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 قلما قيل وما مل ي  اإلخوان املسلمون واخلمينية يف إيطاليا: 

 نبذة عن املؤلفني:  

توماسو   برلني،    :فريجيليالدكتور  االجتماعية يف  العلوم  الدكتوراه يف مركز  بعد  ما  على أحباثه  ركز  ت ابحث 

 واإلسالم الليربايل، وابحث مشارك يف مركز ويلفريد مارتنز للدراسات األوروبية يف بروكسل.  ،اإلسالموية

الفريق اإليطايل لقضااي    :جيوفاين جياكالوين حاالت الطوارئ/اجلامعة    اإلرهاب وإدارةاألمن و حملل أول يف 

 ومركز أحباث الالهوت اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب يف اململكة املتحدة.  ، الكاثوليكية يف ميالنو

 

 

 

 : مصدر صورة الغالف

 .0182سبتمرب   3،  العربية ابللغة اإلجنليزيةموقع قناة "،  ؟"ملاذا أهلم سيد قطب اخلميين وخامنئي يف إيران 
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 ؟العام  أورواب واإلخوان املسلمون: هل هناك تغرير يف املزاج
 

. ومل 2022فرباير    10، وذلك رًدا على سؤال برملاين يف  1شبكة اإلخوان املسلمنيبها  ربطميكن   اعرتفت املفوضية األوروبية بتمويل كياانت  
لديه سجل طويل من   الذي  املرتبطة جبماعة اإلخوان  تقدمي  يكن هذا هو األول من نوعه ابلنسبة لالحتاد األورويب،  للمؤسسات  الدعم 

(، والتجمع ضد  FEMYSOاملسلمني. من بني هذه املنظمات، اإلغاثة اإلسالمية، ومنتدى منظمات الشباب والطالب املسلمني ) 
الفرنسية  ، الذي حل  (CCIF)اإلسالموفوبيا يف فرنسا   ،  2020صامويل ابيت يف أواخر عام  درس  قتل املبسبب عالقته ب ته السلطات 

مركز    ، مؤسسة البحوث السياسية واالقتصادية واالجتماعية غزة، ومؤسسة لوكاهي، والرابطة اإلسالمية يف أيرلندا، وحىت  ب واجلامعة اإلسالمية  
و  العدالة  حبزب  مرتبط  تركيا  تقريرً أحباث يف  ينشر  الذي  احلاكم،  سنوايً التنمية  اإلسالموفوبياا  عن  ي  ،    يفالذي  اإلخوان    عترب  أداة  الواقع، 

املسلمني املوجهة إىل اإلخوان  االنتقادات  إذ  أن    . ابلتأكيد2واملتعاطفني معهم  ، املسلمني ملهامجة مجيع  ليست وحدها يف ذلك  املفوضية 
 . بعض الدول القومية اليت تدعم كياانت إخوانية توجد 

، استجوب الربملان األورويب املفوضية  2019بدأت تتغري. منذ بداية اجمللس التشريعي يف عام    مورولكن يف اآلونة األخرية، يبدو أن األ
عليها   طارًحا  املسلمنيبشدة،  اإلخوان  جلماعة  دعمها  حول  األسئلة  أيضً 3عشرات  الوطين  الصعيد  وعلى  بد .  اإلخوان  جاذبية    تأا، 

 يف الرتاجع.   املسلمني

فضيحة بسبب محلة مشرتكة بني االحتاد األورويب وجملس  حدثت  ،  2021األحداث: يف نوفمرب    رآخلنأخذ على سبيل املثال ال احلصر  
األمر  ،  5منتدى منظمات الشباب والطالب املسلمني  ؛ وشهدت احلملة، مرة أخرى، مشاركة4ج للحجاب ابعتباره "أداة للحرية"أورواب ترور  

النمساوية "منتدى فيينا ملكافحة    ندماج، نظمت وزارة اال 2021يف أكتوبر  و .  6أورواب دفع فرنسا إىل توجيه احتجاج رمسي إىل جملس الذي  
االندماج"  العنصري والتطرف يف  السياسي ،  الفصل  اإلسالم  املستوى حول  رفيع  اإلسالموية من دول    ، وهو جتمع  مجع وزراء وخرباء يف 

 . 7عدة أوروبية 

سالموية غري العنيفة: على الرغم  ماعات اإلة األخرية يف أورواب لالعرتاف بخاطر اجلتتماشى هذه األحداث مع توجره أوسع نطاقًا يف اآلون 
أصدرت العديد من الدول   -حتذر منها هيئة أو إدارة أخرى املألوف أن نرى هيئة أو إدارة حكومية تتعاون مع كياانت  من - من التناقضات 

تشري   استخباراتية  تقارير  اآلن  في   بشكل  األوروبية  لبس  للقيم  ال  هتديًدا  ت شكرل  الغرب  يف  وفروعها  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  أن  إىل  ه 
 .  8الدميقراطية الليربالية 

 ماذا عن إيطاليا؟ 
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 الكياانت املرتبطة ابإلخوان املسلمني يف إيطاليا 
 

يف الدول األوروبية األخرى، فإن هذا ابلتأكيد ال  يف حني أن النقاش األكادميي واملؤسسي حول اإلسالموية يبدو أقل تطورًا يف إيطاليا منه  
منذ مطلع    اإليطالية يف شبه اجلزيرة    ينابإلخوان موجودعلى صلة    ونكون ي  قد  ني ذال  يون و اإلسالمفعزى إىل نقص املواد الالزمة للمناقشة.  ي  

ومتعاطفني    ، بني جلماعة اإلخوان املسلمنيوعدد منهم كانوا منتس-  السبعينيات، عندما أسس طالب اجلامعات الشرق أوسطيني يف بريوجيا
 . 9(USMIاحتاد الطالب املسلمني يف إيطاليا ) -معها

  سيد اإلخواين    املنظر ر   من منشوراته األوىل، حيث ترجم كتاابت  جلي   بشكل  ظهر املوقف األيديولوجي الحتاد الطالب املسلمني يف إيطاليا  
احتاد  .  10ل أتثريه على احلركة اإلسالمية يف التحليل الغريبغفا ما ي  املودودي، الذي غالبً   ىعلاأل، أبو  يف شبه القارة اهلنديةونظريه    ،قطب

ا  ا سياسيً "يهدف بوضوح إىل تعزيز اهلوية اإلسالمية بني الطالب أو تشجيع إعادة األسلمة اليت تضمنت وعيً الطالب املسلمني يف إيطاليا  
ن هذه أالربوفيسور ابولو برانكا من اجلامعة الكاثوليكية يف ميالنو،  يف هذا الصدد، يوضح  . و 11"شددةإسالمية مت ا على أيديولوجية  قائمً 

 . 12حتادأيديولوجية االقاطع  بشكل  ن  ي دتاملنشورات 

إيطاليا سياقً  املسلمني يف  الطالب  احتاد  موقف  اإلسالما جيوسياسيً عكس  احلركات  السنوات كانت  تلك  أوسع: يف  تعارض بشدة    ية و ا 
حكومات الشرق األوسط، وكان طالب الشرق األوسط يف إيطاليا يعيدون إنتاج الديناميات السياسية والدينية اجلارية يف بلداهنم العربية  

 .   13األصلية

أنشئت  بعد عقدين من الزمن، أصبح هؤالء الطالب، ومعظمهم من السوريني واألردنيني والفلسطينيني، املمثلني الرئيسيني ملنظمة جديدة،  
إيطاليا   احتاد اجلاليات"عرف ابسم  ت،  1990يف عام   عضو يف جملس  ال  -اآلن  وقد أصبح هذا االحتاد.  14(UCOII" )اإلسالمية يف 

"املنظمة الرائدة يف    -( FIOE)  سابق ابسم احتاد املنظمات اإلسالمية يف أورواب يف العرف  ذي كان ي  (، ال CEM)املسلمني األوروبيني  
 .  15بيئة اإلخوان املسلمني يف إيطاليا" 

للغاية على   نشط  االحتاد  فمن انحية،  إيطاليا:  اإلسالمية يف  اجلاليات  الغامضة الحتاد  الطبيعة  فهم  األمهية بكان  السياسية  من  الساحة 
ومن انحية أخرى، فإنه يتسبب ابستمرار   -حيث يسعى ألن يصبح احملاور الرئيس، إن مل يكن الوحيد، مع املؤسسات اإليطالية- واجملتمعية

 ( بسبب مواقفه اإلشكالية بشأن القضااي احلساسة.  16يف نشوب خالفات بسبب صالته جبماعة اإلخوان املسلمني )اليت ينكرها عبثًا

عام   يف  املثال،  سبيل  خمتلفة2006على  إيطالية  صحف  يف  املقاالت  من  سلسلة  االحتاد  نشر  القصف    ،،  بني  مقارنة  عقدت  حيث 
م ضحيتها  راح  اليت  النازية  واملذحبة  غزة  على  من    ا اإلسرائيلي  عام    800يقرب  يف  مارزابوتو  يف  إيطايل  مما  1944مدين  يف    تسبب ، 

. وكان املسؤولون عن احلملة هم  17سياسية اإليطالية، من بعض وسائل اإلعالم، ومن اجملتمع اليهودي عنيفة داخل الساحة ال  احتجاجات  
 ( داشان  بزيد  نور  ذكره  على  التفصيل الحًقا  سنأيت  املزعوم من  املشارك  واملؤسس  إيطاليا ال  18(  يف  اإلسالمية  اجلاليات  روبرتو محزة    حتاد 

،  20عى أن إسرائيل ليس هلا احلق يف الوجود، وادر 19د تعدد الزوجاتبيكاردو. وقد أاثر هذا األخري العديد من اخلالفات األخرى: فقد أير 
واملتعاونني معهم   ، " منتصرين ضد "املستعمرين الغربيني"دينيف ال  إخوة"  مطالبان أبهنعناصر  ا  ، ووصف مؤخرً 21تشددينوأشاد ابلدعاة امل

 . 22األفغان من 

  (، GMI"الشبان املسلمني يف إيطاليا" )   ، يف وقت اإلطاحة ابلرئيس املصري األسبق حممد مرسي، أصبح بعض أعضاء2013يف عام  
ل يف ذلك  قسم الشباب يف االحتاد، نشطني يف دعم احلكومة اإلسالموية املخلوعة. وكان من بني هؤالء أمحد عبد العزيز، الذي كان يشغ
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أمحد وشقيقه عمر  ظهر ومنسق ومؤسس "جلنة احلرية والدميقراطية يف مصر".   ،  يف إيطاليانيالشبان املسلمقسم  الوقت منصب انئب رئيس  
عمر عبد   ظهر (. كما  AIIمع عضو مجاعة اإلخوان املسلمني املصري صالح سلطان داخل مقر التحالف اإلسالمي يف إيطاليا ) يف صورة 

جبوار صالح سلطان، بل واستخدم تلك الصورة كصورة غالف على    2013يف ميدان رابعة العدوية يف القاهرة يف يوليو  يف صورة  العزيز  
 .  " فيسبوك "حسابه على  

هابية من قبل  القائمة السوداء كجماعة إر   يفدرج  أ  ي  ذ ، الجملس املسلمني األوروبينيعضو يف    التحالف اإلسالمي عالوة على ذلك، فإن  
 50يف    حتاد . يقع مقر اال24اإلخوان املسلمني يف إيطاليا"  تمعلورينزو فيدينو أبنه "النواة الداخلية جمل   صفه. وي 23اإلمارات العربية املتحدة

(، يف ذلك  CAIMاجلمعيات اإلسالمية يف ميالنو )  ية وتنسيق قسم الشبان املسلمني يف إيطاليا  ي استضاف  ذفيايل مونزا، يف ميالنو، ال
دافيدي ابستمرار مواقف مؤيدة حملمد مرسي والرئيس الرتكي رجب طيب    تبن الوقت من قبل دافيدي بيكاردو، ابن روبرتو محزة بيكاردو. و 

   .25وصور التقطت يف التجمعات ،" فيسبوك"خمتلفة على   أردوغان، مع تعليقات  

اجمللس   يف  آخر  سابق  ميالنو  لالتوجيهي  عضو  يف  اإلسالمية  اجلمعيات  ايسني  تنسيقية  املغريب  املواطن  اإليطالية،  اإلسالمية  واإلغاثة 
المنصب  اليوم    يشغل ي،  عربادال الوطين  إيطاليا األمني  يف  اإلسالمية  اجلاليات  أغسطس  حتاد  املسيحية  زعم  ،  2020. يف  أن  الربادعي 

لتصحيح األخطاء اليت ارتكبت يف الكتب املقدسة  نزل  " "تتالعب ابلرسالة األصلية لألنبياء"، وأن "اإلسالم  بدع"   هي إال   واليهودية ما
     .26السابقة ]التناخ واألانجيل["

، ندد  2020فقط، يف يونيو  قبل شهرين  و .  27من جانبه، انتقد إمام املسجد الكبري يف روما، عبد هللا رضوان، بشدة تصرحيات الربداعي
ف رئيسه السابق )والرئيس الفخري احلايل(، الطبيب السوري حممد  ، وعر  " فيسبوك"على  حتاد اجلاليات اإلسالمية يف إيطاليا  ا ابرضوان علنً 

االنضواء  ترفض  ية اليت  بهامجة اجلماعات اإلسالمحتاد  االنور داشان، أبنه "مؤسس مجاعة اإلخوان املسلمني يف إيطاليا". كما اهتم رضوان  
   . 28يف إيطاليا معظم املسلمنيصوت  ل ثمي أبنه  االحتاد فنرد مزاعم مجاعة اإلخوان املسلمني، و وصاية  حتت 

من سلطة مؤسسية مهمة جًدا داخل اإلسالم.   صدرت ا لسببني. أواًل، ألهن شكلت هذه ضربة خطرية الحتاد اجلاليات اإلسالمية يف إيطاليا
ه  والواقع أن املسجد الكبري يف روما هو املركز اإلسالمي الوحيد املعرتف به ككيان ديين من قبل املؤسسات اإليطالية. ويتألف جملس إدارت

فيها صوت مؤثر للغاية  ربط  املرة األوىل اليت ي . اثنًيا، ألهنا كانت  29أساًسا من سفراء من الدول اإلسالمية السنية إىل إيطاليا أو الفاتيكان
إيطاليا يف  اإلسالمية  اجلاليات  احتاد  اإلسالم  املسلمني،   داخل  اإلخوان  عملهعلًنا  ندد  وي جبماعة  رفيعي    ابطريقة  أعضاء  تسمية  وحىت 

   املستوى. 

إيطاليا وجماحتاد اجلاليات  وقع فيها  " األوىل أو األكثر خطورة اليت  الزالت مل تكن هذه " في مناسبات خمتلفة، وجه  ف.  تمعه اإلسالمية يف 
غنيم مثل وجدي  متطرفني  دعاة  إىل  بتشويه  33وللمسيحية   32للسامية  اته، ومعاد31جلهاداب  إبشادته )املعروف    30قادته دعوات  وإشادته   ،

درج  امل)  37طارق السويدانو (؛  36)الذي أحضر ابنته إىل غزة "لتعلم اجلهاد والشهادة"  35رايض البستنجي و (؛  34األعضاء التناسلية لإلانث 
سيدمر  "هللا  )   أن   الذي تتضمن آراؤه   39القرين  ئض (؛ وعا38املعادية للسامية القوية  ن بسبب تصرحياته  جشن يف منطقة  يف القائمة السوداء  

الرقاب وحتطيم اجلماجم. هذا هو الطريق إىل  لغنائم  اليهود ومعاونيهم من املسيحيني والشيوعيني، وحيوهلم إىل   لمسلمني"، و"جيب قطع 
 (. 40النصر والشهادة والتضحية"

مثلت احلرب يف سوراي اليت جنمت عن محلة القمع الوحشية اليت شنتها حكومة بشار األسد على االحتجاجات السلمية  أخرى،   من انحية  
، قام والد بشار، حافظ،  1982كانت فيه معارضة األسد عاملية. وجتدر اإلشارة إىل أنه يف عام  اختبارًا حامسًا لوسط    2011يف عام  

وفصيل منشق متشدد ي عرف ابسم الطالئع    ،آالف السكان يف حمافظة محاة لقمع مترد قادته مجاعة اإلخوان املسلمني   ة راح ضحيتها ذحبب
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أنه بعد أن حتولت االنتفاضة إىل حرب أهلية، أعرب    ، يستحق اللوم يف حد ذاتهوال    ، ليس من املستغربف. لذلك  41املقاتلة للمجاهدين
   . ذاته  معظم اجملتمع الدويل الرأيتبن  بقوة عن دعمهم للمعارضة السورية. و  احتاد اجلاليات اإلسالمية أعضاء 

وثيق مع عمار ابشا وهيثم    اتصال    ومع ذلك، فقد أثبتت بعض الصداقات أهنا إشكالية. وعلى وجه اخلصوص، كانت عائلة داشان على 
أجانب  ومها  ،  42ةسخان  مقاتلني  بعد  فيما  أصبحا  ميالنو  يف  لألسد  مناهضة  جمموعة  يف  اعضوان  صفوف  اليت  يف  اجلهادية  جلماعات 

  ة سخان. كانت إحدى بنات نور داشان مرتبطة عاطفًيا بباشا، يف حني ظهرت أخرى تتحدث ابلقرب من  43انضمت إىل التمرد يف سوراي
.  44خالل مظاهرة مناهضة لألسد يف ميالنو )إىل جانب ابشا، كان قد سبق اعتقاله بتهمة حماولة االعتداء على السفارة السورية يف روما(

وسخان  ابشا  وقت    ةأصبح  أصدقائهما    يف  مع  التصاالهتما  حًدا  يضع  مل  هذا  لكن  سوراي،  يف  اجلهاديني  مع  السالح  يف  رفيقني  الحق 
االجتماعي  اإليطاليني،  التواصل  وسائل  على  علًنا  هبم  يشيدون  ظلوا  سخان45الذين  ويقضي  يف    ة .  احلياة  مدى  ابلسجن  حكًما  حالًيا 

 . 46السويد بتهمة اإلرهاب الدويل 
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 اليسار اإلسالمي 
 

  في ف ية.  و مناسبات عديدة تعاطفه مع اجلهات الفاعلة اإلسالم يسار الوسط يف  الذي ينتمي إىل    (PDاإليطايل )   أظهر احلزب الدميقراطي
نشرت  2012يونيو   الربملان( ليا كواراتبيل،  ،  عضو  )اآلن  الدميقراطي  احلزب  الحًقا(  مث  ) ا  منشورً   ، مرشحة  إخوان  أزالته  "كلنا  بعنوان 

كواراتبيل، على وجه اخلصوص، إىل جانب مجاعة اإلخوان املسلمني    ت، دافعت فيه عن مجاعة اإلخوان املسلمني املصرية. واحناز "مسلمون 
احتجاج مجاعة اإلخوان املسلمني، اليت    ةً . مردد47ت الربملان بسبب عدم دستورية قانون االنتخاابتضد احملكمة الدستورية املصرية اليت حلر 

قانونية اليت تعترب غري  املقاعد  العديد من  أدان48شغلت  للقوات  كواراتبيل احل  ت،  قرار اجمللس األعلى  كم "االنقاليب" وما ترتب عليه من 
وقارنت )خطأ  اجلديد.  الربملان  انتخاب  املؤقتة حىت  التشريعية  ابلسلطة  الوضع49املسلحة ابالحتفاظ  عام    املصري  (  اجلزائري يف  ابلوضع 

إلنقاذ  اإلسالمية ل ة  به اجلا أصبح من الواضح أن  عندم  ،، حيث ألغى اجليش اجلولة الثانية من االنتخاابت واستوىل على احلكومة 1991
االنتخاابت،   يف  إهنا  ستفوز  الوضعبل  عام  اب  قارنت  انتخاابت  يف  الشرعي"  "الفائز  مع  للتعامل  الغريب  املناطق    2006لرفض  يف 

املسلمني-  حركة محاسالفلسطينية،   اإلخوان  احمللي جلماعة  تصنر   -الفرع  الدولاليت  من  العديد  يدعم    فها  "من  وكتبت:  إرهابية.  مجاعة 
 . 50الدميقراطية يف العامل اليوم، ال ميكنه إال أن يدعم اإلخوان املسلمني"

يف ميالنو.    2016ا مرشحة احلزب الدميقراطي مسية عبد القادر يف االنتخاابت البلدية لعام  كواراتبيل سياسيً   توبعد بضع سنوات، دعم
هي ابنة أحد مؤسسي احتاد اجلاليات اإلسالمية يف إيطاليا، وقد عملت يف العديد من املؤسسات املرتبطة ابإلخوان املسلمني، با يف  مسية  
يف  و  51.ومنتدى منظمات الشباب والطالب املسلمني  ،اد املنظمات اإلسالمية يف أورواب احتو   ،تنسيقية اجلمعيات اإلسالمية يف ميالنو ذلك 
، يف حني أاثر زوج  52محاسفيها  دعم  مسية ت، كشفت صحيفة "إيل جورانيل" اإليطالية عن منشورات على فيسبوك لوالدة  2016يونيو  

 بسبب منشور على فيسبوك وصف فيه إسرائيل  ، جداًل ليا التابع لالحتادالشبان املسلمني يف إيطا، العضو السابق يف بجيقباق مسية، عبد هللا 
  من قبل قوية    تسبب يف احتجاجات  ، األمر الذي (وردت  كذاه)  "ctrl+alt+canc"أبهنا خطأ اترخيي وسياسي جيب تعديله من خالل 

    . 53اجلالية اليهودية والبعض يف الساحة السياسية

ب القادر  رتشيحتعررض قرار احلزب  الليربالية ماراين إمساعيل، اليت كانت يف ذلك الوقت يف    مسية عبد  النتقادات شديدة من قبل املسلمة 
الصلة بجتمع اإلخوان. وردت مسية عبد القادر  احلزب الدميقراطي أيًضا. ونددت ماراين علًنا ابلعالقات بني احلزب وبعض األفراد ذوي  

أويل، قرر القاضي أن املعلومات اليت قدمتها ماراين إمساعيل مل تكن مبنية على    برفع دعوى قضائية، ولكن بعد حتقيق    زب الدميقراطيواحل
   .54تلميحات كيدية، بل على حقائق قائمة على األدلة

سامح املليجي، مرشح آخر من اجملتمع اإلسالموي يف ميالنو، الذي نشر بفخر على  بميقراطي  احلزب الد   دفعيف تلك االنتخاابت نفسها، 
للبلدية". ومع ذلك،    4رقم  رشح  املرمسًيا  اآلن أان  صورة له مع املرشح لرائسة البلدية بييب ساال مع التعليق التايل: "  "فيسبوك " حسابه على  

وصالته ابملتطرفني اإلسالميني، مثل    ،عضويته يف التحالف اإلسالمي اإليطايل  سحب املليجي ترشيحه حيث كشفت وسائل اإلعالم عن
   . 55سويدانالالداعية الكوييت طارق 

أن   إىل  اإلشارة  الزمان  جتدر  من  عقد  قبل  الالجئني  وجم حافزً شكرلت  أزمة  الدميقراطي  احلزب  بني  الدافئة  للعالقات  آخر  اإلخوان  تمع  ا 
عام  فاملسلمني.   اب،  2014في  املرتبط  اإلسالمي  املركز  إىل  ميالنو  بلدية  إيطالياعهدت  اإلسالمية يف  اجلاليات    ، وابجيف كاشينا    حتاد 

ا من خالل  الحقً هذه العالقة ت  تعزز ابستقبال الالجئني السوريني، و   ، ا تركييف  املكافئ جلماعة اإلخوان املسلمني   ،" وروشجميلي  منظمة "و 
    . 56ألداء صالة اجلمعة لتنسيقية الستضافة طاليب اللجوء يف منطقة خمصصة ل تنسيقية اجلمعيات اإلسالمية يف ميالنو االعتماد على 
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التابع للحزب الدميقراطي يف ابدو Il Ponteم اندي "إل بونيت" ) نظر   2016اهلجرة، يف مايو    وضوعاستكمااًل مل ا، ابلتعاون مع هند  ف( 
أليفي )مؤيد آخر لسمية عبد  ف اإلسالمية يف ابدو كونفدرالية  العضو يف  طاليب ) فيه عامل االجتماع ستيفانو  االندماج دعا  ا( مؤمترًا حول 

تثري    فهي . ليست هناك حاجة لتكرار مواقف بيكاردو هنا حول مواضيع خمتلفة،  58( وروبرتو محزة بيكاردو57القادر يف االنتخاابت البلدية
   الشكوك حول قدرته واستعداده لتقدمي مسامهة إجيابية يف دمج املسلمني.د ابلتأكي
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 اإلسالمويون السنة والشيعة يف إيطاليا: حتالف غري مقدس جديد؟ 
 

ا في اجتماع عقد مؤخرً ف ية السنية والشيعية.  و هو بناء روابط عضوية بني املنظمات اإلسالم   اإيطالييف  ي  و أحدث تطور يف املشهد اإلسالم
)اإلمام السين    حممود عسافإىل  ، رئيس مركز اإلمام علي الثقايف )الشيعي(  علي فائزنيا جمللس احلوار بني األداين يف إقليم لومبارداي، عهد  

من قبل ميلي  قد عيرنا    وعسافشوميا  اجلدير ابلذكر أن  رايت( كمندوبني له.  ج ملسجد فيا ابدوفا(، وعلي أبو شومية )اإلمام السين ملسجد س
 . 59وروشج

ي على اسم مؤسسها، آية هللا روح هللا  مس  و للحكومة اإليرانية،  الدينية  لتزم ابلدولة  يمخيين،  بل    ، عام  بشكل  ا  مركز اإلمام علي ليس شيعيً 
( القنصل  60(1989عام    توف املاخلميين  حبضور  إيران"  يف  اإلسالمية  الثورة  "انتصار  بذكرى  املركز  احتفل  األخرية،  فعالياته  بني  ومن   .

قتل61اإليراين الذي  اإليرانية  اإلرهاب  قوات  قائد  قاسم سليماين،  وإحياء ذكرى  عام    ،  أمريكية يف  غارة جوية  ، با يف ذلك  2020يف 
من  ال "ابالنتقام"  اإليراين 62ه و قتل  الذين تعهد  ابلنظام  يشيدون  فاشيون جدد  املركز  حركة  و   ، األسدبشار  و   ،وحزب هللا   ، . ومن بني شركاء 

 .  63محاس

وخارجها. لدى أبو    احتاد اجلاليات اإلسالمية ، فقد كانوا معروفني منذ فرتة طويلة يف دائرة  فائزنيا   اختارهمأما ابلنسبة للممثلني السنة الذين  
احتاد الطالب املسلمني يف  ا يف  ا مؤسسً لكياانت املرتبطة ابإلخوان املسلمني. يف إيطاليا، كان عضوً اب ما يتعلق بصالتهطويل في  سجل شومية  
يف اخلارج، كان  و .  حتاد املنظمات اإلسالمية يف أوروابوقف اإلسالمي املرتبط ابللك أول رئيس ل، وكذ احتاد اجلاليات اإلسالمي  مث يف  إيطاليا 
كما أنه  .  64احتاد املنظمات اإلسالمية يف أوروابجملس إدارة  شغل عضوية  ( و IESHا يف املعهد األورويب للعلوم اإلنسانية ) ا مؤسسً عضوً 

الزوجات و  لتعدد  بتأييده  أنه من  در ا معروف  دراجةعائه  املرأة  أن تركب  الالئق"  اخلتان غري  وجرى  .  65"غري  بشأن عمليات  التحقيق معه 
   .66القانونية اليت أجريت يف مسجده

يف ميالنو يف  الدار  (. أتسست  CCIف، أردين حيمل اجلنسية اإليطالية، يشغل حالًيا منصب رئيس دار الثقافة اإلسالمية )احممود عس
عندما كان عساف  وشاركت يف حوار مع العديد من اجلماعات الكاثوليكية والبوذية واليهودية يف منتدى األداين يف ميالنو.    1993عام  

، خالل مقابلة مع  2020يف مايو  و .  67الدارف بنفسه عن  ا، أنى عس2008يف السابق يف عام   مع احتاد اجلاليات اإلسالمية يف إيطاليا
أنه يعرفها جيًدا وعررفها أبهنا "منظمة    زعمة "إل جوورانيل" اإللكرتونية، أدىل ببعض التصرحيات املثرية للجدل بشأن حركة محاس،  صحيف 

توجد صور له يف مسريات مؤيدة للفلسطينيني إىل جانب   .68م عرتف هبا يف مجيع أحناء العامل العريب اإلسالمي تقاتل من أجل حترير بلدها"
. وهنا جتدر اإلشارة إىل أن حساابت اجلمعية، اليت يصنفها جهاز  69حممد حنون، رئيس اجلمعية اخلريية للتضامن مع الشعب الفلسطيين 

بسبب    2021، قد أغلقت يف ديسمرب  70اساألمن الداخلي اإلسرائيلي )الشاابك( على أهنا املبعوث اإليطايل الئتالف اخلري املرتبط حبم
        .71سلسلة من املعامالت املشبوهة اليت ربا تكون موجهة إىل محاس

نشهد   أن  ليس جديًدا  أنه  اإلسالم  عالقات يف حني  بني  والشيعةو ودية  السنة  واحتاد  72يني  اخلمينيني  روابط عضوية جتمع  إنشاء  فإن   ،
وميلي جوروش ميثل تطورًا جديرًا ابملالحظة يتماشى مع الديناميات اليت شوهدت ابلفعل يف دول أوروبية  اجلاليات اإلسالمية يف إيطاليا  

عضو  أنه  نفسه  ب عى  عي رئيسه )الذي ادر ، الذي د  ج ا من املركز اإلسالمي يف هامبور من أملانيا، حتديدً بذلك  . وأييت مثال ذو صلة  73أخرى
   .75متحدث يف املؤمتر السنوي الرابع ملركز اإلمام علي يف ميالنو   ضيف( ك74سابق يف احلرس الثوري اإليراين
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، فهو  76ويف حني أن املركز اإلسالمي يف هامبورج هو، على حد تعبري املكتب االحتادي األملاين حلماية الدستور، "أداة للحكومة اإليرانية" 
( أملانيا  للمسلمني يف  املركزي  اجمللس  الذي  ZMDأيًضا جزء من  أملانيا"(،  املسلمني يف  اجلامعة لإلخوان  "املنظمة  أنه  .  77ي عررف على 

اإلسالمي يف   املركز  اليت كانت مسؤولة عن منشورات  فاطمة جرمي،  متزوًجا من  الكرمي جرمي  عبد  املركز  ذلك، كان مؤسس  عالوة على 
   .  78رتبط جبماعة اإلخوان املسلمنيذي يميونيخ ال
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 ؟ وما الذي ال ينبغي أن حيصلوا عليه  ؟ ما الذي يريده اإلسالمويون
 

ت ب و املنظمات اإلسالمتشاطر  ال  أيديولوجية متشاهبة فحسب،  مبادئ  إيطاليا  ال   ؛ أيًضا  أهداف مماثلة  لية يف  والتمثيل    علين أي االعرتاف 
يف  . ويف حني استبعدت وزارة الداخلية احتاد اجلاليات اإلسالمية يف إيطاليا من اللجنة السابقة لإلسالم  كومي واحلصول على التمويل احل

على امليثاق    تععلى الطاولة الوزارية للمشاورة الوطنية الدائمة اجلديدة لألداين والثقافة واالدماج، حيث وقر جيلس  اآلن    االحتاد، فإن  ا إيطالي
لإلسالم   و   ، اإيطالي يف  الوطين  الرمسي.  لالعرتاف  املسبق  الشرط  احملليني،    بشكل  سواء  وهو  أعضائها  خالل  من  أو  ا  أيضً   أبرمتمباشر 

التوقيع  .  80واستقبال الالجئني  79مع السلطات الوطنية واحمللية بشأن القضااي الرئيسة، مثل أنشطة مكافحة التطرف يف السجون  اتفاقات  
اال هذه  مثل  يمع  ات  تفاقعلى  السلطة،  ضمن  الدولة  والتمثيل وابلتايل  العام  التمويل  إىل  الوصول  إيطاليا  يف  اإلسالمية  اجلاليات  الحتاد 

من   وربا غريها  ذلك(،  إىل  وما  واجليش،  والسجون  واملدارس  املستشفيات  )مثل  العامة  الكياانت  من  التغلغل يف جمموعة    املزااي وسهولة 
      . زجيات الدينية()مثل االعرتاف املدين ابل   القانونية

،  فحسب   تسلل اإلسالمويني، ليس يف اجملتمع املسلموقف  أخرى، اختذت دول يف أورواب، مثل فرنسا والنمسا ابلفعل خطوات ل  من انحية  
األكادميية  السياسة واألوساط  يف  اإلسالمو   . أيًضا  ولكن  ينشط  إيطاليا، حيث  موقف واضح   بشكل  ن  يو وحتتاج  اختاذ  إىل  اليوم،  خاص 

و  املسألة.  هذه  جيبالواقع يف  بشأن  إنشاء  يكون  أن    ،  لتجنب  األورويب  املستوى  على  مشرتك  عمل  مسار  "صديقة    دول هناك 
 يني".   و لإلسالم 

ة  سلط على االعرتاف وال  من الذي جيب أن حيصلو ؟ ما األيديولوجيات اليت نريد الرتويج هلا؟  ا ؤسساتنا متكينهينبغي مل   ا الكياانت اليت م
    ه القرارات املتعلقة ابلسياسات بشأن اجملموعات اليت ينبغي التفاعل معها. التمثيلية؟ هذه هي القضااي اليت ينبغي أن توجر 

لفرض نفسها    ة أي منظم من جانب  حماوالت  قطع الطريق على أي  بغية    ة اإلسالمي  عيات من األمهية بكان ضمان التعددية يف جمال اجلم
إيطاليا،   مثل مسلمي  ومتنوع  واسع  تقاليد  كممثل حصري جملتمع  احلق يف  ميارس  للمسلمني  والعقيدة.  العرق والثقافة  إىل  تستند  خمتلفة 

   ا للعالقات األسرية والروابط التنظيمية.  وفقً رفيعة انتخاب ممثليهم، الذين ال ينبغي وضعهم يف مناصب 

ا جيب  آخرًا،  وليس  اجلوأخريًا،  بني  العالقة  يف  بعناية  اإللتحقيق  السنية ماعات  وكما    نظريهتا و   ، سالموية  إبيران.  املرتبطة  ظهر  تالشيعية 
أيضً  البعض بشراسة، ولكن ميكنهم  بعضهم  السنة والشيعة حماربة  للمتطرفني  الشرق األوسط، ميكن  املاضية واحلالية يف  إقامة  األحداث  ا 

كما    -سبيل املثال، معارضة الغرب و/أو إسرائيل أو السعي إىل دولة قائمة على الشريعة اإلسالميةعلى  -  حتالفات ابسم هدف مشرتك
والقاعدة إيران  مع  اترخييً 81رأينا   .( املسلمني  اإلخوان  مجاعة  أقامت  عالقات    ات استثناءمع  ا،  مع  يد و حملية(  مشرتكة  وأيديولوجية  ة 

إعادة إنتاج هذا مؤشرات    االنتباه إىليتعني على إيطاليا  لذا،  .  197982ليت أنشأوها يف عام  يني اإليرانيني واجلمهورية اإلسالمية او اإلسالم
ا لدميقراطيتها  ا جديدً هتديدً   ، وابلتايل ي شكر لوالتسلل املؤسسي   ،لتطرف اجملتمعيإىل ايقود  كونه    التحالف غري املقدس على املستوى احمللي،

      الليربالية.  
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