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قطر تبذل جهوداً دولية حثيثة لمكافحة اإلرهاب قطر تبذل جهوداً دولية حثيثة لمكافحة اإلرهاب 
في افتتاح المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف بمشاركة ٢٠ دولة .. د. حسن الدرهم:

ـــــــــــؤدي لــــلــــعــــنــــف  ـــــــــــم ــــــــر دولــــــــــــــــي لـــــــقـــــــيـــــــاس مـــــــســـــــتـــــــوى الــــــــتــــــــطــــــــرف ال ــــــــؤش تـــــــطـــــــويـــــــر م

الـــــتـــــطـــــرف  مــــــخــــــاطــــــر  ــــم  ــــي ــــي ــــق ــــت ل ــــــــدة  جــــــــدي ـــــات  ـــــجـــــي ـــــه ـــــن وم أدوات  وتــــــطــــــويــــــر  ــــذ  ــــي ــــف ــــن ت

ــي  ــاب اإلره للتجنيد  ــــراد  األف تــعــرض  مـــدى  وتقييم  الــتــطــرف  دوافــــع  فــهــم  ــي  ف تــحــديــات 

العنيف ــطــرف  ــت ال بــمــواجــهــة  ــحــاســمــة  ال ــاصــر  ــعــن ال فـــي  بــحــثــيــة  ثـــغـــرات  مـــشـــاركـــون: 
اإلرهـــــاب ــحــة  ــاف مــك ـــي  ف األدلــــــة  ــى  ــل ع ــة  ــم ــائ ــق ال ــة  ــاس ــي ــس ال دور  نـــاقـــش  ــر  ــم ــؤت ــم ال

تصوير - نوشاد - ناصر تي ك :  د. حسن الدرهمجانب من أعمال الجلسة األولى للمؤتمر

 جانب من حضور المؤتمر

ميشيل كونينكس:

نوهت السيدة ميشيل كونينكس المدير 
لمكافحة  التنفيذية  لـــــإلدارة  الــتــنــفــيــذي 
بعقد  الــدولــي  األمـــن  بمجلس  اإلرهــــاب 
هـــذا الــمــؤتــمــر الـــذي يـــدرس أســبــاب 
التطرف، مؤكدة الحاجة إلى نهج 
عملي مدروس لمكافحة ظاهرة 
اإلرهــاب ودراســة أسباب جنوح 
البعض نحو هذه اآلفة الخطيرة 
النخراطهم  الحقيقية  والدوافع 

في صفوف اإلرهابيين.

ودعـــــت إلــــى شــــراكــــات حــقــيــقــيــة بــيــن 
ومؤسسات  البحثية  والمراكز  الحكومات 
آليات  لوضع  المختلفة  المدني  المجتمع 
ـــاســـات قـــائـــمـــة عـــلـــى األدلـــــة  فـــعـــالـــة وســـي
وتـــطـــويـــر مـــمـــارســـات ســلــيــمــة لــمــواجــهــة 
مجلس  قرار  إلى  الفتة  التطرف،  ظاهرة 
أدوات  تطوير  إلى  الدول  دعا  الذي  األمن 
تــقــيــيــم الــمــخــاطــر لـــألفـــراد الــذيــن تظهر 
عــلــيــهــم عـــالمـــات تــطــرف قـــد تــــؤدي إلــى 

العنف.

مطلوب شراكات حقيقية بين 
الحكومات والمراكز البحثية 

نوهت الس
ل الــتــنــفــيــذي 
ب اإلرهــــاب 
هـــذا الــم
التط
عم
اإلر
البع
وال
في

عبداهللا  العزيز  عبد  مهندس  الــلــواء  أكــد 
لمكافحة  الوطنية  اللجنة  رئيس  األنصاري 
ودوره  الــمــؤتــمــر  هــــذا  أهــمــيــة  اإلرهـــــــاب 
فــي رفـــد جــهــود دولــــة قــطــر فــي مــواجــهــة 
مؤشر  إلطالق  تطلعه  عن  معرباً  اإلرهاب، 
مخرجات  كــأحــد  التطرف  مستوى  قــيــاس 
الـــمـــؤتـــمـــر. وقــــــال: ســيــكــون هــــذا الــمــؤشــر 

لقياس هذه الظاهرة. أساسياً  مرجعاً 
عالمية  الــتــطــرف  ظـــاهـــرة  أن  وأضــــاف 
مشيراً  لمحاربتها،  دولــيــاً  جــهــداً  وتتطلب 
الظاهرة  هــذه  عــن  بمنأى  أحــد  ال  أنــه  إلــى 
الدولي  المجتمع  جهود  تضافر  من  والبــد 

وملزمة  ثابتة  سياسات  وإيجاد  لمواجهتها 
للجميع لحماية األمن والسلم الدوليين من 

مخاطر اإلرهاب.
مــن  قـــطـــر  دولـــــة  أن  عـــلـــى  وشـــــدد 
ظاهرة  مكافحة  فــي  الــرائــدة  الــدول 
اإلرهــــــاب وتــفــخــر بــمــا تــنــجــزه عــلــى 
الــصــعــيــد الــــدولــــي فـــي هــــذا الــمــجــال 
الــتــي  ـــفـــاقـــيـــات  االت إلـــــى  مـــشـــيـــراً   ..

المتحدة  األمم  مع  الدولة  وقعتها 
وشـــــراكـــــاتـــــهـــــا االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
لــــمــــواجــــهــــة هــــــــذه الــــظــــاهــــرة 

العالم. حول  الخطيرة 

قطر من الدول الرائدة في مكافحة اإلرهاب
اللواء عبدالعزيز األنصاري:

: الترك  صالح  - هناء  كتبت 

الدولي  المؤتمر  أعمال  أمس  انطلقت 
حــول «دراســـة أســبــاب الــتــطــرف» الــذي 
يــنــظــمــه مــعــهــد الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة 
قطر  بجامعة  المسحية  واالقــتــصــاديــة 
الــخــبــراء  مــن  نخبة  بــحــضــور   (SESRI)
الــدولــيــيــن والــعــلــمــاء وصــنــاع الــقــرار من 

٢٠ دولة حول العالم.
يــتــضــمــن جــــــدول أعــــمــــال الــمــؤتــمــر 
السياسة  دور  تــتــنــاول  جــلــســات،  خــمــس 
ــــــــة فــــي مــكــافــحــة  الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى األدل
الــتــطــرف، وتــقــيــيــم عــوامــل خــطــر هــذه 
ومكافحتها،  مراقبتها  وسبل  الظاهرة، 
و«عــمــلــيــات الــتــطــرف والـــمـــرونـــة»، مع 
التطرف  لقياس  جديدة  مقاربات  طرح 

والتعصب.
ويــســعــى الــمــشــاركــون إلـــى مــزيــد من 
المستويين  على  للمتغيرات  االستكشاف 
الـــفـــردي والــمــجــتــمــعــي، الــتــي يــمــكــن أن 
ـــكـــون بـــمـــثـــابـــة مــــؤشــــرات لـــلـــظـــاهـــرة،  ت
لفعالية  كــامــل  تــقــيــيــم  إجــــراء  أجـــل  مــن 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــحـــالـــيـــة لــمــكــافــحــة 
أدوات  وتـــنـــفـــيـــذ  ولـــتـــطـــويـــر  ـــتـــطـــرف  ال

المخاطر. تقييم  ومنهجيات 
نوعه  مــن  األول  الــحــدث  هــذا  ويعتبر 
عــلــى  يــعــقــد  إذ  األوســــــــط،  الــــشــــرق  فــــي 
تبذلها  الــتــي  المستمرة  الــجــهــود  خلفية 
اإلرهـــاب  مكافحة  لتعزيز  قــطــر  دولـــة 

العالمية. المنتديات  كافة  في 
وأكــــــــد الـــــدكـــــتـــــور حــــســــن بـــــن راشـــــد 
هذا  أهمية  قطر  جامعة  رئيس  الدرهم 
الخبراء  أن  إلى  مشيراً  الدولي،  المؤتمر 
ســيــبــحــثــون عــلــى مـــدى يــومــيــن الــعــوامــل 
الــمــســبــبــة لــلــتــطــرف ومــخــاطــره وآلــيــات 
الجهود  وتقييم  الظاهرة  لهذه  التصدي 
الراديكالية  ومكافحة  لــرصــد  الــدولــيــة 
إلى أن هذه  والتطرف العنيف .. مشيراً 
الجهود  مــع  تنسجم  العلمية  الفعاليات 

قطر  تبذلها  الــتــي  والمستمرة  الحثيثة 
التطرف  مكافحة  فــي  الــتــقــدم  لتعزيز 
مختلفة. دولية  منتديات  في  واإلرهاب 
مــنــصــة  يــشــكــل  الــمــؤتــمــر  أن  وأعـــلـــن 
النـــطـــالق مـــشـــروع بــحــثــي جـــديـــد مــهــم 
أطـــلـــقـــه مــعــهــد الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة 
واالقتصادية المسحية بالشراكة مع عدد 
السياسات  ومعاهد  البحوث  مراكز  من 
تطوير  بــهــدف  الــعــالــم  حـــول  الــمــتــمــيــزة 
التطرف  مستوى  لقياس  دولــي  مــؤشــر 

محدداتها  ودراســـة  العنف  إلــى  الــمــؤدي 
للوصول  والمكان،  الزمان  عبر  وتتبعها 
الظاهرة  هــذه  حــول  دولــيــة  بيانات  إلــى 

السياسات. وصناع  للباحثين  تتاح 
ستساعد  الــبــيــانــات  هـــذه  أن  وأوضــــح 
فـــي فــهــم ســبــب مـــيـــول بــعــض األفـــــراد 
والــــجــــمــــاعــــات نـــحـــو الــــتــــطــــرف، بــيــنــمــا 
يــرفــض آخـــرون ذلـــك عــلــى الــرغــم من 
نفسها  والظروف  للضغوطات  تعرضهم 
هذه  أهمية  ذاتـــه  الــســيــاق  فــي  مــؤكــدا   ..

لتقييم  ــــدول  ال مــســتــوى  عــلــى  الــبــيــانــات 
لمكافحة  المتبعة  االستراتيجيات  نجاح 
أدوات  وتنفيذ  تطوير  وعــلــى  الــتــطــرف 

المخاطر. لتقييم  جديدة  ومنهجيات 
البحثي  المشروع  هــذا  أن  إلــى  وأشــار 
األبحاث  مــن  طويل  مــشــوار  نهاية  يمثل 
التي  الــعــالــمــي  الــمــســتــوى  عــلــى  المسحية 
العام  في  تأسيسه  منذ  المعهد  أجــراهــا 
حققها  التي  بــاإلنــجــازات  منوهاً   ،٢٠٠٨
الـــمـــعـــهـــد فــــي مــــجــــال الــــبــــحــــوث خـــالل 

الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة عـــلـــى الــمــســتــويــيــن 
الدولي. أو  المحلي 

دور  للمؤتمر  األولــى  الجلسة  تناولت 
السياسة القائمة على األدلة في مكافحة 
الـــتـــطـــرف ونـــاقـــشـــت الـــتـــقـــدم الــمــحــرز 
فــي دمــج الــبــحــوث الــقــائــمــة عــلــى األدلــة 
فــي اســتــجــابــات الــســيــاســة، حــيــث أوضــح 
الــمــشــاركــون أنـــه ال تـــزال هــنــاك ثــغــرات 
بــحــثــيــة مــهــمــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــنــاصــر 
الــــحــــاســــمــــة فـــــي مـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــاب 

حيث  العنيف  التطرف  ردود  ومكافحة 
في  تحديات  البلدان  من  العديد  تواجه 
وتقييم  لــلــعــنــف  الــتــطــرف  دوافــــع  فــهــم 
اإلرهابي  للتجنيد  األفــراد  تعرض  مدى 

العنف. في  والتطرف 
مــكــافــحــة  أن  ــــمــــشــــاركــــون  ال وأكــــــــد 
ــتــطــرف الــعــنــيــف مــن بين  اإلرهـــــاب وال
تــــحــــديــــات الــــعــــصــــر الـــــحـــــديـــــث، حــيــث 
تـــواصـــل الــحــكــومــات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
لفهم  كــبــيــرة  مــــوارد  تــخــصــيــص  الــعــالــم 
دوافـــــــع الــــتــــطــــرف، مــــن أجـــــل تــحــديــد 
مكافحة  مجال  في  الممارسات  أفضل 

العنيف. التطرف  ومكافحة  اإلرهاب 
أعـــمـــال  تــخــتــتــم  أن  الـــمـــقـــرر  ومـــــن 
من  عدداً  يتضمن  بإعالن  اليوم  المؤتمر 
علمية  رؤى  وجود  تعزز  التي  التوصيات 

التطرف. أسباب  لدراسة  جديدة 


