
  

  "قمة�مكافحة�التطرف�العنيف

�ومركز�القاهرة�لدراسات�حقوق��نسان
ً

  من�منظمة�حقوق��نسان�أو)

ث�01ع.ى�مبادرتكم�الرائدة�لعقد�مؤتمر�قمة� ي�البيت��بيض�خ�ل��سبوع�ا�قبل�حول�مكافحة�التطرف�

العنيف،�ونرحب�بجهودكم�الرامية�إJى�إشراك�ممثلEن�عن�ا�جتمع�ا�دني�من�ذوي�الخ:9ة� ي�التعامل�مع�هذه�القضايا�

�وJى�ومقرها� ي�الوSيات�ا�تحدة�والثانية� ي�القاهرة�

نحن�. �من�والحقوق الع�قة�بEن� من�الخ:9ة�ا�9Tاكمة� ي�التعامل�مع

 .رف�العنيفاح9Tام�حقوق�\نسان� ي�مجاYZة�التط

نعلم��اكم. ̀عمال�العنف�ين_Yكون�حقوق�\نسان�ويسعون�إJى�تدم9Eها

 �كوYcا ؛بمثابة�وقود�لعدم�aستقرار
ً
يزدهر��اتخلق�مناخ

 ي��اومرتعً  من�قبيل�ا�صادفة�أن�ا�وجة�الحالية�من�التطرف�العنيف�وجدت�موطئ�قدم

�العالم � ي �سج�ت�حقوق�\نسان �واحد�من�أسوأ �وطأة ا�تطرفون�ويتغذى�. منطقة�قد�عانت�لعقود�طويلة�تحت

� �البعض �بعضهما �من �aستبدادية �القمعية �والحكومات �العنف �أعمال �يمارسون �حالذين �عملية �دائرة�وwي صيل_Yا

ونحن�نحثكم�ع.ى�اغتنام�فرصة�انعقاد�القمة�لوضع�اس9Tاتيجيات�

� �مؤسسة �أمام�مبادرة كلينتون�فقد�أقررتم� ي�خطابكم

�ن9Eان�ا�ظالم�والشعور� �تشعل �فإYcا �الحقوق، �تلك قمع
ُ
�ت عندما

�،اما�أعطيتم�انطباعً �اومع�ذلك،�فإنكم�غالبً 

�مكافحة� � ي �كؤود �عقبة �\نسان �تعزيز�حقوق أن

يناير�وأنتم� ي�طريقكم�إJى�ا�ملكة�العربية�السعودية�للقاء�ا�لك�

  

قمة�مكافحة�التطرف�العنيف"للرئيس�أوباما�حول�مش0/ك�خطاب�

�ومركز�القاهرة�لدراسات�حقوق��نسان
ً

من�منظمة�حقوق��نسان�أو)

  السيد�باراك�أوباما،

  رئيس�الو)يات�ا=تحدة�>مريكية،

  تحية�طيبة�وبعد،

ث�01ع.ى�مبادرتكم�الرائدة�لعقد�مؤتمر�قمة� ي�البيت��بيض�خ�ل��سبوع�ا�قبل�حول�مكافحة�التطرف�

العنيف،�ونرحب�بجهودكم�الرامية�إJى�إشراك�ممثلEن�عن�ا�جتمع�ا�دني�من�ذوي�الخ:9ة� ي�التعامل�مع�هذه�القضايا�

�وJى�ومقرها� ي�الوSيات�ا�تحدة�والثانية� ي�القاهرة�– ونش�9E ي�هذا�الصدد�إJى�أن�منظمتينا�aثنتEن

من�الخ:9ة�ا�9Tاكمة� ي�التعامل�مع�اتتمتعان�بأك��9من�خمسEن�عاًم  –

اح9Tام�حقوق�\نسان� ي�مجاYZة�التطمركزية�إليكم�لحثكم�ع.ى�aستفادة�من�القمة�للتأكيد�ع.ى�

̀عمال�العنف�ين_Yكون�حقوق�\نسان�ويسعون�إJى�تدم9Eها�يلجئون أن�ا�تطرفEن�الذين�

 
ُ
بمثابة�وقود�لعدم�aستقرار�دعأن�ان_Yاكات�حقوق�\نسان�ال��0ترتك�Yا�الحكومات�ت

من�قبيل�ا�صادفة�أن�ا�وجة�الحالية�من�التطرف�العنيف�وجدت�موطئ�قدم�وليس. فيه�التطرف�العنيف

�العالم �\نسان� ي �سج�ت�حقوق �واحد�من�أسوأ �وطأة منطقة�قد�عانت�لعقود�طويلة�تحت

� �البعض �بعضهما �من �aستبدادية �القمعية �والحكومات �العنف �أعمال �يمارسون الذين

ونحن�نحثكم�ع.ى�اغتنام�فرصة�انعقاد�القمة�لوضع�اس9Tاتيجيات�. لطرفEنمن�ا�وت�والدمار�يعضدها�ك��ا

  .ع.ى�ا�دى�القريب�والبعيد�لكسر�تلك�الدائرة

�التفاعل �YZذا �دراية �ع.ى �الطرفEن�أنكم �بEن �. ا�تبادل �مؤسسة �أمام�مبادرة �خطابكم �أقررتم� ي فقد

�ب �شهر�سبتم:�9ا�ا��0 � ي �نيويورك � ي �والشعور�: "أنهالعا�ية �ا�ظالم �تشعل�ن9Eان �فإYcا �الحقوق، �تلك قمع
ُ
�ت عندما

ومع�ذلك،�فإنكم�غالبً ". بالحيف�مما�قد�يسفر�بمرور�الوقت�عن�إزكاء�عدم�aستقرار�أو�التطرف

�تعليقاتكم �خ�ل �صرحتم من �ال�0 ��خ9Eة�العامة ��ونة � ي �مكافحة�ب ،YZا � ي �كؤود �عقبة �تعزيز�حقوق�\نسان أن

يناير�وأنتم� ي�طريقكم�إJى�ا�ملكة�العربية�السعودية�للقاء�ا�لك��٢٧فع.ى�سبيل�ا�ثال،�ذكرتم� ي�. \رهاب�ودعم��من

  

خطاب�

�ومركز�القاهرة�لدراسات�حقوق��نسان
ً

من�منظمة�حقوق��نسان�أو)

  

السيد�باراك�أوباما،

رئيس�الو)يات�ا=تحدة�>مريكية،

 
ً

Sنود�أو� 
ُ
ث�01ع.ى�مبادرتكم�الرائدة�لعقد�مؤتمر�قمة� ي�البيت��بيض�خ�ل��سبوع�ا�قبل�حول�مكافحة�التطرف�أن�ن

العنيف،�ونرحب�بجهودكم�الرامية�إJى�إشراك�ممثلEن�عن�ا�جتمع�ا�دني�من�ذوي�الخ:9ة� ي�التعامل�مع�هذه�القضايا�

ونش�9E ي�هذا�الصدد�إJى�أن�منظمتينا�aثنتEن. هذه�القمة ي�

–وجنيف�وتونس

إليكم�لحثكم�ع.ى�aستفادة�من�القمة�للتأكيد�ع.ى� نكتب

أن�ا�تطرفEن�الذين��اونحن�ن�ي�تماًم 

 �اأيضً 
ُ
أن�ان_Yاكات�حقوق�\نسان�ال��0ترتك�Yا�الحكومات�ت

فيه�التطرف�العنيف

�العالم � ي �\نسان �سج�ت�حقوق �واحد�من�أسوأ منطقة�قد�عانت�لعقود�طويلة�تحت�وطأة

� �البعض �بعضهما �من �aستبدادية �القمعية �والحكومات �العنف �أعمال �يمارسون الذين

من�ا�وت�والدمار�يعضدها�ك��اجهنمية�

ع.ى�ا�دى�القريب�والبعيد�لكسر�تلك�الدائرة

�ن �التفاعلدرك �YZذا �دراية أنكم�ع.ى

�ب �شهر�سبتم:�9ا�ا��0 � ي �نيويورك � ي العا�ية

بالحيف�مما�قد�يسفر�بمرور�الوقت�عن�إزكاء�عدم�aستقرار�أو�التطرف

�تعليقاتكم �خ�ل من

\رهاب�ودعم��من



تحدث�معهم�عن�قضايا�حقوق�ينب�ي�لنا� ي�بعض��حيان�أن�نوازن�بEن�حاجتنا�لل: "العزيز الجديد�سلمان�بن�عبد

�ا�نطقة�،وشواغلنا��نية�ا�تعلقة�بمكافحة�\رهاب،�\نسان د". أو�التعامل�مع�aستقرار� ي
ّ
�ول  خطابكم�أمام�كما

مفاده�أن�الوSيات�ا�تحدة�يمك Yا�حماية�مصالحها��ساسية��اانطباعً �٢٠١٤الجمعية�العامة�ل�مم�ا�تحدة� ي�سبتم:�9

��وس �الشرق �وتعزيز�حقوق� ي ��من �دعم �وأن �وحماي_Yا، �\نسان �تعزيز�حقوق �دون �وتعزيز�aستقرار�و�من ط

 
ً
�ارتباط �يرتبطان S� �عند�. اوثيًق �ا\نسان �مشاYZة �نقطة �رايس �سوزان �السيدة �القومي ��من �مستشارة وذكرت

ا��0،�حيث�نّحت�حقوق�\نسان�aس9Tاتيجية��م9Eكية�الجديدة�ل�من�القومي� ي�واشنطن��سبوع�ا� استعراضها

 �اجانبً 
ً
 " �مدبعيد�" اباعتبارها�هدف

ً
Sا�أولوية�ملحة�بدYc9اف�بأTعaمن�.  

سيما�إJى�الحكومات�ال��0تتعاون�معها�الوSيات�ا�تحدة�S –إن�استخدام�هذه�اللغة�يبعث�برسالة�ذات�عواقب�وخيمة�

�\رهاب �مكافحة �لحق�– ي �الواجب �تعزيز�aح9Tام �أن �ا�تحدةوwي �للوSيات �بالنسبة �أولوية ��Sيشكل �\نسان . وق

�مر�الذي�ينتقص�من�،�ويؤدي�هذا�aنطباع�إJى�aعتقاد�بأن�الوSيات�ا�تحدة�تنتقص�من�أهمية�حقوق�\نسان

  .النضال�العالم�0الحيوي�ضد�التطرف�العنيف�و\رهاب

� �يستمد �قسم �التطرف �فتيل �تشعل �ال�0 ��يديولوجية �العنيفكب�9Eمن �\س�مي �الخط9Eة�، �ا�مارسات �من جذوره

إن�. و�يديولوجيات�ال��0تعتنقها�حكومات�تس�ى�الوSيات�ا�تحدة�Sتخاذها�حلفاًء�لها� ي�مكافحة�هذا�التطرف�نفسه

�9��أك �حكم �إJى �الدعوة �تقاوم �ال�0  �تجسيًداالحكومات
ً

�لشعوYZا�وتمثي� �قيودً ، �والحريات��اوتفرض �الحقوق ع.ى

�توف�9Eفرص �وتفشل� ي �القانون، �بسيادة �الحائط �لشعوYZا �ساسية،وتضرب�عرض �عادلة �تلك�، �خ�ل �من تساعد

ليس�ع.ى�مجرد�سكب�الزيت�ع.ى�وقود�ا�ظالم�ال��0يتغذى�عل§Yا�التطرف�العنيف�و\رهاب�فحسب؛�بل�،�ا�مارسات

الذين�يمارسون��،حقوقها� ي�صفوف�ا�تطرفEنبيئة�مواتية�لتجنيد�ا�جتمعات�ا�همشة�وا�حرومة�من��اوتخلق�أيضً 

ويغلق�القمع�ا� Y¨ي�للحق� ي�التجمع�والتعب�9Eوتكوين�الجمعيات�الذي�يمارسه�حلفاء�الوSيات�ا�تحدة�مثل�. العنف

ال��S�0غ1©�ع Yا��مارسة�حكم��،السلم�0العلماني�والدي01 ويوهن�قوى�النقد�ا�عتدل�،الساحة�السياسية�العامة،مصر

�الشعبيةمنفت �الفئات �كافة ��طالب �يستجيب  . ح
ً
�العناصر��ك��9تطرف �ع.ى �قوة �بالتاJي �الوضع �هذا ال���0اويضفي

̀ تستخدم�عنف�الدولة�وممارسا»Yا�القمعية�   .فعالها�العنيفةم:9ًرا�

تق9Tفها��بيد�أن�aن_Yاكات�ال�0 .ومشاركة�من�ا�جتمع�اتحتاج�aس9Tاتيجيات�الفعالة��واجهة�التطرف�العنيف�دعمً 

�،الدولة،�سواء� ي�صورة�التعامل�الوح®��0للشرطة�أو�aعتقاSت�الجماعية�أو�aحتجاز�التعسفي�أو�ا�عاملة�التميEية

التطرف�العنيف�ع.ى�هذه��نماط�من�ي9Tعرع�و . بانعدام�الثقة�بEن�ا�جتمعات�ا�ستضعفة�والسلطات تعزز�الشعور 

  .ا�ظالم

�ا إن �للدين �ا�تطرفة �التفس9Eات �ع.ى �وتشّجع �الكراهية �ع.ى �تحض �ال�0 �الدينية�–لحكومات �مؤسسا»Yا �خ�ل من

من�الحل��واجهة�التطرف�العنيف،�بل��ليست�جزءً �–الرسمية�ووسائل�\ع�م�ال��0ترعاها�الدولة�وا�ناهج�التعليمية

�ا�شكلة �من �جزء �ال. wي ��كافحة �فعالة �اس9Tاتيجية �أي �ع.ى �ويجب �أن �العنيف �تلك�تطرف �عن �النقاب تكشف

�. دي Yاا�مارسات�وت بالدعم�ا�اJي�ا�تدفق�الذي�تمنحه�الحكومات��والتنديد�بوضوح�االتحدث�علنً ونحن�نحثكم�ع.ى



ري�التطرف�وللحركات�ا�تطرفة،�وبالتحريض�ع.ى�التطرف�الذي�يمارسه�الزعماء�الدينيون� ال�9ية� ي ا�لكية
ّ
الخليج��نظ

  .لدان�الخليجمن�داخل�ب

�� �التكتيك�كما �هذا �كان �سواء �طائفية، �صراعات �إJى �السياسية �aحتجاجات �تحويل �تدينوا �أن �با�ثل �عليكم يجب

 . الحكومات�ا�لكية�aستبدادية�مثل�البحرين أو�ابل�نظام�بشار��سد� ي�سوريمن�قِ �امستخدًم 
ً

Sوقبل�كل��وندعوكم�أو

¶�0ء�إJى�توضيح�موقف�الوSيات�ا�تحدة�ا�ناهض�للحرمان�من�الحقوق��ساسية�وحرية�التعب�9Eوالتجمع�والدين�ع.ى�

�وع.ى� �ا�تحدة، �العربية �والبحرين�و\مارات �السعودية �العربية �مصر�وا�ملكة �مثل �ا�نطقة � ي �حلفا·Yا �حكومات يد

aن_Yاكات�wي�جزء�من�الوقود�الذي�يزكي�نار�التطرف�العنيف� ي�جميع�أنحاء�بأن�تلك��اأيضً �\قرار الوSيات�ا�تحدة�

كل�من��احيث�ُيجلد�علنً – التعصب�الشديد�الذي�يبديه�بعض�الحلفاء�مثل�ا�ملكة�العربية�السعوديةوإن�. العالم

من�أمثال�من�لقوا�،�يشّجع�ا�تطرفEن�ع.ى�قتل�الكتاب�الساخرين�ورسامي�الكاريكات�9E–يدعو�إJى�حوار�دي�01سلم0

  .حتفهم� ي�باريس

�يدعو � مما �والشام �العراق � ي �\س�م �دولة �ضد �الحرب � ي �ا�تحدة �الوSيات �حلفاء �أن �يؤججون  )داعش(ل�سف

�الضيقة �السياسية �أغراضهم �لتحقيق �والشيعة �السنة �ا�سلمEن �بEن �الطائفي �الطائفية�. الصراع �تأجيج �أن وحيث

�بالتاJي�يمنح�مصداقية�للخطاب�القائل�بأن�تنظيم� �فإنه �أيديولوجية�داعش، ا�ناهضة�للشيعة�يضفي�شرعية�ع.ى

�\يراني �النفوذ �استشراء �ضد �السنة �ا�سلمEن �عن �يدافع �ا�نطقة�وال�،داعش � ي �الشيعية �للجماعات �ا�Tايدة قوة

  .العربية

مسألة�تعاون��–ح�©� ي�ا�قام��ول  أو–باعتباره�فقط�إذا�كان�ُينظر�إJى�التعاون�الدوJي� ي�مكافحة�التطرف�العنيف�

�ال �بEن �ميداني �حتًم �جهود �يبوء �فسوف �و�منية، �. بالفشل�االعسكرية �\نسانحيث �تعزيز�حقوق �يأتي �أن �ينب�ي

�أي �صميم �القانون� ي �وفعالة�ةوا�ساءلة�وسيادة �مستديمة �يكونوا�. اس9Tاتيجية �أن � ي �يرغبون �من �يثبت �أن ويجب

�الصراع�الحيوي  �فعالEن� ي�هذا �أYcم�يعون�ذلك�،حلفاء وسوف�تكون�. من�خ�ل�الكلمات�و�فعال�ع.ى�حد�سواء

�البيت��بيض�والفعاليات�\قليمية�ال�0 �يستضيفها �فرص�القمة�ال�0  ستتبعها
ً
�التحدي�مباشرة��ة ممتازة�لطرح�هذا

  .أمام�الحكومات

 وتفضلوا�بقبول�فائق�aح9Tام�والتقدير،

  إليسا�ماسيمو •

 
ً

Sا�التنفيذية�رئيسة�منظمة�حقوق�\نسان�أوY«ومدير 

  ب�DEالدين�حسن •

 مدير�مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق�\نسان


