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  بيروت-فندق راديسون بلو
 

ز ريا والعراق ومركز ويلفريد مارتنمكتب سو-عقد بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور
دروس مستقاة من سوريا : فة لمكافحة التطرّ السياسات العالمي"للدراسات األوروبية، مؤتمراً تحت عنوان 

ھدف المؤتمر إلى استخالص دروس من الجھود المبذولة دولياً لمكافحة اإلرھاب والتطرف استناداً ."والعراق
المستقاة من االضطرابات التي شھدھا كل من العراق وسوريا والسياسات والوسائل التي أثبتت  تجربةإلى ال

ً إلى تقييم سياسات مكافحة اإلرھاب . فھاب والتصدي للتطرّ فعاليتھا في مكافحة اإلر وسعى المؤتمر أيضا
ً الضوء على مصالھحم في الشرق األوسط كما على  التي وضعھا الالعبون الدوليون الرئيسون، ملقيا

شارك في المؤتمر نخبة من صناع القرار والجھات المعنية . االستراتيجيات التي اعتمدوھا في ھذه المنطقة
  .خبراء من الدول الغربية ودول الشرق األوسط، وحضره الرئيس أمين الجميلو
  

األحداث التي يشھدھا كل من العراق وسوريا منذ نحو "أشار فيھا إلى أن  المؤتمر بكلمة لرئيسالجميلاافتتح 
 تطرفالأن انتشار  ، معتبراً "واحتالل فلسطين ١٩٤٨عقدين من الزمن تعد األخطر في المنطقة بعد حرب 

لتطال  وقال إن اإلرھاب انتشر. شكالن القاسم المشترك بينھماانات المسلحة الخارجة عن الدولة يالكيالعنفيو
 بالفكر الظالمي الذي يتسلح بتكنولوجيا االتصاالت لينتشر كالوباء فالتطرّ واصفا  ،كل دول العالمآثارھ

 واعتبر. "الذئاب المنفردة"لق عليھا اسم يصعب رصدھم، في ظاھرة بات يط يزرع له في كل مكان جنوداً و"
 من اآلفات الرئيسة التي تربك الحكومات في العالم أسره ألنه ظاھرة متنقلة تلبس أشكاالً  أصبح" ن اإلرھابأ

متعددة، لكنھا تبدأ بتحول فكري يحتضن أيديولوجيات أساسھا كراھية اآلخر المختلف إن في الھوية أو القومية 
  ".، لتصل إلى ممارسة عنفية تھدف إلى القضاء عليهأو العرق أو الدين

  
تجاه ھذه المعضلة،ألنھا تعتمد " سياسات الدول، ال سيما الكبرى منھا، تبقى ملتبسة وخبيثة"وأضاف أن 

ف، لكن ھذه المعركة فالعنوان الرئيس لھذه السياسات ھو محاربة اإلرھاب والتطرّ . معيارين تحت سقف واحد
وأكد . وتنتھج براغماتية تدفع أحيانا القائمين عليھا إلى التعاون المباشر مع المتشددين بھماأسباتشيح النظر عن 

مخصصة لھذه القضية، تعالج  G20و  G7يبدأ من السياسة وفي اجتماعات على غرار "أن حل ھذه المشكلة 
ً  ترتكز فقط على الجانب األمني بلال مسبباتھا في خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد،   اإلنساني أيضا

دون قيام دول المؤسسات وتحقيق الديمقراطية ونشر الفكر الليبرالي وقيم التسامح  هوتستند إلى مبدأ يقول إن
كما "ولفت إلى أنه ". وقبول اآلخر، ستبقى آفة التشدد والعنف في إشكالھا كافة وباء القرن الواحد والعشرين

االشتراكية أو الشيوعية أو النازية والفاشستية في معالجة البعد فشلت األيديولوجيات في القرن الماضي سواء 
ً في ھذا المجال على الھموم  فقط العدالة التي ركزت"أن  ، مؤكداً "اإلنساني، تكاد الليبرالية اليوم تفشل أيضا

 ض فرصاالقتصادية وسعت الھوة بين المجتمعات وداخل المجتمع الواحد، واتسعت شريحة المھمشين ما يقوّ 
ً الديمقراطية والمساواة والعدالة ليضيف ذلك  أن شدداً وختم م". ف واإلرھابعلى أسباب التطرّ  جديداً  سببا

ً  ف يضاھي خطر السالح النووي ألنهخطر التطرّ  ليصيب الفكر اإلنساني عند الجالد "ينشطر  مثله تماما
  ".والضحية على حد سواء

  



  

بنايوتس في مركز ويلفريد مارتنز للدراسات األوربية،  أخذ الكالم مدير التعاون الخارجي والفعاليات
، غير أن وروبااالعتداءات المتطرفة انخفضت في أ أكدت أن التقارير الدوليةإن، وقال وبولوستاسي

ً لصناع القرار كما الشعوب، ويشغل حيزاً كبيراً في أجندات المرشحين  ً مقلقا في الراديكالية ماتزال موضوعا
لم  من األوروبيين باتوا يعتقدون أن أوروبا% ٧٠إلى  ٦٨وأضاف أن بين  .كافة وروبيةل األبالدو االنتخابات

ً خ ،استمرار وجود ھذا الخطر تعد آمنةبسبب أبرزھا الالجئين الذين وفدوا تعددة مع بروز مشاكل م صوصا
ضاء على ظاھرة نؤمن بضرورة الق: "وتابع. إليھاجانب العائدين المقاتلين المتطرفين األإليھاوأخطرھا 

وعن مركز . "أفريقياشمال زمات في الشرق االوسط وفي مسار تخفيف حدة األولوية أ يعتبر ذلكف والتطرّ 
روبا ومنظمات في أ ولديه شراكات واسعة النطاق مع ٢٠٠٧ نه تأسس عامللدراسات األوروبية قال إ نزمارت

ى المركز لدو. دوليالطابع الشأن المواضيع ذات بتعزيز الحوار بوديمقراطي الفكر أجمع،وھو يؤمنبال والعالم
ً شريك ٢٠(تعاون معھا شبكة من المنظمات الشريكة ي ً  نفذوي) ا ً مشروع ١٢٠ سنويا استخدام  ، محاوالً في العالم ا

  . ليتمكن من إيصال رسالتهوسائل التواصل التقليدية والحديثة 
  

ً ، غريغور ياكين، وعن مؤسسة كونراد آديناور، تحدث مدير مكتب سوريا ولبنا الشكر إلى بيت  موجھا
على تنظيم ھذا المؤتمر،  للدراسات األوروبية نزمارتويلفريد ز ميل ومركالمستقبل والرئيس الج

 ً ھذا  أھميةوأكد . في سوريا والعراق والعالم واإلرھاب فلة التطرّ اليوم مسأ سيناقشونالخبراء الذين بومرحبا
، كما ادتهيلمانية تدعم الديمقراطية وحكم القانون وسكمنظمة أ"د آديناور، الموضوع بالنسبة إلى مؤسسة كونرا

ن نا متأكد من أأ: "وقال. "نسانيةالضوء على المسؤوليات اإل لقاءإلاص العام والخ ينتعزيز الحوار بينالقطاع
 جديدة فكارلى أونحن بحاجة إ،حلول مستقبليةتشكل نقطة انطالق ل سيثمر عن بذورھذا التبادل الفكري 

تتمكن من لم  حتى اآلن الجھود التي بذلھا المجتمع الدولي وأضاف أن كل ."ومقاربات خالقة ووجھات نظر
ت بتنظيم فعلى الرغم من الھزيمة التي لحق .رھابيةالقضاء بشكل تام على خطر المنظمات المتطرفة واإل

تؤكد أنه ما يزال فاعالً ويتمتع بموارد  تھجمانوع آخر منال إلىيلجأاليوم  ، نراه)داعش" (الدولة اإلسالمية"
ف زالة التطرّ ر من خالل مقاربة عامة تركز على إالتحدي ھو مواجھة ھذه المخاطواعتبر أن . مالية
ة دالسياسيات المعتمبھذه الظواھر كما ببشكل مختلف من خارج الصندوقو التفكير وعلينا"، كاليةاديوالر

  . "لمواجھتھا
  

مع تقديم " مكافحة اإلرھاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"تحت عنوان بدأت الجلسة األولى 
وستيفن من معھد الدراسات العليا في جنيف  ماثيو بامبر، وھم للمتحدثين فيھا فانيسا ھونجلينجمنسقتھا 
  .من مجموعة الشيخھنا نوتي من الجامعة األميركية في واشنطن، و تانكيل

  
من محاور رھاب تكييف أدوات وسياسات مكافحة اإلشارة إلى أنه سيتناول موضوعمداخلته باإل بامبربدأ 
وقال إن . ةساليب اللينة والمتشددات، والمقارنة بين األالتشريعات لمكافحة االرھاب، طبيعة ھذه التشريع: ثالث

 منذفي جميع دول العالم ارتفعت بشكل ملحوظ فالموضوعة لمكافحة اإلرھاب والتطرّ  التشريعات
إال . الشق التشريعي في مواجھة ھاتين الظاھرتينركز على بات العديد من المنظمات الدولية يو ،٢٠١٤العام

،فجاءت في أغلب األحيان عاجزة عن أن المشكلة األبرز تكمن في البيئة الغربية التي أفرزت ھذه التشريعات
 رھاب في بريطانيافتعريف اإل.رھابف واإلاإلحاطة بخصوصيات البيئات الراھنة الحاضنة لظاھرتي التطرّ 

ما ات مع دول أخرى على ھذا التعريف مثالً استند إلى التعريف المعتمد في دول الكومنولث، فظھرت خالف
أسفرت عن قوانين كان لھا في ھذه الھندسة التشريعية  نإ: "وتابع.أفشل أي تعاون دولي في مجال مواجھته



  

ً أن معظم وأكد ع. "أغلب األحيان تداعيات سلبية لى أھمية التركيز على تطور ھذه التشريعات، موضحا
دون  تجربتھا رھاب وھي تستوحي منا يكون لديھا تاريخ في مكافحة اإلھذه القوانين عندممثل  الدولتسنّ 
التشريعات ھي وسيلة لمواجھة وأضاف أن . رھابية الحالية،فتكون لقدمھا غير مالئمة مع البيئة اإلتحديثھا

ً ال مجموعاتال ً الضغط على الحكومات المعنية، تفسح المجال أمامعندما  متطرفة خصوصا بعد ما تسنّ  وھي غالبا
صبح مثالً أ داعشفتنظيم .عديلھا على ضوء طبيعة االعتداءاترھابية ومن ھنا ضرورة تالتعرض العتداءات إ

اذا  .تلحظ ذلك رھاباإلما استدعى تشريعات جديدة لمكافحة  ،يستخدم وسائل التواصل الحديثة للتجنيد
لم تتمكن الدول من اعتماد مقاربة مختلفة غير تلك التي ،ووطبيعته رھاباإلردة فعل على نوع  التشريعات ھي
  . لفعلا تعتمد على ردة

  
وعلى . ع الجغرافيركز على بث الخوف والذعر والتوسّ عمل المجموعات اإلرھابية تطريقة أن  ردفوأ

ً داعش خسر  تنظيم نالرغم من أ يستدعي منا تغيير "ما  في سوريا والعراق اً موجود ، فھو ما يزالجغرافيا
لمجموعات ضرورة التركيز على العالقة بين ا"من ھنا ،و"طريقة عملنا لتحقيق النجاح في القضاء عليه

علينا : "وقال. "تجعلھا تتغلب على الدول ابية التي يمكنھا اعتماد ممارساترھالحكومية والمجموعات اإل
لى كثر علينة فھي تركز أما المقاربة الفي مجال مكافحة العمل اإلرھابي، أ صارمةتشريعية تماد مقاربة اع

يا بريطان كل من ھاحمل لواءجموعة من المشاريع التي يرھاب وھذا ما تؤمنه مف واإلأسباب نمو التطرّ 
  . "وروبيواالتحاد األ

  
ً وختم مؤكداً أن التفوق الذي حصل لجھة ردع داعش جغ ً "مھم جداً، إال أنه  رافيا وبالقدر  علينا التركيز أيضا
على تعزيز الخطاب المناھض و اإلرھابية والمتطرفة نفسه من األھمية، على أسباب وجود ھذه المجموعات

لم  ،ال سيما األوروبية منھا ،ولفت إلى أن مختلف الدول". وھذا األمر ال يشكل أولوية في العراق مثالً  لداعش
من تشكيل تنظيمات مشابھة من سوريا والعراق إجراءات ملموسة لردع المقاتلين العائدين تتخذ أي 

 مجال داعش موجوداً حتى اليوم في العراق، ونحن ندور في حلقة مفرغة فيتنظيم ما يزال "لذلك، .لداعش
مج المقاتلين القصير والمتوسط في ظل غياب أي تدابير لد دىلمتحقيق ھدفنا على ا محاربته ولن نتمكن من 

فخطاب داعش ما يزال يجذب . ةالمحلي اتفرص التعليم في المجتمع تنمية المناطق المحررةوانعدامالفشل في و
ً كثر يشعرون أنھم مشخاصأ إن فرص . داعشتنظيم نتصر ن ي، ويأملون بأن من الدولة العراقيةوطھدضا

  ."جداً  عودة داعش في العراق ما تزال مرتفعة
  

المصالح الخارجية والتركيز الجغرافي لمكافحة "،الكالم وقال إن عنوان مداخلته رفن تانكستيأخذ 
خذھا الدول وأوضح أنثمة عوامل كثيرة تأ.السياسية المحلية والدولية عن الدينامياتيتطلب الحديث ،"اإلرھاب

 .عنھا نتجلتھديد الذي يوترتيب ھذه العوامل لجھة أھميتھا يأتي وفقاً ل على مناطق معينة بعين االعتبار للتركيز
وھذا لألسف اعتقاد  ،وجود تھديد مشترك يدفع باتجاه تعاون دولي لمكافحته أنوأضاف أن ھناك اعتقاد سائد 

من مصلحتھا المشاركة في ھذا  لدى الدول تحدد إذا ما كانخاطئ، ال سيما في ظل وجود عوامل أخرى 
ً لجميع الدول، إال أن مكمشترك اً تھديد لتنظيم داعش كان يشك نفعلى الرغم من أ.الجھد أم ال افحته لم تحظ ا

 تنظيم نفسهال، والعديد من الدول الغربية دخل التحالف الدولي لمكافحة داعش ليس بسبب باألھمية نفسھا عندھا
ولمكافحة اإلرھاب بل ألسباب أخرى، كأزمة الالجئين والمھاجرين والمصالح االقتصادية والتحالفات 

مر ينطبق مشاركة في التحالف، وھذا األميركا ن أة الناتو وألنھا حليفأل مثالً  لدنمارك شاركتاف. السياسية
ً أ   . سترالياعلى أ يضا



  

  
بية تخاف الكثير من الدول الغر اً محورياً في ھذا المجال، مشيراً إلى أندور تلعبالسياسة المحلية وأضاف أن 

، وھذا ما رأيناه في أوروبا عندما رفضت معظم الدول العام يمن التدخل في مكافحة اإلرھاب ألنھا تھتم بالرأ
ً . عودة المقاتلين األجانب إليھا المصالح العليا كما حدث في أميركا مثالً، عندما كانت وزارة  ، تغلبوأحيانا

بعدھا  .استجابة للرأي العام فغانستانوكانت ستنسحب من أ سيا الوسطىالدفاع تراجع السياسة الدفاعية في آ
من جھة . تنفذ ھذا االنسحابن على الواليات المتحدة أ من المستحيل ما جعلداعش في العراق تنظيم ھر ظ

ً  أخرى، ثمة نفاق مثالً، إ ميركافي أ. محاربة المجموعات المتطرفةفي  عدة دول غير مستعدة للمساھمة ماليا
  .على اإلطالق موضوع غير جاذب ھواالستقرار المنطقة نحو دفع بلالمال ل

  
تالف في تعاملھا خيحدد بشكل كبير اال ت الداخلية للدولاختالف في السياسفي المحصلة النھائية، قال إن اال

 ً ث اليوم على األرض يدفعنا ما يحد. مع القضايا ذات الطابع الدولي حتى وإن كان بعضھا يعتبر تھديداً مشتركا
ً حك ال يؤديانو التھديد المشترك ن تالقي المصالح أللقول إ تحديد الحكومات  ال، ألنلى تعاون متكامل وفعّ إ ما

التحالف وأعطى مثاالً على ذلك السعودية وكيف كانت من أوائل المشاركين في. للتھديدات وأولويتھا مختلف
تھديد الحوثيين ألمنھا سابيع بسبب الحرب اليمنية وألن لمحاربة داعش، لكنھا انسحبت بعد بضعة أالدولي 
  . بالنسبة لھا من تھديد داعش خطركان أ القومي

  
أو أقله  االتي ال توجد مصالح مشتركة بينھمن جھة أخرى، تحدث عن إمكانية وجود تعاون بين الدول 

. ، كما ھو حاصل اليوم بين الواليات المتحدة ومصر على صعيد التعاون االستخباراتيالعالقات بينھا متوترة
ً بينھمافعلى الرغم من التشنجات التي مرت بھا الع من جھة . القة بين الدولتين، ما يزال ھذا التعاون قائما

أخرى، وعلى الرغم من الخصومة بين طھران والرياض، فقد توصلتا إلى اتفاقات عدة للحّد من تأثير القاعدة 
  . في المنطقة

  
ة ليس باألمر لتعقيدات السياسيفي ظل ا فلمكافحة اإلرھاب والتطرّ  فضل الممارساتوختم قائالً إن تحديد أ

ً . السھل جاد طريقة معينة للتنسيق ضد التھديدات المشتركة، ولكن من جھة أخرى ال ترغب الدول بإي ،فنظريا
ن ولو اقتصر األمر على تدريب جھات معينة مقابل أحتى "،أحد يرغب بأن يكون الضحية في ھذا التنسيق

ً يدرب الشريك فريق المشاركة الفعلية في جھود عباء يفترض األ إن تشارك. لمواجھة الخطر المشترك" آخر ا
في المجاالت ومع ذلك، تبقى حظوظ التعاون . العالقات الدولية اليوم تفتقدهالمكافحة والحلول وھذا ما 

في مجاالت أخرى كما ھو حاصل اليوم بين أميركا والجيش اللبناني واألجھزة لتعاون أفضل من االعسكرية 
ً لكن مھم" .اللبنانية األمنية ً يبقى الجانب السياسي أھم وھذا ما تثبته الوقائع يوميا : ا كان دور الجيوش مھما

  ". خسر تنظيم داعش األرض بسبب التعاون العسكري لكن السالم لم يحل ألن الديبلوماسية مقصرة وناقصة
  

 ، وأوضحت أنھا ستركز في مداخلتھا على تجربة روسيا في سياسات مكافحةھنا نوتيالمنصة  اعتلت
إلى أن موسكو لم تلعب دوراً في مواجھة الجماعات اإلرھابية في العراق لذلك ستركز على  ، الفتةاإلرھاب

، رروسيا لمكافحة االرھاب تحت المجھ سياسة قالت إن تدخل روسيا في سوريا وضعو. تجربتھا في سوريا
ضد الشيشان  تھا موسكوالتي خاض رث الحربوأوضحت أن إ. وكل األنظار منصبة اليوم على معركة إدلب

. السوري ھا في سوريا، مشددة أن ھذا التدخل كان منذ البدء لمكافحة اإلرھاب وليس لدعم النظامعلى تدخل أثر



  

التمييز بين عدم ةواالقتصادي روسيا مصالح: خاصتينتتمتعب بير الروسية لمكافحة االرھابلتدااوأضافت أن 
  .م في سورياسيا أھدد النظام في روي ي عمل معارضاإلرھاب وأ

  
استھدفت ثالث مدن روسية منھا التي  تفجيراتوقعت إثر الالحرب الثانية قالت إن  رثالشيشانبالنسبة إلى إ

 فالدمير الرئيس الروسي ولوية لدىرھاب أوجعلت محاربة اإل ،١٩٩٩سبتمبر من العام /في أيلول موسكو
لون إسالميون من الشياشان على غزو داغشتان أقدم مقاتعندما  ١٩٩٩أغسطس /في آببدأ النزاع . بوتين

شنت روسيا الحرب على جمھورية الشيشان رداً على غزو داغستان وإعالنھا دولة . وإعالنھا دولة مستقلة
وأعادتھا أكتوبر، شنت روسيا حرباً على الشيشان واضعة حداً الستقاللھا /ولفي األول من تشرين األ .مستقلة

ربط بوتين بين الوضع السائد في الشيشان ووجود روسيا على الخريطة  .يةتحت سيطرة روسيا االتحاد
 عملي االتحاد السوفياتي واذا لم نقم بأفي القوقاز الشمالي ھو استمرار النھيار  إنما يجري" قال العالمية حين

ً أن السبب وراء. "ستنھار روسيا الترويج  محاوالت الشيشان االستقاللية ھو وأضافت أن بوتين كان مؤمنا
أردت ذكر ھذه :"وأضافت.للديمقراطية الذي تقوم به الدول الغربية وعلى رأسھا الواليات المتحدة األميركية

ً  ثرتاألحداث ألنني اعتبر أن نظرة بوتين في ھذه المرحلة أ ه في على نظرة روسيا لإلرھاب ومكافحت الحقا
بالنسبة له أشراراأًلنه كان يعتقد الجميع فكان ،لشريرر وافي الشيشان بين الخيّ لم يميز بوتين . "الشرق األوسط

ً تھديداً التھديد الذي واجھته روسيا كان  أن في سوريا، إذ منذ البداية أكدت  نفسه اعتمدت روسيا النھج. وجوديا
. لى االنھيارعدم وجود معارضة سلمية إنمامجموعات إرھابية مدعومة من الخارج للدفع بالدولة السورية إ

روسيا بعملية كبيرة في الشيشان مستعملة األسلحة الثقيلة، وھذا ما قامت به في سوريا ال سيما في وقامت 
من الروس مع تدخل % ٥٥(استخدم بوتين ھذه السردية لكسب الرأي العام الروسي . محافظات حلب وإدلب

مع  سلوكھاالى بعض المرونة في ھذه السردية كما حصل بالنسبة ، لكن موسكوأظھرت )روسيا في سوريا
، خفض التوتر بمحادثات جنيف واستانا واتفاقيات امقبول روسيا بمشاركتھو ،مثالً  وجبھة النصرةحرار الشامأ

بشكل  وعتينوتحاورت مع ھاتين المجم روسيا مھيمنة على عملية التفاوض ال سيما في استانا توكان
  . لزم األمريإلى استعمال الشدة معھما عندما  تعود، لكنھا كانت براغماتي

  
، قامت روسيا بمراجعة سياستھا ھناك في الشيشان الروسيةالعسكرية  عمليةانتھت ال وتابعت أنه عندما

ال "ولفتت أنھا . كثيرة لحكومة الشيشان فاعتمدت من جھة سياسة اليد الحديدية وقدمت من جھة أخرى أمواالً 
  ".بعد انتھاءمعركة إدلبتدري إذا ما كانت روسيا ستنتھج األسلوب نفسه في سوريا 

  
مھمة ينفذھا تحالف دولي مكافحة االرھاب  على أن تكون،حرصتعندما تدخلت روسيا في سورياوأردفت أنه 

 المصالح االقتصادية بأھميةاالستخفاف عدم أنه يجب  إلى وأشارت .من الدول يشارك فيه أكبر عدد ممكن
أسلحة وأجھزة ومعدات  أن روسيا باعت يقھا، موضحةلعمل العسكري لتحقبالنسبة إلى موسكووكيف تستخدم ا
من صادرتھا لألجھزة السلكية % ٥٠، وتمكنت العام الماضي من توجيه عسكرية بالماليين والمليارات

وقالت إن .أمن األنظمة القمعية إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للمحافظة علىوالالسلكية المستخدمة 
ل تبدّ  لوحظ ٢٠١٢منذ عام أنه  ذكرتو. مقابل األمنھاتصدرھي وسلحة الل بيع األروسيا تكسب المال من خ

 كتمعلى  أي حركة معارضة، فانصبت كل جھود موسكوبين اإلرھاب وساوي بات يإذ  الخطاب الروسي في
 ال أصبحوا يشكلون خطراً من الجماعات اإلرھابية معتبرة أن داعش ومثيالتھا  المعارضة كل األصوات

أي حركة معارضة ، في محاولة للجمع بين اإلرھاب والمقبل من الغرب الديمقراطية خطره سوى يضاھي
  . تھدف إلى تغيير النظام



  

  
إذ روسيا بذلك خاصة في خطابھا المحلي  بالنسبة إلى مكافحة اإلرھاب في سوريا والعراق، أكدت على التزام

ھناك  ووجودھا، ومن األفضل مكافحتھا روسيا أمن على خطراً  تقول إن الجماعات المتشددة والجھادية تشكل
، وھي مقاربة التقدم الروسي ھامقولة عنوان ليشدد على تطور ھذا الخطابو. داخل روسيا من مقاتلتھا بدالً 

تستخدم ھذه . خرىخذت من داعش وانتقلت من يد إلى أالتي تستخدمھا روسيافي سوريا أن االسلحة تقول إ
 ،في إدلب ثوحول ما يحد.وتعتبره مصدراً للتفاخر لى ما انجزته روسيا في الخارجكيد عالمقاربةكمثال للتأ

  .قالت إن وسائل اإلعالم الروسية ال تدلي بالكثير من المعلومات
  

 ٢٠١٤ولومبية عام األأكدت أن سياسة روسيا في مكافحة اإلرھاب ناجحة إذ منذ األلعاب  ،في محصلة نھائية
ال  ،ومع ذلك. ٢٠١٧و ٢٠١٥عامي  وقعت التي بعض االعتداءاتا ما استثنينا لم يحصل أي اعتداء كبير إذ

وعن العالقات بين روسيا . من اإلشارة إلى بعض المخاطر أبرزھا عودة المقاتلين األجانب والمھاجرين بدّ 
لكن  ،٩/١١ ھجماتاكستان بعد ب األميركية ضد لى الحملةانضم إ بوتينوالواليات المتحدة، قالت إن الرئيس 

التعاون بين روسيا والواليات  في صعوبةورأت  .مع بدء الحرب في العراق ٢٠٠٣الوضع اختلف في العام 
كبير جداًوألن روسيا تعتقد أن  االختالف في وجھات النظر بينھماإن في سوريا أو في العراق، ألن المتحدة 
  .فلمزيد من التطرّ اميركا تسبب سياسة أ

  
االستراتيجيتين ، أنه ثمة ثالث نقاط مشتركة بين على نوتي الكالم ليوضح رداً  تانكرأخذ  ومع فتح باب النقاش

  :األميركية والروسية لمكافحة اإلرھاب
  
  ة الجماعات اإلرھابية والمتطرفةاعتماد العمل العسكري في مواجھ -
وإبقاء في الداخل في الخارج بدالً من مكافحتھم  مقاربة مكافحة الجماعات اإلرھابية والمتطرفة اعتماد-

  خطرھم بعيداً عن الحدود الوطنية
  .مواجھتھم عسكرياً ضمن تحالف دولي -
  

لم يحقق النتيجة المرجوة منه وھي  ،على أھميته ،ثبت أن العمل العسكريبالنسبة إلى النقطة األولى والثانية، 
شب لكن ھذا العشب ال ينفك ما يحدث في سوريا يشبه قص الع. القضاء على المجموعات اإلرھابية والمتطرفة

لذلك ال يؤيد الكثيرون ضمن اإلدارة األميركية إعالن الرئيس ترامب االنتصار على داعش . ينمو وبسرعة
فھو ما يزال موجوداً ويتمتع بموارد  ،تقلص سيطرة التنظيم الجغرافية على الرغم منإذ يعتبرون أنھ ودحرھا

رات إن تعزيز القدمن جھة أخرى، . يزال لديه القدرة على التجنيد وما مكنته من تغيير استراتيجيته القتالية
ية، لكنھا تبقى عاجزة أمام نمو اإلرھاب جداً كما تعزيز الجھود االستخبارالعسكرية للحكومات المحلية مھم 

ً وبعد محاوالت الرئيس بوش و. ف إذا لم يحصل إصالح سياسيوالتطرّ  الرئيس أوباما الدفع باإلصالح جزئيا
، وبادرت إلى مع ترامب يبدو أن الواليات المتحدة صرفت النظر عن ھذا الموضوعلسياسي في العراق، ا

الفراغ والكثيرون في أميركا يعتبرون ھذا األمر  األوسط ما ترك مجاالً لروسيا لملءاالنسحاب من الشرق 
رضة ومنظمات المجتمع المدني اليوم، معظم حكومات المنطقة تضع المعا: "وتابع.خطأ كبيراً ارتكبته واشنطن

ومن شأن ھذا األمر  ،للقمع عليه تحت مظلة المجموعات إلرھابية وباتت المجتمعات عرضة أكثر مما كانت
المشكلة مع إرھاب اليوم ھو في طبيعته، إذ لم يعد القضاء عليه .ف أكثر حدةأن يخلق حاضنات جديدة لتطرّ 
ً بالقضاء على كيانات ھما حتى داخل الواليات المتحدة وأوروبا اعتبأفكراً وعقيدة لھما ف بات التطرّ . مرتبطا



  

 ً الخطر إذا في الداخل موجود مع . وروسيا، وما يزال خطر االعتداءات التي تنفذھا الذئاب المنفردة جاسما
  ."، ما ينفي إلى حد ما مقولة محاربة اإلرھاب خارج الحدود الوطنيةتحول اإلرھاب إلى تيار

  
بدأ التأسيس لسياسة تشجيع األطراف  ،ذ والية الرئيس جورج بوش اإلبنمن بة إلى النقطة الثالثة،بالنس: "وتابع

نجحت ھذه السياسة إلى حد ما ولكن كما قلت . فالدولية في المشاركة بتحمل أعباء محاربة اإلرھاب والتطرّ 
الخطأ االعتقاد أن وجود خطر آنفاً سياسات الدول الداخلية تحدد مدى مشاركتھا ومستوى ھذه المشاركة ومن 

ومع ذلك تتحمل  ،الخطر على أوروبا مثالً أكبر من الخطر على أميركا. مشترك يدفع إلى التعاون بين الدول
حتى في الدولة الواحدة ھناك  .ف خصوصا في الشق العسكريالعبأ األدنى في مكافحة اإلرھاب والتطرّ 

لمشاركة وحجمھا كما ھو الحال في أميركا مثالً، ما دفع تالف بين األجھزة األمنية حول طبيعة ھذه ااخ
. الواليات المتحدة إلى تخفيض مساھمتھا المالية في جھود مكافحة اإلرھاب وكذلك فعلت الدول األوروبية

  ."أوافق نوتي على ضرورة خفض التوتر بين روسيا وأميركا
  
  

  : وطرحت األسئلة التالية
  
مع  الحربالمشاكل الروسية المحلية و لجھةبصرف النظر عما أثرته ": إلى نوتيسؤال : الرئيس الجميل -

،ويشمل ذلك التعاون ليھا وھي مفاوضات استانا والتعاون بين روسيا وتركياالشيشان، ھناك نقطة لم تتطرق إ
ً العسكري بينھما أ ن التعاون العسكري بيعن ثير مفاوضات استانا ومزيد عن تألأود أن أسمع ا. في سوريا يضا

من تواصل مع ھل . ھناكرھاب مكافحة اإل ھي تداعيات ھذا التعاونعلى جھودروسيا وتركيا في سوريا وما 
  "؟محتمل على االراضي السوريةتركي - روسي عسكريأي تعاون  نالواليات المتحدة بشأ

  
ين ح ٢٠١٧بعد سقوط حلب عام داة استخدمتھا روسيا أعتبر أن مفاوضات استانا كانت أ: "نوتيجواب 
ركيا أن الخطر األساس عليھا يأتي من فھمت ت ،مع الوقت. رھاببإدخال تركيا في جھود مكافحة اإلنجحت 

التي استھدفت فيھا كل من  عملية درع الفرات ووجوده في السلطة،ونفذتاألكراد وليس من النظام السوري 
، ولم مه الواليات المتحدةتدع عربي في شمال سوريا-داعش وقوات سوريا الديمقراطية وھي تحالف كردي

ن ما مكّ  ،ماكنلتخفيض التصعيد في بعض األآلية عن وضع محادثات استانا أسفرت .ھذه العملية روسياتنتقد 
منطقة لي وأطلق حملة عسكرية في ھذه اراضجه الى شرق الفرات لتحرير بعض األالنظام السوري من التو

ر ذلك على محاربة اإلرھاب ثّ أ. لى األرضجودة عمع المجموعات المو وأجرى مفاوضات بوساطة روسية
أن مفھوم اإلرھاب بالنسبة إلى روسيا ال يشمل فقط الجماعات المسلحة  إلى من اإلشارة ھنا وال بدّ . في سوريا

روسيا ھو القضاء عليھا تحت ذريعة  الجھادية والمتطرفة بل يشمل أيضا وبشكل خاص المعارضة، وھمّ 
. لكن ھذه األخيرة رفضتھاميركا ، وجھت بداية دعوة إلى أت ھذه المحاثاتندما بدأع. المحافظة على الدولة
فعتھا للمشاركة في ھذه المحادثات، التي تحولت من تعزيز عالقتھا مع دول المنطقة وداستغلت روسيا ذلك ل

التنسيق بين تعزز لكن ھذه المحادثات لم . إطار لمعالجة المشاكل األمنية إلى إطار لمناقشة القضايا السياسية
وتوجھات استانا لكن جھات نظر الدول الغربية بين وتقريب البعض الدول  دول الترويكا والغرب، وحاول

  ". محاوالتھا لم تثمر
  



  

ً أن ": إلى نوتي سؤال - ونحن عاجزة عن إلحاق الھزيمة باإلرھاب، العسكرية وحدھا  لوسائلابات جليا
. صادية واالجتماعيةتحقيق التنمية االقتنفاذ القانون وجھزة إارات وتعزيز أبحاجة إلى األدوات اللينة كاالستخب

  ".جھزة اللينة؟ية روسيا في سوريا في استخدام األلكثير عن استراتيجاال نعلم 
  

. في استخدام الوسائل اللينة ميركيةختالف بين المقاربات الروسية واألوروبية واألھناك ا": نوتيجواب 
 النظام واستعادةعمار الجئين وإعادة اإلعودة ال جاهتدفع بات نراھالذلك  ،لوية لالقتصادوتعطي األروسيا ف

ع مع تحسن الوضة،وسياسلى االقتصاد تنتعش التعتقد موسكو أنه مع عودة االنتعاش إ. سيطرته على األرض
عزيز االقتصاد من األدوات اللينة بالنسبة إلى موسكو ھي ت فأھم أداة.االقتصادي يتحسن الوضع السياسي

وإنعاشه، وخارج ھذا اإلطار ال تستخدم روسيا على األرض الكثير من ھذه األدوات اللينة بل تشدد على 
الدول  موقف في المقابل، نرى أن. سردية إعادة اإلعمار بما يجعل المثال الشيشاني صالحاً للتطبيق في سوريا

  ".تعتبر أن البداية تبدأ من اإلصالح السياسيفي ھذا المجال عن الموقف الروسي، إذ  مغاير الغربية
  
  ".صالح في العراقأستغرب أن تقول إن إدارة أوباما حملت راية اإل: "إلى تانكر رند رحيمسؤال من -
  

  ".إن بوش وأوباما حاوال ذلك مقارنة مع ترامب، لكنھما فشالبل قلت  ،قل ذلكال لم أ: "تانكر
  

مارس فھو . وباما قبل واليته الثانيةالعراق في عھد أفي  صالح السياسيفي الواقع، تم التخلي عن اإل": رحيم
ً ضغط ضد واشنطن لم تتحرك داعش الموصل و احتلت .صالح القضاء مثالً ال يذكرعلى الحكومة العراقية إلا
 المشاركةتعزيز صالح السياسي وأعتقد أن إھمال اإل. قليم الكرديوصل خطره إلى اإلال عندما تنظيم إھذا ال

وھي نقل  امن إثارتھ ثمة مشكلة أخرى ال بدّ  .عطى القدرة لداعش لتحتل مساحات كبيرة في العراق، أالسياسية
كيف ستتعامل الواليات المتحدة مع ھؤالء ال سيما في ظل . ألف سجين داعشي من سوريا إلى العراق ٣٠

حل ھذه المسألة ضمن جھود مكافحة ما ھي المقاربة األفضل لوغياب أي بنية قضائية عراقية للتعامل معھم، 
  ".اإلرھاب؟

  
ومقصرة في مجال اإلصالح السياسي، لكن على األقل وباما كانت بطيئة ال شك أن إدارة الرئيس أ": تانكر

ً كان ھذا الموضوع مطروح كما كان في عھد الرئيس  ة السياسة األميركية تجاه العراق في عھدهعلى أجند ا
لى ، واذا ما نظرنا إصالح السياسيه كان يولي أھمية ما لإللكن، ويج للديمقراطيةوباما انخفض الترمع أ. بوش
ي لكنه لم يحقق أ. تصب في ھذا االتجاه في العراق، نرى أن أمواالً كثيرة رصدت لمشاريع كيرمينفاق األاإل

  ."من العراق ال سيما مع انسحاب الواليات المتحدة مطلوبالمستوى ال ھإلىجھودنتائج ولم تصل 
ال جواب لدي : "قال من مقاتلي داعش األجانب الذين نقلوا من سوريا إلى العراق بالنسبة إلى مصير المعتقلين

ً كا تملك رميعن ھذا السؤال، وال أعتقد أن أ لكن الواليات المتحدة قالت إنھا ستستعيد المقاتيلن األجانب . جوابا
نھا ال ، لكھاخرى ال سيما األوروبية أن تحذو حذوالذين يحملون الجنسية األميركية وطلبت من الدول األ

تحسين  ھممعو دمجاة ھؤالء في دولھم أھناك بعض الجھود لمقاض. على القيام بذلك ھذه الدول إجبارتستطيع 
ولكن ال يمكن لھا  ،كبرعلى أنھا الالعب األ لى الواليات المتحدةأفھم أن ينظر إ. ظروف اعتقالھم في السجون

يمكن لھا تسھيل . جانباألعباء المقاتلين تكون المسؤولة الوحيدة عن تحمل أ ن، أليوز بالنسبة ، وال يجوحدھا
في النساء واألطفال والحل يعود إلى الدول التي لب ھذه المسألة يبقى  الحقة القانونية لھؤالء في دولھم، لكنالم

  ."ليھا ھؤالءينتمي إ



  

  
لى حد سحب جنسية ھؤالء قاتلين األجانب وصلت في أوروبا إاألوروبية الستعادة المالممانعة إن ": بامبر
التي يعتقل فيھا ھؤالء  المخيماتإن . ، وھذا أمر يعبر عن انعدام في المسؤولية ورؤية نظر قصيرة المدىمنھم

في اقتحام السجون وتحرير سجنائه،  داعش تاريخلدى تنظيم و ،في حياتي كلھا رأيتھاالتي من بين سوء ھي األ
تشكل أولوية، وعلى الجميع إدراك أنھا قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة بوجھنا المسألة اعتبر أن ھذه لذلك 
 ً   ".جميعا

  
؟ وماذا عن رھابالجھات غير الحكومية لمحاربة اإل استخدامماذا عن : "لجميعإلى ا منى عالمةسؤال من -

روسيا  قالت السيدة نوتي إن. نراه في العراق؟ سس طائفية ونراه أكثر ماالعنف الرسمي المضاد المبني على أ
ھل  .المتھمان بالتقلب وبتغيير المواقف اعتمدت سياسة منسقة في سوريا بعكس الواليات المتحدة والغرب

  ".؟يضا ال سيما تجاه بعض الكيانات الخارجة عن الدول كحزب هللا مثالً يمكنلروسيا أن تغير موقفھا أ
  

نعم ھناك عنف طائفي موجود خاصة في . ، فھو أقله في شقه األول بالغ األھميةعلى السؤال شكراً " :بامبر
ً  عليه كبر مما ھيدينامية الطائفة أ العراق، ألن حيث يوجد الحشد  في مناطق معينة في سوريا خصوصا

فشي أمام ت ستؤدي إلى ردود فعل عنفية تفتح الباب مجدداً  ،أنه إذا لم تحل ھذه مشكلة كبيرة أعتد. الشعبي
  ."اإلرھاب في البالد

  
ً : "تانكر في سياسة الواليات المتحدة خصوصاً في سوريا، سببه الوحيد ھو اإلبقاء على  في الواقع ما يبدو تقلبا

أي ( مرھذا األفي قوات سوريا الديمقراطيةووجدت واشنطن ضالتھا  ،بعد تبديل الحلفاءف. فعاليةالحليف األكثر 
الكيانات الخارجة عن الدولة قد  دعم علىالتركيز . لنسبة إلى الواليات المتحدةلن يتغير با )دعم ھذه القوات

ً يصبح في المستقبل القريب  لصناع القرار يشكل معضلة ومع أنني لست من مؤيدي ھذا األمر ألنه . أمراً شائعا
ً الموضوع وارد جداً في أروقة واشنطن،  فيالتفكير لكن السياسي،  عن الدول قد ن دعم جھات خارجة أ علما

لھذه المسألة بأن تصبح طبيعية سمح ولكن الوضع في المنطقة قد ي. ونيةقان يفرض على الواليات المتحدة قيوداً 
ميركي عمل الجيش األ. اتت تتمتع بهة عن الدولة والنفوذ التي بانات الخارجظاھرة الكي بالنظر إلى فجاجة

لكنھا من  ،ن تكون عالقتھا جيدة وجدية مع ھذه القواتقوات سوريا الديمقراطيةوھي تحتاج ألبشكل وثيق مع 
  ". ناحية أخرى ھي أيضا بحاجة ألن تكون عالقتھا جيدة مع تركيا

  
 يھم بوتين أن تظھربين مختلف الجھات وتفادي التصعيد،وروسيا تحقيق توازن  ، حاولتفي الواقع": نوتي
أن ال يعمد أي روسيا تأمل . رينخلالعبين اآلبمصالح اسرائيل كما المھتمةبمصالح إبمظھر الجھة  روسيا

ً لھا أن تقوم بأوال يمكن  ،التصعيدطرفإلى  في حال نشوب . ى التھدئةلوھو الدعوة إ كثر مما تقوم به حاليا
ً ، لن تتمكن روسيا من القيام بأي عملألن إحزب هللا اللبناني في لبنانسرائيل وحرب بين إ  يران ما تزال شريكا

 ً   ."ي تغيير للنھج الروسي في ھذا المجالال أرى أ. ورياھا في سل مھما
  
ً ": تانكرإلٮ باسم الشابسؤال من- تم التغلب على داعش وال : ميركية في المنطقةللمواقف األ الحظنا تراجعا

الواليات المتحدة  دخولمع فھل ھناك أجندة أميركية ما؟ و. نعلم إذا ما كان للواليات المتحدة أجندة لما بعد ذلك
الديمقراطيون فيھا ذا ما فاز أن تتغير ھذه األجندة؟ وإھل تتوقع  ،النتخابات الرئاسة الحملة االنتخابية رحلةم

  ". فھل ستتغير أيضاً، أم أن الواليات المتحدة بجناحينھا الجمھوري والديمقراطي قد تخلت عن بلدان المشرق؟



  

  
وفي خطوة . جندةإدارة ترامب لم تحدد بعد ھذه األ نديد أجندة واشنطن تجاه المنطقة ألال يمكنني تح:"تانكر

أن تنظيم داعش قد ھزموھناك انقسام أميركي داخلي حول ميركية تؤمن لى الوراء، ال أعتقد أن الحكومة األإ
، خاصة مع وجود نية تھدف سلحةعلى مقاربات الدفاع وعلى بيع األميركي يركز الرئيس األ. ھذا الموضوع

االلتزام : ن يتبدالنعنصران لثمة . سلحةدول قادرة على تسديد ثمن ھذه األ ارية معرساء عالقات تجإلى إ
سلحة قد ومن المؤكد أن مواجھة إيران وبيع األ ،االلتزام ربما بالحريات وحكم القانونببناء الدول، و

بالنسبة إلى العالقات بين تركيا والواليات المتحدة، وبالنظر إلى  .ذا ما انتخب رئيس ديمقراطياإينخفض
األوضاع الراھنة، أعتقد أنھما عالقتان في زواج فاشل وال بّد لھما من إيجاد طريقة ما لتحسين العالقات بينھما 

، ناتوتركيا في ال عضوية بالتخلص من أميركية ن ھناك رغبةال أقول إ. أنھما عضوان في الناتوال سيما و
بين البلدين وجدوى الوجود التركي في  تلقي الضوء على العالقة السيئة أسئلةسمع في واشنطن ولكن بدأنا ن

  ."الناتو
  

من مركز  مھند الحاجعلي، مع تقديم منسقھا "ف في الغربمنع التطرّ "بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان 
من الشبكة الكندية للبحوث حول اإلرھاب  زينامارغريتا بيكارنغي للشرق األوسط للمشاركين فيھا وھم، 

من  ريدريش ليندسيوف،برنامج األمن المشترك-كوناكشون غلوبالمن  وبيبي فان جينكلواألمن والمجتمع، 
  .في برلين شبكة منع العنف

  
ف الندوة على دعوتھا، وأوضحت أنھا ستتناول تحديد خصائص التطرّ  مداخلتھا بشكر منظمي بيزينابدأت 
، إضافة إلى وجھة نظر كندية من المعني بالتطرف وكيف، مشددة على أنھا ستقدم: إلجابة عن سؤالينعبر ا
  .وروبا الشرقية وروسياموقف أ

  
ف ن التطرّ ھنا من وكالة أمنية كندية تقول إ ود االقتباسأ"وقالت ف؟مسار محدد للتطرّ وسألت إذا ما كان ھناك 

وذلك بسبب مجموعة من العوامل الخارجية ومن  ،الحل األمثل هأنالمعنيونبخاللھا  يقتنععملية فردية ھو 
. في التغيير منھم ھم يعملون رغبة. عبر االنترنت ليھمون بھم ومجموعة من األفكار تنقل إن الذين يؤثراألقرا

إضافة إلى حس القومية الذي يشعر الشباب معه  ،والتمييزالھوية ، يرتبط التطرفبحس )داغستان(في روسيا 
ف عن رؤية المجتمعات في وتختلف رؤية المجتمع الروسي للتطرّ . يمتھم بالنسبة إلى العائلة والمجتمعبق
  ."ية،حيث تطغي األسباب والدوافع الشخصيةميركا الشمالأ

  
نه تطرفھم يتوجھضد نظام يشعرون أن ، ولكن علينا أن نلحظ أما من خصائص محددة للمتطرفين: "وأضافت
 ،جرامي لھمشباب ال سجل إ: المتطرفين في جميع المجتمعاتبين جود عناصر مشتركة ومن ھنا و. ال يمثلھم

ً ال يكون لديھم أصدقاءأغلبھم متعلم، لكنھم يشعرون بالكثير من الغليسوا فقراء و ويبحثون عن  ضب وغالبا
ف أحد البعض يعاني من مشاكل عائلية كطالق الوالدين ومشكلة إدمان المخدرات أو تطرّ . ھدف لحياتھم

  ."كتئاب وأزمة الھوية والدراما الشخصيةخصية كاإلوال يمكننا التغاضي عن الدوافع الش. الوالدين
الحوار األسري، الشباب ال  خلل في األسرة، غياب: أھم معالمھاف من وتحدثت عن وجود بيئة تحفز التطرّ 

ماج في المجتمع، العيش في يعرفون أقرباءھم ويشعرون بالوحدة ويعيشون في عالم افتراضي، عدم االند
جيال ص الذين يعتبرون مصدر وحي للشباب، انتشار المخدرات ووجود أشخاستھالكية، غياب األمجتمعات ا

  .وطنيويعيشون أزمة ھوية، رھاب من األجانبمن الشباب ال يشعرون بحس االنتماء ال



  

  
لدينية تتمتع بكاريزما ف كشخصيات في المؤسسات اوتحدثت أيضا عن جھات تعمل على تعزيز التطرّ 

كأن يكون (موجودة داخل األسرة التي قد تكون ف والخطب على األنترنت إضافة إلى أدوات الحث على التطرّ 
 ً ً الشباب الذين يعيشون في وحدة ويبحثون عن ھوية لھم ). أحد الوالدين متطرفا أما المستھدفون فھم غالبا

وانتھاكات  اعتداءاتسالم، شباب ضعفاء الشخصية بسبب ويرون في السياسات الغربية سياسات مناھضة لإل
  .تعرضوا لھا خالل طفولتھم

  
ف والتعبئة االجتماعية وتلقين الفكر المتطرّ عالقات المباشر عبر التواصل أما عن آلية التجنيد فذكرتال

ودافع ھؤالء  ،ف دون اللجوء إلى العنف واستخدامهعتنق الفكر المتطرّ ومن الممكن أن يُ . الحتضان فكر عنفي
  .ما الشعور باإلذالل أو طالق األھل أو فقدان شخص عزيزغالباً إ األشخاص يكون

نه يطلب من المستھدفين بيع مقتنياتھم كافة وادخار رواتبھم وحتى السرقة وعن األدوات والتمويل قالت إ
خلق محفظة  ضية من خاللاالفترا معامالتو الموال عبر الحوالة أتنتقل األ. وجمع التبرعات عبر االنترنت

ھذه لتعقب  خاصة ال يمكن الولوج إليھا اال عبر كود معين ال يعرفه إال صاحبھا، وال يوجد حتى اآلنوسائل
  .موال ومصادرھااأل
  

ف إنما تقييم لمكافحة اإلرھاب والتطرّ  طار القانونيأوضحت أن ھدفھا ليس تحليل اإلو الكالم فان جينكلأخذت
  . مع التركيز على االتحاد األوروبي تي طورت أخيراً في ھذا المجالفعالية التشريعات ال

  
متعددةلمكافحة  دوات؟ثمةأعنيفالتطرف الأو  الفكري فتطرّ ف نتحدث،العلينا أوالً تحديد عن أي تطرّ :"وقالت
 المبذولة لمكافحة اإلرھابالجھود  على كل .خرى ذات صلةتشريعية إلى مالية إلى أ رھاب منف واإلالتطرّ 

بين ما يحصل على المستوى  كما علينا ربط. األفضل بينھانختار ف أن تكون محددة لكي تكون فعالة ووالتطرّ 
عبر تشريعات  غرار ما حصل في العقدين األخيرينف على ھل نحن نحاول منع التطرّ ف: المحلي والدولي

عى إلى الوقاية عبر التطرق إلى ؟ أم أننا نسقمعية وتجريم بعض النشاطات التي تؤدي الى اعتداءات ارھابية
ف التركيز على رسم الملف الشخصي الوقاية من التطرّ تفترض عملية .ف ومحاولة معالجتھا؟التطرّ  سبابأ

 ذي يتعرضون لهقصاء اليحاولون مواجھة اإلجمال ، وھم باإلنه يوجد نقاط تشابه كثيرة بينھمأل للمتطرفين
 خطاب الكارھية يعتمدف وعتبر اإلسالم منصة التحول إلى التطرّ في أوروبا، يُ . ويعانون من مشاعر التھميش

ون ن تكيمكن أ. خرين بافكار متطرفة عبر االنترت ووسائل التواصل االجتماعيويحاول أشخاصإقناع اآل
سير إذ تشيرالرھاب في األنظمة الدراسية، كما ھناك عالقة بين اإلجرام واإلبعض الثغرات  وجود سباباأل

  ."و التزويرترويج المخدرات أسلحة ولھمكتھريب األ جراميوجود تاريخ إ رھابيين علىالذاتية لإل
  

دولة دون مع شبكاتھم ومشاعر الغضب بسبب فشل ألنھم يعو التركيز على مسألة العائدينعلينا : "وأضافت
نحن بحاجة  .جھم في المجتمعاتيجب التفكير في تجريمھم أو إعادة دمولھذا  ،الخالفة وفشل داعش وھزيمتھا

، كما مزيداً من منية واستراتيجيةإلى مجموعة متنوعة من أدوات مكافحة اإلرھاب من عسكرية واستخبارية وأ
اعتماد خريطة طريق وروبي وعلى الجھات المعنية كالمجلس األ. ومةاوتعزيز القدرة على المق االلتزام

  ". جميع الدول األوروبية على تنفيذھاتعاون لت
  



  

 التمويل، المساعدة في(عداد للجريمة وروبي تجريم مرحلة اإلفي االتحاد األالقوانين الجنائية حظ تل: "وتابعت
و لمفھوم التحريض أ لهعلى الرغم من غياب تعريف موحد رھابالتخطيط، الدعم والتحريض على اإل

ألصل طبق ا نسخة رھاب يمكن اعتبارھالمكافحة تمويل اإلمجموعة واسعة من الطرق  واعتمدت. )وماھيته
الدول األوروبية المنفردة تلحظ و. مم المتحدة والمعايير التي تفرضھا فاتسعن العقوبات التي نصت عليھا األ

ً أ وروبي لدى االتحاد األ .ي بعد خروجھم من السجنقبل االحتجاز وما بعد االحتجاز أ مالتدابير  يضا
ً ن نضع نظام، وھذا أمر شائك ومن توصياتنا أمةالم لكنھا ليست ملزة للوقاية والتعاطي مع اإلعيراتيجاست  ا

  ".، علماً أنھا تتشارك في المعلوماتفي ھذا المجال يلزم الدول برفع التقارير حول ما تقوم به
  
ف تعزيز السلم ومكافحة التطرّ  إن سياسة الجوار يجب أن تقوم على ا يتعلق بالسياسات الخارجية، قالتفيم

على أما . رھابف واإلات للوقاية من التطرّ لدول على إطالق سياسيساعد ا برنامج سترايف الذيواعتماد 
  .ف ومبادرات متعددة األطرافية من التطرّ من الدول لديھا خطط للوقا فالكثيرالمستوى الوطني 

  
ً لھذه الظواھر  إلى وفي الختام أشارت أن المجتمع الدولي بعامة واالتحاد األوروبي بخاصة باتوا أكثر وعيا

ف عابر للحدود، مشددة مھم جداً ألن خطر التطرّ  يواعتبرت أن التعاون الدول. ا يمكن القيام به لمواجھتھاولم
 التركيزوأضافت أن على الدول األوروبية . على ضرورة المراقبة والتقييم ألنھما ال يأخذان االھتمام الالزم

بالنسبة . بات بدوره يشكل خطراً كبيراً الذي ف اليميني يضا التطرّ أف الجھادي بل لة التطرّ ليس فقط على مسأ
ھتمام في ظل غياب اال فشل في ھذا المجال، وثمةوروبايوجد سياسة موحدة في أال  إلى العائدين، لفتت أنه

  .بأطفال المقاتلين األجانب الذين سيتحولون إلى قنابل موقوتة إذا لم تتم معالجة قضيتھم
  

ملتبس بعض ين ھو موضوع مثقل بالجدل السياسيومقاتلين العائدموضوع الوقال إن  الكالمليندسي أخذ 
المجتمع المدني المنخرطة في ھذا وأضاف أن شبكة منع العنف تتألف من مجموعة من منظمات . الشيء
في  كبرإلى تأمين مشاركة ديمقراطية أنسعى  العالمية الثانية حين كنا ما بعد الحرب إلى ويعود تاريخنا"،العمل
ك في يشار. ة والمؤسسات المدنيةيمؤسسات الحكوماون بينالالمشاركة والتع تبلور مفھوممن ھنا  .ألمانيا

عمال القضاء على ، ونحاول تغطية كل األعمال الوقائية وأخبرات متعددةالبرنامج مجموعة من خلفيات و
ى تقديم المشورة ، ولكن الھدف النھائي يبقمع اختالف المستھدفينالمستخدمة دوات ، وتختلف األفالتطرّ 

لق نعمل معھم من منط: "وتابع. "للعائدين وعائالتھم، عبر استيالد فكرة تحفز استجابة الشخصية المستھدفة
 وامساحة ليفكر من نؤمن لھ، ونريد أصغاء والطلب ال على المواجھةلى اإلطوعي ونبني عالقة معھم تستند إ

  . "مبوضعھ
  

أولھا شعور العائدين المستمر بغربتھم عن المجتمع  كثيرةالتحديات  إن: "ونھا قالواجھوعن التحديات التي ي
يشعرون ومنه إلى المجتمع الذي أتوا  وھم يعتبرون أنھم ال ينتمون. اليةوباالنفصال عنه بدرجة ع

في إعادة دمج ھؤالء في  جمعيات المجتمع المدنيلفي ھذا المجال دور مھم قد يكون:"وأردف.بالتھميش
أن يدمر عملية إعادة الدمج برمتھا  لى المجتمع ويدمر نفسه ويمكن لهطرف يشعر أنه ال ينتمي إ،فالمت.المجتمع

  ". وقد يؤثر ھذا السلوك الفردي على المحيطين به من إقرانه
  

علينا : "وقال. الضغط الذي يشعر به العائد،وعالمي بھذه المجموعةھو االھتمام اإل مھمخرعامل أوذكر 
ً اعتماد الحوار معھم  علينا أال و. طويالً  وبناء الثقة مع الشخص الفرد والتمتع بالصبر ألن ھذه العملية تأخذ وقتا



  

 ً لديھم ألنه لو خرجوا  ننسى أن ھؤالء مارسوا القتال بأبشع صوره ومن الضروري جداً أن نحدث تغييراً فكريا
  ."من السجن دون إحداث ھذا التغيير فالخطر سيكون كبيراً 

  
صعوبة األمر في أنھم تكمن في المجتمع، و عادة دمج المقاتلين العائدينإفي  ھواآلخر التحدي : "وأضاف

 ً . فرص ال يمكن للدمج أن يحصلھذه الودون  ،، لذلك من الصعب عليھم الحصول على فرصموسومون سلفا
، وھنا ليهإاء النظام االجتماعي الذي ينتمي عادة بنخص من السجن علينا حماية ھويته وإعند خروج الشلذلك، 

. فالروابط العائلية بسبب التطرّ  قد يكون أصاب على الرغم من الخلل الذي اً كبير اً دورتلعب العائلة 
  ."ولى نحو الدمج االجتماعيھذا األمر الخطوة األيشكل و ،عادة بناء ھذه الروابطإعلينا

  
 خطراً  ما يجعل منھم  ،النزاعالتي يعاني منھا ھؤالء بسبب الحرب و الصدماتمن التحديات األخرى : "وتابع
ھؤالء وعلى االستقرار النفسي للمقاتلين، كبيراً  اثراً  تتركالصدمة جراء تجربة القتال ف. منعلى األ كبيراً 

من ھنا . يةكثر حدّ ويكون التواصل معھم أ لى مناطق النزاعالذين لم يسافروا إ المتطرفين يختلفون عن
يكالية مارست أبشع أنواع ة القتال تحت مظلة مجموعات رادضرورة إخضاعھم لعالج نفسي إذ أن تجرب

  ".نحو العنف لسبباً كافياً لخلق مي اعتبر لوحدھالعنف، ت
  
كان ھذا إذا ما  متسائالً ،بينھم نقاط مشتركة ثمةولكن  أن تجارب المقاتلين العائدين مختلفة شار أخيراً إلىأو

ينظر إلى األفراد ھل  اإلطار القانوني بھذه الحاالت؟ المقاربة الواجب اعتمادھا وھل يتأثريحدد  األمر
  ؟كبوتقة واحدة ينظر إليھمو كأشخاص أ

  
تطبق على الجميع بغض النظر عن القوانين واضحة وإن : "قائلة فان جينكلوفي جواب عن سؤاله ردت 

مختلفة  مجتمعيةوجھة النظر الإن . فإلى سلوك طريق التطرّ  كل فردب التي حدت والدوافع الشخصية سباباأل
ارتكبوا نھمفالمجتمع يعتبر أ.لمقاربات السياسيةمغايرة لي العام الرأمقاربات و ،السياسية النظر وجھةعن 

 شعورسيزيد وھل ،م الاً أذا كان السجن مفيددري إذا كانت ھذه المقاربة فعالة وإوال أ ،جرائم وعلينا سجنھم
األكثر تعرضاً تعتبر  التيبالفئة المستھدفة د أنه علينا االھتمام شخصياً، اعتق: "وتابعت. "أكثر ھؤالء بالتھميش

  ".ف العنفي ثانيةبداية والتطرّ  الفكري فالحتضان األفكار المتطرفة، في محاولة الستباق انخراطھم في التطرّ 
  

 ١٠٠ أكثر من. منھم تاريخه وتجربتهواحد ن ھؤالء بشر ولكل أل المقاربة الفردية مھمة جداً  إن" :ليندسي
 القولال يمكننا . وعلينا التفكير بطريقة للتعامل معھم ،لمانياعادوا إلى أ من المتطرفين المقاتلين شخص

وال  ،افتراضمجرد ھذا  .كثر قساوةأ باتواحرب وعلى المجتمع ألنھم عادوا من  خطراً  شكلونسي مسبقاًإنھم
  ".سياسة على افتراض غير مؤكدنا بناء يمكن

  
  
  

  :ش طرحت األسلئة التاليةوفي جلسة النقا
  
  ".ديين؟ھل جميع المتطرفيين جھا": ؤالس
  



  

ً ال": ليندسي ھناك المتطرفونللعرق األبيض وھناك المعادون للسامية وھناك الجھاديون وثمة أنماط . طبعا
ف ومدى قد يكمن االختالف في حّدة التطرّ . فأخرى من العقائد التي ال عالقة لھا بالدين تؤدي إلى التطرّ 

  ". تحوله إلى تطرف عنفي
  

ھل يمكن أن . في حياتھم زلزاالً  وأحدثمن عزلتھم  دفع بھؤالء إلى الخروج تحدثت عن عصر جديد": سؤال
  . "توضح أكثر؟

  
في  .لرقمياالمجتمع واالنترنت بالعصر الجديد ھو تكنولوجيا االتصاالت الحديثةو هما قصدت": ليندسي

وبسبب االنترنت ووسائل التواصل الحديثة، انتشرت الحركة  اليوم. محليةفردية و مسألةالتعصب  السابق، كان
نحن أمام جيل رقمي . سياسية تتخطى الفردية والمحلية-الجھادية على نطاق واسع وباتت ظاھرة اجتماعية

  ". جديد معرض أكثر من أي وقت مضى للتأثر، كما أن االنترنت منحت الجميع منصة واسعة للتأثير
  

  ".سياسات ناجعة لمكافحة التطرف واإلرھاب؟لوضع  اعتمادھامقاربة علينا  يأ": سؤال
  

لسياسات ناجعة ألنه كما سبق وقلت، الحاالت التي نحن أمامھا  في الواقع ال أملك خريطة طريق" :ليندسي
ل وضع لكن الخطوة األولى تبدأ بفھمنا العميق لما يجري قب. ھي فردية ومن نتعامل معھم ھم في النھاية بشر

. أعتقد أن ھناك جيل ثالث من المھاجرين لم يتمكن من االندماج في المجتمعات التي ھاجروا إليھا. السياسات
اليوم التواصل موجود مع . في السابق، أي انقطاع شبه كلي مع الوطن الذي اتوا منهكانت فالھجرة لم تعد كما 

والملبس إلى المجتمعات الجديدة حيث باتت متوفرة  وطنھم األصلي وحتى أنھم نقلوا معھم عاداتھم في المأكل
  ".  ي قدموا إليهذكل ذلك يمنع االندماج في المجتمع الجديد ال. بشكل أكبر

  
  ".فما ھو الدافع؟ ف الجھاديالرئيس وراء التطرّ  الدافعلم يكن الدين ذاإ": سؤال

  
يتحدث قصير  ،’أمالت في شقاء العربت‘في كتابه . عمال ومقاالت سمير قصير ملھمة بھذا الصددأ: "ليندسي

من أيام العثمانيين إلى االنتداب الفرنسي واالنكليزي للمنطقة وصوالً إلى النزاع  جنبيةعن أثر السيطرة األ
العربي اإلسرائيلي واالصطفافات العربية بين معسكر الشرق ومعسكر الغرب، كأسباب أجھضت الحداثة في 

كل ذلك شكل بيئة . مارسته األنظمة الحاكمة والقمع الذي الديكتاتورية العالم العربي وأدت إلى استفحال
إلى . التي يعاني منھا المجتمع ف وجعل المجتمع السلفي يشعر بقدرته على سد جميع الثغراتحاضنة للتطرّ 

سھولة تمرير  ثر الفكري بسببعرضة للتأ، إذ جعلت الجميعكما اإلنترنت أسباب أخرى ھذا، شكلت العولمة
مكانة االنترنت بھذا المجال كبيرة جداً ومسؤوليتھا كبيرة جداً ال سيما وأنھا تشكل نافذة ف. رسائل المغلوطةال

يستغل عبرھا وجعلت الجميع عرضة للتأثر الفكري بسبب سھولة تمرير الرسائل المغلوطةفي المجتمعات 
، لكن من يقوم بالتجنيد يستغله الدين عامل مؤثر ألنإن . الحزن والظلم شاعرالمتطرفون واإلرھابيون م

ف واسعة جداً وال يمكن حصرھا مروحة أسباب التطرّ وليس سبباً،و ف ھو نتيجةالتعصب الديني لدى المتطرّ 
أعتقد أنه من المھم جداً معرفة العوامل التي تعزز عند فرد ما استجابته  النھائية، في المحصلة. بالعامل الديني

ه تاريخه أكرر، ھؤالء بشر كل واحد منھم ل. ئص المشتركة بين المتطرفينللتطرف، أكثر من معرفة الخصا
  ". ال يمكننا التعامل معھم كبوتقة واحدةوتجربته وشخصيته وكيانه،و



  

ي واحد ، كما قلتم إن أنأقصى اليمين والجھاديي نالمتطرفين مف يشمل بين دفتيه أشرتم إلى أن التطرّ ": سؤال
  ".؟ھل بإمكانكم توضيح ھذه الفكرة. كان اآلخرمن ھؤالء كان يمكن أن يكون م

  
نحو المسار اآلخر لكان تحول دون في بيئة اجتماعية مغايرة تؤھل التحول  ذا كان موجوداً فإ! قطعا": ليندسي

  ."دنى شكأ
  

الدروس المستفادة : ف ومكافحة اإلرھابتقييم العالقة بين منع التطرّ "بدأت الجلسة الثالثة تحت عنوان 
 وھشام الھاشميمن موسيكون،  يان سان بيار،للمشاركين فيھا وھم جنى جبور، بتقديم منسقتھا "وتوصيات

  .من كلية جون جان للقانون الجنائي وبيتر رومانوكجلس االستشاري العراقي ممن ال
  

ھذه ستركز .فكافحة التطرّ على مكافحة اإلرھاب وم كل على حدةالسابقتان ركزت الجلستان : "جبورقالت 
ً تلسة على االثنالج فكما أبرزت تجربة  ،على ھذا التفاعل اإلضاءةمن المھم . الروابط بينھماعلى و ين معا

ف ومنعه دون وضع من الصعب على أي دولة الوقاية من التطرّ  ،الواليات المتحدة في كل من سوريا والعراق
في توقع بعض ف ء على التطرّ برامج القضافشلت الدول التي تطبق بعض لماذا .سياسات واستراتيجيات لذلك

وضع ل والتي أثبتت نجاحھا رضھا وما ھي التركيبة المطلوبة اليومأبشع الھجمات التي حصلت على أ
  ".واإلرھاب، وھل ثمة قصص نجاح في ھذا المجال؟ فمكافحة التطرّ لاستراتيجيات 

  
نتحدث  لتحدث عن الوقاية عندمامن الصعب ا"أحد أسئلة جبور قائالً إنه  نبالجواب عمداخلته  سان بياربدأ 

  ."رھابيةالتي شھدت الكثير من الھجمات اإلدول الرھاب في عن استراتيجيات مكافحة اإل
  

من المسلمات أن نعرف ما ھو المقصود بمكافحة اإلرھاب، إذ عند إثارة ھذا الموضوع، يذھب فكر :"وتابع
ً أنه أمر يعود إ وارفك، ويالشق األمنيأوالً إلى األجھزة األمنية وإلى الجميع وأنه  القيام به لى الحكومةثانيا

ً  يفكرواو ،مسألة وطنية الخطر ھنا يكمن و ،إرھابية ھجماتعند وقوع نه يحصل على المدى القصير وأ ثالثا
تي من ينظر إلى اإلرھاب على أنه عامل خارجي وخطر يأ خيراً أ. رھابعلى سياسات الوقاية من اإلاألكبر 
  ."مكافحة االرھابلتخلص من ھذه الفكرة إذا أردنا ا وعلينا، الخارج

  
في سياسات مكافحة اإلرھاب على التكنولوجيا،  الواليات المتحدة وبريطانيا اعتمدت كل من: "وأضاف

في الواقع، إن .  واعتبرتا أن التفوق على تكنولوجيا اإلرھابيين يحدث الثغرة المطلوبة للقضاء على اإلرھاب
ً  األعباء عنه،تلزيم ھذا العمل لتخفيف  ذيحب نيوالعالم االنكلوساكس في الواليات المتحدة حيث النظام  خصوصا
ھذا العمل  تلزيموبا ورفي أ. بين مختلف الجھات المعنية ال يرقى إلى المستوى المطلوبفيدرالي والتنسيق 

لقيام به،  لكن ھذا موجود من خالل محاولة دولھا إشراك منظمات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة في ا
ً في االتحاد األوروبي، وھذا  كثيرة جداً  المعنية المستويات السياسيةيبقى أن . للرقابةاألمر يخضع  خصوصا

في روسيا . كارثيألنه يؤدي إلى تداخل بالمھام وتنافس بين األجھزة يجھض النتيجة المرجوة من ھذه الجھود
يوجد مساحة للمبادرات موسكو وال  المركز فيصدر من وامر تھو مركزي أكثر وكل األو ،مر مختلفاأل

  ". الفردية من منطلق أن كل ما ھو أمني يجب أن يكون بيد الدولة
  



  

ھي مسألة مدنية الوقاية "ف واإلرھاب، قال إنبين برامج الوقاية من التطرّ النقاط المشتركة وفي حديثه عن 
ن ألن االعتماد على الوقت لكي تختفي ھذه استباقيي ، والمطلوب أن نكونعتمد على المنظمات غير الحكوميةت

المشكلة ھنا ھي في موارد المنظمات غير الحكومية، ألنھا على خالف مؤسسات . الظاھرة ھو خطأ كبير
  ". الدولة األخرى ال تعرف مسبقاً موازتھا السنوية

  
الواليات المتحدة تركز كل من . همن القضاء علي ف بدالً الحد من التطرّ ة ھي اعتماد مقاربة المسألة الثاني"

ً يا على أنظمة اإلنذار المبكر،فإوبريطان على الحاالت  للتعرف ذا كنت في موقع فعال في المجتمع تكون مفتاحا
ف لكترونية للوقاية من التطرّ مواقع اإلجھود العتمدان على وھما ت. فالصعبة والتي يمكن أن تفضي إلى التطرّ 

ف من خالل حجب المواقع ن الشركتان دوراً كبيراً في مجال الوقاية من التطرّ ، ولعبت ھاتاكغوغل وفيسبوك
  ".ف أو تلك التي تروج لخطاب الكراھية أو تلك التي تدعو إلى الجھاد واإلرھابالتي تحث على التطرّ 

  
 شخاصاربة الشخصية والتعامل والتواصل مباشرة مع األوروبي على المقاالتحاد األ يعتمد: "وأردف
المعنية بالوقاية  المؤسسات والمنظماتمن المنافسة بين  ولكن ھناك درجة كبيرة جداً . مر جيدوھذا أ،نيينالمع

فضل، تحاد األوروبي يعتقد أنه األكل برنامج يحصل على تمويل من االف. ف تطال كل المستوياتمن التطرّ 
  ". تداخل المبادرات فيما بينھا إضافة إلىھذا 

  
وتعتمد على عرض  المقاربة صلبة جداً  ، وھذهرھابيةعندھا تعني إحباط الھجمات اإل الوقاية، فروسياأما "

عند ف. رھابيةلناس فكرة االنضمام الى مجموعات إبعد عن االشعور بالترھيب ي والرأي القائل إنالعضالت 
لكنه أخرى،  ھذا األمر يحصل في دول. وال مجال العتماد الودية معھم اإلرھابيين يعاملون بشكل قاستوقيف 

ً يميز روسيا    ". عند التعاطي مع القوقاز إذ تعتقد موسكو أنھا مصدر المشكلة خصوصا
  

في . اب المعاييرغيفي ھو  ف واإلرھابمن التطرّ  مام وضع استراتيجية للوقايةأ األساس إن العائق: "وتابع
ً نوع تبقىن الوقاية وضع معايير أل ،ھناك صعوبة فيالواقع ليس المحاولة  تعتمد علىمجھول ومن القفز في ال ا

ھذا  ف ھو أساس القضاء على االرھاب، أناعتقدت أن القضاء على التطرّ التي  مثالً  فرنساقد ثبت لف. الإ
  ."وھم وغير مجدياالعتقاد

  
ولكن يبقى . التي نخوضھا لمعركةالرديء لھذه االستراتيجيات يعود إلى الفھم الخاطئ لالدمج إن :"وختم قائال

ً كبيراً  إذ منرھاب، برامج وسياسات مكافحة اإل الوقاية فيھمية بمكان دمج من األ ، شأن ذلك أن يحدث فرقا
إلى ھذا ال فائدة من أي استراتيجية ال تعتمد المرونة . ضمن إطار احترام حقوق اإلنسان ذلك تمعلى أن ي
  ".والشمولية

  
الوقاية من الدمج الرديء بين : ه سان بيانالكالم وقال إنه سينطلق مما بدأ به زميل ھشام الھاشميأخذ 
داعش وطرده من المساحة  ھزيمة تنظيمسأتكلم عن تجربة العراق بعد : "وتابع. ف ومكافحة اإلرھابالتطرّ 

إلى العراق وإضعاف وسائل داعش  مقاتلين األجانبفيف تمويله ومنع تدفق الالجغرافية التي احتلھا وتج
، أعلن العراق االنتصار العسكري على داعش، وكان من ٢٠١٧عام  .الدولي عالمية بالتعاون مع التحالفاإل

لديه أي برنامج لذلك،  لم تكنو العراق لم يكن جاھزاً لكن . االستقرار المفترض أن تلي ذلك معالجات لتعزيز
ت تحرير التي أعقب ولىالصدمة األ. من الواليات المتحدة وأوروبا أمن  فلم يجد أمامه إال استيراد البرامج



  

المناطق من سيطرة داعش، ھي أن أھالي ھذه المناطق شعروا أنھم تعرضوا لغزو آخر وبديل عن غزو 
دخلوا ھذه المناطق  ،إذألكراد والحشد الشعبيالسيئة التي قام بھا ا، وتعزز ھذا الشعور بالممارسات داعش

أنھا غبنت،وعلى شعرتالقوميات العديد من . مھبمكاسب انتصار وايظفر أنونيريد نالذي يندخول المنتصر
كن بسبب البيئة ملموسة وذلك ليس بسبب الفساد وللم يتم وضع برامج تأتي بنتائج كثيرة، موال الرغم من أنفاقأ
ريد نصيبه من أي اموال تدفع إلجراء ن المنتصر يالسكان المحليين أ ن شعورھا ألفي طبقالتي كانت ت

ً مخيم ١١٦ ، ثمةفي العراق. صالحاتإ . لف من عوائل داعشأ ٩٣منھم لف عائلة أ ١٧٢تقيم فيھا لنازحين ل ا
ً  ١٦لى أشھر إ ٦تتراوح أعمارھم من منھم % ٧٢، ويشكل األطفال فعديدھم ليس بالقليل ربع ، وھم منذ أعاما
بعض حصولھن  على الغتصاب مقابل تعرضھن لبسبب  أجھضنالنساء  بعض. سنوات دون مدارس

وبعض الضباط الفاسدين مدرسة متنقلة لتقديم المعلومات  يشكلنالحسبة ووبعضھن يعمل ب ،المساعدات
إليجاد كافية وأبحاث وال توجد دراسة  ،الكراھية كل ھذه األمور كرست. ليتسغلون األطفال في أعمال التسوّ 

  . "نازحينھؤالء الالوسائل الناجعة للتعاطي مع 
ً  مر فشالً فشل ھذا األ. إلى مناطقھم األصليةدراسة تقترح إعادتھم روبي االتحاد األوضع : "وأضاف بعد  ذريعا

النساء واألطفال وكبار  عائلة من ھيت معظمھم من ٧٠٥ مثالً  عادت. كثيرةمواالً عليه أ ن صرفتأ
تكلم فقط عن ، وأكبيراً  تعتبر خطراً  ھذه مخيمات العزلة. بعمليات انتقامية ضدھمھناك ئربدأت العشاالسن،ف

لم . نسمة ٧٠٠٠ت داعش يبلغ نحو ن عديد عائال، علماً أننا نعتقد أن ال مال لديھمخيمات ألالذين ذھبوا الى الم
ً يكن  ، عوامالعشائر السنية جاورت اآليزيديينمنذ مئات األ.للتقارب والمصالحة يام حالً من األالتجاور يوما

مجتمع في ھذا شخاص من الال يمكن إدماج من تسبب في مقتل أ .عنھمن جاءت داعش تخلوا وبمجرد أ
ً العراقية خطاب المساجد إلى ھذا، . المجتمع نت مكّ  رالية،واألسباب التيالفيد ينتقد الحكومةوما يزال راديكاليا

ھذه . نه العدوف اآلخر على أداعش من الصعود ما تزال ھي ھي في مناطق معينة تؤمن بداعش وتعرّ 
جيل ھذه العزلة في  يتربىو ،عزلةفي عيش ت في المنطقة الغربية من العراق قرية ١١٣مناطق تشمل ال

ً  التياليوم ھوالعمل على كسر عزلة ھذه القرٮ ما نحتاجه. فيف العنالتطرّ جديدعلى  ً وتشھد اليوم نشاطا  اضحا
 ١٠ يبلغ مجموعھم نحوي ، أمقاتل ٣٠٠ يضموالقاطع  لتنظيم داعش قواطع ١٠لدينا  ،قديرقل تفي أ. لداعش

 إلى ھذا، تعاني. ف مع الھزيمةكما يجيد التكيّ  ساليب الوقاية،ف مع أجيد التكيّ ھذا التنظيم ي. آالف مقاتل
بع تحت وصاية ادات التي تديرھا تقيالق: المنطقة الغربية السنية من مشكلة كبيرة وھي التشيع السياسي

د له القوى التي لم تستعخطر وھذا المناطق السنية  ھذه فيجداً ع السياسي كبير انتشار التشياألحزاب الشيعية،و
  ."ھزمت داعش

  
ف واإلرھاب لمستقاة من برامج مكافحة التطرّ تحدث عن الدروس اسأ:"وقال بيتر رومانوكأخذ الكالم 

، إضافة إلى ما فعلته أميركا وروسيا واالتحاد مم المتحدةوالتوصيات التي صدرت في ھذا المجال عن األ
لى الرغم من رھاب ععاون بين مختلف الحكومات لمكافحة اإلھذه البرامج وتعزيز الت تفعيل، وكيفيةوروبياأل

  ."الخيارات المستقبلية المحتملة في سوريا والعراقاختالف المصالح بينھا، إضافة إلى 
  

مجموعة من أدوات  عبر ف العنيفتطرّ تخصص بالوقاية من البالشرق األوسط وأنا م لست خبيراً : "وأضاف
ف من التطرّ  الوقايةإن . القدرات والكفاءاتتعزيز برامج جتماعية واالبرامج الك اللينةرھاب مكافحة اإل

باتت منتشرة الوقاية وألن ثقافة . رھابيفعل اإلحباط الإ إلىمختلفة عن مكافحة اإلرھاب ألنھا لينة وتھدف 
، ٢٠١٥في العام . منھا الكثير من الدروسلدينا خبرات وتجارب في ھذا المجال نستطيع استقاء  أصبحأكثر، 

 لى تقييم المجتمعاتأوالً إ ننا بحاجةف وقلت إالمستخدمة للوقاية من التطرّ  دواتكتبت مقالة حول فعالية األ



  

طار ھا لم تفكر فيھا في إاستثمرت في الوقاية لكن الحكومات.ما ھو اإلرھابوف ما ھو التطرّ : وتحديد المفاھيم
وإذا التدابير  كان علينا التفكير بھذه.ياسات التي استعملتھابمعنى أنھا لم تجر أي تقييم للبرامج والس السياساتي،

دون  وأن تدرك أنهالتعلم بسرعة  أعتقد أنه على الحكومات. يوملانعكاسات على العالم ا ما كان سيكون لھا
ً توعية لن تتمكن    . "كامالً  من فھم المشكلة فھما

  
خرى ألى إمن العالم وتختلف من منطقة  ةمختلففي مناطق  ةف العنيف محددة وموجودحاالت التطرّ إن": وتابع

ال بّد أيضاً  .فرديتھاالتي تؤدي إليھا بسبب سباب معرفة األوعلى الوقاية التركيز على صعوبة الحكومات في 
وھناك الكثير منھا والكثير من الدروس  نيفف العة تقييم برامج مكافحة التطرّ ھميأتسليط الضوء على  من

ھا في سوريا والعراق يشكل تحدياً، لذلك علينا تحديد البرامج الممكنة وفقاً للبيئة التي نعمل المستقاة ولكن تطبيق
بعين االعتبار خصائص الدول التيستطبق فيھا وتعزيز قدرات المشرفين  على جميع ھذه البرامج األخذ. فيھا

مجتمع المدني والتحول من عليھا والتعاون بين مختلف األجھزة من أمنية واستخبارية إضافة إلى إشراك ال
تعزيز التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع الھدف األخير يبقى . التدابير الصلبة إلى التدابير اللينية

  ".الواحد
  

  :ومع فتح باب النقاش طرحت األسئلة التالية
  

فعالة طالما ابة جاست ةمن المستحيل صياغ ،رھابما نتحدث عن اإلعند": من جنى جبور إلى المتحدثين سؤال
ف نتيجة للتطرّ نھا البعض يقول إ: وماھيتھا جدل كبير حول تفسير طبيعة داعشثمة .لم نفھم من ھو العدو

ف، فيما البعض اآلخر يقول إن ظاھرة داعش أسلمة الديني معتبرين أن اإلسالم ھو المصدر األساس للتطرّ 
ھل اإلسالم يخلق بيئة حاضنة : من ھذا النقاش أين أنتم.ف بمعنى أن اإلسالم ليس مصدراً للتطرفالتطرّ 
القيام بھذه المھمة؟  ف؟ ھل نحن بحاجة إلى إصالح ديني في المنطقة ومن ھي الجھات القادرة علىللتطرّ 

  "مكافحة اإلرھاب ممكنة دون بناء دول؟ أخيراً، ھل
  

اعش؟ ھناك فرضيات لماذ علينا ااالختيار بين ھاتين الفرضيتين فقط لتفسير أسباب ظھور د: "جواب
قد تكون دينية  فة تؤدي إلى العمل العنفيولكن الجامع بينھا ھو وجود عقيدة متطرّ ذكريھاونظريات أخرى لم ت

لكن تفسير  اليوم، ف أو إلى نوع اإلرھاب والعنف الذي نشھدهال تدعو إلى التطرّ  بذاتھا ناتاالدي. أو غير دينية
ً لرؤية جامدة إن طريقة البشر في ممارسة . فةداعش سلفية، يجعلھا تبدو متطرّ وفي حالة  ،األديان وفقا

ً تمسك أكبر بممارسة الشعائر . الدينية تتطور وتمر بصعود وھبوط شعائرھم في أستراليا مثالً، نشھد حاليا
ولكن كما قلت  ،ال أريد الجزم بأن الدين عاد ليشكل عمود رئيس في حياة البشر. ية من عندما كنت طفالً الدين
ً ا   ". اليوم المنحى التصاعدي ھو الغالب .لممارسة الدينية تمر بفترات إما تشھد فيھا تصاعداً أو تراجعا

  
التعصب أرسلنا إلى الموصل استبيانات أولية لمعرفة رأي أھلھاب" :إلى الھاشمي رند رحيم من سؤال

كل . االقتصادية واالجتماعيةالكثير منھم ذكر الخطاب الديني والبعض تحدث عن العوامل . ف العنفيوالتطرّ 
ماذا ستفعل  .فعات معرضة للتطرّ نھم من مجتما عناصر من داعش لكلم يكونو انيمن شاركوا في االستب

  ".الدولة العراقية حيال ذلك؟
  



  

، أوافقك القول إن العراق ھو ساحة اختبار لبرامج مكافحة اإلرھاب": سؤال من رند الرحيم إلى رومانوك
  ".به العراقيون بأن المجتمع الدولي ليس مھتماً بالعراق؟ يؤكد ما يشعر وھو

  
  ".ماذا عن ضحايا االغتصاب في العراق؟ ھل من يلتفت إليھن؟": سؤال إلى الھاشمي

  
ً على دور الدين في نشوء الفكر المتطرّ ": سؤال ف، أعتقد أن الخطاب اإلسالمي تأثر إلى حد كبير تعليقا

 ،وما تالھا من محاوالت لتصديرھا إلى العالم العربي، بات المسلمون اليوم بالسياسة وبعد الثورة اإليرانية
ً السنة منھم ترفض القول بعض المؤسسات الدينية في العراق . سعودية يرون اإلسالم من عدسات ،خصوصا

ف، وتذھب إلى تفسير ظاھرة داعش بسيطرة الشيعة على الحكم إضافة إن الفكر اإلسالمي ھو مصدر التطرّ 
  .عوامل أخرى اجتماعية واقتصادية إلى
  

 رھاباإلف العنيف المؤدي الى مجلس األمن الوطني العراقياستراتيجية مكافحة التطرّ أقرّ ": يھاشمجواب ال
وھي  تقوم على نقاط خمس وبدأ العمل على تطبيقھا، لكنھا حتى اآلن لم  ،الماضي فبراير/شباطفي شھر 

بين مختلف  ة بتأسيس لجان الحكماء ثم تطرقت الى التقارب الثقافيبدأت الخط. تتمكن من تثبيت االستقرار
ً مسألة توحيد الخطاب الديني وطرح قراءة جديدة للنصوص . في المناھج التعليمية المكونات ولحظت أيضا

. نين إذ يعتبرونھم وثنيييبسبب تعريف السنة والشيعة لآليزيد المقدسة اإلسالمية، لكن ھذه المسألة تلكأت كثيراً 
المشكلة ھي أننا ال يمكننا التقدم في ھذا المجال دون تحقيق الديمقراطية، والمشكلة األكبر ھي في أن العراقيين 

، ليس ألنھم معادين ٢٠٠٣لم يعودوا اليوم يؤمنون بالديمقراطية التي جاءت بھا الواليات المتحدة عام 
يضاف إلى ذلك تعثر انطالق ورش . الت عليھمللديمقراطية أو ألنھم متطرفون ولكن بسبب الخيبات التي تو

  .إعادة اإلعمار في أكثر من منطقة
  

 وإنشاءعلم االجتماع وعلم النفس  لتعزيز كلياتمنحة ھولندية بالنسبة إلى مسألة ضحايا االغتصاب، ھناك 
مكونات المشكلة ھي في األعراف والموروث الفكري والثقافي لكل من ال. ھذه القضيةمرافق طبية لمعالجة 

آيزيدية اعترفن  ٧٠أنه يجب قتل المغتصبات، لذلك نرى أن أقل من  جمعيھا وعلى اختالفھا ترى العراقية، إذ
من يھددون التركمان الشيعة . أنھن تعرضن لالغتصاب، مع أننا ندرك أن العدد لألسف أكبر من ذلكبكثيرب

المسألة تشكل ھذه . بالقتل على المغتصبة يحكمون الكاكائية وأتباع معلومات حول اغتصاب فتياتھنأي  ذكر
  ". بحد ذاتھا مسألة إنسانية كبيرة وخطيرة في تداعياتھا على المجتمع ككل

  
اً وأوافقك الرأي بأن ال أحد مھتم بالعراق ألن ل وليس مختبرن العراق ھو نقطة تحوّ قلت إ": جواب رومانوك

   ".وضع السياسات واتخاذ القرارات يقومان على المصالح
  

شاكراً الجميع على  الندوة ،غريغور ياكيمؤسسة كونراد آديناور،  مدير مكتب سوريا ولبنان فيوختم 
، وأثنى على ما قدمه ومركز ويلفريد مارتنز للدراسات األوروبيةحضورھم بالنيابة عن بيت المستقبل 

إلى أطر فكرية وعملية  المتحدثون من أفكار مثمرة مؤكداً أن النقاش حول ھذا الموضوع سيستمر للوصول
  .لمكافحة التطرف واإلرھاب يمكن رفعھا إلى صناع القرار

 


