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في الرإهاب
الغربية المنظومة

السباعي هاني ؛ الساتاذ بقلم

تقدمة: 
ورث وقققد الغرب، لدى قديمة السإلما من الخوف جذور إن

السإلما على يحقدون جعلتهم والهلع الفزع من تركة الغرب
وأهله! 

الكتلققة مققع صققراعه خللا الكراهيققة هققذه الغرب أخفى وقد
الشقققيوعية المنظومقققة سإققققطت لمقققا الشقققيوعية.. ثقققم

الغققرب الهندسإققية.. انفققرد المتواليققات كانهيار وانهارعقدها
البققواق وعلققت الحقيقققي وجهققه عن وأسإفر أمريكا بزعامة

السإققلما يتخققذون بالرهققاب.. وطفقققوا السإققلما تصققم التي
ً لهم عدوا شققعار تحققت يتققم ذلققك الشيوعية.. كققل عن بديل

الرهاب!!  على السإلمية!! والقضاء الصولية محاربة

العلما معجققم فققي الرهققاب مصققطلح اسإققتخدما ثققم ومققن
والمنتققديات والقتصققادية السياسإية المحافل وكافة اليومي
السإققلما حصققار دائققرة توسإققيع واسإع.. بغيققة بشكل الثقافية
الرهققاب أن باعتبار السإلما لكره عالمي عاما رأي وتشكيل

السإلما!!  لوازاما من لزامة

وانسلت!!" بدائها "رمتني العرب كقولا الغرب ومثل ومثلنا

في الرهاب كلمة أدخل من أولا أن تاريخيا معلوما هو فكما
العصققابات هققم الهققادئ الققوادع السإققلمي عالمنققا قققاموس
"باتريققك بشققهادة وذلققك المحتلققة فلسققطين فققي اليهوديققة

التمققرد يقققولا: (أثنققاء إذ جلققدتنا بنققي مققن ليققس سإيل" وهو
الققق"سإققتيرن  كققانت1939-1936 مقن الفققترة فققي العربققي

عققن الوسإققط الشققرق إلققى الرهققاب أدخققل من جانج" أولا
العربية. السإواق وفي التوبيسات في القنابل تفجير طريق

مققثير فكققرة وهققي الرهابيققة "الرجققون" اليهوديققة ومنظمة
كققان جابوتنسققكي" والققذي "فلديميققر المولققد روسإي الفتن
الحديدي" ضد خجل"الجدار بدون القوة اسإتخداما إلى يدعو

الردن نهققر ضققفتي فوق كاملة يهودية سإيادة لقامة العرب
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إسإققحاق المخلصققون تلمققذته تبناه الذي العمالا جدولا وهو
] .. 1بيجين) [ ومناحم شامير

النحو على بحثنا سايسير التقدمة هذه منطلق ومن
التالي:

كمققدخل العربيققة اللغققة فققي الرهققاب أولً: تعريققف
للموضوع. 

ًا: تعريققف الغربيققة المنظمومققتين فققي الرهققاب ثانيقق
والشتراكية. 
ًا: الرهاب الشرعية.  المنظومة في ثالث

العربية:  اللغة في الرإهاب أولً: تعريف
ِهققَب: بالكسققر, مادة في العرب لسان في ورد "رهققب": (َر

َهُب َبًة َيْر ْه ًا، َر َب ْه ًا بالضم، وُر َهبقق الشققئ ورهققب خققاف، أي وَر
ًا ْهُب، ؛ ورهبه: خافه. والسإم رهب ْهبى, والرهبققوُت، الّر والّر

رحمققوت، خيٌرمن رهبوت, يقالا: رهبوٌت والرهبوني, ورجل
َهب لن أي توعققده، إذا غيققره تْرَحم. وترهققب أن من خيٌر ُتْر

ًا يصف العجاج الزاهري وأنشد ِه عير ِطي ُتع إذا َرهباهققا وأتته: 
ً الكشح اضطمار على ترهبا الققذي الَجققزء عصارة زاغربا بول
ّلبا ترهبا: وهلك. إذا يقالا: هالٌك كما ترهبه، رهباها: الذي تح

ْهققُب: جققزما، توعدا. وقققالا إذا الرهققب. فققي لغققة الليققث: الَر
اللققه مقن نققولا: الرهبققاء الرهققب، مققن اسإققم قالا: الرهبققاء

إليققك. ورهبققة الققدعاء: رغبققة حققديث إليققه. وفققي والرغبققاء
والرهبققة. وفققي الرغبققة بيققن جمققع والفققزع الرهبُة: الخققوف

رهبتققه. قققالا بهقا أحققدث ل سإنة الكبير: فبقيت رضاع حديث
وهققو رهبتققه، أجققل مققن أي روايققة فققي جققاء الثير: هكذا ابن

أخققافه ورهبققه: أي لققه. وأرهبققه المفعققولا علققى منصققوب
النققاس، رهبققه حققتى رهبتققه وفزعققه. واسإققترهبه: اسإققترعي

بسققحر وجققاءوا وجل: { واسإترهبوهم عز قوله فسر وبذلك
] .2) [ أرهبوهم أي } ، عظيم

هققذه حققولا يدور العربية اللغة "الرهاب" في أن نجد هكذا 
فققي تصب والتهديد. كلها والرعب والفزع المعاني: الخوف

عققن حققديثنا عنققد المرادفققات هذه إلى وسإنرجع واحد معنى
الشرعي.  المنظور في الرهاب

وتقققديم/أحمققد سإيل/مراجعة لليجار/تأليف/باتريك بندقية 1
.109للعلما/ص والترجمة/الزهراء الدراسإات رائف/مركز
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الغربي القاموس في الرهاب تعريف فسنستعرض الن أما
الغربيققة المنظومققة ومفكققري وقققادة سإاسإققة وتعريفققات

التعريفات:  تلكم على وتعليقنا

النجليزية:  اللغة في الرإهاب نعريف

"أكسفورد":  قاموس في جاء
)Terror
1 .Extreme Fear .

2a. Terrifying person or thing.
2b. Collogue formidable or trouble some person or thing. Esp. a child.

3 .Organized intimidation.
Terrorism [Latin terreo frighten].

Terrorist: person using esp.
organized violence against a government.(

ًا الرهققاب تعريف أن نلحظ أكسققفورد قققاموس لنققص طبققق
العققرب لسققان فققي الققوارد كبير- والتعريققف حد إلى – يتفق
كققان وإن والتهديققد الفققزع الخققوف موضوع في منظور لبن

أو الرهققاب تمققارس الققتي الجهققة يحققدد لم العربي التعريف
ضدها..  يمارس من

عققدو به { ترهبون الكريم القرآن في الجهة تحديد ورد وقد
بالرعب)..  (نصرت السنة وفي }، وعدوكم الله

يحقدد لقم العربيقة اللغقة "رهب" في لكلمة العاما فالتعريف
القققرآن الرهاب.. أما ضدها الممارس ول الممارسإة الجهة

الكفققار قلوب في والفزع الرعب إدخالا أن ذكر فقد الكريم
صققلى الرسإققولا قولا وكذلك عليه المسلم يثاب محمود أمر

علقى اللقه نصقره بقالرعب" أي "نصقرت وسإقلم عليقه اللقه
السققنة قلققوبهم.. إذن فققي والخققوف الرعققب بإدخالا الكفار
مققا الرهاب.. وهذا ضدها الممارس الجهة حددت قد النبوية

الشرعي.  القسم في سإنفصله

قاموس حدد النجليزية: فقد اللغة في الرهاب مصطلح أما
الجهققة وكققذا للرهاب الممارسإة الجهة الذكر آنف أكسفورد
الخققوف أي الرهققاب هذا أن ذكر فقد ضدها. إذن الممارس

ضققد منظمققة أو شققخص يمارسإققه قققد الفققزع أو العنققف أو
الطفالا..  أو الفراد ضد أو الحكومة

أنققه للرهققاب: (علققى آخققر تعريققف أكسققفورد قاموس وفي
الموجققود الحققزب ونفققذه وجهه كما التهديد طريق عن حكم
).1794 ،1789 ثورة إبان فرنسا في السلطة في
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الممارسإققة الجهققة علققى قاصققر التعريققف هققذا أن نلحققظ
حكومققة فققي الموجقود الحققرب أو الحكومققة وهققي للرهققاب
ًا فرنسققا وقتققل المعارضققين وتصققفية القمققع لقققترافه نظققر
تققأثر قد التعريف أن فنجد الحقبة تلكم في المدنيين وتدمير

ولققم للرهققاب الممارسإققة الجهققة علققى فاقتصر الحالة بهذه
الجهققة يققذكر لققم أنققه كمققا ذلققك علققى الباعث أو الدافع يبين

ًا الرهققاب ضققدها الممققارس أن غيققر التعريققف لهققذا طبققق
ًا نقلنققا والققذي اللحققق التعريققف هققذا تققدارك قققد منققه جققزء
فقققد الحققالي التعريققف فققي يققذكرها لم أشياء وذكر القصور

وبيققن غيرهققا أو فرنسققا علققى ينطبققق قد عاما كلما عن تكلم
أو الفققراد أو الحكومققة سإققواء للرهققاب الممارسإققة الجهققة

- الرهققاب ضققدها الممققارس الجهققة ذكققر كمققا المنظمققات
السققابق أكسققفورد تعريققف أن على - وننبه الفراد/الطفالا

يركققز ولققم والمنظمققات والحققزاب الفراد إرهاب على ركز
ًا المققدنيين أو الحققزاب ضققد الحكومققة إرهققاب علققى طبققق

الغربية.  المنظومة لمصطلح

السققابقين التعريفيققن أن مفادهققا بنتيجققة ذلققك مققن ونخلص
أكسفورد- تعريفققان قاموس ذكرهما كما الرهاب لمصطلح
التالية: للسإباب قاصران

للصققورة كققأنموذج فرنسققا مثققل دولة على التعريف أ- قصر
التاريخي. الظرف وتغير الواسإع الزمني البون رغم القمعية

Oxford قققاموس أغفققل السققابق النقققص تققدارك ب- عنققدما
والمنظمات.  الفراد ضد الحكومة ارهاب

تعريفه في القاموس أغفل السابق النقص تدارك ج- عندما
الفراد. ضد الحكومة ارهاب

ارهققاب علققى البققاعث الققذكر آنققف التعريققف يققذكر د- لققم
يمققارس هققذا هل بمعنى الحكومة ضد الفراد أو المنظمات

ظلقم نتيجقة أو اقتصادي أو سإياسإي أو ديني بغرض الرهاب
. ذاتي..إلخ اسإتقللي أو اجتماعي

القول: صفوة
مضققطرب تعريققف أنققه كمققا جققامع غير أكسفورد تعريف إن

الحكومة اسإتقرار بعد خاصة سإياسإي ظرف وليد يكون وقد
بحكققم تطققالب الققتي الحركققات أو المنظمققات بعققض ووجود

لقذلك الجمهوري الجيش مثل الحكومة عن مستقل أو ذاتي



5

أو خاصققة بحالققة أشققبه أكسققفورد تعريققف أن قلنا إن غرو ل
به.  صيغ التي اللفاظ بعض عموما رغم محلي تعريف

والحكومههات الهيئههات بعههض لههدي الرإهههاب تعريف
الغربية: المنظومة ومفكري الساساة وبعض

: ( " السياسإققي الرهققاب كتققاب من الولى الطبعة في جاء
Political  Terrorismمققن تعريفققا وتسققعة "شققميد" مئققة  " سإجل

فققي بمققا الجتماعية، العلوما جميع من متنوعين علماء وضع
ًا القانون، علماء ذلك المائققة التعريفققات هققذه إلققى واسإققتناد

فققي تعريف تقديم مغامرة "شميد" على أقدما فقد وتسعة،
" ؛ التعريفققات غالبيققة فققي المشققتركة العناصققر جمققع رأيققه

فيققه تقققع الققذي الصققراع أسإققاليب مققن أسإققلوب هو الرهاب
الضحايا هذه وتشترك فعالا، عنف كهدف الجزافية الضحايا
مما خصائصها في طبقة أو جماعة مع خصائصها في الفعالة
ًا يشكل خللا بهققا. ومققن التضققحية أجققل مققن لنتقائها أسإاسإ

فققإن بققالعنف، الجققدي والتهديققد للعنققف السققابق السإتخداما
حالققة فققي يوضعون الخرين الطبقة أو الجماعة تلك أعضاء

التي الطبقة أو الجماعة - هذه - الرهبة المزمن الخوف من
هققدف هققي قصققد، عققن بالمن أعضائها احساس تقويض تم

ًا اتخققذ بمن التضحية الرهبة. وتعتبر ً للعنققف هققدف غيققر عمل
ً السققلم - وقققت زامققن أو سإققوي غيققر - فققي مكققان - أو مثل

بقواعققد التقيققد عققدما أو التضققحية - عمليققة القتققالا ميققادين
حرمققة وانتهققاك التقليديققة، الحققرب فققي المقبولققة القتققالا

ًا يخلققق هققذا القواعققد، ًا جمهققور الرهبققة نطققاق خققارج يقظقق
هققدف بدورها الجمهور هذا من قطاعات تشكل أن ويحتمل

المباشققر غير السإلوب هذا من والقصد الرئيسي السإتمالة
إربققاك أجل من وذلك الرهبة هدف حركة شل إما هو للقتالا

- الثانويققة المطققالب مققن أهققداف لحشققد وإمققا إذعققان، أو
ً حكومة ً العققاما - الققرأي النتباه للفت أهداف - أو مثل - مثل
يصققبح بحيققث السققلوك أو الموقققف علققى تغييققرات لدخققالا
ًا هققذا لمستخدمي الطويلة أو القصيرة المصالح مع متعاطف
].3) [ الصراع من السإلوب

السابق:  التعريف على ملحاظاتنا
ًا حشققد شققميد أن أ- نلحققظ التعريفققات مققن جمعقق

ًا أفققرزا واحققد.. ممققا تعريققف فققي وصققهرها فحشققرها تعريفقق

العلققم شققكري/ دار عزيققز الققدولي/ د.محمققد الرهققاب 3
 .46 ،45/ ص1991للمليين/بيروت/ط/ أولى
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ً طققوب كقققوالب أو خققرق عققدة مققن المرقققع كالثوب مهلهل
أجله!! من جمعت الذي بالغرض تفي ل مرصوصة

والبققاعث.. والسإلوب التعريف "شميد" بين ب- خلط
الرهاب لمعنى مانع جامع بتعريف لنا يخرج أن يستطع فلم
وطققرق الرهققاب وأهققداف بققواعث وشققرح عن تكلم إنه بل

يعققرف ولققم والوسإققائل المقاصققد عققن وتكلققم اسإققتخدامه
ًا الرهاب مصطلح ًا.  تعريف محدد

فعنققدما التعريققف في والتناقض الضطراب ج- نلحظ
تقققع الققذي الصراع أسإاليب من أسإلوب هو يقولا: (الرهاب

بعققدها: يقولا فعالا).. ثم عنف كهدف الجزافية الضحايا فيه
ًا يشكل (...مما التضققحية).. فمققرة أجققل من لنتقائها أسإاسإ

هققذه تقققع (لنتقائهققا).. فهققل يقولا (الجزافية).. ومرة يقولا
ًا الضققحايا أما عشققوائية - بطريقققة شققميد لتعريققف - طبققق
بعناية؟!!  ومنتقاة مقصودة بطريقة

بيققن يخلققط أنه شميد فيه وقع الذي التناقض لهذا وتفسيرنا
لنا عرف هو (الرهاب).. فل مصطلح (الفوضى) و مصطلح
الرهاب!!  معنى لنا حدد ول الفوضى

والمنظومققة ليتفققق الجزافققي الرهاب أن ننبه أن يفوتنا ول
ومتباينققة مغققايرة منطلقققات لققه السإققلما السإققلمية.. لن

الله.  شاء إن سإنذكره للرهاب.. كما الغربي للمفهوما

قبققل مققن وطرقه الرهاب منهج "شميد" على د- ركز
الدولة. إرهاب على يركز ولم المنظمات أو المجموعات

أو الرهققاب علققى الحكم حالة في ذكر أنه - نلحظ هق
لمذهب مذهب ومن لخر مجتكع من تختلف قد التي العنف

بمققن التضققحية .. ( وتعتققبر أخققرى لديانققة ديانة ومن بل آخر
ًا اتخذ ً للعنف هدف المراقبين معظم قبل من سإوي غير عمل
أو... ) .. قسققوة مققن أسإققاس علققى المشاهدين جمهور من

ن التضقحية يقبقل القذي الجمهقور هقذا فمن ًا اتخقذ بم هقدف
ً للعنف لبلققد معينققة حالة شميد يقصد فهل سإوي؟ غير عمل
اختلف علققى كلققه العققالم جمهققور يقصققد أنققه أو معيققن

تعريفققه يجعققل ممققا يريققد مققا لنققا يوضققح مشققاربهم؟!! لققم
ًا..  مضطرب

ً ولنأخذ  ؛ الصورإة لتوضيح مثل
فققي عيققاش يحيققى الفلسققطيني المجاهققد اغتيققالا عقققب

قيققل كمققا النقققالا هققاتفه تفجيققر طريققق عققن  ما5/1/1996
ًا حكومة السإرائيليون وقتئذ.. هلل رقققم العدو لمقتل وشعب

معهققد أجققرى - لسإققرائيل.. وقققد تعققبيرهم حققد - على واحد
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ًا الشققعب غالبيققة ترحيققب فيه أكد للراي "داحاف" اسإتطلع
اسإققتطلع نصه: ( أفاد وهذا عياش يحيى لمقتل السإرائيلي

أن الثنيققن " أمس أحرنوت " يديعوت صحيفة نشرته للرأي
خققبير تصققفية %] مققع87[ السإققرائيليين مققن سإاحقة غالبية

يحيققى حمققاس السإققلمية المقاومققة حركققة في المتفجرات
السققؤالا غزة. وجاء في الماضي الجمعة اغتيل الذي عياش

يحيققى تصفية تعتبر التالي: " هل الوجه على السإتطلع في
مسققيرة فيققه بلغققت الققذي الققوقت فققي يبررها ما لها عياش
[ واعققترض %] باليجققاب87[ " ورد ؟ أوجهققا سإنين السلما

ًا يبققد %] ولققم11 ،2[ رأيقق معهققد السإققتطلع وأجققرى %] 
) البققالغين السإققرائيليين مققن تمثيلية عينة "داحاف" وشمل

]4.[

تعريققف واضققطراب خطققأ المققذكور السإققتطلع يؤكققد هكققذا
يحيققى اغتيققالا اليهققود غالبيققة اعتبر "شميد" للرهاب.. فهل

ً عياش ًا العكققس سإقوي؟!! علققى غير عمل فقرح فققد تمامق
أكققبر كققانت والفرحة واليهود لسإرائيل الموالون المراقبون

اليهودي..  الجمهور لدى

شققميد تعريققف واضققطراب خطققأ لثبققات كققثر أمثلققة وهناك
للرهاب.. 

"جيكنز" للرإهاب: تعريف
ضقحاياه يهققدد القذي العنقف الرهققاب: ( بقأنه جيكنقز يعرف
المصققمم للعنققف والجماعققات الفققراد بممارسإققة كان سإواء

ًا ضقحية علققى يقأتي القذي الرهبققة أو الخققوف لتحقيق ميداني
الرهابي.. إن بقضية علقة أي له تكون ل قد الذي الرهابي
الخوف ويكون المراقبين للعامة الموجه العنف هو الرهاب

].5) [ تحقيقه الثرالمستهدف هو

علققى الرهققاب ممارسإققة "جيكنز" قصر أن  نلحظأقول: 
أن الدولققة!! كمققا إرهققاب وأغفققل الجماعققات أو القققراد
ًا الرهاب الجهققة وأن الخقوف تحقيققق لتعريفقه.. غقايته طبق

ثقم الجمهقور.. ومقن أو العامة هم الرهاب ضدها الممارس
ًا تعريفققه كققان ًا كققاف وغيققر ناقصقق الشققرائح لتعققدد نظققر

ضققدها.. كمققا الممارس وكذا للرهاب الممارسإة الجتماعية
الرهاب..  من المقصد أغفل أنه

. هق1416 /شعبان2008 الحياة/العدد جريدة 4
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وكالققة : عرفققت المركزيققة السإققتخبارات وكالققة تعريققف
:1980 عقققاما ] الرهقققابCIA[ المريكيقققة السإقققتخبارات  

].6جماعات) [ أو أفراد قبل من عنف عن الناشئ ( التهديد

ما:1983 عاما المريكي الفيدرالي التحقيقات مكتب تعريف
ًا يشكل عمل أو عنيف عمل هو (الرهاب الحيققاة على خطر
].7دولة) [ أية في الجنائية القوانين حرمة وينتهك النسانية

: (أسإققلوب ما1984 عققاما المريكيققة العققدلا وزاارة تعريققف
عققن مققا حكومققة علققى التأثير بوضوح به يقصد عنيف جنائي
].8الخطف) [ أو الغتيالا طريق

ما: (واعتققبر1983 عققاما للرهققاب المريكققي الجيش تعريف
المريكققي الجيققش قبققل مققن لسإققتعماله الموحققد التعريققف

والكنديقققة والبريطانيقققة والسإقققترالية الجويقققة والققققوات
غيقققر بالسإقققتعمالا التهديقققد أو والنيوزالنديقققة: السإقققتعمالا

].9ثورية) [ منظمة قبل من العنف أو للقوة المشروع

ما: (السإققتعمالا1986 عققاما المريكيققة الدفاع وزاارة تعريف
المققوالا، أو الشققخاص ضققد للقوة المشروع غير التهديد أو

ًا ].10 [عقائدية) أو دينية أو سإياسإية أهداف لتحقيق غالب

ذو ما: (عنققف1988 عققاما المريكيققة الخارجية وزاارة تعريف
أهداف ضد وتصميم تصور سإابق عن يرتكب سإياسإي باعث

دولققة عملء أو فرعية وطنية مجموعات قبل من حربية غير
 ].11ما)( جمهور على التأثير عادة به ويقصد سإريين

الرئيققس لنققائب التققابع الخاصققة المهمققات فريققق تعريققف
علققى للقضاء سإعيهم ما: (في1988 عاما للرهاب المريكي

غيققر مققن أهققدافهم الرهققابيون يتخققذ والديمقراطية، الحرية
فهققم الخاصققة الذاتية أغراضهم لتحقيق عمد عن المحاربين

العققزلا. كمققا والطفققالا والنسققاء الرجالا ويشوهون يقتلون

سإققابق/ص شققكري/مرجققع عزيز الدولي/د.محمد الرهاب 6
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ًا يقققدمون الصققحف، ومراسإققلي القضققاة، قتققل علققى عمققد
والقققادة الحكققوميين، والدارييققن المنتخققبين، والرسإققميين

قيققم عققن يققدافع ممققن وغيرهققم الشققرطة ورجققالا النقابيين
 ].12 [المجتمع)

: السابقة التعريفات على تعليقنا
تعريققف فققي كلهققا وضعناها لو السابقة التعريفات أن نلحظ
وقاصرة!!  مضطربة لصارت واحد

نظققر وجهققة عققن وتعققبر موضققوعية غيققر التعريفققات فهققذه
الدارة ضقققد عمقققل كقققل أن بمعنقققى المريكيقققة الحكومقققة
أغفلتققه فقققد الحكومققة ارهققاب إرهققاب! أمققا فهققو المريكية

المهمققات فريققق تعريققف مجتمعققة! أمققا السابقة التعريفات
أن عقن إعلميقة دعائيقة بحملقة أشقبه فهقو السابق الخاصة

ًا يكون ًا..  تعريف منضبط

ًا مجلققة نشققرته الققذي التحقيققق ؛ نظرنققا لوجهققة وتصققداق
وقققد والرهققابي؟ الرهققاب هققو مققا السياسإي: عن المشاهد

التكنولوجيققا معهققد مققن تشومسققكي نواما البرفيسور عرف
المتحققدة بالوليقات "كامبريققدج" بمساشوسإققش جامعة في

قسققر أو لخضققاع محاولققة قققالا: (الرهققاب حيققث المريكية
أو الغتيققالا طريققق عققن مققا، حكومققة أو المققدنيين السققكان
سإياسإقية. أهقداف لتحقيقق وذلقك العنف، أعمالا أو الخطف

تسقميه مقن مكافحققة نطقاق فقي ويقأتي آخقر تعريقف هناك
الوليققات بققه تلتزما الذي والعصيان التمرد المتحدة الوليات

المتمرديققن قائمققة فققي وتققدخل رسإققمي، بشققكل المتحققدة
ً ككوبا أخرى دولا العاصين ما بفضل نلنا وقد ونيكارجوا مثل
ًا لقمعهمققا اجققراءات مققن الجبهققتين على اتخذناه مققن تنديققد
الدولي.  الرهاب ارتكابنا بتهمة الدولية العدلا محكمة

الوليققات تعريققف عققن الن حققتى تكلمققت [المشاهد] : لقققد
كأكققاديمي أنققت تعرفققه كيققف للرهققاب، الرسإققمي المتحققدة

ازادواجيققة هنققاك هققل بققالحرى أو مرموق؟ سإياسإي ومحلل
معيار؟ من أكثر هناك هل المفهوما؟ في

الرهقاب أن دولققة كققل تقرى واحد، معيار [تشومسكي]: إنه
ايرتكبه هقو "شقرما اجتمقاع ضقم لققد فحسقب، الخقرون م

ً ذلك ومع العالم، في الرهاب قيادي أهم بعض الشيخ" مثل
ًا، آخريققن عن الصادر بالرهاب التنديد كان تحقققق لققو شققديد

دمشققق الشققيخ" فققي "لشققرما لقمققة مماثلققة قمققة اجتمققاع
الصققادر البيققان لنققدد وإيران والسودان ليبيا من كل وحضره

 .46السابق/ص المرجع 12
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الشققيخ" نفسققه.. "شققرما بيان بقوة.. وبريق بالرهاب عنهم
بغققض فقط الخر الطرف يرتكبه ما هو بنظرنا الرهاب نعم

].13 [نحن) نفعله النظرعما

؛ الخققر الطققرف يرتكبققه فمققا الخققاص، تعريفها لمريكا إذن
الفظقققائع مقققن أمريكقققا ترتكبقققه مقققا بعينقققه! أمقققا ارهقققاب

وتققدمير الشققعوب وقتل والعجائز الطفالا والمجازاروتجويع
لنققه مشققروع عمل ؛ لنظامها المخالفة للدولا التحتية البنى
واسإتراتيجية!!  قومية مصالح لمريكا يحقق

العشر! وهققو الوصايا في جاء ما الصورة توضيح من ولمزيد
مشققروع عققن عبققارة وهو المريكية اليهودية اللجنة مشروع

للجنة التنفيذي هارس" المدير "وايفد قدمه نقاط عشر من
مكافحققة أجل من تتبناها أن يجب الحكومة أن يرى اليهودية

التقريققر هققذا صققدر وقققد (المسققلمين)، الرهابية النشاطات
ما:1994ديسمبر16 في

الميزانيققة قيمققة من يضاعف أن الكونجرس على - يجب1(
وكققذلك أولويققة ذلققك واعتبققار الرهققاب لمكافحة المخصصة

لمكتققب المريكيققة التأشيرات إصدار أعمالا اخضاع من لبد
علققى يجققب الوكققالت, كمققا وبقيققة الفيدراليققة التحقيقققات
الرهققاب بقضققايا خاصققة تشققريعات يصققدر أن الكققونجرس
مققن والحمايققة المققدنيين قضققايا بيققن والموازانة والرهابيين،

ونشاطاتهم.  الرهابيين

ُيطلب2 قققومي أمنققي رئاسإققي قققرار إصققدار الرئيققس من - 
وسإققبل الرهققاب تجاه الدارة تتبناها التي السإتراتيجية يحدد

مكافحته.

علققى الحفققاظ إلققى الرامية المريكية الدارة جهود - دعم3
ًا العراق على المفروضة المقاطعة علققى يؤثر أن يمكن كيان
الوسإط. الشرق منطقة في السإتقرار

ًا الخققرى الققدولا - تشققجيع4 الغربيققة أوروبققا دولا وخصوصقق
التجاريققة مبققادلتهم تقليص أو إيقاف على القصى والشرق

ًا إيققران مققع السياسإية وصلتهم العادية مجققالا فققي خصوصقق
والديون.  المالية والعانات التكنولوجيا

ارس31الثقالث/ السياسإقي/العقدد المشاهد 13 /ص1996م
 .11ص ،10
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وخطققورة أهميققة علققى الجنبيققة للحكومققات - التأكيققد5
الحققدود، حمايققة إلققى والحاجققة الخطرالرهققابي وشققمولية

مثقل الرهابيقة المجموعات لكل المتابعات مشاريع وتطويع
الرهابية. المنظمات من "حماس" وغيرها

يأخذوا أن على الخرى والدولا المتحدة الوليات - تشجيع6
وتطققوير العققالمي، الرهققاب إنهققاء على العمل عاتقهم على

وتشققجيع ذلققك، أجققل مققن الققدولا بيققن الحكققومي التعققاون
الذي المعتدلة!! المر العربية الدولا مع القتصادي التعاون
ًا يشكل الرهاب. انتشار ضد حاجز

الشققرق فققي السققلما لعمليققة القققومي الدعم - اسإتمرار7 
الفققرص واتاحققة القتصققادي التطققور ذلققك ومعيققار الوسإط،

"حمققاس" حركققة بريققق من يخفف الذي المر السإتثمارية،
للسلما.  الرافضة الخرى والطوائف

الرهققاب حققولا المريكققي العققاما الققرأي وإعلما - تعليققم8
للمققن المتطققرف السإققلما يشققكله الققذي الرهابي والخطر

المريكان. ولكل المريكية والمصالح

العققالم فققي والحكومققات المريكية الحكومة من - الطلب9
إرسإققالا مققن مواطنيهم ويمنعوا الرهابيين أموالا يجمدوا أن

إرهابية. نشاطات في تساعد أن شأنها من خاصة تبرعات

الرهابيققة للحركققات المسققاعدة أو الراعية الدولا - على10
أو المتحدة الوليات من مساعدات على الحصولا من منعها

 ].14 [أخرى) دولية منظمات أية أو الدولي الصندوق

ًا السقابقة النققاط ذكرنققا النجعققة! إذ نبعقد لقم بقالطبع نظقر
المققوجه العلمققي والظققرف السايسققي بالمنققاخ لرتباطهققا

ً المريكيققة التعريفققات أفققرزا الققذي تبنققى للرهققاب. وفعل
ًا أصدر اليهودية اللجنة "كلينتون" مشروع ًا قرار بنققاء رئاسإي

القققومي، الطققوارئ سإلطات قانون من ب204 المادة على
رئاسإققي قرار بتوقيع قاما "كلينتون" أن فعله شئ أولا وكان

18و  منظمقققة12 وممتلكقققات أرصقققدة بتجميقققد يقضقققي
ًا يقضي كما شخصية، ماليققة تحويل عمليات أية بإيقاف أيض

كققان سإققواء المتحققدة، الوليققات فققي يقيققم شققخص أي مققن
ًا ًا، أو مواطن فققي بما والشخصيات المنظمات هذه إلى طالب

الخققدمات. هققذا أو السققلع أو الماليققة الخيرية التبرعات ذلك
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تفتخققر المريكيققة!! الققتي الدارة لققدى المنضبط المعيار هو
الجوفقاء!! فقدين الديمقراطيقة الحرية!! وشقعارات بتمثالا
فقققط المريكي الرجل لخدمة الديمقراطية ؛ الجديد أمريكا

أن تريققد أمريكا أن الجحيم!! والعجيب إلى الجميع وليذهب
المريكية!! الديمقراطية لديانة وتعبيده حذوها العالم يحذوا

إرهابيققة دولة أمريكا سإتعتبر العالم دولا كل أن ذلك ومعنى
ًا ثققم للرهققاب!! ومققن المريكققي البرجمققاتي للتعريققف طبق

القققارات دولا عققدد بقققدر الرسإققمي الرهاب تعريف سإيكوما
ًا التعققاريف آلف إلققى العريققف وسإينشققطر الخمققس طبققق

النفعي!!  أمريكا لمعيار

الدسإقتور لحمايقة التحاديقة ألمانيققا جمهوريقة مكتب تعريف
سإياسإققية أهققداف نحققو مققوجه كفققاح هققو ما: (الرهاب1985
وممتلكققات أرواح علققى الهجققوما بواسإققطة تحقيقهققا يقصققد

ًا آخرين، أشخاص .]15 [قاسإية) جرائم بواسإطة وخصوص

الرهققاب): (منهققج كتققابه فققي بللققه السنوسإققي تعليققق وفي
الرهققاب تعريققف قولبققة إمكانية بعدما العميق إيماننا (ورغم

الف أنه: سإقلوك إل بالتحديد السياسإي وخقارج للققانون مخ
إلققى يهققدف مبرمققج أسإققلوب أو وسإققيلة المجتمع قواعد عن

فققي الرهققاب تعريققف ورد معينققة. وقققد غايققات تحقيققق
بققه التهديد أو العنف السياسإية) بأنه: اسإتخداما (الموسإوعة

والنسققف، والتخريققب والتشويه كالغتيالا المختلفة بأشكاله
المقاومققة روح كسققر مثل معين، سإياسإي هدف تحقيق بغية

].16 [والمؤسإسات) المعنويات وهدما الفراد، عند واللتزاما

الرهققاب وقصققر الدولة بلله" إرهاب "السنوسإي أغفل لقد
أن رغققم المجتمققع، قواعققد أو القققانون يخققالف من كل على

المجتمققع وقواعققد القققانون تخرق التي هي نفسها الحكومة
عليهققم القبققض أثناء المدنيين على النار إطلق حوادث مثل

رجققل علققى العتققداء بسققبب كاملققة قققرى وتققدمير حصار أو
يتفققق السققلوك هققذا مخققبر..إلققخ.. فهققل أو كضققابط الدارة

هي المجموعات أو الفراد فليس المجتمع؟!! إذن وضوابط
يفققوق الحكومققة إرهاب إن بل وحدها الرهاب تمارس التي

الجميع!! 
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الروسإققية: (إنققه المعققارف دائققرة حسققب الرهققاب تعريققف
اسإتئصالهم ذلك في بما للخصوما المنهجي التخويف سإياسإة

ًا.. كمققا المنظققم السإققتعمالا بققأنه عققادة العنققف يعققرف مادي
النظمققة مققن كققثير وتققذهب المجتمع داخل للقوة المشروع

السققلطة بتققولي القققوة لممارسإققة المشققروعية تحديققد إلققى
الشققرعية داخققل العققاما النظققاما وحمايققة المجتمققع باسإققم

لقدى تعققد النطقاق هققذا خارج للعنف ممارسإة أي الحكومية،
].17 [للعنف) ممارسإة التقليدية النظمة

"الرهققاب" بيققن فققرق السققابق التعريققف أن نلحققظ
بعض أن بالذكر والجدير واحدة النتيجة كانت و"العنف" وإن

يخلققط منهققم والكققثير المصققطلحين بيققن يفرقققون البققاحثين
ًا. التعريف يجعل مما بينهما مضرب

سإياسإققة هققو الرهققاب أن السققابق التعريققف ذكققر 
ًا.. أي اسإتئصققالهم ذلققك فققي المنهجققي.. بمقا التخويف ماديقق

ًا.. ولم الخصوما تصفية على الباعث التعريف لنا يذكر جسدي
الرهاب!! 

أن إلققى النتبققاه لفققت أنه السابق التعريف في لجديدا
ًا أي أن واقعققة- تعتققبر حقيقققة وهققذه –النظمققة مققن كققثير

ًا تعققد السققلطة نطققاق خققارج القققوة أو للعنف ممارسإة عنفقق
ممارسإققة حقهققا مققن الققتي هققي وحققدها الحكومققة أن بمعنى
تسققن ثم العاما.. ومن والنظاما المجتمع حماية باسإم العنف
ًا تسققمى مققا وهققي القسققوة منتهققى فققي قققوانين مققن كققثير

الحرمققات انتهاك في الدولة وحق الرهاب مكافحة بقوانين
علققى والتصققنت علمهققم بققدون والمنظمات للفراد الخاصة
ًا الخاصة حياتهم ومسققوغات أسإققباب إبداء بون وسإجنهم جد

ًا حمايققة باسإقم يتققم ذلك كل السإتئصالية القوانين لهذه طبق
والمجتمع!!  العاما النظاما

ولكنهققا الثققالث العالم دولا في أوضح نجدها الصورة ونفس
أفظع.. حيققث وبوحشية واسإع نطاق على النظمة تمارسإها

حسققب والمعارضققين الخصققوما ضققد القوانين الحاكم يشرع
الشخصي..  مزاجه

عبققاءة تحققت علنية تتم بالخصوما والتنكيل القمع وممارسإة
ًا!!  العاما النظاما حماية أيض
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أجقل مقن الجمقاهير حققتهقا الققتي المكاسإققب شقعار وتحت
الجتمققاعي!! مققؤتمر" جوناثققان" حققولا والسققلما الحريققة

Dolewise Liekedourieمن: ( كل صعد المؤتمر هذا الرهاب: في
and Company ، الواقع في هو السإلما بأن ليقول المنصة إلى

السإققلميون" "الرهققابيون مصطلح فإن وعليه إرهابي، دين
كقبير حقد وإلقى تعليل في يخدما سإوف مشروع مصطلح هو
فققي السياسإققي الرهققاب اسإققتعمالا إلققى اللجوء توضيح في

].18 [هذه) أيامنا

تعريققف فققي يتحكمققان والعنصققرية الحقققد أن نجققد هكققذا
ًا البققاحث بمنطلقققات تتققأثر أل المفترض المصطلحات طبققق

الغربية!  للمنظومة
مققؤتمر وفققي المنصة إلى يصعدان اليهوديان الكاتبان هذان
ًا عقققد دولي حققولا والمفكريققن الكتققاب آراء لبحققث خصيصقق

الصققراع حقيقققة عققن يفصحان بهما الرهاب.. فإذا مصطلح
يفققرزا المسققلمين مققن والخققوف السإققلما الغرب.. فكرة مع

دين الواقع في السإلما بأن –الحاقدين الباحثين هذين عبارة
إرهابي!!

فيه يفترض بباحث يليق هذا محترما؟! هل تعريف هذا فهل 
ًا أن لو سإيحدث الحيدة؟! ماذا ًا باحثقق المنصققة صققعد إسإققلمي

جوناثققان مققؤتمر كققان إرهابيققة! هققل ديانققة وقققالا: اليهوديققة
ويسكت؟!  يرضى

هققذا تقعققد! ويتهققم ولققن سإققتقوما كققانت الققدنيا فققإن بققالطبع
متطققرف عنصققري بققاحث للسققامية! وأنققه عدو بأنه الباحث

تصققريح مققن المققؤتمر هققذا فققي ماحققدث اليهود!! أمققا يكره
ًا وليس تهريج الكاتبين: فهو هذين ًا مؤتمر يجعلنققا مما علمي
الحيققدة تققدعي الققتي المققؤتمرات لهققذه التهققاما أصابع نوجه

فققي راسإخة للسإلما الغرب كره والجدية.. فقضية والعلمية
زاعمققوا وإن الغربييققن الباحثين وتصورات ومنطلقات أذهان
ومحايدون!!  منصفون أنهم

الققدكتور السياسإققي" يقققولا الرهاب "سإيكلوجية كتابه وفي
محققدد تعريققف وجققود عققدما مققن الرغققم فاضل: (على خليل

بأنهققا عرفهققا العققرب القققانونيين أحققد أن إل الرهاب لجرائم
ًا وتنشققئ الذعر تبعث "جرائم ًا خطققر ًا يهققدد عامقق غيققر عققدد

ليتناسإب وحشية أسإاليب على وتعتمد الشخاص من محدد
ذلققك: نسققف علققى مثالا بها المستهدف الغرض مع ضررها
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فيققه يجتمع وقت في الجتماع قاعات خاصة وبصفة المباني
].19 [المياه") تسمم الحديدية، الخطوط وإتلف الناس،

الرهققاب لجرائققم محققدد تعريققف ليوجد أنه الكاتب اعتراف
ونتيجته!  المصطلح بين الكاتب خلط حيث

ف بصقدد نحن فهل تعريقف بصقدد أما الرهقاب جرائقم تعري
الكققاتب يحققدد وأثره!! لققم التعريف بين خلط لقد الرهاب؟

ضققدها الممققارس الجهققة أو للرهققاب الممارسإققة الجهققة
المسققتهدف الغققرض مع ضررها يتناسإب "ل الرهاب.. قوله

فعققل أجلققه مققن تققم الققذي الغرض هذا الكاتب يذكر بها" لم
الرهاب!!

التعريف هذا أن نرى ثم ومن الحكومة إرهاب الكاتب أغفل
ًا مشققكاة نفققس مققن وخققرج وقاصققر منضققبط غيققر أيضقق

الغربية!  المنظومة

نسققخة الفرنسية الكاديمية قاموس حسب الرهاب تعريف
الرعب" وعققرف نظاما : "هو الرهاب ما: (عرف1796 عاما

نظققره وجهققة فققرض يحققاولا الققذي الشخص الرهابي: "بأنه
 ].20 [الخوف") تثير قسرية بطريقة

مهققم تعريققف السققابق الفرنسققي التعريف أن أقولا: نلحظ
ً الرعقب نظقاما يقصققد الرعققب" هققل نظقاما "هو فقوله عمل

ًا يقصققد معنيققة؟! أما جهققات أو أشققخاص قبققل مققن منظمقق
وما القتي الرعقب حكومة والبطقش؟! غلبقة القمقع علقى تق
الممارسإققة الجهققة لن الولا المفهققوما يقصققد أنققه الظققن

بطريقة نظره وجهة فرض يحاولا الذي للرهاب: "الشخص
قسرية"..إلخ.

فكل ثم ومن الدولة إرهاب أغفلت الفرنسية الكاديمية إذن
ًا.  تعد السلطة أو الدولة نطاق خارج مقاومة إرهاب

النظر وجهة فرض على الباعث الفرنسي التعريف يذكر لم
هققذا فققإن ثم ومن الخوف تثير التي القسرية الطريقة بهذه

أكققاديمي تعريققف منققه سإققلطوي بتعريققف أشققبه التعريققف
علمي!! 

السياسإققققققي/د.خليققققققل الرهققققققاب سإققققققيكولوجية 19
. ما1991فاضل/ خليل فاضل/ط/أولى/إصدارات
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يقصققرون والتاريققخ الجتمققاع علمققاء مققن آخققر فريق وهناك
"ج.ما. الفرنسققي الكققاتب يصقف حيقث الدولة على الرهاب

"ج. لفققو" عققن عبر منظم. وقد عنف بأنها دومناك" الدولة
عنققف بققدون لتقوما السياسإة يقولا: إن إذ أكثر بمرونة ذلك

علققى ينطققوي ومكققان زامان كل في السياسإة جوهر (..) بل
 ].21 [العنف)

يقققولا: (إن "ح.فروينققد" الققذي المنققوالا نفققس على ويسير
مققن وأنهققا السإاسإققية السياسإققة أداة بالضققرورة تكون القوة

نطلققق بقققوله: "سإققوف العنققف الجوهرية. وعرف مقوماتها
الخرين شخص مباشرة تهاجم التي القوة على العنف اسإم

ًا وخيراتهققم عليهققم السققيطرة بقصققد جماعققات أو أفققراد
.والهزيمة) والخضاع والتدمير بالموت

شققيوعي تققوجه ذات السققابقة التعريفات أن  نلحظأقول:
علققى التعريققف وتقصققر الجماعققات أو الفققراد إرهاب تغفل
والرهققاب العنققف مصققطلحي بيققن وتخلققط بققل الدولة عنف

السققابق التعريققف يتبنققون العققرب الكتققاب من فريق وهناك
.إبراهيم"  "د.سإالم مثل للرهاب

يقققولا: إذ الشققتراكية الميققولا ذات المدرسإة نفس من وهو
الققذي الرهققاب أن التاريخيققة الدراسإققات أظهققرت (وقققد

التسققلط أسإققاس علققى تسققيطر التي الحكم أنظمة تمارسإه
الطبققات تمارسإقه القذي العنقف مقن بكثير أكثر والسيطرة

كلير" "مايكل المريكي الكاتب بقولا المعارضة. ويستشهد
يمققد الققذي الخققط نهايققة فققي تقققف المتحققدة الوليات إن(: 

].22 [القمع) بتقنية العالم في السإتبداية النظمة معظم

ًا التعريفققات تتغققاير  هكققذاأقول: المعتقققدات لتبققاين طبققق
كليققر" ذي "مايكققل المريكققي الكققاتب فوصف والمنطلقات

تقققف بأنهققا المريكيققة المتحققدة الوليات الشتراكي التوجه
فقي السإققتبدادية النظمقة معظققم يمد الذي الخط نهاية في

والعصققاة للققدموع المسققلة القنابققل مثل القمع بتقنية العالم
والطققائرات المركققزي المن ومصفحات الصاعقة المكهربة
النظمققة حمايققة إلققى بالضققافة السققامة والغزات المروحية

شعوبها..  انتفاضة من الديكتاتورية
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أصققولا علققى اطلققع مققن لينكققره وحققق فيققه مققراء ل هققذا
العالم..  بقاع في وممارسإاتها المريكية السياسإة

ًا يكققون أن ليصققلح الوصققف هققذا لكققن ًا تعريفقق منضققبط
مققن الرهققاب كليققر" يعققرف "مايكققل للرهققاب.. فالكققاتب

أن المقابققل فققي يمكننا الشتراكية.. لننا اليدلوجية منطلق
يقققف الحاليققة وروسإيا السابق السوفياتي التحاد : إن نقولا
لققدولا وحشققي وتعققذيب عرقققي وتهجيققر قمققع كققل وراء

شققعوب بققدماء ملطققخ روسإققيا وتاريققخ بأسإققرها وجماعققات
سإيبيريا..  صحراء زامهرير في قتلت التي القوقازا

العالم.. ذاكرة من تمح لم المسلم الفغاني الشعب ومحنة

علققى شققاهد المسققلم الشيشققاني للشققعب الققروس وتدمير
قوية دولة تمارسإه الذي والقمع والعنف الرهاب صور أبشع
أنهققم الفراد!! رغم من مجموعة وضد بل ضعيفة دولة ضد

هويتهم..  عن يدافعون
: القول صفوة

لمصققطلح محققددة تعريفققات علققى البققاحثون يتفققق لم هكذا
السققابقة التعريفققات اضققطراب لنا اسإتبان ثم ومن الرهاب

حسققب الرهققاب تعققرف الشتراكية وقصورها.. فالمنظومة
ومصالحها..  منطلقاتها

الدولققة عنققف يبرر الجتماعي والسلما البروليتاريا فمصلحة
ًا يتفققق الشققيوعية!! وهققذا أو الشققتراكية لليدلوجيققة طبققق

إرهققاب تققبرر الققتي أمريكققا بزعامققة الغربيققة والمنظومققة
القومي!!  وأمنها أراضيها سإلمة عن الدفاع بحجة إسإرائيل

تحسققم لم ومتقابلة متباينة مقاييس له الرهاب تعريف إذن
بعد.
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