
 

 

 وباكستان واإلمارات السعودية من أحباث مراكز 3 مبشاركة

 العنيف التطرف حملاربة استباقية رؤية لصياغة تدعو الثانية اإلسالمي التحالف ندوة

 

 

 يطرحها اليت الشبهات حصر إىل اإلرهاب حملاربة العسكري اإلسالمي للتحالف الثانية الندوة يف املشاركون دعا

 الفكر هذا حماربة على للقائمني علميًا رصيدًا لتكون ؛ عنها العلمية األجوبة وتهيئة ،العنيف املتطرف الفكر أرباب

 العنيف املتطرف الفكر ملعاجلة املوجهة اإلعالمية الرسائل بناء ضرورة على وأكدوا ،اإلسالمي التحالف دول يف

 تقوم استباقية رؤية وفق العنيف للتطرف الفكرية املعاجلة وتأسيس ،علمية أسس على مدروسة سرتاتيجيةا إطار يف

 مسبقًا. حمددة وأجندة أولويات سلم وفق الربامج وتصميم العمل خطط وصياغة التهديدات افاستشر على

 الفكرية القدرات "بناء عنوان حتت   يوليو 22 االثنني يوم اإلسالمي التحالف نظمها اليت الندوة توصيات وتضمنت

 باألفكار والتوعية الوقاية على القائم لتحصنيا خيار تبين ضرورة على التأكيد العنيف" التطرف ملواجهة والبحثية

 ظاهرة دراسة على الباحثني تشجيعو ،الشباب عقول إىل ذلك من شيء تسرب عدم لضمان واملنحرفة، املتطرفة

 متعددة رؤى ميوتقد العنيفة التيارات بنية ليوحتل العنيف التطرف ومقوالت مفاهيم دحض يكفل مبا العنيف التطرف

 والتطرف. العنف ظواهر لكل

 - وباكستان املتحدة العربية اإلمارات ودولة والسعودية العربية اململكة من خرباء فيها شارك اليت - الندوة وأوصت

 والفعاليات والربامج املؤسسات وعن اإلرهابية املنظمات عن املعلومات جلمع مشرتكة( بيانات )قاعدة تطويرب

 تدريب ضرورة على أكدت كما ي،اإلسالم العامل يف العنيف للتطرف يةالفكر باملعاجلة املتعلقة واإلصدارات



 

 

 وتطبيقات برامج استخدام على اإلسالمي العامل يف واإلرهاب العنيف التطرف حماربة جمال يف املختصني وتأهيل

 وحماربتهما. واإلرهاب العنيف التطرف من الوقاية يف املستخدمة التدخل برامج فاعلية قياس

 على العنيف والسلوك املتطرف الفكر مبكافحة املعنية املراكز بني والتنسيق املشرتك العمل بأهمية وةالند ونوهت

 حماربة جمال يف للعاملني خربات( )شبكة وبناء واإلقليمية، الدولية املستويات خمتلف وعلى ختصصاتها، اختالف

 فرص وتتيح امليدان، هذا يف للعاملني الرئيس املرجع تشّكل حبيث اإلسالمي، العامل يف العنيف والتطرف اإلرهاب

 .بينهم والتعاون التنسيق

 البحثية املراكز جتارب ناقشت الندوة أن إىل التحالف عام أمني املغيدي سعيد بن حممد الركن الطيار اللواء وأشار

 الصدد. هذا يف واإلماراتية والباكستانية السعودية التجارب عرض خالل من العنيف التطرف حماربة يف املتخصصة

 الدول جتارب على للوقوف التحالف ينظمها اليت ريةالشه الندوات سلسلة ضمن يأتي الندوة تنظيم أن وأضاف

 اإلسالمي التحالف دول يف اإلرهابي الفكر حماربة والسيما التحالف، عمل جماالت ضمن وخرباتها األعضاء

 علم أستاذ عسريي عمر حممد بن الرمحن عبد الدكتور الندوة أدار ومفاهيمه. وأطروحاته لنظرياته والتصدي

  .نيةالوط الوحدة لدراسات نايف األمري كرسي أستاذ سعود بن حممد اإلمام جامعة يف االجتماع

 التحالف مبركز والتنسيق التخطيط إدارة مدير العمري حسن الدكتور العقيد أشار للندوة االفتتاحية الكلمة ويف

 اإلرهاب، جرائم تهامقدم ويف أنواعها، مبختلف اجلرائم مواجهة يف أساسيًا سالحًا أصبحت  الفكرية اجلهود أن إىل

  واإلرهاب، الشعوب بني القائم الصراع هذا خضم يف الفاعل دورها لتأخذ والبحثية الفكرية القدرات بناء إىل ودعا

 جمتمعاتنا نع اإلرهاب لظاهرة الكبري اخلطر درء يف علميًا وإسهامًا نوعية إضافة تقدم اليوم ندوة إن :العمري وقال

 تشكل اليت اإلرهاب حملاربة العسكري اإلسالمي التحالف ندوات سلسلة  ضمن الثانية وهي واستقرارها، وأمنها

 العنيف. والتطرف باإلرها حماربة حول األفكار بادللت مهمًا ومعرفيًا علميًا منربًا

 أرواح واستهداف واالغتياالت االنتحارية بالعمليات فقط جرائمهم يرتكبون ال اإلرهابيني أن العمري الدكتور وأكد

 بالسموم ملوثة كلمات عرب ضررًا.. وأكثر فتكًا أشد هو ما يفعلون أيضا ولكنهم واملنشآت، املباني وتفجري األبرياء

 وتفضح اهلدام الفكر هذا أساليب تكشف اليت الفكرية اجلهود أهمية يؤكد الذي األمر بالدم، منغمسة وأفكار

 لتشكل واملؤمترات التدريبية والدورات املباركة، وةالند هذه بينها ومن العلمية الندوات عرب بنيانه وتهدم ،ضالالته

  اآلفة. تلك استئصال يف وخطوة اإلرهابيني أفكار أمام سدًا وعهاجمم يف

 أباد إسالم معهد رئيس صديق بن هاشم   خان السفري قدم إذ ومناقشتها، عمل أوراق ثالث عرض ندوةال تضمنت

 فكري نهج بناء خالل من العنيف التطرف مكافحة يف باكستان رؤية) بعنوان حبثية ورقة السياسية للبحوث

 ثم مكافحته، وسبل ظهوره وعوامل اإلرهاب مفهوم عن واختالفه العنيف التطرف مفهوم خالهلا تناول وجمتمعي(

 الذعر ارةوإث االجتماعية واألنشطة التحتية البنية تدمري على القائمة باكستان يف اإلرهابيني سرتاتيجياتا إىل تطرق

 إىل سعت اليت العنيف التطرف حملاربة الباكستانية الوطنية العمل خطة خان السفري وعرض واالضطراب. والفوضى

 أهمها: األهداف من عدد حتقيق



 

 

 

 .التعليم خالل من والطوائف األديان بني الوئام من املزيد تعزيز           •

 واإلرهاب. بالتطرف املتعلقة واننيالق إنفاذ خالل من مواتية بيئة خلق           •

 للتطرف. املضاد طاباخل على الوطين مجاعاإل حتقيق           •

 .والتعصب للعنف اجلذرية األسباب معاجلة خالل من السالم بناء           •

 .وضحاياهم وأسرهم املتطرفني األفراد وإدماج تأهيل إعادة           •

 ،2014 عام بعد باكستان يف األمن حالة على العنيف التطرف حملاربة الوطنية العمل خطة أثر خان السفري وبّين

 واخنفض جرحيًا 2836و قتياًل 1760 أوقعت إرهابيًا، حادثًا 1821 العام ذلك يف شهدت باكستان أن إىل وأشار

 تراجعت 2013 عام إصابة 5352 اإلرهابية احلوادث وأوقعت ،2018 عام حادثًا 144 إىل اإلرهابية احلوادث عدد

  .2018 عام من األوىل الثالثة األشهر يف إصابة 237 وإىل 2016 عام إصابة 1914 إىل

 يف )هداية( العنيف التطرف ملكافحة للتميز الدولي للمركز التنفيذي املدير كروز، مقصود األستاذ وعرض

 مركز :العنيف التطرف مكافحة جمال يف البحوث مراكز )جتربة بعنوان حبثية ورقة املتحدة، العربية اإلمارات

 بالتعاون فعالية 149 املركز نفذ إذ يف،العن التطرف حماربة يف املركز جتربة  خالهلا استعرض أمنوذجًا(، هداية

 التطرف من الشباب لوقاية القدرات بناء كربامج ،املبتكرة الربامج من عددًا وقدم دولة، مئة من مشارك 3000 مع

 التطرف ملكافحة اإللكرتونية وابةوالب املضاد للخطاب اإللكرتونية كتبةوامل اخلري أجل من املبدعة العقول درةومبا

 ترتبط شتى جماالت وجهوده املركز فعاليات وغطت .م2014 التطرف ملكافحة العاملي االتصاالت ومعرض

 واالتصاالت اإلدماج، وإعادة التطرف واستئصال الوطنية واخلطط سرتاتيجياتاال :مثل اإلرهاب مبحاربة

  اجملتمعية. واملشاركة املضاد واخلطاب ةسرتاتيجياال

 أوغندا( يف التعليم خالل من التطرف )منع مبادرة يف متثل هداية مركز أعمال من حًاناج منوذجًا  كروز وعرض

  %.9.39 مبعدل املبادرة يف املشاركني بني واملعارف املهارات اكتساب متوسط رفع يف جنحت اليت

 التابع ةالفكري احلرب مبركز الفكري التواصل إدارة مدير  ،الربيثن اهلل عبد بن خالد الدكتور العميد وتناول

 )مواجهة بعنوان حبثية ورقة يف حيدده الذي املرجعي اإلطار و ومرادفاته التطرف مفهوم ،السعودية الدفاع لوزارة

 مواكبًا يكون أن جيب املرجعي اإلطار أن الربيثن وأكد الفكرية( املعاجلة منظور من العنيف التطرف ظاهرة

 املعيار أن إىل وخلص تطرفًا، يعد االجتماعية األعراف على خروج كل فليس وتطوراتها، البشرية احلياة ةحلرك

 واجملتمع، الفرد على حيدثه الذي األثر هو تطرفًا االجتماعية األعراف على اخلروج اعتبار يف إليه حيتكم الذي

  .أهميته مع دائمًا املعيار هو االجتماعي التقبل ليس وبالتالي

 الفكري، املنظور من العنيف التطرف لظاهرة املفسرة االجتاهات البحثية ورقته يف الربيثن الدكتور واستعرض

 / احلروب / العسكرية / )السياسية احلادة العاملية كالتغريات خارجية عوامل إىل التطرف يعزو اجتاه يف ممثلة



 

 

 االقتصادية بالظروف تتعلق داخلية عوامل إىل التطرف يعزو آخر واجتاه ....(، العاملية االقتصادية األزمات / الصراعات

 واالجتماعي. األسري والتفكك واحلرمان واجلماعات لألفراد الصعبة

 أحدهما - الربيثن يقول كما -اجتاهني إىل انقسمت فقد العنيف التطرف لظاهرة االجتماع علماء تفسريات أما

 االجتماعية باجلماعات الفرد اندماج فقدان يف متمثاًل االجتماعي النسق داخل بنائي خلل بوجود التطرف ظهور يربط

 حاجات تلبية على املؤسسات قدرة )عدم الفرد لسلوك املنظمة والقواعد الضبط آليات ضعف مع السائدة والثقافية

  .واجتماعية وسياسية اقتصادية ظروف إىل التطرف فريجع الثاني، االجتاه أما واجلماعات(، األفراد

 
 


