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ركزت معظم المبادرات التي أطلقت لمحاولة سبر أغوار عملية تحول الشباب نحو التطرف 
واعتمادهم سلوكا إرهابيا على القضايا األمنية، إذ عملت على وضعها األجهزة األمنية ومفكرون 

وإذا ما استمرت محاوالت . اهرة التطرف إال في إطار جهود مكافحة اإلرهابال يفهمون ظ
البحث عن أسباب التطرف واإلرهاب تعمل ضمن هذا المنظور الضيق، فمن المرجح أننا نعّد 
العّدة لدورة جديدة من حضانة التطرف ونحبط أي محاوالت جادة لوضع إجراءات وقائية وفاعلة 

 .ضده
رف العنفي ينتج عن تفاعل معقد لمجموعة من العوامل االجتماعية والسياسية في الواقع، كما التط

واالقتصادية والثقافية، تتطلب حماية الشباب من التطرف والتشدد العنفي مقاربة متعددة األبعاد، 
المجتمع المحلي والتنمية والتعليم واالتصاالت  تعتمد سلة من اإلجراءات تشمل إشراك

كات بين القطاعين العام والخاص، بهدف الحّد من جاذبية الجماعات االستراتيجية والشرا
الصمود أمام إغراءاتها، إضافة إلى تسهيل عملية  تعّززالمتطرفة ودعمها وبناء حصانة أخالقية 

 .الخروج عن سيطرتها
مساهمة منه في النقاش الجاد الدائر حول مكافحة ظاهرة تطرف الشباب، واستكماال للمؤتمر الذي 

، ينظم بيت المستقبل هذه الندوة بالتعاون مع "طرق مبتكرة لمواجهة التطرف العنفي"ده حول عق
مؤسسة كونراد أديناور، في محاولة لوضع إطار عمل لمواجهة تطرف المجموعات الشابة 
المعرضة للخطر في المجتمعات اإلقليمية والدولية، واستكشاف سبل جديدة تساهم في الحّد من 

 .هذه الظاهرة
يشارك في هذه الندوة مجموعة من الخبراء العرب واألجانب واللبنانيين، بهدف تبادل الخبرات 
والدروس المستقاة من محاوالت وقاية الشباب من التطرف كجزء من خطة أشمل لمكافحة 

 .التطرف العنفي
 

 :البرنامج
 

 الوصول وتسجيل المشاركين: 10:00 – 09:30
 
 

 كلمات االفتتاح: 10:15 – 10:00
 
 

    أندريه سليمان، مؤسسة كونراد مدير الجلسة: الجلسة األولى: 11:45 – 10:15
  أديناور                          

 
 دور التربية والدين: الوقاية من التطرف -

باحث متخصص في الحركات اإلسالمية، مركز األهرام للدراسات  ،نبيل عبد الفتاح
 سية واالستراتيجية، مصرالسيا

 
 دور التمكين االجتماعي واالقتصادي: الوقاية من التطرف -

 وزير لبناني سابق، جهاد أزعور



 

 

 

 
 
 
 

 الوقاية من التطرف وتكوين الذاكرة الجماعية -
طالب دكتوراه في قسم التاريخ في جامعة جورج تاون، وكاتب عمود في  ،مكرم رباح

 موقع ناو ليبانون
 
 

 تطرف وتواصل المجتمع المحلي ومشاركتهالوقاية من ال -
" مارش"ناشطة سياسية، وسيطة محترفة وعضو مؤسس ورئيسة منظمة ، ليا بارودي -

 الحقوقية، لبنان

 
 استراحة قهوة: 12:00 – 11:45

 
 

 فيليب أبو زيد، صحافي مدير الجلسة : الجلسة الثانية: 13:30 – 12:00
 
 

 دور وسائل اإلعالم في طرح رؤى بديلةالوقاية من التطرف واألمن اإللكتروني و -
 اإللكترونية" المدن"تحرير جريدة مديرة رشا األطرش، 

 
الوقاية من التطرف والتوعية على حقوق اإلنسان والتسامح واحترام التعددية  -

 والديمقراطية
باحث سياسي، أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في الجامعة األميركية في ، زياد ماجد

 )كايبعبر س(باريس 
 

 الوقاية من التطرف وتمكين الشباب وتعزيز إمكاناتهم -
 رم، بريطانيامستشار في شؤون التنمية السياسية واستاذ في جامعة د، أندرو ميخائيل

 
 نقاش وخالصة: 13:45 – 13:30

 
 ، لبنانمدير معهد المشرق للشؤون االستراتيجية، سامي نادر

 
 غداء: 13:45

 


