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السويد.   في  أوبساال  جامعة  من  االجتماع  علم  في  الدكتوراه  درجة  على  حاصلة  إسماعيل  إيفين  الدكتورة 

الدكتوراه   أطروحة  إيفين  تبحث  أعدتها  تنظيم التي  إلى  املسلمين  اإلخوان  من  اإلسالموي،  العنف  مسار 

 وقد كتبت العديد من تقارير الوكاالت الحكومية عن اإلسالم السياس ي.  داعش. 
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 مقدمة

 التابعة لإلخوان املسلمين، "  د"السوياملسلم في  الشباب  "رمت منظمة  ، ح  2016في ديسمبر  

Sveriges Unga Muslimer, SUM  الوكالة السويدية للشباب  قبل  من  املعتاد  تمويل  تلقي ال"، من"

  هي و واملجتمع املدني"، و 
. هذه هي  ة املنظمةل أجزاء من أنشطكالة حكومية سويدية كانت تمو 

 
 
حرم فيها منظمة

 
بسبب  تابعة لإلخوان املسلمين من التمويل    الحالة األولى في السويد التي ت

بالجماعة التزامها  و   ، ارتباطها  اإل ال  باملبادئ عدم  التقرير  هذا  جراءات  ديمقراطية. سيتناول 

املسلمين،  القانونية   التابعة لإلخوان  املنظمة  التمويل عن هذه  إلى قرار حجب  قادت  التي 

   . ةالسويديفي املحاكم  عملية التقاض يوتفاصيل 

 

 خلفية عامة 

عام  منظمة   تأسست  املسلمين  لإلخوان  تابعة  شبابية  منظمة  السويد  في  املسلم  الشباب 

ت في عام    1991
 
عت    افرع  نظمة تضم أربعين  امل. كانت  2020وحل في جميع أنحاء الدولة. واد 

قرابة   لديها  و   5,000أن  مثل  نظمت  عضو،  واملؤتمرات حول قضايا  واملعسكرات  الندوات 

ا ما كانت تمثل املسلمين في وسائل اإلعالم. وذكرت  اإلسالموفو  بيا والهوية اإلسالمية، وغالب 

بين األطفال والشباب املسلمين.    ة الديمقراطيثقافة  أنها منظمة ديمقراطية تهدف إلى تعزيز  

أيض    وضحومع ذلك، وكما سي لديها  التقرير، كان  تخذ  ا عناصر غير ديمقراطية ولم تهذا 

القضايا.    ةفياك   إجراءات   هذه  املطافوملعالجة  نهاية  بعد    ، في  املنظمة  ت 
 
آخر  حل خسارة 

 . اقضائية ضده دعوى 
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 القانونية جراءات  اإل 

الشباب املسلم للحصول على تمويل  قوبل   الوكالة    2016في عام  طلب منظمة  برفض من 

   السويدية للشباب واملجتمع املدني لألسباب التالية:  

منظمة أن  إثبات  يمكن  بطريقة    الشباب  "ال  تعمل    مبادئ تحترم    املسلم 

 الديمقراطية، بما في ذلك مبادئ املساواة وعدم التمييز".  

املسلم    منظمةئناف  است   فشل  بعد ال المن    ا قرار حرمانهعلى  الشباب  لدى    حكومي تمويل 

املنظمة في القضية  ا لصالح  أصدرت املحكمة اإلدارية حكم  وقد املحكمة.  لجأت إلى  ،  الوكالة

على    الوكالة السويدية للشباب واملجتمع املدني  . بعد ذلك، استأنفت2017في نوفمبر  األولى  

دية  الوكالة السويا لصالح  في محكمة االستئناف، التي أصدرت حكم    اإلداريةقرار املحكمة  

، وأصدرت املحكمة  منظمة الشباب املسلماستأنفت  عقب ذلك،  .  للشباب واملجتمع املدني

وكررت التأكيد على    ،الوكالة السويدية للشباب واملجتمع املدنيا لصالح اإلدارية العليا حكم  

ا لعدم وفائها  بحاجة إلى سداد التمويل السابق الذي تلقته  منظمة الشباب املسلم  أن   نظر 

 بمتطلبات الديمقراطية واملساواة وعدم التمييز. 
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 تحقيق استقصائي 

القضية  بعد خسار  عام  ة  في  اإلدارية  املحكمة  للشباب    ،2017في  السويدية  الوكالة  أمرت 

  تقرير حول منظمة الشباب املسلم في السويد،  استقصائي    حقيق  تإجراء  واملجتمع املدني ب

أوضح  ة. نتائج التقرير  تالياملحكمة ال التي رفعت في  قضية  الاستخدم كدليل ضد املنظمة في  

 التالية في منظمة الشباب املسلم:   التاملشكوجود 

 معاداة السامية؛  -1

 عضاء في التطرف واالنضمام إلى الحرب في سوريا؛بعض األ تورط  -2

 مكافحة اإلرهاب؛  جهود عرقلة و  ،نشر دعاية تنظيم داعش  -3

 متكررة ملتحدثين غير ديمقراطيين   اتدعو إصدار  -4

       اإلخوان املسلمينبجماعة صالت وجود  -5

 

 السامية في أوساط الشباب املسلم في السويد معاداة 

املسلم الشباب  منظمة  وجدت  في    ،لطاملا  املسلمين  لإلخوان  التابعة  املنظمات  من  وغيرها 

السامية.  ،السويد املنظمة    نفسها في خضم جدل يتعلق بمعاداة  املثال، دعت  على سبيل 

ا أن "املال اليهودي يسيطر على السياسيين ا ا زعم سابق 
 
 .   1ألمريكيين" متحدث

في عام  إ  إضافة أنه  املدني  واملجتمع  للشباب  السويدية  الوكالة  تقرير  نتائج  تظهر  لى ذلك، 

إصدار مجلة  في    فرع محلي من املنظمة   - في يونشوبينج"الشباب املسلم  ت منظمة " ، بدأ2010

ا  ص "ال فت شخص 
 
راط"، نشرت فيها مقابلة مع أحد منكري الهولوكوست املعروفين، كما وظ

 بمعاداة السامية كاتب عمود في املجلة.   معروفا

التي تنكر  ،  املقابلة مع منكر الهولوكوست هي أن وجهات نظرهالتي أثارتها    تإحدى املشكال 

في نهاية   ةجلامل ت  غلقوقد أر.  نشرت في املجلة دون اعتراض من قبل املحاو قد  ، الهولوكوست

 املطاف بعد تلقي العديد من االنتقادات. 

 
1 “Organisationen Sveriges Unga Muslimer: ideologi och koppling till 
antidemokratiska miljöer”, 2011. Available here. 

https://www.mucf.se/sites/default/files/2021/06/rapport_organisationen_sveriges_unga_muslimer_-_ideologi_och_koppling_till_antidemokratiska_miljoer.pdf
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املتعلقة   هذه  السامية  معاداة  لحاالت  الحاسمة  النتائج  إحدى  فإن  ذلك،  على  عالوة 

أن  إلى    توحي، عن خطأ،  ا باألشخاص الذين دعتهم املنظمات التابعة لإلخوان املسلمين هي أنه

اإلسالم نفسه. وقد تفاقمت هذه املشكلة بسبب إنكار    متأصلة فيمعاداة السامية    مشكلة

أصبح  لسامية. وهكذا،  اة  اجماعة اإلخوان املسلمين وجود أي صالت لها بأيديولوجية معاد 

  ، اإلسالمفي على أنها مشكلة للسامية  ية و سالمجماعات اإل ينظر إلى مشكلة معاداة الاملجتمع 

معاد   تللسامية  كدين  املسلمين  لإلخوان  التابعة  املنظمات  أن  يعني  وهذا  املشاعر  ؤجج  . 

 املعادية لإلسالم واملسلمين في أوروبا.

خالل   من  اإلسالمي  العالم  إلى  كبير  حد  إلى  دخلت  السامية  معاداة  أن  بالذكر  الجدير 

ظ  أيديولوجية اإلخوان املسلمين املعادية للسامية، خاصة عبر كتابات سيد قطب. وكما الح

املؤرخ برنارد لويس، فإن "معاداة السامية األوروبية، في نسختيها الالهوتية والعنصرية، كانت  

ع  بشكل  غريبة   اإلسالمية"  لى أساس ي  التفكير  وأنماط  والثقافة  كان  2التقاليد  ذلك،  ومع   .

ا من قبل النازيين  اإلسالموية،  ، وطوروا معاداة السامية  3اإلخوان املسلمون مدعومين مالي 

جماعة   في   
 

أمواال النازيون  استثمر  ذلك،  إلى  باإلضافة  اإلسالم.  في  أصيلة  أنها  زعموا  التي 

مصر في  لبريطانيا  معادية  أخرى  منظمة  أي  من  أكثر  املسلمين  وبالتالي،  4اإلخوان  هناك  ف. 

ها  املنظمات التابعة لإلخوان املسلمين نفسالتي تجد    يفسر حالة الجدلأيديولوجي  أساس  

   بشأن معاداة السامية. فيه

 

 

 

 

 

 
2 Lewis, Bernard. 1998. “Muslim Anti-Semitism.” Middle East 

Quarterly. 
3 Matthias Küntzel, “How to Challenge Islamic Antisemitism?”, in 
Confronting Antisemitism in Modern Media, the Legal and Political 
Worlds, 2021, pp. 257-258. 
4 Ibid. 
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 نظمة في التطرف واالنضمام للحرب في سوريا املتورط أفراد من 

منظمة الشباب املسلم هو أن تقرير الوكالة  تمويل    حكومة السويديةالسبب الثاني لرفض ال

قد تور طوا في العنف.  املنظمة  ظهر أن بعض أعضاء قد أالسويدية للشباب واملجتمع املدني  

القبض على رئيس إحدى املنظمات التابعة   فعلى سبيل املثال، ألقت السلطات السويدية 

الرس فيلكس. ومع ذلك، اعتبرت  الشباب املسلم بتهمة اإلعداد لقتل رسام الكاريكاتير    ةملنظم

ا   .5املحكمة األدلة ضعيفة للغاية، ولم تدنه إال لحمله سكين 

ا. فعلى سبيل املثال،  أظهرت  تحقيقات الشرطة  لكن  
 
أن رئيس املنظمة كان على األرجح متطرف

على جهاز الكمبيوتر الخاص به، مثل مواد    كثيرة  ية متطرفة ئدعامواد  عثرت الشرطة على  

الصومال في  القاعدة  لتنظيم  التابعة  الشباب  حركة  تخص  باملفجرين    ،دعائية  واإلشادة 

ا بتهديد  أدين  ذلك،  على  وعالوة  ماالنتحاريين.  إنه  بالقول  السويد  في  جهادي    قاتلمرأة 

 سيقتلها. و 

، قد شارك مواد  "إسكيلستونا"كما أن أحد أعضاء منظمة أخرى تابعة للشباب املسلم، وهي  

ا من مجلس   د داعش. عالوة على ذلك، انضم عضوان آخران كانا جزء  دعائية للقاعدة وأي 

 .  6أحدهما هناك  وفاةسوريا، وتأكد  إدارة إسكيلستونا إلى جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في

 

 املشاركة في دعاية داعش وعرقلة جهود مكافحة اإلرهاب

للمنظمة   التابعةإحدى املنظمات منظمة "الشباب املسلم في يافله" رئيس مجلس إدارة كان 

يتعاطف مع داعش عبر اإلنترنت. على سبيل املثال، بعد أسابيع قليلة    ،يافلهفي مدينة  األم  

ها  يعل  طيرانمن إعالن داعش خالفته، شارك صورة لجواز سفر عليه رمز داعش وتذكرة  

   على وسائل التواصل االجتماعي. " الدولة اإلسالمية"ع يقتو 

لب من رئيس مجلس إدارة  
 
منظمة الشباب املسلم  ثمة مشكلة أخرى تمثلت في أنه عندما ط

ثار  بأن ما ي    ال قضية التطرف، رد  والقيام بش يء حي    ،إدانة تجنيد داعش على التلفزيون العام

 
5 “Organisationen Sveriges Unga Muslimer: ideologi och koppling till 
antidemokratiska miljöer”. 
 
6 Ibid. 



 

9 

ا في كيفية استجابة  هو من قبيل   اإلسالموفوبيا. وقد انعكس هذا العجز عن التصرف أيض 

منظمة الشباب املسلم لنتائج تقرير الوكالة السويدية للشباب واملجتمع املدني. ولم تأخذ  

بل    ،ل الجدعلى محم  الوكالة السويدية للشباب واملجتمع املدني  املسائل التي أثارتها املنظمة  

لسع   ذكرتوا  ،تبريرهات  أمر  هي  الضعيفة  االستجابة  وهذه  شأنها،  من  الوكالة  لتقليل  ه 

مطالبة  السويدية   في  تقييمها كعامل حاسم  الأيض  املنظمة  في  التمويل  بإعادة  تلقته  ا  ذي 

ا عام    ذنظمة منإلى املطالبت الوكالة السويدية باستعادة التمويل الذي قدمته  وقد  .  سابق 

دوالر أمريكي(. وأكد حكم املحكمة    128,000قرابة  ية )كرونة سويد  1,366,741مبلغ    ،2016

إعادة األموال إلى الوكالة السويدية للشباب  ملنظمة الشباب املسلم األخير والنهائي أنه ينبغي 

 واملجتمع املدني.  

املسلم الشباب  منظمة  أن  السويدية  الوكالة  تقرير  يبين  ذلك،  على  في تعاونت  عالوة   ،

هي  ، مع منظمة سويدية تعارض وضع قوانين ملكافحة اإلرهاب. هذه املنظمة  عدة  مناسبات

منظمة الشباب املسلم  ، عقدت 2010(. في عام MMRKاللجنة اإلسالمية لحقوق اإلنسان )

ال ركزت  اإلرهاب".  قانون  في  "اإلرهاب  بعنوان  د  ندوة  ندوة  عن  على شخصين  للحديث  عيا 

وقض ى    ،ا لتنظيم القاعدةا صريح  هاب. األول كان مؤيد  اإلر مكافحة  كيفية تأثرهما بتشريعات  

   عقوبة بالسجن بتهمة تمويل اإلرهاب في العراق.

وكان الثاني قد اعتقل مرتين في الخارج، مرة في كينيا مع املتمردين اإلسالمويين، واملرة الثانية  

ستة أشهر على  في باكستان في طريقه إلى معقل القاعدة في وزيرستان. وبعد مرور أكثر من  

الندوة التي عقدتها اللجنة اإلسالمية لحقوق اإلنسان، ألقي القبض على أحد املتحدثين مرة  

ثالثة، وهذه املرة أثناء قيامه بعملية تنفيذ مذبحة بحق الصحفيين في الصحف الدانماركية  

 
 
ظمة  كان رئيس من  ذلك،على    "يالندس بوسطن"، جريمة يقبع بسببها اآلن في السجن. عالوة

ا في اللجنة اإلسالمية لحقوق اإلنسان
 
ودافع   ،في ذلك الوقت  ،الشباب املسلم نفسه نشط

 .7عن هذه الدعوات 

 

 

 
7 Ibid. 
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متحدثين غير  متكرر  بشكل  منظمة الشباب املسلم في السويد تدعو 

 ديمقراطيين 

التحقيق  ي   املسلم  االستقصائي  ظهر  الشباب  منظمة  السويد  أن    -متكرر   بشكل  -ت  دع  في 

املثال، دعت   العولقينظمة شخص  املمتحدثين غير ديمقراطيين. على سبيل  بأنور  أشاد    ،ا 

بتصريحات   د    وأدلى  ذلك،  على  وعالوة  للسامية.  أي  معادية  رجل  االنتحارية  عي  التفجيرات  د 

 للتحدث باسم منظمة الشباب املسلم.

 

 صالت اإلخوان املسلمين بمنظمة الشباب املسلم

أن  ي   املسلم،  الشباب  ملنظمة  ا  وفق  املدني،  واملجتمع  للشباب  السويدية  الوكالة  تقرير  ظهر 

تأسيس   في  شاركت  املسلمة  األخيرة  والطالبية  الشبابية  املنظمات    ا أوروبفي  منتدى 

(FEMYSO  .)  إلى )إضافة  الطالبية  اإلسالمية  الجمعيات  اتحاد  كان  أحد    (FOSISذلك، 

ا للوكالة السويدية، فإن هذا يدل على أن  املنظمات الشقيقة ملنظمة   الشباب املسلم. ووفق 

منتدى املنظمات  حيث ثبت أن    ، منظمة الشباب املسلم لها صلة بجماعة اإلخوان املسلمين

املسلمة   والطالبية  الطالبية  ،اأوروبفي  الشبابية  اإلسالمية  الجمعيات  مرتبطان    ، واتحاد 

 بجماعة اإلخوان املسلمين. تستند األدل
 
املقدمة إلى كتاب لورينزو فيدينو بعنوان "اإلخوان    ة

   املسلمون الجدد في الغرب". في هذا الكتاب، يذكر فيدينو ما يلي:

"كالعادة، فإن الصعوبات املصطلحية في تحديد طبيعة جماعة اإلخوان املسلمين  

ا للجدل. ولكن، كما هو الحال في معظم   تجعل تحديد املنظمات املرتبطة بها مثير 

ي يقصد به أن تكون حركة  ذالحاالت، فإن تأكيد االنتماء إلى جماعة اإلخوان، ال

أعضاء  ،أيديولوجية يأتي من  كتنظيم،  نفسها،    وليس  املسلمين  جماعة اإلخوان 

منتدى  ، و (FIOE)  اتحاد املنظمات اإلسالمية في أوروبا وقد أوضح محمد عاكف أن

أوروبا في  املسلمة  والطالبية  الشبابية  فيهاو   ،املنظمات  األعضاء    ، املنظمات 

العامليين، و   رى يندرجون تحت املظلة الكب ا،  أكثر تحديد    بشكل  لإلخوان املسلمين 

وقال    الذي يقوده ]رجل الدين اإلخواني املقيم في قطر يوسف القرضاوي[.   تيار ال

مقابلة   في  بيسون   عاكف  سيلفان  السويسري  الصحفي  املنظمات    مع  "هذه 



 

11 

عليهم". نسيطر  ال  نحن  ومستقلة.  مستقلة  هم    واملؤسسات  الخارج  في  "اإلخوان 

التي   اإلخوان  منظمات  هي  بالقرضاوي  املرتبطة  الهياكل  عليهم.  يسيطرون  الذين 

عضوية املنظمة في اتحاد املنظمات اإلسالمية    ".ول يديرها اإلخوان من مختلف الد

ا على انتمائها إلى  تقدم  واتحاد الجمعيات اإلسالمية الطالبية  في أوروبا   ا رسمي  مؤشر 

 .        8"في الغرب خوان الجددالجناح األوروبي لإل 

ملنظمة الشباب املسلم  املنظمة الشقيقة اتحاد الجمعيات اإلسالمية الطالبية، فيما يتعلق ب

 : فيدينو، يكتب في السويد

بفروع   املرتبطون  العرب  النشطاء  املسلمين    "أنشأ  اإلخوان  جماعة  من  مختلفة 

إلى  لهم    قدم    موطئ ى  أد  ما  الستينيات،  فترة  أوائل  طالبيتين  في  منظمتين  والدة 

  ا واتحاد الجمعيات اإلسالمية الطالبية(، وكانت  ،بارزتين )جمعية الطالب املسلمين

لها  اننشطت ا  مقر  بريطانيا  تتخذ من  التي  اإلسالموية  املنظمات  منذ    ،في مختلف 

 .9ذلك الحين"

لإلخوان    ية نتمم  تكان  منظمة الشباب املسلممن فيدينو، أن    ظهر التقرير، بدعم  بالتالي، ي  

مع    ،املسلمين  الوثيق  تعاونها  خالل  في  من  املسلمة  والطالبية  الشبابية  املنظمات  منتدى 

أنه  الوكالة السويدية  . وعالوة على ذلك، تؤكد  اتحاد الجمعيات اإلسالمية الطالبيةو   ،أوروبا

بما في ذلك   ال ينبغي اعتبار جماعة اإلخوان املسلمين حركة تتماش ى مع األفكار الديمقراطية،

ه  ا، بسبب هذأيض  منظمة الشباب املسلم  إلى أن    الوكالة، خلصت  ااملساواة وعدم التمييز. لذ 

 الدولة.  من  تمويل اللقي  تي تؤهلها لت، ال تلتزم بمتطلبات الديمقراطية الالعالقة

منتدى  عاء بأن  على هذا االنتقاد من خالل االد  منظمة الشباب املسلم  ت  رد  فقد  ومع ذلك،  

غير    ، واتحاد الجمعيات اإلسالمية الطالبية ،املنظمات الشبابية والطالبية املسلمة في أوروبا

وخلص الحكم النهائي للمحكمة إلى أن الصلة بجماعة    مرتبطين بجماعة اإلخوان املسلمين.

ي. وهذا يظهر  في الحكم النهائ  خذ بهاال ينبغي األ فاإلخوان املسلمين ضعيفة للغاية، وبالتالي  

  
ما، في إخفاء انتماءاتها، وأنه قد    كيف نجحت املنظمات التابعة لإلخوان املسلمين، إلى حد 

 
8 Lorenzo Vidino, 2010, The New Muslim Brotherhood in the West, pp. 
119-21. 
9 Vidino, 2010, p. 252. 
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االنتماءات هذه  إثبات  الصعب  من  ا  ،يكون  جماعة    ،قانوني  تنتهجها  التي  السرية  بسبب 

 اإلخوان املسلمين. 

انتماء   إلى  األمثلة  من  الكثير  تشير  ذلك،  املسلمومع  الشباب  اإلخوان  جماعة  إلى    منظمة 

املثال،   السابق    تور طاملسلمين. على سبيل  في    نظمة الشباب املسلم ملرئيس مجلس اإلدارة 

على   القرضاوي  بيوسف  "إعجابه"  حول  استجوابه  تم  حيث  ملجلة  "تويتر"جدل  وقال   .

 ا جد  ا ما يكون متوازن  سويدية إن القرضاوي "غالب  
 

 : ا في خطابه". وتابع قائال

يمكنك  فمقارنة،    عقدحد أبرز علماء الدين في العالم، إذا كنت ترغب في  أ  "القرضاوي 

إنه   بالبابا.  التي أعرب عنها  .ةمعروف  شخصيةمقارنته  بالتأكيد ال أشارك اآلراء  ،  أنا 

  ، ا هلل. لكنه في الوقت نفسهالهولوكوست عقاب  كون  عن    هثياملعادية للسامية، كحد

عندما    هذا ما أتحدث عنه  د بالتفجيرات االنتحارية.وند    ،شارك في سياقات إيجابية

   .10"أقول إن لديه وجهات نظر متوازنة

ال بأن  القائل  الرأي  أن  يالحظ  أن  للمرء  يمكن  كرره  من  عقاب    هولوكوست هنا،  كما  هللا، 

رالقرضاوي، قد   ذات مرة سيد قطب، الذي كتب:  عنه  عب 

 ف"ثم عاد اليهود مرة أخرى إلى فعل الشر،  
 
ده، حتى  اآخرين من عب  عليهم هللا    طسل

طالعصر الحديث. ثم 
 
 .11هتلر" يهمعلهللا  سل

هنا، يلقي سيد قطب باللوم على اليهود في ظهور هتلر. وهذا يشير إلى أن سيد قطب يعترف  

 منه. على األرجح ا من هللا، وهي وجهة نظر تبناها القرضاوي ويعتبرها عقاب   ،بوقوع املحرقة

 
 
التي  الشباب املسلم  ة  ملنظم  على ذلك، فإن وجهة نظر رئيس مجلس اإلدارة السابق  عالوة

القرضاوي  امل  ، املعادية للسامية  هعلى الرغم من تصريحات  ،تؤكد أهمية  عيار  هي مثال على 

ال تتبعهاملنخفض  املسلم    ذي  الشباب  امنظمة  يشير  تجاه  ذلك،  إلى  باإلضافة  لتطرف. 

أنه يتعاطف مع جماعة اإلخوان املسلمين إلى  أال    ،التصريح  املتعاطف من املرجح  ألن غير 

بأن القرضاوي  املسلمين.    ، للمسلمينبالنسبة  بابا"  ال"مثل    هيصف  روحي لإلخوان  زعيم  بل 

 
10 Daniel Vergara, “S-topp: Vi behöver bli tydligare”, Expo, 9 April 
2013. 
11 Sayyid Quṭb. 1987. In Nettler, Ronald L., Past Trials and Present 
Tribulations: A Muslim Fundamentalist’s View of the Jews. Oxford: 
Published for the Vidal Sas- soon International Center for the Study of 
Antisemitism, the Hebrew University of Jerusalem by Pergamon. P:87. 

https://expo.se/2013/04/s-topp-vi-beh%C3%B6ver-bli-tydligare
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إلى  ية بمكانهم من األ فا،  وأخير   د بالفعل التفجيرات االنتحارية في  أن القرضاوي أي    اإلشارة 

على    واجبةأنها    اعم  از   ،عندما دعا إلى التفجيرات االنتحارية في العراق وفلسطين  2005عام  

    .12املسلمين 

 

 خطاب مظلومية اإلخوان املسلمين

بحاجة إلى أخذ  شرط آخر لتمويل الوكالة السويدية للشباب واملجتمع املدني هو أن املنظمة  

  
منظمة الشباب املسلم  أن    الوكالةن تقرير املساواة بين الجنسين في االعتبار في أنشطتها. ويبي 

ذكر املساواة بين الجنسين إال عندما يذكر اإلسالموفوبيا ضد املرأة. وهذا يشير إلى أن  تال  

ي   الضحية  ي  دور  اللواتي  املسلمات  النساء  إلى  نساء  سند  فقط  يتعلق  عتبرن  فيما 

لهوية   املسلمين  اإلخوان  جماعة  بناء  من  جزء  أنه  على  ذلك  فهم  ويمكن  باإلسالموفوبيا. 

 مسلمة تقوم على أساس الضحية.

، أي أن اإلخوان  املظلومية  ا علىفي الواقع، حتى تأسيس جماعة اإلخوان املسلمين كان قائم  

فهمو  ما  استعادة  أرادوا  املفقعلى    هاملسلمين  الكرامة  اإلمبريالية  أنه  بسبب  للمسلمين  ودة 

أن فكرة أن املسلمين فقدوا كرامتهم بسبب اإلمبريالية   أرى ،  14. في بحثي السابق 13البريطانية

ألقت  قد   التي  األوروبية  الفاشية  أفكار  مع  املسلمين ودمجها  قبل اإلخوان  من  توجيهها  تم 

مظلومية  ية يعتمد على  و الهوية اإلسالمباللوم على "اليهود" في علل العالم. وهذا يعني أن بناء  

لن تكون اإلسالموية والهوية  فووجود "اليهود" كعدو، وأنه بدون معاداة السامية    ن سلميامل

 ية كما نعرفها اليوم موجودة. و اإلسالم

ذلك،   يمكن  فومع  ما  نحو  توجهات  ا  أيض  هناك  كانت  املسلم،  الشباب  منظمة  حالة  في 

والعنصرية  ةسالموياإل   ةيو وعتال"النزعة    ا تسميته واالضطهاد  الظلم  سبيل  15"ضد  على   .

 
12 W. J. Berridge, 2018, Islamism in the Modern World: A Historical 
Approach, p. 214. 
13 John Calvert, 2009, Sayyid Qutb and the Origins of Radical Islamism, 
pp. 81-82. 
14 Evin Ismail, “The Antisemitic Origins of Islamist Violence: A Study 
of the Muslim Brotherhood and the Islamic State”, Uppsala Universitet, 
2022. Available here.  
15.   Lorenzo Vidino, “The Rise of ‘Woke’ Islamism in the West”, 
Hudson Institute, 23 January 2022 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1650054/FULLTEXT01.pdf
https://www.hudson.org/research/17804-the-rise-of-woke-islamism-in-the-west
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  ، من قبل العنصريين   كمضطهدات    ،املثال، يمكن فهم التركيز فقط على النساء املسلمات

االتجاه.    كجزء   هذا  املرأة  و من  للمسلمين ضد  املعادية  املشاعر  أن  على  التأكيد  املهم  من 

فإن   ذلك،  ومع  هي مشكلة حقيقية.  املشكلةاملسلمة  على هذه  فقط  يتعلق    ،التركيز  فيما 

ه ملا يهم املرأة املسلمة. على سبيل املثال، يمكن فهم  يمكن فهمه على أنه تسييس مشو    ،باملرأة

ة أكثر من مجرد استنساخ  التمكين، واألدوار القيادية، والقضايا املماثلة على أنها أنشطة بناء  

 الضحية. دور 

 

 الحكم 

 نص الحكم النهائي ضد منظمة الشباب املسلم على ما يلي:  

أجرته   الذي  التحقيق  أن  اإلدارية  االستئناف  محكمة  السويدية  الوكالة  "ترى 

عدد   عن  يكشف  املدني  واملجتمع  املرتبطة    للشباب  والبيانات  اإلجراءات  من 

إلى   بقوة  تشير  التي  السابقين  املنتخبين  واملمثلين  األعضاء  منظمة  باملنظمات  أن 

املحكمة   غرار  وعلى  أنشطتها.  في  الديمقراطية  ثقافة  تحترم  ال  املسلم  الشباب 

منظمة   أن  بالتأكيد  يبين  التحقيق  أن  اإلدارية  االستئناف  محكمة  ترى  اإلدارية، 

الشباب املسلم قد تصرفت عندما نشأت هذه الحاالت. بيد أن محكمة االستئناف  

الت أسباب للتشكيك في مدى تناسب مواقف  اإلدارية ترى أنه توجد في بعض الحا

وإجراءات منظمة الشباب املسلم عند إثارة انتقادات جادة. ومن األمثلة على ذلك  

الحادث الذي وقع مع منظمة الشباب املسلم في يونشوبينج، حيث أطلقت املنظمة  

اجتماع مجلس   بروتوكول  وينص  السامية.  ملعاداة  أعطت مساحة  مجلة  العضو 

به منظمة الشباب املسلم على أن "]رئيس    تالذي استشهد  2010ي عام  اإلدارة ف

 لحل املشكلة". جاالجتماع[ سيتصل بمنظمة الشباب املسلم في يونشوبين

تكن  ووفق   لم  للمحكمة،  اتخذتها  تدابير  الا  املسلمالتي  الشباب  أوجه    منظمة  مع  متناسبة 

غير  يتبنون آراء  ين  حدثالقصور املثبتة. وتمثلت أوجه القصور، على سبيل املثال، في دعوة مت

 :  غير كاف    ، رأت املحكمة أنه تدبير  التراجع عن دعوتهم. ومع ذلك، وعلى الرغم من  ةديمقراطي



 

15 

ا.  كافي  ا  غير مناسب، على أساس عرض ي، تدبير    حدثمت التراجع عن دعوة  "قد يكون  

للنظر    ا هناك سبب  فإن  عندما يحدث هذا النوع من املواقف على أساس متكرر،  لكن  

املسألة   الحال    بشكل  إلى  هو  لتصريحات  اكون  تخاص عندما    بشكل  مختلف. هذا 

الحاالت   من  العديد  في  املتحدثين  إلى  املنسوبة  فيها  ات  موضوعتخص  املشكوك 

المتشابهة حول  املهينة  التصريحات  مثل  و ،  واليهود  ]املثليات  امليم    عمجتمنساء 

ومغايري الهوية الجنسانية[. على الرغم من أنه قد    ،ومزدوجي امليل الجنس ي   ،واملثليين 

نظر إليها على  أن املنظمة ال تدافع عن هذه اآلراء، فقد ي  تصديق  يكون من الصعب  

هذه األنواع  يدلون بمنهجية إذا تمت دعوة العديد من املحاضرين الذين مشكلة أنها 

ال وتكرار  مرار    ، اإلشكالية  تصريحات من  ينطبق  ا.  ا  نفسه  الش يء  إن  القول  ويمكن 

إلغاء   يتم  ال  ما  عندما  أن تصل  دعوة متحدث  بعد  معلومات متعلقة  للمنظمة  إال 

 للدعوة". ات  انتقادحدوث  امن مع تز يا ما بعدم مالءمة املحاضرين، األمر الذي غالب  

ا للمحكمة،   ا  أبد  دع  الشباب املسلم لم ت  منظمة ي أنه على الرغم من أن  فاملشكلة    تتمثل ووفق 

ااملتحدثين   في  مناسبين  متحدثين آخرين غير    تلذين انتقدوا مرة أخرى، فقد دعأنفسهم 

  الظروف املحيطة بالدعوات إلى يمكن نسب    هالحق. ومن ثم، خلصت املحكمة إلى أن  وقت  

 : الشباب املسلم  منظمة

 
 

أنه نظر  "إجماال ا لتصرفات املنظمات األعضاء واملمثلين،  ، ترى محكمة االستئناف 

 
 

عفضال الدعوة،    لى  إليهم  وجهت  الذين  أسباب  فإن  املحاضرين  إلى    اهناك  تدعو 

الديمقراطية في أنشطتها. والتدابير التي    ئمبادالتساؤل عما إذا كانت املنظمة تحترم 

املسلم اتخذتها   الشباب  ت  منظمة  املسؤوليةعفيها  ال     ، من 
 

ك ممثليها  ش  عما  عن  ف 

أن   ، السابقين وحقيقة  املدعوين.  واملتحدثين  األعضاء  بأعمال  ها  واملنظمات  تقوم 

املثال  ةتطرف املاإلسالموية    ضد  ،أخرى  التقييم. و ، ال تغي  على سبيل  بناء على  ر هذا 

جتمع املدني  شباب وامل لالوكالة السويدية ل، ترى محكمة االستئناف اإلدارية أن  هذا

بقد   القائل  الرأي  ترجيح  في  املسلم  أن  أسهمت  الشباب  تحترم  منظمة    ئ مبادلم 

 وحظر التمييز". ، بما في ذلك املساواة في أنشطتها الديمقراطية 

على   خلص بناء  أن    تذلك،  إلى  اإلدارية  االستئناف  قدمتها  محكمة  التي  منظمة  التبريرات 

املسلم   وأنها  الشباب  مقنعة،  تحترم  غير  شرط    مبادئلم  وهو  أنشطتها،  في  الديمقراطية 
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املنظمة إعادة    ه يتعين على املحكمة أن  ذكرت لى ذلك،  إضافة إللحصول على منحة الدولة.  

 .     في السابق عليها  تاملنح التي حصل

 

 املسلمين ضد اإلسالموية   فشل السياسة التي ينتهجها منتقدو 

  ، فيما يتعلق بسحب تمويل الدولة لهذه املنظمة التابعة لإلخوان املسلمين   ،السؤال الحاسم

ي    :هو ،  واملجتمع املدنيب  للوكالة السويدية للشباا  وفق    ؟ سابق  خذ القرار في وقت  تملاذا لم 

ىفإن أحد األسباب هو أنها قررت تشديد معايير الديمقراطية، ما   ا    أد  إلى فقدان منظمة  أيض 

 .   16تمويلها  "الشباب الديمقراطي السويدي"، ،يةو شبابية شعبأخرى 

التابعة لإلخوان املسلمين واسع االنتشار ومستمر  أخرى   من ناحية   املنظمات  ا  ، كان انتقاد 

قبل عدد  من    جاءأن هذا النقد قد    ةالحظينبغي مهنا،  و ألكثر من عقد من الزمان في السويد.  

وفي   األكاديميين،  من  املبعض  قليل  قبل  من  غير    ،واملدونين  حاورينألحيان  الرأي  وكتاب 

أنهالشعبويينو   األكاديميين  يبدو  الذين  لديهم    ،  األحيان كانت  بعض  معادية    في  أجندة 

ز  ما ينطوي على تحي    ،اغالب    ،وهذا يعني أن انتقادهم لجماعة اإلخوان املسلمين  للمسلمين.

   .ملنظمات واألفراد املختلفينافي وصف  مارس التعميم املفرط يسلمين أو ضد امل 

م يعرف أنه متورط  ل مالحظة أنه ليس كل فرد في منظمة الشباب املس  تجدرعلى سبيل املثال،  

املسلمين،   تابعة لإلخوان  منظمة  ا  في  نخبوية  نظر  بنية  لديها  املسلمين  اإلخوان  ألن جماعة 

وتحافظ على سرية أعضائها. وهذا يعني أن الشباب املسلمين الذين ال يعرفون أنهم    ،للغاية

ي ما  إسالميون،  بأنهم  ا  أحيان  تهمون  ي  إسالموية  منظمات  في    يشاركون 
اإلخوان    ز عز  نظرة 

 حرب مستمرة ضد اإلسالم. بوجود املسلمين العاملية 

أن  فلذلك،   املرجح  األجندة  تكون  من  للمسلمين    النطاق الواسعة  هذه  ت  ر  أخ  قد  املعادية 

السويدية الحكومية  الوكالة  املسلمين  بإمكان    هألن  ،استجابة  اإلخوان  تشير  أن  جماعة 

منتقدي إلى  للمسلمين  هابسهولة  معادون  أنهم  و   ،على  ثم  وتمييزيون،  أخذ ف  من  ينبغي    ال 

 على محمل الجد.    انتقاداتهم 

 
16 Olof Svensson, Susanna Hållbus, and Jonathan Jeppsson, “Muslimsk 
organisation blir av med statligt miljonstöd”, Aftonbladet, 19 December 
2016. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/PJxAR/muslimsk-organisation-blir-av-med-statligt-miljonstod
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العام، هناك مسألة   النقاش  انتقادات اإلسالموية والهجمات على  في  تتمثل  في  بين  الخلط 

ا  تفعل بالضبط ما يفعله اإلخوان املسلمون، وبالتالي تخدم أيض    املسلمين واإلسالم، بطريقة  

 يصبحون  هؤالء النقاد من خالل كون  )أي أجندة اإلخوان(  أجندتهم 
 
التهامات  لا سهلة أهداف

 اإلسالموفوبيا.ب

أسباب لفشل الروايات الشعبوية املعادية للمسلمين في التأثير على وبالتالي، هناك عدة  

 ية:  و صنع السياسات ضد الحركات اإلسالم

ر املسلمين  وينف    ،للعالم  ينيو الخلط بين اإلسالم واإلسالموية: يؤكد نظرة اإلسالم -1

 من مواجهة اإلسالموية.    

 السرديات الشعبوية    ذهه  نأ -2
 

ليس لديها خطة  إذ   من أشكال التطرف:  تمثل شكال

صالح  في  صب  ولكنها تستهدف املسلمين واإلسالم، وت  أوروبا،للتعايش املتسامح في  

 اإلخوان املسلمين.    يةسرد

د   -3 العلم: يفترض الشعبويون أن اآلراء تعادل "املعرفة"، ولكن عند    فوق   أيالر تسي 

معرفة علمية    تقديملضروري  يين، من او الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد اإلسالم

ا.  موضوعية، وهو أمر كان مفقود 

األصوات   -4 إلى  األوروبيين  السياسة  صناع  من  العديد  ينظر  ال  املصداقية:  قضية 

ض   الحركات  محاوالت كبح  املعادية للمسلمين على أنها ذات مصداقية، وبالتالي تقو 

 اإلسالمية. 

ا ما  ن اإلخوان املسلمين:  يمكسهم في تاملؤامرات حول القوة ت -5  غالب 
 
إلى اإلخوان    سندت

ماملسلمين   أكثر  كبيرة  عليهاقوة  الواقع    ما  ال  في  قوة  وهي  مؤامرات،  شكل  في 

املؤامرة حول    يمتلكونها، املثال،  امتالكها. على سبيل  مفاهيم  يستفيدون من  بل 

القيام أو قدرتهم على  بذلك. وفي    رغبة اإلخوان املسلمين في السيطرة على أوروبا 

ومع   ككل.  الحكومية  الوكاالت  بدعم  املسلمون  اإلخوان  يحظى  ال  السويد،  حالة 

الجماعة  "  وجه  ذلك، ربما كان لديهم شخص في الداخل كان له دور مهم في "تبييض

أثناء عمليات التفتيش أو األنشطة املماثلة، في حين أن املوظفين اآلخرين لم يكونوا  

على ذلك، تقيم جماعة اإلخوان املسلمين صداقات    على علم بحدوث ذلك. عالوة

 مع أفراد في السلطة.

يحب   كما  سويدية،  سذاجة  مسألة  بالضرورة  ليس  التمويل  فإن  وبالتالي، 

اإلخوان   جماعة  جانب  من  استراتيجي  بجهد  يتعلق  بل  يزعموا،  أن  الشعبويون 



 

18 

سري.    بشكل  صالحهم  في    صباملسلمين لتنمية العالقات واملواقف الرئيسة التي ت

املسلمين.   املسلمين ال تحظى بدعم غالبية  أن جماعة اإلخوان  واألهم من ذلك، 

يين ألنها يمكن أن تخلق نبوءة ذاتية  و اإلسالم  خدموبالتالي، يمكن للمؤامرات أن ت

للمناورة االعتقاد بأن لديهم قوة غير محدودة أداة صبح التحقق، حيث يمكن أن ي

، ما يؤدي في النهاية إلى  اريد زراعتهم لخدمتهتي تضد األفراد التستخدمها الجماعة  

 هذه النتيجة. 

،  منظمة الشباب املسلم في السنوات األخيرة التي سبقت القضايا املرفوعة ضدفومع ذلك، 

املسل  ظهرت  في ذلك  بما  أكثر دقة،  في  و مأصوات  العامة، وكانت مشكلة    وسائل اإلعالمن، 

لم ترغب في البداية في إدانة داعش  فمنظمة الشباب املسلم  أما    .داعش واضحةلتجنيد  ال

السويدية  ربما ساهم هذا في أن تصبح الوكالة  و بل "أدانت جميع أشكال العنف".    ،احصر  

 للشباب واملجتمع املدني  
 
 منظمة الشباب املسلم.  ا في تمويلأكثر تشكك

الحركات اإلسالمفعالوة على ذلك،   انتقاد  بالعنصرية  اعتر اال   هناك ميل لعدمية،  و عند  ف 

االفعلية   إقناع    رها.انك إل بل    ،ملسلمينالتي تمارس ضد  املعايير يعيق  هذا الخطاب املزدوج 

 األجيال الشابة بأن اإلسالموية ليست  
 

   حال
 

( 1 أفضل أو أكثر مصداقية. لسببين: )أو بديال

ال  أنه  و (  2)  .وغير مبالية باملسلمين  ،أوروبا عنصرية  بأن ية للعالم  و يؤكد النظرة اإلسالم  هأن

ن من التمييز، وبالتالي يضع هؤالء النقاد  الشباب املسلم في أوروبا الذين يعانو تفاعل مع  ي

    يين.و اإلسالم ضعيف مقابلعلى الفور في موقف 
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 الخالصة 

تعترف قط بأنها تتبنى أيديولوجية اإلخوان املسلمين، فإن    بما أن منظمة الشباب املسلم ال 

 املشكالت التي 
 
  راثت

 
أخرى، إلى   نسب إلى املسلمين واإلسالم. وهذا يؤدي، من بين أمور  حولها ت

تسبب في إلحاق الضرر  وهذا يللسامية بطبيعته في السويد.    تصوير اإلسالم على أنه معاد  

نقص األبحاث حول الفرق بين  ر الذي يفاقم هذا الضرر هو  كما أن األم  .باإلسالم واملسلمين

مثل  إجراء  ب  ضطلعلم يإذ  وأيديولوجية اإلخوان املسلمين في السويد.    ، اإلسالم واإلسالموية

بالفعلو البح  ههذ األكاديميين  ث  من  قليل  عدد   بدو .  سوى 
 

السويد  ال لدى  كان  ذلك،   من 

اإلسالم يدعمون  أوو باحثون  أو أولئك    يين،  الصمت،  يلتزمون  يو باحث  الذين  أن  م عز ن  ون 

   اإلسالموية واإلسالم متشابهان.

ها وتس يء  لقعلى الرغم من أن جماعة اإلخوان املسلمين تستغل اتهامات اإلسالموفوبيا وتخت

هذه  و   ،من الناحية املوضوعية، مشاعر معادية للمسلمينهناك بالفعل،    فإناستخدامها،  

  املشاعر  
 
رواية اإلخوان املسلمين من خالل تأكيد نظرتهم العاملية املبالغ فيها والتآمرية.  ي  تغذ

ا من قبل النشطاء املناهضين  ا أن رواية "الحرب ضد اإلسالم" مبنية جزئي  وهذا يعني ضمن  

نادر   الذين  أولئك  لإلسالم  السياسات على محمل الجد. وبالتالي، فإن  ما يأخذهم صانعو  ا 

وجه يضخمون  اإلسالمالذين  النظر  أيض  و ات  ينجحوا  لم  صانعي ية  مع  التواصل  في  ا 

  ية.و الوعي حول مشكلة الحركات اإلسالم   رفعفي سعيهم ل ،السياسات

أنها لم تحصل على إجابة حول ما كان   الشباب املسلم هو  كان االنتقاد األخير من منظمة 

به   القيام  ربما ليس    بشكل  بإمكانها  أن يفعلوا؟  بإمكانهم  املشكالت. ماذا كان  أفضل لعالج 

كلها   كانت  سقوطهم  إلى  ت  أد  التي  و"األخطاء"  أيديولوجيتهم،  في  تكمن  املشكلة  ألن  ا  كثير 

 لى السطح. عأيديولوجيتهم ظهور مرتبطة ب

ملسلمين،  أن املحكمة لم تقبل األدلة على أن منظمة الشباب املسلم تابعة لإلخوان اوفي حين  

في الدعوة املنهجية  لدى املنظمة تتجلى  فإن كلمات املحكمة نفسها تشير إلى أن هناك مشكلة  

موضوعات   يتناولون  مناسبين  غير  حول    ،مشتركة  ملتحدثين  مهينة  تصريحات  في  تتمثل 

 النساء واليهود وأفراد مجتمع امليم.  
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ا من املرجح أن يكون السبب وراء مهاجمة هؤالء املتحدثين للنساء واليهود وأفراد  ف،  وختام 

املسلمين.   اإلخوان  أيديولوجية  يعكس  خطابهم  أن  امليم  النفوذ  ومجتمع  مواجهة  في 

د  و   ،املبالغات املعادية للمسلمينيمكن القول إن  اإلسالموي في أوروبا،   عرفة  امل  على  أيالر تسي 

  لك . لذلهذ النفوذ  الناجع  تصديفي تأخير ال  اأسهمقد    ،يةعلمال
حالة وقف تمويل  لنا  ن  ، تبي 

  ، يةو لجماعات اإلسالمالتصدي لفي    يةعلمعرفة الاملاستخدام  منظمة الشباب املسلم أهمية  

ة للتحديات  بناء    حلول  بغية التوصل إلى  اإلسالموية    عنمن البحوث    مزيد  إجراء  والحاجة إلى  

   تواجهها أوروبا.التي 


