
9/9/2021       
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 1

 

 

 

 1اإلرهاب 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 ةوليم العوطترجمة: 
 
 
 
 

نص   ؛ما يتعلق بهوالمسائل األخالقية في   ائل المفاهيمية حول اإلرهابالمس  عنفلسفي شامل  مدخل  

(. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة  موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور على )، وإيغور برموراتز  مترجم لد

للمقالة، حيث أنه    النسخة الدارجة ، والتي قد تختلف قليالا عن  هذا الرابطفي الموسوعة على    المؤرشفة

ا، نخّص قد يطرأ على األخي رة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الترجمة. وختاما

للترجمة   واعتمادهم  تعاونهم،  على  زالتا،  إدوارد  د.  رأسهم  وعلى  ستانفورد،  موسوعة  محرري  بالشكر 

 والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 
1 Primoratz, Igor, "Terrorism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 Edition), 
Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/terrorism/>. 

https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/terrorism/
https://plato.stanford.edu/entries/terrorism/
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هجمات   مل    2001سبتمرب    11قبل  املتحّدة،  الوالايت  اإل  يُ َثريف  النقاش    رهابموضوع  يف  كثريًا 
اق ابللّ الفلسفّي.  الفلسفية  األعمال  االتصرت  وجمموعةٍ غة  املؤّلفات  من  عدٍد  على  من    نكليزية  يتيمة 

املتعّلقة ابإل الفلسفية، كانت  رهاباملقاالت عاجلت حصًرا، أو بشكٍل رئيسّي، املسائل  . يف اجملّّلت 
تان مدخّلً عن  يأو متباعدة، كما مل تتضّمن املوسوعتان الفلسفيتان الرئيس  املوضوع قليلةً   عن املقاالت  

األعمال الفلسفّي، وأمسى    على جدول  رهابسبتمرب وما تّلها اإل  11وضعت هجمات    .رهاباإل
 أعداد جمّّلٍت متخّصصة ومؤمترات.و موضوع كتٍب عديدة، ومقاالٍت صحفية،  رهاباإل

طريقة    لُة تفسري حماو  ،  تاريخ آاثرهب، و هنتائجو   ،هتنويعاتو ،  هسبابأب  رهاباإل  بينما تدرُس العلوم االجتماعية
الفلسفة على سؤالني أساسيني مرتابطني؛ األول مفاه الزمان، ترّكز  ؟  رهابمّي: ما هو اإليتطّوره عرب 

 أخّلقًيا؟   رهابوالثاين أخّلقّي: هل ميكن تربير اإل

اإل تعريف  مشكلة  السؤالني. خبصوص  هذين  على  رًدا  متنّوعة  مواقف  للفّلسفة  ، سعت  رهابكان 
كنوٍع    رهاب" يف االستخدام الشائع. يُفَهم اإلرهابرار ابملعىن املشرتك ملفهوم "اإلاملقاربة السائدة إىل اإلق

أو اخلوف كهدٍف مباشر   Terror 2ب هريفات كثرية الضوء على جتربة الرُ من العنف، وقد سّلطت تع
العنف. وال    هلذا  العنف،  مُيارس  مثل  الرُْهبال  أخرى  أهداٍف  ألجل  بل  ذاته،  أجل  من    اإلكراه ، 

coercion رهاب لتحقيق هدٍف سياسّي حمّدد. لكّننا جنُد تعريفاٍت تقطع الصلة املفاهيمية بني اإل  ، أو  
، اختلف الفّلسفة حول كيفية حتديدها وحول  رهابما خّص املكانة األخّلقية لإل. في الرُهب  والعنف أو  

، كأيٍّ شيٍء آخر،  رهابأن حناكم اإل  Consequentialists  العواقبيونرتُح  ماهية هذا التحديد. يق
ليست، ببساطة، وبشكٍل إمجايّل،    رهاباملنزلة األخّلقية لإل  نّ أبفيعتقدون    الّلعواقبيونوفًقا لنتائجه. أّما  

أو مع غريها، مبا تكون عليه.    مبفردها ، بل ابألحرى تتحّدد هذه املنزلة،  رهابمسألة ما ينتج عن هذا اإل
بني التربير حني تكون نتائجه جّيدة إمجااًل، أو حني يستويف   رهابوترتاوح املواقف من أخّلقيات اإل

 بعض متطلبات الواجب االخّلقي، وبني الرفض املطلق، أو شبه املطلق، له.

 
 واملفعول،   راهب ، فهو ورُْهًبا  وَرْهَبةً  وَرَهًبا  َرْهًبا  ،يَرَهب رُهب )من ره بَ  ب  terrorابلرغم من ندرة استخدام هذه الرتمجة، فقد فّضلنا ترمجة  2

 للمتعدّ ي( على ُرعب، نظرًا للقرابة اللغوية االشتقاقية بني إرهاب ورٌهب. - مرهوب
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من    عاّمةً   رهابيف الفلسفة التطبيقية إىل استكمال النقاشات حول اإل  كذلك، سعى الفّلسفة العاملون
اإل دور  الدراسات عن  أي  احلالة،  دراسات  مثل    رهاب خّلل  حمّددة،  عليه يف صراعاٍت  وما  له  وما 

الشمالية   ايرلندا  يف   George 2000; Simpson 2004; Shanahan)"االضطراابت" 
 Gordon and Lopez 2000; Primoratz)  ، والصراع الفلسطيين االسرائيلي (2009

2006; Kapitan 2008; Law (ed.) 2008)  وقصف املدن األملانية خّلل احلرب العاملية ،
 (Grayling 2006, Primoratz 2010)الثانية 

 

 املسألة املفاهيمية  .1
 " منذ الثورة الفرنسية حّتى مقتبل القرن الواحد والعشرين رهاب" اإل .1.1

 ُرهبال سيادة .1.1.1
 الدعاية عرب الفعل .1.1.2
 ية إرهابالدولة ك .1.1.3
 يون واملقاتلون من أجل احلرية رهاب اإل .1.1.4

 ومنطان من التعريف رهابلإل جوهراين طابعان .1.2
 ُرهبالعنف وال .1.2.1
 وضيىفة  واسعةتعريفات  .1.2.2
 التمييزية بعض التعريفات  .1.2.3

 املسألة األخالقية .2
 الضحااي تورىط .2.1
 العواقبية .2.2

 إرهاٌب مربىر .2.2.1
 ٍ  غري مربر إرهابٌ  .2.2.2

 الالعواقبية .2.3
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 األساسية والعدالة التوزيعية  حقوق االنسان .2.3.1
 القصوى والكارثة األخالقية الطوارئحالُة  .2.3.2
 طلق ابمل آثٌ  رهاباإل .2.3.3

 بيبليوغرافيا  •
o  ،فصول من كتب، ومقاالتو كتب 
o  ة إصدارات جمالت خاصى 

 أدوات أكادميية  •
 مصادر أخرى من االنرتنت  •
 ذات صلة مداخل  •

 
 املفاهيمية املسألة  .1

" رهابمتزامننْي. ومع ذلك، فمصطلح "اإل  السياسيّ واتريخ العنف    رهابمن املرّجح أن يكون اتريخ اإل
بعض  حديث نسبًيا، إذ اسُتخد م منذ هناايت القرن الثامن عشر. لقد حتّول استخدامه مرارًا وتكرارًا يف  

ا  النواحي  ٌتستخدم كلمة  ما  غالًبا  ذلك،  على  عّلوة  اخلطاب    رهاب إلاهلاّمة.  املعاصر    السياسيّ يف 
دايّل حتجُب شحنته العاطفية البليغة معناه الوصفّي الغامض إىل حدٍّ ما. وهذا   يعيق    ما كمصطلٍح ج 

 معه. سبل التعاملومكانته األخّلقية، وأفضل  رهاباحلوار العقّلين املستدام حول طبيعة اإل

 القرن الواحد والعشرين " من الثورة الفرنسية إىل مقتبل رهاب"اإل .1.1
 سيادة الُرهب .1.1.1

" سيادة الرُهب اّلذي فرضه  إرهابعندما دخلت، للمرّة األوىل، اخلطاَب العام يف الغرب، عَنت كلمة "
الغاية القصوى هلذا الرُهب  إعادة  1794حّّت صيف    1793اليعاقبة يف فرنسا من خريف   . كانت 

القضاء على كّل أعداء احلكومة  و قه بتهدمي النظام القدمي،  تشكيل اجملتمع والطبيعة البشرية، ما ميكن حتقي
الثورية، وبغرس  الفضيلة املدنية وتعزيزها. ُمن ح دوٌر مركزيٌّ من أجل حتقيق هذه األهداف للمحكمة الثورية  
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رية  مهمتها تنفيَذ السياسة الثو   املقّيدة ابلقليل من قواعد االجراءات، واّليت رأت أنّ و ،  الواسعة  السلطة ذات  
عليه. املتعارف  وفق  القانونية  العدالة  حتقيق   من  "أعداءَ   بداًل  اليعاقبة  أو    تعّقب  الفعليني  الشعب" 

واّلذي "حيصي فقط من ميكنه أن    إليهاملذنبني أو املشتبه هبم، أّما القانون اّلذي استندوا  و املفرتضني،  
أحًدا"   يستبعد  فقد كان غامًضا حبيث ال  للشعب،  . كان  (Carter 1989: 142)يكون عدوًّا 

املوت العقوبة النموذجية، وهدفت احملاكمات واالعدامات إىل بّث الرعب  يف قلب كّل من افتقَر إىل  
الفضيلة املدنية؛ وقد آمَن اليعاقبة أّن هذه الوسائل كانت ضرورية من أجل توطيد النظام اجلديد. منحت  

الضرورة   لسياهذه  والعقّلنية  الالتربيرات األخّلقية  . مل يكن  الرُهب  قال روبسبيري، غري  دة  رُهب، كما 
عاٍث للفضيلة"، ومن دونه ستبقى الفضيلة عاجزة. وعليه، استخدم اليعاقبة مصطلح الرُهب  لوصف   بن"ا

 أعماهلم وسياساهتم، بّل خجٍل، ومن دون أّي تضميناٍت سلبية.

 الدعاية عرب الفعل  .1.1.2

سلبيًة للغاية. منذ بدايتها، شاهد    " ومتعلقاته دالالتٍ رهابومع ذلك، سرعان ما سيّتخذ مصطلح "اإل
، املرتبط ابلتعّسف الشديد يف استخدام  رهابقدو جتاوزات الثورة الفرنسية عهدها املرعب. أصبح اإل تمن

 ة.السياسيّ  وف، موضوًعا متكّررًا يف الفسلفةالسلطة، واملتعّلق مبقولة الطغيان كحكٍم يستنُد على اخل

حتّول كّل من املعىن الوصفي والتقييمي للمصطلح. بعد أن  الثاين من القرن التاسع عشر،    يف النصف
النضال   أساليب  آماهلم  واملنظمات    السياسيّ خّيبت  ]الّلسلطويني[  اآلانركيني  بعض  حتّول  األخرى، 

الكلمات وحدها    . خل صوا إىل أنّ السياسيّ الثورية، والحًقا بعض اجملوعات القومية، إىل استخدام العنف  
واالجتماعّي    السياسيّ مكاهنا أن تضرب قلب النظام  هو أفعاٌل متشّددة وفجائية إب  مل تعد كافية، واملطلوب 

، وتربهن هشاشته أمام من يضطهدهم، دافعًة إىل  بني أنصاره  القمعّي، وأن تبّث اخلوف واهللعَ و الظامل  
واالجتماعي. كانت هذه األفعال "دعايًة عرب الفعل"، وكان الفعل، مبعظمه،    السياسيّ األقصى التغيري  

عقويّب اّلذي  على عكس سيادة الرُهب الي  اغتياالٍت ملسؤولني ملكيني أو ذوي مناصب حكومية عالية.
، وفق تسمية مؤيديه ومنتقديه، اسُتخد َم، إىل  رهابسار بشكٍل عشوائّي تقريًبا، فإّن هذا النوع من اإل

الروسية مثل "إرادة   الثورية  املنظمات  حدٍّ كبري، بطريقٍة متييزية جًدا. ينطبق هذا األمر ابلتحديد على 
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ّن من املربّر أخّلقًيا اغتياَل مسؤوٍل حكومّي فقط  : اعترب هؤالء أالشعب" أو "احلزب االشرتاكي الثوري"
يُقَتل،   أن  يستحق  يكفي حبيث  مبا  القمعّي خطرية  النظام  مكان  أّن إب  و يف حال كانت مشاركته يف 

وقد ابتعد عنفهم عن هؤالء اّلذي مل يشاركوا أو يتوّرطوا بشكٍل    االغتيال أن يدفع النضال إىل األمام.
سبان يف مثانينات وتسعينات اّليت نّفذها آانركيون فرنسيون وإة عرب الفعل"  كاٍف. بعض حاالت "الدعاي

القرن التاسع عشر كانت قتًّل عشوائًيا ملواطنني عاديني، ولكّن ذلك كان االستثناء وليس القاعدة. وقد  
ب أنّ عض مرتكيب  زع م  املتعاطفني معهم  األفعال وكذلك بعض  هذه األعمال كانت، مع ذلك،    هذه 

ال مفّر منه ابفرتاض أنّه ال يوجد أبرايء من بني أعضاء  أخّلقًيا، سواء على شكل  قصاٍص )   مشروعة
"، كما  إرهابسقاط النظام  الظامل. تبًعا لذلك، مل يكن مصطلح "الطبقة احلاكمة( أو كوسائل ضرورية إل

 .مع إدانة قاسية ملمارساته ولكّن غريهم استخدموه استهجاٍن؛ فهموه، حمط  

 يةإرهابالدولة ك .1.1.3

اّلذي استخدمه كّل الطرفني يف الثورة الروسية واحلرب األهلية ارتداًدا إىل    رهابإىل حدٍّ كبري، كان اإل
]تواتليتارية[، وكذلك كان احلكم    مشولية اليعاقبة. كانت الدولة اّليت أنتجها انتصار البّلشفة دولًة    إرهاب

ابجملتمع. ال ميكن لغايٍة راديكاليٍة كتلك  النازي يف أملانيا. سعى الطرفان إىل فرض  حتّكٍم سياسّي شامٍل  
توّجهه شرطٌة سياسيٌة كّلية القّوة على سّكاٍن    إرهابٍ بطريقٍة راديكاليٍة أيًضا: من طريق  أن تتحّقق إالّ  

ه الطريقة بفضل طابعها التعّسفّي، واستحالة التنّبوء ابختياراهتا لضحاايها. يف عّزل ومشّتتني. جنحت هذ
ُة  السياسيّ كّل البلدين، قمع النظاُم أواًل كّل املعارضني، وحني مل يعد للمعارضة أثٌر حقيقّي، بدأت الشرطة  

سميات على ضحااي  ابضطهاد "معارضني فعليني" أو "حمتملني". يف االحّتاد السوفيايّت، اُطلقت هذه الت
  حّنة الدولة وأكثرها استدامة. وكما قالت    إرهابالشمويّل هو أقصى أنواع    رهاباختريوا عشوائًيا. اإل

ال  أرندت املركزية  "املؤّسسة  هو  االعتقال   ومعسكُر  الشمولية "،  اهليمنة   جوهُر  للسلطة   "فالرُهُب  فعلية 
  رهاب. بينما حتّدث دارسو الشمولية عن اإلArendt 1958: 464, 438))الشمولية املنّظمة"  

التحقريية  للكلمة، صّورو  الداللة   فإّن ممثّلي األنظمة الشمولية، احلّساسني من   ، ا هذه  كطريقٍة للحكم 
 داخليني.عن الدولة  بوجه  األعداء ال دفاعٍ ك مارسة  امل

https://hekmah.org/%d8%a3%d8%b1%d9%86%d8%aa/
https://hekmah.org/%d8%a3%d8%b1%d9%86%d8%aa/
https://hekmah.org/%d8%a3%d8%b1%d9%86%d8%aa/
https://hekmah.org/%d8%a3%d8%b1%d9%86%d8%aa/
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الشمولية إىل    إرهابومع ذلك، ليس   الدول  غري  الشمولية. جلأت بعُض  الدولة  حكًرا على األنظمة  
ضّد األعداء من املدنيني كوسيلٍة للحرب، ابلتحديد عندما قصَف سّلج اجلّو امللكّي الربيطاينّ    رهاباإل

(. مل  (Lackey 2004 األملانية والياابنية خّلل احلرب العاملية الثانية  والقّوات اجلويّة األمريكية املدنَ 
"، ولكّنهم أشاروا إليها  إرهايبّ يقم هؤالء اّلذين خّططوا ونّفذوا هذه احلمّلت بتوصيفها علًنا أبهّنا "تفجرٌي  

 غالًبا أبهّنا كذلك يف اتصاالهتم الداخلية.

 

 يون واملقاتلون من أجل احلرية رهاب اإل .1.1.4

متارسه    الدولة  الداخليّ   إرهابالشمويّل يف ثّلثينات وأربعينات القرن العشرين، استمّر    رهابذروة اإلبعد  
ديكتاتورايت عسكرية يف أجزاٍء عديدٍة حول العامل، وإن حصل ذلك بطريقٍة أقّل استدامة وشيوًعا. ولكّن  

ن احلادي والعشرين هو ذاك اّلذي  اّلذي برَز يف النصف الثاين من القرن العشرين وبداايت القر  رهاباإل
وسيلًة أساسيًة  كإليه، إّما    االستعمار استخدمته منظّمات متمّردة. جلأت عّدُة حركات  حتريٍر وطنّية من  

رأت بعض    ؛ كذلك فعلت بعض احلركات االنفصالية.العصاابتللنضال أو كتكتيٍك مكّمٍل حلروب  
وسيلَة حملاولة  اسقاط  ما  الـ  رهاباملنظّمات املسرّية أبيديولوجيات متطرّفة، ابألخّص اليسارية منها، يف اإل

ا. على نطاٍق واسٍع، بدا هذا الصنُف من اإل
ً
  رهاب اعتربته نظاًما سياسًيا واجتماعًيا واقتصاداًي قمعًيا وظامل

ة )أو غري  السياسيّ عشوائًيا يف اختيار أهدافه: فقد هاجم الرجال والنساء مهما كانت وجهات نظرهم  
ة(، وطبقتهم االجتماعية ومنُط حياهتم؛ وسواء أكانوا كباًر أم صغارًا، راشدين أم أطفال. أطلق  السياسيّ 

عة، يف مكاتب املباين، واألسواق،  الناَر على الناَس، أو فّجرهم بعبواٍت مزرو   رهابهذا الصنُف من اإل
، أو يف   األماكن العاّمة األخرى  واملقاهي، ودور السينما، ويف أماكن العبادة، أو يف الباصات  أو الطائرات 

 رهائن. الناسَ  كان أيخذ، وعرب خطف الطائرات  أو بوسائل أخرى،  أيًضا ملعّرضة للخطر؛ا

ال يقم أحٌد بتسمية أفعاله اخلاّصة أو أفعال ومحّلت من يتعاطف  ألنّه اكتسَب اليوَم معىن حتقرياًي قّواًي، 
اّلذي  إرهابأبهّنا "معهم   املتمّردون  اإل  يلجؤون". يصُف  التحرير     رهابإىل  أفعاهلم كنضاٍل من أجل 

  – يصّورون أعداءهم  يني أو جمرمني. غالًبا ما  إرهابويسَعون إىل أن يُعاملوا ويُنظر إليهم كمقاتلني وليس ك

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1/
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و  االجتماعي  النظام  وكّلء  أو  األجنبية،  "اإل  – واالقتصادي    السياسيّ احلكومات  إهّنم  يون رهابعلى 
لَ يف    رهابمقياُس اإل  ال يكمناحلقيقيون". ابلنسبة إليهم،   هلذا    الغاية األخريةبل ابألحرى يف    ما عُم 

العمل. وإذا كانت الغاية األخرية هي التحرير أو العدالة، فالعنُف املستخدم لتحقيق هاتني الغايتني ليس 
، أو على بعٍض من "العنف   إرهاابً  ؛ يف حني أّن العنف اّلذي يهدف إىل احلفاظ  على القمع  أو الظلم 

على مقلٍب آخٍر، متيُل احلكوماُت إىل وصم  كّل عنٍف   بعينه. رهابلبنيوّي" اّلذي جيسّد ذلك، فهو اإلا
". عادًة ما يفرتُض املتحّدثون ابسم احلكومات أو اإلعّلم غري احلكومّي أّن  رهابمتمّرٍد بوصمة  "اإل

  رهاب ميكن اهّتام الدولة  ابإل، وأنّه ال  حكوميةغري    هيئاتبه    تقوم بههو، ابلتعريف، شيٌء    رهاباإل
ما  يف    رهابمقياُس اإلليَس  ية(. ابلنسبة إىل هؤالء،  إرهاب)على الرغم من قدرهتا على رعاية  منظّماٍت  

ل فحني تستخدُم هيئٌة اتبعٌة للدولة  العنَف، يكون ذلك عمًّل حربًيا، أو   مَن قام هبذا العمل.بل يف  عُم 
الدولة  ومواطنيها؛ وعندما تقوم جمموعٌة متمردٌة ابلفعل عينه يكون فعلها  اقتصاًصا أو دفاًعا عن أمن  هذه  

 بعني  أحدهم سيظهر كمقاتٍل من أجل احلرية بعني  أحٍد  إرهايبّ من يظهر ك. يف شروٍط كهذه،  إرهاابً 
ا اليوم،  آخر، وجيري النقاش العاُم، إىل حدٍّ كبرٍي، ألغراٍض متعارضٍة ويؤّدي إىل قليٍل من التأثري. إىل هذ

قد تقبله   رهابحماوالت  األمم  املتحدة اقرتاَح تعريٍف لإل  relativismأحبط نفس الطراز من النسبوية  
كّل الدول ويُدَمج يف القانون الدويّل. قد ال تقبل البّلد اإلسّلمية تعريًفا ميكنه وصَف حركات التحرير  

هيئات   رهابلن تقبل البّلد الغربية تعريًفا يّتهم ابإل  ية، بينما إرهابالوطيّن يف الشرق  األوسط وكشمري أبهّنا  
 الدولة.

 

 ومنطان من التعريف  رهابطابعان جوهراين من اإل .1.2
 العنف والُرهب .1.2.1

" أكثر من مرّة. وهكذا له معناه الوصفّي ولكن إىل درجة  إرهاب"  على حنٍو كبري، تغرّي املعىن التقييمي لل  
تعين، فإّن استخدامها االعتيادّي ألكثر من قرنني دّل عادًة على أمرين:  أقّل. ومهما كانت هذه الكلمة  

)التسّبب خبوٍف كبري أو رُهٍب، أي الرتهيب(. وتعكس ذلك املقاربة املهيمنة للسؤال    رتويع العنف وال 
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عادًة كنوٍع من العنف. وهذا العنف ليس أعمى أو    رهاباملفاهيمي يف الكتاابت الفلسفية. يفَهم اإل
 ألهداٍف سياسيٍة واجتماعيٍة أو دينيٍة، أو، على نطاٍق أوسع، إىل اإلكراه.  رتويع ، بل يهدُف إىل السادايً 

بون   بري  عّرف  )رهاب"اإل  Per Bauhnهكذا  يف كتاٍب  السياسيّ "  ابالنكليزية   دراسٍة  أّول  يف   )
 فلسفّي:

شخٍص    ترويعالفاعل املنّفذ من أجل    ويتعمّدهاتنفيذ أعمال عنيفة موجّهة ضّد شخٍص واحٍد أو أكثر،  
 .  (Bauhn 1989: 28) ةالسياسيّ أو أكثر، ومن مث  حتقيق  هدٍف أو أكثر من أهدافه 

اإل  Coady  ويقّدم كوداي  عن  مقاله  األخّلقياتيف    رهابيف  التعريفات    موسوعة  من  آخًرا  مثّلً 
 السائدة:

]أو مللكيتهم حني ترتبط حتديًدا ابحلياة  واألمن[ عرب عنٍف    لغري املقاتلني   املتعمّد االستهداف    تكتيكُ 
 .(Coady 2001: 1697) نتائجَ سياسية عرب صناعة اخلوف حتقيق  يستهدفُ  شديدٍ مميٍت أو 

 : Primoratz املثال اآلخُر هو التعريف اّلذي اقرتحه ايغور برميوراتز 

بعض األشخاص  اآلخرين    ترويعاالستخدام املتعمّد للعنف، أو التهديد ابستخدامه، ضّد أبرايٍء، هبدف   
 .   (Primoratz 2013: 24)يف مساٍر من الفعل  ال يتّخذونه لوال ذلك 

اهلدف  وعلى    الفعلهُتم ل هذه التعريفات كّّل من مسألة الفاعل ومسألة غاايته القصوى، وترّكز على  
كطريقٍة من الفعل ميكن لفاعلني خمتلفني القيام به وخيدمون غاايٍت قصوى    رهاب لذلك. ومتّثل اإلشر  املبا

وميكن هلذا الفعل أن تتوّسله الدَول أو  متنّوعة )سياسية يف الغالب، ولكن رمّبا ليست كّلها كذلك(.  
ورية أو احملافظة )ومن املمكن أن  الوكّلء غري الدولتيني، وقد يعّزر التحرير الوطين أو القمع، والقضااي الث

مقاتًّل من أجل    وًيا  إرهابة أيًضا(. ميكن للمرء أن يكون  السياسيّ يسعى لتحقيق بعض األهداف غري  
ال حيتكره أعداء احلرية. وميكن للمرء أن يتقّلد منصًبا حكومًيا أو عسكراًي رفيع املستوى    رهاباحلرية، فاإل

ليس حكًرا على املتمّردين. على هذا النحو، ميكن جتاوز    رهاب يٍة أو ينّفذها؛ فاإلإرهابخيّطط حلملٍة  و  
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يت ابتلَي هبا النقاش   ومن هو ليس كذلك، هذه النسبوية الّ رهايبالكثري من النسبوية خبصوص من هو اإل
 أعّله(.  1.1.4العام املعاصر )راجع 

، فإّن التعريفات أعّله ختتلف من عّدة  رهابمها لّب اإل  رتويعما يتعّدى املوافقة على أّن العنَف وال في
جوانب: فهل أّن العنَف احلاصل هو ما يؤخذ ابالعتبار أم أن التهديدات ابلعنف  مؤهلة لذلك أيًضا؟  

 أن يكون ذاك اّلذي يستهدف احلياَة واألطراف البشرية أم جيب أيًضا  رهايبالعنف اإلهل جيب على  
ة  السياسيّ دوًما إىل بلوغ  بعض األهداف    رهاباعتبار العنف املوّجه ضّد )بعض( األمّلك؟ وهل يسعى اإل

سياسًيا )إجرامًيا على سبيل املثال(؟ كّل هذه النقاط اثنوية.    –  ميكنه أن يكون ال  إرهاابأم أّن هناك  
على إنّه عنٌف ضّد غري املقاتلني    رهابويوجد أيًضا اختّلٌف رئيسّي: بينما يعّرف كوداي وبرميوراتز اإل

أو األبرايء من الناس، على التوايل، ال يتضّمن تعريُف بون مثل هذه القيود. ميكن أن تسّمى التعريفات  
أبمثلٍة    رهاب". يزخُر األدب الفلسفّي عن اإلةالنوع األول أبهّنا "ضّيقة"، ومن النوع الثاين أبهّنا "واسع من  

 من كّل النوعني.

 

 التعريفات الواسعة والضيىقة  .1.2.2

" منذ اليعقوبيني  رهاب؟ يشمُل تعريٌف واسٌع على كامل اتريخ "اإلضيّ ًقاهل جيب أن نتبىّن تعريًفا واسًعا أم  
الوقت   اإىل  مع  انسجاًما  أكثر  وهو  ينحرفُ احلاضر،  احلايّل.  املعتاد  عن    الستخدام  ضّيٌق  تعريٌف 

 بذاك املوّجه ضّد غري املقاتلني أو األبرايء. ولذلك، يُهم ُل معظَم  رهايبّ االستخدام املعتاد  حبصره  العنف اإل
أطلقوا    نالثوريون الروس واّلذياّلذي ارتكبه    السياسيّ "الدعاية عرب الفعل" يف القرن التاسع عشر والعنَف  

 .  إرهابتسمية  هور،م، كما اجل عليه أبنفسهم

التعريَف الواسع، وغالًبا أيًضا العلماء االجتماعيون.   رهابهلذه األسباب، عادًة ما يستخدم مؤّرخو اإل
وحيتاجون تعريًفا    رهابولكن قد يفّضل الفّلسفُة تعريًفا ضيّ ًقا، فهم يرّكزون على املكانة األخّلقية  لإل

وللبعض    –يفيد بشكٍل خاّص يف اخلطاب األخّلقي. من انحيٍة أخّلقيٍة، ال بد من وجود  اختّلٍف  
بني زرع متفّجرٍة يف مبىن حكومّي وقتل  عدٍد من املسؤوليني رفيعي املستوى    –هو عاملٌ من االختّلف  
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يف مقهى وقتل  جمموعٍة عشوائيٍة من عامة     يف حكومٍة ظاملٍة وقمعية )كما يعترب البعض(، وزرع متفّجرةٍ 
املواطنني، مبن فيهم األطفال. بينما يثرُي الفعّلن مسائل أخّلقيًة جّدية، فإّن هذه ليست متماثلة، ومن  

التقييم األخّلقي بداًل من أن  " سيعيق، غالًبا، رهابالتعامل معهما وفق نفس اخلانة من "اإل املرّجح أنّ 
 ميّيزه ويساعده.

ها )وعلى عكس تلك اّليت ُستناَقش يف القسم التايل(  ، ولكنّ revisionaryالتعريفاُت الضّيقُة تنقيحيٌة  
اّليت جتعل معظمنا ينظر إليها على    رهابليست كذلك إىل حدٍّ غري معقول؛ فهي ترّكز على مسات  اإل

، بداًل من ذلك، األبرايء من  ضّد غري املقاتلني )أو  2العنف    1ابمتعاٍض أخّلقيٍّ عميٍق:    أرض  الواقع
، هبدف     رتويع ال  3الناس( هبدف   ، تربُط  2اإلكراه(. بتلسيط ها الضوء  على    4)و، يف بعض  التعريفات 

، أال وهي حصانة  غري  احلرب  العادلةاألساسية لنظرية    املبادئ أبخّلقيات  احلرب  وأبحد    رهابمسألة اإل
ومها    السياسيّ عن أعمال احلرب اخلاّصة وعن االغتيال    رهاباملقاتلني. تساعُد هذه التعريفاُت بتمييز اإل

أبهّنم "غري   رهابُوص ف ضحااي اإلال يستهدفان املواطنني العاديني أو غري املقاتلني. ال يهّم كثريًا ما إذا 
رايء" ابعتبار أّن كّل املصطلحني يُستخدمان هنا مبعىن تقيّن، وكّلمها حييل إىل هؤالء  مقاتلني" أو "أانس أب 

اّلذين مل يفقدوا حصانتهم ضّد العنف املميت أو األشكال القصوى منه وذلك ابلتوّرط املباشر فيه، أو  
، هم مدنيون أبرايء،  يون( ظلًما ال يُطاق أو قمًعا. يف احلر رهاببتحّمل مسؤوليٍة كبرية عن )ما يعتربه اإل ب 

 ويف صراٍع عنيٍف ال يرقى إىل مستوى احلرب، هم مواطنون عاديون.

هل يتحّدد الظلم أو القمُع،  الظلم  والقمع  السؤال التايل:    احلديث عن توّرط األفراد واجملموعات يف   يطرحُ 
يلجأ إىل العنف؟    نظر  من وكذلك موقف هؤالء املتوّرطني فيه، وفق بعض املعايري املوضوعية أم من وجهة   

اإل يُقارب  فهو  األول،  اخلياَر  ومبدأ حصانة غري    رهابخيتار كوداي  العادلة  احلرب  نظرية  من وجهة  
"املذنبني اخلطريين"   ن، أو بشكٍل أوسع، إىلالعدوا  مرتكيباملقاتلني. "املقاتلون" مصطلٌح تقيّن يشري إىل  

املقاتلني،  هم من غري  اآلخرين  املميت. كلُّ  للعنف   مشروعة  أهداٌف  فهؤالء  "القائمني ابألذى"؛  أو 
رية يف احلرب  . قد ال يصُعب تطبيق هذه النظ(Coady 2004)ويتمتعون حبصانٍة ضّد عنٍف مماثل  

حقوق     منهجية وواسعة النطاق ل  تهاكاتٍ املعين إّما يكون عدوااًن جيب صّده، أو انحيث اخلطأ أو الضرر  

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
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راعات  تتيح األساس لتدّخل إنسايّن. ومع ذلك، فإّن قضااي الظلم  أو القمع  اّلذي تظهر يف الصّ   االنسان
مثرية للخّلف: فما يعتربه البعض نظاًما سياسًيا  احمللية اّليت ال ترتقي إىل مستوى احلرب، متيُل إىل تكون  

ه مشروع أخّلقًيا، قد يراه آخرون مثااًل على الظلم  والقمع جيب إسقاطه، ابلعنف   ولكنّ   ا واجتماعًيا منقوصً 
إذا لزم األمر. يف ظروٍف كهذه، حني يُقَتل مسؤوٌل أميّن رفيع املستوى على يد متمردين، قد يصف  

عمٌل   أبنّه  الفعل  هذا  نضاهلمإرهايبّ )ويدين( كثريون  مع  واملتعاطفون  املتمردون  سريفض  بينما  هذا    ، 
 التوصيف، ويصّورون )ويربرون( القتَل كاغتياٍل سياسّي. 

 يف  رهايباإل العتبار وجهة نظرابيطرح برميوراتز وجهة نظر أتخذ ، ب هذا النوع من النسبيةمن أجل جتنّ 
، على أساس  مبعىن أهنم ليسوا مسؤولني   أبرايءٌ   رهابة. إن الضحااي املباشرين لإلاجلوانب اهلامّ   جانٍب من

فهم    –يون  رهاب، عن الظلم أو القمع الذي حياربه اإلliabilityوالقابلية  للمسؤولية    معقولٍ   فهمٍ   أيّ 
  عرضةً  ، بناًء عليه،الدرجة اليت جتعلهم إىل مسؤولني  ليسوا ، أو على األقل ليسوا مسؤولني على اإلطّلق

قد يكون جمرد مزاعم )من قبل  ف؛  حقيقياً   املعيّن أالّ يكونم أو القهر  لظل ا  على للقتل أو التشويه. جيب  
بقدر  ،  ضد العنف  حصانته  ليفقد وم  مسؤوالً عن جمرد ظلم أو قمع كبري مزع  كون املرء    يكفييني(.  رهاباإل

لنظرية احلرب  لتقليدية . وفًقا للنسخة ااملعينّ  رهاببتعريف اإل وثيق الصلة  نوع احلصانة والرباءة  ما يكون
، ولكن  من خّلل القتال يف حرب غري عادلة، ال يفقد املرء احلصانة ضد أعمال احلرب فقط  العادلة

مناصب    عند تولّيهفقط   السياسيّ ، ال يفقد املرء احلصانة ضد العنف  حرب. وابملثل يف أيّ   يقاتل  حني 
سياسات    هتنفيذعند  أو    ا منصبً   هيتولّ   عند، ولكن  اسياساهت  عند تنفيذأو    حكومٍة ظاملٍة بشكٍل خطري  يف
، فإّن لكّل  اغتيالحماولة بعد جناته من   ،ملك إيطاليا  ،كما قال امللك أمربتو األولكانت. و   حكومة  أيّ 

قياً من  محايتهم أخّل   وال جتري أبرايء    ]متويّل املنصاب[   . ال يُعترب أعضاء هاتني الفئتني منصٍب خماطره
  صائبة أعمال حرب    مبثابة   ، على التوايل، األخريون أعماهلمهؤالء  يعترب    ، إذالعنف من قبل من يهامجهم

إذا  سياسي  اغتيالٍ   أو نظربيون  رهاباإل  أقرّ .  يهامجون    فإهّنم حني ،  والقابليةللمسؤولية  معقولٍة    وجهة 
العاديني  نظرهم  يهامجون  فهم ،  املواطنني  وجهة  من  األبرايء  لو  األشخاص  حّت  األبرايء  أي    اعرتفنا ، 

. )هذا ال يعين أن أولئك الذين يعتربون احلكومة ظاملة  موضوع النقاشتقييمهم للسياسات  بيني  رهابإلل
ل  بشكلٍ  ذلك  إجازةديهم  خطري  فعلوا  إذا  فقط  ولكن  لقتل مسؤوليها،  يكون  أخّلقية  فلن    عملهم ، 

https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
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موضوع  فضنا حكمهم على السياسات  أفعاهلم إذا ر   نة  إداإبمكاننا    ل يزا   ما، بل اغتيااًل سياسًيا.  إرهااب
تلك السياسات بوسائل غري    أن يعارضوا ه كان ينبغي  أنّ   نعتقد لكننا  و ،  حلكم، أو إذا قبلنا هذا االنقاش
 .(إرهااب بصفتهالكننا لن ندين أفعاهلم  ؛عنيفة

حتديد براءة الضحااي وتقرير األعمال  يف فقط   ما يهمّ هو   الواقعي ، ليس الظلم أو القهر من هذا املنطلق
مناقشات ال    ليست رهينةَ   قراراٍت كهذه  ، فإنّ وهكذا؛  ، بل ذاك املزعوم أيًضايةإرهابعترب أعمااًل  اليت تُ 

  التقديرُ بقااي من النسبية. يفرتض    تبقى  ،لسياسات املتنازع عليها. ومع ذلكالوضع األخّلقي ل   عنتنتهي  
  فعله أو عندما يكون فقط واقعٍة ما  : يكون الشخص مسؤواًل عن  والقابليةية مسبًقا فهًما معيًنا للمسؤول

  يصبح   ومن مث  ،  الواقعة صلة قوية مبا فيه الكفاية مع تلك  حًرا ومبنًيا على معرفٍة، وذا   أي ا،  طوعيً إغفاله  
ثل هذا الفهم  مب  ني ي رهاباإل  قبول. شريطة  الوخيمة  تناسبًيا  رّدات  الفعل  لبعض    ]قابًّل[  عرضة  هذا الشخصُ 

بعض    أبهنم أبرايء. من املؤكد أنّ   ذين جيب أن يعرتفوا هون الناس الّ ، فإهنم يقتلون ويشوّ والقابليةللمسؤولية  
  تعتنقُ   فهي  ؛حتّتج على هذا النعت  ومع ذلك،  ياً إرهابإىل العنف الذي نعتربه    تلجأ  املناضلة التنظيمات  

،  واخليارات واإلجراءات البشرية  الوقائعبني    متباعدٍة جًدا صّلت    إىل  تستندُ   والقابلية  لمسؤولية  ل  رؤيةً 
مجيع  أّن  و   ،معينة  وممارساتٍ   عن سياساتٍ   مسؤولةٌ أبكملها    طبقاٍت اجتماعيٍة أو حّّت أممًا  أبنّ   وجتادل

  تكون أن إال  حلجٍج شبيهٍة  ال ميكنأدانه(.  2.1، انظر  للمزيدهلجوم عنيف مميت ) معّرضونأعضائها 
ليس من الواضح  و هذا الوصف.    رفضهم رغم    يةً إرهابعلى اعتبار أفعاهلم    نشّدد . جيب أن  غري معقولة
 (. Primoratz 2013: 16–21) هذه  إزالة بقااي النسبية ناكيف ميكن

جيادلون  و غري املقاتلني أو األشخاص األبرايء.    ضدّ   ه عنفٌ " أبنّ رهابعلى تعريف "اإل  يعرتض البعضُ 
اّليت  لقضية األخّلقية  اب  ويسّلمون،  ووضعه األخّلقي  رهابلة طبيعة اإلمسأو أبن القيام بذلك ينسجم  

، وأن حنرص  أن نفصل بني هذه األسئلةجيب  غري مربر حبكم التعريف. بداًل من ذلك    رهاباإل  جتعل من 
أخّلقياً    . ما حنتاجه هو تعريف حمايد إجابة خاطئة على األول  بتقدميٍ   ريعلى األخ   أالّ حنكم مسبًقاعلى  

)   ،رهابلإل واسًعا  تعريًفا  يعين   Young؛  Corlett 2003: 114–20  ،134–35وهذا 
أخّلقياً. تتضمن    مشوبة" ميكن تعريفه بطريقة غري  رهاب"اإل  (. لكن من املشكوك فيه أنّ 57 :2004



9/9/2021       
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 14

 

يت اليت  الواسعة  "عنف"التعريفات  الفّلسفة كلمة  هؤالء  أخّلقياً.  و ،  بناها  مشحونة  نفسها  ليس  هي 
أخّلقًيا. لكن    آمثٌ هو وبوضوٍح  األبرايء    العنف ضدّ ف،  ًدا متاًما من الناحية األخّلقيةق حمايالتعريف الضيّ 

  ضدّ . يتضمن التعريف افرتاًضا عاًما  prima facieمبدئيًا  آمثٌ مثل هذا العنف  ما هو واضح هو أنّ 
يف كلّ رهاباإل الشاملة  األخّلقية  إدانته  وليس  عواقب  حالة  ،  ومهما كانت  الظروف  مهما كانت   ،

األشياء    كلّ إذا أخذان  ،  اآمثً   رهاباإل  ه يف ظروف معينة قد ال يكونأنّ   التعريفُ عنه. ال يستبعد    االحجام 
أن حُيَكم  حباجة إىل    رهابمن قضااي اإل  حمّددة: ال تزال قضية  ليس ممتنًعا  األخّلقي  التفّحصالعتبار.  اب

 . حليثياهتا وفًقا  عليها

عريف الواسع مقابل التعريف  أخرى لتسوية قضية الت  طريقةً   Georg Meggleيقّدم غيورغ مكلي  
وهو    القويّ ابملعىن    رهاببني نوعني خمتلفني: اإل  مميّ ًزا ، وميضي  رهابتعريفاً واسعاً لإل  مكلي   يتبىن.  قالضيّ 

بتهوّ  أو  األبرايء عمداً  إمهالٍ الذي يؤذي  أو  يفعل ذلك. من    رهاب، واإلر  الذي ال  الضعيف  ابملعىن 
أنّ  اإل  الواضح  من  النوعني  هلذين  األخّلقي  االختّلف  سيكون    رهابالتقييم   Meggle)شديد 

2005.) 

 

 التمييزية بعُض التعريفات  .1.2.3

احلاالت   من  العظمى  الغالبية  تقريًباإن  يرغب  قد  خفية،لديه    ت ليس  ،شخص  أيُّ   اّليت  يف    أهداٌف 
التعريفات الفلسفية    أبرزته  ما فيظهر السمتني املتضمنتني يف االستخدام العادي و " تُ إرهاب"  ك تصنيفها  

تتجاهل    م أيًضا تعريفاتٍ قدّ ت  ة الفلسفي   األعمال. لكنّ رتويعوالالسائدة مثل تلك املقتبسة أعّله: العنف  
 .املكوانت األساسية  مكّواًن أو آخًرا من

ه أبنّ   رهاباإل  Wellman  والعنف. يعرف كارل ويلمان  رهابالصلة بني اإل  برتيسعى البعض إىل  
  هذا ألنّ   ، ولكنّ ابلعنف  رهابغالًبا ما يرتبط اإل  كوسيلة لإلكراه".  الرُهب "استخدام أو حماولة استخدام  

معظم    ، فإنّ ، ويف الواقعرهاب"العنف ليس ضروراًي لإل  ، فإنّ . ومع ذلكرتويعللالة جًدا  فعّ   العنف وسيلةٌ 
عاء األخري خاطًئا يف أي  يبدو االدّ  (Wellman 1979: 250–51) "عنيفة  غريُ   رهاب أعمال اإل
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ال تنطوي على  لكن  ية و إرهابالعديد من األعمال اليت تعترب بشكل عام    يوجدُ . قد  تعميميّ غري    أتويلٍ 
الّلعنفي"    رهابهذا ال يكفي لدعم فكرة "اإل   ؛ لكنّ التهديد  طريقمن    الرتويعيُقصد هبا    بل،  فعليّ   عنفٍ 

  أستاذٌ د  يف الفصل الدراسي": يهدّ   رهاباليت تبدو غريبة. وكذلك احلال ابلنسبة ملثال ويلمان عن "اإل
،  من الذعر يف الفصل   الةٍ حبب  ما يتسبّ ،  برتسيبهمد  الذين يقدمون مقاالهتم بعد املوعد احملدّ   الطّلبَ 

 .رهابيف اإل ]هذا االستاذ[   طوابلتايل يتورّ 

  السياسيّ على الدور    يشّدد  ، إذمشاهبًا  اتفسريً   Robert E. Goodin  ودينج  إ.يقدم روبرت  
 سياسية"د للناس من أجل حتقيق مكاسب  ن التخويف املتعمّ يتضمّ   سياسيّ   "تكتيكٌ فهو  :  رهابلإل

(Goodin 2006: 49)  ّا  وفقً و   ،وبينمايون.  رهابز الذي يرتكبه اإلاملميّ   االمثُ هذا هو    نّ أبعي  وهو يد
فقط من  بل  ،  االخنراط يف العنف أو التهديد بهدون    إرهايبّ   عملٍ   ارتكاب، ميكن للمرء  لرواية ويلمان

الفرد    يرتكبُ إذ   إىل التهديد:  ، ال حيتاج حّّت وديناملرَء وفًقا جل  فإنّ ،  الرتويعخّلل التهديد من أجل  
، على الرغم من  تعسفًياأيًضا  ما يبدو  . هذا  الرتويعاآلخرين بقصد  تصرفات    إىل   تنبيههرد  جمل  ايً إرهاب  عمّلً 
  ون الغربيونالسياسيّ كان القادة    (بقدر ماأو  )  إذاهتدف إىل إظهار أنه "  ةٍ يف حجّ   كخطوةٍ   معقوالً   كونه

  االمث( يرتكبون نفس  ذلك القدر  إىلو )  عندئذ   ، فةالسياسيّ ف الناس من أجل مصلحتهم  يعتزمون ختوي
 .  (Goodin 2006: 2)" رهابز ابإلاملرتبط بشكل مميّ   األساسيّ 

 ب أو اخلوف. ووفًقا ملا قاله تيد هونديريتشه جيب أن يُفهم على أنه يثري الرُ ال  رهاباإل  نّ اقرتُ َح أب  كذلك،
Ted Honderichسياسيّ ،  احلربمستوى    مل يبلغَ ،  عنفٌ "أنّه  هو    رهابأفضل تعريف لإل  ، فإن  ،

من    اهذا التعريف إشكاليً   يُرىقد   (Honderich 2006: 88)  "للوهلة األوىل  وآمثٌ ،  شرعيّ وغري  
نواحٍ  تبدو  رُهبٍ ال دون "من  "  رهاباإلفكرة "  ، لكنّ عدة  فبشكل خاص  مستغربةً "    يرتبطانكّلمها  ، 

  ليس الرتويعُ احلايل.    ، وهذا االرتباط متجذر بعمق يف االستخدام العاديّ واترخيًيا  ]ايتمولوجًيا[   اشتقاقًيا
مساته األساسية اليت جتعل معظمنا    إحدى   بل،  غودين(  ابإلذن من )  رهابلإل  امللحوظة األخّلقية    السمة 

ه  لكنّ   ،جيًدا للقيام بذلك  تعليّلً  شتم هوندريإذا قدّ   هذا االرتباطيدين هذه املمارسة. قد نفكر يف قطع  
  الرتويع   يقصدُ   عنفٍ ك  رهابتعريف اإل   القائل أبنّ عاء احملرّي االدّ   طريقللغاية من    التنقيحيّ يدعم تعريفه  
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  املبدئي   التأييدإىل نوع من    ، فعلًيا،"... يدعو  ، ومن مث  خاصّ   ٍٍ بشكل  ممقوتٌ   رهاباإل  اإلحياء أبنّ   معناه
 .(Honderich 2006: 93)أو إىل التسامح معها"  لحرب ل

 

 املسألة األخالقية .2

واحد    ال يوجد تصورٌ   إذ،  توجد إجابة واحدة على هذا السؤال؟ ال  أخّلقياً   رهابهل ميكن تربير اإل
  ، عن املعىن األساسيّ كثريًا، وبدون سبب مقنع  تعدتبنًبا التعريفات اليت  . إذا وضعنا جارهابملاهية اإل

، فّل يزال يتعني علينا أن نقرر ما إذا كان السؤال يفرتض  (1.2.3)مثل تلك املذكورة يف    "رهاب"لإل
الضيّ ضيّ ًقاأو    رهابلإل  واسًعا   فهًما  املفهوم  أن  يبدو  لإل.  للتحقيق    رهابق  األنسب  األخّلقي  هو 

الذي يستهدف    رهاب اإل  أنّ   واسعٍ   ذين يعملون بتعريفٍ ، يرى الفّلسفة الّ (. عّلوة على ذلك 1.2.2)
ذي يهاجم فقط أولئك الذين ال  "االنتقائي" الّ  رهابايء يصعب تربيره أكثر من اإلغري احملاربني أو األبر 
ق للمصطلح(.  ضيّ ال تعريف  ال  وفق"  إرهااب"  ومن مث  ال يُعترَب ءهتم من الظلم أو القمع )يستطيعون ادعاء برا

األبرايء أو املواطنني    ضد املدنيني   ه عنفٌ الذي يُفهم على أنّ   رهابرتكز املناقشة احلالية على اإلس  ، ولذلك
 .يقوم ابإلكراه، على وجٍه أعمّ  أو، ا( إضافيً ا)سياسيً  ا هدفً  حيّققُ  وبذلك،  الرتويع، ويُقَصد به، العاديني 

بعض   تربير  املرء  هذاومَحّلت   أعمال   قد حياول  جيادل أبنّ   ميكنه  :بطريقتني   العنف   قد    أن  الضحااي 
يون. رهابارهبا اإلاليت حي  اآلاثمهم مع ذلك ليسوا أبرايء من  لكنّ ،  ن غري مقاتلني أو مواطنني عاديني يكونو 

مربرة،  اهلجمات عليهم    جيادل أبنّ مع ذلك،  و   ،، ميكن للمرء أن يعرتف برباءة الضحاايبداًل من ذلك
 . deontological الواجبية بعض االعتبارات ل، أو من االمجالية  حلصيلتها إما

 

 تورىط الضحااي .2.1

العنف كانت مربرة     من حالةً   ظهار أنّ إبأكثر من الّلزم؟    تربهن، فهل  احلّجة السابقة انجحةكانت  إذا  
مل تكن يف الواقع    فعل أو محلة العنف املعينّ   ران أنّ ، سنكون قد أظه ااملستهدفني مل يكونوا أبرايء حقً   ألنّ 
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 رهايبالعمل اإل  :بكثري   اإفسادً   اعرتاض أكثرُ   يوجدُ د مسألة دالالت.  . قد يكون هذا جمرّ إرهاب  حالةَ 
  من األشخاص الذين تصادف وجودهم يف مكانٍ   عشوائيةٍ   قتل أو إصابة جمموعةٍ   ، وعلى حنٍو ممّيز،هو

  اآلاثم هؤالء األشخاص ليسوا أبرايء من    لحجج اليت تفيد أبنّ ل  سيكون  هكذا،معني.    معني يف وقتٍ 
ملسؤولية  ا  عن   تند إىل بعض املفاهيم التبسيطيةتسس  مث  ومن  ،  جًداواسع    نطاقٌ يون  رهاباليت حيارهبا اإل
  Emile Henry  إميل هنري، على سبيل املثال،  ون هذه احلجج من النوع الذي قدمهاجلماعية. ستك

تفجريها    كان  يف مكتب شركة تعدينٍ   قنبلةً   هنري  القرن التاسع عشر. زرع  من   [ اآلانركي]  الّلسلطوي   ،
نفس املبىن.    يسكنون، لكنهم  شخاص الذين ال يعملون يف الشركةمن األ  عددٍ   إصابة  قتل أو  سيودي ب

، تويف أحدهم  انفجرت ابلفعل، ما أدى إىل إصابة عشرين شخًصا  ، وقد يف مقهى   زرع قنبلةٍ قام بكما  
الحًقا متأثًرا جبراحه. أوضح هنري أثناء حماكمته: "وماذا عن الضحااي األبرايء؟ ]…[ كان املبىن الذي  

،يسكنه الربجوازيون فقط. ومن مث Carmeaux توجد فيه مكاتب شركة لن يكون هناك ضحااي    ٍّ
 Henry)  "اجرائمه  جمموع   ر عنأن تكفّ   وجيب،  التعساءاستغّلل    علىها  كلّ   أبرايء. تعيش الربجوازية 

 :، أفاد هنرييف تعليقه على اهلجوم الثاينو .  (193 :1977

هؤالء الربجوازيون الطيبون الذين ال يشغلون منصبًا ولكنهم جينون أرابحهم ويعيشون 
على   اكرتاث  أن  لالعما  كدّ   حساببّل  أيضًا  جيب  مال  األع  من نصيبهم    ينالوا، 

، والذين  لنظام القائمل  يراتحون  لذينأولئك اّ   كلّ   أيضًا  ، بلاالنتقامية. وليسوا هم وحدهم 
العمّلء    ،... بعبارة أخرى، وعلى هذا النحو، يتواطؤون معهااحلكومةيصفقون ألعمال  

مل الرائعة! Terminus   قهىاليوميون  املقاهي   :Henry 1977)  وغريها من 
195) 

لطبقة االجتماعية  مجيع أفراد ا  عي أنّ تدّ ؛ فهي  متاًما  معقولة غري    والقابلية ملسؤولية  ا   عن   النظر هذهوجهُة  
  ه للقتل أو التشويه: بعضهم بسبب تشغيل  قابلون  -وأطفااًل    راشدين،  وعجائز  شّباانً ،  رجااًل ونساء  -

،  اجلدل  على سبيل،  أيّدانمنه. حّت لو    استفادتهبسبب    أو ،  اآلخر ألنّه يدعمه، والبعض  نظام االستغّلل
فيه ميكن أن   التوّرط، فليس كل نوع ودرجة من  مع الرأمسايلاألخّلقية القاسية للمجت إدانة الّلسلطويني 

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%a9/
https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%a9/
https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%a9/
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ا مرفوًضا  ، أمرً للنظام، أو االستفادة منه  السياسيّ يكون تقدمي الدعم  . قد  األقصىاستخدام العنف    يربر
 . قابّلً للقتله ابلتأكيد ليس كافًيا جلعل املرء  ، ولكنّ من الناحية األخّلقية

سبتمرب / أيلول    11مه أسامة بن الدن. قال يف مقابلة يف أعقاب هجمات  مثال آخر أكثر حداثة قدّ 
2001 : 

الشع  يتذكر  أن  أنّ جيب  األمريكي  وأّ ب  الضرائب حلكومته  يدفع  . لرئيسه  وّتنه صه 
وتوفرها   األسلحة  تصنع  يت،  لّلسرائيليني حكومته  املسلمني وهؤالء  لقتل  ستخدموهنا 

أنّ  إىل  ابلنظر  متّ الكوجن   الفلسطينيني.  جلنة  هو  األمريكي  الشعبرس  فإنّ ثل    واقعة   ، 
  تتحّمل مسؤولية أمريكا أبكملها    موافقته على تصرفات احلكومة األمريكية تثبت أنّ 

 .  (Bin Laden 2005: 140–141) الفظائع اليت ترتكبها ضد املسلمني 

 مستَحقون األمريكيني    كل    نّ أب  يّدعي  ذلك ألنّه  والقابلية،للمسؤولية    متاًما  هذا أيًضا فهم غري معقول
  بفعل مشاركته ، والبعض اآلخر هاالسياسات األمريكية وتنفيذ هم وضع بسببأو التشويه: البعض   القتلَ 

ة بن الدن الشديدة  دانإب،  جدالً ،  ّسلمنا  الضرائب. حّت لو  ألهّنم يدفعون  واآلخرين،  ةالسياسيّ يف العملية  
العنف املميت. من    استخدام  تربير  ماميكنهنوع ودرجة من املشاركة معها    ، فليس كلّ لتلك السياسات

 .كذريعة  انالتصويت يف االنتخاابت أو دفع الضرائب ال يكفي د أنّ املؤكّ 

اإل  تبدو تربير  تقرّ   رهابحماوالت  واعدةً   أبنّ   اليت  أبرايء  احملاوالتأكثر.    ضحاايه  هذه  إىل    تنقسم 
 إليها.  تستند، اعتماًدا على نوع النظرية األخّلقية اليت جمموعتني 

 

 العواقبية .2.2

  يف حدّ   إمثًا  رهابعواقبه فقط. ال يعترب اإلب،  ممارسة أخرى   ، مثل أيّ رهابعلى اإلأتباع العواقبية  حيكم  
مة  . براءة الضحااي ال تغري ذلك. هذا مثال على السّ إمجاالً وخيمة    عواقبه، ولكن فقط إذا كانت  ذاته

، على سبيل املثال يف اجلدل حول التربير األخّلقي للعقاب  ية اليت غالًبا ما أبرزها نقادهاالعامة للعواقب
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ما  عاقبة األبرايء  مل   أنّ   تقتضي  يف أهّناللعقاب    ةالعواقبي   املقاربةعلى    االعتياديّ القانوين. كان االعرتاض  
العواقبية    إال ألنّ   أن يصيب اهلدف  ذا االعرتاض. ال ميكن هل إمجاالً عندما تكون عواقبها جيدة    يربرها
 ذاهتا.  أخّلقية يف حدّ  رباءة الشخص يف مثل هذه األمور أمهيةٌ ل أنّ  تنكر

خيتلفون يف تقييمهم ألخّلقياته. يعتمد حكمهم   عواقبيةٍ من وجهة نظر  رهاباإل يلحظونأولئك الذين 
اإل استخدامه  رهابعلى  خّلل  من  تعزيزه  جيب  الذي  للصاحل  رؤيتهم  لفائدة    ،على  تقييمهم  وعلى 

 كلتا املسألتني.  خبصوصجمال للخّلف    يوجد. للتعزيزكوسيلة    رهاباإل

 

 مربىرٌ  إرهاب .2.2.1

بشكل   رهابإلابو   ،بشكل عام  السياسيّ األسئلة املتعلقة ابلعنف    Kai Nielsen  كاي نيلسن  يقاربُ 
؛ منهما بشكل قاطع  يف السياسة. ال ميكن استبعاد استخدام أيٍّ   واشرتاكيٍّ يف األخّلق    عواقيبٍّ ك  ،خاص
مثل "جمتمع    ،ا كوسيلة لتحقيق أهداف جديرة ابالهتمام أخّلقياً وسياسياً مهذا يتوقف على فائدهت   فكلُّ 

مّت وأين جيب استخدام ]أي منهما[ هو سؤال    حقيقي" أو التحرر من احلكم االستعماري. "  اشرتاكي
أساس كلّ  على   ... حتديده  جيب  احلرب  تكتيكي  يف  السّلح  اختيار  مثل   ... حدة  على  "  حالة 

(Nielsen 1981: 435 ٌلدى نيلسن تعريف .)  مها تظهر أنّ األمثلة اليت قدّ   ، لكنّ رهابواسع لإل  
اإل فرقًاال    رهاب براءة ضحااي  تربيره    تصنُع  الواسع    ملعىن اب  رهابعلى اإلاستنتاجاته    تنطبقُ أي    - يف 

 :. ويف رأيهأيًضا ق والضيّ 

ة ونتائجها األخّلقية. يكون هلا ما يربرها السياسيّ ية آباثرها  رهابجيب تربير األعمال اإل 
  أسبابٌ   توجدُ ( عندما  2ري و )( عندما تكون أسلحة فعالة سياسيًا يف النضال الثو 1)

  عنٍف ن عدم استخدام  استخدام هذا النوع من العنف بدالً مأبّن يف    لإلميان  وجيهة  
من الظلم واملعاانة واالحنطاط يف   أقلّ   قدرٌ   سيتوفرُّ ،  آخر  عنٍف   أيّ   أو  ،على اإلطّلق

 (. Nielsen 1981: 446)عليه  احلالا كان ميكن أن يكون العامل ممّ 
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ستخدم كأسلوب  يُ   وحني ،  على نطاق صغري  رهابختربان التجربة التارخيية، من وجهة نظر نيلسن، أن اإل
إىل نتائج   يوغالباً ما يؤدّ ال يكون فّعااًل،  ، العمل الثوري علىاجلماهري  حتريضوحيد للنضال من أجل  

يف حرب التحرير املطولة    عصاابتٍ املستخدم ابالقرتان مع حرب    رهاباإلف ،  عكسية. من انحية أخرى
حصول على بيان سابق  ، كما حدث يف اجلزائر وجنوب فيتنام. )للمربرًا أيًضا، ومن مثّ  ون مفيًداقد يك

 (.Trotsky 1961: 48-59  ،62-65، انظر من نفس الرأي

 

 غري مربىر   إرهاب .2.2.2

فوشن  نيكوالس  و   Nicholas Fotion  يستخدم  تعريًفا  لإلأيًضا  أيًضا عواقيبّ رهاباسًعا    . وهو 
أكثر    مرتبطةً قد تكون    رهاببعض مّلحظاته املتعلقة برباءة العديد من ضحااي اإل  )على الرغم من أنّ 

العواقبية  لكنّ ،  (الّلعواقبية  ابألخّلقيات التقييمات  جيد  تقييم  رهابلإل  النموذجيةه  نيلسن    اتمثل 
ستكون اندرة    ظروفًا كهذه  ، فإنّ معينة  يف ظروفٍ   رةً مربّ   رهابذا كانت بعض أنواع اإلللغاية. إ  متساهلةً 

ل إحدى املشكّلت  صحيح. تتمثّ   على حنوٍ يون واملدافعون عنهم ابحلساابت املطلوبة  رهاباإلال يقوم  .  جدًّا
بدالً    صطلحات أيديولوجيةٍ مب  يُعر ف،  ن: يف أغلب األحيارهابج له اإليف "الصاحل األعلى" الذي يروّ 

  فوشن   ناقشي،  على حنٍو أوسععليني. لكن  ألشخاص ف  راسخة من اشتقاقه من تفضيّلت أو مصاحل  
(  1، فيجب إثبات )لةية بطريقة فعاّ إرهابأو محلة    إرهايبّ من تربير عمل    بدّ   مسألة الوسائل. إذا كان ال 

، رهابطريق اإل من ق ابلفعل الغاية ستتحقّ  أنّ و ( 2)، سائلدة مبا يكفي لتربير الو الغاية املنشودة جيّ  أنّ 
يف    غري مكلفة.  ، ومن نواٍح أخرطريقة أخرى تكون أخّلقية  الغاية ال ميكن أن تتحقق أبيّ   ( أنّ 3و )

ال ميكن    ،فوشنجيادل    ، بل، وكما فقطهذا العبء    التخّلص من يف    يونرهاباإل  ، ال يفشلواقع األمر
الضحااي    التعامل مع مجيع   يف الواقع، جيري أيًضا.    ألبرايء اب   بّضحيالذي    رهاباإل  التخّلص من عبء 

 : لكن، يونرهابم أشياء يستخدمها اإلهنّ إعلى  رهاباملباشرين لإل

أسوأ حااًل من الضحية )املزعومة( املذنب.   ء ، يكون الضحية الربي كشيءيف معاملته  
إنسان. ]...[  ك  يُنظر إليه ولكن،  إمثًانه قد ارتكب األخري أبّ  هذا  على حُيكم وبقدر ما 
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وال إنسااًن    ،، فإن الضحية الربيئة ليست إنسااًن هبذا املعىن القضائيرهايبابلنسبة لإل
  ... ألنّ   إىل اختيار إنسان كضحيةٍ   رهايبحيتاج اإل  ،له قيمة كإنسان. ابلطبع  أنّ مبعىن  

من   املزيد  يسبب  لكنّ   الرُهب  ]ذلك[  معامل  ...  على  ينطوي  ال  ]الضحااي[ هذا    ة 
 Fotion)  رلون كأشياء ألهنم بش عامَ يُ يُضّحى هبم، وبذلك،    كبشر. بدالً من ذلك،

1981: 464.) 

  ، أعلى. لكن   من أجل خريٍ   القّيمني ابلبشر    عمًدا  م يضحونهنّ أب  الزعمَ يني  رهاب، ميكن لإلا على ذلكردًّ 
،  . ومع ذلك، يقول فوشن عنهبديلٍ   يفتقرون إىل  مأهن  أن يثبتوا، جيب  يكون هذا الزعُم مقنًعالكي  و 

، وغالًبا ما يكون لديهم أيًضا خيار  املؤسسة العسكرية للخصم  مهامجةل يف  لديهم دائًما البديل املتمثّ 
، بدالً من مهامجة األبرايء. قد   عن األخطاء اليت يعرتضون عليهاسؤولني مّلحقة املسؤولني احلكوميني امل

  رهاب اإل  ال ميكن البّتة تربير، يف حني  نمربرًا يف بعض األحيا  رهابمن اإل  ]األخري[   يكون هذا النوع
 الذي يستهدف األبرايء. 

 

 الالعواقبية .2.3

  ألنّ   ، وليسذاته، بسبب ما هو عليه  يف حدّ   إمثًا  رهاب، يُعترب اإلياتلألخّلق  العواقبية مقاربةٍ يف إطار  
،  تربير  رتك جمااًل أليّ تال    املقاربة   هذه   هذا ال يعين أنّ   . لكنّ ابجململ  فقطئة  عواقبه سيّ   )وبقدر ما تكون(

جمموعة    رهابلإل  الّلعواقبيةاملناقشات    أيًضا  ، تقدممعينة. يف الواقع  يةإرهاب  أو محّلتٍ   ألعمالٍ   أخّلقًيا،
 .من املواقف واحلجج

حياول محلةٍ   عملٍ   تربيرَ   الّلعواقيبُّ   قد  إبحدى  إرهاب  أو  يتذرع  ف  :طريقتني الية  االعتبارات  قد  ببعض 
، قد  ة. بداًل من ذلكيف ظروف معين   رهابجوء إىل اإل، لصاحل اللّ األخّلقية، مثل العدالة أو احلقوق

للحقوق )لضحااي    يبدو إهّنا وازنة جًدا،ت الواضحة، واليت  االعتبارا  أحيااًن جتاوز  حيصلُ ه قد  جيادل أبنّ 
تتطلب احرتام هذه احلقوق(رهاباإل )اليت  والعدالة  إذ ]قد    –   للنتائجابلغة األمهية    اعتباراتٍ عرب    ،( 

رفض العواقبية ال يعين ابلطبع إنكار أمهية عواقب    . ألنّ رهاباللجوء إىل اإل  لعدم ابهظ للغاية    مثنٌ يُدَفع[  
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  هي   فقطالعواقب    العواقبيني أنّ   زعمُ هو    ، فإّن ما يُنَكروممارساتنا يف تقييمها األخّلقي  أفعالنا وسياساتنا
 . ما يهمّ 

 

 حقوق االنسان األساسية والعدالة التوزيعية  .2.3.1

على    بتطبيقه  يُعىن  لهتربيرها    ، لكنّ رهابواسع لإل  مبفهومٍ   Virginia Held  تعمل فريجينيا هيلد
رتم  ضوع على قضية احلقوق. عندما ال حتُ ز مناقشتها للمو الذي يستهدف املواطنني العاديني. تركّ   ذاك

، تُعرف  ؟ من وجهة نظر واحدةحُترتَمد من أهنا  ، ماذا ميكننا أن نفعل للتأكّ مجاعةٍ أو    شخصٍ   حقوقُ 
أ و ب هي انتهاك نفس   ل   معنّي   ا كانت الطريقة الوحيدة لضمان احرتام حقّ ، إذاحلقوق  عواقبيةابسم  
مثل هذه املقايضات يف    أنّ   هيلد  . ال ترى هبذا االنتهاكر القيام  ، فسيكون لدينا ما يربّ ج  عنداحلق  

أكان  ، سواء  . ومع ذلك، تتعارض احلقوق أحياانً أمٌر متناسبٌ احلقوق هبدف تعظيم احرتامها يف اجملتمع  
ننا  كّ مت املثال أعّله(. عندما حيدث ذلك، ال توجد طريقة  غري مباشر )كما يف  مبشكل مباشر أذلك  

ما بينها. وهذا  واختاذ خيارات معينة في،  أو أقلّ   إحلاًحا  ا أكثر هنّ إنية على  ب مقارنة احلقوق املع جتنّ من  
  لكنّ   ،ينتهك بعض حقوق اإلنسان لضحاايه  رهاباإل  . من الواضح أنّ رهابا على حالة اإلينطبق أيضً 

أنّ يدّ   املدافعني عنه لإل  عون  احملدود  الظروف    رهاباالستخدام  لتحقيق  يف بعض  الوحيد  السبيل  هو 
 رتم فيه حقوق اإلنسان للجميع. جمتمع حتُ 

ولكن سيكون له ما   ،رهابجوء إىل اإلال يكفي لتربير اللّ   فإنّه،  صحيًحا  الزعمُ  عندما يكون هذا  حّّت 
التوزيعال:  إضايفٌ   شرطٌ   استويفَ إذا    يربره إذا  يةعدالة  دَ .  جلزءٍ   جمتمعٌ   ُوج  اإلنسان  حقوق  فيه  من    حُترتم 

إذا كانت الطريقة الوحيدة لتغيري ذلك وضمان  و  منهم؛  جلزء آخرٍ   نفسها   ، بينما تُنتهك احلقوقالسكان
  موجًها ضدّ  رهاب، إذا كان اإلأخريًاو ؛ رهابدود لإل احملستخدام االاحرتام حقوق اإلنسان للجميع هي 

األوىل  اجملموعة  ابمتيازٍ   متّتعت اليت    أعضاء  اآلن  اإلنسانمفي   حّت  يتعلق ابحرتام حقوق  آنذاك،    –  ا 
اإل تربير من  أخّلقياً.  مربرًا    رهاب سيكون  التوزيعال  انحيةهذا  انتهاكات    مطبّ ًقا   يةعدالة  على مشكلة 

انتهاكات  حقوق االنسان   حقوق اإلنسان.   التساوي بني  فيه  إّن  يف مرحلة االنتقال إىل جمتمع حُترتم 
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اجلميع من    أكثرُ   حقوق  ل  قبلئذٍ عانت    موعةٍ جمل   السماح  عداًل  النطاق  واسعة  انتهاكات  حقوق     من 
نتهاكات  نفس االيف كلتا احلالتني نتعامل مع    نا )ابفرتاض أنّ   أبن تعاين من املزيد من االنتهاكاتاإلنسان  

،  اإلنسان للكثريين  ستُنتَهك حقوق  املتساوية االحلاح(. يف أّي حاٍل،   نتهاكاتمع اال، أو  قوق اإلنسانحل
من،  العدل  ومن مثّ  األخّلقية   ومن  الناحية  من  أن  األفضل  إنصافًا    على حنوٍ انتهاكاهتم    تُوز ع ،  أكثر 

(Held 2008)  . 

حلياة واألمن اجلسدي  اب  إىل التضحية حبقوق اإلنسان األساسية مثل احلقّ أّن يف دعوهتا  يُعرتض على  قد  
يف أثناء    جمموعةٍ من أجل توزيع أكثر عداًل النتهاكات احلقوق نفسها داخل    رهابضحااي اإل  لألفراد

بني    االنفصال مبادئ    هيلد  الف ختُ ،  للمجموعة  برّمتها  هذه احلقوق   االنتقال إىل مرحلة يتم فيها احرتام
ادل هيلد  جتعلى ذلك ،    رًدا(.  Primoratz 1997: 230–31األشخاص واحرتام األشخاص )

 أبنّ 

  رهاب أكثر عدالً النتهاكات احلقوق )من خّلل استخدام اإل  الفشل يف حتقيق توزيعٍ 
أولئك الذين مل حُترتم   عرتاف أبنّ يف اال  فشلٌ إذا كان هو الوسيلة الوحيدة املتاحة( هو  

ميكن    ويف جمموعةٍ   ليسوا جمرد أعضاءٍ   و  أفراد،بنفسهم    هم  نصاٍف قبلئٍذ إبحقوقهم  
 . جتاهل حقوقهم

  ةً كون حجّ تأن    هاميكن  ، إذ ابلضرورة ابجملموعاتة حتقيق التوزيع العادل النتهاكات احلقوق  حجّ   ال تتعّلقُ 
األفراد    حول  )مل (Held 2008: 89–90)ابالنصاف  حقوق  على حجة  .  االعرتاضات  من  زيد 
 .( Nath 2011؛  Steinhoff 2007: 125–30، انظر  هيلد

 

 الطوارىء القصوى والكارثة األخالقيةحالة  .2.3.2

العدالة هي اليت تتطلب توزيع االنتهاكات اليت ال مفر منها حلقوق اإلنسان    ، فإنّ رهابيف تربير هيلد لإل
أكثر عدالة.   اإل  توجدُ بشكل  للسماح ابستخدام    مقاربةٍ معينة ضمن    يف ظروفٍ   رهابطريقة خمتلفة 
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أنّ   العواقبية القول  ميكن  العنف.  يفألخّلقيات  واحلقوق  ه  ابلعدالة  يتعلق  يف  )أو  رهاباإلف،  ما   ،
  ، فإنّ كن تربيره أبًدا. عّلوة على ذلكالذي يستهدف األبرايء( ال مي رهابهيلد ، نوع اإلمصطلحات 

فهي تتفوق    ومن مث  ،  اعتبارات العواقب احلسنة والسيئةأكرب بكثري من    عتبارات العدالة واحلقوق وزنٌ ال
بارات املتعلقة  ، قد تكون االعتف استثنائيةيف ظرو و ،  ألخرية يف حاالت النزاع. ومع ذلكعادة على ا

 ثقيلة للغاية حبيث تتجاوز العدالة واحلقوق. -  رهابمثن عدم اللجوء إىل اإل  -ابلنتائج 

"  الرتهييبّ يف مناقشته "القصف    حجةً   Michael Walzerوولتزر  يقدم مايكل  على غرار ذلك،  
  جيش   وأنّ بريطانيا  أملانيا ستهزُم  ، بدا أن 1942ملية الثانية. يف أوائل عام  للمدن األملانية يف احلرب العا 

أثناء القتال. كانت بريطانيا العقبة الوحيدة املتبقية    ، االنتصاروفًقا لقواعد احلربه، ال ميكن هذه األخرية 
إخضاع أورواب  النازيني   أمام  ذلك  و   ،معظم  الئقٍ   لكلّ   األقصى   التهديد"هو  كان  حياتنا،   شيء  يف 

عواقب   ، لدرجة أنّ  ألولئك الذين قد ينجونحّّت  جًداومهينة    للغاية،دمويةٍ   هيمنةٍ  وممارسةُ  اوأيديولوجي
النهائي كانت حرفياً   (. Walzer 2000: 253مبا ال يقاس" )  عةً ، ومروّ خارج احلُسبانانتصارها 

ه متاًما  ال ميكن تصورّ   ماوهكذا كانت بريطانيا تواجه "حالة طوارئ قصوى": )أ( هتديد وشيك ب  )ب(  
هبا    ا ما ابتليَ دي القذرة" اليت كثريً مأزق "األاي  – أخّلقية. يف مثل هذه احلالة الطارئة  من وجهة نظر  

مثل    واخلطرية نتهك أحد املبادئ األخّلقية األساسية  قد يُ   - (  Walzer 1973)  السياسيّ العمل  
قام    ،سنواتٍ ألكثر من ثّلث  و ،  التهديد. لذلك  صدّ ل   الوحيد  ، إذا كان هذا هو األمل يني حصانة املدن
تدمري العديد من املدن  ، بات اجلوية األمريكيةلقوّ إىل االحًقا    ، الذي انضمّ امللكي الربيطاين  سّلح اجلوّ 

يع الشعب  آخرين جبروح خطرية يف حماولة لرتو   مثانني ألًفا   وأصاب  مدينّ   ستني ألفَ   حنوَ ، وقتل  األملانية
،  1943يد أو شرط. حبلول أوائل عام  واالستسّلم دون ق  ،احلربعن    األملاين إلجبار قيادته على التوقف

من   احلربكان  تكسب  لن  أملانيا  أن  وأنّ الواضح  التربير    الرتهييبّ القصف    كلّ   ،  إىل  يفتقر  الّلحق 
ألنّه   يف عامه األّول،  أملانيا مربرًا أخّلقًياضّد القصف هذا ، كان وولتزراألخّلقي. لكن من وجهة نظر 

الطوارئ  حالة   مفهوم    وولتزرع  يوسّ   وعليه،بريطانيا.    واجهتها الطوارئ القصوى اليت    الةحل  استجابةً   كان
على جمتمع    وابلنتيجة ،  يواجه خطر اإلابدة أو االستعباد،  واحدٍ   سياسيّ   على جمتمعٍ   هقالقصوى ليطبّ 

يشرتك أعضاؤها يف  اليت    - ة  السياسيّ "بقاء وحرية اجملتمعات  ؛ ف كه وحريته" على احملؤ يكون "بقاسياسي  
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 :Walzer 2000م اجملتمع الدويل" )أمسى قيَ   مها  -إىل أطفاهلم    لتُنق لَ رها أسّلفهم  طريقة حياة طوّ 
254.) 

طبيعة التهديد    ، لكنّ التهديد وشيكٌ يف كليهما  مفهومان خمتلفان حلاالت الطوارئ القصوى.  هنا  لدينا  
وأن يكون للمرء    هو شيٌء،   لشعوب اعتربوها أدىن عرقًيازيون  النا  محلهاملصري الذي  املعاانُة من  ختتلف: ف

حتت    ،بني هذين النوعني من حاالت الطوارئ القصوى  بتأرجحه.  شيٌء آخر  سياسٌي متفّكك هو   نظامٌ 
االستجابة األخّلقية اليت  توسيع  إىل    وولتزر، يسعى  "بقاء وحرية جمتمع سياسي"  لتهديدالعنوان الغامض  

اإلابدة اجلماعية    قد يُعتَقد أنّ ، يف حني  . ومع ذلكمتناسبة مع األول ]البقاء[ إىل الثاين ]احلرية[قد تكون  
فقدان االستقّلل    فإنّ   ،ةها أبي وسيل ميكن صدّ   أخّلقية كارثة    هيأو الطرد أو االستعباد لشعب أبكمله  

  املشروعية إىل    مفتقًرا  سُيفك كالذي    السياسيّ . إذا كان النظام  سياسية، كارثة  هو، على األكثر  السياسيّ 
  مبشروعيةيتمتع    السياسيّ ام   لو كان النظأخّلقي. ولكن حّّت   إصّلحٍ ، فقد يكون زواله مبثابة  األخّلقية

". يف حياتنا  الئق شيءٍ   لكلّ   األقصى ، فإن هتديد "بقائه وحريته" ال يرقى إىل مستوى "التهديد أخّلقية
هذا    عن   من أجل الدفاع على املدنيني األعداء    شّن اجليش حرابً ، فّل ميكن تربير  إذا كان األمر كذلكو 

 .(Statman 2006،  على سبيل املثالراجعوا    عاّمًة،  ما يتعلق حباالت الطوارئ القصوى . )في النظام

ًدا ملا ميكن  أكثر تشدّ   يستند إىل وجهة نظرٍ ه  ، لكنّ على نفس املنوال  ُبينَ تساهًّل    أقلُّ   آخرٌ   موقفٌ   يوجد
اللّ   اعتباره كارثةً    ضدّ   املقاتلني على عكس ما يعتقده العديد من  ف.  رهابجوء إىل اإلأخّلقية قد تربر 
شرورًا هبذه    ، فإنّ ، أو االحتّلل األجنيب احلكم االستعماري، أو  أو االقتصادي  ،االجتماعياالضطهاد  

أو حكم    حالة قمعٍ   كلُّ   ال ترقىللغاية.    اندرةً تكون  القتل العشوائي وتشويه األبرايء    تربير  اجلسامة ميكنها
وعلى  .  الصحيحأخّلقية ابملعىن    كارثةٍ   مصاف    ، إىل أخّلقياً ت غري مسّوغة  ، مهما كان أو احتّللٍ   أجنيبٍ 

سياسي". ومع   وشيك ل  "بقاء وحرية جمتمعٍ  هتديدٍ  كلُّ   يرقى إىل ذلك املصاف عكس ما جادل وولتزر،
ه يواجه كارثة أخّلقية  ، فإنّ اولة "التطهري العرقي" من أرضه، أو حملأبكمله لإلابدة  ض شعبٌ ، إذا تعرّ ذلك

تشّكل   غائيتهما،و تهما  ضوء فداح  وعلى .  هذا املصري  ضدّ   نضالٍ وسيلة    رهاب عترب اإلوقد يُ   ،حقيقية
يف مثل هذه    رهابجوء إىل اإلاللّ   . من املؤكد أنّ مستقّلة  مقولةأبكمله    "التطهري العرقي" لشعبٍ اإلابدة و
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دت أخّلقياً إال إذا   مرب رًا احلالة لن يكون  سينجح حيث   رهاباإل جيدة للغاية لّلعتقاد أبنّ  أسبابٌ  ُوج 
  ن جاراي  كاانإذا    ما إيقافهيف  ، أو  دة الوشيكة أو "التطهري العرقي"آخر: يف منع اإلاب   لن ينجح شيءٌ 

التاريخ    مينحناقد ال    الواقع،للغاية. يف    كّل الشرطني اندرةً   يُستوىف فيهااحلاالت اليت  تكون  وسابلفعل.  
 الشرطني،   تلبيةية  إرهابعمل أو محلة    أيٍّ   ليس إبمكان  ه  هذا ال يعين أنّ   لكنّ   على ذلك،  مثااًل واحًدا

مثّ  تربيره  ومن  لذلكجيري  وفًقا  اإل  يكاد ،  .   :Primoratz 2013)  ابملطلق   آمثًا   رهابيكون 
chapter 6). 

اللجوءَ حالة  "ستربّر وجهتا نظر   "الكارثة األخّلقية"  القصوى" و  اإل  الطوارئ  فقط عندما    رهابإىل 
مدى جيب أن    . إىل أيّ مع حالة الطوارئ، أو ملنع الكارثة  ، تباًعا،الوحيد للتعامل  هذا هو السبيل  يكون

، بينما ال توجد طريقة أخرى ستحققه؟ قد  سيحقق اهلدف ابلفعل  رهاباإل  ن أنّ دين منكون متأكّ 
  صارمةً   epistemicابستيمية    ، ال ميكننا تطبيق معايريَ ه عندما نكون يف حالة متطرفةٍ أبنّ   جيادل املرء

، فيجب علينا استغّلل  ا من معرفة ما الذي سينجح، إذا مل نتمكن حقً يف الواقع  اجملاهبة.يف تقرير كيفية  
املأزقوولتزرفرصنا مبا قد ينجح. هذه هي وجهة نظر   ، جيب أن "نراهن" على جرمية  : يف مثل هذا 

  كبريٌ احملتمل  اخلطر ف  وإاّل  ،. ”ال يوجد خيارٌ يكون، خّلفًا لذلك، يف انتظاران الذي الشرّ  ضدّ  رهاباإل
املو   كون (. ميكن االعرتاض على  Walzer 2000: 259-260للغاية ") الضوء  قف يسلّ هذا  ط 

التهديد فداحة  يف  على  يفشل  بينما  التهديد  بفداحة    االعرتاف،  لدرء  املقرتحة  أيالوسائل  فداحة    ، 
يف  ه حّت  االستنتاج أنّ   سيكون،  ابحلُسبان  وتشويه األبرايء. عندما يؤخذ ذلك   ،والقتل العمد  ،رهاباإل

القصوى لإلاحلاالت  إذا كان  يربره  رهاب،  فإنّ ما  أبنه سينجح    مسّوغات  ،  آخر و االعتقاد    ال شيء 
 للغاية. قويّة  جيب أن تكون سيفعل ذلك،

 

 آثٌ ابملطلق  رهاباإل .2.3.3

الفّلسفة    خمتلفة. يعمل بعض  وجوهٍ ، يف  هذا املوقف، أيًضايظهُر  طلق.  ابمل  آمثٌ   رهاباإل  يعتقد البعض أنّ 
" يستهدف فقط  انتقائيّ " إرهابمعينة ميكن تربير  ه يف ظروفٍ ، وجيادلون أبنّ رهابمع تعريف واسع لإل
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هذا ما يبدو  (.  Corlett 2003  ،Young 2004)  املعنية  اآلاثميف    كبري أولئك املتورطني بشكل  
، ال  ق. ومع ذلكابملعىن الضيّ   رهابأي اإل  -  انتقائيّ غري    إرهاب  اتٍم إلمكانية  تربير    ابنعدامٍ يوحي  أبنّه  

إب  ذلك   يستتبعُ  تقّرر  ية  مكانالقول  اّليت  األخري   رهاباإل  أبنّ   احلّجة  النوع  تربيره    ]الضّيق[من  ميكن 
 الطوارئ القصوى" أو "الكارثة األخّلقية". حالة ، مثل "أخرى عتباراتٍ ال

الذي يستهدف غري املقاتلني أو املواطنني    رهاباإل  حياول إظهار أنّ   ، فهوعند هذا احلدّ   بونبري  ال يقف  
  Alan Gewirth جيورث لة قليًّل من نظرية آالن نشر نسخة معدّ  عربالعاديني ال ميكن تربيره أبًدا  

د احلاجة إىل  جيب إعطاؤمها وزاًن كبريًا. تولّ   ومن مث  ،  رية واألمان شرطان أساسيان للعملاألخّلقية. احل
  أالّ جُيعلوا يف  امطلقً  حقًّا" كّل األبرايء ل يتوفرّ أن ذو الصلة هنا هو   احلقّ و  ،من احلقوق  جمموعةً  امحايتهم
  هلذا احلقّ   ةاملطلق  املكانةيف    يُطَعن(. عندما  Gewirth 1981: 16)"قتلٍ مقصودين ملشروع  ضحااي  

بني ما    ٍق أخّلقيّ فر   بون بوجود    ، جيادل ارئ القصوى أو الكارثة األخّلقيةع حبالة الطو من خّلل التذرّ 
حني  ،  ن عنه سببًيا بشكل غري مباشر فقط، وما حنن مسؤولو ومباشر  يقيينّ حنن مسؤولون عنه بشكل  

إحدا  نفشل من  اآلخرين  منع  أخّلقيً يف  مسؤولون  حنن  عمداً.  ذلك  األوىلعن    اث  ولكن  احلالة   ،
  نستهدف   كي ال  رهابجوء إىل اإل. إذا رفضنا اللّ الثانيةابستثناء بعض الظروف اخلاصة( ليس عن  و )

، فإن اجلناة وحدهم  شخاص اآلخرين من ارتكاب الفظائعفشلنا يف منع بعض األ  ومن مثّ إذا ،  األبرايء
 Bauhn 1989: chapter)جيب أن نرفض    وابلنتيجة،هم املسؤولون أخّلقياً عن تلك الفظائع.  

5). 

اناثنسون ستيفن  أو    Stephen Nathanson  يسعى  للمدنيني  املطلقة  احلصانة  أتسيس  إىل 
واحلظر   العاديني  عواقبية   نظريةٍ   على   يستلزمهاالذي    رهابلإل  املطلق املواطنني    القاعدة -أخّلقية 

(Nathanson 2010: 191–208 ّإن .)   َقاعدة أخرى     أيّ ، بداًل من تبيّن حصانة املدنيني   تبيّن
القتل والدمار    ، هو أفضل طريقة للحدّ ر أو عدم وجود قاعدة على اإلطّلقم األمتنظّ  النزاع  من  يف 

، وليس كقاعدة  مطلقة   كقاعدةٍ   هذه احلصانة  عتماد ابأفضل النتائج    ستتحقق،  املسلح. عّلوة على ذلك
  منح    معيارُ   وخيضعُ   ، مضةقصوى. فكرة الطوارئ القصوى غايف حاالت الطوارئ ال  تسمح ابستثناءاتٍ 
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للتطبيق بطرقٍ   االستثناءات  الطوارئ  املنحدر    لدينا،  تعسفية وذاتية. أخريًا  القصوى يف حاالت  حجة 
  [ حّّت رهاباإل  يف  ، مبا يف ذلكخلروج عن قاعدة احلصانة املدنيةابالسماح ]إّن  : "]الوضع اخلطري[  الزلق

  مفادها أنّ   رسالةٍ ب  وسيبعثُ من عائق تربير مثل هذه األعمال ...    سيخّففيف الظروف األكثر قسوة  
استخدام مثل    ليزيد من  ثقلهب  سيلقي  وعليه،...  ما يربرهيف بعض األحيان    له   مثل هذا السلوك قد يكون 

 .  (Nathanson 2010: 207)"هذه األساليب

كنظرية أخّلقية    rule-consequentialismالقاعدة  -عواقبية   تبيّنَ ، ميكن للمرء  هما يكن األمرمو 
  رهابلإل  ينظر إىل حصانة املدنيني أو املواطنني العاديني وما يصاحب ذلك من حظرٍ   ،، ومع ذلكللفرد

ولكن  بكوهنا للغاية،  صارمة  أخّلقية  يعترب  مطلقة.  ليست    قواعد  ال  هنا،  برانت  من  ب.  ريتشارد 
Richard B. Brandt  هوكر مطلقة  Brad Hookerوبراد  احلصانة  وجيهذه    أبنّ   نادال، 

ن قاعدة تسمح بل  جيب أن تتضمّ بفضل  عواقب اعتمادها اجلّيدة  جمموعة القواعد األخّلقية املختارة  
  حّّت و ذلك كسر بعض القواعد األخّلقية األخرى.    عىنى لو  ٍّ ب ابلفعل منع وقوع كارثة حت تتطلّ 

إذا كانت    جتاوزها  جيري األبرايء قد    د للعنف ضدّ ة مثل حظر االستخدام املتعمّ القاعدة األخّلقية الصارم
–See Brandt 1992: 87)مبا فيه الكفاية  طريقة أخرى خطريةً   الكارثة اليت ال ميكن منعها أبيّ 

88, 150–51, 156–57; Hooker 2000: 98–99, 127–36). يوجد وعليه،   ،  
العملية بني فهمهم التقارب على مستوى االستنتاجات  العاديني    حلصانة    ابعض  املواطنني  أو  املدنيني 

 (.2.3.2ح أعّله ) وموقف "الكارثة األخّلقية" املوضّ 
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