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 نبذة الكتاب: 

ي، بهياكله املؤسسية واإلدارية، بأهمية يحظى البناء التنظيمي لجامعة اإلخوان املسلم

استثنائية لدى قياداتها، باعتباره األداة الرئيسية يف ترجمة مبادئ الجامعة وأفكارها 

عىل أرض الواقع من ناحية، وتنفيذ مرشوعها السيايس يف الوصول إىل السلطة والتمكي 

 يف املجتمع من ناحية ثانية. 

الهيكل التنظيمي والجانب وىل عىل الربط بي وقد حرصت الجامعة منذ نشأتها األ 

األيديولوجي، ألنها كانت تدرك أن الحفاظ عىل متاسك هذا الهيكل واستمراريته يتطلب 

اإلميان بأيديولوجية الجامعة وبالقيم التي تدعو إليها. كام حرصت من جهة أخرى عىل 
وإن كانت طبيعة هذا يف بنائها التنظيمي والحريك، تأمي دور محوري للمرشد العام 

الدور تختلف من مرشد إىل آخر، بقدر ما ميتلكه من كاريزما وسامت قيادية وقدرة 

 عىل التأثري يف أعضاء الجامعة.

اعتمدت جامعة اإلخوان املسلمي عىل الوحدات التنظيمية، من مكاتب ولجان كام 

وأقسام، لرتسيخ تغلغلها يف املجتمع من خالل إيالء املسألة االجتامعية أولوية خاصة  

توفر لها ظهرياً مجتمعياً قابالً للتوظيف يف دعم مرشوعها السيايس، كام حدث يف 
 . 2012لرئاسية التي شهدتها مرص عام االنتخابات الترشيعية واالنتخابات ا

، اتسامه بالطابع املؤسسايتالهيكل التنظيمي واإلداري إىل  يوحي فيهالذي  الوقت ويف

الجامعة تنحو إىل الفردية والشخصية، وهيمنة املرشد  ونؤ ش طريقة تسيري فإن

أنه والقيادات العليا عىل صنع القرار. فعىل سبيل املثال، فإن مجلس الشورى برغم 
يأيت يف موقع متقدم بالنسبة إىل البناء التنظيمي والهرمي لجامعة اإلخوان املسلمي، 

ويتمتع بصالحيات كبرية، فإن هذه الصالحيات تظل مقيدة وتخضع للمرشد العام، 



وهذا يعني أن هذا املجلس ليس سوى واجهة أو شكل يستهدف تحسي صورة 
 ا تؤمن بالدميوقراطية الحديثة.  الجامعة لدى الغرب وإعطاء االنطباع بأنه

"، يف 2011"ثورة الخامس والعرشين من يناير  لـجامعة استغالل الوعىل الرغم من 

الوصول إىل السلطة، فإنها فشلت يف اختبار الحكم، وبدا واضحاً أن هيكلها التنظيمي 

ة واإلداري مل يستطع أن يقدم الخربات والكوادر والقيادات التي متكنها من مامرس
، وما أعقبها 2013يف الثالثي من يونيو  عليها  السلطة يف الواقع، وهو ما أدى إىل الثورة  

من تطورات وتداعيات، أدت إىل ضعف بنائها التنظيمي واإلداري، الذي أصبح يعان 
جيل الوسط حيث ظهرت االنقسامات بي قيادات الحرس القديم و ، الجمود والترشذم

 ون الجامعة.ؤ شوالشباب حول كيفية تسيري 

تطور الهيكل التنظيمي واإلداري لجامعة اإلخوان املسلمي من تتناول الدراسة الحالية  

منظور شامل، يأخذ يف االعتبار السياق االجتامعي واالقتصادي والسيايس الذي نشأت 

فيه الجامعة، وكيف انعكس ذلك يف وحداته اإلدارية، كام تتطرق إىل السامت العامة 
يف عملية صنع القرار أو فيام يتعلق لهذا الهيكل سواء فيام يتعلق باملركزية والشخصنة  

 بسيطرة النزعة العسكرية وهيمنة األيديولوجيا وغياب الطابع الدميوقراطي. 

وتتبع الدراسة أهم مراحل تطور الهيكل التنظيمي واإلداري منذ نشأة الجامعة عام 

، وكيف مع توضيح سامت كل مرحلة  ، 2013حتى ما بعد ثورة الثالثي من يونيو  1928
ت تجسيداً لطبيعة العالقة بي جامعة اإلخوان املسلمي والحكومات املرصية جاء 

املتعاقبة. كام تحلل الدراسة طبيعة دور املرشد العام لجامعة اإلخوان املسلمي والهيئات 
التنظيمية املرتبطة به مبارشة، وكيف أسهمت السامت الخاصة لكل مرشد يف تطور البناء 

ثم تنتقل الدراسة إىل مستوى آخر من الرتاتبية التنظيمية،   عة.التنظيمي واإلداري للجام 
واملتمثل يف املكاتب اإلدارية للجامعة وتقسيامتها املختلفة بدءاً من املنطقة ثم الشعبة 

ومن بعدها األرسة، والكيفية التي يتم مبوجبها التواصل بي هذه األطر، وتحليل طبيعة 
للجامعة، العامة  ت الحشد والتجنيد والدعم والتعبئة  الدور الذي تقوم به يف تنظيم عمليا 

 خاصة يف أوقات االنتخابات. 

وتسعى الدراسة بعد ذلك إىل اختبار صحة عدد من الفرضيات الرئيسية وفقاً لعدد 

، تأخذ يف االعتبار الجوانب املختلفة التي تعتمد عليها واملنهجية من املقاربات النظرية  
أي حركة من أجل البقاء واالستمرارية، سواء كانت قيادية أو بريوقراطية أو سلوكية أو 

تحديد مقومات القوة التي متيز الهيكل التنظيمي واإلداري إىل اجتامعية، لتخلص 
للجامعة، وكذلك إبراز أوجه القصور والضعف التي يعانيها، وتأثري ذلك كله عىل 

 ..مستقبل الجامعة خالل السنوات املقبلة

 

 


