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  بيان ابوظبي

 

 رفض التطرف الديني العنيف وتعزيز الرفاه المشترك

 

 لرفض القطعي للتطرف الديني العنيف وكافة تبريراتها

وتحقيق االمن و خالقية سامية هدفها اصالح المجتمعات االنسانية قوة روحية وأيشكل الدين 

غير ان بعض المغالين يسيئون استخدام . السالم بين الناس، واحترام حقوقهم وصيانة كرامتهم

تمت الى رسالة الدين بصلة، ويعتمدون رسائل  الدين ويشوهون صورته ويوظفونه الغراض ال

 .عنفية تتناقض مع روح الدين ومبادئه

 يشوهُ حقيقتها ويوظفها فية على نحو متزايد بما الى االساء اليومتعرض ومع ذلك فإن االديان ت

فة ال تحترم ت دينية متطراهو العنف الذي يتم تبريره من خالل ايديولوجيو دعم التطرف العنيف،

خرى للتطرف العنيف ومنها على اشكاال أالحقوق المنبثقة عنها، كما ان هنالك الكرامة االنسانية و

 .ية  واالثنية العنيفة التي ال تتورع عن قتل االبرياءسبيل المثال، االيديولوجيلت السياس

شكال التطرف العنيف نتحمل مسوؤلية خاصة في رفض وادانة أإذ نستنكر وندين جميع ننا وإ

تقاليدنا  في العمل على تعبئة الموارد الغنيةبالتطرف الديني العنيف ومقاومته، ونعلن التزامنا 

 .هالدينية الجتثاث هذا التطرف و تسفيه

انسانية كثيرة وفي تآكل الثقة  في مآس  إن التطرف الديني العنيف الذي يسفك دماء االبرياء يتسبب 

بين المجتمعات المختلفة كما انه يغذي العداوات االجتماعية، اضافة الي ذلك تحرف مفاهيم 

ينحصر في ان التطرف الديني العنيف ال. الذي تدعي تمثيله التراثاالفكار الدينية العنيفة نفس 

ه على بظاللمجموعة واحدة او في منطقة واحدة، وهو ليس وليد ثقافة او دين محدد ولكنه يلقي 

 .العالم برمته

 بعض أنسيما و االمر الذي يقلقنا كثيراً، ،وآخذ في النموان التطرف الديني العنيف مرض خبيث 

ل إعتداء وجريمة ككما يضخم على تضخيم كل عمل عدائي له صلة بالدين،  االعالم يعمل

كراهية وكل إساءة عامة بما يؤدي الى اطالق موجات من ردود الفعل تعزز العداوات 

 .االجتماعية التي تشجع بدورها على ارتكاب المزيد من التطرف الديني العنيف
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جل أمن  بمهارةستعمالها على نطاق واسع واتي يتم وهناك أشكال جديدة لإلعالم االجتماعي ال

 .التطرف الديني العنيفللتوجه نحو شبابستقطاب الا

رفض كل شكل من اشكال التطرف ية، نقف موقفاً اخالقياً موحداً باذ نحترم اختالفاتنا الدين ونحن

. هذه المعتقدات الدينية المزيفة تنطوي على الكراهية وليس على السالم مثل إن. الديني العنيف

. سقيمبين الصحيح وال موعاتألفراد والمجاألبصارتحول دون تمييز  اعلى  وهي تضع غشاوة

وهذا يحدث في كافة مستويات الحياة االنسانية، بما في ذلك مستوى المشاعر التي تتم اثارتها 

قبول الهمجية وسفك تعزز المعتقدات الدينية العنيفة  هذه .تخديرها وجعلها قاسية في آن واحد و

في هرها تفشل في احترام الكرامة االنسانية، وجو في الدماء، كما تبررها وتدعي بانها حق، وهي

 يء للدين يشكل مصدر تعاسة لدى كلإن هذا االستخدام الس. االعتراف بالحقوق التي تنبثق عنها

ثم انه الينبغي الخلط بينه وبين المحاوالت الدينية المتنوعة التي تحدد بدقة . المؤمنين الحقيقيين

  . نفسمشروعية استعمال القوة دفاعاً عن ال

 التطرف الديني  حوافز لتعامل معفي ا

تطرف الديني العنيف، ندرك بأن التطرف يتأثر اننا إذ نرفض بشكل قاطع كافة تبريرات ال

 .ه العوامل يساعدنا على التغلب عليهإن فهم هذو .ومحرضة عليه له محفزة  بعوامل 

 :على النحو التالي الحوافزو يمكن تصنيف هذه 

 تتمثل في اساءة تفسير الدين لتبرير التطرف الدينيالدينية التي العقدية  الحوافز . 

ان لدى جميع االديان نصوصاً يمكن إساءة تفسيرها تبريراً للجوء الى العنف، و تقدم هذه 

هذه  لذلك يجب رفع الغطاء عن. ذاتها على أنها تمثل حقيقة الديناالعتقادات الدينية 

 ،ةليالصاللطبيعة السلمية للنصوص  صحيحالسليم والفهم التبريرات الخاطئة ودحضها بال

 . ؤكد على الثوابت الدينية باحترام الكرامة االنسانية و رفض التطرف العنيفت والتي

 الشائعة لحقوق اإلنسان األساسيةمل االنتهاكات التي تشاالجتماعية واالقتصادية  الحوافز 

 فيالحكومات فشل من خالل و ،تقدم في سلم الحياةياب فرص الغو الفقر من خالل

بين هذه الظروف السيئة  العالقةن إ. التعليمالصحة واألساسية بما في ذلك  الخدماتتوفير

الرد  ويجب بصراحة ايجب االعتراف به هي عالقة مباشرة للغاية والتطرف العنيف

 .و الحوكمة الرشيدة حكم القانونمن خالل  اعليه

 

من العوامل التي  الكثير يسهم في ازلةلفقر العالمية ا ةسامح ومعالجة مشكلتالشاعة ن اإ

 .التطرف الديني العنيف من سليم موقفالى  الناس" تدفع"

  

 زءا لرغبة في أن يكون المرء جلالنتماء ول اجةالتي تشمل الح فسية والروحيةنال الحوافز

 جهةالمو هاناتاإلالرد على  الى الحاجةا ذلك شمليو. ذاتهمن شىء أوسع وأكبر من 

إن الجاذبية النفسية للتطرف الديني العنيف يجب أن . بالكرامة اتي أو الجمعيالذ شعورلل

 ه ذلك من سبلعنيبما ي حقيقية لبناء حياة ذات معنى صفر توفير من خالل ايرد عليه



 3 

المساهمة في الخير  كذلك من خاللو، ذ أمد طويلمنحقيقية لمعالجة مظالم قائمة ً

  .المشترك

 

والرد  عمق ألتطرف الديني العنيف يجب تحليله بشكل احوافز من  حافزأن كل  دننا نعتقإ

بأن تأثير هذه  ثم اننا فوق ذلك نالحظ. من امكانات نيةالدييتوفر للمجتمعات  بكل ماه علي

ات مهارة وممولة الجديدة عبر حمالت ذ اإلعالمية الوسائلتضخيمه بقوة في يتم  لحوافزا

في أشكال مختلفة من التطرف الديني اركة نيد الناس للمشتسعى إلى تج ،بشكل جيد

 للتفاعل مع ماسةهنالك حاجة  ؛ةالثالث لحوافزاإلى الرد على  فباإلضافةولذا،  .العنيف

 . خص اإلعالم االجتماعي بغية الرد على التطرف الديني العنيفاإلعالم، وباأل

 

 لحاجة لمقاربة متعددة األديان ا

 

إن  .التطرف الديني العنيف حوافز أن ترد على جميع ةمجتمعاتنا الدينيعلى ويجب  بل ،يمكنانه 

يبدو لنا و .ضد التطرف الديني أشدها وابعدها أثراً أكثر التعبيرات فاعلية وهورداً متعدد األديان 

للتعاون  مستعدةوأنها  واحدة،أن المجتمعات الدينية المتنوعة تتشارك باهتمامات بصورة جلية 

  .على خصوصياتها رغم حرصها على المحافظةو تها الدينيةافاختالرغم 

 

على اساس  تضامنا يتمحور حول مجاالت اهتمامات مشتركة  تقيمات متعددة األديان بإن المقار

ذه المقاربات تبين ان هكما .  عدواً  خصماً او وليس يمكن اعتباره حليفاً معنويا،" اآلخر"أن الدين 

  .هجوم على كل األديان جوهرهفي  أي دين هو أن التهجم على

 

ديانته إضافة إلى التزام مشترك لإخالص كل مؤمن  علىترتكز  المتعددة األديان هتن قوة استجابإ

 مجرد من أكثر يعنيالذي  السالم على أن  نتفق  اننا. التطرف الديني العنيف مواجهةبالتعاون على 

" رخاآل"مع كرامة يتضامن ن جتمع ديني أكل م من لبطتي هوو ةإيجابي قيمة هو غياب الصراع

 .األخالقيمحتواها رسوخ على الروحية وتعاليم دينه  على اعتماداومع حقه في تحقيق الرفاه 

عن هذه صدريما اً لكل صريح رفضاً  تقتضيوهي  ة،ديني ةففي كل ثقاموجودة ه التعاليم هذ ان

العدالة وتقبل التضحية في سبيل رفاه  قتحقي من أجل احثيثسعيا و من تجريح متبادل الجهة او تلك

تعبير عن الو العفوو السماحةسان وحمقابلة الشر بالخير واإلظلم والاآلخرين، وتحمل معاناة  

  .واالحترام المتبادل والمحبةالرأفة 

 

 المعنيين بالموضوعبين جامعة الحاجة لمقاربة 

 

مشترك من  العنيف، نحن بحاجة لتوجه التطرف الدينيحوافز لمواجهةة لستجابة الفاعحتى تتم اال

 ،المدني، والمجتمعات الدينية جتمعمالوبالتعاون مع الحكومات، اصحاب العالقة على تعددهم 

نقاط القوة من أجل  سخريكل منها أن  على وينبغي. ا حاسمة وتكامليةأدوار كل منها لعبيبحيث 

 عيالعدالة وتشج في تعزيز ئله الخاصةبوسا سهميأن و ،التطرف الديني العنيف حوافزالتغلب على 

عزز يو جميعا الناس كرامة يضمن كذلكوأن  ،معاناة سابقةاي وسيلة النهاء باعتباره التصالح 
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بلورة اليات اضافية لتعزيز التعاون على كافة يهتم بكما . النماء واالزدهار اإلنساني المشترك

 .المستويات

 

 إلى الحكومات واألمم المتحدة نداء

 

يجب أن يكون  المعنيون بمواجهة التطرف الديني العنيف يتشارك فيهالذي التوجه الشامل  إن

له الخطر الذي تمث علىالتطرف الديني العنيف و حوافز كبح على يعملمتوازناً، وأن توجهاً 

يمكنه أن يؤدي إلى نتائج فقط باألمن  ال يهتم االبأن توجها االقرار  ويجب. المجموعات المتطرفة

من التابع لألمم المتحدة التي المضمار نحن نثني على قرارات مجلس األ في هذاو. اقضة لذلكمن

حترم حقوق اإلنسان والحريات المناهضة للتطرف العنيف يجب أن ت تذكرنا بأن جميع الجهود

 . القانون الدوليالتي ينص عليها زامات األخرى نها يجب أن تتوافق مع االلتية، كما أاألساس

 

 وخاصةجميع مكونات المجتمع  يشترك فيهاتي بأن أكثر المقاربات نجاحاً هي تلك ال نالحظ اننا

يجب تمكين الشباب بحيث يتم سماع صوتهم في جميع المجاالت  ، وعليهتحديداً  النساء والشباب

إن هذه . شون في كنفهالمجتمع الذي يعي تكوينالمساهمة في يتسنى لهم  بحيث والقومية الوطنية

اعي إلى مقاومة الجاذبية النفسية للتطرف الديني الد تعزيز تساعد علىيجابية سوف اركة اإلالمش

وعلى سبيل المثال، يجب رعاية ومساندة قدرات . ايضاً  أساسية إن مشاركة النساءف كذلك.العنف

وانقاذهم  مكامن الخطرلدى الشباب تحديدعلى و ،قطاعات متنوعةفي التواصل مع النساء الفريدة 

 . للتطرف ع خضون الم

 

 :على خلفية هذه االعتبارات،  ندعوو

 

 :أن الى الحكومات .اوال 

 

 مساندة هذه الن  عن تمويل ومساندة المجموعات الدينية المتطرفة تمتنعوتوقف ت   .١

 . رهابية في المستقبلمال اإلعالأ المزيد من ح لها أن تنمو وأن ترتكبالمجموعات يتي  

 

 واالحترام التسامح ثقافةالتطرف الديني العنيف من خالل تعزيز حوافزإضعاف   .٢

 .والعمل على إزالة كافة أشكال القهر والعنف الهيكلي المتبادل،  

 

 إضعاف سية بغيةارة قادرةعلى تقديم خدمات أسمؤسسات مستق تطوير لعمل علىا  .٣

 . لتطرف العنيفلاالجتماعية واالقتصادية  الحوافز  

 

 النفسية الحوافزإلضعاف سطوة  وتقويتهامدنية المجتمعات التطوير اسات تعزيز سي  .٤

 .التي تدفع الناس إلى العمل مع المجموعات المتطرفة  

 

 مجموعات النسويةالمتعددة األديان، بما في ذلك الالهيئات المجموعات الدينية ودعم نشاط   .٥
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 .مقاومة التطرف العنيفل لمجتمع المدنياية في والشباب  

 

 :الى ألمم المتحدة والدول األعضاءا . ثانيا

 .الدول األعضاء بجميع قرارات مجلس األمن فيما يتصل بمحاربة التطرف العنيفالزام  .1

  

وأهداف التنمية المستدامة لما  التنمويةكل أهداف األلفية االعضاء بتحقيق  الزام الدول .2

االجتماعية والسياسية التي  المحفزاتمن أجل المساعدة على إزالة كل  2112 عام بعد

 .نحو التطرف العنيف تدفع ضعاف النفوس

 

على األمم المتحدة، بما في ذلك بشكل رئيسي تحالف الحضارات التابع لألمم المتحدة، أن  .3

 مقاومة فيقواهم  توحدآخرين من ذوي المصالح أن يشكلوا تحالفات  تيسر للحكومات و

 .التطرف الديني

 

ومنتدى تعزيز السلم في  ”أديان من أجل السالم“منظمة ات الدينية والمجتمعالى   .ثالثا

 :المجتمعات المسلمة

  ندعو لتزامات المشتركة بالسالم،االاستناداً إلى 

  :الى الجماعات الدينية

للتطرف الديني  خاطئا و اكاذب ان إساءة استعمال الدين مبررإلى إزالة القناع عالمبادرة  .1

تي ال لألديانالتعاليم األصيلة والحقيقية  تقديممن خالل  وذلك ؛ودحضه و رفضه العنيف

وباألخص من خالل التعليم ، ترفض التطرف العنيف والتي تؤكد على الكرامة اإلنسانية

 .محليةالعبادة الفي أماكن الديني 

 

من أجل  تم بلورتهاي عملية و ملموسةالكرامة اإلنسانية من خالل برامج  احترامتعزيز .2

لى الفقر، وانعدام الخدمات األساسية إضافة إو اإلنسان لى انتهاكات حقوقالتغلب ع

 عناية خاصة توليبغي لتلك البرامج أن وين ،االنسانيةللكرامة  الخطيرةهديدات الت

 .الشباب والنساءب

 

 المجتمعات بغية التفاهم بين وتعميق النزاعاتالمشاركة في الحوار في سبيل تسوية  .3

 .رام الكرامة اإلنسانيةواحت تعزيز التعايش

 

 دينياً  البناءلتقديم النصح  مدروسةبرامج من خالل المجموعات الشبابية الدينية  تدريب .4

 .يؤكد على الكرامة اإلنسانية الذي يرفض التطرف الديني العنيف وو
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إدانة التطرف الديني في ذوي النوايا الطيبة من  رجاالً ونساءالتضامن مع كافة المؤمنين  .2

 . فالعني

 

 : الى ”تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة“و منتدى  ”أديان من أجل السالم”منظمة 

التي ترفض التطرف الديني العنيف وتعزز الخير التعاليم  برصد وتجميعقوم تان  .1

تعليمية والتدريبية المبنية البرامج ال ان تصوغ، وميةالعالمختلف االديان في  المشترك

 .نطاق واسع على نشرهايتم ل، عليها

 

مقاومة التطرف الديني العنيف على امتداد حركة على تدريب هذه التعاليم للستعمال ا  .2

ليمية قالمجالس اإلفي او ، المجلس العالميفي سواء برمتها،  األديان من أجل السالم

وشبكات الشباب ت شبكات النساء المؤمنافي و التابعة لها المجموعاتوكذلك في الستة، 

 .الدينية

 

و المناطق المعرضة في مناطق األزمات  مكافحة التطرف الديني العنيفل االستجابة .3

التي برامج ال، بما في ذلك خالل برامج مكثفة للتطرف وذات الهشاشة و القابلية له من 

م يتتدريبات محددة وأيضاً برامج أخرى وتجمع بين تقديم مساعدات إنسانية إستراتيجية 

 .الديني العنيف تصميمها لمكافحة التطرف

 

 . والمؤسسات المرتبطة بهامختلفة الدينية المجتمعات ال اقامة تعاون بين .4

 

 التركيز على عم برامج العمل الديني المشترك، ومتعددة االطراف تدكات ابناء شر .2

 المشتركالعمل  من  هاتين الفئتين من اديان مختلفة بغية تمكينرامج للشباب والنساء، ب

 .التطرف الديني العنيفلمعالجة محركات 

 

إعالمية  األديان العالمية في  حمالت من مختلف واالحترام النفوذ توظيف األصوات ذات .6

كل عمل او موقف  الشرعية عنسحب إجتماعية واسعة النطاق  تتوخى إزالة القناع و

وينبغي لهذه -.لتطرف الديني العنيفاويوظفها لتبريراستخدام المعاني الدينية  ءيسي

النساء  باالضافة الى ،القيادات الدينيةبها  تمتعتت أن تجسد نقاط القوة التي الالحم

 .والشباب

 

عن التطرف وإعادة  لثنيهم الشباب ه الىتوج شخصيات دينية مؤهلةتعدها  برامج دعم .7

امج يتم هذه البرو -.لتطرف الديني العنيفاستدرجوا الى ا الذين بمن فيهم اولئكتأهيلهم، 

 . بالموضوع عات ذات الصلةيلتشرنحو متوافق مع اتنفيذها على 
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 : رسالة أمل

االمر الذي  ،عائلة واحدةفي هيئة  كلها االنسانية ، تتجلى فيهالحظة تاريخية حاسمة نعيش فياننا 

 .للمحافظة على شعلة االملبد من مقاومة التطرف الديني العنيف  الاا امالً كبيرً  يبعث فينا

 االختالفاتاحترام وية، عالمية الكرامة اإلنسانحول ة األساسية حول السالم وم الدينييلتعالاإن 

من خالل تعاون ف. مضادات قوية للتطرف الديني العنيفلعمل معاً هي باالديني لتزام االالدينية و

المجتمع  مكونات من ومهتمين اخرين لهيئات الرسميةاو، الوطنية الحكوماتوالمجتمعات الدينية، 

الخير والمصالح ارساء صرح و،  سيكون من الممكن مقاومة  التطرف الديني العنيف، المدني

 .الرفاه اإلنسانيو زدهارة التي تكرم إنسانية اإلنسان وتحقق االالمشرك

 

وفي ختام هذا اللقاء المبارك الجامع لممثلين عن مختلف الديانات في سبيل خدمة السلم واالسهام 

ه المشاركون فيه بوافر الشكر والتقدير لدولة االمارات العربية في اشاعة قيمه وثقافته يتوج

سمو الشيخ محمد عهد الالمتحدة وعلى راسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي 

على االستضافة الكريمة  وزير الخارجية وسمو الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان بن زايد آل نهيان

ولدولة  السدادللقاء؛ داعين لهم بالتوفيق وهذا ا ء الظروف الطيبة لنجاحوالحفاوة البالغة وتهيي

 .االمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم باالمن واألمان و الرخاء و االزدهار

 

 وحرر في ابو ظبي في 

  ٢١١٤ديسمبر / كانون االول  ١٣الموافق 


