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À l'initiative de la Maison du futur et de la Fondation allemande Konrad Adenauer, des 
experts locaux et internationaux se penchent sur la complexité d'un phénomène que la 
religion ne peut expliquer à elle seule. 
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Y a-t-il une bonne recette pour produire des jihadistes ? À l'heure où croît l'État islamique 
qui contrôle désormais un territoire aussi vaste que la Grande-Bretagne, exerçant une 
influence sur une population de plus de huit millions de personnes en Syrie et en Irak, une 
question taraude tous les esprits, depuis que l'effet de nuisance de ce groupe a atteint 
l'Occident : qui sont-ils ? Qu'est-ce qui les motive ? Et qu'est-ce qui explique aujourd'hui le 
recours à la violence la plus absolue et la plus cruelle comme mode d'expression ultime ? 
S'il est vrai que la majorité des 30 000 combattants qui forment l'escadron en provenance 
d'Europe et de Tunisie d'Abou Bakr el-Baghdadi, le calife proclamé de l'EI, est de 
confession musulmane, il reste difficile à déterminer les raisons qui motivent au moins 10 
pour cent parmi eux qui sont des convertis. L'islam salafiste dans sa version jihadiste n'est 
donc plus une explication nécessaire et suffisante pour comprendre un phénomène d'une 
rare complexité. 

 
C'est sur cette problématique à géométrie variable que s'est penché le week-end dernier un 
groupe de chercheurs, de professeurs et d'experts invités par la Maison du futur et la 
Fondation allemande Konrad Adenauer, pour tenter de comprendre les rouages de ce 
nouveau modèle de violence érigé par les groupes islamistes radicaux et proposer des 
solutions préventives. 

Intitulée « Méthodes innovatrices pour contrer la violence générée par l'extrémisme », la 
conférence a été l'occasion d'examiner à la loupe, grâce à une approche multidisciplinaire, 
le phénomène de la violence radicale dont témoigne aujourd'hui l'ensemble de la planète, et 
d'établir un diagnostic réaliste pour mieux prévenir. 

 
Comment devient-on jihadiste ? Quels sont les profils « enclins » ou « propices » à la 
radicalisation ? L'islam radical, qui a longtemps servi d'élément fondamental pour 
expliquer et/ou justifier les scènes de violence récurrentes dans le monde actuel, ne peut 
plus éclairer à lui seul un phénomène qui touche une catégorie de jeunes dont l'âge varie 
entre 20 et 30 ans. 



 
Pour les spécialistes et politologues, les explications sont à rechercher également dans 
l'histoire d'un Proche-Orient mille fois blessé, exsangue, soumis aux jeux des puissances et 
aux conflits d'intérêts. Une région livrée des décennies durant à des dictatures qui se sont 
enracinées à l'aide d'une violence tout aussi démesurée, exercée au nom de l'État, couplée à 
une corruption outrancière qui a empêché l'émergence d'États modernes capables de 
pourvoir aux besoins de ces citoyens. 
D'autres variables – sociales, économiques, psychologiques – sont également à considérer 
dès lors que l'on évoque notamment les centaines de milliers de musulmans européens de la 
deuxième ou troisième génération, dont des nouveaux convertis. Les motivations profondes 
qui les poussent à aller rejoindre les squads de la mort restent, à ce jour, incompréhensibles 
aux yeux d'une pléthore de chercheurs. 

Des variables socio-psychologiques 

 « Nous savons ce que nous ignorons », constate Kristina Eichhorst, experte en terrorisme 
et conflit ethnique, après avoir passé en revue toute une série de variables socio-
psychologiques avancées par des experts qui se sont penchés sur le profil des radicaux qui 
vont rejoindre l'EI en Syrie ou en Irak, abandonnant une vie relativement acceptable en 
Allemagne notamment. 

 
Si la majorité est de confession musulmane, dix à vingt pour cent d'entre eux sont des 
convertis, « une minorité très signifiante », selon Mme Echhorst. Certains sont des petits 
criminels sans emploi, d'autres bardés de diplômes. En bref, il n'existe pas un prototype du 
jihadiste européen, mais autant de diversité que de milieux sociaux et familiaux en cause, 
ont constaté les chercheurs au sein des services de renseignements britanniques et centres 
de recherches américains. Par ailleurs, les études du profil psychologique – celui des 
psychopathes ou des malades mentaux, ceux atteints de pessimisme, de dépression à 
tendance suicidaire – n'ont pas apporté des réponses concluantes non plus. 

 
Une étude effectuée sur 150 individus par King's College à Londres a toutefois fait ressortir 
des traits communs autrement plus intéressants chez le groupe de combattants européens 
qui ont quitté pour le Proche-Orient : à savoir « la quête du sens, la recherche de 
l'appartenance, le besoin d'orientation et d'objectif ». 
Le besoin d'attirer l'attention des médias et des autorités est également ressorti dans ces 
études. La discrimination, la pauvreté et la marginalisation sociale ne sont pas non plus des 
critères susceptibles d'expliquer le phénomène dans toute sa complexité. 

Neuf profils-types 

L'intervention par Skype à partir de Londres d'Ivan Tyrell, spécialiste en santé émotive, 
éducation et questions sociales, est venue attester les conclusions faites par King's College : 
le besoin d'appartenir à un large groupe ou une communauté, de donner sens à la vie, de se 
sentir fédéré à une cause supérieure et d'obtenir de l'attention viennent s'ajouter aux besoins 



essentiels de l'homme, qu'ils soient physiques, émotifs ou de se sentir apprécié. Lorsque ces 
besoins manquent, il y a anxiété, dépression et conflit, dit-il. « L'État islamique a su offrir à 
ces gens ce qu'ils recherchaient sur ce plan. Il a su attirer l'attention », dit le chercheur. 

 
Dans une étude effectuée pour le compte de Quantum Communications, Jean-Pierre Katrib, 
directeur des relations stratégiques, a identifié 9 profils-types au sein de la famille des 
islamistes radicaux : ceux qui sont mus par l'argent et le pouvoir, par la recherche d'une 
identité ou d'un besoin d'appartenance, par la vengeance (après avoir témoigné de la 
souffrance de leur famille) ou par le besoin d'actes de rédemption. Il y a également ceux qui 
se voient investis de la responsabilité de protéger les leurs, leur famille notamment, ceux en 
quête d'idéologie, ou de justice, d'autres du sensationnel et du sens du pouvoir amplifié par 
la promesse de l'impunité, les chercheurs d'idéologie, et enfin les assoiffés de sang, une 
manière de se racheter à leurs yeux. L'étude – effectuée à partir de « confessions » faites 
notamment par des jihadistes qui ont fait défection ou d'autres qui ont été emprisonnés et 
dont les témoignages ont été recueillis sur les chaînes Irakiya TV et Saudi One – a 
également révélé les modalités de l'aventure jihadiste, depuis le recrutement « qui se fait 
online » jusqu'à la mission qui leur sera confiée une fois en terre du jihad : soldat, 
prédicateur ou kamikaze. 
Si le diagnostic du syndrome du radicalisme et de ses ingrédients est difficile à établir, 
reconnaissent presque en chœur les intervenants, le choix des solutions à son endiguement 
et sa prévention à l'avenir sont tout aussi déroutants, tant il est vrai que les approches 
requises sont à rechercher aussi bien au niveau de la politique, des stratégies globales à 
mettre en place qu'au niveau des options politiques, économiques, culturelles, des 
approches sociales en termes d'intégration (en Europe surtout), voire même au niveau de 
l'éducation religieuse à prodiguer dans les écoles, les mosquées et sur les médias sociaux. Il 
s'agit désormais de développer et de définir un contre-discours face à celui prôné par le 
radicalisme, susceptible d'attirer les nouvelles générations autrement que par le prisme de la 
violence. 

L'expansion iranienne dans la région 

Constatant « une utilisation abusive de la religion », Thomas Volk, auteur de plusieurs 
ouvrages sur l'islam en Allemagne et coordinateur au sein de Konrad Adenauer d'un 
dialogue entre les religions, suggère la promotion d'une exégèse critique du Qoran, de 
projets interreligieux dans les écoles, le recours aux aumôniers musulmans dans les prisons. 
Plusieurs intervenants préconisent à tour de rôle la nécessité d'une révision de la « pensée 
islamique », celle-ci ayant échoué à plusieurs reprises, affirme notre confrère et spécialiste 
de l'islam radical, Kassem Kassir. De son côté, Malek Mroué a dénoncé dans ce même 
contexte l'expansion iranienne dans la région, soulignant qu'elle revêt également une même 
forme de violence et d'extrémisme religieux que les jihadistes, « mais sous une autre 
apparence ». 

À ne pas ignorer, non plus, la responsabilité collective de la communauté internationale et 
des grandes puissances, qui, à tour de rôle et selon les intérêts en jeu, ont encouragé le 
radicalisme, soit directement et ouvertement, soit par leur silence ou leur passivité, soit 



enfin par leur complicité, souligne Oraib al-Rantawi, fondateur du Centre al-Qods pour les 
études politiques. Tous les participants reconnaîtront la limite de la portée des 
bombardements militaires et la nécessité d'une coopération étroite entre sécurité, éducation, 
médias sociaux et organisations islamiques modérées. Ancien chef du département de 
psychologie appliquée à l'Université Cork, Max Taylor conclut en affirmant en substance 
que chaque pays est désormais appelé à trouver ses propres solutions adaptées au contexte 
en vigueur, tant il est vrai qu'il y a autant de jihadismes que de pays. 
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اإلرھاب اتخذ حجما دوليا ومنظما وأصبح يتنقل من منطقة "رأى الرئيس اللبناني األسبق أمين الجميل ان 
تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا االرھاب يأخذه، ومن عدم وجود "، معربا عن قلقه من "في العالم الى اخرى

قيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان اليجاد حد ادنى من القواسم "ودعا الى ". خطة حكيمة لمواجھته
 ".المشتركة ووضع استراتيجية قائمة على القيم االنسانية

بيت "، الذي دعا اليه "الطرق المبتكرة لمواجھة التطرف العنفي"افتتاحه مؤتمر  كالم الجميل جاء خالل
  .ديسمبر/كانون األول 11في العاصمة اللبنانية، في " كونراد أديناور"بالتعاون مع مؤسسة " المستقبل

المواجھة ثالث نقاط يجب أخذھا باالعتبار عند التفكير في مواجھة اإلرھاب بالتزامن مع "وركز الجميل على 
  :العسكرية، ھي

مسألة الحوكمة الصالحة، فنشأة الحركات المتطرفة كانت بسبب غياب الحوكمة الصالحة في بعض : أوال
  .وھي تقتضي الشفافية لمنع الفساد وادارة الدول بشكل حكيم يواكب العصر. الدول

ياب ثقافة التسامح واحترام االخر إذ ان غ. قضية التربية التي تعتبر اساسا في مواجھة العنف السياسي: ثانيا
شكلت حاضنة للتطرف، ال سيما في ظل انتشار المدارس الدينية، فمن خالل التربية والثقافة يمكن ان نواجه 

  .بشكل مباشر التطرف الديني والعنف السياسي

  ".االنماء، إذ أن انعدام التنمية كان اساسيا في نمو ظاھرة التطرف العنفي: ثالثا

قيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان في ظل ردود الفعل الخجولة للمؤسسات الدينية حيال "يّل الى ودعا الجم
منذ بضع سنوات، طرح األزھر مبادرة في ھذا الشأن ولكن لم يتلقفھا أحد، علينا : "وقال". التطرف الديني

ضع استراتيجية قائمة على التعاون من اجل انشاء ھذه الھيئة اليجاد حد ادنى من القواسم المشتركة وو
  ".القيم االنسانية



  
وعلى اھمية المواضيع المطروحة والكلمات التي أصابت في معالجتھا، جاءت النقاشات والمداوالت لتغني 

الحدث وتقيم فھماً وتفھماً مشتركاً بين طروحات الباحثين الغربيين المشاركين والرؤى التي عرضھا زمالؤھم 
  .اللبنانيين والعرب

لمعالجة اإلجتماعية التي طرق سبلھا الدكتور حسن منيمنة اعادت التفسيرات المختلفة بشأن ظاھرة فا
  :العنف الى مجموعتين من العوامل، العوامل البنيوية والعوامل الثقافية

التتفسير األكثر شيوعاً للعوامل البنيوية ويتيح المجال أمام الحل األسرع ھو الموضوع اإلقتصادي؛ إحباط، 
عدالة اجتماعية،  –حرية  –عيش : ففي مصر مثالً، كان شعار الربيع العربي. كبت، فقر ينتج عنه العنف

ويليه التفسير السياسي؛ فالمنظومة . فالعيش تصّدر المطالب ما يؤكد على أھمية الموضوع اإلقتصادي
 -قضية فلسطين  –ركزية العالمية القائمة على توازنات سياسية تتجاھل أطر ھامة، كالقضية العربية الم

والعامل الثالث يتمثل في التفسير اإلجتماعي وھو . خلقت وما تزال شعوراً بالظلم لدى الشعوب العربية
يلقى بعض التجاوب لدى الباحثين، فالفصل بين الجنسين مثالً يودي الى الكوابت وھو أحد السبل الى 

  .العنف

ائمة على السلطة والقوة، التفسير األسرع في العامل المبني على مجتمعات ق" النمط اآلسيوي"ويشكل 
الثقافي يليه الحديث عن اإلسالم؛ أي أن اإلسالم بطبيعته ديانة سلطوية، وھذا الحديث يلقى رواجاً في 

سبتمبر وعلى متن تداعياته قفزت الى الواجھة في معظم / أيلول 11الغرب منذ تسارع وتيرة تداعيات أحداث 
  .حزاب ذات النزعة المتطرفة التي لم تكن مقبولة سابقاً الدول الغربية األ

الى المجموعتين عوامل  - الباحث السياسي المشرقي في جامعات الواليات المتحدة  –ويضيف منيمنة 
المجموعة الحضارية؛ ويعيدنا الى انجازات الفكر التنويري الذي انسحب على اوروبا نتيجة الثورة الفرنسية 

" العاميات"انتقلت الى الشرق مع نابليون وشھدنا ظاھرة " العدوى"ويفسر بان . األميركيةومن بعدھا الثورة 
وكان أبرزھا في لبنان، ھذه القيم التي برزت في الغرب قبل مئتي عام وقدمت إلينا، وكان القرن التاسع 

حاولنا في بداية القرن عشر قرن استيعابھا، كان قبوٌل إلنتقالھا الى الشرق بعد سقوط السلطنة العثمانية ، و
، لكن الدولة أصبحت أبوية غير قابلة للمساءلة، وانحصر العنف في ممارسة "الدولة"العشرين استيعاب فكرة 

السلطة كحق من حقوق الدولة، فال أحد من المنظومة العالمية يتكلم عن عنف الصواريخ والبراميل المتفجرة 
حضاري في استيعاب الدولة وقد فتح انحالل النظم الباب أمام في المنطقة أمام فشل "ويضيف بأننا . مثالً 

  ".استعمال ھذا العنف

ويتابع الدكتور منيمنة أن إسالم اليوم ليس كإسالم منذ خمسين سنة، فاسالم عبدهللا العاليلي ذو المنھج 
ي الدكتور عرب ويوافقه في ھذه الرؤية الباحث األردن. التقدمي يقابله اليوم منھج آخر عززه سقوط الدولة

ويعزو أسباب اإلخفاق الى احداث ثالثة  – " مركز القدس للبحوث السياسية"مؤسس ومدير  - الزنتاوي 
  :حصلت خالل السنوات الثالثين الماضية

ثورة النفط وانتشار السلفية في الخليج العربي، الثورة اإليرانية، والحلف الدولي الذي ظھرأثناء الحرب الباردة 
الشيوعية، ويخلص الى أن كل الدول اسھمت في تفاقم أوضاع الفرقة ) نجيب هللا(فغانستان في محاربة ا

واألردن اليوم، الذي تعتمد عليه اإلرادة األممية في عملية فرز المنظمات . المذھبية، كل بما يخدم مصلحته
، يحتوي على حوالى )تكفيرية(المقاتلة ضد النظام في الجارة سوريا بين معارضة معتدلة ومعارضة متشددة 

إمام يتبعون الى السلطة الدينية الرسمية والعدد الباقي متروك على الطبيعة وال  2400مسجد يخدمھا  7400
من مجتمعاتنا سلفيون دون ان %  90يكون "وبذلك . تخضع للرقابة الخطب والتوجيھات واألدعية التي تعتمدھا

  .لديني ويجري استغاللھا بشكل منسق ومنظمإنھا السياسة المتداخلة مع العامل ا". يعلموا

واختتم المؤتمر دون اإلجابة على تساؤل سام منسى، مدير بيت المستقبل، من أن موقف العرب المسلمين 
ولكن المؤتمر سجل محاولة للفھم ". ولكن"من اإلرھاب موضوع اشكالية ما زالت غير محسومة، فدائماً ھناك 

وأسھم كذلك في قيام مساحة ". ما بعرف"ا زالوا بدون أجوبة على ما يجري واإلبتكار لدى الخبراء الذين م
حوارية ھادئة خارج ھذا الضجيج الكبير من حولنا في مھب اإلرھاب وتداعياته ما يؤكد على دعوة منسى 

   ". بأن نفكر بشكل ھادئ لمحاولة تجاوز الشائع من الصواب والخطأ"للمؤتمرين 

  :عن المؤتمر



  :أربع جلسات وھيتخلل المؤتمر 

وأدارھا جون بيل، وتحدث فيھا المحلل السياسي " الوقاية من التطرف العنفي"بعنوان  الجلسة األولى
المتخصص في شؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا حسن منيمنة ومنسقة إدارة األزمات والنزاعات في 

" كونراد أديناور"سالم واألديان في كريستينا ايخھورست ومنسق الحوار بين اإل" كونراد أديناور"مؤسسة 
  .توماس فولك

  
أدارھا حسن منيمنة، وتحدث فيھا مدير برنامج " فھم التطور من منظور نفسي"بعنوان  الجلسة الثانية

 Human Givensالشرق األوسط ومنطقة المتوسط في مركز توليدو في مدريد جون بل ومؤسس مقاربة 
بالصحة العاطفية والمشاكل التربوية واالجتماعية ايفان تيرال وعضو للعالج الفيزيائي والتفكير السليم 

  .مؤسسة حقوق اإلنسان والحق اإلنساني جان بيار قطريب
  

، أدارتھا حنين غدار وتحدث فيھا "التعامل مع المتطرفين اساليب قابلة للتطبيق"بعنوان  الجلسة الثالثة
الوكيل السابق لجھاز أمن الدولة في مصر الجنرال فؤاد عالم ومدير عام اإلدارة السابق في وزارة الدفاع 

م علم النفس اللبنانية وعضو المجلس العسكري سابقا الجنرال عبد الرحمن شحيتلي والرئيس سابق لقس
  .ماكس تايلور University College Corkالتطبيقي في جامعة 

  
وأدارھا منسى، وشارك فيھا مؤسس ومدير " اإلرھاب من منظور العالم العربي"بعنوان  الجلسة الرابعة

اليومية في األردن " الدستور"الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة " مركز القدس للبحوث السياسية"
صفاء حسين والصحافي والباحث  2003نتاوي ونائب مستشار األمن الوطني في العراق قبل العام عريب الز

العرب "البحرينية و" الوسط"الفلسطينية و" الھدف"و" في مجموعة من الصحف والمجالت العربية مثل السفير
  .االردنية عبيدلي عبيدلي" اليوم

 

لطرق المبتكرة لمواجھة التطرُّف 
 العنفي
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  عبيدلي العبيدلي

حرص الرئيس اللبناني األسبق أمين الجميل على 
الطرق المبتكرة "حضور جلسة افتتاح مؤتمر 

بيت "، الذي دعا إليه "لمواجھة التطرف العنفي
في " كونراد أديناور"بالتعاون مع مؤسسة " المستقبل

  .في بيروت" الكومودور"فندق 
د الجميل  -وفي نطاق معالجته لقضية اإلرھاب، شدَّ

على ثالث نقاط،  -في الكلمة التي افتتح بھا المؤتمر
اعتبرھا محورية في أي مشروع عربي أو دولي 
يتصدى لظاھرة اإلرھاب التي تجتاح المنطقة 

وكأنه يخاطب المجتمع -وأكد الجميل . العربية
رورة على ض -الدولي، وليس المشاركين في الندوة

  ".يتزامن ذلك مع المواجھة العسكرية"أن 
، في أعلى "الحوكمة الصالحة"َوَضع الجميل 

فنشأة الحركات المتطرفة "درجات سلم األولويات، 
كانت بسبب غياب الحوكمة الصالحة في بعض 

وھي تقتضي الشفافية لمنع الفساد وادارة . الدول
  ".الدول بشكل حكيم يواكب العصر

ا القضية ال ثانية بالنسبة للجميل، فكانت التربية أمَّ
أساسا في "والتعليم، التي تعتبر من وجھة نظره 

مواجھة العنف السياسي؛ إذ إنَّ غياب ثقافة التسامح 
واحترام اآلخر شكَّلت حاضنة للتطرف، ال سيما في 
ظل انتشار المدارس الدينية؛ فمن خالل التربية 

طرف الديني والثقافة يمكن أن نواجه بشكل مباشر الت
  ".والعنف السياسي

ويتربَّع اإلنماء على كرسي القضية الثالثة لدى 
إذ إنَّ انعداَم التنمية كان اساسيا في نمو "الجميل؛ 

وختم الجميل كلمته بنداء ". ظاھرة التطرف العنفي
قيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان في "دعا فيه إلى 

نية حيال ظل ردود الفعل الخجولة للمؤسسات الدي
  ".التطرف الديني



عت أعمال المؤتمر على أربع  إثر ذلك، توزَّ
الوقاية "جلسات، خصصت األولى لمناقشة طرق 

، في حين خصصت الجلسة "من التطرف العنفي
أما الثالثة، ". فھم التطور من منظور نفسي"الثانية لـ

التعامل مع "فحاولت تسليط الضوء على كيفية 
ختام المؤتمر ". ة للتطبيقالمتطرفين اساليب قابل

اإلرھاب "كانت الجلسة الرابعة التي حملت عنوان 
  ".من منظور العالم العربي

ُيمكن القول بأنَّ نقاشات المؤتمر عالجْت مسألة 
أفقي كلي، وعمودي : العنف من مدخلين أساسيين

فعلى المستوى األولى تمحورت .. جزئي
 أو باألحرى موجة-التشخيصات حول أن العنف 

اإلرھاب التي تجتاح البالد العربية، وبدأت طالئعھا 
ليس ظاھرة دينية محضة، كما  -تغزو دوال أخرى

. يحلو للمؤسسات اإلعالمية الغربية أن تصورھا
فھي في األساس والجوھر محصلة حالة سياسية، 
ولدتھا األوضاع الدولية السائدة عموما، والعربية 

مدخل األمني الذي كما أنَّ ال. منھا على وجه التحديد
بوعي -ُعولجت به الظاھرة، والذي تحول ھو اآلخر 

إلى ممارسات إرھابية ترد على ذلك  -أو بدون وعي
اإلرھاب لم يعد مجديا، وكانت محصلته الفشل 
الذريع، ومن ثم فالتصدي للظاھرة ينبغي له، إن 
أريد له النجاح، أن ينطلق من رؤية إستراتيجية 

ت سياسية، والمكونات متكاملة تصھر الخلفيا
. اقتصادية، والمنطلقات اجتماعية في بوتقة واحدة

ودفعت ھذه الخلفية المشاركين نحو ضرورة 
لفھم ھذه الظاھرة عوضا عن اإلنجرار " التأصيل"

  .وراء معالجات اإلعالم الدولي المسطحة لھا
أما على المستوى التفصيلي، فقد انصبَّْت النقاشات 

الجتماعية والنفسية حول جدوى الدراسات ا
المتخصصة، كل منھا على حدة في تفسير الظاھرة، 
وفھم سلوكيات منظماتھا وأفرادھا على حدٍّ سواء، 

االجتماعية على وضع /ومدى قدرة الحلول النفسية



واستعين في ذلك بمجموعة من الدراسات . حد لھا
واإلحصاءات الميدانية التي أجرتھا بعض 

ية مع بعض المراكز األكاديميات الغربية، سو
المتخصصة، والتي حاولت سبر أغوار نفسيات 
قيادات مؤسسي التنظيمات اإلرھابية، والدوافع التي 
تقف وراء ھذه الزخم الذي ولدته ودفعت بالعشرات 
من الناس من مختلف الفئات العمرية، والمستويات 
االجتماعية، والتخصصات المھنية، واالنتماءات 

  .النضمام لصفوفھاالعرقية وأغوتھم با
وعلى أرضية ھذا الفھم العمودي المرتكز على 
منصة أفقية، تمَّ تسليط األضواء على أسباب اندالع 
. اإلرھاب، ومن ثمَّ تمدده السياسي والتنظيمي

فاإلرھاب الذي يواجھه العالم اليوم تحول إلى 
بروزھا جملة "ظاھرة معقدة ومتشابكة تشترك في 

حيث تتداخل العوامل من العوامل واألسباب، 
الشخصية والنفسية مع الثقافية والسياسية 
واالقتصادية، لتشكل ظاھرة اإلرھاب التي تحقق 
أھدافھا بممارسة العنف والقتل، وتحسم خالفاتھا 

  ".بإلغاء اآلخر وإقصائه من الوجود
وفي خضم النقاشات الساخنة، لفت بعض المشاركين 

على المذھب النظر إلى أنَّ اإلرھاب غير مقتصر 
ومن ُھنا، فال بد من االنتباه إلى ذلك . السني

اإلرھاب الذي يمارسه اإلسالم السياسي الشيعي، 
والذي بدأت طالئعه مع انتصار الثورة الخمينية في 
إيران، وإنه، مھما، كما وصفه أحد المشاركين 

، لكنه ال يزال يمارس "تسربل في ألبسة تمويھية"
تجاوزھا عند وضع خطط أنشطة إرھابية من الخطأ 

  .التصدي لإلرھاب في إطاره العام والشامل
وكانت المحطة النھائية التي وصلت إليھا نقاشات 

وھنا . المؤتمر ھي طرق المعالجة، وسبل المواجھة
دت االجتھادات التي في وسعھا المساھمة في  تعدَّ

فزاعة "القضاء على ھذه الظاھرة التي تحولت إلى 
، ثم "ف على المستوى الدوليشيطانية تثير الخو



: عادت فتمحورت حول نقاط مركزية تدعو إلى
ضرورة تحديد دقيق لألسباب الكامنة وراء نشوء 
اإلرھاب؛ ففي غياب ھذا التحديد، تتحول المواجھة 
إلى عمليات عشوائية تأخذ شكل ردود فعل عفوية 
متناثرة، وأحيانا انتقامية، تنتھي إلى نتائج مبعثرة، 

أن تكون خططا مدروسة، ومتقنة، تتحاشى بدال من 
الحلول التي تحاول القفز على الواقع، أو تبحث عن 

وأجمع المشاركون على رفض . حلول مخدرة مؤقتة
الحلول األمنية المحضة، وفي مقدمتھا تلك التي 
تدعو إلى محاربة اإلرھاب باالعتماد على، خطط 
تأخذ بأساليب االختراق عبر زج عمالء سريين في 
صفوف المجموعات اإلرھابية للحصول على 
المعلومات الخاصة بخطط قوى اإلرھاب وأھدافھا 
ومصادر تمويلھا، ألنه من غير المفيد، بل ربما من 
المضر محاربة اإلرھاب عن طريق الخطط األمنية، 
مھما بلغ مستواھا الفني، وكفاءة نظمھا اإلدارية، 

  .ومھارة فرقھا الفردية
مية أثارتھا نقاشات المشاركين قضية في غاية األھ

كانت ضرورة عدم عقد مثل ھذه الفعاليات المھمة، 
دون مشاركة ممثلين عن المنظمات اإلرھابية، أو 
من ھم على التصاق بھم؛ ألنه من خالل ذلك يمكن 
التعرف عن قرب على الذھنية التي تؤصل لھذه 
الظاھرة، والدوافع التي تقف وراءھا، واألھداف 

  .التي تسعى لنيلھاالحقيقية 
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اتخذ حجما دوليا ومنظما وأصبح يتنقل من  رأى الرئيس أمين الجمّيل ان اإلرھاب 
الذي بدأ ھذا منطقة الى اخرى في العالم، واعرب عن قلقه من تنامي البعد الديني 

ودعا الى قيام ھيئة دائمة . االرھاب يأخذه، ومن عدم وجود خطة حكيمة لمواجھته
للحوار بين االديان اليجاد حد ادنى من القواسم المشتركة ووضع استراتيجية قائمة على 

الطرق المبتكرة "القيم االنسانية، كالم الرئيس الجمّيل جاء خالل افتتاحه مؤتمر 
مؤسسة كونراد "بالتعاون مع " بيت المستقبل"الذي دعا اليه " العنفي لمواجھة التطرف

أديناور في فندق الكومودور اليوم وشارك فيه النائب فريد الخازن، الوزير السابق سليم 
الصايغ، الوزيرة السابقة ريا الحسن، النائب السابق مصباح األحدب، نيل وارمر عن 

ذي لبيت المستقبل سام منسى وعدد من الخبراء مؤسسة كونراد اديناور، الرئيس التنفي
 .األوروبيين واللبنانيين والعرب

  

" بيت المستقبل"أن :" افتتح المؤتمر الرئيس أمين الجمّيل والقى كلمة اعلن فيھا
قررا مناقشة موضوع االرھاب ادراكا لحجم خطورته منذ " مؤسسة كونرد أديناور"و

اضر، حيث اتخذ حجما دوليا ومنظما وأصبح ان بدأ في السبيعنات وحتى وقتنا الح
واصبح ھذا . يتنقل من منطقة الى اخرى في العالم العربي والدول االوروبية واميركا

اكثر ما يقلقنا ھو تنامي البعد الديني الذي : وأضاف. العنف السياسي نوعا من الطاعون
دم وجود خطة حكيمة بدأ ھذا االرھاب يأخذه بعد ان كان له سابقا بعدا ايديولوجيا، وع



وأوضح أن ھناك مقاربات عدة لمواجھة االرھاب ومنھا المواجھة العسكرية . لمواجھته
التي تحصل اليوم كما ھو الحال مع التحالف الدولي لمواجھة داعش في سوريا 

والعراق، والتحالف العربي لمواجھة الحوثيين في اليمن، والتحالف الروسي واإليراني 
ھذه المقاربة العسكرية مفيدة في ھذه المرحلة . داعش في سوريا والسوري لمحاربة

وحتى الفاتيكان أيد وھي من المرات النادرة اللجوء إليھا لمكافحة العنف السائد، ولكنھا 
 .ال تكفي

يجب أخذھا بعين االعتبار عند التفكير في  وركز الرئيس الجمّيل على ثالث نقاط 
 .اجھة العسكريةمواجھة اإلرھاب بالتزامن مع المو

مسألة الحوكمة الصالحة، فنشأة الحركات المتطرفة كانت بسبب غياب الحوكمة : أوال
وھي تقتضي الشفافية لمنع الفساد وادارة الدول بشكل حكيم . الصالحة في بعض الدول

 .يواكب العصر

ة أذ ان غياب ثقاف. قضية التربية التي تعتبر اساسا في مواجھة العنف السياسي: ثانيا
التسامح واحترام االخر شكلت حاضنة للتطرف، السيما في ظل انتشار المدارس 

فمن خالل التربية والثقافة يمكن ان نواجه بشكل مباشر التطرف الديني والعنف . الدينية
 .السياسي

 .االنماء، إذ أن انعدام التنمية كان اساسيا في نمو ظاھرة التطرف العنفي: ثالثا

الى قيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان في ظل ردود الفعل  ودعا الرئيس الجمّيل
منذ بضع سنوات، طرح : وقال. حيال التطرف الديني  الخجولة للمؤسسات الدينية

األزھر مبادرة في ھذا الشأن ولكن لم يتلقاھا أحد، علينا التعاون من اجل انشاء ھذه 
تراتيجية قائمة على القيم الھيئة اليجاد حد ادنى من القواسم المشتركة ووضع اس

 . االنسانية

  

وألقى نيلز وارمر من مؤسسة كونراد أديناور كلمة اثنى فيھا على كالم الرئيس امين 
وأضاف انه عندما قررنا اعداد ھذا . الجميل وقال انه لخص المشكلة بكل جوانبھا

المؤتمر حول موضوع التطرف العنفي كان ھناك مواضيع اخرى مھمة كموضوع 
لقد . وتابع قررنا المضي في ھذا الموضوع ألھميته. الجئين السوريين في أوروبا ال

اختبرنا االرھاب االيديولجي في اوروبا منذ السبعينات واختبرنا االرھاب الديني في 
المشكلة ان االعالم والناس يھتمون بھذا الموضوع عندما تقع حادثة ما ومن . التسعينات



لھذا انا سعيد بوجود الخبراء االجانب، . لحد وينسوا الموضوعثم ينتھي االمر عند ھذا ا
 .متمينا أن يخرج المؤتمر بنتائج أيجابية

م عرض الرئيس التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى للموضوع مسلطا الضوء على ث
الدوافع من ھذا اللقاء، السيما لجھة موقف العالم العربي واالسالمي من التطرف العنفي 

وأضاف نسعى إلستشكاف جوانب الموضوع وفھم  .يزال حتى االن متردداالذي ما 
 .ماھيته وأسبابه وطرح افكار مبتكرة تتخطى السائد حول ھذا الموضوع

  

ادارھا جون بيل " الوقاية من التطرف العنفي ":والتأمت الجلسة األولى تحت عنوان
وشمال افريقيا وتحدث فيھا المحلل السياسي المتخصص في شؤون الشرق األوسط 

حسن منيمنة، ومنسقة إدارة األزمات والنزاعات في مؤسسة كونراد أديناور كريستينا 
 .ايخھورست، ومنسق الحوار بين اإلسالم واألديان في كونراد أديناور توماس فولك

  

حسن  وادارھا " فھم التطور من منظور نفسي:" وكانت الجلسة الثانية تحت عنوان
دير برنامج الشرق األوسط ومنطقة المتوسط في مركز توليدو في منيمنةوتحدث فيھا م

للعالج الفيزيائي والتفكير السليم  Human Givens مدريد جون بل، ومؤسس مقاربة
مؤسسة حقوق   بالصحة العاطفية والمشاكل التربوية واالجتماعية ايفان تيرال، عضو

 . جان بيار قطريب اإلنسان والحق اإلنساني 

  

، "التعامل مع المتطرفين اساليب قابلة للتطبيق:" جلسة الثالثة تحت عنوانوعقدت ال
ادارتھا حنين غدار وتحدث فيھا كل من الوكيل السابق لجھاز أمن الدولة في مصر 

الجنرال فؤاد عالم، مدير عام اإلدارة السابق في وزارة الدفاع اللبنانية وعضو المجلس 
شحيتلي، الرئيس سابق لقسم علم النفس التطبيقي  العسكري سابقاً الجنرال عبد الرحمن

 .ماكس تايلور University College Corkفي جامعة 

وادارھا سام  " اإلرھاب من منظور العالم العربي:"وناقشت الجلسة الرابعة موضوع 
الكاتب والمحلل " مركز القدس للبحوث السياسية"منسى وشارك فيھا مؤسس ومدير 

اليومية في األردن عريب الزنتاوي، نائب مستشار " لدستورا"السياسي في صحيفة 
، صفاء حسين، والصحافي والباحث في 2003قبل العام . األمن الوطني في العراق

الفلسطينية " الھدف"اللبنانية و" مجموعة من الصحف والمجالت العربية مثل السفير
 ,االردنية عبيدلي عبيدلي" العرب اليوم"البحرينية و" الوسط"و



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لقيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان : الجميل افتتح مؤتمرا عن مواجھة التطرف 
 بھدف إيجاد حد ادنى من القواسم المشتركة 

 الوكالة الوطنية لالعـالم

  2015كانون األول  11الجمعة 



 

اإلرھاب اتخذ حجما دوليا ومنظما وأصبح يتنقل من "رأى الرئيس أمين الجميل ان 
تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا "، معربا عن قلقه من "منطقة الى اخرى في العالم

قيام ھيئة دائمة "ودعا الى ". االرھاب يأخذه، ومن عدم وجود خطة حكيمة لمواجھته
نى من القواسم المشتركة ووضع استراتيجية قائمة على للحوار بين االديان اليجاد حد اد

 ."القيم االنسانية
، "الطرق المبتكرة لمواجھة التطرف العنفي"كالم الجميل جاء خالل افتتاحه مؤتمر 

في فندق  "كونراد أديناور"بالتعاون مع مؤسسة " بيت المستقبل"الذي دعا اليه 
لخازن، الوزير السابق سليم الصايغ، اليوم، وشارك فيه النائب فريد ا" الكومودور"

الوزيرة السابقة ريا الحسن، النائب السابق مصباح األحدب، نيل وارمر عن مؤسسة 
سام منسى وعدد من الخبراء " بيت المستقبل"، الرئيس التنفيذي ل"كونراد اديناور"

 .األوروبيين واللبنانيين والعرب
 الجميل

ستقبل ومؤسسة كونرد أديناور قررا مناقشة بيت الم: "افتتح الجميل المؤتمر وقال
موضوع االرھاب ادراكا لحجم خطورته منذ ان بدأ في السبيعنات وحتى وقتنا 

الحاضر، حيث اتخذ حجما دوليا ومنظما وأصبح يتنقل من منطقة الى اخرى في العالم 
 ."وأصبح ھذا العنف السياسي نوعا من الطاعون. العربي والدول االوروبية واميركا

أكثر ما يقلقنا ھو تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا االرھاب يأخذه بعد ان كان : "أضاف
ھناك مقاربات عدة . له بعد ايديولوجي سابقا، وعدم وجود خطة حكيمة لمواجھته

لمواجھة االرھاب ومنھا المواجھة العسكرية التي تحصل اليوم كما ھو الحال مع 
سوريا والعراق، والتحالف العربي لمواجھة  التحالف الدولي لمواجھة داعش في

. الحوثيين في اليمن، والتحالف الروسي واإليراني والسوري لمحاربة داعش في سوريا
ھذه المقاربة العسكرية مفيدة في ھذه المرحلة وحتى الفاتيكان أيد وھي من المرات 



 ."النادرة اللجوء إليھا لمكافحة العنف السائد، ولكنھا ال تكفي
ثالث نقاط يجب أخذھا باالعتبار عند التفكير في مواجھة اإلرھاب "الجميل على  وركز

 :بالتزامن مع المواجھة العسكرية، ھي
مسألة الحوكمة الصالحة، فنشأة الحركات المتطرفة كانت بسبب غياب الحوكمة : أوال

يم وھي تقتضي الشفافية لمنع الفساد وادارة الدول بشكل حك. الصالحة في بعض الدول
 .يواكب العصر

إذ ان غياب ثقافة . قضية التربية التي تعتبر اساسا في مواجھة العنف السياسي: ثانيا
التسامح واحترام االخر شكلت حاضنة للتطرف، ال سيما في ظل انتشار المدارس 

الدينية، فمن خالل التربية والثقافة يمكن ان نواجه بشكل مباشر التطرف الديني والعنف 
 .السياسي

 ."االنماء، إذ أن انعدام التنمية كان اساسيا في نمو ظاھرة التطرف العنفي: الثاث
قيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان في ظل ردود الفعل الخجولة للمؤسسات "ودعا الى 

منذ بضع سنوات، طرح األزھر مبادرة في ھذا : "وقال". الدينية حيال التطرف الديني
، علينا التعاون من اجل انشاء ھذه الھيئة اليجاد حد ادنى من الشأن ولكن لم يتلقفھا أحد

 ."القواسم المشتركة ووضع استراتيجية قائمة على القيم االنسانية
 

 وارمر
". لخص المشكلة بكل جوانبھا"من جھته، أثنى وارمر على كالم الجميل، معتبرا أنه 

لعنفي كان ھناك عندما قررنا اعداد ھذا المؤتمر حول موضوع التطرف ا: "وقال
قررنا المضي في ھذا . مواضيع اخرى مھمة كموضوع الالجئين السوريين في أوروبا

الموضوع ألھميته، فقد اختبرنا االرھاب االيديولجي في اوروبا منذ السبعينات 
والمشكلة ان االعالم والناس يھتمون بھذا الموضوع . واالرھاب الديني في التسعينات

لھذا انا سعيد . م ينتھي االمر عند ھذا الحد وينسون الموضوععندما تقع حادثة ما ث
 ."بوجود الخبراء االجانب

 
 منسى

لجھة موقف العالم "بدوره، سلط منسى الضوء على الدوافع من ھذا اللقاء ال سيما 
نسعى : "وقال". العربي واالسالمي من التطرف العنفي الذي ما زال حتى االن مترددا

ضوع وفھم ماھيته وأسبابه وطرح افكار مبتكرة تتخطى السائد الستشكاف جوانب المو
 ."حول ھذا الموضوع

 
 الجلسات

وأدارھا جون بيل، وتحدث " الوقاية من التطرف العنفي"والتأمت الجلسة األولى بعنوان 
فيھا المحلل السياسي المتخصص في شؤون الشرق األوسط وشمال افريقيا حسن منيمنة 

كريستينا ايخھورست " كونراد أديناور"والنزاعات في مؤسسة ومنسقة إدارة األزمات 



 .توماس فولك" كونراد أديناور"ومنسق الحوار بين اإلسالم واألديان في 
 

أدارھا حسن منيمنة، " فھم التطور من منظور نفسي"وكانت الجلسة الثانية بعنوان 
ليدو في مدريد وتحدث فيھا مدير برنامج الشرق األوسط ومنطقة المتوسط في مركز تو

للعالج الفيزيائي والتفكير السليم بالصحة  Human Givens جون بل ومؤسس مقاربة
العاطفية والمشاكل التربوية واالجتماعية ايفان تيرال وعضو مؤسسة حقوق اإلنسان 

 .والحق اإلنساني جان بيار قطريب
 

، أدارتھا "للتطبيق التعامل مع المتطرفين اساليب قابلة"وعقدت الجلسة الثالثة بعنوان 
حنين غدار وتحدث فيھا الوكيل السابق لجھاز أمن الدولة في مصر الجنرال فؤاد عالم 

ومدير عام اإلدارة السابق في وزارة الدفاع اللبنانية وعضو المجلس العسكري سابقا 
 الجنرال عبد الرحمن شحيتلي والرئيس سابق لقسم علم النفس التطبيقي في جامعة

University College Cork ماكس تايلور. 
 

وأدارھا منسى، " اإلرھاب من منظور العالم العربي"وناقشت الجلسة الرابعة موضوع 
الكاتب والمحلل السياسي " مركز القدس للبحوث السياسية"وشارك فيھا مؤسس ومدير 

اليومية في األردن عريب الزنتاوي ونائب مستشار األمن " الدستور"في صحيفة 
صفاء حسين والصحافي والباحث في مجموعة من  2003العراق قبل العام الوطني في 

البحرينية " الوسط"الفلسطينية و" الھدف"و "الصحف والمجالت العربية مثل السفير
  .االردنية عبيدلي عبيدلي" العرب اليوم"و
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ً وأصبح يتنقل من "رأى الرئيس أمين الجميل أن  ً ومنظما ً دوليا اإلرھاب اتخذ حجما
ً عن قلقه من "منطقة إلى أخرى في العالم تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا "، معربا

قيام ھيئة دائمة "ودعا إلى ". اإلرھاب يأخذه، ومن عدم وجود خطة حكيمة لمواجھته
األإديان إليجاد حد أدنى من القواسم المشتركة ووضع استراتيجية قائمة للحوار بين 

 ."على القيم االنسانية

، "الطرق المبتكرة لمواجھة التطرف العنفي"كالم الجميل جاء خالل افتتاحه مؤتمر 
في فندق " كونراد أديناور"بالتعاون مع مؤسسة " بيت المستقبل"الذي دعا اليه 

ارك فيه النائب فريد الخازن، الوزير السابق سليم الصايغ، اليوم، وش" الكومودور"
الوزيرة السابقة ريا الحسن، النائب السابق مصباح األحدب، نيل وارمر عن مؤسسة 

سام منسى وعدد من الخبراء " بيت المستقبل"، الرئيس التنفيذي ل"كونراد اديناور"
 .األوروبيين واللبنانيين والعرب

يقلقنا ھو تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا االرھاب يأخذه بعد أن  أكثر ما: "وقال الجميل
ھناك مقاربات عدة . كان له بعد إيديولوجي سابقاً، وعدم وجود خطة حكيمة لمواجھته

لمواجھة االرھاب ومنھا المواجھة العسكرية التي تحصل اليوم كما ھو الحال مع 
، والتحالف العربي لمواجھة التحالف الدولي لمواجھة داعش في سوريا والعراق

. الحوثيين في اليمن، والتحالف الروسي واإليراني والسوري لمحاربة داعش في سوريا
ھذه المقاربة العسكرية مفيدة في ھذه المرحلة وحتى الفاتيكان أيدھا وھي من المرات 

 ."النادرة اللجوء إليھا لمكافحة العنف السائد، ولكنھا ال تكفي

ثالث نقاط يجب أخذھا باالعتبار عند التفكير في مواجھة اإلرھاب "وركز الجميل على 
 :بالتزامن مع المواجھة العسكرية، ھي



مسألة الحوكمة الصالحة، فنشأة الحركات المتطرفة كانت بسبب غياب الحوكمة : أوالً 
وھي تقتضي الشفافية لمنع الفساد وإدارة الدول بشكل حكيم . الصالحة في بعض الدول

 .عصريواكب ال

 ً إذ ان غياب ثقافة . قضية التربية التي تعتبر أساسا في مواجھة العنف السياسي: ثانيا
التسامح واحترام اآلخر شكلت حاضنة للتطرف، ال سيما في ظل انتشار المدارس 
الدينية، فمن خالل التربية والثقافة يمكن أن نواجه بشكل مباشر التطرف الديني والعنف 

 .السياسي

 ً  ."نماء، إذ أن انعدام التنمية كان أساسياً في نمو ظاھرة التطرف العنفياإل: ثالثا

قيام ھيئة دائمة للحوار بين األديان في ظل ردود الفعل الخجولة ""ودعا الجميل إلى 
منذ بضع سنوات، طرح األزھر " :وقال". للمؤسسات الدينية حيال التطرف الديني

، علينا التعاون من اجل إنشاء ھذه الھيئة مبادرة في ھذا الشأن ولكن لم يتلقفھا أحد
 ."إليجاد حد أدنى من القواسم المشتركة ووضع استراتيجية قائمة على القيم االنسانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لقيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان : الجميل افتتح مؤتمرا عن مواجھة التطرف
  بھدف إيجاد حد ادنى من القواسم المشتركة 

  آذار  14موقع 
 2015كانون األول  11الجمعة 

  



 
 

 

  
اإلرھاب اتخذ حجما دوليا ومنظما وأصبح يتنقل من منطقة الى "رأى الرئيس أمين الجميل ان

تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا االرھاب يأخذه، ومن "، معربا عن قلقه من "اخرى في العالم
قيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان اليجاد حد "ودعا الى ". لمواجھتهعدم وجود خطة حكيمة 

  ".ادنى من القواسم المشتركة ووضع استراتيجية قائمة على القيم االنسانية
  

، الذي دعا "الطرق المبتكرة لمواجھة التطرف العنفي"كالم الجميل جاء خالل افتتاحه مؤتمر
اليوم، " الكومودور"في فندق " كونراد أديناور"ة بالتعاون مع مؤسس" بيت المستقبل"اليه

وشارك فيه النائب فريد الخازن، الوزير السابق سليم الصايغ، الوزيرة السابقة ريا الحسن، 
، الرئيس التنفيذي "كونراد اديناور"النائب السابق مصباح األحدب، نيل وارمر عن مؤسسة

  .روبيين واللبنانيين والعربسام منسى وعدد من الخبراء األو" بيت المستقبل"ل
  

  الجميل
بيت المستقبل ومؤسسة كونرد أديناور قررا مناقشة موضوع : "افتتح الجميل المؤتمر وقال

االرھاب ادراكا لحجم خطورته منذ ان بدأ في السبيعنات وحتى وقتنا الحاضر، حيث اتخذ حجما
. بي والدول االوروبية واميركادوليا ومنظما وأصبح يتنقل من منطقة الى اخرى في العالم العر

  ".وأصبح ھذا العنف السياسي نوعا من الطاعون
  

أكثر ما يقلقنا ھو تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا االرھاب يأخذه بعد ان كان له بعد : "أضاف
ھناك مقاربات عدة لمواجھة االرھاب . ايديولوجي سابقا، وعدم وجود خطة حكيمة لمواجھته

العسكرية التي تحصل اليوم كما ھو الحال مع التحالف الدولي لمواجھة داعش ومنھا المواجھة 
في سوريا والعراق، والتحالف العربي لمواجھة الحوثيين في اليمن، والتحالف الروسي 

ھذه المقاربة العسكرية مفيدة في ھذه المرحلة . واإليراني والسوري لمحاربة داعش في سوريا
المرات النادرة اللجوء إليھا لمكافحة العنف السائد، ولكنھا ال وحتى الفاتيكان أيد وھي من

  ".تكفي
  



ثالث نقاط يجب أخذھا باالعتبار عند التفكير في مواجھة اإلرھاب بالتزامن"وركز الجميل على 
  :مع المواجھة العسكرية، ھي

لصالحة مسألة الحوكمة الصالحة، فنشأة الحركات المتطرفة كانت بسبب غياب الحوكمة ا: أوال
  .وھي تقتضي الشفافية لمنع الفساد وادارة الدول بشكل حكيم يواكب العصر. في بعض الدول

  
إذ ان غياب ثقافة التسامح . قضية التربية التي تعتبر اساسا في مواجھة العنف السياسي: ثانيا

واحترام االخر شكلت حاضنة للتطرف، ال سيما في ظل انتشار المدارس الدينية، فمن خالل 
  .التربية والثقافة يمكن ان نواجه بشكل مباشر التطرف الديني والعنف السياسي

  
  ".االنماء، إذ أن انعدام التنمية كان اساسيا في نمو ظاھرة التطرف العنفي: ثالثا

  
قيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان في ظل ردود الفعل الخجولة للمؤسسات الدينية "ودعا الى

منذ بضع سنوات، طرح األزھر مبادرة في ھذا الشأن ولكن لم : "وقال". حيال التطرف الديني
يتلقفھا أحد، علينا التعاون من اجل انشاء ھذه الھيئة اليجاد حد ادنى من القواسم المشتركة 

  ".ووضع استراتيجية قائمة على القيم االنسانية
  

  وارمر
: وقال". مشكلة بكل جوانبھالخص ال"من جھته، أثنى وارمر على كالم الجميل، معتبرا أنه

عندما قررنا اعداد ھذا المؤتمر حول موضوع التطرف العنفي كان ھناك مواضيع اخرى مھمة"
قررنا المضي في ھذا الموضوع ألھميته، فقد اختبرنا. كموضوع الالجئين السوريين في أوروبا

والمشكلة ان . سعيناتاالرھاب االيديولجي في اوروبا منذ السبعينات واالرھاب الديني في الت
االعالم والناس يھتمون بھذا الموضوع عندما تقع حادثة ما ثم ينتھي االمر عند ھذا الحد 

  ".لھذا انا سعيد بوجود الخبراء االجانب. وينسون الموضوع
  

  منسى
لجھة موقف العالم العربي "بدوره، سلط منسى الضوء على الدوافع من ھذا اللقاء ال سيما

نسعى الستشكاف : "وقال". التطرف العنفي الذي ما زال حتى االن متردداواالسالمي من 
جوانب الموضوع وفھم ماھيته وأسبابه وطرح افكار مبتكرة تتخطى السائد حول ھذا 

  ".الموضوع
  

  الجلسات
وأدارھا جون بيل، وتحدث فيھا " الوقاية من التطرف العنفي"والتأمت الجلسة األولى بعنوان

المتخصص في شؤون الشرق األوسط وشمال افريقيا حسن منيمنة ومنسقة المحلل السياسي 
كريستينا ايخھورست ومنسق الحوار " كونراد أديناور"إدارة األزمات والنزاعات في مؤسسة

  .توماس فولك" كونراد أديناور"بين اإلسالم واألديان في 



  
ا حسن منيمنة، وتحدث فيھا أدارھ" فھم التطور من منظور نفسي"وكانت الجلسة الثانية بعنوان

مدير برنامج الشرق األوسط ومنطقة المتوسط في مركز توليدو في مدريد جون بل ومؤسس 
للعالج الفيزيائي والتفكير السليم بالصحة العاطفية والمشاكل  Human Givensمقاربة

بيار التربوية واالجتماعية ايفان تيرال وعضو مؤسسة حقوق اإلنسان والحق اإلنساني جان 
  .قطريب

  
، أدارتھا حنين غدار"التعامل مع المتطرفين اساليب قابلة للتطبيق"وعقدت الجلسة الثالثة بعنوان

وتحدث فيھا الوكيل السابق لجھاز أمن الدولة في مصر الجنرال فؤاد عالم ومدير عام اإلدارة 
عبد الرحمن شحيتلي السابق في وزارة الدفاع اللبنانية وعضو المجلس العسكري سابقا الجنرال 

ماكس  University College Corkوالرئيس سابق لقسم علم النفس التطبيقي في جامعة
  .تايلور

  
وأدارھا منسى، وشارك " اإلرھاب من منظور العالم العربي"وناقشت الجلسة الرابعة موضوع

يفة الكاتب والمحلل السياسي في صح" مركز القدس للبحوث السياسية"فيھا مؤسس ومدير 
اليومية في األردن عريب الزنتاوي ونائب مستشار األمن الوطني في العراق قبل " الدستور"

صفاء حسين والصحافي والباحث في مجموعة من الصحف والمجالت العربية مثل 2003العام
 .االردنية عبيدلي عبيدلي" العرب اليوم"البحرينية و" الوسط"الفلسطينية و" الھدف"و" السفير
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اإلرھاب اتخذ حجما دوليا ومنظما وأصبح يتنقل من "رأى الرئيس أمين الجميل ان 
الديني الذي بدأ ھذا تنامي البعد "، معربا عن قلقه من "منطقة الى اخرى في العالم

قيام ھيئة دائمة "ودعا الى ". االرھاب يأخذه، ومن عدم وجود خطة حكيمة لمواجھته
للحوار بين االديان اليجاد حد ادنى من القواسم المشتركة ووضع استراتيجية قائمة على 

 ."القيم االنسانية

، "رف العنفيالطرق المبتكرة لمواجھة التط"كالم الجميل جاء خالل افتتاحه مؤتمر 
في فندق  "كونراد أديناور"بالتعاون مع مؤسسة " بيت المستقبل"الذي دعا اليه 

اليوم، وشارك فيه النائب فريد الخازن، الوزير السابق سليم الصايغ، " الكومودور"
الوزيرة السابقة ريا الحسن، النائب السابق مصباح األحدب، نيل وارمر عن مؤسسة 

سام منسى وعدد من الخبراء " بيت المستقبل"يس التنفيذي ل، الرئ"كونراد اديناور"
 .األوروبيين واللبنانيين والعرب

بيت المستقبل ومؤسسة كونرد أديناور قررا مناقشة : "افتتح الجميل المؤتمر وقال
موضوع االرھاب ادراكا لحجم خطورته منذ ان بدأ في السبيعنات وحتى وقتنا 

نظما وأصبح يتنقل من منطقة الى اخرى في العالم الحاضر، حيث اتخذ حجما دوليا وم
 ."وأصبح ھذا العنف السياسي نوعا من الطاعون. العربي والدول االوروبية واميركا

أكثر ما يقلقنا ھو تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا االرھاب يأخذه بعد ان كان : "أضاف
ھناك مقاربات عدة . له بعد ايديولوجي سابقا، وعدم وجود خطة حكيمة لمواجھته

لمواجھة االرھاب ومنھا المواجھة العسكرية التي تحصل اليوم كما ھو الحال مع 
التحالف الدولي لمواجھة داعش في سوريا والعراق، والتحالف العربي لمواجھة 
. الحوثيين في اليمن، والتحالف الروسي واإليراني والسوري لمحاربة داعش في سوريا

مفيدة في ھذه المرحلة وحتى الفاتيكان أيد وھي من المرات  ھذه المقاربة العسكرية
 ."النادرة اللجوء إليھا لمكافحة العنف السائد، ولكنھا ال تكفي

ثالث نقاط يجب أخذھا باالعتبار عند التفكير في مواجھة اإلرھاب "وركز الجميل على 
 :بالتزامن مع المواجھة العسكرية، ھي

فنشأة الحركات المتطرفة كانت بسبب غياب الحوكمة مسألة الحوكمة الصالحة، : أوال
وھي تقتضي الشفافية لمنع الفساد وادارة الدول بشكل حكيم . الصالحة في بعض الدول

 .يواكب العصر

إذ ان غياب ثقافة . قضية التربية التي تعتبر اساسا في مواجھة العنف السياسي: ثانيا
 سيما في ظل انتشار المدارس التسامح واحترام االخر شكلت حاضنة للتطرف، ال

الدينية، فمن خالل التربية والثقافة يمكن ان نواجه بشكل مباشر التطرف الديني والعنف 
 .السياسي



 ."االنماء، إذ أن انعدام التنمية كان اساسيا في نمو ظاھرة التطرف العنفي: ثالثا

الخجولة للمؤسسات  قيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان في ظل ردود الفعل"ودعا الى 
منذ بضع سنوات، طرح األزھر مبادرة في ھذا : "وقال". الدينية حيال التطرف الديني

الشأن ولكن لم يتلقفھا أحد، علينا التعاون من اجل انشاء ھذه الھيئة اليجاد حد ادنى من 
 ."القواسم المشتركة ووضع استراتيجية قائمة على القيم االنسانية

". لخص المشكلة بكل جوانبھا"ر على كالم الجميل، معتبرا أنه من جھته، أثنى وارم
عندما قررنا اعداد ھذا المؤتمر حول موضوع التطرف العنفي كان ھناك : "وقال

قررنا المضي في ھذا . مواضيع اخرى مھمة كموضوع الالجئين السوريين في أوروبا
منذ السبعينات  الموضوع ألھميته، فقد اختبرنا االرھاب االيديولجي في اوروبا

والمشكلة ان االعالم والناس يھتمون بھذا الموضوع . واالرھاب الديني في التسعينات
لھذا انا سعيد . عندما تقع حادثة ما ثم ينتھي االمر عند ھذا الحد وينسون الموضوع

 ."بوجود الخبراء االجانب

وقف العالم لجھة م"بدوره، سلط منسى الضوء على الدوافع من ھذا اللقاء ال سيما 
نسعى : "وقال ."العربي واالسالمي من التطرف العنفي الذي ما زال حتى االن مترددا

الستشكاف جوانب الموضوع وفھم ماھيته وأسبابه وطرح افكار مبتكرة تتخطى السائد 
 ."حول ھذا الموضوع

وتحدث وأدارھا جون بيل، " الوقاية من التطرف العنفي"والتأمت الجلسة األولى بعنوان 
فيھا المحلل السياسي المتخصص في شؤون الشرق األوسط وشمال افريقيا حسن منيمنة 

كريستينا ايخھورست " كونراد أديناور"ومنسقة إدارة األزمات والنزاعات في مؤسسة 
 .توماس فولك" كونراد أديناور"ومنسق الحوار بين اإلسالم واألديان في 

أدارھا حسن منيمنة، " تطور من منظور نفسيفھم ال"وكانت الجلسة الثانية بعنوان 
وتحدث فيھا مدير برنامج الشرق األوسط ومنطقة المتوسط في مركز توليدو في مدريد 

للعالج الفيزيائي والتفكير السليم بالصحة  Human Givens جون بل ومؤسس مقاربة
نسان العاطفية والمشاكل التربوية واالجتماعية ايفان تيرال وعضو مؤسسة حقوق اإل

 .والحق اإلنساني جان بيار قطريب

، أدارتھا "التعامل مع المتطرفين اساليب قابلة للتطبيق"وعقدت الجلسة الثالثة بعنوان 
حنين غدار وتحدث فيھا الوكيل السابق لجھاز أمن الدولة في مصر الجنرال فؤاد عالم 

س العسكري سابقا ومدير عام اإلدارة السابق في وزارة الدفاع اللبنانية وعضو المجل
 الجنرال عبد الرحمن شحيتلي والرئيس سابق لقسم علم النفس التطبيقي في جامعة

University College Cork ماكس تايلور. 



وأدارھا منسى، " اإلرھاب من منظور العالم العربي"وناقشت الجلسة الرابعة موضوع 
ب والمحلل السياسي الكات" مركز القدس للبحوث السياسية"وشارك فيھا مؤسس ومدير 

اليومية في األردن عريب الزنتاوي ونائب مستشار األمن " الدستور"في صحيفة 
صفاء حسين والصحافي والباحث في مجموعة من  2003الوطني في العراق قبل العام 

البحرينية " الوسط"الفلسطينية و" الھدف"و" الصحف والمجالت العربية مثل السفير
 .ة عبيدلي عبيدلياالردني" العرب اليوم"و
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اإلرھاب اتخذ حجما دوليا ومنظما وأصبح يتنقل من "ان  أمين الجميلرأى الرئيس 
تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا "، معربا عن قلقه من "منطقة الى اخرى في العالم

 ."أخذه، ومن عدم وجود خطة حكيمة لمواجھتهاالرھاب ي
الطرق المبتكرة لمواجھة التطرف "ودعا الجميل في كلمة له خالل افتتاحه مؤتمر 

في فندق " كونراد أديناور"بالتعاون مع مؤسسة " بيت المستقبل"الذي دعا اليه " العنفي
د حد ادنى من القواسم قيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان اليجا"اليوم الى " الكومودور"

بيت المستقبل "، مشيراً إلى أن "المشتركة ووضع استراتيجية قائمة على القيم االنسانية
ومؤسسة كونرد أديناور قررا مناقشة موضوع االرھاب ادراكا لحجم خطورته منذ ان 
بدأ في السبيعنات وحتى وقتنا الحاضر، حيث اتخذ حجما دوليا ومنظما وأصبح يتنقل 

قة الى اخرى في العالم العربي والدول االوروبية واميركا وأصبح ھذا العنف من منط
 ."السياسي نوعا من الطاعون

أكثر ما يقلقنا ھو تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا االرھاب يأخذه بعد "وأفاد الجميل أن 
ان كان له بعد ايديولوجي سابقا، وعدم وجود خطة حكيمة لمواجھته وھناك مقاربات 

دة لمواجھة االرھاب ومنھا المواجھة العسكرية التي تحصل اليوم كما ھو الحال مع ع
االرھابي في سوريا والعراق والتحالف العربي " داعش"التحالف الدولي لمواجھة تنظيم 

لمواجھة الحوثيين في اليمن والتحالف الروسي واإليراني والسوري لمحاربة داعش في 
ة مفيدة في ھذه المرحلة وحتى الفاتيكان أيد وھي من سوريا، ھذه المقاربة العسكري

 ."المرات النادرة اللجوء إليھا لمكافحة العنف السائد، ولكنھا ال تكفي
وركز الجميل على ثالث نقاط يجب أخذھا باالعتبار عند التفكير في مواجھة اإلرھاب 

نشأة الحركات مسألة الحوكمة الصالحة، ف"بالتزامن مع المواجھة العسكرية، أوال أن 
وھي تقتضي الشفافية . المتطرفة كانت بسبب غياب الحوكمة الصالحة في بعض الدول

قضية التربية التي "، مفيداً أن "لمنع الفساد وادارة الدول بشكل حكيم يواكب العصر
تعتبر اساسا في مواجھة العنف السياسي، إذ ان غياب ثقافة التسامح واحترام االخر 

ف، ال سيما في ظل انتشار المدارس الدينية، فمن خالل التربية شكلت حاضنة للتطر
 ."والثقافة يمكن ان نواجه بشكل مباشر التطرف الديني والعنف السياسي

االنماء، إذ أن انعدام التنمية كان اساسيا في نمو ظاھرة التطرف "ولفت الجميل إلى أن 
يان في ظل ردود الفعل الخجولة قيام ھيئة دائمة للحوار بين االد"، داعياً إلى "العنفي

منذ بضع سنوات، طرح "، موضحاً أن "للمؤسسات الدينية حيال التطرف الديني
األزھر مبادرة في ھذا الشأن ولكن لم يتلقفھا أحد، علينا التعاون من اجل انشاء ھذه 

الھيئة اليجاد حد ادنى من القواسم المشتركة ووضع استراتيجية قائمة على القيم 
 ."نيةاالنسا
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اإلرھاب اتخذ حجما دوليا ومنظما وأصبح يتنقل من "ان  أمين الجميل رأى الرئيس
تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا "من ، معربا عن قلقه "منطقة الى اخرى في العالم

 ."االرھاب يأخذه، ومن عدم وجود خطة حكيمة لمواجھته

الطرق المبتكرة لمواجھة التطرف "ودعا الجميل في كلمة له خالل افتتاحه مؤتمر 
في فندق  "كونراد أديناور"بالتعاون مع مؤسسة " بيت المستقبل"الذي دعا اليه " العنفي

قيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان اليجاد حد ادنى من القواسم "الى اليوم " الكومودور"
بيت المستقبل "، مشيراً إلى أن "المشتركة ووضع استراتيجية قائمة على القيم االنسانية

ومؤسسة كونرد أديناور قررا مناقشة موضوع االرھاب ادراكا لحجم خطورته منذ ان 
حيث اتخذ حجما دوليا ومنظما وأصبح يتنقل بدأ في السبيعنات وحتى وقتنا الحاضر، 

من منطقة الى اخرى في العالم العربي والدول االوروبية واميركا وأصبح ھذا العنف 
 ."السياسي نوعا من الطاعون

أكثر ما يقلقنا ھو تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا االرھاب يأخذه بعد "وأفاد الجميل أن 
وعدم وجود خطة حكيمة لمواجھته وھناك مقاربات  ان كان له بعد ايديولوجي سابقا،

عدة لمواجھة االرھاب ومنھا المواجھة العسكرية التي تحصل اليوم كما ھو الحال مع 
االرھابي في سوريا والعراق والتحالف العربي " داعش"التحالف الدولي لمواجھة تنظيم 

ي لمحاربة داعش في لمواجھة الحوثيين في اليمن والتحالف الروسي واإليراني والسور
سوريا، ھذه المقاربة العسكرية مفيدة في ھذه المرحلة وحتى الفاتيكان أيد وھي من 

 ."المرات النادرة اللجوء إليھا لمكافحة العنف السائد، ولكنھا ال تكفي

وركز الجميل على ثالث نقاط يجب أخذھا باالعتبار عند التفكير في مواجھة اإلرھاب 
مسألة الحوكمة الصالحة، فنشأة الحركات "ة العسكرية، أوال أن بالتزامن مع المواجھ

وھي تقتضي الشفافية . المتطرفة كانت بسبب غياب الحوكمة الصالحة في بعض الدول
قضية التربية التي "، مفيداً أن "لمنع الفساد وادارة الدول بشكل حكيم يواكب العصر
ثقافة التسامح واحترام االخر  تعتبر اساسا في مواجھة العنف السياسي، إذ ان غياب

شكلت حاضنة للتطرف، ال سيما في ظل انتشار المدارس الدينية، فمن خالل التربية 
 ."والثقافة يمكن ان نواجه بشكل مباشر التطرف الديني والعنف السياسي

االنماء، إذ أن انعدام التنمية كان اساسيا في نمو ظاھرة التطرف "ولفت الجميل إلى أن 
قيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان في ظل ردود الفعل الخجولة "، داعياً إلى "العنفي

منذ بضع سنوات، طرح "، موضحاً أن "للمؤسسات الدينية حيال التطرف الديني
األزھر مبادرة في ھذا الشأن ولكن لم يتلقفھا أحد، علينا التعاون من اجل انشاء ھذه 



مشتركة ووضع استراتيجية قائمة على القيم الھيئة اليجاد حد ادنى من القواسم ال
  ."االنسانية
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دولياً ومنظماً وأصبح يتنقل من اإلرھاب اتخذ حجماً «رأى الرئيس أمين الجمّيل أن 
تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا «، معرباً عن قلقه من «منطقة الى أخرى في العالم

قيام ھيئة دائمة «ودعا الى  .»اإلرھاب يأخذه، ومن عدم وجود خطة حكيمة لمواجھته
مة على للحوار بين األديان إليجاد حد أدنى من القواسم المشتركة ووضع استراتيجية قائ

 .»القيم االنسانية
 

» الطرق المبتكرة لمواجھة التطرف العنفي«كالم الجمّيل جاء خالل افتتاحه مؤتمر 
في فندق « مؤسسة كونراد أديناور«بالتعاون مع » بيت المستقبل«الذي دعا اليه 

أمس، وشارك فيه النائب فريد الخازن، الوزير السابق سليم الصايغ، « الكومودور»
كونراد «لسابقة ريا الحسن، النائب السابق مصباح األحدب، نيل وارمر عن الوزيرة ا
سام منسى وعدد من الخبراء األوروبيين « بيت المستقبل»، الرئيس التنفيذي لـ«اديناور

 .واللبنانيين والعرب
 

ان بيت المستقبل ومؤسسة كونراد «: افتتح الرئيس الجمّيل المؤتمر وألقى كلمة قال فيھا
قررا مناقشة موضوع االرھاب ادراكاً لحجم خطورته منذ أن بدأ في السبيعنات أديناور 

وحتى وقتنا الحاضر، بحيث اتخذ حجماً دولياً ومنظماً وأصبح يتنقل من منطقة الى 
أخرى في العالم العربي والدول االوروبية وأميركا، وھذا العنف السياسي أصبح نوعاً 

 .»من الطاعون
 

لقنا ھو تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا االرھاب يأخذه بعد أن كان أكثر ما يق«وأكد أن 
ھناك «، مشيراً الى أن «له سابقاً بعد أيديولوجي، وعدم وجود خطة حكيمة لمواجھته

مقاربات عدة لمواجھة االرھاب ومنھا المواجھة العسكرية التي تحصل اليوم كما ھي 
سوريا والعراق، والتحالف العربي الحال مع التحالف الدولي لمواجھة داعش في 

لمواجھة الحوثيين في اليمن، والتحالف الروسي واإليراني والسوري لمحاربة داعش 
ھذه المقاربة العسكرية مفيدة في ھذه المرحلة لمكافحة العنف السائد، ولكنھا . في سوريا
 .»ال تكفي

 
واجھة اإلرھاب ورّكز على ثالث نقاط يجب أخذھا في االعتبار عند التفكير في م

ً : أوالً : بالتزامن مع المواجھة العسكرية قضية التربية : مسألة الحوكمة الصالحة، ثانيا
ً  .التي تعتبر أساساً في مواجھة العنف السياسي قيام ھيئة «ودعا الى . «االنماء: ثالثا

دائمة للحوار بين االديان في ظل ردود الفعل الخجولة للمؤسسات الدينية حيال التطرف 
األزھر طرح منذ بضع سنوات، مبادرة في ھذا الشأن ولكن لم »، مذكراً بأن «الديني

يتلقفھا أحد، وعلينا التعاون من أجل إنشاء ھذه الھيئة إليجاد حد أدنى من القواسم 
 .»المشتركة ووضع استراتيجية قائمة على القيم االنسانية



 
، والجلسة الثانية »رف العنفيالوقاية من التط«: والتأمت الجلسة األولى تحت عنوان

التعامل «: ، والجلسة الثالثة تحت عنوان»فھم التطور من منظور نفسي«: تحت عنوان
اإلرھاب من «، والجلسة الرابعة موضوع »أساليب قابلة للتطبيق: مع المتطرفين

  .«منظور العالم العربي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :«التطّرف العنفيالطرق المبتكرة لمواجھة «الجمّيل مفتتحاً مؤتمر
  لھيئة حوار دائمة بين األديان وإيجاد قواسم مشتركة

 جريدة اللـواء 
  2015األول  كانون 12,السبت

 



 
الرئيس الجمّيل يتوسط المشاركين في مؤتمر مواجھة التطّرف العنفي في فندق 

 )طالل سلمان: تصوير(الكومودور 
حجما دوليا ومنظما وأصبح يتنقل من اإلرھاب اتخذ «رأى الرئيس أمين الجميل ان 
قيام ھيئة دائمة للحوار بين األديان إليجاد حد «، ودعا الى »منطقة الى اخرى في العالم

 .«ادنى من القواسم المشتركة ووضع استراتيجية قائمة على القيم االنسانية
، »العنفيالطرق المبتكرة لمواجھة التطّرف «كالم الجميل جاء خالل افتتاحه مؤتمر 

في فندق  «كونراد أديناور«بالتعاون مع مؤسسة » بيت المستقبل«الذي دعا اليه 
، وشارك فيه النائب فريد الخازن، الوزير السابق سليم الصايغ، الوزيرة »الكومودور«

كونراد «السابقة ريا الحسن، النائب السابق مصباح األحدب، نيل وارمر عن مؤسسة 
وعدد من الخبراء األوروبيين  سام منسى» بيت المستقبل«ذي لـ، الرئيس التنفي»اديناور

 .واللبنانيين والعرب
موضوع االرھاب منذ ان بدأ في السبيعنات وحتى وقتنا «: افتتح الجميل المؤتمر وقال

الحاضر، اتخذ حجما دوليا ومنظما وأصبح يتنقل من منطقة الى اخرى في العالم 
 .«وأصبح ھذا العنف السياسي نوعا من الطاعون .العربي والدول االوروبية واميركا

أكثر ما يقلقنا ھو تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا االرھاب يأخذه بعد ان كان «: أضاف
ھناك مقاربات عدة . له بعد ايديولوجي سابقا، وعدم وجود خطة حكيمة لمواجھته

ھو الحال مع لمواجھة االرھاب ومنھا المواجھة العسكرية التي تحصل اليوم كما 
التحالف الدولي لمواجھة داعش في سوريا والعراق، والتحالف العربي لمواجھة 

. الحوثيين في اليمن، والتحالف الروسي واإليراني والسوري لمحاربة داعش في سوريا



ھذه المقاربة العسكرية مفيدة في ھذه المرحلة وحتى الفاتيكان أيد وھي من المرات 
 .«مكافحة العنف السائد، ولكنھا ال تكفيالنادرة اللجوء إليھا ل
ثالث نقاط يجب أخذھا باالعتبار عند التفكير في مواجھة اإلرھاب «وركز الجميل على 

 :بالتزامن مع المواجھة العسكرية، ھي
مسألة الحوكمة الصالحة، فنشأة الحركات المتطرفة كانت بسبب غياب الحوكمة : أوالً 

ي الشفافية لمنع الفساد وادارة الدول بشكل حكيم وھي تقتض. الصالحة في بعض الدول
 .يواكب العصر

إذ ان غياب ثقافة . قضية التربية التي تعتبر اساسا في مواجھة العنف السياسي: ثانيا
التسامح واحترام االخر شكلت حاضنة للتطرف، ال سيما في ظل انتشار المدارس 

بشكل مباشر التطرف الديني والعنف  الدينية، فمن خالل التربية والثقافة يمكن ان نواجه
 .السياسي

 .«اإلنماء، إذ أن انعدام التنمية كان اساسيا في نمو ظاھرة التطرف العنفي: ثالثا
قيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان في ظل ردود الفعل الخجولة للمؤسسات «ودعا الى 

زھر مبادرة في ھذا منذ بضع سنوات، طرح األ«: وقال. »الدينية حيال التطرف الديني
الشأن ولكن لم يتلقفھا أحد، علينا التعاون من اجل انشاء ھذه الھيئة اليجاد حد ادنى من 

 .«القواسم المشتركة ووضع استراتيجية قائمة على القيم االنسانية
. »لخص المشكلة بكل جوانبھا«من جھته، أثنى وارمر على كالم الجميل، معتبرا أنه 

اعداد ھذا المؤتمر حول موضوع التطرف العنفي كانت ھناك عندما قررنا «: وقال
قررنا المضي في ھذا . مواضيع اخرى مھمة كموضوع الالجئين السوريين في أوروبا

الموضوع ألھميته، فقد اختبرنا االرھاب االيديولوجي في اوروبا منذ السبعينات 
 .«واالرھاب الديني في التسعينات

لجھة موقف العالم «دوافع من ھذا اللقاء ال سيما بدوره، سلط منسى الضوء على ال
نسعى «: وقال .«العربي واالسالمي من التطرف العنفي الذي ما زال حتى االن مترددا

 .«الستكشاف جوانب الموضوع وفھم ماھيته وأسبابه
وأدارھا جون بيل، » الوقاية من التطرف العنفي«والتأمت الجلسة األولى بعنوان 

ل السياسي المتخصص في شؤون الشرق األوسط وشمال افريقيا وتحدث فيھا المحل
كريستينا  «كونراد أديناور«حسن منيمنة ومنسقة إدارة األزمات والنزاعات في مؤسسة 

 .توماس فولك «كونراد أديناور«ايخھورست ومنسق الحوار بين اإلسالم واألديان في 
أدارھا حسن منيمنة، » سيفھم التطور من منظور نف«وكانت الجلسة الثانية بعنوان 

وتحدث فيھا مدير برنامج الشرق األوسط ومنطقة المتوسط في مركز توليدو في مدريد 



جون بل ومؤسس مقاربة للعالج الفيزيائي والتفكير السليم بالصحة العاطفية والمشاكل 
التربوية واالجتماعية ايفان تيرال وعضو مؤسسة حقوق اإلنسان والحق اإلنساني جان 

 .قطريب بيار
، أدارتھا «التعامل مع المتطرفين اساليب قابلة للتطبيق«وعقدت الجلسة الثالثة بعنوان 

حنين غدار وتحدث فيھا الوكيل السابق لجھاز أمن الدولة في مصر الجنرال فؤاد عالم 
ومدير عام اإلدارة السابق في وزارة الدفاع اللبنانية وعضو المجلس العسكري سابقا 

لرحمن شحيتلي والرئيس السابق لقسم علم النفس التطبيقي في جامعة الجنرال عبد ا
 .ماكس تايلور

وأدارھا منسى، » اإلرھاب من منظور العالم العربي«وناقشت الجلسة الرابعة موضوع 
الكاتب والمحلل السياسي » مركز القدس للبحوث السياسية«وشارك فيھا مؤسس ومدير 

ردن عريب الزنتاوي ونائب مستشار األمن اليومية في األ» الدستور«في صحيفة 
صفاء حسين والصحافي والباحث في مجموعة من  2003الوطني في العراق قبل العام 

  .الصحف والمجالت العربية عبيدلي عبيدلي

  

  

  

  

  

  

لھيئة دائمة للحوار بين األديان: الجمّيل   

 جريدة الديـار

2015كانون األول  12السبت   



 

 
اإلرھاب اتخذ حجما دوليا ومنظما وأصبح يتنقل من «رأى الرئيس أمين الجميل ان 
أكثر ما يقلقنا ھو تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا «ان » منطقة الى اخرى في العالم

يأخذه بعد ان كان له بعد ايديولوجي سابقا، وعدم وجود خطة حكيمة  االرھاب
ھناك عدة مقاربات لمواجھة االرھاب ومنھا المواجھة العسكرية التي تحصل . لمواجھته

اليوم كما ھو الحال مع التحالف الدولي لمواجھة داعش في سوريا والعراق، والتحالف 
لف الروسي واإليراني والسوري لمحاربة العربي لمواجھة الحوثيين في اليمن، والتحا

ھذه المقاربة العسكرية مفيدة في ھذه المرحلة وحتى الفاتيكان أيد . داعش في سوريا
 .«وھي من المرات النادرة اللجوء إليھا لمكافحة العنف السائد، ولكنھا ال تكفي

، »نفيالطرق المبتكرة لمواجھة التطرف الع«كالم الجميل جاء خالل افتتاحه مؤتمر 
في فندق » كونراد أديناور«بالتعاون مع مؤسسة » بيت المستقبل«الذي دعا اليه 

 .امس» الكومودور«
قيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان في ظل ردود الفعل الخجولة للمؤسسات «ودعا الى 

منذ بضع سنوات، طرح األزھر مبادرة في ھذا «: وقال. »الدينية حيال التطرف الديني
ولكن لم يتلقفھا أحد، علينا التعاون من اجل انشاء ھذه الھيئة اليجاد حد ادنى من الشأن 

 .«القواسم المشتركة ووضع استراتيجية قائمة على القيم االنسانية

 الطرق المبتكرة لمواجھة التطرف العنفي

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لقيام ھيئة دائمة للحوار بين االديان: الجميل
 

   :العدد التجريبي |  اللبنانيةالوسط 
 -2015كانون األول  11الجمعة 



 
  
  

أكثر ما يقلقنا ھو تنامي البعد الديني الذي بدأ ھذا االرھاب ”أكد الرئيس أمين الجميل أن 
ھناك . يأخذه بعد ان كان له بعد ايديولوجي سابقا، وعدم وجود خطة حكيمة لمواجھته

ومنھا المواجھة العسكرية التي تحصل اليوم كما ھو مقاربات عدة لمواجھة االرھاب 
في سوريا والعراق، والتحالف العربي “ داعش”الحال مع التحالف الدولي لمواجھة 

لمواجھة الحوثيين في اليمن، والتحالف الروسي واإليراني والسوري لمحاربة داعش 
تيكان أيد وھي من ھذه المقاربة العسكرية مفيدة في ھذه المرحلة وحتى الفا. في سوريا

 .”المرات النادرة اللجوء إليھا لمكافحة العنف السائد، ولكنھا ال تكفي
، الذي ”الطرق المبتكرة لمواجھة التطرف العنفي”وركز الجميل خالل افتتاحه مؤتمر 

، “الكومودور“في فندق “ كونراد أديناور”بالتعاون مع مؤسسة “ بيت المستقبل”دعا اليه 
جب أخذھا باالعتبار عند التفكير في مواجھة اإلرھاب بالتزامن مع ثالث نقاط ي”على 

 :المواجھة العسكرية، ھي
مسألة الحوكمة الصالحة، فنشأة الحركات المتطرفة كانت بسبب غياب الحوكمة : أوال

وھي تقتضي الشفافية لمنع الفساد وادارة الدول بشكل حكيم . الصالحة في بعض الدول
 .يواكب العصر

إذ ان غياب ثقافة . ضية التربية التي تعتبر اساسا في مواجھة العنف السياسيق: ثانيا
التسامح واحترام االخر شكلت حاضنة للتطرف، ال سيما في ظل انتشار المدارس 

الدينية، فمن خالل التربية والثقافة يمكن ان نواجه بشكل مباشر التطرف الديني والعنف 
 .السياسي

 


