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  اإلرھاب مكافحة قرار مشروع من نالمستھدفا ھما والمسلمون اإلسالم

 أن  منيحذر التقريرو .٢٠١٠ شباط ٢٣ الموافق الثالثاء يوم اإلرهاب كافحة لماالسترالية لحكومةصدر آخر مشروع قرار ل
 التهديد من إلى ضافًةباإل أنه  إلىأيضا ويشير التقرير.  أستراليافيللمناخ األمني   خاصية دائمة ومميِّزةأصبح قد اإلرهاب

 بالفكر ممن تأثرواو ي المولد والتربيةأشخاص أسترالّي من متزايدًا تهديدًا أيضًا تواجه أستراليا فإن ،‘ةالعالميية الجهادلحرآة ا’
  .باإلرهاب ةعلقتهٍم مت في مسلمينخمسة  بحق‘ سيدني’ في ائرةصدور أحكام ج من سبوعجاء القرار بعد أوقد . الجهادي

والمسلمين  في استهداف اإلسالم الغربية لنهج الحكومات استمرارًا وإن آانت غير مفاِجئًة من حيث أنها تمثل -  لتطوراتإن هذه ا
 على الحرب’ما يدعى  إن. المسلمين  مالحقةفي اإلسترالية الحكومة امبه تعمل التي لجرأةاو شدةلل نظرًالتبعث على القلق   فإنها–

 ةواقتصادي يديولوجيةأ حرٌب. االسالم على حربإال  الواقع في ، ما هي سنوات ثماني من أآثر بأآملها، والتي بدأت منذ‘ اإلرهاب
  . وشموًالموضوعية أآثر فهمًا التطورات هذه فهمُت أنمن المهم و. ةعسكري هي ما بقدر ةوسياسي

  )٣٦: األنفال(  »قُونَ أَْمَوالَُهْم ِلَيُصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّهِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيْنِف«

  
  : اآلتيهي ليست هي المعلن عنها وإنما  ‘اإلرهاب مكافحة’ في الغربية الحكومات أهداف أن المراقب الواعي دركي

  . وإيجاد ذرائع مسّوغة لذلكاإلسالمي العالم في  الحكومات الغربيةتدخلزيادة  -
  . ذاتهالحكومات الغربيةمين على هكذا تدخالت بدًال من توجيه اللوم للوم المسل  -
  .العدوانية الخارجية تهماسياسالحكومات الغربية على  محاسبةعن  وقفالت على رغامهمإل المسلمين تخويف  -
  . التوسعيةصالحهملم وفقًا العالم شؤونل تهمإدار أساسية تراها الحكومات الغربية آعقبات في إسالمية قيم وأفكارتهميش   -

  

غير وحشية، والسياسة هذه ال ،اإلسالمي العالمفي  للغرب الخارجية السياسةهو محرك لألهداف السابقة من الواضح أن أهم 
 ،والغزو ،الحروبمن خالل تعمل سياسة . والغزو الفكري السياسي، والقهر ،االقتصادي الستغاللا مبنية علىسياسة . نسانيةاإل

 غير اليهودية للدولة  بال حدودسياسة داعمة القمعية، الدآتاتورية الملكية و األنظمة دعم سياسة ت.والنهب ،سلبوال ،واالحتالل
تسبب بقتل إرهاٌب . الحقيقي رهاباإل وُهل ما سبقإن . المسلمين في بالد الغربية واألنظمة يديولوجياتاأل فرضسياسة  .شرعيةال

  فإنأنفسهم الغربيين محللينلل وفقًا و.جتمعات بأآملهاملوإفقاٍر  ،، ونهب الثرواتعراضاألتدنيس و ،الشعوبالماليين، وتدمير 
  !بكثير ذلك من أآثررسمي الغير  التعداد، والماضية الثالثين السنوات فيمسلم  مليون من أآثر قد قتلت وحدها أمريكا

ولفترة  قسوةبظلم بهذه ال شعب أي ال يعقل أن يقبل حيث. تداعيات أن يكون لمثل هذا القمع الوحشي المستمر الطبيعيإنه لمن 
 شؤونهم في الغربي التدخل الغالبيةحيث رفضت  متوقعة آانت آبير حد إلى المسلمين فعل ةرد إن. دون أن يتحرك  منطويلة

ذلك، واعتبرت سياستها  مند أياًّ ِرلم ُت الغربية الحكومات لكن. المادية الوسائل اآلخر لبعضبينما اعتمد ا ،فكرية وسياسية وسائلب
 بتضخيم اللوم تحويل إلى سعىوعليه فإنها ت. آان شكل أيب تمردأي ردة فعل أو  رافضًة، الشبهات فوق االستغالليةالخارجية 

 هي ٢٠٠١ أيلول ١١فكانت هجمات . المشكلةأصل هي  ردات الفعل جعلت و،نهم المالمي نووالمسلم اإلسالم ليكونردات الفعل 
 التدخلوليس  لمشكلة هي ا٢٠٠٥ وآانت تفجيرات لندن عام .اإلسالمي العالم في المتحدة الواليات تدخل  ليسو مشكلةال

 العراق  وليس احتاللمشكلة هي الالغربية العواصم  بعضلتفجير مزعومةال ؤامراتت المآان في العالم اإلسالمي، والبريطاني
 تسعى المسلمين لوم طريق عنف. ًاجّر وهلم ،‘إسرائيل’هجنة وليست ما يسمى  هي المستالفلسطينية المقاومةوأفغانستان، وآانت 

  .الالإنسانية القمعية  الخارجيةتهااسياس في الستمراروا مسؤولية آل من نفسها تبرئة إلى الغربية الحكومات

لهكذا   بين ظهرانيهميعيشون الذين المسلمينمن  مستمرال نتقادهي اال  الغربيةالخارجية السياسة هذه أمام أخرى عقبةوهناك 
 الخوف ر وبث مشاعالتخويف خالل من المسلمين إسكاتظهر هدف آخر هو العمل على  العقبة هذه تأثير  منلتقليلول. سياسات

  .ومن ثم عزلهم المسلمينلنعت  ذلك شابه وما ،‘االسالمية الراديكالية’و ،‘األصولية’ و،‘تطرفال’ مثل تسميات شهدبينهم فأصبحنا ن

ي فكر دخيل، أالقوة والزخم لتحدي  المسلمينتعطي  التيو األفكار اإلسالمية اإلساسية لحملتهم هو مهاجمة الرئيسي لهدففأصبح ا
 المسلمين، بالدوجوب توحيد  مثل أفكار. اإلسالمي العالم على الغربية الهيمنةوجه  في أساسية عقبة تشكل التياألفكار هذه 



 ،االحتالل لمقاومة الجهادوجوب و الخالفة، في ظل الشريعة تطبيقب تزاملواال ،ت قيادة واحدةووجوب أن يكون المسلمون تح
 الغربية الهيمنة مقاومةمن  المسلمين تمكن التي األفكار هي هذه. المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر الحكام، محاسبةوجوب و

 آانت األساسية المسألة فإن وبالتالي،. العالم قيادةومنافسته في  لغربا ومن ثم تحدي ، الخالفة دولة إقامةو ،في العالم االسالمي
ليس لديهم الجرأة إلعالن أن  الغربيين الزعماءوبما أن . عنها لتخليل المسلمين إجبار بهدف وذلك األفكار، ذهحول ه دائمًا

  .تارآِس اإلرهاب سألة مواذفقد اتخ نفسه اإلسالم معهي مشكلتهم 

. ‘اإلرهاب أيديولوجية’ على الترآيز إلى ذاته اإلرهاب عن تحدثتحوّلت من ال قد الغربية الحكومات جميع أن اآلن نرى ولذلك
 األفكاردعون لتلك ألنهم َي ليس لشيء إال األصوليةألعمال المادية ُينعتون بالتطرف ويعتمدون على اال  الذين أولئكحتى أصبح 
يدعون فيها إلى اعتبار آل  رهاباإل  مكافحةسياسةفيما يتعلق ب البريطانيينات من صّناع القرار اقتراحوقد تسربت . اإلسالمية

 قتل إدانة يرفض أو، الجنسي لشذوذل سالمويقول بتحريم اإل الجهاد، وينادي بالشريعة، أحكام تطبيقو الخالفة، إلى يدعومن 
مراآز  من الواردة التقاريرمماثلة في  استنتاجات  وقد الحظنا.، هو شخص متطرفأفغانستان و العراق في البريطانيين الجنود

  .وبريطانيا المتحدة الواليات فياألبحاث السياسية 

 استراتيجيتها منهي جزء ‘ الحرآة المناورة وسهولة’ إن .االتجاه نفس في يسيرالمقدم  االسترالية الحكومةإن مشروع قرار 
وقد . لافعاأل وليس األفكار حول يدور بالطبع ‘تطرف’وهكذا . نفسه اإلرهاباستهداف  من بدًال ‘التطرف’ استهدافالمعلنة في 

 على ينصّب أن ينبغي ترآيزها أن ٢٠٠٩ حزيران في نشر تقرير في لحكومُةا ياالسترال االستراتيجية السياسة معهد حنص
 اإلسالم’الترويج لـبدأ العمل على  ستراتيجيةاال هذه من آجزءو. المتحدة المملكة اخط على سير وبالتالي ال،‘التطرف مكافحة’

 تتماشى مع الرؤى التي العلمانية غةبصال إضفاءو اإلسالم تقسيم  إلى تهدفسياسة وهي ،‘ياألصول اإلسالم’ مواجهة في ‘ المعتدل
  .االسالمي عالم للالغربية

 غير ترآيزال من يتضح آذلك استنتاجو. خفية رىأخ أهداف تحقيق أجل من ستار برمتها ما هي إال إلرهابمسألة اوهكذا نرى أن 
 عن مؤخرًا صدر لو علمنا أن تقريرًا قد ولربما نفاجأ. ‘اإلسالمي اإلرهاب’ ب يسمى ما على الغربية الحكوماتمن  متناسبال
 الواليات فيو .!نومسلملم ينفذها  أوروبا في الماضية الثالث  في السنواتاإلرهابية الهجمات من% ٩٩٫٦ نيظهر أ‘ يوروبول’

فإن الجهود  الحقائق هذه رغم لكن. المسلمين غير قبل من  آانتفذتُن التي الهجمات من %٩٤ نأ االحصاءات ظهرُت المتحدة
  .الغربي للعالم تهديد أآبر هو ‘اإلسالمي اإلرهاب’ أن لو  إلظهار آماالغربية ال تِكلُّ

 سيارات الوفيات الناجمة عن حوادث أن إلى الدراسات تشيرحيث . ذآرُي ديكا ال، إحصائيًا، ‘اإلرهاب’ تهديد إن األمر واقع في
 شخص في مغطس حمام منزله غرق حتمالاو. مجتمعة اإلرهابية الهجمات جميع منهي أآثر  المتحدة الواليات  فيالرباعي الدفع

 حتى اآلن ٢٠٠١  أيلول١١ ذمن‘ ابيإره عمل’فلم يمت أحد بسبب  ،‘إرهابي عمل’ هو أآبر من احتمال موته بسبب في أستراليا
 حادث في احتمال وفاة مواطن استرالي أنإلى  تشير صاءاتالخارج  فإن اإلح في قتلوا الذين نشمل عندما تىستراليا، فحأفي 
 أستراليا في الرئيسية الطرق من العديد ومع أن !ارهابي هجوم مرة من احتمال وفاته بسبب ٤٧٠هو أآبر ب  سريع طريق على
  .‘اإلرهاب مكافحة’ على المليارات نفاقإ الحكومة تواصل مزرية، حالة ي تزال فال

 بالدور االعتراف، وترفض الجذرية هأسباب بدًال من اإلرهاب أعراض على ترآز الغربية الحكوماتوما يعزز هذا التحليل أن 
تلك المآسي ال يتم االعتراف بها آما يجب،  .مهوغير نوالمسلم بها يشعر التيالمآسي التي  خلق يف الخارجية للسياسة المرآزي

فيما يتعلق جادة  الغربية الحكومات آانت إذا. مشروع القرار الحالي في الحال هو آما ‘مآسي وهمية’وإنما ُتتجاهل على أنها 
  . من باب أولىتعاملت مع األسباب الجذرية لإلرهاب ل القوميهامنبأ

قد تم تعديلها ، وأستراليا وبريطانيا المتحدة الواليات في  حديثًاتشريعها تم التي ‘هاباإلر مكافحة’ن قوانين وأآثر من ذلك فإ
ولكن ما ، أستراليا فيمنها  ٌيلم يحدث أ اإلرهابية حيث الهجمات لوقف ملحة حاجة ذلك أليوليس . وشموًال اتساعًا أآثرلتصبح 

 المسلمين إخواننا قضية جوهر بالضبط هو هذا. مسلمينوجعل ذلك عبرة لغيرهم من الحدث هو لتسهيل عزل المسلمين هنا 
. محدد هدف للقتل، وال مثبتة نية مباشر، وال دليل  بالتخطيط لعمل إرهابّي من غير أيالخمسة الذين حوآموا منذ أسبوعين وأدينوا

 المتهمون  يحملها‘تطرفةم’ نظر وجهات معينة آوصف القاضي لها بأنها بطريقة بعضها مع ُجمعت ظرفية أدلة هو هنالك ما آل
  !ما هي إّال مبادئ إسالمية أساسيةمع أن آثيرًا من هذه المبادئ 

  !المسلمون أيھا

 والسالم والسلف الصالح لقد أعّزنا اهللا باإلسالم، وحريٌُّ بنا أن ندافع عن ديننا بكل ما أوتينا من قوة آما فعل الرسول عليه الصالة
   .من قبلنا



 ليكون اللوم لتحويل محاولة أي نرفض أنو  له، الترويَجاإلعالم وسائل في نالناعقوو الحكومة هما تحاول  عليناينطلي أال يجب
دام هناك إرهاٌب يمارس ما  فالمقاومة لن تتوقف .ونالحقيقي يوناإلرهاب هم الغربية الحكومات أنعي أن نو وحدهم، المسلمينعلى 

  .اإلسالمي غيرو مياإلسال العالم في اليوم الحال هو آما من الدول

 .تحويرأو نعوتات أي  دونمن  هو آما اإلسالموأن نأخذ  ‘المعتدل اإلسالم’ما يحاول الترويج له من  نرفض أن أيضا علينا يجبو
ق بتطبي هو اإلسالمي للعالم الوحيد الحل نأ نعي أنو. ل تمييعهاالُمحاَواألساسية  اإلسالمية واألفكار القيمويجب أيضًا أن نتمسك ب

 المحتلة هو واجب على آل مسلم، المسلمين يضاأر عن لدفاعوأن ا ،المسلمين أراضي في اموحده اإلسالمية الشريعة اإلسالم
 نتمسك أن يجب  باختصار . ألنها قائمة على احتالل أرض المسلمينشرعية غير دولة هي الخصوص وجه على ‘إسرائيل’ أنو

  .تنازل يأ دون  آكلسالمباإل جميعا

 إلسالمايقدمه  نتحرك بما يجب أن، وبنا ُيفعل  مانقبل بأن تكون جلُّ أفعالنا هي ردات ِفعل على أن يمكننا ال ،وليس آخرًا ،أخيرًا
 اهللافرضه  واجب هو هذاإن . للعالم أجمع الحق والنوربإقامة دولة الخالفة في بالد المسلمين، ومن ثم نشر هذا وذلك من حلول لنا 

  .نساهم في تحقيقه أن جميعًا ينا يجب عل،ا علينوتعالى سبحانه

  )٢١: يوسف( »َواللَُّه غَاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاِس لَا َيْعلَُمونَ«

  حزب التحرير                  هـ١٤٣١ ربيع األول ١٩
  أستراليا                        م٢٠١٠ آذار ٥


