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نظم مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية بتعاون مع مؤسسة فريدريك إيرت، 
ديات مرحلة"، بتاريخ  ربة و يف ي امغرب: حصيلة  ية حول "التطرف الع  28ندوة وط

 مشاركة مؤسسات رمية وباحثن ونشطاء. 2019ونر ن

دوة على تسليط الضوء على مكانة اموضوع ضمن انشغاات  عملت هذ ال
هيآت اأمم امتحدة امختصة وامقاربة امعتمدة ي التجربة امغربية إ جانب إبراز 

يف الذي يشكل هد يدا لأمن أدوار الفكر واجتمع امدي ي مواجهة التطرف الع
لياها.  رية التعبر وتعدد  ياة و ديات الظاهرة وللحق ي ا كما وقفت على 

ومكونات امقاربة امغربية سواء ي مواجهتها أو ي إعادة التأهيل واعتماد امقاربة ااستباقية 
صن  تلف الفاعلن ي امسامة ي مواجهتها و ي التعاطي معها، إ جانب أدوار 

ية والفكرية والقيمية والسلوكية.اج  تمع من انعكاساها امتعددة اأم

 الجلسة اافتتاحية 

لسة ألقت  بدايةي  ، اممثلة امقيمة مؤسسة فريدريش سيا شتوريس السيدةهذ ا
يف يشكان إيرت بالرباط ، كلمة ترحيبية أكدت من خاها أن اإرهاب والتطرف الع

ذ مدة طويلة، مشرة إ أن امغرب وعلى الرغم من أنه   هديدين يواجهان ميع الدول م
ح ي بلورة مقاربة  كان مسرحا هجمات إرهابية، وموضوعا للعديد من التهديدات، فقد 
ته من رصد وتفكيك معظم امؤامرات اإرهابية ال  استباقية متعددة اأبعاد والقطاعات مّك

ظام العام  وهدد حياة  ن، إ جانب وضع وضع برامج تستهدف ال وسامة امواط
ع استغال الفقر  ن وم فاظ على كرامة امواط رمان هدف ا مكافحة الفقر واهشاشة وا

يف. ريضهم على امشاركة ي مشاريع التطرف الع  وهشاشة البعض استقطاهم و
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ل تتهدد أنه على الرغم من ذلك فإن امخاطر ا، سيا شتوريسالسيدة  واعترت
بهتن السورية  هادين" امغاربة من ا امغرب ما زالت قائمة، ي ظروف تتميز بعودة  "ا
والعراقية وضعف اأمن على امستوى اإقليمي وتواصل نشاط عدة ماعات متطرفة ي 

طقة الساحل والصحراء. ولذلك تضيف   اممثلة امقيمة مؤسسة فريدريش إيرت بالرباطم
ظي ديات هذ يتم ت يف بامغرب، لتسليط الضوء على  دوة حول التطرف الع م هذ ال

هات الفاعلة، وامسامة  ي التفكر ي كيفية بلورة إسراتيجية  تلف ا الظاهرة وأدوار 
يف . ة مكافحة التطرف الع د  م

اأستاذ الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق اإنسان أوضح من جهته، و 
صيلة اأولية لعمل  أنقراطية والديم الغرض من هذا اللقاء يكمن ي التعرف على ا

قق  يف، وما تبلور ي هذ التجربة من مشاريع وما  ية مواجهة التطرف الع هات امع ا
ظى باهتمام خاص على صعيد  جزات وخاصة وأن التجربة امغربية، كما هو معلوم،  من م

طقة وعلى الصعيد اأفري . إضافة إ أ قي وكذا على امستوىام دوة الدو ن هذ ال
ية عستتطرق إ جوانب فكرية ومدنية ها عاقة مباشرة باموضوع، وخاصة أن امقاربة ام

ية باأساس  11ال تبلورت بعد  اذ إجراءات أم ، امتعلقة با ر على امستوى الدو شت
يف واإرهاب  أبانت  ب أن مواجهة التطرف الع دوديتها، وأن هذ امواجهة  عن 

ة وحقوق  انب الفكري واإيديولوجي، مع ما يتطلبه ذلك من ترسيخ ثقافة امواط تشمل ا
ن والدمقراطية أن هذ امواجهة اإنسان. وأضاف رئيس مركز دراسات حقوق اإنسا

ية ستدعي مقاربة أمل تأخذ ي ااعتبار ما هذ امعركة من أبعاد متعت ددة، سياسية وأم
، ناهيك عما يتعلق بالتفكر تربوية إضافة إ البعد اإعاميواجتماعية وثقافية واقتصادية و 

لل ي  والتقييم امستمر مثل هذ الظواهر، قصد رصد التحوات ومواطن القوة وا
ططات العمل.  اسراتيجية و
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بيب بلكوش   دوة تروم وأكد ا او  تسليط الضوءأن هذ ال والتفكر فيها  رهاعلى 
اهزة، خارج الشعا مطة وا قيقه ي هذا الباب رات واأفكار ام والوقوف على ما م 

تظر بادنا، واأدوار ال على كل  ه فضا الوقوف على التحديات ال ما زالت ت وتثمي
ال اأمن واإ منالفاعلن ااضطاع ها، كل  ال اشتغاله، ي  عام والثقافة موقعه، و

قاش العمومي والبحث العلمي وأدوار اجتمع امدي ي امواكبة  والربية... فضا عن ال
 والتأطر. 

درج ية  وت كامة اأم دوة ضمن اشتغال مركز حقوق اإنسان على موضوع ا هذ ال
ذ أكثر من عقد من  تلفةالزمن م ا كم،  ، يضيف السيد بلكوش،من زوايا نظر متعددة و

ذ تأسيس امركز  طة من برنامج تعاون بن امركز ومؤسسة فريدريك إيرت م أها تشكل 
ة  ئا امؤسسة، حيث مت ترمة هذا التعاون ي أنشطة متعددة، 2005س اسبة  مه م

على تواجدها بامغرب امليء بالعطاءات دعما للدمقراطية وحقوق  35احتفاها مرور 
 اإنسان.    

  ـة اأولـــى: المقاربة المؤسساتيةالجــلسـ

لسة ال يسر أشغاها  اش كتورالد استهل هذ ا ش ال حقوق ، مد ال ناشط ي 
امعي و  اإنسان عضو اهيئة امديرية مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية، اأستاذ ا

ال حقوق  بر ي  جوب اهيبة مداخلة حول اإنسانوا قوقية ي د" السيد  ور امقاربة ا
يف"، يف يعتر انتهاكا مقاصد حيث أكد ي البداية، أ مواجهة التطرف الع ن التطرف الع

مية  ال حقوق اإنسان، وهديدا يعمل على تقويض السلم والت ومبادئ اأمم امتحدة ي 
 . بآثارمشرا إ أن كل الدول مهددة 
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ظومة اأمم امتحدة على خطة عموبعد ذلك أشار إ انه على الرغم م ل ن توفر م
قد والكراهية خراء مستقلو  هيأهاالرباط ال  ع ا لس حقوق اإنسان تدعو إ م ن من 

ية ودولية ،وضمان حقوق اإنسان ، فإنه ا يوجد وعلى الرغم من وجود خطط أخرى وط
ها أو معت طقة بعي يف الذي ا يرتبط م قد أو دين معن، وإن  تعريف دقيق للتطرف الع

ماعات اإرهابي للمجتمع الدو والرأي العام صورة حول هذا  ة قد أعطتكانت بعض ا
 التطرف محت بفتح نقاش حوله.

والثقاي كانت له نتائج وخيمة على العام، وأبرز أن خطاب الا تسامح الدي 
نطاق واسع، ما أدى شاسعة ونشر اأفكار اهدامة على  لت ي ااستياء على أراض

ية،   إنسانيةإ أزمات  دود الوط البشر من من ماين  كانت سببا ي تدفقتتجاوز ا
زاع اطق ال سبة للمقاتلن اإرهابين اأجانب م وها بال إ زعزعة  أدىاأمر الذي قد  ،و

تلفة. اطق   ااستقرار ي م

يف،وإذا كان  تج عن يضيف احج ا شيء يرر التطرف الع وب اهيبة،، فإنه م ي
وانتهاكات حقوق اإنسان  الكرمعيش الفراغ، بل له عاقة مباشرة بغياب العدل وشروط 

كامةوسوء  باس اآمال، اأمر الذي شكل أرضية خصبة استقطاب  ا والتدبر وا
 دولة للسفر إ بلدان عديدة خاصة سوريا 100ألف مقاتل من  30امتطرفن أكثر من 

، علما أن بعضهم يصبح ذا خطورة ببلداهم اأصلية  ، بعد العودة،والعراق واليمن ...ا
يفة.من حيث  قد والكراهية وما يرتبط ها من مارسات ع  نشر ا

مواجهة هذا التطرف  وأبرز امتدخل أن تطور اأحداث أبرز ضرورة بلورة خطط
ه بشكل يتوافق مع مقاربة اأمم امت لس والوقاية م ي  اأمنحدة، كما أعلن عن ذلك 

ة  ية تبقى من صاحية 2014أحد قراراته لس ، والذي أرتأى أن بلورة ااسراتيجيات الوط
قوق اإنسان. كم أشار ي نفس السياق اأعضاءالدول  ، ما يتوافق مع القانون الدو 
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معية العامة لأمم أن ة جاء  يفالع امتحدة على اإرهاب والتطرف رد ا باعتماد خطة س
ية "الصلبة" مواجهة هذ الظاهرة ،2016 حيث ، كافية  خصوصا وقد تبن أن التدابر اأم

ية اعتمادا على مإ الوكاات والدول  دعت لية ذات قاربات مو بلورة اسراتيجيات وط
 أبعاد متعددة.

تو  ي عليها مشاريع وعلى صعيد آخر، أوضح اأستاذ اهيبة أن أوجه الغموض ال 
قوق اإ ، خاصة وأناأمم امتحدة تضر كثرا  من عددا كبرا لديها  نسان بالدرجة اأو

ة  (دولة 40كما يتدخل اأوروي ي )دولة  47ي امشاريع  ذ س . وي هذا 2018م
ديات متعددة ي وضع وتطبيق تواجه اأم السياق ما يرتبط  هام ،هابرام امتحدة 
لط يف واإرهاب وما يستتبع ذلك من تدخات صلبة ميل  با إعطاء  إبن التطرف الع

تفاقم اانشقاقات وما يستتبعه من إضفاء وية لأمن على حساب اجتمعات، و اأول
قوق اإنسان من حيث مديد فرات  كومية، ال تضر  الشرعية على التدخات ا

ع من السفر ، وانعدام شروط احااحتياطي ااعتقال سية، وام اكمة العادلة، ونزع ا
...  وتوسيع صاحيات الشرطة وامخابرات وقمع ااحتجاجات، ا

قوقية، ظهور انطواءات هوياتية ي  امة عن امقاربات غر ا ومن التحديات ال
ب على عوامل  وب ت ية أو ثقافية أو اقتصاديةالشمال كما ي ا دي  ،دي فضا عن 

صرية ال ال ديات تؤجج بدورها مظاهر  ماع فتئت مظاهرها تتفاقم وتتوسع، وكلها 
ه من اانتشار بقوة.  يف ومك  التطرف الع

، فإهم  اأستاذ اهيبةمن حسن نية اأمم امتحدة وشركائها، يضيف  وعلى الرغم
يف يواجهون اطق التطرف الع رة وخاصة من م ، وضعف مشاكل ها صلة بعدم كفاية ا

ه  إضافةالتمويل،  تج ع يف واإرهاب( وما ي لط ي امفاهيم )التطرف والتطرف الع إ ا
تلف امكونات والفاعلن  من كوارث ي اممارسة العملية، ليخلص إ ضرورة إشراك 

mailto:cedhd@hotmail.fr
http://www.cedhd.org/


7 
 /المغربالرباط حسان،  (،3)طابق  31رقم  الشقة ،الويزيان، عمارة زنقة يوسف بن تاشفين ،22

22, Rue youssef Ben Tachefine, Im La Louisiane, Apt N° 31 (3eme étage), Hassan-Rabat/Maroc  

 : Tél/ fax :71 95 70 37 5 (00212)   الهاتف/الفاكس: 
 cedhd@hotmail.fr : Mail:   البريد اإلكتروني
  www.cedhd.org    : Site Web الموقع اإلكتروني:

 

يف من ي ذلك الضحايا لبلورة رؤى وتقدم اقراحات مواجهة هذ  ين بالتطرف الع امع
   .الظاهرة

 التطرف العنيف ومحاربته بالمغرب

يف  التطرف وان مداخلة السيد  ،رباربته بامغو الع عميد  رشيد السمري كان ع
، ي امغرب  محز ي البداية أن  أكد الذي الشرطة اإقليمي بامديرية العامة لأمن الوط

راطو  ،الظاهرة اإرهابية تعامله مع هود الدولية مكافحته ها يه و  ،اي ا يا مب تب هجا دي م
ه عرضة أحداث إرهابية كان أمها اأحداث الدامية ال على ااعتدال و  التسامح جعل م

ة الدار البيضاء بتاري هذا الفعل اإرهاي مشرا إ  ،2003ماي  16خ عاشتها مدي
عطفا أضحى معه امغرب أكثر وعيشكل   فسعى إ مواجهته علىطورة اإرهاب  ام

 . أصعدة متعددة

ة  03-03 حاول امشرع امغري من خال القانون ،فعلى مستوى التشريع معا
رائم اإرهابية  القضايا امتعلقة العقوبات امتعلقة ها؛ و بتجرم اأفعال ال تدخل ضمن ا

ظو  رائم اإرهابية اامسطرية امتبعة بشأه القواعدم يت ة  ،ا امالية امعلومات فضا عن معا
ركات اأموال ع  قانون من هذا ال كما تضمن. امخصصة لدعم اأفعال اإرهابية وم

ة ظاه   .رة امقاتلن اإرهابين اأجانباأحكام ما يشكل إطارا قانونيا معا

ديث عن اإقليمي  انتقل العميد ،وبعد ذلك متعددة ااسراتيجية امغربية إ ا
يةتشمل إضافة إ امقاربة  وال ة اإرهابيةمواجهة الظاهر اأبعاد  والقضائية، تلك ال  اأم

ية، ال  وانب الربوية والدي موي، دون إغفال ا انب ااجتماعي والت هوض با ترمي إ ال
ن ا للمواط صي شر ثقافة التسامح والوسطية  يف ت وي  .من الفكر الدي امتطرف الع

ية على وضع  ، مالسياقهذا  تلف امصا خطة عمل مب سيق والتعاون بن  يةالت  اأم
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ية ديث الرسانة القانونية مع تقوية إشراف القضاء على عمل الشرطة و  ؛الوط تعزيز و
صر البشري و ؛القضائية مية البشريةا برنامج من خالتأهيل الع ية للت إنشاء و  ؛مبادرة الوط

ية للشرطة القضائية مكتب وط مكافحة اإرهاب وا ظمة تابع للفرقة الوط رمة ام
ة قضايا اإرهاب؛امختص يا ي معا اث القضائية تابع وإ ة وط نشاء مكتب مركزي لأ

إضافة إ  أساسا بتفكيك الشبكات اإرهابية؛للمديرية العامة مراقبة الراب الوط مكلف 
ة امعطيات امالية.   إحداث وحدة معا

يةامقاربة  نأما ع اربة  اأم ب وفق اإرهابامتبعة من قبل امصا امختصة ي  ، فت
يةتعزيز اموارد البشرية  على امداخلة ية اميدانية و تبادل امعلومات ؛ و اأم  ااستعاماتيةاأم

ا تلف اأجهزة امختصة ي  يف ثتكو  ؛ربة اإرهاب على الصعيد احلي والوطبن 
ية اقبة امر  قي على اأم الفكر امتطرف، ومراقبة مصادر التمويل وعمليات تبييض دعاة و معت

السوابق  ويوأنشطة ذتتبع ومراقبة حركات و  مراقبة اانرنيت؛متطرفة؛ و اأموال للجماعات ا
ال هم؛ و اإرهاب قضايا القضائية ي  ظيم مات  امفرج ع ية استباقية دوريةأت القيام و  م

سيسية ر ب للتعريف معيات اجتمع امدي و بالوسط امدرسي لفائدة امتمدرسين امج 
تقوية قدرات الرصد وامراقبة على مستوى نقط العبور و  ،بأسباب اإرهاب وأخطار

دودية العمل على تطوير الشراكات اإسراتيجية ي  كما من أسس هذ ااسراتيجية  .ا
يةا اجال اأم مع باقي امص رمة  اأم ال مكافحة اإرهاب وا ي الدول الصديقة ي 

ظمة تديات ، و ام رص على امشاركة ي ميع ام تع  الالدولية و قليمية أو امؤمرات اإا
رات . هدف اإرهابمحاربة   تبادل ا

ظيمات اإرهابيةوأمام  ة  ذم توسع ومدد الت احة عرفت الس، وما عرفته 2011س
ية لبعض الدول العربية  تثر سياسية أ أحداثمن العربية،  سلبا على امؤسسات الوط

ه، اإساميةو  ظيمات اإرهابية  من وما نتج ع مختلف استقطاب العديد من أتباع الت

mailto:cedhd@hotmail.fr
http://www.cedhd.org/


9 
 /المغربالرباط حسان،  (،3)طابق  31رقم  الشقة ،الويزيان، عمارة زنقة يوسف بن تاشفين ،22

22, Rue youssef Ben Tachefine, Im La Louisiane, Apt N° 31 (3eme étage), Hassan-Rabat/Maroc  

 : Tél/ fax :71 95 70 37 5 (00212)   الهاتف/الفاكس: 
 cedhd@hotmail.fr : Mail:   البريد اإلكتروني
  www.cedhd.org    : Site Web الموقع اإلكتروني:

 

قل من خاها امقاتلونإرهابية شبكات  وتشكل أنواعهم اموارد  دولية متد عر عدة دول ي
أى عن ظاهرة امقاتلن اإرهابين وأن امغرب م يكن ؛مهمالازمة لدع أصدرت ، ي م

ة امملكة امغربية، ، لتقوية آلياها القانونية مواجهة ظاهرة 14.86قانون رقم ال ،2015 س
ارج وتلقي تدريبات ها واالتحاق أ . وي هذا اولة االتحاق معسكرات تدريبية با

 تؤكد أنبشأن امقاتلن اإرهابين امغاربة عطيات امتوفرة ام السياق أوضح امتدخل أن

ماعات امقاتلة بكل من سوريا والعراق وه 1669 أغلبهم  عدد امغاربة الذين التحقوا با
ظيم الدولة اإسامية اإرهاي، تليها حركة شام اإسام م جبهة  ت راية ت ضوون  م

صرة . عملية عودة امقاتلن امغاربة إ أرض الوطن ي   التحديات ال تطرحهاتكمن و  ال
ظة ما يطرح عبئا على  ،كون امقاتل العائد بلة قابلة للتفعيل ي أية  بصفة عامة، يشكل ق

يةاأجهزة  ية على مدار الساعة اأم ت امراقبة العي ، وهي ال عليها أن تبقي كل عائد 
ت امصا موي هذا السياق،  السهلة.عملية ليست ب يةك امغربية خال شهر ابريل  اأم

طقة سوريا كان قد  2019 ة تازة يرأسها مقاتل سابق م من تفكيك خلية إرهابية مدي
ية مقتضى قانون اإرهاب ة  قضى عقوبة سج ما يدل على أن امملكة تعد  ،2015س

فردةب ما يصطلح عليهوجهة مستهدفة من لدن امتطرفن و    .الذئاب ام

صوص رمة اإرهابية و  السيد السمريبامغرب، أوضح  أسس مقاربة مكافحة ا
ب  أها ماعية بن بلت تلف الدولعلى روح اإرادة ا وال مت ترمتها على أرض  ،دنا و

الواقع عر شراكات من التعاون الصادق والوفاء باالتزامات، كما أن الطبيعة الدولية للجرمة 
اد اإرهابي هوي والدو من أجل إ ائي وا ة تستوجب مقاربة تشاركية على امستوى الث

 حلول فعالة ي مواجهة هذ الظاهرة.
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 تأهيل وإدماج السجناء المعتقلين بموجب قانون مكافحة اإرهاب

دوبية العامة إدارة السجون وإعـادة اإدمــاج، تدخل اأستاذ  مد مزاوي، وباسم ام
اء امعتقلن موجب امراقبة والشؤون العامة،  رئيس قسم ي موضوع تأهيل وإدماج السج

ة" موذجا، أشار ي بدايته إ أن  مكافحةقانون   دوبية  اإرهاب،  "برنامج مصا ام
صوص  تعتمد ي عملها هذا على مرجعيات ثابتة تتمثل ي التوجيهات املكية السامية، وال

ظيمية ا ية، وامواثيق الدولية، وامقتضيات الدستورية، إضافة إ مقتضيات التشريعية والت لوط
. كما أكد أن أسس امقاربة امعتمدة ي تدبر فئة  01-08-49الظهر الشريف رقم 

سيس  قوق اإنسان، اأمن والسامة، و ب على احرام تام  اء التطرف واإرهاب ت سج
  دماج.وتكوين اموظفن وبرامج  إعادة اإ

قوق اإنسان  قوقي أشار إ تكوين اموظفن على احرام تام  فبخصوص البعد ا
تلف الشركاء، احرام ال موذجية من خال تكوين مستمر وأساسي  بتعاون مع  قواعد ال

اء معاملةالدنيا  قهم ي  السج زاء  قواعد مانديا، ووضع آليات جديدة لتعزيز ولوج ال
ية والدولية باإضافة إ التشكي، وانفت قوقية الوط تلف اهيئات ا اح السجون على 

قوق اإنسان .كما يتجلى هذا البعد ي توفر تغطية صحية كاملة لفائدة  اجلس الوط 
ال  ها؛ "دليل عملي لفائدة أطباء السجون ي  موعة من الدائل بي از  زاء مع إ ال

اء والوقاية الوقاية من التعذيب والرعاي ة الصحية" ودراسات مثل؛ "الرعاية الصحية للسج
" بتعاون مع مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية وشركاء آخرين، أما التعذيبمن 

لى ي العديد من العمليات من قبيل  إعداد دليل تدريي البعد التحسيسي للموظفن، فقد 
فسو  حاربة التطرف داخل السجون؛ فسي تكوين ال ال تقدم الدعم ال انين ي 

اء؛ اربة التطرف و  وااجتماعي ي تعامل مع هذ الفئة من السج برامج تدريبية حول 
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يف داخل وبرامج تدريبية بشراكة مع امركز العامي لأمن التعاوي؛ سيسية و  الع برامج 
اربة التطرف.  إبراز دور اموظفن ي 

ائي، أشار امتدخل إ إحداث قسم امراقبة والشؤون وعلى الصعيد  اأم الوق
العامة للمراقبة والتتبع لضمان التدخل ااستباقي، وتعزيز وتقوية امراقبة اإلكرونية بتجهيز 

سن شروط ااعتقال وهي تية تتوفر على يتلف السجون بكامرات امراقبة،  ية  ء ب
قق كرامة  زاءامواصفات ال  يف  مبتكرةمقاربة عتماد ، واال يف وإعادة تص اء لتص سج

ددة اف وفئات    .التطرف واإرهاب وفق أص

دوبية  ، رئيس قسم امراقبة والشؤون العامةوبعد ذلك تطرق  إدارة العامة بام
اء من   السجون وإعادة اإدماج إ برامج إعادة اإدماج ها السج فيهم ال يستفيد م

اء التطرف واإرهاب  علق اأمر بالتكوين امه والتعليم مختلف مستوياته سواء تسج
اربة اأمية، والتأهيل الروحي والتأطر الربوي، الثقاي والف باإضافة إ الرنامج  و

وي لأنشطة الثقافية.  الس

دث عن بعض الرامج التأه اصة، كرنامج يكما  امعات يلية ا  السجون ا
د و  واحاضرات العلمية ظر ليتوقف ع ة"التثقيف بال ، مؤكدا أن  الرنامج التأهيلي "مصا

دوبية العامة اعتمدت برنامج  اصة محاربة التطرف "ام ة" ي إطار إسراتيجيتها ا مصا
ية،  امؤسساتداخل  موجب قانون مكافحة اإرهاب زاء امدانن استهدف الالسج

ة على  ن تقدموا بطلبات ااستفادة من الرنامج عن طواعية.والذي ويرتكز برنامج مصا
ة مع الذات؛ ة ثاث ة مع و  اور أساسية وهي امصا ؛ وامصا ص الدي ة مع ال امصا

ة ومتعددة اأبعاد هدف إ ويضيف امتدخل أن  .اجتمع د هذا الرنامج مثل خطة م
الوقاية أخذا بعن ااعتبار البعد الدي والربوي إضافة إ البعد تعزيز اأمن من خال 

ية.و  ،اقتصادي -السوسيو الرنامج ويأخذ  اصرة ااستقطاب داخل امؤسسات السج
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يقتضي تفكيك خطاب التطرف ونقد   الذي الفكري والدي بعن ااعتبار البعد
قوقي والبعد امتعلق با فسيةلتأهيل وامأسسه،والبعد القانوي وا البعد إضافة إ  صاحبة ال

وعة-امتعلق بالتأهيل السوسيو اضرات مت  اقتصادي. ويتخذ هذا الرنامج شكل 
اظر حصص و  جلسات استماع نفسيةو  ي شكل  اتلعرض تسجيات معية بصرية وم
ريبيام از التقيــيمعاوة على  ةرين  عمال ، من خال إة علمية الذي تسهر على إ

 . مؤشرات علمية دقيقة

ة  25طات مت  3عرف هذا الرنامج  ة  50، و2017نزيا س نزيا س
ة  75، و2018 دوبية العامة أن من 2019نزيا س اح برامج . واعتر مثل ام مؤشرات 

اصةاإدماج  زاء التطرف  ا اء  سد ي واإرهابب اي لدى السج اوب إ
ص الدي ومقاربة القيم امستفيدين، وتطور  على مستوى مثل الذات وفهم واستيعاب ال

هم ي تأطر بعض الورشات التأهيلية  اء امفرج ع اجتمعية الصحيحة، ومشاركة بعض السج
اء،  مد السادس إعادة وإ لباقي السج نشاء مشاريع مدرة للدخل مسامة مؤسسة 

اي ي ال راط اإ اء واا اء هذ الفئة للرامج سيج اجتمعي، إدماج السج وقبول سج
راط فيه اء ، و  التأهيلية وتعبرهم عن اا عدم تسجيل أي حالة عود ي صفوف السج

اء فئتهم  ظر لباقي سج راط ي عملية التثقيف بال ة، واا امستفيدين من برنامج مصا
 العفو املكي السامي.استفادة عدد من نزاء التطرف من  مختلف السجون فضا عن 

صوص تأهيل نزاء التطرف  أما عن    واإرهابالتحديات ال ازالت قائمة 

ضعف امستوى الثقاي معظم نزاء فئة التطرف واإرهاب  خاصة الدواعش ما ي فتتمثل 
مية قدراهم  هودات إضافية خاصة فيما يتعلق بالرامج الربوية قصد ت يستدعي إعمال 

يهم امعر  ة مع الذات واجتمع وتب زاء امعرين عن رغبتهم ي امصا فية، ومدى مصداقية ال
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مبدأ "التقية"، وإشكالية التكفل بعد اإفراج ودور اجتمع امدي والوسط العائلي وباقي 
 امتدخلن امؤسساتين.

 الجلسة الثانية: دور الفكر والفاعل المدني في مواجهة التطرف العنيف

اء العاجي، باحثة ي علم  لسة ال أدارت أشغاها اأستاذة س عرفت هذ ا
تصر مادة من مركز  ااجتماع، ومديرة موقع مرايانا اإلكروي، تدخل كل من اأستاذ م

مد عبد اث بالرباط، و الوهاب رفيقي، باحث ي الفكر  امغرب اأقصى للدراسات واأ
ربة امراجعة.سامي الذي قدم شهادة وقاإ  راءة ي 

 مسؤولية الفكر والمثقف في اإرهاب 

اث بالرباط تدخل  تصر مادة من مركز امغرب اأقصى للدراسات واأ اأستاذ م
اور ذات صلة  ي موضوع اول فيه أربعة  "مسؤولية الفكر وامثقف ي مواجهة اإرهاب"، ت

يف.  ما أصبح يصطلح عليه عاميا دد السياقات؛ بالتطرف الع وتتعلق محدد امفاهيم؛ و
دد التفاعات. دد امقاربات؛ و  و

دد امفاهيم يرى امتدخل أنه من الواجب التدقيق ي طبيعة الفكر )عن  فبخصوص 
يف، كظاهرة اجتماعية مركبة، يتداخل  صوص ظاهرة التطرف الع أي فكر نتحدث؟( 

فس احددفيها احدد ااجتماعي والدي وااقتص فسي. وارتباطا ب اعتر أن ما  ادي وال
هادي" ي  يقصد باإرهاب هو ذلك التطرف الذي مارس باسم امشروع "السلفي ا

طقة.  ام

ية والثقافية وغرها،  ية والدي ية والتار أما السياقات، فامقصود ها السياقات الزم
يف.م ا اليوم ظاهرة التطرف الع ديث اليوم عن  ع أنهتلك ال أفرزت ل ا مكن ا
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ا ي امغرب، دون اأخذ بعن ااعتبار السياق  يف ه هادين أو عن التطرف الع ا
، خاصة وأن هذ السياقات كانت ذات تبعات  امراهقن والشباب ي  علىاإقليمي والدو

 امغرب. 

صوص احور الثالث امتعلق بامقاربات أنه تمعية مجركبة إزاء ظاهر  واعتر  ج ة 
اوها مجركبا   يف( سيكون من باب أو أن يكون ت تيجة ا مكن أن  .)التطرف الع وبال

حدد السياسي ي قراءة 
ج
تزل الظاهرة ي بجعد تفسري واحد، أي الركيز مثا  على ام

حدد ااجتما
ج
عي أو الظاهرة، انطاقا  من أدبيات "العلوم السياسية"، أو الركيز على ام

فسية  حّددات ال
ج
"، وغرها من ام الدي انطاقا  من أدبيات "علم ااجتماع الدي

ية  صوص ،وغرها، ليخلص واإسراتيجيةوااقتصادية والفلسفية واأم إ أنه   ،هذا ا
اول الظاهرة يتم ااقراب من موذج تفسري مجركب  حّددات ال تت

ج
كلما اتسعت دائرة ام

، فاأحرى امتلقي، على القراءة والتفاعل. يساعد ال  باحث امع

اول ظاهرة  اأستاذوانتقل  دد التفاعات الذي اعتر ذا أمية ي ت تصر إ  م
يف، ويع به يفـ،،  التطرف الع خبة الفكرية والبحثية امغربية مع ظاهرة التطرف الع تفاعل ال

مرجو، دليله ي ذلك تواضع ااشتغال الكمي جازما بأن هذا التفاعل متواضع وأقل من ا
يف ي أداء امراكز البحثية امغربية، من أسبابه وجود عدة  وعي على ظاهرة التطرف الع وال
ال مع تفاعل  ها ثقل ااعتبار اإيديولوجي ي قراءة الظاهرة، كما هو ا ددات نظرية، م

ية وامادية مثا ، أو الرغب ة ي الظفر بامتيازات مادية ورمزية، تقتضي اإيديولوجيات الدي
وض ي اموضوع أساسا . وعلى الرغم من مظاهر ضعف هذ التفاعات حسب  عدم ا

تصر اأستاذ  اك نقطة ضوء ي العمل البحثي لدى مؤسسة الرابطة احمدية م فإن ه
هادي. امتمثل يللعلماء،  طاب ا ثية تشتغل على نقد ا  أعمال 

 ي تجربة المراجعةقراءة ف
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مد عبد الوهاب رفيقي ي مداخلته، ومن جهته ربة امراجعة اعتر  أن ""قراءة ي 
طقة  ها التحوات ال عرفتها ام يف ببادنا يرتبط بسياقات متعددة م ظهور التطرف الع

ة  ات، حيث عرفت س ات وبداية الثماني  1979العربية والعام اإسامي ي هاية السبعي
رم امكي وثورة ها اخراق ا طقة، م مي بإيران، وتصدير  أحداث كرى ي هذ ام ا

اد السوفياي ي  الوهابية إ بلدان إسامية أخرى، ناهيك عن الدور الذي لعبه اا
وهي أحداث أثرت ي جيل هذ الفرة ما دفع به إ تب أفكار التطرف  .أفغانستان

ها . وي امغرب الدي يقول رفيقي، كانت الدولة ومارساها وراء ظهور ومو هذا الفكر، م
والتخوف من تأثر الثورة  ،السياسة العمومية ال انتهجتها مواجهة الفكر اليساري وتياراته

قيقا لذلك، سارعت الدولة إ ، د الكرى أمام السلفية والوهابيةفتح امساج اإيرانية. و
التدين السياسي للتدين الشعي امغري، ما خلق توترا وأثرا كبرا وسط والعمل على مواجهة 

وتغير امقررات ما يتاءم وامشروع الوهاي وحذف شعبة الفلسفة  اأسر والعائات امغربية،
والتضييق على تدريسها، وفتح ما يسمى بامدارس القرآنية، واإدخال امكثف للكتب 

ية واأشرطة السمعية ذات التوجه السلفي، اأمر الذي مكن من نشر الفكر السلفي  الدي
يات امشار إليها كانت وراء  عموما وسط الشباب واأطفال، كما أن أحداث هاية السبعي
هادية، تدعو بشكل  ركة ا ظيم مهرجانات كرى ي قاعات عمومية بتأطر من زعماء ا ت

هاد  ميع بل وبدعم أطراف داخل وذلك على مسمع و  بأفغانستانصريح إ ا مرأى ا
 الدولة.

وأضاف رفيقي أن هذ السياسة واأجواء العامة ال خلقتها قد أطرت فيه وي 
ه  ربة سفر خاضها، بعلم وموافقة أسرته، وس عائلته تأثرا كبرا، مشرا ي هذا الصدد إ 

ة، إ جدة ومن مة إ إساماباد قبل أن يصل  15م يتجاوز  إ أفغانستان حيث س
اك، قبل عودته إ امغرب حيث م استقباله  رب ه ية اطلع فيها على واقع ا قضى مدة زم
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لكون  بالثانوية، وكأن اأمر عاد جدا. بل عومل معاملة اأبطال. ليستغرب، ي اأخر
 الشباب الذين تأثروا بالفكر امتطرف نتيجة هذ السياسات العمومية وجدوا أنفسهم ي

 بداية األفية الثالثة مهددين بالسجن.

أما عن امراجعات، فقد أكد امتدخل أن امغرب عرف حالة خاصة على هذا 
ظيم كما هوا  امستوى، إذ مت هذ العملية على مستوى فردي وليس على مستوى الت
مد عبد الوهاب  ظيم معن، حسب  ال مصر، لسبب بسيط أن امغرب م يكن به ت ا

ظيم عملية امراجعة رفي معيات لت ربة له مع إحدى ا قي. وأشار ي هذا الصدد إ 
د التجاوب امطلوب من طرف الدولة. تيار داخل  هادية غر أن مبادرته م  السلفية ا

وات قضاها بالسجن، ي  هود ذاي ولس وأبرز أن امراجعة ال قام ها قد اعتمدت على 
اعاته  انفتاح على الثقافات اأخرى. وا التمحيص ي ق

ة  الية، وال م تبدأ ي الواقع إا ي س ، فقد أشار 2017أما عن عملية امراجعة ا
ية على فكر متأصل، وا مارسة فعلية،  اعات مب رفيقي إ أها هم متطرفن ليست هم ق

عل من الصعب التعامل ة". واعتر أ معهم اأمر الذي  اح التجربة بغرض "امصا ن 
ب هجية تقوم على تفكيك الفكر  رهن بالطرق امتبعة ي ذلك، معترا أنه  اتباع م

اء الثقة من جهة ثانية، والرفع من امستوى  امتطرف من جهة، وإقامة عاقات شخصية لب
صوص بآليات معرفية متعددة من علم  الدراسي داخل السجن، إضافة إ التعامل مع ال

.اجتماع،   وتاريخ، وعلم نفس ا

وأهم من ذلك، يشر رفيقي إ أن العديد من السياقات ال أدت إ ظهور فكر 
رم التكفر، والرخيص مواقع  ها عدم  يف بامغرب وانتشار ما زالت قائمة، م التطرف الع

قد إ غر ذلك من ام رض على ا ب التعاإلكرونية تبث الكراهية و مل ظاهر ال 
يف واإرهاب. يدمعها  ابع التطرف الع فيف م  ة تساهم ي 
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 نقاش ومقترحات

دوة اوها امتدخلون ل عرفت هذ ال تلف احاور ال ت يا تطرق إ  تقدم نقاشا غ
يف من غي الرقي بتجربة امغرب ي التعامل مماحظات أو مقرحات تبت ع التطرف الع

وعة  ولية متعددة اأبعاد. ووفق مقاربة م مداخل مت

ية حهكذا هات امع هجها ا ية ال ت اربة التطرف ، مت اإشادة باجهودات اأم
يف، غر أن ذلك ع من تقدم ماحظات  الع هل مكن على شكل أسئلة من أبرزها: م م

قوق اإن يف واإرهاب ي غياب دمقراطية فعلية واحرام فعلي   ،؟ساناربة التطرف الع
ققها،  تائج ال  ية على الرغم من أميتها ومن ال حيث مت اإشارة إ أن امقاربة اأم
اربة  يا أها  غر كافية، وأنه ابد من مقاربة مولية مبتغاها  فقد أبانت التجربة، دوليا ووط

يف ي ظل احرام ح قوق اأفكار واأفعال اإرهابية وال تدخل ي باب التطرف الع
 اإنسان. 

ديث عن إعان الرباط والوقاية من التطرف  وعلى مستوى آخر، وي ارتباط با
يف  يف، مت اإشارة إ التغاضي عن دور بعض الدول ي التحريض على التطرف الع الع
بل ودعمه، على أكثر من مستوى. كما مت اإشارة هذا الصدد إ أن الوقاية من 

يف تتطلب  نشر ثقافة التسامح والعيش امشرك على مستوى واسع داخل التطرف الع
ن بشكل عام، خاصة وأن بن اجتمع، وذلك ليس بن الديانات فقط، بل  الفئات وامواط

شر ثقافة البؤس  اا ل ة امغربية أصبحت  ف اإقصاءو امدي ، كما تتطلب هذ ومارسة الع
انب اأم على ا اهج الوقاية عدم طغيان ا قوقي ودمج هذ الثقافة ي الرامج وام

   الدراسية.
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انب وي عاقة  اهضة للتامتعلق ببا يف، مت اإشارة إ شر الثقافة ام طرف الع
اك إنتاجات غر معروفة للرابطة احمدية  سيكون من امفيد للشباب التعريف ها أن ه
طورة ال يف فكرا ومارسة.ونشرها بش الطرق الكفيلة بالتحسيس  وي ارتباط  تطرف الع

ظمات اجتمع امدي ي هذا الصدد  بذلك م الوقوف على اأدوار ال مكن أن تلعبها م
 إذا ما لقيت الدعم الضروري للقيام بذلك. 

وعلى صعيد آخر م التأكيد بقوة على أن ما وصل إليه امغرب على مستوى انتشار 
يف وبعض م ذ زمن ليس فكر التطرف الع ظاهر ليس سوى نتيجة اخراقات مت م

لياته، سواء  بالقصر، وهي اخراقات ها صلة بالتشجيع على نشر الفكر الوهاي مختلف 
وات واستقطاب مغ معيات امؤطرة مدارس القرآنية تشجيع اربة العام و اتعلق بدعاة وق وا

وإبراز مدى انتشار  دعم من دول خليجية.وهابية بوأشرطة وغزو السوق امغربية بكتب ها 
مد عبد الوهاب رفيقي، ي  هذا الفكر داخل العديد من اأسر والعائات امغربية، أشار 

ه م يتجاوز تسعة أعوام، تفاعله مع بعض التدخات، إ أن والد أخذ عر  ، وس
  على أن يعتر قدوة له.   الطائرة إ القاهرة ا لشيء إا ليلتقي بأحد شيوخ السلفية وحثه

ومن مة ضرورة مراجعة الدولة لسياستها ي هذا اجال وخاصة على مستوى الدور 
رم مبادئ حقوق اإنسان وقيم االذي تلعبه امدارس القرآنية، ومر  اهج ما  جعة الرامج وام

بيه  ة والتسامح والتعايش. وي هذا السياق م الت يتطلب جوابا صبح أأن الوضع إ امواط
تلف  قيق العدالة ااجتماعية وتعزيز الثقة بن  نابعا من إرادة سياسية تسعى فعا إ 
ية  طة الوط مكونات اجتمع والدولة، إرادة تستحضر حقوق اإنسان ما ي ذلك تفعيل ا

ميد غر مفهوم، وإعادة ا لدور ياة للدمقراطية وحقوق اإنسان ال ما زالت تعاي من 
اء شباب مؤمن  ته وبقدرته على الفعل ما  الشباب لتلعب دورها ي امسامة ي ب مواط

.  دم تقدم باد
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ة أو امراجعة كما تداول امتدخلو  ربة امصا سواء تلك ال كانت فردية أو  ن ي 
يف واإرهاب. وي ية لفائدة نزاء التطرف الع ظمة داخل امؤسسات السج هذا الصدد  ام

ه أن يلعبه امراجعون  ي الدفع  أفكارهم وتصوراهم امتطرفةم التأكيد على الدور الذي مك
ربة  ة داخل السجون ما زالت هذ التجربة إ اأمام. كما م التأكيد على أن  امصا

هجيتها أو اأسس ال تقوم عليها أو طرق  تتطلب بعض امراجعات سواء ما تعلق م
فيذها، ح تتمكن من بلوغ اأهداف امسطرة ها، خاصة وأن التجربة ما زالت فتية ا  ت

وات. ولعل التحاق  3يتعدى عمرها  بعد مغادرهم للسجن بسوريا  سجن سابق 100س
هود الرميةو وقت قصر تبن أن امهمة ليست سهلة ب امؤسسات وجهود  ،تتطلب تظافر ا

ظمات اجتمع امدي. وي ارتباط بذلك، وبسهولة نشر فكر فضا  نالدي والفاعلن عن م
صوص وسائل التواصل ااجتماعي تبدو  يف عر العديد من الوسائل وعلى ا التطرف الع

شر اسبة ل اجة ملحة إ إنتاج خطاب معاكس وتوفر الوسائل ام ، وهج اسراتيجية ا
  إعامية تستجيب هذا الغرض. 

بيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق اإنسان واختتم هذا  اللقاء اأستاذ ا
قاشات ال أثارها  ،والدمقراطية بالتأكيد على أن هذا اللقاء بغ مداخاته وال

للتها قيق ، يواماحظات وااقراحات ال  قاش و فتح الشهية للقاءات أخرى لتعميق ال
يف وخلق  امبتغى  الرامي إ امسامة ي بلورة رِؤية أكثر مولية مواجهة ظاهرة التطرف الع

قيق هذ الغاية. تلف القطاعات والفاعلن من أجل   التفاعات الضرورية بن 

بيب بلكوش على أن هذ العملية تتطلب من الدولة، هي أوا قبل  وبدور شدد ا
اميات تف ب على دي تح آفاقا للعمل وفق نظرة غرها،  مراجعة شاملة  لوضع اسراتيجية ت

ية، واإعام العمومي،  مولية ذات أبعاد متعددة تشمل الربية والتعليم، وامؤسسات الدي
يف  اقض أفكار ومارسات التطرف الع فضا على التحفيز على إنتاج فكر جديد م
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رة ج وات الفضائية واإذاعات ا تجه الق دير واإرهاب. وي هذا الصدد اعتر أن ما ت
ديا كبرا  بالتتبع اليقظ باعتبار أن اإعام، فضا عن وسائل التواصل ااجتماعي، يشكل 

اميات.  ضمن هذ الدي

إ أن للمجتمع امدي أدوارا جديدة ومتعددة ، تتطلب  ، أشاروعلى مستوى آخر
صوص هذ اأدوار ، ليختم   تأهيله من حيث امعارف والتكوين وملك رؤية واضحة 

اح هذا اللقاءكل ، مشرا إ أن أشغال مته بتقدم الشكر للجميع على مسامتهم ي 
ها. دوة سيتم نشرها مرفقة بالتقرير الركيي ع  هذ ال
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