مستقبل التطرف واالرهاب -
ندوة مركز الدراسات المستقبلية – جامعة فيالدلفيا

برعاية معالي السيدة ليلى شرف رئيسة مجلس االمناء افتتح االستاذ الدكتور معتز
الشيخ سالم فعاليات مركز الدراسات المستقبلية في جامعة فيالدلفيا لسنة 2017
،بندوة عنوانها " اآلفاق المستقبلية للتطرف واإلرهاب" ،وذلك يوم السبت -1-14
 2017في مقر جمعية الشؤون الدولية ،وجاء في كلمته

لقد أصبحت منطقتنا

مثاال للتطرف واإلرهاب والفوضى  ،ال تستطيع المؤسسات
ً

العلمية والتعليمية والثقافية والنخب الفكرية والسياسية االستسالم لهذه النظرة
والوقوف موقف المتفرج ؛بل عليها التزاماً بمصلحة مجتمعها ومصلحة األجيال
القادمة البحث عن حلول واقعية وعقالنية مدروسة .وال بد من االستفادة من التجارب
المريرة مع اإلرهاب والتطرف وتطوير حلول حلوال قابلة لالستدامة والتعميم

والتطبيق .أما الحلول االرتجالية فإنها ال تجذي نفعاً وستبقى األزمة قائمة بكل ما
يترتب عليها من مخاطر .

وأضاااف  :لقااد ن األوان أن نأخااذ موقفااا نقاادياً ماان ذاتنااا وممارسااتنا المجتمعيااة التااي
أوصاالت األمااور إلااى مااا وصاالت اليااه فشاارت الحاال االعتااراف بالمشااكلة وتوزيااع المهااام
والمسااؤوليات  ،فالتصاادي للتطاارف واإلرهاااب فكرياااً وسياسااياً وأمنياااً مصاالحة وطنيااة
يشارك فيها الجميع .

بعد ذلك بادأت الجلساة األولاى مان اعماال النادوة التاي ادارهاا الادكتور اباراهيم بادران
وقاادم فيهااا الاادكتور عيساااى دبااان ورقااة بعنااوان ( مفهاااوم االرهاااب فااي القاااانون
والسياسااة ) طالااب فيهااا بتفعياال االتفاقيااة العربيااة لمكافحااة االرهاااب الموقعااة فااي
القاااهرة ساانة ، 1998وضاارورة االلتاازام الفعلااي بمحتااوي االتفاقيااة وعلااى رأسااها عاادم
دعم االرهاب تحت أي مسامى او ذريعاة فاي هاذا البلاد او ذاك ،شام أشاار إلاى الجهاود
الدوليااة لتعريااف التطاارف واالرهاااب والعاادوان فااي عصاابة االماام أوال ،وهيئااة االماام
المتحدة الحقاا ،وعادد مان االتفاقياات والمعاهادات الدولياة المعنياة بموضاوط التطارف
واالرهاب ومكافحتاه ، .وباين الادكتور دباان التاأشير السالبي للحارب البااردة التاي اعاقات
توحياد الجهاود الدولياة لتتفاا

علاى معنااى اإلرهااب والتطارف نظارا لوالوط عادد ماان

الدول بدعم االرهاب بل وممارسته على صعيد ارهاب الدولة كما تجلى ذلك في الدعم
األمريكاااي والبريطااااني إلسااارائيل  .وعلاااى الصاااعيد المحلاااي أشاااار للجهاااود االردنياااة
المتسقة ماع الجهاود الدولياة فاي مكافحاة االرهااب مان خاالل التشاريعات والعقوباات
التااي نااي عليهااا قااانون العقوبااات االردنااي فااي المااواد ماان  151 -143وتعديالتااه فااي
تحديد مفهوم االرهاب والعقوبات المنصوص عليها في القانون .

أمااا الاادكتور موسااى شااتيوي ،فأشااار فااي ورقتااه بعنااوان " اسااباب االرهاااب والتطاارف
والبيئة الحاضنة "  ..الى مفهاوم االرهااب واشاكاله وكيفياة تحولاه الاى سالوك عنياف
وماادمر باالنتقااال ماان التطاارف إلااى اإلرهاااب  ،وحاادد اهاام خصااائي الفكاار المتطاارف
األيديولوجي والديني والسياسي ومنها :

اتباط العنف بديال عن االقناط \االحادية بديال عن التنوط \االوامر بادال عان الحاوار وتغلغال
نزعة احتكار الحقيقاة واللجاوء لتقصااء والتعصاب واألخطار مان ذلاك عادم قباول التادرج
كآلياة للتغيياار وإنماا التغيياار الفاوري الكلااي الاذي يتحااول إلاى تاادمير ،شام حاادد موسااى
شتيوي االسباب والعوامل وطبيعة الحواضن الراعية للتطارف واالرهااب ومنهاا  :فشال
الدولااة فااي تحماال مسااؤولياتها ،وتاادهور احااوال المعيشااة  ،والصااراط المااذهبي فااي
المنطقااة  ،وانتشااار التعصااب والتزماات فااي مؤسسااات التعلاايم والفوااائيات ووسااائل
التواصااال االجتمااااعي  ،واخاااتالت الحقااال الاااديني باالجتمااااعي بالسياساااي ،وطبيعاااة
االياااديولوجيات الشااامولية و التاااي انتشااارت فاااي المنطقاااة واقصااات اآلخااار إذا اختلاااف
بالمذهب والقومية والمعارضة السياسية .

وفااي الجلسااة الثانيااة تحااد

اللااواء المتقاعااد محمااود ارديسااات بورقااة بعنااوان (الخطا

والبااراما المسااتقبلية إلنهاااء االرهاااب والتطاارف )..أوضااح فيهااا أن الحاال يباادأ بتحديااد
المشكلة بمنتهى الصراحة والوضون و تحمل مسؤولياتنا تجاه الحقيقة  ،واالبتعااد عان
التصورات والتفسيرات المستهلكة كتحميل االمبريالية والصهيونية مسؤولية ما يجاري
فااي بالدنااا ماان تطاارف وارهاااب  .وطالااب الجميااع باالرتفاااط الااى مسااتوي المسااؤولية
الوطنية بدعم الفكر المتطرف والسكوت عليه وعدم االكتفااء باالجهود االمنياة، .ومان
تلك االجراءات التي طالب بها :

االصالن السياسي الشامل ،وتحقيق العدالة ،وسيادة القانون لتجفياف مصاادر الشاعور
بالظلم  .ومن شم العمل على نهوة شقافية وطنية حقيقياة تحقاق الاوعي االجتمااعي
،وترفااع الذائقااة الجماليااة ،واالهتمااام بالشااباب  .ويرافااق ذلااك إنشاااء منظومااة قيميااة
واعالميااة جدياادة ،واصااالن التعلاايم ،ومكافحااة المخاازون المعرفااي المتطاارف ضااد اآلخاار
المختلف ،وضد المرأة والجمال  ،وبالتالي أهمية ترجمة مقولة أن االسالم دين الرحماة
وليس دين العنف ترجمة فعلية.

امااا الاادكتور سااعود الشاارفات ،فأشااار فااي ورقتااه البحثيااة بعنااوان (مسااتقبل التطاارف
واالرهاب في ظل العولمة ) الى أن العولمة واالرهااب باتاا يشاكالن معاا أهام خطاوت
التصدط العالمية وهما طرفاً القوي المتغيرة في السياسة العالمياة المعاصارة ،واشاار
الااى العالقااة الطرديااة بااين الطاارفين .وباسااتخدام معاماال االنحاادار الااذي يبااين حجاام
العالقااة الهيكليااة الوظيفيااة بااين الظاااهرتين ،تبااين وجااود عالقااة ايجابيااة ذات داللااة
احصااائية بحيااث انااه لااو زاد المؤشاار العااام للعولمااة بمقاادار وحاادة واحاادة  ،فااإن مؤشاار
االرهاب العام سيزيد في المقابال بمقادار  47بالمئاة مان الوحادة ،كماا اشاار المحاضار
الااى عالقااة طردياااة بااين الثااورة التكنولوجياااة وبااين االرهاااب حساااب مؤشاار العولماااة
التكنولوجي .وللوقوف في وجه هذا الفكر المتطرف طالب بمقاربة جديدة تقوم علاى
بناء منظومة واسعة من المصالح والعالقات والبراما االجتماعية التي تعبار عان مصاالح
الناااب باادل تشااتيت الجهااد فااي منافسااات طابعهااا اللعبااة الصاافرية شاام خسااارة كافااة
اطراف اللعبة.

