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صدى البلد

األحدب: لتنظيم الحراك المدني العلماني ودعمه في لبنان      تصوير: فضل عيتاني

LAU برنامج رواد الديمقراطية العرب في

بدعوة من برنامج رواد الديمقراطية 
باللغة العربية للعام ٢٠١٥ المنظم من 
 (LAU) الجامعة اللبنانية األميركية
في بيروت، أحيا النائب السابق مصباح 
األحــدب ندوة سياسية عن اإلسالم 
لبنان  السياسّي وانعكاساته على 
والمنطقة، في حضور منسق البرنامج 

عماد سالمة، والرّواد المشاركين في 
البرنامج باإلضافة لعدد من طالب 

الجامعة اللبنانية األميركّية.
ة  نمو ظاهر عــن  ح  تحدث مصبا
اإلسالم السياسي في لبنان والمنطقة، 
معتبرا أن ”الــظــلــم واإلضــطــهــاد 
وانعدام المساواة بين المواطنين، 
لة  لبطا ا و لجهل  وا للفقر  فة  باإلضا
هي أسباب حقيقية لنمو الحركات 
الدينية التي تعتمد على التجييش 
الطائفي والمذهبي مستغلة البيئة 
المهيئة للتطرف. وتحدث األحدب 
عن تجربة مدينة طرابلس مع اإلسالم 
ّن طرابلس  أ رأى  السياسي، حيث 
كانت وال تزال منارة لإلنصهار الوطني 

والعيش المشترك واإلعتدال، إّال اّن 
انعدام اإلنماء والتطوير، والمشاكل 
اإلقتصادية واإلجتماعية كانت أسباب 
نحو  لمدينة  ا تــوّجــه بعض شباب 
التيارات اإلسالمية التي تملك المال 

والتنظيم“.

عدالة ومساواة
وشّدد األحدب على ”ضرورة تنظيم 
الحراك المدني العلماني ودعمه في 
لكي  لعربي  ا لم  لعا ا لبنان كما في 
نخلق الوعي والثقافة والبيئة التي 
العيش  لــى  إ التطرف وتدعو  تنبذ 
بعدالة ومساواة تحت سقف الدولة 
الراعية لجميع المواطنين على مختلف 
لدينية  ا و لسياسية  ا تهم  ا ء نتما ا
 بأّن النضال لتحقيق 

ً
والعرقية، مضيفا

هــذه األهــداف صعب وعسير وفي 
حاجة إلى وعي وثقافة وإدراك بأّن 
التطرف ال يمكن أن يحكم الشعوب 
العربية“.  ودار حــوار بين األحدب 
وسالمة من جهة، وبين المشاركين 

والطالب من جهة ثانية.

أكاديمي وتطبيقي
لبرنامج نفسه، أحيا  ومن ضمن ا
رئيس القسم السياسي واإلقتصادي 
في السفارة األميركية في بيروت 
ريــس سميث لقاًء مع الـــرّواد تحت 
عنوان السياسة االميركية، نوقشت 
فيها االوضـــاع في الشرق األوســط 
ــة  ــرؤي والــســيــاســات األمــيــركــيــة وال
االستراتيجية للصعوبات والنزاعات 
الحاصلة في العراق وسورية واولويات 
الواليات المتحدة في منطقة الشرق 
االوسط في المرحلة المقبلة والسعي 

لتطبيقها.
والــجــديــر ذكـــره أن برنامج رواد 
الديمقراطية الممول من قبل برامج 
الشراكة األميركية الشرق أوسطية 
ن  ا بلد مــن  كين  مشتر يستضيف 
عربية ١٠ أسابيع حيث يتضمن جانًبا 
اكاديمًيا يمتد ألربعة أسابيع، وجانبا 

تطبيقيا لمدة سّتة أسابيع.

األحدب: نحن في حاجة 

إلى وعي وثقافة وإدراك 

بأّن التطرف ال يمكن أن 

يحكم الشعوب العربية


