مفهوم العنف في الفكر السياسي
(دراسة نظرية مقارنة مع مفهوم اإلرهاب)

م .د ناهده محمد زبون

(*)

املقدمة
إن املستطلع لتاريخ البشرية جيد إن العنف قد الزم قيام العالقات االجتماعية األوىل على
األرض ممثلة اببين آدم (عليه السالم) ،قابيل وهابيل ،إذ أفضى العنف الذي استعمله
هابيل ضد أخيه قابيل ،إىل حدوث أول جرمية قتل يف األرض.
وقد كان العنف ظاهرة من ظواهر احلياة واجملتمع ،فسطور التاريخ مليئة بشىت أنواع العنف
وأشكاله ،حتكي عن القسوة واالضطهاد والوالايت ،حىت بدأ التاريخ ،يف بعض أحقابه،
وقد كتب بدماء الضحااي ،ويقف شاهداً على القسوة اليت عرفها بنو اإلنسان ،إال أن

التسليم ابلعنف سواء بشره وأمثه قد لعب دوراً كبرياً ال ميكن إغفاله يف إحداث تطورات
هامة وأساسية يف بعض املنعطفات التارخيية اليت كان العنف فيها ضرورة حياة ،وانطالقه
تغيري وجتديد وإصالح ،والثورات الكربى يف التاريخ اإلنساين خري دليل على

ذلك(.)1

وسيبقى العنف مالزماً للعالقات االجتماعية والسياسية طاملا أن هناك من يتصور أن
العنف هو الطريق الوحيد للوصول إىل حتقيق األهداف سواء كانت نبيلة أم وضيعة.

ومن اجلدير ابلذكر إن املنظومة املعرفية للفكر السياسي املعاصر ،تداخلت فيه مفاهيم
عدة ملفهوم العنف منها " اإلرهاب ،اجلهاد ،القوة ،اجلرمية ....،اخل ،والذي يهمنا هنا
معرفة طبيعة العالقة بني العنف واإلرهاب .
إشكالية البحث:
هل يوجد مفهوم واحد للعنف يف الفكر السياسي؟ وما هي أشكاله وأنواعه؟ وهل توجد
نقاط تشابه واختالف بينه وبني مفهوم اإلرهاب ؟ وما هي؟
فرضية البحث:

(*)جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية.
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توجد مفاهيم عدة للعنف يف الفكر السياسي ،كذلك توجد أشكال وأنواع عدة ،كما أن
هناك نقاط اختالف وتشابه بينه وبني مفهوم اإلرهاب.
هدف البحث:
هو التحقق والوصول إىل مفهوم موضوعي للعنف يف الفكر السياسي ،ومعرفة أنواعه
وأشكاله ،وكذلك إمكانية مت يهه عن مفهوم اإلرهاب ،وذلك الن بعض القوى السياسية
اإلسالمية متارس العنف واإلرهاب حبجة اجلهاد.
منهجية البحث:
من اجل حل مشكلة البحث ،أو إثبات فريضة البحث ينبغي علينا أن أنخذ مبا يلي:
-1

املدخل التارخيي ،ويعين بدراسة بعض الوقائع التارخيية املستخدمة يف تفسري

العنف واإلرهاب يف الفكر السياسي.
املنهج التحليلي :إذ يُعىن بدراسة وتفسري األطروحات الفكرية املتعلقة ابلعنف
-2
واإلرهاب يف الفكر السياسي ،وحتليلها للوصول إىل مضامينها الدقيقة.
املنهج املقارن :إذ يُعىن مبقارنة األفكار املتعلقة ابلعنف واإلرهاب يف اجتاهات
-3
الفكر السياسي مع بعضها البعض.
هيكلية البحث:
يتكون البحث من مقدمة وخامتة وحمورين:
احملور األول :ماهية العنف؟ ،ويتكون من موضعني رئيسيني مها :مفهوم العنف لغة
واصطالحاً ،وعرض مفصل ألنواع وأشكال العنف.

احملور الثاين :ماهية اإلرهاب؟ ،ويتكون من موضوعي رئيسيني مها :مفهوم اإلرهاب لغة

واصطالحاً ،وطبيعة العالقة بني العنف واإلرهاب.

احملور األول:
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ماهية العنف.
أوالً :العنف لغة واصطالحاً
فاالعنف ألبان منظاور مبعااىن األار ابألمار وقلااة الرفاق باه ،أي ا،اا ضااد الرفاق ،ويقاال عنفااه
تعنيفاً اذا مل يكن رفيقاً يف أمره ،واعتنف األمر أي اخذه بعنف(.)2
وعنّ ااف أي الزم ف ااالةً بش اادة وأنك اار علي ااه ش اايئاً م اان فع:ل ااه بُغي ااة ردع ااه وإص ااالحه ":عنّ ااف
ُمستخدماً ُمهمالً " ،أي عامله بعنف وأخذه بشدة وقسوة (.)3
إما من الناحية االصطالحية فقد تعددت تعاريف العنف ،إذ تناولت اغلاب مباحاث العلاوم
االجتماعياااة هاااذه الظا اااهرة واملرافقاااة للوجا ااود اإلنسا اااين ما اان زوااي تلفا ااة( ،)4وما اان خا ااالل
توظيفااات متعااددة ،ف ااالعنف هااو ك اال ساالوك فعل ااي أو قااو  ،يتض اامن اسااتخداماً للق ااوة أو
التهديااد ابسااتخدامها إلحلااا األذى والض اارر ابلااذات أو ابمخاارين ،وإتااالف املمتلك ااات،

لتحقيق أهداف معينة وهو هبذا يكون سلوكاً فعلياً أو قولياً ،وينطاوي علاى ممارساات ضاغ

نفسي أو معنوي أبساليب تلفة ،وهلذا فانه يقوم على أساس إحلاا األذى والضارر املاادي

واملعنوي ابلنسبة اىل األشخاص واملمتلكات للتأثري على إرادة املستهدفني(.)5
وقااد عاارف آخاارين العنااف أبنااه :الموعااة ماان االخااتالالت والتناقضااات الكامنااة يف اهلياكاال
االجتماعي ااة واالقتص ااادية والسياس ااية للمجتم ااع ،ول ااه أس ااباب ع اادة منه ااا التكام اال ال ااوطين
داخاال اجملتمااع وسااعي بعااض اجلماعااات لالنفصااال عاان الدولااة ،وغياااب العدالااة االجتماعيااة
وحرمااان ق ااوة معينااة داخ اال اجملتمااع م اان بعااض احلق ااو السياسااية ،وع اادم إشااباع احلاج ااات
األساسية ،كذلك التبعية على املستوى األارجي(.)6
اثنياً :أنواع العنف

مت تصاانيف العنااف ماان حيااث العاادد أي (عاادد الااذين يلجئااون للعنااف) ،فيااتم تقساايمه إىل

عنف فردي وعنف مجاعي ،وقد يقسم من حيث املسببات فقد تكون مساببات اجتماعياة،
سياسااية ،اقتصااادية ،دينيااة ،وقااد يقساام ماان حيااث التنظاايم فهناااك عنااف ماانظم وعنااف غااري
منظم ،أو من حيث املصدر فهناك عنف النظام وعناف املعارضاة ،أو مان حياث املساتوايت
فهناك عنف النخبة وعنف العامة(.)7
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أو يقسم العناف مان حياث طبيعتاه إىل ناوعني عناف ماادي(دموي) ،وعناف معناوي ،وهاذان
النوعان خيتلفان يف وسائلهما وأدواهتما لكنهما ذات أهداف متشاهبة.
فااالعنف امل اادي (الاادموي) :هااو العنااف الااذي يسااتخدم فيااه القااوة بشااكل مباشاار ،وبشااكل
ي ا دي إىل اإلص ااابة ابجلااروح أو القت اال ،واىل الاادمار والتخري ااب ،وتعااد احل ااروب ماان أقس ااى
أشكال العنف الدموي(.)8
أمااا العنااف املعنااوي :فهااو العنااف الااذي ميااارس فيااه التهديااد ابسااتخدام القااوة ،اذ ال ميثاال
اعتااداءاً جساادايً علااى األصاام ،باال يكااون الاارد هجااوم معنااوي انتقااادي أو هتديااد مبمارسااة
العنااف ،القصااد منااه التخويااف أو الااردع ،ولاايا القصااد منااه اإليااذاء املااادي أو الاادمار ،ال

يقاال يف ضاارره العنااف املااادي باال يساابب أذى بليااا يف كرامااة اإلنسااان أو حريتااه ومكانتااه يف
اجملتمااع ،وقااد يكااون العنااف املعنااوي عن اف لفظااي كاالنتقاااد والتجااريط بواسااطة املقاااالت أو
األطا ااب يف وسا ااائل اإلعا ااالم ،وقا ااد يكا ااون العنا ااف املعنا ااوي ،عنا ااف حركا ااي كاإلض ا اراابت
والتظااهرات واالحتجاجاات الايت حتادث بشاكل عفاوي ،كارد علاى قارار حكاومي أو سياساة
حكومية أو لالحتجاج على إحداث اجملتمع ،وقد يكون منظم أيضاً(.)9

وللعناف أشاكال ومظااهر عادة ،وهاي :عناف سياساي ،عناف اجتمااعي ،عناف ثقاايف ،عنااف
اقتصادي ،عنف ديين.
الشكل األول :العنف السياسي
فيقصااد بااه األعمااال العنيفااة الاايت تتضاامن اسااتخداماً للقساار ماان جانااب قااوى اجملتمااع ضااد

الدولة ،أو من جانب الدولة ضد اجملتمع أو ضد نفسها ،وقد يكون من شأن هاذه األفعاال
زايدة قلق الفرد على نفسه وبلده(.)10

جلوء كبرياً أو مدمراً ضاد األفاراد أو
وهناك من عرف العنف السياسي أبنه اللجوء إىل القوة ً
اوء إىل ق ااوة اظره ااا الق ااانون ،موجه ااً إىل إح ااداث تغي ااري يف السياس ااة ،يف نظ ااام
األشااياء ،جل ا ً

احلكاام أو يف أشخاصااه ،ولااذلك فانااه موجااه أيض ااً ألحااداث تغيااريات يف وجااود األف اراد ،يف
اجملتمع ورمبا يف التمعات أخرى(.)11

وميك اان تقسا اايم أعما ااال العن ااف السياسا ااي حساااب املصااادر ال ااذي تنبعاااث عناااه الما ااوعتني
رئيسيتني ،مها :أوال أعمال العنف اليت متارساها الدولاة بصاورة منظماة ،والايت ميكان تساميتها
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ابلعنف امل سا ،أما اجملموعة الثانية فتظم أعماال العناف الايت يقاوم هباا األفاراد واجلماعاات
ضد بعضهم البعض أو ضد الدولة ،وميكن تسميتها ابلعنف الشعيب(.)12
أوالً :العنااف امل س ااا وميك اان تقساايمه إىل الم ااوعتني ه ااي :العنااف امل س ااا عل ااى الص ااعيد
الوطين والعنف امل سا على الصعيد الدو .

أ -فالعنف امل سا علاى الصاعيد الاوطين  :هاو العناف الاذي متارساه الدولاة ضاد مواطنيهاا
ومجيااع القاااطنني علااى أرضااها وحتاات ساالطتها ،وذلااك بقصااد فاارض قوانينهااا وتشااريعاهتا أو
بقص ااد ةاي ااة س االطا،ا م اان معارض اايها( ،)13ومتارس ااه م اان خ ااالل أجهههت ااا القهري ااة ك اااجلي
والبوليا واملخابرات والقوانني االستثنائية(.)14
وقد تباينت امراء حول مشروعية العناف امل ساا علاى الصاعيد الاوطين فاالبعض يعتاربه
مشروعاً الن احلكومة متارسه حتات ظال القاانون ،ولضامان األمان يف اجملتماع والابالد عمومااً،
والاابعض امخاار يعتااربه غااري مشااروع ألنااه يضااطهد األف اراد يف اجملتمااع وااارمهم ماان حقااوقهم
اإلنسااانية ممثلااة يف حااق التعبااري وال ارأي ونياال أبس ا مقومااات احلياااة يف جوانااب االقتصاااد
واحلقو الثقافية والدينية(.)15
ب – العنااف امل سااا علااى الصااعيد الاادو  :يقااوم هااذا العنااف علااى أساااس فكاارة إجبااار
األص اام وذل ااك ابس ااتخدام وس ااائل مالئم ااة ،وهب اادف إح ااداث ث ااري مس اايطر ،أو ابلعك ااا
مواجهة مثل هذا التأثري ،حىت ولو كان اإلجبار غري ظاهر أو غري مباشر(.)16
وميكن متييه أعمال العنف الدو حسب وسائل اإلجبار الايت تساتخدمها ،علاى النحاو
التا :

()17

 -1العناف املااادي ،فالشااكل الااذي جيساده هااو احلاارب ،حيااث تادافع كاال دولااة عاان حقهااا
الشرعي يف الوجود ،وتكرس كل دولة ما لديها مان قاوة ألجال قهار العادو ،أو ألجال حفا
اساتقالهلا ،وعليااه فخااالل احلاارب يتسااع الااال أعمااال العنااف ويشااتد حبيااث يتجاااوز احملاااربني
اىل املدنيني واملنشآت املدنية واالقتصادية.
 -2العنا ااف االقتص ا ااادي :وينش ا ااأ ها ااذا العن ا ااف نتيج ا ااة التبا اااين الواس ا ااع ب ا ااني املس ا ااتوايت
االقتصااادية بااني الاادول الصااناعية املتقدمااة وبااني الاادول الناميااة ،فالاادول املتقدمااة تسااتغل
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حاجااة وضااعف البلاادان الناميااة فتقاادم هلااا بعااض مااا تطلبااه ماان مساااعدات اقتصااادية مبقاباال
نوع من التنازالت اإلسرتاتيجية أو السياسية يف عالقاهتا الدولية.
 -3العنف النفسي :وهو الذي يطلق عليه عادة تعبري احلرب النفسية ،وميارس مان خاالل
وسااائل اإلعااالم املوجهااة إىل األصاام هباادف تاادمري معنوايتااه ونشاار الفوضااى واالرتباااك بااني
صفوفه مث تدمريه سياسياً.
اثنيااً :العنااف الشااعيب :وهااو العنااف املوجااه ماان املااواطنني إىل النظااام أو العنااف الصااادر ماان
قوى ومجاعات ضد قوى ومجاعاات منافساة ألساباب سياساية أو اقتصاادية أو اجتماعياة أو

دينية(.)18
وان أشكال العنف السياسي الشعيب شيوعاً هي االضطراب والتآمر والتمرد والثورة (.)19

فاالضااطراب يعاارف أبنااه نشاااط سياسااي عنيااف يتميااه مبشاااركة مجاهرييااة عريضااة ،وبدرجااة

منخفضااة نساابياً ماان التنظاايم ومبحدوديااة او عاادم تبلااور أهدافااه ،وماان أكثاار صااوره انتشاااراً،
أحااداث الشااغب والتظاااهرات ،وقااد ااادث االضااطراب نتيجااة لدحباااط وقااد يكااون الاارد
تكتيك اذا قصد من ورائه ةل احلكومة على التورط يف أعمال قمعية من شاأ،ا دفاع املهياد
من األفراد إىل معسكر املعارضني(.)20
أما التآمر هو عنف سياسي مانظم بدرجاة عالياة ويسااهم فياه عادد حمادود مان األفاراد ساواء
كانوا عسكريني ام مادنيني ،وأكثار مظااهر العناف التاآمري شايوعاً هاي اإلرهااب علاى نطاا
صغري ،واالنقالابت العسكرية وثورات القصر واالغتياالت السياسية املنظمة(.)21

اف تعماد إلياه الموعاة كبارية نسابياً مان اإلفاراد هبادف إحاداث قادر
ال عني ع
أما التمرد هاو عم ع

ماان التغيااري يف النظااام السياسااي ،ويتصااف التماارد بكثااري ماان العقالنيااة يف اسااتعمال العنااف،
وبقدر يعتد به مان التنظايم واالتصاال ،وماع اساتمراره تاربز الموعاة قيادياة بديلاة يف مواجهاة
النخبة السياسية املهيمنة على مقاليد احلكم(.)22
أمااا الثااورة فهااي وساايلة ماان وسااائل القضاااء علااى النظااام السياسااي القااائم عاان طريااق القااوة،
وإحداث تغيري جذري يف طبيعة النظام السياسي اجلديد(.)23
وتذكر األدبيات إن الثاورة جتتااز مراحال ساة هاي :التمارد أو التحضاري للثاورة مبعاىن ظهاور
مناخ موات هلا قوامه غضب شاعيب عاارم تولاده املمارساات اهلابطاة أو األداء اهلااب املانح
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للنظاام القااائم ،ا،ياار أو تااداعي النظاام القااد  ،تقاويض العالقااات القدمياة ،تشااييد عالقااات
جديدة .مث استقرار النظام اجلديد(.)24
الشكل الثاين  :العنف االجتماعي
يع اارف العن ااف ض اامن الس اايا االجتم اااعي ان ااه االس ااتخدام غ ااري الق ااانوين أو غ ااري الش اارعي
لوسائل اإلكراه املادية من اجل أغراض شخصية أو مجاعية(.)25
وللعنف االجتماعي مظاهر عدة
-1

أبرزها)26(:

القتل :إذ اصل القتل بدوافع عشائرية أو تنفيذاً ألعراف الثاأر ،أو خخاذ شاكل

الاادوافع اإلجراميااة ،أي القتاال يف أطااار اجلرميااة العاديااة ،أو القتاال ماان قباال مجاعااات متااارس
القتل بشكل منظم.
-2

الس اارقة وتنقسا اام إىل نا ااوعني السااارقة غاااري املنظم ااة والااايت تنشاااأ حتااات الظا ااروف

الشخصية ،والسرقة املنظمة وهي اليت متارسها عدد غري قليل من اإلفراد والسياسيني.
-3

املشاجرة.

-4

العنااف األس ااري ياا دي هااذا الن ااوع يف الغال ااب اىل تكااوين ف اارد مش ااوه ،ومرك ااهي

واستبدادي ومتطرف وتكفريي.
الشكل الثالث :العنف الثقايف
وهو العنف الايت متارساه بعاض اجلماعاات املتطرفاة ضاد الدولاة مان ةحياة وضاد اجملتماع مان
ةحياة أخاارى ،أي ضااد بعااض التقاليااد أو القاايم السااائدة فيااه ويعاارب عاان هااذا النااوع ابلاارفض
واالحتجاااج ،ومعارضااة الظااواهر الغريبااة أو الوافاادة ماان خااارج اجملتمااع ،أو مقاطعااة ظاااهرة
ثقافية غريبة عن بيئة اجملتمع وأخالقاه(، )27أو تفريطاه أي النظاام السياساي للحقاو القومياة
أو الوطني ااة أو اإلس ااالمية وعج ااهه ع اان ص اايانة االس ااتقالل السياس ااي واالقتص ااادي والثق ااايف
للبالد(.)28
الشكل الرابع :العنف االقتصادي
وهو العنف الذي يقوم نتيجة دوافع اقتصادية ،لتحقيق أهداف اقتصاادية( ،)29وهنااك عادة
أسااباب أو دوافااع ملمارسااة هااذا العنااف منهااا :غياااب العدال اة االجتماعيااة وتهايااد التفاااوت
الطبق ااي ،ك ااذلك عج ااه الدول ااة ع اان تلبي ااة احلاج ااات األساس ااية للم ااواطن كالعم اال والتعل اايم
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واإلسااكان والعااالج ،كااذلك إخفااا التنميااة واحتكااار الساالطة ومقربيهااا للثااروة والفعاليااات
االقتصادية(.)30
وبناء عليه فان تاردي األحاوال االقتصاادية يا دي إىل اإلحبااط والياأس واحلقاد علاى اجملتماع
ً
ممااا ي ا دي إىل االنتقااام منااه وحماربتااه ،فااان مااا يصاااحب الفقاار ماان أوضاااع اجتماعيااة ونفسااية
وعوامل خارجية أخرى قد تولد اإلحسااس ابلظلام واالضاطهاد ،ومان مث التاورط يف ارتكااب
جرائم عنف(.)31
الشكل األاما :العنف الديين
وهااو العنااف الااذي تكااون دوافعااه ومساابباته دينيااة حبتااة ،وقااد يقااوم بااه أف اراد أو مجاعااات او
منظمااات او دول يف بعااض األحيااان ضااد مجاعااات ودول أخاارى قااد متلااف يف الاادين كمااا
حاادث بااني الصااليبيني واملساالمني وقااد ااادث داخاال الاادين نفسااه كمااا ااادث يف الوقاات
احلاضر من تكفري البعض للبعض امخر ،وقاد ياربر العناف يف اإلساالم حتات مسامى اجلهااد
الدفاعي املشروع والواجب بال ريب كتاابً وسنة وعقالً وإمجاعا بني املسلمني(.)32

احملور الثاين:

ماهية اإلرهاب
مقدمة
إذا كان اتريخ البشرية قد عارف العناف مناذ األليقاة األوىل ،كماا هاو واضاط يف قصاة تقاتال
قابيل وهابيل ،واليت أفضت إىل تدمري احدمها ،كذلك عرفت البشارية ظااهرة اإلرهااب مناذ
قرون بعيدة ولكن األمر املثري حقااً هاو األبعااد األطارية الايت اماذهتا تلاك الظااهرة يف اموناة

األخرية(.)33

إذ أصاابط اإلرهاااب جااهءاً ال يتجاهأ ماان ممارسااات الاانظم االسااتبدادية وللاانظم السياسااية الاايت
تتباع املانهج االسااتعماري واالمارباي يف سياسااتها األارجياة ،األماار الاذي أدى اىل ردود فعاال

داخلية وخارجية إزاء تناامي هاذه الظااهرة ،فهنااك مان اساتخدم العناف وهنااك مان اساتخدم
اإلرهاب ،وهناك من استخدم املقاومة الوطنية ،وهنااك مان اساتخدم اجلهااد للارد علاى هاذه
الظاااهرة  ،وابلتااا ادى إىل تااداخل بااني هااذه املفاااهيم صااار ماان الصااعوبة التمييااه بااني تلااك
املمارسات املتنوعة وتصنيفها(.)34
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أوالً :اإلرهاب لغة واصطالحاً:
 .1اإلرهاااب لغااة :لتعريااف اإلرهاااب لغااة يف قاااموس اللغااة العربيااة فهااي مشااتقة ماان املصاادر
رهااب ،رهبااة ورهب ااً ورهباااةً :خاااف وتره ااب :صااار راهب ااً وتعبااد ،ترهبااه ،توعااده ،الرهب ااوت
والرهب ااوين :األا ااوف الشاااديد( ،)35ورهاااب الشا اايء :أي أخافا ااه ،والرهبا ااة :األا ااوف والفا ااهع،

واسرتهبوهم يعين أخافوهم(.)36
ويقال رهبه أي خافه وأرهب فاالةً :خوفاه وفهعاه( ،)37كقولاه تعااىل (( قاال القاوا فلماا القاوا
سااحروا أع ااني الن اااس واساارتهبوهم وج اااءوا بس ااحر عظ اايم))( ،)38والرهااب :اف ااة م ااع حت اارز

واضاطراب( ،)39وقاد ي مبعاىن األشاية كقولاه تعاال )):وأوفاوا بعهادي أوف بعادكم وإايي
فااارهبون))( ،)40ويتبااني ماان املعاااين اللغويااة ملفااردة اإلرهاااب ان دالالهتااا منحصاارة يف األااوف
واشاتقاقاته ال خيالطااه شاايء ماان دالالت اإلرهاااب اصاطالحاً ،كقولااه تعاااىل(( واعاادوا هلاام مااا
اسااتطعتم ماان قااوة وماان رابط األياال ترهب اون بااه عاادو د وعاادوكم))(،)41إذ رمبااا يسااتدل هبااا

علااى شاارعية املمارسااات اإلرهابيااة أرتكااازاً اىل املعااىن االصااطالحي لدرهاااب بينمااا اميااة ال
تشااري بااذلك وإدااا تاادعو إىل تكااديا القااوة أبنواعهااا لغايااة حمااددة وهااي إرهاااب العاادو ،إي

إخافته والظهور أمامه مبظهر القوة واالستعداد والكفااءة العالياة ألن ذلاك مان شاأنه إرهااب
العدو والضغ ابجتاه املراجعة والتأين قبل اإلقادام علاى أي خطاوة تقلاب املعادلاة وتانعكا
سلباً ملا عليه املسالمون مان قاوة واساتعداد ،وهاذا ماا ي كاده املفسارون كالشايخ الطوساي يف

تفساري التبياان بقولاه ))واإلرهااب إزعااج الانفا ابألاوف ،تقاول أرهباه إرهااابً ترهيبااً ،ورهاب

رهبة ،وترهيب ترهيباً ،واسرتهبه اسرتهاابً))(.)42

 .2اإلرهاااب اص ااطالحاً :أم ااا اص ااطالحاً فيج ااب التأكي ااد عل ااى ان ااه ال يوج ااد مفه ااوم حم اادد
لدرهااب ،فهنااك تعاااريف متعاددة ومتداخلاة ومنبااع هاذا املفهاوم شااائع يف الصاحافة ورجااال

السياسااة ،وق ااد ارت ااب يف أغل ااب األحيا اان ابألي ااديولوجيني وم ااا يا اراه ال اابعض إره اااابً ،يعتق ااد

البعض األخر عمل مشروع(. )43

وقااد قاادمت تعاااريف متعااددة ملصااطلط اإلرهاااب ماان دارسااي هااذه الظاااهرة ،ومنهااا تعريااف
روالن غوش اايه ال ااذي ع اارف اإلره اااب أبن ااه (( جل ااوء إىل أش ااكال م اان القت ااال قليل ااة األمهي ااة
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ابلنسبة لألشكال املعتمادة يف النهاعاات التقليدياة إال وهاي قتال السياسايني واالعتاداء علاى
املمتلكات))(.)44
كمااا يعاارف أبنااه العماال املااادي العنيااف أو الفكااري الضاااغ "الااذي اماال عنف ااً معنااوايً"
ياادفع فاارداً مااا أو طبقااة أو التمع ااً مااا اىل القيااام بعماال لتحقيااق هاادف حماادد ملصاالحة ذلااك
الفاارد أو الطبق ااة أو اجملتم ااع ،وس اايجد ه ااذا العنااف مربرات ااه ل اادى املعني ااني ابألم اار ،وس اايجد
الشجب من الطرف امخر املستهدف ابلعنف املادي أو املعنوي ألنه سيضر مبصاحله(.)45
واإلرهاااب كلمااة ش اااملة ال تقتصاار عل ااى العنااف املساالط وإد ااا تشاامل الكث ااري ماان املي ااادين
فهنا اااك اإلرها اااب الفكا ااري ،واإلرها اااب الفا ااردي ،واإلرها اااب اجلما اااعي ،وإرها اااب الدولا ااة،
واإلرهاب اجلنسي( بني اجلنسني) مما يدلل علاى ساطوة ماا مان قبال مجاعاة ماا علاى مجاعاات
أخارى بقاوة السااالح أو املفااهيم إلجباارهم علااى تنفياذ عماال مان األعماال الاايت تنساجم مااع
مصلحة اجملموعة أو الدولة املسيطرة (.)46
كمااا يعاارف اإلرهاااب أبنااه عماال إجرامااي يطااال بااه األباارايء واملمتلكااات واملصااام العامااة
يهدف إىل تدمري األخر واضطهاده واالنتقام مناه بكافاة األسالحة حاىت يرضاخ ملطالباه ساواء
كاناات مشااروعة أو غااري مشااروعة مااع عاادم مراعاااة القاايم واألخااال الدينيااة واإلنسااانية يف
ممارسة القوة معه(.)47
والاابعض ياارى ابن االرهاااب هااو اعلااى درجااات العنااف واخطرهااا فهااو ساالوك غااري منضااب
خياارج علااى مجيااع القاايم واملعااايري االنسااانية والعرفيااة والوضااعية ،ويسااتخدم وسااائل واساااليب
وادوات عنااف مرعب ااة وقاس ااية غ ااري مشااروعة ،كالقت اال واالابدة اجلس اادية واالهان ااة والت اادمري
الذاي وغريها ،ال ميا الفرد فحسب وادا ميا اجملتمع واجلماعة اليت تعي

فيه(.)48

وهناك من احتسب اإلرهاب ممارسة عنيفة تندرج حتات ابب العناف الثاوري وتكملهاا(حرب
العصااابت) و(الثااورة املساالحة) لتشاكل كلهااا مراحاال تتجاااوب ماع تطااور القااوى الثوريااة ،إذ
ي خذ على هذا الفهم انه أضفى على العمل اإلرهايب الصافة الشارعية باهعم اناه عناف ثاوري
مرحلي(.)49
وميكاان القااول ان اإلرهاااب ينطااوي علااى مواجهااة بااني نقيضااني ،كاال نقاايض جيااد يف الص اراع
احملتادم وجهااً ياربر موقفااه ويضافي الشارعية علااى تصارفاته ،ماا يعتااربه الشاعب (حارب حترياار)
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يعتاربه احملتال ( حركاة إرهابياة) وماا تعتااربه اجلماعاات املتطرفاة عنفااً سالطوايً متارساه احلكومااة،
تعتاربه اجهااهة احلكام واجبااً وطنيااً تكلفهااا باه مجااوع الشاعب ماان أجال احلفااا علاى اسااتقرار
الوطن وسالمته ،فاإلرهاب ظاهرة صراعية متشاابكة العناصار تتناوع أدواهتاا ولكنهاا تتمحاور

يف كل أوجهها حول حمور األوف من امخر ومويفه(.)50
وهناك من ركاه علاى البعاد الساايكلوجي يف تعريفاه لدرهااب بوصافه ممارساة قسارية جتسادها
حالة الرعب أو التخويف لدى األصم ،ويف تفسري عملية التأثري السايكوجلي علاى السالوك
ذهب (وليكسون) إىل أن نظرية اإلرهاب تعد كسالح سياسي(.)51
أضف اىل ذلك يستند االرهابيون اىل منظومة فكرية وثقافية تسوغ اعماال العناف واعطائاه
شرعية ،وتستعني مبقوالت عاطفية هلاا نتاائج تعبوياة للقضاية الايت ااارب مان اجلهاا االرهااب
ونشاارها بااني الناااس ،وحبسااب علاام الاانفا االجتماااعي ،االرهااايب هااو شااخ

عصااايب فقااد

امكانية التفاهم واحلوار والتسامط يف التعامل مع االمور ،ومل يستطيع اجيااد حال آخار ساوى
احلل القسري ،حىت لو اقتضى ذلك متري الذات وفناؤها(.)52
أمااا اإلره اااب السياس ااي فه ااو م اانهج نا اهاع عني ااف يرم ااي الفاع اال مبقتض اااه وبواس ااطة الرهب ااة
النامجااة عاان العنااف إىل تغليااب رأيااه أو إىل فاارض ساايطرته علااى اجملتمااع أو الدولااة ماان أجاال
احملافظة على عالقات اجتماعية عامة أو من أجل تغيريها أو تدمريها(.)53
يف حاني يشاري (توماااس ثورنتاون) أبن اإلرهاااب السياساي هاو فعاال رماهي يااتم إلحاداث ثااري
سياسي بوسائل غري معتادة مستلهماً استعمال العنف والتهديد به(.)54
اضف اىل فان لدرهاب مسات متعددة ومتنوعة من أبرزها:

()55

-1

اإلرهاب ينطلق من أيديولوجية هلا قناعاهتا وخططها ومناطق عملها.

-2

إميااان القااائمني عل ااى العماال اإلرهااايب أبن ااه عماال مااربر م اان وجهااة نظاارهم وخي اادم

توجهاهتم وقياداهتم.
-3
-4

اإلرهاب يعتمد أساساً على السرية يف التخطي والتنفيذ.
يركه على االعتداء على املدنيني األبرايء.

-5

ادث موجة عارمة من األوف والرعب.
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-6

التقلي ااد واحملاك اااة مبعا اىن ان ااه إذا ارتك ااب بع ااض اإلره ااابيني جا ارميتهم و ح ااوا يف

تنفيذها ،فانه تتكرر بنفا األسلوب واملستوى.
ل ااذا ف ااان معرف ااة ه ااذه الس اامات تع ااني الب اااحثني عل ااى تفس ااري اجتاه ااات س االوك اإلره ااابيني
وأهادافهم ،فجرمياة اإلرهاااب ليسات نتيجااة لعامال واحااد بال هااي حمصالة جلملااة مان العواماال
الداخليااة واألارجيااة ،واملشاارتكة والبيئيااة ،وظااروف الهمااان واملكااان مثاال تفكااك اجملتمعااات،
التبعيااة ،أاثر االسااتعمار ،االعتااداء علااى امللكيااة األاصااة ومصااادرهتا ،االسااتبداد ،النع ارات
التأرخيي ااة ،األحق اااد االجتماعي ااة ،الصا اراع ال اادو عل ااى من اااطق النف ااوذ ،التميي ااه العنص ااري،
العنف السلطوي ،االنقالابت ،الثورات ،التطارف ،دور وساائل اإلعاالم وغريهاا مان أساباب
ودوافع اإلرهاب.
اثنياً :طبيعة العالقة بني العنف ومفهوم اإلرهاب.

يف البداية جيب التأكيد على مسألة مهمة هي على الرغم من العالقاة الوثيقاة والتاداخل باني

مفهومي العنف واالرهاب ،اال إن العنف يف املصطلط السياسي واالجتمااعي والقاانوين غاري
اإلرهاب.
وان هااذا األلا ا بااني املفه ااومني يعااود إىل ع اادة أسااباب من ااه التقااارب ب ااني وسااائلهما وح ااىت
أهدافهما أحياةً.
لذلك فان هاذا األلا باني املفهاومني ااول دون توضايط ظااهرة العناف السياساي وحتديادها
هلذا سوف حناول على توضيط نقاط التشابه واالختالف بينهما.
ومن نقااط التشاابه بينهماا إن بعاض الكتااب أطلاق صافة اإلرهااب واإلرهاايب علاى أي عمال
عني ا ااف يص ا اادر ع ا اان اح ا ااد األطا ا اراف ض ا ااد الط ا اارف امخ ا اار( ،)56وه ا ااذا م ا ااا ذه ا ااب إلي ا ااه
 ، WATSONوعرف ااه أبن ااه :إس اارتاتيجية أو أس االوب يعتم ااد عل ااى االس ااتعمال امل اانظم
للعنف يف حماولة مجاعة منظمة أو حهب سياسي معني لفات االنتبااه ألهادافها عان طرياق أو
فرض التنازالت ألغراضها (.)57
ومن خالل هذه التعاريف يتضط ابن هناك عالقة بني املفهاومني هاي عالقاة اجلاهء مان الكال
حيااث أن ممارسااة العنااف متثاال الكاال واإلرهاااب هااو جااهء ماان هااذا الكاال ،وياارى العديااد ماان
الباحثني بدراسة العنف واإلرهاب من أ،ما وجهان لعملاة واحادة ،وحاىت يكااد الابعض يارى
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ابن اإلرهاب هو العنف والعنف هو اإلرهاب( ،)58ولعل هذا األلا باني املفهاومني يعاود إىل
التقارب بني وسائل وأهداف كل منهما ،كما ذكرة سابقاً.
وقد يكون األل بسبب األسلوب حيث يقال عن اإلرهااب اناه :كال عمال عنفاي ياراد مناه
مويف امخر وهتديده ابلقوة ،وجعله يرتعب وكأنه يف حالة حرب غري معلنة(.)59
مبعااىن آخاار إن مااا هااو مشاارتك بااني العنااف واإلرهاااب هااو إن اإلرهاااب شااكل ماان أشااكال
العناف ،وباذلك مل يكان غريبااً علاى الادول عنادما اساتندت املنظماات الدولياة وعلاى رأسااها
األم اام املتح اادة وك ااذلك املنظم ااات اإلقليمي ااة مث اال اجلماع ااة األوربي ااة إىل اس ااتعمال مفه ااوم
أجرائااي ،للفعاال اإلرهااايب كشااكل للعنااف وهااو الااذي أسااهم يف بلااورة مواقااف مشاارتكة جملاهبااة
اإلرهاب(.)60
اضف اىل ذلك يعد االرهاب مان اعلاى اشاكال العناف واخطرهاا ،ألن اغلاب وساائله غاري
مشروعة ،وهدفه التخل

من العدو بكل الوسائل واالدوات(.)61

وعلااى الاارغم ماان التشااابه بااني املفهااومني (العنااف واإلرهاااب) لكاان هناااك نقاااط اخااتالف
بينهما وسوف نعرضها بشكل نقاط ،أمهها هي:
-1

ماان خااالل البحااث عاان املفهااومني اسااتنتجنا إن مفهااوم العنااف أوسااع ماان مفهااوم

اإلرهاب وذلك لتعدد صور أو أنواع العنف وأشكاله.
-2
إن العنااف قااد قاادم اإلنسااان نفسااه ،إمااا اإلرهاااب فهااو مصااطلط حااديث نساابياً
يرجااع اترخيااه إىل القاارن الثااامن عشاار املاايالدي( ،)62إذ إن هااذه الكلمااة (اإلرهاااب) مل تعاارف
اداء ماان عااام  ،1794فباادأ ابسااتعمال
أوال إال يف فرنسااا إابن الثااورة الكااربى وابلضااب ابتا ً
الكلمااة مبعااىن ياادل علااى أرادة ديبيااة عادلااة تنبثااق ماان الشااعب للوفاااء مبتطلبااات ثوريااة يف
ظااروف اجتماعيااة وسياسااية غااري مسااتقرة ،وماان مث متاات ممارسااته وإضاافاء الشاارعية عليااه ماان
قبل حكومة الثورة الفرنسية إبشراف ثالثي روبسابري وساان جوسات ،وكوتاون حياث اعتاربوا
اإلرهااب وسايلة ماان وساائل احلكاام ،ولكان درجااة العناف وكميااة الادماء الاايت ساالت جعلاات
الوضااع غااري حمتماال سياساايا واجتماعيااا واقتصاااداي ممااا شااحذ أعااداء روبساابري الااذين اهتمااوه
إبفشاء الرعب بني الناس حىت حكموا عليه ابملوت(.)63
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-3

إن اهل اادف ال اارئيا ألعم ااال العن ااف ه ااو الت اادمري ول اايا التخوي ااف ،إم ااا اهل اادف

ال اارئيا ألعم ااال اإلره اااب ه ااو التخوي ااف ول اايا الت اادمري ،وه ااذا يع ااين أن عنص اار األا اوف
والرهبااة ال ميااثالن موضااوعة أساسااية ومباشاارة لفاعاال العنااف ،كمااا ال يشااكل عنصاراً أساسااياً
يف أعمال العنف بل يكون اهلدف األساسي هو إضعاف األصم وتدمريه ،إما اإلرهااب فاناه
ليا الغرض من ممارسته مادايً فحسب ،بل خلق جاو مان الرعاب واألاوف تسااعد اإلرهاايب

يف حتقيق أهدافه عرب التأثري النفسي الذي حتدثه ممارسة العنف املنظم على األصم(.)64
-4

إن العملي ااات اإلرهابي ااة هت اادف غالب ااا حتوي اال األنظ ااار إىل قض ااية هت اام اإلره ااابيني

فتحاول إاثرهتاا وجاذب االنتبااه إليهاا ،بينماا العناف السياساي يساعى القاائمون باه إىل حتقياق
أهداف مغايرة ليا ابلضرورة أاثرة الرأي العام ولفات انتباهاه ،ويف كثاري مان األحياان يكاون
العنف السياسي ذا أهداف حمدودة ورمبا ضيقة ،بينماا اإلرهااب يهادف إىل توجياه رساالة أو
اإلاااء إىل طارف آخاار مان أجال ثنيااه عان امااذ قارار أو الرضاوخ إىل مطالاب اإلرهااابيني أي
أن اإلرهاب يتعدى اهلدف املباشر الذي وقع عليه اإلرهااب ،إذن االخاتالف اجلاوهري باني
العنف واإلرهاب هو إن األول وسيلة أو أداة ،بينما اإلرهاب ةتج العنف(.)65
-5

اإلرهاب عمل يدل على قدرة احلركة ابلتأثري على اجملتمع ويقاوده الموعاة قليلاة،

وهو يدل على حالة ضعف ،بينما أعماال العناف تعتماد علاى اجلمااهري الواساعة و ثريهاا يف
الشارع وهي حالة قوة(.)66
-6

اإلرهاااب يعماال يف الظاال والساارية ،بينمااا أعمااال العنااف السياسااي تعماال بشااكل

مكشوف .كذلك يعمل اإلرهاب علاى زعهعاة السالطة ،وان احلركاة القائماة باه ال هتادف إىل
اس ااتالم الس االطة يف امل اادى القري ااب ،بينم ااا أعم ااال العن ااف السياس ااي تعم اال عل ااى إس ااقاط
السلطة يف املدى القريب(.)67
وإذا جئنا إىل الدين اإلسالمي عندما باني لدنساان اناه إماام مسا ولية وهاي اجلهااد يف سابيل
د ابملال والنفا ،فانه أي اإلسالم مل يبتعد عن قاعدته الروحية واألخالقياة ،فنناه قاد أابح
هاذا العمال (اجلهااد ،القتااال) مان أجال مواجهاة الضاارورات الدفاعياة والوقائياة الايت تفرضاها
طبيعة حركته يف احلياة ،كدين يتحدى الظلم واالحنراف ويهدم اإلحلاد والفوضى(. )68
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ق ا ا ااال تع ا ا اااىل(( :وق ا ا اااتلوا يف س ا ا اابيل د ال ا ا ااذين يُق ا ا اااتلونكم وال تعت ا ا اادوا إن د ال ُا ا ا ااب

املعتدين))(.)69

((إن د ُاب الذين يقاتلون يف :
مرصوص))(.)70
سبيله صفاً كأ،م بنيان
ع
ُ
األامتة

وبعد أن استكملنا هذا البحث ال بد لنا من كلمات خنتتم هبا ،فنقول:
انه مان خاالل متابعتناا هلاذا املوضاوع وجادة مفااهيم عديادة للعناف يف الفكار ووجادة أناواع
وأشكال عديدة له ،ووضحنا مفهاوم اإلرهااب ،كماا قمناا بدراساة طبيعاة العالقاة باني العناف
واإلرهاب ،وبينا إن هناك نوعاً من التداخل والتشابك بني اإلرهااب والعناف ،حاىت اد مان
الصا ااعوبة يف التميي ا ااه بينهما ااا ،إذ أن كليهم ا ااا ينطا ااوي عل ا ااى اسا ااتخدام للق ا ااوة أو التهدي ا ااد

ابس ااتخدامها ،ك ااذلك إن العن ااف واإلره اااب يس ااعان إىل حتقي ااق أه ااداف حم ااددة ابس ااتخدام
وسائل إليقاع الضرر واألوف والرعب يف نفوس امخرين.
أضاف إىل ذلاك أن الصاالة والعالقاة بينهماا تباادو بعاد التأمال فيمااا تقادم مان تبسااي  ،يف أن
اإلرهاب ال ميكن أن يقع من غري عنف ،ومعىن ذلاك أن اإلرهااب يتخاذ مان العناف وسايلة
لتحقياق هدفاه ،إماا العنااف املشاروع فاال يصااط أن يكاون إرهااابً ومعااىن ذلاك أن كال إرهاااب

عنف ،لكنه ابملقابل ال ميكن أن يكون كل عنف إرهاابً.

) )1صالح عامر :العنف والقانون (التكييف القانوين للعنف على الصعيدين الوطين والدو ) ،يف كتاب :العنف والسياسة يف
الوطن العريب ،حترير :أسامة الغها حرب( ،منتدى الفكر العريب -عمان) ،1987 ،ص.55
) )2ابن منظور :لسان العرب ،ط( ،3دار إحياء الرتاث العريب -بريوت)(،د.ت) ،ص.307

) )3أنطوان نعمة وآخرون :املنجد الوسي يف العربية املعاصرة( ،دار املشر  -بريوت)،2003،ص.762

) (4ةظم عبد الواحد اجلاسور :موسوعة املصطلحات السياسية والفلسفية والدولية( ،دار النهضة العربية -بريوت)، 2008،

ص.432
)(5

حس ا ا اانني توفي ا ا ااق إبا ا ا اراهيم  :ظ ا ا اااهرة العن ا ا ااف السياس ا ا ااي يف ال ا ا اانظم العربي ا ا ااة( ،مرك ا ا ااه دراس ا ا ااات الوح ا ا اادة العربي ا ا ااة-

بريوت)،1992،ص.45

) )6حممد سعد أبو عامود :العنف السياسي يف احلياة السياسية العربية ،نقالً عن :رشيد عمارة ايس الهيدي :العنف واحلركات
اإلس ااالمية دراس ااة يف األس ااباب السياس ااية ،يف :الل ااة قض ااااي سياس ااية  ،اجملل ااد الثال ااث ،الع ااددان الس ااابع والثامن(،جامع ااة

النهرين(كلية العلوم السياسية)،ربيع  ،2005ص.113

) )7علي عباس مراد :حماضرات ألقاها على طلبة الدكتوراه عن(األصول الفكرية للعنف عناد احلركاات اإلساالمية املعاصارة)،
املصادف يوم األربعاء بتاريخ .2010 /4/7
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)(8

هيفاء أةد حممد يونا :ظاهرة العنف السياسي يف الوطن العريب ،رسالة ماجستري(غري منشاورة) ،مقدماة اىل كلياة العلاوم

()9

املصدر السابق ،ص.30

السياسية ،جامعة بغداد ،1998 ،ص.22

) (10حممد حممود ربيع وإمساعيل صربي مقلد :موسوعة العلوم السياسية( ،دار الوطن -الكويت) ،1994،ص.488

) (11تيد هندري  :العنف السياسي – فلسفته -أصوله  -أبعاده ،ترمجة :عبد الكر حمفو وعيسى طنوس( ،د.م)،1986،

ص.23-22

) (12صاد األسود :علم االجتماع السياسي ،أسسه وأبعاده( ،دار احلكمة للطباعة والنشر  -بغداد) ،1991 ،ص.600
) )13هيفاء أةد حممد يونا ،مصدر سبق ذكره ،ص.34

) (14حسان الساايد عاه الاادين حباار العلاوم :التمااع الالعنااف (دراساة يف واقااع األماة اإلسااالمية)( ،م سسااة رفياع حسااني معااريف
للثقافة األريية -الكويت) ،2004،ص.56

) )15املصدر السابق ،ص.56

) (16صاد األسود ،مصدر سبق ذكره ،ص.605
( (17املصدر السابق ،ص. 608-606

) (18حسنني توفيق إبراهيم ،مصدر سبق ذكره ،ص.49

) (19حممد حممود ربيع وإمساعيل صربي مقلد ،مصدر سبق ذكره ،ص.488
) (20املصدر السابق ،ص.488

) (21صاد األسود  ،مصدر سبق ذكره ،ص.614

) )22حممد حممود ربيع وإمساعيل صربي مقلد ،مصدر سبق ذكره ،ص.488
)(23
)(24

ةظم عبد الواحد اجلاسور ،مصدر سبق ذكره ،ص.227

حممد حممود ربيع وإمساعيل صربي مقلد ،مصدر سبق ذكره ،ص.488

) (25رعد عبد اجلليل :ظااهرة العناف السياساي (دراساة يف العناف الثاوري) ،رساالة ماجساتري (غاري منشاورة) ،مقدماة اىل كلياة
القانون والسياسة ،جامعة بغداد ،1980 ،ص.4
) (26خضاار عباااس عطااوان :مسااتقبل ظاااهرة العنااف السياسااي يف الع ارا  ،يف اللااة :املسااتقبل العااريب ،العاادد (،330مركااه
دراسات الوحدة العربية – بريوت) ،آب  ،2006ص.33-32

( )27أمساء مجيل :العنف االجتماعي (دراسة لبعض مظاهره يف اجملتمع العراقي -مدينة بغداد أدوذجاً)( ،دار الشوؤن الثقافية

العامة -بغداد ،2007 ،ص.33-32

) (28إب اراهيم العبااادي :جااداليات الفكاار اإلسااالمي املعاصاار ،سلساالة كتااب قضااااي إسااالمية معاصاارة ،ط(،1دار اهلااادي-

بريوت) ،2001،ص.94

) (29حسن السيد عه الدين حبر العلوم ،مصدر سبق ذكره ،ص.54
) )30إبراهيم العبادي ،مصدر سبق ذكره ،ص.94

) (31حسن السيد عه الدين حبر العلوم ،مصدر سبق ذكره ،ص.54

) (32حممد مهدي مشا الدين :فقه العنف املسلط يف اإلسالم( ،مركه دراسات فلسفة الدين  -بغداد) ،2004 ،ص.17

) )33نق االً عاان :نااد عيسااى اجلااابري :جدليااة اإلرهاااب بااني الطروحااات الغربيااة واإلسااالمية( ،م سسااة الفضاايلة للدراسااات

والنشر -بغداد) ،2005 ،ص.23
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) (34املصدر السابق ،ص.37

( )35لويا معلوف :املنجد يف اللغة( ،انتشارات ذوي القرىب -إيران)،1423،ص.282
) (36ابن منظور ،مصدر سبق ذكره،ج ،1ص.436

) (37إبراهيم مصطفى وآخرون :املعجم الوسي  ،ج( ،1املكتبة اإلسالمية – تركيا)(،د.ت)،ص.376
) (38سورة األعراف :آية .116

) (39الراغب األصفهاين :مفردات ألفا القرآن الكر ( ،م سسة امساعيليان -إيران)(،د،ت) ،ص.376
) (40سورة البقرة :آية .40

) (41سورة االنفال :آية .60

) (42الشاايخ حممااد باان احلساان باان علااي باان احلساان الطوسااي :التبيااان يف تفسااري القاارآن ،ج( ،5مكتااب اإلعااالم اإلسااالمي-
إيران) 1409 ،ها  ،ص.149

) (43قا ا ا ا اايب آدم :رؤيا ا ا ا ااة نظريا ا ا ا ااة حا ا ا ا ااول العنا ا ا ا ااف السياسا ا ا ا ااي ،متواجا ا ا ا ااد علا ا ا ا ااى شا ا ا ا اابكة االنرتنيا ا ا ا اات املوقا ا ا ا ااع التا ا ا ا ااا
ademgobbi@yahoo.fr

) (44أدوناايا العكاارة :ظاااه رة اإلرهاااب السياسااي (حبااث يف أصااول الظاااهرة وأبعادهااا اإلنسااانية)( ،دار الطليعااة -بااريوت)،

 ،1983ص.86

) (45عبد الرةن النعيمي  ،اإلرهاب تعريفاً وحتليالً ،نقال عن :ةيد حلمي زاده  :األمن اإلسالمي ومستقبل األمة( ،م سسة
البالغ للطباعة والنشر -دمشق) ،2004 ،ص.319

) (46عبد الرةن النعيمي ،مصدر سبق ذكره ،ص.319

) (47ماجد الغرابوي :حتدايت العنف ،ط( ،1املعارف للمطبوعات -بريوت) ،2009 ،ص.50
) (48ابراهيم احليدري :سوسيولوجيا العنف واالرهاب ،ملاذا يفجر االرهايب نفسه وهو منت ٍ وفرحااً؟ ،ط ( ،1دار السااقي-

بريوت) ،2015 ،ص ،215ص.217

) (49رعد عبد اجلليل ،مصدر سبق ذكره ،ص.284 -178
) (50ماجد موريا إبراهيم :اإلرهاب الظاهرة وأبعادها النفسية ،ط ( ،1دار الفارايب -بريوت) ،2005 ،ص.20
( )51ند عيسى اجلابري ،مصدر سبق ذكره ،ص.15 -14
) )52ابراهيم احليدري ،مصدر سبق ذكره ،ص.31
) (53أدونيا العكرة ،مصدر سبق ذكره ،ص.93
) (54قيب آدم  ،مصدر سبق ذكره.

) (55اااأ أةااد النجااار  :اإلرهاااب اااطره وساابل مكافحتااه  ،يف اللااة التقريااب ،العاادد( ،47اجملمااع العلمااي للتقريااب بااني
املذاهب اإلسالمية  -إيران) ،2005 ،ص.17

) )56ند عيسى اجلابري ،مصدر سبق ذكره ،ص ص.17-16

( )57نقالً عان :فا اد قساطنطني نيساان :اإلرهااب الادو دراساة حتليلياة يف طبيعاة الظااهرة ومكانتهاا يف التقالياد واملمارساات
الصهيونية ،رسالة ماجستري(غري منشورة) ،مقدمة إىل كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،1999 ،ص.7

( )58عقيل حممد عبد :اإلرهاب يف الفكر الغريب ،رؤية إسالمية عربية نقدية ،أطروحاة دكتاوراه (غاري منشاورة) ،جامعاة بغاداد،
كلية العلوم السياسية ،2005 ،ص.36

) (59خليل اةد خليل :معجم املصطلحات السياسية والدبلوماسية ،ط( ،1دار الفكر اللبناين -بريوت) ،1990،ص.12
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) (60أسااامة الغاها  :اإلرهاااب كأحااد مظاااهر اسااتخدام العنااف عربيااً دوليااً ،يف الموعااة ابحثااني :العنااف والسياسااة يف الااوطن
العريب( ،منتدى الفكر العريب -عمان) .1987 ،ص.23

) )61ابراهيم احليدري ،مصدر سبق ذكره ،ص.217
) (62ماجد موريا ،مصدر سبق ذكره ،ص.25

( )63ادونيا العكرة ،مصدر سبق ذكره ،ص.36-34

) (64نقالً عن :ند عيسى اجلابري ،مصدر سبق ذكره ،ص ص.19 -18

) (65حسن السيد عه الدين حبر العلوم ،مصدر سبق ذكره ،ص ص.197 - 196

( )66سهيل حسني الفتالوي :اإلرهاب واإلرهاب الدو دراسة يف القانون الدو العام ،ط( ،1دار الش ون الثقافية العامة -
بغداد) ،2002 ،ص.133

) (67سهيل حسني الفتالوي ،املصدر السابق.

) (68حممااد حسااني فضاال د :اإلسااالم ومنطااق القااوة ،ط /الرابعااة( ،دار املااالك -بااريوت) ،2003 ،ص ص،205 -204

ص.212

) (69سورة البقرة :آية .190
) (70سورة الصف :آية .4
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