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اسمحوا لي أوال أن أرحب بالمشاركين في هذا المؤتمر من متحدثين وخبراء وطالب وأن أشكر مؤسسة 
 .كونراد أديناور على تعاونها في تنظيم هذا المؤتمر

دد سكانها، وفي ظل ما تشهده من حروب ونزاعات من إجمالي ع% 60في منطقة تبلغ فيها نسبة الشباب 
وهيمنة خطاب وتفشي ظاهرة الحركات الردكالية الدينية والسياسية وتزايد خطر الفكر الديني المتشدد 

به وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز هذه الظاهرة من خالل نشر لعالدور الذي توفي ضوء ، الكراهية
جتمع اليوم لمناقشة سبل وقاية الشباب من اإلنزالق في أتون هذا الفكر ، نالعقيدة المتطرفة والدعاية لها

 .المتطرف أكان دينيا أم سياسيا أم عقائديا

القضايا الشائكة التي تعاني في إطار جهوده الرامية إلى البحث في و ، 2015كانون األول من عام  11في 
". طرق مبتكرة لمواجهة التطرف العنفي"نوان مؤتمرا بع، عقد بيت المستقبل منها منطقة الشرق األوسط

من أهم التحديات التي ألقى د لإلرهاب، إضافة إلى مشكلة عدم التوافق حتى األن على تعريف موحّ 
متسائلين  ،"مكافحة التطرف العنفي" ،عنوان المؤتمر نفسهالمشاركون في هذا المؤتمر الضوء عليها هو 

هل التحريض على الكراهية ينحصر بالتطرف العنفي وحده أم يشمل  وماذا عن مكافحة التطرف غير العنفي؟
هو منها هل الهدف : انسحبت المناقشات إلى تحديد أهداف مبادرات مكافحة التطرفو. التطرف غير العنفي؟

 بينهم منع السلوك العنيف واألعمال اإلرهابية أم أنه مكافحة الفكر المتطرف وتحصين الناس السيما الشباب
، هل المستهدفون من بمعنى آخر هل الهدف هو تغيير السلوك أو تغيير المعتقدات براثنه؟ فيالوقوع لعدم 

قوا بعد الفكر المتطرف أم الذين اعتنقوه لكنهم لم ينخرطوا نمبادرات مكافحة التطرف العنفي هم الذين لم يعت
على مبادرات مكافحة التطرف أن تعمل  ال شّك أن تورطوا فعليا باإلرهاب؟اعتنقوه وبأعمال عنفية أم  الذين 

باب لتنشئة جيل صفوف الش بينالسيما  العمل الوقائيب تبدأعلى هذه الجبهات كافة ولكن الخطوة األولى 
 .قادر على انتهاج الفكر النقديمحصن ضد الغلو و

سم صورة متعددة تجعل من الصعب ر داخليةو خارجية ظاهرة التطرف وليدة أسباب وعواملنعلم جميعا أن 
على الرغم من ذلك ومهما اختلفت أسبابه، بإمكاننا القول أن التطرف . نمطية واحدة تحدد شخصية المتطرف

ن أخطر التطرف من عدسات أمنية فقط وأنه ال يجوز رؤية  ندرك اليومبتنا . ال ينمو إال ضمن بيئة حاضنة له
ورشة  وإطالقفي ساحات المعارك فحسب بل أيضا في تغيير العقليات  اتمحاربته ال تتطلب تحقيق انتصار

بتحقيق الحوكمة الرشيدة واعتماد سياسات للتنمية وتحديث البرامج التربوية ومراجعة الخطاب إصالحات تبدأ 
  .بما يضمن انفتاحه على الثقافات اإلنسانية اإلسالمي الديني



سيواجهنا خطر التطرف  ،غدا. تحت المجهر ومفاعليه الدولية االيوم، التطرف الديني اإلسالمي في منطقتن
كراهية األخر تزداد عمقا والفكر اليميني في الدول الغربية حيث  الذي بدأت مالمحه تظهر العقائدي المضاد

دخل العالم اليوم حقبة مشوشة وال يضاهي غموض انتشار وباء . المتطرف بدأ يطغي على الفكر الليبرالي
ان دينيا أو سياسيا أو فكريا، سوى غموض التحالف الدولي ضده والذي يضّم الديمقراطيات التطرف أك

الليبرالية والديكتاتوريات االستبدادية والمجتمعات الدينية المحافظة، حتى بتنا ال نعلم من يقف إلى جانب من 
 .ومن يحارب من

وعية الشباب على مخاطر التطرف بجميع بقدر ما يسعى إلى ت. مؤتمر اليوم يهدف إلى الخروج عن التقليد
أشكاله وتعريفهم بآليات وسبل مكافحته، يهدف إلى االستماع إليهم وإلى هواجسهم وإلى رؤيتهم للمستقبل الذي 

تقليدية اعتقد كل  عاش جيل أبائنا حروب التحرر من االستعمار واالنتداب، وعاش جيلنا حروبا أهلية. ينشدون
 ها دون قضية،، فقد وجد نفسه في خضم حرب غير تقليدية ألنأما جيل اليوم .ية ماطرف فيها أنه يناضل لقض

نحن أمام حرب . أهدافها عبثية وغير محددة المالمح، وسالحها غسل األدمغة ووسيلتها التكنولوجيا الحديثة
الهوية  لمواطنةل فيها اعجزت عن بناء دول حديثة تشكّ عقود من السياسات الفاشلة، مهّدت لها بامتياز فكرية 

أصبح الدين يشكل معيارا للهوية عند الشباب ودفع بالهوية اليوم  .التي تجمع بين الناس مهما اختلفت مشاربهم
بسبب التطرف الفكري بعامة والتطرف الديني بخاصة، فقدنا شريحة كبيرة من شبابنا . الوطنية إلى التراجع

مهمتنا .  لى مرحلة من التورط بات معها إنقاذهم مستحيالأما موتا في سبيل وهم كبير وأما ألنهم وصلوا إ
الحقل الذي يمكن  للمتطرفين يمثلونيمثلون بالسنبة لنا المستقبل،  بقدر ما ألنهم من تبقى منهمكسب  اليوم هي

 .د فيهالتصيّ 

   .بما يضع حجر األساس لهذه المهمة الصعبة ولكن الحيويةهذا المؤتمر اتمنى أن يخرج 

 
 
 

 


