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محمد  السيد  أكــد  الدوحة-[: 

فرقة  عن  المسؤول  شاه  الدين  رافي 
الـــعـــمـــل الـــمـــعـــنـــّيـــة بــتــنــفــيــذ مــكــافــحــة 
اإلرهــــــاب الــتــابــعــة لــألمــم الــمــتــحــدة، 
لـــدراســـة  األول  الـــدوحـــة  مــؤتــمــر  أن 
ــحــتــذى  ـــطـــّرف نــــمــــوذج يُ ـــت أســــبــــاب ال
أسباب  حول  واآلراء  الخبرات  لتبادل 
بجمعه  مــعــالــجــتــه،  وســبــل  ــتــطــّرف  ال
خــبــراء ومــراكــز أبــحــاث مــن مختلف 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم عــلــى طـــاولـــة واحــــدة 

العالمّية. المشكلة  هذه  لبحث 
ونّوه شاه، في تصريحات لـ [ 
عــلــى هـــامـــش مــشــاركــتــه فـــي أعــمــال 
المشاركين  بــحــرص  أمــس،  المؤتمر 
إلى  والتوصيات  األفــكــار  تحويل  على 
خطوات عملّية بتوقيع مذكرة تفاهم 
بينهم  الــُمــشــتــرك  الـــتـــعـــاون  لــتــعــزيــز 

أعمق  فــهــم  فــي  يــصــّب  بــمــا  مستقبالً 
من  والحّد  التطّرف  مشكلة  ألسباب 

تداعياتها.
وقــــــــال الـــــمـــــســـــؤول األمــــــمــــــي، إن 
الــمــنــاقــشــات خــــالل مــؤتــمــر الــدوحــة 
العوامل  بتناولها  للغاية  جــّيــدة  كانت 
واألســبــاب الــمــتــعــددة الــتــي تـــؤدي إلى 
السياقات  كافة  بحث  وأيضاً  التطّرف 
من  الــمــشــكــلــة  هـــذه  وراء  تــقــف  الــتــي 
األدوات  ومــنــاقــشــة  الـــزوايـــا،  مختلف 
ـــتـــي يــمــكــن مــــن خـــاللـــهـــا مــعــالــجــة  ال
مــســبــبــات الـــتـــطـــرف، ولــــذلــــك فــإنــه 
مــؤتــمــر جــيــد ومــهــم لــجــمــعــه مــراكــز 
أبحاث لديها رؤى متنّوعة وأشخاص 
مختلفة  مناطق  من  وأفكار  وخبرات 
بطريقة  مــعــاً  ويــبــحــثــون  الــعــالــم،  فــي 
ـــتـــطـــّرف وســبــل  جـــمـــاعـــّيـــة أســــبــــاب ال

مــعــالــجــتــه كــمــا ســاهــم الــمــؤتــمــر في 
تــوفــيــر فـــرصـــة جــمــع أشـــخـــاص مــن 
واحــدة  طــاولــة  على  مختلفة  مناطق 
اآلراء  وتبادل  الحوار  على  وتشجيعهم 
يعد  فيما  إيجابية  بطريقة  والخبرات 

كبيراً. إنجازاً 
وعن الخطوة التالية عقب المؤتمر 
تــوقــيــع  نـــــرى  أن  الـــجـــيـــد  مــــن  قــــــال: 
مذكرة  على  المؤتمر  في  المشاركين 
تــفــاهــم لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك 
ترجمتها  إلى  تحتاج  فاألفكار  بينهم، 
تحقيق  يــمــكــن  وال  عــمــلــّيــة  لــخــطــوات 
بهذا  األطـــراف  كافة  بالتزام  إال  ذلــك 
المنهج ونرى هنا هذا االلتزام بتوقيع 
واألفــكــار  المناقشات  لتحويل  وثيقة 
إلى  المؤتمر  خــالل  طرحها  تــم  الــتــي 
نتيجة  ذلــك  أن  وأعتقد  عملية  نتائج 

مثمرة لهذا الحدث.
التطرف  مكافحة  أن  عــلــى  وشـــدد 
لــيــســت مــســألــة ســهــلــة عــلــى اإلطــــالق 

فــهــنــاك الــعــديــد مــن األســـبـــاب الــتــي ال 
والفقر  اليأس  أو  الجهل  على  تقتصر 
فهناك تمّزق األسر والعائالت وغياب 
وغيرها  واألبــنــاء  اآلبـــاء  بين  الــتــواصــل 
مــــن الــــعــــوامــــل الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــاألســـرة 
وأيــــضــــاً عــــوامــــل اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 
ومــجــتــمــعــيــة فــلــيــس مـــن الــســهــل فهم 
أســبــاب الــتــطــرف، ولــذلــك مــن المهم 
عــقــد مــثــل هــذه الــمــؤتــمــرات للوصول 
إلى فهم أكبر للمشكلة ولن يكون من 
المزيد  بــذل  حالة  في  فهمها  الصعب 
من الجهود لفهمها بطريقة منطقّية. 
ومـــؤتـــمـــر الــــدوحــــة لــــدراســــة أســبــاب 
ـــمـــوذج رائـــــع لــبــحــث هــذه  الـــتـــطـــرف ن
في  مثيله  نـــرى  أن  وعــلــيــنــا  المشكلة 
واالستماع  العالم  فــي  متفرقة  أنــحــاء 
يمكن  فـــال  مــتــنــوعــة  وآراء  لـــخـــبـــرات 

بعينها  بمنطقة  خــاص  منهج  تطبيق 
على العالم بأسره.

المتحدة  األمـــم  عــمــل  بخطة  ونــــّوه 
واإلرهــاب  العنيف  التطرف  لمكافحة 
التي وافقت عليها الـ١٩٣ دولة األعضاء 
نقاط   ٤ تشمل  والتي  المتحدة  باألمم 
أســاســيــة وهـــي الــتــدابــيــر الــرامــيــة إلــى 
انتشار  إلى  المؤدية  الظروف  معالجة 
اإلرهـــــــــاب وتــــدابــــيــــر مـــنـــع اإلرهـــــــاب 
ومــكــافــحــتــه والــتــدابــيــر الـــرامـــيـــة إلــى 
اإلرهاب  منع  على  الــدول  قــدرات  بناء 
منظومة  دور  وتــعــزيــز  ومــكــافــحــتــه 
 األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي هــــــذا الـــصـــدد 
احترام  ضمان  إلــى  الرامية  والتدابير 
حقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون 
لُمكافحة  الركيزة  األساسّية  بوصفه 

اإلرهاب.

مؤتمر الدوحة نموذج يحتذى لبحث أسباب التطرفمؤتمر الدوحة نموذج يحتذى لبحث أسباب التطرف
محمد رافي الدين شاه مسؤول فرقة العمل المعنية بمكافحة اإلرهاب باألمم المتحدة لـ [:

ــــــاب الــــتــــطــــرف ــــــب ــــــع أس ــــــوات عـــمـــلـــيـــة لــــلــــتــــعــــامــــل م ــــــط ــــــــى خ ـــــات الــــمــــؤتــــمــــر إل ـــــوصـــــي تــــحــــويــــل ت

 

كتب - إبراهيم بدوي:

اخـــتـــتـــمـــت بــــالــــدوحــــة أمــــــس أعـــمـــال 
الــمــؤتــمــر الـــدولـــي األول حـــول «دراســـة 
أسباب التطّرف»، باإلعالن عن موافقة 

الـــمـــشـــاركـــيـــن عــلــى 
إطالق مؤشر قياس 
ـــتـــطـــرف الـــمـــؤدي  ال
إلى العنف، للوصول 
ــيــانــات دولــيــة  إلــــى ب
الظاهرة  هذه  حول 
تــــــتــــــاح لـــلـــبـــاحـــثـــيـــن 

وصناع السياسات.
شـــــــــــــــــــــــــارك فـــــي 
الـــــمـــــؤتـــــمـــــر، الــــــذي 
نـــــــظـــــــمـــــــه مــــعــــهــــد 
االجتماعية  البحوث 
واالقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 

المسحية بجامعة قطر (SESRI)، على 
مدى يومين، نخبة من الخبراء الدوليين 
من  الــقــرار  وصناع  والباحثين  والعلماء 

٢٠ دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة 
اإلرهـــاب  لمكافحة  التنفيذي  المكتب 

بمجلس األمن الدولي.
وأكـــد الــبــيــان الــمــشــتــرك الـــصـــادر عن 
أن  الـــــــمـــــــؤتـــــــمـــــــر 
الــــــمــــــشــــــاركــــــيــــــن 
مــــــــن الــــمــــعــــاهــــد 
والـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات 
البحثية  والمراكز 
اتخاذ  على  اتــفــقــوا 
ـــحـــو  خـــــــــطـــــــــوات ن
وضــــــــــع وتـــنـــفـــيـــذ 
ـــمـــي  مــــــؤشــــــر عـــال
ـــــذي  ـــتـــطـــرف ال ـــل ل
البيانات  يستخدم 
الـــتـــي تــــم جــمــعــهــا 
مـــن اســتــطــالعــات 
تــمــثــيــلــيــة لــقــيــاس 
التطرف العنيف في جميع البلدان وفي 

مختلف األوقات.
التوصيات  مــن  جملة  الــبــيــان  تضمن 

أبــرزهــا ضـــرورة قــيــام الـــدول األعــضــاء 
االتجاهات  حــول  البحوث  نتائج  بتبادل 
بالتطرف  الخاصة  والوطنية  اإلقليمية 

والتطرف العنيف بشكل منتظم.
توصياتهم  فــي  المشاركون  أدان  كما 
الـــخـــتـــامـــيـــة كــــافــــة أشـــــكـــــال الـــتـــطـــرف 
ومــظــاهــره بــغــض الــنــظــر عــن دوافــعــه، 
من  يعد  العنيف  التطرف  أن  مؤكدين 
أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم؛ 
ويشكل خطراً كبيراً على حياة الكثيرين 

والشباب بشكل خاص.
العنيف  الــتــطــرف  أن  إلــــى  وأشـــــــاروا 
ال  عالميين  تحديين  يمثالن  واإلرهـــاب 
أيديولوجيات  أو  بــلــدان  على  يقتصران 
أهــمــيــة  مـــؤكـــديـــن  مــعــيــنــة،  أديـــــــان  أو 
األدلة  على  القائمة  والتدخالت  السياسة 
فـــي مــكــافــحــة الــتــطــرف الــعــنــيــف. كما 
التعاون  إلــى  الــحــاجــة  التوصيات  أكـــدت 
وواضــعــي  واألكاديميين  الباحثين  بين 
الــســيــاســات فــي نــشــر الــمــعــرفــة وأفــضــل 
الممارسات المتعلقة بالتطرف العنيف، 

وعوامل  بدوافعه  يتعلق  ما  ذلك  في  بما 
داخل  وقياسه  مراقبته  وطرق  الخطر، 

المجتمعات، ووسائل مواجهته.
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أهــمــيــة قــــرارات 
سيما  وال  الــصــلــة،  ذات  األمــــن  مــجــلــس 
أوثق  تعاوناً  يفرضان  اللذين  القرارين، 
بــيــن مــجــتــمــع الـــبـــحـــوث ولــجــنــة األمـــم 
وإدارتــهــا  اإلرهــــاب  لمكافحة  المتحدة 
إلى  األعــضــاء  الـــدول  ودعـــوة  التنفيذية؛ 
المخاطر  لتقييم  أدوات  وتنفيذ  تطوير 
لتحديد األفراد الذين يظهرون عالمات 

التطّرف العنيف.
إلى  المؤتمر  فــي  الــمــشــاركــون  ولــفــت 
أن الــعــديــد مــن الــــدول األعـــضـــاء تــواجــه 
للتقدم  دقيق  تقييم  إجراء  في  تحديات 
العنيف  التطرف  مواجهة  فــي  المحرز 
على الصعيدين الوطني والدولي ويرجع 
ذلك جزئًيا إلى نقص البيانات الموثوقة. 
وشـــــــــــــددوا عــــلــــى ضـــــــــــرورة إجــــــــراء 
مــزيــد مــن الـــدراســـة لــلــعــوامــل الــفــرديــة 
واالجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــعــمــل كــمــؤشــرات 

ــتــطــرف الـــعـــنـــيـــف، مــــن أجـــــل تــقــيــيــم  ــل ل
القائمة  االستراتيجيات  لفعالية  أفضل 
وتنفيذ  ولــتــطــويــر  الــتــطــرف  لمكافحة 
المخاطر  لتقييم  ومــنــهــجــيــات  أدوات 

بشكل أفضل. 
كـــــمـــــا تـــضـــمـــنـــت 
تــوصــيــات الــمــؤتــمــر 
الــــدعــــوة إلـــــى اتـــبـــاع 
الفوارق  يراعي  نهج 
بــيــن الــجــنــســيــن بما 
يــتــمــاشــى مـــع قـــرار 
التابع  األمن  مجلس 
لـــــألمـــــم الـــمـــتـــحـــدة 
٢٢٤٢ (٢٠١٥) بشأن 
الــمــخــتــلــفــة  األدوار 
للمرأة  يمكن  الــتــي 
أن تؤّديها في جهود 
مـــــنـــــع ومــــكــــافــــحــــة 

التطرف العنيف.
يومي  مــدى  على  عقد  المؤتمر  كــان 
انـــعـــقـــاده خــمــس جــلــســات تــنــاولــت دور 

السياسة القائمة على األدلة في مكافحة 
الــتــطــرف، وتــقــيــيــم عــوامــل خــطــر هــذه 
ومكافحتها،  مراقبتها  وسبل  الظاهرة، 
و»عــمــلــيــات الــتــطــرف والـــمـــرونـــة»، مع 
طـــــــرح مــــقــــاربــــات 
جــــــديــــــدة لـــقـــيـــاس 
الــــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــرف 
وسعى  والتعصب. 
ــــــــمــــــــشــــــــاركــــــــون  ال
إلــــــــى مـــــزيـــــد مــن 
االســــــــتــــــــكــــــــشــــــــاف 
لــلــمــتــغــّيــرات عــلــى 
الــمــســتــوى الــفــردي 
التي  والمجتمعي، 
تــكــون  أن  يـــمـــكـــن 
بــمــثــابــة مـــؤشـــرات 
لـــــلـــــظـــــاهـــــرة، مــن 
تقييم  إجـــراء  أجــل 
الحالّية  االستراتيجيات  لفعالية  كامل 
وتنفيذ  ولــتــطــويــر  الــتــطــّرف  لمكافحة 

أدوات ومنهجيات تقييم المخاطر.

إطـــالق المـؤشـــر العــالـمـي لقـــياس التـطــرفإطـــالق المـؤشـــر العــالـمـي لقـــياس التـطــرف
في ختام أعمال المؤتمر الدولي بحضور نخبة من الخبراء وصناع القرار من ٢٠ دولة

ــــــــــدول ــــــوث بـــــيـــــن ال ــــــح ــــــب ــــــادل نـــــتـــــائـــــج ال ــــــب ــــــت ــــــان الـــــخـــــتـــــامـــــي لــــلــــمــــؤتــــمــــر أوصـــــــــــــى ب ــــــي ــــــب ال

إدانة كافة 
أشكال التطرف 

ومظاهره 
بغض النظر عن 

دوافعه

التطرف العنيف 
واإلرهاب 

تحديان عالميان 
ال يقتصران على 
أديان معينة

المشاركون أكدوا 
أن التطرف 
العنيف من 

أخطر التحديات 
في العالم

تحديات في إجراء 
تقييم دقيق للتقدم 

في مواجهة 
التطرف بسبب 
نقص البيانات

 

ضرورة دراسة 
العوامل الفردية 

واالجتماعية 
كمؤشرات 
للتطرف

تطوير 
وتنفيذ أدوات 

ومنهجيات 
لتقييم المخاطر 
بشكل أفضل
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كتبت - هناء صالح الترك :

أكد الدكتور ماجد األنصاري 
الــــســــيــــاســــات  إدارة  مــــــديــــــر 
بــمــعــهــد الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة 
واالقتصادية المسحية بجامعة 

الــــدولــــي  الـــمـــؤتـــمـــر  أن  قـــطـــر 
خرج  التطرف  أسباب  لدراسة 
أمـــس بــوثــيــقــتــيــن، األولـــــى هي 
إعـــالن الــدوحــة، وهــو يختصر 
نتائج المؤتمر واتفق من خالله 
الـــمـــشـــاركـــون عـــلـــى مــجــمــوعــة 

نـــقـــاط رئــيــســيــة، عــلــى رأســهــا 
أشكاله  بكافة  الــتــطــرف  إدانــــة 
وتعزيز البحث في هذا المجال 
بين األكاديميين وصناع القرار 
عــلــى أســـــاس أن يــكــون هــنــاك 
لــدراســة  عــلــمــي  حقيقي  إنـــتـــاج 

أســـبـــاب الـــتـــطـــرف واإلرهــــــاب 
وليست  عالمية  تحديات  وهــي 
مرتبطة بدولة معينة أو بفكر 

ودين معين.
فــي  األنــــــصــــــاري،  د.  وقــــــال 
هذه  إن   ] لـــ  تصريحات 

العالم  يواجهها  التي  التحديات 
تــحــتــاج إلــــى ضـــــــرورة دراســــة 
األدلــة  على  المبنية  السياسات 
مشيراً  الــعــلــمــيــة..  والــــدراســــات 
إلــــى أن اإلعــــــالن أكــــد أهــمــيــة 
األمــن  مجلس  قـــرارات  تطبيق 

تعزز  والتي  (٢٣٩٦-)و(٢١٢٩) 
في  العلمي  البحث  أهمية  من 
إطار جهود األمم المتحدة في 

مكافحة اإلرهاب.
الثانية  الوثيقة  أن  وأضـــاف 
الشركاء  مع  مشترك  بيان  هي 

في هذا المؤتمر إلعالن إطالق 
المؤشر العالمي لقياس التطرف 
 ١٢ خـــالل  مـــن  سينفذ  والـــــذي 
شــريــكــاً عــالــمــيــاً، مــوضــحــاً أن 
هـــــذا الـــمـــؤشـــر ســيــتــم تــنــفــيــذه 
قطر  جامعة  مركزه  وسيكون 

بــمــشــاركــة الــشــركــاء الــدولــيــيــن 
وسيتم تداول اإلعالنين، البيان 
ـــدوحـــة  الـــمـــشـــتـــرك وإعـــــــالن ال
خـــــالل اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة 
العامة لألمم المتحدة وتوزيعها 

على الدول األعضاء.

جامعة قطر مركزاً للمؤشر العالمي لقياس التطرفجامعة قطر مركزاً للمؤشر العالمي لقياس التطرف
سيتم تنفيذه من خالل ١٢ شريكاً عالمياً .. د. ماجد األنصاري لـ [:

ـــــاع الــــقــــرار ـــــن ــــن وص ــــي ــــي ــــم ــــادي ـــــد أهــــمــــيــــة الـــــتـــــعـــــاون بــــيــــن األك ـــــؤك ــــرف وي ــــط ــــت ــــــدوحــــــة يــــديــــن ال إعــــــــالن ال

ــــدة لـــمـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــــاب ــــح ــــت ــــم ـــــود األمــــــــــم ال ــــــي إطــــــــــار جـــــه ــــث الــــعــــلــــمــــي ف ــــح ــــب ــــة ال ــــي ــــم ــــز أه ــــزي ــــع ت

 د. ماجد األنصاريجانب من حضور المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف 

رأى   :]  - الـــــدوحـــــة 
الــــــدكــــــتــــــور زكــــــريــــــا مـــحـــمـــد 
ــــهــــادي أســــتــــاذ الــفــكــر  عـــبـــد ال
المشارك  اإلسالمية  والثقافة 
بــكــلــيــة الــشــريــعــة والـــدراســـات 
أن  قطر  بجامعة  اإلســالمــيــة 
إعــــالن الـــدوحـــة يــتــحــدث عن 
نقاط مهمة وجوهرية بحيث 
شفافية  أكــثــر  الـــطـــرح  يــكــون 
ووضوحاً، ومن خالل البحث 

والبيانات  واألدلـــة  والــدراســة 
معرفة  خاللها  من  يتم  التي 

للتطرف. الحقيقية  األسباب 
في  عــبــدالــهــادي،  د.  وقـــال 
هـــنـــاك   :] لــــــ  تـــصـــريـــح 
نــــقــــاط كـــثـــيـــرة جـــــــداً يــحــتــاج 
خالل  من  لمعرفتها  اإلنــســان 
ـــعـــديـــد مــــن األســـئـــلـــه  طـــــرح ال
َمن  ومنها  الــصــورة  لتوضيح 
الـــــذي يــلــعــب بـــالـــســـاحـــة، َمــن 

الــــذي يـــغـــذي الـــتـــطـــرف، َمــن 
الـــــذي يــقــتــل حـــريـــة الــشــعــوب 
ويــدفــعــهــم إلـــى الـــتـــطـــرف؟ .. 
الى إحدى النقاط التي  مشيراً 
أثــيــرت فــي الــجــلــســات والــتــي 
الــجــمــاعــات  بــعــض  أن  تـــؤكـــد 
لديها  الــمــتــطــرفــة  اإلرهــابــيــة 
مـــن الــــقــــدرات واإلمــكــانــيــات 
الــدول،  لتجاري  تؤهلها  التي 
هــذه  تـــكـــون  أن  يــمــكــن  ال  إذ 

ـــــجـــــمـــــاعـــــات مــــجــــمــــوعــــات  ال
هناك  بــل  خاصة  أو  منفردة 
لها  وتـــقـــدم  تــدعــمــهــا  أجـــهـــزة 

العون.
اآلخـــر  الـــشـــق  إن  وأضــــــاف 
يتمحور في قتل الديمقراطية 
لـــــــدى الــــشــــعــــوب خــــاصــــة مــا 
كبيرة  إخــفــاقــات  مــن  رأيــنــاه 
فكانت  الــعــربــي،  الــربــيــع  بــعــد 
لـــألفـــراد والــمــجــتــمــعــات آمــال 

واســـــــعـــــــة فـــــــي تــــحــــقــــيــــق مـــا 
تــــريــــد عــــن طــــريــــق الـــحـــريـــة 
فشل  فإن  لذا  والديمقراطية، 
الـــشـــعـــوب قــــد يـــدفـــع الــبــعــض 
ــلــجــوء إلــــى الـــتـــطـــرف. ونـــوه  ل
بدور دولة قطر في مكافحة 
التطرف واإلرهاب، وتوضيح 
الــــرؤيــــة الــســلــيــمــة والـــصـــورة 
والمجتمعات  لإلسالم  النقية 

العربية.

دور هام لقطر في مكافحة اإلرهاب
د. زكريا عبد الهادي لـ [:

نخبة من المفكرين وصناع القرار شاركوا بالمؤتمر الدولي د. زكريا عبد الهادي

 :]  - الـــدوحـــة 
قـــــال الـــدكـــتـــور حــســن 
الـــســـيـــد مـــديـــر مــعــهــد 
الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة 
واالقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة 
الـــمـــســـحـــيـــة بــجــامــعــة 
 (SESRI) قـــــطـــــر، 
عـــلـــى  االتـــــــــفـــــــــاق  إن 
لقياس  مــؤشــر  إطـــالق 
مــــســــتــــوى الــــتــــطــــرف 
الدولي  المستوى  على 
ويـــصـــدر مـــن جــامــعــة 
مهماً  قطر يعد إنجازاً 

للمؤتمر. وقال: نسعى إلطالق مؤشر قائم 
ــــدول لقياس  عــلــى الــمــســح فــي كــثــيــر مــن ال
ظــاهــرة الــتــطــرف الــعــنــيــف، فــوجــود مسوح 
بناء  على  القرار  صناع  تساعد  دقيقة  علمية 

سياسات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة.
أن  صحفي،  تصريح  في  السيد،  د.  وأكــد 
التطرف  أســبــاب  لــدراســة  الــدولــي  المؤتمر 
يتجزأ  ال  جــــزٌء  قــطــر  أن  عــلــى  كــبــيــر  دلــيــل 
تحاول  دائــمــاً  التي  العالمية  المنظومة  من 
وهي  جـــداً،  جــاد  بشكل  الــمــوضــوع  معالجة 

دول  مــــــــع  ــــة  ــــي مــــعــــن
هذه  بحث  فــي  العالم 
التي  الغريبة  الظواهر 
تؤثر  نتائج  إلــى  تــؤدي 
عــــلــــى الــــعــــالــــم أجـــمـــع 
اإلرهـــاب  ضمنها  مــن 

بشكل عام.
وأضــــــــــــاف: نــســعــى 
إلنــــشــــاء مـــؤشـــر قــائــم 
على المسح في الكثير 
مــــن الـــــــدول الــمــعــنــيــة 
لــلــكــشــف عـــن ظــاهــرة 
فـــوجـــود   .. الـــتـــطـــرف 
إحــصــاءات وأرقـــام ومــســوح وأدلـــة وبيانات 
الظاهرة  مكافحة  في  القرار  صناع  تساعد 
بشكل أكــثــر دقـــة. وأكـــد أن الــمــؤشــر ومــن 
الوصول  فــي  يساعد  العلمية  المسوح  خــالل 
أي  قــيــاس  خــاللــهــا  مـــن  نستطيع  آلــيــة  إلـــى 
العنيف،  الــتــطــرف  ظــاهــرة  ومنها  ظــاهــرة 
والــكــشــف عــن واقـــع هــذه الــظــاهــرة صــعــوداً 
وهبوطاً، الفتاً إلى أن المؤسسات والمعاهد 
ستصبح  المؤتمر  في  شاركت  التي  البحثية 

شريكة في المؤشر الدولي.

د. حسن السيد : قطر جزء من 
المنظومة العالمية لمكافحة التطرف

د. ماهر أبو منشار لـ [:

قـــال الــدكــتــور مــاهــر أبـــو مــنــشــار أســتــاذ الــتــاريــخ اإلســالمــي 

لدراسة  الــدولــي  المؤتمر   :] لـــ  قطر  بجامعة  المشارك 

وتفشي  لظهور  الرئيسية  األسباب  عن  بحث  التطرف  أسباب 

عندما  قطر  دولــة  أن  مضيفاً   .. واإلرهـــاب  التطرف  ظاهرة 

هذه  وراء  الرئيسية  األســبــاب  عــن  تبحث  المؤتمر  تستضيف 

قطر  فــي  المؤتمر  تنظيم  أن  ورأى  عالجها.  وعــن  الظاهرة 

في  المساهمة  الــدول  إحــدى  قطر  بأن  للعالم  واضحة  رسالة 

مشيداً   .. والعالمي  المحلي  الصعيدين  على  اإلرهــاب  محاربة 

بإعالن الدوحة والبيان المشترك الذي تم توقيعه مع أكثر من 

ومنظمة بحثية وأسفر عن إطالق المؤشر الدولي  ١٢ مركزاً 

للتطرف ومركزه جامعة قطر.

الدوحة تحارب اإلرهاب حول العالم
أعــــــرب   :]  - الـــــــدوحـــــــة   
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــمــصــلــح الــعــمــيــد 
بكلية  األكاديمية  للشؤون  المساعد 
الــشــريــعــة والــــدراســــات اإلســالمــيــة 
بجامعة قطر، لـ [، أن فكرة 
الــمــؤتــمــر الـــدولـــي لـــدراســـة أســبــاب 
التطرف الذي نظمه معهد البحوث 
المسحية  واالقتصادية  االجتماعية 
المتحدة  األمم  بمشاركة  بالجامعة 
من  الدوليين  الخبراء  مــن  ونخبة 
عالمية،  بحثية  ومنظمات  مراكز 

مــهــمــة لــلــغــايــة، ألنـــهـــا تــجــمــع بــيــن 
الجانب األكاديمي والجانب الرسمي 
الــمــتــعــلــق بــالــســيــاســات واإلجـــــراءات 
األمـــنـــيـــة، ولـــقـــاء األكــاديــمــيــيــن مع 
الموضوع  هــذا  مثل  في  السياسيين 
في غاية األهمية، ألن صناع القرار 
بالجانب  يهتمون  األمنية  والجهات 

البحت. األمني 
متعددة  الظاهرة  هذه  إن  وقال 
من  معها  التعامل  واليمكن  األبعاد 
بــعــد واحـــــد كــالــبــعــد األمـــنـــي وإنــمــا 

الـــمـــفـــروض مــعــالــجــتــهــا مـــن كــافــة 
األبــعــاد وهـــذا يــحــتــاج إلــى دراســـات 
ــــــــــة ومــــــؤشــــــرات،  وبـــــيـــــانـــــات وأدل
األكــاديــمــيــيــن  دور  جـــاء  هــنــا  ومـــن 
تمخض  مــا  أن  مــؤكــداً   .. الباحثين 
عــنــه الــمــؤتــمــر مــن إعـــالن الــدوحــة 
للتطرف  الــدولــي  المؤشر  وإطـــالق 
هــمــا وثــيــقــتــان قــويــتــان ســديــدتــان. 
السباقة  الـــدول  مــن  قطر  أن  وأكــد 
التطرف  أســبــاب  دراســـة  ملف  فــي 

واإلرهاب.

قطر سباقة في ملف دراسة أسباب التطرف 
د. محمد المصلح لـ [:


