
التطرف العنفي وغير العنفي : عن حماية الشباب الجميِّل" بيت المستقبل"ندوة لـ
 واحد

 :جريدة النهـار 

  6106كانون األول   6الثالثاء 

أن التطرف الديني اإلسالمي يواجه بخطر التطرف "ل رأى الرئيس أمين الجمّي
راهية اآلخر العقائدي المضاد والذي بدأت مالمحه تظهر في الدول الغربية، حيث ك

 ."تزداد عمقا والفكر اليميني المتطرف يطغى على الفكر الليبرالي

مؤسسة كونراد "بالتعاون مع " بيت المستقبل"وكان الرئيس األسبق يفتتح ندوة نظمها 
في الحمرا، ركزت على وقاية الشباب من التطرف " كروان بالزا"في فندق " اديناور

التطرف العنفي، وشارك فيها خبراء عرب بهدف بناء حصانة أخالقية لمواجهة 
 .ولبنانيون بهدف تبادل الخبرات، الى طالب من مختلف جامعات لبنان

موضوع الحركات المتطرفة ليس علة المشاكل في لبنان وحده "وأضاف الجميل أن 
انما في العالم أجمع، والبعض يميز بين التطرف العنفي والتطرف غير العنفي، لكن 

وكانت جلسات عدة عن سبل الوقاية من ". لك، ألن التطرف واحدالحقيقة غير ذ
التطرف تحدث فيها اندريه سليمان من مؤسسة كونراد، ونبيل عبد الفتاح المتخصص 

أما مكرم . في الحركات االسالمية عن دور التربية والدين في االنظمة الديكتاتورية
اون، فتحدث عن الذاكرة رباح طالب الدكتوراه في قسم التاريخ في جامعة جورج ت

ودور الذاكرة " حرب الجبل"الجماعية التي تتسبب في إحياء الصراعات، واستذكر 
واشارت الناشطة السياسية ليا بارودي . الجماعية التي تؤدي الى تأجيج الثورة الداخلية

 .الى تجربتها في منطقة باب التبانة وجبل محسن

، "التطرف ووسائل اإلعالم"زياد ماجد عن  اما الجلسة الثانية فتحدث فيها الدكتور
". الخطاب السياسي وتأثيراته في المجتمعات الضعيفة"واإلعالمية رشا األطرش عن 

ولفت اندرو مخائيل، استاذ الدراسات في الجامعة االميركية في باريس، في مداخلة 
كانت كلمة وكذلك ". المفهوم القمعي الذي ولَّد التطرف والثورات"باالنكليزية، الى 

 ."سبل التخلص من التطرف والوصول الى دولة حديثة"للباحث سامي نادر عن 

 .وأدار جلسات الحوار اإلعالمي فيليب أبو زيد والزميلة رلى معوض

 

 

 

 



 « بيت المستقبل»في .. «وقاية الشباب من التطّرف»

 سفيـرجريدة ال
 6106كانون األول  6الثالثاء 

 
كروان »بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور في فندق ندوة « بيت المستقبل»نظم 
في الحمرا، ركزت على وقاية الشباب من التطرف بهدف بناء حصانة أخالقية « بالزا

وشارك في الندوة التي وضعت إطار عمل للمواجهة والحد . لمواجهة التطرف العنفي
 .من ظاهرة التطرف العنفي، خبراء عرب ولبنانيون وطالب

موضوع الحركات المتطرفة ليس علة المشاكل »: يل، وقاليس امين الجّموتحدث الرئ
في لبنان فقط انما في العالم أجمع، والبعض يمّيز بين التطرف العنفي والتطرف غير 

 .»العنفي، لكن التطرف واحد
غدًا، سيواجهنا خطر »وقال . »وعدد الخطوات الواجب اتباعها لتفادي التطرف العنفي

ي المضاد الذي بدأت مالمحه تظهر في الدول الغربية، حيث كراهية التطرف العقائد
وفي محور . »اآلخر تزداد عمقا والفكر اليميني المتطرف يطغى على الفكر الليبرالي

ضرورة »، أكدت اندريه سليمان من مؤسسة كونراد، »سبل الوقاية من التطرف»
رهابية، بل بالفكر، وحماية تطوير المفاهيم الدينية وعدم التصدي بالعنف للحركات اال

 .»الشباب من العوامل الخارجية
 

ورأى المتخصص في الحركات االسالمية نبيل عبد الفتاح ان االنظمة الديكتاتورية 
 . تساعد في نمو التطرف في المجتمعات العربية

 
وتحدث طالب الدكتوراه في قسم التاريخ في جامعة جورج تاون مكرم رباح والناشطة 

وشدد استاذ الدراسات الشرق اوسطية في الجامعة االميركية في . ة ليا باروديالسياسي
باريس زياد ماجد، عبر سكايب، على الوقاية من التطرف العنفي عبر بناء مجتمعات 

 .ديمقراطية
 

وتناولت رشا االطرش الخطاب السياسي، وأعطت مثاال على ذلك الشباب السوري 
 .بخطاب آخرالذي حارب خطاب النظام التطرفي 

 
وأكد استاذ الدراسات في الجامعة االميركية في باريس، اندرو مخائيل، في مداخلة 

 .باللغة االنكليزية، ان المفهوم القمعي ولد التطرف والثورات
وتاله مدير معهد الشرق للشؤون االستراتيجية سامي نادر عن كيفية التخلص من 

 .التطرف والوصول الى دولة حديثة
وصيات على محاربة التطرف بالثقافة وبتطوير االنظمة وتحويلها الى وركزت الت

 . انظمة ديمقراطية



 
  :الجميل في مؤتمر وقاية الشباب من التطرف

 العمل الوقائي قادر على مواجهة الخطاب المتطرف

 جريـدة االنـوار

 6106كانون األول  6الثالثاء 

كونراد اديناور في فندق كروان بالزا في نظم بيت المستقبل ندوة بالتعاون مع مؤسسة    
الحمرا، ركزت على وقاية الشباب من التطرف بهدف بناء حصانة أخالقية لمواجهة 

  .التطرف العنفي

شارك في الندوة التي وضعت إطار عمل للمواجهة والحد من ظاهرة التطرف العنفي، 
مختلف الجامعات  خبراء عرب ولبنانيون بهدف تبادل الخبرات، إضافة الى طالب من

 .في لبنان

 
يعمل بيت المستقبل على تشجيع : وتحدث في بداية الندوة الرئيس امين الجميل، وقال

: وتوجه الى الشباب. الشباب اللبناني لمواجهة العنف واالرهاب بالفكر والعلم والمعرفة
في ظل أنتم الخميرة الصالحة . انتم المستقبل، االتكال عليكم لبناء لبنان واالنسان

مراوغة السياسيين ونحن في بيت المستقبل نفسح لكم المجال للتالقي والحوار البناء 
  .لمواجهة التطرف والحمالت التكفيرية

. وتطرق الجميل الى طريقة عمل الحركات المتطرفة التي تسعى الى جذب الشباب
ي العالم إن موضوع الحركات المتطرفة ليس علة المشاكل في لبنان فقط انما ف: وقال

أجمع، والبعض يميز بين التطرف العنفي والتطرف غير العنفي، لكن الحقيقة غير 
  .ذلك، ألن التطرف واحد

وعدد الخطوات الواجب اتباعها لتفادي التطرف العنفي، الفتا الى ان العمل الوقائي 
يبدأ بتنشئة جيل محصن وقادر على مواجهة الفكر والخطاب الديني االسالمي 

  .بالثقافة المتطرف

وأشار الى أن التطرف الديني اإلسالمي اليوم في منطقتنا ومفاعيله الدولية تحت 
وغدا، سيواجهنا خطر التطرف العقائدي المضاد الذي بدأت مالمحه تظهر . المجهر

في الدول الغربية، حيث كراهية اآلخر تزداد عمقا والفكر اليميني المتطرف يطغى 
د دخل العالم اليوم حقبة مشوشة وانتشر وباء التطرف حتى ولق. على الفكر الليبرالي

  .بتنا ال نعلم من يقف إلى جانب من ومن يحارب من

إن مؤتمرنا يهدف الى الخروج عن التقاليد وتوعية الشباب واالستماع الى : أضاف
رؤيتهم للمستقبل، لكون هذا الجيل في خضم حرب غير تقليدية سالحها غسل االدمغة، 

  .امام حرب فكرية بامتياز عجزت عن بناء دول حديثة فنحن اذا



  :الجلسة االولى

وتحدثت في الجلسة األولى عن سبل الوقاية من التطرف اندرية سليمان من مؤسسة 
كونراد، وأشارت الى ضرورة مواجهة التطرف العنفي وتطوير المفاهيم الدينية وعدم 

وحماية الشباب من العوامل الخارجية التصدي بالعنف للحركات االرهابية، بل بالفكر، 
  .الذين يعانون وباء االنظمة

وتحدث الدكتور نبيل عبد الفتاح المتخصص في الحركات االسالمية عن دور التربية 
والدين في االنظمة الديكتاتورية، والتي تساعد في نمو التطرف في المجتمعات 

عات الديموقراطية التي تبدأ المطلوب مواجهة التطرف لبناء المجتم: وقال. العربية
  .بتوعية اآلباء واالمهات واجراء الحوارات

أما مكرم رباح طالب الدكتوراه في قسم التاريخ في جامعة جورج تاون، فتحدث عن 
الذاكرة الجماعية التي تتسبب بإحياء الصراعات، واستذكر حرب الجبل ودور الذاكرة 

  .اخلية والتي تؤدي الى االرهابالجماعية التي تؤدي الى تأجيج الثورة الد

وكانت للناشطة السياسية ليا بارودي مداخلة تحدثت فيها عن تجربتها في منطقة باب 
التبانة وجبل محسن، وقالت انها استطاعت بواسطة الفن والمسرح تأهيل الشباب الذين 

  .تقاتلوا واعادتهم الى رشدهم، وعزت ذلك الى الفقر والقهر والحرمان

 الثانية الجلسة 

وتحدث الدكتور زياد ماجد، استاذ الدراسات الشرق اوسطية في الجامعة االميركية في 
باريس، عبر سكايب، في مداخلة عن الوقاية من التطرف العنفي عبر بناء مجتمعات 

  .ديمقراطية

وتناولت االعالمية رشا االطرش الخطاب السياسي وتأثيراته في المجتمعات الضعيفة، 
ال على ذلك الشباب السوري الذي حارب خطاب النظام التطرفي بخطاب وأعطت مثا

كما تحدثت االطرش عن االنظمة العلمانية المتطرفة ايضا كالنظام السوري . آخر
  .والعراقي

ولفت اندرو مخائيل، استاذ الدراسات في الجامعة االميركية في باريس، في مداخلة 
الذي ولد التطرف والثورات، وطالب بحماية  باللغة االنكليزية، الى المفهوم القمعي

  .الشباب المتطرف عبر تطوير القدرات الذهنية اللغاء المفهوم القمعي

وتحدث مدير معهد الشرق للشؤون االستراتيجية الدكتور سامي نادر عن كيفية 
  .التخلص من التطرف والوصول الى دولة حديثة

قال ان الشباب يستطيعون التغيير أما الرئيس الجميل فرد على اسئلة الشباب و
  .واالتكال على الشباب يوصلنا الى مرحلة الحرية والديمقراطية

وركزت التوصيات على محاربة التطرف بالثقافة وبتطوير االنظمة وتحويلها الى 
كما كانت سلسلة من االسئلة واالجوبة دارت حول كيفية انتشال . انظمة ديمقراطية

  .ته عبر تطوير العلم وعبر انظمة تقدر شعبهاالمجتمع العربي من كبو

 .وأدار جلسات الحوار فيليب ابو زيد ورلى معوض
 



 
 
 
 
 
 « بيت المستقبل»في .. «وقاية الشباب من التطّرف»

 جريدة المستقبل
 6106كانون األول  6الثالثاء 

 
كروان »ندوة بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور في فندق « بيت المستقبل»نظم 
في الحمرا، ركزت على وقاية الشباب من التطرف بهدف بناء حصانة أخالقية « بالزا

وشارك في الندوة التي وضعت إطار عمل للمواجهة والحد . لمواجهة التطرف العنفي
 .من ظاهرة التطرف العنفي، خبراء عرب ولبنانيون وطالب

 
يس علة المشاكل موضوع الحركات المتطرفة ل»: وتحدث الرئيس امين الجميل، وقال

في لبنان فقط انما في العالم أجمع، والبعض يمّيز بين التطرف العنفي والتطرف غير 
 .»العنفي، لكن التطرف واحد

 
غدًا، سيواجهنا خطر »وقال . »وعدد الخطوات الواجب اتباعها لتفادي التطرف العنفي

، حيث كراهية التطرف العقائدي المضاد الذي بدأت مالمحه تظهر في الدول الغربية
وفي محور . »اآلخر تزداد عمقا والفكر اليميني المتطرف يطغى على الفكر الليبرالي

ضرورة »، أكدت اندريه سليمان من مؤسسة كونراد، »سبل الوقاية من التطرف»
تطوير المفاهيم الدينية وعدم التصدي بالعنف للحركات االرهابية، بل بالفكر، وحماية 

 .»خارجيةالشباب من العوامل ال
 

ورأى المتخصص في الحركات االسالمية نبيل عبد الفتاح ان االنظمة الديكتاتورية 
 . تساعد في نمو التطرف في المجتمعات العربية

 
وتحدث طالب الدكتوراه في قسم التاريخ في جامعة جورج تاون مكرم رباح والناشطة 

في الجامعة االميركية في وشدد استاذ الدراسات الشرق اوسطية . السياسية ليا بارودي
باريس زياد ماجد، عبر سكايب، على الوقاية من التطرف العنفي عبر بناء مجتمعات 

 .ديمقراطية
 

وتناولت رشا االطرش الخطاب السياسي، وأعطت مثاال على ذلك الشباب السوري 
 .الذي حارب خطاب النظام التطرفي بخطاب آخر



 
يركية في باريس، اندرو مخائيل، في مداخلة وأكد استاذ الدراسات في الجامعة االم

 .باللغة االنكليزية، ان المفهوم القمعي ولد التطرف والثورات
 
 

وتاله مدير معهد الشرق للشؤون االستراتيجية سامي نادر عن كيفية التخلص من 
 .التطرف والوصول الى دولة حديثة

 
نظمة وتحويلها الى وركزت التوصيات على محاربة التطرف بالثقافة وبتطوير اال

 .انظمة ديمقراطية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ديموقراطية أنظمة لتطوير: «التطرف من الشباب وقاية

 جريدة الجمهورية

  6600 األول كانون 60 الثالثاء

 وقاية على رّكزت ،«اديناور كونراد» مؤسسة مع بالتعاون ندوة «المستقبل بيت» نّظم 
 شارك وقد. العنفي التطرف لمواجهة أخالقية حصانة بناء بهدف التطرف من الشباب

 خبراء العنفي، التطرف ظاهرة من والحّد للمواجهة عمل إطار وضعت التي الندوة في
 في الجامعات مختلف من طالب الى إضافة الخبرات، تبادل بهدف ولبنانيون عرب
 .لبنان

 أمين الرئيس السياسيينتوّجه غةمراو ظل في الصالحة الخميرة أنتم: للشباب الجمّيل
 الشباب الى الحمرا، في «بالزا كروان» فندق في انعقدت التي الندوة خالل الجمّيل،

 في الصالحة الخميرة أنتم. واالنسان لبنان لبناء عليكم االّتكال المستقبل، أنتم»: قائاًل
 والحوار قيللتال المجال لكم نفسح «المستقبل بيت» في ونحن السياسيين مراوغة ظل

 .«التكفيرية والحمالت التطرف لمواجهة البّناء

 أّن معتبرًا الشباب، جذب الى تسعى التي المتطرفة الحركات عمل طريقة الى وتطّرق
 أجمع، العالم في إنما فقط لبنان في المشاكل عّلة ليس المتطرفة الحركات موضوع»

 ألّن ذلك، غير الحقيقة لكن العنفي، غير والتطرف العنفي التطرف بين يميز والبعض

 .«واحد التطرف

 الوقائي العمل» أّن الى الفتًا العنفي، التطرف لتفادي اّتباعها الواجب الخطوات وَعّدد
 االسالمي الديني والخطاب الفكر مواجهة على وقادر محّصن جيل بتنشئة يبدأ

 .«بالثقافة المتطرف

 تحت الدولية ومفاعيله منطقتنا يف اليوم اإلسالمي الديني التطرف أّن» الى وأشار



 تظهر مالمحه بدأت الذي المضاد العقائدي التطرف خطر سيواجهنا وغدًا،. المجهر
 يطغى المتطرف اليميني والفكر عمقًا تزداد اآلخر كراهية حيث الغربية، الدول في

 بتنا حتى التطرف وباء وانتشر مشّوشة حقبة اليوم العالم دخل لقد. الليبرالي الفكر على
 الى يهدف مؤتمرنا إّن»: وأضاف. «من يحارب ومن من جانب إلى يقف من نعلم ال

 الجيل هذا كون للمسقبل، رؤيتهم الى واالستماع الشباب وتوعية التقاليد عن الخروج
 بامتياز فكرية حرب أمام اذًا فنحن االدمغة، غسل سالحها تقليدية غير حرب خضّم في

 .«حديثة دول بناء عن عجزت

 من سليمان اندرية فأكدت ،«التطرف من الوقاية سبل» على األولى الجلسة ركزت قدو
 وعدم الدينية المفاهيم وتطوير العنفي التطرف مواجهة ضرورة» ،«كوانراد» مؤسسة
 الخارجية العوامل من الشباب وحماية بالفكر، بل االرهابية، للحركات بالعنف التصدي

 .«األنظمة وباء يعانون الذين

 التربية دور عن االسالمية الحركات في المتخّصص الفتاح عبد نبيل الدكتور حدثوت
 المجتمعات في التطرف نمو في تساعد والتي الديكتاتورية، االنظمة في والدين
 تبدأ التي الديموقراطية المجتمعات لبناء التطرف مواجهة المطلوب»: وقال. العربية
 .«راتالحوا وإجراء واالمهات اآلباء بتوعية

 عن فتحدث تاون، جورج جامعة في التاريخ قسم في الدكتوراه طالب رباح، مكرم أّما
 الذاكرة ودور الجبل حرب واستذَكر الصراعات، إحياء تسّبب التي الجماعية الذاكرة

 .االرهاب الى تؤدي والتي الداخلية الثورة تأجيج الى تؤدي التي الجماعية

 باب منطقة في تجربتها عن فيها تحدثت مداخلة وديبار ليا السياسية للناشطة وكانت
 الذين الشباب تأهيل والمسرح الفن بواسطة استطاعت إنها وقالت محسن، وجبل التبانة
 .والحرمان والقهر الفقر الى ذلك وَعزت رشدهم، الى وإعادتهم تقاتلوا

 لدكتورا فيها وتحدث ،«االعالم ووسائل التطرف» عنوان فحملت الثانية الجلسة أما
 عبر باريس، في االميركية الجامعة في أوسطية الشرق الدراسات استاذ ماجد، زياد

 .ديموقراطية مجتمعات بناء عبر العنفي التطرف من الوقاية عن ،«سكايب»

 الضعيفة، المجتمعات في وتأثيراته السياسي الخطاب االطرش رشا االعالمية وتناولت
 بخطاب التطرفي النظام خطاب حارب الذي يالسور الشباب ذلك على مثااًل وأعطت

 .والعراقي السوري كالنظام المتطرفة العلمانية االنظمة عن تحدثت كما. آخر



 مداخلة في باريس، في االميركية الجامعة في الدراسات استاذ مخائيل، اندرو ولفت
 بحماية وطالَب والثورات، التطرف وّلَد الذي القمعي المفهوم الى االنكليزية، باللغة

 .القمعي المفهوم إللغاء الذهنية القدرات تطوير عبر المتطرف الشباب

 كيفية عن نادر سامي الدكتور االستراتيجية للشؤون الشرق معهد مدير وتحدث
 .حديثة دولة الى والوصول التطرف من التخلص

 عليهم واالتكال التغيير يستطيعون» أنهم فأكد الشباب اسئلة على فرد الجميل اما

 .«والديموقراطية الحرية مرحلة الى يوصلنا

 الى وتحويلها االنظمة وبتطوير بالثقافة التطرف محاربة على التوصيات وركزت
 انتشال كيفية حول دارت واالجوبة االسئلة من سلسلة كانت كما. ديموقراطية أنظمة

 .شعبها تقّدر أنظمة وعبر العلم تطوير عبر كبوته من العربي المجتمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمواجهة التطرف للتالقي والحوار: الجميّل

 جريدة اللواء 

 6106كانون األول  6الثالثاء 

 

كروان »ندوة بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور في فندق « بيت المستقبل»نظّم 

في الحمرا، ركزت على وقاية الشباب من التطرف بهدف بناء حصانة أخالقية « بالزا

 .لمواجهة التطرف العنفي

انتم المستقبل، االتكال عليكم لبناء »: وتحدث الرئيس امين الجميل، وتوجه الى الشباب

أنتم الخميرة الصالحة في ظل مراوغة السياسيين ونحن في بيت . لبنان واالنسان

المستقبل نفسح لكم المجال للتالقي والحوار البناء لمواجهة التطرف والحمالت 

 .«التكفيرية

إن موضوع الحركات المتطرفة ليس علة المشاكل في لبنان فقط انما في العالم »: وقال

أجمع، والبعض يميز بين التطرف العنفي والتطرف غير العنفي، لكن الحقيقة غير ذلك، 

 .«ألن التطّرف واحد

دأ العمل الوقائي يب»وعدد الخطوات الواجب اتباعها لتفادي التطرف العنفي، الفتا الى ان 

بتنشئة جيل محصن وقادر على مواجهة الفكر والخطاب الديني االسالمي المتطرف 

 .«بالثقافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنتم الخميرة الصالحة في ظل مراوغة : الجميل في مؤتمر وقاية الشباب من التطرف

 السياسيين 

 جريدة االنبـاء

 6106االثنين كانون األول 

 

كروان “تعاون مع مؤسسة كونراد اديناور في فندق ندوة بال ”بيت المستقبل“نظم 
في الحمرا، ركزت على وقاية الشباب من التطرف بهدف بناء حصانة أخالقية ” بالزا

 .لمواجهة التطرف العنفي

شارك في الندوة التي وضعت إطار عمل للمواجهة والحد من ظاهرة التطرف العنفي، 
ضافة الى طالب من مختلف الجامعات خبراء عرب ولبنانيون بهدف تبادل الخبرات، إ

 .في لبنان

 الجميل

يعمل بيت المستقبل على تشجيع “: تحدث في بداية الندوة الرئيس امين الجميل، وقال
وتوجه الى  .”الشباب اللبناني لمواجهة العنف واالرهاب بالفكر والعلم والمعرفة

أنتم الخميرة الصالحة في  .نانتم المستقبل، االتكال عليكم لبناء لبنان واالنسا“: الشباب
ظل مراوغة السياسيين ونحن في بيت المستقبل نفسح لكم المجال للتالقي والحوار 

 .”البناء لمواجهة التطرف والحمالت التكفيرية

 .وتطرق الجميل الى طريقة عمل الحركات المتطرفة التي تسعى الى جذب الشباب

مشاكل في لبنان فقط انما في العالم إن موضوع الحركات المتطرفة ليس علة ال“: وقال
أجمع، والبعض يميز بين التطرف العنفي والتطرف غير العنفي، لكن الحقيقة غير 

 .”ذلك، ألن التطرف واحد



العمل الوقائي “وعدد الخطوات الواجب اتباعها لتفادي التطرف العنفي، الفتا الى ان 
اب الديني االسالمي يبدأ بتنشئة جيل محصن وقادر على مواجهة الفكر والخط

 .”المتطرف بالثقافة

أن التطرف الديني اإلسالمي اليوم في منطقتنا ومفاعيله الدولية تحت “وأشار الى 
وغدا، سيواجهنا خطر التطرف العقائدي المضاد الذي بدأت مالمحه تظهر . المجهر

غى في الدول الغربية، حيث كراهية اآلخر تزداد عمقا والفكر اليميني المتطرف يط
ولقد دخل العالم اليوم حقبة مشوشة وانتشر وباء التطرف حتى . على الفكر الليبرالي

 .”بتنا ال نعلم من يقف إلى جانب من ومن يحارب من

إن مؤتمرنا يهدف الى الخروج عن التقاليد وتوعية الشباب واالستماع الى “: وأضاف
سالحها غسل االدمغة، رؤيتهم للمسقبل، لكون هذا الجيل في خضم حرب غير تقليدية 
 .”فنحن اذا امام حرب فكرية بامتياز عجزت عن بناء دول حديثة

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنتم الخميرة الصالحة في ظل مراوغة : الجميل في مؤتمر وقاية الشباب من التطرف

 السياسيين 

 الوكالة الوطنية لالعالم

  6600كانون األول  60اإلثنين 

 

" كروان بالزا"ندوة بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور في فندق " يت المستقبلب"نظم 
في الحمرا، ركزت على وقاية الشباب من التطرف بهدف بناء حصانة أخالقية 

 .لمواجهة التطرف العنفي

شارك في الندوة التي وضعت إطار عمل للمواجهة والحد من ظاهرة التطرف العنفي، 
بهدف تبادل الخبرات، إضافة الى طالب من مختلف الجامعات خبراء عرب ولبنانيون 

 .في لبنان

 
 لالجمّي

يعمل بيت المستقبل على تشجيع : "تحدث في بداية الندوة الرئيس امين الجميل، وقال
وتوجه الى  ."الشباب اللبناني لمواجهة العنف واالرهاب بالفكر والعلم والمعرفة

أنتم الخميرة الصالحة في  .يكم لبناء لبنان واالنسانانتم المستقبل، االتكال عل: "الشباب



ظل مراوغة السياسيين ونحن في بيت المستقبل نفسح لكم المجال للتالقي والحوار 
 ."البناء لمواجهة التطرف والحمالت التكفيرية

 

 .يل الى طريقة عمل الحركات المتطرفة التي تسعى الى جذب الشبابوتطرق الجّم

حركات المتطرفة ليس علة المشاكل في لبنان فقط انما في العالم إن موضوع ال: "وقال
أجمع، والبعض يميز بين التطرف العنفي والتطرف غير العنفي، لكن الحقيقة غير 

 ."ذلك، ألن التطرف واحد

 
العمل الوقائي "وعدد الخطوات الواجب اتباعها لتفادي التطرف العنفي، الفتا الى ان 

ادر على مواجهة الفكر والخطاب الديني االسالمي يبدأ بتنشئة جيل محصن وق
 ."المتطرف بالثقافة

أن التطرف الديني اإلسالمي اليوم في منطقتنا ومفاعيله الدولية تحت "وأشار الى 
وغدا، سيواجهنا خطر التطرف العقائدي المضاد الذي بدأت مالمحه تظهر . المجهر

والفكر اليميني المتطرف يطغى  في الدول الغربية، حيث كراهية اآلخر تزداد عمقا
ولقد دخل العالم اليوم حقبة مشوشة وانتشر وباء التطرف حتى . على الفكر الليبرالي

 ."بتنا ال نعلم من يقف إلى جانب من ومن يحارب من

 
إن مؤتمرنا يهدف الى الخروج عن التقاليد وتوعية الشباب واالستماع الى : "وأضاف

جيل في خضم حرب غير تقليدية سالحها غسل االدمغة، رؤيتهم للمسقبل، لكون هذا ال
 ."فنحن اذا امام حرب فكرية بامتياز عجزت عن بناء دول حديثة

 
 سبل الوقاية من التطرف: الجلسة االولى

تحدثت في الجلسة األولى عن سبل الوقاية من التطرف اندرية سليمان من مؤسسة 
عنفي وتطوير المفاهيم الدينية ضرورة مواجهة التطرف ال"كوانراد، وأشارت الى 

وعدم التصدي بالعنف للحركات االرهابية، بل بالفكر، وحماية الشباب من العوامل 
 ."الخارجية الذين يعانون وباء االنظمة

 
وتحدث الدكتور نبيل عبد الفتاح المتخصص في الحركات االسالمية عن دور التربية 

عد في نمو التطرف في المجتمعات والدين في االنظمة الديكتاتورية، والتي تسا
المطلوب مواجهة التطرف لبناء المجتمعات الديموقراطية التي تبدأ : "وقال .العربية

 ."بتوعية اآلباء واالمهات واجراء الحوارات

 
أما مكرم رباح طالب الدكتوراه في قسم التاريخ في جامعة جورج تاون، فتحدث عن 

الصراعات، واستذكر حرب الجبل ودور الذاكرة الذاكرة الجماعية التي تسبب بإحياء 
 .الجماعية التي تؤدي الى تأجيج الثورة الداخلية والتي تؤدي الى االرهاب



 
وكانت للناشطة السياسية ليا بارودي مداخلة تحدثت فيها عن تجربتها في منطقة باب 

ب الذين التبانة وجبل محسن، وقالت انها استطاعت بواسطة الفن والمسرح تأهيل الشبا
 .تقاتلوا واعادتهم الى رشدهم، وعزت ذلك الى الفقر والقهر والحرمان

 
 التطرف ووسائل االعالم: الجلسة الثانية

وتحدث الدكتور زياد ماجد، استاذ الدراسات الشرق اوسطية في الجامعة االميركية في 
معات باريس، عبر سكايب، في مداخلة عن الوقاية من التطرف العنفي عبر بناء مجت

 .ديمقراطية

 
وتناولت االعالمية رشا االطرش الخطاب السياسي وتأثيراته في المجتمعات الضعيفة، 
وأعطت مثاال على ذلك الشباب السوري الذي حارب خطاب النظام التطرفي بخطاب 

كما تحدثت االطرش عن االنظمة العلمانية المتطرفة ايضا كالنظام السوري . آخر
 .والعراقي

 
مخائيل، استاذ الدراسات في الجامعة االميركية في باريس، في مداخلة  ولفت اندرو

باللغة االنكليزية، الى المفهوم القمعي الذي ولد التطرف والثورات، وطالب بحماية 
 .الشباب المتطرف عبر تطوير القدرات الذهنية اللغاء المفهوم القمعي

 
سامي نادر عن كيفية  وتحدث مدير معهد الشرق للشؤون االستراتيجية الدكتور

 .التخلص من التطرف والوصول الى دولة حديثة

 
الشباب يستطيعون التغيير "أما الرئيس الجميل فرد على اسئلة الشباب وقال ان 

 ."واالتكال على الشباب يوصلنا الى مرحلة الحرية والديمقراطية

 
 التوصيات

نظمة وتحويلها الى وركزت التوصيات على محاربة التطرف بالثقافة وبتطوير اال
كما كانت سلسلة من االسئلة واالجوبة دارت حول كيفية انتشال . انظمة ديمقراطية

 .المجتمع العربي من كبوته عبر تطوير العلم وعبر انظمة تقدر شعبها

 .وأدار جلسات الحوار فيليب ابو زيد ورلى معوض

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نا الى مرحلة الحرية والديمقراطيةاالتكال على الشباب يوصل: الرئيس الجمّيل

 Kataeb.orgموقع 

 6106كانون أول  10االثنين 

 

نّظم بيت المستقبل ندوة بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور في فندق كروان بالزا 
في الحمرا تمحورت حول وقاية الشباب من التطرف بهدف بناء حصانة اخالقية 

 . لمواجهة التطرف العنفي

وضعت اطار عمل للمواجهة والحد من ظاهرة التطرف العنفي شارك فيها  الندوة التي
طالب من مختلف الجامعات   خبراء عرب ولبنانيون بهدف تبادل الخبرات اضافة الى

 . في لبنان



 االفتتاح كلمة الرئيس الجمّيل

يعمل بيت المستقبل على تشجيع " :تحدث في بداية الندوة الرئيس امين الجميل وقال
الشباب اللبناني لمواجهة العنف واالرهاب بالفكر والعلم والمعرفة متوجها الى الشباب 

انتم الخميرة :" انتم المستقبل، االتكال عليكم لبناء لبنان واالنسان، وتابع : "بالقول
جال للتالقي الصالحة في ظل مراوغة السياسيين ونحن في بيت المستقبل نفسح لكم الم

 ."والحوار البّناء لمواجهة التطرف والحمالت التكفيرية

الرئيس امين الجمّيل تطرق الى طريقة عمل الحركات المتطرفة التي تسعى لجذب 
ان موضوع الحركات المتطرفة ليست علة المشاكل في لبنان فقط انما : "الشباب وقال

طرف العنفي والتطرف غير العنفي في العالم اجمع مشيرا الى ان البعض يميز بين الت
 ." الن التطرف واحد  لكن الحقيقة غير ذلك

وعّدد الرئيس الخطوات الموجب اتباعها لتفادي التطرف العنفي، الفتا الى ان العمل 
الوقائي يبدأ بتنشئة جيل محصن وقادر على مواجهة الفكر والخطاب الديني االسالمي 

 . المتطرف بالثقافة

طرف الديني اإلسالمي اليوم في منطقتنا ومفاعيله الدولية هو تحت ان الت" :وتابع
وغدا، سيواجهنا خطر التطرف العقائدي المضاد الذي بدأت مالمحه تظهر . المجهر

في الدول الغربية حيث كراهية األخر تزداد عمقا والفكر اليميني المتطرف يطغى 
حقبة مشوشة وانتشر وباء لقد دخل العالم اليوم : "واضاف. على الفكر الليبرالي

 ."التطرف حتى بتنا ال نعلم من يقف إلى جانب من ومن يحارب من

ان مؤتمرنا يهدف الى الخروج عن التقاليد وتوعية الشباب والى االستماع " :واضاف
الى رؤيتهم للمسقبل كون هذا الجيل في خضم حرب غير تقليدية سالحها غسل 

 . " امتياز عجزت عن بناء دول حديثةاالدمغة فنحن اذا امام حرب فكرية ب

 سبل الوقاية من التطرف: الجلسة االولى

تحدثت اندرية سليمان عن مؤسسة كوانراد واشارت الى ضرورة مواجهة التطرف 
العنفي وتطوير المفاهيم الدينية وعدم التصدي بالعنف للحركات االرهابية بل بالغكر 

 . يعانون من وباء االنظمة وحماية الشباب من العوامل الخارجية الذين

الدكتور نبيل عبد الفتاح المتخصص في الحركات االسالمية تحدث عن دور التربية 
والدين في االنظمة الديكتاتورية والتي تساعد في نمو التطرف في المجتمعات العربية 

وقال ان المطلوب مواجهة التطرف لبناء المجتمعات الديمقراطية التي تبدأ بتوعية 
 .اء واالمهات واجراء الحواراتاآلب



اما مكرم رباح طالب الدكتوراه في قسم التاريخ في جامعة جورج تاون فقد تحدث 
عن الذاكرة الجماعية التي تسبب في احياء الصراعات واستذكر حرب الجبل ودور 

 . الذاكرة الجماعية التي تؤدي الى تأجيج الثورة الداخلية والتي تؤدي الى االرهاب

طة السياسية ليا بارودي كانت لها مداخلة تحدثت فيها عن تجربتها في منطقة الناش 
باب التبانة وجبل محسن وقالت انها استطاعت بواسطة الفن والمسرح من تأهيل 
 .  الشباب الذين تقاتلوا واعادتهم الى رشدهم وعزت ذلك الى الفقر والقهر والحرمان

 

 

 .م التطرف ووسائل االعال: الجلسة الثانية

الدكتور زياد ماجد استاذ الدراسات الشرق اوسطية في الجامعة االميركية في باريس 
تحدث عبر سكايب في مداخلة له عن الوقاية من التطرف العنفي عبر بناء مجتمعات 

 . ديمقراطية

االعالمية رشا االطرش تحدثت عن الخطاب السياسي وتأثيراته في المجتمعات  
على ذلك الشباب السوري الذي حارب خطاب النظام  الضعيفة كما اعطت مثاال

كما تحدثت االطرش عن االنظمة العلمانية المتطرفة ايضا . التطرفي بخطاب آخر
 .كالنظام السوري والعراقي

اندرو مخائيل استاذ الدراسات في الجامعة االميركية في باريس فلفت في مداخلته التي 
القمعي الذي ولّد التطرف والثورات وطالب بحماية  القاها باللغة االنكليزية الى المفهوم

 . الشباب المتطرف عبر تطوير القدرات الذهنية اللغاء المفهوم القمعي

وتحدث مدير معهد الشرق للشؤون االستراتيجية الدكتور سامي نادر عن كيفية 
 .التخلص من التطرف والوصول الى دولة حديثة

شباب وقال ان الشباب يستطيعون التغيير اما الرئيس الجميل فرد على اسئلة ال
 . واالتكال على الشباب يوصلنا الى مرحلة الحرية والديمقراطية

 التوصيات

ركزت التوصيات والتمنيات على محاربة التطرف بالثقافة وبتطوير االنظمة وتحويلها 
كما كانت سلسلة من االسئلة واالجوبة دارت حول كيفية . الى انظمة ديمقراطية 

 شال المجتمع العربي من كبوته عبر تطوير العلم وعبر انظمة تقدر شعبهاانت



 . فيليب ابو زيد ورلى معوض: ادار جلسات الحوار 
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" كروان بالزا"التعاون مع مؤسسة كونراد اديناور في فندق ندوة ب" بيت المستقبل"نظم 
في الحمرا، ركزت على وقاية الشباب من التطرف بهدف بناء حصانة أخالقية 

 .لمواجهة التطرف العنفي

يعمل بيت المستقبل على تشجيع : "وفي بداية الندوة، تحدَّث الرئيس أمين الجميل، وقال
وتوجه الى ". الرهاب بالفكر والعلم والمعرفةالشباب اللبناني لمواجهة العنف وا

أنتم الخميرة الصالحة في . انتم المستقبل، االتكال عليكم لبناء لبنان واالنسان: "الشباب
ظل مراوغة السياسيين ونحن في بيت المستقبل نفسح لكم المجال للتالقي والحوار 

 ."البناء لمواجهة التطرف والحمالت التكفيرية

لى طريقة عمل الحركات المتطرفة التي تسعى الى جذب الشباب، وتطرق الجميل ا
إن موضوع الحركات المتطرفة ليس علة المشاكل في لبنان فقط انما في العالم : "وقال

أجمع، والبعض يميز بين التطرف العنفي والتطرف غير العنفي، لكن الحقيقة غير 
 ."ذلك، ألن التطرف واحد

العمل الوقائي "ا لتفادي التطرف العنفي، الفتًا إلى أن وعدَّد الخطوات الواجب اتباعه
يبدأ بتنشئة جيل محصن وقادر على مواجهة الفكر والخطاب الديني االسالمي 

 ."المتطرف بالثقافة

أن التطرف الديني اإلسالمي اليوم في منطقتنا ومفاعيله الدولية تحت "وأشار الى 
ي المضاد الذي بدأت مالمحه تظهر وغدا، سيواجهنا خطر التطرف العقائد. المجهر

في الدول الغربية، حيث كراهية اآلخر تزداد عمقا والفكر اليميني المتطرف يطغى 
ولقد دخل العالم اليوم حقبة مشوشة وانتشر وباء التطرف حتى  .على الفكر الليبرالي

 ."بتنا ال نعلم من يقف إلى جانب من ومن يحارب من

الخروج عن التقاليد وتوعية الشباب واالستماع الى إن مؤتمرنا يهدف الى : "وختم
رؤيتهم للمسقبل، لكون هذا الجيل في خضم حرب غير تقليدية سالحها غسل االدمغة، 

 ."فنحن اذا امام حرب فكرية بامتياز عجزت عن بناء دول حديثة
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" كروان بالزا"ندوة بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور في فندق " بيت المستقبل"ظم ن

في الحمرا، ركزت على وقاية الشباب من التطرف بهدف بناء حصانة أخالقية 
 .لمواجهة التطرف العنفي

تطرف العنفي، شارك في الندوة التي وضعت إطار عمل للمواجهة والحد من ظاهرة ال
خبراء عرب ولبنانيون بهدف تبادل الخبرات، إضافة الى طالب من مختلف الجامعات 



 .في لبنان
 

يعمل بيت المستقبل على تشجيع : "تحدث في بداية الندوة الرئيس امين الجميل، وقال
وتوجه الى ". الشباب اللبناني لمواجهة العنف واالرهاب بالفكر والعلم والمعرفة

أنتم الخميرة الصالحة في . انتم المستقبل، االتكال عليكم لبناء لبنان واالنسان: "الشباب
ظل مراوغة السياسيين ونحن في بيت المستقبل نفسح لكم المجال للتالقي والحوار 

 ".البناء لمواجهة التطرف والحمالت التكفيرية
 

 .شبابوتطرق الجميل الى طريقة عمل الحركات المتطرفة التي تسعى الى جذب ال
إن موضوع الحركات المتطرفة ليس علة المشاكل في لبنان فقط انما في العالم : "وقال

أجمع، والبعض يميز بين التطرف العنفي والتطرف غير العنفي، لكن الحقيقة غير 
 ".ذلك، ألن التطرف واحد

 
 العمل الوقائي"وعدد الخطوات الواجب اتباعها لتفادي التطرف العنفي، الفتا الى ان 

يبدأ بتنشئة جيل محصن وقادر على مواجهة الفكر والخطاب الديني االسالمي 
 ".المتطرف بالثقافة

 
أن التطرف الديني اإلسالمي اليوم في منطقتنا ومفاعيله الدولية تحت "وأشار الى 

وغدا، سيواجهنا خطر التطرف العقائدي المضاد الذي بدأت مالمحه تظهر . المجهر
ث كراهية اآلخر تزداد عمقا والفكر اليميني المتطرف يطغى في الدول الغربية، حي
ولقد دخل العالم اليوم حقبة مشوشة وانتشر وباء التطرف حتى . على الفكر الليبرالي

 ".بتنا ال نعلم من يقف إلى جانب من ومن يحارب من
 

إن مؤتمرنا يهدف الى الخروج عن التقاليد وتوعية الشباب واالستماع الى : "وأضاف
يتهم للمسقبل، لكون هذا الجيل في خضم حرب غير تقليدية سالحها غسل االدمغة، رؤ

 ".فنحن اذا امام حرب فكرية بامتياز عجزت عن بناء دول حديثة
 

الشباب يستطيعون التغيير واالتكال "ورد الرئيس الجميل على اسئلة الشباب وقال ان 
 ".على الشباب يوصلنا الى مرحلة الحرية والديمقراطية

 
وركزت التوصيات على محاربة التطرف بالثقافة وبتطوير االنظمة وتحويلها الى 

كما كانت سلسلة من االسئلة واالجوبة دارت حول كيفية انتشال . انظمة ديمقراطية
 .المجتمع العربي من كبوته عبر تطوير العلم وعبر انظمة تقدر شعبها

  .وأدار جلسات الحوار فيليب ابو زيد ورلى معوض
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 6106كانون األول  0االثنين 

 

كروان “ن مع مؤسسة كونراد اديناور في فندق ندوة بالتعاو” بيت المستقبل“نظم 
في الحمرا، ركزت على وقاية الشباب من التطرف بهدف بناء حصانة أخالقية ” بالزا

 .لمواجهة التطرف العنفي

شارك في الندوة التي وضعت إطار عمل للمواجهة والحد من ظاهرة التطرف العنفي، 
الى طالب من مختلف الجامعات  خبراء عرب ولبنانيون بهدف تبادل الخبرات، إضافة

 .في لبنان

يعمل بيت المستقبل على تشجيع “: تحدث في بداية الندوة الرئيس امين الجميل، وقال



وتوجه الى . ”الشباب اللبناني لمواجهة العنف واالرهاب بالفكر والعلم والمعرفة
ميرة الصالحة في أنتم الخ. انتم المستقبل، االتكال عليكم لبناء لبنان واالنسان“: الشباب

ظل مراوغة السياسيين ونحن في بيت المستقبل نفسح لكم المجال للتالقي والحوار 
 .”البناء لمواجهة التطرف والحمالت التكفيرية

 .وتطرق الجميل الى طريقة عمل الحركات المتطرفة التي تسعى الى جذب الشباب

نان فقط انما في العالم إن موضوع الحركات المتطرفة ليس علة المشاكل في لب“ :وقال
أجمع، والبعض يميز بين التطرف العنفي والتطرف غير العنفي، لكن الحقيقة غير 

 .”ذلك، ألن التطرف واحد

العمل الوقائي “وعدد الخطوات الواجب اتباعها لتفادي التطرف العنفي، الفتا الى ان 
السالمي يبدأ بتنشئة جيل محصن وقادر على مواجهة الفكر والخطاب الديني ا

 .”المتطرف بالثقافة

أن التطرف الديني اإلسالمي اليوم في منطقتنا ومفاعيله الدولية تحت “وأشار الى 
وغدا، سيواجهنا خطر التطرف العقائدي المضاد الذي بدأت مالمحه تظهر  .المجهر

في الدول الغربية، حيث كراهية اآلخر تزداد عمقا والفكر اليميني المتطرف يطغى 
ولقد دخل العالم اليوم حقبة مشوشة وانتشر وباء التطرف حتى . ر الليبراليعلى الفك

 .”بتنا ال نعلم من يقف إلى جانب من ومن يحارب من

إن مؤتمرنا يهدف الى الخروج عن التقاليد وتوعية الشباب واالستماع الى “: وأضاف
االدمغة، رؤيتهم للمسقبل، لكون هذا الجيل في خضم حرب غير تقليدية سالحها غسل 

 .”فنحن اذا امام حرب فكرية بامتياز عجزت عن بناء دول حديثة

 سبل الوقاية من التطرف: الجلسة االولى

تحدثت في الجلسة األولى عن سبل الوقاية من التطرف اندرية سليمان من مؤسسة 
ضرورة مواجهة التطرف العنفي وتطوير المفاهيم الدينية “كوانراد، وأشارت الى 

ي بالعنف للحركات االرهابية، بل بالفكر، وحماية الشباب من العوامل وعدم التصد
 .”الخارجية الذين يعانون وباء االنظمة

وتحدث الدكتور نبيل عبد الفتاح المتخصص في الحركات االسالمية عن دور التربية 
والدين في االنظمة الديكتاتورية، والتي تساعد في نمو التطرف في المجتمعات 

المطلوب مواجهة التطرف لبناء المجتمعات الديموقراطية التي تبدأ “ :قالو. العربية
 .”بتوعية اآلباء واالمهات واجراء الحوارات

أما مكرم رباح طالب الدكتوراه في قسم التاريخ في جامعة جورج تاون، فتحدث عن 
الذاكرة الجماعية التي تسبب بإحياء الصراعات، واستذكر حرب الجبل ودور الذاكرة 

 .الجماعية التي تؤدي الى تأجيج الثورة الداخلية والتي تؤدي الى االرهاب

وكانت للناشطة السياسية ليا بارودي مداخلة تحدثت فيها عن تجربتها في منطقة باب 
التبانة وجبل محسن، وقالت انها استطاعت بواسطة الفن والمسرح تأهيل الشباب الذين 

 .لك الى الفقر والقهر والحرمانتقاتلوا واعادتهم الى رشدهم، وعزت ذ

 التطرف ووسائل االعالم: الجلسة الثانية



وتحدث الدكتور زياد ماجد، استاذ الدراسات الشرق اوسطية في الجامعة االميركية في 
باريس، عبر سكايب، في مداخلة عن الوقاية من التطرف العنفي عبر بناء مجتمعات 

 .ديمقراطية

ش الخطاب السياسي وتأثيراته في المجتمعات الضعيفة، وتناولت االعالمية رشا االطر
وأعطت مثاال على ذلك الشباب السوري الذي حارب خطاب النظام التطرفي بخطاب 

كما تحدثت االطرش عن االنظمة العلمانية المتطرفة ايضا كالنظام السوري . آخر
 .والعراقي

في باريس، في مداخلة ولفت اندرو مخائيل، استاذ الدراسات في الجامعة االميركية 
باللغة االنكليزية، الى المفهوم القمعي الذي ولد التطرف والثورات، وطالب بحماية 

 .الشباب المتطرف عبر تطوير القدرات الذهنية اللغاء المفهوم القمعي

وتحدث مدير معهد الشرق للشؤون االستراتيجية الدكتور سامي نادر عن كيفية 
 .لى دولة حديثةالتخلص من التطرف والوصول ا

الشباب يستطيعون التغيير “أما الرئيس الجميل فرد على اسئلة الشباب وقال ان 
 .”واالتكال على الشباب يوصلنا الى مرحلة الحرية والديمقراطية

وركزت التوصيات على محاربة التطرف بالثقافة وبتطوير االنظمة وتحويلها الى 
ئلة واالجوبة دارت حول كيفية انتشال كما كانت سلسلة من االس. انظمة ديمقراطية

 .المجتمع العربي من كبوته عبر تطوير العلم وعبر انظمة تقدر شعبها
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" كروان بالزا"ؤسسة كونراد اديناور في فندق ندوة بالتعاون مع م" بيت المستقبل"نظم 
في الحمرا، ركزت على وقاية الشباب من التطرف بهدف بناء حصانة أخالقية 

 .لمواجهة التطرف العنفي

شارك في الندوة التي وضعت إطار عمل للمواجهة والحد من ظاهرة التطرف العنفي، 
الب من مختلف الجامعات خبراء عرب ولبنانيون بهدف تبادل الخبرات، إضافة الى ط

 .في لبنان

 
 الجميل

يعمل بيت المستقبل على تشجيع : "تحدث في بداية الندوة الرئيس امين الجميل، وقال



وتوجه الى  ."الشباب اللبناني لمواجهة العنف واالرهاب بالفكر والعلم والمعرفة
لخميرة الصالحة في أنتم ا .انتم المستقبل، االتكال عليكم لبناء لبنان واالنسان: "الشباب

ظل مراوغة السياسيين ونحن في بيت المستقبل نفسح لكم المجال للتالقي والحوار 
 ."البناء لمواجهة التطرف والحمالت التكفيرية

 

 .وتطرق الجميل الى طريقة عمل الحركات المتطرفة التي تسعى الى جذب الشباب

لبنان فقط انما في العالم  إن موضوع الحركات المتطرفة ليس علة المشاكل في: "وقال
أجمع، والبعض يميز بين التطرف العنفي والتطرف غير العنفي، لكن الحقيقة غير 

 ."ذلك، ألن التطرف واحد

 
العمل الوقائي "وعدد الخطوات الواجب اتباعها لتفادي التطرف العنفي، الفتا الى ان 

ني االسالمي يبدأ بتنشئة جيل محصن وقادر على مواجهة الفكر والخطاب الدي
 ."المتطرف بالثقافة

أن التطرف الديني اإلسالمي اليوم في منطقتنا ومفاعيله الدولية تحت "وأشار الى 
وغدا، سيواجهنا خطر التطرف العقائدي المضاد الذي بدأت مالمحه تظهر . المجهر

في الدول الغربية، حيث كراهية اآلخر تزداد عمقا والفكر اليميني المتطرف يطغى 
ولقد دخل العالم اليوم حقبة مشوشة وانتشر وباء التطرف حتى . الفكر الليبراليعلى 

 ."بتنا ال نعلم من يقف إلى جانب من ومن يحارب من

 
إن مؤتمرنا يهدف الى الخروج عن التقاليد وتوعية الشباب واالستماع الى : "وأضاف

غسل االدمغة،  رؤيتهم للمسقبل، لكون هذا الجيل في خضم حرب غير تقليدية سالحها
 ."فنحن اذا امام حرب فكرية بامتياز عجزت عن بناء دول حديثة

 
 سبل الوقاية من التطرف: الجلسة االولى

تحدثت في الجلسة األولى عن سبل الوقاية من التطرف اندرية سليمان من مؤسسة 
ضرورة مواجهة التطرف العنفي وتطوير المفاهيم الدينية "كوانراد، وأشارت الى 

التصدي بالعنف للحركات االرهابية، بل بالفكر، وحماية الشباب من العوامل  وعدم
 ."الخارجية الذين يعانون وباء االنظمة

 
وتحدث الدكتور نبيل عبد الفتاح المتخصص في الحركات االسالمية عن دور التربية 

والدين في االنظمة الديكتاتورية، والتي تساعد في نمو التطرف في المجتمعات 
المطلوب مواجهة التطرف لبناء المجتمعات الديموقراطية التي تبدأ : "وقال. ربيةالع

 ."بتوعية اآلباء واالمهات واجراء الحوارات

 
أما مكرم رباح طالب الدكتوراه في قسم التاريخ في جامعة جورج تاون، فتحدث عن 



الذاكرة الذاكرة الجماعية التي تسبب بإحياء الصراعات، واستذكر حرب الجبل ودور 
 .الجماعية التي تؤدي الى تأجيج الثورة الداخلية والتي تؤدي الى االرهاب

 
وكانت للناشطة السياسية ليا بارودي مداخلة تحدثت فيها عن تجربتها في منطقة باب 

التبانة وجبل محسن، وقالت انها استطاعت بواسطة الفن والمسرح تأهيل الشباب الذين 
 .م، وعزت ذلك الى الفقر والقهر والحرمانتقاتلوا واعادتهم الى رشده

 
 التطرف ووسائل االعالم: الجلسة الثانية

وتحدث الدكتور زياد ماجد، استاذ الدراسات الشرق اوسطية في الجامعة االميركية في 
باريس، عبر سكايب، في مداخلة عن الوقاية من التطرف العنفي عبر بناء مجتمعات 

 .ديمقراطية

 
ة رشا االطرش الخطاب السياسي وتأثيراته في المجتمعات الضعيفة، وتناولت االعالمي

وأعطت مثاال على ذلك الشباب السوري الذي حارب خطاب النظام التطرفي بخطاب 
كما تحدثت االطرش عن االنظمة العلمانية المتطرفة ايضا كالنظام السوري . آخر

 .والعراقي

 
ة االميركية في باريس، في مداخلة ولفت اندرو مخائيل، استاذ الدراسات في الجامع

باللغة االنكليزية، الى المفهوم القمعي الذي ولد التطرف والثورات، وطالب بحماية 
 .الشباب المتطرف عبر تطوير القدرات الذهنية اللغاء المفهوم القمعي

 
وتحدث مدير معهد الشرق للشؤون االستراتيجية الدكتور سامي نادر عن كيفية 

 .طرف والوصول الى دولة حديثةالتخلص من الت

 
الشباب يستطيعون التغيير "أما الرئيس الجميل فرد على اسئلة الشباب وقال ان 

 ."واالتكال على الشباب يوصلنا الى مرحلة الحرية والديمقراطية

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجميل للشباب أنتم الخميرة الصالحة في ظل مراوغة السياسيين 

 daralkhabar.comدار االخبار موقع 

 6600كانون األول  0االثنين 

" ان بالزاكرو"في فندق  كونراد اديناورندوة بالتعاون مع مؤسسة " بيت المستقبل"نظم 
في الحمرا، ركزت على وقاية الشباب من التطرف بهدف بناء حصانة أخالقية 

 .لمواجهة التطرف العنفي

يعمل بيت المستقبل على تشجيع الشباب اللبناني : "وتحدث الرئيس امين الجميل،قائال
انتم : "وتوجه الى الشباب". لمواجهة العنف واالرهاب بالفكر والعلم والمعرفة

أنتم الخميرة الصالحة في ظل مراوغة . ل، االتكال عليكم لبناء لبنان واالنسانالمستقب

http://www.daralakhbar.com/tags/51654-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1


السياسيين ونحن في بيت المستقبل نفسح لكم المجال للتالقي والحوار البناء لمواجهة 
 ."التطرف والحمالت التكفيرية

وتطرق الجميل الى طريقة عمل الحركات المتطرفة التي تسعى الى جذب الشباب، 
موضوع الحركات المتطرفة ليس علة المشاكل في لبنان فقط انما في "لى أّن مشيرا إ

العالم أجمع، والبعض يميز بين التطرف العنفي والتطرف غير العنفي، لكن الحقيقة 
 "غير ذلك، ألن التطرف واحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وغة أنتم الخميرة الصالحة في ظل مرا: ل في مؤتمر وقاية الشباب من التطرفالجميّ 
 السياسيين 

 صـوت الجبـل

6106كانون األول  0االثنين   

  

" كروان بالزا"ندوة بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور في فندق " بيت المستقبل"نظم 
في الحمرا، ركزت على وقاية الشباب من التطرف بهدف بناء حصانة أخالقية 

 .لمواجهة التطرف العنفي
مل للمواجهة والحد من ظاهرة التطرف العنفي، شارك في الندوة التي وضعت إطار ع



خبراء عرب ولبنانيون بهدف تبادل الخبرات، إضافة الى طالب من مختلف الجامعات 
 .في لبنان

يلالجّم  

يعمل بيت المستقبل على تشجيع : "تحدث في بداية الندوة الرئيس امين الجميل، وقال
العلم والمعرفةالشباب اللبناني لمواجهة العنف واالرهاب بالفكر و وتوجه الى  ."

انتم المستقبل، االتكال عليكم لبناء لبنان واالنسان: "الشباب أنتم الخميرة الصالحة في  .
ظل مراوغة السياسيين ونحن في بيت المستقبل نفسح لكم المجال للتالقي والحوار 

 ."البناء لمواجهة التطرف والحمالت التكفيرية

حركات المتطرفة التي تسعى الى جذب الشبابوتطرق الجميل الى طريقة عمل ال . 

إن موضوع الحركات المتطرفة ليس علة المشاكل في لبنان فقط انما في العالم : "وقال
أجمع، والبعض يميز بين التطرف العنفي والتطرف غير العنفي، لكن الحقيقة غير 

 ."ذلك، ألن التطرف واحد

العمل الوقائي "العنفي، الفتا الى ان وعدد الخطوات الواجب اتباعها لتفادي التطرف  
يبدأ بتنشئة جيل محصن وقادر على مواجهة الفكر والخطاب الديني االسالمي 

 ."المتطرف بالثقافة

أن التطرف الديني اإلسالمي اليوم في منطقتنا ومفاعيله الدولية تحت "وأشار الى 
ت مالمحه تظهر وغدا، سيواجهنا خطر التطرف العقائدي المضاد الذي بدأ. المجهر

في الدول الغربية، حيث كراهية اآلخر تزداد عمقا والفكر اليميني المتطرف يطغى 
ولقد دخل العالم اليوم حقبة مشوشة وانتشر وباء التطرف حتى . على الفكر الليبرالي

 ."بتنا ال نعلم من يقف إلى جانب من ومن يحارب من

يد وتوعية الشباب واالستماع الى إن مؤتمرنا يهدف الى الخروج عن التقال: "وأضاف
رؤيتهم للمسقبل، لكون هذا الجيل في خضم حرب غير تقليدية سالحها غسل االدمغة، 

 ."فنحن اذا امام حرب فكرية بامتياز عجزت عن بناء دول حديثة

سبل الوقاية من التطرف: الجلسة االولى  

 
ليمان من مؤسسة تحدثت في الجلسة األولى عن سبل الوقاية من التطرف اندرية س

ضرورة مواجهة التطرف العنفي وتطوير المفاهيم الدينية "كوانراد، وأشارت الى 



وعدم التصدي بالعنف للحركات االرهابية، بل بالفكر، وحماية الشباب من العوامل 
 ."الخارجية الذين يعانون وباء االنظمة

عن دور التربية  وتحدث الدكتور نبيل عبد الفتاح المتخصص في الحركات االسالمية
والدين في االنظمة الديكتاتورية، والتي تساعد في نمو التطرف في المجتمعات 

المطلوب مواجهة التطرف لبناء المجتمعات الديموقراطية التي تبدأ : "وقال. العربية
 ."بتوعية اآلباء واالمهات واجراء الحوارات

عة جورج تاون، فتحدث عن أما مكرم رباح طالب الدكتوراه في قسم التاريخ في جام 
الذاكرة الجماعية التي تسبب بإحياء الصراعات، واستذكر حرب الجبل ودور الذاكرة 

 .الجماعية التي تؤدي الى تأجيج الثورة الداخلية والتي تؤدي الى االرهاب

وكانت للناشطة السياسية ليا بارودي مداخلة تحدثت فيها عن تجربتها في منطقة باب 
محسن، وقالت انها استطاعت بواسطة الفن والمسرح تأهيل الشباب الذين التبانة وجبل 

 .تقاتلوا واعادتهم الى رشدهم، وعزت ذلك الى الفقر والقهر والحرمان

التطرف ووسائل االعالم: الجلسة الثانية  

وتحدث الدكتور زياد ماجد، استاذ الدراسات الشرق اوسطية في الجامعة االميركية في 
ايب، في مداخلة عن الوقاية من التطرف العنفي عبر بناء مجتمعات باريس، عبر سك

 .ديمقراطية

وتناولت االعالمية رشا االطرش الخطاب السياسي وتأثيراته في المجتمعات الضعيفة، 
وأعطت مثاال على ذلك الشباب السوري الذي حارب خطاب النظام التطرفي بخطاب 

نية المتطرفة ايضا كالنظام السوري كما تحدثت االطرش عن االنظمة العلما. آخر
 .والعراقي

  

ولفت اندرو مخائيل، استاذ الدراسات في الجامعة االميركية في باريس، في مداخلة 
باللغة االنكليزية، الى المفهوم القمعي الذي ولد التطرف والثورات، وطالب بحماية 

معيالشباب المتطرف عبر تطوير القدرات الذهنية اللغاء المفهوم الق . 

وتحدث مدير معهد الشرق للشؤون االستراتيجية الدكتور سامي نادر عن كيفية 
 .التخلص من التطرف والوصول الى دولة حديثة



الشباب يستطيعون التغيير "أما الرئيس الجميل فرد على اسئلة الشباب وقال ان 
 ."واالتكال على الشباب يوصلنا الى مرحلة الحرية والديمقراطية

 التوصيات

ركزت التوصيات على محاربة التطرف بالثقافة وبتطوير االنظمة وتحويلها الى و
كما كانت سلسلة من االسئلة واالجوبة دارت حول كيفية انتشال . انظمة ديمقراطية

 .المجتمع العربي من كبوته عبر تطوير العلم وعبر انظمة تقدر شعبها

  .وأدار جلسات الحوار فيليب ابو زيد ورلى معوض

  

 


