
 جامعة اإلخوان املسلمني: ظروف النشأة والتأسيس 

 ( 1)   األول الكتاب 

 

 نبذة الكتاب: 

تشكل جامعة اإلخوان املسلمني ظاهرة جديرة بالبحث والدراسة، بالنظر إىل امتدادها 

الجغرايف وعمق تأثريها االجتامعي والسيايس ليس يف املنطقة العربية واإلسالمية 

لظروف التاريخية  فحسب، بل عرب العامل برمته. ويف هذا السياق تشكل نظرة تحليلية ل
لظهور الجامعة يف مرص أحد املفاتيح األساسية لفهم العوامل املتحكمة يف تأطري أتباعها 

  .وصياغة رؤيتها األيديولوجية وأدواتها التغيريية

ويف هذا الصدد تشّكل دراسة البيئة االجتامعية واالقتصادية لنشأة الجامعة أولوية 

انت عليه األوضاع العامة يف مرص بأبعادها خاصة كونها تسمح بتقديم تصور ملا ك
املختلفة ومتغرياتها مبستوياتها املتعددة، يف محاولة ملعرفة جذور املايض القريب 

 .وتأثرياته يف مسار األحداث واملسوغات التي رافقت نشأة جامعة اإلخوان املسلمني

امعية  فظهور جامعة اإلخوان املسلمني جاء نتيجة مجموعة من التحوالت االجت

والدميوغرافية والعمرانية واالقتصادية واالجتامعية التي شهدتها مرص يف الثلث األول 

من القرن العرشين، وشكلت فيام بينها البيئة الدافعة لنشأة العديد من الحركات 

االجتامعية والدينية، التي كانت تسعى إىل تغيري هذه األوضاع، خاصة مع فشل النخب 
 .ول فاعلة للمشكالت التي كانت سائدة يف املجتمع آنذاكالحاكمة يف إيجاد حل

وانعكست الحالة االقتصادية السيئة وغياب العدالة االجتامعية والتفاوت الطبقي 

الحاد عىل الوضع االجتامعي ألغلبية فئات املجتمع املرصي التي عاشت حالة من 
هذه البيئة لظهور   التهميش والفقر خالل الثلث األول من القرن العرشين، وقد مهدت

 .جامعة اإلخوان املسلمني



وكان انتشار الحركات التبشريية يف مرص خالل الثلث األول من القرن العرشين، أحد 

األسباب وراء نشأة جامعة اإلخوان املسلمني، حيث استغل حسن البنّا مؤسس الجامعة 

 .هذا األمر، فانربى للتصدي لهذه الحركات

الذي ظهرت فيه جامعة اإلخوان املسلمني بنشاط فكري وسيايس متيَّز السياق التاريخي  

وجمعوي كثيف، تجسد يف الرصاع بني تيارات مختلفة حول قضايا الهوية والتحديث 
وطبيعة نظم الحكم وعملية التنمية، وكان التيار التحديثي بأفكاره ورؤاه املنفتحة 

ذه التوجهات واألفكار، عىل الغرب، عامالً مهامً يف ظهور جامعات دينية تعارض ه
 .وتطرح رؤى إسالمية بديلة ال تخلو من أهداف سياسية

كام تفرض األصول الفكرية لجامعة اإلخوان املسلمني نفسها يف منت الدراسة ملعرفة 

جذورها الفكرية، وهي األصول التي تتجسد يف األرثوذكسية السنية وفكر الخوارج، 
د النهضة اإلسالمية، مثل: جامل الدين األفغاين ومرجعيات قريبة تركز باألساس عىل روا

ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا، دون إغفال دور فكر أبو األعىل املودودي بصفته أكرث 
 .الكتاب املعارصين تأثرياً يف صياغة منظومة األفكار اإلخوانية

كام تتناول الدراسة أطروحات الجامعة خاصة تلك التي صاغها مؤسسها حسن البنا 

بعده منظّرها سيد قطب ودورهام يف توجيه مسارات الجامعة نحو العنف املسلح   ومن

وجعله مركباً بنيوياً يف خطابها، لنتمكن من استعراض األطر الفكرية واملقاربات 
 .النظرية التي تطوق األيديولوجية اإلخوانية من النواحي الحركية واملعرفية

جامعة من خالل التطرق إىل أهم مرتكزات كام تستعرض الدراسة املنطلقات الفكرية لل

الفكر اإلخواين، واستعراض مفاهيمها ومصطلحاتها األساسية التي تتميز بعموميتها 
 .وضبابيتها، وتزعم أصالتها يف البيئة الرشعية والفقهية اإلسالمية

رغم أن هناك العديد من الشخصيات املحورية التي أسهمت بدرجة ما يف نشأة جامعة 

املسلمني، ووضع توجهاتها العامة، فإن حسن البنّا وسيد قطب ميكن اعتبارهام    اإلخوان

أهم هذه الشخصيات، فاألول وضع أساس البنّاء التنظيمي واأليديولوجي للجامعة، 
وأهدافها العامة، فيام شكلت أفكار الثاين األساس الذي استقت منه جل التنظيامت 

  .اإلرهاب والتحريض عىل إطاحة األنظمة الحاكمة  املتطرفة واإلرهابية مربراتها ملامرسة

متثل األفكار واأليديولوجيا التي وضعها حسن البنّا مرتكزات الهيكل التنظيمي واإلداري 

لجامعة اإلخوان املسلمني، الذي سعى إىل ترجمة هذه األفكار واملبادئ عىل أرض 
 .السلطة وأستاذية العامل.  الواقع، وخاصة فيام يتعلق مبرشوعها السيايس يف الوصول إىل

 

 


