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:  الالتينية أمريكا في الجهادية والجماعات اإلسالموي التطرف

 كاف   باهتمام   تحظى ال  متجذرة ظاهرة

 (الثاني الجزء)
 

 

 نبذة عن المؤلف:  

 حاالت  وإدارة  واإلرهاب  األمن  لقضايا  اإليطالي  الفريق   في   أول   محلل:  جياكالوني  جيوفاني

  في   اإلرهاب  لمكافحة  اإلسالمي  الالهوت  أبحاث  ومركز   ،ميالنو   في  الكاثوليكية  الجامعة/الطوارئ

 مجموعة أمريكا الالتينية" في المعهد الدولي للدراسات األمنية. " كما أنه منسق   .المتحدة المملكة

 . هنايمكنكم مطالعة الجزء األول من هذا التقرير  
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 مقدمة 

 

ستشراء سهله سلسلة من العوامل، أبرزها: ات،  مطلع الثمانينيات ي موجود في أمريكا الالتينية منذ  والتطرف اإلسالم

غسل و  ،ما المخدراتسي    إمكانية استغالل االتجار غير المشروع، الو  ،يينوالحكومات الصديقة لإلسالمو  ،لفساد ا

 وعدم وجود قوانين مناسبة لمكافحة اإلرهاب.    ،األموال

ية تطأ قدماها نصف الكرة األرضية هي حزب هللا، الفرع اللبناني للحرس الثوري اإلسالمي وإسالم   جماعةأول  

المكان الذي تتقاطع فيه الكثير من هذه القضايا في منطقة الحدود الثالثية اإليراني، الذي وجد على وجه التحديد  

من هناك مع اإلفالت التام من العقاب حتى بعد    . وواصل حزب هللا العمل  1واي جبين البرازيل واألرجنتين وبارا

ئيلية في األرجنتين  ا يهودية وإسرا في القارة، مثل تلك التي استهدفت أهداف    ضخمةإرهابية    تخطيط وتنفيذ هجمات  

 . 1994و  1992في عامي  

 ارئيس    تشافيز  وجهو  أصبح  عندما   اومخلص    اجديد    احليف    وإيران  هللا  حزب   وجد   ا،كافي    يكن  لم  ذلك  أن  لو  كماو

 الخمينية،   مع  والسياسية  األيديولوجية  المشتركة  القواسم  بعض   البوليفارية  لثورته  كان.  1999  عام  في  لفنزويال

 ، "اإلمبريالية "  ضد   والنضال  أمريكا،  معاداة  مثل  ،بالوالء  هللا  حزب   لهدين  ي  يذ ال  اإليراني  نظاملل  الحاكمة  العقيدة

  ما   سرعان  ،وبالتالي.  قوية  متبادلة  اقتصادية  ومصالح  مشتركون،  أعداء  ينولتوللد .  الفلسطينية  القضية  ودعم 

 . الصلة ذات  التداعيات  كل  مع الالتينية، أمريكاإلى  إيران  بوابة فنزويال أصبحت 

 والية   أفقر  في  لإلسالموية  انتشار    هناك  كان  المثال،  سبيل فعلى.  حذو حزب هللا  أخرى  يةوإسالم  جماعات   ت حذ   ثم

 جذبت   وقد .  نسمة  ألف  216  عن  سكانها  عدد   يقل  مدينة    في  احالي    مساجد   ستة  تنشط  حيث   تشياباس،  المكسيك،  في

. ونال جيوجرافيك"ي "بي بي سي" و"ناشو   "سي إن إن"  ذلك  في  بما  الدولية،  اإلعالم  وسائل  انتباه  الظاهرة  هذه

 نالحظ   أن   لالهتمام    المثير    فمن  ي،واإلسالم   واإلرهاب   المجتمعات   تلك  بين  صلة  اآلن  حتى  توجد   ال  أنه   حين   وفي

 رابطينلما  حركة  ،1995  عام  في  كاساس  الس  دي  كريستوبال  سانإلى    اإلسالم  جلبت   التي   األولى  عةا الجم  أن  كيف

 للتحرير  زاباتيستا  جيش  مع  بالتحالف  ،التحديد   وجه  على  ،الوقت   ذلك  في  مهتمة  كانت   ،( MMM)  العالمية  اإلسبانية

الحركي باسم  المعروف  فيسنتي   رافائيل  قيادةب  1994  عام  في  اتمرد    نظمت   التي  ،(EZLN)   الوطني ه 

"Subcomandante Marcos  "  قاعدتها   من  المكسيكية،  المركزية  الحكومة  ضد نائب القائد،  ماركوس  التي تعني 

 . الكاندونا سيلفا في

عن    الوقت،  ذلك  منذ  تقارير   المراكز  من  األقل  علىمراكز    ثالثة  في  ،التبليغ  وجماعة  ،لسلفيةل  أنشطة  وردت 

  الخارج إلى    أطفالها  ترسلإلسالم  ل  ةعتنقلما  المحلية  األسر  أن   حين  في  المكسيك،  في  احالي    النشطة  الستة  اإلسالمية

 . اأطفاله تعليم  في المحتاجة األسر لمساعدة اظاهري   المنظمات، هذه  لهتمو   أمر وهو للدراسة،
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 وفنزويال  إيران  بين  األمد  طويلة العالقات

 

 فرضتها   التي  العقوبات   تجاوز  سبل  لبحث   فنزويال  أوجي  جواد   اإليراني  البترول  وزير  زار  ،2022  مايو  مطلع  في

 . الطاقة جالم في والتعاون األخوة أواصر وتعميق ،البلدين كال على المتحدة الواليات 

 العيسمي   طارق  البترول  وزير  يفينزويلال  ونظيره  مادورو  نيكوالس  االستبدادي  فنزويال  بحاكم  اأيض    أوجي  التقى

 التلفزيون   وبث .  الهاربين  المطلوبين  قائمة  وأدرجته في  ،كزعيم لتجار المخدرات   المتحدة  الواليات   صن فته  الذي

 . ميرافلوريس في الرئاسي  القصر في لالجتماع اصور   الفنزويلي الرسمي

 في   فقط،  أشهر  ستة  قبلو.  ينولت الد   بين  ةقوي وال  ممتدةال  العالقة  في  آخر  فصل  سوى  ليست   فنزويالإلى    أوجي  زيارة

  أمير   حسين  اإليراني  بنظيره  التقى  حيث   ،طهران  بالسينثيا  فيليكس  الفنزويلي  الخارجية  وزير  زار  ،2021  أكتوبر

.  إيرانإلى    لمادورو  مرتقبة  وزيارة   ،اعام    عشرون   مدتها اقتصادي  تعاون اتفاقية  عن الجانبان  أعلن و.  اللهيان  عبد 

 . 2021 ديسمبر نهاية  فيالخبر  مادورو أكد و

  توسيع   في  ترغب   إيران  إن  قال  الذي  رئيسي،  إبراهيم  اإليراني  بالرئيس  الفنزويلي  الخارجية  وزير  التقى  كما

 ا جانب   األعداء خلقها  التي ت المشكال تنحية   علىاإلدارة  هذه  في مصممون نحن: "الالتينية  أمريكا  دول مع عالقاتها 

 ".دولة ال تقدم مسار ومواصلة

 يورو   ماليين  110  بقيمة  اعقد    النفط  وإنشاءات   لهندسة  الوطنية  اإليرانية  الشركة  أبرمت   فقط،  أسابيع  بضعة  وبعد 

 .  فنزويال في النفطية "باليتو  إل" مصفاة تشغيل وإعادة إلصالح

 بمهام   اإليراني  الثوري  لحرسمن ا  المستوى  رفيعي  ممثلين  ثالثة  ضطلع ي  ،هذه  العلنيةأوجه التعاون  إلى    ضافةإ

المشروع "و   األرجنتين  ومقره  "إنفوباي"  اإلخباري  الموقع  امؤخر    ذكر  ماحسب  الفنزويلية،  النفط  صناعة  في  ةيرئيس 

 للقوات  اللوجستية والخدمات  الدفاع وزير نائب  ريشي،غو هللا حجة هؤالء،  بين من. " االستقصائي بشأن اإلرهاب 

 النفط   لتهريب خصصة  م  اإليراني،  الثوري  للحرس  تابعة  سرية  وحدة  قائد   منزاوي،  وعظيم  اإليرانية،  المسلحة

 . القدس فيلق اإليراني، الثوري الحرس في اإلرهابي القسم لصالح السوداء األسواق مختلف في الفنزويلي

  وجيزة  فترة  بعد   أوثق  عالقات    إقامة  في تا  بدأ  أوبك،  لمنظمة  مؤسسان  عضوان  هما تاوكل  ن،ولتي الد الجدير بالذكر أن  

 جمهورية   وأنشأت   ،إيران  في الحديث   الملكي  بالنظام  أطاحت   التي  ،1979  عام  في  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  من

 يو اإلسالم   بالنظام  اعترفت   التي  الدول  أوائل  بين  من  فنزويال  كانت و.  الخميني  هللا  روح  هللا  آية  قيادة  تحت   إسالمية

 . الجديد 

ا  كان  التعاون بين إيران وفنزويال    ورغم أن   ن وصول تشافيزفإ  ،باألساس  على قطاع النفط  1999حتى عام  مقتصر 

بين   1999السلطة في كاراكاس في عام  إلى   إيران، وربطت  العالقة مع  الثورية  كث فت حكومته  فقد  ذلك:  غي ر 

كل ذلك   -العداء إلسرائيل والواليات المتحدة  على دعم القضية الفلسطينية، فضال   -  من القضايا  الدولتين حول عدد  

زيارات متكررة بين تشافيز والرئيسين  ت  جر  ،  2013و  2001بين عامي  وفي الفترة  باسم "معاداة اإلمبريالية".  

مثل   ،مختلفة  قطاعات    فيت الثنائية  مئات االتفاقياأبرمت  اإليرانيين آنذاك، محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد. و

 .  2النفط والتصنيع والبناء والنقل والخدمات المصرفية والدفاع والطاقة النووية

العالقة بين إيران وفنزويال خالل سنوات تشافيز   أنال كروز،    موسى ريندون وأنطونيو دي  اعتبر  في هذا الصدد،و

 "تكافلية":  كانت 

أجندته المناهضة لإلمبريالية في  دعمت  و  ،صورة تشافيززت  عز  جهود التنمية اإليرانية داخل فنزويال  "
بالنسبة إليران، أصبحت فنزويال نقطة انطالق للتوسع الدبلوماسي والتجاري في   جميع أنحاء المنطقة. 

بين أحمدي    اتفاقات  إلى    ت قاد حلفائه اإلقليميين، وفتح قنوات اتصال  لشافيز اإليرانيين  وقدم  أمريكا الالتينية.  
ة بسبب العقوبات نامي وا. وبينما واجهت إيران عزلة مالية مت ج يفيا ونيكاراوحكومات اإلكوادور وبول  ،نجاد 

البوليفاري   (، في فتح روابط  ALBA)   اأمريكتنلشعوب  األمريكية، ساعدت فنزويال، من خالل تحالفها 
   تجارية حيوية".

https://www.reuters.com/business/energy/irans-oil-minister-meets-venezuelas-maduro-eyes-boosting-cooperation-2022-05-03/
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/venezuelan-minister-and-former-vice-president-tareck-zaidan-el-aissami-maddah-charged
https://www.iranintl.com/en/20211018026775
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-president-visit-iran-very-soon-2021-12-27/
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/18/leaders-of-iran-and-venezuela-to-sign-20-year-cooperation-accord
https://www.reuters.com/business/energy/iran-signs-110-mln-euro-contract-repair-venezuelan-refinery-2022-05-13/
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/04/20/lazos-de-riesgo-quienes-son-los-oficiales-iranies-que-negocian-con-maduro-el-petroleo-venezolano/
https://www.investigativeproject.org/9169/iranian-assistance-boosts-venezuela-oil-industry
https://www.investigativeproject.org/9169/iranian-assistance-boosts-venezuela-oil-industry
https://www.csis.org/analysis/understanding-iran-venezuela-relationship
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 ا أيض    طهران  عت وس    ذلك،  غضون  وفي.  معها  وعالقاتها  فنزويال  في  وجودها  إيران  زت عز    السنين،  مر     على

 واستغالل  هللا،  حزب   اللبناني،  وكيلها   باستخدام  خاصة  الالتينية،  كايأمر   أنحاء  جميع  في   االستخباراتية  شبكاتها

   .وايج وبارا والبرازيل   األرجنتين في ماسي   ال كبوابة، الواسع والسوري  اللبناني الشتات مجتمعات 

 األمر  انتهى  كاملة،  مخدرات   دولةإلى    بسرعة  الفنزويلي  النظام  لتحو    عندما  ،2013  عام  في  تشافيز  وفاة  بعد 

 المخدرات  مكافحة  وكالة  قائمة  على  المسؤولين،  كبار  من  العديد   عن  فضال    مادورو،  نيكوالس  الجديد،  بالرئيس

 المشروعة غير الصالت  هللا حزب  استغلو. األمريكية الخارجية وزارة في المطلوبين وقوائم( DEA) األمريكية

  تقريره   في  هومير  جوزيف   كشف   كما  فنزويال،  أنحاء  جميع  في  اإلرهابية  اإلجرامية   شبكاته   ع ووس    مادورو  لنظام 

 : هللا وحزب  مادورو بين العالقة حول "األطلسي المجلس" في

  ظهر   السري،  النشاط  بهذا  علم    على  وسعاأل   اللبناني  المجتمع  يكون  أن  دون  منو  ،األحيان  من  كثير    في"
  الشتات مجتمع    داخل  -وغيرهم   والمحاسبين  والمحامين  األعمال  رجال-  اللوجستيين  المهنيين  من"  جيش "

  يستخدم   التي  هللا،  لحزب   المشروعة  غير  األموال  وغسل  ونقل  وإخفاء  جمع  في  تساعد   فنزويال  في  دعم  كشبكة
 .3" العالم أنحاء جميع في اإلرهابية عملياته لتعزيز بعضها

 إجوازو   نهري  تقاطع-  الثالثية  الحدود   منطقة  في  الثمانينيات   أوائل  في  هللا  حزب   نفذها  التي   تلك"  الشتات   آلية"  تشبه

 الذين  لبناني  أصل  من  المواطنين  استغالل  خاللمن    -وايج وبارا  والبرازيل  األرجنتين  حدود   تلتقي  حيث   ،وبارانا

  حزب   لحو    ا،جد    قصير  وقت    خالل و.  اإليرانيين  العمالء  أو  هللا  حزب   مع  يتفاعلون  أنهم  حتى  يعرفون   ال  ما  ا غالب  

 بمثابة   ا أيض    وكانت   ،حزب ال  إيرادات   زت عز    التي  المشروعة  غير  األنشطة  أنواع  لجميع  مركز  إلى    المنطقة   هللا

 في   اإلسرائيلية  السفارة  على  1992  مارس   في  هللا  حزب   هشن    الذي  الهجوم  وكان.  الهجمات   شن   ل  انطالق  قاعدة

  عن   ا أسفر  ناذ لال،  1994  ويولي  في   نفسها  المدينة   في  اإلسرائيلية-األرجنتينية   الرابطة  مبنى   وتفجير    ،آيرس  بوينس 

  إيران   أن  على  بشاعة  األكثر  الدليل  سوى  هذا  يكن  لم.  الثالثية  الحدود   منطقة    في  لهما  امخطط  ،  اشخص    114  مقتل

في ، ولها جذور قوية  الالتينية  أمريكا  أنحاء  جميع  في  نشطت  هللا  حزب   من  مهامال  ومتعددة  واسعة  شبكة    على  تعتمد 

 فنزويال ومنطقة الحدود الثالثية. 

 الثوري  الحرس/هللا حزب  بها  يقوم  التي اإلجرامية األنشطة تداخل كيفيةإلى  اإلشارة المهم  من ذلك،إلى  باإلضافة

 المالية  القيود   لتجاوز  طهران  إليها  لجأت   التي  المنظمة،  اإلجرامية  األنشطة   مع  األحيان  من  كثير    في  اإلسالمي

 استخدام   عن  معلومات  األمريكية    المخدرات   مكافحة  وكالة  تلقت   ،"واشنطن   معهد "  أفاد   وكما.  العقوبات   عن  الناجمة

 . المخدرات   نقلفي    الدبلوماسية  الحقائب استخدام    مثل  هللا،  لحزب   اإلجرامية  األعمال  تعزيز  في  اإليرانية  السفارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dea.gov/press-releases/2020/03/26/nicolas-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials
https://www.dea.gov/press-releases/2020/03/26/nicolas-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials
https://www.state.gov/wanted-narcotics-reward-program-venezuelan-targets/
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/deas-targeting-hezbollahs-global-criminal-support-network
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/deas-targeting-hezbollahs-global-criminal-support-network
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/deas-targeting-hezbollahs-global-criminal-support-network
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 وفنزويال   كولومبيا بين  هللا حزب جماعات

 

 دولية  عصابة  الكولومبية،  السلطات   مع  بالتنسيق  ،األمريكية  المخدرات   مكافحة  ةوكال  كت فك    ،2008  عام  في

 طلق أ    التي  العملية،سفرت  أو.  هللا  حزب   لتمويل  أرباحها   من   اجزء    استخدمت   األموال  وغسل  الكوكايين   لتهريب 

 الذي  وتا،ج بو  في  مقيم  لبناني  زعيم  حرب،  يرشك  فيهم  بمن  فراد،من األ  اعتقال عدد  عن    ،(Titan)  "تيتان"   عليها

 . هللا وحزب  الكولومبيين المخدرات  تجار بين الوصل حلقة كان

 ورجل   فنزويليين -لبنانيين  ثالثة  مع  التعامل  من  كيينيألمرا  كية ياألمر   الخزانة  وزارة  منعت   ،2012  يونيو  في

 وعلي   حرب،  حسين عباس:  هم  الرجالهؤالء  .  هللا  حزب  لصالح  المخدرات   أموال  بغسل متهمون  جميعهم  لبناني،

 الكولومبي   المخدرات   بزعيم  باالرتباط  اأيض    األربعة  واتهم.  شبلي  وإبراهيم  صالح،  محمد   وقاسم  حرب،  حسين

 المخدرات   عصابة  مع  الكوكايين  بتهريب   السابق  العام  أمريكية   محكمة  اتهمته   الذي  جمعة  سعيد   أيمن  اللبناني

 . "زيتاس  لوس" الوحشية المكسيكية

 ،محمد   علي  وشقيقه  ،صالح  محمد   قاسم  هللا  حزب   من  الميسرين  أن  وأوضح"  تيتان"  عمليةدراسة    في  هومير  تعمق

جماعة    من  كانا في  المسؤولين   ،واألسلحة  للمخدرات   المشروعة  غير  األسواق  على  تسيطر  التي   صالح،كبار 

. فنزويال  مع  الحدود   من  بالقرب   كولومبيا،  شرق  شمال  في  مايكاو  منطقة  في  األموال  وغسل  ،األموال  وتهريب 

 أعضاء  عليها  يسيطر  التي  الفنزويلية،  األراضيإلى    الحدود،  عبر  المخدرات   عصابات   مرت  ذلك،إلى    باإلضافة

 . 4المشروعة  غير التجارة هذه من يستفيدون الذين مادورو نظام

 وعملت   ماراكايبو،إلى    صالح  جماعة  انتقلت   ،2012  عام  في  ضدهم  إجراءات   المتحدة  الواليات   اتخذت   عندما

 غير   الهجرة  طريق  على  تسيطر  أنها  عتقد ي    ،"ليليس   لوس"   تسمى  فنزويال  في  قوية  مخدرات   عصابة  مع  بالتنسيق

 . كولومبيا في يراج واج  ال في الشرعية

 جميع   في  مختلفة  معاقل  مع  فنزويال،  في  األكبر  عتبرت    التي  ا،ضر  جماعة  هي  هومير  قهاوث    أخرى  لبنانية  جماعة

 صالح )   األخريين  تين جماعال  عكس  وعلى.  لفنزويال  الصناعية  العاصمة  فالنسيا،  في  الرئيسة  وقاعدتها  ،ولةالد   أنحاء

 .  5تجنبون لفت األنظاروي   األمريكية للعقوبات  بعد  واخضعي لم ارض عناصر جماعة   فإن ،(الدين ونصر

 ا،ض ر  راميل  هللا  عبد   ،هللا  لحزب   اللبناني-الفنزويلي  الممول  لت رح  و  الكولومبية  السلطات   اعتقلت   ،2017  عام  في

 . مقره كان حيث  وقرطاجنة، مايكاو بين األموال وغسل والتهريب   بالمخدرات  باالتجار المتهم

 ،( ضاالر  سلمان   صموئيل)   سلمان  رؤوف  سلمان  مشرفه  كان  نفسه،  راميل  هللا  عبد   بها  أدلى   التي  للتصريحات   اووفق  

 متورط   الالتينية،  أمريكا  في  اإلسالمي  الجهاد   منظمة  أو  هللا  لحزب   التابعة  الخارجي  األمن  منظمة  في  بارز  عضو

 عام   فيو.  1994و  1992  عامي  في  آيرس  بوينس  تفجيرات   ذلك  في  بما  اإلرهابية،  المؤامرات   من  العديد  في

 دوالر   ماليين  7  قدرها  ومكافأة  ،سلمان  رؤوف  بحق  اعتقال  مذكرة  األرجنتينية  السلطات   أصدرت   ،2009

 . 6وجوده مكان عن  معلومات  على للحصول

  ويقودها   لها،  امقر    ريتاجمار  جزيرة  من  تتخذ   التي  الدين،  نصرجماعة    هي   هومير  تناولها  التي  الثالثةجماعة  ال

 من   جزء  اورسمي    ،لبنان  جنوب   في  جبيل  بنت   قرية  من  األصل  في  وهما  الدين،  نصر  هللا  وعبد   غازي  األخوان

 (. السابقتين تينجماعال عكس على) الفنزويلي النظام

 نصر   غازي  على  عقوبات    األمريكية  الخزانة  لوزارة  التابع  األجنبية  األصول  مراقبة  مكتب   فرض   ،2008  عام  في

. الفنزويلية  الخارجية  وزارة  وينخرط في عالقات مع  رسمي    دبلوماسي  هوف  ،هللا  حزب   مع  عالقاته  بسبب   الدين

 وأعضاء  الفنزويليين  المسؤولين  بين  اجتماعات   ب رت    دمشق،  في  الفنزويلية  السفارة  في  امتمركز    غازي  كان  عندما

 طارق  آنذاك  الفنزويلي  الداخلية  ووزير  هللا  حزب   بين  اجتماع   عقد   2009  عام  وفي  هللا،  حزب   في   المستوى  رفيعي

 . 7باريوس الجكارفا وج هو الفنزويلي،  الجيش في التجسس مكافحة ورئيس العيسمي،

ا  الدين  نصر  هللا  عبد   كان  الموحد   االشتراكي  الحزب   فنزويال،   في  التشافيزي  الحاكم  الحزب   في  ابارز    عضو 

 . طةسبرا نيفا لوالية اإقليمي   امنسق   عمل حيث  ،(PSUV) الفنزويلي

https://www.reuters.com/article/usa-lebanon-drugs-idUSL2E8HR91H20120627
https://www.justice.gov/archive/usao/vae/news/2011/12/20111213joumaanr.html
https://www.justice.gov/archive/usao/vae/news/2011/12/20111213joumaanr.html
https://www.justice.gov/archive/usao/vae/news/2011/12/20111213joumaanr.html
https://www.eltiempo.com/justicia/policia-expulso-del-pais-ciudadano-libanes-vinculado-con-narcotrafico-145546
https://www.eltiempo.com/justicia/policia-expulso-del-pais-ciudadano-libanes-vinculado-con-narcotrafico-145546
https://www.eltiempo.com/justicia/policia-expulso-del-pais-ciudadano-libanes-vinculado-con-narcotrafico-145546
https://home.treasury.gov/news/press-releases/hp1036
http://lupacultural.blogspot.com/2010/04/abdallah-nassereddine-formalizo-su-pre.html
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 حيث   فنزويال،  في  موانئ  ثالثة  أهم  من  بالقرب   استراتيجي  بموقع    تتمتع  الثالث   جماعات ال  أنإلى    هومير  ويشير

  اإليرانية   الطيران  شركة  تعمل  حيث   الرئيسيين،  المطارين  من  بالقرب   اوأيض    اإليرانية،  الوطنية  النفط  شركة  تتواجد 

  الحالي،  النفط  ووزير  ،السابق  الفنزويلي  الرئيس  نائب   هو  حلفائهم  أبرز  أحد   فإن  ذلك،   على   عالوة.  9ماهان  الخاصة

 ا أيض    األمريكية  السلطات   اتهمته  الذي  ،ولةالد   في  البحرية  التجارةأنشطة    جميع  على  يسيطر  الذي  العيسمي،  طارق

 الشرق  من  اإليراني  الثوري  الحرس  وضباط  هللا  حزب   ألعضاء  فنزويلية  هوية  وبطاقات   سفر  جوازات   بتقديم

   .10هللا نصر حسن هللا حزب  لزعيم اليمنى ذراعال، الوقيد  عبد  غني  سليمان ينهمب  ومن األوسط،

  نطاق    على  غطت   ،الالتينية  أمريكا   في  مقيمة  إيطالية  استقصائية  صحفية  زوبيلو،  ماريا  أوضحت عالوة على ذلك،  

 ةساسي األ  القطاعات   جميعإلى   يتسللونمهمون    عمالء  اآلن  إيرانلدى    نأ  المنطقة،  في  يو اإلسالم  التطرف    واسع

 .11وإسرائيلية أمريكية أهداف ضد  حرب  شن على  قادرون وهم ،الفنزويلي لالقتصاد 

- األرجنتينية   الرابطة  مبنىالهجوم على    منذ   ،الجنوبية  أمريكا  في  إرهابية  هجمات    شن     عن  توقفت   قد   إيران  أنرغم  و

 في   ونفوذه  شبكاته  توسيعإلى    جهوده  معظم  لحو    قد   اإليراني  النظام  أن  حقيقةإلى    فإن ذلك قد ي عزى  اإلسرائيلية،

 الواضح   من.  إرهابية  هجمات    ارتكاب   من  بدال    المنظمة،  الجريمةعصابات    مع  العالقات   وتعزيز  ،القارة  أنحاء  جميع

 . مستقبلية هجمات  شن   ل الالزمة القدرات  يملكون ال أنهم يعني ال هذا أن

 كولومبيا  األرجح  وعلى  واألرجنتين،  وبيرو  وبوليفيا  تشيلي  في  الجديدة  اليسارية  السياسية  الموجة  نأ  زوبيلوترى  و

 صراعات   إحداث   في  مصلحة  إليران  ليس  ذلك،إلى    إضافة.  المنطقة  في  ييران اإل  وجود ال  ستسهل  والبرازيل،

 القطاعين إلى    التسلل  ألن  ينتظر،  أن  لإلرهاب   يمكن  باختصار،.  صديقة  تعتبر  التي  ولالد   تلك  في  اضطرابات و

 . بكثير  أهمية أكثر واالقتصادي السياسي

 فنائها "  في  المتحدة  للواليات   خطيرة  ضربة  الجديدة  اليسارية  والحكومات   إيران  بين  المحتملة  التحالفات   لشك   ت    قد 

 وفي.  وأوروبا  المتحدة  الواليات   في  اإلرهابية   هللا  حزب   عمليات ل  إطالق  نصة م   الالتينية  أمريكا  تصبحقد  و  ،"الخلفي

 المؤسسي،   السياسي  والتسلل  القانوني،  غير  للنشاط  كمركز    الالتينية  كايأمر  الخمينيون  يستخدم  سوف  ذلك،  غضون

   .دعوةوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edition.cnn.com/2017/02/08/world/venezuela-passports-investigation/index.html
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 المكسيك  في الصامت  السلفي التسلل

 

تسلل   قصة  من  مستبعدة  أنها  يبدو  التي  الالتينية  أمريكا  دول  هي إلى    يين واإلسالم إحدى  الغربي  الكرة  نصف 

نويفا  وخاليسكو  زيتاس  لوس  مثل  المخدرات  عصابات  بين  المزعومة  العالقات  من  الرغم  وعلى  المكسيك. 

الواليات إلى    وخطر تسلل اإلرهابيين  -ا بعض وسائل اإلعالم التي أشارت إليها أحيان  -  جينيريسيون، والجهاديين

 . أدلة ت ذكر لم تظهرفإنه المتحدة من المكسيك، 

عام   إيران،  2011في  المتحدة  الواليات  دي    اتهمت  واشنطن  في  السعودي  السفير  لقتل  وتفجير   ،سيبالتآمر 

االتهام الصادرة   ا لالئحةالسفارتين اإلسرائيلية والسعودية في األرجنتين، وكل ذلك بمساعدة لوس زيتاس. ووفق  

ا صفقة جانبية لنقل األفيون من الشرق  عن وزارة العدل األمريكية، ناقش الكارتل والحرس الثوري اإليراني أيض  

بأنها "قويةوصفكانت هناك بعض األدلة التي  والمكسيك.  إلى    األوسط مثل الدفوعات التي تبلغ   "،ها المحققون 

وهو  ضابط إيراني  شتبه أنه  ي    تسجيالت لشخص  و  ،الحرس الثوري اإليرانيزعم أنها من  ي    دوالر  100,000  قرابة

مخبر لوكالة مكافحة كان في الحقيقة    ، الذيلكارتل زيتاس  مفترض   يعمل مع ممثل    ،تكساسمن    يعطي أوامر لعميل  

 ".غريب ا ومع ذلك، بدا المخطط كله " المخدرات األمريكية.

  الحدود   عبر  قادمين  إرهابيين  قبل  من  األمريكية  األراضي  على  إرهابية  هجمات   أي   رتكب ت    لم  اآلن،  وحتى

 مثل  في  المحتملين  الجهاديين  مساعدة  في  مصلحة  لديها  ليس  المخدرات   عصابات   أنب  يمكن تفسير ذلكو.  يةالمكسيك

 أباطرة نشطة  بأفي نهاية المطاف    يضر  المتحدة  الواليات   من  فعل  رد   يثير  أن  شأنه  من  ذلك  ألن  العمليات،  هذه

 .بالبشر واالتجار المخدرات  قطاعي من كل في المخدرات 

 مباشر   دعم    دون  يعمل  ،المكسيك  من  يدخل  فرد   من قبل  المتحدة  الواليات   في  إرهابي   هجوم أي    قعي  لم   اآلن  حتىو

 يو إسالم  هجوم  خرآو  خطورة،  أكثر  الكندية  الحدود   اتضح أنو"(.  المنفردة  الذئاب "  يسمى  ماأي  )  مجموعة  أي  من

  قانوني  بشكل    المتحدة  الواليات   دخل  بريطاني  مواطن  قبل  من  2022  ايرين  في  ارتكب   المتحدة  الواليات   فيوقع  

 . لندن من بالطائرة

 نامىيت   حيث   الجنوبية،  تشياباس  والية  في  تتركز  المكسيك،  في  تحدث لقلق  ل  ةثيرم  صامتة  ظاهرة  هناك  ذلك،  ومع

  فإن   ،باإلرهاب   المحلية  لمجتمعات ل  صالت   أي  اآلن  حتى  توجد   ال  أنهرغم  و.  باستمرار  يو واإلسالم  السلفي  الوجود 

 . الحالة غرابة  بسبب  تأهب  حالة في المكسيكي االستخبارات  جهاز

 فيها  تتجذر  دولة  ألنها  اتمام    غريبة   ظاهرة  هو  الدولية  اإلسالمية  المنظمات   قبل  من  بالمنطقة  ينام المت  االهتمام

 تشياباس   ذلك، إلى    باإلضافة.  بين العقائد   نوعه  من  افريد    اق  فاتون هناك  إيمكن القول  و  بعمق،  الماياعقيدة  و   المسيحية

ا  لالستثمار  أو  أفضل  حياة  عن  يبحثون   الذين  للمهاجرين  مفضلة  وجهة  بالضبط  ليست    الفرص لضعف    نظر 

   .المنطقة في االقتصادية

ا    الوالية  هي تشياباس إلى   ذلك  عزى ي  و (  البيانات   ألحدث  اق  وف ،%76,4يصل معدل الفقر  )   المكسيك  فياألكثر فقر 

غير   السكان  من  افقر    أكثر  نيكونوما    عادة  الذين  األصليين،  السكان  من  كبير  عدد    تشياباس يقطن  :  أسباب عدة

 أصحاب   تصب في صالح  التي  السياسية  التدابير  وضحايا  ا،وسياسي    ااجتماعي    مهمشين  يكونون   ما  اوغالب    األصليين،

ر ماأل  اإلسبانية، وليس األصليين، السكان لغات  سوى يتحدثون ال األصليين السكان من وكثير. األثرياء األراضي

  الجبلية   لمنطقةالشاقة ل  ةالجغرافيفإن الطبيعة    ذلك،إلى    باإلضافة.  واالقتصادية  السياسية  التنمية  أمام  عقبةمثل  ي  الذي

 زاباتيستا   جيش  معقل  تشياباس  كان  ،التسعينيات   أوائل  في.  يةوالصناع   االقتصادية  التنمية  جعلقف حجر عثرة أمام  ت

  .السمعة  سيئ الوطني للتحرر

 بالمقارنة  ما  حد   إلى    صغيرعدد    ،نسمة  874،215  كاساس  الس  دي  كريستوبال  سان  سكان  عدد   بلغ  ،2020  عام  في

  نشطة   إسالمية  مراكز  ستة  وجود التقارير ب   د يفت  ذلك،  من  الرغم   وعلى.  المكسيك  في  األخرى  الحضرية  المناطق  مع

  ، (التبليغ  جماعة   نشاط  اأيض    يستضيف  أحدها)  التوجه  سلفية  إسالمية   مراكز  وثالثة  ،ة حمديلأل  مركز:  المدينة  في

 .كاساس الس دي كريستوبال سان ضواحي  في صوفيةمركز للو والجماعة، السنة أهل يتبعمركز و

https://www.justice.gov/opa/pr/two-men-charged-alleged-plot-assassinate-saudi-arabian-ambassador-united-states
https://www.nytimes.com/2011/10/12/us/us-accuses-iranians-of-plotting-to-kill-saudi-envoy.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2001-mar-11-mn-36272-story.html
https://abcnews.go.com/US/alleged-hostage-taker-texas-synagogue-british-authorities-sources/story?id=82325027
https://abcnews.go.com/US/alleged-hostage-taker-texas-synagogue-british-authorities-sources/story?id=82325027
https://abcnews.go.com/US/alleged-hostage-taker-texas-synagogue-british-authorities-sources/story?id=82325027
https://theflatbkny.com/mexico/what-state-in-mexico-has-the-highest-poverty-rate/
https://datamexico.org/en/profile/geo/san-cristobal-de-las-casas
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قناة )نوتيسيرو   في  احالي    وتعمل  كاليفورنيا،  مقرها  معروفة  مكسيكية  مراسلة  بيريز،  بالميرا  انتباه  لفتت   الظاهرة  هذه

 الوضع   في  التحقيق  من  مزيد  جراء  إل  2021  عام  في  تشياباسإلى    ت سافر  يتال  ،(Noticiero Estrella)  استريال(

 اإلسالم   اعتنقت   التي   العائالت   من   العديد   أنبيريزا    اكتشفت   أخرى،  أمور    بين  من.  تلفزيوني  إخباري   تقرير  عداد وإ

 يقرأون   األطفال  هؤالء  من  العديد .  الرسالة  ونشر  العودة  من  يتمكنوا  حتى  الدينية  للدراسات   تركياإلى    أطفالها  ترسل

 بين   اجد    الشائع   من  أنه  كما.  ذلك  تعلموا   أين  من  الواضح  من  ليس  أنه  من   الرغم   على  العربية،  باللغة  بالفعل  ويكتبون 

 . والباكستانية األفغانية القبعات  ارتداء المصلين

  المعروف   أركوس،  لوس  مولينول  ةشرقيمنطقة الال  في"  الكوثر "  مسجد   ا،حالي    النشطة  اإلسالمية  المراكز  بين  من

اف  بنشاطه جماعة   الجماعة  من  كفرع  أنشئ  الذي  ،12الشمالية  ألمريكا  اإلسالمي  بالمجلس  وصالته  لتبليغي 

 فص لوقد أكد تقرير م.  13التقرير  هذا  من  األول  الجزء  في  موضح  هو  كما  سلفية،ال  عقيدة الب   ويتمسك  اإلسالمية،

 ،تقريرلل  اووفق  .  14موركيتشو   اسبرج  المكسيكي  المؤرخ  قبل   من  2016  عام  فيأكبر    بشكل    التبليغ  جماعة  وجود 

 . إيمانهم قويةت  على المصلين لمساعدة التبليغجماعة  من اوفد    2013 يونيو  17  في الكوثر مسجد  استضاف

 جنوب   و،جديي   سان   دي   منطقة  في المسجد    يقع  . "السليمانية  مدرسة "هو    المدينة   في  آخر  إسالمي  مركز يوجد  

 إسالمي   تعليم  توفير"إلى    هدفيو.  نيويورك  ومقرها  ،المتحدة   األمريكية  اإلسالمية  الرابطةب  ويرتبط  المدينة،

 كما   ،"التعليم  على  الحصول  إمكانية   تتوفر له، أو ال تتوفر،  مسلم  لكل  ،والجماعة  السنة  أهلعقيدة  ل  اوفق    ،استثنائي

 . اإللكتروني موقعه على مبين هو

 يعرف  سوري  مهاجرالمسجد    أسس  فقد   لموركيتشو،  اووفق    .تكسكاال  حي   في  ،عمر  مسجد   هو   آخر  مسجد   يوجد 

 . عنه اجد   قليلة معلومات  سوى تتوفر ال  ولكن ،2021  عام  في "رظهم"  باسم

 أول   داخل  سابقة  انقسامات    نع   نشأت   اإلسالمية  المراكز  هذه  من  األقل  على  ثالثة  أن  ةالحظ م  لالهتمام  المثير   من

 أسستها   التي  العالمية،  اإلسبانية  المرابطين  حركة  كاساس،  الس  دي  كريستوبال  سان  قدماها  وطأت   إسالمية  منظمة

 ".نافعة محمد " باسم اأيض   المعروف يرويال، بريز  أوريليانو تشياباس  في وقادها ،اإلسبان المسلمين من مجموعة
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 المكسيك في اإلسالموية جذور: نافعة  لمحمد الغريبة الحالة

 

 أوريليانو   األصلي  اسمه)  نافعة  محمد على يد    إسبانيا،  من  المكسيكإلى    اإلسالم  جاء  الرومانية،  الكاثوليكية  مثل

 الذين  شاموال  مدينة  من  مجموعة    مع  تشياباس  في  التقوا  الذين  ،المسلمين  ورفاقه(  اعتناق اإلسالم  قبل  يرويال  بيريز

أهل المدينة   وجد .  اإلنجيلية  البروتستانتيةإلى    الكاثوليكية  من   لتحولهم  شاموال  خوان  سان  في  مجتمعاتهم  من  طردوا

 . القسري نزوحهم بددهالذي كان قد  باالنتماء اوشعور    ،المجتمعية روابطهم بناء إلعادة  الحرية اإلسالم في

 المرابطين   حركة  داخل  االحتكاكات   ت أد    ما   سرعان  ولكن  الجديد،  للمجتمع  جيد   بشكل    األمور  سارت   البداية  في

 نافعة  أسلوب بسبب    ت نتج  المتاعب   معظم.  جديدة  مجموعات    وتشكيل  ،الحقة  انقسامات  إلى    العالمية  اإلسبانية

 السلف  لتقاليد   اوفق    العيش  يمكنهم  حيث  ،المسجد إلى    النتق واال  منازلهم  ةهجر  أتباعه  أراد.  القيادة  في  االستبدادي

 اإلسبانية  المرابطين  حركة  على  واالعتماد   ،العامة  المدارسإلى    الذهاب   عن  األطفال  يتوقف  أن  عوتوق  .  الصالح

 في  بما  والبراء،  الوالء  باسم  تعرف   عقيدة  وهي  المسلمين،  بغير  االتصال  بتجنب   أتباعه  وطالب .  تعليمفي ال  العالمية

 مسيء   أمر  وهو  ،نجيلاإل  تحريف  بشأن  اإلسالمية  المعتقدات   على  د وأك    اإلسالم،  يعتنقون  ال  الذين  األسرة  أفراد   ذلك

   .15معيشتهم  أسلوب و ،األصليين السكان من وغيرهم ،للمسيحيين للغاية

  تتعلق   ،ثانوية  أكثر  أخرى  قضايا  مع  جنب إلى    اجنب    نافعة،  قيادة  في  والمتطرفة  المتغطرسة  األساليب   هذه  فضت أ

 في  المتعددة  اإلسالمية  المراكز  خلقت   التي  أعاله  المذكورة  االنقسامات إلى    والسلوكية،  العقائدية  خالفات بال  اأساس  

  مالك،  اإلماممسجد    الكبير،  المسجد   عن المسؤولة  هي  العالمية  اإلسبانية  المرابطين  حركة  اليوم،.  كريستوبال  سان

 تشياباس،  في  اإلسالمية  العمارة  حول  بحثها  في  ريفيال،  لورا  أوضحت وقد  .  الشمالي  واجأ   دي  وخأو  حي  في  يقع  الذي

 على   وحصلت   ،السعودية  العربية  المملكة  مع  قوية  روابط  على  العالمية  اإلسبانية  المرابطين  حركة  حافظت   كيف

   .201316  عام في بدأ الذي المسجد، لبناء المملكة داخل من تمويل  

 الحركة   أن  كيف،  العالمية  اإلسبانية  المرابطين  حركةتقريره عن    في  فينتورا،  بيريز  أوسكار  األمني  المحلل  وأوضح

  وجماعة   ،المسلمين  اإلخوان  جماعة  مثل  األخرى،  يةواإلسالم  الجماعات   مع  المشتركة  القواسم  من  العديد   لديها

 دعوي   نشاط    في  شاركت   الحركة  أنإلى    فينتورا  وأشار.  عالمية  خالفةقامة  إ  في  المتمثل  الهدف  خاصة  التبليغ،

   .17أوروبا في الدعوة ب قومت إسالمية حركة أول  أنها بفخر  مدعية ف،مكث  

في  اإلسبانية  المرابطين  حركة  مع  ذلك  بعد   حدث   ما  حول  تفاصيل  موركيتشو  اسبرج  قدم  تشياباس،   العالمية 

 هو   ظهر  الذي  أهمية  األكثر  العنصر.  كاساس  الس  دي  كريستوبال   سان  في  المختلفة  المجتمعات   في  والتطورات 

 مكسيكي   برفقة  نافعة،  حاول  ،1995  فبراير  في.  تشياباس  مجتمع  في  اإلسبان  المسلمون  اتخذه  الذي  المسلح  االتجاه

 جيش  بدء  من  عام  بعد   ،الوطني  للتحرير  زاباتيستا  جيش  زعيمماركوس  ب  االتصال  ، "أحمد   سيدي"   باسم  عرفي  

 اإلسبانية   المرابطين  حركة  وفد   اقترح  حيث   صفحة،  عشرة  ثالث   من  وثيقة  ماركوس  وتسليم  تمرده،  زاباتيستا

 ":  اإلمبريالية  مناهضة" باسم االعالمية تحالف  

            ،الشيشان، كشمير في العظيمة الشعوب  ممثلي مع للجلوس ندعوكم العالمية، ني المرابط حركة نحن،"            

 ..." االستبدادي العالمي المصرفي النظام ضد  الكفاح طليعة  في اليوم هم الذين( الباسك) أوزكاليريا             

 

 : الوثيقة  وتابعت 

ا اإلسالم، تغيير راية تحت  الشعوب  تحرير أجل من خوض النضال يجب "               التي السماوية للرسالة وفق 

 ". اإلنسانية محرر األنبياء، آخر محمد، لنا قدمها            

 ". المكسيكية الجالية. العالمية ني بطمرا  حركة" قبل من ت وقعو !" الموت  أو النصر: "بشعار  الوثيقة ختتموت  

 . 18الوطني للتحرير زاباتيستا جيشإلى  والمال األسلحة تقديم حد إلى  ذهب  نافعة أن يبدو

https://piedepagina.mx/los-musulmanes-de-chiapas-estan-haciendo-el-ramadan/
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  العضو   مثل  ،الوطني  للتحرير  زاباتيسا  جيش  مع  للتحالف  ىاألول نافعة    محاولةبيريز    لبالميرا  أخرى  مصادر أكدت  

  ينتمون   الذين  اإلسبان  المسلمين  مهمة"  بعد   أنهإلى    موركيتشو  أشارو  شيشيف،  إبراهيمحركة المرابطين    في  السابق

...  ماركوسلقاء    ينلباط...  كاساس  الس  دي  كريستوبال  سانإلى    ءواجاقد  [  واكان]الذين  ...  المرابطين  حركةإلى  

  ".إجابة  أي يتلقوا لم"... الكاندونا سيلفا"إلى  موأخذوه 

 كن ي  لم  الوطني  للتحرير  زاباتيسا  جيش  ألن  حركة المرابطين  على  يرد   لم  ماركوس  كان   إذا  ما  الواضح  غير  من

حركة   وفد   على  كان  األحوال،  جميع  في.  اأبد    الدعوة  يتلق  لم  ببساطةأنه    أو  سالموية،ة اإلعجما ال  مع  بالتحالف  امهتم  

 المدينة،  في  مسجد   أول  وإنشاء  ،كاساس  الس  دي  كريستوبال  سان  في  االستقرار  وقرر  ،خططه  تغيير  المرابطين

  ."الكبير المسجد " بعد   فيما أصبح الذي

 للتحرير   زاباتيسا  جيش  باسم  ا خطاب    2009  يناير  في  ماركوس  ألقى  كيف  نالحظ  أن  لالهتمام  المثير  من  ذلك،  ومع

 الهجمات  على  بالموافقة  أوباما  باراك  السابق  األمريكي  الرئيس  اتهمو.  الفلسطينية  المقاومة  فيه  د أي    الوطني

 ا مضيف    ،"كالسيكية   عسكرية  غزو   حرب "   بأنها  اإلسرائيلية  الحكومة  ت تصرفا  ووصف  ،غزةقطاع    على  اإلسرائيلية

 ". قضيته مع التعاطفب يحظىوس ،النضال وسيواصل صمد يسو  ،اأيض   سيقاوم الفلسطيني الشعب " أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/internacional/2009/01/03/actualidad/1230937203_850215.html
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 الحلول و  المشكالت : المكسيك  في سالمويةجماعات اإلال

 

 الواضح   ومن.  واإلرهاب   تشياباس  في  اإلسالمية  الفاعلة  الجهات   بين  صلة  هناك  تكن  لم  اآلن،  حتى  أنه  الواضح  من

 من   مستمدة  مختلفة  مجموعات    وجود   مع  للغاية،  متقلب   تشياباس  في  المسلمين  السكان  بين  الوضع  أن  كذلك

 بين  شائع  هو  كما  المستقبل،  في   االنقسامات   من  المزيد   تحدث   أن  رجحالم  ومن  المجتمع،  داخل  السابقة  االنقسامات 

 . الشظايا هذه ستذهب  أين تكهنال المستحيل منلكن . العالم  أنحاء جميع في األديان

جلب لقد  .  سالمويةجماعات اإللل   السياسي  والمشروع  ،كدين  اإلسالم  بين  الفرق  اعتبارنا  في  نضع  أن  المهم  منلكن  

 توحيد وعزم على    الوقت،  ذلك  فيمن الدين    متشددة  ونسخة  ،1995  عام  في  تشياباسإلى    اإلسالمويةمعه    نافعة

 في   المسلمة  الجالية   والدة  اعتبار  يمكن.  الدولة  ضد   حرب    لشن  الوطني العنيف  للتحرير  زاباتيسا  جيش  مع  هجهود 

 هذا  مثل  يتخيلون  كانوا  الذين هم  قليلون:  ما  حد إلى    ومفاجئة  لذلك،  ثانوية  نتيجة  كاساس  الس  دي  كريستوبال  سان

 يعيش   كان  لحظة    في  الشاموال،  هو  ا،مجتمع    وجد   نافعة  لكن.  نافعة  وصول  أعقاب   في  سالملإللحوظ  الم  االنتشار

أفراده فهم  ،روحية  مرساة  عن   يبحثون  وكانوا  ،الفوضى  من  حالة  في   فيها   حركة  خالل  من  اإلسالمعلى    وتعر 

   .م لهم ما يصبون إليهقد  المرابطين 

 لقبول   استعداد   على  يكونوا  المرابطين لم  حركة  داخل  الكثيرين  ألن  مختلفة  مجموعات  إلى    انقسم  المجتمع  أن  حقيقةو

 منفصلة مساحات   خلقإلى  واضح  بشكل   دفكانت ته توجيهاتهذلك أنه . صحي   مؤشر هو متشددةال نافعةتعليمات 

 أولئك   من  كثير.  ومهينة  مسيئة  بطريقة    إليهم  أشار  الذين  المسلمين،  وغير  المسلمين  بين   االنقسامات   وتعزز  د تول   

 قد   اإلسالم  معتنقي  من  العديد   أنإلى    بالنظر  هذا،  في  منطق  هناك.  وابتعدوا  هذا  يعجبهم  لم  اإلسالم  وااعتنق   الذين

   .اإلقصاء يعنيه  ماخبروا بأنفسهم و ،عقيدتهم  تغيير بسبب  الكاثوليكية المجتمعات  من اسابق   طردوا

إلى  ا جنب   تسير ما  اغالب   المتطرفة األيديولوجية  ن إ حيث  الخارج، من تأتي  المكسيك التي تهدد  المخاطر عام، بشكل  

الال  والمواد   المالية  المساعدات   تدفق  مع  جنب    من   األقل  على  ثالثة  أن  محلية  مصادر  وتعتقد .  عقائديةدعائية 

 يمول   من  كثب    عن  تراقب   أن  المكسيكية  السلطات   علىلذا، يتعين  .  سلفيةقد تأثرت بال  المحلية  اإلسالمية  المجتمعات 

 التي   والمنشورات   األيديولوجيةناهيك عن    الخارج،  فيللدراسة    تشياباس  شباب ذهب  ي   حيث   المختلفة،  المجتمعات 

 المتطرفة   يةواإلسالم   األيديولوجية  أن  اعتبارنا  فيأخذ  ن  أنهمية بمكان  األ   منو.  اإلسالمية  المراكز  مختلف  فيتوزع  

 . غائبة أو ضعيفة الدولة مؤسسات حيثما تكون  ،خصبة ي ةأرض تجد 

 ا اقتصادي    المضطربة  المناطق  فيتنجح    دعوةال  أن  اجيد    العالم  أنحاء  جميع  في  يةواإلسالم   الجماعات   دركت

 بالفعل  هذا  حدث   وقد .  واإلذالل  لإلهمال  ضوا تعر    الذين  سكان ال  وعقول  قلوب   كسب   يسهل فيها   حيث   ا،واجتماعي  

 المكسيك،   في  والية   أفقر  هي  تشياباس  أخرى،  مرة.  العالم  في  األخرى  األماكن   من  والعديد   ،والبلقان  الشيشان  في

  الحاجة   تستغل  األجنبية  المنظمات   أن  من  خطر  هناك  كمشكلة،  نفسه  اإلسالم  رؤية  عدم   المهم  من  أنه  حين  وفي

   .تشياباس بمسلمي الضرر   لحقي األمر الذي المسلحة، أجندتها لفرض  المحليين للسكان الروحية

 


