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مؤتمر حوار األديان

خالل افتتاحه مؤتمر حوار األديان ..سعد المريخي:

حصار قطر انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان

النسخة الثالثة عشرة

قطر تلعب دورًا كبيرًا في الحوار بين األديان ..السفير النصر:

والقيــم الدينية

قال سعادة السيد سلطان بن سعد املريخي وزير
الدولة للشؤون الخارجية ،إن الحصار الجائر الذي
فرضته بعض الدول على قطر يشكل انتهاكا صارخا
لحقوق اإلنسان ،ليس فقط املنصوص عليها في
القوانني الوطنية واملواثيق اإلقليمية والدولية،
وإنما كذلك انتهاك للمبادئ والقيم الدينية
الثابتة التي دعت لترسيخها كل األديان والشرائع
السماوية.
وأكد املريخي خالل افتتاح النسخة الثالثة عشرة
ملؤتمر حوار األديان أمس ،أن حماية وتعزيز حقوق
اإلنسان تأتي على رأس أولويات دولة قطر ورؤيتها
الوطنية  2030بما تتضمنه منظومتها التشريعية
بنصوصها املوجبة لحماية هذه الحقوق وما تعمل
عليه املؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتدعيم
تلك الحماية وجعلها واقعا عمليا ملموسا.
شوقي مهدي – الصادق البديري

■ المريخي مخاطبا المؤتمر

حوار األديان أداة رئيسية لمواجهة التحديات
أش ــار املــري ـخــي إل ــى ح ــرص ال ــدول ــة تـحــت الـقـيــادة
الـحـكـيـمــة لـحـضــرة صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ تميم
بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى ،على تحقيق
الـتـنـمـيــة ال ـشــام ـلــة ال ـت ــي ت ـت ـن ــاول بـشـكــل أســاســي
ح ـقــوق اإلن ـس ــان م ــن كــافــة جــوانـبـهــا االقـتـصــاديــة
واالجتماعية والثقافية والسياسية واملدنية ،في
إطار العدل املساواة وتمكني املــرأة وتعزيز حقوق
الطفل وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى جانب
ترسيخ الحريات األساسية كحرية العقيدة والفكر
والتعبير ،وغيرها من الحريات األخــرى .وأوضح
املريخي ،أن ال ــدورة الثالثة عشرة لحوار األديــان،
ت ـت ـنــاول مــوضــوعــا مـلـحــا وه ــو «األديـ ـ ــان وحـقــوق
اإلنسان» وهو ما يكسب هذا املؤتمر أهمية كبرى
في الوقت الــراهــن ،في ظل الظروف التي يشهدها

انتشار خطاب الكراهية
مؤشر خطير يجب التصدي له

■ السفير النصر متحدثا لـ»لوسيل»

■ د .النعيمي مخاطبا الجلسة االفتتاحية العامة

العالم والتي زادت فيها حدة االنقسامات نتيجة
ملـظــاهــر ال ـتــوتــر وال ـن ــزاع ــات وعـ ــدم االس ـت ـق ــرار في
مناطق عديدة من العالم.

ملتقى فكري وتشاوري
وقال سعادة سلطان بن سعد املريخي ،إن املؤتمر
ي ــأت ــي اس ـت ـك ـم ــاال مل ـس ـي ــرة ب ـ ـ ــدأت فـ ــي امل ــؤتـ ـم ــرات
السابقة ،والتي تمثل امللتقى الفكري والتشاوري
بــن املفكرين وممثلي األدي ــان مــن مختلف أنحاء
العالم ،والتي يظللها الـحــوار الحر البناء ،القائم
عـلــى االح ـت ــرام امل ـت ـبــادل والـعـيــش املـشـتــرك بــوئــام
وتـ ـج ــان ــس م ـه ـم ــا اخ ـت ـل ـف ــت األدي ـ ـ ـ ــان وال ـث ـق ــاف ــات
واألعراق.

وت ــاب ــع :وإذ نـ ــدرك أهـمـيــة قـضـيــة ح ـقــوق اإلن ـســان
التي سيناقشها هذا املؤتمر من منظور ديني ،بما
لها مــن أبـعــاد محلية وإقليمية ودول ـيــة وتستمد
أهميتها مــن تحدي التعايش فــي ســام وأمــن فإن
الحوار بني األديــان بات أداة رئيسية ملواجهة هذا
التحدي ،ومن هذا املنطلق فإننا نتطلع إلى ضرورة
دراس ــة الكيفية املـثـلــى ملتابعة تنفيذ التوصيات
ال ـتــي سـتـصــدر عــن ه ــذا املــؤت ـمــر ،ليتحقق الـهــدف
والغاية املرجوة منه ،وإننا على ثقة بــأن النتائج
التي سيسفر عنها هــذا املؤتمر ستكون إيجابية
وم ـث ـمــرة م ــن خ ــال مـســاعـيـكــم وج ـه ــودك ــم لـخــدمــة
اإلنسانية.
وشــدد املريخي على أن الـحــوار بــن األدي ــان يجب
أن يتناول القضايا الكلية التي تتعلق بمستقبل

الجميع واملفاهيم التي تحمل قواسم مشتركة من
القيم األخالقية واملثل العليا والفضائل واملحافظة
عـلــى كــرامــة اإلن ـس ــان مــن أج ــل عــالــم ي ـســوده األمــن
والـســام واالسـتـقــرار لخير اإلنسانية جمعاء بما
يفرض على املجتمع الدولي ضرورة حل الخالفات
بالطرق السلمية والتصدي لظواهر مرفوضة من
بينها الـكــراهـيــة والـتـعـصــب الــديـنــي وال ـعــرقــي من
خــال التوعية وترسيخ قيم التسامح والوسطية
وتجديد الخطاب الديني املعتدل مع إيالء االهتمام
الواجب واملتوازن بمختلف حقوق اإلنسان.
ونوه املريخي بأنه على الرغم من االهتمام العاملي
املتزايد لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان إال أنه من
املؤسف أن نجد انتهاكات صارخة لهذه الحقوق
في هذه اآلونة أكثر من أي وقت مضى.

اإلقليميـة والدوليــة
حصار قطر
وتابع املريخي في كلمته :أشير هنا إلى الحصار
الجائر الذي فرضته بعض الدول على دولة قطر،
وه ــو يشكل انـتـهــاكــا صــارخــا لـحـقــوق اإلن ـســان،
ليس فقط املنصوص عليها في القوانني الوطنية
واملواثيق اإلقليمية والدولية ،وإنما كذلك انتهاك
ل ـل ـم ـبــادئ وال ـق ـي ــم الــدي ـن ـيــة ال ـثــاب ـتــة ال ـت ــي دعــت
لترسيخها كل األديان والشرائع السماوية.
وأضاف :في هذا الصدد بات لزاما علينا جميعا
تكريس الجهود ملواجهة التحديات الـتــي تقف
عــائ ـقــا أم ـ ــام ت ـعــزيــز وح ـم ــاي ــة ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان،
والتصدي لكافة أشكال انتهاكات تلك الحقوق.
وشــدد وزيــر الــدولــة للشؤون الخارجية على أن

الحق في الحياة واألمن أحد أهم حقوق اإلنسان
األس ــاسـ ـي ــة وأن ال ـت ـع ــدي ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـح ــق يـعــد
انـتـهــاكــا جسيما لـكــافــة الـقـيــم وامل ـب ــادئ الدينية
ف ــي جـمـيــع ال ـشــرائــع واألديـ ـ ــان وف ــي ه ــذا الـصــدد
نؤكد على موقف دولــة قطر الثابت من اإلرهــاب
ورفضها لكافة صوره وأشكاله واأليدولوجيات
الـتــي تــدعــو إلـيــه ،مهما كــانــت أسـبــابــه ودواف ـعــه،
مــؤكــدا أن دولــة قطر ال تدخر جهدا فــي مكافحة
اإلرهاب على كافة املستويات املحلية واإلقليمية
والدولية.
وتــابــع :في هــذا السياق ،نؤكد على أنــه ال يوجد
ديــن يدعو إلــى اإلره ــاب وأن األدي ــان كلها تدعو
إل ــى ال ـق ـيــم الـنـبـيـلــة وال ـت ـســامــح والـ ـح ــوار الـبـنــاء
لصالح املجتمع البشري..

د .النعيمي:

حلول لمواجهة التحديات
التي تحول دون العيش المشترك

عبدالفتاح مورو

األسقف مالخاس سونغوال شفيلي

الحاخام الدكتور ريفن فيرستون

دعم القيم الحقوقية

تضامن األديان

الصورة النمطية

ق ــال س ـع ــادة ع ـبــدال ـف ـتــاح م ـ ــورو ،ال ـنــائــب األول لــرئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
الـتــونـســي ،إن حـقــوق اإلن ـســان مــن أهــم الـقـضــايــا الـتــي تشغل اإلنسانية
والعالم بصورة كبيرة ،منوها إلى أن العالم أمام واقع مرير ،حيث تنتهك
فيه حقوق اإلنسان بشكل مريع.
وأضــاف في مداخلته بالجلسة االفتتاحية ملؤتمر الدوحة الثالث عشر
ل ـحــوار األديـ ــان صـبــاح أم ــس ،أن املـنـظــومــات تـلــوثــت فــي عــاملـنــا الـحــالــي،
مطالبا العالم بدعم تلك القيم الحقوقية من أجل صيانة كرامة اإلنسان
في مختلف مناطق العالم .وأوضح أن األديان كرمت اإلنسان ألنه جوهر
اإليمان والتدين .وقال إن القرن العشرين والحادي والعشرين قد صانا
حقوق اإلنسان ،ولذلك يجب احترام املعاهدات والقوانني الدولية ،مشيرا
إلى أن أصحاب الديانات يجب أن يــدروا أن الدين يبدأ بإصالح الحياة،
وإصالح اإلنسان ،وكل ما يتعلق به.
وأكـ ــد مـ ــورو أن األدي ـ ــان تــرعــى ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،وه ــي كــانــت وم ــا زال ــت
قيما ثابتة ،كما أنها تحقق شخصية اإلنـســان من جانب آخــر ،فالقيمة
اإلنـســانـيــة بـشـكــل ع ــام ب ــدأت مــع األدي ـ ــان ،ولــذلــك ف ــإن الــديــن ي ـحــرم على
اإلنسان أن يهني أخيه اإلنـســان ،ويطالب باحترام حقوقه وبــأال يذله أو
يعتدي عليه ،ألنــه كــائــن رفـيــع وســام وقــد كــرمــه الـلــه تعالى .وأوض ــح أن
كافة املتدينني في العالم يقفون صفا واحــدا ضد كل من يحاول الفرقة
واالع ـتــداء على اآلخــريــن ،فــاألديــان متحدة حــول قيمة اإلن ـســان ،مطالبا
بصيانة حقوق اإلنسان ورعاية األفراد وفي كافة املعتقدات والقوانني.

أك ــد األس ـقــف مــالـخــاس ســونـغــوال شفيلي ،م ـطــران وأس ـقــف تبليسي
وأس ـت ــاذ فــي عـلــم ال ــاه ــوت امل ـق ــارن فــي جــامـعــة إيـلـيــا الـحـكــومـيــة في
جــورجـيــا ،أن املسيحيني واملـسـلـمــن قــامــوا بحماية حـقــوق اإلنـســان
وحان الوقت أن نظهر تضامنًا أكبر مع بعضنا البعض ليس فقط مع
دياناتنا ولكن مع الجميع.
ودعــا األسـقــف شفيلي ،لتضامن األدي ــان فيما بينها ،مشيرًا إلــى أن
ً
ذل ــك الـتـضــامــن سـيـكــون ف ـعــاال أكـثــر عـنــدمــا يحمي املـسـلـمــون حقوق
املـسـيـحـيــن وي ـح ـمــي امل ـس ـي ـح ـيــون ح ـق ــوق امل ـس ـل ـمــن ،وح ـ ــان الــوقــت
لنتضامن مع بعضنا ،هذا ما نريده.
وت ــاب ــع األس ـق ــف« :س ـن ـحــاكــم ف ــي املـسـتـقـبــل ول ـكــن ل ـيــس ع ـلــى أس ــاس
التكنولوجيا أو الفلسفة وإنما على كيف أظهرنا تضامننا وتعاطفنا
مع أخينا اإلنسان الــذي انتهكت حقوقه وانتهكت كرامته وحريته...
هذه هي رسالتنا كديانات سماوية ،علينا أن نحمي حقوق اإلنسان
لكل الديانات».
وبني األسقف في كلمته باملؤتمر ،أن التقاليد اإلبراهيمية أرست فهمًا
للطبيعة املقدسة لإلنسانية واإلنسان قبل اإلعالن العاملي عن حقوق
اإلنسان في ...1942

قــال الـحــاخــام الــدكـتــور ريـفــن فيرستون األسـتــاذ الجامعي بكلية
االتحاد العبرية ،إن كل الديانات توفر دعما للقيم العليا وحماية
الكرامة والحقوق اإلنسانية بغض النظر عن العرق أو الدين.
وطالب بتغيير الصور النمطية عن األشخاص من األديان األخرى
والصور السلبية وغير الدقيقة التي توارثتها األجيال ،الفتا إلى
أن هناك مــواد بالديانات السماوية يتم تفسيرها بطرق شريرة
للتحريض على الكراهية.
ونوه الدكتور فيرستون بتعرض أصحاب الديانات السماوية من
املسلمني واملسيحيني واليهود للمعاناة بسبب دينهم في أماكن
مختلفة ،مشددا على انفتاحه كمواطن أمريكي على نقد سياسة
بــاده التي تشهد تمييزا ضد املسلمني وامللونني وتعاطيها مع
املسلمني واملسيحيني ورفضها الالجئني األفارقة.
وش ــدد عـلــى ضـ ــرورة مـعــامـلــة جـمـيــع الـبـشــر بــاح ـتــرام حـتــى وقــت
الخالف والبد من تبادل اآلراء ووجهات النظر لتحقيق مزيد من
التفاهم واالح ـتــرام ألرضـيــة مشتركة مــن القيم الدينية بــاألديــان
السماوية..
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ق ــال الــدكـتــور إبــراهـيــم بــن صــالــح النعيمي ،رئيس
مجلس إدارة مركز الــدوحــة الــدولــي لـحــوار األديــان
إن ال ـه ــدف م ــن م ـثــل ه ــذه ال ـل ـق ــاءات ك ــان وال ي ــزال،
َّ ُ
َ
ـول إل ـ ــى أرضـ ـي ــةٍ
ي ـت ـم ــث ــل فـ ــي الـُ ـسـ ـع ـ ِـي إل ـ ــى ال ـ ــوص ـ ـ ِ
ـاس مــن الـقـيـ ِـم الدينيةِ
مشتركةٍ تجمعنا ،على أس ـ ٍ
إليجاد
الثابتةِ في األديــان السماوية ،في محاولةٍ
ِ
َ ُ
العيش
حلول ملواجهةِ التحديات ،التي تحول دون
ٍ
ُِ
السلمي ،في عالم بـ َ
املشترك ،والتعايش ِّ
ـات َيموج
ِ
ٍ
ب ــاض ـط ــراب ــات ش ـ َّـت ــى ،ب ــداي ـ ًـة م ــن الـ ـض ــال ال ـف ـكـ ّ
ـري،
ٍ
ِ
ً
ـرف ال ــدي ـن ـ ّ
ـاب وم ــا عــانــى
ـ
ه
ـاإلر
ـ
ب
ـة
ـ
ي
ـا
ـ
ه
ـ
ن
و
،
ـي
وال ـت ـط ـ ِ
ِ
ويـعــانــي الـعــالـ ُ
ـات ــه .وبــن الــدكـتــور
ـ
ث
آ
ـن
ـ
م
ـم
ـاره ووي ـ ِ
ِ
النعيمي فــي الجلسة االفـتـتــاحـيــة ملــؤتـمــر الــدوحــة
الثالث عشر لـحــوار األدي ــان ،أن املؤتمر ومــن خالل
مشاركة الخبرات فيه يبني تلك العالقة الوشيجة
ب ــن األدي ـ ـ ــان وحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،ال ـ ــذي ه ــو امل ـحــور
األساسي في الكون والذي من أجله شرعت القوانني
اإلنسانية كلها.
َ
ـاتـكــم
وأض ــاف الـنـعـيـمــيً :نــأمــل أن نـجــد فــي مـ َّشــاركـ ِ
جوانب
ـوارات ـكــم ،مـحــاولــة ج ــادة ،لتغطيةِ كــافــةِ
وحـ ِ
ِ
هـ ــذه ال ـق ـض ـيــةِ امل ـه ـم ــة ،اب ـ ـتـ ـ ً
ـ
ه
ـ
ف
ـ
مل
وا
ـ
ي
ـرؤ
ـ
ل
ـا
ـ
ب
ـداء
ـوم
ـةِ
ِ
ـان في
الشرائع السماوية ،من حريةِ
لحقوق اإلنـسـ ِ
ِ
ِ
الشعائر الدينية،
والتدين،
االعتقاد
ممارسةِ
وحريةِ
ِ
ِ
ِّ
السلمي بني كافةِ البشر،
بالتعايش
واألمـ ِـر اإللهي
ِ
ـات الشخصية،
ـ
ي
ـر
ـ
ح
ـ
ل
ا
ـ
ل
ـا
ـ
ف
ـ
ك
و
ـدل،
ـ
ع
ـ
ل
واملـ ـس ــاوا ِة وا
ـةِ
ِ
َ
ـط امل ـســؤول ـيــةِ ال ـف ــردي ــةِ ِت ـج ــاه املـجـتـمــع،
م ــع ض ــواب ـ ِ
وغير ذلك من األصول التي ْأر َس ْتها األديانَ ،
ود َع ْت
ِ
ِ
ـوق ال ـس ـيــاس ـيــةِ
ل ـهــا ف ــي ت ـعــال ـيـ ِـم ـهــا ،وح ـت ــى ال ـح ـق ـ ِ
ـوق
واالق ـت ـصــاديــةِ بـكــافــة أشـكــالـهــا ،بــل أيـضــا الـحـقـ ِ
املدنيةِ واالجتماعية.
َّ َّ
شك أنه ال يخفى علينا جميعًا أن
وتابع النعيمي :ال

د .إبراهيم بن صالح النعيمي
ً
َ
خاصة في هذه اآلونــة ُتعدُّ
حقوق اإلنسان،
قضية
ِ
ً
إلحاحا،
األكثر
من أهم القضايا ،الدينيةِ واإلنسانيةِ
ِ
لـيــس فـقــط لـتـعــزيـ ِـز تـلــك الـحـقــوق ،والـتــأكـيـ ِـد عليها
االنتهاكات
وعلى صيانتها ،وإنما كذلك
ِ
ملواجهةِ ُ
ُ
السافرة ،التي تتعرض لها هذه الحقوق ،والتي من
ُ َ
َ
َ َ َّ
املفت
ات األمور.
رض أن تكون من بديهي ِ
ِ
لـقــد ب ـ َ
ـات واضـ ًـحــا لـلـ َـعـيــان أن الـتـ
ـات
صــدي النـتـهــاكـ ِ
ٌ
ُ َ
َّ
ُ
بتشريعات
حقوق اإلنـســان ،قضية كبرى ،ال تــقــوم
ٍ
ِ
َ
بنصوص ومواعظ دينيةٍ فقط،
وال
فحسب،
ُدوليةٍ
ٍ
َّ
ُّ
ُ
ُ
تتضافر فيه كــل تلك
عمل جــاد،
تحتاج إلــى
وإنـمــا
ٍ
ُ
ـاركـهــا فــي تلك املـســؤولـيــة ،الـقـيـ ُ
الـجـهــود ،وتـشـ
ـادات
ٌّ
ُ
ال ــدي ـن ـي ــة ،واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات امل ــدنـ ـي ــة ،فـيـلـتـقــي كـ ــل مــن

التشريعات والـقــوانــن ،في
التوعيةِ واإلي ـمــان ،مــع
ِ
ُ ُ َّ
َ
َ
بمفهومه
والسالم
االستقرار
درك أن
قلوب وعقول ،ت
ُّ ِ
ٍ
َّ َ
ِّ
ِّ
الشامل
اإلنساني
للعالم كله ،لن يتحقق إال بتحق ِق
ِ
ِ
ِّ ِّ
ِّ
خالل
الشخصي لكل إنـســان ،من
اإلنساني
ـام
ِ
الـسـ ِ
وصيانتها..
حقوقه
املحافظةِ على
ِ
ِ

التكنولوجيا ساعدت على نشر
خطاب الكراهية باستخدام الدين
السفير نــاصــر عـبــد الـعــزيــز الـنـصــر ،املمثل
السامي لألمم املتحدة لـحــوار الحضارات،
قال إن ما نراه اليوم في املنطقة من انتشار
الكراهية بني األديان والثقافات يعد مؤشرًا
خطيرًا يجب الـتـصــدي لــه وهـنــا يــأتــي دور
مــركــز ح ــوار األدي ــان فــي التصدي ملثل هذه
الظاهرة.
وبني السفير النصر أن املؤتمر وفي نسخته
ال ـح ــال ـي ــة ي ــرك ــز ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــوار ب ــن األدي ـ ــان
وحقوق اإلنسان ،باعتبارها إحدى القضايا
امل ـه ـمــة ال ـت ــي ي ـجــب ال ـع ـمــل ع ـل ـي ـهــا ،ك ـمــا أن
التعصب الحالي هو نتيجة لنهج عصابات
إجــرام ـيــة تـسـعــى لــدعــم مـشــاريـعـهــا ولـيــس
توجيه الناس نحو الخطأ والصواب.
وب ــن الـسـفـيــر الـنـصــر ،أن الــديــن اإلســامــي
تم اختطافه من قبل هــذه العصابات لنشر
أيديولوجيا معينة لالستفادة منه وإن لم
نعمل على إشاعة الحوار ستزداد املشاكل.
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا واإلن ـت ــرن ــت
تـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدان فـ ـ ــي ن ـ ـشـ ــر خـ ـ ـط ـ ــاب الـ ـك ــراهـ ـي ــة
وب ــاس ـت ـخ ــدام ال ــدي ــن ل ــأس ــف ول ــذل ــك تــأتــي
أه ـم ـيــة تـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى الـ ـح ــوار بني
األديــان خاصة أن اختالف الخطاب الديني
ما بني علماء الدين املتشددين والوسطيني
يخلق نوعًا من املشاكل استخدمت من قبل
العصابات التي ظهرت في املنطقة العربية
مثل داعــش والقاعدة .ودعــا السفير النصر
لنشر رســالــة املحبة والـســام بــن الشعوب
وال ــدول والـتـصــدي لخطاب الكراهية الــذي
يخلق مشاكل وفتنا.
وقال إن قطر لها دور كبير في حوار األديان
ح ـتــى ق ـبــل ال ـح ـص ــار وك ـم ــا ت ــاح ـظ ــون فــإن
امل ــؤت ـم ــر ال ـح ــال ــي ه ــو ف ــي نـسـخـتــه الـثــالـثــة
ع ـش ــرة ،وبــال ـن ـظــر لـ ــدول ال ـح ـصــار ف ــإن لهم
أهـ ـ ــدافـ ـ ــا م ـع ـي ـن ــة ت ـخ ـص ـه ــم وال ـ ـت ـ ـهـ ــم ال ـت ــي
وجـهـتـهــا لـقـطــر كـلـهــا تـهــم زائ ـف ــة ،كـمــا بـ َّـن
ح ـض ــرة ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ تـمـيــم بن
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى في مؤتمر
ميونخ لألمن بأن هناك أطماعا .وأشار إلى
أن املــؤت ـمــر فــرصــة ملـنــاقـشــة كــافــة الـقـضــايــا
التي تسبب الخالفات بني الناس والشعوب.

مناقشة اآلراء والثقافات
أكدت الدكتورة كلوديا روسو بيرناغوزي،
امل ـن ـس ـق ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـش ــؤون ال ــديـ ـنـ ـي ــة فــي
األمانة الوطنية للعبادة بــوزارة الخارجية
األرجنتينية ،أن حرية التعبير وحرية الدين
هما من حقوق اإلنسان األساسية ،وال يمكن
فصلهما عن بعضهما البعض ،ومن وجهة
نظر األرجنتني ،يعد املوضوع مركزا للحالة
اإلنسانية في حد ذاتها.
وأوضحت املسؤولة األرجنتينية أن مؤتمر
ال ــدوح ــة ال ـثــالــث ع ـشــر ل ـح ــوار األدي ـ ــان هو
مبادرة ممتازة لتعزيز الحوار بني مختلف
الديانات واملعتقدات ،كما أنه وسيلة قوية
للبحث عــن فـهــم أع ـمــق بــن مختلف اآلراء

■ كلوديا

د .كلوديا:
حوار األديان منبر جيد
لمناقشة اختالف
اآلراء والثقافات

وال ـث ـق ــاف ــات .م ـش ـيــرة إل ــى أن م ــوض ــوع هــذا
املــؤت ـمــر م ـه ــم ،ف ــاألدي ــان وح ـق ــوق اإلن ـس ــان
مـتــرابـطــان ،قــائـلــة إن الـعــالــم الـحــديــث الــذي
ن ـع ـي ـش ــه ح ــالـ ـي ــا ف ـ ــي صـ ــالـ ــح امل ـج ـت ـم ـع ــات
ال ـت ـعــدديــة وامل ـت ـع ــددة ال ـث ـقــافــات وامل ـت ـعــددة
الــديــانــات .وأشـ ــارت الــدك ـتــورة كـلــوديــا إلــى
أن ب ــاده ــا ت ـش ـهــد ت ـنــوعــا دي ـن ـيــا وثـقــافـيــا
كبيرا ،حيث توجد مختلف الديانات هناك،
اإلسالم واملسيحية واليهودية وغيرها من
الــديــانــات ،منوهة إلــى أن أمريكا الالتينية
بـهــا أكـبــر مجتمعات إســامـيــة ،ويعيشون
ب ـح ــري ــة ت ــام ــة وت ـج ــان ــس واضـ ـ ــح م ــع كــافــة
أتباع الديانات األخــرى .وقالت إن نسيجنا
االج ـت ـمــاعــي امل ـت ـنــوع يـجـبــرنــا ع ـلــى الـعـمــل
كــل ي ــوم مــن أج ــل مجتمع أكـثــر ديمقراطية
وشموال ،حيث يشجع التنوع على الوحدة.
وقالت املسؤولة األرجنتينية ،إن األرجنتني
ستشارك بخبراتها الواسعة في الحوار بني
األديان ،وإقامة صالت مؤسسية مع جميع
ال ـطــوائــف الــديـنـيــة تـقــريـبــا ف ــي األرج ـن ـتــن،
وإقامة روابط مع الشباب ،وتنظيم وتعزيز
األنـ ـشـ ـط ــة ال ــدي ـن ـي ــة واألدي ـ ـ ـ ـ ــان واملـ ـش ــاري ــع
املشتركة.
وأضافت على هامش مشاركتها في املؤتمر
أن حكومة األرجنتني قد أقــرت بأهمية هذا
امل ــؤت ـم ــر ف ــي ت ـعــزيــز الـ ـح ــوار والـ ـس ــام بني
الناس في جميع أنحاء العالم .ولذلك ،قامت
الـحـكــومــة األرجـنـتـيـنـيــة بــإرســالــي مــن أجــل
املشاركة في املناقشات في مؤتمر الدوحة.

