كما أن تفسري ثورة  2121أبهنا ثورة سياسية فقط يعد
قاصرا ،فهي ثورة شاملة ،وللعوامل السياسية واالجتماعية
ً
تفسريا ً
واالقتصادية أمهية ابلغة يف قيامها ،كما أن للعامل الديين مكانته
أيضا ضمن هذه العوامل ،حيث توافقت جهود األفغاين
الكبرية ً
وحممد عبده ورشيد رضا مع سعي مصطفى كامل وحممد فريد
يف وضع صيغة مقبولة للحركة ربطوا فيها بني االنتماء العقائدي
(دعوة اجلامعة اإلسالمية) واالنتماء الوطين (السعي الستقالل
مصر) ،وظهر هذا االجتاه اإلسالمي يف ثورة  2121يف كثري من
األحداث والتفاعالت( ،)1غري أن ظهور وصعود مجاعة اإلخوان
املسلمني بعد الثورة اليت استلمت الراية من احلركات السياسية
اليت سبقتها واستمدت من الثورة واألحداث اليت حلقتها اخلربات،
كان ذلك مبثابة أتكيد على أمهية العامل الديين يف تفسري ثورة
.2121

نشأة احلركة السياسة اإلسالمية
من الوهابية لإلخوان :حتوالت الفكر واحلركة


حممود عاشور مؤمن
مقدمة

جاءت أحداث الربيع العريب  1122لتؤكد امتداد
وتطور احلركة السياسة اإلسالمية اليت نشأت هناايت القرن التاسع
عشر وبداايت القرن العشرين وتبلورت مع ثورة  2121يف نشأة
مجاعة اإلخوان املسلمني على يد حسن البنا عام ،2111
حيث كانت هذه احلركة مبختلف أنواعها وأشكاهلا ومسمياهتا
ونشاطاهتا يف مركز وقلب األحداث اليت شهدهتا املنطقة العربية
تفاعال وتشاب ًكا ،ومثل وصول مجاعة اإلخوان
منذ 1122
ً
املسلمني لسدة احلكم عام  1121جتليًا هلذا التطور.

هذا التقرير يرسم خريطةً لنشأة وتطور احلركة السياسية
كزا هلذه اخلريطة
اإلسالمية احلديثة ،متخ ًذا من ثورة  2121مر ً
للوصول لرؤية شاملة هلذه النشأة والظروف احمليطة هبا .وعليه
يكون التساؤل الرئيس :كيف نشأت وتطورت احلركة اإلسالمية
يف مصر؟ وإىل أي مدى كانت ثورة  2121حاضنة وفاحتة
طريق لتبلور هذه احلركة ممثلة يف نشأة مجاعة اإلخوان املسلمني
وأتثريا؟
كأكرب احلركات اإلسالمية
ً
انتشارا ً

وهتدف دراسة ثورة - 2121ابعتبارها حد ًث اترخييا
جتلت من خالله مثرة العمل الوطين واإلسالمي -إىل تقصي
األحداث واستخالص اخلربات لالستفادة منها واعتمادها يف
تغيري الواقع وصياغة املستقبل .وملا كانت هذه الثورة متثل نقطة
فارقة يف اتريخ األمة ابحتضاهنا لنشأة احلركة الوطنية ووضع
األسس اليت سارت عليها لنيل االستقالل ،فإهنا بذلك كانت
دافعا للحركة السياسية اإلسالمية حلشد اجلهود املرتامية لتحقيق
ً
هدف االستقالل ،وسد الفراغ الذي جنم عن سقوط اخلالفة
العثمانية  .2111وال شك أن دراسة ثورة - 2121مبا تشمله
من دراسة اتريخ ونشأة احلركة السياسية اإلسالمية -تعود ابلنفع
يف معاجلة األخطاء وتصحيح اخللل الذي وقعت فيه احلركة
اإلسالمية يف الفرتات الراهنة.

ولإلجابة على هذا التساؤل ،ينقسم التقرير إىل قسمني:

القسم األول -يدور حول تساؤل فرعي مفاده :كيف كانت
احلركة السياسية اإلسالمية قبل ثورة 2121؟ ونستعرض يف هذا
القسم نوعني من احلركات اإلسالمية -2 ،احلركات اجلهادية
متمثلة يف الوهابية والسنوسية واملهدية -1 ،مدرسة اجلامعة
اإلسالمية ممثلة يف مجال الدين األفغاين وحممد عبده ورشيد رضا،
ابعتبارهم أول الصيحات يف احلركة اإلسالمية احلديثة ،أما القسم

الثاين -فنتناول فيه مجاعة اإلخوان املسلمني -كنموذج للحركة
( )1راجع يف هذا الصدد :زكراي سليمان بيومي ،االجتاه اإلسالمي يف الثورة املصرية
( ،2121املنصورة :دار الكتاب اجلامعي ،ط  ،)2111 ،2ص ص .21-11
أيضا يف هذا املعىن :حممد مورو ،احلركة اإلسالمية يف مصر من  2111إىل
وانظر ً
 ..2111رؤية من قرب( ،القاهرة :الدار املصرية للنشر والتوزيع ،ط ،2
 ،)2111ص .41

 ابحث يف العلوم السياسية
1

أن التقى حممد بن عبد الوهاب ابألمري حممد بن سعود عام
 ،2112واتفقا على قيام شراكة بينهما لبناء دولة ختدم الدعوة.
وبفكر ابن عبد الوهاب وتنظيمه ،وجبي ابن سعود وسلطانه؛
انتقلت دعوة ابن عبد الوهاب من البيان والوعظ إىل اجلهاد
والقتال ،ومن مرحلة الدعوة إىل مرحلة الدولة ،وهكذا أصبح هذا
التحالف أساس الدولة السعودية الوهابية .وعلى الرغم من أن
احلركة الوهابية جاءت يف وقت اشتدت فيه حاجة األمة ملثلها،
حيث موجة االستعمار وضعف اخلالفة العثمانية وبداية تغلغل
الفكر الغريب يف األقطار العربية ،إال أهنا أتثرت ابلبيئة اليت نشأت
فيها وتوقفت على حدود الدولة اليت تبنتها ،ومل تتصد لكل
التحدايت اليت واجهت األمة( .)3هذا وإن توقفت الوهابية من
انحية النطاق اجلغرايف ،إال أهنا أثرت بشكل كبري يف فكر وحركة
احلركات اإلسالمية اليت نشأت بعدها حال املهدية والسنوسية.

اإلسالمية السياسية -من حيث النشأة والتطور يف اجلانب
فضال عن جوانب التشابه بينها وبني ما سبقها
الفكري واحلركيً ،
من حركات ،وخنتم التقرير مبا توصلنا إليه من مالحظات
وخالصات.
القسم األول -احلركة السياسية اإلسالمية قبل ثورة 9191
ميكن إمجال التحدايت اليت واجهت األمة يف الفرتة اليت
سبقت ثورة  ،2121واليت أوجدت احلركات السياسية

اإلسالمية ،يف ثالثة حتدايت :األول -فكرية العصور املظلمة،
قيدا على حركة األمة يف مواجهة املتحدي
اليت أصبحت ً
احلضاري الغريب ،الثاين -السلطة العثمانية اليت اختذت من الدين
رابطًا قوميا يربط األمة العربية ابحلكم الرتكي بعد أن افتقدت إىل
رابط قومي يربط احلاكم ابحملكوم ،جبانب فقدان القوة العسكرية
واملناعة احلضارية فأصبحت ثغرة للتسلل االستعماري للشرق،

 -1احلركة السنوسية:

الثالث -بلوغ احلضارة الغربية مرحلة فتوة الشباب ونضج

أتسست احلركة السنوسية يف املغرب العريب على يد حممد
بن علي السنوسي الذي ولد ابجلزائر عام  ،)4(2111وكانت يف
بدايتها حركة دعوية صوفية .إال أهنا تطورت على يد اجليل الثاين
لتصبح حركة مقاومة مسلحة ضد االستعمار والغزو الفرنسي
واإليطايل لدول املغرب العريب ،جبانب حماربة الفرنسيني ابلسودان
عاما .واتفقت السنوسية مع الوهابية يف التأكيد
ملدة قاربت ً 22
على األثر العرويب وأثره يف اخلالفة اإلسالمية ،وعدم التبعية
للخالفة العثمانية .وتشاهبها كذلك يف تبين فكرة اجلهاد جملاهبة
التحدايت اليت تواجه األمة اإلسالمية ،مع مراعاة أن جهاد
الوهابية كان موج ًها للداخل املوروث ،يف حني أن جهاد

احلكماء ،وسعيها إلهناء الصراع التارخيي لصاحلها ابحتواء العرب
حضاراي ابلقوة املادية اترة ،وابلغزو الثقايف واإلغراء احلضاري اترة
أخرى( ،)2وهكذا ظهرت دعوات وحركات إسالمية اختلفت من
حيث الرؤية واملنهج يف تعريف ومواجهة هذه التحدايت.
أوال -احلركات اجلهادية
ً
نقصد ابحلركات اجلهادية جمموعة احلركات اليت اختذت
سبيال إلحياء العامل اإلسالمي من خالل
من العمل املسلح ً
مواجهة االستعمار ،والدعوة إىل الوقوف ضد اخلالفة العثمانية
اليت ارأتت فيها ثغرة عصيةً على اإلصالح ،ومن مث فينبغي
تعريبها ،ومنها:

( )3راجع يف هذا الصدد:
 فؤاد عبد الرمحن حممد البنا ،اإلخوان املسلمون والسلطة السياسية يف مصر،(اخلرطوم :جامعة أفريقيا العاملية ،مركز البحوث والدراسات اإلفريقية ،د .ت ).ص
ص .2-1
 حممد عفان ،الوهابية واإلخوان :الصراع حول مفهوم الدولة وشرعية السلطة،(بريوت :جسور للرتمجة والنشر ،ط  ،)1124 ،2ص ص .211-221
 عبد الرحيم عبد الرمحن ،الدولة السعودية األوىل  2121-2112وأثرها علىجمتمع شبه اجلزيرة العربية( ،الكويت :جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية،
.)2112
( )4حممد عمارة ،العرب والتحدي ،مرجع سابق ،ص .211

 -2احلركة الوهابية:
مثلت احلركة الوهابية اليت أتسست يف اجلزيرة العربية
منتصف القرن الثامن عشر على يد حممد بن عبد الوهاب أوىل
الدعوات اإلصالحية احلديثة يف العامل اإلسالمي .وقد اختذت
منهجا للتجديد الديين ،إىل
احلركة يف البداية من العمل الدعوي ً
( )2حممد عمارة ،العرب والتحدي( ،الكويت :اجمللس الوطين للثقافة والفنون
واآلداب ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد  ،11مايو  ،)2111ص .211
2

اثنيًا -مدرسة اجلامعة اإلسالمية

السنوسية كان موج ًها للتحدايت اخلارجية الوافدة ممثلة يف
االستعمار الفرنسي واإليطايل يف مشال إفريقيا ومطاردة محالت
التنصري حىت أواسط إفريقيا(.)5

مثلت دعوة اجلامعة اإلسالمية( )8ذلك التيار من
احلركات السياسية اإلسالمية احلديثة اليت اختذت من النشاط
منهجا ملواجهة التحدايت والنهوض ابألمة اإلسالمية،
السلمي ً
كبريا من املفكرين والدعاة
وإذا كانت هذه الدعوة مشلت ً
قطاعا ً
اإلسالميني يف الفرتة اليت سبقت ثورة  ،2121مثل :الشوكاين،
والكواكيب ،وابن ابديس  ..وغريهم ،إال أننا سنتناول من نلمس
يف فكره وحركته ما هو سياسي من أعالم هذه التيار -وارتباطًا
مع اإلطار العام ملوضوع التقرير -وهم :مجال الدين األفغاين،
وحممد عبده ،ورشيد رضا.

 -1احلركة املهدية:
قامت املهدية على يد حممد أمحد املهدي بن عبد هللا
يف السودان عام  ،2112وكان اهلدف األول للحركة املهدية
متمثال يف مواجهة االستعمار الربيطاين ،حيث جنحت احلركة يف
ً
أتسيس نظام إسالمي يف املناطق اليت امتد إليها نفوذها ،وسارت
املهدية على خطى الوهابية والسنوسية يف معارضة األتراك
والدعوة إىل تعريب اخلالفة ،جبانب التضامن مع املد الوطين يف
األقطار العربية ،حيث أيدت الثورة العرابية يف مصر ضد
اخلديوية(.)6

 .2مجال الدين األفغاين:
يعد األفغاين الذي ولد يف كابل عاصمة أفغانستان عام
- 2111وهو عريب النسب -أبرز أعالم اجلامعة اإلسالمية،
وعلى عكس احلركات السابقة -الوهابية والسنوسية واملهدية -مل
يكن لألفغاين موقف صلب من التخلف العثماين أو قضية
التغريب -الذي اعتربمها وجهني لعملة واحدة ،-وإمنا تبىن موق ًفا
وسطيا إصالحيا ،حيث رأى أن أخطر األمراض اليت تواجهها
األمة هو التشتت واالنقسام .لذلك سعى لإلصالح السياسي
للحكومات العربية ،واعترب أن هذا املسعى هو السبيل ملواجهة
هاداي لفكر
االستعمار .ولوسطية فكر األفغاين -الذي أصبح ً
اجلامعة اإلسالمية -فقد انتشرت أفكاره يف الكثري من البلدان
اإلسالمية ،وكانت الفرتة اليت عاشها يف مصر (- 2112
 )2111أخصب فرتات حياته الفكرية والنضالية اليت فيها تبلور
تياره(.)9

مجاال ،كانت هذه الدعوات واحلركات الثالثة -الوهابية
إ ً
فكرا وحركةً
والسنوسية واملهدية -طالئع الصحوة اإلسالمية ً
ملواجهة التحدايت الداخلية واخلارجية ،وجدير ابملالحظة أنه
ابلرغم من أن ظهور هذه احلركات الثالثة يف حلظة فارقة من
اتريخ األمة فإهنا كانت يف أمس احلاجة إىل مثل هذا الفكر
وهذه احلركة ،إال أن النطاق احمللي قد حد من فاعلية هذه
احلركات ،فحجب أتثريها من أن يتحول لتيار عام عريب ،ويعود
ذلك للبداوة اليت اتسمت هبا هذه احلركات -الوهابية،-
واالستغراق يف مناهضة التحدايت اليت أثقلت كاهلها حىت
سبيال لتوحيد الشعب -
أعجزهتا -السنوسية ،-واختاذ األسطورة ً
املهدية .)7(-وإذا كان هذا الطابع العام جملموعة احلركات
اجلهادية ،فإن األمر مل يكن كذلك مع تيار أو مدرسة اجلامعة
اإلسالمية.

( )8يف شأن فكرة اجلامعة اإلسالمية وتصوراهتا عن العمل الدعوي والنشاط
السياسي وروابطها مع الفكرة القومية واجلسور اليت مجعت الفكرتني ،انظر :حممد
عمارة ،اجلامعة اإلسالمية والفكرة القومية :منوذج مصطفى كامل( ،القاهرة :دار
الشروق ،ط .)2111 ،2
( )9راجع يف هذا الصدد:
 حممد عمارة ،الطريق إىل اليقظة اإلسالمية( ،القاهرة :دار الشروق ،ط ،2 ،)2112ص ص .211-212
 حممد عمارة ،الصحوة اإلسالمية والتحدي احلضاري ،مرجع سابق ،ص ص.11-12

( )5فؤاد عبد الرمحن ،اإلخوان املسلمون والسلطة السياسية ،مرجع سابق ،ص .4
( )6حممد عمارة ،العرب والتحدي ،مرجع سابق ،ص ص .221-211
( )7حممد عمارة ،الصحوة اإلسالمية والتحدي احلضاري( ،القاهرة :دار الشروق،
 ،)2112ص .11
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 .1حممد عبده:

اإلصالح الرتبوي والديين واإلصالح السياسي ،وهو أمر جتلت
مالحمه عند مجاعة اإلخوان املسلمني ،وهي احلركة اليت أسسها
حسن البنا تلميذ حممد رشيد رضا (.)12

ولد حممد عبده عام  2111مبحافظة البحرية ،وتتلمذ
ونشأ على يد مجال الدين األفغاين( ،)10وتشارك كالمها نفس
الرؤية لعملية اإلصالح والنهوض ابألمة اإلسالمية ،فإذا كان
األفغاين يرى ضرورة إصالح احلكومات والنظم السياسية ،فإن
تلميذه يرى أن هذه اخلطوة جيب أن تسبق ابإلصالح التعليمي
اجلذري الذي يهيئ األمة بطرق متدرجة لقبول اإلصالح
أسلواب معي نًا
السياسي ،وابلتايل كانت أفكار حممد عبده متثل
ً
ملواجهة التحدايت الوافدة مع تسرب الفكر الغريب الذي ميثل
جماهبةً للفكر اإلسالمي والثقافة املوروثة ،من خالل التوفيق بني
اجلانبني واالستجابة املثمرة ،مبا تعنيه هذه العملية من قبول
التعاي مع احلكم األورويب ومؤثراته احلتمية يف كافة اجملاالت،
واجملاهدة قدر اإلمكان لصياغة تلك املؤثرات صياغة إسالمية،
وبذلك بدأت مرحلة خلق صيغة جديدة متوازنة بني قيم اإلسالم
والوافد الغريب ،مبا يؤكد رفض االستسالم هلذه األخرية(.)11

هبذا نكون قد رمسنا صورة للحالة اليت كانت عليها احلركة
السياسية اإلسالمية قبل ثورة  2121أبشكاهلا املختلفة
وأساليبها املتنوعة اليت جاءت لتواجه حتدايت هذه الفرتة .ومع
قيام ثورة  ،2121شهدت األمة اإلسالمية أحدا ًث جسيمة
متثلت يف زايدة حدة احلراك االستعماري بعد احلرب العاملية
األوىل والتغلغل يف الداخل اإلسالمي؛ انتهى بسقوط اخلالفة
العثمانية عام  ،2111وما صاحب ذلك من موجات التغريب
والتحلل االجتماعي ،األمر الذي مثل نقلة نوعية يف التحدايت
اليت واجهت احلركة اإلسالمية ،وكان من الطبيعي أن تسعى هذه
احلركة إلجياد سبل جديدة ملواجهة هذه التحدايت واالستفادة
من جتربة احلركات اليت سبقتها .ويف هذا اجلزء من التقرير نلقي
الضوء على مجاعة اإلخوان املسلمني ،انطالقًا من كوهنا أكرب
وأتثريا ،وذلك يف ثالثة
انتشارا
احلركات اإلسالمية وأكثرها
ً
ً
حماور :أوهلا -النشأة والتطور ،ثنيها -اجلانب الفكري للجماعة،
ثلثها -اجلانب احلركي ،متتبعني يف ذلك التحوالت اليت حدثت
سواء على اجلانب الفكري أو احلركي ،غري غافلني ما سبقها من
تكوينات اجتماعية اصطبغت ابلصبغة اإلسالمية وسارت يف هنج
مقارب -مثل مجعية مصر الفتاة اليت أتسست عام ،-2111
إال أنه ولظروف عديدة تقلص نشاطها وأتثريها.

 .1حممد رشيد رضا:
استكماال لعقد دعوة اجلامعة اإلسالمية ،أييت حممد
ً
رشيد رضا الذي ولد عام  2142يف لبنان ثلث ثالثة شكلوا
حجر أساس هذه الدعوة ،أتثر رشيد رضا أبستاذه حممد عبده
وأستاذ أستاذه األفغاين ،وحاول إجياد صيغة متوازنة بني فكرمها
اإلصالحي .فإذا كان األفغاين وجه جل جهده إلصالح اخلالفة
ابعتبارها قلعة اإلسالم األوىل ،وإذا كان حممد عبده توجه
إلصالح التعليم واألزهر ابعتبارمها قلعة اإلسالم األوىل ،فإن
رشيد رضا حاول إصالح القلعتني ،وهو بذلك زاوج بني

القسم الثاين -احلركة السياسية اإلسالمية بعد ثورة :9191

«اإلخوان املسلمون»

شكلت مجاعة اإلخوان املسلمني جتليًا غري مسبوق يف
العصر احلديث للمزج بني الدين والسياسة ،مارست اجلماعة
العمل الدعوي كحركة أصولية ،واألنشطة اجملتمعية ابعتبارها

 حممد عمارة ،مجال الدين األفغاين :موقظ الشرق وفيلسوف اإلسالم( ،القاهرة:دار الشروق ،ط .)2111 ،1
( )10حممد عمارة ،الطريق إىل اليقظة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .211
( )11أمحد حممد جاد عبد الرازق ،فلسفة املشروع احلضاري بني اإلحياء
اإلسالمي والتحديث الغريب( ،فريجينيا :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
 ،)2112ج  ،2ص ص .111-114 ،وللمزيد حول اآلراء السياسية واجلهود
أيضا :زكراي سليمان بيومي ،التيارات السياسية
اإلصالحية حملمد عبده ،راجع ً
واالجتماعية ..بني اجملددين واحملافظني :دراسة اترخيية يف فكر الشيخ حممد عبده،
(القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.)2111 ،

( )12انظر:
 حممد عمارة ،املشروع احلضاري اإلسالمي( ،القاهرة :دار السالم،)1111 ،ص ص .11-22
 أمحد حممد جاد عبد الرازق ،فلسفة املشروع احلضاري ،مرجع سابق ،ص ص.122-112
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انتشارها الواسع ،ومن بني هذه اخلصائص :البعد عن مواطن
اخلالف ،والبعد عن هيمنة األعيان ،وعدم مساندة حزب أو
هيئة ،والعناية ابلتدرج يف التكوين ،وإيثار العملية اإلنتاجية على
الدعاية واإلعالانت(.)16

مجعية خريية ،وزاولت السياسة كأي حزب ،ومحلت السالح
كحركة مقاومة يتبعها جهاز خمابرات ،حىت شكلت يف غضون
تنظيما شامال ملختلف جماالت احلركة يف
عشرين ً
عاما ما يشبه ً
اجملتمع ،يلخص ذلك حسن البنا -مؤسس اجلماعة عام
 -2111يف إحدى خطبه قائال.." :إننا لسنا حزًاب سياسيا،
وإن كانت السياسة على قواعد اإلسالم من صميم فكرتنا .ولسنا
مجعية خريية ،وإن كان العمل اخلريي واإلصالح من أنبل
مقاصدان .إننا لسنا شيئًا من هذه التشكيالت ،إننا -أيها
الناس -فكرة وعقيدة ،نظام ومنهاج ،الحيدده موضع وال يقيده
جنس ،وال يقف دونه حاجز جغرايف ،وال ينتهي به أمر حىت
يرث هللا األرض ومن عليها .)13("..وهنا أييت السؤال :إىل أي
مدى مثل صعود مجاعة اإلخوان حتوًال جمتمعيا على صعيد العمل
السياسي اإلسالمي؟ وكيف استفادت اجلماعة من احلركات
اإلسالمية اليت سبقتها؟ وكيف طورت من أدواهتا لتواكب تواتر
األحداث والتحدايت؟

أخذت اجلماعة يف االنتشار والتوسع حيث "مل تكن
الفكرة األساسية لدى البنا قاصرة على إنشاء مجعية خريية أو
مجعية تقوم ابخلدمات االجتماعية ،وإمنا كانت فكرة أبعد وأمشل
تتصل ابجملتمع كله ،وحتاول أن حتيط بظواهره املختلفة ،وتردها
احدا ،وحتاول أن
إىل سبب واحد ،وتقرتح لعالجها
منهجا و ً
ً
ترسم للمستقبل صورة سلفية مستمدة من التاريخ ،وكان أسلوب
نشرها يعتمد على إثرة الوجدان الديين إثرة ترتبط بذكر املفاسد
والشرور االجتماعية ،مع التنقيب عن أوجه ارتباط املشكالت
الشخصية على املستوى الفردي واملشكالت االقتصادية على
املستوى االجتماعي هبذا الفهم العام"(.)17
ومع انتقال اجلماعة إىل القاهرة عام  ،2111دخلت
جديدا من أطوار الدعوة( ،)18حيث توسع نشاطها
طورا ً
اجلماعة ً
وازداد عدد املنضمني إليها .ويف هذه الفرتة اقتحم اإلخوان
امليدان السياسي حيث راسل البنا امللوك واحلكام العرب ودعاهم
إىل اإلصالح السياسي على املنهج اإلسالمي ،حيث دعا البنا
إىل القضاء على احلزبية 19وتوجيه األمة يف اجتاه واحد" ،هبذا
تبني أن حركة اإلخوان خالل العشر سنوات األوىل هلا مل تكن
حركة اجتماعية أو دينية فقط ،بل كانت ذات لون سياسي
نوعا ما .ويف مايو  2111أصدرت اجلماعة جملة
مسترت ً
«النذير» ،وهي جملة سياسية أسبوعية اختذ عملها السياسي

أوال -النشأة والتطور
ً
أتسست مجاعة "اإلخوان املسلمني" يف اإلمساعلية على
يد حسن البنا عام  ،2111وقد شارك البنا يف املظاهرات
الطالبية اليت اندلعت مع ثورة  2121حينما كان طالبًا مبدرسة
احملمودية اإلعدادية ،ويذكر البنا أنه قد كتب ديو ًاان من الشعر
الوطين أتث ًرا هبذه الثورة( .)14وعندما خترج يف "دار العلوم" ،انتقل
درسا مبدرسة
إىل اإلمساعلية عام  2111ليتسلم عمله اجلديد م ً
اإلمساعيلية األمريية ،ويف شهر مارس عام  2111ولدت مجاعة
"اإلخوان املسلمني"(.)15
وكعادة البىن اجملتمعية يف بداية تكوينها ،ال بد أن تشتبك
مع ابقي فصائل اجملتمع وأتخذ منها وترد عليها ،إال أن اجلماعة
يف هذه الفرتة متيزت بعدة خصائص كانت السبب الرئيس يف

( )16حممد فريد عبد اخلالق ،اإلخوان املسلمون :حملة اترخيية عن املراحل اليت
ت هبا اجلماعة( ،املنامة :مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،)2111 ،
مر ْ
ص.112
( )17طارق البشري ،احلركة السياسية يف مصر( ،القاهرة :دار الشروق ،ط ،1
 ،)1111ص .221
( )18إسحاق موسى احلسيين ،اإلخوان املسلمون :كربى احلركات اإلسالمية
احلديثة ،مرجع سابق ،ص.12
( )19يف شأن موقف اإلخوان من احلزبية ،راجع ،فؤاد عبد الرمحن ،اإلخوان
املسلمون والسلطة السياسية ،مرجع سابق ،ص ص.121 – 114 ،

( )13ورد ذلك يف فيلم وثئقي من إنتاج قناة اجلزيرة عام  1122بعنوان
"اإلخوان املسلمون وحسن البنا" 11 ،نوفمرب  ،1111متاح عرب الرابط التايل:
https://youtu.be/pjGChZhJgOE
( )14حممد مورو ،احلركة اإلسالمية يف مصر ،مرجع سابق ،ص ص .11-44
( )15إسحاق موسى احلسيين ،اإلخوان املسلمون :كربى احلركات اإلسالمية
احلديثة( ،بريوت :دار بريوت ،ط  ،)2121 ،2ص .21
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سافرا"( .)20ومن ذلك احلني ،شهدت اجلماعة تطورات
ً
أسلواب ً
أثرت على مسارها بشكل كبري .ومن بينها ابتداء نشاط اجلماعة
داخل اجلي  ،وانتقال املركز العام ملقر أوسع يسهل من األنشطة
اليت تقيمها اجلماعة -مثل املؤمترات واملناسبات الدينية -مبا
يساهم يف إبراز اجلماعة كفئة مؤثرة يف اجملتمع ،ودعوة البنا
عضوا تقوم على تنسيق اجلهود مبا يربز
لتشكيل جلنة من ً 11
دخول اجلماعة يف طور جديد من التنظيم واإلدارة ،وانعقاد املؤمتر
األول لطالب اإلخوان الذي مثل إشراك العنصر الطاليب ،ورفض
املنتمني ألحزاب سياسية .ومع عقد املؤمتر السادس عام 2112
بياان وصفه البعض ابإلنذار؛ إذ أدركت الدوائر
أصدرت اجلماعة ً
السياسية الوطنية واألجنبية من خالله أن اجلماعة قد دخلت
مرحلة حامسة ،حيث وقعت اجلماعة بني سندان امللك واحلكومة
من انحية ،ومطرقة القوى اخلارجية ممثلة يف اإلجنليز ،األمر الذي
انتهى ابغتيال البنا عام .)21(2111

العصر احلديث ،أصبح اإلسالم الشمويل غريبًا بني التيارات
التفكيكيية حيث نقد األوضاع اجملتمعية دون تقدمي رؤى
إصالحية بديلة ،واشتهرت أنواع جمزأة من اإلسالم تدعو
حملاصصة الدين بني جماالت احلياة ،فجاء اإلخوان ليعيدوا
اإلسالم الشامل إىل الواجهة( ،)22ورمبا كان للنزعة العلمانية
وموجات التغريب اليت واجهت األمة اإلسالمية بعد سقوط
اخلالفة دور يف تعزيز االجتاه حنو تبين فكر اإلسالم الشمويل
الذي يوازن بني مناحي احلياة بفهم واع لطبيعة حتدايت الزمان
واملكان ،وتقدمي رؤى معاصرة شاملة للتعامل مع هذه
التحدايت.
من قراءة األدبيات اليت تناولت فكر اجلماعة -ممث ًال يف
فكر مؤسسها ،-جند أن هناك شبه إمجاع على أن البنا كان
فكرا ،ويبلور هذا التناول املستشار طارق
فكره ً
عمال وعمله ً

متييزا
البشري يف تسكني فكر البنا ضمن قائمة "الفكر احلركي" ً
له عن أصحاب "الفكر املعملي" ،حيث يعرف -البشري-
املفكر احلركي أبنه يتوجه بفكره إىل الناس عامة وال حيصر نفسه
يف جدل املتخصصني ،وهو يهدف مباشرة إىل تغيري أوضاع البيئة
االجتماعية وتعديل ما يشيع من فهم يراه خاطئًا ،ويهدف إىل
إعادة بناء العالقات بني الناس وف ًقا للتصور الذي يرى فيه
خطرا
الصالح ،وحشد اجلماعات يف مواقف معينة لدفع ما يراه ً
انفعا( .)23وال يتصور أن يكون هذا الفكر
أو جللب ما يراه ً
احلركي دون وعاء حيتويه وإطار تنظيمي حيكمه ،فكان من
الضروري أن يسعى البنا خللق تنظيم يعمل على تنفيذ هذا

اثنيًا -اجلانب الفكري للجماعة
نتناول يف هذا اجلزء أبرز معامل الفكر السياسي حلسن
البنا مؤسس اجلماعة ،حيث إن اجلماعة ال تنفك عن مؤسسها
وقائدها ،ال سيما يف املرحلة األوىل من عمر اجلماعة (-2111
- )2111واليت هي حمط اهتمامنا ،-وجدير ابإلشارة أن تناول
اجلانب الفكري واحلركي بشكل منفصل -ال يعين أبي حال-
انفصال اجلانبني بعضهما عن بعض بشكل عام أو عند
اجلماعة ،فحركة اإلصالح تتطلب رؤية فكرية لوجوه اإلصالح
املطلوب ،كما أن الفكر -وخاصة ما هو سياسي منه -ال يكون
فكرا إال إذا اشتبك مع الواقع ،وحنن آثران هذا األسلوب لغرض
ً
واحد هو تتبع التحوالت اليت تواترت على كل جانب بشكل ال
جماال للخلط بني هذه التحوالت ودالالهتا.
يدع ً

الفكر ،فكانت مسة التنظيمية من أهم ما مييز مجاعة اإلخوان
املسلمني عما سبقها من دعوات وحركات(.)24

إن السمة الرئيسية يف فكر البنا هي "مشول اإلسالم"،

( )22املرجع السابق ،ص .11
( )23ورد ذلك يف تقدمي املستشار طارق البشري لكتاب الفكر السياسي لإلمام
حسن البنا ،انظر :إبراهيم البيومي غامن ،الفكر السياسي لإلمام حسن البنا،
تقدمي :طارق البشري( ،القاهرة ،مدارات لألحباث والنشر ،ط  ،)1121 ،2ص
ص .11-21
( )24يف شأن الرتكيب الداخلي للجماعة وتنظيمها ،راجع :حممود عبد احلليم،
اإلخوان املسلمون ..أحداث صنعت التاريخ :رؤية من الداخل( ،اإلسكندرية :دار
الدعوة ،ط  ،)2111 ،2اجلزء األول ،ص ص .111-112

أي الدعوة لإلسالم الشاملة لكل أوضاع اجملتمع والفرد واجلامعة
جدت عند املسلمني يف
لكل أطراف احلياة .وبسبب اجلزئية اليت و ْ
( )20طارق البشري ،احلركة السياسية يف مصر ،مرجع سابق ،ص .221
( )21فؤاد عبد الرمحن ،اإلخوان املسلمون والسلطة السياسية ،مرجع سابق ،ص
.11
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وأتسيسا على مشولية اإلسالم وحركية الفكر ،أتيت الثورية
ً

الشرقية بعد الدائرة اإلسالمية كمناطق اهتمام كرد فعل على
تعصب وتوغل الغرب(.)29

مجاعة اإلخوان ،إذ حتدث البنا عن الثورة أبن "اإلسالم إمنا جاء
ثورة كربى بكل ما حتمل هذه الكلمة من مضامني ويف كل
ميادين اإلصالح والتغيري .)25("..غري أن فكرة الثورة كمنهج
للعمل مل تكن جاهزة لدى البنا يف تصوره حلركته ،وإذا كان يف
بداايت مسريته الفكرية واحلركية قد رفض الكثري من أوضاع
جمتمعه ،ورأى ضرورة الثورة على تلك األوضاع وإعادة صياغتها
على أسس إسالمية ،إال أنه انشغل ابلتأصيل النظري ألفكاره
بقدر ما توجه إىل الواقع ميارس وجيرب فيه هذه األفكار ،فكانت
حركته انبعة عن إطار مرجعي حمدد على ضوء معطيات الواقع
ومستفيدا من جهود ودروس حركات اإلصالح اليت سبقته(.)26
ً

مل تكن مجاعة اإلخوان املسلمني تطوًرا حلركة معينة ،بل
هي تطور طبيعي للحركة السياسة اإلسالمية بشكل عام ،لذا
فطبيعة التكوين ابعتباره وليد حلظة اترخيية معينة أن يتفاعل مع
امتدادا يهذبه
احلاضر يف ضوء املاضي مبا يهيئ له
جذورا و ً
ً
ويعينه ،وبقدر ما أتثرت اجلماعة ابحلركات اليت سبقتها ،بقدر ما
عاجلت اخللل الذي واجهته يف هذه احلركات ،وطورت األفكار
الستيعاب متطلبات الواقع وظروفه .وعليه ،فإن اجلماعة أخذت
انفعا وأضافت عليه مبا يتناسب مع رؤيتها ،وأول هذه
ما وجدته ً
اإلضافات هو الدمج بني اإلصالح السياسي لدى األفغاين
واإلصالح الفكري عند حممد عبده ،واجلمع بني إصالحية حممد
عبده وحمافظة رشيد رضا وحيوية األفغاين ،وإذا كان األفغاين قد
انتهج الكفاح السياسي ،وحممد عبده الكفاح العلمي ،فإن البنا
معا .األفغاين قاوم االستعمار ،وحممد عبده قاوم
قاد الكفاحني ً
القابلية لالستعمار ،والبنا قاوم يف امليدانني ،لذلك فإن منهج
األفغاين اتسم ابلثورية ومنهج حممد عبده اتسم ابإلصالحية
املتدرجة ،ومنهج البنا مجع بني الثورية التغيريية واإلصالحية
املتدرجة( ،)30كما جاوزت مجاعة اإلخوان أفكار اجلامعة
اإلسالمية يف نقل نظرية اإلصالح إىل املمارسة السياسية ،حيث
مثلت "العملية" اليت تعين إيثار العمل على القول -كما سبق
وأن أشران -إضافة جديدة ميزت البنا.

منهجا يف التغيري -كسمة من مسات فكر
التغريية -أو تبين الثورة ً

ويف شأن أتثر مجاعة اإلخوان ابحلركات اليت سبقتها،
فقد أخذ البنا عن الوهابية التأكيد على عروبة اخلالفة ،ويف
العمل على إجياد دولة حتمى الدعوة وتنشر أفكارها ،وعن
السنوسية -جبانب ما أخذه عن الوهابية -مكافحة التنصري بنشر
الثقافة اإلسالمية ،وعن املهدية أمهية وجود قاعدة مجاهريية
للدعوة؛ فقد استخدم اإلخوان احلشد والتعبئة والتنظيم إلبراز
دعوهتم( .)27كما أخذ اإلخوان الكثري عن دعوة اجلامعة
اإلسالمية ،لدرجة أن اعتربهم الدكتور حممد عمارة مبثابة اجلامعة
اإلسالمية يف طور جديد( ،)28حيث أخذ البنا عن األفغاين فكرة
األممية مبا يتفق مع مشولية اإلسالم حىت أصبحت العاملية من أهم
خصائص دعوة البنا ،وأتثر البنا مبحمد عبده يف إيالء اإلصالح
التحيت أمهية كبرية ،وكان رشيد رضا آخر حلقات اجلامعة
اإلسالمية ،وتتلمذ على يده حسن البنا وأخذ عنه فكرة الدائرة

ت جهودها حنو الفساد
وإذا كانت الوهابية قد ول ْ
الداخلي املتمثل يف التخلف املوروث عن اخلالفة العثمانية،
والسنوسية واملهدية سخرت إمكاانهتا ملواجهة اخلطر اخلارجي
املمثل يف االستعمار ،فإن مجاعة اإلخوان قد وازنت بني هذه
امليادين ،فتارة جند اإلخوان يقاومون اخلطر الداخلي -احلزبية
مثال ،-واترة جندهم يف صراع حمتدم مع
والتحلل االجتماعي ً
العدو اخلارجي -اإلجنليز ومحالت التغريب والتنصري-؛ وعليه

( )25حممد عمارة ،من أعالم اإلحياء اإلسالمي( ،القاهرة :مكتبة الشروق
الدولية ،ط  ،)1114 ،2ص .221
( )26إبراهيم البيومي غامن ،الفكر السياسي لإلمام حسن البنا ،مرجع سابق ،ص
.111
( )27فؤاد عبد الرمحن ،اإلخوان املسلمون والسلطة السياسية ،مرجع سابق ،ص
ص .12-11
( )28حممد عمارة ،من أعالم اإلحياء اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص ص -11
.11

( )29فؤاد عبد الرمحن ،اإلخوان املسلمون والسلطة السياسية ،مرجع سابق ،ص
ص .11-14
( )30املرجع السابق ،ص .12
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األحزاب يف قضااي خمتلفة مثل :املفاوضات مع املستعمر
اإلجنليزي واتفاقية  ،2114وقد حرص اإلخوان على استغالل

فقد وقف تيار اإلخوان بني بني ،فال هم كانوا حركة صفوة فكرية
مجاهريا
تنظيما
مثل أعالم فكرة "اجلامعة اإلسالمية" ،وإمنا كانوا ً
ً
اخنرط فيه العامة ،وال هم كانوا متواضعني إىل مستوى تقدمي
أفكار جاءت لتالئم بيئات بسيطة أو بدوية ،كما هو حال
الوهابية والسنوسية واملهدية(.)31

هذا االحتكاك مبا خيدم دعوهتم وانتشارها ،اخلامس -االتصال
بزعماء املسلمني مبصر واخلارج ،حيث تواصل البنا مع اجلهات
الرمسية مثل :امللوك واألمراء والرؤساء املسلمني ،واجلهات غري
الرمسية مثل :احلركات املقاومة لالستعمار كالسنوسية يف املغرب
العريب ،ودعم الفلسطينيني يف ثورهتم عام  ،2114األمر الذي
كان له عظيم األثر يف انتشار اجلماعة داخل مصر بكسب
تعاطف اجلماهري ،وخارج مصر بتكوين أفرع جديدة تعمل يف
إطار اجلماعة األم يف مصر.

اثلثًا -اجلانب احلركي للجماعة
عمل حسن البنا على إجياد جمموعة من األساليب
والوسائل الفعالة اليت تساعد يف انتشار اجلماعة وتوسعها،
وتطبيق أفكارها كي ال تبقى حبيسة األذهان والسطور ،وذلك
ارتباطًا بفكرة العملية واحلركية اليت متيزت هبا اجلماعة عما سبقها
من حركات رمبا كان لديها نفس التصورات أو جزء منها ،لكن
غياب األدوات واآلليات العملية حال دون وصول هذه األفكار
إىل الواقع.

يالحظ يف هذه األساليب التدرج من البساطة والسهولة
إىل العمق والصعوبة النسبية يف التنفيذ لكي تؤيت مثارها ،لذلك
فإن احلركة قد تطورت مع تطور اجلماعة ،ففي املرحلة األويل
كانت حركة اجلماعة منبثقةً عن خطة حمكمة هلا عدة وسائل
متثلت يف األساليب السابق ذكرها ،ومع توسع اجلماعة وزايدة
نشاطها -وابلتايل التطلع ألهداف أبعد -ظهر سلوك اجلماعة
حمكوما مبقتضيات الواقع
خمتل ًفا بعض الشيء ،فقد أصبح
ً
وظروفه .فعلى سبيل املثال :مل يكن للجماعة قبل عام 2114
عام الثورة الفلسطينية واالتفاقية بني مصر وبريطانيا -أخصامبعينهم داخل مصر ،أما بعد - 2114أي بعد أحداث فلسطني
واملعاهدة -فقد رأى البنا ضرورة حتديد موقفهم من هذه
األحداث ،وابلتايل حتمية الصدام مع األحزاب واهليئات
املوجودة؛ ما أدى لظهور تيار داخل اجلماعة يرفض العمل
السياسي( ،)33وقد كان ترشح البنا لالنتخاابت الربملانية حتوًال
سلوكيا مي ز اجلماعة عما سبقها من حركات ،فلم يسبق وأن
شارك زعيم أو قائد ألي من احلركات اإلسالمية اليت سبقت يف
العملية السياسية هبذه اجلرأة ،ليضع البنا حجر األساس لفلسفة
اإلصالح من الداخل عند مجاعته ،اليت جعلت من اجلماعة
وأتثريا يف احلياة السياسية يف
حضورا
أقوى الفصائل اإلسالمية
ً
ً
مصر -بل ويف العامل اإلسالمي أمجع ،-األمر الذي انتهى
بوصول اإلخوان لسدة احلكم يف مصر عام .1121

وكان من بني هذه األساليب ما ذكره حممود عبد احلليم
وهو عضو اهليئة التأسيسية للجماعة -يف كتابه "اإلخواناملسلمون :أحداث صنعت التاريخ"( ،)32حيث حتدث عن مخسة
أساليب تساعد يف إبراز اجلماعة كفئة مميزة يف اجملتمع املصري،
ونشر الدعوة يف الداخل واخلارج ،وهي :األول -الشارة واجمللة،

يف معىن اختاذ أفراد اجلماعة شارة معينة متيزهم عن ابقي أفراد
اجملتمع ،وجملة تعرب عن رؤية اجلماعة وأخبارها ،وكانت أول جملة
سياسية تصدرها اجلماعة عام - 2111كما سبق وأن أشران،-
الثاين -االتصال ابلتجمعات يف مصر ،حال النقاابت
واجلمعيات واستغالل ذلك يف نشر أفكار اجلماعة يف أحناء

مصر ،الثالث -عقد املؤمترات ،وهي مؤمترات موضوعية يتناول

موضوعا معي نًا ،حيث عقدت اجلماعة ستة مؤمترات
كل منها
ً
عامة كان هلا صدى واسع يف الفرتة اليت عاصرها البنا ،الرابع-
افضا
االحتكاك ابألحزاب واهليئات ،فكان البنا يتبىن موق ًفا ر ً
للحزبية إال أن مقتضيات الواقع قد دفعت لالشتباك مع هذه

( )31حممد عمارة ،الطريق إىل اليقظة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص ص -114
.111
( )32حممود عبد احلليم ،اإلخوان املسلمون ..أحداث صنعت التاريخ ،مرجع
سابق ،ص ص .241-222

( )33طارق البشري ،احلركة السياسية يف مصر ،مرجع سابق ،ص .221
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أن مجاعة اإلخوان املسلمني نشأت يف سياق خمتلف ،حيث
سقطت اخلالفة العثمانية واشتدت وطأة التغريب واالستعمار،
لذلك فإن خيار جتديد اخلالفة أصبح سر ًااب ،وحتول إىل خيار
أصعب متثل يف اسرتداد اخلالفة يف زيها العرويب ،ومن مث فإن
توحيد املنطقة العربية واإلسالمية يعد أوىل اخلطوات لعودة
يودا مثلما قدم هلا
اخلالفة ،األمر الذي فرض على اجلماعة ق ً
فرصا للتجديد يف الفكر واحلركة.
ً

مجاال ،مثلت مجاعة اإلخوان املسلمني منذ نشأهتا عام
إ ً
 2111على يد حسن البنا تطوًرا حموراي للحركة السياسية
اإلسالمية اليت بدأت مع احلركة الوهابية يف منتصف القرن الثامن
عشر ،وابلرغم من وجود هدف مشرتك بني اجلماعة وما سبقها
من حركات ،وهو إحياء األمة اإلسالمية ،إال أهنا أظهرت
تيارا
اختالفًا و ً
اضحا يف الفكر واملمارسة ،ومل تكن اجلماعة ً
مقل ًدا ،وإمنا استجابت لتحدايت الزمان واملكان بفكر واع
وبصرية مستمدة من دروس وخربات املاضي.

إن احلركة السياسية اإلسالمية ابعتبارها تندرج ضمن
التكوينات االجتماعية ،ال بد أن يكون هلا دور فعال يف مواجهة
حتدايت اجملتمع مبختلف جماالته ،وموقف معني من قضاايه،
لذلك كانت مجاعة اإلخوان املسلمني يف قلب اجملتمع املصري
دورا يف تطويره ،وتتفاعل مع قضاايه ،وتشتبك مع ابقي
تلعب ً
مكوانته.

ال شك أن أهم ما مييز دعوة مجاعة اإلخوان املسلمني
هي فكرة األممية ،إذ انطلق حسن البنا مبفهوم مشول اإلسالم
يدعو إىل اسرتداد اخلالفة اإلسالمية وتوحيد األمة يف مسار
واحد ،وهنا نلمس أثر ثورة  2121اليت جنحت يف جعل األمة
قوة ثلثة مؤثرة وفاعلة بني السلطتني الشرعية (امللك) والفعلية
(اإلجنليز)( ،)34بتهيئة املناخ لنشأة اجلماعة اليت اختذت من
حاكما.
مفهوم األمة اجلامعة ً
أساسا فكراي وإ ً
طارا ً

إن ثورة  2121ابعتبارها نقطة فارقة يف اتريخ األمة
اإلسالمية والعربية ،قد مهدت الطريق لقيام حركات التحرر
الوطين ،إذ أعقبتها ثورة العشرين يف العراق وثورة الريف املغريب
وثورة سوراي الكربى ،فكانت -أي ثورة  -2121مبثابة حاضنة
لتبلور احلركة السياسية اإلسالمية ممثلة يف مجاعة اإلخوان
انتشارا ،حيث أعادت
أتثريا و ً
املسلمني كأكرب احلركات اإلسالمية ً
لألمة اإلسالمية اعتبارها كقوة فاعلة.

خامتة
من مطالعة سياق نشأة احلركة السياسية اإلسالمية خنلص
إىل عدد من املالحظات نوردها فيما يلي:
وصوال لدعوات اجلامعة اإلسالمية،
منذ نشأة الوهابية ً
كانت اخلالفة العثمانية ما زالت قائمة ،وهي -ابلرغم من
مشكالهتا وعوامل ضعفها -تعد وعاء حيتوي العمل اإلسالمي
يف خمتلف اجملاالت وبشىت السبل ،وحىت لو كان هذا العمل
يدعو إىل جتديد اخلالفة بشكل كلي ،فإن استيعاب مفهوم األمة
كمستوى للتحليل -أي إن األمة ليست ظاهرة مفتوحة بل
حيدها إطار زمين يفصل بينها وبني ما يليها من أمم وإن شاركتها
يف خصيصة أو أكثر( ،-)35يفسر ذلك السعي بل ويربره ،ويعيد
االعتبار إىل وجود اخلالفة كإطار حاكم للعمل اإلسالمي ،غري

إن جتربة احلركة السياسية اإلسالمية املعاصرة حتتاج إىل
تقومي يف ضوء مراجعات النشأة والتطور واستخالص الدروس
والعرب منها ،وهبذا أييت السؤال التأسيسي :ملاذا فشلت احلركة
السياسية اإلسالمية مبختلف فروعها وأمناطها يف إقامة نظم حكم
إسالمية يف األقطار العربية بينما جنحت حركات ذات جذور
مثال-؟ إن فشل
إسالمية يف مناطق أخرى -تركيا وماليزاي ً
اإلخوان يف مصر وسوراي وتونس بعد الربيع العريب يف الوصول إىل
احلكم -أو االستمرار فيه -لتطبيق النموذج اإلسالمي مل يكن
قصورا يف تقومي هذا
ً
فشال يف التصور أو الرؤية بقدر ما كان ً
التصور وفق مقتضيات الواقع وحتدايت اللحظة الراهنة يف ضوء
أسلواب يف العمل
خربات املاضي حيث منهج البنا" ،الذي طور
ً
أمسته كريستينا هاريس ذا فاعلية واقتدار ،فأكد على الطابع

( )34طارق البشري ،مقدمة عن ثورة  ،2121فصلية قضااي ونظرات( ،القاهرة:
مركز احلضارة للدراسات والبحوث ،العدد  ،21يناير  ،)1121ص .11
( )35أماين صاحل ،األمة كمستوى للتحليل يف العالقات الدولية( ،يف) :اندية
مصطفى ومىن أبو الفضل (حترير) ،العالقات الدولية :البعد الديين واحلضاري،
(دمشق :دار الفكر ،ط  ،)1111 ،2ص .12
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ئيسا قواي ،وانغمر يف
الديين للدعوة إذا وجد يف احلكومة ر ً
ئيسا ضعي ًفا"( ،)36ورمبا جنح يف
الصراعات السياسية إذا وجد ر ً
ذلك العدالة والتنمية يف تركيا أو مهاتري حممد يف ماليزاي.

( )36طارق البشري ،احلركة السياسية يف مصر ،مرجع سابق ،ص .212
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