10

العدد 0662
الخميس  6جمادى اآلخرة  1439هـ ــ  22فبراير 2018
Issue No 0662 - Thursday 22 February 2018

محليات

مؤتمر حوار األديان

عشر توصيات في ختام مؤتمر حوار األديان  ..مشاركون:

السالم بين األديان ضروري ما بين األمم
شوقي مهدي

أوص ـ ــى مــؤت ـمــر ح ـ ــوار االدي ـ ـ ــان ال ــذي
ـدار يــومــن االسـتــرشــاد
انـعـقــد عـلــى مـ ـ ِ
بـ ـم ــا ت ـض ـم ـن ـت ــه األوراق والـ ـبـ ـح ــوث
املـ ـق ــدم ــة ،وم ـ ــا ج ـ ــرى خ ـ ــال ج ـل ـســات
املـ ــؤت ـ ـمـ ــر مـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ـ ــوارات ومـ ـ ــداخـ ـ ــات
وم ـنــاق ـشــات ،وبـعـشــر ن ـقــاط اســاسـيــة
مــن بينها الـتــأكـيــد أن االن ـســان مركز
االه ـت ـم ــام الــرئ ـيــس ل ـكــل الـتـشــريـعــات
والقيم في االديان السماوية ،ووجوب
التصدي لكافة االنتهاكات التي تمس
ال ـح ـق ــوق امل ـك ـف ــول ــة ل ـك ــل انـ ـس ــان دون
تمييز مهما كان دينه أو جنسه.
كما أوص ــي املــؤتـمــر ب ـضــرورة تفعيل
الـقـيــم الــديـنـيــة فــي االديـ ــان السماوية
لتعزيز الـقــوانــن الــدولـيــة املـنــوط بها
ح ـم ــاي ــة حـ ـق ــوق االنـ ـ ـس ـ ــان ،وضـ ـ ــرورة
ايـ ـج ــاد آلـ ـي ــات دولـ ـي ــة فــاع ـلــة لـضـمــان
ح ــري ــة امل ـع ـت ـقــد ومـ ـم ــارس ــة ال ـش ـعــائــر
الدينية.
ودعا املجتمع الدولي بوجوب ايجاد
ح ـل ــول ل ـل ـق ـضــايــا ال ـع ــاج ـل ــة ال ـخــاصــة
بانتهاكات حقوق االنسان االساسية
التي تعصف بكثير من بلدان العالم
الـ ـ ـي ـ ــوم وتـ ـ ـه ـ ــدد األمـ ـ ـ ــن واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار
العاملي.
وأوص ـ ـ ــي امل ــؤتـ ـم ــر ال ـ ـ ــدول ال ـحــاض ـنــة
ألقليات دينية أو عرقية أو الجئني أن
تتخذ تدابير جــادة للتوعية بحقوق
هذه األقليات في مناهجها التعليمية
ووسـ ــائـ ــل إع ــام ـه ــا وع ـل ــي ال ـق ـي ــادات
ال ــديـ ـنـ ـي ــة ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدول ان تـضـطـلــع
بـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــا ف ـ ــي تـ ـل ــك ال ـت ــوع ـي ــة
بـمــا نـصــت عليه ال ـشــرائــع والتعاليم
الدينية لــأديــان السماوية من محبة
وتـعــاون ودع ــوة للسالم .وغيرها من
التوصيات.
وأك ـ ـ ــد خ ـ ـبـ ــراء وم ـ ـشـ ــاركـ ــون ب ـمــؤت ـمــر
الــدوحــة الـثــالــث عشر لـحــوار االدي ــان،
ض ـ ـ ــرورة ت ـع ــزي ــز ث ـق ــاف ــة ال ـ ـحـ ــوار بــن
االديان وال سالم فيما بني األمم بدون
ســام فيما بني األدي ــان ،وأنــه ال سالم
فيما بــن األديـ ــان ب ــدون ال ـح ــوار ،وأن
السالم والدين والحوار ال تتحقق ،إال
باحترام حقوق اإلنسان.

مواءمة األديان
ش ــدد الـسـفـيــر نــاصــر ب ــن عـبــدالـعــزيــز

¶ د .الكاروري

¶ اليسون اليوكا

الـنـصــر ممثل األم ــم املـتـحــدة السامي
ل ـت ـح ــال ــف ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات عـ ـل ــى أه ـم ـيــة
م ــواء م ــة األدي ـ ــان م ــع ح ـقــوق اإلن ـســان
كون أن هذه الحقوق تحتاج إلى الدين
الذي يحتاج إليها بدوره.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر ال ـ ـن ـ ـصـ ــر أم ـ ـ ــام
الـحـلـقــة الـنـقــاشـيــة ال ـتــي ع ـقــدت تحت
ع ـن ــوان «إع ـم ــال الـقـيــم الــديـنـيــة دعـمــا
لـلـقــوانــن الــدول ـيــة لـحـقــوق اإلن ـســان»
أن الـجـمـعـيــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــم املـتـحــدة
ق ــدم ــت م ــن خ ـ ــال م ـج ـل ـس ـهــا لـحـقــوق
اإلنـ ـس ــان ،م ـشــاريــع قـ ـ ــرارات ال نـهــايــة
ل ـهــا ح ــول ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان وذلـ ــك من
أجل التخلص من التمييز القائم على
أساس الدين ،والعرق ،وكره األجانب
والتعصب ،واستشهد في هذا الصدد
ب ـم ـش ــروع الـ ـق ــرار امل ـع ـن ــون «مـكــافـحــة
التعصب ،والقولبة النمطية السلبية،
وال ـتــوص ـيــم ،والـتـمـيـيــز ،والـتـحــريــض
ع ـل ــى ال ـع ـن ــف» الف ـت ــا إلـ ــى أن هـ ــذا قــد
أضـحــى م ـشــروع ق ــرار مـعـتــاد مــألــوف
يقدم في الجمعية العامة.
وق ــال إن األم ــم املـتـحــدة تــم انـشــاؤهــا
عـلــى فــرضـيــة أن ال ـح ــوار وال ـت ـفــاوض
وال ـتــوف ـيــق ه ــى أف ـض ــل ال ـس ـبــل لـبـنــاء
عــالــم ينعم بالسلم عـلــى نـحــو أوســع
 ،مـشـيــرا إل ــى أن حــريــة الـفـكــر وحــريــة
الدين ،شرطان ال غنى عنهما لتحقيق
ال ـســام وديـمــومـتــه ،وه ــو مــا ج ــاء في
املادة الثالثة من ميثاق األمم املتحدة.
وتـ ـ ـح ـ ــدث ال ـس ـف ـي ــر الـ ـنـ ـص ــر ع ـ ــن دور
ت ـحــالــف األم ـ ــم امل ـت ـحــدة ل ـل ـح ـضــارات،
واص ـفــا إي ــاه أن ــه بمثابة جـســر يربط

بني أعضاء األسرة البشرية في سبيل
تـعــايـشـهــم بـشـكــل أف ـض ــل ف ــي ظ ــل من
السالم والتسامح.
وقال إن التحالف من بني كيانات األمم
املـتـحــدة الــرائــدة الـتــي تشجع الـحــوار
فيما بني األديان وفيما بني الثقافات،
بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى تـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـ ــوفـ ـ ــاق
والتسامح فيما بينها ،موضحا في
هذا السياق أن التحالف نظم أو شارك
في رعاية ما يربو على ثالثني مناسبة
ج ـم ـع ــت إل ـي ـه ــا زع ـ ـمـ ــاء دي ـن ـي ــن مـنــذ
عــام  ،2013بينما أش ــرك كــذلــك زعماء
دي ـن ـي ــن ف ــي ك ــل م ـن ـتــديــاتــه ال ـعــامل ـيــة
ال ـتــي نـظـمـهــا عـلــى مـسـتــوى اقـلـيـمــي.
كما عمل التحالف أيضا بصبر وأناة
كــي يفهم الديناميكيات والعمليات
اإلج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـح ــرك م ـقــومــات
الحوار فيما بني األديان وتفضي إلى
تشجيع التعايش السلمي ،مع إدراكه
أن من الواجب أن يتيح لكل مجموعة
بغض النظر عن املذهب الذي اختارته
لنفسها كي تمارسه ،فرصة متكافئة
م ــع الـ ـف ــرص ال ـت ــي تـتـيـحـهــا لـغـيــرهــا،
وصــوتــا مـتـســاويــا ألص ــوات اآلخــريــن
في عملية صنع القرار.
وحـ ـ ـ ـ ــول دور الـ ـ ــزع ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــن،
قـ ـ ــال م ـم ـث ــل األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ال ـس ــام ــي
ل ـت ـح ــال ــف ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات إن ل ـه ــم دورا
خ ــاص ــا ي ـق ــوم ــون ب ــه ف ــي املـجـتـمـعــات
املحلية ،إذ بوسعهم إقــامــة الجسور
بــن مختلف ال ـف ـئــات وال ـج ـي ــران ،كما
أنـهــم أول األش ـخــاص البالغني الذين
يـتـعــرف إلـيـهــم األط ـف ــال خـ ــارج نـطــاق

أســرهــم ،ونـبــه فــي هــذا الـصــدد إلــى أن
السالم ال يمكن بلوغه بفضل مساعي
السياسيني وحدهم.
وقـ ــال إن تـحــالــف ال ـح ـض ــارات يــؤمــن
أن الدين ليس هو مصدر املشكلة ،بل
على العكس فإنه يمكن أن يكون جزءا
من الحل ،موضحا في سياق متصل
أن تحالف الـحـضــارات استضاف في
ديـسـمـبــر  2017بــامل ـشــاركــة م ــع بعثة
أملــانـيــة مناسبة عـنــوانـهــا «مسئولية
األديـ ــان والـحـكــومــات عــن ال ـســام بني
اإلستقالل الذاتي والتكامل» وجمعت
زعماء دينيني مع ممثلني عن املجتمع
املــدنــي وم ـقــرريــن لـلـسـيــاســات العامة
ومـمـثـلــن عــن ال ـب ـلــدان وف ـئــات أخ ــرى،
حيث تناولت املناقشات التي شــارك
فيها خبراء ،التحديات الرئيسية التي
تـكـتـنــف ال ـت ـع ــاون فـيـمــا ب ــن مختلف
األديـ ـ ــان والـ ـظ ــروف ال ــازم ــة لتحقيق
تعاون مثمر في املستقبل.
وحـ ــول ال ـش ــراك ــة م ــع املـجـتـمــع املــدنــي
ق ـ ــال م ـم ـثــل األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة لـتـحــالــف
الحضارات إن مكتبه يعمل في شراكة
وثيقة مع املجتمع املدني واملنظمات
الـ ـت ــي ت ـن ـط ـلــق ف ــي ع ـم ـل ـهــا م ــن أس ــس
دينية ،بما فيها لجنة املنظمات غير
الحكومية الدينية في األمــم املتحدة،
مـنــذ  ،2010لتنظيم فعالية احتفاال
باألسبوع العاملي للوئام بني األديان،
مـنــوهــا أن ــه ف ــي األس ـب ــوع امل ــاض ــي تم
اإلع ــان عــن ال ـبــدء بــاالحـتـفــال الثامن
مــن نــوعــه الـخــاص بــاألسـبــوع العاملي
املذكور.

العلم هو المفتاح
ق ــال الـيـســون الـيــوكــا ،اس ـتــاذ الـقــانــون
الدولي وحقوق االنسان بدولة بنما،
إن استمرار انعقاد املؤتمر ألكثر من
 13دورة في قطر يعكس الدور الكبير
ال ــذي ت ـقــوم بــه قـطــر فــي تـعــزيــز حــوار
االديـ ـ ـ ــان وه ـ ــي رس ــال ــة ق ــوي ــة تـعـكــس
ال ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــوم بـ ــه قـ ـط ــر ك ــدول ــة
وسيطة ونـمــوذجــا لتعايش االدي ــان.
وأك ـثــر مــن ذل ــك ف ــإن اي مــؤتـمــر دولــي
مثل مؤتمر حوار االديان من شأنه أن
يمنع العزلة بني الشعوب.
واشار اليوكا في تصريحه لـ «لوسيل»
ان قطر ما زالت تقوم بمسؤوليتها من
خــال جمع الناس من مختلف ارجــاء

العالم وبمختلف االدي ــان والثقافات
فــي مـكــان واح ــد والـحــديــث عــن قضية
واحــدة مثل حقوق االنسان ،واملؤتمر
ه ــو ش ـه ــادة قــويــة لـقـطــر ودوره ـ ــا في
املجتمع الدولي.
وب ــن ال ـيــوكــا أن ال ـت ـشــدد لـيــس حكرًا
عـ ـل ــي االسـ ـ ـ ـ ــام فـ ـق ــط وانـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ــي كــل
اغـ ـ ـل ـ ــب الـ ـ ــديـ ـ ــانـ ـ ــات وأف ـ ـ ـضـ ـ ــل ال ـس ـب ــل
ملقاومة ومكافحة التطرف والتشدد
ه ــو ال ـت ـع ـل ـيــم ألن ال ـع ـلــم ه ــو ال ـســاح
الوحيد القادر علي مكافحة التطرف
والتشدد.
وأوض ــح أن مشاركته تــأتــي فــي اطــار
ت ـعــزيــز ح ـقــوق االنـ ـس ــان ودورهـ ـ ــا في
ح ــوار االديـ ــان .مشيرًا الــى أن املؤتمر
منبر مهم لطرح العديد من النقاشات
بني االدي ــان الرئيسية الثالث لتعزيز
ال ـ ـحـ ــوار وقـ ـي ــم حـ ـق ــوق االن ـ ـسـ ــان بــن
االوطــان .وايضًا املؤتمر فرصة مهمة
ملكافحة االف ـكــار املتطرفة واملـتـشــددة
عبر رفــع الــوعــي واع ــاء قيمة الحوار
عـبــر الـعـلـمــاء وال ـخ ـط ـبــاء ف ــي األديـ ــان
الثالث.

حوار األديان
قال الدكتور أحمد عبدالجليل النذير
الكاروري وزير الدولة بوزارة االرشاد
واالوقـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة ،إن ج ـم ـيــع
االدي ـ ــان ال ـس ـمــاويــة دع ــت ل ـل ـحــوار مع
اآلخ ــر واع ـت ـمــاد روح االخـ ــاء وتعزيز
ال ـس ـلــم واألم ـ ـ ــن ،ل ـكــن رغـ ــم ذلـ ــك تـكــون
هناك ممارسات واعتداء علي املفاهيم
واعتداء علي االخرين.

مذكرة تفاهم
وتم على هامش املؤتمر توقيع مذكرة
تفاهم بني مركز الدوحة الدولي لحوار
األدي ــان ومــركــز ال ــدراس ــات اإلسالمية
لــدى رئـيــس جمهورية طاجيكستان،
وتشمل املجاالت التي سيتعاون فيها
الـطــرفــان الـتـعــاون والتنسيق والــدعــم
املـشـتــرك إلقــامــة املــؤتـمــرات وال ـنــدوات
العلمية وال ــدورات التدريبية ،وإعــداد
ون ـش ــر ال ـك ـتــب واألب ـ ـحـ ــاث وال ـن ـش ــرات
اآلكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ،وت ـن ـم ـي ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات فــي
م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــوار بـ ـ ـ ــن األدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان،
والدراسات املقارنة ،ودراسات السالم،
وتالقي الحض ــارات.

شاركت بجناح في معرض مؤتمر حوار األديان:

اهتمام الفت بمنشورات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
الدوحة -

ش ــارك ــت الـلـجـنــة الــوطـنـيــة لـحـقــوق اإلن ـســان
بجناح خاص في املعرض الذي نظمه مركز
الدوحة الدولي لحوار األديــان ،على هامش
فعاليات املؤتمر الــدولــي الثالث عشر حول
«حوار األديان وحقوق اإلنسان».
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ع ـ ـبـ ــر جـ ـن ــاح
ل ـه ــا ،ت ـض ـمــن ع ـ ــددًا م ــن أهـ ــم امل ــؤل ـف ــات ال ـتــي
أص ــدرت ـه ــا ف ــي م ـج ــال ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ،إلــى
جانب إص ــدارات مختلفة تضمنت التقارير
السنوية للجنة حول أوضاع حقوق اإلنسان
في قطر ،وقانون العمل القطري ،وصوال إلى
تـقــريــر املـفــوضـيــة الـســامـيــة لـحـقــوق اإلنـســان
الـتــي تضمن اسـتـنـتــاجــاتـهــا ح ــول تــداعـيــات
الحصار املفروض على قطر.
واسـتـقـطــب جـنــاح الـلـجـنــة الــوطـنـيــة لحقوق
اإلنسان اهتمامًا الفتًا من قبل املشاركني في
املــؤت ـمــر ،السـ ّـيـمــا ممثلي بـعــض املــؤسـســات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان عـ ـب ــر الـ ـع ــال ــم،
ونـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــاء حـ ـ ـق ـ ــوق اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
األكاديميني واملثقفني وعلماء الدين.
وأب ـ ـ ــدى زوار الـ ـجـ ـن ــاح تـ ـق ــديـ ـرًا إلس ـه ــام ــات

اللجنة فــي ترقية حـقــوق اإلن ـســان فــي دولــة
قطر ،وجهودها التي ما فتئت تقوم بها منذ

¶ جناح اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

بــدايــة الـحـصــار امل ـفــروض عـلــى قـطــر للدفاع
عن املتضررين ،وإنصاف الضحايا.

وب ـ ـ ـ ــدوره ،زار رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة مــركــز
ال ــدوح ــة ال ــدول ــي لـحـقــوق اإلن ـس ــان الــدكـتــور
إب ــراهـ ـيـ ـم ــي ال ـن ـع ـي ـم ــي ،جـ ـن ــاح ال ـل ـج ـن ــة فــي
املعرض ،واطلع على املنشورات املعروضة،
م ـش ـي ـدًا ب ـحــرص الـلـجـنــة ع ـلــى امل ـش ــارك ــة في
م ـخ ـت ـلــف ال ـف ـع ــال ـي ــات الـ ـت ــي ت ـع ـنــى ب ـح ـقــوق
اإلنسان.
وقـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة بــال ـل ـج ـنــة
الوطنية لحقوق اإلنسان عبد الله املحمود
«ف ــي ال ــواق ــع ،لـيـســت ه ــذه أول م ـشــاركــة لنا
فــي مـعــرض تثقيفي ُيـعـنــى بـقـضــايــا حقوق
اإلنـ ـس ــان ،ف ـقــد دأبـ ــت الـلـجـنــة الــوط ـن ـيــة منذ
تــأس ـي ـس ـهــا الـ ـع ــام  2002ع ـلــى امل ـش ــارك ــة في
العديد مــن الفعاليات واملــؤتـمــرات الوطنية
والدولية التي تعنى بقضايا حقوق اإلنسان
وت ــرقـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،عـ ـب ــر م ـ ــداخ ـ ــات ومـ ـح ــاض ــرات
يلقيها أخـصــائـيــون وم ـســؤولــون باللجنة،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب امل ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــة فـ ــي املـ ـع ــارض
الـتـثـقـيـفـيــة والـ ـت ــوع ــوي ــة ،ك ـج ــزء م ــن رســالــة
املؤسسة ورؤيتها التي تقوم على ضــرورة
ن ـش ــر وت ــرقـ ـي ــة ث ـق ــاف ــة حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان فــي
املجتمع».

