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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()44
الفصل  : 6علم األنساب من اإلرهاب اإلسالمي
جذور اإلرهاب اإلسالمي الحديث )6-1 (44

)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
وفقا لقاموس أكسفورد اإلنجليزي  ،فإن "اإلرهاب" هو "االستخدام غير القانوني للعنف والترهيب  ،خاصة ضد المدنيين  ،في السعي لتحقيق
أهداف سياسية" .يمكن تقسيم دافع اإلرهاب إلى ثالث فئات :الصراع العرقي والصراع الديني والصراع األيديولوجي .كما ذكر من قبل  ،فإن
".الصراع العرقي مشكلة "الدم"  ،يتحدث بالمعنى الحديث  ،ومواجهة الحمض النووي .وصراع األيديولوجية هو مشكلة "اإليمان السياسي
".الصراع الديني هو مشكلة "الكرم
كانت حركة االستقالل الكردية إرهاب ًا سببه الصراع العرقي في الشرق األوسط .اإلرهاب العرقي شائع جدا في جميع أنحاء العالم .ربما ستحدث
في المستقبل بشكل مستمر ألن الحمض النووي أبدي .ومع ذلك  ،بعد الحرب العالمية الثانية  ،جعل المجتمع الدولي القائم على الدول القومية
.النزاعات العرقية أصغر وإقليمية
لقد كان اإلرهاب الناجم عن مواجهة اإليديولوجية يحدث بشكل متكرر في أماكن مختلفة من العالم أثناء الحرب الباردة .تشي غيفارا )ارنستو
غيفارا( المولود في األرجنتين  ،فيدل كاسترو وشقيقه راؤول كاسترو من كوبا كانوا إرهابيين من أيديولوجية اشتراكية ضد الديكتاتورية
الكوبية .اإلرهاب القائم على اإليديولوجية هو نتاج المدير .لذلك  ،يختلف اإلرهاب اإليديولوجي عن اإلرهاب العرقي أو الديني  ،ولديه طابع
ينتشر في جميع أنحاء العالم .لقد تالشى اإلرهاب اإليديولوجي تقريبا ً بعد انهيار االتحاد السوفياتي في عام  1990عندما بدأت الليبرالية
".والرأسمالية باالرتباط باالشتراكية والشيوعية .لقد كان البروفيسور فرانسيس فوكوياما فقط يقول في "نهاية التاريخ والرجل األخير
اعتاد اإلرهاب الديني أن يتغلغل جغرافيا ً بدال ً من اإلرهاب اإلثني ألن الدين نفسه له طابع يخترق حدوده أو حدوده العرقية .في عصر
اإلمبريالية واالستعمار في أوروبا الغربية  ،كان المبشرون المسيحيون يقومون بأعمال تبشيرية كواجهة للغزو .على الرغم من أن المبشرين
لم يكونوا واعين كالغزاة  ،إال أنهم عالجوا الديانات المحلية باعتبارها أقل شأنا من المسيحية تحت اسم "هللا" أو "المسيح" .كان هناك العديد من
.الرعب من قبل القوى الدينية المحلية ضد غزو المسيحية
هناك ثالثة أنواع من اإلرهاب الديني حسب الخصوم .واحد هو الصراع مع الكفار  ،والثاني هو الصراع مع األيديولوجية  ،والثالث هو
الصراع الطائفي داخل نفس الدين .من وجهة نظر المسلمين  ،يظهر الصراع مع الكفار على أنه صراع مع اليهودية أو المسيحية التي هي نفس
 ،التوحيد .في المنطق " ،يهوه" اليهودية " ،هللا" للمسيحية و "هللا" لإلسالم هي نفسها ألن الوجود األسمى للتوحيد هو واحد فقط .في الواقع
يعلم اإلسالم أن هللا  ،هللا  ،والرب هو بالضبط نفس واحد .لكن اليهودية والمسيحية األكبر سنا من اإلسالم تعترف ببعضهما البعض كدليل قديم
.وعهد جديد  ،لكنهما ال يقبالن هللا على اإلطالق .وهكذا  ،ظلت الصراعات الدينية مستمرة لقرون في شكل اتحاد يهودي مسيحي ضد اإلسالم
.في القرن العشرين  ،تحدى اإليديولوجيا السياسية اإلسالم .كان اإللحاد الشيوعي بالضبط عقيدة الشيطان لإلسالم  ،الذي نفى وجود هللا األعلى
بالنسبة للمسلمين  ،فإن العداء لإللحاد كبير جدا ً بحيث يمكن مقارنته بالمسيحي الذي كان يغسله العقل بالليبرالية والرأسمالية .عندما انتزعت
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.الشيوعية السلطة  ،قاومت القوى اإلسالمية اإلرهاب .الصراع األفغاني كان بالضبط مثل هذه الحالة
وعندما فقدت الشيوعية السلطة ظهرت المواجهة الطائفية كتيار جديد من اإلرهاب .الصراع الطائفي بين نفس الدين هو الصراع على
الشرعية" .حدث االنهيار والمواجهة بين السنة والشيعة في اإلسالم قبل وفاة النبي محمد .شكك أهل السنة في شرعية تعاليم اإلسالم .من"
ناحية أخرى  ،رفع الشيعة شرعية نسب األنبياء .ومع ذلك  ،فقد توقف كال الطرفين صراعهم قريبا .بشكل عام  ،لقد ورث الشيعة في إيران
.من األمة الفارسية  ،وتم تسليم السنة إلى العرب

كانت جذور اإلرهاب اإلسالمي الحديث في تنظيم القاعدة السني المتطرف .كانت القاعدة منظمة أصولية )سرافية( أطلقها أسامة بن الدن الذي
كان ابن عائلة الملياردير السعودي بن الدن .قاتل السلفي اإلسالمي ضد النظام الشيوعي في أفغانستان مع أنشطة إرهابية متطرفة .عندما
 ،انسحب االتحاد السوفياتي في عام  ، 1989واستولت حركة طالبان المحلية على السلطة  ،غادر أسامة بن الدن  ،زعيم تنظيم القاعدة
.أفغانستان
كان هدف أسامة بن الدن هو نشر األصولية اإلسالمية في البلدان اإلسالمية األخرى .كان يعتقد أن الليبرالية والديمقراطية في دول أوروبا
الغربية قد دمرت القيمة السامية لإلسالم .لقد كان يمشي في البلدان اإلسالمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا واحدا تلو اآلخر .كما استخدم
.اإلنترنت التي كانت سائدة في ذلك الوقت .قام بإثارة الجماهير بالعودة إلى األصولية في عهد محمد
ينتشر تنظيم القاعدة في العالم اإلسالمي بالتضارب .وقد رشحت المنظمات اإلرهابية المناهضة للحكومة اسم القاعدة في مختلف المناطق أو
 ،القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي" )القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي("  (AQAP)" ،البلدان .كانوا "القاعدة في شبه الجزيرة العربية
القاعدة في العراق" " ،الجماعة اإلسالمية" في إندونيسيا " ،مجموعة أبو سياف" في الفلبين  ،الخ وعالوة على ذلك  ،أعلن إرهابي وحيد"
الذئب نفسه بأنه متعاطف مع تنظيم القاعدة في بيان للجريمة  ،وأصبح اسم القاعدة عالمة شهيرة لإلرهاب اإلسالمي  ،حيث نظر الناس إلى
.أسامة بن الدن كبطل لإلسالم

(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
قبل الدخول في موضوع اإلسالم اإلرهاب  ،النظر أوال ً في تعريف اإلرهاب )يشار إليه فيما بعد باختصار على أنه اإلرهاب( .وبحسب كوجين
:فإن "اإلرهاب" هو "نزعة لنداء العنف أو تهديده لألغراض السياسية  ،وأفعاله  ،وعنفه" .يمكن تقسيم دافع اإلرهاب إلى ثالث فئات ،
 ،الصراع العرقي  ،والصراع الديني  ،والنزاع اإليديولوجي .كما تطرقت عدة مرات  ،الصراع العرقي هو مشكلة "الدم"  ،وفي الوقت الحالي
".سيكون بمثابة مواجهة "للحمض النووي" .والصراع األيديولوجي هو مشكلة "جي"  ،فصراع الدين هو مشكلة "القلب
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اإلرهاب الناجم عن الصراع العرقي في الشرق األوسط نشاط إرهابي مرتبط بحركة االستقالل العرقية الكردية .الحوادث اإلرهابية العرقية
 ،ثابتة في جميع أنحاء العالم .ربما لن تختفي في المستقبل ربما ألن الدم = الحمض النووي في الجذر .ومع ذلك  ،بعد الحرب العالمية الثانية
.أصبح المجتمع الدولي أساس الدولة القومية  ،وأصبحت الصراعات العرقية أصغر وأقوى
إن اإلرهاب الناجم عن مواجهة اإليديولوجيا حدث في كثير من أجزاء العالم في هيكل الحرب الباردة بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي
في فترة ما بعد الحرب .األنشطة اإلرهابية كان تشي جيفارا  ،المولود في األرجنتين مع األخوين كاسترو في كوبا  ،من األعمال اإلرهابية
لإليديولوجية االشتراكية ضد الديكتاتورية .إن إرهاب الفكر كأيديولوجية هو نتاج ساتوري  ،وله خاصية االنتشار التلقائي إلى أماكن غير
متوقعة في جميع أنحاء العالم مقارنة باإلرهاب أو اإلرهاب الديني .ومع ذلك  ،فإن هذا النوع من اإلرهاب قد تالشى بسرعة بعد انهيار االتحاد
السوفيتي في عام  ، 1990بعد أن تجاوزت الليبرالية والرأسمالية االشتراكية والشيوعية .وينص "نهاية التاريخ" لفرانسيس فوكوياما بدقة
.على ذلك
إن اإلرهاب الذي يسببه الدين لهذه اإلرهابيات العرقية أو اإليديولوجية له انتشار إقليمي وليس إرهابًا عرقيًا ألن الدين نفسه له ملكية اختراق
عبر الحدود العرقية أو الحدود .في اإلمبريالية األوروبية الغربية القديمة  ،عصر االستعمار  ،كان المبشرون المسيحيون يقومون بأعمال
"تبشيرية كبالغين للغزو بمعنى معين .على الرغم من أن المبشرين لم يكونوا واعين للغزاة  ،فقد عالجنا الدين المتجذر في الحقل تحت اسم "هللا
أو "المسيح" على أنه أقل شأنا من المسيحية .وعلى النقيض من ذلك  ،هناك العديد من الحاالت التي استجاب فيها دين المنطقة القديمة
.لإلرهاب االنتقامي
هناك ثالثة أشكال من اإلرهاب الديني حسب الخصوم .واحد هو الصراع مع الكفار  ،واآلخر هو الصراع مع إيديولوجية جيمي  ،والثالث هو
بسبب الصراع الطائفي في نفس الدين .بالنظر إلى اإلسالم كطرف واحد  ،يظهر الصراع مع الكفار على أنه صراع مع اليهودية من نفس
التوحيد  ،المسيحية .من الناحية المنطقية  ،اليهود "يهوه" والمسيحي "هللا"  ،واإلسالم "هللا" هم نفس الكائنات  ،كما التوحيد هو الوحيد .في
الواقع  ،في اإلسالم  ،هللا  ،هللا والرب ينظرون إليه على أنهما متشابهان .لكن اليهودية والمسيحية األكبر سنا من اإلسالم تعترف ببعضهما
البعض كدليل قديم وعهد جديد  ،لكن هللا ال يقبل به اإلسالم .وهكذا  ،فقد واصلنا صراعا دينيا لعدة قرون في شكل اتحاد يهودى مسيحي ضد
.اإلسالم
.في القرن العشرين  ،تحدى اإليديولوجيا )جي( اإلسالم .اإللحاد الشيوعي هو بالضبط تعليم الشيطان لإلسالم  ،الذي يفترض وجود هللا المطلق
إن رفض اإللحاد اإلسالمي كبير جدا ً بحيث يمكن مقارنته بالمسيحية التي تم تعميدها بالليبرالية والرأسمالية .عندما تحمل الشيوعية سلطة الدولة
.تعارض القوى اإلسالمية اإلرهاب .الصراع األفغاني كان بالضبط ،
".وعندما فقدت الشيوعية السلطة  ،كانت المواجهة الطائفية الجديدة هي اإلرهاب .الصراع الطائفي بين نفس الدين هو الصراع على "الشرعية
حدثت االنقسام والمواجهة بين السنة والشيعة في اإلسالم قبيل وفاة الرسول محمد .عارض السنة شرعية تعاليم اإلسالم  ،ورفع الشيعة شرعية
نسب النبي .ومع ذلك  ،فإن كال الطرفين لم يواصل كفاحه منذ ذلك الحين .عندما كان ينظر إلى حد كبير  ،ورث الشعب الشيعة إليران من
.األمة الفارسية  ،والسنّة تم تسليمها إلى الشعوب العربية
إن انتشار اإلرهاب اإلسالمي الحديث هو في تنظيم القاعدة السني المتطرف .كانت القاعدة منظمة أصولية إسالمية )السرافية( أطلقها أسامة من
عائلة المليونير السعودي بن الدن وحاربت أنشطة إرهابية متطرفة ضد النظام الشيوعي في أفغانستان في ذلك الوقت .مع انسحاب االتحاد
 ،السوفيتي في عام  ، 1989سيطرت حركة طالبان  ،المولودة محليا  ،على اإلدارة وأسامة بن الدن  ،زعيم القيادات األجنبية لتنظيم القاعدة
.غادر أفغانستان
كان هدف أسامة هو تطوير األصولية في البلدان اإلسالمية األخرى .في نظره تحررية األمة المسيحية األوروبية الغربية  ،عكست
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الديمقراطية أن القيمة السامية لإلسالم كانت تتعرض لالنتهاك .هرع عبر البلدان اإلسالمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ،أو بدأ في
.استخدام اإلنترنت في ذلك الوقت  ،وحرض الجماهير بالعودة إلى السلفية في عهد محمد
ينتشر تنظيم القاعدة إلى المنطقة اإلسالمية عن طريق االنقسام الخلوي  ،وتولد واحدة من المنظمات اإلرهابية المناهضة للحكومة التي ترشح
"نفسها لتسمية تنظيم القاعدة في كل بلد أو لتدفقه .يذكر هذا االسم تقريبا " ،القاعدة في شبه الجزيرة العربية" " ،الجهاد اإلسالمي في إندونيسيا
أبو سياف الفلبيني" مثل "القاعدة العراقية في الحرب المقدسة" .عالوة على ذلك  ،فإن القاعدة  ،باعتبارها إرهابية وحيدة وحيدة تؤكد" ،
تعاطف القاعدة في بيان للجريمة  ،أخذت ظهور عالمة تجارية شهيرة من اإلرهاب اإلسالمي و قام أسامة بن الدن بتعامل بعض البطل من بطل
استلمتها

(تتمة)
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