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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()46
الفصل  : 6علم األنساب من اإلرهاب اإلسالمي
 )46( 3-6اإلرتجاف  11سبتمبر
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate

بدأ القرن الواحد والعشرون بـ "هجمات  11سبتمبر" .كان اإلرهاب اإلسالمي يحدث في السنوات العشر األخيرة بشكل متكرر في نهاية القرن
.العشرين  ،لكن هجمات الحادي عشر من سبتمبر لم تكن قادرة على مقارنتها بأي من اإلرهاب السابق بحجم وحجم النفوذ الممنوح للعالم
أدرجت حوادث اإلرهاب الرئيسية خالل العقد األخير من القرن العشرين  ،قُتل سائحان نمساويان في تفجير فندق في عدن باليمن في عام
.وفي عام  ، 1993لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من  1000جراء قصف مبنى مركز التجارة العالمي بنيويورك 1992.
وعالوة على ذلك  ،تعرض اإلرهابيون للهجوم على السياح في األقصر بمصر في عام  .1998وقُصفت سفارتي الواليات المتحدة في كينيا
.وتنزانيا في عام  .1998وفي أيلول  /سبتمبر  ، 1999تسبب هجومان إرهابيان في موسكو في مقتل أكثر من  200شخص
.كان مجرمو هذه الهجمات اإلرهابية جميعهم مسلمين .ويمكن تقسيم الحوادث تقريب ًا إلى ثالث فئات وفقًا للمنظمة اإلجرامية وخلفية األحداث
كان أحدها هجو ًم ا ألحد اإلسالميين المتعصبين ذوي الذئاب .حادثة األقصر كانت مساوية لهذه الحالة .الحالة الثانية كانت حركة مقاومة ضد
الحكومة المركزية من قبل المنظمات اإلسالمية المناهضة للحكومة .كانت الهجمات اإلرهابية في موسكو من قبل المنظمات اإلسالمية في آسيا
.الوسطى هي هذه القضية .كان الهجومان اإلرهابيان مشكلتين محليتين من قبل الجناة المحليين
في المقابل  ،كانت الهجمات اإلرهابية لمبنى مركز التجارة العالمي بنيويورك في عام  1993والسفارات األمريكية في كينيا وتنزانيا في عام
خاضعة لسيطرة جيدة وأنشطة إرهابية دولية قام بها تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن الدن الذي يستهدف الواليات المتحدة .كان 1998
هجمات  11سبتمبر" أن القاعدة كشفت عن طبيعتها في أوائل القرن الحادي والعشرين .كانت حادثة مشهورة يعرفها الجميع .دعونا نراجع"
.الهجمات
في صباح  11سبتمبر  ، 2001اختطفت طائرة الخطوط الجوية األمريكية  11من بوسطن إلى لوس أنجلوس في الساعة 8:14
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صبا ًح ا .أدرك المجرم عصا التحكم وغير المسار إلى الجنوب وسحق في البرج الشمالي لمبنى مركز التجارة العالمي بنيويورك في الساعة
 ،في البداية لم يستطع الناس فهم ما حدث  ،واعتقد العديد من الناس أن الطائرة الصغيرة تحطمت مع التالعب في الخطأ .ومع ذلك 8:46.
مباشرة بعد الخطوط الجوية األمريكية  ،توجهت طائرة يونايتد ايرالينز الرحلة  175المتجهة إلى نفس الوجهة من المطار نفسه بنفس
الطريقة .سحق في البرج الجنوبي من مبنى مركز التجارة العالمي بطريقة لمتابعة .نقلت األخبار التلفزيونية التي تغطي الحادثة األولى الحادث
التالي .ليس فقط مواطني نيويورك ولكن الناس في جميع أنحاء العالم شاهدوا لقطات حية .لقد كان مشهدًا رائعًا حق ًا .هذا جعل الناس يدركون
.أن الحادث اإلرهابي العنيف قد حدث
واصلت الحوادث عالوة على ذلك .كما اختطفت رحلة الخطوط الجوية األمريكية رقم  77من واشنطن إلى لوس أنجلوس في حوالي الساعة
تحطمت في المقر الرئيسي لوزارة الدفاع )المعروف باسم البنتاجون بسبب شكل نجم خماسي( .باإلضافة إلى ذلك  ،تم اختطاف طائرة 8:40.
يونايتد إيرالينز الرحلة رقم  93من نيوارك إلى سان فرانسيسكو في الساعة  ، 9:28ولكن ركاب الطائرة الذين كانوا على علم بحادث مبنى
.كان في الساعة  DC. 10:03مركز التجارة العالمي حاولوا وقف االختطاف وتحطموا على األرض عند  240كم شمال غرب واشنطن
ويبدو أن الجناة كانوا يستهدفون مبنى البيت األبيض أو البرلمان .كانت الهجمات اإلرهابية األربع لعمليات االختطاف المتزامنة أكبر كارثة في
.التاريخ حيث تسببت في مقتل  3000شخص وإصابة  6،300آخرين
وخلص الرئيس بوش )في ذلك الحين( إلى أن هذه الحوادث هي الجرائم التي ارتكبتها الجماعة اإلسالمية المتطرفة "القاعدة" بزعامة أسامة بن
الدن .واعتقل خالد شيخ محمد  ،ابن الدن  ،مسؤوال ً عن مخططي الرعب .وقع الحادث في أقل من ساعتين من أول عملية اختطاف في
الساعة  8:14صباحا حتى سقوط الطائرة الرابعة في الساعة  10:03صباحا .قبل هذه الساعتين  ،أمضت القاعدة قدرا ً هائال ً من الوقت
والمال للتخطيط التفصيلي والتحضيرات الدقيقة بما في ذلك االستحواذ على طريقة المناورة لطائرة نفاثة كبيرة .كانت الواليات المتحدة قد
أدركت بالفعل أن القاعدة كانت تستهدف البر الرئيسي للواليات المتحدة عندما تم قصف مبنى مركز التجارة العالمي قبل ثماني سنوات في
عام  .1993لكن الحكومة األمريكية لم تتمكن من اللحاق مقد ًم ا بأعراض اإلرهاب المتزامن المتعدد .كانت الخطط التي خططت لها القاعدة
ونفذتها أكبر بكثير من توقعات السلطات .تم تحديد تسعة عشر مجررا ً بقيادة المصري محمد عطا .أحد عشر من الجناة التسعة عشر كانوا
.سعوديين
أثار هذا الحادث عمليات مكافحة اإلرهاب األمريكية .وقد حدد الرئيس جورج دبليو بوش القضاء على اإلرهاب باعتباره أهم قضية دبلوماسية
وأظهر موقف ًا صار ًم ا بأن الضربة األولى للدفاع عن النفس ستكون البدائل األساسية .لقد تسببت الواليات المتحدة في القيام بعمل عسكري ضد
.نظام طالبان في أفغانستان  ،حيث كان مقر القاعدة  ،وأطاح بها .أسامة بن الدن هرب في منطقة جبلية شديدة االنحدار من باكستان المجاورة
بالهروب من المتتبعين دعا الجماعات اإلسالمية المتطرفة في جميع أنحاء العالم للمقاومة .جرت األنشطة اإلرهابية من قبل المتعاطفين معه في
أجزاء كثيرة من العالم الواحد تلو اآلخر .الواليات المتحدة تالحقه بشدة .في النهاية  ،داهمت القوات الخاصة لقتل بن الدن في ضواحي إسالم
.أباد في مايو  .2011في ذلك الوقت كان عمره  54سنة
.في القرن الواحد والعشرين  ،كانت بداية عصر المقاومة من قبل المتطرفين اإلسالميين

(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
بدأ القرن الواحد والعشرون بـ " 911إرهاب متزامن متعدد" .لقد حدث اإلرهاب اإلسالمي مرارا ً وتكرارا ً في السنوات العشر األخيرة في
.نهاية القرن العشرين  ،لكن اإلرهاب  911كان بحجم المقياس ولم يكن قابالً للمقارنة بالتأثير الممنوح للعالم
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إدراج اإلرهاب الرئيسي في نهاية القرن العشرين  ،توفي سائحان نمساويان في حادث تفجير فندق عدن اليمني عام  .1992وفي عام 1993
 ،لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في مبنى مركز التجارة العالمي بنيويورك  ،وقع حادث التفجير الذي أصاب ما ورد أعاله .وعالوة على ذلك
الهجمات اإلرهابية على السياح في األقصر المصرية ) ، (1998والقصف المتزامن للسفارات األمريكية في كينيا وتنزانيا ) ، (1998وفي
سبتمبر  1999تسببت هجمات إرهابية أخرى في موسكو أكثر من  200الموتى يحدثون
.إن الجناة في هذه الحوادث اإلرهابية هم جميع المسلمين )مسلمين(  ،لكن يمكن تقسيمهم إلى ثالثة تقريب ًا وفقًا لخلفية التنظيم المنظم والقضية
أحدها هو هجوم إسالمي منفرد من قبل مجرم واحد وقضية األقصر مكافئة له .واآلخر هو حركة مقاومة ضد الحكومة المركزية من قبل
المنظمات اإلسالمية المناهضة للحكومة  ،وهذا هو حادث إرهابي موسكو من قبل المنظمات اإلسالمية في آسيا الوسطى .كل من هاتين
.الهجمتين اإلرهابيتين هما حاالت محلية بسبب جرائم محلية
في المقابل  ،كانت التفجيرات اإلرهابية في نيويورك وكينيا وتنزانيا أنشطة إرهابية قامت بها المنظمة األصولية اإلسالمية التي يقودها أسامة
بن الدن "القاعدة" المنتشرة في العالم مستهدفة الواليات المتحدة .لقد كان " 911إرهابا ً متزامنا ً متزامنا ً" هو الذي قُذِف تنظيم القاعدة به
ص ا واحدًا  ،ولكن لنتابع النظرة العامة
بشكل جدي  ،وتسبب في نشوة في أوائل القرن الحادي والعشرين .إنها حادثة مشهورة ال أحد يعرف شخ ً
.هنا
صباح يوم  11سبتمبر  ، 2001اختطفت رحلة الخطوط الجوية األمريكية  11من بوسطن إلى لوس أنجلوس في  8:14صباحا .أدرك
المجرم عصا التحكم وغير المسار إلى الجنوب  ،حيث دخل الجناح الشمالي من نيويورك · مبنى مركز التجارة العالمي في الساعة  .8:46لم
 ،يتمكن المواطنون من فهم ما حدث في البداية  ،وكانوا يعتقدون فقط أن الطائرات الصغيرة قد حطمت التالعب عن طريق الخطأ .ومع ذلك
مباشرة بعد رحلة الخطوط الجوية األمريكية  11رحلة طيران الخطوط الجوية المتحدة  175توجهت إلى نفس الوجهة من المطار نفسه
اختطفت بنفس الطريقة  ،وهرع إلى الجناح الجنوبي لمبنى مركز التجارة بطريقة لمتابعة  ،تغطية الحالة األولى األخبار التي نقلتها األخبار
التليفزيونية تلك اللحظة لم تؤد فقط إلى مواطني نيويورك  ،بل شهد الناس في جميع أنحاء العالم لقطات حية .لقد كان مشهدًا رائعًا حق ًا .هذا
.جعلنا نفهم أن الناس هم حوادث إرهابية عنيفة
لم يكن هذا هو الحادث الوحيد .كما تم اختطاف طائرة الخطوط الجوية األمريكية  77من واشنطن إلى لوس أنجلوس  ،وهذه المرة في الساعة
تحطمت في مقر وزارة الدفاع )المعروف باسم البنتاغون ألن المبنى هو شكل نجمة خماسية( .باإلضافة إلى ذلك  ،تم االستيالء على 9:38 ،
رحلة طيران يونايتد  93من نيوارك إلى سان فرانسيسكو في الساعة  ، 9:27ولكن ركاب الطائرة الذين كانوا على علم بقضية مبنى مركز
التجارة حاولوا وقف االختطاف وتحطمت على األرض عند نقطة  240كم شمال غرب واشنطن أنا فعلت الوقت في الساعة  .10:03وتكهن
بأن مرتكب الجريمة كان يهدف إلى دخول البيت األبيض أو البرلمان .كانت الهجمات اإلرهابية األربعة الناجمة عن االختطاف المتزامن أكبر
.كارثة في تاريخ  3000قتيل و  6،300جريح
بعد وقوع الحادث ،واختتم الرئيس بوش )في ذلك الوقت( لتكون مستحقة للمنظمة اإلسالمية المتطرفة لتنظيم القاعدة التي يتزعمها أسامة
المرؤوسين خالد شيخ محمد واضعي الخطة اإلرهاب .ووقع الحادث في غضون أقل من ساعتين  Binradenاعتقل  Binraden،الجريمة
بعد اختطاف األول من  14 8:00دقيقة صباحا وحتى تحطم أربع عيون الطائرات من  10في  3دقائق في الصباح .تنظيم القاعدة ليس
سوى وتراكمت عليه التخطيط الدقيق وإعداد دقيق على وجود كمية هائلة من الوقت لهذا  2ساعة أدرجت ،لمعرفة من مناورات طائرات
كبيرة في ذلك .وكانت الواليات المتحدة قد اعترفت بأن تفجير مركز التجارة في تنظيم القاعدة من  911الهجمات اإلرهابية  8قبل العام
السابق ويهدف ) (1993في الواليات المتحدة القارية ،من الممكن أن تصور الحركة من الهجمات اإلرهابية مقدما لم استطع القيام بذلك .كان
اإلرهابيون لتنفيذ تخطيط اإلرهاب ما هو أبعد من التنبؤ سلطات التحقيق .وقد تم التعرف عليه  19شخصا الجناة إلى العقل المدبر لمحمد عطا
.المصري 11 ،منهم كان الشخص  19السعودي
هذا الحادث يثير عمليات مكافحة اإلرهاب األمريكية .حدد الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش القضاء على اإلرهاب باعتباره القضية األكثر
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أهمية للدبلوماسية وأظهر موقفا متشددا بأن الهجوم األول للدفاع عن النفس لن يفشل .تسببت الواليات المتحدة في القيام بعمل عسكري ضد نظام
طالبان في أفغانستان  ،قاعدة القاعدة  ،أطاحت به .أسامة بن الدن هرب في جبل شديد االنحدار من باكستان المجاورة .في غضون ذلك دعا إلى
الجماعات اإلسالمية المتطرفة في جميع أنحاء العالم  ،واستمرت األنشطة اإلرهابية من قبل المتعاطفين في أجزاء كثيرة من العالم .لكن
الواليات المتحدة تالحقت بشدة في مايو  ، 2011غارة القوات الخاصة لقتل بن الدن في ضواحي إسالم أباد .كان يبلغ من العمر  54سنة
.في بعض األحيان
.في القرن الواحد والعشرين  ،كانت بداية عصر المقاومة من قبل المتطرفين اإلسالميين

(تتمة)
By Areha Kazuya
E-mail: areha_kazuya@jcom.home.ne.jp
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