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اإلسالمیة؟ الحركة خطورة مدى ما  
في وعنف للغرب معادیة بالغة اإلسالمیة الدول     
السویسري الباحث بقلم ھوتینجر أرنولد  :   

ّدم األلمانیة عن ترجمھ لھ وق عید ثابت  :   
 

المترجم تقدیم  
المقال ھذا كاتب ھوتینجر أرنولد والباحث تشرقالمس  -    السویسري الخبیر ھو  -   في األول    األوسط الشرق شئون     وكثیرا  . 

في السویسریة الحكومة تستدعیھ ما برن،    في أزمات حدوث عند    األوسط، الشرق    مشورتھ لتطلب     ھوتینجر ترجم وقد  . 
األلمانیة، إلى العربیة النصوص بعض الذي كتابھ منھا األوسط الشرق عن بكت عدة ألف أنھ كما     عن  ٣٩٩١  عام ظھر   

اإلسالمي التطرف في ورد ما أھم لعل  .  التي الدول حكومات تضعف اإلسالمیة الحركة أن ھو ھذا ھوتینجر مقال     تكون   
فیھا، نشطة تقویھا أن من بدال    وأكتفي  .  المالحظة ھذه على مختصر بتعلیق ھنا    التي لكثیرةا األشیاء فمن  :   بنو فیھا نجح   

اسرائیل، في نحن وفشلنا    إنجازھا،    اآلن، وحتى الثورة قیام منذ    ھي    قومیة، رؤیة تصمیم عن عجزنا    قومي، مشروع أو      
في الموجودة الفكریة والمدارس االتجاھات یستوعب  البالد،    بحیث    وظیفة، لنفسھ اتجاه كل یجد    محددة، وأھدافا     سعىی   

في لتحقیقھا المشروع، ھذا نطاق    أن دون    بالمجتمع، یضر    أو    األجانب، السیاح اغتیال یحاول     أبناء من األبریاء قتل أو   
الوطن القومي مشروعھ لدیھ كان الناصر فعبد  .  العلماني    الذي    الدیني، قطب سید مشروع مع تعارض    السعي من وبدال      

وسط، حل إلیجاد  مشروع وأ    جمیعا، والدینیة القومیة الفكرتین یستوعب    قطب سید بإعدام الناصر عبد قام    لم ولكنھ  .   یحل   
التي المشكلة نعاني مازلنا    اآلن حتى منھا    في موجودون المتطرفین أن ھو ھنا نقولھ أن نود ما  .  مكان، كل    الذكي والنظام      
الذي ھو فقط  في ینجح    لحسابھ لعملل تسخیرھم    اسرائیل، فعلتھ ما ھو وھذا  .  في بالمشاركة لھم سمحت حیث     الحیاة   

السیاسیة، في والتمثیل    الكنسیت،    الفلسطینیین، ضد الكامنة طاقاتھم بتسلیط وخبث بمھارة وقامت    أي     اسرائیل حكومة أن   
المتطرفین، ھؤالء نار من تخلصت وفي    اھمخططات ذلتنفی سخرتھم الوقت نفس    نحن، أما  .   عن عاجزین اآلن حتى فمازلنا   

المشكلة، لھذه حل إیجاد نتعلم فھل    في ھوتینجر أورد وقد الخصم؟ من ترى یا    جدا، الذكیة المالحظات بعض ھذا مقالھ      
فیھا، معھ نتفق ال أشیاء ذكر أنھ كما  ال ھذا ولكن    كتبھ، ما نقرأ أن من یمنع    كیف ونرى     ظاھرة إلى الغربیون ینظر   

في التطرف اإلسالمي العالم    ھوتینجر نترك أن وقبل .  نظره، وجھة یبین    اإلسالم، على متحامل أنھ إلى نشیر أن نود    وأنھ      
في االنتشار الواسعة بكتاباتھ یساھم  في سویسرا    في والعرب لإلسالم وقبیحة مشوھة صورة رسم    الغربیین عقول     .  

اإلسالمیة؟ الحركة خطورة دىم ما  
في وعنف للغرب معادیة بالغة اإلسالمیة الدول     
السویسري الباحث بقلم ھوتینجر أرنولد  :   

 
 مقدمة

اإلسالمیة الحركة     (der Islamismus) أي  -  التي لإلسالم والسیاسیة االیدیولوجیة الصیاغة     إیران الیوم تحكم   
والسودان، في معارضة وجیاكایدیول دورا وتلعب    ومصر، وتونس الجزائر    أخرى إسالمیة ودول     أوروبا تھاجم  -   

بشدة األمریكیة المتحدة والوالیات أن الممكن ومن  .  الشفوي الھجوم ھذا یكون    بالتھدیدات، مصحوبا    اإلرھابیة والھجمات     . 
الطبیعي فمن لذلك  اإلسالمیة، الحركة تبدو أن    وأي بل    اإلسالم، إلحیاء محاولة    في    الغرب،    خطیر تھدید أنھا على     حتى  . 

األوروبیین بعض أن اإلسالمیة الحركة كانت إذا یتساءلون    للغرب، الجدید العدو تكون أن الممكن من     لالتحاد كبدیل وذلك   
السوفیتي  .  

اإلسالم، تقییم إن عامة، بصورة    أنھ على    ،متطرفا دینیا تھدیدا یمثل    خطیر، تقییم ھو    ألنھ     تحقیق على اإلسالمیین یساعد   
أھدافھم التقییم فھذا  .  ضمنیا، یقبل    بطریقة    مباشرة، غیر    ال بأنھ اإلسالمیین االیدیولوجیات أصحاب ادعاء    من یوجد     یمثل   

المطلق، بالمعنى اإلسالم فحسب وأتباعھم ھم إال    الذین اإلسالمیین ایدیولوجیة الناحیة ھذه من أیضا التقییم ھذا ویقبل  .    
والغرب، اإلسالم بین المستحكم العداء من نوعا ھناك أن یدعون  لدودین عدوین جعلھما بینھما تنافرا ثمة وأن     ھذا أن بید  . 

صحیحا لیس االدعاء ال فاإلسالمیون  .  یمثلون،    اإلسالم، داخل صغیرة مجموعة إال    ولكنھم    یستطیعون     ظروف تحت  -   
معینة واألتباع، المؤیدین من كبیر عدد تعبئة  -   اإلیرانیة، الثورة سنوات ذلك أظھرت كما    مثال الجزائریة االنتخابات أو     . 

ھي األوضاع وھذه  في الموجودة الحكومات عن الرضاء لعدم نتیجة    الدول، تلك    السیاسیة، األحوال من واالستیاء      
واالقتصادیة،  واالجتماعیة،    في القائمة    اھحكم ظل    أن الممكن من االستیاء وھذا  .  ما لھ یكون    بأخرى، أو بصورة یبرره      

ولكنھ  في یشیر    الواقع،    في    األحوال، جمیع    حقا سیئة أوضاع إلى    إسالمي حكم نظام كان إذا أما  .  یستطیع    في  -    حالة   
الحكم إلى وصولھ أن  -   التي األنظمة تلك من أفضل بصورة فعال حكمی    اإلسالمیون، أسقطھا    أو    إسقاطھا، یریدون     ذاھف   

آخر سؤال  .  
اإلسالمیون  -١  مھحكومات یحاربون     

للغرب، المعادیة اھبالغت من الرغم على في موجھة اإلسالمیة الحركة أن إال     الدول حكومات ضد السیاسیة الممارسة   



اإلسالمیة الحركة ھذه یھاف الموجودة ھي الحكومات ذهھف  .  التي    بھا، اإلطاحة اإلسالمیون یرید    وإسقاطھا     البراھین أن بید  . 
التي والحجج ھي لذلك اإلسالمیون یستخدمھا    في    للغرب معادیة طبیعة ذات معظمھا    الذي فالنظام  .  اإلسالمیون، اجمھھی      

بأنھ یصفونھ    « الغرب خادم   » ) األمریكیین خادم والشاه  أن اإلسالمیین للمتشددین ویحلو  .)   على األنظمة ھذه مثل یصنفوا   
في لیست اھأن إسالمیة، األمر واقع    جاھلیة ولكن    في والجاھلیة  .  اإلسالم    الجھل عصر  -   الذي العصر تمثل  -    ظھور سبق   

الرسول   ) ص  سابقا، ةالمذكور النزعة نفس ھنا ونقابل  .)  وھي    في رئیسیة نزعة    اإلسالمیین، فكر     المسلمون وحدھم بأنھم   
الحقیقیون، الذین وحدھم فھم ولذلك    المطلق بمعناه اإلسالم یمثلون    أن المصادفة قبیل من فلیس وبالطبع  .   اإلسالمیون یجعل   

في الطعن الغرب،    وفي    التي ذاتھا حكوماتھم    للغرب، عةتاب أنھا یزعمون    لدعایتھم محورا    إنھم  .   أحقاد إلى بذلك یشیرون   
في الیوم متأصلة تقریبا، الثالث العالم مجتمعات جمیع     العرب من القریبین أوروبا جیران عند خاصة بصورة ولكن   

والمسلمین بتغطیة عالقة األحقاد ولھذه  .     (Ueberlagerung) العسكریة، الغرب قوى قبل من المجتمعات تلك      
واالقتصادیة،  والعلمیة،    والثقافیة،    والتكنولوجیة،    واالیدیولوجیة    وتعاني  .  الشعوب    األوروبیة غیر     معاناة كانت وربما  -   

أسیا شعوب جمیع معاناة من أكثر اإلسالمیة الشعوب وحتى عشر التاسع القرن بدایة منذ  -   ھذا، یومنا    التغطیة، ھذه من     وأ   
الغربي التفوق  .  

واإلخفاق الفشل من عام مائة  -٢   
الغربیة التغطیة وھذه وھي  -   في بوضوح تظھر تغطیة    أي    في مدینة    األوسط، الشرق     المدینة بین الفصل خالل من   

الجدیدة والمدینة   ) والمدینة القریة بین أو   ( ، للسكان األوروبیة والمالبس التقلیدیة المالبس خالل ومن     من مقبولة كانت  -  
الكثیرین، نظر وجھة في لبالدھم ستجلب الغربیة التأثیرات أن على معقودا كان األمل أن طالما     الھیبة األمر نھایة   

والرفاھیة في كانت األمر ھذا حول الشكوك أن بید  .  مستمر تزاید    في  :  العربي العالم    ھزیمة بعد    ٧٦٩١  یونیو     ، وفي     إیران   
مخفي، تطور بعد جدا، مفاجئة وبصورة    االقتصادي االنتعاش انھار عندما      ) الذي  )٨٧٩١  سنة   عائدات تضاعف أعقب   

٤٧٩١  سنة البترول  ، العائدات تلك بانھیار    أن فإمكانیة  .  یؤدي    الذي التغریب طریق    في المجتمع صفوة كانت     مصر   
ثال،م العثمانیة واالمبراطوریة في    عشر، التاسع القرن من األول النصف    بدأتھ، قد     الشرق مجتمعات جمیع رفع إلى حقا   

للغرب، ومساو مشابھ مستوى إلى األوسط في كانت    مستمر تضاؤل    الغرب، مع المساواة ھذه ولیست  .   التفوق حتى أو   
علیھ، فحسب واقتصادیا سیاسیا مطلبا    التي بالطریقة وذلك  -   ینادي    حریتھم، أجل من المطلب بھذا المسلمون بھا      

الثقافي، واستقاللھم  ورفاھیتھم    دیني جانب أو بعد أیضا لھ كان المطلب ھذا إن بل  -   القرآن، فحسب  .   تاریخ على وبناء   
جدا، مزدھر سنة، وأربعمائة ألف الیوم عمره صار    أن المسلمین على یجب    الذي ىالمستو إلى یصلوا     اآلیة بھ وصفتھم   

الكریمة  : « للناس أخرجت أمة خیر وكنتم   ») عمران آل  ذلك، تحقیق عن عجزوا فإن  .)٠١١ -    أثبتت أخرى أمـما ألن   
وأنجع، أقوى أنھا بوضوح أن فالبد    خطأ شئ ثمة یكون    في المسلمون یرتكبھ    دینھم ممارسة     التناقض ھذا استمر وطالما  . 

المبني المطلب وھذا الملموس قعالوا بین الدین، على    أن أیضا فالبد    إحساس یستمر    االرتیاح بعدم ما نوعا غامض     . 
الحقیقي التغییر احتماالت تبدو عندما اإلحساس ھذا ویتفاقم  ضئیلة، القائمة لألوضاع    وال بل    تصدیقھا یمكن     .  

في الشك  -٣  في والتشكیك الدین    حیاةال أسلوب     
الملحة، فالرغبة إذن القائمة، األوضاع لتغییر    في أفضل حیاة إلى الحاجة من نابعة تكن لم    فحسب، الدنیا ھذه     كانت ولكنھا   

الدیني التكلیف أساس على مبنیة أیضا منتصرة، أمة المسلمین أمة بجعل    تعالى، هللا من بجالء مباركة    أخرى، مرة    ما وھو      
المسلمین نظر وجھة من اإلسالمیة األمة علیھ نتكو أن یجب  اإلسالمي التحول بدأ وقد  .   للكثیر وضوحا األمر ازداد عندما   

الذي الطریق من والمنتظر المأمول بالنجاح تظفر لم أمتھم أن المسلمین من عشر، التاسع القرن منذ نھجتھ     النتائج إن بل   
عكسیة كانت األمل، خیبة وتبع  .  المتواضعة، النتائج من ستیاءواال    العكسیة، بل    التغریب، لجھود     جماعات كانت فعل رد   

قبل من أعدتھ قد صغیرة كانوا المسلمون فاإلخوان  .  إسالمي مذھب إلى یدعون    في    ٨٢٩١  سنة منذ مصر     ، وفي     جمیع   
العربي العالم أنحاء المودودي وقام  .٠٣٩١  سنة منذ    في بذلك    المذھب ھذا ویقول  .٧٤٩١  سنة تأسیسھا منذ باكستان     إنھ  : 

إسالمي دین إلى العودة بدون جاد،    اإلسالم، قواعد ممارسة وبدون    والتطورات التصورات استبعاد مع    اإلسالمیة، غیر      
فلن  للمسلمین خالص ھناك یكون    إیجابیة بعبارة أو  .  مؤكد، الخالص  :  بحذافیرھا، اإلسالمیة القوانین نالمسلمو طبق إذا      
اإلسالمیة، األخالق واتبعوا  في أیضا    الحكومي المجال    الذي    ال    اإلسالم، یرید    وال    یستطیع،    أن    الدیني المجال عن یفصلھ     .  

المسلمین على خطر  -٤   
المذھب ھذا ومثل في یمثل    الحكومات على كبیرا خطرا األول المقام      « لمتغربةا   »  (verwestlichen) في     الواقع   

العملي، في العلیا الطبقات وعلى    التي الدول    المذھب ھذا فیھا ینتشر    المذھب ذاھف  .  تولي إلى شئ كل قبل یھدف    في السلطة      
الداخلي محیطھ  الذي    الغربیة المؤثرات أفسدتھ قد محیط أنھ على إلیھ ینظر    اإلسالمیة حركةال أن والحقیقة  .   كایدیولوجیا  -  

معارضة في قویة تعتبر  -   اإلسالمي، محیطھا    أجیال، منذ المتزایدة المسلمین بإحباطات تھتم مبادئھا ألن     الوعود وتقدم   
اإلحباطات ھذه أسباب بإزالة اإلسالمیة، االیدیولوجیا أن مالحظة من أیضا البد ولكن  .  في    المعارضة، حالة    بأشیاء دتع      

تفي أن یُستبعد  بھا،    في كانت لو    السلطة موقع    اإلسالمیة، الدول فضعف  .  استغاللھا، إمكانیة من ذلك تبع وما     نتیجة ھو   
قھریة لظروف    (Sachzwaenge) ال     بسھولة، تغییرھا یمكن    ایدیولوجي مذھب قبول بمجرد    یدعي    ھو أنھ      

اإلسالم » یونفاإلسالم  .«  األفراد، سیغیر مذھبھم أن یؤكدون    تغیروا الذین األفراد ھؤالء وأن    أن یمكنھم     تحدیات واھیواج   
آخر بأسلوب مجتمعاتھم قرآنیة آیة توجد أیضا التغییر ولھذا  .   : « ال هللا إن  بقوم، ما یغیر    حتى    بأنفسھم ما یغیروا     أراد وإذا  . 

سوءا، بقوم هللا ھ،ل مرد فال    والٍ  من دونھ من لھم وما     » ) الرعد  ال اآلن حتى ولكن  .)١١ -   مما الكثیر یوجد     مثل إلى یُشیر   



الداخلي التحول ھذا   ) أي  في ما تغییر    النفوس     ( ، في ال    إیران،    في وال    السودان،    في وال     أیضا ھناك كان حیث باكستان   
اإلسالمي مفھومبال إسالمیة دولة لتأسیس محاوالت  .  

الشكلي الشریعة إسالم  -٥   
حقیقي تغییر إحداث أن یبدو في    حقا، التحقیق صعب أمر البشر نفوس    اإلسالمیین أن طالما    أن على یُصرون    اإلسالم      

یساوي  الشریعة    في الفقھاء اھصاغ كما    المبكرة، الوسطى العصور    في سالمیةاإل والنصوص للروایات لفھمھم وفقا     ذلك   
الوقت الشریعة فھذه  .  ھذا عصرنا تناسب ال تفاصیل من تحتویھ ما بكل  -     ) فھي  في تقبل    الرق، الواقع     أنھا من الرغم على   

صالح كعمل العبید بتحریر توصى  ( ، َمن على تفرض    ضخمة شكلیات یطبقھا    أي  :  الشكلي التنفیذ     دقیقة أحكام لتفاصیل   
الزمن علیھا عفى بـ ما تغییر تستطیع لن  -    النفوس »      » ، في تنجح ولن    األفراد، سلوك على التأثیر    بحیث     القیام یستطیعون   

بھ المكلفین بالعمل أي  :  في الوصول    المسلمین، مستوى من ترفع مكانة إلى الحاضر الوقت     فعالین شركاء وتجعلھم   
في ومحترمین ميالعال النظام    المعاصر    اإلسالمیین أن ذلك من واألكثر  .  بأنھم االنطباع یُثیرون     على االعتماد یریدون   

إلھیة، معجزة محالة، ال ستحدث أنھا یعتقدون    بصرامة، اإلسالمیة الشریعة طبقوا ھم إذا    كافیة وبدقة     أنھم طالما ولكن  . 
الشریعة، ھذه نشأة أسباب بحث عن عاجزون النشأة، ھذه توخلفیا    األساسیة النصوص قراءة عن عاجزون أنھم وطالما      - 

التي  المیالدیین والعاشر التاسع القرنین بین فیما الشریعة منھا اشتقت    وعصریة، جدیدة قراءة  -   فلن     التحول ھذا یحدث   
المأمول التي الظواھر من كثیر وسیزداد بل  .  في بدأت قد    في حدیثا الظھور    التي الدول    اإلسالمیون یحكمھا     حول خالفات  : 

الحدیثة، الحضارة عن الناتجة المشاكل من للكثیر حقا اإلسالمیة الحلول جامعة تأسیس من      « إسالمیة   » ،  سیاسة حتى   
خارجیة   « إسالمیة   » ، أقلیات سیاسة أو      « إنسان حقوق ومن ؛«إسالمیة    « إسالمیة   » ، ةالمرأ حقوق حتى      « اإلسالمیة   » ،   

اقتصاد نظام حول المثارة األسئلة وكذلك    « إسالمي   » ، وھي    فرعیة، مسائل ذات أسئلة    زراعي إصالح مسألة مثل      
إسالمي »  » ، خارجیة تجارة ومسألة      « إسالمیة   » ، بنكیة أعمال ومسألة      « إسالمیة   » ، والكثیر    ذلك غیر     المحاوالت أن على  . 

الشریعة، نظام إلى للرجوع لمستمرةا في كانت كما    المبكرة، الوسطى العصور    في تمنع    عصریا حال كثیرة حاالت     .  
تقویتھا من بدال اإلسالمیة الحكومات إضعاف  -٦   

الذي الوضع من نستنتج أن یمكننا في الحكومات تُضعف اإلسالمیة الحركة أن اآلن حتى واضحا صار    يالت الدول     تكون   
اھفی نشطة اإلسالمیة فالحركة  .  في تكون عندما  -   المعارضة معسكر    فعالة، معارضة ایدیولوجیا اھأن أثبتت  -    یمكنھا   

وإضعافھا القائمة الدولة زعزعة الحكم، شئون اإلسالمیة الحركة تولت إذا أما  .  يھف     العصر تناسب حلول إیجاد تمنع   
المعاصرة للمشاكل العصر أسئلة على عصریة أجوبة إیجاد إمكانیة اھنفس تسلب اإلسالمیة الحركةف  .  وھي  .   عن عاجزة   

الموقرة، بالشریعة تتمسك أن البد اھأن اعتقادھا بسبب ذلك التي ولكن    أخرى، لعصور صیغت    القانوني وبالتركیب     المرتبط   
العصور بتلك فتعبیرات  .    « الدیني القانون   » ، أو      « يھاإلل القانون   » ، مناسبة، لیست    تخفي ألنھا    الذي الوضع    ینبغي    أن     یكون   

لھ، مدركا مسلم عالم كل اإللھي القانون ھذا أن وھو    بشر، وضعھ قد     للروایات مھمھف قدموا الذین اإلسالم صدر فقھاء ھم   
المقدسة والنصوص نساوي أن قبلنا إذا أما  .  یعة،بالشر اإلسالم    في بدقة مصنفة اإلنسان أعمال جمیع أن فسنجد     خمسة   

أبواب، ھي    اإلباحة،  :  واالستحباب،    والتخییر،    والكراھة،    والحرمة     النصوص على اعتمادھا بھیبة النصوص ھذه وتتمتع  . 
المقدسة، وعریق عظیم تاریخ وعلى    السبب ذاھول  .  اإلسالمیین، على یسھل    عندما    في یكونون    المعارضة، معسكر    أن      

یؤكدوا  أنھم مھوألنفس مھألتباع     الحق، ھو ما تماما یعرفون    الباطل ھو وما     .  
قوة إختبار  -٧   

الحكم، إلى اإلسالمیین وصول بمجرد ولكن الحتمي التقبل یتحول    ضعف نقطة إلى للشریعة    مجبرون، فاإلسالمیون  .  في      
الحاالت، بعض  شكلیة، مخارج إیجاد على    الشریعة، على للتحایل    شكلیا، وتنفیذھا    ذلك من الرغم على    وفي  .   أخرى حاالت   

األسر، حیاة الشریعة تقید والمجتمعات،    أفرادھا، أفق وكذلك    في    لإلسالمیین، تسمح ال متحجرة أبنیة    التي للشعوب وال      
یحكمونھا،  حدیثة دولة بتأسیس    وكما  .  إیران، نموذج یوضح    أن اإلسالمیین للحكام یمكن    ظاھریة بدیمقراطیة یسمحوا     . 

ولكن  أنھم یبدو    التي المعارضة التیارات أمام حقا السیاسة باب فتح مھبإمكان لیس أنھ یعتقدون    یعتبرونھا      « إسالمیة غیر   ». 
وھم  أنھ یعتقدون    ینبغي    اإلسالم ضد المعارضة منع علیھم      ) التي بالطریقة  بھا یفھمونھ     ( ، أو    تؤدي أن بساطة بكل یخشون      
التي سلطتھم ضعضعة إلى األخرى السیاسیة االتجاھات  سلطة أنھا على بسذاجة إلیھا ینظرون      « اإلسالم   » ، بدوره وھذا      

یؤدي  اإلسالم على القضاء إلى    اإلعالم، قطاع على وتنطبق  .  برمتھا، الفكریة الحیاة وعلى بل    مشابھة ضیقة حدود     . 
الشریعة أن وطالما  اھأن على إلیھا یُنظر      « اإلسالم   » ، وبالتالي    منازع، بال المطلقة سیطرتھا ضرورة    فال     تتوفر أن یمكن   

الفكر حریة مخاطر، ھذه كل ولكن  .  سابقا، ذكرنا كما    نفسھا، ھالدول اإلسالمیة الحركة تمثلھا    الخارجي للعالم ولیس     .  
الخارج نحو المحبطة الطاقات تحویل  -٨   

أنھ إال حاالت نتخیل أن یمكننا    مثل تكون أن فیھا یمكن      « الشریعة دولة  الخارجي، العالم على خطرا ھذه  «   الفتقادھا   
في النجاح الداخل    خارجیة حربا قبل من استغلت قد فإیران  .  التي لحربا تلك  -     وتعمدت  -  ٠٨٩١  سنة العراق بدأتھا   

الالزم، من أكثر الحرب ھذه إطالة إیران كانوا اھحكام ألن    البالد، توحید بذلك یأملون    خارجي، نجاح وتحقیق    لم ما وھو      
یتحقق  الداخلي االستیاء عن االنتباه صرف محاولة إن  .  لھا، نھایة ال سیئة أوضاع من    خارجیة، مغامرات قطری عن      
دائما الوقوع محتملة  المحاوالت، ھذه وتزداد  .  لن أنھم للحكام اتضح كلما    قویة، أمة ببناء وعدھم یحققوا    وغنیة،     وذات   

ھیبة  والمنافس العدو ضد ةھموج إرھابیة أعمال شكل تتخذ أن بسھولة الممكن من ھذه االنتباه صرف أنشطة ومثل  . 
الغربي القبیل، ھذا من محاولة أن وویبد  .  سودانیة، بمساعدة    إسالمیة،-ومصریة    تمت، قد    في واكتشفت    نیویورك،     وإن   



القضائي التحقیق نتائج كانت بعد رھتظ لم    الداخلیة، التوترات تزداد وعندما  .   نوع من مشابھة عملیات تزاید مخاطر تظھر   
الذي اإلرھاب الدولة تمارسھ    ذلك من كثرأ أو  .  یجري    أي عن البحث    عسكریة مغامرة    أن المحتمل ومن  .  في ذلك یحدث      

المحلي النطاق  المعنیة للدول    في إلیران بالنسبة  :  مثال، الخلیج منطقة    في للسودان وبالنسبة    مصر اتجاه    وحتى  .  ھذا یومنا      
في عجز یوجد  العسكریة الوسائل    في عسكریة أعمالب القیام یعوق    بعیدة مناطق    المسلمة، الدول تدخل فعدم  .   والبالد   
اإلسالمیة، في عسكریا    البوسنة،    العجز لھذا الدول ھذه قیادات إدراك یثبت    ذلك من الرغم وعلى  .  إیران أن یبدو       - 

الضخمة البترولیة بعائداتھا  في تسعى  -   الحالي الوقت    في السالح سوق من األسلحة لشراء    السوفیتي واالتحاد كوریا      
سابقا  أمر وھذا  .  بالتأكید یتطلب    دائمة، یقظة    كما    ینبغي    التي المصدرة التكنولوجیا أنواع جمیع على رقابة فرض     یمكن   

في استخدامھا السالح تصنیع     .  
في المسلمون  -٩  لإلسالمیین كھدف أوروبا     

مسلم، عامل لیونم  ٢١  وجود عن نتج یعیشون،    وسیعیشون،    في    األمریكیة، المتحدة والوالیات أوروبا    المخاطر بعض     . 
جدا، صغیر فجزء  صغیرة، مئویة نسبة    أقل، أو    العمال ھؤالء من    ینتمي    اإلسالمیین معسكر إلى     من األعداد ھذه ولكن  . 

بسرعة، تزید أن الممكن األجانب العمال لمعاملة خاطئة سیاسات وناألوروبی اتبع إذا    ظلم فكل  .   مھأن المسلمون یشعر   
لھ، تعرضوا حمایة، بال    سوف    اإلسالمیین معسكر إلى یقودھم    في اإلسالمیة الجماعات كانت ومھما  .   الیوم أوروبا   

صغیرة، فھي    استقبال، أماكن تمثل    أن الممكن من    مسلمي معظم إلیھا ینجذب    الذین أوروبا    السیئة، بالمعاملة یشعرون     أو   
الظالمة، في    الصناعي العالم دول    وتسري  .  في    التي القواعد نفس أیضا أوروبا    تؤدي    في اإلسالمیة المعارضة تقویة إلى      
األوسط الشرق  واقعیا، المسلمة الشعوب أحوال ساءت فكلما  :  لھم، بدا وكلما    رھم،نظ وجھة من    في وجودھم أن     أوروبا   

منھ، میؤوس صاروا كلما    اإلسالمیة لإلغراءات سھلة غنیمة    في األمن أجھزة أن ویبدو  .   بعد مؤھلة لیست الصناعیة الدول   
بأسلوب للتفریق علیھ، االعتماد یمكن    ال الذین األجانب العمال بین    المشاكل، یُثیرون    الذین وھؤالء     جماعات لىإ ینتمون   

نشطة إسالمیة أیضا ھنا مفیدة نیویورك وأحداث  .  األمریكیة، اھنظیرت المصریة األمن زةھأج حذرت فقد  .   الدین رجل أن   
الضریر، الذي    في مشھورا صار    األثناء، تلك    الرحمن، عبد عمر    خطیر متطرف     تتمكن لم األمریكیة األمن زةھأج ولكن  . 

في اسمھ على العثور من ا،ھب الخاصة الكومبیوتر زةھأج    التجاري المركز انفجار وقع حتى    العالمي    في    نیویورك،    في      
الكومبیوتر، فال  .٣٩٩١  سنة فبرایر من السادس  علیھ، العاملون الموظفون وال    كانوا    الرحمن عبد عمر اسم أن یعرفون      

مختلفة، یقةطر بأربعین الالتینیة بالحروف كتابتھ یمكن  صحیحة جمیعا اعتبارھا یمكن     المصریون المحذرون استخدم وقد  . 
للكتابة، طریقة في مسجال االسم وكان    أخري بطریقة الكومبیوتر    ما وبقدر  .   والوالیات ألوروبا أخطار من ذلك عن ینتج   

األمریكیة، المتحدة في األخطار ھذه ةھمواج من فالبد    الحقیقي مھالف خالل من األول المقام     والتنظیمیة الفكریة لآللیات   
التي اإلسالمیین تحرك    الفعالة المضادة فاألعمال  .  فقط، النقطة ھذه عند تبدأ أن یمكن    األفكار، ألن    التي تلك أیضا     تشوه   
الحقیقة، ال    محاربتھا، یمكن    باألفكار إال    في القائمة والحكومات للمصالح یداتھد اإلسالمیة الحركة تمثل ما وبقدر  .   العالم   

اإلسالمي   ) بطریقة بذلك وتضر  الغربي بالعالم بالطبع مباشرة غیر    القریب     ( ، فلن    مقاومتھا، یمكن     مراكز على بالقضاء إال   
القائمة، االضطراب اإلمكان بقدر حالیا الموجودة السیئة األوضاع وإصالح    الذي الثمن ھو ھذا  .  ینبغي     على للتغلب دفعھ   

في اإلسالمیة االیدیولوجیا العربیة المنطقة     .   


