
746 

II. Τὸ ὄνομα εἶναι Οἰωνὸς

[Ἀρχικὴ δημοσίευσις εἰς τὴν ἐφημερίδα Μακεδονία (19 Αὐγούστου 2007)]

Ὁ «γαλαξίας» τοῦ διεθνοῦς πολιτικοῦ ἰσλὰμ καὶ τοῦ ἰσλαμισμοῦ

Ἐσχάτως δειλὰ-δειλὰ ἔχει ἀρχίσει καὶ εἰς τὰ καθ’ ἡμᾶς ΜΜΕ νὰ γίνεται χρῆσις 
τῶν εἰσαχθέντων ἐκ τῆς Οὐάσιγκτων ὅρων, ὅπως «τζιχαντισμὸς-τζιχαντιστές», 
«σαλαφισμὸς-σαλαφηιστές», καὶ ἄλλων ἀκαταλήπτων ὀνομασιῶν, ὅταν θέλομε 
νὰ ἀναφερθοῦμε στὸ διεθνὲς ἰσλαμιστικὸ κίνημα.

Τὰ ὀνόματα αὐτὰ δὲν τυγχάνουν τῆς ὀρθῆς χρήσεως καὶ δὲν εἶναι εἰς θέσιν 
νὰ περιγράψουν αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἐπιδιώκουν. Ἐπίσης, «παίζουν τὸ παιγνίδι» τῶν 
ἐμπνευστῶν των οἱ ὁποῖοι, πιστέψτε με, δὲν εἶναι καὶ ὅ,τι καλλίτερον γιὰ νὰ ἐπι-
τύχει κανεὶς νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ σύγχρονον Ἰσλάμ, δηλαδὴ ὅπως ἐξειλίχθη μετὰ τὸ 
1996, ὅταν ὁ Μπὲν Λάντεν προσεχώρησε στὸν σαλαφηικὸν τακφηρισμόν1. Ἐπι-
τρέψτε μου λοιπὸν νὰ πῶ δύο χρήσιμα λόγια γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς «-ισμούς».

Οἱ σαλαφηιστὲς εἶναι οὐσιαστικῶς θεράποντες τῆς οὐαχαβιτικῆς ἑρμηνείας 
τοῦ Ἰσλάμ, ἔστω καὶ ἂν τὸ ἀρνοῦνται. Ἐκτιμοῦν ὅτι ὑπερβαίνουν σὲ σοφία 
καὶ τὶς τέσσαρες παραδοσιακὲς νομικὲς σχολὲς τοῦ Ἰσλάμ, τὸ χαναφηιτισμό, 
τὸ μαλεκιτισμό, τὸ σαφαηιτισμὸ καὶ τὸ χαμπαλισμό, καὲ μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν 
ἐπιστρέφουν στὶς θεμε λιώδεις ἀρχὲς καὶ ἀξίες τοῦ κορανίου καὶ τῆς σόνας. Ὁ 
ἐμπνευστὴς καὶ δημιουργὸς τοῦ οὐαχαβιτισμοῦ ἦτο ὁ Μωχάμαντ Ἲμπν Ἁμπ- 
ντὲλ Οὐάχαμπ (1703-1792). Ἐξαιρετικῶς σχολαστικὸς καὶ αὐ στηρὸς ἑρμηνευτὴς 
τοῦ Ἰσλὰμ καὶ πνευματικὸς καθοδηγητὴς τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας Σαοῦντ.

Συμφώνως πρὸς τὸν Ζὴλ Κεπὲλ (Gilles Kepel), οἱ σαλαφηισταὶ ὑποδιαι-
ροῦνται σὲ δύο ὑπο-ὁμάδες: 1) τοὺς «ἱεροπολεμικοὺς σαλαφηιστές», τῶν ὁποί-
ων ὁ ἡγέτης εἶναι ὁ αἰγύπτιος Μουστάφα Κάμελ, ὁ ἐπονομαζόμενος μὲ τὸ ἱερο-
πολεμικό του ὄνομα «Ἄμπου Χάμζα», φυγὰς στὸ Λονδῖνον καὶ ἰμάμης τοῦ τε-
μένους τοῦ Φίνσμπουρυ Πὰρκ (Finsbury Park) μέχρι τῆς συλλήψεώς του ἀπὸ τὶς 
βρεταννικὲς ἀρχὲς τὸν Μάϊο τοῦ 20042 καὶ 2) τοὺς «σεϊχιστὲς σαλαφηιστές», οἱ 

1.  Σ.τ.Ἐπιμ. Ἐκ τῆς λέξεως τακφὴρ δηλαδὴ ἀπιστία. ∆ι' αὐτοῦ νοεῖται ὁ χαρακτηρισμὸς 
τῶν μὴ πρεσβευόντων τὴν συγκεκριμένην ἐκδοχὴν τοῦ ἰσλὰμ ὡς ὑποπεσόντων εἰς ἀπι-
στίαν. 

2.  Βλ. Gilles Kepel, Jihad: Expansion et déclin de l'islamisme, Gallimard, Paris, 2000, σελ. 272.
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ὁποῖοι ναὶ μὲν δὲν ἀναμιγνύονται εἰς τὴν πολιτικήν, ἀλλὰ ἀκολουθοῦν κατὰ 
γράμμα τὶς «φάτουα», τὶς ἱερονομικὲς ρῆτρες δη λαδὴ τῶν σεΐχηδων τῆς Σαου-
δικῆς Ἀραβίας. Οἱ σαλαφηισταὶ κα ταγγέλλουν τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους 
καὶ τοὺς μυστικιστὰς σούφη ὡς θεράποντας τῆς «καινοτομίας» (μπένταα), τοῦ 
«πολυθεϊσμοῦ» (σὲρκ) καὶ του «πανθεϊσμοῦ».

Τὸ ἀνάθεμα. — Οἱ πλέον ριζοσπάσται ἐπιρρίπτουν τὸ ἀνάθεμα (τακφὴρ) 
στοὺς ὑπόλοιπους ἀδελφούς τους. Αὐτὴ ἡ τάσις τοῦ σαλαφηισμοῦ συνδέεται 
πρὸς τὸν «τακφηρισμὸ» καὶ συμπληρώνει τὴν διεθνιστικὴ τάση τοῦ διεθνιστι-
κοῦ σονιτικοῦ ἰσλαμιστικοῦ ἐξτρεμισμοῦ.

Ἡ τάσις αὐτὴ ἐδημιουργήθη τῷ 1971 ἀπὸ τὸν αἰγύπτιο Σόκρη Μουστάφα. 
Ὁ Σόκρη* ἐγεννήθη εἰς τὸ Ἀσιοὺτ τῆς Ἄνω Αἰγύπτου καὶ ἐφυλακίσθη ἀπὸ τὸν 
Νάσερ. Εἰργάσθη μετὰ ζήλου καὶ ἐξώθη σε. μέχρι τῶν ἄκρων τὶς ἀντιλήψεις καὶ 
τὶς ἐρμηνεῖες περὶ Ἰσλὰμ καὶ ἰσλαμικοῦ καθήκοντος τοῦ Σάϋεντ Κὸτμπ (1906-
1966), με γάλου θεωρητικοῦ τοῦ ἰσλαμικοῦ ριζοσπαστισμοῦ καὶ πνευματικοῦ 
ἡγέτου τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων τῆς Αἰγύπτου κατὰ τὰς δε καετίας τοῦ 
1950 καὶ τοῦ 19603.

Ἡ οὐσία τοῦ τακφήρ4, ὅπως τὴν ὁρίζει ὁ ἴδιος ὁ Σόκρη, ὡς θε ωρητικὸς τῆς 
ὀργάνωσεώς του, τῆς Γκαμᾶα ἀλ-Μουσλεμοῦν (Κοι νότητα τῶν Μουσουλμά-
νων), βασίζεται στὸν ἀφορισμὸν καὶ τὴν ἀναθεματικὴν ἀποπομπὴν κάθε μου-
σουλμάνου «κάφερ», δηλαδὴ ποὺ ἁμαρτάνει σοβαρὰ καὶ κατ’ ἐξακολούθησιν 
μὴ σεβόμενος τὶς ἀρχὲς καὶ τὰ κελεύσματα τῆς σαρῆας. Τὰ μέλη τῆς μουσουλμα-
νικῆς κοινότητος (Γκαμᾶα ἀλ-Μουσλεμοῦν) θεωροῦν ἑαυτοὺς ὡς τοὺς μόνους 
πραγματικοὺς πιστούς. Τὸ κίνημα πρόλαβε νὰ δολοφονήσει τῷ 1977 τὸν αἰγύ-
πτιον ὑπουργὸν βακουφίων <καὶ θρησκευμάτων> σεΐχην Ντάχαμπη καὶ ἀνεχαι-
τίσθη μετὰ τὴν σύλληψη καὶ τὸν ἀπαγχονισμὸ τοῦ Σόκρη ἀπὸ τὶς αἰγυπτιακὲς 
ἀρχὲς (1978). Τὸ GIA (Groups Islamiques Armés) τῆς Ἀλγερίας, πάντα κατὰ τὸν 
Ζὴλ Κεπέλ, ἔχει προσχωρήσει ἤδη στὸν τακφηρισμόν5.

Οἱ νέοι ὁρισμοί. — Πρέπει ἀκόμη γιὰ λόγους κατανοήσεως τῆς χρήσεως τῶν 
νέων ὁρισμῶν νὰ διευκρινίσομε τὰ ἑξῆς: α΄) ἠμπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι σαλα-
φηιστής, ἄρα διεθνιστὴς ἰσλαμιστής, καὶ νὰ ἀσκεῖ τὸν ἱερὸν πόλεμο εἰς ὅλον 
τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος τῆς ὅμας, ἀλλὰ νὰ μὴ εἶναι τακφηριστής, δηλαδὴ νὰ μὴ 
ἀρχίζει νὰ ἀσκεῖ τὸν ἱερὸν πόλεμον πρῶτα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως τῆς χώ-
ρας του, ἔστω καὶ ἂν τὴν θεωρεῖ βέβηλον· β΄) ἠμπορεῖ νὰ εἶναι κάποιος σαλαφη-
ιστὴς καὶ τακφηριστής, δηλαδὴ νὰ ἀρχίζει τὸ ἔνοπλον γκεχὰντ ἐναντίον τῆς «βε-
βήλου» κυβερνήσεως τῆς ἰδίας του τῆς χώρας· γ΄) ἠμπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι ἰσλα-

*   Ρέφαατ Σαῆντ, Ἡ διαπάλη ἰσλὰμ καὶ ἰσλαμισμοῦ. Ἱστορία καὶ ἰδεολογία τῆς ἰσλαμι-
στικῆς τρομοκρατίας, εἰσαγωγὴ-μετάφρασις Κυρ. Θ. Νικολάου Πατραγᾶς, Παπαζή-
σης, Ἀθῆναι 2015.

3.  Gilles Kepel, ἔνθ' ἀν., σ.σ. 272-274. Βλ. ἀκόμη Le Monde (25 Ἰανουαρίου 2002), καὶ 
στὸν ἱστότοπο wluml.org/node/703.

4. Ένθ’ άν., σελ. 226.
5.  Πρβλ. ἐπίσης Gilles Kepel, The Prophet and Pharaon: Muslim estremism in contemporary 

Egypt, Al-Saqi, London, 1985.  
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μιστὴς καὶ νὰ θέλει νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ σαρῆα στὸν τόπο του, ἀλλὰ νὰ μὴ εἶναι σα-
λαφηιστὴς οὔτε τακφηριστὴς· δ΄) ἠμπορεῖ κάποιος νὰ ἀνήκει στοὺς Ταλιμπὰν6 
καὶ νὰ εἶναι ἁπλῶς ἰσλαμιστὴς (αὐτὸ συνέβαινε μέχρι τοῦ 1996 εἰς τοὺς Τα-
λιμπὰν τοῦ Ἀφγανιστάν)· ε΄) ἠμπορεῖ κάποιος νὰ ἀνήκει στοὺς Ταλιμπὰν καὶ νὰ 
εἶναι σαλαφηιστὴς χωρὶς νὰ εἶναι τακφηριστής, ἀλλὰ νὰ πολεμεῖ ὡς μουγκάχεντ 
(mudjahid) σὲ οἱοδήποτε μέρος του κόσμου τὸν ἀποστέλλει ὁ σεΐχης του (αὐτὸ 
χαρακτηρίζει κυρίως τοὺς μαχητὰς τῆς ἀλ-Κάϋντα)· ς΄) ἠμπορεῖ κάποιος ν’ ἀνή-
κει στοὺς Ταλιμπάν, ἀλλὰ νὰ εἶναι σαλαφηιστὴς τακφηριστὴς καὶ ν’ ἀσκεῖ τὸ 
ἔνοπλον γκεχὰντ πρῶτα στὴν χώρα του καὶ κατόπιν στὸν κόσμον ἢ ταὐτοχρό-
νως. Αὐτὸ καὶ πάλι θὰ ἐξαρτάται ἀπὸ τὶς ἐντολὲς τοῦ σεΐχη του.

Συμφώνως λοιπὸν πρὸς τὴν νέαν ἀμερικανικὴν ὁρολογία, τὴν ὁποίαν προ-
ώθησαν τὸ ἀμερικανικὸν Σταίητ Ντηπάρτμεντ καὶ τὸ Ντιφὲνς Ντιπάρτμεντ, οἱ 
σαλαφηισταὶ ὀνομάζονται «τζιχαντιστὲς» καὶ «ἐξτρεμιστές», γιὰ νὰ διακρίνο-
νται ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους, οἱ ὁποῖοι ἠμπορεῖ μὲν νὰ εἶναι ἰσλαμιστές, ἀλλὰ δὲν 
καταφεύγουν, τὶς πε ρισσότερες φορές, σὲ ἔνοπλον γκεχάντ. Εἶναι ἀλήθεια πὼς 
οἱ κα ταστάσεις ἔχουν δυσκολέψει γιὰ τὶς ΗΠΑ καὶ ἡ Οὐάσιγκτων κα ταφεύγει 
στὴν ἀλλαγὴν αὐτὴ τῆς ὁρολογίας, ὥστε νὰ «σηκώσει ὑψηλότερα τὸν πῆχυ», 
εἰδάλλως κινδυνεύει νὰ θεωρηθεῖ ὅτι στρέ φεται ἐναντίον ὁλοκλήρου τοῦ ἰσλα-
μικοῦ κόσμου μὲ καταστροφικώτερα γι’ αὐτὴν ἀποτελέσματα.

6.  Οἱ Ταλιμπὰν ἀνήκουν στὴν χαναφηιτικὴν νομικὴν σχολὴν τοϋ Ἰσλὰμ καὶ εἰς τὸ φιλο-
σοφικὸν ρεῦμα τοῦ ντεομπαντισμοῦ, προέρχονται δὲ ἀπὸ τὰ παραδο σιακὰ ἱεροσπου-
δαστήρια. Ὡς πρὸς αὐτό, διαφέρουν ἀπολύτως ἀπὸ τοὺς ἄραβας σαλαφιστάς. (Gilles 
Kepel, ἔνθ’ ἀν., σελ. 228). 


