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نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

وصل إلى مقر التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب مبدينة الرياض، يوم االثنني 
العربية  اململكة  بوركينا فاسو يف  العسكري جلمهورية  امللحق  2020م سعادة  16 أغسطس 
السعودية، العقيُد عبدو ديالو، الذي انضمَّ حديًثا إلى مجموعة ممثِّلي الدول األعضاء يف 

التحالف؛ ليبلَغ عدد الدول اإلسالمية التي أوفَدت ممثِّليها إلى اثنتني وعشرين دولة.
َب اللواءُ الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي األمني العام للتحالف اإلسالمي العسكري  ورحَّ
حملاربة اإلرهاب مبمثِّل جمهورية بوركينا فاسو، راجًيا اهلل له التوفيَق والسداد يف أداء عمله، 

مبا يخدم التحالَف وينهض مببادراته وجهوده يف محاربة اإلرهاب. 

ولي إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب،  الدَّ اليوم  تضامًنا مع 
أقام مركُز التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب 
يوم اخلميس 20 أغسطس 2020م الندوةَ الشهرية الثامنة 
دعم ضحايا  بشأن  العاملية  والتجاِرب  "املمارسات  بعنوان: 
اإلرهاب"، عبر تقنية االتصال املرئي يف قاعة احملاضرات 

مبركز التحالف. 
العلوم  أستاذ  تشارلز سوانسون  الدكتور  الندوة  شارك يف 
األمنية والعسكرية من جامعة ليستر ببريطانيا، والدكتورة 
اللبنانية  باجلامعة  احلقوق  كلية  من  جبور  األشقر  منى 
علي  بن  هادي  الدكتور  سعادة  اجللسة  ورأََس  ببيروت، 
اليامي عضُو مجلس الشورى رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف 
اململكة، وبحضور سعادة األمني العام للتحالف اللواء الطيَّار 
األعضاء  الدول  وممثِّلي  املغيدي،  سعيد  بن  محمد  الركن 

لدى التحالف ومنسوبيه.
ة  اخلاصَّ العاملية  والتجاِرب  املمارسات  احملاضرون  تناول 
إطار  يف  وإدماجهم،  اإلرهاب  ضحايا  تأهيل  بإعادة 
الشراكة  وتعزيز  اجلنائية،  والعدالة  االجتماعية  املسؤولية 

بني احلكومات ومؤسسات املجتمع املدني. 
ويف اخلتام أوضح األمني العام للتحالف أن هذه الندوة تأتي 
املتطرفة  األفكار  من  للحدِّ  التحالف؛  نشاطات  سياق  يف 
ومحاربة اإلرهاب، موجًها شكره جلميع املشاركني فيها على 
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استقبل األمني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب، اللواء الطيَّار الركن 
محمد بن سعيد املغيدي، يوم الثالثاء 18 أغسطس 2020م، سعادة سفير ماليزيا لدى اململكة 
اب والوفَد املرافق له. ثم استقبل يف 30 من الشهر نفسه، سعادة  السيد عبَد الرزاق عبد الوهَّ

سفير جمهورية موزمبيق لدى اململكة السيد فيصل فكير قسام.   
ل عن جهود التحالف يف محاربة اإلرهاب يف املجاالت األربعة  واستمع السفيران لشرٍح مفَصّ
بني  تنسيٍق  من  به  يقوم  وما  والعسكري(،  اإلرهاب،  ومحاربة متويل  واإلعالمي،  )الفكري، 

جهود الدول األعضاء يف التحالف وتكثيفها.
ة تسعى إلى تعزيز التعاون  وأوضح اللواء املغيدي أن التحالف ميثِّل منظومًة إسالمية مهمَّ
بني الدول األعضاء، وهو يرتكز على قيم الشرعية واالستقاللية والتنسيق واملشاركة، وجعل 

ولية.  جميع أعمال دول التحالف متوافقًة مع األنظمة واألعراف والقوانني الدَّ

ممثل جمهورية بوركينا فاسو
ينضمُّ إلى مجموعة ممثلي دول التحالف اإلسالمي العسكري

ندوة 
"الممارسات والتجاِرب العالمية 

بشأن دعم ضحايا اإلرهاب"

األمين العام للتحالف
يستقبل سفيَري ماليزيا وموزمبيق لدى المملكة



منذ عام 2009م أدَّت األعماُل اإلرهابيُة جلماعة 
"بوكو حرام" يف منطقة بحيرة تشاد إلى نزوح أعداٍد 
ان احمللِّيني، وتدميِر مصادر الرزق،  كبيرة من السكَّ
العسكرية  احلَمالُت  وأثَّرت  الغذاء.  إنتاج  وتراجِع 
والقيوُد األمنية سلًبا يف استقرار املنطقة. ويؤدِّي 
استمراُر التدمير املنهجي لُسبل العيش إلى تفاقم 
رين،  املهجَّ عودة  من  واحلدِّ  الغذائي،  األمن  فقد 
األنشطة  من  رة  املتضرِّ األقاليم  انتعاش  وإبطاء 

املسلَّحة يف املنطقة.

بوكو حرام وأزمة المعيشة  
اإلفريقي  املركز  "مجلَّة  من  األخير  العدد  يف 
للدراسات والبحوث حول اإلرهاب"، التي يصدرها 
ة يف  املهمَّ القضية  لهذه  نقاٌش  اإلفريقي،  االحتاُد 
دراسٍة للدكتور إرنست أوغبوزور، وهو أستاٌذ زائر 
يف مركز ُصنع السالم التابع جلامعة جورج ميسون 
يف فيرجينيا بالواليات املتحدة األمريكية، بعنوان: 

العيش:  ُسبل  تدمير  إلى  اإلرهاب  مكافحة  "من 
أسباُب التدمير املنهجي املستمرِّ لُسبل العيش يف 
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مفاقمة  يف  حرام"  "بوكو  تأثير  الدراسُة  تناولت 
أزمة املعيشة يف منطقة بحيرة تشاد، استناًدا إلى 
مقابلة 125 عائلة من خمس مناطق هي: دالوري، 
بورها  ومنطقة  نيجيريا،  يف  وبومبوماري  وموبي، 
النيجر.  يف  غاغاماري  ومنطقة  الكاميرون،  يف 
ولي، كانت عوامُل اخلطر للصراع  وَوفًقا للبنك الدَّ
األنشطة  بدء  قبل  تشاد  بحيرة  سائدًة يف منطقة 
املتنوِّع،  غير  االقتصاد  ذلك:  من  العسكرية، 
م  وتضخُّ البيئي،  والضعف  احلوكمة،  يات  وحتدِّ
ثم جاءت  األمن.  وفقد  والهجرة،  الشباب،  أعداد 
تواجهها  التي  يات  التحدِّ لتفاقَم  حرام"  "بوكو 
وعدم  للعنف  الظروَف  وتهيِّئ  الريفية،  املجتمعاُت 

االستقرار.

ومنذ منتصف عام 2015م انخفض عنُف اجلماعات 
الرئيس  إلدارة  العسكرية  احلملة  بسبب  دة  املتشدِّ
النيجيري محمد بخاري، لكن فقَد األمن الغذائي، 
االقتصاد،  وتدهور  ان،  للسكَّ اجلماعي  والنزوح 
منتصف  ويف  املنطقة.  يف  العنف  استمراَر  ت  غذَّ
"بوكو  عن  ة  املنشقَّ الفصائُل  دت  جدَّ 2018م  عام 
 ،)ISWAP( إفريقيا  حرام"، وفرُع داعش يف غرب 
وجماعُة أهل السنَّة واجلهاد )JAS( الهَجماِت على 

القواعد العسكرية وعلى ُسبل عيش املدنيِّني.

استمراَر  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمُة  وتعزو 
العنف وعدَم االستقرار يف املنطقة إلى عوامَل مثل 
االضطرابات االجتماعية واالقتصادية، واملمارسات 
كعدم  البيئية  والعوامل  املستدامة،  غير  الزراعية 
انتظام َهْطل األمطار. كما أسهم اقتصاُد احلرب، 
لعمليات  السلبُّي  واألثر  احلكومية،  والسياسات 
د، يف فقد األمن الغذائي يف املنطقة. مكافحة التمرُّ

هي  الكفاف  زراعُة  كانت  حرام"  "بوكو  د  مترُّ قبل 
النشاَط األبرز لُسبل العيش يف مجتمعات حوض 
رة،  والذُّ ْخن،  الدُّ تزرع  كانت  التي  تشاد،  بحيرة 
والفاصولياء، والفول السوداني، إضافًة إلى تربية 
أنشطة  لكن  والدواجن،  واألغنام  واملاعز  األبقار 
ُسبل  دت  هدَّ د  التمرُّ مكافحة  وحَمالت  املقاتلني 
كسب العيش يف هذه املجتمعات، وقيَّدت الوصوَل 
ويُقَصد  واملوارد.  الزراعي  اإلنتاج  مراكز  إلى 
االكتفاء  على  املعتمدة  الزراعة  الكفاف:  بزراعة 
إلطعام  املزارعني  يكفي  ما  زراعة  أي  الذاتي، 
أنفسهم وعائالتهم. وأفادت معظُم العائالت التي 
رزق  مصدُر  الزراعة  بأن  املقابالت  معها  أُجريت 
60% يف دالوري، و52% يف بورها،  أساسي لهم: 
غاغاماري،  يف  و%40  بومبوماري،  يف  و%48 

و36% يف موبي. 
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تقارير

ر ُسبل العيش اإلرهاب يدمِّ
في حوض بحيرة تشاد



كسب  أنشطة  من   %47.2 الزراعة  تبلغ  وعموًما 
الدراسة،  موضوع  احمللِّية  املجتمعات  يف  العيش 
حني  يف   ،%4 األسماك  وصيد   ،%15.2 والرعي 
مثل  أخرى  أنشطة  على  األسر  من   %34 اعتمد 
الطوب،  وصناعة  والنِّجارة،  واخِلياطة،  التعليم، 

اجات.  وإصالح الدرَّ
وخلََصت منظمُة األغذية والزراعة إلى أن ما بني 
80 و90% من املجتمعات احمللِّية يف حوض بحيرة 

تشاد تعتمد على الزراعة. 
املتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية  دراسٌة  وتُظهر 
يف  لالجئني  ميناواو  مخيَّم  يف  الالجئني  لشؤون 
نيجيريني  كانوا  الالجئني  معظم  أن  الكاميرون، 
 ،)%22( والتجارة   ،)%71( الزراعة  يف  يعملون 
انخفاض  إلى  هؤالء  وأملح   .)%8( املاشية  ورعي 
اإلنتاج الزراعي، وهو نشاٌط أساسي لكسب الرزق 

يف مناطق احلوض.
وتبنيِّ مقارنُة أنشطة كسب الرزق قبل ظهور "بوكو 
لت  رت املزارعني، وعطَّ حرام" وبعده أن اجلماعة هجَّ
مناطق  من  عدًدا  واحتلَّت  الزراعية،  األنشطَة 
احلكومة احمللِّية يف واليات بورنو وأداماوا ويوبي. 
الكفاف،  التغيُّرات يف أنشطة  النظر عن  وبصرف 
د ويف أثنائه تُظهر  فإن مقارنة دخل األسرة قبل التمرُّ
د.  انخفاًضا حاّدًا يف دخل األسرة يف مرحلة التمرُّ
منطقة  لت  سجَّ حرام"  "بوكو  قبل  ما  مرحلة  ففي 
 ،$75 بالدوالر  قدره  شهري  دخل  متوسَط  بورها 
ومنطقة غاغاماري 55.9$، ومنطقة موبي $70.2، 

وبومبوماري 65.8$، ودالوري $60.43. 

ر اإلرهاُب الحياة؟ كيف يدمِّ
الدراسة،  املجتمعات احمللِّية اخلمسة موضوع  يف 
أثًرا سلبّيًا  خلَّفت  "بوكو حرام"  بأن  األسُر  أفادت 
القسري،  والتشريد  بالقتل،  املجتمع؛  يف  مباشًرا 
فضاًل عن التأثيرات غير املباشرة يف دخل األسرة، 
الغذائية،  املوادِّ  وأسعار  الزراعية،  واألنشطة 
دالوري  من  حون  الفالَّ وقال  والنقل.  واألسواق، 
ذت  وموبي وبومبوماري: إن اجلماعة اإلرهابية نفَّ
قتلى  عنها  نتج  مناطقهم،  على  مباشرًة  هَجماٍت 
وجرحى، وأدَّت إلى تغييرات يف التراكيب األسرية 

بفقد أفراد من األَسر. 
فضاًل عن تدمير "بوكو حرام" ملراكز ُسبل العيش؛ 
إذ إن فقَد األمن يحدُّ من الوصول إلى ُسبل العيش 
الزراعية،  األراضي  مثل  وأصولها،  األساسية 
أحُد  روى  وقد  اخِلْدمات.  ومؤسسات  واملدارس، 
اقتحَمت  كيف  دالوري  يف  مجزرة  من  الناجني 
مجموعٌة من متطريف "بوكو حرام" قريتهم مرتدين 
زّيًا عسكرّيًا، بواسطة عربات ودرَّاجات نارية، وقال: 
هاجمونا،  لكنهم  حلمايتنا،  جاؤوا  أنهم  نظنُّ  كنَّا 

ونهبوا املوادَّ الغذائية واملاشية، وأضرموا النار يف 
بأكملها، شاهدنا منازلنا ومخازَن األغذية  القرية 
معرفة  ن من  نتمكَّ ولم  رماد،  إلى  ل  تتحوَّ واملاشية 
الوحيد  األصل  أن  آخُر  ناٍج  د  وأكَّ أقاربنا.  جثث 
وبقايا  العارية،  األرُض  هو  الهجوم  بعد  ي  املتبقِّ
املمتلكات احملترقة. وأضاف: إن البقاء دون أصول 
لكني  احلطَب  أبيع  كنت  املوت،  من  أسوأُ  للعيش 

فقدتُّ كل شيء.
ة احتالل "بوكو حرام" ملوبي  وعلى الرغم من أن مدَّ
كبيًرا.  كان  الضرر  مستوى  فإن  قصيرة،  كانت 
اُت األمن النيجيرية البلدةَ يف  وعندما استعادت قوَّ
م أحُد العائدين تقريًرا  منتصف نوفمبر 2014م، قدَّ
عن مستوى الدمار، فقال: يف موبي ثمانيُة بنوك 
ة  رت جميًعا، ومنذ عودتنا إلى منازلنا نسافر مدَّ ُدمِّ
ساعتني إلى يوال للحصول على ِخْدمات مصرفية. 
2014م  أواخر عام  السيطرة على موبي يف  وبعد 
سرَق مقاتلو "بوكو حرام" أكثر من مئة مليون نايرا 
)300 ألف دوالر( من فرع بنك داميوند يف املدينة.
اُن بومبوماري فقد عانَوا صعوبات الوصول  أما سكَّ
إلى األراضي الزراعية ومراعي احليَوانات؛ بسبب 
فقد األمن والقيود العسكرية. قال أحد أفراد عيِّنة 
األراضي  إلى  الوصول  احلكومُة  منعت  الدراسة: 
الزراعية بسبب الوضع األمني، وُمنع الناس زراعَة 
رت "بوكو حرام" البُنى  ما سيأكلونه ويبيعونه. ودمَّ
واملدارس،  ية،  الصحِّ واملرافق  كاملنازل،  التحتية؛ 
واجلسور، ومرافق االتصاالت. وأسفرت هَجماتها 
ِقبَل  من  احتاللها  أو  املدارس  بعض  إغالق  عن 

دين داخلّيًا.  املشرَّ
ان املجتمعات احمللِّية، ما  وطردت "بوكو حرام" سكَّ
واملواشي. ويُظهر حتليُل  الناس  تسبَّب يف تشريد 
حتى  أنه   )IOM( للهجرة  ولي  الدَّ املكتب  بيانات 
دالوري  يف  داخلّيًا  النازحون  بات  2016م  نوفمبر 
يوبي.  داخلّيًا يف والية  للنازحني  ع  أكبر جتمُّ ثانَي 
يف  الالجئون  بدأ  بورها:  من  املجيبني  أحد  وقال 
"بوكو حرام"  أن هاجمت  بعد  بورها  إلى  الوصول 
لع  السِّ أسعار  زيادة  إلى  ذلك  ى  أدَّ وقد  موبي، 
الزراعية  األنشطة  حجم  وانخفاض  واخِلْدمات، 
من ظروف  واشتكى الجٌئ  نيجيريا.  مع  والتجارة 
املجتمع  وقال:  غاغاماري،  يف  قاسية  معيشية 
الذي نقيم فيه فقير، ونحن نعتمد على املنظمات 

ولية للحصول على الدعم. الدَّ
وتؤثِّر "بوكو حرام" يف النقل، والتجارة، وأسعار املوادِّ 
لت األسواُق يف املدن انخفاًضا  الغذائية، وقد سجَّ
بومباري  من  النازحون  وقال  املبيعات.  يف  كبيًرا 
بسبب  أُغلقت؛  أو  احترقت  أسواقهم  إن  وموبي: 
حون  الفالَّ وعانى  االنتحارية.  الهَجمات  انتشار 
نهم من تصريف منتجاتهم.  خسائَر جسيمة لعدم متكُّ

وتُظهر تقديرات برنامج الغذاء العاملي أن األنشطة 
ألن   %40 بنسبة  انخفضت  مايدوجوري  سوق  يف 
مركًزا  باتت  التي  املدينَة  التجار جتنَّبوا  من  كثيًرا 
نشاط  تراجع  يوبي  والية  ويف  حرام.  بوكو  لعنف 
داماتورو  يف  للمواشي  ة  املهمَّ األسواق  من  اثنني 
إلى  بورنو  والية  حكومُة  ت  واضُطرَّ وبوتيسكوم، 
أضرَّ  ما  املاشية؛  أسواق  أكبر  من  أربعة  إغالق 
بُسبل كسب العيش، وزاد من فقد األمن الغذائي.

من نيجيريا إلى النيجر 
ولكن  الرعي،  على  رئيًسا  اعتماًدا  النيجر  تعتمد 
يف  أثَّرا  نيجيريا  مع  احلدود  وإغالق  األمن  فقَد 
أيًضا  وتعتمد  البالد.  يف  وجتارتها  املاشية  إنتاج 
إغالق  لكن  نيجيريا،  من  احلبوب  استيراد  على 
سوق دامساك لتقليل أخطار هَجمات "بوكو حرام" 
لع يف بلدة ديفا احلدودية  ى إلى زيادة كلفة السِّ أدَّ
ى إغالُق احلدود مع  يف النيجر. ويف الكاميرون أدَّ
من  القادمني  ار  التجَّ عدد  انخفاض  إلى  نيجيريا 
من  واملاشية  الغذائية  املنتجات  لشراء  نيجيريا 

منطقة أقصى شمالي الكاميرون.
النقل؛  ِخْدمات  يف  بخلل  املجيبني  معظم  وأفاد 
ل آخرون  بسبب إغالق الطرق وفقد األمن، وفضَّ
هَجمات  خَطر  لتجنُّب  بديلة  طرق  استخدام 
ت التغييراُت يف طرق اإلمداد وإغالق  املسلَّحني. وأدَّ
النِّقاط احلدودية جلميع الشاحنات إلى زيادة كلفة 
الكاميرون  يف  ارتفعت  و  لع.  السِّ وأسعار  النقل 
عند  شوة  بالرِّ واملطالبة  املضايقات  من  شكاوى 
ِقبَل  من  الرسمية  وغير  الرسمية  التفتيش  ِنقاط 

مسؤولي األمن. 

أبرز التوصيات   
يف    سيَّما  وال  األمن،  فقد  معاجلة  ضرورةُ 

املجتمعات املتأثِّرة بأنشطة املقاتلني؛ لتوحيد 
جهود التعايف، وحتقيق االستقرار يف منطقة 

بحيرة تشاد.
العسكري    واحلصار  األمنية  القيود  تخفيُف 

الذي يحدُّ من الوصول إلى األصول املعيشية؛ 
لضمان الوصول إلى مصادر اإلنتاج الزراعي.

استمراُر عمليات اإلغاثة للنازحني ومساعدة   
املجتمعات املضيفة والعائدين، وتقدمُي املساعدات 
ة  الغذائية ملعاجلة حالة التغذية غير املستقرَّ

يف منطقة بحيرة تشاد.
لضمان    حني؛  للفالَّ واألدوات  األموال  توفيُر 

عودتهم إلى أنشطة كسب العيش األساسية.
التي    الواسعة  الريفية  للتنمية  ة  خطَّ وضُع 

بوصفها  الزراعية  للتنمية  األولوية  تعطي 
إستراتيجيًة لالستقرار طويل املدى يف حوض 

بحيرة تشاد. 

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب- 3 -

تقارير



منظمات ومؤسسات

ُأنشئ مركز الوقاية من التطرُّف املؤدِّي إلى الُعنف 
)CPRLV( يف شهر مارس من عام 2015م بدعم من 

من  ومشاركة  مونتريال،  مدينة  يف  كيبيك  حكومة 
رائد  مركٌز  وهو  سات.  واملؤسَّ املجتمعيني  الشركاء 
مة  منظَّ أول  بأنه  يتميَّز  أمريكا،  وشمال  كندا  يف 
مستقلَّة غير ربحية تنشط يف مجال منع التطرُّف 
رين من هذه  م الدعَم لألفراد املتضرِّ العنيف، وتقدِّ
الظاهرة، سواء كانوا أفراًدا متطرفني، أو أشخاًصا 
تأثَّروا بظاهرة التطرُّف، أو عائالِت هؤالء األفراد، 
امِلَهنيني،  أو  املعلِّمني،  أو  أصدقائهم،  عائالِت  أو 
ذاَت  منظمًة  املركز  ويَُعدُّ  املـَيدانيني.  العاملني  أو 
الكراهية  أيًضا مبنع جرائم  يُعنى  إقليمي  تفويض 
وحوادثها، فضاًل عن تقدمي الدعم واملشورة لضحايا 

هذه األعمال املتطرفة.
العنف  إلى  املؤدِّي  التطرُّف  منع  إلى  املركُز  يهِدُف 
توعوية  برامَج  بإطالق  وذلك  الكراهية،  وُسلوك 
نهج  وإعداد  وكيبيك،  مونتريال  مدينة  ان  لسكَّ
اتخاذ إجراءات  أن يساعَد يف  مجتمعي من شأنه 
هة إلى جميع فئات املجتمع، بالتعاون  استباقية موجَّ
واخلبرات  صات  التخصُّ جميع  من  الشركاء  مع 

العلمية والعملية.
صات، قادًرا على  د التخصُّ يضمُّ املركُز فريًقا متعدِّ
معاجلة جميع اجلوانب واملظاهر الفكرية للتطرُّف. 
التعليم  تعزيز  على  أساًسا  قائًما  نهجه  كان  َّا  وملـ
والوعي العام والوقاية، فإن املركز يسعى إلى تعزيز 
التطرُّف  خلطر  واملعرَّضة  ة  الهشَّ الفئات  ُقدرات 
قيم  وتعزيز  املجتمع،  يف  أنواعه  بجميع  العنيف 
التكافل االجتماعي. ولتحقيق أهدافه يعتمد املركُز 

سني  اعتماًدا كبيًرا على دعم املجتمع والشركاء املؤسِّ
االجتماعية  اخِلْدمات  من  ويستفيد  وتعاونهم، 
نطاق  توسيع  من  نه  ميكِّ مما  املتاحة،  والصحية 
التعاوُن احليوي إلجراءات  ويخضع هذا  أنشطته. 
الوقاية  بني  التوازن  على  احلفاظ  تضَمن  رسمية 

افة متاًما. واألمن بطريقة شفَّ
أيًضا  املركُز  يهتمُّ  له  أثر  أقصى  حتقيق  ولضمان 
بتطوير مجموعٍة واسعة من املصادر )برامج التدريب، 
وغيرها(.  واألدوات،  والوثائق،  العمل،  وجلسات 
التجريبية  البيانات  استخدام  ألهمية  منه  وإدراًكا 
يشارك  بها،  واملعتَرف  املعتَمدة  العلمية  واخلبرات 

املركُز بنشاط يف إعداد البحوث ونشر املعرفة.
وتتطلَّع مشاريُع املركز إلى إتاحة الفرصة لألشخاص 
إلى  يُؤدِّي  الذي  التطرُّف  من  مباشرة  رين  املتضرِّ
الُعنف، والهدُف األساسي من هذه املشاريع تسليُط 
الضوء على القصص الشخصية وجتاِرب االنخراط 

يف التطرُّف.
والدراسات  التقارير  من  عدٌد  املركز  عن  يَصُدر 
م  يقدِّ الذي  السنوي  التقريُر  ها  أهمُّ والبحوث، 
العام  يف  املركُز  بها  قام  التي  لألنشطة  ًصا  ملخَّ
ة املركز،  دة يف مهمَّ املاضي؛ انسجاًما مع األهداف احملدَّ
مع إبراز أهمِّ أحداث العام، واملبادرات أو األنشطة 
تواجه  التي  الرئيسَة  يات  التحدِّ ويرُصد  ذة،  املنفَّ

مستقبل املركز نفسه.
التطرُّف،  أنواَع  األخير  تقريره  يف  املركُز  ومييِّز 

ويذكرها على هذا النحو:
املرتبطة  التطرُّف  أنواع  من  اليميني:  ف  التطرُّ  ●
فة،  املتطرِّ والقومية  والتفوُّق  والعنصرية  بالفاشيَّة 

العنيف  بالدفاع  التطرُّف  من  النوُع  هذا  ويتَّسم 
عن ُهويَّة ِعرقية أو اثنية أو قومية زائفة، ويرتبط 
أيًضا بالَعداء اجلذري لسلطات الدولة، واألقلِّيات 

واملهاجرين، أو اجلماعات السياسية اليسارية.
ة يف  ف اليساري: من أنواع التطرُّف املهتمَّ ● التطرُّ
املقام األول باملطالب املناهضة للرأسمالية، ويدعو 
إلى حتويل النُظم السياسية املسؤولة عن إحداث حالة 
تستخِدم  قد  التي  االجتماعية  املساواة  عدم  من 
قضيَّتها.  لتعزيز  عنيفة  وسائَل  املطاف  نهاية  يف 
واملاوية  الفوضويَة  اجلماعاِت  الفئُة  هذه  وتشمل 
تستخدم  التي  اللينينية  واملاركسية  والتروتسكية 

العنَف يف الدفاع عن قضيَّتها.
التطرُّف  أنواع  من  الديني:  السياسي  ف  التطرُّ  ●
بوسائَل  والدفاع  ين،  للدِّ سياسي  بتفسير  املرتبطة 
أنها  على  إليها  يُنظر  دينية  ُهوية  عن  عنيفٍة 
ولية، والسياسة  راعات الدَّ تتعرَّض للهجوم )من الصِّ
قد  دين  وأي  االجتماعية(،  واملناقشات  اخلارجية، 

يُنِتج هذا النوَع من التطرُّف العنيف.
التطرُّف  أنواع  من  واحدة:  ف من قضية  التطرُّ  ●
هذه  وتشمل  واحدة،  بقضية  أساًسا  املدفوعة 
الفئُة جماعاِت حقوق اإلنسان أو حقوق احليَوان، 
فني املناهضني لإلجهاض، وبعَض احلركات  واملتطرِّ
فة  املناهضة للمثليني والنِّسويات، واحلركات املتطرِّ
على  األحرار  الرجال  )مثل  املستقلَّة  أو  الفردية 
األرض، واملواطنني ذوي السيادة( التي تستخِدم العنَف 
اجلماعيُّون  القتلة  يندرج  وقد  قضاياها،  لتعزيز 
فة جزئّيًا أو كلّيًا  الذين تكون دوافعهم فكرية متطرِّ

يف هذه الفئة أيًضا. 

ي إلى العنف ف المؤدِّ مركز الوقاية من التطرُّ
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جهود ضد اإلرهاب

مة األمن والتعاون يف أوروبا بجميع أنواع  دت الدول األعضاء مبنظَّ كثيًرا ما ندَّ
دًة أنه ال ميكن تسويُغ اإلرهاب بأيِّ حال من األحوال  اإلرهاب ومظاهره، مؤكِّ
ومهما كانت الظروُف واألسباب، وأنه يجب َخوُض حرب متواصلة على اإلرهاب 
اإلنسان، ويف  ولي حلقوق  الدَّ والقانون  سات  واملؤسَّ احمللِّية  القوانني  نطاق  يف 

مة األمن والتعاون يف أوروبا. نطاق احترام التزامات منظَّ

جهود شاملة
يف شهر ديسمبر 2001م اعترفت الدوُل املشاركة بأنه ال ميكنها االقتصاُر على 
العمليَّات العسكرية واألمنية للحدِّ من تهديدات اإلرهاب قدَر اإلمكان على املدى 
أجل  من  بأوروبا  والتعاون  األمن  مة  ملنظَّ بوخارست  ط  مخطَّ وباعتماد  البعيد. 
مكافحة اإلرهاب، أكَّدت الدول احلاجَة إلى معاجلة مختِلف العوامل االجتماعية 
يان إلى تهيئة  واالقتصادية والسياسية، ومنها النَزعاُت االنفصالية والتطرُّف املؤدِّ

عم. مات اإلرهابية لالستقطاب وكسب الدَّ الظروف املـُثلى للمنظَّ
املنظمة يف مسألة  بذلتها  التي  الشاملَة  أن اجلهود  املشاركة  الدوُل  حت  وصرَّ
العوامل  بهذه  بالتعريف  وذلك  اإلرهاب؛  ة يف مكافحة  فوائَد مهمَّ م  تقدِّ األمن 
والتعاون  األمن  ملنظمة  املتاحة  والوسائل  األدوات  كلِّ  باستعمال  ومعاجلتها؛ 
األعمال  مع  بالتوازي  أنه  تؤكِّد  األوجه  دة  املتعدِّ املبادرة  أن  ذلك  من  بأوروبا. 
السياسية والعسكرية لألمن فإن مسائل حماية حقوق اإلنسان ودعمها، والتنمية 
واالستقرار،  األمن  من  أ  تتجزَّ ال  أجزاًء  تَُعدُّ  املستدامة  والبيئة  االقتصادية، 
األطراف  مختِلف  بني  التعاوَن  تشمل  بأوروبا  والتعاون  األمن  منظمة  فمبادرة 
يات فيما بني  املؤثِّرة يف جميع املستويات؛ من أجل مواجهة التهديدات والتحدِّ

الدول، وكذلك داخل الدول، عن طريق املؤثِّرين احلكوميني وغير احلكوميني.
اجلوانَب  ن  يتضمَّ لألمن  شاماًل  نهًجا  أوروبا  يف  والتعاون  األمن  منظمُة  تتَّبُع 
ق إلى  السياسية والعسكرية والبشرية واالقتصادية والبيئية؛ ولذلك فهي تتطرَّ
مجموعة واسعٍة من االهتمامات املتعلِّقة باألمن، ومن ذلك احلدُّ من التسلُّح، 
وتدابيُر بناء الثقة واألمن، وحقوُق اإلنسان، واألقلِّيات القومية، والدميقراطية، 
االقتصادية  واألنشطة  اإلرهاب،  ومكافحة  األمن،  حفظ  وإستراتيجيَّات 
دولًة  وخمسني  سبًعا  عدُدها  البالغ  املشاركُة  الدول  جميُع  وتتميَّز  والبيئية. 
مبراكَز متساويٍة، وتتخذ القراراِت بتواُفق اآلراء على أساس سياسي، ال على 

أساس ُملزم قانوًنا.
اإلرهاب  أن  أوروبا على  والتعاون يف  األمن  املشاركة يف منظمة  الدوُل  وتتَّفق 
هو أحد أهمِّ التهديدات للسالم واألمن واالستقرار، فضاًل عن التمتُّع بحقوق 

مة األمن والتعاون  اإلنسان والتنمية االجتماعية واالقتصادية، يف ِمنَطقة منظَّ
يف أوروبا وخارجها. 

مَة األمن والتعاون يف أوروبا،  د منظَّ يسعى اإلرهاب إلى تقويض الِقيَم التي توحِّ
ويف الوقت نفسه ترُفض الدول املشاركة ارتباَط اإلرهاب بأيِّ ِعرٍق أو جنسية 
مة حازمٌة يف تنفيذ تدابيَر ُمجديٍة ملكافحة اإلرهاب  أو دين، ومن ثَم فإن املنظَّ
بجميع أنواعه ومظاهره، على أنه جرميٌة خِطرة ال مسوِّغ لها أّيًا كان الدافُع لها.

مبادئ توجيهية
مجال  يف  توجيهية  مبادَئ  ة  عدَّ على  أوروبا  يف  والتعاون  األمن  مُة  منظَّ تقوم 
ولية التي تقودها  مكافحة اإلرهاب، منها: تقدمي مساهمة شاملة يف اجلهود الدَّ
ي ملظاهره، فضاًل عن مختِلف العوامل  األمُم املتحدة يف مواجهة اإلرهاب، والتصدِّ
مات  للمنظَّ فيها  تُولِّد ظروًفا ميكن  التي  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 

اإلرهابية النشاُط يف التجنيد وكسب الدعم.
ًقا ملكافحة اإلرهاب على جميع املستويات، ومن  مة نهًجا تعاونّيًا ومنسَّ ز املنظَّ تعزِّ
ولية  ذلك التنسيُق بني السلطات الوطنية، والتعاون بني الدول ومع املنظمات الدَّ
ة بني الهيئات احلكومية والِقطاع  لة، وإنشاء شراكات خاصَّ واإلقليمية ذات الصِّ
اخلاص، واملجتمع املدني، ووسائل اإلعالم. وتنهض املنظمُة بهذه اجلهود بدعم 
لة  من إستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، والقرارات ذات الصِّ
د ملنظمة األمن والتعاون  مبجلس األمن التابع لألمم املتحدة، َوفًقا لإلطار املوحَّ

يف أوروبا ملكافحة اإلرهاب.
املجاالت  من  عدًدا  اإلرهاب  مكافحة  مجال  يف  والتعاون  األمن  منظمُة  وتضمُّ 
ولي ملكافحة  ها: تعزيُز تنفيذ اإلطار القانوني الدَّ ة بإستراتيجية أنشطتها أهمُّ املختصَّ
ولي يف املسائل اجلنائية املتعلِّقة باإلرهاب،  اإلرهاب، وتعزيُز التعاون القانوني الدَّ
د  ومكافحُة التطرُّف العنيف والتطرُّف الذي يؤدِّي إلى اإلرهاب، باتِّباع نهج متعدِّ
اإلنترنت  استخدام  ومكافحُة  وقمعها،  اإلرهاب  متويل  أساليب  ومنع  األبعاد، 
وال  اإلرهاب،  مكافحة  قضايا  بشأن  والتعاوُن  احلوار،  وتعزيُز  إرهابية،  ألغراض 
راكات بني الِقطاعني العام واخلاص، وبني ُسلطات الدولة والقطاع  سيَّما عقد الشَّ
اإلعالم،  ووسائط  املدني  املجتمع  وكذلك  والصناعة"،  األعمال  "مجتمع  اخلاص 
وتعزيُز اجلهود الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن َرْقم 1540 )2004م( بشأن عدم 
انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعزيُز أمن وثائق السفر، وتعزيُز حقوق اإلنسان 

يات األساسية وحمايتها، يف سياق تدابير مكافحة اإلرهاب.  واحلرِّ

مة األمن والتعاون في أوروبا منظَّ
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تحليالت

التطرُّف، والتطرُّف العنيف املـُفضي  تثير ظاهرةُ 
هذا  يف  ويبُرز  النقاشات،  من  كثيًرا  اإلرهاب،  إلى 
السياق اجتاهٌ لتفسير املشاهد اخلارجة عن منظومة 
واستنكاِرها  مؤامرة،  أنها  على  املجتمعيَّة  الِقيَم 
ووصف املنخرطني فيها بأنهم َذوو أدمغٍة مغسولة، 
العنف  مستويات  تفسير  يصُعب  حني  سيَّما  وال 
تأسيسي  سؤاٍل  على  يحيل  ما  ووسائله.  وحجمه 
إلى  املفضي  العنيف  والتطرُّف  التطرُّف  هل  هو: 
إلى  يحتاج  نفسي  اضطراب  أو  مرٌض  اإلرهاب 
أنه  أو  واستشارات؟  وعالجات  طبِّية  الت  تدخُّ
د انحراف فكري؛ سواء كان باخلداع وتوريط  مجرَّ
بتأجيج  أو  الِفطرية،  الشباب واستغالل حماستهم 
جماعات  أهداف  خلدمة  وتسخيرها  عواطفهم 

العنف وخططها العابرة للحدود الوطنية؟
قد يكون األمُر أكثر عمًقا وتركيًبا من هذه الثنائيات 
يؤدِّي  ما  الظاهرة،  فهم  التباس  يف  تُسهم  التي 
املواجهة  خطط  لكون  واستفحالها،  تعقيدها  إلى 
أو  الظواهَر  تتناول  احلالة  هذه  يف  واملعاجلة 

العَرض، وتُهِمل اجلذوَر أو املرض.

أطروحتا النزوع والموقف
صني  هناك خالفاٌت يف وجهات النظر بني املتخصِّ
يف الظواهر االجتماعية والسياسية إجمااًل، وتبُرز 
يف  صني  املتخصِّ توجهات  ران  تفسِّ أطروحتان 
املوقفية  األطروحة  األولى  االجتماعية،  املجاالت 

النزوعية  األطروحة  واألخرى   ،situationism

.dispositonism

تضمُّ  واسعة  نظر  وجهُة  بأنها  )النزوعية(  ف  وتُعرَّ
جميَع املقاربات التي تعطي األولويَة إلى شخصيَّة 
الفرد وُميوله ومعتقداته وِقيَمه يف تفسير الظواهر 
التطرُّف  بني  تربط  األطروحُة  فهذه  االجتماعية، 
اإلرهاب من جهة،  إلى  املفضي  العنيف  والتطرُّف 

وشخصية الفرد من جهة أخرى. 
وللمواقف  للبيئة،  األولويَّة  فتعطي  )املوقفية(  أما 
أن  وترى  بالفرد،  احمليطة  والسياقات  والظروف 
تأثيًرا  يؤثِّر يف سلوكه  الفرد  الذي يواجهه  املوقف 
أكبَر مما  حدٍّ  إلى  الشخصية،  تأثيَر سماته  يفوق 
َف والتطرُّف العنيف  يظنُّه الناس، ما يعني أن التطرُّ
املفضي إلى اإلرهاب يحدث نتيجَة ظروٍف ومواقَف 
وسياقاٍت تؤثِّر يف سلوك الفرد وخياراته؛ سواء كان 

التأثيُر مباشًرا أو غيَر مباشر.
الباحثون  يتبنَّاه  ما  أكثَر  املوقفية  األطروحة  وتَُعدُّ 
من  الباحثني  إن  إذ  االجتماعي؛  النفس  علم  يف 
أثر  بُعمق  ون  يحتجُّ النزوعية  النظرة  أصحاب 
مات الشخصية باختالف استجابات األشخاص  السِّ

للمواقف اخلارجية.
ويف هذا اجلانب يقول أحُد الباحثني االجتماعيني: 
النفس  األدلَّة )معظمها يف علم  ة قدٌر كبير من  ثمَّ
تستدعي  املواقف  بعض  أن  على  االجتماعي( 
من  كبير  قدٌر  وهناك  دة،  ومحدَّ معيارية  سلوكيات 

أن  على  املعريف(  النفس  علم  من  )معظمها  األدلَّة 
ة يف ظروف أخرى.  لنزعاتنا الشخصيَّة أهميًَّة خاصَّ
فني  ويُذكر أن هذا النقاَش يخالف مسوِّغات املتطرِّ
واإلرهابيني التي يحاولون فيها بياَن النَسق املنطقي 
مسوِّغات  لها  ليست  أسباٌب  وهي  يفعلونه،  فيما 

منطقية على احلقيقة.

من الوجهة النفسية واالجتماعية
رف  التطُّ جعل  إلى  صني  املتخصِّ بعُض  مييل 
ب اضطراًبا أو مرًضا نفسّيًا، وقد تكون أسبابه  والتعصُّ
بالتطبيع  ويتنامى  بالتنشئة  يبدأ  اجتماعية،  نفسيًة 

االجتماعي، ومن ثمَّ فهو اجتاه مكتَسب بالتعلُّم.
أبعاد  من  ب  والتعصُّ التطرُّف  أن  آخرون  ويرى 
املتسلِّطة، فال وجوَد  النمطية اجلامدة  الشخصية 
ب، وإمنا هو استعداٌد لها.  لغريزة التطرُّف والتعصُّ
الشحن  بعمليات  يشتدُّ  التطرُّف  أن  عن  فضاًل 
، املباشر بواسطة البيئة احمليطة  االنفعالي املستمرِّ
تهِدُف  التي  العاملية  والوكاالت  اإلعالم  وسائل  أو 
بْق الصحفي فتُسهم يف نشر  إلى احلصول على السَّ
فكر التطرُّف العنيف، أو غير املباشر بواسطة اآللة 
اإلرهابية،  اجلماعاُت  تستخدمها  التي  اإلعالمية 
وال سيَّما تنظيم داعش يف أوج ازدهاره، يف ما بني 

2013 و2015م.
التطرُّف  أسباب  بعَض  النفس  ويُرجع بعض علماء 
ب إلى مشاعر نقص لدى شخٍص ما جتعله  والتعصُّ

ف  التطرُّ
انحراٌف فكري أو مرٌض نفسي؟
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تحليالت

يغلو يف االنتساب إلى ِقيَم اجلماعة ومعاييرها ليقوى 
َّا كان  ًسا لصرف مشاعر النقص. وملـ بها، ويجد متنفَّ
ُف عادة ما يتميَّز بضيق األُفق وضحالة التفكير  املتطرِّ
ج  وسطحيَّة املعرفة، فإنه يشعر باإلحباط الذي يؤجِّ

عنده عدوانية يوجهها إلى أفراد املجتمع.
باللسان،  ب أشكااًل شتَّى؛  والتعصُّ التطرُّف  ويأخذ 
اآلخرين  على  باالعتداء  أو  والتحقير،  بالتعالي  أو 
ًيا، أو حتى بإبادتهم. ويُوَصم الطرف  جسدّيًا أو مادِّ
ار" املستوجبني  مة أنه من "الكفَّ اآلخر بنمطية معمَّ

للعذاب يف الدنيا واآلخرة، واملستحقِّني للقتل.
ب  وميكن بذلك القول: إن أمناط التطرُّف والتعصُّ
بحَسب  اجتماعية،  نفسية  ظاهرًة  بوصفه  تختلف 
ب طبيعًة  التعصُّ الفرد نفسه؛ فقد يكون  شخصيَّة 
لة يف الشخصية.  مات املتأصِّ مَرضية وسمة من السِّ
أو رمبا يكون تأثًرا بخبرة صادمة، أو نتيجة تواُؤم 
وتالُؤم مع املعايير االجتماعية السائدة. وعلى هذا 
جوانَب  على  بناًء  َب  التعصُّ الدارسني  بعُض  ف  عرَّ
ثالثٍة تظهر فيه، هي: جوانبُه الفكرية )هو فكرة(، 
وجوانبه الِوجدانية )هو انفعال(، وجوانبه النزوعية 

)هو سلوك(.

ف بين النزوع والموقف والقرار  التطرُّ
إلى  املفضي  العنيف  التطرُّف  أو  التطرُّف  جعُل 
أو  طبِّي  عالج  إلى  يحتاج  نفسّيًا  مرًضا  اإلرهاب 
الظروف على  جُتِبره  الفرد  بأن  واالعتقاُد  نفسي، 
إشكاليًة  يُبرز  املجتمع،  بها  د  يهدِّ قرارات  اتخاذ 
أساسية، هي استبعاُد مسؤولية الفرد اإلرهابي عن 
سلوكه وجرائمه، بوصفه ناقَص األهلية وغيَر مدرك 
االجتماعي  النفس  عالُم  ويشير  متاًما.  يفعل  ملا 
فيليب زميباردو، صاحُب التجِربة الشهيرة "جتربة 
سجن ستانفورد"، إلى أن البشر بإمكانهم االختياُر 
النظر  أشراًرا، بصرف  أو  أخياًرا  يصيروا  أن  بني 
تاريخ  أو  شخصياتهم  أو  اجليني  موروثهم  عن 
ماُت ميكن اكتسابها بالتعلُّم أو  عائالتهم، فهذه السِّ
التجِربة أو التدريب. وبوسع البشر جتاُهل قيمهم 
فة مجنونة؛ اتباًعا  اإلنسانية متاًما إلى أفكار متطرِّ
بتدمير  )دوغمائية(  فكرّيًا  جامدة  سلطات  ألوامر 

ونه "العدو". كلِّ ما يسمُّ
ومسؤوليًة  قراًرا  ثمة  أن  إلى  اإلشارة  هنا  وتنبغي 
شخصيَّة يف اتباع مسار التطرُّف والتطرُّف العنيف؛ 
فاملتطرُف هو َمن يبحث عن اجلماعات اإلرهابية، 
الدوافُع  أكانت  وسواء  تام.  بوعي  يتخُذه  بقرار 
والظلم  كالتهميش  احمليطة،  بالظروف  مرتبطًة 
وانتهاكات  الِعرق،  أو  ين  الدِّ على  بناًء  والتمييز 
الفقر  بسبب  اقتصاديًة  كانت  أم  اإلنسان،  حقوق 
والبطالة والفساد، أم كانت فرديًة داخلية، كالرؤية 
دة  بة واملعقَّ املثالية للعالم، أو تسطيح احلقائق املركَّ

للمجتمع، والبحث عن الُهويَّة، والتفاعل مع املظالم 
نحو  واالجنذاب  املظلومية،  وخطابات  اجلماعية 
العوامَل  هذه  فإن  فة،  املتطرِّ املؤثِّرة  الشخصيات 
قلَّة،  لها  املستجيبني  ولكن  املاليني،  فيها  يشترك 

فيتضح بذلك أن القرار شخصي.

البحث عن الذات والقضية
شؤون  يف  واخلبير  الباحُث  أتران  سكوت  يوضح 
يرتكبون  ال  املتطرفني  أن  اإلرهابية،  التنظيمات 
اإلرهاَب ألنهم منتقمون استثنائّيًا، أو غير مكترثني، 
االحترام  ينقُصهم  أو  متعلِّمني،  غير  أو  فقراء،  أو 
وا تعليًما متطرًفا وُغِسلت أدمغتهم،  الذاتي، أو تلقَّ
هم  بل  االنتحار؛  أو  اإلجرام  إلى  ألنهم مييلون  أو 
بحاجة  إنهم  أحمق،  أمٍل  إلى  مشدودون  متأثرون 
تتيح  نظرهم،  وجهة  من  عظيمة  قضية  تبنِّي  إلى 
متنحهم  مفصليَّة  معركة  بخوض  املغامرةَ  لهم 
ون  املجَد واالحترام يف عيون اآلخرين، وهم مستعدُّ
احلق.  أنه  يعتقدون  ما  سبيل  يف  اجلماعي  للقتل 
انتقالية  مراحل  االنتحاريون شباٌب يف  رون  فاملفجِّ
من حياتهم، ولهم مستقبٌل غير مضمون، ويعتقدون 

أن املوت من أجل قضية مينح احلياةَ قيمًة كبيرة.
الكبيرة،  اإلحباط  وجرعة  الغضب،  أن  ويبدو 
والرغبة يف كسر امللل والبحث عن املغامرة، ومحاولة 
إيجاد معنى للوجود، كلُّ ذلك من عوامل االجنذاب 
والعائلة  إن مجموعات األصدقاء  للتطرُّف. فمثاًل 
إفريقيا  شمال  يف  ذاتها  املنطقة  من  املنحدرين 
واجلنوبية،  الوسطى  آسيا  أو  األوسط  والشرق 
يف  األوروبية  اإلسكانية  املشاريع  إلى  املنتمني  أو 
ذاتها  اجلهاد  مواقع  يُبِحرون يف  شة،  املهمَّ األحياء 
على اإلنترنت؛ بغيَة العثور على إلهام ما أو إرشاد. 
عات  ويف احلقيقة إن أكثر املنتمني إلى هذه التجمُّ
وقد  الديني،  التعليم  من  ضعيًفا  مستًوى  يظهرون 
ال يكونون حاصلني على تعليم ديني أساسي حتى 

أصبحوا "مولودين جدًدا" يف أواخر شبابهم. 
إن ارتباطات الشبكات اإلرهابية أوثُق من ارتباطات 
رات؛  العصابات اإلجرامية، كاملافيا وعصابات املخدِّ
إذ إن لديها االلتزاَم بقضية أخالقية، وهو ما يسَمح 
الِكيانات  يف  احلال  هو  مما  أعظَم  بتضحية 
اجلهاد جتاوٌز  ففي  ية.  املادِّ احلوافز  على  القائمة 
وهو  األكبر  الربح  عن  بحًثا  ربحية؛  مكاسَب  أليِّ 
ون يف سبيل ذلك إلنهاء  الشهادة، واملجاهدون مستعدُّ

حيَواتهم َطواعية.

 وسائل المقاومة
لإلرهاب،  املضادِّ  االجتاه  يف  التحرُّك  من  ن  للتمكُّ
اإلرهاب  إلى  املـُفضي  التطرُّف  أن  إدراُك  ينبغي 
ليس مجرَد انحراف عَرضي يف األفكار أو مرض 
ك يف مساره نتيجَة عوامل  نفسي؛ بل إن الفرد يتحرَّ

دفع وجذب بقرار إرادي ذاتي. من املمكن أن يبدأ 
ر منذ مرحلة الطفولة، بالتنشئة  ذلك يف وقت مبكِّ
الصحية املتوازنة يف البيت واملدرسة وُدور العبادة، 
ب  والتعصُّ َف  التطرُّ يقاوم  جماعي  ضمير  وإيجاد 

ى له. ويتصدَّ
ينخرط  التي  اجلماعية  األنشطة  بني  التقريب  إن 
نات املجتمع، كالنَدوات الفكرية،  فيها مختِلُف مكوِّ
أثبتت  الرياضية،  واملباريات  الكشفية،  واللقاءات 
ب  التعصُّ عليها  يقوم  التي  األفكار  تغييَر  إمكانها 
بني  مشتركة  ومشاريَع  أعمال  بإيجاد  والتطرُّف 
الع  واطِّ اليومي،  احتكاكهم  بها  ويكون  اجلماعات، 
بعضهم على حقيقة أفكار اآلخر ومشاعره وإمكاناته. 
وكذلك تبنيَّ فائدةُ اتباع بعض إستراتيجيات املعاجلات 
حاالت  يف  السوسيومترية  االجتماعية  والقياسات 
ومنها  اجلماعات،  أو  املختلفة  األطراف  صراع 
يتخيَّل نفسه يف مكان  أن  كلِّ طرف  أن نطلَب من 
من  األموَر  يرى  أن  يحاوَل  وأن  األخرى،  األطراف 

وجهة النظر املقابلة. 
وال سيَّما  الشباب،  إشباع حاجات  إلى  السعي  إن 
الفئة األكثر هشاشًة نفسّيًا وفكرّيًا، من ذوي القابلية 
العنيف، سيُسهم  التطرُّف  نداءات  إلى  لالستجابة 
أما  العنف.  إلى  االجنرار  من مخاطر  وقايتهم  يف 
النقدي،  التفكير  تعزيز  فإن  الفكرية،  الناحية  من 
يف  املنطقية  واملغالطات  املعرفية  التحيُّزات  وفهم 
أكبر  لوعي  املدارَك  ع  توسِّ العنيف،  التطرف  فكر 
بة. وأما من  د وتفاعالته املركَّ بواقع املجتمعات املعقَّ
التطوُّعية  املبادرات  لَدعم  فإن  النفسية،  الناحية 
األهداف  وذات  اجلماعي،  العمل  على  تقوم  التي 
الكبيرة التي تتجاوز املصالَح الضيِّقة لإلنسان، أثًرا 
واملعنى  املتجاوزة  بالغاية  الشعور  تنمية  يف  كبيًرا 

الكبير يف احلياة. 
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أقام التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب 
ندوتَُه الشهرية الثامنة بعنوان "املمارسات والتجاِرب 
باستعمال  اإلرهاب"  ضحايا  دعم  بشأن  العاملية 
ِتقنيَّة االتصال املرئي، يوم اخلميس 20 أغسطس 
التحالف يف  احملاضرات مبركز  قاعة  2020م يف 
الدكتور  سعادةُ  الندوةَ  أدار  وقد  الرياض.  مدينة 
مجلس  عضو  اليــامي،  محمد  علـي  بن  هـــادي 
اإلنسان  حقوق  جلنة  ورئيس  السعودي،  الشورى 
من  كلٌّ  فيها  وحاضر  باملجلس،  الرقابية  والهيئات 
األمنية  العلوم  أستاذ  سوانسون،  تشارلز  الدكتور 
املتحدة،  اململكة  يف  ليستر  بجامعة  والعسكرية 
احملاضرة  األستاذة  جبور،  األشقر  منى  والدكتورة 
واإلدارية  السياسية  والعلوم  احلقوق  كلية  يف 

باجلامعة اللبنانية يف بيروت.
وحضر الندوةَ األمنُي العام للتحالف اللواء الطيَّار 
يف  أوضح  الذي  املغيدي،  سعيد  بن  محمد  الركن 
ولي إلحياء  ختامها أن هذه الندوةَ تُعَقد يف اليوم الدَّ
التحالف  لتضامن  تأكيًدا  اإلرهاب؛  ذكرى ضحايا 
من  األعضاء  الدول  استفادة  يف  ورغبته  معهم، 
رعاية  يف  اجليِّدة  واملمارسات  املميَّزة  التجاِرب 
جهود  يف  وإشراكهم  وتأهيلهم،  اإلرهاب  ضحايا 

محاربة اإلرهاب.   
بعَض  مشاركته  يف  سوانسون  الدكتور  عرض  وقد 
تأهيل  إعادة  يف  العاملية  والتجارب  املمارسات 
ضحايا اإلرهاب، يف إطار الشراكة بني احلكومات 
ومؤسسات املجتمع املدني والِقطاع اخليري. وكذلك 
تناولت الدكتورة األشقر بعَض املمارسات والتجاِرب 
العاملية بشأن دعم ضحايا اإلرهاب والناجني منه، 

ولكن يف إطار العدالة اجلنائية.

نهج ثالثي 
م الدكتور سوانسون نهًجا ثالثيَّ املستويات لدعم  قدَّ
املختلفة،  العالم  أنحاء  يف  اإلرهاب  جميع ضحايا 
ولي،  الدَّ الصعيد  هي:  رئيسة،  أصعدة  ثالثة  على 
املنظمات  وصعيد  الوطنية،  احلكومات  وصعيد 

اخليرية غير الربحية.

د الدكتور سوانسون  ولي فأكَّ أما على الصعيد الدَّ
ضحايا  دعم  يف  واألممي  ولي  الدَّ التعاون  أهميَة 
دول  على  اإلرهاب  أثر  يقتصُر  ال  إذ  اإلرهاب؛ 
ة  دة؛ بل يتجاوز ذلك ليكوَن مشكلًة َدولية عامَّ محدَّ
لضمان  األممي؛  التعاون  مستويات  أعلى  تتطلَّب 

دعم الضحية والبلد الذي ينتمي إليه. 

دًة  مؤكِّ املبادرة،  ِزماَم  املتحدة  األمم  أخذت  وقد 
يف  الكبرى  املسؤوليَة  ل  تتحمَّ األعضاء  الدول  أن 
اإلرهاب  املتحدة حملاربة  األمم  إستراتيجية  تنفيذ 
املتعلِّقة  األحكاُم  ذلك  ومن  اإلجرائية،  وخططها 
كالدعم  املختلفة،  اإلرهاب  ضحايا  حقوق  بدعم 
وبناء  التأهيل  وإعادة  والنفسي،  والطبِّي  البدني 
املساعدة  إلى  إضافًة  الصمود،  على  القدرة 
النساء  بحماية  ة  اخلاصَّ العناية  مع  اإلنسانية، 

والفتيات الالتي يتأثَّرن بالصراع واإلرهاب. 

قرار  يف  املتحدة  لألمم  ة  العامَّ اجلمعية  ودعت 
اتخذته يف 28 من يونيو عام 2019م، إلى معاملة 
لكرامتهم  واحترام  حاٍن  بتعاُطف  اإلرهاب  ضحايا 
يحَظوا  أن  يف  احلقُّ  لهم  يكوَن  وأن  اإلنسانية، 
املالية  الصناديق  وإنشاء  واإلنصاف،  بالعدالة 
لهم، وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وتشجيع  الداعمة 

ّيًا ومعنوّيًا.  تعويض الضحايا مادِّ

لدعم  دة  محدَّ قواعَد  األوروبي  االحتاد  واعتمد 
أن  فيه  يؤكِّد  توجيًها  وأصدر  اإلرهاب،  ضحايا 
ني  ون اهتماًما ودعًما خاصَّ ضحايا اإلرهاب يستحقُّ
األوروبي،  واالحتاد  األعضاء  الدول  مستوى  على 
ويطلب من الدول األعضاء تهيئَة سبل احلصول على 
صة فور وقوع الهجوم  ِخْدمات الدعم املهنية املتخصِّ
اإلرهابي، وأن تتخَذ الدول األعضاء إجراءاٍت وطرًقا 
الطوارئ،  حلاالت  جدوى  ذات  استجابة  لضمان 
كاحلصول على معلومات موثوقة، لتجنُّب أي معاناة 

إضافية لضحايا اإلرهاب وأَُسرهم.
ويسعى االحتاد األوروبي إلى إنشاء مركز للخبرات؛ 
مشروع  وهو  اإلرهاب،  ضحايا  دعم  أجل  من 
مجال  يف  للخبراء  يتيح  عامان،  ته  مدَّ جتريبي 
ضحايا اإلرهاب مبادَئ توجيهيًة وأنشطة تدريبية 
ومنظمات  الوطنية  السلطات  مساعدة  إلى  تهِدُف 
األوروبي  االحتاد  لوائح  تنفيذ  على  الضحايا  دعم 

املتعلِّقة بضحايا اإلرهاب.
وأما على صعيد احلكومات فقد استعرض الدكتور 
سوانسون جتارَب بعض الدول يف وضع تشريعات 
بريطانيا  ففي  اإلرهاب.  ضحايا  لتعويض  قانونية 
مباشرة  إلصابة  تعرَّض  شخص  أليِّ  يحقُّ  مثاًل 
م بطلٍب للحصول على  بسبب هجمة إرهابية التقدُّ
اإلصابات  عن  التعويض  هيئة  من  مالي،  تعويض 
بريطاني  مواطن  أليِّ  ويحقُّ   .)CICA( اجلنائية 
النفسي  والدعم  املالي  التعويض  على  احلصوُل 
نتيجَة  لإلصابة  تعرَّض  أنه  ثبت  إذا  واالجتماعي 
املبلغ  تقدير  اعتماد  يف  ويُراعى  إرهابي.  هجوم 
به،  حلقت  التي  اإلصابات  منها  األمور،  من  عدٌد 
وأثر ذلك يف قدرته على مزاولة عمله، ويف تواصله 

بأفراد أسرته، وغيرهما.

التحالف يناقش دعم ضحايا اإلرهاب
في ندوته الثامنة
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ولدى الواليات املتحدة قواننُي وسياساٌت حازمة، تكُفل 
"الفيدرالية"،  االحتادية  اجلرائم  لضحايا  احلقوَق 
واجلرائم يف عموم الواليات، وضحايا اإلرهاب، وتُتيح 
لهم اخِلْدمات اإللزامية يف أثناء اإلجراءات القضائية. 
وتتيح البرامُج االحتادية والبرامج احلكومية لضحايا 
اإلرهاب احلصوَل على تعويض عن النفقات املتصلة 
باجلرمية؛ مثل تكاليف العالج من اإلصابات البدنية 

أو النفسية، والدفن واجلنائز.
وعلى صعيد منظمات املجتمع املدني واجلمعيات 
يف  أهميَّتَها  سوانسون  الدكتور  استعرض  اخليرية 
دعم ضحايا اإلرهاب، وحلَّل جتارَب بعض املنظمات 
البريطاني،  األحمر  الصليب  مثل  َدد،  الصَّ هذا  يف 
 ،)CNDSF( الكندية  الوطني  اخلدمة  يوم  ومؤسسة 

ومؤسسة السالم، ومنظمة )من قوة إلى قوة(.

العدالة الجنائية 
املمارسات  موضوَع  األشقر  منى  الدكتورة  بحثت 
اجليِّدة يف دعم ضحايا اإلرهاب يف إطار العدالة 
يف  املتحدة  األمم  جهود  إلى  وأشارت  اجلنائية، 
ى دلياًل ألفضل املمارسات  إعداد ما ميكن أن يسمَّ
العدالة  إطار  يف  اإلرهاب  ضحايا  مساعدة  يف 
املعني  املتحدة  األمم  مكتب  عَقد  وكان  اجلنائية. 
رات واجلرمية اجتماًعا مع عدد من اخلبراء  باملخدِّ
من الدول األعضاء، واملجتمع املدني، والهيئات ذات 
ملناقشة  2014م  نوفمبر  من  و25   24 يف  لة،  الصِّ
لضحايا  الدعم  توفيَر  تواجه  التي  يات  التحدِّ
بل الكفيلة بتحقيق ذلك، وخرج بعدد  اإلرهاب، والسُّ
من املمارسات املـُجدية أُدرجت حتت احملاور اآلتية:

سية.   اإلطار القانوني والقدرات املؤسَّ
أثناء    يف  اإلرهاب  لضحايا  والدعم  املساعدة 

التحقيقات واملالحقات القضائية.
املعلومات واخلصوصيَّة والتعامل مع وسائل اإلعالم.  
ردُّ احلقوق واجلبر النفسي والتعويض املالي.  
تفعيل روابط الضحايا واملجتمع املدني.  
ولي.   التعاون الدَّ

احترام  مبادئ  َوفق  املمارساُت  هذه  ُوضعت  وقد 

سيادة القانون، وحقوق اإلنسان، وحتقيق العدالة؛ 
وحماية  اجلنائية،  العدالة  نظام  قُدرات  لتعزيز 
الشنيعة  الكارثية  وآثاره  اإلرهاب  من  املجتمع 
املمارساُت  وأبرزت  واملجتمع.  الفرد  استقرار  يف 
التوازن بني مصلحة الضحية  إلى حتقيق  احلاجَة 
ونزاهة التحقيقات، وكذلك ضرورة بناء الثقة بني 

الضحايا وأجهزة العدالة.
وتندرج الطريقة التي اعتُمدت يف إقرار "املمارسات 
جميع  "مشاركة  على  تقوم  ُخطة  حتت  اجليِّدة" 
العدالة  نظام  بتفعيل  املعنيني  املصلحة"  أصحاب 
اجلنائية، وضمان حماية فاعلة، ودعم أكثر مالءمة 
اخلطة  هذه  ر  توفِّ ما  وغالًبا  اإلرهاب.  لضحايا 
بني  جتمع  كونها  مه،  تقدِّ ما  جلدوى  ضمانًة 
متخذي القرار من اجلهات الرسمية وأولئك الذين 
به،  يتأثَّرون  والذين  اتخاذه  يف  يؤثِّروا  أن  ميكن 
وقد  الصلة.  ذات  واخلبرات  املعلومات  وأصحاب 
املعنية،  الهيئات  من  وعدٌد  املدني  املجتمع  شارك 
واالجتماعات  النقاشات  ة ومفيدة يف  مشاركًة جادَّ
والنَدوات، إلى جانب ممثِّلني عن الدول األعضاء، 
لطة،  واملعنيني رسمّيًا بتحقيق العدالة؛ كأجهزة السُّ
واستُعرَضت  الشرطة.  وقيادات  ة،  العامَّ والنيابات 
جتاِرُب عدد من الدول يف مجال مكافحة اإلرهاب، 
الع على عدد من الوثائق  ودعم الضحايا، مع االطِّ

ولية واإلقليمية. والتشريعات القانونية الدَّ

أُسس الممارسات
أُسَس  مشاركتها  يف  األشقر  الدكتورة  ذكرت 
املمارسات اجليِّدة، وأكَّدت أنها تُبنى على عدد من 
تَُعدُّ أساسيًة يف  التي  القانونية واحلقوقية  املبادئ 
سبيل  على  ومنها  إليها،  والوصول  العدالة  حتقيق 
إلى  الوصول  يف  واحلقُّ  املعرفة،  يف  احلقُّ  املثال: 
العدالة، واحلقُّ يف الوصول إلى املعلومة، واحلقُّ يف 
مراعاة اخلصوصيَّة، واحلقُّ يف احلياة، واحلقُّ يف 
املساواة أمام القانون، واحلقُّ يف الشفافية، وموجب 
الدولة يف حماية حقوق املواطنني. أما أبرُز أهداف 
تلك املمارسات فهو تسهيُل وصول ضحايا اإلرهاب 
وضماُن  مصلحتهم،  على  واحلرُص  العدالة،  إلى 

نزاهة التحقيق على نحو يُسهم يف حماية املجتمع، 
لطات املعنية بتنفيذ  وبناء الثقة بني الضحايا والسُّ

سياسات حماية ضحايا اإلرهاب.
ويف هذا السياق ميكن مالحظُة ما أوصى به التقريُر 
اإلطار  إقرار  بضرورة  املتحدة،  األمم  عن  الصادر 
التشريعي الوطني اخلاص بدعم ضحايا اإلرهاب 
ا أدنى من األحكام التي  ضمن العدالة اجلنائية حّدً
تتوافق مع معايير حقوق اإلنسان املعتَرف بها َدولّيًا 
الشفافية.  ومبادئ  القانون،  سيادة  ومع  وأممّيًا، 
ة بضمان  ها هي تلك األحكاُم اخلاصَّ ولعلَّ من أهمَّ
السالمة الشخصية واجلسدية واملعنوية والنفسية 
للناجني من ضحايا اإلرهاب، وضمان إعالمهم بكلِّ 

عاوى يف جميع مراحلها. ما يتعلَّق بالدَّ

دعم الضحايا 
د  تؤكِّد جتاِرُب مواجهة اخلطر الكبير لإلرهاب املهدِّ
اإلرهاب  ضحايا  "دعم  أهميَة  املجتمعات  الستقرار 
يف العدالة اجلنائية"، وقد أبرزت املمارساُت اجليِّدة 
يف  الضحايا  أثَر  ز  تعزِّ التي  اجلوانب  من  عدًدا 
احملاكمات،  يف  املشاركُة  ها:  أهمِّ من  مجاالت،  ة  عدَّ
وعلى  الضحايا.  دعم  وجمعيات  باإلعالم،  واالتصاُل 
نحو متصل، يَُعدُّ تفعيل أنشطة جمعيات دعم الضحايا 
ومنظماتهم وهيئاتهم، ذا أهمية كبرى، وذلك أن معظم 
هذه املجموعات غالًبا ما تنشأ للدفاع عن حقوق أفراد 
العائلة أو األصحاب واملعارف واألحباب الذين سقطوا 
ضحايا لإلرهاب، ففقدوا حياتهم أو بعَض أطرافهم 
أو أعضاًء من أجسادهم، أو أُصيبوا بصَدمات نفسية 
ه  عنيفة يصُعب عليهم اخلروُج منها. وغالًبا ما تتوجَّ
هذه املجموعاُت إلى اإلعالم بحًثا عن دعم حكومي أو 

دعم الرأي العام لقضايا ضحايا اإلرهاب.
وأحملت الدكتورة منى األشقر إلى وجود ثُغرات تواجه 
تطبيَق منهج ناجح وُمجٍد يف دعم ضحايا اإلرهاب، 
وعلى رأسها عدُم االتفاق على تعريف جامع وواضح 
تزال  التطبيقي ال  املستوى  ودقيق لإلرهاب. وعلى 
َد توصيات غير ملزمة، وليس  املمارساُت اجليدة مجرَّ
هناك من طرق واضحة تضمن تطبيقها، وال يترتَُّب 

على إهمالها أيُّ عقوبات مباشرة. 
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)CARR( ف مركز تحليل اليمين المتطرِّ

ولي" بقضايا  ُتعنى "مجلة مكافحة اإلرهاب واألمن الدَّ
ولية  اإلرهاب وُسبل مكافحته عاملّيًا. وتصُدر عن الرابطة الدَّ
خلبراء مكافحة اإلرهاب واألمن )IACSP( التي تَُعدُّ املنظمَة 
ونامية من  قويٌة  عضويٍة  قاعدةُ  لديها  التي  الوحيدة  املهنية 
جميع  يف  اإلرهاب  مكافحة  يف  الناشطني  األمنيني  اخلبراء 

أنحاء العالم.

األمنية،  يات  التحدِّ ملواجهة  1992م  عام  الرابطة  ست  أُسِّ
وتطوير  اإلرهاب،  تهديدات  بشأن  املجتمعات  ثقافة  وتعزيز 
ة.  التهديدات املستمرَّ إجراءات مبتكرة وفاعلة ملكافحة هذه 
مصداقيًة  األكثر  املصدُر  بأنها  الرائدة  املجلة  هذه  وتتميَّز 

تقتبس معلوماِتها من  إذ  اليوم؛  املطبوعة  اإلرهاب  ملعلومات 
مصادَر إخبارية معتَمدة، كأعضاء الكونغرس، وشبكة التلفاز 
ة الجتماعات احلكومة،  صة للمتابعة املستمرَّ األمريكية املخصَّ
ت  مة املجالَّ واإلذاعة والتلفزة والصحفيني. وهي دوًما يف مقدِّ

يف مجال التحليل وإعداد التقارير.

أو مصلحٌة  اهتماٌم  لديه  متاحة أليِّ شخص  املجلة  عضوية 
ِمَهنية يف فهم التهديد األمني الذي يكوِّنه اإلرهاُب والصراعات 
املهنيِّني،  من  وليون شبكًة  الدَّ أعضاؤها  ويكوِّن  الصلة.  ذات 
ب،  والطالَّ السابقني،  احلكوميني  واملسؤولني  صني،  واملتخصِّ

واملهتمني من جميع أنحاء العالم. 

ولي ة مكافحة اإلرهاب واألمن الدَّ مجلَّ
دوريات

ويتبنَّى  أوروبا،  يف  أساًسا  ينتشر  سياسي  تيَّار  بأنه  املتطرف  اليمني  ف  ُيعرَّ
شديد  ٌك  متسُّ ولديه  واألجانب،  واليهود  للمسلمني  معادية  فة  متطرِّ نزعًة 
بالقيم الوطنية، وبالُهويَّة السياسية والثقافية واللغوية، ويتَّسُم مبيل شديد إلى 

احملافظة الدينية املسيحية.
العالم،  الدميقراطية على مستوى  للمجتمعات  تهديًدا  اليميني  اإلرهاُب  ويعدُّ 
ة  العامَّ املؤثِّرة يف عقول  اليمينية املتطرفة  القتلى والروايات  ومع زيادة أعداد 
املتطرفة،  للدعاية  ْقمي  الرَّ النشر  عبر  جديًدا،  وجًها  املتطرِّف  اليمنُي  أخذ 
َعالقات  تعزيز  من  بدَّ  ال  فكان  جديدة،  جماهيَر  الجتذاب  العنف؛  وأعمال 
التي  التالعب  ُخطط  ملعاجلة  التِّقنية  وشركات  والباحثني  الدولة  بني  التعاون 

تستخدمها هذه اجلماعات.
وخارجها  أوروبا  يف  ودراستها  حتليلها  بعد  املتطرِّف  اليمني  ظاهرة  وملواجهة 
س مركُز حتليل اليمني املتطرف  )CARR(، وهو مركُز بحوٍث ومعارَف رائٌد  أُسِّ
يُعنى بقضايا اليمني املتطرِّف املاضية واحلاضرة، واألهمُّ أنه يسعى إلى قيادة 
النقاشات املتعلِّقة بتطوُّر التطرُّف اليميني الفكري يف أرجاء العالم. ويتميَّز عمل 
املركز بأنه يضمُّ مجموعًة من اخلبراء والباحثني يف اليمني املتطرِّف من أوروبا 
نات، وإضافة محتًوى  وأمريكا وخارجهما، ويقوم عمُل الباحثني على كتابة املدوَّ
نات الفيديو والبثِّ الصوتي )البُودكاست(؛  ببليوغرايف، واإلسهام يف إعداد مدوَّ

إلثراء احملتوى الفكري يف هذا املجال بإتاحته للتعليق اإلعالمي، والتشاور مع 
اهتمامه  ينصبُّ  املركز  هذا  انطالق  ومنذ  السياسات.  وصياغة  صني  املتخصِّ
صة بهذه الظاهرة النامية؛ إذ إنه يف  على النشر العام للرؤى والبحوث املتخصِّ
ضوء األحداث األخيرة التي تشهدها أوروبا والواليات املتحدة والعالم أجمع، 
املتطرفة  اليمينية  واألفراد  للجماعات  كة  القوى احملرِّ ديناميكيات  أصبح فهم 

وتأثيرها وتهديدها أكثَر أهميًة من أي وقت مضى.
ة املركز أساًسا على حتليل التطرُّف اليميني الفكري أو مواجهته،  وتقوم مهمَّ
ني  صات من املمارسني واملختصِّ دة التخصُّ مدعوًما بالكثير من الشراكات املتعدِّ
الذي يحاولون معاجلَة هذه الظاهرة بالكثير من البرامج واملشاريع واملبادرات 
هة للجمهور العام، وتوفير منتًدى واسع ملناقشة القضايا احلاسمة املتعلِّقة  املوجَّ

مالية وخارجها.  باليمني املتطرف يف أوروبا وأمريكا الشَّ
ا يف موضـوع التطـرُّف العنيـف، ومنهـا  ويضـمُّ املركـُز قائمـَة مصـادر غنيَّـة جـّدً
البحثيـة،  واملشـاريع  والتقاريـر،  واألطروحـات،  والبحـوث،  صصـة،  املتخِّ الكتـُب 
وقواعـُد  واملعاجـم،  والبرمجيـات،  الكتـب،  ومراجعـات  املقترحـة،  والتشـريعات 
طـات، والرسـوم البيانيـة مما يُسـهم يف تعزيز مكانة  البيانـات، واخلرائـط، واملخطَّ

املركـز وأهميتـه. 
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ت أحداُث احلادي عشر من سبتمبر إلى ظهور عهٍد  أدَّ
جديد يف تاريخ العالم، ومن هنا كان إعداُد هذا الدليل 
املعارف  عن  وحديثة  شاملة  ة  عامَّ نظرًة  م  يقدِّ الذي 
ومكافحته،  اإلرهاب  موضوع  يف  احلالية  واملناقشات 
املرجعية  للمقارنة  أساسيٌة  ارتكاز  نقطُة  بأنه  ويوصف 
للبحوث املستقبلية، إذ يساعد يف تعزيز فهمنا للمتغيِّرات 
ولية على اإلرهاب. يف النظام العاملي منذ بَدء احلرب الدَّ
صني واخُلبراء من  وقد أثمرت جهوُد الدارسني واملتخصِّ
آسيا والواليات املتحدة وأوروبا والشرق األوسط، بإعداد 
"دليل اإلرهاب ومكافحته بعد أحداث 11 سبتمبر" الذي 
يقوم على تقييم االستجابات اإلقليمية لإلرهاب، وتقييم 
ظهور تهديدات جديدة ابتداًء باحلرب السيبرانية، وأثر 
إلى  املعلومات،  وحرب  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
ُعنف الذئاب املنفردة، واإلرهاب النسائي، وآثار الذكاء 
دون  والطائرات  الرابعة،  الصناعية  والثورة  الصناعي، 

طيَّار يف حروب املستقبل.
عند  2001م،  عام  منذ  لإلرهاب  الدليُل حتلياًل  م  ويقدِّ
ظهور تنظيم القاعدة وصواًل إلى ظهور داعش، مع تقييم 
رافًدا  يُعدُّ  إذ  املختلفة،  اإلرهاب  أنواع  ملكافحة  نقدي 
ب يف مجال دراسة اإلرهاب،  ا جلميع الطالَّ أساسّيًا مهّمً
وعلم اجلرمية،  السياسي،  والُعنف  اإلرهاب،  ومكافحة 
إثراء  يف  يساعدهم  فهو  والصراع.  احلرب  ودراسات 

العاملية،  واحلرب  د،  والتمرُّ باإلرهاب،  املتعلِّقة  بحوثهم 
ألفراد  الكبيرة  فائدته  عن  فضاًل  ولية،  الدَّ والَعالقات 
دراساتهم  إكمال  على  املـُقِدمني  واألمن  الدفاع  ات  قوَّ

العليا يف األكادمييات العسكرية. 
أجزاء  ثالثة  إلى  م  وُقسِّ مجلد ضخم،  الدليل يف  ُجعل 

رئيسة: 
إلى  ة  عامَّ حملة  م  يقدِّ ة:  عامَّ موضوعات  األول:  اجلزء 
وخصائصه،  وأسبابَه  اإلرهاب  تاريَخ  ويتتبَّع  اإلرهاب، 
واخُلطَط واإلستراتيجيات واالجتاهاِت الرئيسة، والقضايا 
املعاصرةَ احلرجة، مثل التطرُّف واإلرهاب السيبراني، 

وإسهام املرأة يف العمليات اإلرهابية.
اإلرهاب:  عن  وإقليمية  محلِّية  دراسات  الثاني:  اجلزء 
احلاسمة  والقضايا  الرئيسة  املوضوعات  على  يعتمد 
اإلستراتيجيات  ويشمل  اإلرهاب،  مبكافحة  احمليطة 
وتأثيَر  واالجتاهات،  واألحداَث  الرئيسة،  والسياساِت 
اخُلطط املختلفة لكلِّ دولة وَجدواها. ويُختتَم هذا القسم 
أيًضا بسلسلة من دراسات احلالة التي تُعنى باجلماعات 
مكافحة  وحَمالت  العالم،  أرجاء  املنتشرة يف  اإلرهابية 

اإلرهاب الرئيسة املتَّبعة. 
واستنتاجات  توصيات  بتقدمي  اختصَّ  الثالث:  اجلزء 
للُخطط املتَّبعة وحتليلها، فضاًل عن التقنيَّات احلديثة 

التي تستخدمها اجلماعاُت اإلرهابية يف عمليَّاتها. 

ضمن  العلمية  الدراسات  إحدى  هي  ل  التدخُّ روايات 
عن  تصُدر  احلرب"،  "ثقافة  عنوانها  جديدة  سلسلة 
جامعة )روجترز(، وحتظى بشعبية كبيرة. وتهتمُّ أكثر كتب 

السلسلة بحروب القرن احلادي والعشرين.
ل الواليات  ث هذا الكتاُب عن اختالف الرؤى يف تدخُّ يتحدَّ
املتحدة األمريكية يف أفغانستان؛ إذ حاولت تسويَغ سياسة 
ل األجنبي هناك. وتُظهر القصُص األفغاَن محاربني  التدخُّ
ضعف  تَِبعات  عانَوا  وقد  يوعية،  الشُّ وجه  يف  شجعاًنا 
بعد احلرب  ما  مرحلة  امِلنَطقة يف  األمريكي يف  النفوذ 
الباردة، فنجد يف الكتاب حكايًة عن ضحايا من النساء 
وحكايَة  آمًنا،  مالًذا  الصغيرة  املشاريع  بعض  َوجدَن يف 
األمريكيون،  اجلنوُد  ساعدها  التي  األليفة  احليَوانات 
الرتكابهم  العقاَب  وا  استحقُّ الذين  اإلرهابيني  وحكايَة 

أحداَث 11 سبتمبر. 
التي  القصَص  كتابها  يف  بوز"  "بورنيما  الكاتبة  أبرزت 
لبسط  األمريكية  باملساعي  وتتعلَّق  األمريكيون،  يرويها 
نفوذها على أفغانستان يف إبَّان احلرب الباردة. وتنَصبُّ 
العناية يف املقام األول باملذكِّرات التي تتناول التجاِرَب 

الفردية ألمريكيني يف أفغانستان. إذ كان الهدُف الرئيس 
أنشطَة  تبنيِّ  التي  القصص  شرح  ل  التدخُّ روايات  من 

األمريكيني يف أفغانستان. 
التي  اخليالية  القصص  عن  الستاَر  الكتاُب  ويكشف 
ث عن أمريكا داخلّيًا وخارجّيًا، وتستبدل بالتحليالِت  تتحدَّ
اسمه  واقعّيًا  سياسّيًا  حتلياًل  العواطف  على  املـَبنيَّة 
"أفغانستان"، فضاًل عن تقدمي أطروحات تشرح سبَب 

كون القصص ملهمة ومفيدة.
ينقسم الكتاُب إلى ثالثة فصول رئيسة؛ يُعنى أولها برواية 
ر، الذي تضع فيه الكاتبُة اللوَم على سيطرة  االنسحاب املبكِّ
طالبان على أفغانستان يف التسعينيَّات من القرن املاضي، 
والتخلِّي عن املجاهدين األفغان لصالح طالبان بعد طرد 
االحتاد السوفييتي. ويتناول ثانيها قصَة اإلنقاذ الغربي 
بواسطة  الصغيرة،  األعمال  وريادةَ  األفغانيات،  للنساء 
بدء  على  األفغانيات  النساَء  يُساعدَن  أمريكيات  نساٍء 
أعمال جتارية صغيرة. ويورد ثالثها مجموعًة من القصص 
بة، وإنقاذ  دة واملكِلفة جللب الكالب املدرَّ عن اجلهود املعقَّ

احليَوانات األليفة ونقلها إلى أمريكا من أفغانستان. 
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التدريبية التي يقيمها "االحتاد  م هذه الدورةُ  تقدِّ
 ،)START( "الوطني لدراسة اإلرهاب وُسبل مكافحته
عن  أساسية  مًة  مقدِّ "ماريالند"،  جلامعة  التابُع 
مشهد التهديد يف الفضاء السيبراني، والتهديدات 
السيبرانية التي يواجُهها جميع األفراد واملنظمات، 

وأفضل الطرائق املتَّبعة للتخفيف منها. 
تطـوُّر  مبقـدار  الـدورة  مـن  األول  النصـف  يُعنـى 
تها، فضـاًل  التهديـدات السـيبرانية وانتشـارها وشـدَّ
تنفيـذ  يف  املسـتخَدمة  الرئيسـة  األسـاليب  عـن 
االجتماعيـة  كالهندسـة  السـيبرانية،  الهَجمـات 
واالسـتغالل التقنـي. يف حـني يُعنـى النصـف الثانـي 
مـن الـدورة مبراجعة أربعة حـوادَث إلكترونية بارزة، 
اإللكترونيـة  للهَجمـات  واقعيـة  أمثلـًة  ـر  يُوفِّ ممـا 

ومسـاعدتهم  بـني  املتدرِّ معـارف  توسـيع  يف  تُسـهم 
علـى استكشـاف اإلسـتراتيجيات املسـتخَدمة علـى 
أن  ميكـن  كان  التـي  واألفـراد  املنظمـات  مسـتوى 

الهَجمـات. هـذه  أثـر  مـن  ـفَ  تخفِّ
ن املتدرِّبون بعد االنتهاء من هذا التدريب الذاتي  سيتمكَّ
التهديدات  أنواع  حتديد  من  اإلنترنت  شبكة  عبر 
السيبرانية ومقدارها، تلك التي قد تواجهها أنظمُة 
باملؤسسة  ة  اخلاصَّ التِّقنية  وشبكات  املعلومات 
صلًة  األكثر  األنواع  وحتديد  يومّيًا،  "املتوسطة" 
مؤسساتهم  تواجهها  التي  السيبرانية  بالتهديدات 
السيبراني  التهديد  نشاط  وحتديد  باستمرار، 
ملكافحة  املمارسات  أفضل  فهم  وأخيًرا  احملتَمل، 

دة ومكافحته.  التهديدات السيبرانية احملدَّ

التهديدات اإللكترونية وطرق الحدِّ منها

)PVE( ف العنيف وضع إستراتيجية وطنية لمنع التطرُّ

علـى  التهديـدات  أخطـر  أحـَد  اإلرهـاُب  يـزال  ال 
ـلم واألمن يف منطقة أوروبا، وقد دفعت الطبيعُة  السِّ
واإلرهـاب  العنيـف  للتطـرُّف  واملتطـوِّرة  الديناميـة 
يـات  دوَل املنطقـة إلـى تعزيـز التعـاون ملواجهـة التحدِّ

الظاهرتـني. لهاتـني  ة  املسـتمرَّ
جائحـة  مـع  احلـاُل  هـو  كمـا  األَزمـات،  أوقـات  يف 
كورونا )كوفيد 19(، تسـعى اجلماعاُت اإلرهابية إلى 
اسـتغالل خوف الناس وضعِفهم لنشـر رواياتها، وبثِّ 
مشـاعر الريبـة والكراهيـة. ومـن هنـا كان لزاًمـا على 
الـدول املشـاركة يف منظمـة األمن والتعـاون يف أوروبا 
ي لألصوليـة  وشـركائها بحـُث سـبل التعـاون للتصـدِّ
.)VERLT( يـان إلـى اإلرهـاب والتطـرف العنيـف املؤدِّ
يهِدُف مؤمتر مكافحة اإلرهاب السنوي الذي تقيمه 
منظمـُة األمـن والتعـاون يف أوروبا )فعلّيًا وافتراضّيًا( 

علـى مـدار يومـني، إلى جمع ممثِّلني رفيعي املسـتوى، 
املتحـدة  واألمم  احلكوميـة  اجلهـات  مـن  وخبـراَء 
العـام  والِقطاعـني  األخـرى،  املعنيـة  واملنظمـات 
املوضوعـات  ومناقشـة  املدنـي،  واملجتمـع  واخلـاص 
لإلرهـاب  ي  التصـدِّ يف  ولـي  الدَّ التعـاون  اآلتيـة: 
إلـى  املـؤدِّي  املتطـرُّف  والفكـر  العنيـف  والتطـرُّف 
ملكافحـة  أوسـَع  مجتمعيـة  شـبكة  بنـاء  اإلرهـاب، 
يـان إلـى  مظاهـر التطـرف العنيـف واألصوليـة املؤدِّ
لإلنترنـت  اإلرهابيـني  اسـتخدام  اإلرهـاب، معاجلـة 
بـني  الشـراكات  وتعزيـز  شـامل،  نهـج  باسـتخدام 
الِقطاعـني العـام واخلـاص لتقييـد الدعم اللوجسـتي 
الضعيفـة،  األهـداف  وحمايـة  لإلرهابيـني  واملالـي 
وتعزيـز املناهـج املـُـجدية للمحاكمـة والتأهيـل وإعادة 

اإلدمـاج. 

مؤتمر مكافحة اإلرهاب 2020

يقيم مركُز جنيف للسياسة األمنية GCSP، وهو 
القـادة  إلـى تعزيـز قـدرات  مركـٌز تعليمـي يهـِدُف 
ملعاجلـة  الالزمـة  واألدوات  باملهـارات  وتزويدهـم 
يـات التقليديـة والناشـئة، إضافـًة إلى  جميـع التحدِّ
ولـي، هـذه  تعزيـز السـالم واألمـن واالسـتقرار الدَّ
ني  الـدورةَ التدريبيـة إلعطـاء فرصـة فريـدة للمهتمِّ
بتحليل عملية صياغة إستراتيجيات منع التطرُّف 
قـرار  آثـار  الـدورةُ  وتبحـث  ومكافحتـه.  العنيـف 
ْقـم )2178( علـى املشـاركني  مجلـس األمـن ذي الرَّ
بنـاء  وتسـاعد علـى  الوطنيـة.  يف وضـع اخلطـط 
فهـم املجتمـع العاملـي للجهـات الناِشـطة يف مجـال 
الوقايـة مـن التطـرُّف العنيـف ومكافحتـه، وآثارهـا 

م  ولي. وتقدِّ علـى املسـتوى الوطنـي واإلقليمـي والدَّ
العاملـي  التهديـد  إلـى  ـة  عامَّ حملـًة  أيًضـا  الـدورة 
احلالـي لإلرهـاب، مـع االهتمـام بعوامـل التطـرف 
العنيف، واألسـاليب األكثر َجدوى املسـتخدمة ملنع 

التطـرُّف العنيـف.
صني املهنيني العاملني  تستهدف هذه الدورةُ املتخصِّ
ولية، واألفراَد  يف الِوزارات الوطنية واملنظمات الدَّ
الشأن  بهذا  برامَج  ذ  تنفِّ التي  املنظمات  وممثِّلي 
واقعّيًا، ومن ذلك املنظماُت املجتمعية املعنية مبنع 
التطرف العنيف ومكافحته، واملهنيُّون من الِقطاع 
التي  البلدان  من  الوطنيون  واملسؤولون   ، اخلاصِّ

تشهد مظاهَر التطرُّف. 

التسجيل مفتوح

14-15 سبتمبر 2020م

)START( االحتاد الوطني لدراسة اإلرهاب وُسبل مكافحته

منظمة األمن والتعاون في أوروبا

رابط الدورة

رابط املؤمتر

2-4 نوفمبر2020م
مركز جنيف للسياسة األمنية رابط الدورة
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