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 وردود املسلمين: مالحظات اإلخوانشباب بحث 
 عالء املصري

املسلمين: الجيل الثاني  اإلخوانشباب ورقة بحثية بعنوان "املصري للدراسات السياسية واالستراتيجية نشر املعهد 

والتي تعبر عن وجهة نظر صاحبها، وال تعبر ، 2019نوفمبر  25، للباحث أحمد األزهري، وذلك بتاريخ "من املنشقين

ة ملؤيدة واملتحفظوقد أثارت الورقة العديد من ردود الفعل ابالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات، 

 .والرافضة ملا جاء فيها

، والذي يعبر عن وجهة نظر صاحبه، وال 
ً
عبر بالضرورة يوفي إطار هذه الردود وصلنا النص التالي، الذي ننشره كامال

 عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات:

نها تتحدث إحيث  ؛هنا غير معبرة سنة( فالكلمة 33) تمثل ثلث قرن التي  بداية كلمة جيل تطلق على الفترة الزمنية"

قل من عقد من أانشقت على فترات زمنية  وأفالحديث عن مجموعات انفصلت  ،سنوات 8إلى  7عن فترة زمنية من 

 سنوات( 10الزمن )

ذا كانت العينة معبرة إن نحدد أد مفرداته حتى نستطيع دالبحث لم يحدد مجتمع البحث وع :العينة غير معبرة .1

ولو  ؟صفوف الجماعةفي  املنتظم العدد إجمالياملنشفين عن  إجماليونسبة  ؟كم يجمالإمن  افرد 90فعدد  ،م الأ

 .من هذا املأزق  واستخدام دراسة الحالة للخروج وصفيفضل االعتماد على املنهج الوكان من األ  ،كمتوسط عدد

 18سبيل املثال من  ىعل ،الجماعةفراد الصف من أمن  2013في  معظمه ال يعتبر تنظيميا 30إلى  18السن من  .2

هذه املرحلة العمرية؟ هم مهما كانوا في  فما توصيف هؤالء ،سنة 18إلى  12بين  2013في  سنهممعدل كان  24إلى 

 ىينتقالتي  األساسية لألخالقمرحلة تأسيس وهي  سنة( 13إلى  6) أشبالمجموعات في  إماغيرهم  أو اإلخوانبناء أمن 

تستغرق من عام ، و الصف أفرادكون من يلالفرد  ول مرحلة من مرحلتين لتأهيلالتي هي أ املحب رحلةمل أفرادمنها 

ذا استكمل فيها الفرد الشروط تأهل إ أسرة،مجموعة وليست في  منتظمة عملية تربوية شاملة ، وهيعامين إلى

على  3إلى  من عامين أسرةمجموعة وليست في  دراسة تربوية منتظمةوهي  سنة( 17إلى  13) للمرحلة التالية املؤيد

دراسة تربوية منتظمة يكون وهي مرحلة ( 20إلى  17عد ملرحلة منتسب )كمال الفرد للشروط يص  توبعد اس األقل

من هو مجموعة في  كل فرد أناعتبار  نذإ .أسرةفي  كنويس   ،املسلمين رسميا اإلخوانجماعة  أفرادمن بها الفرد 

  .واالستنتاج والتقييمالرصد في  أخطاءويترتب عليه  ،يحمر غير صحأ ؛اإلخوان
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وهي  ،هو املنتسب فيها تربوي قص ى مستوى طالب أن الجامعة إحيث  ،لهم هيكلة مستقلة الطالبيشباب العمل  .3

 ،حالة خاصة يلذا فه ،بين محب ومؤيدفما  األفراد يما باقأ ،داري اإل طالب الهيكل  جماليإ% من 5نسبة ال تزيد عن 

في  ةلكنه يعود للشعب ،ل كليةو شعبته حسب مستواه فقد يكون مسؤ في  كن الطالبولذا بعد انتهاء الدراسة يس  

في  فليس كل قائد ،الشعبة يداخل الجامعة وف ولذا وجب معرفة الفارق بين العمل"، مؤيدمجموعته بمرحلته "

تربويا وتوظيفه حسب  شعبتهفي  ينتظم أنليه ولكن كان له دور وانتهى وع ،شعبتهفي  االعمل داخل الجامعة قائد

  .رؤية الشعبة

محب ومؤيد ثم من ما قيل عن مراحل االلتحاق بالجماعة  اإلخوانبناء أيراعى ما قيل عن  :االلتحاق والتنشئة  .4

حد يرث موقعا أال  ،صغر شعبةأفي  الجماعة أفرادفرد من  أيذلك بين ابن املرشد العام وبين في  فارق  ال ،منتسب

 ولذا فإن ما  ،معايشة ثم تربية ثم توظيف، وإنما و فكراأتنظيميا 
 
 ،الشاب يرث الفكر والتنظيم أنالبحث عن في  كرذ

مرحلة في  ولكن ،ب تجاه ابنه وحضه على املشاركة واالنتظاماالستقطاب يتم من خالل دور األ ف ،فهذا محض افتراء

عادة املحاوالت التربوية العتبار إن تم إو  ،التربية دون توريث مسؤولاملباشر و  يللمرب إالهناك دور  ن ال يكو التقييم 

في  فغالبا ،مرتبط باستكمال مقومات املهمة واملناسبة للدور املطلوب األمرالتنظيم في  نهأ إال ؛اإلخوان أبناءنهم أ

عد ص  فلم ي   ،املنطقةفي  للطلبة مسؤولك عمليفترة في  %40إلى  بنسبة وصلت اإلخوان أبناءيتفلت  الثانوي مرحلة 

هذه في  كما هو متعارف عليه من تمرد ،أبيهجلباب في  يعيش الأكثر تفلتا ملن قرر أ فاألمرالجامعة في  منهم أحد، وأما

مرتبط بتقييمات  األمرن أل  ؛مقدال ي  ولكن تنظيميا  ي،دائرة العمل العام والنوعفي  فيظل االبن ،العمريةاملرحلة 

 أخرى الجامعة العتبارات في  وقد ينضبط الشاب ،التنظيميخالل توريث العمل  وليس منعدة ومتنوعة متصا

  .مر بتقييم الجامعة للشابويتعلق هذا األ 

من  اإلداري املكتب في  أخرى وحالة  ةمجلس شعبة واحدفي  وابنه أبولكن شهدت حالة واحدة نادرة من وجود   .5

 .(يعمر عبد الغني ودكتور محمد عبد الغندكتور ) للشرقية اإلداري عضوية املكتب في  أخينوجود 

ولكن دائما  ،الرياضية نشطةاألفي  بشكل ضعيف إالوال يشاركوا  ،ربعين والستينالشعب غالبا بين األ  ومسؤول .6

 قد الرياض يالنشاط في  الشعب يمسؤولفالحديث عن مشاركة  ،الطالب والتربية واملهنيينمع أقسام يشارك ما 

مجال من في  شعبة ولشعبة ومسؤ  ري ادإ مسؤولبين  األمربا يختلط عليهم لفالشباب غا ،يكون غير صحيح

  .الشعبةفي  الثانوي  مسؤولالشعبة و في  الطلبة مسؤولاملجاالت مثل 

ثالثة في  خالقيا وشرعيا فال يفضل حصرهاأدوافع االلتحاق بالتنظيم متنوعة حسب مستوى الفرد فكريا و  .7

 فقط. 

مثال يحفظ وال يقاس  يلذا فه ،و لوائح محددةأفترة املعتقل والسجن فترة خاصة )شاذة( ال ينطبق عليها قواعد  .8

  .يمانية والثقافية فقطحيث غالبا يتم التركيز على الجوانب اإل  ،عليه
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قد ال يستطيع و  ،واملراحل والتجربة العملية واألهداف الرؤيةفي  متجذر اإلسالميةوالجماعة  اإلخوانالفارق بين  .9

 أفراد كال يمتلفقد  ،الفرق عرفة الجماعة مل الفكرية داخل والرموز  لألدبياتيرجع ، وعليه أن البعض صياغة ذلك

نفس النطاق في  اإلسالميةلجماعة لخاصة مع عدم تواجد امتداد  ؛الشعب واملناطق معرفة هذا الفارق في  اإلدارة

  .الجغرافي

وينشأ ذلك  ،اإلخوانفكر في  إلسالميةااملسلمة مرحلة من مراحل بناء الخالفة  سرةتمثل األ  :االجتماعيالترابط  .10

الطرفان )الزوج فقد يكون  ؛كل االحتماالتبه مر وارد أوهذا  ،األخواتمن  أختمن  اإلخوانمن  أخعن زواج 

% 20من بعضهم يشكل نسبة  اإلخوانسر أفحتمية زواج  ؛وقد يكون العكس ،إخوانية سرةأل  نينتميا الوالزوجة( 

فالحكم بالحتمية افتراض غير  ،ليسوا كذلك همؤ أبناولكن  اإلخوانن ن مايكون الزوج أنمن املمكن  ألنه؛ فقط

للزواج األخوة قد يميل بعض ، فأختيتزوج من  أنخ صالح ترغيب لأل  يستاذ صبحما ورد على لسان األ و  ،صحيح

األستاذ  فكالم، ولذا األخوةفي  رال تتوافخت ملواصفات قد قد تميل األ  أو األخواتفي  رال تتوافبمواصفات معينة قد 

 .للطرفين )الرجوع للفيديو(بين  ييمانواإل  ي من باب الترغيب نظرا لوحدة البناء الفكر صبحي 

 الريففي  اإلخوانولكن عند الحديث عن انتشار ، محاولة غير موفقة لصك مصطلحهي  :اإلخوانظاهرة ترييف  .11

ملعرفة خصائص املجتمعات وما تمثله هذه الخصائص  (املسار)حمد الراشد أمحمد  األستاذفيرجى الرجوع لكتاب 

ن من خصائص أ)ميز بين الريف والحضر والبدو والساحل بشكل رائع( ولكن بنظرة عابرة نجد لدعوة لصالح ا

لذا  ،والتزكية التربوي العمل إلى  قربأيات بناء شخصفي  وهذا يساعد ،االجتماعيالترابط و مة يالريف الفطرة السل

سر أفي  تنتظم اإلخوانوهنا يكمن السر فكل  ،الريف عدد كبير من املربينإخوان  تخذ مني   أنوص ى الراشد أ

الظهور والترميز هم رجال في  حظا األوفرلذا فان  ،فنية وفئوية أعمالفي  ولكن ليس كلها تنتظم ،ومجموعات تربوية

 لذا  ؛التربية
 
 اإلتقانخاصة املتمكن منهم من الضوابط التنظيمية بجوار  ،التنظيمينتقى نسبة كبيرة منهم للعمل ت

ثم يتحضروا بعد ذلك حسب التوظيف  ،من بيئة الريف أتواالجماعة في  هم املربينأ أنفي  وهذا سبب رئيس ،التربوي 

موا للعمل قد  دات من املدن وهؤالء ي  يضا ستجد قياأو  ،و العاصمة على حسب دورهأفينتقل للمدينة  ي الدعو 

 عن التربية مسؤوالبديع من املحلة وكان كتور محمد د فمثال ،كتابه املسارفي  حسب توصية الراشد واملنهي داري اإل 

ن يكون عضوا أقبل  السياس ي عن العمل مسؤوال عصام العريان من الجيزة وكانكتور ود ،ن يكون املرشدأقبل 

  .رشادبمكتب اإل 

 تنتميالتي  فعلى حسب الشخصية ،نسبي مرأالتعبير بكلمة زيادة عن اللزوم : بانتمائهم للجماعة األخواتاعتزاز  .12

بدا على أاالعتزاز موجود ولكنه جزء من عزة االنتماء للدين واليظهر  تحاورها.التي  وعلى حسب الشخصية خواتلأل 

  ويدعونهن إليه. نليه غيرهإخير سبقن أنه ولكنه يظهر على  ،نه ميزةأشكل 
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 ي القو  داري إل ااملكتب في  فالشعبة القوية؛ وقوة الشعبة داري تب اإل كمتفاوت حسب قوة امل األخواتوعمل  .13

في  ونشاط مساجدفي  ودروس علم حضانات ومدارس ومستوصفات وجمعيات خيرية ؛خواتتكون كخلية نحل لأل 

 أما (اإلخوانمن شعب  ةلشعب الشمس كان فيه هيكل كامل يمقر ناد ندية ومراكز الشباب )مثالالجامعات واأل 

مورا كثيرة أبالتأكيد سهل  2011االنفتاح فيما بعد و  ،أيضا نسبي فاألمر نشطةالضعيفة فلن تجد هذه األ األماكن

 .وغيرها نشاء جمعيات ودور تحفيظ وحضاناتإمن 

ومعه  خأ( ويشرف عليهن األخواتفق الئحة و بالتعيين ) يأتيكيان مستقل  األخوات :قليالت النقد األخواتهل  .14

على من ذلك العتبارات أل يتمثلهن وجد ي كل املستويات من الشعبة حتى املنطقة وال في) األخواتفريق عمل من 

 .الهيكلةفي  األخواتو  األخوةوسهل التعامل معها نظرا للفصل بين  ،محدودة نالتنظيمية لديه األمور فلذا  ،منية(أ

ن أيدل على  البحث عن هيكلة الجماعة كالم خاطئ وفيه مافي  رما ذك :األجيالاملستمرة لالنشقاق عبر  عالدواف .15

 وكان للتحقق من املعلومات ن الباحث لم يسع  أو  ،التنظيمياستقاء املعلومات كان من مصادر ال عالقة لها بالعمل 

الشعبة  :والأ ؛كالتالي فهيما عن هيكلة الجماعة أ ،يكفيه االطالع على الالئحة الداخلية للجماعة لتجنب هذا الخطأ

تشكل منها باالنتخاب مجلس شورى وي ،العامل واملنتظم اإلخوانعدد  إجماليجمعية عمومية من  ؛وتتشكل من

 شورى املنطقةفي  ثم انتخاب من يمثل الشعبة ،دارة الشعبةإوهذا املجلس ينشا عنه باالنتخاب مجلس  ،الشعبة

متحققة بهم الشروط  70كثر وعلى األ اأخ 40قل فرق اللجان الفنية )الشعبة نطاق جغرافى به على األ بخالف تعيين

 املدرجة بالالئحة(

ثم  ،هذا املجلس ينتخب مجلس املنطقة ،الشعب ياملنطقة وتتكون من مجلس شورى تم انتخابه من ممثل :ثانيا -1

ن اقل شعبت)املنطقة على األ خالف تعيين اللجان الفنيةب اإلداري  شورى املكتب يفاملنطقة  يممثلاملجلس ينتخب 

  .كثر خمسة( على حسب قوة املنطقة وضعفهاوعلى األ

وهذا املجلس  ،شورى املناطق للمكتب ممثلييتكون من  الذيويتشكل من شورى املكتب  ،داري املكتب اإل  :ثالثا -2

 . يتم تعيين لجان املحافظة أنالشورى العام على في  داري تب اإل كامل ممثليثم  داري املكتب اإل  أعضاءينتخب 

مناطق  )عدد كثر من مكتب على حسب عدد املناطقأتكون املحافظة ، و منها او جزءأتب قد يكون محافظة ك)امل -3

املكاتب القوية مثل الشرقية في  12إلى  وقد يصل ،اإلسماعيليةمثل  املكاتب الضعيفةفي  3 األقلعلى  داري املكتب اإل 

  (لية والغربيةوالدقه

وينتخب املرشد العام ثم مكتب  ،الشورى العام من املكاتب ممثليوهذا يتشكل من  ،مجلس الشورى العام :رابعا -4

  .واللجان املركزية قسامويتم تعيين األ العامليالشورى في  ومن يمثلهم اإلرشاد

 العاملين املنطبقة عليهم الشروط( اإلخوانحسب نسبة عدد  األعلىاملستوى في  اإلدارية )من يمثل الوحدة -5

  اللوائح بالتفصيل وكان يسهل الحصول عليهفي  كل هذا مذكور.  
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فحسب الئحة  ؛ةبالالئحبحث لملام مصادر اإ سردية تؤكد على عدمهي  :ية الشعبة للمرة الثالثةمسؤولة يسرد .16

ربع سنوات ويستبعد ألفترة مدة ا ،الشعبة سوى لفترتين مسؤولالشعبة ال يحق له شغل موقع  مسؤولف 1994

االنتخابات في  األعلىيدرج املستوى  أنفي  الشعبة بحكم الالئحة ولكن له الحقفي  اإلداريةبعد ذلك من املهام 

فالحديث  و طلبةأقد يعين على مهمة فنية مثل تربية  أوشورى املنطقة في  حال انتخابه كممثل الشعبةفي  )املنطقة(

 إة املشار السرديفي  عن فرصة ثالثة
ً
 .ليها كالم خاطئ تماما

تعتمد على  حالة استثنائيةهي  املعتقالت فكما قلنافي  الحديث عما يدور في  االنتخابات:في  غير املباشر اإلقصاء .17

فبالتأكيد  اإلقصاءما عن فكرة أ ،مر اليمكن ضبطه فالشاذ يحفظ واليقاس عليهأعنبر واحد وهو في  من يجتمعوا

 دارية واالجتماعية فهناكقر به كل العلوم اإل تمر أوهذا  رسميكل تنظيم مراكز قوى وتيارات لها دور غير في  هناك

 .يوتنظيم غير رسم رسميتنظيم  دائما

ن أبكل سهولة  سيتأكد اتهابيوأدالتربوية والفكرية  اإلخوان: املطلع على مناهج ثوريالفجوة الفكرية والصوت ال .18

صراع  ألنههذه املرحلة في  فالصراع قائم ،املتدرج الدستوري اإلصالحولكن  اإلخوانهج ليس من من ثوريالعمل ال

ثم  كان حالة قدرت بقدرها ثوريالعمل ال أن أماالستراتيجية الرئيسية في  هل يحدث تغيير ،العمل أصول في  جذري 

في  متخذ قرار املشاركة ألنهبديع دكتور برئاسة  اإلرشادعنه مكتب  مسؤولوهذا الصراع  ،األول نهجنا إلى  نعود

 .يناير

اتخاذ القرار فالحد في  يشارك التنظيميالشباب على حسب مستواه  :الشفافية وتداول املعلومات والطاعة .19

شورى في  شاب عضو فأيخ منتظم حسب لوائح الجماعة( أالقرار عضوية شورى الشعبة )في  للمشاركة األدنى

غير املرات الطارئة  يشهر بشكل روتينأدات الجماعة بشكل منتظم كل ستة الشعبة سيجد من يجلس معه من قيا

ما عن الشباب دون مستوى منتظم أ ،وقد يجمع مع ذلك كونه عضو الشورى العام ،إداري وهو دائما عضو مكتب 

مواقع  و ما ينشر من بيانات عبرأالتربوية  األسرمن خالل  داري مر على حسب توجيه املكتب اإل األ  مليهإنقل يفس

ن أ أظنوعلى ما الئحي، مر غير أ ؛ هو...  ن يعرفأن كل شاب يجب أفالكالم عن  ،بعض القضايافي  الجماعة

يجتمع بهم مرة كل  داري مجالس املناطق فلكل منطقة زائر من املكتب اإل في  وأما ،ن تحترم لوائحهاأاملؤسسات يجب 

على للمناطق وتوضيح ما يلزم من املستوى األ  توالقرارالنقل نبض العمل  الشهرفي  وغالبا مرتين األقلشهر على 

 ،فالطاعة ليست عمياء ؛األسرإلى  ومنه ،الشعب يمسؤولمجالس الشعب من خالل إلى  وهذا ينقل ،توضيحه

  ي.التنظيم ي والشفافية موجودة لكنها مرتبطة باملستوى التربو 

  .سئلةاالستبيان واأل لم يتم ذكر مستوى صدق وثبات  :سئلة البحثأ .20

شركة  180مستشفى و 18مدرسة و 30جمعية خيرية و 1300 أسسوا اإلخوان :املجتمعفي  اإلخوانانخراط  .21

  .والبرملاني النقابياملجتمع واالندماج معه بخالف العمل في  وهذه كلها مؤشرات على االنخراط
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  ي.والتنظيم ي املبحوثة خاصة املستوى التربو طرحت على الشباب تفتقد لتحديد خصائص العينة التي  األسئلة .22

ومن خالل  بعاد الثقةيفضل فيه السؤال املغلق ولكن من خالل استبيان أل القيادة الفي  ما يخص الثقة .23

  .مستويات الثقة يتم تحديد دقيق للثقة ومستوياتها

في  هذه فرضية غير صحيحة فالحيوية والديناميكية االنشقاقات؟احتواء في  هل كل كيان مطالب بالنجاح .24

 فالكيانات ي تجمع بشر  أيفي  التنظيميمر يقره السلوك أوهذا  ؛الكيانات قد ينش ئ عنها اختالف يصعب احتواؤه

 حزاب السياسية قد ينشق عنها قيادات لت  املختلفة والجماعات واأل 
 
  .ون كيانات منافسةك

 .(1) وجهة نظر معتبرةوهي  عليه من قبلطلع أجيال ملنهايم لم تعريف األ  .25

 

 

                                                             

 ( اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن املعهد املصري للدراسات.1)
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