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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()45
الفصل  : 6علم األنساب من اإلرهاب اإلسالمي
 ) 45( 2-6اإلرهاب يعبر الحدود بسهولة
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
اإلرهاب هو االستخدام غير القانوني للعنف والترهيب  ،وخاصة ضد المدنيين  ،في السعي لتحقيق أهداف سياسية )من قاموس أكسفورد( .وفقا
لتعريف اإلرهاب  ،هناك أيضا هدف سياسي في اإلرهاب الديني لإلسالم .ما هو الهدف السياسي لإلرهاب اإلسالمي؟ العديد من أهداف
.اإلرهاب اإلسالمي هو النظام العلماني الذي يعتبر مرتدين .وهدفهم هو قلب النظام العلماني .كانت تلك هي الثورة اإليرانية في عام 1979
.وكان العديد من األنشطة اإلرهابية الشيعية موجهة إلى محمد رضا شاه بهلوي  ،الذي كان حاك ًم ا علمانيًا نموذجي ًا .ثم حدثت الثورة اإليرانية
أسس آية هللا الخميني نظام حكم يدمج الدين والسياسة يسمى "والية الفقيه" .تبرر النظرية السيطرة من قبل رجال الدين حتى يظهر المهدي .بعد
.االستيالء على السلطة  ،دعا آية هللا الخميني إلى انتفاضة من المسلمين الشيعة الذين يعيشون في العالم العربي

ردا ً على الثورة اإليرانية  ،احتل شخص ادعى أنه مهدي جامع مكة في المملكة العربية السعودية .الملك فهد من المملكة العربية السعودية تقييد
اإلرهابيين بالقوة .بعد مرور هذا الحادث  ،أكد الملك السعودي الخوف من الحركات الدينية المتعصبة وكره إيران التي كانت هي حالة عدم
الفصل بين الدين والسياسة .من ناحية أخرى  ،إلضفاء الشرعية على الوضع الديني لعائلة سعود الحاكمة  ،أضاف اسم "خادم الحرمين" أمام
.لقب "الملك" .عائلة سعود نفسها قوة علمانية بال شك .باإلضافة إلى لقب الملك  ،أضاف لقب ًا اصطناعيًا للحصول على تصريح ديني
ردا على طلب آية هللا الخميني  ،وقف حزب هللا الشيعي في لبنان .باإلضافة إلى اإلرهاب التقليدي ضد إسرائيل  ،وسع حزب هللا األنشطة
اإلرهابية ضد األمريكيين  ،وخاصة الضباط العسكريين .إسرائيل والواليات المتحدة هي العدو نفسه لحزب هللا .في عام  ، 1983تم قصف
.مقر قيادة مشاة البحرية األمريكية في بيروت من قبل الهجمات اإلرهابية  ،وقتل  241جنديا أمريكيا
في مصر  ،فإن الكراهية ضد الرئيس المصري السادات الذي أبرم معاهدة سالم تاريخية مع إسرائيل قد أشعلت الوعي الديني .تم اغتياله من
قبل ضباط من جماعة الجهاد في عام  .1981وعالوة على ذلك  ،قامت جماعة إرهابية سنية القاعدة بزعامة أسامة بن الدن بتنشيط اإلرهاب
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في جميع أنحاء الشرق األوسط .نفذ تنظيم القاعدة إرهابا بالقنابل استهدف الجنود األمريكيين في عدن اليمنية في عام  .1992تورط السائحون
.النمساويون في الحادث
اإلرهاب الشيعي بقيادة إيران واإلرهاب السني الذي يقوده انتشار القاعدة في الشرق األوسط إلى شمال أفريقيا .كانت الواليات المتحدة خارج
المحيط األطلسي الهدف التالي للقاعدة .كان قصف مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك في عام  1993أول إرهاب في األراضي
.الرئيسية للواليات المتحدة .لقد كانت مقدمة هجمات  11سبتمبر الكارثية في 2001
إن القيود مثل الحدود االصطناعية أو القارات الجغرافية الجغرافية التي يفصلها المحيط ال معنى لها في اإلرهاب الديني .وفي مجتمع
المعلومات الحديث المتصل باإلنترنت  ،ينتشر شعور التضامن على نطاق واسع وبسرعة عالية .كانت حقبة التسعينات من الحقبة التاريخية
.التي بدأ فيها اإلرهاب اإلسالمي ينتشر في جميع أنحاء العالم .كان من خصائص اإلرهاب الديني عبور الحدود بسهولة بغض النظر عن الدول

(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
"وفقا ً لتعريف اإلرهاب )ويشار إليه فيما بعد باختصار باسم "اإلرهاب"( "وفقا ً للميل إلى اللجوء إلى العنف أو تهديده لألغراض السياسية
)كوجين(  ،هناك أيضا ً غرض سياسي في اإلرهاب يقوم على دين اإلسالم واإلرهاب .انها حققت .ما هو الهدف السياسي لإلسالم واإلرهاب؟
العديد من أهداف اإلرهاب اإلسالمي هي النظام العلماني الذي يعتبرونه مرتدين والهدف هو اإلطاحة بإدارتهم .هذه هي الثورة اإليرانية
اإلسالمية عام  .1979في أعقاب العديد من األنشطة اإلرهابية مع الثورة اإلسالمية الشيعية التي كانت تستهدف الملك شاه · باهالفي  ،الذي
كان نظا ًم ا قوة علمانية نموذجية  ،تم تأسيس نظام الخميني .أنشأ السيد الخميني نظاما يجمع بين الدين والسياسة من قبل علماء القانون الذين
.يطلق عليهم "باليات  -فاجي" .دعا السيد الخميني  ،الذي تولى اإلدارة  ،إلى انتفاضة من المسلمين الشيعة الذين يعيشون في العالم العربي
).المنقذ( في هذا العالم  Mafdiوالية البجعى" هو منحة القانون لتعليم نظام اإلسالم حتى يظهر"
ردا ً على الثورة اإليرانية  ،في المملكة العربية السعودية  ،قضية احتالل معبد ماكا احتلها شخص يدعي المهدي )المنقذ( .الملك السعودي الملك
فهد كذب نفسه عن طريق إرغام إرهابي  ،لكنه في هذه الحالة أعاد التأكيد على الخوف من الدين وبدأ في استضافة العداء ضد إيران من دولة
س ا للمدينتين
ذات توجه سياسي .من ناحية أخرى  ،من أجل إضفاء الشرعية على الوضع الديني ألسرة سعود  ،أصبح اسمه نفسه "حار ً
الرئيسيتين في مكة المكرمة" في عام  .1986العائلة السعودية نفسها هي قوة علمانية حتى النهاية .باإلضافة إلى الملك  ،أضاف لقب ًا معقوال ً
.لولي األمر بالمدينة المقدسة وجعلها سلطة دينية
ردا ً على دعوة السيد الخميني  ،وقفت منظمة حزب هللا الشيعية في لبنان .باإلضافة إلى األنشطة اإلرهابية ضد إسرائيل حتى اآلن  ،قام حزب
 ،هللا بتفعيل األنشطة اإلرهابية ضد األمريكيين  ،وخاصة المدنيين .بالنسبة لهم  ،إسرائيل والواليات المتحدة هما نفس الثقوب .في عام 1983
.قام مقر قيادة القوات البحرية األمريكية المتمركزة في بيروت بتنفيذ هجمات بالقنابل اإلرهابية  ،وقتل  241جنديا أمريكيا
إن الكراهية ضد الرئيس المصري السادات في مصر التي سلمت سلميًا مع إسرائيل قد أشعلت الوعي الديني وتم اغتيال الرئيس من قبل
الضباط في جماعة الجهاد .إضافة إلى ذلك  ،فإن القاعدة التي يتزعمها أسامة بن الدن المرشحة في أفغانستان لتفعيل األنشطة اإلرهابية السنية
قد نشطت األنشطة في جميع أنحاء الشرق األوسط .أعدم تنظيم القاعدة قنبلة استهدفت الجنود األمريكيين في عدن اليمنية  ،وتمت التضحية
.بالسياح النمساويين ()1992
إن هدف إرهاب القاعدة هو الواليات المتحدة  ،التي تقود إلى قصف مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية في
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عام ) 1993وهي حالة إرهابية يمكن أن ت ُقال على أنها مقدمة ل  911هجمات إرهابية متزامنة في عام  .(2001بهذه الطريقة  ،انتشر
اإلسالم واإلرهاب إلى الواليات المتحدة خارج المحيط األطلسي منتشرين من الشرق األوسط إلى شمال إفريقيا مع إيران أو أفغانستان كمركز
.مركزي  ،األول كإرهاب شيعي واألخير كإرهاب سني
القيود مثل الحدود االصطناعية أو القارات الخمس الجغرافية ال معنى لها في اإلسالم واإلرهاب المرتبط بمشكلة "قلب" الدين .وفي مجتمع
المعلومات المتقدم الذي يدعى اإلنترنت  ،فإن االنتشار والسرعة التي ينتشر بها "القلب" ال يمكن قياسها .في تسعينات القرن الماضي  ،كان
عصر اإلسالم واإلرهاب بمثابة نقطة انطالق كبيرة لالنتشار في العالم .ومن خصائص اإلرهاب ال ديني عبور الحدود بسهولة بغض النظر عن
.البلد أو المنطقة

(تتمة)
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