تقرير االجتماع

اجتماع خبراء المنصة اإلقليمية لشمال أ فريقيا
تقرير اجتماع الخبراء
الدار البيضاء أبريل  /نيسان 2019

إن اآلراء المعبر عنھا في هذه المذكرة ال تعكس بالضرورة وجھات نظر هیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة أو
معھد التنمیة الخارجیة.
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اجتمع خبراء من الجزائر ومصر ولیبیا والمغرب وتونس في الدار البیضاء في شھر أبريل /نیسان  2019لمناقشة
التطرف العنیف ومكافحته.
مسائل النوع االجتماعي ومنع
ُّ
وبنا ًء على اجتماع الخبراء األول ،والذي انعقد في شھر أكتوبر /تشرين األول  2018في تونس ،وعلى سلسلة
التطرف
اجتماعات عبر اإلنترنت ،يھدف هذا االجتماع إلى ما يلي( :أ) مناقشة المصطلحات العامة حول منع
ُّ
العنیف ومكافحته والنوع االجتماعي في سیاق شمال أفريقیا؛ (ب) تبادل أفضل الممارسات في المنطقة من حیث
النھج المراعیة للنوع االجتماعي؛ (ج) وتصديق اختصاصات المنصة وإقرار النتائج عالیة المستوى المراد
تحقیقھا في الخ ْ
طوات التالیة.
لخص هذا التقرير المخرجات والمناقشات الرئیسیة التي دارت في االجتماع ،والذي دام ثالثة أيام.
ي ِّ
يبرز االعتراف المتزايد بالنوع االجتماعي في أطر العمل مثل قرار مجلس األمن  2242لعام  ،2015والذي
والتطرف
يھدف إلى تعزيز العمل المستجیب للنوع االجتماعي من جانب الدول األعضاء في مكافحة اإلرهاب
ُّ
العنیف ،وقرار األمم المتحدة  2396لعام  2017بخصوص عودة المقاتلین اإلرهابیین األجانب ،وهو قرار يعترف
س هامة ينبغي البناء علیھا مع ضمان التطبیق
بشتَّى أدوار المرأة في
ُّ
التطرف العنیف .ويعتبر القرارين بمثابة أس ٌ
الفعلي لھذه األطر وتحويلھا إلى برامج وسیاسات.
والتطرف العنيف
 .Iمنظور عالمي حول النوع االجتماعي
ُّ
المتعلق بالنوع االجتماعي
افتتح االجتماع متحدِّثتان رئیسیَّتان ،وقدما عروض تقديمیة حول العمل العالمي
ِّ
سا لمناقشات المجموعة في السیاق الدولي.
والتطرف العنیف ،تأسی ً
ُّ
خالل عرضھا ،تحدثت ألكساندرا داير ،وهي منسقة شؤون النوع االجتماعي في المديرية التنفیذية للجنة مكافحة
اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة ،عن مجاالت التقدم وردود الفعل المعادية وما يحتاج إلى المزيد من العمل.
ير نشرته المديرية التنفیذية للجنة مكافحة اإلرهاب في عام  2019تحت عنوان
وعرضت السیدة داير نتائ َج تقر ٍ
1
’أبعاد النوع االجتماعي في االستجابة للمقاتلین اإلرهابیین األجانب العائدين‘  .وأكدت َّ
الیوم يشكل ’مرحلة
أن
َ
التطرف العنیف ومكافحته.
مھ َّمة‘ لتعزيز مقاربة النوع االجتماعي وتحسینھا في السیاسات والبرامج المتعلقة بمنع
ُّ
أدوارا متنوعة سواء
التطرف العنيف .فتلعب النساء
ضا مناقشة تعقيدات وأبعاد النوع االجتماعي في
وقد تم أي ً
ً
ُّ
باعتبارهن ضحايا ،أو مرتكبات ،أو مؤيدات في مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنیف ومكافحته .وأحیانًا قد
تلعب المرأة الواحدة اثنین أو أكثر من هذه األدوار في ذات الوقت .ومن المرجح أن يتم تجنید النساء عبر اإلنترنت
أكثر من خارجه ،ويمكن أن يتم استغاللھن من طرف أولئك الذين يستغلون دينامیَّات النوع االجتماعي .فقادت
المجموعات اإلرهابیة كتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) النساء إلى ْ
أن َّ
يكن مشاركات فیما
أرتكبته من فظائ َع على سبیل المثال ،بما في ذلك تلك المرتكبة ضد المجتمعات اإليزيدية (كاتخاذ بعض النساء
َّ
بیوتھن وسوء معاملتھن) ،والمشاركة في الشرطة األخالقیة التي تتشكل ك ُّل عناصرها من
لإليزيديات كإما ًء في
اإلناث (مثل عملھن في الشرطة الدينیة لتنظیم داعش ،التي تتشكل ك ُّل عناصرها من اإلناث ويطلق علیھا ’كتیبة
أن هذه الحقائق ال تدرج ضمن تصنیفات دقیقة ،فعلى سبیل المثال قد تتحول امرأة ٌ
الخنساء‘) .لكن من الواضحَّ ،
مؤيدة لھا وعضوة فیھا فیما بعد.
من ضحیة لجماعة من جماعات
ُّ
التطرف العنیف إلى ِّ

 1هذا التقرير الذي اسمه بلغته األصل اإلنجلیزية ’ Gender dimensions of the response to returning foreign terrorist fighters: Research
 ‘)perspectives’ (CTED Trends Report, February 2019له نسخة باللغة العربیة فانظرها في https://www.un.org/sc/ctc/wp-
 content/uploads/2019/03/03282019_Trends_Report_Arabic.pdfأ َّما النسخة األصل باللغة اإلنجلیزية فانظرها في
.https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/02/Feb_2019_CTED_Trends_Report.pdf
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َّ
واستغاللھن واستغالل
وقد ز ِّعم أنه في الوقت الذي نجحت فیه الجماعات االرهابیة في استقطاب وتجنید النساء
التطرف العنيف ومكافحته لم تعالج هذه المسائل بما يكفي،
معايیر ودينامیَّات النوع االجتماعي ،فإن برامج منع
ُّ
بل هي كثيرا ما تتخذ من افتراضات النوع االجتماعي أساسا لها .ونتيجة لذلك ،غالبا ما يظل إشراك النساء في
البرامج محدودا ،وبالتالي يؤثر ذلك على فعالية البرامج أيضا .وقد حدَّدت البحوث في بعض المناطق ما للفقر
التطرف العنیف (ولقد
والتھمیش االجتماعي و ِّقلَّة الفرص االجتماعیة واالقتصادية من أدوار تقود النساء إلى
ُّ
أبرزت هذه العوامل ،على سبیل المثال ،على أنَّھا تدفع النسا َء في جماعة بوكو حرام إلى العودة إلى الجماعة).
ضا إلى َّ
أن افتراضات النوع االجتماعي يمكن أن تؤثر على معاملة النساء من قبل الجھات
وأشارت البحوث أي ً
ً
كثیرا ما تكون معاملة النساء في نظم العدالة الجنائیة أق َّل ِّحدةً
ومثاال على ذلك،
التطرف العنیف،
الفاعلة في منع
ُّ
ً
من معاملة الرجال.
التطرف العنيف آثار سلبية على النساء بشكل خاص ،وهو ما
وفي بعض الحاالت ،يمكن أن يكون لبرامج منع
ُّ
ينبغي أن يكون محط اهتمام ،أخذًا في االعتبار مبادئ "عدم اإليذاء" .فقد بیَّنت ياسمین أحمد ،مديرة مؤسسة
رايتس وتش في المملكة المتحدةَّ ،
التطرف
أن هناك عددًا من المجاالت تؤثر فیھا سیاسات وممارسات مكافحة
ُّ
العنیف واإلرهاب على النساء ،بما في ذلك  )1استھداف السیاسات للنسا َء مباشرة في الظروف التي تفشل في
َّ
َّ
وتجاربھن )2 ،معاناة النساء من التداعیات الجانبیة للسیاسات التي تستھدف الذكور من أفراد
ضعفھن
تقدير
ْ
األسرة )3 ،اآلثار التي تت َرك في النساء واألثقال التي تح َّملن على عاتقھن جراء تزايد إضفاء الطابع األمني على
الخدمات االجتماعیة )4 ،آثار النوع االجتماعي التي تتركھا سیاسات المراقبة )5 ،تمثیل النساء أو غیابھن عن
مراكز صنع القرار .وفي سیاق المملكة المتحدة ،شدَّدت السیدة ياسمین أحمد على مخاطر إضفاء الطابع األمني
على الخدمات التي تعد أساسیة عند النساء كالبرامج التي تعالج قضايا العنف األسري أو تعلیم اللغة اإلنجلیزية
لغیر الناطقین بھا إلى غیر ذلك من البرامج ،وهو ما قد يحد من فرص تعبیر الناس عن مخاوفھم ودعم
المستضعفین .ينبغي ْ
أن يزيد االعتراف بھذه اآلثار القائمة على النوع االجتماعي وتناولھا بالبحث وتصمیم البرامج
بحیث يتم إشراك الجھات الفاعلة في المجتمع المدني ومنھا النساء.
التطرف العنیف
المتحدثَتان على أهمیة إعطاء األولوية لضمان إشراك النساء في تصمیم برامج منع
وقد أ َّكدت
ِّ
ُّ
ومكافحته وفي تنفیذها وتقییمھا ،وإشراك المجتمع المدني بشكل مباشر أكثر ،وإشراك الرجال والفتیة في برامج
التطرف العنیف ومكافحته ،لضمان إتباع نھج أكثر مراعاة ً للحقوق والنوع االجتماعي في
النوع االجتماعي ومنع
ُّ
مختلف السیاقات القطرية.
 .IIالتعريفات
والتطرف العنیف بمجموعة من التفسیرات والدالالت والمعاني في
تأتي التعريفات المتعلقة بالنوع االجتماعي
ُّ
التطرف العنیف ،ومكافحة
سیاق شمال أفريقیا .ولقد ناقش الخبراء مصطلحات مثل النوع االجتماعي ،ومنع
ُّ
والتطرف العنیف /اإلرهاب ،وذلك من منظور خاص بكل دولة ،وتناقشوا في دالالت
التطرف العنیف،
ُّ
ُّ
التطرف العنیف في المنطقة مثل
المصطلحات في األطر قانونیة ،وأثاروا استعمال مصطلحات أخرى لإلشارة إلى
ُّ
والتطرف‘ ’والتسريح وإعادة اإلدماج‘ .و ْ
لكن لم يكن هناك إجماع على التعريفات ،بل َّ
أن
’مكافحة اإلرهاب‘ ’
ُّ
المصطلحات تعتمد على السیاق في استعمالھا وإدراكھا .وأوصى المشاركون بإجراء دراسة للنظر في العالقات
اللغوية بین القوانین الوطنیة وبین األطر القانونیة الدولیة .وفي حین أشار الخبراء إلى َّ
أن هذه المفاهیم هي عرضة
ضا مالحظات محددة السیاق.
للتغییر وأنَّھا قائمة على سیاق تاريخي ،إال أنھم شاركوا أي ً
وقیل في النوع االجتماعي تحديدًا أنَّه مصطلح يحتاج إلى المزيد من التوضیح في ترجمته واستعماله في المنطقة.
فعلى سبیل المثال ،يعد استعمال كلمة النوع االجتماعي أو الجندر في اللغة العربیة غیر سائد في المنطقة في
البحوث واألدب واألطر القانونیة والرسمیة وغالبًا ما يكون غیر مفھوم ،فتستخدم كلمة "النساء" بدالً من مفھوم
النوع االجتماعي َّ
ألن يمكن اعتباره بمثابة "خط أحمر" .ولكن أقر الخبراء أهمیة إدراك العالقات القائمة على
النوع االجتماعي ْ
صوب الفكر إلى النساء فقط .فعلى سبیل المثال ،عند فھم أسباب انضمام النساء إلى
وأن ال ي َّ
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التطرف العنیف ،ال بدَّ من مراعاة التغیُّر في أدوار النوع االجتماعي .وينبغي هاهنا توجیه النظر إلى
مجموعات
ُّ
تقاطعیة األبعاد المتعلقة بالنوع االجتماعي لجعل البرامج مراعیة للنوع االجتماعي بالطرائق المناسبة على كافة
المستويات.
التطرف العنیف وبین مكافحته ،كما هو منصوص علیه في مؤتمر جنیف لمنع
وجد المشاركون أن التمییز بین منع
ُّ
التطرف العنیف (سنة  2)2016قد عفا علیه الزمن ويتطلب مزيدًا من الدقة والتكامل /المواءمة مع مصطلحات
ُّ
َّ
ظر إلى استعمال مفھوم الوقاية
ن
ال
تونس
في
السابق
االجتماع
في
الخبراء
َّه
ج
وو
التطرف.
ونزع
التأهیل
إعادة
مثل
َ
في إستراتیجیتھم الوطنیة .ثم نبَّھوا على َّ
التطرف‘ تستع َمل أحیانًا في شمال أفريقیا ،ولكنھا تجمع أحیانًا،
أن كلمة ’
ُّ
3
ً
التطرف العنیف‘ .على َّ
استعماال وشیو ًعا في
أن كلمة ’اإلرهاب‘ ،عمو ًما ،هي األكثر
ولیس دائ ًما ،في عبارة ’
ُّ
المؤسسات الحكومیة واإلستراتیجیَّات الوطنیة واألطر القانونیة في المنطقة .ورأى بعضھم َّ
أن مصطلح اإلرهاب
بمعان ضمنیة معیَّنة (مثل اإلدراك المبني على الدواعي األمنیة) ويمكن أن يبعث على
يمكن أن يكون مقیَّدًا
ٍ
فھم أوسع لمجموعة
استجابات سیاسیة محدَّدة قد ال تكون مناسبة لجمیع المواقف ،إذ ينبغي استمرار التمعن في ٍ
المصطلحات وفي كیفیة إخضاع اإلدراك الدقیق للنقاش.

.III

التطرف العنيف وجذبه وتحريكه :ما نتعلَّمه من دول شمال أفريقيا
عوامل دفع
ُّ

التطرف العنیف ،الحاجة إلى فھم أعمق
تحرك
ُّ
أبرزت المناقشات ،التي دارت حول عوامل الدفع والجذب التي ِّ
التطرف في سیاق شمال أفريقیا لدى الرجال والنساء .وشدد الخبراء على أن هناك حاجة إلى إجراء
لمحركات
ُّ
مزيد من البحوث المراعیة للنوع االجتماعي حول عوامل الدفع والجذب لمعالجة العنف ومنعه.

المتطرفین العنیفین
الصور النمطیة ونماذج
ِّ
َّ
التطرف ،إال َّ
ممارستھن لإلرهاب تبقى أقل
أن
ناقش الخبراء االفتراض السائد بكون النساء يسھ ٌل قیادتھن إلى
ُّ
ً
احتماال من الرجال .وينتج عن هذا الفھم -الذي يحتاج إلى مزيد من البحث -خطر إنشاء صور نمطیة تجعل
الجھات الفاعلة غیر قادرة على معالجة أدوار النساء معالج ٍة مناسبة واالعتراف َّ
بھن كمقاتال ٍ
ت نشطات ومرتكبات
للعنف .وأبرز الخبراء أهمیة االعتراف بأدوار النساء المتنوعة في المنطقة في ارتكاب العنف ،بوصفھن عناصر
فاعلة في الجماعات اإلرهابیة ،يؤدين مجموعة واسعة من األدوار مثل تجنید األشخاص عبر اإلنترنت (بما في
ذلك اإلرهابیون األجانب في داعش) ،وتوفیر المالذات اآلمنة ،والدعم اللوجستي ،وجمع المعلومات ،وزرع
األجھزة المتفجرة يدوية الصنع.
ال يوجد نموذج واحد يفسر لماذا ينضم األشخاص ،بمن فیھم النساء ،إلى الجماعات اإلرهابیة .فقد عرضت خبیرة
مصرية بحث ًا حول أبرز عوام َل التطرف لدى اإلرهابیین في مصر .ففي بحثھا 4وجدت َّ
أن الحصول على التعلیم
ً
فضال عن المعرفة
المتوسط أو العالي ،المقرون بعدم القدرة على إيجاد العمل أو إيجاد عمل ذا جودة منخفضة،
المحدودة بالدين ،بإمكانه أن اإلسھام في بلورة موقف يكون فیه للشخص فرصة محدودة للمساهمة في الحیاة
العامة ،ويكون أكثر عرضة لتطوير المظالم مما يجعل هذا الشخص عرضة للتطرف .وأظھر البحث ،ضمن العینة
التي شملھاَّ ،
التطرف
أن
التطرف غالبًا ما يحدث عبر اإلنترنت وغیر ذلك من األماكن ومنھا المساجد .فقد و ِّجدَ
ُّ
ُّ
ضیقة من األصدقاء واألقارب ،وال سیَّما بالنسبة للجیل الثاني من المصريین المقیمین في بالد
غالبًا في حلقة ِّ
الخلیج .هذا ووجَّھت الخبیرة النظر إلى َّ
أن النساء يصبحن صیدًا ثمینًا للجماعات اإلرهابیة حین يشعرن بالظلم،
ً
َّ
(مثاال على ذلك إذا فقدت ضحايا االرهاب أحدًا من أفراد أسرتھا).
شعورهن ذاك وتقوم بتجنیدهن
والتي تستغل
التطرف العنیف المنعقد في  7و 8من شھر أبريل/نیسان سنة  ،2016والسؤال باللغة اإلنجلیزية:
 2يرجى االطالع على األسئلة الشائعة في مؤتمر جنیف لمنع
ُّ
’ ،‘What is the difference between PVE and CVEفانظره في https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/faq-geneva-
conference-preventing-violent-extremism
التطرف واإلرهاب‘.
 3لتونس إستراتیجیة وطنیة موضوعة سنة  2015في ’
ُّ
متطرفا ً
ومتطرفة وفیھم شبَّان وشابَّات .وأجريت المقابالت في سنة  2015وسنة .2016
 4اشتمل البحث على عیِّنة من 30
ِّ
ِّ

4

ضا أدوار النساء المختلفة في اإلرهاب .وتضمن البحث فرضیة َّ
أن َمن يعیشون في ظروف
وأبرزت الخبیرة أي ً
اجتماعیة واقتصادية أ فضل ،مقرونة بفرص اقتصادية واجتماعیة كافیة ،يصعب تجنیدهم أكثر من غیرهم في
ضا َّ
أن المصريین المقیمین في الخارج معرضون للتأثر
الجماعات المتطرفة /اإلرهابیة .وز ِّع َم في البحث أي ً
یر في العروض التقديمیة إلى َّ
أن شبكات التواصل االجتماعي ،والتي تستخدم على نطاق واسع في
ُّ
بالتطرف .وأ ِّش َ
مصر (فـ 48ملیون مصري ومصرية يستعملون اإلنترنت ك َّل يوم و 27ملیونًا منھم يستعملون موقع فیسبوك
والمتطرفة ،التي تستغلھا من أجل التجنید وال سیَّما النساء.
يوم ًیا) يساء استخدامھا من طرف الجماعات اإلرهابیة
ِّ
ضا جرائم خطیرة
وأشار الخبراء إلى أنَّه ال يتم تجنید النساء لالنضمام فقط لھذه الجماعات ،ولكنھن ارتكبن أي ً
إن البحوث ت ِّبین َّ
مثلھن مثل مقاتلي داعش .بل َّ
أن بعض النساء ممن تم تجنیدهن أصبحن قائدات في هذه الجماعات.
5
نحو  750مصري ومصرية على األقل.
ويوجد
الیوم في سوريا والعراق ٌ
َ
كذلك شرحت خبیرة من تونس ،أدوار النساء المختلفة واستخدام الصور النمطیة .وأشارت إلى َّ
أن الصور النمطیة
فكثیرا ما يتم تصوير النساء على أنَّھن يتخذن قرارات انفعالیة (رومانسیة)،
غالبة في فھم أسباب انضمام النساء.
ً
ً
ً
أ َّما في الواقع فالنساء يواجھن تھمیشا اجتماعیًا اقتصاديًا ،وهذا يمكن أن يكون عامال من العوامل الدافعة إلى
ً
انضمامھن للجماعات االرهابیة .وأضافت ْ
َّ
ضا يتم التالعب بھم
أن الرجال لیسوا أقل
انفعاال من النساء ،وهم أي ً
لالنضمام لتلك الجماعات .وأ َّكدت أنَّه على الرغم من َّ
أن النساء يلعبن أدوار مختلفة في الجماعات اإلرهابیة ،إال
قرارهن ،بل إنه قرار قادة الجماعات الذين يحملون في فكرهم َّ
َّ
أن النساء يطعن الرجال ويخضعن لھم.
أن ذلك لیس
َ
َّ
جنسیاتھن ،إذ تقوم النساء
وأضافت الخبیرة أن في األدوار التي يطلب من النساء القیام بھا ،اختالفات حسب
األوروبیات واألمريكیات والسعوديات بأدوار تختلف عن األدوار التي تقوم بھا نساء المنطقة .واعتبرت الخبیرة
َّ
َّ
طموحھن ورغبتھن في التمكین والقیادة وعن
أن تولي النساء التونسیَّات مناصب قیادية في داعش ناتج عن
ً
َّ
ت وجاسوسا ٍ
قدرتھن على القیام بمثل هذه األدوار .ففي تونس -مثال -كثیر من النساء استخد ِّْمنَ كمجندا ٍ
ت لیجمعن
مؤخرا .عالوة
للجماعات اإلرهابیة المعلومات االستخباريَّة ،مع حالة واحدة من النساء االنتحاريات في تونس
ً
على ذلك ،لم تكن النساء من المنطقة المغاربیة يظھرن في غالب األحیان في منشورات وكتابات داعش ،أ َّما النساء
منھن كتبنَ ما فیه دعم لإلرهاب ،وظھر ما كتبنه علنًا .وأضافت الخبیرة َّ
َّ
أن نسا ًء كثیرا ٍ
ت عانین
السعوديات فكثیر
َّ
لمحاولتھن الفرار من الجماعات ،وتابعت" :نحن بحاجة إلى االستماع إلى هؤالء النساء من باب الواجب
وعذِّبن
وااللتزام االخالقي" ،وإنَّه من المھم بالنسبة لنا كباحثین وباحثات وخبراء وخبیراتْ -
أن نتع َّمق في األمر من غیر
أن نصدر األحكام ،وذلك من أجل ْ
ْ
أن نخرج بتوصیات مراعیة للنوع لالجتماعي.
وقد ناقش المشاركون أهمیة المعايیر القائمة على النوع الجتماعي وما يتو َّقع من الرجال والنساء وكیف تدفع تلك
ف العنیف ،وذلك ب ِّذ ْك ِّر الصور النمطیة للذكورة (كعبارة ’من الغمرة إلى الشھرة‘) وكیف يكون
المعايیر إلى
ُّ
التطر َ
الدور المثالي للنساء في المجتمع ،إذ يمكن لألسرة واألماكن العامة ْ
للتطرف ،مما يتطلب انتبا ًها
أن يكونا محركان
ُّ
ً
التطرف العنیف .وأبرز عدد من الخبراء
كامال لوضع نھج مراعیة للنوع االجتماعي ضمن استراتیجیات منع
ُّ
أهمیة إجراء البحوث مع علماء نفس مدربین على هذه المسألة لتحديد العوامل النفسیة بشكل أفضل ،بما في ذلك
البیانات المصنَّفة حسب الجنس والعمر.

العنف ..الدوافع والنھج
َّ
سلط المشاركون الضوء على أهمیة السیاق التاريخي والوطني في وضع البرامج التي تعالج دوافع العنف
والتطرف في بلدان شمال أفريقیا الخمسة ،واستعرضوا الموضوعات التي تمت مناقشتھا في االجتماع األول
ُّ
للمنصة .وصنف العنف األسري والعنف النفسي -من حیث كونھما دافعان للتطرف -كأحد مجاالت االهتمام التي
التطرف العنیف .وأبرز الخبراء الحاجة إلى النظر في البرامج التي
تحتاج إلى تركیز أكثر في مبادرات منع
ُّ
الراجعین والتحديات األمنیة التي يثیرونھا ،انظر:Dr. Eman Ragab (2018) ‘Returning Foreign Terrorists :
 5لالستزادة في أمر المقاتلین اإلرهابیین َّ
 .Violent Extremism, IEMed ”?What Type of Security Challenges Are They Posingوانظر Mediterranean Yearbook and Dr.
.Eman Ragab (2019) ‘IS returnees’ Al-Ahram Weekly, 17 April
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التطرف العنیف في المنطقة .وفي سلسلة
تتناول سالمة األسرة ومنع العنف األسري باعتبارها ذات صلة بمنع
ُّ
مناقشات دارت حول البرامج والسیاسات الوطنیة (التي سیأتي ذكرها في القسم اآلتي) ،تم تقديم واستكشاف عدد
التطرف العنیف في المنطقة ،وشدَّد
من مبادرات التعلیم الديني من أجل المزيد من الجھود بخصوص منع
ُّ
التطرف العنیف.
األعضاء على الحاجة إلى المزيد من التعلم والتقییم إلدراك ما ينجح في من َع
ُّ
.IV

التطرف العنيف
أفضل الممارسات في البرامج والسياسات الدائرة حول النوع االجتماعي ومنع
ُّ
مراعي للنوع االجتماعي من منظور
أمن
ومكافحته ،والتعلُّم من تلك البرامج والسياسات ،وقطا ُ
ع ٍ
ٌ
شمال أفريقيا :األدلة ومعرفة الفجوات

ناقش الخبراء مجموعة من البحوث والبرامج والمبادرات القطرية المحددة في جلسات دارت حول "ما يجدي
التطرف العنیف ومكافحته ،وحول النوع االجتماعي في
نف ًعا" في تعمیم منظور النوع االجتماعي في برامج منع
ُّ
قطاع األمن .وط ِّر َح في هذه الجلسات مجموعة من األمثلة ،نوقشت ضمن التواريخ والسیاقات الوطنیة ذات الصلة
باالجتماع .ونورد فیما يلي أبرز ما جاء في المناقشات.
• المغرب
والتطرف العنیف ،ومن ضمنھا
ناقش الخبراء عددًا من البرامج الكبیرة في المغرب التي تھدف إلى منع اإلرهاب
ُّ
برنامج المرشدات الدينیات الذي أطلقته الحكومة المغربیة عام  2015من خالل معھد محمد السادس لتكوين األئمة
المرشدين والمرشدات .ويقدم المعھد دورات تكوينیة دينیة للرجال والنساء تعزز من صورة "اإلسالم األصیل
يخول
والمتسامح والمنفتح" .6ويخضع للتكوين سنويا 150
ً
(ذكرا) من األئمة و( 100أنثى) من المرشدات ،مما ِّ
لھم فرصة العمل في مجاالت اإلمامة والخطابة ،والوعظ واإلرشاد بالنسبة للنساء .والتكوين متاح للمواطنین في
ف دور
المغرب ،كما أرسلت بلدان أفريقیة وأوروبیة مرشحین للحصول على تكوين داخل المعھد .وو ِّ
ص َ
المرشدات أنَّه يقوم ع لى اإلرشاد بتعالیم الشريعة اإلسالمیة والمساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينیة والتماسك
االجتماعي في المجتمع .ومن المواد الدراسیة في البرنامج :تاريخ األديان ،واللغات ،وفقه النساء ،وغیر ذلك من
المواد .ومن الشروط التي يجب توفرها لدى المرشحاتِّ :حفظ نصف القرآن الكريم ،على األقل ،عن ظھر قلب،
وأن يكن من الحاصالت على شھادة البكالوريوس أو ما يعادلھا .7وتعیِّن الدولة المرشحین الناجحین والناجحات
بموجب عقدٍ ،وتراقبھم وهم يرشدون ويعظون ،وذلك لتحقیق الغاية.
التطرف العنیف في
ضا كأحد البرامج التي لھا صلة بمنع
برنامج مصالحة الذي أطلق عام  ،2017تم طرحه أي ً
ُّ
المنطقة .ويھدف البرنامج إ لى مصالحة المسجونین بتھم اإلرهاب وإعادة إدماجھم وتأهیلھم .ويتولى تنفیذ هذا
البرنامج المندوبیة العامة إلدارة السجون بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء ،والمجلس الوطني لحقوق
التطرف .ويرتكز البرنامج على ثالثة محاور :وهي المصالحة مع الذات،
اإلنسان ،وخبراء مختصین في
ُّ
والمصالحة مع النص الديني ،والمصالحة مع المجتمع .وهذا البرنامج جز ٌء من برنامج أوسع للحكامة األمنیة
بالمغرب .ويسیَّر البرنامج في أربع مناطق في المغرب ،ويساهم في تعزيز التعلیم ومساندة المستضعفین.
ق بالتأهیل الديني لفھم النص الديني واستیعابه استیعابًا صحی ًحا
واشتملت نسخة البرنامج األولى على :بع ٍد متعل ٍ
ً
تعزيزا لقیم التسامح واالعتدال؛ وبع ٍد حقوقي وقانوني فیه يؤ َّهل السجناء لفھم واستیعاب وقبول اإلطار
وذلك
ق بإعادة التھذيب والتأهیل
القانوني المنظم لعالقة األفراد بالمجتمع وبالدولة وبضوابط النص القانوني؛ وبع ٍد متعل ٍ
 6أمیر المؤمنین يدشن بالرباط معھد محمد السادس لتكوين األئمة المرشدين والمرشداتHM the King, Commander of the Faithful, Inaugurates ‘ ،
 .’Mohammed VI Institute for the Training of Imams, Morchidins and Morchidats in Rabatانظره في:
http://www.maroc.ma/en/royal-activities/hm-king-commander-faithful-inaugurates-mohammed-vi-institute-training.imams
 7معھد محمد السادس لتكوين األئمة ،انظره في
.https://bit.ly/2WwlpWS
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ق بالتأهیل االجتماعي واالقتصادي من خالل تأهیل السجین للعودة للمجتمع
والمصاحبة النفسیة؛ وبع ٍد متعل ٍ
8
بمؤهالت ذاتیة تمكنه من االندماج االقتصادي واالجتماعي.
وعرض خبیر من الخبراء ،في نطاق الحكامة األمنیة ،آخر جھود الحكومة لتعزيز الثقة بین المواطنین وبین قوات
األمن وذلك بتنظیم ’أيام األبواب المفتوحة‘ ك َّل سن ٍة من شرق البلد إلى غربھا ،وفیھا يجتمع الناس بالجھات الفاعلة
في قطاع األمن .ووضعت الحكومة المغربیة برنام ًجا لتأهیل الجھات الفاعلة في قطاع األمن وتدريبھا في مجال
حقوق اإلنسان.
هذا ،وناقش الخبراء تأثیر هذه البرامج وإمكانیَّاتھا ،واعتبروا أ َّن المزيد من الدراسة والتقییم هما ما يحت َاج إلیه لفھم
التطرف العنیف في المنطقة .وذ ِّك َر أنَّه ينبغي إجراء
أفضل للكیفیة التي يمكن بھا لھذه البرامج وما يشبھھا دعم منع
ُّ
المزيد من التحلیل بخصوص برنامج المرشدات إلدراك تأثیره وإمكانیَّته ،الستعماله كأداة لتمكین المرأة ومنع
ض ا التحديات والمخاطر التي قد تثیرها هذه البرامج في ترسیخ المعايیر األبوية .فقد
التطرف العنیف ،وذٌ ِّك َر أي ً
ُّ
ناقش األعضا ء التحديات التي تفرضھا األعراف االجتماعیة األبوية في المنطقة ،والتي يمكن أن تعرقل قدرة
ضا التحدي
المرأة على اكتساب االحترام ،على قدم المساواة مع الرجل ،في مجال الوعظ الديني .وأثار الخبراء أي ً
المتمثل في ضرورة وضع مزي ٍد من التشريعات لحماية َم ْن يتواصل مع العائدين في شمال أفريقیا ،وذلك لمنع
قوات األمن من استھدافھم ومعاملتھم معاملة المشتبه به.

• مصر
المتطرفة /اإلرهابیة.
قدَّمت خبیرة من مصر نتائج عمل میداني يشرح الدوافع وراء انضمام الشباب الى الجماعات
ِّ
فذكرت َّ
أن غیاب الديمقراطیة والبطالة وانخفاض مستوى المعرفة العامة ،واألمیة ،ووجود طبقة واسعة مھ َّمشة
ً
مدخال
داخل المجتمع ،يضاف إلیھا معرفة محدودة بالدين ،كلھا عوامل اجتماعیة تجد فیھا الجماعات اإلرهابیة
لالستقطاب في الحال المصرية .وناقش الخبراء هذه العوامل وكیفیة ارتباطھا بالتجارب والبحوث األخرى في
التطرف
أنحاء المنطقة ،وذلك للمساعدة على تزويد النھج في مصر بالمعلومات لمعالجة العوامل الدافعة إلى
ُّ
التطرف العنیف وجذبه وتحريكه).
العنیف (لالستزادة انظر في هذا التقرير فقرة :عوامل دفع
ُّ
وفي مصر ،وفق ما ذكره الخبراء ،هناك عدد كبیر من األطر الوطنیة والسیاسات والبرامج التي تھدف الى مساندة
َّ
وحمايتھن
النساء والتصدي للعنف ضدهن ،بما في ذلك تلك التي تھدف إلى تعزيز التمكین االقتصادي للنساء،
صصة التي تدعم حماية النساء اجتماعیًا في مصر هناك برنامج تحوي ٍل نقدي اسمه
اجتماعیًا .ومن البرامج المخ َّ
"تكافل وكرامة" ،وهو يساند األسر ضعیفة الدخل ،ومنھم األسر التي فیھا أفراد صغار أو مسنُّون أو من ذوي
َّ
بعض
وتمكینھن في مصر ومعالجة
صد من وراء هذه الجھود مساندة النساء والبنات
ِّ
االحتیاجات الخاصة .ويق َ
المعوقات التي تعترض سبل النساء في المجتمع .وعلى صعید السیاسات ،فقد اعتمد المجلس القومي للمرأة في
ِّ
مصر عام  2015إستراتیجیة لوقف العنف ضد النساء ،ويتعاون المجلس ضمن هذه االستراتیجیة مع شركاء
مختص في
متعددين لتنفیذ البرامج .كما نوقش عدد من البرامج الحكومیة التي تدعم النساء ،ومثال ذلك قس ٌم
ٌّ
ضا
حوادث العنف على النساء وتديره شرطیَّات وضابطات شرطة وهو تاب ٌع لوزارة الداخلیة المصرية .ونوقش أي ً
دور مكتبة اإلسكندرية في مصر ،باعتبارها مقر َّ
تعزز فیه قیم التسامح والتفاهم والحوار ،في مصر ،من خالل ما
تقوم به من أنشطة ثقافیة وفنیة وفكرية.

 8برنامج مصالحة ،انظره فيhttp://www.dgapr.gov.ma/Baramej/Pages/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC- :
%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9.aspx
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• تونس
سجل انخفاض في حوادث اإلرهاب في المنطقة بسبب ازدياد المراقبة والوجود العسكري .وسلَّط الخبراء الضو َء
على َّ
أن الخاليا النائمة ال تزال موجودة في تونس ،ال سیَّما في الجبال ،وقد يكون للنساء أدوار في هذه الخاليا.
یر في االجتماع موضوع يتعلق ببرامج تونس لتأهیل الواعظات ،وأشیر إلى أنھا نھج تحتاج إلى المزيد من
وأثِّ َ
َّ
َّ
َّ
َّ
التحلیل .ومع أن هذه البرامج أهلت  280واعظة ،اال أن تدريبھن وتأهیلھن لم يكن كافیًا دو ًما ،وهناك مخاوف من
أن النساء ال يتقاسمن نفس المرتبة التي يحظى به الوعاظ الذكور وأن تأثیرهن محدود على أيديولوجیات الرجال.
ومن المبادرات المقترحة مبادرة تعیین "أمین مظالم" يتولى مھمة ضبط محتوى الوعظ في المساجد ،وهو دور
يمكن ْ
أن تقوم به النساء كما الرجال .وش ِّددَ على أنَّه ينبغي تأهیل الشبَّان والشابَّات لیصیروا واعظین وواعظات
فیصلوا بوعظھم إلى الشباب في المجتمع .ولقد أثار أحد الخبراء مسألة مقلقة وهي أن غالبًا ما يكونَ األئمة غیر
ساس علمھم في أصول الدين ضعیف ،وال يستطیعون اإلجابة عن األسئلة التي تطرحھا المجموعات
السلفیین أ َ
اإلسالمیة المختلفة في تونس.
التطرف
وقد أعرب بعض المشاركین عن قلقھم من عدم إشراك النساء في وضع اإلستراتیجیة الوطنیة لمكافحة
ُّ
التطرف العنیف .وأكدَّ الخبراء على أهمیة إسقاط وتشويه
واإلرهاب لعام  2015التي جاءت بعد حاالت مھولة من
ُّ
سمعة "وهم التمكین" الذي تستعمله الجماعات اإلرهابیة لجذب النساء وأهمیة مكافحته .وسلط الخبراء الضوء
ضا على أهمیة مشاركة قطاع األمن مع النساء والشابَّات في تحديد االستجابات ،وأبرزوا مسألة صعوبة
أي ً
قید فرص الخروج بمقاربة شاملة لمنع
الوصول إلى العائدين من بؤر التوتر لیكونوا موضو ًعا للبحث ،وهذا قد ي ِّ
التطرف العنیف ومكافحته.
ُّ
والمتطرفین السابقین ،ومنھم النساء ،في سجون
وقد ع ِّرضت نتائج من بحث أجري حول إعادة إدماج المقاتلین
ِّ
بعض أحدث المعلومات بخصوص النساء العائدات الى البالد .ومن الحاالت األخیرة التي شاركت
تونس إلظھار
ٍ
التطرف العنیف حالة فاطمة الزواغي وحالة منى قبلة ،فھاتان حالتان َّ
سلطتا الضوء على أهمیة فھم
فیھا النساء في
ُّ
األسباب التي تدفع النساء الى اإلنجذاب إلى الجماعات العنیفة المتطرفة في تونس.
َّ
وو ِّجدَ بالبحث َّ
علیھن مسجونات بسبب جرائم إرهابیة
أن نحو  3بالمئة من السجینات الالتي أجريت الدراسة
َّ
وهن  98بالمئةَّ -
أكثرهن – َّ
َّ
منھن قاتلن في سوريا والعراق ولیبیا) .في حین
فكن من العائدات (وكثیر
اقترفنھا ،أ َّما
تشترك النساء الالتي خضعن للبحث في خصائص مشتركة ،إال أنھن يختلفن في مناح كثیرة .فإن  50بالمئة من
هؤالء اإلرهابیات المسجونات مطلَّقات ،و 30بالمئة أ َّمھات ،و 70بالمئة عاطالت عن العمل أو يعملن بالم َیاومةً،
َّ
َّ
منھن عاطالت
أزواجھن إرهابیون .ومن العائدات  40بالمئة يعانون من صدمات نفسیة .وإن كان كثیر
و 40بالمئة
أكثرهن أنَّ َّ
َّ
َّ
ھن
ش َع َر
عن العمل وتاركات
مدارسھن ،فنسبة  80بالمئة من العائدات يعرفون القراءة َ والكتابةَ ،وي َ
ومنھن المقاتالت العائدات ،وافقن على َّ
َّ
َّ
أن ’اإلسالم دين
معھن لقاء من أجل البحث،
ي
مھ َّمشات .وكل الالتي أ ِّ
جر َ
التسامح‘ وهذا يشیر إلى أنَّه ال بدَّ من القیام بعمل ٍ
جاد الستكشاف الفكر اإلسالمي من حیث هو مصدر للسالم
والتسامح.
ساعد النقاش الذي دار حول السجون في تونس على اإلجماع على ضرورة إجراء بحث جديد وجمع البیانات
والنھج العلمیة ،والبناء على البحوث الحالیِّة في هذا المجال من أجل تحسین سیاسات إعادة اإلدماج ،والسجون
التي يراعى فیھا النوع االجتماعي ،وعلى َّ
أن كل هذه المسائل يجب أن تكون من أولويَّات المھتمین بالنوع
ضا الحاجة إلى مزيد من الباحثات وطالبات العلم،
االجتماعي ومنع
التطرف العنیف .ولقد تأكد في االجتماع أي ً
ُّ
ْ
تفسیرا شامالً
َّ
َّ
َّ
صلنَ إلى النساء ويلقین الخطب الدينیة ويفسرنھا
ومنھن اللواتي
ً
علمھن بالدين أساسه صلبٌ حتى يَ ِّ
مرا ِّعیَا ٍ
ت وجھات نظر النساء.
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• ليبيا
التطرف العنیف في
الیوم خبیرة لیبیة وفريقھا ،بحث ًا میدانیًا حول
بتمويل من هیئة األمم المتحدة للمرأة ،تجْ ِّري
ُّ
َ
لیبیا .ويتضمن البحث لقاءات مع مجموعات كبیرة ومتنوعة من الناس في لیبیا ،ويستفسر عن كیفیة تجنید الرجال
والنساء من قبل الجماعات المتطرفة ،ولماذا تستھدف الجماعات المتطرفة النساء بطرق معینة؟ وما هي األدوات
التطرف العنیف؟ وقد تم تسلیط الضوء على التحديات الكثیرة التي
التي يمكن للدولة اللیبیة استعمالھا في مكافحة
ُّ
واجھت إجراء البحث ،بما في ذلك المخاطر األمنیة التي تعرض لھا الباحثین والمشاركین ومصاعب الوصول إلى
المواقع المختارة .ثم ناقش الخبراء النتائج األولیة المبكرة.
في "سبھا"  ،حیث توجد جماعة كبیرة من السلفیین والمھاجرين غیر الشرعیین ،إلى جانب المتطرفین المعروفین
المتطرفین .وفي " ِّجرمة"،
من أيديولوجیات مختلفة ،وجد الباحثون أ ْنه ال توجد مواجھة بین هذه الجماعة وبین
ِّ
ً
مركزا للمھاجرين غیر الشرعیین والجماعات المسلحة والمیل ْشیات من مختلف االنتماءات
المعروفة بكونھا
المتطرفة،
الدينیة ،أعرب الخبراء عن قلقھم من عدم وجود تعاونَ بین الدولة والقبائل للسیطرة على الجماعات
ِّ
ورأوا َّ
لمتطرفة من األماكن الثالثة األخرى.
أن الناس في ِّجرمة أكثر تأيیدًا للجماعات العنیفة ا
ِّ
المتطرفة في لیبیا ،يرجح أنَّ َّ
وقد أظھر البحث َّ
ھن لسن لیبیَّات .وهؤالء
أن بعض النساء المشاركات في الجماعات
ِّ
َّ
َّ
علیھن وحو ِّكمن ،بینما
ض
النساء يعاملن معاملة غیر متكافئة مع
غیرهن من اللیبیات .ففي بعض الحاالت ،ق ِّب َ
َّ
َّ
َّ
وقبائلھن حتَّى يتملصن من العواقب .وأكد الخبراء
أسرهن
تحظى اللیبیات المتَّھمات باإلرهاب بمساندة ودعم
المتطرفات العنیفات الالتي غادرن العراق وسوريا وعدن إلى لیبیا أو قدمن
الضرورة الملحة إلى إعادة تأهیل
ِّ
َّ
المتطرفة العنیفة .ومن األجنبیات ،ضمنھن مغربیات
منھن في الغالب إال ِّاتباع الجماعات
إلیھا ،فال خیار لكثیر
ِّ
الفارات من سوريا والعراق والقادمات إلى لیبیا منھن َم ْن َّ
هن متزوجا ٍ
ت من مقاتلین
ومصريات وإنجلیزيات،
َّ
إرهابیین لیبیین .وقد أشار الخبراء إلى الحاجة إلى إعادة التأهیل وإعادة اإلدماج في البیئة األمنیة في لیبیا،
كالمناطق التي ال يمكن إصدار اآلراء في البرامج الموجودة فیھا ،حیث يمكن لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل
فیھا على إثبات نظم العدالةْ ،
ب وبشكل مباشر في برامج إعادة التأهیل وإعادة اإلدماج التي تساند
أن تعمل عن قر ٍ
َّ
ضا.
النساء ،لیس في مرحلة المحاكمة فحسب ،بل بعد إعادة
إدماجھن في المجتمع أي ً

• الجزائر
انصبَّ نقاش الخبراء على تاريخ الجزائر والسیاق االجتماعي باعتبارهما عنصرين حاسمین في فھم النوع
التطرف العنیف في البالد .إذ كان -وما زال -لمعاناة الحرب األهلیة (من  1991إلى  )2002آثار
االجتماعي ومنع
ُّ
ٌ
فالمتطرفون الذين اعت ِّقلوا في
التطرف العنیف.
اجتماعیة وسیاسیة شديدة الوقع ودائمة ،ولھذه اآلثار صلة بمعالجة
ُّ
ِّ
الحرب األهلیة س ِّجنوا ،ولم يكن لضحاياهم وأسرهم ما يفي بالحاجة من دعم نفسي وغیره .وبعد عدد من السنوات
المتطرفون شیئ ًا فشیئ ًا إلى المجتمعات التي شنُّوا فیھا هجماتھم ،والتي هددت بإعادة إيذاء َم ْن أوذوا من قبل،
أعید
ِّ
ولم يعالج ،هذا النھج ،بشكل كافٍ الحاجة إلى المصالحة ودعم الضحايا.
في أعقاب الحرب األهلیة الجزائرية ،اشتغلت الحكومة على السیطرة على بعض الجماعات اإلسالمیة ،فأدى ذلك
إلى عل ِّو شأن السلفیة الداعیة إلى إحالل السالم والتي لیس لھا شأن وال عالقة باألمور السیاسیة .وتحتاج األبعاد
القائمة على النوع االجتماعي لھذا األمر مزيدًا من الفھم ،بما في ذلك مفاهیم الذكورة .فقد كان ين َ
ظر إلى الجماعات
بعلو شأن
المسلحة أنَّھا فرصةٌ لإليخاء ،بینما يصور الرجال المشاركون فیھا على أنھم أبطال وشھداء .وفیما يتعلق ِّ
َّ
أنھن
صا ،من حیث
السلفیة فالتغیر الذي حدث أن النساء الالئي كن يرتدين النقاب الكامل اكتسبن احترا ًما خا ً
أن تأثیر الدين والتغیرات في المعايیر االجتماعیة والقائمة على النوع االجتماعي أثرَّ
متدينات في المجتمع ،ولوحظ َّ
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بشدَّةٍ في الوجھات التي ين َ
ظر منھا إلى النساء بنظرا ٍ
ت مختلفة مع مرور الوقت في المجتمع الجزائري ،ويشیر ذلك
إلى َّ
أن العاملین على تمكین ا لنساء وتحقیق المساواة بین الجنسین يحتاجون إلى فھم السیاق التاريخي واالجتماعي
في الجزائر .ثم نوقش دور الحجاب وكیفیة معاملة المحجَّبات في جمیع أنحاء المنطقة ،ومن ذلك ً
مثال حین يرغبن
في ْ
أن َّ
يكن جز ًءا من الخدمات األمنیة أو الحكومیة أو من أماكن عامة معیَّنة .ففي الجزائر تبذَل جھود إلضفاء
الطابع المھني على مناصب النساء الدينیة .ففي الجزائر ،كالمغرب ،مرشدات .وك ِّرر هنا تسلیط الضوء على َّ
أن
دور المرشدات ضروري في تعزيز اضطالع النساء بأدوار قیادية ،وقد تم التأكید على َّ
أن إحداث أدوار للواعظات
في الجزائر يحتاج إلى ضمان عدم استنساخ المعايیر األبوية مرة اخرى.
على ضوء تاريخ الجزائر وعصرنة الدولة عقب الحكم االستعماري ،شھدت الجزائر أزمات اجتماعیة بما في ذلك
ً
عامال يدفع الشباب
تھمیش الشباب الذي يسعى إلى شيءٍ من السلطة .وعبَّر الخبراء عن قلقھم من أن يكون هذا
الجزائري إلى العنف .فلصورة ’البطل‘ أهمیة في المجتمع الجزائري ،ويمكن أن تكون الجھود المبذولة في رسم
التطرف.
الصور النمطیة للذكور عام َل دفعٍ إلى
ُّ

 .Vاالستنتاجات
حدد االجتماع مجموعة من مجاالت التقارب بین الخبراء ،والنھج المتفق علیھا والتي بدورها مفیدة للتبادل
اإلقلیمي.
ومن أبرز ما في االجتماع ما يلي:
•
•
•
•
•
•

•

•

المتطرفین العنیفین وإعادة إدماجھم وأبعادهم المتعلقة بالنوع
تتطلب قضايا العائدين وإعادة تأهیل
ِّ
ً
عاجال على مستوى السیاسات والبرامج في شمال أفريقیا .واستن ِّت َج َّ
أن
االجتماعي والنفسیة اهتما ًما
مسألتي إعادة التأهیل وإعادة اإلدماج في المنطقة تحتاجان إلى المزيد من التحلیل واالهتمام.
ينبغي في البرامج ْ
ضر من أمور الذكورة واألنوثة والصور النمطیة عند الرجال والنساء
أن تعالَج الم ُّ
التطرف العنیف ،بما في ذلك العمل على إعادة اإلدماج وإعادة التأهیل.
جمیعًا لمنع
ُّ
س ِّر ومراعاتھا ،ومن ذلك دور األ َّمھات ،إلدراك أبعاد النوع االجتماعي.
ينبغي التع ُّمق أكثر في دور األ َ
التطرف العزلة والتھمیش وهما أمران يحتاجان إلى استجابات من األسرة والمجتمع.
من دوافع
ُّ
التطرف العنیف
يمكن أن يساعد النوع االجتماعي ،من حیث كونه مقاربة متعددة الجوانب تراعي دوافع
ُّ
للتطرف في شمال أفريقیا.
المختلفة وعوامله المتنوعة ،في توسیع إدراكنا
ُّ
هناك حاجة ملحَّة إلى المزيد من األدلَّ ٍة وطرائقَ تعتمد على البیانات لمعالجة مسألة النوع االجتماعي
والتطرف العنیف ،ومن ذلك تحسین برامج إعادة التأهیل في السجون وإستراتیجیات اإلدماج المجتمعي.
ُّ
المتمرسات
وللوصول إلى الغاية يحتاج األمر إلى مزيد من الباحثات وال سیَّما أخصائیات علم النفس
ِّ
لیقمن بالبحوث.
ي في مكافحة الجھل بالدين الذي يمكن أن يقود
يمكن أن يكون للتعلیم ،ومنه التعلیم الدينيٌ ،
دور رئیس ٌّ
التطرف العنیف .وينبغي التع ُّمق في البرامج المختلفة في البالد وتقییمھا أكثر من المنظور
صاحبه إلى
ُّ
النوع االجتماعي لتحسین أمر اضطالع النساء بأدوار قیادية (ومن األمور التي ينبغي االستمرار في
اكتشافھا في المنطقة دور تعلیم عالمات الدين).
ال بدَّ من إشراك الضحايا والمھ َّمشات وال َّ
التطرف العنیف
شابات إشرا ًكا أت َّم في وضع برامج منع
ُّ
َّ
وإشراكھن في أنشطتھا.
ومكافحته وتنفیذها

بالنظر إلى مجموعة المجاالت ذات األولوية التي حدَّدها الخبراء وعیَّنوها للمناقشة والتعاون في شأنھا في
المستقبل ،ينبغي عقد المزيد من االجتماعات والمشاركات اإلقلیمیة بین خبراء شمال أفريقیا ،الستكشاف هذه
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التطرف العنیف
المجاالت ذات األولوية .هذا ،ويمكن بمزي ٍد من المشاركة في موضوعي النوع االجتماعي ومنع
ُّ
في المنطقة ْ
أن تد َعم ورشاتٌ لتصیر أكثر تحديدًا واستھدافًا لألولويات ،مثل إعادة إدماج العائدين وإعادة تأهیلھم،
والنوع االجتماعي والتأهیل الديني والتربیة الدينیة ،ومراعاة الفوارق القائمة على النوع االجتماعي في البرامج
الوطنیة والمجتمعیة.
هناك اهتمام خاص بین الخبراء باجتماع المنصة التالي ،والذي سوف يدور حول موضوع العائدين ،وهذا من شأنه
یر في اجتماع الدار البیضاء األخیر .ويمكن أن تساعد هذه المناقشة،
أن يساعد على توسیع نطاق االهتمام الذي أ ِّث َ
وغیرها من المناقشات العمیقة في مجاالت األولوية ،في تشكیل أنشطة المنصة وتحقیق نتائجھا ،وجعلھا اكثر عمقًا
في المستقبل.
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الملحق األول
نظريَّات التغيير
تباحث المشاركون في االجتماع نظريات التغییر من حیث كونھا أداة لوضع برام َج مراعیة للنوع االجتماعي في
تفسیر] مجموع ٍة من االفتراضات التي لھا صلة
التطرف العنیف .وتتضمن نظريات التغییر’[
استراتیجیات منع
ُّ
َ
9
بالتغییر المعیَّن‘ .ولما كانت المستندات التي تشرح العالقات السببیة واالفتراضات بین األنشطة الموضوعة
للوصول إلى نتیجة أو غايةَّ ،
فإن نظريات التغییر تساعد واضعي البرامج على التعامل مع الحقائق المعقدَّة وتطوير
التطرف العنیف في األحوال المختلفة.
نھج إلنفاذ الجھود في منع
ُّ
لفك الخطوات واألنشطة واالفتراضات التي لھا
تباحث المشاركون في االجتماع في مجموعتین أداة َ نظرية التغییر ِّ
صلة بموضوع االجتماع ،وذلك لبلوغ الغاية في السیاق اإلقلیمي ،فخرجوا ببیانین اختارتھما المجموعتان:
انضمامھن مرة ً
َّ
َّ
حقوقھن اإلنسانیة وتقلل من احتمال
• الغاية األولى :إعادة تأهیل العائدات بطرائق تعالج
متطرفة
أخرى إلى جماعة
ِّ
ٌ
التطرف العنیف
• الغاية الثانیة :تمويل دولي يدعم إنماء برامج النوع االجتماعي ومنع
ُّ
أما المجموعة األولى ،فناقشت الغاية األولى وهي إعادة تأهیل العائدات ،وذلك برسم خرائط وتحديدها لعدد من
األولويات والجھات الفاعلة واألنشطة لبلوغ هذه الغاية وما له صله بھا .ومن األولويات المحددة بذل جھود لتماشي
البرامج والسیاسات في أط ٍر قانونیة وطنیة في كل بلد من البالد األفريقیة .وقد سلَّط المشاركون الضوء على أهمیة
صصةٌ تنصبُّ على األبعاد الدينیة والنفسیة
بناء جسور التواصل أمام العائدين ووضع برامج إلعادة التأهیل مخ َّ
ي ،من
ضا دور وسائل اإلعالم والنھج ،مثل العالج
التي تقف في طريق العائدين .وح ِّددَ أي ً
بالفن والعالج األسر ُّ
ِّ
أن َّ
شأن ،وح ِّددَ في أمر البنات واأل َّمھات َّ
لھن تجارب وضرورات ال بدَّ من معالجتھا.
حیث كونھا أدوات ذات
ٍ
التطرف العنیف أطول
ت للخروج بمقارب ٍة لمنع
وينبغي جعل أدوات التقییم والرصد ،لمتابعة العائدين ،من األولويا ِّ
ُّ
أ َمدًا وأشمل.

 .’Time for a radical approach to learning in development :Craig Valters (2015) ‘Theories of Change 9انظره في
 ،https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9835.pdfص .5
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لص من مناقشات المجموعة وفیه نموذج نظرية التغییر لبرنامج العائدون متعدد القطاعات.
الشكل  1مست َْخ ٌ
یرت في االجتماع ويصلھا بنقاط البداية على حسب المنطق في نموذج نظرية التغییر
ِّ
ويوضح الشكل النقاط التي أثِّ َ
صور المبادرات المختلفة التي قد يبدأ المرء ببناء التحلیل علیھا.
لی
الفھم
من
العالي
المستوى
في
ويقف
ولغتھا،
ِّ
ً
تفصیال في كل مستوى ،فتحدِّد االفتراضات والمخاطر التي لھا صلة
تغییر أكثر
ويمكن أن توضع نظرية
ٍ
بالموضوع.
عينة م َّما بعد نظرية التغيير في شأن الراجعين
شكل ِّ :1
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شكل  :2جدول المناقشات  -ال َحيْرة في بنية التمويل الدولي
الجاد مع القنوات والسیاسات حتَّى
وأ َّما المجموعة الثانیة ،فناقشت حال التمويل الدولي ،وأبرزت أهمیة العمل
ِّ
مصر ً
ت َّ
مثال ،حیث يمكن االستفادة من برامج النساء الحالیة للتآلف بین
یر الحال في
َ
عززَ الشراكات الدولیة .وقد أ ِّث َ
اهتمامھا وبین اهتمام مصادر التمويل الدولي في مساندة النساء .وشملت المناقشات المغرب فنوقش موضوع
المجتمع المدني والجھات الفاعلة غیر الحكومیة.

14

