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( 54) العالمية الثانية في الشرق األوسط عاما من الحرب    70بعد    - السالم المستحيل    

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

: علم األنساب من اإلرهاب اإلسالمي 6الفصل    

 

( اإلرهاب يعبر الحدود بسهولة 45)   2- 6  

 

 (Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

) أكسفورد   قاموس   من (   سياسية   أهداف   وراء   سعيا    ،   المدنيين   ضد   وخاصة   ،   والترهيب   للعنف   القانوني   غير   االستخدام   يعني   اإلرهاب  . 

الرئيسي   الهدف   اإلسالمي؟   لإلرهاب   السياسي   الهدف   هو   ما .  سياسي   هدف   اإلسالمي   لإلرهاب   يكون   أن   يجب   ،   اإلرهاب   تعريف   حسب   

المثال   اإليرانية   الثورة   كانت .  العلماني   بالنظام   اإلطاحة   هو   هدفهم .  مرتدا    اإلرهابي   اعتبره   الذي   العلماني   النظام   هو   اإلسالمي   لإلرهاب   

 النموذجي 

 

ا   كان   الذي   بهلوي   شاه   رضا   محمد   هزيمة   إلى   تهدف   الشيعة   بها   قام   التي   اإلرهابية   األنشطة   من   العديد   كانت  حدثت .  إليران   علماني ا   حاكم   

ا   اإليرانية   الثورة  وبررت ".  الفقيه   والية "   تسمى   كانت .  مع ا   والسياسة   الدين   بين   يجمع   حكم   نظام   الخميني   للا   آية   أسس .  1979  عام   أخير   

لحركة   ودعا .  ران إي  زعيم   الخميني   للا   آية   أصبح .  العالم   وينقذ   يأتي   أن   متوقعا   كان   الذي   المهدي   ظهور   حتى   الدين   رجال   سيطرة   النظرية   

العربي   الوطن   في   يعيشون   الذين   الشيعة   المسلمين   من   المقاومة   

 

 

 

المملكة   ملك   فهد   الملك .  السعودية   العربية   المملكة   في   الكبير   مكة   مسجد   مهدي   نفسه   ادعى   رجل   احتل   ،   مباشرة   اإليرانية   الثورة   بعد   

الدولة   ،   إيران   يكره   كان .  المتعصبة   الدينية   الحركات   قوة   فهد   الملك   أدرك   الحادثة   وبهذه .  بالقوة   اإلرهابيين   ضبط   السعودية   العربية   

الشريفين   الحرمين   خادم "   اسم   وأضاف .  الحاكمة   سعود   آل   لعائلة   الديني   الموقف   بفرض   قام   ،   مضاد   كإجراء .  بالسياسة   للدين   المتكاملة  " 

نفسها   سعود   وعائلة   ، "  سعود   آل   العزيز   عبد   بن   فهد   الملك   الشريفين   الحرمين   خادم "   رسميا    عليه   أُطلق   ،   ذلك   بعد ".  الملك "   لقب   أمام   

ا   دينية   كرامة   بل   ،   فحسب   علمانية   كرامته   ليس   نفسه   أعلن   فهد   الملك   لكن   ،   علمانية   حاكمة   عائلة   هي  أيض   

 

وسع   ،   إسرائيل   ضد   التقليدي   اإلرهاب   إلى   باإلضافة .  لبنان   في   الشيعية   الطائفة   من   للا   حزب   وقف   ،   الخميني   للا   آية   صيحة   على   ردا    

عام   في .  للا   حزب   عدو   نفس   هما   المتحدة   والواليات   إسرائيل .  الجيش   ضباط   وخاصة   ،   األمريكيين   ضد   اإلرهابية   نشاطاته   للا   حزب   
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أمريكي ا   جندي ا   241  جرح   أو   قتل .  للا   حزب   بهجمات   بيروت   في   األمريكية   البحرية   مشاة   مقر   قصف   تم  ، 1983  

 

ضباط   يد   على   اغتيل .  الديني   الوعي   إسرائيل   مع   تاريخية   سالم   معاهدة   أبرم   الذي   السادات   الرئيس   ضد   الكراهية   أشعل   ،   مصر   في   

أنحاء   جميع   في   اإلرهاب   بتنشيط   الدن   بن   أسامة   بقيادة   سنية   إرهابية   جماعة   قامت   ،   ذلك   على   عالوة .  1981  عام   الجهادية   الجماعة   

ا   القاعدة   تنظيم   نفذ .  األوسط   الشرق  1992  عام   باليمن   عدن   في   أمريكيين   جنود ا   استهدف   إرهابي ا   تفجير   

 

الهدف   المتحدة   الواليات   كانت .  أفريقيا   شمال   إلى   األوسط   الشرق   في   انتشر   القاعدة   قبل   من   السني   واإلرهاب   إيران   بقيادة   الشيعي   اإلرهاب   

سبتمبر   11  لهجمات   مقدمة   كانت .  نيويورك   في   العالمي   التجارة   مركز   مبنى   في   تفجير   أول   هناك   كان   1993  عام   في .  للقاعدة   التالي   

2001  عام   في   الكارثية   

 

ا   ولكن   البحر   مثل   الطبيعية   الحواجز   فقط   ليس  ذلك   على   عالوة .  الديني   اإلرهاب   توقف   أن   يمكن   ال   اإلنسان   صنعها   التي   البرية   الحدود   أيض   

صنع   حقبة   التسعينيات   فترة   كانت .  واسع   نطاق   وعلى   بسرعة   الحديث   المعلومات   مجتمع   في   اإلنترنت   عبر   بالتضامن   الشعور   ينتشر  ،  

بسهولة   الحدود   عبور   صفة   الديني   لإلرهاب   كان .  العالم   أنحاء   جميع   في   اإلسالم   إرهاب   فيها   

 

( ---- )يتبع    
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