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 إيضاح

ط اإلشارة المرجعية  ي أقىص إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن 
 
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آوأي . رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف 
َّ
سب الُمصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي ن
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 يوسف أحمد 
 

 

 

 

 

 حقوق اإلنسان، التطرف، جرائم الدول، الحرب عل اإلرهاب وسوم: 

 

 

 

 

ين قبل بدايتها  منذ  ي  عاًما  عش 
 
ي  سبتمي   من عش   الحادي هجمات أعقاب ف

 
 الحرب» تسببت األمريكية، المتحدة الواليات ف

ي  ،«اإلرهاب عل
 
ار  ف ي  اإلنسان حقوقل بالغة أض 

 
ي  العالم.  أنحاء جميع ف

 
ها  األدبيات من العديد  كّرست  اإلطار، هذا  وف  تركير 

 الدول ممارسات من تجعل نظرية تقديمل سعت األدبيات تلك من قلة اإلنسان.  حقوق عل «اإلرهاب عل الحرب» أثر  لتناول

ي  .«والتطرف الدول وجرائم «اإلرهاب عل الحرب»» وعنوانه أحمد  شاملة كتاب  بينها  ومن ،التطرف عملية مرتكزات أحد 
 
 ف

ي  الدراسة تهدف األول، المقام
تها  الت  ينج مجموعة نش  ي  reNatu Springerنيتش   سي 

 
 مساهمة كيفية  استكشاف إل ،2020 ف

ي  «اإلرهاب عل الحرب» خالل «الدول جرائم»و الدول ممارسات
 
 .«اإلسالمي  اإلرهاب» نتاجإ ف

لي  العالمي  المستوى هو  األول مستويات.  بأربعة التطرف عملية الباحثة تربط الكتاب، فصول عي  
ُ
 تجادل حيث األعل، الك

ي  الدولية المؤسسات بمساهمة المؤلفة
 
 يتضمن أخرى، ناحية ومن الدولة.  مستوى من أعل موقع من التطرف عملية ف

ي  المستوى
لي  الوطت 

ُ
ي  الجرائم الك

 وتصنيع الديمقراطية عل والهجوم االحتالالت مثل حدودها، وعي   داخل الدول بها  تقوم الت 

ي  الدول من فيتألف الوسيط، المجتمعي  وهو  الثالث، المستوى أما  .«اآلخر» وصناعة الثنائيات خطابات
سّهل الت 

ُ
 التطرف ت

ي  وأيديولوجية واقتصادية سياسية ظروف خلق عي   أسفل من
فىص 
ُ
ا، اإلرهاب.  إل ت ً ي  وأخير

؛ الفردي المستوى يأب  ي
 وهو  الجزب 

ي  يظهر  ما 
 
ات العدالة من الحرمان ف ي  والخي 

شكلها  الت 
ُ
 والضعف، والعجز  لخوفا مشاعر  ينتج الذي األمر  الثنائية، الهويات ت

ي 
ي  تسفر  قد  والت 

 
 التطرف.  إنتاج عن المطاف نهاية ف

ي  المؤلفة مناقشة لكن خالف، محل المفاهيمي  المستوى عل وبنيته اإلرهاب تعريف كان  عقود، مدار  عل
 
 األول الفصل ف

  لإلرهاب، كضحية  أساسي  بشكل الدولة تصوير  كيفية  حول
ً
ا  منظوًرا  فُيضي أسبابه، كأحد   تصويرها  عن بدل ً ي  الهتمام. ل مثير

 
 ف

ي  بما  للكتاب، محورية مفاهيم الفصل يفكك ذاته، السياق
 
، الدولي  والقانون اإلنسان لحقوق الدولي  القانون ذلك ف ي

 اإلنساب 

 اإلرهاب مفاهيم لتفكيك يسع والذي المؤلفة، منظور  إن التطرف.  عل «الدولة جرائم» عي   القوانير   انتهاك تأثير  وكيفية

ي  يقودها  الدول، ائموجر 
 
احال المطاف نهاية ف ي  يأخذ  لإلرهاب، تعريف بناء قي 

 
 واإلرهاب.  الدول جرائم بير   السيولة االعتبار  ف

ي 
 
ي  الدولة جرائم ووضعت ،التطرف حول التأسيسية نظريتها  المؤلفة طرحت النظري، اإلطار  هذا  استكشاف سياق وف

 
 قلب ف

 التطرف.  عملية

ي 
 
، الفصل ف ي

ي  الصدمة بعد  ما  وكرب العجز  مثل مشاعر  بأن فرضية مؤلفةال تطرح الثاب 
 من مجموعة فيها  تتسبب )الت 

سفر  الدول( ممارسات
ُ
، دعم لنظام األفراد  احتياج عن ت ي ي  اإلرهابية.  الجماعات تستثمره قد  الذي األمر  وهو  أيديولوج 

 
 النصف ف

ا  المؤلفة تقدم الفصل، هذا  من األول
ً
 الذي السبب حول مقنعة حجًجا  وتطرح التطرف، بشأن السابقة للنظريات موجًزا  عرض

ي  مركزًيا  دوًرا  يلعبان الصدمة بعد  ما  وكرب العجز  من يجعل
 
ي  التطرف.  عملية ف

 
ي  النصف فإن ،المقابل ف

 والذي الفصل، من الثاب 
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.  السلفيةو  الوهابية بير   ما  حد  إل تخلط إشكالية صورة ُيقدم والوهابية، السياسي  لإلسالم موجز  عرض عل يحتوي  والتكفير

اف رغمو  لة تضيحات يقدم أنه إال  متجانسة؛ واحدة كتلة  ليست السلفية بأن الكتاب اعي   نسخة» هي  السلفية أن مثل مخي  

كة السمة وأن «اإلسالم من ُمسيسة يرها » هي  للسلفية المشي  ي  لالنخراط تي 
 
 والذين المتخيلير   المعتدين ضد  الجهاد  ف

، القرن خالل السلفية تطور  عن الرؤية هذه تتغاض   12.«ابتدعتهم ي
 السلفية، من متعددة أشكال وجود  ترفض أنها  كما   الماض 

ي  «العلمية» بالسلفية يسم عما  وتغفل
.   حد  إل عنيفة وغير  سياسية غير  نها أب القول كنمي والت   3كبير

ي  الكيفية الستيعاب المركزية األمور  من
 وكيفية الدولة سلطة فهم هو  التطرف، «هاباإلر  عل الحرب» بها  تغذي الت 

ي  للخطابات.  ومأسستها  ابتكارها 
 
 الحرب» لـ )وبالتبعية سبتمي   من عش   الحادي هجمات بنية إل المؤلفة تنظر  الثالث، الفصل ف

ل باعتبارها  («اإلرهاب عل
ّ
مث
ُ
ا  ت

ً
وعة، ربح بأنها  الهجمات عل الدول فعل رد  وصف تم ثم، ومن العالمية.  للقيم تهديد  مش 

كير   مع
ي  العسكرية، المقاربة عل الي 

ي  االستجابات حدود  مط عن أسفرت والت 
ويــــج عي  و  بالقبول.  تحظ   الت   يتخيل لخطاب الي 

اف يتواصل ،«هم»و «نحن» بير   ما  للبش   ثنائًيا  تقسيًما  ي  يساهم ما  وهو  اإلنسان، حقوق ضمانات بحق التجاوزات اقي 
 
 نهاية ف

ي  المطاف
 
دد  خالصة إل المؤلفة منظور  قود وي التطرف.  ف  أخفقت «اإلرهاب عل الحرب» أن وهي  ،الكتاب عي   صداها  يي 

ي  الرئيسية الحجة عكسية.  لنتائج وأدت
ي  شاملة تقدمها  الت 

 
لي  العالمي  المستوى تفاعل كيفية  هي  الفصل، هذا  ف

ُ
 مع الك

ي  المستويير  
لي  الوطت 

ُ
،ال العالمي  المستوى عل الوسيط.  والمجتمعي  الك لي

ُ
 المتحدة، األمم مثل مؤسسات، بأن المؤلفة تجادل ك

لت
ّ
.  من عش   الحادي ألحداث الدول استجابات أبعاد  شك  التابع األمن مجلس عن صادرة بعينها  راتاقر  بأن تجادل كما   سبتمي 

 لإلرهاب؛ للتصدي سلمية حلول نتاجإ عل قادرة الدول تكن لم ثم ومن اإلرهاب، بمواجهة الدول «ألزمت» قد  المتحدة لألمم

 – أتاحت المتحدة األمم أن بل
ً
وتوكوالت  القوانير   النتهاك الالزم المجال –للمؤلفة ا طبق ي  والي 

 حقوق لحماية تهدف الت 

ي  النظر  خالل ومن 4اإلنسان. 
 
ي  تلك )السيما  البعض بعضها  وبير   الدول داخل المرتكبة الكلية الوطنية الجرائم ف

فتها  الت   اقي 

 الدول وأن اإلنسان، حقوق تنتهك اإلرهاب مكافحة سياسات بأن المؤلفة تجادل المتحدة(، والواليات المتحدة لمملكةا

لي  العالمي  الدور  بفضل «اإلرهاب عل الحرب» تأثير  تحت وقعت األخرى
ُ
 األمم مثل الدولية المؤسسات لعبته الذي الك

 المتحدة. 

ي 
 
ي  المتحدة والواليات المتحدة المملكة دور  الرابع الفصل يتناول ،«سالمي اإل  اإلرهاب» جذور  لتعقب محاولتها  وف

 
 نشأة ف

ي  االتحاد  غزو  وبعد  أثناء القاعدة، تنظيم
ي  جاء ما  أهم ومن ألفغانستان.  السوفيت 

 
 الذي المركزي للدور  عرضه الفصل، هذا  ف

ي  المتحدة والواليات المتحدة المملكة من كال   لعبته
 
ي  ساهمتا  كيف  هو  لالهتمام، إثارة األكي   واألمر  القاعدة، تنظيم تمويل ف

 
 ف

ي  أيديولوجيتها  صياغة
شكل الت 

ُ
ا  مجتمعًيا  مستوى ت

ً
لفت كما   لتطرف. ل يؤدي وسيط

ُ
ي  الصورة إل االنتباه المؤلفة ت

 رسمها  تم الت 

، الغزو  إبان المتحدة، والواليات المتحدة المملكة من كال   بوساطة للشيوعية ي
 صناعة عل تعمل باتخطا باستخدام السوفيت 

ا  ساهم، ما  وهي  ،«اآلخر»
ً
ي  لشاملة، وفق

 
ي  الجهادية الخطابات أسس خلق ف

ا  ستعود  الت 
ً
 الغرب.  لتطارد  الحق

ي  شك ال 
 
ي  الهجمات أن ف

ي  باريس شهدتها  الت 
 
ي  سبتمي   من عش   الحادي هجمات األذهان إل أعادت قد  2015 ف

 
 الواليات ف

ي  الصدمة حيث من سواءً  المتحدة،
ي  األفعال ردود  أو  ،مثلتها  الت 

 
ي  أعقابها.  ف

 
سلط الخامس، الفصل ف

ُ
ا  الضوء شاملة ت

ً
 مجدد

ي  ئوالطوار  اإلرهاب لمكافحة األمنية القوانير   عل
رضت الت 

ُ
ي  ف

 
ي  المتحدة والمملكة فرنسا  ف

 
 وكيف باريس، هجمات أعقاب ف

ي  المستوى عل تؤثر 
لي  الوطت 

ُ
ي  الوضع مع للتطرف.  الك

 
 أزمة مع وتقاطعه الهجمات عن تمخض لذيا الخطاب االعتبار  ف

، ي  اإلرهابية، الهجمات أن كيف» شاملة تالحظ الالجئير 
ي  المتحدة الواليات قبلها  ومن باريس شهدتها  الت 

 
 من عش   الحادي ف

،  بها  المعمول الضمانات انتهاك عل الدول قدرة زيادة شأنها  من كان  والوطنية، الدولية التدابير  من سلسلة حفزت قد  سبتمي 

ا  يناقش الخامس الفصل 5.«عنها واالنحراف
ً
لي  العالمي  المستوى أيض

ُ
ي  الدولي  القانون من كال   لتطور  تتبعه خالل من الك

 اإلنساب 

ي  للكيفية وتحديده اإلنسان، لحقوق الدولي  والقانون
 خاص، وبشكل المستوى.  هذا  عل «اإلرهاب عل الحرب» بها  أثرت الت 

، المجتمع تقاعس القسم هذا  يناقش ي  تدخله وعدم الدولي
 
ي  بما  معينة، حاالت  ف

 
 والجرائم الجماعية اإلبادة لوقف سوريا، ذلك ف

 بالتطرف.  ذلك ارتباط يةوكيف اإلنسانية، ضد 

ي  يبحث السادس الفصل
 
ي  الكيفية ف

ي  اإلرهاب.  عل واالقتصادية السياسية المصالح بها  تؤثر  الت 
 
  األول، المقام ف

ُ
 وجهت

ي  العالقة تلك مثل ساهمت وكيف المتحدة، والمملكة المتحدة والواليات السعودية بير   لعالقةل االنتباه شاملة
 
 تنظيم صعود  ف
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ي  تجاهل الكتاب ولكن– )داعش( اإلسالمية الدولة
 
ي  اإلرث دور  السياق هذا  ف

ي  البعت 
 
 هابيةالو  عالقة الفصل ويناقش العراق.  ف

ي  الوهابية لمأسسة تناولها  جانب وإل اإلسالمية.  الدولة بتنظيم
 
ة تصديرها  تم أنه كيف  المؤلفة تالحظ السعودية، ف  بوتير

 السياسية االتجاهات إسكات عل الضوء ُيسلط الفصل أن بالذكر، الجدير  ومن أخرى.  بلدان إل عقود، مدى وعل عالية،

ي  المختلفة والدينية
 
ي  ذلك مساهمة وكيفية السعودية، ف

 
 اإلرهاب مكافحة سياسات توظيف إل بإيجاز  ُيشير  كما   التطرف، ف

ي  الفوض   إزاء فضفاض، بشكل الغربية، البلدان دور  القسم هذا  يؤطر  كما   السياسية.  المعارضة الستهداف كأداة
 اجتاحت الت 

ي  العراق
 
، بصدام اإلطاحة أعقاب ف ي  بالسالح اإلمداد  عن مسئوليتها و  حسير 

 
 دول دعم إل باإلضافة المنطقة، أنحاء مختلف ف

 السعودية.  مثل

ي 
 
ا  والتطرف، الدول بير   العالقة عل الكتاب يؤكد  الخاتمة، ف

ً
 الدولة لجرائم الطبقات متعدد  التأثير  عل فقط ليس مشدد

ا  يشدد  هولكن التطرف، تغذي الجرائم تلك أن وكيف «اإلرهاب عل الحرب» خالل
ً
 خطابات إنتاج عن دولال مسئولية عل أيض

ي  الرئيسية المقاربات ىحدإ لحججه، تقديمه خالل الكتاب، يتبت   ذلك رغم اإلرهاب.  تغذي ثنائية
 بناء النتقادها:  سع الت 

 المؤلفة قررت وقد  –المؤسسات ضد  األفراد – «هم»و «نحن» ثنائية:  نظرة الكتاب يتبت   فيها، لبس ال  فبطريقة الثنائيات. 

 6ألول. ا للطرف االنحياز 

ي  إشكالية األمور  أكي   كانت  ربما 
 
 بشكل اعتبارها  يتم حيث ،«الدول» عن يعتنقه الذي المفهوم هي  الثنائية الكتاب نظرة ف

.  قابلة غير  متجانسة واحدة كتلة  كبير   الحظت فقد  األمريكية.  المتحدة للواليات المؤلفة نظرة هو  ذلك عل رئيسي  مثال للتغيير

ي  كمفهوم  اإلرهاب صناعة تم كيف  صحيح بشكل
 
ي  لكنها  فيه، والمبالغة 2001 ف

 
ا  تذكر  لم المقابل ف

ً
 الواعية أوباما  جهود  أبد

ي  اإلرهاب اءإلبق
 
ي  تهديده تضخيم وعدم «المناسب» حجمه ف

 
ي  ألوباما  الوحيدة اإلشارة 7باريس.  هجمات أعقاب ف

 
 الكتاب ف

ي  كانت
 
ي  القفزة ضوء ف

ي  حدثت الت 
 
بات عدد  ف ي  ذلك مساهمة يةوكيف واليته، أثناء طيار  بدون الطائرات بوساطة الجوية الض 

 
 ف

ي  هكذا  التطرف. 
 
ل( )غير  أوباما  فخطاب أساسية.  دقيقة فروق تجاهل تم المؤسسات، عل اللوم إللقاء السعي  إطار  وف  الُمهوِّ

ات إلي  يشير  ما  وهو  سلفه، خطاب مع كبير   بشكل يتعارض اإلرهاب حول ي  التغيير
 الدول.  سياسات عل تطرأ  الت 

، ساسة ومن مساعديه من حاد  لنقد  أوباما  موقف تعرض حقيقة أهمية، األكي   األمر   الخطاب أن إل يشير  بما  8أمريكيير 

ي  وأنه سلطاتها، لتوسيع الدول سعي  مجرد  من أكي   نتاج هو  اإلرهاب حول
 
 متفاوتة وعمليات واحتكاكات بآليات يتعلق الواقع ف

ي 
 
ي  األسئلة من مجموعة يطرح السياق، هذا  مختلفة.  سياقات ف

 تطور  يةكيف  والبحث:  الدقيق الفحص من المزيد  تتطلب الت 

اتيجيات ؟ العقدين مدار  عل اإلرهاب كافحةم اسي  اتيجيتا  تتالءم كيف  الماضيير  CVE ) العنيف التطرف ومنع مكافحة اسي 

PVE and،) تأثير  يتباين كيف  هو  أهمية، األكي   السؤال . تماًما  المؤلفة أغفلته الذي األمر  وهو  ؟«اإلرهاب عل الحرب» مع 

ي  المساحة تؤثر  وكيف التطرف؟ عملية عل الدول من المتنوعة األنماط
 )اإلعالم المختلفة لمؤسساتها  الدول تتيحها  الت 

لمان (، والمجتمع واألمن والي  ي
 من غالًبا  وتداعياتها  «اإلرهاب عل الحرب» تناول تم وبينما  وسلًبا؟ إيجاًبا  التطرف عل المدب 

ي  اآلليات تماثل مدى حول السؤال يطرح هذا  فإن الغربية، الدول منظور 
ي  رفالتط تغذي الت 

 
 والدول الديمقراطية الدول ف

 السلطوية؟

  تقييًما  يقدم ال  والتطرف الدول وجرائم «اإلرهاب عل الحرب» كتاب  إن
ً
 يقدم ال  كما  «اإلرهاب عل الحرب» ــلـ شامل

ي  اإلنسانية الفاعلية لدور  منصفة نظرة
 
ي  ولكنه التطرف.  عملية ف

 
 يتم ما  ًبا غال الذي الدول، دور  إل االنتباه يلفت المقابل ف

ي  تجاهله،
 
 أعاله.  المذكورة األسئلة بعض عن لإلجابة نطالقا نقطة منه يجعل بما  التطرف، ف
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 عن الكاتب

 

منسق المنتدى اإلقليمي بمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ومرشح الدكتوراه بقسم السياسة هو  يوسف أحمد

 بالمعهد العالي للدراسات 
 . بجنيف مويةنالدولية والتوالتاريــــخ الدوليير 

 

ي  ية لرواق عرب 
ي األصل باللغة االنجلير 

 هذا المقال كتب ف 

 

 

 

 )دراسات (Radicalization & Crime State ,’Terror on War‘ The) والتطرف الدولة وجريمة «اإلرهاب عل الحرب» (،2020) شاملة أحمد، 1
ي  بالجريف
 
ينج والمجتمع(، والجريمة المخاطر  ف .  الدولية سي   . 1366 الموقع كيندل(،  )نسخة للنش 

 )دراسات (onRadicalizati & Crime State ,’Terror on War‘ The) والتطرف الدولة وجريمة «باإلرها عل الحرب» (،2020) شاملة أحمد، 2

ي  بالجريف
 
ينجس والمجتمع(، الجريمةو  المخاطر  ف .  الدولية ي   . 1359 الموقع كيندل(،  نسخة) للنش 

اير، بروكينجز.  (. of Politics TheQuietist ”Salafism “) «الهادئة» السلفية سياسات (. 2015) جاكوب أوليدورت، 3  في 

/salafism-quietist-of-politics-https://www.brookings.edu/research/the  
 )دراسات (Radicalization & Crime State ,’Terror no War‘ The) والتطرف الدولة وجريمة «اباإلره عل الحرب» (،2020) شاملة أحمد،  4

ي  بالجريف
 
ينج المجتمع(،و  والجريمة لمخاطر ا ف . ل الدولية سي   . 1699 الموقع كيندل(،  )نسخة لنش 

 )دراسات (onRadicalizati & Crime State ,’Terror on War‘ The) والتطرف الدولة وجريمة «باإلرها عل الحرب» (،2020) شاملة أحمد، 5

ي  بالجريف
 
ينجس والمجتمع(، الجريمةو  المخاطر  ف .  الدولية ي   . 3792 الموقع كيندل(،  نسخة) للنش 

 )دراسات (onRadicalizati & Crime State ,’Terror on War‘ The) والتطرف الدولة وجريمة «باإلرها عل الحرب» (،2020) شاملة أحمد، 6

ي  بالجريف
 
ينج والمجتمع(، الجريمةو  المخاطر  ف .  الدولية سي   . 491 الموقع يندل(،ك  )نسخة للنش 

ج، 7  ،2021 يوليو  14 االطالع تاريــــخ أبريل.  األتالنتيك.  مجلة (. Doctrine Obama The) أوباما مذهب جيفري، جولدبير
doctrine/471525/#6-obama-https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the . 
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