنا 

ً في دراسته، التحق بعدها بمدرسة لقب بالساعاتي، وفي هذه البلدة تلقى تص ليحه األبتدائي والثانوي وكان متفوقا

م وعين في مدرسة 8291( عاماً وكان األول على دفعته عام 86المعلمين األولية بمحافظة دمنهور وكان عمره )

ً أ ً فوجهه فريتا بعد حصوله على شهادة الدبلوم العالي، ونشأ في أسرة متعلمة ومتدينة إذ كان والده عالما سالميا

ً باألسالم وتعاليمه متأثراً بشيخين صوفين هما عبد الوهاب  أبنه لحفظ القرآن مما جعل حسن البنا متمسكا

الحصافي ودمحم زهران، ظهرت توجهات حسن البنا الدينية الفطرية منذ نعومة أظافره وكان في طفولته مواظب 

يصاً على حضور ندوات الذكر وحب األستزادة، واصل على أداء الصالة في المسجد الصغير في المحمودية حر

تلميذ حسن البنا تعليمه في دار العلوم في القاهرة حيث ألتقى بعض الشيوخ البارزين مثل دمحم رشيد رضا وهو 

المصلح األسالمي جمال الدين األفغاني ودمحم عبد وأبو حامد الغزالي، أسس جمعية الشبان المسلمين في عام 

ً  98ره وكان عم 8291 عاما
 ،

أستطاع حسن البنا أجتذاب الناس إليه فكان مصدر إعجاب الجميع على أختالف 

مستوياتهم الفكرية والعلمية والدينية فكان كاتباً ومتحدثاً وخطيباً وكان يستخدم جميع الوسائل المتاحة لنشر أفكاره 

ً للحياة البشرية في الدنيا واآلخرة وهو عقيدة وعبادة  ودين ودولة وروحانية وكان يرى في األسالم منظما

ومصحف وسيف، وهو مؤسس حركة األخوان المسلمين والمرشد األول لها في بلد التأسيس مصر في عام 

م كانت األسماعيلية بداية األنطالقة الحقيقية لحسن البنا وألتفه الناس من حوله وتأثرت شركة قناة السويس 8291

تأثير من حسن البنا فتوسطت إدارة هذه الشركة لدى الحكومة وهي شركة بريطانية من مطالبات العمال بحقوقهم ب

المصرية لنقل حسن البنا، وتم نقله إلى القاهرة في مدرسة عباس األبتدائية، فكان المجال أوسع لنشر الدعوة في 

قبل سبب بنقله إلى محافظة قنا وفي هذه المحافظة القى أقبال كبير من القاهرة فنتشرت الدعوة بشكل واسع، مما 

 .(93) م8246الجماهير وأستقطب أعداد كبيرة منهم مما أضطر الحكومة بإعادته إلى القاهرة حتى أستقال سنة 

يرى حسن البنا أن المساجد والمنتديات األسالمية حدود ضيقة ال يمكن نشر الدعوة من خاللها وال بد أن      

لدين وأنتشار األنحالل األجتماعي واأللحاد تكون خارج حدود المسجد كذلك حيث األبتعاد وعن األخالق وا

واألباحة وكانت لهذه الرؤى صداً واسعاً وقبوالً أجتماعياً وتم هذا من خالل ألقاء الخطب والمواعظ الدينية ونشر 

 مكارم األخالق.

تل محمود كانت لمواقف حسن البنا وتصديه للحكومات المتعاقبة ألبتعادها عن منهج األسالم وأحكامه وبعد مق     

النقراشي بدأت الحكومة تفكر بصورة جدية بأغتيال حسن البنا زعيم األخوان المسلمين حركتهم وفي مساء السبت 

م وعند خروج المرشد العام من جمعية الشبان المسلمين بشارع رمسيس في القاهرة تصدى له 8242فبراير  89

رصاصات نقل على أثرها إلى المستشفى العيني الرصاص فأصيب بسبعة ثالثة من رجال األمن واطلقوا عليه 

(94.) 

ولكن هناك أوامر ملكية صدرت بعدم اسعافه حتى فارق الحياة ونقل جثمانه مجموعة من رجال األمن ولم يسمح 

ألحد من ذويه أستالم جثتهُ وحمل على أكتاف النساء إلى مسجد فيسون القريب من منزله ولم يسمح بتشييعه كما 

، ضد مجهول قيد طة بتقديم العزاء إلى ذويه وقد مّر التحقيق في أغتيال حسن البنا بمراحل أولها لم تسمح السل

 92-82حيث صدرت أحكام يالسجن على منفذي األغتيال بمدد تتراوح بين  8229نوفمبر  81وآخرها كانت في 

 الجماعة فضالً عن دفع تعويضات مادية ألسرته لتنتهي صفحة من صفحات قادة ، سنة مع األشغال الشاقة 

(92).
 

 (8213 – 8228حسن أسماعيل الهضيبي ) -9

م ألختيار 8221بعد أغتيال المرشد العام حسن البنا أجتمع مجموعة من أعضاء األخوان المسلمين عام      

البنا وصالح العشماوي الذي يحضى بتأييد جناح النظام المرشد العام للجماعة وهم عبد الرحمن البنا شقيق حسن 
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الخاص وعبد الحكيم عابدين وأحمد حسن الباقوري وعبد القادر حلمي في منزل منير دله كالجنة رأي ألبعاد 

فرشح عبد الرحمن البنا نفسه وقال أنه يسعى ألن األخوان عن األختالف واألنشقاق الذي قد يحدث بأختيار أحدهم 

رشد العام لألخوان المسلمين، وصالح العشماوي يرشح نفسه ولكن لن يسعى للمنصب وعبد الحكيم يكون الم

عابدين لن يرشح نفسه ولن يسعى إلى المنصب ولكن أذا كلف من قبل األخوان المسلمين، أجاب، أما أحمد حسن 

دله فقد عرض نفسه رفض، أما منير الباقوري فلن يريد أن يرشح نفسه ولن يسعى إلى المنصب وأذا رشح 

للترشيح فرفضه بقية األخوان وهذا ما حدث للثالثة الباقين فلم يتم أختيار أياً منهم فأقترح منير دله أختيار شخص 

األمر لعدم  ي وتمت مفاتحته وقد أعتذر في بادئمن خارج الحركة، وتم أختيار القاضي حسن أسماعيل الهضيب

أعلن موافقته وتم أختياره من قبل المجتمعين اتها ولكن أمام ألحاح معرفته بكثير من أعضاء الجماعة وتنظيم

م مرشداً عام لجماعة األخوان المسلمين وهو قاضي ذو خبرة 8228أعضاء الهيئة التأسيسية باإلجماع في عام 

ن عالية ومن الذين أعجبوا بطروحات المؤسس حسن البنا، لقد كان هناك نزاع على السلطة بين من اختاره ليكو

ً وبينه ليثبت قوة قيادته لذا حاول حل الجهاز السري لألخوان لميوله إلى السلم ونبذ العنف فأصدر  قائداً صوريا

قراراً بفصل جميع األخوان األعضاء بالجهاز السري وكل المتعاطفين معهم كالشيخ الغزالي وصالح عشماوي 

التي قام بها طالب الجامعات بقيادة األخوان  م أعتقل القاضي حسن الهضيبي على أثر التظاهرات8224في عام 

 .(96)المسلمين وصدر عليه حكم باإلعدام أصيب على أثرها بنوبة قلبية أدت إلى وفاته

 -عمر عبد الفتاح عبد القادر التلمساني: -3

في حي الحسين في محافظة القيلوبية من أسرة ميسورة الحال  8214التلمساني في عام  ولد عمر عبد الفتاح     

تلقى تعليمه األول في كتّاب القرية على يد الشيخ عبد العزيز القلماوي والشيخ أحمد رفاعي وكان لديه رغبة عالية 

م 8294لثانوية ثم كلية الحقوق عام في التعليم، بعد وفاة جده أنتقل والده إلى القاهرة ودرَس فيها األبتدائية وا

م ، وكان ألتجاه الديني لعائلته تأثير في نفسه فمارس شعائره الدينية عن قناعة تامة فضالً 8231وتخرج منها عام 

في اللجنة المركزية في دائرة القليوبية، وبعد ظهور عن أهتمامه الوطنية لذا أنتمى إلى حزب الوفد وكان عضواً 

م ُعرض عليه األنتساب إلى الحركة وبعد حوار طويل مع أعضاء 8233مسلمين وفي عام حركة األخوان ال

الحركة ترك حزب الوفد لينتمي إلى حركة األخوان، شارك عمر التلمساني في التظاهرات ضد األحتالل 

ق اإلنسان األنكليزي تحت قيادة حزب الوفد وعمل في مهنة المحاماة التي كان يرى فيها الدفاع عن الحرية وحقو

ً كثير من الوظائف الحكومية التي عرضت عليه في النيابة العامة وفي القضاء وأستمر في عمله في  رافضا

وكان ال يترافع في القضايا المخالفة لقواعد الدين، أن عمله هذا لم يشغله عن تثقيف نفسه أذ كان نزاعاً المحاماة 

القرآن واألحاديث وكان أذا سؤل ال يفتي ولكن يقول أني قرأت، إلى مطالعة لكتب التفسير والسيرة النبوية وحفظ 

 ً ً عنيفا على وعرف بأسلوبه الحكيم وهذا ما ظهر في حواره مع الرئيس دمحم أنور السادات الذي شَن هجوما

عمر التلمساني ))الشيء الطبيعي إزاء اي ظلم يقع علّي من أي جهة أن أشكو صاحبه األخوان المسلمين فرد عليه 

ليك بصفتك المرجع األعلى للشاكين بعد هللا وهأنذا أتلقى الظلم منك فال أملك أن أشكو إال إلى هللا(( فأذا بأنور إ

 السادات ينقلب مستعطفاً يسأل المظلوم ألغاء شكواه.

م ليقضي سنين طوال في 8224م وأخرج عنه ليعود إلى المعتقل في عام 8241أعتقل عمر التلمساني في عام      

ً  ستةالمعتقل ثم ليخرج عنه بعد       .(91)عشر عاما

وفاة المرشد العام حسن الهضيبي في رسم م بعد 8213لقد نجح عمر التلمساني بعد أختياره مرشداً عاماً عام      

خطة لمدة خمسين عاماً اطلق عليها )خطوات متوازنة( للتسلسل إلى األنشطة االقتصادية والسياسية واألجتماعية 

والمدارس والجامعات والنقابات فضالً عن الوسط األجتماعي للوصول إلى مقاعد الحكم مع مراعاة تجنب 

ً ونوعاً، وقد خرج  التصادم مع السلطة كما تمكن من جذب عناصر شبابية أضافت رصيداً متميزاً للجماعة كما

تكوين حزب سياسي للتكيف مع القانون فيقول عمر التلمساني للحاكم لكم علينا عهد هللا ونحن صادقون ال بفكرة 

نعارضكم إال بالتضحية الخالصة فصالح السلطان عندنا أمل ووسيلة وغاية
 

األخوان المسلمين عرض ونقد ولم 

ً ما تصدم  يعتمد عمر التلمساني على كل فكر المؤسس حسن البنا وقاد الحركة اإلصالحية والتي كانت غالبا

أعتقل مع مجموعة من الكتاب واألدباء واألقباط واألساقفة وظل معتقالً  8218بمجموعة المحافظين، وفي عام 

 .(91)م 8216مايو  99حتى توفي في 

 م8226 –م 8216المرشد العام دمحم حامد أبو النصر  -4
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بعد وفاة المرشد العام عمر التلمساني تولى المنصب بدالً عنه السيد دمحم حامد أبو النصر الذي ولد في مدينة      

وهو من أسرة واسعة الثراء متدينة ترجع  92/9/8283منفلوط وهي من المدن التابعة لمحافظة أسيوط في 

األمام علي أبن أبي طالب كما تدعي، تتلمذ في مدارس أسيوط وحصل على شهادة الكفاءة عام  أصولها إلى

م وكان عضواً في جمعية الشبان المسلمين وعضواً في جمعية األصالح األجتماعي، ثم أنضم إلى األخوان 8233

مام حسن البنا عند زيارة م ولجهوده المتميزة أختير عضواً في مكتب اإلرشاد وألتقى األ8243المسلمين في عام 

مبايعة، ثم تدرج في موقع المسؤولية وأصبح عضواً في الهيئة التأسيسية )مجلس األخير إلى أسيوط وتمت ال

ثم عضواً في مكتب اإلرشاد العام وقد كان من بين المعتقلين الشورى العام( بعد أن كان نائب في شعبة منفلوط، 

ً مع األشغال الشاقة، لم تغيّر 92لسجن المؤبد )م أذ حكم عليه با8224في أحداث عام  الظروف داخل ( عاما

 8214السجن منه شيئاً بل ثابتاً على عقيدته حتى أفرج عنه بعد عشرين عاماً قضاها في المعتقل في منتصف عام 

وان م ، حظيت جماعة األخ8216وقد واصل العمل داخل جماعة األخوان المسلمين حتى أختير مرشداً عاماً في 

مكونة كتلة  8211في عهده بترسيخ وجودها الفعلي في النقابات والجمعيات األهلية كما خاضت األنتخابات لعام 

مع حزب العمل واألحرار وقد قادت المعارضة بشكل فعلي في مجلس الشعب ولقد أتخذت الجماعة قراراً تأريخياً 

مما أثار غضب السلطة فأعتقل بعض األعضاء  دمحم حسني مبارك لوالية ثالثةبرفض تجديد أنتخاب الرئيس 

( عضواً، كما وضع الهيكل التنظيمي واإلداري وتنفيذ مبدأ الشورى في أختيار القيادات العليا 24وحكم على )

فضالً عن بقية المستويات األخرى وفي عهده كشفت األجهزة األمنية ملفاً عن )خطة التمكين( وهي خطة شاملة 

لسيطرة على القطاعات األجتماعية والمهنية المهمة مثل الطالب والعمال ورجال األعمال لتمكين األخوان من ا

فضالً عن مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة واألعالم والتغلغل في المناطق الشعبية كل تلك القطاعات ستمكن 

القدرات الذاتية األخوان المسلمين من تحقيق طموحاتها في الوصول إلى السلطة كما تؤكد الخطة على رفع 

لعناصر األخوان وجعلهم مؤثرين في الوسط الذي يتواجدون فيه وبهذا سيكون المرشد العام دمحم حامد أبو النصر 

 13م عن عمر يناهز 8226يناير  91قد قدم كل سنوات عمره في سبيل تحقيق ما يعتقد إلى أن فارق الحياة في 

 ً  .(92) عاما

 م9119 –م 8226مصطفى مشهور  -2

محافظة الشرقية، دخل كتاب القرية ثم ألتحق  منا فيفي مركز  العبدينم في قرية 8298ديسمبر  82ولد في      

بالمدرسة األبتدائية فالثانوية بمدرسة الزقازيق وأكمل الثانوية في القاهرة بعدها تخرج من كلية العلوم في عام 

م ، لذا أبعد عن العمل من 8236خوان المسلمين في عام م وعين بدائرة األنواء الجوية، أنظم إلى جماعة األ8249

( سنوات سجن مع 81القاهرة إلى مرسى مطروح حيث أعتقل هناك وأودع السجن الحربي وحكم عليه بــــ )

م وأفرج عنه بعد وفاة الرئيس 8262تنقل إلى عدة سجون ثم أفرج عنه، أعتقل مرة أخرى عام األشغال الشاقة 

تسلم دمحم أنور السادات رئاسة الجمهورية حيث مكث في السجن ستة سنوات، تولى مهام جمال عبد الناصر و

م له عدد كبير من المؤلفات، وبدأ يظهر 8226المرشد العام لألخوان المسلمين بعد وفاة دمحم حامد أبو النصر سنة 

ً للمرشد العام عمر التل مساني وأسس مع األخير مجلة لألعالم بعد وفاة المرشد العام حسن الهضيبي، ثم مالزما

م ، بعدها خرج المرشد العام مصطفى مشهور من مصر على 8216الدعوة وأصدر العدد األول منها في عام 

م 8216أغتيال الرئيس المصري دمحم أنور السادات إلى الكويت ثم إلى السعودية متنقالً بينهما وفي عام أعقاب 

ولذا  92رشد العام عمر التلمساني أن يكون مرشداً عاماً بعد عاد إلى مصر، رفض مصطفى مشهور ترشيح الم

ً لألخوان المسلمين في حين أصبح مصطفى مشهور نائب المرشد العام  أصبح دمحم حامد أبو النصر مرشداً عاما

وكان يعتقد بعض المراقبين أن القائد الفعلي لألخوان المسلمين بعد وفاة حسن الهضيبي هو مصطفى مشهور الذي 

تشرين الثاني عام  84ن من أبرز أعضاء التنظيم الخاص الذي يعد الجناح العسكري لألخوان المسلمين وفي كا

وبعض توفى بعد مرض أصابه، وشيع من مسجد رابعة العدوية بالقاهرة وحضر التشيع جمهور غفير  9119

 .(31) رؤساء األحزاب المصرية وعلماء وأعضاء مكتب اإلرشاد

 9119 – 9111الهضيبي دمحم المأمون حسن  -6

ولد دمحم المأمون حسن الهضيبي في بيت األخوان المسلمين فوالده حسن الهضيبي هو المرشد العام الثاني          

بعد مؤسس الحركة حسن البنا أما األم فكانت من أسرة متدينة والدها الشيخ دمحم خطاب أحد علماء األزهر، كان 

لشواولة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر تدرج في التعليم حتى تخرج من كلية في قرية ا 8298مايو  91مولده في 
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، أستأنافهاالحقوق بجامعة األسكندرية وكان العاشر على دفعته، عيّن وكيل نيابة في القاهرة وتولى رئاسة محكمة 

ان وتم العدوان الثالثي على مصر كان ضمن رجال المقاومة الشعبية التي تصدت لذلك العدو 8226وفي عام 

أعتقاله في القاهرة أثناء زيارة أهله وقدم إلى المحكمة العسكرية وحكم عليه بالحبس ثالثة سنوات وعند أنتهاء مدة 

م بعد 8218محكوميته جددت هذه المدة متنقالً بين سجن أبو زعيل وسجن طره ولم يتم اإلفراج عنه حتى يونيو 

ملكة العربية السعودية وعيّن في وزارة الداخلية السعودية بعمل وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، ثم سافر إلى الم

قضائي حتى عودتِه إلى مصر بعد صدور حكم قضائي ببطالن أستقالته التي كانت قد أتخذت أثناء أعتقاله وباشر 

صرية القاهرة لكن الحكومة المصرية أتخذت قراراً بإبعاده عن الساحة الم أستأناففي عمله نائباً لرئيس محكمة 

حيث أنتدب للعمل في المملكة العربية السعودية ثم صدر قرار جمهوري من الرئيس دمحم حسني مبارك بتعيينه 

م خاض 8211لبلوغه السن القانوني للتقاعد. وفي عام  القاهرة إلى أن أحيل على التقاعدأستئناف رئيس محكمة 

عن دائرة الدقي وأصبح رئيس الكتلة البرلمانية األنتخابات البرلمانية ضمن قائمة حزب العمل وفاز بالمقعد 

ً للمرشد العام مصطفى مشهور والمتحدث  31لألخوان في مجلس الشعب فضالً عن  مقعد آخر، ثم أصبح نائبا

ً في  ، كان دمحم المأمون الهضيبي يؤمن بأهمية التجدد  9119نوفمبر  91الرسمي للجماعة وأخيراً مرشداً عاما

جل، وحاول إقامة عالقات مع كثير من الدول بطرق عديدة وحرص على بناء عالقات الفكري ولكن بدون تع

متوازنة مع كل القوى السياسية، وكان موقفه واضح من حرب الخليج برفض غزو الكويت مع إدانة التدخل 

م توفى المرشد العام لألخوان 9114يناير  1األمريكي وغزو العراق رغم إدانة نظام صدام حسين، وفي 

لمسلمين دمحم المأمون الهضيبي عن عمر يناهز الثالثة والثمانون عاماً وتم تشيعه من جموع غفيرة من األخوان ا

األخيرة ودفن في مقبرة عرب الصوالحة  مثواهالمسلمين وأوساط شعبية أخرى من مسجد رابعة العدوية إلى 

      .(38) من المؤلفات العديدبالقناطر بجوار والده حسن الهضيبي بناءاً على وصيتِه له 

 9181 – 9114دمحم مهدي عاكف  -1

بكفر عوض السنيطة مركز أجا الدقهليه، أكمل دراسته األبتدائية  8291دمحم مهدي عثمان عاكف من مواليد      

وانتمى 8241تعرف على حسن البنا عام في مدرسة المنصورة والثانوية في مدرسة فؤاد األول بمحافظة القاهرة،

ألتحق بالمعهد العالي للتربية الرياضية وتخرج منها في عام  واصبح مسؤوال عن بعض االنشطة،للجماعة 

م بتهمة 8224أعتقل في عام م ،8228ألتحق بكلية الحقوق عام  م وعين مدرساً في ثانوية فؤاد األول، ثم8221

ب على الملك فصدر حكماً تهريب أحد قيادات الجيش الذي كان عضواً في جماعة األخوان وحاول القيام بأنقال

باألعدام على دمحم مهدي عاكف خفف إلى المؤبد مع األشغال الشاقة، أفرج عنه في عهد الرئيس دمحم أنور السادات 

 . 8211وأعيد إلى وظيفته كمدير عام للشباب في وزارة التعمير، ثم مديراً للمركز اإلسالمي في ميونخ عام 

ن المسلمين فكان عضواً في مكتب اإلرشاد )وهو أعلى هيئة قيادية( ما بين أما في منظومة جماعة األخوا     

م ضمن قائمة التحالف اإلسالمي وقد فاز 8211م شارك في أنتخابات مجلس الشعب عام 9112 –م 8211عامي 

م أتهم فيها بأنه المسؤول عن التنظيم 8226عن دائرة شرق القاهرة فأصبح عضواً في مجلس الشعب، وفي عام 

م، أصبح مرشداً عاماً بعد 8222العالمي لألخوان وحكمت عليه المحكمة العسكرية بثالثة سنوات سجن حتى عام 

وفي عهده تحرك األخوان سياسياً وخرجوا بمظاهرات مطالبين باإلصالحات  9114وفاة مأمون الهضيبي بتأريخ 

ً ليحصلوا على الديمقراطية فكان لهم ما أرادوا وشاركوا في األنتخابات لمجلس الش  11عب وحققوا فوزاً ساحقا

 ً  مقعداً داخل البرلمان وهي أكبر كتلة برلمانية بعد الحزب الوطني الحاكم، رفض إعادة أنتخابه مرشداً عاما

 (.39وأنتخب بدالً عنه د. دمحم بديع )

 لحد اآلن. – 9181د. دمحم بديع  -1

م حاصالً على 8262م وتخرج من جامعة القاهرة في 8243أغسطس  1حلة الكبرى في مولد في ال     

وفي نفس األختصاص وعين في جامعة أسيوط  8212عام  هبكلوريوس بالطب البيطري والماجستير ثم الدكتورا

د م ، أسس المعه8223ثم وكيل عميد الكلية عام ، 8221بكلية الطب جامعة بني سيوف عام قسم فأصبح رئيس 

وحكم  8262البيطري العالمي في اليمن، مارس العمل السياسي وتعرض للسجن أكثر من مرة كان أولها عام 

م 8211يوماً في عام  12م ، وسجن 8214عليه خمسة عشرة سنة وأفرج عنه بعد تسعة سنوات أي في العام 

عنه بعد أربعة سنوات تقريباً م من قبل المحكمة العسكرية وأفرج 8222وأخيراً سجن مدة خمسة سنوات في عام 

أنتخب مرشداً عاماً لألخوان المسلمين في مصر عن طريق األنتخابات  9181يناير  86وفي  9113أي في عام 
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الداخلية بعد تجاذبات داخل الجماعة وأعتراضات ممن يوصفون بالتيار المحافظ الذي يسيطر عليه خيرت 

المجددين الذي يتزعمه دمحم حبيب وعبد المنعم أبو الفتوح إال أن  الشاطر ومحمود عزت وبين تيار األصالحيين أو

تغير النظام السياسي ولكن أسلوب  9188يناير  92مكتب اإلرشاد أستبعد قادة تيار األصالحيين، وبعد ثورة 

ميدان بأعتقال د. دمحم بديع بتهمة التحريض على العنف في  9183أذ قام األمن العسكري في عام السلطة لم يتغير 

 .(33) رابعة العدوية وميدان النهضة وحكم عليه باإلعدام وأحالة أوراقه إلى المفتي

 

 حزب الحرية والعدالة

بدأت فكرة إنشاء حزب سياسي تابع لجماعة األخوان المسلمين في منتصف الثمانينات من القرن الماضي      

ألكثر من مرة، وكلف مجموعة من األخوان المسلمين نتيجة لتعرض الحركة إلى الحل من قبل السلطة الحاكمة 

م طرح 8211بإعداد برنامج لحزب سياسي ولكن الفكرة لم تتم بسبب الحمالت الواسعة ضد األخوان، وفي عام 

القاضي مأمون الهضيبي رئيس الكتلة البرلمانية لألخوان المسلمين في مجلس الشعب ولم يكتب لها النجاح 

م وأسندت المهمة إلى المهنين وأجلت الفكرة وأستقال المكلفون 8222كرة مرة أخرة في عام كسابقتها، لتتجدد الف

زج قيادات األخوان في  8226بهذه المهمة فهم أبو العال ماض وعصام سلطان وكونوا حزب الوسط، وفي عام 

خوان نسبة م متميزة حيث حقق األ9112السجون ومالحقتهم حال دون تحقيق هذا الهدف، وكانت أنتخابات 

 % من مقاعد مجلس الشعب وهي نسبة لم يحققها أي حزب معارض آخر بل لم تحققها أحزاب المعارضة91

لم تعلن عن أسم  م عن برنامج لحزب سياسي ولكن9111مجتمعة ولذا روجت جماعة األخوان المسلمين في عام 

، صدر قرار من دمحم حسني مبارك في مصر واإلطاحة بالرئيس  9188يناير  92ثورة  هذا الحزب حتى قيام 

ثم أتبع بقرار آخر من نفس ،حزب الحرية والعدالة بتاسيس المرشد العام دمحم بديع مكتب اإلرشاد الذي يراسه 

المكتب تضمن منع أي فرد من جماعة األخوان المسلمين باإلنضمام إلى أي حزب ديني أو سياسي إال لهذا 

لحزب هو أن تشكيل ،ومن األنتقادات التي وجهة ل(34)األبعاد والفصل الحزب وكل من يخالف ذلك فأن مصيره 

هذا الحزب مخالفة حقيقية لما جاء به فكر المؤسس والمرشد العام حسن البنا
 

(32). 

وعلى الرغم من ذلك تقدم القيادي في األخوان المسلمين د. دمحم سعد الكناني عضو مكتب اإلرشاد مؤسس      

حزب الحرية والعدالة رسمياً إلى لجنة شؤون األحزاب بالموافقة على تأسيس الحزب وقد تم التوقيع عليه من قبل 

ً من بينهم المفكر القبطي د. رفيق حبيب قبط 23أمرأة و  211عضواً من جميع أنحاء مصر من بينهم  1198 يا

م وافقت لجنة شؤون األحزاب السياسية على تأسيس حزب الحرية والعدالة 9188يونيو  6لرئيس الحزب وفي 

 .وباشر في نشاطه السياسي 

 

 قيادات حزب الحرية والعدالة.
 د. دمحم مرسي            رئيساً للحزب -8

  عاماً دمحم سعد الكناني         أميناً  -9

 عصام العريان             نائب الرئيس -3

 د. رفيق حبيب             نائب الرئيس -4

 أسامة يس                 أمين مساعد -2

 دمحم البرنناجي            أمين عام القاهرة -6

 عمر زكي                 أمين عام القاهرة -1

 (.36) حسن البرنس              متحدثاً رسمياً للحزب -1

 

 أهداف حزب الحرية والعدالة

أطالق الحريات العامة وخاصة حرية تكون األحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وأقرار مبدأ التداول  -8

 السلمي للسلطة وحرية األعتقاد والعبادة.

أعتبار الشعب مصدر السلطات وصاحب الحق في أختيار نوع الحكم الذي يحقق طموحاته وأهدافه وبناء  -9

 على أسس قوية وسليمة.مؤسسات الدولة 
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أعتبار الدين اإلسالمي الدين الرسمي للدولة وهو مصدر التشريع وأقرار القوانين التي تخص الفرد  -3

 والمجتمع، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البالد.

 .توفير حياة حرة كريمة تصون قيمة الفرد وتوفير الخدمات األساسية  -4

 األقتصادية المستدامة لمصر وتحقيق العدالة األجتماعية.األهتمام بالتنمية  -2

 . األهتمام بالتعليم والبحث العلمي بأعتباره األساس في بناء األمم وتقدمها -6

 واألقليمي واإلسالمي والعالمي . أستعادة الدور الريادي لمصر على المستوى العربي -1

 .(31) للحياة ذاتها الوطني وأن األمن الداخلي ضروري التسيجالتأكيد على وحدة  -1

صرح خيرت الشاطر نائب المرشد العام لألخوان المسلمين في األجتماع الدوري م 9188يونيو  81في      

العادي لمجلس شورى الجماعة ) وهو أعلى سلطة أستشارية للجماعة( سيتم فصل حزب الحرية والعدالة فصالً 

يكل التنظيمي للحزب وقد يسبب هذا التصريح بحدوث أول تاماً عن جماعة األخوان المسلمين بعد أن يكتمل اله

عندما أعترض مجموعة من شباب األخوان البارزين كأسالم لطفي ودمحم القصاص  9188يونيو  91أزمة في 

ً لجماعة األخوان المسلمين وأستبعاد أستغالل الحزب  رفضهم عضوية الحزب ويجب أن يكون الحزب تابعا

صدر العدد األول  9188اكتوبر  91اسي آخر هو حزب التيار المصري، في واألعالن عن تأسيس حزب سي

توقفت الصحيفة عن النشر بعد صدور قرار  9183ديسمبر  96لصحيفة يومية بأسم صحيفة الحرية والعدالة وفي 

سعد  ألقي القبض على دمحم 9183يوليو  3أن جماعة األخوان المسلمين جماعة إرهابية، وفي من الحكومة بأعتبار 

الكناني رئيس الحزب وتولى بعده رفيق حبيب نائب رئيس الحزب مهام رئيس الحزب وتم حل مجلس الشورى 

الذي يمثل حزب الحرية والعدالة أغلب مقاعدة، ثم ألقي القبض على نائب الرئيس عصام العريان وعدد من 

  .(31) خارج البالدفّر األعضاء اآلخرين أعضاء الحزب بتهم اإلرهاب والتحريض على العنف و

 

 الخاتمة

األخوان المسلمين من أبرز الحركات اإلسالمية على مدى أكثر من نصف قرن فأمتدت على  تعد جماعة     

الساحة السياسية المصرية والعربية،كواقع ملموس من خالل األحصاءات المصرية والعربية واألجنبية التي 

يمثل مساراً  تصدرها الدوائر المتخصصة والمعنية بهذا الشأن وعن أعداد المنتمين إلى هذه الحركة الذي

ً منذ تأسيسها عام وإلى الوقت الحاضر، متحدية معظم العمليات األجهاضية التي    8291متصاعداً لخط بيانيا

واجهتها على مر التأريخ في داخل الحاضنة األم مصر مرورا  ببعض الدول االسالمية ، وقد وصفها مؤسسها 

 جمعية أصالحية بل هي فكرة وعقيدة ومنهاج ال يحدده حسن البنا بأن )جماعة األخوان المسلمين ليس حزباً وال

و ال يقيده جنس و ال يقف دونه حاجز جغرافي و ال ينتهي بأمر حتى يرث هللا األرض ومن عليها، نحن  موضع

 أصحاب رسول هللا وحملة رايته من بعده ورافعوا رايته والمبشرون بدعوته(. 

االحداث عبر اكثر من نصف قرن توج بتاسيس حزب سياسي )حزب من وقد مرت هذه الجماعة بتاريخ حافل 

،التي اندلعت بعد ركود سياسي امتد حوالي 9188يناير 92( الذي استلم السلطة بعد ثورة 9188الحرية والعدالة 

 اربعون عام ، حيث يمكننا ان نطلق على هذه الثورة هي  )) عودة الروح (( للشعب المصري.

ولغاية تاسيس حزب  8291هذا اهم محطات جماعة االخوان المسلمين منذ تاسيسها عام  لقد تناولنا في بحثنا

 ،بشكل موجز يتيح للباحثين والمتخصصين رؤية واضحة عن تاريخ هذه الجماعة .9188الحرية والعدالة عام 

 دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين واخر                          

 

 (تسلسلها بالهوامشحسب )المصادر والمراجع 

، دار الدعوة 2، ط8رؤية من الداخل ، ج-محمود عبد الحليم ، االخوان المسلمين احداث صنعت التاريخ -8

 .22-21،ص8224للطباعة والنشر ، االسكندرية، مصر،

،الهيئة المصرية العامة 8السيد يوسف ، االخوان المسلمين وجذور التطرف الديني واالرهاب في مصر، ط -9

 .82،ص8222لقاهرة،مصر،للكتاب ،ا

 ومابعدها.86المصدر نفسه،ص -3
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، مركز النور العربي  8سيرة ومواقف ، ط-دمحمدمحمحجاج،االخوان المسلمين -4
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