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מנהיגי העולם המערבי מתע־
למים מהעקרונות המנחים את
שליטי האסלאם הקיצוני ,הנמצא בת־
נופה בשנים האחרונות .עמוד התווך
בתפיסתם קובע שכל מקום שהיווה אי
פעם כהגדרתם "אדמה מוסלמית" ,חייב
לחזור לידיהם .לדוגמה :חצי האי האיב־
רי ,כריתים ,מלטה ,זנזיבר וחלק ממזרח
אפריקה ,רובה של הודו ,חלקים מהפי־
ליפינים ,הבלקן ,הקווקז וכמובן ישראל.
הנחתם השנייה היא שאין חובה ליידע
את העולם על יעדי האסלאם .נהפוך
הוא ,מותר להטעותו בהעלמת מידע או
בתעמולה אקטיבית ,כי זה רצון האל.
היסוד השלישי בגישתם מתיר לאיים
ב"מלחמת דת" ,מושג המטיל חיל ור־
עדה על המערב ,כדי להגיע להישגים
ולוויתורים מצדו .התיזה הרביעית קו־
בעת כי כל מדינה שהמוסלמים מהווים
בה מיעוט חייבת להעניק להם זכויות
לחיות על פי דתם ומנהגיהם .איש אינו
יכול לכפות עליהם מגבלות שאינן עו־
לות בקנה אחד עם אורחות חייהם.
שליט לוב מועמר קדאפי הכריז
שהטרור אינו נחוץ להתפשטותו של
האסלאם .תוך שנים אחדות ,אמר ,הוא
יכבוש את אירופה ללא עזרת חרב.
כאחד המנהיגים היותר רציונאליים של
העולם הערבי ,השולט בארצו למעלה
מארבעים שנה ויודע כיצד לנווט את
דרכו בין מזרח למערב ,נראה שהוא בקי
היטב בתחזיות.

לפי נתונים רשמיים ,ממוצע הילודה
במדינות אירופה הוא  .1.38זה של המו־
סלמים החיים ביבשת גדול פי שישה.
אחוזי התינוקות הנולדים מגיע כבר כיום
במדינות אחדות ל .50%-לא ירחק היום
והפרוגנוזה של קדאפי תתגשם במלואה.
שרי החוץ של צרפת וספרד ,שביקרו לא
מכבר בישראל ,חייבים להיות מודאגים
במיוחד .בדרום צרפת יש יותר מסגדים
מכנסיות .ספרד טעמה את הכיבוש המו־
סלמי קרוב ל 800-שנים .אין ספק שמ־
אמיני הקוראן משתוקקים לחדש בה את
ימיהם כקדם ,בדיוק כפי שהם חפצים
באדמות ארץ הקודש.
 52מיליון בני דת האסלאם החיים
עתה באירופה ,ועוד רבים אחרים העו־
שים את דרכם אליה בכל נתיב אפשרי,
יוציאו אל הפועל את חלום כיבוש הי־
בשת בעזרת הג'יהאד השקט .התנועות
המוסלמיות החלו להבין שהטרור אינו
מקדם את המשימה הקדושה הזו אלא
עומד לה לשטן בדרך .אמת ,הרוב נבה־
לים מפניו ,מוכנים להשפיל את כבודם
ולהקריב קורבנות כבדים למען מעט
שקט; אך אחרים ,מעטים ככל שיהיו
מתחילים להתפכח ולהבין כי הסיסמ־
אות הליברליות כביכול ,בזכות אחווה
ושוויון ,הענקת זכויות וכד' ,אינן מד־
ברות אל רבדים רחבים באסלאם ,אלא
מנוצלות על ידם לנגח את הדמוקר־
טיות המערביות ואת המאמינים הת־
מימים בזכויות שוות לכול ,שלא בגרו

להתמודד עם תופעת הזאב המחופש
לכיפה אדומה.
סוציולוג צרפתי צעיר ממוצא מו־
סלמי ,מוחמד סבאווי ,ניסח את המג־
מות הללו בלשון כנה ובהירה לאמור:
האירופאים שבויים בדגל זכויות האדם
שהם מנפנפים בו .האסלאם מנצל היטב
את ריבוי הפריבילגיות המוענקות לו.
החוקים באירופה אינם תואמים לאלה
של הקוראן ולא ניתן להחיל אותם על
המוסלמים ,שרק חוק השריעה )ההלכה
האסלאמית( תקף עבורם .אין לו אפוא
אלטרנטיבה אלא להשתלט על היבשת.
המיעוט הנוכחי הוא הסוס הטרויאני
שלו .פלישתו השקטה נמצאת בתנופה.
לשיטתו ,כאשר יגיע לרוב ,בני דתות
אחרות יזכו למעמד של בני חסות )אהל
אל-דימה( ויחויבו בתשלום מס מיוחד,
כפי שהיה נהוג בתקופות הזוהר שלו.
המיעוט הלא-מוסלמי יוכל כמובן להמיר
את דתו וליהנות מיתרונות האסלאם.
ישראל ,כקורבן הקרוב ,חייבת לצאת
מקיבעונה המחשבתי ולהוביל מסע
מדיני והסברתי מסיבי להדגשת מגמו־
תיו של הג'יהאד השקט .אם תמתין עד
שאחרים יתעוררו לעשות זאת במקומה,
היא עלולה לחדול מלהתקיים לפני שנס
כזה יתרחש .בקרוב נדע אם נציגיו של
האסלאם הקיצוני המתפשט הגיעו גם
לגבולנו הדרומי .את ההשתלטות על
שכנתנו הצפונית הם משלימים ממש
בימים אלה.

