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هكذا استغلت الجماعة الحريات السياسية

اإلخوان المسلمون 
في الّنمسا: 
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اإلخوان المسلمون في النمسا: 
هكذا استغلت الجماعة الحريات 

السياسية

 ترجمة: محمد الدخاخني

ي الّنمسا إىل الّستينّيات، عندما هرب 
ف �ف يعود وجود شبكات الإخوان المسلم�ي

أعضاء بارزون من الفرع المرصّي للحركة من قمع جمال عبدالّنارص للّتنظيم 
ي )اّلذي سيلعب فيما بعد 

وفّروا إىل البلد المذكور1. وكان كّل من أحمد القا�ف
ي الوليات المّتحدة(2  يوسف ندا أبرز 

ي تأسيس وجود الإخوان �ف
دوراً حاسماً �ف

ي الّنمسا.
عضوين �ف
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يعود وجود شبكات اإلخوان في الّنمسا إلى الّستينّيات عندما 
هرب أعضاء بارزون من قمع عبدالّناصر

يوسف ندا: العّراب
ــن  ــوِسة م ــة ُم ــليل عائل ــو س ــدا، وه ــّم ن انض

ي 
ســكندرية، إىل جماعــة الإخــوان ُمَراِهقــاً و�ف الإ

آلف  ف  بــ�ي مــن  كان  يــن،  والع�ش الّثالثــة  عمــر 

الإخــوان اّلذيــن ســجنهم عبــد الّنــارص، وبعدمــا 

ي الّســجن، غــادر مــر ولــم 
ف �ف قــىف عامــ�ي

يعــد إليهــا مجــّدداً، وبعــد هروبــه بصعوبــة 

ي 
ي ليبيــا، اســتقّر �ف

مــن انقــاب العــام 1969 �ف

كــة ألبــان ُمْرِبحــة. وبينمــا  الّنمســا وأّســس سش

ف الــّدولرات  اطوريـّـة مالّيــة تقــّدر بمايــ�ي ي إم�ب
يبــىف

ي 
ــا، ظــّل منخِرطــاً �ف ق الأوســط وأوروب ّ ــ�ش ف ال ــ�ي ب

. ف تََقّلبــات الإخــوان المســلم�ي

 ّ ي
ي الّســبعينّيات، كّلفــه المرشــد عمر الّتلمســا�ف

و�ف

بــدور رئيــس العاقــات الخارجّيــة لاإخــوان3. 

ومــن خــال اســتخدام عاقاتــه رفيعــة المســتوى 

ي كّونهــا مــن خــال نشــاطاته الّتجاريــة وجــواز 
اّلــىت

ّ اّلــذي مّكنــه مــن الّســفر دون  يطــاىلي ســفره الإ

ــح  ــل مصال ــم لتمثي ــدا عــ�ب العال ــل ن ــود، تنّق قي

ي لقــاءات مــع العديــد مــن 
جماعــة الإخــوان �ف

ــركات  ــاء الح ــن زعم ــامّي، م س ــم الإ ــادة العال ق

ُوَصــَف  وقــد  الــّدول.  رؤســاء  إىل  ســامّية  الإ

ي ذلــك نــدا نفســه، َقــْره الِعْماق 
ون، بمــا �ف كثــ�ي

ي ديتاليــا، وهــي مقاطعــة إيطالّيــة 
ي كامبيــو�ف

�ف

ــه بَمثابــة وزارة  ي الّســوي�ية، بأنّ
ي الأرا�ف

راقيــة �ف

الخارجّيــة غــ�ي الرّســمّية لاإخــوان4. وأّدت مهــارات 

ــس  ــال إىل لعــب دور رئي ــاره رجــل أعم ــدا باعتب ن

ي الّجوانــب المالّيــة لعملّيــة تأســيس جماعــة 
�ف

ــرب. ي الغ
ــوان �ف الإخ

ــا،  ي الّنمس
ــط �ف ــدوداً فق ــاً مح ــدا وقت ــىف ن أْم

ف  ولكــن هــذا الوقــت كان كافيــاً لتكويــن جنــ�ي

ي البــاد، وإقامــة ِصلــة 
لوجــود جماعــة الإخــوان �ف

ي 
ي تطــّور الإخــوان �ف

مــن شــأنها أن تكــون حاســمة �ف

الّنمســا بعــد عقــود مــن الزمــان - ِصلــة بالّتجّمــع 

ــخ5. ي ميون
ّ �ف ي

الإخــوا�ف

سعيد رمضان ومسجد ميونخ
هــذه  جذبــت  الخمســينّيات،  أواخــر  منــذ 

ة مــن نشــطاء  المدينــة البافاريّــة مجموعــة صغــ�ي

ســعيد  بقيــادة  المريّــة  الإخــوان  جماعــة 

ّ لحســن البنــا وزوج  رمضــان، الســكرت�ي الّشــخىي

ــه. ابنت

رّواد  أبــرز  وربّمــا  أوائــل،  مــن  رمضــان  كان 

أنشــأ شــبكة مــن  أوروبــا؛ حيــث  ي 
الجماعــة �ف

المســاجد والكيانــات المرتبطــة بالحركــة. وقــد 

ي ميونــخ؛ حيــث 
تطــّورت إحــدى هــذه الشــبكات �ف

اتّصلــت مجموعــة مــن الّطــّاب العــرب برمضــان 

ي بنــاء مســجد6. وأصبحــت 
طلبــاً للمســاعدة �ف

ي تجمــع 
ــىت ــة اّل ــاء المســجد، وهــي الهيئ ــة بن لجن

الأمــوال مــن أجــل الِبَنايَــة الجديــدة، محــور 

ف الّطــّاب العــرب ومجموعــة مــن  الــّراع بــ�ي
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ــال  ــد الِقَت ــخ بع ي ميون
ــوا �ف ــن بق ف اّلذي ــلم�ي المس

ي الحــرب العالمّيــة الّثانيــة7. 
ف �ف إىل جانــب الّنازيـّـ�ي

ّ الجنــود الّســابقون، وأصولهــم تعــود  فقــد تبــىف

ســام  لاإ اً  تفســ�ي والقوقــاز،  آســيا  وســط  إىل 

ــرب. ــّدداً للع ــ�ش تش ــرؤى الأك ــع ال ــاَدَم م تص

ف  وبحلــول عــام 1960، قــام رمضــان، بتأمــ�ي

منصبــه رئيســاً لّلجنــة؛ وعندمــا جــرى النتهــاء من 

ي عــام 1973، كانــت جماعــة الإخــوان، 
المســجد �ف

ــا،  ــا وتنِظيمه ــة وتَْصِميمه ــا المالّي بفضــل موارده

قــد تفّوقــت بالكامــل عــى محــاولت النفــوذ 

ــجد8. ــى المس ــرى ع الأخ

ــن  ي يهيم
ــىت ــجد، اّل ــاء المس ــة بن ــت لجن أصبح

ت اســمها  ّ عليهــا الإخــوان، منّظمــة دائمــة، وغــ�ي

 Islamische ســامّية بألمانيا لحقــاً إىل الجمعّية الإ

تــرأّس  وقــد   .Gemeinschaft Deutschland

ــاِزًل  ــوام، متن ة أع ــّدة عــ�ش ــة لم رمضــان المنّظم

 ، ي
ّ فضــل يــزدا�ف ي

دارّي للباكســتا�ف عــن الــّدور الإ

ــوا  ــد اتّصل ــوا ق ــاب اّلذيــن كان ــد الط وهــو أح

ــوىّل غالــب  ، ت ي
ــزدا�ف ي الأصــل برمضــان، وبعــد ي

�ف

ــة،  ــد، رئاســة الجمعّي هّمــت، وهــو ســورّي الَموِل

وسعــان مــا أصبحــت ميونــخ َمَقــرًّا آخــر لاإخــوان 

ــا. ي أوروب
ف �ف ــلم�ي المس

ــن الُمناســبات  ه م ــ�ي وخــال شــهر رمضــان وغ

ــاء  ــاً لأعض ــجد َمْوِطن ــيصبح المس ــامّية، س س الإ

ي كاّفــة أنحــاء 
ف معهــم �ف الإخــوان والمتعاطفــ�ي

َ ثاثــة مــن المرشــدين  ي الواقــع، أْمــىف
أوروبــا. و�ف

اً  ّ الّســبعة لجماعــة الإخــوان المريّــة وقتــاً ُمعــ�ب

ــخ أن  ي ميون
ــة9. وكان �ف ــة الألمانّي ــذه المدين ي ه

�ف

التقــى غالــب همــت ويوســف نــدا، وهــو اّللقــاء 

ف  ــ�ي ّ ب ــاىلي ّ وم ــن ســياسي ــة تضاُم ــذي شــّكل بداي اّل

ف عامــاً وشــّكل  ف اســتمّر لأكــ�ش مــن أربعــ�ي الرّجلــ�ي

ي الغــرب10.
تطــّور الإخــوان �ف

اإلبياري: حلقة الوصل بين لندن وفيينا
ي ونــدا الّتجمــع 

ف أنشــأ كّل مــن القــا�ف ي حــ�ي
و�ف

ي الّنمســا، فــإّن أعضــاء 
الأّول لإخــوان مــر �ف

ف البارزيــن أمضــوا  آخريــن مــن الإخــوان المريـّـ�ي

ي الّنمســا. أحــد هــؤلء 
أيضــاً بعــض الوقــت �ف

ــذي  ــاري، اّل بي ــود الإ ــد محم ــو أحم ــاء ه الأعض

عــى  وحصــل  فيينــا  ي 
�ف طويلــة  ة  لفــ�ت أقــام 

ي 
�ف يعيــش حاليــاً  الّنمســاويّة. وهــو  الّجنســّية 

لنــدن؛ حيــث يعمــل كواحــد مــن ِكبــار الأعضــاء 

الإخــوان  جماعــة  مقــّر  تقليديّــاً  يعــّد  فيمــا 

ــة خــارج مــر )وهــو الــّدور اّلــذي ازداد  المريّ

.) ــرسي ــد م ــزل محم ــد ع ــة بع أهمّي

ي 
�ف  ّ ي

الإخــوا�ف الّتجّمــع  ي 
�ف الحاســم  دوره  إّن 

الّشــخصّية  المقابــات  لنــدن ل تؤّكــده فقــط 

ي أجراهــا المؤّلــف مــع قــادة آخريــن ِكبــار مــن 
اّلــىت
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ي 
ــىت كات اّل ّ ــ�ش ــجّات ال ــاً س ــن أيض ــوان، ولك الإخ

ــد  ي العدي
ــارّي �ف بي ــاسشِ لاإ ــراط المب ــف النخ تكِش

المقــّر  لــدى  المقّيــدة  الإخــوان  كات  سش مــن 

ي لنــدن )فهــو ُمــدَرج 
الرّســمّي لجماعــة الإخــوان �ف

كــة  كــة Nile Valley Trust وسش باعتبــاره مديــراً ل�ش

ف  ــ�ي كت ــا ال�ش ــد كلت Alamat Media Services وتُقّي

ي 113 كريكلــوود بــرودواي، لنــدن(.
�ف

ــن  ــة ع يطانّي كات ال�ب ّ ــ�ش ــجّات ال ــف س وتكِش

ــاً للّنظــر؛ فأحــد أبنــاء  روابــط نمســاوية أكــ�ش لفت

بيــاري، عبــد الرحمــن )وهــو أيضــاً مواطــن  الإ

 Alamat Media كــة نمســاوّي(، مقّيــد كمديــر ل�ش

 Nile كــة ي الّســجات الخاّصــة ب�ش
Services. و�ف

ي منصــب المديــر اســم 
Valley Trust، نجــد �ف

عيــد  تســّمى  نمســاوية  ِصــات  لديهــا  امــرأة 

خليفــة، وهــي أرملــة عبــد العزيــز خليفــة، وهــو 

ة  ي جماعــة الإخــوان المريّــة عــاش لفــ�ت
عضــو �ف

ي فيينــا، وصديــق ليوســف نــدا، وتُظِهــر 
طويلــة �ف

كات الّنمســاويّة أّن عيــد خليفــة  ّ ســجّات الــ�ش

كات أخــرى مقرّهــا  ي سش
وبعــض أقاربهــا يعملــون �ف

ــا. ي فيين
�ف

ــا  ــة وزوجه ــد خليف ــات عي ــض عاق ــّلط بع وتُس

ة  المثــ�ي الّروابــط  بعــض  عــى  الّضــوء  الّراحــل 

ّ لنــدا، اّلــذي جــرى  لاهتمــام. فالهاتــف الّشــخىي

ــوي�يّة  ــلطات الّس ــل الّس ــن ِقب ــه م الســتياء علي

ي عــام 2001، يحــوي 
لــه �ف ف خــال َحْمَلــة عــى م�ف

خانَــة تُشــ�ي إىل »عبــد العزيــز خليفــة، فيينــا« مــع 

ــة: 4705858 و4705866 و4402729،  ــام الّتالي الأرق

وقبلهــا كــود الّنمســا: 00431. ورقــم الهاتــف الأّول 

هــو أيضــاً رقم التصــال الخــاّص بجمعّيــة الّرابطة 

ي وثيقــة 
الّثقافّيــة Liga Kultur Verein كمــا يظهــر �ف

ــا  ي أوروب
ســامّية �ف ــات الإ ــة المنّظم ــا فيدرالّي ته ن�ش

ــوم  ــي عم ــة تغّط ــن منّظم ــارة ع ــي عب FIOE، وه

ــرة  ــات المتأثّ ــة للكيان ــة ِمَظّل ــل بَمثاب ــا وتعم أوروب

بالإخــوان. وكمــا ســيظهر لحقــاً، فــإّن جمعّيــة 

الّرابطــة الّثقافّيــة هــي واحــدة مــن المنّظمــات 

ــا. ي الّنمس
ــوان �ف ــة بالإخ ــة المرتبط الرئيس

اً مــن الأفــراد  كــّون رّواد الإخــوان، تجّمعــاً صغــ�ي

ذوي الميــول والأفــكار المتشــابهة اّلذيــن - مــع 

أســاس  عــى  القائمــة  بالّتقســيمات  تمّســكهم 

البلــدان الأصلّيــة - واصلــوا الّتفاعــل مــع بعضهــم 

وجــود  عــى  الأمثلــة  أوضــح  وأثبتــوا  البعــض 

ي الّنمســا، وعــّززوا الّروابــط فيمــا بينهــم 
الإخــوان �ف

كة  مــن خــال الّزيجــات والمشــاريع المالّيــة المشــ�ت

ــات  ــن المنّظم ــة م ــة متنّوع ــاب إىل مجموع والنتس

والمبــادرات. ومــن ثــّم، وضع هــؤلء الــرّواد أحجار 

ــا. ي الّنمس
ــم �ف ــامّي منّظ ــود إس ــة لوج الّزاوي

ــبّياً  ــف نس وع والُمْنِص ــ�ش ــن الم       وإذا كان م

ــن  ــدا أو أيم ــف ن ــل؛ يوس ــخاص مث ــف أش توصي

أْمضى يوسف ندا وقتًا محدودًا في الّنمسا لكنه كان كافيًا 
لتكوين جنين لوجود اإلخوان في البالد



6

ية
س

سيا
 ال

ت
ريا

لح
ة ا

اع
جم

 ال
ت

غل
ست

ذا ا
هك

سا: 
ّنم

 ال
في

ن 
مو

سل
لم

ن ا
خوا

اإل

عــىي بأنّهــم »إخــوان مســلمون«، إّل أنّــه مــن 

ــد إطــاق الّتســمية نفســها  ــد إىل حــّد بعي المعّق

ي أنشــأها هــؤلء 
عــى بعــض المنّظمــات اّلــىت

. وكمــا هــو  ــاسش ــاسش أو غــ�ي مب ــرّواد بشــكل مب ال

ــث  ــد بح ــه عن ــابق، فإنّ ــم الّس ي القس
ــح �ف موّض

ــا  ــاء أوروب ي كاّفــة أنح
ــة[ �ف الّديناميكّيــات ]الفاعل

الرّســمّية/ الّصبغــة  يعتمــد  نهــج  خــال  مــن 

ــل  ــول إّن مث ــدل أن نق ــن الع ــون م ــكلّية، يك الّش

هــذه المنّظمــات ليســت »جــزءاً مــن جماعــة 

«. كذلــك، ل تميــل هــذه  ف الإخــوان المســلم�ي

ــا  ــة منه ــم كّل حال ــب تقيي ي يج
ــىت ــات، ال المنّظم

ي البنيــة الرّســمّية/
عــى ِحــَدة، تقنّيــاً إىل النــدراج �ف

ــم عــى أســاس  ــكلّية والمجــّزأة لأّي فــرع قائ الّش

. ف ــلم�ي ــوان المس ّ لاإخ ــىي ص ــد الإ البل

يشــتمل  موّضــح،  هــو  وكمــا  ذلــك،  ومــع 

ــة  ف أيضــاً عــى حرك ــح الإخــوان المســلم�ي مصطل

أيديولوجّيــة عالمّيــة تتجــاوز النتماءات الرّســمّية/

ف المنّظمــات  الّشــكلّية - رغــم أّن الّصــات ]بــ�ي

ــد.  ــة بالّتأكي ــة الإخــوان[ مهّم ف جماع ــ�ي ــا وب وبينه

الإخــوان  جماعــة  تكــون   ، ّ ي غــر�ب بلــد  كّل  ي 
و�ف

ــبّياً، ول  ة نس ــ�ي ــبكة صغ ــن ش ــارة ع ــاً عب جوهريّ

تّتخــذ صبغــة رســمّية، وتضــّم نشــطاء يرتبطــون 

ي منّظمــات ومبادرات 
معــاً عن طريــق وجودهــم �ف

تجاريّــة،  ِصــات  طريــق  وعــن  متداخلــة، 

مــن  والأهــم  وزيجــات،  قديمــة،  وصداقــات 

كة. ويعــّد النخــراط المّتســق  ذلــك، رؤيــة مشــ�ت

ي 
ــاموّي[ �ف س ــّط الإ ّ الخ ــىف ــة ]تتب ــد لمنّظم والممت

شــبكة اجتماعّيــة دائمــة الّتطــور، تتخّطــى الحدود 

اً قاطعــاً عــى انتمائهــا  ّ والعقبــات اّللغويـّـة، مــؤسش

إىل الّشــبكة العالمّيــة لاإخــوان.

الجمعّية اإلسالمّية الّثقافّية في الّنمسا
الجمعّيــة  تمّثــل  الّنمســاوّي،  طــار  الإ ي 

�ف

ــال  ــة Liga Kultur Verein المث ــامّية الّثقافّي س الإ

ــا  ــدم كونه ــن ع ــم م ــة، بالرّغ ــى منّظم ــام ع الّت

»إخوانّيــة محضــة«، يمكــن القــول إنّهــا تنتمــي إىل 

ي المخّطــط 
ي جــرى تحديدهــا �ف

الِفئــة الّثانيــة اّلــىت

ــاً، »النبثاقــات  ــاره إخوانّي العــام ِلمــا يمكــن اعتب

الإخوانّيــة«11.

عــام  ي 
�ف تأّسســت  ي 

اّلــىت الجمعّيــة،  تحظــى 

ي كّل مــن فيينــا وغــرار12. 
ف �ف ف رئيســ�ي 1998، بفرعــ�ي

عــام الّنمســاوية والّسياســّيون  وتشــ�ي وســائل الإ

والمعّلقــون عــى حــّد ســواء إليهــا باعتبارهــا 

ــوان«،  ــن الإخ ــة م ــة«، أو »قريب ــة إخوانّي »منّظم

ــق  ي وثائ
ــة. و�ف ــرى مماثل ــات أخ ــا مضمون أو لديه

المكتــب  قــام   ، عــىي أيمــن  بقضّيــة  متعّلقــة 

 Verfassungsschutz لحمايــة الّدســتور ّ الفيــدراىلي

رصاحــة بوصــف الّجمعيــة بأنّهــا »منّظمــة تابعــة 

.13 » ف لجماعــة الإخــوان المســلم�ي
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ــات،  ــذه التّهام ــا ه ــينفي قادته ــا س اً م ــ�ي وكث

ي بعــض الحــالت ســيقومون بتعريــف 
لكــن �ف

ــكاد  ــق ل ي ــارق دقي ــا ف ات له ــ�ي ــة بتعب المؤّسس

يــدرك. عــى ســبيل المثــال، رّصح كمــال محمــود، 

ــة  ــامّية الّثقافّي س ــة الإ ي الجمعّي
ــؤول �ف ــو مس وه

ويّتخــذ مــن غراز مقــّراً له، بــأّن الجمعّيــة »تحافظ 

«14 . وإذا  ف ــلم�ي ــوان المس ــرة الإخ ــى فك ــط ع فق

ــة منّظمــة »إخوانّيــة محضــة«،  لــم تكــن الجمعّي

ي بنيــة أّي فــرع يضــّم مجموعــة 
وُمدرَجــة رســمّياً �ف

 ، ّ ــىي ــم الأص ــاس موطنه ــى أس ــوان ع ــن الإخ م

فإنّــه مــن الواضــح أيضــاً أّن المنّظمــة تمتلــك 

ِصــات شــخصّية وتنظيمّيــة ومالّيــة وأيديولوجّيــة 

ــوان  ــبكات الإخ ــف ش ــع مختل ــاق م ــعة الّنط واس

، إذا جــرى تطبيــق  ــاىلي ــة. وبالّت ف العالمّي المســلم�ي

« باســتخدام الّنهــج  ف تســمية »الإخــوان المســلم�ي

ّ الموصــوف أعــاه، فــإّن  غــ�ي الرسمّي/الشــكىي

ــون  ــا تك ي الّنمس
ــة �ف ــامّية الثقافّي س ــة الإ الجمعّي

ــاً. ــاً إخوانّي بشــكل جوهــرّي انبثاق

ارتباطات مشبوهة ومنّظمات داعمة 
لإلرهاب

ي إشــارة أوىل عى ذلــك من الّصــات الّدولّية 
تــأ�ت

ي 
ي تحظــى بهــا المنّظمــة، وهــي الّصــات اّلــىت

اّلــىت

توّضــح موقــع الجمعّيــة داخــل الحركــة العالمّيــة 

. يــ�د موقــع  ف غــ�ي الرســمّية لاإخــوان المســلم�ي

نــت تحــت قســم  ن�ت الجمعّيــة عــى شــبكة الإ

ــة 15،  ــات دولّي ــس منّظم ــماء خم كاء« أس ّ ــ�ش »ال

ي 
ســامّية �ف بينهــا فيدرالّيــة المنّظمــات الإ مــن 

عبــارة  ســابقاً  ُذِكــر  كمــا  وهــي   ،FIOE أوروبــا 

وتعمــل  أوروبــا  عمــوم  تغّطــي  منّظمــة  عــن 

ــّد  ــات الّتابعــة لاإخــوان وتُع ــة للكيان ــة ِمَظّل بَمثاب

ف  ف المشــارك�ي ســامّية مــن المؤّسســ�ي ــة الإ الجمعّي

ي مختلــف مناصبهــا 
بهــا، كمــا َخــَدم أيمــن عــىي �ف

مــارات  شــارة إىل أّن حكومــة الإ العليــا. وتجــدر الإ

المّتحــدة قــد وضعــت عــى قائمــة  العربّيــة 

 ) ي )نوفمــ�ب
يــن الّثــا�ف ي ت�ش

رهابّيــة، �ف المنّظمــات الإ

 Muslim ي بريطانيــا
ســامّية �ف الإ الّرابطــة   ،2014

ســامّية  الإ والّرابطــة   Association of Britain

 ،Swedish Islamiska Forbündet الّســويد  ي 
�ف

ي 
ف �ف ف المشــارك�ي ــن المؤّسســ�ي ف م ــ�ي ــا المنّظمت وكلت

ي أوروبــا. وتلعب 
ســامّية �ف فيدرالّيــة المنّظمــات الإ

للّجمعّيــة  مماثــاً  دوراً  جوهريّــاً،  الّرابطتــان، 

ــى  ــويد، ع ــا والّس ــن بريطاني ي كّل م
ــامّية �ف س الإ

ــوان  ــة لاإخ ــات تابع ــا منّظم ــل منهم ــو يجع نح

ــابق،  ي القســم الّس
ــا �ف ــا رأين . وكم ّ بشــكل أســاسي

ــة تضــع عــى منشــورات  ــة الّثقافّي ــت الجمعّي كان

معلومــات  ســامّية  الإ المنّظمــات  فيدرالّيــة 

ــو  ــة، وه ــز خليف ــد العزي ــة بعب ــال الخاّص التص

ي فيينــا، 
ف �ف ف إخــوان مــر المقيمــ�ي عضــو بــارز بــ�ي

باعتبارهــا معلومــات التصــال الرّســمّية الخاّصــة 

بهــا.

بنى ندا إمبراطورّية مالّية تقّدر بماليين الّدوالرات بين الّشرق 
األوسط وأوروبا وظّل منخِرطًا في َتَقّلبات اإلخوان المسلمين
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ــاّص  ــع الخ ــدِرج الموق ــك، يُ ــى ذل ــاوة ع وع

ف  ف غــ�ي حكوميتــ�ي بالجمعّيــة الّثقافّيــة منّظمتــ�ي

للّشــباب  العالمّيــة  الّنــدوة  كائهــا:  سش ضمــن 

 World Assembly of Muslim Youth ســامّي الإ

 Human Appeal الّدولّيــة  نســانّية  الإ غاثــة  والإ

ــة  ــي منّظم ــة ه ــدوة العالمّي International. والّن

تّتخــذ مــن المملكــة العربّيــة الّســعوديّة مقــّراً لها، 

ــ�ي  ــ�ش الّتفس ــة ن ة طويل ــ�ت ــذ ف ــا من ــّول إليه وخ

ي كاّفــة أنحــاء العالــم. 
ســام، �ف الّســعودّي لاإ

وبحســب منشــوراتها، فــإّن هدفهــا هــو »تســليح 

ــام  ــّوق الّنظ ي تف
ــة �ف ــة تاّم ــلم بثق ــباب المس الّش

ــك  ــا تمتل ــة الأخــرى«. كم ــى الأنظم ســامّي ع الإ

ســجاً طويــاً مــن الّتعــاون مــع شــبكات الإخــوان 

ــان،  ــض الأحي ي بع
ــا، �ف ــرى اتّهامه ف وج ــلم�ي المس

نســانّية  غاثة الإ بتمويــل أنشــطة إرهابّيــة 16. أّمــا الإ

المملكــة  مــن  تّتخــذ  يّــة  خ�ي مؤّسســة  فهــي 

المّتحــدة مقــّراً لهــا وتحظــى بالعديد مــن الّروابط 

رهاب  ي تمويل الإ
ي تورّطهــا �ف

ســامويّة ويُشــَتبه �ف الإ

ــات  ــد كشــفت برقّي ــدان. وق ــد مــن البل ي العدي
�ف

أمريكّيــة جــرى ت�يبهــا مؤّخــراً عــن شــكوك وزارة 

غاثــة الّدولّيــة  ي قيــام الإ
كّيــة �ف الخارجّيــة الأم�ي

ّ لمنّظمــات »مرتبطــة بحركــة  بتقديــم دعــم مــاىلي

ي 
ــة �ف ــام »أعضــاء مكاتبهــا الميدانّي حمــاس«، وقي

البوســنة وكوســوفو والّشيشــان بعقــد ِصــات 

ف إىل تنظيــم القاعــدة«. وقــد جــرى  مــع منتســب�ي

ي إسائيــل 
ف مــن القيــام بأنشــطة �ف منــع المنّظمتــ�ي

عــات  الّت�ب جمــع  شــبكة  مــن  »جــزًءا  لكونهمــا 

ــاس«17 . ــة حم ــة لحرك الّتابع

الكتاتني والجوادي وبرغش: ضيوف 
الجمعّية

ــة  ــول الجمعّي ــول مي ــرى ح ــارة أخ ــاك إش وهن

ي الّضيــوف 
ي الّنمســا تتمّثــل �ف

ســامّية الّثقافّيــة �ف الإ

اّلذيــن تســتقبلهم بشــكل دورّي الّجمعّيــة وفرعهــا 

ف  ّ Jugend der Liga Kultur. فمــن بــ�ي ي الّشــبا�ب

ف اّلذيــن زاروا  العديــد مــن قــادة الإخــوان المســلم�ي

ف  ، الأمــ�ي ي
ي محّمــد ســعد الكتاتــىف

الّجمعّيــة يــأ�ت

العــام الّســابق لحــزب الحريـّـة والعدالــة، ومحّمــد 

ــرّي  ــان الم لم ي ال�ب
ــابق �ف ــو الس ــّوادي، العض الج

وتجــدر  أيضــاً.  والعدالــة  الحريّــة  حــزب  عــن 

ة، تعــود إىل عــام  شــارة بشــكل خــاّص إىل محــارصف الإ

ي مقــّر الجمعّيــة هشــام برغــش، 
2014، ألقاهــا �ف

، وهــو  ف عضــو التّحــاد العالمــّي لعلمــاء المســلم�ي

ــة إســامّية يرأســها يوســف  ــة فقهّي ــارة عــن هيئ عب

ي 
ف �ف القرضــاوي، الزّعيــم الّروحــّي لاإخوان المســلم�ي

العالــم 18 . ذلــك أنـّـه بعــد أشــهر قليلــة مــن زيــارة 

ــوب  ــ�ي مرغ ــخصاً غ ــن ش ــا، أُعِل ــش إىل الّنمس برغ

ــلطات  ــب الّس ــن جان ــه persona non grata م في

يــرّوج »خطابــاً  بأنّــه  ي وصفتــه 
اّلــىت الهولنديّــة، 

والّشــيعة  الّجنســّية  والمثلّيــة  للّســامّية  معاديــاً 

 ، ف العلمانيــ�ي كراهيــة  عــى  ويحــّض  والمــرأة، 

ــّون  ، ويه ف ــ�ي ــهاد العنيف ــاد والستش ــد الّجه ويمّج
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ــره«19 . ــاب ويُنك ره ــر[ الإ ــن ]خط م

ــد  ّ العدي ي ــبا�ب ــا الّش ــة وذراعه ــم الجمعّي وتنّظ

ــة،  ــة والّسياســّية والّدينّي مــن الأنشــطة الجتماعّي

ّ متعــّدد الأبعــاد  ي اســتمرار للّنهــج الكاســيكي
�ف

ــف  ي مختل
ــاً �ف ــارك أيض ــوان. وتش ــات الإخ لمنّظم

ــك،  ــا بذل ــن خــال قيامه ــة. وم يّ الأنشــطة الخ�ي

ــات  ــب مجموع اكات، إىل جان ــد سش ــا تعق ــاً م غالب

ــي  ــا Rahma Austria، وه ــة الّنمس ــرى، رحم أخ

ــا  اً م ــ�ي ــا وكث ــّراً له ــا مق ــن فيين ــذ م ــة تّتخ منّظم

ي 
يّــة اّلــىت عــات الخ�ي ي أنشــطة جمــع الّت�ب

تنخــرط �ف

ــا  ي الّنمســا. ومّم
ّ �ف ي

يقــوم عليهــا الَوَســط الإخــوا�ف

ــدى  ــط وم ــذا الَوَس ــة ه ــا دائريّ ــّد م ــت إىل ح يُثب

ارتبــاط العديــد مــن منّظماتــه أّن ســكرت�ي منّظمــة 

ــذي شــغل  ــق، اّل ــة الّنمســا هــو أســامة عتي رحم

ي منّظمــات أخــرى داخــل الَوَســط 
موقعــاً مماثــاً �ف

ي الّنمســا 
ي ذلــك الّرابطــة الفلســطينّية �ف

)بمــا �ف

ي 
ي ســنأ�ت

Palästinensische Vereinigung، واّلــىت

ــر(. ــذا الّتقري ي ه
ــاً �ف ــتها لحق ــى مناقش ع

األخَوان مراد: تأكيدات صريحة على عالقة 
الجمعّية باإلخوان

ي 
ــأ�ت ــة، ت ــارص المهّم ــذه العن ــاف ه ــن، بخ لك

ف  ــ�ي ــة ب ــط العميق ــول الّرواب ة ح ــ�ب ــدات ُمعت تأكي

ي الّنمســا والإخــوان 
ســامّية الّثقافّيــة �ف الجمعّيــة الإ

ف مــن القــادة  ة مــن جانــب اثنــ�ي ف مبــاسش المســلم�ي

مــراد.  الأخــوان  وهمــا  للمنّظمــة،  ف  الّتاريخّيــ�ي

ي 
فالّشــقيق الأصغــر، أيمــن مــراد، قــد رّصح �ف

مقابلــة، تعــود إىل عــام 2011، مــع صحيفــة فيــ�ف 

تســايتونغ الّنمســاويّة قائــاً: »إنّنا ل نأخــذ الّدعاء 

ف عــى  ــا ننتمــي إىل الإخــوان المســلم�ي القائــل بأنّن

ف  المســلم�ي الإخــوان  فجماعــة  الّنقــد.  محمــل 

ف  المســلم�ي وغالبّيــة  عالمّيــة.  حركــة  تشــّكل 

ــن  تشــاطر الإخــوان أفكارهــم. ولســنا اســتثناء م

ــاً، ل نمتلــك أّي عاقــة مــع  ذلــك. لكّننــا، تنظيمّي

. وليــس ثّمــة تنظيــم لاإخــوان  ف الإخــوان المســلم�ي

ي أوروبــا«20 .
ف �ف المســلم�ي

ــراد، أكــ�ش  ، جمــال م ــ�ب ــقيق الأك لكــن كان الّش

ي دمشــق عــام 
رصاحــة. وجمــال وِلــَد أصــاً �ف

ــان  ــام 1978، وسع ــا ع ــل إىل الّنمس 1958، وانتق

مــا أصبــح أحــد أبــرز الّشــخصّيات الموجــودة 

ي أوائــل عــام 
ي البــاد. و�ف

ســامّي �ف ي المشــهد الإ
�ف

2013، أجــرى جمــال مقابلــة مطّولــة مــع قنــاة 

ّ EgyUro TV. وربّمــا  ي الّتلفزيــون المــرّي الأورو�ب

ي وقــت كانــت فيــه جماعــة 
لأنـّـه أجــرى المقابلــة �ف

ي 
ــة �ف ف تحظــى بنجاحــات ملفت الإخــوان المســلم�ي

مختلــف البلــدان خــال الأيــام الأوىل مــن الّربيــع 

ــة  ــئلة مقّدم ــة أس ــن كاّف ــاب ع ــد أج ، فق ّ ي ــر�ب الع

، منــال أبــو العــا، حــول  ّ ي
نامــج التلفزيــو�ف ال�ب

ي الّنمســا، براحــة 
ي الإخــوان ووجودهــم �ف

دوره �ف

تنّقل ندا عبر العالم لتمثيل مصالح جماعة اإلخوان في لقاءات مع 
العديد من قادة العالم اإلسالمّي
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ف 21. ــ�ي ــاس ملحوظ وحم

ــد  ــك أح ــروف أن ــن المع ــا: م ــو الع ــال أب من

ي الّنمســا، 
ف �ف كــوادر جماعــة الإخــوان المســلم�ي

ــيدي؟ ــك، س ــس كذل ألي

جمال مراد: صحيح.

ــو العــا: هــل ىلي أن أســألك؛ هــل الإخــوان  أب

ــة؟ ــّية أم دعويّ ــة سياس جماع

 ... ف ف الثنــ�ي ي الحقيقــة ل أفــّرق بــ�ي
مــراد: أنــا �ف

ف الّديــن والّسياســة. ول أعتقــد بوجــود فصــل بــ�ي

الّديــن  ف  بــ�ي فصــل  يوجــد  ل  العــا:  أبــو 

؟ ســة لّسيا وا

مراد: ل يوجد فصل عى الإطاق.

أبــو العــا: ســّيد جمــال، أنت تقــول هــذا بينما 

ــة الّنمســاويّة  ــا وتعــرف أّن الّدول ي أوروب
تعيــش �ف

ي شــؤونها وإدارتهــا لشــؤون البــاد 
تفصــل تمامــاً �ف

الّديــَن عــن الّدولــة؟

مراد: ل أؤمن بهذا.

أبو العا: كيف؟

ي 
ــىف ــا. وإنّ ي أوروب

ــن �ف ــوان ُمعَل ــذا عن ــراد: ه م

اً  ــ�ي ــّك كث ــاً، ومحت ــذ 34 عام ــا من ي أوروب
ــش �ف أعي

الطوائــف.  كّل  مــن  والّسياســة  الّديــن  برجــال 

ي ل أجــد عــى 
ــىف ّ اليهــود. لكّن المســيحيون وحــىت

ف الّديــن والّسياســة مــن جانــب  طــاق فصــاً بــ�ي الإ

ــة  ــس ثّم ــع، لي ي الواق
ــود. و�ف ف أو اليه ــيحّي�ي المس

 ّ ي
ــىف ــه الّدي ــام الّتوج ــة عظ ــر الّسياس ــل. تنخ فص

ــة. ــام الّسياس ــر عظ ّ ينخ ي
ــىف ــه الّدي والّتوج

أبــو العــا: كيــف ل نفصــل الّدين عن الّسياســة، 

ي 
ــطاء �ف ــن الّنش ــ�ي م ــدد كب ــت وع ــوم أن ــا تق فيم

ــل تحــت ســتار وشــعارات  ــل العــام، بالعم العم

الّنمســاويّة  الّنمســاويّة؟ والجمعّيــة  الجمعّيــات 

ــة  ض لهــا أن تكــون[ جمعّيــة مدنّي هــي ]كمــا يفــ�ت

وليســت دينّيــة أو سياســّية. إنّــك تقــول هــذا 

بينمــا نعــرف عنــك أنّــك ناشــط منــذ زمــن طويــل 

ولديــك تاريخــك ومواقفــك. لكــن الّســؤال يطــرح 

ف مــن  نفســه؛ تشــتغل جماعــة الإخــوان المســلم�ي

ــة، فهــل  ــة ومدنّي ــات نمســاويّة أهلّي خــال جمعي

ي 
ــىت ــروف اّل ح ىلي المابســات والّظ ــ�ش ــك أن ت يمكن

]:هــذه  إنّهــا  القــول  يمكننــا  أم  وّجهتكــم... 

؟ ف ــلم�ي ــوان المس ــاط الإخ ــتار لنش ــات[ س الجمعّي

]يضحك مراد[

، براحة؟ ي
أبو العا: براحة، أعىف
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أنــك  جــداً  أســتغرب  الحقيقــة،  ي 
�ف مــراد: 

ينهــا »مابســات«. إنّهــا حقيقــة وواقــع،  تعت�ب

]الإخــوان  والجماعــة  »مابســات«.  وليســت 

ي الحقيقــة وراء جمعّيــات 
ّ �ف المســلمون[ ل تتســ�ت

. ]أهلّيــة[  واتّحــادات 

أبو العا: سؤال، وأعتذر عن مقاطعتك.

مراد: إنّنا نتحّدث بوضوح.

وا وراء جمعيــات  أبــو العــا: إنّكــم ل تتســ�ت

ي الّنمســا 
أهلّيــة، ولكــن، عــى ســبيل المثــال �ف

حيــث نعيــش، تعملــون إىل حــّد مــا كمــا لــو أنكم 

ــف؟ ... كي ف ــلم�ي ــوان المس ــة[ لاإخ ــة ]تابع جمعّي

مراد: قلت أك�ش من مرّة...

عــى  تُطِلقــوا  َلــم  لمــاذا  إذاً،  العــا:  أبــو 

؟ ف أنفســكم اســم جمعّيــة الإخــوان المســلم�ي

ــات  ــه تعريف ــر ل ــذا الأم ــة ه ي الحقيق
ــراد: �ف م

ــة الإخــوان  ــة جماع ــن يفهــم حقيق ة؛ لأّن َم ــ�ي كث

ســّمينا  لمــاذا  يفهــم  أن  يســتطيع  ف  المســلم�ي

الّنمســا...  ي 
�ف ســامّية  الإ الّثقافيــة  الّجمعّيــة 

مســجد  أو   ...ّ ي
الّثقــا�ف ســامّي  الإ المجمــع 

ف  ــة، لأّن حقيقــة دعــوة الإخــوان المســلم�ي الهداي

ولّبهــا وعصبهــا الرّئيــس هــو العمــل الجتماعــّي، 

بــوّي، العمــل الّدعــوّي. وإذا قمنــا  العمــل ال�ت

بهــذا العمــل تحــت هــذه المســميات، فــإّن هــذه 

ــة. وليســت ســتاراً.  المســميات صحيحــة وحقيقّي

أ وراء الجــدران. إنّنــا نعــرِّف أنفســنا  إنّنــا ل نختــىب

ــو  ــا ه ــا، وم ــو توّجهن ــا ه ــد: م ــب والبعي للقري

ي 
ــىت ــه، ومــا هــي الّتوجهــات اّل ــذي نحمل الفكــر اّل

ــاً. ــح تمام ــر واض ــا. الأم ــول إليه ــد الوص نُري

أبــو العــا: ولكــن قانــون الجمعّيــات الّنمســاويّة 

بالعمــل  الجمعّيــات  لهــذه  يســمح  الأهلّيــة 

ــري  ف يج ــ�ي ي ح
ــّي؛ �ف عام ّ والإ ي

ــا�ف ــّي والّثق الجتماع

ّ مــن خــال الأحــزاب الّسياســّية  ــياسي العمــل الّس

، أل تعتقــد أنـّـه فيمــا  ومؤّسســات الّدولــة. وبالّتــاىلي

يتعّلــق بعمــل الإخــوان - والإخــوان جماعة سياســّية 

 ّ مــن الّدرجــة الأوىل، تمــارس العمــل الّســياسي

هــذه  تحقيــق  ســيكون   - بالّتــوازي  والّدعــوّي 

ــرك؟ ــة نظ ــي وجه ــا ه ــاً، أو م ــة صعب المعادل

ــا  ــي أنّن ــة ه ــاق. الحقيق ط ــى الإ ــراد: ل، ع م

ي الّنمســا، ول يوجــد 
نمــارس ذلــك منــذ 30 عامــاً �ف

ــال  ــوم بالأعم ــا ل نق ــاق لأنّن ط ــى الإ ــض ع تناق

 ّ الجتماعّيــة مــا لــم يكــن وراء ذلــك توجــه ســياسي

ي التوّصــل إىل حقيقــة 
واضــح؛ أي إنّنــا نرغــب �ف

ــا  ــذا، م ــع. وهك ــدى الجمي ــم ل ــة المعال واضح

ف  نقولــه ومــا نفعلــه يتطابــق تمامــاً مــع كّل القوان�ي

إنّنــا   ... ّ الــّدوىلي القانــون   ّ وحــىت الّنمســاويّة 

لقاء هّمت وندا شّكل بداية تضاُمن بين الّرجلين استمّر ألكثر من 
أربعين عامًا وشّكل تطّور اإلخوان في الغرب
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ــة - ومــن جملــة  ــة ودعويّ يّ ــة وخ�ي ــات أهلّي جمعّي

ي 
ّ �ف ي الّتوجــه الّســياسي

هــذا الّنشــاط الّدعــوّي يــأ�ت

حــّد ذاتــه. إنّها ليســت قضيــة الأحزاب الّسياســّية، 

فهــذه قضيــة متقّدمــة... عندمــا يرغــب شــخص 

ّشــح لمنصــب  لمــان أو ال�ت ي النضمــام إىل ال�ب
مــا �ف

ي ذلــك الوقــت أن يؤّســس 
، فــإّن عليــه �ف ّ ســياسي

ي 
حزبــاً سياســّياً لهــذا الأمــر. لكــن إذا كان يرغــب �ف

ــة،  ــة أو دعويّ ــّية أو اجتماعّي ــرة سياس ــم فك تقدي

. ّ فهــذا ل يتطلــب وجــود حــزب ســياسي

ــدل  ــمت الج ــد حس ــراد ق ــات م ــدو أّن كلم يب

ســامّية  حــول مــا إذا كانــت الجمعّيــة الّثقافّيــة الإ

. ف ــلم�ي ــوان المس ــة الإخ ــة لجماع ــا تابع ي الّنمس
�ف

بيــاري وخليفــة  الإ مــن  كّل  اتّخــذ  ف  ي حــ�ي
و�ف

مــن فيينــا مقــّراً لهمــا، فــإّن أهــم مجموعــة مــن 

ــن  ــاً م ــق تقليديّ ــت تنطل ف كان ــ�ي ــوان المريّ الإخ

مدينــة غــراز )جنــوب الّنمســا(. ويمكــن القــول إّن 

ي الأعــوام 
ي غــراز، �ف

ّ مــرّي يقيــم �ف ي
أبــرز إخــوا�ف

ــل  ــرى تفصي ــد ج . وق ّ ــىي ــن ع ــو أيم ة، ه ــ�ي الأخ

الإخــوان،  جماعــة  ي 
�ف المهنّيــة   ّ عــىي ة  مســ�ي

العالــم،  الّنمســا وحــول  ي 
أنشــطته �ف وكذلــك 

إىل  باِلغــة شــّقت طريقهــا  قانونّيــة  ي قضّيــة 
�ف

ــة،  ــان القضّي ــة. وإبّ محكمــة الســتئناف الفيدرالّي

تعــارك عــىي وأستــه مــع الحكومــة للحصــول 

عــى الجنســّية الّنمســاويّة. والوثائــق الّناِجمــة 

ة لاهتمــام ليــس فقــط  ــة مثــ�ي عــن هــذه القضّي

ــا تقــّدم الخطــوط العريضــة لأنشــطة عــىي  لأنّه

ي 
ــوان �ف ــة الإخ ــة بجماع ــة مرتبط ــات مختلف وكيان

ــم  ــا تشــتمل أيضــاً عــى الّتقيي ــل لأنّه الّنمســا؛ ب

الّنمســاويّة  الأمنّيــة  المؤّسســة  أجرتــه  اّلــذي 

للَوَســط المذكــور.

أيمن علّي: إمام في الّنمسا ومستشار 
لمرسي

ي عــام 1966، ودرَس 
ي القاهــرة، �ف

ّ �ف وِلــَد عــىي

ي العاصمــة المريّــة. وإبّــان الحــرب 
الّطــب �ف

؛ حيــث  ّ ي
نســا�ف الإ العمــل  ي 

�ف نَِشــَط  البوســنّية، 

عمــل مديــراً لـ »وكالــة طيبــة الّدولّية للمســاعدات 

ي 
ي تّتخــذ مــن ألبانيــا مقــّراً لهــا. و�ف

نســانّية« الــىت الإ

عــام 2004، وضعــت الحكومــة الأمريكّيــة فــرع 

ي البوســنة عــى قائمــة المنّظمــات 
ــة �ف ــة طيب وكال

ي الوقــت نفســه، داهمت الّســلطات 
رهابّيــة؛ و�ف الإ

ــّم  ــة ث ّ للوكال ــىي ــرع المح ــا الف ي ألباني
ــة �ف المحلّي

طــة الألمانّيــة لــه ِصلــة  ّ أغلقتــه. وذكــر تقريــر لل�ش

ــات  ــة الحســابات والتدّفق ــق أّن »مجموع بالّتحقي

حســابات  أّن  إىل  تُشــ�ي  والأشــخاص  المالّيــة 

ي 
ّ �ف إبراهيــم الزيــات وأيمــن ســّيد أحمــد عــىي

ــذ أنشــطة  ي تنفي
ــد جــرى اســتخدامها �ف ــا ق ألماني

ــا« 22. ي أوروب
ــة �ف ــامّية أصولّي إس

مــع  اســتقّر  لألبانيــا،  عــىي  مغــادرة  وبعــد 

ي 
ــّم �ف ــا، ث ي غــرب ألماني

ــون، �ف ــة ب ي مدين
ــه �ف عائلت
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لً وأصبــح إمامــاً لمســجد  ف ى مــ�ف غــراز؛ حيــث اشــ�ت

الّنــور )وهــو المســجد الرّئيــس للجمعّيــة الّثقافّية 

الإخــوان  تجّمــع  ومركــز   Liga Kultur Verein

ــي  ــة، وه ك ــأ سش ــا أنش (. كم ف ــ�ي ف المحلّي ــ�ي المريّ

SAGT General Trading GmbH، تعمــل بشــكل 

اد وتصديــر الأخشــاب والمعــادن.  ي اســت�ي
رســمّي �ف

ي أّن 
ومــع ذلــك، اشــتبهت الّســلطات الّنمســاوية �ف

كــة كانــت مجــرّد واِجهــة تُســَتخدم للّتحايــل  ّ ال�ش

عــى ]مؤّسســات[ الهجــرة الّنمســاوية )بمــا أّن عىي 

ته الّنمســاويّة مــن خــال  قــد حصــل عــى تأشــ�ي

ف غســيل  كــة( وقوانــ�ي ي تلــك ال�ش
عملــه كموّظــف �ف

ي أنكرتهــا زوجتــه، 
ــىت الأمــوال )وهــي التّهامــات اّل

كــة،  ّ لل�ش عاّمــة  مديــرة  بدورهــا  كانــت  وقــد 

زوجتــه  كانــت  وبينمــا   .23 المحاكمــة(  خــال 

ّ مجموعــات دراســّية نســائّية، كان أولده  تُســ�ي

ــة  ــات محلّي ــة لمنّظم ي أنشــطة مختلف
يشــاركون �ف

ي 
. عــى أّن انخــراط عــىي �ف ّ ي

ضمــن الوَســَط الإخــوا�ف

المشــهد الّنمســاوّي لــم يمنعــه مــن العمــل عــى 

ــام  ف الع ــ�ي ــاً لاأم ــل ناِئب ــد َعِم . فق ّ ــتوى دوىلي مس

ي أوروبــا، وهــي 
ســامّية �ف لفيدرالّيــة المنّظمــات الإ

ــة لاإخــوان  ــ�ب ِمَظّل ــا تُعَت ي عمــوم أوروب
منّظمــة �ف

ي توســيع 
ي الغــرب، وكان نَِشــطاً بشــكل خــاّص �ف

�ف

ــة. قّي ّ ــا ال�ش ي أوروب
ــطتها �ف أنش

ــن  ــاره واحــداً م ــع عــىي باعتب ــن وصــل موق لك

ــع  ة والمســتوى الرّفي ف ذوي الخــ�ب ــ�ش الّناشــط�ي أك

ي كّل مــن شــبكات الإخــوان الّنمســاويّة والأوروبّية 
�ف

ي ذلــك العــام، 
ي عــام 2012. �ف

إىل نهايــة مفاجئــة �ف

حّقــق الفــرع المــرّي لجماعــة الإخــوان نجاحات 

مــن  العديــد  دفــع  مّمــا  متعــّددة،  انتخابّيــة 

ف الموجوديــن  ــ�ي نشــطاء جماعــة الإخــوان المريّ

ي 
. و�ف ّ ي أوروبــا إىل العــودة إىل بلدهــم الأصــىي

�ف

ف إخوان  برهنــة واضحــة عــى مكانــة علّيالبــارزة بــ�ي

 ّ ي ظــّل يحتفــظ بهــا حــىت
مــر، وهــي المكانــة اّلــىت

أثنــاء وجــوده بعيــداً البــاد، حصــل عــى منصــب 

محمــد  المنتخــب،  الرّئيــس  مستشــاري  كبــ�ي 

ي هــذا الموقــع 
. لكــن انتهــت خدمــة عــىي �ف مــرسي

طاحــة بحكومــة  الإ ي صيــف عــام 2013، مــع 
�ف

ي وقــت لحــق 24.
مــرسي واعتقــال عــىي �ف

الّشــبكة  بنــاء[  ]عملّيــة  ي 
�ف الّنمســا  وأهمّيــة 

ي أيّامهــا 
ــة، �ف ــة لجماعــة الإخــوان المريّ الأوروبّي

المبّكــرة، تؤّكدهــا حقيقــة أنـّـه خــال الّســبعينّيات 

الرئيســة  المجّلــة  نــ�ش  جــرى  والّثمانينّيــات، 

ي 
ي أوروبــا«، �ف

ي الغــرب، »الّدعــوة �ف
للمنّظمــة �ف

فيينــا 25.

أنس شقفة: رائد إخوان سوريا في الّنمسا
ــو  ــرّي ه ــرع الم ــن الف ــم يك ــك، ل ــع ذل وم

الفــرع ذو الّصبغــة القومّيــة الوحيــد اّلــذي يمتلك 

ي الّنمســا - فقــد عمــل الإخــوان 
اً �ف وجــوداً كبــ�ي

الّســوريون عــى نطــاق واســع داخــل البــاد. 

منذ أواخر الخمسينّيات جذبت ميونخ مجموعة صغيرة من نشطاء الجماعة 
بقيادة سعيد رمضان السكرتير الّشخصّي لحسن البنا وصهره
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ومنــذ الّســبعينّيات، اســتقّر العديــد مــن نشــطاء 

ي العاصمــة وأّسســوا 
ف �ف جماعــة الإخــوان الّســوريّ�ي

كات. ــ�ش ــات وال ــن المنّظم ــعة م ــة واس مجموع

اســتقّر  اّلذيــن   ، ف المريّــ�ي عكــس  وعــى 

ــ�ي  ــكل كب ــزوا بش ــراز ورّك ــة غ ي مدين
ــم �ف معظمه

ــة ِعوضــاً عــن  ــة أو الّدولّي عــى الأنشــطة المريّ

ــوريّون  ــوان الس ــس الإخ ــا، أّس ي الّنمس
ــع �ف الوض

ــة مــع  ي فيينــا وأقامــوا روابــط قويّ
مركــز ثقلهــم �ف

ف  كاء موثوقــ�ي الُنَخــب الّنمســاويّة، ليصبحــوا سش

ســام  ي مختلــف المبــادرات المتعّلقــة بــإدارة الإ
�ف

ــك، اســتفادوا مــن حقيقــة  ــاد. وبعمــل ذل ي الب
�ف

ة طويلــة،  اف الّنمســا، اّلــذي يعــود لفــ�ت اعــ�ت

نظامهــا  وســماح  رســمّي،  كديــن  ســام  بالإ

ــة  ف الّدول ــ�ي ــة ب اك ّ ــف أشــكال ال�ش ّ بمختل ي
ــو�ف القان

الّدينّيــة. والمجتمعــات 

رائــد  هــو  شــقفة  أنــس  إّن  القــول  يمكــن 

ي الّنمســا. وكانــت أوىل 
جماعــة الإخــوان الّســوريّة �ف

ــامّية  س ــات الإ ــل المنّظم ــقفة داخ ــرات ش مغام

الجتماعّيــة  الخدمــة  منّظمــة  مــع  الّنمســاويّة 

ــي  ــامّية Moslemischer Sozialdienst، وه س الإ

ــتينّيات عــى  ي أوائــل الّس
منّظمــة بــدأت عملهــا �ف

ّ الّســورّي  ي
يــد غالــب هّمــت، الّناشــط الإخــوا�ف

الألمانّيــة  ســامّية  الإ الجماعــة  قــاد  اّلــذي 

ي 
�ف  Islamische Gemeinschaft Deutschland

ــف  ــاً ليوس ــًكا تجاريّ ي ــاً سش ــح لحق ــخ وأصب ميوني

ي 
ــاً �ف ــقفة أيض ــارك ش ــام 1968، ش ي ع

ــدا 26. و�ف ن

 Moslemische ف تأســيس اتّحاد الّطّاب المســلم�ي

Studentenunion، اّلــذي أصبــح مــن خاله أميناً 

ــّد كّل مــن  ي وقــت لحــق رئيســاً 27. ويُع
ــاً و�ف عاّم

ــة  ف والخدمــة الجتماعّي اتّحــاد الّطــّاب المســلم�ي

ســامّية  الإ المنّظمــات  ف  بــ�ي مــن  ســامّية  الإ

ــوان  ــل الإخ ــاً مي زان أيض ــ�ب ــا، ويُ ي الّنمس
الأوىل �ف

ي الّنمســا إىل لعــب دور مــزدوج. فلــم 
ف �ف الّســوريّ�ي

ي بلدهــم 
يقتــر الأمــر عــى دعمهــم لإخوانهــم �ف

؛ بــل  ف ّ فحســب، مثــل الإخــوان المريّــ�ي الأصــىي

ســامّي  حاولــوا أيضــاً تشــكيل وتمثيــل المجتمع الإ

ــوء. ــد اّللج ي بل
أ �ف ــاسش الن

تاريخّيــاً، كان المريّون والّســوريّون أك�ش فروع 

ي الّنمســا؛ ومــع ذلــك، شــهدت 
الإخــوان نشــاطاً �ف

البــاد وجــود نشــطاء مــن فــروع أخــرى للحركــة 

ومــن بلــدان مغايــرة. عــى ســبيل المثــال، اتّخــذ 

ة بشــكل أو  ف مبــاسش العديــد مــن الأفــراد المرتبطــ�ي

ّ الرســمّي  ي
بآخــر بحركــة حمــاس، الفــرع الفلســطيىف

، مــن الّنمســا موطنــاً  ف لجماعــة الإخــوان المســلم�ي

لهــم.

لماذا ُتعتبر الّنمسا »وجهة مفّضلة« 
لإلخوان المسلمين؟

ــد  ــن العدي ــون، م ــتخدم رّواد إخوانّي ــد اس لق
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مــن الفــروع المختلفــة، الّنمســا باعتبارهــا قاعــدة 

ــوا  ــم كان ــا أنّه ــم. وبم ــاق عملّياته ــة لنط مائم

ــد[ الضّطهــاد  ــد الجدي ي هــذا البل
ــوا ]�ف قــد تجّنب

ي بلدانهــم الأصلّيــة، 
الّشــديد اّلــذي واجهــوه �ف

فقــد قامــوا ِبَنْســخ بعــض الهيــاكل الإخوانّيــة 

الوحــدة  وهــي  »الأسة«،  )مثــل  الّتقليديّــة 

وجّنــدوا   ،) ّ ي
الإخــوا�ف البنــاء  داخــل  الأساســّية 

أعضــاء جــدداً، وقّدمــوا أشــكاًل مختلفــة مــن 

ّ للمنّظمــة  ّ والمــادّي والمــاىلي الّدعــم الّســياسي

ي بلدانهــم الأصلّيــة. وســعى بعضهــم أيضاً 
الأم �ف

ف عــى مختلــف الأنشــطة ذات  كــ�ي ّ نحــو توســيع ال�ت

ي أوروبــا. وكانــت 
ي الّنمســا أو �ف

ســام �ف الصلــة بالإ

بعــض أنشــطتهم عانيــة، وبعضهــا الآخــر ظــّل 

ي بعــض الحــالت، عرّفــوا أنفســهم 
سيّــاً. و�ف

ي 
ــة الإخــوان، و�ف ي جماع

ــم أعضــاء �ف رصاحــة بأنّه

ــل كّل  ــك. ويمي حــالت أخــرى أخفــوا وأنكــروا ذل

فــرع إىل العمــل بشــكل منفصــل، ولكــن مــع 

مــرور الوقــت، تتــاسش الفــروق القائمــة عــى 

بلــدان المنشــأ تدريجّيــاً. وتجمــع بعــض القضايــا 

ي الّنمســا، 
ف كاّفــة نشــطاء الإخــوان �ف والأنشــطة بــ�ي

ــة.  ــم الأصلّي ــن بلدانه ــر ع ــض النظ بغ

ــث  ــات، حي ــذه الّديناميكّي ــا به ــرد الّنمس ل تنف

الغربّيــة  أوروبــا  دول  مــن  العديــد  شــهدت 

اســتقراراً لنشــطاء الإخــوان، وإن كان ذلــك بكثافــة 

ومســارات متفاوتــة. لكــن ل شــك أّن الّنمســا تمّثل 

ي شــعر فيهــا، وفقــاً 
إحــدى الــّدول الأوروبّيــة اّلــىت

لأعضــاء الإخــوان أنفســهم، الإخــوان بأنّهــم قــد 

ــة بشــكل خــاص 28. ــة مواتي وجــدوا بيئ

هــذا  ي 
�ف متداخلــة  عنــارص  عــّدة  وتُســِهم 

ــن  ــاً م ــداً ثابت ــد تقلي ــك البل ــم. أولً، يمتل الّتْقيي

ي أُعِطَيــت لأعضاء 
سياســات اّللجــوء الّســخّية، اّلــىت

مختلــف فــروع الإخــوان الفاّريــن مــن الضّطهــاد 

ي بلدانهــم الأصلّيــة. ثانيــاً، تبّنــت الّســلطات 
�ف

يعمــل  »دعــه  سياســة  تقليديّــاً  الّنمســاوية 

ــق الأمــر بالمنّظمــات  laissez-faire« عندمــا يتعّل

المتطرّفــة الأجنبّيــة، ممــا أتــاح لهــذه المنّظمــات 

ــاً مــا لــم  ــام بأنشــطتها دون أي عائــق تقريب القي

اً للّنمســا )وهــو مــا ل  تشــّكل تهديــداً أمنّيــاً مبــاسش

ــم(. ــا يُزَع ــوان كم ــه الإخ يطرح

ــار  ي اعتب
ــة �ف ــارص إضافّي ــِهم عن ــك، تُس كذل

الّنمســا »وجهــة مفّضلــة« لنشــطاء الإخــوان 

اتيجّي  ــ�ت س ــع الإ ــا الموق ــن بينه . وم ف ــلم�ي المس

ي قلــب أوروبــا، ممــا يجعلــه نقطــة 
للبلــد �ف

ق والغــرب. كذلــك،  ّ ف الــ�ش ــة بــ�ي وســطى مثالّي

المتســامحة  البلــدان  مــن  الّنمســا  تُعــّد 

ثقافــات  تحتضــن  ومدنهــا  والمنفتحــة، 

متعــّددة، كمــا أنّهــا بيئــة جاذبــة لاســتثمارات؛ 

ــع  ــو مجتم ــل بنم ــذه العوام ــمحت ه ــد س وق

ق أوســطّي يضــّم أعضــاء  نــس( سش ف أعمــال )ب�ي

كان رمضان من أوائل ورّبما أبرز رّواد الّجماعة في أوروبا حيث أنشأ 
شبكة من المساجد والكيانات المرتبطة بالحركة
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ف منهــم.  ــ�ي ــراداً مقّرب ــة الإخــوان أو أف ي جماع
�ف

اً، فــإّن حقيقــة أّن نشــطاء الإخــوان قــد  وأخــ�ي

طــّوروا تدريجّيــاً ِصــات وثيقــة ببعــض القــوى 

والمؤّسســات الّسياســّية الّنمســاوية تعــّد عامــاً 

ي تفســ�ي ســبب شــعور الحركــة تاريخّيــاً 
مهّمــاً �ف

ــد. ــذا البل ي ه
ــة �ف بالّراح

ي 
ــطة �ف ــرى ناِش ــامّية أخ ــات إس ــظ منّظم تحتف

ســامّية الّثقافّيــة  الّنمســا بروابــط مــع الجمعّيــة الإ

Liga Kultur Verein، مــن خــال هــذه الآرِصة، 

. ومــن بينهــا المجتمع  ف جماعــة الإخــوان المســلم�ي

 Islamische الّنمســا  ي 
�ف ســامّي  الإ  ّ ي

الّديــىف

Glaubensgemeinschaft in Österreich، وهــي 

ــة  ــوض بمكان ي الّنه
ــاً �ف ــت دوراً رئيس ــة لعب منّظم

ــاوّي.  ّ الّنمس ي
ــوا�ف ــط الإخ الَوَس

الّنمســاويّة  الحكومــة  قامــت  الواقــع،  ي 
و�ف

ــر  ــل وتُدي ي تمّث
ــىت ــدة اّل باعتبارهــا المنّظمــة الوحي

رســمّياً احتياجــات مســلمي الّنمســا َوْفــق القانــون 

الكشــف  يصعــب  ول   .1912 لعــام  ســامّي  الإ

عــن وجــود الإخــوان داخــل هــذه المنّظمــة. 

فرئيســها الأّول )عــام 1979( هــو أحمــد عبــد 

مؤّســ�ي  أحــد  أيضــاً  كان  اّلــذي   ، الرّحيمــ�ي

 Moslemischer ــامّية س ــة الإ ــة الجتماعّي الخدم

Sozialdienst إىل جانــب غالــب هّمــت. وبعــد أن 

ي عــام 1999، تــوىّل أنــس 
مــرض عبــد الرّحيمــ�ي �ف

ي 
ســامّي �ف ّ الإ ي

الّشــقفة رئاســة المجتمــع الّديــىف

الّنمســا 29. وازداد الّنفــوذ الّســورّي عــى المنّظمــة 

ــراد. ــن م ــال وأيم ــراط جم ــع انخ م

 ّ ي
ي عــام 1998، قامــت منّظمة المجتمــع الّديىف

و�ف

الّدينّيــة  بّيــة  ّ ال�ت أكاديمّيــة  بتأســيس  ســامّي  الإ

 Islamische Religionspädagogische ســامّية الإ

Akademie مــن أجــل إعداد أجيال المســتقبل من 

ي المدارس الّنمســاويّة، 
ســامّي �ف مــدرّسي الّديــن الإ

ــب 30.  ف أجان اد« مدرســ�ي ــب »اســت�ي ــك لتجّن وكذل

وتقــّدم الأكاديمّيــة دورة تمتــّد لثاثــة أعــوام، 

البكالوريــوس.  تعــادل درجــة  مناهــج  وتحــوي 

وانطاقــاً مــن موقعهــا الــّدال داخــل مقّر مؤّسســة 

 Gemeinnützige Privatstiftung ــقفة ــس الّش أن

بالعديــد  الأكاديمّيــة  تحظــى   ،Anas Schakfeh

مــن الّروابــط مــع شــبكة الإخــوان العابــرة للحدود، 

ف  ــ�ي ــن ب ــاً« آخــر. وم ــاً إخوانّي ــا »انبثاق ــا يجعله مّم

ــود  ــو وج ــة ه ــ�ش دلل ــإّن الأك ــط، ف ــذه الّرواب ه

ي ســأقوم باســتخدام اســمها 
أمينــة الّزيّــات )واّلــىت

ــداً(  ــن الآن فصاع ــاكر، م ــة ش ــّزواج، أمين ــد ال بع

الّدينّيــة  بّيــة  ّ ال�ت أكاديمّيــة  مديــر  منصــب  ي 
�ف

ــامّية. س الإ

عائلة الّزّيات: نموذج للعائالت اإلخوانّية 
الّراسخة في الغرب

ــرز  ــن أب ــدة م ــن واح ــاكر م ــة ش ــدر أمين تنح
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ــاروق،  ــا. فوالدهــا، ف ي أوروب
ــات الإخــوان �ف عائ

ي الفــرع المــرّي 
كان عضــواً متوّســط المســتوى �ف

ــتينّيات  ي الّس
ــر �ف ــادر م ــوان، وغ ــة الإخ لجماع

ي ألمانيــا؛ حيــث تــزّوج امــرأة ألمانّيــة 
لاســتقرار �ف

لمســجد  إمامــاً  وأصبــح  ســام  الإ اعتنقــت 

ــات بســتة  ــة الّزيّ ــورغ 31. وقــد ُرِزقــت عائل مارب

أنشــطة  ي 
�ف أيضــاً  معظمهــم  انخــرط  أبنــاء؛ 

ــة  ــة ألمانّي يّ ــات خ�ي ــة مــن جمعّي إســامّية، بداي

الّزيّــات، عــى  إىل منّظمــات طّابّيــة. فبــال 

ــة  ي منّظم
ــس �ف ــال، هــو عضــو مؤّس ســبيل المث

 Muslimische Jugend شــباب ألمانيــا المســلم

الّطــّاب  اتّحــاد  ي 
�ف وعضــو   Deutschland

 Muslim Studenten Vereinigung ف المســلم�ي

ابــن  مــن  ّوجــة  ف م�ت وهــي  الّزيّــات،  ومنــال   .

ي 
ف �ف المتحــّدث الّســابق باســم الإخــوان المســلم�ي

الغــرب، كمــال الهلبــاوّي، كانــت منخرطــة أيضــاً 

ي مختلــف الــّدول 
ي منّظمــات إســامّية متنّوعــة �ف

�ف

الأوروبّيــة 32.

وعــى أيـّـة حــال، فــإّن أبــرز أبنــاء الّزيـّـات هــو 

ــام 1968،  ــات ع ــم الّزيّ ــَد إبراهي ــم. وِل إبراهي

ف قبــل  وكان يــرأس اتّحــاد الّطــّاب المســلم�ي

ي ألمانيــا 
ســامّية �ف توليــه رئاســة الجماعــة الإ

 .Islamische Gemeinschaft Deutschland

ومنــذ تأسيســها عــام 1958، كان مقــّر الجماعــة 

ميونيــخ  ي 
�ف ســامّي  الإ المركــز  ي 

�ف ســامّية  الإ

Islamic Centre of Munich، واّلــذي كان، كمــا 

أوضحنــا مــن قبــل، أّول مســجد أنشــأه أعضــاء 

والمتعاطفــون  ف  المســلم�ي الإخــوان  جماعــة 

ــامّية  س ــة الإ ــل الجماع ــا. وتمّث ي أوروب
ــا �ف معه

ي ألمانيــا، وهي 
« الجوهــرّي �ف ّ ي

»النبثــاق الإخــوا�ف

ي الّنمســا. 
ســامّية الّثقافّيــة �ف تُشــِبه الجمعّيــة الإ

ــة الّصــادرة عــن وكالت  وتدعــو الّتقاريــر العلنّي

ي معظــم الوليــات الألمانّيــة 
الســتخبارات �ف

ــة  ــاً لجماع ــا فرع ــة باعتباره ــك الجماع ــاً تل علن

روابطهــا  إىل  ة  مشــ�ي  ، ف المســلم�ي الإخــوان 

الّتاريخيــة والأيديولوجّيــة مــع الحركــة33 . ويقّر 

ي ألمانيا لديها 
ســامّية �ف الّزيـّـات بــأّن الجماعــة الإ

ــّل  ــن يظ «، لك ف ــلم�ي ــوان المس ي الإخ
ــذور �ف »ج

»أنّنــا ل نخَضــع أو نوّجــه مــن ِقبــل الإخــوان«. 

ــه »إذا كنــت تتحــّدث عــن الّنفــوذ،  ويضيــف أنّ

ســامّية  فعندئــذ تكــون كاّفــة المنّظمــات الإ

ي الغــرب، وكذلــك تلــك الموجــودة 
ى �ف الكــ�ب

ــكار  ــة أف ــة لهيمن ــامّي، خاضع س ــم الإ ي العال
�ف

ــامّية«34. س ــة الإ الحرك

ي العديــد مــن المنّظمــات 
كمــا شــارك الّزيـّـات �ف

العابــرة لأوروبــا. فمــن عــام 1996 إىل عــام 2002 ، 

ــا  ي أوروب
تــوىّل قيــادة منتــدى الّشــباب المســلم �ف

 Forum Of European الّطّابّيــة  والمنّظمــات 

 ،Muslim Youth And Student Organisations

، اّلــذي يّتخــذ مــن بروكســل  ّ ي وهــو الفــرع الّشــبا�ب

تفّوقت جماعة اإلخوان بفضل مواردها المالّية وَتْصِميمها 
وتنِظيمها بالكامل على محاوالت النفوذ للجماعات األخرى 
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ي 
ســامّية �ف مقــّراً لــه، لفيدرالّيــة المنّظمــات الإ

 Federation of Islamic Organizations ــا أوروب

ــة،  ي الفيدرالّي
in Europe. وهــو منخــرٌط أيضــاً �ف

ي تنتمــي إليهــا الجمعّيــة 
وهــي المنّظمــة اّلــىت

ــو  ــه عض ــا أنّ ــا، كم ي الّنمس
ــة �ف ــامّية الّثقافّي س الإ

ضافــة إىل الّنــدوة العالمّيــة  مؤّســس بهــا، بالإ

 World Assembly of ســامّي  الإ للّشــباب 

الّزيّــات،  مــا يحظــى  اً  Muslim Youth. وكثــ�ي

ــن مــن ســبع لغــات، بحضــور  وهــو رجــل متمّك

ــة  ــة رفيع ــة تحاوريّ ــّية ودينّي ــبات سياس ي مناس
�ف

ــد  ــه ق ــل إنّ ــا، ب ــاء أوروب ــة أنح ي كاّف
ــتوى �ف المس

ه مــن الأماكــن  ّ وغــ�ي ي لمــان الأورو�ب ي ال�ب
تحــّدث �ف

المرموقــة 35.

لكــّن الحيــاة الّسياســّية المكّثفــة للّزيّــات ل 

تمنعــه مــن أن يكــون رجــل أعمــال ناجــح. فهــو 

ــارّي،  كات الســتثمار العق ــن سش ــد م ــر العدي يدي

ــد حصــل أصــاً عــى درجــة الماجســت�ي  وكان ق

ي القتصــاد مــن جامعــة ماربــورغ 35. ومــن 
�ف

اء العقــارات لبنــاء المســاجد،  ف أعمالــه سش بــ�ي

وعــاوة عــى ذلــك تقديــم المشــورة للمنّظمــات 

ســامّية حــول كيفّيــة الحصــول عــى تصاريــح  الإ

البنــاء والوفــاء بجميــع المتطّلبــات القانونّيــة 

أعمالــه  مــن  آخــر  جانــب  ويقــّدم  اّلازمــة. 

ي ســوق العقــارات الألمانّيــة 
خدمــات استشــاريّة �ف

للمســتثمرين العــرب الأثريــاء 36. وليــس مــن 

تــه  المســتغرب أن يكــون الّزيّــات، بالّنظــر إىل خ�ب

كــة يــوروب  ي مجلــس إدارة سش
واتّصالتــه، عضــواً �ف

لائتمــان Europe Trust، الــّذراع المالّيــة لاإخــوان 

ي تّتخــذ مــن بريطانيــا مقــّراً لهــا 37.
ــىت ــا واّل أوروبّ

تأثــ�ي  تجــاه  للّزيّــات   ّ ي
العلــىف الموقــف  إّن 

ألمانيــا  ي 
�ف ســامّية  الإ الجماعــة  عــى  الإخــوان 

نّــه يجّســد 
وعليــه هــو نفســه مثــ�ي لاهتمــام، لأ

الــّدول  مــن  العديــد  ي 
�ف الموجــودة  الأنمــاط 

الغربّيــة الأخــرى. فمــن ناحيــة، أشــار الّزيّــات 

»أهــم  باعتبارهــا  الإخــوان  جماعــة  إىل  علنــاً 

يــن«،  ي القــرن الع�ش
حركــة إصــاح إســامّي �ف

ــض  ــع بع ــق م ــه ل يّتف ــال إنّ ــه ق ــن أنّ ــم م بالرغ

ي مقابلــة أجرتهــا معــه صحيفــة 
مواقفهــا38. و�ف

ي عــام 2007، 
فرانكفورتــر ألغماينــه تســايتونغ، �ف

قــال: »إنّهــا جماعــة تُعــىف بتحريــر المــرأة، وحــّل 

المشــكات الجتماعّيــة، وتشــّجع عــى تفســ�ي 

ــان -  ــكان والزّم ــع الم ــف م ــم يتكّي ــرآن الكري للق

وكّلهــا أهــداف أشــاطرهم إيّاهــا«39 .

ومــن ناحيــة أخــرى، رفــَض الّزيّــات بشــّدة 

ي الإخــوان. ففــي 
ــه �ف المزاعــم المتعّلقــة بعضويّت

عــام 2005، عــى ســبيل المثــال، رفــع دعــوى 

ّ كان  ي
لمــان الألمــا�ف ي ال�ب

قضائيــة ضــّد عضــو �ف

ي جماعــة الإخــوان«، 
قــد وصفــه بأنّــه »مســؤول �ف

ي عــام 2008 
لكــن المحكمــة رفضــت الّدعــوى 40 و�ف
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ظهــر وضــع أكــ�ش حرجــاً، عندمــا حكمــت محكمــة 

ة أعوام  عســكريّة مريـّـة عــى الّزيـّـات لمّدة عــ�ش

المــرّي  الفــرع  لتمويلــه   in absentia غيابّيــاً 

ــات أن  ــى الّزيّ ــهل ع ــن الّس ــة 41. وكان م للجماع

ّ المــرّي، اّلــذي  ي
عّيــة الحكــم القضــا�أ يرفــض سش

صــدر عــن محكمــة عســكريّة وعــى أســاس أدّلــة 

ــوى  ــذاء لدع ــ�ش إي ــإّن الأك ــك، ف ــع ذل ــة. وم سيّ

الّزيّــات بعــدم النتمــاء لجماعــة الإخــوان كان 

ــة  ــل الُمحاكم ــدر قبي ــذي ص ّ اّل ي
ــا�ف ــ�ب الصح الخ

عــن موقــع إخــوان ويــب khwanweb، وهــو 

ــر.  ي م
ف �ف ــلم�ي ــوان المس ــمّي لاإخ ــع الرّس الموق

فقــد عــرّف الموقــع الّزيـّـات كواحــد مــن »أعضــاء 

« اّلذيــن قّدمــوا للمحاكمــة  ف الإخــوان المســلم�ي

بشــكل جائــر مــن ِقبــل الحكومــة، مّمــا دفــع 

ــب  ــع وطل ــؤوىلي الموق ــال بمس ــات إىل التص الّزيّ

إجــراء تصحيــح رســمّي. وذكــر الموقــع لحقــاً أّن 

ي جماعــة الإخــوان ول 
الّزيّــات »ليــس عضــواً �ف

يرتبــط بــأي مــن منّظماتهــا« 42. ومعضلــة الّزيـّـات 

الّصعوبــات  بوضــوح  تُظِهــر  الحالــة  هــذه  ي 
�ف

ــرب. ي الغ
ــوان �ف ــف الإخ ــة تعري ــة بعملّي المتعّلق

ــرّة  ــة، لأّول م ــم، أمين ــقيقة إبراهي ــاركت ش وش

ألمانيــا،  الأم،  بلدهــا  ي 
�ف إســامّية  أنشــطة  ي 

�ف

إىل جانــب شــقيقها. وكان أبــرز دور لهــا رئاســة 

Deutsch- الألمانّيــة  ســامّية  الإ المدرســة 

وهــي  ميونخ-فريمــان،  ي 
�ف  Islamische Schule

ــة  ــن السادس ــن س ــال م ــة لاأطف ــة ابتدائّي مدرس

ة. وقــد تــّم دعــم المدرســة مــن ِقبــل  إىل العــاسش

Deutsch- ســامّية الألمانّيــة مؤّسســة الّتدريــب الإ

هــا  اعت�ب ي 
واّلــىت  ،Islamische Bildungswerk

»منّظمــة  بافاريــا  ي 
�ف الّدســتور  حمايــة  مكتــب 

ي 
ي ألمانيــا43. و�ف

ســامّية �ف فرعّيــة« للجماعــة الإ

ــخ،  ي ميوني
ــام �ف ــي الع ــق المّدع ــام 2008، أطل ع

تحقيقــاً   ،Martin Hofmann هوفمــان  مارتــن 

ــام  ــة القي ــة محاول ــة، بتهم ــم وأمين حــول إبراهي

ــا  ف تلقي ــ�ي ــى أّن الثن ــد اّدع ــال. فق ــة احتي بعملي

بعــد ســحب   ّ للمدرســة، حــىت مالّيــة  حوافــز 

الّصفــة غــ�ي الربحّيــة عــن المدرســة 44. ولحقــاً، 

قامــت الّســلطات البافاريـّـة بإغــاق المدرســة 45. 

وبحلــول ذلــك الوقــت، كانــت أمينــة قــد انتقلــت 

بالفعــل إىل الّنمســا؛ حيــث تزّوجــت مــن مــدرّس 

ســامّية  بّيــة الّدينّيــة الإ ّ ي أكاديمّيــة ال�ت
ســابق �ف

ــت  ــا، كان ة قيادته ــ�ت ــار شــاكر. وخــال ف هــو عم

ي الأكاديمّيــة تحت 
المناهــج الّدراســّية المعتَمــدة �ف

ف والّســلطات. ف والباحثــ�ي ُماحظــة الّصحافّيــ�ي

اإلخوان العرب واإلخوان األتراك
ــة ذات  ــاً عاق ــات أيض ــم الّزيّ ــد إبراهي ويجّس

ــط  ــا: الّرواب ــبة إىل الّنمس ــة بالّنس ــات هائل تضمين

ف  المســلم�ي الإخــوان  جماعــة  ف  بــ�ي الموجــودة 

ســامويّة  ــم الإ ــا العــرب وعال ــيطر عليه ي يُس
ــىت اّل

ي أوروبــا مــن 
كّيــة، واّلــذي كان يمّثــل تقليديـّـا �ف ال�ت

أْمَضى ثالثة من مرشدي اإلخوان المصرّية وقتًا ُمعّبرًا في ميونخ 
التي أصبحت مقرًا آخر لهم أوروبيًا
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ِقبــل ميلــىي غــوروش Millî Görüş. كمــا أّن الّزيّات 

ّ والّدعم  ي ي مجلــس إدارة المســجد الأورو�ب
عضــو �ف

 Europäische Moscheebau und المجتمعــّي 

وهــي   ،Unterstützungs Gemeinschaft

ي 
ي تّتخــذ مــن ألمانيــا مقــّراً لهــا واّلىت

المؤّسســة اّلــىت

ــا  ــوروش وتُديره ــىي غ ــاجد ميل ــيطر عــى مس تُس

الّزيّــات  ي كاّفــة أنحــاء أوروبّــا 46. إّن روابــط 
�ف

ــي  ــل ه ــة، ب ــت مفاجئ ــوروش ليس ــىي غ ــع ميل م

ي  ّ تعتمــد عــى الّصــات الأيديولوجّيــة. وبينمــا تلــىب

ي  ّ ميلــىي غــوروش حاجــات الأتــراك الألمــان، وتلــىب

ــا حاجــات العــرب،  ي ألماني
ســامّية �ف ــة الإ الجماع

فــإّن هــذه المنّظمــات، عــى حــد تعبــ�ي الّزيـّـات، 

 » ف ــات لعمــوم المســلم�ي ــن اعتبارهــا منّظم »يمك

ــامل  ــام ش ــام كنظ س ــها لاإ ــة نفس ّ الّرؤي ــىف تتب

ّســخة داخــل  وتحظــى بجــذور أيديولوجّيــة م�ت

ــة 47. ــاط الإخوانّي الأوس

ترتكــز عاقــات الّزيـّـات مــع ميلىي غــوروش عى 

ــا هــو الحــال  ــن كم ــة، ولك ــات الأيديولوجّي الّص

 ، ف ــ�ي ــوان الغربّي ف الإخ ــ�ي ــان ب ــ�ي مــن الأحي ي كث
�ف

فــإّن الرتباطــات الأيديولوجّيــة والّدينّيــة والمالّيــة 

تتداخــل مــع الرتباطــات الّشــخصّية. لقــد تــزّوج 

ــل  ــة أخ الّراح ــكان، ابن ــة أرب ــن صبيح ــات م الّزيّ

ــوروش  ــىي غ ــس ميل ــكان، مؤّس ــن أرب ــم الّدي نج

كّيــة. وكانــت صبيحــة،  ّ ســامويّة ال�ت وعــّراب الإ

ي ألمانيا، 
ي وِلــَدت وتلّقــت تعليمهــا الجامعــّي �ف

اّلــىت

ــة  ــادة المنّظمــات الّنســائية الألمانّي ي قي
ناشــطة �ف

ف  ــ�ي ــوار ب ــادرات الح ــن مب ــد م ــلمة والعدي المس

هــو  ي،  صــ�ب محّمــد  وشــقيقها،   .48 الأديــان 

ــا. ي ألماني
ــوروش �ف ــىي غ ــابق لميل ــم الّس الزّعي

ــىي غــوروش هــي منّظمــة إســامويّة ذات  وميل

نســيج قومــّي قــوّي. والرّســالة الأساســّية للحركــة 

كّيــة  ّ هــي رســالة العدالــة الجتماعّيــة والهويـّـة ال�ت

ــة  ام صــارم برؤي ف ــ�ت ف معــاً بال ــة، المرتبطتــ�ي القويّ

ســام كنظــام شــامل. وتهدف خّطتهــا الأصلّية  الإ

ي تركيــا 
إىل إعــادة هيكلــة الّنظــام الجتماعــّي �ف

ّ للّنظــام  ي
عــى أســاس المفهــوم الجتماعّي-الديــىف

ــة، وخلــق  العــادل adil düzen، وإلغــاء العلمانّي

اطوريـّـة العثمانّيــة،  م�ب ى عــى غــرار الإ تركيــا الكــ�ب

ــدى  ــامّي. ول ــّي إس ــام عالم ــاء نظ اً، إنش ــ�ي وأخ

أجهــزة الأمــن الألمانّيــة تقييــم قاتــم للغايــة 

 ّ للمنّظمــة. فكمــا يقــول تقريــر المكتــب الفيــدراىلي

لحمايــة الّدســتور لعــام 1999 »عــى الرّغــم مــن 

ي تريحاتهــا العلنّيــة تّدعــي 
أّن ميلــىي غــوروش �ف

للّديمقراطّيــات  الأساســّية  بالمبــادئ  ام  ف اللــ�ت

ي 
ّ �ف ــكي ــم اّلائ ــام الحك ــاء نظ ــإّن إلغ ــة، ف الغربّي

 ، ف تركيــا وإنشــاء دولــة ونظــام اجتماعــّي إســامّي�ي

ف  بــ�ي كمــا كان عليــه الوضــع مــن قبــل، مــن 

ي إشــارة إىل أنشــطة 
أهدافهــا« 49. وبالمثــل، و�ف

ي عــام 2000، ذكــر المكتــب 
ي ألمانيــا، �ف

المجموعــة �ف

ــوروش،  ــىي غ ــّددت ميل ــا ش ــه »بينم ّ أنّ ــدراىلي الفي
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ــد عــى اســتعداد  اي ف ، بشــكل م�ت ــة الأخــ�ي ي الآون
�ف

ــى  ّ وع ي
ــا�ف ــع الألم ي المجتم

ــاج �ف ــا لاندم أعضائه

 ،] ّ ي
ّ ]الّدســتور الألمــا�ف امهــا بالقانــون الأســاسي ف ال�ت

 ّ فــإّن هــذه الّتريحــات تنبــع مــن حســاب تكتيــكي

ــة« 50. ي المنّظم
ّ �ف ــ�ي داخــىي ــن أي تغي ــس م ولي

ــىي  ــت ميل ، عكس ي
ــا�ف ــد الم ــدى العق ــى م ع

ي منافســة شــديدة 
غوروش التجاه اّلذي شــهدته �ف

كّيــة فيمــا يخــّص تقديــم  ّ مــع منّظمــة الّدولــة ال�ت

ــرب.  ي الغ
ّ �ف كي ّ ــ�ت ــتات ال ي إىل الش

ــىف ــه الّدي الّتوجي

ــس  ــّم رئي ــن ث ــوزراء وم ــس ال ــادة رئي ــت قي فتح

ــزب  ــن ح ــان، ع ــب أردوغ ــب طي ــة رج الجمهوري

العدالــة والّتنميــة، أصبحــت المؤّسســات الّدينّيــة 

الّتابعــة للّدولــة أكــ�ش محافظــة وإســامويّة عــى 

ّ مــن حيــث الجوهــر رســالة  ايــد، وتتبــىف ف نحــو م�ت

مماثلــة لرســالة ميلــىي غــوروش. وقــد أصبــح مــن 

الّشــائع أن تُماِثــل أنشــطة وأدبّيــات وطواقــم 

ــة الّتابعــة للّدولــة  ي المنّظمــات الّدينّي
ف �ف العاملــ�ي

ــىي غــوروش. ي ميل
ــك الموجــودة �ف ــة تل كّي ّ ال�ت

ي 
ــاوف �ف ــة المخ ــذه الّديناميكّي ــارت ه ــد أث وق

ي تحظى بجاليــات تركّية 
بلــدان أوروبــا الغربّية اّلــىت

ي ذلــك الّنمســا. فعــى مــدى الأعوام 
ة، بمــا �ف كبــ�ي

ــات  ــف المنّظم ــهدت مختل ــة، ش ــة الماضي القليل

ي تواجــد 
ي الّنمســا زيــادة �ف

المنبثقــة عــن الإخــوان �ف

ــة الّتابعــة  ــات الّدينّي ف بالمنّظم ــراد المرتبطــ�ي الأف

كّيــة أو ميلــىي غــوروش أو كليهمــا.  ّ للّدولــة ال�ت

ــك  ــارزة عــى ذل ــة والب ــة الحديث ف الأمثل ــ�ي ــن ب وم

ي 
�ف اختيــاره،  جــرى  اّلــذي  أولغــون،  إبراهيــم 

ــة  ــة الّدينّي ــاً للجماع ــو( 2016، رئيس ــران )يوني حزي

ي الّنمســا 
ي الّنمســا. وِلــَد أولغــون �ف

ســامّية �ف الإ

 ّ ي أنقــرة، وكان حــىت
الســفى عــام 1987، ودرس �ف

التّحــاد  ي 
�ف الندمــاج  مفــّوض  قريــب  وقــت 

ي 
ّ والجتماعــّي �ف ي

ســامّي للّتعــاون الّثقــا�ف /الإ ّ كي ّ
ال�ت

 Turkish/Islamic Union for Cultural الّنمســا 

وهــي   ،and Social Cooperation in Austria

ــة 51. كّي ّ ــة ال�ت ــة بالحكوم ــى ِصل ــة ع منّظم

هــو  بالماحظــة  جديــر  آخــر  مثــال  وثّمــة 

ــو  ــو. فقــد عــاش مــول أوغل مصطفــى مــول أوغل

ي ألمانيــا؛ حيــث شــغل مناصــب 
لأعــوام عديــدة �ف

ــىي غــوروش 52.  ي مــن ميل
ــا�ف ي الفــرع الألم

ــا �ف علي

كمــا اكتســب مكانة بــارزة ضمــن الّشــبكة الأوروبّية 

 ّ ي ي المجلــس الأورو�ب
لاإخــوان، وأصبــح عضــواً �ف

 the European Council for ــاث ــوى والأبح للفت

ــة  ــن هيئ ــارة ع ــو عب Fatwa and Research، وه

ي أوروبــا تّتخــذ مــن دبلــن مقــّراً 
فقهّيــة لاإخــوان �ف

ــا وتخضــع لرئاســة يوســف القرضــاوّي 53. له

ي الّنمســا ويحتــّل 
ويعيــش مــول أوغلــو حالّيــاً �ف

الّدينّيــة  الجماعــة  داخــل  ي 
المفــىت منصــب 

ي آذار )مــارس( 2017، وجهــت لــه 
ســامّية 54. و�ف الإ

كشفت سجالت تجارية االنخراط المباِشر لإلبياري بشركات 
عديدة اإلخوان مقّيدة لدى المقّر الّرسمّي للجماعة في لندن
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انتقــادات عــى خلفيــة قولــه إّن الحجــاب واجــب 

ــع  ــاسش م ــف يتم ــو موق ــاء - وه ــى الّنس ّ ع ي
ــىف دي

والأبحــاث  للفتــوى   ّ ي الأورو�ب المجلــس  موقــف 

وبقّيــة إخــوان أوروبــا 55. ومــن المحتمــل أن 

ســامّية  يكــون دور تركيــا داخــل المنّظمــات الإ

ي لهــا درجــات 
الّنمســاويّة، ول ســيما تلــك اّلــىت

الإخــوان،  جماعــة  إىل  النتمــاء  مــن  مختلفــة 

ي 
ســام الّنمســاوّي �ف ي الإ

أحــد أهــم الّتطــورات �ف

المســتقبل القريــب.

اإلخوان والقضية الفلسطينّية في الغرب: 
شخصية عادل دغمان

ي 
�ف الإخــوان  لنبثاقــات  تحليــل  أي  أّن  عــى 

الّنمســا لــن يكــون مكتماً إذا لم يشــمل الّنشــطاء 

البــاد،  ي 
�ف ف  العاملــ�ي العديديــن  ف  الفلســطينّي�ي

ف بالإخــوان  واّلذيــن هــم بطــرق مختلفــة مرتبطــ�ي

مــن   ّ ي
الفلســطيىف الفــرع  وخاّصــة   ، ف المســلم�ي

الجماعــة، حركــة حمــاس 56. وكمــا يمكــن القــول، 

، ولكــن  إّن أبــرز وجــوه هــذا الَوَســط الّصغــ�ي

ي 
ــرط �ف ــذي ينخ ــان، اّل ــادل دغم ــو ع ــط، ه الّنش

ي 
ف �ف العديــد مــن الأنشــطة المؤيّــدة للفلســطينّي�ي

ي كاّفــة أنحــاء أوروبــا. وقــد ظهــر اســم 
الّنمســا و�ف

ي عناويــن الأخبــار الوطنّيــة والّدولّية لأّول 
دغمــان �ف

ي آب )أغســطس( 2003، عندمــا قامــت وزارة 
مــرّة �ف

الخزانــة الأمريكّيــة بوضــع الجمعّيــة الفلســطينّية 

 Palästinensische Vereinigung in الّنمســا  ي 
�ف

ــة،  رهابّي ــات الإ ــم المنّظم ــى قوائ Österreich ع

ــّكل  ــاس وتش ــم لحم ــّدم الّدع ــا »تق ــوى أنّه بدع

ــت  ــا«. وزعم ي أوروب
ــا �ف ــبكة تمويله ــن ش ــزءاً م ج

وزارة الخزانــة أّن الجمعّيــة الفلســطينّية، وهــي 

ي فيينــا عــام 1993 بهــدف 
منّظمــة تأّسســت �ف

، كانت  ف غاثــة للفلســطينّي�ي مزعــوم هــو تقديــم الإ

جــزءاً مــن اتّحــاد الخــ�ي Union of Good، وهــو 

ــة  يّ ــات الخ�ي ــن الجمعّي ــدود م ــرة للح ــبكة عاب ش

يوســف  العالمــّي   ّ ي
الإخــوا�ف الزّعيــم  يرأســها 

ــاد  ــذا التّح ــام ه ي قي
ــتبه �ف ــاوي، وكان يش القرض

ف مــن كاّفــة أنحــاء العالــم لحركــة  بجمــع المايــ�ي

ــة  ــوزارة أّن الجمعّي ــان ال ــم بي ــا زع ــاس. كم حم

الفلســطينّية كانــت »خاضعــة لســيطرة زعيــم 

ي الوقــت اّلــذي 
ي الّنمســا«. و�ف

حركــة حمــاس �ف

ــاب،  ره ــم الإ ــى قوائ ــة ع ــه المنّظم ــت في وضع

ــذي  ــان، اّل ــادل دغم ــة هــو ع ــس الجمعّي كان رئي

نفــى علنــاً وجــود أيّــة روابــط مــع حركــة حمــاس.

وجريــاً عــى خطــى القيــادة الأمريكّيــة، فتحــت 

ــّد  ــة ض ــات متنّوع ــاويّة تحقيق ــلطات الّنمس الّس

ي عبــد 
ي إبراهيــم وهــا�ف

الجمعّيــة، ودغمــان، وهــا�ف

ــان  ــطينّيان إضافي ــطان فلس ــا ناش ــم، وهم الحلي

ي الجمعّية 
ي الجمعّية الفلســطينّية، و�ف

منخرطــان �ف

 Palästinensische الفلســطينّية  نســانّية  الإ

ي 
الــىت المنّظمــة  وهــي   ،Humanitäre Verein

ي عــام 2003. 
توّلــت أنشــطة الجمعّيــة الأوىل �ف
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ــن فاشــلة،  ــة، ولك ــات مطّول وبعــد إجــراء تحقيق

ــوال  ــى أّن الأم ــة ع ــن أدل ــف ع ــعت إىل الكش س

ــا  ــا هــذه المنّظمــات جــرى توجيهه ي جمعته
ــىت اّل

إىل حمــاس، كان عــى المّدعــي العــام إســقاط 

ــّددة. ــا المتع ــك القضاي تل

وكانــت هــذه النتيجــة مماثلــة للعديــد مــن 

الّتحقيقــات المماثلــة ضــّد كيانــات مرتبطــة زعمــاً 

كا  ي كاّفــة أنحــاء أوروبــا وأمــ�ي
بحركــة حمــاس �ف

ــف  ــون الكش ــتطاع المحّقق ــا اس ــمالّية. وبينم الّش

عــن أدّلــة أولّيــة prima facie عــى أّن الجمعّيــات 

ي يديرهــا متعاطفــون معروفــون 
اّلــىت يّــة  الخ�ي

ي 
ي الأرا�ف

مــع حمــاس تُرســل أمــوالً إىل كيانــات �ف

ــم  ــم ل ــة، فإنّه الفلســطينّية ذات صــات بالحرك

يتمكنــوا مــن إثبــات، بمــا ل يــدع مجــالً للشــك، 

ــد لدعــم  ــة بشــكل متعّم أّن الأمــوال كانــت ذاهب

ي الحالــة 
أنشــطة إرهابّيــة. عــى ســبيل المثــال، �ف

النمســاويّة، كانــت الّســلطات عــى علــم بــأّن 

نســانّية الفلســطينّية كانــت ترســل  الجمعّيــة الإ

إىل جمعّيــة  رمضــان  شــهر  كّل  ة  كبــ�ي عــات  ت�ب

ي عــام 2007 ، عندما 
ي غــزّة. و�ف

ســامّية �ف الّصــاح الإ

قامــت وزارة الخزانــة الأمريكّيــة بوضــع الجمعّيــة 

رهابّيــة،  المذكــورة عــى قوائــم المنّظمــات الإ

ــن  ــدة م ــّد »واح ــة تع ــوزارة أّن المنّظم ــرت ال ذك

ــًا  ــة والأكــ�ب تموي يّ أكــ�ب منّظمــات حمــاس الخ�ي

مــن  الرغــم  وعــى  الفلســطينّية«.  ي 
الأرا�ف ي 

�ف

هــذا، فــإّن الحصــول، عــى نحــو ل يــدع مجــالً 

ي 
للشــك، عــى أدّلــة مقبولــة عــى أّن الأمــوال اّلــىت

يـّـة مزعومــة  ي الّنمســا لمنّظمــة خ�ي
جــرى جمعهــا �ف

ــى  ــع ع ــاق واس ــى نط ــا ع ــر إليه )وإن كان يُنَظ

 ّ ي أنّهــا جــزء مــن جهــاز صّنفــه التحــاد الأورو�ب

ي 
رهــاب �ف كمنّظمــة إرهابّيــة( تشــّكل تمويــاً لاإ

ــة شــاّقة.  إحــدى المحاكــم الّنمســاويّة َلهــو مهّم

ي 
إّن دعــم الأوســاط الفلســطينّية الموجــودة �ف

رهــاب  الّنمســا والمرتبطــة بجماعــة الإخــوان لاإ

هــو أمــر مزعــوم؛ ومــع ذلــك، فإنـّـه مــن الّســهل 

ي 
إثبــات أّن هــذه الأوســاط كانــت نَِشــطة للغايــة �ف

اع  ف ّ ــ�ف ــق بال ســاموّي فيمــا يتعّل دعــم الموقــف الإ

الّداخلّيــة  والتوتّــرات   ّ ي
-الفلســطيىف ّ الإسائيىي

ــم  ــد الحلي ــام دغمــان وعب ــد ق الفلســطينّية. فق

ف  ف المرتبطــ�ي همــا مــن الّنشــطاء الفلســطينّي�ي وغ�ي

بهــذا الَوَســط بتنظيــم فّعالّيــات واحتجاجــات 

ي 
ــة أنحــاء الّنمســا. و�ف ــا وكاّف ي فيين

ل حــر لهــا �ف

العديــد مــن هــذه الفّعالّيــات، يتــّم دعــوة قــادة 

ــة  ف العالمّي بارزيــن مــن شــبكة الإخــوان المســلم�ي

. ف ــ�ي ــوف متحّدث كضي

 ،2016 )أكتوبــر(  الأّول  يــن  ت�ش ي 
�ف ومؤّخــراً، 

ف  اســتضاف منتــدى الّتنســيق لدعــم فلســط�ي

ُتعّد الّنمسا من البلدان المتسامحة والمنفتحة، ومدنها تحتضن 
ثقافات متعّددة، كما أّنها بيئة جاذبة لالستثمارات؛ وقد 

سمحت هذه العوامل بنمو مجتمع أعمال )بيزنس( شرق أوسطّي 
يضّم أعضاء في جماعة اإلخوان أو أفرادًا مقّربين منهم
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 Koordinationsforum zur Unterstützung

Palästinas، وهــو عبــارة عــن منّظمــة يرأســها 

ي دورتــه 
ي الّنمســا« �ف

ف �ف دغمــان، »مؤتمــر فلســط�ي

ــوف  ــة ضي ــتملت قائم ــن. واش ي ــابعة والع�ش الّس

ف  أمــ�ي الخــال،  مــازن  الّدكتــور  عــى  ف  ّ الــ�ش

يّــة  الخ�ي الأعمــال  للجنــة  الّســابق  الّصنــدوق 

 Comité de ف  للفلســطينّي�ي والمســاعدات 

 ،Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens

ــة الفلســطينّية  ّ للجمعّي وهــي المعــادل الفرنــ�ي

ي جــرى وضعهــا أيضــاً عــى قائمــة 
ي الّنمســا، اّلــىت

�ف

رهابّيــة مــن ِقبــل وزارة الخزانــة  المنّظمــات الإ

عــات لحمــاس ؛  ي جمــع الّت�ب
ــة لدورهــا �ف الأمريكّي

وعبــد الفتــاح مــورو، المؤّســس المشــارك ونائــب 

؛ ومحّمــد يتيــم،  ّ رئيــس حــزب الّنهضــة الّتونــ�ي

ّ عــن حــزب العدالــة  ي لمــان المغــر�ب عضــو ال�ب

ســاموّي. والّتنميــة الإ

ــدال  ــارة ِج ي إث
ــة �ف وقــد تســّببت هــذه الفّعالّي

 Haus ي مبــىف
؛ لأّن أحداثهــا وقعــت �ف ّ ســياسي

ــذي  ــا، واّل der Begegnung Donaustadt بفيين

 ،Die Wiener Volkshochschulen إىل  ينتمــي 

ــن  ــا ويهيم ــة فيين ــة لمدين ــة مملوك ــي جمعّي وه

ّ SPÖ. ولــم  اكي عليهــا الحــزب الّديمقراطــّي الشــ�ت

ي يُثــار فيهــا 
تكــن هــذه هــي المــرّة الأوىل اّلــىت

ــطينّية  ــبكة الفلس ــن الّش ــاء م ــدال لأّن أعض الِج

ــن  ــزاء م ــن أج ــم م ــوا الّدع ــوا أو تلّق ــد تفاعل ق

ــن  ــة م ــاويّة، وخاّص ــّية الّنمس ــة الّسياس المؤّسس

. ففــي عــام 2007،  ّ اكي الحــزب الّديمقراطــّي الشــ�ت

ي ذلــك 
اســُتقِبل دغمــان مــن ِقبــل رئيــس الّنمســا �ف

ف فيــ�ش Heinz Fischer، وحــرف  الوقــت هايــ�ف

ي 
ــا�ف ــار الألم ــع المستش ّ م ي

ــا�ف ــار رمض ــل إفط حف

 Alfred غوزينبــاور  ألفريــد  الوقــت  ذلــك  ي 
�ف

ميكائيــل  فيينــا  بلديــة  ورئيــس   Gusenbauer

ف كان الّتحقيــق  ي حــ�ي
هابــل Michael Häupl، �ف

عــى مــا يبــدو جاريــاً فيمــا يتعّلــق بتمويــل 

ــاب. ره الإ

عدنان إبراهيم: داعية مثير للجدال
ي 

ّ �ف ي
ولــن يكتمــل تحليــل الَوَســط الفلســطيىف

ف بارزيــن همــا  الّنمســا دون الحديــث عــن ناشــط�ي

ــم  ــَد إبراهي ــم وحســام شــاكر. وِل ــان إبراهي عدن

ي أوائــل 
ي غــزّة عــام 1966، وانتقــل إىل فيينــا �ف

�ف

ي كان قد 
الّتســعينّيات لينهــي دراســاته الّطبّيــة اّلــىت

ــة  ــدلع الحــرب الأهلّي ــل ان ي ساييفــو قب
بدأهــا �ف

الهدايــة  لمســجد  إمامــاً  وأصبــح  البوســنّية. 

ي عــام 
بالمدينــة، لكّنــه تــرك هــذا المنصــب �ف

ــة مــع  ــا مذهبّي 2000 بســبب خافــات حــول قضاي

ي 
قيــادة المســجد. وانتقــل إىل مســجد الّشــورى �ف

ي الأكاديمّيــة 
فيينــا، لكّنــه قــام بالّتدريــس أيضــاً �ف

ة مــن عــام 2000 إىل عــام 2010  ي الفــ�ت
الّدينيــة �ف

ــل. عــى الأق
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يتمّتــع  اّلــذي  إبراهيــم،  ظهــر  مــا  اً  وكثــ�ي

ي 
�ف بالحيويّــة،  ومفعمــة  كاريزمائّيــة  بشــخصّية 

ة  الأخبــار عــى خلفيــة كثــ�ي مــن تريحاتــه المثــ�ي

ــام  ع ــائل الإ ــر وس ــرت تقاري ــا أظه ــدل. كم للج

- ّ مواقفــه القويـّـة للغايــة بشــأن الــّراع الإسائيىي

يــر اســتخدام العنــف فيــه. ففــي  ّ وت�ب ي
الفلســطيىف

ي 
عــام 2007، عــى ســبيل المثــال، رّصح إبراهيــم �ف

خطبــة مطّولــة أنـّـه »أمــام هللا، الجهــاد الحّق هو 

ي العــراق... الجهــاد الحــّق هــو الجهــاد 
الجهــاد �ف

! بــل  ف «، صارخــاً، »ل، لســنا إرهابّيــ�ي ف ي فلســط�ي
�ف

ــق  ّ وف ــىت ــّق، ح ــا الح ف ولدين ــ�ي ف معارض ــ�ي مقاتل

ي الّدعــوة إىل الجهــاد ضــّد 
، �ف ّ القانــون الــدوىلي

ــا نمــوت  ... دعون ّ ــىي ّ والإسائي ــكي ــال الأمري الحت

ي 
�ف النتظــار  تريــدون  هــل  الّشــهداء…  ميتــة 

ــل  ي إسائي
ــدث �ف ــا يح ــاه م ــة تج ــة الُفرج وضعي

تريــدون  »هــل  جمهــوره،  ســأل  والعــراق؟«، 

بكــم الزلــزال؟ ســيحدث ذلــك  ّ يرف النتظــار حــىت

ــاّدّي  ــم الم ــن الّدع ــي م ــا يكف ــوا م ــم تقّدم إذا ل

والعقائــدّي، بــل والّشــهداء. وعــى هــذا الّنحــو، 

تذهبــون إىل الجّنــة وتخّلــدون... إنـّـه لمن الخّســة 

ــاء  ــهداء لأّن بعــض الجبن ــؤلء الّش ف به أّل نعــ�ت

هــل  الّجهــاد.  طريــق  عــن  يبحثــون  ل  بيننــا 

تريــدون المــوت بمــرض مثــل الســكرّي؟ بالّنســبة 

إلينــا ل توجــد طريــق أخــرى غــ�ي الّجهــاد. يمارس 

ف  ي ح�ي
سائيلّيــون الّجهاد ضّدنــا، �ف الأمريكّيــون والإ

ي 
ل يســمح لنــا بممارســة الّجهــاد لأنّنــا إرهابيــون �ف

رأيهــم. وقــد ألقــى إبراهيــم أيضــاً خطبــة أيـّـدت 

ــام 2014. ي ع
ــاوّي �ف ــاد الحمس ــّماه الجه ــا س م

ي أحدثتهــا 
وغالبــاً مــا أثــارت الخافــات الــىت

فعــل  ردود  الّتحريضّيــة  إبراهيــم  تريحــات 

ف الأكــ�ش إدراكاً مــن  ُمحرجــة مــن بعــض الناشــط�ي

 . ّ ي
الإخــوا�ف الَوَســط  داخــل  الّسياســّية  الّناحيــة 

فقــد وصــف أنــس الشــقفة، عــى ســبيل المثــال، 

ق الأوســط  ّ ــ�ش ــم حــول ال ــظ إبراهي بعــض مواع

ــه«.  ــع ذوق ــاسش م ي ل تتم
ــىت ــة« و«اّل بالـ«عاطفّي

فيينــا  ي 
المعــروف �ف  ّ الّســياسي الــّراوي،  وعمــر 

 ، ّ اكي الشــ�ت الّديمقراطــّي  للحــزب  والمنتســب 

مــا وّفــر  العــراق، واّلــذي غالبــاً  ي 
والمولــود �ف

منّصــة لمختلــف الأفــراد والمنّظمــات القريبــة مــن 

ــه يســتطيع أن يفهــم  ــال إنّ ، ق ّ ي
ــط الإخــوا�ف الَوَس

لمــاذا لــم يكــن لــدى إبراهيــم، اّلــذي عانــت 

ــزّة،  ي غ
ــة �ف سائيلّي ــوات الإ ــف الق ــن قص ــه م أست

»أي تعاطــف كبــ�ي مــع إسائيــل«. 

يبــدو أّن إبراهيــم، إىل حــّد مــا، هــو الّصــوت 

ــّي  ــم لإخــوان الّنمســا، وواعــظ عاطف ــ�ي المكّم غ

الّسياســّية  الّنخــب  ضاء  آراءه لســ�ت يُلّطــف  ل 

عدنان إبراهيم، إلى حّد ما، هو الّصوت غير المكّمم إلخوان الّنمسا، 
وواعظ عاطفّي ال ُيلّطف آراءه السترضاء الّنخب الّسياسّية 
الّنمساوّية، وبالّتالي يكّلف الَوَسط اإلخوانّي برّمته رأس مال 

سياسّي كبيرًا
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ّ برّمته  ي
الّنمســاويّة، وبالّتــاىلي يكّلف الَوَســط الإخــوا�ف

اً. ومــع ذلــك، قــد يكــون  ّ كبــ�ي رأس مــال ســياسي

ــأنه  ــم، ش ــر إبراهي ــح أن نح ــ�ي الّصحي ــن غ م

ي بُعــد واحــد أو 
ّ برّمتــه،  �ف ي

شــأن الَوَســط الإخــوا�ف

 » ّ نُطلــق عليــه بتهــّور مصطلحــات مثــل »راديــكاىلي

أو »متطــرّف«. ل شــك أنـّـه يدعــم حركــة حمــاس 

ف  فلســط�ي )مثــل  الأماكــن  بعــض  ي 
�ف والعنــف 

والعــراق( حيــث، بحســب نظرتــه إىل العالــم، 

ــن  ــال. لك ــوم والحت ــلمون للهج ــرّض المس يتع

باســتمرار  إبراهيــم  دان  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

ي ارتكبهــا تنظيــم القاعدة 
رهابّيــة اّلــىت الهجمــات الإ

ي نيويــورك 
ي وقعــت �ف

ي الغــرب، مثــل تلــك الــىت
�ف

»جرائــم«.  بأنّهــا  ووصفهــا  ومدريــد،  ولنــدن 

ــارز  ــة الجهــادّي الّنمســاوّي الب كمــا انتقــد الّداعي

ــد  ــي البل ــا ه ــاً إّن »الّنمس ــود، قائ ــد محم محم

الخطــأ لبنــاء الخافــة، والمــكان الخطــأ لتطبيــق 

ســامّية. ويجــب عى الأشــخاص  ف الإ كاّفــة القوانــ�ي

ــاد  ــادرة الب ــك مغ ــدون ذل ــن يري ف اّلذي ــ�ي المجان

ي 
ســامّية. و�ف ي البلــدان الإ

ومتابعــة أفكارهــم �ف

ف يمكــن وضــع وجهــات نظــره حــول مختلــف  حــ�ي

ف  بــ�ي المســاواة  مثــل  الجتماعّيــة،  القضايــا 

ي موضــع 
ــان، �ف ف الأدي ف أو العاقــات بــ�ي الجنســ�ي

الّتســاؤل، فقــد دعــا إىل وضــع حــّد لتشــويه 

ــاث. ن ــلّية لاإ ــاء الّتناس الأعض

حسام شاكر: الوجه اإلخوانّي الهادئ

عــى الّطــرف الآخــر مــن الّطيــف، هنــاك ناشــط 

ي الّنمســا هــو حســام 
ّ بــارز آخــر �ف ي

فلســطيىف

شــاكر، اّلــذي يشــتهر بمقاربتــه الحــذرة للمواضيع 

ي 
ي مدينــة يافــا، ويعيــش �ف

الحّساســة. وِلــَد شــاكر �ف

الّنمســا منــذ 25 عامــاً، لكّنــه نــادًرا مــا يظهــر عــى 

ــاد،  ــارج الب ــن خ ــاد. لك ي الب
ــام �ف ــهد الع المش

ــاره أحــد أهــم  وضــع شــاكر لنفســه اســماً باعتب

الأوروبّيــة  الشــبكة  ي 
�ف عامّيــة  الإ الّشــخصّيات 

ــن  ــوان. وم ــة بالإخ ــات المرتبط ــعة للمنّظم الواس

ي 
ســامّية �ف إدارة فّعالّيــات فيدرالّيــة المنّظمــات الإ

أوروبــا، إىل الكتابــة لصالــح مواقع ميدل إيســت �ي 

 Islam Online وإسام أوناين Middle East Eye

ومؤّسســة قرطبــة Cordoba Foundation، يعتــ�ب 

شــاكر محّلــاً مســتقاً، ولكنــه أيديولوجــّي بشــكل 

واضــح، يســتخدم فيينــا كقاعــدة عملّيــات هادئــة 

لأنشــطته الّدولّيــة.

و  ز ّ لوري�ز يطــالي * ترجمــة لدراســة الباحث الإ

ــا«،  ي الّنمس
ــلمون �ز ــوان المس ــو، »الإخ فيدين

ي آب )أغســطس( 2017 بالّتعاون 
ت �ز ي ُنــرشِ

اّلــ�ت

ق  مــع جامعــة فيينــا ومعهــد دراســات الــرشّ

داخــل  الفرعّيــة  العناويــن  وكاّفــة   . الأد�ز

جــم.  ــّص مــن وضــع الم�ت الّن
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“Islamische Liga der Kultur )LK(,” http://www.islamlandkarte.at/sites/default/files/

Liga20%der20%Kultur_0.pdf. ف ي غرز، لكن هذا الّتمي�ي
ي فيينا والمريّون �ف
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