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يتناول هذا الكتاُب جهوَد مجلس األمن يف مكافحة اإلرهاب، والطرَق 
لم واألمن العامليَّني،  َدين للسِّ املتَّبعة للقضاء على التطرُّف واإلرهاب املهدِّ
والعواقب  الظاهرة،  هذه  من  احلدِّ  يف  املجلس  إجراءات  جناح  ومدى 

الناجتة عنها. 
الذي  لإلرهاب،  األمن  مجلس  تعريَف  مارتيني  أليس  الكاتبة  وتنتقُد 
مه يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين؛ ألنه يُظهُر عمَق أثر  قدَّ
ُم فيه.  ولي وتتحكَّ الدول الُعظمى، وَعالقات القوة التي تُكوِّن املجتمع الدَّ
ما  الدولي، عبر  املجتمع  مها  قدَّ التي  إبراز اجلهود  إلى  الكتاُب  ويسعى 
رؤية  هيكلَها يف  لها، مستعرًضا  التابعة  واللجان  املتحدة  األمم  به  تقوم 
لة، منذ منتصف القرن العشرين، إضافًة إلى الصالحيات  حتليلية ُمفصَّ
احلادي  القرن  من  األول  العقد  يف  حدثت  التي  والتطوُّرات  والقرارات 
اإلرهاب  على  األمن حربه  بها مجلس  يقوُد  التي  الرؤية  ثم  والعشرين. 

ضمن مشروع َدولي عاملي.
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نظرة شاملة
يف  صني  واملتخصِّ للباحثني  ا  مهّمً مرجًعا  الكتاب  هذا  يَُعدُّ 
واحلوكمة  األمنية،  والدراسات  واإلرهاب،  النقدية  الدراسات 
وحتلياًل  سرًدا  الكتاب  م  ويقدِّ ولية.  الدَّ والَعالقات  العاملية، 
اًل للقرارات القانونية الصادرة عن األمم املتحدة، املتعلِّقة  مفصَّ
إنتاج  يف  وملنهجها  لها  نقدية  قراءة  مع  اإلرهاب،  مبكافحة 
للمجلس يف مكافحة  املعرفة، والسؤال عن اإلسهام احلقيقي 

يات التي تواجهه. اإلرهاب، والتحدِّ

للأمم  التابلع  األملن  مجللس  سلارع  2001م،  سلبتمبر   12 يف 
املروِّعلة  الهَجملات  لبحلث  اجتملاع عاجلل؛  إللى عقلد  املتحلدة 
التلي اسلتهدفت مركلز بُرَجلي التجلارة العامللي ومبنلى البنتاغلون 
بالواليلات املتحلدة األمريكيلة، وأودت بحيلاة نحلو ثالثلة آالف 
شلخص ملن 80 دوللة. وأعللن املجللُس آنلذاك، عزَمله اتخلاذ كلِّ 
للم واألملن  د السِّ الوسلائل املمكنلة ملكافحلة األخطلار التلي تُهلدِّ
أكثلر  خطلوات  اتخلاَذ  األعضلاء  اللدول  واسلتعداَد  وليلني،  الدَّ
األعضلاء  لع  وقَّ وقلد  اإلرهابيلة.  الهَجملات  عللى  لللردِّ  صراملًة 
لن جميلع القلرارات التلي اتُّفلق عليهلا يف  لرًة رسلميَّة تتضمَّ مذكِّ
هلذه القضيلة. وبعلد ملرور شلهرين عللى توقيلع املذكلرة، يف 12 
ة أخلرى؛ ليُعللَن َوفلَق  نوفمبلر 2001م، اجتملع مجللُس األملن ملرَّ
أحلد  العامللي اجلديلد هلو  أنَّ اإلرهلاب  املتحلدة،  ميثلاق األمم 
والعشلرين،  احللادي  القلرن  يف  الوجوديلة  التهديلدات  أخطلر 
مؤكلًدا رفَضله القاطلع جلميلع األعملال اإلرهابيلة، واسلتنكاره 
املمارسلات اإلجراميلة يف أيِّ دوللة يف العاللم، أّيًلا كانلت دوافلُع 
هلذه األعملال أو أّيًلا كان مرتكبوهلا. وكانلت هلذه بدايلَة الكفلاح 

العامللي اللذي يقلوُده مجللس األملن عللى اإلرهلاب.

ة أخرى التزامه  د املجلس مرَّ ويف 24 من سبتمبر 2014م، جدَّ
بلل »اجلهود الشاملة ملكافحة هذه اآلفة على املستوى العاملي« 
لم  السِّ على  خِطًرا  تهديًدا  يزال  ال  اإلرهاب  أنَّ  من  ًرا  محذِّ
وليني، وعبَّر املجلس عن قلقه الشديد بشأن ازدياد  واألمن الدَّ
وال  ووحشيَّة،  دموية  أكثَر  أصبحت  التي  اإلرهابية،  اجلرائم 
سيَّما مع تفاُقم األَزمات واحلروب األهلية يف مناطَق شتَّى من 
ب والتطرُّف والتمييز  العالم، ومنها اجلرائُم التي باعثها التعصُّ
على  املجلُس  د  وشدَّ والقبليَّة.  والدينية  العرقية  والصراعات 
ول العظمى يف مكافحة جميع أنواع التطرُّف  ضرورة تعاون الدُّ
د  العنيف، التي ميكن أن تُفضَي إلى اإلرهاب، ومراقبة التشدُّ
الفكري، ومحاوالت استقطاب األفراد وجتنيدهم يف اجلماعات 

ة يف هذا املجال. اإلرهابية، وتعزيز اجلهود املشتركة واجلادَّ

ما  به  يقوم  ملا  القاطع  رفضها  عن  األمميَّة  الهيئة  وأعربت 
رت  ى »تنظيم داعش« و»تنظيم القاعدة« اإلرهابيني، وحذَّ يُسمَّ
الشديد  قلقها  وأبَدت  رة،  املتكرِّ اإلجرامية  أعمالهما  من 
النتشار الفكر املتطرف والعنيف يف أماكَن مختلفة من العالم، 
استطاع  فقد  التنظيمات.  هذه  مع  املتعاطفني  أعداد  وازدياد 
أوروبا  تنظيُم داعش اإلرهابي استقطاب عَشرات اآلالف من 
أنكر  لذا  صفوفه.  إلى  هم  وضمَّ العربية،  والدول  وأمريكا 
أو  التنظيمات  لهذه  م  املقدَّ عم  الدَّ أنواع  جميَع  األمن  مجلُس 
ة، سواءٌ من ِقبَل األفراد  احلركات املشبوهة، ولإلرهابيني عامَّ

أو اجلماعات أو الدول. 

ة على كيفية تعاُمل مجلس  وتدلُّ هذه املواقف والقرارات اجلادَّ
من  ألكثَر  اإلرهاب  مبحاربة  والتزامه  الظاهرة،  مع  األمن 
ولي  الدَّ املجتمع  اهتمام  يف  السبب  أن  الكاتبُة  وترى  ِعقَدين. 
اخلطر  أنه  يف  يكُمن  واإلرهاب،  العنيف  التطرف  مبحاربة 
وليني. ويرمز إلى االلتزام  لم واألمن الدَّ د السِّ األكبر الذي يهدِّ
املتواصل للمجلس مبكافحة هذا التهديد العاملي بكلِّ الوسائل. 

وتكشُف املواقف والتصريحات الرسميَّة األممية عن كثير من 
واإلرهاب،  العنيف  التطرف  محاربة  يف  أسهمت  التي  القوى 
التشديد على عدٍد من اجلماعات، مثل: تنظيَمي  مع ضرورة 
بوكو  وجماعة  ومالية،  الصُّ الشباب  وحركة  والقاعدة،  داعش 
الشرق  يف  اجلماعات  هذه  نشاطات  َكبْح  وضرورة  حرام. 
العالم،  دول  يف  هَجمات  شنِّ  من  ومنعها  وإفريقيا،  األوسط 
وتؤكِّد  املختلفة.  العالم  دول  الشباب من  السعي يف جتنيد  أو 
اإلرهابيَة  اجلماعاِت  أنَّ  األمن  مجلس  عن  الصادرة  البياناُت 
أصبحت أكثَر انتشاًرا، وأكثر خطًرا يف السنوات األخيرة؛ وأنَّ 
اإلرهاب  وأنَّ  أوزارها،  لم تضع  اإلرهاب  العاملية على  احلرب 
ة على طاولة مجلس األمن، تتطلَّب تعاوَن  ال يزال قضيًة ُملحَّ

جميع الدول ملكافحته والقضاء عليه.

مجال  يف  ة  مهمَّ تأسيسيَّة  نَواًة  األمن  مجلس  قراراُت  وباتت 
إجراءات  على  ولية  الدَّ الشرعيَة  وأضَفت  اإلرهاب،  محاربة 
التفاعالت  تطوُّر  لفهم  رمًزا  األممية  الهيئُة  وتبقى  مكافحته. 
اشتملت  فقد  السنني،  مرِّ  على  اإلرهاب  مكافحة  يف  العاملية 
بالعقائد  ت  واهتمَّ وأعمق،  أوسَع  جديدة  مجموعاٍت  على 
بالعنف  تؤمن  التي  أو اجلماعات  واألفراد  والعنيفة،  املتطرفة 
أو  لمي  السِّ املسار  من  بداًل  أهدافها،  لتحقيق  منهًجا  وتتَّخذه 
القراراُت األممية يف  الدميقراطي. ومن ناحية أخرى تكشف 
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فيما  املجلس  يف  األعضاء  ول  الدُّ اختالف  عن  القضية،  هذه 
بينها، ومع الدول األخرى، وال سيَّما الدول غير دائمة العضوية، 
التي قد تعارض بعض قوانينَها. وعلى مرور عقدين ما زالت 
وليني،  لم واألمن الدَّ أعماُل اإلرهاب العاملي هي أكبَر تهديد للسِّ
يات املعاصرة  ر قُدراته ملواجهة التحدِّ وما زال مجلس األمن يُطوِّ

واملستقبليَّة لإلرهاب.

محتويات الكتاب
صية،  تخصُّ خريطًة  ترُسم  فصول،  ستة  من  الكتاب  ن  يتكوَّ
األمن  مجلس  معاجلة  وسائل  عن  مستفيضة  دراسًة  م  وتقدِّ
ملشكلة التطرُّف، وتطوُّرات حربه على اإلرهاب. وتعتمُد الكاتبة 
على دراسة تُعنى بفهم املوضوع وحتليله، والتفصيل يف جميع 
القضايا املتعلِّقة بهذا املوضوع، وباملعرفة التي يُنتجها الصراع، 
َوفَق َعالقة تأسيسية متباَدلة بني جميع األطراف املعنية، دون 
ة  اخلاصَّ املعرفة  إنتاَج  ر  تُؤطِّ التي  األخرى  املجاالت  إهمال 

بالتطرف واإلرهاب وتؤثِّر فيها. 

وتؤكِّد الكاتبة أنَّ اخلطاب بشأن اإلرهاب هو خطاب ُمتشعِّب؛ 
االجتماعية  احلياة،  مجاالت  من  عدٍد  مع  يتداخل  أنه  أي 
جماعاٌت  هناك  املثال:  سبيل  فعلى  والقانونية.  والسياسية 
ها بعض الدول جماعاٍت إرهابية )مثل: اجليش  وحركات تَعدُّ
أخرى  دوٌل  تراها  حني  يف  سابًقا(،  األيرلندي  اجلمهوري 

رية، أو حركات مقاومة.  جماعاٍت حترُّ

بشأن  الرسميَّة  للخطابات  نظرّيًا  فهًما  األول  الفصل  م  يقدِّ
القوى  وَعالقات  الُهويَّات  إنشاء  يف  ويبحث  اإلرهاب، 

لفهم  أساسيَّاٌت  وهي  ولي.  الدَّ املجتمع  يف  تُؤثر  التي  الفاعلة 
اإلرهاب  مكافحة  وتقنني خطابات  ولي،  الدَّ للمجتمع  اخلبراء 
حملاربة  العاملي  »النظام  الكاتبة  يه  تسمِّ ما  أو  وممارساتها، 
اإلرهاب«، وتؤكِّد أهميَة تأصيل املفاهيم واملصطلحات يف هذه 
املعركة؛ ألنَّ هذه القواننَي أو القراراِت تُتَّخذ نتيجًة لتفاعالت 

ولي ومجلس األمن. نة للمجتمع الدَّ القوى الُعظمى املكوِّ

ولي يف  الدَّ املجتمع  تبنَّاها  التي  الطرَق  الثاني  الفصل  ويتتبَُّع 
تصوُّر  تؤثِّر يف  التي  العاملية  والتغييرات  اإلرهاب،  على  حربه 
ولي للتهديدات اإلرهابية، وتاريخ جهود املجلس يف  املجتمع الدَّ
محاربتها. وبسبب هذه الَعالقة التأسيسية املتباَدلة بني ماهيَّة 
اإلرهاب والفهم الرسمي له، وما ينتج عنها من معركة عاملية؛ 
وتوازناِت  املجلس،  يف  للدول  الطبقي  التكويَن  الفصل  يصُف 
واخليارات  االحتماالت  ويوضح  ولي،  الدَّ املجتمع  يف  القوى 
الصراع  وأثر  للمجلس،  والسياسية  والتاريخية  االجتماعية 
تعتمد  التي  لإلرهاب،  الدول  تصوُّر  السياسية يف  واخلالفات 

ولي. اعتماًدا كبيًرا على َعالقات القوة املؤثرة يف املجال الدَّ

َر احلرب على اإلرهاب،  ويف الفصل الثالث تبحث املؤلفة تطوُّ
التي يقودها مجلُس األمن، وظهوَر النظام العاملي اجلديد يف 
َر هذا النظام،  العقد األول من القرن احلادي والعشرين، وتطوُّ
والشروط  رة،  املدمِّ الظاهرة  لهذه  ي  التصدِّ يف  تعاونه  ومدى 
الضرورية لنجاحه، وتفسيَر مجلس األمن لهَجمات 11 سبتمبر 
وتناقش  جديدة.  أمنية  أزمة  أنها  املستمرَّ  وتأكيَده  2001م، 
الكاتبُة التغييرات التي نشأت عن قوة تأثير هذه الهيئة التابعة 
التهديد  بني  الَعالقة  أيًضا  الفصل  ويتناول  املتحدة.  لأمم 
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ولي والبناء الرمزي للُعنف السياسي، أي  اجلديد لإلرهاب الدَّ
مة غير حكومية، تعتمد  العنف الذي ترتكبه جهاٌت ناشطة منظَّ
دة، وهي ال تقع دوًما يف خانة اإلرهاب.  على عقيدة فكرية محدَّ
ويذكر الكتاُب أنَّ هذا النوَع من الُعنف قد ينشأ بسبب َعالقات 
ولي، والتوازنات  القوى العاملية الكبرى التي تُؤثر يف املجتمع الدَّ

الناجتة عنها.

ويف الفصل الرابع تبحث الكاتبُة املفاهيم الرئيسة لإلرهاب، 
األمن  ملجلس  الرسمية  والسياسات  املفاهيم،  هذه  واستقراَر 
ولي، ودراسة الدستور املشترك الذي  بوصفه ممثاًل للمجتمع الدَّ
ولية حملاربة  يحكم الدوَل األعضاء، والتكوين الالحق للهيئة الدَّ
املواصفاِت  الفصل  هذا  من  األول  اجلزء  ويتناول  لإلرهاب. 
على  اخلطاب  هذا  واشتماَل  اإلرهابي،  للتهديد  اخلطابيَة 
والوسائل  العاملية،  للقوى  ًيا  يكون حتدِّ أن  الذي ميكن  الُعنف، 
املناسبة لتفادي تسييس هذه القرارات والقوانني أو شيطنتها. 
تكوين  يف  املؤثِّرة  القوى  الفصل  من  الثاني  اجلزء  ويتناول 

ولي واحليثيات التي أدَّت إلى هذا التكوين.  املجتمع الدَّ

أما الفصل اخلامس فيصُف املرحلة األخيرة من تطوُّر مجلس 
وطريقة  والعشرين،  احلادي  القرن  يات  حتدِّ ظلِّ  يف  األمن، 
معاجلته لأَزمات األمنية اجلديدة، ومنها ظهوُر تنظيم داعش 
املزعومة،  اخلالفَة  وإعالنه  وسوريا،  العراق  يف  اإلرهابي 
ُق املقاتلني األجانب، وانضمامهم إلى التنظيم، والقتال يف  وتدفُّ
مع  املجلس  تفاعل  طريقة  تغيير  يف  األحداث  وأثر  صفوفه، 
اإلرهاب  ملنع  واخلطط  بالسياسات  واالهتمام  القضايا،  هذه 
يف  ة  املستمرَّ التغييرات  الفصل  ويتتبَُّع  العالم.  يف  والتطرُّف 
النظام العاملي، والعواقب السياسية لصياغة ممارسات جديدة 

َعالقات  وحتليل  واإلرهاب،  التطرف  ومنع  اإلرهاب،  ملكافحة 
ولي. نة للمجتمع الدَّ القوة املكوِّ

السياسيَة  والصراعات  اخلالفاِت  السادس  الفصل  ويشرح 
النضاالت  هذه  بعض  أنَّ  وكيف  اإلرهاب،  مبفهوم  احمليطة 
ولي،  موروثة من تطوُّر الفهم املختلف لإلرهاب لدى املجتمع الدَّ
وال سيَّما تطوُّره بعد أحداث 11 سبتمبر. ويهِدُف هذا الفصل 
وإمكانية  وفهمه،  اإلرهاب  حتديد  يف  االختالف  إظهار  إلى 
على  َدولي  إجماع  دون  حملاربته،  د  موحَّ عاملي  نظام  إنشاء 

د لطبيعة هذا التهديد. تعريف واضح ومحدَّ

م فهًما جديًدا وشاماًل للتهديدات  وميكن القول: إنَّ الكتاب يقدِّ
اإلرهابيلة، وكيفيلة تعاملل النظلام العامللي ملع مكافحلة التطلرف 
لد  واإلرهلاب عللى املسلتويني الداخللي واخلارجلي لللدول. وتؤكِّ
الكاتبلة فيله أهميلَة إضفلاء الطابلع األمني عللى جميع املجاالت 

التلي تُعنلى مبكافحلة اإلرهاب. 

القراءات البنيوية للتهديد
ولية  الدَّ املعركة  تطوُّر  توضيح  على  الكتاب  هذا  جوهُر  يقوم 
وعلى  املتطرفة،  التنظيمات  على  األمن  مجلُس  يقودها  التي 
مطلع  من  بدًءا  عاًما،   20 نحو  منذ  له،  والداعمني  اإلرهاب 
َوفَق  َر  التطوُّ الكتاب  ويتتبَّع  2019م.  عام  حتى  احلالي  القرن 
املجتمع  الكبرى يف  ول  الدُّ بإسهام  تهتمُّ  دقيقة،  زمنية  مقاربة 
حملاربة  األمن  مجلس  لهيئة  الشرعيَة  منحت  التي  ولي،  الدَّ
ل  اإلرهاب على نطاق واسع يف هذه السنوات، لكنَّها لم تتوصَّ
إلى اتفاق تامٍّ بشأن بعض ِسماته، مثل: التعريف، والعقوبات، 

واألولويات، واخلطوات، والوسائل. 
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األمم المتحدة ومكافحة اإلرهاب

منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين وبدايات القرن احلالي، 
له  يكن  لم  مشترك،  عدوٍّ  مواجهة  على  ولي  الدَّ املجتمع  اتفق 
د، ولكن كان له اسم فضفاض هو  هيكٌل واضح، أو تعريف محدَّ
آنذاك، وضَع وصف  ولي  الدَّ املجتمع  يستطع  ولم  »اإلرهاب«. 
واحدة يف  على سياسة  االتفاق  أو   ، العدوِّ لهذا  ودقيق  واضح 
ي  محاربته، أو التمييز بني األعمال اإلرهابية التي يجب التصدِّ
لها بحزم، واألعمال الَعدائية التي ال تدخل يف نطاق اإلرهاب. 
الظاهرة،  لهذه  األمن  مجلس  فهم  تفكيك  الكتاُب  يحاول  لذا 
واملؤثرة يف هذا  الفاعلة  العاملية  القوى  بَعالقات  االهتمام  مع 
جهة،  من  امللِزمة  والقرارات  اإلرهاب  بني  التمييز  ثم  املجال، 
اإلرهاَب من جهة  يُحارب  الذي  ولي  الدَّ املجتمع  وبني مصالح 
أخرى. وتؤكِّد الكاتبة أنَّ تطوُّر حرب مجلس األمن العاملية على 
القوى  َعالقات  على  تعتمد  وتغيُّرها،  واستمرارها  اإلرهاب، 

العاملية الكبرى الفاعلة واملؤثرة يف هذا الشأن. 

دة بشأن  ولبيان هذه التطوُّرات، يتبنَّى الكتاُب وجهَة نظر محدَّ
الواقع الذي يرتبط عادًة بالتفاهمات البنيوية وما بعد البنيوية 
ف البنيوية بأنها: منهُج بحث مستخَدم  لدراسة اإلرهاب، إذ تُعرَّ
صات علمية، يقوم على دراسة الَعالقات املتبادلة  ة تخصُّ يف عَدّ
عقلية  تكون  أن  ميكن  لِبًنى  نة  املكوِّ األساسية  العناصر  بني 
دة، أو لغوية، أو اجتماعية، أو ثقافية. فإن البنيوية تصُف  مجرَّ
وما  مختلفة،  ومجاالت  علوم  يف  مطبَّقة  نظريات  مجموعَة 
البنيويَة  الَعالقاِت  أن  تأكيُدها  هو  كلَّها  النظريات  يجمع هذه 
هذه  وأن  الثقافة،  أو  اللغة  بحَسب  تختلف  املصطلحات  بني 
كشُفها  واالصطالحات ميكن  نات  املكوِّ بني  البنيوية  الَعالقات 
صات  التخصُّ ضمن  منهًجا  البنيويُة  تكون  وبهذا  ودراستها. 
األساسية  للعناصر  الداخلية  الَعالقات  يستكشف  األكادميية، 

يف اللغة، أو األدب، أو احلقول املختلفة للثقافة.

ف البنيوية أيًضا بأنها: نَسٌق يتألف من عناصَر مختلفة،  وتُعرَّ
حتوُّاًل  يُحدَث  أن  العناصر  هذه  أحد  يف  حتوُّل  أيِّ  شأن  من 
واألشياء  واملفاهيم  املوضوعات  ر  وتُؤطِّ العناصر،  سائر  يف 
البنيوية  وتسمُح  وسلوكّيًا.  اجتماعّيًا  التفسيرية  فات  والتصرُّ
بُنيت على  بُنى اجتماعية  أنها  بفحص دراسات اإلرهاب على 
للتهديدات  ومتثيالتها  وتفسيراتها  الفاعلة  اجلهات  تصوُّرات 
يحيُط  الذي  الغموض  بياَن  الكاتبُة  وحتاول  تواجهها.  التي 
العناية  مع  أحياًنا،  موضوعية  تبدو  التي  اإلرهاب،  بدراسة 

ولية.  باجلوانب النقدية لأمن واإلرهاب يف الَعالقات الدَّ

ولي، بالعمليات  ويهتمُّ العلماء البنيويون يف حتليلهم لإلرهاب الدَّ
التاريخية التي تبني املعاييَر واألفكار والِقيَم، وفهم التصوُّرات 
بشأن هذه التهديدات. وتشير الكاتبُة يف دراستها لطريقة عمل 
عن  كشفوا  أنهم  إلى  األمن،  مفهوم  بيانهم  وكيفية  البنيويني، 
طابعه الذاتي وكينونته، تاريخّيًا وسياسّيًا؛ فعلى سبيل املثال: 
والتز«  »كينيث  األمريكي  السياسي  والعالم  األكادميي  د  أكَّ

أهميَة البنيوية وأثرها يف سلوك الدول، ومحاكاة االستجابات 
ولية، لذا لم تتعامل الكاتبُة مع موضوع  األمنية يف السياسة الدَّ
اإلرهاب على أنه ظاهرة مستقلَّة؛ بل على أنه نوٌع من العنف 
السياسي َوفَق وسائل الفهم والتفسير، وأنَّ ما تراه بعُض الدول 
دوٌل  تراه  قد  عليه،  والقضاء  مكافحته  ينبغي  خِطًرا  إرهاًبا 
أخرى إجراًما أو مترًدا سياسّيًا ال يأخذ صفَة اإلرهاب. لهذا، 
واجتماعية  تاريخية  بأسباب  مرتبًطا  يبقى  اإلرهاب  فهَم  فإنَّ 
وسياسية، ويعتمد على اخلطابات واملعرفة التي تُسيَّس يف كثيٍر 

من األوقات.

لإلرهاب،  متنوِّعة  وقراءات  دراسات  على  الكتاب  ويعتمد 
مستخلًصا ثالَث لَِبنات أساسية لفهم هذه الظاهرة، وهي:

أواًًل( البناءُ اخلطابي ملكافحة اإلرهاب من ِقبَل مجلس األمن 
ر الكاتبُة كيفية تصوير العنف، ومدى  ولي. وتُفسِّ واملجتمع الدَّ
السياسات االستباقية  وأثر  املتتالية،  السنوات  تطوُّره يف هذه 
إنتاج  تُعيد  إلى ظهور ممارسات  تؤدِّي  التي  حملاربة اإلرهاب، 

اخلطابات املتعلِّقة باإلرهاب.

يف  سيَّما  وال  اإلرهاب،  ملكافحة  ولية  الدَّ املمارسات  ثانًيا( 
رادعة  تشريعات  وسنُّ  رسميَّة،  هيئات  وإنشاء  األمن،  مجلس 
اخلطابات  الكتاب يف  من  جزءٌ  ويبحث  اإلرهاب.  مع  للتعامل 
التي  السلوكية  الفكرية واملمارسات  والعقائد  للدول،  الرسميَّة 

تُسهم يف محاربة هذه الظاهرة.

ولي وحالته يف العقد األول من القرن  ثالًثا( ُهويَّة املجتمع الدَّ
احلادي والعشرين، والشروط التي ُوضَعت لتحقيق االستقرار 
يتعلَّق منها  املتطرفة، وال سيَّما ما  ومواجهة ُعنف اجلماعات 

بالعقائد واألفكار. 

التهديدات العامة
ولية،  من الضروريِّ ملعرفة أهمية هذا الكتاب يف الَعالقات الدَّ
ولي، أن تُذَكر بنيُة القضايا املركزية يف  ويف دراسات األمن الدَّ
أحدثت  التي  والعشرين،  احلادي  القرن  ولية يف  الدَّ الَعالقات 
العامليتني  احلربني  أحداَث  تلت  التي  املخاوف  تُشبه  مخاوَف 
لقضايا  املركزية  لأهمية  االنتباه  وأعادت  والثانية،  األولى 
احلرب والسالم. فعلى سبيل املثال: إنَّ الواقع السياسي للحرب 
ثنائي  الُقوى يف عالم  توازن  إلى  الفضاء وسيلًة  اتخذ  الباردة 
الوقت  ذلك  الكبرى يف  الدول  ت جهوُد  واهتمَّ آنذاك،  القطب 
النووي، والردود العسكرية، والتحركات اإلستراتيجية؛  بالردع 
التي  العناصُر  وهي  وليني،  الدَّ لم  والسِّ التوازن  على  للحفاظ 
السياسية يف جامعتي هارفارد وشيكاغو  العلوم  دفعت أستاذ 
ولي بأنها: »دراسة  »ستيفن والت« إلى تعريف دراسات األمن الدَّ
العسكرية  القوة  واستخدام  ولي  الدَّ للتوازن  العاملي  التهديد 

لم«.  لفرض السِّ
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ولي، أو الَعالقات  ويف املاضي القريب تبنَّت دراساُت األمن الدَّ
لم، وأصبح مفهوم األمن  ولية، فهًما موضوعّيًا لأمن والسِّ الدَّ
هذا  ويوضح  للدولة.  مباشرة  تهديدات  غياب  على  يقتصر 
على  مقتصًرا  يبقى  األمن  موضوع  أنَّ  األول:  أمرين؛  املفهوُم 
ومسؤولة  سيادة  ذاُت  دولة  أنها  وتأكيد  ومؤسساتها،  الدولة 
عن مواطنيها. واآلَخر: أنَّ كلَّ التهديدات هي ظواهُر موجودة، 
وتختلف عن التفسيرات املنطقية للواقع. وتصف املؤلفُة هذا 
َر بأنه موضوعي؛ إذ تَُعدُّ ُمكافحة كلِّ تهديد للدولة نتيجًة  التصوُّ
موضوعية للحالة الوجودية للتهديد. وقد تغيَّرت هذه القراءة 
السوفيتي،  االحتاد  انهيار  بعد  املاضي،  القرن  تسعينيات  يف 
يات  التحدِّ ل  تأمُّ ويف  االنهيار،  هذا  ع  توقُّ يف  اخلبراء  وأخفق 
الفعل  ردِّ  وجودية، ويف  أسئلة  أنها  أُثيرت على  التي  اجلديدة 
السياسات  يف  مؤقًتا  ارتباًكا  أحدث  مما  األزمة،  هذه  على 

ولية. والَعالقات الدَّ

ولية اجلديدة، واحلركات التي  يات الدَّ ر التحدِّ ا اليوم فتُفسَّ  أمَّ
تنشط يف مجاالت شتَّى، مثل: تغيُّر املناخ، أو عدم االستقرار 
ى املفاهيم  ولي، على أنها قضايا أمنية جديدة، تتحدَّ املالي الدَّ
االصطالحات  ضمن  وتدخل  واإلستراتيجية،  العسكرية 
اجلديدة للدراسات اإلرهابية. وقد سبَّبت هذه احلركاُت ظهور 
مفاهيَم جديدة للعالم. ومن هنا سلَّط بعُض العلماء من أمثال 
الطبيعة  على  الضوَء  بوزان«  »باري  واملؤرخ  السياسي  العاِلم 
د  ومتعدِّ ُمتناَزع عليه،  أنه مفهوم  إلى  الذاتية لأمن، مشيرين 

اجلوانب.

ة اإلرهاب واألمن  ماهيَّ
ية  املادِّ املفاهيم  بناء  يف  ة  مهمَّ وسائُل  هي  الفكرية  العناصُر 
للواقع. وتؤكِّد الكاتبة أنَّ ظاهرة اإلرهاب وفهمنا وتصوُّرنا لها، 
وأداء اجلهات الفاعلة التي تقف وراء هذه الظاهرة أو ضدها 
يؤثِّر بعُضها يف بعض، وال يسمح بإنتاج تعريف واضح ومتَّفق 
به  املرتبطة  والقوانني  تعاريف اإلرهاب  إن  إذ  عليه لإلرهاب؛ 

تتأثَّر مبصالح الدول ورؤاها وأولويَّاتها وحتالفاتها. 

ة؛  مستقرَّ ثابتة  ظاهرة  أنه  على  يُفهم  لم  اإلرهاب  فإنَّ  لذا، 
إنتاَج  تُعيد  لغوية  تسميٌة  وهي  اجتماعي.  وتكوين  بناءٌ  هو  بل 
والُهويَّات  كاإلدراك  فكرية،  أُسس  على  للعنف  د  محدَّ تفسير 
َّا كان الفاعلون واملؤثرون مرتبطني بهذه العناصر؛  والعقائد. وملل
ا  فإنهم يسهمون على نحو ما يف صنع اإلرهاب ويف فهمه، ممَّ
املتنوِّعة  باملعاني  تتصل  لإلرهاب  املختلفة  التعاريف  أن  يؤكِّد 
املنسوبة إلى العنف العقدي أو السياسي أو االجتماعي، ويجعل 
واخُلطط  السياسات  يف  مة  متحكِّ الفاعلة  اجلهات  سلوَك 
لإلرهاب.  محاربتها  يف  الدوُل  تتبنَّاها  التي  واإلستراتيجيات 
السياسية  التفسيرات  على  يعتمد  فهمنا  أنَّ  ذلك  من  وأهمُّ 
الكاتبة على  د  للعنف. وتشدِّ والتاريخية واالجتماعية احملتملة 

األثر احلاسم للغة وللخطابات الرسميَّة يف نشوء التهديدات، 
وبناء العنف بجميع أنواعه، وحتوُّله إلى تهديد وجودي. 

ة التِّباع العلماء البنيويني، وما  ويُرسي هذا التحوُّل األسَس املهمَّ
ولي واإلرهاب، والبناء  بعد البنيويني، والنقديني، لفهم األمن الدَّ
االجتماعي للواقع. وأدَّت هذه القراءاُت اجلديدة إلى تأسيس 
 .)CTS( دة  املعقَّ أمنيَّة نقدية، ودراسات اإلرهاب  صات  تخصُّ
األمنية من  واملمارسات  تفكيك اخلطابات  الكتاب يف  ويسعى 

صية وسياسية مختلفة.  وجهات نظر جتريدية تخصُّ

دراسات اإلرهاب النقدية 
اجتماعي،  بناء  اإلرهاب  أنَّ  النقدية  اإلرهاب  دراساُت  تؤكِّد 
وأنَّ عملية تصنيف الظاهرة اإلرهابية على هذا النحو؛ تعتمد 
دة  املعقَّ دراسات اإلرهاب  ِبنيات هرميَّة. ويستنكر علماءُ  على 
القوةَ الكامنة التي تفرض فهًما واحًدا لإلرهاب؛ يخِدُم بعض 
ول، وهيمنتَها يف مجال دراسات اإلرهاب، مما يؤدِّي  مصالح الدُّ
ول النامية، أو غير املؤثِّرة، وعدم  إلى العنف الرمزي جتاه الدُّ

ول الكبرى. املساواة بينها وبني الدُّ

ويف الدراسات النظرية، تُقَسم دراساُت األمن يف الغالب إلى ثالثة 
أقسام، َوفًقا لثالث مدارَس رئيسة، هي: »مدرسة كوبنهاغن«، 
الكاتبة  وتستعني  باريس«.  و»مدرسة  إبيريستويث«،  و»مدرسة 
يف كتابها بكلِّ هذه املدارس، إال أنها متنح أهميًة كبيرة ملدرسة 
كوبنهاغن البنيوية التي يقودها علماءُ كبار، مثل: »باري بوزان«، 
ولية يف قسم العلوم السياسية  و»أولي ويفر« أستاذ الَعالقات الدَّ
ر الكاتبة وباحثون آخرون أنَّ األمن  بجامعة كوبنهاغن. وتتصوَّ
هو عملية استطرادية، تتجاوز عالم السياسة واإلجرام، توجد 
يف جانب استثنائي تُطلق عليه الكاتبة اسم »األْمنَنة«. وتعرِّف 
التوثيَق األمني بأنه عملية استطرادية، تهتمُّ بظاهرة ُمسيَّسة 
ا يجعلها تهديًدا وجودّيًا للدولة، والقضيَة األولى  يف املجتمع، ممَّ

واألخيرة ألصحاب القرار.

للُهويَّة  تتأثَّر بفهمنا  أنَّ األمن هو عمليٌة ذاتية،  الكاتبة  وتؤكِّد 
وللتهديد الذي ينشأ عن بعض الُهويَّات داخل املجتمع أو خارجه، 
وتُبنى هذه الظاهرة على تصوُّر املجتمع لتهديد ُمتخيَّل بسبب 
ُهويته وقيمه وثقافته وتاريخه. لذا، يُعيد املجتمع إنتاَج تصوُّر 
لبقائه وشرعيَّته.  تهديٌد  أنها  وتأكيد  التهديدات،  لهذه  الدولة 
الرئيسة يف  العناصر  واملجتمع من  اإلرهابيُّ  يبقى  وعلى هذا 
بالعملية  األول  يقوم  لأمن؛ ففي حني  املواطنني  فهم  صناعة 
د أمن املواطنني، فإنَّ اآلَخر )املجتمع( يبقى  اإلرهابية التي تهدِّ
للتصوُّر  رفض  أو  َقبول  موضع  أي  للمواجهة؛  سياسّيًا  فضاًء 
م  ن الفهُم اجلمعي لأمن، وتتحكَّ الذي تتبنَّاه الدولة. وبهذا يتكوَّ
واجلامعات،  اإلعالم،  وسائل  مثل:  الرسميَّة،  املؤسساُت  فيه 
ومراكز البحوث، والناطقني الرسميني. وبعد أن يتبنَّى املجتمع 
رؤية الدولة ويقبل تفسيَرها لأحداث، يسُهل فرض سياسات 
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والتعبير،  احلركة  حرية  من  حتدُّ  صارمة؛  وقواننَي  جديدة، 
حماية  هو  األسمى  الهدف  وأنَّ  اإلرهاب،  محاربة  بدعوى 

املواطنني. 

األمنية  الدراسات  إلى  تستند  النقديَة  اإلرهاب  دراساِت  إنَّ 
النقدية التي تهتمُّ بهذه الظاهرة، وتضع ضمن أهدافها إكماَل 
النقص يف هذه الدراسات، وربطها بوجهات نظر بنيوية نقدية. 
أنَّ اإلرهاب  النقدية  صون يف دراسات اإلرهاب  املتخصِّ ويرى 
تاريخي  أو  أو سياسي  اجتماعي  بناءٌ  أنه  يُفَهم على  أن  يجب 
دة من العنف، وفق مجموعة من  طارئ، يُطبَّق على أنواع محدَّ

صية املختلفة.  التفسيرات السياسية والقانونية والتخصُّ

ك  تُفكِّ اإلرهاب  يف  احلديثَة  الدراساِت  أنَّ  الكاتبُة  وتبنيِّ 
د هو  ة أنَّ وجودها احملدَّ اخلطاب املتعلِّق بهذه الظاهرة؛ بُحجَّ
جوهر إضفاء الشرعية على تدابير مكافحة اإلرهاب، وفرض 

قواننَي طارئة وإجراءات صارمة. 

بعض  يصرُّ  كوبنهاغن،  مدرسة  يف  الفهم  إعادة  نهج  وباتِّباع 
مع  ممارسات،  أنه  على  اإلرهاب  مع  التعامل  على  الباحثني 
االهتمام أكثر بلل »العنف السياسي«، وبكلِّ ما له تأثيٌر مباشر 
واألديان.  واألعراق  واألجناس  واملناطق  والدول  األفراد  على 
الفكر  مدارس  من  لالستفادة  األمن  مجلَس  الكاتبُة  وتدعو 
بفحص  والعلماء  الرسميَّة  للجهات  يسمح  مبا  املختلفة، 
إشكاليات تسمية اإلرهاب، والردِّ عليها، وحتديد وسائل احلكم 
م  الرسمي، وكيفية التعامل مع اإلرهاب دون أن يكون أداًة للتحكُّ

يف الشعوب.

مجلس األمن ومكافحة اإلرهاب
ال يزال تنظيُم داعش وتنظيم القاعدة اإلرهابيني، واجلماعات 
العالم، يحتاج إلى  ًيا كبيًرا لكثير من دول  املنتسبة لهما، حتدِّ

ولي ملقاومته ووضع خطوط عريضة  تضافر جهود املجتمع الدَّ
متَّفق عليها يف محاربته.

َدولية  منظمة  أهمُّ  هي  املتحدة  األمم  أنَّ  فيه  شكَّ  ال  ا  وممَّ
هيئٌة  ألنها  حملاربته؛  َدوليًة  وصالحيًة  عاملّيًا،  متثياًل  متتلك 
جميع  من  ألعضائها  شرعيًة  ر  توفِّ وقانونية،  وسياسية  َدولية 
الدول املعترف بها؛ من أجل بحث القضايا التي متسُّ اجلميع، 
انتقاداٌت  َهت  ُوجِّ وقد  بشأنها.  املناسبة  احللول  يف  والتشاور 
غير قليلة لطريقة إدارة األمم املتحدة لقضايا مصيرية، مثل: 
الوثيقة  واليمن. ويف  راع يف سوريا  والصِّ االحتباس احلراري، 
ولية طابًعا  التأسيسية مليثاق األمم املتحدة، تُعطى املنظمة الدَّ
عاملّيًا فريًدا؛ من أجل تعزيز السالم واألمن والتنمية يف جميع 
يف  خاصٍّ  بوضع  ولية  الدَّ املعاهدة  هذه  وتتمتَّع  العالم.  أرجاء 
ولي؛ يجعلها األقوى من الناحية القانونية يف حالة  القانون الدَّ
ا يؤكِّد قوةَ األمم  تعارضها مع القوانني الوطنية أو اإلقليميَّة، ممَّ

املتحدة عاملّيًا.

ولألمم املتحدة ثالثة أجهزة رئيسة هي: 

واألخير  األمن،  ومجلس  ة،  العامَّ واجلمعية  ة،  العامَّ األمانة 
وليني،  لم واألمن الدَّ هو اجلهاُز املسؤول عن احلفاظ على السِّ
لم  للسِّ تهديد  وجود  حتديد  يف  املبادرة  صالحيات  وميتلك 
واألمن، ويطلب من الدول األطراف يف النزاع تسويته بالطرق 
السلمية، وميكن له فرُض عقوبات، وصواًل إلى اإلذن باستخدام 

وليني.  لم واألمن الدَّ القوة؛ لَصون السِّ

العاملي،  ول أنَّ مجلس األمن هو الرقيُب على األمن  الدُّ وترى 
ا جعل منه مركًزا ملكافحة اإلرهاب يف جميع أرجاء العالم.  ممَّ
وإصدار  جديدة،  جلان  إنشاء  بُسلطة  األمن  مجلُس  ويتمتَّع 
قرارات َدوليَّة ُملزمة، مثل: البيانات والقرارات الرئاسية. وتَُعدُّ 
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البياناُت الرئاسية إعالناٍت رسميًَّة يُصدرها الرئيس نيابًة عن 
رغبة  وقانونّيًا عن  تعبيًرا رسمّيًا  القرارات  وتَُعدُّ  كلِّها.  الهيئة 
أعضاء مجلس األمن، وجتري املوافقُة عليها بالتصويت، وعادًة 
التزامات  القراراُت  هذه  وتصبح  توجيهية،  طبيعة  ذاَت  تكون 
ول، يف حالة وضعها ضمن الفصل السابع من  معياريَّة على الدُّ

امليثاق الرسمي ملجلس األمن.

على  توافق  التي  األعضاء  الدول  جميَع  األمن  مجلس  وميثِّل 
بتنفيذ قوانينها، ويرأسها أحُد  وتلتزم  املتحدة،  قرارات األمم 
جدول  على  توَضع  التي  القضايا  ر  يُقرِّ الذي  وهو  أعضائها، 
أعمال املجلس. ويتكوَّن اجلهاز من 15 دولة عضًوا، منها خمُس 
واململكة  وفرنسا،  والصني،  روسيا،  هي:  العضوية،  دائمة  دول 
ة  العامَّ اجلمعية  تنتخُب  حني  املتحدة. يف  والواًليات  املتحدة، 
بحقِّ  الدائمون  األعضاءُ  ويتمتَّع  عامني.  ة  ملدَّ أعضاٍء  عشرةَ 
نهم من وقف مترير القوانني التي  النقض )الفيتو(، الذي مُيكِّ
الفصل  ويسمح  ومصاحلهم.  وسياساتهم  رؤاهم  مع  تتفُق  ال 
د  تهدِّ التي  القضايا  بتحديد  املتحدة  األمم  ميثاق  من  السابع 
وليني، والبتِّ يف اإلجراءات التي يجب َسنُّها  لم واألمن الدَّ السِّ
األمن ال  العضوية يف مجلس  وإنَّ  التهديدات.  بهذه  لإلحاطة 
العنف  أعمال  على  املوافقة  منح  ُسلطة  امتالَك  ضمًنا  تعني 
إلى مواجهة هذه  التي تهِدُف  أو حجبها، أو وقف اإلجراءات 
دة  التهديدات. ومن ثَمَّ فإنَّ هذه العضوية تستلزم ُسلطة محدَّ
املجلُس  ويسمح  أخرى،  دول  باسم  ُملزمة  قرارات  التخاذ 
للدول  التصويت  حقِّ  إعطاء  دون  اجتماعاته،  يف  باملشاركة 
قيد  نزاع يف  الدولة طرًفا يف  كانت  إذا  األعضاء يف حالتني: 
ة. النظر، أو أنَّ القضية التي نوقشت يف الهيئة ذاُت أهمية خاصَّ

مبناقشة  ة  اخلاصَّ االجتماعات  يف  احليويُة  هذه  أثَّرت  وقد   
األعضاء،  من  كبير  عدٌد  إليها  انضمَّ  التي  اإلرهاب،  قضايا 
ا يف محاربته. وميكن للهيئة أن تدعَو األمني  وكانت عنصًرا مهّمً
ني، أو رؤساء جلان  رين اخلاصِّ العام إلى اجتماعاتها، أو املقرِّ
ني يف قضايا معيَّنة. وعلى سبيل  املختصِّ أو اخلبراء  دة،  محدَّ
ة  ا يف سلسلة االجتماعات اخلاصَّ املثال: يوجد 17 عضًوا مهّمً
مبكافحة اإلرهاب. وقد سمحت هذه املعاييُر بدعوة مزيٍد من 
ة  اجلهات الناشطة واملؤثرة، وإتاحة املجال لها لإلسهام يف مهمَّ
الواسعة  املشاركُة  نت  وتضمَّ للمجلس.  البناء اخلطابي  تطوير 
يف هذه االجتماعات مزيًدا من الشرعية لتنفيذ املعايير امللزمة 
باسم العمل اجلماعي، وهي تَُعدُّ جتسيًدا واضًحا لقبول هذه 

الدول وشعوبها للقوانني املتعلِّقة مبكافحة اإلرهاب.

بل  فحسب؛  ولية  الدَّ املعايير  على  املجلس  مهامُّ  تقتصر  وال 
فات  تصرُّ على  أيًضا  الشرعيَّة  تُضفي  َدولية  منظمة  كونها 
املتحدة.  األمم  سياسات  وعلى  وحتركاتها،  وقراراتها  ول  الدُّ
ول  الدُّ للفهم  املشترك  بالبناء  يتعلَّق  فيما  تفاهم  وجوُد  ويبدو 
لإلرهاب؛ إذ لم يُستخَدم حقُّ النقض )الفيتو( ُمطلًقا يف وجه 
ة مبكافحة اإلرهاب؛ بل غالًبا ما يُواَفق عليها  القرارات اخلاصَّ
باإلجماع. وكثيًرا ما يلجأ املجلُس إلى فرض قرارات ُملزمة على 
سي على مكافحة اإلرهاب. وإنَّ  أعضائه؛ إلضفاء الطابع املؤسَّ
م مثااًل رائًعا لبناء خطاب مكافحة اإلرهاب،  مجلس األمن يُقدِّ

وممارساته حتت ِمظلَّة النظام العاملي. 

وملجلس األمن إسهاٌم كبير ورئيس يف صياغة فهٍم َدولي ملعنى 
ا يسمح له  يات املشتركة التي تواجه العالم؛ ممَّ اإلرهاب، والتحدِّ
هات واخُلطط العاملية، ووضع األولويات، وتوجيه  بتحديد التوجُّ
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واإلرهاب  التطرف  ملكافحة  األخرى  الفاعلة  واجلهات  الدول 
ولي. على املستوى الدَّ

دة  محدَّ وقواعَد  ُمنظم،  معياري  سياق  على  املجلُس  ويعتمد 
أنَّ  يعني  مما  فيه،  الفاعلة  للجهات  املقبول  السلوك  لرسم 
أنَّ  ومع  ودائمة.  متباَدلة  َعالقة  الفاعلة يف  واجلهات  املجلس 
التصويت  د  مبجرَّ والقواعَد  اإلجراءاِت  يقرُّ  ولي  الدَّ املجتمع 
ولي، فإنها قد تقيِّد حركات  عليها، فتصبح ملزمًة للمجتمع الدَّ
هذه  مع  التعامل  يف  معيَّنًة  إجراءاٍت  عليها  وتفرض  الدول، 
الظاهرة. وتكوِّن هذه اجلوانُب السياق املعياريَّ ملجلس األمن، 
ذاتية  معاٍن  تأسيس  إلى  يؤدِّي  مما  كلِّها؛  العاملية  وللسياسة 
َجودة سلوك  بتقومي  للدول  املجلس، ويسمح  مشتركة ألدبيَّات 

األعضاء اآلَخرين.

اللدول األعضلاء، وتسلمح  القواعلُد عملل جميلع  تضبلط هلذه 
د شلرعيَّتهم بصفتهلم  بتقلومي سللوك الفاعللني اآلخريلن، وحتلدِّ
جهاٍت َدوليًة فاعلة وناشطة، وأعضاًء يف مكافحة اإلرهاب. مع 
بعلض االسلتثناءات؛ )كالغلزو األمريكلي للعلراق سلنة 2003م(؛ 
اإلرهلاب  محاربلة  حلرًة متاًملا يف  الفاعللة  اجلهلاُت  تكلن  فللم 
والقانلون  اإلنسلان  الراسلخة حلقلوق  العامليلة  القواعلد  خلارج 
وللي، أو القانلون اإلنسلاني. وعندملا اتخذت خطلواٍت فعليَّة،  الدَّ
عليهلا  وكان  مقبلواًل،  ليكلون  السللوك  هلذا  تفسليُر  عليهلا  كان 

االعتلراُف بهلذه القواعلد. 

فهم  على  يساعدنا  ولية  الدَّ العمل  ملنظومة  البنيوي  الفهم  إنَّ 
إنتاج  يف  املتحدة  ولأمم  األمن  ملجلس  األساسي  اجلهد 
وإعادة  تكوينها  كيفية  ويبنيِّ  وتسويغها،  القانونية  املمارسات 

إنتاجها وصياغتها.

خاتمة القراءة
تقرُّ الكاتبة أنَّ هدفها من تأليف هذا الكتاب هو إبراُز الطابع 
مبحاربة  تهتمُّ  خاصًة  هيئاٍت  األمن  مجلس  إلنشاء  السياسي 
اإلرهاب، ومثل ذلك أيًضا الدوُل املشاركة يف تأسيس املجتمع 
ولي، مع إبراز القضايا السياسية الداخلية التي تؤكِّد قوةَ  الدَّ
الداخلية  يات  التحدِّ التغلُّب على  النظام ومرونته، وجناَحه يف 
مكانة  على  احلفاظ  مع  تطوُّره،  وكيفية  األعضاء،  الدول  بني 

الدول الكبرى ومصاحلها. 

وتطرح الكاتبة توصياٍت ختاميًة بشأن احملاور الثالثة الرئيسة 
لهذا الكتاب على النحو اآلتي:

تكوَن  	 وأن  اإلرهاب،  مكافحة  نطاق  توسيع  أواًًل، ضرورةُ 
تهتمُّ  الواقع،  أرض  على  فعليًَّة  ممارساٍت  املكافحة  هذه 
االهتمام  مع  والعنف،  واإلرهاب  للتطرف  ي  بالتصدِّ

بالعواقب التي قد تترتَّب عليها.

العاملية،  	 والقوى  ولي،  الدَّ املجتمع  جتاوز  أهميُة  ثانًيا، 
اجلانبية،  للخالفات  األمن،  مجلس  يف  الدائمة  والدول 

ة ملكافحة اإلرهاب. وإنشاء جلاٍن فرعية جادَّ

ثالًثا، ضرورةُ أن يكوَن مجلس األمن هو املمثَِّل الرسميَّ  	
ولي، واملظلة لَعالقات القوة الفاعلة  الوحيد للمجتمع الدَّ

يف املنظومة الدولية.

جديللد  ٍر  تصللوُّ تقللدمَي  للكتللاب  العامللة  الفكللرةُ  وتبقللى 
ن هيللاكَل مكافحللة اإلرهللاب يف  لَعالقللات القللوة التللي تُكللوِّ

ولللي. الدَّ املجللال 
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