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 بين يدي ىذه الوثيقة

لمجموعة منتخبة من المفكرين العرب، وقد مر إعدادىا بخمس مسودات إسبلمية -تمثل ىذه الوثيقة رؤية عربية
تناولتيا العقول والخبرات المختمفة من ست دول عربية، حيث كانت بداية المشروع فكرة بادر بطرحيا مركز 

كانون 5دراسات الشرق األوسط في األردن عمى مجموعة من الخبراء تداعوا لوضع المسودة األولى، وذلك في 
 في نيويورك وواشنطن. 2001أيمول / سبتمبر 11إثر أحداث  2001ني/ ديسمبر الثا

وقد أسيم في ىذا الجيد حوالي خمسين مختصا وخبيرا عربيا صياغة وتطويرا بعد ذلك حتى وصمت إلى الشكل 
شخصية عربية من أكثر من أربع عشرة دولة، لتكون بذلك  96الذي ىي عميو اليوم، ووقع عمييا ما مجموعو 

مشروعا عربيا مطروحا لتوقيع اآلالف من الخبراء والعمماء والمفكرين عمى ىذه الوثيقة، ولتشكل جزءا ميما من 
ثقافتنا ورؤيتنا، وواحدة من مرجعيات قياس السموك السياسي والمقاوم العربي واإلسبلمي لدى القوى الدولية 

الحضاري بيدف خمق نقاط التقاطع الحضاري  ومفكرييا عبر العالم، وحتى تكون مادة نقاش لدى الطرف اآلخر
 في أوسع مساحة ممكنة.
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ويرجى من الزمبلء الذين يعتقدون بأنيا قريبة من فيميم وموقفيم تجاه موضوع اإلرىاب والمقاومة أن يتفضموا 
رسالو عمى العنوان المحدد، لتصدر الوثيقة بطبعتيا الثانية حام مة بالتوقيع عمييا وفق النموذج المرفق، وا 

 أعلى الصفحة                                                     توقيعاتيم.

 

  نــص الوثـيـقــة

  مقـدمـة

غير المشروع لمعنف" ظاىرة قديمة جديدة، لكن األضواء ُسمطت عميو في ُيعد اإلرىاب بمفيومو العام، "االستخدام 
االنتقائية في تطبيق قواعد   السنوات األخيرة، في ظل األزمة األخبلقية التي يعيشيا النظام الدولي، وفي ظل

 فة من العالم.القانون الدولي والشرعية الدولية وتوظيفيا سياسيًا، مما تسبب بزيادة أعمال العنف في مناطق مختم

ورغم االتفاق الدولي عمى مفيوم الكفاح المشروع لمدول والشعوب، فإن المجتمع الدولي لم يتمكن من االتفاق عمى 
تعريف واحد ومحدد لمفيوم اإلرىاب، نظرًا الختبلف المعايير بين الدول، وتباين الرؤى حوليا، فمصطمح العنف 

يفتو واستخداماتو المحددة، وظروفو وبيئتو، وىو ليس مجرد لفظ ُيعد واستخدام القوة مفيوم نسبي الداللة لو وظ
 بذاتو مستحسنًا أو مستقبحًا.

وضد الممتمكات، ويأخذ   كما يتوسع بعض الباحثين والخبراء في مفيوم اإلرىاب ليشمل اليجمات ضد األشخاص
سياسية. ويخمط بعضيم اآلخر بين بعضيم بالحسبان بواعث الفاعمين، فيفرق بين اليجمات الجنائية واليجمات ال

وممارسة الحق في   اإلرىاب المحظور والحق في المقاومة واالستخدام المشروع لمقوة إلنياء االستعمار واالحتبلل
 تقرير المصير.

غير أن النصوص واألعراف الدولية واإلنسانية وأحكام الشريعة اإلسبلمية تؤكد التباين بين المقاومة والجياد من 
واإلرىاب من جية ثانية، وذلك في مختمف الجوانب القانونية والسياسية واالجتماعية، وبالوسائل التي جية، 

 تستخدم في الحالين واألىداف المرجوة.

مداوالت األمم المتحدة، وفي االتفاقيات الدولية المعنية بحقوق   ومع اإلقرار العالمي بحق تقرير المصير، في
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعيد الدولي الخاص بالحقوق اإلنسان وعمى رأسيا العيد 

، وبتحولو من مجرد مبدأ سياسي إلى حق قانوني، فقد أصبح من المحتَّم 1966االقتصادية واالجتماعية لعام 
ن حقيا القول بأنو يقع عمى كل دولة واجب االمتناع عن اإلتيان بأي عمل قسري يحرم الشعوب غير المستقمة م

 في تقرير مصيرىا، سواء أكانت خاضعة لبلحتبلل أم لبلستعمار.

 1937وقد أسفرت جيود المجتمع الدولي بشأن تحديد مفيوم اإلرىاب منذ أن طرح الموضوع أمام عصبة األمم عام 
عمرون وما تبلىا من جيود، إلى استنتاج أن االستعمار ىو أحد أىم دوافع أعمال المقاومة التي يسمييا المست

أن من أىم تشير مداوالت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة طوال عقد السبعينات إلى حيث  ،والمحتمون باإلرىاب
األسباب الجوىرية الستخدام العنف استمرار االستعمار في السيطرة والييمنة عمى األقاليم التي كانت خاضعة لو 
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نكار حق الشعوب في تقرير مصيرىا، وبيذا تكون األمم المتحدة قد قدمت فيمًا معياريًا وموضوعيًا برد يومًا ما،  وا 
الظاىرة إلى دوافعيا وأسبابيا، وقد ميزت بين اإلرىاب بوصفو جريمة دولية، وبين الكفاح المسمح بوصفو نشاطًا من 

 وىري في الطبيعة والمقاصد. أنشطة حركات التحرر الوطني المشروعة، وىو ببل شك اختبلف ج

وفي إطار ىذا المفيوم عقدت الجمعية العامة ثبلث عشرة اتفاقية دولية، واستندت في موقفيا ىذا إلى العديد من 
الخاصة بمنح البمدان  1960( لسنة 1514القرارات والتوصيات الصادرة عنيا، ولعل أوليا توصيتيا رقم )

( 3103تي اشَتيرت فيما بعد بقرار "تصفية االستعمار". وكذلك توصيتيا رقم )والشعوب الُمستعَمرة استقبلليا، وال
بشأن المبادئ المتعمقة بالمركز القانوني لممقاتمين الذين يكافحون ضد السيطرة االستعمارية  1973لسنة 

نما بشمول ىؤالء ا لمقاتمين واالحتبلل األجنبي والنظم العنصرية، ال بإضفاء المشروعية عمى عمميم فحسب، وا 
الخاصة بجرحى  1949أيضًا بقواعد القانون الدولي المعمول بو في النزاعات المسمحة مثل اتفاقيات جنيف لعام 

 الحرب وأسراىم، وحماية المدنيين.

وفي ىذا السياق اعترفت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة مرارًا بحقوق الشعب الفمسطيني غير القابمة لمتصرف مثل 
 49/149وقرارىا رقم ، (3بند) 1984( لعام 39/17وقرارىا رقم )، (2و1بند ) 1974( لعام3236قرارىا رقم )

، وبحقو في استرجاع حقوقو بالوسائل المتاحة كافة بما في ذلك الكفاح المسمح (3و1في البند ) 1995لعام 
كما أن  (،2بند) 1984( لعام 39/17(، ورقم )5بند ) 1974( لعام 3236رقم ) لجمعية العامةا حسب قرار

القانون الدولي، ومنذ قيام األمم المتحدة، قد حظر المجوء إلى القوة المسمحة أو التيديد بيا في إطار العبلقات 
الدولية، غير أنو أجاز المجوء إلى القوة بأشكاليا المختمفة في حاالت الدفاع الشرعي ضد االحتبلل، بوصفيا 

 ول إلى االستقبلل الوطني.وسيمة لممارسة حق تقرير المصير، والوص

وقد أقرت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة بمشروعية نضال الشعوب في سبيل التحرر من الييمنة االستعمارية 
والسيطرة األجنبية، بالوسائل كافة، بما في ذلك القوة المسمحة، كما أقرت تقديم دول العالم المساعدات لمشعوب التي 

، وأن تساعد جيود األمم المتحدة في ىذا المضمار، حيث يمكن ليذه الشعوب أن تناضل في سبيل تقرير المصير
تتمتع بدعم خارجي في الكفاح المسمح الذي تخوضو ضد دولة استعمارية أو عنصرية أو ضد االحتبلل األجنبي، 

لجمعية العامة رقم ادون أن تحتج األخيرة بأن ىذا الدعم ُيعد من قبيل التدخل في شؤونيا الداخمية وذلك وفق قرار 
 .في البند الثاني والثالث 1973( لعام 3070)

زاء ىذه الجيود المبذولة من األمم المتحدة لحصر مفيوم اإلرىاب وعدم خمطو بحق المقاومة ومشروعيتيا،  وا 
حبلل االنتقائ ية كانت الواليات المتحدة غير متعاونة إلنجاح ىذه الجيود، وذلك بسعييا إلى تغييب المعايير وا 

محميا، لكي تتفرد بعد ذلك في تصنيف أعمال العنف وفق ما تشاء، وقد تصاعد اتجاه توسيع مفيوم اإلرىاب 
، 1993لدييا ليشمل أعمال المقاومة والجياد والكفاح المسمح المشروعة، وال سيما بعد توقيع اتفاقية أوسمو عام 

ثر انعقاد مؤتمر شرم الشيخ عام  دانة أعمال المقاومة المسمحة الفمسطينية تحت وضغط أمريكا بيدف إ 1996وا 
 اسم "اإلرىاب".

ىزة في النظرية األمنية  2001أيمول/سبتمبر  11وقد أحدثت تداعيات اليجوم عمى نيويورك وواشنطن في 
األمريكية السائدة، األمر الذي شجع اإلدارة األمريكية عمى تغيير سموكيا الدبموماسي بمجوئيا إلى لغة العنف 



عبلن تقسيم العالم إلى معسكرين: "إما مع أمريكا أو مع والت يديد والحصار العسكري واالقتصادي لآلخرين، وا 
اإلرىاب"، حيث صبت جام غضبيا وقوتيا عمى العرب والمسممين دواًل وحركاٍت وأفرادًا، وذلك عمى خمفية اتياميا 

 أفرادًا عربًا ومسممين بالوقوف وراء ىذا اليجوم.

موبي الصييوني بنفوذه العالمي والسياسي واالقتصادي ىذه الحادثة لتشجيع التطرف اليميني في وقد استغل ال
سبلمي.   اإلدارة األمريكية، وتحريض العالم الغربي ضد كل ما ىو عربي وا 

وفي ظل ىذه الظروف المستجدة ظيرت الحاجة إلى إعادة تأكيد المفاىيم اإلنسانية السميمة لممقاومة والكفاح 
ياد، والحفاظ عمييا حقوقًا إنسانية ثابتة، والمحافظة عمى شرعيتيا وضمان المساندة الدولية ليا، وفصميا والج

تمامًا عن أي أعمال يمكن أن توصف باإلرىاب والوحشية، وىو ما تحاول ىذه الوثيقة التأكيد عميو، وذلك 
لؤلمة العربية واإلسبلمية التي يؤكد تاريخيا باالستناد إلى العمق الحضاري واألصالة الفكرية والتطمع المستقبمي 

عمى أنيا أمة تكافح اإلرىاب وترد العدوان وتدفع الظمم. ولذلك فإن إقحام مصطمح اإلرىاب عمى اإلسبلم 
والمسممين والعرب إنما ينطوي عمى ظمم بّين لمقيم العربية اإلسبلمية األصيمة، ويتسبب في إيجاد مغالطات 

وب العربية واإلسبلمية من أجل التحرر من االحتبلل األجنبي واستعادة حقوقيا خطيرة تجاه نضال الشع
 عمى الصفحةأ        المشروعة.

 

 أواًل: الديبـاجـة 

سيامًا من     · رغبة في تشكيل رؤية عربية إسبلمية لمفيوم اإلرىاب، وتمييزه عن مفيوم المقاومة المشروعة، وا 
مثقفي األمة في صياغة مفيوم دولي لئلرىاب، وحرصًا منا عمى المحافظة عمى التفاعل الحضاري بين 

 األمم.

والتزامًا بالمبادئ الدينية واألخبلقية السامية التي تمثميا قيمنا الحضارية العريقة التي تدعو إلى حماية حقوق     ·
 اإلنسان التي نصت عمييا مبادئ القانون الدولي وأسسو.

وتأكيدًا عمى حق الشعوب في مقاومة االحتبلل األجنبي والتصدي لمعدوان، وتحرير األرض، وتقرير     ·
 ير، ونيل االستقبلل بمختمف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسمح.المص

الذي ألزم  -2002التي تأسست في تموز / يوليو -وتماشيًا مع النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية     ·
القوة أو التيديد باستعماليا ضد السبلمة اإلقميمية أو االستقبلل جميع الدول باالمتناع عن استعمال 

 السياسي ألي دولة أو عمى أي نحو ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة.

ُأعدت ىذه الوثيقة لمتفريق بين اإلرىاب من جية، وأعمال المقاومة المشروعة والكفاح المسمح من جية         
باإلرىاب ذريعة النتياك حقوق اإلنسان، وسيادة الدول، والتدخل في شؤونيا ثانية، ولتحول دون اتخاذ االتيام 

 عمى الصفحةأ                                              الداخمية.
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 ثانيًا: متـن الـوثيـقـة

 مفيوم اإلرىاب      ·
مشروعة، ييدف أساسًا إلى بث اإلرىاب: ىو استخدام غير مشروع لمعنف أو تيديد باستخدامو ببواعث غير 

الرعب بين الناس، ويعرض حياة األبرياء لمخطر، سواء أقامت بو دولة أم مجموعة أم فرد، وذلك لتحقيق مصالح 
 غير مشروعة، وىو بذلك يختمف كميًا عن حاالت المجوء إلى القوة المسمحة في إطار المقاومة المشروعة.

موك اإلنساني، ومناٍف لمشرائع السماوية والشرعية الدولية لما فيو من تجاوز وىو بيذا انتياك لمقواعد األساسية لمس
 عمى حقوق اإلنسان.

وتشير ظاىرة انتشار اإلرىاب في العالم إلى أزمة فكرية تعيشيا المجتمعات المختمفة، التي ترتبط بفمسفة العنف 
إشكالية سياسية تتعمق بطبيعة العبلقات في تحقيق أىدافيا، وُيعبر تفشي أعمال العنف عمى الصعيد الدولي عن 

الدولية المستندة إلى تحكم الدول القوية عسكريًا في مصالح الدول 
 عمى الصفحةأ                                                                        األضعف.

 

 الجياد والمقاومة       ·
يطمققق لفققظ الجيققاد فققي النصققوص اإلسققبلمية بمعنققاه العققام عمققى مقاومققة العققدو أو مجاىققدة الققنفس أو األمققر 

عروف أو النيققي عققن المنكقر، وقققد اصققطمح الفقيقاء عمققى أن الجيققاد بمعنقاه الخققاص ىققو "بقذل الوسققع والطاقققة فققي بقالم
القتال في سبيل اهلل بقالنفس والمقال والمسقان بيقدف نصقرة اإلسقبلم والمسقممين"، أي قتقال مقن قاتقل المسقممين وأخقرجيم 

أو إلخققراج المعتققدين مققن أرض المسققممين، أو القتققال مققن ديققارىم، أو القتققال ألجققل ردع المعتققدين ودفققع عققدوان واقققع، 
فقإن مقاومقة االحقتبلل األجنبقي   دفاعًا عن النفس والمال والعرض، حيث ُيعد كل ذلك جيقادًا )فقي سقبيل اهلل(. وبقذلك
 ودفع ظممو، وعدوانو عن األنفس والممتمكات واألعراض ُيعد جيادًا )في سبيل اهلل(. 

العدوان في الجياد مثل قتل من ال يجوز قتمو من النساء واألطفال وكبار  وقد حّرمت الشريعة اإلسبلمية
السقققن ورجقققال القققدين المنقطعقققين لمعبقققادة، وسقققائر المقققدنيين غيقققر المققققاتمين ممقققن ال يخقققدمون تحقققت السقققبلح لقققدى 
المعتقققدين، كمقققا حرمقققت تجقققاوز الحقققد المشقققروع فقققي القتقققل، أو القتقققال ألجقققل الفسقققاد فقققي األرض، أو نيقققب خيقققرات 

 لشعوب، أو تخريب زروعيا وثمارىا وأشجارىا.ا

وفي الوقت الذي تققرر فيقو الشقريعة اإلسقبلمية حقق المقاومقة المشقروعة وفقق مقا ورد أعقبله، فقإن التقراث 
الفكري الغربي ذاتو قد أسَّس لحق مقاومة الطغيان، ورفع شعارات الحرية والعدالقة والمسقاواة التقي نقادى بيقا روسقو 

( 2( من ميثاق األمم المتحدة والمادة )51الفبلسفة في أوروبا قبل قرون عدة، كما أن المادة )وفولتير وغيرىم من 
من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب، ووفقًا لما قرره القانون الدولي وفقياؤه، ووفقًا لمحق الطبيعي في الدفاع عقن 

التقي تتعقرض لبلحقتبلل واالسقتعمار والعقدوان النفس والمال واألمبلك واألعراض والحريات، فقإن مقن حقق الشقعوب 
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والطغيان المسنود بالقوة، المجوء إلى المقاومة المسمحة بوصفيا مقاومة مشروعة، وفي ىذه الحالة تنطبق اتفاقيقات 
الحمايققة الدوليققة المختمفققة عمققى المقققاتمين مققن أجققل الحريققة ضققد االسققتعمار واالحققتبلل أو االضققطياد، وبققذلك تتمتققع 

ي تمارس ىذا الحق في المقاومة المشقروعة بمركقز ققانوني معتبقر، حسقب ىقذه االتفاقيقات، بمقا يتقيح ليقا الفئات الت
( الصققادر فققي 3246التصققدي لبلسققتعمار واالحققتبلل، وقققد أكققدت الجمعيققة العامققة لؤلمققم المتحققدة فققي قرارىققا رقققم )

الحقتبلل، وذىقب إلقى "أن حقق الشقعوب فقي الكفقاح المسقمح فقي سقبيل تحررىقا مقن ا  عمى شرعية 14/12/1974
أي محاولة لقمع الكفاح المسمح ضد السيطرة االستعمارية واألجنبية واألنظمقة العنصقرية ىقي مخالفقة لميثقاق األمقم 
المتحدة وإلعبلن مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعبلقات الدولية والتعاون بقين القدول، ولئلعقبلن العقالمي لحققوق 

في المادة الثانية عمى أنو ال "ُتعد  1998ية العربية لمكافحة اإلرىاب الصادرة في عام اإلنسان"، وقد أكدت االتفاق
جريمقة حقاالت الكفقاح بمختمقف الوسقائل، بمققا فقي ذلقك الكفقاح المسقمح ضققد االحقتبلل األجنبقي، والعقدوان مقن أجققل 

 التحرر وتقرير المصير".

الوسائل بما فييا القوة المسمحة لدرء وبناًء عمى ما تقدم فإن المقاومة ىي: استخدام مشروع لكل 
زالة االحتبلل واالستعمار، وتحقيق االستقبلل، ورفع الظمم المسنود بالقوة المسمحة، بوصفيا أىدافًا  العدوان، وا 

 سياسية مشروعة، وىو ما يتفق مع القانون الدولي وتؤيده الشريعة اإلسبلمية.

المبادئ القانونية الثابتة، كحقق المقاومقة اسقتنادًا لعقدم القوالء وتستند مشروعية المقاومة إلى مجموعة من 
والطاعة لسمطة االحتبلل، واستنادًا إلى حق الشعوب فقي تقريقر مصقيرىا، والقدفاع المشقروع عقن القنفس، واالسقتناد 

 إلى قرارات األمم المتحدة، واالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحروب.

ين أن المقاومة عمل مشروع لتحقيق مصالح الشعوب التي تتعرض لمعدوان واالحتبلل، فيما اإلرىاب ومن ذلك يتب
 عمى الصفحةأ  يمثل اعتداًء عمى حق ىذه الشعوب في الحياة والحرية وتقرير المصير.

 

 مقاومة اإلرىاب اإلسرائيمي      ·

وفيما يتعمق بدولة االحتبلل في فمسطين فإن قياميا كان عمى حساب شعب آخر، وىي الطرف المعتدي عمى 
الشعب الفمسطيني والمحتمة ألرضو، وما تستخدمو من وسائل التعذيب واالعتقاالت الجماعية والقتل وارتكاب 

وت ومصادرة األراضي وتجريفيا، وما تمارسو من البطش والظمم والتيجير والنفي المجازر وقتل األطفال وىدم البي
بحق الشعب الفمسطيني ىو اإلرىاب بعينو. ألنو ُيعد جريمة في عرف الدول كميا وفق ميثاق األمم المتحدة، 

الفمسطينية ضد  ومناٍف لكل القيم اإلنسانية فضبًل عن مخالفتو لمشريعة اإلسبلمية، وليذا فإن أعمال المقاومة
االحتبلل اإلسرائيمي ىي مقاومة مشروعة، وىي ال تختمف عن مقاومة ديغول وتشرشل لئلرىاب النازي في 

أوروبا، وال المقاومة األمريكية لبلحتبلل اإلنجميزي ألراضييا قبل قرون، وال مقاومة الشعوب األخرى لبلستعمار 
 عمى الصفحةأ                                صير.واالحتبلل األجنبي لتحقيق االستقبلل وتقرير الم

 

 توصيات      ·
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 ترى ىذه الوثيقة أن الحد من ظاىرة اإلرىاب ودعم المقاومة المشروعة يتطمب ما يمي:

م متفق عميو لئلرىاب، وتمييزه عن المقاومة المشروعة، وتعد ىذه الوثيقة مساىمة في السعي لوضع مفيو      -1
 ىذا المضمار.

المبققادرة السققريعة والجققادة إلققى تعزيققز التفريققق بققين الممارسققات اإلرىابيققة التققي تقققوم بيققا إسققرائيل وغيرىققا مققن   -2
وطنية لتحقيق أىدافيا في تقرير المصير الدول، وأعمال المقاومة المشروعة التي تقوم بيا حركات التحرير ال

 واالستقبلل، حتى ال تختمط المفاىيم كما ىو الحال في فمسطين وغيرىا.

تمكققين الشققعوب الواقعققة تحققت االحققتبلل أو االسققتعمار مققن تحقيققق اسققتقبلليا ونيققل حقيققا فققي تقريققر المصققير،   -3
 اإلرىاب أو المقاومة المشروعة.حتى ال يكون ذلك ذريعة ألعمال عنف يختمف الناس في تسميتيا ب

تفعيل التعاون الدولي المنظم عمى أساس العدل والمساواة ورعاية المصالح المشتركة دون ىيمنة أو انتقائيقة،   -4
 وتفعيل القانون الدولي فيما يتعمق بحماية حق الشعوب في نيل استقبلليا وتقرير مصيرىا.

ن في الحروب بما في ذلك تأمين إيصال المسقاعدات الطبيقة واإلنسقانية السعي لتوفير الحماية الكافية لممدنيي  -5
 لممحتاجين منيم.

مواجيقققة إرىقققاب الدولقققة والحقققد مقققن تفاقمقققو بالعمقققل عمقققى بمقققورة موققققف دولقققي موحقققد ضقققد القققدول التقققي تمارسقققو   -6
 وبخاصة إسرائيل، والعمل عمى عزل ىذه الدول حتى تتوقف عن ممارسة اإلرىاب ورعايتو.

توقف عن التيديد بالقوة العسكرية والعقوبات االقتصادية ضد الدول الضعيفة، واستغبلل مواردىا من جانب ال  -7
 الدول األقوى بصورة استعمارية، والعمل بدال من ذلك عمى تشجيع إقامة عبلقات التعاون والسمم الدوليين.

بلمي مققن جيققة، والعققالم الغربققي مققن جيققة توسققيع دوائققر الحققوار الثقققافي والحضققاري بققين العققالم العربققي واإلسقق  -8
 أخققققققققققرى، لتقميققققققققققل الحاجققققققققققة إلققققققققققى المجققققققققققوء إلققققققققققى القققققققققققوة والعنققققققققققف فققققققققققي أي خبلفققققققققققات بققققققققققين الجققققققققققانبين.

 عمى الصفحةأ                                         2003أيار / مايو -األردن  -عمان 

 

 قائمة الموقعين عمــى الوثيقـة
 مفيوم اإلرىاب والمقاومة 

 إسالمية-رؤية عربية

 قائمة الموقعين 
 2014حتى ابريل 
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رغبة منا نحن مثقفي األمة في صياغة رؤية عربية إسبلمية لمفيوم اإلرىاب وتمييزه عن مفيوم 
عمى استمرار التفاعل الحضاري بين األمم، فقد تداعينا لمتوقيع عمى ىذه الوثيقة المقاومة المشروعة، وحرصًا منا 

 خدمة لمصالح أمتنا والبشرية جمعاء.

الر االسم الصفة البمد
 قم

 1 أ. محسن العيني رئيس وزراء سابق اليمن

 2 د. محمود المغربي رئيس وزراء سابق، مستشار قانوني ليبيا/ بريطانيا

 3 أ.د. عبد الوىاب المسيري أستاذ األدب اإلنجميزي في جامعة عين شمس مصر

ـــي، وأســـتاذ  لبنان ـــومي العرب األمـــين العـــام لممنتـــدا الق
 القانون الدولي في جامعة بيروت العربية

 4 أ.د. محمد المجذوب

 5 أ. معن بشور نائب األمين العام لممؤتمر القومي العربي  لبنان

 6 أ.د.أحمد صدقي الدجاني كاتب ومفكر سياسي فمسطين / مصر

 7 د. عبد المطيف عربيات رئيس مجمس النواب األسبق األردن

 8 أ. كامل الشريف األمين العام لممجمس اإلسالمي العالمي األردن

 9 أ. سميم الزعنون رئيس المجمس الوطني الفمسطيني  فمسطين

 10 د. أنيس فوزي قاسم عضو المجمس الوطني الفمسطيني  األردن

 11 أ.د. أحمد الرشيدي أستاذ القانون في جامعة القاىرة مصر

وكيــل كميــة االقتصــاد والعمــوم اإلداريــة فــي جامعــة  مصر
 القاىرة

 12 أ.د. محمد صفي الدين خربوش

 13 المواء طمعت مسمم خبير استراتيجي مصر

 14 أ. فيمي ىويدي كاتب صحفي ومفكر مصر

 15 د. ىاني الخصاونة األسبق  وزير اإلعالم األردن

 16 د. يسن عمر اإلمام عضو قيادة المؤتمر الشعبي السودان

 17 د. عبد اهلل النفيسي أستاذ العموم السياسية في جامعة الكويت الكويت

رئــيس المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان، ووزيــر  مصر
 اإلعالم األسبق 

 18 د. محمد فائق

األمـــين العـــام لمجنـــة األســـقفية لمحـــوار اإلســـالمي  لبنان
 المسيحي 

 19 األب د.أنطوان ضو

 20 أ.د. وىبة مصطفى الزحيمي أستاذ أصول الفقو في جامعة دمشق  سوريا

 21 أ.د. مصطفى عموي مستشار رئيس جامعة القاىرة مصر

 22 أ.د. محمد سميم العوا مفكر وباحث إسالمي مصر 

 23 أ.د.عبد العزيز المقالح رئيس جامعة صنعاء اليمن

فمســـــــــــــــــــــطين/ 
 األردن

 24 أ. منير شفيق مفكر وباحث في الشئون الفمسطينية

 25 أ.د. مروان راسم كمال األمين العام التحاد الجامعات العربية فمسطين األردن



 26 د. محمد صالح المسفر أستاذ العموم السياسية في جامعة قطر  قطر

عضـــو ســـابق فـــي القيـــادة القوميـــة لحـــزب البعـــث  األردن
 العربي االشتراكي.

 27 أ. حاكم الفايز

 28 أ. عبد القادر عبد اهلل غوقة سفير سابق ليبيا

 29 أ.د. عمي محمد فخرو مفكر وناشط في العمل القومي العربي البحرين

 30 أ. خالد السفياني عضو األمانة العامة لممؤتمر القومي العربي المغرب

 31 أ.د. محمد السعيد أدريس مركز األىرام –رئيس وحدة دراسات الخميج  مصر

ـــــــر  فمسطين عضـــــــو المجنـــــــة المركزيـــــــة لمنظمـــــــة التحري
 الفمسطينية

 32 أ. عبد اهلل الحوراني

 33 د.محمد أشرف البيومي أستاذ جامعي مصر

 34 أ. صالح عبد المقصود األمين العام المساعد لنقابة الصحفيين مصر

 36 أ.د. خميل الحديثي أستاذ القانون الدولي العراق

ــــر  األردن ــــة إعمــــار المســــجد األقصــــى ووزي رئــــيس لجن
 األوقاف األسبق

 37 م. رائف يوسف نجم

 38 أ.سيف محمود الشريف المدير العام لصحيفة الدستور  األردن

 39 أ.د. عمي محافظة أستاذ التاريخ في الجامعة األردنية األردن

 40 أ. فيد أبو العثم قاضي محكمة العدل العميا سابقاً  األردن

 41 أ. جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق األوسط األردن

مستشار الرئيس حافظ أسـد سـابقا، وأسـتاذ العمـوم  سوريا
 السياسية في جامعة حمب

 42 أ.د. جورج جبور

 43 أ.د. محمد عويضة نائب سابق في مجمس النواب األردن

 44 أ.د. صالح جرار األمين العام لوزارة الثقافة، وأستاذ األدب العربي األردن

رئــــيس المنظمــــة العربيــــة لحقــــوق اإلنســــان فــــي  األردن
 األردن 

 45 أ. ىاني الدحمة

أستاذ العموم السياسية في الجامعة اإلسـالمية فـي  فمسطين
 غزة

 46 أ.د. عاطف عدوان

 47 د. إبراىيم أبو جابر أستاذ العالقات الدولية  فمسطين

 48 أ. نائمة الرشدان عضو مجمس األعيان سابقاً  األردن

 49 د. ذياب مخادمة أستاذ العموم السياسية في الجامعة األردنية األردن

 50 د.أحمد سعيد نوفل أستاذ العموم السياسية في جامعة اليرموك األردن

 51 د. نظام بركات أستاذ العموم السياسية في جامعة اليرموك األردن

 52 د. أحمد البرصان أستاذ العموم السياسية في جامعة الحسين األردن

 53 أ.إبراىيم عبد الكريم باحث في الشئون الصييونية فمسطين

 54 د. محمد المسعود الشابي أمين سر ىيئة رئاسة مؤسسة القدس تونس

 55 أ.د. خيرية محمد قاسمية أستاذة التاريخ في جامعة دمشق سوريا

األمــين العــام المســاعد لمتنظــيم الوحــدوي الشــعبي  اليمن
 الناصري

 56 أ. عمي محمد عموي اليزيدي



 57 د.مخمص الصيادي إعالمي سوريا

 58 أ. عمر مياجر كاتب السودان

 59 د. إبراىيم أبو عرقوب أستاذ اإلعالم في الجامعة األردنية األردن

 60 د. برىان زريق محام سورية

أمــين ســر المجنــة المركزيــة لحــزب االتحــاد االشــتراكي  سورية
 الديموقراطي

 61 أ. محمد عبد المجيد منجونة

 62 أ. محمود المراغي صحفي بصحيفة األىرام مصر

 63 أ. الياس مطران محامي لبنان

 64 أ.عبد الحميد الحدي رئيس المنتدا الثقافي العربي اإلسالمي اليمن

 65 أ. فؤاد زيدان باحث وصحفي سوريا

 66 أ.مرضي القطامين عضو الييئة اإلدارية لممنتدا العربي األردن

 67 أ. مرفت أحمد أبو تيج محامية مصر

 68 أ.عمي سيف حسن كاتب اليمن

 69 أ. جميل ىمسة مدير عام مكتب المحاسبات التجارية األردن

فمســــــــــــــــــطين / 
 مصر

 70 م. حمد حجاوي الممتقى العربي لمواجية الصييونية

 71 د. منير العكش رئيس تحرير مجمة جسور سوريا 

 72 أ. أمجد الكالس باحث سوريا

 73 أ.حسن إسماعيل عبد العظيم األمين العام لالتحاد االشتراكي العربي سوريا

/ العـــــــــــــــــــــــــــراق
 بريطانيا

 74 أ. لميس عبد اهلل كاتبة

 75 أ.المصطفى المعتصم رئيس حركة البديل الحضاري المغرب

 76 أ. مصطفى نبيل رئيس تحرير مجمة اليالل مصر

 77 أ. أمين الغفاري لندن -نائب رئيس النادي الثقافي العربي  مصر

 78 أ. جمال ىنيدي محام وباحث سوريا

 79 د. حسين العمري عضو مجمس الشورا  اليمن

 80 حسين عبد الرازق رئيس تحرير مجمة اليسار مصر

 81 أ. التيجي حياة  عضو المؤتمر القومي العربي المغرب

ــديمقراطي  ليبيا / بريطانيا ــوطني ال محــام ، منســق عــام التجمــ  ال
 الميبي.

 82 أ. محمد فاضل زيان

 83 أ.محمد عبد الحكم دياب صحفي، المركز الدولي لإلعالم مصر بريطانيا

 84 م. وىدان عويس ميندس األردن

 85 قاسم سالم ناشط في المؤتمر القومي العربي لبنان

فمســـــــــــــــــــــــــــــطين 
 /بريطانيا

 86 د. فؤاد حداد  طبيب، عضو المجنة التنفيذية لمنادي العربي

 87 د.إسماعيل الجميمي رئيس الجمعية الوطنية لمبريطانيين العراقيين العراق، بريطانيا

 88 أ.أمين سميمان اسكندر كاتب مصر



ــــومي  األردن ــــى الشــــباب الق ــــاء ممتق ــــس أمن عضــــو مجم
 العربي

 89 أ.عبد القادر فياض صبحا 

 90 أ.ياسر عبد الجواد محام  مصر

 91 أ.سعيد ثابت سعيد عضو الدائرة السياسية لإلصالح اليمن

 92 أ. سمير محمد ياسين مركز دراسات الشرق األوسط األردن

 93 د. عبد اهلل محمد صالح المقطري عضو مجمس النواب اليمن

ــادة قطــر الــيمن لحــزب البعــث  اليمن ــب أمــين ســر قي نائ
 العربي االشتراكي

 94 أ. عبد الواحد ىواش

 95 أ. مصطفى يوسف المداوي ناشط فمسطيني فمسطين / سوريا

 96 د. وداد أحمد كيكسو مستشارة اقتصادية البحرين

 97 أ.عبد الرزاق زريق محام سوريا

 98 أ.ىاني فاخوري  األمين العام لمييئة الوطنية لمقاومة التطبي  لبنان

 99 أ.عمي شندب إعالمي لبنان

 100 محمد رعدون عضو المؤتمر القومي العربي  سوريا

 101 د.عبد الكريم يحيى راص   أستاذ في كمية الطب اليمن

رئـــــيس مجمـــــس عشـــــائر الحوامـــــده فـــــي األردن  األردن
 وفمسطين

 102 أ. أديب جميل محمد الحوامده
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