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منصة النطالق مشروع بحثي جديد ملعهد البحوث بالجامعة.. الدكتور الدرهم:

مؤتمر الدوحة ينسجم مع جهود 
قطر في تعزيز مكافحة التطرف 

خبراء العالم يبحثون في الدوحة أسباب التطرف ومخاطره وآليات املكافحة

انطلقت صــبــاح أمـــس فــعــالــيــات املــؤتــمــر الــدولــي 
حول دراســة أسباب التطرف الذي ينظمه معهد 
الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة املــســحــيــة 
بجامعة قطر بحضور نخبة واسعة من الخبراء 
الــدولــيــني والــعــلــمــاء وصــنــاع الــقــرار مــن مختلف 
ــــالل الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة قــال  دول الـــعـــالـــم. وخـ
الــدكــتــور حسن بــن راشـــد الــدرهــم رئــيــس جامعة 
قــطــر إن الــخــبــراء ســيــبــحــثــون عــلــى مـــدى يــومــني 
الــعــوامــل املــســبــبــة لــلــتــطــرف ومـــخـــاطـــره، وآلــيــات 
التصدي لهذه الظاهرة، وتقييم الجهود الدولية 

لرصد ومكافحة الراديكالية والتطرف العنيف. 
وأكــد الدكتور الدرهم أن املؤتمر يناقش ظاهرة 
التطرف وأسبابها، وكذلك القدرة على التصدي 
لـــه، انــتــهــاء بــالــجــهــود الــوطــنــيــة والــدولــيــة لرصد 
ومــكــافــحــة الــراديــكــالــيــة والــتــطــرف، مــشــددا على 
أن هــذه الفعاليات العلمية تنسجم مع الجهود 
الــحــثــيــثــة واملـــســـتـــمـــرة الـــتـــي تــبــذلــهــا دولـــــة قطر 
الــتــطــرف واإلرهــــاب  الــتــقــدم فــي مكافحة  لتعزيز 
في منتديات دولية مختلفة. وأضاف أن املؤتمر 
يشكل منصة النطالق مشروع بحثي جديد مهم 
أطلقه معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 
املسحية بــالــشــراكــة مــع عــدد مــن مــراكــز البحوث 
ومعاهد السياسات املتميزة حول العالم بهدف 
تــطــويــر مــؤشــر دولــــي لــقــيــاس مــســتــوى الــتــطــرف 
املــؤدي إلــى العنف ودراســة محدداتها وتتبعها 
عبر الزمان واملكان، للوصول إلى بيانات دولية 
حــــول هــــذه الـــظـــاهـــرة تـــتـــاح لــلــبــاحــثــني وصــنــاع 
البيانات ستساعد  السياسات. وأوضــح أن هذه 
فــي فهم سبب مــيــول بعض األفـــراد والجماعات 
ــــرون ذلـــك على  نــحــو الــتــطــرف بــيــنــمــا يــرفــض آخـ
الــــرغــــم مــــن تــعــرضــهــم لــلــضــغــوطــات والــــظــــروف 
نــفــســهــا، مـــؤكـــدا فـــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه أهــمــيــة هــذه 
ـــدول لــتــقــيــيــم نــجــاح  ــ الـــبـــيـــانـــات عــلــى مــســتــوى الـ
االستراتيجيات املتبعة ملكافحة التطرف وعلى 
تطوير وتنفيذ أدوات ومنهجيات جديدة لتقييم 
إلــى أن هذا  املخاطر. وأشـــار رئيس جامعة قطر 
املــشــروع البحثي يمثل نهاية مشوار طويل من 
األبـــحـــاث املــســحــيــة عــلــى املــســتــوى الــعــاملــي التي 
أجـــراهـــا املــعــهــد مــنــذ تــأســيــســه فـــي الـــعـــام 2008. 
وأشاد باإلنجازات التي حققها املعهد في مجال 
البحوث خــالل السنوات املاضية على املستوى 
الــدولــي، حيث أجــرى املعهد العشرات  املحلي أو 
الــجــودة للمواطنني  مــن املــســوح العلمية عــالــيــة 
واملقيمني في قطر. كما أشرف على تنفيذ العديد 

من املسوح خارج قطر.
إلــى تحقيق  وتــابــع بقوله إن هــذه البحوث أدت 
تـــقـــدم عــلــى املــســتــويــني الـــنـــظـــري واملــنــهــجــي في 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن املــــجــــاالت تــــتــــراوح بــني 

الصحة والهجرة واالقتصاد والعلوم السياسية 
وأســالــيــب الــبــحــث فــي املــســح الــجــنــائــي العلمي. 
وقال إن املعهد له تاريخ زاخر بالتعاون الدولي، 
ــارك كـــثـــيـــرا فــــي مـــشـــاريـــع الـــبـــحـــوث عــبــر  ــ فـــقـــد شــ
الدولية لالستفتاء وجمع املعلومات، مثل مسح 
الــقــيــم الــعــاملــي، ومــســح الــبــاومــيــتــر الــعــربــي، وقــد 
اشترك مع عشرات الجامعات في داخــل وخــارج 
ــة مــدعــومــة بــأكــثــر مـــن 5 مــاليــني  ــ قــطــر فـــي دراســ
دوالر مـــقـــدمـــة عـــلـــى شـــكـــل مـــنـــح مــــن الـــصـــنـــدوق 
الــقــطــري لــرعــايــة الــبــحــث الــعــلــمــي وجــامــعــة قطر 
ــد فـــي خــتــام كــلــمــتــه عــلــى أن  ــرى. وأكــ ــ وأمـــاكـــن أخـ
معهد البحوث سيحقق نجاحا مشابها في هذا 
املشروع التعاوني الذي نحن بصدده في دراسة 

دوافع التطرف.
الــســيــدة ميشيل كونينكس  أكــــدت  مــن جــانــبــهــا، 

املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــــــإلدارة الــتــنــفــيــذيــة ملــكــافــحــة 
اإلرهاب بمجلس األمن الدولي على الحاجة إلى 
نــهــج عــمــلــي مـــــدروس ملــكــافــحــة ظـــاهـــرة اإلرهــــاب 
ودراســـة أســبــاب جنوح البعض نحو هــذه اآلفــة 
الــخــطــيــرة والــــدوافــــع الــحــقــيــقــيــة النــخــراطــهــم في 
صفوف اإلرهابيني. ودعت إلى شراكات حقيقية 
بـــني الــحــكــومــات واملـــراكـــز الــبــحــثــيــة ومــؤســســات 
املــجــتــمــع املـــدنـــي املــخــتــلــفــة لــوضــع آلـــيـــات فــعــالــة 
وسياسات قائمة على األدلة وتطوير ممارسات 
سليمة ملواجهة ظاهرة التطرف، منوهة إلى قرار 
مجلس األمن الذي دعا الدول إلى تطوير أدوات 
تقييم املخاطر لألفراد الذي تظهر عليهم عالمات 

تطرف قد تؤدي إلى العنف.
بـــأن طبيعة مكافحة اإلرهــــاب دولــيــة،  وأضــافــت 
ــة لــــوجــــود أســـالـــيـــب جــمــاعــيــة فــي  ــاجـ ــنــــاك حـ وهــ
التعامل مع الظاهرة، مشيرة إلى أن العالم يواجه 
الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات فـــي ســـيـــاق الــتــعــامــل مع 
مكافحة اإلرهاب. ويجب أن تكون هناك استجابة 
لهذه التحديات والقيام بإجراءات دولية شاملة 

لفهم وتحديد ومعالجة أسباب الظاهرة. 
لــزيــادة وتضافر جهود  الــدولــي  ودعــت املجتمع 
مكافحة اإلرهــاب الذي ال يمكن تبريره بأي حال 
من األحــوال. وقالت علينا أن نقر بأن هناك دوال 
لديها العوامل املؤهلة للتطرف واإلرهــاب حيث 
يوجد بها مشكالت عديدة سياسية واقتصادية 
وغياب القانون وحقوق اإلنسان، وكلها عوامل 
تــشــجــع عــلــى تــبــنــى أفـــكـــار الـــتـــطـــرف ومــمــارســة 

العنف واإلرهاب. 
ــدولــــي طــالــب  ــن الــ ــ ــــى أن مــجــلــس األمــ ونــــوهــــت إلـ
الــدول بتوفير أدوات القياس الخاصة بمخاطر 

اإلرهــــاب. ومنها التعامل مبكرا مــع األشــخــاص 
ــات نـــحـــو الــعــنــف  ــ ــزعــ ــ ـــه ونــ ـــوجـ ــن لـــديـــهـــم تـ ــ ــذيـ ــ الـ
واإلرهـــــــاب. عــــالوة عــلــى ذلـــك يــجــب تــوفــيــر سبل 
تحقيق املكافحة املستدامة. ونبهت إلى أنه يجب 
أن نقر بــأن هــنــاك فــجــوات فــي معالجة الظاهرة 
والتعامل معها والجهود املرتبطة بمكافحتها. 
الــفــجــوات تظهر فــي عملية تحليل األدلــة  وهـــذه 

املرتبطة باإلرهاب. 

◄ تعاون دولي
وأضــافــت بــأن لجنة مكافحة اإلرهـــاب بالتعاون 
مــع األمــم املتحدة تبنت بعض املناهج ملكافحة 
اإلرهاب وتناول تلك الفجوات، وتم عقد جلسات 
الــفــاعــلــني ســواء  تتعلق بــهــذا األمــــر مــع مختلف 
ــدنــــي وتـــم  ــمــــي أو املــجــتــمــع املــ ــاديــ املــجــتــمــع األكــ
التوصل إلى نتائج مع هؤالء الشركاء، ويتم اآلن 
التركيز على أدوات تحليل املخاطر، منوهة بان 
هذه األدوات يجب أال تكون مبنية على عناصر 
تــمــيــيــز كــمــا يــجــب أن تـــكـــون خــاضــعــة لــلــقــانــون 

الدولي وتخضع للقوانني الدولية.
وتطرقت إلى ضرورة التطرق إلى أسباب ودوافع 
اإلرهاب، مؤكدة ان هذا املشروع ال يمكن أن يكون 
للحكومات فــقــط، بــل يجب أن يــكــون شــراكــة بني 
كافة املعنيني كاألكاديميني والسياسيني ودور 
الــعــبــادة ومــؤســســات التعليم وغــيــرهــا. وشــددت 
عــلــى أهــمــيــة عــقــد مــؤتــمــر الـــدولـــي حـــول أســبــاب 
الــــتــــطــــرف، حـــيـــث أن هـــنـــاك عـــمـــال مـــشـــتـــركـــا بــني 
الجامعات والباحثني من جانب، وآليات مجلس 
ــار مكافحة ظــاهــرة  ــن مــن جــانــب آخـــر فــي إطـ األمـ

التطرف واإلرهاب.

أحمد البيومي

كونينكس: مؤتمر الدوحة 
مهم لفهم أسباب التطرف 

وسبل مكافحته

توفر البيانات يساعد
في فهم أسباب امليول نحو 

التطرف واإلرهاب

¶ الحضور في املؤتمر  
(تصوير إبراهيم كوتي)
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د. جان فرنسوا داكوزان:
استقرار املنطقة ضروري 

ملكافحة اإلرهاب

قــال الــدكــتــور جــان فــرنــســوا داكــــوزان مــن مؤسسة 
البحث اإلستراتيجي الفرنسي إن ظاهرة التطرف 
مــوجــودة منذ ســنــوات طويلة، والخطأ تمثل في 
تــرك معالجتها على املستوى األمني فقط، حيث 
لم يتم التركيز على البحوث والــدراســات العلمية 
ــطـــرف ســيــمــا لـــــدى الـــشـــبـــاب،  ــتـ ــاب الـ ــبــ لــكــشــف أســ
ويـــحـــتـــاج هــــذا الــعــمــل إلــــى جــهــد جــمــاعــي فــدولــة 
وحــدهــا ال تستطيع إيــقــاف اإلرهـــاب خــاصــة وأنــه 

فيروس يضرب جميع الدول دون تمييز. 

الـــدول األوربــيــة أصبحت لها تجربة في  وبــني أن 
مــجــال مــقــاومــة الــتــطــرف وهـــي تتطلع إلـــى العمل 
مع بقية الدول على غرار دولة قطر ودول املنطقة 
فمثال فــي فرنسا تــم إطــالق رقــم أخضر للعائالت 
ــطــــرف لــــــدى األبــــنــــاء  ــتــ لـــــإلعـــــالم حــــــول مـــظـــاهـــر الــ
الــحــاالت.  وتخصيص وحــــدات مختصة ملعالجة 
ــــدد عــلــى أن االســـتـــقـــرار فـــي املــنــطــقــة مــهــم ألن  وشـ
الــحــروب والــنــزاعــات تمثل بيئة خصبة لإلرهاب. 
كــمــا حـــذر مــن دور وســائــل الــتــواصــل االجتماعي 
لــنــشــر الــفــكــر املــتــطــرف مــمــا يــطــرح أهــمــيــة إيــجــاد 

وسائل ملقاومة اإلرهاب اإللكتروني.  

د. ساندي شومان:
املؤتمر منصة لتعزيز 

التعاون البحثي

حذرت من مخاطر التطرف الفكري.. سبيكهارد:

املبادرة القطرية خطوة مهمة للقضاء على اإلرهاب

قــالــت الــدكــتــورة ســانــدي شــومــان: 
إن كل الــدول يجب أن تكون واعية 
بـــخـــطـــورة الـــتـــطـــرف وتـــعـــمـــل إلـــى 
جــانــب دولـــة قطر إلنــقــاذ مستقبل 
املجتمعات التي يهددها اإلرهــاب 
ــر  ــمـ ــؤتـ املـ ــــف، مـــعـــتـــبـــرة أن  ــنـ ــ ــعـ ــ والـ
منصة رائعة لتعزيز التعاون على 
مــســتــوى دولـــي وتجميع الجهود 
واكتشاف مواطن الخلل والضعف 
ــــي يــــجــــب مـــعـــالـــجـــتـــهـــا بــشــكــل  ــتـ ــ الـ
جماعي وشــامــل. كما دعــت بلدان 
الــدولــي لتحمل  املنطقة واملجتمع 
املــســؤولــيــة والــعــمــل عــلــى تكثيف 
الـــجـــهـــود الــبــحــثــيــة والــســيــاســيــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــعـــاون إلحـــالل 
ــــن لتحقيق التنمية  الـــســـالم واألمـ

املستدامة.

أشادت الدكتورة آن سبيكهارد مديرة 
املركز الدولي لدراسة التطرف العنيف 
ــتــــي تــمــثــلــت  بــــاملــــبــــادرة الـــقـــطـــريـــة، الــ
فـــي تــجــمــيــع الـــخـــبـــراء واألكــاديــمــيــني 
ــاب لــتــبــادل  ــ فـــي مــجــال مــقــاومــة اإلرهــ
الدراسات واألبحاث التي من شأنها 
أن تحد من أسباب التطرف واللجوء 
إلــــى الــعــنــف واإلرهـــــــــاب، مــعــتــبــرة أن 
املــؤتــمــر خــطــوة مــهــمــة نــحــو تــوحــيــد 
الجهود للقضاء على اإلرهـــاب حيث 
القائم على تقديم  إن العمل القاعدي 
اإلحــصــائــيــات واملــعــلــومــات لإلحاطة 
ــــرة  ــاهـ ــ ــــظـ ــــب هـــــــــذه الـ ــ ــوانـ ــ ــ بــــجــــمــــيــــع جـ
الخطيرة والعمل على القضاء عليها 
مــهــم لــلــغــايــة وهــــو الـــخـــطـــوة األولــــى 
فـــي طـــريـــق مـــقـــاومـــة اإلرهــــــــــاب.   كما 

نــــوهــــت ســـبـــيـــكـــهـــارد بــــــالــــــدور الـــــذي 
تلعبه الـــدوحـــة فــي مــقــاومــة اإلرهــــاب 
والــقــضــاء على أسبابه بالتعاون مع 
الــدولــيــة. وأكــدت  املجتمع واملنظمات 
الــفــكــري خــطــيــر ويصبح  الــتــطــرف  أن 
ــورة حــيــنــمــا يـــتـــحـــول إلـــى  ـــطــ أكـــثـــر خـ
سلوك عنيف يراد منه تحويل أنظمة 
الـــحـــكـــم وتـــهـــديـــد املـــنـــظـــومـــة الـــدولـــيـــة 
بــقــوة الـــســـالح، مـــبـــرزة أن دور الـــدول 
مــهــم فــي مــقــاومــة الــتــطــرف، وذلـــك من 
خــالل توفير أساسية العيش الكريم 
كالتعليم والصحة والعمل والعدالة 
االجــتــمــاعــيــة، كــمــا أن الــعــائــلــة مــدعــوة 
إلـــى الــيــقــظــة والــعــمــل عــلــى االكــتــشــاف 
املـــبـــكـــر ملـــظـــاهـــر الـــتـــطـــرف والـــجـــنـــوح 

للعنف.
¶ آن سبيكهارد تتحدث لـ الشرق تصوير : راجان

الدوحة عززت شراكاتها الثنائية والدولية.. اللواء األنصاري:

قطر مثال يحتذى في مكافحة التطرف واإلرهاب

ثمن اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله األنصاري 
رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة اإلرهــــــاب، دور 
التطرف واإلرهـــاب، مشددا على  قطر في مكافحة 
أنها أصبحت مثاال يحتذى في هذا املجال. وقال: 
إن لــدولــة قــطــر دورا رائـــدا فــي مــواجــهــة الــظــاهــرة. 
األنــصــاري في تصريحات صحفية على  وأضــاف 
ــة أســـبـــاب الــتــطــرف أمـــس:  ــدراسـ هــامــش املــؤتــمــر لـ
إن الـــدوحـــة تــعــزز شــراكــاتــهــا الــثــنــائــيــة والــدولــيــة 
الكثير من  أنها نفذت  الظاهرة، كما  ملواجهة هذه 
اإلرهــــاب وتمويله  عــلــى صعيد مكافحة  الــبــرامــج 
وعقدت في هذا اإلطار اتفاقيات تعاون سواء كان 

دوليا أو ثنائيا أو متعدد األطراف.
اتفاقية  اللواء األنصاري بتوقيع دولة قطر  ونوه 
املتحدة إلنشاء مركز بالدوحة لتطبيق  األمــم  مع 
ــــرؤى الــســلــوكــيــة عــلــى الــتــطــرف الــعــنــيــف بــهــدف  الـ
ــجـــــذور الـــســـلـــوكـــيـــة لـــلـــتـــطـــرف الــعــنــيــف  دراســــــــة الـــ
ــيـــاســـات والــــبــــرامــــج الـــعـــاملـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى  والـــسـ
السلوكيات ملنع ومكافحة  األدلة واملستوحاة من 

التطرف العنيف املفضي إلى اإلرهاب.
ــــالل الــجــلــســة األولـــــى لــلــمــؤتــمــر عــــرض الـــلـــواء  وخـ
األنصاري تجربة دولة قطر في مواجهة اإلرهاب 
أن  والــتــصــدي للتطرف وتجفيف منابعه، مبينًا 

فــي ضوء  اإلرهـــاب  الوطنية ملكافحة  اللجنة  دور 
اخــتــصــاصــهــا األســـاســـي هـــو «وضــــع الــســيــاســات 
اإلرهــاب».  الخاصة بمكافحة  والخطط والبرامج 
ونـــوه بــانــعــقــاد هـــذا املــؤتــمــر الـــذي سيثمر إطــالق 
العالم  فــي  العنيف  التطرف  مؤشر دولــي لقياس 
لــيــكــون مــرجــعــا عــاملــيــا لــلــبــاحــثــني وصــنــاع الــقــرار 
قــرارات سليمة  التطرف واتخاذ  لدراسة موضوع 
ــة ملــواجــهــة هـــذا الــظــاهــرة.. وقــال  مبنية عــلــى األدلــ
«نرى أن اتخاذ القرارات التنفيذية يجب أن يكون 
العلمية  قائما على أساس علمي تدعمه األبحاث 

املتخصصة في املجاالت املتنوعة».
وأشــار الــلــواء األنــصــاري إلــى دور مراكز األبحاث 
الواقع ودراسته واستشراف املستقبل  في تحليل 
بناء على معطيات علمية دقيقة.. وقال إن «ظاهرة 
اإلرهـــــــــاب تــتــطــلــب جــــهــــدا مـــعـــرفـــيـــا عــمــيــقــا نــظــرا 
الــدولــيــني»،  لخطورتها فــي تــهــديــد األمـــن والــســلــم 
مضيفا «نحتاج إلى دراسات مفصلة لكل مجتمع 
عــلــى حــدة حــتــى تــكــون جــهــود املــواجــهــة مــدروســة 
ولــيــســت مــجــرد ردود فــعــل عــقــيــمــة». وشــــدد على 
ــرار  ــقـ ــاع الـ ــنـ ــة وثـــيـــقـــة بــــني صـ ــاء عـــالقـ ــنـ ضـــــــرورة بـ
السياسات  البحثية، لتكون  واملؤسسات واملراكز 
العنيف قائمة  الــتــطــرف  ملــواجــهــة ظــاهــرة  املتبعة 
على األدلة والبراهني لضمان نجاحها وفعاليتها 

في مواجهة هذه الظاهرة.

التي تثير اهتمام  املــجــاالت املستجدة  إلــى  ولفت 
املراكز  الدولي حاليا، وتتطلب جهدا من  املجتمع 
الــبــحــثــيــة لــدراســتــهــا وتــحــلــيــل مــضــامــيــنــهــا لقطع 
ــثـــل بـــعـــض األلــــعــــاب  ــر الـــتـــطـــرف واإلرهــــــــــاب مـ ــ ــ دابـ
اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي وأفالم 
الكرتون املخصصة لألطفال، واستغالل املشاهير، 
واألجـــهـــزة الــحــديــثــة الــتــي تــتــيــح خـــيـــارات واســعــة 
أمـــــام مــســتــخــدمــيــهــا «وقـــــد تــصــبــح مــنــفــذا لــدعــاة 

التطرف وتجنيد اإلرهابيني».
ــاب  ــد رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة اإلرهــ وأكــ
أهمية وجود دراسات جادة وموضوعية لتوجيه 
اعتداال ووسطية..  الديني توجيها يثمر  الخطاب 
ــتـــى ال تــتــحــول الـــجـــهـــود إلــــى مــكــافــحــة  ــال «وحـ ــ وقـ
فــئــات متطرفة  فــي خــلــق  مــا يتسبب  الــديــن نفسه 
جديدة نحتاج لالستعانة بالدراسات املوضوعية 
لصالح املؤسسات الدينية ليكون الخطاب الديني 

مواكبا للعصر ومستجداته».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــاملـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة واإلعــــــالم 
ومــؤســســات املــجــتــمــع املــدنــي كــمــحــاور ومــجــاالت 
ــلـــواء األنـــصـــاري  مــهــمــة ملــواجــهــة الــتــطــرف، دعـــا الـ
السبق في  العلمي ليكون لها  البحث  مؤسسات 
دعــم مــراكــز صناعة الــقــرار بــدراســة هــذه املــجــاالت 
باهتمام، وتوضيح ما قد يغفل عنه صانع القرار 
خصوصًا في ما يتعلق بالظواهر الحساسة التي 

نختص بمكافحة أسبابها ومآالتها.
املــديــر  الــســيــدة ميشيل كونينكس  قــالــت  بــدورهــا 
ــــإلدارة الــتــنــفــيــذيــة ملــكــافــحــة اإلرهــــاب  الــتــنــفــيــذي لــ
ــدولــــي إن عـــلـــى مـــراكـــز الــبــحــث  بــمــجــلــس األمـــــن الــ
واملــؤســســات ذات الــصــلــة دراســــة دوافــــع الــتــطــرف 
ــذه الـــحـــاالت  لــــدى بــعــض األشــــخــــاص، ودراســــــة هــ
أن تساعد  إلى نتائج من شأنها  بعمق، للوصول 
ات وقائية على هذا الصعيد..  إجــراء على التخاذ 
ــبـــب واحــــد  مــضــيــفــة «مـــــن املــــؤكــــد لـــيـــس هــــنــــاك سـ
ات وحيدة ملواجهته،  إجــراء للتطرف، وبالتالي ال 
ات  أن تكون اإلجراء فالدوافع مختلفة وعليه البد 

مختلفة تنسجم مع تلك الدوافع».
من جانبه أكد السيد دوجالس آي سميث مساعد 
األمــن  لــشــؤون  السابق  الخارجية األمريكي  وزيــر 
الوضع  آلــيــات علمية لفهم  الداخلي أهمية تبني 
الــراهــن واســتــنــبــاط الــنــتــائــج. وقـــال إن هــذا املجال 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تشخيص  مــفــتــوح لــألكــاديــمــيــني 
وتــحــلــيــل ظـــاهـــرة الـــتـــطـــرف. بــيــنــمــا طـــالـــب الــســيــد 
انــــــــدرو كـــــــــالزارد مــــديــــر دراســـــــــات األمــــــن الـــقـــومـــي 
بـــإدراج  املــتــحــدة بلندن  امللكي للخدمات  باملعهد 
مواجهة التطرف ضمن السياسة العامة ألي دولة 
البحوث  أن تكون نتائج  العالم، مؤكدا أهمية  في 
والـــــدراســـــات املــعــنــيــة بــالــتــطــرف مــتــاحــة لــصــانــع 

القرار.

توقيع اتفاقية مع األمم 
املتحدة إلنشاء مركز الدوحة 

لتحليل التطرف 

قطر نفذت الكثير من 
البرامج واالتفاقيات الدولية 

في مجال مكافحة التطرف

دور اللجنة الوطنية وضع 
السياسات والبرامج الخاصة 

بمكافحة اإلرهاب

أحمد البيومي

عواطف بن علي 

د. مالكانثي هيتيار اكتشي: 
جميع الدول مدعوة

 لعالج األزمة  

أشــــــــارت الــــدكــــتــــورة مـــالـــكـــانـــثـــي هــيــتــيــار 
ــــى أن املـــشـــاركـــة فــــي املــؤتــمــر  اكـــتـــشـــي إلـ
مــفــيــدة لــلــبــاحــثــني واألكــاديــمــيــني لــالطــالع 
عــلــى آخـــر مـــا صـــدر فـــي املـــجـــال البحثي 
أنحاء  وتشكيل شبكة أوســـع فــي جميع 
الــعــالــم ملــقــاومــة الــتــطــرف واإلرهـــــاب، حيث 
الـــدول يجب أن تساهم بشكل  إن جميع 
جدي في القضاء على مسببات التطرف 
كــي ال تــكــتــوي بــنــتــائــج اإلرهـــــاب والــعــنــف 
الــتــي يقع  الفجائع والــجــرائــم  الــتــي تسبب 
ضحيتها عدد كبير من األرواح البشرية.



22 العدد 11406األحد 9 محرم 1441 هـ 8 سبتمبر 2019مدولي ◄◄

ميشيل كونينكس مساعد أمني عام األمم املتحدة لـ |:

قطر طرف فاعل في دعم الجهود 
العاملية ملكافحة التطرف

مؤتمر الدوحة يركز على التصدي بحسم لتهديدات التطرف واإلرهاب

أمـــني عـــام األمــم  أكـــدت ميشيل كونينكس، مــســاعــد 
املتحدة ملكافحة اإلرهــاب واملدير التنفيذي لإلدارة 
التنفيذية ملكافحة اإلرهــاب بمجلس األمن الدولي، 
أن قطر ُتظهر للمجتمع الدولي بأنها طرًفا فاعًال 
فــي دعـــم الــجــهــود الــعــاملــيــة لــتــحــديــد حــلــول لتحدي 
مكافحة التطرف واإلرهاب. وأضافت كونينكس في 
حوار مع الشرق على هامش مشاركتها في املؤتمر 
الدولي لدراسة أسباب التطرف املنعقد في الدوحة 
حاليا، أن املؤتمر يركز على دوافع التطرف وبحث 
ــرق الــتــعــامــل مــعــهــا، مــنــوهــة  ــ ــبـــاب الـــظـــاهـــرة وطـ أسـ
إلــــى أن جــهــود املــكــافــحــة وثــيــقــة الــصــلــة بــالــجــهــود 
الــجــمــاعــيــة عــلــى املــســتــوى الــعــاملــي وهـــو مـــا يجعل 
الــتــي يشكلها اإلرهــــاب فعال  الــتــصــدي للتهديدات 
وحــاســم. وطــالــبــت مساعد أمــني عــام األمـــم املتحدة 
ملكافحة اإلرهاب املجتمع الدولي بالعمل الجماعي 
ــيـــني إلــى  ــابـ واالســـتـــجـــابـــة الـــدولـــيـــة ، وتـــقـــديـــم اإلرهـ
العدالة من خالل اإلجراءات القانونية، مشددة على 
أنه ال يمكن أبدا هزيمة اإلرهــاب والتطرف العنيف 
بــالــوســائــل الــعــســكــريــة وحـــدهـــا، وإنـــمـــا إلـــى جــانــب 
ذلك هناك عوامل أخرى يمكن من خاللها التصدي 

للظاهرة.. وإلى مزيد من التفاصيل:
◄ نبدأ بمشاركتك الحالية في املؤتمر الدولي حول دراسة 

أسباب التطرف..كيف تقيمون هذا املؤتمر؟
ــاء إشــــراك  ►  أعــتــقــد أنــــه مـــن املـــهـــم لـــلـــدول األعــــضــ
وتبادل املعلومات والدروس املستفادة حول دوافع 
، بالنظر إلى تعقيد هذا التحدي وحقيقة  التطرف 
أن دوافع التطرف قد تختلف من دولة ألخرى ومن 
منطقة ألخــرى. ومن خالل استضافة هذا املؤتمر ، 
ُتظهر قطر للمجتمع الدولي بأنها طرًفا فاعًال في 
دعــم الجهود العاملية لتحديد حلول لهذا التحدي 

الرئيسي.
◄ ما هو رأيك حول قضايا وموضوعات هذا املؤتمر؟

►  إن املواضيع قيد البحث وثيقة الصلة بالتطور 
الــحــالــي للتهديد اإلرهـــابـــي الــعــاملــي ، بــمــا فــي ذلــك 
التحديات التي تطرحها عودة املقاتلني اإلرهابيني 
ــراع إلـــى  ــ ــــصـ ــن مـــنـــاطـــق الـ ــــدون مــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــــب والـ ــانـ ــ األجـ
بلدانهم، فيما يتعلق بشكل خاص بالطريقة التي 
تعمل بها أسباب التطرف يساعد في تغذية العديد 
من التهديدات الحالية. لذلك فإن تركيز املؤتمر على 
دوافـــع التطرف وثــيــق الصلة بجهودنا الجماعية 
للتصدي بفعالية للتهديدات التي يشكلها اإلرهاب 

، بما في ذلك عودة املقاتلني اإلرهابيني األجانب.
◄ عــلــى أي الــقــضــايــا ســــوف تـــركـــزون بــشــكــل وثــيــق في 

املناقشات خالل املؤتمر؟
►  ســأركــز عــلــى مــهــمــة املــديــريــة الــتــنــفــيــذيــة للجنة 
ــن وعــلــى  ــ مــكــافــحــة اإلرهــــــــاب الـــتـــابـــعـــة ملــجــلــس األمــ
كيفية دعمنا لــلــدول األعــضــاء فــي هــذا املــجــال قيد 
املــنــاقــشــة. عــلــى ســبــيــل املـــثـــال ، نــحــن نــقــدر تــقــديــرا 
كــبــيــرا حـــوارنـــا ومــشــاركــتــنــا مــع املــجــتــمــع البحثي، 
ــر يــســاعــدنــا كــثــيــرا فـــي جــهــودنــا لــتــحــديــد  ــو أمــ وهــ
وتــحــلــيــل االتــجــاهــات والــتــحــديــات الــرئــيــســيــة التي 
الــتــعــامــل مع  الــعــاملــي. إن  ــاب  ــ يشكلها تــهــديــد اإلرهـ
عودة املقاتلني اإلرهابيني األجانب ونقلهم من مكان 
آلخر ، وإدارة العدد املتزايد من اإلرهابيني املشتبه 
بهم والجناة املحتجزين ، ومعالجة النمو املستمر 
، مــا هي  أنــحــاء العالم  للتطرف العنيف فــي جميع 
الــدول  إال بعض التحديات الكثيرة التي تواجهها 

األعضاء حاليًا. وفي مواجهة هذه التحديات ، فإن 
الــوحــيــدة هــي استجابة دولية  االستجابة الفعالة 
وشاملة. إن فهم واكتشاف ومعالجة دوافع التطرف 
في العنف هو عنصر حاسم في هذا الرد. وعلى هذا 
التدابير التي اعتمدها مجلس  األســاس، سأتناول 
األمن التابع لألمم املتحدة للتصدي لهذه التحديات 
، وكذلك جهود املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ، 
تحت إشراف لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة ملجلس 
األمن ، لتعزيز التنفيذ الفعال لقرارات املجلس ذات 
الصلة من جانب الدول األعضاء . على سبيل املثال 
قـــراره 2178  على أن مكافحة  ، يــشــدد املجلس فــي 
التطرف العنيف عنصر أساسي للتصدي للتهديد 
الـــذي يشكله املــقــاتــلــون اإلرهــابــيــون األجــانــب على 
ــن الــدولــيــني. كــمــا دعـــا املــجــلــس الـــدول  الــســالم واألمــ
ــاء إلــــى تــعــزيــز جــهــودهــا ملــعــالــجــة الــظــروف  األعـــضـ
املــؤديــة إلـــى انــتــشــار الــتــطــرف الــعــنــيــف. كــمــا يطلب 
املجلس إلى الدول األعضاء ، في قراره 2396 (2017) 
، تــطــويــر وتنفيذ أدوات لتقييم املــخــاطــر لتحديد 

األفراد الذين يظهرون عالمات التطرف العنيف.

◄ دور املجتمع الدولي
◄ وكــيــف الــســبــيــل لتحقيق ذلـــك الـــهـــدف وفـــق املــؤســســات 

الدولية؟
► خــالل مناقشات املؤتمر ســأكــرر التأكيد على أن 
الــدول األعضاء حققت إنجازات كبيرة في جهودها 
، في  ملكافحة اإلرهـــاب والتطرف العنيف. ومــع ذلــك 
نفس الوقت ، أود أن أذّكر بضرورة إدراك أنه ال تزال 
هناك ثغرات كبيرة في معالجة الظروف املؤدية إلى 
اإلرهاب وتقييم مدى تعرض بعض األفراد للتطرف 
في اإلرهاب. ال تزال هناك ثغرات في جهودنا لضمان 
ــة وأن تمتثل  قــائــمــة عــلــى األدلــ أن تــكــون تقييماتنا 
للقانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان. من أجل توجيه الدول األعضاء في جهودها 
ملــعــالــجــة هــــذه الـــثـــغـــرات ، اعـــتـــمـــدت لــجــنــة مــكــافــحــة 
اإلرهـــــاب فـــي ديــســمــبــر 2018 اإلضـــافـــة إلـــى املــبــادئ 
الــتــوجــيــهــيــة بـــشـــأن املــقــاتــلــني اإلرهـــابـــيـــني األجـــانـــب 
ــمـــدخـــالت مــــن مــجــمــوعــة واســـعـــة  ، الـــتـــي وضـــعـــت بـ
ــك املــجــتــمــعــات  مـــن أصـــحـــاب املــصــلــحــة ، بــمــا فـــي ذلــ
ــدنــــي. ونــؤكــد  األكـــاديـــمـــيـــة والــبــحــثــيــة واملــجــتــمــع املــ
املــديــريــة التنفيذية ملكافحة اإلرهــــاب ستواصل  أن 
الــعــمــل بشكل وثــيــق مــع املجتمع املــدنــي واألوســــاط 
األكاديمية والباحثني ، وبالطبع مع الدول األعضاء 
نفسها وشــركــاء األمــم املتحدة ؛ واملنظمات الدولية 
واإلقليمية ، لتعزيز تنفيذ قرارات األمم املتحدة ذات 

الصلة واملعايير واملمارسات الدولية ذات الصلة.
◄  في اعتقادك ما هي أسباب التطرف في مختلف مناطق 

العالم؟
ــارة إلــى أن مجلس األمـــن وهيئات  ► مــن املــهــم اإلشــ
األمم املتحدة األخرى شددت على أن أعمال اإلرهاب 
ال يمكن تبريرها تحت أي ظــرف من الــظــروف. لذلك 
، فإننا ال نقدم مبررات  إلــى األسباب  ، عندما نشير 
ــــد أن مجلس  أيـــضـــا أن أؤكـ ألعـــمـــال اإلرهـــــــاب. وأود 
األمن ال يستخدم مصطلح التطرف البسيط. بل إنه 
يتحدث عن التطرف العنيف، والذي يمكن فهمه على 

أنه الدعوة إلى أعمال العنف اإلرهابي. إن مصطلح 
الـــتـــطـــرف فـــي حـــد ذاتـــــه مــصــطــلــح غـــامـــض ال يمكن 
أنـــه شـــيء ينبغي تجريمه فــي حــد ذاتــه  فهمه عــلــى 
ألن ذلــك قــد يــؤدي إلــى تجريم األنشطة أو الرسائل 
التي يحميها القانون الدولي لحقوق اإلنسان. ومع 
ذلك ، حتى لو لم يكن هناك ما يبرر أعمال اإلرهاب 
والـــتـــطـــرف الــعــنــيــف ، فــقــد أدركــــــت الــــــدول األعـــضـــاء 
ــم املــتــحــدة أيـــضـــًا أن هـــنـــاك بــالــفــعــل عــوامــل  ــ فـــي األمـ
يمكن اعتبارها مسببة النتشار اإلرهــاب والتطرف 
العنيف. هذه العوامل يجب معالجتها. وكانت األمم 
املــتــحــدة مــحــددة تــمــامــا حـــول مــاهــيــة هـــذه الــعــوامــل. 
وتشمل الصراعات املطولة التي لم يتم حلها وعدم 
وجـــود ســيــادة الــقــانــون وانــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان 
؛ والتمييز العرقي والــوطــنــي والــديــنــي؛ واستبعاد 
ــتـــمـــاعـــي واالقــــتــــصــــادي ؛  ســـيـــاســـي الــتــهــمــيــش االجـ

وغياب الحكم الرشيد.
كــل هــذه األمـــور يجب على املجتمع العاملي والــدول 
األعــضــاء واألمـــم املتحدة معالجتها بقوة إذا أردنــا 
وضــع حد حقيقي لــإلرهــاب. في غضون ذلــك ، يجب 
علينا بــالــطــبــع الــعــمــل مــًعــا لــتــقــديــم اإلرهــابــيــني إلــى 
العدالة من خالل اإلجــراءات القانونية ، بما في ذلك 
مــن خــالل الــتــعــاون القانوني الــدولــي. ويــجــب علينا 
اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز أمن سكاننا ، بما في 
ذلـــك مــن خـــالل تــدابــيــر مــثــل حــمــايــة البنية التحتية 
الحيوية ، وتعزيز أمن الحدود ، ومنع التدفق الدولي 
للتمويل الذي يدعم اإلرهاب. يجب أن نتخذ خطوات 
عاجلة في هذا املجال ، ويجب اتخاذ هذه الخطوات 
مع احترام االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان ، بما 
فــي ذلــك الحقوق مثل التحرر مــن التعذيب وإســاءة 
املعاملة ، ومنع التمييز ، وضمان املعاملة العادلة 

واملتساوية لجميع الناس بموجب القانون.

◄  معالجة جماعية

◄  وما هي أفضل الطرق ملنع اإلرهاب والتطرف؟
أبـــدا هزيمة اإلرهـــاب والــتــطــرف العنيف  ►  ال يمكن 
بالوسائل العسكرية وحدها. ويشمل النهج الشامل 
املطلوب معالجة الظروف املؤدية إلى انتشار اإلرهاب 
و منع التطرف واإلرهـــاب ومكافحة التحريض على 
ــتـــرام حــقــوق اإلنــســان  ارتـــكـــاب أعــمــال إرهــابــيــة ؛ واحـ
والحريات األساسية؛ وتشجيع التسامح السياسي 
 ، ، والتنمية االقتصادية  ، والحكم الرشيد  والديني 
والتماسك االجتماعي . إن اإلرهاب والتطرف العنيف 
ظاهرتان دوليتان تتطلبان استجابة دولية. التعاون 
بني الــدول وبني املناطق أمر حاسم ، بما في ذلك في 
متابعة االستراتيجيات واملبادرات الفعالة والتعاون 
ملنع اإلرهابيني من استغالل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وكما أكد مجلس األمن يجب أن تمتثل 
جميع التدابير التي تتخذها الدول ملكافحة اإلرهاب 
والـــتـــطـــرف الــعــنــيــف اللــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الــقــانــون 
الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
والقانون الدولي لالجئني والقانون اإلنساني الدولي. 
ــرام حــقــوق  ــ ــتـ ــ ــد تـــدابـــيـــر مــكــافــحــة اإلرهــــــــاب واحـ ــعـ وتـ
ــيــــادة الــقــانــون  اإلنــــســــان والـــحـــريـــات األســـاســـيـــة وســ
مــكــمــلــة لــبــعــضــهــا الــبــعــض. كــمــا يــعــد عــــدم االمــتــثــال 
لحقوق اإلنــســان والــحــريــات األساسية عــامــًال يسهم 
في زيادة التطرف في العنف ويعزز الشعور باإلفالت 
من العقاب. وبالتالي يجب أن تكون تدابير مكافحة 
اإلرهاب مصممة دوًما وفق السياق املحدد. ال يوجد 

حل عاملي واحد ينطبق في جميع الظروف.

حوار - أحمد البيومي

وضع حد لإلرهاب
 يتطلب املعالجة القوية

 من املجتمع الدولي

يجب تقديم اإلرهابيني
 إلى العدالة من خالل 
اإلجراءات القانونية 

ال يمكن هزيمة اإلرهاب 
والتطرف العنيف بالوسائل 

العسكرية وحدها

اإلرهاب والتطرف العنيف 
ظاهرتان دوليتان تتطلبان 

استجابة جماعية
¶ كونينكس مع محرر u    (تصوير: إبراهيم كوتي)

¶ كونينكس واألنصاري خالل املؤتمر
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الزويري، مدير  الدكتور محجوب  اعتبر 
 ، الخليج في جامعة قطر  مركز دراسات 
ان انعقاد املؤتمر الدولي لدراسة أسباب 
التطرف ضروري ومهم في هذه املرحلة، 
نظرا لتزايد الحديث عن ظاهرة التطرف 
ــن مــعــني  ــ ومـــحـــاولـــة ربــطــهــا بــثــقــافــة وديـ
بالتنسيق  املــؤتــمــر  انــعــقــاد  ان  مـــؤكـــدًا   ،
مــع األمــم املــتــحــدة ومجلس االمــن بــادرة 
ــلـــحـــديـــث عــن  ــال لـ ــ ــــجـ ايـــجـــابـــيـــة تـــفـــتـــح املـ
الــظــاهــرة وتــطــوراتــهــا، وتــطــرح الــنــقــاش 
حـــول الــتــغــيــرات الــتــي ظــهــرت فــي الــوقــت 
الـــتـــطـــرف  ظـــــاهـــــرة  أن  مـــــؤكـــــدًا  املـــــاضـــــي 
عـــابـــرة لـــلـــحـــدود والـــثـــقـــافـــات واالديـــــــان، 
الــــعــــدل و ال مــــن اإلنــــصــــاف  ــيــــس مــــن  ولــ
ربــطــهــا بــــأي ديــــن او ثــقــافــة أو وطــــن أو 

مجموعة بشرية معينة. واشار الزويري 
فــــي تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة لــــــــ"u" إلـــى 
ان انــعــقــاد املــؤتــمــر فــرصــة ملــنــاقــشــة مثل 
هــــذه الـــقـــضـــايـــا، والـــتـــذكـــيـــر بــــأن اســبــاب 
بــمــنــتــهــى  ــاقــــش  ــنــ تــ ان  يــــجــــب  الــــتــــطــــرف 
الــجــديــة وبــمــشــاركــة الــجــمــيــع حــتــى يتم 
الـــظـــاهـــرة  الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــهـــا، مـــعـــتـــبـــرًا ان 
تــتــعــلــق بــمــحــاولــة فـــكـــرة او فــهــم خــاص 

مــحــدودة تستخدم  من مجموعة بشرية 
الــزويــري،  افــكــارهــا. ورأى  لفرض  العنف 
ان املؤتمر مناسبة جيدة ملناقشة سلوك 
إلى  الظاهرة، الفتًا  في  الدولة وتاثيرها 
الــتــطــرف ظــاهــرة قــديــمــة وقــد عرفتها  ان 
االسالمية  العربية  والــدراســات  الثقافة 
بــالــغــلــو، وتــعــنــى احــتــكــار فــكــر مــعــني او 

رأي، وتستخدم العنف من اجل فرضه .

◄ أسباب التطرف 
االوضـــــــــاع  تـــــــــردي  ان  الـــــــزويـــــــري  واكـــــــــد 
ــفـــســـاد  ــرة الـ ــ ــاهـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة وتــــفــــشــــي ظـ
في  الحية  الــقــوى  واالســتــبــداد وتهميش 
فــي صناعة  املــشــاركــة  وعـــدم  املجتمعات 
ــة فــــــي  تـــنـــامـــي  ــيـ ــيـــسـ ــاب رئـ ــ ــبـ ــ الـــــقـــــرار اسـ
ظـــاهـــرة الــتــطــرف فـــي عــصــرنــا الــحــاضــر، 

ــتـــي  الـ ــم  ــلــ ــظــ الــ إلـــــــى ان ظـــــاهـــــرة  ــرًا  ــيــ مــــشــ
تفرضها القوى الكبري سبب من أسباب 
ــة فــــي الــــــدول الــضــعــيــفــة  ــتـــطـــرف خـــاصـ الـ

اقتصاديا وسياسيا. 
وقال الزويري ان اوروبا وأمريكا تشهد 
البيض، ومحاولة  استعالء  االن ظاهرة 
اليابان  فــي  مــعــني، وكــذلــك  فــرض تفسير 
وفــــي امـــريـــكـــا الـــالتـــيـــنـــيـــة، وهــــو مـــا يــعــد 

ــتـــطـــرف، مـــؤكـــدًا  نـــوعـــًا آخــــر مـــن انــــــواع الـ
ــطـــرف مـــرتـــبـــطـــة بــالــبــشــر  ــتـ الـ ــرة  ــاهــ ان ظــ
التي تفضل  البشرية  للفطرة  ومناقضة 
الـــغـــلـــو  تـــقـــبـــل  واالنـــــــصـــــــاف وال  ــــدل  ــعــ ــ الــ

. والتطرف 
وشــدد الزويري على ان مكافحة التطرف 
تعتمد بشكل رئيس على االسباب، الفتًا 
ــــروف االقـــتـــصـــاديـــة  ــــظـ إلـــــى ان تــحــســني الـ
والـــســـيـــاســـيـــة واالهــــتــــمــــام وإعــــــــالء قــيــمــة 
االنــســان ومقاومة الظلم وعــدم استخدام 
الــقــانــون ضــد الضعفاء ووقـــف التهميش 

يسهم في معالجة التطرف.
واعتبر الزويري ان الصاق تهمة التطرف 
بدين او ثقافة معينة يعد نوعًا من انواع 
التطرف أيضا، مؤكدًا ان فرضها كسيف 
مسلط على مجموعة بعينها او ثقافة أو 

دين يغذي التطرف املضاد .

:u أكد أهمية انعقاد املؤتمر .. د. محجوب الزويري لـ

التطرف ظاهرة عابرة للحدود 
والثقافات واألديان

أسباب اإلرهاب يجب مناقشتها بمنتهى الجدية 

تحسني الظروف 
االقتصادية والسياسية 

يسهم في معالجة 
الظاهرة

التطرف يناقض 
الفطرة البشرية 

وإلصاقه بدين معني 
تطرف آخر

هاشي: الحركات 
املتطرفة على الجانب 

اآلخر من التاريخ

داكوزان: املرونة مقدمة 
على الحل العسكري 

ملكافحة اإلرهاب

رشيد: معالجة األفكار 
املتطرفة تبدأ من 

األسرة

شرول: استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي 

ملكافحة التطرف

عبد الحميد قطب

عبد الحميد قطب

أكدوا ضرورة توافر بيئة مناسبة ملكافحة اإلرهاب .. مشاركون:

دراسة ظاهرة التطرف خطوة أولى ملعالجتها

ــر الـــدولـــي  ــمـ أكـــــد مـــشـــاركـــون فــــي املـــؤتـ
لــدراســة أسباب التطرف على ضــرورة 
تــوافــر بيئة مناسبة ملعالجة أســبــاب 
ــطـــرف، مــشــيــريــن فـــي جــلــســة حــول  ــتـ الـ
ــــى ان  عــمــلــيــات الـــتـــطـــرف واملـــــرونـــــة  إلـ
دراسة ظاهرة التطرف خطوة أولى في 

طريق معالجتها . 
 الـــدكـــتـــور عــبــد الــرشــيــد هــاشــي مــديــر 
معهد التراث الصومالي، وجــه الشكر 
لــدولــة قطر على استضافتها املؤتمر 
ــاب الـــتـــطـــرف،  ــ ــبـ ــ الـــــدولـــــي لـــــدراســـــة أسـ
ــــارز في  وعـــلـــى مـــا تـــقـــوم بـــه مـــن دور بـ
ــم الـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة، مــشــيــرًا  ــ دعـ
إلـــــى أن اســــبــــاب الـــتـــطـــرف واإلرهــــــــاب 
فـــي الـــصـــومـــال يــجــب أن يــتــم وضــعــهــا 
فـــي الــســيــاق الــــذي تــعــيــش فــيــه الــدولــة 
ومحيطها، مطالبا بــادخــال املجتمع 

الدولي في املعادلة.
املـــتـــطـــرفـــني  واكــــــــد هــــاشــــي أن مـــعـــظـــم 
الــصــومــالــيــني الـــــذي يــنــتــمــون لــحــركــة 
شــبــاب املــجــاهــديــن فــي الــجــانــب االخــر 
من التاريخ، وانهم تسببوا في اعمال 
عــنــف أدت إلـــى خــلــق مــعــانــاة ومــأســاة 
ــرة صــومــالــيــة، مــطــالــبــًا بــدعــم  ــ لــكــل أسـ

الحكومة الصومالية لبناء مؤسسات 
ــــاف هــــاشــــي: ان انــهــيــار  ــ ــة. واضـ ــ ــــدولـ الـ
ــــي الــــصــــومــــال أهــــــم أســـبـــاب  الـــــدولـــــة فـ
يـــجـــب أن  الــــتــــطــــرف، وان مـــواجـــهـــتـــه 
تــكــون بــجــلــوس أبــنــاء الــشــعــب الــواحــد 

وتكاتفهم للقضاء على الظاهرة.
ــأة الـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة  ــشــ وعــــــن نــ
ــلــــت مــنــذ  ــكــ أوضــــــــــح هـــــاشـــــي انـــــهـــــا شــ
عــامــني لتعيد بــنــاء مــؤســســات الــدولــة 
رغـــم هــشــاشــتــهــا، الفــتــا إلـــى ان الــبــالد 
ــدة ٩ ســــنــــوات مــــن الــحــكــومــة  ــ ــلـــت ملــ خـ
ولـــم يــكــن هــنــاك مــظــاهــر حــيــاة و٧٠٪� 
ــن املــــــــدارس مــغــلــقــة. واشـــــــار هــاشــي  مــ

إلــــى ان الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة لــديــهــا 
اتــفــاقــات دولــيــة وكــانــت هــنــاك العديد 
مـــن االنــتــخــابــات وتـــم انــتــقــال السلطة 
دون قــتــال وذلـــك خــالفــًا ملــا يــحــدث في 
بــلــدان أفريقيا .ونـــوه هاشي  كثير مــن 
ــهــــود الــــدولــــيــــة فــي  إلــــــى تـــضـــافـــر الــــجــ
مــواجــهــة حــركــة الــشــبــاب، إضـــافـــة إلــى 
جهود الشعب الصومالي الذي يحاول 
إلــى أن  جاهدا التصدي للحركة، الفتًا 
ابناء الجاليات الصومالية في العالم 
حــصــلــوا عــلــى قــــدر كــبــيــر مـــن التعليم 

وهم يسهمون في تقدم بالدهم . 
ــة الـــحـــكـــومـــة الــتــي  ــ ــــوازنـ واعـــتـــبـــر أن مـ
تــقــدر بــــ ٢٣ مــلــيــون دوالر  قــلــيــلــة جــدا 
في تنمية الدولة ومواجهة التحديات 
ومنها التطرف.  وبني هاشي ان حركة 
الــشــبــاب تــأســســت عـــام 2002  ولديهم 
ــم يــقــومــون  ــــود فـــي ١١ مــنــطــفــة وهــ وجـ
بجمع األموال والسيطرة على مناطق 
ــًا إلــــى ان الـــحـــركـــة تــســتــفــيــد من  ــتـ ، الفـ
الفرقة الداخلية .ولفت إلى أن املجتمع 
الـــدولـــي يــعــمــل فـــي الــصــومــال مــنــذ ٢٠ 
عــامــا مـــع قـــوة مـــن االتـــحـــاد األفــريــقــي، 
مـــشـــيـــرًا إلـــــى ان بـــعـــض الـــــــدول لــديــهــا 
مشاكل مع الصومال، وهو ما يتسبب 
في خلق مزيد من االزمات.  من جانبه 

قال عادل رشيد مدير معهد الدراسات 
والــتــحــلــيــالت الــدفــاعــيــة فـــي الــهــنــد، ان 
هناك العديد مــن حــركــات التطرف في 
الــهــنــديــة، مـــؤكـــدًا أن معالجة  املــنــاطــق 
األفكار املتطرفة تبدأ من األســرة ومن 
خالل إشراف الوالدين . وأوضح رشيد 
ان عدم حصول املواطنني على التعليم 
املــنــاســب ســبــب مـــن أســـبـــاب الــتــطــرف، 
إلــى ان التطرف ليس مصطلحا  الفتا 
جــديــدا بــل ان الــتــاريــخ الــحــاضــر مليء 
ــة مــــن شــيــوعــيــة  ــرفـ ــطـ ــتـ بـــالـــحـــركـــات املـ
وفاشية، إال ان التطرف الحالي يعتبر 
االكـــثـــر شـــدة . جـــان فــرنــســوا داكـــــوزان 

رئيس مؤسسة البحث االستراتيجي، 
اكد ان التطرف ليس جديدا في فرنسا 
وقــد سبق أن واجهنا اليمني املتطرف 
منوها إلى ان السترات الصفراء لديها 

جزء من العنف . 
وكـــشـــف عـــن وجـــــود أكـــثـــر مـــن 20 الــف 
فـــرنـــســـا ١٠ آالف مــنــهــم  ــي  فــ مـــتـــطـــرف 
مرتبطون بداعش والقاعدة، وان هناك 
ما يقارب ١٤٠٠ فرنسي يحاربون في 

سوريا و ليبيا والجزائر والقوقاز .
وشدد على ان معالجة اسباب التطرف 
ــالـــضـــرورة مـــن خــــالل الــحــل  ال تـــكـــون بـ
الــعــســكــري واالمـــنـــي وإنـــمـــا بــاملــرونــة، 
مطالبا بــضــرورة تــدريــب الــشــركــاء من 
اجل رفع كفاءتهم في معالجة التطرف.
ــرول رئـــيـــس الــصــنــدوق  ــ ــا مــايــكــل شـ أمــ
العاملي للمشاركة املجتمعية واملرونة، 
فقد طالب باستخدام وسائل التواصل 
، داعــيــا  الــتــطــرف  االجــتــمــاعــي ملكافحة 
إلــى مزيد مــن املعايير والــدعــم املعمق 
ــــح شــــرول ان  ملــعــالــجــة الــتــطــرف .وأوضـ
ــــاف إلــــى اســتــراتــيــجــيــة  الـــصـــنـــدوق اضـ
األمم املتحدة ملكافحة ظاهرة التطرف، 
إلــى ان الصندوق ينشط فــي ٩  مشيرًا 
دول تعاني من تنامي مظاهر التطرف 

مثل الصومال وكينيا وتونس  .


