
  

  

  ٢٠١٥مارس��١٩

  سعادة�الدكتور�نبيل�العربي

  &م%ن�العام�لجامعة�الدول�العربية

  )نسخة�للسادة�ملوك�ورؤساء�الدول�العربيةبرجاء�تقديم�(

�واح��اًما�
ً
  وبعد،.......تحية

بمناسبة�انعقاد�قمة�جامعة�الدول�العربية،�تتوجه�إليكم�ا�نظمات�الحقوقية�$ي�العالم�العربي�ا�وقعة�أدناه�بأطيب�

�آمل:ن�أن�تسهم�القمة� اس��اتيجيات�تتناسب��$ي�وضع ١العربية�السادسة�والعشرينالتمنيات�بالتوفيق�<جتماعكم،

مع�التحديات�الهائلة�ال�VWتواجهها�شعوب�ا�نطقة�عRى�كافة�Oصعدة�السياسية�وJقتصادية�وJجتماعية�والثقافية�

  .والدينية

لقد�تقرر�أن�تكون�مكافحة�\رهاب�bي�ا�وضوع�الرئيس�للقمة�العربية،�نظًرا�<نتشار�التطرف�العنيف�و\رهاب�$ي�

�عن�أنحاء�ا�نطقة�ا
ً

eا،�فضghسوريا�والعراق�وإقامة�دولته�عل�VWنه�من�اقتطاع�مساحات�هائلة�من�دول
ّ
لعربية،�وتمك

  .أنه�يوجه�ضربات�مؤثرة�تنذر�بمخاطر�كب:�ة�$ي�ليبيا�ومصر�واليمن

إن�القمة�العربية�يمكن�أن�تكون�فرصة�ذهبية��راجعة�السياسات�ال�VWقادت�العالم�العربي�إrى�هذا�الوضع�الكارثي�

إن�ال��ك:�zأحادى�الجانب�. غ:��ا�سبوق�$ي�العصر�الحديث،�ووضع�اس��اتيجية�فعالة؛�بناًء�عRى�الدروس�ا�ستخلصة

عRى�ا�واجهة�Oمنية�والعسكرية�مع�التنظيمات�\رهابية،�قد�برهن�عRى�فشله�الذريع�عRى�الصعيدين�\قليم�Vالعربي�

�سبتم{�� �منذ
ً
�وخاصة �دا. ٢٠٠١والدوrي، �ميeد �ولهذه�إن �الفشل �لهذا �الشر�ي �هو�Jبن �ا�تسارع �وتوسعها عش

Jس��اتيجية�الفاشلة�ال�VWتجاهلت�الجذور�العميقة�السياسية�والدينية��يeد�هذه�الظاهرة�$ي�صور�gا�ا�عاصرة�$ي�

رها،�وانتشارها�م�gا�إrى�مناطق�أخرى�من�العالم
ّ
  .هذه�ا�نطقة�وتجذ

اء�العرب�بعناية�أمام�حقيقة�عجز�ا�نظمات�\رهابية�عن�التوطن�والتجذر�$ي�من�الضروري�أن�يتوقف�ا�لوك�والرؤس

�بينما� �والدينية، �العرقية �ل�قليات �وا�ساواة �الديمقراطي �والنظام �القانون �حكم �قواعد ر���
ُ
�ت �العالم �$ي �دولة أية

� �وإقامة �أيام، �$ي �العراق�وسوريا VWاجتياح�دول� �$ي �ا�نظمات�\رهابية �مازالت��"دولة"نجحت�هذه م��امية�Oطراف،

$ي�مصر،�وتسيطر�عRى�مدينت:ن�$ي�" و<ية"بل�أثناء�ذلك�تؤسس�لها�! دولة�٦٠صامدة�أمام�هجمات�تحالف�دوrي�يضم�

  !ليبيا

�وضع�gا�Oقدار�$ي�طريق�
ً
،�أو�نبًتا�شيطانًيا،�أو�وليد�مؤامرة�دولية�مستحيلة،�"داعش"لم�تكن�العراق�وسوريا�صدفة

�ا�ستفيدي �. ترويجها ن�منمن�صنع من�خeل�ممارسة�أق����". داعش"فقد�قام�حكام�البلدين�بحرث�الطريق�أمام

�من�حكم�صدام�حس:ن� �عقود �مدار�عدة �عRى �شعو�gم �والدموي�ضد V والدي� �والعر¡ي Vالسيا��� أشكال�Jضطهاد

ة�بمكان�تحديد�أ¢gما�من�الصعوب. وا�الكي�وOسدين،�Oب�وJبن،�وبقسوة�ووحشية�<�تقل�عن�بربرية�جرائم�داعش

�للمواطن:ن� �الجما�ي �والقصف �العراق، �شمال �$ي �بالكيماوي �Oكراد �ا�دني:ن �إبادة �وبربرية، �ووحشية �قسوة أقل
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� �قطع �أم �بسوريا، �حماة �مدينة �$ي �والسنة �العراق �جنوبي �$ي �وقتل�" داعش"الشيعة �Oقليات �نساء للرؤوس�وس£�

�تفعل�رجالهم؟�هناك�فارق�مهم�بالطبع،�هو�أن�هؤ< �الكام:�ات�مثلما �بجرائمهم�أمام " داعش"ء�الحكام�لم�يتباهوا

�VWى�إحدى�النتائج�الR̈ن،�وأن�جامعة�الدول�العربية�صمتت�تماًما�عن�مذابح�هؤ<ء�الحكام،�ثم�عادت�لتستيقظ�ع

�عقود �القمع�ا��g©ي�ا�تواصل�لعدة �. ترتبت�عRى�هذا  –من�ناحية�أخرى�فقد�حرص�هؤ<ء�الرؤساء
ً
صدام��وخاصة

�وحافظ�Oسد �الك{�ى�من�ح:ن�¬خر��–حس:ن �لبعض�الدول �تقديم�خدمات�اس��اتيجية �حساب�إيران�–عRى عRى

غ:��أنه�تظل�الخدمة�Jس��اتيجية�Oك°��أهمية�. بحيث�<�تث:��الدول�الك{�ى�صخًبا�عRى�جرائمهم�–وفلسط:ن�ولبنان

  "!اعشلد"وOبعد�مدى،�bي�ال�VWقدمها�هذين�النظام:ن�اللدودين�

إن�ا�سئولية�التاريخية�ا�لقاة�عRى�عاتق�ا�لوك�والرؤساء�العرب�وعRى�هذا�Jجتماع،�تتطلب�م�gم�عدم�تجاهل�هذه�

�اتباع� �يواصل �من �القمة �$ي �ا�شارك:ن �ب:ن �من �أن
ً
�وخاصة ��gا، �وأنفسهم �شعو�gم �ومصارحة �ا�ؤ�ة، الحقيقة

  !g²ا�الوسيلة�ا�ثRى�لتجنب�مص:��سوريا�والعراقالسياسات�نفسها،�بل�ويوهمون�أنفسهم�قبل�شعو�gم،�بأ

�V ى�أن�الخطاب�الديbًما،�وeوصوف�بالتطرف،�<�يختلف�جوهرًيا�عن�الخطاب�" لداعش"حقيقة�ثانية�<�تقل�إي�ا

الذي�ترعاه�ا�ؤسسات�الدينية�التابعة�للدولة�$ي�عدد�من�ك{�يات�الدول�العربية،�وتبثه�$ي�مناهجها�التعليمية�ووسائل�

باع�لعامة�الشعب�بثمن�زهيد�مدعوم�من�داف³ي�الضرائبإ
ُ
إن�ا�واطن:ن�. عeمها�الدي V،�ومطبوعا�gا�التثقيفية�ال�VWت

رغم�– دة�دول�عربية،�قد�ساهمواورجال�الشرطة�والجيش�الذين�يسقطون�كل�يوم�ضحية�الهجمات�\رهابية�$ي�ع

إن�ما�يم:�zالخطاب�الدي �V. ري�لهذه�الوحوش�\رهابيةمن�خeل�ضرائ·gم�ا�قتطعة،�$ي�نفقات�\عداد�الفك�–فهمأن

كما�يروج�الخطاب�السيا���Vلبعض�" الوسطية"أو�" Jعتدال"،�ليس�"داعش"لبعض�الحكومات�العربية�عن�خطاب�

  .الحكومات�العربية،�بل�$ي�كونه�خطاًبا�ُيجّرم�انتقاد�حاكم�البeد،�أًيا�كان

�بالتأمل،�أن�القمة�ستبت�$ي�اق��اح�بإنشاء�قوة�عربية�موحدة��واجهة�\رهاب،�يتم�تمويلها� من�ا�فارقات�الجديرة

�عRى�خطاب�دي �Vمتطرف،�. بشكل�مش��ك�من�الخزائن�العامة�للدول�ا�شاركة �بعض�هذه�الخزائن�ُينفق�م�gا بينما

�كل�يوم،�من�ال �من�Oفراد �م�zايًدا �ذا�gا،�ُيجند�بسببه�عدًدا �لحساب�ا�نظمات�\رهابية عالم�العربي�ومن�خارجه،

�حارب�gا� �العربية �القوة �هذه �إنشاء �وممارسات�! ا�ق��ح �سياسات �عRى �يوم �كل �أيًضا �ُينفق �الخزائن �هذه بعض

 –إسeمي:ن�وعلماني:ن–Oمر�الذي�يدفع�كل�يوم�بأعداد�م�zايدة�من�ا�واطن:ن�. وتشريعات�ذات�طابع�قم³ي�وتسلطي

�ستنفق� VWال� �للتنظيمات�\رهابية، �جدد �مقاتل:ن �لتجنيد �مواتية �بيئة �ويخلق �العنف، �اليأس�والتطرف�وان�gاج إrى

  .الخزائن�نفسها�عRى�إنشاء�قوة��حارب�gا

�السياسية�الeزمة�لتنفيذ�قرارات�Oمم�ا�تحدة�ذات�الصلة� �امتeك�\رادة �أن�فشل�ا�جتمع�الدوrي�$ي <شك�أيًضا

 Oا�وأنصارهابقضية�ghحتلة،�قد�ساهم�$ي�تسهيل�مهمة�التنظيمات�\رهابية�$ي�تجنيد�مقاتل�  .را«��Vالفلسطينية�ا

�عاي:��الدوليةوموائم�gا�مع�ا ،كافحة�\رهابالعربية��تفاقية�Jإrى�تعديل�فإن�ا�نظمات�ا�وقعة�تدعوكم� ...أخ:ً�ا،�،

�لحقوق�\نسانا�خط:�ً تمثل��gديًد �حيث�أg²ا الوقت�نفسه�الذي�فشلت�فيه�$ي�وضع�حد�للنشط�\رهابي�$ي��$ي ؛ا

  .العالم�العربي

  . نأمل�أن�تكون�قرارات�القمة�العربية�عRى�مستوى�التحديات�ال�VWتواجهها�شعوب�هذه�ا�نطقة�من�العالم

  أطيب�التمنيات�لكم�و�<جتماعكم�بالتوفيق،

   



  :ا8نظمات�ا8وقعة

 مصر�–مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق�?نسان� .١

 مصر�– الجمعية�ا8صرية�للIJوض�با8شاركة�ا8جتمعية .٢

 تونس�–جمعية�النساء�الديمقراطيات� .٣

�بالسعودية� .٤
ً
Rالسعودية�–جمعية�حقوق�?نسان�أو 

 البحرين�– جمعية�شباب�البحرين�لحقوق�?نسان .٥

 تونس�–جمعية�يقظة�من�أجل�الديمقراطية�و�مدنية�الدولة� .٦

 تونس�–حقوق�?نسان�الرابطة�التونسية�للدفاع�عن� .٧

 ليبيا�– نسان?  حقوق  عن ا8دافع%ن عن  للدفاع الليبية  الشبكة  .٨

 تونس�–اللجنة�من�أجل�الحريات�و�حقوق�?نسان�cي�تونس� .٩

 مصر�– نسانمجموعة�ا8ساعدة�القانونية�لحقوق�? .١٠

 السودان�– ا8رصد�السوداني�لحقوق�?نسان .١١

 اليمن�–مركز�ا8علومات�و�التأهيل�لحقوق�?نسان� .١٢

 مصر�– مركز�النديم�لتأهيل�ضحايا�العنف�والتعذيب .١٣

 سوريا�– مركز�دمشق�لدراسات�حقوق�?نسان  .١٤

 مصر�– مركز�هشام�مبارك�للقانون  .١٥

١٦. lmالدي�n%مصر�– مصريون�ضد�التمي 

 مصر�– ا8فوضية�ا8صرية�للحقوق�والحريات .١٧

 تونس�–ا8نتدى�التون�lrsللحقوق�qقتصادية�وqجتماعية� .١٨

 فلسط%ن�– ا8نظمة�الفلسطينية�لحقوق�?نسان .١٩

 اليمن�– منظمة�يمن�للدفاع�عن�الحقوق�و�الحريات�الديمقراطية .٢٠

 ليبيا�– اقسريً   ا8هجرين للدفاع�عن الليبية  الرحمة منظمة  .٢١

 ليبيا�– للقضاة  الليبية ا8نظمة  .٢٢

 ليبيا�– القانونية  للمساعدة  الليبية ا8نظمة� .٢٣

 مصر�– ا8ؤسسة�ا8صرية�للIJوض�بأوضاع�الطفولة .٢٤

 مصر�– مؤسسة�قضايا�ا8رأة�ا8صرية .٢٥

 ا8غرب�– الهيئة�ا8غربية�لحقوق�?نسان .٢٦


