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 الملخص 

هام إداري  اإلدارية كمفهوم  الحوكمة  نظام  الورقة  هذه  والمؤسسات   ،ناقشت  كات  للشر ليس 

االجتماعية   والحركات  ي 
المدن  المجتمع  لمنظمات  وإنما كذلك  المال فقط،  للدول وأسواق  أو  التجارية 

ي مص -والسياسية  
 اإلخوان المسلمي   ف 

 
بغرض استفادة تلك الحركات من هذا المفهوم، ومن   ؛- نموذجا

الحركات، وضمان   تقوية هذه  من  المجتمع ككل  استفادة  ّم 
َ
الفساد ث أدائها، ومواجهة مشكالت  جودة 

، وضياع حقوق األعضاء والمستفيدين وأصحاب المصالح، وغي   وسوء اإلدارة  وغياب الشفافية والتسلط 

ي تسىع الحوكمة ل  المشكالتذلك من  
ي إطار تالفيها الت 

ي هذه الورقة ف 
 للمجتمع ومؤسساته، وتأن 

ً
؛ حماية

ي الذي أطلقته "مجموعات ال
وع البحت  " بعنوان: Political Stimulus Groupsتحفي   السياسي  المشر

ي مص 
.  –تقييم الحركات السياسية واالجتماعية وفاعليتها ف 

 
 اإلخوان نموذجا

 

تأصيل  من  به  يرتبط  وما  اإلدارية  الحوكمة  مدخل  ببيان  النظري  إطارها  ي 
ف  الورقة  اهتمت 

رات  ومفاهيم، ومنها: فلسفة   ها، وغي   ا،  وأهدافهونشأتها،    ،الحوكمةومير وأهميتها، وقواعدها، ومعايي 

ا عالميا أو عربيا أو مصيا. 
 
 ذلك مما أصبح معتمد

 

كما سعت الورقة لرصد واستكشاف تطبيقات الحوكمة اإلدارية ودورها داخل جماعة اإلخوان 

ي مص، وذلك من خالل االطالع عىل وثائق الجماعة المرتبطة باللوائح والنظم المسجلة  
ي المسلمي   ف 

ف 

ونية الرسمية وشبه الرسمية للجماعة، وكذلك االعتماد عىل استبانات   بعض المراجع، أو المواقع اإللكي 

 بعض القيادات والكوادر بالجماعة.  مع ومقابالت 

 

ي قد  لوائح داخل الجماعة  النظم و بعض الكشفت الورقة عن وجود إشكالية تتعلق بوجود  
والت 

 وقواعد الحوكمة؛ لكنها ال تمثل نموذجا من نماذج الحوكمة اإلدارية الحديثة لها عالقة بمفاهيم  يكون  

والتنمية  االقتصادي  التعاون  ي وضعتها وأقرتها: منظمة 
بها علميا كالت  ف  المعي  القواعد والمعايي     وفق 

OECD  ،ي لألمم ال، وبنك التسوية الدولي )لجنة بازل(، ومنظمة التمويل الدولية
نامج اإلنمان  متحدة،  والير

ي 
وغي  ذلك من المنظمات العربية والمصية، فال توجد إدارة أو لجنة مسؤولة عن الحوكمة بالجماعة ف 

المستويات اإلدارية الدنيا أو العليا، كما ال يوجد نظام مكتوب للحوكمة سوى االعتماد عىل بعض اللوائح  
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م، ومجموعة 1930والذي صدر عام    المنظمة مثل: قانون جمعية اإلخوان المسلمي   باإلسماعيلية األول

ذان  لم، وقانون النظام األساسي والالئحة العامة ال1944القواني   الداخلية واللوائح اإلدارية الصادرة عام  

ي  
ي  1945سبتمير    8تم إقرارهما ف 

بعد توفيق األوضاع وفق قانون    م1948مايو    21م والتعديل األول ف 

االجتماعي  والمؤسسات  ية  الخي  رقم  الجمعيات  المصية 1945لسنة    49ة  الدولة  أصدرته  والذي  م 

وبعض اللوائح  م،  2010م و  2009م و  1994م و  1990م و  1982م و  1978م و  1951ولوائح  ،  آنذاك

ي  التنظيمية األخرى لبعض  
ي الخارج" والت 

التشكيالت التابعة مثل "رابطة اإلخوان المسلمي   المصيي   ف 

عام   آخرها  بعض  2018كان  لوائح  وكذلك  العملم،   ولجان  واألخوات    أقسام  الدعوة  ونشر  بية  كالي 

هم ي  المسلمات وغي 
غي  مدون وغي  ؛ لكنه  تمثل عرفا داخليا قد  ، إضافة لبعض القيم العامة الضمنية الت 

التنظيمية    متفق الخالفات  وأظهرت  الجميع،  بي    واضح  بشكل  الجماعة  عليه  داخل  ذلك  المتكررة 

 بوضوح. 

 

بت من  و قامت الجماعة بالكثي  من التعديالت عىل نظامها األساسي والئحتها العامة   ي اقي 
تعديال،   15الت 

ي وبداية األلف
ية الثالثة من تطور وبعض هذه التعديالت تزامن مع ما طرأ عىل تسعينات القرن الماض 

علمي إداري وبروز مفهوم الحوكمة وتطبيقاته؛ لكن هذه التعديالت لم ترق لمستوى التطور العلمي لهذه 

المفاهيم اإلدارية، فلم تدّون نظاما مكتوبا لهيكلة الحوكمة، ولم تطّور الجماعة تطبيقا متكامال لمفهوم 

ي قدرة هذه اللوائح  
والنظم الداخلية عىل اإلجابة عىل كثي  من األسئلة  الحوكمة، مما جعل هناك ضعف ف 

ي التنظيمي اإلداري، والمساواة بي   جميع األعضاء، وجودة نظام منح  
ف  واإلشكاالت المهمة حول: دقة الي 

، وكذلك عدم القدرة 
 
 أو تعيينا

 
ي إحداث إقناع للمواقع اإلدارية والقائمي   عليها انتخابا

السلطة التنظيمية ف 

ي لم تستطع تلك النظم  عىل حل كثي  
إيجاد حل لها وضمان    -غي  المحوكمة -  من الخالفات التنظيمية الت 

  .
ً
 عدم حدوثها مستقبال

 

كما كشفت المقابالت واستبانة البحث عن غياب لنشر ثقافة الحوكمة اإلدارية داخل أروقة الجماعة من  

ي برامج الجماعة التدريبية والتثقيفية،  حيث النظام العام، أو اللجان واإلدارات المعنية، أو التناول ا 
ي ف 
لثقاف 

ي المستويات المختلفة سوى ما يعتمد عىل ثقافة الثقة  
وكذلك غياب نظم الرقابة والمراجعة والتدقيق ف 

الشفافية   غياب  أو  ضعف  إل  يؤدي  والذي  المالية  واإلفصاح  التنظيمية؛  المصادر  تم  -حول  ي 
والت 

الصاعات لتأجيج  الخالفات  استخدامها كأداة  بعض  ي 
 -ف 

 
المعلومات صعودا تداول  تجاه  وإشكاليات   ،

 بي   المستويات المختلفة، وضعف آليات تحديد أولويات وفرص الجماعة  
 
ي تعد أحد أعمدة -وهبوطا

والت 
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ي  اتيجر االسي  للتوجه  اإلدارية  الحوكمة  الحوكمة  -نظم  غياب  أن  أكدت عىل  ي 
الت  األمور  ، وغي  ذلك من 

االستقرار واالستدامة بالحركات االجتماعية والسياسية  فرص  له عالقة طردية بضعف    اإلدارية أو ضعفها 

ي مص، وأن هناك عالقة بي   ارتفاع حدة الخالفات التنظيمية  
ي جماعة اإلخوان المسلمي   ف 

– وبخاصة ف 

ي تعير عن اإلدارة الرشيدة.  –خاصة ما يتعلق منها بمنح السلطة 
 وغياب تطبيقات الحوكمة الت 

 

المفتاحية:  الكل ،  مات  المؤسسي االستقرار   ، ي
المدن  المجتمع  االجتماعية،  الحركات  إدارة،  حوكمة، 

 .   االستدامة، اإلخوان المسلمي  
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1.  : ي
 اإلطار البحث 

 

 : تمهيد  1.1

استكشاف وجود أو غياب نظام حوكمة إدارية متكامل داخل جماعة اإلخوان   إلتسىع هذه الورقة  

ي مص، وذلك وفق النظم ا 
ي المسلمي   ف 

كي   عىل الحوكمة ف 
إلدارية الحديثة المنظمة لذلك، مع الي 

ي 
ز فلسفة نظام الحوكمة ودوره ف  ر

المؤسسات والحركات االجتماعية كإطار نظري للورقة البحثية؛ ُيير

أو  تحقيق االستقرار واالستدامة للمؤسسات بأنواعها المختلفة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية 

 حكومية، هادفة للرب  ح أو غي  هادفة للرب  ح، أو وقفية أو دينية أو غي  ذلك اقتصادية، حكومية أو غي  

  من األنواع، ويبي   أيضا أثر غياب هذا النظام عىل قدرة المؤسسة عىل تحديد توقعاتها المستقبلية 

اتيجية( ، وطرق منح السلطة، وتقييم األداء، ووضع نظم للرقابة، وما يتعلق )التوجه والرؤية االسي 

 بتلك الموضوعات من أنظمة. 

 

، ومن حيث المنهج  
 
 تطبيقيا

 
ويمكن وصف هذا البحث من حيث طبيعته عىل أساس اعتباره بحثا

ي من الدرجة الثانية، وهو ينتمي من حيث التصنيف العلمي 
ي بالدرجة األول ووثائق 

فهو بحث ميدان 

ي من حيث التصنيف
ي له.  إل العلوم االجتماعية، وهو بحث استطالعي وصق 

 الوظيق 

 

)المصية(  المسلمي    اإلخوان  لجماعة  تنتمي  قيادات وكوادر  مع  مقابالت  إجراء  البحث عىل  يركز 

ي الجماعة، وهل هناك إدراك واسع لمفاهيم  
الستكشاف وجود أو غياب نظام متكامل للحوكمة ف 

هذا المفهوم   الحوكمة وسط قيادات وكوادر الجماعة؟ وإذا كان هناك وجود لهذا النظام فمت  دخل

وكوادر   قيادات  بي    الحوكمة  لثقافة  انتشار  هناك  الجماعة؟ وهل  داخل  النظم  أروقة  إل  اإلداري 

ي الجماعة خاصة 
ي نشأت ف 

الجماعة؟ إضافة إل محاولة استكشاف أثر الحوكمة عىل الخالفات الت 

ي مص عام  
ة ما بعد االنقالب العسكري الذي وقع ف  ي في 

م ضد الرئيس  2013عىل مستوى القيادة ف 

، ومحاولة استخالص  -المنتمي لجماعة اإلخوان المسلمي   –الدكتور محمد مرسي    الراحلالمصي  

ي إحداث   تجاهنتائج تتعلق بدور نظام الحوكمة  
تلك الخالفات، وكذلك دور هذا النظام اإلداري ف 

افية الالزمة.  ي الجماعة إذا ُوجد وفق النظم االحي 
 استقرار واستدامة ف 
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 مشكلة وأسئلة البحث:  1.2
 للحوكمة وفق المفاهيم اإلدارية الحديثة    -

ً
 متكامال

 
ي مص نظاما

هل تمتلك جماعة اإلخوان المسلمي   ف 
 المنظمة لهذا المعيار اإلداري الهام؟  

الجماعة   - أروقة  داخل  ولتمكينه  سيخه  لي  وآلية  الحوكمة  نظام  لثقافة  انتشار  الجماعة  لدى  هل 
 المختلفة؟  

ي نشبت وسط قيادات الجماعة خاصة بعد انقالب    -
م  2013هل لنظام الحوكمة أثر عىل الخالفات الت 

ي مص؟ 
 ف 
 ضمن عنارص تحقيق استقرار أ  -

ً
 فعاال

 
ي هل يمكن أن تشكل الحوكمة عنصا

فضل واستدامة للجماعة ف 
 مص؟

 
 أهداف البحث:  1.3

 يهدف هذا البحث إل:  

ي مص.  •
 استكشاف مدى وجود نظام متكامل للحوكمة داخل جماعة اإلخوان المسلمي   ف 

مستوى  • عىل  وبخاصة  مص  ي 
ف  الجماعة  أروقة  ي 

ف  الحوكمة  ثقافة  انتشار  مدى  عىل  التعرف 
 القيادات والكوادر. 

كان هناك رابط بي   وجود نظام الحوكمة أو غيابه داخل الجماعة وبي   تصاعد اكتشاف ما إذا   •
ي مص عام 

ف  الذي وقع  العسكري  االنقالب  بعد  الجماعة خاصة  قيادات  بي    الخالفات  حدة 
مرسي  2013 محمد  الدكتور  المنتخب  ي 

المدن  بالرئيس  وأطاح  اإلخوان –م  لجماعة  المنتمي 
ي مص. 

 المسلمي   ف 

 لو تم تطبيقه التحقق من إمكان •
ً
ا واستدامة ي مص استقرار 

ية أن ُيكسب نظام الحوكمة الجماعة ف 
افية المنظمة لذلك.   وفق األطر االحي 

 
 األدوات البحثية:  1.4
 المصادر والمراجع العلمية، ووثائق الجماعة.  -
 Case Study Methodاالعتماد عىل أداة دراسة الحالة  -
 . المقابالت الشخصية واالستبانات -

يوليو   بداية شهر  من  بالكامل كانت  البحث  ة  فتر بأن   
ً
يناير  2021علما بداية شهر  إىل  واستمرت  وتمت 2022م  م، 

ن شهر  بي  ما  واالستبانات  ونوفمتر  2021أغسطس    يالمقابالت   م2021م 
ً
ونيا إلكتر االستبانات كانت  وجميع  عتر    ، 

كية والدوحة القطرية تطبيق جوجل ي إسطنبول التر
ي مدينثر

ن
، بينما المقابالت تمت مواجهة وبشكل شخصي مغلق ف

. واحدة ومقابلة  
ً
ونيا  إلكتر
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 نطاق البحث:  1.5
ي األقطار األخرى.  -

 يدرس البحث جماعة اإلخوان المسلمي   )المصية( وليس ف 
ة نشأة الجماعة وحت    يركز البحث عىل استكشاف األطر المتعلقة بنظام الحوكمة  - بشكل عام، سواء لفي 

كي   عىل دراسة تلك األطر من بداية  
ي لفهم البدايات وتسلسلها، وكذلك بالي 

بداية تسعينات القرن الماض 
 مع 

 
 أو سلبا

 
، ثم تتبع تطور ذلك إيجابا

 
ي وهي مرحلة نشأة الحوكمة اإلدارية عالميا

تسعينات القرن الماض 
ين وبداية األلفية الثالثة وحت  اآلن. تطور هذا المعيار اإلدا  ي مص من تسعينات القرن العشر

 ري ف 
 

 معوقات البحث:  1.6
ي مص وبالتالي   -

ي محدد لجماعة اإلخوان المسلمي   ف 
 وهو عدم وجود شكل قانون 

 
قابل الباحث معوقا

ي مص، حيث رأى  
الباحث النظر إليها إشكاليات تحديد اإلطار التنظيمي الذي تندرج تحته الجماعة ف 

كجمعية أهلية من جانب وبخاصة أن هذا آخر إطار رسمي كانت عليه الجماعة قبل صدور قرار إداري  
ي عام  

ي أربعينيات القرن الماض 
ي العام  1948بحلها ف 

 ف 
 
م، وكحركة اجتماعية وسياسية  2013م أو حديثا

ي إطارها األوسع وفق أهدافها المعلنة والمتعارف عليها من وا
 قع أدبياتها وممارساتها. ف 

 
ي قبول بعض القيادات  -

مع تفاقم أزمات الجماعة بي   قياداتها المصية، كانت هناك بعض الصعوبات ف 
 لما أسموه حساسيات المرحلة. 

 
ي استبيان البحث أو إجراء المقابالت نظرا

 والكوادر المشاركة ف 
 
أو االستبيان وبدا عليها إشكالية التحفظ لعدم   قابل الباحث عينة غي  مستجيبة سواء إلجراء المقابالت  -

بذلك   وا  البحث سلبية، وعير ي حال كانت مخرجات 
ف  نظرهم  من وجهة  ر  الجماعة بص  إصابة صورة 

ي بحث قد يبدو أنه يعالج موضوع هو من األساس ضعيف  
ي أن يشارك ف 

رصاحة، والبعض أبدى الحرج ف 
ي صالح الجميع، ، ومع تأك- وفق مقولة البعض - التواجد بالجماعة  

يد الباحث أن البحث العلمي يكون ف 
 إال إن التحفظ استمر مع البعض ممن لم يستجيبوا للمشاركة، ولزم التنويه لذلك. 

 
 فرضيات البحث:  1.7

الحديث   ي 
اف  الحوكمة اإلدارية بمفهومه اإلداري االحي  لنظام  أن هناك غياب  البحث عىل فرضية  يقوم 

ه وقواعده، داخل جماعة اإلخوان المسلمي    ي مص وفق األسس المنظمة لهذا المدخل اإلداري ومعايي 
 ف 

ي نشوب خالفات بي   قادة الجماعة وخاصة بعد االنقالب العسكري 
 ف 
 
 هاما

 
 عنصا

ُّ
وأن هذا الغياب يعد

ي مص عام  
ي المحكم وكذلك نظم التقييم والمراجعة  2013الذي وقع ف  م، وبسبب غياب النظام الرقانر
عىل رأس ذلك نظم وآليات منح السلطة بالجماعة، وعدم دقة نظام وضع التوقعات داخل  والتدقيق و 

 الجماعة كذلك. 
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 منهج البحث:  1.8

ي  •
 . المنهج الوصق 

االقتصادي  • التعاون  منظمة  عن  الصادرة  الحوكمة  معايي   وفق  الحوكمة  نظرية  عىل  االعتماد 
 . OECDوالتنمية  

واالستبيانات،  • بالجماعة،  والنظم  اللوائح  وصف  موضوعات  تناول  عىل  الباحث  اعتمد  كما 
والمقابالت بتفصيل كبي  داخل البحث لمساعدة المطلعي   عىل استكشاف الواقع وفهمه بشكل 

. د ي
ي هذا اإلطار البحت 

 قيق وواسع ومفصل وهما من أهداف البحث وفق ما تم توضيحه ف 
 

 أسلوب البحث:  1.9
ي 
 األسلوب االستقران 
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 المبحث األول  .2

 اإلطار النظري 

 نشأة مفهوم الحوكمة: 

الحوكمة" إل  الحاجة  ا  Governance  ظهرت  العديد من  ي 
المتقدمة والناشئة الف  قتصاديات 

ي أعقاب ا  اللخ
ي شهدها عدد ألقتصادية واالنهيارات اال العقود القليلة الماضية، خاصة ف 

زمات المالية الت 

ق آسيا، وأمريكا ا ين، وكذلك ما شهده  لال من دول شر ي عقد التسعينات من القرن العشر
تينية، وروسيا؛ ف 

ي الو   اتقتصاد العالمي من أزمالا
ي العقدين الماضيي     وروبا مريكية وأأل يات المتحدة اال مالية وخاصة ف 

. ف 

يا، وكوريا، واليابان عام  ألكانت أول هذه ا ق آسيا ومنها مالي   ي عصفت بدول جنوب شر
زمات تلك الت 

1997 . 

 

كات ألفقد نجم عن هذه ا مالية كادت  زماتقة ألالالعموالمؤسسات  زمة تعرض العديد من الشر

ي  اللضبط عمل جميع أصحاب العأن تطيح بها؛ مما استدع وضع قواعد للحوكمة  
.  المؤسساتقة ف 

قتصادية الرأسمالية  التجاه كثي  من دول العالم إل التحول إل النظم اال وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة  

ي  
كات الخاصة  يُ الت  ة عىل الشر ت مرتفعة  ال لتحقيق معد والمؤسسات المجتمعية  عتمد فيها بدرجة كبي 

وعات إل انفصال الملكية عن اقتصادي.  الومتواصلة من النمو ا دارة، إل وقد أدى اتساع حجم تلك المشر

ي البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من ا
وعات ف  عت تلك المشر ستدانة، فاتجهت إل أسواق ال وشر

ايدت انتقالوساعد عىل ذلك ما شهده العالم من تحرير  ل.  الما  موال أل ت رؤوس اال ألسواق المالية، في  

كات وانفصال الملكية عن اعير الحدود بشك دارة إل ضعف آليات  إل ل غي  مسبوق ودفع اتساع حجم الشر

ي أزمات مالي 
كات ف   ة.  الرقابة عىل تصفات المديرين، وإل وقوع كثي  من الشر

 

كة  ر وعىل غ ي نجمت عن تساهل المدققي   الخارجيي   مع أل ا  "إنرون "ار فضيحة شر
مريكية الت 

كة. ادارة؛ وعدم دقة التقإل مجلس ا كة إنرون، أل ارير المالية الصادرة عن الشر مر الذي أدى إل انهيار شر
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ي الو 
لضبط عمل   2002أوكسىلي عام  -مريكية قواعد شبان أل يات المتحدة اال وضعت الجهات الرقابية ف 

كات المساهمة العامة  1." شر

 

محاربة  ف أجل  و من  أصبح  الخلل  كات  والشر المنظمات  داخل  اإلداري  اهتمام الفساد  هناك 

ي ذلك. فقد باتت الحوكمة اإلدارية تستحوذ عىل اهتمام  
ي أثبتت فاعليتها ف 

ملحوظ بالحوكمة اإلدارية الت 

ي الدول المتقدمة أو 
األكاديميي   والممارسي   والمنظمات المهنية والجهات الرسمية ذات الصلة سواء ف 

تؤ  حيث  وترسيخه،  المفهوم  هذا  نشر  محاولة  ي 
ف  وذلك  النظامَ النامية،  الحوكمة  يحدد    سس  الذي 

المصالح  وأصحاب   ، والتنفيذيي   والمديرين  العليا  الهيئات  أو  المؤسسي    أو  المالك  بي    العالقات 

واألطراف المعنية. كما يؤدي سي  عمليات الحوكمة إل زرع الشفافية داخل عملية صنع القرارات. تعتير 

ي ق  إحدىالحوكمة اإلدارية  
ي تطوير  العوامل الرئيسية الت 

 و د تساهم ف 
 
النظام  األنظمة حول العالم عموما

ي شت  المجاالت العامة والخاصة والدولية. 
كما أنه من المتوقع خالل السنوات القادمة    المصي خاصة ف 

ي مص، وذلك بسبب محدودية الموارد 
ي استثمار منهج الحوكمة اإلدارية ف 

أن يتعاظم االهتمام أكي  فأكي  ف 

والمعار  المنظمات المالية  ي 
ف  اإلدارية  الحوكمة  معايي   تطبيق  وكذلك ضعف  المتوافرة،  والمهارات  ف 

 والمؤسسات المصية بشكل عام. 

 

رات  الحوكمة: لوجود  االحتياج متر

ي أي مؤسسة. ما الذي يدفع 
رات الحوكمة اإلدارية ف  ي هذه الكلمة لتعير عن أهم مير

االطمئنان، تأن 

ي منظمة أو حزب، أو المست
ي طموحه  العضو ف  كة ستلتر

كة ما، أن يطمي   أن هذه المنظمة أو الشر ي شر
ثمر ف 

كات   ي االستثمار؟ وما الذي يجعل الجميع مطمئني   أن تلك المنظمات أو الشر
ي االنضمام أو ف 

ومتطلباته ف 

ستتمكن من تحقيق أهدافها؟ وما الذي يؤكد لهم أن ما يصدر عن تلك المؤسسات من تقارير مالية أو 

ي بتلك المؤسسات؟ وما الذي يضمن لهم أن تلك المؤسسات  إدارية أو  
غي  ذلك يعير عن الوضع الحقيق 

ي تزرع بداخله   Sustainability  واالستدامة   Institutional Stabilityتتمتع باالستقرار المؤسسي  
الت 

ي االتجاه الصحيح، ومستمرة  
االطمئنان تجاهها؟ وما الذي يضمن للمجتمع أن تلك المؤسسات تسي  ف 

  
 
 وأدبيا

 
 واجتماعيا

 
 واقتصاديا

 
ي اتجاه تحقيق أهدافها، وتستطيع أن تولد قيمة مضافة سياسيا

ي عملها، وف 
ف 

 
   6،  5ص.  –مركز أبو ظبي للحوكمة  –أساسيات الحوكمة: مصطلحات ومفاهيم  1
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 …إلخ لدعم الدولة وتعزي
 
 وإعالميا

 
 ورياضيا

 
ز موقفها؟ وكيف يحصل جميع أصحاب المصالح عىل وثقافيا

ي بدونها فإن جميع األطراف  
ي الحوكمة، والت 

حقوقهم ويؤدون ما عليهم من واجبات؟ وتكمن اإلجابة ف 

ء.  تسي  ذوي العالقة   ي
 إل مجهول دون ضمان أو ضبط ألي سر

 

 مفهوم الحوكمة اإلدارية

 
ُ
الدوليةت التمويل  مؤسسة  بأنها   (IFC)  عرف  خ":  الحوكمة  من  يتم  الذي  إدارة  اللالنظام  ه 

أعمالها   المؤسسات ي 
ف   "والتحكم 

ُ
ت ا. كما  التعاون  منظمة  والتنميةالعرفها  بأنها:    (OECD)  قتصادي 

كة ومجلس االمجموعة من الع" ي تربط بي   القائمي   عىل إدارة الشر
هم  أل دارة وحملة اإل قات الت  سهم وغي 

 . "من أصحاب المصالح 

 

بها   تدار  ي 
الت  الطريقة  حول  يدور  للحوكمة  آخر  تعريف  يوجد  ،كما 

 
عموما وآلية   المؤسسات 

والمساهمي    واألعضاء    الء وجمهور المؤسساتمن عم  التعامل مع جميع أصحاب المصالح فيها، بدءً 

ا )  والموظفي    فيهم  اإل بما  التنفيذية وأعضاء مجلس  المخت   دارةإل دارة  بالمنظمات  العليا  لفة( والهيئات 

 .مع المجتمع ككل المؤسسةوانتهاء بآلية تعامل 

 

لتعريف  و   
 
ي  وفقا

اإلنمان  المتحدة  األمم   ،  (UNDP, 1997, p. 2)برنامج 
ُ
الحوكمةعرّ ت ا بأنه   ف 

شؤون   إلدارة  واإلدارية  والسياسية  االقتصادية  السلطة  وتتألف  ممارسة  المستويات.  جميع  عىل  البلد 

ي يعير من خاللها المواطنون والجماعات عن  
الحوكمة من اآلليات والعمليات والمؤسسات المعقدة الت 

ي خالفاتهم ويمارسون حقوقهم القانونية و 
اماتهم. وتعرف الحوكمة  فون  و يمصالحهم، ويتوسطون ف  بالي  

ي األداء اإلداري اإلدارية بأنها مجموعة القواني   والنظم والقر 
ي تهدف إل تحقيق الجودة والتمي   ف 

ارات الت 

ي وحدات 
عن طريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة، لتحقيق خطط وأهداف أي عمل منظم سواء ف 

ي وحدات القطاع العام للدولة 
 . (2021  وآخرون، بن سعيد بن جمعة الغطريق  )القطاع الخاص أو ف 

 

  
َ
ي وجود

ي  أل طراف األ قات بي   االتحكم الع  نظم    بشكل عام فإن الحوكمة تعت 
المؤسسات ساسية ف 

 
 
مجلس  )  عموما العليا،  دارة،  اإل أعضاء  ،  إل االهيئات  المساهمي   التنفيذية،  بهدف   (إلخاألعضاء،  دارة 
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كة لحماية المساهمي   والتأكد    تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد ومنح حق مساءلة إدارة الشر

 
ّ
اتيجياتها طويلة ا أن كة تعمل عىل تحقيق أهدافها واسي   .مدأل الشر

 

 حركات االجتماعية والسياسية:مقاربة لمفهوم الحوكمة اإلدارية في ال

ي الحوكمة اإلدارية أنها جاءت لحماية المجتمعات من الفساد وسوء اإلدارة، 
 ف 
 
كما هو الحال عموما

ي  
المدن  المجتمع  ومنظمات  والخاصة  العامة  والمؤسسات  الدول  ليشمل  توّسع  الحوكمة  مفهوم  فإن 

هم من المنظمات. والحركات السياسية واالجتماعية والمنظمات األهلية والمن  ظمات غي  الحكومية وغي 

والمنظمات  بالمؤسسات  العليا  اإلدارات  قناعات  من  يبدأ  الذي  الرشيد  بالشكل  الحوكمة  تطبيق  إن 

 فقط -المختلفة بأهمية الحوكمة  
 
 نظريا

 
 وليس إطارا

 
يحمي المؤسسات من الفساد، وسوء اإلدارة،   -واقعا

ية  والخالفات حول السلطة، وضياع الممتلكا اتيجية، وفقدان الموارد البشر ت، وضعف التصورات االسي 

والمالية ورأس المال الفكري، وفقدان قوى التأثي  والفعل، وضعف االستقرار واالستدامة، وغي  ذلك من  

ة عملها.  ي تتعرض لها المنظمات خالل مسي 
 المخاطر الت 

 

 مية وجود ضوابط للحوكمة: هناك فكرتان أو إشكاليتان حول المنظمات والمؤسسات تدعمان أه

 حقيقة وواقع أن المنظمات الحديثة تسىع للفصل بي   التأسيس والرمزية واإلدارة.  -1

النفوذ الذي يتمتع به المؤسسون والرموز من كبار األعضاء عىل حساب صغار األعضاء، أو نفوذ   -2

ى عىل حساب وحدات األطراف والمدن الصغرى.   مكاتب العاصمة والمدن الكير

 

  دفع ه
 
المنظمات عموما الحوكمة عىل  نظام  تطبيق  ي 

ف  التوسع  إل  االلتفات  إل  الدول  التصوران  ذان 

وليست مؤسسات الدولة العامة أو القطاع الخاص فقط، وبخاصة أن جميع هذه المنظمات متماسة 

، لزم وضع نظام متكامل لتحقيق الرقابة الالزم ، ومن ثمَّ
 
 وسلبا

 
ي تضمن  مع المجتمع وتؤثر فيه إيجابا

ة الت 

ي تلك المنظمات وبخاصة أن اإلدارة تقوم بمهامها عىل أكمل وجه، كما يحمي هذا النظام  
مصالح الجميع ف 

ي األعضاء داخل تلك التنظيمات. 
 التغول الذي قد يسببه أصحاب النفوذ أو التأثي  األعىل عىل باف 
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ي حوكمة ومن المهم مراعاة 
ن
 : ، وهي كالتاىلي المنظمات السياسية واالجتماعيةاألطراف الرئيسية ف

 

 

  

األعضاء

"الجمعيات العمومية"

الهيئات العليا

المجتمعالدولة

ةاإلدارات التنفيذي

1شكل   

 من إعداد الباحث
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 أهداف الحوكمة اإلدارية

عكاشة, عاشور, & جوارنة, )تهدف الحوكمة اإلدارية إل تحقيق مجموعة من األهداف من بينها  

2019)  : 

ي  •
 جميع العمليات اإلدارية داخل المؤسسة.  االنسجام والعدالة ف 

 حماية الحقوق المادية والمعنوية لألفراد.  •

بهذه  • الثقة  يعزز  مما  بدقة وشعة،  المؤسسة  نشاطات  الالزمة عن  المعلومات  توفي  

 المؤسسة. 

سلطاته  • تحديد  مع  المؤسسة،  داخل  جيد  تنظيمي  إداري  هيكل  وجود  من  التأكد 

 ومسؤولياته. 

المسؤولية • اإلدارية    تحقيق  السياسات  تطوير  طريق  عن  للمؤسسة  االجتماعية 

 واإلجرائية. 

 أهمية الحوكمة اإلدارية

ي المؤسسات والمنظمات، حيث يمكن تلخيصها بما يىلي  
ة ف  األسمر, )للحوكمة اإلدارية أهمية كبي 

2020) : 

 تنظيمي يُ   توفي  هيكل   •
 
ن المؤسسات والمنظمات من تحقيق أهدافها بأفضل السبل  مك

 الممكنة. 

مما   • األمثل  االستثمار  لها  تحقق  والمنظمات  للمؤسسات  متجددة  مالية  موارد  ضمان 

 .
 
 وإداريا

 
ي استقاللها ماديا

 يساهم ف 

يعات، وتجنب   • ي للتشر
ي يؤدي إل سالمة التطبيق القانون 

اف ذان  توفي  نظام رقابة وإشر

 .  الفساد اإلداري والمالي

األداء   • ي 
ف  القصور  أوجه  والكشف عن  والمنظمات  المؤسسات  إدارة  فعالية  التأكد من 

 وضعف المخرجات من أجل االرتقاء بأنظمتها اإلدارية إل مستويات أفضل. 

التوازن   • التشغيلية  ضمان  والمسؤوليات  المدى  بعيدة  اتيجية  االسي  المسؤوليات  بي   

ة المدى.   قصي 

ي عام عن  •
، مما يحقق رضا وظيق  ضمان حقوق ومصالح العاملي   والموظفي   دون تميي  

 مستوى أداء المؤسسات والمنظمات. 
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 العالقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة

وط   الشر أهم  من  ط  شر الحوكمة  ي تعتير 
مستدامة،   الت  تنمية  تحقيق  ألجل  تتوفر  أن  يجب 

نامج  الير أعدها  ي دراسة 
المتطورة. فق  االستمرارية  نتائج  ي 

تعت  بل  االستمرارية،  ي 
تعت  واالستدامة هنا ال 

المتحدة   لألمم  ي 
وإدامة  1997سنة    UNDPاإلنمان  الحوكمة  ات  ممي   من  عنصا  االستدامة  ت  اعتير  ،

ة هي طريق لتحقيق التنمية المستدامة. إن عالقة الحوكمة بالتنمية يمكن  التنمية الشاملة، أو أن الحوكم

ي الذي يشمل الحص  والريف وجميع الطبقات االجتماعية والفئات    3قراءتها من خالل  
أبعاد: البعد الوطت 

وة بي   الدول الغنية والدول  
ي التوزي    ع العادل للي 

ة بما فيها المرأة والرجل. والبعد العالمي الذي يعت  الفقي 

ي الذي يهتم 
ي والقواعد القانونية. والبعد الزمت 

ام االنسان  ي تتسم بقدر من االحي 
والعالقات الدولية الت 

ي ظل وجود سوء تسيي   
بمراعاة مصالح األجيال الالحقة. وال يمكن الحديث عن التنمية المستدامة ف 

التنمية وا ي عملية 
المتاحة لالنطالق ف  ية والمادية  البشر ى & فضيلة,  )لنهوض االقتصادي  الموارد  بشر

2018) . 

ي يتمتع بها الموظفون، 
ات الت  تهتم الحوكمة اإلدارية بالتنفيذ العام لمجموعة المهارات والخير

والموارد المادية الالزمة للتنفيذ، والهيكل المؤسسي المناسب لهذه الواجبات. عىل الرغم من أن الفعالية  

ي تدار إدارة جيدة 
والكفاءة مهمة، إال أنها ليست العامل الوحيد الذي يجب مراعاته. وللحوكمة اإلدارية الت 

وإيجاد  األداء  لتقييم  معايي   ويقدم  عملها  يوجه  جيدا  محدد  إنشاء    هدف  أن  وبما  للتنمية.  مجاالت 

م بموجبه إنجازاتها، وتحدد  األهداف مهمة بسيطة نسبيا، فإن اإلدارة العامة تحتاج إل معيار يمكن أن تقيّ 

العيوب، وتغي  سلوكها بمرور الوقت. وإذا ما نفذ ذلك تنفيذا سليما، يمكن أن يشمل آلية لتحسي   األداء 

الع اإلدارة  نظام  ي 
ف  مستمر  وتطابق  بشكل  الموظفي    لدى  الخدمة  وروح  التنسيق  اتباع  ي 

وينبىع  امة. 

ي أي نظام لإلدارة العامة. ونتيجة  
الواجبات والمهام عىل نحو متسق إذا ما كان للفعالية والكفاءة أن يكفال ف 

ي ثقافة تسمح بإنجازات  
لذلك، وباإلضافة إل القيادة األخالقية، يجب أن يقود القطاع العام قيادة تبت 

 ,Heywood, 2007) لمهام وتلهمها. ومن المحتم أن يتحقق ذلك بمشاركة سياسية ضئيلة إن وجدتا

p. 26). 

ي يمكن من خاللها تطوير الكثي  من الجوانب المهمة  
تعتير معايي  الحوكمة من األدوات القوية الت 

ي كل المنظمات والمؤسسات، ولهذا هناك دور أساسي 
ي تحدث داخل ف 

ي عملية التطوير الت 
 للحوكمة ف 

ات هذه  . لذلك مؤشر ي تطبق الحوكمة من أجل الوصول لالستقرار المؤسسي
المؤسسات المختلفة الت 

ي  
(، ومسألة ضوابط منح السلطة  المعايي  تتجسد ف  ي اتيجر وضوح عملية رصد التوقعات )التوجه االسي 

شعة اتخاذ القرارات االدارية  بة والمراجعة والتدقيق، و المؤسسية، وتفعيل المستوى المطلوب من الرقا
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شعة   ي 
وف  األ إودقتها،  ووضع  والوقت،  الجهد  تخفيض  ي 

وف  المعامالت،   نجاز 
ُ
ت ي 

الت  ل كل  سّه نظمة 

دارية، وتنظيم العالقة بي   الرئيس والمرؤوس، وبي   المستفيد ومقدم الخدمة. وهذه عوامل العمليات اإل 

 عىل التنمية المستدامة للمؤسسة. مهمة من شأنها أن تحافظ  

ي طرحها لموضوع الحوكمة اإلدارية لما له  
ة عىل جميع من  لقد تنوعت الدراسات ف  أهمية كبي 

الموضوع دراسة   تناولت  ي 
الت  الدراسات  بي    ,  )المستويات. وقد كان من  ي

المصان  ي    (2020ضو & 
الت 

اإل  النواحي  ومعرفة  ومكوناتها،  الحوكمة  مفهوم  حول  نظري  إطار  تقديم  إل  لحوكمة هدفت  يجابية 

المؤسسات، باإلضافة إل توضيح أهمية   المؤسسات، وكيفية االستفادة منها من أجل تحسي   جودة 

اإلصال  أن  عنها  ونتج  الليبية.  المؤسسات  ي 
ف  اإلداري  اإلصالح  تحقيق  ي 

ف  ودورها  اإلداري الحوكمة  ح 

مسؤولية وهدف للجميع، لذلك فإن نشر التوعية من متطلبات اإلعداد لهذه العملية ويؤدي إل وعي 

الحوكمة  متطلبات  تحديد  ورة  رص  إل  الدراسة  وأوصت  الحوكمة.  بمبادئ  والمؤسسات  المساهمي   

ي كافة المؤسسات وبما يتالءم والبيئة المحيطة
 دراسة  والسىعي لتطبيقها والعمل بموجبها ف 

 
حسن,  ). وأيضا

ي هدفت إل تحديد آليات  (2017
الحوكمة بجمعيات تنمية المجتمع المحىلي لتحقيق أهدافها. وقد    الت 

ي  توصلت الدراسة إل وجود معوقات 
تفعيل آليات الحوكمة بجمعيات تنمية المجتمع المحىلي تمثلت  ف 

ية   ي القدرات البشر
اتيجية تحقق أهداف الحوكمة بالجمعية، وعدم التطوير ف  ي صعوبة التوصل إل إسي 

ف 

للجمعيات وضعف  والمؤسسية  بالجمعيات،  العمل  ي 
ف  القرارات  اتخاذ  ي 

ف  المواطني    مشاركة  وقلة   ،

ات والمهارات الفنية لدى العاملي   بالجمعيات. وقد أوصت الدراسة اتيجيات تقوم عىل  ب  الخير ي اسي 
تبت 

والمسا  داخل  ءالشفافية  الجمعيات  لعمل  المنظمة  والقواني    باللوائح  ام   
وااللي  الجمعيات،  داخل  لة 

ات بينهم. المجتم   ع، وكذلك إقامة شبكات مع الجمعيات األخرى داخل المجتمع لتبادل الخير

كما أكدت دراسات أخرى عىل العالقة الطردية بي   التطبيق الرشيد للحوكمة اإلدارية وبي   تحقيق 

ي المؤسسات
وأضافت بعض الدراسات األخرى   ،(Abdelaziz, 2021, p. 23)  االستقرار واالستدامة ف 

ي  
ر للمؤسسات المختلفة اإلطار الذي يؤكد عىل االحتياج لتوفي  الضوابط والتوازنات الت 

ّ
أن الحوكمة توف

تدعم العمليات واإلجراءات التنظيمية والحد من سوء اإلدارة وسوء األداء واالحتيال المالي ما يعتير حوكمة 

ودة، وبالتالي تصبح المؤسسات عرضة للحل والخروج من البيئة  سيئة وليست الحوكمة الرشيدة المنش

ي تعمل فيها  
ي  ،  (Eccles & Youmans, 2016)الت 

وبالمثل، فإن االفتقار إل الضوابط والتوازنات الت 

ي االعتبار أن المديرين ال يخضعون للمساءلة وال  ال توفرها  
حوكمة يمهد الطريق لسوء األداء، مع األخذ ف 

)يتسمون   المالية  التقارير  إعداد  ي 
ف  دراسة    (. Villiers & Dimes, 2021بالشفافية  خلصت  وقد 

(Abdelaziz, 2021, p. 23)    ي الجيل
ي تحقيق االستقرار واالستدامة وخاصة ف 

عن الحوكمة ودورها ف 
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بيئات   هي  الحالية  البيئات  أن  إل  بالمؤسسات  والثالث  ي 
عىل  ديناميكيةالثان  يتعي    أنه  ي 

يعت  مما   ،

االستدامة   المؤسسات وزيادة  التنافسية  تها  بمي   لالحتفاظ  جديدة  اتيجيات 
اسي  باستمرار  تتبت   ،  أن 

معظم   أن  بالذكر  بسبب    المؤسساتوالجدير  الالحقة  واألجيال  والثالث  ي 
الثان  الجيل  حت   تستمر  ال 

اإلدارة  الصاع وسوء  أن  الداخىلي  إجم، كما  األولي هناك  الهدف  وفهم  استيعاب  ي 
ف  الفشل  أن  عىل  اع 

إلنشاء    ) )المؤسسي   انهيارها   مؤسسةللمؤسس  ي 
ف  يساهم  يعتقد  ،  معينة  األ وبالمثل،  فراد  بعض 

دوائرهم( أو  لضمان   )المؤسسي    هيكل رسمي  إل  يحتاجون  ال  أنهم  االستحقاق  لهم حق  ليس  الذين 

ي إذا لم تتم معالجتها، تزيد من احتمالية تخلق وجهات النظر هذه ثغرا، و استمرارية العمل
ة، والت  ت كبي 

الداخلية والفشل مواجهة هذه   تلك المؤسساتومع ذلك، ال يزال بإمكان  ،  االفتقار إل آليات الرقابة 

م كبار المديرين  ا من  الذين –التحديات إذا الي  
 
ي أن يكونوا أفراد

 حوكمة. البمبادئ  –المؤسسي   ال ينبىع 

 

 الحوكمة في جمهورية مصر العربيةنشأة 

ي مص منذ أوائل التسعينات  ت
جهود الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لعود بداية نشأة الحوكمة ف 

أجهزة   أحدثتها  ي 
الت  السلبية  اآلثار  بناء عىل  . وقد كانت  ي

المدن  والمجتمع  القانون  إطار دعم سيادة  ي 
ف 

مما  والتنفيذ،  التدريب  سيئة  المحىلي  الدولة.   الحكم  واستجابة  المواطني    احتياجات  بي    فجوة  خلق 

مص   ي 
ف  مسبوق  غي   بشكل  الدولية  المنظمات  بادرت  الفجوة  لهذه  تطبيق  ب  باالهتمامونتيجة 

 . ي االتجاه المحىلي أو الدولي
الديموقراطية الهيكلية، وبذلك لم تعد مص هي المصدر الوحيد للسلطة ف 

ي عام  
ف  الوكالة  توليد    مبادرة  2006أطلقت  فعالية وشفافية  زيادة  إل  ي هدفت 

الت  المصية  الالمركزية 

، وتطوير الهياكل القانونية   ي صنع القرار الحكومي
اإليرادات المحلية ودعم مشاركة الجمهور بشكل أكير ف 

ي العام  
، كانت مص واحدة من أربعة  2013والتنظيمية والمؤسسية لتعزيز قدرة الحكومة المحلية. وف 

المباشر أي ما مجموعه  50حيث تلقت أكي  من    ، تمولها الوكالة  بلدان فقط  التمويل  ٪ من 65٪ من 

ي مص 
. وبالرغم من تطبيق الحوكمة وظهور اإلصالحات الهيكلية ف 

 
ال تزال ،  المساعدات المقدمة محليا

ي المجتمع 
ي تزدهر ف 

ي والثقاف 
. حيث انتهاكات حقوق اإلنسان وعدم المساواة االقتصادية والتطرف الديت 

الديمقراطية  المشاركة  تشجيع  وذلك من خالل  الكثافة"،  منخفضة  الية  "ليير بأنها  إليها  البعض  ينظر 

الية الجديدة، وعدم تشجيع المشاركة   المحدودة وتعزيز الرفاه فقط بالقدر الالزم الزدهار السياسات الليير

ثورا من  به مص  مرت  ما  وبناء عىل  مجدية.  بطريقة  الشعبية  ي    يت وحكم عسكر السياسية 
ف  وتغيي  

، حيث   ي االستجابة الحتياجات المواطني  
الدساتي  وتعاقب الحكومات المختلفة فقد فشلت الحوكمة ف 

. وقد  2011وهي أعىل مما كانت عليه قبل ثورة    ٪72بلغ مستوى االستياء العام لدى المواطني   نسبة  
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ت  إل  تهدف  عاجزة  اتيجية  اسي  ي مص عن 
ف  الحوكمة  نهج  من  أسفر  أكي   وتماسكها  الدولة  عزيز كفاءة 

ي مص عىل مدى السنوات ال   
 لم يش باتجاهالماضية    25تحدي الوضع الراهن. ومع ذلك، فإن ما حدث ف 

 أصحاب مجتمع المانحي   الدوليي      ،تطوير الحوكمة والديمقراطية من خالل الالمركزية. وكانت النتيجة

، ودولة تتمتع بسيطرة سياس  ,Cox)مساءلة، وأغلبية مهمشة من السكان  دون  ية نخبوية  النفوذ الكبي 

2015) . 

ي   
 ف 
 
ي هذا السياق أصدر مجلس الوزراء المصي قرارا

م بتغيي  اسم المعهد 2020أغسطس    12وف 

القومي لإلدارة ليصبح "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، وهو هيئة عامة اقتصادية ذات  

ف عليه   ، ويشر ي
ي وبحت  الوزير المختص بشئون التخطيط  شخصية اعتبارية وذات طابع استشاري تدريتر

 2والتنمية االقتصادية. 

  

 
  http://www.nmi.gov.eg/page/p/test-0101010الموقع الرسمي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة  2

http://www.nmi.gov.eg/page/p/test-0101010
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 النظريات المرتبطة بتطور مفهوم الحوكمة: 

التاري    خ   مدار  عىل  اإلدارية  والممارسات  العامة  الحوكمة  نظريات  تطور  التالي  الجدول  يوضح 

(Katsamunska, 2016 ) : 

Governance 
Neo-Weberian 

State 

New Public 

Management and 

post-NPM 

Weberian Public 

Administration 
 

ن إىل اآلن  من األلفي 
أواخر التسعينات  

 حثر اآلن

من الثمانينات إىل أواخر  

 التسعينات 

حثر بداية   19من القرن 

 20القرن 

ة   الفتر

 الرئيسية

ن   المشاركة، الشفافية، اليقي 

، االستجابة،  ي
القانونن

 المساءلة، الكفاءة 

الكفاءة والفعالية، 

ي يحكمها  
الدولة الثر

القانون والرعاية 

 االجتماعية

الكفاءة والفعالية، 

االقتصاد، توجيه  

ن   المستخدمي 

عية، اإلنصاف،   الشر

شيد   المسؤولية، التر

المبادئ 

 الرئيسية

لة من خالل التعاون: الدو 

اتيجيا   الحكومة تطور استر

اكات لصنع القرار   شر

ك  المشتر

أقوى: الدولة تزيل  

ي  
ن
أوجه القصور ف

السوق، وتنسق  

النظم الفرعية  

 المجتمعية 

: الدولة  الحد األدنن

تضمن، ولكنها ال تقدم  

الخدمات والمنتجات  

 العامة

كل القوة: الدولة تحل جميع  

 المشاكل 
 دور الدولة

ة، لكن منسقة  شبكات  صغت 

 تخدم المصلحة العامة

أقوى، وتفويض  

لكن تحت التنسيق 

والسيطرة  

 المحفوظة 

ة، تركز عىل   صغت 

الخصخصة وتفويض  

 السلطات 

ة  الدولة ما،  حد إىل  كبت 

 للخدمات ومزود  كسلطة 

 العامة

 الدولة نطاق

 واإلدارة

ي  العامة
ن
 ف

 المجتمع 

 

ي يحكمها القانون  
الدولة الثر

التفويض  من خالل 

 والتنسيق والمشاركة

العودة إىل التنفيذ 

الفعال للسياسات 

 العامة

الخصخصة، إلغاء  

 القيود، الالمركزية

وقراطية الفعالة  البت 

والتسلسل الهرمي للمسؤولية  

 الواضحة

سلوك وتنظيم  

 اإلدارة العامة

حامي المصلحة العامة،  

ولكن وسيط المصالح  

 
ً
 الخاصة أيضا

ي نفس  
ن
، وف خبت 

 ت مدير الوق
ي  مزود الخدمة 

، قانونن  دور المسؤول خبت 

 كحوار اإلدارية اإلجراءات

ن  ، السلطة بي  ن  والمواطني 

ن  التوازن تحقيق  بي 

 األسلوب حسب المصالح

 السلطة ضمن اإلداري

 للقانون التقديرية

 متوازنة حماية

 العامة للمصالح

 والخاصة،

 التنظيم،  مبادرات

 األساليب

 التنظيمية 

 للسياسات فعال تنفيذ

 غت   إجراءات  العامة،

 الحواجز إزالة منظمة،

 العمل  أساليب اإلدارية،

حماية حقوق اإلنسان، 

إجراءات منظمة بشكل  

ن عىل اتخاذ   كت 
صارم، التر

القرارات الفردية، األسلوب  

ي )التحقيق(
 القضان 

نطاق وتوجيه  

القانون 

اإلداري  

واإلجراءات  

 اإلدارية 
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 داريةمبادئ ومعايير الحوكمة اإل

ايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت العديد مننظرا إل اال" المؤسسات عىل دراسة   هتمام المي  

التعاون   منظمة  المؤسسات:  هذه  أبرز  ومن  لتطبيقه.  محددة  معايي   ووضع  وتحليله؛  المفهوم  هذا 

والتنميةالا الدولي OECD  قتصادي  التسويات  وبنك   ،  (BIS)   ممث 
ً
التمويل    ال ومؤسسة  بازل،  لجنة  ي 

ف 

 3".الدولية التابعة للبنك الدولي 

ي هذا البحث استخدام معايي  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  
وفق نظرية   OECDويتم ف 

 بأنها المعايي  والمبادئ األوسع  Governanceالحوكمة  
 
ي ضوئها، علما

، وذلك لتحليل األدوات البحثية ف 

 حول العالم.  
 
  دة من المبادرات الوطنية للدول األعضاءمإل تجارب مست   التاليةتستند المبادئ  استخداما

ي المنظمة
ا إل أعمال سابقة تم االضطالع بها داخل منظمة التعاون االقتصادف 

 
تنمية، من  وال   ي، وأيض

والتابعة لمنظمة    المؤسساتبينها ما قامت به المجموعة االستشارية لقطاع األعمال المعنية بحوكمة  

ي   يالتعاون االقتصاد
ا عدد من اللجان   إعداد تلك المبادئ والمعايي  عملية    والتنمية. وقد شارك ف 

 
أيض

االست ولجنة  المالية،  األسواق  لجنة  بينها:  ومن  للمنظمة،  الدولي التابعة  متعددة   ثمار  كات  والشر

البيئة سهامات عدد من الدول من غي  أعضاء  إ كما تمت االستفادة من   .الجنسيات، ولجنة سياسات 

، وقطاع ، وصندوق النقد الدولي ضافة إل اسهامات البنك الدولي إل والتنمية با  يمنظمة التعاون االقتصاد

ها   .ة بالموضوعني من االطراف المع األعمال، والمستثمرين واالتحادات المهنية، وغي 

والتنمية   االقتصادي  التعاون  منظمة  حيث   OECDاهتمت  حثيث،  بشكل  اإلدارية  بالحوكمة 

ي  
ي اآلن 

 ,Auriacombe, 2009, p. 88; Gisselquist, 2012)قامت بوضع معايي  عامة لها تمثلت ف 

p. 8) : 

 المساءلة:  .1

كات الخاصة ومقدمي الخدمات 
تشي  المساءلة إل القدرة عىل مساءلة السلطات الحكومية والشر

. يعتير الفقراء هم األكي     بالفساد الواسع االنتشار، الذي  تعن سياساتهم وأنشطتهم وإنفاقهم المالي
 
را ص 

سؤولية السياسية  ف بأنه استخدام المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة. تعزز االنتخابات المعرّ يُ 

أفقيا   الداخلية  المساءلة  المنظمات والمؤسسات إجراءات  . وتستخدم  السياسية والسياسيي   لألحزاب 

وعموديا داخلها لضمان المسؤولية اإلدارية. وتتحمل الكيانات الحكومية المسؤولية أمام الناس من خالل 

 
   14ص.  –مركز أبو ظبي للحوكمة  –أساسيات الحوكمة: مصطلحات ومفاهيم  3
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االجتماعية   أو  العامة  المساءلة  ح .  (Narayan-Parker, 2002, p. 20)إجراءات   خوارشيدة)  يقي 

المساءلة 2006) إرساء  اعتمادها عند  ي يجب 
الت  المبادئ  النظام  العديد من  بينها وضوح قواعد  ، من 

ي شدة  
العقوبة. وهذه المبادئ من شأنها  وعواقب المخالفات، وعدالة تطبيق العقوبة، ومبدأ التدرج ف 

المديرين  إدارة  تضمن حسن  مهمة  رقابية  المساءلة كوسيلة  جعل  ي 
ف  تتمثل  عديدة   

 
أهدافا تحقق  أن 

ي  
أداة لخفض السلبية ف   تعتير 

 
لموظفيهم سواء كانت مساءلة أفقية أم عمودية داخل المنظمة. وأيضا

 يجابية تعود بالنفع عىل المنظمة. األداء من أجل التحسي   المستمر فيه وتحقيق نتائج إ

 الشفافية:  .2

اإلجراءات   معرفة  ي 
ف  الجمهور  حق  إل  بالمساءلة  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  ي 

الت  الشفافية  تشي  

ير أحكامها إذا اتبعت العملية   ي الشفافية ضمنا أن المنظمات والمؤسسات تستطيع تير
التنظيمية. وتعت 

ي عمليات   لموظفي   والعاملي   لبي  لضمان أن يكون  المناسبة. كما يشي  إل أنه تم اتخاذ تدا
رأي كاف ف 

أو المؤسسة متاحة بشكل  المتعلقة بالمنظمة  القرار. ونتيجة لذلك، يجب أن تكون المعلومات  صنع 

تكون   أن  ي 
ينبىع  ذلك،  عىل  وعالوة  وتنفيذها.  الخيارات  بهذه  المتأثرين  لألفراد  بسهولة  ومتاحة  ي 

علت 

ة ومفهومة ويمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق وسائل مفهومة. ويشار إل   المعلومات المقدمة كبي 

توافر المعلومات للجمهور، فضال عن الوضوح فيما يتعلق بالقواني   واللوائح والقرارات التنظيمية عىل  

، وقد تضيف   ي صنع القرار التنظيمي وتنفيذ السياسات تقلل من عدم اليقي  
أنها شفافة. إن الشفافية ف 

. إن القواعد والعمليات البسيطة سهلة التطبيق أفضل من تلك قيم ة إل الحد من الفساد بي   الموظفي  

ي تقيد حرية التصف للموظفي   أو تخضع للتفسي   
-Cloete & Auriacombe, 2013, pp. 16)الت 

ح    .(18 ي ) يقي 
ال 2009) الطوح  والمبادئ  األسس  من  الوضوح  مجموعة  بينها  من  الشفافية  تحكم  ي 

ت 

وتمكي     ، الموظفي   لجميع  والمحاسبة  المعلومات  وحق  للعمال،  المعيشية  الكفاءة  وأجور  اإلداري، 

ي معرفة ما يجري  
الموظفي   من اتخاذ القرارات، وكذلك الرقابة من الجميع إل الجميع، وحق اآلخرين ف 

ي المنظمات العامة. 
 ف 

أعضاء الجمعيات العمومية عىل المؤسسات والمنظمات المختلفة، وعىل    وهذه القاعدة تنطبق كذلك

ي حقهم 
 ف 
 
ي والمؤسسات عموما

ي المنظمات والحركات االجتماعية واألهلية ومنظمات المجتمع المدن 
ف 

ي المعرفة وإبداء الرأي وفق ما تم تناوله أعاله. 
 ف 
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 الكفاءة والفعالية:   .3

ي الحوكمة اإلدارية إجراءات إدارية تنتج نتائج تناسب أهداف المجتمع، مع االستفادة إل 
تقتض 

أن  معها  المجتمعية  والمنظمات  للحكومة  ي 
ينبىع  لذلك،  ونتيجة  لها.  المتاحة  الموارد  من  مدى  أقض 

ي    عىلتستفيد  
المشاركة ف  الجميع  الجميع. ويجب عىل  القليلة لصالح  الموارد  تحويل أفضل وجه من 

ي إطار الحوكمة اإلدارية تشمل مفاهيم    الموارد 
إل خدمات من خالل القيام بعملهم بنجاح وكفاءة. وف 

 .Madihlaba, 2011, p)الكفاءة والفعالية أيضا االستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة  

ي تحقيق أهدافها. ومن ناحية أخرى، تقاس تقاس فعالية المنظمات والمؤسسات بمدى  .  (22
نجاحها ف 

الكفاءة بنسبة الناتج إل المدخالت. ونتيجة لهذا، عندما تتجاوز نواتج المنظمات مدخالتها فقد يطلق 

أن  بعض   ها عليها  بعضها  ويعزز  معقد  بشكل  ابطة  مي  ة  نواح كثي  ي 
ف  والفعالية  الكفاءة  وتعتير    ا فعالة. 

(Pollitt, 2003).   من خالل اإلجراءات التشاركية واإلدارة المالية المنضبطة والفعالة، يقوم الموظفون

امج األساسية وتقديم خدمات فعالة. وتوفر األنظمة الشفافة    كفاءةال  أصحاب العالية بتطوير وتنفيذ الير

ة. تم يل المنظمات والالمركزية والمحايدة سياسيا مستوى عاليا من االستجابة لمتطلبات الجمهور المتغي 

ا عىل   الالمركزية والسلطات المفوضة إل التعجيل بصنع القرار والتنفيذ. وتعتمد االستجابة اعتمادا كبي 

، ال   المشاركة العامة واالنفتاح، مما يسمح للمواطني   بنقل متطلباتهم ومحاسبة المسؤولي   المنتخبي  

  .(Andrews, 2008, p. 382) سيما عندما يتعلق األمر بإدارة الموارد والنواتج

 االستجابة:   .4

ب المشاركة تعتير المنظمات والمؤسسات أكي  قدرة عىل فهم مطالب المواطني   والرد عليها بسب

العامة، وضمان توافق أنشطتها مع متطلبات المجتمع. ونتيجة لذلك، فإن االستجابة وتقديم الخدمات  

ي مسألة ما إذا كانت برامج المنظمات والمؤسسات  
ي هذا السياق. وأهمية االستجابة تظهر ف 

متكافئان ف 

ي (OECD, 2013)  معقد وضعت بالتعاون مع المجتمعات المحلية وأنها تستجيب لمطالب المجت 
. تعت 

االستجابة أن المنظمات تسىع إل القيام بعمليات وتوجيهها لخدمة جميع أصحاب المصلحة. يسميها 

البعض خدمة، وهي سمة من سمات معظم منظمات الخدمة العامة. وقد أدرجها برنامج األمم المتحدة 

ي كسمة مهمة من سمات إدارة التنظيم العام، ألن ما يمي   المنظمات العامة مثل التعليم والصحة اإلنما
ن 

تقديم   ضوء  ي 
ف  العام  للمجتمع  العامة  والمتطلبات  االحتياجات  لتلبية  المستمر  سعيها  هو  والنقل 

ي هو صعوبة تحد
الحقيق  التحدي  المجتمع.  احتياجات ومتطلبات  ي تستجيب ألعىل 

الت  يد  الخدمات 

ي أسوأ األحوال، عىل الرغم من كونها 
ي أحسن األحوال، ومضللة ف 

الخدمة. تعريفات الخدمة غامضة ف 
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الخدمة  أن مفهوم  تبي    الحالية  اآلثار  أن  اليومية. غي   ي حياتنا 
ين ومعروفة جدا ف  للكثي  مفهوما شائعا 

القطاع  أنشطة  توسع  إل  البلدان. ويرجع ذلك  ي معظم 
ف  يعد ممكنا  لم  لتشمل جميع    العامة  الخاص 

بدأت  العام  القطاع  أن مؤسسات  ي حي   
ف  االجتماعية.  والرعاية  والتعليم  المتصلة كالصحة  المجاالت 

الهاتف ومزود  كات  اإلدارة وشر مثل  الخاص  القطاع  ي كانت حكرا عىل 
الت  المجاالت  من  العديد  تدخل 

 . (Sampson, 2001)الخدمات 

اتيجية:  .5  الرؤية االستر

والخطة  المستقبل،  توقعات  أساس  عىل  الحارص   لتنظيم  أداة  هو  ي  اتيجر االسي  التخطيط 

اتيجية هي خارطة الطر  ي غضون  االسي 
يق لقيادة المنظمة من اللحظة الراهنة إل حيث تريد أن تكون ف 

اتيجية خطة تنفيذية مقسمة عىل  وري أن تتضمن الخطة االسي  خمس أو عشر سنوات. ولذلك، من الص 

مدى سنوات إعداد الخطة الشاملة، وأن تكون هناك دوافع هامة للمنظمات بشكل عام للقيام بعملية 

اتي  ي ذلك التأكيد عىل مفهوم المنظمة، ومعرفة األفضل، والتفكي  بشكل أكي   التخطيط االسي 
، بما ف  ي جر

ي المستقبل، وتحويل األفكار إل أعمال يمكن تحقيقها
 ف 
 
 The Centre for Development) وضوحا

and Population Activities, 2006).   ي فرصة ممتازة لجمع آراء ورغبات اتيجر يتيح التخطيط االسي 

المصلحة   وأصحاب  المنظمات  من  هم  وغي  والمانحي    والمديرين  والموظفي    والمستفيدين  المنظمة 

ي الواقع،
اتيجية، حت  وإن لم   اآلخرين. وف  فإن اختالف آراء أصحاب المصلحة أثناء عملية وضع االسي 

ي يمكن أن  
اتيجية الت  عية لمثل هذه العملية والنهج التشاركي لتطوير االسي 

يستوعب، يمكن أن يعطي شر

، بل ويمكن أن تشي  إل تغ ة مثل بناء الفريق، وتحسي   التواصل التنظيمي ي  يكون لها أيضا فوائد كبي 
يي  ف 

كاء المنظمات أو المستفيدين منها أو   اتيجية شر ثقافة المنظمة. ويجب أن يتضمن أي تطوير للخطة اسي 

اتيجيا يوحد وجهات نظر القادة والجمهور   زبائنها بطريقة أو بأخرى. وتتطلب الحوكمة اإلدارية هدفا اسي 

التا ية. بحيث يتوافق مع فهم السياق  ي واالجتماعي المعقد بشأن الحكومة والتنمية البشر
ي والثقاف 

ريج 

ي أن تقبل مؤسسات المجتمع والحكومة ذلك مع  
لهذا المنظور ويحدد مثل هذه الرؤية التنموية. وينبىع 

رسم   ي 
ف  الوضوح  تقديم  ومع  ية،  البشر والتنمية  والحوكمة  المجتمعية  للتنمية  النطاق  واسعة  نظرة 

ي االعتبار للقادة الخيارات واختيار األفضل بينها مع أخذ العنارص ال
محلية والدولية الحالية والمستقبلية ف 

والجمهور وصناع السياسات. حيث جميعهم بحاجة إل رؤية طويلة األجل للحكم الفعال والتنمية فضال  

 .(James, 2016) عن فهم ما هو مطلوب
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ام حقوق اإلنسان:  .6  سيادة القانون واحتر

يىعي وسياسات تطبق عىل   ي وتشر
األفراد المحليي   أو المؤسسات أو المجتمع إن وجود إطار قانون 

ي 
العادلة الت  التنظيمية  النظم  القانون. إن  المحىلي عىل قدم المساواة وبإنصاف واتساق يعرف بسيادة 

ورية للحوكمة اإلدارية. كما أنه يستلزم الحفاظ التام عىل حقوق اإلنسان، وال   تطبق بصورة موحدة رص 

و  المجتمع.  ي 
ف  األقليات  بوضوح، ووسائل  سيما حقوق  القانون مسؤوليات محددة  تب عىل سيادة  تي 

ي  
م الدولة بالنظام القانون  ة. ونتيجة لذلك، تلي   ، وإطار لحل المنازعات بطريقة غي  متحي   إلنفاذ القواني  

اإلدارة  لنجاح  األخرى  المهمة  العوامل  ومن  ي حسابها. 
ف  الذين هم  الخاصة  كات  والشر األشخاص  مثل 

إلنسان وحرية التنقل والمشاركة السياسية وحقوق العمال وحرية التعبي  وحرية ضمان حرية حقوق ا

ي الدين اإلسالمي فإن  .  (Cloete & Auriacombe, 2013, p. 18; Hussein, 2005, p. 10)الدين  
وف 

فارس  وبالد  مثل مص  القديمة  الحضارات  ي 
ف  شأنها.  لها  األشخاص  بي    والمساواة  اإلنصاف  مفاهيم 

هذه  الخاصة، كانت  فوائدهم وعيوب  هم  مع  اجتماعية  إل مجموعات  األفراد  تقسيم  تم  وروما، حيث 

وات والفقر والقو  ة والضعف والحرية والعبودية كلها  الفكرة غي  ذات صلة. الجنس واللغة والعرق والي 

ي الثقافات القديمة. ومن ناحية أخرى، قضت العقيدة اإلسالمية عىل التميي    
تستخدم للتميي   بي   الناس ف 

مفهوم  تعريف  ويمكن  الناس.  لجميع  والمساواة  العدالة  مبادئ  قبول  تفرض  قواعد  بسن  الناس  بي   

لألشخاص  منصفة  معاملة  بأنه  والمساواة  اإلنصاف   العدالة  إن  اآلخرين.  ضد  شخص  تفضيل  دون 

ي المؤسسة  
والمساواة هو أحد أهم سمات المنظمة الجيدة ومعرفة كيفية تنفيذ وتعزيز هذه الفكرة ف 

  به يزيد من الرضا لدى الموظفي   
 . (Sharif & Dhiaa Aldeen, 2021, p. 5)دون تحي   هو أمر يعي 

 

 الشمولية والمشاركة العامة:  .7

ي الحياة 
ي يتخذ من خاللها الشخص موقفا نشطا من خالل المشاركة ف 

المشاركة هي العملية الت 

أكي    واختيار  عامة  أهداف  وضع  ي 
ف  المشاركة  وفرصة  لمجتمعه.  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 

أم منظمة  ي 
ف  حاسمة  خيارات  اتخاذ  ي 

ف  الفردية  المشاركة  وتحقيقها.  ها  تجهي   ي 
ف  فعالية  بالغ الطرق  ر 

المستويات داخل   المفتوح والحر عير  التواصل  التنظيمي داخلها من خالل  التواصل  ي زيادة 
األهمية ف 

ي جودة أداء أعىل وتنافسية. ونتيجة لذلك، تعرف المشاركة بأنها حرية الفكر 
المنظمة. كل هذا يساهم ف 

باإلعر  ي تسمح لألفراد 
الت  المؤسسية  القنوات  ي تمارس عير 

الت  ي وضع وتنفيذ  والتعبي  
آرائهم ف  اب عن 

عية عىل عمل الحكومة، ويضمن   ي الشر
ي صنع القرار الذي يضق 

السياسة العامة. ولهم صوت عال ومهم ف 
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الطويل   المدى  عىل  البقاء  عىل  وقدرتها  إن    .(Sharif & Dhiaa Aldeen, 2021, p. 5)استقرارها 

نظما   تنسر   أن  الحكومات  لذلك، يجب عىل  ونتيجة   . المواطني   مبنية عىل مشاركة  اإلدارية  الحوكمة 

المش تكون  وقد  القرار.  صنع  ي 
ف  المواطني    مشاركة  خالل  لتشجيع  من  ة  مباشر غي   أو  ة  مباشر اركة 

ي صنع القرار عن طريق مجموعات أو جمعيات مثل  
. يمكن للمواطني   المشاركة ف  المسؤولي   المنتخبي  

مثل كتابة  أو كأفراد  السياسية،  الحكومية واألحزاب  والمنظمات غي   التجارة  العمالية وغرف  النقابات 

ي بر 
 ,Mavee)امج حوارية إذاعية وتلفزيونية والتصويت  المالحظات إل محرري الصحف، والتحدث ف 

2010, p. 55).  

 

 

  



 

25 

 

ي  .3
ن
 المبحث الثان

ن فيما يتعلق بنظم الحوكمة اإلدارية  ي جماعة اإلخوان المسلمي 
ن
 وصف الواقع ف

 

ي مص عام  
" ف  م عىل يد مؤسسها ومرشدها األول حسن  1928تأسست "جماعة اإلخوان المسلمي  

ي محافظة اإلسماعيلية ثم انتقل مقرها الرئيسي إل محافظة    6البنا ومعه  
أشخاص آمنوا بفكرته وذلك ف 

 القاهرة.  

 

ي بدايتها وفق الدستور المصي الصادر عام  
ف1923تأسست الجماعة ف  ي المادة رقم   م والذي اعي 

ف 

ي التجمع وتكوين الجمعيات، األمر الذي شجع المصيي   عىل إنشاء العديد من   30
منه بحق المصيي   ف 

واالجتماعية،   والثقافية  السياسية  التنشئة  ي 
ف  بدور كبي   ي ساهمت 

الت  األهلية  االجتماعية  المؤسسات 

ي ال
ي هذا الوقت كان القانون المدن 

م والذي لم تكن فيه  1885صادر عام  وخاصة أن القانون المنظم ف 

األحكام  عير  القانون  سلطة  سوى  عليها  تنفيذية  لسلطة  تحتاج  وال  الجمعيات  إشهار  يد  تكّبل   
ٌ
مواد

بدستور   العمل  ة  في  تجميد  استغالل  ي مص 
ف  السلطة  المرحلة حاولت  ي هذه 

  23القضائية فقط، وف 

الجمع1925وأصدرت قانون عام   تقييد اإلخطار عن  السياسية م بشأن  السياسية، لكن األحزاب  يات 

 .
 
ي الجريدة الرسمية ولم يتم تفعيله عمليا

ه ف  ت الحكومة عىل عدم نشر  تصدت له ورفضته وأجير

 

القانون   مثل  القواني    ي 
ف  تعديالت  بمراحل  المصية  الحالة  مرت  والقانون 1938لسنة    17ثم  م 

م الذي رفع من 1945لسنة    49لقانون رقم  م وا1939المنسر  لوزارة الشؤون االجتماعية الصادر عام  

دور السلطات التنفيذية تجاه الجمعيات األهلية وقامت الجماعة حينها بتوفيق أوضاعها بموجبه، وغي   

ي رصاعات 
ي مص منذ عقود حت  اليوم. كما دخلت الجماعة ف 

 المنظمة للعمل األهىلي ف 
ذلك من القواني  

ي مص، وتعرضت للحل
ي العص الملكي بقرار عسكري عام    عديدة مع السلطات ف 

م، 1948أكي  من مرة، ف 

ي 1954ثم عام  
ي مص، وبحكم محكمة القضاء اإلداري كذلك ف 

م بقرار إداري من مجلس قيادة الثورة ف 

ي 2013عام  
ي مص أنها جماعة محظورة تعمل عىل خالف القانون ف 

ت من قبل السلطات ف  م، واعتير

ات حياتها ويتعرض   أعضاءها لالستهداف والمالحقة، ووقع بداخلها خالفات وانشقاقات  الكثي  من في 

تها.  ي بعض محطات مسي 
 ف 
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 لوائح الجماعة ونظمها الداخلية: 

المسلمي    ي كتاب "لوائح وقواني   اإلخوان 
التأسيس إل االنتشار    ورد ف  للكاتب  2009-1930من   "

ي 
 فكان لزاما عىلي الجماعة    : عبده مصطق  دسوف 

عية والقواني   "وانطلقوا للعمل عىل نشر الفكرة وفق الشر

أبريل   ي 
الداخلية ف  م إلشهار الجماعة رسميا أن يكون لها قانون والئحة 1929بعدما تقدمت إل وزارة 

عام   ي 
ف  ثم  ومن  الجمعية  1930عامة،  عليه  وافقت  ي 

والت  المسلمون  لإلخوان  األول  القانون  صدر  م 

ي انعقادها الثالث بتاري    خ أول جمادى األول  ا
م، وكانت 1930سبتمير    24ـه الموافق  1349لعمومية ف 

ي  
ت وفق الظروف والمستجدات الت  هذه أول الئحة تصدر عن جماعة اإلخوان المسلمي   غي  أنها تغي 

ل الجمعية من كانت تطرأ عىل الساحة الداخلية أو الخارجية"، وتكون هذا القانون الداخىلي المنظم لعم

 تمهيد و تسعة أبواب وخاتمة. 

 

:    43جدير بالذكر هنا اإلشارة إل المادة رقم   ي
ي تفيد باآلن 

  - 43مادة  "من الالئحة السابق ذكرها والت 

ء من هذا القانون إال بموافقة ثالثة أرباع مجلس اإلدارة المنعقد  ي
ال يجوز بحال من األحوال تعديل سر

ية بأكي  الجمعية  وقبول  والثالثة    لذلك  الثانية  المواد  تغيي   بحال  يجوز  وال  ين  الحارص  أعضائها  ي 
ثلت 

 ". والسادسة وهللا حسبنا ونعم الوكيل فنعم المول ونعم النصي  

هم بحال من األحوال وهم:  ي حظرت الالئحة تغيت 
 ونذكر هنا هذه المواد الثالث الثر

 

ا   -2مادة  كانت وال للخالفات الدينية وال صلة لها بفريق  هذه الجمعية ال تتعرض للشئون السياسية أي 

ي كل مكان وزمان. 
 معي   فهي لإلسالم والمسلمي   ف 

ي فروع حياتهم االجتماعية والخلقية عىل  -3مادة 
ي إصالح حال المسلمي   ف 

تنحص أغراض الجمعية ف 

 : ي
 التفصيل اآلن 

ي كل مكان ي -أ
كون شعاره طاعة هللا وتهذيب  تقوية رابطة التعارف بينهم وتكوين وسط طاهر منهم ف 

 النفس وتعلم الدين اإلسالمي وتتصل هذه األوساط بعضها ببعض حول المركز العام. 

نشر التعاليم اإلسالمية ومقاومة األمية بتعليم القراءة والكتابة لمن أحب ذلك من اإلخوان  -ب

 والمحافظة عىل القرآن الكريم. 
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ي حدود - ج 
 القانون. الدفاع عن اإلسالم ف 

 نشر الدعاية الصحية بي   طبقات األمة وبخاصة القرويي   منهم. - د

 معالجة األزمات االقتصادية من ناحية وعظية إرشادية. -ـه

ي األمة كالسكر والتخدير والمقامرة والبغاء ونحو ذلك. - و
 عالج اآلفات االجتماعية المتفشية ف 

ية النافعة والقيام بها تشجيع أعمال الخي  كمساعدة الفقراء وتجهي   - ز وعات الخي   المون  ومعونة المشر

 كلما أمكن الجمعية ذلك. 

 

عة    -6مادة   الي   عة تخالف  بي   ة غي  معروف  السي  ا حسن  أن يكون مسلم  المنتسب  العضو  ي 
ط ف  يشي 

اإلسالمية وال تقل سنه عن خمسة عشر سنة وأن يزكيه ثالثة من أعضائها وأن يتعهد بالمحافظة عىل  

 دئ الجمعية والسمع والطاعة لكل ما فيه رفعتها. مبا

 

وع اإلخوان المسلمي   باإلسماعيلية وهو الشيخ حامد  ومع انتقال أحد من وضعوا حجر أساس مشر

ي المحرم  
اخيت وتم افتتاحها ف  ة، قام بتأسيس شعبة شير اخيت بمحافظة البحي  عسكرية إل مدينة شير

مؤسس الجماعة حسن البنا ومعه بعض اإلخوان كذلك،    م وبحضور 1930ـه الموافق يونيو  1349سنة  

اخيت مع  ي شير
واستخدم هنا الشيخ عسكرية نفس الئحة اإلخوان باإلسماعيلية لتأسيس فرع للجمعية ف 

ام الكامل بالئحة   ي بعض البنود الداخلية مع االلي  
ي المقدمة وتعديل طفيف للغاية ف 

بعض التعديالت ف 

 .  المركز الرئيسي

 

تعد " يناير  أجريت  ي 
ف  اإلخوان  والئحة  قانون  عىل  تلك  1351م،  1932يالت  أهم  من  وكان  ـه 

ا للفرع   ا يكون رئيس  ي القانون المعدل أن للمرشد العام لإلخوان المسلمي   أن يختار عنه نائب 
التعديالت ف 

 . ، " )اإلسماعيلية(، وهي أول مرة يذكر فيها لقب المرشد العام لإلخوان المسلمي   ي
 (2012)دسوف 

ي كان يمتلكها الشيخ محب الدين  
كان اإلخوان يصدرون مطبوعاتهم من خالل المطبعة السلفية والت 

بتاري    خ   لإلخوان  العام  الشورى  مجلس  قرر  النفقات  شيد  ولي  أنهم  غي   سنة    2الخطيب،  شوال  من 

سنة    18ـه،  1352 يناير  وكتب  1934من  صحف  طباعة كل  مهمتها  تكن  للطباعة،  كة  شر إنشاء  م، 
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كة مساهمةومطبو  ، وأصدروا لذلك الئحة خاصة عام  عات اإلخوان، وقد وافق المجلس عىل أن تكون شر

 .  4م 1934

 شكل اللوائح: 

ى بتضمينها مواد تتعلق بالشكل واالسم، ونظام العضوية، ونظام   ها كما سي  اتسمت تلك اللوائح وغي 

اكات،   الدرجات، ونظام االشي  ي 
التضعيف ف  أو  ي 

ف  الشعب، وبعض  الي  ي 
المرشد والنواب ف  وصالحيات 

ي 
ي أقرتها تلك اللوائح، أو نظام األسهم ف 

تبة عىل كل منصب أو رتبة من رتب اإلخوان الت  الحقوق المي 

ي أنشأتها اإلخوان وتبعيتها لمكتب إرشاد  
كة المساهمة للطباعة والنشر الت  المؤسسات التابعة مثل الشر

 اإلخوان. 

 

ي العام  
ي عطلة عيد  الجماعة العتماد بعض اللوائح، وكان ذلك  عقد مجلس شورى  انم،  1935وف 

ف 

السبت    األضج يوم  ة من  الفي  ي 
ف  المجلس جلساته  قد 

َ
ع الحجة    11بالقاهرة، وقد  ـه  1353من ذي 

االثني    1935من مارس    16الموافق   الحجة    13م حت  يوم  الموافق  1353من ذي  من مارس   18ـه 

ي تم اعتمادها: م، ومن هذه اللوائح ال1935
 ت 

 الئحة الحج  -

 الئحة الزكاة والصدقات   -

 الئحة فرقة الرحالت   -

 

 غرابة النظر إىل التشكيالت اإلدارية وقيمتها: 

ي ربيع  
 عىل قانونها العام وكذلك الئحته 1935ـه الموافق مايو  1354وف 

ً
م، أجرت الجماعة تعديال

بالنشأة   ر 
 
ذك
ُ
ت  
َّ
مواد العام  القانون  تناول  حيث  المنازعات،  فض  والئحة  األخوات  والئحة  التنفيذية 

ن ما أسماه "قيمة  واألهداف العامة وبعض القيم واألخالق العامة ألعضاء الجماعة، ثم تحدث القانون ع

إشارة الفتة   ي 
اإلدارية"  وف  اإلدارية-التشكيالت  للنظرة  المادة رقم    -تحمل غرابة  النحو    4جاءت  عىل 
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  : : التشكيالت اإلدارية آخر ما يفكر فيه اإلخوان المسلمون وهي عندهم أمر ثانوي، وأهم 4"مادة  التالي

التكوين الروحي وفهم الفكرة وتر  النفوس، فإن األلقاب اإلدارية ال تنتج ما يجب أن يهتموا به  ي 
ها ف  كي  

  
ُ
ه
ُ
ال
َ
ِكن َين

َ
ا َول

َ
ه
ُ
 ِدَماؤ

َ
ُحوُمَها َوال

ُ
اَل هللَا ل

َ
ن َين

َ
. )ل اإليمان الصحيح ولكن االتجاه الروحي الفاضل ينتج كل خي 

( ]الحج:  مر
ُ
َوى ِمنك

ر
ق
َّ
، " [ 37الت ي

 ( 2012)دسوف 

ال اتسم هذا  باألموال كما  االحتفاظ  يتم  أنه  األموال  بند  ي 
ف   
ً
مثال الهامة ومنها  البنود  ببعض  تعديل 

ي أحد البنوك  
ي النظام القديم بأن يتم االحتفاظ به ف 

ي مكان أمي   ال تطاله الربا وكان ف 
الزائدة عن الحاجة ف 

، كما أقر هذا التعديل أن أي جمعية إسالمية توافق عىل ما 
 
ي هذا القانون   من غي  ربا يطاله أيضا

جاء ف 

تعتير دائرة من دوائر اإلخوان المسلمي   ويتم استدعاء رئيسها لحضور اجتماعات مجلس شورى اإلخوان  

ي أساسه وجوهره كما ذكرت  
العام طالما أن الغرض الذي تعمل له كل الجماعات اإلسالمية هو واحد ف 

 من هذا التعديل.  18المادة رقم 

 

ي وضع الئحتها الداخلية   من هذا   20كما أقرت المادة  
التعديل أن لكل دائرة من دوائر اإلخوان الحق ف 

 من قبل أعضائها وتعتير سارية ويتم العمل بموجبها طالما تم اعتمادها.  
 
 بنفسها ويتم إقرارها داخليا

 

وبعض   األقسام  ي تخص 
الت  اللوائح  من  المزيد  إصدار  المرحلة عىل  تلك  ي 

ف  الجماعة  كما حرصت 

 ذلك:   اللجان ومن

 الئحة فرق األخوات المسلمات )ويعي   مكتب اإلرشاد رئيسة هذه الفرق( -

 الئحة التحكيم والمصالحات  -

هذه  - وأشارت   ، المسلمي   لإلخوان  العام  الشورى  ومجلس  اإلرشاد  لمكتب  الداخلية  الالئحة 

ي األ 
عضاء الالئحة عىل سبيل المثال أن مكتب اإلرشاد يرأسه المرشد العام وهو من يختار باف 

ين. وبعد اختيار هؤالء األعضاء   وال يزيدون عىل أربعة وعشر
 
ي عشر عضوا

عىل أال يقلوا عن اثت 

وإبالغ مجلس الشورى لهم وإعالمهم بهذا االختيار فإنه ال يتم تعديل هذا العدد وال إعفاء أحدهم  

وط عضوية هذا  ي شر
المكتب أال    إال بقرار من المكتب ذاته حت  انتهاء مدة عضويتهم. كما ورد ف 

لإلخوان  انتسابه  يكون قد مض  عىل  وأن  ين سنة هجرية،  العضو عن خمس وعشر يقل سن 

وط األخرى، إضافة إل أنه ومع بدء اجتماعات  المسلمي   خمس سنوات عىل األقل، وبعض الشر
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وأمي وكاتم ش،  القرارات،  تنفيذ  لمتابعة   
 
عاما  

 
ومراقبا للمرشد،  أكي   أو   

ً
وكيال يختار    المكتب 

 
نا

 للصندوق. 

ي )األش( -
 الئحة النظام التعاون 

 الالئحة العامة لرهوط جوالة اإلخوان المسلمي    -

 الالئحة العامة لقسم الطالب  -

 الئحة قسم الدواوين والمصالح  -

 الئحة الموظفي   والمستخدمي   بالمركز العام لإلخوان المسلمي     -

عي  -
 الئحة القسم الشر

 الئحة قسم الجامعة األزهرية والمعاهد الدينية  -

 الئحة قسم نشر الدعوة -

 الئحة قسم االتصال بالعالم اإلسالمي والبالد العربية   -

 الئحة قسم العمال  -

ي لإلخوان المسلمي    -
 الئحة المنهاج الثقاف 

 الالئحة الداخلية لقسم الخدمة االجتماعية  -

الئحة قسم األخوات المسلمات، وكانت البداية بهدف تعليم السيدات أمور الدين، وأتت مادة   -

للسيدات، حت  ال   إدارية مستقلة  تكوين هيئات   
 
باتا  

 
منعا ُيمنع  أنه  تؤكد عىل  الالئحة  تلك  ي 

ف 

ي نص الالئحة مادة   يشغلن
أنفسهن بتشكيالت وتسميات ال طائل تحتها وال خي  فيها، كما ورد ف 

 )ز(.  3

 الئحة لجنة التحقيقات.  -

تعرضت الجماعة لعدة انشقاقات، الختالف وجهات النظر بي   األعضاء، وكانت فتنة شباب "

، وكامحمد هي األقوى حيث   العاملي   الجماعة عدد كبي  من اإلخوة  انت األسباب نفصل عن 

ي حماستهم الشديدة، وتعصبهم آلرائهم، واستعجالهم الخطوات، ومن ثم تم انفصالهم 
تتمثل ف 
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ي  
ف  محمد  شباب  جماعة  الحجة    9وتأسيس  ذي  الموافق  1358من  " م. 1940يناير    20ـه 

 ، ي
 ( 2012)دسوف 

 

محمد"؛ حيث لم تكن هناك لجنة للتحقيقات " كان تشكيل هذه اللجنة من نتاج فتنة "شباب  

ي 
ف  قرار   تفصل  وكان  الالئحة،  لوضع  لجنة  تشكيل  العام  المركز  قرر  ولذلك  األمور؛  هذه  مثل 

: "قرر مكتب اإلرشاد العام لإلخوان المسلمي   بجلسته المنعقدة بتاري    خ   محرم 20المكتب كالتالي

اير  28ـه  1359سنة   با1940فير التحقيقات  لجنة  تكوين  المسلمي   م  لإلخوان  العام  لمركز 

، وحسي   بدر، وصالح 
ات األساتذة: عبد المنعم فرج الصدة، وعمر التلمسان  بالقاهرة من حص 

المحرم سنة 29وقد تقدمت اللجنة بهذه الالئحة، وأقرها المكتب بجلسته بتاري    خ    عشماوى. 

،  م. 1940مارس 8ـه 1359 ي
 (2012)دسوف 

العام  و  ي 
فإنه وف  السابق  المرجع  نفس  األساسي  1944وفق  النظام  تعديالت جوهرية عىل  إجراء  تم  م 

العام   ي 
ف  ذلك  وأعقب  الجماعة،  اإلدارية  1945ولوائح  المكاتب  تنظيم  الئحة  عىل  التعديل  إصدار  م 

ي المرجع:  
 الفرعية، وجاء ف 

 

م  1935لقانون األساسي لهم الذي صدر عام  قام اإلخوان بتعديل ا   يقول األستاذ جمعة أمي   عبدالعزيز: "

بقانون جديد يناسب ويواكب التنظيمات واألقسام الجديدة، كما صدرت مجموعة من اللوائح الجديدة 

ا بالمالحظة وهو أن اإلخوان أبقوا عىل الالئحة   ا جدير  تنظم عمل األقسام المختلفة، عىل أن هناك أمر 

ي 
ف  قانون    الصادرة  ي 1935ظل 

ف  سارية  قانون    م  ي 1944ظل 
الت  اإلرشاد    م،  مكتب  عمل  تنظم  كانت 

إنفاذ  أنها  الالئحة كان يتحدث عن  ر 
ر
للمناطق، كما أن صد والمناطق، وذلك رغم وجود الئحة جديدة 

م وكان به تلك المادة، ومع تغي  القانون 1935من القانون األساسي لإلخوان، والذي صدر عام    20للمادة  

 لم يعد لتلك المادة أثر. 

ولعل صدور القانون الجديد قبل صدور لوائح المناطق والشعب هو الذي جعل اإلخوان يقررون استمرار 

شيان تلك الالئحة، فلما صدرت تلك اللوائح أصبحت الالئحة القديمة كأن لم تكن حيث جرى العمل 

لسابق حت  ولو لم ينص  بالنسبة للقواني   واللوائح أن الالحق يلىع  السابق منها إذا كان الالحق بنفس قوة ا

 عىل ذلك. 
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ي 
م إال  1944ـه /  1363  ومن الجدير بالذكر أن هذه اللوائح صدرت كمجموعة واحدة عن المركز العام ف 

ة وهي  ة األول الصادرة عن   الالئحة األخي  ي النشر
ي صدرت ف 

الئحة تنظيم المكاتب اإلدارية الفرعية والت 

ولقد تنوعت وتعددت هذه الالئحة حيث اشتملت عىل الالئحة العامة  .  م.أ ـه1945المركز العام سنة  

 ". والقانون األساسي للجماعة، كما اشتملت عىل لوائح األقسام الموجودة بالجماعة 

ي كانت تتحدث عن أن التشكيالت اإلدارية هي آخر ما يفكر فيه   ولدي هنا مالحظة
أن المادة الت 

السابقة مع الحفاظ عىل  التخفيف من حدة الصياغة  ثانوي، تم  أمر  المسلمي   وأنها عندهم  اإلخوان 

السابقة،  المرحلة  من  أكي   األقل  عىل  باإلدارة  االهتمام  من  مزيدا  يفيد  بما  ولكن  للمادة  العامة  الروح 

: "و  : التشكيالت اإلدارية ليست مقصودة لإلخوان المسلمي   لذاتها؛  4مادة    جاءت المادة عىل النحو التالي

،  بل لتكون وسيلة إل تنظيم جهود اإلخوان وحسن توجيهها، وأهم ما يجب أن يهتم به التكوين الروحي 

ي 
ها ف   الصحيح، ولكن االتجاه الروحي   النفوس؛ فإن األلقاب اإلدارية ال تنتج اإليمان  وفهم الفكرة، وتركي  

( ]الحج:   مر
ُ
َوى ِمنك

ر
ق
َّ
 الت
ُ
ه
ُ
ال
َ
ِكن َين

َ
ا َول

َ
ه
ُ
 ِدَماؤ

َ
ُحوُمَها َوال

ُ
اَل هللَا ل

َ
ن َين

َ
: )ل ، "  [. 37الفاضل ينتج كل خي  ي

)دسوف 

2012 ) 

 

ي العام  
مة عىل قانون النظام م أقرت الجمعية العمومية لإلخوان المسلمي   تعديالت مه1945وف 

بتاري    خ   وذلك  الجمعية،  وليس  الهيئة  اسم  الموافق  1364من شوال    2األساسي مستخدمة  من    8ـه 

يوليو  1945سبتمير   ي 
ف  المصية  المملكة  إصدار  بسبب  ذلك  وكان  لتنظيم 1945م،  جديد  لقانون  م 

ية والمؤسسات االجتماعية وهو القانون رقم   وقامت بوضع تعريف م،  1945لسنة    49الجمعيات الخي 

ي نظامها  
 عىل عكس ما تناولته ف 

 
 وخارجيا

 
ي تماست مع السياسة داخليا

أوسع لعمل الجماعة وأغراضها الت 

ي المادة 
، فجاء ف  :   2التأسيسي  ما يىلي

ي "
 الغاية والوسيلة: الباب الثان 

"    -2مادة    المسلمون  ي  اإلخوان 
الثر األغراض  لتحقيق  تعمل  جامعة  إسالمية  أجلها  هيئة  من  جاء 

 : اإلسالم الحنيف ومنها 

 : حا دقيقا يوضحها ويردها    الغرض العلمي ح دعوة القرآن الكريم شر ل فطرتها وشمولها ويعرضها  إوهو شر

 ،عرضا يوافق روح العص ويرد عنها األباطيل والشبهات 
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العمىلي  القرآنية    : الغرض  المبادئ  هذه  اإلسالمية عىل  واألمم  المصية  األمة  أثرها وهو جمع  وتجديد 

اإلسالمية   الفرق  بي    النظر  وتقريب جهات  قرآنية حقا  أمة  تكون  أبنائها حت   نفوس  ي 
ف  البالغ  الكريم 

 ،المختلفة

وة القومية وحمايتها وتحريرها والعمل عىل رفع مستوي المعيشة   : الغرض االقتصادي وهو تنمية الي 

وضمان تكافؤ الفرص    ،مي   االجتماعي لكل مواطنوتحقيق العدالة االجتماعية بي   األفراد والطبقات والتأ 

 ، للجميع

ي  ي الخدمة االجتماعية الشعبية ومكافحة الجهل والمرض   : الغرض االجتماعي الخت 
وهو المساهمة ف 

 ، والفقر والرذيلة وتشجيع أعمال الير والخي  النافعة

ي القومي 
جميعا والوطن اإلسالمي بكل   وهو العمل عىل تحرير وادي النيل والبالد العربية  : والغرض الوطثن

ي كل مكان عىل الوصول إل حقها وتأييد    نأجزائه من كل سلطا
ي ومساعدة األقليات اإلسالمية ف  أجنتر

ا حثيثا ومنارصة التعاون العالمي منارصة  الوحدة العربية تأييدا كامال والسي  إل الجامعة اإلسالمية سي 

الحريات   تصون  فاضلة  عليا  مثل  ي ظل 
ف  الضعيف حت   صادقة  القوي  معها  ويأخذ  الحقوق  وتحفظ 

ي 
ي الداخل وتبلغها ف 

ي تنفذ أحكام اإلسالم وتعاليمه عمليا وتحرسها ف 
ينهض وإقامة الدولة الصالحة الت 

 ، الخارج 

ي  
: اوالغرض اإلنسانن ي بناء السالم العالمي والحضارة اإلنسانية عىل أساس جديد   لعالمي

وهو المشاركة ف 

ي تعلن اإلخوة وترسم الطريق العمىلي للوصول 
من تآزر المادة والروح بتقديم مبادئ اإلسالم العالمية الت 

، ." ناضلةم ل حياة روحية إإليها للعالم المتعطش  ي
 ( 2012)دسوف 

  

ي  
سنة    12وف  الموافق  1367رجب  لإلخوان 1948مايو    21ـه  العمومية  الجمعية  قامت  م، 

ي التعديل  
ي وردت ف 

المسلمي   بإجراء تعديل عىل النظام األساسي للجماعة، حافظ عىل نفس الروح الت 

للعام   مادة  1945السابق  ي 
الثان  الباب  ي 

ف  ي األغراض وبشكل رصي    ح 
و  2م، وأضافت ف  الدولة   -"  قيام 

ي 
ي   الصالحة الت 

ا، وتحرسها ف  ي   تنفذ أحكام اإلسالم وتعاليمه عملي 
، ".  الخارج   الداخل وتبلغها ف  ي

)دسوف 

2012 ) 
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 إياها بمجلس الشورى  
 
ثم عاود هذا التعديل الحديث عن الهيئة التأسيسية وهذا المرة واصفا

لمرشد العام هو الرئيس األعىل للهيئة ويرأس مكتب إرشادها وهيئتها التأسيسية  العام، وحافظ عىل كون ا

. كما حدد هذا التعديل كسابقه عدد أعضاء مكتب اإلرشاد ب   
 
 ولكنه أضاف هنا أن يكون    12معا

 
عضوا

 تسعة منهم من إخوان القاهرة والثالثة الباقون من بي   إخوان األقاليم. 

 

ي  
ن
: 1948إصدار األمر العسكري ف ن  م بحل جماعة اإلخوان المسلمي 

م وذلك 1948لسنة    63ثم توالت التعديالت والنظم وبخاصة بعد صدور األمر العسكري رقم   

األربعاء   الموافق  1368صفر    7يوم  بحل 1948ديسمير    8ـه  حينها  المصية  السلطات  قبل  من  م 

 إل مرسوم إعالن األحكا
 
ي  الجماعة، وأعلنت أن القرار صدر استنادا

م وعىل  1948مايو    31م العرفية ف 

ي 1923لسنة    15القانون رقم  
م الخاص بنظام األحكام العرفية والقواني   المعدلة له، ثم أعقب ذلك ف 

ي  
 ف 
 
ة وتحديدا اير    12بدايات العام التالي مباشر م اغتيال مؤسس الجماعة ومرشدها األول حسن  1949فير

 بإلغاء قرار الحل، البنا أمام جمعية الشبان المسلمي   بالقاهر 
 
ة، وكان قد رفع قضية قبل اغتياله مطالبا

ي أكتوبر  
وبعد اغتياله استكملت بعض القيادات متابعة مسار القضية إل أن تم صدور قرار من المحكمة ف 

. 1951من عام  ، م بإلغاء قرار الحل وعودة اإلخوان المسلمي   ي
 (2012)دسوف 

 

ي آلية منح السلطة  
وبعد عودة جمعية اإلخوان للعمل بحكم المحكمة، وقعت بعض اإلشكاالت ف 

ي 
ت التعديالت التالية ف  ، وهنا تمي   ي واختيار مرشد للجماعة إل أن تم اختيار المستشار حسن الهضيتر

ي حددتها بأرب  ع
ة المرشد العام والت  سنوات وكذلك   النظام األساسي والالئحة الداخلية بتحديد أكير لفي 

لمجلس الشورى العام ولمجالس شورى المحافظات والمكاتب اإلدارية، كما حددت أعضاء المجالس  

ي  
والمكاتب وتوزي    ع األعداد عىل المحافظات بإعطاء النسبة األكير للقاهرة كالنظام العام ثم الالئحة الت 

ي 
 م.  1951نوفمير  2رأى وضعها مكتب اإلرشاد ف 

ماعة حسن البنا، وقد سبق ذلك استهداف الجماعة وإصدار أمر عسكري وبعد وفاة مؤسس الج 

ي الالئحة الداخلية، لكن بدا 
ي النظام األساسي وف 

بحل الجمعية وفروعها وشعبها، توالت التعديالت ف 

ة عن احتماليات غياب المرشد أو أعضاء المكتب أو أعضاء المجالس   عليها التحفظ ووضع فرضيات كثي 

ي إش
ي هي أحد أعمدة الشورية، ف 

ي النظام تتعلق بعملية منح السلطة والت 
ارة واضحة إل وجود إشكاالت ف 

نظم الحوكمة الحديثة، وتم التوجه إل وضع مواد الئحية متحفظة ربما تناسب مرحلة استهداف تمر 
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واستمرار   والتواصل  االتصال  قدرتها عىل  أو تضعف  أعضائها،  اجتماع  عمليات  تعيق  قد  الجماعة  بها 

ات السابقة.  ي العمل بشكل مستقر مثل الفي 
 هيئاتها ف 

 

 لوائح ما بعد مرحلة الرئيس الراحل جمال عبد النارص: 

 
 
ة مع حركة الضباط األحراء ومجلس قيادة الثورة الذي أصدر قرارا ي إشكاليات كبي 

دخلت الجماعة ف 

 بحل اإلخوان واعتبار أنه يشي عليها ما يشي عىل األحزاب الس
 
ي  إداريا

جمادى    9ياسية من حل، وذلك ف 

الموافق  1373األول   وأمولها  1954يناير    14ـه  مقراتها  واستهداف  اإلخوان  اعتقال  بعدها  وتم  م، 

ة حكم الرئيس المصي الراحل جمال عبد النارص، وظلت لوائح الجماعة ونظمها منذ   وأعضائها طوال في 

ي  
الحي   بدون تطوير إل أن صدرت الئحة مؤقتة ف  الموافق  1398جمادى اآلخرة    3ذلك  مايو    10ـه 

ة    -كان اإلخوان قد عملوا عىل إعدادها داخل السجون  –م  1978 ة وجي  
واعتمدها المرشد العام بعد في 

ي عهد الرئيس المصي الراحل أنور السادات. 
 من خروج اإلخوان من السجون ف 

 

تتغي  خاص" لم  ثابتة  اللوائح ظلت  ي 
ف  المواد  من  والغاية، وعمل  وان كانت كثي   والمبادئ  األهداف  ة 

ه كعالقة  ة كطبيعة مكتب االرشاد ومجلس الشورى وغي  األقسام، وما تم التغيي  فيه هو الشئون المتغي 

ي الدول المختلفة. 
،  " اإلخوان ف  ي

 ( 2012)دسوف 

 

ي   
م واعتمادها  1982يوليو    29ـه الموافق  1402شوال    9ثم تم وضع الئحة ونظام عام لإلخوان ف 

اعتمدها   ي 
الت  المؤقتة  الالئحة  ووفق  العام  هذا  ي 

ف  لإلخوان  العالمي  الشورى  مجلس  اجتماع  بناء عىل 

ي وقت سابق من عام  
ي 1978المرشد العام ف 

 األقطار  م، وتناولت بعض التعديالت بالحديث عن اإلخوان ف 

ي كل البلدان، وبأن المرشد العام له أن يدعو 
العالمية وعالقتها بالجماعة باعتبار الجماعة وحدة واحدة ف 

ي األقطار األخرى لالجتماع وقتما اقتضت الحاجة، وتم ذكر بأن الحد األدن   
المراقبي   العامي   لإلخوان ف 

ي ترشيح المرشد ألنه المرشد العالمي  سنة، ويتم أخذ رأي األ  40لسن المرشح للمرشد العام هو  
قطار ف 

وط أدق الجتماع أغلبية مجلس الشورى وبخاصة عند اختيار مرشد عام، وبأنه   للجماعة، وتم تحديد شر

نظام   الالئحة  أعىل، ووضعت  وله صالحيات  المختلفة  األقطار  من  تكوينه  يتم  عالمي  مجلس شورى 

ي هذا 
 الوقت وبي   قيادة األقطار.   التعامل بي   ما أسمته القيادة العامة ف 
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  ،
 
ومصيا  

 
وعربيا  

 
عالميا الحوكمة  ومدخل  مفهوم  انتشاء  وبدء   ، ي

الماض  القرن  تسعينات  ومع 

ي  
 ف 
 
بدراسة العالمي  م، قام مجلس الشورى  1994من مارس    28ـه الموافق  1414من شوال    16وتحديدا

ي ضم
حات، وأقر التعديالت الجديدة الت  م إليه من مقي 

ِّ
د
ُ
(، العالمية لإلخوان  نها النظام العام )الالئحةما ق

  ،
ً
أرب  ع وخمسون مادة أبواب  بداخلها وأصدرها متضمنة  . ورفعت هذه الالئحة مدة عمل المرشد  ستة 

سنوات، وأضافت أنه يحتفظ بعضويته بعد انتهاء واليته بعضوية مجلس الشورى العالمي    6العام إل  

 سنوات.  4دة عمل مكتب اإلرشاد العام ب  مدى الحياة، بينما حددت نفس الالئحة م

 

ي   
ف  واعتمادها  تطويرها  تم  قد  فإنه  ي مص 

ف  لإلخوان  العامة  الالئحة  تطور  تتبع  من  يظهر  كما 

ي  1990
م ثم إضافة مادة تتعلق بتعذر عمل مكتب اإلرشاد واحتمالية تفويض مهامه  2009م ثم تعديلها ف 

ورة تحديد آلية ذلك، وو  فق ما يذكره كتاب لوائح وقواني   اإلخوان المسلمي    لمجلس الشورى مع رص 

ي مص  
من التأسيس إل االنتشار، فإن المرشد العام هو المرشد العام لمكتب اإلرشاد ولمجلس الشورى ف 

( ومجلس الشورى   ي رئاسة مكتب اإلرشاد العام )العالمي
ء نفسه ف  ي

ويرأس اجتماعاتهما، كما يفعل السر

ي هذا ت
( وف   بي   السلطة التنفيذية  العام )العالمي

ً
ي السلطات. كما أن الالئحة تفرض تداخال

داخل كذلك ف 

ي دمج المحافظات )المكاتب اإلدارية( أو  
ي مص الحق ف 

ي الجماعة بإعطاء مكتب اإلرشاد ف 
يعية ف  والتشر

ي تحديد عدد 
تقسيم المحافظة الواحدة ألكي  من مكتب إداري. وكذلك تعطي الحق لمكتب اإلرشاد ف 

ي كل محافظة  مجلس  
مس عدد مجلس الشورى ف 

ُ
ي تعيي   خ

الشورى بكل محافظة، بل وتعطيه الحق ف 

السلطات   بي    فصل  عدم  هذا  ي 
وف  تنفيذية كذلك،  سلطة  هو  الذي  اإلداري  مكتبها  مع  التشاور  بعد 

ي تضارب المصالح. وتفتقد اللوائح المعدلة الحالية إل أي حس  
ي آليات منح السلطة وكذلك ف 

وإشكالية ف 

 للرقابة المالية أو اإلدارية. 
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ي مص 
ن
 ، فهو يتكون بشكل رئيس من: ورابطتها بالخارج وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للجماعة ف

 

الجهة 

يعية   التشر

الجهة  مالحظات 

 التنفيذية 

 مالحظات 

مجلس 

شورى  

القطر 

 المصي 

يطلق عليه الشورى العام 

ي تداخل مع 
 ف 
 
تجاوزا

 المسم العالمي 

مكتب  

 اإلرشاد 

ي مص،   
الجهة اإلدارية العليا للجماعة ف 

 والمنطق تسميته 

 المكتب التنفيذي لمص  

مجلس 

شورى  

 المحافظة 

يعية التابعة  الجهة التشر

 لكل مكتب إداري 

المكتب  

 اإلداري  

هناك مكاتب إدارية بعدد محافظات 

مص، ومضاف عليها عدد مكاتب أكير  

مكتب حيث هناك محافظات بها أكي  من 

 إداري كالقاهرة والدقهلية 

مجلس 

شورى  

 المنطقة  

يعية التابعة  الجهة التشر

لكل منطقة )دائرة( داخل  

 مكتب إداري 

مجلس 

 المنطقة  

ي 
الجهة اإلدارية التابعة للمكتب اإلداري ف 

محافظة ما، وتضم بداخلها مجموعة 

َعب
ُ
 ش

مجلس 

شورى  

 الشعبة 

يعية داخل   الجهة التشر

أصغر وحدة إدارية  

 بالجماعة 

مجلس 

عبة 
ُ
 الش

وهو المجلس الذي يدير أصغر وحدة  

ي الجماعة تتبع منطقة
 إدارية ف 

األقسام    

واللجان 

 الفنية 

يتبع مكتب اإلرشاد مجموعة من األقسام 

الفنية، ويتبع كل مكتب إداري مجموعة 

من اللجان الفنية التابعة لتلك األقسام، 

بية، الطالب،  األشبال، مثل: األخوات، الي 

، السياسية، اإلعالمية،   العمال، المهنيي  

هم   نشر الدعوة، وغي 

مجلس 

شورى  

 الرابطة 

مجلس شورى رابطة  

اإلخوان المسلمي   

المصيي   خارج مص، 

المكتب  

التنفيذي  

 للرابطة  

هو أعىل هيئة إدارية لإلخوان المسلمي    

يي   خارج مص وهو يدير كيان  المص 

ي مص  
تنظيمي يتبع مكتب اإلرشاد ف 
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ي   3ويشاركوا ب  
أعضاء ف 

عضوية مجلس شورى  

 القطر المصي

تحت اسم: رابطة اإلخوان المسلمي    

ي الخارج يضم مجموعة أقطار 
المصيي   ف 

محددة وليس كل المصيي   اإلخوان حول 

 العالم 

مجلس 

شورى  

 القطر 

يعية   هو الهيئة التشر

لتكوين اإلخوان المسلمي    

ر 
ر
ط
ُ
ي ق
خارج  المصيي   ف 

 مص

المكتب  

التنفيذي  

ر ما 
ر
ط
ُ
 لق

هو الهيئة اإلدارية العليا لإلخوان 

ر خارج مص
ر
ط
ُ
ي ق
 المسلمي   المصيي   ف 

األقسام    

واللجان 

 الفنية 

يتبع مكتب الرابطة مجموعة من األقسام 

ر مجموعة من 
ر
ط
ُ
الفنية، ويتبع كل ق

اللجان الفنية التابعة لتلك األقسام، مثل: 

بية، الطالب، األشبال،   األخوات، الي 

، السياسية، اإلعالمية،   العمال، المهنيي  

هم   نشر الدعوة، وغي 

 

ن من العضوية:  ي اإلخوان يشت  إىل نوعي 
ن
 وفيما يتعلق برتب العضوية، فالواقع الحاىلي ف

(: المحب / المؤيد   -1  عضوية ما قبل االنتساب الرسمي وتنقسم لمرحلتي   )رتبتي  

عضوية ما بعد التصعيد واالنتساب الرسمي وتنقسم إل ثالث مراحل: المنتسب / المنتظم /   -2

 العامل  
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 المبحث الثالث .4

 تحليل األدوات المستخدمة 

 

 الوثائق المرجعية:  4.1

ي تم  
ي اللوائح الت 

ي المبحث السابق، يتبي   لنا أن جماعة اإلخوان المسلمي   حرصت  بالنظر ف 
تناولها ف 

ي 
ي مركزها أو ف 

ي تنظم من خاللها عملها سواء ف 
ومنذ نشأتها أن تكون لها مجموعة من اللوائح والنظم الت 

 فروعها، وسواء لتشكيالتها اإلدارية والشورية أو ألقسامها ولجانها. 

 

، تناولت اللوائح الحديث عن اال  سم، وأهداف التكوين، والقيم، ومنظومة األخالق، والنظام المالي

والتشكيالت اإلدارية، وغي  ذلك من األمور الالئحية إال أن أغلبها غلب عليه الطابع البسيط من حيث 

 الصياغات الوعظية أكي  منها الصياغات القانونية واإلدارية. 

 

وبخ رقابية   
 
نظما تتضمن  لم  والنظم  اللوائح  مجلس تلك  مهام  وحت   المالية،  الجوانب  عىل  اصة 

يىعي مستمد   ي الجماعة تحدثت تلك اللوائح عن أن له دور تشر
الشورى العام وهو أعىل مجلس شورّي ف 

ي تحدثت عن استقاللية مكتب اإلرشاد 
من كونه تول هذه المهمة عن مكتب اإلرشاد كذلك، والمواد الت 

  مما تحدثت عن استقاللية مجلس الشورى العام نفسه. وحت  قيامه بدور مجلس الشورى العام أكي  

 

كما أن هناك تداخل بي   الهيئات وبخاصة التنفيذية والشورية حيث يرأس المرشد العام وهو رئيس 

ي الجماعة -مكتب اإلرشاد  
اجتماعات المكتب وكذلك اجتماعات مجلس الشورى    -أعىل سلطة تنفيذية ف 

ي هذا تداخل بي    
يعية، ويضعف قيم ومبادئ المسائلة والشفافية،  العام وف  السلطات التنفيذية والتشر

ي ظهور إشكاليات منها تضارب المصالح والتداخل بي   السلطات وعدم الفصل بينهم. 
 ويتسبب ف 
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ي اللوائح 
كما أظهرت اللوائح عدم االهتمام بالنظم اإلدارية من حيث األولوية حيث أتت مادة كاملة ف 

م تشي  إل أن التشكيالت اإلدارية هي آخر ما يفكر فيه اإلخوان المسلمون 1944ت عام  ما قبل تعديال 

م لتخفف هذه الحدة فقط بينما أبقت عىل الروح 1944وهي عندهم أمر ثانوي، ثم جاءت تعديالت  

 وأنظمتها الم
 
ي النفوس مع الوقت والممارسات بأنه اإلدارة عموما

ختلفة  العامة للمادة، األمر الذي يرسخ ف 

الروحية حيث  الجوانب  بينما األهم هي  الجماعة  ي فكر 
الثانوية ف  عىل وجه الخصوص هي من األمور 

ي نفوس  
ي ف 
ي ضمت 

األلقاب اإلدارية ال تنتج اإليمان الصحيح كما قالت المادة، وهذا يظل عنص تخويق 

ي تفهم غياب تطور النظم  األعضاء من هذا األمر الثانوي المخيف الذي قد يص  بإيمان الفرد، ومن هنا يأ 
ن 

ي  
ف  أكدت  ي 

الت  المسلمات  األخوات  ي الئحة قسم 
ف  الجماعة بشكل عام. وتكرر ظهور ذلك  ي 

ف  اإلدارية 

ة ذلك من االنشغال   3المادة    تكوين هيئات إدارية مستقلة للسيدات معتير
 
 باتا

 
)ز( عىل أنه يمنع منعا

ي  
ي هذا الوقت مع بتسميات وتشكيالت ال طائل تحتها وال خي  فيها، وف 

هذا إشارة إل تعامل القيادة ف 

ي حيالها.   اإلدارة ومفاهيمها والتصور السلتر

 

ي صاحبت بدايات الجماعة  
هناك مالحظة أخرى تتعلق بالعمر، حيث اتسمت اللوائح القديمة الت 

ي اللوائح أن العضو العا
ة مرشدها األول ومؤسسها حسن البنا بإعطاء فرصة للشباب حيث ورد ف  مل في 

ي الشعب اإلخوانية ال يقل عمره عن  
 حيث    18ف 

 
ي الجماعة حاليا

 لما يحدث ف 
 
عام وهو سن مبكر جدا

ي سن  
 الحصول عىل عضو عامل ف 

 
عام وكذلك أال يقل عمر عضو مجلس إدارة الشعبة    18يصعب تماما

 وهو عمر متقدم كذلك، كما ذكرت تلك اللوائح أن عمر عضو مكتب اإلرشاد    21عن  
 
هو أعىل  و -عاما

ي الجماعة كذلك عىل مدار ما ال يقل   25عن    -سلطة تنفيذية بالجماعة
سنة وهذا ما ال يمكن مالحظته ف 

 مضت وحت  اليوم.   50عن 
 
 عاما

 

ي المادة رقم  
من الئحة العاملي   والمستخدمي   بالمركز العام لإلخوان المسلمي   أنها    16وُيالحظ ف 

ي  
، حيث تقر المادة:  تمس حق من حقوق اإلنسان وهو الحق ف  ي

ي   : هذه الالئحة هي 16مادة    "التقاض 
  الت 

والمستخدمي     والموظفي    قانونية  المسلمي   كشخصية  اإلخوان  بي    والقضائية  المالية  العالقة  تنظم 

ي 
، ويغت  توقيع الموظف أو المستخدم عىل صورة هذه يخدمة هذا الشخص المعنو   الذين يعملون ف 

ي الالئحة عن التعاقد بي   الطر 
، وأحكامها وأحكام مكتب اإلرشاد ليست محال للمراجعة أو التقاض  بل    في  

، " ملزمة مانعة.  هي  ي
  (2012)دسوف 
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ي العام  
 من 1945وباالنتقال إل قرارات تعديل النظام األساسي ف 

ً
ي يبدو أنها صاحبت تعديال

م والت 

ي  
م الخاص بتنظيم  1945لسنة    49قانون العمل األهىلي وهو القانون رقم  قبل الدولة المصية آنذاك ف 

ية  ع للوجوه الخي  ية والمؤسسات االجتماعية والتير ، والذي أصدره الملك فاروق األول  5الجمعيات الخي 

، أقرت الجمعية العمومية للجماعة تعديالت منها وصف الجمعية بالهيئة وبأنها هيئة  -ملك مص آنذاك-

ي ذكر العمل إسالمية  
ي تبي   منها التماس مع العمل السياسي بوضوح ف 

جامعة وعددت أغراض عملها والت 

ي    والوطن اإلسالمي بكل أجزائه من كل سلطان أجنتر
 
عىل تحرير دول وادي النيل والبالد العربية جميعا

، كما تماست مع الجوانب ا  القتصادية عىل خالف تأكيدها عند التأسيس بعدم ممارستها للعمل السياسي

وة القومية وحمايتها وتحريرها والعمل عىل رفع مستوي المعيشة وتحقيق  بذكر غرض وهو تنمية الي 

،  وضمان تكافؤ الفرص للجميع  ،العدالة االجتماعية بي   األفراد والطبقات والتأمي   االجتماعي لكل مواطن

 من أغراض األحزاب السياسية. 
 
 والذي يبدو عليه غرضا

 

ا التعديل التأكيد عىل أن دورة عمل المرشد العام هي مدى حياته، وبأنه يجب أن يكون  كما تناول هذ

ي هذا التعديل وتم إفراد مادة كاملة  
 ف 
 
ا ي تم اإلتيان عىل ذكرها كثي 

من بي   أعضاء الهيئة التأسيسية، والت 

ي تخ  100لها ولتعريفها وتم تحديد أعضائها بالعدد  
تار المرشد حيث  إل صدور هذا التعديل، وهي الت 

وصفها   وتم  التعديل  هذا  قبل  العام  الشورى  لمجلس  ي كانت 
الت  الصالحية  تلك  عن  الحديث  اختق  

قبل هذا   اللوائح  ي 
ف  العام  الشورى  لمجلس  السابق  الوصف  اإلرشاد وهو  لمكتب  العمومية  بالجمعية 

اح ا  لمرشد العام وموافقة واعتماد  التعديل. كما أشارت الالئحة إل إمكانية إضافة أعضاء جدد إليها باقي 

الهيئة   من  الصفة  عنهم هذه  تسقط  لمن  مواصفات  للقبول وكذلك  مواصفات  الهيئة ووضعت  تلك 

 التأسيسية. 

 

كما أن  هذا التعديل للنظام األساسي لإلخوان المسلمي   عىل ذكر وظيفة مراجع الحسابات، وأشارت 

ي تقوم بتعيي   متخصص لها من بينهم وليس من أعضاء  الالئحة إل أنها وظيفة تابعة للهيئة التأسيسية  
الت 

ي هذا االجتماع  
ي المحرم من كل عام، وتقوم ف 

ي اجتماعها ف 
 ف 
 
 سنويا

 
 ماليا

 
مكتب اإلرشاد، وتتلق  منه تقريرا
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بتحديد مراقب الحسابات للعام الجديد، وكان هذا متطلب من متطلبات القانون الجديد للدولة المصية  

ي تحديده لن
 ظام المراقبة المالية للمؤسسات االجتماعية. ف 

 

ي العام  
م التأكيد عىل فكرة أن الهيئة اتسعت رقعتها وأعضائها  1948واستكمل التعديل الذي تم ف 

مَّ بدت الفلسفة من بعض التعديالت وهي محاولة اإلبقاء عىل زمام األمور واإلدارة العليا  
َ
ومناطقها ومن ث

ي يد فريق بعينه تم تسميت
ي هي نفسها مجلس الشورى العام ولكن تم تحديد ف 

ه بالهيئة التأسيسية والت 

ي تختار المرشد العام وتوافق عىل أعضاء مكتب اإلرشاد  
أعضائها المائة من قبل المرشد العام وهي الت 

 
 
من بي   أعضائها، وكذلك مراجع الحسابات الذي تختاره هي ومن بي   أعضائها عىل أال يكون فقط عضوا

، تسعة منهم من إخوان القاهرة و الثالثة الباقون   12تب، ثم حدد التعديل أن أعضاء المكتب  بالمك 
 
عضوا

ي إدارة الجماعة إلخوان القاهرة آنذاك، مع رفع  
ي رغبة واضحة إلعطاء األولوية ف 

من إخوان األقاليم ف 

. وانتهت تلك المرحلة وتعديالتها بالئ   30سنة عضوية المكتب إل   ي تم  1951حة  سنة بحد أدن 
م الت 

وضعها بعد اغتيال المؤسس بسنوات قليلة وعودة الجماعة للعمل مرة ثانية بعد صدور حكم لها بإلغاء  

 القرار العسكري الصادر بحلها. 

 

ي عهد 
ي اتخذت البعد العالمي بعد خروج اإلخوان من السجن ف 

 والت 
 
وبالنظر إل اللوائح الصادرة الحقا

ي  الرئيس الراحل أنور الساد 
ي  1978ات، حيث صدرت الئحة مؤقتة ف 

، ثم تعديل 1982م، ثم تعديل ف 

العام   ي 
ف  ومجلس  1994آخر  العام  والمرشد  المسلمي    لإلخوان  العالمي  الجانب  تناولوا  وجميعهم  م 

العام   المرشد  دور  هي  اللوائح  تلك  أبرزتها  ي 
الت  واإلشكالية   ، العالمي اإلرشاد  ومكتب  العالمي  الشورى 

ي مص  كشخصية إخواني 
طر المصي، وكان األمر يستلزم أن يتحول اإلخوان ف 

ُ
ة عالمية وليس فقط للق

ي 
، إال أن اإلخوان ف   مكتب إرشاد عالمي

 
ر من األقطار اإلخوانية له مكتب تنفيذي ويجمعهم جميعا

ر
ط
ُ
إل ق

ي عمليات السلطات والمسؤو 
ليات مص لم يطوروا لوائحه للقيام بذلك، وظل هناك تداخل وخلط كبي  ف 

التأسيس   ة  ي فقدان مي  
المصيي   ف  يتعلق بعدم رغبة اإلخوان  أن األمر  العالمي والمصي، وبدا لي  بي   

، ما يضعنا أمام إشكالية إدارية تنظيمية 
 
 ولكن عالميا

 
وهيمنتهم عىل الصورة اإلخوانية ليس فقط محليا

 واضحة. 
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ي  
ي  م، وتعدي1990كما أن الئحة اإلخوان المصيي   المعتمدة ف 

م، بدا عليها 2010م و  2009التها ف 

 عىل 
ً
التخبط بي   بعض بنودها، وعدم التوازن بي   السلطات كذلك، ولكن منحت مكتب اإلرشاد تغوال

س أعضائها، كما منحت   مر
ُ
ي تحديد عدد أعضائها وتعيي   خ

المجالس الشورية المختلفة وتدخال حت  ف 

ي االحتفاظ بعضوية المكتب حت  
ة لهذا أعضاء المكتب الحق ف   لو تم اعتقالهم دون تحديد أي مدة أو في 

ي المادة  
ي حال المشكالت ما الذي 2009من تعديل عام    36االحتفاظ وذلك ف 

م، كما أنها لم تفصل ف 

مع   محكومة،  غي   عديدة  جوانب  عىل  وتأويلها  ها  تفسي  ويمكن  مفتوحة  األمور  تركت  إنما  يحدث، 

م تشي  إل تولي مكتب اإلرشاد جميع 2009من تعديل  32 صياغات مطاطة، فعىل سبيل المثال المادة

األسباب  هي  ما  تحدد  ولم  اضطرارية،  ألسباب  اجتماعه  تعذر  حال  ي 
ف  الشورى  مجلس  صالحيات 

ي أمور األصل فيها اإلحكام. 
 االضطرارية وال مدة القيام بذلك، إل غي  ذلك من الصياغات العامة ف 

 

ي نفس الئحة  
ي الغرابة، وهي المادة رقم    م، بدت لي مادة2009وف 

ي تعطي الحق لمكتب    30غاية ف 
والت 

ي المادة هو: إذا  
، والسبب ف  ي وقف كل أعضاء مكتب إداري منتخب أو بعضهم وبشكل مباشر

اإلرشاد ف 

ورة لذلك! فكيف يمكن إعطاء سلطة مطلقة بهذا الشكل لمكتب منتخب ضد مكتب آخر   دعت الص 

ي أي وقت ولم منتخب بحيث تصبح هذه المادة سيف
 عىل رقاب الجميع ويمكن استخدامها ف 

 
 مسلطا

 
ا

تحدد حت  لجان تحقيق وال غي  ذلك من الحقوق الثابتة ألي جهة يتم اتهامها بأي تهم قبل أن يتم تنفيذ  

 الحكم فيها. 

 

ي مالي   كما اختفت من اللوائح الحديثة مواقع رقابية مثل مراجع الحسابات، ولم تتناول أي نظام رقانر

ي تقارير 
يعية وتلق  أو إداري، ولم تتحدث عن أدوار رقابية لمجالس الشورى المختلفة وإنما فقط أدوار تشر

 ، ي هذا خلل إداري ومؤسسي كبي 
ي ظل عدم الحديث عن نظم رقابية صارمة، وف 

دورية بدت بروتوكولية ف 

 وتعارض مع نظم الحوكمة اإلدارية الحديثة. 

 

ي المادة 
ي مادة تتعلق بنظم منح السلطة، ف 

ي جميع األحوال "عن مدة عضوية مكتب اإلرشاد:  9وف 
ج ( ف 

ا إل أن يجتمع مجلس الشورى وينتخب  
 
ا تستمر عضوية المكتب ولو تجاوزت المدد المشار إليها آنف

 
أيض

يجتمع مجلس الشورى    ." بمعت  أنه حت  لو انتهت مدة المكتب فتستمر العضوية إل أنالمكتب الجديد 

 النتخاب مكتب جديد دون أن يتم تحديد مدد معينة لذلك، وماذا إن لم يجتمع من األساس؟ 
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،  ، يقول  وحول تقييم البنية التنظيمية لإلخوان ي
"يغيب الفصل بي   السلطات داخل   (2018)العنان 

مؤسسات الجماعة، خاصة بي   مكتب اإلرشاد ومجلس الشورى، بل إن العالقة بي   هاتي   المؤسستي   

اإلرشاد  فإن مكتب  النظرية  الناحية  من  المثال،  التوازن، فعىل سبيل  الغموض وعدم  يشوب  ها   
 
تحديدا

 فإن سلطاته عىل  
 
، إذ يمتلك مكتب اإلرشاد  مسؤول أمام مجلس الشورى، لكن فعليا الجماعة أوسع بكثي 

 عىل عملية اتخاذ  
 
ي إدارة شؤون اإلخوان إل جانب المرشد العام، كما يهيمن أيضا

صالحيات استثنائية ف 

وإدارة  النظام  مع  والتفاوض  السياسية  المشاركة  قرارات  مثل  اتيجية،  االسي  األمور  ي 
ف  سيما  ال  القرار، 

 
ٌ
انية. وقد عيرّ عدد ي   المي  

ايدة لرفاقهم ف  من أعضاء مجلس الشورى عن استيائهم من الصالحيات المي  

ي يشغلونها".  
 مكتب اإلرشاد والمزايا واألدوار الت 

 

ي الحركة وإصالحييها ألقت بظاللها عىل البنية التنظيمية خالل 
"األهم من ذلك أن الخالفات بي   محافط 

. وعىل الرغم من قدرة اإلخوان   ،  العقدين الماضيي   عىل احتواء هذه الخالفات وإدارتها عىل المدى القصي 

ي 
 العديد من الخالفات الجيلية الت 

 
ثبت أن الجماعة غي  قادرة عىل منع آثارها طويلة األمد. وثمة أيضا

القديم  الحرس  بي    االختالف   
 
غدا بحيث  ة،  األخي  السنوات  خالل  للحركة  التنظيمية  البنية  قوضت 

اتيج  االسي  حول  ."  والشباب 
 
مألوفا  

 
أمرا النظام  مع  والعالقة  واأليديولوجية  السياسية  والمواقف  ية 

 ، ي
 ( 2018)العنان 

 

ي التنظيم، فالبنية الهرمية المنضبطة للجماعة تشكلت عىل حساب حيويتها الداخلية. 
"الركود والقصور ف 

ي ضمان الوحدة والتماسك دا
ي التأثي  عىل دينامياتها الداخلية وساهمت رغبة الجماعة ف 

خل التنظيم ف 

الحراك   الشفافية عن إجراءات  بيئة تنظيمية صحية. إضافة لذلك، تغيب  إمكانات تشييد  وقللت من 

 عىل الكفاءة، بل عىل والء األفراد وطاعتهم. وقد أنتجت  
 
 مبنيا

 
الداخىلي داخل اإلخوان، ألنها ال تتبع نظاما

ا ي 
ف  التنظيمية  يتجنبون  الثقافة  الذين  والخاضعي    الطّيعي    األعضاء  من  قاعدة  لذلك،   

 
تبعا لجماعة، 

 عن ذلك، أثر جمود بنية الحركة 
ً
المخاطرة بخسارة عضويتهم أو تهميشهم إذا ما تحدوا القيادة. وفضال

ذات صلة   غي  
 
أحيانا وتباطأت وغدت  فتبلدت  ة،  األخي  السنوات  ي 

ف  القرار  اتخاذ  عملية  ي 
ف  وأنظمتها 

ي  با
وف  ذاته.  حد  ي 

ف  التنظيم كهدف  مع  الجماعة  تعامل  الباحثي    من  عدد  انتقد  الحقيقة،  ي 
ف  لواقع. 

، مثل الباحث الراحل حسام تمام   ي الجماعة- المقابل، اعتقد بعض الباحثي  
اء ف  أن    -وهو أحد أبرز الخير

ي بناء تنظيم يماثل الدولة ويسىع الستبدالها." 
،  اإلخوان نجحوا ف  ي

 ( 2018)العنان 
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 االستبيان  4.2

تم بناء االستبيان عىل أساس محاولة استكشاف واقع الحوكمة اإلدارية داخل الجماعة من  

المعلومات، والرقابة وبخاصة  الشفافية، وتداول  ها مثل  حيث قيمها، وقواعدها، ومعايي 

المالية، والمسؤولية للجهات العليا، والسلطة وآليات منحها، ومدى انتشار مفهوم وثقافة 

الباحث عىل أن تشمل عينة البحث عىل قيادات  الحوكمة داخل أر  التنظيم. وحرص  وقة 

ي 
 للظروف الحالية الت 

 
وكوادر وأعضاء، ومن الرجال والنساء، ومن داخل وخارج مص )نظرا

ين منهم(،   ي مص كانت هناك صعوبة للتواصل والمشاركة من قبل كثي 
 
يواجهها األعضاء ف

ا مساحة  ترك  مع  متنوعة،  عمرية  مراحل  عىل  ومن  بناء  االستبيان  ي 
 
ف ملزمة  غي   السم 

 بأن نصف من قاموا باالستبيان  
 
استطالع أولي قام الباحث بعمله قبل إطالق االستبيان )علما

ي االستبيان ما يزيد بقليل عن  
 
ي    50ذكروا أسمائهم(، وشارك ف

 
، وتم حص النتائج ف

 
مشاركا

 ولو   50
 
 فقط، مع استبعاد من استقالوا تنظيميا

 
ة قريبة وكذلك من    مشاركا  من في 

 
مؤخرا

 :  ذكروا أنهم جمدوا عضويتهم بأنفسهم، وجاءت األسئلة والنتائج عىل النحو التالي
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0%

26%

64%

10%

أعمار المشاركين

25إلى 18من  40إلى 26من 

55إلى 41من  عام55فوق 
 

90%

10%

الجنس

ذكر أنثى
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90%

10%

مقر اإلقامة

خارج مصر  داخل مصر
 

24%

26%26%

24%

الموقع التنظيمي

قيادي كادر قيادي وكادر معا   عضو

 

66%
8%

26%

هل تعرف مفهوم الحوكمة اإلدارية؟

نعم ال ربما
 

6%

82%

12%

هل هناك نظام مكتوب للحوكمة 
في اإلخوان ( الدستور المؤسسي)

بمصر وليست اللوائح فقط؟

نعم ال ربما
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0%

92%

8%

هل تعتقد أن هناك انتشار لمفهوم الحوكمة 
اإلدارية داخل جماعة اإلخوان بمصر؟

نعم ال ربما
 

10%

72%

18%

هل هناك انتشار لثقافة الحوكمة اإلدارية داخل 
أروقة جماعة اإلخوان بمصر؟

نعم ال ربما

 

14%

86%

هل شاهدت توجيه الجماعة لك أو لألعضاء 
عموماً بالتدريب الخارجي على مفهوم الحوكمة

ألهميته؟

نعم ال

 

16%

58%

26%

هل قامت الجماعة بتنظيم دورات تدريبية 
ك أو داخلية عن نظم الحوكمة إعداداً وتطبيقاً ل
ألحد في محيط معارفك التنظيمية؟

نعم ال ربما
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74%

26%

اقع اإلدارية العليا  هل تعتقد أن املو

أو محصورة على فئات معينة سواء عمرية

فئوية ؟

نعم ال

 

16%

38%

46%

ة هل توجد إدارات للتدقيق والمراجعة والرقاب
على الموارد واألصول داخل الجماعة؟

نعم ال ربما

 

10%

70%

20%

هل هناك وضوح كامل لمسألة تولي المناصب
ةاإلدارية والشورية واإلعفاء منها في الجماع

نعم ال ربما
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12%

88%

هل هناك منظومة لتداول المعلومات 
وتدفقها داخل الجماعة؟

نعم ال
 

34%

66%

هل تعرف كم من األموال يتم تجميعها من 
نوياً اشتراكات األعضاء ومن التبرعات شهرياً وس

على مستوى شعبتك؟

نعم ال

 

0%

100%

هل تعرف كم من األموال يتم تجميعها من
اً اشتراكات األعضاء ومن التبرعات شهري

ر؟وسنوياً على مستوى الجماعة في مص

نعم ال

 

82%

12%

6%

هل تعتقد أنه من الجيد إعطاء حق الترشح في
االنتخابات المختلفة بالجماعة لمن يرغب في

احدة الترشح وليس عبر قوائم تضم الجميع مرة و
ية؟بغض النظر عن الرغبة أو المواصفات الوظيف

نعم ال ربما
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8%

92%

ن على نظام التفرغ لبعض العامليإطالعكهل تم 
ن بالجماعة واالستحقاقات المالية التي يحصلو

عليها في إطار إفصاح وشفافية؟

نعم ال

 

8%

62%

30%

في ضوء معلوماتك، هل هناك مكتب مراجعة 
رياً وتدقيق خارجي يراجع على الجماعة مالياً وإدا

وعلى جميع المستويات التنظيمية؟

نعم ال ربما

 

0%

70%

30%

اً في ضوء معلوماتك، هل هناك نظاماً مكتوب
ورقابياً الستثمار أموال الجماعة؟

نعم ال ربما

 

0%

96%

4%

بلية في ضوء معلوماتك، هل آلية رصد التوقعات المستق
داخل الجماعة كافية؟

نعم ال ربما
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 :  ويالحظ من االستبيان أعاله ما يىلي

ي االستبيان وبلغت   -1
ي شاركت ف 

يحة األكير الت  ،   55و    26تراوحت أعمارهم ما بي      ٪90الشر
 
عاما

.   55بأعمار ما فوق  ٪10وشاركت نسبة 
 
 عاما

 من اإلناث.  ٪ 10من المشاركي   من الذكور و  90٪ -2

لصعوبة التواصل مع إخوان من داخل مص وذلك    ٪10من المشاركي   من خارج مص و    90٪ -3

ي الواسع، ولكن جميع المشاركي   هم 
 بسبب المالحقات واالستهداف األمت 

 
ي الداخل حاليا

مص ف 

 .  من اإلخوان المسلمي   المصيي  

من المشاركي   هم من القيادات بجمع القيادات فقط مع القيادات   ٪50يالحظ من االستبيان أن   -4

 بأن
 
ي نفس الوقت. علما

ي أي من مجالس   والكوادر ف 
المقصود بالقيادات هم األعضاء المنتخبي   ف 

الشورى أو الهيئات اإلدارية بالجماعة، والمقصود بالكادر هو عضو األقسام أو اللجان الفنية، أما 

ي 
 ف 
 
 للجماعة وال تقل رتبته عن منتظم وهم من شاركوا فعليا

 
العضو فقط هو المنتسب رسميا

 

100%

0%

هل تعتقد أن الجماعة تحتاج إلى نظام أعلى من 
ية اللوائح ينظم القواعد والمعايير الكلية الفوق

لتدور اللوائح في فلكها وينظم أمور السلطة 
؟والشفافية والرقابة ورصد التوقعات وغيرهم

نعم ال

 

96%

0%

4%

وأخيراً، هل تعتقد أن الجماعة في ظل نشوب 
خالفات متكررة وبخاصة في أوساط مستواها 
القيادي، أنها تحتاج إلى نظام إداري آخر يضمن

مواجهة الخالفات وعدم تكرارها؟

نعم ال ربما
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ب إلغاء كذلك  وتم  بأنه كان من االستبيان،   
 
علما بالجماعة  أعضاء سابقي    المشاركات من  عض 

 بينهم قيادات وكوادر. 

من المشاركي   أكدوا معرفتهم بمفهوم الحوكمة اإلدارية،   ٪65من المالحظ أن نسبة تزيد عىل   -5

أنه ربما لديهم معرفة بمفهوم الحوكمة اإلدارية، وهذا يشي  إل أن النسبة   ٪26وأضافت نسبة  

 المشاركي   لديهم وعي مناسب بأهداف األسئلة محل االستبيان وموضعه بشكل عام.   األعىل من

من المشاركي   عىل أنه ال يوجد بالجماعة نظام حوكمة إدارية مدون ومكتوب،   ٪82أكدت نسبة   -6

 ٪6لديهم تردد بأنهم ال يعرفون ولكن أجابوا بأنه ربما يكون هناك نظام وفقط    ٪12ونسبة  

 )داللة غياب الحوكمة المدونة( ظام مكتوب. أجابوا بنعم هناك ن

انتشار لمفهوم الحوكمة اإلدارية داخل الجماعة، ونسبة    ٪92نسبة   -7 أنه ليس هناك    ٪ 8رأت 

)داللة أجابت ب  "ربما"، ما يشي  إل أنه ال يوجد انتشار للمفهوم بي   أروقة الجماعة ونظمها.  

 ضعف انتشار مفهوم الحوكمة( 

أجابت    ٪18 أنه ليس هناك انتشار لثقافة الحوكمة، ويضاف لها نسبة  إل  ٪72كما أشارت نسبة   -8

ي الوقت الذي أشارت فيه نسبة 
 ٪ 10بأنه ربما يكون هناك انتشار، فهي غي  متأكدة من ذلك، ف 

فقط إل أن هناك تواجد لهذا االنتشار، وتصوري أنه حت  هذه النسبة القليلة تشي  إل أن هذا 

التو  بسبب  ليس  عملها االنتشار  مسار  من  الحوكمة  تعرف  فئات  لوجود  ولكن  بالجماعة  جه 

 . ي
 )داللة ضعف انتشار ثقافة الحوكمة( المهت 

بأنه لم تقم الجماعة بتنظيم دورات تدريبية لهذا المفهوم اإلداري، وبدت نسبة   ٪58رأت نسبة   -9

ي الجماعة.  ٪16متشككة تجاه ذلك وأجابت ب  ربما، بينما رأت نسبة  26٪
 أنه تم ذلك ف 

ي عىل   ٪86وذهبت نسبة   -10 بأنهم لم يشاهدوا توجيه الجماعة لألعضاء بالتدريب الخارحر

فقط أنها تعرضت لهذا التوجيه، األمر الذي يشي    ٪14يته، بينما رأت نسبة  هذا الموضوع ألهم

المفهوم.   هذا  عىل  العمل  اف  احي  باتجاه  التوجه  ضعف  م إل 
ُ
ظ
ُ
ن باتجاه  التوجيه  )ضعف 

 الحوكمة( 

من المشاركي   بأنه ال توجد إدارات للتدقيق والمراجعة والرقابة عىل   ٪38ورأت نسبة   -11

من وجود ذلك وأجابت ب  "ربما" وأجابت   ٪46عة، بينما تشككت نسبة  الموارد واألصول بالجما

ي   ٪16نسبة   بأنه توجد تلك اإلدارات، ما يجعل هناك احتمال ليس بالقليل عن تواجد ولو نستر
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معينة.   مستويات  عىل  أو  بالجماعة  اإلدارات  إدارات لتلك  وجود  من  ن  اليقي  ضعف  )داللة 

 للتدقيق(

أن المواقع اإلدارية العليا محصورة عىل فئات معينة سواء عمرية أو   ٪74ورأت نسبة   -12

اض عىل حدوث ذلك، ما يشي  إل أهمية   ٪26فئوية، ورأت   غي  ذلك، وهذا يدل عىل وجود اعي 

التنظيم.   داخل   
ً
عدال أكي   تمثيل  المشاركة وضمان  دوائر  توسيع  باتجاه  النظم  )داللة تعديل 

(وجود احتياج ل
ً
ظم منح السلطة داخليا

ُ
 تطوير وتعديل ن

أبدت نسبة   -13 بالجماعة،  الشورية واإلدارية  المناصب  تولي  يتعلق بوضوح مسألة  وفيما 

نسبة    70٪ وبدت  المسألة،  هذه  تجاه  وضوح كامل  يوجد  ال  ذلك   ٪20بأنه  حيال  ددة  مي 

ذا يشي  إل وجود أنهم نعم هناك وضوح كامل تجاه ذلك. وه  ٪10وأجابت ب  ربما، وأفادت نسبة  

ي تحكم ذلك.  
الت  الفوقية  والقيم  العالقة  النظم ذات  تجاه  األعضاء  لدى  )ضعف فهم ارتباك 

 فلسفة السلطة(

بعدم وجود ذلك،  ٪88وفيما يتعلق بمنظومة تداول المعلومات وتدفقها أفادت نسبة  -14

ي تصوري أن اإلشارة هنا إل ضعف ذلك أ  ٪12بينما أفادت نسبة  
و وجود توتر  بوجود ذلك، وف 

 .
 
 )داللة ضعف منظومة الشفافية واإلفصاح(تجاه هذه المنظومة أو اآللية الموجودة حاليا

نسبة   -15  عىل   ٪66أفادت 
 
 وسنويا

 
يتم تحصيلها شهريا ي 

الت  األموال  بكم  معرفتهم  بعدم 

، بينما أفادت  
 
ي هذا دال  ٪34مستوى الشعبة المنتمي   إليها تنظيميا

لة أن لديهم معرفة بذلك، وف 

ي عىل ضعف تداول المعلومات المالية وضعف اإلفصاح عنها.  
ن
ن ف )داللة وجود تحفظ أو تميت 

 تداول بعض المعلومات(

 عىل مستوى الجماعة، جاءت   -16
 
 وسنويا

 
ي يتم تحصيلها شهريا

ي سؤال عن األموال الت 
وف 

، وهذا يشي  إل أنه كلما كان هناك صعود  ٪100النتيجة بنسبة  
 
 بالمستوى ال يعرفونها إطالقا

 
ا

متداولة عىل اإلطالق، وهنا   تكون  تكاد  أو ال  للغاية  المتداولة عنه شحيحة  المعلومات  كانت 

المستويات يثبت ضعف اإلفصاح والشفافية إل أدن  مستوياتهم.   ي 
ن
)داللة غياب اإلفصاح ف

 العليا( 

شح الشخ -17 اح أن تكون عير الي 
ي اإلجابة عن سؤال يتعلق بآلية االنتخاب باقي 

ضي وليس  وف 

عير قوائم تضم كل األعضاء مرة واحدة بغض النظر عن القدرة والرغبة وهي الطريقة المعتمدة 

 بالجماعة، أفادت نسبة  
 
، ورأت    ٪82حاليا النظام الحالي بأنه ربما    ٪6بأنه من الجيد تعديل 
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فقط بأنهم ال يعتقدون أنه من الجيد تعديل الوضع   ٪12يكون من الجيد ذلك، ورأت نسبة  

ي الحالي بالجماعة.   ي هذا إشارة واضحة إل االحتياج لتطوير النظام االنتخانر
. وف  )داللة الحالي

 االحتياج لتطوير وتعديل النظم الداخلية( 

، جاءت اإلجابة عىل سؤال المعرفة بنظام  -18 ي محاولة الكتشاف الشفافية واإلفصاح أكي 
وف 

  ٪ 92قاتهم المالية، جاءت اإلجابة بنسبة  التفرغ لبعض القيادات أو العاملي   بالجماعة واستحقا

أجاب   بينما  بذلك،  يعرفون  النظام.    ٪8ال  بهذا  معرفة  لديهم  بأن  ضعف فقط  عىل  )داللة 

 اإلفصاح والشفافية( 

جميع  -19 عىل  يراجع  ي  خارحر وتدقيق  مراجعة  مكتب  بوجود  المعرفة  حول  إجابة  ي 
ف 

، أفادت نسبة  
 
 وإداريا

 
بدت متشككة   ٪30 يوجد، ونسبة  بأنه ال   ٪62مستويات الجماعة ماليا

بمعرفتها بوجود ذلك.    ٪8حيال ذلك وأجابت بأنه ربما يكون هناك تواجد لذلك، وأفادت نسبة  

 داللة عىل ضعف اإلفصاح والشفافية والضبابية باتجاه النظم الرقابية ومعيار المساءلة()

ي سؤال سىع للتعرف عىل جودة وكفاية آلية رصد التوقعات المستقبل  -20
ية بالجماعة  وف 

، جاءت نسبة   ي اتيجر فقط   ٪4بأنه ال ترى الحالي كاف، ونسبة    ٪96لتقييم معيار التوجه االسي 

ي أي إجابة بنعم عىل كفاية النظام الحالي لرصد التوقعات. )
داللة  أجابت متشككة ب  ربما، ولم تأن 

اتيجية( ي التوجه والرؤية االستر
ن
 ضعف ف

ي مكتوب -21
حول استثمار أموال الجماعة للتعرف أكي  عىل    وفيما يتعلق بوجود نظام ورف 

نسبة   أجابت  األعضاء،  واإلفصاح وكذلك حقوق  مكتوب   ٪70الشفافية  نظام  يوجد  ال  بأنه 

 لذلك، بينما جاءت اإلجابة    ٪30لذلك، ورأت نسبة  
 
لالختيار   ٪0بأنه ربما يكون هناك نظاما

ي اإلفصاح وحقوق األعضاء(نعم. )
ن
 داللة وجود مشكلة ف

ي  -22
سؤال حول مدى االعتقاد باحتياج الجماعة لنظام أعىل من اللوائح والنظم لتنظيم   وف 

ها، جاءت اإلجابة بنسبة   داللة عىل االحتياج نعم. )  ٪100جميع األمور التنظيمية والرقابة وغي 

 الواضح لنظم فوقية مثل الحوكمة اإلدارية( 

الحالي -23 النظم  تطوير  إل  االحتياج  ي سؤال يسىع الكتشاف 
إداري آخر وف  نظام  إل  أو  ة 

ي الجماعة، جاءت اإلجابة بنسبة  
 ف 
 
بنعم    ٪96وعالقة ذلك بالخالفات المتكررة وخاصة مؤخرا

لالختيار   ٪0أجابت ب  ربما يكون هناك احتياج لذلك، ونسبة    ٪4لصالح هذا االحتياج، ونسبة  

 داللة عىل ربط النظم بالخالفات مع االحتياج لتعديل تلك النظم(ال. )
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ي مص إل نظام حوكمة إدارية مكتوب 
تشي  نتيجة االستبيان بقوة إل احتياج جماعة اإلخوان المسلمي   ف 

التطوير، وبأن هناك   الجماعة بغرض  لواقع داخل  ليتحول  تمكينه وتمتينه  تنظيم  بدقة وعناية، ويتم 

ي ضوء الحوكمة اإلدارية المطلو 
 ب نظمها وتطبيقها.  احتياج كذلك لتطوير اللوائح والنظم الحالية ف 

 

 المقابالت:  4.3

بإجراء   الباحث  المصيي     12قام  المسلمي    قيادات وكواد بجماعة اإلخوان  ، مع وضع مقابلة مع 

هو   والكادر  بالجماعة،  التنفيذية  أو  الشورية  الهيئات  بأحد  المنتخب  الشخص  وهو  للقيادة  تعريف 

ي أحد األقسام أو اللجان الفنية 
 بالجماعة. الشخص العضو ف 

ي تمت مقابلتها باإلجماع عىل أنه ال يوجد لدى الجماعة نظام مكتوب تحت عنوان 
اتفقت العينة الت 

الحوكمة اإلدارية، وال توجد كذلك إدارة أو لجنة تحت هذا االسم، أو حت  إدارة أو لجنة للقيام بالرقابة 

ي الجماعة بمص، وكامل العينة  المالية واإلدارية عىل هيئات الجماعة من مكتب اإلرشاد إل أصغ
ر شعبة ف 

 اتفقوا عىل ذلك. 

 

ي محاولة لفهم أكت  للحالة روى بعض األشخاص روايات يمكن من خاللها الوصول لفهم أعمق 
ن
وف

ي بالخط المائل وباللون األحمر: لبعض األمور ذات العالقة: 
 تعليقات الباحث تأنر

عام   -1 بي    ما   
 
وتقريبا بأنه  القيادات  أحد  ي 2005وعام    2000روى 

ف   
 
تنظيميا  

 
اجتماعا حص   م 

، وأثناء  ي مكتب اإلرشاد د. رشاد البيومي
ة وبحضور ضيف وهو عضو معروف ف  محافظة الجي  

  
ً
 سائال

 
ي فقرة األسئلة قام أحد اإلخوان الشباب وهو يعمل صحفيا

ام -االجتماع وف  بكل أدب واحي 

للرواية( لماذا    -)هكذا ذكر الشخص  ال يوجد بالجماعة جهة رقابية عىل عضو مكتب اإلرشاد 

وتشكيالتها   الجماعة  عن   
 
مريحا  

 
انطباعا يعطي  بما  والصادر  الوارد  عىل  بالرقابة  تقوم  األموال 

 بالجماعة أو خارجها، ووفق روايته فقد ثارت ثورة عضو 
 
اإلدارية ومصادر تمويلها، سواء داخليا

هذا األخ الشاب بدعوى أنه كيف يتم   مكتب اإلرشاد بشكل بدا مبالغ فيه وارتفع صوته ونهر 

ي القيادة ويشي  لعدم الثقة فيهم. واستكمل الراوي روايته بأن 
طرح مثل هذا األمر الذي يشكك ف 

 بشدة من هذا الموقف.  
 
 هذا األخ الشاب ترك الجماعة بعد هذا الموقف بوقت قليل متأثرا
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ي ا
لمفاهيم، حيث إن وجود جهات للرقابة ويشي  لنا هذا الموقف إل وجود إشكالية تداخل كبي  ف 

ي هي من أدوات ومتطلبات الحوكمة - والمراجعة والتدقيق  
ي أحد، إنما   -والت 

ي الثقة ف 
ال يطعن ف 

 لالتجاه باتجاه 
 
يزيد من تواجد معايي  مثل الشفافية والمساءلة، وهذا يوضح لماذا قد نجد معوقا

ك المفاهيم أو أن هناك موانع فكرية تمنع اإلدارة ومداخلها وأدواتها حيث هناك عدم فهم لتل 

  .
 
ي كما يشاع أحيانا

 الذهاب إليها وتمكينها وتمتينها داخل الجماعة، وليس فقط البعد األمت 

 

ي العام   -2
ق القاهرة 2012روى لي أحد الكوادر رواية أخرى أنه وف  م طرح عىل أحد القيادات بشر

أنه لو تم ذلك سيكون له أثر كبي  عىل تقوية إشكالية عدم الفصل الفعىلي بي   الحزب والجماعة، و 

هذا  رد  فكان   ، السياسي الوسط  ي 
ف  أكير  مصداقية  وإعطائه  قوله(  حد  عىل  )وفطامه  الحزب 

القيادي )بأن الجماعة أعطت الحزب األعضاء والفلوس وخليهم يشوفوا هيعملوا إيه لو سحبت 

وفق   الجملة  هذه  وكانت  وفلوسها(،  بأعضائها  إيدها  الراوي الجماعة  بها  حىك  ي 
الت  الصياغة 

 لي ألنه استشعر إحساس المنافسة من جانب والسيطرة 
 
 كان الرد فاجعا

ً
روايته، واستكمل قائال

والهيمنة من جانب حيث أنه يرى أن هذه اللغة ليست منطقية تجاه حزب يمثل أفكار نفس 

 الجماعة واستقالليته هي مكسب وليست خسارة وليس هناك ندية. 

ي فهم معيار مسؤوليات الهيئات المختلفة، وكذلك إل وتشي  ه
ذه الواقعة إل وجود إشكالية ف 

ي ليس من بينها مفاهيم 
يكة أو التابعة والت  مفهوم العالقات بي   المؤسسات المختلفة سواء الشر

نظام   وهو  األمور  هذه  يضبط  ي 
فوف  نظام  إل  االحتياج  يؤكد  ما  والتعويق،  والهيمنة  السيطرة 

 اإلدارية. الحوكمة 

 

ي تمت أيام الرئيس المصي الراحل   -3
ي السجن بسبب االعتقاالت الت 

روى لي أحد الكوادر أنه كان ف 

ة من  ي السجن قيادة كبي 
القضاة، وأنه كان معه ف  ي مبارك بسبب مظاهرات دعم 

محمد حست 

ي مرحلة ما بعد قيام ثورة  
م، ثم سأل 2011يناير    25مكتب اإلرشاد وكان لها دور سياسي بارز ف 

: هل لو وصل اإلخوان للحكم سيكونون جاهزون لذلك؟ فجاءه هذا ا
ً
لكادر عضو المكتب قائال

 ومن األساس.  
 
ي مستحيل حدوثه تماما

اض   الرد بشكل حاسم هذا أمر افي 

بالجماعة،  ي  اتيجر االسي  والتوجه  التوقعات  رصد  جهاز  ي 
ف  اإلشكالية  مدى  تبي    الواقعة  هذه 

للمستق الجاهزية  مفهوم  ي 
ف  معلنة وكذلك ضعف  عامة  أهداف  لها  الجماعة  أن  وبخاصة  بل 
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ي  
تطلب نظام للحوكمة يقوم عىل رصد تتذهب لما هو أبعد من حكم الدولة، وهذا من األمور الت 

ي ومتطلباته، وضبط حركة األهداف مع الواقع واإلمكانيات.  اتيجر  التوقعات وعىل التوجه االسي 

 

ي مجلس شو  -4
 ف 
 
أنه كان عضوا الكوادر  )تابع كما روى أحد  الخارج  ي 

بأحد األقطار ف  رى اإلخوان 

األول   بالدرجة   
 
معنيا اجتماع كان  ذات  ي 

وف  الخارج(،  ي 
ف  المصيي    المسلمي    اإلخوان  لرابطة 

القطر(،   ي 
يعية ف  )أعىل جهة تشر القطر  أمام مجلس شورى  التنفيذي  للمكتب  تقرير  بمناقشة 

ف العمومية،  بصيغة  التقرير  ي 
ف  المالية  األرقام  أنه وجاءت  الشورى  بمجلس  كان سؤاله كعضو 

طلب تفاصيل لبند من البنود يتعلق بسفر أعضاء المكتب التنفيذي للخارج وعن األهمية للقيام  

ي تطلبت ذلك، فكان رد عضو المكتب أنه ال يحق له مثل هذا 
بذلك وما هي األدوار التنظيمية الت 

 الطلب ولن تتم اإلجابة عليه. 

الواقع هذه  وج  ةوتشي   الشورى إل  لمجالس  ي  الرقانر الدور  وضوح  بعدم  تتعلق  إشكالية  ود 

بالجماعة، وبخاصة ما يتعلق بالشفافية واإلفصاح وهي من معايي  الحوكمة الرئيسية، وبغياب 

ي المؤسسات المختلفة. احتمالية الشك ب  يتواجد هذه األمور 
 وقوع فساد وسوء إدارة ف 

 

الجماعة وقعت بي   جبهتي    -5 ي 
إدارية وتنظيمية حالية ف  أزمة  بأن هناك  القيادات  روى لي أحد 

- والثانية تابعة لمحمود حسي      -نائب المرشد العام والقائم بأعماله -األول تابعة إلبراهيم مني   

عىل السلطة خالف  وهي بالدرجة األول    - عضو مكتب اإلرشاد واألمي   العام السابق للجماعة

عامة  انتخابات  إجراء  ي 
ف  وبدئه  نيته  عن  األول  الجبهة  قائد  أعلن  عندما  وخاصة  التنظيمية 

بالجماعة تصل إل مجلس الشورى ومكتب اإلرشاد الستكمال مؤسسات الجماعة المعطلة منذ 

ي  
ف  ي مص 

ف  االنقالب  عالقاته  2013وقوع  ويستخدم  ذلك  يعطل  الثانية  الجبهة  قائد  بينما  م 

عية تنظيمية ببعض من هم دا ي محاوالت لصبغ قراراته وجبهته بصبغة شر
خل مص أو خارجها ف 

وهي ليست كذلك، كما أنه يستخدم سلطة المال من حيث تواصله مع بعض الجهات الداعمة 

عىل  وسيطرته  الخارجية،  األقطار  بعض  مع  التنفيذية  المكاتب  مع  وتواصله  بها  ومعرفته 

إلفصاح عنها أو تسليم ما لديه من ملفات للقيادة المعلنة الصناديق المالية بالجماعة ويرفض ا

أو عىل األقل أبدى   من قبلنفسه  رفضه  كان قد  للجماعة بل يقوم بالتشكيك بالقيادة وهو نهج  

 .  ذلك وقتها 
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ي المقابل روى لي قيادة أخرى بأنه يتهم جبهة إبراهيم مني  بتجاوز قيم وأدبيات الجماعة، وبأنه  -6
ف 

تفا استشارة يسىع إلجراء  ودون  وليس مؤسسي  فردي  بشكل  الجماعة وخارجها  داخل  همات 

ي بريطانيا، ليست 
 لمعيشته عقود طويلة ف 

 
ي التفكي  نظرا

مجلس الشورى، وبأن له ميول غربية ف 

ي اإلدارة واتخاذ القرارات، وبأن جبهة محمود حسي   لديها 
وفق ما اعتاد عليه اإلخوان المسلمي   ف 

 راتها. مستندات تفيد صحة قرا

ي بندين متتاليي   وبتعليق واحد لالرتباط 
 ف 
 
وللتعليق عىل الروايتي   السابقتي   واللتي   جمعتهما معا

السلط  منح  قضية  ي 
ف  إشكاليات  وجود  إل  شديد  بوضوح  ان  يشي  فإنهما  بينهما،    ة الموضوعي 

المحوكمة  غي   الحاكمة  القيم  مسألة  فضفاضية  وفكرة  والصالحيات،  المسؤوليات   وتحديد 

عىل  لإلجابة  ليست كافية  والنظم  اللوائح  أن  إل  بقوة  األزمة  هذه  وتشي    ، الرسمي بالتدوين 

السلطة   لالمؤسسية  تساؤالت  تعطيل  بغي   المؤسسات  اإلخوان   منظمةواستكمال  بحجم 

يمثلو  المنتمي   ممن  التاري    خ واالنتشار وعدد  ، وغي    نالمسلمي   من حيث 
 
 ضخما

 
إداريا  

ً
هيكال

المعا . كما أن األزمة تشي  بقوة إل غياب للشفافية واإلفصاح والدقة وسط تعدد ذلك من  يي 

االهتمام بحقوق  المطروحة من كل جانب، وكذلك ضعف  اهي    والير بل  الروايات والشديات 

ي قضية التمويل سواء الداخىلي أو 
األعضاء والجهات ذات العالقة وصاحبة المصلحة وبخاصة ف 

ي وضبطه ومراجعته و  الرقابة عليه وآليات حفظ المعلومات بشكل مؤسسي ال يتوقف الخارحر

 للفساد 
 
عىل شخص أو أكي  حت  ال تضيع حقوق المؤسسات وال حقوق األعضاء فيها، ودرءا

 لمعالجة كل هذه األمور 
 
 دقيقا

 
المالي واإلدارة وسوء اإلدارة كذلك، وتوفر الحوكمة اإلدارية نظاما

 .  وأكي 

 

ي المقابالت بأنه يشعر بالخوف الشديد عىل مستقبل الجماعة قال لي أحد القيادات ا -7
لمشاركة ف 

ي  
ي حدثت ف 

ها كذلك، وأنه حزين عىل االنشقاقات الت  ي  2016بل وحارص 
م 2021م وتحدث اآلن ف 

ي الجماعة، 
ي العدد القليل ف 

وخاصة أنه يسمع من بعض القيادات الحالية بأنه ال مشكلة ولو بق 

 من ال
 
ي السجون حيث أن هذا األمر  وقال أنه يسمع أيضا

بعض أنه ال مشكلة لدى اإلخوان الذين ف 

ي الخمسينات والستينات وخرج اإلخوان واستكملوا مسا
الجماعة، وأنه أكد لي   ر تكرر من قبل ف 

ي التنظيم وأهميتها ويتعامل 
ية ف  ي المقابلة بأنه يخسر من هذا التوجه الذي ال يراعي الموارد البشر

ف 

ي جعلت معها كأعداد ليس  
ي السيطرة المالية داخل الجماعة الت 

، كما رأى أن هناك مشكلة ف  أكي 

اكات   ي تحت يديه إما من االشي 
كل من يريد أن يسيطر عىل القرار أن يقوم بذلك عير األموال الت 
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عات   التير من  أو  فيها  والمنح  الداخلية  البعض  وتعيي    مؤسسات  إنشاء  يتم  حيث  الخارجية، 

األصوات   ال والوالءات  لضمان  أنه  إل  إضافة  الجماعة،  داخل  آخر  تيار  أو إلضعاف  والتأييد، 

المالية  المتعلقات  ه من  وعات وغي  المشر أو  الممتلكات  أو  ء معلن عن هذه األموال  ي
يوجد سر

ي األزمة بالجماعة
، وأضاف نفس الشخص بأن لديه معلومة أن بعض هذه األمور تكرر من قبل ف 

بأزمة تسميتها  تمت  ي 
يرأسه   الت  الذي كان  الخارج  مكتب  تم خاللها حل  ي 

والت  الخارج  مكتب 

  
 
ي أحمد عبد الرحمن، حيث قال الشخص بأنه كان قريب من األزمة وعلم أيضا

القيادي اإلخوان 

بغياب بعض المعلومات سواء عن قيادة الجماعة بالداخل وقتها أو بالخارج عن حجم األموال 

و  المكتب  حل  وقت  موجودة  ي كانت 
بيانات الت  المسؤولي    تسليم  يتم  ولم  التمويل  مصادر 

 الجهات المانحة وال معلومات كافية عن بعض الملفات كذلك. 

تطرح هذه المشكلة إشكاليات تتعلق بمعايي  المساءلة، والكفاءة والفعالية، وحقوق األعضاء، 

ي تراعي حقوق األعضاء والملكي 
ات والمساواة واإلفصاح والشفافية، وغي  ذلك من المفاهيم الت 

  
 
، واإلفصاح عن المعلومات وتداولها بي   األعضاء وأصحاب المصالح درءا بي   األعضاء دون تميي  

للفساد وسوء اإلدارة، وكل هذه اإلشكاليات المطروحة تؤكد االحتياج الشديد لجماعة اإلخوان 

افية،   ام الكامل من ويجب أن يحط  باال المسلمي   لنظام حوكمة إدارية شديد اإلحكام واالحي  حي 

ي حصول الجماعة جميع هيئات الجماعة ليتم التمكي   له وتمتينه،  
وإال فإن هناك شك كبي  ف 

 عىل االستقرار المؤسسي واالستدامة كذلك. 

 

ة من وجهة نظره وهي  -8 ي يرى أنها خطي 
كما روى لي أحد الكوادر روايته لواحدة من اإلشكاليات الت 

ي ما أسماه ب  "التغول"، وبمزيد م
ح أوضح أنه اشتىك ألحد أعضاء مكتب اإلرشاد ف  ن طلب الشر

م بأن هناك تغول من هيئات داخل الجماعة فعىل سبيل المثال حادت لجنة فنية 2005العام  

بية عن دورها المرسوم لها كإحدى اللجان الفنية بالجماعة إل أنها أصبحت سلطة  مثل لجنة الي 

ي الرتب التنظيمية وتحديد مسار عمله رئيسية تحدد مصي  ومسار األعضاء من ح
ي ف 
ف  يث الي 

لمعايي   وليس  للشخصنة  األحوال  أغلب  ي 
ف  تخضع  أسباب  عىل  والرفض  بالقبول  التنظيمي 

ي هذا تغول من  
ي تعطيل مسار كثي  من اإلخوان داخل التنظيم وف 

واضحة، األمر الذي تسبب ف 

 ولم   لجنة فنية عىل المسار اإلداري المنتخب الذي يحق له مثل
 
هذه األمور. ثم استطرد مؤكدا

انتقل  ثم  اإلشكاليات.  هذه  من   كثي  
 
حاليا يصلنا  لي  قال  بل  المسؤول عىل كالمي  هذا  ض 

يعي 

 أن هناك تغييب لكثي  من الفلسفات والتعديالت عىل الالئحة فال يعلم 
ً
لموضوعات أخرى قائال
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 بتغيي  نسب مشارك 
 
ة محافظات المركز كالقاهرة عىل حساب أغلبنا لماذا تم تعديل اللوائح تباعا

األقاليم وهو حت  مخالف لما ذهبت له الجماعة من فلسفات عند النشأة والتأسيس، وذكر ما 

  
ً
ذهب له الباحث الراحل حسام تمام وأسماه ب  "ترييف اإلخوان"، أي سحبها باتجاه الريف تمثيال

ي 
ف  الراوي  يقول  )كما  المدنية  الثقافة  األغلبية    وثقافة عىل حساب  أصبحت  حيث  المقابلة(، 

  
 
ي مكتب اإلرشاد كذلك، وأضاف أنه حت  أحيانا

ي مجلس الشورى وف 
 ف 
ً
لمحافظات الريف تمثيال

تم استدعاء بعض رموز الجماعة من محافظات األقاليم لإلقامة بالقاهرة ثم ترتيب تصعيدهم 

ي شورى
القطر وبعضهم تم وصوله   وما أسماه تلميعهم ليصبحوا مسؤولي مكاتب إدارية وأعضاء ف 

ي األساس قيادة من األقاليم وبالتالي 
القاهرة وهو ف  باعتباره من  الطريقة  لمكتب اإلرشاد بهذه 

غاب تمثيل المركز بشكل كبي  ومالحظ. واعتير الراوي أنه يعتير كل هذا بمثابة تغول عىل سلطات 

ي تعتمد مبدأ  
ي كثي  من األحيان الجماعة المختلفة وتغييب للجمعية العمومية الت 

الثقة المطلقة ف 

هو  ما   
 
أساسا المعروف  غي   العام  للصالح  وليس  خاصة  أهداف  لصالح  ذلك  استغالل  ويتم 

بالتحديد )هذه مقوالت الشخص الذي تمت معه المقابلة(، وحت  اللوائح غي  واضحة بالكلية 

 وإنما أغلب اإلخ 
 
وان يرونها أو يسمعون عنها  وال توجد ثقافة داعمة للوائح والرجوع إليها دائما

ي اجتماع اختيار األعضاء الجدد  
قبل أي استحقاق داخىلي وربما فقط استعراض بعض بنودها ف 

ي وقت يخدم 
ورة تقررها قيادة معينة ف  ثم تغيب اللوائح مرة أخرى وال يتم استدعائها إال لص 

 شديتها. 

واإلفصاح وتحديد المسؤوليات   هذه الرواية تطرح إشكاليات عديدة تتماس مع مبادئ الشفافية

والصالحيات، وكذلك تتماس مع مبدأ حقوق األعضاء وأصحاب المصالح ذوي العالقة، ويطرح 

بحجم  ضخمة  جماعة  ي 
ف  األمور  هذه  ينظم  الذي  العام  النظام  غياب  حول  ة  إشكاليات كثي 

عاملي   فيها م عىل أسس تخدم المنظمة والااإلخوان ومدى االحتياج الشديد إل وضع هذا النظ

تعديل  مَّ 
َ
ث المنظمة، ومن  تنظيمي داخل  توازن  أخرى إلحداث  فئة دون  سواء بسواء وليست 

الرشيدة   اإلدارة  الحاكم والُمحكم والذي يحقق مبدأ  العام  النظام  ي ضوء هذا 
اللوائح والنظم ف 

 )الحوكمة اإلدارية(. 
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ي وقعت  
داخل الجماعة عىل مدار العقود الثالثة كما نتج عن المقابالت التعرض لبعض الخالفات الثر

ي 
ي المقابالت يمكن شد بعض تلك الخالفات، والثر

ن
الماضية، ومن واقع ما أورده القيادات والكوادر ف

 :  تتماس مع الحوكمة اإلدارية، وذلك عىل النحو التاىلي

 

ي اإلخو  -1 الطالنر العمل  قادة  بي   بعض  ي 
الماض  القرن  ي منتصف تسعينات 

اإلداري ف  ي الخالف 
ان 

ق القاهرة، وأدى   مسؤولي الجامعة من الخارج التابعي   للمكتب اإلداري بشر
بجامعة األزهر وبي  

بعد ذلك عىل  أنهم عادوا  إال  الجماعة،  الطالب عن  انشقاق جزء كبي  من هؤالء  إل  الخالف 

ات للجماعة مرة ثانية.    في 

إرشاد  -2 مكتب  عضوية  إل  العريان  عصام  الدكتور  الراحل  ي 
اإلخوان  القيادي  انضمام  إشكالية 

ي ظلت محور نقاش داخىلي لسنوات وسط إحساس بغياب الشفافية عن مثل هذه 
الجماعة والت 

 الملفات الغامضة، أو إل احتكار تلك المواقع لفئة معينة. 

ي عهد والية المر  -3
ي مكتب اإلرشاد ف 

شد العام الراحل محمد مهدي عاكف بي   النائب الخالفات ف 

ي وعضو مكتب اإلرشاد حينها د األول للمرشد العام حينها د. محمد حبيب و 
.  القيادي اإلخوان 

 قبل القيام بانتخابات مكتب اإلرشاد 
ً
عبد المنعم أبو الفتوح حول موضوعات تطوير الالئحة أوال

، وأدى وانتخاب مرشد جديد، بينما تم اإلرصار عىل إتم 
 
 ثم تطوير الالئحة الحقا

ً
ام االنتخابات أوال

ي دورة مكتب اإلرشاد الالحقة. 
 ف 
 
 الخالف إل عدم انتخاب القياديي   معا

م، بعد تنظيم  2011يناير    25إشكالية التعامل مع موقف بعض شباب اإلخوان بعد قيام ثورة   -4

اعة مع مكتب اإلرشاد إثر بعضهم لمؤتمر للشباب، ونشوب خالفات إدارية تنظيمية داخل الجم

 القيام بذلك، األمر الذي أدى النشقاق عدد من هؤالء الشباب عن صفوف الجماعة. 

جدلية استقالل الحزب الذي أسسته الجماعة بعد الثورة ليمارس السياسة بعد أجواء الحرية  -5

وال الدعوي  جدليات  وظهور  والعدالة،  الحرية  وهو حزب  يناير  ثورة  معها  جلبتها  ي 
سياسي الت 

والفصل بينهما، وكذلك مطالب استقالل الحزب عن الجماعة بشكل فعىلي وليس بشكل نظري 

ي كل مقاليد الحزب إل أن تم حله بعد 
غي  مطبق، وظلت الشواهد تشي  إل تدخل الجماعة ف 

ي يوليو  
ي مص ف 

ي الخالفات 2013االنقالب العسكري الذي وقع ف 
م، وحت  بعد ذلك واستغالله ف 

 بإصدار قرارات من الجماعة بتعيي   متحدثي   رسميي   له عام  الداخلي
 
ي ظالل 2016ة الحقا

م، ف 
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 وحل مكتب 
 
ي مص ومؤقتا

ي حلت محل مكتب اإلرشاد ف 
أزمة اإلخوان حول لجنة إدارة األزمة الت 

 الخارج الذي أنشأته تلك اللجنة كذلك. 

االعتقاالت   -6 حملة  بعد  الجماعة  مؤسسات  استكمال  تعطيل  طالت إشكالية  ي 
الت  والمطاردات 

عام   ي مص 
ف  العسكري  االنقالب  أحداث  إثر  القضاء 2013الجماعة  محكمة  قرار  وإصدار  م، 

ي  
ي مص ف 

ي أسستها الجماعة باسم جمعية اإلخوان 2013سبتمير    2اإلداري ف 
م بحل الجمعية الت 

ي  
ات م، إال أنه ومع انت 2013لسنة    644م تحت رقم  2013مارس    19المسلمي   المشهرة ف  هاء في 

ي  
م فقد ظلت الجماعة من وقتها إل اآلن 2014مكتب اإلرشاد ومجلس الشورى من األساس ف 

ة.  يرات كثي   بدون استكمال تلك الهيئتي   العليتي   بدعاوى وتير

ي انشقاق عام   -7
م ونتج عنه مجموعة ما 2016الخالف الذي نشأ بي   قيادات الجماعة وتسبب ف 

م العام كمجموعة  بالمكتب  عن يسم  اإلعالن  وسط  للجماعة  الرئيسي  الجسد  عن  نشقة 

ي تنظم مثل هذه األمور بطريقة 
خالفات إدارية وفكرية، أشارت بقوة لغياب نظم الحوكمة الت 

 فوقية من األساس. 

الجهات  -8 بمنظومة  وكذلك  والدولية  العامة  العالقات  بمنظومة  تتعلق  مهمة  معلومات  غياب 

 وآليات توزي    ع األمو 
 
ي المانحة ماليا

ال عىل مستحقيها داخل الجماعة، صاحب كل ذلك األزمة الت 

نشأت بي   أطراف الجماعة )جبهة محمود حسي   وجبهة محمد كمال( وأدت كذلك لحل مكتب 

ي تم استحداثها عير االنتخاب بالخارج لمتابعة أزمة 
الخارج الذي كان أحد هيئات الجماعة الت 

  .
 
 اإلخوان خارجيا

ة -9 م، كانت السلطة التنظيمية هي أحد أهم محاورها بي   الجسد 2021علم    نشوب أزمة إدارية كبي 

األمي   العام السابق وعضو مكتب  - التنظيمي الذي استمر بالجماعة بقيادة د. محمود حسي    

ي ونائب المرشد العام -م، وبي   جبهة إبراهيم مني   2016بعد أزمة عام    -اإلرشاد 
القيادي اإلخوان 

، ونشأ عن هذا -لقائم بأعمال المرشد العام بعد اعتقال د. محمود عزتوالذي تم تكليفه بمهمة ا

ي جسد الجماعة وتم إطالق اسم جبهة محمود حسي   عىل جانب، 
 ف 
 
 جديدا

 
الخالف انقساما

وجبهة إبراهيم مني  عىل جانب آخر، وما زالت هذه المشكلة قائمة ومشتعلة دون وجود نظام 

مه ال ي يحلحل هذه األمور ويحي 
 جميع من األساس. فوف 

نشأت مع األزمة الحالية إشكاليات أخرى تتعلق بغياب للشفافية وتداول المعلومات  -10

الصحيحة بي   األطراف المتصارعة، وخالفات حول تسليم السلطة لجهات منتخبة، واالمتناع  
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عن تسليم ملفات مالية وإدارية وفنية للجهات المنتخبة، وسط روايات من كل جانب يستقطب 

مجموعات من اإلخوان لصالح شديته، والداللة الرئيسية هي غياب نظام واضح ومكتوب بها  

والمراجعة  والرقابة  المعلومات،  وتداول  الشفافية،  عمليات  بدقة كل  ينظم  اإلدارية  للحوكمة 

والتدقيق المالي واإلداري، وكذلك عمليات منح السلطة، وأظهرت أغلب هذه المشاكل غياب 

ي آليات واضحة واحي  
ي رصد التوقعات المستقبلية عىل مدار سنوات، وبالتالي مشكالت ف 

افية ف 

ي اعتمدها  
اتيجية للجماعة، وكل ذلك يعتير من معايي  الحوكمة اإلدارية الت 

التوجه والرؤية االسي 

ي الجماعة من عدمه، وتشي  هذه الخالفات  
ي استكشاف مدى وجود حوكمة إدارية ف 

هذا البحث ف 

 مفهوم وثقافته وتطبيقاته عن الجماعة. إل غياب هذا ال
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 المناقشات والتوصيات .5

: المناقشات 5.1
ً
  أوال

ي ضوء نظرية الحوكمة  
يتضح لنا من اإلطار النظري للبحث ومن األدوات البحثية المستخدمة وتحليلها ف 

ي وضعتها منظمة التعاون االقتصادية والتنمية  
ة   OECDومبادئ ومعايي  الحوكمة الت  بأننا أمام فجوة كبي 

اإلدارية   الحوكمة  نظم  الرشيدة-بي       -اإلدارة 
 
عالميا المعتمدة  ها  وبي   ومعايي  ي مص 

ف   
 
 ومحليا

 
وإقليميا  

ي مص.  
 التطبيقات اإلدارية داخل جماعة اإلخوان المسلمي   ف 

 

 بأنها بدت مأزومة
 
 من الصياغات مرورا

 
ي   كما أظهرت اللوائح والنظم أن لديها إشكاليات بدءا

أو موجهة ف 

بها  ي مرت 
الت  المشكالت والخالفات  العديد من   إل عدم قدرتها عىل مواجهة 

ً
كثي  من بنودها وصوال

ي يكون بمثابة دستور مؤسسي يقوم بتوجيه كل  
الجماعة، األمر الذي يؤكد احتياج الجماعة إل نظام فوف 

اتجاه محدد أو أشخاص بعينهم، ويراعي اللوائح والنظم باتجاه اإلدارة الرشيدة، وليس التوجيه المسبق ب 

ي علم اإلدارة عىل مدار قرابة قرن من الزمان، واالستفادة من مفاهيمه  
كذلك التطور الكبي  الذي حدث ف 

ي تطوير الجماعة ومعالجة مشكالتها التنظيمية من غي  فرض وصاية أو سطوة عىل التنظيم  
ومداخله ف 

 اضية ال تقرها نظم الحوكمة. أو أعضائه بأي دعاوي أو استحقاقات افي  

 

تطوير  إحداث  إل  الجماعة  أعضاء  لدى  تعطش  والمقابالت وجود  االستبيان  من خالل   
 
واضحا بدى 

  
 
في   وبخاصة للجانب التنظيمي اإلداري للجماعة، كما بدا لي واضحا

ي عىل يد متخصصي   ومحي 
حقيق 

وضعفها الواضح مقارنة بأهداف للجماعة   تضارب اللوائح والنظم مع األهداف الكلية المعلنة للجماعة،

ي واإلسالمي بل والعالم.  ي إحداث تغيي  عىل مستوى مص والوطن العرنر
ي تشي  إل الرغبة ف 

 الت 

 

ي ماكينة وآليات رصد التوقعات لدى الجماعة وعىل ما يبدو أنها آليات ضعيفة للغاية  
هناك عدم وضوح ف 

ي طريقة تعامل الجماعة مع أحداث يوليو  هذا إن وجدت من األساس، وهناك شواهد قديم 
ة لذلك ف 

 إل طرق التعامل مع أحداث يوليو  2011يناير    25م، وكذلك مع أحداث ثورة  1952
ً
م  2013م، وصوال

 وتبعاتها حت  اليوم.  



 

66 

 

ي فلسفات اللوائح والنظم 
كما أرى أن عدم الذهاب إل نظام حوكمة إدارية محكم ودقيق مع تعديل ف 

ي هذه سيجعل الجماعة  
، وألكون أكي  رصاحة فأنا أعتقد أن الجماعة ف  تستعضي عىل التطوير والتغيي 

ي  
، فاللوائح والنظم الداخلية للجماعة بدت وكأنها تتصارع مع الواقع ورافضة له، وهي ف 

 
المساحة حاليا

ابطة بغرض مراعاة وا ي تبدو غي  متماسكة وال مي 
قع الوقت نفسه تضع بعض الصياغات الالئحية الت 

ورة أحكام.   مستجد عليها قد يبدو من الصياغة أنه مرفوض ولكن من باب أنه للص 

 

احتياج   ي 
ف  ، فهذا يجعلها 

 
ي مص حاليا

ف  المسلمي    اإلخوان  ي عن جماعة 
القانون  اإلطار  ي ظل غياب 

وف 

ي  
قانون  إطار  لو كانت ضمن  أكي  حت  من  معايي  منضبطة وفاعلة  اإلدارية وفق  الحوكمة  لنظام  شديد 

 سليم. 

 

من  يجعل  مص،  إخوان  فقط  وليس  العالم  حول  لإلخوان  المرشد  مكانة  ي 
ف  العام  المرشد  وجود  مع 

ر ومكاتب  
ر
ط
ُ
ر من األقطار له مكتب تنفيذي وشورى ق

ر
ط
ُ
ي مص باعتبارهم ق

وري التعامل مع اإلخوان ف  الص 

للجماعة، هذا إلحداث    إدارية ومناطق وشعب ولجان فنية كأي بلد آخر ويتبع بعد ذلك المكتب العالمي 

ي تعطي انطباع بأنها تمثل  
ي الئحتها العالمية وبي   اللوائح المصية الت 

اتساق بي   ما تطرحه الجماعة ف 

ال  ما  إدارية  تشكيالت  تحميل  وعدم  تفكيكها  يتم  أن  يجب  التداخالت  هذه  ومثل   ، العالمي المكتب 

 تحتمل. 

 

ي جماعة اإلخوان من الواضح أن الجانب المالي عىل وجه الخصوص يتط
ين ف   كبي 

 
 وانضباطا

 
لب ضبطا

ي أجراها الباحث. 
ي مص، واتضح ذلك بشكل كبي  من واقع االستبيان والمقابالت الت 

 المسلمي   ف 

 

ت بمسألة ضبط    أن هناك شعور منتشر بي   اإلخوان بأن المالحقات األمنية أرص 
 
أظهرت المقابالت أيضا

بات األمنية يتم التحفظ موضوعات رئيسية منها األمور المالية   ي من باب الخشية من الص 
ية الت  والبشر

ي مسائل اإلفصاح، لكن ذلك دفع باألمور إل عدم رقابة وضعف انضباط واضحي   سواء لمن هم خارج  
ف 

 الجماعة أو من هم داخل الجماعة ومن أعضائها. 

 



 

67 

 

ي االعتماد عىل اللوائح بمفردها، حيث ل
ي التصدي  كما أظهر البحث وجود إشكالية ف 

م تسعف الجماعة ف 

ي حدثت بي   قيادات الجماعة خالل ال   
عام الماضية، وبالتالي تحتاج الجماعة إل نظام   20للخالفات الت 

يضمن   بما  الجماعة،  داخل  المختلفة  األخرى  السلطات  وتوضيح  السلطات،  بي    الفصل  يمكنه  أعىل 

ق من  وخاصة  إليها  االحتكام  يمكن  ومعايي   عليا  قيم  لدعوات وجود  للتصدي  العمومية  الجمعية  بل 

 .
 
 مؤخرا

 
ا ي تكررت كثي 

 الخالف والشقاق الت 

 

ي مكتب اإلرشاد ومجلس  
ومن المتوقع أنه لو تبنت الجماعة ومؤسساتها وبخاصة قيادتها العليا المتمثلة ف 

االستق من  حالة  الجماعة  تكتسب  أن   
 
رشيدا  

 
وتطبيقا  

 
نظما اإلدارية  الحوكمة  لمفاهيم  رار  الشورى 

ي حال اإلرصار عىل غياب ذلك فال أرى إال المزيد من 
ي عملها ومواردها، أما ف 

مَّ استدامة ف 
َ
المؤسسي ومن ث

اجع والغياب الكامل عن الفعل والتأثي  وبالتالي الغياب واالختفاء الكىلي حيث ال فائدة من المؤسسات  
الي 

ي وضعتها بنفسها والمنوط بها تحق
ي ال تحقق األهداف الت 

 يقها.  الت 

 

 : ي نهاية المناقشات يمكن تقديم إجابات عىل أسئلة البحث كالتاىلي
ن
 وف

اإلدارية   ال  -1 المفاهيم  وفق  للحوكمة   
ً
متكامال  

 
نظاما مص  ي 

ف  المسلمي    اإلخوان  جماعة  تمتلك 

 ، أي أن هناك غياب لألساس لإلطار الفعال للحوكمة. الحديثة المنظمة لهذا المعيار اإلداري الهام

أروقة    يوجد ال   -2 داخل  ولتمكينه  سيخه  لي  وآلية  الحوكمة  نظام  لثقافة  انتشار  الجماعة  لدى 

 . الجماعة المختلفة

ي نشبت وسط قيادات الجماعة خاصة غياب  ل  يوجد بالفعل أثر  -3
نظام الحوكمة عىل الخالفات الت 

ي مص 2013بعد انقالب 
 . م ف 

 ضمن عنارص   -4
ً
 فعاال

 
تحقيق استقرار أفضل واستدامة للجماعة يمكن أن تشكل الحوكمة عنصا

ي مص 
ك  ف  التطبيق الذي يحي   وتم 

 
 وصحيحا

 
 سليما

 
افيا  احي 

 
التأسيس لها تأسيسا ي 

، إذا تم تبت 

 التنظيم الموضوع دون االفتئات عليه أو تجاوزه أو تجاهله. 
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: التوصيات 5.2
ً
 ثانيا

ي ضوء  
ي البحث أعاله من بيانات ومعلومات وتحليالت  وف 

، ما ورد ف 
 
ومناقشات، أقدم للمجتمع عموما

 وللجهات ذات العالقة بالبحث خاصة، التوصيات التالية:  

 

 توصيات للدول: 

ورة قيام الدول بإنشاء وتأسيس معاهد أو مراكز للحوكمة اإلدارية، وتطوير الموجودة بالفعل،  -1 رص 

ذات  اإلدارية  الحوكمة  معايي   تطوير  الرئيسي  دورها  ويكون  حكومية،  شبه  أو  حكومية  تكون 

)عام   بالقطاعات  المجاالت   –أهىلي    – خاص    –العالقة  ي 
ف  وكذلك  ...إلخ(،  ي 

مدن  مجتمع 

ي ضوء المعايي  الدولية المعتمدة، وتهتم تلك المعاهد أو المختلفة، و 
طور المعايي  المحلية ف 

ُ
ت

ها  ي الحوكمة اإلدارية وقواعدها ومعايي 
المراكز كذلك بتطوير البيئة والثقافة العامة ودفعها لتبت 

بما يعود بالنفع عىل الدولة والمجتمع والمؤسسات نفسها والقطاعات المختلفة كذلك، ويحمي 

 ميع من الفساد ومن سوء اإلدارة. الج

 

 إل فكرة محارصة أو تقييد عمل الحركات السياسية  -2
 
ورة أال تتجه السلطات بالدول جميعا رص 

 لتلك الحركات لتجاوز المعايي  والقواعد 
 
ر أحيانا هم لما لذلك من إعطاء مير واالجتماعية وغي 

حقيق الرقابة الداخلية سواء المالية المنظمة للعمل العام وبخاصة ما يتعلق منها بالشفافية وت

أو اإلدارية بسبب اإلشكاليات األمنية واالستبداد وغي  ذلك، بينما تشجيع الحركات والمؤسسات 

التقني   يكون له األثر الكبي  عىل المؤسسات وعىل المجتمع ككل من  إل الذهاب إل مساحة 

 حيث منع الفساد المحتمل أو سوء اإلدارة. 

 

 ق بالثقافة والتدريب باتجاه الحوكمة: توصيات تتعل 

تشجيع الدول والمؤسسات المختلفة عىل نشر ثقافة الحوكمة اإلدارية لتتحول إل ثقافة عامة،  -3

ي  
فينتشر الوعي بأهمية الحوكمة اإلدارية، ومن ذلك تنظيم المؤتمرات والفعاليات المختلفة الت 

االستقرا تحقيق  عىل  وأثرها  الحوكمة  موضوعات  والمؤسسات، تتناول  بالدول  واالستدامة  ر 
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ها، وآليات وضع نظم الحوكمة  وكذلك تشجيع التدريب عىل مفهوم الحوكمة ومبادئها ومعايي 

 وغي  ذلك من الوسائل. ونشر الدوريات المتخصصة وبلغة سهلة، اإلدارية وتطويرها، 

 

 توصيات للحركات السياسية واالجتماعية: 

المختلف -4 المؤسسات  تعتمد  أن  ورة  نظم رص  واالجتماعية عىل  السياسية  الحركات  بينها  ومن  ة 

المؤسسي   الدستور  وضع  ي 
ف  اإلدارية  أن   Institutional Constitutionالحوكمة  وعىل  لها، 

، وتضبط من خالله فلسفات المؤسسة وقواعدها العامة وقيمها الحاكمة، 
 
 ومكتوبا

 
يكون رسميا

ي  اتيجر االسي  التوجه  وتطوير  التوقعات  رصد  نظم ونظم  وتمكي    السلطة،  منح  نظم  وتطوير   ،

والشفافية،   اإلفصاح  وبخاصة  الحوكمة  معايي   تحقيق  يعزز  بما  والتدقيق،  والمراجعة  الرقابة 

والمساءلة، وحقوق األعضاء وأصحاب المصالح والمعاملة المتكافئة لهم، ومسؤوليات مجالس 

 اإلدارة والهيئات العليا. 

ام الحوكمة والنظم اإلدارية أدعو جميع المؤسسات والحركات إل -5 ، فإن احي 
 
ام النظم جميعا  احي 

ام  ، وعدم احي  المؤسسي الفعل  النظم من  تلك  لتمكي    أداة قوية  ثقافة ذلك هو   ونشر 
 
عموما

 .  النظم ونشر ثقافة ذلك هو أشع الطرق النهيار النظم وفقدانها لقدرتها عىل الفعل والتأثي 

 

ي مص: توصيات لجماعة اإلخوان 
ن
ن ف  المسلمي 

ي للحوكمة  -6
ي مص، فإنه يتوجب عليها وضع نظام فوف 

فيما يتعلق بجماعة اإلخوان المسلمي   ف 

الممارسات  أفضل  ومن  المشابهة،  المؤسسات  لعمل  المنظمة  القواني    من  يستمد  اإلدارية 

ي تحيط بالجما
ي االعتبار الخصوصية الت 

فة تضع ف  ، وذلك عير جهات متخصصة ومحي 
 
عة عالميا

النظام  ي وضع نظم الحوكمة، ويوضح 
المتفق عليها ف  العالمية  المعايي   مع مراعاة عدم تجاوز 

ي قد تنشأ عنها سواء اقتصادية أو سياسية  
كذلك العالقات البينية بي   الجماعة والمؤسسات الت 

هم، مع مراعاة تغطية كل ما يتعلق بالضبط المالي والرقابة المالية واإل  دارية، أو اجتماعية وغي 

بينهم والتوضيح  التميي    الشفافية واإلفصاح وحقوق األعضاء وعدم  الكامل لمعايي   والوضوح 

 الكامل لنظم منح السلطة وتحديد المسؤوليات بأنواعها. 
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ي ضوء النظام الجديد للحوكمة اإلدارية بعد وضعه، ثم  -7
تطوير لوائح ونظم اإلخوان المسلمي   ف 

جهاتهم   من  اللوائح  تلك  مع اعتماد  يتناسب  بما  الصياغات  تطوير  وبخاصة  العالقة،  ذات 

وجود   البحث  من  اتضح  أنه  وخاصة  الفضفاضة،  وغي   المأزومة،  غي   الالئحية  الصياغات 

تطبيقات تفيد بأن اللوائح والنظم الحالية بها من المواد ما يجعلها تبدو مفصلة عىل حالة أو 

ي اتجاه
كي   السلطة المؤسسية ف 

بعينه أو جيل بعينه، وكذلك هناك تداخل بي     احتياج بعينه لي 

ي تتطلب 
صالحيات المرشد العام بي   التنظيم العالمي والتنظيم المصي، وغي  ذلك من األمور الت 

قانونية  مجاالت  ي 
ف  في   

ومحي  ومتخصصي    اء  يد خير والنظم عىل  اللوائح  لتلك  تنظيم  إعادة 

هم.   وإدارية واجتماعية وغي 

 

 توصيات 
ً
ن والمجتمعات البحثية عموما  : للباحثي 

نظم  -8 العلمية حول  األبحاث  من  المزيد  تقديم  ي 
ف  أكي   بالغوص  المتخصصي    الباحثي    أوضي 

، اإلدارية،  ومفاهيم الحوكمة   ، وكذلك المجتمع األهىلي ي
وبخاصة حوكمة منظمات المجتمع المدن 

 شكل واسع. لهذه المنظمات نفسها، وللمجتمعات ب لما لذلك من إفادة واسعة 
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