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اً         انين عام ى نيف وثم ال، ال ذا   . مشكلة اسامة بن الدن مع الواليات المتحدة تعود، بحسب ما ق اذا ه لم
ة                      راءة الزمني ذه الق ة، لعل ه التحديد؟ بين آل ما تفوه به الشريك السابق لوآالة االستخبارات المرآزي

ة          اهير اآبر دليل على ضبابية الخطاب الذي يدعي ابن الدن من خالله تعبئ اقص  ٢٠٠١. الجم ، ٨٠ ن
ى  ة االول رب العالمي ة الح ل نهاي شرينات، وق ة الع ى بداي صل ال سيم . ن ن الدن التق صد اب ل يق ه

ايكس     ة س دة اتفاقي ى قاع ة عل ة العربي تعماري للمنطق د ان   -االس ن اح ب ع ال يغي ستبعد، ف و؟ م  بيك
ان                 ذ آ سها آنئ شعوب في            الواليات المتحدة لم تكن طرفًا فيه، فضًال عن ان رئي دأ حق ال ق مب من اطل

.تقرير مصيرها
 

ثم ان ال حنين هاشميًا يتوقع من واحد من         .  ام انه يعني احباط الثورة العربية؟ مستحيل وللسبب نفسه         
ة             -خريجي المدرسة الوهابية     ورة ومرجعي اد الث ان امج السعودية، وان ُأسقطت عنه الجنسية، ناهيك ب

اة  " صل   " العربية الفت شام      واالحالم الفي الد ال ي اال ب ا الحجاز  (ية ال تعن ساهم في    ) وربم وال يمكن ان ت
بواسطة حليفه (تجييش القاعدة الفعلية التي يطمح اليها ابن الدن، سواء في قلب الجزيرة او في مصر                

ة            . ، وآم بالحري باآستان واالسالم اآلسيوي     )الظواهري ور؟ مجددًا، ال عالق ربما المقصود وعد بلف
ى                   للواليات المت  ه ال م يتنب ه ل ًا ان ات معروف د ب ضًا، وق حدة باالمر، واالهم ان ال عالقة البن الدن به اي

ة      " اولويات"وجود القضية الفلسطينية اال بعدما فرغ من         شينيا  : هي في صميم االهتمامات العربي تشيت
.مثًال

رابط في          ١٩٢٤ ال بد اذًا ان يكون الغاء الخالفة عام           ؤرق الم ارة اف  " هو ما ي ستان ام ا    ". غان ولكن م
ن                         ا خطاب اسامة ب رى التي يطرحه ع المشكلة الكب شأن الواليات المتحدة في ذلك؟ تلك هي في الواق

دًا من                   . الدن ال شيء فيه يفّسر حدة العداء الميرآا، وما قد يلقي الضوء عليه يأتي من خارجه، وتحدي
ن           سياسي م الم ال اة االس ئ دع ا فت ذي م ساري ال ومي والي ر الق واهري   الفك ن الدن والظ ال اب امث

الم              . يقارعونه، واحيانًا يقاتلونه بالسالح    شعوب في الع ر من ال ة، والكثي ليست السياسة االميرآية بريئ
المي                      ة النظام الع ة تتصل بترآيب لها ما يكفي من االسباب لمناهضتها، سواء أآانت هذه االسباب عام

د  دعم ال ة، آ ى     أم خاص ة ال ة الممنوح ط الرعاي شرق االوس ي ال ة وف ا الالتيني ي اميرآ يكتاتوريات ف
).، ولكن ليس منذ ثمانين عامًا١٩٤٨ او منذ ١٩٦٧منذ (اسرائيل 

ه      .  اال ان الفكر االسالموي ال يملك التراث الفكري المقنع في هذا المجال             ذي احدثت حتى االنعطاف ال
ة                " حزب اهللا "ه  الثورة االيرانية في هذا الفكر وترجم      ى تغليب مقاوم م يفض ال ات ل ان الثمانين في لبن

لمة   "النظام العالمي على الممارسة الداخلية التي تعطي االولوية ل           ادة اس ة      " اع ًا الدول المجتمع واحيان
.وفق نظرة نمطية سلطوية بلغت اوجها مع تغييب النساء في امارة افغانستان الطالبانية

 
اً         . الدن، هي رأس الكفر العالمي     لكن اميرآا، يقول ابن       يس تمام ي، ل ًا؟ يعن انين عام ذ ثم م تكن   . من ل

ر "آافرة عندما آانت تستخدمه لمحاربة       سوفياتي " الكف ه وسلوآه        . ال ر رأي ًا، يحق للمرء ان يغّي . طبع
هل يحق. ويحق له حتى ان يقتنع ان بمقدوره تجييش ماليين من البشر بمجرد ان ينطق هذه الكلمة
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 من البشر التضحية بالمستقبل تلبية لدعوة لم يتكلف مطلقها حتى ان يبررها بخطاب متماسك                 لماليين
  خال من االخطاء التاريخية؟
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