
 
 

 

 السیاسات العالمیة لمكافحة التطرف: دروس مستقاة من سوریا والعراق
 2019أیلول/سبتمبر،  3

 بیروت-مارتینیز  فندق رادیسون بلو
 
 

 تمھید
 

في تھدید الوالیات المتحدة وأوروبا ودول  متطرفةجماعات الھجمات اإلرھابیة التي تنفذھا  تواصل ،منذ نحو عقدین من الزمن
كافحة التطرف واإلرھاب. وعلى الرغم من تنفیذ ممجتمع الدولي إلى محاولة وضع سیاسات تھدف إلى أخرى، ما دفع بال

ت المعتمدة الجھود المبذولة والسیاسا إضافة إلى بحاث ذات صلة،األ وضع العدید منھذا المجال ومبادارت دولیة عدة في 
إلى آتون التطرف  نالمحلیة أو األشخاص المستضعفیلمكافحة الجماعات اإلرھابیة والحؤول دون انزالق بعض الكیانات 

 عن القضاء على المنظمات اإلرھابیة المتطرفة. المجتمع الدولي بعیداً  یبقى اًو موجودالتھدید ما یزال ، والعنف

مارتنیز  ومركز ویلفرید مكتب سوریا والعراق -على خلفیة ھذا الواقع، یعقد بیت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد آدیناور
السیاسات العالمیة لمكافحة التطرف: دروس مستقاة من سوریا تحت عنوان " لیوم واحد اً مؤتمر ،للدراسات األوروبیة

والجھات المعنیة من الدول الغربیة ودول الشرق األوسط، ویھدف إلى  صناع القرار . یشارك في المؤتمر نخبة من"والعراق
التي شھدھا كل من العراق االضطرابات  افحة اإلرھاب والتطرف مستنداً إلىد مكاستخالص الدروس المستقاة من جھو

 دراسة. وسوریا كحاالت

(االتحاد األوروبي،  لرئیسونویسعى المؤتمر أیضاً إلى تقییم سیاسات مكافحة اإلرھاب التي وضعھا الالعبون الدولیون ا
ق األوسط كما على االستراتیجیات التي اعتمدوھا في ھذه الوالیات المتحدة وروسیا)، ملقیاً الضوء على مصالھحم في الشر

سیتم استعراض تقییم مختلف الجھات المعنیة للسیاسات والوسائل التي أثبتت فعالیتھا في مكافحة اإلرھاب  ،المنطقة. إلى ھذا
 استناداً إلى حالتي سوریا والعراق. ،والتصدي للتطرف

(االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة  وء على مصالح الالعبین الرئیسینسلط الضستنطلق أعمال المؤتمر بجلسة أولى ت
وروسیا) والطرق والوسائل التي اعتمدوھا في وضع سیاساتھم لمكافحة اإلرھاب في الشرق األوسط. وسیتم في خالل الجلسة 

 تنطلق منھالقانونیة والتقنیة التي الثانیة الكشف عن كیفیھ تحدید مختلف الدول لخطر العناصر المتطرفة على أرضھا واألطر ا
سیحاول المؤتمرون تحلیل العالقة بین التطرف واإلرھاب واستعراض تشابك المصالح . أخیراً ولیس آخراً، لمكافحة التطرف

بین الجھات المعنیة التي تعمل للقضاء على التطرف وعلى اإلرھاب، إضافة إلى تقییم مدى فعالیة مختلف اإلجراءات التي 
دت ونجاحھا. ھذا األمر سیساھم في تحدید أنجع االستراتیجیات التي یجب اعتمادھا لمكافحة التطرف في بلدان الشرق اعتم

 األوسط كما في الغرب.

 

 



 
 

 

 البرنامج
  3،2019 أیلول

 تسجیل  09:00–08:30 

 

 كلمات االفتتاح 09:30 – 09:00

 "بیت المستقبل" مؤسسة رئیس سابق للجمھوریة اللبنانیة ورئیس| الرئیس أمین الجمیل  -
ز للدراسات ویلفرید مارتنمدیر التعاون الخارجي والفعالیات، مركز | بنایوتس تاسیوبولوس -

 األوروبیة
 مكتب سوریا والعراق-مدیر مكتب، مؤسسة كونراد آدیناور| كي یاغریغور  -
 
 

 –اإلرھاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا الجلسة األولى: مكافحة   11:15– 09:30
 المصالح والسیاسات   

 مكتب سوریا والعراق -مؤسسة كونراد آدیناور|  ھونجلینج فانیساالمنسق: 

 وسیاسات مكافحة اإلرھاب أدواتتكییف  -
 جنیف العلیا الدراسات معھد|  بامبر ماثیو

 
 اإلرھاب المصالح الخارجیة والتركیز الجغرافي لمكافحة -

 الجامعة األمیركیة، واشنطن العاصمة | ستیفن تانكیل
 
التركیز على  -سیاسات مكافحة اإلرھاب في االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة وروسیا  -

 سوریا والعراق
 مجموعة الشیخ | ھنا نوتي
  طلسياأل مجلسلل التابع األوسط الشرق لدراسات الحریري رفیق مركز |  الالجمّ . م جاسمین

 
 

 نقاش
 
 

 استراحة قھوة 11:45 – 11:15

 

 



 
 

 األھداف –الجلسة الثانیة: منع التطرف في الغرب   13:15  – 11:45
 واألدوات

 د للشؤون الدولیة، جامعة ھارفرد مركز ویذرھی | المنسق: كریسوجیلوس أنجلوس
 
 ؟من وكیف -بعض خصائص التطرف  -

 للبحوث حول اإلرھاب واألمن والمجتمعالشبكة الكندیة  TSAS | مارغریتا بیزینا
 
 اإلطار القانوني واألدوات المتاحة لمنع التطرف -

 المشترك لألمن جلوكال كوناكشون برنامج  |  جینكل فانبیبي 
 
 من سوریا والعراق العائدین المقاتلینالقضاء على التطرف و -

 شبكة منع العنف | فریدریش لیندسي
 

 نقاش
 

 غداء 14:30 – 13:15
 
 
 

 الجلسة الثالثة: تقییم العالقة بین منع التطرف 16:00 – 14:30
 ة وتوصیاتفادومكافحة اإلرھاب: الدروس المست

 جامعة القدیس یوسف |جنى جبورمنسق: ال
 
 استراتیجیات االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة وروسیا –الربط بین التطرف واإلرھاب  -

 موسیكون |یان سان بیار
 
 حاالت سوریا والعراق –وفشل الربط بین التطرف واإلرھاب فعالیة  -

 العراقي  المجلس االستشاري|ھشام الھاشمي 
 
 ة وتوصیات لمنطقة الشرق األوسطمراجعة االستراتیجیات: دروس مستفاد -

 كلیة جون جان للقانون الجنائي  |بیتر رومانوك 
 

 نقاش
 
 

 

 

 

 ھذا عن مسؤول لیس األوروبي والبرلمان ، المنظمین عاتق على تقع الوحیدة المسؤولیة. ياألوروب البرلمان من مالي دعم الحدث یستقبل
 .النشاط


