
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عد على اهتماًما اجتماعية   ظاهرة   تعرف لم ولية الصُّ  ظاهرة   عرفته الذي كاالهتمام والوطنية، واإلقليمية الدَّ

ولي؛ اإلرهاب د   خِطرة ظاهرة   اإلرهاب أن ذلك الدَّ لم واألمن   جهة، من المجتمعات أمن   تهدِّ وليين والسِّ  من الدَّ

ولي اإلرهاب إن القول: ويصحُّ  أخرى. جهة ه يبلغ وهنا التقليدية، الحروب من كثير عن بديًل  بات الدَّ  خطر 

 . الذروة

 اإلرهاب فرض فقد اهتمام؛ مسألة   ليست المسألة إن نقول: الصحيح، سياقها في األمور نضع   أن أردنا وإذا

ه ما وال العالم، دول حكومات أكثر أعمال جداول على نفس   المتحدة، األمم منظمة أعمال جداول سيَّ

 كيف هي المسألة ولكن  يكية.األمر المتحدة الواليات   رأسها وعلى الكبرى والدول اإلقليمية، والمنظمات

ى فق   اإلرهاب لهذا نتصدَّ س على قائمة   وسديدة، متكاملة إستراتيجية خطة   و  مة، قانونية أس  حك   وكيف م 

ق ا تطبيًقا الخطة هذه نطبِّ جدًيا. عمليًّ  م 

 اإلرهاب ِقَدم

 فرض أو أخرى، دولة على للضغط قوة أوراق امتلك   تريد ما، دولة   برعاية يحظى عندما اإلرهاب صعوبة   تكمن

فق   قرار، أو مشروع ر الغاية» منطق و   والتنظيمات. األفراد إرهاب صعوبة بكثير يتخطى وذلك ،«الوسيلة تبرِّ

 ومن سياسية، مشاريع   أفرزته العنيف فالتطرف   الخِطرة، المعِضلة هذه شرح في المتحدة األمم   أسهبت وقد

 في مهمة مسألة وتلك دينية. بدوافع   كان وإن سياسية، غايات تحقيق إلى دوًما يهِدف اإلرهاب كان هنا

رف غضُّ  يمكن ال لإلرهاب، العامة النظرية  .عنها الطَّ

 اإلرهاب ظاهرة   ولكنَّ  اإلرهاب، إلى المـ فضي التطرف مراحل من األخيرة المرحلة هو العنيف   التطرف إن أجل

م قديمة هي بل حديًثا؛ طارئة ليست نج   لمو اإلنسان، ِقد   دوًما يكن لم اإلرهاب أن يعني وهذا منها، دولة ت 

 والنظام العالمي النظام يضع واإلسلم، اإلرهاب بين أحياًنا، والمقصود حيًنا البريء الربط إن للتطرف. ملزًما

م تأكيد أهمها: األسباب، من لمجموعة مسؤولياتهم، أمام خاص نحو على العربي الرسمي  السلم ِقي 

م وهي اإلسلم، عليها ينهض التي والتسامح  حقوق وتعزيز اإلرهاب مكافحة مواثيق   منها انطلقت التي الِقي 

 لظى من العربية المجتمعات وحماية جهة، من والعربي اإلسلمي اإلقليميين التنظيمين عن الصادرة اإلنسان

ما وال اإلرهاب، ي اإلرهاب سيَّ دُّ  ال الذي التطرف من المتأتِّ ع   المجتمعات هذه سمات من ِسمةً  إلطلقا على ي 

 المشهد لكان طاغية شعبية ذا العربي عالمنا في التطرف كان فلو أيًضا، مهمة مسألة وتلك أخرى، جهة من

 . تماًما مختلًفا

 لبنان والتطرف، اإلرهاب قضايا في متخصص باحث

 شندب مازن د.

 اإلرهاب لمكافحة العربية الدول جامعة إستراتيجية
 نقدية تحليلية قراءة

 



 

 

 اإلجابة كانت وإذا اإلرهاب؟ لمواجهة متكاملة إستراتيجية خطة   العربية الدول لجامعة هل إذن: السؤال ويبقى

ت حد   أي وإلى هي؟ فما ،«نعم» بـ  قوتها؟ وِنقاط   ضعفها ِنقاط   وما والتنفيذ؟ للتطبيق خضع 

 القانوني األساس

لبة أرض على قائمةً  اإلرهاب معالجة تكون   لكي جدية، ص  برز الذي القانوني األساس تحديد يجب وم   مشروعية ي 

 األول الصدد، هذا في قانونية أسس ثلثة   وهناك اإلرهاب. مكافحة مجال في العربية الدول جامعة إسهام

ة المتحدة األمم ميثاق من الثامن الفصل هو  هو والثالث العربية. الدول جامعة ميثاق هو والثاني (،52) المادَّ

 .االرهاب مكافحة في وإستراتيجياتها المتحدة األمم قرارات

 اإلستراتيجية عناصر

 لمكافحة العربية االتفاقية هو اإلرهاب، مكافحة في ةالعربي الدول جامعة جهود من عليه نقف ما أول من

دُّ  التي م،1998 عام اإلرهاب ع   العربي الرسمي االهتمام بدايات أن إال الجهود، هذه في الزاوية حجر بمنزلة ت 

 مكافحة في الجامعة جهود محطات أبرز نعرض   أن ويمكن العشرين، القرن ثمانينيات إلى يعود الظاهرة بهذه

فق   اإلرهاب  .التقييم عند مهمة دالالت من الزمني لإلطار لما الزمني؛ التسلسل و 

  العربية األمنية اإلستراتيجية (1

ها  تبًعا العربي األمني التكامل تحقيق إلى تهِدف   وهي م،1983 /1 /7 في العرب الداخلية وزراء مجلس أقرَّ

حدة  العربي، الجماعي باألمن مرتبط   عربية دولة لكلِّ  رجيوالخا الداخلي األمن أن من انطلًقا العربي؛ األمن لو 

ى منها دولة أيِّ  في الخارجي أو الداخلي باألمن اإلخلل وأن ه تتعدَّ  باستقرارها اإلخلل إلى بالضرورة آثار 

ا العسكرية، وقدرتها واالجتماعي السياسي ر ممَّ  استهدفته ما جملة ومن العربية. لألمة الذاتية القوة في يؤثِّ

 االنحرافات أنواع مختِلف من المجتمعات تطهير عاتقها على فأخذت الجريمة، مكافحة   اإلستراتيجية هذه

 . الخارج أو الداخل من الموجهة واإلرهاب، والتخريب والعنف التطرف ومن السلوكية،

 اإلرهاب لمكافحة العربية اإلستراتيجية (2

نت م،1997 عام العرب الداخلية وزراء مجلس اعتمدها  اإلرهاب مكافحة جهود تنسيق إلى ترمي عناصر   وتضمَّ

ولي المجتمع مع التعاون وتعزيز العربية، الدول في دد. هذا في الدَّ عت وقد الصَّ ض   اإلستراتيجية   هذه و 

 الدول بين وتطويره التعاون تعزيز والثاني أسبابه. وإزالة اإلرهاب مكافحة األول هما: رئيسين، هدفين لنفسها

ة حقيقة من منطلقةً  اإلرهاب. مكافحة مجال في بيةالعر ليَّ  وتسامح، ووسطية اعتدال دين   اإلسلم أن هي ج 

متها وفي والجريمة العنف أنواع كلَّ  ينِبذ    .اإلرهاب مقدِّ

مات، من مجموعة على اإلستراتيجية هذه وتنهض  لمكافحة الوطنية السياسات صعيد على سواء المقوِّ

 األعمال دعم باجتناب االلتزام إلى العربية الدول   تدعو فهي لمكافحته؛ العربي التعاون يدصع على أو اإلرهاب،

عنى تشجيعها، أو اإلرهابية طط في والتنسيق وتحركاتهم، اإلرهابيين نشاط عن المعلومات بتبادل كثيًرا وت   خ 

د عربي موقف اتخاذ وضرورة المواجهة،  وال عربية. دولة أيِّ  تجاه اباإلره بمساندة تقوم دولة أيِّ  من موحَّ



 

 

 لمواجهة عربية عسكرية تحالفات إلنشاء القانونية المشروعية يمنح ألنه أهمية؛ من الجانب لهذا ما يخفى

ولي اإلرهاب ضدَّ  العربي كالتحالف الخطر، مصدر م الدَّ  .اليمن في المنظَّ

 اإلرهاب لمكافحة العربية االتفاقية (3

ها دُّ  م،1998 /4 /22 في العرب العدل وزراء ومجلس العرب يةالداخل وزراء مجلس أبرم  ع   القانوني الركن   وت 

نت أن فبعد أبواب؛ وأربعة ديباجة من االتفاقية تتألف العربية. الجامعة في اإلرهاب لمكافحة األساسي  بيَّ

نت اإلرهابية، والجريمة اإلرهاب تعريف   األول بابها في  لمكافحة العربي اونالتع أسس   الثاني بابها في بيَّ

ا اإلرهاب ا، أمنيًّ ت ما هو المجال هذا في أساس وأهمُّ  وقضائيًّ د) الثالثة: مادتها عليه نصَّ  بعدم الدول تتعهَّ

ول   أن وعليها ارتكابها، أو تمويلها أو اإلرهابية األعمال تنظيم ح   فعل بأيِّ  للقيام مسرًحا أراضيها اتخاذ دون ت 

ل( منع على العمل   ذلك ومن تفاقية،اال في عليه منصوص إرهابي  أو تدريبهم أو إيوائهم أو اإلرهابيين )تسلُّ

 .م(تسليحه

ل وقفة من بدَّ  ال لكن االتفاقية، أبواب جميع شرح   ويطول  هذه نصوص جمال من الرغم على إذ صريحة؛ تأمُّ

رت يزال ال اإلرهاب أن نجد عليها، العربية الدول جميع وموافقة االتفاقية، بي   ذلك يعود فهل أوطاننا! في ك 

ي في نصوصها بعض   أسهم وهل للتفاقية؟ انتهاكات إلى  هذين عن لإلجابة الحق؟ ظلل في اإلرهاب تخفِّ

ين السؤالين  .وجريئة موضوعية عميقة نقاشات عقد   ينبغي والجوهريين المهمَّ

ا األول، السؤال أما ما وال التفاقية،ا تخرق العربية الدول بعض أن فيه شكَّ  ال فممَّ  وذلك الثالثة، مادتها سيَّ

 واألمن العربية الجامعة ميثاق تخالف بمشاريع   المرتبطة العربية الدول لبعض سياسية لحسابات إما لسببين:

كها أو الدولة لضعف وإما العربي، القومي ل كان ما ذلك من عربي. نموذج من أكثر   في تفكُّ  ليبيا في يحص 

د كبير خطر   وهو عربية، غير دول من المدعومة اإلرهابية للتنظيمات تنام   من  لها مجاورة عربية دول أمن يهدِّ

ل ما أيًضا ومنه كمصر.  الخليج دول لضرب إرهابي جسر إلى الدولة وتحويل للشرعية إضعاف   من اليمن في يحص 

ما وال العربي،  لتحقيق وسيلةً  اإلرهاب انتهجت عسكرية تنظيمات بواسطة السعودية، العربية المملكة سيَّ

 . سياسية مآرب  

 تتألف العقوبات(، )لجنة اسم تحت خاص   باب وإضافة العربية، االتفاقية في النظر إعادة   تستدعي نماذج   تلكم

ر قاطبًة، العربية الدول من اللجنة هذه ب وتقرِّ ه يجب ما واألحداث الوقائع بحس   شديدة إجراءات من اتخاذ 

د دولة، في تنظيم أو دولة، أيِّ  بحقِّ  وحازمة  . العربية الدول إحدى أمن   يهدِّ

 ال» أنه على تنصُّ  التي االتفاقية، من (2) المادة في كبرى مشكلةً  هناك أن واضًحا فيبدو الثاني، السؤال وأما

دُّ  ع  ح الكفاح ذلك في بما الوسائل، بمختِلف الكفاح حاالت   جريمةً  ت   «.والعدوان األجنبي االحتلل ضدَّ  المسلَّ

 مواثيق سائر في له المشابهة النصوص عن يختلف أنه األول وجيهين: لسببين عنده الوقوف يجب النصُّ  فهذا

 التعاون منظمة بعد فيما اسمها أصبح التي اإلسلمي المؤتمر منظمة فاتفاقية اإلرهاب، مكافحة

ت مثًل  اإلرهاب لمكافحة اإلسلمي دُّ  ال» أنه على الثانية مادتها في نصَّ ع   كفاح حاالت   إرهابية جريمةً  ت 

ح الكفاح فيها بما الشعوب،  «.األجنبية والسيطرة واالستعمار، األجنبيين، والعدوان االحتلل ضدَّ  المسلَّ

حدة منظمة اتفاقية في ورد نفسه والنصُّ  دُّ  ال) الثالثة: المادة في اإلرهاب لمكافحة اإلفريقية الو  ع   عمًل  ي 



 

 

ا ه الذي الكفاح الت  حا إرهابيًّ فًقا الشعوب تشنُّ ولي؛ القانون لمبادئ و  يتها أجل من الدَّ  مصيرها، تقرير وحقِّ  حرِّ

ح الكفاح ذلك في بما  .ن(والعدوا واالحتلل االستعمار ضدَّ  المسلَّ

 تفاقيةاال من الثانية المادة في عليه المنصوص بالشعوب الكفاح ربط عدم أن إلى يشير فإنه الثاني، السبب أما

رض وكأنه النصَّ  هذا يجعل اإلرهاب، لمكافحة العربية ملي   أو فرًضا ف   غير جهات من مساومة نتيجة   إملًء؛ أ 

 أيِّ  يِد  إلطلق الكافي من أنه يعني وهذا قانوني! ومبدأ حق   هو الذي الشعوب كفاح عن وبعيًدا عربية،

عات عن رأعبِّ  إني يقول: أن عربية دولة أيِّ  في عسكري تنظيم  مقاومة. حركة وإني الدولة، هذه شعب تطلُّ

ج وبهذا خر  ب عنيف عمل أيُّ  ي  رتك  ع اإلرهاب سياق من م  وض  ل ما وهذا المقاومة. إطار في وي   ويا اآلن يحص 

خذ إذ لألسف! تَّ لُّ  شعاًرا المقاومة ت  ستظ   حكومات تجاه وإنما االحتلل، تجاه ليس عنف مشاريع لتحقيق به ي 

 . العربية دولال بعض

ن ثم ا فصلها يجب المقاومة حركات إن قال: الذي م   قد عنيف لفعل وصف   هو فاإلرهاب اإلرهاب؟ عن نهائيًّ

ر   أن فرضية فإن حال، أي وعلى مقاوم. مقاتل أو محتل   به يقوم  إرهابية أعمال   المقاومة التنظيمات عن يصد 

تها مهمة دراسة ففي قائمة؛ فرضية  اإلرهاب إن» فيها: جاء م،1972 عام المتحدة لألمم العامة األمانة أعدَّ

ولي لقة ال الدَّ  المساس يمكن ال المسألة هذه ففي مشروًعا، القوة استخدام يكون متى بمسألة له ع 

ولي. والقانون الميثاق بنصوص م، أال يجب التي الوسائل بعض   هناك ولكن الدَّ ستخد   يجري عندما حتى وذلك ت 

 الصراع، أشكال من شكل   أيِّ  في األمر هو كما واألخلقية، القانونية الناحيتين من القوة اماستخد تسويغ

ضفي ال ما قضية فشرعية   ما وال العنف، من معينة أشكال استخدام على شرعيةً  بذاتها ت   .«األبرياء ضدَّ  سيَّ

د ولم ، أنه على ما تدخًل  يصف شعبي بإجماع يحظى قانوني وضع   اليوم عالم في يع   فعل ردَّ  يصف أو احتلل 

ما وال مقاومة، أنه على ما بل عن المقاومة( )حركات من كثير خرجت أن بعد سيَّ  امتداًدا وأضحت الهدف، ن 

 الله )حزب واللبناني واإليراني الروسي األجنبي الوجود أن يرى مثًل  السوري فالشعب للحدود. عابرة لمشاريع  

ل السورية الحكومة تصفه حين في مباشر، ل  احتل هو دولته في اإلرهابي(  في و)المقاومة( المشروع. بالتدخُّ

د ولم نظر، وجهة   باتت لبنان رةً  تع   يرى اليمن وفي وقناعاتهم. والشعبيين الوطنيين من كثير ِوجدان عن معبِّ

 الحوثية تطرح حين في اإليرانية، للمصالح واضح تجسيد هي العسكرية( )الحوثية أن اليمني الشعب غالبية  

ها  . مقاومة حركة أنها على نفس 

 أن يجب الشقيقة اإلقليمية االتفاقيات وفي العربية االتفاقية في واردة نصوًصا أن يعني ذلك؟ يعني ماذا

ل   عدَّ ا، تعديًل  ت  لغى وأن جوهريًّ ق التي المادة ت  ا - تفرِّ ا وليس اصطناعيًّ  إن ثم والكفاح. اإلرهاب بين - طبيعيًّ

 اإلرهابية الجماعات الئحة تقتصر   أال أيًضا المهم من لكنَّ  مهم، أمر   باإلرهاب العنيف التطرف جماعات وصم  

ي على فضي التي األسباب من ذاتها حدِّ  في هي المعايير ازدواجية فإن و)النصرة(، )داعش( تنظيم   إلى ت 

ية شعبية فئات عب  ر العراق، في اإلرهابي داعش تنظيم قوة أسباب من يكن ألم اإلرهاب. نِّ  إرهاب من س 

ية؟ غير متطرفة تنظيمات نِّ  العقوبات لجنة أن وهو يكون، أن ينبغي االتفاقية في آخر   تعديل   هناك إذن س 

حة ا اإلرهاب تمارس عسكرية لتنظيمات لوائح تضع   أن عليها المقتر   .عربيًّ

 

 



 

 

 الفكري لألمن العربية اإلستراتيجية (4

قدت التي الثلثين، دورته في العرب داخليةال وزراء مجلس أصدرها  وهي م،2013 /3 /13 يوم الرياض في ع 

 ومواجهة   العربي، المجتمع أبناء لدى الفكري األمن ثقافة تعزيز   منها: األهداف، من جملة تحقيق إلى تهِدف  

جها التي األفكار  الوجه وإبراز السليمة، ئوالمباد القيم تعزيز في واإلسهام المنحرفة، الفكرية التيارات تروِّ

ْمحة، السماوية والديانات لإلسلم الحقيقي  باقي مع والتلقي األصيلة، العربية التقاليد على والحفاظ السَّ

 المجتمع إسهام ودعم اإلنسان، حقوق واحترام وسيادته، القانون منطق تعزيز إلى أيًضا وتهِدف   الحضارات.

 .التعبير وحرية التسامح ثقافة نشر في المدني

ها اإلستراتيجية لهذه إن لت مواجهة في أهميت  امة لمآرب   المنحرف الفكر وبثِّ  التضليل حم  لقة ال هدَّ  لها ع 

ر تدفع التي األسباب كلِّ  تحديد عند تكتمل أهميتها لكنَّ  العربي، اإلنسان بهموم  لللتحاق بهم المغرَّ

 الذي العربي الشباب طموحات عن تختلف نظيماتالت هذه رؤوس غايات أن ذلك المتطرفة. بالتنظيمات

راثن تحت االرتماء إلى اإلحباط فيقوده المنال، بعيد مستقبل عن يبحث  كبير يقول المتطرف. المنحرف الفكر ب 

طر   الدول عشرات وضع مع» روزاند: إريك بواشنطن بروكينغز معهد في الباحثين  لمكافحة وطنية عمل أ 

 إستراتيجياتها، مسار توجيه على لمساعدتها األبحاث من االستفادة   اآلن انهابإمك بات العنيف، التطرف

دية عمًقا األكثر الفهم هذا من الرغم على لكن لديها. السياسات صنع وعملية ي التي األسباب لتعدُّ  تغذِّ

د صة والبرامج السياسات تكون ما غالًبا والتجنيد، التشدُّ  بعوامل   وعةً مدف العنيف التطرف لمكافحة المخصَّ

ة. من وغيرها البيانات عن عوًضا أخرى، واعتبارات سياسية ق عندما شديد بوضوح األمر هذا ويظهر األدلَّ  يتعلَّ

ين بإسهام األمر ين إذ العنيف؛ التطرف مكافحة في الدِّ  من السياسات استجابات في بكثير أكبر   إسهام   للدِّ

ن ما عادةً ) أنه روزاند ويرى «.بتأديته األبحاث تنصح الذي اإلسهام  وغير دينية غير مظالم   الحالة دراسات   تبيِّ

دون أولئك يكون ال فعادةً  السياسي. والتمييز االقتصادي والتفاوت والظلم الفساد مثل فكرية،  في المجنَّ

دين أصبحوا الذين أو محاربة مجموعات زين متطرف عنف أعمال الرتكاب متشدِّ فَّ ين؛ مح  ون بل بالدِّ ين ير   الدِّ

ق   مظالمهم، لمعالجة طريقةً  ل واالنتماء المغامرة وعد   لهم وليحقِّ  .ل(أبطا إلى والتحوُّ

 وتوصيات استنتاجات

 نخرج اإلرهاب، مكافحة في العربية الدول جامعة عمل طرق ألبرز الموجز البحثي االستعراض هذا ختام في

 :أبرزها والتوصيات، النتائج من بمجموعة

 العربية فالدول اإلرهاب، مكافحة ومعاهدات اتفاقيات من لكثير والتطبيق النظرية بين فجوة   هناك (1

ث   أن يجب الدولة، قوة   العنيفة أو المتطرفة تنظيماتها بعض قوة   تفوق التي  االتحاد من نوع فيها يحد 

ب وهذا وهيبتها. قوتها الدولة الستعادة العربي  عربية غير دول من جامع عربي موقف أخذ يتطلَّ

 .العربية الدول في تنظيمات له وتقيم بوضوح، اإلرهاب تدعم

لقة ال بممارسات للقيام حماية جدار   التنظيمات بعض   اتخذته اإلرهاب من الكفاح استثناء (2  لها ع 

 من الثانية المادة في النظر إعادة   العرب الداخلية وزراء مجلس على يفرض ما وهذا بالمقاومة،

عي تنظيمات تبرئة بعدم يسمح بما قية،االتفا  .باإلرهاب وصمها من المقاومة   تدَّ

 لتقوم حان قد فالوقت اإلرهاب، مكافحة في فقط العسكرية المعالجات على االعتماد   ينبغي ال (3

اء، ذاتي بنقد   العربية الدول  بالحقوق ولإلقرار القانون، دائرة ضمن التعبير حرية بممارسة يسمح بنَّ



 

 

 العربية االقتصادات لدعم عربي صندوق تأسيس   المهم ومن ،الفقيرة الشعبية للفئات ديةاالقتصا

 .الضعيفة

 جديد تعريف   ووضع   وغامًضا، فضفاًضا جاء فقد االتفاقية، في اإلرهاب تعريف في النظر إعادة   يجب (4

سم ة، اإلرهاب مخاطر يراعي والوضوح، والدقة بالشمول يتَّ د وال المستجدَّ  السياسية معارضاتال يهدِّ

لمية.  السِّ


