● حسن بشير

حسن بشير *

1

اإلرهاب بني اخلطاب الغربي واإللسامي
(الصفحات )601 -57
ملخّص
إن ظهور مصطلح اإراطا مطخررا فط ررااطات الوقطوا عالات طات الةعليط
جاء نتيج لحتلورات الت حصحت عح صاية عت اإ نسان باإ نسان فط ظط
منلق القوة عالبن عالمخاسات التط ؤيدطة اطاا المنلطق فط الاصطر الوا.طرق لقطة
أعجطططططةت التلطططططورات امذيوحيططططط المطططططافورة فييطططططا د ططططط
( )Conceptual Definitionعالتا دططط

التا دططططط

الن ططططط

اإرا( ( )Administrative Definition

لمصططلح اإراططا أعجططةت رلاب طا جةدططةا بش ط ن الةرااططات المرؤبل ط بالات ططات
عالوقططوا الةعلي ط ق عحطى أن ال لططا اليةدططة اططا ا د ضططل لت ط ثير الات ططات الت ط
ؤحاططد ر را حااططيا ف ط رحططق الاي ط اإراططا
اإراا يط أفثططر ميططا د ضططل لنططوا الايط اإراططا

( )Terrorism Actionsأع امذود ط
( )Terrorism Actsأ بابططارة

أرر ى «التجسية اإراا »ق

إن ال لططا الب ط اليةدططة حيططا اإراططا دسططتية جططا را أاااطا مططن أاططحو

ؤااط الاالم الب

الوةدث مل مو.وا حقوا اإ نسان عحطى أاطا

ؤقيدطة الفطرر

ف نلاا اللبيا ق حيث ااتلاا البر من رت رلابه حو اإراا عاالاتاان

بالتونولوجيططا الوااططا لواططا اإعططتم عشططبوات االؤصططاالت عأدضطططا باالاطططتاان
الافي عالواعي بالة ر المطخثر لحين يطات الةعليط ااطتلاا أن دياط اطاا ال لطا

*  -عضو امذيئ التة(دسي ف جاما اإمام الصارا (ا)ق
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او ال لا السا ة عالبالد ( )Dominant Discouresف ااا الميا ق ااا ال لا

السا ة حو اإراا ععحى .وء ااا التوجه عااا التااط الب

مل ااا ال اارة

فقة ظهرت ف عالمنا المااصر مفاايم عمقوالت جةدةا ألقطت ب ت مذطا عحطى الوثيطر

مططن الورفططات الةاعي ط إم طى ؤوقيططق الاةال ط عمحا(ب ط ال حططم عاال.ططلهار عأعجططةت
شططبو عاا ططا م ططن اال لتبااططات الوقو يط ط عاالؤص ططاالت الةعليطط التط ط جاح ططت م ططن
الصاوب بيوان الفص ين مفهوم التصطة لحهيينط عمفهطوم بطو امذيينط بويطث

لم ؤاة الوةعر عا.ح ين ااين المفهومين المتنا ضين ق
إن البططر

بططالر م مططن ارعا ططه السططا إزال ط أ إ هططام عططن الططةعافل السيااططي أع

االدةيولوجي لإل راا عموافحته بشو جة فإنه فط الوقيقط بصطةر القضطاء

عحى االااليد الفاعح الحتطواء اطاا ال طاارة المشطيعم عحطى مسطتوى الاطالم ع.طر

التوازن القا لحتحقيق فط الات طات الةعليط عااطتبت مجطاالت طير اال.طلرابات

عالتوؤر لتحقيق مصالوهق

ع فط مقا ط ال لططا الب ط انططال ال لططا اإاططتم حططو حقططوا اإ نسططان

عموافحط اإراططا اليةدططة دنبططل اططاا ال لططا مططن ن ططرة اإاططتم إمططى اإ نسططان
ععت ططات الميتياططات البش ط د مططل باضططها الططبا

حيططث داتبططر مططن جه ط اإ نسططان

مخحو طططا م ططن بططط اه عم ططن جهط ط أر ططر ى داتب ططر اإا ططتم اإ نس ططان رالقطططا ألعيال ططه

عؤصططرفاؤهقع انططال (عابط

عحةرؤها األردان اإ مذي ق

عماططايدر ؤط حوم بيجطام التوططوين اططاين حيططث ينتهططا

ع ة نتج عن ااين ال لطا ين رلطا جةدطة حطو الات طات عالوقطوا الةعليط

بالر م من التيهيةات الم تحف الت جطرت لياط منلطق ال ضطوا لحهيينط عالتسطح

عالا ؤ ضينه ظاارة الاولم ( )Globalizationأمرا دو ى بالقبو إال أن ذلك مهة

األر.ي شيئا فشيئا لنشوء حال من التشويك باألاةاف الت دساى إليها ال لطا
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الب ططط ح طططو اإرا طططا عال ا طططييا ف ط ط مج طططا «اإرا طططا الم طططن م» ( Organised

 )Terrorismحي ططث ديو ططن اعتب ططار ذل ططك بةادط ط طيب طط لبط ط ز أفثطططر فاعحيططط عؤططط ثيرا

لحخلا اإاتم ف مجا حقوا اإ نسان ع .رة االاتيام بتحقيق الاةال ف
الات ات الةعلي عؤ ايس نوا من التاام الةعم

بالشو الملحو عالمياق

أزمة معرفة
ظاارة اإراا ب شوامذا عصطوراا الم تحفط فانطت ططوا التطا(دل عحطى ارؤبطا

عثيططق بن ططام السططحل عالق ططوة عالمخاسططات المي دطططةة لمنلططق الق ططوةق ع إن إحططةى أبط ط ز

رصا

اإراا رت مرحح ؤوودنه ؤ ليطه المراحط الماتطارة عالم لوفط لحوصطو

إمى السحل ()6ق
الن

دات المل عح حو ااا ال اارة ؤ هر ب نها مستيةا من مبةأ القوة أفثر

من فونها مستيةة من مبةأ الاةال عااا الن

دات ال ؤبةع مت ثرة بيآاط .طحادا

اال تيططاالتق عفيططا دقططو «فوفططو» ف ط ف ابططه نقططة السططحل ف طإن القططوة (السططحل )
الوافي ا الت ؤوةر ال لا السا ة حو مفهطوم اإراطا

عالمةلو مذاا المفهوم أدضا ()2ق

فيطا ؤاطين الطةا

بابططارة أرططر ى فططإن ال لططا السططا ة ف ط الاصططر الوططةدث عمططا داططمزا مططن مان طى

دتاارض مل مطا فطان م لوفطا فط الاصطر مطا بط الوطةدث ال دن طر إمطى ذات األشطياء

بالتططام فهططو رلططا ؤاا ططة ق اطططاا ال لططا ديوططن ؤفسططيرا عؤبيدنططه فطط إطططار

السططحلان عالقططوى الوافي ط بالت طام ف طإن مططا دترؤططد عح طى ذلططك ال لططا دوططون
را.اا لت ثير حجم األن ي الوافي عمةى عيطق نفوذاطا فط الويطاة االجتياعيط ق

عمن ناحي أرر ى فإن القو الوافي عالمهيين ف ف حقب عمن رطت ؤايدنهطا
لألطر الاقحي عمصاريق الاقتء ا الت ؤرام عؤضل الارف المقبو به عالميطا حيطث

ؤقوم ؤحك القوى الوافي بااتخةام الاناصر عالاوام المتاح إعارة صيا

اطاا
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الارف عؤا دفه لتقةمه باعتبارا األاحو عالل يق األنسد عاألصح ق

ف الاصر الوةدث ععصرما باة الوةاث ( )3عن را لوجور عاطا اإعطتم القو دط

عشططبوات الماحوماؤي ط الةعلي ط فططإن رحططق المفططاايم اليةدططةة ( )4عططن ط يططق القططوى

الاالمي ط المهيين ط أصططب لططيس فق ط أفثططر اططهول عأفثططر اططرع ط أ.ططحت ؤحططك
المفططاايم الت ط ارتحقتهططا القططوى السططحلود ف ط الاططالم ذات ؤ ط ثير أعيططق عح طى .ططوء
الاوام النفسي ق ااا الن

دات الت ؤوطةر عؤراطم القواعطة عالمفطاايم الملحوبط فط

الميتياططات الاصط د عالتط ؤ يتططل بيفططاايم ؤو طى بقبططو الاقططتء فط أطططر عقتنيط

الت ا أدضا نتاج لنفس ؤحك الن

دات الت ؤضاها القوى السطحلود ؤايط عحطى

إديار ؤيارات ؤ نا م مل القوى السحلود عؤ شو ف مختح
عاالجتياعي عالثقافي ق

الميطاالت السيااطي

إن األزم الت دشهةاا الاالم حاليا ا نتيجط أزمط المارفط عالمنلطق الناجيط عطن

ايين ن

دات محور القوة السا ةة ب أن ؤوون نتيج ارتت التوازن طين القطوى

الاسو د عال وف من ايين منلق القوةق( )7إذ أن أصحا الن

دط القا يط عحطى

أاططا

محططور القططوة عمططن رططت ؤبيدططرام لمفططاايم ماينط ؤيونططوا مططن رحططق ع إديططار

أاا

دطات موطان فط عطالم دسطورا إعطتم

ن

دات امذيين الاالمي ( )1الت ؤضينت ف ثنادااطا إ.طاافا لحن
مبطةأ الاةالط حيطث لطم داطة مذطاا الن

أحار الياندق

إن بط ز ظططاارة اإراطا بشططوحها اليةدطة

ؤا(دل البش د ؤزامن مل رصا

()5

دطات القا يط عحطى

بططالر م مطن ما.ططيها اللويط فط

ماين اؤسيت ها ااا ال اارة عجطاءت ظطاارة

اإراا اليةدةة ااا نتيجط منافسطات جةدطةة طين القطوى الموجطورة عحطى السطاح

الاالمي عال اييا باة انهيار االؤوارالسوفيدت السا ق ؤحك المنافسات الت لطم ؤوطن
ؤسططتهةف الوصططو عحطى مو ططل متفططوا أع إديططار ؤططوازن لحقططوى ( )8ذات ؤوجهططات لططم
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ؤون موجورة ال ب فترة الور الباررة عال رت مذا

إن ؤحطك المنافسطات فانطت

نتيج الرتت ميزان القوة من جه عاألزم الناجي عن فراغ القوة عفطالك نتيجط

لتوزدل مرافز القوة عاألزمات ()9ماطا عحطى مسطتوى الاطالمق بطاللبل فطإن اطاا الو.طل

لططيس بيان طى إ.ططااف الماسططور األم دو ط القططو ف ط الاططالم المااصططر ط عح طى

الاوس من ذلك مل ؤاةر مرافز األزمات ف الاالم فطإن األر.طي أصطبحت مهيط ة

أفثر ميا فانت عحيه منا ب بةء الور الباررة عحتى اآلن لتواجة عؤورل أ وى

لحقلد األم دو ف الاالمق

ع«اإراططا » موجططور ف ط ظ ط األع.ططاا اليةدططةة فططةافل عحططافز لفططرض القططوة

عامذيين ب زاا بيختحط

أشطوامذا عأدضطا نتيجط الرطتت ميطزان القطوىق عاإراطا

موجطططور أدضطططا فا(داط ط لمواجهط ط الق ططوى الوب ططر ى األر ططر ى عالتط ط ظه ططرت نتيجط ط

«لحاولم »( )60عن صة أععن ير صةق إن األزم المافورة ظهطرت نتيجط مطل اؤسطاا
ظاارة اإراا ق عمرة أرر ى فإن ؤولية مفاايم جةدةة عن اإراا من ب القطوى

السحلود أمطر يطر ميوطن فط ظط منلطق القطوة عالاوامط التط دتشطو منهطا اطاا

المنلق ر ن ؤوحي لحن

دات الت عجة اإراا عحى أاااطها عالتط ؤيتطة جطا راا

رار ؤرفيبط القطوة عالسطحل نتيجط ال نهيطار ن طام القلبطين عايينط القلطد الواحطة

عحطى الاططالمق ععحطى أاططا

ن ططرة فهططاا دصططب ؤبيططدن أاططةاف الن

(حططو اإراططا ) عالت ط ديوططن ؤقسططييها إمططى مجيططوعتين
مناص منه ف ظ ال

عف الةعلي المف ع .أع ير المنشورةق

دططات الم تحفط

ي ط ع إاططتمي أمططر ال

ظهور «اإلرهاب» يف اخلطاب الغربي:
دتنا

ااا البحث الموا ر الثتث التالي :

 -6نشوء اإراا المن م عاليةدة ف ظ ال لا الب

 -2ؤا د

اإراا عأاةافه ف ظ ال لا الب

ق

ق
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 -3أاةاف ال لا الب

حو اإراا

 - 1والدة اإلرهاب املنظم واجلديد يف اخلطاب الغربي:
دطر ى « جييطز رر ر( دطان»( )66إن نشططوء اإراطا اليةدطة فط ال لطا الب ط جططاء

نتيجط لقيطام الثططورة الفرنسطي داتقططة بط ن مصططلح اإراطا

فططان دتضطين مفهومطا

اجتياعي طا إديا ي طا ف ط بةاد ط الثططورة الفرنسططي علوططن ؤبيدططرا أاااططيا طططرأ عح طى اططاا
المفهططوم باططة التيططار ف ط ااططتخةام المقصططح

باططةما أصططب لحثططورة الفرنسططي باططةا
إمططى

عالمي طاق دططر ى « رر ر( دططان » إن ؤبيدططر المصططلح المططافور مططن مفهومططه اإديططا

المفهوم السحب حةث ف ؤحطك الفتطرة التط أشطار فيهطا «أرمونطة بطرل »( )62إمطى اآل الف

من ساة القحو مين دسيون باإراا يدن ( )Laqueur, 1978 P.17عحيث أر(ج ااا
المصلح ف القامو

اليةدة مل عبارات التحقير عاالشيئزازق

لقة نش اإراا المن م ف النص

63

الثان من الق ن التاال عشرق بب

الن طر

عططن األاططةاف عاألر.ططي السيااططي التط أرت إمطى نشططو ه فقططة فططان لططه منططا البةادط
اططةف مشططترلق فقططة فططان اإراططا يون جييا طا دططةعون إمططى النهض ط الةديقراطي ط

عالةفاا عن الشاو ق (طيد  2003ص )27ق

ععح طى اططبي المثططا فقططة شططهةت (عاططيا نيططاذج مططن اإراططا المتيثطط بورفطط

«نا(عرنا دا فوليا »( )64عحز « الثوار االجتياعيون »(()67المصةر السا ق ص)25ق
اإراا اإدطرلنة المتيث بايحيات الييش الييهو( اإدرلنة

بةأ نشاطه منا

عام  6890أما اإراا فط أ ( بطا الب يط فقطة بطةأ بالةعادط الايحيط أل ؤبطاا المطااد
الفو.و (أنارشيسم) منا الاام  6890ق

عرططت فتططرة الثيانينططات مططن عططام  6880عحتطى الاقططة األ

مططن القط ن الاشط ين

ؤاططرض عططةر مططن المسططيعلين البططا(زين فط أ ( بططا عأميرفططا لوططوارث ا تيططا فثيططرة
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عفططان « ارفيحططة » ()61ع« مططك فينح ط »( )65مططن (ااططاء الييهو( د ط السططابقين ف ط

أميرفا من جيح .حادا عيحيات اال تيا ااا ق عفيثا فإن اإراا الايام ف

أميرفا او نيوذج لإل راا اليةدةق عف ااا الميا ديون أن نشطير امطى النزاعطات
الايالي فحوارث الان

الت جرت ف « موم موواد ز »()68ع حارث التفجير ف

()20

اططاح « اط مارفططت » ( )69فط عططام  6881فيططا أن ا تيططا « فرانططك اططتنب غ »

حططافم «ادططةااو» عططام  6907دط ؤ فط اططاا السططياا أدضطاق أمططا اإراططا فط إاططبانيا
(شبه جمدرة ايب دا) فقة ااتير .ة أاطرة ر ن فطارلو

عشر (المصةر السا ق )2003ق

عحطى مطةى القط ن التااطل

اإراا الةدن ( )26فان موجورا أدضا طوا التا(دل ين ير المسحيينق

جياع «ؤو س»( )22عا جياع انةد ( )23عجياعت زالوت ( )24عاطيوا(

()27

عايططا مططن اليياعططات اليهورد ط ( )21عجياع ط الططوطنيدن المسططيحيدن ( )25عا ط جياع ط
مسططيحي متلرف ط نفططات ؤفجيططر «أعفتاومططا» ف ط أميرفططا عططام  6997عمجيوع ط

«فاؤش فان شا »( )28عا مجيوع يهورد دييني نفات عيحيات إراا ي .ة

الفحسلينيدن عجياعت راشيش( )29ع«را رالس»( )30عايا جياعتان انةدتان من

طا ف السيل نفاؤا ف عطام  6984عيحيطات إراا يط فط المابطة الطااب ( )36فط «ارمطر
دستار»( )32بامذنة أعرت بوياة أفثر مطن  37000شطخ

فيطا امتطا بتفجيطر ططا رة

ؤاباط لحخلطو اليو دط امذنةدط عطام  )33( 6987حيطث لقط  328شخصطا مصطرعهم

عفططالك جياع ط «اعم شططين دوو»( )34الياباني ط الت ط ااجيططت محل ط مت ط ع أنفططاا
مةدن ط طوفيططو ببططاز السططا(ين ( )37عططام  6997ميططا أرى إمططى مقت ط عططةر فبيططر مططن

األشططخاص ( )Burges 2004اططاا ا ط با ط

اليياعططات اإراا ي ط ذات اليططا ر

الةدنيط ط عالماابيط ط ق ع ططة نف ططات المييوع ططات اإراا يط ط الةدنيط ط المطططافورة مختحط ط

الايحيات اإراا ي ب أن يب ز مصلح ما دسيى باإراا اإاطتم فط ال لطا

الب

علون الايحيات اإراا ي الت نفاؤها اليياعات المافورة لطم دلحطق عحيهطا

_____ _________________________
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ثقافتنا

●

اإراا

ين ال لا الب

عاإاتم

أبططةا «ااططم اإراططا المسططيح » ع«اإراططا اليهططور » ع«اإراططا السططيخ » عمططا إمططى
ذلكق

تعريف اإلرهاب ومنطلقاته يف اخلطاب الغربي:
الطططبا

داتبططر اإراططا ب نططه حططر بوططط مانططى الوحيطط ق فقططة أعحططن الططر يس

الفرنس ط جططال شططيرال ف ط عططام  6918بططالورف الواحططة «إن اإراططا اططو الوططر

باينهططا» 31عف ط الوقيق ط أن اإراططا لططم دلططرأ عحيططه ؤبيدططر دططافر رططت الما ط عططام

المنصرم ق فيا أنه لم دتبير رت (بل الق ن األريرق ()35ع مطل ذلطك ال يوجطة ؤا دط

عام عفام مذاا ال اارة ق بالر م من اؤساا را رة اإراا عرلورؤه عحى األمطن
الططةعم ع .ط رة مواجهتططه بصططورة شططامح فططإن مصططلح اإراططا الدططزا دو نفططه
البيططوض ( )38عأحططة أاططبا اططاا البيططوض عاإ هططام ؤنططوا مصططاريق اإراططا عؤنططوا

أاةافه عمنلحقاؤه عفالك ؤاةر أشواله عصورا ()39ق
ع طة طةم «عالتطر الفطور» أفثطر مطن ما ط ؤا دط

اططاا اليهططور فططإن مططن يططر الميوططن ع.ططل ؤا د ط

اإراا ألن ذلك الا داتبرا شخ
عجهط ن طر شططخ

لإل راطا

()40

لوطن ر طم فط

عططالم دو طى بططالقبو ل ططاارة

ما إراا يا داتبطر منا.طت مطن أجط الو دط مطن

رطرق علوطن ديوططن القطو إن اإراطا اططو نفطس ذلطك الشط ء

الا دقوم به اإراا ()46ق

عحى أد حطا انشطير فييطادح إمطى ؤاط دفين مط روذين مطن مصطة(ين ق أط عحط

ب دتانيوططا الياماي ط ؤاططرف اإراططا

الانط

فيططادح  « :إنططه االاططتخةام المططن م لحرعططد أع

الطا ال ديوطن التنبطخ بطه .طة الووومطات أع اليياعطات أع األفطرار مطن أجط
()42

الوصو إمى اةف اياا ق
التخود

المنهج عالمن م ف ظاارة اإراا او من أام القضطادا التط ح يطت
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● حسن بشير

بااتي ططام الوثي ططر م ططن ال بطططراء عالب ططاحثين فط ط مجطططا اإرا ططا عم ططن ي ططنهم « يت ططر

فالورت»()43ق

عانال ؤا د

رر لإل راا يبطةع أفثطر شطيوال ع.طاته زارة الطةفاا االم دويط

عام  6990دقو « :اإراا او ااتخةام القوة أع الان

بصورة ير انوني أع التهةدة

بااتخةامها .ة األفرار أع الميتحوات من أج بث الرعطد أع إر طام الووومطات أع

اليياعط ط طططات ع البطططططططا هط ط طططةف الوصط ط طططو إمط ط ط طى أا ط ططططةاف ايااط ط طططي أع ردنيط ط ط ط أع

عقا ةد »ق()44عال صوصي المهي الت ؤييطز اإراطا عطن يطرا مطن األعيطا الينا يط
فيطا ذفططر «شططييت» ع« ططراف» اط أن اإراططا دحجط إمططى الانط

لت ثيرا عحى اآلر ين علطيس عحطى الضطحادا اآلنيطدن»ق()47ع دط

عاإرعططا أاااطا

يحبر يطوم «أن الايط

اإجرام ال ديون اعتبارا عيت إراا يا إال إذا ؤوفرت فيه ثتث ش ع ا :
 -6ارؤوا با

مهي ق

بويث ؤخر إمى القت أع إحةاث إصاب جسةد

أعيا الان

 -2أن دوططون انططال صططة أع رلط منسططق فرردط أع جياعيط الرؤوططا أعيططا

الان ط

المططافورةق بيان طى ( أن ؤرؤوططد أعيططا الان ط

األصرار عفقا ل ل منسق فررد أع جياعي )ق
 -3أن دوططون امذططةف النهططا

المططافورة عططن عيططةع اططبق

إديططار حال ط مططن الرعططد عالفططم ا ططين شخصططيات

ماين أع ين جياع ماين أع ين عةر من األفرار أع ين عام النا »
ع بش ن مصاريق اإراا ديون القو إن فاف التاا(د

اإراا ف ال لا الاالم أشارت إمى ثتث مصاريق مهي :

()41

التط طرحطت حطو

 -6القت المباشرق

 -2التصفيات اليسةد المبا ت ق
 -3بث الرعد عالفم اق

ع فط ط اطططاا ال صطططوص ر طططم إن اإراطططا دتضطططين أاااطططا عيحيطططات التصطططفي

_____ _________________________
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ثقافتنا

●

اإراا

ين ال لا الب

عاإاتم

اليسططةد ع ت ط األفططرار علوططن ديوططن اعتبططار «إراططا الشخصططي (السططيا ) »()45ق

ع«اإراا النفس »( )48ديون اعتبارايا مجازدا نوعا مطن اإراطا

المةمر عحى الفرر ع الميتيل أحيانا أفثر عأشة من القت عاال تيا »ق

دوطون ؤ ثيراطا

ع ديون حصر منلحقات عأاةاف اإراا بالمياالت األ(با التالي :

 -6شخصي

 -2جياعي
 -3حم ي

 -4حوومي

أش ططوا اإرا ططا الم تحفط ط ديو ططن اعتبارا ططا عحط طى شطططوحين حو ططوم ع ي ططر

حووم ق

عاإراا الوووم بة را دتم عح صورؤين فطت ايطا داتبطر نوعطا مطن االعتطةاء

المباشر عحى حقوا األفرار عالشاو عااؤان الصورؤان من اإراا الوووم ايا:
 -6ااتخةام القوة لقت األفرار عؤصفيتهم جسةدا ر ن محافي عارل ق

 -2االعتططةاء عحطى الوقططوا المشط عع عالماتططرف هططا لحشططاو األرططر ى مططن رططت

االاتايار عاالاتبت عالتسح
أما اإراا

()49

عامذيين عحى الشاو ق

ير الوووم فطييون مشطااةؤه عحطى شطوحين جنطا

بصططور مختحفط ق اإراططا الينططا

عايااط

«بيانط ااططتخةام الي ديط عالتصططفي اليسططةد

عالقوة لمصاررة حقوا عث عات اآلر ين ق دتيث ااطتخةام القطوة لحوصطو إمطى حيطاة
أفض من رت عيحيات السر بقوة الستح عالسلو المسح عحى البنول عاال تيا

عااتخةام أفرار لحقيام بيرا م من ي عمصاررة أموا اآلر ين عن ط يطق السطر
عالقت عالتهةدة عاإرعا »ق
«اإراططا الينططا

إمططى جانططد ااطططتخةامه عحططى الصططاية الفططرر عالييططاع
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● حسن بشير

دستخةم عحى نوو رطر عمطن رطت القطوى السطحلود عاأل ن يط الةدو اؤو( دط التط

ؤايط عحطى ؤصططفي الماار.ططين عؤنفيططا انقت بططات عططن ط يططق اإراططا الينططا ق ع ططة
لي ت حووم ب دلانيا االاتايا(د إمى اإراا الينطا

ف إدران فيا ااتخةم زعياء البيت األ ي

األم دو أاطحو اإراطا الينطا

لتنفيططا انقططت عططام  . 6973ططة الشططاد اإدرانطط

«احفار ر لنة » الشابي ف شيح

لتنفيطا انقطت عطام 6920

عؤنفي ططا انقططت .ططة حوومط ط

ع ة نفا االنقت عحطى دطة الينطرا « ينوشطه»ق

عمططن أج ط ؤوقيططق مآ(بططه نفططا البيططت اال ططي

األم دو ط انقت بططات ف ط ف ط مططن

فو( دطا عفيتنطام عفيبوردطا عأميرفطا التؤينيط عالبحقطان مسطتخةما فط ذلطك أاططحو

اإراا الينا

(عاع

 2004الصفح )63ق

مططن ناحي ط أرططر ى «فططإن اإراططا السياا ط د هططر بشططو من يططات عأحططزا

ايااي ق فالتن ييات عالمييوعات عاألحطزا

التط ؤفتقطر إمطى اعطةة جيااي دط عال

ؤس طططتليل الوص طططو إم طططى الس طططحل باالحتو طططام إم ط طى أص طططوات اليي طططااير ب طططالل ا

الةديقراطيط ط عاالنتخاب ططات الو ططرة ؤحجط ط ع ططارة إمط طى مياراط ط اإرا ططا السيااط ط ق
دستخةم اإراا السيااط أدضطا إ ثطارة القت ط عاال.طلرابات الةارحيط لححيحولط

ر ن نيو عؤلور األن ي الييااي د عالووومات المسطتقح عالمثطا البطا(ز عحطى ذلطك

الةعم الا

ةمته أميرفا عالويطان الصطهيون فط بةادط انتصطار الثطورة اإاطتمي

ف إدران لحيجيوعات االنفصالي ف فرراتان عايستان بحوشستان عروزاتان

عفنبططة عجراططا إمططى اططاح الصططراا اإراططا
(المصةر نفسه ص )64ق

.ططة الييهو( دط اإاططتمي فط إدططرانق»

- 3خلفيات اخلطاب الغربي حول اإلرهاب:
إن ال لططا الب طط اليةدططة حططو اإراططا مططرؤب

باألاططةاف السيااططي

عاألمني لحبر ف ن رؤه إمى السحل عالسطيلرة عحطى الاطالم ال اطييا باطة انهيطار
_____ _________________________
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ثقافتنا

●

اإراا

عاإاتم

ين ال لا الب

االؤوار السوفيت السا ق أفثر مطن ارؤباطط ب صط اطاا ال طاارة عاودتهطاق إن

عططةم التاططرف عح طى طبيا ط اططاا ال لططا ع عططةم السططا لمارف ط جططا را ديا ط

الوصو إمى ؤوحي عا .ع منلق لحو.ل اليةدة الا نش فط عالمنطا المااصطر
أمر ير ميونق

لقة أعجطةت أحطةاث  66ادحطو اطبتيبر عطام  2006ببط

الن طر عطن رعافاهطا

ع أاططةافها ن ططرة جةدططةة لحاططالم الب ط حيططا ظططاارة اإراططا ق عاططاا الن ططرة
اليةدططةة يططرت مفهططوم اإراططا عح طى مسططتوى الاططالم عاططاا المفهططوم اليةدططة

لإل راا دنلحق من األاطةاف السيااطي ع التواطاي أفثطر ميطا دنلبطق مطل أصط

الي دي ق عفانت إحةى نتا ج ااا الن رة اليةدةة أن مصلح اإراا صار
 2004ص )61ق

دلحق عحى أعيا الان

عحى ارتتفهاق(عاع

ف نضا جيااي

عحى ف ففاح من أج االاتقت ع.ة الموتحين

عفقا مذاا المفهوم اليةدة فإن مصلح اإراا صا(دلحق ليس فق

عحى

حين فان مثط اطاا الوفطاح داتبطر مشط ععا علطم داتبطر إراابطا عفقطا لقطرارات

األمم المتحةةق( )70ااا الن رة الب ي اليةدةة حيا اإراطا رحقطت نوعطا مطن
التاارض اليا( ف الن رة إمى اإراطا عؤا دط

الشيا عالينو

أ

المخؤير اإاتم عالة

الي ديط اإراا يط طين ر

ين الاالم الب ط عالاطالم الثالطث عال اطييا ر

من يط

األعضاء ف حرف عةم االنويازق عاطاا األمطر اطيم دة

بالت فية من صطاوب موافحط ظطاارة اإراطا ق «لطالك فطإن ؤوحيطة عجهطات

الن ر ع.ل ؤا د

صحي

باية عن التييدز لحج دي اإراا ي ايساعة الاالم

ف ط النهاد ط ف ط التصططة الوططازم ل ططاارة اإراططا المشططيعم ق» (المصططةر نفسططه

ص)65ق

إن اياا ال لا الب

اليةدة حو اإراا دستية جا را من األصو
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الفحسفي لحبر عن رؤه إمطى الاطالم حيطث ديوطن أن نشطير فط اطاا الميطا إمطى
بيو.وا البحثق

ريس محا ر أاااي ؤرؤب

 -6الباد ؤب ر الوايح ق

 -2المصال الشخصي فوا ف ش ءق
 -3عةم االفثرات باألصو الاقا ةد ق

 -4ؤيااططط القطططيم األرت يطط عاإ نسططاني المنبثططق عططن الاقحيطط الاحيانيطط النافيطط

لحةينق

 -7اؤ اذ القرارات من منلحق ااتبةار متانتق

أحططة الاوامط الر يسططي ل هططور ال لططا اليةدططة لحبططر حططو اإراططا اططو عططةم

االف راث بالمبارئ االعتقارد عؤياا حق اه فط الن طام السيااط عاالجتيطاع ق

ع ة أشار اياح القا ةال امنئ ف ااا الميا إمى ااا القضي

الن رة اليةدةة حيا اإراا بالقو :
«إن أاا

ااا

يطن أاا

الييهو(دات الب يط عمطا دسطيونه بالييهو( دطات الاحيانيط فط البطر

عالييهو(دات التابا لحبر فط أمطافن أرطر ى مطن الاطالم دقطوم عحطى إحطت حطق

النططا

مح ط حططق اه أ رأ النططا

مح ط رأ عفتططوى الططةين»ق( )76عطبيا ط فططإن

نشططوء ؤحططك األصططو الفحسططفي ؤططرل ثططارا ال اص ط عح طى السططحول االجتيططاع عاططاا

بالت فية فان له أبحغ األثر ف (عاج عانتشار مفهوم اإراا من عجه ن ر البر ق
اخلطاب اإللسامي حول اإلرهاب
انططال أعجططه شططبه ططين ال لططا اإاططتم عال لططا الب طط حططو اإراططا

علون رتفا لحخلا الب

اليةدة الا داتبر إمى جاند اإراا الوقيق

أد

حرف ؤو د د ؤ اارض مل مصال البر إراابا فطإن ال لطا اإاطتم دسطتنة

إمططى حططق اه عحططق النططا

عاألرططتا عالقططيم اإ نسططاني ف ط رف ط

اإراططا بواف ط

_____ _________________________
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ثقافتنا

●

اإراا

عاإاتم

ين ال لا الب

أشوالهق فيطا أن أحوطام الفقطه اإاطتم عالوقطوا اإاطتمي ؤ نطا
مو.وا الةفاا المش ا عاليهارق

بالتفصطي

إن مو.وا اإراا فط ال لطا اإاطتم دتلحطد إلقطاء ن طرة علطو عطابرة عحطى

الموا.يل التالي :

 -6ؤا(دل اإراا ف الاالم اإاتم

 -2ؤا د

اإراا من عجه ن ر اإاتمق

 -3مصاريق اإراا من المن ور اإاتم ق

 -4التييدز ين اليهار عالةفاا المش ا عالنضا من أج االاطتقت مطن جهط

ين اإراا من جه أرر ى من عجه ن ر اإاتمق

 -7التييدز ين إراا المسحيين عما دسيى باإراطا اإاطتم عاطب موافحط

اإراا ق

تاريخ اإلرهاب يف العامل اإللسامي
إن ظطاارة اإراططا

فططالت نشطهةاا اليططوم لططم ؤوططن موجطورة عيحيطا فط الاططالم

اإاتم ق عالف ا األااا

ين ما فان موجطورا عمطا نشطهةا اليطوم مطن إراطا اطو

ف أاحو التن يم عاألاةاف السيااي عاالدةيولوجي عطاباه الطةعم عنطوا عطبياط

الططةعم الططا دتحقططااق دقططو د ط اه ااشططي شططاا عر ر ططيس السططحل القضططا ي

اابقا ف ااا الميا :
َّ
ُّ
إن ر السطم أل يتنا الماصطومين فطان ا تيطاال علوطن ؤحطك اال تيطاالت فانطت
عحط طى مس ططتوى فطططرر أمطططا اال تيطططاالت التططط ؤططط م اليطططوم ف نهطططا ؤ خطططا طاباطططا متلطططورا
()72

عمن ياق

«لططالك فططإن اال تيططا فحرفط عمنهططاج عماتقططة لططم دوططن موجططورا فط الاططالم
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أل ن ططه دتاططارض م ططل القطططيم عالثقافط ط المانو دطط القر نيط ط عاإاططتمي في ططا

اإاططتم

دتاارض بشو ص د مل القر ن عأحاردث أا البيت عايرة النبط األفطرم (ص)

عف

معاؤه» ()73ق

ع دضي

ا ت :إن اال تيا عاإراا

فينهاج عردةن عأدةيولوجيط

ير إنسطاني

او ف الوقيق من إفرازات الثقافط الب يط علطيس مطن األمطور التط فانطت موجطورة
ف الاالم اإاتم ()74ق

إذن ديون القو أنه حتى لو فانت انال عيحيات ا تيا ف الاالم اإاتم

فإنهططا ا تي ططاالت ي ططر من يط ط علطططم ؤ بناا ططا جياع ططات حس ططد التا ططا(د

عؤ تح

ؤياما عيا دي

اآلن ف الاالمق

اليةد ططةة

- 2تعريف اإلرهاب من وجهة النظر اإللسامية
إن مصلح اإراا اطو مصطلح جةدطة فط الوقطوا عالسيااط الةعليط ق ععحطى

.طوء التلططورات المرؤبلط هططاا ال ططاارة عؤنوعهطا فططإن ؤا دط

اططاا المصططلح دتنططا

أاااططا األعيططا اإراا ي ط عمصططاريق اإراططا ق من ي ط المططخؤير اإاططتم (من ي ط
التاا ن اإاتم ) باعتباراا من المراجطل الوقو يط لحطة
بالشو التام :

مصلح اإراا دلحق عحى أد أعيا عن

اإاطتمي ؤاطرف اإراطا

أع ؤهةدطةات ؤط م ببط

الن طر عطن

أاةافها عرعافاهاق ؤنفياا لبرنامج إجرام من ب فرر أع جياع ماينط يهطةف إمطى
بث الرعد ين النا

أع التهةدة بالواا أ.رار أع التارض لوياة اآلرط ين عاطياتهم

عح دططاؤهم أع حقططو هم أع التهةدططة .ططة البيئ ط أع .ططة المخاسططات الاام ط أع ال اص ط

عاالاططتيتء عحيهططا أع التصططرف هططا أع أ ؤهةدططة دسططتهةف مصططارر الث ط عة الوطني ط أع

المخاس ططات الةعليط ط أع التهةد ططة  .ططة األم ططن عاالا ططتقرار عح ططةة األرا.ط ط عالسطططيارة

الوطني عالوحةة السيااي عايارة الة

المستقح ()77ق

عأ.اف د اه ااشي شاا عر دقو  «:نون ف أصطولنا عأحوامنطا الفقهيط

_____ _________________________
77 ______________________________

ثقافتنا

●

اإراا

ين ال لا الب

عاإاتم

هططاا الشططو الموجططور»ق71ع اططو دططر ى « بط ن

عحقو نططا اإاططتمي لططيس عنططةنا إراططا
َّ
طار لحبش ط د اططو ف ط الوقيق ط مططن
اال تيططا عاإراططا فططنهج عردططةن عفياتقططة ماط ب
إفرازات الثقاف الب ي عليس من األمور الت فانت موجورة فط الاطالم اإاطتم ق

الثقاف اإاتمي ؤاارض را يا مبةأ اال تيا عنهج اإراطا علطم دسطبق أن عجطة فط

الاططالم اإاططتم ف وجططه عفياتقططة ألن المبططارئ عالثقاف ط عالماتقططةات اإاططتمي
()75

عالقر ني ؤينل ذلكق»

إن الش ط دا اإاططتمي لططم ؤ ل ط ا بشططو ص ط د إم طى مفهططوم اإراططا الططةعم

علون انال إشارة ف الفقه اإاتم إمى أجزاء متفر مطن ؤا دط

ؤشطو عنطة

ؤرفيبهططا مصططلح اإراططا عالان ط ق( )78إن مصططلح اإراططا ف ط الحب ط الا يطط

مطط روذ مططن فحيطط «رابطط » حيططث ررت اططاا الوحيطط ثيططان مطططرات فطط القطططر ن

الو دمق

عاحططةة منهططا ررت بيان طى ؤ و د ط

ع إرعططا أعططةاءاه عأعططةاء المططخمنين ع ططت

اليهار()79ع ابل مرات ررت بيانى الةعوة إمى ال وف من اهق( )10عرتصط القطو

أن فثيططرا مططن المفو ط ين المسططحيين دتشططارفون الططرأ ف ط اططاا المقول ط عا ط «أن

ثقافط اإراططا فط عالمنططا المااصططر اط مططن إفططرازات الثقافط األ ( يط عالب يط ق ع إذا
فان اإراا

ة ااتخةم ف الاالم اإاتم عااتخةمت با

اليياعات مثط

ااا الستح فإنهم ة ؤ ث عا ف الوقيق بثقاف البر عؤوجهوا إمى البط يدن عؤاحيطوا

اإراا منهم»( )16ق

 - 3مصاديق اإلرهاب يف املنظور اإللسامي
ر ططم أن مصططلح اإراططا لططيس لططه عجططور رططارج ف ط الش ط دا اإاططتمي

()12

عرتفا لمااو موجور ف الارف الةعم حتى اآلن من التبااات فثيرة حو ؤا د
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ااا المصلح فإن مصاريق اإراطا عا.طح ؤيامطا فط اإاطتم الطا

مواجهته أدضاق

طين ط دقط

علةدنا ف الفقه عالوقوا اإاتمي مو.وعان داتبران ج دي مينوع من عجه

ن ر اإاطتم ديوطن اعتبارايطا مصطةا ا لإل راطا

شام لإل راا

بالتطام أاااطا للطرح ؤا دط

عااان المو.وعان أحةايا «الموا(ب » عاآلرر «الفتك»ق

عنصر الموا(ب بيانى بث الرعطد عال طوف زعزعط األمطن عاإرطت بطه بالويطاة

المةنيطط عاالجتياعيط ط لحن ططا

األب د ططاء حي ططث عصطط

ا ططاا الايططط فط ط القطططر ن عفط ط

بططث

األحاردططث بالموا(ب ط عاإفسططار ف ط األرضق عالموا(ب ط اعتب عاططا إراف ط النططا

ال ططوف عالرعططد عالت ططاار بويط السططتحق اططاا النططوا مططن التاططة عاالعتططةاء عالططا

درافقه عارة الضر عالقت عالي دي مل عح ف الفقه ؤوت عنوان «الموا(ب » عاو

حةما مل با
دتنااد إمى ب

البحوث المل عح اليوم حو اإراا

( )13البحث اآلرر

الموجور عنةنا ف الفقه ديون أن نستنة إليه لتوايل مفهوم اال تيا عاإراا من

الناحي الوقو ي عالفقهي دطرؤب

بايحيطات التصطفي اليسطةد عالقتط

طةرا بطة ن

عجه حق عاو ما دابر عنه فط األحاردطث ب ط «القيطة» « عالفتطك»ق ال عادطات الطواررة فط
با اليهار ؤقو ال ؤقيةعا عال ؤقتحوا النا

بالبةر ب احو جبان حتى ف الوط ع

عالنزاعاتق األااليد الت فيها جبن عؤقيدة ع ةر نهت عنها ال عادات عحرمتهاق

14

عاال تيا ديون اعتبارا من مصاريق الفتكق عالفتك بيانى مهاجي الشطخ

فج ة ع تحه بستح أع بة ن اتح عألاةاف ايااي أع ير ايااي ق إذن فإن مفهطوم
الفتك أفثر شيولي من اال تيا بيانى أن اال تيا او من مصاريق الفتك ق

17

ع عحططى .ططوء البحثططين المطططافو(ين عططن مصططاريق اال تيططا فطط اإاططتم دططر ى

الواؤد فط التا دط

التطام لإل راطا ؤا دفطا منااطبا ديوطن الطةفاا عنطه « :فط

ج دي ط عجناد ط ؤ ط م هططاا الصططورة (الضططر عالقت ط عالي دي ط ) عامذجططوم بالسططتح
عؤ سبد ف زعزع األمن بطث الرعطد عال طوف طين النطا

األب دطاء عالويطاة المةنيط

_____ _________________________
71 ______________________________

ثقافتنا

●

ين ال لا الب

اإراا

عاإاتم

لحيجتيل ؤاتبر ا تياال ع إذا نفات ؤحك الي دي من منلحق عقا ة
عمخل

فتاتبر إراابا»()11ق

بشو مطن م

 -4التييدططز ططين مفططاايم اليهططار عالططةفاا المشط ا عالنضططا مططن أجط االاططتقت

ين مفهوم اإراا من المن ور اإاتم

من عجه ن ر اإاتم فإن مفاايم اليهار عالطةفاا المشط ا عالنضطا مطن أجط

االاططتقت عالتح ط ر ال عت ط مذططا أبططةا بيفهططوم اإراططا

عؤحططك المفططاايم مذططا أصططو

ع وانين راص إذا لم ؤ حقق فإنها ؤوون رتفا لحش ا عفط ؤاطارض مطل المفطاايم
عالمبارئ اإاتمي ق

اليهار او أحة المفاايم امذام التط إذا لطم ؤ و.ط فإنهطا ديوطن أن ؤ سطبد فط

حططةعث لططبس ع إ هططام عأشططوا راصط لططةى أعلئططك الططاين ليسططوا محيططين بالمفططاايم

اإاتمي ق

اليهار ف ماناا الحبطو ملط عح فط صطورؤينق الصطورة األعمطى اليهطارق مط روذة
من (ال َّيهة) بيانى السا عالية ألن الميااة يبا ما وااه لحوصو إمى امذطةفق

أع إن فحيططط جهطططار مشطططتقه مطططن ُّ
(اليه ططة) بيانط ط التا ططد عالمش ططق عؤويط ط الان ططاء
عالمصا د()15ق
ع لاط األ

اططو األ ططر إمطى المانطى الططا أ ررا الشط ا لوحيط اليهططار( )18ق إذن

فإن اليهار من الناحي الحبود ليس بيانى «روض الور » أع « الور » أبطةا عحطى

أن الترجي األص عاأل ر إمى أص ااا المصلح ف الحب الا ي ا « السا » أع
«الية» عأن يبا الفرر أ صى جهةا لتنتصار عحى الشيلانق

()19

اليهططار عمانططاا المصططلح أع الشططرع  :ف ط الفقططه انططال عططةة ؤاططا(د

عفحها ؤشير إمى مانى عاحة ؤق يبا عمن جيح ااا التاا(د :

لحجهططار

()50

ال  -با النفس عالما إعتء فحي اإاتم ع إ ام شاا ر الةينق
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– با النفس عما دتو

عحيها مث الما عالث عة ف الور .ة المشرفين

عالماتةين ف ابي إعتء فحي اإاتمق

56

ج -عالمانططى المش ططهور عال ططاص لوحيط ط «اليه ططار» ا ططو ب ططا الم ططا عالطططنفس فط ط

ابي إعتء فحي اإاتم ع إ ام شاا ر اإديان حيث القسم األ

دتاحق باليهار

.ة المشرفين عالقسم الثطان مطن المانطى اطو اليهطار .طة الماتطةين عالوطر .طة
الوفار لتيهية السبي أمام األمر بالما عف عالنه عن المنورق
عالتا د

52

حطةما مل بوثنا
اآلرر لحجهار عالا نقحه صاحد ال داض « دتفق إمى ب

ااا فإنه يوال حيت من مفهوم اليهار بويث دشطي إدصطا فحيط عنطةاء التوحيطة

إمططى الوفططار عأمططرام باؤبططاا نططةاء التوحيططة عفططالك صططة الوفططار عالمشططرفين عططن

الوف عالشرل عايا من أب ز مصاريق «المنور»ق دتض لنامن ف ااا التاا ير أن
اةف اليهار ف الش ا او إعتء فحيط اإاطتم عاطاا المفهطوم دشطتي أدضطا عحطى
أن المقصور من اليهار ف اطاا التاطا(د

ملحق اليهار اطواء االبتطةا

عاألعمط

لطيس فقط اليهطار االبتطةا

ط

أ رعطوة الوفطار إمطى اإاطتم أع اليهطار لحطةفاا عطن

فيان اإاتم عاو اليهار الةفاع ق عمن اطاا القسطم الثطان ن طرا ألن امذطةف مطن

الور او أدضا إعطتء فحيط التوحيطة عالوفطاي عحط فيطان اإاطتم فطإن فحيط
()53

اليهار ؤشي أدضا اليهار الةفاع عااا ما اؤفق عحيه ما م الفقهاءق

ع در ى محية صال ال الم أن اليهار ف صةر اإاتم فطان يهطةف لتحقيطق

ثتث أاةاف:

 -6الةفاا عن الميتيل اإاتم الفت ق

 -2اليهار لوياد الةعوة اإاتمي ق

()54

 -3اليهار من أج نشر عؤ دج اإاتمق

إن فاف ط المططاااد اإاططتمي ؤططخمن بيش ط ععي اليهططار االبتططةا

أع امذجططوم

عالةفاع ()57ع لوطن مطن المسحططم بطه أنطه ااطتنارا لحفقطه الشطيا األثنطى عشط

_____ _________________________
78 ______________________________

فطإن

ثقافتنا

●

اإراا

عاإاتم

ين ال لا الب

اليهططار بنوعيططه ديططد أن دططتم ب ط مر مططن الراططو األفططرم (ص) أع األ ي ط الماصططومين

عحططيهم السططتمق()51ع دططر ى فبططار عحيططاء الشططيا فآد ط اه محيططة حسططن النجف ط
صططاحد ف ططا

جططواار الوططتم أنطططه ن طططرا لبيبطط اإمططام الثططان عشططر مططن األ يطط

()55ق

الماصومين فإن إصةار أمر اليهار بة ن حضور اإمام الماصوم أمر ير ميون

عاإمام ال يين ر.وان اه عحيه در ى أدضطا أن الشطر المسطبق عالمهطم لمشط ععي

اليهار او حضور اإمام الماصوم()58ق

إذن عنةما لم دتحقق أ شر من ش ع اليهار حيث لم دتوفر ف ظ الو.ل

الوطام أ شططر إعططتن اليهططار فططإن الططة
إصةار أ حوم باليهار
باام اليهار()59ق

اإاططتمي لططيس فقط

محزمط بتجنططد

دينل عحيها رعم أدط جياعط ؤنفطا عيحيطات عسطو د

ع فييططا دتاحططق بالططةفاا المش ط ا (الططةفاا .ططة الاططةعان)ق فططإن لططه ؤا دف طا محططةرا

عحططةعرا عا.ططح ق ع إذا ؤيططا ز حططةعرا المق ط رة دصططب ذلططك الططةفاا بوططة ذاؤططه يططر
شططرع

عاططاا مططا دابطططر عنططه بن

د ط «ؤيططا ز الططةفاا المش ط ا»ق لططالك إذا فانططت

الايحيات الةفاعي من حيث الوم عالوي
الوال ؤنلبق عحيها ن

أفثر من متلحبات الةفاا فف اطاا

د ؤيا ز الةفاا المش ا()80ق

ع ن ططرا ألن الططةفاا ديططد أن دوططون .ططة الاططةعان لططالك ديططد أن نضططل فر طا

أاااططيا ططين الاقوب ط عالططةفااق عف ط اططاا الميططا ديططد أن دتحقططق شططرطان لو ط
دو ى الةفاا بالمش ععي التزم األ

او أن الةفاا دوون عنةما دوص اعتةاء

عاال فإنه د ج من حال الةفاا دصب او نفسطه اعتطةاءقق عالثطان أن الطةفاا ديطد

أن دوون متناابا مل الاةعان الوا ل ()86ق

ع ب صوص الةفاا المش ا فيجد أن دوطون الطةفاا متنااطبا مطل الاطةعان()82ق

ع ة لوظ القانون الةعم ااا النقل ق «ع ة أعحنت محوي الاة الةعلي صراح
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 ثقافتنا__________________________ 78



● حسن بشير

أايي ط عجططور .طط رة ع ؤنااططد فطط الاي ط الاسططو

هططةف ؤنفيططا حططق الطططةفاا

المش ا()83ق ينت المووي المطافورة فطالك « أن الحجطوء إمطى القطوة عالطا دطتم

عفقطططا لحقواعططة ال اصطط بالطططةفاا المشطط ا ديططد أن دوطططون متنااطططبا مطططل االعتطططةاء

ع انونيطططاق عمذطططاا في ططن الضط ط ( أن ؤراعط طى في ططه فط ط الشط ط ع ال اصط ط بوق ططوا
النزاعات المسحح عال اييا أصو عمبارئ الوقوا اإ نساني ()84ق

ع ة أشار القر ن الو دم إمى حطالتين ديطوز فيهطا تط األفطرارق األعمطى تط الطنفس

بالنفس أع ما دسيط بالقصاص عالثاني القت فاقوب لإلفسار ف األرض()87ق
َّ
َّ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
األ ْ
حيث دقو ؤاام َّ  :من َّ َّت َّ َّن ْفسا ب َّب ْيطر َّن ْفطس أ ْع َّف َّ
ض فو نيطا تط
ر
ط
ف
طار
س
ِ
ب
ِ ِ
ِ
ب
َّ
النا َّ َّج ِيياا)81( ق

إن مايبطةع مهيطا فط اطاا الميطا اططو أنطه ديطد التييدطز طين اال تيطا بالمصططةا ين

الطططاين طرحناايطططا اطططابقا مططن المن ططور اإاططتم

ططين الطططةفاا المشطط ا عالنضططا

التح ( ع ح ع الاصابات عالايحيات الفةا ي .ة األعةاءق ع ة ؤضينت الوقطوا
الةعلي ؤرؤيبات لحةفاا المش ا عاعتبرت ااا الةفاا انونياق فقة أشار القطرار 2721

الططا صططار ت عحيططه الييايط الاامط لأل مططم المتحططةة باإجيططاا فط  24اف ططوبر عططام
 6950أشطار إمطى مو.طوا الطةفاا المشططترل مخفطةا عحطى أن الطةعم الاسطو
ؤقةمه الة

إمى حرفات التح دطر التط ؤحجط إمطى القطوة لحطتخح

الططا

مطن نيطر االاطتايار

ليس مح وراق بابارة أرر ى فإن الحجطوء إمطى القطوة لتح دطر األرا.ط مطن االاطتايار ال
داتبر مبادرا لححقوا الةعلي ()85ق

ع من األابا المهي لوون الةفاا المش ا انونيا من المن ور اإاتم اط إن

« منل اإفسار ليس إفسارا عرفل ال حم ليس ظحيا

عةال»()88ق

ع ااتنارا مذاا القاعةة فإن النضا التح ( عالو ع عالايحيات الفةا يط ؤاتبطر

بيثابط رفططاا مشط اق حططر الاصططابات اط فط الوقيقط جبهط حططر حيططث أعحططن

اليانبان الور عررت ف حر فاحي ق

_____ _________________________
77 ______________________________

ثقافتنا

●

ين ال لا الب

اإراا

عاإاتم

ع ف الور أدضطا حسطد التابيطر المنقطو مطن النبط (ص) بط ن «الوطر رةعط »

فإن حر الاصابات اط مطن رطةا الوطر حيطث طة دضطلر شطاد د طوض ح بطا

.ة وة احلود ااتايا(د أل ؤباا أاحو حر الاصطابات عفط اطاا الوالط داتبطر
()89

ااا الاي ح با عجهارا عليس مصةا ا لحيحا(ب عاإفسار ف األرضق

 - 5التمييز بني إرهاب املسلمني واإلرهاب اإللسامي ولسبل مكافحة اإلرهاب
األدةيولوجي ط ليسططت اططببا فافي طا إ نططاا الفططرر لحقيططام باي ط إراططا ق حيططث أن

انال فثير من المسحيين المتلرفين لوطن عطةرا حطيت مطنهم .طالاون فط عيحيطات
()90

إراا ي ق

الوثير من المفو ين عال اييا ف الاالم اإاتم ال يوافقون عحطى اطاا الطرأ ق

ف ط الوقيق ط فيططا أن «اإراططا المسططيح » ع«اإراططا اليهططور » ع«إراططا السططيل»

ليس عليةا ناشئا من عيحيات اإراا يدن المسيحيدن أعاليهور أع السيل فإن ما دسيى

باإرا ططا اإا ططتم ال ديوطططن أن دوطططون مصطططلححا منلبقطططا مطططل الوا ططلق فهطططاا

المصلح رلر عحى .وء منلق القوة الا رحق عأعجةا البر ف عالمنا المااصرق

ع إن مصلح اإراا اإاطتم لطم دسطتخةم لوشط

الوقطا ق أع ؤقطةدم الوحطو

لمواجهط اططاا ال ططاارة ط لتحقيططق أاططةاف ماينط أ حهططا ااططتيرار ؤفططوا البططر عح طى
الاططالم الثالططث عال اططييا الاططالم اإاططتم عرحططق حال ط مططن التحططة عاال نفاططا لططةى

المسحيين عحى ااا الصايةق

إن من ي ط األمططم المتحططةة باعتباراططا من ي ط رعلي ط بططالت جهططورا لمنططل إديططار أ

ارؤبا

ين الطةين عاإراطا ()96ق فيطا طام باط

طارة الطة

اإاطتمي ب لطوات

ف ااا الميا ق علون يبةع أن ال لا البالد ليس فق الدساى لو المشطوح
من رت الفص المنااد ين األردان عالطبا

مطن أؤبطاا الطةدانات ينهطا اإاطتم
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● حسن بشير

اطو بصطةر إديطار األر.طيات المنااطب لتحقيطق أاةافطه مطن رطت ؤضطخيم باط

القضادا ير الوا اي عن اإاتم()92ق

ميا ال شك فيه أن اإراا الةعم داتبطر يطر طانون ( )93عفقطا لحشط دا اإاطتمي

علون ثي محطاعالت ؤيط

عحطى مختحط

األصطاةة السيااطي عالثقافيط عاإعتميط

لإلدواء ب ن ما دسيونه باإراا اإاتم او ال اارة اإراا ي الوحيةة ف الاالمق
إن اططاا ال لططا السياا ط الراططي الب ط عر را ف ط بحططورة الن ططرة الاالمي ط حططو

اإراا ديون القو أنه يهةف عحى أ
مادح :

ؤقةدر إمى ؤوقيق با

األاطةاف أايهطا

 - 6محاعل طرح «اإراا اإاتم » مقا «اإاتم السياا »( )94الطا دتسطل

دنتشر يوما باة يومق

 -2ميارا الضبو عحى الطة

اإاطتمي لوط ؤقبط ب طاارة الاولمط عؤ ط حم

ماهاق أع بابارة أرر ى ؤ حم مل مش ا الاولم الب
 -3إديار حال من الموو(د لة الة

ق

اإاتمي لو ؤ جه أفثر ف فثر نوو

البر ق ععحى .وء ذلك فإن ال لا اإاتم لمواجهط مثط التحرفطات الةعا يط

اإعتمي دستنة إمى عجه ن ر اإاتم حيطا مو.طوا حقطوا اإ نسطان عحطق النطا

عحططق اه عحرم ط عفرام ط اإ نسططان بالت طام ماار .ط اإاططتم اليططارة عالقو د ط أل

عن

ع إراا ق

اططاا التحططرل ال لططا

الططا يهططةف إمططى ؤبيططدن ن ططرة اإاططتم حيططا اإراططا

عاب موافحته بالر م من أنطه لطيس بال لطا البالطد عالسطا ة فط الاطالم لاطةم
ااتنارا إمى القوى الاالمي البالب عالمسيلرة فإنه دستنة إمى الوقطا ق الوا.طح فقطة
بططةأ دشططق ط دقططه هططةعء ( د ط ططين المفو ط ين عذ
النططا

فط الاططالمق حيططث بططةأت الوقططا ق الم فيط رحط

اليهور الت بةأت ؤنش

الفوططر التح ط (

السططتار ؤ وشط

ططين عام ط

عؤ ض ط ق

منا فترة عحى اطاا الصطاية عاط ؤ سطل عؤ لطور يومطا باطة

يوم ديون ؤقسييها إمى مجيوعتين ر يستين ق

_____ _________________________
75 ______________________________

ثقافتنا

●

اإراا

ين ال لا الب

عاإاتم

الف  -اجلهود على املستوى اإلعامي والدعائي وتشتمل على:
 -6السططا لحفص ط بشططو جططار ططين فهططم با ط

المفاايم اإاتمي األصيح ق

 -2الةفاا من أج ؤبيدن عؤا دط

المسططحيين لإل اططتم ططين

المبطارئ عالمفطاايم اإاطتمي ( إديطار موا طل

عح شبو األنترنت ع إصطةار الو طد الم تحفط ععقطة النطةعات عالمطخؤيرات المتنوعط

لتو.ي عؤبيدن اإاتم عحى حقيقته)ق

ب  -اجلهود على املستوى السيالسي – االجتماعي:
 -6إثططارة الماار.ط ط السيااططي عاإجتياعيط ط عحططى المس ططتويدن الووططوم ع ي ططر

الوووم .ة الةعاد السحبي الت ؤبث ؤياا اإاتم عالمسحيين ف أرجاء الاالمق
 -2ؤن ططيم الم ططاارات عالمسططيرات الماار .ط لإل راططا الططةعم عال اططييا اإراططا

الا دنسد إمى اإاتمق

ع انا يب ز ر ر ال لا اإاتم الا دتوم

اإاططتمي ع .ط رة الفص ط ططين ؤصططرفات با ط

إمى جاند ؤبيدن عؤو.طي المفطاايم
المسططحيين ططين الميتيططل الططةعم

لحيسحيين الت فية عحى عامحين أااايدن لنشر اإراا ؤيد موافحتهيا بيةد

عايا:

 -6ال حططم عاالاططتايار عامذيينط عالتسططح

اإراا ق

عاططو بيثاب ط اليططا ر الت ط دتبططا منهططا

 -2اياا التوال الت ؤنتهجها القوى السحلود عؤشو إحةى جطا ر اؤسطاا

را رة اإراا ف الاالمق

ر طم أن ال لططا المططافور عفط ظط ال ط عف الةعليط الراانط ال دتيتططل بالتنططا م

الواف علون ن را أل نطه دتفطق مطل المتلحبطات الوقيقيط لإل نسطان دسطتنة إمطى حطق
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اه عح ططق الن ططا
المستقب ق

فإن ططه بالت في ططة ا ططيوون ا ططو ال ل ططا البال ططد عالس ططا ة فط ط

الستنتاج :
ر م أن الا ديد أن نشير إ ليه ف ااا الميا

باية علون نحخ

البحث بالنقا التالي :

طة ؤيطت اإشطارة إليطه إمطى حطة

 -6انطططال أعجطططه ؤشطططابه ع أعجطططه ارطططتتف طططين ال لطططا الب ططط عال لطططا

اإاتم حو اإراا

عااا التشابه عاالرتتف ناؤج أاااطا عطن أن البطر دن طر

إمى حق اإ نسان منفصت عن حق اه ف حين أن ال لا اإاتم يخفة عحى
حق اه ع حق النا

ف ااا الميا ق

 -2ر ططم أن مصططلح «اإراططا » لططم دوططن لططه عجططور فط الشط دا عالقططامو

اإاتم علون مصاريق اإراا عمترارفاؤه موجورة ف الش دا اإاتمي ق

« -3اإراططا » ف ط المصططلح اإاططتم اططو أفثططر شططيولي ععيومي ط ميططا اططو

مل عح اآلن باام مصلح اإراا ق
 -4ال لا الب

حطو اإراطا يخفطة عحطى عت طات اإراطا عارؤباطاؤطه

بابططارة أرططر ى عحطى جططا را ع اآلثططار الت ط ؤ رؤططد عحيططه ب ط ؤ فيططةا عح طى مو.ططوا

اإراا نفسهق

 -7ال لا الب

حو اإراا دال اإراا رحفي أدةيولوجيط دوطا

أن دنسبه لإل اتم أع المسحيينق

-1ال لا اإاتم ال داتبر النضا الاتاارة الوقوا المش عع عاليهطار عمطا

شابه ذلك إراابا ق ف حين أن با

أعجه ال لا الب

حتى لطو بحطت بوطاالت

من ااا النضا (فالنضا فط اطبي الو دط عاالاطتقت ) فطإن حطاالت النضطا

_____ _________________________
77 ______________________________

ثقافتنا

●

اإراا

ين ال لا الب

عاإاتم

ؤحك ديون أن ؤاتبراا إراابطا بتبيدطر أمثحتهطاق بابطارة أرطر ى ثيط ؤايطيم مطن جانطد
عاحة أع ؤوةدة من جاند عاحة حو المصاريق (النياذج أع األمثح ) عأن ماال دنلبق

مل با

السيااات داتبر إرااباق

-5إن الموافح ط الوقيقي ط .ططة اإراططا ؤ لحططد رلاب طا عالمي طا موحططةا ع بططوال

بالمبارئ الماترف ها ف ااا ال صوص ق ع ااا المبارئ ديد أن دي

بش نها عأن دتم ؤوةدة مصاردقها الوا اي ق
-8طالمططا أن البططر

اإراا المسا

حوار عالم

باعتيططار أدةيولوجي ط راص ط دسططاى لو ط دلططرح مفهططوم

عالمتزم لإل اتم عالمسحيين فحن دوون انال نقاش حقيق حو

اإراا عايبقى اال نوراف موجورا ف ااا الميا
-9من أج رام صورة عا اي لبا

ديد ؤاةدحه ع إصتحهق

األعيا اإراا ي المنسوب لحيسحيين ديد

التييدز ين اإاتم عالمسحيين عفالك ين با

المسحيين ععام المسطحيين ع إال

فإن ؤويي اإاتم عالمسحيين فاف مسيعلي ااا االنورافات داتبر ر عجطا عطن

القواعة الاحيي عاإ نساني عن رة أحارد الياند إمى أص المو.واق

 -60إن موافح اإراا ؤ لحد مارف جةد بيا ر اإراا حيطث أن جطا ر

اإراا ف ما يها ؤاور إمى السياا التوااي لحقوى السحلود ف الاالمق
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:اهلوامش
الثورة اإاتمي ق فحي

ؤرجي حسين محية نيم طهران حر

 «رادش عالتر» جا ر اإراا-6

)  (بالفاراي67  صفحه2002 القيارة عاألرفان

3-Modernity and post- modernity.

ق68  نفسه ص-2

4-New Conceptualisation.

5-Fear of Power.

6-World Dominant Discourse.
7-Terrorism.

8-Balance of power.
9-Power and Crises.

10-Globalisation.

11-James Der Derian.
12-Edmond Burke.

13-Der Derian , J.(1991) “The Terrorist Discourse: Signs, States and System of Global Political

Violence”, In:Michael T. Klare and Daniel C. Thomas (ed.) (1991), World Security: Trends and
challenges at century’s End,New York: St. Martin’s Press, PP.237-265.
14-Narodnaya Volya.

15-Social Revolutionary Party.
16-Garfield.

17-Mckinley.

18-Molly Maguires.

19-Haymarket Sequare.
20-Frank Steunenberg.

21-Religious Terrorism.
22-Thugees.
23-Hindi.

24-Zealot.

25-Saciari

26-Jewish Group.

ثقافتنا

_________________________ _____
181______________________________

عاإاتم

ين ال لا الب

اإراا

●

27-The Christian Patriots.
28-Kach/Kahane Chai.
29-Dashmesh.
30-Dal Khals.

31-Golden Temple.
32-Armristar.
33-Air Indea.

34-Aum Shinryko.
35-Sarin Gas.

36-L’anti Terroris en France et la terrear integre 1981 Serge Quadrurrani- La de couvert eqnetes

1989,p.18.

37-Merari , A. “Terrorism as a strategy of struggle: past and Future”(2000), In Max Taylor and

John Horgan,(eds.) (2000) The Future of Terrorism, Frank Cass, p.54.

38-Murply, John F. (1976) State Support of International Terrorism, boulder, Westview Press;

Thakhrah, R. (1987) “Terrorism: A Definitional Problem”, In: Paul Wilkinson and a Stewart
(eds.) (1987) Contemporary Research on Terrorism, UK, Aberdeen University Press.

39-Paletz, Devid, L. and Schmid, Alex P. (eds.) (1992) Terrorism and the Media, Sage

Publications, P.1.; Roberts, A. (1987) “Terrorism and International Order”, In Lawrence

Freedom, Christopher Hill, Adam Roberts, R.J. Vincent, Paul Wilkinson and Philip Windsor,
1986, Routledge, p.15.

:وا راجل.حو ااا المو- 40

Lodge, J. (1981) Terrorism: A Challenge to the State, Oxgord, Martin Robertson, P.5; Thronton,
Thomas P. “Terror as a Weapon of Political Agitation”, In: H. Eckstein (ed.) (1964)

International War, New York: Free Press, pp. 71-99; Fraid Lander, Robert A. (1981) Terrorism
and the Law: What Price Safety? Gaithersburg, MD, IACP; Sobel, Lester, A. (1975) Political
Terrorism, New York: Facts on File, pp. 3-12.

41-Taheri, A. (1987) Holy Terror: Inside the World of Islamic Terrorism, Adler and Adler, p.11
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«- 42عالتر الفور» ذفر ف مقال عام  6981ما عؤسا ؤاا(د

مختحف ةمت رت األعوام من 6931

إمى 6986ق عفالك را ودرت ردفيرا – اإراا مقاالت ايااي أمني مختارة – الميحة  6ماهة
الةرااات االاتراؤيجي  6999ص 637ق

43-Calvert, P. (1986) “Terror in the Theory of Revolution”, In Noel O’Sullivan, eds., 1986,

Terrorism, Ideology and Reovlution, Wheatsheaf Books Ltd. P. 27

Lefebvre, G. (1973) “The Great Fear of 1789; Rural Panic in Revolutionary France”, trans. Joan
White, London, NBL, 1973; Wardlaw, G. (1982) Political Terrorism; Tehory, Tactics and

Countermeasures, Cambridge University Press; Guevara, E. (Che) (1967) Guerrilla Warfare,
Monthly Review Press.

44-Laqueur, W. (1999) The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction,

Oxford University Pres, P.5

45-Schmid, A.P. and De Graaf, J.F.A. (1982) Violence as Communication: Insurgent

Terrorism and the Western New Media, Beverly Hills, CA:Sage, p.2.

46-Gilber Gullaume, Terrorisme et Driot International, in., Eecueil des cours, t.251, 1989.
47-Character Terrorism

48-Psychological Terrorism

- 49طباا ديد أن نخفة انا عح أن مفهوم اإراا ف ظ ال عف الةعلي الوالي أ.يق نلا ا من

با

- 70دن

دن

اليهات ميا ذفر ف ااا المقا ق

رار الييايط الاامط لت مطم المتحطةة ر طم  2721الطا صطةر باإجيطاا فط  24اف طوبر عطام 6950

عح جيح أمور منها:

إن ؤقةدم الةعم الاسو

من ب الة

إمى حرفات التح در الت ؤحجا إمى أاحو القطوة لحطتخح

مطن

نير االاتايار ليس مينوعا عالةعل الت ؤ وض ح با .ة حرفات التح در ال ديونها االاتةال بالمارة 76

مططن ميثططاا األمططم المتحططةة حططو الططةفاا المش ط ا عططن الططنفس بابططارة أرططر ى فططإن الحجططوء إمططى القططوة لتح دططر
األرا .من نير االاتايار ال داتبر مبادرا عمخالفا لححقوا الةعلي :

«حرفات التح در الت داتق أفراراطا أثنطاء الوفطاح المسطح ق اطخالء األفطرار ديطد أن داطامحوا عفقطا لماااطةة
جني

الثالث لاام  49ب صوص أار ى الور ق بيانى أن األاير لن داتبر متيررا بالتطام فإنطه دسطتفية مطن

أعجه الةعم التط نصطت عحيهطا الماااطةات عالب عؤوفطو »ق «جيشطية ميتطاز اإراطا عؤييدطزا عطن الوفطاح

التحط ط ( » اإرا ططا عال ططةفاا المشط ط ا م ططن عجهط ط ن ططر اإا ططتم عالوقطططوا الةعليططط مجيوعططط مقطططاالت
عمحا.رات ألقيت ف منتةى عام  2002ص ( )37-34بالفاراي )ق

_____ _________________________
188______________________________

ثقافتنا

●

اإراا

ين ال لا الب

عاإاتم

- 76فحي ط اططياح دطط اه ال ططامنئ

(بالفاراي )

ا ططة الثططورة اإاططتمي – مطططار

 2006م – نقططت عططن مو طططل بازؤطططا

- 72محيور ااشي شاا عر «االفت احيط » اإراطا عالطةفاا المشط ا مطن عجهط ن طر اإاطتم عالوقطوا

الةعلي مجيوع المقاالت عالوحيات الت ألقيت ف المحتقى عام  2002ص 20ق

- 73المصةر نفسه

-74المصةر نفسه ص 26

- 77البنة الثان من المارة األعمى من ميثاا من ي المخؤير اإاتم عطام ( )6999ق (نقطت عطن  :محيطة جطوار

شط دات بطا

«ن طرة إجياليط إمطى المواثيطق الةعليط اال حيييط لمواجهط اإراططا  :اإراطا عالطةفاا المشط ا

عالوقططوا الةعلي ط مططن عجه ط ن ططر اإاططتم مجيوع ط مقططاالت عمحا.ططرات ألقيططت ف ط محتق طى عططام 2002

ص44ق

- 71ااشي شاا عر

 2002ص 67

- 75المصةر نفسه ص 26

( -78م روذ عن ف ا اإراا  :ؤطا(دل عحم االجتيطاا ال لطا

ن  2003ص )351

الوقطوا لاحط ر.طا طيطد منشطورات

- 79عأعةع امذم ما ااتلاتم من وة عمن (با ال ي ؤرابون به عةع اه ععةعفم (االنفا )10 :

دازج محية عمدز اإراا الةعم عالن ام الاالم الراان يط عت رارالفوطر المااصطر

 -10ام عشو
 2002ص 85

 -16ااشي شاا عر

 2002ص 26

 -12مل أنه فان يوحة ماار لماناا ف الش دا اإاتمي ق

- 13المصةر السا ق ص 61-67

 - 14المصةر نفسه ق ص 65

- 17السية محية حسن مرعش « المبطان الفقهيط إرانط اإراطا فط اإاطتم» اإراطا عالطةفاا المشط ا

من عجه ن ر اإاتم عالوقوا الةعلي مجيوع المقاالت عالوحيات الت القيت ف النةعة عام  2002ص

28ق (بالفاراي )

 -11ااشي شاا عر  2002ص61
- 15السيو(

فنز الارفان ف فقه القر ن ج  2ص  340ق

 -18المصةر السا ق نفسهق
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● حسن بشير
- 19نقت عن ادفية ( ن شوارؤز «اإراا الةعم عالوقوا اإاتمي » ؤرجيطه زاطرا فسطيت فط ف طا :

اإراطا  :التططا(دل عحطم االجتيططاا عال لططا عالوقطوا لططق عحير.ططا طيطد «منشططورات يططام زار » ص -380
386

 - 50المصةر نفسهق

 - 56الحيا ط الةمشططقي ج 2ص  359نقططت عططن «محيططة صططال ال ططالم ف ط ف ططا «الفقططه السياا ط ف ط

اإاتم ق ؤرجي ر.ا رجد زارا منشورات پدام زار 6980ق
 - 52عح اللباطبا

( :داض المسا فط

با اليهار ص 442-446ق

يطان أحوطام الشط ا بالطةال ق مخاسط النشطر اإاطتم 6467

«- 53الفقه السياا ف اإاتم » لموية صال ال الم ق ؤرجيطه ر.طا رجطد زارا ق منشطورات «پدطام زار

عام  » 2000ص 62-66

 - 54المصةر نفسه ص 23-26
- 57محية حسن النجف

التراث الا

جواار الوتم ف شطرح شطرا ل اإاطتم اللباط ال امسط اليطزء  26رار إحيطاء

ي عت  »6989ص 9-8-4ق

)76-Haji Haidar, H. (2003) “Islamic Jihad and Terrorism”, In Hassan Bashir (ed.) (2003

Terrorism: Definition, Roots and Solutions, London, bookextra, p.25.

 -55محيططة حسططين اللباطبططا

الميططزان ف ط ؤفسططير القططر ن اللبا ط الثاني ط اليططزء اال

لحيلبوعات ي عت  6952ص 284

( -58عح اه ال يين

ؤو در الوايح اللبا الثاني اليزء اال

طباا انال راء مخالفه ف ااا الميا لم  .رة للرحهاق
 -80محيططة حسططين اللباطبططا

ملباط األرا – الاطراا  6919ص 482ق
79-Haji Haidar, op.cit, p. 27.

الميططزان ف ط ؤفسططير القططر ن اللبا ط الثاني ط اليططزء األ

لحيلبوعات ي عت  6952ص 284ق

مخاس ط االعحي ط

مخاس ط األعحي ط

 -86المصةر السا ق ص 22
- 82المصةر نفسهق

83-The Nicaragua Case, ICJ Rep. (1986), pp. 14, 94 and 103. The legality of the Threat or use of

Nuclear Weapons Case, ICJ Rep. (1996) pp. 41-41.

 -84امذط ططام أمط ططين زارا مجيوعطط ط مقط ططاالت عمحا.ط ططرات « مفهط ططوم ال ططططةفاا المش طططط ا  .ططططة اإرا ططططا »

 2003مجيوع مقاالت (بالفاراي )

 -87ااشي شاا عر  2002ص 64

 -81اورة الما ةا ق اآلد 32ق
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●

ين ال لا الب

اإراا

عاإاتم

 -85جيشية ميتطاز « اإراطا عفصطحه عطن النضطا التحط ( » «اإراطا عالطةفاا المشط ا مطن عجهط ن طر

اإاتم عالوقوا الةعلي » مجيوع مقاالت عفحيات ألقيت ف المنتةى عام  2002ص 34ق
 -88ااشي شاا عر  2002ص 68
 - 89المصةر نفسه ص 69

 -96أفةت االمم المتحةة ف اجتياا السار

اإراا

ين األردان عحقوا اإنسان ق

90-Merari, A. op. Cit., p. 59.

عشر من ابتيبر  2002ب نطه ديطد عطةم الط ب

طين ظطاارة

 http://arabic.peopledaily.com.cn/200209/16/ara20020916 57586.htmlراجل مو ل االنترنت:

 -92عحى ابي المثا رلا الر يس البافستان ب دز مشرف ف االمم المتحةة ف  61ادحطو عطام 2002
عالططا دتضططين جوانططد نلرحهططا انططا فنيططوذج ق بططاللبل فططإن فحيططات فثيططرة ع يي ط ألقيططت مططن ب ط

شخصيات حوومي ع ير حوومي من أرجاء الاالم ف ااا الميطا

ديوطن االططتا عحيهطا « :فط عصطر

الاولم ااا عف ظ ؤاةر األردان عالثقافات ديد أن ؤ وفر أر.ي لحتاام عالتااط المشترل علطيس ل حطق
رتفات ايااي عادةيولوجي جةدةةق علون مل األا

فإن البا

أشا مو.وا الور .ة اإراا

عاؤ اا أراة لتوايل را رة التشاام عالماار .لإل اتم عالمسحيين»ق عأشار مشرف ف ال تام إمى أن اإراا

ال ري ططن ل ططهق راج ططل مو ططل االنترن ططت.peopledaily.com.cn/200209/16/ara20020916 http://arabic :

57586.html

 -93شوارؤز ريودة ( ن  6382ص 355ق

94-Political Islam
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