
معنى تحديد في المماطلة هذه لماذا
..؟! الرإهاب ومفهوم

الرحيم الرحمن الله بسم
تعجييز الييتي المعقييد المصييطلح ذلييك ليييس الرإهاب

وأوجييه ومفهييومه، معنيياه، وتحديييد اسييتيعابه عن اللغات
..! دلالاته

ًا لماذا تحديد على الاتفاق في المماطلة هذه إذ
لذلك الملحة الضرورإة وجود رإغم المصطلح هذا مفهوم

لا .. حتى بذلك تطالب التي العديدة الطراف .. ووجود
.. والمشروع بالمبطل .. والمحق بالطالح الصالح يؤخذ

بغيره؟! 
مصادرإ .. وتجفيف الرإهاب محارإبة قوانين إصدارإ

كما قلئال سويعات سوى يستغرق .. لم الرإهاب دعم
معنى تحديد .. بينما المن مجلس في اليوم حصل

ُتجفف .. وأن ُيحارإب أن ينبغي الذي الرإهاب ومفهوم
من أكثر بتحديده المطالبة على مضى .. قد دعمه مصادرإ

.. لماذا؟! ُيحدد لم الساعة .. وإلى سنوات عشر
هذه على القوم حملت التي السباب أن نراه الذي
التالية: النقاط في إيجازها ..  يمكن المتعمدة المماطلة

مفهوم تحديد من المسلمون يستفيد أن - خشية1
معنى إطارإ خارإج هو ما كل يصبح .. بحيث الرإهاب
يمكن لا .. وفاعله فعله مباح .. هو عليه المتفق الرإهاب

مالا .. وهذا الرإهابيين من أنه على ُيلحق أو ُيدرإج أن
الحذرإ! أشد منه .. ويحذرإون يريدونه
لمفهوم التحديد هذا من يستفيد أن - خشية2

في ي أكثرها وما ي العالم في التحررإ حركات الرإهاب
واستعباد وطغيان هيمنة من للتحررإ ونضالهم جهادهم

يريدونه!  مالا .. وهذا المحتل المستعمر
ًا عليه .. والاتفاق الرإهاب مفهوم - تحديد3 .. دولي

ًا يمنع بكل الرإهاب تمارإس أن الطاغية الدول من كثير
.. وبخاصة المستضعفة الشعوب بحق وأبعاده ضروبه

مالا .. وهذا اليهود الصهاينة دولة ورإبيبتها أمريكا منها
يريدونه! 

ُيحارإب أن ينبغي الذي الرإهاب معنى تحديد فتغييب
ُيسهل على ي الرإض في الطاغية الاستكبارإ لقوى .. 

.. والعباد البلد شؤون في تتدخل أن في ي واسع نطاق
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محارإبة .. باسم نطاق أوسع على الرإهاب تمارإس وأن
الرإهاب! 

ًا عليه .. والاتفاق الرإهاب مفهوم - تحديد4 .. دولي
.. الدول من به بأس لا عدد إدانة بالضرورإة يلزم

بكل الرإهاب يمارإسون الذين الحاكمين والطواغيت
 هيذه رإأس .. وعلى أبعاده
..!  اليهود الصهاينة دولة ورإبيبتها أمريكا الدول

ينبغي الذي الرإهاب طبيعة .. وحددوا فعلوا لو فهم
ُيحارإب، ُيدان أن أنفسهم وحارإبوا أنفسهم، لدانوا و

صدقوا!  .. لو بأنفسهم
ًا لنا ُيخرجوا أن نتحداهم فنحن .. للرإهاب تعريف

المتلبسين أول هم يكونيوا أن دون .. من عليه يتفقون
اقترفوه قد يكونوا أن دون .. ومن غيرهم قبل به

..!  غيرهم قبل ي وأشكاله صورإه أقبح في ي ومارإسوه
جهاد ُيظُهر .. قد الرإهاب مفهوم - تحديد5

على اليهود الصهاينة ضد الفلسطيني الشعب ومقاومة
.. وهذا الرإهاب مفهوم تحت يندرإج لا مشروع جهاد أنه

ًا يكون ًا اعتراف دولة صهيون بني دولة بأن منهم ضمني
.. تستحق شرعية ولا قانونية غير .. وهي محتلة غازية

فيه..! يقعوا أن يريدون مالا .. وهذا والمقاومة الجهاد
الرإهاب مفهوم تحديد يريدون لا هم ذلك لجل

غيرهم على محرم هو ما .. ليبقى ُيحارإب أن ينبغي الذي
ًا الرإهاب محارإبة شعارإ .. وليبقى لهم مباح .. شعارإ

ًا ّكن مطاط الخرين شؤون في التدخل من القوم يم
ومصالحهم لمنهم بالنسبة ذلك أهمية لهم لاح كلما

الرإهاب محارإبة باسم يتم ذلك .. وكل الذاتية
.. زعموا!!  والرإهابيين

ً أن مفاده حدث على القوم تعليق هالني قد رإجل
عشر أرإبعة منه وقتل السويسري النواب مجلس اقتحم

ًا ً ليس فقالوا: هذا منهم، العديد .. وجرح نائاب عمل
ًا لم وكأنه الحدث .. ومر بالرإهاب يرتبط .. ولا إرإهابي

..؟! .. لماذا يكن
ًا يكن .. ولم سويسري الفاعل الجواب: لن مسلم

ًا كان لو أنه شك .. ولا المسلمين وجميع هو لحّمل مسلم
.. فتأمل؟!! بالرإهاب .. والعمل الرإهاب وزرإ الرإض في

الاستفهام إشارإات عشرات نضع يجعلنا ذلك كل
الجيوش يجيشون الذي الرإهاب ذلك ونوعية طبيعة على
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.. وتجفيف واستئصاله لمحارإبته الشعوب .. ويعبئون
دعمه؟!   مصادرإ

مصادرإة إلى التنادي هذا أن ي كذلك ي نجزم ويجعلنا
إلا حقيقته في هو .. ما الرإهاب دعم مصادرإ وتجفيف

والمساكين الفقراء دعم مصادرإ تجفيف إلى دعوة
الذي الدولي الرإهاب .. ضحايا الخيام في المشردين

..!  صهيون بني عصابات دولة ورإبيبتها أمريكا تتزعمه
.. لوقفييوا الرإهيياب دعييم إيقيياف فييي صييدقوا ولو

المحتليية الرإهابييية صهيون بني عصابات دعم عن أمريكا
ًا عييام كييل فييي لهييا تقييدم .. الييتي فلسطين لرإض دعميي

الشيييعب مييين كضيييرائاب  ُتجيييبى اليييدولارإات بملييييارإات
العسييكرية المعونييات غييير .. هييذا المغفييل المريكييي
الصييهيونية العصييابات لتلييك تقييدمها الييتي المتطييورإة
الطفييال بهييا .. لتقتييل فلسييطين أرإض علييى الموجودة

 مين .. وغيرهم والنساء
العزل! الشعب

 
المنعم  هي.                             عبد12/7/1422

 حليمة مصطفى
 م.                                          أبو29/9/2001

 بصير
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