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 القانون هذا كان  املتحدة، الوالايت يف اجلديد واجلنسية اهلجرة قانون صدر ،1965 عام أكتوبر 3 يف
 هناك، سالميةاإل املنظمات طبيعة يف أكرب حتوالت   تبعه األمريكي، اجملتمع يف املسلمني اتريخ يف كبري  لتحول   بداية  

 ةللهجر  سابقة قوانني تفرضها كانت  اليت القيود   القانون هذا ىألغ فقد وتنوعها. وتعددها عملها، وجمال ودورها
 صارمة بنسب   ،اجلنسية واكتساب   اهلجرة   ديقي    كان  وكالمها ،1946 عام واثنيها ،1923 عام صدر هلاأو  

 دالعد إىل ونسبتهم تلك، وأ الدولة هذه من جلنسيتها احلاملني ،مريكيةاأل األرض   على املوجودين عدد   حيددها
 هلم املسموح نسبة فإن األمريكي؛ الشعب من ٪10 مثال ملانياأ من املواطنني عدد كان  فاذا كان،للس اإلمجايل
 نسبة مجيعها اإلسالمية الدول أن وحيث املهاجرين، من النسبة هذه تتعدى ال أمريكا إىل األملان من ابهلجرة

 أمريكا إىل اهلجرة فإن االمريكيني؛ السكان عدد ايلإمج من الصفر حد إىل تصل أبنائها من األمريكان املواطنني
 جرةاهل خالل من أو والثانية، األوىل الدرجتني أقارب من األسر مشل ل   خالل من سواء جنسيتها واكتساب

 مواطين على مغلق شبه الوضع كان  حيث وابكستان؛ اهلند آسيا: جنوب من اخصوص   مستحيلة كانت  العادية
 (1)الدولتني. هاتني
 ،وابكستان اهلند سلميم من الفاآل ئات  م تدفق ،1965 عام اجلديد اجلنسيةو  اهلجرة قانون صدور   ومع

 سنواي   أمريكا إىل املهاجرين نصف نم أكثر انك  املثال سبيل   فعلى يب،العر  العال نم وكذلك سيا،آ شرق وجنوب
 هناية ومع ٪،6 تتجاوز ال سياآ نم القادمني كل  سبةن بينما ابو أور  المش من أيتون ،اخلمسينيات فرتة يف

 إىل سيوينياآل نسبة   وارتفعت ،٪16 إىل األوربيني يناملهاجر  نسبة   تراجعت ،املاضي القرن من اتيالتسعين
31٪(2.) 

MSA  املسلمني الطالب مجعية أعضاء بدأ ،1968 عام واسعة بصورة وتطبيقه القانون هذا تفعيل وبعد
nAssociatio Students Muslim يف الدارسني تعد كانت  اليت 

 املشرق يف أوطاهنم إىل للعودة واملسلمني العرب من مريكيةاأل اجلامعات
 أعضاء   ليكونوا املأمولة الثروة على واحلصول دراساهتم، من االنتهاء بعد

 اإلقامة يف يفكرون أنفسهم األعضاء هؤالء بدأ اإلخوان، تنظيم يف فاعلني
 بعد اخصوص   املشرق، من وعوائلهم أسرهم امواستقد املتحدة، الوالايت
 أو واهلندسة، الطب يف جامعية درجات على منهم الكثري وحصول خترجهم
  واقتدار. جبدارة العمل سوق قتحاما يف وجناحهم العلوم، من العديد يف الدكتوراه درجات
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 جناح بعد املاضي القرن من تالسبعينيا يف أمريكا يف واالجتماعي السياسي املناخ تغري ذلك على عشج   وقد
 املشرق دول يف األوضاع كانت  الوقت نفس ويف العامة، واحلرايت والشباب، واملرأة، املدنية، احلقوق حركات

 إىل الطالب من املغرتبني دفعت ،اوسياسي   ،اواجتماعي   ،اقتصاداي   ؛السوء من درجة إىل وصلت قد اإلسالمي
 (.3)األمريكي احللم وحتقيق االستقرار يف جداي   التفكريو  الوطن، إىل العودة حلم عن التخلي

 

 
 

 رعاية   من اجلامعية، الدراسة ترك بعد قياداهتا أنشأهتا واليت عنها، املنبثقة واملنظمات   MSA دور   لحتو   هنا
 بكوادر سالمياإل واجملتمع اإلخوان، تنظيم لريفدوا املشرق يف أوطاهنم إىل للعودة وإعدادهم املغرتبني، من جمموعة
 لحتو   الدولة، وإدارة السلطة، إىل الوصول يف السياسية اجلماعات هذه حلم حتقيق يف تسهم ،اعاملي   أتهيال   مؤهلة

 عقيدة على احلفاظ على وقادر ومنظم، متماسك، املتحدة، الوالايت يف إسالمي جمتمع   أتسيس   إىل MSA دور  
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 اإلسالم لقبول األمريكي اجملتمع يف التأثري الوقت نفس ويف ،بعدهم من وأبنائهم أعضائه، وأخالق وثقافة
 اخصوص   اإلسالمية ثقافتهم على واحلفاظ دينهم، شعائر ممارسة يف وحقهم بوجودهم، واالعرتاف واملسلمني،

 ية،األمريك واإلدارة األمريكية، النخبة يف للتأثري السعي إىل الدور هذا توسع مث وغريها، واللحية احلجاب مظاهر
 اجلماعة أو فلسطني، قضية مثل ؛العريب العال يف اإلخوان مجاعة هبا هتتم اليت القضااي ملناصرة الكوجنرس ورجال

 كشمري.  قضية مثل ،الباكستان يف اإلسالمية
 املنظمات وقادوا أسسوا الذين الباكستانية اإلسالمية واجلماعة اإلخوان لتنظيم املنتمني الشباب أن نالحظ وهنا
 الواقع لتطور اطبق   نشاطاهم يف وتوسعوا عملهم، او طور  قد قرن، نصف يقارب ملا الشمالية أمريكا يف سالميةاإل

 على لرتكز الثانية جاءت مث الطاليب، العمل أوهلا كان  مراحل: بثالث ذلك عرب مروا وقد واألهداف، واحلاجات
 أمريكا يف أهدافهم ختدم اليت السياسية ملنظماتا أتسيس إىل انتقلوا اوأخري   واملهنية، االجتماعية املنظمات
 يف السياسية مجاعاهتم أهداف خلدمة مريكيةاأل السياسية القوة توظيف يف أهدافهم كذلك  وختدم الشمالية،

 الشرق. يف السابقة أوطاهنم
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 املتحدة الوالايت يف اإلسالمية املنظمات ألهم املؤسسي التطور حول عامة نبذة
 

 MSA قيادات هاء  ورا وقف دةجدي منظمات   نشأت املتوسعةو  املتجددة األهداف هذه لتحقيق  
 وأساتذة وعلماء ومهندسني أطباءك  األمريكي؛ اجملتمع يف متميزة واقعم تلونحي ارواص لذينا ن؛و السابق

 ظمات:املن هذه ومن اخل، جامعات...
 

 االجتماعية املنظمات أوال:

 
 وهذا الشمالية، أمريكا يف املسلمني خلدمة وثقافية اجتماعية أهداف لتحقيق ابألساس ترمي اليت املنظمات وهي

 االجتماعي الدور جبانب اثنوية األدوار هذه كل  ولكن وغريها، ،وثقافية سياسية أبدوار   تقوم ال أهنا يعين ال
 أساسية. وليست
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  .americA North of ocietyS Islamic (ISNA) الشمالية ألمريكا ةاإلسالمي اجلمعية -1
 ،MSA املسلمني الطلبة مجعية قيادات قبل من املنظمة هذه نشئتأ  

 فرضته ،الطلبة جلمعية طبيعي تطور وهي ،1982 عام إندايان والية يف
 من واالنتقال والعائالت، سراأل واستقدام واالستقرار اهلجرة ظروف

 نشاطات لنقل كغطاء    جاءت فقد اهلجرة. وضعية إىل االغرتاب حالة
 (.4)اجلامعة خارج املسلمني الطلبة يةمجع

 والدور الفكرة حيث من اامتداد   املنظمة هذه متثل ،اثنية انحية   ومن
 ؛الزمن مع تالشيها إىل أدى هلا بديال   كانت  الوقت نفس ويف ،1953 أنشئت اليت اإلسالمية املنظمات لفيدرالية

 املنتمني مؤسسيها وأفكار توجهات متثل الشمالية أمريكا يف اإلسالمي اجملتمع لتنظيم خمتلفة برؤية   جاءت ألهنا
 (.5)ابكستان يف اإلسالمية واجلماعة العريب، العال يف اإلخوان لتنظيم

 صلتهم وتوثيق املسلمني تعليم إىل ترمي فهي ابألساس، واجتماعية دينية قضااي حول ISNA أهداف تتمحور
 واألجيال األسر بني روابط خبلق يتعلق اجتماعي بدور   تقوم لككذ  متقدم، غريب جمتمع يف وعقيدهتم بدينهم،

 حيث ،اسياسي   ادور   لنفسها طورت أيض ا ولكنها اجلالية، أبناء بني والزواج للتعارف فرصة السنوية مؤمتراهتا ومتثل
 ومذاهبهم، موأعراقه السابقة، أوطاهنم عن النظر بغض   الشمالية أمريكا يف املسلمني جتمع رابطة خلق على حترص
 أنشأت وقد األمريكي، اجملتمع يف حقيقي سياسي وزن هلم يكون أن من متكنهم بينهم وحدة حالة خللق وذلك

ISNA انحية، من للمسلمني موحدة دينية مرجعية خللق الشمالية ألمريكا الفقهي اجمللس ذلك أجل من 
 أحداث بعد اإلرهاب ضد فتاوى اجملمع اهذ أصدر وقد اإلسالم، عن يعرب الذي الواحد الصوت فكرة ولرتسيخ
 (6).2001 سبتمرب

 سبتمرب أحداث حىت املسلمني الطلبة مجعية يف ترسخت اليت اإلخوان تنظيم ديولوجيةأي حتمل ISNA ظلت
Islamic  «اإلسالمية اقفاآل» الشهرية جملتها غالف محل 1999 لعام بريلأمارس/ عدد ففي ،2001

Horizons عام يف كذلك  العدد، حمور وفكره هشخص وكان البنا، حسن إلخوانا تنظيم مؤسس صورة 
 قيادات واستمرت ،(7)«الطريق يف معال» قطب سيد لكتاب ترمجة املنظمة هبذه ملحقة مطبعة نشرت 1990

ISNA اإلسالمية اجلماعة اسم حيمل الذي الباكستاين لفرعه أو العريب، العال يف اإلخوان لتنظيم إما املنتمية 
 أن إىل اإلسالمي املشرق يف اجلماعتني هلاتني ،وسياسيا يديولوجياأ ،اتبعة   املنظمة   هذه تكون أن على صةحري

 تطورها. يف الكبري التحول بدأ بعدها سبتمرب، 11 أحدث وقعت
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 من أبيض أمريكي نسانإ وأول ة،سيد أولك  ،Mattson Ingrid اتسونم إجنريد الدكتورة انتخاب   كان  وقد
 اتسونم فالدكتورة املنظمة، ذهه طورت يف جوهرية ل  حتو  نقطة   ،2006 عام يف ISNA لقيادة جريناملها غري

 يف التحرر مةق يف وكانت التاريخ،و  الفقه وضوعم يف ،1999 عام يكاغوش جامعة من لدكتوراها على حصلت
 يف الشرع قاصدمل حنيازهما من أكثر جملتمعا لقوى حنازواا الفقهاء أن إىل خلصت يثح اإلسالمي؛ للفقه نقدها

 الرقيق. موضوع
 امنوذج   متثل ارتص حبيث شيدة،ر  عقلية أرضية   لىع اإلسالم واعتنقت   كاثوليكية،  تكان  ماتسون الدكتورة
 أكثر من ديع الذي إسبوزيتو ونج الشهري لكاثوليكيا ألستاذا ؤالس لىع جييب أن استطاع الذي للمسلم

 يقول بعده لباحثنيا نم العديد ردده ،اشكالي  إ سؤاال   طرح الذيو  لغربية،ا كادمييااأل يف إلخوانا لتنظيم املناصرين
  (8)؟"إسالمية غري ضأر  يف سالميةإ حياة احيي أن املسلم يستطيع هل"

 لقد (9)نياملسلم غري ألمريكينيا الدارسني من العديد رىي هكذا اتسون،م إجنريد خصيةش يف إلجابةا كانت
 اجملتمع يف اخنراطها وأ هبا، هتتم اليت ملوضوعاتا حيث نم واءس بلها؛ق ريهاغ اتسونم دةقيا بعد ISNA صارت

 .(10)الكربى شكالياتهإ مع وتعاملها األمريكي،
 
  .caAmeri North fo Circle slamicI (ICNA) الشمالية ألمريكا اإلسالمية الدائرة -2 

 ،MSA املسلمني بةالطل مجعية منتجات من واحدة   ،كذلك  ،املنظمة وهذه
 داخل من ،ابكستان يف اإلسالمية اجلماعة حلزب   املنتمية اجملموعة   أنشأهتا فقد

 من مصغرة نسخة   أصبحت أن إىل تطورت مث ،1971 سنة يف الطلبة مجعية
ISNA، إىل األقرب النسخة ولكنها ،(11)والفعاليات األدوار بنفس تقوم 

 التيارات مجيع على نفتحةامل ISNA من العكس على السلفي، املنهج
 فتعلن ICNA أما والعصرنة، احلداثة من أكرب بدرجة   تتسم واليت اإلسالمية،

 القرآن، تعليم حلقات خالل من ذلك وحتقق الصاحل، السلف منهج على الدين إقامة   إىل ابألساس ترمي أهنا
 يف كبرية  تطورات   ،بعدها وما ،اتالتسعيني مرحلة شهدت وقد .(12)النساء من تتكون اليت ألسراب االهتمامو 

 ودعوة خطاب كلغة  األوردية اللغة عن وختلت الباكستانية، اإلسالمية ابجلماعة ارتباطها تراخى فقد املنظمة،
 .اإلجنليزية وابللغة للجميع مفتوحة مؤمتراهتا وأصبحت ومؤمترات، وحوار
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 AS)(M ocietyS American Muslim ةاألمريكي ةاإلسالمي اجلمعية-3
 اإلخوان لتنظيم املنتمني العرب املهاجرين من جمموعة   أنشأت 1992 عام يف

 ا،واحد   اشيئ   االثنان صار حبيث ،ICNA امتام   تشبه اليت املنظمة، هذه
 السنوي املؤمتر يكون فمرة مشرتكة، بصورة   السنوية مؤمتراهتما يعقدان

MAS-ICNA، وأخرى ICNA-MAS، املنظمتني أي لتحديد   فقط 
  املناسبة. صاحبة هي
 عن التعليم نظام   تعتمد مفتوحة جامعة   2000 عام املنظمة هذه أنشأت وقد
 أول وكان University American Islamic، (13) األمريكية اإلسالمية اجلامعة عليها أطلقت ،بعد

 يف املبالغة يف تغرقان تنياملنظم هاتني أن واحلقيقة املصري. اإلخواين القيادي سلطان، صالح الدكتور هلا رئيس
 "جيتو" إىل املسلمني حتويل يف تسهم بصورة   الشرق عن املنقولة االجتماعية التقاليد على واحلفاظ العقائدي، البعد
 األمريكي. اجملتمع عن منعزل

 
Muslim Universal heT األمريكية العاملي املسلم مجعية -4

(UMAA) America of Association، االثين للشيعة منظمة وهي 
 الشيعية النسخة متثلو  ،2002 عام أتسست ،املتحدة الوالايت يف ،عشرية

  .MASو ،ICNA ملنظميت
 

 السياسية املنظمات ا:اثني  
 أو أمريكا، يف املسلمة األقلية خلدمة سواء سياسي بدور للقيام ابألساس   نشئتأ   املنظمات من جمموعة   وهي

 السياسية املنظمات هذه خلفيات يف البحث   من تبني   وقد ،امع   ثننياال أو الشرق يف متثلها اليت اجلماعات خلدمة
 وابلتحديد سيا،آ وجنوب العريب العال يف ،اإلسالمية السياسية ابحلركات وثيقة عالقة منها خلمسة   أن الست
 األمريكي، ابلداخل علقتت أهداف بني عملها يف ختلط وأهنا الباكستانية، اإلسالمية واجلماعة ،اإلخوان تنظيم

 املشرق: يف األم اجلماعات تريده ملا طبقا اخلارجية السياسة يف التأثري إىل ترمي وأخرى
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 ouncilC Affairs ublicP Muslim (MPAC) العامة للشؤون اإلسالمي اجمللس -1
 قيادات أكثر يديره كان  ذيال كاليفورنيا،  جلنوب اإلسالمي املركز قيادات بواسطة 1988 عام اجمللس هذا أنشئ 

 ،حتحوت حسان الدكتور وهو ،وذكاء وحنكة ثقافة األمريكيني املسلمني
 من أوقف الذي األلفي الدكتور وزميلهم ،حتحوت ماهر الدكتور وأخوه

 بوأ خالد الدكتور يشغله الذي الكرسي إلنشاء بعد فيما اخلاص ماله
 ،خالهلا من ،ستطيعي وسيلة ليكون اجمللس هذا إطالق مت وقد الفضل،

 .(14)األمريكية والثقافية السياسية احلياة إثراء املسلمون
 فقد الشرق، يف اإلسالمية السياسية اجلماعات عن وفكراي   اتنظيمي   املستقل الوحيد النموذج اجمللس   هذا ميثلو 

 وبني أمريكا يف املسلمني جمتمعات بني اجسور   يبين وأن األمريكية، ياسيةالس احلياة يف املسلمني يدمج أن حاول
 للمنظمات الدراسني عند إليه وينظر األهداف، هذه لتحقيق الفعاليات من العديد ونظم دولتهم، مؤسسات
 النجاح حيقق ل لألسف ولكن األمريكية، الليربالية القيم تتبىن إسالمية ملنظمة منوذج أنه على األمريكية اإلسالمية

 والفعاليات املنظمات معظم على الشرق يف سالميةاإل ابجلماعات املرتبطة يةالسياس احلزبية هليمنة املتوقع
  (15)كاأمري يف اإلسالمية
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  Council uslimM American (AMC) األمريكي اإلسالمي اجمللس -2
 عملية ةواجه يف وكان املسلمني، الطلبة جلمعية األوىل القيادات بعض بواسطة   1990 يف اجمللس هذا أتسس 

 العال يف األمريكية اخلارجية وزارة خلدمة ابرز بدور   قام الذي األصل اإلرتريي العمودي الرمحن عبد السيد سيسالتأ
 هتما مث 2001 سبتمرب أحداث بعد العريب

 السابق اللييب الرئيس مع ابلتآمر ذلك بعد
 اململكة عهد ويل الغتيال القذايف معمر
 اليوم. حىت السجن يف يزل ول ،العزيز عبد بن هللا عبد امللك ،حينذاك ،السعودية العربية

 لدكتورا مثل ؛اخللفيات يعمج من ،املتحدة الوالايت يف املسلمة لعقولا أهم استقطاب   يف جمللسا هذا جنح وقد
 عمل الذي املسلم ألمريكيا كرين  وبرتر  والدكتور اجلنسية، ألمريكيا األصل لكيينا السياسة الع زروعيم علي

 ابجمللس عصفت أن لعموديا آتمر فضيحة آاثر نم كان  قدو  نيكسون؛ سبقاأل ألمريكيا للرئيس امستشار  
  (16)0092 دوره وانتهى األمريكي، اإلسالمي

 وقد ألمريكيني،ا سلمنيامل لدى لسياسيا النشاط يف اطواالخنر  السياسي، عيالو  زايدة إىل اجمللس هذا يهدفو 
 اإلسالمي اجمللس استطاع مرة ألولف األمريكية، لسياسيةا لساحةا يف سلمنيامل جمتمع إبراز يف مشهودا   اجناح   جنح

 يف وهاج" "سراج األمريكي ألفريقيا الداعية ألقاه سالمياإ دعاء لنوابا لسجم فتتاحا دولج يضمن أن األمريكي
  .(17)لفطرا بعيد لالحتفال ملسلمنيا يدعو بيضاأل لبيتا بدأ 1996 عام ومنذ ،1992و ،1991 عامي

 
  Alliance uslimM American (AMA) األمريكي اإلسالمي التحالف -3

 املسلمني حتريك إىل يهدف مؤسسه وكان ،1994 عام كاليفورنيا  مشال يف سعيد أغا مسها ابكستاين أستاذ   أسسه

 ،2004و 0200 عامي انتخاابت يف املناسب الثقل تعطيهم بفعالية للمشاركة وتنشيطهم املتحدة الوالايت يف
 والتزوير والنصب املايل االحتيال بتهمه سجنه مت املؤسس نأل ولكن

 اجمللس هذا حلق فقد األمريكية؛ اجلنسية على احلصول أوراق يف
 (.18)كان  خرب يف وأصبح ،بسابقه
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Relations Islamic-American on Council األمريكية اإلسالمية العالقات جملس -4
)CAIR( 
 ضغط كجماعة  العاصمة واشنطن منطقة يف 1994 يف أنشئ 

 عن وللدفاع األمريكية، العاصمة يف القرار صنع عملية على للتأثري
 وقد ضدهم، العنصرية جرائم وملواجهة والعرب، املسلمني حقوق
 يف املسلمة األقلية قضااي عن الدفاع يف امتميز   ادور   اجمللس هذا لعب

 والكراهية العنصرية جرائم مواجهة يف وفعالية اوأتثري   انشاط   السياسية ميةاإلسال نظماتامل أكثر من وكان أمريكا،
 CAIR منظمة وأصبحت منهم، الشباب خصوص ا املسلمني بني اشعبي   ادعم   له حشد مما واملسلمني، لإلسالم

 املتعصبني من اعتداء أو عادلة، غري معاملة يواجهون الذين املسلمني قضااي تبين على احرص   املنظمات أكثر من
 .(19)األمريكيني

 الداخلي الرصيد هذا استخدام مت فقد ،اإلخوان لتنظيم اجمللس هذا قيادة يف الفاعلة العناصر بعض النتماء اونظر  
 والدفاع العريب، املشرق يف اإلخوان تنظيم لدعم املتحدة الوالايت يف املسلم اجملتمع لدى اجملتمعية الشرعية من

 اإلخوان، تنظيم ملصلحة العريب العال يف اخلارجية السياسة على للتأثري الضغط مجاعة دور سةممار  وحماولة عنه،
 وحتمل وجهني، ذات منظمة   وجعله امزدوج   ادور   األمريكية اإلسالمية العالقات جمللس أعطى الذي وهذا

 اإلسالموفوبيا، مظاهر كل  أمام هلم صد   حائط ومتثل ،املسلمني عن تدافع األمريكي الداخل يف فهي أجندتني،
 األمريكي الداخل يف هم من أن واحلقيقة وصرامة، قوة بكل اإلخوان أجندة حتمل إخوانية منظمة هي اخلارج ويف
 هلذه اإلجيايب الدور عن اكثري    يعلمون ال اخلارج يف هم ومن ،CAIR ملنظمة اخلارجي الوجه يعرفون ال قد

 املنظمة.
 الشابة األجيال أن واحلقيقة هتا،اقياد يف اإلخوان عناصر بعض   ظل   ما االزدواجية ههذ تعاين املنظمة هذه وستظل
 هذه من اجد   اقريب   تتخلص سوف ،والثالث لثاينا اجليلني من األمريكيني املسلمني من CAIR ملنظمة املنتمية

 مربرة غري عداءات وخلق العربية الدول مع التصادم من وتتخلص الداخلية، النجاحات على وحتافظ االزدواجية،
 امدير   أمريكي ودييه بتعيني اأخري   فقامت األمريكي اجملتمع يف االندماج خطوات املنظمة هذه بدأت وقد معها.
 .(20)الرئيسية أفرعها ألحد تنفيذاي  
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Political Muslim American األمريكيني للمسلمني السياسي التنسيق جملس -5
)(AMPCC Council Coordination 

 مبجالس اءاقتد أتسيسه مت قدو  اإلسالمية، لسياسيةا ملنظماتا نم موعةجم نيب للتنسيق 1998 عام أنشئ
 اجمللسو  األمريكي، إلسالميا لتحالفا من: كل    جمللسا هذا حتت ينضويو  اليهودية، ملنظماتا بني التنسيق

 .(12)األمريكية اإلسالمية اتالعالق سلجم اوأخري   العامة، لعالقاتل اإلسالمي اجمللسو  األمريكي، اإلسالمي
 
 eforc Task Muslim American (AMT) األمريكيني املسلمني عمل جمموعة -6
 اإلسالمية املنظمات بني للتنسيق كمجلس  2004 عام أتسيسها مت

 وهذا اإلخوان، تنظيم مع التعاطف أو االرتباط، أو اخللفية، ذات
 املنضوية املنظمات بني التنسيق يف مهمته تنحصر ،سابقه مثل ،اجمللس

  .(22)حتته
 
 

 يزيد ما مدى على هبا تمر   اليت الرحلة مسارات تظهر أمريكا يف اإلسالمية للمنظمات اخلريطة هذه خالل من
 على املسلمة اجلاليات تركيبة وحتوالت الواقع، تغريات فرضتها وتطورات مبراحل خالهلا مرت القرن، نصف على

 الشمال أقصى يف األلبان املسلمون بناه ،واحد مسجد   إال 1915 عام لديها يكن ل اليت األمريكية، األرض
 بدأت كذلك  (23)مساجد 2106 هناك كان  2011 عام يف الزمان من قرن وبعد املتحدة، للوالايت الشرقي

 بطيف وانتهت ،الباكستان يف اإلسالمية واجلماعة اإلخوان لتنظيم منتمية واحدة مبنظمة املؤسسي العمل فكرة
 ابلواقع االنشغال من مزيد إىل هبا انتهت منها، واحدة كل  داخل كربى  حتوالت شهدت املنظمات من واسع

 االبتعاد من ومزيد والربمجاتية، الواقعية من ومزيد واإلسالمي، العريب املشرق مهوم عن االبتعاد من ومزيد األمريكي،
 على ولدت جديدة أجيال وظهور ومشاكله، الشرق إشكاليات لكل نياحلامل املهاجرين املؤسسني أيديولوجية عن

 واالنشغال. العناء يستحق مكان خميلتها يف للشرق وليس ،األمريكية األرض
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 السياسية وانعكاساهتا اهلوية يف التحوالت
 

 واحدة الروسية املاتريوشكا مثل توالدت وكيف أمريكا، يف اإلسالمية للمنظمات املؤسسي التطور حتليل مت أن بعد
 اليت والسياسية االجتماعية ىوالقو  مؤسسيها، وأهداف واحتياجات الواقع، لظروف استجابة األخرى؛ رحم من

 املنظمات يف الداخلية التحوالت على اجلزء هذا يف الرتكيز يتم فسوف ا،وجمتمعي   امتويلي   اندهموتس خلفهم، تقف
 اجلزء ركز أخرى بعبارة املؤسسات، هذه لتطور اخارجي   حتليال   كان  قالساب اجلزء نأل وذلك األمريكية؛ اإلسالمية

 اترخيية حلظات ثالث أمام أنفسنا جند وهنا "اجلوانية"، بعاداأل يتناول اجلزء وهذا "الربانية" األبعاد على السابق
 أحدثت كربى  حتدايت فرضت مث ومن ،(24)األمريكي اجملتمع اهتمام مركز يف واملسلمني اإلسالم جعلت فارقة

 هي: الفارقة الكربى اللحظات هذه املنظمات، هذه عمل وطريقة وأهداف وهيكل بنية يف أساسية حتوالت  
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 يف الصحوة كةحر  صعود مثل ؛العربية املنطقة يف حتوالت من تبعها وما ،1979 عام اإليرانية الثورة .1
 اإلسالمية للمؤسسات خروج نم صاحبها وما السعودية، العربية اململكة اخصوص   اخلليج منطقة

 يف واألثرايء التجار من السخية املالية التدفقات إىل بداية أدى بدوره وهذا الغرب، يف للعمل السعودية
 بدوره وهذا األمريكية، املتحدة الوالايت اخصوص   الغرب يف اإلسالمية نظماتامل إىل العريب اخلليج دول
 السخاء ظاهرة الستغالل اإلسالمية السياسية للحركات نتمنيامل االنتهازيني طموحات اشتعال إىل أدى

 ذلك على اس  وأتسي اخل، ...جديدة إسالمية ومراكز جديدة، منظمات إنشاء على احلرص مث ومن املايل،
 لحتو   ،موجزة بعبارة   ...جيمعون ما مخس على ألنفسهم حيصلون التربعات جلمع متفرغون هناك أصبح
 يف الناشطني من للعديد والربح والتجارة والسياسة الدعوة بني ما خليط   إىل لغربا يف اإلسالمي العمل  
 وغريمها. ،الباكستانية اإلسالمية واجلماعة ،اإلخوان تنظيم
 يف ابإلسالم االهتمام زايدة األمريكيني الرهائن وأزمة اإليرانية الثورة آاثر من كان  اآلخر، اجلانب   وعلى

 ومراكز اجلامعات يف انقاش   أشعلت "للتوبة" أمريكا اخلميين دعوة أن نعرف أن ويكفي املتحدة، الوالايت
 املنظمات يف ودخلوا البيض، من كثريون  اإلسالم   اعتنق هنا ومن ابلتوبة! املقصود حول البحوث

of Nation the  اإلسالم أمة مؤسس وفاة بعد السود من الكثريون وحتول األمريكية، اإلسالمية
Islam، البعيدة عقيدهتم عن وختلوا السين، اإلسالم إىل حممد" الدين "وارث ابنه يد على حممد" جا"ألي 

 تنظيم أعضاء   عليها يسيطر كان  اليت املنظمات تلك يف أعضاء كذلك  صاروا مث ومن ذلك، عن
 الباكستانية. اإلسالمية واجلماعة ،اإلخوان

 اتدرجيي   ودفعها واسرتاتيجياهتا، أهدافها ويف املنظمات، هذه بنية يف جوهراي اتغيري   أحدث ذلك كل
 األمريكي اجملتمع بقضااي واالنشغال للخارج، الكاملة التبعية حساب على األمريكي ابلداخل لالهتمام  

 هنجها على االستمرار يف صعوبة تواجه املنظمات هذه قيادة مسألة وصارت الشرق، قضااي حساب على
 العرقي والتعدد والتنوع الدميقراطية من بقدر   القبول دون ذاهتا؛ قيادةال يف االستمرار حىت أو القدمي،
 املنظمات. هلذه املؤسسية البنية داخل
 هي: ثالثة ملكوانت جذب   مركز   إىل ،اتدرجيي   ،تتحول أمريكا يف اإلسالمية املنظمات   بدأت   ،هنا ومن

 املطلقة التبعية إضعاف إىل ىأد   دورهب وهذا سيا،آ جنوب من واملسلمون األفارقة، واملسلمون العرب،
 الباكستانية. اإلسالمية اجلماعة أو اإلخوان، تنظيم سواء الشرق يف األم للجماعات
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 التارخيية اللحظة   هذه تل  مث    فقد ، 199 الثانية اخلليج حرب من تبعه وما للكويت العراق احتالل .2
 االقتصادية، املصاحل مع السياسية املواقف ادمتتص فقد أمريكا، يف اإلسالمية ابملنظمات   عصف زلزاال  

 مع ارتبك فقد متثله، اليت املنظمات ويف ،هناك املسلم اجملتمع يف اجد   حادة انقسامات ثحتد مرة وألول
 نفس ويف للكويت، العراق احتالل اإلخوان تنظيم   رفض فقد والتحرير، الغزو من اإلخوان موقف ارتباك
 ابالنتماءات تلو ن اإلخوان تنظيم من املوقف وهذا ويت،الك لتحرير غربية وىبق االستعانة   رفض الوقت

 وهكذا. ...مصر يف والعكس هتم،القياد جماملة   للعراق ميال   أكثر كانوا  وفلسطني األردن فإخوان الوطنية،
 امعات،اجل يف اخصوص   امع   اجلماعة يصلون يعودوا ول قواهم، وتشتت أمريكا، يف املسلمون انقسم هنا

 وكان العراق، مع وقفوا ملن وأخرى التحرير، وعملية الكويت انصروا ملن مجعة صالة هناك كانت  حيث
 اهتم،منظم وعلى أمريكا يف املسلمني وحدة على ومشاكله ابلشرق االرتباط خلطورة إدراك بداية هذا

 أنه كذلك،  والبيض ألفارقةا األمريكيني املسلمني ومن الثاين، اجليل من اخصوص   األصوات ترتفع وبدأت
 وقيادات السابقة ألوطاهنم اتبعني وليسوا ،أمريكيني مواطنني األمريكيون املسلمون يكون أن جيب

 هناك. الدينية مجاعاهتم
 اجملتمعية أجندهتا وعلى قياداهتا، وعلى مريكية،األ اإلسالمية املنظمات توجهات على هذا انعكس وقد

 وذلك العريب، املشرق من أتيت كانت  للتمويل متعددة مصادر منها الكثري فقدت انحية فمن والسياسية،
 الشعور ساد اثنية انحية ومن اخلليجي، التعاون جملس دول يف التربع يف سخاء   اجملتمعات أكثر لفقداهنا
 عاطفية؛ سياسية مواقف تتخذ ألهنا ؛آسيا وجنوب العريب العال يف اإلسالمية للجماعات التبعية خبطورة

 بكثري أكثر   الواقعية   خسائرها وتكون تريد، ما عكس   على األمر وينتهي دقيقة، حساابت على تعتمد ال
 أن األمريكية األصول وذو  واملسلمون الشابة، األجيال   أدركت   اثلثة انحية   ومن املتومهة، مكاسبها من

 الوالايت ومواقف مصاحل ضد للتحرك تقودهم ،الشرق يف سياسية حلركات   التابعة   املنظمات   هذه
 ،األمريكية اإلسالمية املنظمات يف وامتداداهتا ،الشرق يف اجلماعات تلك كل     موقف   كان  فقد املتحدة،

 القومية. مصاحلها لتحقيق الثانية اخلليج حرب يف تدخلت اليت املتحدة الوالايت ضد  
 أوائل منذ التنظيم كرةف احبةص- األمريكية اإلسالمية للمنظمات التقليدية القيادات   بدأت هنا

 اجملال فتح من بد ال أنه تدرك وبدأت املنظمات، من الشبكة تلك كل  بقيادة تفردها تفقد -الستينيات
 األصول ذوي املسلمني من أو املسلمني، املهاجرين من والثالث الثاين اجليل أبناء من شابة؛ قيادات أمام

 يف التوطني حنو طريقها تشق املنظمات هذه بدأت وهنا ،السواء على واألفارقة البيض من األمريكية
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 مبعىن أمريكي مدين جمتمع منظمات إىل املهاجرين، خلدمة منظمات   من وتتحول املتحدة، الوالايت
 السابق. السياق يف تناوهلا مت اليت السياسية املنظمات ظهور بدأ وهنا وضيق، حمدود

 
 املنظمات تطور يف فارقة اترخيية حلظة العبثية ةالكارث هذه مثلت فقد ،2001 سبتمرب أحداث .3

 األحداث هذه نتائج جاءت فقد قبلها، عما جذراي   اف  خمتل بعدها ما جتعل بصورة أمريكا؛ يف اإلسالمية
 بعضها ظل   وإن العلن، يف املختلفة وجلماعاته للشرق، االنتماء من التربؤ إىل املنظمات تلك كل  لتدفع
 أن االمريكية األرض على اإلسالمية املنظمات مجيع حرصت فقد واخلفاء، السر يف األم اجلماعات يتبع
 إىل تنتمي وأهنا الشرق، يف العنيفة اجلماعات تلك عن تعرب ال وأهنا وطنية، أمريكية منظمات أهنا تؤكد

 اخل. ...والغلو والتطرف العنف عن البعيد ،الصحيح الوسطي اإلسالم
 الوالايت مصاحل على حترص أمريكية وطنية أهنا على التأكيد على املنظمات هذه حرصت كذلك

 انتماء أي وليس األمريكي، االنتماء هو هلا ابلنسبة األكرب االنتماء وأن حتقيقها، على وتعمل املتحدة،
 بعده. أو قبله آخر

 املتحدة الوالايت ألن التنظيم هلذا تبعيتهم على حمافظني ظلوا اإلخوان لتنظيم املنتمني أن واحلقيقة
 الصوفية؛ ماعاتاجل وكذلك املسلمني، اإلخوان تنظيم تبنت ،2001 سبتمرب أحداث بعد ،األمريكية
 وزير كيسنجر  هنري السرتاتيجية ااتباع   وذلك العنيف، الديين التطرف مواجهة يف هلا انصري   واعتربهتما
 الشيوعي من أمريكا تخليصل اجليد الشيوعي استخدام نظرية مقد   الذي األسبق األمريكي اخلارجية
 املسلم وكان الرديء، املسلم من ليخلصها اجليد املسلم توظيف األمريكية اإلدارة أرادت مث ومن الرديء،

 -يةؤ الر  هلذه طبقا - اإلخوان وأن مساملة، الصوفية نأل وذلك والصويف، اإلخواين هو ذاكحين اجليد
 (.25)املرأة ومتكني ،اإلنسان وحقوق ،طيةالدميوقرا وهي ،األساسية الغربية ابلقيم يؤمنون

 

 جانب، من مريكيةاأل اإلسالمية للمنظمات جديدة قيادات لظهور   مصراعيه على الباب   التطور هذا فتح وقد
 املشرق، من ومفكرين وحماضرين دعاة على االعتماد يقل بدأ إذ املشرق، مع عالقاهتا يف جذري تغيري وحدوث

 دعوته، تتم أن مقبوال   يعد ل املنظمات، هذه معظم يف وملتقى مؤمتر كل  ضيف   ويالقرضا يوسف كان  أن فبعد
  حمور هي كشمري  وقضية فلسطني قضية تعد فلم املنظمات، هلذه والثقافية الفكرية األجندة يف جذري تغري وحدث

 ،العملي املستوى لىوع اجلديدة. لألجيال وجاذبية أمهية أكثر أمريكية داخلية قضااي هناك صارت بل ملتقى، كل
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 طوائفها، بكل املسيحية ؛األخرى األداين مع والتعاون الديين، احلوار نشاطات يف االخنراط املنظمات هذه بدأت
 صالة ألداء للمسلمني اليهود معابد وفتحت املشرتكة، واألحياء املدن يف اجتماعية برامج لتنفيذ ،واليهودية

 الكنائس. وكذلك ،اجلمعة
 على افظةحم ،MASو ،CAIR، CNAI اخصوص   احملدودة ملنظماتا بعض ظلت ،ذلك من الرغم   وعلى
 ومن لإلخوان. لعامليا التنظيم جتاه األمريكية إلدارةا من إلجيايبا ملوقفا لىع ااعتماد   لسابقةا أجندهتا من بعض
 جندةأ تطور مث منو  ملتحدة،ا الوالايت إىل هاجرينامل املسلمني انتماءو  هوية تطورل التارخيي التطور رصد   خالل  

 املسلم جملتمعا هبا مر   ربعأ مراحل صدر  ميكن واحلزبية، لسياسيةا خنراطاهتااو  وأهدافها، نهمع تعرب اليت املنظمات
 هي: ،عنه عربت اليت واملنظمات ملتحدةا الوالايت يف

 
 ومهومه وجمتمعاته هبدول ؛للشرق املطلق االنتماء بسبب ؛والزمان املكان يف الغريب املسلم مرحلة .1

 املسلمون عاش فقد األمريكية، البيئة إىل املشرق يف األم الدولة صراعات كل  ونقل وصراعاته،
 يف فهم أمريكا، أرض يالمسوا ل وكأهنم الثانية، اخلليج حرب قبل عقودا أمريكا إىل املهاجرون
 وينقسمون ذلك، حول بينهم افيم وخيتلفون وأزماهتا، وصراعاهتا ومشاكلها مهومها يعيشون بالدهم،

 والشراب. الطعام اال فيها يعيشون اليت البيئة من أيخذوا ل وكأهنم ذلك، على
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 قبح مدى وأظهرت أمريكا، يف املسلم اجملتمع   قتمز   اليت الثانية اخلليج حرب حىت احلال هذا ظل  
 بعيدة سياسية وخيارات فملواق تبعيتهم بسبب متزقوا قد أهنم وكيف املعنوية، الغربة تلك وخطورة
 التالية. للمرحلة االنتقال الضروري من كان  لذلك ومشاكلهم؛ مهومهم وعن عنهم،

 

 الكامل الوالء يكتسب أن يستطع ول للشرق، االنتماء فقد الذي ؛منتمي الال املسلم مرحلة .2
 يونيةالصه اجلماعات فيها تتحكم وأمريكا فرعون، حيكمها األم فدولته األمريكي، للمجتمع

 أقرب أيهما يعرف ال ،امع   عليهما غضبه جام يصب ثنني،اال بني حائر واملسلم املسيحية، صوليةواأل
 السواء. على واملنظمات األفراد على سيطرت حرية واالنتماء. الوالء يكون منهما وألي يريد، ما إىل

 

 يهدد لشرقا صار فقد ،2001 سبتمرب أحداث بعد عباءته وخلع الشرق من التربؤ مرحلة .3
 مستقبل ويضع مريكية،األ اإلسالمية املنظمات عن الوجود شرعية وينزع األمريكي، املسلم مصاحل
 إال ميثله، ما وكل الشرق من التربؤ إىل األعظم السواد سارع لذلك احملك، على ومصاحلهم قياداهتا

 اإلخوان مصاحل بني طابقات يرون كانوا  الذين لإلخوان؛ العاملي التنظيم هيكل يف ارمسي   املندرجني
 على حافظوا وإن املشرق، يف حركتهم مع تواصل على هؤالء ظل   فقد مريكية،األ احلكومة ومصاحل

 األمريكية. اإلدارة ترفضها اليت اجلماعات كل  من يتربأ الذي اخلطاب نفس
 

 املسلمني ناملهاجري من الثاين اجليل نضوج فمع .األمريكي اجملتمع يف واالندماج التكيف مرحلة .4
 غري يعرفوا ل أجيال عند األمريكية؛ احلياة يف التلقائي االندماج حالة برزت املتحدة؛ الوالايت إىل

 هنا ...خارجها حياتية جتربة هلم وليس وجامعاهتا، مدارسها يف ونشأوا فيها، تربوا فقد احلياة، هذه
 قيادات تربز بدأت وهنا ،ما انوع   تفاءاالخ يف اآلابء جيل عاشها اليت عاملني بني التمزق حالة بدأت

 للفعالية واحد اجتماعي حميط وجود على تقوم جديدة رؤية تفرض اإلسالمية؛ للمنظمات جديدة
 مع تعاطف هناك يكون قد الكلمة، معىن بكل خارجي عال عداه وما والسياسية، االجتماعية

 منطلق من ليس ولكن كذلك،  العامة والدينية العامة، األمريكية القيم منطلق من ومآسيه مشاكله
  األخ ونصرة والوالء االنتماء

 
 اآلابء. جيل ويفعل يفكر كان  كما  امظلوم   أو اظامل

 والرتشح مستوايهتا، بكل االنتخاابت يف التصويت   ،الثاين اجليل عند االندماج مؤشرات أكثر ومن
 األمريكي، اجليش يف واخلدمة والكوجنرس، والوالايت احملليات مستوى على تشريعية مواقع لشغل
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 يف الداخلية األزمات على والتربعات اخلريي العمل وتركيز األمريكية، الشرطة بقوات وااللتحاق
 هيمنة اوأخري   األخرى، الدايانت أصحاب عم مشرتكة نشاطات يف واالخنراط الوالايت، خمتلف
 اخل. .....واألزايء نالفنو  حيث من الشابة األجيال على األمريكية الثقافية اهلوية

 

 األقلية وهيكل بنية تطور يف: ممثلة حملية قوى فيها حتكمت األمريكية، اإلسالمية املنظمات   هبا تمر   كربى  حتوالت  
 آخر جانب   ومن جانب، من األجيال بني والثقافية الفكرية والتغريات والتطورات املتحدة، الوالايت يف املسلمة

 أوضاع   فيها حتكمت اثلث جانب   ومن واملسلمني، اإلسالم من األمريكي اجملتمع مواقف   كذلك  فيها متحتك  
 املهاجرون... منها جاء اليت شرقامل دول وتطورات

 املشرق مع التدرجيي االرتباط فك   إىل األمريكية اإلسالمية املنظمات دفع   إىل هامجيع   التحوالت   هذه قادت
 مبحاوالت األمريكية األرض يف اإلسالمية الظاهرة لتوطني والسعي ،اي  تدرجي ورموزه ومفكريه وقيادات بقضاايه
 ينحصر واليت لإلخوان، العاملي للتنظيم تنتمي اليت الشخصيات بعض إال يعيقها ال عامة، بصورة ومتطورة انجحة
 مثل التأثري ضئيلة احلجم متوسطة منظمات يف قيادية وظائف أو ،CAIR حالة مثل إدارية وظائف يف دورها

MAS. 
 

 عن املدافعة النشاطات كل    أن جيد مرسي حممد عزل بعد املتحدة الوالايت يف اإلخوان حتركات   لكل    املتابع   ولعل
 املنظمات داخل من أعضائها دور وتوقف أمريكا، خارج من اجلماعة أعضاء   هبا قام مصر يف اإلخوان حكم

 وحقوق ،الدميوقراطية مثل: األمريكي اجملتمع هبا يؤمن اليت عامةال القضااي عن الدفاع   على أمريكا يف اإلسالمية
 اخل. ...غريها يف أو ،مصر يف اإلنسان
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 اخلامتة
 اخلارجي التأثري وتراجع يديولوجيااأل هناية

 
 ترسيخ عن عاقهاأ متعرج، طويل طريق   يف مريكيةاأل اإلسالمية املنظمات   سارت   ،قرن نصف من أكثر مدى على

 وحتمل عنهم، تعرب أن املفرتض من الذين األمريكيني؛ املسلمني قضااي وخدمة األمريكي، اجملتمع يف جذورها
 خارجية، وسياسية حزبية ابرتباطات   ،هامجيع   يكن ل نإ املنظمات، هذه معظم   تكبلت فقد وقضاايهم، مهومهم

 الدول مع السياسية صراعاهتا يف هاوظفت الشرق، يف سياسية مجاعات وأهداف مصاحل خلدمة أدوات   إىل لتهاحو  
 كانت  ما حتقيق يف جنحت األم اجلماعة فال أهدافه، منهما أي   حيقق ل ولألسف فيها، جلماعاتا تلك توجد اليت

 جمتمعها ختدم أن استطاعت األخرية وال األمريكية، اإلسالمية املنظمات يف اتبعيها استخدام خالل من إليه تصبو
 والواجبة. الصحيحة لصورةاب املسلم األمريكي

 
 خلدمة فقط وجدت أهنا األمريكية اإلسالمية املنظمات   وتدرك التصحيح، يتم لكي كامال    جيال   األمر   احتاج وقد

 تبعد ومجاعات خارجية، أجندات خلدمة   وليس العام، األمريكي اجملتمع يف وتساهم املسلم، األمريكي جمتمعها
 واألفكار األهداف يف اجلوهري التحول هذا حتقيق يف أساسية عوامل ثالثة   سامهت وقد األميال، آالف عنها
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 جمتمعها هبموم وتنشغل ،اخلارجية التبعية من تتحرر األمريكية اإلسالمية املنظمات جعل مما ؛واالرتباطات
 هي: العوامل وهذه ها،ئ  وأعضا

 
 أفغانستان يف حروب من تالها وما ،2001 سبتمرب أحداث اخصوص   الكربى الدولية حداثاأل 

 األمريكي واجليش واجملتمع للدولة همئ  وال إظهار إىل ومنظماهتم األمريكيني املسلمني دفعت والعراق،
 آخر. والء كل  من والتربؤ

 كانت  اليت العريب؛ اخلليج دول يف التربعات تنظم قوانني من صدر ما بسبب اخلارجي التمويل توقف 
 حدثت اليت التغيريات خالل ومن أمريكا، يف اإلسالمية النشاطات لك  متويل يف األساسي ابلدور تقوم

 املتحدة الوالايت وإىل من األموال تدفق على صارمة رقابة   تفرض أصبحت اليت األمريكية القوانني يف
 األمريكية.

 تربطه وال أمريكا، يف وتعلم ونشأ ولد أمريكا، إىل املسلمني املهاجرين أبناء من جديد جيل ظهور 
 والتعاسة. ابلشقاء تشعرهم اليت والقصص املؤملة، احلكاايت إال لشرقاب

 نتيجتها من كان  أمريكا؛ يف اإلسالمية املنظمات يف جذرية حتوالت حدثت الثالثة العوامل هذه بتضافر
 العام، األمريكي اجملتمع ومشاكل الداخل، قضااي على وتركيزها ،اومتويلي   اسياسي   ابخلارج ارتباطها فك

 خاصة. بصورة املسلمني جمتمعاتو 
 

 ابلقيادات تتعلق شخصية ألسباب   ابخلارج االرتباط بعض لديها املنظمات بعض   ظل   ،ذلك من الرغم   وعلى
 تركز فاألوىل ،MASو ،CAIR مها منظمتني يف ذلك حصر وميكن شؤوهنا، تدير اليت اإلدارية أو املنتخبة،
 قتحق   وقد املتحدة، لوالايتا داخل يف ظلم أو اضطهاد، عليهم قعي الذين املسلمني عن الدفاع على جهودها

 استغل فقد الفلسطينية املقاومة وحركات اإلخوان، بتنظيم مديرها الرتباط انظر   ولكن ذلك، يف امشهود   اجناح  
 ذلك استغل والعربية؛ املسلمة اجلاليات مجيع لدى الطيبة ومسعتها األمريكي، الداخل يف CAIR جناحات
 اجلزيرة، اخصوص   العربية اإلعالم لوسائل اهب يديل تصرحيات   خالل من اإلخوان مجاعة جلماعته، مكاسب لتحقيق

 يف اإرابك   ذلك أحدث األمريكي، CAIR مجهور من أحد اليها يلتفت فلن ابلعربية التصرحيات نأل اونظر  
 العربية. الدول من لعديدا مع للمواجهة وراءه هاوجر   العريب، العال يف املنظمة هذه صورة
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 اجلماعة هلذه أسرية جعلها ولذلك أمريكا، يف اإلخوان مجاعة شؤون يتوىل من يقودها MAS الثانية واملنظمة
 وهي أمريكا، يف اإلسالمية للمنظمات القدمية األدوار على يقتصر هامشيا؛ دورها جعل مث ومن عليها، قاصرة

 اإلخوان. بتنظيم وارتباطهم همينوتد األعضاء، انتماء على افظةاحمل
 

 ؛املنظمات هذه توطني أن إىل صخنل   املتحدة الوالايت يف اإلسالمية املنظمات حالة استقراء   خالل   ومن
 السياق يف ودينهم قيمهم على وحتافظ األمريكيني، املسلمني ختدم خالصة أمريكية   تكون أن مبعىن

 وأخرى إندونيسية، إسالمية نسخة هناك أن كما  أمريكية، إسالمية نسخة تنتج بصورة األمريكي، االجتماعي
 مها: أساسيني شرطني رتوف   إىل حيتاج اهلدف ذلك إىل الوصول   فإن اخل؛ .بوسنية.. واثلثة شيشانية،
 الشيخ مثل اخلارجية ابالرتباطات هلا عالقة وال ،األمريكي اجملتمع يف نشأت أمريكية، مسلمة قيادات 

 أمريكا يف اإلسالمية املنظمات عمل عيقي   ما أكثر ألن ؛سياسية جبماعات رتبطةم وليست يوسف، محزة
 أخرى. دول يف اسياسي   اصراع   ختوض سياسية مجاعات لصاحل أمريكا يف دورها توظيف حماولة هو

 املنظمات هذ يرهتن الذي اخلارجي التمويل عن والتوقف والفعاليات، األنشطة جلميع الذايت التمويل 
 إىل املنظمة فتتحول التمويل، مفاتيح متلك لقيادات مرهتنة جيعلها مث ومن خارجية، ألجندات   هتاوجمتمعا
 التمويل. مصادر ميلك ملن خاصة ملكية

 
 الذي األمريكي القانون ويف األساسي، نظامها يف هلا احملدد الدور عن خترج اليت املنظمات مواجهة فإن ،اوأخري  

 الداخل يف تتم أن جيب ،واإلسالمية العربية للدول الداخلية الشؤون يف التدخل حتاول واليت لوجودها، صرخ  
 الذي الفعل رد من تستفيد أن استطاعت املثال، سبيل على ،CAIR منظمة ألن خارجه، وليس األمريكي،

 صرية،امل الدولة مع السلطة على صراعه يف اإلخوان تنظيم ملناصرة تدخالهتا ضد العربية الدول بعض من جاء
 إىل ذلك توعز   املتطرف، األمريكي اليمني من أتيت اليت ضدها؛ اإلسالموفوبيا محلة من جزء أنه على فوظفته

 العربية. الدول على األمريكية اإلدارة يف احملافظ التيار هذا أتثري
العربية؛ حىت  مراكز للدراسات األمريكية يف الدول إنشاء  إىل  وهناك حاجة  ، 2001منذ ما بعد أحداث سبتمرب 

السلبية ملؤسساته  الوقت نتجنب التأثريات   وأسرار جناحاته، ويف نفس   ،ونظمه ،األمريكي نفهم اجملتمع  أن  نستطيع
 أفضل .حىت نتصرف  نعرف أعمق  أن  ومنظماته وسياساته على جمتمعاتنا، حنتاج
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