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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 آ وأي. رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

 

 

 حقوق النشر 

ف 
َّ
سب الُمصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي ن
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ق ي الشر
 
  األوسط وشمال إفريقيا رؤى: أثر تدابير مكافحة اإلرهاب عىل حقوق اإلنسان ف

 

 نيل هيكس 
 

 

 

 

 

ق األوسط وشمال أفريقيا ، حقوق اإلنسان، مكافحة اإلرهاب وسوم:   سبتمي   11، السياسة الدولية، الش 

 

 

 

 
 
ي 
 
ي مؤتمر ورقة2005ف

 
 ف

ُ
ي  1، قدمت

 
ي اعتمدتها الحكومات لمكافحة اإلرهاب ف

فته التدابير الت 
ّ
 فيها إل األثر الذي خل

ُ
تطرقت

ضت  ي شت  أنحاء العالم. وافي 
 
ي البلدان ف

 
أعقاب هجمات الحادي عش  من سبتمي  عل الواليات المتحدة، عل حقوق اإلنسان ف

ديمقراطية عل السواء، انتهزت الحرب عل اإلرهاب لكي تدير هذه الورقة أن العديد من الحكومات، الديمقراطية منها وغير ال
له 
ّ
ي مواجهة التهديد الذي يشك

 
ظهرها إل المعايير الدولية لحقوق اإلنسان باسم ما كانت تأمله من تعزيز األمن وإرساء دعائمه ف
ين عاًما من هجمات الحادي ، 2001عش  من سبتمي  عام  اإلرهاب. وبعد مرور ستة عش  عاًما عل تلك الورقة، وعقب عش 

ي مساواة المدافعير  عن حقوق اإلنسان 
 
ي قّوضت حقوق اإلنسان تسود العالم بأرسه. وتتمثل ف

ال تزال التطورات السلبية الت 
ة االنتهاكات،  ي أفضت إل تصاعد الضاعات األهلية وما يصاحبها من ارتفاع وتير

، وزيادة العسكرة الت  ومضاهاتهم باإلرهابيير 
اء  وحالة اتها باعتباره آلية لضمان حقوق اإلنسان وصونها، واستش  ي نالت الضغط الذي تمارسه الدول عل نظير

الضعف الت 
عزى إل التعريف الغامض والفضفاض لمصطلح 

ُ
ي ت
، ال سيما تلك الت  ي تقوض أوارص القانون الدولي

القوانير  االستثنائية الت 
ي ا ا التأثير العالمي السلت  ً ي مكافحة اإلرهاب عل اإلرهاب، وأخير

 
لذي أفرزه النموذج الذي وضعته سياسة الواليات المتحدة ف

 صعيدها المحلي وعل سياستها الخارجية. 
ي بلدان منطقة 

 
ي تواصل فيها هذه القوى السلبية إفراز أثر مدمر عل حالة حقوق اإلنسان ف

تركز هذه الورقة عل الطريقة الت 
ق األوسط وشمال إفريقيا. كما  ورة تعزيز التدابير  الش  ي ُمنحت لض 

ي تسهم فيها األولوية الت 
تسلط الورقة الضوء عل الطريقة الت 

ي تنوع 
 
ي أوردناها أعاله، ف

ر تتخىط االتجاهات الخمسة الت  ي سبيل مكافحة اإلرهاب، وبطرق كان لها آثار بالغة الض 
 
األمنية ف

ي المنط
 
ي بلدان بعينها ف

 
قة، وهي تونس وسوريا ومض. وتشير هذه االتجاهات واألمثلة أوضاع حقوق اإلنسان وسياساتها ف

 ، ي سبيل مكافحة اإلرهاب منذ هجمات الحادي عش  من سبتمي 
 
طرية، مجتمعة، إل تدابير عالمية لم تفتأ الدول تعتمدها ف

ُ
الق

ي يستحكم أمره
ية والمتفاقمة الت  ي أزمة حقوق اإلنسان المستش 

 
 رئيسًيا يسهم ف

ا
ي المنطقة، وتستفحل فيها باعتبارها عامًل

 
ا ف

ي هذه اآلونة. 
 
 ف

 
 مساواة المدافعير  عن حقوق اإلنسان ومضاهاتهم باإلرهابيير  

 
ي أعقاب ثورة يناير عام  اعتمدت الحكومات

 
ي شت  أرجاء المنطقة، ربما باستثناء تونس ف

 
، ممارسات شائعة بأن تشير 2011ف

. لمنتقديها، الذين ال ينتهجون العنف، بمن فيهم  ي نظر هذه الحكومات،  2المدافعون عن حقوق اإلنسان، بوصفهم إرهابيير 
فف 

ي »يتيح توظيف مصطلح  ي يفرض القانون الدولي حظًرا واضًحا عليها. ومن « إرهاب 
طائفة واسعة من الممارسات القمعية الت 

ي التجمع وتكوين الجمعيات والت
 
عبير عن الرأي، وهي ممارسات جملة هذه الممارسات فرض القيود عل الحريات األساسية ف

وط المرهقة بشأن التسجيل  حولت المدافعير  عن حقوق اإلنسان إل أشخاص معرضير  للخطر. فأولئك الذين يمتثلون للش 
وط لمخاطر العقوبات القاسية، بما فيها  ومزاولة عملهم يضحون باستقاللهم، ويتعرض من يسىع منهم للتهرب من تلك الش 
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 ، ي
 عن وسمهم االحتجاز التعسف 

ا
ات السجن المطولة، ومصادرة األصول والمنع من السفر، فضًل والمالحقة الجنائية، وفي 

ايدة من النشطاء الذين  رت أعداد مي  
ُ
. كما يجري استهداف المدافعير  عن حقوق اإلنسان وقتلهم. واضط بوسم اإلرهابيير 

. وقد ُصممت هذه ال ي المنف 
 
تدابير بهدف تكميم أفواه المنتقدين، وتقويض عمل من يواجهون هذه التهديدات إل الحياة ف

ي تقول إنه 
 الفكرة الت 

ّ
عد
ُ
يسعون إل النهوض بحقوق اإلنسان، وإخضاع الحكومات للمساءلة عن سياساتها وممارساتها. وت

ي إحدى أفدح اآل  ي يمكن تجريد شخص أو منظمة من حماية الحقوق الواجبة له أو لها بوسمه بكل بساطة بأنه إرهاب 
ثار الت 

ين الماضية.  فتها السياسات العالمية لمكافحة اإلرهاب عل مدى السنوات العش 
ّ
 خل
 

ي عليها
 عسكرة الرصاعات األهلية المتصاعدة وإضفاء الطابع األمن 

 
ي مختلف أنحاء المنطقة عل مدى العقدين 

 
ي تفاقم العديد من الضاعات ف

 
اضطلعت سياسات مكافحة اإلرهاب بدور جلي ف

تها إدارة رئيس الواليات المتحدة جورج المن
ّ
ي شن

ي الحرب العالمية الت 
 
. فكان العراق ساحة المعركة اإلقليمية األصلية ف ضمير 

. وبينما جرى تحقيق الهدف األصلي أو إسقاط الحكم الدكتاتوري الذي  دبليو بوش عل اإلرهاب بعد الحادي عش  من سبتمي 
ى خالل  تزعمه صدام حسير  بيش وسهولة نسبية، فقد أطّل تهديد اإلرهاب، الذي نشأ داخل العراق ونبع منه، برأسه واستش 

ي من 
ي وقت مبكر، َيِسمان العقد الثاب 

 
ي العراق ف

 
ي تلت إزاحة صدام من الحكم. وأمىس اتجاهان محددان، برزا ف

السنوات الت 
ي صع

 
ي يخوضها العالم ضد اإلرهاب. وتمثل االتجاه األول ف

ة الكفاح الت  ود ما يسم الدولة اإلسالمية، أو داعش، وهي مسير
ي عام 

 
ي مناطق غير خاضعة للحكم امتدت من العراق إل ليبيا ومنطقة 2001منظمة لم يسمع أحد بها ف

 
، وأرست جذورها ف

ي تحكمها حكومات مركزية ضعيفة أو  3الساحل. 
ي الدول الت 

 
ي عل نزعة متنامية الندالع الضاعات ف

تفتقر  وانطوى االتجاه الثاب 
 إيران والسعودية وتركيا، مع ما واكب  4إل هذه الحكومات، حيث باتت تلك الدول مشًحا للضاع بير  القوى اإلقليمية،

ا
خاصة

ي هذا الضاع، ناهيك عن مشاركة روسيا 
 
ذلك من أدوار فاعلة أدتها دول الخليج الغنية، كاإلمارات العربية المتحدة وقطر، ف

 المتحدة وحلفائها األوروبيير  إل حد ما.  واستمرار وجود الواليات
ي خلفها غزو العراق، والذي 

وقد كشف صعود جماعة الدولة اإلسالمية عل نحو لم يكن بالحسبان عن اآلثار العكسية الت 
ي النظرية 

 
ب أصولها ف وي    ع، وهي أساليب تض  استخدمت فيه الواليات المتحدة قوة عسكرية مفرطة، وتكتيكات الصدمة والي 

ي شن هجمات عل الواليات ا
 
ض أن يردع اإلرهابيير  عن التفكير مرة أخرى ف

ي ترى أن توجيه قوة عسكرية ساحقة ُيفي 
لت 

ي 
 
ي المستقبل. ولكن ثبت أن الحال كان عل النقيض من ذلك. فقد أسفرت القوة العسكرية الطاغية ف

 
المتحدة وحلفائها ف

ي العراق وسوريا، ثم ظهور فروع لجماعة الدولة العراق عن رد فعل اتسم بدرجة مفرطة من العنف، 
 
ي إقامة خالفة ف

 
مما أسهم ف

 عن ذلك، تبنت جماعة الدولة اإلسالمية المسئولية عن 
ا
. وفضًل ي ي فلسطير  ومض وسائر أنحاء المغرب العرب 

 
اإلسالمية ف

بت المدن األوروبية.  ي رص 
 5الهجمات الت 

ي يشت 
ي سوريا كما أتاحت مكافحة اإلرهاب الذريعة الت 

 
ي الضاعات الدائرة ف

 
للقوى اإلقليمية والدولية التدخل عسكرًيا ف

ي دمشق  6واليمن وليبيا،
 
عل وجه الخصوص. ولذلك، جرى تسوي    غ الدعم العسكري والدبلوماسي الروسي لحكومة األسد ف

ي تسيط
ي الت 

ر جماعات المعارضة عليها. وقد عل أنه وسيلة لمنع الجماعات اإلرهابية من اإلمساك بزمام السيطرة عل األراض 
ي سوريا ما يربو عل 

 
ف الضاع ف

ّ
ي المائة من سكانها.  7قتيل، 500,000خل

 
 من خمسير  ف

ي اليمن،  8وأسفر عن تهجير أكير
 
وف

ي العالم، 
 
ي أكي  كارثة إنسانية ف

 
ي توصف بأنها إرهابية، ف

، الت  ي
أسهم تدخل التحالف الذي تقوده السعودية ضد قوات الحوبر

ي حاجة إل المعونات الغذائية الطارئة. وترك 
 
ي المائة من اليمنيير  ف

 
ي ليبيا، شنت القوى المعارضة  9ما يزيد عن ثمانير  ف

 
وف

، الحرب بدعم من اإلمارات العربية المتحدة ومض والمرتزقة  اف دولي ي تحىط  باعي 
، والت  ال خليفة حفي  للحكومة بقيادة الجي 
ي الروس تحت شعار محاربة اإلرهاب. ب

 
ف بها دولًيا، بمساندة تركيا، مما أغرق ليبيا ف ي المقابل، حظيت الحكومة المعي 

 
ينما ف

 أتون حرب أهلية حّركتها مطامع القوى اإلقليمية وال تزال متواصلة منذ سبع سنوات أو تزيد. 
 

اتها من أجل صون حقوق اإلنسان  ضعف الضغط الذي تمارسه الدول عىل نظير
 

ي الضاعات الواردة أ
 
عاله، أفضت العمليات العسكرية الرتكاب فظائع وانتهاكات مست القانون الدولي عل نطاق هائل. ومع ف

ضح ما لجأوا 
ُ
ذلك، اتسمت االستجابة الدولية بانعدام فعاليتها بصورة ملحوظة. وبدا أن الواليات المتحدة وحلفاءها، بعدما ف

 
ا
ير غزوهم للعراق، إليه من سوء استخدام مكافحة اإلرهاب باعتباره عامًل عاجزين عن التغلب عل روسيا من خالل  10لتي 

ي اليمن، 
 
ي مجلس األمن باألمم المتحدة. وف

 
ي بحماية المدنيير  السوريير  ف

توظيف الذريعة نفسها إلعاقة العمل الجماعي المعت 
ه بأن  أعطت إدارة أوباما الضوء األخض  للتدخل العسكري السعودي، بل إنها دعمت التحالف عسكرًيا، وهو ما يمكن تفسير
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ي من خالل الدعم 
ي لجم انتشار النفوذ اإليراب 

 
كة مع الرياض بالرغبة ف الواليات المتحدة تقاسمت درجة من المصلحة المشي 

ي العالم،
 
ي واشنطن باعتبارها أكي  مصدر لإلرهاب ف

 
. فغالًبا ما دار الحديث عن إيران ف وهو ما  11الذي تقدمه طهران للحوثيير 

ي التحدث سّوغ خ
 
ي ليبيا، أخفق المجتمع الدولي ف

 
. وف  اعتبار للقانون الدولي أو المحلي

وض رصاع عسكري دون إيالء أدب 
ي شنها حفي   12بصوت واحد؛ فمنحت الحكومات الغربية، ومن بينها فرنسا والواليات المتحدة،

الدعم للهجمات العسكرية الت 
اف األمم المتحدة،  ي نالت اعي 

ي الحرب عل اإلرهاب. عل الحكومة الت 
 
 بل إن حفي  نفسه كان موضًعا للثناء بحكم إسهامه ف

عمها الواليات  ي تي  
ي التحالف مع المساعي العالمية الت 

 
ي الكفاح ضد اإلرهاب وإبداء الرغبة ف

 
وأصبح ادعاء المشاركة ف

ي سبيل مكافحة اإلرهاب، يؤّمن، وبدرجة أخف، ستاًرا واقًيا من اال 
 
ي شت  المتحدة وحلفاؤها ف

 
نتقادات الموجهة إل الدول ف

 أنحاء المنطقة بسبب ما ترتكبه من انتهاكات لحقوق اإلنسان. 
ي 
 
ا غربية ف

ً
ي طالت مدن

ي أعقاب سلسلة من الهجمات اإلرهابية الت 
ي تقف وراء هذا الواقع بالتعقيد. فف 

وتتسم األسباب الت 
ي من هذا القرن عل وجه الخصوص، تزايدت 

الضغوط السياسية المحلية عل الزعماء السياسيير  إلبراز أواسط العقد الثاب 
قدرتهم عل مواجهة اإلرهاب بحزم. وبات عدد غير قليل من الحكومات الغربية يميل إل احتضان حكومات استبدادية تبدي 

ي المنطقة. 
 
 االستعداد للحديث عن محاربة اإلرهاب ف

ي المنطقة، الذين أدركوا ه
 
ي يفضلونها وخرج القادة المستبدون ف

موا به، برواية تطرح السياسات القمعية الت 
ّ
ذا الواقع وسل

هم من المنتقدين  ي قالب تدابير مكافحة اإلرهاب، بما تشمله من استهداف الصحفيير  والمدافعير  عن حقوق اإلنسان وغير
 
ف

، وبالتالي تعريضهم لالحتجاز والمالحقة أو 
ما هو أسوأ من ذلك. كما اعتمد الذين ال يسلكون مسلك العنف بوصفهم إرهابيير 

ي سبيل حماية األمن 
 
ض أنهم يقدمونها ف ا شددوا فيها عل المساهمة المفي 

ً
ي مفاوضاتهم مع الحكومات الغربية مواقف

 
هؤالء ف

ق األوسط وشمال إفريقيا من الحكومات  ي المقابل، تتوقع دول الش 
 
ي أقاليمهم. وف

 
الدولي من خالل صد الهجمات اإلرهابية ف

 13ربية، أو تطالبها، بالكف عن انتقاد االنتهاكات الواقعة عل حقوق اإلنسان. الغ
عت  بمحاربة 

ُ
ي ت
اتيجيات العالمية الت  ي تحىط  بها حماية حقوق اإلنسان ضمن االسي 

ويمكن مالحظة األولوية المتدن ية الت 
ي نيويو 

 
ي تطبقها األمم المتحدة ف

وقراطية الت  ي نشأة اإلجراءات البير
 
ي ميدان حقوق اإلنسان. فقد وصفت فيونواال اإلرهاب ف

 
رك ف

ي سياق مكافحة 
 
ي أوالين، مقررة األمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ف

ب 
ق عل   14اإلرهاب،

ّ
ي نيويورك منذ الحادي عش  من سبتمي  تصد

 
ي ُصممت ف

استخدام »كيف أن هيكلية مكافحة اإلرهاب الت 
ي الوقت نفسه الذي تقرر فيه آليات األمم المتحدة المستندة عل « دابير قانونية استثنائيةت

 
من جانب الدول وتؤكدها، ف

. وتتفوق قوة الهيئات  ي يتخذ معظمها من جنيف مقًرا له، أن تلك التدابير تشكل انتهاكات للقانون الدولي
حقوق اإلنسان، والت 

صب عينيها عل ا
ُ
ي تضع األمن ن

ي نيويورك، و الت 
 
ي أيضا ألمن ف

ي مجلس األمن الت 
 
 بدعم قوي من األعضاء الدائمير  ف

تحىط 
ي تفصح اآلليات المتعددة األطراف المعنية بحقوق اإلنسان عنها. ويؤكد 

هم من القوى العالمية، عل االحتجاجات الت  وغير
اإلرهاب أن مبالغ ضخمة ُرصدت لركائز  اإلحجام عن منح األولوية لحقوق اإلنسان ضمن منظومة األمم المتحدة لمكافحة

اتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب ام  15أخرى من اسي  ورة ضمان احي  ي تتحدث عن رص 
ة الرابعة، الت  غير الركير 

ي سياق مكافحة اإلرهاب. 
 
 حقوق اإلنسان ف

ي تهميش الضغط الذي مارسته دول أخرى
 
ي شت  أرجاء المنطقة ف

 
، من أجل صون حقوق اإلنسان، ونجحت الحكومات ف

امات  ي تعتمدها لتحقيق هذا الهدف، بغية إعفائها من االلي  
ورة الطرق الت  ها عل التهديد الذي يشكله اإلرهاب، ورص  كير 

بي 
امات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان. وأصبح من الثابت أن اإلشارات الواردة إل حقوق اإلنسان تبة عل االمتثال لاللي    المي 
ي القرارات الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ال أثر 

 
اتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب وف ي اسي 

 
ف

 .  ُيذكر لها عل ممارسات الدول، مما قوض حقوق اإلنسان وحط من قدرها عل المستويير  اإلقليمي والعالمي
 

ي تقوض أركان القانون الدولي 
اء القوانير  االستثنائية الن   استشر

 
ي جميع أنحاء العالم، وذلك بتشجيع 

 
يعات المعنية بمكافحة اإلرهاب ف هجمات الحادي عش  من سبتمي  يشت انتشار التش 

ي ساقتها قرارات مجلس األمن،
وط الت  يعات الرامية ل 16من الش  طت عل الدول سن التش  ي اشي 

مكافحة اإلرهاب ورفع والت 
 تقاريرها إل لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ تدابير مكافحة اإلرهاب. 

يعات  ي القانون الدولي فسحة واسعة من الحرية للدول لتتبت  تش 
 
فمنذ البداية، أتاح غياب تعريف متفق عليه لإلرهاب ف

ي الصفة القانونية عن طائفة
ة من األنشطة، األمر الذي أفىص  لفرض قيود عل الكثير من الحقوق والحريات األساسية.   تنف  كبير

ي أوالين، 
ا وسلطة تقديرية واسعة »وحسب الوصف الذي تسوقه ب 

ً
ا فضفاض

ً
ك إطار ما بعد الحادي عش  من سبتمي  هامش يي 
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، ويفرض بذلك  ي تحديد ما يشكل "إرهاًبا" عل المستوى المحلي
 
ي للدول ف

 من القيود الفعلية عل التعريفات الت 
ا
ا ضئيًل

ً
عدد

 17«.تختارها الدول بنفسها أو استجاباتها التنظيمية الوطنية
ق األوسط وشمال إفريقيا، بال استثناء تقريًبا، الدعوة إل تنفيذ تدابير جماعية قوية لمكافحة  ي منطقة الش 

 
وفشت الدول ف

بأنه إثبات لصحة  18الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، 1373قرار اإلرهاب، عل النحو الذي يدعو إليه ال
ي ضمان 

 
ي ف

اخ  افق مع الي   التشجيع الدولي عل اتخاذ تدابير أقوى، تي 
ي كانت قائمة لديها من قبل. وأفىص 

يعات القمعية الت  التش 
عتمد باس

ُ
ي ت
ي القوانير  والممارسات الت 

 
ام بمعايير حقوق اإلنسان ف  

م مكافحة اإلرهاب، إل توسيع نطاق القيود المفروضة االلي 
ة  19عل الحريات األساسية، ال سيما حرية تكوين الجمعيات، ي إضعاف ضمانات من قبيل القيود الموضوعة عل طول في 

 
وف

. فيّش  ي
 غياب هذه االحتجاز المسموح بها دون توجيه تهمة وعل اإلمكانية المتاحة للموقوفير  للحصول عل التمثيل القانوب 

ه من حاالت الخرق الجسيمة من خالل إحاطة إجراءات الدول  ي وغير
الضمانات التعذيب واالختفاء القشي واالحتجاز التعسف 

، الساعير  إلخضاع المسئولير  للمحاسبة عن  ي
ي الوقت نفسه، ألف  الصحفيون ومنظمات المجتمع المدب 

 
بستار من الشية. وف

انير  المحلية والمعايير الدولية، أنفسهم وقد ُحرموا من القدرة عل الوصول إل المعلومات، كما زاد االنتهاكات الواقعة عل القو 
ي يرتكبها مسئولو الدول باسم مكافحة اإلرهاب أو فضحها. 

ي االنتهاكات الت 
 
ضهم لالتهام باإلرهاب بسبب التحقيق ف  20تعرُّ

ق األوسط وشمال إفريقيا ب ي منطقة الش 
 
ي صورة االتفاقية وكان لدى الدول ف

 
الفعل إطار للعمل الجماعي ضد اإلرهاب ف

مد قرار مجلس األمن 
ُ
ي عام  1373العربية لقمع اإلرهاب عندما اعت

 
. وقد انتقدت منظمة العفو الدولية ومنظمات 2001ف

ي المحلية هذه االتفاقية بسبب التعريف الفضفاض الذي تضعه لإلرهاب، والذي هدد بتجريم ا
ألنشطة غير المجتمع المدب 

ي يمكن تصنيفها عل أنها 
أو تهدد النظام العام، أو ما شابه ذلك من  21،«تعّرض سالمة المجتمع وأمنه للخطر»العنيفة الت 

ء.  ي
 مصطلحات جامعة تضم كل س 

 
ي الذي أفرزه النموذج األمريكي   األثر السلن 

 
ي أعقاب هجمات ال

 
هلت ف

ُ
ي است

ا أمريكًيا. كما ركزت كانت الحرب العالمية عل اإلرهاب، والت 
ً
وع ، مش  حادي عش  من سبتمي 

ق األوسط بعمومها. ولذلك، ُيتوقع أنه ال بد أن سياسة الواليات المتحدة خلفت آثاًرا غير متناسبة  هذه الحرب عل منطقة الش 
ق األوسط وشمال إفر  ي الش 

 
، ال سيما ف ي نشأت فيها سياسة مكافحة عل الصعيد العالمي

يقيا، عل مدى عل الطريقة الت 
ق األوسط وشمال إفريقيا، أن قضايا حقوق اإلنسان  ي منطقة الش 

 
. فمن سوء حظ حقوق اإلنسان ف العقدين الماضيير 

ي وضعتها حكومة الواليات المتحدة لمكافحة اإلرهاب. وقد ذهب 
اتيجية الت  والديمقراطية ومناهضة االستبداد مرتبطة باالسي 

ق األوسط»أعلن فيه الرئيس جورج دبليو بوش إل حد  ي الش 
 
اتيجية تطلعية للحريات ف وجعل من تعزيز الديمقراطية  22«اسي 

 . ي حماية أمريكا من اإلرهابيير 
 
ي كانت إدارته ستتوخاها ف

ي هذه المنطقة أحد المقومات المحورية للطريقة الت 
 
 ف

ي انتهجتها الواليا
ت المتحدة اإلشكاليات عل مستويات عدة، وقد أثار هذا الخلط بير  حقوق اإلنسان والسياسة األمنية الت 

ا بالمبادئ األساسية للقانون الدولي 
ً
ا صارخ

ً
اتيجية أمنية استخفت استخفاف ي التناقض بير  اسي 

 
ولكن المسألة الجوهرية تكمن ف

، عن تعذيب اإلرهابيير  المشتبه بهم،
ا
ي الوقت نفسه الذي ادعت فيه حمله 23لحقوق اإلنسان بتغاضيها، مثًل

 
ا للواء وذلك ف

ين سنة،  ي حينه. فبعد عش 
 
ي يشوبه النشاز ف

 
ي ميدان حقوق اإلنسان والحرية الديمقراطية. وكان هذا التنافر المعرف

 
الريادة ف

ي ال تستند إل الواقع لدى إدارة ترامب. 
 يبدو هذا األمر كما لو كان مقدمة للحقائق البديلة الت 

ي يمكن التنبؤ بها لهذا ال
نهج، الذي يستعىصي عل التصديق، أن الواليات المتحدة قوضت مصداقيتها وكان من النتائج الت 

ة لحقوق اإلنسان ومدافعة عنها. فحسب توصيف ويلشمان، كان  ي ال تخطئها العير  « التنافر»كنصير
أو ازدواجية المعايير الت 

ا عل استساغة حقوق 
ً
ي اتبعتها الواليات المتحدة يشكل عبئ

ي سياسة حقوق اإلنسان الت 
 
. ف ي ي أوساط الجمهور العرب 

 
اإلنسان ف

ي المساعي 
 
/اإلرسائيلي مصدًرا النعدام الثقة ف ي

ي السياسات األمريكية تجاه الضاع الفلسطيت 
 
فطالما كان تجاهل القانون الدولي ف

ي تنفذها ال
ي تقودها الواليات المتحدة والغرب عل صعيد تعزيز حقوق اإلنسان. باإلضافة إل أن السياسات الت 

واليات الت 
ي ثبتت عواقبها المأساوية عل حقوق اإلنسان، من قبيل غزو العراق ومركز 

ي سياق الحرب عل اإلرهاب، والت 
 
المتحدة ف

ي غوانتانامو والسجون الشية و
 
ي »االحتجاز ف

ي طالت المحتجزين لكي يجري استجوابهم  24«حاالت التسليم االستثناب 
الت 

ي دول عربية قمعية كمض أو 
 
ي األصل أن ما كانت الواليات وتعذيبهم ف

 
سوريا أو األردن؛ قد أكدت كلها لجمهور تساوره الشكوك ف

ي واقع الحال محاولة خبيثة إلضفاء بريق جذاب عل تعزيز مصالحها القومية. 
 
 المتحدة تسميه تعزيز حقوق اإلنسان كان ف

السيئة السمعة؛ فقد ُوصم أولئك  وبينما أمىس خطاب حقوق اإلنسان موضع شك بسبب ارتباطه بسياسات األمريكية
 
َ
ي المنطقة بأنهم أدوات وظفتها سياسات أمريكية أعّم، ولم تحظ

 
الذين كانوا يسعون بصورة مستقلة إل ترسيخ قيم مشابهة ف

ي أوساط الشعوب. 
 
كير  عل  25بالقبول ف

ي الي 
 
ي قضتها الواليات المتحدة ف

ين، الت  وقد نخلص إل القول إن السنوات العش 
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ة اإلرهاب أو التطرف الذي يصاحبه العنف، قد جاءت عل حساب إرساء دعائم مبادرات حقوق اإلنسان وتوثيق عراها مكافح
ي المنطقة. 

 
 ف

ي وجهتها 
ي هذه اآلونة ترسم معالم سياسات مكافحة اإلرهاب الت 

 
ي تعصف بالمنطقة ف

إن أزمة حقوق اإلنسان المتفاقمة الت 
ي أعقبت الحادي  الواليات المتحدة نحو هذه المنطقة. 

ي السنوات الت 
 
ولذلك، شعر حلفاء الواليات المتحدة االستبداديون ف

ي بياناته العامة أن إدارته 
 
. فقد وضح الرئيس بوش ف ة بضغط كبير لدفع عجلة اإلصالح السياسي من عش  من سبتمي  مبارس 

 لذ 26«.حلفاء لإلرهاب»كما لو كانوا « أعداء اإلصالح»كانت تنظر إل 
ا
ي ونتيجة

لك، أبدى زعماء مثل الرئيس المضي حست 
ي 
ي الملك عبد هللا الثاب 

ي المنطقة العربية، 27مبارك والعاهل األردب 
 
ففت  28تأييدهم إلعالن اإلسكندرية بشأن اإلصالح ف

ُ
وخ
ي 
 
ي ف

ي ينفذها المجتمع المدب 
ي كانت مفروضة عل الحريات السياسية، مع ما واكب ذلك من تنامي األنشطة الت 

 ميدان القيود الت 
 حقوق اإلنسان. 

ي اتخذتها عل مضض أنظمة استبدادية لم يعاد  29ورغم أنها كانت موضع ترحيب،
أة، الت  عجزت هذه الخطوات المجي  

ي االحتياجات األساسية  بناؤها، عن الوفاء بالمطالب الشعبية بإقامة حكومات متجاوبة مع رعاياها وتخضع لمساءلتهم وتلت 
ي سدة الحكم. وبحلول نهاية عام لشعوب  ها وال تركن إل قوا

 
 الطوارئ وقوى األمن الوحشية لكي يتست  لها البقاء ف

، 2005نير 
ي كانت تلف  

ي اكتست طابًعا أمنًيا من أجندة مكافحة اإلرهاب، الت 
انحرف تركير  اإلدارة عن أجندة الحريات، ولكن العنارص الت 

ي 
 
 أكي  بير  الحلفاء االستبداديير  ف

ا
 المنطقة، ظلت توجه السياسة فيها.  عل الدوام إقباًل

ي عام 
 
ى المنطقة ف ي الكي  ، وضعت إدارة أوباما، الذي كان يتوخ  الحذر من 2011فعندما اكتسحت ثورات الربيع العرب 

ن الواليات المتحدة من معالجة 
ّ
اماته تجاه المنطقة مثلما فعل سلفه، نهًجا يعتمد التدخل الخفيف، بحيث يمك ي الي  

 
اإلفراط ف

ي تحتل مرتبة األولوية بشأن القضاء عل التهديدات اإلرهابية. ولذلك، لم تكن ثمة استجابة شوا
اتيجية الت  غلها االسي 

ارتها من اليمن حت   ي انطلقت رس 
اتيجية مستدامة من جانب الواليات المتحدة لدعم الثورات المناهضة لالستبداد والت  اسي 

 تونس. 
ي وجه الثورات من زحزحة التقدم نحو الحكم الديمقراطي وعل مدار السنوات التالية، تمكنت ق

 
ي وقفت ف

وى االستبداد الت 
ابط القائم بير  ضعف الحكم 

ي بلد بعد اآلخر. وبرغم ما أظهرته إدارة أوباما من فهم للي 
 
الذي يتجاوب مع رعاياه عن مساره ف

ة وانتشار أيديولوجيات اإلرهاب من جهة أخرى، والحرمان من الحقوق والحريات األساسية من جهة، والتحول إل الراديكالي
ي تضييق الهوة

 
ي أطلقتها لمكافحة التطرف المصحوب بالعنف، ف

ي المبادرة الت 
 
ي المتعلق  30إال أنها أخفقت ف  الخطاب اإليجاب 

بير 
ي االجتماعات

 
ي قمعت الحقوق وامقابل  ،بحقوق اإلنسان ف

لحريات السياسات الدولية من جانب الحكومات اإلقليمية الت 
 باسم مكافحة اإلرهاب. 

ي المنطقة، ولكنها اتبعت سياسة إدارة 
 
ورة إصالح حقوق اإلنسان ف ي بشأن رص  وتخلت إدارة ترامب عن الخطاب اإليجاب 

. واستمرت أوضاع  ي مجال مكافحة اإلرهاب مع حلفائها اإلقليميير 
 
ي منح األولوية للتعاون الذي يكتىسي طابًعا أمنًيا ف

 
أوباما ف
ي التدهور بعدما تنصلت الواليات المتحدة من دورها التقليدي بصفتها منارصة لحقوق اإلنسان حقوق اإل 

 
ي المنطقة ف

 
نسان ف

ي أوروبا،
 
تراجع نشاطها عل  31وتعزيز الديمقراطية. فكان غيابها محسوًسا ألن الحكومات الديمقراطية األخرى، ال سيما ف

 اندة الواليات المتحدة وتغطيتها. صعيد الدعم الذي تؤّمنه لحقوق اإلنسان، دون مس
ي الذي تبديه الواليات المتحدة إزاء النهوض بحقوق اإلنسان والديمقراطية، فإن إدارة بايدن  ام الخطاب 

ورغم تجديد االلي  
ي ألّمت 

تواجه التحديات عل صعيد إعداد سياسة تتسم بالمصداقية والفعالية، وتستطيع التصدي للنكسات الحادة الت 
ي المنطقة عل مدى العقد المنضم. فقد قوضت الواليات المتحدة وحلفاؤها الديمقراطيون بحقوق اإل 

 
نسان والديمقراطية ف

ي المنطقة ودعمهم لها، ووصمة العار 
 
ي مجال حقوق اإلنسان بسبب تعاونهم المتواصل مع الدول االستبدادية ف

 
مصداقيتهم ف

ي خلفتها الحرب عل العراق، وسياسات الهجرة ا
ي انتهكت حقوق الالجئير  وسببت المعاناة للماليير  من المهاجرين، الت 

لت 
ا  ً ي أبرزتها جائحة كورونا وظاهرة تغير المناخ اللتان تؤثران تأثير

واألوجه المتنامية من انعدام المساواة عل الصعيد العالمي والت 
ي أساس ذلك  

 
ي البلدان األقل تقدًما. ويكمن ف

 
ي غير متناسب عل حياة الناس ف

كله منح األولوية لسياسات مكافحة اإلرهاب الت 
ي 
تضع نصب عينيها إبعاد التهديد الذي يشكله اإلرهاب، والنأي به عن الواليات المتحدة وحلفائها، حت  لو كان ذلك يعت 

ي الضاعات اإلقل
 
ي بلدانها وف

 
ي انتهاكات جسيمة تمس حقوق اإلنسان ف

 
ي التعاون مع الحكومات اإلقليمية الضالعة ف

 
يمية ف
. ويمكن النظر إل  ي رصاعات بالوكالة بير  القوى اإلقليمية وداعميها الدوليير 

 
بلدان كاليمن وليبيا اللتير  غدتا مشًحا للمعارك ف

ي 
 
ات الماليير  منهم ف ي المنطقة، والذين يعيش عش 

 
ي مجملها، باعتبارها تكشف عن الالمباالة بحياة الناس ف

 
هذه السياسات، ف
ب  ها ا  لضاعات، ويعانون من التهجير من ديارهم أو فقدان سبل عيشهم. مناطق تض 

ي لها تظلمات من الواليات 
، بل أن الجماعات اإلرهابية الت  ي تزداد سوءا ليست وصفة لالستقرار اإلقليمي

هذه المآسي الت 
ي 
  تواجه المنطقة اآلن. المتحدة والحكومات الغربية األخرى قد تكون من بير  المستفيدين من حالة الفوض  المتنامية الت 
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ق األوسط وشمال إفريقيا  ي شن  أرجاء منطقة الشر
 
 آثار التدابير العالمية لمكافحة اإلرهاب ف

 
 مرص 

، اتخذ  ي مض. فعل المستوى السياسي
 
دت دكتاتورية السيىسي ف

ّ
ي ول

يمكن القول أن مكافحة اإلرهاب كانت القابلة القانونية الت 
وأنصاره التهديد الذي يشكله اإلرهاب وسيلة لتقويض مصداقية الحكومة المدنية الُمنتخبة  الرئيس عبد الفتاح السيىسي 

ي شهر يوليو 
 
فذ ف

ُ
. ووضع االنقالب الذي ن بطريقة ديمقراطية، وقادتها حركة اإلخوان المسلمير  بدعم من الرئيس محمد مرسي

ي عاشتها مض 2013عام 
ة الت  ا للتجربة الديمقراطية القصير

ً
ي ال تزال مكّرسة ، ووضع حد

، وأطلق إجراءات القمع الوحشية الت 
ي غياهب السجون، باإلضافة 

 
هم ف ات اآلالف غير ، وإيداع عش  حت  اآلن، وأسفرت عن مقتل اآلالف من المعارضير  السياسيير 

، بلغت ا ي ظل حكم السيىسي
ي التعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات. فف 

 
النتهاكات إل تدمير الحريات األساسية ف

ي طالت حقوق اإلنسان، بما فيها االختفاء القشي، والتعذيب واسع النطاق، واالحتجاز القشي وإنفاذ عقوبة 
الجسيمة الت 

 اإلعدام عقب محاكمات تفتقر إل العدالة، مستويات غير مسبوقة. 
ي ساندت االعتداء ا

ا من األسباب المنطقية الت  ً لشامل عل الحقوق والحريات. ومما له وأتاحت مكافحة اإلرهاب جانًبا كبير
ي مض، فردعت صدها من جانب مؤسسات 

 
ي ف ي حشد الدعم الشعت 

 
ي هذا المقام أن مكافحة اإلرهاب أثبتت فعاليتها ف

 
مغزاه ف

ي كان ُيتوقع منها مساندة سيادة القانون والمبادئ الدستورية،
ي المنطقة وما  32الدولة الت 

 
ي تأمير  قبول الدول األخرى ف

 
وف

ي بعض األحيان. و 
 
 راءها، ودعمها الكامل لها ف

ي إخفاء حت  أعت  وجوه االستخفاف الفج بالمعايير الدولية لحقوق 
 
وتدل حالة مض عل قوة رواية مكافحة اإلرهاب ف

ير المسوغ لوجودهم وأسا 33اإلنسان وتجاهلها السافر.  ي اإلرهاب التي 
 
ليبهم فاألمر ال يقتض عل أن الحكام المستبدين وجدوا ف

ي الظهور بمظهر من ال يؤيد تلك التدابير 
 
ا أن التهديد الذي يشكله اإلرهاب، والخطر المتمثل ف

ً
غير المقبولة، بل أثبت أيض

مون عل   نقطة ضعف سياسية ال يستهان بها؛ إل حد يفقد معه القادة السياسيون الديمقراطيون، الذين يلي  
ّ
الوحشية، ُيعد

هم بقيم حقوق اإلن سان والديمقراطية، قدرتهم عل التحدث بصدق أو التعبير عن انتقادهم عندما يواجهون حكومة نقيض غير
 استبدادية تنتهك الحقوق باسم مكافحة اإلرهاب. 

 
 سوريا

ي سبيل إعاقة المساعي الرامية لحماية 
 
ف ف

َّ
ي توظ

ي فظاعته عل رواية مكافحة اإلرهاب الت 
 
ه ف ا يفوق غير

ً
تقدم سوريا شاهد

ي المدنيير  
 
ي هذه الحالة، تمكنت روسيا، بوصفها إحدى الدول دائمة العضوية ف

من جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. فف 
ي مواجهة 

 
مجلس األمن باألمم المتحدة، من عرقلة جهود المجلس من أجل منح التفويض بدعم قوات المعارضة السورية ف

ات اإلنسانية إل المدنيير  البائسير  الذين رزحوا تحت عمليات حكومة الرئيس بشار األسد، بل إنها منعت وصول المساعد
وا عل الرحيل عنها. وبينما  تل سكانها أو أجي 

ُ
ي استهدفت المدن الواقعة غرب سوريا ودمرتها بشكل ممنهج، كما ق

القصف الت 
ي انتهجتها الحكومة السورية وحلفاؤها، فل

ي وسعها أن تتجاوز عارضت الحكومات الغربية التكتيكات اإلجرامية الت 
 
م يكن ف

ي مجلس األمن. 
 
ي دأبت عليها دولة دائمة العضوية ف

اضات الت  ًحا  34االعي   مقي 
ا
فعل سبيل المثال، أرصت روسيا عل أن حًل

ي شهر أكتوبر عام 
 
ي حلب 2016ُوضع عل جدول أعمال مجلس األمن ف

 
، وكانت الغاية المتوخاة منه حماية السكان المدنيير  ف

ورغم أن الممثل الخاص لألمم  35«.يؤّمن التغطية لإلرهابيير  التابعير  لجبهة النضة»القصف الجوي، سوف من عمليات 
مقاتل من جبهة النضة كان ُيستخدم كما لو  1,000وجود ما يقرب من »المتحدة ستافان دي ميستورا أطلع المجلس عل أن 

. فلم يملك المجلس القدر  36،«إنسان 275,000كان ذريعة لقصف   ة عل وضع حد للقصف وإنهائه بغية وقف قتل المدنيير 
ي مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

 
ي وبعض الحكومات إل األعضاء الدائمير  ف

وبينما ُوجهت الدعوات من المجتمع المدب 
ي حاالت الفظائع الجماعية، فلم تثمر هذه النداءات عن أي نتي

 
ي حق النقض ف

 
جة. وثمة لإلحجام عن استخدام سلطاتهم ف

ي سوريا، عل 
 
ي تدور رحاها ف

ي مواجهة المجازر الت 
 
طائفة قليلة من أمثلة أوضح عل الشلل الذي أصاب أرسة المجتمع الدولي ف

، والمصممة لحماية المدنيير   ي تجاوز حت  أكير العنارص األساسية للقانون الدولي
 
ي تكتسيها لغة مكافحة اإلرهاب ف

القوة الت 
ي 
 ال تعرف الرحمة. من االعتداءات الت 

ووجدت الواليات المتحدة وحلفاؤها، الذين كانوا قد أيدوا قبل عقد من الزمان غزو العراق، ونفذوه وقتلوا مئات اآلالف 
ي صحتها باسم مكافحة 

 
نت بناء عل أسانيد قانونية مشكوك ف

ُ
ي حملة عسكرية ش

 
ار جانبية، ف من المدنيير  بوصفهم مجرد أرص 

ي وسع دولة قوية استخدام مكافحة اإلرهاب لتوظيف القوة العسكرية عل اإلرهاب، أن السحر انق
 
لب عل الساحر. فلو كان ف
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ي هذه الحالة، 
 
ء يقدر عل وقف دولة قوية أخرى، وهي روسيا ف ي

، كما يتجل من حالة سوريا، ال س  نحو يخالف القانون الدولي
ي مكافحة اإلرهاب من أجل إضف

 
ي الصفة القانونية عنه بالمثل من االحتجاج بالسبب المتمثل ف

عي عل سلوك تنتف 
اء طابع رس 

ي سياق سعيها لتحقيق مصالحها الوطنية. 
 
 ف

 
 تونس

ي توظف بها مكافحة اإلرهاب لتعطيل حقوق اإلنسان والديمقراطية 
ي تونس يمكن معاينة شاهد مغاير يبير  الطريقة الت 

 
ف

ي المنطقة. فقد واجهت الديمقراطية التونسية
 
، أو وتقويضها ف ، رغم تمكنها من تفادي شكل خطير من أشكال العنف السياسي

، تحديات عل  ي ي أثناء الربيع العرب 
 
ي أسقطت األنظمة الدكتاتورية ف

ر الدول األخرى الت 
َ
ي كانت قد

عودة أنظمة االستبداد الت 
ي حملها السكان الذين تحرروا من عقود من الدكتاتورية

.  صعيد الوفاء بالتوقعات العالية الت   إبان عهد زين العابدين بن علي
ي الوقت الذي دأب فيه القادة الغربيون عل كيل الثناء والمديح لتونس عل ما شكلته من قصة نجاح ديمقراطية، 

 
وحت  ف

ي ورثها عن النظام الدكتاتوري الذي
ر لتقديم العون لهذا البلد؛ لكي يتجاوز التحديات البنيوية الت 

َ
ا ُيذك

ً
كان   فهم لم يفعلوا شيئ

ي أوساط الشباب، وقلة الفرص المتاحة للحصول عل 
 
ية ف اُيد أوجه انعدام المساواة، والبطالة المستش  بن علي عل رأسه. في  

،
ُ
ج معالجة كافية بعد

َ
ي واقتصاد جرت هيكلته إلدامة التبعية لم تعال رغم أن هذه المشاكل كانت واضحة  37عمل، والدين الخارخ 

 . 2011وظاهرة منذ عام 
ي 
 
ي 2021يوليو  25يوم  وف

، وزاد من تفاقمها تفىس  ، أعلن الرئيس قيس سعيد، الذي واجه أزمة اقتصادية لم تنفك تزداد سوءا
ي 
لمان والحكم بمقتىص  مرسوم، بغية معالجة التهديدات الت  ي إفريقيا، تعليق عمل الي 

 
جائحة كورونا عل نحو كان هو األسوأ ف
ي ذل

 
 ف

ا
 ومن الفساد تواجه األمة التونسية، مستغًل

ا
ي ظاهره مشلوًل

 
ك حالة االستياء بير  صفوف الشعب من برلمان بدا ف

، مدى هشاشة  ي
ي ُوصفت بأنها انقالب أو انقالب ذاب 

ي بير  بعض النخب السياسية. وقد أثبتت هذه الخطوات، الت  المستش 
ي المستقبل. 

 
ي خاضتها تونس، وقد تهدد وجودها ف

 التجربة الديمقراطية الت 
ي المنطقة، ويجد ما يع

 
ى ف ي الدعم والتشجيع الذي تلقاه الرئيس سعيد من قوى االستبداد الكي 

 
اض المتشائم ف زز هذا االفي 

فنفور السعودية واإلمارات العربية المتحدة وازورارها عن التطلعات  38وهي السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومض. 
ي شت  أنحاء م

 
ي تحملها الشعوب ف

ارة الثورات الديمقراطية الت  ي انطالق رس 
 
ي تجلت ف

ق األوسط وشمال إفريقيا، والت  نطقة الش 
ي عام 

 
، ال تخف  عل أحد وواضحة أيما وضوح. فقد عملت هاتان الدولتان عل مستوى إقليمي عل تقويض الحكومة 2011ف

ي مض، وتدخلتا عسكرًيا لتأجيج التناحر والخصومات مع 
 
خبت بطريقة ديمقراطية ف

ُ
ي انت

القوى اإلقليمية، وهي إيران وتركيا الت 
 وقطر، ما أفىص  إل تحويل االضطرابات السياسية لحروب طال أمدها وشهدت مشاركة دولية واسعة النطاق. 

ي لتعزيز إمكانية نجاح تجارب االنتقال 
ي المقابل، تقاعست الحكومات الديمقراطية عن اتخاذ خطوات عملية تفىص 

 
ف

ي خ
ي البلدان الت 

 
ي جرى الديمقراطي ف

ي تونس، الت 
 
رجت من رخ الضاعات أو تخلصت من ربقة األنظمة الدكتاتورية. فحت  ف

ألقت محاربة اإلرهاب بظاللها عل جميع األولويات »االحتفاء بالتقدم الذي أحرزته الديمقراطية فيها بنيل جائزة نوبل، 
 39«.األخرى

ي مواجهة اإلرهاب عل
 
ي تخوضها تونس ف

 أنها قصة من قصص النجاح. فلم تتمكن قوى األمن التابعة وُينظر إل الحرب الت 
ي أعقبت الثورة فحسب، بل إنها 

ي هزت البالد عل مدى السنوات الت 
للدولة من قمع الحوادث اإلرهابية داخل تونس والت 

ي جهود مكا
 
ها من الحكومات الغربية ف يك أساسي للواليات المتحدة وغير ي مظهر رس 

 
فحة اإلرهاب ظهرت عل الساحة كذلك ف

 عامي  40عل امتداد شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. 
ة لم تتجاوز خمس سنوات، بير  ي غضون في 

، زادت 2017و 2012فف 
ي السنة إل 

 
ي عش  مليون دوالر ف

ة أضعاف، من نحو اثت  ي قدمتها الواليات المتحدة لتونس إل عش 
المساعدات العسكرية الت 

ي السنة.  119
 
 41مليون دوالر ف

المثال التونىسي عل أن التعاون عل صعيد مكافحة اإلرهاب يحىط  بقيمة أعل بكثير لدى األنظمة الديمقراطية ويدل 
الغربية من مساندة العمل عل تعزيز االنتقال الديمقراطي وتوطيد أركانه. ويشكل الواقع الذي يشهد عل أن الحكومات الغربية 

ها الشعب ال تزيد عن أن تتشدق بحقوق اإلنسان والديم
ّ
ي يكن

ي أغلب أحوالها خسارة للتطلعات الديمقراطية الت 
 
قراطية ف

 عل التفكير الذي يتسم بقض نظره وقض أمده من جانب 
ا
 ذلك مثاًل

ّ
ي أن ُيطرح هو: أال ُيعد

. والسؤال الذي ينبىع  التونىسي
راطية التونسية من خالل اإلهمال األنظمة الديمقراطية الغربية بأن تسمح وب  هذا القدر من السهولة بأفول نجم الديمق

 والالمباالة؟
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 خاتمة

 
ي أعلنتها الواليات المتحدة بعد الحادي عش  من سبتمي  عام 

ي النظر إل الحرب العالمية عل اإلرهاب، الت 
وحظيت  2001ينبىع 

ة، باعتبارها  ي أحيان كثير
 
ي أزمة حقوق بدعم كبير من جانب القوى العالمية واإلقليمية، ولغايات تخصها ف

 
 رئيسًيا يسهم ف

ا
عامًل

ي 
 
ي شت  أنحاء هذه المنطقة غارقة ف

 
ق األوسط وشمال إفريقيا. فالدول ف ي تعصف بمنطقة الش 

اإلنسان المستفحلة الت 
الضاعات وتواجه أنظمة استبدادية قمعية للغاية انبعثت من جديد، أو تتطلع إل عكس مسار الخطوات األول نحو اإلصالح 

 ل الديمقراطية. والتحول إ
ي سبيل 

 
ي بذلها العالم ف

ي السنوات األول من عمر المساعي الت 
 
ي كانت جلية ف

وقد بينت هذه الورقة كيف أن االتجاهات الت 
ي 
ي ينبىع 

سخ وعميق الجذور عل الطريقة الت  محاربة اإلرهاب، تواصلت عل مدى عقود وغدت جزءا من إجماع عالمي مي 
ي واقع حالها، بهامش واسع مكافحة اإلرهاب من خاللها، 

 
ي تدعي أنها تتضف باسم مكافحة اإلرهاب تتمتع، ف

ولكن الدول الت 
ي مأمن من العقاب. 

 
ي تيش لها انتهاك حقوق اإلنسان وهي ف

 من الحرية الت 
فيها من خالل تقويض مصداقية المعايير  فهذه االتجاهات يشت وقوع االنتهاكات والمخالفات، وأتاحت التمكير  لمقي 
ها من القوى خارجه؛ للمشاركة  العالمية لحقوق اإلنسان. وغدت محاربة اإلرهاب تشكل ذريعة تحتكم إليها قوى اإلقليم وغير
بت عرض الحائط بالمعايير القانونية الدولية وتجاهلتها  ي أسفرت عن معاناة إنسانية هائلة، ورص 

ي التدخالت العسكرية الت 
 
ف

 عل ذلك، 
ا
ا. وعالوة

ً
 صارخ

ا
تخذ لمكافحة اإلرهاب عل تقويض آليات المساءلة تجاهًل

ُ
ي توصف بأنها تدابير ت

عملت القيود الت 
ي أوساط 

 
عت  بحماية حقوق اإلنسان وصونها ف

ُ
ي ت

ي والدولي وتدمير المنظمات والمؤسسات الت 
عل المستويير  الوطت 

 مجتمعاتها، ومن بينها منظمات حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم المستقلة. 
ي مض 

دت حكومة تنتهج قمًعا لم يسبق لها مثيل، وتعمد إل حرمان فف 
ّ
ي ول

، كانت مكافحة اإلرهاب القابلة القانونية الت 
ي سوريا، وظف الحلفاء الدوليون لحكومة بشار األسد، ال سيما روسيا،  42أبناء شعبها من حقوق اإلنسان الواجبة لهم. 

 
وف
ان  مكافحة اإلرهاب كما لو كانت ذريعة لحرمان مئات اآلالف من المدنيير  الذين يرزحون تحت نير الحصار، ويكتوون بنير

ي تونس، 
 
ي أمّس الحاجة إليها. وف

 
ي هم ف

ها من المدن الواقعة غرب سوريا من المعونات اإلنسانية، الت  ي حلب وغير
 
القصف ف

ي تقليص الدعم البني
 
ي ف

ي أشد الحاجة أسهم انشغال الحكومات الغربية بمكافحة اإلرهاب وبالتعاون األمت 
 
 تونس ف

ّ
عد
ُ
وي الذي ت

إليه لالنتقال من حقبة االستبداد إل عهد الديمقراطية. وباتت حماية الحريات األساسية وحقوق اإلنسان وإصالح قطاع األمن 
ي مج

 
، ف ي

ها من أوجه التعاون األمت  ال منع وبناء سيادة القانون أولويات ثانوية، حت  مع ازدهار إجراءات مكافحة اإلرهاب وغير
ي 
ي األزمة السياسية الراهنة الت 

 
. وقد ترتبت تكلفة باهظة عل هذا التجاهل والتهاون، حسبما يتبير  ف

ا
عية مثًل الهجرة غير الش 

 تعصف بتونس. 
ي 
 
ي استعرضناها فيما تقدم من هذه الورقة، ف

ها من األمثلة القطرية، واالتجاهات العامة الت  وقد أسهمت هذه األمثلة وغير
ق  تشكيل ما  ي الش 

 
ف حقوق اإلنسان وتستأصل شأفتها ف ي لمكافحة اإلرهاب، وتستي  

 إل آلة دائبة تتسم باكتفائها الذاب 
 
يرف

 األوسط وشمال إفريقيا. 
ي هذه المنطقة ناقوس 

 
ي وصلت إليها حقوق اإلنسان ف

ي أن تدق هذه الحالة المحفوفة بالمخاطر الت 
ين سنة، ينبىع  وبعد عش 
ي تدعي اصطفافها إل جانب حقوق اإلنسان والحريات الخطر إليقاظ أرسة المج

، ال سيما الحكومات الغربية الت  تمع الدولي
ي مكافحة اإلرهاب 

 
ي ضيق عليه ف

يقوي شوكة القوى القمعية »الديمقراطية وتدافع عنها. فالنهج الذي يتسم بإضفاء طابع أمت 
ي يديرها المستبدون

 44«.مجمع صناعي استبدادي»نه ما يسهم فيما وصفه أحد المعلقير  بأ 43،«الت 
ها من  ا ألنه ثمة الكثير من الحكومات القوية وغير

ً
ي هذه اآلونة، نهايتها أبد

 
ولن تبلغ الحرب عل اإلرهاب، كما هي قائمة ف

ي يخلفها هذا الواقع عل حقوق اإلنسان عل المستوى العالمي تبعث عل
 األطراف المعنية المنتفعة من استمرارها. واآلثار الت 

ق األوسط،  ي قوى الش 
 
ي الصير  وروسيا وف

 
القلق البالغ؛ فاألنظمة االستبدادية العالمية ومنارصوها الذين يحملون رايتها ف

ي سبيل تشويه سمعة األنظمة الديمقراطية وتقويض دعائمها. ويساند 
 
كالسعودية واإلمارات العربية المتحدة، ال يفي  تعاونهم ف

ي هذا السياق، قال اإلجماع العالمي الراهن عل 
 
ي تتوخاها تلك القوى. وف

ية الت  سياسات مكافحة اإلرهاب المساعي التدمير
ي خطابه السياسي الرئيىسي الذي ألقاه عقب تعينيه وزيًرا للخارجية األمريكية: 

 
ي بلينكير  ف

إن دعم ديمقراطيتنا أمر تحتمه »أنطوب 
، الذين يستغلون كل فرصة لبذر السياسة الخارجية. وبخالف ذلك، فسوف ننساق وراء خصومنا  ومنافسينا، كروسيا والصير 

ي لنا أال نجعل مهمتهم أسهل مما هي عليه
ي قوة ديمقراطيتنا ونخدم مصالحهم. وينبىع 

 
ويجب عل الواليات  45«.بذور الشك ف

ه من المناطق، أن « تسهيل مهمتهم»المتحدة، لكي تحول دون  ق األوسط وغير ي الش 
 
تقود توجًها وتدمير حقوق اإلنسان ف
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ي أي 
 
ام حقوق اإلنسان ف ي ال ُيستغت  عنها الحي 

ف بالحاجة الت  عالمًيا إلعادة تكييف سياسة مكافحة اإلرهاب، بحيث تعي 
اتيجية مستدامة وفعالة لمكافحة اإلرهاب.   اسي 

 

 عن الكاتب

 

ي مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان نيل هيكس
 
 . مدير أول المنارصة ف

 

ي هذا المقال   ية لرواق عرب 
ي األصل باللغة االنجلير 

 كتب ف 

 

 

 

 The Impact of Counter Terror on the(. أثر مكافحة اإلرهاب عل تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها: منظور عالمي )2005هيكس، نيل )1
Promotion and Protection of Human Rights: A Global Perspective ،)ي آر. ويلسون )محرر

 
ي (. ف

الحرب عل »حقوق اإلنسان ف 
دج. 209-224) (’Human Rights in the ‘War on Terror) «اإلرهاب دج: مطبعة جامعة كامي   (. كامي 

اء دوليون: مض تستخدم محاكمات اإلرهاب الستهداف ناشىطي حقوق اإلنسان.  2 سبتمي   16، تاري    خ االطالع 2020أكتوبر  8األمم المتحدة، خي 
2021 ،https://news.un.org/ar/story/2020/10/1063532  

: ظهور الدولة اإلسالمية وانتشارها وسقوطها )2019مركز ويلسون ) 3 ي
 Timeline: the Rise, Spread and Fall of the Islamic(. الجدول الزمت 

State .)28  2021سبتمي   16أكتوبر، تاري    خ االطالع ،https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-
the-islamic-state  

، ماكس ) 4 ي 2016فيش 
ق األوسط )-(. كيف مزق الضاع اإليراب  Saudi Proxy Struggle Tore -How the Iranianالسعودي بالوكالة الش 

Apart the Middle East .)19، نيويورك تايمز  ، ، 2021سبتمي   16تاري    خ االطالع نوفمي 
https://www.nytimes.com/2016/11/20/world/middleeast/iran-saudi-proxy-war.html  

ي العالم، ال. )(. هل يزداد 2016كاتز، مارغوت )-سانغير  5
 
ي الغرب، نعم. ف

 
 ,Is Terrorism Getting Worse? In the Westاإلرهاب سوًءا؟ ف

Yes. In the World, No .)’2021سبتمي   16أغسطس، تاري    خ االطالع  16، نيويورك تايمز ،
https://www.nytimes.com/2016/08/16/upshot/is-terrorism-getting-worse-in-the-west-yes-in-the-world-no.html  

، وولفمان ) 6 ي تشوب  ها العيوب )2021التش 
ي (. s Flawed Unity Government’Libya(. حكومة الوحدة الليبية الت 

للشئون الدولية المعهد األلماب 
-https://www.swp-berlin.org/en/publication/libyas-flawed-unity، 2021سبتمي   20أبريل، تاري    خ االطالع  22، واألمنية

government  
ف نحو عقد (. 2021) 24قناة فرانس  7

ّ
ي سوريا خل

 Decade of Syria war killed nearly) قتيل: إحصائيات جديدة 500,000من الحرب ف 
500,000 people: new tally .)1  ،2021سبتمي   10تاري    خ االطالع يونيو ،https://www.france24.com/en/live-news/20210601-

decade-of-syria-war-killed-nearly-500-000-people-new-tally  
. لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية: عن لجنة التحقيق(. 2021سان )المفوضية السامية لحقوق اإلن 8

https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/aboutcoi.aspx  
 Yemen on the brink: conflict is pushing(. اليمن عل حافة الهاوية: الضاع يدفع الماليير  نحو المجاعة )2021فام الدولية )منظمة أوكس 9

millions towards famine .)منظمة أوكسفام الدولية ،https://www.oxfam.org/en/yemen-brink-conflict-pushing-millions-
towards-famine  

ة بالقاعدة )2008شور، إيالنا ) 10 ف رسمًيا للمرة األول بأن صدام حسير  لم تكن لديه صالت مبارس 
 US military(. دراسة عسكرية أمريكية تعي 

study officially acknowledges for first time that Saddam Hussein had no direct ties to al-Qaida .)تاري    خ مارس،  13، الغارديان
  https://www.theguardian.com/world/2008/mar/13/iraq.usa، 2021سبتمي   12االطالع 

ي سي ) 11 ي ب  ي العالم ) (. 2017أخبار ب 
 
s biggest state sponsor of ’Iran is worldالواليات المتحدة تقول: إيران أكي  دولة مصدرة لإلرهاب ف

terrorism, US says .) ي سي ي ب  اير، تاري    خ االطالع  4، ب  -https://www.bbc.com/news/world-us-canada، 2021سبتمي   12في 
38868039  

كة»(. ترامب ناقش 2019) 24قناة فرانس  12 ي مكالمة هاتفية مع أمير الحرب حفي  )« الرؤية المشي 
 
 in ” shared vision“Trump discussedف

phone call to Libyan warlord Haftar .)2021ي  سبتم 10تاري    خ االطالع أبريل،  19، وكالة األنباء الفرنسية ،
https://www.france24.com/en/20190419-libya-trump-haftar-phone-call-tripoli  

ي لقائه مع قادة الدول السبع، السيىسي يتحدث عن إفريقيا وقضايا 2019مض اليوم ) 13
 
ق األوسط والتحديات العالمية ) (. ف  Meeting G7الش 

leaders, Sisi talks Africa, ME issues, global challenges .)2021سبتمي   15أغسطس، تاري    خ االطالع  26، مض اليوم ،
https://www.egypttoday.com/Article/1/74225/Meeting-G7-leaders-Sisi-talks-Africa-ME-issues-global-challenges  

                                                           

https://news.un.org/ar/story/2020/10/1063532
https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-the-islamic-state
https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-the-islamic-state
https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-the-islamic-state
https://www.nytimes.com/2016/11/20/world/middleeast/iran-saudi-proxy-war.html
https://www.nytimes.com/2016/08/16/upshot/is-terrorism-getting-worse-in-the-west-yes-in-the-world-no.html
https://www.swp-berlin.org/en/publication/libyas-flawed-unity-government
https://www.swp-berlin.org/en/publication/libyas-flawed-unity-government
https://www.swp-berlin.org/en/publication/libyas-flawed-unity-government
https://www.france24.com/en/live-news/20210601-decade-of-syria-war-killed-nearly-500-000-people-new-tally
https://www.france24.com/en/live-news/20210601-decade-of-syria-war-killed-nearly-500-000-people-new-tally
https://www.france24.com/en/live-news/20210601-decade-of-syria-war-killed-nearly-500-000-people-new-tally
https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/aboutcoi.aspx
https://www.oxfam.org/en/yemen-brink-conflict-pushing-millions-towards-famine
https://www.oxfam.org/en/yemen-brink-conflict-pushing-millions-towards-famine
https://www.oxfam.org/en/yemen-brink-conflict-pushing-millions-towards-famine
https://www.theguardian.com/world/2008/mar/13/iraq.usa
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-38868039
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-38868039
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-38868039
https://www.france24.com/en/20190419-libya-trump-haftar-phone-call-tripoli
https://www.egypttoday.com/Article/1/74225/Meeting-G7-leaders-Sisi-talks-Africa-ME-issues-global-challenges
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ي أوالين، فيونواال ) 14
. 2021ب  ي مكافحة اإلرهاب بعد الحادي عش  من سبتمي 

 
ي (. رؤى: االتجاهات العالمية والعواقب اإلقليمية للتوسع ف ، رواق عرب 

-https://rowaq.cihrs.org/views-global-trends-and-regional-consequences-of، 2021سبتمي   25أغسطس، تاري    خ االطالع  18
the-growth-of-counter-terrorism-after-9-11/?lang=en  

اتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب. 2018األمم المتحدة، مكتب مكافحة اإلرهاب ) 15 سبتمي   21تاري    خ االطالع ، األمم المتحدة(. اسي 
2021 ،https://www.un.org/counterterrorism/ar/un-global-counter-terrorism-strategy  

ي الدول العربية )2012ويلشمان، لير  ) 16
 
 Rocks, hard places and(. المطرقة والسندان وحقوق اإلنسان: قانون مكافحة اإلرهاب وسياستها ف

human rights: anti-terrorism law and policy in Arab states .)ي العالم
 Global Anti-Terrorism) قانون مكافحة اإلرهاب وسياستها ف 

Law and Policy .)دج  ( )مطبعة جامعة كامي 
ي أوالين 17
 ، مصدر سابق. ب 

،  28، األمم المتحدة(. 2001) 1373(. القرار 2001مجلس األمن باألمم المتحدة ) 18   https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)سبتمي 
: تغيير اإلرادة، إيجاد الطريق )2018بيدس، النا ) 19 ي

 Counterterrorism Measures and Civil(. تدابير مكافحة اإلرهاب والمجتمع المدب 
Society: Changing the Will, Finding the Way .)اتيجية والدولية ، 2021سبتمي   10تاري    خ االطالع مارس،  22، مركز الدراسات االسي 

https://www.csis.org/analysis/counterterrorism-measures-and-civil-society  
ي لقانون المنظمات غير الربحية )الم 20 ي ومكافحة اإلرهاب )2019ركز األوروب 

(. Terrorism-Civil Society and Counter(. المجتمع المدب 
ي لقانون المنظمات غير الربحية ، 2021سبتمي   20تاري    خ االطالع ، المركز األوروب 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/UNSRCTbrieferCivilSocietyCT.pdf  
 The Arab Convention for the Suppressionاالتفاقية العربية لقمع اإلرهاب: تهديد خطير لحقوق اإلنسان )(. 2002منظمة العفو الدولية ) 21

of Terrorism: A serious threat to human rights .)2021سبتمي   10تاري    خ االطالع يناير،  9، منظمة العفو الدولية ،
https://www.amnesty.org/en/documents/ior51/001/2002/en /  

ين 2003أرشيف البيت األبيض ) 22 ي الذكرى السنوية العش 
 
ق األوسط: مالحظات الرئيس ف ي العراق والش 

 
للمؤسسة (. الرئيس بوش يناقش الحرية ف

 :President Bush Discusses Freedom in Iraq and Middle Eastالوطنية للديمقراطية، الغرفة التجارية بالواليات المتحدة، واشنطن )
Remarks by the President at the 20th Anniversary of the National Endowment for Democracy United States Chamber 

of Commerce, Washington, D.C .)6، البيت األبيض  ، -https://georgewbush، 2021سبتمي   10تاري    خ االطالع نوفمي 
whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/11/20031106-2.html  

تاري    خ االطالع يوليو،  12، هيومن رايتس ووتش(. اإلفالت من عواقب التعذيب: إدارة بوش وسوء معاملة المحتجزين. 2017هيومن رايتس ووتش ) 23
  https://www.hrw.org/ar/report/2011/07/12/256231، 2021سبتمي   20

نامج 2005ماير، جير  ) 24 ي »(. االستعانة بمصادر خارجية للتعذيب: التاري    خ الشي لي 
 Outsourcing Torture: Theاألمريكي )« التسليم االستثناب 

Secret History of America’s “extraordinary rendition’ program .)اير،  6، ذا نيويوركر ، 2021سبتمي   19تاري    خ االطالع في 
https://www.newyorker.com/magazine/2005/02/14/outsourcing-torture  

 Smear Campaigns Incite(. حمالت تشوية تحرض عل العنف ضد المدافعير  عن حقوق اإلنسان )2020مؤسسة مدافعو الخط األمامي ) 25
Violence Against Human Rights Defenders 2021سبتمي   19(. تاري    خ االطالع ،

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/smear-campaign-incites-violence-against-human-rights-defenders-
egypt  

وع الرئاسة األمريكية ) 26 كة للكونغرس حول حالة االتحاد )2004مش   Address Before a Joint Session of the(. الخطاب أمام جلسة مشي 
Congress on the State of the Union .)20  ،2021سبتمي   20تاري    خ االطالع يناير ،

https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-before-joint-session-the-congress-the-state-the-union-24  
ي ) 27

ي (. اإلصالح أولويتنا. 2004الملك عبد هللا الثاب 
، 2021سبتمي   15تاري    خ االطالع أبريل،  16، الموقع الرسمي للملك عبد هللا الثاب 

https://bit.ly/3vH2Iil  
(، Journal of Democracy) مجلة الديمقراطية(. Documents on Democracyمجلة الديمقراطية )بدون تاري    خ(. وثائق عن الديمقراطية ) 28

https://www.journalofdemocracy.org/articles/documents-on-democracy-18 / . 
ي وضع خطة لإلصالح.. القمة العربية تصّوت لصالح اإلصالح من الخارج! بيان من 2004مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ) 29

 
 34(. بعد فشلها ف

ي 
 
، 2021سبتمي   16تاري    خ االطالع مايو،  26، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنساندولة عربية.  14منظمة غير حكومية ف

https://bit.ly/3b4pcQT  
 يحثان أوباما عل تأكيد الصلة بير  القمع والتطرف خالل 2015مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ) 30

ا
(. مركز القاهرة ومنظمة حقوق اإلنسان أوًل

،  24، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسانقمة مكافحة التطرف العنيف.    https://bit.ly/3BbOeZ5، 2021سبتمي   16خ االطالع تاري    سبتمي 
. 2020مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ) 31 ي للقادة األوروبيير 

 11، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان(. رسالة من منظمات المجتمع المدب 
  https://bit.ly/3pyod40، 2021سبتمي   16تاري    خ االطالع يونيو، 

ي مض: أداة قمعية تفتقر إل الضمانات الفعالة لالستقالل والمساءلة )2016لجنة الحقوقيير  الدولية ) 32
 
s Judiciary: A Tool ’Egypt(. القضاء ف

of Repression Lack of Effective Guarantees of Independence and Accountability .)تاري    خ لجنة الحقوقيير  الدولية ، ، سبتمي 
-https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/10/Egypt-Tool-of-repression-Publications، 2021سبتمي   16االطالع 

Reports-Thematic-reports-2016-ENG-1.pdf  

https://rowaq.cihrs.org/views-global-trends-and-regional-consequences-of-the-growth-of-counter-terrorism-after-9-11/?lang=en
https://rowaq.cihrs.org/views-global-trends-and-regional-consequences-of-the-growth-of-counter-terrorism-after-9-11/?lang=en
https://rowaq.cihrs.org/views-global-trends-and-regional-consequences-of-the-growth-of-counter-terrorism-after-9-11/?lang=en
https://www.un.org/counterterrorism/ar/un-global-counter-terrorism-strategy
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://www.csis.org/analysis/counterterrorism-measures-and-civil-society
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/UNSRCTbrieferCivilSocietyCT.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/ior51/001/2002/en/
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/11/20031106-2.html
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/11/20031106-2.html
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/11/20031106-2.html
https://www.hrw.org/ar/report/2011/07/12/256231
https://www.newyorker.com/magazine/2005/02/14/outsourcing-torture
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/smear-campaign-incites-violence-against-human-rights-defenders-egypt
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/smear-campaign-incites-violence-against-human-rights-defenders-egypt
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-before-joint-session-the-congress-the-state-the-union-24
https://bit.ly/3vH2Iil
https://bit.ly/3b4pcQT
https://bit.ly/3BbOeZ5
https://bit.ly/3pyod40
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/10/Egypt-Tool-of-repression-Publications-Reports-Thematic-reports-2016-ENG-1.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/10/Egypt-Tool-of-repression-Publications-Reports-Thematic-reports-2016-ENG-1.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/10/Egypt-Tool-of-repression-Publications-Reports-Thematic-reports-2016-ENG-1.pdf
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. 2021مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ) 33 ي مض صار أداة لالنتقام من الحقوقيير 

 
ي ف

اء األمم المتحدة: النظام القضاب  مركز القاهرة (. خي 
-https://cihrs.org/united-nations-experts-the-judicial-system، 2021سبتمي   16يونيو، تاري    خ االطالع  28، لدراسات حقوق اإلنسان

in-egypt-has-become-a-tool-for-revenge-against-human-rights-defenders /  
 Russia vetoes UN resolution to(. روسيا تستخدم حق النقض عل قرارات األمم المتحدة لوقف قصف حلب )2016بورغر، جوليان ) 34

stop bombing of Aleppo .)2021سبتمي   15أكتوبر، تاري    خ االطالع  8، الغارديان ،
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/08/russia-vetoes-un-resolution-syria-bombing-aleppo  

 المصدر السابق.  35
 المصدر السابق.  36
ي ثماره )2021غاول، كارلوتا ) 37

ي تونس ليؤب 
 
s Promise of Democracy Struggles to ’Why Tunisia(. لماذا يكافح وعد الديمقراطية ف
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