
لتحصين الشـــباب ضد أفكار التطرف والعنـــف وتعزيز الحريات 
الدينيـــة وقيـــم التســـامح ومحاربـــة الكراهيـــة والتهميـــش
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ـفــي يومـــي الثالثـــاء واألربعـــاء الموافـــق 18 ـ 19 فبرايـــر   2020 انعقـــد ـفــي مقـــر 
ــكار  ــد أفـ ــباب ضـ ــن الشـ ــادرات تحصيـ ــي لمبـ ــر الدوـل ــف المؤتمـ ــدة بجنيـ ــم المتحـ األمـ
ــي األميـــن العـــام لرابطـــة  التطـــرف والعنـــف وآليـــات تفعليهـــا الـــذي دعـــا إليـــه معاـل

العالـــم اإلســـالمي الشـــيخ الدكتـــور محمـــد بـــن عبـــد الكريـــم العيســـى.

كبـــار  مـــن  المؤتمـــر  بموضـــوع  المهتميـــن  مـــن  كبيـــر  عـــدد  المؤتمـــر  وحضـــر 
ــن  ــيين ومفكريـ ــن وسياسـ ــم »دينيـ ــول العالـ ــن حـ ــن واألهلييـ ــؤولين الحكومييـ المسـ
وأمنييـــن مـــع أكاديمييـــن ممارســـين مـــن علمـــاء التربيـــة والنفـــس واالجتمـــاع«.

ــات  ــاء حكومـ ــمل رؤوسـ ــارزة شـ ــية بـ ــة وسياسـ ــادات دينيـ ــر قيـ ــر المؤتمـ        وحضـ
ورؤوســـاء برلمانـــات وعـــدد مـــن البرلمانييـــن والـــوزراء المســــــؤولين عـــن ملفـــات 
ــة والتهميـــش  ــة الكراهيـ ــات الدينيـــة ومكافحـ التطـــرف والعنـــف واإلرهـــاب والحريـ

ــم. ــوم دول العالـ ــن عمـ مـ

وقـــد تناولـــت محـــاور المؤتمـــر عـــددًا مـــن المبـــادرات المهمـــة ـفــي موضوعـــه 
والموضوعـــات ذات الصلـــة بـــه، تحـــدث فيهـــا الضيـــوف المدعـــوون عبـــر حـــوارات 
مفتوحـــة وســـاعد علـــى ذلـــك التحضيـــر المســـبق والجيـــد مـــن قبـــل المســـتكتبين 
ـــروا حلقـــات النقـــاش بمعلومـــات وأفـــكار ومقترحـــات فـــي  ـــادرات المؤتمـــر حيـــث أث لمب
ـــل  ـــر منهـــا »حلقـــاٍت مفقـــودًة« فـــي التشـــخيص والتحلي ـــل فـــي كثي ـــة تمث ـــة األهمي غاي
الدقيـــق لعـــدد مـــن المشـــكالت ذات الصلـــة بموضـــوع المؤتمـــر مـــع تقديـــم المقترحـــات 

ــا. ــة لحلولهـ المهمـ
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وقد أصدر المؤتمر التوصيات والقرارات التالية:

حـــث مؤسســـات التعليـــم حـــول العالـــم علـــى إيجـــاد مناهـــج دراســـية »ذات أنشـــطة   1
تفاعليـــة« يقـــوم عليهـــا معلمـــون مدربـــون تختـــص بصياغـــة عقـــول األطفـــال 
ــي تحقيـــق االســـتقرار  ــًا ـف ــار ذلـــك مهمـ ــار الشـــباب صياغـــة ســـليمة )باعتبـ وصغـ
ـــالم  ـــة، ومســـتقبل الس ـــة بخاص ـــة، والســـمعة الوطني ـــة المجتمعي ـــام والتنمي والوئ

ـــَز تلـــك المناهـــج التفاعليـــة علـــى مـــا يلـــي: اإلنســـاني بعامـــة(، علـــى أن ُتَركِّ
ترســـيخ القناعـــة بحتميـــة االختـــالف والتنـــوع والتعـــدد بيـــن النـــاس، وأنهـــا  أ- 
ــي ُتَمثـــل إثـــراء للبشـــرية ُتعـــزز مـــن قدراتهـــم ووحدتهـــم. ـفــي إطارهـــا اإليجاـب

ترســـيخ القناعـــة بـــأن الصـــدام الدينـــي واإلثنـــي والفكـــري والحضـــاري يمثـــل  ب- 
ـــْلم العالمـــي، والوئـــام بيـــن  مخاطـــرة كبيـــرة تطـــال األمـــن الوطنـــي والسِّ
األمـــم والشـــعوب بشـــكل عـــام، والمجتمعـــات الوطنيـــة بشـــكل خـــاص، مـــع 

تعزيـــز هـــذا الترســـيخ بشـــواهد مـــن التاريـــخ اإلنســـاني.
تنقيـــة مناهـــج تعليـــم األطفـــال وصغـــار الشـــباب مـــن أي نصـــوص أو وقائـــع  ج- 
ــة.  ــداء والعنصريـ ــر العـ ــة وتثيـ ــراع والكراهيـ ــج الصـ ــأنها أن تؤجـ ــن شـ ــة مـ تاريخيـ
ـــو  ـــم ه ـــل بينه ـــر، وأن التفضي ـــن البش ـــة بي ـــاواة العادل ـــى المس ـــد عل د ـ التأكي د- 
بمـــا لـــدى كل منهـــم مـــن قيـــم وإبـــداع ونفـــع لإلنســـانية، وأن هـــذا ال يتعـــارض 

ـــة. ـــع والتضحي ـــوالء والنف ـــة فـــي ال ـــاره أولوي ـــة باعتب ـــة الوطني ـــع الخصوصي م
التأكيـــد علـــى أهميـــة االحتـــرام المتبـــادل بيـــن كافـــة التنـــوع البشـــري باعتبـــاره  هـ- 

أرضيـــة مهمـــة لســـالم ووئـــام األمـــم والمجتمعـــات. 
إكســـاب الطـــالب مهـــارات الحـــوار وكيفيـــة التعامـــل مـــع األفكار والممارســـات  و- 

الســـلبية، مـــع التأكيـــد علـــى أهميـــة قيمـــة الســـماحة والتســـامح.
ــى الكراهيـــة والعنصريـــة واإلقصـــاء  التأكيـــد علـــى رفـــض أي فكـــر يدعـــو إـل ز- 
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والتهميـــش تحـــت أي ذريعـــة.

ــي كل دولـــة بإيجـــاد البرامـــج الفعالـــة لتعزيـــز دور  قيـــام الجهـــات المســـؤولة ـف  2
األســـرة ـفــي صياغـــة عقليـــة األطفـــال وصغـــار الشـــباب صياغـــة ســـلمية.

وبنـــاء  الـــة  الفعَّ البرامـــج  بإيجـــاد  َدْولـــٍة  ـفــي كل  المســـؤولة  الجهـــات  قيـــام   3
الشـــراكات المتعـــددة لـــردم ســـلبيات الفجـــوة الدينيـــة والثقافيـــة واإلثنيـــة ـفــي 
ــي مـــن إشـــكاليٍة أو تهديـــٍد ـفــي موضـــوع االندمـــاج. دول التنـــوع التـــي ُتعاـن

ـــش،  ـــة والتهمي ـــة والعنصري ـــاب الكراهي ـــع خط ـــل من ـــي تكف ـــريعات الت ـــنُّ التش س  4
مـــع أحقيـــة قيـــام الدولـــة الوطنيـــة بعمـــل االحتياطـــات التـــي تمنـــع أي أســـلوب 
يســـتهدف ثقافتهـــا أو تغييـــر ديمغرافيتهـــا الوطنيـــة التـــي شـــكلتها األكثريـــة 
دون أن يمـــس هـــذا الحـــق بحقـــوق المواطنـــة بخاصـــة وحقـــوق اإلنســـان بعامـــة.

ــا مـــن التصـــدي ألفـــكار  ــا يجـــب عليهـ ــة بمـ ــة والفكريـ ــات الدينيـ ــام المؤسسـ قيـ  5
التطـــرف والعنـــف واإلرهـــاب وذلـــك بالدخـــول ـفــي تفاصيـــل أيديولوجيتهـــا 

ووضـــوح. بعمـــق  وتفكيكهـــا 

ســـن التشـــريعات التـــي تكفـــل منـــع أي أســـلوب يقـــوم بتحريـــض العواطـــف   6
المجـــردة عـــن الوعـــي نحـــو التطـــرف والعنـــف واإلرهـــاب، ودعـــوة األمـــم المتحـــدة 
ــركات  ــزام شـ ــي وإلـ ــاب اإللكتروـن ــم اإلرهـ ــة لتجريـ ــر فعاليـ ــراءات أكثـ ــاذ إجـ التخـ
ـــة  ـــات مخصص ـــى محتوي ـــمل عل ـــي تش ـــابات الت ـــاء الحس ـــي بإلغ ـــل االجتماع التواص

ــاب.  ــف أو اإلرهـ ــى العنـ للتحريـــض علـ

دعـــوة كافـــة منصـــات التأثيـــر الدينـــي والفكـــري بـــأن تقـــدم خطابـــًا يتجـــاوز   7
والواقـــع.  المنطـــق  مخاطبـــة  ــى  إـل والـــروح  والعواطـــف  المشـــاعر  مخاطبـــة 
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ـــاس  ـــى أس ـــة عل ـــا المكاني ـــارج ظرفيته ـــة خ ـــكار الديني ـــاوى واألف ـــر الفت ـــع تصدي من  8
أن الفكـــر الدينـــي المســـتنير يراعـــي تغيـــر الفتـــاوى والمواعـــظ بحســـب الزمـــان 
والمـــكان واألحـــوال؛ فاألديـــان جـــاءت رحمـــة للعالميـــن وبالرفـــق بهـــم وتحقيـــق 
مصالحهـــم التـــي تســـتقيم بهـــا أحوالهـــم، وأن هـــذا األمـــر يمثـــل قاعـــدة مهمـــة 

ـفــي تحقيـــق الســـالم والوئـــام.

منع أي تمويل ديني يأتي من الخارج لصالح جهات داخلية معينة.  9

منـــع تدريـــب رجـــال الديـــن خـــارج ظريفتهـــم المكانيـــة أو اســـتقدام مدربيـــن مـــن   10
ــارج. الخـ

منـــع أي وصايـــة خارجيـــة علـــى أي مـــن المراكـــز الدينيـــة بمـــا ـفــي ذلـــك المراكـــز   11
التـــي تأخـــذ اســـمًا غيـــر دينـــي وتمـــارس أعمـــااًل دينيـــة، وعلـــى تلـــك المراكـــز أن 
تقـــوم ببرامـــج فعالـــة ـفــي مواجهـــة أفـــكار التطـــرف الدينـــي، وأن تكـــون فعالـــة 

ــي تعزيـــز الوئـــام الوطنـــي. كذلـــك ـف

ــي جنيـــف ليكـــون منصـــة  يوصـــي المؤتمـــر بإنشـــاء مركـــز للتواصـــل الحضـــاري ـف  12
عالميـــة للحـــوار وتعزيـــز الصداقـــة والتعـــاون بيـــن األمـــم والشـــعوب وردم ســـلبيات 
الفجـــوات الدينيـــة والثقافيـــة واإلثنيـــة مـــن خـــالل قاعـــدة المشـــتركات الدينيـــة 
ــام، وأن  ــالم ووئـ ــش بسـ ــا العيـ ــل لعالمنـ ــي تكفـ ــة التـ ــانية بعامـ ــة واإلنسـ بخاصـ

ُيمثـــل ـفــي المركـــز التنـــوع الدينـــي واإلثنـــي وغيـــره.

ســـن التشـــريعات لمنـــع أي أســـلوب مـــن أســـاليب معـــاداة أتبـــاع األديـــان واألعـــراق   13
ـــامية. ـــاداة الس ـــالموفوبيا ومع ـــك اإلس ـــن ذل ـــا وم ـــض عليه أو التحري

ــى  ــل علـ ــوار والعمـ ــبابية للحـ ــات شـ ــم فعاليـ ــى تنظيـ ــن علـ ــادة الدينييـ ــث القـ حـ  14
المشـــتركات الدينيـــة واإلنســـانية لدعـــم جهـــود الســـالم العالمـــي والوئـــام الدينـــي 
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واإلثنـــي وتعزيـــز التحالـــف الحضـــاري.

ـــة الدينيـــة حـــق إنســـاني ال يجـــوز اإلكـــراه فيـــه وال مصادرتـــه وال ممارســـة أي  الحري  15
أســـلوب مـــن أســـاليب اإلســـاءة والتهميـــش بســـببه؛ فـــال إكـــراه ـفــي الديـــن.

ر عن األديان. الممارساُت الخاطئُة لبعض أتباع األديان ال ُتَعبِّ  16

ـــُم بانفتاحهـــا وتســـامحها ومنطقهـــا الحضـــاري هـــي المنتصـــُر الحقيقـــيُّ فـــي  الِقَي  17
الحـــوار الموضوعـــي.

اإلنســـان لـــم ُيخلـــق شـــريرًا وال عنصريـــًا وال كارهـــًا لكـــن ســـلبيات البيئـــة التعليميـــة   18
ــع  ــي تصنـ ــي التـ ــية هـ ــاجالت السياسـ ــلبيات المسـ ــة، وسـ ــرية والمجتمعيـ واألسـ

تلـــك األخـــالق الســـلبية.

ازدراء األديـــان ممارســـة عبثيـــة لهـــا تاريـــخ طويـــل تتـــم مواجهتـــه علـــى الـــدوام   19
باســـتهجان أســـاليبها.

مـــع التأكيـــد علـــى أهميـــة الحـــوار بيـــن أتبـــاع األديـــان، واحتـــرام الـــرأي والتديـــن 
ــي. ــي اإلطـــار األخالـق ـف

ـــْد هـــذا االزدراء إال بالصـــدام الحضـــاري وبتصعيـــد التطـــرف مـــن الجانبيـــن،  ـــم َيُع  ول
والخاســـر ـفــي ذلـــك الجميـــع، مـــع تهديـــد أمـــن الـــدول والمجتمعـــات مـــن خـــالل 

ردود فعـــل التطـــرف العنيـــف.

ــة  ــة والحقوقيـ ــة واالجتماعيـ ــات الفكريـ ــة« و«المؤسسـ ــادات الدينيـ ــث »القيـ حـ  20
ـ األمميـــة والحكوميـــة واألهليـــة ـ ذات الصلـــة واالهتمـــام«، علـــى أن تخطـــو 
شـــعارات ومبـــادرات التســـامح وتحالـــف الحضـــارات خطـــوات عمليـــة مـــن خـــالل 
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برامـــج دوليـــة مشـــتركة تتســـم بالفعاليـــة والجديـــة وأن تتجـــاوز االســـتحقاقات 
ــى المعنـــى الحقيقـــي للســـماحة والتســـامح والتحالـــف  الحقوقيـــة الواجبـــة إـل

ــه. ــاس نتائجـ ــه وقيـ ــن تقويمـ ــوس يمكـ ــر ملمـ ــالل أثـ ــن خـ ــاري مـ الحضـ

ــا  ــق آلياتهـ ــة وفـ ــادرات التاليـ ــي المبـ ــام ـ بتبنـ ــدأ العـ ــث المبـ ــن حيـ ــة ـ مـ التوصيـ  21
المقترحـــة: التنفيذيـــة 

ــر  أ ـ مبـــادرة: الصداقـــة والتعـــاون بيـــن األمـــم والشـــعوب » مـــن أجـــل عالـــم أكثـ
ــًا«. ــًا واندماجـ ــر وئامـ ــات أكثـ ــالمًا ... ومجتمعـ ــًا وسـ تفاهمـ

ب ـ مبادرة: التعليم الشامل للتكوين السلوكي في مرحلة ما قبل البلوغ.
ج ـ مبادرة: السلوك الديني » بين تصعيد العاطفة وضعف الوعي«.
ن رئيسي لألطفال وصغار الشباب. د ـ مبادرة: األسرة كحاضن ومكوِّ

هـ ـ مبادرة: سالم الحضارات.
و ـ مبادرة: اإلسالموفوبيا »التشخيص والتحليل والمعالجة«.

والتحليـــل  »التشـــخيص  الســـامية  ومعـــاداة  الجـــدد  النازيـــون  مبـــادرة:  ـ  ز 
لجـــة«. لمعا وا

ح ـ مبادرة: صياغة السلوك الحضاري لدى الشباب المتدين.
ط ـ مبادرة: أسباب ومعالجة تطرف الشباب المتدين.

ي ـ مبادرة: كيف نقضي على العنف واإلرهاب؟
ك ـ مبادرة: أخطاء وتداعيات في تشخيص ومعالجة الحريات الدينية.

ل ـ مبادرة: المثالية والواقعية.
م ـ مبادرة: أخطاء في تفكير الشباب المتدين وعالجها 
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ن ـ مبادرة: بين القوة الناعمة والقوة الصلبة في محاربة التطرف العنيف.
س ـ مبـــادرة: تفكيـــك ســـلبيات العقـــل الجمعـــي » دراســـة ـفــي حالـــة تديـــن 

المســـلم«. الشـــباب 
العنيـــف  والتطـــرف  للتطـــرف  كأســـباب  والفقـــر«  »التهميـــش  مبـــادرة:  ـ  ع 

والمعالجـــة«. والتحليـــل  »التشـــخيص 
الدينيـــة والوقائـــع  بالنصـــوص  التطـــرف  ـ مبـــادرة: » معالجـــة اســـتدالالت  ف 
التاريخيـــة«، تضمنـــت المبـــادرة تحليـــل أســـباب عـــدم فعاليـــة جهـــود مكافحـــة 

ــي الســـنوات العشـــر األخيـــرة. التطـــرف فكريـــًا ـف
ص ـ ثـــالث مبـــادرات تتعلـــق بــــ: » معالجـــة توظيـــف التطـــرف العنيـــف لإلعـــالم 

ــد«. الجديـ
ق ـ مبـــادرة: »اإلحصـــاءات والقياســـات الصحيحـــة فـــي دراســـات التطـــرف والتطـــرف 

العنيـــف«.
ــي حـــاالت  ر ـ مبـــادرة: » توزيـــع المســـؤولية وتحديـــد المهـــام وقيـــاس النتائـــج ـف

مكافحـــة التطـــرف والتطـــرف العنيـــف«.
ش ـ مبـــادرة: » التعامـــل األمنـــي المثالـــي فـــي مواجهـــة حـــاالت التطـــرف والتطـــرف 
العنيـــف« راعـــت هـــذه المبـــادرة التفـــاوت التشـــريعي واالجتماعـــي بيـــن 

الـــدول.
ت ـ مبادرة: » تقويم الجهود األممية في محاربة التطرف العنيف واإلرهاب«.

ث ـ مبادرة: » القيم المشتركة«.
خ ـ مبادرة: »الخطاب الديني الصانع للسالم«.

ذ ـ مبادرة: » أوروبا واإلسالم«.
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ض ـ مبادرة: » وزارات االندماج في أوروبا«.
ظ ـ مبادرة: » لماذا الخوف من اإلسالم ولماذا معاداة السامية«.

غ ـ مبـــادرة: »الهويـــة الدينيـــة والهويـــة الوطنيـــة بيـــن مفهومـــّي التعـــارض 
والتكامـــل«

إحالـــة بقيـــة المبـــادرات إلـــى المزيـــد مـــن الدراســـة والتقويـــم ومـــن ثـــم عرضهـــا فـــي   22
ـــر. الملتقـــى الثانـــي للمؤتم

تقـــوم إدارة المؤتمـــر بتشـــكيل لجنـــة »تنســـيقية« لمتابعـــة تفعيـــل قـــرارات   23
ذلـــك. تقريـــر دوري حـــول  المؤتمـــر، وتقديـــم  وتوصيـــات 


