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 لحوار األديان مؤتمر الدوحة الثاني عشر

 "ةاألمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الديني  "

 م2016 فبراير 17إلى  16 خالل الفترة من

 قطر -الدوحة 

 

ة طغت عليها لغة العنف والدم وي  أساة مإذا نظرنا إلى  أحوال العالم المحيطة بنا، فإننا نشاهد أوضاع إنساني  

هللا، فالقاتل ُيشحن بمبادىء وأفكار وقيم ال يقبلها الدين  التشريد والتقتيل باسم الدين وباسم حب   والتدمير ورائحة

ضحايا ، مخلفاً هللا راً أفعاله بحب  ة فهو يذبح ويفجر، مبر  نساني  المنطق وال تتماشى مع الفطرة اإل وال العقل وال

 .ةسات الوطني  ة وغيرها من المؤس  عليمي  سات التسواق والبيوت والمؤس  أبرياء في دور العبادة واأل

ض أتباعها ساتها، بل يتعر  مقد  ة لهجمة شرسة تطال معتقداتها وض األديان الرئيسي  ومن جانب آخر تتعر         

ة. ة والعرقي  ة بسبب  انتماءاتهم الديني  ة أو حتى جسدي  اعتداءات عنصري  مضايقات وفي كثير من األحيان إلى 

 إلى الدين نفسه.  ئلى ردود أفعال غير محسوبة قد تسيض األشخاص، إوهذا ما يدفع، ببع

ديني  مصادره، سواء كان ديني أو غيربكل أشكاله و د والغلوتشد  ة والي لخطاب الكراهي  غي التصد  لذا  ينب       

 المذاهب.زدراء األديان والمعتقدات واب وة والتعص  بتغليب لغة الحوار والتسامح، على لغة العنف والكراهي  

لبناء ة تعيق السعي و الغربي  أة الشرقي   ة الناجمة عن  كل األطراف سواء في الدولات السلبي  تلك السلوكي         

بذلك األمن  لتحققمجتمعات  تتعايش فيها األديان والثقافات المختلفة بروح من  التسامح والتعايش السلمي، 

 المجتمعي المنشود.

ي ذحترام الحكم التأثير الروحي والفكري، واالة دوراً هاماً، بد أن تلعب القيادات الديني  مكن في هذا الصدويُ       

 تحظى به هذه القيادات في مجتمعاتها.

د السلم المجتمعي والدولي ال يمكن أن يعالج  فقط بمقاربة سياسية أو هد  فالمشروع اإلرهابي الذي أصبح يُ        

 يري فكري بديالً ألجيالنا القادمة.أمنية، إنما يحتاج إلى مشروع تنو

نحرافات الضالة والمعتقدات الفاسدة والتأويالت المغرضة ورات األمن الروحي التصدي لكل اإلمن ضرف        

ق ي إلى تمز  ؤد  هاد والظلم حيث تطة واالضبات العرقي  والتعص  ة، والتفسيرات الخاطئة التي تثير الفتن الديني  

أو ا يقتضي مواجهة الفكر المنحرف باألساليب المناسبة وبالمناهج المالئمة، مم  وذلك ، النسيج الروحي للمجتمع

 ة.باألفكار السوي  رهاب الفكري اإل

ص مؤتمر الدوحة السنوي ن يخص  أ مركز الدوحة الدولي لحوار األديانوفي سبيل هذه الغاية فقد رأى          

 : ة، تحت عنوانحوري  ة المحول هذه القضي  هذا العام ديان لحوار األ

 

 ة""األمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الديني  

 

 عالجها المؤتمر:المحاور التي سيُ  وأهم  

 الفكريالروحي وألمن ة مشتركة لنساني  الدين وحدة إلمحور األول: ة األولى لي  الجلسة الرئيس

، م واالزدهارر والتقد  ويسعى للنمو والتطو   لي لكل مجتمع يخطط للحياةاألمن الذي يحققه السالم الفكري شرط أو  

من المنظومة  و)أمن الشعب(. وهو جزء أساسي هو حجر الزاوية في أمن الوطن الذي يجمع بين )أمن الدولة(ف

سالمة النظر فاألمن الفكري هو   المتكاملة المترابطة لألمن في مفهومه العام ومدلوله الشامل ومضمونه العميق.
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ز ة تعز  تفريط بهدف غرس قيم ومبادئ إنساني   بال غلو وال ةلى النتائج الصحيحإلعقلي للوصول ر االذهني والتدب  

 .نتماء والوالء هلل ثم للوطنروح اإل

 ة متزامنة في المحاور التالية:ثالث جلسات فرعي  

 ي واألمن الفكري؟د جوهر العالقة بين األمن الحس  كيف نحد   .1

 .ة في المجتمعة والفكري  ديني  ياتهم الحماية حقوق األفراد وحر   .2

 ة.الوازع الديني منبع القيم األخالقي   .3

 

 

 واألخالقي زعزعة األمن الفكريأساليب ووسائل محور الثاني: لة الثانية لالجلسة الرئيسي  

 

 ة وراءة أو أخالقي  ة أو ديني  كيف يستمرئ اإلنسان القتل واالحتراب ويرفض السلم والوئام؟ هل هناك مفاهيم عقدي  

تجاه القيم والمبادئ  اً هة ثقافي  تجاه اآلخر وموج   اً هة ديني  ة موج  أسباب اكتساب األشخاص لعدواني   وما هي  ذلك؟

بغض النظر عن انتماءاتهم  ة المسالمةات الديني  قلي  هاد لألطب اضلى تفشي الفتن ويسب  إي ا يؤد  مم   ةاألخالقي  

   .ةالديني  

 

 حاور التالية:ة متزامنة في المثالث جلسات فرعي  

 

 .ةة واألخالقي  الفكري  والقيم  في تشكيل المبادئ السلبي اإلعالمدور  .1

 .من الفكرياأل ةزعزع تأثيرها علىل االجتماعي ووسائل التواصُ  .2

 .الشباب على ةوالقيادات السياسي  دين شد  بعض رجال الدين المتتأثير  .3

 

 لشباب من العنف الفكري واألخالقي والتظليل الثقافيبل تحصين اس   : ثالثمحور الة الثالثة للجلسة الرئيسي  ال

 

عنها االنفتاح  بدالً  ة، وحل  زمن العولمة الكوني   ة أوشكت على التالشي في ظل  ة والثقافي  ة اإلعالمي  القيود األمني  

 الروحيالفكري القادم بتقوية أمنهم لو األفضل هو تحصين الشباب من الغ اإلعالمي والثقافي، فأصبح الحل  

مشتركة ة ؤولي  مسوهذه هات المشبوهة. الضالة والتوج   ةارات الفكري  من التي   ةوتحصين أفكار الناشئ الفكري.و

 الجميع.قع على عاتق ت

 

 ة متزامنة في المحاور التالية:ثالث جلسات فرعي  

 

 .اً إنشاء جيل مسالم فكري  في  مة في المدارس والجامعاتة المقد  البرامج التعليمي  ودور األسرة  .1

 .اإلعالمي والفكري والثقافيالديني والوسط  ظهار وتعزيز دور الكفاءات فيإ .2

 .وعزله عن المجتمع ،ومحاربته ،بجميع انواعه د والغلوتشد  الحذر من دعم مظاهر ال .3

 

 الفكري... قراءة في استشراف المستقبلوالروحي  مناألحماية  اتستراتيجي  االمحور الرابع: في  ةحلقة نقاشي  

 

ة فى نفوس الشباب عن طريق القدوة الحسنة واإللتزام األمين حتى سات فى إرساء القيم الخلقي  ر جميع المؤس  تظاف

األمر ة. حقائق ما يتلقاه عن الدين وتعاليمه وما اكتسبه من قيم أخالقي   ينافيرى الفرد من صور الفعل ما يُ  ال

يم وتنميتها لدى الشباب، عن طريق التخطيط والتنسيق تعميق الق ية المشتركة فولي  ؤالذي يؤكد الحاجة إلى المس

 .سات المجتمع والدولةبين كافة مؤس  

 


