
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الالتينية أمريكا دول معظم في العنيف التطرف ظاهرة   ارتبطت اإلرهاب، دراسات في الشائع خالف على

ق الضحايا وسقوط العنف عمليات   كانت إذ الفكري؛ أو السياسي بالتطرف  النظام بين بالصراع غالًبا تتعلَّ

 مصطلحات على يحتوي ناكه العنيف التطرف مجال في المستخَدم الخطاب فإن َثم ومن المعارضة، وقوى

بين» مثل: دة الجماعات»و «المخرِّ  الجماعات»و ،«العنيفة اليمينية الجماعات»و «الدولة عنف»و ،«المتمرِّ

حة األصولية اليسارية   «.االنتقالية العدالة وسائل»و «المسلَّ

 الصراع طبيعة

ارات بين العنيف السياسي الصراع أحداث   وافقت  من كثير في واليسار( اليمين )من المتطرفة السياسية التيَّ

ا النظر وبصرف السوفيتي، واالتحاد المتحدة الواليات بين الباردة الحرب ِحقبةَ  الالتينية؛ أمريكا دول  إذا عمَّ

ارات بين واالجتماعي الفكري للَحراك طبيعي نتاج   أنها أو الباردة، الحرب تلك نتائج من الصراعات   تلك كانت  التيَّ

ارات المحافظة ليمينيةا والمؤسسات  فإن االجتماعية، والعدالة بالتغيير المطالبة اليسارية والمؤسسات والتيَّ

ما وال الِحقبة تلك في شهدت المنطقة دول أغلَب  أن هو المهمَّ  ات سيَّ ات الماضي القرن سبعينيَّ  والثمانينيَّ

 وجرحى قتلى بين الضحايا، من اآلالف عشرات سقوط   عنها نتج فكرية، ألسباب شديد؛ عنف أحداَث  منه،

ضوا وَمن المعتقلين عن فضاًل  ومفقودين،  .والتعذيب للتنكيل تعرَّ

وصف م سياسي عنف  » بأنها األحداث   تلك وت  دين» بين «منظَّ  النخبة» أو «الدولة مؤسسات»و «متمرِّ

هاتهم اختالف على المتطرفون أدرك فقد ؛«الحاكمة  تنازالت على للحصول وسيلة   اإلرهاب أن السياسية توجُّ

ب سياسية  شديًدا عنًفا الحاكمة األنظمة   استخدمت المقابل وفي التقليدية. بالوسائل تحقيقها يصع 

دين» تجاه جسيمةً  وانتهاكات   ا ؛«المتمرِّ  .»ةالدول إرهاب» مصطلح ظهور إلى أفضى ممَّ

ح العنف   ازداد م1970 عام ومنذ ذت فقد المتطرفة؛ اليسارية للجماعات المسلَّ  واسعةً  اغتيال عملياِت  نفَّ

حة األعماَل  َيصف   َمن بين انقسام   هنالك وكان أصولية. فكرية بدوافَع  بارزة؛ مدنية لشخصيات  لتلك المسلَّ

ًحا كفاًحا ويراه للعنف، استخدامها شرعية في يجادل   َمن وبين والتخريبية، باإلرهابية التنظيمات  سائًغا، مسلَّ

ما وال  يوفينتود» مثل: من اليسارية، التنظيمات على الكوبية الثورة   أضَفتها التي العاطفية الةاله مع سيَّ

 «سمونتونيرو» وجماعة ،»Revolucionaria Tendencia« حالمسلَّ  وجناحها ،)JP( »بيرونيست

 Montoneros حةا دين اغتيال عملياِت  نفذت التي األرجنتين في لمسلَّ تب   من شرطة   ورجال لمجنَّ  دنيا، ر 

ها يمكن ال أنه إلى منوهين  لم إذ اليسار. لقوى الَقْسري واإلخفاء واالعتقال القتل عمليات مسؤوليةَ  تحميل 

ا الجماعة عنف يكن ًها أو عشوائيًّ ة، إلى موجَّ  مثل: أخرى، متطرفة تنظيمات أعمال في الحال   هو كما العامَّ

 مصر واإلستراتيجية، السياسية ساتللدرا األهرام مركز واإلرهاب، التطرف دراسة في خبيرة

 مختار أمل

 الالتــيـــنــية أمــريــكـــا فـــي العنيــف التطـــرف ميــراث

 المواجهة سياسات في وأثره



 

 

 فارك منظمة مثل: عنيفة، متطرفة يسارية ظيماتتن أو المتطرف اليمين عمليات في أو وداعش، القاعدة

 .كولومبيا في

 االنتقالية العدالة

ضت ى لما الالتينية الدول في االنتقالية العدالة وسائل   تعرَّ سمَّ  العنيف، التطرف مواجهة سياسات أخطاءَ  ي 

ات مرحلة في ات السبعينيَّ  جَنَحت الباردة، الحرب حلمرا أغلب في المعتَمدة فالخطابات   الميالدية، والثمانينيَّ

ارات   بها ما وال السياسية التيَّ طت أن تلبث ولم والتطرف؛ األصولية إلى اليسارية، سيَّ  العنف استخدام في تورَّ

 . الداخلي األمن وتهديد الفوضى إثارة مع أحياًنا، مدنية وأهداف   الدولة، مؤسسات تجاه والسالح

متها وفي الالتينية، ولالد أغلب في المواجهة سياسات   واعتمدت  وبوليفيا، والبرازيل وتشيلي األرجنتين مقدِّ

لبة، األمنية المواجهة على ِغَل  ولذلك اإلنسان. حقوق وانتهاك المفرط، بالعنف اتصفت التي الصُّ  الرأي   ش 

صون العام ل عِقَب  والمتخصِّ باع العنيف التطرف مواجهة سياسات بنقِد  الدول هذه في الديمقراطي التحوُّ  باتِّ

 راوؤل» حكومة وانتخاب العسكرية الحكومة انتهاء بعد األرجنتين من بدأت التي االنتقالية، العدالة وسائل

 . م1983 عام الديمقراطية «ألفونسين

ل مراحل في الالتينية الدول أغلب   واعترفت  لمواجهة الحكوميةَ  السياساِت  بأن الديمقراطية إلى التحوُّ

ار أتباع مع التعامَل  واعتمدت «.دولة إرهاب» يكون أن إلى يرقى «عنًفا» كانت يفالعن اليساري التطرف  تيَّ

بين» أو «إرهابيين» وليسوا لإلرهاب، «ضحايا» بوصفهم المتطرف األصولي اليسار  من شائًعا كان كما «مخرِّ

،  حساسية مدى ريفسِّ  ما وهذا المستقبل. في الماضي تجاوزات تكرار عدم بضمان االهتمام عن فضاًل  قبل 

ية اإلرهاب مواجهة سياسات من الرسمي وغير الرسمي الالتيني الموقف  بــ وَعالقتها والعالمية المحلِّ

 الواضح الموقف هذا إلى أفَضت لديهم االنتقالية المرحلة وخبرة   الالتيني فالميراث   «.االنسان حقوق»

ريح  .الصَّ

 الشيطانين نظرية

د  التطرف تأجيج في سبب   ألنهما شيطانان؛ والضحية الجانَي  أنَّ  األرجنتين، في هرتظ التي النظرية   هذه تؤكِّ

ب «العنيف التطرف مواجهة» وأنَّ  والعنف، كم، وال محاكمةَ  ال أي الماضي، إلى االلتفات عدَم  تتطلَّ  وال ح 

 هذه جهتوا وقد المستقبل. في الجرائم تكرار عدم لضمان والتشريعات؛ المؤسسات إصالح مناقشة حتى

د بين كبيًرا جداًل  النظرية   ا ومازال ومعارض، مؤيِّ  . اآلن حتى مستمرًّ

دو اعتمد جهة، فمن  لمساواة باإلرهاب؛ وَوْصمهم اليسارية، التنظيمات «شيطنة» على النظرية تلك مؤيِّ

رف ما مرحلة في الحكومات بعنف عنفهم  كثيرة انتقادات   ظهرت فقد م(،1983 - 1976) القِذرة بالحرب ع 

خرى، جهة ومن الديمقراطي. الجناح داخل من «مونتونيروس» لمنظمة  عدم على النظرية هذه رافضو اعتمد أ 

ع العنف بين المساواة  األصولية، اليسارية التنظيمات بعض عناصر   مارَسته الذي الفردي العنف أو المتقطِّ

ا للدولة الممثلة   وهي سع،وا نطاق على العسكرية المؤسسة   مارسته الذي الممنَهج بالعنف ا. رسميًّ  وقانونيًّ

د َف  أن المفترض من القوميةَ  الدولة مؤسساِت  أنَّ  النظرية رافضو وأكَّ  عند حتى القانون، حدود ضمن تتصرَّ

 .القانون عن الخارجين لمحاربة العنف استخدام



 

 

ت األرجنتين أن إلى )depCona( «بكونادي» األرجنتيني الحقيقة تقرير افتتاحية   أشارت وذاك هذا وبين  اهتزَّ

ات في ت المتطرَفين، واليسار اليمين أقصى من جاء رعب بسبب الماضي؛ القرن سبعينيَّ دَّ  االفتتاحية   هذه وع 

 . الشيطانين نظرية لتأييد األهمَّ  النصَّ 

 أمانة   رتقرَّ  حين اليسارية، «كيرشنر» حكومة عهد في م2006 عام حتى عاًما ثالثين نحو كذلك األمر وظلَّ 

مة التقرير نشر إعادة اإلنسان حقوق روري من» العبارة: هذه لها أضافت جديدة، بمقدِّ  المستقبل لبناء الضَّ

س على  الجملة هذه وفي «.جانبين بين المتباَدل العنف من نوع   أنه على الدولة إرهاب َقبول عدم   راسخة، أس 

ل الذي ،)ESMA( نقانو صدرَ  ثم للنظرية. صريح رفض   ية مبنى حوَّ ًصا كان الذي العسكرية الكلِّ  العتقال مخصَّ

تَحف إلى العسكري، الحكم أثناء في وتعذيبها اليسارية المعارضة  فيه تساوى الذي البائد، بالعهد للتذكير م 

 .المتطرفة اليسارية التنظيمات وعنف   الديكتاتوري النظام عنف  

  المواجهة سياسات

 الحرب» أسمته ما بذريعة الالتينية، الدول في الحكومات   ارتكبتها التي للتجاوزات الكبير المقدار التقارير   أثبتت

بين على  وغير العنيفة األصولية اليسارية والتنظيمات اليساريين الناشطين بهم وتعني ،«اإلرهابيين» أو «المخرِّ

 حدث وما م،1976 بانقالب بدأ الذي الديكتاتوري الحكم ِحقبةَ  األرجنتيني الحقيقة تقرير   وصف وقد العنيفة.

 في الفرنسية السياسة وصف من جاءت التسمية   وتلك ،«القذرة الحرب» بِحقبة حقوقية انتهاكات من فيها

ر مراحل في مستعمراتها ما وال الوطني التحرُّ  . الجزائر في سيَّ

اِت  أن ثابًتا وأصبح ت األرجنتينية العسكريةَ  القوَّ  أمريكي؛ بتمويل فرنسيين عسكريين خبراءَ  أيدي على تدريًبا تلقَّ

دين مع للتعامل عيد ثم يرتكب. لم ومن عنًفا ارتكب من سواء   المتطرفين، اليساريين المعارضين أو المتمرِّ  أ 

 مثل: ،«الفرنسية المدرسة» من مستوحاة مصطلحات مع للتعامل األرجنتين في العسكرية العقيدة بناء  

د مكافحة»  ،«المحتَملين األعداء» لـ قوائَم  وإعداد االشتباه دائرة توسيع عن فضاًل  ،«الداخلي العدو»و «التمرُّ

 .العلنية والمحاكمات العدالة إطار خارج والعقاب لالستجواب وحشية طرق واعتماد

ت  الشاملة الحرب» مفهوَم  الكوبية الثورة نجاح عِقَب  الالتينية الدول من كثير في العسكرية العقيدة   وتبنَّ

 على االعتماد مع واليسارية. الشيوعية واألفكار والتنظيمات التيارات   به والمقصود ،«المشترك العدوِّ  لىع

 تحقيق في المتحدة الواليات مع والتعاون الشيوعية، معاداة على القائمة القومي، لألمن األمريكية الرؤية

ات بنهوض الهدف؛ هذا  الدولة، حدود داخل اليساريين مواطنينال محاربة   وهو جديد بعبء العسكرية القوَّ

ا د ممَّ  عندما العسكرية، األخالقية المفاهيم عن االنحراَف  بل للجيوش؛ التقليدية الوظيفة عن االنحراَف  يؤكِّ

اط العسكريون القادة   قام  خارج المدنيين للمواطنين واإلعدام التعذيب عمليات في باالشتراك والجنود والضبَّ

 . القانون إطار

خرى التينية ودول   األرجنتين شهدتها التي اإلنسانيةَ  التجاوزاِت  أن بالذكر الجدير منو متها في أ   تشيلي، مقدِّ

تها سياسات   تكن لم م،1973 في «بينوشيه» الجنرال انقالب بعد ات   تبنَّ حة القوَّ رف ما لمواجهة المسلَّ  ع 

؛ «اليساري اإلرهاب» بـ يومئذ   دة وثقافية ودينية وقانونية سياسية هاتلتوجُّ  صًدى كانت بل فحسب   مؤيِّ

خ وذكر حقوقية. انتهاكات من تحويه بما السياسات لهذه  المفاهيم أن «:بونتورييرو إستيبان» األرجنتيني المؤرِّ

ل سمحت التي ات بتدخُّ حة القوَّ  لم «التخريب» أو «الداخلي العدوِّ » تجاه الداخلي األمن مسائل في المسلَّ

 .الشرعية السياسية األحزاب قادة من بل فحسب؛ العسكرية القيادة ِقَبل من مدعومةً  تكن



 

 

ما وال الالتينية، الدول لغالبية الرسمي الموقِف  فهم   يمكن وبهذا  السياسات تجاه اليسارية، الحكومات سيَّ

طط ية اإلستراتيجية والخ  ولية المحلِّ همة والتنظيمات العنيف التطرف لمواجهة والدَّ  أعمال بارتكاب المتَّ

 والخاضع الماضي، في العنف مواجهة وسياسات العنف لميراث الخاضع الموقف ذلك العالم. في إرهابية

 اليسارية الحكومات لدى الشكوك   هذه وتزداد باإلرهاب. ووصفها التنظيمات تصنيف في الشكِّ  لميراث أيًضا

ما ًيا حلفائها أحد   أو المتحدة الواليات كانت كلَّ  .التصنيف لهذا متبنِّ

 اإلرهاب على القضاء تدابير بشأن الكاريبي، البحر وِمنَطقة الالتينية الدول عن الصادر الرسمي البيان في وجاء

ولي ي التي الظروف معالجة   علينا يجب» المتحدة: األمم في الدَّ  التي النزاعات مثل اإلرهاب، انتشار إلى تؤدِّ

ها، طال  االجتماعي واالستبعاد اإلنسان، حقوق وانتهاكات القانون، سيادة وعدم الموطنين، بين والتمييز أمد 

غ ال الظروَف  هذه أن تأكيد مع الطويل. والسياسي خذ تدبير أيَّ  وأن اإلرهاب، أعماَل  تسوِّ تَّ  اإلرهاب لمواجهة ي 

ولي القانون إطار خارج َج  أن ويمكن مرفوض، الدَّ  المـ فضي لعنفا من يكوَن  أن يمكن ما وهذا التطرف. يؤجِّ

ة الجمعية قرار إلى نشير المعنى وبهذا «.اإلرهاب إلى  اإلنسان حقوق حماية» بشأن 70/148 بَرْقم العامَّ

ا رفًضا بلداننا رفضت لقد» البيان: وأضاف «.اإلرهاب مكافحة أثناء في األساسية والحريات  القوائم منهجيًّ

حادية السوداء هم التي الجانب األ   القانون مع متفقة غير الممارسة   هذه ورعايته. اإلرهاب عمبد الدوَل  تتَّ

ولي، خدمت األخيرة السنوات وفي «.وقفها ويجب الدَّ  المقاتلون»و «التطرف»و «اإلرهاب» كلمات است 

خرى وكلمات   ،«األجانب َفق وغيرَ  الداللة، واضحة غيرَ  جميًعا تزال وال ِغرارها، على أ   الناحية من تعريفها على متَّ

 اإلنسان حقوق في سلبي أثر   له لإلرهاب، ودقيق صريح تعريف غياب فإن للقلق؛ يدعو وهذا لقانونية.ا

خذة. القانونية اإلجراءاتو  المتَّ


