مؤتمر الدوحة الثانً عشر لحوار األدٌان
"األمن الروحً والفكري فً ضوء التعالٌم الدٌنٌة"
خالل الفترة من  61إلى  61فبراٌر 1061
الدوحة  -قطر
إذا نظرنا إلى أحوال العالم المحٌطة بنا ،فإننا نشاهد أوضاع إنسانٌة مأساوٌة طغت علٌها لغة العنف والدم
والتدمٌر ورائحة التشرٌد والتقتٌل باسم الدٌن وباسم حب هللا ،فالقاتل ٌُشحن بمبادىء وأفكار وقٌم ال ٌقبلها الدٌن
وال العقل وال المنطق وال تتماشى مع الفطرة االنسانٌة فهو ٌذبح وٌفجر ،مبرراً أفعاله بحب هللا  ،مخلفا ً ضحاٌا
أبرٌاء فً دور العبادة واالسواق والبٌوت والمؤسسات التعلٌمٌة وغٌرها من المؤسسات الوطنٌة .
ومن جانب آخر تتعرض األدٌان الرئٌسٌة لهجمة شرسة تطال معتقداتها و مقدساتها ،بل ٌتعرض أتباعها
فً كثٌر من األحٌان إلى مضاٌقات واعتداءات عنصرٌة أو حتى جسدٌة بسبب انتماءاتهم الدٌنٌة والعرقٌة.
وهذا ما ٌدفع ،ببعض األشخاص ،إلى ردود أفعال غٌر محسوبة قد تسًء إلى الدٌن نفسه.
لذا ٌنبغً التصدي لخطاب الكراهٌة والتشدد والغلو بكل أشكاله و مصادره ،سواء كان دٌنً أو غٌر
دٌنً بتغلٌب لغة الحوار والتسامح ،على لغة العنف والكراهٌة والتعصب وإزدراء األدٌان والمعتقدات
والمذاهب.
تلك السلوكٌات السلبٌة الناجمة عن كل األطراف سواء فً الدول الشرقٌة او الغربٌة تعٌق السعً لبناء
مجتمعات تتعاٌش فٌها األدٌان والثقافات المختلفة بروح من التسامح والتعاٌش السلمً ،لتحقق بذلك األمن
المجتمعً المنشود.
وٌمكن فً هذا الصدد أن تلعب القٌادات الدٌنٌة دوراً هاماً ،بحكم التأثٌر الروحً والفكري ،واإلحترام
الذي تحظى به هذه القٌادات فً مجتمعاتها.
فالمشروع اإلرهابً الذي أصبح ٌهدد السلم المجتمعً والدولً ال ٌمكن أن ٌعالج فقط بمقاربة سٌاسٌة أو
أمنٌة ،إنما ٌحتاج إلى مشروع تنوٌري فكري بدٌالً ألجٌالنا القادمة.
فمن ضرورات األمن الروحً التصدي لكل االنحرافات الضالة والمعتقدات الفاسدة والتأوٌالت المغرضة
والتفسٌرات الخاطئة التً تثٌر الفتن الدٌنٌة ،والتعصبات العرقٌة واالضهاد والظلم حٌث تؤدي إلى تمزق النسٌج
الروحً للمجتمع ،وذلك باألسالٌب المناسبة وبالمناهج المالئمة ،مما ٌقتضً مواجهة الفكر المنحرف أو
االرهاب الفكري باألفكار السوٌة.
وفً سبٌل هذه الغاٌة فقد رأى مركز الدوحة الدولً لحوار األدٌان ان ٌخصص مؤتمر الدوحة السنوي
لحوار االدٌان هذا العام حول هذه القضٌة المحورٌة ،تحت عنوان :

"األمن الروحً والفكري فً ضوء التعالٌم الدٌنٌة"
وأهم المحاور التً سٌعالجها المؤتمر:
الجلسة الرئٌسٌة األولى للمحور األول :الدٌن وحدة انسانٌة مشتركة لألمن الروحً والفكري
األمن الذي ٌحققه السالم الفكري شرط أولً لكل مجتمع ٌخطط للحٌاة وٌسعى للنمو والتطور والتقدم واالزدهار،
فهو حجر الزاوٌة فً أمن الوطن الذي ٌجمع بٌن (أمن الدولة) و(أمن الشعب) .وهو جزء أساسً من المنظومة
المتكاملة المترابطة لألمن فً مفهومه العام ومدلوله الشامل ومضمونه العمٌق .فاألمن الفكري هو سالمة النظر
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الذهنً والتدبر العقلً للوصول الى النتائج الصحٌحه بال غلو والتفرٌط بهدف غرس قٌم ومبادئ إنسانٌة تعزز
روح األنتماء والوالء هلل ثم للوطن
ثالث جلسات فرعٌة متزامنة فً المحاور التالٌة:
 .1كٌف نحدد جوهر العالقة بٌن األمن الحسً واألمن الفكري؟
 .2حماٌة حقوق األفراد وحرٌاتهم الدٌنٌة والفكرٌة فً المجتمع.
 .3الوازع الدٌنً منبع القٌم األخالقٌة

الجلسة الرئٌسٌة الثانٌة للمحور الثانً :أسالٌب ووسائل زعزعة األمن الفكري واألخالقً
كٌف ٌستمرئ اإلنسان القتل واالحتراب وٌرفض السلم والوئام؟ هل هناك مفاهٌم عقدٌة أو دٌنٌة أو أخالقٌة وراء
ذلك؟وما هً أسباب اكتساب األشخاص لعدوانٌة موجهة دٌنٌا تجاه اآلخر وموجهة ثقافٌا اتجاه القٌم والمبادئ
األخالقٌة مما ٌؤدي الى تفشً الفتن وٌسبب اضطهاد لالقلٌات الدٌنٌة المسالمة بغض النظر عن انتماءاتهم
الدٌنٌة.
ثالث جلسات فرعٌة متزامنة فً المحاور التالٌة:
 .1دور اإلعالم السلبً فً تشكٌل المبادئ والقٌم الفكرٌة واألخالقٌة.
 .2وسائل التواصل االجتماعً وتأثٌرها على زعزعة االمن الفكري.
 .3تأثٌر بعض رجال الدٌن المتشددٌن والقٌادات السٌاسٌة على الشباب .
الجلسة الرئٌسٌة الثالثة للمحور الثالث :سبل تحصٌن الشباب من العنف الفكري واألخالقً والتظلٌل الثقافً
القٌود األمنٌة اإلعالمٌة والثقافٌة أوشكت على التالشً فً ظل زمن العولمة الكونٌة ،وحل بدال عنها االنفتاح
اإلعالمً والثقافً ،فأصبح الحل األفضل هو تحصٌن الشباب من الغلو الفكري القادم بتقوٌة أمنهم الروحً
والفكري .وتحصٌن أفكار الناشئه من التٌارات الفكرٌه الضالة والتوجهات المشبوهة .وهذه مسؤولٌة مشتركة
تقع على عاتق الجمٌع.
ثالث جلسات فرعٌة متزامنة فً المحاور التالٌة:
 .1دور األسرة والبرامج التعلٌمٌة المقدمة فً المدارس والجامعات فً إنشاء جٌل مسالم فكرٌا ً.
 .2إظهار وتعزٌز دور الكفاءات فً الوسط الدٌنً واإلعالمً والفكري والثقافً .
 .3الحذر من دعم مظاهر التشدد والغلو بجمٌع انواعه ،ومحاربته ،وعزله عن المجتمع.
حلقة نقاشٌة فً المحور الرابع :إستراتٌجٌات حماٌة األمن الروحً والفكري ...قراءة فً استشراف المستقبل
تظافر جمٌع المؤسسات فى إرساء القٌم الخلقٌة فى نفوس الشباب عن طرٌق القدوة الحسنة واإللتزام األمٌن حتى
ال ٌرى الفرد من صور الفعل ما ٌنافى حقائق ما ٌتلقاه عن الدٌن وتعالٌمه وما اكتسبه من قٌم أخالقٌة .األمر
الذي ٌؤكد الحاجة إلى المسئولٌة المشتركة فى تعمٌق القٌم وتنمٌتها لدى الشباب ،عن طرٌق التخطٌط والتنسٌق
بٌن كافة مؤسسات المجتمع والدولة.
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