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الع�لم  في  اإ�سالمي  تكتل  اأهم  �سك،  دون  من  اليوم،  هي  الم�سلمين  الإخوان  جم�عة 
العربي على الإطالق، فهي تراأ�س الحكومة في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، وهي ع�سو 
وتون�س.  م�سر  في  الأولى  ال�سي��سية  القوة  اأنه�  كم�  الجزائر،  في  الحكومي  الئتالف  في 
�سه� في البداية  ظهرت جم�عة الإخوان الم�سلمين في اأوروب� في اأواخر ال�ستيني�ت، وقد اأ�سَّ
لجئون �سي��سيون وطالب وفدوا من الم�سرق والمغرب بغر�س الدرا�سة؛ حيث �سرع �سب�ب 
ا�ستمر  الوقت. وقد  اإلى �سفوفهم منذ ذلك  الإ�سالمي في الن�سم�م  الع�لم  المه�جرين من 
لي�سبح،  الثم�نيني�ت  اأوائل  – منذ  البداية  في  الزدي�د - رغم هزاله  في  التنظيم  حجم هذا 
وخالل عقدين من الزمن، التنظيم الإ�سالمي الأكثر ثقاًل في اأوروب�. وتتمتع الجم�عة بقوة 
تنظيمية كبيرة تجعله� محط اأنظ�ر الجم�ع�ت الإ�سالمية المن�ف�سة؛ حيث تحظى ب�إمك�ني�ت 
نته� من ن�سج �سبكة �سخمة من الخدم�ت الجتم�عية والدينية في اأوروب�  م�لية مده�سة مكَّ

خالل ع�سر �سنوات. 

اأوروب�، قد اجتمعت ب�ختالف  اإلى  اأو�س�ًط� دينيًة، من ال�سرق الأو�سط  اأن  كيف نف�سر 
اتج�ه�ته� على طريقة واحدة في التعبير عن انتم�ئه� للدين الإ�سالمي؟ لم�ذا تجد مثل هذه 
اأوروب�؛  في  وتعلم  ن�س�أ  م�سلم  �سب�ب  لدى  ال�سرق �سداه�  من  الآتية  الدينية  ال�سطالح�ت 
حيث اإن اأغلبهم من المتحولين دينيًّ�؟ اإلَم يرجع نج�ح هذا التنظيم في الأو�س�ط الإ�سالمية 
الم�سلمين  الإخوان  تالقيه جم�عة  الذي  الرواج  نف�سر  الفرن�سية؟ كيف  الأوروبية وخ��سة 
تحليلية حول  درا�سة  تقديم  اإلى  الدرا�سة  تهدف هذه  به�؟  التنديد  من  ب�لرغم  ال�سب�ب  بين 
الإ�سالم "الن�س�لي" الذي اأوفده الإخوان الم�سلمون اإلى اأوروب�، والذي ي�سعى لالنت�س�ر منذ 
بتتبُّع  اأكثر دقة، يتعلق الأمر  اأعوام و�سط بع�س �سرائح المجتمع الإ�سالمي به�. بمعنى  عدة 
المن�خ  تحليل  من خالل  الأ�سلمة  اإع�دة  �سميم حرك�ت  من  لحركة هي  الدعوة  �سجالت 
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النف�سي والأيديولوجي لتلك المجموع�ت، وذلك عبر درا�سة لأدوات التعبئة والتن�سئة التي 
ت�ستخدمه� لح�سد �سب�ب الج�لي�ت الم�سلمة في اأوروب�.

1-  من هم �لإخو�ن �لم�سلمون في �أوروبا؟
اأ�سبحت  وقد  1928م،  ع�م  م�سر  في  الم�سلمين  الإخوان  جم�عة  البن�  ح�سن  �س  اأ�سَّ
تدريجيًّ�  واأن�س�أت  الم�سرية،  ال�سي��سية  الحي�ة  في  اأ�س��سيًّ�  ف�عاًل  قليلة  �سنوات  غ�سون  في 
قد  الم�سلمين  لالإخوان  الدولي  التنظيم  ك�ن  واإذا  العربي.  الوطن  اأنح�ء  في  له�  فروع  عدة 
ا�ستند في بداي�ته اإلى افتت�ح فروع وطنية منبثقة مب��سرة من الجذع الأم )كم� هو الح�ل في 
الكويت و�سوري� التي ت�أ�س�ست فيه� فروع في الأربعيني�ت(، ف�إن اإ�ستراتيجية النمو قد تنوعت 
�سيًئ� ف�سيًئ� منذ ال�سبعيني�ت. ففي اأوروب�، يعتبر الإخوان الم�سلمون اأ�سبه ب�ل�سديم؛ اأي بتي�ر 
اتخذت  فكرية  بحركة  اأ�سبه  فهو  المج�لت، كذلك  ل�ستى  يمتد  ومرونة  ت�أثير  ذي  فكري 
اأ�سك�ًل متعددًة؛ لتقف في منت�سف الطريق م� بين تكوين �سبك�ت ق�بلة للتكيُّف وبين اإن�س�ء 
منظمة دولية ذات هيكل هرمي. لقد ح�ولن�، ومن خالل اأ�سك�ل التعبير المختلفة التي تبن�ه� 
الإخوان الم�سلمون في اأوروب�، ت�سنيف اأ�سك�ل النتم�ء لأيديولوجية الإخوان الم�سلمين. 
وحتى نتمكن من فهم هذا الت�سنيف ب�سكل جيد، فمن ال�سروري اأن ن�أخذ في اعتب�رن� اأنن� 
ووا�سح  ق�طع  ب�سكل  ُنعرِّف  اأن  ال�سهل  من  لي�س  واأنه  مث�لي"،  "نموذج  بن�ء  عن  نتحدث 
ت�سكياًل اإخوانيًّ� ُمعيًن� تبًع� لأي نمط من الأنم�ط المعروفة، حتى اإذا ك�نت هذه الجم�عة اأو 
تلك اأكثر تعبيًرا عن هذا الت�سكيل اأو ذاك. هذا وقد ر�سدن� ثالثة تي�رات تعبِّر عن الإخوان 

الم�سلمين، وهذه التي�رات هي: الم�ستقلون، والمع�ر�سون، والأع�س�ء الع�ملون.

نة من هي�كل اأو �سخ�سي�ت  الم�ستقلون هم اأول فئة من الإخوان الم�سلمين، وهي فئة مكوَّ
ل تنتمي ب�أي �سكل من الأ�سك�ل اإلى التنظيم الدولي لالإخوان الم�سلمين، ولكنهم ي�ستلهمون 
للحزب  الداعمين  الطريق"  "رف�ق  غرار  على  وخط�به  وتنظيمه  عمله  اأ�سلوب  في  اأفك�ره 
اإنهم يتحركون كف�علين م�ستقلين. يقع مث�ل ط�رق رم�س�ن ب�سوي�سرا  الفرن�سي.  ال�سيوعي 
�سمن هذا الإط�ر؛ فب�لرغم من انتم�ئه لع�ئلة تنتمي ر�سميًّ� اإلى الجم�عة الأم في م�سر ف�إنه، 
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على عك�س �سقيقه ه�ني، رف�س اأن يدين له� ب�لولء مف�ساًل الحتف�ظ ب��ستقالليته مع ا�ستمراره 
الم�سلمين" في فرن�س�  �سب�ب  "اتح�د  اأن  نعتبر  اأن  الإخواني. ويمكن  التي�ر  اإلى  في النتم�ء 

يندرج تحت هذه الفئة.

نة  مكوَّ "المع�ر�سين"، وهي  فئة  الإخواني وهي  لل�سديم  نة  المكوِّ الث�نية  الفئة  ت�أتي  ثم 
من �سخ�سي�ت وتنظيم�ت قررت الخروج عن التج�ه ال�سي��سي المهيمن لالإخوان ب�لرغم 
من انتم�ئه� للتنظيم الدولي. وهم في الواقع �سديدو النتق�د لبنية الجم�عة والتي يعتبرونه� 
ثقيلة وبيروقراطية. ويجب علين� التمييز بين نوعين من المع�ر�سين؛ النوع الأول: هو الذي 
الح�ل  ال�سلطة بداخله، كم� هو  للتنظيم، ولكنه يع�ر�س طريقة عمله وتوزيع  ينتمي  م�زال 
 Entrée( "مع عبد العزيز ب�غّزة موؤلف كت�ب "ممنوع دخول الكالب والن�س�ء المحجب�ت
interdite aux chiens et aux femmes voilées(. النوع الث�ني: يمثل �سخ�سي�ت قررت 

والأهداف  الأ�س�س  يع�ر�سون  ل  من�ف�سة، وهم  تنظيم�ت  وتكوين  الجم�عة  النف�س�ل عن 
ي�ستطيعوا  لم  ولأنهم  عمله�،  واأ�س�ليب  اأ�سك�ل  وانم�  الإخوانية،  للتنظيم�ت  الأيديولوجية 
"تطهير" التنظيم فقد قرروا تركه. لقد اأ�س�س عدد من "المحبطين" من اأداء اتح�د المنظم�ت 
�سوا  الإ�سالمية بفرن�س� )UOIF(، على راأ�سهم ح�سن فر�س�دو الع�سو ال�س�بق في التح�د، اأ�سَّ
م�س�جد  اأهم  من  ت�سعة  اإليهم  �س�ّمين  ع�م 2001م،  في   )UAM93( الإ�سالمي"  "التح�د 

مق�طعة �سين - �س�ن - دوني ب�لإ�س�فة اإلى اأربع ع�سرة جمعية موؤيدة لهم. 

�سخ�سي�ت  من  نة  مكوَّ وهي  الع�ملين،  الأع�س�ء  فئة  وهي  الث�لثة  الفئة  تقع  واأخيًرا 
له  اأق�سموا  الذي  الع�م  المر�سد  ل�سلطة  ويخ�سعون  بم�سر،  الأم  الجم�عة  تتبع  وجم�ع�ت 
اأنهم  بمعنى  المتي�ز؛  حق  ذات  التج�رية  الفروع  بن�س�ط  ن�س�طهم  ت�سبيه  ويمكن  ب�لولء. 
ب��ستقالليتهم  الم�سلمين، لكنهم يحتفظون  الإخوان  الع�مة لأيديولوجية  ب�لمب�دئ  يلتزمون 
في تطبيق فكر الإخوان. مث�ل على ذلك الحزب الإ�سالمي "حركة مجتمع ال�سلم" ب�لجزائر، 
ومقره  اأوروب�"،  في  الإ�سالمية  المنظم�ت  "اتح�د  ويعتبر  �سلط�ني.  جرة  اأبو  يراأ�سه  والذي 

الرئي�سي بروك�سل، ممثل الإخوان الم�سلمين في اأوروب�.



8  كر��سات علمية   10

2-  تجنيد �نتقائي
بدقة،  اأع�س�ئهم  الإخوان في تجنيد  يتبعه�  التي  الطريقة  اأنه ي�سعب تحديد  ب�لرغم من 
يتم تجنيد  التي ي�ستخدمونه�.  التعبئة  اأدوات  الموؤ�سرات عن  اإعط�ء بع�س  ف�إنه من الممكن 
الموؤتمرات  على  التردد  في  المحتمل  الع�سو  يبداأ  بداية،  مراحل:  ثالث  وفق  الأع�س�ء 
ه  ح�سِّ اإيق�ظ  لحًق�  الإخوان  يح�ول  الإخوان،  ينظمه�  التي  الثق�فية  والأن�سطة  والم�س�جد 
ه في الدين وزي�رة اإخوانه، ثم  الديني وت�سجيعه على ال�سالة والذه�ب اإلى الم�سجد والتفقُّ
يتم اإلح�قه بحلق�ت تعريفية يتعرف فيه� على اأهمية العمل الجم�عي في الإ�سالم. واإذا اأبدى 
اإ�سراكه في ري��س�ت  دة، ويتم  المحدَّ المه�مِّ  اإليه بع�س  ُت�سند  ب�لجم�عة،  اهتم�مه  ال�سخ�س 
جم�عية، واختب�ره. اإذا التزم ال�سخ�س المجند فور ات�س�له ب�لإخوان، فقد تم اإذن اختي�ره من 

ِقَبل التنظيم ولي�س العك�س.

عن  وتحرٍّ  بحث  لعملية  علمه،  ودون  ذلك،  بعد  تجنيده  المراد  ال�سخ�س  يخ�سع 
الن�سم�م  عليه  ُيعر�س  الجم�عة،  ا�ستح�س�ن  لقى  ف�إذا  بع�ئلته..اإلخ.  وعالقته  �سخ�سيته 
الإقليمي؛  الم�سئول  مع  لق�ء  له  م  وينظَّ الجم�عة  مع  ب�لعمل  بعد،  فيم�  اإقن�عه،  ويتم  اإليه�. 
فه ب�لحركة وي�س�أله مجموعة من الأ�سئلة؛ للت�أكد من اأنه اأهل للثقة. وم� اإن ينجح  حيث يعرِّ
المر�سح في اجتي�ز المق�بلة، ف�إنه يوؤدي ق�سم الولء لمر�سد التنظيم الفرن�سي اأم�م الم�سئول 
المختلفة  الأن�سطة  في  ب�لم�س�ركة  التزامه  يعني  وهذا  ملتزًم�،  اأًخ�  ي�سبح  وبهذا  الإقليمي. 
للحركة وتمويله� بن�سبة 2.5%. ول�ستكم�ل تدريبه، يلتزم بح�سور ندوات حول التي�رات 
والحرك�ت الإ�سالمية المختلفة، يتم خالله� الإج�بة عن اأ�سئلته. ويظل التعليم الذي يتلق�ه 
و�سعيد  البن�  كت�ب�ت ح�سن  تقع  لالإخوان؛ حيث  التقليدي  للمنهج  مط�بًق�  الجدد  الأع�س�ء 
ى ومحمد قطب على راأ�س الق�ئمة، ب�لإ�س�فة اإلى كت�ب�ت يو�سف القر�س�وي التي يكثر  حوَّ

الإخوان من قراءته�.

الرتق�ء  عليه  ُيعر�س  المب�درة،  الك�فية وروح  الحم��سة  الملتزم  الأخ  اأظهر  اإذا  اأخيًرا، 
داخل التنظيم، فيعيد الق�سم مجدًدا اأم�م الم�سئول الإقليمي، ويتعهد ب�أن ي�سبح اأكثر التزاًم� 
تج�ه الجم�عة. وعندئذ يتعين عليه دفع 5% من دخله ل�س�لح الجم�عة، كم� يعزز من التزامه 
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الديني؛ لي�سبح بذلك اأًخ� "ع�مال". لقد نجح الإخوان الم�سلمون في اأوروب�، من خالل هذا 
التنجيد الختي�ري والنتق�ئي، في تجنيد م� يقرب من األف ع�سو في فرن�س�، وم�ئة ع�سو في 

اإيط�لي�، وخم�سين ع�سًوا في بلجيك�. 

د �لِبنية 3-  تنظيم هرمي ُمَحدَّ
نهم من ت�أ�سي�س خم�سم�ئة موؤ�س�سة  اإن العمل الدعوي لالإخوان الم�سلمين في اأوروب� مكَّ
في ثم�نية وع�سرين بلًدا اأوروبيًّ�، وذلك عن طريق "اتح�د المنظم�ت الإ�سالمية في اأوروب�" 
الذي يقع مقره في بروك�سل، والذي ك�ن يديره لوقت طويل البريط�ني العراقي الأ�سل اأحمد 

الراوي، ويديره ح�ليًّ� ال�سويدي �سكيب بن مخلوف.

الفرع  1958م،  ع�م  ت�أ�س�ست  التي   ،)GID( األم�ني�  في  الإ�سالمية  "الجم�عة  وتعتبر 
اأ�س�سه �سعيد رم�س�ن ع�م 1958م ، ويراأ�سه  الألم�ني لالإخوان الم�سلمين في اأوروب� الذي 
� "المركز الإ�سالمي" بميونخ،  ح�ليًّ� الألم�ني الم�سري الأ�سل اإبراهيم الزي�ت الذي يراأ�س اأي�سً
وهو من�سق اأن�سطة الندوة الع�لمية لل�سب�ب الإ�سالمي ب�أوروب�، كم� اأنه ع�سو بمج�ل�س اإدارات 
معظم الهيئ�ت الت�بعة لالإخوان الم�سلمين)مثل هيئة الإغ�ثة الإ�سالمية في برمنجه�م ببريط�ني� 

والمعهد الأوروبي للعلوم الإن�س�نية في بورغون بفرن�س�(.

الت�ريخية للحركة في بلجيك� فهي ُممثلة  القن�ة   )LMB( "�رابطة م�سلمي بلجيك" اأم�   
�س الرابطة ع�م 1997م كلٌّ من من�سف �س�ط�ر وكريم  جم�عة الإخوان الم�سلمين هن�ك، واأ�سَّ
عزوزي لتتخذ ت�سميته� الح�لية ع�م 2006م، وزعيمه� الروحي هو ب��سم حت�حت. وتملك 
ويديره�  وڤرڤييه،  واأنڤير وجراند  بروك�سل  منه�  بعدة مدن  م�س�جد ومقرات  الهيئة ع�سرة 

كريم �سمالل من مدينة اأنڤير، وهو من اأ�سل مغربي يعمل طبيًب� في مج�ل علم الأحي�ء.

 وتمثل جم�عة الإخوان الم�سلمين في هولندا، "رابطة المجتمع الم�سلم" التي اأ�س�سه� 
في له�ي يحيى بوي�ف� المغربي الأ�سل ع�م 1996م. وت�سم الرابطة عدة منظم�ت منه� على 
وجه الخ�سو�س "موؤ�س�سة اليوروب ترا�ست نيديرلند" )ETN( و"المعهد الهولندي للعلوم 

الإن�س�نية والإغ�ثة الإ�سالمية".
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اأم� "الرابطة الإ�سالمية في بريط�ني�" )MAB( فهي ُممثلة الإخوان الم�سلمين هن�ك. وقد 
الم�سلمين  لالإخوان  ممثاًل  طويل  لوقت  ظل  الذي  1997م   ع�م  الهلب�وي  كم�ل  اأن�س�أه� 
في اأوروب�، ويعمل ح�ليًّ� م�ست�س�ًرا لق�س�ي� الإ�سالم والجه�د، على غرار المتحدث الر�سمي 
مثل  المع��سر  الإ�سالم  عن  الج�معية  الأعم�ل  من  العديد  األَّف  الذي  تميمي  عزام  ال�س�بق 
ثم  "هير�ست".  البريط�نية  الن�سر  دار  عن  الأو�سط" ال�س�در  ال�سرق  في  والعلم�نية  "الإ�سالم 
العراقي الأ�سل  واأ�ست�ذ  التكريتي  اأن�س  الرابطة الإ�سالمية في بريط�ني� بعد ذلك  اإدارة  تولى 
اإدارة  الم�سلمون  الإخوان  تولى  "ليدز"، وذلك حتى ع�م 2005م. وقد  بج�معة  الترجمة 

م�سجد فين�سبيري ب�رك تحت رع�ية الحكومة البريط�نية.

الممثل   � اأي�سً  )UCOII( اإيط�لي�"  في  الإ�سالمية  والج�لي�ت  الهيئ�ت  "اتح�د  ويعتبر 
الر�سمي لالإخوان الم�سلمين في اإيط�لي�، وقد ت�أ�س�س ع�م 1990م، ويديره محمد نور دا�س�ن 
ثم�نين  في  ويتحكم  جمعية،  وثالثين  م�ئة  من  يقرب  م�  التح�د  وي�سم  الأ�سل.  ال�سوري 
ب�لم�ئة تقريًب� من الم�س�جد في اإيط�لي�، كم� يمتلك التح�د فرًع� ثق�فيًّ� وفرًع� ن�س�ئيًّ� واآخر 
�سب�بيًّ�. وب�لإ�س�فة لدا�س�ن والأمين الع�م الأول اأبي �سويمة؛ اإم�م "المركز الإ�سالمي" بمنطقة 
� في قلب الموؤ�س�سة، وهم�  �سيغراتي، ف�إن اثنين من معتنقي الإ�سالم حديًث� يلعب�ن دوًرا مهمًّ
عبد الرحمن رو�س�ريو ب��سكيني الذي يتولى اإدارة المركز الثق�في في �سيغراتي واإ�سدار مجلة 
ب��سمه  الر�سمي  التح�د والمتحدث  �سكرتير  الإ�سالم"، وحمزة روبرتو روزاريو؛  "ر�سول 

واأحد موؤ�س�سيه، وهو �سحفي ي�س�ري �س�بق و�س�حب دار ن�سر "الحكمة".

�سوي�سرا"  م�سلمي  "رابطة  من خالل  ُمَمثَّلون  الم�سلمين  الإخوان  ف�إن  �سوي�سرا،  وفي   
ب من الحركة الإ�سالمية  )LMS(، التي اأ�س�سه� ع�م 1994م التون�سي محمد كرمو�س، المقرَّ
التون�سية والذي ان�سم اأوًل اإلى اتح�د المنظم�ت الإ�سالمية بفرن�س� قبل اأن ي�ستقر في �سوي�سرا 
ع�م 1991م. محمد كرمو�س هو اأ�ست�ذ بكلية الهند�سة، و�س�حب ر�س�لة علمية في الفيزي�ء، 
اإن�س�ء مركز  لوزان؛ حيث يجري  ب�لقرب من مدينة  بريلي  بلدية  في  الرابطة  وموؤ�س�س مقر 
الثق�فية  "الجمعية  وهو  للرابطة،  الن�س�ئي  الق�سم  ن�دية  زوجته  وتدير  كبير.  اإ�سالمي  ثق�في 
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للن�س�ء الم�سلم�ت ب�سوي�سرا". ويدير "رابطة م�سلمي �سوي�سرا" ح�ليًّ� ع�دل مجري، ولديه� 
فروع عدة في جميع اأنح�ء �سوي�سرا )ب�زل وجنيف وتي�سين وبيرن وزيورخ وغيره�(.

 في فرن�س�، يتمثل الإخوان الم�سلمون في "اتح�د المنظم�ت الإ�سالمية بفرن�س�". وتظل 
م�ئتين وخم�سين جمعية وم�ئة  يقرب من  م�  به�  اإذ  الإخوانية؛  لالأيديولوجية  مركًزا  فرن�س� 
مك�ن للعب�دة خ��سة ب�لإخوان )في لكورنوف وديجون وم�ر�سيلي� وليل وبوردو وغيره�(. 
وك�ن "اتح�د المنظم�ت الإ�سالمية" يخ�سع في البداية لإدارة ن�سط�ء تون�سيين ينتمون لحزب 
النه�سة الإ�سالمي، واليوم يراأ�سه كلٌّ من الفرن�سي المغربي الأ�سل فوؤاد، والفرن�سي التون�سي 

الأ�سل مح�سن نقزو.

وتنق�سم المنظم�ت الإ�سالمية في اأوروب� اإلى نوعين؛ الأول: هو منظم�ت اأو جمعي�ت 
قوته�  في  تختلف  عالق�ت  وتربطه�  والتعليمية،  والجتم�عية  الدينية  الأن�سطة  تتولى  ع�مة 
بجم�عة الإخوان، فهي اإم� جمعي�ت دعوية، واإم� جمعي�ت متع�طفة، واإم� جمعي�ت منتمية 
لة  � مكمِّ ب�سكل ر�سمي لالإخوان الم�سلمين. والنوع الث�ني:  هو كي�ن�ت اأخرى اأكثر تخ�س�سً
الم�سلمين"،  الطلبة  "جمعية  والطالب  ال�سب�ب  جمعي�ت  مثل  الإخوانية،  الدعوة  ل�سبكة 
"الإغ�ثة  اإن�س�نية  وجمعي�ت  الم�سلم�ت"،  للن�س�ء  الأوروبي  "المنتدى  المراأة  وجمعي�ت 
الإ�سالمية"، وجمعي�ت فل�سطينية "لجنة اإغ�ثة ودعم فل�سطين"، وجمعي�ت طبية "ابن �سين�".

هم  الكوادر  ف�إن  اجتم�عية،  نظر  وجهة  من  اليوم؟  وكوادره�  الحركة  اأع�س�ء  هم  من 
من  واإم�  العلي�،  ب�لدرا�س�ت  اللتح�ق  اأجل  من  اإم�  اأوروب�؛  اإلى  ه�جروا  وم�س�رقة  مغ�ربة 
المغ�ربة، وقد  ف�إن معظمهم من  بلدانهم. وفي فرن�س�،  ال�سي��سي في  القمع  الفرار من  اأجل 
عرفوا في المدينة الج�معية في بوردو حين ك�نوا ل يزالون طالًب� ج�معيين. ويحظى معظم 
المتدينة"  "البرجوازية  م�  ب�سكٍل  يمثلون  تعليٍم ع�ٍل، وهم  بم�ستوى  التنظيم  الم�سئولين في 
نة للحركة الإ�سالمية، التي تحدث عنه� جيل كيبيل في كت�به "جه�د، انحدار وازده�ر  المكوِّ
نف�س  والمغ�ربة:  الم�سريين  الإ�سالميين  مع  م�ستركة  نق�ط  عدة  يتق��سمون  وهم  الإ�سالم". 
المفهوم المت�سدد لالإ�سالم، نف�س التعليم الج�معي في مج�ل العلوم الدقيقة، غي�ب التعليم 
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مثل  ب�رزة  اإ�سالمية  �سخ�سي�ت  مع  ال�سخ�سية  العالق�ت  اإلى  ب�لإ�س�فة  الأك�ديمي،  الديني 
محفوظ نحن�ح )ُتوفي ع�م 2003م( الرئي�س ال�س�بق لحزب "حركة مجتمع ال�سلم" حم��س 
فئة  ف�إن هن�ك  الم�سرق،  اأو في  المغرب  ن�س�أوا في  قد  الكوادر  اأن هوؤلء  �س�بًق�. وفي حين 
اأوروب�، وهي  اأخرى من الموؤيدين للفكر الإخواني ت�سكل جم�عة الإخوان الم�سلمين في 
تتكون من �سب�ب مه�جرين ُولدوا في الق�رة القديمة ومعظمهم من طلبة الدرا�س�ت العلي�. 
وهم يجدون في ن�س�ط الجمعي�ت الإ�سالمية بدياًل عن العمل ال�سي��سي اأو النق�بي، وب�لن�سبة 
لبع�سهم، ف�إنهم يجدون تعبيًرا جديًدا عن عالقتهم ب�لدين، واأ�سلوًب� جديًدا في العتق�د وفي 

التعبير عن عب�دتهم وانتم�ئهم الديني. ي�سكل هوؤلء الق�عدة الجتم�عية للتنظيم.

"رابطة  اأو  فرن�س�"  في  الإ�سالمية  المنظم�ت  "اتح�د  �سفوف  في  الطالب  تواجد  اإن   
الحرم  في  الطالبية  الأن�سطة  تف�سل  �سي��سة  من  المث�ل،  �سبيل  على  ينبع،  بلجيك�"  م�سلمي 
الج�معي من جهة، خ��سة من خالل الجمعي�ت ال�سريكة مثل ال�سب�ب الإ�سالمي بفرن�س�، 
والطالب الم�سلمين بفرن�س�، واتح�د المنظم�ت الطالبية الإ�سالمية في بلجيك�، ومن خالل 
رته هذه ال�سي��سة والذي ي�ستند اإلى م�س�مين حول ِقَيم مجردة على نحو  الخط�ب الذي طوَّ
مفهوم المواطنة، والتي ي�سهل ا�ستيع�به� من قبل اأ�سخ��س ذوي قدر ع�ٍل من التعليم، من جهة 
اأخرى؛ يكون الهدف هو تكوين نخبة م�سلمة. اإن �سي��سة الجذب هذه قد تم تطبيقه� على 
�س، الذي ي�سكن ال�سواحي الفقيرة، والذي ُترك ل�س�لح فكر  ح�س�ب ال�سب�ب الم�سلم المهمَّ

ال�سلفيين وجم�ع�ت التبليغ. 

ويوجد بين م�سئولي الإخوان الم�سلمين و�سب�بهم داخل التنظيم تق�سيم للعمل. ت�سمح 
المه�رات اللغوية والدينية والفكرية التي يتمتع به� الطالب القدامى؛ )حيث تدربت مجموعة 
اأ�س�ليب الإدارة ال�سيوعية( ت�سمح ب�سغل مواقع  منهم على الن�س�ل الإ�سالمي، واأحي�ًن� على 
�سنع القرار، في حين يتولى ال�سب�ب الأن�سطة الميدانية في الجمعي�ت المحلية. ورغم اأن هذا 
� متزايًدا من  النظ�م هو الُمتََّبع منذ ن�س�أة الإخوان الم�سلمين في اأوروب�، ف�إنه الآن يالقي رف�سً
ِقَبل هوؤلء ال�سب�ب الذين يفتقرون اإلى فر�س الرتق�ء داخل المنظم�ت الإ�سالمية في اأوروب�؛ 
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المن��سب  اأهم  يحتلون  الذين  المغ�ربة  الطالب  قدامى  الواقع  في  يعوقه  الرتق�ء  هذا  لأن 
ويتحكمون في هيكل التنظيم.

في نه�ية ال�سبعيني�ت، كلفت اإدارة "حركة التج�ه الإ�سالمي" )MTI( )حزب النه�سة 
لحًق�( مجموعة من الطالب التون�سيين، من بينهم اأحمد ج�ب اهلل الرئي�س ال�س�بق لـ"اتح�د 
المنظم�ت الإ�سالمية بفرن�س�"، والمدير الح�لي للمعهد الأوروبي للعلوم الإن�س�نية، كلَّفتهم 
ب�إن�س�ء فرع في فرن�س�. وقد ق�م اأحمد ج�ب اهلل ومعه عدد من الطالب من تون�س وال�سرق 
الأو�سط، ب�سم "اتح�د الطالب الم�سلمين بفرن�س�" )AEIF(، الذي اأ�س�سه محمد حمد اهلل 
ع�م 1962م اإلي "اتح�د المنظم�ت الإ�سالمية بفرن�س�". وقد �سهد اتح�د الطالب الم�سلمين 
بفرن�س� اأزمة بين ع�مي 1978م و 1979م؛ حيث تطلع الطالب التون�سيون القريبون من 
ه لفرع التي�ر الدولي لالإخوان الم�سلمين،  حركة التج�ه الإ�سالمي اإلى رئ��سة التح�د واإلى �سمِّ
في حين ك�ن معظم اأع�س�ء التح�د يف�سلون البق�ء في كنف الفرع ال�سوري لالإخوان. وفي 
مواجهة رف�س اإدارة اتح�د الطالب الم�سلمين بفرن�س� لهذا التج�ه، �سهد التح�د انق�س�ًم�. 
"التجمع الإ�سالمي  للتي�ر الم�سري" النف�س�ل عن التح�د وتكوين  "المن��سرون  فقد قرر 
بفرن�س�" ع�م 1979م. واأخذت قوة التجمع الإ�سالمي في التزايد منذ ع�م 1981م بف�سل 
التون�سية  الإ�سالمية  الكوادر  لبع�س  ب�لإ�س�فة  له،  والداعمين  الموؤيدين  من  المزيد  ان�سم�م 
الذين ا�ستقروا بفرن�س� بين 1981م و 1988م؛ هرًب� من بط�س الحبيب بورقيبة ومن بعده 
زين الع�بدين بن علي الذي ك�ن قد بداأ في ا�ستهداف "حركة التج�ه الإ�سالمي". لذا قرر 
"التجمع الإ�سالمي بفرن�س�"، بفعل تزايد قوته، ت�أ�سي�س "اتح�د المنظم�ت الإ�سالمية بفرن�س�" 
ع�م1983، وذلك ب�لتح�لف مع العديد من الجمعي�ت والمنظم�ت الإ�سالمية بعدة من�طق 

من بينه� بوردو وران�س ون�ن�سي.

 وخالل ع�سرية الثم�نيني�ت، ك�ن ن�سط�ء حزب النه�سة التون�سي الإ�سالمي)اأحمد ج�ب 
اهلل وعبد اهلل بن من�سور( قد �سمنوا قي�دة "اتح�د المنظم�ت الإ�سالمية بفرن�س�"، وك�نوا قد 
حر�سوا على ا�ستخدام هذا الكي�ن كمنبر �سي��سي؛ لمخ�طبة الأنظمة العربية والنظ�م التون�سي 
الأع�س�ء،  الإدارة وبع�س  بين  ن�سب خالف  الت�سعيني�ت  بداية  الخ�سو�س. وفي  على وجه 
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ال�سعي  من  بدًل  الفرن�سي  الواقع  نحو  ن�س�طهم  تحويل  في  الراغبين  المغ�ربة  من  معظمهم 
للو�سول اإلى ال�سلطة في البالد العربية. وقد انتهى هذا الخالف بقرار من التنظيم الأم في 
م�سر: يجب على كل فرع وطني العمل في اإط�ر البلد الذي يتواجد به. وقد اأدى هذا القرار 
اإلى ا�ستكم�ل م�سوارهم ال�سي��سي داخل  اإلى تهمي�س الإ�سالميين التون�سيين الذين ا�سطروا 
حزب "النه�سة" التون�سي بفرن�س�، والتخلي عن اإدارة "اتح�د المنظم�ت الإ�سالمية بفرن�س�" 

ل�س�لح الكوادر المغربية التي تدير المنظمة حتي اليوم.

4-  من �لدولة �لإ�سالمية �إلى �لدفاع عن �لم�سلمين باأوروبا وتمثيلهم 
�سي��سي  كمن�خ  الأوروبي  ال�سي��سي  ب�لمن�خ  ال�ستع�نة  ك�نت  الثم�نيني�ت،  بداية  في 
لالحتج�ج هي مجرد اأداة بحتة. فقد ك�ن الهدف منه� هو ا�ستخدام تلك البقعة من الع�لم 
كمنبر �سي��سي في مواجهة الأنظمة العربية والنظ�م التركي، والتي ك�ن الإ�سالميون يعتبرونه� 
لإ�سالح  و�سيلة  ب�أوروب�  تواجدهم  يعتبرون  الن�سط�ء  هوؤلء  ك�ن  فقد  ديكت�تورية.  اأنظمة 
الأنظمة الم�ستبدة في الع�لم العربي، بعيًدا عن بط�سه�، مفتر�سين عودتهم بعد �سقوط تلك 
لمع�ر�سة  الخلفية  الق�عدة  ي�سبه  م�  الأ�س��س  في  اإذن  تمثل  الحرك�ت  تلك  ك�نت  الأنظمة. 
الن�سط�ء  لتكوين  خ�سًب�  �سي��سيًّ�  مج�ًل  اأوروب�  لهم  بدت  لقد  الجن�سي�ت.  متعددة  اإ�سالمية 
نهم من اإق�مة الدولة الإ�سالمية.  الإ�سالميين لحين تحرير المج�ل ال�سي��سي في بلدانهم وتمكُّ

وي�س�ف اإلى م�س�ألة مع�ر�سة الأنظمة العربية ال�ستبدادية، نقد الأنظمة الأوروبية من خالل 
المجتمع�ت  منه�  تع�ني  ك�نت  التي  الغربية  والأخالقية  وال�سي��سية  الثق�فية  الإمبري�لية  اإدانة 
الم�سلمة هن�ك. فقد ك�نت قراءة تلك التي�رات لالإ�سالم ترتكز، من ن�حية، على اإع�دة اأ�سلمة 
المم�ر�س�ت الجتم�عية للمه�جرين الم�سلمين الذين اأف�سدهم المجتمع الفرن�سي؛ من حيث 
اأولدهم  اإلى  الإ�سالمية  الهوية  انتق�ل  و�سعوبة  الدينية،  والمم�ر�س�ت  العربية،  اللغة  فقدان 
في  ُيعتبر  الذي  الدين،  ت�سيي�س  على  ترتكز  ك�نت  اأخرى،  ن�حية  ومن  بفرن�س�.  المولودين 
نظرهم نظ�ًم� �س�ماًل ق�دًرا على حل م�سكالت الم�سلمين ال�سي��سية والجتم�عية والقت�س�دية.
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بيد اأن ت�أثير خط�ب الإ�سالميين على الج�لي�ت الم�سلمة بفرن�س� ظل ه�م�سيًّ�، ولم يوؤثر 
اإل في قط�ع�ت معينة منه� الالجئون الإ�سالميون والطالب الأج�نب. ولعل هذه الالمب�لة 
يمكن تف�سيره� ب�أن المه�جرين ك�نوا ل يزالون خ��سعين في مم�ر�س�تهم الدينية )بن�ء الم�س�جد 
ك�نوا  اأنهم  كم�  اإليه�.  ينتمون  التي  البالد  لقن�سلي�ت  العربية(  واللغة  الدين  درو�س  وتنظيم 
يعتبرون وجودهم بفرن�س� موؤقًت�، وب�لك�د توافق عليه ال�سلط�ت، لذا ك�نوا يخ�سون القي�م ب�أي 
ن�س�ط �سي��سي من �س�أنه اأن يخل ب�لنظ�م الع�م. اإ�س�فة اإلى ذلك، لم تكن تطلع�ت الإ�سالميين 
للمم�ر�س�ت  اأكثر  يتطلعون  الذين  المه�جرين  لدى  كبيًرا  �سًدى  تجد  الدين  ت�سيي�س  ب�س�أن 
الثق�فية التي تم�س حي�تهم العملية اليومية. لذا ك�نت ح�لت الحتج�ج فيم� يخ�س و�سع 
الإ�سالم بفرن�س� في �سفوف المه�جرين متفرقة وم�ستتة، ويمكن اأن ن�سير هن� اإلى مط�لب�ت 

عم�ل م�س�نع "رينو" الم�سلمين بتخ�سي�س مك�ٍن لل�سالة في مك�ن عملهم. 

الإخوان  قي�دات  بين  خالف  الت�سعيني�ت،  بداية  في  ن�سب،  الظروف،  هذه  ظل  وفي 
الم�سلمين في اأوروب� وبين تي�ٍر يرغب في توجيه ن�س�طه نحو الواقع الأوروبي بدًل من ال�سعي 
وراء ال�سلطة في بلدانهم الأ�سلية. وقد ح�سمت الجم�عة الأم في م�سر هذا النزاع بقراره� 
الذي يق�سي ب�خت�س��س كل فرٍع وطني ب�لعمل داخل البلد الذي يتواجد به، وقد اأدى هذا 
القرار اإلى تهمي�س "الإ�سالميين". ومنذ ذلك الوقت، لم تعد تلك المنظم�ت بمث�بة الق�عدة 
اأ�سبحت  بل  العربية،  ال�سي��سية  ال�س�حة  اإلى  لعودتهم  تمهد  والتي  الإ�سالمي  للتي�ر  الخلفية 
التخلي عن فكرة  الذين قرروا بدورهم  اأوروب�  مهمته� تمثيل والدف�ع عن حقوق م�سلمي 
المنبثق  الن�س�لي،  لالإ�سالم  الجديد  التج�ه  هذا  ركز  وقد  الأ�سلي.  الموطن  اإلى  العودة 
ك�سبيل  الُم�سيفة  البالد  في  وال�سي��سي  الجتم�عي  العمل  على  ز  ركَّ ال�سي��سي،  الإ�سالم  عن 
لتمثيل الم�سلمين والدف�ع عن حقوقهم. وقد ان�سم المنتمون �س�بًق� لتي�ر الإ�سالم ال�سي��سي 
اإلى الأجي�ل الجديدة من ال�سب�ب الم�سلمين ممن ولدوا في اأوروب�، خ��سة المنتمين منهم 
الحركة  هذه  و�ستعمل  الأ�سلمة.  اإع�دة  ظ�هرة  عبر  وذلك  ك�لطالب،  الو�سطى  الطبقة  اإلى 
الجديدة على اإدم�ج الم�سلمين في الم�سهد ال�سي��سي والجتم�عي الأوروبي من خالل، على 
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�سبيل المث�ل، دعوتهم للت�سجيل في القوائم النتخ�بية والت�سويت. في هذا المعنى، �سعت 
ه اإلى ت�أ�سي�س "مواطنة اإ�سالمية". المنظم�ت التي تتبنى هذا التوجُّ

اإدراج   - م�ستوي�تهم  اختالف  على   - اأوروب�  في  الم�سلمون  الإخوان  ح�ول  لقد 
المم�ر�سة الإ�سالمية في �سي�ق غير اإ�سالمي، وذلك من خالل تكييفه� مع الواقع الأوروبي، 
مع اإ�سف�ء ال�سرعية على الوجود الإ�سالمي في اأوروب� التي ب�توا يعتبرونه� اليوم "دار العهد" 
ولي�س "دار الحرب". وقد اأ�سهمت �سخ�سي�ت ب�رزة قريبة من الإخوان الم�سلمين في و�سع 
الإ�سالمية  المنظم�ت  "اتح�د  اإم�م  اأوبرو؛  اأوروب�، مثل ط�رق  الإ�سالمية في  المم�ر�سة  اأطر 
في فرن�س�" والذي تحدث عن "�سريعة الأقلي�ت"، وم�سطفى �سيريك ويو�سف القر�س�وي 
نظرية  رم�س�ن �س�حب  الأقلي�ت"، وط�رق  "فقه  مفهوم  الذين �سكوا  العلواني  وطه ج�بر 
"المواطنة الإ�سالمية"، ب�لإ�س�فة اإلى في�سل مولوي. وينظم الإخوان الم�سلمون ب�أوروب� كل 
اأي�م، وي�سم مجموعة مح��سرات عن  اأربعة  البورجيه على مدار  ببلدة  الكبير  التجمع  ع�م 
التوافق بين المم�ر�س�ت الإ�سالمية والإط�ر الجمهوري والعلم�ني الفرن�سي، ب�لإ�س�فة اإلى 

�سوق كبير للمالب�س والكتب الإ�سالمية.

في  الإ�سالمية  الهوية  اأن  �سعروا  كلم�  الم�سلمون  الإخوان  يتحرك  ذلك،  عن  ف�ساًل 
اأوروب� مهددة؛ فقد تبنوا ق�سية الط�لب�ت المحجب�ت الالتي ُطردن ع�م 1989م من خالل 
المظ�هرات والح�سد الإعالمي. كم� ح�ولوا بنف�س الحم��سة منع ن�سر رواية "اآي�ت �سيط�نية" 
ل�سلم�ن ر�سدي ب�للغة الفرن�سية، ودعوا اإلى مق�طعة المنتج�ت الدنم�ركية في مح�ولة لوقف 
ن�سر الر�سوم الم�سيئة للر�سول. وب�لتوازي مع تلك الإ�ستراتيجي�ت، �س�رك "اتح�د المنظم�ت 
بفوزهم  الفرن�سي  الإ�سالم  على  الموؤ�س�سي  الط�بع  اإ�سف�ء  عملية  في  فرن�س�"  في  الإ�سالمية 
ب�لعديد من المق�عد في انتخ�ب�ت "المجل�س الفرن�سي للدي�نة الإ�سالمية" )CFCM( لع�مي 

2003م و2005م.
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5-  �أزمة د�خل �لإخو�ن �لم�سلمين
نجح الإخوان الم�سلمون، بفعل تواجدهم المبكر على ال�س�حة الإ�سالمية في اأوروب�، 
وامتالكهم لأيديولوجية �سديدة التنظيم واإ�ستراتيجي�ت للح�سد وتقني�ت دعوية ف�علة، نجحوا 
اإلى  ال�سب�ب، في ح�جة  اأوروب�، خ��سة  الم�سلمة في  الج�لي�ت  التي ك�نت  اللغة  اإيج�د  في 
�سم�عه�. اإل اأن فترة النج�ح تلك )خ��سة في فرن�س� في انتخ�ب�ت "المجل�س الفرن�سي للدي�نة 
الإ�سالمية" ع�م 2003م(، قد تلته� منذ 2002-2003م اأزمة مزدوجة: اأزمة اأيديولوجية 

واأخرى ن�س�لية.

اأ (  اأزمة اأيديولوجية: تن�ق�س�ت اليوتوبي� الإ�سالمية

تتمثل هذه الأزمة في ا�ستنزاف الرواي�ت الكبرى والبن�ءات ال�سمولية لنظ�م المعنى في 
 – للع�لم  – التي ك�نت تغذي م�سروع فهم متك�مل  الدينية  الإ�سالم. فقد ك�نت المرجعية 
م على اأنه� الحل لجميع الم�سكالت على نحو جملة "الإ�سالم هو الحل" التي يردده�  ُتقدَّ
الإخوان الم�سلمون دائًم�. تلك ال�سيغة، التي تتعدى كونه� مجرد �سع�ر، ك�نت تنبني على 
اأن  التي يمكن  الم�س�كل  الدين كفيلة بحل جميع  اإج�بة �س�ملة م�ستمدة من  اأن هن�ك  فكرة 
يواجهه� الم�سلمون. بيد اأن هذه المق�ربة ال�سمولية تعر�ست للن�سوب؛ لأن الحلول الدينية 
النحو ك�ن قد  الإ�سالمي على هذا  الحل  القدا�سة عن  وحده� قد ثبت عدم كف�يته�؛ فنزع 
الجزائر  )في  الإ�سالمي  التي�ر  ف�سل  من  الم�ستف�دة  الدرو�س  من  مزدوج،  وب�سكل  تغذى، 
وتون�س وم�سر(، ومن تج�رب الحكم الإ�سالمي)في اإيران وال�سودان(، ومح�ولت العنف 

الم�سلح في الجزائر وم�سر.

مخيبة  النت�ئج  ج�ءت  ب�لوعود،  المليئة  الأ�سلمة  اإع�دة  ظ�هرة  عمر  من  عقدين  وبعد   
لالآم�ل: تمييز ديني، وخيب�ت اأمل ب�سبب الإ�سالم، وظروف ع�ئلية ك�رثية، و�سعف اأعداد 
المتحولين لالإ�سالم. لقد ف�سلت هذه المنظم�ت في تنفيذ الوعود التي اأطلقته�، خ��سة الوعد 
بحي�ة اأف�سل بف�سل الإ�سالم. وفي مواجهة تلك ال�سعوب�ت، وجدت تلك المنظم�ت نف�سه� 
ف�سعفت  ب�لقوة،  تتمتع  يوتوبي�  حول  التعبئة  من  القدر  نف�س  غلى  الحف�ظ  على  ق�درة  غير 
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الق�عدة نتيجة لالإحب�ط. وقد �س�عد على هذا الن�سوب الفكري الجمود الأيديولوجي الذي 
مذهبي،  تطوير  اأو  تحديث  اأي  دون  هي،  كم�  ظلت  ف�لمواقف  المنظم�ت،  هذه  اأ�س�ب 

فـ"الأيديولوجية لم تتغير اإطالًق� منذ ع�سرين ع�ًم�" ب�سه�دة اأحد كوادر الإخوان.
للفقه  الدينية  النظرة  تجديد  ت�أكيد  بكل  اأوروب�  في  الم�سلمون  الإخوان  ا�ستط�ع  لقد   
الإ�سالمي الذي يركز على الأقلي�ت الم�سلمة التي تعي�س في الغرب. فقد حددت �سخ�سي�ت 
ب�رزة قريبة من الإخوان الم�سلمين اأطر المم�ر�سة الإ�سالمية في اأوروب�، مثل ط�رق اأوبرو؛ اإم�م 
"اتح�د المنظم�ت الإ�سالمية في فرن�س�" والذي تحدث عن "�سريعة الأقلي�ت"، وم�سطفى 
الأقلي�ت"، وط�رق  "فقه  اأ�سح�ب نظرية  العلواني  القر�س�وي وطه ج�بر  �سيريك ويو�سف 
رم�س�ن �س�حب فكرة "المواطنة الإ�سالمية"، ب�لإ�س�فة اإلى في�سل مولوي. فقد ح�ول كل 
هوؤلء - وعلى نط�ق�ت مختلفة - اإع�دة المم�ر�سة الإ�سالمية اإلى �سي�قه� الأوروبي، وذلك 
بتكييفه� مع من�خ غير اإ�سالمي، مع اإ�سف�ء ال�سرعية على الوجود الإ�سالمي في اأوروب�، التي 
ب�توا يعتبرونه� اليوم "دار العهد" ولي�س "دار الحرب". ومع ذلك، ف�إن هذه الم�س�عي لإع�دة 
تعريف المتن الإ�سالمي من خالل ال�سي�ق الغربي لم توؤدِّ اإلى تطوير عق�ئدي. حتى اأن بع�س 
يرون  التي  الدينية،  لالأمور  الإخوان  مع�لجة  من  ب�لإحب�ط  اأ�سيبت  قد  الإ�سالمية  الأو�س�ط 
اأنه� تت�سم ب�لت�سدد المفرط. وفي حين اأن الإخوان الم�سلمين في م�سر ي�سمون بينهم عدًدا 
اإنت�جه  يت�سم ب�سعف  الفرع الأوروبي  ف�إن  الموؤلف�ت،  العديد من  الذين لهم  المفكرين  من 
التنظيري. وب�لرغم من تنظيمهم للعديد من الموؤتمرات حول �سرورة المواطنة الإ�سالمية، 
ف�إنهم يفتقرون اإلى المفكرين برغم الخلفية الج�معية المحترمة لكوادرهم، مع وجود بع�س 
الكت�ب�ت عن �سريعة الأقلي�ت وموؤلف  العديد من  اأوبرو؛ �س�حب  ال�ستثن�ءات مثل ط�رق 
مع  ب�ل�ستراك  الإ�سالم"  في  والمراأة  والم�س�واة  الحرية  الب�سر..  ق�نون  اهلل،  "ق�نون  كتب 

الأ�ست�ذة الج�معية ليلى ب�ب�س، وط�رق رم�س�ن؛ الأ�ست�ذ بج�معة اأوك�سفورد.
 وب�لرغم من الدعوات التي اأطلقه� عدد من ال�سب�ب ف�إن الإخوان الم�سلمين ظلوا غ�ئبين 
وم�س�كل  الجتم�عية،  الم�س�واة  وغي�ب  العرقي،  )ك�ل�سطه�د  الجتم�عية  الق�س�ي�  عن 
ال�سواحي...(، مكتفين بترديد مزاي� النج�ح الج�معي والعملي. منذ ذلك الحين، تفوقت 
البرجم�تية ال�سي��سية على التعريف الوا�سح لأيديولوجية متع�لية لت�أخذ �سكل مجموعة مب�دئ 
"اتح�د  اأن  ال�سب�ب  من  العديد  اأدرك  عندم�  وهكذا،  ال�سي��سية.  الظروف  بتغير  تتغير  ع�مة 
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واجتم�عي،  �سي��سي  واقع  اإلى  نج�ح�ته  ترجمة  عن  ع�جز  بفرن�س�"  الإ�سالمية  المنظم�ت 
ف�سلوا تركه والن�سم�م اإلى منظم�ت جديدة مثل "تجمع م�سلمي فرن�س�" )CMF( و"جمعية 

 .)PSM( "الم�س�ركة والروح�نية الإ�سالمية
فقد  البداية،  في  يتبنونه  ك�نوا  الذي  اليوتوبي�"  "زخم  الم�سلمون  الإخوان  فقد  لقد 
تفككت اأيديولوجيتهم عند احتك�كه� ب�لواقع الأوروبي، خ��سة منذ م�س�ركتهم في اإ�سف�ء 
منت�سف  الم�سلمين، حتى  الإخوان  على  �سيطر  قد  وك�ن  الإ�سالم.  على  الموؤ�س�سي  الط�بع 
اإق�مة  هو  الإ�سالمية  الحرك�ت  هدف  ك�ن  واإذا  الإيراني.  الثوري  النموذج  الت�سعيني�ت، 
الو�سول  اأجل  من  اتب�عه�  التي يجب  الطرق  بينه� حول  فيم�  اختلفت  فقد  اإ�سالمية،  دولة 
لهذا الهدف، فقط�ع كبير ممن اأ�سبحوا اليوم اإخواًن� م�سلمين ك�نوا في موطنهم من اأن�س�ر 
ا�ستخدام العنف؛ لقن�عتهم ب�أنه ال�سبيل الوحيد لإق�مة دولة اإ�سالمية في ظل �سي��سة الت�سييق 
والقمع التي تتبعه� الأنظمة ال�ستبدادية �سد �ستى �سور المع�ر�سة. هكذا ك�ن ق�دة الإخوان 
الم�سلمين يعتبرون ال�سراع الذي بداأه الجه�ديون الجزائريون �سرعيًّ�. لقد ك�نت عالقتهم 
اإلى تبريره في  اأحي�ًن�  اأنهم ك�نوا يذهبون  ب�لعنف مبهمة فلم يكونوا يدينونه �سراحًة، حتى 
ُل الإ�سالميين  ح�لت مثل اأفغ�ن�ست�ن وال�سي�س�ن والبو�سنة والأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. تحوُّ
الأيديولوجية  ب�لتحولت  رن�  يذكِّ ومح�فظة  اإ�سالحية  �سي��سة  اإلى  الثورية  الإ�ستراتيجية  من 
الجذري  التغيير  لأجل  ابتداًء؛  ين��سلون  ك�نوا  والذين  اأوروب�،  في  ال�سيوعيون  به�  مرَّ  التي 
للمجتمع قبل اأن يتجهوا ب�لتدريج اإلى تبني اإ�ستراتيجية تقدمية. وب�لرغم من م�س�ركة الحزب 
ال�سيوعي الفرن�سي في النتخ�ب�ت، فقد ك�ن دائًم� م� يعلن ت�أييده لل�سي��سة الثورية حتى بعد 
و�سوله لل�سلطة. وحتى ع�م 1977م، ك�ن برن�مج الحزب ال�سيوعي الفرن�سي يق�سي ب�إر�س�ء 
اأنه بداأ تدريجيًّ�، ومعه الحزب ال�سيوعي الإيط�لي، في التخلي  ديكت�تورية البلوريت�ري�، اإل 

عن الإ�ستراتيجية الثورية ل�س�لح �سي��سة اأكثر توافقية. 
فبم�س�ركتهم  ال�سي��سة".  "لعبة  في  بدورهم  الم�سلمون  الإخوان  دخل  يوم،  بعد  يوًم� 
 .� اأي�سً الموؤ�س�سي  ال�سكل  الإخوان  اتخذ  الإ�سالم،  الموؤ�س�سية على  ال�سفة  اإ�سف�ء  في عملية 
كم� اأنهم �س�ركوا في المح�دث�ت مع ال�سلط�ت الحكومية خ��سة مع وزارة الداخلية. كم� 
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بين  الو�سيط  اعتب�رهم  بع�س م�س�جده�، وتم  يديرون  التي  البلدي�ت  مع  التوا�سل  في  بداأوا 
المجتمع الم�سلم وال�سلط�ت على الم�ستوى المحلي والوطني، وي�س�ركون في الف�علي�ت 
الدينية الم�ستركة، كم� ب�توا يحظون ب�هتم�م ال�سحفيين. اإن تحول الإخوان الم�سلمين من 
الخط�ب الراديك�لي اإلى اإ�ستراتيجية التحول اإلى اأعي�ن ك�نت نتيجته المب��سرة هي "تخفيف" 
الم�سلمون  الإخوان  يعد  لم  اإذ  بفرن�س�؛  الإ�سالمية  المنظم�ت  لتح�د  الثق�فية  المط�لب�ت 
اليوم، هم نف�س المع�ر�سين الذين ك�نوا عليه في �سنوات الت�سعيني�ت. وفي ع�م 1995م، 
بن  اهلل  وعبد  اهلل  ج�ب  اأحمد  بفرن�س�"،  الإ�سالمية  المنظم�ت  "اتح�د  ي  رئي�سَ ا�ستبدال  تم 
ه  توجُّ ذوي  ب�ثنين  بت�سددهم�  والمعروَفين  الإ�سالمي"  التج�ه  لـ"حركة  المقرَبين   من�سور 
مع�لجتهم�  طريقة  ات�سمت  وقد  علوي.  وفوؤاد  بريز  ت�مي  الح�ج  وهم�  براجم�تية،  اأكثر 
لدى  كمتحدثين  الظهور  بتواتر  لهم�  �سمح  مم�  التوافق،  من  اأكبر  بقدر  الإ�سالم   لم�س�ألة 

 ال�سلط�ت العمومية.

وفي الواقع، اإذا ك�ن الإخوان الم�سلمون قد ظلوا الف�علين الأكثر هيمنة على الإ�سالم 
في اأوروب�، ف�إنهم يع�نون اليوم من فقدان متزايد لم�سداقيتهم عند ال�سب�ب الم�سلم؛ ب�سبب 
تخفيفهم لنبرة المع�ر�سة التي ك�نوا يتمتعون به� ل�س�لح عالق�ت زبونية مع الحكومة. لقد 
ك�ن موقف "اتح�د المنظم�ت الإ�سالمية بفرن�س�" من م�س�ألة العالم�ت الدينية ع�م 2003م 
اأطلقه�  التي  الح�سري  ب�لعنف  الخ��سة  الفتوى  ح�سمت  كم�  ومتردًدا.  ا  جدًّ متخ�ذًل 
م فيه� المتظ�هرون  التح�د اأثن�ء المظ�هرات التي اندلعت في نوفمبر ع�م 2005؛ حيث ُجرِّ
على اأ�س��س انتم�ئهم المزعوم لالإ�سالم، ح�سمت تلك القطيعة مع الق�عدة. ويح�ول التح�د 
� نفي تلك الأحك�م عنه من خالل تطوير خط�ب مع�ٍد للوه�بية يهدف لتخفيف مواقفه  اأي�سً
المت�سددة من جهة، وتقلي�س تبعيته لالإخوان الم�سلمين من خالل تطوير خط�ب جمهوري 

حول بع�س القيم الرمزية مثل المواطنة من جهة اأخرى. 

الترويج  اإلى  بفرن�س�"  الإ�سالمية  المنظم�ت  "اتح�د  ي�سعى  نف�سه،  المنطق  اإط�ر  وفي 
لإ�سالم مدني من خالل المواءمة بين "الن�س القراآني وال�سي�ق". ووفًق� للك�تب جيل كيبيل، 
ف�إن "تلك الت�سريح�ت تهدف اإلى اإظه�ر ان�سم�مهم للخط�ب ال�سي��سي الح�لي". ويتم��سى 
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هذا النخراط في الخط�ب ال�سي��سي الغربي، في الوقت نف�سه، مع تغير موقف الإ�سالميين 
المعتدلين من الديمقراطية في اأوائل الت�سعيني�ت؛ حين �س�عف حزب العمل الذي ك�ن يراأ�سه 
ع�دل ح�سين في م�سر، وحركة التج�ه الإ�سالمي ويراأ�سه را�سد الغنو�سي من ت�سريح�تهم� 
عن مدى التوافق الجوهري بين الإ�سالم والديمقراطية. وهذا م� ي�سير اإليه تحليل ازدواجية 
الندم�ج  حول  خط�ًب�  بفرن�س�"  الإ�سالمية  المنظم�ت  "اتح�د  ي�سدر  حيث  الخط�ب؛ 
لل�سلط�ت  "الدائم"  ال�سريك  بمظهر  الظهور  بهدف  الجمهورية  القيم  واإقرار  والمواطنة 
العمومية. ويرى الإعالم والراأي الع�م وبع�س الأ�س�تذة اأن تلك الت�سريح�ت لي�ست �س�درة 

عن قن�عة، واإنم� هي اأداة واإ�ستراتيجية ي�ستخدمه� التح�د للو�سول اإلى اأهدافه. 
اإن نموذج الندم�ج ال�سي��سي لالإ�سالميين – بموافقة من ال�سلط�ت العمومية – هو بمث�بة 
المنظم�ت  داخل  يم�ر�سونه�  التي  الذاتي"  و"ال�ستبع�د  الذاتي"  "الندم�ج  من  م�هرة  لعبة 
من  وعن�سر  دائمين  كف�علين  الظهور  في  هوؤلء  يرغب  فكم�  الإ�سالمية؛  ب�لعقيدة  المعنية 
عن��سر ال�ستقرار في نظر المنظم�ت الأخرى والدول الأوروبية والراأي الع�م، فهم يرغبون 
� في طم�أنة ق�عدتهم المنجذبة للط�بع الحتج�جي لأيديولوجيتهم. �سيكون الهدف اإذن  اأي�سً
اإمك�نية الحف�ظ على قوة المع�ر�سة،  هو بن�ء قوة ا�ستقرار �سي��سية وغير مثيرة للقالقل، مع 
لذلك �سيتعلق الأمر بجمع الأ�سوات خ�رج ق�عدتهم الأ�سلية واإق�مة تح�لف�ت �سرورية من 
اأجل تحقيق نت�ئج اأف�سل، بل والفوز ب�نتخ�ب�ت "المجل�س الفرن�سي للدي�نة الإ�سالمية" اإلى 
ق�ئمة  تح�لفت  النحو،  هذا  على  اإخوانية.  اإلى ح�س��سي�ت  تنتمي  ل  دينية  منظم�ت  ج�نب 
"اتح�د المنظم�ت الإ�سالمية بفرن�س�" مع حركة "ميلي جور�س" التركية و"الفيدرالية الوطنية 
الإ�سالمية  للدي�نة  الإقليمية  المج�ل�س  برئ��سة  الفوز  اأجل  من   )FNMF( فرن�س�"  لم�سلمي 
فكرة  وبتخليهم عن  وانتخ�بية  تح�لف�ت حزبية  في  وبدخولهم  بورغون. هكذا،  بمق�طعة 
نهم  مكَّ وقد  ال�سي��سي.  التوافق  ثق�فة  تطوير  في  نجحوا  المطلقة  الدينية  للحقيقة  امتالكهم 
ب�سكل  ال�سي��سية  ال�س�حة  دخولهم  على  التف�و�س  من  ال�سي��سي  للنظ�م  الموالي  الخط�ب 
�سلمي. وبف�سل لجوئهم لأ�س�ليب �سي��سية "مح�يدة" و�سرعية، فهم يبدون بمث�بة تعبير عن 

التي�ر ال�سي��سي والجتم�عي المح�فظ. 
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ومع  الجتم�عية"،  "للديمقراطية  ينتمون  اأ�سبحوا  الدينية  الثورة  عب�ءة  من  بخروجهم 
تبنيهم لروؤية �سي��سية تقدمية، فهم ل يطعنون في اإط�ر الدولة ول في النظ�م ال�سي��سي ال�س�ئد. 
وب�تخ�ذهم لل�سكل الموؤ�س�سي، فقد اأ�سبحوا، اأو اأنهم يطمحون اأن ي�سبحوا منظم�ت اإ�سالمية 
معترًف� به� على غرار م�سئولي م�سجد ب�ري�س الكبير اأي اأن ي�سبحوا ق�درين على اإدارة ال�س�أن 
الع�م بطريقة توافقية واإ�سالحية. لقد تحولت اليوتوبي� الثورية التي ك�نوا يت�سمون به�، عند 
مواجهته� لحقيقة اإدارة العقيدة الإ�سالمية، تدريجيًّ� اإلى اأيديولوجي� مبنية على �سكل م� من 
فب��ستمرار  الإخوان.  له�  تنميط خ�سع  التطور عملية  يوافق هذا  المح�فظ.  اأ�سك�ل التج�ه 
تواجدهم وا�ستقرارهم ب�لموؤ�س�س�ت اأخذت الروح الثورية التي ك�نت تميز خط�بهم والحركة 
الإخوانية في ال�س�بق تخبو وت�سعف يوًم� بعد يوم. فيم� تبقى لهم ال�سروري�ت العملية لالإدارة 
العمومية. ت�س�ف  ال�سلط�ت  ال�سئون القت�س�دية والعالق�ت مع  اإدارة  الع�دية ومنه�  اليومية 
للبي�ن�ت المتعلقة بعملية التحول الموؤ�س�سي، نت�ئج مف�و�س�تهم مع الموؤ�س�س�ت الع�مة )مثل 
لقد  بهم.  العتراف  على  والح�سول  الندم�ج  بهدف  والمحلي�ت...(؛  الداخلية،  وزارة 
ا�ستط�عت حرك�ت المع�ر�سة الدينية تلك، والتي ظهرت في ال�ستيني�ت وال�سبعيني�ت على 
ه�م�س المجتمع الأوروبي، اأن تتخطى في ع�سرين ع�ًم� المخ�وف التي ك�نت تثيره� تلق�ئيتهم 
اإمك�ن�ته�  بف�سل  تمكنت،  كم�  الأوروبية.  ال�سلط�ت  لدى  الثوري  وط�بعهم  الراديك�لية 
الك�منة من فر�س نف�سه� كممثل اأ�س��سي للج�لي�ت الإ�سالمية ممن اأنهكتهم الكي�ن�ت التي 
الموؤ�س�سي ل ينف�سل عن اكت�س�بهم للحكمة  النج�ح  اإن هذا  ف�سلت في تحقيق تطلع�تهم. 

نهم من اأن يلعبوا اليوم دور الو�سيط بين الموؤ�س�س�ت والم�سلمين.  والهدوء الذي مكَّ

اإن "الديمقراطية الجتم�عية" التي تبنته� تلك الحرك�ت دفعته� اإلى تطوير اأ�سك�ل من 
وغير  دوًم�  مكلًف�  يظل  وحده�  ال�سالمية  المرجعية  ا�ستدع�ء  ولأن  علم�نية.  اأكثر  الن�س�ل 
منتج ب�لن�سبة لحرك�ت ت�سعى لنيل العتراف ب�لم�سلمين اجتم�عيًّ�، �سرع جزء من ال�سب�ب 
في اإع�دة التفكير في مك�نة الدين في حي�تهم وفق منهج "معلمن" اإن لم يكن علم�نيًّ� ب�لفعل. 
فلم يعد الفرع الطالبي لـ"اتح�د المنظم�ت الإ�سالمية بفرن�س�" بب�ري�س ينظم موؤتمراته عن 
المم�ر�س�ت الإ�سالمية، واإنم� عن الأقلي�ت الن�سطة، وعن التدخين... اإلخ. وتمتنع موؤ�س�سة 
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"اتح�د �سب�ب الم�سلمين" – منذ ع�م 2001م، على �سبيل المث�ل،  "الفجر" – القريبة من 
تمتنع عن الح�سد الديني، ولم تعد ترغب في التقرب من "اتح�د �سب�ب الم�سلمين"؛ لتركز 
الأ�سبوع.  نه�ية  للطع�م ودعًم� مدر�سيًّ� وتنظيم نزه�ت  بنًك�  يت�سمن  برن�مج  جهوده� على 
العمل  ل�س�لح  الجمعي�ت  اإط�ر  في  العمل  الم�سلمين  الإخوان  كوادر  ترك  ن�حيتهم،  ومن 
يقر  حين  في  للعولمة،  المن�ه�سة  الحركة  اإلى  لالن�سم�م  واأحي�ًن�  الوطني،  الم�ستوى  على 
 بع�سهم ب�أن "ت�سيي�س الإ�سالم يعد ك�رثة"، كم� ج�ء على ل�س�ن اأحد ق�دة الحرك�ت ال�سب�بية 

بمدينة ليون. 

ب (  اأزمة ن�س�لية: اإنه�ك المن��سل

�سديًدا.  جدًل  الم�سلمون  الإخوان  يتبعه�  التي  ال�سرية  وثق�فة  البيروقراطي  النظ�م  يثير 
ف�ل�سب�ب الأوروبي المولود في اأوروب� يرف�س هيمنة المه�جرين المغ�ربة من ممثلي الإ�سالم 
اأوروب�،  الذين ن�س�أوا في  اإدارة الحرك�ت الإ�سالمية على ح�س�ب الم�سلمين  ال�سي��سي على 
بل و�سيطرتهم على جميع المن��سب القي�دية وعجزهم عن تحديث خط�بهم. كم� يوؤكدون 
على العالق�ت الوثيقة التي ك�نت تجمع بع�س الكوادر بنيكول �س�ركوزي عندم� ك�ن وزيًرا 
للداخلية، ب�لإ�س�فة ل�ستي�ئهم من تخ�ذل الإخوان عند الت�سويت على ق�نون منع الحج�ب 
في المدار�س ع�م 2004م، وموقفهم المتحفظ حي�ل الر�سوم�ت الدنم�ركية الم�سيئة للر�سول 
ع�م 2005م. لقد خب� الحم��س الذي بثته ه�ت�ن المنظمت�ن والوعود بتغييرات جذرية في 

الت�سعيني�ت تدريجيًّ� بحلول الألفية الجديدة.

اإن العمل داخل تلك الحرك�ت قد كلف ال�سب�ب كثيًرا؛ ف�لعديد من الطالب الم�سلمين 
بفرن�س� قد ع�نوا من تبع�ت انخراطهم في تلك الجمعي�ت على م�ستقبلهم الج�معي. يقول 
�سرف الدين م�سلم، الرئي�س ال�س�بق لـ"اتح�د الطالب الم�سلمين بفرن�س�": "اأعرف الكثيرين 
م�سوارهم  ا�ستكم�ل  في  اأمل  اأي  فقدوا  والذين  �سيئة،  ظروف  في  ر�س�ئلهم  ن�ق�سوا  ممن 
العلمي؛ لأن اأ�س�تذتهم ك�نوا يلومونهم لنتم�ئهم لحركتن�". ويخبرن� نبيل �سهبون، الرئي�س 
ال�س�بق لـ"اتح�د الطالب الم�سلمين بفرن�س�" بمدينة بوردو، ب�أنه �سخ�سيًّ� ك�ن �سحية عمله 



24  كر��سات علمية   10

الإ�سالمي: "لقد كنت رئي�ًس� لالتح�د في بوردو لعدة اأعوام وك�ن الجميع يعرفونني، موظفو 
الج�معة وحتى الأ�س�تذة، ولكنهم ك�نوا يعتقدون اأن منظمتن� مت�سددة. وعندم� اأردت ا�ستكم�ل 
درا�ستي والح�سول على �سه�دة الدكتوراه، رف�س الم�سرف على الر�س�لة معلاًل ذلك ب�نتم�ئي 
لتح�د الطالب الم�سلمين بفرن�س�". ووفًق� لن��سط اإ�سالمي اآخر من اأ�سل مغربي ك�ن ع�سًوا 
في جمعية لل�سب�ب قريبة من الإخوان الم�سلمين في بورغون اتجه اليوم اإلى العمل الفردي، 
ف�إن انتم�ءه لهذه المنظم�ت قد اأف�سد م�ستقبله كمعلم: "كنت ط�لب درا�س�ت علي� بج�معة 
ديجون، وكنت ن��سًط� قويًّ� داخل المنظمة، وفي الوقت نف�سه كنت اأدر�س الأحي�ء بهدف 
اأن اأتجه للتعليم. ونظًرا لأنني غير فرن�سي، فقد تقدمت بطلب للح�سول على الجن�سية، لكن 
طلبي ُرف�س؛ ب�سبب انتم�ئي لمنظمة يعتبرونه� خطيرة، ولم اأتمكن من دخول الم�س�بق�ت 
اأن  ال�س�بقين  الأع�س�ء  اأحد  لن�  التخلي عن طموحي". وي�سرح  اإلى  المطلوبة مم� ا�سطرني 
تجربته مع الإخوان الم�سلمين قد غيَّرته كثيًرا: "الإخوان الم�سلمون هم ط�ئفة. لقد كنت 
اأ�سحي بكل وقتي من اأجلهم، وق�سيت عدة �سنوات في مج�ل الدعوة، اإل اأنني اكت�سفت 
فج�أة اأن الم�سئول رجل ف��سد، فتركت كل �سيء. لقد اأنهيت زواجي وتركت مدينتي للعي�س 

في ب�ري�س، واأخ�سع الآن للعالج النف�سي".

"الحر�س  فئتي  بين  خفية  مواجهة  تكمن  الم�سلمين،  الإخوان  م�سئولي  د  توحُّ خلف 
القديم" و"التجديديين" فيم� يتعلق ب�سكل وعمل التنظيم. فبينم� يريد الفريق الأول الإبق�ء 
على الو�سع الح�لي، ي�سعى الآخرون اإلى القطيعة مع الثق�فة الإخوانية منتقدين ثقل الأجهزة 
وثق�فة ال�سرية التي يتبعه� "الحر�س القديم". كم� ينتقد الأع�س�ء �سكل النتق�ئية التي توؤدي 
النخبوية" الإ�سالمية. �س�عد على تر�سيخ هذا النطب�ع  "الأر�ستقراطية  اإلى تكوين نوع من 
اتج�ه قي�دات "اتح�د المنظم�ت الإ�سالمية بفرن�س�" اإلى بن�ء عالق�ت الم�س�هرة فيم� بينهم؛ 
على �سبيل المث�ل، ف�إن ح�سن اإقيو�سين الداعية داخل المنظمة، هو �سهر ط�رق اأوبرو، ع�سو 
مجل�س الإدارة واإم�م الم�سجد الكبير ببوردو؛ وب�سير بوخزر الذي ي�سغل من�سب مدير ق�سم 
اإع�دة  نظرهم  في  ال�سروري  التح�د. من  �سكرتير ع�م  َعَلوي  فوؤاد  الت�س�لت، هو �سهر 
التنظيم،  عن  القدا�سة  ونزع  الفردية،  النخراط�ت  مع�ر�سة  الإخوانية؛ حيث  الثق�فة  تقييم 
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ورف�س الترتيب�ت الهرمية. هذا ال�سراع ق�د عدًدا من الإخوان الم�سلمين اإلى ترك التنظيم، 
الكريم  عبد  وفريد  بمق�طعة جيروند(،  الم�سلمين  رابطة  )مدير  م�سلم  الدين  �سرف  منهم: 
لـ"اتح�د المنظم�ت الإ�سالمية بفرن�س�"(، وعمرو م�رونجيو )ع�سو موؤ�س�س  )المدير الفني 
التي  ال�سرية  لثق�فة  اأعلن هوؤلء وغيرهم رف�سهم  الم�سلمين بفرن�س�(. وقد  ال�سب�ب  بمنظمة 
تطهير  اإلى  داعين  الـ"�ست�لينية"،  �سديدة  يعتبرونه�  التي  عمله�  وطريقة  الجم�عة،   تتبعه� 

التنظيم الإخواني.

� مت�س�عًدا من ِقَبل الق�عدة اأدت اإلى انف�س�ل بع�س  طريقة عمل الإخوان التي لقت رف�سً
ع م�سلمي فرن�س�" الذي يمثل نوًع�  ال�سب�ب الذين ان�سموا اإلى تنظيم�ت موازية على نحو "تجمُّ
من البديل للمحبطين. وقد ازدادت حدة هذا النق�س�م بين القي�دات والق�عدة بعد ت�أ�سي�س 
)الطالب  لالتح�د  ال�سب�بية  الفروع  بين  ف�لخالف  بفرن�س�".  الإ�سالمية  المنظم�ت  "اتح�د 
الم�سلمين بفرن�س� و�سب�ب الم�سلمين بفرن�س�( والقي�دات في المركز يتزايد يوًم� بعد الآخر، 
الأيديولوجية  لالختي�رات  الجمعي�ت  في  ال�سب�بية  القي�دات  بع�س  مع�ر�سة  اإلى  ب�لإ�س�فة 
للم�سئولين في التنظيم. وعلى اإثر هذا الخالف، لم يُرْق لالتح�د ان�سم�م الجمعيتين ال�سب�بيتين 
ع "مدر�سة للجميع" المع�ر�س للق�نون حول العلم�نية الذي يق�سي بمنع  المذكورتين لتجمُّ

الرموز الدينية الظ�هرة، في حين ك�ن موقف التح�د من هذه الق�سية اأكثر تردًدا.

ي�س�ف اإلى كل هذه الأزم�ت التي يجت�زه� الإخوان اأزمة م�لية. فبعد فترة النفراج التي 
ك�ن يعي�سه� التح�د في الثم�نيني�ت والت�سعيني�ت – حين ك�نت "الرابطة الإ�سالمية الع�لمية" 
وبع�س الرع�ة الأغني�ء في ال�سرق الأو�سط يمولون اأن�سطة الإخوان وجم�ع�ت التبليغ دون 
� ومراقبًة لم� ينفقونه من اأموال بعد ارتك�ب قي�دات  ح�س�ب – اأ�سبح الممولون اأكثر حر�سً
التح�د اأخط�ء عديدة ذات طبيعة تج�رية؛ فقد مرت موؤ�س�سة "لو جيدي�س" الُمَكلَّفة بت�سويق 
منتج�ت دينية ل�س�لح التح�د ب�س�ئقة م�لية حقيقية، والموؤتمر ال�سنوي الكبير الذي ينظمه 
الجمهور.  اإقب�ل  من  ب�لرغم  اأعوام  عدة  منذ  اأرب�ًح�  يدر  يعد  لم  البورجيه  بمنطقة  التح�د 
وب�لإ�س�فة اإلى ذلك، ف�إن ال�سعوديين الذين ك�نوا الممولين الرئي�سيين لالإخوان الم�سلمين في 

دوا من �سروط تلقي التمويالت منذ هجم�ت 11 �سبتمبر 2001م. اأوروب� قد �سدَّ
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كن�سط�ء  الظهور  به�،  يمرون  التي  الأزم�ت  من  ب�لرغم  الم�سلمون،  الإخوان  يح�ول 
دينيين ف�علين على ال�س�حة ال�سي��سية الأوروبية، فقد اأ�سبحت المرجعية الإ�سالمية وحده� 
اجتم�عيًّ�.  ب�لم�سلمين  العتراف  لنيل  ت�سعى  لموؤ�س�س�ت  ب�لن�سبة  منتجة  وغير   مكلفة 
وفي هذا ال�سي�ق، يلج�أ البع�س لأ�س�ليب اأكثر علم�نية للن�س�ل؛ بحيث ي�سعى �سب�ب المه�جرين 
و�سع  اأعوام،  عدة  ومنذ  الديني.  الإط�ر  خ�رج  ال�سي��سية  ال�س�حة  على  اأنف�سهم   لفر�س 
ال�سي��سية  الحي�ة  في  مك�نتهم  تحديد  اأجل  من  اإ�ستراتيجي�ت؛  ثالث  الم�سلمون  الإخوان 
الم�ستوى  على  و"الإقح�م"  المحلي،  الم�ستوى  على  "الزبونية"  هي:  الأوروبية 
التحدي  �سي�سبح  الأوروبي.  الم�ستوى  على  ال�سغط"  جم�ع�ت  و" ت�سكيل   الوطني، 
جديدة  اإمك�ن�ت  ايج�د  هو  ف�س�عًدا  الآن  من  الن��سطة  المنظم�ت  لتلك  ب�لن�سبة 
الأوروبية.  للقيم  مع�ر�سة  اأنه  على  ذلك  ر  ُيف�سَّ اأن  دون  الع�م  الف�س�ء  في  تدينهم   لإظه�ر 
نقل  اأعوام  عدة  منذ  الم�سلمون  الإخوان  قرر  الأوروبي،  الم�ستوى   وعلى 
وت�سكيل  الأوروبية  الموؤ�س�س�ت  من  التقرب  بهدف  بروك�سل  اإلى  بريط�ني�  من  مقرهم 

جم�ع�ت �سغط.

الإ�ستراتيجية الث�نية التي طورته� الحرك�ت الإ�سالمية هي "الإقح�م". فلم يخِف الفرع 
 � "العمل" )خ�سو�سً الأخيرة عالق�ته بحزب  المحلي�ت  انتخ�ب�ت  اأثن�ء  لالإخوان  البريط�ني 
بحزب   � واأي�سً بلندن،  الي�س�ري  "الحترام"  وبحزب  ليفينج�ستون(،  كين  لندن  بعمدة 
اأحد م�سئولي  التريكيتي،  اأن�س  تر�سح  اإنجلترا. وقد  بريط�ني�، وويلز بجنوب  "الُخ�سر" في 
جم�عة الإخوان ببريط�ني� على ق�ئمة حزب "الحترام" في انتخ�ب�ت ع�م 2004م الأوروبية 
دون اأن يتم انتخ�به. بيد اأن الإ�ستراتيجية الجديدة يمكن اأن توؤتي ثم�ره�؛ فهن�ك ع�سو �س�بق 
ب�تح�د الطالب الم�سلمين بفرن�س� ي�سغل ح�ليًّ� من�سب ن�ئب عمدة "ران" بفرن�س�، كم� نجح 
اأحد الإخوان الم�سلمين في النتخ�ب�ت الني�بية على ق�ئمة "الُخ�سر" في ال�سريد. ول يخفي 
الفوز  في  بفرن�س�"، طموحه  الإ�سالمية  المنظم�ت  "اتح�د  من  ب  المقرَّ الكريم،  عبد  فريد 

ب�نتخ�ب�ت المحلي�ت الق�دمة بمدينة ن�نت ع�م 2014م. 
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الخ�تمة

ب�لن�سبة لالإخوان الم�سلمين في اأوروب�، ف�إن اللتزام اإنم� يت�أتى عبر اأن�سطة وم�س�ٍع �سي��سية 
على وجه التحديد )مثل الظ�هرات، والعرائ�س، وحرك�ت المق�طعة للمنتج�ت...( والتي 
متب�دل.  ونفوذ  تف�و�س  دين�ميكي�ت  اتب�ع  عبر  اأو  جدلي،  �سي��سي  اإط�ر  في  به�  القي�م  يتم 
وفي مواجهة ال�سلط�ت الأوروبية، ف�إن هذا الإجراء �سي�ستخدم الحوار والبراجم�تية؛ وحينئذ 
يمكن اأن نالحظ ظهور م�س�ركة �سي��سية اأكثر حي�دية وهدوًءا عند �سريحة كبيرة من الن�سط�ء 
الم�سلمين؛ فهوؤلء الذين اأظهروا اهتم�ًم� �سي��سيًّ� في وقت الأزم�ت الكبرى المتعلقة ب�لإ�سالم 
على نحو ق�س�ي� الحج�ب والم�آذن، فعلوا ذلك لي�س عبر ا�ستدع�ء المكون الديني، ولكن 
الأوروبية لحقوق  الوطني والمحكمة  ق�س�ئهم  اإلى  ال�سعي  الق�نون من خالل  اإلى  ب�للجوء 
الإن�س�ن. لم يعد مبداأ الغيرية، الديني والثق�في اأو الح�س�ري الذي ك�ن التي�ر الإ�سالمي يدفع 
به في الثم�نيني�ت والت�سعيني�ت، �سرًط� �سروريًّ� للتعبير عن الحتج�ج، فقد اأكد اأغلبية هوؤلء 
الن�سط�ء اأثن�ء تلك الأزم�ت، لي�س على فكرة كراهية الإ�سالم المتر�سخة في الغرب، واإنم� على 
ِقَيم حرية العتق�د وحرية التعبير لإظه�ر رف�سهم، وعلى التعددية الثق�فية بل وعلى العلم�نية 
لالإ�سالم  المتعددة  لالأ�سك�ل  ب�لن�سبة  التغيير،  اإن  الدين.  الم�ستلهمة من  الآراء  ك�أداة لحم�ية 
التهمي�س  لح�لت  اإل  ي�ستجيبون  يقوده� دخالء ل  ب�حتج�ج�ت  اإذن  يتحقق  لن  الن�س�لي، 
التي تم�س بع�سهم، كم� اأن العالقة ال�سدامية مع الأغلبية  لم تعد ال�سبيل الوحيد ل�سترع�ء 
النتب�ه. لقد اأ�سحى من الأهمية بمك�ن اليوم تجديد خط�ب�تهم ال�سي��سية التي اأثبتت حتى 
جوهريًّ�   � مع�ر�سً الإ�سالم  من  يجعل  الذي  المزعوم  للط�بع  وتج�سيده�  فع�ليته�  عدم  الآن 
اإيج�د  اإن الره�ن الجديد ب�لن�سبة لهذه المنظم�ت الن�س�لية يكمن في قدرته� على  للغرب. 
اإمك�ن�ت جديدة للتعبير عن تدينه� في الأم�كن الع�مة دون اأن يتم تف�سير ذلك على اأنه مع�ر�س 
للقيم الأوروبية. على هذا النحو، �ستثبت مالمح هذه الخط�ب�ت الجديدة، لدى الن��سطين 
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التغيرات  مع  التكيف  على  ق�درين  ك�نوا  اإذا  م�  الأوروبية،  ال�سلط�ت  لدى  كم�  الم�سلمين 
المط�لب�ت  �سي�ق  في  الإ�سالم  روح  تجديد  ف�إن  هكذا،  الأوروبية.  للمجتمع�ت  ال�سي��سية 

ال�سي��سية الموؤهلة �سيبدو تطوًرا كبيًرا �سمن الط�بع الحتج�جي لالإ�سالم ال�سي��سي.


