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اإلخوان المسلمون في الغرب مل

المنفى والدعوة والسياسة 



2

سة
سيا

وال
ة 

عو
لد

 وا
فى

من
 ال

ب:
غر

 ال
في

ن 
مو

سل
لم

ن ا
خوا

اإل

اإلخوان المسلمون في الغرب: 
المنفى والدعوة والسياسة

سالمويّة  ي الإ
ّ مختّص �ف ّ إيطالي ي

و فيدينو، وهو أكاديمّي وخب�ي أم�ف ف يسعى لوري�ف
ي دراسته المطّولة »الإخوان 

ي أوروبا وأمريكا الّشمالّية، �ف
ّ �ف والعنف الّسياسي

اير 2011(، إل  ي الغرب: التطّور والّسياسات الغربّية« )شباط/ف�ب
المسلمون �ف

ة للجدل والنقاشات المحيطة بها،  تقديم نظرة عاّمة عىل هذه الجماعة المث�ي
ي الغرب.

متناولً تاريخ وتطور وطرق عمل وأهداف فروعها �ف

   محمد الدخاخني



3

سة
سيا

وال
ة 

عو
لد

 وا
فى

من
 ال

ب:
غر

 ال
في

ن 
مو

سل
لم

ن ا
خوا

اإل

المنفى يتحّول إلى وطن

يمكــن أخــذ عقــدي الخمســينّيات والّســتينّيات 

ــة  ــود جماع ــّية لوج ــة الّتأسيس ــا اّللحظ بوصفهم

ي أوروبــا وأمريــكا الّشــمالّية. 
ف �ف الإخــوان المســلم�ي

ــر  ــو، هاج ــري فيدين ــا يش ة، كم ــرت ــك الف ــي تل فف

ــرع الأّم  ف إىل الف ــن المنتســب�ي إىل الغــرب عــدد م

ي مــر، مثــل ســعيد رمضــان، صهــر 
للجماعــة �ف

ــد الأكاديمــّي  ــا ووال مؤّســس الجماعــة حســن البن

نــدا،  ويوســف  رمضــان،  طــارق  ســاموّي  الإ

ــوش  ــة ب ــه حكوم ــذي اتّهمت ّ ال ي
ــوا�ف ــادّي الإخ القي

رهــاب«. وكانــت هجــرة هؤلء  لحقــاً بـ«تمويــل الإ

ي 
إىل جانــب آخريــن ســببها الحملــة الّضاريــة الــ�ت

شــّنها الرئيــس المــري الراحــل، جمــال عبــد 

ــارص، عــى إخــوان مــر. الن

وفيمــا يخــّص طبيعــة هــؤلء الذيــن هاجــروا، 

ف  يُاِحــظ الكاتــب أن غالبيتهــم كانوا مــن المتعّلم�ي

ف وأبنــاء الّطبقــات الوســطى والّطاب،  والمدينّيــ�ي

ي 
�ف بآخــر  أو  بشــكل  بالإخــوان  احتّكــوا  اّلذيــن 

أعضــاء  بالفعــل  كانــوا  أو   ّ الأصــىي بلدهــم 

. ف ــ�ي منتظم

ي 
ــلمة �ف ــة المس ــت الجالي ــاء، كان ــذه الأثن ي ه

�ف

ي حالــة عــوز فيمــا 
أوروبــا وأمريــكا الّشــمالّية �ف

ي كتاب فيدينو الأخ�ي 
ي وردت �ف

وتعّد هذه الّدراسة تلخيصاً لبعض الأجزاء ال�ت
ته مطبعة جامعة كولومبيا  ي الغرب«، الذي ن�ش

»الإخوان المسلمون الجدد �ف
ي واشنطن 

ي عام 2010. وهو زميل الآن لدى مؤّسسة راند لالأبحاث والّتنمية �ف
�ف

العاصمة
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يتعّلــق بــدور العبــادة والمؤّسســات المعنّيــة 

بالأنشــطة الّدينّيــة، وقــد أخــذ الأعضــاء مــن ذوي 

ف عــى عاتقهــم مهّمــة شــغل  ة والمتحّمســ�ي الخــرب

هــذا الفــراغ. فأّسســوا، مســتثمرين الحريّــات 

ي هــذا الّصــدد، 
ــة �ف ف الغربّي ي تتيحهــا القوانــ�ي

الــ�ت

وا مجــّات وعقــدوا نــدوات  مســاجد وزوايــا ونــرش

بإشــباع  وقامــوا  ســام.  لاإ لتصّورهــم  تــرّوج 

ــات  ــدى الجالي ــة ل ــة والحتياجــات الّدينّي العاطف

ايــدة. وفيمــا بعــد، أنشــأوا مراكــز  ف المســلمة المرت

أبحــاث ومــدارس ومؤّسســات تعليمّيــة.

وبهــذا، تحــّول الغــرب مــن مجــرّد منفــى مؤقت 

ومــاذ عابــر إىل وطــن وحيــاة جديديــن. وصــارت 

، كمــا يؤّكــد الكاتــب،  ف جماعــة الإخــوان المســلم�ي

ــة الّسياســّية، والأقــوى  ــن الّناحي ــوًذا م ــرش نف الأك

ســامويّة  ف كاّفــة الّتنظيمــات الإ ِصلــة مــن بــ�ي

ة. ي العقــود الأخــري
ــة، �ف ــب الغربّي الأخــرى بالُنَخ

 أسس أيديولوجّية جديدة

ــه  ورّي أن يصحب ــرف ــن ال ــّول كان م ــذا الّتح ه

ي الّرؤيــة الأيديولوجّيــة. ففيمــا 
ــل �ف تحــّول مماث

ي الخمســينّيات، مــا 
كانــت قلــوب رّواد الإخــوان، �ف

ي اعتقــدوا أنّهــم 
ي بلدانهــم الأصلّيــة، الــ�ت

تــزال �ف

ســيقومون بالعــودة إليهــا يومــاً مــا لتأســيس 

بعضهــم  أّن  إّل  ســامّية«،  الإ »الّدولــة  حلــم 

قــّرر الّتعاطــي مــع الواقــع الجديــد مــن منظــور 

اّلــذي يضــع  إّن الّتصنيــف القديــم  مختلــف. 

ــع  ــرب«، ويض ــن »دار الح ــة ضم ــدان الغربّي البل

ســام«، لــم يعــد  بلــدان الَموِلــد ضمــن »دار الإ

ــم. ــبة إليه ــاً بالّنس صالح

صحيــٌح أّن الغــرب ل يمكــن أن يصّنــف داراً 

يعــة ل تُطّبــق هنــاك،  ّ ســام، بمــا أّن الرش لاإ

ــف داراً  ــا رأى، أن يصّن ــاً، كم ــن أيض ــه ل يمك لكّن

ــة  ــم بممارس ــمح له ف يُس ــلم�ي ــرب؛ لأّن المس للح

يمكن أخذ عقدي الخمسينيات والستينيات بوصفهما اللحظة 
التأسيسّية لوجود جماعة اإلخوان بأوروبا وأمريكا الشمالية
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دينهــم بحريّــة ول يجــري اضّطهادهــم. ومــن 

تصنيفــّي  مفهــوم  إىل  الحاجــة  ظهــرت  هنــا، 

ــة، هــو »دار  ــة الضّدي ــد يكــر هــذه الّثنائّي جدي

كأقّليــة  المســلمون  يعيــش  حيــث  الّدعــوة«، 

ــور  ي ظه
ــاً �ف ــذي سيســهم لحق -وهــو الوضــع اّل

مفهــوم »فقــه الأقلّيــات« عــى يــد علمــاء الحركــة 

ويتــم  بِخَطابهــم-  والمتأثّريــن  ســامويّة  الإ

امهــم ويجــب عليهــم دعــوة الآخريــن بشــكل  احرت

ســام. ســلمّي إىل الإ

اعتنقــت  والّثمانينّيــات،  الّســبعينّيات  ي 
و�ف

ي الغــرب بشــكل 
ف �ف شــبكات الإخــوان المســلم�ي

ي 
ي ســ�ف

ــا إخــوان مــر �ف ي رّوج له
ــ�ت ــة اّل ــا الّرؤي م

ي تقــوم 
ــ�ت ف الّســادات ومبــارك واّل حكــم الرّئيســ�ي

عــى التوّســع الّتدريجــّي والمشــاركة البطيئــة، 

ء  ي
ــم يفــض إىل �ش ــذي ل عوضــاً عــن الصــدام اّل

، وعــى  ّ ي أيـّـام عبــد الّنــارص. ففــي الّســياق الغــر�ب

، كمــا يُاِحــظ فيدينــو، لــم يقــم  ف عكــس الّســلفّي�ي

ف عــى النعــزال عــن  الإخــوان بتشــجيع المســلم�ي

ــم،  ــى هويّته ــاظ ع ــة للحف ــات الغربّي المجتمع

وإنّمــا حّثوهــم عــى الحتــكاك، وعــى حــّد تعبــري 

ي العالــم، 
ف �ف القيــادّي الّروحــّي لاإخــوان المســلم�ي

يوســف القرضــاوّي، للجاليــات المســلمة: »كونــوا 

ف بــا ذوبــان«. ف بــا انعــزال، ومنفتحــ�ي محافظــ�ي

في السبعينيات والثمانينيات اعتنقت شبكات اإلخوان بالغرب 
الّرؤية التي رّوج لها إخوان مصر خالل حكم الّسادات ومبارك
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لكــن مــع الّتأكيــد عــى حقيقــة وصــول مفاهيم 

ــلمة  ــات المس ــوان إىل الّجالّي ــا الإخ ــر وقضاي وأُُط

الجتماعــّي  الّنســيج  غالبيــة  فــإّن  الغــرب،  ي 
�ف

ي أوروبــا وأمريــكا الّشــمالّية، كمــا يؤّكد 
ف �ف للمســلم�ي

الكاتــب، يقــاِوم بنشــاط نفــوذ هــذه الّجماعــة أو 

يرفضــه ببســاطة.

 من تمثيل المسلمين إلى الّتأثير 
في الّسياسات

ــمّية  ــة رس ــود صيغ ــدام وج ــن انع ــم م بالرّغ

ــن  ــا م ــث م ــرب؛ حي ي الغ
ف �ف ــلم�ي ــوان المس لاإخ

ــم،  ــذا الس ــمياً به ــّجلة رس ــدة مس ــة واح مؤّسس

ي كاّفــة البلــدان الغربّيــة، وفقــاً للكاتــب، 
إّل أنّــه �ف

هنــاك منّظمــات وشــبكات لديهــا ِصــات تاريخّيــة 

وأيديولوجّيــة  وشــخصّية  ومؤّسســّية  ومالّيــة 

»صحويّــة«  وجماعــات   ، ف المســلم�ي بالإخــوان 

ــة  ــل »الجماع ــن قبي ــّي م ــا وجــود عالم أخــرى له

جنــوب  مســلمي  تســتهدف  ي 
اّلــ�ت ســامّية«  الإ

ــتهدف  ي تس
ــ�ت ــوروش« اّل ــىي غ ــة »مل ــيا وحرك آس

ف الأتــراك. المســلم�ي

واليــوم، عندمــا تحــاول الحكومــات أو وســائل 

الجاليــات  مــع  الّتواصــل  الغربّيــة  عــام  الإ

المســلمة، فــإّن المؤّسســات أو الأفــراد اّلذيــن 

ينشــطون لتمثيــل هــذه الّجاليــات والتحــّدث 

تلعب الِصالت الشخصية والصداقات واالرتباطات العائلية 
وعالقات العمل أدورًا مهمة في إبقاء اإلخوان بالغرب متماسكين 

ومتوحدين



7

سة
سيا

وال
ة 

عو
لد

 وا
فى

من
 ال

ب:
غر

 ال
في

ن 
مو

سل
لم

ن ا
خوا

اإل

شــبكة  ضمــن  للكاتــب،  وفقــاً  هــم،  باســمها 

، يحــاول  ــاىلي ي الغــرب. وبالّت
ف �ف الإخــوان المســلم�ي

ف الأئمــة  ــ�ي ــات تعي ي عملّي
هــؤلء النشــاط دائمــاً �ف

طــة  ــش والرش ــل؛ الجي ــة مث ي المؤّسســات العاّم
�ف

كاّفــة  ي 
�ف والّتحكــم  النخــراط  بــل  والّســجون، 

والّدينيــة  والّتعليمّيــة  الجتماعّيــة  الّنشــاطات 

. والّرياّضيــة للجاليــات المســلمة 

والّصداقــات  الّشــخصّية  الِصــات  وتلعــب 

العمــل،  وعاقــات  العائليــة  والرتباطــات 

ي 
كة، أدوراً مهّمــة �ف فضــاً عــن الرؤيــة المشــرت

ف  ــك�ي ــرب متماس ي الغ
ف �ف ــلم�ي ــوان المس ــاء الإخ إبق

ــتقالّية  ــة والس ــمح المرون ــا تس ــن. كم ومتوّحدي

ي تُعَطــى 
ي التحــّرك عــى الأرض اّلــ�ت

الّنســبّية �ف

ي المبادئ 
ي كّل بلــد، مــع الّتشــارك �ف

للمجموعــات �ف

والأهــداف، بســهولة التّوســع والّتمــّدد واكتســاب 

ــاع. الأتب

هــذه  هــدف  يتمّثــل  المطــاف،  نهايــة  ي 
و�ف

ي 
ف �ف ي الّتأثــري عــى ُصّنــاع القــرار الغربّيــ�ي

الّشــبكة �ف

ســام، والّسياســات  ــا المتعّلقــة بالإ ــة القضاي كاّف

ــك  ــن ذل ــم م ــلمة، والأه ــة المس ــة لاأقّلي المحلّي

الّسياســات الخارجّيــة للحكومــات الغربّيــة. ويــرى 

الكاتــب أن القرضــاوّي مــن أهــم المنّظريــن لفكرة 

ســامويّة مــن خــال  دعــم الإخــوان لأجندتهــم الإ

ــة. ــة الغربّي ــارات الّسياس مس

يجادل المتشائمون بأّن إخوان الغرب يعملون على مشروع 
هندسة اجتماعية يسير ببطء ولكن بإصرار ويهدف إلى أسلمة 

الّسكان
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 استجابة الحكومات الغربّية

الأوروبّيــة  الحكومــات  مواقــف  تنّوعــت 

ف النظــر  ، بــ�ي ف والأمريكّيــة مــن الإخــوان المســلم�ي

ف  ــ�ي ــداء مخادع ف وأع ــ�ي ــاء محتمل ــم كأصدق إليه

ــر أحــد  ــص الأم ــا يلّخ . وكم ف ــ�ي ف ب ــ�ي ــا ب ء م ي
و�ش

عالمنــا،  ي 
�ف »قــدٌم   : ف الأمريكّيــ�ي ف  المســؤول�ي

ي العالــم المعــادي لنــا. وإنّــه لأمــر 
وأخــرى �ف

الوصــول إىل طريقــة لمعرفــة  معّقــد بشــّدة 

ي ذلــك«. 
أ مــن المشــبوه �ف الّجّيــد مــن الّســ�ي

ــد الكاتــب عــى تعقيــد وتبايــن الّسياســات  ويؤّك

، واصفــاً إيّاها  ف الغربّيــة تجــاه الإخــوان المســلم�ي

ي مــن حالــة 
ي تعــا�ف

بشــكل عــام بالسياســات الــ�ت

انفصــام.

ي 
�ف ف  الغربّيــ�ي ف  المحّللــ�ي فيدينــو  ويقّســم 

ف  ؛ متفائلــ�ي ف تعاطيهــم مــع الإخــوان إىل نوعــ�ي

إخــوان  بــأّن  المتفائلــون  يجــادل   . ف ومتشــائم�ي

ــة  ــيس دول ف بتأس ــغول�ي ــودوا مش ــم يع ــرب ل الغ

ســامّي، وإنّمــا يرّكــزون  ي العالــم الإ
إســامّية �ف

ي تهــّم 
عــى القضايــا الجتماعّيــة والّسياســّية الــ�ت

عــن مصالــح  والّدفــاع  الغــرب،  ي 
�ف ف  المســلم�ي

ي 
�ف لاندمــاج  ودفعهــا  المســلمة  الجاليــات 

ــة، وتقديــم نمــوذج معتــدل  المجتمعــات الغربّي

ي مجتمع 
ســامّية والعيــش �ف ف الهويـّـة الإ يــوازن بــ�ي

، وأنّهــم ضــّد الّتطــرّف والعنــف. ّ ي غــر�ب

المتشــائمون  يجــادل  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

وع  الغــرب يعملــون عــى مــرش إخــوان  بــأّن 

ال يحظى كثير من ُصّناع القرار والمشّرعين األمريكيين 
واألوروبيين، بحسب فيدينو، بالمعرفة األساسّية حول اإلسالم 

واإلسالموّية
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ــإرصار  ــن ب ــطء ولك ــري بب ــة يس ــة اجتماعّي هندس

ي 
�ف ف  المســلم�ي الّســكان  أســلمة  إىل  ويهــدف 

ي 
الغــرب والّتبــاري مــع الحكومــات الغربّيــة �ف

كســب ولئهــم. ويّتهــم هــؤلء الإخــواَن باّدعــاء 

ــة  ــدال ولعــب دور حصــان طــروادة لزعزع العت

المجتمعــات الغربّيــة وإضعافهــا بهــدف تطبيــق 

التدريجــّي  نهجهــم  وأّن  ســامّي،  الإ الّنظــام 

طــار العــام للّديمقراطّيــة  وانخراطهــم ضمــن الإ

ــة أو  ــابات تكتيكّي ــن حس ــرش م ــس أك ــة لي الغربّي

ي لحظــة 
حــرب بــاردة ينتهجهــا الإخــوان؛ لأنهــم �ف

ضعــف، وليــس أمامهــم إّل صداقة المؤّسســات 

ــا أّن  ــم، بم ــذ أجندته ــل تنفي ــن أج ــة م الغربّي

ــدة  ــم القاع ــم يكســب تنظي ــادّي ل ــج الّجه الّنه

. أ مثــًا أي �ش

ف  ويشــري المتشــائمون إىل الّتناقــض الموجود ب�ي

ف إىل الغــرب وخطابهم  خطــاب الإخوان المســلم�ي

ــع  ــم م ــي حواراته ــامّية؛ فف س ــعوب الإ إىل الّش

ــدون  ــة يؤّك عــام الغربّي ف ووســائل الإ المســؤول�ي

ولكــن  والندمــاج،  الّديمقراطّيــة  ِقَيــم  عــى 

كّيــة  ّ رديّــة أو الرت
عندمــا يتحّدثــون بالعربّيــة أو الأ

ــادي  ــم« المع ــن وه ــاب »نح ــتخدمون خط يس

ــوان  ــّدث الإخ ــا يتح ــامح. وفيم ــاج والّتس لاندم

ي الغــرب عــن الحــوار 
عــرب القنــوات الّتلفزيونّيــة �ف

ي المجتمعــات الغربّيــة، 
ف الأديــان والندمــاج �ف بــ�ي

ور  �ش عــن  مســاجدهم  ي 
�ف يتحّدثــون  فإنّهــم 

المجتمعــات الغربّيــة. وفيمــا يقومــون بإدانــة 

ي 
ــة �ف رهابي ــات الإ ــة والعملّي ات النتحاريّ ــري الّتفج

ــع  ي جم
ــتمرون �ف ــم يس ــمية، فإنّه ــم الرّس بياناته

عادة ما يصّوت المسلمون في أوروبا إلى أحزاب اليسار، شأنهم 
في ذلك شأن الجماعات المهاجرة
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تمويــل  أجــل  مــن  عــات  الّترب

حــول  مســّلحة  جماعــات 

ــول مســؤول  ــا يق ــم. وكم العال

أّي  شــأن  »شــأنهم   : ّ ي غــر�ب

ي طريقها 
جماعــة فاشــّية تســري �ف

الإخــوان  لــدى  الّســلطة،  إىل 

اســتخدام  ي 
�ف لســان  طاقــة 

الخطــاب الزدواجــّي«. وينقــل 

ف  ــ�ي ف غربّي الكاتــب عــن مســؤول�ي

ي فرنســا 
ي الأجهــزة الأمنّيــة �ف

�ف

مقــولت  وهولنــدا  وبلجيــكا 

مشــابهة.

يلعب اإلخوان على أوتار تاريخية معينة تختلف بين دولة وأخرى 
فمثاًل ينعتون نّقادهم في أمريكا بالمكارثّيين وفي إيطاليا 

بالفاشّيين
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المعرفة واالنتخابات 
واإلسالموفوبيا

ــو،  و فيدين ف ــرف ّ لوري ــاىلي يط ــث الإ ــرى الباح  ي

والّتنميــة  لاأبحــاث  رانــد  مؤّسســة  زميــل 

الــذي  الّتعــدد  أّن  العاصمــة،  ي واشــنطن 
�ف

تّتصــف بــه مواقــف الحكومــات الغربّيــة تجــاه 

مجتمعاتهــا  ي 
�ف ف  المســلم�ي الإخــوان  حركــة 

ي 
ينســحب أيضــاً عــى الحكومــة الواحــدة، الــ�ت

ــر عــن  يمكــن أن يختلــف داخلهــا موقــف وزي

ســامويّة.  ه فيمــا يتعّلــق بالقضّيــة الإ نظــري

ويُرِجــع الباحــث ذلــك الختــاف إىل عــدد مــن 

ــل. العوام

الــوكالت  موقــف  وضــوح  مــن  بالرّغــم 

الســتخباراتّية الأوروبّيــة عــادة، وهــو موقــف 

ف  ّع�ي
ّ مــن الإخــوان، إّل أّن الحكومــات والمرش ي ســل�ب

بالموقــف  ف  ملزمــ�ي غــري  ف  وقراطّيــ�ي والبري

، وغالبــاً مــا تكــون لديهــم وجهــات  ّ ي
الســتخبارا�ت

وخــارج  داخــل  مــن  اء  فالخــرب مغايــرة.  نظــر 

القــرار،  صّنــاع  آراء  عــى  يؤثّــرون  الحكومــات 

ــاً  ــدة وغالب ــة معّق ــور إىل وضعّي ــذ الأم ــا يأخ مّم

فوضويّــة تعتنــق فيهــا المؤّسســات سياســات 

عــن  الحديــث  يمكــن  ل   ، وبالّتــاىلي متناقضــة. 

ّ اتّجاهــاً موّحــداً وواضحــاً  حكومــة أوروبّيــة تتبــ�ف

الإخــوان. بخصــوص 
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وقــد تمتلــك الحكومــة ميــولً ســلبّية نحــو 

الإخــوان لكّنهــا ترضــخ للّتعــاون معهــم بغــرض 

ي 
ة المــدى أو تكتيكّيــة، و�ف تحقيــق أهــداف قصــري

ــم  ــة نحوه ــرة إيجابي ــك نظ ــرى تمتل ــات أخ أوق

لكّنهــا تمتنــع عــن الّتعــاون معهــم تحــت ضغــط 

ــزة  ــر أجه ــل أن تؤثّ ــام. ويحص ع ــة والإ الّصحاف

ــرى. ــى أخ ــا ع ــة ذاته ي الّدول
ــة �ف وأجنح

 فجوة معرفّية وعوائق 
بيروقراطّية

ف  ــ�ي ّع
ــرار والمرش ــاع الق ــن ُصّن ــري م ل يحظــى كث

فيدينــو،  بحســب   ، ف والأوروبّيــ�ي ف  الأمريكّيــ�ي

ســامويّة.  ســام والإ بالمعرفــة الأساســّية حــول الإ

مــع  أجريــت  وِحــوارات  ة  كثــري تقاريــر  وتشــري 

ــات  ف إىل عــدم معرفتهــم ببديهّي ــ�ي ف غربّي سياســّي�ي

ف الّســنة والّشــيعة،  الأمــور، مــن قبيــل الفــارق بــ�ي

ف تنتمــي حركــة حمــاس أو حــزب  وإىل أّي المذهبــ�ي

بالّتعــاون والنخــراط مــع  المبــادرة  ي 
هللا. وتــأ�ت

،غالباً، عــى يــد هــذا الّنــوع من  ف الإخــوان المســلم�ي

ــة. ــة الّضحل ف ذوي المعرف ــ�ي ف الحكومّي ــؤول�ي المس

ــة  ي صناع
ــِهم �ف ي تُس

ــ�ت ــور اّل ف الأم ــ�ي ــن ب وم

ي، كما يصفــه الباحث،  هــذا الجهــل المســترش

ــن  ، ع ف ــ�ي اء المختّص ــرب ف والخ ــ�ي ــزوف المحّلل ع

ــل  ــم العم ــات وتفضيله ــع الحكوم ــل م العم

مــع القطــاع الخــاّص؛ حيــث ثّمــة رواتــب 

موهوبــة  قّلــة  إّن  بــل  أفضــل؛  وامتيــازات 

ــع بحــرص تطــّور  ف تتاب ف هــؤلء المختّصــ�ي ــ�ي ب

الأوضــاع.

الفجــوة  مــع هــذه  الّتعامــل  أجــل  ومــن 

إىل  الحكومّيــة  المؤّسســات  تلجــأ  المعرفّيــة، 

داخــل  مــن  ف  ومحّللــ�ي مستشــارين  ف  تعيــ�ي

مــا  اً  كثــري هــذا  أّن  إّل  المســلمة،  الجاليــات 
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مــع  ف  المتعاطفــ�ي بعــض  تــّرب  إىل  يــؤّدي 

ــّوت  ــم يف ــرار، ول ــع الق ــرة صن الإخــوان إىل دائ

ي الحكومــة 
ــري �ف ي أّي مــرّة للّتأث

هــؤلء الفرصــة �ف

لــ�ي تّتخــذ سياســات تخــدم مصلحــة الأجنــدة 

ســامويّة. الإ

وتــؤّدي عــدم مشــاركة أجهــزة الســتخبارات 

ــة لكثــري مــن معلوماتهــا مــع الحكومــة إىل  الغربّي

ترســيخ العقبــات المعرفّيــة. وعــاوة عــى ذلــك، 

ي عملّيــات تبــادل 
وقراطّيــة �ف تجعــل العوائــق البري

المعلومــات، وتفضيــل الّتعامــل مــع المؤّسســات 

الأعــى صوتــاً والأوضــح بنيــة، الّتعامــل مــع 

ــن منافســيهم. الإخــوان أســهل م

ي تحــر عمــل أجهــزة 
والعراقيــل القانونّيــة اّلــ�ت

ي بعــض الــّدول الغربّيــة، مثــل الوليــات 
الأمــن �ف

ــدات  ي الّتهدي
ــارك، �ف ــا والدنم ــدة وبريطاني المّتح

ي 
ــب دوراً �ف ــّي تلع ــن القوم ــة لاأم ة والآني ــا�ش المب

ي عــن ممارســات جماعــة الإخــوان البطيئة 
الّتغــا�ف

ي دول 
والتدريجّيــة. وإن كان الوضــع مختلفــاً �ف

ــزة  ــمح لأجه ــث يس ــدا؛ حي ــا وهولن ــل؛ ألماني مث

ي تتّبــع مــا تــراه تهديــداً عــى 
الأمــن بحريـّـة أكــرب �ف

الجتماعــّي،  والّتماســك  الّديمقراطــّي  الّنظــام 

ات. ــري بالمعــ�ف الواســع لهــذه الّتعب

دوافع السياسيين الغربيين

ليســت القناعــات الّشــخصّية ول الأجنــدات 

 . ف ف الغربّي�ي الحزبّيــة وحدهــا مــا يحــّرك السياســّي�ي

الحمــات  تلعــب  شــارة،  الإ ســبقت  وكمــا 

ي عــزوف 
عامّيــة مثــاً دوراً مهّمــاً �ف الّصحافّيــة والإ

ــي  ــم بالّتعاط ــن قراراته ف ع ــّي�ي ــن الّسياس ــري م كث

ــن،  . لك ف ــلم�ي ــوان المس ــع الإخ ي م ــا�ب ــكل إيج بش

رأس  عــى  النتخابــات  ي 
تــأ�ت للباحــث،  وفقــاً 

أو  الّتحالفــات  عقــد  ي 
�ف الحاســمة  المحــّددات 

اً  ّ كثــري ي ي الّنجــاح النتخــا�ب
فّكهــا. وتّحــرك الرّغبــة �ف

ف نحــو خطــب وّد المجتمعــات  مــن الّسياســّي�ي

المجموعــات  ســيما  ول  دولهــم،  ي 
�ف المســلمة 

المنّظمــة داخلهــا.

ي 
�ف محوريّــاً  المســلم«  »الّصــوت  ويعــّد 

ي مــدن أوروبّيــة مثــل؛ روتــردام 
النتخابــات �ف

وبعــض  ومالمــو،  وبرادفــورد  دام  وأمســرت

ي لنــدن وباريــس، وتســعى إليــه كاّفــة 
المناطــق �ف

ــكل  ــث يش ــل؛ حي ي بروكس
ــّية. و�ف ــوى الّسياس الق

المســلمون حاليــاً نحــو 17% مــن مجمــل الّســكان، 

ف  يتنافــس الّسياســيون عــى أصــوات المســلم�ي

ــبة  ــا نس ــد فيه ي تزي
ــ�ت ــرى ال ــدن الأخ ــن الم - وم

ف عــن 10 % كولونيــا وكوبنهاغــن. المســلم�ي

ومــن ناحيتهــم، يســتغّل الإخــوان المســلمون 

الأكــرش  باعتبارهــم  الّسياســّية،  الحاجــة  هــذه 

ف وتوزيــع  تنظيمــاً والأقــدر عــى تعبئــة المصّوتــ�ي

ي 
اّلــ�ت المؤّسســات  واســتخدام  المنشــورات 

ي الحصــول 
تتمــاّس مــع الجمهــور المســلم، �ف

عــى مكاســب سياســّية ومالّيــة.

ي أوروبــا إىل 
وعــادة مــا يصــّوت المســلمون �ف

ي ذلــك شــأن الجماعــات 
أحــزاب اليســار، شــأنهم �ف

ي الفتقــار إىل 
المهاجــرة، وإن كان ذلــك ل يعــ�ف

خصوصــاً  المســلمة،  الجاليــة  داخــل  الّتنــوع 

ــث. ي والّثال
ــا�ف ؛ الّث ف ــ�ي الجيل



14

سة
سيا

وال
ة 

عو
لد

 وا
فى

من
 ال

ب:
غر

 ال
في

ن 
مو

سل
لم

ن ا
خوا

اإل

 اإلسالموفوبيا: كيف يوّظف 
اإلخوان معاناة المسلمين 

سياسّيًا؟

ف  المرّشــح�ي تدمــري  الإخــوان  باســتطاعة 

ف المعاديــن لهــم مــن خــال اتّهامهــم  والسّياســّي�ي

بالرّغــم  أنّــه  فيدينــو  ويؤكــّد  ســاموفوبيا.  بالإ

لممارســات  ف  المســلم�ي تعــرّض  حقيقــة  مــن 

ائــح  بعــض �ش ِقبــل  مــن  يّــة  ف وتميري عنريّــة 

، إّل أّن ذلــك ل ينفــي أّن ورقــة  ّ ي المجتمــع الغــر�ب

ّ ناجــع  ــيا�ي ــَتخدم كســاح س ســاموفوبيا تُس الإ

ــون  ــوان يُبالغ . فالإخ ف ــلم�ي ــوان المس ــدي الإخ بأي

ف مــن  بشــأن بعــض الوقائــع المعاديــة للمســلم�ي

يــن هــم »جالية  أجــل تعزيــز الّشــعور بــأّن الأخري

تحــت الحصــار«، وبــأّن الإخــوان هــم المدافعون 

الوحيــدون عنهــم.

ســاموفوبيا فّعالــة  أيضــاً، صــارت ورقــة الإ

ــار  ســامويّة وإجب ي إســكات المنتقديــن لاإ
بقــّوة �ف

صّنــاع القــرار عــى العمل مــع المنّظمــات الّتابعة 

ــط  ــه فق ــاموفوبيا ل توّج س ــة الإ ــوان. فتهم لاإخ

ســام، وإنّمــا  ف أو المنتقديــن لاإ ضــّد المتحاملــ�ي

يواَجــه أّي انتقــاد لشــخصّية أو منّظمــة إخوانّيــة، 

بالعنريّــة  باتّهامــات  الباحــث،  يشــري  كمــا 

ســاموفوبيا. والإ

وعــاوة عــى ذلــك، يلعــب الإخــوان عــى أوتــار 

ف دولــة وأخــرى: إنّهم  تاريخّيــة معّينــة تختلــف بــ�ي

ي 
و�ف  ، ف بالمكارثّيــ�ي أمريــكا  ي 

�ف نّقادهــم  ينعتــون 

ــدان أخــرى بأصحــاب  ي بل
، و�ف ف ــا بالفاشــّي�ي إيطالي

ــص  ــا يلّخ ــتعماريّة. وكم ــد الس ــا بع ــة م العقلّي

 : ف الأمريكّيــ�ي ف  الّسياســّي�ي مــن  واحــد  نهجهــم 

ــداوة  ــى ع ــم ع ــنقول إنّك ــال أو س ــا الم »اعطون

ــام«. س ــع الإ م


