
1 

 

  كلمة الرئيس أمين الجمّيل 
  في إفتتاح ندوة

  "لمكافحة اإلرھاب والتطّرف الدروس المستقاة من سوريا والعراق"
  ٢٠١٩أيلول  ٣في 

****  

 

الدروس المستقاة من ": حول موضوع أن يرحب بكم في هذه الندوة الفائقة األهمية "بيت المستقبل" يسرّ 

وسط الظروف التي تعيشها المنطقة وتصاعد التوتر الذي  ،"سوريا والعراق لمكافحة اإلرھاب والتطّرف
بات سمة العالقات الدولية، ال سيما وأن موضوعها يقع في صلب اهتمامات مؤسستنا كما اهتمام شريكينا 

المجتمعات والفكر التي تتخطى السياسة لتصيب  خطورته، ل"مارتينز سنتر"و "آديناور مؤسسة كونراد"
اكتراثهما على ن أغتنم هذه المناسبة ألشكر مؤسسة كونراد آديناور ومارتينز سنتر وأود أ. اإلنساني بعامة

  .تعاونهما إلنجاح هذه الندوة علىبغيرها من قضايا المنطقة، كما ة و بهذه المسألة الحساس

إن الدروس المستقاة من سوريا والعراق لمكافحة اإلرهاب والتطرف كان ينبغي أن تكون كثيرة، متعددة 
وال نبالغ إذ نقول أن . وغنية المضمون، تصب في اتجاه تحقيق استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها األوجه
األحداث التي شهدتها هاتين الدولتين منذ نحو عقدين من الزمن تعد األخطر في المنطقة بعد حرب ذيول 
  . واحتالل فلسطين ١٩٤٨

والعنف  التشّددراق وسوريا هو بروز ظاهرة القاسم المشترك األبرز بين ما جرى ويجري في الع ولعلّ 
  . الكيانات المسلحة الخارجة عن الدولة أخرى وهي والتطرف، والتي ال نستطيع أن نفصلها عن ظاهرة

أسره ألنه ظاهرة متنقلة بحكومات العالم ت من اآلفات الرئيسة التي تربك العنيف با التشّددإن اإلرهاب أو 
بدأ بتحول فكري يحتضن أيديولوجيات أساسها كراهية اآلخر المختلف إن في تلبس أشكاال متعددة، لكنها ت

ر الخطر األكب. الهوية أو القومية أو العرق أو الدين، لتصل إلى ممارسة عنفية تهدف إلى القضاء عليه
يتجسد في كيان يمكن القضاء عليه، بل نواجه فكرا ظالميا متسلحا  يبقى أننا ال نواجه عدوا حسيا

بات في ظاهرة  ،وجيا االتصاالت لينتشر كالوباء ويزرع له في كل مكان جنودا يصعب رصدهمبتكنول
وٕاذا كنا نعلم أن االستبداد وغياب الدول القائمة على المؤسسات ". الذئاب المنفردة"يطلق عليها اسم 

تساءل وبجدية وانعدام التنمية وعقود من القمع والخيبات هي وراء ظاهرة التطرف والعنف في منطقتنا، ن
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ليس فقط في صفوف  -بمثابة ردات فعل أحيانًا  – عن أسبابها في الدول الغربية، وهي موجودة
  . صيلين أيضاً السكان اآلفي صفوف المهاجرين ولكن 

 ،ال سيما الكبرى منها ،إن مقاربة موضوعية وصريحة لهذه المسألة الشائكة، تقول إن سياسات الدول
ات هو محاربة اسفالعنوان الرئيس لهذه السي. مد معيارين تحت سقف واحدتبقى ملتبسة وخبيثة تعت

وتنتهج براغماتية تدفع أحيانا القائمين  همامسبباتالنظر عن  ، لكن هذه المعركة تشيحوالتطرف اإلرهاب
، ما سمح للعديد أو لغياب هذه المواقف لمواقف سياسية عليها إلى التعاون المباشر مع المتشددين تغطيةً 

في سوريا التي  "القاعدة"من المنظمات اإلرهابية بإعادة تكوين نفسها تحت مسميات جديدة كما حصل مع 
يعرف في مسار  "هيئة تحرير الشام"جديدة إلى ة لتتحول مر  "جبهة النصرة"تحولت إلى 

  .أو التعافي Recuperationبـ

ن اإلشارة إلى أن تجربتي العراق والحرب السورية كما حتى ال نبقى بعيدين عن عنوان الحلقة، ال بد م
أعادت تجديد  بالمحصلة النهائية ر بالخير، ألنهامقاربات باقي النزاعات والحروب في المنطقة ال تبشّ 

معه المنطقة إلى نقطة  فعادت ،الوصفة الناجعة لمكونات التطرفلدى البعض ر عتبَ االستبداد الذي يُ 
وأفضل دليل  .لن تكون سوى أعنف وأشد شراسة مما سبقها التشّددجديدة من  خظهور نسالصفر بانتظار 

  .على ذلك الوضع الراهن في سوريا

ها تكون مفيدة في مسار معالجة معضلة تشكل مساحة تسمح لنا بتقديم مساهمات علّ  الندوة الفكرّيةهذه 
 على الرغم من أهمية العاملين هاأن العامل السياسي هو المسؤول األول عنالتطرف والعنف، التي نعتبر 

 G20و  G7لذلك الحل يبدأ من السياسة وفي اجتماعات على غرار . االجتماعي واالقتصادي في نشأتها
ليس فقط على في خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد، ترتكز مخصصة لهذه القضية، تعالج مسبباتها 

مبدأ يقول إن دون قيام دول المؤسسات ستند إلى وت .اإلنساني وأساسًا، على الجانب الجانب األمني بل
والعنف في  التشّددوتحقيق الديمقراطية ونشر الفكر الليبرالي وقيم التسامح وقبول اآلخر، ستبقى آفة 

نلفت هنا إلى أنه كما فشلت األيديولوجيات في القرن الماضي  .شكالها كافة وباء القرن الواحد والعشرينأ
شيوعية أو النازية والفاشستية في معالجة البعد اإلنساني، تكاد الليبرالية اليوم تفشل سواء االشتراكية أو ال
عت الهوة بين المجتمعات التي ركزت على الهموم االقتصادية وسّ  ولمةإن الع. أيضًا في هذا المجال

دالة ض فرص الديمقراطية والمساواة والعشين ما يقوّ وداخل المجتمع الواحد، واتسعت شريحة المهمّ 
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وهذه . ، ورد الفعل عليها بالتقوقع واإلنغالقعلى أسباب التطرف واإلرهاب جديداً  ليضيف ذلك سبباً 
  .الظاهرة أصبحت شائعة لدى بعض المجتمعات األوروبّية

نتصدى النتشار السالح النووي بمعناه الفعلي في المنطقة، فهذه اآلفة هي سالح نووي  وٕاذا كنا جميعاً 
بالدرجة األولى  يصيب النشطار ليلحق أكبر ضرر ممكن بالعالم أجمع، وهو ضررفتاك اعتمد على ا

  .والضحية على حد سواء جالدالفكر اإلنساني عند ال

السالم و  األمن في المساهمة ولو قليال بما يعزز حمشاركتهم في هذه الندوة، متمنيا لها النجانشكر للجميع 
  .وشعوبه لدول العالم


