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خوري: العنف يظهر أكثر في مجتمعات ال تلتزم القانون واحترام الحريات
Text Resize

افتتح وزیر الثقافة الدكتور غطاس خوري منتدى حول الوقایة من التطرف "الشباب في قلب التحوالت االجتماعیة والوقایة من العنف:التزام الباحثین والمدن" الذي

تنظمھ اللجنة الوطنیة اللبنانیة للیونیسكو بالتعاون مع شبكة المدن االورومتوسطیة في فندق البریستول، بحضور أمین عام المجلس الوطني للبحوث العلمیة الدكتور

معین حمزة، رئیس اللجنة الوطنیة اللبنانیة للیونیسكو الدكتور ھنري العویط، مدیر مكتب الیونسكو االقلیمي في بیروت حمد الھمامي ممثال د. سایكو سوجیتا، رئیس

دائرة العالقات الدولیة في معھد العلوم السیاسیة في باریس البروفسور برتران بادي ممثلون عن سفارات تركیا، قبرص، فلسطین، اسبانیا ومصر، وعن وزارات

الشؤون االجتماعیة والعدل والمالیة، وعن المركز التربوي للبحوث واالنماء، فضال عن خبراء واكادیمیین وممثلین عن المجالس البلدیة والمنظمات الشبابیة وطالب

جامعات.

تواصل معناصور وفيديوهاتاالغتراباخبار المستقبللبنان والعالمالتيار
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جبور 

ألقت كلمة االفتتاح األمینة العامة للجنة الوطنیة اللبنانیة للیونسیكو البروفسور زھیدة درویش جبور قالت فیھا:" ھذا المنتدى یقصد بھ أن یكون محفال لالجتماع والحوار

بین رؤساء البلدیات والباحثین الجامعیین حول موضوع یقلق المجتمعات المعاصرة أال وھو منع التطرف والعنف وخاصة في صفوف الشباب"، مشیرة الى "ان ھذا

الموضوع یندرج في جوھر التحوالت االجتماعیة التي كرست لھا الیونیسكو برنامجا".

وذكرت بأن فكرة المنتدى ولدت في بیروت إثر المؤتمر الدولي الذي نظمتھ اللجنة الوطنیة اللبنانیة للیونیسكو في أیار الماضي، بالشراكة مع المكتب االقلیمي

للیونیسكو ونادي روتاري بیروت حول منع العنف في الفضاء السیبراني وھو أیضا امتداد لمؤتمر نیس المعني بمنع االرھاب.

ولفتت الى أسباب ومظاھر التطرف والعنف المتعددة أحد مصادر العنف ھو التحیز لالفكار المسبقة والقوالب النمطیة التي تعزز سوء الفھم وتسجن اآلخر في آخر

مطلق ومن دون إھمال أھمیة القضایا السیاسیة في تطویر التطرف ینبغي التأكید على ان التطرف یرتبط أیضا ارتباطا وثیقا برأي الرجل والعالم ال یقوم على الحق في

االختالف، باالضافة الى ذلك عودة ظھور الظواھر الدینیة ھي سمة من سمات المجتمعات المعاصرة.

وقالت: "ان موضوع التطرف یقودنا الى إعطاء مساحة أكبر للثقافة الدینیة من خالل وحدات لتدریس تاریخ االدیان نھجا مقارنا، وتركز على القیم االنسانیة المشتركة

التي تدعو الیھا الدیانات المختلفة.

وسألت "كیف لنا أن نساھم في تطویر الفكر النقدي وان نوقظ لدى الشباب الشعور بالفروق الدقیقة وأن نعلمھم على النظر الى العالم من خالل العدید من النوافذ وما

ھي مسؤولیة الجامعات التعلیمیة المعتمدة، وھل ھناك فجوة بین البحث الجامعي والواقع على األرض وكیفیة مواجھة ذلك، وما ھي السیاسة البحثیة لتلبیة احتیاجات

المجتمع وما دور البلدیات لدى السكان المحلیین من أجل منع العنف وخاصة وان السیاسات األمنیة وحدھا لیست كافیة، وھل لدى ھذه البلدیات الوسائل الالزمة لتحقیق

مھمتھا للنجاح كعوامل إنمائیة لجمیع ھذه األسئلة سیقدم المتحدثون على الطاوالت المستدیرة لھذا المنتدى والتي ستعقد غدا ویحاضر فیھا رؤساء بلدیات واكادیمیون

إجابات من شأنھا أن تشجع على تصمیم المشاریع التي یمكن أن تشجع على تصمیم المشاریع التي یمكن أن تحققھا البلدیات بالشراكة مع أصحاب المصلحة المحلیین".

وأشارت الى "ان مصادر العنف لیست فقط ثقافیة بل أیضا اقتصادیة واجتماعیة والتعاون بین مختلف الجھات الفاعلة من سلطات محلیة وجامعات ومنظمات غیر

حكومیة وإقامة الشراكات بین المدن على السواء محلیا واوروبیا ومتوسطیا من شأنھ أن یوفر األموال قبل كل شيء وان یساھم في تبادل الخبرات المناسبة.

رامبال 

والقت الرئیس المساعد في بلدیة نیس انیاس رامبال كلمة اشارت فیھا الى ان "ما جرى اطالقھ في كانون االول الماضي في نیس وھو مؤتمر اورومتوسطي للبلدیات

حول الوقایة من التطرف وھو یجد انطالقة جدیدة من خالل المرحلة الثانیة في منتدى بیروت للوقایة من التطرف الذي یجسد االفكار التي تم اطالقھا في نیس".
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ولفتت الى ان ":المؤتمر االول تم تنظیمھ بالتعاون الوثیق مع الجامعات بما في ذلك جان جوریس في تولوز وجامعة نیس والجامعة االورومتوسطیة ورئیسھا عبد

الحمید الزھیري وقد اتي ذلك استجابة لخالصة من رئیس بلدیة نیس والتي كان االرھاب قد ضربھا في 14 یولیو عام 2016".

واشارت الى "ان مؤتمر نیس جاء لتبادل الخبرات والتجارب واالفكار وقد اختتم باعالن نیس الذي وقعت علیھ اكثر من 60 مدینة واعالن نیس توافق فیھ رؤساء

البلدیات على مجموعة من االنشكة مثل دعوة الحكومات الوطنیة والمحافل االوروبیة الى اشراك السلطات المحلیة في عملیة التفكیر، فال یمكن وضع االصالحات

والقوانین ان كان ھناك انقطاع عن الواقع على االرض".

واكدت االلتزام بإقتراح خطة عمل مشتركة امام المحافل االوروبیة وخطة العمل المشتركة ھي الخطوة االولى التي ستتم صیاغتھا في لبنان نموذجا عالمیا لدول

التعایش بین مختلف الدیانات، ولبنان نموذج بالنسبة الینا".

وشددت على "اھمیة اطالق خطة عمل یمكنھا ان تقي الشباب رفض المجتمع االستھالكي ووقایتھم من الوقوع في مطب التطرف".

أبو زینب 

وتحدثت المنسقة الوطنیة في وحدة التنسیق الوطني لمنع التطرف برئاسة مجلس الوزراء روبینا أبو زینب فقالت: "یشكل منع التطرف العنیف أحد أھم أشكال التكامل

االنساني الحدیث، وان تبادل الخبرات بین الدول والشعوب یتم على أكمل وجھ مستفیدین من التجارب العالمیة حول العدید من الموضوعات واألھداف. وھذا ما

اعتمدناه في وحدة التنسیق الحكومیة التي تشارك فیھا كل الوزارات اللبنانیة عبر الزمالء الكرام الذین استطاعوا أن یقدموا نموذجا للتعاون وتقدیم المقترحات وفي

مقدمھم ممثل وزارة الثقافة ولقد حرصنا على وضع منطلقات وطنیة مع احترام المعاییر العالمیة والتجارب الناجحة في وضع االستراتیجیات الوطنیة لمنع التطرف

العنیف".

اضافت: "ان وضع االستراتیجیة الوطنیة لمنع التطرف العنیف في لبنان جاء بتوجیھ من دولة رئیس مجلس الوزراء كاستجابة منھ لخطة عمل األمم المتحدة لمنع

التطرف العنیف حیث أطلقت في أیلول 2016 المشاورات حول االستراتیجیة الوطنیة لمنع التطرف العنیف برعایة دولة رئیس مجلس الوزراء تمام سالم وفي بدایة

2017 وبتوجیھ من دولة رئیس مجلس الوزراء سعد الحریري ومواكبة من أصحاب المعالي الوزراء بالتعاون مع األمم المتحدة والسفارة السویسریة والھیئة الوطنیة

لمئویة لبنان الكبیر، بدأت فعلیا عملیة وضع استراتیجیة وطنیة حكومیة مجتمعیة بمعاییر دولیة".

وختمت:"ویشكل التنسیق والتعاون بین المكونات والھیئات الوطنیة واالقلیمیة والدولیة مبدأ ومنطلقا أساسیا في كل مراحل االستراتیجیة مع األخذ باالعتبار التحوالت

االجتماعیة في المرتكزات األساسیة التي بنیت على أساسھا االستراتیجیة الوطنیة".



1/26/2018 Official Future Movement Website | خوري: العنف یظھر أكثر في مجتمعات ال تلتزم القانون واحترام الحریات

http://www.almustaqbal.org/node/112097 4/7

دي بیولي 

كما كانت كلمة لنائبة رئیسة بعثة االتحاد االوروبي الى لبنان جولیا كوخ دي بیولي التي قالت:"ان لبنان شریك مھم لالتحاد االوروبي في ما یتعلق بالوقایة من التطرف

واالرھاب والعنف"، ونوھت باالستراتیجیة الوطنیة لمنع التطرف التي أعدتھا السیدة أبو زینب ورأت ان المقاربة التشاركیة والشفافة في إعداد ھذه االستراتیجیة

الوطنیة مثال لنا جمیعا من أجل الوصول الى توافق ومن أجل االتفاق على موضوع بالغ الحساسیة".

وقالت: ان الوقایة من التطرف والعنف تستلزم إشراك كل الجھات المعنیة في المجتمع من أجل النجاح ولعل الشباب ھم الفئة األكثر أھمیة لمعالجتھا ومشاركتھا في

مثل ھذه االستراتیجیة.

وأشارت الى أن "االتحاد االوروبي یعمل بشكل ناشط على الوقایة من التطرف والعنف ولسوء الحظ في السنوات األخیرة بآثار التطرف على األراضي االوروبیة،

ونالحظ ان الوقایة من التطرف والعنف ھي جزء من استجابتنا لالرھاب وال بد من تكثیف التعاون مع لبنان ومع منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا بشكل أعم

فاالرھاب ھو تھدید للسالم لیس فقط لألمن واالستقرار بل وأیضا لحقوق االنسان وللتنمیة االقتصادیة وللفرص للجمیع".

ولفتت الى أن "االتحاد االوروبي یعمل منذ العام 2015 على تعزیز االستجابة االوروبیة المشتركة من أجل الوقایة من التطرف والعنف، بما في ذلك االیدیولوجیات

والتوظیف عبر االنترنت والتطرف. واالتحاد االوروبي ملتزم بشكل كامل بتطبیق خطة األمم المتحدة للعمل للعام 2017 للوقایة من التطرف وھذا یتجاوز االجراءات

األمنیة للوقایة من التطرف والعنف وھذه المقاربة تتجاوز تطبیق القانون واالجراءات األمنیة وتعنى بالتنمیة والحكم الرشید والحقوق االنسانیة والسیاسات المھمة

واألصعب ھي كیف لنا أن نعتمد سیاسات للوقایة من التطرف من خالل ان نسیر في اغوار مجتمعاتنا ومساحاتنا العامة للترویج للسالم واألمن والتسامح والقیم

والدیمقراطیة، وال بد من بلوغ المدارس والسجون والمنصات االلكترونیة، حیث البروباغندا والتطرف یستشریان ویعممان أفكارھما وال بد من إشراك كل شرائح

المجتمع في عملیة التطبیق بما في ذلك الوزارات والبلدیات والبرلمانیون والمنظمات غیر الحكومة الصغیرة.

بھیة الحریري 

وألقت النائبة الحریري كلمة قالت فیھا: "أشكر اللجنة الوطنیة للیونسكو وشبكة المدن األورومتوسطیة على ھذه المبادرة القیمة والضروریة لمواجھة آفة التطرف

العنیف، ھذه الظاھرة التي كان لھا أبشع اآلثار المدمرة على مر الوجود البشري لما تسببت بھ من تفكك وفرقة وضیاع للمجتمعات التي كانت تنعم باإلستقرار

واإلزدھار، وربما تكون الحربان الكونیتان في القرن العشرین ھما إحدى أكبر مظاھر تعاظم ظاھرة التطرف العنیف والتي كانت من نتائجھا عشرات عشرات

المالیین من القتلى والمشردین، وسقطت دول ومجتمعات وتراجعت البشریة لعقود طوال. وقد تكون الحرب العالمیة الثانیة ھي األكثر ھوال وفظاعة بین كل أشكال

التطرف العنیف الذي شھدتھ البشریة على مر تاریخھا".
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وأضافت: "ال أقصد من ھذه المراجعة مقارنة ما یحدث اآلن بما حدث إبان الحرب العالمیة الثانیة، بل ما أردت أن أقولھ ھو أن البشریة مجتمعة ومع تأسیس األمم

المتحدة في 24 تشرین األول 1945، سارعت باإلجماع إلى إنشاء منظمة الیونسكو في باریس. وبعد أسابیع قلیلة من قیام األمم المتحدة، أي في 16 تشرین الثاني

1945، وذلك تأكید ألھمیة التربیة والتعلیم والثقافة في معالجة نتائج الحرب العالمیة الثانیة على المستوى اإلنساني. ولقد جاء في دیباجة الیونسكو التأسیسیة التي

نتشرف بتلبیة دعوة إحدى مؤسساتھا اللجنة الوطنیة اللبنانیة للیونسكو والتي لي شرف أن أكون سفیرة الیونسكو للمرأة والفتاة العربیة منذ العام 2000، تلك المنظمة

اإلنسانیة الرائدة والتي جاء في دیباجتھا التأسیسیة "أن الحروب تقع أوال في عقول البشر وفي عقول البشر تبنى حصون السالم". وھذا ما اعتمدناه في لبنان لخروجنا

مما كنا علیھ خالل سنوات العنف المدمر الطویل التي قطعت األوصال وفككت المجتمعات واألسر والقرى والبلدات وزرعت خطوط التماس بین أبناء المدینة الواحدة

والشعب الواحد. ودمرت كل ما أنجزناه على مدى القرن التاسع عشر والقرن العشرین من علم ومعرفة وطباعة وإرسالیات وجامعات ومدارس. ولم یكن أمام تلك

القیادة الوطنیة التي تمتلك إرادة الخروج من التطرف العنیف وبناء مجتمع اإلستقرار ومجتمع السلم األھلي إال إعادة اإلعتبار للمعرفة والثقافة والتربیة والتعلیم. ومع

تلك اإلرادة عبرنا من التطرف العنیف إلى اإلستقرار واإلزدھار".

وتابعت: "أدعو معالي وزیر الثقافة واللجنة الوطنیة اللبنانیة للیونسكو ووزارة التربیة وكل المؤسسات المعنیة بالتربیة والثقافة الى أن تدرك أن مھمتھا في اللیل

والنھار، وعلى مدى الحیاة، ھي تحصین األجیال بالقیم الجامعة والمانعة لكل أشكال التطرف اإلجتماعي واإلقتصادي واإلعالمي والثقافي واألخالقي والدیني والقبلي".

وختمت: "أوجھ تحیة كبیرة للمجتمع اللبناني الذي صمد على مدى السنوات العشر األخیرة بوقوفھ في وجھ كل محاوالت إثارة موجات العنف والبغضاء، وإستطاع ھذا

المجتمع أن یحافظ على تماسكھ القوي ووحدتھ برغم كل ما یدور حولنا من دمار وویالت. وإن المجتمع اللبناني المانع للتطرف العنیف یستحق لبنان الذي نریده، وطن

الحریة واالعتدال والتسامح".

وزیر الثقافة 

واخیرا القى الوزیر خوري كلمة قال فیھا: "إن النزاعات العنیفة في العالم، بدأت منذ السبعینات، في المناطق المحیطة بالبحر األبیض المتوسط، وتمثلت أوال في

الجامعات والمدن وأطرافھا، وشارك فیھا الشباب، وقد كان أساس تلك النزاعات، سیاسیا أو أیدیولوجیا أو دینیا. والمتابع لھذه النزاعات، یالحظ ما عانت منھ الدول

والمجتمعات، وما ولدتھ من استیاء عند الشباب، تجسد عنفا واضحا وتمردا، وھجرة، وحاالت ثقافیة شاذة، لم تكن ملحوظة".

أضاف: "في تحلیل علمي موضوعي، حاولت النخب في ھذه البالد، أن تضع خططا إلعادة السكینة الى المجتمع، بادئة بالحوار وتعمیم ثقافة قبول اآلخر، وتأمین

مشاریع تعنى باإلنسان في كل حاالتھ. فالجاھل، والفقیر، والمھمش، والمستلبة حریتھ، ال یمكن أن یسھم في حوار إیجابي مع اآلخر، وال یمكنھ أیضا، أن یكون

عنصرا مساعدا في طمأنینة المجتمع وسالمتھ، ومستقبلھ الزاھر. إذا، فإن بعض مظاھر العنف نردھا إلى فشل مشاریع التنمیة، أو نردھا الى ھیمنة أفكار قدیمة دینیة

أو أیدیولوجیة، عللھا البعض ألغراض تسلطیة خاصة. وعموما، یظھر العنف أكثر وضوحا في المجتمعات غیر الدیمقراطیة، أو التي ال تلتزم القانون واحترام
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الوكالة الوطنیة لالعالمالمصدر: 

خوري: ھناك مظلة اقلیمیة ودولیة وداخلیة تحافظ على استقرار
لبنان

17 January 2018

خوري:ال مصالحة من دون مصارحة

15 January 2018

خوري: الحریري افضل من یمثل المصالح السعودیة في لبنان

15 January 2018

غطاس خوري: االنتخابات ستجري في كل األحوال

14 January 2018

الحریات العامة وحقوق اإلنسان. فعنف السلطة، قد یقابل بعنف الجماعات، التي تعتبره وسیلة فاعلة للتغییر. وال تنسوا أجواء الشباب في بعض األندیة، وما نراه على

الشاشات، فمظاھر العنف منتشرة دائما وفي كل العالم".

وتابع: "لكن، نعم ھناك أمثالكم دوما، شباب مؤمنون بقدراتھم، نظموا أنفسھم لفعل الخیر في كل وجوھھ، وأولھا اللقاء مع اآلخر، والحوار والتفاھم، لیكون التعاون من

أجل مصلحة الجمیع. لقد التقیتم ھنا، شبابا مثقفین، راغبین أن تناقشوا معا، في جو من الدیمقراطیة، ھذاالعنف بأشكالھ. إذا، شباب واعون للواقع، غیر مأخوذین

بالمظاھر األیدیولوجیة الزائفة، وال بمنطق التمرد السیىء، وال بسلوك األحكام المسبقة. وھا أنتم، تستعدون لمناقشة خطط قابلة للتحقیق، في مدنكم، ومنظماتكم

الشبابیة، مع السلطات المحلیة البلدیة، والتي ھي األقرب إلى الناس، كل الناس. أشد على أیدیكم، وأقدر جھودكم، متمنیا أن تكونوا، أنتم الشباب، دائما في قلب ھذه

الخطط التي ستضعونھا، لتتحملوا مسؤولیة تنفیذھا. وھذا عمل سیاسي بامتیاز، ینطلق من الفكرة الى الخدمة مباشرة، الخدمة العامة، التي تؤدي إلى السالم واألمان".

وختم : "أیھا الشباب، لن نقیس عمركم بالسنین، بل بتراكم المعرفة والحكمة، وھذا ما نتمنى أن تضیفوه في ھذه الورش إلى خبراتكم. فكلما توغلتم في قلوب اآلخرین،

شعرتم بقیمة اإلنسان، وبجدوى المعرفة، وبالمحبة التي یخبئھا ھناك. إن وزارة الثقافة اللبنانیة، تنوه بجھود اللجنة الوطنیة اللبنانیة للیونسكو، التي تشارك شبكة المدن

االورومتوسطیة في تنظیم ھذا الملتقى. وفقكم هللا، عشتم، عاش السالم، وعاشت المحبة، عاش لبنان".

http://www.almustaqbal.org/node/111145
http://www.almustaqbal.org/node/110908
http://www.almustaqbal.org/node/110909
http://www.almustaqbal.org/node/110706
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اسرار وكواليسمقدمات نشرات األخبار

جمیع الحقوق محفوظة 2018 تصمیم و تنفیذ الحاسب

http://www.almustaqbal.org/news-casts
http://www.almustaqbal.org/news-casts
http://www.almustaqbal.org/secrets_and_backstage%20
http://www.almustaqbal.org/secrets_and_backstage
http://www.haceb.com.lb/

