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لــم يكــن بوســع المجلــس المــصري للــشئون الخارجيــة أن يتجاهــل حقيقــة 

ــام  ــهد ٢٠١٥أن ع ــأ ش ــستىعل ــث   م ــصر، حي ــي م ــاب ف ــعود لإلره ويات ص
ــة  ــات اإلرهابي ــردا٦٠٠ًتجــاوز عــدد ضــحايا العملي ــدنيين ٣٤٤ مــنهم  ف ــن الم  م

ــي    ــصر ف ــالي جــاءت م ــشرطة، وبالت ــسلحة وال ــوات الم ــراد الق ــن أف ــاقي م والب
ــشرة  ــة ع ــة الثالث ــاًالمرتب ــا   (عالمي ــستان ونيجيري ــراق وأفغان ــن الع ــل م ــد ك بع

ــيمن و   ــد وال ــوريا والهن ــستان وس ــين   وباك ــد والفلب ــا وتايالن ــصومال وليبي ال
ــا ــاً)وأوكراني ــسة عربي ــر   والخام ــديرات مؤش ــي تق ــاب، ف ــام اإلره ــدولي للع  ال

١(٢٠١٥(.  

ــاً      ــشرة إقليمي ــة المنت ــات اإلرهابي ــات والجماع ــت التنظيم ــد فرض  ولق
 ة النظـام الـدولي بمـا تملكـه مـن إمكانـات تنظيميـة ولوجـستي                علـى  نفسها   وعالمياً

ــور ت  ــسليح متط ــة وت ــة    هائل ــات لخدم ــذه المنظم ــف ه ــف وراءه دول توظ ق
ــر  ــصالح دول أخ ــة م ــصالحها أو لخدم ــةىم ــرء أن  .  بالوكال ــع الم ــيس بوس ول

 الكبـرى، ومنـذ وقـت مبكـر، أدركـت أهميـة الـدور             ىيجادل فـي حقيقـة أن القـو       
المتنــامي لهــذه الجماعــات والتنظيمــات اإلرهابيــة حــول العــالم، ومــن ثــم ســعت 

ــصراعات   ــي ال ــأداة ف ــا ك ــة، لتوظيفه ــاً الدولي ــالل  وفق ــن خ ــدأ اإلدارة م  لمب
ــة   ــتراتيجياتها العالمي ــاح اس ــصالحها وإنج ــة م ــاً لحماي ــات، توخي ــع  .)٢(األزم وم

ــر ــصاعد وتي ــاب ة اإلت ــسبة –ره ــذي زاد بن ــام % ٨٠ ال ــام ٢٠١٤ع ــة بع  بالمقارن
ــو     – ٢٠١٣ ــت نح ــي بلغ ــصادية، والت ــه االقت ــضاعفت تداعيات ــار ٥٢,٩ ت  ملي

  .)٣(عن العام السابق% ٦١قدرها زيادة ، ب٢٠١٤دوالر عام 
                                                

(1) Global Terrorism index 2015: institute for Economics & peace. 
http:economics and peace.org 

ية ن جريدة الحياة اللند   – توظيف االرهاب في الصراعات الدولية       : بشير عبدالفتاح  :انظر في ذلك  ) ٢(
  . ٢٠١٥ ديسمبر ٦عدد 

  .مرجع سابق – Global Terrorism index 2015: انظر في ذلك) ٣(
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 –وفــي الوقــت الــذي تخــوض فيــه القــوات المــسلحة والــشرطة المــصرية 
ــعبية واضــحة  ــساندة ش ــة م ــاً–مدعوم ــة،  حرب ــات اإلرهابي ــاملة ضــد الجماع  ش

الســيما تنظيمــات اإلرهــاب فــي ســيناء ذات االمتــدادات اإلقليميــة، تواجــه مــصر 
 القــومي المــصري بأبعــاده  األمــنىتحــديات كبــري تفرضــها هــذه الحــرب علــ

ــافي      ــة التع ــوق عملي ــا يع ــسية، مم ــة والنف ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ال
ــبالد   ــي لل ــتقرار األمن ــودة االس ــصادي وع ــة  .االقت ــسائر المادي ــي الخ  وال تخف

 عمليــة علــىالفادحــة التــي يتحملهــا االقتــصاد المــصري بــسبب أثــار اإلرهــاب 
ــقوط  ــذ س ــيما من ــصر، الس ــسياحي لم ــدفق ال ــيناء  الت ــي س ــية ف ــائرة الروس  الط

ــوبر  ــر أكت ــصر . ٢٠١٥أواخ ــد م ــاًو تؤك ــة  دائم ــتراتيجية مكافح ــاح إس  أن نج
ــىاإلرهــاب ال يقتــصر  ــسيق والتعــاون عل ــا التن  المواجهــة األمنيــة فحــسب، وإنم

ــذه    ــة ه ــدولي لمحارب ــي وال ــة و  اإلقليم ــا، خاص ــضاء عليه ــات والق ن أالتنظيم
ية تكــاد تقتــرب مــن الجيــوش بعــض تلــك التنظيمــات باتــت تمتلــك قــوة عــسكر

 هنـا   "دويـالت "ت واسـعة، بـل واإلعـالن عـن إقامـة             مما أهلهـا لمواجهـا     ،النظامية
ــاب  ــارس اإلره ــاك، تم ــك  ووهن ــدنيين، وذل ــشرعية والم ــسلطة ال ــف ضــد ال العن

ــ ــي   ىعل ــاطق ف ــراق وبعــض المن ــن ســوريا والع ــل م ــي ك ــراه ف ــا ن  نحــو م
  .)٤(إفريقيا

 إيجـاد نـوع مـن التـوازن بـين           علـى ومما ال شـك فيـه أن مـسألة العمـل            
مقتـضيات مكافحــة اإلرهــاب والتــزام الدولــة بمــسئولياتها فــي الــدفاع عــن أمنهــا  
ــية    ــات األساس ــسان والحري ــوق اإلن ــرام حق ــة وضــرورات احت ــن ناحي ــومي م الق

ــ تحــدياً– بــدورها –، تمثــل ىمــن ناحيــة أخــر  التحــديات األخــرى ى يــضاف إل
ــه ــذه اوارتباطــاً. المــشار إليهــا عالي ــ به ــس ىلنقطــة، ينبغــي اإلشــارة إل  أن مجل

األمم المتحـدة لحقـوق اإلنـسان اعتـرف خـالل الـسنوات األخيـرة باآلثـار الـسلبية                   
  . التمتع بحقوق اإلنسان وحرياته األساسيةىلظاهرة اإلرهاب عل

                                                
 األبنيـة الفكريـة     –ماعات اإلرهابية الجديدة فـي مـصر        الج: محمد جمعة . د: انظر في ذلك  ) ٤(

  .٤ص ) ٢٥٩( كراسات إستراتيجية – مركز األهرام للدراسات اإلستراتيجية –والتنظيمية 
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ـ      فـي االعتبـار مـا تمثلـه ظـاهرة اإلرهـاب مـن               ، وأخـذاً  هفي اإلطـار عالي
حــو التعــافي االقتــصادي واالســتقرار تحــدي كبيــر يواجــه مــصر فــي مــسيرتها ن

ــد ثــورتي    ــي بع ــاير ٢٥األمن ــاء اختيــار  ٢٠١٣ يونيــو ٣٠ و٢٠١١ ين ، ج
ــوع   ــة موض ــشئون الخارجي ــصري لل ــس الم ــاب " المجل ــديات اإلره ــصر وتح  "م

 ٢٠١٦ ينـاير    ١٨ليكون شـعار مـؤتمره الـسنوي الثالـث عـشر، والـذي عقـد فـي                  
عقــد المــؤتمر فــي ديــسمبر  و كــان مقــرراً. بمقــر النــادي الدبلوماســي المــصري

ــسبة  ٢٠١٥ ــادة بالن ــرت الع ــا ج ــس، إال    كم ــسابقة للمجل ــؤتمرات ال ــه أ للم ن
ــي   ــة ف ــة العمومي ــاد الجمعي ــروف انعق ــوفمبر ١٦لظ ــضاء ٢٠١٥ ن ــار أع  واختي

  .٢٠١٦جدد لمجلس اإلدارة، تم إرجاء موعد المؤتمر ليكون في يناير 

 تناولــت أربـع، حيـث عـالج المـؤتمر هـذا الموضـوع مـن خـالل جلـسات         
ــى ــاب :األول ــة :اإلره ــتراتيجيات المواجه ــاهيم واس ــةالمف ــت الثاني ــاد  ، وتناول أبع

مـن مـصر القـومي وتحـديات        أ ، بينمـا عالجـت الجلـسة الثالثـة        الظاهرة اإلرهابيـة  
  .، وذلك بجانب جلسة رابعة ختاميةاإلرهاب

ــسادة  ــؤتمر ال ــال الم ــتح أعم ــد افت ــة،  / وق ــر الخارجي ــكري وزي ــامح ش س
ــ ــدكتور حلم ــسفير د وال ــة وال ــر الثقاف ــنم وزي ــيس  . ي النم ــران رئ ــر زه مني

  . مجلس اإلدارة باإلنابة

ــارة إلــ  و ــم اإلش ــن المه ــال   ىم ــع األعم ــس أدان جمي ــؤتمر المجل  أن م
ــع     ــات والمواق ــة واألرواح والممتلك ــسات الدول ــستهدف مؤس ــي ت ــة، الت اإلرهابي

ــداً  ــة، مؤك ــة والثقافي ــم التنظ التاريخي ــكال دع ــع أش ــل لجمي ــضه الكام ــات  رف يم
والعمليــات اإلرهابيــة، بمــا فــي ذلــك الــدعم المــالي وتــوفير المــالذ للمحرضــين  

 األبعــاد المحليــة واإلقليميــة علــىكــذلك أكــد المــؤتمر  .عليهــا والمــشاركين فيهــا
والدوليــة للظــاهرة اإلرهابيــة، والتــي باتــت ظــاهرة عالميــة ال تــرتبط بمنطقــة أو 

ــداً  ــل تهدي ــبحت تمث ــل أص ــع، ب ــة أو مجتم ــري ثقاف ــحاًص ــن عل ــسلم واألم  ى لل
ــدولي ــي وال ــستويين اإلقليم ــضاء . الم ــبح الق ــذلك أص ــىوب ــاًعل ــاب مطلب   اإلره

ــاً ــي ظــدولي ــده  ف ــة ل تهدي ــديولوجيات متطرف ــصالح إي ــة ل ــة الحديث لمفهــوم الدول
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 للقيــام بأعمــال وحــشية والتالعــب بمقــدرات الــشعوب، وبمــا تتخــذ الــدين ســتاراً
  .إطار قرارات الشرعية الدولية في  وإقليمياً دولياًيستلزم تنسيقاً

ــ    وقـوف المجلــس  مؤكــداً  عـدد مــن التوصـيات،  ىوقـد خلــص المـؤتمر إل
المـصري للـشئون الخارجيــة خلـف الدولــة المـصرية فـي حربهــا ضـد اإلرهــاب       

ــسع ــذي ي ــتورية ىال ــة والدس ــم الديمقراطي ــم الحك ــائم نظ ــويض دع ــار وأل، لتق ه ث
  . حقوق اإلنسان في العالم كلهىالوخيمة عل
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  ةالجلس
  االفتتاحیة

  
  
  
  
  
  

    منیـر زھـران رئـیس      . د/ كلمة السید الـسفیر
  مجلس االدارة باالنابة

 

 

 حلمي النمنم وزير الثقافة.  د/كلمة السید 
 

 

 سامح شكرى /كلمة السید السفیر  
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   منیر زھران/. دكلمة السید السفیر
  رئیس مجلس االدارة باالنابة

 

  المعالي والسعادةأصحاب 
  السيدات والسادة،،،،

ــة     ــشئون الخارجي ــصري لل ــس الم ــن المجل ــة ع ــارك نياب ــسعدني أن أش ي
م، كـل عــام وأنــتم بخيــر  ٢٠١٦فـي المــؤتمر الــسنوي للمجلـس مــع بدايــة عــام   

ــق  ــعادة وتوفي ــحة وس ــة   . وص ــة االفتتاحي ــي الكلم ــرض أن يلق ــن المفت ــان م ك
ــسيد  ــا هــذا ال ــاوي/ الــسفيرلمؤتمرن  ولكــن "رئــيس مجلــس اإلدارة "وهيــب المني

وهيـب  / للـسفير تعذر ذلك عليـه لظروفـه الـصحية، فـانتهز هـذه الفرصـة ألعبـر                 
ــاوي ــات    المني ــالص التمني ــسنوي بخ ــؤتمر ال ــي الم ــشاركين ف ــن الم ــة ع  نياب

  .بموفور الصحة واستعادة نشاطه المعهود في أقرب فرصة

ــت   ــتكمال االس ــع اس ــسنوي م ــؤتمر ال ــذا الم ــاد ه ــب انعق ــا يتواك حقاق كم
ــة   ــسلطة التــشريعية لبــاقي مؤســسات الدول الثالــث لخارطــة الطريــق ومــشاركة ال

  .بانتخاب مجلس النواب وبدء نشاطه
  السيدات والسادة،،،

كأحــد األعــضاء المؤســسين للمجلــس ســعدت بالمــشاركة فــي احتفالنــا فــي 
ــة عــام  ــشئون  ٢٠١٤نهاي ــس المــصري لل ــشاء المجل ــشر إلن ــد الخــامس ع م بالعي

ا الــسنوي، وقــد شــارك فــس التــاريخ الــذي انعقــد فيــه مؤتمرنــالخارجيــة فــي ن
ــو ــا  رؤســاء وممثل ــي مؤتمرن ــدول األخــرى ف ــن ال ــي عــدد م ــر ف ــز الفك  مراك

  .رجنتين من الصين وإيطاليا والمكسيك واألالسابق، وخاصة

ــا    ــد مؤتمرن ــرض أن يعق ــن المفت ــان م ــاليوك ــام  الح ــة ع ــل نهاي  قب
ــة العا ٢٠١٥ ــة العمومي ــاد الجمعي ــن انعق ــس  م، ولك ــاب مجل ــس، وانتخ ــة للمجل دي

ــام      ــة ع ــالي لبداي ــؤتمر الح ــاد الم ــاء انعق ــى إرج ــد أدى إل م، ٢٠١٦إدارة جدي
لــضرورة التــشاور مــع مجلــس اإلدارة الجديــد حــول شــعار المــؤتمر ومحــاوره، 
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وإجــراء االتــصاالت الالزمــة مــع المــشاركين ودعــوتهم، واالتفــاق علــى برنــامج 
ــى  ــق عل ــذي اتف ــونالمــؤتمر ال ــسي  موضــوعأن يك ــه"ه الرئي ــاب وتحديات  "اإلره

ــى   ــه عل ــم توزيع ــذي ت ــامج ال ــي البرن ــه ســيادتكم ف ــق مــا تالحظون كــشعار وف
  . حضراتكم

ــسيادتكم  ــسعدني أن أرحــب ب ــاً ي ــاًوختام ــدم جميع ــة المــؤتمر وأق ــي بداي  ف
ــشكر  ــسفيرال ــالي ال ــتاذ / لمع ــة، ولألس ــر الخارجي ــكري وزي ــامح ش ــي / س حلم

ــة ــر الثقاف ــنم وزي ــى اســتجابة ســالنم ــدعوتنايادتهما عل ــاح  ل ــي افتت  للمــشاركة ف
  .المؤتمر

ــة     ــي مواجه ــساهم ف ــيات ت ــروج بتوص ــق والخ ــؤتمر التوفي ــى للم وأتمن
  . تحديات اإلرهاب على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية

  ...وشكرا جزيالً
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  حلمي النمنم. دكلمة السید 

  وزير الثقافة
  

  السيد معالي وزير الخارجية 
  ،ات السادة أصحاب المعاليحضر

  السادة السفراء،
  الزميالت والزمالء 
  أسعد اهللا صباحكم

أنا سعيد بوجودي فـي هـذا المكـان ومعكـم وفـي موضـوع أظـن أنـه مهـم                
  بل أكثر أهمية بالنسبة لنا في مصر اآلن،

ــة  ــيش موج ــصر تع ــات اإلم ــن موج ــة   م ــست الموج ــذه لي ــاب، وه ره
عرفناهـا فـي عـصر الملـك فـاروق          لقـد   ،  األولى التي تعيشها مـصر فـي تاريخهـا        

ــاهرة   ــل النفراشــي باشــا، وحكمــدار الق ــم اغتي ــدار باشــا، ث ــل الخازن ــدما اغتي عن
ــف  ــال عن ــاالت وأعم ــدة اغتي ــي، وع ــليم زك ــشآت ،س ــينما ومن ــدمير دور س  وت

ول فيهــا، مــتهم األعالنــات الــشرقية وغيرهــا، وكــان ال، وشــركة اإلحــارة اليهــود
خـوان، ثـم    الخـاص بجماعـة اإل     هـو التنظـيم    ،اعـل وبات مؤكـد اآلن أنـه كـان الف        

رهـاب،   موجـة أخـرى مـن اإل   أيـضاً فـي سـنوات الثمانينيـات والتـسعينات عرفنـا      
ســبق محمــد حــسني مبــارك، وأخــذت وكــان ذلــك الوقــت فــي حكــم الــرئيس األ

وقــت، وكــان هنــاك ضــحايا كثــر ســقطوا، وشــهداء مــن المــدنيين ومــن رجــال 
م حـسني مبـارك لـم يكـن فـي أقـوى حاالتـه،           ن نظـا  أوفي النهايـة ورغـم      . األمن

ــشعب     ــام وال ــن النظ ــية، ولك ــة وسياس ــة وقانوني ــشاكل اجتماعي ــاك م ــان هن ك
  .استطاعا أن يتغلبا على هذه الموجة

ــن اإل واآلن ــة م ــة الثالث ــيش الموج ــن نع ــة  ، نح ــذه الموج ــن ه ــاب، لك ره
 فـي الموجـة األولـى كنـا نـشاهد تنظـيم وتقـف             . مختلفة عـن المـوجتين الـسابقتين      

ــة   ــي المواجه ــسلحة ف ــوات الم ــدخلت الق ــه، واآلن ت ــي مواجهت ــة ف ، وزارة الداخلي
ــان اإل ــرائم      وك ــض الج ــداث بع ــى إح ــام األول ال ــي المق ــدف ف ــاب يه ره
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لكـن هـذه المـرة يريـد أن يحتـل جـزءاَ مـن الـوطن                 . واالغتياالت وتدمير منـشآت   
في شـمال سـيناء ليقـيم عليـه واليـة خاصـة أو دويلـة خاصـة بـه لتكـون دولـة                        

  .موازية أو وطن موازي

 فــي الــشيخ زويــد كانــت ٢٠١٤ يوليــو ١ربعــاء  األوأظــن أن عمليــة يــوم
 لهــذا التــصور ونجحــت القــوات المــسلحة فــي مواجهتهــا، وقــد تحــدثت "بروفــة"

ــذه  ــا أن ه ــة"وقته ــن  "بروف ــرى م ــو ن يو٥أخ ــن ١٩٦٧ي ــو ن يو٥، لك  ١٩٦٧ي
عـة أرض فـي     ركـزت علـى قط     "بروفـة ال"اشتغلت علـى سـيناء كلهـا، لكـن هـذه            

الشيخ زويد ليكـون لهـا مرفـأ علـى البحـر ومينـاء وأرض صـحراء مـن الممكـن                     
، وبالتـالي يكـون     ي مبنـى يرفـع عليـه علـم        أ و أن يتم بهـا بنـاء مهـبط للطـائرات         

  .مارة أو دويلة أو أي شئ من هذا المعنىإنشاء إقد تم 

ــة اإلذا إ ــة موج ــن   حال ــة ع ــصر مختلق ــشها م ــي تعي ــة الت ــاب الثالث ره
حــرب االســتنزاف "ن الــسابقتين، وقــد أطلقــت عليهــا منــذ البدايــة بأنهــا المــوجتي

 حـرب االسـتنزاف التـي خاضـتها مـصر بعـد هزيمـة يونيـو            فـي مقابـل   ،  "الثانية
ــد  ١٩٦٧ ــال عب ــل جم ــرئيس الراح ــول ال ــت بقب ــالق    وانته ــف اط ــر بوق الناص

ــا ــار وم ــفع الن ــيش اإلل ــه الج ــرائيلي بالم ــة  س ــه جماع ــا فعلت ــا، وم صريين وقته
  . يونيو حتى اليوم٣٠ان المسلمين وتنظيماتها بمصر منذ خواإل

ــوى    ــرة أق ــذه الم ــرب ه ــت أن الح ــادح، ويثب ــر وف ــارق كبي ــن أن الف أظ
ــدافها    ــي أه ــى ف ــتنزاف األول ــرب االس ــن ح ــراً م ــي مخططوكثي ــي اف ــا وف ته

 ففـي حـرب االسـتنزاف األولـى عنـدما تـم ضـرب مدرسـة بحـر البقـر،                    .تنفيذها
م الــذي وقــف معهــا، أمــا هــذه المــرة ضــربوا اســتطاعت مــصر أن تهــيج العــال

ــل   ــم وضــع قناب ــشرقية ت ــي ال ــا حــضانتان ف ــال منهم مــدارس وحــضانات لألطف
  .بهما، ولكن تم بحمد اهللا اكتشافها

زاء نظـام  إحـرب، أنـه فـي المـرات الـسابقة كنـا         فـي هـذه ال     أيـضاً الجديد  
يواجه خـارجين عـن القـانون، وكـان ذلـك فـي زمـن الملـك فـاروق وحتـى فـي                
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ــد ز ــال عب ــرئيس جم ــن ال ــي  م ــر ف ــضاً، و١٩٦٥ و١٩٥٤الناص ــد إ و،أي ــى ح ل
ــرئيس األ ــن ال ــي زم ــر ف ــارككبي ــسني مب ــام يوا،ســبق ح ــشاهد نظ ــا ن ــ كن ه ج

رهـابي لـه أفـرع      إواجـه تنظـيم     أمـا هـذه المـرة فـنحن ن        . خارجين عـن القـانون    
فـي المنطقـة، وال أسـتبعد أن        قليميـة   إوله مـساندة دوليـة تـأتي مـن أطـراف            دولية  

ــون ــ  إ تك ــوع، وأن تك ــذا الموض ــي ه ــرف ف ــرائيل ط ــدة س ــات المتح ون الوالي
  .وروبي طرف داعمواالتحاد األ

هـذه المعركــة مــصر ســوف تنتــصر بهـا، وهــذه المعركــة تفــرض علينــا   
مجموعـة مـن التحــديات فـي الــداخل وفـي الخـارج، أهــم تحـدي هــو أننـا فــي        

ــة،   ــا فــي حــرب نحــن مطــالبون أن نقــيم ديمقراطي وأال حــرب، ولكــن رغــم أنن
ب ســيادة القــانون، تــأتي هــذه الحــرب علــى حــساب الديمقراطيــة وال علــى حــسا

جهـة  سـرائيل التـي تواجـه عمليـة مقاومـة وتطلـق عليهـا موا              إومثال علـى ذلـك      
م متمــسكون رهــاب، وتطلــق علــى الفــدائيين مخــربين، ورغــم مــا يحــدث فهــاإل

  . نسانبالديمقراطية وحقوق اإل

ــد مــن أن، يجــب أن ننتــصر فوهــذه الحــرب اآل ــه يهــا والب ن ننتــصر ألن
معركـة حيـاة أو مـوت،        ،خـر، وهـذه تعـد معركـة وجـود         آليس لـدينا أي خيـار       

كن في نفس الوقـت علـى الـرغم مـن ضـرورة المواجهـة البـد مـن أن نتمـسك                      لو
وقـد نجحنـا فـي ظـل هـذه الحـرب أن نقـيم               . بالقانون والحريات والـشق القـانوني     

  .الدستور، واالنتخابات البرلمانيةاالنتخابات الرئاسية واالستفتاء على 

ــسيادة      ــسك ب ــة والتم ــسك بالديمقراطي ــديات بالتم ــذه التح ــل ه ــي ظ وف
القــانون ودولــة المؤســسات، ســيفرض علينــا تحــدي وهــو الحاجــة الــى التنميــة، 

 أن أي تنميــة سـتحدث فــي مــصر لــن تــأتي بــأي  ،ونحـن نواجــه مــشكلة كبيــرة 
ذا كنــا نتحــدث إ، والــسكانيةنتيجــة فــي ظــل هــذا المعــدل المخيــف مــن الزيــادة 

عن تجديد خطاب دينـي ومواجهـة الفكـر، فـإن التجديـد البـد أن يظهـر فـي هـذه                      
  .القضية
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رى دول رهــاب يفــرض علينــا تحــديات فــي العالقــات الدوليــة، نحــن نــاإل
، ورغــم اقــل تتعــاطف معهــ أو علــى األ،ند الجماعــات االرهابيــةقلــيم تــسافــي اإل

ــا ــستطيع أن نقطــع عالقاتن ــن ن ــك ل ــذل ــي تجــري ا به ــات الرســمية الت ، والتحقيق
لـم تقطـع بأنهـا كانـت نتيجـة عمـل            الروسـية   حالياً بشأن حـادث سـقوط الطـائرة         

رهابي حتـى اآلن، ورغـم ذلـك خـسرت الـسياحة مـن هـذه العمليـة، حيـث كـان              إ
ــسياحة  ــد ال ــشيخ، و١٢٤عائ ــي شــرم ال ــون دوالر شــهرياً ف ــون دوالر ٨٠ ملي  ملي

  . خسرته مصرشهرياً في الغردقة، وهو ما

  ولكم كل الشكر والتقدير،،،
  
  
  

    
  



 

 21 

  سامح شكري/ كلمة السید
  وزير الخارجیة

  
  

  شكراً جزيال السيد السفير الدكتور محمد منير زهران، نائب رئيس المجلس

  معالي الوزير حلمي النمنم

  السيدات والسادة أعضاء المجلس، الحضور الكريم،

ــي البدايــ   ــم ف ــدم لك ــي أن أتق ــمحوا ل ــدعوتكم  اس ــدير ل ــشكر والتق ة بال
ــصري     ــس الم ــسنوي للمجل ــؤتمر ال ــاح الم ــال افتت ــي أعم ــشاركة ف ــة للم الكريم
للشئون الخارجيـة، الـذي قـدم علـى امتـداد الـسنوات الماضـية اسـهامات فكريـة،                   
وتحليلية قيمة فـي مجـال الـسياسة الخارجيـة، سـواء بالتواصـل مـع الـرأي العـام                    

ــدة للت  ــة المعق ــيح الطبيع ــشرح وتوض ــة  ل ــات الدولي ــشهدها العالق ــي ت ــوالت الت ح
ــومي      ــن الق ــات األم ــى متطلب ــاً عل ــا، حفاظ ــاطي معه ــة التع ــرة وكيفي المعاص

ــصري ــي   ،الم ــصرية ف ــة الم ــات الوطني ــرؤى والتوجه ــل ال ــالل تمثي ــن خ  أو م
ــتراتيجي   ــر االس ــز الفك ــع مراك ــاء م ــل الجــاد والبن ــي إطــار التفاع الخــارج، وف

ــساحة    ــى ال ــأثير عل ــاديمي ذات الت ــي    واالك ــشط ف ــراط الن ــة، واالنخ  الدولي
ــة ــات المختلف ــضمها  . الفاعلي ــي ت ــزة الت ــة المتمي ــشيد بالنخب ــا أن ن ــوتني هن وال يف

ــسفرا   ــن ال ــس م ــضوية المجل ــراء واألع ــت، وال  ء والخب ــذين لعب ــاديميين، ال ك
ــل      ــاالت العم ــي مج ــة ف ــسيرتهم المهني ــالل م ــة خ ــرتهم المتراكم ــزال، خب ت

الخارجيــة واألمــن القــومي دوراً   الــوطني، المرتبطــة بمجــاالت الــسياسة    
محوريــاً فــي ترســيخ الموضــوعية والعمــق والبــصيرة النافــذة، كــصفات متميــزة  

  .لكافة اسهامات المجلس واصداراته وأنشطته

  السادة الحضور،
ــة       ــم لحقيق ــس وادراكه ــضاء المجل ــوعي ألع ــذا ال ــى ه ــيس أدل عل ل

ـ            ة مـن حولنـا فـي هـذه         التحديات المعقدة التـي تـشهدها الـساحتان االقليميـة والدولي
ــوان   ــاركم لعن ــن اختي ــة م ــة الدقيق ــة التاريخي ــديات اإل"المرحل ــصر وتح ــابم  "ره
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ــام    ــس لع ــسنوي للمجل ــؤتمر ال ــسات الم ــات وجل ــست  ٢٠١٦لفاعلي ــا لي ، ولعله
 قـد أضـحت فـي       اإلرهـاب مبالغة بـأي حـال بـأن أشـير بوضـوح بـأن ظـاهرة                

 والتــي تــشهد بــذل مقدمــة المخــاطر التــي تواجــه بالدنــا فــي المرحلــة الراهنــة،
مخلصين من أبنـاء مـصر لجهـود غيـر مـسبوقة لتحقيـق انطالقـة تنمويـة كبيـرة                    
تعكــس التطلعــات التــي عبــر عنهــا المــصريون خــالل الــسنوات الماضــية لبنــاء 

  .دولة متقدمة وحديثة

  أيها السيدات والسادة،
ــاإ ــر  ن ادراكن ــصاعد خط ــين ت ــاط ب ــذا االرتب ــاب له ــة اإلره ــن ناحي  م

عن أمله فـي مـستقبل أفـضل مـن ناحيـة أخـرى، يعتبـر عـامالً فـي                    وتعبير شعبنا   
منتهــى األهميــة اتــصاالً بمحاولــة بلــورة أســباب هــذه الظــاهرة وســعينا لتطــوير 

ــ  ــا ومواجهاته ــاطي معه ــة للتع ــتراتيجيتنا الوطني ــةاس ــة . ا بفاعلي ــورة الحقيقي والخط
ــاب واأل ــد ف  لإلره ــن فق ــا ال تكم ــس عليه ــي يتأس ــة الت ــديولوجيات المتطرف ــا ي يم

ــوالهم     ــاتهم وأم ــا وحري ــاة مواطنين ــر لحي ــي مباش ــد أمن ــن تهدي ــط م ــه فق تمثل
وممتلكاتهم، على مـا فـي ذلـك مـن خطـر يجـب مواجهتـه بـشكل حـازم وحاسـم                      

ــك، ــى ش ــال أدن ــي لإل ب ــد الحقيق ــل التهدي ــا يتمث ــي  وانم ــه ف ــاب وأيديولوجيات ره
عم تقـديري باألسـاس فـي رغبـة مـن يتبنونـه ويخططـون لـه ويقفـون وراءه بالـد          

ــا ال  ــستقبل أجيالن ــصادرة م ــي م ــساعدة ف ــة  والم ــصورات مختلف ــصالح ت ــة ل قادم
نـسانية هـدفها الـتحكم فـي المجتمعـات ومقـدرات الـشعوب وفـق معتقـدات                  وغير إ 

تتــسق وروح العــصر وقيمــه والبعيــدة كــل البعــد عــن  القــسوة والعنــف والتــي ال
عاليمهــا  التــي تــدعى هــذه التــصورات الــسعي إلعــالء تالجــوهر الــسمح لألديــان

ــراء ــي  أ. وهــي منهــا ب ــد كــم حــذرت مــصر وشــركائها ف نكــم تعلمــون بالتأكي
ــن أن    ــدولي م ــع ال ــع األ المجتم ــساهل م ــة ال الت ــدولجيات المتطرف ــسة ي مؤس

رهاب، ومـن يروجـون لهـا ويـدعمونها، سـتكون لـه عواقـب وخيمـة ومـن أن                    لإل
التقـاعس فــي مواجهــة هــذا الفكــر المتطـرف سيتــسبب فــي تهديــد جــسيم للــسلم   

عابراً تهديـداً  اإلرهـاب  فقـد أصـبح التهديـد الـذي يمثلـه            األمن الـدوليين، وبالفعـل    و
 فـي الهجمـات اإلرهابيـة       للحدود اليـستثني أحـداً ال فـي الـشرق وال الغـرب، ولنـا              
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لـى  جرامية التـي شـهدها العـام المنـصرم مختلـف بقـاع العـالم، دلـيالً دامغـاً ع                   اإل
لـى فرنـسا إلـى أسـتراليا إلـى كينيـا       ماحذرنا منه مراراً، فمـن مـصر إلـى لبنـان إ          

رهـاب الغاشـمة بـين      لـم تفـرق يـد اإل      .  الكثيـر مـن الـدول      ندونيسيا وغيرهـا  إلى أ 
ــأعراق  ــشر ب ــين الب ــسلم وال ب ــر م ــسلم وغي ــل طــال م ــددة ب ــاءاتهم المتع هم وانتم

وال يخفـى علـيكم أن مـصر تجـد نفــسها     . جرامهـا البـشع بـدون تمييـز أو تفرقـة     إ
ـ  جراميـة، التــي  لتــي تحـارب اإلرهـاب وأيدولوجياتــه اإل  وم فـي طليعــة الـدول ا  الي

ــاليم أي د ال ــسق وتع ــوية تت ــة س ــة أخالقي ــن أو منظوم ــإن إ. ي ــى ف ــرارنا عل ص
رهـاب يـسير علـى قـدم وسـاق           هـذا الطريـق لمواجهـة تحـدي اإل         المضي قدماً في  

وعلــى عــدة مــسارات أساســية يــأتي علــى رأســها تكثيــف التعــاون األمنــي مــع 
ــي الم  ــركائنا ف ــة ش ــدولي علــ كاف ــع ال ــدد  جتم ــائي والمتع ــستويين الثن ى الم

يـت وجودهـا فـي عديـد مـن          رهابيـة مـن تثب    األطراف، بهدف منـع التنظيمـات اإل      
دها قليميـة فـي منطقتنــا، اسـتغالالً لحالـة التــوتر والفوضـى التـي يــشه      المواقـع اإل 

ــي اإل ــشتعلة ف ــؤر الم ــن الب ــيمن  عــدد م ــا وال ــراق وســوريا وليبي ــل الع ــيم مث قل
ــا، وا ــة مبوغيره ــد نتيج ــي تع ــا إ لت ــفت جميعه ــة أض ــل مختلف ــرة لعوام ــى اش ل

طـار فـإن    وفـي هـذا اإل    . واجهتهـا لخطـر التفكـك     تقويض سـلطة هـذه الـدول، وم       
ــا   ــن لع ــس األم ــي مجل ــصر ف ــضوية م ــة ٢٠١٦/٢٠١٧مي ع ــتها للجن ، ورئاس

تعزيـز  رهاب فـي المجلـس، تمنحهـا فرصـة حقيقيـة نعتـزم اغتنامهـا لتنـسيق و                 اإل
  .رهاب وآلياتها المختلفةافحة اإلالجهود الدولية لمك

وعلــى صــعيد آخــر فــإن الــدور المــصري أساســي ومحــوري فــي تفنيــد 
ــا األ األ ــذى عليه ــي تتغ ــة الت ــس الفكري ــدس ــع  يات اإللوجيوي ــي تنب ــة، والت رهابي

جميعها مـن إطـار فكـري واحـد علـى الـرغم مـن اخـتالف مـسميات التنظيمـات                     
دينيـة العريقـة، وعلـى رأسـها        التي تتبناهـا، وذلـك مـن خـالل عمـل مؤسـساتنا ال             

ــرف، وتو     ــر المتط ــض الفك ــى دح ــشريف، عل ــر ال ــه  األزه ــيح مخالفات ض
ــاليم اإل ــصارخة لتع ــفال ــال  وتحــديث الخطــاب ،ســالم الحني ــشئة األجي ــديني لتن ال

ــإ ــدة ب ــسامح  الجدي ــى الت ــة تحثهــا عل ــا الديني ــداتها وثوابته ــأن معتق دراك راســخ ب
ولعــل . رى اللحــاق بــروح العــصوقبــول اآلخــر، والتعميــر والبنــاء والعمــل علــ

رهـاب بمقاربـة شـاملة      ذلك ممـا يتـسق تمامـاً مـع إيماننـا بـضرورة مجابهـة اإل               
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تتــضمن االهتمــام بالجوانــب التنمويــة وخلــق الفــرص وفــتح اآلفــاق أمــام شــبابنا 
  .في مسار أساسي في هذه المواجهة المصيرية

  السيدات والسادة،

ــدداً  ــكركم مج ــوى أن أش ــسعني س ــاً ال ي ــم   عختام ــاء بك ــة اللق ــى فرص ل
دارة جديــد الفرصــة وأهنــئكم علــى انتخــاب مجلــس إاليــوم، وأود أن أنتهــز هــذه 

، وأثــق الــسفير وهيــب المنيــاويللمجلــس المــصري للــشئون الخارجيــة برئاســة 
أنـه سيــسير علــى نهـج مــن ســبقوه فـي الحفــاظ علــى المجلـس كمركــز للفكــر     

ــصري    ــرار الم ــناعة الق ــدعم ص ــز ي ــث المتمي ــا يوالبح ــسياسة   فيم ــق بال تعل
. لـى آفـاق جديـدة      علـى تطـوير اسـهاماته وصـوالً بهـا إ           نـه سـيعمل   الخارجية، أ 

توليـه   ولقد حرصت على مشاركتكم اليـوم فـي هـذه المناسـبة مـن أجـل تأكيـد مـا                   
ــم   ــى دع ــن حــرص عل ــصرية م ــة الم ــدوره وزارة الخارجي ــس لالطــالع ب المجل

ــذين  ألعــضائعــراب عــن التقــدير الــذي أكنــه شخــصياًالرائــد واإل ه األفاضــل ال
  .يعملون بتفان لخدمة وطنهم والحفاظ على مصالحه والدفاع عنه

  شكراً لكم،،،
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  ةالجلس
ىاألول 

  
  

  المفاھیم واستراتیجیات المواجھة: اإلرھاب
 عبد الرؤوف الريدي/ السفیر  

  في تحلیل مفھوم اإلرھاب
 أسامة الغزالي حرب. د 

  بنحو مواجھة شاملة لإلرھا
 الشوبكىعمرو. د.أ  

ى االقتصاد الدولى وسـبل  تأثیر الظاھرة اإلرھابیة عل  
  المواجھة
 حسن الحیوان. د. أ 

  األبعاد األمنیة واإلنسانیة: ھابمواجھة اإلر
 أنیسة حسونة. أ 

  المواجھة الثقافیة لالرھاب
 السفیرة مشیرة خطاب 

تھديدات وتداعیات اإلرھـاب فـي المجـال الـسیاسي          
  مقترحة لمواجھتهیجیة السیاسیة الواالسترات
 السفیر فتحي الشاذلي  
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  المفاھیم واستراتیجیات المواجھة: اإلرھاب
  عبد الرؤوف الريدي/ السفیر

  

، وأعبــر عــن ســعادتي أن أكــون بيــنكم ونحــن نعقــد أرحــب بكــم مجــدداً
ــرة    ــس اإلدارة األخي ــات مجل ــد انتخاب ــام بع ــاء األول الع ــال  .اللق ــة الح  وبطبيع

بعنـصر الوقـت بحيـث أن كـل مـن المتحـدثين سـيكون               سيكون لدينا اهتمـام كبيـر       
 سـآخذ دقيقتـين     لديه عشرة دقائق حتـى ينـتظم العمـل طـوال اليـوم، وأنـا شخـصياً                

ســنبحث فــي هــذه الجلــسة المفــاهيم واســتراتيجيات المواجهــة لإلرهــاب، وتــضم  
ــصة د  ــذه المن ــرب . ه ــي ح ــامة الغزال ــشوبكي . د، وأس ــرو ال ــسن . د، وعم ح

،  لهــا عــضويتها فــي مجلــس النــوابنبــاركونة التــي أنيــسة حــس. أ، والحيــوان
السفيرة مشيرة خطـاب الـوزيرة الـسابقة والتـي نتطلـع لهـا فـي مناصـب دوليـة                    و

  مقبلة بإذن اهللا

أكــاد أقطــع بــأن كــل المتحــدثين علــى هــذه المنــصة ســيتحدثوا عــن دور 
ــا،    ــشغل بالن ــذي ي ــر ال ــاجس األكب ــدي واله ــاب والتح ــة اإلره ــي عملي ــر ف الفك

حـدثون عـن الفكـر وكيـف يكـون غـرس الفكـر فـي ذهـن أي شـاب أو             وعندما يت 
أمـامهم  غير شاب لتنطلق هـذه الفكـرة وتتحـول إلـى عمـل إرهـابي، فإنـه سـتمثل                    

المؤســسة الدينيــة، المؤســسة اإلعالميــة، المؤســسة (علــى األقــل ثالثــة مؤســسات 
ــة ــب ). التعليمي ــضاًأذه ــصوى   أي ــرى والق ــة الكب ــى األهمي ــر إل ــي دور الفك  ف

، ومـا أالحظـه ويالحظـه غيـري بـأن الـشباب بعـد أن قـام بهـذه الثـورة                      للشباب
ــاير٢٥ثــورة (العظيمــة  ــادين والــشوارع و)  ين أجبــروا الحكــم وخرجــوا إلــى المي

ـ       فـإن هـذا الـشباب صـار مبتعـداً          ،الفاسد علـى أن يرحـل       ه وعلينـا أن نجذبـه ألن
  .ءب األول لهذا البلد وعلينا أن نرى كيف نبعد عنه هذه اإلقصاحالصا

وأعتقد أن هذا التحدي تحـد كبيـر خاصـة بعـد مـا حـدث مـن تراخـي فـي                      
ــاب    ــوز اإلره ــض رم ــل بع ــى جع ــذي وصــل إل ــد ال ــى الح ــن إل ــورة، ولك الث

أن كـن علـى أيـة حـال اسـتطاع شـباب مـصر               يجلسون في اللقـاءات الـشعبية، ول      
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ــصر،    ــرى لم ــة كب ــون انتكاس ــأن يك ــدد ب ــان يه ــا ك ــصر مم ــدة م ــتفض لنج ين
حتـى تـم االسـتحقاق األخيـر بانتخـاب مجلـس النـواب،              ووضعوا خارطـة طريـق      

  .وهو ما يمثل الديمقراطية

لقــد نــشأ التمثيــل النيــابي فــي مــصر فــي منتــصف القــرن التاســع عــشر 
ــي   ــي حــدثت ف ــة، وكــل االنتكاســات الت ــشعب بالديمقراطي ــة ال مــن خــالل مطالب
مـصر منـذ ذلـك الحـين حتـى اآلن كانـت بـسبب محاولـة االلتفـاف علـى آليـات            

ــةتحق ــق الديمقراطي ــد.ي ــم اآلن وق ــاً  ت ــر أي ــواب دون تزوي ــس الن ــاب مجل   انتخ
كانـت النتــائج، والنـاس مهمــا كانـت خائفــة منــه فأنـا أظــن أنـه ممثــل للــشعب      

ــدناوســيكون ف ــى بل ــر عل ــة خي ــد أن . اتح ــي  أال أري ــك ألنن ــن ذل ــر م ــم اكث تكل
ــأعطي الك ــس  لس ــذا المجل ــيس ه ــي تأس ــي ف ــديقي وزميل ــي وص ــة اآلن ألخ .  دم

  .الغزالي حربأسامة 
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  في تحلیل مفھوم اإلرھاب
  أسامة الغزالي حرب. د

  

، أشعر بالرهبة في حضور هذه الكوكبة من جميعاًصباح الخير وأهال وسهال بكم 
دبلوماسيي مصر، واهنئهم فرداً فرداً فكلهم لهم مكانتهم العزيزة عندنا، وانتهز هذه الفرصة 

تبر هذا المؤتمر نموذجاً ليكرره المجلس في المؤتمرات لنؤكد االتصاالت بيننا، وربما يع
القادمة، والبد أن أعبر عن اعتزازي بأن أشارك في هذه الجلسة زمالئي من السفراء 

  .والدكاترة، وأتشرف بأن أزاملهم في هذه المنصة موضوع الحديث هو تعريف اإلرهاب

 السياسية، تعتبر سهلة الواقع إن كلمة اإلرهاب، شأنها شأن كل الكلمات في العلوم
 تعريف وخاصة فهذا ينطلي على كل المصطلحات في العلوم السياسية ،ولكنها ليست كذلك

م في جريدة ١٩٧٣في عنه أتذكر أنني من أوائل من درسوا الموضوع وكتبوا . اإلرهاب
 وألنني كنت أدرس ماجستير العلوم ، التي كانت تصدر برئاسة المرحوم أحمد صالح،الكاتب

 وهذا كان ، كان أحد الفصول األساسية فيها عن اإلرهاب،سياسية في تحليل الظاهرة الثوريةال
بداية تعرفي على مفهوم اإلرهاب من الناحية العلمية، وأكتشفت أن تعريف اإلرهاب من 

  .عن وضع تعريف متفق عليه لإلرهاب واألمم المتحدة عاجزة ،أصعب المسائل
 تعريف )١٠٩(وضوع اإلرهاب سرد المؤلف في أحد المؤلفات الشاملة عن م

لإلرهاب، بالرغم من الظاهرية البسيطة له، وقد عملت مسحاً شامال لكل تلك التعريفات، 
 هو فعل رمزي يتم "اإلرهاب السياسي" مالئمة ووضوحاً بالنسبة لي هو والتعريف األكثر

، أي أننا "و التهديد بهإلحداث تأثير سياسي بوسائل غير معتادة مستلزماً استعمال العنف أ
 وهو العنف ،نتحدث عن أكثر من عنصر فهو فعل ينطوي على التهديد أو استخدام العنف

البدني الذي يصل إلى القتل، هناك باحثون يتحدثون عن العنف البنيوي بمعنى أال يتمكن 
 المخ وأشياء اإلنسان من الحصول على فرص تتناسب مع قدراته، والعنف المعنوي كغسيل

  . لإلرهابمثاالًراها أمن هذا القبيل وال 
إذن أول ما يميز اإلرهاب البدني هو أنه يصل إلى حد القتل، وهذا يجعل كلمة 

 فمن الصعب أن أصفها أنها تنطوي على ،اإلرهاب تختلف عن العصيان المدني والمظاهرات
  .إرهاب بشكل علمي، فهو ينطوي على شكل من أشكال العنف البدني
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. رهابي ال تحكمه قواعد فهو ال شرعي بالمعنى الخلقي والعرفي والقانونيالفعل اإل
، وهذا يميز الفعل قانونياًفاإلرهابي متجرد من كل القواعد الحاكمة له شرعيأ أو خلقياً أو 

 فالحرب بها قواعد معينة تتعلق بمعاملة األسرى والمدنيين والنساء ،اإلرهابي عن الحرب
لمحايدة، وهذا العنصر ال وجود له في الفعل اإلرهابي فالفعل واحترام حقوق األطراف ا

  .بي طبيعته تفترض استحالة التنبؤ بسلوك الخصمرهااإل
 يتجه ناحية الضحية وإنما فهو ال) الفعل اإلرهابي عمل رمزي (:العنصر الثالث

 سبيل  اغتال أحد ضيوف الجلسة علىالوسط الذي ينتمي إليه الضحية، فلو أن قاتالً/ المحيط
 وإنما الفعل اإلرهابي أن يقتل بشكل عشوائي وهدفه نشر العنف ،المثال فهو اغتيال سياسي

 اإلرهابي ال يهمه من ،والرعب في المجتمع، ولهذا إن وضعت عبوة ناسفة في مكان ما
سيموت وإنما يريد إشاعة الرعب في المجتمع وهذا أبرز سمة له في المجتمع، الطابع 

 ولن يركبوا المواصالت ، سيخاف الجميعفعندما يحدث إرهاب ،المجتمعالرمزي للرعب في 
  . العامة وغيرها وهو ما يميز اإلرهاب

 الفعل اإلرهابي يستهدف التأثير على السلوك السياسي، فهو ال يهدف لتحقيق :رابعاً
اّ انتصار عسكري وإنما هي تحقق نوع من التأثير السياسي والمعنوي والنفسي أكثر منه تأثير

ذا مردود على أرض الواقع، وعلى هذا األساس جرت الدراسات األكاديمية على توصيفات 
  .معينة للفعل اإلرهابي

فالتاريخ السياسي عرف أهدافاً كثيرة ) الهدف من الفعل اإلرهابي(والمعيار األول هو 
رهاب  فمثال اإل،للفعل اإلرهابي، منها ما يسمى باإلرهاب الثوري واإلرهاب غير الثوري

عرف في الثورة الفرنسية وهناك فترة مميزة فيها لإلرهاب، واإلرهاب كان أداة في الثورة 
  .الروسية واستعمله ماو تسي تونج في الثورة الصينية

المعيار الثاني هو هوية الطرف الذي يحقق العفل اإلرهابي فأحيانا تكون تنظيمات 
  .شية واالتحاد السوفيتي السابقوأحيانا الدولة كألمانيا النازية وإيطاليا الفا

ن اإلرهابي والضحية المعيار الثالث هو الوسط الذي يتم فيه الفعل اإلرهابي، فإذا كا
 الوسط فنحن أمام إرهاب داخلي، أما إذا تم الفعل اإلرهابي بين طرفين ينتميان ينتميان لنفس

ا في خطف الطائرات لجنسيتين مختلفتين، أو مكانين مختلفين فنحن إزاء إرهاب دولي، كم
م في الواليات المتحدة ٢٠١١ سبتمبر ١١وغيرها والذي وصل إلى أقصى صوره في أحداث 

  .  التصنيفات المعتادة لإلرهاب فىاألمريكية، فهذه
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 نحو مواجھة شاملة لإلرھاب
  عمرو الشوبكي. د

  
أشكر زمالئي األعزاء في المجلس المصري للشئون الخارجية على دعوتي، سأحاول 
في هذه الورقة أن أناقش إشكالية مطروحة على مجال البحث فيما يتعلق بالجماعات المتطرفة 
والتحوالت التي حدثت فيها في السنوات األخيرة، وسأحاول أن أتحدث عن ثالث مراحل، 
ومن خالل رصد سريع للمراحل الثالث سأطرح على حضراتكم اإلشكالية محل الجدل في 

  .التعامل مع هذه الظاهرة
 من تنظيمات العنف الكبرى في ،مرت الجماعات اإلرهابية بثالث مراحل في تطورها

السبعينات والثمانينات في مصر كجماعة التنظيم والجهاد، الجماعة اإلسالمية المسلحة في 
 وغيرها ،الجزائر وهي جماعات دخلت في معركة وجود وعنف ضد الدولة الوطنية في مصر

شروع متكامل هدفه إسقاط النظام القائم بالعنف، ووفق تفسيرات  وفق م،من الدول العربية
 ممن أعطوا ، وكتابات آخرين كسيد قطب، ككتابات ابن تيمية،دينية منحرفة للنصوص الدينية

مشروعية للعنف واإلرهاب والدخول في مواجهة مسلحة ضد الدولة بغرض إسقاطها بالقوة، 
قوة ثم قاموا بمراجعات ومبادرات نبذ العنف التي فشلت تلك الجماعات في تحقيق أهدافها بال

  .رأيناها في التسعينات
هذه مرحلة هامة جداً وكان لها سمات واضحة ال يجب علينا إسقاطها على جماعات 
اإلرهاب الجديدة كداعش أو والية سيناء وغيرها من جماعات العنف و الجماعات اإلرهابية 

تحول الذي شهدناه في السنوات األخيرة مقارنة بما كان الجديدة، وهنا الفارق الرئيسي بين ال
 وراء الرئيسيإن المتغير األساسي يتعلق بالدافع . عليه الحال في عصر التنظيمات الكبرى

انخراط الجماعات اإلهابية الجديدة في تلك الجماعات، وهنا نشهد تحوالً مقارنة بما كنا نراه 
  .السبعينات والثمانيناتفي في مصر 
حول الرئيسي أن عالقة جزء من العناصر التي رأيناها في داعش وبعض الت

الجماعات المتفرقة، كالشاب الذي حمل سالحاً وذهب لفندق في الغردقة لم يكن له ماض 
جهادي وال حتى قارئ أو مطلع على التفسيرات الدينية المنحرفة للنص الديني، ويمكن أن 

ت عمليات إرهابية في العواصم األوروبية، نسحب ذلك على عدد من العناصر التي نفذ
 أو ما إلى ، أو ارتكاب جرائم سرقة،فعالقتهم باإلرهاب إما الذهاب لسوريا للحروب هناك

 التي ،وفي تقديري أن التحول الذي حدث هو التربية العقائدية والفكرية لهذه العناصر. ذلك
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 أو ، أو يقتل،ن يحمل سالح حتى يستطيع عنصر الجهاد أ،كانت تمضى أربع سنوات طويلة
يمارس عملية إرهابية، اليوم أصبح هناك عناصر مهيأة للتحول في غضون شهر أو أسابيع 

، وهنا أصبح السؤال األكاديمي المطروح في هذا اإلطار هل نحن قليلة إلى أن يصبح إرهابياً
  . أم أسلمة للتطرف،أمام تطرف إسالمي

ينسحب على الجماعات الجهادية التي كانت التعبير األول أن هناك تطرف إسالمي 
موجودة في مصر في السبعينات والثمانينات فهي بنية تنظيمية واضحة لها تنظيم هيراركي 

 حتى يستطيع أن يصل إلى أن ،معروف، ولها سنوات طويلة من الفكر والبناء العقائدي
هذا في الحقيقة  وممارسة العنف واإلرهاب، االسلطة التي تحكمه تستوجب الخروج عليه

يختلف عن طبيعة العنصر الذي ينخرط في داعش أو الجماعات اإلرهابية والتكفيرية الجديدة 
 أو االجتماعي كما في ،فهو أقرب لحالة الشعور بالتهميش الطائفي كما في العراق وسوريا

 ،ري من وجهة نظ، كما في سيناء، وبالتالي أصبح هناك دوافع لهأوروبا أو البيئة الحاضنة
 ،لى التطرفمرتبطة بمافيا كبيرة تدفع هؤالء العناصر إ ،اجتماعية وسياسية واقتصادية ومالية

 أسلمة التطرف من خالل مفردات  ومن هنا يأتي تعبيرنمبرر دينيثم يحتاج بعد ذلك إلى 
  . ونجدها في مواقع التواصل االجتماعي تبرر هذا الفعل االجتماعي،دينية وغيرها

 ضوء اجتهادي، فإننا أمام تحول نوعي تراجع فيه الوزن العقائدي ومن هنا، وعلى
والديني، وبالتالي فنحن مع اإلصالح الديني والتعليمي ولكن المواجهة الحقيقية لهذه الظاهرة 
الجديدة تستلزم االشتباك مع البيئة الحاضنة والواقع السياسي واالجتماعي، وهو ما يختلف عن 

انت وال تزال مهمة ولكن وزنها النسبي قل مقارنة بصعود الحالة وك. الحالة في التسعينات
  .االجتماعية والسياسية

 ، كناجح إبراهيم وغيره،وسأرسل للمجلس دراسة على بروفايل السبعينات والثمانينات
كيف تحولوا من عناصر في الجهاد وقارنه بداعشي صغير مارس عملية إرهاب أو عملية 

كبيراً بينهم، فجزء كبير منهم يعتمد على النصوص ال االقتراب من انتحارية، ستجد إختالفاً 
 فيصل لضرورة ممارسة العنف، وبالتالي من خالل هذه ،النص والتفسير المنحرف للنص

  .اإلشكالية أعتقد أن مواجهة اإلرهاب تستلزم مواجهة األبعاد األخرى بجانب البعد الديني
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القتصاد المصرى ى اتأثیر الظاھرة االرھابیة عل
  وسبل المواجھة

  حسن الحیوان. د.أ
  

  :الخطوط العريضة

  مصر والعالم)الكوكبة(االقتصاد الدولى فى ظل العولمة  
 ١٩٩٧ –١٩٨٦  جولة ارجواى–يات التجارة الحرة اتفاق  
 حرية انتقال رؤوس االموال 
 حرية انتقال االفراد 
  حرية انتقال المواد الخام والمنتجات 

رة االرهابية على االقتصاد المصرى واالقليمى والدولى، هل ظاهرة تأثير الظاه - ١
 االرهاب ظاهرة مصرية؟؟

 حرية انتقال االموال وتمويل االرهاب 
  ظاهرة بناء االسوار على /االفراد وظاهرة الهجرة والالجئينحرية انتقال

 الحدود
 حرية انتقال المواد الخام والمنتجات وتأمين الموانىء والمطارات 
 ج بعض الدول العربية من معادلة التجارة الدولية خرو 

  :سبل المواجهة - ٢
 مصر ومحيطها االقليمى والدولى 
 العولمة أو الكوكبة  

 ١٩٩٥سقوط الحدود االقتصادية وليست السياسية بإنشاء منظمة التجارة العالمية عام 
 نتائج  التى أدت الى١٩٩٤ وحتى عام ١٩٨٦بعد مفاوضات جولة أورجواى ابتداء من عام 

  :أهمها
 حرية انتقال رؤوس األموال ودورها فى تحقيق نمو االقتصاد الدولى. 
  حرية انتقال األفراد ومع التوسع فى عدد الدول األوربية المنضمة الى االتحاد

أصبح لألفراد، من جنسيات مختلفة، حق " الشنجن"األوربى وتفعيل تأشيره 
 .يحمل هذه التأشيرةالتنقل بين دول االتحاد األوربى مكفول لمن 
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  دولة الى ١٦٠حريه انتقال المواد الخام والمنتجات وذلك بعد انضمام أكثر من 
 حيث انضمت مصر والدول ١٩٩٥منظمة التجارة العالمية ابتداء من عام 

كما نص انشاء منظمة التجارة .  على التوالى١٩٩٥ من عام اعتباراًالعربية 
ليمية والدولية بدخول الكيانات التابعة العالمية على السماح للمنظمات االق

 .للمنظمة كأعضاء مراقبين حسب اهتماماتها
 تأثير الظاهرة االرهابية على االقتصاد المصرى واالقليمى والدولى:  

، أشار الى ٢٠١٥  عامةهبه نشر فى االهرام فى نهايفى مقال تحليلى الدكتور مراد و
ى االتصاالت والمعلومات ونتيجة التضارب  فى ظل ثورت األرضكوكبالمعضلة التى تواجه 

  .بين مفهوم الحضارة والدين واالرهاب واألمن

وال شك أن أى متابع لتأثير الظاهرة االرهابية على االقتصاد المصرى يالحظ تأثر 
  .  هذه الظاهرةة السياحة بشكل كبير نتيجةاالستثمارات المباشرة وصناع

 االرهاب حرية انتقال األموال ودورها فى تمويل   

من متطلبات حرية التجاره وتحقيق النمو فى االقتصاد الدولى ومع بزوغ الظاهرة 
االرهابية وأصبح هناك معضلة جديدة تواجه االقتصاد الدولى واالقليمى حيث أنه يلزم ضمان 
حرية انتقال األموال بين الدول والمنظمات وفى نفس الوقت وضع ضوابط تمنع تسرب هذه 

 وهذا ، كمثال وغيرها من المنظمات االرهابية)داعش(أيدى المنظمات االرهابية األموال الى 
  .هو السؤال األول

 حريه انتقال األفراد:  

 من متطلبات تحقيق النمو االقتصادى الدولى واالقليمى تسهيل حركة تنقل األفراد أيضاً
فاءات والعمالة بين الدول المختلفة حيث تتمدد أسواق العمال وتتنوع احتياجاتها من الك

  .الماهرة

كما أن حرية انتقال األفراد لها دور كبير فى تحقيق انتعاش لصناعتى الطيران 
 أن عدد المسافرين سواء للعمل أو للسياحة )اآلياتا(والسياحة العالمية وآخر احصاءات منظمة 

 وحجم عائدات ٢٠١٦ مليار راكب عام ٣,٨ مليار راكب يزداد ليصل الى ٣,٥وصل الى 
 مليار دوالر ولكن مع وضع قيود على حرية انتقال األفراد نتيجة ٧١٠الصناعة سيصل الى 
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يتبقى السؤال هل ستتأثر صناعتى الطيران والسياحة بانتشار هذه . انتشار الظاهرة االرهابية
  الظاهرة؟

صعوبة الحصول على تأشيرات سفر  -: بها البرلمان األوربى بعنوانوفى دراسة قام
سياسة تأشيرات ذكية لتحقيق ( حولأشار اليها تقرير أعده البرلمان . . وأمريكاالى أوربا

، أشارت الى أن تعقيدات الحصول على التأشيرة تكلف االتحاد االوربى )النمو االقتصادى
ومع زيادة تدفق الالجئين .  بليون يورو خسارة فى الدخل١٢,٦ و وظيفة٢٥٠,٠٠٠حوالى 

  .خاطر تسلل االرهاب أصبح الحصول على تأشيرة أكثر صعوبةوالمهاجرين وما يتبعها من م

ولكن مع تمدد الظاهرة االرهابية وتغطيتها لمناطق عديدة من الكوكب ومع النزاعات 
 فى بعض الدول العربية ظهرت موجة جديدة من الهجرة واللجوء السياسى الى دول اإلقليمية

ة التفرقه بين الالجئ السياسى والمهاجر كما أنه أصبح من الصعوب. العالم وخاصة دول أوربا
 والمهاجرين الى دول أوربا  بلغ طالبى اللجوء٢٠١٥حصاء لعام وفى آخر ا. غير الشرعى

 وتوفى منهم ما اليقل عن ٢٠١٤ وهو رقم يمثل أربعة أضعاف الرقم فى ٩٥٤,٤٨١حوالى 
  . فرد٣٦٠٠

كيف يمكن تصنيفهم الى  و؟يمكن التفرقة بين الالجئ والمهاجر ويبقى التساؤل كيف 
 ؟... الفرز والتجنيبةوكيف يمكن القيام بعملي؟ ... مسالم وارهابى

 ه انتقال المواد الخام والمنتجاتحري:  

أشارت كريستين الجارد مديرة صندوق النقد الدولى الى أن توقعات نمو االقتصاد 
االقتصاد الدولى سيكون  ستشهد تباطؤ فى التجارة الدولية وبالتالى فان نمو ٢٠١٦الدولى عام 

  .عرضة لالنخفاض

خروج بعض الدول العربية من معادلة التجارة الدولية مثل سوريا والعراق واليمن 
  والسؤال األن ما هو تأثير ذلك على نمو االقتصاد االقليمى؟. .وليبيا

 سبل المواجهة:  

نا لفترة ان ظاهرة االرهاب على المستوى المحلى واالقليمى والدولى سوف تستمر مع
  .جلاألطويلة و  متوسطةوالبد أن تكون سبل المواجهة ذات أبعاد
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 :مواجهة جذرية .١
 أي أن يكون عندنا ثورة دينية وليس ثورة على اليدن:تجديد الخطاب الدينى  .

ونسينا مارتن لوثر ) ١١٩٨-١١٢٦( نسينا ابن رشد أنناواضح  والمثال
ية في االسالم والمسيحية، فهما من رواد تجديد الثورة الدين) ١٥٤٦–١٤٨٣(

ونعرف ما حدث البن رشد من حرق لكتبه وسحله في القرن الثاني عشر، 
والذي حدث أن الغرب استفاد مما كتب ابن رشد وبدأوا في تطبيق أفكاره 

إذن نحن نحتاج . ونسيناها نحن، ومارتن لوثر فعلها مع الكنيسة وتطورت
 .لبعض الشجاعة في تطبيق الثورة الدينية

 واالخيرة تتجاوز االولى، فهما مرتبطتان :  واالجتماعيةةالقتصاديالتنمية ا
 . ببعضهما

 ستاذ أوهناك . من تطوير مواجهة تعليميةالبد : المواجهة الثقافية والتعليمية
من جامعة صفاقس تحدث عن دور الجامعة، وأشار الى ثورة ثقافية ونعيد 

 :ض الخطوات مثلمراجعة عقليات أفراد المجتمع، وأشار الى بع
مفاهيم المواطنة، الحرية المسئولة، المصلحة العامة على المصلحة  -

 .الحزبيةوالخاصة
ولالسف الشديد االسالم ليس له دوراً ايجابياً في : المواجهة االسالمية -

 .مواجهة االرهاب
 .هي أحد أشكال المواجهة: المواجهة األمنية والعسكرية .٢
  :المواجهة االلكترونية .٣

ى االتصاالت والمعلومات الى اعطاء التنظيمات االرهابية أذرع معلوماتية أدت ثورت
ء من جنسيات مختلفة ممتدة فى المجال الكوكبى تستخدمها فى بث معلومات وتجنيد أعضا

  .جانبأسواء عرب أو 

 ومن ضمن سبل المواجهة المختلفة هى استخدام نفس أساليب هذه التنظيمات 
 يطلق عليهم ،ض النشطاءالت والمعلومات وقد ظهر حديثا بعواالستفادة من ثورة االتصا

الذين سيخدمون تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات فى اختراق مواقع التواصل ) المجهولون(
 وقد نشر فى .لجيل الرابع وما يطلق عليه حروب ا،ستخدمها هذه المنظمات وتدميرهاتى الت
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لمجموعة من النشطاء تعمل على تدمير  أن هذه احديثاً"Newsweek"" نيوزويك"جريدة 
  .مواقع هذه التنظيمات كأحد سبل المواجهة

كما أن تعاون االجهزة االستخباراتية فى دول العالم التى تحارب هذه التنظيمات سواء 
  . بالسالح أو أدوات التكنولوجيا الحديثة أن تكون المعلومات االستخباراتية متبادلة بينها

  الخـــالصـــة

تدور فى   (Vicious Circle)رة االرهاب مثل الدائرة الجهنميةن نتصور أن ظاهلنا أ
حلقات مفرغة تحتاج الى معالجة خاصة بأن نحولها الى مثلث أضالعه الثالثة تتمثل فى 

 وفى وسط المثلث تقع ظاهرة ، والضلع الثالث األمند، االقتصاالسياسة والضلع الثانى
  .االرهاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن مواجهة هذه الظاهرة بتحقيق التكامل بين األضالع الثالثة، وإال لو وبهذا يمك
سنكون كمن يحاول اصالح اطار السيارة وهى  ، هذه الدائرة الجهنمية على حالهااستمرت

  .تسير
  

    

 
 االرھاب

 

  دالقتصاا السیاسة
 

 األمن
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  األبعاد األمنیة واالنسانیة: ھابمواجھة االر
  أنیسة حسونة.أ

  

ك ومتعدد األبعاد، التى يقوم بتغطيتها كما تعلمون حضراتكم فإن هذا المضموع متشاب
جميع الزميالت والزمالء، ولذلك فحديثي سيقتصر على تغطية األبعاد األمنية واإلنسانية 

  .لإلرهاب، ثم اقتارح بعض التوصيات

بالنسبة لألبعاد األمنية، فموضوع اإلرهاب تم إدراجه على جدول األعمال الدولي منذ 
، وبالرغم من أن االتفاقية اعتمدت فى نهاية المطاف عام  من خالل عصبة األمم١٩٣٤عام 

  .، فإنها لم تدخل حيز النفاذ قط١٩٣٧

.  صكاً عالمياً تحت إشراف األمم المتحدة١٣ وضع المجتمع الدولي ١٩٦٣ومنذ عام 
  . أدخل المجتمع الدولي تعديالت جوهرية عليها٢٠٠٥وفي عام 

 دولية رابعة عشرة هى مشروع إتفاقية وتتفاوض الدول األعضاء حالياً على معاهدة
وتتضمن اإلستراتيجية العالمية لمكافحة افرهاب التى اعتمدتها . شاملة بشأن اإلرهاب الدولي

 خمسة عناصر رئيسية كركائز لها من أهمها ردع الدول ٢٠٠٦ سبتمبر ٨الجمعية العامة فى 
إلرهاب، وهذا كله أمر عن دعم الهجمات، والدفاع عن حقوق اإلنسان فى سياق مكافحة ا

  .محمود، ولكن يبقى التحدي األهم وهو تبني آليات وخطة عمل تنفيذ ذلك على األرض

وجدير بالذكر أن هناك إتفاقيات إقليمية وعربية لمكافحة اإلرهاب، مثل اإلتفاقية 
دة العربية لمكافحة اإلرهاب، وإتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لمنع ومكافحو اإلرهاب، ومعاه

  .منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب الدوالي وغيرها

أما بالنسبة لجمهورية مصر العربية، فهناك قانون مكافحة اإلرهاب الذى صدق عليه 
، ثم تم إقراره من قبل مجلس النواب المصري ٢٠١٥السيد رئيس الجمهورية فى أغسطس 

اصة باإلرهاب، والعملية اإلرهابية، ، ويتناول هذا القانون التعريفات الخ٢٠١٦فى يناير 
وتمويل اإلرهاب وغيرها، إلى جانب األحكام اإلجرائية الخاصة بالتعامل مع األحداث 

  .اإلرهابية واإلرهاب
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وفيما يتعلق بمواجهة اإلرهاب فهناك جهود مشتركة للتنسيق والتعاون بين األجهزة 
 أمن الحدود، واألمن العابر للحدود، فهناك. األمنية، داخلياً، ودولياً، لتحقيق هذا الهدف

وبالنسبة لمصر فإن ذلك أمر خطير يتعلق باألمن القومي، ولدينا مشكلة ال يستهان بها من الـ 
 كيلومتر فى الصحراء الغربية، وهى حدودنا مع ليبيا، إضافة إلى الجبهة الشرقية، ١٢٠٠

خاصة أن دول الجوار تعاني جميعها وكل ذلك يتطلب تعاوناً معلوماتياً واستخبارتياً مستمراً، 
من مشكالت عدم االستقرار، ولذلك فهناك اجتماعات مستمرة على مستوى التنسيق األمني 
المشترك، كما يتم التنسيق أيضاً مع األحالف العسكرية الدولية، إضافة إلى التنسيق والتعاون 

. ر مواجهة اإلرهابمع التحالف العسكري العربي، والتحالف اإلسالمي العسكري في إطا
وفي كل ذلك نواجه مشكلة عدم وجود حدود واضحة أو منضبطة لتلك االتفاقيات ومجاالت 

  .عملها على األرض

 التطرف وأنتقل اآلن إلى األبعاد اإلنسانية لمواجهة اإلرهاب، وهى تشمل مواجهة
سية لتنقيتها من الفكري والديني أوالً من خالل المؤسسات التعليميةن ومواجهة المناهج الدرا

كل ما يحض على خطاب الكراهية، أو العنف، أو رفص اآلخر، فكرياً، وثانياً من خالل 
المؤسسات الدينية التي يجب أن تطبق نفس اإلستراتيجية الخاصة بالمؤسسات التعليمية مع 
إلتزامها بخطاب أكثر تسامحاً وتقبالً لالختالف، ونرجو من هذه المؤسسات التركيز في 

بها المعلن على ما يقرب الديانات من بعضها، كما يجب على عشرات اآلالف من خطا
منظمات المجتمع المدني دعم حقوق المواطنة، وإعالء قيمة الحوار، كما يجب أن تستعيد 
قصور الثقافة في مصر دورها التنويري كمنبر للنقاش الموضوعي مع الشباب، إلى جانب 

لمئات من مراكز الشباب للتوعية حول الخطاب الديني استخدم التسهيالت التى توفرها ا
  .المستنير، والقيم المتسامحة للثقافة المصرية

وأريد أن أؤكد، في نطاق األبعاد اإلنسانية لمواجهة اإلرهاب، ضرورة دعم ضحايا 
 اإلرهاب مادياً ومعنوياً، والتأكيد على المسئولية المجتمعية المشتركة تجاه هؤالء الضحايا، إلى

جانب دور المؤسسات اإلعالمية في توعية الراي العام بهذا الجانب التضامني اإلنساني، فقد 
  .بدأ بعضنا يفقد االهمام بهؤالء الضحايا، نظراً لتكرار العمليات اإلرهابية، وكثرة ضحاياها
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 مع ذوي اإلرهابيين هو أحد األركان المهملة في التعامل مع كما أن التعامل اإلنساني
اإلرهاب، ألن التعامل معهم بإزدراء أو إيذائهم سيشجعهم على التحول إلى فئات معادية قضية 

  .للمجتمع والدولة، مما قد يؤدي إلى استمرار دائرة اإلرهاب إلى ما ال نهاية

وأخيراً فهناك بعض التوصيات المتعلقة بالبعدين األمني واإلنساني في مواجهة 
  :اإلرهاب كما يلي

 .التي تعزز المساواة، وتمنع التمييز، وتحترم حقوق اإلنساننين  القواإصدار - ١

 .تجريم خطاب الكراهية واإلزدراء فى الخطاب العام، والمناهج التعليمية – ٢

ضمان استخدام أساليب الرقابة التشريعية، واحترام النصوص الدستورية فيما  – ٣
 .ن للمواطنينيتعلق بمهام مكافحة اإلرهاب، بما ال ينتهك حقوق اإلنسا

العمل على إقرار مبادئ العدالة االجتماعية لتهيئة الظروف الثقافية والسياسية  – ٤
 .واالقتصادية المواتية لكبح التوترات التي يمكن أن تؤدي إلى اإلرهاب

زيادة الوعي العام من خالل اإلعالم والتعليم، بأن خطاب الكراهية يؤدي إلى  – ٥
 . تهديد السلم اإلجتماعي

وأختتم حديثي بالتأكيد على أن مسئولية مكافحة اإلرهاب ملقاة على عاتقنا جميعاً، كل 
 ومجتمعي بنفس القدر واألهمية، ومصر التي نحلم بها هى في مجاله، فهي جهد حكومي

مصر المستنيرة طيلة تاريخها، والتى قادت منطقتها دائماً من خالل مبادراتها الثقافية 
 باستمرار كافة الثقافات والحضارات من خالل  التي إستوعبتواالجتماعية، وهي مصر

مفاهيم التسامح، وقبول التنوع، واتصفت دائماً وأبداً بالوسطية، ورفضت التطرف واإلقصاء، 
  .وهي التي تحاول اآلن استعادة دورها التنويري والفكري القيادي في سعيها لدحر اإلرهاب
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 المواجھة الثقافیة لإلرھاب
مشیرة خطاب/ السفیرة  

  

 وصفوة ، وفخورة بوجودي في هذا الجمع الكريم، هذه المنصةعلىأشكر كل من 
العقول المصرية، ومداخلتي ستتحدد في شق واحد، نظراً لتداخل الموضوعات سأتحدث عن 

 من المواجهة العسكرية، باعتبار تعريف كثر تعقيداًأ الثقافية لإلرهاب، والتي أراها المواجهة
  .عمرو الشوبكي، وأكد على تعقيدها وصعوبة تناولها. ثقافة يشمل أمورا كثيرة كما تناولها دال

 تعتمد المواجهة الثقافية واالقتراب الثقافي في مواجهة االرهاب على بناء السالم في 
بأن يكونوا عقول البشر، فقد رأينا في األدبيات والممارسات ما يجعل الديمقراطية والفقر 

كافي لالرهاب، فانضمام الشباب لداعش في الجيل الثاني والثالث للهجرة إلى أوروبا  الالسبب
ليس سببه الفقر، وإنما مغامرة يبحث عنها الشباب إلى جانب أسباب كثيرة، فتحليل المحتوى 

 فهم ،الذي يتحرك فيه الشباب هام جداً، والمواجهة الثقافية لهذه األزمة يجب أن تتوجه للشباب
  . األكبر واألخطر على المجتمع المصريالشريحة 

ربي ـــباب ال يجد من يتبناه وأتكلم بعمومية تامة، والمشكلة في المجتمع العــالش
ر، وأصبح هذا الموضوع خطراً ألنه يتم في وقت العولمة ـوالمصري هي النظرة إلى اآلخ

خر باعتباره عدو فالنظر إلى اآل. اون بين الثقافات والحضارات المختلفةـوالتفاعل والتع
يخلق حساسيات كثيرة وينتقص من الفوائد التي يمكن لكل المجتمعات االستفادة منها، وتقاسم 

 ،الثروة الثقافية للعالم باعتبار أن كل ثقافة تشارك فيها، وقد رأينا في العرض السابق التوترات
حوار "صوص  والمطالبات المتعلقة بالهوية وهو ما يدعوني للتساؤل بخ،االنسحابات
الذي ما زلنا نراه مستمراً لعدة عقود وما انتجه، وأعتقد أن حوار الحضارات " الحضارات

طح فوارق ثقافية تجعلنا نعجز عن ــبحاجة إلى إعادة تقييم خاصة وأنه قد ظهر على الس
انيتنا المشتركة، وهي بالتالي تكمن في جذور العديد من المصادر المحتملة للنزاع ـتبين إنس

  . اصة عندما يدخل العنصر الديني في هذه القضيةخ

عمرو الشوبكي والنائبة المحترمة انيسة . في الحقيقة هذا الوضع يجعلنا كما قال د
حسونة، ننظر إلى المؤسسات التعليمية التي ال تقتصر على المدارس والجامعات، ولكن 
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ية تنخرط تحت المؤسسات فالمؤسسات الدين. اختص بكل المؤسسات التي قد تؤثر على العامة
 مليون طالب خارج نطاق وزارة التربية ٢التعليمية ولدينا التعليم األزهري الذي يضم حوالي 

والتعليم العام ل التعليم الديني والنظرة إليه، والتعليم، وال يخفى عليكم الجدل المثار حو
رنا اليوم في حالة فهذه المؤسسات تؤثر على عقل وفكر العامة وص. والنظرة المجتمعية له

ضغط للقوالب الجامدة للثقافة، في حين أن العالم اليوم يرى الثقافة بكونها عملية متغيرة 
  .تتجاوب مع العصر، ولكن ال تفقد الثوابت

 واليوم يجب علينا أن نجد المرونة الكافية في االنفتاح على الثقافات األخرى، وال 
لثقافية، وفي ظل العولمة لدينا فرصة كبيرة الستعادة  الناعمة لمصر هي القوة اةننسى أن القو

  .الريادة المصرية

 تتغير المجتمعات من ، فيجب علينا أن ننظر إلى الثقافات باعتبارها عملية متغيرة
خاللها على مسارات مختلفة، ويفي مفهوم االختالف بصورة مناسبة للتحرك الذي يتم في هذه 

  .الثقافات مع الحفاظ على الثوابت

 كما يجب أن ننظر إلى الثقافة بكونها مشروع للمستقبل وليست إرث من الماضي، 
  .وهو ما يجعلنا نتحرك لألمام ويحفزنا على اتباع نهج جديد

 تكلمت عن المؤسسات التعليمية في الداخل واستكمل حديثي بالمؤسسات التعليمية في 
سكو التي تقوم على أساس بناء نظروا إلى المستوى الدولي ومنظمة اليونا. أيضاًالخارج 

 على عاتق هذه المنظمة في هالسالم في عقول البشر، والمهمة الخطيرة التي أصبحت ملقا
  .إيالء مزيد من االهتمام لمهمتها األساسية التي قامت من أجلها كبناء السالم في عقول البشر

  :هي قدمت مصر العديد من المبادرات على يد الرئيس السيسي و

الحتفال بعيد العلم العام الماضي أكد الرئيس على إصالح التعليم واالهتمام  في ا-
بالمعلم، وأن المعلم وسيط صالح لنقل المعرفة إلى الطلبة لحمايتهم من االفكار 

وهو الهدف من . ثقافة قبول اآلخر وبث قيم الثقافة والوسطية و،الهدامة والمتطرفة
 من ١٢٩ و ١٢٨ميع دول العالم في المادة العملية التعليمية كما اتفقت عليها ج

أنها تنمي الطفل، وترسخ احترام حقوق اإلنسان والحريات "اتفاقية حقوق الطفل 
األساسية، واحترام ذوي الطفل وهويته الثقافية، وتنمية روح التفاهم والتسامح، 



 

 43 

، وهي جملة صغيرة من إصالح "والمساوة بين الجنسين واحترام البيئة الطبيعية
  .إلى تجديد الفكر اإلسالميرة دعوة الرئيس لعملية التعليمية، وتال هذه المبادا

 وهو ما يؤكد على ، مبادرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتاله بنك المعرفة-
 ولألسف أن االستجابة لهذه ،التراتب في عمل الدولة في المبادارت الثقافية

  . المبادرات ال زالت محدودة للغاية

  :وصياتالت

 تحدث معالي وزير الخارجية على عضوية مصر لمجلس األمن ورئاستها للجنة -
اإلرهاب، وفوزها بأربع لجان في منظمة اليونسكو، وأن دار اإلفتاء المصرية تم 

  .اعتمادها من االتحاد األوروبي فأصبح لدينا نافذة للتأثير على كل مسلمي أوروبا

مجتمع المدني والتشريعات وجريمة إزدراء أنيسة حسونة عن ال.  وما ذكرته أ-
  .األديان، يجب إعادة النظر فيه كي يتوائم مع الدستور

 . مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات المؤثرة مشاركة جدية-
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  یاسيس في المجال الرھابتھديدات وتداعیات اإل
  واالستراتیجیة السیاسیة المقترحة لمواجھته

  )١(ذليتحي الشاف. دالسفیر 

  

  :فصل تمهيدي: أوال

– جماعة اإلخوان –ي األم رهابعبر أغلب العقود التي تعاقبت منذ نشأة التنظيم اإل
ية دموية وجوالت متعاقبة من التصارع مع إرهابوحتى أيامنا هذه، عانت بالدنا من أفعال 

بق حسني  الذي يدعي زورا وبهتانا االنتساب إلى اإلسالم، فيما دعا الرئيس األسرهاباإل
ية دون أن تلقي رهاب إلى اقتراح عقد قمة دولية تتعامل مع الظاهرة اإل١٩٨٨مبارك في 

دعوته ما تستحقه من اهتمام بسبب سوء تقدير من جانب أكثر القوى الدولية الفاعلة التي 
، كذلك لعبت مصر دورا مهما في رهابكانت تظن نفسها آنذاك بمنأي عن أن تطولها يد اإل

، واآلن أصبح تعاظم تلك رهابظومة القانونية الدولية لمحاربة ومحاصرة اإلبناء المن
 ال ينجو من االكتواء بناره والتحوط له أغلب دول العالم تهديداًالظاهرة واتساع خطرها 

كبيرها وصغيرها، وقدتزامن شروعي في كتابة هذه الدراسة مع عاصفة من التفجيرات 
 وأسقطت عشرات القتلي ٢٠١٥ أغسطس ١٠ تركيا يوم ية التي اجتاحترهابوالعمليات اإل

ية رهابوالجرحي في عدد من المدن في وقت متقارب، وذلك بعد أن عادت الظاهرة اإل
شارل " على مجلة ٢٠١٥ي في يناير رهابلتصبح موضع اهتمام العالم كله منذ الهجوم اإل

 ذاكرة األسرة ىبي، وأعاد إلنذار في العالم الغرباريسية الذي قرع من جديد جرس اإلال" إبدو
، ولتشهد ٢٠٠١ سبتمبر ١١ الواليات المتحدة يوم علىية رهابالدولية وقع الهجمات اإل

العاصمة الفرنسية بعدها تظاهرات تضامن دولي غير مسبوقة بمشاركة عدد كبير من 
ولين قد وإذا كان الكثيرون من القادة وكبار المسئ. رؤساء الدول وكبار المسئولين في العالم

، إال أن الفظائع التي رهابحرصوا في مناسبة حادثة يناير على تبرئة اإلسالم من الصلة باإل
                                                

فتحي الشاذلي عضو المجلس كمساهمة منه في       . وردت هذه الدراسة للمجلس من السيد السفير د       ) ١(
ئة البحوث للقوات المسلحة ضمن مشاركة سيادته       أعمال المؤتمر السنوي، موضحاً أنه أعدها لهي      
 .في الندوة اإلستراتيجية السنوية للقوات المسلحة
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في ارتكابها، " الدولة اإلسالمية في العراق والشام" ي المعروف باسمرهابأخذ التنظيم اإل
 عادت لتعزز في الوجدان العالمي إلصاق االتهام الظالم للدين الحنيف بأنه يشكل اإلطار

 كتحد خطير ومتواصل رهابوكتذكير للغرب باستمرار مثول اإل. (رهاباأليديولوجي لإل
داخل قطار كان في رحلة  )٢( في إطالق نار٢١/٨/٢٠١٥لألمن أصيب شخصان بجروح يوم 

وبعد أن سيطر اثنان من العسكريين األمريكيين غير المسلحين  بين أمستردام وباريس،
جاني، تبين أنه من أصل مغربي وأن له ملفا لدى أجهزة تصادف وجودهما بالقطارعلى ال

 خزن ٩ة آلية وآلة حادة و حيث وجدت معه بندقية كالشنيكوف وطبنج–األمن الفرنسية 
 فيما يثير أسئلة كثيرة عن مدى كفاءة مقدرات وأجهزة الرصد والمتابعة -محشوة 

 قبل رهابوالتي لدغها اإلوالفحص اإلليكتروني، حتى لدى الدول األوروبية األكثر تقدما 
  ) وقت قصير

 قد تبرر ف بطبيعته الجهادية العنيفة التيوفي سياق االتهام الغربي للدين الحني
 اآلخرين، يحاول أعداء اإلسالم التدليل على صحة ذلك االتهام إرهابألبنائه ممارسة 

سنلقي في "ان  من سورة آل عمر١٥١باإلشارة إلى آيات قرآنية شريفة مثلما ورد في اآلية 
 اهللا عليه وسلم ى، وأحاديث نبوية مثل قوله صل"هللاقلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا با

ُأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من األنبياء قبلي، نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي "
األرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل، وُأحلت لي الغنائم، 

رواه البخاري " ( النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة،وُأعطيت الشفاعةوكان
 معنى، وقد فات على من يتحدثون بمثل هذا االتهام االهتمام بال)ومسلم عن جابر بن عبد اهللا

  .المقصود وبالسياق الذي ُأنزلت فيه اآليات البينات أو صدرت فيه أقوال سيد الخلق

 دراسات رصينة ذات صلة نشرت في آخر ى المقدمة اإلشارة إلحضرني في هذهوت
 الذي يرفع رايات رهابالتسعينيات في إبانجولة دامية كانت بالدنا تخوضها، من أعمال اإل

في العدد  )٣(اإلسالم ويردد شعاراته وهو منها براء، أحدها نشره األستاذ طارق البشري
الوضع الديني في مصر بين "عنوان تحت  ١٩٩٩الرابع لمجلة وجهات نظر في مايو 

                                                
 .٢٢/٨/٢٠١٥ - نشرة مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن أهم األنباء) ٢(
وجهـات  " مجلـة    –" الوضع الديني في مصر بين المنطوق به والمسكوت عنه        "طارق البشري،   ) ٣(

 .١٦/١٨، ص ص ١٩٩٩عدد الرابع مايو ، ال"نظر
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كنقد للتقريرين األولين عن الحالة الدينية اللذين حررهما " المنطوق به والمسكوت عنه
حيث  الكاتب نبيل عبد الفتاح وأصدرهما مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام

  :كانت أهم استخالصات األستاذ البشري

 أخطر جوانب الموضوع ومن أكثرها إثارة  المسكوت عنه هو من إن الجانب
 الحياة السياسية علىللجدل واإلشفاق، وهو اآلثار التي ترتبها الحالة الدينية 

واالجتماعية للبالد، وهيمن جانب عالقات المواطنة بين المسلمين 
والمسيحيين من مواطني مصر، ومن جانب آخر العالقة الثقافية بين ذوي 

 .ي وبين ذوي النزوع الثقافي العلمانيالنزوع الثقافي اإلسالم

  يئ لها أن تضغط على الحكومة باإلساءة إلىإن اتجاهات العنف اإلسالمي ه
كما أضرت " اإلسالميين" فأضرت بموقف ،العالقات المسيحية في الصعيد

  .بالعالقات اإلسالمية المسيحية

 حركات خريطة )٤(وفي العدد نفسه من مجلة وجهات نظر، استعرض محمد صالح
ليس "إنه  مقرراً" كيف تصدعت لوحة الموزاييك؟"العنف اإلسالمية في مصر تحت عنوان 

الذي أنجزه عام " معالم على الطريق"سرا أن أفكار ومبادئ سيد قطب التي تبلورت في كتابه 
 تعد أحد المرتكزات األساسية لألسس التي قامت عليها كل الحركات اإلسالمية ١٩٥٧

  وقت الحق، ورغم إعدام قطب في منتصف الستينيات إال أن كتابه ظل مرجعاًالراديكالية في
 ى وباإلضافة إل"لإلسالميين الراديكاليين الذين يرفعون راية الجهاد ويكفرون السلطة والحاكم

كات اإلسالمية، خلص محمد صالح  وبعد استعراضه تاريخ وأهم شخوص أبرز الحر،ذلك
  : ما يليىإل

 دولة ىإلالبعض من أن مصر ستتحول م صحة ما توقعه أثبتت األحداث عد 
 . غرار ما حدث مع تفجر ثورة إيرانعلىأصولية تهز العالم 

  أنفسهم أمام خيارين كالهما " األفغان العرب"عقب انتهاء الحرب األفغانية وجد
أن يقسموا أنفسهم بين فصائل المجاهدين فيتصارعوا، أو أن يرحلوا : مر

                                                
 -"خريطة حركات العنف اإلسالمي في مـصر      .. كيف تصدعت لوحة الموزاييك   "محمد صالح،   ) ٤(

 .٢٠/٢٥ ص ص -  العدد الرابع-مجلة وجهات نظر



 

 47 

 واختاروا الحل الثاني ونزحوا ...بة التي ترعرعوا فيهاتاركين األرض الخص
 . بيشاورىإل

 لمغادرة السودان بعد "الجهاد" و)اإلسالمية" (الجماعة"غالبية أعضاء  اضطر 
ألنهم خشوا أن ) ١٩٩٥يونيو (محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا 

 تسليمهم تتعرض الخرطوم لضغوط دولية أو أن تفكر من تلقاء نفسها في
 .ي الدولي كارلوسرهاب غرار ما فعلته باإلعلى

 ن، أجبرت بن الدن القبض على عمر عبد الرحمن، والضغوط على السودا
العودة إلى أفغانستان ليرتميا في أحضان طالبان، في حين  علىوالظواهري 

وبدأ ... تكفل اتفاق دايتون بإخراج المجاهدين العرب من البوسنة والهرسك
 .خريطةتغيير ال

  رغم االحتجاجات المصرية فإن خريطة الحركات اإلسالمية في الخارج ظلت
بال تغيير، إلى أن جاءت حادثتا السفارتين األمريكيتين في نيروبي ودار 

تصدع إلى، لتؤديان ١٩٩٨السالم اللتين وقعتا في وقت متزامن في أغسطس 
  . إلى مصرقواعد األصوليين وتسابق الدول في القبض عليهم وتسليمهم

من ينهي الجمود على "وفي العدد الحادي عشر من نفس المجلة، وتحت عنوان 
بو المجد أ أحمد كمال ى ألق،"مية على مشارف ألفية جديدةصورة الحالة اإلسال: الموجود

، ودعا إلى )٥(مجمل الحركات اإلسالمية التي ظهرت في القرن العشرين: الضوء على
وبين أنظمة الحكم، واستعرض تصورا للتوجهات االساسية تصحيح العالقة فيما بينها 

  :إلىللحركات اإلسالمية كما تحددها روح اإلسالم، وخلص أبو المجد 

  إنه وقع ظلم هائل ال يغتفر لحضارة اإلسالم وثقافته ومسيرة أهله كلهم حين
اختزلت تلك المسيرة لكى تكون هي مسيرة تلك الحفنة من الغاضبين الذين 

لى األمة كلها بين الحين والحين يكفرون مؤمنها ويفسقون يخرجون ع
 .صالحها

                                                
صورة الحالة اإلسالمية على مشارف     ... من ينهي الجمود على الموجود    "أحمد كمال أبو المجد،     ) ٥(

 .٤/٩ ص ص ١١ت نظر، العدد امجلة وجه ،"ألفية جديدة
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  إن المسلمين ال يمكن أن يكونوا بمعزل عن التغيرات التي طرأت على حياة
الناس بعد أن سقطت الحواجز وانهارت السدود والتقي ماء الحضارات 

 .والثقافات على أمر قد قدر

  تجميد نصوصه ومبادئه وإنما إن صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان ال تعني
تعني توظيف األدوات التي اشتمل عليها لتحقيق االستجابة مع تغير األمكنة 

 .واألزمنة واألحوال

  إن فقه العبادات وفقه الحدود والجنايات ينبغي أن يعودا إلى حجمهما الطبيعي
داخل مجمل الفقه اإلسالمي، واالجتهاد الفقهي يحتاج إلى ممارسة نشطة 

 . ة اعتمادا على مبدأ التيسير في الفتوي ومبدأ مراعاة األولوياتوجريئ

  إن محمد عبده كان مجدد هذا القرن بما انتهي إليه وما عبر عنه في مؤلفاته
وفتاواه من ضرورة االجتهاد العقلي وهو اجتهاد مارسه بنفسه حين قام 

ناهج بتفسير ما تيسر له من القرآن الكريم وفي دعوته القوية إلصالح م
 .التعليم في األزهر الشريف

  :يرهاب أي حد بلغت خطورة التهديد اإلإلى: ثانيا

 ومتابعة رهابتعمل مؤسسات ومراكز ومعاهد دولية ذات مصداقية على رصد اإل
 رهابأحداثه حول العالم، وتوجد على شبكة المعلومات الدولية متابعات دقيقة ألحداث اإل

 من رهابدوري حالة اإل موقع يرصد بشكل -المثال  سبيل على - وأبرز شخوصه، وهناك
 وأبرز منظماته والطرق التي يستخدمها والتوجهات المستجدة التي يتبعها حيث تاريخه

وقد بدأ هذا .  ذات الصلةاإلقليميةومواطن الضعف التي يمكن أن يضرب فيها والقضايا 
 الباحث بنسخة مطبوعة ويحتفظ(فيرتشايلد .  بمعرفة مركز موير س٢٠٠٠الموقع في عام 

 برصد مشابه مثل مركز لندن أخرىوفي الوقت نفسه تقوم مراكز (، )٢٠٠٨من إصدار 
للدراسات االستراتيجية والسياسية ومركز سنغافورة لدراسات الدفاع والدراسات السياسية 

ومع ذلك فقد اخترت رؤي لمؤسسات رئيسية تعكس مدى الخطر الذي أصبح ). وغيرهما
 على المستوى العالمي، وسأكتفي هنا برؤية حلف شمال األطلنطي وبتقديرات رهابيمثله اإل
  .أمريكية
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 :بالنسبة لحلف شمال األطلنطي) ١
 هو أخطر التهديدات غير المتماثلة رهاباإل"أن  )٦(يعتبر حلف شمال األطلنطي اليوم

ظما تتبادله مع ، وتدبر األمانة العامة للحلف تحديثا منت"التي يمكن أن تطول دول الحلف
يين، رهابية واإلرهابلمنظمات اإلعن ا) ومن بينها مصر(الدول األعضاء والدول الصديقة 

وكان الحلف قد بدأ منذ الثمانينيات بالتحسب لمواجهة هذا التهديد، فاتفقت دول الحلف في 
 تشكيل فريق عمل على في سان فرانسيسكو ١٩٨٥إطار اللجنة السياسية في أكتوبر 

 وقد ،١٩٨٦ باإلجماع في نوفمبر دم تقريرا أقرته اللجنة السياسيةة هذا الموضوع قلمعالج
إلى أيام الثورة الفرنسية وبالتحديد حركة اليعاقبة " يإرهاب وإرهاب"عاد التقرير بأصل لفظتي

، وهم "الصيقاريين"بصرف النظر عن وجوده في أوقات أبعد بكثير منذ أيام (ونشاطاتها 
وقد لجأ )  بعد مولد السيد المسيح٦٦عاشوا في فلسطين في العام متعصبون دينيون 

الثوريون الروس والفوضويون األوروبيون واألمريكيون في نهاية القرن التاسع عشر إلى 
 في خدمة أهدافهم، وكذلك الوطنيون األيرلنديون والصرب واألرمن في رهابتوظيف اإل

  : له خصائص مختلفة بشكل جذري المعاصررهابولكن اإل. بدايات القرن العشرين

  في ميدان الطيران، إلى إيجاد أهداف جديدة خصوصاًفقد أدي التقدم التقني 
  .وأسلحة جديدة وامكانية القيام بعمليات مستجدة

 ية باالستحواذ على رهابإن التطور في وسائل اإلعالم قد سمح للمجموعات اإل
  .انتباه العالم أجمع

  سهل ارتكاب عمليات أكثر دموية تطول ) اتوالمتفجر(إن تطور األسلحة
 .عددا أكبر من األهداف

 الدولي، زاد من فعالية هذه الجماعات رهابإن التعاون بين جماعات اإل 
فضال عن أن بعض الدول متورط في دعم جماعات . وخطورة أعمالها

 .يةإرهاب

                                                
  -١٩٨٦ نـوفمبر    – السياسية للحلـف      تقرير اللجنة  –" مسألة اإلرهاب حلف شمال األطلنطي و   ) ٦(

 .ترجمة شعيب طالب، رئيس بعثة الجامعة العربية في بروكسل
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لسطينية  وجذوره، موضحا أن النظر إلى المسألة الفرهابقدم التقرير تعريفا لإل
 أينما كان ينطوي على تبسيط خطير للموضوع، وإن كان رهابباعتبارها السبب الرئيسي لإل

ية تؤسس أيديولوجيتها على كره مشترك للبلدان الغربية رهابإن المنظمات اإل"قد قرر
  ".وللديمقراطية

 أصبح خطرا داهما على الديمقراطيات الغربية، وذكر على رهابأكد التقرير إن اإل
 عملية ٥١٧٥ ارتكبت ١٩٨٣ و١٩٧٣ي السنوات العشر بين عامي يل المثال إنه فسب

من العمليات % ١وأن .  جريحا٧٧٩١ قتيال و٣٦٨٩ول العالم سقط فيها ية حإرهاب
من العمليات % ٣٥ إلى ٣٠ية وقعت على األراضي األمريكية غيرأن ما بين رهاباإل
 واستعرض .تحدة األمريكيةيات المية كانت موجهة ضد مصالح ومواطنين للوالرهاباإل

ية في الدول األعضاء، مشيرا إلى التنسيق رهابالتقرير أسماء ومعلومات عن المنظمات اإل
وبعضها البعض، ومشيرا إلى الجاذبية التي  والتعاون الذي تقوم به تلك المنظمات فيما بينها

من الشرق األوسط، ثم  خصوصاًية رهابتمثلها الساحة األوروبية بالنسبة للمنظمات اإل
 مثل منظومة اتصاالت حديثة ذات رهاباستعرض الترتيبات التي أقيمت لتسهيل مكافحة اإل

أولوية لتبادل المعلومات حول تنقالت اإلرهالبيين ونشاطاتهم، وتحديث التقارير المشتركة 
متيازات ي بانتظام والحد من التجاوزات الناجمة عن سوء استخدام االرهابحول التهديد اإل

الدبلوماسية، فضال عن تشكيل مجموعات أمنية مشتركة بين الدول األعضاء وبعضها 
 لعمليات إنقاذ الرهائن، عالوة على خصوصاً وإنشاء وحدات خاصة للتدخل السريع.البعض

  .الحرص والدقة لدي التفكير في القيام بهجمات انتقامية أو وقائية

  : تقديم توصيات أهمهاإلىطي وخلصت دراسة مجموعة خبراء حلف األطلن

 المعرضة بشكل خاصخرىتحسين إجراءات األمن في المطارات واألماكن األ  
األجهزة (، مع التركيز على الوسائل التقنية الحديثة لألنشطة اإلرهابية

، وإعداد وتدريب رجال األمن بشكل مستمر لتمكينهم بصفة خاصة )الكاشفة
 .ب والطرود المشبوهةمن االستدالل على األشخاص والحقائ

  إقامة جهاز دائم يجري التنسيق بواسطته بين واضعي استراتيجية مكافحة
 وبين منفذيها، لتوفيق تلك االستراتيجية وتعديلها أوال بأول بما رهاباإل

 .يتناسب مع الدروس المستفادة من العمليات الميدانية
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 ء بالتعاون الدولي ضد تحديث األدوات القانونية الدولية بما يؤدي إلى االرتقا
 .رهاباإل

 يون على تعبئتها، من خالل إساءة رهابمحاصرة الموارد التي يعمل اإل
استعمال االمتيازات الدبلوماسية، أو الحصول على موارد مالية أواالتجار في 
المخدرات أو اختطاف الرهائن أو مهاجمة المصارف، مع اتخاذ اجراءات 

 بما في ذلك تشديد العقوبات رهاباند اإلعقابية رادعة ضد الدول التي تس
يين، واتخاذ كل التدابير رهاباالقتصادية، ومالحقة الجماعات التي تساعد اإل

 .يين ومصادرتهارهابللبحث عن ورصد الموارد المالية لإل

  إيجاد حلول علىتكثيف الجهود الدبلوماسية التي من شأنها أن تساعد 
 التي يؤدي استمرارها من غير حل إلى للمشكالت المزمنة في الشرق األوسط
 .رهابإشاعة اليأس وإيجاد ذرائع لتبرير اإل

 يين بالشكل الذي يحافظ على رهابتحسين أساليب جمع المعلومات عن اإل
 .السرية ويضمن تأمين مصادر المعلومات

 يين أنفسهم، لتحقيق معرفة أكثر شموال ودقة رهابإبداء االهتمام بدراسة اإل
وعقلياتهم وأهدافهم المرتقبة، مع تشجيع وتمويل الدراسات بطرق عملهم 

 . التي تعمق هذه المعرفة

  ليست لها مصلحة في قيام السالم في – في الشرق األوسط –إن هناك دوال 
بما في ذلك تشجيع العمليات (المنطقة، وتستخدم بالتالي كل ما في جعبتها 

 .لتعويق التوصل للتسويات المطلوبة) يةرهاباإل

 هذا وة الدول صاحبة الخبرة األكبر فيتحسين وسائل تحرير الرهائن، ودع 
 التي تطلب ذلك أو تشكيل خرى تقديم التدريبات المناسبة للدول األإلىالصدد 

 مثال –قوة متعددة الجنسيات يمكنها التدخل بناء على طلب أي دولة تتعرض 
 . الختطاف إحدى طائراتها–

ى التحديات التي يتعين مواجهتها في صدد محاربة ويشير التقرير في نهايته إل
 مثل ضرورة صيانة الحريات المدنية في نفس الوقت الذي يجري فيه تجميع رهاباإل
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المعلومات الضرورية، كما يلزم الحصول على دعم الرأي العام الذي يجب أن يكون دائما 
ية والحرص رهابشاطات اإلعلى دراية باألمور ذات الصلة، مع إبراز الطابع غير الشرعي للن

على أال تكون الوسائل المستخدمة في المكافحة قاسية إلى درجة تثير الرأي العام وال عنيفة 
وإنما يجب الحرص على تحقيق التوازن الذي يؤدي بمكافحة . بحيث تهدر قيم الديمقراطية

  . إلى عدم المساس بالحريات والحقوق األساسية لإلنسانرهاباإل

  :يات المتحدةفي الوال) ٢

  أعدهتقريراً )7( نشر المجلس األمريكي للعالقات الخارجية٢٠٠٦ مارس ١١في 
harles D. Ferguson  الذري الكارثيرهابمنع اإل"بعنوان " Preventing 

Catastrophic Nuclear Terrorism وأوضح الباحث ما يمكن أن يحدثه انفجار ذري ،
ئات األلوف من الضحايا والدمار الواسع الذي من آثار مدمرة واسعة من حيث إسقاطه م

سيسببه والتلوث اإلشاعي الخطير الذي سيخلفه بآثار اقتصادية هائلة على المستوى 
يون من خاللها على قنبلة رهابثم شرح الطرق التي يمكن أن يحصل اإل. الوطني بل والدولي

 رية في قنبلة ذ٢٧٠٠٠و مشيرا إلى وجود نح. إما بسرقتها، أو شرائها، أو بنائها: ذرية
 باكستان – إسرائيل – الهند – فرنسا – الصين –بريطانيا : ترسانات أسلحة ثماني دول هي

وهو ما يعني وجود عدد معتبر من القنابل التي .  وروسيا والواليات المتحدة األمريكية–
دة ما تتخذها ومع إقراره بقوة ترتيبات التأمين والحماية التي عا. يمكن استهدافها بالسرقة

لتأمين مخزونها الذري، إال أنه نقل عن المجلس القومي األمريكي " الدول الذرية"
 من أن السلطات الروسية قامت مرتين في عام ٢٠٠٤لالستخبارات ما أذاعه في ديسمبر 

يين الستطالع مواقع لتخزين األسلحة الذرية، كما ذكر إرهاب بإحباط محاوالت ٢٠٠٢
يين الروس أبدوا اهتماما يدعو إلى الريبة بالتعرف رهابستخبارات أن اإلالمجلس القومي لال

 واستطرد بأنه حتى بعد سرقة قنبلة ذرية، فالبد من . ومتابعة نقل األسلحة الذرية،على
إيجاد وسيلة لتفجيرها، فالمعروف ان وسائل الشفرة المستخدمة لتأمين انطالق األسلحة 

قنبلة "وخلص في هذه النقطة إلى أن . ين من ذلكيرهابالذرية قد تكفي لحرمان اإل
ستبقي على األرجح كذلك ولو لبعض الوقت ولكن سيكون تجهيزها للعمل أمرا بالغ "مسروقة
  .الصعوبة

                                                
(7) Charles D. Ferguson, “Preventing catastrophic nuclear terrorism”, CSF N0 

11, March 2006, Council on Foreign Relation. 
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 وعن شراء قنبلة ذرية، بما يتطلبه بالضرورة من وجود فساد في الدوائر المعنية
، رهاببمتعاطفين مع قضايا اإل في حالة وقوع انقالب يأتي إلى السلطة خصوصاًبالبيع، 

حديثة " القيادة الباكستانية لألسلحة الذرية"حيث إن : تنفرد باكستان بوجود مثل هذا االحتمال
لهما وجود قوي بهذا " القاعدة والطالبان: "يتينرهابعهد نسبيا، كما أن قوات الجماعتين اإل

الستخبارات الباكستانية البلد، عالوة على ما هو معروف من وجود ضباط في أحد أجهزةا
على صلة قوية بالطالبان، وأن رؤساء باكستان ورؤساء حكومتها كانوا عرضة لمحاوالت 
اغتيال عديدة بعضها كانت ناجحة، فضال عن الثابت تاريخيا من أن ممارسات السوق 

ي عندما أدار العالم الباكستان(السوداء في المواد والتكنولوجيا الذرية نشأت في باكستان 
الشهير عبد القادر خان شبكة واسعة من العمالء والشركات الصورية امتدت عبر أوروبا 

  ).وآسيا وأفريقيا لتهريب المواد الذرية الالزمة للمشروع النووي الباكستاني
قنبلة ذرية بعد الحصول على كمية " ببناء"يين إرهابثم استعرض الباحث إمكانية قيام 

إنشاء : هذا الغرض وهو ما يستحيل إال من خالل أحد طريقينمناسبة من مادة ذرية تصلح ل
بوصول مستوي (معمل لتخصيب الوقود الذري إلى مستويات تجعله مناسبا لهذا الغرض 

 ولو أن المادة الذرية المستخدمة لصنع المتفجرات - األقلعلى-% ٢٠ نحو إلىالتخصيب 
خالل معمل الستخالص أو من %) ٩٠الذرية تكون مخصبة عادة إلى مستويات فوق 

ومع ذلك لم . وهو أمر ال تقدر عليه سوى الدول) بمعالجة الوقود المستنفد(البلوتونيوم 
ية على كمية من المواد الذرية تكفي إلحداث إرهابيستطع استبعاد إمكان حصول تشكيالت 

وضع  في ٢٠٠٢إال أنه أضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخذت منذ . انفجار بدائي
واختص الباحث . يةرهابخطة عمل مفصلة لحماية المنشئات والمواد الذرية من األعمال اإل

باكستان بدراسة أكثر تفصيال موضحا الدعم األمريكي األمني الخاص لها لحماية منشئاتها 
 الخصوص إلى علىومستودعاتهالحفظ المواد الذرية، ثم انتقل إلى الحالة الروسية و

من األسلحة الذرية (المدعوم أمريكيا لتحويل اليورانيوم عالي التخصيب البرنامج الروسي 
 وقود للمفاعالت الذرية ذي درجة تخصيب إلى) التي اتفق الجانبان على التخلص منها

  .تجعله ال يصلح إلنتاج متفجرات ذرية

باعداد تقرير في  )8(، قامت لجنة شكلها الكونجرس األمريكيىومن ناحية أخر
  : يينرهاب عن منع وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدى اإل٢٠٠٨ديسمبر 

                                                
(8) Bob Graham, “World at Risk, the report of the Commission on the 

prevention of weapons of mass destruction proliferation and terrorism. 
Vintage Books, NY, 2008. 
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ية إلى رهابومع أن مهمة اللجنة كانت تمتد إلى بحث إمكانية توصل الجماعات اإل
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والذرية، إال أنها : استخدام أي من أسلحة الدمار الشامل

فقط من هذه األسلحة يمكن أن يستخدما في بعد بحث دقيق انتهت إلى التركيز على نوعين 
وتوصلت اللجنة إلى وضع توصيات . ية هما األسلحة البيولوجية والذريةإرهابعمليات 

  :لمواجهة هذا االحتمال، أهمها

  :بالنسبة لألسلحة البيولوجية

A. على المستوي المحلي: 
إجراء مراجعة شاملة للبرامج الوطنية ذات الصلة لتأمين عمليات إنتاج  )١

  .األمصال
 .وضع استراتيجية وطنية للتشخيص البيولوجي )٢
 .ـراف الدولة على المعامــل البيولوجيــةتقوية إش )٣
 .تطوير مفاهيم ومنظومة لألمن في مجتمع علوم الحياة )٤
ية باألسلحة إرهابتقوية قدرات االستجابة السريعة لمواجهة هجمات  )٥

 .دثهاالبيولوجية بقصد تقليل حجم الخسائر التي يمكن أن تح

B. على المستوى الدولي: 

عقد مؤتمر دولي للدول المعروفة بامتالك صناعة وتكنولوجيا بيولوجية  )١
 .يتركز على تطوير وتعزيز األمنواألمان البيولوجي

 .إجراء دراسات دولية لتقييم حجم المخاطر ذات الصلة )٢

 .تقوية الشبكات الدولية لرصد األمراض على المستوى العالمي )٣

حقيق عالمية االنضمام إلى معاهدة تحريم األسلحة وضع خطة عمل لت )٤
 .البيولوجية

 عن ٢٠١٥ أغسطس ٢٢وقبل أن أترك هذه النقطة، أريد أن أشير إلى ما نقل يوم 
من أن االختبارات األولية أظهرت ثمة آثار لغاز الخردل على  )٩(مسئول عسكري أمريكي

                                                
 .٢٢/٨/٢٠١٥ –لخارجية النشرة الصحفية اليومية للمتحدث الصحفي باسم وزارة ا) ٩(
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ى القوات الكردية في العراق، قذائف الهاون التي استخدمها مسلحو داعش في الهجوم عل
ولو أن الجنرال كيفين كيليا رئيس أركان عمليات القوات األمريكية في سوريا والعراق كان (

وكانت تقارير قد أفادت أن مسلحي ). قد أضاف أن االختبارات المبدئية ليست قطعية الداللة
 في ٢٠١٥س  أغسط١١داعش استخدموا غاز الخردل في هجوم شنوه على األكراد يوم 

  ).٢٠١٥ في يوليو كما كانت تقارير مماثلة قد ترددت (،"مخمور "منطقة

  :وبالنسبة لألسلحة الذرية

وضع نظام محكم للعقوبات التي تفرض على خروقات معاهدة حظر انتشار  )١
 .األسلحة الذرية

ضمان توفير الوقود الذري بسعر تفضيلي للدول التي توافق على عدم تطوير  )٢
التخصيب وإعادة معالجة . (ساسة من دائرة الوقود الذريالمكونات الح

 .)الوقود المستنفد

تعزيز الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالموارد والقدرات لمتابعة أداء منظومة  )٣
 .الضمانات

مبادرة "تعزيز اإلطارات القائمة للحيلولة ضد انتشار األسلحة الذرية مثل  )٤
 رهابلعالمية لمحاربة اإلالمبادرة ا"ذا وك" األمن ضد انتشار األسلحة الذرية

 ".الذري

تقوية اإلجماع الدولي على الحيلولة دون حصول أي دولة جديدة بما في ذلك  )٥
كوريا الشمالية وإيران، على قدرات تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة 

 .(!!)الوقود المستنفد 

 . الذريةلتجاربالحظر المفروض على إجراء االتعاون مع سائر الدول لتمديد  )٦

ج الكهرباء من الطاقة عدم تشجيع استخدام الحوافز المالية في الترويج النتا )٧
 .) القطاع المدنيفي(الذرية 

إجراء مراجعة شاملة لبرنامج التعاون األمني الذري مع روسيا، بقصد  )٨
 .إلى عالقة تعاون شامل" مانح ومتلقي"تحويله من مجرد عالقة 
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ق واهتمام خاص من اللجنة باعتبارها الحلقة اختٌصت باكستان بفحص دقي )٩
األضعف فيما يتعلق باألمن الذري، مؤكدة على ضرورة تعزيز التعاون مع 

يين، سواء كان رهابالدولة اآلسيوية لمنع استخدام أراضيها كمالذ آمن لإل
 أو عسكرية، مع تعزيز أمن ذلك من خالل إجراءات دبلوماسية أو اقتصادية

 الذرية، والعمل على محاربة وهزيمة ايديولوجيا التطرفت والمواد آالمنش
 .واحتواء سباق التسلح الذري في آسيا

  :يةرهابالعوامل المؤدية إلى ظهور وتنامي الظاهرة اإل: ثالثا

 ظاهرة مركبة ودواعيه بالتالي شديدة التعقيد ويمكن أستشفافها من دراسة رهاباإل
وهذه الدواعي قد . لمحلي واإلقليمي والدولياألوضاع ذات الصلة على كل من المستوى ا

ية، وإنما رهاب وال تؤدى بالضرورة ومباشرة إلى إطالق الظاهرة اإلأخرىتوجد في بيئات 
ية، رهاب وممارسة العمليات اإلرهاب لظهور اإل– باإلحباط واليأس –هي تتكفل بتهيئة البيئة 

 في عهد الرئيس خصوصاً، ووتلزم اإلشارة هنا إلى التاريخ السياسي المعاصر لمصر
السادات، الذي ورث أوضاعا سياسية صعبة، فسيناء ترزح تحت االحتالل اإلسرائيلي، 

 صوت علىال صوت يعلو "وشعار الدولة المصرية كما صاغه سلفه عبد الناصر كان هو 
، ورفاقه في القيادة السياسية يغلب عليهم صوت اليسار وفكره، ومنهم من "المعركة

 بعدما أصبحت خصوصاًوال يقتنع بقيادته وال يسلم له، وإنما يتآمرون عليه يستصغره 
 في عز –المواجهة بين مصر وإسرائيل صورة مصغرة للمواجهة على المسرح الدولي 

بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي، وفي خضم هذه األوضاع رأي –الحرب الباردة 
الجماعة " اليساريين وضربهم إن أمكن، فنشأت السادات أن يستنصر باإلسالميين لتحجيم

الجماعة "بإيعاز النظام وتدبيره كجماعة للنشاط الجامعي، وسرعان ما تحولت إلى " الدينية
، لتصبح قوة ضغط جامعية ذات نفوذ قادرة على حل المشكالت التي تنشأ في "اإلسالمية

ورها ونشاطها يتجاوز أسوار ثم أخذ حض.  بين الطالب واألساتذةخصوصاًالمجتمع الجامعي 
وعند . الجامعة، ومواقفها من التطورات السياسية تتبلور على خالف ما كان النظام يرجوه

 عقب زيارته للقدس كان هذا التيار في صدام مباشر مع خصوصاًنهاية عصر السادات و
، "العالقة بينه وبين النظام:"أوال: النظام الحاكم بشأن ثالث طوائف من العالقات

 "الطالبية اإلسالمية وبين الجماعات الطالبية المسيحية العالقة بين الجماعات:"وثانيا
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 في أسيوط والمنيا،ليتجلي هذا التدهور في أعمال عنف وصلت إلى ذروتها في خصوصاً
الذي أصبح مع مرور " الفتنة الطائفية"أحداث الزاوية الحمرا، وليبدأ استخدام النظام لتعبير 

وهي (كما لو كان يكرس التقسيم الطائفي للمصريين بين مسلمين ومسيحيين الوقت يبدو 
خطيئة ال يدانيها إال ما ارتكبه حكم اإلخوان من إطالق وتضخيم أثر التمايز المذهبي بين 

 ويذكر الباحث هنا كيف كان يفاخر األوروبيين بالمقولة البديعة –المسلمين من المصريين 
 نفسه للمجتمع األورومتوسطي عندما دعاه للمشاركة في ندوة للراحل ميالد حنا وهو يقدم

 ")أنا مصري الجنسية، مسيحي الديانة، مسلم الثقافة: " تتعلق بحوار الديانات في استكهلم
  ."العالقة بين السلطة السياسية وبين الجماعة المسيحية" :وثالثا

الحاكم هناك الستخدام  وقد أحاط الباحث أثناء عمله في تركيا، بمحاوالت من النظام 
الوازع الديني في الحياة السياسية لمعالجة تحديات شبيهة في صراعه مع األكراد 

لتمييزه " حزب اهللا "ـ الكردية ما سمي بومن ثم إيعازه بأن يوجد في المناطقواليساريين، 
 بقصد االسم الذي أطلقه النظام على أعدائه من األكراد اليساريين،" حزب الشيطان"عن 

يتحول بعد سنوات " حزب اهللا"توظيفه لضرب هؤالء وتصفيتهم، فإذا بهذا التنظيم نفسه 
 خصوصاًل مؤسساتها يذيقها األمرين بك  الدولة التركيةعلىي خارج إرهابقليلة إلى تنظيم 
يلتقي العقل والوجدان معا، ويفتح التدخل فيه صندوقا " الدين" عند ....الجيش والشرطة
وبالتالي يميل الباحث إلى تحميل الدولة المصرية من وجوه .  الحيات السامةتملؤه في العادة

، ومع ذلك،  الذي يرفع شعارات إسالميةرهابعديدة مسئولية رئيسية في نشأة وتضخم اإل
وبعيدا عن أخطاء نظام الحكم وسوء إدارته وفساد مخاطراته، أريد أن أعزو الظاهرة إجماال 

  :إلى دواعي عديدة

/ لتي كانت هي نفسها أحد الشعارات التي رفعها ثوار ينايرا :دالة االجتماعيةأزمة الع )١
 سبيل المثال في الجولة التي خاضتها مصر في صراعها مع علىو: ٢٠١١فبراير 

ية تقع في رهاب في تسعينيات القرن العشرين تحديدا، كانت أكثر العمليات اإلرهاباإل
تاريخيا من التهميش بسبب طغيان اإلقليم ويعاني الصعيد (الصعيد حيث يتركز الفقر

المركزي المصري وفي قلبه القاهرة الكبري على اهتمامات الدولة واستئثاره بالقسم 
 وكانت تلك البيئة من ثم )لمخصصة لتمويل الخدمات والتنميةاألكبر من الموارد ا

 صاًولك أن تتخيل شخ. يين، وظهيرا شعبيا يتخفون فيهرهابتشكل وعاء حاضنا لإل
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 المطلوب منك هو أن تترك  جنيه، وكل١٠٠قول له، اتفضل هذه  يأتيه من يمعدماً
وبالتالي كان الفقر والفقراء أحد الروافد المناسبة . هذا الطرد في المكان الفالني

 مع اقتران هذابتواصل شعور أهالي خصوصاً. يةرهابلتسهيل وقوع األنشطة اإل
لنصيب المناسب من اهتمام السلطة الرسمية الصعيد بالتهميش وعدم حصولهم على ا

 أن أترك هذه النقطة يلزم أن أشير وقبل ).القهر الفردي(... بترقية أوضاع حياتهم
 مجموعة من الخبراء المصريين ٢٠١٣إلى ما أظهره تقرير رسمي أعده عام 

لى وعهد إلى الباحث بترجمته من االنجليزية إ( )10(والدوليين لوزارة التعاون الدولي
يظهر بجالء، إنه استثناء من . عن االفتقار إلى العدالة االجتماعية في مصر) العربية

حيث تتجه مؤشرات الفقر في كل الدول إلى (الحاصل على المستوى العالمي 
 . في الصعيدخصوصاً، فإن مؤشرات الفقر في مصر ترتفع و)االنخفاض

 ،١٩٦٧ية بعد هزيمة إرهاب ، وفي حالة مصر بالذات شهدنا فورةالهزيمة العسكرية )٢
ية الناشطة في مصر رهاب هذه الفترة تعود نشأة معظم التنظيمات اإلإلىو(

 عن رؤيته  بالمهانة الوطنية وأراد أن يعبركثير من الشباب شعر !!!)والمنطقة
للتنصل من مسئولية هذه الهزيمة النكراء وتحميل مسئوليتها إلدارة الدولة وأدائها، 

 ،)القهر الوطني(... يةإرهابلقيام بعمليات فسهل اجتذابه ل
ية رهاببداية تضخم الظاهرة اإلويسجل التاريخ أن تلك الهزيمة النكراء كانت 

 البالد، وليست مصر بدعا في هذا عن سائر البلدان، فمتابعة التاريخ األلماني في
 الحرب  فيخصوصاًعلى سبيل المثال تعيد إلى الهزيمة المريرة التي لحقت بألمانيا 

وتتكرر الظاهرة ". النازي"العالمية األولي، نشأة تيار القومية المتطرفة كما تمثل في 
نفسها مع األشكال الحديثة من التشكيالت والتيارات القومية في ألمانيا وغيرها من 

وتعادي األجانب وتحاكي الممارسات  دول االتحاد األوروبي التي تنزع إلى العنف
عالوة على الخوف من تداعيات المعضلة الديمجرافية على (الشوفونية للنازي،

تركيبة سوق العمل، حيث يغلب التناقص الديمجرافي على أكثر الدول األوروبية 
 ). إيطاليا وألمانياخصوصاًو

                                                
(10) Ministry of International Cooperation of Egypt, PEMA, “Egyptian 

Development Series, report 1, “Socio economic inequality, recent trends and 
future, recommendations, 2013. 
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 فيما طالت تسميته اإلحساس بالعجز عن التمشي مع األهداف الوطنية المعلنة )٣
النسبة للفلسطينيين الذين شعر كثير من  بخصوصاًاإلسرائيلي، و/ بالصراع العربي 

شبابهم باإلحباط لمسلسل التنازل المستمر أمام الغطرسة اإلسرائيلية، والعجز عن 
تحقيق التكافؤ مع إسرائيل أو حتى إقناع المجتمع الدولي بالضغط عليها لإلقرار 
بالحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني واالقتضام اإلسرائيلي المتواصل 

 نسب على أ-قطاع غزة مثال–ية ألراضيهم، وحيث سجلت بعض المناطق الفلسطين
 وقد عاين -.  نسب في البطالة على مستوى العالمعلىالكثافة السكانية وأفي 

الحالة المعيشية المزرية ألغلبية الفلسطينيين في غزة، ) ٢٠٠٥(الباحث بنفسه 
 الموت، في وقت كانت كل  معتستوي... الحياة عند كثيرين منهمالذين أصبحت 

فأخذ " قضية العرب المركزية"األنظمة العربية تكرر ان القضية الفلسطينية هي 
 –بالعمليات االستشهادية كثورة على القهر القومي الفلسطينيون يقدمون على القيام

 منهم على سبيل –وفي هذا السياق يلزم التنويه بأن علماء دينوفقهاء سنة وشيعة 
 قد أجازوا هذا النوع من العمليات -زهر السابق الشيخ سيد طنطاوى األالمثال شيخ 
هو ما تحكيه الكتب  ،)11(حيث يذكر التاريخ أن أول مثل لهذه العمليات(أثناء الجهاد 

السماوية عن شمشون اليهودي عندما استخدم قوته الجبارة إلسقاط أعمدة المعبد 
 شمشون ذاته، كما كان طيارو ليسقط على رؤوس الفلسطينيين فيقتلهم ومعهم

الكاميكازي اليابانيون يفعلون الشيء نفسه أثناء الحرب العالمية الثانية باالنقضاض 
بطائراتهم على القطع البحرية للحلفاء موقنين سلفا أنهم سيفقدون حياتهم، ولكن 
شيوع العمليات االستشهادية في الشرق األوسط جاء على يد الشيعة في لبنان في 

انينيات ضد االحتالل اإلسرائيلي لجنوب لبنان، كمزيج فريد من التطرف الثم
 جانب التأثر بفتاوي علماء الدين، حيث إلىالوطنيوالقومي واإليمان واليأس معا 

ا فتاة شيعية في ريعان الشباب وصف الباحث مرة حادثة تفجير استشهادي قامت به
 كانت توقن تمام اليقين بأن  قافلة عسكرية إسرائيلية وعقب بأن تلك الفتاةفي

المسافة بينها وبين الجنة كانت هي السنتيمترات القليلة التي تقطعها حركة إصبعها 
حتى تضغط على زر التفجير، وعندما تفاقمت هذه الظاهرة وأصبح فلسطينيون 

                                                
(11) Wikipidia. 
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وروادها من المدنيين بمن فيهم مــــن  يستخدمونها ضد المقاهي اإلسرائيلية
 وقوعها، فإنه كان على وكان يطلب إلى الباحث أن يعلق ، واألطفالالعجائز والنساء

 ."العمليات االنتحارية"يحرص على وصفها ب
 بعد خصوصاً، كرد فعل لالحساس بأن اإلسالم في معركة مصيرية مع خصومه )٤

عقب هزيمة المشروع القومي بهزيمة مصر النكراء في " حركة البعث الديني"انطالق 
واتخاذ التدين مسوحا شكلية " العصر السعودي"ة العربية في  ودخول المنطق١٩٦٧

في ظاهرة أوسع مدي يطلق عليها الباحث خلجنة (جديدة لم تكن معهودة في مصر 
بعد تراجع (واستسالم فقهاء مصر لهيمنة الفكر الوهابي السلفي ) المجتمع المصري

وتحولهم ) الوهابيدور ومكانة المؤسسة األزهرية، وانطالق موجة التدين الطقوسي 
من القيادة الفقهية إلى االتباع الفقهي عندما أخذ كثيرون منهم يستغنون عن 

في جدة، متنكرين لزمن كانت " مجمع الفقه اإلسال مي"االجتهاد ويكتفون بالنقل عن 
: كمثال( مر القرونعلىمصر فيه منبع االجتهاد ووسطيتها السمحة مضرب األمثال 

 وقد !!!!)افعي مصر وتناقش مع علمائها، أصدر مذهبه الثانيعندما زار اإلمام الش
جاء هذا بعد ازدياد الموارد المالية للدول الخليجية في أعقاب حرب أكتوبر، 

الخواء : دول البراح األرضي وفي الوقت نفسه( المملكة العربية السعودية خصوصاًو
وفي مقدمتها (والفقرواجتذابها الماليين من دول االكتظاظ السكاني ) الديمجرافي

لدعم تنفيذ خطط التنمية الطموح التي استخدمت الفوائض البترولية الطالقها، ) مصر
في الوقت الذي فرضت فيها المجتمعات " شيوع إدراك اآلخر اإلسالمي"وبالتالي 

والتي بلغت في ( السعودية على العمالة الوافدة، ومنها المصرية خصوصاًالخليجية و
 مليوني شخص بين عمالة نظامية وغير نظامية، ترتبط بهم مصائر وقت ما أكثر من

أنماطا معينة من التدين تعطي أولوية أكبر مما كان معتادا ) ماليين آخرين في الوطن
اإلسالمي لتنتشر اللحي والجالبيب، ويصبح الحجاب بل والنقاب " للمظهر"في مصر 

لة المواجهة التي نشأت على موضعا لالهتمام العام، وقد فاقم من هذا الدافع حا
المسرح األوروبي بالذات أوائل التسعينيات بعدما أطلق انهيار االتحاد السوفيتيالصدام 

يوجوسالفيا وفي  رة الدولة، وظهرت دول إسالمية فيبين فكرة القومية وبين فك
 غير أخرىاالتحاد السوفيتي السابق وجدت نفسها تتصارع بالسالح مع أطراف 

 كتاب وأصحاب رأي نافذ مثل صمويل ىفانبر )وع من القهر األممين( إسالمية
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 المسرح علىهنتنجتون وفرانسيس فوكوياما بكتابات تطرح صيغة جديدة للصراع 
الدولي في ظل ما بدا من انتصار مؤزر للحضارة الغربية، وتروج ألفكار من قبيل 

ليصبح مثل هذا ، "حتمية الصدام بين الديانات والحضارات"و" نهاية التاريخ"
الموضوع محل اهتمام لكافة المحافل الدولية ذات الصلة ومن بينها المشاركة 
األورومتوسطية، التي يذكر الباحث كيف خاض في مضمارها جوالت وجوالت لتنزيه 

، وتقديم رؤية موضوعية لآلخر كما رهاباإلسالم عن أن يكون وعاءا فكريا لإل
 .مةيتبناها اإلسالم ونبيه، نبي الرح

بما :  االنتماءإلىألي بدائل جاهزة لموجهة الحاجة االنسانية الطبيعية  الفشل الذريع )٥
في ذلك اإلطارات المتكلفة من جيل التنظيمات الفوقية التي بدأها نظام يوليو بهيئة 

 الخيبة العامة خصوصاًالتحرير ثم االتحاد القومي ثم االتحاد االشتراكي العربي، 
لمصرية منذ أن بدأت مصر على يد الرئيس الراحل أنور السادات لألحزاب السياسية ا

وال زال الباحث عند رأيه الذي عبر  ،)١٢(في السماح بالتعددية السياسية والحزبية
عنه مرارا وتكرارا، بأنه حتى األن وبعد جوالت ومعارك انتخابية وصدور قوانين 

 تكونحلقات ذكر تدور حول ال تعدو أن: ذات صلة ال تزال أحزابنا على ما هي عليه
تعجز األغلبية الساحقة من الشباب عن تكلفة  شخوص بعينهم، وفي نفس الوقت

 ذات ألق خاص مثل األندية االجتماعية نضمام إلى منافذ ومنصات اجتماعيةاال
واالغتراب كواقع شبابي تعاني منه األغلبية  مما زاد من حالة اليأسوالرياضية، 

 تمثل بشكل فاضح في ظاهرة النزوح إلى –إال من رحم ربي  –الساحقة من الشباب 
أوروبا بحثا عن فرصة عمل وظروف حياة أفضل بعيدا عن الوطن، ليتحول االغتراب 

ولتكون النهاية في ( غربة حقيقية بكل تداعياتها إلى... عن الوطن وغياب الغاية
و غرقا في مياه كثير من األحيان قتال بانفجار األلغام على الحدود مع ليبيا أ

يتمثل في االحتجاج المتطرفعلى ....  أخطر وأشد وطأةأو حل آخر )المتوسط
 .رهابباالنخراط في صفوف اإل.... االغتراب القسري في الوطن ذاته

                                                
يب مواجهتها، دراسة حالـة     ظاهرة اإلرهاب وأسال  أسباب  " ستاذة الدكتورة زينب رضوان،     األ) ١٢(

 .، دراسة غير منشورة"النصف الثاني من القرن العشرينمصر في 
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أن أترك هذا القسم، أريد أن أوجز رؤية مركز لندن للدراسات االستراتيجية قبل  )٦
 كما وردت في تقرير طويل ،األوسط الدولي في الشرق رهابوالدولية لدواعي اإل

 إلى ال زال ١٩٩٩يناير يره المناوب أنتوني كوردسمان في ومفصل أعده مد
ية في رهاب ذي صلة نشره ذلك المركز، ويعالج الظاهرة اإليعد أكبر عمل )13(اليوم

تجلياتها التقليدية وحتى احتماالت استخدام األسلحة غير التقليدية لتنفيذ عمليات 
 :يةإرهاب

  الواليات المتحدة مستهدفة أكثر من غيرها بسبب أنها األقوي، ولعالقاتها
 المصالح واألهداف األمريكية يسفر علىالخاصة مع إسرائيل وألن الهجوم 

 .عن أوسع تغطية إعالمية ممكنة

  فشل الحكومات المدنية في الشرق األوسط والترهيب والقمع الذي تمارسه
األوضاع االقتصادية وسوء األوضاع الحكومات ضد مواطنيها وخلل 

 إيجاد البيئة المناسبة إلىاالجتماعية وإحباط الشباب وتهميشهم، يؤدي كله 
لنشأة التطرف الديني، الدوافع المباشرة قد تكون لمحاولة إخراج القوات 
األجنبية التي تدعم األوضاع األجنبية في دول المنطقة أو ضرب االقتصاد 

والحصول على االعتراف العام في المنطقة، ورغم بقصد إضعاف الحكومات 
ية مدني إال أن أكثرها يصف نفسه باإلسالمية رهابأن بعض الجماعات اإل

 .وبعضها يرفض تماما العلمانية وأي ارتباط بمنظومة القيم الغربية

  قد تجد الدول األوروبية نفسها موضعا لهجمات تقوم بها الجماعات المعارضة
. وسط ضد سفارات بلدانها، أو يستهدف كل منها اآلخرفي دول الشرق األ

ويضيف التقرير اتهام إيران بترتيب هجمات على مجاهدي خلق والمعارضة (
الكردية في فرنسا وألمانيا وسويسرا وتركيا، ويشير إلى هجمات إسرائيلية 

 مثل النرويج، كما يذكر أن فرنسا كانت أخرىضد فلسطينيين في دول 
 ).بهات جزائرية متعارضةجمسرحا لهجمات 

                                                
(13) Antony H. Cordsman, co- director, CSIS Middle East Program, 

“Transnational threats from the Middle East: Crying Wolf or Crying 
Havoc”, pp. 41/136. 
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  إن السياح ورجال األعمال الغربيين يمكن أن يكونوا أهدافا لهجمات
ية التي تستهدف وضع ضغوط اقتصادية على النظم المحلية رهابالجماعات اإل

الجماعة اإلسالمية "مثلما حدث عندما قامت (أو إلثبات وضعها وقوتها 
، مشيرا إلى هجمات ١٩٩٧في الجزائر بقتل سبعة أجانب عام " المسلحة

 ).وتفجيرات في البحرين وباكستان استهدفت أجانب

  يين رهاب كراهية اإلإلىعزا الهجمات على األهداف والمصالح الغربية
لمنظومة القيم الغربية التي تفسد البلدان اإلسالمية وتساند ) اإلسالميين(

امة بن الدن الحكومات العلمانية، ومستعرضا عمليات أوعز بها وخطط لها أس
في الصومال والشيشان وأفغانستان والبوسنة " األفغان العرب"نفذها 

 .وطاجيكستان واليمن

جماعات وممارسات تختلط فيها النوازع والدوافع مثلما  )14(رهابتبقي في تاريخ اإل )٧
كان يحدث على أيدي جماعات مثل كوكلوكس كالن العنصرية في الواليات المتحدة، 

نصار التفرقة العنصرية في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أو أمثالهم من أ
أو حتى من االتجاه المضاد للبيض في دول الجنوب األفريقي، أو الجيش الجمهوري 
في أيرلندا وإن كان هناك من يقف بمثل هذه الممارسات على الحد الفاصل بين 

هنا امتناعي عن وأريد أن أسجل .  وسائر ممارسات الجريمة المنظمةرهاباإل
 بعدما صادفتني تعريفات عديدة، وأن أشير إلى رهابالدخول في معضلة تعريف اإل

وهل يمكن أن يعتبر من " الحق في مقاومة االحتالل األجنبي"قضايا ذات صلة مثل 
ب وقوع ية ممارسات مستجدة عرفت بالدنا بعضها في أعقارهابقبيل العمليات اإل

ثل اإلضراب والعصيان المدني وقطع الطرق بقصد م ٢٠١١فبراير / ثورة يناير
وبعض فرض تنفيذ مطالب فئوية أو قطاعية أو جهوية على أجهزة الدولة المعنية، 

  .يةرهابالتعريفات تدخلها بالقطع أو بعضها في زمرة الممارسات اإل
                                                

(14) Muis S. Fairchild Research Information Centre, Maxwell AFB, Al”Terrorism 
2008”. 
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  :يةرهابالمصادر الفكرية للجماعات اإل: ثالثاً

ية لفهم الفكر الذي تدين رهابلجماعات اإلوقد رأيت أن أتعرض للمصادر الفكرية ل
به تلك الجماعات، حتى يؤخذ هذا في الحسبان لدى وضع منهج المواجهة الشاملة للظاهرة 

  : ضوان ر)١٥(بية، وذلك نقال بتصرف عن دراسة شاملة لألستاذة الدكتورة زينرهاباإل

  :ـبسيد قط

. يينرهاب هو دستور اإليعد سيد قطب إمام التكفيريين، وكتابه معالم في الطريق
 كان العمل الختامي لحياته، يقوم الذي )١٩٥٧(ومحور رؤيته كما عرضها في كتابه هذا 

 أساس أن النظام االجتماعي يعيش وضعية الجاهلية، وأن الجاهلية تقوم على أساس على
 أخص خصائص األلوهية وهي الحاكمية، ففي على سلطان اهللا في األرض وعلىاالعتداء 

ع الجاهلي تستند الحاكمية إلى البشر فتجعل بعضهم لبعض أربابا، ليس في الصورة الوض
الساذجة التي عرفتها الجاهلية األولي، ولكن في صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم 
والشرائع والقوانين واألنظمة بمعزل عن منهج اهللا فينشأ عن هذا الوضع جاهلية التصورات 

ويطرح سيد قطب  .تقاليد والثقافة والفنون واألدب والشرائع والقوانينوالعقائد والعادات وال
 الحركة على، إذ يكون "العزلة في فترة الحضانة"على الصعيد الحركي والتنظيمي مفهوم 

اإلسالمية أن تعتزل المجتمع في فترة التكوين لكي تتحاشي كل مؤثرات الجاهلية التي تحيط 
الجيل القرآني " أي كتاب اهللا وحده، الذي تكون عليه "النبع الصافي "إلىبها، وترجع 

 إنه ال صلح مع الواقع االجتماعي بصورته :، ووفق هذا المفهوم يؤكد سيد قطب"الفريد
الراهنة، ويصل في ذلك الموقف إلى حد ضرورة االنفصال عن الواقع وتغييره من جذوره، 

 خلفه، المرشد العام المستشار ويصطدم في هذا بمقوالت لحسن البنا نفسه، وكذلك بآراء
دعاة ال " : المودودي في كتابهعلىوأبو األحس الهضيبي الذي رد على أفكار سيد قطب 

  ".قضاة
ومع أن مسألة التكفير ووصم المجتمع بالجاهلية كانت غريبة وصادمة سواء 

 كانت  اتساعه أو بالنسبة للفكر اإلسالمي في مصر، إال أنهاعلىبالنسبة للمجتمع المصري 
 علىمتداولة بين مفكرين إسالميين خارج مصر، وطرحها المفكر اإلسالمي الهندي أبو األ

                                                
 مرجع سابق... األستادة الدكتورة زينب رضوان) ١٥(
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المودودي قبل سيد قطب بعشر سنوات، حيث أخذ فكر وتوجهات المودودي يزحف إلى فكر 
ومن هنا ألقي كتاب سيد قطب البذور األولي . اإلخوان لملء الفراغ الذي نشأ بغياب البنا

الهجرة الذي وجد تربة مواتية بسبب المحنة التي كانت جماعة اإلخوان تمر لفكر التكفير و
ولكن التأمل في هذا الفكر يوضح أن المقابلة بينه . بها آنذاك في أعقاب صدامها مع الدولة

وبين أوضاع مصر لم تكن صحيحة، فكان المودودي يري أن الجماعة السياسية الهندية 
طر الذي سيقضي من خالل ديمقراطية األغلبية الهندوكية ذات األغلبية الهندوكية هي الخ

على ذاتية اإلسالم والتميز الحضاري للمسلمين، ومن ثم فقد رأي في أوضاع هذه الجماعة 
السياسية وديمقراطيتها وسلطة جماهيرها عدوانا على الحاكمية اإللهية، وهي إذن شرك 

سيد قطب في القومية العربية التي  ذلك رأي علىوقياسا . يرتد بالمجمتع إلى الجاهلية
التي استقطبها " سلطة الجماهير"تصدر عبد الناصر حركتها، وفي ديمقراطيتها الموجهة و

المشروع القومي االشتراكي الناصري، الخطر الساحق على اإلسالميين المقيدين باألصفاد، 
ة وقطع بكفره ية اإللهيفحكم بعدوان هذا المشروع بكل مكوناته وتوجهاته على الحاكم

 ومربط االختالف هنا بين الوضعين هو أن األغلبية الهندوكية لم تكن مسلمة .وجاهليته
بالفعل كوصف المودودي، ولكن مقابلة قطب قضت بتكفير مجتمع المسلمين في مصر ولو 

وقد عبر (بسبب انحراف تعامل بعض دوائر النظام الحاكم مع جماعات التدين اإلسالمية 
" أمير جماعة التكفير والهجرة عن هذا المنطق عندما أكد في أحد أقوالهشكري مصطفي 

وبني " نحن نعيش في مجتمع يرفضنا ونرفضه، ألنه مجتمع كافر يحتاج إلى الهداية
 أساس الهروب بجماعته إلى الصحراء وإقامة المجتمع المسلم هنا ثم علىاستراتيجيته 

  ).صلعم(ته اقتداءا بما فعله سيدنا رسول اهللا العودة إلى المجتمع الذي هجره ليقوم بهداي

ولما كانت جماهير األمة في مصر قد استقطبها المشروع الناصري، وأعطت ثقتها 
التي قررها " الخالفة"لقيادة جمال عبد الناصر التاريخية، فقد خلعها فكر التيار القطبي عن 

وبدال من خالفة . ير اهللا الحاكمية غ لإلنسان، ألنها أشركت فيى وتعالالمولي سبحانه
لتلك المسئولية، وقضي بأن التنظيم وحده " التنظيم"هللا في األرض، قدم سيد قطب ) األمة(

ها االنفصال عن الجاهلية واالستعالء على الكفار يعلالتي يفرض " األمة المسلمة"هو 
 التي عليها والسعي ابتداء من نقطة الصفر إلى بناء العقيدة وتجسيدها بالحركة في الجماعة

أن تقيم المجتمع المسلم، بنفس المنهج والخطوات التي تمت في الحقبة المكية من دعوة 
ه المقابلة التي وعالوة على الخطأ الفادح الذي تشتمل علي. الرسول صلي اهللا عليه وسلم

 األغلبية المسلمة الكاسحة من خارج إلىمع فكر المودودي في النظر أجراها سيد قطب 



  

 66 

إلخوان، باألغلبية الهندوكية من غير المسلمين، يضيف الدكتور حسن حنفي حسبما جماعة ا
، أن حاكمية البشر تعني "الحركات الدينية المعاصرة"نقلت الدكتورة زينب رضوان عن كتابه 

االتفاق الجماعي على الصالح العام في الوقت الذي ال تقضي فيه حاكمية اهللا إال من خالل 
ولطالما استٌعملت . ينة ونظام سياسي معين وتحت زعامة محددةالبشر في جماعة مع

  .كتبرير لحاكمية البشر وإضفاء السلطة والصدقية عليها" حاكمية اهللا"

  :رةالتكفير والهجـ

واستطرادا لهذه الفكرة، تستعرض الدكتورة زينب رضوان فكر جماعة التكفير 
ا في محاكمته في نوفمبر والهجرة، التي كان شكري مصطفي زعيمها وذلك كما عرضه

بأنه أمير المؤمنين طه المصطفي شكري "التوسمات"، حيث وصف نفسه في ١٩٧٧
كراستان " الخالفة"و" التوسمات"(. مصطفي، أمير آخر الزمان ووارث األرض ومن عليها

 الوصول إلى ما يريد، خصان أفكاره وخطته وأسلوبه فيتركهما شكري مصطفي بخط يده تل
حتى ال تدنسها ماكينات الطباعة التي هي من نتاج " يتداولها أتباعه بخط اليد وهذه الوثائق
  .")أفكار الكفار

فبدأ مصطفي بأن على المسلمين أن يؤمنوا بأن العلم إنما هو هللا وحده، حسبما 
واهللا "  من سورة البقرة ٢١٦مثلما ورد في آخر اآلية (تؤكد آيات عديدة من القرآن الكريم 

 ويستدل بهذا على أن ما جاء بعد القرآن والسنة يجب إخراجه من ،")ال تعلمونيعلم وأنتم 
مجال علوم الفكر بما في ذلك مذاهب أهل السنة األربعة، التي وصفها بأنها ضعيفة وباطلة 

إن اإلسالم في تدهور : "وأنها تسببت في إقفال باب االجتهاد منذ القرون الوسطي، زاعما
طع فيه البشر عن تلقي تعاليمهم مباشرة من القرآن والسنة، منذ ذلك الحين الذي انق

، مضيفا ان "واتبعوا بدال من ذلك تعاليم بشر آخرين، أي هؤالء الذين أسموا أنفسهم باإلئمة
القرآن الكريم نزل باللغة العربية وهو واضح تماما واألداة التي قد نحتاجها لشرح بعض 

تكون التفاسير التي أعدت للقرآن جعلت معانيه مصطلحاته هي قاموس جيد، مشككا في أن 
 توضحها، ومدعيا أن إغالق أخرىأكثر يسرا، بل إنها قد تكون نفسها في حاجة إلى تفاسير 

األئمة لباب االجتهاد يرجع ألنهم أرادوا أن تصبح أعمالهم وأن يصبحوا هم أنفسهم محل 
 وحيث .إلى الجاهلية والبربرية ينتمون تبجيل واحترام وجعلوا أنفسهم أصناما وهم من ثم

واستدل . أصبح تاريخ اإلسالم منذ عصر اإلئمة األربعة تاريخا لتواطؤ العلماء مع الحكام
على ذلك بفتوى كان الشيخ الشعراوي قد أصدرها بأن سندات الخزانة ال تتعارض مع 
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ة الجمعة ال ، وزعم أن صال"بيوت اهللا"وهاجم المساجد حيث لم تعد في رأيه .التشريع اإللهي
تجوز في ذلك المجتمع الجاهلي، وأن بيته وبيوت أتباعه هي وحدها التي تجوز الصالة 

 أن التعليم الذي تقدمه المدارس التي تقيمها الحكومة فاسد، بل إن تعليم أيضاًفيها، وزعم 
 لم يفتح مؤسسات ) صلعم(القرءة والكتابة في ذاته حرام، فالرسول 

ابة والحساب والعلوم وال غيرها، وحث جماعة المسلمين على لتعليم المسلمين الكت
  ".المؤسسات الجاهلية"التخلي عن الوظائف الحكومية من منطلق رفضه التعاون مع 

 جلسة عمل مطولة عقدها أثناء عمله إلىويهم الباحث في هذا السياق أن يشير (
ستاذ الدكتور جهاد عودة مساعدا لوزير الخارجية في النصف الثاني من التسعينيات مع األ

أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، حدثه فيها من خالل دراسته الميدانية، بأنه يعرف أن 
هناك مسلمين في مصر يعيشون في مناطق عشوائية وشبه عشوائية، ال يستطيع أن يقدر 

 شهادات ال يستخرجون ألبنائهم: أعدادهم، ال تعرف الدولة عنهم شيئا، فهم ألسباب دينية
ميالد، وال يتقدمون لتطعيمهم وال يدخلونهم المدارس وال يتقدمون للحصول على بطاقات 
تحقيق شخصية أو بطاقات تموين وال يؤدون الخدمة العسكرية، وهؤالء فيما يري الباحث 

ا إرهابالذي يمكن أن يمثل خطرا داهما على الدولة والمجتمع، " الثقب األسود"هم بحق 
  )إرهابوغير 

  :ـادجماعة الجهـ
 فكر محمد عبد السالم ١٩٧٩وفقا للدكتورة زينب رضوان، فإنه في أوائل عام 

فرج المهندس بإدارة جامعة القاهرة في إنشاء تنظيم حربي له طابع عسكري يهدف إلى 
الدعوة لمناهضة المبادئ األساسية التي يقوم عليها النظام العام في الدولة، وفي سبيل 

رة ركز دعوته على الشباب من سن العشرين إلى سن الثالثين بزعم أن تحقيق هذه الفك
قلوبهم نظيفة قريبة من الفطرة، بعكس الشيوخ الذين أصبحت قلوبهم منكوسة غير قابلة 
للحق، ومن خالل الدروس التي كان يلقيها في المساجدعرض فرج فكره األساسي الذي 

 من خالل الجهاد ضد الحاكم الظالم والتمرد يقوم على تخطيط استراتيجية للوصول إلى الحكم
على السلطة السياسية القائمة كهدف يأتي في المكانة األولي في خطة الجماعة سابقا على 

" الفريضة الغائبة"ما عداه، واستعان في هذا الصدد بفكر وكتابات ابن تيمية لوضع كتاب 
هاد وهي الحرب المقدسة التي والفريضة الغائبة هنا، هي الج(الذي يشكل دستور الجماعة 

يجب إعالنها على الحاكم الظالم، حيث إن طواغيت هذه األرض لن تزول إال بقوة السالح، 
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 ىألرض أمر من المولي سبحانه وتعالوأن إقامة الدولة اإلسالمية وإقامة شرع اهللا على ا
ن تقوم إال  جهده لتنفيذه، وإذا كانت الدولة اإلسالمية لى كل مسلم بذل قصارعلىفرض 

 أن األحكام التي تعلو المسلمين في هذا الزمن زاعماً. بالقتال، وجب على المسلمين القتال
هي أحكام الكفار وفقا لقوانين وضعها كفار سيروا عليها المسلمين، وانتقد كل أشكال 
االستراتيجيات االنتقالية التي عبر عنها شكري مصطفي وغيره فهي قامت على أساس 

 إلى حيث انتهي شكري مصطفي جميعاًع المؤلم الذي تمارسه الدولة، وفشلت تجنب القم
ـ وبناء المساجد وإعادة أسلمة المجتمع وتقنين الشريعة اإلسالمية ١٩٧٨حبل المشنقة في 

كما كان يقال في مجلس الشعب آنذاك وانتشار النساء المحجبات والشباب الملتحين، هي 
. قبض على السلطة حكام يعتبرهم هو خارجين على اإلسالمكلها ال قيمة لها طالما ظل من ي

بما في ذلك اغتيال رأس دسة في صورة ثورة ضد نظام الحكم وبالتالي يتعين شن حرب مق
. يأتي في مرتبة ثانية) مثل الجهاد الستعادة القدس مثال(وأي أمر آخر بخالف هذا . الدولة

اج إلى إعادة تنشئته تنشئة إسالمية على أن فالبد أن يبدأ الجهاد بالعدو القريب الذي يحت"
، وعلى نحو ما "تؤجل مجاهدة العدو البعيد إلى ما بعد أن ننجح في بناء المجتمع اإلسالمي

كان ابن تيمية قد أفتي بمجاهدة التتار الذين استولوا على البلدان اإلسالمية وطبقوا فيها 
رب المقدسة ضد النظام الذي لم يكتف بأال  غير اسالمي، أفتي فرج بإعالن الحقانونياً نظاماً

 زينه المشرعون الغربيون لحكام هذا قانونياً نظاماًيحكم وفقا للشريعة اإلسالمية، بل طبق 
الزمان الذين ارتدوا عن اإلسالم وتربوا على موائد االستعمار سواء الصليبية أو الشيوعية 

، وإن صاموا وصلوا وادعوا أنهم أو الصهيونية، فهم ال يحملون من اإلسالم سوى االسم
  .مسلمون

  :يةرهابفي استراتيجية مواجهة الظاهرة اإل: رابعا

ية والروافد العديدة التي رهابمن خالل العرض السابق تتبدي تعقيدات الظاهرة اإل
، ويدخل تحت لوائه "أم الجرائم"عندي هو رهابتصب في تهيئة البيئة التي يترعرع فيها، فإإل

 سواء كانت في التجارة غير المشروعة في المخدرات أو أخرىات إجرامية أشكال وممارس
في السالح أو التزوير أو نهب محال الذهب أوغيرها، ومن هنا يلزم ان تتخد المواجهة 
منهجا شامال وفق خطة عمل واضحة تستهدف نطاقات زمنية قصيرة وبعيدة ومتوسطة 

ه من إجراءات لتعميق التزامها بالمنظومة كما يلزم أن تتخذ مصر ما يتعين اتخاذ. األجل
، وأن تطالب دائما بتفعيل وترقية تنفيذ االتفاقيات واآلليات رهابالقانونية الدولية لمكافحة اإل

 في إطار الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي واالتحاد اإلقليمية وعبر اإلقليمية
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ابقا لردود أفعال جهات دولية مثل األفريقي وفي النطاق األورومتوسطي، وقد عرضت س
سيكون من ). تمثل وصفة جاهزة في هذا الصدد (رهابحلف شمال األطلنطي لمواجهة اإل

 وأنا بصدد التحدث عن الجوانب السياسيةولكنني أخرىالصعوبة بمكان أال أتعرض لجوانب 
  . سأتقيد بقيد وحيد هو التركيز واالختصار

  :المواجهة األمنية

 تحديا أمنيا في المقام األول، فإنني سأنقل ما سبق أن ذكرته رهابوحيث يشكل اإل
ضمن رؤية حلف شمال األطلنطي وأريد أن أؤكد هنا أن المعالجة األمنية ال يمكن أن تفلح 

 من جذوره، وانها البد أن تمتد إلى العمل االستباقي وال تظل قيد رهابوحدها في اقتالع اإل
األمن "ي مواجهة التهديدات التي توجه إلى كل منظومة وأن تتوخ" فكر ردود األفعال"

ي، ولكنني قبل أن أفعل هذا أريد أن أعرب رهابفي كل تجلياته لتأمينها ضد الفعل اإل"الشامل
عما أراه من حاجة ملحة لتأمين صناعة وتجارة وتداول واستخدام المواد المتفجرة في 

نه من الواضح ألي مراقب ان ما ظهر  في مجال المحاجر، ألخصوصاًاألغراض القانونية 
يين لكميات كبيرة من مواد متفجرة بعضها رهابية األخيرة من استخدام اإلرهابفي الجرائم اإل

  .ال يسهل الحصول عليه، يشير بجالء إلى قصور شديد في هذا المضمار

العمل وقبل أن أفعل هذا سأحاول أن أتعقب كل تهديدات األمن الشامل القتراح تأمينها ضد 
  :يرهاباإل

  أمن المعلومات واالتصاالت بما في ذلك ما يتصل بشبكة المعلومات الدولية
، وأختص أخرى سوابق حدثت في مصر وفي بلدان إلىوأشير هنا . االنترنت

بالذكر ما نشر عن أن روسيا كانت تمول وتدعم المنظمة الشبابية الجورجية 
على إستونيا في " جمات سيبريةه"التي شن ناشطوها ) حتى اختفائها" (ناشي"

 واخترقوا واختطفوا الموقع اإلليكتروني للحكومة الجورجية في 2007
، كما أشير إلى ما 2009 مواقع ناشطين جورجيين مناهضين في و2008

 من اهتمام روسيا 2010ورد في العقيدة العسكرية الروسية التي نشرت في 
حرب المعلوماتية، وتحديدها االتحادية بشكل خاص بتكثيف وتعميق مقدرات 

مهام جديدة لمنظومة الدفاع في إنشاء وحدات وتوفير موارد لخوض تلك 
الحرب، وتدريب أفراد على اختراق الشبكات اإلليكترونية، واصطناع مقدرات 
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لتقييم الهجمات التي تقع على شبكات المعلومات، وتحديد مكامن الضعف 
ت لشن هجمات سيبرية من منصات والقوة في نظم التشغيل، واقتناء قدرا

 .محمولة جوا

  تحديد نقاط االختناق المرورية في الطرق الرئيسية وإيالء اهتمام خاص
لمراقبتها، وقد استلفت نظري ألهمية هذه النقطة ما علمته صدفة من أن 
طائرة تابعة للشرطة رصدت مرة سيارة تسببت بعطلها في أزمة مرورية 

زمة عادت الطائرة فرصدتها في موقع آخر عويصة، وبعد تفريج هذه األ
هناك طرق . أخرىيدعي سائقها اإلخواني عطلها ليحدث أزمة مرورية 

مواصالت رئيسية وعقد مرورية لو حدث مثل هذا فيها بشكل متزامن، ألطلق 
 .أزمة كارثية يمكن أن تسبب أضرارا بعيدة المدى

 يل أي تالعب مقصود متابعة أداء ومعامالت البورصة من منظور أمني لتحل
يمكن أن يؤدي إلى اإلضرار ) تجارة األموال" (االقتصاد الرمزي"في مؤشرات 

 مثلما أحدثته المضاربات في - تجارة السلع والخدمات–"باالقتصاد الحقيقي"
 أو مثلما حدث في االقتصاديات اآلسيوية 1986سوق المناخ بالكويت عام 

ي أو حتى في سوق العقارات في البازغة وروسيا في أوائل العقد الماض
 علىالواليات المتحدة قبل بضع سنين فيما أدي إلى أزمة اقتصادية عامة 

 .المستوي العالمي ال تزال بعض الدول تعاني آثارها حتى اليوم

 عن طريق إجراء رهابرفع قدرات األجهزة األمنية المختصة بمكافحة اإل 
 تحرير الرهائن على والصديقة مناورات وتدريبات مشتركة مع الدول الشقيقة

ووضع سيناريوهات افتراضية . ي على مرفق رئيسيإرهابأو مقاومة عمل 
 .ية وكيفية التعامل معهاإرهابلعمليات 

  متابعة انتظام تدفق امدادات السوق بالسلع التموينية للتدخل في حالة حدوث
 أو ابإرهأي خلل أمني بمنظومة التموين، أو وقوع عدائيات ذات صلة من 

وقيام الدولة بإنشاء فرع لألمن االقتصادي توفر من خاللها في مواقع . غيره
 .حصينة ومؤمنة مخزونات من الغذاء والوقود تكفي لمواجهة الطوارئ

  تخفف وزارة الداخلية من مهام تثقل عليها وتشتت جهدها مثل االنتخابات
العليا لالنتخابات والسجل المدني، وقد سبق أن اقترحت علنا أن تكون اللجنة 
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تشكيال دائما يختص بكل ما يتصل بالواجبات الحالية لمصلحة السجل المدني 
 ومن ثم –من رصد المواليد والوفيات وإصدار وثائق تحقيق الشخصية

وكذا تختص –االحتفاظ بسجل دقيق يحدث أوال بأول لقاعدة بيانات الناخبين 
على مختلف مستوياتها على " إدارة االنتخابات"اللجنة الدائمة بواجبات 

بحيث يكون ذلك . المستوى المحلي والبرلماني فضال عن انتخابات الرئاسة
ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة لتهيئة المؤسسة الشرطية لمواجهة 

د يقتضيه ، وكذا ما قرهابالتحديات األمنية المستجدة التي يقع في مقدمتها اإل
صين معلومات الشرطة ضد  الشرطة، وتحهذا من تحسين دخول رجال

بعد أن أمكن ألي متابع مهتم أن يستنتج أن بعض عمليات (االختراق األمني 
 : أن يكون وراءها اختراقات أمنيةاالغتيال التي وقعت لضباط الشرطة البد

 ....)نحن لألسف نحارب بعضا منا... رهابفي مواجهة اإل

 واآلن إلى تجربة حلف األطلنطي:  

 المعرضة بشكل خرىمن في المطارات واألماكن األتحسين إجراءات األ 
، وإعداد )األجهزة الكاشفة(خاص، مع التركيز على الوسائل التقنية الحديثة 

وتدريب رجال األمن بشكل مستمر لتمكينهم من االستدالل على األشخاص 
 .والحقائب والطرود المشبوهة

 تيجية مكافحة إقامة جهاز دائم يجري التنسيق بواسطته بين واضعي استرا
 وبين منفذيها، لتوفيق تلك االستراتيجية وتعديلها أوال بأول بما رهاباإل

 . يتناسب مع الدروس المستفادة من العمليات الميدانية

  تحديث األدوات القانونية الدولية بما يؤدي إلى االرتقاء بالتعاون الدولي ضد
 .رهاباإل

 عبئتها، من خالل إساءة يون على ترهابمحاصرة الموارد التي يعمل اإل
استعمال االمتيازات الدبلوماسية، أو الحصول على موارد مالية أواالتجار في 
المخدرات أو اختطاف الرهائن أو مهاجمة المصارف، مع اتخاذ اجراءات 

 بما في ذلك تشديد العقوبات رهابعقابية رادعة ضد الدول التي تساند اإل
يين تحت أي ذريعة، رهاب تساعد اإلاالقتصادية، ومالحقة الجماعات التي

 .يين ومصادرتهارهابواتخاذ كل التدابير للبحث عن ورصد الموارد المالية لإل



  

 72 

  إيجاد حلول عليتكثيف الجهود الدبلوماسية التي من شأنها أن تساعد 
للمشكالت المزمنة في الشرق األوسط التي يؤدي استمرارها من غير حل إلى 

 .رهابع لتبرير اإلإشاعة اليأس وإيجاد ذرائ

 يين بالشكل الذي يحافظ على رهابتحسين أساليب جمع المعلومات عن اإل
 .السرية ويضمن تأمين مصادر المعلومات

 يين أنفسهم، لتحقيق معرفة أكثر شموال ودقة رهابإبداء االهتمام بدراسة اإل
بطرق عملهم وعقلياتهم وأهدافهم المرتقبة، مع تشجيع وتمويل الدراسات 

 .  تعمق هذه المعرفةالتي

  ليست لها مصلحة في قيام السالم في – في الشرق األوسط –إن هناك دوال 
بما في ذلك تشجيع العمليات (المنطقة، وتستخدم بالتالي كل ما في جعبتها 

 .لتعويق التوصل للتسويات المطلوبة) يةرهاباإل

 ة األكبر ى الدول صاحبة الخبرتحسين وسائل تحرير الرهائن، حيث يتعين عل
 التي تطلب ذلك أو خرىهذا الصدد تقديم التدريبات المناسبة للدول األفي 

تشكيل قوة متعددة الجنسيات يمكنها التدخل بناء على طلب أي دولة تتعرض 
 . الختطاف إحدى طائراتها– مثال –

ويشير التقرير في نهايته إلى التحديات التي يتعين مواجهتها في صدد محاربة 
ثل ضرورة صيانة الحريات المدنية في نفس الوقت الذي يجري فيه تجميع  مرهاباإل

المعلومات الضرورية، كما يلزم الحصول على دعم الرأي العام الذي يجب أن يكون دائما 
ية والحرص رهابعلى دراية باألمور ذات الصلة، مع إبراز الطابع غير الشرعي للنشاطات اإل

في المكافحة قاسية إلى درجة تثير الرأي العام وال عنيفة على أال تكون الوسائل المستخدمة 
وإنما يجب الحرص على تحقيق التوازن الذي يؤدي بمكافحة . بحيث تهدر قيم الديمقراطية

 . إلى عدم المساس بالحريات والحقوق األساسية لإلنسانرهاباإل

  :في الميدان السياسي الصرف

 تمعات، فإن التعاون الدولي  خطرا داهما على كل المجرهابحيث أصبح اإل
لمواجهته أصبح أمرا تحرص عليه كل األطراف الدولية، ومن ثم أقدر أن 
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 عن طريق تبادل خصوصاًهناك فرصا واسعة للتعاون اإلقليمي والدولي، 
 .يين وطرق تخفيهم وتحركاتهمرهابالمعلومات عن اإل

  ات المتحدة التي انخرطت الوالي" رهابالحرب على اإل"االستفادة من دروس
وزارة "، وتجربتها الخاصة في إنشاء ٢٠٠١ سبتمبر ١١فيها منذ هجمات 

ربما يمكن أن يقابلها عندنا قطاع جديد في وزارة الداخلية ".(لألمن الداخلي
بتجلياته االقتصادية  -  ويدير منظومة لألمن الشاملرهابيختص بمواجهة اإل

 مثلما عاينته -أخرىدول   تحاكي ما فعلته-...... والنفسية واإلعالمية
 ) السويدبنفسي في

 أخرىية التخاذ المالذ اآلمن في دول رهابقطع الطريق على الجماعات اإل ،
وفي هذا الصدد أتصور أن هناك طريقا يمكن تمهيده لتصحيح العالقات 

وأكرر االقتراح هنا، إنه من المصرية مع كل من تركيا وقطر، وقد اقترحت 
 أن العالقات الثنائية بين مصر وبين تركيا هي  ما هو معروف منواقع

 شركة تركية في مصر ٢٠٠يمثلها وجود أكثر من (عالقات مجدية للطرفين 
تستفيد من األوضاع الجغرافية والعالقات السياسية والتعاهدية المصرية 
والقدرة على النفاذ إلى أسواق توفرها شبكة التجارة الحرة المصرية، وهي 

أننا ربما نحتاج إلى ما  ) مواطن مصري٥٢٠٠٠ا أكثر من شركات يعمل فيه
أي غير الرسمية، إلصالح العالقات بين " الطريق الموازية"يمكن تسميته 

ومن . ية من اتخاذها مالذا آمنارهابمصر وبين تركيا بما يحرم الجماعة اإل
 أقدر أن لمصر رصيدا تاريخيا مهما في قطر، منذ أن كان أكثر أخرىناحية 

ها ناصريا متطرفا في ناصريته، وأن إسفافا إعالميا ربما أدي إلى تعميق شعب
الجفوة بين البلدين، وأن تصحيح العالقات معها لن يصعب على الدبلوماسية 

 .المصرية

  تطوير الوحدة القائمة في وزارة الخارجية لمتابعة أبرز التطورات ذات الصلة
" رهابلجنة دائمة لمكافحة اإل " المستوي الدولي باقتراح إقامةعلى رهابباإل

تضم كذلك ممثلين عن وزارت الداخلية والدفاع والعدل والتموين والتجارة 
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الداخلية والمخابرات العامة والمنظومة اإلعالمية، لتبادل المعلومات ووضع 
 .التقديرات المشتركة

  إن مواجهة الفكر بالفكر أمر ضروري لضرب المنطق الذي تقوم عليه 
ية، وتحضرني في هذا الصدد فكرة كان وزير األوقاف رهابوجية اإلاأليديول

األسبق الدكتور األحمدي أبو النور قد ذكر لي إنه استخدمها في إطالق ما 
 من رهابالتي استنقذت عشرات من قيادات اإل" بالمراجعات الفكرية"سمي 

لك ، وذرهاببراثنه السوداء، وذلك بإعادة انتاج نصوص كبار المنظرين لإل
يون يرفضون االعتداد بآراء اإلئمة وكبار رهابصفحة صفحة، ولما كان اإل

مقابل كل صفحة من لدكتور األحمدي وفريقه يضعون في الفقهاء، كان ا
مثل توسمات شكري مصطفي أو الفريضة ( ومنظريه رهابمؤلفات فالسفة اإل

ؤطر  لتفنيد ما جاء في الفكر المأخرىصفحة ) الغائبة لعبد السالم فرج
 والمزين له، يستخدمون فيها القرآن والسنة الصحيحة فقط لمقارعة رهابلإل

 .الفكرة بالفكرة

  العام (وفي هذا الصدد سيظل من الضروري أن يؤخذ في إطار تطوير التعليم
، التي ينبغي أن تزرع في الناشئة من "هوية التعليم "علىالتأكيد ) والديني

 وتغرس في نفوسهم وتعمق في سنواتهم األولي، اإلحساس بالوطن،
 نحو يكون من شأنه علىسلوكياتهم منظومة القيم المصرية المتوارثة، 

ي أو رهابتحصينهم عندما يخرجون إلى الحياة العامة ضد االنصياع للفكر اإل
يين، أن ينتج التعليم لنا مهندسا أو طبيبا على رهاباالنجذاب إلغراءات اإل

، ال يمكن أن يعني بالضرورة والتبعية، أفضل مستويات المعرفة المهنية
 !!مواطنا مصريا شريفا

  حالتها المزرية وباالرتباك وقلة علىطالما ظلت األحزاب السياسية المصرية 
، فلن يكون لها دور يعتد جميعاًالشعبية وبالتالي قلة الفعالية التي نشعر بها 
 .به فيما يخص المواجهة الوطنية لهذا الخطر

 ظام ديمقراطي حقيقي وفاعل الضمانة الرئيسية للتعبير عن سيبقي تأسيس ن
ي وفهمه لحقيقية األقوال والمفاهيم رهابرأي الشعب ورؤيته للخطر اإل
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ويتصل بهذا إبداء التزام القيادة . رهابالمغلوطة التي ترددها أبواق اإل
 وأثق بالتالي ،٣٠/٦جماهير ثورة السياسية بخريطة الطريق التي ارتضتها 

ن التحرك بجدية نحو عقد االنتخابات البرلمانية سيشكل حركة إيجابية في أ
 .يةرهابفعالة ضمن تعزيز حصانة الشعب المصري ضد األفكار اإل

  ولو – ضرورة فلترة المتقدمين لخوض المعركة االنتخابية أيضاًويتصل بهذا 
 نية المحظورة أو المشايعيرهاببإصدار قانون خاص يمنع أعضاء الجماعة اإل

 المرشحين اتهامات أو علىوبحيث ال يكون  -لها من الترشح في االنتخابات 
ية بأي شكل من اإلشكال، وتقديم رهابشكوك بالتورط في مساندة الجماعة اإل

برامج توعية فعالة في وسائل اإلعالم إلعالم الناخبين بواجبهم نحو المستقبل 
مع أنني شخصيا من و. عن طريق إحسان اختيار ممثليهم في مجلس النواب

المناصرين التاريخيين منذ أيام النظام المباركي للحرية التامة فيما يتعلق 
 إال أنني أشعر بقلق عميق ممن يمكن أن تسفر ،بالعملية االنتخابية بالذات

العملية االنتخابية عن تصدرهم للمشهد السياسي في هذه المرحلة الدقيقة من 
ذات في تشكيل مجلس النواب المقبل الذي الحياة السياسية المصرية، وبال

سيكون عليه ان يصدر طائفة بالغة األهمية من القوانين المكملة للدستور 
فإن حرمان وفي نفس الوقت، . السياسيي للوطنوترسي دعائم المستقبل 

أعضاء جماعة اإلخوان والمتعاطفين معهم من الترشح لالنتخابات البد أن 
ين من أعضاء الحزب الوطني المنحل من العودة يعززه ويرافقه منع الفاسد

 .لدخول مجلس النواب

  يمثل معضلة غير مفهومة بالنسبة لي" حزب النور السلفي"يبقي أن، 
فالمفروض أن القواعد الدستورية والقانونية المعتبرة، تحظر السماح بإقامة 

ئ أحزاب سياسية على أساس ديني، ومع ذلك ال يزال هذا الحزب يتحرك ويعب
الناس لتأييده في االنتخابات البرلمانية المقبلة مستغال الوازع الديني 

" الدين"المعروف لدى المصريين، وهو الوازع الذي ال يزال على قوته ألن 
كان دائما ومنذ فجر التاريخ هو ركن الزاوية في الشخصية القومية المصرية 

كون قد عمق النفور ية ربما يرهاببصرف النظر عن أن استمرار األعمال اإل(
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وال يزال الباحث يرجو أن يسفر نظر القضية ) العام من جماعة اإلخوان
المرفوعة أمام المحاكم عن حظر ذلك الحزب، الذي من المعروف أنه تلقي 
مساهمات مالية معتبرة من جهات خليجية، تتوسم في فوز ذلك الحزب 

مال تصدير فكرة الثورة  ومن ثم تأمينا لها من احت–ترويجا لنمط الحياة فيها
 مع القالقل والتمردات التي تشهدها بعض البلدان خصوصاًالمصرية إليها، 

 وهي البلدان التي يقوم السلفيون فيها باختزال الدين الحنيف إلى –الخليجية 
، ويحولونه من منظومة فكرية "اللحية والجلباب والنقاب: "ما ال يتجاوز بكثير

درة على أن تتوافق مع اختالفات المكان ومرور شاملة تقدم رؤية مرنة قا
متزمتة متخلفة بل  صيغة جامدة إلىالخاصة والعامة، الزمان للحياة 

 وجه الخصوص، شكال وموضوعا مع الطبيعة السمحة علىوتتعارض 
 .للمصريين بمسلميهم ومسيحييهم
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  یةرھابأبعاد الظاھرة اإل
  مصطفى الفقي. السفیر د

  
  

أسجل انزعاجي لما ورد على لسان الرئيس أوباما في خطاب حالة اإلتحاد هذا 
، وهذا الكالم يشير يهدد الواليات المتحدة األمريكيةالعام، فلقد ذكر نصا أن خطر داعش ال 

 رهابفالواليات المتحدة تكاد تتنصل من مسؤوليتها الدولية في مكافحة اإل. إلى أكثر من معنى
ني التهوين من خطر داعش وأن الخطر إذا كان يلحق باآلخرين فليس ومقاومته، وهي تع

  .يعنينا أما إذا جاء لديارنا تلك قضية أخرى

 وأنه خصوصاًإنني أدعوكم لقراءة خطاب أوباما في حالة االتحاد ألني أراه مقلقاً 
والواليات المتحدة ترى . سيغادر كرسي الرئاسة قريبا فكأنها نصيحة يوجهها إلى شعبه

 وأوباما قالها مرة . خطراً إن حدث في أراضيها إنما أينما وجد هو صراع سياسيرهاباإل
 إسالمية، ويجب علينا أن ندرك أن االتهامات التي وجهت للواليات –إنها ظاهرة إسالمية 

 أو حتى الصمت عليه، يبدو أنها ليست مؤشرات تندرج تحت رهابالمتحدة األمريكية حول اإل
قط ولكن يمكن أن يكون لها أساس من الصحة خارجها، وأنهى حديثي باإلشارة نظرية التآمر ف
  :لتي سيتم تناولها في الجلسة وهيإلى المواضيع ا

  )وزارة الخارجية(خالد عزمي / السفير: بعد الدولي ال-

  )العالم العربي(حسين حسونة . ر دالسفي:  البعد اإلقليمي-

  ضياء رشوان. السيد د:  البعد المحلي-

  عزت سعد. السفير د:  وحقوق اإلنسانرهاب إشكالية التوازن بين مكافحة اإل-
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  یةرھابالبعد الدولي في الظاھرة اإل

  )*(الوزير المفوض خالد عزمي

  

 أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر بما لها من أبعاد سياسية رهابتمثل ظاهرة اإل
 في منطقة الشرق اإلقليمية تسهم األبعاد وداخلية وخارجية وقانونية واقتصادية، حيث

األوسط وأفريقيا في زيادة حجم التحديات التي تواجهها مصر خاصةً وأن الظروف األمنية 
في المحيط اإلقليمي سواء في الغرب بسبب تداعيات الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل 

حدود الشرقية والصحراء وما تعانيه من فراغ أمني أفرزه الوضع في مالي أو على ال
 رهابوسيناء، بما يمثل خطراً داهماً على األمن القومي المصري، ليس فقط من زاوية اإل

 . وإنما ما يرتبط به من أبعاد أخرى مثل تهريب السالح واالتجار في البشر

 ليست بالقضية المستحدثة، إال أن الجديد في رهابوعلى الرغم من أن قضية اإل
ح ظاهرة دولية وعالمية ال ترتبط بمنطقة أو ثقافة أو مجتمع، بل  أصبرهاباألمر هو أن اإل

 لألمن والسلم على المستويين اإلقليمى والدولى، فنجد أن صريحاًتمثل تهديداً  أصبحت
 أصبح مطلباً دولياً في ظل تهديده لمفهوم الدولة الحديثة لصالح رهابالقضاء على اإل

لقيام بأعمال وحشية والتالعب بمقدرات الشعوب، إيديولوجيات متطرفة تتخذ الدين ستاراً ل
 .وبما يستلزم تنسيقاً دولياً وإقليمياً في إطار قرارات الشرعية الدولية

 وعدم التركيز فقط على تنظيم رهابلقد بات ضرورياً التصدي الشامل لظاهرة اإل
ومتشابكة، وأنه  تمثل تهديداً ذات أبعاد متعددة رهاببعينه، وذلك انطالقا من كون ظاهرة اإل

ية رهابمن الضروري تبني منج شامل بعيداً عن االنتقائية للتعامل مع مختلف التنظيمات اإل
ية في رهابالتي تهدد استقرار المنطقة، وبما ينطلق من القناعة بأن كافة التنظيمات اإل

هذا . المنطقة تنبع من إطار فكري وعقائدي واحد على الرغم من اختالف أشكالها وأهدافها
فضالً عن وجود تعاون ميداني ملموس بين تلك التنظيمات، األمر الذي يوجد حالة من 

 .ية المختلفةرهابالترابط الوثيق بين التنظيمات اإل

                                                
 .رئيس وحدة مكافحة االرهاب بوزارة الخارجية المصرية) *(
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ية، رغم ما يبدو من اختالف ظاهرى فى رهابوال يخفى على أحد أن الجماعات اإل
ح وتدعم بعضها البعض مدى تطرفها وأهدافها فى كل بلد، تشكل شبكة واحدة من المصال

معنوياً ومادياً، وهو انعكاس لكونها وليدة نواة واحدة وهى إيديولوجية التطرف والكراهية 
ولقد فُرض . يةرهابوعدم قبول اآلخر، تلك األيديولوجية التي ابتدعتها جماعة اإلخوان اإل

منذ نجاح  على المستوى الداخلى رهابعلى مصر خالل الفترة الماضية أن تتعامل مع اإل
ية والتى مثلت دوماً رهاب يونيو، من خالل التخلص من حكم جماعة اإلخوان اإل٣٠ثورة 

 .ية على مختلف مشاربهارهابالعباءة اإليديولوجية التى خرجت منها هذه الجماعات اإل

ال شك أن هذا التيار المدعى ارتباطه بالدين اإلسالمى قد كشف حينما أعطى فرصته 
لم يفهم حركة المجتمعات العربية وتاريخها، فسعى إلى احتكار المشهد فى السياسة، أنه 

السياسى وممارسة السلطة المطلقة مستخدماً أساليب نفت عنه قطعاً صفة االعتدال 
واالنتماء الوطنى، بل وأظهر مبكراً تماهياً مريباً بينه وبين القوى األكثر انغالقاً وتطرفاً فى 

د الجماهير عن ذلك التيار بل وانتفاضها مجدداً ضد هيمنته المنطقة، مما أدى إلى ابتعا
، رهابوتسلطه، وكان لعدد من الدول التى رعت هذا التيار دور هدام فى نشر التطرف واإل

وهو ما يجعل محاربته اليوم والعودة إلى وضعٍ إقليمي مستقر مهمة أكثر صعوبة خاصة إذا 
وصل إلى حلول سياسية ألزمات المنطقة، إذ حتى إن نجحنا فى الت. استمر هذا الدعم

 قد حصل بالفعل على موطئ قدم وقدرات تفرض علينا كمجتمع دولى التصدى رهابفاإل
بحزم لتلك الدول دون مواربة أو تهاون، وإال أصبح العمل المشترك ضرباً من الخداع 

 .المستمر

خطراً ملحاً ية في منطقة الشرق األوسط أصبح يمثل رهابإن انتشار الجماعات اإل
ية التي وقعت في رهابيهدد حاضر ومستقبل الشعوب، وقد ثبت مجدداً في ضوء األحداث اإل

 لألمن والسلم على المستويين صريحاًباريس بما ال يدع مجاالً للشكل أنه يمثل تهديداً 
اإلقليمي والدولي، وهو ما انعكس بوضوح في مقررات الشرعية الدولية وأخرها قرار 

 الخاص بتنسيق الجهود الدولية ٢٠١٥ نوفمبر ٢٠ بتاريخ ٢٢٤٩ن رقم مجلس األم
 .لهزيمة تنظيم داعش ودحر أيديولوجيته المتطرفة

ومن ثم فإنه من األهمية التأكيد على أن أي تعاون إقليمي ودولي يجب أن يعززه 
 بأن ية في المنطقة واإلقراررهابضرورة االنطالق من منظور متقارب لطبيعة التهديدات اإل

كافة التنظيمات التي تتحرك اآلن في مختلف جبهات الصراع يربطها إطار فكري وعقائدي 
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واحد، هذا فضالً عن روابط التعاون فيما بينها سواء من خالل إمدادات السالح أو المقاتلين 
 .أو تبادل الخبرات القتالية

ألوضاع إن ظهور تنظيم داعش وتمدده في العراق وسوريا يعد نتيجة لتدهور ا
السياسية وشعور قطاعات كبيرة من الشعب العراقى باالغتراب نتيجة لبعض السياسات 
اإلقصائية والطائفية، وما تشهده سوريا من فراغ وفوضى، فضالً عن تسامح البعض فى 
الغرب مع منطلقات ما يسمى باإلسالم السياسى وإحياء الخالفة والذى قلل البعض من 

خر إمكانية احتوائه أو استغالله، األمر الذي يتطلب تكاتفاً دولياً خطورته وتصور البعض اآل
 : تستند على اآلتيرهابمن أجل وضع استراتيجية دولية متكاملة لمواجهة خطر اإل

 والتي من بينها، رهابمعالجة الظروف والعوامل المؤدية إلى انتشار اإل ،
ي لم تحل بعد، الحصر، الصراعات الطويلة األمد الت على سبيل المثال ال

والتمييز على أساس االنتماء العرقي والوطني والديني، فضالً عن معالجة 
، من خالل رهابالعوامل التي تساعد على التجنيد والتطرف المفضي إلى اإل

 يشتمل على إجراءات وطنية وإقليمية رهابإتباع نهج شامل للتغلب على اإل
 .ودولية

 ية من منظور فكري وأيديولوجي، رهابأهمية العمل على دحر التنظيمات اإل
األمر الذي يستدعى توظيف كافة وسائل االتصال والتقنية الحديثة لدحر فكر 

 تجنيد المقاتلين األجانب والترويج أليديولوجيته إلىتلك التنظيمات الهادف 
 من خالل وضع رهابالمتطرفة، ومن ثم فإنه من األهمية التصدي لإل

صر فقط على البعد األمني وإنما تنطلق من أهمية استراتيجية شاملة ال تقت
 .المواجهة فكرياً وثقافياً

  اتخاذ التدابير الالزمة والفورية لوقف بث جميع إلىدعوة جميع الدول 
القنوات والبرامج والمواقع االلكترونية وغيرها من وسائل االتصاالت التي 

 .تتبني فكراً متطرفاً وتدعو للعنف

 أنشطة التمويل التي إلى النظر بجدية خالل الفترة القادمة ضاًأيإنه لمن األهمية 
ية وعلى رأسها جماعة اإلخوان المسلمين والجماعات رهابتضطلع بها مؤخراً التنظيمات اإل

 تنظيم داعش من خالل االتجار المباشر وغير المباشر بالنفط إلىالمرتبطة بها باإلضافة 
ية بالتمويل رهابولي على وقف إمداد التنظيمات اإلوالمنتجات النفطية، والعمل في إطار د
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والسالح مقابل النفط في ظل ضلوع بعض الدول، وعلى رأسها تركيا، بتمويل التنظيمات 
ية مقابل الحصول على النفط، األمر الذي يتطلب العمل من اجل وقف جميع أنواع رهاباإل

ادي، وعدم سماح الدول ألن تكون وأشكال الدعم للتنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها الدعم الم
 .أراضيها مأوي لكل من يشجع، أو يدعم، أو يمول تلك التنظيمات

وهناك حاجة الى مراجعة ومراقبة نشاطات المنظمات غير الحكومية ومنظمات 
يين، والتركيز على رهاباإلغاثة التي ال تزال عرضة لسوء االستغالل في أغراض تمويل اإل

مسلمين في استخدام منظمات اإلغاثة كذراع لنشر أفكارها المتطرفة، دور جماعة اإلخوان ال
 .ية في المنطقةرهاببما يعزز من تزايد التنظيمات اإل

 ل تختلف من منطقة ألخرى، فنجد أنويالحظ في هذا الصدد أن مصادر التموي
ى ية الناشطة في منطقة الساحل األفريقي تعتمد في مصادر تمويلها علرهابالجماعات اإل

وشهدت منطقة الساحل األفريقي خالل (عمليات الخطف مقابل إطالق سراح رهائن غربيين 
السنوات األخيرة عمليات اختطاف متكررة لرعايا غربيين أغلبهم سياح وعمال في منشآت 
تديرها شركات متعددة الجنسيات في المنطقة، ويعد تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 

في غرب أفريقيا، وكتيبة عقبة بن نافع في تونس من أهم التنظيمات وجماعة التوحيد 
، بحيث تستغل هذه األموال في توسيع نشاطها عن )ية المعنية بعمليات التهريبرهاباإل

 . جديدة في المنطقةإرهابطريق شراء السالح وتجنيد عناصر جديدة وبالتالي خلق بؤر 

ية الناشطة في منطقة رهاب التنظيمات اإل أن المصدر الرئيسي لتمويلأيضاًكما يالحظ 
المغرب العربي ودول الساحل والصحراء، هو التهريب بأشكاله المتنوعة، وخاصة السالح 

 االتجار في البشر، إال أن مصدر التمويل األخطر يأتي من إلىوالمخدرات بل ويمتد األمر 
 .اً لتنفيذ أجندتهاالخارج عبر شبكات تمويل تُشرف عليها جمعيات اتخذت الدين شعار

أما بالنسبة لتنظيم داعش فإن المنبع الرئيسي للكسب يعتمد باألساس على بيع النفط 
ومشتقاته، وتشير التقديرات الصادرة عن وزارة الخزانة األميركية إلى أن عناصر داعش 
تكسب ما يزيد على مليون دوالرٍ يومياً من بيع النفط إلى بعض الوسطاء في السوق 

 كما تعتمد منابع تمويل داعش بالدرجة الثانية على بيع اآلثار المسروقة، حيث .ءالسودا
 .يةرهابذكرت منظمة اليونيسكو أن داعش يتاجر باآلثار لتمويل عملياته اإل
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ومما الشك فيه أن هناك حاجة ملحة للتصدي بحزم لظاهرة المقاتلين األجانب، 
يين األجانب عبر أراضيه رهاباتلين اإلخاصةً وأن بعض الدول تتغاضي عن سفر بعض المق

ية في دول أخرى، حيث يتالحظ استمرار إرهابأثناء المرور العابر بغرض ارتكاب أعمال 
 داخل سوريا للقيام إلىالجانب التركي في السماح لبعض المقاتلين بالمرور عبر أراضيه 

 أي نجاح إلى يؤدي ية، مع التأكيد على أن استمرار ذلك الوضع لنرهابببعض الهجمات اإل
ية وأبرزها ما رهابملموس للقضاء على تلك الظاهرة التي أصبحت تمثالُ أساساً للعمليات اإل

 .حدث مؤخراً في فرنسا

ية ال يجب أن يكون في إطار عسكري فقط، رهابإن دحر ومواجهة التنظيمات اإل
ئل االتصال وإنما من منظور فكري وأيديولوجي، األمر الذي يستدعى توظيف كافة وسا

 تجنيد المقاتلين األجانب والترويج إلىوالتقنية الحديثة لدحر فكر داعش الهادف 
 من خالل وضع رهابأليديولوجيته المتطرفة، ومن ثم فإنه من األهمية التصدي لظاهرة اإل

استراتيجية شاملة ال تقتصر فقط على البعد األمني وإنما تنطلق من أهمية المواجهة فكرياً 
 في إطار حكم القانون واحترام المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، وهو األمر قانونياًاً ووثقافي

 تحقيقيه من خالل تجديد الخطاب الديني المبني على الفهم الصحيح إلىالذي تسعي مصر 
للدين اإلسالمي، وتفعيل دور المؤسسات الدينية المصرية، وبما يساهم في التخلص من كافة 

 .فكار المغلوطة التي تنتشر بين المجتمعات اإلسالميةالمفاهيم واأل

أخيراً لألزهر الشريف ودار اإلفتاء دوراً رائداً في مواجهة األفكار المتطرفة من خالل 
تقديم برامج توجيه ودورات تثقيفية للشباب داخل وخارج مصر وتقديم عشرات اآلالف من 

هد وكليات األزهر الشريف من جميع المنح سنوياً لعدد من الدارسين والدراسات في معا
أنحاء العالم، فضالً عن إيفاد العديد من علماء األزهر سنوياً إلى الخارج بهدف توضيح 
األحكام الشرعية ومكافحة التطرف الفكري على أرض الواقع ونشر الفكر الوسطى فيها، 

ة يعمل وفق منهجية  قيام دار اإلفتاء المصرية بإنشاء مرصد للفتاوى التكفيريإلىباإلضافة 
علمية قائمة على ضوابط العلم والعمل الصحيح المنبثق عن الفكر الشرعي الصحيح 
المعتدل، والذي يقوم برصد كافة الفتاوى التكفيرية والمتطرفة ويعمل على توضيح أوجه 

  .العوار الفكري والديني
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  :یةرھابأبعاد الظاھرة اإل
  العالم العربي-البعد االقلیمي 

  حسین حسونة. ر دالسفی
 

  : ية، أهم العناصر التاليةرهابتتضمنت المداخلة، البعد اإلقليمي العربي للظاهرة اإل
 لعـام   رهـاب االستراتيجية العربية لمكافحة اإل   : رهاب مرجعيات البعد العربي لمكافحة اإل     -

 هذا م بوصفها األولى إقليمياً في١٩٩٨ لعام رهابم، االتفاقية العربية لمكافحة اإل١٩٩٧
المجال، قرارات مجلس الجامعة، وقرارات القمة العربية وخاصة إعالن قمة شرم الشيخ   

  .حول صيانة األمن القومي العربي في مواجهة التحديات الراهنة
 على أهمية تفعيل العمل العربي الجمـاعي علـى    رهاب يقوم المفهوم العربي لمكافحة اإل     -

اعية والقضائية واإلعالميـة، والعمـل علـى        جميع المستوات السياسية واألمنية والدف    
 االفكرية ومصادر تمويله، ومعالجة األسباب والظروف التي أدت         رهابتجفيف منابع اإل  

كما يتضمن هـذا المفهـوم رفـض ربـط     . ية المتطرفة رهابإلى تفشي هذه الظاهرة اإل    
  بأي دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحـوار والتـسامح والتفـاهم بـين               رهاباإل

كما يرتكز المفهوم على الشمولية في التعامل       . الحضارات والثقافات والشعوب واألديان   
، دون انتقائية أو تمييز، بحيث ال تقتصر على مواجهة تنظيمـات بعينهـا              رهابمع اإل 

وتتجاهل أخرى، خاصة أن كافة تلك التنظيمات يجمعها نفـس اإلطـار االيـديولوجي،              
  .وتتعاون فيما بينها

 باعتبارهـا أول اتفاقيـة إقليميـة        ١٩٩٨ لعام   رهابالتفاقية العربية لمكافحة اإل    أهمية ا  -
، رهـاب  األخـرى حـول مكافحـة اإل     اإلقليمية، ومقارنتها باالتفاقيات    رهابلمكافحة اإل 

والقواسم المشتركة بينهما وبين اتفاقية منظمة التعاون اإلسـالمي واتفاقيـة مجلـس             
 الدولة واعتبار كفاح الشعوب إرهاب، وإدانة رهابالتعاون الخليجي، من حيث تعريف اإل

  .يإرهابضد االستعمار واالحتالل األجنبي عمالً غير 
 بالبعد الوطني الداخلي من حيث أهميـة التعـاون          رهاب اتصال البعد الغربي لمكافحة اإل     -

اردة والمتابعة والتنسيق بين األجهزة الوطنية المختلفة، وكذا تنفيذ الدول لاللتزامات الو        
، ومراعاة اتفاق التـدابيرالتي تتخـذها لمكافحـة    رهابفي االتفاقية العربية لمكافحة اإل   
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 مقتضيات سيادة القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الـدولي اإلنـساني            رهاباإل
  . والقانون الدولي لالجئين وسيادة القانون

همية تطبيـق االتفاقيـات      بالبعد الدولي، مع أ    رهاباتصال البعد الغربي لمكافحة اإل    
 في كافة صوره وأشـكاله، وكـذا        رهابالعديدة المبرمة في إطار األمم المتحدة لمكافحة اإل       

 ديسمبر  ١٧ الصادر في    ٢٢٥٣تطبيق قرارات مجلس األمن في هذا الشأن وآخرها القرار          
يين رهـاب م الذي صدر تحت الفصل السابع للميثاق وطالب الدول بتجميد أرصـدة اإل    ٢٠١٥

  . منعهم من السفر وخطر مدهم بالسالح ومنع تجنيدهم ومواجهة ادعاءاتهم بخطاب مضادو

 بمبادرة القوى العربية المشتركة لـصيانة األمـن         رهاب اتصال البعد الغربي لمكافحة اإل     -
، وهـي مبـادرات غيـر    رهـاب القومي العربي ومبادرة التحالف اإلسالمي لمحاربة اإل   

، وإن كانت ال تزال غير واضحة المعالم بالنسبة ألركانها متعارضة بل تكمل بعضها بعضاً
  . وآلياتها

 اإلقليميـة  وتنسيق مع المنظمات الدولية ورهاب أهمية تعزيز التعاون العربي لمكافحة اإل     -
وكذا مع منظمـات  ) السعودية واإلماراتية( والتطرف   رهابوالمراكز العربية لمكافحة اإل   

واألبحاث واألزهر الشريف، مع اقتـراح إنـشاء مركـز       المجتمع المدني ومراكز الفكر     
  .  والتطرفرهابمصري متنقل لمكافحة اإل

  :رهاب لمكافحة اإلتقييم البعد الغربي

ال تكفي االستراتيجيات والقرارات والمبادرات، فـالعبرة بحـسن النوايـا والتنفيـذ          
 .والتعاون الحقيقي وليس الشكلي

 عـام  رهـاب عقد االتفاقية العربية لمكافحـة اإل   وأساليبه تغيرت منذ     رهابمعالم اإل 
، وذلك بإضـافة  رهابم، وبالتي وجب تحديثها لمواجهة األنواع والصور الجديدة لإل       ١٩٩٨

 .بروتوكول تكميلي لالتفاقية كما فعل االتحاد اإلفريقي

 أنها ظاهرة تنتهـك حقـوق اإلنـسان         رهابال يكفي النص في اتفاقيات مكافحة اإل      
 رهـاب  في تلك االتفاقيات أن اجراءات مكافحة اإل    أيضاًة، بل يجب التأكيد     وخاصة حق الحيا  

 .يجب أن تراعي أحكام القانون الدولي وحقوق اإلنسان وسيادة القانون

 آفة عالمية يمكن احتواءها وليس اقتالعها، فهي آفة العصر          رهابوالخالصة أن اإل  
  .اخلياً وإقليمياً ودولياوتحتم مواجهة عربية شاملة قائمة على تعاون الجميع، د
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  )إفريقیا(البعد اإلقلیمي 
  منى عمر/ السفیرة

  
 لما كانت فـي  رهاب العالم لم يهتم لظاهرة اإل  ،رهابالبعد اإلفريقي بالنسبة لظاهرة اإل    

وروبا والغرب، الفترة الماضية كان لـدينا       إصابتها أل  ولكن بدأ االهتمام بها بعد ا      ،إفريقيا فقط 
هتمام العالم بافريقيـا    بداية إل لناجمة عن المذابح في الدول االفريقية، وأول        الكثير من المآسي ا   

م بعد الهجوم على تنزانيا وكينيا، وأتت احداث سـبتمبر وزاد االهتمـام بقـضايا               ١٩٩٨في  
ية نظرا لتردي   رهاب في إفريقيا بسبب اعتبارها حلقة ضعف ومالذ آمن للتنظيمات اإل          رهاباإل

  .قتصادية ولهذا اهتموا بهااالوضاع السياسية و اال
 مساعد وزيـر الخارجيـة األمريكـي للـشئون        ،وهنا يحضرني مقولة سوزان رايس    

 العـالمي  رهـاب  أن افريقيا البطن الرخوة أمام اإل،م٢٠٠١في " واشنطن بوست"اإلفريقية في  
ان وأكد المراقبون إن افريقيا ستصبح أرض الجيل الثالث لتنظيم القاعدة بحيث تكون افغانـست             

  .جديدة
 القوية وبعضها من أذرع داعش وأخرى مـن         رهابهناك شبكة متصلة من حلقات اإل     

 نفسها قديمة وتحدثنا في     رهابالقاعدة وأخرى مستقلة بذاتها، ولكن النشأة الخاصة بظاهرة اإل        
، بعد انتهاء عصر االسـتعمار كانـت        رهابالجلسة األولى عن عدم وجود تعريف محدد لإل       

تيـارات  ال( بـدأت تتـسرب      ،فيها هي عملية االستبداد والبعد عـن العدالـة        السمة الرئيسية   
 وامتـزج بالتوجهـات     ، واألقليات اإلسالمية التي عانت قدرا كبيرا من التهمـيش         )سالميةاإل

 وتأسيس العنف علـى     ، فيها رهاباالسالمية بعض األفكار الثورية، وهذا ما رسخ لظاهرة اإل        
  .اسيأرض إفريقيا المليء بالعنف السي

 في إفريقيا متعددة ومنها افتقاد الرضا بسبب عدم وجـود    رهابأسباب نشأة وتطور اإل   
عدالة اجتماعية، و سوء توزيع الثروات وانتشار البطالة وعدم وفـرة المتطلبـات األساسـية        

ية في إفريقيـا وهـو ارتباطهـا     رهابوالخلل في العدالة االجتماعية، وهناك ميزة للحركات اإل       
 في إفريقيا مقارنة بأي     رهابية، وتجاهل الغرب لتصاعد حدة اإل     رهابلجماعات اإل بغيرها من ا  

ي في أوروبا مثلما حدث في فرنسا وشارل إيبدو، كان هناك المئات قد قتلوا فـي             إرهابحادث  
يون في افريقيا على مدرسة وذبحوا      رهاب فتاة تم خطفهم في نيجيريا، وهجم اإل       ٢٤٧نيجيريا و   
وا منهـا   كير بوكو حرام أن التعليم الغربي هو سبب كل األزمات التي يعان            ألن تف  ،كل الطلبة 

  .ا تعاني من عدم التكافؤ في توزيع الثرواتيروتهميش المسلمين ألن نيج
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 ةحسـل ية، بسبب الفراغ االمني، كميـة األ      رهابافريقيا مهمة جدا بالنسبة للتنظيمات اإل     
سلحة محلية الصنع، وفي خريطة إفريقيا نالحظ أن       الثقيلة والخفيفة المنتشرة في إفريقيا ومنها أ      

 تدحضها األوضاع في إفريقيا، فهنـاك تنظيمـات فـي    رهاب اإلسالمي أو أسلمة اإل رهاباإل
شرق إفرقيا مثل جيش الرب فهو تنظيم مسيحي تماما ويمارس أبشع صور العنف ويخطفـوا               

ون بهـا تـابعيهم ويبيـدون    السيدات و يستعبدوهم ويجندوا األطفال و لهم طقوس غريبة يقنع    
  .اآلالف من البشر

ية، رئـيس المركـز المغربـي       رهابولدينا في شمال إفريقيا أمثلة كثيرة للحركات اإل       
حطـب المعركـة القادمـة      " للدراسات األمنية تكلم عن دول المغرب العربي ووصفها بأنها          

 المتطـوعين فـي     فآالف التونسيين والجزائريين انضموا لداعش في ليبيا وعشرات       " لداعش  
 ،الغرب من كندا وبريطانيا انضموا لداعش وهو ما يرجح خطورة الوضع في شمال افريقيـا              

مخزن لجميع أنواع السالح، وعندما بايعت      " سرت"، وصارت   داعش اتخذت من ليبيا مركز    و
 اعتبر هذا دخوال رسميا لداعش إلى القارة، وهنـاك جماعـة المـرابطين    ،بوكو حرام داعش 

 بـين  )صـحراء (ي مختار المختار وبايعت داعش، وبهذا أصـبحت منطقـة    رهابإلوانشأها ا 
  القاعدة لكل الجماعات المسلحة في تلك المنطقة وصارت مركـزاً          ،موريتانيا ومالي والجزائر  

 موريتانيا مرورا بمالي، وتونس بها أنـصار        –النيجر  سالح في القارة وأصبح هناك محور       لل
غرب افريقيا مليئـة    و وجماعة جند الخالفة وفرع لتنظيم داعش        الشريعة وكتيبة عقبة بن نافع    

بالتناقضات فهي زاخرة بالمواد الخام ولكنها من اكثر الـدول فقـراً وبوكـو حـرام أخطـر         
الحركات الموجودة في هذه المنطقة والتي تتخطى في نشاطها نيجيريا فهي تهاجم الكـاميرون            

   فرد قد قتلوا نتيجة ممارسات بوكو حرام، ٦٠٠ وعندما نحاول حصرها نجد ،وتشاد والنيجر
 ، وبن الدن أعلن عن تنظيم القاعدة مـن الـسودان         ،شرق إفريقيا بها جماعات الشباب    

وكان هو من يرسل رسائل الدعم لتنظيم الشباب الذي نشأ في الصومال، وهنـاك جماعـات                
ة وحـشية فـي   ية أخرى كجماعة جيش الرب التي توصف بأنها أكثر الجماعات المسلح        إرهاب

العالم وتمارس نشاطها في اوغندا والسودان والكونغو وافريقيا الوسطى، وعندما كان الرئيس            
االوغندي يدعم انفصال جنوب السودان بدأ الرئيس السوداني يحارب جماعة جـيش الـرب،              
بالنسبة لمنطقة جنوب افريقيا فقد عانت في فترة النضال ضد االسـتعمار مـن العديـد مـن                 

ية التي تم تبريرها من قبل السود والبيض في الماضي، أما حاليا فإن التنظيم              رهابت اإل العلميا
الدولي لإلخوان قد كون شبكة ضغط دولي قوية جدا هناك واعتمدوا علـى مـسلمي جنـوب        

ب افريقيا باقتصادياتهم المرتفعة، وتعليق عضوية مصر في االتحاد االفريقي وموقـف جنـو            
  . يونيو٣٠افريقيا المضاد لثورة 
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  البعد المحلي: یةرھابأبعاد الظاھرة اإل
  ضیاء رشوان. دالكاتب الصحفي االستاذ 

  
 بـين  ،قلفي السنوات الخمس االخيرة على األ المالحظة االولى أن هناك ترابط يحدث       

 ، أو في مواطن اخرى من العـالم       ،ية سواء كانت في مصر    رهاباالبعاد المختلفة للجماعات اإل   
 بهذه الصورة، ما يسمى بتدويل واضحاً لم يكن رهابي الموجة االولى من اإل    وان هذا االمر ف   

 بدأ بشكل ملحوظ مع تنظيم القاعدة في رحبان أفغانستان وباكستان، ثم في             رهابأو عولمة اإل  
 في واشنطن ونيويورك، لكن لم يرتبط االمر في ذلك الوقـت بمنـاطق      ٢٠٠١التنفيذ في عام    
ية على هـذا النحـو   رهاب حجم االرتباط بين المجموعات واالفكار اإل    لم يكن  ،بعينها من العالم  

الذي شاهدناه في الخمس سنوات االخيرة وبالتالي مايتعلق بمصر قد يرتبط جـزء كبيـر أو                 
 بما هو موجود في دول اخرى بالعالم وصوال الـى           أوصغير منه بما هو موجود في افريقيا        

  .دول بعيدة عنا كدول جنوب شرق آسيا مثالً
المالحظة الثانية، مصر كانت من اوائل الدول التي شهدت ليس فقط عمليات توصـف       

 من أوائل دول العالم التي شـهدت أفكـاراً أدت الـى             أيضاًية ولكنها كانت    إرهاباليوم بأنها   
 كانت هنـاك أول  ١٩٩٣تحركات عملية كانت غير مسبوقة، على سبيل المثال في مصر عام        

ي أو اسالمي سني، وكانـت محاولـة اغتيـال وزيـر            إرهابها تنظيم   عملية انتحارية يقوم ب   
الخارجية االسبق اللواء حسن األلفي في شارع الشيخ ريحان، لم يكن معروفاً قبـل هـذا أي                 
عمليات ذات طابع انتحاري بمعنى فتاوى تبيح قتل النفس، اال ماشهدناه في جنوب لبنان مـع                

ل قبلها، ثم مع السنية الوحيدة سناء محيدلي وكان بعض المجموعات الشيعية من حزب اهللا وأم     
هذا لمحاربة محتل صهيوني، ولكن العملية االنتحارية االولى على مستوى العالم السني كانت             

وكان تنظيم الجهاد المـصري  . هنا في القاهرة وكان الذي أفتى بها هو تنظيم الجهاد المصري    
ي صار بعـض ذلـك مارآينـاه وصـوالً الـى      هو أحد األذرع الرئيسية لتشكيل القاعدة، الذ    

  .ماعرضته السفيرة منى عمر من مالمح شمال غرب افريقيا
ثانياً بالرغم من ان مصر كانت من أوائل الدول التي قد شهدت مثل هذه الفتاوى، فإن                

 لم يكن هناك في العـالم االسـالمي كتابـات    ،االفكار المرتبطة بالسلفية الجهادية أو التكفيرية  
 كان هناك بعـض المالمـح فـي كتابـات     ، أو كتابات مبلورة قبل كتابات سيد قطب    معروفة

موجودة في الهند، والمواطن الثاني للدكتور مصطفى الفقي على يد أبو األعلـى المـردودي               
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وأبو الحسن الهاللي، ولكنها لم تكن متبلورة، وحتى المـصطلحات االربعـة ألبـي األعلـى            
ه المطلحات بأي نظرية للعنف اال كتابات سيد قطب، فـي           المردودي لم يضع له أو يربط هذ      

 ثم معالم في الطريق وهـو الكتـاب         ،كتابيه الشهيرين في ظالل القرآن وتفسير القرآن الكريم       
  .الحركي، وبالتالي فإننا نتحدث هنا عن خصوصية مصرية
 طـابع   القائم على أفكار ذاترهابثالثا في العصر الحديث اذا كنا نفرق ونميز بين اإل    

ديني والعنف الذي قد تمارسه جماعات مرتبطه بالدين، فالعنف المرتبط بافكـار ذات طـابع               
ديني سواء تكفيرية أو تجهيلية، كانت الممارسة االولى لها العملية التي تمت في مصر غيـر                

 التي قامت على افكار سيد قطب، كانت ما سمي بمحاولة الفنية العسكرية هنـا     ١٩٦٥محاولة  
، وهي محاولة لقلب نظام الحكم واغتيال رئيس الدولة ومن معه، ولكن          ١٩٧٤اهرة عام   في الق 

المحاولة وأدت داخل جدران الكلية الفنية العسكرية قتل فيها عديدون وكانت أول عملية عنيفة              
ية، وبالتالي مصر لها خصوصية في هذا المجال، ونحن هنـا النبـاهي   إرهابأو توصف بأنها  
  .جل من ذكرها ولكن دراستها قد تساعدنا في تلمس مالمح المستقبلبها االمم أو نخ

 الوضع اليوم يتمس    ، وصوالً الى ما نحن فيه اليوم      رهابشهدنا مراحل متعاقبة من اإل    
، حيث كانت لدينا جماعتـان اسـالميتان كبيراتـان،          ١٩٩٧قليالً مع األمس الذي انتهى عام       

 ألف عضو تقريباً وكانوا معتقلـين       ٣٠ على االقل     كان تعدادهما  ،الجماعة االسالمية والجهاد  
في سجون مبارك، وكونت جماهة الجهاد مجموعات مصغرة ولكنها كما ذكرنا منذ قليل أنهـا    

 وكانت أول من قام بعملية تفجير عن بعـد          ،كانت أول من أفتى بالعمليات االنتحارية وقام بها       
ئيس الوزراء األسبق عـاطف صـدقي       بمحاولة اغتيال ر   ١٩٩٣ عام   أيضاًأو تفخيخ عن بعد     

 وكـان   ،بشارع الخليفة المأمون، ولكن مجمل أعمال العنف كانت تقوم به الجماعة االسالمية           
 جماعات الجهاد   ،التركيز الرئيسي في جنوب الصعيد والمناطق العشوائية وجزء منها بالقاهرة         

  . من أعلىكانت ترتكب أعمال عنف ترتبط برأس الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم
بعينيات قبلهـا،   في الثمانينيات والتسعينيات والـس    لو تأملنا الخريطة الجغرافية للعنف      

لوجدنا تركيزاً كبيراً في صعيد مصر، هذا األمر كان مرتبط بتواجد مكثف للجماعة االسالمية              
 ،د الذي كان يقوم به جماعة الجها      أيضاًمن العمليات و  % ٩٥التظيم األكبر الذي كان يقوم ب       

ممن مارسوا العنف سابقاً عن من مارسوا العنـف        % ٩٠عمليات المراجعة قد أقفت أكثر من       
. اآلن، وبالتالي اآلن على سلم العنف الصعيد في آخر المناطق التـي يمـارس فيهـا العنـف       

وبالتالي حتى ندرك ما أنجزناه أو ما أنجز أن وجود عدد من القيادات محدود مـن الجماعـة               
اً اثنان أو ثالثة ممن ارتدوا، هذا اليعني أن المراجعات فشلت بل نجحت نجاحاً              السالمية تحديد 
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اذا ما نشهده . ئالً وبدون هذا النجاح لكنا اليوم في فوضى عارمة خاصة في مناطق الجنوب           اه
هـي االشـكال     والسؤال اآلن ما  . اآلن هو تراجع جغرافي مرتبط بتراجع تنظيمي للجماعتان       

 الجماعات لدينا أنصار بيت المقدس، سابقاً التوحيد والجهاد، ثانياً تنظيم            على مستوى  ،الجديدة؟
الدولة في سيناء، وهي مراحل لتنظيم واحد ربما تجمع من تنظيمات أصغر في شمال سـيناء                

، ٢٠٠٥ ثم دهب في     ،٢٠٠٤ بتفجير طابا الذي تاله تفجير شرم الشيخ في          ٢٠٠٣وبدأت عام   
ن مشكلها أو مؤسسها هو طبيب أسنان يسمى خالـد مـساعد            ولكن الملفت في هذه الجماعة أ     

الذي قتل في جبل الحالل بعد حصار وهروب لمدة ستة أشهر، وأنا أظن أنه كانت له روابـط    
مع جهات أخرى خارج الحدود ليست اسالمية فقط ولكن على االرجـح كـان علـى صـلة                  

ك، وكان ملفتاً أن هذه الجماعـات    وزرعت الفكرة منذ البداية هنا     ، االسرائيلية األمنيةبالجهات  
بدأت بقدرات كبيرة، وتفجير فندق هيلتون طابا الذي أطاح بنصف الفندق تماماً وكـان مـن                
الواضح أن مصر في القرن الماضي كانت تصدر قياداتها، ومصر االن أصـبحت تـستورد               

لتـي كنـا    طر الفكرية ا   بعض األ  أيضاًوخاصة في منطقة شمال سيناء بعض المقاتلين ولدينا         
  .نصدرها فأصبحنا نستورد جزء منها سواء من السعودية أو االردن أو من العراق

التحول حدث ألن المراجعات المصرية كانت نقلة نوعية الخماد نسبي أو مؤقت على              
 مع  ٢٠٠٣ أن العناصر زرعت منذ عام       ،االقل الفكار العنف، وهناك عناصر وهو ملمح مهم       

ح أنه كان من أجهزة أمنية اسرائيلية في هذا التوقيت وتركز فـي             التداخل الخارجي الذي أرج   
منطقة شمال سيناء وسمى نفسه تدريجيا توحيد الجهاد ثم أنصار بيت المقدس ثم والية سـيناء      

  . لتنظيم الدولة االسالمية
داعش العراق أو داعش سوريا، هم نتاج أكثر لواقع اجتماعي ديمـوجرافي مـذهبي              

  .لواقع المذهبي لم يوجد في العراق لما كان موجوداً على االرض ولو أن هذا ا،معقد
الخالصة أن لدينا ممارسات من داعش سوريا والعراق في العنـف تفـوق مـا كنـا               
نتصوره، داعش المصرية لديها النسخة المخففة والمعدلة من االفكار، بالفعـل هنـاك ذبـح               

لجوهرية التي يختلف فيها هؤالء عـن       لمخطوفين يندى له الجبين في الجانبين، ولكن النقطة ا        
بقيتهم هي القتل على الهوية، في سوريا والعراق وليبيا هناك تفجيرات للمدنيين، الفتوى باباحة           
قتل المدنيين، أما الدواعش المصريون يقتلون بحسب ماهو متعارف عليه، يقتلـون االعيـان،       

ورجل الدولة، وبالتالي هؤالء وهم أعوان الدولة، هم القاضي وضابط الشرطة وضابط الجيش         
وان كان يقتـل    هم مستهدفون في ذاتهم، أما المدنيون لدى دواعش مصر فهم غير مستهدفين             

  .منمن هو متعاون مع األ
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ولى هي تفجير بجوار السفارة االيطالية تم في السادسة صباحا بعبوة           هناك واقعتان، األ  
هي حادثة العياط بوضع ثـالث عبـوات   كبيرة وفي شارع جانبي وهي منطقة حيوية، الثانية        

ناسفة على قضيب السكة الحديد لقطارات رئيسية وكبيرة مهمة تتوجه الى أسوان، والتحـول              
هنا خطير فإذا كان القصد منه ليس ضد أعيان الدولة، وأنه كان موجه الى سـكان مـدنيين،                  

  . أن تلتفت اليهاألمنيةفنحن امام تغير خطير البد للجهات 
ية في مصر، هـو الجماعـة الجديـدة لالخـوان        رهابثاني في الجماعات اإل   المكون ال 

المسلمون، وقد كنا على حق عندما كنا نصنفهم بأنهم كانوا ضمن جماعات االسالم الـسياسي               
وليس من ضمن جماعات العنف الديني، وجماعة االخوان المسلمين حدث لها تحول نـوعي               

عدوية في فكر االخوان، فعلى المـشاهد أن يـرى          في طبيعتها، بعد ما تم في منصة رابعة ال        
نوعية الفتاوى من منصة رابعة العدوية التي عرضت فكر أقرب لفكر التكفير وبعيد عن فكر               
حسن البنا الذي ابتعد عنه فكر االخوان بعد السماء عن االرض، واقتربوا اقتراباً شـديداً مـن    

نسحبوا من العمل العام، ليس خوفـاً       وشهدنا عدد كبير من أعضاء الجماعة ا      . فكر سيد قطب  
 بل احتجاجاً وعدم فهم للثوب الجديد الذي ارتدته الجماعـة، وخرجـت   األمنيةمن االجراءات   

جماعات صغيرة من ثوب الجماعة سواء العقاب الثوري أو غيرها تعكس جميعها حالة فكرية              
  .جديدة

 جديدا وهو أن الجماعـة      ياإرهابهذه التحوالت في جماعة االخوان، أضافت الينا عبئا         
ممتدة وموجودة في وادي النيل، واذا كانت جماعة انصار بيت المقدس محصورة في منطقـة           

 وتم التعامل االمني معها وقد قلصت كثير من قدراتها، فإن المجموعات االصغر             ،شمال سيناء 
نـف  من االخوان المسلمين موجودة في أنحاء مختلفة في مصر، ووجود فتاوى ونظريـة للع             

تشيع أكثر فأكثر داخل اوساط هؤالء الشباب تجعل االمر أكثر خطورة مما يتوقـع الـبعض،          
ولكنه أقل مما كان عليه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ألن هذه المجموعـات وان               

  .كان لديها الرغبة فليس لديها القدرة حتى هذه اللحظة
 ألنهم كـانوا مـن      ،ية ليسوا على وفاق   االخوان المسلمون تاريخيا والجماعات الجهاد    

مدارس فكرية مختلفة، ومن أبرز الكتب التي صدرت من جماعة االخوان المسلمين لمرشدهم             
الثاني حسن الهضيبي كان كتاب دعاة القضاة، وهو كتاب جماعي أصدره مكتب االرشاد كله              

  . الجماعة اليومبالتعاون مع االزهر واالمن في السجن ردا على أفكار شبيهة لما تطرحه
زهر مثـل   واآلن لدينا مظهر مختلف جماعات تكفيرية جهادية مثل داعش وجماعات أ          

هشام العشماوي وجماعات خرجت من باطن االخوان، االشكالية أنه         كتيبة المناضلين للضابط    
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اليوجد لدى هؤالء أو أولئك من ينظر فكريا التفاق أو تميز، فال يوجد منظر مصري خـاص        
لعنف القديم وال لفكر العنف االسالمي االخواني الجديد، وبالتالي التشابهات هنا تكون            ال لفكر ا  

بالشبه أو باللمس، في السابق كان هناك خالفات فقهية صغيرة جداً، أما االن فاليوجد مثل هذه           
الخالفات، وبالتالي فإمكانية التعاون مع نظام حكم يوصف بالردة واالنقالب تبدو أقرب وهـو              

 ألن الواقع البرجماتي العملي     أل أحدهم شرعية هذا حالل أم حرام       وليس مفقه، ولن يس    مسيس
يجعل امكانية التعاون سواء على المستوى اللوجستي أو في تنفيذ العمليات أو في االسـتطالع           
أو في الرقابة أو في الهروب امكانيات واردة، وهذا على مستوى االداء االمني، وقـد نجـح                 

المسافة بين شمال سيناء ووادي النيل، وبالتالي اذا حدث ارتباط بـين هـاتين              االمن في قطع    
المساحتين مع عدم وجود فوارق فكرية قد يزداد االمر خطورة، ولكن حتى االن اليوجد خطر          

  .  بأنه يوجد فيه درجة كبيرة من الضبطاألمنيةعلى صعيد الممارسة 
د روشته جاهزة اال اذا كان هناك مرض        النقطة األخيرة، فيما يتعلق بالمواجهة، اليوج     

ية العنيفة واالسالمية ليس فقط في العالم والعالم العربي بل في مـصر،            رهاب والحالة اإل  ،واحد
 واحدة، وفـي افريقيـا      ةتواجه بروشت  وبالتالي الحالة في مصر ليست حالة واحدة وبالتالي ال        

بعملية أخرى حتى تثبت الوجـود فـي    بعدها مباشرة ترد داعش ،تقوم القاعدة بعملية تفجيرية 
منطقة أفريقيا وشمال افريقيا، والسؤال هنا كيف تتم مواجهة القاعدة ومواجهـة داعـش فـي           

وبكي بأن هناك   شتور عمرو ال  كدمصر؟، صحيح لدينا شباب اوروبا الذي يأتي، وأذكر كالم ال         
 للعنف هذا عنـف  أسلمة للعنف لكن وجود دواعش من نسل التوحيد والجهاد هذه ليست أسلمة      

 سنة ومقتنعون بها وبالتالي مع القـول        ١٦ الى   ١٥اسالمي ألن هؤالء قضوا قي هذه العملية        
 ولكن مـع  ،أو بعض المناطق يصح االخذ بتصحيح الواقع واالوضاع االقتصادية واالجتماعية    

  .وعات اخرى الجزء العقائدي رئيسيمجم
ت ذات الصلة بالقاعـدة واالخـوان       في جملة عامة، ال تصلح للتعميم بقوة، المجموعا       

وبالمجموعات الجهادية القديمة هي مجموعات الدور الفكري والفقهي بها اكبر، المجموعـات            
ذات الصلة بداعش وخاصة في المناطق الجديدة ذات التنوع المذهبي قد يكون دور الفكر فيها               

  .وعند تطبيقه على الحالة المصرية يجب أن يكون بحذر. أقل
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 رھابإشكالیة التوازن بین ضرورات مكافحة اإل
 والحريات  االنسانحقوقومقتضیات احترام 

  األساسیة

  عزت سعد . سفیر د

  
  :مقدمة

 السيما خالل السنوات ، الذي تواجهه مصر منذ عقودرهابمما الشك فيه إن اإل
ات  فإن التزام،وبنفس القدر.  ألمن مصر القومي ومصالحها العلياجدياً تهديداً يشكل ،األخيرة

 بموجب قانونها الداخلي واالتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت اليها - الدولة المصرية
بضمان احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية  - جزءا من النظام القانوني المصري وباتت

إنها أمام مهمة  خاصة و،وتحقيق األمن واالستقرار والسالم الداخلي يشكل تحدياً كبيراً للدولة
 اإلسراع بالتعافي االقتصادي الضروري لكفالة حد أدني من الحقوق إلىصعبة تتعلق بالحاجة 

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ال تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية

والستجالء الجوانب المختلفة لهذه اإلشكالية وما يمكن أن تقدمه الدولة لتحقيق هذه 
المعادلة الصعبة، واألسس القانونية التي تحكم التزامات الدولة بتوفير األمن والسالم لرعاياها 

  :، نعرض بإيجاز للنقاط التاليةوحماية حقوقهم وحرياتهم األساسية في الوقت ذاته

  :عناصر أساسية لفهم أبعاد اإلشكالية: أوال

 هي ،حرياته وضمان احترامها أن مسالة حماية حقوق اإلنسان وعلىمن المهم التأكيد  - ١
 أن مهمة حماية وضمان هذه الحقوق والحريات معنى ب،مسألة داخلية في المقام األول

 عاتق الدول ذاتها في إطار نظمها القانونية الداخلية ومؤسساتها المعنية سواء علىتقع 
 .أكانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية

 مستقرة وقضاء مستقال، سسات قانونيةومؤومما الشك فيه أن وجود مجتمع ديمقراطي 
هي أمور ضرورية لضمان احترام حقوق وحريات اإلنسان وممارستها باتزان من جانب 

الدفاع عن قوانين تدعي أن هناك مصلحة قانونية معينة تستلزم فرض ، بحيث يصعب اإلفراد
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صل بين السلطات  تلك الممارسة ومتى افتقدت الدولة لهذه المؤسسات ولمبادئ الفعلىقيود 
 فلن تجدي أية آليات دولية تفرض احترام هذه ،الخ.. القانون والمحاسبة والحكم الرشيدوسيادة 

: أمثلة (لدولة وسالمة مؤسساتها الدستوريةالحقوق حيث يظل األمر في النهاية مرهونا بإرادة ا
ة حقوق اإلنسان  حال–حالة تركيا وروسيا في إطار النظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان 

 ).في العالم العربي

مع تطور الحياة الدولية والعالقة المباشرة بين تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وبين حفظ  - ٢
 ،السلم واألمن الدوليين وتهيئة الظروف المواتية للتنمية والتقدم االقتصادي واالجتماعي

نطاقا " ليا أو لم يعد موضوع احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية شأنا داخ
 من ميثاق األمم ٢/٧ الوارد في المادة معنىلالختصاص الداخلي للدولة بال" محفوظا 
 التي أقرت أجهزتها صرحاً ضخماً من القرارات والتوصيات والوثائق الدولة ،المتحدة

التي تلزم الدول باحترام هذه الحقوق من خالل آليات متنوعة كالتقارير الدورية 
 .د ألجهزة الرقابة المنشاة بموجب هذه الوثائقوشكاوي األفرا

 وهو أمر بدأ منذ عقود في العالقات بين ،كثيرا ما يتم توظيف حقوق اإلنسان سياسيا - ٣
 في ،أوربا الغربية واالتحاد السوفيتي ودول أوربا الوسطي والشرقية الشيوعية السابقة

 ،)أصبح منظمة أالن (١٩٧٥سنكي عام إطار مؤتمر األمن والتعاون األوروبي في هل
 كعنصر من عناصر – حتى االن – حيث يتم استخدام المسألة ،أخرىثم في مناسبات 

  .الدعاية السياسية في العالقات الدولية

وفضال عن ذلك باتت مسألة المعايير المزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان 
 السياسة  عنصر هام من عناصرانواقعاً ال يمكن تجاهله بحيث يمكن القول بأن حقوق اإلنس

الدولية يجرى استغالله أحيانا في الصراعات بين الدول لتسجيل نقاط ضد سياسات بعضها 
 .البعض

 ورغم العدد الكبير من االتفاقيات والقرارات والوثائق الدولية المعنية ،في المقابل - ٤
 رهابة لإل والتي توحي بأننا بصدد نوع من المواجهة العالمي،رهاببمكافحة اإل

 نوع إلى إال أن الواقع الدولي يشير ،تستوجب تعاوناً وتنسيقاً مخلصاً وأميناً بين الدول
ية لتحقيق غايات او طموحات رهابمن التواطؤ بين بعض الدول والمنظمات اإل

 وقد أدي كل ذلك إلى تزايد نفوذ الالعبين من غير الدول في منطقة الشرق .سياسية
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 إلى خاصة تلك التي تفتقد ،ل وتجاوز نفوذهم نفوذ الدول ذاتهااألوسط بصفة خاصة، ب
 .سلطة مركزية قادرة على فرض القانون والنظام

  :مسألة في النظام القانوني المصري وضع ال:ثانيا

 رهابتوازن بين ضرورات مكافحة اإل بمسألة ال٢٠١٤اهتم الدستور المصري لعام  - ١
م  األحكا–الباب السادس  (٢٣٧المادة فقد نصت . وق اإلنسانومقتضيات احترام حق

 ، بكافة صورة وأشكاله،رهابتلتزم الدولة بمواجهة اإل" ان على) العامة واالنتقالية
 مع ، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، وفق برنامج زمني،وتعقب مصادر تمويله

 رهاب مكافحة اإلنون أحكام وإجراءات وينظم القا.ضمان الحقوق والحريات العامة
 ". عن األضرار الناجمة عنه وبسببهوالتعويض العادل

 التمتع علىال ينبغي تجاهل حقيقة أن التخلف االقتصادي واالجتماعي هو قيد خطير  - ٢
 هي كلها ،فالجوع واألمية وتردي األحوال المعيشية للفرد. بحقوق وحريات اإلنسان

 ً  وثيقاً بحد أدنى من عقبات في طريق ازدهار حقوق اإلنسان التي ترتبط ارتباطا
 . البد وان يكون حقه في الطعام مؤمناً، فلكي يكون اإلنسان حراً.مستوي المعيشة
 .ل نقطة البداية للحرية والمساواةوهذا األخير يشك

أيضاً من المهم اإلشارة إلى أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهى 
يصعب وضعها موضع التنفيذ حيث ى الدول النامية، الحقوق األكثر أهمية بالنسبة لإلنسان ف

وفي هذا السياق يجب . الجتماعي درجة مناسبة من التقدم االقتصادي واعلىيتوقف ذلك 
 طريق على يعد خطوة متقدمه ٢٠١٤ن ما أتي به الدستور المصري المعدل لعام أاالعتراف ب

والحق في التعليم ) ١٨م (صحة ضمان عدد من الحقوق األساسية لإلنسان وتحديدا الحق في ال
 حيث تلتزم الدولة ،)٢٣م(وحرية البحث العلمي ) ٢١م( التعليم الجامعي  فيوالحق) ١٩م(

تدريجيا حتى  تتصاعد )١(بموجب هذه المواد بتخصيص نسب معينة من اإلنفاق الحكومي
 من ٢٣٨ ويالحظ أن المادة . لضمان التمتع بهذه الحقوق، المعدالت العالميةإلىتصل 

 من تاريخ العمل اعتباراً ضرورة التزام الدولة بضمان هذه المعدالت تدريجيا  أكدتالدستور
  .٢٠١٧ /٢٠١٦ أن تلتزم بها كاملة في موازنة الدولة للسنة المالية على ،بالدستور

                                                
للحق في  % ٤ة  من الناتج المحلي االجمالي بالنسبة للحق في الصحة ونسب        % ٣نسبة ال تقل عن     ) ١(

 .لحرية البحث العلمي% ١للتعليم الجامعي ونسبة % ٢التعليم ونسبة 
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والواقع أن ما جاء به الدستور المعدل من أحكام يجد أصوله في حقيقة انه في مفهوم 
تحدة هناك عالقة مباشرة ووثيقة فيما بين تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان ميثاق األمم الم

للجميع دون تمييز وحفظ السلم واألمن الدوليين وخلق الظروف المواتية للتقدم والتنمية 
 فان ارتباط حقوق اإلنسان بالسالم والتنمية ، وبطبعيه الحال.االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ولكل ذلك .ر من الخوف والفقر بمثابة ركن أساسي في مفهوم حقوق اإلنسانيعني أن التحر
 إقامة نظام اقتصادي دولي عادل وأخر اجتماعي وإنساني إلىسعت األمم المتحدة منذ البداية 

  .)٢(يمكن الشعوب واألفراد من التمتع بالحقوق األساسية لإلنسان
حق في التنمية كحق من حقوق في السياق عالية اهتمت أجهزة األمم المتحدة بال

 ،أجهزتها المعنية بتعزيز حقوق اإلنساندراسات عديدة في نطاق المنظمة و وهناك .اإلنسان
 ويقال في هذا الصدد ان .للتنمية" الدولية"واألبعاد " الداخلية"بة الفصل بين األبعاد ذكرت صعو

سان يمكن أن تحقق بعض  الكبت والعناد السياسي وإنكار حقوق اإلنعلىالتنمية المؤسسة 
  .)٣( تنمية كاملة وحقيقيةإلى ، بأي حال، إال أنها لن تستطيع أن تقود،األهداف االقتصادية

 النحو المستفاد من ميثاق األمم المتحدة على –والخالصة هنا هي أن الحق في التنمية 
ما فيها الميثاق  ب، والثقافية بالحقوق االقتصادية واالجتماعيةواالتفاقيات الدولية المعنية

 انه حق خاص بقدر ما هو هدف أو على ، ليس مصمماً)٤(اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
 المصري المعدل من مواد نا تبدو أهمية ما جاء به الدستور ومن ه.وسيلة لبلوغ غاية معينة

 .خاصة ببعض الحقوق األساسية لإلنسان المصري
 ١٥٤ترام حقوق اإلنسان عندما قيدت المادة يقدم الدستور المصري ضمانة إضافية الح - ٣

 رئيس مجلس الوزراء  رأي بأخذ،منه حق رئيس الجمهورية في إعالن حالة الطوارئ
لية لإلعالن ليقرر ما يراه  مجلس النواب خالل األيام السبعة التاعلىوعرض اإلعالن 

                                                
 .٢٠٠٥ لسنة ١٦٢٤ و ٢٠٠١ لسنة ١٣٧٣ و ٢٠٠١ لسنة ١٣٦٨: علي سبيل المثال القرارات) ٢(
 حماية حقوق االنسان في ظل التنظـيم   : د عزت سعد   : راجع ،حول الحق في التنمية بصفة عامة     ) ٣(

 . وما بعدها٧٥٢ ص ،)١٩٨٥( جامعة عين شمس – رسالة للدكتوراه –الدولي االقليمي 
ألعلـى لمنظمـة الوحـدة     الجهاز الـسياسي ا ،قرته جمعية رؤساء الدول والحكومات االفريقية     أ) ٤(

 .١٩٨٦ اكتوبر ٢١ ودخل حيز النفاذ في ١٩٨١ يونيو   ٢٧في  ) االتحاد اإلفريقي حالياً  (اإلفريقية  
 وثيقـة  إلى منه ، االعالنإلىقرب ، وهو أ١٩٨٤ فبراير ٢٧ في وقد صدقت مصر علي الميثاق    

 وما  ٧٨٦ ص   –انظر المرجع السابق     .اغة وآليات الرقابة التي أتي بها      من حيث الصي   ،قانونية
 .بعدها
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 لالنعقاد لمجلسوإذا حدث اإلعالن في غير دور االنعقاد العادي وجب دعوة ا. بشأنه
 علىوفي جميع األحوال يجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس . فوراً للعرض عليه

 وال تمد إال ، ويكون إعالنها لمدة محددة ال تتجاوز ثالثة أشهر،إعالن حالة الطوارئ
هذا النص منذ فترة ويطبق . "عد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس مماثلة بأخرىلمدد 

 .التي تواجهها مصر في منطقة سيناء رهاباإل ةارتباطا بموج
وغني عن البيان إن النصوص الدستورية والقانونية التي تحمي حقوق وحريات 

الء مبدأ سيادة عإ هو وجود مؤسسات ديمقراطية تكفل ، فاألهمالمواطن ال تكفي في ذاتها
 وذلك بما ،فسادالفصل بين السلطات واستقالل القضاء والمحاسبة ومواجهة الالقانون واحترام 

  . من دولة القانون واقعاً ملموساًيجعل

  : التمتع بحقوق اإلنسانعلى كقيد من القيود رهاب اإل:ثالثاً

 نقطة فارقة في دور األمم المتحدة في مجال مكافحة ٢٠٠١ سبتمبر ١١تمثل هجمات 
من  حيث اصدر مجلس األمن العديد من القرارات اإللزامية لمواجهة الظاهرة ،رهاباإل

 للسلم واألمن  بمثابة تهديدرهابالنواحي القانونية والسياسية واألمنية، كما اعتبر المجلس اإل
 الوارد معنى وذلك بال،دي وجماعات فرا، حق الدول في الدفاع عن النفسالدوليين بما يرتب

  .)٥( من ميثاق األمم المتحدة٥١في المادة 
حالة طوارئ  " بأنهارهابوتوصف المنظومة الدولية المعاصرة لمكافحة اإل

، خاصة وإنها ال تتسم بالشمولية والتكامل )٦("state of Emergency internationa"دولية
  .)٧(وال تعدو كونها نظام مؤقتاً  وفقا إلحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة

تنوع  ت، هذه الحقوقعلى قيودا ميع اتفاقيات حقوق اإلنسان تتضمنومن المعلوم أن ج
و اآلداب لحماية األمن القومي والسالم االجتماعي و النظام والصحة أ ("قيود عامة"ما بين 

 يتم "مؤقتة "أخرى، و)التحفظات ("وقيود دائمة) "لخإ.. وحريات الغيرالعامة أو لحماية حقوق 
  .حاالت الطوارئ أو الظروف االستثنائية وترفع بزوال هذه الظروففرضها في 

                                                
(5) Georges Abi-Saab, "The proper role of international law in Combating 

terrorism", in: Andrea Bianachi (ed.), Enforcing international law norms 
against terrorism, studies in international law, Hart publishing US,2004, 
PXIX. 

 .المرجع السابق) ٦(
 .المرجع السابق) ٧(
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 استثنائيا يقر للدولة الحق في  تمثل وضعاًرهاب اإلعلىأن الحرب يه ومما ال شك ف
 بما فيها سن تشريعات تقر للسلطات المعنية صالحيات ،مواجهته بتدابير وإجراءات استثنائية

  .خاصة بما يحمي أمن الوطن والمواطن

 امة المعنية بحماية حقوق اإلنسانسمحت االتفاقيات الدولية الع :وفي هذا السياق
وحرياته األساسية للدول اإلطراف فيها باتخاذ إجراءات مخالفة اللتزاماتها بموجب تلك 

واجهت حالة حرب أو أي خطر عام أخر يهدد  "، متى)٨(االتفاقيات بشروط وضوابط محددة
من االتفاقية األوروبية لحماية حقوق ) ١٥(ت عليه المادة  نحو ما نصعلى، "حياة األمة

 او ما ،وقد زادت االتفاقية الدولية األمريكية لحقوق اإلنسان. )٩(ألساسيةاإلنسان والحريات ا
 كمبررات التخاذ تدابير استثنائية تعطل الحقوق – ذلك على .)١٠(يسمي بميثاق سان جوزيه

 ألمن تهديداًخر يشكل أزمة أو آ وضع  أيأو "..لحريات المضمونة بموجب االتفاقيةوا
 أساس علىال يجب أن تتضمن أي تمييز " هذه التدابير ة أن مضيف،"واستقالل الدول الطرف 

وجاءت المادة الرابعة من العهد ".  االجتماعياألصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو األصل
 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بالقرار رقمالدولي لحقوق المدنية والسياسية الصادر 

21/2200A  ١٩٨٢ يناير عام ١٤ مصر في ت عليه، والذي صدق١٩٦٦ ديسمبر ١٦في، 
االتفاقية لعام، بصيغة مماثلة لما ورد في  ابريل من نفس ا١٤ودخل حيز النفاذ بالنسبة لها في 

 .)١١(الدولية األمريكية لحقوق اإلنسان في هذا الشأن

يجوز للدول األطراف " انه علىمادة الرابعة من العهد فقد نصت الفقرة األولي من ال - ١
 في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة والتي يعلن عنها بصفة ،لعهدفي هذا ا

                                                
ق التدابير االستثنائية المخالفـة اللتزامـات       عند تطبي " فورا" إخطار األمين العام للمنظمة      :أهمها) ٨(

 تعطيل االتفاقية إلى وكذلك إخطاره عند زوال األسباب التي دفعت الدولة ، االتفاقية بموجبالدولة
 ان تكون التدابير المتخذة بالقدر الذي يقتضيه الموقف وبمـا يتفـق وااللتزامـات األخـرى                 –

 .المفروضة بمقتضي القانون الدولي
ميـع الـدول   ، وتضم اليـوم ج ١٩٥٣ ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر ١٩٥٠اعتمدت في نوفمبر  ) ٩(

 . أوروبا بما فيها تركيااألعضاء في منظمة مجلس
ـ    ١٩٦٩ نوفمبر   ٢٢اعتمدت في   ) ١٠(  وتـضم جميـع الـدول    ١٩٧٨و  ودخلت حيز النفاذ في يولي

 .في منظمة الدول األمريكية عدا الواليات المتحدة األمريكية وكندااألعضاء 
 ومـا  ٤٠٤ ص – مرجع سابق –نظيم الدولي االقليمي    حماية حقوق االنسان في ظل الت     : انظر) ١١(

 .بعدها
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 متطلبات  أن تتخذ من اإلجراءات ما يعفيها من التزاماتها بالقدر الذي تقتضيه،رسمية
 أن ال تتنافي هذه اإلجراءات مع التزاماتها األخرى بموجب القانون على، الوضع

 أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو علىالدولي ودون أن تتضمن تمييزاً 
 ".الديانة أو األصل االجتماعي فقط 

 هناك بعض الحقوق األساسية ،ووفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من العهد الدولي
الحق في : وهيالتي ال يجوز المساس بها حتى في حاالت الطوارئ او الظروف االستثنائية 

سية أو غير اإلنسانية والمهنية  تحريم التعذيب او العقوبات والمعامالت القا،)٦المادة (الحياة 
اللتزام تعاقدي  عدم جواز الحبس وفاء ،)٨مادة  من ال٢ و١الفقرتان ( منع الرق ،)٧ة الماد(
 حق كل إنسان في ،)١٥المادة (ة القوانين الجنائية ، احترام مبدأ عدم رجعي)١١المادة (

 والعقيدة الدينية والحق في حرية الفكر واالعتقاد) ١٦المادة (ية القانونية  بالشخصاالعتراف له
  ).١٨المادة (

 اتخاذ تدابير استثنائية – ومنها مصر –وقد أجاز العهد الدولي للدول األطراف فيه 
االلتزام بها  عدد من الشروط الواجب على اال انه أكد ، التزاماتها بموجب العهدعلىخروجا 

  :أن وهيفي هذا الش
 ،اال تكون هذه التدابير منافية لاللتزامات األخرى المترتبة عليها بمقتضي القانون الدولي)  أ (

ة او الدين او األصل  تمييز أساسه العراق او اللون او الجنس او اللغعلىاو تنطوي 
 االلتزامات علىوكمثال ). الفقرة األولي من المادة الرابعة من العهد(االجتماعي 

، التزامات الدول بأحكام القانون  الدولة بموجب القانون الدوليعلىرى المترتبة االخ
كمة العدل الدولية بأنها  والتي وصفتها مح،الدولي اإلنساني في المنازعات المسلحة

 .)١٢( طبيعتها ذاتهاإلىبالنظر " غير قابلة لالنتهاك"قواعد 
لة التي يتطلبها الوضع وان يعلن عن حاان يكون اتخاذ هذه التدابير في أضيق الحدود )  ب(

 الدولة التي تستخدم هذا الحق إبالغ الدول األطراف علىويتعين . الطوارئ رسميا
ها  بالمواد التي ستنتهك، من خالل األمين العام لألمم المتحدة،األخرى في العهد

 –ذاتها  وبالطريقة –، وتلتزم الدولة الطرف في العهد  ذلكإلىواألسباب التي دفعتها 
رة الثالثة من الفق(يخ انتهائها من تلك االنتهاكات بإبالغ الدول األخرى األطراف بتار

 ). من العهد٤المادة 

                                                
الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في مسألة مدي مشروعية التهديد باستخدام أو استخدام             ) ١٢(

 .)١٩٩٦(األسلحة النووية 
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وجب العهد الدولي لتطبيق وقد تصدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية المنشاة بم
يث أكدت ان هذه  من العهد ح٤ لمسألة التدابير التي تتخذها الدولة وفقا للمادة ،هحكامأوتفسير 

 ،التدابير من طبيعة استثنائية ومؤقتة ويتعين وقف العمل بها بانتهاء حالة الظروف االستثنائية
نص ي خاصة تلك التي ،وانه في مثل هذه الظروف ثمة حاجة اكبر لحماية حقوق االنسان

 بطبيعة  الدول ابالغ اللجنة في تقاريرهاعلى وانه يتعين ، عدم جواز المساس بهاعلىالعهد 
  .)١٣( أي من الحقوق المعترف بهاعلىومدي االنتهاك الذي وقع 

 ان الفقرة االولي من المادة الخامسة من كل إلى من المهم االشارة ،ارتباطا بما تقدم - ٢
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية 

قرار الذي صدر به االول ودخل حيز النفاذ  والصادر بنفس ال،واالجتماعية والثقافية
ليس في هذا العهد ما يمكن تفسيره " انه على نصت ، في ذات التوقيتبالنسبة لمصر

بانه يجيز الية دولة او جماعة او شخص أي حق في االشتراك بأي نشاط او القيام 
و  أي من الحقوق والحريات المقررة في هذا العهد اعلىباي عمل يستهدف القضاء 

 ". مما هو منصوص عليه في هذا العهدتقييدها لدرجة اكبر
 من االتفاقية األوروبية ١٧ التي تجد أصولها في نص المادة –وتخاطب هذه الفقرة 

و المعادية لحقوق اإلنسان التي تستخدم أ النظم الفاشية –حريات األساسية لحقوق اإلنسان وال
 بما فيها التداول ئ الديمقراطية ذلك تتنكر للمباد الحكم ثم بعدإلىالديمقراطية وسيلة للوصول 

 والذي تولي السلطة من ،وتعد فترة حكم الرئيس األسبق محمد مرسي. )١٤(السلمي للسلطة
 ذلك بعد ان قام بإصدار مرسوم رئاسي يحصن على واضحاً مثاالً ،خالل انتخابات حرة

ر خالل فترة حكمة القصيرة قراراته من أي مراجعة قضائية كما اتخذ سلسلة من التدابي
 في ذلك  متبنياً، مفاصل الدولة المصريةعلىاستهدفت تمكين جماعته من االستيالء 

  .أيديولوجية منافية تماما لجوهر ومبادئ الديمقراطية

                                                
ك   ) ١٣( ي ذل ام    انظر ف ق الع ال، التعلی ادة  ) ٥/١٣(، كمث شان الم ي     ٤ب ة ف صادر عن اللجن ایو ١٩ ال  م

م١٩٨٩ ة رق وعیة  CCPR/C/21/REV.1:  الوثیق ة والموض ضوابط االجرائی شروط وال ول ال  وح
صفة  ،لحالة الطوارئ في اطار القانون الدولي لحقوق االنسان والوثائق الدولیة ذات الصلة    راجع ب

ة  Van Boven Theo, General course on Human rights ,Collected: خاص
Courses of the Academy of European Law,Vol IV,book 2.1-106, Kluwer, 

international, the Netherlands ,1995,pp 71-90. 

الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في مسألة مدي مشروعية التهديد باستخدام أو استخدام             ) ١٤(
 .)١٩٩٦(األسلحة النووية 
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القواعد  "لحو) ٦٤ و٥٣(  مادتين١٩٦٩ تضمنت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام -٣
 علىل االتفاق  القواعد التي ال يجوز للدومعنى ب،مفي القانون الدولي العا" اآلمرة

.  أن احترامها وحمايتها يمثل مصلحة قانونية للمجتمع الدولي بأسرهمخالفتها باعتبار
ن حقوق اإلنسان بصفة عامة  اعلىورغم أن هناك العديد من الكتاب الذين يؤكدون 

، )١٥(ي حال من األحوال فكرة القواعد اآلمرة التي ال يجوز المساس بها بأإلىتنتمي 
 ان فكرة القواعد اآلمرة ما تزال فكرة غامضة تتسم بالعمومية إلىإال أن الواقع يشير 

ة والقدر المتيقن هنا هو ضرورة االلتزام بما نصت عليه االتفاقيات الدولي. الشديدة
 ولي، والتي تساندها أحكام كثيرة صادرة عن القضاء الدهيإل النحو السابق اإلشارة على

 السيما الحق في الحياة وتحريم جريمة اإلبادة ، بعض الحقوق قدسيةإلىتشير 
، والتعذيب الممنهج الذي تحميه اتفاقية لرق والعبودية والتمييز العنصريوممارسات ا

دولية خاصة به هي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبات 
 وصدقت عليها مصر ١٩٨٤ديسمبر  ١٠التي أقرت في القاسية والال إنسانية والمهينة 

 في ظل  هذه االتفاقية تحرم التعذيب حتىمن ٢/٢ علما بان المادة ،١٩٨٦ريل بأفي 
 مرتبة او ىعلألتذرع باألوامر الصادرة من موظف الظروف االستثنائية أيا كانت او ا

 .سلطة عامة

  :إلنسان التمتع بحقوق اعلى رهاباآلثار السلبية لإل: رابعاً

 أوضاع حقوق على رهابلم يكن بوسع األمم المتحدة أن تتجاهل التأثيرات السلبية لإل
 أي دولة الوفاء بهما مع على السيما الحق في األمن والحق في التنمية اللذين يصعب ،اإلنسان

 الدول استخداما اكبر للقوة علىية تمتلك قدرات عسكرية عالية تفرض إرهابظهور تنظيمات 
  .  من تبعاتالحرب النظامية بكل ما يرتبه ذلككرية وبصورة تقترب من العس

 مسيرة التنمية االقتصادية علىية وتأثيراتها المدمرة رهابوهكذا ومع تفشي الظاهرة اإل
، اصدرت اجهزة لسلم واالمن الدوليين بصفة عامة اعلىواالجتماعية للعديد من دول العالم و

 ،رهاب، وبصفة خاصة إستراتيجية عالمية لمكافحة اإلرهابديدة بشان اإل قرارات عالمنظمة
 عن سلسلة من فضالً ،٢٠٠٦ سبتمبر ٨ بتاريخ ٦٠/٢٨ رقم اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها

                                                
 ص – مرجع سـابق  –ولي اإلقليمي  حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الد      –عزت سعد   . د) ١٥(

١١٥ –١١١. 
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كما  )١٦(رهابالقرارات حول حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية خالل مكافحة اإل
 )١٧(٢٠١٥  مارس٢٦ في ٢٨/١٧ر رقم صدر مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان القراأ

 بعد عام من ، التمتع بحقوق اإلنسان وقرار أخر بنفس العنوانعلى رهابأثار اإل"بعنوان 
، اكد فيهما ما يلي بصفة )١٨(٢٠١٦ مارس ٢٤ في ٣١/١٨ هو القرار ،القرار األول

  :خاصة

 خسائر إلى –شوائيا  ع– التي ما تزال تؤدي  الشائنةرهاب الشديدة ألعمال اإلإدانته  -  ١
ؤثر تأثيرا ضارا في حقوق ، مما ياألرواح ودمار هائل وأضرار بالغةفادحة في 

والحريات  ويقوض سيادة القانون اإلنسان، كالحق في الحياة واألمن الشخصي،
ويهدد التنمية االجتماعية واالقتصادية ويعيق التمتع الكامل بالحقوق الديمقراطية 

 خطير للسلم تهديداً، ومن ثم تشكل هذه األعمال ية والثقافيةالقتصادية واالجتماعا
 .واألمن الدوليين

 بجميع أشكاله ومظاهره تشكل أنشطة تهدف رهابأن أعمال وأساليب وممارسات اإل  -  ٢
، مما يهدد السالمة  والحريات األساسية والديمقراطية تقويض حقوق اإلنسانإلى

 المجتمع علىانه ينبغي ، ورار الحكومات الشرعيةيزعزع استق للدول وأمنها واإلقليمية
 . ومكافحتهرهاباون من اجل منع اإل يتخذ الخطوات الالزمة لتعزيز التعالدولي أن

 مع التشريعات رهابحة اإلضرورة أن تكفل الدول اتساق أي تدابير تتخذها لمكاف  - ٣
القانون الدولي لحقوق ، السيما ون الدولي، وان تتوافق هذه التدابير مع القانالوطنية

 .اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

 تكون للمعاهدات الدولية التي ٢٠١٤ من دستور ١٥١ومن المعلوم انه وفقا للمادة 
 ومما ال شك فيه ان تطبيق احكام القانون الدولي لحقوق .تنضم اليها مصر قوة القانون

 دور القضاء الداخلي في تفسير علىول االنسان كقواعد قانونية داخلية يعتمد في المقام اال

                                                
 –قانون المعاهدات واالتفاقيات الدولية لحماية حقـوق االنـسان      : عزت سعد . انظر في ذلك د   ) ١٦(

 .٢٧٠–٢٥٦، ص ص ١٩٨٣ –) ٣٩( مجلد –المجلة المصرية للقانون الدولي 
 ١٨ في ١٧٨/٦٨رقم  وقرارها ٢٠١١ ديسمبر ١٩ في ١٧١/٦٦منها قرار الجمعية العامة رقم ) ١٧(

 .٢٠١٣ديسمبر 
 .A/HRC /31/ L.13 / REV.1: انظر وثائق االمم المتحدة) ١٨(
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 على أيضاً كما يعتمد ،وتطبيق القانون الداخلي بما يتفق والمعايير الدولية لحقوق االنسان
 التي تتمثل في ضمان حد ادني من التنمية االقتصادية واالجتماعية خرىالضمانات األ

ة االحترام المدني في كفال وكذلك دور المجتمع ،والثقافية بما يكفل حدا ادني من التنمية
  .الواجب لحقوق اإلنسان

ي مجال حقوق  أن التزامات مصر الدولية فإلىومن المناسب اإلشارة في هذا السياق 
 في أيضاً، بل وليهاإفاقيات الدولية التي انضمت ، ليس فقط في االتاإلنسان تجد مصادرها

صر الدولية  اللتزامات مطاري العامعد المصدر الرئيسي اال، والذي ي)١٩(ميثاق األمم المتحدة
، ١٩٤٨ ديسمبر ١٠النسان الصادر في ، واالعالن العالمي لحقوق افي مجال حقوق االنسان

، ة المعنية في نطاق االمم المتحدةوعدد ال يحصي من القرارات والوثائق الصادرة عن االجهز
حماية الدولية لحقوق ل الوهو ما يسمي بالمصادر غير االتفاقية اللتزامات مصر في مجا

  .االنسان
 ،رهابأكد القرار أن الدولة هي المسئولة في المقام األول عن حماية مواطنيها من اإل  - ٤

  .رهابوانينها الوطنية لمكافحة اإلكما أهاب بالدول مواصلة تعزيز ق

ة دعا القرار كافة األجهزة المنشاة بموجب اتفاقيات حقوق اإلنسان واآلليات الدولي  - ٥
 إلى، مم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان المعنية بحقوق اإلنسان ومفوض األاإلقليمية

 ، التمتع بجميع حقوق اإلنسانعلى رهابإيالء االهتمام الواجب لألثر السلبي لإل
 .والحريات األساسية

في الدستور والخالصة هي أن المكانة الخاصة التي حظيت بها حقوق اإلنسان 
لجمهورية في إعالن  حق رئيس اعلى،  منه١٥٤  التي نصت عليها المادة، والقيودالمصري

 فضال عن التزام الدولة المصرية بما تعهدت بهد كدولة طرف في العهد ،حالة الطوارئ
، وبدء قيام مجلس النواب الجديد ممارسة دوره الرقابي الدولي للحقوق المدنية والسياسية

تحقق التوازن المأمول بين مقتضيات مكافحة ، هي كلها ضمانات يمكن أن لتشريعيوا
، وذلك بما يعزز من مبدأ سيادة  حقوق اإلنسان والحريات األساسية ومتطلبات حمايةرهاباإل

، وهي مسألة حيوية للغاية في قة بين المواطن واألجهزة األمنيةالقانون والمحاسبة وتعزيز الث
  .ريين لعملية التنمية بمعناها الواسع واستعادة االستقرار واألمن الضرورهابمواجهة اإل

                                                
 ٢٦تعد مصر احدي الدول الواحدة والخمسين المؤسسة للمنظمة، حيث وقعت علي ميثاقها في              ) ١٩(

 .١٩٤٥ أكتوبر ٢٢وصدقت عليه في ١٩٤٥يونيو عام 
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  رھابأمن مصر القومي وتحديات اإل

)*(مراد موافي/ السید اللواء  

  

ؤامرات رتبطاً بم الداخلي عادة ما يكون مرهابمراد موافي أن اإل/  اللواءالسيد ذكر
هو الحال منذ فترة اإلمبراطورية العثمانية ومروراً بفترة االستعمار الفرنسي خارجية 

 عام  فى مايووالبريطاني للمنطقة العربية، وتقاسم النفوذ فيما بينهما منذ معاهدة سايكس بيكو
م، وتآمر الغرب على الدول العربية لدعم قيام ١٩٤٨م، وحتى الحرب في فلسطين عام ١٩١٦

  .م١٩٦٧لة إسرائيل حتى حرب عام دو

وأشار إلى أن الدول الغربية دائما ما تبحث عن عدوٍ لها وقد وجدته في اإلسالم 
وقد . السني، وهناك مخاطر شديدة من مؤامرات تقسيم الدول العربية وتغيير حدودها الحالية

 هناك، رهابإلتناول اللواء موافي األوضاع في شبه جزيرة سيناء وجهود مصر في مكافحة ا
ية في سيناء، وأنهى اللواء موافي رهابوالعالقة بين اإلخوان المسلمين وبعض التنظيمات اإل

  :لتي سيتم تناولها في الجلسة وهيحديثه باإلشارة إلى المواضيع ا

  خالد عكاشة/ العميد:  التحدي األمني-

   عمرسيد أبو زيد/ السيد السفير:  التحديات الخارجية ألمن مصر القومي-

  هشام الزميتي/ السيد السفير:  تحديات المرحلة-

  محمد مجاهد الزيات. لواء د:  اإلقليمي واألمن القومي المصريرهاب اإل-

  

  

    

                                                
 .افظ شمال سيناء السابقمدير جهاز المخابرات العامة السابق ومح) *(
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  التحدي األمني :رھابمن مصر القومي و تحديات اإلأ

  )*(العمید خالد عكاشة

  
 ،ولدول اإلقلـيم  ،  رهدد لمص  من فصول الخطر الم     جديداً ي افتتح فصالً  رهابالتحدي اإل 

م، ربمـا النمـوذج   ٢٠١٦م ومرشح بقوة للتمدد في العام الحـالي   ٢٠١٥دشن نفسه في العام     
ية نفذت في غضون فترة زمنية ال تتجاوز        إرهاباألبرز له قد تشكل على خلفية أربعة عمليات         

رق  في مفتأيضاًخمسة عشر يوما، وضعت بالفعل معادالت األمن القومي المصري واإلقليمي          
طرق محفوف بمخاطر حقيقية، وتفرض حاجة ماسة لصياغة جديدة أو بأقل تقـدير تحـديث               
وتطوير الصياغات القديمة، حتى يمكن للقوى الفاعلة أن تتحدث عن امتالكها آلليات مواجهة             

ي المتجدد، خاصة مع موجة االنتقادات الحادة التـي بـدأت تنطلـق فـي            رهابهذا الخطر اإل  
  .اهرة المتنامية بصورة غير مسبوقةاتيجية حقيقية تحاصر تلك الظمواجهة إفتقاد إستر

ية التـي   رهابية التي تحتل المركز األول بالطبع هي مجموعة الضربات اإل         رهابالعملية اإل   -
أصابت العاصمة باريس في ليلة واحدة، ووجودها المستحق في الصدارة استمد من كونها             

ما كان الوضع األمني عليه قبل هذا اليوم الثقيـل،          قد شكلت مشهدا أوروبيا جديدا تماما ع      
 ضحية بخالف المصابين عقـب تنفيـذ   ١٢٠الذي أوقع عددا من الضحايا تجاوز رقم الـ  

في مجموعة أماكن مختلفة وفي توقيتات متزامنة، فضال عن بروز          ) يةإرهابستة هجمات   (
  .شهد التهديد األمني فارقا تماماً الخطورة جعال مبالغينهدفين 

الهجوم على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت في عمل إنتحـاري بواسـطة             -
 ونجحـا فـي   ،يين، تمكنا من إختراق المنطقة التي تعد األكثـر تحـصيناً        إرهابعنصرين  

ذروة، لينفـذا عملهمـا االنتحـاري       الالوصول إلى منطقة مزدحمة بالمواطنين في توقيت        
  . ضحية إضافة إلى المصابين٤٤ بتفجير أوقع ما يزيد على

 استهداف أحد الفنادق السياحية بالعاصمة المالية باماكو من قبل مجموعة مسلحة واحتجاز              -
 شخص نزالء للفنـدق مـن جنـسيات         ١٧٠عدد كبير من الرهائن المدنيين قدروا بنحو        

لياتيـا  مختلفة، واستلزم األمر تدخال عسكريا من القوات المالية مدعومـة لوجيـستيا وعم        

                                                
 .مدير المركز الوطني للدراسات االمنية) *(
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بقوات خاصة فرنسية وأمريكية في محاولة لتحرير الرهائن، ليخلف المشهد المعقد سقوط             
 ضحية من جنسيات مختلفة فيما نجحت القوات العسكرية المشتركة من تحرير بـاقي              ٢٧

  .طوابق للفندق وما حولهالرهائن بعد معركة مسلحة حقيقية شملت عدة 

 شوارع مدينة تونس العاصمة وفي أهـم نقاطـه علـى     العملية األخيرة التي شهدها أشهر     -
، ليقـوم   "لألمن الرئاسي التونسي  "اإلطالق، عندما تمكن إنتحاريا من مهاجمة حافلة تابعة         

 ضحية جراء اسـتخدام     ١٣بتفجير الحافلة بمن كانوا يستقلونها من ضباط الرئاسة، ليسقط          
  . كجم من المواد شديدة اإلنفجار١٠عبوة ناسفة تزن نحو 

أو جزء منه على األقل خارج مـسرح    " تنظيم داعش "آلية نهج انتقال الصراع من قبل       
العمليات الرئيسي وضع كافة دول اإلقليم تحت مرمى نيران اإلستهداف، واستعراضنا بدايـة             
للعمليات األربع المشار إليهم يؤكد هذا الملمح بشدة، بل ويتمدد باإلقليم إلى فـضاءات شـمال    

 هذه الفرضية تضع عبء هائل علـى        ،"ت فرنسا ومالحقات الخاليا البلجيكية    عمليا"المتوسط  
أجهزة األمن للدول كافة، فسؤال العملية القادمة يسكنه ضباب كثيف، هل تقع فـي لبنـان أم                 
سيناء أو الشمال اإلفريقي المحاط بحزام الخطر الدائم وال يمكن استثناء دول شـبه الجزيـرة                

ل دولة سيناريو خاص محتمل إلمكانية اسـتقبالها لـضربة قادمـة     العربية وغيرهم كثير، فلك   
ية تـتم بالوكالـة مـن قبـل         إرهاب ليفتح الباب أمام عمليات      أيضاًمباغتة، وهذا الملمح يمتد     

الجماعات المسلحة لصالح دول إقليمية ضد دول أخرى، خاصة في منـاخ يـسوده فوضـى                
ارب المصالح التي قد تنقلب فـي أي لحظـة          التحالفات وزيادة اإلحتقان والعداء المكتوم لتض     

ناحية اتجاهات غير محسوبة، وهذا الطرح عبر عن نفسه في أكثر من مكان حتى قبل هـذه                 
النقلة الجديدة في األحداث مرات في ليبيا وكثيرا في سوريا على سبيل المثال، فهـذه اآلليـة                 

 عليها التعاطي معها وفـق  ية لذلك سيكون من السهل   رهابحاضرة بقوة في عمل التنظيمات اإل     
  .هذه المتغيرات الجديدة

مالمح الخطر التي تم استعراضها وتمدداته المتوقعه تضع اإلقليم وفـي القلـب منـه              
الدولة المصرية على نقطة تقاطع مسارات الخطورة الناشئة والمحتملة، وهذا يفـرض علـى              

 مفردات هذا المـشهد المعقـد،    األجهزة األمنية المصرية والسياسية قبلها درجة جاهزية تقابل       
واإلستعداد والجاهزية المطلوبة قد تحمل في طياتها فرصا إيجابية خاصة باألمن المصري إن             

، حسن اإلدارة هنا مطلـوب لـه مجموعـة          اإلقليميةأحسن إدارة ملف التوترات والمشكالت      
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نيـة  خطوات سياسية وجهد دبلوماسي سيعزز دون شك من إمكانية الوصول إلـى درجـة أم        
 بـشدة مـن قبـل        ومطلوباً  مهماً بأفضل مما عليه اآلن، والعنوان األمني يشكل اليوم مدخالً        

الجميع، وهو ما تحدثنا عنه بوصفه فرصة إيجابية ذات وزن وثقل نسبي في صياغة توافقات               
مع أطراف مختلفة تتشارك معنا نفس الهموم والقلق، وان كان هذا األمـر البـد أن يـسبقه                  

 على تطوير أداءات األجهزة المعلوماتية وتكثيف عملها، بالقدر الـذي يـشكل             مصريا العمل 
ظهيرا فاعال للعمل األمني على األرض بتوقعاته وسيناريوهاته المستقبلية، خاصة ولدى مصر        

جان إلى عمل دؤوب هما سيناء ومنطقة الحدود الغربية وكالهمـا       ان للخطر تحت  اتحديدا منطقت 
 بالنظر إلى طبيعتهما الجغرافية والسكانية فضال عـن تجاورهمـا مـع           ، حقيقياً يشكالن تحدياً 

هديـد  ن أحدهما غير صديق واآلخر مفتوح على مستويات أعلى من الخطر والت  ين حدودي يجانب
  .المشار إليه بالداخل المصري

 التي وإن أقدم الجانب المصري على       ،ويمكن في النهاية استعراض بعض من العناوين      
وة خالل المرحلة القادمة، قد تصيغ لمـصر بالفعـل أدوارا إيجابيـة محتملـة          العمل عليها بق  

رهـا  وستعزز حتما رغبتها الخاصة في تبريد درجة الحرارة األمنية إلى مستويات يمكن إعتبا            
  .أكثر قبوال مما هي عليه اآلن
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  التحديات والتھديدات الخارجیة ألمن مصر القومى

  )*(السفیر سید أبو زيد

      

 والموضع علـى عالقاتهـا الخارجيـة، وحتميـة      الموقع   تعد مصر الدولة النموذج لتاثير      -
 فقد كانت مطمعا فـى      .واالحداث التى المت بها حتى وقتنا هذا      ، التى احاطت بها   تحدياتال

 فى ان يوجه اليها المزيـد    وكانت وقفاتها لصد االخطار ووأد هذه المطامع سبباً        ،حد ذاتها 
 والتى تشكل نواة منطقة مترامية االطـراف   ، كسر هذه الصخرة الصلدة    من الضغوط بغية  

 وكانـت ومازالـت المعبـر    ،يكمن فى باطنها القسم االعظم من مخزون الطاقة فى العالم      
  وجرى انشاء دولة اسرائيل قـصداً      .الرئيسى االفضل للنقل والتجارة بين الشرق والغرب      

 واصـبح هـذا     .صمام امانها فى المشرق    لفصل مصر عن مجالها الحيوى الهام و       وعمداً
الكيان الجديد الذى وصف بانه حاملة طائرات امريكية على االرض العربية هو المحـور              

  . على بقائها وتفوقهاالرئيسى الهتمام قوى الغرب فى المنطقة حرصاً

بما  ثم اعادة تركيبها     ،وتفتيتها والمخططات الحالية التى تعمل على  تفكيك اوصال المنطقة          -
 تحـت مـسمي   ،يتسق مع المعلن من المبادئ البراقة التى يعلم اهللا فقط مدى مـصداقيتها           

 ،الربيع العربى عن الديموقراطية وحقوق االنسان وتمكين المرأة وصون حريـة المثليـين   
فىهى فى اغلب االحوال قول حق يراد به الباطل، وهى فى الواقع واحدة مـن موجـات                 

ر تاريخنا المعاصر منـذ      اخذت اوجها والوانا حربائية على مدا      التامر على المنطقة والتى   
سكرى المباشر على مـصر      والعدوان الع  ،، ونظرية الفراغ فى الشرق االوسط     حلف بغداد 

 بداية للمؤامرة العاتية التى     ،وجاء الغزو االمريكى للعراق دون سند شرعى      . ٦٧،  ٥٦فى  
 فى ادخال سوريا فى حرب      حققت نجاحاً مازالت تحاول اجتياح المنطقة حتى االن، والتى        

واصابة  العسكرية الدامية فى اليمن،     والمواجهة ،وغزو حلف االطلنطى لليبيا   ،اهلية مدمرة 
الركائز السياسية فى لبنان بالشلل، الى ان وقفت امام صالبة الشعب المـصرى وتماسـك        

 - هذا ال يعنـى   طة والقضاء، غير ان     قواه الممثلة بوجه خاص فى قواته المسلحة والشر       
  ؟سقاط الطائرة الروسية ببعيدإسات  وما مالب،و انتهتأامرة قد وقفت  ان المو-فى ظنى 

                                                
 .بق للشئون العربية والشرق االوسطسمساعد وزير الخارجية األ) *(
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 ،وغنى عن القول هنا ان نؤكد الصلة بين الموقف فى الخارج واالوضاع فى الداخل
 فقد اصبح من المستحيل ان تعيش دولة على سطح هذا الكوكب ،ثر كل منهما باالخرأوت

 ويضيق المقام بما يمكن ان يضرب من امثلة ، ال صله لها بما يحدث خارجهاكجزيرة منعزلة
 ناهيك ان دراستنا هنا تتعلق بمصر التى ،عن تاثر الداخل باحداث خارجية ذات صلة به

  .تعيش نبض اقليمها ومتغيرات االوضاع العالمية حولها

ط النظام الوطنى الحـالى   يتمثل التحدى االول فى محاوالت جماعة االخوان المسلمين اسقا          -
 فهى جماعة متجذرة فى المجتمع المـصرى        ، توهما بامكانية العودة الى الحكم     ،فى مصر 
 غير انها استطاعت ان تكمن لتـستعيد تنظيمهـا          ، ضربت اكثر من مرة    ،١٩٢٨منذ عام   

 فضال عن انتشارها فى العديد من الدول وتنـتظم فـصائلها            ،وتعود الى السطح من جديد    
 فـضال عـن   ، والذى يقف بكل قوته الستعادة مواقعه فى مصر، التنظيم الدولىتحت لواء 

 والنظـام   ،الدعم الخارجى الذى تجده بالقطع من النظام التركى الذى يتبنى نفس المبادىء           
 ويحظى  ، وامكانات مالية تنفق دون حساب     ،القطرى الذى تحركه عقد الرغبة فى الظهور      

كما قد يوضع فـى االعتبـار ان جماعـة          ، منطقة  بدعم غربى للمساعدة على تخريب ال     
االخوان سبق لها ان توافقت مع الواليات المتحدة  على التعاون لكـى تتـولى الجماعـة                 
السلطة فى مصر وبما يمكنها من ان تتسيد بقية المنطقة التى يوجد لها فيها ركائز فى قمة                 

ـ    ،السلطة كالسودان وغزه    وكانـت  ،رب وغيرهـا  او جماعات لها شأنها فى تونس والمغ
الواليات المتحدة من جانبها تتصور انه يمكنها ان تعتمد على الجماعة فى الهيمنـة علـى           

 ، وترتيب تسوية نهائية للقضية الفلسطينية على حساب اقتطاع اراضى مـصرية           ،المنطقة
 يونيـو التـى اطاحـت    ٣٠ وخاب ظن الجميع امام ثورة  .وتامين اسرائيل بصورة نهائية   

 وفى الواقع لم يكن احد يتصور ان مصر يمكن ان تقبـل             ،من السلطة فى مصر   بالجماعة  
بان تحكم بجماعة  ظاهرها االعتدال وباطنها التطرف والعنف تتاجر بصورة مفـضوحة             

 ال يمثل الوطن لديها اال رقعة ارض يمكـن ان تقتطـع          ، ديدنها العمالة منذ نشاتها    ،بالدين
  .منها لمن تشاء

 اال ان ،صابت الجماعة فى مصر كانت قاصمةأالضربة التى عتقد انه رغم ان أو
ية تؤثر على االستقرار إرهابالجماعة مازالت تشكل خطورة فى الداخل بما ترتكبه من اعمال 

 كما انها مازالت طليقة فى الخارج تواصل تامرها وتاليبها للراى العام والرسميين ،المنشود
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غيرات فى الموقف منها لدى بعض الدول وان جدت بعض المت.فى بعض الدول ضد مصر
الرئيسية المؤيدة لها مثل الواليات المتحدة التى يبين موقفها الرسمي انه قد تغير من جماعة 
االخوان فى الوقت الذى يوجد تيار داخلى مازال يؤيدها ويتهم النظام فى مصر بانه  جاء 

نكنز من تقديم تقريرها الذ يعتبر  ومثل انجلترا ابعد ان انتهت لجنة جون جي،نتيجة النقالب
 وعلى الرغم من تجنب ،تحوال هاما فى المواقف الرسمية البريطانية من جماعة االخوان

 فانه اكد على وجود عالقة ،ياإرهابالتقرير اصدار حكم نهائى على الجماعة باعتبارها تنظيما 
ى والتنظيمى،  على المستوى الفكرVIOLENT EXTRIMISMبينها وبين التطرف العنيف 

 فضال عن التحذيرات الضمنية الواردة فى ،رهابيؤدى الى تسرب بعضهم الى المشاركة اإل
  .التقرير من االختراق الناعم الذى قام يه االخوان على مدار عقود للدولة والمجتمع البريطانى

 ولم ،  نبهت مصر كثيرا الى مخاطر تمدده وانتشاره،  الذى اصبح ظاهرة عالميةرهاب  اإل-
وتعددت اشكال . يدرك العالم حجم هذه المخاطر اال بعد  ان اتسع الخرق على الراتق

 جماعات وازدادت غلوا وغلظه حتى وصلت الى الدولة االسالمية فى العراق والشام
لبعض بحوالى والتى تسيطر على اجزاء واسعة من العراق وسوريا يقدرها ا) داعش(

 ، وتكونت لمواجهتها تحالفات دولية،قدام فى لبنان وليبياومواقع ا ، كيلو متر مربع٧٥٠٠٠
 باالضافة الى روسيا ، والتحالف االسالمى بقيادة السعودية،واحدة بقيادة الواليات المتحدة

التى فرضت نفسها على الساحة السورية رعم ضيق االطراف االخرى بهذا التدخل الذى 
 والتعاون التركى معها ،ف داعشكشف على االقل تراخى التحالف االمريكى فى قص

   .يين عبر اراضيهارهاببتهريب البترول ومرور اإل

 وانه اذا لم يقف العالم لمقاومتها فلن ،نبهت مصر منذ البداية الى خطورة هذه الظاهرة
  ووصلت الى قلب الدول ،ية بالفعلرهاب وقد انتشرت الجماعات اإل،ينجو احد من جرائمها
 . وكان من الطبيعى ان يتزايد االهتمام لبحث طرق المواجهة،ى عنهاالتى تصورت انها بمنأ

 وحققت نجاحا ملحوظا حتى ، وبخاصة فى سيناءرهابوتقف مصر بصالبة فى مواجهة اإل
 مدركة ان العالج ال يقتصر فقط ،االن فى محاصرته وتحجيمه وضرب قواعده داخل البالد

 وان المخاطر ،القتصادية واالجتماعيى والثقافية وانما عالج اسبابه ا،على الجانب االمنى فقط
  .فى مصر لن تنقطع اال بادراك دول العالم لهذه المخاطر وتجفيف منابعة وجهات تمويله
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 لقد . ومدى امكانية اضراره بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، سد النهضة االثيوبى-
ئ يستهدف ضمان تحقيق نجحت مصر واثيوبيا والسودان فى التوصل الى اتفاق مباد

االستفادة القصوى لالطراف الثالثة وعدم االضرار باى طرف منهم، غير ان المفاوضات 
 بما قد يثير مخاوفا عن فرض ،الفنية قد طالت فى الوقت الذى تواصل اثيوبيا اعمال البناء

 ووصلت المفاوضات االن الى مفترق طرق مهم ،امر واقع ضار بالمصالح المصرية
  . )د تعبير السيد وزير الخارجيةعلى ح(

 فطبيعة العالقات مع الجوار ،حزام النار المحيط بحدود مصر من مختلف االتجاهات  -
ءا بحركة حماس التى يخل وجودها  ابتدا، والبعض يضمر لنا كل العداء،يتطلب كل الحذر

نا ة ولم يكن يصح السماح لها بالتواجد على حدوديمن مصر االستراتيجأولويات أب
 رغم ، نحرص على التمسك بها،سرائيل التى تحكم عالقاتنا معها اتفاقية سالمإو، الشرقية

 وليبيا التى .مايشوب الموقف معها من غيوم متعلقة بموقف اسرائيل من عملية السالم
 وهو ما ،ية التى تتطلع الى اختراق مصررهاباصبحت مرتعا لمختلف الجماعات اإل

 ، للسيطرة على كل هذه الحدود الممتدة لمئات االمياليتطلب من مصر جهدا خارقا
 اذ يصعب ان نأمن ،والسودان التى يصعب ان تترك الحدود معها دون سيطرة مماثلة

هروبا ، فقيادتها اخوانية باالساس، وتكرر ادعائها بتبعية حاليب وشالتين للسودان،جانبها
لك فهى جانب ليس من صداقته بد  ومع ذ.منها الى الخارج كلما اشتدت ازماتها الداخلية
  .نسبة الى المفاوضات الجارية حول مياه النيل

 ونواته مجموعة عربية تنوء بمشكالت جسام، هى ،سبالشائك والملت  الوضع االقليمى -
 وعلى العكس من ذلك فالبعض من دولها ،اضعف من ان تحتويها او ان تجد لها حال

تكسر كل محاوالت توحيد الصف امام ما تواجهه  وت،اطراف فى اثارة المشاكل وتاجيجها
االمة من مخاطر نتيجة لغياب االرادة السياسية التى هى اسيرة فى اغلبها للقوى الخارجية 

 ويزيد الطين بلة هذا  الصراع المذهبى السنى .وعلى راسها الواليات المتحدة االمريكية
 والذى ينبىء بان يضطرم ،اليمن الذى اضطرم اواره فى العراق وسوريا ولينان و،الشيعى
 وان تستمر شالالت الدماء تدفقا، واخطر نتائجها ان تستباح هذه المنطقة للقوى ،اواره

 ، وهذه فى النهاية البيئة الحاضنة لمصر ودائرتها االولى.االجنبية من كل حدب وصوب
داء  يونيو فى مواجهة قوى الع٣٠ال ننكر وقفة بعض دول الخليج للدفاع عن ثورة 
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 اال انه من ، وتقديم السعودية واالمارات والكويت دعما ماليا له قدره واهميته،العاتية
جانب اخر فمصر قيادة تاريخية للمنطقة عليها ان تحمل مسئولية مواجهة كل هذه المشاكل 

  .واالعباء

ومن جانب اخر يضم اقليم الشررق االوسط فى حدوده الضيقة كل من ايران وتركيا 
 ليست نلك التى يمكن وصفها جميعاًح ان العالقات معها أيضاً ولسنا فى حاجة الى ،واسرائيل
  . بل انها عالقات عداء بامتياز مع تركيا،بالصداقة

 تشهد متغيرات اساسية لها انعكاساتها على العالقات الدولية ،وضاع عالمية غير مستقرةأ  -
مثلة فى الواليات المتحدة فى اعقاب  فقد شهد العالم صيغة االحادية القطبية م،بوجه عام

 غير انه قد وضح االن بصورة اكثر جالءا ان ،١٩٨٩انهيار االتحاد السوفيتى عام 
 وياتى من بعده الصين التى استمرت ،االتحاد الروسي يسعى للمشاركة فى القرار الدولى

حاد االوروبى  كما ظهرت قوى لها وزنها كاالت،من قبل فى االدعاء بانها مجرد دولة نامية
 وهذا كله قد يطرح سؤاال عما اذا كان .والهند الذى يصعب تجاهلهما على المسرح الدولى

 بما يتطلب من دوله ،العالم سوف يشهد ثنائية قطبية فى المستقبل ام عالم متعدد االقطاب
  .بحجم مصر ان توازن بدقة عالقاتها مع هذه المتغيرات

  :التوصيات

 فمصر لها دور تاريخى فى ،رح الدولى ضرورة وليست ترفا التحرك على المس    *
 فى ٧٧ فهى من االباء المؤسسين لحركة عدم االنحياز ومجموعة ال،العالقات الدولية

 فان االوضاع الدولية بمتغيراتها الحالية تتطلب منها العمل على ،مرحلة الثنائية القطبية
ون ان يكون لتحركها اثرا سلبيا  د،الوصول الى عالقات دولية عادلة واكثر توازنا

 وهذا التحرك بالضرورة هو خط دفاع لها .يؤدى الى مواجهات هى فى غنى عنها
يكون لديها صداقات يمكن  اذ انه من الضرورى ان ،ضد الضغوط الخارجية المعادية

  .ليها فى الملماتإان تركن 

وسطية أبية والشرق ، العرقاليمهاأ فى  محورياًمصر مؤهلة ان يكون لها دوراً   * 
 وانما ، على المصلحة الذاتيةمبنياًأن يكون  ليس بالضرورة ،سالمية واإليةفريقإلوا

مكن لكى أ ان  وان تسعى،الدور ينبع اساسا من تبنيها للهموم العادلة وقضايا االخرين
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 اذ انه ، او على االقل عالقات متوازنة ومحسوبة،يكون لها عالقات طيبة مع الجميع
ن المعقول ان تكون عالقات مصر مع جميع القوى غير العربية باقليم الشرق ليس م

 ، وان يكون قرارها نابعا من قناعاتها.االوسط غير طيبة وهى ايران وتركيا واسرائيل
 فمصر ،فاذا كانت القوى المعادية تعمل على تفتيت المنطقة باثارة النعرات المذهبية

ويب هذه المواجهات والتقريب بين المذهبين السنى هى الدولة االجدر بان تعمل على تذ
ن لها من القدرات وفى الوقت نفسه ان يكو.  ولها باع وخيرة طويلة فى ذلك،والشيعى

  . قما فى المعادلة يوضع فى الحسبانبحيث تكون ر) نيابأظافر وأ(

 بمواصلة تطهير ، يضعفهم فى الخارج، تجفيف قوى جماعة االخوان فى الداخل   * 
 مع مراعاة تجنب اى اجراء ،الجهزة الحكومية من افراد الجماعة وخالياها النائمةا

مناشدة القضاء ان يكون و. يصيب من ليس منهم فيخلق تيارا مضاد ا للنظام الحالي
  .اكثر حسماً

سود شامل لكل االحكام والمستندات بكل اللغات عن أ طالبنا مرارا  بصدور كتاب 
ها حتى وقتنا الحاضر لشرح فكرهم المتطرف الذى هو االساس تاريخ الجماعة منذ نشات

 وتربيتهم العسكرية والجرايم التى ارتكبت منذ ذلك ،ية فى العالمرهابالفكرى للحركات اإل
 ذلك انه من الواضح ان العديد من الدوائر فى الخارج مازالت مضلله بما يروجه ،الحين

 على الوسائل رهابصر معالجة مخاطر اإل ومن الضرورى ان ال تقت.االخوان عن انفسهم
 بل ان تشمل المعالجة الثقافية والعلمية والتعليمية للفكر المتطرف الذى بثته الجماعة األمنية،

يد الخطاب  وتجد، وتفنيد االدبيات الصادرة عنهم،فى مختلف المجتمعات فى الداخل والخارج
  .سس سليمةأالدينى على 
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  تحديات المرحلة :رھابديات اإلأمن مصر القومي وتح

  السفیر ھشام الزمیتي
    

  

استهل السفير هشام الزميتي مداخلته باالستئذان في توضيح وتدقيق بعض المفاهيم  -١
 منذ رهابالتي طُرحت في الجلستين السابقتين، من واقع خبرته في مجال مكافحة اإل

" ية للكتاب األبيض أن كان سفيراً في باكستان، وإشرفه على إعداد وزارة الخارج
الصادر " رهابمواجهة الدبلوماسية المصرية لتحديات اإل: رهابمصر ومكافحة اإل

 .م٢٠١١في مطلع عام 
 الماضية في جهود عاماًأوضح السفير الزميتي أن مصر شاركت على مدار الثمانين  -٢

، ، وأنه ينبغي إعطاء الدبلوماسية المصرية حقهارهابالمجتمع الدولي لمكافحة اإل
اتفاقية منع "مشيراً إلى إسهام مصر في صياغة أول اتفاقية في هذا المجال، وهي 

اتفاقية إنشاء محكمة "تحت مطلة عصبة األمم، والملحق بها " رهابومعاقبة اإل
وأوضح المتحدث أن هذه االتفاقية لم تدخل حيز النفاذ . م١٩٣٧عام " جنائية دولية

، إنها حددت األفعال المجرمة كالعنف ضد الدولة بسبب اندالع الحرب العالمية الثانية
ومنشآتها، وترويع مواطنيها، كما جرفت االعتداءات على رؤساء الدول ومسئوليها 

ية، وتم الحقاً البناء على ما جاء بها في صياغة اتفاقات إرهابودبلوماسييها كأعمال 
 .أخرى

ر اتفاقية في مجال وأضاف الزميتي أن مصر ساهمت في صياغة وإعداد ثالثة عش -٣
 :جميعاً على المستوى الدولي ووقعت وصدقت عليها رهابمكافحة اإل

اتفاقية منع الجرائم ضد األشخاص المتمتعين بالحماية الدولية بمن فيهم   - أ
 .الدبلوماسيين والمعاقبة على تلك الجرائم

 . اتفاقية مناهضة خطف الرهائن -  ب
 .شفهااتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض ك -  ت
 .ية بالقنابلرهاباتفاقية قمع الهجمات اإل -  ث
 .رهاباتفاقية قمع تمويل اإل  - ج
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 . النوويرهاباتفاقية قمع أعمال اإل  - ح
 .اتفاقية سالمة النقل الجوي  - خ
 .اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم المرتبكة على متن الطائرات  - د
 .اتفاقية الهاي بشأن مكافحة االستيالء غير المشروع على الطائرات  - ذ
ة مونتريال لقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران اتفاقي  - ر

 .المدني
البروتوكول المكمل التفاقية مونتريال لقمع أعمال العنف غير المشروعة في   - ز

 .المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي
 . اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة ضد سالمة المالحة البحرية - س
األعمال غير المشروعة ضد سالمة المنشآت الثابتة  بروتوكول قمع  - ش

 .الموجودة على الجرف القاري
واإلفريقية ) ١٩٩٩(واإلسالمية ) ١٩٩٨(العربية : اإلقليميةباإلضافة إلى االتفاقات 

التي ساهمت جهود مصر في خروجها إلى النور لتصبح أساسا لمكافحة ) ١٩٩٩(
  . إقليمياً ودولياًرهاباإل

فير الزميتي أن مصر كان لها السبق في المطالبة بتوحيد الجهود كما أوضح الس -٤
 طوال السنوات الثالثين الماضية، مشيراً إلى أن الرئيس رهابالدولية لمكافحة اإل

م أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ١٩٨٦ يناير ٢٨مبارك في بيانه يوم 
ح عقد مؤتمر دولي  سيطال الجميع واقتررهاببستراسبورج، أوضح أن سيف اإل

تحت إشراف األمم المتحدة إلعادة النظر في جميع االتفاقات القائمة بهدف عقد 
 تنص على ضرورة التعاون األمني وتبادل رهاباتفاقية شاملة لمواجهة اإل

المعلومات وتدريب وحدات خاصة في كل دولة وفيما بين الدول لمكافحة هذه 
 .الظاهرة الخطيرة

ظة السيدة السفيرة وفاء بسيم حول استخدام الدول الغربية لمفاهيم وتعقيباً على مالح -٥
أوضح المتحدث أن الدول الغربية " التطرف المعنف"ومصطلحات غير معتادة مثل 
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، في حين تصنف االعتداءات ضد مصالح رهابتصف االعتداءات على مصالحها باإل
ضد مصالح الغرب اآلخرين بالتطرف المعنف، مثلما تصف القائمين باالعتداءات 

 وذلك Militantsيين في سيناء بالمناضلين رهابيين في حين تصف اإلرهابباإل
ية، رهابلسببيين أولهما هو تفادي وصف التنظيمات التي يستخدمها الغرب باإل

وثانيهما لكون مصطلح التطرف المعنف يعني أن هناك مسئولية تقع على الدولة 
ر الحريات والوظائف للشباب ولديها حديث ديني فالدولة العاجزة عن توفي. المعنية

يحض على الكراهية هي التي تشهد التطرف المعنف وهي التي يجب محاسبتها على 
 .اإرهاب رهابولذلك فيجب تسمية اإل. تقصيرها في هذا اإلطار

وأوضح المتحدث أن هناك مساعي لتصعيد مصطلح التطرف المعنف والترويج له  -٦
سبتمبر (وقمة نيويورك ) م٢٠١٥فبراير(في قمة واشنطن  تمثلت رهابكبديل لإل

م، مطالباً ٢٠١٦ يناير ١٥وتقرير سكرتير عام األمم المتحدة الصادر في ) م٢٠١٥
 كل وسائل اإلعالن والمتخصصين باإلصرار على استخدام – أي المتحدث –
وعدم في وصف كل ما يروع المجتمعات ويهدد استقرار الدولة ومنشآتها، " رهاباإل"

 .استخدام مصطلحات ال تخدم أهداف مصر
أوضح السفير الزميتي أنه يتفق مع المتحدثين الذين سبقوه في أن : تحديات المرحلة -٧

مصر تواجه تحديات غير مسبوقة، وأن حالة الحراك المجتمعي الحالية تعاني من 
يني، ضعف األحزاب والقوى السياسية، واالستقطاب بين التيار المدني والتيار الد

وتعرض منظومة القيم لتحوالت سلبية، على خلفية غزو فكري يستهدف الشباب، مع 
ضعف في تشكيل الوعي الوطني واإلدراك الحقيقي لعمق التحديات، وضعف مماثل 
في أداء اإلعالم الرسمي، وانتماء اإلعالم الخاص لمصالح خاصة، وأنه في مقابل كل 

ها، ووسعت نطاق أنشطتها، وتنامت إمكاناتها ذلك فقد طورت القوى المناوئة ألدوات
لترقى إلى إمكانات الدولة في بعض األحيان، وارتباطها بقوى معادية خارجية، 
وتخطي أنشطة عدد من السفارات األجنبية لما هو مسموح به، وتحول بعضها إلى 
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كما أشار إلى تنامي الجريمة المنظمة، والعنف وتهريب . محطات استخباراتية
ح والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، وتسلل المتطرفين، واألنشطة الهدامة السال

الساعية لتقسيم المجتمع مدعومة باختراقات خارجية، وكل هذا على خلفية ضعف 
العمل العربي، وعجز عن المعالجة السياسية للقضايا القائمة كفلسطين وإخالء 

امل مع أزمات سوريا والعراق الشرق األوسط من األسلحة النووية، ناهيك عن التع
وأكد على ضرورة العمل على تماسك المجتمع والحفاظ على وحدة . وليبيا واليمن

وسالمة أراضي الدولة، والمواجهة القوية للغزو الفكري والثقافي والعقائدي لحماية 
 . الشباب وجذبه نحو اإلسهام في بناء الوطن في إطار مستنير

أوضح السفير هشام الزميتي أن الدولة اإلسالمية لم تقم ): داعش(الدولة اإلسالمية  -٨
م ١٩٨٠عبداهللا يوسف عزام (من فراغ، بل يعتبر قادتها أن مؤسسي تنظيم القاعدة 

" الجبهة اإلسالمية العالمية لقتال اليهود والصليبيين"وأسامة بن الدن الذي أسس 
 .وضعا األساس الذي قامت عليه داعش) م١٩٩٨

 هيكل دولة داعش موضحاً أن قائدها أبو بكر البغدادي الذي أطلق وتناول المتحدث -٩
قد عين رئيسين للوزراء، أحدهما لألراضي التي يسيطر " الخليفة إبراهيم"على نفسه 

عليها الدواعش في سوريا، واآلخر في األراضي العراقية تحت سيطرة داعش، وأنه 
يتولّى رئيس حكومة األراضي يتم تطبيق قدر كبير من الالمركزية في اإلدارة حيث 

المعروف بالعنف "  األنباريعلىأبو "السورية اللواء السابق في الجيش العراقي 
والقسوة، والذي كان منضماً ألنصار اإلسالم قبل ظهور داعش، في حين يتولى مقدم 

مهمة رئاسة حكومة الجانب " أبو مسلم التركماني"سابق في المخابرات العراقية 
 .أراضي داعشالعراقي من 

للحربية والمالية : وأضاف المتحدث أن كل رئيس وزراء منهما لديه سبع وزارات -١٠
والعدالة والتعليم والصحة واالنتاج الحربي واالستخبارات، إلى جانب إدارة للحرب 
االلكترونية وأخرى للكتائب االنتحارية، موضحاً أن هذا األسلوب الذي ال يمكن 
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حقق السيطرة شبه الكاملة على األهالي الواقعيين تحت تطبيقه بدون دعم خارجي، ي
سيطرة داعش، وفي حالة إعالن قيام دولة تضم سنة العراق وسنة سوريا فإن هيكل 

وأضاف المتحدث . السيطرة الحالي قد يلعب دورا في تكريس تقسيم سوريا والعراق
ار في سرت أنه يجب على اإلعالم متابعة هذه التطورات خاصة وأنها قابلة للتكر

بليبيا حيث يسيطر الدواعش على مساحات شاسعة من األراضي المكدسة بالسالح 
يون في رهابوبها بترول يمكن أن يدر دخالً كبيراً، مشيراً إلى أنه ربما يكون يكون اإل

سيناء لديهم هيكالً تنظيمياً يدار من خارج األراضي المصرية وهو ما يجب القضاء 
 .عليه بكل قوة

لمتحدث ميزانيات الوزارات المختلفة لداعش في سوريا والعراق من واقع ما تناول ا -١١
نشرته الصحف العالمية، وهي ميزانيات في حدود المليارين من الدوالرات سنوياً 
تأتي من سرقة وبيع البترول واآلثار، ومن مساعدات بعض الدول المعروفة من 

 . ية بهذه الدولخالل التمويل المباشر أو من خالل الجمعيات األهل
 ٥٠ مليون دوالر تشمل رواتب ٤٠٠تقدر ميزانيتها بحوالي : وزارة الحربية  - أ

 دوالر شهرياً وإجمالي مرتبات سنوية ٤٠٠ – ٣٠٠بمتوسط " مجاهد"ألف 
 . مليون دوالر١٨٠

 مليون دوالر على تصنيع الذخائر ٣٠وتنفق أكثر من : وزارة االنتاج الحربي -  ب
 . السيطرة عليها، وإنتاج بعض األسلحة الخفيفةمن أربعة مصالح سوريا تمت

تجمع الضرائب، وتوزع إعانات الزواج والميالد وتتلقى : وزارة المالية -  ت
إيرادات بيع البترول واآلثار وبعملة الدوالر، أما بعثات التنقيب عن اآلثار 

وتقدر الميزانية السنوية لوزارة المالية . فتسدد باليورو والليرة التركية
 مليون ٤ إلى ٣ين مليون دوالر وتحصل في المتوسط اليومي حوالي بثالث

 . دوالر
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مهمتها التأكد من تمشي المناهج التي تدرس في مناطق الدولة : وزارة التعليم -  ث
اإلسالمية مع الشريعة بعد حظر تدريس الفلسفة والموسيقى والرسم، وتعديل 

لية والسياسة الخارجية منهج التاريخ بعد إزالة اإلشارات إلى اإلتفاقات الدو
باعتبار أن أرض اإلسالم الممتدة من المغرب حق إندونيسيا كلها تابعة لدولة 

 .الخالفة الجديدة
تشمل قضاة األسواق، وقضاة الشئون العامة والشريعة، : وزارة العدالة  - ج

 . وقضاة لتقنين المذابح، وقضاة لتلقي الشكاوى والفصل في المنازعات
 ومهمتها الحفاظ على األمن العام ووأد أي مؤامرة قبل :وزارة االستخبارات  - ح

 .وقوعها، وترتيب العمليات االستشهادية
والتي تستخدم كل وسائل التواصل االجتماعي : وزارة الحرب االلكترونية  - خ

الخاص " فجر األيام السعيدة"باإلضافة إلى تطبيق ) إلخ. . تويتر–فيسبوك (
ابق، فضالً عن إنتاج أفالم لجذب الشباب بالدعاية للدولة اإلسالمية، ونشرة د

" نداء الواجب " وفيلم " صوت السيف"  سنة مثل فيلم ٢٥ إلى ١٥ما بين 
حيث يتم التركيز على العنف الشديد لجذب الشباب من ناحية، وترهيب من تم 

 . ضمهم فعلياً
 وإلى جانب هذه الوزارات السبع في كل من سوريا والعراق، فهناك إدارات تابعة -١٢

لرئيسي الوزراء مثل إدارة الكتائب االنتحارية والتي تعمل بالتنسيق مع الجيش 
هناك حوالي (ومدرعات )  آالف٥(ومدفعية )  ألف جهادي٣٠(والذي يضم مشاة 

 .والقناصة وحرس الحدود والقوات الخاصة)  مدرعة صالحة للعمل٤٠٠
شباب حيث أجمعت تناول السفير هشام الزميتي بالشرح أسلوب داعش في تجنيد ال -١٣

الدراسات المتاحة حول هذا األسلوب بأنه يقوم على إشعال الرغبة في االنتقام لدى 
الشاب الجاري تجنيده ضد الظلم أو ما قد يتصوره ظلماً، بأن يجعلوا الشاب شاعراً 
بمسئوليته الشخصية عن الفضل في حل قضية فلسطين على سبيل المثال، وأنه 
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سلمين وتهميشهم وكراهية المجتماعت الغربية لهم ألنهم مسئول عن كل مشكالت الم
وفي المقابل يتلقى الشاب وعداً بمساعدته على . على حق والمجتمع هو الباطل ذاته

تكوين أسرة وتزويجه فور وصوله ومنحه معونة لالستقرار مع زوجة سنية حيث 
حرام تعتبر داعش الشيعة والمسيحيين جواري، وخير مثال على ذلك هي بوكو 

 دوالر ١٢والتي باعت الفتيات الصغيرات بما ال يزيد عن ) والية غرب إفريقيا(
 .للطفلة

وأشار المتحدث إلى أن واجب اإلعالم المصري هو إبراز هيكل داعش وأسلوبها في  -١٤
التجنيد كخطوة ضرورية نحو جماعة شبابنا من االنصياع للدعاية الداعشية القوية 

 .خطيطاً وتنفيذاًوالتي تساندها دول كثيرة ت
كما استفسر المتحدث عما سيكون عليه الحال لو تأكدنا من أن الهيكل التنظيمي  -١٥

للدولة اإلسالمية في سوريا والعراق والجاري تطبيقه في منطقة سرت في ليبيا، 
 في والية سيناء، مشيراً إلى ضرورة التنبيه لخطورة ما تم في سوريا أيضاًمطبق 

نياً على إمكانية إعادة بسط سلطة بعغداد ودمشق على األراضي والعراق هيكيالً وميدا
وحذر المتحدث من أن الوضع في ليبيا مرشح لمزيد من . الخاضعة اليوم للدواعش

التعقيد، وأن الحديث المتكرر في اإلعالم الغربي عن ضرورة استكمال حلف الناتو 
ت المتحدة قد تقود عملية م معناه أن الواليا٢٠١١لمهمته التي انفذ جزءاً منها عام 

فجر "عسكرية في ليبيا بدعوى محاربة امتداد داعش ولكن بهدف الضغط إلشراك 
 .في الحكم رغم تحالفهم مع القاعدة كما هو معروف" ليبيا
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  اإلقلیمي واألمن القومي المصريرھاباإل
  محمد مجاھد الزيات. لواء د

        

 االقليمي ومن هي رهابسوف أتحدث عن اإلفيما يخص اإلطار المفاهيمي للورقة ف
 االقليمي رهابي، والجزء الثاني عن ميادين اإلقليم اإلرهاب التي تتقاسم اإلرهابفصائل اإل

  .في سوريا واليمن والعراق وليبيا

 في دوائر االقليم التي تؤثر على مصر، رهاب االقليمي أقصد به اإلرهابأوال اإل
ا، وقد ال تكون متجاورة بشكل مباشر لكن جوار اقليمي مؤثر وأحددها بالميادين التي ذكرته

. على مصر، اقصد بمفهوم األمن القومي هو المعنى الشامل بإعاقة القدرة على تحقيق التنمية
  .  مباشرإرهابهو لى التنمية  عرهابفإن أثّر اإل

لدرجة  االقليمي في دول الجوار تستهدف بارهابالمالحظات المباشرة أن كافة قوى اإل
 فأي دولة تواجه ،األولى مصر، والنقطة الثانية أن مصر تواجه صعوبة في تأمين حدودها

 بعكس حالة مصر التي تحمي ،تأمين حدودها من جهتها فقط وليست من جهة الدولة المجاورة
 ،د جدية من حماس لتأمين الحدودج وال تو،الجهتين ألنه ال توجد دولة في ليبيا تؤمن الحدود

 اإلقليمية لبعض القوى اإلقليميةودانية، المواقف لجنوبية مخترقة بفعل الحكومة السد اوالحدو
متناقضة، وعلى سبيل المثال الموقف الجزائري رفض التنسيق مع مصر في حماية ليبيا، 

  . في الدوائر المحيطة بمصررهابوقطر معوق أساسي فيما يتعلق بمواجهة اإل

ة يغلق األبواب أمام العمالة المصرية للعمل في  عندما يتصاعد في المنطقرهاباإل
 يعوق الدور االقليمي رهاباإلكل هذا . الخارج وقد كانت ميادين جاذبة للعمالة المصرية

 وحتى اآلن ال توجد مقاربة مصرية للتعامل مع األزمة السورية تكفل حضورا مصريا ،لمصر
 بصورة أساسية في تلك الدوائر رهاباإلداخلها، المواقف الدولية مواقف مؤثرة وتساعد على 

  .وتؤثر على األمن القومي المصري

 في ليبيا رهاباإل في تلك الدوائر، وابدأ برهاباإل الجزء الرئيسي الذي اتناوله هو 
 ، الشيعيرهاباإل هي داعش ثم القاعدة ثم رهاباإلوتأثيره على األمن القومي، فمن يقوم ب

 داعش لم يظهر فجأة ولكنه خرج من بطن  ،ين في اليمنالحشد الشعبي في العراق، والحوثي
تنظيم القاعدة، وهو تنظيم الدولة في العراق بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، وهو الذي أقام 
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بو بكر  ولكن  أ،تنظيم النصرة في سوريا، وظل لمدة عام يعمل دون مواجهة من امريكا
 وال الزرقاوي على إعالنها، ،مة بن الدنسالمية التي لم يجرؤ أساالبغدادي أعلن الخالفة اإل

وهو أول إعالن لها منذ سقوطها فترة السلطان عبد الحميد، إعالن الخالفة وهو ما أغرى 
يميل إلى األكثر تطرف من جميع المرتبطين إلى االنضمام إليه وانضم إليه الشباب ألنه 

  .المتطرف

الء لداعش فاصبح داعش موجودا لم يأتي داعش لليبيا ولكن فصائل في ليبيا اعلنت الو
 بالقاعدة في سرت ودرنة، اًفي ليبيا، الجماعة المقاتلة الليبية هي التنظيم الذي كان مرتبط

هناك في ليبيا فصائل ال تزال مرتبطة بالقاعدة كالمرابطين والموقعين بالدم في الساحل الليبي 
ه المنطقة بها تنافس حاد بين  فهذ، وبوكو حرام أعلن والءه لداعش،وهم مرتبطين بالقاعدة

فقد قام داعش بعملياته فاضطرت القاعدة للقيام بعمليات في مالي وبوركينا . القاعدة وداعش
فاسو لتأكيد وجودها، مشكلة الحدود بين ليبيا ومصر أنها غير مؤمنة تماماً، فمنطقة شرق ليبيا 

ية، يتم التدريب في تركيا ثم  الذي يذهب إلى سوريا برعاية قطررهاباإلكانت ميدان لتربية 
ينقل إلى سوريا، قبض على ثروت شحاتة الجهادي المصري بعد أن كون مجموعة كانت 
تتدرب في ليبيا تأخذ السالح ثم تعود لمصر، هذا هو التهديد الرئيسي والقادم لمصر والذي 

ود يجب أن يحظى باالهتمام كما تحظى سيناء؛ ألن المدقات والطرق غير مؤمنة والحد
  .مفتوحة وطويلة، والجنوب الليبي فيه كل فصائل الجريمة المنظمة لتهريب االفراد والسالح

 في سوريا والواقع السوري يؤكد ان البالد مقسمة بين ثالث قوى فداعش رهاباإل
، والنظام %٣٠سيطر على تبطة بالقاعدة تر المرهاباإل، وتنظيمات %٣٥يسيطر على 

صبحت له الكلمة الرئيسية أوبوتين ، %٤٠أصبح يسيطر على السوري بعد التدخل الروسي 
م، ولكن البديل الذي سيتفاوض معه ٢٠١٧في سوريا، وبشار األسد باقي باتفاق الجميع حتى 

مت على  ضربة ت٩٠٠٠يمات المرتبطة بداعش والقاعدة، وهما الكتلتان األساسيتان للتنظ
 روسيا أدوا إلى تراجعهم بنسبة على  طلعة في سوريا من٤٥٠٠داعش في سوريا والعراق، و

فقط، ولكن أزاحت القاعدة فيما يسمى بقوس األمان للنظام فأعاد النظام سيطرته على % ١٥
 فقد أعلن االخوان المسلمون الجهاد في سوريا رهاباإلالمدن الرئيسية، سوريا ميدان لتربية 

رج الناس من السجون وذهبت فصائل إلى هناك والرئيس مرسي فتح الباب إلى هناك واخ
فاصبحت سوريا ميدانا للتدريب وعادوا إلى سيناء، سيبقى الميدان السوري قائما معنا لعام أو 

 ويأتي إلى مصر، الواقع االقليمي مشتبك مع يجري في رهاباإلأكثر وسيبقى ميدانا لتدريب 
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ة بصورة  في وجود التوغل القطري لمساعدة تلك الفصائل التابعة للقاعدخصوصاًسوريا 
أساسية، وسوريا بدأت خطوات التقسيم األولى فقد بدأت التقسيم باالكراد الذين كونوا منطقة 

  . حكم ذاتي، وهناك اقرار من كافة األطراف بأن يصبح لألكراد منطقة حكم ذاتي

اؤكد أن في العراق خطة لالنقسام، فالدستور نص على أن العراق دولة فيدرالية، 
كل مكونات الحكم الذاتي، وعندما دخل داعش في الفترة األخيرة تمدد فاالكراد استكملوا 

الدعم . األكراد إلى المناطق المتنازع عليها ككركوك وغيرها وأصبحت تحت سيطرتهم
 هناك قوات ،االميركي والغربي كامال لقوات البشمركة واصبحت تتحرك خارج الحكومة

وري االيراني ويسيطرون على المناطق الحشد الشعبي وكلهم شيعة ومرتبطين بالحرس الث
 التي تفوق داعش، وأصبح رهاباإلالشيعية ويمارسون في المناطق السنية كل مظاهر 

االستقطاب الطائفي كبيرا، جو بايدن نائب الرئيس األمريكي هو الذي طرح فكرة التقسيم 
 أدى إلى إغالق باب اعتمادا على الدستور القائم، وسيظل العراق في مشاكله القائمة، و هذا ما

  . مليون٣للعمالة المصرية كان قد وصل في بعض األحيان إلى 

النقطة األخيرة فيما يتعلق باليمن، أن إيران ذهبت لليمن بسب خسارتها للسعودية 
بالدرجة األولى وزاد الوجود البحري إليران في منطقة المحيط الهندي والبحر األحمر، 

لقرن اإلفريقي ووصلت إلى دول حوض النيل لتقول أنها وأقامت عالقات وثيقة مع دول ا
 الموجودة، وكان الحل الوحيد في بداية األزمة اإلقليميةتمتلك أوراق ضغط على كافة القوى 

اليمنية تفكيك التحالف بين علي عبداهللا صالح والحوثيين لكن السعودية لم تلجأ لهذا الحل فزاد 
ال قائمة وال اتصور أن الحل السلمي مطروحاً نظرا التحالف بين االثنين، واالزمة ال تز

  .لتجاوز  التأثير القبلي لسلطة الدولة

 والحديث اآلن على أن الحراك الجنوبي يطالب بانفصال الجنوب والشمال مقسم 
 وصول الحوثيين يهدد باب المندب ،واألمور العسكرية لم تحسم الموقف على ما هو عليه

مي المصري بدرجة أساسية وبدأت العمالة المصرية بالعودة بشكل وبالتالي يهدد األمن القو
  .كبيرة من اليمن خالل الفترة الماضية

 القاعدة و تنظيم -  اإلقليمي تتنافسرهاباإل اإلقليمي موجود، و فصائل رهاباإلإذن 
  . وجميعهم يستهدفون األمن القومي المصري بمعناه الضيق ومفهومه الشامل- داعش 
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 الجلسة الختامیة
  علي الدين ھالل. د

         

عتقد أنه قد أخذ التعب منا مأخذه، ومن ثم سوف أسمح لنفسي بتعديل بنود هذه الجلسة      أ
والتي كانت تتضمن أن نلقي ملخصات عن الجلسة األولى والثانية والثالثة، كلنا حـضر هـذه       

تمعنا إليها وناقشنا فيها وال أرى مبرراً لهذا األمر، فساستسمح حـضراتكم بـأن         الجلسات واس 
 لها،  جميعاًألقي بياناً إلجمالي ما استمعت إليه وهو ليس بتكرار ألحد مما استمعت إليه وإنما ت              

  .منير زهران ذكرها/ وهناك بيان صحفي يمكن للسفير
ها بناء على هـذا المـؤتمر   إال إن كان هناك توصيات يرى بعض حضراتكم أن نذكر       

لقـد  . المثمر، والذي أهنئ المجلس ومجلس اإلدارة الجديد أنه يبدأ عمله بهذه البدايـة القويـة     
" التطـرف "موضـوع  . تحدثنا أيها األخوة األعزاء من الناحية العلمية في موضوعين مختلفين   

و مـزاج، ونمـط     ، وال ينبغي الخلط بينهما فالتطرف هو حالة عقلية وه         "رهاباإل"وموضوع  
للشخصية اإلنسانية يسمى أحيانا التشدد في الفقه يسموه الغلو وإنما يبقى في عقول البشر، فال               

 هو فعل وسلوك ظاهري     رهابيمكنك معرفة هذا الشخص ومبادئه سوى بممارساته، بينما اإل        
يـست  يستم بالعنف واإليذاء البدني، وهدفه الترويع والتخويف وله طابع رمزي أن الضحية ل            

  .للمجموعة كلها) التخويف والترويع(، وانما المقصود )مقصودة في حد ذاتها(
 كيفية انتقال التطرف الفكري إلى سلوك عملي، فيمكن لإلنـسان           جميعاًوتدرس الدول   

أن يكون لديه أفكاراً متطرفة في الدين والليبرالية والشيوعية، فهو ليس قاصراً علـى الـدين،          
ك األمر من طرفه، وهناك متطرفين ماركسيين وليبراليين ودينيـين          فالتطرف لغة هو أن تمس    

  ".شوفينية"ووطنيين، فباسم الوطنية المصرية أو إدعاء آخر يتم تسميتها 
ي إرهـاب ومناط البحث في العمل السياسي والدبلوماسي الذي ينقل المتطرف فكرياً إلى       

 اعتقد أن من حق أنـصار أي رأي         عملياً، وقد استمعنا في هذا المؤتمر إلى أربع إجابات، ال         
فربما تكون الحقيقة في خليط من بينها، وقد تكون فيها كلها بـدرجات     . منهم أن يدعي الصحة   

  .مختلفة
، أن السلوك المتطـرف هـو نتيجـة         "الجلسة األولى "التي برزت في    : اإلجابة األولى 

ته الكافرة، وأن عليـه     معتقدات متطرفة، من خالل إيمان المتطرف بكفرانية المجتمع وسلوكيا        
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كمؤمن السعي لتغييره بالكلمة الطيبة، فإن لم يستمعوا إليه فبالقوة، وثمن اللجوء إلى تلك القوة               
  الجنة في ملكوت الخالدين، فهذه اإلجاية تحدد األفكار أو العقائد كمحفز السلوك العنيف،

فيظهر دور  . لتربويةوهنا الحل يكمن في أن نعتمد على استراتيجية المواجهة الثقافية ا          
الدين وتجديد الخطاب الديني، والتعليم والثقافة ومراكز الشباب، وقصور الثقافة، والمقررارت           
الدراسية، وخطب المساجد، واإلعالم، وأكرر تبقى هذه االستراتيجية سليمة أو ناجحة إن كنت             

ودها إلى ممارسات تعتقد أن المشكلة في الخطأ الفكرى وتشوهه لدى بعض األفراد، وهو ما يق       
  .عنيفة بالضرورة

وتتـضح عنـدما نـدرس البروفايـل     " الجلسة الثانية"استمعنا إليها في   : اإلجابة الثانية 
الخاص بأولئك األفراد نجدهم لم يقرءوا القرآن، وال يعرفوا معلومات كافية عن الـدين، وأن               

هميش االقتصادي والتمييـز    يين هو اإلحباط االجتماعي، والت    إرهابالسبب الحقيقي لتحولهم إلى     
الطائفي، وأن تلك األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية تخلق حالـة اجتماعيـة مـن              

فلـيس  ) رهـاب أسلمة اإل (وتأتي نقطة الدين و   . تخدام العنف االحتقان تجعل اإلنسان مهيئاً الس    
 لـسلوكه   ي يستخدم اإلسالم كتـؤدة ومبـرر      رهاب سبب اإلسالم، وإنما الشخص اإل     رهاباإل
البيئة المحفـزة  "ي، فإن أخذنا بهذا الرأي إذن استراتيجية المواجهة لها معنى آخر فهي           رهاباإل
  ".يرهاب والخالقة للمناخ اإلرهابلإل

وبالتالي، فإذن هذه الندوة الثرية قد أعطتنا إجابتين ثريتين، فإن أخذت سـبب العقيـدة               
ية، وإن كنت ترى البيئة الحاضنة سـبباً فـي     فعليك تبديل المقررات الثقافية والدراس     رهابلإل

 وليس الظلم بنفـسه وإنمـا       -ذلك فعليك بتغيير البيئة، وجوهر هذه البيئة هو الشعور بالظلم           
ي يشعر بالظلم ويضخَّم له هذا اإلحساس بعـدم العدالـة فـي             رهاب  فاإل  -تحديداً الشعور به    

ي لنفسه مكانـاً وال  رهاب فال يرى اإلتكفيره، فالظلم هو عدم تحقق الذات لدى بعض المفكرين،   
فرصة في المجتمع، فيصير شعوراً بالظلم وعدم العدالة والحرمان النسبي، والشعور باإلحباط            

  .المترتب على عدم تحقق الذات

استمعنا في الجلسة األخيرة وبعض األجزاء من الجلسة الثالثة إلى إجابة ثالثة مختلفـة              
 هي سياسات ومخططات كبرى ال عالقـة لهـا          رهابوهي أن صناعة اإل   . عن كل ما سبق   

 كـأداة مـن أدوات تحقيـق    رهاببعقائد وال بيئة حاضنة، فهناك دول تجعل في مصلحتها اإل     
 سياسياً فـي  نظاماًالمصالح الوطنية لتلك الدول، فهي توجد الفوضى في منطقة معينة، وتسقط     

ية وتسقط االستبداد، واألمر الذي ال      ؛ بدعوى أنها تنشر الديمقراط    رهابسوريا مثالً فتشجع اإل   
ية قد تلقت معونات سخية من الـدول العربيـة   إرهابشك فيه أن أغلب المنظمات التي نسميها     
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النفطية، ومن الثابت أن تركيا متورطة في شراء النفط، إذن ال تحدثني عن عقائد فقط أو بيئة                 
ة أو دولية، وتجري وراء     ، وإنما سياسات ومخططات دول وصراعات إقليمي      رهابحاضنة لإل 

نموذج سوريا، والعـراق،    "ية  رهابمصلحتها أو بأدوات سياساتها الخارجية لدعم المنظمات اإل       
  ".وليبيا، واليمن، ومصر

وال نستطيع تحليل أي مما يحدث في تلك الدول فقط باإلجابة األولى والثانيـة، وإنمـا        
التمويـل والتـدريب والـسالح لهـذه        الدعم الخارجي ب  (يجب إدخال جزء من اإلجابة الثالثة       

  ).التنظيمات
وهناك إجابة رابعة لم تجد حظها في هذه المحاضرة، وإنما أشير لها هنا، أن النـشاط                

ي امتداد ألنشطة إجرامية، ال دين وال سياسة وال مصالح، وإنمـا مجموعـات مـن                 رهاباإل
رهـا مـن التنظيمـات      يلزم علينا معرفة أنه سواء كانت داعـش أو غي         . العناصر اإلجرامية 

، وهـذه الحـرب     رهـاب ية هناك أشخاص جنوا ثروات طائلة وأمراء الحـرب واإل         رهاباإل
واستمرارها أوجد مصالح لآلالف العاطلين عن العمل، والذين يتقاضون أجراً شهرياُ عن تلك             
الحروب ثم الزعماء الكبار الذين يجنون من وراء تلك العمليات اإلجرامية ثروات شخـصية،              

 Regenerationي يخلق لنفسه عوامل تجدده و الــ  رهابجابة هنا توضجح أن العمل اإل   واإل
من داخله، فحتى عندما يتوقف الدعم الخارجي سيأخذ وقتا حتى يصفي نفسه ألنه أصبح هناك               
مصالح خارجية لهم في هذا العمل، وهذه االفتراضات تأتي من بيع النفط واآلثار واألسـلحة،               

السالح والتجارة فيه، والفكرة الرئيسية فيها أنه طالما نزلت فـي البيئـة             ومن مقدرات شراء    
 ستجد الدعارة والسالح واآلثار والنفط، وكل األنشطة غير المشروعة          undergroundالسفلى  

  .موجودة في هذا المكان
ي واالستمرار فيهـا  رهابأعتقد أن هذا المؤتمر قد أوضح لنا أن االنتقال إلى النشاط اإل           

ع اجابات، أنه نتيجة لمعتقدات خاطئة وبيئة اجتماعيـة واقتـصادية حاضـنة، وسياسـة               بارب
من الثابت في وثائق المخابرات     . خارجية تقودها الواليات المتحدة أو دول أخرى في المنطقة        

في سوريا كجزء من عمليـات إسـقاط   " إمارة إسالمية "األمريكية أنه ال مانع لديهم من إنشاء        
 أن نعرف إن كان الهدف الرئيسي إسقاط النظام أم إجابات أخرى، وأرى أنـه             النظام، و علينا  

علينا أن نقبل اآلراء األربعة بأريحية وأال نتمسك بأحد األفكار واإلجابات وندعي لها الـصحة         
المطلقة، فاألربع إجابات لها نصيب من الصحة وقد تختلف من حالة إلى حالة و من مرحلـة                 

يي في النهايـة،    رهابي إلى نشاط التنظيم اإل    رهابنخراط في التنظيم اإل   البداية في التطرف واال   



  

 132 

واإلجابة هي التي تحدد لنا ما هو الطريق الذي علينا أن نسلكه بتغيير البيئة الثقافية والتعليمية                
واإلعالمية، أم طريق تغيير البيئة الحاضنة، أم طريق فهم أصح لسياسات الدول الكبرى ومـا      

وما زالت الواليات المتحدة ترفض إعطاء مـصر بعـض األسـلحة الخاصـة         . تريده بالفعل 
  .بالرصد عن بعد، وهذا أحد األسباب الكاشفة لنا عن نوايا أميركا

ثراء، واستمعت بكل احترام لكل ما قيـل،        ي كمصدر لإل  رهابثم كيفية وقف النشاط اإل    
 غير العقل، وعندما نقول وقد اختلف في بعض األقاويل وإنما أنا ممن يحتكمون للعقل وال شئ       
فهنـا  . م وغيـره ١٩٧٤أن أميركا يفعلون كذا وكذا ويقولونها علناً في كالم كتبه كيسنجر في        

تحدث عن مؤامرة وإنما تخطيط استراتيجي، وهو يعلمنا بخرائطه وتحركاتـه،           أتحديداً أنا ال    
 هذه المصالح، وإنمـا     فأنا ال ألوم اآلخرين على فهمهم لمصالحهم، وعلى كيفية اتجاههم لتنفيذ          

وكلنا نعطي محاضرات كبيرة وكلنا نعلم بعضنا البعض ما الذي فعلناه نحن            . أبحث عن دورنا  
  .أنفسنا

 والسؤال األساسي ما هو تصور مصر االستراتيجي للمنطقـة العربـي؟ وتـصورها      
لفها لمستقبل المنطقة العربية والشرق األوسط؟ وتصور مصر االستراتيجي لدورها وأنماط تحا          

؟ حتـى نكـون أمنـاء فـي         )أنشطة تكتيكية أو صورة متكاملة للدور المصري المـستقبلي        (
 إن أردت انتقاد نفسي يقال إن مصر ال تتحمل أن تعلن ذلك، فنحن لسنا أحـراراً                 ،أطروحاتنا

أن نعبر عن كل مكنونات داخلك، والمثال الواضح أن العقيدة العسكرية للجيش بـشأن العـدو      
له نحن، فالعدو الرئيسي لمصر هو في الشرق تحديداً، وبغض النظر عن حل             هي غير ما نقو   

وإن كان في داخلنا أشياء فال نملك اإلفـصاح عنهـا، ولـو     . القضية أم ال فهو ال يزال العدو      
مررنا من عنق الزجاجة الذي نحن فيه وغيره كنقد موجه لنـا وأرد عليـه بأننـا إن كنـا ال      

 فيجب أن يكون لدينا في النخبة العسكرية والمخابرات العامة          نستطيع التعبير بوضوح عن هذا    
  .والخارجية فهم واضح لهذه النظرة االستراتيجية واالتفاق عليه

وهيب المنياوي أن يشفى ويعود لقيـادة المجلـس سـالماً           / وأدعو لألخ الكريم السفير   
 قوية نرجو لها أن تستمر      منير زهران أن هذه بداية    / غانماً، وننقل له تحياتنا وأن نعلم السفير      

وتتكرر وأن نكون جنوداً لدى المجلس، وحضور األعضاء دليـل علـى الجديـة والمحبـة                
  والجماعة المترابطة

  ،،،ولكم جزيل الشكر والتقدير
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  التوصیات
  

أهمية دفع جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية ورفع مستوى المعيشة وتخفيف حدة  - ١
 .الفقر

أهمية االهتمام بالتربية والتعليم منذ المراحل األولى لتنشئة الشباب من الصغر على  - ٢
 .يةرهابوع الشباب في براثن التنظيمات اإلالمثل والقيم واحترام القانون لتفادي وق

مواجهة المشاكل االجتماعية الناتجة عن تفكك األسرة المصري نتيجة هجرة رب  - ٣
ئف لتحسين دخل األسرة وترك العائالت بدونهم، األمر الذي العائلة للحصول على وظا

أدى الى عدم االهتمام الكافي بتنشئة السباب تنشئة سليمة في غيبة أولياء أمورهم 
ية على تجنيد بعض رهابواالنحراف عن التربية السليمة مما ساعد التنظيمات اإل

 .هؤالء
ية والتكفيرية رهابللجماعات اإل لتفادي التفسيرات المتطرفة ،ترشيد الخطاب الديني - ٤

وعلى األزهر ووزارة األوقاف أن تقوم بجهود . لتوظيفها لخدمة تلك التنظيمات
 .مضاعفة تحقيقاً لذلك

انشاء مرصد وطني في مصر على غرار تجربة الدول األخرى لرصد دعايات  - ٥
بية ية للتمكن مبكراً من التعرف على عملياتها التخريرهابوتحركات التنظيمات اإل

وفي هذا المجال االستفادة من المركز المصري . ومواجهتها مبكرا بقدر اإلمكان
 .للدراسات االجتماعية والجنائية

ترشيد االعالم، من خالل برامج التوعية بتوخي الحذر في استخدام مناخ حقوق  - ٦
االنسان والحريات األساسية في االنحراف بمهمة االعالم، األمر الذي تستفيد منه 

ية والتكفيرية وأن يكون نبراث االعالميين ليس هو السبق الصحفي رهابظيمات اإلالتن
ليس كل ما يعرف يقال "قبل التحقق من صحة الخبر، وأن يكون الشعار المتوخى هو 

وليس كل ما يقال حضر أهله وليس كل ما حضر أهله حان وقته وليس كل ما حان 
 ". وقته صح قوله

ات الخاصة باحترام حقوق االنسان والحريات األساسية التحذير من استخدام الشعار - ٧
ية والتخريبية واالطمئنان الى أن احترام الحقوق والحريات رهابلممارسة األنشطة اإل
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يين لالفالت من العدالة وأجهزة األمن، في نفس الوقت الذي يجب فيه رهابمالذا لإل
حقوق االنسان وحرياته  واحترام رهاباحداث التوازن الالزم فيما بين مكافحة اإل

وفي هذا الصدد أوصى المؤتمر بضرورة التفاعل بين منظمات المجتمع . األساسية
المدني خاصة تلك المعنية بحقوق االنسان وأجهزة الدولة لرسم منظومة متكاملة 
ومتناغمة فيما بين الجانبين الحترام مؤسسات الدولة وإعمال القوانين واالتفاقيات 

 .ية ذات الصلةوالمواثيق الدول
 والدولية المعنية بحقوق االنسان اإلقليميةالتنفيذ الكامل واألمين لالستراتيجيات  - ٨

 والدولية ذات الصلة وتحديث االتفاقيات الدولية اإلقليمية والقرارت رهابومكافحة اإل
التي مضى عليها زمن طويل لتتواكب مع التوجهات الحديثة والمعاصرة التي انعكست 

 .الجمعية العامة ومجلس األمن ذات الصلةفي قرارات 
 بعد تبوء عضويتها ٢٠١٦االشارة الى الدور الهام الذي تقوم به مصر ابتداء من يناير  - ٩

 في مجلس األمن رهابغير الدائمة في مجلس األمن لمدة سنتين ورئاستها للجنة اإل
 .رهابحة اإلاألمر الذي علق المؤتمر أهمية عليه، في تعزيز الجهود الدولية لمكاف

التنسيق فيما بين مختلف الدول على المستوى االقليمي لتبادل المعلومات عن المنظمات  -١٠
 .ية ونشاطها ومصادر تمويلهارهاباإل

فضح ممارسات الدول والجماعات والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بتمويل ودعم  -١١
 يةرهابالمنظمات اإل

ية، وإحكام رهابطرق تمويل المنظمات اإلمحاولة تحديث البيانات المتعلقة بوسائل و -١٢
 .الرقابة والسيطرة عليها
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  انـــــــبی
صحفى 
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  بیان صحفي صدر في ختام أعمال المؤتمر
  "رھابمصر وتحديات اإل"

   
السنوي الثالث عشر اليوم عقد المجلس المصري للشئون الخارجية مؤتمره 

 بالنادي الدبلوماسي المصري بالقاهرة، حيث افتتح أعماله السيد سامح شكري ١٨/١/٢٠١٦
وقد اختار المجلس شعارا لمؤتمره . حلمي النمنم وزير الثقافة.وزير الخارجية، ومعه السيد د

االقتصادي لهذا العام أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر في مسيرتها نحو التعافي 
  ".رهابمصر وتحديات اإل" أال وهو ،واالستقرار األمني

 أن جلسات المؤتمر الثالث  باإلنابةمنير زهران رئيس المجلس.وقد صرح السفير د
ية وأمن مصر القومي وتحديات رهاب وأبعاد الظاهرة اإلرهابتناولت استراتيجيات مواجهة اإل

 والذين أكدوا دعمهم ،متخصصين في هذا الشأن، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والرهاباإل
 وبما يتيح رهاب، وتوحد عناصرها من أجل القضاء على اإل،للدولة المصرية وتماسكها

للحكومة تنفيذ برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتحقيق االستقرار واألمن 
  . الضروري لبلوغ أهداف التنمية

  :خالتهم النقاط التالية بصفة خاصةوقد أكد المشاركون في مدا

 باتت تمثل أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر بما لها من رهابأن ظاهرة اإل -
 اإلقليميةأبعاد سياسية وداخلية وخارجية وقانونية واقتصادية، حيث تسهم االبعاد 

في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا في زيادة حجم التحديات التي تواجهها مصر 
األمنية في المحيط االقليمي، سواء في الدول الغربية بسبب تداعيات الوضع خاصة 

في ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء وما تعانيه من فراغ أمني أفرزه الوضع في 
 بما يمثل خطرا داهما على األمن ، أو على الحدود الشرقية وخاصة سيناء،مالي

ا ما يرتبط به من أبعاد ، وانمرهاب ليس فقط من زاوية اإل،القومي المصري
 .أخرى مثل تهريب السالح واالتجار بالبشر

 التي تستهدف مؤسسات الدولة وممتلكات ،يةرهاب أدان المؤتمر جميع األعمال اإل -
 مؤكدا رفضه الكامل لجميع أشكال دعم ،األفراد والمواقع التاريخية والثقافية
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لمالي وتوفير المالذ ية، بما في ذلك الدعم ارهابالتنظيمات والعمليات اإل
 .للمحرضين والمشاركين فيها

ية، والتي رهاب والدولية للظاهرة اإلاإلقليميةتم التأكيد على األبعاد المحلية و -
أصبحت ظاهرة عالمية ال ترتبط بمنطقة أو ثقافة أو مجتمع، بل أصبحت تمثل 

بح القضاء وقد أص.  للسلم واألمن على المستويين االقليمي والدوليصريحاً تهديداً
 مطلبا دوليا في ظل تهديده لمفهوم الدولة الحديثة لصالح رهابعلى اإل

أيديولوجيات متطرفة تتخذ الدين ستارا للقيام بأعمال وحشية والتالعب بمقدرات 
 . وبما يستلزم تنسيقا دوليا وإقليميا في اطار قرارات الشرعية الدولية،الشعوب

 ممثال في رهابعربي لمكافحة اإلشدد المشاركون على مرجعيات البعد ال -
، واالتفاقية العربية لمكافحة ١٩٩٧ لعام رهاباالستراتيجية العربية لمكافحة اإل

، وقرارات مجلس جامعة الدول العربية، وقرارات القمة ١٩٩٨ لعام رهاباإل
 وخاصة إعالن قمة شرم الشيخ حول صيانة األمن القومي العربي في ،العربية

كما تم التأكيد على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك، . الراهنةمواجهة التحديات 
على جميع المستويات السياسية واألمنية والدفاعية والقضائية واإلعالمية، والعمل 

 الفكرية ومصادر تمويله، ومعالجة االسباب والظروف رهابعلى تجفيف منابع اإل
وفي هذا السياق تم التأكيد . ةية المتطرفرهابالتي أدت الى تفشي هذه الظاهرة اإل

على أهمية تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب 
 .واألديان

 تم التأكيد على النظرة الشمولية في ،يةرهابوفيما يتعلق بالتعامل مع الظاهرة اإل -
تجاهل هذا التعامل، بدون انتقائية بحيث ال تقتصر على مواجهة تنظيمات بعينها و
وفي . أخرى، خاصة وأن جميع هذه التنظيمات يجمعها نفس االطار االيديولوجي

أو " التطرف المعنف" مثل رهابهذا السياق تم التأكيد على أن ابتكار مسميات لإل
ية بما يسمح بإفالت عدد من تلك التنظيمات من المالحقة رهابتصنيف المنظمات اإل

أجيل المواجهة الشاملة المطلوبة والتي بدونها الدولية، انما تعد وسائل مكشوفة لت
 . جميع مناطق العالم بال استثناءرهابسيطال اإل

 بالبعد القطري، من رهابتناول المتحدثون مسألة ارتباط البعد العربي لمكافحة اإل -
 وكذلك ،حيث أهمية التعاون والتنسيق والمتابعة فيما بين األجهزة الوطنية المختلفة
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 خاصة أهمية تطبيق االتفاقيات رهاب،بعد بالبعد الدولي لمكافحة اإلارتباط هذا ال
 في جميع صوره رهابالعديدة المبرمة في إطار األمم المتحدة لمكافحة اإل

 الصادر ٢٢٥٣وأشكاله، وتنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة وآخرها القرار 
ب الدول  والذي طال، تحت الفصل السابع من الميثاق٢٠١٥ ديسمبر ١٧في 

 .يين ومنع تجنيدهم ومواجهة ادعاءاتهم بخطاب مضادرهاببتجميد أرصدة اإل
 مع مقتضيات رهابكذلك تم التأكيد على ضرورة مراعاة توافق تدابير مكافحة اإل -

احترام المعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق االنسان والقانون الدولي 
وطالب المجلس . قانون الدولي االنسانيلحقوق االنسان بصفة عامة وكذلك ال

 واستئصاله من خالل التنفيذ الكامل رهاببتعزيز التعاون الدولي لمكافحة اإل
وفي هذا .  بركائزها األربعةرهابواألمين الستراتيجية األمم المتحدة لمكافحة اإل

ى  بكافة صوره وأشكاله علرهابالسياق تم التأكيد على اآلثار السلبية الكبرى لإل
التمتع بحقوق االنسان وحرياته األساسية بفئاتها المختلفة وما تشكله الظاهرة 

ية من عقبات أمام عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية في العديد رهاباإل
 .من الدول

أكد المجلس المصري للشئون الخارجية وقوفه خلف الدولة المصرية في حربها  -
تقويض دعائم نظم الحكم الديمقراطية والدستورية  الذي يسعى لرهابضد اإل

وأوضح المجلس أن مصر . وآلثاره الوخيمة على حقوق االنسان في العالم كله
 بمشاركة رهاب الماضية بضرورة المواجهة الشاملة لإلعاماًطالبت خالل الثالثين 

 . جميع دول العالم

  

  

    
  


