
 
 
 
 

 

 

 

 وقسم االستراتيجية الدراسات مركز عقد

 جامعة في والدولية الحكومية الشؤون

 برنامج مع بالتعاون بريطانيا، - درم

Sabah-al ) المذكورة الجامعة في الصباح

Programme) العالم أبحاث ومبادرة 

 اآلداب بحوث ومجلس (OWRI) المفتوح

 حول مناقشة (AHRC) اإلنسانية والعلوم

 بعد األوسط "الشرق بعنوان مستديرة مائدة

  داعش". سقوط

 

داعش وفقدان الخالفة - التفسير 

والتوقعات المستقبلية لمنطقة الشرق 

 األوسط وشمال إفريقيا

 

 جولين بوجوان، جامعة درام

 

في ٢٩ يونيو ٢٠١٧، أي بعد ثالث سنوات 

بالضبط من إعالن أبو بكر البغدادي نفسه 

خليفة للدولة اإلسالمية في العراق والشام 

)داعش(، أعلن رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي "نهاية دولة داعش 

الباطلة". على حد تعبير العديد من 

زعماء الدول، فإن المعركة ضد الدولة 

اإلسالمية قد انتهت. ومع ذلك، على الرغم 

من طرد المجموعة عسكرًيا من معاقلها في 



العراق وسوريا، فإن قوتها اإليديولوجية 

تظل قائمة. يخشى العديد من السياسيين 

والمحللين أن تظل الجماعة السلفية 

الجهادية تهديًدا في منطقة الشرق األوسط 

وخارجها. في حين يشير البعض إلى تحول 

تنظيم الدولة اإلسالمية إلى تمرد وإلى 

وجود الجماعة على الحدود العراقية 

والسورية، ويجادل آخرون بأن المرء قد 

يشك في أن الخالفة قد فقدت الحرب على 

اإلطالق. بمعنى آخر، يبدو أن تنظيم 

الدولة اإلسالمية قد حقق هدفه االستراتيجي 

من خالل خلق قوة دفع لحكم السلفية 

 الجهادية في الشرق األوسط في المستقبل.

 

في مقطع الفيديو الخاص بالمجموعة 

والمسمى ب "كسر الحدود"، والذي صدر في 

٢٩ يونيو ٢٠١٤، ادعت المجموعة انها لم 

تخرق الحدود الجغرافية بين العراق 

وسوريا فحسب، بل وكسرت الحدود غير 

المرئية والمتخيلة بين األمم والمناطق 

 والثقافات في المنطقة. 

بعبارة اخرى، في حين أن الدول الحديثة 

تروج لفكرة الهويات التعددية 

والمتكاملة ضمن كيانات متعددة ممثلة 

بالدول القومية، اقترحت داعش نموذجًا 

مختلًفا تماًما للتنظيم االجتماعي 

والسياسي حيث يكون لألفراد هوية واحدة 

ومشتركة داخل كيان واحد ومشترك واحد هو 

الخالفة. وبذلك، أقرت المجموعة إعادة 

تنظيم النظام العالمي تحت قيادة نظام 



سياسي واحد، زعيم واحد، وثقافة / هوية 

واحدة - اإلسالم السني. بالفعل، كان 

تركيز "داعش" األساسي عندها مبني على 

إنشاء الخالفة والحفاظ عليها كنظام بديل 

 للحكم في العراق وسوريا. 

 

داعش استخدمت اللغة كأداة لتفكيك 

العديد من الهويات المتنافسة للسماح 

لكل فرد بدخول الثقافة العالمية 

والمجتمعية التي روجت لها داعش. لمدة 

خمس سنوات، جسد خطاب داعش ثقافة جماعية 

تتجاوز الهويات الوطنية الحديثة 

الوطنية واإلقليمية. وبالتالي أصبح هذا 

الخطاب بديالً  سياسياً  قوياً  محتمالً  لفشل 

الدول القومية والقومية واإلقليمية 

العلمانية. على هذا النحو، فان الخطاب 

الداعشي سيكون محفوراً  في ذهن الحكومات 

 والسكان في جميع أنحاء العالم.

 

في أبريل ٢٠١٩، أي بعد عامين من هزيمة 

الموصل، نشرت داعش مقطع فيديو ظهر فيه 

زعيم الخالفة البغدادي. مقطع الفيديو 

ذاك كان بمثابة مفاجأة، ألنه كانت هناك 

شائعات عن مقتل البغدادي كضحية مؤامرات 

داخلية داخل المجموعة. في كلمته، ألقى 

البغدادي خطاًبا مدته ١٢ دقيقة أقر فيه 

بالصعوبات التي تواجه جيوشه قال: إن 

المعركة من أجل اإلسالم وشعبه ضد 

الصليبية ستكون معركة طويلة. لكن األهم 

من ذلك أن خطابه كان بمثابة تغيير في 



األولوية من الخالفة إلى الجهاد، وتغيير 

االستراتيجية من الحرب التقليدية إلى 

حرب تمرد حيث قال بان معركتنا اليوم هي 

معركة استنزاف ... وإن العدو بحاجة إلى 

أن يعرف أن الجهاد مستمر حتى يوم 

القيامة، وأن هللا أمر المسلمين بالجهاد 

ولم يأمرهم بتحقيق النصر. على هذا 

النحو، تحول صراع داعش من حرب بين دول 

ودول إلى صراع بين المجموعة وأعدائها. 

بالفعل، لقد عاد تنظيم الدولة اإلسالمية 

إلى الشكل التقليدي للسلفية الجهادية - 

الذي يرتكز بشكل أساسي على التمرد من 

الريف الصحراوي ضد أهداف تكون في 

 الغالب عسكرية. 

 

سواء تم إلحاق الهزيمة بداعش أم ال، 

يمكن القول إن الخالفة اإلسالمية القصيرة 

العمر خدمت عدًدا من األغراض. أوالً، تم 

تعليم جيل جديد وشاب من الجنود عسكرًيا 

وأيديولوجًيا. وبالتالي، فإن نهاية 

الخالفة ال تعني بالضرورة نهاية الجهاد 

باسم الخالفة، ومن المرجح أن يبقى ظل 

األخير لسنوات قادمة. وعلى نفس المنوال، 

خلق داعش سابقة إلنشاء دولة إسالمية، 

والتي ستسمح للمجموعات وأطرافها بلعب 

واحدة من حيلها الخطابية المفضلة: 

العودة إلى العصر الذهبي االسالمي. اما 

بالنسبة الى السلفية الجهادية، بنى 

داعش تاريخاً . عندما تنتزع مجموعة 

جهادية السلطة في المستقبل، بدالً  من 



اإلشارة إلى الخالفة العباسية وسقوطها 

على أيدي المغول، سيكون بإمكان تلك 

المجموعة الجهادية، داعش او غيرها، 

الرجوع مباشرة إلى ذاكرة أوثق وأحدث 

بكثير وهو الخالفة اإلسالمية في الموصل 

والرقة وسقوطها على يد "الصليبيين" 

وحلفائها "المرتدين". وبالتالي، فإن 

سقوط الخالفة في سوريا والعراق يغذي 

خطاب داعش حول أزمة األمة ونضالها ضد 

 'الصليبيين' في الشرق األوسط. 

 

عالوة على ذلك، كشف داعش فشل – أو على 

األقل نقص – التكامل اإلقليمي في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا. كان غياب 

رد الفعل السياسي والعسكري من دول مجلس 

التعاون الخليجي نقطة ملفتة للنظر في 

الحرب ضد داعش. وعلى نفس المنوال، كشفت 

داعش عن انقسامات متعددة في المنطقة. 

لقد اعتبرت هذه الدول الخالفة الداعشية 

عدًوا مشترًكا، لكن فشلت في تشكيل جبهة 

إقليمية موحدة ضد المجموعة. الفجوة 

االكثر وضوحا كنت بين النخب الحاكمة في 

دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وسكانها. الدعم السكاني لداعش كان من 

أعراض السخط الشعبي العام من فساد 

النخب الحاكمة في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا. خالل مقابلة أجريتها مع 

أردنيين وتونسيين، أوضح العديد بأنهم 

أيدوا في البداية قتال داعش ضد 

المحتلين )الواليات المتحدة وإسرائيل( 



والطغاة العرب. وبالمثل، اعترف العديد 

من المشاركين بان داعش هو في النهاية 

يجسد "حلم الخالفة" وفرصة الستعادة كرامة 

العرب بعد عقود من اإلذالل على أيدي 

القوى األجنبية. لكن يبدو أن استخدام 

داعش للعنف المفرط ضد المدنيين 

المسلمين والغير المسلمين على حد سواء 

كان أحد األسباب الرئيسية لفقدان 

المجموعة هذا الدعم. وبالتالي، قد 

يتساءل المرء عما إذا كان تنظيم الدولة 

اإلسالمية سيجمع المزيد من الدعم، لو كان 

قد ركز جهوده العسكرية ضد رموز الدول 

 التي كان يقاتلها؟

 

 

العراق ما بعد انهيار داعش: ما يجب 

 القيام به

 

   د. أمجد رشيد، جامعة درم

 

على الرغم من زوال داعش مادياً  – اي 

فقدانها السيطرة على االرض – إال أنها ال 

تزال جماعة إرهابية قوية و تشكل تهديداً  

للدولة ولمواطنيها. أحد عوامل الجذب 

الرئيسية لتنظيم الدولة اإلسالمية في 

العراق هو القوة العملياتية. ال تزال 

المجموعة تتمتع بعناصر االستمرارية في 

العراق. حيث ال يزال لديها ما بين ١٥ 

إلى ٢٠ ألف مقاتل على جانبي الحدود 

العراقية السورية و لها قيادة متماسكة 



مجسدة بشخص أبو بكر البغدادي. باإلضافة 

ان هناك جيل شاب من األطفال الذين ولدوا 

وترعرعوا في ظل حكم داعش. هؤالء يعتبرون 

من ضحايا داعش لكن في نفس الوقت يشكلون 

تهديداً  عسكرًيا وأيديولوجًيا خطيراً  في 

المستقبل ما لم يتم استيعابهم وادماجهم 

في المجتمع. واألهم من ذلك، تتمتع 

المجموعة، وعلى عكس المنظمات الجهادية 

األخرى، بمهارات معقدة في اإلدارة والحكم 

مكتسبةً  طابًعا تنظيمياً  متطوراً . كما نجحت 

في تسجيل نوع من المرونة السياسية مع 

بعض الدول والحكومات في المنطقة من خالل 

صفقات نفط وعمليات تهريب عبر الحدود. 

كل هذا سيسمح للجماعة بالقيام بأنشطة 

إرهابية وحرب عصابات ضد الدولة 

والمدنيين. بالتالي، فإن داعش لديها 

العناصر والمقومات لشن حرب استنزاف قد 

 تصل الى سنوات. 

 

ي  قال إن اإلرهاب حرب استنزاف مرهقة. كما 

كان متوقعًا، لقد بّدلت داعش تكتيكاتها 

العسكرية إلى حرب عصابات وتمرد. 

المجموعة نشطة في المناطق الريفية ذات 

التضاريس الوعرة النائية التي تمنحهم 

حرية الحركة والتخطيط للهجمات. وتشمل 

هذه الصحاري محافظات األنبار ونينوى، 

والجبال التي تجوب محافظات كركوك وصالح 

الدين وديالى. ولدى المجموعة شبكة من 

الخاليا النائمة يبدو أنها تخطط ألنشطة 



لتقوض سلطة الحكومة الفيدرالية في 

 بغداد وخلق جو من الفوضى.

  

لكن عامل الجذب الرئيسي واالهم لتنظيم 

الدولة اإلسالمية في العراق هي غياب سلطة 

الدولة حيث ان قوات الجيش العراقي ال 

تملك االحتكار الكامل الستخدام القوة في 

البالد. هذا بدوره يؤدي الى المزيد من 

االحتقان الطائفي في البالد.  ففي صيف 

٢٠١٤ تم تأسيس الحشد الشعبي بفتوى من 

المرجعية الدينية في النجف االشرف 

لمحاربة داعش ولسد الفراغ الذي أفزه 

سقوط الجيش العراقي في الموصل. الحشد 

هو ميلشيا شبه عسكرية متكونة من مجموعة 

من الشباب الشيعي وتتألف من ١٤٠٠٠٠ الى 

١٥٠٠٠٠ ألف مقاتل. األهم من ذلك هو انه 

في صيف ٢٠١٦، أقر مجلس النواب العراقي 

إدراج الحشد الشعبي في جهاز األمن 

العراقي. وعلى الرغم من أن هذه 

الميليشيات حاربت داعش بال هوادة ، إال 

أن اندماجها في جهاز أمن الدولة يثير 

احتمال تسيس قوات الجيش لصالح الكيان 

 الشيعي في العراق. 

 

نمت هذه الميليشيات بشكل كبير من حيث 

الحجم والقوة والضغط. لقد أصبحت كما 

يقول باحث "كالخناق حول العنق". كما 

ولقد حذر أحد المسؤولين العراقيين من 

أن هذه القوات شبه العسكرية "تشبه 

قنابل يدوية التي نحتفظ بها بالقرب من 



صدرنا لتخويف العدو بعيًدا، لكننا نخاطر 

 أيضًا بتفجير القنبلة علينا". 

 

 مقاتلو الحشد الشعبي يرتدون الزي 

الرسمي للجيش العراقي في اغلب االحيان، 

لكنهم يتصرفون خارج اإلطار القانوني 

للوائح العسكرية. تعمل هذه الميليشيا 

كقوات لمكافحة اإلرهاب في المناطق 

السنية التي كانت تحت حكم داعش ولقد تم 

اتهامها بارتكاب جرائم حرب ضد العرب 

السنة بحجة محاربة اإلرهاب. حيث ذكرت 

منظمة العفو الدولية أن هذه الميليشيات 

اختطفت اآلالف من الرجال والصبية وقامت 

عميات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء 

وكذلك بعمليات تدمير وحشية سرقة 

للممتلكات المرحّلين قسراً . عالوة على 

ذلك، فقد تم اإلبالغ عن اكتشاف جثث 

مجهولة الهوية مكبلة اليدين اغتيلوا 

بأعيرة نارية في الرأس مما يشير إلى 

وجود نمط من عمليات اإلعدام في المناطق 

السنية. باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه 

الميليشيات تقوم بأنشطة المافيا 

 وبعمليات تهريب. 

 

إنه الوقت المناسب لتغيير استراتيجية 

الحكومة العراقية من مكافحة اإلرهاب 

التي طالت لسنوات عدة إلى مزيج من 

مكافحة اإلرهاب ومكافحة التمرد. الفرق 

بين النهجين كبير. فمكافحة اإلرهاب٬ كما 

يقوم مايكل بويل في بحثه المنشور في 



مجلة الشؤون الدولية في لندن٬ يتم وقفه 

من خالل ١( ردع وتدمير وعزل الجماعات 

التي تستخدم اإلرهاب ٢(٬ تدريب وتجهيز 

قوات أمن الدولة لمحاربة الجماعات 

اإلرهابية٬ ٣( زيادة قدرة الدولة على 

االستعداد لإلرهاب ومنعه وحمايته والرد 

عليه٬ ٤( واخيراً  تهدئة ومنع المجتمع 

المدني من دعم الجماعات اإلرهابية. لكن 

 هذا ال يكفي لردء خطر داعش. 

 

مكافحة التمرد، من ناحية أخرى٬ يحدث 

عندما تكون الدولة غير مستقرة بسبب 

تمرد افراد يعملون على زعزعة استقرار 

الدولة. يمكن هزيمة المتمردين 

واحتواءهم من خالل عزلهم وتقويضهم٬ وكسب 

قلوب وعقول السكان للتقليل من الدعم 

الشعبي للتمرد وذلك من خالل: ١(، الحد 

 من اإلصابات المدنية الناتجة عن هجمات

مع حماية المدنيين من هجمات المتمردين، 

و٢( زيادة شرعية الحكومة من خالل جهود 

 الحكم الرشيد والتنمية. 

 

كل هذا ال يحدث في العراق. فالبلد يتجه 

نحو المزيد من االستقطاب السياسي وتهميش 

للعرب السنة، مما يوفر مساحة وسرد 

خطابي لداعش للقيام بأنشطتها اإلرهابية 

في البالد. فالسياسات القمعية التي 

تنتهجها ميلشيا الحشد الشعبي بحجة 

مكافحة اإلرهاب قد تعيد شبح تسلل داعش 



في المجتمع. هذه السياسات الخاطئة يجي 

 ان تتوقف فورًا. 

 

القضية الثانية هي قضية المصالحة 

الوطنية. الطريق لتحقيق المصالحة صعب. 

وعلى الرغم من أن العملية تتطلب عدالة 

انتقالية إال أن المصالحة الوطنية بعد 

داعش يجب ان ال تكرر خطأ قانون اجتثاث 

البعث الذي تم تنفيذه على شكل عقوبة 

جماعية بدالً  من إرساء مقومات بناء السالم 

المستدام. ما أراه حتى اآلن هو أن أنظمة 

مكافحة اإلرهاب والقضاء بعد عام ٢٠١٧ 

تقود البالد إلى الفوضى واالضطراب. هناك 

بالفعل اآلالف قضايا تعذيب ألشخاص يزعم 

انهم ألعضاء لداعش. كذلك، ال توجد محاكم 

عادلة للمشتبه بهم في المحاكم 

العراقية. يمكن أن يؤدي سوء نهج مكافحة 

 اإلرهاب هذا إلى ظهور داعش مرة أخرى. 

 

ثالًثا، يحتاج البلد إلى تقوية األنظمة 

القانونية على الفور حيث ان الثقة في 

سلطة الدولة تأتي من قدرتها على إقامة 

العدل في البالد. مع وجود نظام قضائي 

ضعيف ومسيَّس في البالد، يكون العقد 

االجتماعي بين الدولة ومواطنيها مهدًدا 

 دائما. 

 

رابعاً ، مسألة النازحين. لقد وضعت 

الحكومة بالفعل استراتيجية وطنية إلعادة 

بناء المنطقة المحررة من داعش وإعادة 



تأهيل ما يقرب من ٤ ماليين من النازحين 

الذين عادوا إلى ديارهم. ومع ذلك، يوجد 

أكثر مليوني نازح ينتشرون في الغالب في 

إقليم كوردستان. يحتاج هؤالء النازحين 

الى تعزيز الثقة االجتماعية واستعادة 

وضعهم الطبيعي والعودة الى مسقط رأسهم. 

هم في حاجة ماسة لسياسات إعادة التأهيل 

بما في ذلك إدارة المياه والصرف الصحي 

 والكهرباء.

 

التعقيدات األمنية ومستقبل عالقات حكومة 

إقليم كوردستان - إيران بعد الهزيمة 

 العسكرية لداعش 

 

 درم جامعة عزيز، عرفان

 

لقد جاء الهجوم على المنطقة الكردية 

بمثابة مفاجأة للمسؤولين الكورد. على 

الرغم من سوء العالقات بين إقليم 

كوردستان وطهران، لم يتردد األخير في 

الرد بسرعة على هجمات داعش ضد المنطقة. 

في الحقيقة، كانت إيران أول دولة ساعدت 

 إقليم كردستان ضد داعش. 

 

السؤال الفوري الذي تبادر إلى ذهن كل 

كوردي في تلك اللحظة لماذا هبت الى 

إيران لمساعدة اإلقليم؟ يعتقد بعض 

السياسيين الكورد أن إيران كانت وراء 

هجمات داعش على إقليم كوردستان - 

لتدمير المنطقة كما فعلت مع السنة في 



المناطق السنية من العراق. ومع ذلك، 

ووفًقا لهؤالء المسؤولين الكورد، لم تنجح 

إيران في هذا المشروع، لذلك استخدمت 

إيران خطتها بديلة، التي تمثلت في 

إرسال قوات عسكرية منظمة لحماية 

 كوردستان.

 

يأتي السلوك العدائي اإليراني ضد إقليم 

كوردستان من رفض االخير لالنصياع إلى 

السياسات الطائفية التي تقودها الحكومة 

الفيدرالية في بغداد والمسيطرة من قبل 

المكون الشيعي. حاولت إيران دفع الكورد 

لدعم الشيعة، لكن كان دائما يأتي الرد 

بالرفض. أخبرني أحد السياسيين العرب 

السنة أن إيران فعلت نفس الشيء مع 

السنة. يردف هذا السياسي قائال: لكن على 

غرار الكورد، السنة ال تتمكن أن تحمي 

 نفسها من إيران.

 

عندما خاض إقليم كردستان االستفتاء في 

ايلول ٢٠١٧، اتخذت إيران أقوى موقف 

معارض في المنطقة للتصويت الكوردي. قبل 

إجراء االستفتاء، صرح رئيس اإليراني حسن 

روحاني لوسائل اإلعالم بأن إيران تريد 

"األمن واالستقرار في الشرق األوسط" وان 

"استفتاء االستقالل في كردستان العراق هو 

مؤامرة طائفية من قبل دول أجنبية 

وترفضه طهران وأنقرة". وعلى الرغم من 

الرفض اإليراني واإلقليمي، اجري االستفتاء 



في ٢٥ ايلول ٢٠١٧ وصوت ٩٢٪ من قاطني 

 كوردستان لصالح االستقالل.

 

إجراء االستفتاء الكوردي كان صفعة إليران 

وتهديد مباشر لمصالحها اإلقليمية. لذلك 

كان رد الحكومة اإليرانية بمعاقبة 

كوردستان سريعا، حيث دفعت بالميليشيات 

الشيعية العراقية الموالية لها لمهاجمة 

المنطقة الكوردية، بما في ذلك مدينة 

كركوك المتنازع عليها. أدى الهجوم 

العسكري إلى سيطرة الميليشيات الشيعية 

 على هذه المدينة الغنية بالنفط.

 

حاليا، العالقات بين حكومة إقليم 

كوردستان وإيران هي انتعاش مستمر. فقد 

زار وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف 

كوردستان والتقى برئيس االقليم ورئيس 

الوزراء. ظريف أكد أن طهران تريد إقامة 

عالقات قوية مع أربيل. من جانبه قال 

رئيس حكومة إقليم كردستان إن أربيل 

يسعى هي االخرى إلى فتح صفحة جديدة مع 

إيران. توضح هذه العبارات أن كال 

 الطرفين يحاوالن تطوير عالقاتهما.

 

 القتالية والجماعات داعش بعد ما

 

  غرايبة إبراهيم

 

 داعش هزيمة بعد القائم المشهد يؤشر

 الحاضنة الحاضنة البيئة أن إلى عسكريا

 وفاعلة، قائمة زالت ما والتطرف للعنف



 السيطرة القتالية الجماعات فقدت وإن

 والمناطق. األراضي معظم على

 الجماعات أعضاء من الكثير وهناك

 أو مأوى عن يبحثون الذين ومقاتليها

 السجون في أو جديدة وفرص أمكنة

 واضح، مستقبل أو أفق بال والمعتقالت

 وأنصارها الجماعة مؤيدو ومازال

 قضيتهم ألجل المتضامنون أو ايديولوجيا

 األفكار يحملون االجتماعية أو السياسية

 وما الجماعات. لهذه المنشئة والمواقف

 ةالسياسي الظروف يعيشون أيضا زالوا

 يؤيدون جعلتهم التي واالجتماعية

 حالة ونشأت الجماعات، هذه ويحتضنون

 صعبة واجتماعية وإنسانية قانونية

 وقواعدهم المقاتلين عائالت تعيشها

 حالة أيضا نشأت كما القريبة، االجتماعية

 لضحايا واجتماعية وإنسانية قانونية

 القتلى وعائالت المختطفين من الجماعات

 والمفقودين.

 

 هو؟ كما القائم المشهد يستمر هل

 

 أخطارا يحمل القائم المشهد استمرار إن

 هزيمة، إلى تحوله وقد النصر تبدد كثيرة

 ال بكفاءة يجري واألمني العسكري العملف

 من مخاوف ثمة لكن عليها. للزيادة مجال

 على والتحالف الدول قدرة تناقص

 المالية المواجهة تكاليف بسبب االستمرار

 في والنفسي القتالي واإلعياء نوية،والمع

 وهشاشتها الدول ضعف واحتمال المواجهة،

 زيادة أن كما المالية، قدراته وتراجع



 اإلنفاق من يقلل واألمني العسكري االنفاق

 والرعاية والصحة التعليم في التنموي

  العامة. والمرافق االجتماعية

 

 جديدة وفرص أماكن المقاتلون يجد هل

 خفي؟والت للعمل

 

 مواصلة في الجماعات أعضاء قدرة تعتمد

 مالذات على الحصول أو التخفي أو العمل

 والعسكرية األمنية القدرات ضعف على آمنة

 المالذات هذه توفر مناطق وهناك للدول،

 هشاشة أو صراعات تشهد التي الدول مثل

 اليمن، ليبيا، واقتصادية، سياسية

 اوربم أفغانستان، أفريقيا، الصومال،

 المناطق مثل آمنة جيوب استخدام يمكن

 تستطيع ال التي البعيدة والوعرة الجبلية

  عليها. السيطرة السلطات

 ل انتقا خطوط الجماعات تجد أن ويمكن

 في مصالح لها دول تفتحها آمنة وتحرك

 أطراف مثل وتوظيفه، العنف استمرار

 أو المختلفة، والمناطق الدول في الصراع

 لدول جديدة ومصالح تحالفات تحقق أن

 العنف تدعم أن يمكن سياسية وقوى

  والتطرف.

 

 والتوتر؟ العنف يستمر أو يعود هل

 

 مدى تخمين على ال أو بنعم اإلجابة تعتمد

 االحتفاظ على والمجتمعات الدول قدرة

 واألمني العسكري بانتصارها

 نعم بـ اإلجابة مبررات



      األمني اإلنفاق في االستمرار يمكن ال 

 يغطي اقتصادي نمو غير من والعسكري

 .االنفاق هذا

      القطاعات بين االنفاق في الفجوة 

 تدهور إلى تؤدي والتنموية األمنية

 والخدمات االنسانية التنمية مستوى

 األساسية.

      مستوى ضعف إلى تؤدي األمنية السياسات 

 الغضب منسوب وزيادة الحريات

 واالحتجاج

 حالة بسبب واالحتجاج لغضبا استمرار

 واالقصاء والتهميش بالظلم الشعور

      واالحتقانات الصراعات استمرار 

 واالثنية الطائفية

      يمنح والظلم بالتهميش فئات شعور 

 ومؤيدين، اجتماعية قواعد الجماعات

 في العرب وسوريا، العراق في السنة

 الزنجية األغلبية ذات األفريقية الدول

 أفغانستان، في البشتون مالي، مثل

 الصين، في والمسلمون الويغور

 المورو ميانمار، في الروهينغا

 ..الفلبين، في المسملون

      يحدث كما العسكرية والحروب الصراعات 

 عدة دول في اليوم

 

 ال بـ اإلجابة مبررات

      بمواجهة ودولية وطنية سياسية إرادات 

 والتطرف. العنف



      السالم نحو العامة االجتماعية النزعة 

  واالستقرار.

      المخيفة والتجارب الممارسات 

 والمتطرفة العنفية للجماعات

      لحرمان الدول في العام التجاها 

 والعمل التمويل فرص من الجماعات

      الدول اكتسبتها التي الخبرات 

 المواجهة في وأجهزتها

 

 وتختفي والتطرف العنف ينحسر هل

 القتالية؟ الجماعات

 

 موجة بأن االعتقاد الى يدعو ما ثمة

 خمسين بعد اكتملت قد الديني التطرف

 االقتصادية التحوالت وأن صعودها من عاما

 سوف العالم تغير التي والتكنولوجية

 والفلسفية. الفكرية االتجاهات أيضا تغير

 يكون لن العنف انحسار أن يرجح لكن

 من منظومة على ويعتمد تلقائيا

 واالقتصادية االجتماعية المبادرات

 االجتماعية المواجهة مثل الناجحة،

 يمكن ال إذ التطرف؛ مع واالقتصادية

 مواجهة في واألمني العسكري لنجاحل

 التأييد استمرار يمنع أن والعنف التطرف

 وزيادة استمرار وفرص األيديولوجي

 التجنيد فرص ثم ومن واألنصار المؤيدين

 المتطرفة الجماعات لصالح والتعبئة

 والقتالية.

 على االجتماعية المواجهة تعتمد

  منظومتين:



 تستهدف اجتماعية اقتصادية سياسات     -1

 حياتهم وتحسين للمواطنين الكرامة

 االقتصادي التقدم في وفرصهم

 كفاءة زيادة خالل من واالجتماعي

 االجتماعية والرعاية والصحة التعليم

 المشروعات وتمويل والتدريب والعمل

 تمكن التي والمتوسطة الصغيرة

 االقتصادية المشاركة من المواطنين

  واالجتماعية.

 والعنف الكراهية بابأس معالجة     -2

 المتبادل

 

 : الكراهية مصادر

 

 السياسية الهيمنة

 القمع

 المجموعات بين االقتصادية التباينات

 العرقية

 وانسيابها والسياسية الدينية المبادئ

 الروايات عبر أو والقاعدة القمة بين

 األجيال بين المتناقلة

 االجتماعية العزلة

 بإزالة التعايش سياسة تبدأ عندما حتى

 على تشجع التي الحوافز من مجموعة أول

 وارد احتمال هناك يبقى العنف استمرار

 والعداء الكراهية باستمرار

 


