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مؤتمر دراسة أسباب التطرف يختتم أعماله

إطالق مؤشر دولي لقياس التطرف العنيف
اتـــفـــق املـــشـــاركـــون فـــي أعـــمـــال املــؤتــمــر 

أســـبـــاب  "دراســــــــة  ــــول  الــــدولــــي األول حـ

ــــالق مـــؤشـــر قــيــاس  ــتـــطـــرف"، عــلــى إطـ الـ

العنف، للوصول  إلــى  املـــؤدي  التطرف 

الظاهرة  إلــى بيانات دولية حــول هــذه 

تتاح للباحثني وصناع السياسات.

وشـــهـــد املـــؤتـــمـــر الـــــذي اخــتــتــم أعــمــالــه 

أمـــس ونــظــمــه عــلــى مـــدى يــومــني معهد 

الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 

 ،(SESRI) قـــطـــر ــة  ــعـ ــامـ بـــجـ ــة  ــيـ املـــســـحـ

مــشــاركــة نــخــبــة مــن الــخــبــراء والــعــلــمــاء 

20 دولة  القرار من  والباحثني وصناع 

إلـــى جــانــب املــكــتــب الــتــنــفــيــذي ملكافحة 

اإلرهاب بمجلس األمن الدولي.

املــــشــــاركــــني  أن  املــــؤتــــمــــر  بــــيــــان  وذكــــــــر 

اتفقوا على اتخاذ خطوات نحو وضع 

وتــنــفــيــذ مــؤشــر عــاملــي لــلــتــطــرف الـــذي 

يستخدم البيانات التي تم جمعها من 

التطرف  استطالعات تمثيلية لقياس 

ــلـــــدان وفـــــــي مــخــتــلــف  فــــــي جــــمــــيــــع الـــــبـــ

األوقات.

كــــــمــــــا تـــــضـــــمـــــن الـــــــبـــــــيـــــــان جـــــمـــــلـــــة مـــن 

الــــتــــوصــــيــــات، أهــــمــــهــــا ضـــــــــرورة قـــيـــام 

الدول األعضاء بتبادل نتائج البحوث 

اإلقليمية والوطنية  االتــجــاهــات  حــول 

العنيف  الخاصة بالتطرف والــتــطــرف 

بشكل منتظم.

ــتــــطــــرف واإلرهـــــــــاب  الــ ــتــــوا إلــــــى أن  ــفــ ولــ

يــمــثــالن تــحــديــني عــاملــيــني ال يقتصران 

بــلــدان أو أيديولوجيات أو أديــان  على 

معينة، 

الــتــوصــيــات أهمية التعاون  أكـــدت  كما 

فـــي نــشــر املـــعـــرفـــة وأفـــضـــل املـــمـــارســـات 

املتعلقة بالتطرف، وأشــارت إلى أهمية 

الــصــلــة، وال  ــــرارات مجلس األمـــن ذات  قـ

سيما القرارين، اللذين يفرضان تعاونا 

أوثق بني مجتمع البحوث ولجنة األمم 

املـــتـــحـــدة ملــكــافــحــة اإلرهــــــــاب وإدارتــــهــــا 

التنفيذية 

كــمــا تضمنت الــتــوصــيــات الـــدعـــوة إلــى 

اتباع نهج يراعي الفوارق بني الجنسني 

ــن  ـــرار مــجــلــس األمـ ــع قــ بــمــا يــتــمــاشــى مـ

املـــتـــحـــدة 2242 (2015)  لـــألمـــم  الـــتـــابـــع 

الـــتـــي يــمــكــن  املــخــتــلــفــة  بـــشـــأن األدوار 

ــهــــود مــنــع  ــــي جــ ــا فـ ــهــ ــمــــرأة أن تــــؤديــ ــلــ لــ

ومكافحة التطرف. 

وفــي تعليقه على املؤتمر قــال الدكتور 

ــيـــد مــــديــــر مـــعـــهـــد الـــبـــحـــوث  حـــســـن الـــسـ

االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة املــســحــيــة 

بجامعة قطر (SESRI): إن االتفاق على 

إطــالق مؤشر لقياس مستوى التطرف 

على املستوى الدولي يصدر من جامعة 

ــد إنـــــجـــــازا مـــهـــمـــا لـــلـــمـــؤتـــمـــر..  ــعـ قـــطـــر يـ

مضيفًا "نسعى إلطالق مؤشر قائم على 

املسح في كثير من الدول لقياس ظاهرة 

التطرف العنيف، فوجود مسوح علمية 

الــقــرار على بناء  دقيقة تساعد صــنــاع 

سياسات فعالة ملكافحة هذه الظاهرة".

وأوضـــح أن املــؤشــر ومــن خــالل املسوح 

إلــى آلية  الــوصــول  العلمية يساعد فــي 

نستطيع من خاللها قياس أي ظاهرة، 

ومــنــهــا ظـــاهـــرة الــتــطــرف والــكــشــف عن 

واقـــع هــذه الــظــاهــرة صــعــودا وهــبــوطــا.. 

مشيرا إلى أن املؤسسات واملعاهد التي 

املــؤتــمــر ستصبح شريكة  شــاركــت فــي 

في املؤشر.

خالل جلسة ناقشت مراقبة الظاهرة.. خبراء:

قطر داعم رئيسي للمؤسسات 
الدولية في مكافحة التطرف

أكـــــــد خـــــبـــــراء دولــــــيــــــون أن قــــطــــر داعـــــمـــــة رئــيــســيــة 

لــلــمــؤســســات الـــدولـــيـــة فـــي مــكــافــحــة الـــتـــطـــرف. جــاء 

ـــك فـــي جــلــســة مـــراقـــبـــة ومــكــافــحــة الـــتـــطـــرف الــتــي  ذلـ

ــة  ــدراســ ــاح أمــــــس املــــؤتــــمــــر الـــــدولـــــي لــ ــبــ عـــقـــدهـــا صــ

الــســيــدة كونسيبسيون  الـــظـــاهـــرة. وقـــالـــت  أســـبـــاب 

كالمور، نائبة املدير العام السابقة، لوكالة تنسيق 

االســتــخــبــارات الوطنية فــي الفلبني، إن الجماعات 

ــبـــــررون عــمــلــيــاتــهــم ضــد  ــتـــطـــرفـــة فــــي الـــفـــلـــبـــني يـــ املـ

الحكومة وفق تصوراتهم، وهذا يؤدي إلى استمرار 

التهديد بغض النظر عن املقاومة التي تواجهها من 

الحكومة من أجل السيطرة على املدن الفلبينية مع 

خطة كبيرة من داعش الفلبني. وهذا التهديد ظهر 

جليا مــن خـــالل أنــشــطــة هـــذه املــجــمــوعــات املتطرفة 

ضد القوات الحكومية. 

وأوضــحــت كــالمــور أن التطرف يستمر فــي التطور 

مــع وجـــود املنظمات اإلرهــابــيــة وتسلل داعـــش إلى 

ــخــــاص الــذيــن  ــة جــــذب انـــتـــبـــاه األشــ ــاولـ املـــــدن ومـــحـ

يتبنون أفكارا متطرفة بالفعل أو حتى الجماعات 

األخــرى املشابهة، مشيرة إلى أن املجتمع الفلبيني 

تعرض ألفكار خارجية عبر سنوات مضت، وهذه 

األفــكــار تشجع على التطرف وعـــدم قــبــول اآلخــريــن 

واستعداء األطراف األخرى. 

وقــالــت إن نــشــر قــواعــد الــتــطــرف مــن خـــالل وســائــل 

ــــالم املــخــتــلــفــة ومــنــهــا بــطــبــيــعــة الـــحـــال وســائــل  اإلعـ

الذين يدينون  التواصل االجتماعي، واألشخاص 

املــجــمــوعــات. كما استخدمت داعــش  لــهــذه  بــالــوالء 

وســـائـــل مــتــقــدمــة مـــن االتــــصــــاالت إلرســـــال رســائــل 

مـــحـــددة، وعــلــى املــســتــوى املــحــلــي تـــم تــوثــيــق ذلــك 

مـــن خـــالل املــجــمــوعــات اإلرهـــابـــيـــة واألفــــــراد الــذيــن 

انــتــمــوا لــداعــش وغــيــرهــا مــن املــنــظــمــات اإلرهــابــيــة 

الفلبني،  فــي  الخالفة  الشريعة ودولـــة  أنــصــار  مثل 

وغيرها. 

مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد مـــحـــمـــد رافـــــوديـــــن شــــــاه، لــجــنــة 

مـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــاب الـــتـــابـــعـــة لـــألمـــم املــــتــــحــــدة، أن 

ــودًا كــبــيــرة ملــكــافــحــة  ــهـ املــنــظــمــة الـــدولـــيـــة تـــبـــذل جـ

ــتـــطـــرف عـــلـــى كـــافـــة املـــســـتـــويـــات، مــن  اإلرهـــــــاب والـ

خـــالل الــتــنــســيــق بــني 42 مــؤســســة ووكـــالـــة عــاملــيــة 

ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، وصـ

الـــدولـــي والــعــديــد مـــن الــشــركــاء والـــجـــهـــات. وثــمــن 

تـــعـــاون قــطــر مـــع املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، حــيــث إنــهــا 

في  للمنظمة وجــهــودهــا  الرئيسيني  املانحني  مــن 

مــكــافــحــة الــتــطــرف. بــدورهــا، قــالــت الــدكــتــورة أنيل 

شــيــلــني، مــعــهــد بــيــكــر لــلــســيــاســة الــعــامــة بــجــامــعــة 

التعامل مع  إن هناك إشكالية واضحة في  رايــس، 

الجماعات،  الــذي تقوم به بعض  العنيف  التطرف 

ــاول الـــتـــحـــدث بـــاســـم الــديــن  ــحـ وهــــي أن الــجــمــيــع يـ

أو االيــديــولــوجــيــا لــتــبــريــر تــصــرفــاتــه ومــمــارســاتــه 

املــتــطــرفــة. وأوضـــحـــت أن الـــدولـــة تــعــد العــبــا كبيرا 

فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــديـــن، حـــيـــث تـــقـــوم املـــجـــمـــوعـــات 

الــديــنــيــة املــتــطــرفــة بــأعــمــال إرهـــابـــيـــة عــنــدمــا تجد 

الــدولــة نفسها. وعــرضــت شيلني بعض  مــن  فــراغــا 

الدينية،  الدولة والجماعات  النماذج حــول صــراع 

الجماعات  أو  الرسمية  الدينية  املــؤســســات  ســواء 

الخارجية عن سيطرة الدولة.

الجلسة الخامسة ناقشت أساليب قياس التطرف.. مشاركون:

مفاهيم اإلرهاب تغيرت بشدة في السنوات املاضية
تـــطـــرقـــت الــجــلــســة الـــخـــامـــســـة مــــن املـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 

لدراسة أسباب التطرف أمس إلى األساليب الجديدة 

لقياس التطرف واإلرهـــاب، وأجمع املشاركون على 

أن مــفــاهــيــم الــتــطــرف واإلرهـــــــاب قـــد تــغــيــرت بــشــدة 

ــدم الــدكــتــور  فـــي الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، فـــي الـــبـــدايـــة قــ

كاروتي كانياتي، معهد دراسات التنمية في جامعة 

نيروبي، عرضا لبعض تجارب اإلرهــاب التي تمت 

في كينيا وارتباطها بجماعات خارجية وتحديدا 

مــن حــركــة الــشــبــاب فــي الــصــومــال. وقـــال إن مفاهيم 

التطرف واإلرهاب قد تغيرت في السنوات املاضية، 

فعلى سبيل املثال لم يكن املنتمون لجماعة حركة 

الــشــبــاب كلهم صــومــالــيــني أو حــتــى كلهم مسلمني، 

وإنــــمــــا انـــضـــمـــوا لــــهــــذه الـــجـــمـــاعـــة نــتــيــجــة ظــــروف 

ا منهم انضم  اجتماعية ونفسية صعبة، ولكن جزء

إلــــى حـــركـــة الــشــبــاب ألفـــكـــار مــتــطــرفــة.  مـــن جــانــبــه، 

ركـــز الــدكــتــور روهــــان جــونــارتــنــا، الــبــاحــث فــي كلية 

ــام لـــلـــدراســـات الـــدولـــيـــة، جــامــعــة نــانــيــانــغ  ــنـ ــاراتـ راجـ

ــادة  لــلــتــكــنــولــوجــيــا فـــي ســنــغــافــورة، عــلــى عــمــلــيــة إعـ

تأهيل اإلرهــابــيــني. وقــال إنــه البــد من وجــود عملية 

استراتيجية متعددة األبعاد إلعــادة تأهيلهم وفق 

عملية تخضع للتدابير العلمية والــديــنــيــة  عــالوة 

عــلــى الــتــأهــيــل األســـــري واالجـــتـــمـــاعـــي. وشــــدد على 

أهمية وجــود مــؤشــرات لقياس التطرف واإلرهـــاب، 

مشيرا إلى أن أحد أسباب زيادة التطرف واإلرهاب 

في العالم أن الــدول تركز على مجابهة النار بالنار 

فقط، والعنف بالعنف، وال تتبع إعادة التأهيل بما 

يمنع زيادة املتطرفني. بدوره، تحدث الدكتور نبيل 

بركاتي، من املنتدى االقتصادي املغاربي في تونس، 

عن املنهجية في عملية أسباب التطرف في تونس. 

وقــــال إن هــنــاك بــعــض الــجــمــاعــات املــتــطــرفــة ظهرت 

خــالل حــرب البوسنة، وبعد ذلــك وتــحــديــدا مــن عام 

2007 بدأت الجماعات اإلرهابية تستقطب فئات من 

الـــدول العربية ومنها سوريا  الشباب فــي مختلف 

والعراق وليبيا. 

واخــتــتــم الــدكــتــور جــوســتــني جينجلر، الــبــاحــث في 

معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية املسحية 

ــداخــــالت بــقــولــه إن هـــنـــاك حــاجــة  بــجــامــعــة قـــطـــر، املــ

ماسة لوجود مؤشر عاملي لقياس وتحليل التطرف 

ــيـــني. وقـــال  بــالــتــشــاور مـــع مــخــتــلــف الـــشـــركـــاء الـــدولـ

إن مــعــهــد الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة في 

جامعة قطر قــام بالعديد مــن املــشــروعــات البحثية 

واملسوحات في مختلف الدول العربية. 

¶ املشاركون في ختام املؤتمر تصوير: سيد عمر 

د. السيد: إطالق املؤشر من جامعة قطر إنجاز مهم

الدوحة - الشرق - قنا

أحمد البيومي

s املتحدثون في الجلسة تصوير سيد عمر 

¶ املتحدثون في الجلسة       تصوير: سيد عمر

أحمد البيومي


