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 مهاجمة االسالم في الغرب، هل هه استهداف للجاليات المسلمة أم لإلخهان المسلمين؟

5/9/9109 
 إسالم مهسى )عطا هللا(

Islam Mousa (Atalla) 

أورد مؽقع  "السهيعر األورو عي لقزعالا الذعرس األوسعط" وىعؽ مرسدعة أورو يعة تتشعى ترقعد تفعاعالت قزعالا الذعرس األوسعط فعي 
  ً بتشعؽان  ن السدعلسيؼ وااسعالم كعدعؼ دبعادة متهشي عا ييعو ولالطعا  ييعو تعيؼ ااسعالم الدياسعي العي تس لعو حركعة االعؽاأورو ا مقعا

"بسيزانية مالية ضخسة.. اامارات تطلق مؽقتعا  إلتترونيعا  لتذعؽعو عسعل الهاليعات السدعلسة فعي أورو عا". حيعث أسعيي السؽقع  فعي 
بأن مؽق  )عيؼ أورو ية على التطرف( ىؽ مؽق  عيدف الى تذعؽعو قعؽرة  وعسعل فترة غير متساسكة تذؽ يا ضتف البراىيؼ  

الهاليات السدلسة فعي أورو عا  وكع لغ أنذعطة مشعسعات ااسعالم الدياسعي". وخلعغ معؼ لعالخ مؽاذنعة ضعخسة لع لغ  تسكشعو علعى 
ة الستس لعة بتسليعة تذعؽعو الهاليعة استقطاب اسات ة أور ييؼ لقسعؽن بكتابعة مقعاًت ودراسعات مؽليعة لتحقيعق اًىعداف النيعر متلشع

 ااسالمية.
في الحكيقة أن ما أورده خلغ التقرعر لذؽ و الت ير مؼ السنالطات والخلط تيؼ السفاليػ  إخ للعط تعيؼ مفيعؽم "ااسعالم الدياسعي" 

سعالم الدياسعي" اليهعؽم عشرعي فقعط علعى "ااالحكيقعة أن مس ل تتشعيػ اًلؽان السدلسيؼ  و يؼ الدعؼ ااسالمي كعدعؼ سعس و و 
 متس ال  باالؽان السدلسيؼ.

والتعي كانععع  2011وقعد لبعرت الذعتؽب التر يعة فذعل مشعؽمعة "ااسعالم الدياسععي" التعي التاحعع التعالػ التر عي إبعان ال عؽرات  
الؽ أنيععػ عؽامععل فشاايععا وفذععليا تععدالليا  بتععد أن تتذععفع مدععالغ االععؽان السدععلسيؼ وأىععدافيػ ب،نيععاو الدولععة الؽ شيععة  وكعع تؽا وقعع

أردوا ااسالم دععؼ دولعة  حتعى لعػ لكعؼ لعدعيػ مخطعط لدولعة إسعالمية مدنيعة  تعل أرادو الدعلطة وعسلعؽا معؼ ألليعا اسعتسرارىا فعي 
أعدعيػ  و دأوا لأسدؽا لفقو دولة لػ عرد في القعرنن.. واسعتنلؽا بتعآل اتلعات ليبعرروا فتلعتيػ.. واستحزعروا الفقعو القعدلػ وعكفعرون 

ؽا أشد مسؼ ظلػ قبليػ.. وكانؽا نسؽخج غالة فعي الدعؽو. ىع ا ىعؽ الشسعؽخج اًسعالمي السقرعؽد معؼ اليهعؽم  مؼ عشترىػ!! وظلس
ولعيس" الهاليععات ااسععالمية"  فأور ععا كانععع مععؼ األوااععل فعي اسععتكباخ السدععلسيؼ وشععسلتيػ بالحسالععة والرعالععة والسدععاوة بععالسؽا شيؼ 

يؼ بتد نذؽب الرراع في مشطقة الذرس األوسط إبان ثعؽرات الر يع  التر عي األور ييؼ  إخ لعيش فييا حؽالي مليؽن سؽري كاللئ
علععى مؽاقعع  األلبععار واًنترنععع حععؽخ تلععغ القزععية والهععاد أليععات لتععدم  تفيععد مععا ع ععارل. و التععالي ىشععاو ضععرورة كبيععرة 2011عععام
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اارىاتيععة  و ععيؼ السدععلسيؼ األلالقيععيؼ الخلععط تععيؼ تععيؼ "تشعععيػ االععؽان السدععلسيؼ" العع ي لرلععع مععؼ دباوتععو متعععػ التشعيسععات 
 الرافزيؼ لسشطق أدلهة الدعؼ وتدنيدو في حلبة الرراع الدياسي!!؟؟"

 9100أوربا تعيد النظر في  تهاجد تنظيم اإلخهان على أرضها بعد عام 
لنر يعة بعالشعر العى لتتبر ما أفزع لعو ثعؽرات الر يع  معؼ فؽضعى فعي السشطقعة التر يعة  مرحلعة مفرعلية لهسيع  العدوخ التر يعة وا

تشعيػ "االؽان" بتد فذلو في الحكػ  وانتيالو أساليي مختلفة للتؽدة الى الحكػ تعدرلع معؼ التشعف الرمعزي وععدم قبعؽخ اتلعر 
 الى مدتؽعات عالية حتى السدل  مشو. 

ان الع عؼ ىر عؽا إبععان وقعد م لعع أورو عا حاضعشة ومعالخ نمعؼ لهساععة "االعؽان السدععلسيؼ" مشع  لسدعيشيات القعرن الساضعي  ل لعؽ 
مععؼ السرا ععز  تععاب  وأسدععؽا معع  الؽقععع بذععكل متزاعععد شععبكة واسععتةتالحكععػ الشاقععري والبت ععي مععؼ سععؽرعا  وقععلؽا أور ععا بذععكل م

سيتد رمزعان الدعكرتير الذخرعي لسرسعس لساععة  علي عد  ١٦٩١في ليشيف عام  "السركز ااسالمي"والهسعيات تدالة مؼ 
ولعيس انتيعاوا  بسهسؽععة كبيععرة وحدعشة التشععيػ معؼ السدعالد والسشعسعات ااسعالمية التعي حسلععع االعؽان السدعلسيؼ حدعؼ البشعا  

اسعععتسرت مرحلعععة تشعععاو و  فتعععر االعععؽان السدعععلسيؼ  و ن لعععػ تتعععؼ كليعععا بالزعععرورة لاضعععتة لتؽلييعععات تشععععيػ االعععؽان العععدولي.
كعان  1292حتعى ععام   فياسعياا والتسادياعاالسدعلسيؼ س مد الهدعؽر مع  السرسدعات األورو يعة لت بيعع وتقؽععة وضع و السرسدات 

 مرسدة تتسل في مختلف السهاًت. 1000ىشاو ما ً لقل عؼ 
فععي البععدالات كانععع أىععداف تلععغ الهسعيععات مرتبطععة بععالعروف التععي للقتيععا  وىععي مدععاعدة اليععار يؼ مععؼ اًضععطياد فععي التععالػ 

أن " :ستيعد الفرندعي للذعرس األدنعىتعؽلتش الرعحايية بال التر ي  لتؼ تطؽرت تلغ األىداف تدرعهيا بذكل نعؽعي  و حدعي رععػ
إلؽان أورو ا انتقلؽا مؼ مرحلة فقدان اليؽعة إلى مرحلة الذتؽر تيا والحالة إلعى إتراذىعا  وتحؽلعع أورو عا معؼ مشفعى مرقعع إلعى 

وانتذعار مفيعؽم )فقعو األقليعات( مؽ ؼ استقرار  ونتج عؼ ى ا تنيير في السفاليػ الذردية السرّقلة لحالة السدلسيؼ في النرب  
 ال ي عبحث وُعردر الفتاوى الخاقة بالسدلسيؼ في لارج بالد ااسالم".

 عشعو محزعر التسعاع "لهشعة لاقة كانع قعد كذعفوقد عسل تشعيػ االؽان بتد أن ا سأن على استقراره  في أور ا وفقا لرؤعة 
 السكيسعيؼ السدعلسيؼ تعيؼ تيعار للعق" :وتس ل فعيمؽق  الؽان وعكي  ونقلو   ١٦٩١/٥/٦٩ تتارعخ ترعطانيا في والهاليات" الدعؽة

 عععؼ تفرععيلية إحرعااية عسععل  و البلعد ىعع ا فععي رسعسي  ععدعؼ بااسعالم لالعتععراف البرعطانيععة الحكؽمعة علععى للزعنط ترعطانيععا فعي
 نععؽاد   إلهععاد  الهاليععات تععيؼ ااسععالمي الفقععو نذععر  اتبععاو مععؼ أ  ععر األتشععاو علععى الععدعؽة فععي التركيععزو   ترعطانيععا فععي السدععلسيؼ
   ."إلييا له تيػ الترر تطؽرات تؽا ي أنذطة واستحداث للذباب 

 لكؽنععؽا نأ لهععي السدععلسيؼ نأ فتععرة وذرع  الؽ شيععة الدولععة عععؼ السدععلسيؼ عزلععة إلععى أورو ععا فععي أن االععؽان سععتؽاوىعع ا لتشععي 
و  دي في السهاخ لتطييػ مسا واالؽان رؤعة حدي اسالميا متساسغ مهتس  ضسؼ  نبعأ واعيعاميػ ليعػ  اتبعاع السدعلسيؼ ىًر
السرسدععات  انذععأت لعع لغ أورو يععيؼ   سععؽا شيؼ حقععؽقيػ للععي علععى القععادرة ىععي الهساعععة نوأ حقععؽقيػ لسيعع  تتطععييػ ً الدولععة

 الخيرععععععععععععة. والهسعيعععععععععععات ال قاييعععععععععععة والسرا عععععععععععزالسؽاذععععععععععععة ضعععععععععععسؼ إ عععععععععععار تذعععععععععععكيالت السهتسععععععععععع  السعععععععععععدني كالسعععععععععععدار  
 بالسهتس . اًندماجلسعيقات التي تحد مؼ إمكانية السهتس  اًسالمي السرنر دالل دولة الحرعات مؼ وىؽ ما لتتبر احدى ا

ييسععا بتععد  ضعععد السهتسعع  األور ععي  فعععي أن لقاتععل احععد الستطعععرفيؼ مععؼ خلععغ السهتسععع   مزدولعععا  وىععؽ مععا قععد لكعععؽن شععكل لطععرا 
 السرنر  أو السهتس  ااسالمي نفدو  بتدما ارتفتع ااسالم فؽ يا  وىؽ ما لتشى للق  اافية لافتة.  



 
 حكؽمععات والسرا ععز البح يععة  حتععى أن الشععكاخ السسارسععات الدعشيععة والدعؽعععةدععس  بكععل أت كانععع أن القععؽانيؼ األور يععة الؽاقعع وفععي 

لبحعث ظعاىرة ااسعالم   ععدا الهيعؽد الفردلعة بذعكل لعاإ إفعراد تقعارعر مخرؽقعة ليعالػ تتعؼ لتلتعف لع لغ  لعػ عتعؽاتر  األور ية
ترقعععد الخار عععة األعدعؽلؽليعععة ل سعععالمييؼ علعععى العععتالف مكؽنعععاتيػ  وكععع ا تشيعععتيػ التشعيسيعععة  وعالقعععتيػ بالدعععلطة لالدياسعععي  

 والنرب. 
دور االعؽان السدععلسيؼ فعي السذععيد الدياسعي فعي مشطقععة الذعرس األوسععط  والع ي كععان بس ابعة نععاقؽ  لتعؼ معا كععان مفرعليا ىععؽ 

مخعا ر ااسعالم الدياسعي"  وىعؽ معا حع ر مشعو العرايس الفرندعي إلسانؽععل معا رون بذعكل لسرحلة ما لسكؼ تدسيتيا "إدراو أور ا 
"إن ااسالم الدياسي لس عل تيدععدا وعدعتى  :ياسي وليس "السدلسيؼ التادعيؼ"  قااال  دقيق وماىر  حيث ولو انتقاده ل سالم الد

 . "لالنتزاخ عؼ الهسيؽرعة الفرندية
التععي التاحععع  اارىاتيععة وقععد تتععزذت ىعع ه السععدركات لطبيتععة اًنتذععار لسرسدععات االععؽان فععي أور ععا  بتععد عسليععات التفهيععرات 

سعلطع التيعد معؼ السعرتسرات الزعؽو علعى تلعغ السرسدعات ودعسيعا للفتعر الستطعرف  م عل  ماأور ا  ًو سيسا فرندا  وك لغ بتد
  العع ي عقععد فععي بععارعس  2012فععي عؽليععؽ   فرندععا نسؽخلععا " -مععرتسر "اًسععت سارات القطرعععة فععي أورو ععا تععيؼ الدياسععة واارىععاب 

 لتشيعععا فعععي الحكيقعععةدعععلسي فرندعععا  لسعيعععة إلؽانيعععة تسؽليعععا قطعععر فعععي فرندعععا فقعععط  تعععدعؽى مدعععاعدة م 242أن ىشعععاو "وأوضعععخ 
تدععتيدف مععؼ وراو خلععغ الععدعػ نذععر الفتععر الستطععرف وتقععدلػ االععؽان للنععرب كهساعععة دعشيععة تتقبععل التسععل بسبععاد  الدلسقرا يععة  

 ."على الرغػ مؼ ولؽد وثااق إلؽانية ت بع رفآل الهساعة الشسؽخج التلساني الفرندي
             ييؼ" فععععي أورو ععععا بتشععععؽان "قععععشاعة ااسععععالمييؼ" العععع ي  أقععععدره متيععععدوكععععان تقرعععععر فرندععععي عرقععععد ظععععاىرة "ترععععاعد ااسععععالم

"lamontaigne مؼ "األعدعؽلؽلية التي لحسليا أولئعغ  ااسعالميؽن  واعتبرىعا تس عل لطعرا علعى ييو   ح ر 2019 سبتسبر" في
تس  النر ي  فيي ترسس لسشطق الهساععة تقدم رؤعة مختلفة للتالػ  وترسس لكيػ متتارضة م  قيػ السهإخ السهتستات النر ية  

 ضد الفرد  ومشطق الستاعير الدعشية ضد الفردلة الليبرالية  ومبدأ الالمداواة تيؼ الرلل والسرأة ضد الطسؽح نحؽ السداواة".
ا نحععؽ وأوقععي السركععز بزععرورة  اًنتبععاه  لتلععغ العععاىرة  ودفتيععا نحععؽ التتيععف والسالومععة معع  الدععياس ال قععافي الفرندععي  ودفتيعع

اًعتععداخ أو اًنععدماج فععي الشدععق ال قععافي والدياسععي  وخلععغ مععؼ لععالخ تفتيععغ األعدعؽلؽليععة  ومحاقععرة مهععاخ امتععدادىا  بكععل 
 األدوات ال قايية والتر ؽعة وااعالمية  واألمشية واًستخباراتية والقانؽنية والتذرععية والدتلؽماسية إخا لزم خلغ.

سيععزا   واضعععحا  معععؼ األور يعععيؼ تعععيؼ "ااسععالم الدياسعععي" كرافعععد للفتعععر الستطعععرف  و عععيؼ واضعع  معععؼ خلعععغ اًسعععتترا  أن ىشعععاو ت
 السدلسيؼ الستدامحيؼ التادعيؼ  رافآل تتبئة وتحرعآل السهتس  ضد السدلسيؼ بذكل عام.

 


