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مقدمة
أثار تأسيس جامعة اإلخوان املسلمني عىل يد حسن البنا سنة 1928
عديد التحوالت والتطورات عىل املستويني الحريك والفكري؛ إذ منت
حقول املعرفة التي تهتم بدراسة ظاهرة الحركات اإلسالمية .أ ّما
عىل املستوى الحريك ،فقد ضمن تأسيس جامعة اإلخوان املسلمني
يف مرص بروز حراك سيايس كبري امت ّد أثره إىل املستويات العربية،
املختص
بل اإلسالمية .لذا يحاول خليل العناين ،الباحث واألكادميي
ّ
بالحركات اإلسالمية ،يف كتابه اإلخوان املسلمون من الداخل :الدين
والهوية والسياسة ،اإلجابة عن تساؤل مركزي يتعلّق بعملية بناء
الهوية يف النسق اليومي داخل جامعة اإلخوان املسلمني ،من خالل
تركيزه عىل الديناميات والتفاعالت الداخلية التي تتشكّل من خاللها.
بصيغة أخــرى ،يسعى العناين إىل بحث :كيف يصبح شخص ما
إخوان ًّيا؟ وكيف يظهر هذا االنتامء عىل نشاطاته يف النسق اليومي؟
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الدراسات؛ إذ إ ّن الكاتب ق ّدم نسقًا منهج ًيا جدي ًدا يعتمد عىل دراسة
التفاعالت ،والعمليات الداخلية التي ت ُسهِم يف بناء الهوية ألعضاء
دليل
الجامعة .ويُع ّد هذا النموذج التفسريي الذي عمل عليه العناين ً
للباحثني املنشغلني بظاهرة الحركات اإلسالمية عىل اختالف أمناطها؛
سواء السياسية أو االجتامعية أو حتى الجهادية لاللتفات إىل العوامل
والبنى الداخلية التي تتحكّم يف سلوك أفرادها ،بدلً من الرتكيز عىل
السلوك الخارجي فقط.
يحاول الكاتب يف كتابه املؤلف من مثانية فصول ومق ّدمة وخامتة،
دراسة الجامعة من الداخل من خالل تفكيك تفاعالت ثالثية الدين،
والسياسة ،والهوية ،وتأثري الدين والسياسة يف مسألة بناء هوية
الفرد املنخرط يف نشاطات الجامعة .وعىل صعيد آخر ،عالج الكتاب
مسألة تأثري العمل الجامعي يف تشكيل الهوية داخل اإلخوان من
خالل اإلجابة عن تساؤل :كيف تستطيع حركة اجتامعية تغيري رؤية
أعضائها وتصوراتهم للعامل؟ وذلك من خالل اإلجابة عن عدد من
التساؤالت الفرعية املتعلقة بـامييل :كيف يتح ّول الشخص العادي
يتجل هذا االنتامء يف نسق حياته اليومية؟
إىل شخص إخواين؟ وكيف ّ
برزت أهمية طرح العملية املتعلقة ببناء الهوية ألعضاء جامعة
اإلخوان املسلمني لدى الكاتب نتيجة مالحظاته املتعلقة بصمود
الجامعة وأعضائها عىل مدار أكرث من مثانني عا ًما أمام حاالت القمع
الشديد عىل م ّر العصور املختلفة؛ وهو ما عزاه إىل أسباب تتعلق
ببنية الجامعة نفسها ،كونها مل تكن حركة سياسية فقط ،ولك ّنها حركة
اجتامعية متتلك نظرة كل ّية للعامل يف إطار الهوية اإلسالمية .برزت
هذه املقاربة لدى الكاتب من خالل متحيصه يف ظروف اإلقصاء التي
تتع ّرض لها الجامعة يف الحقب السياسية املختلفة ،وهو ما أطلق
عليه "رسدية املحنة"؛ إذ ُحلّت الجامعة يف عهد امللك فاروق أواخر
سنة  ،1948وتجاوزت محاوالت االجتثاث يف عهد الرئيس الراحل
جامل عبد النارص ،لتعود م ّر ًة أخرى وبق ّوة يف عهد الرئيس أنور
السادات ،وكذلك تجاوزها محاوالت التضييق عليها يف عهد الرئيس
األسبق حسني مبارك خاصة أواخر سنة  ،2010بل تص ّدرها املشهد
وصول إىل محاوالت االستئصال
ً
السيايس بعد ثورة  25يناير 2011
الجارية منذ عزل الرئيس محمد مريس يف  3متوز /يوليو .2013

يعتمد الكاتب يف تفكيك عملية بناء الهوية ألعضاء جامعة اإلخوان
املسلمني عىل رؤية أعضاء الجامعة ألنفسهم ،من خالل الرتكيز عىل
مراحل عملية إنتاج الهوية كالتنشئة ،والتلقني ،والتفاعالت الداخلية
التي يتم من خاللها إنتاج املعاين ،والرموز ،والقيم التي ت ُشكِّل
السلوك الفردي لألعضاء ،وكذلك تص ّورهم للعامل واملجتمع املحيط.
يُع ّد الكتاب إضافة كبرية إىل مكتبة العلوم السياسية ،ال سيّام فيام
يتعلق بحقل دراسة الحركات اإلسالمية؛ إذ إنّه استطاع العمل عىل
س ّد الفجوة املعرفية يف األدبيات التي تتناول ظاهرة دراسة الحركات
اإلسالمية ،وذلك من خالل تركيزه عىل تفكيك عملية إنتاج الفعل
الجامعي للحركة من الداخل عرب دراسة مراحل بناء هذا الفعل من
خالل ما أطلق عليه الهوية اإلخوانية  ،Ikhwanismوكذلك دراسة
سمه الكاتب.
أدوات الجامعة إلنتاج الفرد اإلخواين  Ikhwaniكام ّ

ً
أوال :معضلة المنهج ومسألة دراسة
بناء الهوية اإلخوانية

يختلف العناين يف تناوله الظاهرة اإلسالمية عن بقية الباحثني ،باعتباره
غ َّرد بعي ًدا عن السلوك الخارجي للجامعة الذي ترتكز عليه أغلبية

قد تُربز دراسة الظواهر املعقدة يف العلوم االجتامعية واإلنسانية
عجز املناهج العلمية ،وضعف تفسرياتها يف عملية التفكيك .وعىل
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العكس من ذلك ،قد يق ِّدم الباحث إسها ًما منهج ًيا من خالل
محل الدراسة إذا ما أبرز
دراسته الظواهر املعقّدة كام يف الحالة ّ
جدية طرحه ،وتعامل مع املناهج العلمية املتاحة لتقديم النتائج
والتفسريات العميقة للظواهر من دون االكتفاء بظاهر اإلشكالية.
إلحاقًا بذلك ،أبرز العناين يف الفصل الثالث من الكتاب رضورة
التداخل بني التخصصات  Interdisplinary Approachلدراسة
مسألة إنتاج الهوية ومتظهراتها عىل السلوك الجامعي لدى أفراد
جامعة اإلخــوان املسلمني .فق َّدم العناين ،وهو باحث مختص يف
مثل يُحتذى للباحثني واملختصني يف حقول العلوم
العلوم السياسيةً ،
االجتامعية واإلنسانية املختلفة ،وذلك من خالل تب ّنيه منهج التداخل
والتكامل بني تخصصات العلوم االجتامعية املختلفة ،من خالل تب ّنيه
ثالث مقاربات رئيسة؛ أوالها علم النفس االجتامعي لفهم سلوك أفراد
خصوصا ما يرتبط بفهم دوافعهم لالنضامم إىل
الجامعة وتحليله،
ً
الجامعة واملشاركة يف نشاطاتها ،عىل الرغم من حالة القمع الشديدة
التي تتعرض لها .واستفاد كذلك من علم اجتامع األديان فيام يتعلق
بدراسة دور الدين يف تشكيل هوية األفراد ،ومدى انعكاس ذلك عىل
سلوكهم االجتامعي ،وأشار هنا إىل أداتية الدين يف استقطاب األعضاء
مهم فيام يتصل بعمليات التجنيد،
وتنشئتهم؛ إذ يُع ّد الدين أم ًرا ً
واالستقطاب ،والتلقني .أما املقاربة الثالثة التي اعتمد عليها الكاتب
فتتعلق بنظرية الحركات االجتامعية ،ال سيّام الجانب الخاص بنظرية
تعبئة املوارد املتاحة وتوظيفها Resources Mobilization Theory
 ،وكذلك نظرية السلوك الجامعي Collective Behavior Theory
وانعكاسات ذلك عىل عملية التجنيد ،واالستقطاب ،والتلقني التي
تجري ألعضاء حركة اإلخوان املسلمني((( .واستطاع الكاتب الربط بني
هذه املقاربات الثالث ،من خالل نظرية البنيوية االجتامعية Social
 ،Constructivismلتفسري التفاعالت التي تحدث داخل النسق
اليومي ،وما تتضمنه من عملية إعادة تشكيل رؤية الفرد لذاته
وللعامل من حوله.
عىل صعيد أدوات التحليل ،اعتمد عىل أدوات منهج التحليل النوعي،
متمثّلة يف تحليل الخطاب واملالحظة املبارشة واستخدامه أسلوب
املقابالت املنتظمة أو شبه املنتظمة ،إضافة إىل تحليل الوثائق
الخاصة بعملية الرتبية
والبيانات الرسمية ،والكتب التعليمية
ّ
داخل الجامعة.
يتبنى العناين يف دراسته مسألة بناء الهوية داخل جامعة اإلخوان
املسلمني مفهوم الهوية عند ألربت ميلويش؛ فهو يرى أنّها ليست
 1للمزيد عن نظرية الحركات االجتامعية ومناهجها ،انظر :تشارلز تليل ،الحركات
االجتامعية  ،2004 - 1768ترجمة وتقديم ربيع وهبة (القاهرة :املجلس األعىل للثقافة،
 ،)2005ص .17 - 13
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نتج ملجموعة من
شيئًا مجر ًدا  Datumأو جوه ًرا  ،Essenceلك ّنها ُم ٌ
املفاوضات ،والتفاعالت ،والنقاشات التي تتم بني الفاعلني لبناء إطار
إدرايك مشرتك ميكّنهم من التعامل مع بيئتهم املحيطة ،وبذلك يتمثّل
مفهوم ميلويش للهوية يف القدرة عىل خلق الرموز واملعاين لجذب
األعضاء وضامن وحدتهم ،وتضامنهم.

ثان ًيا :تأثير اإلرث الفكري لإلمام حسن
البنا في مسألة الهوية
يوضح الفصل الرابع مركزية الدور الذي يقوم به فكر مؤسس
الجامعة اإلمام حسن البنا يف التأثري يف الجامعة حتى اآلن؛ فقد أبرز
أ ّن كتابات البنا ورسائله من أه ّم أدوات عملية التنشئة داخل قسم
الرتبية بالجامعة .ورأى العناين أ ّن الظروف السياسية واالجتامعية
املحيطة بالبنا أث ّرت فيه ،سواء من ناحية التنظري الفكري أو تص ّوره
للحركة؛ فمثّل انهيار الخالفة العثامنية سنة  ،1924ومن ّو االتجاه
الفكري املؤمن بالنهضة والحداثة عىل أساس القومية املرصية ال
اإلسالمية ،بيئ ًة خصب ًة لتخ ّمر فكرة تأسيس جامعة اإلخوان املسلمني
إلعادة الخالفة .وقد ازداد األمر ح ّد ًة بعد إصدار الشيخ األزهري
عيل عبد الرازق كتابه اإلسالم وأصول الحكم سنة  ،1925الذي
نسف خالله رواية أن تكون الخالفة من الخطط الدينية؛ إذ اعترب أ ّن
شكل مع ّي ًنا للحكومة((( .واعترب البنا أ ّن األشد مالءمة
اإلسالم مل يُح ّدد ً
الستعادة الخالفة هو الرتكيز عىل تغيري املجتمع ،واتبع يف ذلك منوذج
التغيري من أسفل  Bottom-Upالقائم عىل إدماج التعاليم والقيم
اإلسالمية يف كل مناحي الحياة اليومية للفرد .ورأى أن تبدأ العملية
وصول
ً
من بناء الفرد املسلم ،ث ّم األرسة املسلمة ،ث ّم املجتمع املسلم،
إىل الحكومة اإلسالمية وأستاذية العامل.
من ناحي ٍة أخرى ،حاول العناين من خالل تب ّنيه منهج التداخل
بني التخصصات ،كرس قاعدة الفصل الجامد التي يتبعها كثري من
املنشغلني مبجال العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،ال س ّيام عند تناولهم
ظاهرة الحركات اإلسالمية ،بل استطاع الكاتب يف هذا الفصل تقديم
بناء نظري قائم عىل مجموعة التفسريات والتحليالت املرتبطة
بعمليات التنشئة والتلقني داخل جامعة اإلخوان املسلمني ،وأطلق
عليه منوذج الجامعة  .The Jema'a Paradigmيقوم هذا النموذج
معي من الهوية لدى اإلخوان،
(الرسم التوضيحي  )1عىل خلق منط ّ
 2للمزيد حول حكم الخالفة ،انظر :عيل عبد الرازق ،اإلسالم وأصول الحكم :بحث يف
الخالفة والحكومة يف اإلسالم ،تقديم عامر عيل حسن (القاهرة :دار الكتاب املرصي واللبناين،
 ،)2012ص .32 - 23
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معتم ًدا عىل تضامنهم وبروزهم وحدة متامسكة .وع ّد هذا النموذج
الذي يُستند إليه يف عملية الرتبية داخل الجامعة من أهم الركائز
التي وضعها مؤسس الجامعة حسن البنا ،وت ُعترب مسألة التكامل
واالتصال بني عنارصه ،وإدراك األفراد لها ،أحد أه ّم مقومات تفعيل
الهوية داخل الجامعة مبا يف ذلك تح ّمل القمع بأشكاله املختلفة.
يقوم تص ّور البنا لعملية بناء الهوية عىل دور الجامعة يف ضامن
انتقال األعضاء من الذات إىل املجتمع ث ّم إىل الفعل الجامعي ،وكيف
ميكن أ ْن تساعد الجامعة يف س ّد الفجوة بني هذه املراحل املختلفة
للوصول إىل هوية مميزة عن باقي الحركات .تنطوي هذه العملية
عىل ما أطلق عليه البنا "الفكرة اإلسالمية" التي ترتكز عىل ثالث
دعائم؛ األوىل شمولية اإلسالم لكل مناحي الحياة سواء السياسية
أو االقتصادية أو االجتامعية أو الثقافية ،وتقوم الثانية عىل املرونة
والتكيّف مع الظروف املختلفة لضامن البقاء ،بل مد شبكة االتصال
املجتمعي ،أ ّما الثالثة فتقوم عىل اإلميان بشمولية املنهج اإلسالمي
لكل يشء ،وهو ما أطلق عليه "القابلية للتطبيق".
ّ

ً
ثالثا :بناء الهوية اإلخوانية
مت ّر عملية بناء الهوية اإلخوانية وترسيخها ،وفق طرح العناين،
مبجموعة من العمليات واملراحل .وقد أفرد الكاتب الفصول  ،5و،6
و ،7و ،8و 9لدراستها.

11االستقطاب والتجنيد
يرى العناين أ ّن جامعة اإلخوان حركة جامهريية ،لك ْن لديها نظام
عضوية شديد التعقيد؛ بحيث ال يلتحق العضو بنفسه كبقية
الحركات االجتامعية ،لكن يت ّم انتقاؤه عرب عملية معقّدة أطلق عليها
"صيد الفريسة"  .Chasing the Preyفقد تناول الفصل الخامس
التكتيكات التي تتبعها الجامعة يف مرحلة االستقطاب ،وتقوم هذه
التكتيكات عىل ال ُدعاة ،باعتبارهم أه ّم األدوات الحيوية لتجنيد
األعضاء الجدد .كام تقوم عملية االنتقاء داخل الجامعة عىل أساس
التمحيص والفحص لألعضاء امل ُحت َملني قبل دعوتهم لاللتحاق؛ وذلك
الختبار قيم الوالء ،وااللتزام تجاه الحركة وقيادتها.
قسم العناين عملية االستقطاب إىل ثالث مراحل؛ تتمثّل املرحلة
َّ
األوىل يف نرش الدعوة ،وتقوم باألساس عىل تحسني صورة الجامعة
يف األوســاط الجامهريية ملواجهة الدعاية السلبية التي يبثها
النظام ض ّد الجامعة ،وتعتمد عىل الحمالت اإلعالمية ،والخطب
املسجدية ،واملحارضات العامة .أ ّما املرحلة الثانية ،فهي الربط
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العام ،وتقوم عىل نرش فكرة اإلخوان املسلمني من خالل الرتكيز
عىل األصدقاء ،واألقارب ،والجريان ،ورفاق العمل والدراسة؛ مبعنى
أنّها تقوم عىل العالقات الشخصية للدوائر الصغرية املحيطة
بالعضو .واملرحلة الثالثة هي الدعوة الفردية ،وترتكز عىل خمس
خطوات ،هي التالية:
•التلقني وتغيري سلوك الفرد تدريج ًيا من خالل بناء عالقة خاصة
بني العضو والعضو املحتمل.
•االنتقال من املستوى الشخيص يف اإلقناع إىل املستوى الديني؛
أي أ ْن يت ّم الرتكيز عىل تذكري العضو املحتمل بواجباته الدينية
مثل الصالة ،وحفظ القرآن.
•اإلقناع بفكرة شمولية املنهج اإلسالمي من خالل الكتب التي
تدعم ذلك ،وعىل وجه الخصوص كتاب شمولية اإلسالم للشيخ
يوسف القرضاوي.
•تعزيز الشعور بالواجب نحو املسلمني املستضعفني يف شتّى
بقاع األرض ،ويت ّم تنمية هذا الشعور من خالل الدعوة للت ّربع
باملال ملصلحة املسلمني.

•العمل الجامعي من خالل املشاركة يف الفعاليات كالتظاهرات،
والحمالت االنتخابية التي تدعو لها الحركة .ويتم يف هذه
املرحلة دعوة العضو املحتمل لالنضامم إىل الجامعة واالنخراط
يف عضويتها.
يعترب العناين أن توليد الفعل الجامعي ألعضاء الجامعة يتم من خالل
دعم شبكة العالقات االجتامعية .ويستند اإلخوان يف ذلك إىل تبني
إسرتاتيجيات عديدة مثل استقطاب األقارب ورفاق العمل والجريان،
وتب ّني الزواج بني اإلخوة واألخوات يف الجامعة إلنتاج أطفال منتمني
إىل الجامعة بالوراثة ،ما يسهم يف رسعة بناء املجتمع املسلم كام
أشار مسؤول الرتبية داخل الجامعة صبحي صالح؛ إذ اعترب أ ّن الزواج
من الخارج يؤث ّر سلبيًا يف أهداف الجامعة وغاياتها .جدي ٌر بالذكر
اإلشارة هنا إىل إغفال العناين تشبيك هذه الرؤية بالنظرية الرائدة
البن خلدون حول العصبية وامللك؛ إذ إ ّن هناك تشاب ًها بني فكر
جامعة اإلخوان املسلمني تجاه تقوية الروابط االجتامعية من خالل
م ّد أوارص النسب والدم ،ونظرية العصبية التي ترتكز عىل الحلف أو
الدم لتقوية الحكم أو زواله إذا ظهرت قبيلة أكرث ترابطًا ومتاسكًا من
تلك التي ضعفت عصبيتها(((.
 3عبد الرحمن بن خلدون ،املقدمة (الدار البيضاء :املركز الوطني للبحث العلمي
والتقني ،)2005 ،ص .213
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الرسم التوضيحي ()1
منوذج الجامعة

اﻟﻐﺎﻳﺎت

اﳌﻬ ّﻤﺔ
)ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﺎمل(

اﳌﺮاﺣﻞ
)ﻣﻦ أﺳﻔﻞ إﱃ أﻋﲆ؛
أي ﺑﺪ ًءا ﻣﻦ اﻟﻔﺮد اﳌﺴﻠﻢ إﱃ
ْ
أﺳﺘﺎذﻳﺔ اﻟﻌﺎمل(

اﻷﻫﺪاف
)ﻧﴩ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
)اﻟﺪﻋﻮة /ﻣﺪّ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘامﻋﻲ/
اﳌﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﳼ(

اﳌﻨﻬﺞ
)ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﳌﻨﻬﺞ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻛﺎﻓﺔ(

الرسم التوضيحي ()2
الهيكل التنظيمي لجامعة اإلخوان

اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم
)ﻳﺮأس اﻟﻜﻴﺎن(
ﻣﻜﺘﺐ اﻹرﺷﺎد
)أﻋﲆ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ١٦ﻋﻀ ًﻮا(
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
)اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ(
ﻣﻜﺘﺐ إداري
)اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠامﻋﺔ
داﺧﻞ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت(
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺷﻌﺒﺔ
)ﻟﻬﺎ أدوار ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘامﻋﻴﺔ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ داﺧﻞ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﰲ(
أﴎة

اﻟﻮاﺟﺒﺎت
)اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬات
ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺠامﻋﺔ(
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22التربية وترسيخ الهوية اإلخوانية
يهدف العناين من الفصل السادس من كتابه إىل استكشاف عملية
التنشئة داخل جامعة اإلخوان املسلمني والتكتيكات املختلفة التي
تتبعها يف تشكيل الهوية اإلخوانية للفرد وترسيخها .وسم العناين
ما يحدث داخل هذه املرحلة بـ "منوذج الحضانات" Incubation
 . Modelويقوم منوذج الحضانة عىل الدمج بني عمليتَي االستقطاب،
والتنشئة والتلقني .وتنفرد الجامعة عن بقية الحركات بعملية الرتبية،
وتهدف من خاللها إىل إعادة بناء املعتقدات الفردية للفرد مبا يضمن
تشكيل تص ّوره لذاته ،وكذا رؤيته للعامل من حوله.
اعترب البنا أ ّن الرتبية عملي ٌة ممت ّدة وتدريجية ،وتع ّد مبنزلة الحبل
الذي يربط اإلخوان ببعضهم .ويُع ّرف محاضن الرتبية باملكان الذي
يجتمع فيه األعضاء دوريًا بغرض االتصال وتقوية عالقاتهم ببعض،
فضل عن إسهام هذه النقاشات والتج ّمعات يف استيعاب الهوية
ً
اإلخوانية وترسيخها .وتنقسم محاضن الرتبية ،وفق طرح العناين،
إىل سبعة مستويات؛ هي :األرسة باعتبارها الوحدة األساسية لبناء
التنظيم وهدفها التعارف والتضامن فيام بني األعضاء ،والكتيبة
مبا لها من أهمية يف التهيئة الدينية والتنظيمية لتعزيز قيم الوالء
والطاعة وااللتزام لدى العضو ،والرحلة ،واملعسكر لتعزيز قيم
التضحية وتنمية القدرات العقلية والبدنية لألعضاء ،وإقامة الدورات
والندوات واملؤمترات لتنمية املهارات الفكرية والقيادية ،وتعميق
املعرفة والنقاش حول القضايا املختلفة .وأشار العناين إىل العضوية
داخل الجامعة ،وتتكون من خمسة مستويات ،هي :محب ،ومؤيّد،
ِ
ِ
ومنتظم ،وعامل .وكام أرشنا سلفًا أ ّن أهم االنتقادات التي
ومنتسب،
تتع ّرض لها الجامعة انغالقها عىل نفسها ،ال س ّيام يف نظام عضويتها،
ويُعزى ذلك إىل أسباب تتعلق بالقمع الذي تتع ّرض له منذ تأسيسها.
لكن ،ميكننا مالحظة استمرار الجامعة يف إغالق نظام عضويتها ،عىل
الرغم من حالة االنفتاح السيايس بعد  25كانون الثاين /يناير .2011
33اإلخوان :الهيكل والتنظيم واأليديولوجية
يحاول العناين من خالل الفصل السابع فهم أسباب صمود الهيكل
التنظيمي للجامعة ،عىل الرغم من عمل األنظمة السياسية املختلفة
عىل تفكيكه عىل مدار أكرث من مثانني سنة .ويتجاوز الفصل األدبيات
التي تناولت الديناميات التنظيمية للجامعة إىل محاولة س ّد الفجوة
املتعلقة بتأثري األيديولوجية يف هيكل الجامعة ،وكذلك انعكاس
القمع السيايس عىل البناء التنظيمي ،ويقوم هذا الطرح عىل رؤية
فاعل مرتبطًا ومتأث ًرا بالرصاع،
ميلويش للحركة االجتامعية ،باعتبارها ً
وما ينتج منه من توزيع مراكز القوى داخل املجتمع.

العدد 30
كانون الثاني  /يناير 2018

أشار العناين يف هذا الفصل إىل بنية الهيكل التنظيمي املعقدة
للجامعة ،كام يبدو يف الرسم التوضيحي ( .)2واعترب أ ّن التفاعل
بني مستويات الهيكل السبعة يقوم عىل تسهيل العمل والتواصل
إلنجاز غايات الحركة .ولك ّنه يطرح عد ًدا من االنتقادات التي ترتبط
خصوصا فيام يتعلق باملركزية الشديدة ،وتغ ّول سلطة
بهذا الهيكل،
ً
مكتب اإلرشاد (الجهة التنفيذية) عىل سلطة مجلس الشورى (الجهة
خصوصا يف اتخاذ القرارات الحاسمة ،كاالنتخابات أو
الترشيعية)،
ً
التفاوض مع النظام .واعتبار مركزية اتخاذ القرار داخل الحركة ال
يصحبها مركزية التنفيذ؛ إذ يرى أ ّن الجامعة استفادت من ذلك يف
مواجهة القمع ،وكذلك ضامن الصمود أمام آالت القمع التي تتعرض
لها؛ بحيث تستم ّر قواعد الجامعة ومكاتبها اإلداريــة يف مامرسة
ّ
واستدل يف ذلك مبا حدث
نشاطاتها عىل الرغم من غياب قياداتها،
للجامعة بعد عزل مريس يف  3متوز /يوليو 2013؛ فعىل الرغم من
تع ّرض قياداتها للسجن والنفي ،استطاعت املستويات الدنيا تنظيم
نفسها ،وخلق حالة احتجاجية يف القرى واملدن والجامعات ،استمرت
فرتة طويلة .وينتقد الكاتب عدم التوازن بني السلطة واملساءلة؛ فعىل
الرغم من تحديد صالحيات املرشد العام ،فإنّه ال ُيكن عىل مستوى
املامرسة محاسبته ملا له من قوة روحية ورمزية داخل الجامعة.
وأخ ًريا يستنكر العناين الهيمنة الذكورية ،وغياب متثيل املرأة يف
املستويات القيادية للحركة مثل مجلس الشورى ،ومكتب اإلرشاد.

44بناء األيديولوجية اإلخوانية
سمها الكاتب يف
تُع ّد "األيديولوجية اإلخوانية"  ،Ikhwanismكام ّ
الفصل الثامن ،مبنزلة الرمز ِ
الشفري للبنى التنظيمية ،والتفاعالت
الداخلية التي تت ّم داخل الحركة إلنتاج الفرد اإلخواين ،بل ذهب إىل
اعتبارها طريقة حياة أكرث منها أيديولوجية .ويف هذا الصدد ،أفْ َرد
البنا املبادئ الخمسة التي تقوم عليها يف رسالة التعليم:
•البيعة ،وهي مفهوم رمزي يتعلق بالحكم ،وله جذور إسالمية
تعود إىل عرص صدر اإلسالم.
•الطاعة ،تسبّب هذا املفهوم يف عديد املشاكل داخل الحركة،
خصوصا لدى صفوف الشباب الرافض فكرة الطاعة العمياء
ً
التي توظّفها قيادات الجامعة لرفع غطاء الرشعية عن الحركات
املعارضة لها داخل الحركة ،إضافة إىل اتخاذ مبدأ "الطاعة"
أساسا للرتقّي داخل الحركة.
لقياس الوالءات ،واعتباره ً
•الــثــقــة ،وهـــي تــقــوم عــى مــبــدأ الــطــاعــة ،والــثــقــة يف
الجامعة وأيديولوجيتها.
•االلتزام ،باعتباره أساس العالقة التي تحكم األفراد بأهداف
الحركة وفق طرح ميلويش.

مراجعات وعروض كتب

135

داخل "اإلخوان المسلمين" :الدين والهوية والسياسة

•االنتامء والوالء ،ويقوم عىل اإلميان باملرشوع اإلسالمي ،واالنتامء
إىل الفكرة اإلسالمية وفق رؤية جامعة اإلخوان.

55التماسك القسري :االستمرارية والبقاء
ركّز العناين يف الفصل األخري من الكتاب عىل تأثريات البيئتَني
الداخلية والخارجية يف التامسك التنظيمي للحركة .واعترب أ ّن البيئة
الداخلية للحركة ،وما تتضمنه من عمليات وتفاعالت أرشنا إليها
سابقًا كاالستقطاب ،والرتبية ،والتنظيم ،والهوية ،وغريها ،انعكست
إيجاب ًيا عىل متاسكها عىل مدى أكرث من مثانني عا ًما عىل الرغم من
ظروف اإلقصاء والقمع السيايس التي تتع ّرض لها عىل مستوى البيئة
الخارجية .من ناحية أخرى ،يعترب الكاتب أنّه ت ّم توظيف محاوالت
القمع واإلقصاء التي اتبعتها األنظمة السياسية املختلفة تجاه الحركة
لتأكيد ما أطلق عليه "رسدية املحنة" لكسب تعاطف الناس ،ودعم
وحدة الحركة ومتاسكها داخليًا ملواجهة هذا القمع.

بحيث استطاعت الجامعة استغالل الظروف السياسية املختلفة
كعودتها يف عهد السادات ملواجهة الفكر النارصي واالشرتايك ،أو حتّى
انشغال النظام يف حقبة التسعينيات مبواجهة الحركات اإلسالمية
العنيفة ،ومن ث ّم اتبعت اتجاه املواءمة السياسية لتحقيق مكاسب
فضل عن متكّنها من
انعكست عىل توسيع شبكة نشاطها االجتامعيً ،
السيطرة عىل االتحادات الطالبية والنقابات املهنية ،وصولً إىل تهديد
نظام الرئيس مبارك بعد حصولها عىل  20يف املئة من مقاعد الربملان
يف انتخابات سنة  2005عىل الرغم من حالة القمع األمني والتزوير.
وعىل الرغم من تناول العناين ظاهرة االنقسامات داخل الحركة يف
يتوسع يف دراسة
إطار التباين بني اإلصالحيني واملحافظني ،فهو مل ّ
أسباب االنشقاق وحجمه ،ال س ّيام أنّه كان من املمكن االستفادة من
املقابالت التي أُجريت مع أعضاء سابقني يف الجامعة .إضافة إىل ذلك،
مل يُربز العناين التوجهات السياسية واأليديولوجية لهؤالء األعضاء،
وإن ظلوا يحملون هوية الجامعة أم تخلّوا عنها متا ًما.

خاتمة

يرى العناين أ ّن عالقة الجامعة باألنظمة السياسية مل تكن سيئ ًة دامئًا،
سمه ناثان براون "لعبة القط والفأر"؛
ولك ّنها كانت متيل نحو ما ّ

أجرى العناين يف خامتة كتابه إطاللة بانوراميّة عىل تط ّور األحداث
خصوصا أ ّن الكتاب مل
السياسية بعد تنحي الرئيس األسبق مبارك،
ً
يكن يركّز عىل هذه الفرتة الزمنية وما شهدته من أحداث ،ولك ْن كان
من الرضوري اإلشارة إليها واالستدالل بأحداثها أحيانًا ملا شهدته من
وصول جامعة اإلخوان إىل الحكم أول م ّرة بعد حصولها عىل األغلبية
النيابية ،ومتريرها دستور سنة  ،2012والوصول إىل منصب رئاسة
الجمهورية ،وكذلك نظ ًرا إىل ما تع ّرضت له من حالة قمع شديد بعد
عزل الرئيس مريس يف  3متوز /يوليو  .2013وأشار العناين إىل بروز
وتغي خريطة الفاعلني اإلسالميني يف السياسة املرصية،
التيار السلفي ّ
ُمعت ًربا ذلك من أكرب التحديات التي واجهت الحركة بعد الثورة.

