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 :التقرير
عقد بيت المستقبل بالتعاون مع في إطار جهوده الرامية إلى مناقشة القضايا الشائكة التي تعاني منها المنطقة، 

 ،بيروت ،راون بالزافي فندق ك" وقاية الشباب من التطرف"مؤسسة كونراد أديناور مؤتمرا تحت عنوان 
جاء هذا المؤتمر ليلقي الضوء على السبل واآلليات الكفيلة بحماية الشباب . 2016ديسمبر /كانون األول 5يوم 
تطرف في ظل انتشار الجماعات الراديكالية التي تسعى إلى غسل أدمغة الشباب وزّجهم في مالالفكر من 

شارك في هذا المؤتمر . إرهابية طالت دوال عديدة في العالمالنزاعات التي تشهدها المنطقة وفي تنفيذ أعمال 
وضع بهدف محاولة موعة من الطالب اللبنانيين جالعرب واألجانب واللبنانيين، وم مجموعة من الخبراء

إطار عمل لمواجهة تطرف المجموعات الشابة المعرضة للخطر ، واستكشاف سبل جديدة تساهم في الحّد من 
 .هذه الظاهرة

ر على تعاونها في ومرحبا بالحضور وشاكرا مؤسسة كونراد أديناالمؤتمر  أمين الجميلالرئيس  افتتح
بيت المستقبل هو بيتهم "معتبرا أن  ،بالترحيب الطالب القادمين من جميع المناطق اللبنانية وخصّ  .تنظيمه
 ، واصفا إياهم"اإلنسانم يقوم على السيادة واحترابناء مستقبل وهدفه هو التعاون مع شباب لبنان لجميعا 

وعن التطرف، موضوع . من خالل الحوار الصادق لبنان مستقبلالطيبة التي سيبنى على أساسها  بالخميرة
من % 60في منطقة تبلغ فيها نسبة الشباب " :قالفي المنطقة والعالم بأجمعه، " لعللعلة اب" الندوة الذي وصفه

كالية الدينية يداروب ونزاعات وتفشي ظاهرة الحركات الرإجمالي عدد سكانها، وفي ظل ما تشهده من ح
،  نجتمع اليوم لمناقشة سبل وقاية "وتزايد خطر الفكر الديني المتشدد وهيمنة خطاب الكراهية ،والسياسية

مبادرات مكافحة أن وإذ أكد  .أم سياسيا أم عقائديا الشباب من اإلنزالق في أتون هذا الفكر المتطرف أكان دينيا
السلوك والمعتقدات  ر العنفي من خالل العمل على تغييرطرف يجب أن تطال التطرف العنفي والتطرف غيالت

باب لتنشئة جيل محصن ضد صفوف الش بينالعمل الوقائي السيما ب "في آن، لفت إلى أن الخطوة األولى تبدأ 
ال ينمو إال ضمن بيئة  ،بهمهما تعددت أسبا التطرف وأضاف أن ."قادر على انتهاج الفكر النقديالغلو و

محاربته ال تتطلب تحقيق انتصارات في "ن أخطره من عدسات أمنية فقط وال يجوز رؤية وحاضنة له 
بل أيضا في تغيير العقليات وإطالق ورشة إصالحات تبدأ بتحقيق الحوكمة الرشيدة  ،ساحات المعارك فحسب

بما يضمن انفتاحه اإلسالمي  اجعة الخطاب الدينيواعتماد سياسات للتنمية وتحديث البرامج التربوية ومر
وتابع أن مؤتمر اليوم يهدف إلى الخروج عن التقليد، وبقدر ما يسعى إلى توعية  ."على الثقافات اإلنسانية

الشباب على مخاطر التطرف بجميع أشكاله وتعريفهم بآليات وسبل مكافحته، بقدر ما يهدف إلى االستماع 
وقال إن جيل اليوم، وجد نفسه في خضم حرب . إلى رؤيتهم للمستقبل الذي ينشدونإليهم وإلى هواجسهم و

نحن . "غير تقليدية ألن أهدافها غير محددة المالمح، وسالحها غسل األدمغة ووسيلتها التكنولوجيا الحديثة
ل فيها أمام حرب فكرية بامتياز مهّدت لها عقود من السياسات الفاشلة، عجزت عن بناء دول حديثة تشكّ 

شبابنا وختم مؤكدا على ضرورة كسب ". المواطنة الهوية التي تجمع بين الناس مهما اختلفت مشاربهم



بقدر ما يمثلون بالسنبة لنا المستقبل، يمثلون للمتطرفين الحقل "ألنهم  وحمايتهم من اإلنغماس في التطرف
جر األساس لهذه المهمة الصعبة حتما يضع ح"أن يخرج هذا المؤتمر بما ، متمنيا "الذي يمكن التصيّد فيه

  . "ولكن الحيوية

باسم الممثل المقيم للمؤسسة في لبنان  هنا ناصروعن مؤسسة كونراد أديناور، تحدثت المديرة التنفيذية السيدة 
المؤسسة  برنامجندوة تندرج ضمن بيتر ريميليه، وعّرفت بالمؤسسة ونشاطاتها في لبنان مؤكدة أن هذه ال

لجهة الخطر الكبير الذي تمثله ظاهرة التطرف على الدولة بمؤسساتها وقيمها اإلقليمي  لقانونحكم ا حول
وشعبها ولجهة مسؤولية الدولة في الوقاية من هذه الظاهرة للحفاظ عل التعددية والعيش المشترك وحقوق 

خطر التطرف وعلى وإذ استعرضت النشاطات التي قامت بها المؤسسة في هذا المجال، أكدت على . اإلنسان
ونقلت عن أحد رؤساء . حتى األن إال إلى توليد عنف أكبر لم تؤد إذ أنهات التصدي له بالعنف فشل محاوال

نفتقر " أننا ، مضيفة،"ال تُهزم االيديولوجيات بالمدافع بل تُهزم بأفكار أفضل" :الجمهورية األميركيين قوله
وعن أسباب التطرف تحدثت عن المشاكل . "لشباب منهوقاية ااألفكار الجيدة لمكافحة التطرف وإلى 

من تهميش الشباب وعدم المشاركة السياسية إلى انعدام االجتماعية واالقتصادية التي تعاني منها منطقتنا 
إضافة إلى غياب الحوكمة الرشيدة وتقادم البرامج التربوية وقمع الحريات فرص العمل وتفشي البطالة، 

والعوامل الخارجية  التي تشهدها المنطقة النزاعات والحروب هو ما يفاقم هذا الواقعو. واستشراء الطائفية
حساس بالظلم وفقدان اإلوغياب المحاسبة  هوأن ما يجمع بين هذه العوامل  ،وتابعت. تعمل على تأجيجهاالتي 

وفّر لبرامج االصالحية غياب الحلول وا الفراغ الذي يتركه وختمت بالقول أن. الثقة بالدولة وبالمجتمع الدولي
وسمح للحركات الراديكالية اإلقصائية بالتسلل إلى عقول الشباب إما إيجابا وغالبا سلبا، مجاال لسده 

الة متمنية أن يتوصل هذا المؤتمر إلى طرق جديدة وفعّ ، ن خالل المشاكل التي يعانون منهام واستقطابهم
 . لوقاية الشباب من التطرف

علن المدير التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى، عن اعتذار منسقها أندريه ، أاألولوقبل انطالق الجلسة 
كما أعلن عن . سليمان عن الحضور ألسباب خاصة، شاكرا الصحافية روال معوض على قبول إدارة الجلسة

 .عن المشاركة فيها بسبب اضطراره إلى السفر للكويت جهاد أزعور الوزير السابق تعذر

 :ىالجلسة األول

، باحث نبيل عبد الفتاحبالمتكلمين وهم  روال معوضالصحافية بدأت الجلسة األولى بتعريف منسقتها 
طالب  ومكرم رباح، متخصص في الحركات اإلسالمية، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
، ناشطة ليا باروديو دكتوراه في قسم التاريخ في جامعة جورج تاون، وكاتب عمود في موقع ناو ليبانون

  .الحقوقية" مارش"سياسية وعضو مؤسس ورئيسة منظمة 

أكدت معوض على أهمية ما قاله الرئيس الجميل لجهة ضرورة االستماع إلى الشباب وإلى آرائهم حول هذا 
، قالت إن العدد الكبير من المتطرفين في فرنسا مع ظاهرة تطرف الشباب وعن تجربتها في فرنسا. الموضوع

التي دفعتهم العتناق الفكر  نون من مشاكل عائلية واقتصادية هيال عالقة لهم باإلسالم ومعظمهم يعا
. إلى هذا لعبت السجون دورا كبيرا في تأطير الشباب وتجنيدهم من قبل الحركات المتطرفة. المتطرف

ما ما وأنه غالبا وطرحت سؤاأل حول ماهية حقوق اإلنسان وهل من الممكن تحديدها في إطار معين السي



تمتنع السلطات عن توقيف البعض باسم حقوق اإلنسان علما أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى خسائر كبيرة 
 .بشرية ومادية

مداخلته بالقول أن وضع برنامج للوقاية  عبد الفتاح بدأعن دور الدين والتربية في وقاية الشباب من التطرف، 
ض قد يتسم بالغموض ويؤدي إلى مقترحات عامة تصلح نظريا من التطرف هو عنوان عريض وفضفا

وإذ أكد على وجود تداخل بين الدين . ا منهاأي فعليا لمعالجة كل الظواهر االجتماعية والسياسية دون أن تعالج
سياسة عن السياسية التربوية وال سيتحدثنه والتربية في مؤسسات التنشئة االجتماعية على تعددها، قال إ

المرتبطين بالدولة السيما في ظل المتغيرات والتحوالت الجديدة في التنشة والمرتبطة بوسائل التواصل  الدينية
من  سيركز في مداخلته على موضوع كيف يمكن وضع مقاربات قابلة للتطبيق تحدّ وأضاف أنه . االجتماعي

  .التطرف تبعا لكل حالة ولواقع كل بلد وكل مجتمع

في العالم العربي بعامة  ن التفاسير لمفهوم التطرف، تطرق إلى دور التربيةوبعد أن استعرض مجموعة م
د من القيم في انتاج بعض محفزات التطرف لجهة اعتمادها على تربية األطفال على العدي ومصر بخاصة،

العامة  والحريات لولي األمر وثقافة تقييد حرية الفردالطاعة والقبول واالمتثال  تكّرس البطريركية التقليدية
ؤدي إلى تضاؤل عملية تكوين ثقافة المسؤولية وتشكيل ما ي السيما لجهة حرية المعتقد واإليمان والضمير،

، وعن النظرة الدونية للمرأة، وتحدث أيضا عن تداخل القيم التقليدية مع القيم الدينية النقلية. اإلرادة المستقلة
المناهج التربوية واعتمادها على منهجية التلقين " تديين"ن وعن الترويج في المدارس للقيم المحافظة ناهيك ع

كل . والحفظ واالستظهار بدال من سعيها إلى تنمية العقل الناقد والنزعة التحليلية والتفكيكية ونسبية الحقيقة
من جهة وعلى نشر وتناول تأثير الثورة الرقمية على التربية .  ذلك في ظل أنظمة سياسية قمعية وتسلطية

استغالل الجماعات المتطرفة لما يعانيه  من بابتطرف من جهة أخرى عبر وسائل التواصل االجتماعي، ال
 .جيلية بينهم وبين الطبقة الحاكمةلشباب من عزلة وتهميش واغتراب وفجوات ا

ور التربية في الوقاية من التطرف، تحدث أوال عن ضرورة البدء بتفكيك األنظمة التربوية األبوية دوعن 
لتقليدية لوضع أنظمة جديدة تركز على قيم الحرية والنقد وحقوق اإلنسان وحرية الدين والمعتقد وتشكيل ا

يعاني بعضها من حروب ونزاعات الفردانية، مشيرا إلى صعوبة هذا األمر في مجمل الدول العربية التي 
إن النمط التربوي الذي لك، قال وعلى الرغم من ذ. جات تهجير وبعضها األخر من الفشل واالنهيارومو

يتمتع  ،مكانه الوقاية من التطرف هو ذاك الذي يؤهل الطفل والشاب ليكون عضوا فاعال في مجتمعهبإ
بالشعور بالمسؤولية واحترام القواعد والضوابط االجتماعية وقيم الجماعة وينمي شخصيته الفردية بشكل 

اج نمط االعتدال، ويعمل على تنمية اإلرادة الحرة يجعله قادرا على التكيف مع أقرانه وقبول اآلخر وانته
من هنا، تابع، إن . والمستقلة لديه واالعتماد على الذات والتفوق واالنجاز كمعيار للترقي والحراك االجتماعي

هي أبرز المداخل لتكوين  ،التربية على الحرية في ضوء القانون واألخالق المدنية والمواطنة والثقافة المدنية
    :ولتحقيق ذلك ال بّد من .توازن نفسيا ومندمج في مجتمعهجيل م

من خالل اعتماد الحوار  والمدرسين على كيفية التعامل مع األطفالهيل األهل تأ -1
ة ية على المواطنالتربووالتربية على الفردية والمشاركة والتركيز على مبدأ المساواة بين الجنسين 

  .فكر النقديوعلى انتهاج ال



احترام  برامج التربوية وإدخال البرامج الرقمية إليها، بحيث تشمل مبادئالتعديل  -2
ية والتسامح واالنفتاح على اآلخر ودمج المكون حقوق االنسان والقيم الروحية والمدنية والتعدد

  .الثقافي فيها
اعتماد النشاطات الالصفية أوال لجهة إعادة إحياء تدريس الفنون وثانيا لجهة عقد  -3

 .جمع بين طلبة من مشارب اجتماعية ودينية وطائفية مختلفةورش عمل ت
مراعاة االختالط بين الجنسين في المدارس كتمهيد الختالطهم الحتمي في المجتمع  -4

 .والحياة
السعي إلى انتاج ألعاب رقمية لألطفال تدور حول مفاهيم الفردية والصداقة والحب  -5

 .والمساواة والحرية
 

أكد أنه من الممكن لنمط اعتدالي من الخطابات واألفكار الوقاية من التطرف،  بالنسبة إلى دور الدين في
من هنا، تابع، تأتي . الدينية المعتدلة أن تساهم في تخفيض معدالت التطرف الديني والسياسي والطائفي

اسة دينية جديدة ذات طابع اصالحي، ال تتناول فقط إصالح الخطاب الديني بل أيضا وضع سيضرورة 
ح النصوص الدينية وإصالح المؤسسات الدينية الرسمية وتطوير نظام التعليم الديني ليتبنى قيم المواطنة إصال

. والحريات العامة والتعبير واإلبداع وحقوق اإلنسان، ويعتمد على تنمية النهج النقدي بدال من التلقين والحفظ
وإدخال مواد تعليمية  سواء ي والمدني على حدعن أهمية إدخال مناهج الفلسفة في التعليم الدينأيضا  تحدثو

يحتاج إلى  الح المنظمات التربوية والدينيةوختم مداخلته بالتأكيد على أن إص. لتصحيح صورة اآلخر الديني
 .  إرادة سياسية

. ثيرها على انتهاج العنف والتطرفالذاكرة الجماعية وتأ موضوع لىسيتطرق إ هنأ رباح أوضح مداخلته،في 
فهي  ،يلغيهن وجوده لى الوقوف في وجه األخر واعتبار أبالشخص إ تدفعكانت  إذاالذاكرة الجماعية  إنوقال 

لتنقية الذاكرة جرت محاوالت عدة وأضاف أنه في لبنان، . لى التطرفالجنوح إ تلعب دورا رئيسا في
فق مع مصالح السياسيين هذه المحاوالت فشلت ألنها لم تتسف ، ولكن لألهليةوال الحرب األهالجماعية من أ

وأشار إلى أن الهدف من تنقية الذاكرة الجماعية ليس . الذين يعتمدون على هذه الذاكرة لتكريس سلطانهم
الدروز  ذلك وأعطى مثاال على. لتطورالباب أمام األفراد للمضي قدما وافتح بل  نسيان الحرب األهلية

إال أن . والتاريج االجتماعيمن حيث العادات والتقاليد  فهم يتشابهون في كل شيء. بل لبنانوالموارنة في ج
مرحلة من وأضاف أنه في . ذاكرتهم الجماعية تلغي هذه القواسم المشتركة وتضعهم في وجه بعضهم البعض

ة الجماعية منعت ذلك واستعملت لكن الذاكرفي لبنان،  هليةمحاوالت عديدة لحل الحرب األ ، جرتالمراحل
في العالم  اليوم شهدهازاعات التي نهذا الموضوع ينطبق على الن. فيها الدخول علىهم جيج الشباب وحثلتأ

العربي بين مختلف الطوائف السيما السنة والشعية وبين األعراق من أكراد وعرب أو بين الجماعات 
سبب الذاكرة ب. المظلوميات المترسخة في الذاكرة الجماعية وراء هذه الصراعات .تطرفة والعالم الليبراليالم

من النتائج . لم يكن من وجود للشيعة والسنة في عصر الرسول أنهقناع الشباب الجماعية، ال نستطيع اليوم إ
ذا منعنا استعمال مراكز القوة ، وإنتجت شعورا باالنتماء الى البالد والوطنأنها ألحرب في لبنان اإليجابية ل

التطرف وإذ أكد أن . المجتمع اللبناني كوناتكا بين جميع مللذاكرة الجماعية بامكاننا ان ننتج جامعا مشتر
النظام إن  ، قالكان بعنف التطرف االسالمي الحالي في الستينات والسبعيات من القرن الماضي اليساري

منع تسليح الذاكرة وختم مشددا على أن . واإلفادة منها بشكل إيجابي الذاكرة الجماعية بتنقيةاللبناني ال يسمح 
  .لمنع التطرف األمضى اعية هو السالحالجم



من خالل استعراض ما  الوقاية من التطرف وتواصل المجتمع المحلي ومشاركتهموضوع  باروديتناولت 
ومارش تعمل على حماية الشباب من التطرف  ،ه منذ سنواتوقالت إن .قوم به مؤسسة مارش في هذا المجالت

وتحدثت في هذا . عرضة بينهم للوقوع في براثنه إلى نشطاءعبر مقاربة شاملة تهدف إلى تحويل األكثر 
في طرابلس بعامة وفي منطقتي باب  2015الذي أطلقته المؤسسة عام  "بناء السالم"النطاق عن برنامج 

وبعد ان استعرضت تاريخ الصراع الطائفي والسياسي بين المنطقتين والذي . التبانة وجبل محسن بخاصة
مع سريان وقف اطالق النار بين بدأ  البرنامج ن، قالت إ2011في سوريا عام  ع الثورةاندالتأجج مع 

أعددنا مسرحية مقتبسة عن . "ل عمل مسرحي مستوحى من حياتهممن خالعلى دمج شبابها  المنطقتين وعمل
لفقر ومشاركين في العمل العسكري عانون من االشباب كانوا ي. نجاحا كبيرا مسرحية روميو وجولييت وحققت

ن هؤالء الشباب عاشوا في البداية متوترا بشدة السيما وأالوضع كان : "وتابعت . "و في سوريان في لبنان أإ
 ننا نعدّ هو إ ا قلناهلحة بينهم ولكن مرساء المصالم نقل لهم يوما أن هدفنا هو إ. وهم يتقاتلون حياتهم جلّ 

 وأوضحت أن ."نبرا للتعبير عن غضبهملمنحهم هدفا وقيمة وإعطائهم م كنا نسعى. ة حول حياتهميمسرح
جديدة، وشكلت فرق للراب  شابا ليستقطب بعد ذلك الكثير منهم، وتّم إعداد مسرحيات 16مع  بدأ البرنامج

قا يعّد خط ما كان سابموقع في يديره الشباب أنفسهم على الجدران، كما افتتح مقهى ثقافي  وأخرى لفن الرسم
أن الشباب ال يندفعون وراء الفكر  مارش من خالل هذه التجربة إلى حقيقة وتوصلت. التماس بين المنطقتين

نتماء وظروفهم االجتماعية أهمها فقدانهم للشعور باإلالتطرف القتناعهم به ولكن ألسباب اجتماعية أخرى 
اب وتاليا، أكدت بارودي أن مكافحة الفكر المتطرف تتطلب مقاربة شاملة تقدم للشب. واالقتصادية الصعبة

ومنهحم هدفا يعيشون من أجل منصة لهم للتعبير عن مشاكلهم  عبر تأمين ،بديال عنه يتمتع بجاذب أكبر
وإذ أكدت أن هذه المقاربة قد ال تصلح في استقطاب المنغمسين في . اجتماعيا واقتصادياتحقيقه وتمكينهم 

كقادة تنظيم داعش أو جبهة النصرة، إال أنها تحرمهم حتما من إمكانية تجنيد الشباب، التطرف فكرا وممارسة 
وختمت مشيرة  .مانحة هؤالء أمال بمستقبل أفضل وهدفا يحول دون ارتدائهم األحزمة الناسفة وتفجير أنفسهم

، "أخافتنا"بيرة ك بسرعة تحولهم من أعداء إلى أصدقاء جرىور الذي طرأ على هؤالء الشباب يإلى أن التغي
الظلم  إذا ما استمر بسرعة قصوى ويتحولوا من أصدقاء إلى أعداء أيضا ممكن أن يتمّ إذ أن عكس المسار 

 ي مبادرة فردية ان تحلّ لذلك ال بديل عن دور الدولة، وهو ضروري ألنه ال يمكن أل. والفقر القهر والتهميش
  .مكانه

التي زهر وثيقة األحول يس الجميل إلى السيد عبد الفتاح لرئامعوض باب النقاش مع سؤال وجهه  وفتحت
هذه وتساءل الجميل لماذا يتم تجاهل  .، وتناولت الحريات األساسية2012كانون الثاني  10صدرت في 

ولرباح سأل الرئيس الجميل لماذ تجاهل دور التدخل الخارجي في تأجيج . ؟هميتهاعلى الرغم من أالوثيقة 
ا أكد لبارودي أن بيت المستقبل سينظم ورش عمل لمناقشة هذه المبادرات الفردية ورفع الحرب في لبنان فيم

 :كما طرحت على النقاش األفكار التالية. توصيات إلى السلطات المختصة بهذا الشأن

 من التطرف دور التوعية الثقافية في الحدّ  -
 دور المحركات الخارجية كدافع نحو التطرف -
ة ولبنان بخاصة من تطبيق استراتيجية مكافحة اإلرهاب التي أين العالم العربي بعام -

 أقرتها األمم المتحدة؟
 دور اإلغتراب وعدم اإلندماج في بيئة جديدة في تأجيج التطرف -



باإلشارة إلى ما (التطرف  هل من الممكن أن نستعمل اإلرهاب والقمع بحجة منع -
 )قالب السيسي على حكم األخوان في مصرسمي بان

 ة األزهر في منع التطرفدور مؤسس -
 ؟تسليح الذاكرة الجماعيةكيف يمكن عدم  -

 
إال أنه كشف  ،د عبد الفتاح على أهمية الوثائق الثالث التي صدرت عن األزهروردا على هذه التساؤالت شدّ 

وقال إن الغرض من اإلصالح الديني هو إصالح النصوص وليس مجرد إصالح . أنها وضعت في األدراج
المناهج  ال يمكن أن يحصل إال بإدخال الفلسفة الحديثة والمعاصرة وعلم االجتماع الوضعي إلىالخطاب وهذا 

الدينية والمدنية واعتماد المنهج النقدي في عملية التعليم لتنسحب الحقا على التعاطي مع المشاكل  المدرسية
الشباب  نقاذإتا إلى أن المهم يبقى فتدت على أهمية التوعية الثقافية الأما بارودي، فشدّ . االجتماعية والقضايا

أما رباح، فقال إن الرواية . المتطرف من عملية التلقين وحثهم على انتهاج الفكر النقدي من خالل الحوار
حزاب مراكز الثقل في األ. ي واالجتماعيالمواطنين على الرغم من التنوع الثقافوالسرديات يجمعوا 

في الحرب اللبنانية ولكن ذلك ال العامل الخارجي على دور شّددو. اسوالطوائف تركز على ما يفرق بين الن
ولو لم نكن مستعدين لذلك لما كانت الحرب قد اندلعت مهما كان حجم "مسؤوليتنا عما حصل ، وفقا له، يلغي 

 . "رضنا هي مقولة غير مقبولةخرين على أمقولة حرب األ"ن ، خاتما بالتأكيد على أ"التدخل الخارجي

  :ة الثانيةالجلس

عالم التقليدي ستتمحور حول دور اإلنها إ فيليب أبو زيدالصحافي منسقها  توضيحببدأت الجلسة الثانية 
أن الجماعات الراديكالية هي أول من استخدم وسائل التواصل إلى الفتا ، الوقاية من التطرف والحديث في

، مديرة رشا األطرشبالمتكلمين فيها وهم ف وعر .االجتماعي واالنترنت للترويج لعقيدتها وتجنيد موالين
، باحث سياسي، أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في الجامعة زياد ماجدو اإللكترونية" المدن"تحرير جريدة 

مستشار في شؤون التنمية السياسية واستاذ في جامعة ، أندرو ميخائيلو )عبر سكايب(األميركية في باريس 
 .رم، بريطانياد

 
حول الوقاية من التطرف والتوعية على حقوق اإلنسان والتسامح واحترام التعددية والديمقراطية،  في مداخلته

لم تعد  ، معتبرا أن هذه الظاهرةسيسلط الضوء على تركيبة الجماعات الراديكالية إنه عبر سكايب ماجد قال
بتنا نشهد تصاعد تيارات  إذ ،أو منطقة معينة بل باتت منتشرة في أنحاء العالم كافة حكرا على مجتمع معين

المنطقة هي األكثر  المية المتطرفة فيسبقى الجماعات اإلت ضاف،ومع ذلك، أ. خاف من اآلخر وتتجنبهت
تمارسها الرادكالية والعنف والتطرف ليس حكرا على الجماعات بل التطرف، الفتا إلى أن  ظاهرة تعبيرا عن

مع صعود هذه  1978من العام  ظرنا الى العقود الماضية ابتداءنذا إ: "وتابع. نظمة السياسيةأيضا بعض األ
، كل هذه الحركات المتطرفة من أفغانستان الى ايران وصوال الى انتشار النزاعات في عدد من دول المنطقة

ردنا معالجة هذه الظاهرة أذا إ. االستثمار فيهالتيارات المتطرفة ا استطاعتمنت بيئة اجتماعية األحداث أ
ثقافة نهاء حصانة القتلة وفإن تحقيق العدالة هو الجواب إضافة إلى سيادة القانون وإ طاب الشبابواستق

سياق النزاع العربي االسرائيلي أو ممارسات  ن فييل من المظالم إلدينا تاريخ طو. فالت من العقاباإل
لمجتمع الدولي بالتعامل مع عدم جدية اتظهر  ، وهينظمة او استمرار المقتلة التي تجري حاليا في سوريااأل



الثائرين ضد ظروفهم االجتماعية  بابذاته يساعد المتطرفين على استقطاب الشحّد هذا ب. هذه المنطقة
 . "ا النتقامهممسرحمعتبرين العالم بأجمعه  ، والذين يسعون للثأرواالقتصادية والسياسية

 ووصوال إلى إصالحالنصوص  إصالح من بدءا ،هي اإلصالح الديني التي توقف عندها ماجد لة الثانيةأالمس
الجماعات المتطرفة في  إليهاتستند  يالكثير من النصوص اإلسالمية الت هناك مشكلة في: "وقال. الخطاب

م خرى تعمّ أنشر خطاب تنويري كرد على وسائل  فيدورا كبيرا وسائل االعالم  تلعب. عقيدتها ومسلكها
حتى بدا من  وفلسطين،لبنان ولى سوريا إلموت في المنطقة من العراق مع ا تطبعنا. ضاليلاأل ثالجهل وتب

مداخلته بالتشديد وختم  ."ستفيد منه الجماعات المتطرفة حالياتبالعنف وهذا ما  ن حل النزاعات يتمّ أالبديهي 
برا أن معتالذي يلحق بهم، الظلم  على إنهاءفي مساعدة المهمشين  المجتمع المدني والمدارس على أهمية دور

 .فيها يسهل التجنيد بيئةتشكل  هذه الفئة من الناس

اسمحوا لي، قبل الدخول في الموضوع المحدد لي من هذه الندوة الكريمة،  "بالقول مداخلتها  األطرش بدأت
وهو دور اإلعالم، أن أتوقف عند بعض المصطلحات التي أجدها مفتاحية للكالم، ليس فقط عن دور اإلعالم، 

حماية "واعترضت على استخدام تعبير  ."ع الندوة ككل، أياً كانت الزاوية المرجوة لمعالجتهبل عن موضو
، معتبرة أنه يدخل ضمن أدبيات المجتمع األبوي الذي نعيش فيه من نواته الصغيرة أي األسرة إلى "الشباب

، علما أن شباب الربيع "احمايتن"أنظمته اإلستبدادية، لجهة اعتبار هذه الفئة المجتمعية قاصرة وبحاجة إلى 
واعترضت . العربي ثاروا ضد هذه التركبية المجتمعية وأطاحوا برموزها في تونس ومصر وليبيا وسوريا

ألنها توحي بأن التطرف ظاهرة مستوردة وجديدة على العالم العربي في " وقاية"أيضا على استعمال كلمة 
وعلينا أن نقّر بذلك "، اوداخلي أصيال تجعل منه شأناياسية األسباب الثقافية واالقتصادية والس تتوفر فيهوقت 

وعن دور اإلعالم في وقاية الشباب من ". لمرة واحدة وأخيرة، كي يصل بنا التفكير إلى ما قد يكون ذا جدوى
دور اإلعالم في موضوع التطرف ...في رأيي، وبكل بساطة، دوره أن يكون إعالما وكفى : "التطرف قالت
س في الدعاية المضادة، وال في خوض الحرب، أيا كان الطرف الذي يُعتبر محقا ويقرر اإلعالم ومواجهته لي

بل هو دور البحث عن الحقائق، وطرح األسئلة، الكثير من . تبنيه، وأيا كانت المؤامرة المطلوب التصّدي لها
ة، ناهيك عن االدعاء بأنها االسئلة، وتظهيرها بالعمل الميداني والتحليلي، من دون االضطالع بدور اإلجاب

الشركات القيمة على وسائل التدابير التي لجأت إليها وإذ استعرضت  . "اإلجابات الصحيحة الواجب ترويجها
تحذف تلقائياً المحتوى التواصل االجتماعي كغوغل وفيسبوك لمكافحة خطاب الكراهية عبر آليات تقنية 

من أجل  "صوت المنطق الرقمي"ك التي أطلقت مشروع ، أو ما تقوم به بعض الدول كالدانمرالمتطرف
إطالق أول قناة تلفزيونية دينية للمساهمة في تعزيز وتونس التي تعمل على  مكافحة التطرف عبر اإلنترنت

 ليست في اإلعالم بل ، ختمت بالقول إن حل مشكلة وباء التطرفجهود الدولة لمكافحة التطرف واإلرهاب
  ."ستعصيا بالضرورة، لكنه يتطلب مسارا آخر للتفكيرهي في مكان آخر، ليس م"
 
 

الوقاية من التطرف وتمكين الشباب وتعزيز الجلسة الثانية من المؤتمر بمداخلة حول  ميخائيلواختتم 
وأضاف . هليةم سنوات بحثه في دراسة الحروب األوقضى معظ من أصل لبناني، يرلنديإنه إوقال . إمكاناتهم

نهم فكريا لجهة تطوير الفكر النقدي لديهم وتزويدهم بعناصر التفكير التطرف تبدأ بتمكي قاية الشباب منأن و
 القديم كما التاريخ وأوضح أن ظاهرة التطرف التي نشهدها اليوم ليست بجديدة وقد شهدها التاريخ. السليم

واعتبر . ت أم يساريةيمينة كان الحديث في ستينات وسبعينات القرن الماضي مع الجماعات المتطرفة عقائديا
أن التركيز في الحديث عن التطرف على مجموعات واحدة كما هو الحال اليوم مع التركيز على الجماعات 



 دينيا أو عرقيا ؤكدا وجود جماعات متطرفةأنه أن يدفعها أكثر نحو التطرف، مالمتطرفة اإلسالمية، من ش
ط من شأنه أن يحجب قضايا شائكة أخرى تعّد سببا من واعتبر أن التركيز على اإلسالم فق. غير إسالميةوهي 

ولذلك، . كالتهميش والظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة إلى القمع والظلم واالستبداد أسباب التطرف
كما  لتطرفا لم تقدم جوابا حول كيفية معالجة ردود الحكومات الغربية حتى اآلن على اإلرهابرأى أن 

  .دوافعه بل أكثر من ذلك، ساهمت في تأجيجه وانتشارهفشلت في رصد أسبابه و

في الجلسة المخصصة للنقاش تساءل الحاضرون حول اإلجراءات التي يمكن اعتمادها لمكافحة التطرف 
كما تساءلوا . وخاصة في المساجد في وقت يُعد فيه الخطاب الديني في عالمنا العربي من الخطوط الحمر

وما هو دور اإلعالم التقليدي في  مون المتطرف على وسائل التواصل االجتماعيمن المض حول إمكانية الحدّ 
 .بين حرية التعبير وحرية المعتقد وأين حدود حرية التعبير خلق توازنوكيف يمكننا  مكافحة التطرف

جّل ما يقوم به أغلب لمساجد منابر لبث الفكر المتطرف قائلين إن بعض المشاركين على اعتبار ا واعترض
وطرحت أيضا أسئلة حول كيفية إخراج الشعوب العربية من الكبوة  .الخطباء هو التعبير عن نبض الشارع

، معتبرين أن الربيع العربي جاء في وقت لم تكن فيها التي يعيشون فيها بعد عقود من حكم األنظمة االستبدادية
المحاكم الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم وتساءل البعض إذا كان يجب اللجوء إلى . الشعوب العربية مستعدة له

إننا نختصر "وفي معرض األسئلة قال المدير التنفيذي لبيت المستقبل . الحرب ومنعهم من اإلفالت من العقاب
ل هوية في صبح يشكّ لمؤسسات الدينية، علما أن الدين أما نسميه بالخطاب الديني بخطاب رجال الدين وا

الفرد وهللا، تستغله معظم الجماعات والقوى السياسية، متساءال من نقصد عند  منطقتنا وليس عملية إيمان بين
 الحديث عن إصالح الخطاب الديني، هل هو خطاب المؤسسات الدينية أم خطاب السياسيين أم خطاب الناس؟  

ه ردا على هذه األسئلة أكد المحاضرون على أن موضوع التطرف هو سياسي بالدرجة األولى، ترتبط تغذيت
بغياب العدالة وسيادة القانون وثقافة التعددية واحترام حقوق اإلنسان إضافة إلى الصراعات التي تشهدها 

، إلى أن هذه الحركات لم وإذ عرف العالم العربي في بدايات القرن الماضي حركات إصالحية عدة. المنطقة
م دوله حتى أنه باستطاعتنا القول أنها تتمكن من اإلنجاز بسبب األنظمة السلطوية التي اعتلت الحكم في معظ

في . الدين واستخدمته كمصدر للشرعية السياسية وللتجييش وسيطرت على المؤسسات الدينية" أممت"
المفتاح في مكافحة . المقابل، انتجت هذه السلطوية السياسية سلطوية دينية أدت إلى هذه النزعة المتشددة

لنصوص الدينية ولتصحيح بينة العقل الديني من كل ما من شأنه التطرف هو بتكريس جهود أكبر لتنقية ا
  . الحث على الغلو والعنف إضافة إلى العمل على اإلصالح السياسة ودخول عالم الحداثة في هذا المجال

طرح الخطاب المضاد للتطرف، حذروا من لعب اإلعالم دورا في  عالم التقليديدور اإلوإذ شددوا على 
، معتبرين عالم مستقلسيما في ظل عدم وجود إفي العالم العربي ال اإلعالم الرسمي الموجهتوعويا يذكرنا ب

وعن تحقيق التوازن بين حرية المعتقد . أن معركة اإلعالم خاسرة وعلينا التوجه مباشرة إلى عقل المتلقي
ومع  ."ف هذا الخطألألسف باقتراوسنستمر "خرى وحرية الدين قالوا إننا نواجه خطر اإلساءة الى ديانات أ

بدو، معتبرين أن شارلي أ ذلك، حذروا من اللجوء إلى العنف كرد على هذه اإلساءات كما حصل مع صحيفة
كما أيدوا اللجوء إلى المحاكم الدولية في الجرائم المرتكبة . الحل يكمن في اللجوء إلى القانون وإلى المحاكم

نتمكن مستقبال من حصل في ذاكرتنا الجماعية لللتأريخ وليبقى ما ضد اإلنسانية، أوال لمعاقبة مرتكبيها وثانيا 
دماج الفئات المهمشة وإوالتنمية القانون والتعليم في سيادة هو في مكافحة التطرف ساس األيبقى  .تخطيه



أما عن كون الربيع العربي سبق جهوزية الشعوب له، قال المحاضرون أن قبل الربيع العربي  .وتحديث العقل
حركة كفى في مصر ضد التوريث السياسي نشأت قبل ض الدول العربية حركات احتجاجية، فبع عرفت

 . مع ربيع دمشق 2005الربيع العربي وثورة سوريا بدأت عام 

ه سوى الشباب وكان بمقدورهم أن واختتم النقاش بكلمة للرئيس الجميل أكد فيها أن الربيع العربي لم يقم ب
ومع ذلك، وعلى الرغم من الفشل الذي لحق بالربيع . ر لهم أن ينتصروالو قدّ  يروا مسار أمة بأكملهايغ

. سيجعل من المستحيل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ،العربي، اعتبر أنه مؤشر لتغيير جذري حصل
ما وأضاف أن الثورة الفرنسية فشلت في بداياتها ولكنها مهدت الطريق أمام الفرنسيين ليصلوا بعد عقود إلى 

فشل اليوم ولكنه خطوة على الشباب البناء : وال شيء يمنع أن تتكرر التجربة مع الربيع العربي. ينشدونه
 .رمن الديمقراطية والحرية والمستقبل النيّ  ديدةلى مرحلة جعليها والمضي قدما لنصل إ

ألبرز ما طرح  مدير معهد الشرق األوسط للشؤون االستراتيجية،، وفي ختام المؤتمر، عرض سامي نادر
س الشعور باليأ وقال إن التطرف هو مسألة جدلية قد يأتي كردة فعل على تطرف أخر ومن أسبابه . فيه
لمكافحته إذ ساسية الوسائل األ ىحدالتنمية االقتصادية هي إ خوف والقمع والظلم والجهل والفقر، معتبرا أنوال

 ."التطرف ينمو على ضفاف الفقر"ن أ

مشروع  تتجّسد فيعاني منها كل من الشرق والغرب وزمة يالتطرف هي نتيجة أ مسألةن ال شك أ: "وتابع
المشاركة  تحقيق في فشالوتوزيع الثروات بعدالة   فيفشالشهد العالم العربي . دولة الذي لم يحقق المشاركةال

ليست فقط حكرا دولة زمة وجود الولكن أ. بالكبتما ولد الشعور  الفوز على إسرائيل، في السياسية وفشال
في تصويت البريكس ووفي ميركية النتخابات األيناها في ازمة رأعلى منطقتنا إذ أنه في الغرب أيضا هناك أ

زمة وجود أمام أنحن اليوم . الشفافيةوالعولمة لم تؤمن التوزيع العادل للثروات والعدالة . االنتخابات الفرنسية
. خروجود لمشروع آوال  ،لة الخيمينة مقابل الدولة االسالميةالدومشروع : نهناك مشروعا. المشروع البديل
نتم وأ" ةحديثالدولة ال ثالث هو مشروع لى مشروعنحن أمام تحدي الوصول إ. خرى انهارتكل المشاريع األ

 ."اليوم مسؤولين عنه) الشباب(

اليوم  ال بدّ قول إنه ومع ذلك أ. الخطاب الدينيفي الحديث عن مسألة الحس النقدي وترددت كثيرا : "وأضاف
دين بال عقل يضعنا في : نوع من التوازن في عالقة العقل بالدين خلقمن وضع الدين تحت مجهر العقل و
كلمة أخيرة حول محاولة فتح أفق أخر أمام . بنا أيضا عقل بال دين يجنحغرف مقفلة ويجرنا الى الشمولية و

رز انهار رفيق الحريري انهار وحلم ثورة األانهارت حلم  الثورة الناصرية: لى حلم آخرنحن بحاجة إ. الشباب
للجيل الجديد من أن  ال بدّ . يديولوجيات مغلقةالى االنزواء في أالشباب لذلك يلجأ . وحلم الثورة السورية انهار

 ."يحلم من جديد

 

 


