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

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

: علم األنساب من اإلرهاب اإلسالمي 6الفصل    

 

سبتمبر   11  هجمات   من   العالم   ارتعد  (46) 6-3  

 

 (Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

 

 

ل   لكن .  العشرين   القرن   من   األخير   العقد   في   اإلسالمي   اإلرهاب   حدث   ما   كثيرا ".  سبتمبر   11  هجمات "   بـ   والعشرون   الحادي   القرن   بدأ   

للعالم   الممنوحين   والنفوذ   الحجم   حيث   من   السابقة   الهجمات   من   بأي   سبتمبر   11  هجمات   مقارنة   يمكن   

 

وأصيب   مصرعهم   أشخاص   ثمانية   لقي   1993  عام   في .  العشرين   القرن   من   األخير   العقد   خالل   اإلرهابية   الحوادث   من   العديد   وقعت   

1998  عام   بمصر   األقصر   في   سائحين   إرهابيون   هاجم .  نيويورك   في   العالمي   التجارة   مركز   مبنى   تفجير   في   آخرين   1000  من   أكثر  . 

إرهابيان   هجومان   أسفر   ،   1999  سبتمبر   وفي .  1998  عام   في   متزامن   بشكل   وتنزانيا   كينيا   في   المتحدة   الوليات   سفارتي   تفجير   وتم   

شخص   200  من   أكثر   مقتل   عن   موسكو   في   

 

من   هجوما   أحدهما   كان .  اإلجرامية   الكيانات   حسب   ثالثة   إلى   الهجمات   تصنيف   ويمكن .  المسلمين   قبل   من   اإلرهابية   الهجمات   جميع   تنفيذ   تم   

المنظمات   قبل   من   المركزية   الحكومة   ضد   مقاومة   حركة   كانت   الثانية   الحالة .  الحالة   هذه   تعادل   األقصر   حادثة .  متشدد   إسالمي   ذئب   قبل   

اإلرهابيين   الهجومين   كال .  الحالة   هذه   هي   الوسطى   آسيا   في   اإلسالمية   المنظمات   قبل   من   موسكو   في   اإلرهابية   الهجمات   كانت .  اإلسالمية   

الداخلية   المسائل   من   كانا   

 

كينيا   في   المتحدة   الوليات   وسفارتي   1993  عام   في   بنيويورك   العالمي   التجارة   مركز   مبنى   على   اإلرهابية   الهجمات   كانت   ،   المقابل   في   

الوليات   هي   الضحية   وكانت   لدن   بن   أسامة   بقيادة   القاعدة   قبل   من   جيًدا   فيه   التحكم   تم   دولي   رعب   بمثابة   1998  عام   في   وتنزانيا   

دعونا .  شخص   أي   عرفها   مشهورة   حادثة   كانت .  سبتمبر   11  بهجمات   والعشرين   الحادي   القرن   في   الرعب   باب   القاعدة   فتحت .  المتحدة   

تقريبًا   الهجمات   نراجع   

 

الساعة   أنجلوس   لوس   إلى   بوسطن   من   11  رقم   األمريكية   الجوية   الخطوط   رحلة   اختطاف   تم   ،   2001  سبتمبر   11  يوم   صباح   في   
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التجارة   مركز   لمبنى   الشمالي   البرج   في   الطائرة   تحطمت .  الجنوب   إلى   المسار   وغيروا   التحكم   بعصا   الخاطفون   أمسك .  صباًحا  8:14  

تحطمت   الصغيرة   الطائرة   أن   الناس   من   الكثير   يعتقد .  حدث   ما   فهم   الناس   يستطع   لم   البداية   في .  8:46  الساعة   في   نيويورك   في   العالمي   

إلى   المتوجهة   175  إيرلينز   يونايتد   رحلة   اختطاف   تم   ،   األمريكية   الجوية   الخطوط   بعد   ،   ذلك   ومع .  الخطأ   طريق   عن   التالعب   مع   

التي   التلفزيونية   األخبار   نقلت .  العالمي   التجارة   مركز   لمبنى   الجنوبي   البرج   في   تحطمت .  نفسها   بالطريقة   المطار   نفس   من   نفسها   الوجهة   

لقد .  العالم   أنحاء   جميع   في   الناس   أيًضا   ولكن   نيويورك   في   المواطنين   فقط   ليس   المباشر   البث   شاهد .  التالي   الحادث   األول   الحادث   غطت   

يقع   أن   يجب   العنيف   اإلرهابي   الحادث   أن   فهموا   فترة   بعد   فقط .  قبل   من   مثيل   له   يسبق   لم   يصدق   ل   مشهًدا   كان   

 

الساعة   حوالي   أنجلوس   لوس   إلى   واشنطن   من   77  رقم   األمريكية   الجوية   الخطوط   رحلة   اختطاف   تم .  المآسي   استمرت   ذلك   على   عالوة   

تم   ،   ذلك   إلى   باإلضافة ).  خماسية   نجمة   شكل   بسبب   البنتاغون   باسم   المعروفة (   الدفاع   لوزارة   الرئيسي   بالمقر   اصطدمت   لقد  .8:40  

حدث   بما   اعترفوا   الطائرة   ركاب   لكن .  9:28  الساعة   فرانسيسكو   سان   إلى   نيوارك   من   93  رقم   المتحدة   الجوية   الخطوط   رحلة   اختطاف   

كم   240  بعد   على   األرض   على   الطائرة   تحطمت .  الطائرة   في   الخاطفين   مع   ناضلوا   لقد .  نيويورك   في   العالمي   التجارة   مركز   مبنى   في   

كانت .  البرلمان   مبنى   أو   األبيض   البيت   استهدفوا   الخاطفين   أن   ويعتقد .  صباًحا   10:03  الساعة   كانت .  واشنطن   العاصمة   غرب   شمال   

6300  وأصيب   شخص   3000  قُتل   حيث   التاريخ   في   كارثة   أكبر   المتزامنة   الخطف   لعمليات   األربع   اإلرهابية   الهجمات   

 

أسامة   بقيادة   متطرفة   إسالمية   جماعة   وهي   ،   القاعدة   ارتكبتها   جرائم   كانت   األحداث   أن   إلى )  آنذاك (   بوش   دبليو   جورج   الرئيس   وخلص   

ساعتين   من   أقل   في   الهجمات   وقعت .  اإلرهابية   لألنشطة   المدبر   العقل   بتهمة   لدن   لبن   تابعًا   كان   الذي   محمد   شيخ   خالد   اعتقل .  لدن   بن   

ساعتين   استمرت   التي   الهجمات   قبل .  صباًحا   10:03  الساعة   الرابعة   الطائرة   تحطم   حتى   صباًحا   8:14  الساعة   األول   الختطاف   من   ، 

لطائرة   المناورة   طريقة   على   الحصول   ذلك   في   بما   الدقيقة   والستعدادات   التفصيلي   للتخطيط   والمال   الوقت   من   هائالً   قدًرا   القاعدة   أنفقت   

مبنى   تفجير   تم   عندما   المتحدة   للوليات   الرئيسي   البر   تستهدف   كانت   القاعدة   أن   بالفعل   أدركت   قد   المتحدة   الوليات   كانت .  كبيرة   نفاثة   

لقد .  سبتمبر   11  هجمات   أعراض   على   التعرف   من   تتمكن   لم   المتحدة   الوليات   حكومة   لكن .  سنوات   ثماني   قبل   العالمي   التجارة   مركز   

عطا   محمد   المصري   بقيادة   مجرما   عشر   تسعة   على   التعرف   تم .  السلطات   توقعات   من   أبعد   ونفذتها   القاعدة   لها   خططت   التي   الرعب   كانت  . 

سعوديا   مجرما   19  أصل   من   11  وكان   

 

قضية   أهم   باعتباره   اإلرهاب   على   القضاء   بوش   دبليو   جورج   الرئيس   قرر .  اإلرهاب   لمكافحة   أمريكية   عمليات   إلى   اإلرهابية   الهجمات   أدت   

المتحدة   الوليات   قامت .  األساسية   البدائل   ستكون   النفس   عن   للدفاع   األولى   الضربة   أن   مفادها   متشددة   سياسة   تبنى   لقد .  الدبلوماسية   في   

في   لدن   بن   أسامة   هرب .  بهم   أطاحت   قد   المتحدة   الوليات   كانت .  القاعدة   تتمركز   حيث   ،   أفغانستان   في   طالبان   نظام   ضد   عسكري   بعمل   

إلى   العالم   أنحاء   جميع   في   المتطرفة   اإلسالمية   الجماعات   ودعا   المتعقبين   من   هربا .  المجاورة   باكستان   في   النحدار   شديدة   جبلية   منطقة   

تالحقه   المتحدة   الوليات .  األخرى   تلو   واحدة   العالم   من   كثيرة   أجزاء   في   معه   المتعاطفين   قبل   من   اإلرهابية   األنشطة   وقعت .  المقاومة   

عاًما   54  العمر   من   يبلغ   وكان   ،   وقتلته   2011  مايو   في   أباد   إسالم   ضواحي   في   لدن   بن   الخاصة   القوات   داهمت   وأخيًرا .  باستماتة   

 

اإلسالميين   المتطرفين   مقاومة   عصر   بداية   كانت   ،   والعشرين   الحادي   القرن   في   

 

( ---- )يتبع      
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