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 تحليل محتوى االتفاق االكاديمي الحاكم لتعريف جماعة االخوان باالرهابية  

 :المستخلص

هدفت الدراسة التوصل الى تحديد عناصر االتفاق االكاديمى لتعريفات االرهاب 

و تعد هذه الدراسة من الدراسات التى تتبع  0الحاكمة لتعريف جماعة االخوان باالرهابية 

المزدوج التي تهتم بوصف الواقع الفعلي لمعطيات الدراسة وتحليل  المنهج الكمى الكيفى

و تتحدد اداة الدراسة فى   0متغيراتها وتستخدم الدراسة منهج المسح االجتماعى الشامل

دليــل تحليل مضمون وتوصلت نتائج الدراسة الى ان جماعة االخوان تعرف على انها 

  0ارهابية حكما 

 .جماعة االخوان المحتوى ، االتفاق االكاديمى ،: تحليل  الكلمات الرئيسة

Abstract : 

The study aimed to reach to identify the elements of the 

academic agreement of the ruling definitions of terrorism to define the 

Brotherhood as terrorist. This study is one of the studies that follow 

the dual quantitative qualitative approach that is concerned with 

describing the actual reality of the study’s data and analyzing its 

variables. The study uses the comprehensive social survey method. 

The study tool is determined in the analysis guide. Content and the 

results of the study concluded that the Brotherhood is defined as a 

terrorist group. 

Keywords: content analysis; academic consensus; Brotherhood ; 

Terror. 

 مقدمة : 

 بمراجعة التراث النظرى المرتبط بتعريفات االرهاب تبين عدم االتفاق على تعريف

موحد لالرهاب يمكن االستناد الية واتفق اغلب المنظرين على تقسيم تعريفات االرهاب الى 

مجموعة من العناصر والمتغيرات التى من بينها : العنف ، القوة: السياسية : الخوف ، تأكد 

الهدف :  –الرعب : التهديد :  اآلثار )النفسية( وردود الفعل )المتوقعة(  : تمايز الضحية 

ف ، المخطط ، منهجية التكتيك:  طريقة القتال ، االستراتيجية ، التكتيك:غير طبيعي ، الهد

في خرق للقواعد المقبولة ، دون قيود إنسانية:  اإلكراه واالبتزاز والتحريض:  جانب 

الدعاية:  شخصية عشوائية ، التمييز: المدنيون ، غير المقاتلين ، المحايدين ، الغرباء 

براءة الضحايا: المجموعة والحركة والتنظيم كجاني: عدم االتساق ، عدم  كضحايا:التخويف:

القدرة على التنبؤ ، حدث غير متوقع لحدوث عنف: الطبيعة السرية: التكرار أو حملة عنف: 

  0الجنائية: االطراف الثالث 
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يوليو من العام  30ولما كانت االحداث التى مرت بها جمهورية مصر العربية عقب ثورة 

والتى اثارت لغطا سياسيا واجتماعيا بل واقتصاديا كبيرا والتى كان من اهم اثارها  2013

تصنيف وتجريم جماعة االخوان فى مصر على انها ارهابية وفق ما حدث فى اعقاب تلك 

الثورة من عمليات ارهابية استهدفت كافة قطاعات الشعب المصرى والتى تم عرضها فى 

  0 2ة من بينها مسلسل االختيار مسلسالت تليفزيونية مختلف

غير ان تلك الجماعة لم تحظى باالهتمام العلمى من خالل بحوث او دراسات علمية تستند 

الى تراث نظرى ودراسات سابقة يمكن لها ان تخرج بنتيجة حول السؤال الرئيس الذى تبنته 

  0الدراسة الراهنة ، هل جماعة االخوان ارهابية 

رى تبين وجود ببعض الدراسات األجنبية التى قد تساعد معطياتها فى بمراجعة التراث النظ

تدعيم السياق المعرفى للدراسةوقد قصدت الدراسة عدم الرجوع الى دراسة عربية حتى ال 

تتهم بكونها متحيزة فرجعت الى دراسات انجليزية فى دول مختلفة واخرى فرنسية فى دول 

  0قصدت الدراسة الراهنة التحلى بها مختلفة ضمانا للموضوعية العلمية التى 

ومن ثم جاء فرض الدراسة : . يوجد اتفاق اكاديمى بين تعريفات االرهاب لتعريف جماعة 

وتتحدد متغيرات االتفاق االكاديمى فى  : الصفة المزدوجة   0االخوان باالرهابية حكما

ر أو عميل للعنف لمصطلح "اإلرهاب"، السياق الثالثى لالرهاب  ، مرتكب الجريمة كمصد

السياسية، الفعل العنيف،االتصاالت القائمة على التهديد، التمييز بين الضحايا المدنيين 

  0المباشرين والجمهور المستهدف النهائي ، اإلرهاب / الخوف / الرهبة ، النية ، الحملة 

اد الية وبعد العرض السابق يتضح جليا عدم االتفاق على تعريف موحد لالرهاب يمكن االستن

فى تعريف جماعة االخوان بمصر باالرهابية اال من خالل اختزال تلك التعريفات والبحث 

 0فى مدى االتفاق االكاديمى وفق ما جاء بسياق التراث النظرى الراهن للدراسة  

 اوال : مشكلة الدراسة : 

اإلرهاب ظاهرة طبيعية وهو االستغالل الواعي الحداثة وهو قهري ، مصمم 

ناتجة عن تضحى عب بإرادة ضحاياه وجمهوره األكبرحتى إن درجة الخوف الكبيرة للتال

طبيعة الجريمة ذاتها ، أو عن طريق ارتكابها ، أو عن طريق عدم الوعى بها ، أو قوتها ، أو 

عدم اكتراثها القاسي بحياة اإلنسان. هذا الخوف الرهيب هو مصدر قوة اإلرهابي والذى 

جتمع. بموجبه يرسل تحديه للم
(1)

. 

"اإلرهاب" هو ، أوالً وقبل كل شيء ، حالة ذهنية تتميز بالخوف الشديد من خطر مهدد على 

المستوى الفردي ومناخ الخوف على المستوى الجماعي. "الرعب" ، من ناحية أخرى ، هو 

.نشاط أو طريقة أو تكتيك يهدف الى احداث نتيجة نفسية و إلى إنتاج "رعب". 
 (2 ) 

                                           
(1)  U.S. National Advisory Committee on Criminal Justice Standards and Goals, Report of the Task Force on 
Disorders and Terrorism. Washington, DC: GPO, 1976, p. 3. 
(2)  Alex P. Schmid, Political Terrorism: A Research Guide to Concepts, Theories, Databases and Literature. 

Amsterdam: North-Holland, 1984, pp. 64–72. 
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ان دراسة التطرف اإلسالمي يركزعلى واحد  ) (Davenport, V. E: 2005وتؤكد دراسة 

مجتمع اإلخوان المسلمين ، والمعروف باسم  ---من أقوى الخيوط لإلسالم الراديكالي 

لقد تم نسج نسيج التطرف اإلسالمي الحديث إلى حد كبير بتعاليم  .""اإلخوان المسلمون

وإن العقيدة اإلستراتيجية واإليديولوجية لجماعة اإلخوان  .تهماإلخوان وتكتيكاتهم وشخصيا

مسؤولة عن الكثير من التطرف اإلسالمي اليوم من الشيشان إلى السودان وباكستان إلى 

بدون اإلخوان المسلمين ، لن يكون هناك تنظيم القاعدة  .إسبانيا والعراق إلى الواليات المتحدة

 .لى سبيل المثال ال الحصرأو الجهاد اإلسالمي أو حماس ، ع
(3)

 

 Bruceولنبدأ بالنظر في بعض التغييرات الحديثة. في التسعينيات ، الحظ بروس هوفمان)

Hoffman ، وآخرون ، على سبيل المثال ، تصاعدًا كبيًرا في اإلرهاب بدوافع دينية )

.1979خاصة بعد تمكن رجال الدين من االستيالء على السلطة في إيران في عام 
 (4  )

وتؤكد 

على انه وفقًا لمراجعة مفصلة للقرآن واألحاديث  ) (Dabboussi, H. : 2008دراسة  

الصحيحة ، فقد تبين في هذه األطروحة أنه ال يوجد في الواقع قانون إسالمي يدفع المسلمين 

إلى القيام بأعمال متطرفة و / أو أعمال عنف ، على عكس اإلرهاب هو عكس الدين. ومع 

إن آيات السيف الموجودة في القرآن تهدف ببساطة إلى إرشاد المؤمنين في زمن ذلك ، ف

الحرب.
 (5) 

الفرضية القائلة بأن اإلسالم السياسي   (Omar, D. : 2009)بينما دعمت دراسة 

المعاصر ، باعتباره ظاهرة سياسية دينية ، يعتبر في الغالب خطأً متجانًسا. في الواقع ، كان 

يولوجيين رئيسيين ميزته في أوقات مختلفة من التاريخ المعاصر للعالم يعرف تيارين أيد

اإلسالمي. على الرغم من أن هذه االتجاهات متشابهة في العديد من النواحي ، إال أنها تنقل 

خطابات متنوعة ، حتى متناقضة ، وغالبًا ما تدعو إلى أهداف وخطط عمل مختلفة. ال يعكس 

مسائل الحركات اإلسالمية وجود هذه االزدواجية في اإلسالم  التنوع الذي لوحظ اليوم في

السياسي المعاصر فحسب ، بل يشهد أيًضا على تقدمها البطيء من االتجاه اإلصالحي نحو 

ما يسمى اليوم. األصولية.
 (6 )

 El Zabbal, W.,Saleh)  وقد توصلت دراسة 

Mahmoud : 2011)  فرضت  1928سيسها عام الى ان جماعة اإلخوان المسلمين منذ تأ

نفسها على المشهد السياسي المصري واإلقليمي بزعم أنها تحمل أيديولوجية سياسية من 

                                           
(3)  Davenport, V. E. (2005). The society of muslim brothers: Brotherhood of terror?(1440864). Available from 

ProQuest Dissertations & Theses Global. (304992407). Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/304992407?accountid=178282. 
(4)  Bruce Hoffman, ‘Terrorism and WMD: Some Preliminary Hypotheses’. Nonproliferation Review, 4(3), Spring–

Summer 1997, p. 48. 
(5)  Dabboussi, H. (2008). Critique de la littérature sur le terrorisme et l'islam (MR48597). Available from ProQuest 

Dissertations & Theses Global. (304333925). Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/304333925?accountid=178282 . 
(6)  Omar, D. (2009). Discours et dynamiques de résurgence de l'islam politique contemporain (MR58226). 

Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (305138759). Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/305138759?accountid=178282  . 

https://search.proquest.com/docview/304333925?accountid=178282
https://search.proquest.com/docview/305138759?accountid=178282
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اإلسالم. 
(7  )

التى توصلت الى انه من المؤكد  (Ourya, M. : 2012 ) وتتفق معها دراسة 

ل أن مسألة الحداثة أساسية للمناقشات الفكرية بين العرب والمسلمين. ومع ذلك ، يحاو

الخطاب اإلسالمي الحالي ، الذي تتخلله أسس الفقه )علم الشريعة اإلسالمية( ، فهم النص 

المقدس في مجاله النموذجي في زمن النبي )القرن السابع(.
 (8 )

وكذا 
 

 ) تتفق معها دراسة

Salwen, S. F.: 2012)  توصلت الى انه مع دخول الحركات الدينية السياسية مثل  والتى

جمعية اإلخوان المسلمين في مصر وحزب بهاراتيا جاناتا في الهند في السياسة االنتخابية ، 

ومع  .فقد سعوا إلى توسيع قبول الخطاب الديني والعقل الديني في المجال السياسي العلماني

ر الدستورية "العلمانية" للتحايل على القيود القانونية ذلك ، فقد ناشدوا بشكل متزايد المعايي

.والوصول إلى جماهير جديدة حيث حولوا المزيد من نشاطهم إلى المجال االنتخابي 
 (9 )

ودفع 

الى دراسة لماذا تتبنى بعض الحركات اإلسالمية التشدد   ) (Frisk, W. H.: 2013ذلك 

آلخر إلحداث التغيير من داخل األنظمة كاستراتيجية للمعارضة ، بينما يسعى البعض ا

على  السياسية القائمة من خالل التعليم الشعبي والعمل التبشيري أو المشاركة السياسية؟

نطاق أوسع ، كيف تختار الحركات اإلسالمية من بين االستراتيجيات المتاحة لتحقيق 

 أهدافها؟
(10  )

ء على الطرق الضو)  (VanderMeulen, I. H.: 2014كما تسلط دراسة 

التي استخدم بها المؤسس حسن البنا المنطق الكوريغرافي اإلسالمي واالستعماري في نظام 

التدريب المتدين لإلخوان المسلمين ، والبرامج الكشفية ، والتعبير السياسي ، ومشاريع 

البنا زعم أن جماعة اإلخوان المسلمين قد تم تحريكها من خالل إحياء لي . .الرعاية االجتماعية

للممارسات اإلسالمية التقليدية المتعلقة بالجسد ، والتي أعيد تشكيلها بهدف ليس تجاوًزا للعالم 

.اآلخر بل إعادة لتشكيل الممارسات اإلسالمية المجسدة
 (11)

 .Willi, V. Jوترصد دراسة  

A.: 2015)   ( و 1973التاريخ التنظيمي الداخلي لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر بين 

. بناًء على مذكرات قادة اإلخوان ، باإلضافة إلى مقابالت التاريخ الشفوي التي 2013

                                           
(7)  El Zabbal, W.,Saleh Mahmoud. (2011). La prise de décision politique chez les frères musulmans: Convictions 

idéologiques ou considérations opportunistes?(MR79766). Available from ProQuest Dissertations & Theses 

Global. (883399453). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/883399453?accountid=178282   . 
(8)  Ourya, M. (2012). La pensée arabo-musulmane actuelle: Déterminants et expressions. L'apport de youssef al 
qaradawi analysé à travers la méthodologie de mohamed abed al jabri (NR89678). Available from ProQuest 

Dissertations & Theses Global. (1237995748). Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1237995748?accountid=178282    . 
(9)  Salwen, S. F. (2012). Inside the brotherhood: Explaining the strategic choices of the muslim brothers in egypt 

and jordan and the islamic movement in israel (3542841). Available from ProQuest Dissertations & Theses 

Global. (1153954098). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1153954098?accountid=178282     . 
(10)  Frisk, W. H. (2013). The vanguards of islamism: Origins, histories, and ideologies of the society of muslim 

brothers in egypt (1552573). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1505378357). Retrieved 

from https://search.proquest.com/docview/1505378357?accountid=178282 . 
(11)  VanderMeulen, I. H. (2014). Brothers in motion: Religious practice, political action, and the mobilization of 

the early muslim brotherhood (1558061). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1551222743). 

Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1551222743?accountid=178282  . 

https://search.proquest.com/docview/883399453?accountid=178282
https://search.proquest.com/docview/1237995748?accountid=178282
https://search.proquest.com/docview/1153954098?accountid=178282
https://search.proquest.com/docview/1505378357?accountid=178282
https://search.proquest.com/docview/1551222743?accountid=178282
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مع مختلف أعضاء الرتبة و المنشقين ، وتحدد الدراسة مسارات  2013و  2012أجريت في 

الحياة والتجارب الشخصية لهؤالء األفراد ضمن سياق وطني ودولي أكبر. بهدف تقديم 

. ، 2013ح أسباب الفشل الذريع لإلخوان المسلمين في صيف حساب تاريخي قادر على شر

تتمحور حجت الدراسة الرئيسية حول التنافس الداخلي بين فصيلين سياسيين يمثالن "مدارس 

فكرية" مختلفة "أو رؤى حول نوع التنظيم الذي كان من المفترض أن تكون عليه جماعة 

بنا. طرح أتباع مدرسة الفكر اإلخوان في صفوف المجتمع منذ زمن حسن الحسن. ال

"القطبية" فكرة منظمة مغلقة وشكلها هرمي وحصري . 
(12    )

 

إن الدور المحوري الذي ستلعبه اإلسالمية  )  (Frisk, W. H.: 2013واستنتجت دراسة 

ويحلل األصول  .في ديناميكية عالمية ما بعد الربيع العربي هو الدافع وراء هذه األطروحة

 .المختلفة للحركة اإلسالمية األصيلة ، جماعة اإلخوان المسلمين المصرية واأليديولوجيات

وبما أن مصر بمثابة نقطة ارتكاز اجتماعية سياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

يثبت  و .، فإن اإلخوان المسلمين هم أيًضا المنطق المنطقي لمناقشة أكبر ظاهرة اإلسالموية

وبالتالي فإن األيديولوجيات التي  والمعقدة وكثيرا ما يقطعها التشعب ؛تطورها غير الخطية 

أنتجتها وما زالت تنتجها هي بالتالي متعددة األشكال ، تتراوح من المعتدلة والمصالحة إلى 

وهذا يتطلب إعادة النظر في  .وقبل كل شيء مرن لإلسالموية .المحاربة والراديكالية

خوان ، مع االعتراف على وجه التحديد بكتابات سيد التطرف الذي خرج من صفوف اإل

 0 قطب على أنها انحرافات في رسالة البنا
(13)

 

ومن ناحية أخرى ، فاإلرهابي ال يرتدي الزي الرسمي )إال إذا كان يرتدي زي خصمه 

كخدعة( ويخفي أسلحته. ويتصرف اإلرهابيون كمقاتلو حرب العصابات والجنود في حاالت 

ً ما يتصرفون في أوقات السلم ، خارج مناطق  النزاع المسلح. ، من ناحية أخرى ، غالبا

النزاع على الرغم من أنهم قد يتصرفون أيًضا في حالة )شبه( من االحتالل. او يستخدم 

العنف ، لكن المجموعتان األوليتان  -الجنود والمقاتلون واإلرهابيون  -الثالثة جميعهم 

ط ، على الرغم من أنها قد تضرب المدنيين عن طريق تستهدفان قوات األمن المسلحة فق

الخطأ أو ، عند الضرورة العسكرية ، على استعداد اللحاق مخاطر "أضرار جانبية" كبيرة 

بين المنشآت المدنية والسكان. . واإلرهابيون ، من ناحية أخرى ، يستهدفون المدنيين العزل 

ي الحرب ، يشكل الكثير من سلوكهم وغير المقاتلين عمدا إلحداث صدمة ورعب بينما ف

                                           
(12)  Willi, V. J. A. (2015). The fourth ordeal: A history of the society of the muslim brothers in egypt, 1973-2013 

(10766190). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (2001174421). Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/2001174421?accountid=178282   . 
(13)  Frisk, W. H. (2013). The vanguards of islamism: Origins, histories, and ideologies of the society of muslim 

brothers in egypt (1552573). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1505378357). Retrieved 

from https://search.proquest.com/docview/1505378357?accountid=178282 . 

https://search.proquest.com/docview/2001174421?accountid=178282
https://search.proquest.com/docview/1505378357?accountid=178282
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جرائم حرب. وفي وقت السلم ، فإنه يشكل انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان بوصفها جرائم 

خطيرة. 
(14  )

 

ومع ذلك ، فإن هذا ال يستبعد احتمال قيام اإلرهابيين أيًضا بل أحيانًا )إذا لم يكونوا انتحاريين 

ة ساحقة( بمهاجمة القوات المسلحة في الكمائن أو عندما ال تكون االحتماالت ضدهم بأغلبي

والعمليات الهجومية. ومع ذلك ، وفي تلك المناسبات ، ليسوا "إرهابيين" بل "مقاتلي حرب 

العصابات" ، "محاربون" ، "متمردون" ، "محاربون أعداء" ، إلخ. لكن عندما يكون التمييز 

وهي مجموعة تتجاهل أنه من األساسي بين الهجمات على المسلحين وغير المسلحين ، 

المحتمل أن تكون مؤهلة لإلرهابيين فقط. لقد اتخذ زعيم القاعدة ، أسامة بن الدن ، مثل هذا 

الموقف عندما قال: "ليس علينا أن نفرق بين العسكريين والمدنيين. بقدر ما نشعر بالقلق ، ان 

]األمريكيون[ جميعهم أهداف. 
(15) 

منها بشكل متكرر وهي االتجاه نحو "اإلرهاب السيبراني". وهناك ظاهرة أخرى تم التحذير

بينما كان هناك الكثير من الجرائم اإللكترونية )مثل سرقة الهوية على اإلنترنت ، واالحتيال 

، والقرصنة( وحتى حالة القتل السيبراني )مثل التغيير ، عبر اإلنترنت ، وصفة صيدلية 

، توفي من جرعة زائدة( ، اإلرهاب السيبراني ، على للمريض ، الذي ، باعتباره نتيجة لذلك 

حد علمي ، لم يحدث بعد )اعتمادا ، بطبيعة الحال ، على الطريقة التي يرغب المرء في 

.(تعريف "اإلنترنت" و "اإلرهاب"(. 
 (16 )

يثير هذا مسألة مدى تضييق أواتساع  تعريف 

 اإلرهاب.

 -مثلة على ذلك "اإلرهاب الزراعي" وكما لم يحدث بعد لإلرهابيين أنفسهم. ومن األ

الهجمات على السلسلة الغذائية البشرية في المصدر باستخدام تعاريف واسعة )ومتغيرة( لـ 

"اإلرهاب" كانت مشكلة مستمرة في مجال دراسات اإلرهاب. كلما اتسع نطاق مفهوم 

تخدمون اإلرهاب ، زادت فرصة أن يتحدث أشخاص مختلفون عن أشياء مختلفة عندما يس

مصطلح "اإلرهاب". 
(17)

 

وكتكتيك أو طريقة أو شكل من أشكال العمل المباشر ، يمكن استخدام اإلرهاب من قبل 

مجموعة متنوعة للغاية من الجهات الفاعلة. من المفيد أن نتذكر هنا بعًضا من تنوع العناصر 

وية الثورية ؛ فرق اإلرهابية. وفيما يلي نموذج أساسي لإلرهاب: الجماعات اليسارية والفوض

اليقظة وفرق الموت شبه العسكرية ؛ اإلرهابيون الذين ترعاهم دولة أو الدولة ؛ المنظمات 

اإلجرامية التي تستخدم التكتيكات اإلرهابية ؛ مجموعات قضية واحدة ؛ األفراد المضطربين 

لجماعات الدينية نفسيا واإلرهابيين المقلدين ؛ إرهابيون "ذئب وحيد" و "مقاومة بال قيادة". ا

                                           
(14)  Sherman, D.J. and Nardin, T. (eds), Terror, Culture, Politics: Rethinking 9/11. Bloomington: Indiana 

University Press, 2006, p. 190. 
(15)  The National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, 9/11 Report. New York: the NYT 
edition, 2004, p. 72.. 
(16)  Brown, L.V., Cyberterrorisn and Computer Attacks, New York: Nova Science Publishers, 2006, p. 12. 

(17)Arblaster, ‘Terrorism: Myths, Meaning and Morals’. Political Studies, 25(3), September 1977, pp. 414, 421 
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و األلفية ؛ الجماعات العرقية القومية واالنفصالية وغير الدينية ؛ الجماعات العنصرية 

واليمينية.
 (18 )

 

ويضاف إلى هذا التنوع من الجهات الفاعلة تنوع الدوافع والجمع بينها ، ويبدأ المرء في 

دوافع الرئيسة لإلرهابيين إدراك مدى تعقيد الظاهرة اإلرهابية التي تتطلب تفسيرات. بعض ال

هي كما يلي: 
(19 )

الدعاية / االهتمام أو السعي للحصول على االعتراف: دعاية الفعل ؛ 

استفزاز التدابير المضادة / رد الفعل المفرط ؛ االضطراب ، على سبيل المثال عملية سالم 

رية كمثال أو مصادر دخل اقتصادية للنظام ؛ البحث عن الشهادة: القيام بعمليات انتحا

لآلخرين لمحاكاتهم ؛ بناء الروح المعنوية: إظهار صورة عن قوة المؤيدين لإلرهابيين ؛ 

القضاء على قوى المعارضة )على سبيل المثال بضربة جراحية "في قلب الدولة"( ؛ابتزاز 

لتخويف األموال لتمويل حملة عنف. االنتقام: تاريخياً ، كان االنتقام دافعاً قوياً لإلرهابيين ؛ ا

واالرتباك: تخفيف معنويات الخصم ؛ المطالب: االبتزاز السياسي للحصول على تنازالت 

)"تلبية مطالبنا ، أو غير ذلك."(.
 (20)

 

بينما إذا أضاف المرء إلى هذه القوائم )غير الشاملة( ألنواع مرتكبيها ودوافعهم األساسية 

فإن مهمة شرح اإلرهاب تصبح  بعض األدوات الموجودة في صندوق األدوات اإلرهابية ،

. أكثر صعوبة.
 (21  )

والتى توصلت الى كيف دفع  ) (Al-Awadi, H.: 2003ففى دراسة 

ً داخل الحركة إلى  الفشل في الحصول على اعتراف من الدولة الكوادر األصغر سنا

من شكل واحد ، الشرعية االجتماعية )اإليمودية( ، جاء  .استكشاف أشكال بديلة من الشرعية

في هذه  .(المساحات التي فتحها مبارك )مثل النقابات ، والحرم الجامعي وما إلى ذلك

المساحات ، تمكن اإلخوان من تزويد سكان الطبقة الوسطى بالخدمات االجتماعية ، والتي 

كان اإلخوان قادرين على إقامة "عقد اجتماعي"  .حلت محل الخدمات التي تقدمها الدولة

في التسعينات ، بدأ اإلخوان المسلمون في التعبير  .تماعي" متضائل للدولةمواٍز لـ "عقد اج

كان القصد هو خلق ضغط عام ونخبوي من  .عن الشرعية اإليمودية بشكل منظم وسياسي

0شأنه أن يدفع النظام إلى منحهم االعتراف
(22)

 :.Abdul Reda, A)بينما كشفة دراسة   

جماعة اإلخوان المسلمين المصرية قبل الوصول عن كيف تتطور الفكر السياسي ل  (2014

إلى السلطة وأثناء رئاسة محمد مرسي في مصر؟ تكثر األسئلة حول طبيعة األحداث التي 

 2012يوليو ، واالستياء الشعبي الواسع في  4يونيو ، والثورة  في  30أدت إلى انتفاضات 

                                           
(18)Rafhaeli, N., ‘Financing of Terrorism: Sources, Methods and Channels’. Terrorism and Political Violence, 

15(4), Winter 2003, pp. 59–82 . 
(19)Honderich, T., After the Terror. Oxford: Edinburgh University Press, 2003, p. 59 . 
(20)Costigan, S.S. and Gold, D. (eds), Terrornomics. Oxford: Ashgate, 2007 , p. 34 . 
(21)Netzley, P.D., Greenhaven Encyclopedia of Terrorism. Garmington Hills, MI: Greenhaven Press, 2007, p. 119 . 
(22)Al-Awadi, H. (2003). In pursuit of legitimacy: The muslim brothers and mubarak 1981-2000 (10173236). 

Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1827510979). Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1827510979?accountid=178282 . 

https://search.proquest.com/docview/1827510979?accountid=178282


 2021  ديسمرب(    24العدد )   - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

37 

واتهم منتقدو جماعة اإلخوان  ضد ما كان ال يزال الحركة السياسية األكثر شعبية في مصر.

المسلمين الحركة بشكل أساسي باتباع "أجندة خفية" بينما يقومون بتغيير أيديولوجي موجه 

نحو "االعتدال". ومع ذلك ، يظهر بحثي أن سلوك اإلخوان المسلمين المصريين أثناء رئاسة 

مرسي كان يهدف إلى االندماج في النظام السياسي المصري.
 (23 )

دراسة بينما  

Mitakides, K. W.: 2017) (  ًالتى استهدفت تزويد صانعي السياسات بفهم أكثر اكتماال

للفعالية المتباينة لقطع رأس القيادة كتقنية لمكافحة اإلرهاب. فقد وجد أن العالقة بين 

البيروقراطية والبقاء غير مهمة. بعد مناقشة تداعيات هذه النتائج ، توصلت الى مجموعة 

ن استراتيجيات مكافحة اإلرهاب التي تستهدف وسائل المنظمات اإلرهابية للحفاظ أولية م

على التنظيم بدالً من قادتها 
(24)

0  

وفيما يلي بعض التكتيكات الرئيسية من مجموعة أدوات اإلرهابيين: 
(25 )

أخذ الرهائن مع 

تزاز السياسي ؛ احتالل الموقع للتفاوض القسري ؛ االختطاف أو القفز بالمظالت من أجل االب

اغتيال شخصيات عامة رفيعة المستوى لترويع الشخصيات العامة األخرى ؛ إحراق وإشعال 

النيران في األشياء المميزة في معسكر الخصم ؛ االعتداءات المركزة أو العشوائية على 

األشخاص في األماكن العامة ؛ التفجيرات ، على سبيل المثال تفجيرات سيارة أو شاحنة ؛ 

الت االختفاء )االختطاف + التعذيب + القتل( ؛ قطع الرؤوس أمام كاميرا الفيديو المتداول حا

للبث ؛ التعذيب للتخويف. هجمات بالقنابل البشرية من النوع االنتحاري أو االنتحاري ؛ 

(. توزيع CBRNمجازر واسعة النطاق ؛ التسمم الجماعي ؛ استخدام األسلحة غير التقليدية )

األشخاص الذين يقتلون ؛ العقوبة ، على سبيل المثال من خالل التشويه مثل قطع  قوائم موت

األيدي ؛ اغتصاب جماعي إلذالل الذكور في المخيم ؛ خطف الناس للحصول على فدية أو 

تنازالت سياسية.
 (26)

 

ً ما يتم التعامل معه كمجال باختصار:  اإلرهاب معقد وواسع بما يكفي ولهذا السبب غالبا

 للدراسات في حد ذاته.
(27)

 

وقد تساءل البعض عما إذا كان يمكن للمرء أن يتحدث عن دراسات اإلرهاب كحقل واحد ام 

يمكن بالفعل دراسة اإلرهاب من تخصصات مختلفة مثل علم اإلجرام ، العلوم السياسية ، 

يمكن  دراسات الحرب والسالم ، دراسات التواصل أو الدراسات الدينية ؛ ونتيجة لذلك ،

                                           
(23)Abdul Reda, A. (2014). The muslim brotherhood in power: Ideology and governance in post-arab spring egypt 

(1572018). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1649161849). Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/1649161849?accountid=178282 . 
(24)Mitakides, K. W. (2017). Stayin' alive: A mixed-methods study of the inconsistent effects of leadership 

decapitation on terrorist organizations (10753572). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. 
(2009411432). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/2009411432?accountid=178282   . 
(25)Tilly, C., ‘Terror, Terrorism, Terrorists’. Sociological Theory, 22(1), March 2004, pp. 5–13 . 
(26)Waldron, J., ‘Terrorism and the Uses of Terror’. Journal of Ethics, 8(1), March 2004, pp. 5–35 . 
(27)Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner (eds), The Oxford Handbook of Crime, 2nd edn. Oxford: 

Oxford University Press, 1997, , p.73.and in Charles Webel and Johan Galtung (eds), Handbook of Peace and 

Conflict Studies. London: Routledge, 2007 . , p. 83. 

https://search.proquest.com/docview/1649161849?accountid=178282
https://search.proquest.com/docview/2009411432?accountid=178282
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اإلرهاب كسياسة.  للمرء تفسير اإلرهاب في أطر مختلفة: أعمال اإلرهاب كجريمة ؛ األفعال

أعمال اإلرهاب كحرب ؛ أعمال اإلرهاب باعتبارها اتصاالت ؛ أعمال إرهابية مثل الحروب 

.الدينية / الجهاد. 
 (28)

 

هذه ، كما كانت ، خمس عدسات مفاهيمية يمكننا من خاللها النظر إلى اإلرهاب. كل هذه 

"اإلطارات" مفيدة لفهم بعض جوانب من أشكال اإلرهاب بشكل أفضل. ومع ذلك ، سيكون 

من الخطأ تحديد أي من هذه األطر واإلدعاء بأنها "صحيحة". فهي ليست حصرية بشكل 

ون عمل عنف إرهابي جنائيًا وسياسيًا في نفس الوقت ، مما متبادل ، أيًضا. يمكن أن يك

.يجعله جريمة سياسية أو جريمة جنائية ذات تداعيات سياسية. 
 (29)

 

وهذه األطر الخمسة ليست شاملة ؛ هناك عدسات مفاهيمية أخرى. يمكن للمرء ، على سبيل 

هذا مناسب بشكل المثال ، استكشاف اإلرهاب في إطار علم النفس )االجتماعي(. ويكون 

خاص عندما يتعامل المرء مع اإلرهابيين "الذئب الوحيد". هذا النهج مهم أيًضا عندما يتعلق 

الذي يتداخل ما بعد التواصل و يمس البعد  -األمر بدراسة ضحايا اإلرهاب. إن البعد النفسي 

ل الذي يؤدي قد يقربنا من فهم أفضل لبعض األسباب الجذرية لإلرهاب )مثل اإلذال -الديني 

إلى االنتقام(. 
(30)

 

بينما الغريب أن األدبيات المتعلقة باإلرهاب لم تركز كثيراً على تحليل "اإلرهاب" كحالة 

ذهنية. 
(31 )

لذا ، يميل كل دارس لالرهاب إلى التعامل مع الموضوع بجوانب إيديولوجية 

معينة و / أو لديه إطار عمل للتفسير االفضل. 
(32 )

 

في حالة البحث عن الجريمة المنظمة أو التعذيب ، من الواضح أن بعض وكما هو الحال 

أساليب الدراسة تكون غير مالئمة )على سبيل المثال ، النهج المفضل لعلماء األنثروبولوجيا: 

المالحظة التشاركية( ، والبعض اآلخر محفوف بالمخاطر )مثل إجراء مقابالت مع 

لمستخدمة من قبل المستجيبين لدينا لدراسة اإلرهاب ، اإلرهابيين في الميدان(. والنظريات ا

.يصبح من الواضح أن هناك مرة أخرى مجموعة كبيرة ومتنوعة. 
 (33) 

واآلن ، كيف يمكن للمرء أن يدرس اإلرهاب عندما يصاحب ذلك في كثير من األحيان 

التواصل ناهيك عن أشكال  -أشكال أخرى من العنف السياسي ، بما في ذلك التمرد والحرب 

السياسي األخرى األقل عنفًا أو غير العنيفة ، سواء كانت مقنعة أو قسرية؟ ، وال ينبغي أن 

                                           
(28)Alex P. Schmid, ‘Frameworks for Conceptualizing Terrorism’. Terrorism and Political Violence, 2004, pp. 197-

221. 
(29)Silke, A., ‘The Devil You Know: Continuing Problems with Research on Terrorism’. Terrorism and Political 

Violence, 2001, pp. 1–14. 
(30)Silke, A. (ed.), Research on Terrorism: Trends, Achievements and Failures. London: Frank Cass, 2004, pp. 
111–141. 
(31)Richard L. Gregory (ed.), The Oxford Companion to the Mind. Oxford: Oxford University Press, 1987, p. 770 
(32)A.P. Schmid and J. de Graaf, Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the Western News Media. 
London: Sage, 1982., p.43. 
(33)Earl Conteh-Morgan in his book Collective Political Violence: An Introduction to the Theories and Cases of 

Violent Conflicts. New York: Routledge, 2004, p. 8 . 
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تدرس في عزلة. قد تعطينا إجابات المستجيبين الخبراء لدينا بعض القرائن. في ما يلي ، 

ن يقدمون لنا جدول أعمال بحثي طويل ، مع تداخل أقل بكثير مما يتوقعه المرء. في القائمتي

التاليتين ، أقسم إجاباتهم إلى بنود تتعلق باإلرهاب ومكافحة اإلرهاب على التوالي. 
(34 ) 

فيما يلي إستجابتهم على السؤال "أين ترى أولويات البحث الرئيسية في مجال اإلرهاب 

 السياسي؟"

العوامل المؤثرة في رغبة الجماعات اإلرهابية في تصعيد مستوى العنف ونطاقه ؛ 
(35) 

فهم 

فضل للعالقات بين اإلرهاب ووسائل اإلعالم ؛ أ
(36 )

فهم أفضل لدور اإلنترنت في تطوير 

اإلرهاب ؛ 
(37 )

الصلة بين اإلرهاب والتمرد ؛ 
(38 )

الروابط وأوجه التشابه بين الجريمة 

المنظمة عبر الوطنية والجماعات اإلرهابية ؛ 
(39)

اكتشاف مدى خطورة تهديد اإلرهاب  

اإللكتروني ؛ 
 (40 )

 اإلرهاب والدول الفاشلة أو االنتقالية / النامية ؛ 
(41 )

خارج الرعاية أو 

الدعم ؛ 
 (42 )

تمويل اإلرهاب باستخدام المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات الخيرية ؛ 
(43 )

قياس تكاليف اإلرهاب. 
(44 )

تحت أي ظروف ومن خالل أي مجموعة من  -إزالة التطرف 

ت والمجتمعات المتضررة وما إلى ذلك ، هل تنتهي الحمالت اإلجراءات التي تتخذها السلطا

اإلرهابية؟ 
(45 )

البحث ، ويفضل المقارنة ، في تبرير وإضفاء الشرعية على اإلرهاب في 

مختلف النزاعات واأليديولوجيات واألديان والمجتمعات ؛ 
(46 )

مشكلة التحول السياسي 

وإدماجها في سياق االستقرار أو عملية للحركات المسلحة التي استخدمت الوسائل اإلرهابية 

السالم ؛ 
 (47 )

أيديولوجيات وهياكل الجماعات اإلرهابية ؛ 
 (48 )

تحليل وانتقاد اإليديولوجيات 

والمذاهب التي تستخدم لتجنيد وإصدار حجج مضادة مفصلية ومدروسة جيدا ؛ 
(49 )

تحليل 

                                           
(34)Gordon, A., ‘The Peripheral Terrorism Literature: Bringing It Closer to the Core’. Scientometrics, March 2005, 
pp. 403 – 414. 
(35)Combs, C. and Slann, M., Encyclopedia of Terrorism. New York: Checkmark Books, 2003, p. 316. 
(36)Combs Linden, E.V. (ed.), Focus on Terrorism, vol. 1. New York: Nova Science Publishers, 2002, p. 77. 
(37)Laqueur, W., No End to War: Terrorism in the 21st Century. New York: Continuum, 2004, p. 91. 
(38)Kushner, H.W., Encyclopedia of Terrorism. Thousand Oaks, CA: Sage, 2003, p. 411. 
(39)Schmid, A.P. and Jongman, A.J., Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, 

Theories and Literature. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1988, p. 76. 
(40)Harmon, C.C., Terrorism Today. London: Routledge, 2007, p. 5. 
(41)F. Shanty (ed.), Encyclopedia of World Terrorism. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2002, p. 82. 
(42)Tishkov, V., Chechnya: Life in a War-Torn Society. Berkeley, CA: University of California Press, 2004, p. 1. 
(43)Keeley, R.V., ‘Trying to Define Terrorism’. Middle East Policy, 9(1), March 2002, pp. 33–39. 
(44)Sandler, T. and Enders, W., The Political Economy of Terrorism. Cambridge: Cambridge University Press, 
2006, p. 21. 
(45)Eban Kaplan, ‘Terrorists and the internet’. Council Foreign Relations, 8 January 2004, at www.cfr.org/ 

publication/100005/terrorists_and_the_internet.html. 
(46)Fletcher, G.P., ‘The Indefinable Concept of Terrorism’. Journal of International Criminal Justice, 4(5), 

November 2006, pp. 894–911. 
(47)Weinberg, L. and Pedahzur, A., Political Parties and Terrorist Groups. New York: Routledge, 2003, p. 8. 
(48)Glynn, S., ‘Deconstructing Terrorism’. Philosophical Forum, 36(1), March 2005, pp. 113–128. 
(49)Senechal de la Roche, R., ‘Toward a Scientific Theory of Terrorism’. Sociological Theory, 22(1), March 2004, 

pp. 1–4. 
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الشبكات االجتماعية اإلرهابية ؛ 
 (50)

د قراًرا بترك اإلرهاب ؛فهم كيف يتخذ األفرا  
 (51)

فهم  

االبتكار في التكتيكات اإلرهابية واألهداف واالستراتيجيات واألسلحة ؛ 
(52 )

في تفسير 

اإلرهاب كعنف ضد أشكال العنف األخرى ؛ 
 (53  )

إنشاء قاعدة بيانات شاملة تغطي جميع 

حوادث العنف حسب البلد ؛ 
(54 )

ولي ؛ تعريف اإلرهاب كأداة أساسية للتعاون الد
 (55 )

فهم 

األسباب األساسية لإلرهاب ؛ 
(56 )

تحديد العوامل التي تدفع األفراد أو الجماعات إلى أن 

يصبحوا إرهابيين ؛ 
(57 )

تحديد أصل الحمالت اإلرهابية ؛ 
(58 )

قاعدة بيانات ظهور المجموعة 

وتراجعها ، قاعدة البيانات الطولية عبر الوطنية ؛ 
 (59 )

تحديد مؤشرات )اإلنذار المبكر( 

لظهور عمليات التطرف ؛ 
 (60 )

معرفة كيف ولماذا ينتهي اإلرهاب ؛ 
(61 )

دراسة أسباب 

وجود إمدادات ال نهاية لها على ما يبدو من إرهابي اصيل ؛ 
 (62)

جذور الدعم الشعبي   

للجماعات اإلرهابية. 
(63 )

 

خل الجزئي ، من المفيد تقديم مجموعة وتعد هذه القائمة طويلة ولكن على الرغم من التدا

واسعة من االقتراحات إلجراء مزيد من البحوث حول اإلرهاب. القائمة الثانية ، التي تركز 

على مكافحة اإلرهاب ، طويلة كما هي. يلخص الردود على السؤال "أين ترى أولويات 

ضد اإلرهاب؟" البحث الرئيسية في مجال اإلرهاب السياسي ومنعه والتدابير المضادة 
 (64)

 

                                           
(50)Grob-Fitzgibbon, B., ‘What Is Terrorism? Redefining a Phenomenon in Times of War’. Peace and Change, 

30(2), April 2005, pp. 231–246. 
(51)Max Taylor and John Horgan (eds), The Future of Terrorism. London: Frank Class, 1999, p. 2. 
(52)Neumann, P.R. and Smith, M.L.R., The Strategy of Terrorism. London: Routledge, 2007, p. 113. 
(53)Ruby, C.L., ‘The Definition of Terrorism’. Analyses of Social Issues and Public Policy, 2(1), December 2002, 
pp. 9–14. 
(54)Crenshaw, M. and Pimlott, J. (eds), Encyclopedia of World Terrorism, 5 vols. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1997, 

p. 101. 
(55)  Boaz Ganor, ‘Terrorism: No Prohibition without definition’ (7 October 2001). Available at http://www. 

ict.org.il/articles/articledet.cfm?articleid=393 
(56)Symeonidou-Kastanidou, E., ‘Defining Terrorism’. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 

Justice, 12(1), 2004, pp. 14–35.. 
(57)Enders, W. and Sandler, T., The Political Economy of Terrorism. Cambridge: Cambridge University Press, 

2006, p. 22. 
(58)Linden, E.V. (ed.), Handbook on Terrorism: A CD-ROM Presentation. New York: Nova Science Publishers, 

2006, p. 164. 
(59)Crenshaw, M. (ed.), Terrorism in Context. University Park: Pennsylvania State University Press, 1995, p. 7. 
(60)Malthaner, S. and Waldmann, P., ‘Terrorism in Germany: Old and New Problems’. In M. van Leeuwen (ed.), 

Confronting Terrorism. The Hague: Kluwer Law International, 2003, p. 55. 
(61)Louise Richardson, ‘Terrorists as Transnational Actors’. In Max Taylor and John Horgan (eds), The Future 
of Terrorism. London: Frank Class, 1999, p. 2. 
(62)Gunaratna, R., The Changing Face of Terrorism. Singapore: Eastern University Press, 2004, p. 41. 
(63)Malthaner, S. and Waldmann, P., ‘Terrorism in Germany: Old and New Problems’. In M. van Leeuwen (ed.), 
Confronting Terrorism. The Hague: Kluwer Law International, 2003, p. 93. 
(64)Schmid, A.P., ‘Terrorism: The Definitional Problem’. Case Western Reserve Journal of International Law, 

2004, pp. 375–419. 
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بينما األمر المثير لالهتمام هو أن االقتراحات تركز بدرجة كبيرة على اإلرهاب من غير 

الدول ، كما لو أن إرهاب الدولة )أو النظام( كان شيئًا من الماضي. الغريب أيضا هو عدم 

للغاية.  االهتمام بقضايا الضحايا. لكن على الرغم من هذه القيود ، فهذه اقتراحات مفيدة
(65)

 

ومع ذلك ، سيكون من الصعب التحقيق في العديد من هذه الموضوعات ، خاصة إذا كان 

الباحث لديه حق الوصول فقط إلى المصادر المفتوحة. هذا يقودنا إلى مسألة كيفية دراسة 

الجهات الفاعلة السرية العاملة من مواقع الحكومة السرية أو السرية. هناك فرق بين "غير 

" و "غير العنيف". ويشير األخير إلى شكل معين من التأثير المقنع والقسري لخصم عنيف

وأطراف ثالثة في نزاع على النحو الذي مارسه المهاتما غاندي ومارتن لوثر 

(  وآخرون. حيث ان السابق يشير Mahatma Gandhi, Martin Luther Kingكينغ)

ية. فقط إلى غياب العنف العلني في األنشطة السياس
(66)

 

أيهمااألسئلة ‘بينما إذا قارنت هذه القائمة باإلجابات التي تلقيناها عندما طرحنا نفس السؤال ، 

 1986المفاهيمية حول اإلرهاب ، في رأيك ، لم يتم حلها بشكل كاف بعد؟ ، للخبراء في عام 

لى دون حل أو ما زالت محل خالف ع -، وجدنا أن بعض المشاكل ظلت كما هي إلى حد ما 

الرغم من ربع قرن من التفكير في هذه القضايا. لدرجات متفاوتة ، يشير هذا إلى قضايا 

مفاهيمية مثل: الحدود بين اإلرهاب وأشكال العنف السياسي األخرى ؛ وما إذا كان إرهاب 

الحكومة وإرهاب المقاومة جزًءا من نفس الظاهرة ؛ العالقة بين حرب العصابات واإلرهاب 

حكام القيمة في تحديد أعمال العنف السياسي التي هي شرعية أو وطنية وأيها ؛ مشكلة األ

إرهابية ؛ العالقة بين اإلرهاب كمفهوم واإلرهاب كظاهرة ؛ العالقة بين الجريمة واإلرهاب. 
(67  )

 

بينما يعتبر بعض الناس أن البحث عن تعريف أكثر اكتماال لـ "اإلرهاب" هو "ليس أكثر   

 Kiranعديم الجدوى ، يطارد الوهم" ، على حد تعبير كيران كريشان)من تمرين جدلي 

Krishan)  إلى علماء وخبراء آخرين  2006، أحد المستجيبين على استبيان أرسل في عام

في مجال اإلرهاب. .
  (68 )

في وقت مبكر من (   Walter Laqueurاعتبر والتر الكوير )

أن "التعريف الشامل لإلرهاب السياسي الذي يتعدى اإلشارة إلى االستخدام  1977عام 

المنظم للقتل واإلصابة والدمار أو تهديدات مثل هذه األعمال نحو تحقيق غايات سياسية ال بد 

                                           
(65)Govier, T., A Delicate Balance: What Philosophy Can Tell Us about Terrorism. Boulder, CO: Westview Press, 

2004, p. 18. 
(66)Cf. Andrew Silke (ed.), Research on Terrorism: Trends, Achievements and Failures. London: Frank Cass, 2004. 

p. 3. 
(67)  A.P. Schmid et al., Political Terrorism. Amsterdam: North-Holland, 1988, pp. 29–31. 
(68)Omar Malik, Enough of a Definition of Terrorism. London: Royal Institute of International Affairs, 2000, p. 4. 
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 أن يؤدي إلى خالفات ال نهاية لها". 
  (69)

العمل وقد كتب مؤخًرا: "بعد ثالثين عاًما من  

.الشاق ، ال يوجد حتى اآلن تعريف متفق عليه عموًما لإلرهاب. 
 (70 ) 

( على تعريف المشكلة  RAND )من مؤسسة راند ( Brian Jenkinsأطلق براين جينكينز)

اسم "مثلث برمودا لإلرهاب". 
(71)   

اطروحته الشهيرة دليل دراسات  فى(   A.P. Schmidمما دفع رائد دراسات االرهاب )

االرهاب الى القول بأن إن اإلرهاب مفهوم متنازع عليه. في حين أن هناك العديد من 

التعاريف الوطنية واإلقليمية ، ال يوجد تعريف قانوني عالمي وافقت عليه الجمعية العامة 

غير ملزم  (2004) 1566لألمم المتحدة )التعريف الذي اقترحه مجلس األمن في القرار 

ويفتقر إلى السلطة القانونية في القانون الدولي (. تحاول اللجنة المخصصة المعنية باإلرهاب 

التابعة للجنة السادسة )القانونية( للجمعية العامة ، مع بعض االنقطاعات ، التوصل إلى 

ولكن دون جدوى. في غياب تعريف قانوني ، جرت  - 1972تعريف قانوني منذ عام 

منذ الثمانينيات للتوصل إلى اتفاق على تعريف يكون له االتفاق أالكاديمي . محاوالت
 (72)

   

 ثانيا : اإلطار المفاهيمي الضابط للدراسة .  

 ستصنف الدراسة تعريفات اإلرهاب في العناصر التالية:

  ( العنف ، القوة:1)

مصدرمجهول(  -عشرة آالف ) سنة غير معروفة ان قتل نفس واحدة يرهب 
(73 )

سلسلة من 

 Mozorov-1880)‘االغتياالت السياسية الفردية ، والتي تحقق هدف لصانعيها )
  

(74)
كمصطلح يستخدم لوصف الطريقة التى تسعى بموجبها جماعة منظمة أو يسعى حزب 

-Hardman) إلى تحقيق أهدافه المعلنة بشكل رئيسي من خالل االستخدام المنهجي للعنف

1936) 
  (75 )

(Thornton-1964)استخدام العنف أو التهديد باستخدامه 
 (76)

وسيلة تقليدية 

                                           
(69)W. Laqueur, Terrorism. London: Weidenfeld & Nicolson, 1977, p. 79. 
(70)  Walter Laqueur, No End to War: Terrorism in the Twenty-First Century. New York: Continuum, 2004, p. 232. 
(71)Quoted in Alex P. Schmid, Political Terrorism: A Research Guide to Concepts, Theories, Data Bases and 

Literature. Amsterdam: North-Holland, 1984, p. 7. and Alex P. Schmid, ‘Introduction to Terrorism’. Lecture 

delivered on 16 March 1989 during the AEGEE/COMT conference ‘Towards a European Response to Terrorism: 

National Experiences and Lessons for the Europe of 1992’, p19.. 
(72)  A.P. Schmid (Ed.). Handbook of Terrorism Research. London, Routledge, 2011, pp.86-87. 
(73)  R. Clutterbuck in unpublished talk; quoted in P. Wilkinson, Terrorism and the Liberal State. London: 

Macmillan, p. 48. 
(74) Nicholas Morozov, ‘Terroristic Struggle’ (London 1880), in Feliks Gross, Violence in Politics: Terror and 

Political Assassination in Eastern Europe and Russia. The Hague: Mouton, 1972, p. 106. 
(75) J.B.S. Hardman, ‘Terrorism’. In Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 14. New York: Macmillan, 1936, pp. 

575–576. 
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(Walter-1964) تعني نوًعا من أعمال العنف
  (77 )

-Left)نظام للقتال بشكل مفتوح 

1965) 
  (78  )

 (Aron-1966)ان اآلثار النفسية ال تتناسب مع نتيجتها الجسدية البحتة 
  (79)

 

 (Silverman and Jackson-1970)عملية تغيير عنيف 
  (80  )

عنف بدافع تحقيق غايات 

 (Crozier 1974)سياسية 
  (81)

 (United Kingdom -1974) يشمل أي استخدام للعنف 
  

(82)   
 (Bite -1975) عنف بدوافع سياسيًة واجتماعيًة. يعتبر

  (83   )
 Jenkins)تهديد بالعنف

–1975) 
  (84   )

- Paust)شكالً من أشكال اإلكراه يستخدم لتغيير حرية اختيار اآلخرين 

1977)
  (85   )

 (Kaplan –1978) االستخدام المفرط للقوة
  (86  )

االستخدام المنهجي للعنف 

Gordon)  1985والتخويف لتحقيق غاية )
(87)

ظاهرة تنبع عادة من فشل مرتكبيه في  

 (Gunter - 1986)تطوير السياسة 
  (88    )

 Mitchell et) يتضمن اإلكراه المتعمد والعنف

al - 1986) 
  (89  )

استخداًم العنف والتهديدات باستخدام العنف كسالح سياسي لتحقيق 

(Lynch 1987)السيطرة 
  (90)

 (Townsend - 1988) .استخدام القوة من قبل مسلح  
  (91   )

                                                                                                           
(76) Thomas Perry Thornton, ‘Terror as a Weapon of Political Agitation’. In H. Eckstein (ed.), Internal War: 

Problems and Approaches. New York: The Free Press of Glencoe, 1964, pp. 73–74, 77–78. 
(77) E.V. Walter, ‘Violence and the Process of Terror’. American Sociological Review, 29(2), Spring 1964، pp. 

248–250, 256. 
(78)R. Gaucher, Les terroristes. Paris: Editions Albin Michel, 1965, pp. 235, 10–11. 
(79) R. Aron, Peace and War. London: Weidenfeld & Nicolson, 1966, p. 170. 
(80) J.M. Silverman and P.M. Jackson, ‘Terror in insurgent warfare’. Military Review, 50, October 1970, pp. 61–63. 
(81) B. Crozier, ‘Aid for Terrorism’. In Annual of Power and Conflict, 1973–1974: A Survey of Political Violence 

and International Influence. London: Institute for the Study of Conflict, 1974, p. 4.  
(82) A Report on the Operation of the Law. London: National Council for Civil Liberties, 1976, p. 36. 
(83)  V. Bite, Foreign Affairs Division, Library of Congress, International Terrorism – Issue Brief no. IB 74042, 

Appendix of US Congress, Senate, Committee on the Judiciary, Subcommittee to Investigate the Administration 

of the Internal Security Act and Other Internal Security Laws. Part IV, May 14, 1975, 94th Cong., 1st. Sess. 

Washington, DC: GPO, 1975, p. 253. 
(84)  B. Jenkins, International Terrorism: A New Mode of Conflict. Los Angeles: Crescent, 1975, pp. 1–2.. 
(85) J.J. Paust, ‘A Definitional Focus’. In Y. Alexander and S.M. Finger (eds), Terrorism: Interdisciplinary 

Perspectives. New York: John Jay Press, 1977, pp. 20–21. 
(86) A. Kaplan, ‘The Psychodynamics of Terrorism’. In Y. Alexander and J.M. Gleason (eds), Behavioral and 

Quantitative Perspectives on Terrorism. New York: Pergamon Press, 1981, pp. 36–37. 
(87) American Heritage Dictionary. Boston: Houghton Mifflin, 1985, p. 671. 
(88) Michael Gunter, ‘Contemporary Armenian Terrorism’. Terrorism, 8(3), 1985, p. 216. 
(89)M. Stohl and G. Lopez (eds), Government Violence and Repression: An Agenda for Research. Westport, CT: 

Greenwood Press, 1986, p. 5. 
(90) Edward A. Lynch, ‘International Terrorism: The Search for a Policy’. Terrorism: An International Journal, 9(1), 

1987, p. 310. 
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 (Wardlaw-1989)استخداًما أو تهديدًا باستخدام العنف من جانب فرد أو مجموعة 
  (92   )

 (George-Abeyie -1991)استخدام القوة / العنف أو التهديد باستخدام القوة / العنف  
  

(93   )
 (Narveson –1991)وسيلة من أعمال العنف العشوائية

  (94 )
استخدام للعنف  

(Walker - 1992)ألغراض سياسية  
 (95 )

االستخدام المنهجي والمتعمد للعنف لخلق مناخ 

Wilkinson – 1992)من الخوف الشديد        ) 
 (96  )

استخدام العنف ضد غير المقاتلين 

 (Freeman - 1994)والمدنيين أو غيرهم من األشخاص 
(97)

أستخدام للعنف المتعمد ضد 

 (Reilly - 1994) غير المقاتلين من أجل أغراض سياسية
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 (Devine and Rafalko - 1982)ضد األبرياء
(181)

االستخدام الفعلي أو المهدّد بالعنف  

                                           
(170 ) Grant Wardlaw, quoted in George Rosie, The Directory of International Terrorism. New York: Paragon 

House, 1987, p. 18. 
(171 ) Alison M. Jaggar, ‘What Is Terrorism, Why Is It Wrong, and Could It Ever Be Morally Permissible?’ Journal 

of Social Philosophy, 36(2), 2005, p. 209. 
(172 ) Brigitte L. Nacos, Terrorism and Counterterrorism, 3rd edn. Boston: Longman, 2010, p. 31. 
(173 ) J. Günther, ‘Terror und Terrorismus’. Neue Deutsche Hefte, 19(4), 1972, p. 33 (translated A.S.). 
(174 ) H.E. Price, ‘The Strategy and Tactics of Revolutionary Terrorism’. Comparative Studies in Society and 

History, January 1977, p. 52. 
(175 ) Henner Hess, ‘Terrorismus und Terrorismus-Diskurs’. Tijdschrift voor Criminologie, 14, 1981, p. 174. 
(176 ) Boaz Ganor, ‘Counter-terrorism Policy: Efficacy versus Liberal-Democratic Values, 1983–1999’. PhD 

dissertation, Hebrew University, Jerusalem, 2002. Quoted from English abstract (13 September 2002) p. 2. 
(177 ) OAS document CP/CAJP1891/02 corr. 1. of 25 March 2002. For the final version of 3 June 2002 (which is 

less specific), see www.oas.org/xxxiiga/english/docs_en/docs_items/AGres1840_02.htm (accessed 22 July 2010). 
(178 ) Virginia Held, ‘Terrorism, Rights, and Political Goals’. In I. Primoratz (ed.), Terrorism: The Philosophical 

Issues, p. 65. 
(179 ) Saul Smilansky, ‘Terrorism, Justification, and Illusion’. Ethics, 114, July 2004, p. 790. 
(180 ) P.C. Sederberg, Defining Terrorism. Colombia: University of South Carolina, 1981, p. 3. 
(181 ) Philip E. Devine and Robert J. Rafalko, ‘On Terror’. Annals of the American Academy, no. 463, September 

1982, p. 40. 
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   (Wilkins- 1983) ضد األشخاص أو الممتلكات
(182 )

وسيلة للقتال يكون فيها الضحايا 

 (Ross - 1988) العشوائيون أو الرمزيون أهداف للعنف
(183)   

إستخدام مشترك للتهديد 

 (Crelinsten –1989) والعنف ضد مجموعة واحدة من الضحايا المستهدفين
(184  )

من 

 (Hughes -1990) يأخذ ويهدد الرهائن
(185     )

لغير المقاتلين الذين تم  القتل المتعمد

 The Mitchell Commission report on the) اختيارهم عشوائيًا ألغراض سياسية

Palestinian-Israeli violence (accepted by both sides) - 2001) 
(186)

  

 UN Ad Hoc Committee on -2001) أضرار جسيمة للممتلكات العامة أو الخاصة

Terrorism ) 
 (187 )

 Coady)االستخدام المنظم للعنف لمهاجمة غير المقاتلين )"األبرياء"( 

-2004) 
(188)

يتألف من أعمال عنف عشوائية موجهة ضد المدنيين أو أفراد غير 

 (Simpson -2004)عدائيين
(189)

 (Walzer -2004) القتل المتعمد لألبرياء  
(190  )

عمداً  

 (Richardson -2006) وعنيفاً يستهدف المدنيين
(191)

    

 ( الهدف ، المخطط ، منهجية التكتيك: 7) 

(1977-استمرار لالحتجاج العام بوسائل مختلفة )مجهول 
 (192)

سعيا إلى زرع الفزع 

 (Iviansky -1977) والذعر
(193)

تهديد بالعنف أو الفعل أو سلسلة من أعمال العنف التي 

                                           
(182 ) Burleigh Taylor Wilkins, Terrorism and Collective Responsibility. London: Routledge, 1992, p. 6. 
(183 ) Jeffrey Ian Ross, ‘Attributes of Domestic Political Terrorism’. Studies in Conflic and Terrorism, 11(3), 1988; 

based on A.P. Schmid Political Terrorism: A Research Guide, 1984. 
(184 ) Ronald D. Crelinsten, ‘Images of Terrorism in the Media (1966–1985)’. Department of Criminology, 

University of Ottawa, 1989, p. 167. 
(185 ) Martin Hughes, ‘Terror and Negotiation’. Terrorism and Political Violence, 2(1), Spring, 1990, p. 73. 
(186 ) Michael J. Jordan, ‘Terrorism’s Slippery Definition Eludes UN Diplomats’. Christian Science Monitor, 4 

February 2002. , p. 12 
(187 ) UN Doc. A/C.6/56/L.9, Annex I.B, 2001. 
(188 ) C.A.J. Coady, ‘Defining Terrorism’. In Igor Primoratz (ed.), Terrorism: The Philosophical Issues. New York: 

Palgrave Macmillan, 2004, p. 5. Appendix 2.1: 250-plus Definitions of Terrorism 155 
(189 ) Peter Simpson, ‘Violence and Terrorism in Northern Ireland’. In Igor Primoratz (ed.), Terrorism: The 

Philosophical Issues, p. 161. 
(190 ) Walzer, Arguing about War. New Haven, CT: Yale University Press, 2004, p. 130. 
(191 ) Louise Richardson, What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the Threat. New York: 

Random House, 2006, pp. 4–6. 
(192 ) Quoted by F. McClintock, in R.D. Crelinsten (ed.), Research Strategies for the Study of International Political 

Terrorism. Montreal, International Centre for Comparative Criminology: 1977, p. 162. 
(193 ) Ze’ev Iviansky, ‘Individual Terror: Concept and Typology’. Journal of Contemporary History, 12(1), 1977, p. 

50. 
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 (Mallin -1977)تتم من خالل وسائل خفية من قبل الفرد
(194)

استخدام أو تهديد بالعنف  

من قبل األفراد أو من قبل الجماعات المنظمة إلثارة الخوف والخضوع لتحقيق بعض 

- Zinam)االهداف االقتصادية والسياسية واالجتماعية النفسية أو اإليديولوجية أو غيرهم 

1978)
(195   )

 حمالت على اآلخر ومطالبة اإلرهابيين بتشكيل نوع من "حرب العصابات في

 (Allemann -1980) المناطق الحضرية
(196   )

استخداًما لإلنترنت كوسيلة يمكن من 

(Kaplan -2004)خاللها شن هجوم 
(197  )

هجمات متعمدة ، ألغراض سياسية أو 

 (McMahan -2004) أيديولوجية
(198  )

االستخدام المتعمد أو اإلهمال أو القوة المتهورة 

 (Rodin -2004) ضد غير المقاتلين
(199     )

 University of) االستخدام المحسوب للعنف

Princeton: WordNet 2.0 A Lexical Database for the English Language 

-2004) ، 
(200)

- Gianola)نشاط استراتيجي ، سواء كان لفرد أو لمجموعة منظمة  

2009) 
(201   )

 الرمزيةال يمكن التنبؤ بالعنف ضد األهداف المختارة تعسفا أو لقيمتها 

(Tinnes -2010) 
(202  ) 

  

                                           
(194 ) J. Mallin, ‘Terrorism as a Military Weapon’. Air University Review, 28(2), 1977, p. 60. 
(195 ) O. Zinam, ‘Terrorism and Violence in the Light of a Theory of Discontent and Frustration’. In M.H. 

Livingston (ed.), International Terrorism in the Contemporary World. Westport, CT: Greenwood Press, 1978, pp. 

241, 244–245. 
(196 ) Fritz Rene Allemann, ‘Terrorism: Definitional Aspects’, Terrorism: An International Journal, 3(3–4), 1980, 

pp. 185–186 
(197 ) Eban Kaplan, ‘Terrorists and the internet’. Council Foreign Relations, 8 January 2004, at www.cfr.org/ 

publication/100005/terrorists_and_the_internet.html. 
(198 ) Jeff McMahan, ‘The Ethics of Killing in War’. Ethics, 114(4), July 2004. 
(199 )  David Rodin, ‘Terrorism without Intent’. Ethics, 114, July 2004, p. 755. 
(200 ) www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn?stage=1&word=terrorism (accessed 17 August 2004). 
(201 ) Danica Gianola, Il volto del terrorismo. Florence: MEF Firenze Atheneum, 2009, p. 195 (translation from 

Italian by D.G.). 
(202 ) Judith Tinnes, ‘Internetbenutzung islamistischer Terror- und Insurgentengruppen unter besonderer 

Berücksichtigung von medialen Geiselnahmen in Irak, Afghanistan, Pakistan und Saudi-Arabien’. PhD 

dissertation, Universität des Saarlandes, Saerbrücken, 2010, p. 28 (translated by A.S.). Appendix 2.1: 250-plus 

Definitions of Terrorism 157 

http://www.cfr.org/
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 ( طريقة القتال ، االستراتيجية ، التكتيك:8) 

 (Mallin- 1791)شكل من أشكال حرب العصابات
(203  )

جزء من استراتيجية المتمردين 

- Crenshaw  Hutchinson) في سياق ثورة الحرب الداخلية 1 9 7 2 ) 
(204  )

استخداًما أو 

 (Laqueur - 1987 )تهديدًا باستخدام العنف ، أو وسيلة للقتال ، أو استراتيجية 
(205  )

وسيلة 

 (Merari –1999) وليست هدفًا ألنه أبسط شكل من أشكال الكفاح المسلح
(206)

تكتيك   

 Weinberg and Pedahzur (New) بدافع ينطوي على تهديد أو استخدام القوة أو العنف

Academic (Minimal) Consensus Definition  -2003) 
(207) 

مثل استخدام أسلحة 

 (Margolis -2004) الدمار الشامل
(208  )

 

 ( غير طبيعي ، في خرق للقواعد المقبولة ، دون قيود إنسانية:9)

- Jenkins and Johnson)حادثة فردية أو حملة عنف تشن خارج القواعد المقبولة حالًيا 

1975) 
(209  )

من النشاط العنيف الذي يتم إدراجه تحت العنوان العام للحرب غير  نوع

 (Singh -1977) التقليدية
(210)

استخداًما للعنف غير العادي المسبب للقلق ألغراض سياسية 

 (Mickolus -1978) من قِبل فرد أو جماعة
(211   )

كتهديد و / أو استخدام أشكال غير 

 (Shultz -1978) عادية من العنف السياسي
(212)

أي شخص يحاول تعزيز وجهات نظره   

 (Green -1981) بشأن التخويف القسري
(213 )

طريقة للقتال يكون فيه الضحايا العشوائي أو 

                                           
(203 ) J. Mallin (ed.), Terror and Urban Guerrillas: A Study of Tactics and Documents. Miami: University of Miami 

Press, 1971, pp. 3–5. 
(204 ) M. Crenshaw Hutchinson, ‘The Concept of Revolutionary Terrorism’. Journal of Conflict Resolution, 16(3), 

1972, pp. 383–396. 
(205 ) Walter Laqueur, The Age of Terrorism. Boston: Little, Brown, 1987, p. 9. J.J. Easson and A.P. Schmid 152 
(206 ) Ariel Merari, ‘Terrorism as a Strategy of Struggle: Past and Future. Terrorism and Political Violence, 11(4), 

1999. 
(207 ) Leonard Weinberg and Ami Pedahzur, ‘The Challenges of Conceptualizing Terrorism’. Paper prepared for 

presentation at the annual meeting of the American Political Science Association, Panel 21fl14, Empirical 

Analyses of Terrorism, Philadelphia, 27–31 August 2003, pp. 10-12 
(208 ) Joseph Margolis, ‘Terrorism and the New Forms of War’. Metaphilosophy, 35(3), April 2004, p. 411. 
(209 ) B.M. Jenkins and J. Johnson, International Terrorism: A Chronology, 1968–1974. Santa Monica, CA: RAND, 

1975, p. 3. 
(210 )  B. Singh, ‘An Overview’. In Y. Alexander and S.M. Finger (eds), Terrorism: Interdisciplinary Perspectives. 

New York: John Jay Press, 1977, pp. 5–6 
(211 ) E.F. Mickolus ‘Trends in Transnational Terrorism’. In M. Livingston (ed.), International Terrorism in the 

Contemporary World. Westport, CT: Greenwood Press, 1978, p. 44. 
(212 ) R. Shultz, ‘Conceptualizing Political Terrorism: A Typology’. Journal of International Affairs, 32(1), 1978, 

pp. 8–9. 
(213 ) L.C. Green, ‘Aspects of terrorism’. Terrorism, 5(4), 1981, pp. 373–374. 
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 (Schmid -1984) الرمزي هدفًا فعااًل للعنف
(214  )

نوع من الحرب المصغرة بدون جبهة  

 (Gal-Or -1990) عسكرية تقليدية
(215   )

 قتل جماعي للمدنيين العزل استهدفوا عمدا 

(Card -2003) 
(216  )

 (Sterba -2003) استخدام أو التهديد بالعنف  
(217    )

 

 ( اإلكراه واالبتزاز والتحريض: 10) 

 طريقة للعمل التي يميل العميل من خاللها إلى إنتاج الرعب من أجل فرض هيمنته 

(Waciorsky-1939) 
(218  )

 (Nutter -  1984) إكراه مباشر
(219  )

اعتادوا على اإلكراه 

 - Wellman) مع التهديد بإلحاق ضرر كبير لشخص أو أكثر إذا لم يتم االستجابة للتهديد

1984) 
(220 )

 (Dolnik -2003) أفعال متعمدة للعنف اإليديولوجي أو الديني
(221)

التسبب في 

 (Annan -2005) الموت أو إلحاق ضرر جسدي خطير بالمدنيين
(222   ) 

 ( جانب الدعاية:11) 

 (Gross -1972)تكتيك غير سياسي
(223)

استخداًما أو تهديدًا موثوقًا باستخدام القوة   

 (Schmid -2002) المدمرة ضد أهداف غير قتالية / مدنية ألغراض الدعاية
(224)

    

 ( شخصية عشوائية ، التمييز:12)

وكما هو الحال في الحرب ، شكل من أشكال القتال العسكري ، شكالً من أشكال الحرب ، 

 (Chernov-1909)فإن أي دولة عفا الزمن على تكتيكاتها العسكرية تعرض نفسها للفشل

                                           
(214 ) A.P. Schmid, Political Terrorism, A Research Guide to Concepts, Theories, Data Bases and Literature. 

Amsterdam: North-Holland, 1984, p. 111. 
(215 ) Noemi Gal-Or, ‘The Israeli Defense Forces and Unconventional Warfare: The Palestinian Factor and Israeli 

National Security Doctrine’. Terrorism and Political Violence, 2(2), Summer 1990, p. 221. 
(216 ) Claudia Card, ‘Questions Regarding a War on Terrorism’, Hypatia, 18(1), Winter 2003. 
(217 ) J.P. Sterba, ‘Terrorism and International Justice’. In J.P. Sterba (ed.), Terrorism and International Justice. 

Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 206. 
(218 ) J. Waciorsky, Le terrorisme politique. Paris: Pedone, 1939, p. 98. 
(219 ) J.J. Nutter,‘Terrorism: A Problem of Definition or Epistemology?’ Cocta News, no. 3, 1984, p. 167. 
(220 ) Carl Wellman, ‘On Terrorism Itself’. In Joe P. White (ed.), Assent/Dissent. Dubuque, IA: Kendall/Hunt, 1984, 

pp. 254–255. 
(221 ) Adam Dolnik, ‘Die and Let Die: Exploring Links between Suicide Terrorism and Terrorist Use of Chemical, 

Biological, Radiological, and Nuclear Weapons’. Studies in Conflict and Terrorism, 26(1), 2003, p. 20. 
(222 ) UN Secretary-General Kofi Annan, quoted in Jeffrey F. Addicott, Terrorism Law: Materials, Cases, 

Comments, 5th edn. Tucson, AZ: Lawyers & Judges Publishing Company, Inc., 2009, p. 4. 
(223 ) F. Gross, Violence in Politics: Terror and Political Assassination in Eastern Europe and Russia. The Hague: 

Mouton, 1972, pp. 9–12. 
(224 )  Alex P. Schmid, ‘Nuclear Terrorism: How Real is the Threat? Keynote Address’, in International Atomic 

Energy Agency, Office of Physical Protection and Material Security, Measures to Prevent, Intercept and Respond 

to Illicit Uses of Nuclear Material and Radioactive Sources. Vienna: IAEA, 2002, p. 16. 
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(225   )
 (Arendt-1951) التعسف التي من خاللها الضحايا يتم اختيارهم

(226)
ضغط لعنصر 

  (Dallin and Breslauer—1970) التعسف
(227   )

الذي يرتكب ضد الضحايا  -عنف 

  (Combs –2000 ) األبرياء 
(228)    

(Combs –2000)  
(229   )

محاولة لتحقيق )أو منع( 

 (Corlett -2003) سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي
(230) 

 

 ( المدنيون ، غير المقاتلين ، المحايدين ، الغرباء كضحايا:13) 

أحداث تتضمن نشاًطا كبيًرا منظًما ومخطًطا له ، وهي جزء من مجموعات صغيرة ولكنها 

 (Morrison et al-1792) متماسكة
(231)

 ( Laos -2000) االستخدام العشوائي للعنف
(232  )

 (Coady -2001)تستهدف عمدا غير المقاتلين مع العنف المميت أو الشديد 
(233    )

 

 ( التخويف:14)

 (Hacker 1975)أداة للتخويف من قبل األقوياء
(234)   

وسيلة إلكراه السكان أو قيادتهم عن 

 (Holton -1977) الخوف أو الصدمةطريق 
(235)

 Horowitz) االستخدام االنتقائي للخوف

-1977) 
(236)

مثل أي مجموعة من أعمال العنف المنظمة تهدف إلى خلق جو من اليأس أو 

 (Leiser -1977) الخوف
(237)

 وسيلة إلكراه السكان أو قيادتها من خالل الخوف أو الصدمة

                                           
(225 ) Source: V.M. Chernov (leader of one wing of the Russian Socialist Revolutionary Party), 1909, quoted in 

Ze’ev Ivianski, ‘Individual Terror’, p. 49. 
(226 ) H. Arendt, The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1951, pp. 6, 331–332. 
(227 )  A. Dallin and G.W. Breslauer, Political Terror in Communist Systems. Stanford: Stanford University Press, 

1970, pp. 1, 2, 12, 19, 26. 
(228 ) Cindy C. Combs, Terrorism in the Twenty-First Century. Upper Saddle Rivver, NJ: Prentice Hall, 2000, p. 8. 
(229 ) Cindy C. Combs, Terrorism in the Twenty-First Century. Upper Saddle Rivver, NJ: Prentice Hall, 2000, p. 8. 
(230 )  J. Angelo Corlett, Terrorism: A Philosophical Analysis. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003, p. 

119. 
(231 ) D.G. Morrison, R.C. Mitchell, J.N. Paden and H.M. Stevenson, Black Africa: A Comparative Handbook. New 

York: Free Press, 1972, p. 130n. 
(232 ) Nicolas K. Laos, ‘Fighting Terrorism: What Can International Law Do?’ Perceptions, 5(1), March–May 

2000, p. 191. J.J. Easson and A.P. Schmid 154 
(233 ) C.A.J. Coady, ‘Terrorism’. In Lawrence C. Becker and Charlotte B. Becker (eds), Encyclopedia of Ethics, 2nd 

edn. New York: Routledge, 2001. 
(234 ) F. Hacker, Terror: Mythos, Realität, Analyse. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1975, 1973, pp. 17, 19, 20, 183 

(translated by A.S.). 
(235 ) Gerald Holton, ‘Reflections on Modern Terrorism’. Jerusalem Journal of International Relations, 3(1), Fall 

1977, p. 96. 
(236 ) I.L. Horowitz, ‘Can Democracy Cope with Terrorism?’ Civil Liberties Review, 4(1), May–June 1977, p. 30. 
(237 ) B.M. Leiser, ‘Terrorism, Guerrilla Warfare and International Morality’. Stanford Journal of International 

Studies, 12, Spring 1977, pp. 39, 61n. 
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(Holton -1978) 
(238)

األشخاص غير المقاومين إلثارة الخوف في عنف منظم ضد 

 (Karanovic^ -1979) نفوسهم
(239)

 (Hacker -1980) وسيلة لالشعال الحرب  
(240)

-Army Regulation 310) استخدام أو تهديد باستخدام العنف لتعزيز هدف سياسي

25 U.S. Army, Dictionary of United States Army Terms - 1983) 
(241  )

 إنساني هادف ، والتي يتم توجيهها نحو خلق مناخ عام من الخوف.نشاط سياسي 

(Hoffmann -  1984) 
(242)

خلق مناخ من الخوف والترهيب عن طريق عمل 

 (Smith-1984)عنيف
(243)

 (Wilkinson - 198 7) ترهيب قسري
(244)

إستخدام للعنف أو 

 (Mozaffari 1988) تهديد لتحقيق هدف سياسي عن طريق خلق خوف
(245)  

د أو تهدي

 (Lackey-1989)  استخدام للعنف ضد غير المقاتلين
(246)    

أداة حاكمة في محاولة للحفاظ 

 (Allan –1990) على نظام الدولة
(247)  

 الخلق المتعمد واستغالل الخوف من خالل العنف

(Hoffman –1998) 
(248)  

الخلق المتعمد واستغالل الخوف من خالل العنف أو التهديد 

 (Malik -2000) بالعنف
(249)

– Cooper)جيل متعمد من الخوف الهائل من قبل البشر

                                           
(238 ) Gerald Holton, ‘Reflections on Modern Terrorism’. Jerusalem Journal of International Relations, 3(1), 1978, 

pp. 265–266. 
(239 ) Milivoje Karanovic´, ‘The Concept of Terrorism’. In US National Criminal Justice Reference Service, 

International Summaries, 3. Washington, DC: Department of Justice, 1979, p. 88. Appendix 2.1: 250-plus 

Definitions of Terrorism 151 
(240 ) Frederick J. Hacker, ‘Terror and Terrorism: Modern Growth Industry and Mass Entertainment’. Los 

Angeles: Hacker Clinic, 1980. 
(241 ) Army Regulation 310-25, U.S. Army, Dictionary of United States Army Terms. Washington, DC: Department 

of the Army, 1983, p. 260. 
(242 ) R.P. Hoffman, ‘Terrorism: A Universal Definition’. PhD thesis, Claremont, CA: Claremont Graduate School, 

1984, p. 181.  
(243 ) US antiterrorism legislation as quoted by Brent L. Smith, Department of Criminal Justice, University of 

Alabama in Birmingham, Alabama, 1984, p. 217. 
(244 ) P. Wilkinson, ‘Pathways out of Terrorism for Democratic Societies’. In P. Wilkinson and A.M. Stewart (eds), 

Contemporary Research on Terrorism. Aberdeen: Aberdeen University Press, 1987, p. 453. 
(245 ) Mehdi Mozaffari, ‘The New Era of Terrorism: Approaches and Typologies’. Cooperation and Conflict, 23(4), 

1988. 
(246 ) Douglas Lackey, The Ethics of War and Peace. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989, p. 85. 
(247 ) Richard Allan, Terrorism: Pragmatic International Deterrence and Cooperation. Occasional Paper Series 19. 

New York: Institute for East-West Security Studies, 1990, p. 85. 
(248 ) Bruce Hoffman, Inside Terrorism. New York: Columbia University Press, 1998, p. 32. 
(249 )  Omar Malik, ‘Terrorism: Method or Madness. Paper 1. Enough of the Definition of Terrorism’. London: 

Royal Institute of International Affairs, 2000, p. 11. 



 2021  ديسمرب(    24العدد )   - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

57 

2001)
(250)

(Combs and Slann -2003) خلق مزاج من الخوف ألغراض سياسية  
 

(251) 

 ( براءة الضحايا:15)

-Chisholm)االستخدام المخطط للعنف أو التهديد بالعنف ضد فرد أو مجموعة اجتماعية

1948) 
(252)

 Netanyahu)فوتشويه وتهديد األبرياء إللهام الخو القتل المتعمد والمنهجي   

- 1986) 
(253)

يسعى عمدا إلى استهداف غير المقاتلين إلى حد كبير كضحايا له ولزرع   

 (Anderson -1998) الرعب بين كل من الضحاياوالمشاهدين
(254)

القتل العشوائي 

 (Elshtain -2003) لألشخاص األبرياء
(255) 

 

 ( المجموعة والحركة والتنظيم كجاني:16) 

 (Anand - 1984) فن إلجبار فرد أو جماعة أو سلطة على تبني تصرف معين
(256)   

االستخدام المنهجي للقتل والتدمير من أجل ترويع األفراد والجماعات والمجتمعات أو 

 (Wilkinson - 1986 )الحكومات للتنازل عن المطالب السياسية لإلرهابيين
(257)

عمالة 

متعمدة للعنف أو تهديد باستخدام العنف من قبل الدول ذات السيادة أو المجموعات دون 

 (Alexander and Sinai - 1989) الوطنية
(258)   

استخدام العنف ضد المدنيين أو ضد 

 (Ganor –1998) األهداف المدنية من أجل تحقيق األهداف السياسية
(259)   

عنف متعمد من 

 (Byman -1999) دون وطنية للنهوض بقضيتها قبل جماعة عرقية
(260)

عمل متعمد قد 

 (European Union -2002) يلحق أضراًرا خطيرة ببلد أو منظمة دولية
(261) 

 

                                           
(250 ) H.H.A. Cooper, ‘Terrorism: The Problem of Terrorism Revisited’. American Behavioral Scientist, 44(6), 

February 2001, pp. 881–893. 
(251 ) Cindy C. Combs, Martin Slann et al., Encyclopedia of Terrorism. New York: Checkmark Books, 2003, p. 209. 
(252 ) H.J. Chisholm, ‘The Function of Terror and Violence in Revolution’. MA thesis, Georgetown University, 

Washington, DC, 1948, pp.11–12, 18–19, 21–22. 
(253 ) Benjamin B. Netanyahu (ed.), Terrorism: How the West Can Win. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1986, 

p. 9. 
(254 ) Sean K. Anderson, ‘Warnings versus Alarms: Terrorist Threat Analysis Applied to the Iranian State-run 

Media’. Studies in Conflict and Terrorism, 21(3), p. 281. 
(255 ) Jean Bethke Elshtain, Just War against Terror. New York: Basic Books, 2003, pp. 18–19. 
(256 ) V.K. Anand, Terrorism and Security. New Delhi: Deep & Deep Publications, 1984, p. 19. 
(257 ) Paul Wilkinson, Terrorism and the Liberal State, 2nd edn. London: Macmillan, 1986, p. 14. 
(258 ) Y. Alexander and J. Sinai, Terrorism: The PLO Connection. New York: Crane Russak, 1989, p. 1. 
(259 ) Boaz Ganor, ‘Defining Terrorism: Is One Man’s Terrorist Another Man’s Freedom Fighter?’ Herzliya, 

Israel: The Interdisciplinary Center, International Institute for Counter-Terrorism, 1998, p. 12. 
(260 ) Daniel Byman, ‘The Logic of Ethnic Terrorism’. Studies in Conflict and Terrorism, 21(2), 1998, p. 151. 
(261 ) United Nations, Office on Drugs and Crime, Combating International Terrorism: The Contribution of the 

United Nations. New York: United Nations, 2003, p. 108. 
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 ( عدم االتساق ، عدم القدرة على التنبؤ ، حدث غير متوقع لحدوث عنف:17) 

 (Neale -1973) استخدام أو تهديد بالعنف ومصمم للتأثير على السلوك السياسي
(262)   

على أنها أعمال الترهيب العشوائي والوحشي ، واإلكراه أو تدمير األرواح البشرية 

(Finger and Alexander -1977) 
(263)

بشكل منظم ومهدد ، مع أو تطبيق ، للعنف 

 (Funke -1977) المنظم لإلضراب على حين غرة
(264 )

 ككتالوج للعنف المنظم 

(Greisman -1977) 
(265 )

كنظام منظم للتطرف والتخويف العنيف إلثارة عدم االستقرار   

 (Thackrah –1987) داخل الديمقراطيات
(266) 

باعتباره استخداًما للعنف أو التهديد  

 (Schneider –1994) بالعنف ضد األشخاص أو األشياء
(267   )

 

 ( الطبيعة السرية:18)

 (Bouthoul -1975)عمل مجموعات صغيرة وسرية للغاية
(268   )

كشكل خاص من أشكال 

 الحرب السرية وغير المعلنة وغير التقليدية التي تشن دون أي قيود أو قواعد إنسانية

(Wilkinson-1976) 
(269)

 استخداًما للعنف السري من قبل جماعة ألغراض سياسية.

(Laqueur -1977) 
(270 )

- Wördemann) استخدام القوة من جانب صغير ومعزول 

1977) 
(271)

من أشكال السرية وغير المعلنة و حرب غير تقليدية ، شنت دون شكل خاص 

 (Wilkinson - 1986) أي قيود أو قواعد إنسانية
(272  )

عمل من المنظمات السياسية 

                                           
(262 ) W.D. Neale, ‘Terror – Oldest Weapon in the Arsenal’, Army, August 1973, p. 11. 
(263 ) Y. Alexander and S.M. Finger (eds), Terrorism: Interdisciplinary Perspectives. New York: John Jay Press, 

1977, pp. ix–xi. 
(264 )  M. Funke, ‘Terrorismus – Ermittlungsversuch zu einer Herausforderung’. In M. Funke (ed.), Terrorismus: 

Untersuchungen zur Strategie und Struktur revolutionäerer Gewaltpolitik. Bonn: Schriftenreihe der 

Bundeszentrale für politische Bildung, 1977, p. 13 (translated by A.S.). 
(265 ) H.C. Greisman, ‘Social Meaning of Terrorism: Reification, Violence and Social Control’. Contemporary 

Crises, no. 1, July 1977, p. 305. 
(266 ) R. Thackrah, ‘Terrorism: A Definitional Problem’. In P. Wilkinson and A.M. Stewart (eds), Contemporary 

Research on Terrorism. Aberdeen: Aberdeen University Press, 1987, p. 38. 
(267 ) Joachim Schneider, Kriminologie der Gewalt. Stuttgart: Hirzel, 1994, p. 175 (translated by A.S.). 
(268 ) G. Bouthoul, ‘Definitions of Terrorism’. In D. Carlton and C. Schaerf (eds), International Terrorism and 

World Security. London: Croom Helm, 1975, pp. 50–59. 
(269 ) P. Wilkinson, Terrorism versus Liberal Democracy: The Problem of Response. London: Institute for the Study 

of Conflict, 1976, pp. 1–3. 
(270 ) W. Laqueur, Terrorism. London: Weidenfeld & Nicolson, 1977, pp. 79, 79n. 
(271 ) F. Wördemann, Terrorismus, Motive, Strategien. Munich: Piper, 1977, p. 24. 
(272 ) Paul Wilkinson, quoted in W. Gutteridge (ed.), The New Terrorism. London: Institute for the Study of Conflict, 

1986. 
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 (Della Porta -  1988) السرية
(273   )

وسيلة ملهمة للقلق من أعمال العنف المتكررة ، 

 - Schmid) فاعلة تابعة للدولة ( فرد سري أو جماعة أو جهات-التي تستخدمها )شبه 

1988) 
(274  )

عنف غير قانوني ، أو تهديد معقول لمثل هذا العنف ، من قبل جماعة غير 

( (Hudson -1989تُنفَّذ عادة في جماعة سلمية أو مدنية  -شرعية ، دون وطنية ، سرية 
 

(275 )
 (Hudson -1989)شكل عنيف من النضال السياسي الذي يوظف من قبل الثوري

(276)
 (Crelinsten –1992) التهديد المشترك واستخدام العنف ، المخطط له في السر

(277)  

 
 (Collin –1997) استغالل لألنظمة المحوسبة

(278 )
عنف يرتكب ضد غير أهداف المقاتلين 

 US Department of State (Title 22 of the US) من قبل الجماعات دون الوطنية

Code, Section 2656 (d)) - 1999) 
(279)

 االستخدام السري المستمر للعنف 

(International Law Dictionary and Directory -2004) 
(280  ) 

 ( التكرار أو حملة عنف:19) 

 (Horowitz-1973) عنف غير مدعوم وغير مصرح به ضد جسد أو أجساد اآلخرين
(281 )

 (Primoratz -2004) األبرياءاالستخدام المتعمد للعنف ، أو التهديد باستخدامه ، ضد 
(282 )

 

 ( الجنائية:20) 

 (Marighela-1971) استخداًما للهجمات بالقنابل
(283  )

شكل من أشكال العنف والعصابات 

 (Fairbairn -1974) الثورية
(284 )

 (US FBI -1976) نوع من أنواع النشاط اإلجرامي

                                           
(273 ) D. Della Porta, in answer to questionnaire, quoted in A.P. Schmid and A.J. Jongman, Political Terrorism. 

Amsterdam: North-Holland, 1988, p. 37. 
(274 ) Alex P. Schmid et al., Political Terrorism, p. 28. 
(275 ) R.A. Hudson, ‘Dealing with International Hostage-Taking: Alternatives to Reactive Counterterrorist 

Assaults’, Terrorism, 12(5), 1989, pp. 321 ff. 
(276 ) R.A. Hudson, ‘Dealing with International Hostage-Taking: Alternatives to Reactive Counterterrorist 

Assaults’, Terrorism, 12(5), 1989, pp. 321 ff. 
(277 ) Ronald D. Crelinsten, ‘Victims’ Perspectives’. In David L. Paletz and Alex P. Schmid (eds), Terrorism and the 

Media: How Researcher, Terrorists, Government, Press, Public and Victims View and Use the Media. London: 

Sage, 1992, p. 212. 
(278 ) B. Collin, Convergence of the Physical and Virtual Worlds. San Jose, CA: Institute for Security and 

Intelligence, 1997, p. 99. 
(279 ) United States Code, Section 2656 (d), quoted in US Department of State, Patterns of Global Terrorism 1999. 

Washington, DC: Deptartment of State, April 2000, p. viii. 
(280 ) http://august1.com/pubs/dict/t.htmh (accessed 17 August 2004). 
(281 ) I.L. Horowitz, ‘Political Terrorism and State Power’, Journal of Political and Military Sociology, 1, 1973, p. 

150. 
(282 ) Igor Primoratz, ‘What Is Terrorism?’ In I. Primoratz (ed.), Terrorism: The Philosophical Issues, p. 24. 
(283 ) Carlos Marighela, For the Liberation of Brazil. Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1971, p. 89. 
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(285 )
بمثابة اغتيال أو قتل أو خطف أو ابتزاز أو إحراق متعمد أو تشويه أو مجموعة  

 (Fearey -1976) متنوعة 
(286)

  طريقة لالنخراط في أنواع معينة من النشاط اإلجرامي  

(US Task Force -1976) 
(287 )

 (Bell -1978) نموذج يظهر للمجنون والمجرمين
(288)

استراتيجية للعنف غير القانوني المحسوب إللهام الرعب في عامة الناس أو شريحة  

 (Bassiouni -1979) مهمة منه من أجل تحقيق نتائج السلطة
(289  )

عمل عنيف أو فعل 

 )  (Nanes – 1984خطير على حياة اإلنسان في انتهاك للقوانين الجنائية ألي دولة 
(290)  

 - US Federal Bureau of Investigation)االستخدام غير المشروع للقوة أو العنف 

1984) 
(291)

 South Asian As sociation for Region) بصفته جريمة سياسية

Cooperation (SAARC)  -  1987) 
(292   )

باعتباره القتل العمد والمنهجي والتشويه 

 (Linn - 1988) والتهديد للضحايا إللهام الخوف
(293 )

– Houghton) جريمة سياسية

1995) 
(294 )

 ) العنف اإلرهابي الديني أوالً وقبل كل شيء هو عمل مقدس للواجب اإللهي

Hoffman –1997) 
(295)

شكل من أشكال اإلرهاب المناهض للدولة والذي يتجلى في أنه 

 (Davidson Smith -1998) متطرف وغير شرعي
(296)

عمل يشكل انتهاكا للقوانين     

                                                                                                           
(284 ) G. Fairbairn, Revolutionary Guerrilla Warfare: The Countryside Version. Harmondsworth, UK: Penguin 

Books, 1974, pp. 348–349. Appendix 2.1: 250-plus Definitions of Terrorism 149 
(285 ) M. Wilson and J. Lynxwiler, Abortion Clinic Violence as Terrorism. Birmingham: University of Alabama at 

Birmingham, 1988, pp. 264–265 
(286 ) Remarks by R.A. Fearey, US Coordinator for Combating Terrorism, 19 February 1976, in J. Wolf, Fear of 

Fear: A Survey of Terrorist Operations and Controls in Open Societies. New York: Plenum Press, 1981, p. 201. 
(287 ) US National Advisory Committee on Criminal Justice, Standards and Goals, Report of the Task Force on 

Disorders and Terrorism. Washington, DC: GPO, 1976, p. 3. 
(288 ) J.B. Bell, A Time of Terror: How Democratic Societies Respond to Revolutionary Violence. New York: Basic 

Books, 1978, pp. 3, 49, 95–96. 
(289 )M.Ch. Bassiouni,‘Prolegomenon to Terror Violence’. Creighton Law Review, 12(13), 1979, p. 752. 
(290 )Allan S. Nanes, Congressional Developments (1984), p. 72. 
(291 ) FBI Analysis of Terrorist Incidents in the United States (1984), p. 87. 
(292 ) UN Office of Legal Affairs, International Instruments related to the Prevention and Suppression of 

International Terrorism. New York: United Nations, 2001, p. 148. 
(293 ) Ruth Linn, ‘Terrorism, Morality and Soldiers’ Motivation to Fight: An Example from the Israeli Experience in 

Lebanon’. Studies in Conflict and Terrorism, 11(2), 1988, p. 139. 
(294 ) Matthew G. Devost, Brian Houghton and Neal Allen Pollard, ‘Information Terrorism: Political Violence in 

the Information Age’. Terrorism and Political Violence, 9(1), Spring 1997, p. 77. 
(295 ) Bruce Hoffman, ‘The Confluence of International and Domestic Trends in Terrorism’. Terrorism and Political 

Violence, 9(2), Summer 1997, p. 4. 
(296 ) G. Davidson Smith, Single Issue Terrorism (1998), Online available at www.fas.org/irp/threat/com74e.htm as 

of 13 February 2004. (Commentary, No. 74). 

http://www.fas.org/irp/threat/com74e.htm
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 Organization of African Unity (OAU) Convention- 1999) الجنائية للدولة

on the Prevention and Combating of Terrorism) 
(297)    

عمل غير قانوني 

 Treaty on Cooperation among - 1999) يعاقب عليه بموجب القانون الجنائي

States Members of the Commonwealth of Independent States in 

Combating Terrorism) 
(298)

 جرائم يرتكبها عمدا فرد أو جماعة ضد بلد واحد أو أكثر

(،(EU Definition of Terrorism- 2001 
(299  )

 Knobler etستخدم عوامل بيولوجيةا

al – 2002) )
 (300)

االستخدام غير المشروع أو التهديد باستخدام القوة أو العنف ضد  

 (NATO Standardization Agency -2003) األفراد
(301  )

إشارة إلى جريمة ضد 

 (Derrida and Borradori 2004) حياة اإلنسان وانتهاك للقوانين
(302)

االستخدام غير  

 (Addicott -2009) المشروع للعنف الموجه ضد المدنيين إلثارة الخوف
(303)

 

 :الثالث ( االطراف 21) 

 German Federal Republic, ministry)كفاح دائم أجري من أجل األهداف السياسية 

of the interior - 1984) 
(304 )

 إستخدام أساليب إرهابية لحكم أو مقاومة الحكومة

(Ahmad 1986) 
(305)

  Kaufman – 1986)،.القتل العشوائي لألشخاص األبرياء )  
(306)

استراتيجية منهجية ومستمرة للعنف تمارسها دولة أو جماعة سياسية ضد دولة أو  

                                           
(297 ) UN Office of Legal Affairs, International Instruments related to the Prevention and Suppression of 

International Terrorism. New York: United Nations, 2001, p. 212. 
(298 ) Quoted in UN Office of Legal Affairs, International Instruments Related to the Prevention and Suppression of 

International Terrorism, pp. 174–175. 
(299 ) Quoted in Jeffrey Benner, ‘Who EU Calling a Terrorist?’ Wired News, at www.wired.com/news/ 

print/0,1294,48807,00.html. 
(300 ) Global Health. Washington, DC: National Academy Press, 2002. Based on a Workshop of the Forum on 

Emerging Infections, ISBN 0-309-08253-6, S. 276. Online, available at: books.nap.edu/books/0309082536/ 

html/index.html (accessed 11 March 2004). 
(301 ) NATO Standardization Agency, NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French). AAP-6 

(2004). Brussels: NATO, 2004 (Allied Administrative Publications). 
(302 ) Jacques Derrida and Jürgen Habermas, Le ‘concept’ du 11 septembre: dialogues à New York (octobre–

décembre 2001. Paris: Éditions Galilée, 2004, pp. 155–156 (translated by A.S.). 
(303 ) Jeffrey F. Addicott, Terrorism Law: Materials, Cases, Comments, 5th edn. Tucson, AZ: Lawyers & Judges 

Publishing Company, 2009, p. 4. 
(304 ) German Federal Republic, Ministry of the Interior. Verfassungsschutzbericht 1984. Bonn: Bundesministerium 

des Inneren, 1985, p. 17n (translated by A.S.). 
(305 ) Eqbal Ahmad, ‘Comprehending Terror’. Middle East Report, May–June 1986, p. 3. 
(306 ) Irving R. Kaufman, ‘Cold-Blooded Killers, Not Freedom Fighters’, New York Times, 22 August 1986, p. A23. 

http://www.wired.com/news/
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 (Ezeldin - 1987) جماعة سياسية أخرى
(307  )

 Murphy) تشمل أعمال اإلرهاب الدولي 

–1989) 
(308)

محاولة لتحقيق تغيير سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو ديني من خالل    

 (Taylor Wilkins - 1992) د بالعنفاالستخدام الفعلي أو التهدي
(309)

وسيلة غير مكلفة  

 (Chalk –1998) من الحرب التي يمكن أن تحقق نتائج فعالة نسبيا
(310)

     

وبعد العرض السابق يتضح جليا عدم االتفاق على تعريف موحد لالرهاب يمكن االستناد الية 

اال من خالل اختزال تلك التعريفات والبحث  فى تعريف جماعة االخوان بمصر باالرهابية

 0فى مدى االتفاق االكاديمى وفق ما جاء بسياق التراث النظرى السابق 

 ثالثا :  أهداف الدراسة . 

تحديد عناصر االتفاق االكاديمى لتعريفات االرهاب الحاكمة لتعريف جماعة االخوان 

  0باالرهابية 

 رابعا : فروض الدراسة . 

 0اكاديمى بين تعريفات االرهاب لتعريف جماعة االخوان باالرهابية حكما  يوجد اتفاق

 وتتحدد متغيرات االتفاق االكاديمى فى : 

 الصفة المزدوجة لمصطلح "اإلرهاب" 1 .1

 السياق الثالثى لالرهاب   .2

 مرتكب الجريمة كمصدر أو عميل للعنف .3

 السياسية .4

 الفعل العنيف .5

 االتصاالت القائمة على التهديد .6

 التمييز بين الضحايا المدنيين المباشرين والجمهور المستهدف النهائي .7

 اإلرهاب / الخوف / الرهبة .8

 النية .9

 الحملة .10

 

                                           
(307 ) Ahmed Galal Ezeldin, Terrorism and Political Violence: An Egyptian Perspective. Chicago: University of 

Illinois, 1987, pp. 39–40. 
(308 ) John F. Murphy, before the International Law Association; quoted in J.F. Murphy, State Support of 

International Terrorism. Legal, Political, and Economic Dimensions. Boulder, CO: Westview Press, 1989, pp. 19–

20. 
(309 ) Burleigh Taylor Wilkins, Terrorism and Collective Responsibility. London: Routledge,1992, p. 6. Appendix 

2.1: 250-plus Definitions of Terrorism 153 
(310 ) Peter Chalk, ‘Political Terrorism in South-East Asia’. Terrorism and Political Violence, 10(2), Summer 1998, 

p. 97. 
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 خامسا : االجراءت المنهجية للدراسة الميدانية

 المفاهيم االجرائية للدراسة   .1

متغيرات  يتحدد المفهوم االجرائى للدراسة فى متغيرات االتفاق االكاديمى السابق ورودها فى

  0فرض الدراسة 

 نوع الدراسة ومنهجها :   .2

تعد هذه الدراسة من الدراسات التى تتبع المنهج الكمى الكيفى المزدوج التي تهتم بوصف 

الواقع الفعلي لمعطيات الدراسة وتحليل متغيراتها المرتبطة باالتفاق االكاديمى على تعريفات 

رهابية  وتستخدم الدراسة منهج المسح االرهاب الحاكمة لتعريف جماعة االخوان باال

   0االجتماعى الشامل

 ثالثا : أدوات الدراسة : 

تتحدد اداة الدراسة فى دليــل تحليل مضمون البيانات المنشورة على موقع جماعة االخوان 

  0 2020الى مارس  2011خالل الفترات الزمنية المحددة من يناير 

لوصف المنظم للمادة المراد تحليلها سواء كانت ويفيد تحليل المضمون في التصنيف وا

بيانات رسمية منشورة ، سجالت ، دوريات ، وثائق ، برامج ، قوانيين ولوائح وتشريعات 

 ومحاضراجتماعات وذلك لمحاولة استنتاج واستخالص الحقائق منها . 

فترة  ( توزيع البيانات المنشورة على موقع جماعة االخوان الرسمى فى ال1جدول رقم )

(2011-2020)
 (311)
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بيان 

 رسمى 

54 58 66 51 19 24 31 41 35 3 382 

وقد تم استخدام دليل تحليل المضمون وذلك بإجراء مسح شامل للبيانات المنشورة على موقع 

 (2020-2011الفترة  ) جماعة االخوان الرسمى فى

وهى فترات زمنية متباينة تعبر عن التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التى تعكس 

واقع المجتمع المصرى ويتضمن دليل تحليل المضمون فئات ووحدات التحليل او المضمون 

 كما يلى :

 -مجتمع البحث : - أ

                                           
من واقع الموقع الرسمى لالخوان (  311) https://www.ikhwanonline.com/     

https://www.ikhwanonline.com/
https://www.ikhwanonline.com/
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تخضع للتحليل ، ويتحدد مجتمع البحث لهذه الدراسة  وهو المادة الخاصة بالدراسة التى

بإجراء مسح شامل للبيانات المنشورة على موقع جماعة االخوان الرسمى فى الفترة  

(2011-2020 ) 

 -وحدة التحليل : - ب

االتفاق وتم تحديدها فى دليل تحليل المضمون وقد شملت المتغيرات المعبرة عن 

  0خوان بمصر باالرهابية االكاديمى الحاكم لتعريف جماعة اال

 صدق األداة :

يعتبرر الصردق البنرائى احرد مقرايس الصردق الررذى يقريس مردى تحقرق االهرداف الترى تريررد االداة 

الوصررول اليهررا ويبررين مرردى ارتبرراط كررل مجررال مررن مجرراالت الدراسررة بالدرجررة الكليررة لفترررات 

كرراديمى محصررورة بررين تحليررل المحترروى وقررد جرراءت معررامالت االرتبرراط بررين ابعرراد االتفرراق اال

( وهى قيم مرتفعة وعليه فإنره يمكرن القرول برأن جميرع مجراالت تحليرل  0و 945،  0و 900)

  0المحتوى صادقة لما وضعت لقياسه 

 ثبات االداة : 

حيررررث اعتمررررد الباحثرررران فرررري حسرررراب ثبررررات دليررررل تحليررررل المضررررمون علررررى معامررررل ثبررررات  

( للبيانررات 382ل مضررمون عرردد  ). حيررث قررام الباحررث بتحليررHolstiy (1 ) (1)هولسررتي

(، وقررد اسررتعان 2020-2011المنشررورة علررى موقررع جماعررة االخرروان الرسررمى فررى الفترررة  )

الباحث بزميل آخر 
(2)

، حيث قام بتحليل مضمون نفس عينرة الثبرات دون علمره بالنترائج التري .

 توصل إليها الباحثان ، ثم قاما بتطبيق معادلة )هولستي( لحساب الثبات 

 

 معامل الثبات =  

 

 حيث ت عدد الحاالت التي اتفق عليها الباحثان 

 = عدد حاالت الباحث األول.  1ن

 = عدد حاالت الباحث الثاني. 2ن

ومررن ثررم يتضررح لنررا أن دليررل تحليررل المضررمون يتسررم بدرجررة مررن الصرردق والثبررات يعتمررد علرري 

نهائية نتائجها وأصبح دليل تحليل المضمون في صورته ال
(3)

. 

 المجال الزمني :  -جـ 

                                           
(1) Ole Holstiy : Content Analysis' for Social Sciences and Humanities , May , Addition . Wesley , 1973  

( ، مجلة كلية  1990 – 1980نقال عن طلعت مصطفى السروجي : مشكالت وقضايا خدمات الرعاية اإلجتماعية الموجهة لبريد األهرام فى الفترة  )
 (. 371ص:)1999ير األداب جامعة حلوان، العدد الخامس ، ينا

   0( االستاذ الدكتور / حسن مصطفى حسن استاذ السياسة االجتماعية بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان 3)

 (. 1( انظر المالحق ، ملحق رقم )3)

 ت 2
 2+ ن 1ن
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وهي الفترة الزمنية التي اسرتغرقتها الدراسرة الميدانيرة فري جمرع البيانرات ، حيرث بردأت تلرك    

  1/3/2020حتي  1/2011/ 1الفترة من 

 رابعا : المنهج اإلحصائي المستخدم : 

(حزمررة البرررامج االحصررائية للعلرروم اإلجتماعيررة  Spssتررم اسررتخدام البرنررامج االحصررائي )    

 وذلك للحصول على : 

 اإلحصاءات الوصفية وتشمل المتوسطات واالنحرافات المعيارية   -1

 استخدام التكرارات والنسب المئوية. -2

 استخدام اإلحصاءات الخاصة باالرتباطات ) كأ (. .  -3

كروبنراخ  –امرل ألفرا اإلحصاءات الخاصة بحسراب معرامالت الثبرات وتشرمل اسرتخدام مع -4

 لالتساق الداخلي بين عبارات كل متغير من متغيرات االستبيان على حدى. 

 خامسا : الصعوبات التي واجهت الدراسة :

حذر موقع االخوان بمصر مما دفع الباحثان للجوء الى بعض الرزمالء خرارج مصرر  .1

 ماعررة االخرروان وتنشرررها علررىبغرررض الحصررول علررى البيانررات التررى تصرردرها ج

   0موقعها

 سادسا : نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

  0فئة المضمون 

(  كا 2جدول رقم ) 
2
 "الفارقة للصفة المزدوجة لمصطلح "اإلرهاب 

 

 

 

 

 م

 

 كميا                                     

 كيفيا

المجموع الكلى 

 للسنوات

 382ن= 
قيمة )كا

2
) 

 ودالالتها

 % ك

 3* .140 48.1 184 أيديولوجية 1

 2* .4955 78.8 301 الضحايا الرئيسون للعنف 2

 0* .10354 87.1 333 شكل خاص من العنف 3

 7* .3507 75.1 287 توليد السلطة في الصراع السياسي 4

 3* .10586 91.9 351 ممارسة ، تكتيك أو طريقة 5

 2* .8886 95.8 366 التأثير والتالعب بالعملية السياسية 6

 4* .11533 79.7 304 التخطيط العمدى 7

 ،  005، ا، >001**<  ، ،001*  < ا، = 

 

تبين من الجدول السابق ان الصفة المزدوجة لمصطلح "اإلرهاب خالل فترة التحليل  

واالكثر شيوعا واستخداما من جماعة االخوان فى بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص 
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)التأثير والتالعب بالعملية السياسية(  حيث تحتل النسبة االكبر يليها )ممارسة ، تكتيك بها هى

 أو طريقة ( بينما االقل استخداما هى ) االيديولوجيا (

الفارقة للصفة المزدوجة لمصطلح "اإلرهاب التى  2وبإيجاد الفروق وداللتها بإستخدام كا

ية على موقع الويب الخاص بها خالل فترة تستخدمها جماعة االخوان فى بياناتها الرسم

التحليل نجد ان     )التخطيط العمدى ( فى المرتبة االولى حيث قيمة كا
2

 (4.11533 )

( وقد يرجع ذلك الى قدرة الجماعة على استخدام التخطيط وادراكها 0,001وداللة معنوية )

   0لحجم مشكلتها واصرارهاعلى التخفى 

يفات االرهاب بعنصر اآلثار )النفسية( وردود الفعل )المتوقعة( والتى رويتفق ذلك وتع

( Price -1977)   اخصها تعريف 
(312) 

(  كا 3جدول رقم ) 
2

 "  الفارقة للسياق الثالثى لالرهاب 

 

 

 

 

 م

             

 كميا                                      

  

 كيفيا  

المجموع الكلى 

 للسنوات

 382ن= 
قيمة )كا

2
) 

 ودالالتها

 % ك

 4* .11794 26.4 101 شكل من أشكال الحكم بالخوف 1

 8* .11734 94.5 361 استمرار االحتجاج والدعاية بوسائل أخرى 2

 1.370 80.9 309 شكل من أشكال الحرب غير النظامية 3

 ،  005، ا، >001**<  ، ،001*  < ا، = 

تبين من الجدول السابق ان السياق الثالثى لالرهاب خالل فترة التحليل  واالكثر 

شيوعا واستخداما من جماعة االخوان فى بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص بها 

هى)استمرار االحتجاج والدعاية بوسائل أخرى (  حيث تحتل النسبة االكبر يليها )شكل من 

 ية( بينما االقل استخداما هى )شكل من أشكال الحكم بالخوف (أشكال الحرب غير النظام

الفارقة للسياق الثالثى لالرهاب التى تستخدمها  2وبإيجاد الفروق وداللتها بإستخدام كا

جماعة االخوان فى بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص بها خالل فترة التحليل نجد ان  

لمرتبة االولى حيث قيمة كا)شكل من أشكال الحكم بالخوف( فى ا
2

( وداللة 4.11794) 

( وقد يرجع ذلك الى الرغبة الدفينة لدى الجماعة على خلق مشاعر الخوف 0,001معنوية )

لدى الجمهور الحداث اضطرابات سياسية بالمقام االول وكذا ما قد ينتج من تعطيل االستثمار 

  0االقتصادى وخاصة االجنبى منه 

                                           
(1) Price; op cit., 1977 
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يفات االرهاب بعنصر الخوف ، تأكد الرعب والتى اخصها تعريف  رويتفق ذلك وتع

(Neumann -2009 )
(313)

 ) (Davenport, V. E: 2005  كما يتفق مع دراسة  
(314)

 

(  كا 4جدول رقم ) 
2

 " الفارقة لمرتكب الجريمة كمصدر أو عميل للعنف 

 

 

 

 

 م

             

 كميا             

    

 كيفيا 

المجموع الكلى 

 للسنوات

 382ن= 
قيمة )كا

2
) 

 ودالالتها

 % ك

 1.003 23.3 89 يشارك وكيل بشرى إلنتاج اإلرهاب 1

2 
عامل بشري إلنتاج اإلرهاب الذي 

 يمكن أن ينتج اإلرهاب
82 

41.5 1.001 

 419* .4960 72.8 278 تشمل عمالء سريين 3

 143* .753 14.7 56 الحركات العقائدية المعرضة للعنف 4

5 
نسب القدرة على االنخراط في 

 اإلرهاب
363 

95 
2492. *552 

 419* .4960 22.5 86 تشمل شخصيات من الجريمة المنظمة 6

 143* .753 80.9 309 الوكيل يتصرف عادة من تحت األرض 7

 452* .2412 90 344 تحت حجاب السرية 8

 ،  005، ا، >001**<  ، ،001*  < ا، = 

تبين من الجدول السابق ان مرتكب الجريمة كمصدر أو عميل للعنف خالل فترة 

التحليل  واالكثر شيوعا واستخداما من جماعة االخوان فى بياناتها الرسمية على موقع الويب 

الخاص بها هى)نسب القدرة على االنخراط في اإلرهاب(  حيث تحتل النسبة االكبر يليها 

 USاالقل استخداما هى )الحركات العقائدية المعرضة للعنف( ) )تحت حجاب السرية( بينما

FBI -1976) 

الفارقة لمرتكب الجريمة كمصدر أو عميل للعنف  2وبإيجاد الفروق وداللتها بإستخدام كا

التى تستخدمها جماعة االخوان فى بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص بها خالل فترة 

يات من الجريمة المنظمة( فى المرتبة االولى حيث قيمة كاالتحليل نجد ان  )تشمل شخص
2
 

( وقد يرجع ذلك الى دوام استعانه جماعة االخوان 0,001( وداللة معنوية )419.4960)

 0بالمنظمات والشخصيات غير الوطنية للترويج لقضيتهم بمسلك غير مشروع 

                                           
(1) Neumann; op cit., 2009 
(1) Davenport; op cit., 2005 
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(US FBI -1976يف  )يفات االرهاب بعنصر الجنائية والتى اخصها تعررويتفق ذلك وتع 
 

(315) 
   

(  كا 5جدول رقم ) 
2

 " الفارقة للسياسية 

 

 

 

 

 م

             

 كميا 

 كيفيا

المجموع الكلى 

 للسنوات

 382ن= 
قيمة )كا

2
) 

 ودالالتها

 % ك

 419* .4961 79 302 ليس مجرد عنف إجرامي أو ذهاني 1

2 
أشار إلى االهتمامات المشتركة  

 للمواطنين
377 

98.7 
801. *111 

 591* .11766 96 367 شكل من أشكال العنف دون معنوي 3

 048* .1886 99.2 379 التأثير على سياسة حكومة الدولة 4

 4901.282 73.6 281 مثل االحتجاجات العنيفة 5

 000* .11930 99.7 381 االحتجاج 6

 411* .11794 28.5 109 اقتحام المباني الحكومية 7

 838* .11734 80.9 309 عنف سياسي 8

 501* .10650 53.7 205 العمل الجماعي العنيف  9

 603* .3018 72.8 278 الحرب األهلية 10

 949* .5861 69.1 264 عنف سياسي جماعي 11

 530* .6817 29.6 113 حرب داخلية 12

 ،  005، ا، >001**<  ، ،001*  < ا، = 

تبين من الجدول السابق ان السياسية خالل فترة التحليل  واالكثر شيوعا واستخداما من 

جماعة االخوان فى بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص بها هى)االحتجاج(  حيث 

تحتل النسبة االكبر يليها )أشار إلى االهتمامات المشتركة للمواطنين( بينما االقل استخداما 

   ية (هى )حرب داخل

الفارقة للسياسية التى تستخدمها جماعة االخوان فى  2وبإيجاد الفروق وداللتها بإستخدام كا

بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص بها خالل فترة التحليل نجد ان  )اقتحام المباني 

الحكومية( فى المرتبة االولى حيث قيمة كا
2

( وقد 0,001( وداللة معنوية )11794 .411) 

                                           
(1) US FBI; op cit., 1079 
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يرجع ذلك الى استهداف جماعة االخوان لكافة المكتسبات الوطنية اضافة الى التحريض 

  0الدائم على العصيان  

الهدف والتى اخصها تعريف   –يفات االرهاب بعنصر تمايز الضحية رويتفق ذلك وتع

(Wilkins- 1983 )
(316)

   

(  كا 6جدول رقم ) 
2
 " الفارقة للفعل العنيف 

 

 

 

 

 م

 كميا                       

 

 

 

 كيفيا        

المجموع الكلى 

 للسنوات

 382ن= 
قيمة )كا

2
) 

 ودالالتها

 % ك

 624* .891 18.6 71 استخدام العنف دون قيود أخالقية 1

2 
تطبيق غير قانوني أو غير مشروع 

 للقوة القصوى
241 

63.1 
778. *474 

 265* .506 22.5 86 الموت أو إصابة خطيرة 3

 034* .256 8.1 31 قصف 4

 3* .10586 25.7 98 هجوم مسلح 5

 2* .8886 23.8 91 مذبحة 6

 4* .11533 10.7 41 أخذ الرهائن للمساومة القسرية 7

  627*  .1774 55.5 212 جرائم جنائية خارج سياق الحرب 8

9 
المدنيين غير المقاتلين المستهدفين 

 عمدا
286 

74.9 
4150.615 

 419* .4960 82.2 314 عنف انتقائي 10

 143* .753 85.9 328 العنف العشوائي 11

 ،  005، ا، >001**<  ، ،001*  < ا، = 

تبين من الجدول السابق ان الفعل العنيف خالل فترة التحليل  واالكثر شيوعا واستخداما من 

)العنف العشوائي(  جماعة االخوان فى بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص بها هى

حيث تحتل النسبة االكبر يليها )عنف انتقائي( بينما االقل استخداما هى )استخدام العنف دون 

 قيود أخالقية(

الفارقة للفعل العنيف التى تستخدمها جماعة االخوان  2وبإيجاد الفروق وداللتها بإستخدام كا

بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص بها خالل فترة التحليل نجد ان  )أخذ الرهائن  فى

                                           
(1) Wilkins; op cit., 1983 
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للمساومة القسرية( فى المرتبة االولى حيث قيمة كا
2

( 0,001( وداللة معنوية )11533 .4) 

وقد يرجع ذلك الى تعدد وتفشى هذا المسلك لدى جماعة االخوان ولعل احداث رابعة العدوية 

  0اصدق دليل على ذلك   

والتى اخصها تعريف    يفات االرهاب بعنصر اإلكراه واالبتزاز والتحريضرويتفق ذلك وتع

(Annan -2005 )
(317)

   

(  كا 7جدول رقم ) 
2
 " لالتصاالت القائمة على التهديد الفارقة 

 

 

 

 

 م

 كميا              

 

 كيفيا  

المجموع الكلى 

 للسنوات

 382ن= 
قيمة )كا

2
) 

 ودالالتها

 % ك

 552* .2492 66.2 253 خلق مناخ من الخوف 1

 781* .10190 3.1 12 الخوف من التكرار 2

 005* .280 11.8 45 يمكن أن يضرب أي شخص 3

 166* .6134 5.5 21 المرحلة المزدوجةحوادث  4

 3* .140 29.3 112 نشر قوائم الموت 5

 2* .4955 61.5 235 جريمة منظمة 6

 0* .10354 64.7 247 يزعم ضد 7

 7* .3507 72.2 276 شكل من أشكال االبتزاز 8

 3* .10586 52.6 201 استخدام التعليق الشرطي 9

 ،  005، ا، >001**<  ، ،001*  < ا، = 

تبين من الجدول السابق ان االتصاالت القائمة على التهديد خالل فترة التحليل  واالكثر 

شيوعا واستخداما من جماعة االخوان فى بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص بها 

هى)شكل من أشكال االبتزاز(  حيث تحتل النسبة االكبر يليها )خلق مناخ من الخوف( بينما 

  0ستخداما هى )الخوف من التكرار(االقل ا

الفارقة لالتصاالت القائمة على التهديد التى تستخدمها  2وبإيجاد الفروق وداللتها بإستخدام كا

جماعة االخوان فى بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص بها خالل فترة التحليل نجد ان  

ة كا)استخدام التعليق الشرطي( فى المرتبة االولى حيث قيم
2

( وداللة معنوية 10586 .3) 

( وقد يرجع ذلك الى استخدام هذا المسلك لدى جماعة االخوان بحسبان التأثير على 0,001)

  0الجمهور لمعاداة االجهزة االمنية    

                                           
(1) Annan; op cit., 2005 
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يفات االرهاب بعنصر المجموعة والحركة والتنظيم كجاني والتى اخصها رويتفق ذلك وتع

( Alexander and Sinai - 1989تعريف   )
(318)

   

(  كا 8جدول رقم ) 
2

الفارقة للتمييز بين الضحايا المدنيين المباشرين والجمهور المستهدف  

 " النهائي

 

 

 

 

 م

 كميا 

 

 

 كيفيا 

المجموع الكلى 

 للسنوات

 382ن= 
قيمة )كا

2
) 

 ودالالتها

 % ك

 2* .8886 98.9 378 البريء 1

 5* .11533 80.9 309 المدنيين غير المضارين 2

 4* .11794 80.6 308 المدنيين العزل 3

 8* .11734 97.1 371 المدنيين بشكل عام 4

 111* .801 97.9 374 األعزل بشكل عام 5

6 
الذين هم محايدون أو ليسوا طرفًا في 

 النزاع
365 

95.5 
11766. *591 

7 
ضحايا تم اختيارهم عشوائيا 

 )عشوائي(
315 

82.5 
11886. *048 

 282** .4901 80.4 307 عسكرية أهداف غير 8

 000* .11930 10.9 42 غير المقاتلين حقيقية 9

 411* .11794 82.2 314 غير المدنيين غير المقاتلين 10

11 
الشرطة غير المسلحة ليست في 

 الخدمة
52 

13.6 
11734. *838 

 ،  005، ا، >001**<  ، ،001*  < ا، = 

تبين من الجدول السابق ان التمييز بين الضحايا المدنيين المباشرين والجمهور المستهدف 

النهائي خالل فترة التحليل  واالكثر شيوعا واستخداما من جماعة االخوان فى بياناتها 

الرسمية على موقع الويب الخاص بها هى)البريء(  حيث تحتل النسبة االكبر يليها )األعزل 

  0نما االقل استخداما هى )غير المقاتلين حقيقية(بشكل عام( بي

                                           
(1) Alexander and Sinai; op cit., 1989 
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الفارقة للتمييز بين الضحايا المدنيين المباشرين  2وبإيجاد الفروق وداللتها بإستخدام كا

بياناتها الرسمية على موقع  والجمهور المستهدف النهائي التى تستخدمها جماعة االخوان فى

الويب الخاص بها خالل فترة التحليل نجد ان  )ضحايا تم اختيارهم عشوائيا( فى المرتبة 

االولى حيث قيمة كا
2

( وقد يرجع ذلك الى للمحاولة 0,001( وداللة معنوية )11886 .48) 

فضح امرهم  الحثيثة من جماعة االخوان من اكتساب اكبرعدد من المؤيدين لصفوفهم بعدما

  0وسط العامة  

يفات االرهاب بعنصر المدنيون ، غير المقاتلين ، المحايدين ، الغرباء رويتفق ذلك وتع

( Coady -2001كضحايا والتى اخصها تعريف    )
(319)

   

(  كا 9جدول رقم ) 
2
 " الفارقة لإلرهاب / الخوف / الرهبة 

 

 

 

 

 م

 كميا             

 

 

 كيفيا 

المجموع الكلى 

 للسنوات

 382ن= 
قيمة )كا

2
) 

 ودالالتها

 % ك

 342* .11349 94.8 362 فعل متعمد للعنف 1

 373* .11679 97.6 373 إنتاج تأثير نفسي 2

 756** .9773 62.7 354 عنصر المفاجأة 3

 263* .11822 85.6 327 صدمة –استغالل قسري  4

 981* .11220 98.7 377 مناخ الرعب 5

 092* .11620 83.2 318 اكره الضحية 6

 ،  005، ا، >001**<  ، ،001*  < ا، = 

تبين من الجدول السابق ان اإلرهاب / الخوف / الرهبة خالل فترة التحليل  واالكثر شيوعا 

واستخداما من جماعة االخوان فى بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص بها هى)مناخ 

يها )إنتاج تأثير نفسي( بينما االقل استخداما هى الرعب(  حيث تحتل النسبة االكبر يل

  0صدمة( –)استغالل قسري 

الفارقة لإلرهاب / الخوف / الرهبة التى تستخدمها  2وبإيجاد الفروق وداللتها بإستخدام كا

جماعة االخوان فى بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص بها خالل فترة التحليل نجد ان  

صدمة( فى المرتبة االولى حيث قيمة كا -)استغالل قسري 
2

( وداللة 11822 .263) 

( وقد يرجع ذلك الى للمحاولة الحثيثة من جماعة االخوان الستغالل كافة 0,001معنوية )

                                           
(1) Coady; op cit., 2001 
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الفرص المتاحه لهم والتى اهمها استخدام استراتجية التعبئة العامة ضد الحكومة واستغالل 

يق الرضاء عن جماعتهم بالقسر النفسى والمعنوى كافة الظروف واالحوال االقتصادية لتحق

  0وكذا التعبئة العامة لنبذ وكراهية الحكومة 

يفات االرهاب بعنصر التكرار أو حملة عنف والتى اخصها تعريف     رويتفق ذلك وتع

(Primoratz -2004 )
(320)

   

(  كا 10جدول رقم ) 
2

 " الفارقة للنية 

 

 

 

 

 م

             

 كميا 

 كيفيا

المجموع الكلى 

 للسنوات

 382ن= 
قيمة )كا

2
) 

 ودالالتها

 % ك

 342* .11349 98.2 375 البحث عن االهتمام 1

 373* .11679 99.7 381 شهره اعالميه 2

 756** .9773 100 382 زعزعة االستقرار 3

 263* .11822 94.5 361 حشد المؤيدين 4

 981* .1120 95.3 364 االستقطاب في المجتمع 5

 092* .11620 89.5 342 فرض الطاعة 6

 342* .11349 97.4 372 تدمير الجمهور 7

 373* .11679 صفر صفر الثقة في الحكومة 8

 128* .7241 82.2 314 اإلعالن عن أهداف المنظمة اإلرهابية 9

 090* .1724 100 382 نشر بيان 10

 ،  005، ا، >001**<  ، ،001*  < ا، = 

تبين من الجدول السابق ان النية خالل فترة التحليل  واالكثر شيوعا واستخداما من جماعة 

االخوان فى بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص بها هى)نشر بيان ، زعزعة 

االستقرار(  حيث تحتل النسبة االكبر يليها )شهره اعالميه( بينما االقل استخداما هى )الثقة 

  0في الحكومة(

الفارقة للنية التى تستخدمها جماعة االخوان فى  2وبإيجاد الفروق وداللتها بإستخدام كا

بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص بها خالل فترة التحليل نجد ان  )شهره اعالميه( 

فى المرتبة االولى حيث قيمة كا
2

( وقد يرجع ذلك 0,001( وداللة معنوية )11679 .373) 

                                           
(1) Primoratz; op cit., 2004 
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ة الحثيثة من جماعة االخوان الستغالل كافة الفرص المتاحه لهم والتى اهمها الى للمحاول

استخدام استراتجية االعالم الموجه والذى تدعمه دول اجنبية مثل القنوات الناطقة بإسمهم فى 

  0تركيا وقطر وغيرها  

- Grossوالتى اخصها تعريف ) يفات االرهاب بعنصر جانب الدعايةرويتفق ذلك وتع

1972) 
(321)

   

(  كا 11جدول رقم ) 
2

 " الفارقة للحملة  

 

 

 

 

 م

 

 كميا

 

 كيفيا 

المجموع الكلى 

 للسنوات

 382ن= 
قيمة )كا

2
) 

 ودالالتها

 % ك

 846* .4903 37.2 142 إعالن وقف إطالق النار المشروط 1

2 
تنطوي على هجمات متعددة في وقت 

 واحد
239 

62.6 
10650. *501 

3 
ثنائية أو متعددة أعمال إرهابية 

 المراحل
196 

51.3 
3018. *603 

 949* .5861 91.9 351 هجمات أحادية الطور 4

 530* .6817 97.4 372 منظمة جبهة سياسية 5

 624* .891 32.2 123 استخدم اإلرهاب كأسلوب قائم بذاته 6

 474* .778 34.6 132 حرب البرق 7

 ،  005، ا، >001**<  ، ،001*  < ا، = 

تبين من الجدول السابق ان الحملة خالل فترة التحليل  واالكثر شيوعا واستخداما من جماعة 

االخوان فى بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص بها هى)منظمة جبهة سياسية(  حيث 

تحتل النسبة االكبر يليها )هجمات أحادية الطور( بينما االقل استخداما هى )استخدم اإلرهاب 

  0قائم بذاته( كأسلوب

الفارقة للحملة التى تستخدمها جماعة االخوان فى  2وبإيجاد الفروق وداللتها بإستخدام كا

بياناتها الرسمية على موقع الويب الخاص بها خالل فترة التحليل نجد ان  )تنطوي على 

هجمات متعددة في وقت واحد( فى المرتبة االولى حيث قيمة كا
2

( وداللة 10650 .501) 

( وقد يرجع ذلك الى محاولة جماعة االخوان الستغالل استراتجيات متعددة 0,001معنوية )

                                           
(1) Gross; op cit., 1972 
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وعدم االعتماد على اسلوب واحد للهجوم لتحقيق التخفى من جانب وزيادة االستعطاف من 

  0الجمهور من جانب اخر وحشد اكبر عدد من المؤيدين   

– Chalk)اف الثالث والتى اخصها تعريفيفات االرهاب بعنصر االطررويتفق ذلك وتع

1998) 
(322)

   

 سابعا : النتائج العامة للدراسة الميدانية  

 أوالً : نتائج الدراسة الميدانية. 

 لما كان فرض الدراسة هو  : 

 0يوجد اتفاق اكاديمى بين تعريفات االرهاب لتعريف جماعة االخوان باالرهابية حكما 

 اديمى فى : وتتحدد متغيرات االتفاق االك

 الصفة المزدوجة لمصطلح "اإلرهاب" .11

 السياق الثالثى لالرهاب   .12

 مرتكب الجريمة كمصدر أو عميل للعنف .13

 السياسية .14

 الفعل العنيف .15

 االتصاالت القائمة على التهديد .16

 التمييز بين الضحايا المدنيين المباشرين والجمهور المستهدف النهائي .17

 اإلرهاب / الخوف / الرهبة .18

 النية .19

 الحملة .20

فتوصلت الدراسة كميا الى ثبوت صحة فرض الدراسة فى كافة متغيراته من خالل تحليل 

المحتوى للبيانات الرسمية لجماعة االخوان المسلمين المنشورة على موقعهم االلكترونى 

   0الناطق الرسمى بسياساتهم والقناة الرسمية المخاطبة للعامة  

 نية. ثانياً: استنتاجات الدراسة الميدا

لما كان اإلرهاب مفهوم متنازع عليه. في حين أن هناك العديد من التعاريف الوطنية 

واإلقليمية ، ال يوجد تعريف قانوني عالمي وافقت عليه الجمعية العامة لألمم المتحدة. في 

غياب تعريف قانوني ، جرت محاوالت منذ الثمانينيات للتوصل إلى اتفاق على تعريف يكون 

  0ق أالكاديمي له االتفا

وبعد ما توصلت اليه الدراسة الميدانية التى تضمنت عناصر االتفاق االكاديمى لتعريف 

  0االرهاب فتستنتج  الدراسة ان جماعة االخوان تعرف على انها ارهابية حكما 

                                           
(1) Chalk; op cit., 1998 
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وان كافة المهنيين والباحثين واالكادمين يجب ان يضعوا فى اعتبارهم حكما استخدام 

  .ية عند تعريف جماعة االخوانمصطلح االرهاب

 


