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تقديم

 

اخرتاق  الإخوان:  »كمون  كتابه  يف  والبحوث  للدرا�سات  امل�سبار  مركز  يتناول 
نوفمرب  املئة،  بعد  والت�سعون  احلادي  )الكتاب  واملعرفيات«  والقت�ساد  املنظمات 
)ت�سرين الثاين( 2022( الُنهج املختلفة التي ا�ستخدمتها جماعة الإخوان، لخرتاق 
و�سعيها  ال�سيا�سية،  الأحزاب  على  وال�سيطرة  املنظمات؛  توظيف  عرب:  املجتمعات 
للدولة من جهة،  موازية  وكياناٍت  موؤ�س�ساٍت  باخرتاع  والقت�سادية  الثقافية  للهيمنة 

وتوظيف نظريات معرفية للعبث ب�سّناع املحتوى الأكادميي الغربي من جهة اأخرى. 

بداأت درا�سات الكتاب بامل�سار التعليمي والثقايف، فر�سدت درا�سة اأولى؛ للباحث 
طارق اأبو ال�سعد، ا�ستهداف اجلماعة للمدار�س البتدائية حتديًدا، رغبًة يف التحكم 
يف ت�سكيل وعي التالميذ يف هذه املرحلة العمرية، كما عمل ح�سن البنا على توظيف 
املجتمع وموؤ�س�سات  بعيًدا عن رقابة  التجنيد، وتطويره  »الال�سفي« يف  التعليم  اأنواع 
اإلى  الثقافية،  الهيمنة  لفر�س  اجلماعة  م�سروع  الدرا�سة  وق�ّسمت  الر�سمية.  الدولة 
�سبع مراحل رئي�سة بداأت مع البنا عام 1928؛ وانتهى الر�سد ب�سقوط حكم اجلماعة 
لت الو�سائل التي تبنتها اجلماعة، لخرتاق العملية  اإثر »ثورة 30 يونيو« 2013. فف�سّ
املعلمني،  يف  بالتاأثري  مروًرا  الطالب،  جتنيد  من  بدايًة  كلها،  املراحل  يف  التعليمية 

ولي�س نهايًة بال�سيطرة على الوزارات املعنية بالتعليم والثقافة واملناهج التعليمية. 

مواكبتها  وحماولة  اجلديدة،  الأدبيات  اجلماعة  توظيف  اإلى  الكتاب  تطرق 
لتعزيز هيمنتها الثقافية، فناق�س الباحث والأكادميي الزميل وائل �سالح، خطابات 
ليربالية وي�سارية وقارنها مع اخلطاب الإخواين، مركًزا على م�سطلحي »اليقظوية« 
)wokeism( و»ال�سوابية ال�سيا�سية« وتوظيفهما، لتقدمي �سورة يتم عربها؛ ال�سعي 
الغربي،  ال�سياق  ا يف  الإخوانية خ�سو�سً واملواقف  لالأفكار  �سكلية  ولو  مقبولية  خللق 

وجمتمعه املدين.
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انغر�ست  التي  نواته  بدايًة من  الأهلي يف م�سر،  العمل  تاريخ  عر�ست درا�سة 
 ،1878 عام  الإ�سالمية«  اخلريية  »اجلمعية  تاأ�سي�س  بعد  تو�سعت  ثم   ،1821 عام 
وجمعية »امل�ساعي اخلريية القبطية« عام 1881. ومتددت على اإثر د�ستور عام 1923، 
الدرا�سة  وتوا�سل ر�سد  املا�سي،  القرن  تاأ�سي�سها يف  الإخوان منذ  فا�ستغلته جماعة 
و�سوًل اإلى ا�ستغالل التنظيم الإخواين لأزمة التمويل الأجنبي بعد عام 2011، اإذ قدم 

م�سروًعا جديًدا ملنظمات املجتمع املدين، يتيح له الهيمنة عليها، ب�سكٍل قانوين. 

ت�سع اجلماعة جل اهتمامها التجنيدي، بتطويع اأدوات قيادة وتنظيم املجتمع 
اأحمد  امل�سري  الباحث  فناق�س  الريا�سية،  والنقابات  الروابط  فيها  مبا  الأهلي، 
اجلدي اجلذور التاريخية والنماذج احلية ل�ستغالل الروابط الت�سجيعية يف م�سر، 
التي انتظم فيها الريا�سيون، فاأّرخ لظهور الألرتا�س )Ultras(؛ ومدى تاأثري روابطها 
اهتمام  الدرا�سة  الثاين( 2011. لحقت  يناير )كانون  بعد  ما  الت�سجيعية يف حقبة 
حماولت  فتعقبت  ال�سيا�سية،  املعارك  يف  الروابط  بتوظيف  الإخوانية؛  التنظيمات 
ال�سيا�سية،  املعارك  والتوظيف يف  التجنيد  اإ�سارات  اإلى  و�سوًل  والحتواء،  الخرتاق 

م�ست�سهدًة بامل�ساركة يف العت�سامات الإخوانية والتظاهرات. 

لالأحزاب  الإخوان  اخرتاق  فر�سية  حرفـي؛  �سوزان  الباحثة  درا�سة  تطرح 
ال�سيا�سية الليربالية والقومية وال�سيوعية يف م�سر، بهدف جمع املعلومات عن قادتها 
اأخرى.  باأعمال عنف من جهة  وحتركاتهم والتاأثري يف �سيا�ساتها من جهة، والقيام 
يالحظ من الدرا�سة حر�س اجلماعة، على تو�سيع طيف ح�سورها يف اأج�ساٍم �سيا�سية 
وثقافية متباينة، والإ�سرار على زعم وجود اختالفات يف م�ستويات الإميان بالأفكار، 

باعتبار هذا الزعم من م�سادر توليد الفر�س، لتحرك الكوادر املتلّونة.

لذا، ناق�س الباحث اأحمد فوؤاد فر�سية وجود »جناحني« داخل جماعة الإخوان: 
اأحدهما »دخيل« ميثل نهج �سيد قطب، املتطرف والتكفريي والداعي للعنف، والآخر 
جناح  وجود  لزعم  ُت�ستخدم  فر�سية  وهي  والتلم�ساين،  البنا  خط  ميثل  »اأ�سيل« 
اإ�سالحي ميكن التعاون معه. لحظت الدرا�سة تبني اجلماعة خيار العنف واملواجهة، 
وا�ستخدامها اخلطاب املراوغ وفق مقت�سيات وظروف كل مرحلة، من البنا اإلى قطب 
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كتابات  من  امل�ستوحاة  القطبية  الأيديولوجية  على  واعتمدت  هذا،  النا�س  يوم  اإلى 
جملة  خلو  بدليل  والقطبي،  التلم�ساين  اخلطني:  تالزم  الباحث  اأكد  ور�سائله.  البنا 
الدعوة التي ن�سطت يف عهد املر�سد الإخواين الثالث، من اأي انتقاد لقطب، وح�سدها 
لئحة  بنود  م�ستح�سًرا  التكفريية،  قطب  اأفكار  التلم�ساين  بها  برر  التي  الن�سو�س 
اجلماعة عام 1982. لقد لزمت اجلماعة خطاب املظلومية املزعوم، وامل�سار القطبي 

الذي غطاه الباحث كرمي �سفيق.

ل تكتمل اأدوات الهيمنة والخرتاق، دون القطاع القت�سادي، ويف هذا امل�سار 
الإخوان،  جماعة  لدى  املوازية  القت�ساديات  اإلى  عبداملنعم  عمرو  الباحث  تطرق 
وا�ستغاللها جهات عدة ترفع �سعارات اإ�سالمية مثل �سركات توظيف الأموال يف م�سر 
يف حقبة الثمانينيات. تالحظ الدرا�سة ا�ستغالل التنظيم �سيا�سة النفتاح يف م�سر 
يف ال�سبعينيات من القرن املن�سرم، فتمكن من بناء »الربجوازية الإخوانية«، وحتول 
عربها  مت  راأ�سمالية  تاأثري  اأدوات  واأنتج  وامل�ساهرات،  بالوراثة  عائلية  �سركة  اإلى 
ال�سعي لفر�س نفوذ ثقايف اأدى اإلى تاأ�سي�س )350( دار طباعة، وحوايل )400( دار 
ثورة 30  الإخوان مع  تعامل  اأديب  الباحث منري  ن�سر يف م�سر وحدها. بدوره �سرح 
يونيو )حزيران( من الناحية القت�سادية. وعلى الرغم من م�سادرة الدولة امل�سرية 
العديد من اأن�سطة اجلماعة، لكنها مل تكن �سوى راأ�س جبل اجلليد، فحاولت الدرا�سة 
الإجابة عن مكان اأموال التنظيم بني بقائها يف م�سر، اأو تهريبها اإلى اخلارج، واأدوات 

اإدارتها. 

يف اخلتام، يتوجه مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث بال�سكر للباحثني امل�ساركني 
اأحمد ال�سوربجي،  يف الكتاب والعاملني على خروجه للنور، وال�سكر مو�سول للزميل 
الذي ن�سق العدد، والزميل اإبراهيم اأمني منر الذي اأ�سرف عليه، وناأمل اأن تر�سيكم 

ثمرة جهدهما، وفريق العمل.
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