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EXECUTIVE SUMMARY

In recent years, international efforts to deal with violent 
extremism have expanded to encompass not just the countering 
of violent extremism (CVE), in a security context, but also the 
prevention of violent extremism (PVE).

Religious communities and religious leaders have been 
identified by the UN as playing a crucial role in PVE. Key tasks 
identified in this context include: providing a platform for intra 
and inter-religious dialogue; promoting mutual understanding 
between religions; vocally rejecting violence doctrines while 
espousing peaceful and humanitarian values; preserving the 
heritage of cultural and religious diversity; guarding against 
religious-based discrimination or intolerance and sharing good 
practice. 

This paper is based on an integrative approach involving 
experts, community actors and grassroots leaders and activists 
from the international scene.    

The aim is to build resilience in the face of terrorist groups such 
as the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL/ISIS) and Boko 
Haram as well as other types of violent extremism including Neo-
Nazis groups. The frame here is the phenomenon of radicalization 
leading to violent extremism and the role religion(s) can have in 
helping to address the issue. 

An inter-religious or multi-religious approach to PVE can 
ensure greater effectiveness in countering extremism because it 
removes stigma or blame, and facilitates a more open, beneficial 
discussion about the issues faced. Such a collaborative, integrative 
approach is also a deliberate counter to the extremist agenda of 
discrimination, isolation, destruction and hate.

This white paper aims to encourage and generate discussions 
needed for policies and initiatives to make strategic collaboration a 
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reality. It is an open, proactive process to be continuously enriched 
and updated based on evolving experience and expertise.

The paper comprises three sections: 
 •  The first looks at the concept of extremism and the 

radicalization process. 
 •  The second explores the relationship between religion 

and extremism. 
 •  The third identifies four priority areas for interreligious 

collaboration in addressing radicalization and extremism, 
while highlighting existing good practices and initiatives 
that could be amplified and built upon. 

Priority Area 1: 
 Strengthening social cohesion through the promotion of 
Religious Social Responsibility within each community. 
Priority Area 2: 
 Fostering literacy about religions and promoting education on 
citizenship inclusive of cultural and religious diversity. 
Priority Area 3: 
 Promoting an existential narrative rather than an essentialist 
one in response to extremism, especially through the media. 
Priority Area 4: 
 Reforming and developing the existing interreligious platforms 
for dialogue and common civic engagement for shared public 
life values and for interfaith compassion and solidarity, 
especially among the youth.

Executive Summary
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PRELUDE
1)  Over the past two decades, the international community 

and governments focused on addressing violent extremism 
primarily within the context of security-based counter-
terrorism measures, known as Countering Violent Extremism 
(CVE) and Countering Terrorism (CT). Over time, actors and 
decision makers have concluded that a comprehensive 
approach should encompass not only essential security–
based measures, but also systematic preventive steps (PVE: 
Preventing Violent Extremism) to address the factors that 
make individuals join violent extremist groups. 

2)  In his 2015 Plan of Action to Prevent Violent Extremism 
Report1  (A/70/674 - 24 December 2015), the Secretary-
General of the UN explicitly highlights the crucial role of 
communities and religious leaders in PVE, and recommends:

Under Key area 1. Dialogue and Conflict Prevention:
1.5.  To engage religious leaders to provide a platform for 

intra- and interfaith dialogue and discussions through 
which to promote tolerance and understanding 
between communities, and voice their rejection of 
violent doctrines by emphasizing the peaceful and 
humanitarian values inherent in their theologies. 

1   UN General Assembly, 24 December 2015, Plan of Action to Prevent 
Violent Extremism Report: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/70674/;  
See also the Recommendations: https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/
www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/plan_action.pdf 
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Religious leaders also have a responsibility to themselves 
seek such understanding. Tolerance is not passive: it 
demands the active choice to reach out on a basis of 
mutual understanding and respect, especially where 
disagreement exists; 

1.6.  To preserve the heritage of cultural and religious 
diversity against attempts by violent extremists to 
destroy manuscripts, objects and sites that are symbols 
of pluralism and tolerance;

Under Key area 2. Strengthening Good Governance, Human 
Rights and the Rule of Law:

2.10.  To prevent the subversion of the work of educational, 
cultural and religious institutions by terrorists and 
their supporters, as highlighted in Security Council 
resolution 1624 (2005); take appropriate measures 
against all forms of intolerance and discrimination 
based on religion or belief, as exhibited in particular 
in the curricula of formal and non-formal educational 
institutions, and textbooks and teaching methods;

Under the Key area 3. Engaging Communities:
3.6.  To support the establishment of regional and global 

networks for civil society, youth, women’s organizations 
and religious leaders to enable them to share good 
practices and experience so as to improve work in their 
respective communities and promote intercultural 
and interfaith dialogue;
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3)  Moreover, the Report engages religious leaders and 
communities, as they are part of civil society or in view of 
their role in educational sectors and their responsibility 
in fostering participation of youth and women. It calls, in 
its recommendations for Education, for inviting the private 
sector and other civil society actors to contribute to post-
conflict reconciliation and reconstruction efforts (Key area 
6/ Recommendation 6). Likewise, in the area of Strategic 
Communications, the Internet and Social Media, the report 
calls for "the promotion of grass-roots efforts to advance the 
values of tolerance, pluralism and understanding” (Key area 
7/ Recommendation 3).

4)  Adyan Foundation, in collaboration with the Institute 
of Education - University College London, took the 
initiative to gather an international multidisciplinary and 
multifaith group of 14 experts in two seminars2, sharing 
their diverse and complementary expertise that resulted in 
this white paper. The current document also benefited from 
the comments and feedback of 29 young leaders from 15 
countries engaged in the Adyan’s CEIA (Counter Extremism 
Interreligious Alliance) program. Adyan Foundation 
intends by this paper to respond to the growing need for 
identifying and clarifying the specific contribution of religious 
communities and actors in taking initiatives in addressing 
radicalization and violent extremism. The paper therefore 
represents an integrative approach combining the voice 

2   First experts meeting, 24-25 November, 2015 at Institute Of Education - UCL- 
London (UK); Second experts meeting, 30-31 January 2016, at Hedayah - Abu 
Dhabi (UAE).
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of the experts, that of the community actors and that of 
grassroots leaders and activists.    

5)  In recent years, terrorist groups such as the Islamic State in 
Iraq and the Levant (ISIL/ISIS) and Boko Haram have shaped 
our image of violent extremism and the debate on how to 
address it. These groups’ message of intolerance has had 
drastic consequences in many regions of the world and 
created an unprecedented humanitarian crisis. Taking 
hold of territory and using social media for the global 
and real-time communication of their ideas and exploits, 
they constitute a direct threat to global security, peace 
and human dignity. Not to forget other types of violent 
extremism including  Neo-Nazis groups, Ku Klux Klan, and 
other forms of political and social radicalization.

6)  Therefore, this paper is not exclusively concerned with 
one type or group of violent extremism, or with what is 
communally called “religious extremism” or “religiously 
expressed extremism”, but by the phenomenon of 
radicalization leading to violent extremism in general, 
as a threat to peace, security and social cohesion, and the 
contribution that religions can make, jointly or separately, to 
help in addressing this issue.   

 
7)  Since, in different historical contexts, doctrines of all 

main religions have been used to legitimize violence, an 
interreligious collaboration to counter-extremism is 
needed to build a comprehensive approach to delegitimize 
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any argument based on intra and inter-religious diversity 
as a pretended cause for conflict. On the contrary, faith-
based and interfaith approaches in this area make religions 
authentically concerned with peace and the good of mankind, 
as part of their “Religious Social Responsibility” (RSR). This 
assumption calls for sustainable interreligious collaboration, 
far beyond the common symbolic reaction from religious 
leaders after violent extremist acts.   

8)  An interreligious collaboration also delegitimizes positions 
that seek to blame extremism on one religion. The Ankara 
Memorandum on Good Practices for a Multi-Sectorial 
Approach to Countering Violent Extremism of the Global 
Counter Terrorism Forum (GCTF) reads: “Any CVE program 
should avoid the identification of violent extremism with 
any religion, culture, ethnic group, nationality or race”. 
It argues that “any ethnocentric approach to violent 
extremism will limit the visions of those who are 
responsible for developing CVE strategies”, adding 
that: “Associating a CVE program with a particular religion, 
culture, ethnic group, nationality or race could alienate 
those very members of the community whose cooperation 
is important for the program to succeed.”3  Moreover, Al-
Azhar Communiqué against Extremism and Terrorism 
promulgated in December 2014 following the Azhar 
Conference on Counter Extremism that was attended by 
Muslim religious leaders and representatives of Eastern 

3   Ankara Memorandum on Good Practices for a Multi-Sectorial Approach to 
Countering Violent Extremism (2013), Good Practice 3: https://www.thegctf.org/
documents/1016213/72352/Sep19_Ankara+Memorandum.pdf
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Churches, reads in article 2: “We confirm that Muslims 
and Christians of the East are brothers, have the same 
nation and civilization, have lived together for centuries 
and are determined to continue being together in national 
free sovereign countries that equate between all citizens 
and respect freedoms.” Article 10 reads: “The conference 
affirms that Muslims and Christians of the East equally take 
responsibility for confronting terrorism and extremism, 
whatever their sources and purposes are.”

9)  An interreligious collaboration and acknowledgment of 
shared responsibility nevertheless brings the challenge of 
being courageous in acknowledging that respective beliefs, 
cultures and societies, may not be perfect. Facing the same 
threat together helps communities identify where they are 
challenged and recognize their difficulties in this process, 
instead of engaging in mutual accusations and polemics. It 
allows for a genuine dialogue to take place, for interreligious 
collaboration, based not only on shared convictions, but 
also on dealing with internal vulnerabilities and generating 
spiritual solidarities. 

10)  Therefore, the approach in this paper has the advantage 
of liberating each religion from an apologetic position, 
as if it was accused by others, as well as from the 
victimization narrative that risks becoming internalized, 
hence weakening a sense of responsibility and the 
capacity to participate in public and social life. Since 
extremists have a strategy for discrimination, isolation, 
destruction and hate, we need a comprehensive strategy 
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for solidarity, meaningful integration, collaboration 
and peaceful interreligious and intercultural 
relations.  

11)  This white paper for interreligious collaboration and policy-
making in addressing radicalization and violent extremism 
aims to encourage and generate discussions needed 
for policies and initiatives that make such strategic 
collaboration closer to reality. It is meant to be an open 
process of proactive and shared reflection that has to be 
continuously enriched and updated based on evolving 
experience and expertise in this domain, and adapted to 
different religious or geopolitical contexts.  

12)  In the following three sections, the paper presents first some 
clarifications related to the concept of extremism itself and 
its semantic field. This conceptual framework includes the 
structural and contextual elements of the radicalization 
process. However, the paper doesn’t pretend to offer 
a common or conventional definition, or an exhaustive 
description of the phenomenon. It only aims to clarify the 
meaning of concepts and the language as meant by this 
paper. Secondly the paper focuses on the complex relation 
between religion and extremism, presenting it in a critical 
and transparent way. Finally, the third part of the paper 
identifies priority areas for interreligious collaboration in 
addressing radicalization and extremism. Selected samples 
of initiatives illustrate the fact that this reflection is rooted 
in tangible realities and acknowledge the existing efforts in 
this area that requires development and optimization. 
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1. UNDERSTANDING EXTREMISM 

13)  There is no one agreed definition of extremism, nor 
a definite answer to the question of why individuals 
or groups become radicalized. Yet, it is important to 
differentiate between extremism as ideology and 
violent extremism as action, since there is not always 
a link or causal relation between extremist thinking and 
violent behaviour. It is also important to differentiate 
between radical thoughts, which are a rational and 
natural element in a society of differences and diverse 
views, sometimes pushed to their extreme interpretive 
potentials, and intolerant thoughts, which hold hate 
and discrimination against others. A form of violence, 
though symbolic or moral, can be present in intolerant 
narratives and ideologies. 

14)  Fundamental freedoms, such as freedoms of 
conscience, thought and expression, guarantee the 
right to adopt radical thoughts as far as they don’t incite 
to violence. Moreover, in some situations, established 
realities or systems morally require challenging: 
for example, in the opposition of Muhammad Ali to the 
Vietnam War, or the struggle of Martin Luther King JR 
for freedom and equality for African Americans. “The 
question, Martin Luther King JR noted, is not whether we 
will be extremists, but what kind of extremists we will be…  
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The nation and the world are in dire need of creative 
extremists.4”  

15)  Therefore, the central feature of extremism may be related 
to both the beliefs that are held and the manner in which 
they are held. Archbishop Desmond Tutu defined extremism 
as: “when you do not allow a different point of view, when 
you hold your own view as being quite exclusive, when 
you do not allow for possibility of difference.5”  Hence this 
paper differentiates between fundamentalism or radical 
thoughts on the one hand, that represent the strict adherence 
to a set of irreducible beliefs and religious behaviour, and 
intolerant thoughts and violent extremism on the other 
hand, the latter referring to, according to a recent UNESCO 
definition, “the beliefs and actions of people who support 
or use ideologically-motivated violence to achieve radical 
ideological, religious or political views.6”  Radicalization 
towards violent extremism is then considered as the 
individual or collective process, whereby a person or a group 
come to adopt undemocratic methods or violent means to 
achieve social change.

4   In: Peter T. Coleman, and Andrea Bartoli: Addressing Extremism. The 
International Center for Cooperation and Conflict Resolution - Columbia 
University (ICCCR) and the Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR) 
- George Mason University. http://www.tc.columbia.edu/i/a/document/9386_
WhitePaper_2_Extremism_030809.pdf

5  In: Davies, L. 2008. Education Against Extremism, Stoke on Trent and 
Sterling. Trentham Books:  https://www.oise.utoronto.ca/cld/UserFiles/File/
DAVIESeducationagainstextremism.pdf

6  UNESCO: A Teacher’s Guide on the Prevention of Violent Extremism, 2016, 11: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024244676/002446/e.pdf 



12

White Paper For Interreligious Collaboration  & Policy Making  
in Addressing  Radicalization & Violent Extremism

 16)  However, violent extremism does not arise in a vacuum. It 
expresses a conflict developing within a society, and can be 
viewed as one of the strategies in a game over power. 
Moreover, some claims held by extremists can reflect fair 
views and true realities of injustice. Therefore extremism’s 
drivers and geopolitical context are of crucial importance 
and must be taken into consideration. These push factors 
differ from one place to another, and from one society 
to another. Nevertheless, there are common or shared 
drivers that, if present, would create in a cumulative way a 
fertile ground for extremism. 

17)  A persisting combination of social conditions of 
discrimination and exclusion with a weak citizenship 
culture and lack of peaceful means for political and 
economic participation, and particular forms of 
ideology to interpret those conditions, prepare the ground 
for extremist ideas and attitudes. Besides that, political 
strategies that promote polarization rather than unity and 
social cohesion have coincided with the rise of identity 
politics and have become, for some people, a source of 
extremism. In most cases, a religious ideology is used to 
encapsulate the political, societal and economic drivers of 
extremism.

18)  The UN Plan of Action to Prevent Violent Extremism presents 
the conditions conducive to and the structural context 
of violent extremism in five points: 
•  Lack of economic opportunities
•  Marginalization and Discrimination 
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•  Poor Governance, Violations of Human Rights and the 
Rule of Law

•  Prolonged and unresolved Conflict
•  Radicalization in Prisons

 With these conducive conditions, the processes of 
radicalization combine, in multiple ways, many elements, as:

•   Individual backgrounds and motivations
•   Collective grievances and victimization narrative  
•   Hate speech based on political ideologies and ethnic and 

cultural differences
•   Usage of religion and beliefs for legitimization of violence
•  Leadership and Social Networks    

19)  The challenge for a preventive strategy to counter 
violent extremism is that it has to tackle the drivers and 
contextual factors that constitute the fertile ground for 
radicalization. Action has to be taken before violence takes 
place, addressing the drivers that may lead to it. 

20)  Indeed the role of faith-based actors is limited to the 
personal and social context where they can foster resilience 
towards this threat. For its efficiency and credibility, this role 
needs to be clearly distinguished from any security-based 
approach. Thus, since PVE is concerned with the complex 
process of radicalization leading to violence rather than by 
violent extremism itself, the adopted and recommended 
approach in this paper is to deal with extremism in a 
contextual, descriptive and non-essentialist way. 
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2. RELIGION AND EXTREMISM  

21)  This paper acknowledges that religion can be both a 
great resource to counter-extremism and foster social 
resilience as well as used as an ideology to legitimize 
violent extremism. This phenomenon is neither new nor 
exclusive to any religion or system of belief.

22)  Instead of denying any connection between religion and 
extremism and putting it in a mere defensive attitude, 
or suspecting an intrinsic relation between religion and 
extremism that cannot be justified, it might be better to 
talk about the “ambivalence of the sacred” and recognize 
how religious militancy can take on both peaceful and 
violent forms given different cultural, historical and political 
circumstances. In this framework, religion is approached as 
a socio-historic reality, where, in accounting for religious 
violence as well as religious peacebuilding, hermeneutics 
is fundamental, contestation is inevitable, and struggle 
within and outside the enclave is the norm7. 

23)  Therefore the answer to religiously expressed extremism 
cannot be imposing an opposite and authoritarian 
religious discourse, which would disregard free thinking 
and the legitimacy of diverse interpretations. Access to 
divine word and to the divine will is fundamentally an act 

7   See: R. Scott Appleby. “Religious Violence: The Strong, the Weak and the 
Pathological,” in The Oxford Handbook of Religion and Peacemaking, ed.s Atalia 
Omer, R. Scott Appleby and David Little. New York: Oxford University Press. 
2015.
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of interpretation. This brings us to larger questions that 
need to be taken into consideration as the legitimacy of 
interpretation, the need to acknowledge subjectivities, and 
how subjectivities affect groups. 

24)  Freedom of speech is a fundamental requirement for 
religious freedom. Yet it comes with the risk of radical 
and exclusive religious discourse that can dehumanize 
the other. The word “takfiri”, meaning being exclusivist 
in religious belief and labelling others as “infidels” has 
become almost a synonym for “extremist”. This suggests 
that there is a need to unravel the impact of theological 
exclusivism on extremism. There is in fact a paradox 
between theological radicalism and respect for difference. 
Hate speech and discrimination towards others are the 
red lines in this field, whereas pluralism as a theological 
position and interreligious relations and collaboration 
are to be the positive facet of this reality.  

25)  The control and use of religious discourse by political 
authorities can hinder its credibility and diminish its inner 
capacity for self-criticism, which indicates a negative model 
for the wider community. Because of such lack of credibility 
of traditional religious leadership, young people may turn 
to other sources of knowledge about religion, especially 
through social media networks, without having the capacity 
to judge the authenticity of such information. 

26)  “Religious literacy” as an open and negotiable learning 
process is an urgent need to respond to the lack of 
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understanding over religion and the risk of manipulation 
of religious feelings. Religious literacy, accompanied with 
critical thinking capacities, enable people to contextualise 
and historicise different interpretations and prevent the 
spread of sectarian and monolithic ideological narratives. 

27)  Faith-based and interreligious initiatives are crucial in 
countering extremism as they can protect communities 
and believers from a victimization narrative and from the 
polarization of discourses on the one hand, and promote 
feelings of shared responsibility for justice, peace, and 
social cohesion on the other hand.

28)   Fostering interreligious collaboration is crucial in addressing 
radicalization and violent extremism, since it helps in avoid 
the labelling of one community or religion as extremist, 
and provides opportunity to strengthen alternative 
voices versus extremists. Interreligious collaboration 
in this field puts all communities in a humble position 
with the capacity to learn from each other’s historic 
experiences in relation to extremism, and avoid cultural 
and religious misunderstandings such as conflations 
between Christianity and the West, or Arab and Islamic.     

29)  Interreligious collaboration fosters the values-based 
approach in addressing extremism instead of developing 
a sectarian response to it. This approach constitutes a 
strong moral voice against all types of discrimination and 
extremist tendencies and an umbrella for the protection of 
minorities and vulnerable groups.     
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3.  PRIORITY AREAS FOR 
INTERRELIGIOUS COLLABORATION 

30)  This white paper for policy making in addressing 
radicalization and violent extremism identified four 
major areas where religious actors are expected to 
specifically contribute to global efforts, and where 
interreligious collaboration can make a difference. 
Some good practices are briefly presented in relation 
to these areas to highlight the already existing positive 
dynamics and encourage similar initiatives. 
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Our religious communities can and must respond to all of the 
“drivers” of violent religious extremism. A multi-religious response 
is a concrete and effective religious demonstration against 
violent religious extremism. It shows clearly that diverse religious 
communities share common concerns and are ready to engage 
together, while respecting religious differences. Multi-religious 
approaches build solidarity around areas of shared concern and 
make clear that the religious “other” can be recognized as a moral 
ally, as opposed to an enemy. It also makes clear that an attack on 
any religion is—at root—an attack on all. The strength and power of 
our multi-religious responses are rooted in each believer’s fidelity 
to his or her respective religion and the shared commitment to 
collaborate in tackling violent religious extremism. We agree that 
Peace, which is far more than the absence of conflict, is “positive,” 
and that it calls each religious community to stand in solidarity 
with the dignity, vulnerability and well-being of the “other,” with 
the full force of their respective spiritual and moral teachings. Such 
teachings are specific to each religious tradition. They include: 
the frank recognition of mutually inflicted injuries, striving for 
justice, accepting self-sacrifice for the well-being of others, bearing 
innocent suffering, returning good for evil, seeking and extending 
forgiveness and reconciliation and expressing unrestricted 
compassion and love in action.

Religions for Peace. The Abu Dhabi Statement: Rejecting Violent Religious 
Extremism and Advancing Shared Well-being. 13 December 2014. 

The Need for a Multireligious Approach to 
Violent Religious Extremism  

www.religionsforpeace.org
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A) RELIGIOUS SOCIAL RESPONSIBILITY  

31)  Depending on the different contextual situations, religious 
actors can diversely contribute to strengthen social 
cohesion and make diversity a source of creative 
development and mutual enrichment within their 
societies. This contribution nevertheless requires a 
comprehensive enabling public framework based 
on inclusive and equal citizenship. The Marrakesh 
Declaration, for example, calls upon “Muslim scholars and 
intellectuals around the world to develop a jurisprudence 
of the concept of «citizenship» which is inclusive of diverse 
groups. Such jurisprudence shall be rooted in Islamic 
tradition and principles and mindful of global changes.8” 

32)  Since countering extremism cannot be based on sectarianism 
or any form of discrimination, the concept of inclusive 
citizenship, as a public enabling framework for fruitful 
intercultural and interreligious collaboration, requires to be 
conceptually endorsed and practically implemented through 
public policies ensuring justice and equity. Mainstream 
religious leaders recently intensified their calls for the 
establishment of “Civil States” able to ensure such inclusivity 9.  

8  Executive Summary of the Marrakesh Declaration on the Rights of Religious 
Minorities in Predominantly Muslim Majority Communities, 25th-27th January 
2016: http://www.marrakeshdeclaration.org/marrakesh-declaration.html

9   See Al Azhar Declaration on the Future of Egypt (2011), Al Azhar Declaration on 
Fundamental Freedoms (2012), Al Azhar Communiqué against Extremism and 
Terrorism (2014), Beirut Declaration on Religious Freedom (2015), Marrakesh 
Declaration on the rights of religious minorities in predominantly Muslim majority 
communities (2016).
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33)  In conflict and post-conflict societies, interreligious 
collaboration can play a crucial role in peacebuilding 
and reconciliation initiatives. Communities can in this 
context be called to collaborate with public authorities and 
contribute in rebuilding trust in democratic institutions 
and Human rights.  

34)  Voicing together their refusal of “religious violence” 
and any form of discrimination, and taking collaborative 
initiatives to protect those who are threatened by violence 
and injustice, especially minorities and vulnerable 
groups, are the testimonies expected from religious actors 
and their interreligious collaboration in addressing violent 
extremism.  

35)  Collaboration can also be crucial in the humanitarian 
field in times of crisis, consolidating the universal 
dimension of brotherhood and compassion, lived from a 
faith-based perspective. In this framework, interreligious 
collaboration can offer campaigning and volunteering 
opportunities, especially for youth, for life alternatives in 
the promotion of social justice and of solidarity with 
vulnerable populations, and for dealing with grievances 
in a proactive and productive way. For interfaith 
collaboration the principle of “inclusivity” should be the 
equivalent of the principle of “neutrality” for secular 
humanitarian actors.  
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As leaders of various religious and faith traditions, we must 
oppose persecution inflicted on all the components of the social 
fabric especially Christians, Yazidis and other religious and ethnic 
groups such as Turkmen and Shabak in Iraq and Syria. Persecution 
of people, violating their sanctity as the case of Yazidi women 
and enslaving the people are ways contrary to every human 
conscience. Persecution and execution of people who exercise 
their basic human right to worship as they choose contradict 
noble religious ideals, as well as tear the fabric of civilization, 
nullifying past humanitarian gains. 

KAIICID interfaith declaration,  
Vienna November 19, 2014 

www.kaiciid.org

B) EDUCATION FOR 
INCLUSIVE CITIZENSHIP AND RELIGIOUS LITERACY 

36)  Education has to be at the forefront of addressing 
radicalization by providing cultural intelligence to youth, 
especially those between 12 and 18 years old, who are 
more vulnerable than others to radicalization. The SDG.4 
(Sustainable Development Goal number four) requests 
inclusive and equitable quality education, including 
among other elements, the promotion of a culture of peace 
and non-violence, global citizenship and appreciation 
of cultural diversity and of culture’s contribution to 
sustainable development. 
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37)  According to the UNESCO Teacher’s Guide on the PVE, 
education in this field can:
u  Help young people develop the communication 

and interpersonal skills they need to dialogue, face 
disagreement and learn peaceful approaches to change.

u  Help learners develop their critical thinking to 
investigate claims, verify rumors and question the 
legitimacy and appeal of extremist beliefs.

u  Help learners develop the resilience to resist extremist 
narratives and acquire the social-emotional skills they 
need to overcome their doubts and engage constructively 
in society without having to resort to violence.

u  Foster critically informed citizens able to constructively 
engage in peaceful collective action.

38)  This paper considers that faith-based organizations (FBO) 
can play a positive role in education through partnering 
with educational authorities to respond to the following 
three major needs: Religious literacy, Education for 
Inclusive Citizenship and shared public life values, and 
Education free from discriminatory content. 

39)  Religious literacy, by providing formal and non-formal 
education with adequate resources and programs about 
religious diversity presented as a positive reality and a 
cultural richness, helps overcoming stereotypes and 
prejudices in the minds of the students about each other’s 
religions and cultures, and contributes in preserving the 
diverse cultural and religious heritage on the national and 
global levels. 
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40)  Faculties of theology and religious studies, especially 
where future religious scholars and clergy are trained, 
can essentially contribute to this effort by reviewing their 
programs and introducing more existential and contextual 
teaching about religious and socio-religious issues, in addition 
to the importance of offering an objective knowledge about 
other religions. The introduction of social sciences topics and 
methods helps students to be more aware about realities and 
builds their ability to use tools to measure social trends and 
understand them and their causes in an objective way. This 
task can be performed within an interreligious collaborative 
framework especially for the communities and institutions that 
are within the same context and facing the same challenges.

Promoting cultural initiatives 
Participants agreed that cultural learning is crucial for youth as it 
enhances their self-awareness and identity, while also opening their 
minds to different customs, practices, and traditions, and promotes 
comparative analysis. Participants suggested that another possible 
CVE intervention that promotes cultural learning would be to 
provide translations of critical texts, popular novels, and storybooks 
in students’ mother tongue. For parochial schools, allowing 
students access to translated religious texts would help deepen the 
understanding of their religion and empower them to challenge 
extremist narratives that use religious rhetoric to justify violence. 

http://www.hedayah.ae/pdf/role-of-education-in-countering-violent-
extremism-meeting-report.pdf

The Role of Education in Countering Violent 
Extremism Meeting Note

The Centre on Global Counterterrorism Cooperation (CGCC) 
and Hedayah - December 2013
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41)  Education plays a major role in building inclusive 
citizenship, social cohesion and solidarity. This entails 
the promotion and dissemination of a shared set of main 
public life values in both secular and faith-based formal 
and non-formal education10. It is in fact important to 
seek cohesion in the value system between these two 
educational dimensions. Hence, education can be the 
space for interreligious collaboration in developing 
resources and teaching youth about common public 
life values from faith-based and interfaith perspectives. 
This type of education must nurture coherence and 
harmony between citizenship and religious identities, 
and foster common civic engagement as a way to 
transform society and to contribute in making inclusive 
citizenship a reality for all.

10   See: The Declaration of the EU Education Ministers on “Promoting citizenship 
and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through 
education", 17 March 2015: http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/
citizenship-education-declaration_en.pdf
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The program promotes inclusive citizenship through an interfaith 
collaboration highlighting common grounds between religions in 
what concerns public life values, by giving these values a faith-
based referential to be included in religious (Christian and Muslim) 
education classes and predications on the following topics:

  • Human Dignity 

 • Accepting diversity

 • Trustworthiness

 • Respect of laws and covenants

 • Justice

 • Solidarity

 • Forgiveness

 • Common Good 

The project is implemented in collaboration with the main official 
religious institutions in Lebanon - Lebanese Islamic Dar el Fatwa, 
High Shiite Islamic Council, Druze Council, Middle East Council of 
Churches, representing the different churches in Lebanon – in 
collaboration with Danmission and with the support of the Danish 
Arab Partnership program. 

Interfaith Education on Intercultural 
Citizenship Program - Lebanon

Adyan Foundation - www.adyanfoundation.org
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42)  Counter extremism efforts have to include the revision of 
existing educational policies and curricula to be free from 
discriminatory content. This should start with eliminating 
discriminatory content based on sectarian ideas from 
curricula, from whichever topic it may currently exist - 
language, literature, history, philosophy, civic education, 
religion, etc. and making religious textbooks more 
inclusive to diversity. Moreover, fostering the teaching 
of philosophy and humanities helps in building critical 
thinking capacities among children and in having a more 
inclusive and humanistic approach to ethics and public 
issues. The development of teacher training on methods 
and values of diversity and inclusivity is also crucial to meet 
such objectives.

We hereby:
Urge Muslim educational institutions and authorities to conduct 
a courageous review of educational curricula that instigates 
aggression and extremism, leads to war and chaos, and results in 
the destruction of our shared societies;

Call upon representatives of the various religions, sects and 
denominations to confront all forms of religious bigotry, 
vilification, and denigration of what people hold sacred, as well as 
all speech that promote hatred and bigotry.

Marrakesh Declaration on the Rights of 
Religious Minorities in Predominantly Muslim 

Majority Communities - 27th January 2016 
www.marrakeshdeclaration.org
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Recommendations
1.   Work on establishing an educational system that promotes the 

values of citizenship that is inclusive of all forms of diversity 
and that affirms the principles of non-discrimination and 
acceptance of difference.  

2.   Endeavor to steer the educational system towards building 
human beings with free, independent personalities, who are 
able to express themselves using critical thinking tools and 
communication and dialogue skills.  

7.   Work on freeing curricula from stereotypes, hate speech and 
all kinds of discrimination against any cultural, religious, ethnic 
or gender component of society.

9.    Include philosophy as a core subject matter throughout the 
different cycles of school education in order to develop the 
learners’ critical skills.

10.  Make sure to include the variety of the cultural heritage of 
society in history subject matters, which should encompass 
social history and the history of peoples.  

11.  Pay particular attention to religious education, focus on its 
role in terms of education to the common values of public 
life, and beware of the selective approach to and ideological 
exploitation of religious texts.  

12.  Stress the urgent need to review the religious heritage and 
adopt a renewed rhetoric that would consolidate the values of 
citizenship and living together.

http://www.adyanonline.net/course/view.php?id=103

Beirut Declaration on Educational Reform for 
Preventing Violent Extremism  

in Arab Countries (September 2016)
Adyan Foundation and Arab Thought Forum
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C) MEDIA AND THE EXISTENTIAL NARRATIVE  

43)  Extremists look for legitimacy through their interpretation 
of religion and religious texts. They also widely disseminate 
their narrative about religiously legitimized violent 
extremism through social media platforms. Thus, the 
narratives that bring to the fore each religion’s respect 
for human dignity and rejection of violent extremism and 
other forms of cultural violence, must be highlighted by all 
possible means.

 
44)  Yet, the mainstream religious narrative should not be 

transformed into a “reactive” discourse answering the 
topics that the extremists select and use in a dangerous 
way. Instead of developing a “counter-narrative”, or 
responding to the extremist narrative in an essentialist 
way fixing the interpretation of texts in one and 
exclusive orthodox narrative, communities are called 
to develop an existential religious narrative. This 
approach is value-based and takes into consideration 
the changing realities and challenges of different historic 
or geopolitical contexts and brings open answers to the 
social problems. 

45)  To foster resilience towards extremist messaging, 
this paper calls for the development of an existential 
religious narrative, in a preventive strategy, ensuring a 
positive alternative to the extremist one, and filling 
the gap that can sometimes exist in adapted religious 
teaching related to existential and contemporary 
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issues. This existential narrative is addressed to the 
whole community, while for those already under the 
influence of the extremist narrative, a counter-narrative 
can challenge these ideas and help in de-radicalizing 
the extremists. 

Downstream
One-to-one

De-rad

One-to-
One CN for 
Purpose of 

de-rad

CN to challenge 
extremist rhetoric 

directy

CN to provide counter-radicalization 
among at risk groups

Alternative narratives/positive narratives 
Education for resilience to extremist messaging

Uptream
Broad audience

Counter-rad

© Institute of Strategic Dialogue

www.facebook.com/sawabcenter
www.twitter.com/sawabcenter

www.instagram.com/sawabcenter

Sawab Center
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46)  The existential narrative is diverse, open for discussion 
and in continuous development, and has the advantage 
of encompassing concrete example of believers as role 
models for promoted values and solutions. “The best way of 
preventing terrorist violence is to widen the range of opinions 
that can be freely expressed, not to restrict it.”11 Therefore, 
instead of having one orthodox counter-narrative issued 
by the formal religious authority, the existential narrative 
stimulates reflection within communities and engages 
theologians, preachers and believers in an open reflection 
process, to offer adequate answers to identified challenges 
in coherence with human rights and values.  

47)  The existential narrative takes into consideration individual 
interpretations based on life experiences and highlights the 
richness of diversity within each religious tradition, and 
the role of each believer in enriching his/her religious heritage. 
It runs contrary to the essentialist narratives that show religion 
as one unchanging phenomenon from the moment it started, 
and refuses diversity of schools and interpretations.

11  Arun Kundnani: A decade lost: Rethinking Radicalization and Extremism. 
Calystone, 2015, 7.

www.taadudiya.com
www.facebook.com/taadudiya

www.twitter.com/taadudiya
www.instagram.com/taadudiya

Taadudiya
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48)  Religious authorities are expected to publicly proclaim 
their teaching related to controversial issues used by 
extremist groups in a clear and unambiguous way. 
In some cases this task becomes an opportunity for a 
review and an update of religious teaching, especially 
in subjects related to public life. They are expected to 
disseminate through the media their positions and 
teaching that promote a renewed understanding of the 
religious position towards matters related to public life.

u  To face Hate Speech by boycotting preachers of hate and 
refraining from providing them communication platforms.

u  To promote through media multiple sources and voices from 
different communities providing information on religious 
diversity in Iraqi society, and contribute to the elimination of 
stereotypes and prejudices against religious minorities.

u  Launching a wide campaign to put pressure on Media 
organizations to have a «binding Charter», in cooperation with 
the relevant committees in the House of Representatives and 
Civil Society organizations, prevent from disseminating any 
information that calls for hatred or encourage racism in all its 
forms, and ensure respect for the identity of ethnic minorities in 
the media discourse.

Baghdad Declaration (2016)
To counter Hate Speech in Iraq and the 

Middle-East
Masarat Foundation for Cultural and Media Development

www.masaratiraq.org 
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Article 6
A number of the youth of the Community (umma) have been 

and still are subject to brainwashing through a dissemination of 

wrong explanations of the Qur’an, of the Prophet’s praxis (sunna) 

and of the analysis of scholars (ijtihad), leading to terrorism. 

This puts the responsibility on the religious scholars and the 

intellectuals to take the hand of those misguided youth and lead 

them through guidance programs and awareness sessions, to 

the correct understanding of these texts and concepts so that 

they do not remain a prey to those who call for violence and for 

excommunication and labeling others as infidels (takfir). […]

Among these concepts is the concept of justly guided rule (khilafa) 

at the time of the Prophet’s companions. The purpose of Khilafa 

was to organize the common interest of the people, protect 

religion, guide life, and implement justice and equity between 

people. Rule in Islam is based on the values of justice and equity, 

and on the protection of the rights of citizenship to all the sons 

and daughters of the country without discrimination on the basis 

of color, gender or belief. Any political system that fulfills these 

primordial human values is a system that receives legitimacy from 

the sources of Islam.  

Al Azhar Communiqué on confronting 
Extremism and Terrorism 

Cairo 4/12/2014
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49)  Special training programs targeting young leaders, 
religious actors and social media activists are recommended 
to be organized, and should include not only training on the 
technical competences related to the strategic usage of 
media and social media, but also the work of the content 
itself, especially for topics related to religious diversity, 
religious freedom and religion in the public sphere, to 
ensure its comprehensive and adapted aspect. 

50)  It is important to communicate the existential narratives 
through positive messaging and giving visibility to role 
models in the field of interreligious solidarity. Inter-faith 
resources to counter extremism are also to be considered 
important tools in this field, able to foster interreligious 
collaboration in facing radicalization.

D) INTERRELIGIOUS PLATFORMS 
FOR DIALOGUE & COMMON ACTION

51)  A safe and inclusive space for dialogue between various 
stakeholders (civil society, religious actors, former extremists, 
migrants and refugees, young people, experts and policy 
makers) is needed to foster the social cohesion and resilience 
towards extremism based on shared public life values. 

52)  Different forms of interreligious dialogue initiatives were 
developed during the last decades, aiming for mutual 
understanding and building interfaith solidarity. 
Nevertheless, in the current context with the rise of 
“religiously expressed extremism”, interfaith dialogue 
needs to renew its agenda and review its structures, to 
be able to respond to the new challenges in a creative way.
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53)  New forms of interreligious platforms for civic 
engagement, combining training, creative encounters 
and shared experiences in promoting social justice, 
integration, reconciliation and peace-building can 
attract youth from various religions and belief systems and 
offer them a proactive role in this field.  

The Interfaith Peace Platform has won an international peace 
award for its work to reconcile Muslims and Christians in the 
hope of restoring lasting peace in the Central African Republic 
(CAR).
The Sergio Vieira de Mello Award was presented to the Catholic 
Archbishop of Bangui, Mgr. Dieudonné Nzapalainga, the 
President of the Islamic Council, Imam Oumar Kobine Layama 
and the President of the Evangelical Alliance, Pastor Nicolas 
Guérékoyaméné-Gbangou on 19 August 2015 at a ceremony in 
Geneva.
The Interfaith Peace Platform was established in 2013 by 
representatives of the three most important religious groups 
in the country to promote dialogue as a preventive measure 
against religious violence. 

“The Interfaith Peace Platform serves as a model much needed 
in other countries in conflict and shows that prevention and 
dialogue are the key for solving refugee and displacement 
crises.”

The Interfaith Peace Platform in the Central 
African Republic (CAR)

http://www.c-r.org/news-and-views/news/interfaith-peace-
platform-wins-un-peace-prize
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54)  Building platforms for youth where they can interact 
with each other, build intercultural relations, widen their 
knowledge about religions and cultures and look to the 
social issues from a wider and diverse perspective, and 
collaborate together for the common good and for the 
service of the marginalized in their societies, contributes to 
preventing drives towards nihilism, extremism and social 
indifference.

A youth movement 
“Coexister” is a neutral and nondenominational French youth 
movement that has been advocating Active Coexistence through a 
method of peer education aimed at 15-35 year-old people since 2009. 
Young people from all walks of faith and belief, believers and non-
believers alike, are members of our organization. Youth is both the 
fuel and the engine of our movement, providing opportunities for 
those who want to act now and not wait to become an adult. 

Active coexistence and social cohesion
Our message? To live the diversity of religions and beliefs, and to use 
it as a lever for unity and social cohesion. This Active Coexistence is 
based on the respect for identity and dissimilarity. Thus, different 
actions are made daily by our members: a dialogue to better know 
each other and to interact without taboos, solidarity to act together 
with a common objective and to raise young people‘s awareness to 
dismantle prejudice in schools and universities.

An entrepreneurial and associative spirit 
“Coexister” is a social start-up that uses economic efficiency to raise 
funds to train people within its local groups. But it is also a non-profit 
association based on participatory democracy in which everyone can 
express their ideas, their opinions and their projects. “Coexister” is also 
a great network: InterFaith Tour (around the world), Festiv’All Together 
(for culture), Convivencia Consulting (for companies), etc.

COEXISTER: Building Social Cohesion through 
Active Interfaith Coexistence 

France - http://english.coexister.fr/
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PARTNERS

Adyan Foundation 
www.adyanfoundation.org - www.adyanonline.net 
Adyan is a Lebanese Foundation founded in 2006 with a mandate to 
uphold religious diversity and promote coexistence and diversity 
management, on the social, political, educational and spiritual levels. 
The Foundation, through its “Rashad Center for Cultural Governance” 
focuses on Policy making including consultancies for public and private 
entities. It also works, especially through the "Institute of Citizenship 
and Diversity Management", on the production of resources for the 
management of religious diversity in the public sphere, and on building 
capacities of youth, educators, social and religious leaders on its three 
thematic areas: Citizenship, Diversity and Coexistence; Religion and 
Public Affairs; and Interreligious and Intercultural Relations. 

University College London (UCL) - Institute 
of Education 
www.ucl.ac.uk/ioe
Founded in 1902, UCL the Institute of Education (IoE) is the education 
school of University College London (UCL). It specializes in postgraduate 
study and research in the field of education and social science and 
is one of UCL's 11 constituent faculties. Prior to merging with UCL in 
2014, it was a constituent college of the University of London. The IoE 
is currently ranked first in the world for education in the QS World 
University Ranking, and is the largest education research body in the 
United Kingdom, with over 700 research students in the doctoral school.
The Centre for Research and Evaluation in Muslim Education (CREME) at 
IOE- UCL is the first research centre of its kind in a mainstream British 
university. Its aim is to produce, support and disseminate research 
on wide ranging issues pertaining to Muslim education, in the UK and 
beyond.



الشركاء

مؤّسسة أديان
www.adyanfoundation.org- www.adyanonline.net 

ع الثقايف والديني، والعمل  »أديان« هي مؤّسسة لبنانية أُنِشئت يف العام 2006، بهدف دعم التنوُّ

عد االجتامعية، والسياسية، والرتبوية، والروحيّة. عىل العيش مًعا، وعىل إدارة التنوع عىل الصُّ

الثقافية، مبا يف ذلك من  للحوكمة  السياسات، عرب مركز رشاد  املؤّسسة عىل صنع  تُركِّز 

من  خاص  وبشكل  املؤّسسة،  تركّز  كام  والخاصة.  العاّمة  للمؤّسسات  مشورات  تقديم 

الثقايف والديني  ع  التنوُّ تقديم مصادر إلدارة  التنّوع، عىل  املواطنة وإدراة  خالل معهد 

يف املجال العام، وعىل بناء قدرات الشباب، واملعلِّمني، والقادة االجتامعيني، والدينيني، 

واإلعالميني.

   )UCL( جامعة يونيفرستي كوليدج لندن
معهد التربية

www.ucl.ac.uk/ioe 
»معهد الرتبية« )IOE(، »جامعة يونيفرستي كوليدج لندن« )UCL(، الذي أُنِشئ يف العام 

1902. هو كلّية الرتبية يف جامعة UCL، وهو متخصص يف الدراسات الُعليا واألبحاث ما 

بعد التخرُّج، يف حقل الرتبية والعلوم االجتامعية، ويشكل إحدى الكلّيات الـ 11 األساسية يف 

 )IOE( »يف العام 2014، كان »معهد الرتبية UCL وقبل اندماجه يف جامعة .UCL جامعة

كلية أساسية يف »جامعة لندن«. وُصنِّف معهد IOE باملرتبة األوىل عامليًّا يف الرتبية، ضمن 

 .QS World University Ranking قامئة التطبيق الربمجي للتصنيف الجامعي العاملي

واملعهد هو أكرب هيئة أبحاث تربوية يف اململكة املتحدة، مع أكرث من 700 طالب باحث، 

يف مرحلة الدكتوراه.

و«مركز أبحاث وتقييم الرتبية اإلسالمية يف الجامعة« يف »معهد الرتبية« يف جامة UCL هو 

أول مركز أبحاث من نوعه يف جامعة بريطانية رسمية، يهدف إىل إقامة األبحاث املختصة 

بالرتبية اإلسالمية ودعمها ونرشها، يف اململكة املتحدة وخارجها.
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 ورقة بيضاء ِلُصنع السياسات والتعاون بين األديان 
ف العنيف ِللتعامل مع الراديكالية والتطرُّ

القادة الشباب

 فاديا إبراهيم 

)األردن(

 سنا أمني

)اإلمارات العربية املتحدة(

 أحالم باوي

)املغرب(

 مريم بن األمني

)تونس(

 سعيد بهاجني 

)املغرب(

 راجيل بوييل

)موريتانيا(

 نور الدين بيسادي 

)الجزائر(

 فادي جمعة 

)فلسطني(

 محمد الحّتاش 

)املغرب(

 محمود حريبات 

)فلسطني(

 رنا الحسني 

)سوريا(

 نورانا حميدوفا 

)أذربيجان(

 وفاء داود 

)مرص(

 أنيس سعدة 

)تونس(

 أحمد السّيد 

)مرص(

 بدر موىس السيف 

)الكويت(

 عمر الشارقي 

)اليمن(

 فرح شحادة 

)لبنان(

 ملكة شويخ 

)فلسطني(

 أحمد عبد الله 

)اليمن( 

 رامي عطا 

)مرص(

 وسام َعْمر 

)فلسطني(

 بسام العلوجي 

)العراق( 

 أحمد محمد 

)مرص(

 نور اليلياتول مرسوره 

)إندونيسيا(

 هند مفضل 

)املغرب(

 مروى منصوري 

)تونس(

 علياء وجدي 

)مرص(

 أمينة يعقوب

)األردن(
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 السيدة راشيل شايب

اململكة املتحدة

األوسط  الرشق  لشؤون  ومحلِّلة  وكاتبة  صحفية، 

عىل  حازت  الدولية.  التلفزيونية  املحطات  يف 

مؤّسسة من   Cutting Edge اإلعالمية   الجائزة 

 ،2013 العام  يف   Next Century Foundation

يف  للصحافة،   )Anna Lindh( ليند«  »آنا  وجائزة 

العام 2011.

 األب الربوفيسور فادي ضو

لبنان

وأستاذ  التنفيذي؛  ومديرها  أديان«  »مؤّسسة  رئيس 

لألديان؛  السياسية  والجغرافية  األديان،  بني  الحوار 

العالقات  ويف  أوسطية،  رشق  مسائل  يف  ومستشار 

املسيحية-اإلسالمية.

 الدكتورة نايال طّبارة

لبنان

ع، يف مؤّسسة أديان؛  مديرة معهد املواطَنة وإدارة التنوُّ

وأستاذة جامعية يف األديان والدراسات اإلسالمية.

 الدكتور عبد الهادي  العجلة

فلسطني/السويد

»معهد  ومدير  العاّمة؛  والشؤون  األديان  يف  خبري 

دراسات الرشق األوسط«، كندا.

 الدكتور سمري مرقص

مرص

اإلنسان«؛  لحقوق  املرصي  القومي  »املجلس  عضو 

ومساعد سابق للرئيس املرصي يف التحول الدميقراطي 

الشاميل  للقطاع  القاهرة  محافظ  ونائب  )2012(؛ 

)2011-2012(؛ وأمني عام مساِعد يف مجلس كنائس 

الرشق األوسط  )2001-1995(.

 الربوفسور حسن ناظم

العراق

األديان  بني  الحوار  لدراسات  اليونيسكو  رئيس كريس 

يف العامل اإلسالمي، يف جامعة الكوفة؛ ورئيس تحرير 

مجلة »الكوفة«؛ وأستاذ جامعي.



 ورقة بيضاء ِلُصنع السياسات والتعاون بين األديان 
ف العنيف ِللتعامل مع الراديكالية والتطرُّ

الخبراء

 الدكتور فريد بنجواين

اململكة املتحدة

وأصول  الدراسية،  املناهج  قسم  يف  جامعي  أستاذ 

»جامعة  يف  الرتبية«  »معهد  والتقييم،  التدريس 

مركز  ورئيس  )UCL(؛  لندن«  كوليدج  يونيفرستي 

أبحاث وتقييم الرتبية اإلسالمية يف الجامعة.

 السّيد جوناثان بريدويل

اململكة املتحدة

الحوار  »معهد  يف  واألبحاث  السياسات  قسم  رئيس 

.)ISD( »االسرتاتيجي

 السيدة هوما أ. تشوغهاتاي

باكستان

قني لـ »مؤمتر الربملانيات األول يف باكستان«،  كبرية املُنسِّ

حول دور الربملانيات يف السالم واملصالحة؛ ومستشارة 

يف  وأيًضا  الحكومية،  النساء  تنمية  وزارة  يف  قانونية 

»اللجنة التحضريية ملؤمتر الربملانيات«.

 املونسونيور حبيب جاجه

العراق

مطران الكنيسة الِكلدانية الكاثوليكية، يف البرصة.

 الدكتور أسامة حسن

اململكة املتحدة

كبري الباحثني يف الدراسات اإلسالمية، ومكافحة التطرُّف، 

.)Quilliam Foundation( »يف »مؤّسسة كويليام

 السّيد جواد الخويئ

العراق

و«معهد  الدولية«،  الخويئ  »مؤّسسة  لـ  العام  األمني 

الخويئ«؛ وعضو يف »املجلس العراقي للحوار بني األديان«.

 الدكتورة إرين سالتامن

اململكة املتحدة

الحوار  »معهد  يف  التطرُّف  مكافحة  يف  أُوىل  باحثة 

 Till من بني منشوراتها الحديثة .)ISD( »اإلسرتاتيجي

الجندر، وظاهرة  Martyrdom Do Us Part حول 

تنظيم »داعش«.

 الدكتور محمد السنويس

الواليات املتحدة

املجال  يف  السالم  صانعي  »شبكة  عام  وأمني  مدير، 

الديني، واملعتقدات التقليدية«؛ ونائب رئيس »هيئة 

.)IBC( »البَّث املا بني دينيّة
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حركة شبابية

منهج  عرب  الفّعال«،  مًعا  »العيش  تُناِص  طائفية،  ال  ِحياديّة  فرنسية،  شبابية  حركة  هي   Coexister إّن 

ية، التي تستهدف فئة الشباب بني 12 و 35 عاًما، منذ العام 2009. ومثة يافعون من جميع  الرتبية النِّدِّ

هم  فاليافعون  منظّمتنا.  يف  أعضاء  سواء،  حدٍّ  عىل  مؤمنني  وغري  مؤمنون  واملعتقديّة،  اإلميانية  املشارب 

الوقود واملحرِّك لحركتنا يف آٍن، يوفِّرون الفرَص ألولئك الذين يرغبون يف التحرُّك اآلن، وعدم االنتظار ليك 

بالغني. يصبحوا 

التعايُش النِشط والتامسك االجتامعي

االجتامعي.  والتامسك  للَوحدة  مساِعدة  كأداٍة  واستخدامها  واملعتقدات،  األديان  ع  تنوُّ اختبار  رسالتُنا: 

ويستند »العيش مًعا الفعال« إىل احرتام الهويّة، والتباين. لذلك، يقوم أعضاؤنا يوميًّا بنشاطات مختلفة: 

)الِحوار ملعرفٍة أفضل بني جميع األطراف، والتفاعل من دون محظورات، والتضامن للعمل مًعا نحو هدٍف 

مشرتك، وتكثيف الوعي لدى اليافعني لنبِذ الكراهية يف املدارس والجامعات..(.

ُروح ِرياديّة وتشاُركّية

من  األموال،  لجمع  االقتصادية  الكفاية  يستخدم  ناشئ،  اجتامعي  ريادّي  مرشوع  هي   Coexister إّن 

تستند  الربح،  تبتغي  أيًضا جمعية ال   Coexister لكّن  املحلية.  املواطنني ضمن مجموعاته  تدريب  أجل 

  Coexisterأن أفكاره، وآرائه، ومشاريعه. كام  يُعربِّ عن  أن  فيها أليٍّ كان  تشاُركيّة، ميكن  إىل دميقراطية 

»مهرجانات  وفريق   ،InterFaith Tour األديان«  وبني  العامل  »التجوال حول  تضم مجموعة  أيًضا شبكة 

للرشكات  مًعا  للعيش  االستشارات  وفريق   ،Festiv’All Together الثقافية  للنشاطات  مًعا«  الجميع 

Convivencia Consulting، وغريها من الشبكات.

COEXISTER حركة
بناء تماُسٍك اجتماعي عبر تعايش فاعل بين األديان:

فرنسا  
 http://english.coexister.fr  www.masaratiraq.org
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54(  إيجاد مجاالت للشباب حيث بإمكانهم التواصل والتفاعل مع بعضهم بعًضا، 

وبناء عالقات ما بني ثقافية، وتوسيع معرفتهم حول األديان والثقافات، والنظر 

يف املسائل االجتامعية من وجهة نظر أوسع وأشمل للتنّوع، والتعاون مًعا 

ِشني يف مجتمعاتهم- كّل ذلك يسهم يف درء  ألجل الصالح العا ولخدمة املُهمَّ

الدوافع نحو العدمّية، والالمباالة، والتطرُّف.

املُسلمني  بني  مصالحة  إرساء  عىل  لعملها  دولية،  سالٍم  بجائزة  األديان«  بني  ما  يف  السالم  »منّصة  فازت 

.)CAR( »واملسيحيني، أمالً يف استعادة السالم الدائم يف »جمهورية أفريقيا الوسطى

الكاثولييك  املطران  إىل   )Sergio Vieira de Mello Award( ميللو«  دي  فيريا  سريجيو  »جائزة  َمت  وقُدِّ

بانغوي، واملونسونيور ديودونيه نزاباالينغا، ورئيس »املجلس اإلسالمي« اإلمام عمر كوبيني الياما، ورئيس 

التحالف اإلنجييل الَقّس نيكوالس غوريكوياميني-غبانغو، يف 19 آب/أغسطس من العام 2015، يف احتفاٍل 

أُقيم يف جنيف.

ِقبَل ممثلني عن أكرث املجموعات الدينية  وتأّسست »منّصة السالم يف ما بني األديان« يف العام 2013، من 

الثالث أهميًة يف البالد، لرتويج الحوار كإجراٍء وقايئ ضد العنف الديني.

»تقّدم منّصة السالم يف ما بني األديان منوذًجا يُحتذى به يف دوٍل أخرى تشهد نزاًعا، وتُظِهر أّن منع العنف، 

وإجراء الحوار، هام أساسيان لحل أزمات الالجئني والتهجري«.

منّصة السالم في ما بين األديان 
في جمهورية أفريقيا الوسطى

 http://www.c-r.org/news-and-views/news/interfaith-peace-platform-wins-un-peace-prize
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د(  مجاالت في ما بين األديان للحوار والعمل 
المشترك

الجهات  مختلف  بني  للتنّوع،  وحاضن  آمن،  حوار  حيِّز  إىل  حاجة  51(  مثة 

سابقني،  متطرِّفني  الديني،  املجال  يف  الناشطني  املدين،  )املجتمع  املعنيّة 

الرتابط  لتعزيز  سياسة(،  وصانِعي  خرباء  شباب،  والجئني،  ُمهاجرين 

التطرُّف، استناًدا إىل قِيَم  يف مواجهة  االجتامعي، واملناعة االجتامعية، 

املشرتكة. العاّمة  الحياة 

52(  جرى تطوير أشكال مختلفة من مبادرات الحوار بني األديان خالل العقود 

ومهام  األديان.  بني  ما  تضامٍن يف  وبناء  متبادل،  َفْهٍم  إىل  تهدف  املاضية، 

يكن من أمر، فإنّه يف السياق الراهن، مع نشوء »التطرُّف املُعربَّ عنه دينيًّا«، 

يحتاج الحوار بني األديان إىل إعادة تجديد أجندته، ومراجعة هيكليّته، يك 

يكون قادًرا عىل االستجابة للتحّديات الجديدة بطريقة خاّلقة.

كالورشات  املدين،  لاللتزام  دينّية  بني  املا  املجاالت  من  جديدة  53(  أشكاٌل 

التي تهدف  التدريبية، واللقاءات املبتكرة، والتجارب واملبادرات املشرتكة، 

لْم، ميكن  إىل الرتويج للعدالة االجتامعية، والتكامل، واملصالحة، وبناء السِّ

دوًرا فّعاال  أن تجتذب شبابًا من مختلف األديان واملعتقدات، وتتيح لهم 

يف هذا الحقل.
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ألفهاٍم  الرتويِج  ِخالل  من  األدمغة«  »غسل  عمليَِّة  إىل  يَتعرَُّض  يَزاُل  وال  ِة  األُمَّ شباب  من  عدٌد  تعرَّض  لقد 

نَّة واجتهادات الُعلاَمء أفضت إىل اإلرهاب، مامَّ يُوِجُب عىل العلامء وأهِل الفكر  مغلوطٍة لنصوِص الُقرآن والسُّ

مسؤوليَّة األخذ بأيدي هؤالء املُغرَِّر بهم من ِخالل برامِج توجيٍه، ودوراِت تثقيٍف، تكشف عن الَفهِم الصحيِح 

للنصوِص واملفاهيِم؛ حتى ال يَبقوا نهبًا لُدعاة الُعنِف، وُمروِّجي التكفري.

ومن هذه املفاهيِم مفهوُم الِخالفة الراشدِة يف عرص صحابِة رسوِل الله صىل الله عليه وسلم. فقد كانت تنظياًم 

ُس  نيا، وتحقيُق العدِل واملُساواة بني الناِس، فالحكُم يف اإلسالم يَتأسَّ ملصلحِة الناِس غايتُه ِحراسُة الدين وِسياسة الدُّ

عىل ِقيَِم الَعدِل واملُساواِة وِحاميِة ُحقوق املُواطنة لكلِّ أبناِء الوطن بال متييٍز بسبِب اللوِن أو الجنِس أو املعتقِد، 

ُق هذه القيَم اإلنسانيَة الرئيسَة هو نظاٌم يكتسُب الرشعيََّة من مصادر اإلسالم. وكلُّ نظاٍم يُحقِّ

ف واإلرهاب« من »بيان األزهر حول مواجهة التطرُّ
القاهرة 2014/12/4
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والناشطني  الشبّان  القادة  تستهدف  خاصة،  تدريبية  برامج  بإنشاء  49(  يُوَص 

يف املجال الديني، والفاعلني يف وسائل التواصل االجتامعي، تَبني القدرات 

عىل الِكفايات التقنية املتصلة باالستخدام اإلسرتاتيجي للوسائل اإلعالمية، 

ومنّصات التواصل االجتامعي، وعىل املحتوى بحدِّ ذاته، خصوًصا املواضيع 

الرئيسة املّتصلة بالتنوع الديني، والحرية الدينية، والدين يف املجال العام، 

لضامن شمولية هذه الربامج ومالءمتها مع الواقع.

50(  من املهم إيصال الخطابات الوجودية عرب رساالت إيجابية، وإيالء منصات 

للنامذج التي يحَتذى بها يف حقل التضامن يف ما بني األديان. ينبغي أيًضا 

هذا  يف  مهّمة  كأدوات  التطرُّف،  ملكافحة  دينية  املا-بني  املصادر  اعتبار 

الحقل، قادرة عىل تعزيز التعاون يف ما بني األديان، عىل مواجهة الراديكالية.



عن  وجلّية،  واضحة  وبطريقة  علًنا،  اإلفصاح  الدينية  الهيئات  من  48(  يُنتَظر 

تعاليمها املتعلِّقة مبسائل مثرية للجدل، التي تستغلّها املجموعات املتطرفة. 

الدينية  التعاليم  ملراجعة  فرصة  املهّمة  هذه  تصبح  الحاالت،  بعض  ويف 

منها  يُتوقَّع  كام  العاّمة.  بالحياة  تتصل  مواضيع  يف  خصوًصا  وتحديثها، 

د  متجدِّ لفهٍم  تُروِّج  التي  وتعاليمها،  مواقفها  اإلعالم  وسائل  عرب  تنرش  أن 

للموقف الديني، تجاه املسائل املتعلقة بالحياة العاّمة.

عن  واالمتناع  الكراهية،  دعاة  مقاطعة  خالل  من  الكراهية(  )خطابات  الخطابات  هذه  |  مواجهة 

لهم.  منرب  توفري 

اإلعالم،  وسائل  يف  املختلفة،  املحلية  املجتمعات  من  متعددة  وأصوات  مصادر  حضور  |  تعزيز 

القوالب  عىل  القضاء  يف  إسهاًما  العراقي،  املجتمع  يف  الديني  التنّوع  عن  املعلومات  وتوفريها 

الدينية. األقليات  بحق  املسبقة  واألحكام  النمطية 

بالتعاون  ملزم“،  ”ميثاق  تنظيم  أجل  من  اإلعالمية  املؤسسات  عىل  للضغط  واسعة  حملة  |  إطالق 

منتجات  أي  بث  أو  نرش  تحرم  مهتمة،  مدنية  ومؤسسات  النواب،  مجلس  يف  صلة  ذات  لجان  مع 

احرتام هوية  ينص عىل  أشكالها، كام  العنرصية يف شتى  أو تشجع عىل  الكراهية  إىل  تدعو  إعالمية 

اإلعالمي. الخطاب  يف  الصغرية  العرقية  أو  اإلثنية  والجامعات  األقليات 

إعالن بغداد )2016(
لمواجهة خطاب الكراهية في العراق والشرق األوسط

»مؤّسسة مسارات للتنمية الثقافية واإلعالمية«
www.masaratiraq.org

31



 ورقة بيضاء ِلُصنع السياسات والتعاون بين األديان 
ف العنيف ِللتعامل مع الراديكالية والتطرُّ

املتواِصل،  والتطوير  النقاش،  عىل  وُمنَفِتح  متنّوع،  الوجودي  46(  الخطاب 

وميلك ميزة االشتامل عىل مثال املؤمنني الَحّي، كنامذج تُحَتذى من تفعيل 

توسيع  يف  هي  اإلرهايب،  العنف  لدرء  املُثىل  »الوسيلة  والحلول.  الِقيَم 

نطاق اآلراء التي ميكن التعبري عنها بحّرية، ال تَْقِييِده10«. ولذلك، بداًل من 

ز الخطاُب الوجودي  خطاب مضاّد واحد تُصِدره هيئة دينية رسمية، يُحفِّ

والوعَّاظ،  والالهوتيني،  الدين،  علامَء  ويَخرِط  املجتمعات،  داخل  التفكَُّر 

واملؤمنني، يف عملية تفكُّر مفتوحة، بغية توفري إجابات وافية للتحّديات، 

مبا يتالقى مع حقوق اإلنسان، والِقيَم اإلنسانية.

إىل  املستندة  الفرديّة  التفسريات  االعتبار،  يف  الوجودي  الخطاب  47(  يأخذ 

الخربات الحياتية، ويُسلِّط الضوء عىل ثراء التنّوع داخل كّل تقليد ديني، 

للخطابات  خالفًا  يعمل  وهو  الديني.  موروثه  إثراء  يف  مؤمن  كّل  ودور 

نشوئها،  حني  من  ة،  متغريِّ ال  واحدة  كظاهرة  الدين  تُبنيِّ  التي  األُصولية، 

ع املدارس والتفسريات. والتي ترفض تنوُّ

10 انظر: 

- Arun Kundnani: A decade lost: Rethinking Radicalization and Extremism. 
Calystone, 2015, 7
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حني  يف  املجتمع،  كامل  إىل  الوجودي  الخطاب  ه  ويُوجَّ واملعاصة. 

املتطرِّف،  للخطاب  الخاضعني  يُخاطب  أن  املضاد،  للخطاب  ميكن 

من  املتطّرفني  تحرير  يف  ويُسهم  األفكار،  لهذه  تحّديًا  يُشكِّل  وأن 

ليتهم. راديكا

 نزع االفكار الراديكالية
 واحدة بواحدة

باتّجاٍه تنازيل

مواجهة فردية 
لخطابات التطرُّف 

بهدف نزع 
الراديكالية

خطابات مضادة لتحّدي الخطاب 
املتطرّف مبارشة

خطابات مضادة ملكافحة الراديكالية وسط 
مجموعات يُحيط بها الخطر

خطابات بديلة/ايجابية 
تعليم املناعة االجتامعية تجاه الرسائل املتطرّفة

 مكافحة الراديكالية وسط
 رشيحة واسعة

باتجاه تصاعدي

© معهد الحوار األسرتاتيجي
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 ورقة بيضاء ِلُصنع السياسات والتعاون بين األديان 
ف العنيف ِللتعامل مع الراديكالية والتطرُّ

ج( وسائل اإلعالم والخطاب الوجودي

وتأويلهم  للدين،  تفسريهم  خالل  من  املرشوعية،  نحو  املتطرِّفون  43(  يسعى 

للنصوص الدينية. كام أنّهم يقومون عىل نحو واسع بنرش خطاب التطرُّف 

ع دينًيا، عرب منّصات وسائل التواُصل االجتامعي. لذلك يجب  العنيف املرشَّ

تسليط الضوء بجميع الوسائل املحتملة، عىل الخطابات التي تضع يف املقّدمة 

احرتام كّل دين للكرامة اإلنسانية، ورَفْض التطرُّف العنيف، واألشكال األخرى 

من العنف الثقايف.

44(  مع ذلك، ينبغي أالَّ يُحوَّل الخطاب الديني السائد إىل خطاب »رّدة فعل«، 

بطريقة  املُتطرِّفون، ويستخدمونها  يختارها  التي  الرئيسة  املواضيع  يتناول 

للرد  أُحادي  خطاب  تقديم  أو  تطوير »خطاب مضاد«،  خطرة. وبداًل من 

عىل خطاب املتطرِّفني، من خالل الرتويج لتفسري أحادي وحرصي للنصوص 

الدينية، يتعنّي مناشدة املجتمعات تطوير خطابات دينية وجودية. وتستند 

ة،  املتغريِّ والتحّديات  الوقائع  االعتبار  يف  وتأخذ  الِقيَم،  إىل  املقاربة  هذه 

مفتوحة  أجوبة  وتطرح  الجيو-سياسيّة،  أو  التاريخية،  السياقات  ملختلف 

للمشكالت االجتامعية.

تدعو  املتطرِّفة،  الرسائل  بَّث  تجاه  االجتامعية  املناعة  تعزيز  أجل  45(  من 

باسرتاتيجية  وجودية،  دينية  خطابات  تطوير  إىل  البيضاء  الورقة 

التي  ة  الُهوَّ وتُجسِّ  املتطّرفة،  للخطابات  إيجابيًّا  بديالً  تضمن  وقائية، 

الوجودية،  باملسائل  املتعلِّقة  الديني،  التعليم  يف  أحيانًا  مَتثل  أن  ميكن 
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التوصيات:

مختلف  عىل  للتنّوع  الحاضنة  املواطنة  قيم  تعّزز  وتعليميّة  تربويّة  منظومة  بناء  عىل  1.  العمل 

أشكاله، وترّسخ مبادئ عدم التمييز وقبول االختالف.

2.  السعي ألن يكون هدف املنظومة الرتبويّة والتعليميّة بناء إنسان يتمتّع بشخصيّة مستقلّة حرّة، 

قادر عىل التعبري وممتلًكا ألدوات الفكر النقدي ومهارات التواصل والحوار. 

7.  تنقية املناهج الدراسيّة من الصور النمطيّة وخطابات الكراهية والتمييز بكّل أشكاله تجاه أّي 

مكّون ثقايف أو ديني أو إثني أو جندري من مكّونات املجتمع.

تنمية  بهدف  املختلفة  العام  التعليم  مراحل  يف  أساسيّة  كمقّررات  الفلسفة  مقّررات  9.  إدراج 

القدرات النقديّة لدى املتعلّم.

10.  مراعاة التعبري عن اإلرث الثقايف املتنّوع يف مقّررات التاريخ التي يجب أن تشمل تقديم التاريخ 

االجتامعي وتاريخ الشعوب.

11.  إيالء مسألة التعليم الديني العناية الخاصة، والرتكيز عىل دوره يف الرتبية عىل قيم الحياة العامة 

املشرتكة، والتنبّه إىل املقاربات االنتقائيّة والتوظيف اإليديولوجي للنصوص الدينيّة.

12.  التأكيد عىل الحاجة امللحة ملراجعة املوروث الديني وتجديد الخطاب مبا يعّزز قيم املواطنة 

والعيش مًعا.  

http://www.adyanonline.net/course/view.php?id=103 

ف  »إعالن بيروت حول اإلصالح التربوي للوقاية من التطرُّ
في المجتمعات العربية« 

أيلول/سبتمبر  2016
مؤّسسة أديان ومنتدى الفكر العربي
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 ورقة بيضاء ِلُصنع السياسات والتعاون بين األديان 
ف العنيف ِللتعامل مع الراديكالية والتطرُّ

إن املؤمترين يدعون:

ب- املؤسسات العلمية واملرجعيات الدينية إىل القيام مبراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية للتصدي 

ألخالل الثقافة املأزومة التي تولد التطرُّف والعدوانية، وتغّذي الحروب والفنت، ومتزّق وحدة املجتمعات.

و- ممثيل مختلف امللل والديانات والطوائف إىل التصدي لكافة أشكال ازدراء األديان وإهانة املقدسات وكل 

خطابات التحريض عىل الكراهية والعنرصية.

من »إعالن مراكش حول حقوق األقّليات الدينية في 
المجتمعات ذات الغالبية الُمسلمة« 

 27 كانون الثاني/يناير 2016

 www.marrakeshdeclaration.org

كاللغة،  فيه  تندرُج  الذي  املوضوع  يكن  أيًّا  التعليمية،  املناهج  من 

الكتب  وَجْعل  إلخ..  الدين،  املدنيّة،  الرتبية  الفلسفة،  التاريخ،  األدب، 

تعزيز  أنَّ  ذلك،  إىل  وإضافة  ع.  للتنوُّ احتضانًا  أكرث  الدينية  الدراسية 

التفكري  قدرات  بناء  عىل  يساعد  اإلنسانية،  والعلوم  الفلسفة  تعليم 

وللمسائل  لألخالقيات  مقاربة  امتالكهم  وعىل  التالمذة،  بني  النقدي 

تدريب  تطوير  أّن  كام  ع.  للتنوُّ واحتضانًا  إنسانويًّة  أكرث  العاّمة، 

غاية  يف  هو  احتضانه،  وُسبُل  وِقيَمه،  ع،  التنوُّ مناهج  عىل  املعلِّمني 

األهداف. إىل مثل هذه  للوصول  األهمية 
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املشرتكة  األُسس  عىل  الضوء  مسلِّطًا  األديان،  بني  تعاوٍن  خالل  من  ع  للتنوُّ حاضنة  ملواطَنٍة  الربنامج  يُروِّج 

املتعلّقة بِقيَم الحياة العاّمة، عرب تأصيل ديني لتلك القيم، من أجل إدراجها يف الصفوف الرتبوية، والِعظات 

الدينية )املسيحية، واإلسالمية(، حول املواضيع التالية:

• الكرامة اإلنسانيّة  

• قبول اآلخر  

• األمانة  

• احرتام القوانني والعهود  

• العدل   

• التكافل والتضامن   

• العفو والغفران  

• الخري العام   

واملجلس  الفتوى،  دار  لبنان:  يف  الرئيسة  الرسمية  الدينية  املؤّسسات  مع  بالتعاون  املرشوع  تنفيذ  جرى 

اإلسالمي الشيعي األعىل، واملجلس املذهبي لطائفة املوّحدين الدروز، ومجلس كنائس الرشق األوسط الذي 

مُيثِّل مختلف الكنائس يف لبنان، بالتعاون مع الجمعية الدمناركية »دامنيشن« )Danmission(، وبدعٍم من 

»برنامج الرشاكة الدمناركية العربية«.

برنامج التربية الدينية 
على المواطنة الحاضنة للتنوع – لبنان

مؤّسسة أديان
www.adyanfoundation.org

السياسات  مراجعة  تشمل  أن  التطرُّف،  مكافحة  لجهود  42(  ينبغي 

ويبدأ  متييزي.  محتوى  أي  من  خالية  لتكون  القامئة  الرتبوية  واملناهج 

جامعوية،  أو  أفكار طائفية،  إىل  املستَِند  التمييزي  املحتوى  بإزالة  ذلك 
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 ورقة بيضاء ِلُصنع السياسات والتعاون بين األديان 
ف العنيف ِللتعامل مع الراديكالية والتطرُّ

تشجيع املبادرات الثقافية

وافق املشاركون عىل أّن التعلُّم الثقايف، هو يف غاية األهميّة للشباب، إذ إنّه يُعزِّز َوْعيَهم الذايت وهويّتهم، 

واقرتَح  املقاِرن.  التحليَل  ويُروِّج  والتقاليد،  واملامرسات،  العادات،  مختلف  عىل  أيًضا  أذهانهم  يفتح  فيام 

ع عىل التعلُّم الحاضن للثقافات، قد يتمثَّل  اًل محتماًل آخَر ملنع التطرُّف العنيف، الذي يُشجِّ املشاركون أّن تدخُّ

يف توفري ترجامت لنصوٍص أساسيّة، وروايات شعبية، ومجموعات قصصيّة، باللغة األُّم للطالب. وبالنسبة إىل 

صة، فإّن السامح للطالب بالحصول عىل نصوص دينية مرتجمة، قد يساعدهم عىل  املدراس الدينية املتخصِّ

الديني  الخطاب  تستخدم  التي  املتطرِّفني،  خطابات  لتحّدي  متكينهم  يف  ويساهم  لدينهم،  فهمهم  تعميق 

لتربير العنف.
 http://www.hedayah.ae/pdf/role-of-education-in-countering-violent-extremism-
meeting-report.pdf

ف العنيف« بيان »دور التربية في مكافحة التطرُّ
 )CGCC( مركز التعاون العالمي لمكافحة اإلرهاب 

ومركز هداية - 2013   

ع، والرتابط االجتامعي  41(  تلعب الرتبية دورًا رئيًسا يف بناء املواطَنة الحاضنة للتنوُّ

والتضامن. يتطلّب ذلك نرش منظومة من القيم العامة املشرتكة عرب الرتبية 

الدينية واملدنية، النظامية وغري النظامية. ويف الواقع، من املهم السعي نحو 

الرتابط يف نظام الِقيَم بني هَذين البُعَدين الرتبويَّنْي. ولذلك، ميكن للرتبية أن 

تكون الحيّز املناسب للتعاون يف ما بني األديان، عىل تطوير املصادر، وتعليم 

الشباب، حول ِقيَم الحياة العاّمة املشرتكة، من وجهات نظر تستند إىل اإلميان 

ي  يُغذِّ أن  الرتبية،  من  النوع  دينيّة. ووجَب عىل هذا  بني  ما  منهجيّة  وإىل 

التناغم والعالقة السليمة بني املواطَنة، واالنتامءات الدينية، وأن يُعزِّز االلتزام 

املدين املشرتك كوسيلٍة لتغيري املجتمع، واإلسهام يف جعل املواطَنة الحاضنة 

ع، واقًعا للجميع. للتنوُّ
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مع  نظامي،  وغري  نظامي  تعليم  توفري  عرب  األدي��ان،  عن  39(  التثقيف 

إيجايب،  كواقع  تُظِهره  الديني،  التنوع  حول  وافية  وبرامج  مصادر 

واألَحكام  النمطّية،  الصور  عىل  التغلُّب  عىل  يساعد  ثقايف،  وثراٍء 

كام  البعض،  بعضهم  وثقافات  أديان  حول  الطالب  أذهان  يف  املُسَبقة 

الثقايف والديني املتنّوع، عىل الصعيَدين  الحفاظ عىل اإلرث  يسهم يف 

والعاملي. الوطني، 

يتدّرب  التي  تلك  الدينية، خصوًصا  والدراسات  الالهوت  لكلّيات  40(  ميكن 

جوهري  بشكل  تُسِهم  أن  املستقبليّون،  الدين  ورجال  العلامء  فيها 

ُوجودّي  تعليٍم  وتقديم  برامجها،  يف  النظر  إعادة  عرب  الجهد،  هذا  يف 

إضافة  واالجتامعية-الدينية،  الدينية،  واملسائل  األديان  حول  وسياقي 

إدراج  وإّن  األخرى.  األديان  حول  موضوعية  معرفة  توفري  أهمية  إىل 

يف املناهج، يساعد الطالب عىل  الرئيسة  العلوم االجتامعية ومواضيعها 

من  قدراتهم  بناء  وعىل  وحقائقه،  الواقع  من  أكرثَ  بيِّنٍة  يكونوا عىل  أن 

وفهم  وفهمها،  املجتمعية  االتجاهات  لقياس  أدواتها،  استخدام  أجل 

إطاٍر  ضمن  املهمة  هذه  إنجاز  وميكن  موضوعية.  بطريقة  مسبِّباتها 

تعاوين ما بني ديني، ال سيّام يف الجامعات واملؤّسسات التي هي داخل 

ذاتها. التحّديات  وتُواِجه  ذاته،  السياق 
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 ورقة بيضاء ِلُصنع السياسات والتعاون بين األديان 
ف العنيف ِللتعامل مع الراديكالية والتطرُّ

37(  بحسب »دليل املعلِّم« الصادر عن منظّمة »اليونسكو«، حول »درء التطرُّف 

العنيف« )PVE(، ميكن للتعليم يف هذا الحقل: 

|  أن يساعد اليافعني عىل تنمية مهارات التواصل والتفاعل الشخيص 

مع اآلخرين، التي يحتاجون إليها إلجراء حوار، ومواجهة الخالفات، 

لمية للتغيري. وتعلُّم املقاربات السِّ

لتقصِّ  لديهم،  النقدي  التفكري  تنمية  عىل  املتعلِّمني  يساعد  |  أن 

األفكار  مرشوعية  ومساءلة  اإلشاعات،  يف  والتحرِّي  االدِّعــاءات، 

املتطرِّفة، وقدرتها عىل االستاملة.

|  أن يساعد املتعلِّمني عىل تنمية املناعة االجتامعية، ملقاومة الخطاب 

إليها  يحتاجون  اجتامعية-عاطفية  مهارات  واكتساب  املتطرّف، 

للتغلُّب عىل شكوكهم، واالنخراط -عىل نحٍو بّناء- يف املجتمع، من 

دون الحاجة إىل اللجوء إىل العنف.

|  أن يعّزز لدى املواطنني املهيَِّئني بِحسٍّ نقدي ومعرفة صحيحة، االلتزام 

البّناء يف مبادرات جامعية ِسلمّية.

الدينّية«  والجمعيات  »املنظّامت  أّن  االعتبار  يف  الورقة  هذه  38(  تأخذ 

إرساء  خالل  من  الرتبية،  يف  إيجابيًا  دوًرا  تؤّدي  أن  ميكنها   ،)FBO(

الثالثة  الرئيسة  لالحتياجات  استجابًة  الرتبوية،  الهيئات  مع  رشاكة 

الحاضنة  املواطَنة  عىل  والرتبية  ــان،  األدي عن  التثقيف  التالية: 

املحتوى  من  الرتبية  وتنقية  املشرتكة،  العامة  الحياة  وِقيَم  للتنّوع، 

لعنرصي. ا
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مكونات  جميع  له  تتعرض  الذي  االضطهاد  نرفض  املتنوع،  برتاثها  دينية  ومؤسسات  كقيادات  »نحن، 

اإلثنيّة كالرتكامن والشبك،  أو  الدينيّة  الجامعات  املسيحيني واإليزيديني وغريهم من  املجتمع وخصوًصا 

البيوت  واستباحة  اإليزيديات،  للنساء  وانتهاك حرماتهم، كام حدث  الناس  وترويع  العراق وسوريا،  يف 

والحضارية  الدينية  املكتسبات  مع  ويتناقض  إنساين،  ضمري  أي  به  يرىض  ال  مبا  أهلها  واستعباد  اآلمنة 

النبيلة«.  واإلنسانية 

  إعالن مركز الملك عبد اهلل بن عبد العزيز الدولي
  للحوار بين األديان والثقافات
فيينا 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

 www.kaiciid.org

ع والثقافة  ب(  التربية للمواَطنة الحاضنة للتنوُّ
الدينية 

36(  ينبغي أن يكون التعليم يف ُمقّدم مواجهة الراديكالية، عرب توفري معرفة ثقافية 

لليافعني، خصوًصا أولئك الذين تُراِوح أعامرهم بني 12 و 18 عاًما، وهم أكرث 

 )SDG( »عرضًة من غريهم للراديكالية. ويُطالِب »هدف التنمية املستدامة

للتنّوع، يضم من بني عناص أخرى،  بتعليٍم نوعي متساٍو، وحاضن  الرابع، 

ع الثقايف،  الرتويج لثقافة السالم والالعنف، واملواطَنة العاملية، وتقدير التنوُّ

وإسهام الثقافة يف التنمية املستدامة.
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33(  يف مجتمعات النزاع، وما بعد النزاع، ميكن للتعاون يف ما بني األديان أن يؤّدي 

السياق  واملصالحة. وميكن يف هذا  السالم،  بناء  مبادرات  دوًرا حاساًم، يف 

يف  واإلسهام  العاّمة،  لطات  السُّ مع  التعاوَن  يف  الدينية  الجامعات  مناشدُة 

إعادة بناء الثقة باملؤّسسات الدميقراطية، وحقوق اإلنسان.

34(  إنَّ اإلفصاح مًعا عن رفض »العنف الديني«، وأيِّ شكٍل من أشكال التمييز، 

ف،  والتعسُّ بالعنف  دين  املهدَّ أولئك  لحامية  تعاونية  مبادرات  واعتامد 

متوقّعتان من  املُسَتضَعفة، هام شهادتان  واملجموعات  األقلّيات  خصوًصا 

التطرُّف  ملواجهة  ديني  بني  املا  التعاون  ومن  الديني،  املجال  الناشطني يف 

العنيف.

35(  ميكن للتعاون أيًضا أن يكون حاساًم يف الحقل اإلنساين يف أوقات األزمات، 

إىل  تستند  نظر  وجهة  من  والتعاطف،  لألُخّوة  العاملي  البُعد  يعزِّز  وأن 

ع  تطوُّ فرَص  يوفّر  أن  األديان  بني  للتعاون  ميكن  اإلطار،  هذا  ويف  اإلميان. 

وتنظيم حمالت، خصوًصا للشباب، لتأمني مسارات حياتية بديلة، ترويًجا 

للعدالة االجتامعية، والتضامن يف ما بني الجامعات املُسَتضَعفة، وللتعامل 

ديني،  بني  املا  التعاون  إىل  وبالنسبة  وُمثِمرة.  فّعالة  بطريقة  املظامل  مع 

فإّن مبدأ »احتضان التنّوع« ينبغي أن يكون نظريًا ملبدأ »الِحيادية«، لدى 

الناشطني اإلنسانيني الِعلاْمنيني.
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أ( المسؤولية االجتماعية لألديان

31(  بحسب األوضاع السياقية املختلفة، ميكن للناشطني يف املجال الديني أن يُسِهموا 

عىل نحو متباين، يف تعزيز الرتابط االجتامعي، وَجْعل التنّوع مصدرًا للتنمية 

الخاّلقة، واإلغناء املتباَدل داخل مجتمعاتهم. لكّن هذا اإلسهام يتطلّب إطاًرا 

ا ُمَمكًِّنا وشاماًل، يستند إىل املواطَنة املتساوية والحاضنة للتنوُّع. فإعالن  عامًّ

مراكش، عىل سبيل املثال، يُناِشد »علامء ومفكري اإلسالم أن ينظروا لتأصيل مبدأ 

املواطنة الذي يستوعب مختلف االنتامءات، بالفهم الصحيح والتقويم السليم 

للموروث الفقهي واملامرسات التاريخية وباستيعاب املتغريات التي حدثت يف 

العامل8«.

32(  ملَّا كانت مواجهة التطرُّف، ال ميكن أن تستند إىل الطائفية، أو أّي شكل من 

ُمَمكِّن  عام  كإطار  ع،  للتنوُّ الحاضنة  املواطَنة  مفهوم  فإّن  التمييز،  أشكال 

املفاهيمي،  التبنِّي  يتطلّب  واألديان،  الثقافات  بني  ما  يف  املُثِمر  للتعاون 

والتطبيق العميل، من خالل سياسات عامة تضمن العدالة، واملساواة. وقد 

كثّف ممثلو املؤّسسات الدينية الرسمية مؤخرًا، مناشدتهم تأسيس »دوٍل 

مدنّية« قادرة عىل ضامن مثل هذا االحتضان للتنّوع9.

8  ملّخص تنفيذي ل »إعالن مراكش حول حقوق األقلّيات الدينية يف املجتمعات ذات الغالبية 

املسلمة«، - 25 - 27 كانون الثاين/يناير 2016: 
http://www.marrakeshdeclaration.org/marrakesh-declaration.html

9  انظر: »إعالن األزهر حول مستقبل مرص« )2011(، و»إعالن األزهر حول الحّريات األساسية« )2012(، 

 ،)2015( الدينية«  الحّرية  حول  بريوت  و»إعالن   ،)2014( واإلرهاب«  التطرُّف  ضد  األزهر   و»بيان 

و»إعالن مراكش حول حقوق األقلّيات الدينية يف املجتمعات ذات األغلبية املسلمة« )2016(.
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3. المجاالت ذات األولوية للتعاون بين األديان

د هذه »الورقة البيضاء لُصنع السياسات والتعاون بني األديان، للتعامل  30(  تُحدِّ
مع الراديكالية والتطرُّف العنيف«، أربعة مجاالت رئيسة، حيث يُتوقّع أن 
يُسِهم الناشطون يف املجال الديني بشكل خاص، يف الجهود العاملية، وحيث 
ميكن للتعاون يف ما بني األديان أْن يُحِدث فارقًا. وتطرح الورقة باختصار، 
بعض املامرسات الناجحة يف ما يتعلّق بتلك املجاالت، من أجل اإلضاءة عىل 

الديناميّات اإليجابية القامئة حاليًّا، والتشجيع عىل مبادرات مامثلة.

ميكن للجامعات الدينية، ال بل يتحتَّم عليها، االستجابة لجميع »حوافز« التطرُّف الديني العنيف. وأيُّ استجابة 

من زاوية التعددية الدينية، هي وقفة دينية متامسكة وفّعالة ضد التطرُّف الديني العنيف. إنّها تُظِهر بوضوح 

أّن الجامعات الدينية املتنّوعة تتشاطر اهتاممات مشرتكة، وهي جاهزة ملواجهتها جميًعا، وأنها تحرتم الفوارق 

الدينية. وتَبني املقارباُت من زاوية التعددية الدينية، تضامًنا حول مجاالت ذات اهتامم مشرتك، وتُبنيِّ بوضوح 

أّن »اآلخر« هو حليف عىل الصعيد األخالقي، ال عدّو. كام تُبنيِّ بوضوح أّن أي تهّجم عىل أي دين كان، هو يف 

ٌم عىل األديان األخرى جميًعا. وتتجّذر قوة االستجابات وطاقتها من زاوية التعددية الدينية، يف التزام  جذوره تهجُّ

املؤمن بدينه، وااللتزام املشرتك بالتعاون عىل مواجهة التطرُّف الديني العنيف. ومثة توافٌق عىل أّن السالم أكرث 

من مجرّد غياٍب للنزاع، بل هو »إيجايب«، يدعو كلَّ جامعة دينيّة إىل الوقوف بكل قوتها يف تضامٍن مع كرامة 

اآلخر، ومكامن ضعفه، وحقه يف العيش الكريم، مستندة إىل تعاليمها الروحيّة واألخالقية الخاصة. يتضمن هذا 

املوقف االعرتاف الرصيح بالرضر الذي ألحقناه ببعضنا بعًضا، والسعي ألجل العدالة، وتقبُّل نكران الذات من 

ل املعاناة، ومبادلة الرش بالخري، والسعي إىل املسامحة واملصالحة وتقدميهام عىل سائر  أجل اآلخرين، وتحمُّ

األمور، والتعبري عن تعاطٍف غري مرشوط، وعن محبّة فعليّة.

للجميع،  العيش  حسن  وتعزيز  العنيف،  الديني  التطرُّف  رفض  ظبي:  أبو  بيان  السالم.  أجل  من   أديان 
13 كانون األول/ديسمرب 2014.

ف الديني العنيف من زاوية  الحاجة إلى مقاربة للتطرُّ
التعددية الدينية 

www.religionsforpeace.org
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الدينية.  باملشاعر  التالعب  ومخاطر  األديان،  حول  الفهم  لنقص  استجابًة 

فالتثقيف الديني، مقرونًا بقدرات التفكري النقدي، مُيكِّن الناس من قراءة 

مختلف التفسريات يف ضوء سياقها التاريخي، واالجتامعي، والذهني، ومينع 

انتشار الخطابات االيديولوجية الطائفية األحاديّة.

27( ا ملبادرات الدينّية واملا بني دينّية، هي يف غاية األهمية ملناهضة التطرُّف، إذ 

إنها تستطيع أن تحمي املجتمعات واملؤمنني من الخطابات االستقطابية، 

ومن خطاب املظلومّية، الذي يُعِطي للجامعة الدينية صبغة الضحيَّة من 

جهة، كام تستطيع أن تعّزز ِحّس املسؤولية املشرتكة تجاه العدالة، والسالم، 

والرتابط االجتامعي، من جهة ثانية.

والتطرُّف  الراديكالية  األديان، حاسٌم يف مواجهة  بني  ما  التعاون يف  28(  تعزيز 

العنيف، حيث إنّه يساعد عىل تجنُّب َوْسم مجتمعٍ ما، أو ديٍن ما، بصفِة 

متطرِّف، وعىل توفري الفرصة لتعزيز األصوات البديلة مقابل تلك املتطرّفة. 

والتعاون يف ما بني األديان يف هذا الحقل، يساعد الجامعات الدينية عىل 

التواضع، وعىل قبول التعلُّم من التجارب التاريخية لكلٍّ منها يف ما يتعلّق 

الدمج بني  الثقايف والديني، عىل غرار  الفهم  تجنُّب سوء  بالتطرُّف، وعىل 

املسيحية والغرب، أو بني العرب واإلسالم.

مواجهة  يف  الِقَيم  إىل  املستِندة  املقاَربة  يُعزِّز  األديان،  بني  ما  يف  29(  التعاون 

املقاربة  هذه  وتُشكِّل  حياله.  طائفية  استجابٍة  تطوير  من  بدالً  التطرُّف، 

صوتًا أخالقيًّا قويًّا ضّد جميع أنواع التمييز، وضّد امليول املتطرّفة، كام تشّكل 

مظلّة لحامية األقليات، واملجموعات املُسَتضَعفة.
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تفسري وتأويل. وهذا ما يستحرض األسئلة الكربى التي ينبغي أخذها بعني 

االعتبار، مثل: لَِمن مرشوعية التفسري، والحاجة إىل اإلقرار بالخربات الذاتية؟ 

وكيف تُؤثِّر هذه الخربات يف املجموعات؟

24(  حرية التعبري عن الرأي، هي رشط أسايس للحّرية الدينية، ومع ذلك هي 

تفتح الباب أمام مخاطر الخطاب الديني الراديكايل، واإلقصايئ، الذي ميكن 

أن يُجرِّد اآلخرين من صفتهم اإلنسانية. فكلمة »تكفريي«، التي تعني أن 

يكون املرء إقصائيًّا يف معتقده الديني، وأن يوسم اآلخرين بِسمة »الكُّفار«، 

أصبحت مرادفة لـ »املتطرِّف«. وهذا ييش بأّن مثة حاجة، إىل تفكيك تأثري 

الراديكالية  بني  تناقض  الواقع  يف  وهناك  التطرُّف.  يف  الالهوتية  اإلقصائية 

الالهوتية، واحرتام االختالف. إّن خطاب الكراهية والتمييز تجاه اآلخرين، 

دية كموقف الهويت،  هام خطّان أحمران يف هذا الحقل، يف حني أّن التعدُّ

لهذه  اإليجابيَّان  الوجهان  هام  األدي��ان،  بني  ما  يف  والتعاون  والعالقات 

الحقيقة.

25(  ميكن للتحكُّم بالخطاب الديني، واستخداِمه من ِقبَل السلطات السياسية، 

الذايت، وهذا  النقد  الداخلية عىل  ويُقلِّل من طاقته  مصداقيته،  يَُعوق  أن 

ميثل منوذًجا سلبيّا للمجتمع بأرسه. وبسبب مثل هذا النقص يف موثوقية 

للمعرفة  أخرى  مصادر  عن  الشباب  يبحث  التقليدية،  الدينية  القيادة 

الدينية، خصوًصا من خالل شبكات التواصل االجتامعي، من دون امتالك 

قدرة الُحكم عىل أصالة مثل هذه املعلومات، أو صحتها.

26(  التثقيف الديني كعمليّة تعليٍم مفتوحة وقابلة للتفاوض، هو حاجة ُملِّحٌة 
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2. الدين والتطرُّف

مهامًّ  مصدًرا  سواء،  حدٍّ  عىل  يكون  أن  ميكن  الدين  بأّن  الورقة  هذه  21(  تُِقّر 

يستخدم  أن  ميكن  كام  االجتامعية،  املناعة  وتعزيز  التطرُّف،  ملحاربة 

كأيديولوجيا لترشيع التطرُّف العنيف. وهذه الظاهرة ليست جديدة، وال 

تنحرص يف أي دين، أو نظام، أو معتقد.

22(  بدالً من التنكُّر ألي صلة بني الدين والتطرُّف، ووضعِ األديان يف موقف دفاعي 

محض، أو االشتباه بوجود عالقة ضمنيّة بني الدين والتطرُّف ال ميكن تربيرها، 

ث عن »االزدواجيّة يف املقّدس«، وإدراك كيف أّن النضال  فمن األجدى التحدُّ

الظروف  ِسلميّة، وعنيفة، عىل حدٍّ سواء، بحسب  أشكااًل  يتِّخذ  الديني قد 

الثقافية، والتاريخية، والسياسية. ويف هذا اإلطار، ينبغي مقاربة الدين كواقعٍ 

لم من  اجتامعي-تاريخي، حيث يف تفسري العنف الديني، كام ويف بناء السِّ

منطلق ديني، يلعب علم التفسري )الهرمنيوطيقا( دورًا أساسيًّا، ويكون أخذ 

املواقف حتميًّا، ويصبح النزاع داخل املُكتَنف وخارجه، هو املعيار السائد7.

خطابًا  يَفرض  أن  ميكنه  ال  دينيًّا،  عنه  املَُعربَّ  التطرُّف  عىل  الرد  فإّن  23(  لذا، 

دينيًّا واحًدا، مناهًضا، وسلطويًّا، يَنِبذ التفكري الحر، ومرشوعية التفسريات 

فعُل  األساس  اإللهيّة، هو يف  واإلرادة  املقّدس،  الكالم   فهم  فإنَّ  املتنّوعة. 

7   انظر: 

R. Scott Appleby. “Religious Violence: The Strong, the Weak and the Pathological,” 
in The Oxford Handbook of Religion and Peacemaking, ed.sAtalia Omer, R. Scott 
Appleby and David Little. New York: Oxford University Press.2015
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 ورقة بيضاء ِلُصنع السياسات والتعاون بين األديان 
ف العنيف ِللتعامل مع الراديكالية والتطرُّ

الشخص،  السياقنَْي  عىل  مقترص  الديني،  املجال  يف  الناشطني  دور  20(  إّن 

هذا  مبواجهة  االجتامعية،  املناعة  تعزيز  بإمكانهم  حيث  واالجتامعي، 

يتميَّز  أن  ومصداقيته،  كفايته  أجل  من  الدور،  لهذا  وينبغي  التهديد. 

بوضوح عن أّي مقاربة أمنّية للتطرف. لذلك، وحيث إّن كّل درء للتطرف 

العنيف )PVE(، يُعَنى بالعملية املعّقدة للراديكاليّة املؤّدية إىل العنف، 

املتبّناة  املقاربة  تتعامل  ذاته،  بحّد  العنيف  بالتطرُّف  االهتامم  من  بداًل 

وتوصيفية،  سياقية،  بطريقة  التطرُّف  مع  الورقة،  هذه  يف  بها  واملُوَص 

التطرُّف،  سياقات  يف  االختالف  االعتبار،  بعني  آخذة  أْي  جوهرية:  وغري 

والتنّوع يف مكافحته، ومداواته.
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18(  تطرح »خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطرُّف العنيف«، الظروف املُفِضية 

إىل التطرُّف العنيف، وسياقه الهيكيل، يف خمس نقاط:

• غياب الفرص االقتصادية.   

• التهميش، والتمييز.   

• الحوكمة الضعيفة، وانتهاكات حقوق اإلنسان، وُحكم القانون.   

• النزاعات الطويلة األمد، بدون حلول لها.   

• الراديكالية يف السجون.   

الراديكالّية بطرق  مسارات  التطرُّف، تجمع  املُفِضية إىل  الظروف   مع هذه 

شتّى، عناص عديدة، من بينها:

•  الخلفيات، والحوافز الفردية.   

للجامعة  يعطي  الذي  املظلوميّة،  وخطاب  الجامعية،  •  املظامل    

الدينية صبغة الضحية.

السياسية،  االيديولوجيات  إىل  املستند  الكراهية  •  خطاب    

والفوارق اإلثنية، والثقافية.

•  استخدام الدين واملعتقدات، لترشيع العنف.   

•  القيادة، والشبكات االجتامعية.   

العنيف، يف  التطرُّف  ملكافحة  وقائية،  اسرتاتيجية  التحّدي يف وضع  19(  يكمن 

أنّها ينبغي أن تتناول الدوافع والعوامل السياقية، التي تُشكِّل أرضية خصبة 

التي  للدوافع  والتصّدي  العنف،  قبل حدوث  التحرك  ويتعنّي  للراديكالّية. 

تؤّدي إليه.
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 ورقة بيضاء ِلُصنع السياسات والتعاون بين األديان 
ف العنيف ِللتعامل مع الراديكالية والتطرُّ

فردية أو جامعية، يُْقِدم فيها شخٌص أو مجموعة ما، عىل تبنِّي وسائل غري 

دميقراطية، أو أخرى عنيفة، لتحقيق التغيري االجتامعي.

َر داخل مجتمع،  16(  وال ينشأ التطرُّف العنيف عن فراغ. إنّه يُعربِّ عن نزاع تطوَّ

وميكن اعتباره كإحدى اإلسرتاتيجيات يف لعبة التنافس عىل النفوذ. إضافة 

نظر  تعكس وجهات  أن  املتطرفني  لدى  االدِّعاءات  لبعض  ذلك، ميكن  إىل 

والسياق  التطرُّف  حوافز  تُعترب  ولذلك،  ملظامل.  فعليّة  وحقائق  عادلة، 

االعتبار.  بعني  أخذها  وينبغي  األهمية،  من  كبري  قدٍر  عىل  الجيوسيايس، 

وهذه العوامل الداِفَعة، تختلف من مكاٍن إىل آخر، ومن مجتمعٍ إىل آخر. 

لكن هناك حوافز مشرتكة أو متشاركة، يف حال وجودها، قد تُشكِّل بطريقة 

تراكمية أرًضا خصبة لإلرهاب.

17(  إّن تالقي ظروف اجتامعية متييزية وإقصائية، مع ثقافة مواطَنة ضعيفة، 

وأشكال  واالقتصادية،  السياسية  للمشاركة  لمية  السِّ الوسائل  ونقص 

لألفكار،  الطريق  ميّهد  الظروف،  تلك  لتفسري  األيديولوجيا  من  محّددة 

السياسية  االسرتاتيجيات  تزامَنت  ذلك،  جانب  إىل  املتطرّفة.  واملواقف 

االجتامعي، مع نشوء  والرتابط  الَوحدة  بداًل من  تُروِّج لالستقطاب،  التي 

السياسات املبنيّة عىل الهويّة، وأصبحت بالنسبة إىل بعض الشباب مصدًرا 

لتغليف  الدينية،  االيديولوجيا  استُخِدَمت  الحاالت،  معظم  ويف  للتطرف. 

الدوافع السياسية، واالجتامعية، واالقتصادية، للتطرُّف.
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لحاجة  ا بأمّس  لعامل  وا ألُّمة  ا إّن   . . . عليه؟! سنغدو  ملتطرِّفني  ا

.»4 خاّلقني متطّرفني  إىل 

15(  لذلك، رمّبا تتّصل امليزة املِحوريّة للتطرُّف، باملعتقدات املُعتََنَقة، والطريقة 

 Desmond( التي تُعتََنق بها عىل حدٍّ سواء. وعرَّف األسقف ديسموند توتو

Tutu( التطرُّف بأنّه: »عندما ال تسمح بوجهة نظر مختلفة، وحينام تتمّسك 

بوجهة نظرك لكونها متفرِّدة، وحينام ال تسمح باحتامل االختالف5«. لذلك، 

فإّن هذه الورقة مُتيِّز بني األُصولّية، أو األفكار الراديكالية من جهة، التي 

مُتثِّل التقيُّد الصارم مبجموعة من املعتقدات والسلوكيّات الدينية التي يتعّذر 

بيّة، والتطرُّف العنيف من جهة أخرى، حيث يشري  تلطيفها، واألفكار التعصُّ

 ،)UNESCO( »هذا التطرُّف، بحسب تعريف حديث ملنظّمة »اليونسكو

العنف  يستخدمون  أو  يدعمون،  الذين  أولئك  وأفعال  »معتقدات  إىل 

ز أيديولوجيًّا، لتحقيق وجهات نظر أيديولوجية، أو دينية، أو سياسية  املحفَّ

راديكالية6«. لذا، يُعترب مسار الراديكالية املّتجه نحو تطرُّف عنيف، عملية 

4  انظر:
Peter T. Coleman, and Andrea Bartoli: Addressing Extremism. The International 
Center for Cooperation and Conflict Resolution - Columbia University (ICCCR) and 
the Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR) - George Mason University
http://www.tc.columbia.edu/i/a/document/9386_WhitePaper_2_Extremism_030809.pdf

5  انظر: 
Davies, L. 2008. Education Against Extremism, Stoke on Trent and 
Sterling. Trentham Books: https://www.oise.utoronto.ca/cld/UserFiles/File/
DAVIESeducationagainstextremism.pdf

6 انظر:

UNESCO: A Teacher’s Guide on the Prevention of Violent Extremism, 2006, 11:
http://unesdoc.unesco.org/images/0024244676/002446/e.pdf
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 ورقة بيضاء ِلُصنع السياسات والتعاون بين األديان 
ف العنيف ِللتعامل مع الراديكالية والتطرُّ

1. فهُم التطرُّف

محّددة  إجابة  وال  التطرُّف،  حول  عليه  متََّفق  واحد  تعريف  مثة  13(  ليس 

بالراديكالية؟  التساؤل: ملاذا يصبح األفراد أو املجموعات متَِّسمني  عن 

كأيديولوجية،  التطرُّف  بني  ما  يف  التمييز  املهم  من  ذلــك،  ومع 

سببيّة،  عالقة  أو  رابٌط  دامئًا  هناك  ليس  إذ  كفعل،  العنيف  والتطرُّف 

التمييز  أيًضا،  املهم  ومن  العنيف.  والسلوك  املتطّرف،  التفكري  بني 

مجتمع  يف  وطبيعي  عقالين  عنرص  هي  التي  الراديكالية،  األفكار  بني 

إمكانياتها  نحو  أحيانًا  تُدفَع  والتي  املتنّوعة،  والرؤى  بالفوارق  يتِّسم 

تحمل  التي  والتمييزية،  التعصبية  واألفكار  املتطّرفة،  التفسريية 

ولو  العنف،  أشكال  من  شكٌل  مثة  اآلخرين.  ضد  والتمييز  الكراهية 

واأليديولوجيات  الخطابات  يف  مَيثل  أن  مُيكن  معنويًّا،  أو  رمزيًّا  كان 

والتمييزية. بية،  التعصُّ

تضمن  لتعبري،  وا لفكر،  وا الضمري،  كحرية  األساسية،  يات  لحّر 14(  ا

لعنف.  ا عىل  تحّث  مل  دامت  ما  لية،  ديكا را ر  أفكا تبنِّي  حق 

أنظمٌة  أو  ئع،  وقا تتطلّب  لحاالت،  ا بعض  ويف  ذلك،  إىل  فة  إضا

ذلك:  عىل  ٌل  مثا األخالقية.  لناحية  ا من  يًا  تحّد ئرة،  جا قامئة 

أو  م،  لفيتنا ا يف  للحرب  عيل  محمد  لشهري  ا املالكم  معارضة 

ة  وا املسا وتحقيق  لحرية،  ا ألجــل  كينغ  لوثر  مارتن  نضال 

»أّن  كينغ  لوثر  مارتن  ويلحظ  أفريقي.  أصل  من  لألمريكيني 

من  نوع  أّي  بل  متطرِّفني،  سنغدو  كُّنا  إذا  ما  ليست  لة  املسأ
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للتعامل  األديان،  بني  والتعاون  السياسات  لُصنع  البيضاء  »الورقة  11(  تهدف 

مع الراديكالية والتطرُّف العنيف«، إىل إقامة وتشجيع النقاشات املطلوبة 

التعاون االسرتاتيجي أقرب إىل  الجاعلة مثل هذا  للسياسات واملبادرات، 

الواقع. والقصد منها أن تكون عملّية تفكٍُّر مشرتكة، وتفاعليّة، ومفتوحة، 

تغتني عىل نحو متواِصل، وتتطّور استناًدا إىل التجارب والخربات الناشئة 

يف هذا املجال، وتتكّيف مع مختلف السياقات الدينية، أو الجيوسياسية.

املتعلّقة  التوضيحات  بعض  أّوالً:  الورقة  تَطرح  التالية،  الثالثة  األقسام  12(  يف 

مبفهوم التطرُّف بحّد ذاته، ومجاله الداليل. ويشمل هذا اإلطار املفاهيمي، 

تّدعي هذه  الراديكالية. ومع ذلك، ال  والسياقية ملسار  البنيويّة  العناَص 

الورقة تقديَم تعريٍف مشرتك، أو جامع، أو توصيٍف شامل لهذه الظاهرة. 

بل هي تهدف إىل توضيح املفاهيم واللغة بحسب هذه الورقة. ثانيًا: تُركِّز 

الورقة عىل العالقة املعّقدة بني الدين والتطرُّف، وتطرحها بطريقة نقديّة 

ذات  املجاالت  الورقة،  هذه  من  الثالث  القسم  د  يُحدِّ وأخريًا،  وشفافة. 

والتطرُّف.  الراديكالية،  مواجهة  األديان عىل  بني  ما  يف  للتعاون  األولويّة، 

الواقع، وتلقي  التفكُّر يف  ر هذا  تُظِهر تجذُّ ومثة عيِّنات مختارة ملبادرات 

الضوء عىل الجهود القامئة يف هذا املجال، والتي تتطلّب تطويرًا وتفعياًل 

عىل نحو أمثل.
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 ورقة بيضاء ِلُصنع السياسات والتعاون بين األديان 
ف العنيف ِللتعامل مع الراديكالية والتطرُّ

عديدة،  قرون  مدى  عىل  مًعا  عاشوا  واحدة،  وأُّمٍة  واحدة  حضارة  إىل  مًعا 

تحّقق  ُحرّة،  سيّدة  وطنيّة  دوٍل  يف  مًعا  العيش  مواصلة  عىل  عازمون  وهم 

العارش عىل  البند  وينّص  الحّريات«.  وتحرتم  املواطنني جميًعا،  بني  املساواة 

التايل: »إّن املؤمتر يؤكّد عىل أّن الرشق مبسلميه ومسيحيِّيه يرى أّن مواجهة 

التطرُّف والغلّو، وأّن التصّدي لإلرهاب أيًّا كان مصدره وأيًّا كانت أهدافه هو 

مسؤوليّتهم جميًعا«.

أمام  يَضعانِنا  املشرتكة،  باملسؤولية  واإلقرار  األديان،  بني  ما  يف  التعاون  9(  إن 

واملجتمعات  والثقافات  املعتقدات  بأّن  اإلقرار  بالشجاعة، يف  التحيلِّ  تحّدي 

أيًّا تكن، ليست كاملة. ومواجهُة التهديد ذاته مًعا، يساعد املجتمعات عىل 

تحديد مكامن التحّدي، وإدراك الصعوبات يف هذه العمليّة، بدالً من االنزالق 

يف االتهامات املتباَدلة والِجداالت. وهذا يتيح إجراء حواٍر أصيل، لتعاوٍن ما 

بني ديني، ال يستند فحسب إىل القناعات املشرتكة، بل أيًضا إىل نقاط الضعف 

الكامنة يف كّل جامعة، ما يولّد تضامًنا روحيًّا، أْي بني أبناء الديانات.

10(  لذلك، تتميّز املقاربة يف هذه الورقة، بتحرير كّل دين من املوقف التربيري، 

الجامعة عىل  تصّور  التي  الخطابات  ومن  اآلخرين،  ِقبَل  من  متّهم  وكأنّه 

ِحّس  وتُضعف  داخليًّا،  م  تَُعمَّ عندما  خطرة  تصبح  والتي  ضحّية،  أنّها 

املسؤولية، واملشاركة يف الحياة العاّمة، واالجتامعية. وحيث إّن املتطرِّفني 

نحتاج  فإنّنا  والكراهية،  والتدمري،  واالنعزال،  للتمييز،  اسرتاتيجية  ميلكون 

والعالقات  والتعاون،  الفّعال،  واالندماج  للتضامن،  شاملة  اسرتاتيجية  إىل 

لِمّية يف ما بني األديان، ويف ما بني الثقافات. السِّ
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 .)RSR( »جّدي بالسالم، وصالح البرشية، يف إطار »املسؤولية االجتامعية لألديان

ويدعو هذا االفرتاض إىل تعاوٍن مستدام يف ما بني األديان، مبا يتجاوز رّدة الفعل 

الرمزيّة املشرتكة من ِقبل القادة الدينيني، بعد أفعال عنيفة للمتطرِّفني.

8(  هذا التعاون املا بني ديني، ينزع أيًضا الرشعية من مواقف تسعى إىل إلقاء 

لوم التطرُّف عىل ديٍن واحد. وتنصُّ »مذكّرة أنقرة حول املامرسات الناجحة 

الصادرة  العنيف«،  التطرُّف  القطاعات، من أجل محاربة  ملقاربات متعّددة 

ألّي  »ينبغي  أنه:  عىل   ،)GCTF( اإلرهاب«  ملحاربة  العاملي  »املنتدى  عن 

برنامج ملنع التطرُّف العنيف، تجنُّب املامثلة بني التطرُّف العنيف، وأّي دين، 

»أّي  أّن  إثنيّة، أو جنسية، أو ِعرْق«. وتطرح املذكرة  أو ثقافة، أو مجموعة 

مقاربة منطلقة من رؤية أحاديّة للتطرف العنيف، تحّد رؤى املسؤولني عن 

ملكافحة  برنامج  أّي  ربط  »إّن  وتُضيف:  له«،  التصدي  إسرتاتيجيات  تطوير 

ِعرْق  أو  جنسيّة،  أو  إثنيّة،  مجموعة  أو  ثقافة،  أو  بديٍن،  العنيف  التطرُّف 

ر أولئك املُنتَمني إىل هذه الجامعة، والذين لهم الدور األسايس  د، قد يُنفِّ محدَّ

الرشيف«  األزهر  »بيان  فإّن  ذلك،  إىل  وإضافة  كهذا3«.  برنامج  إنجاح  يف 

ملواجهة التطرُّف واإلرهاب، املُعلَن عنه يف كانون األول/ديسمرب2014، ُعْقب 

الذي حرضه ممثلون  واإلرهاب«،  التطرُّف  الرشيف ملواجهة  األزهر  »مؤمتر 

الثاين  بنده  ينصُّ يف  الرشقية،  الكنائس  املذاهب اإلسالمية، وعن  عن جميع 

عىل التايل: »التأكيد عىل أن املسلمني واملسيحيني يف الرشق هم إخوة، ينتمون 

3   »مذكّرة أنقرة حول املامرسات الناجحة ملقاربات متعّددة القطاعات ملحاربة التطرُّف العنيف«  - 

)2013(، »املامرسة الناجحة 3«: 
https://www.thegctf.org/documents/1016213/72352/Sep19_Ankara+Memorandum.pdf
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 ورقة بيضاء ِلُصنع السياسات والتعاون بين األديان 
ف العنيف ِللتعامل مع الراديكالية والتطرُّ

اإلسالمية يف  »الدولة  مثل  إرهابية  األخرية، حّددت مجموعات  السنوات  5(  يف 

 ،)Boko Haram( حرام«  »بوكو  وجامعة   ،)ISIL/ISIS( والشام«  العراق، 

تصوُّرنا للتطرف العنيف، كام رسمت معامل النقاش حول ُسبُل مواجهته. فقد 

رة يف العديد من  ب لدى هذه املجموعات، عواقب مدمِّ كانت لرسالة التعصُّ

احتاللها  إنسانية غري مسبوقة. فمن خالل  أزمة  العامل، واستحدثت  مناطق 

لألرايض، واستخدامها وسائل التواُصل االجتامعي عىل مستوى العامل، والرتويج 

العاملي،  لألمن  مبارًشا  تهديًدا  تشكِّل  باتت  آين،  بشكل  وأعاملها  ألفكارها 

والسالم، والكرامة اإلنسانية. فضاًل عن أنواع أخرى من التطرُّف العنفي، من 

بينها مجموعات »النازيِّني الُجدد«، والجامعة العنرصية »كو كلوكس كالن« 

)Ku Klux Klan(، وأشكال أخرى من الراديكالية السياسية، واالجتامعية.

6(  لذا، ال تهتّم هذه الورقة حرصيًّا بأي نوع، أو مجموعة، من التطرُّف العنيف، 

عنه  املَُعربَّ  »التطرُّف  أو  الديني«،  »التطرُّف  جامعي  بشكٍل  يُدَعى  مبا  أو 

دينيًّا«، بل تهتم بظاهرة الراديكالية التي تؤّدي إىل التطرُّف العنيف عموًما، 

كتهديٍد للسالم، واألمن، والرتابط االجتامعي، وباإلسهام الذي ميكن لألديان أن 

تقوم به، عىل نحو مشرتك أو منفصل، للمساعدة عىل التصّدي لهذه املسألة.

7(  ملَّا كانت عقائد جميع األديان الرئيسة، قد استُخِدَمت مبختلف السياقات التاريخية، 

ة حاجة إىل التعاون بني األديان ملكافحة التطرُّف،  من أجل ترشيع العنف، فثمَّ

ع يف ما بني  بغية بناء مقاربة شاملة، النتزاع الرشعية من أيِّ موقف يستند إىل التنوُّ

األديان وداخلها، كسبٍب مزعوم للنزاع. وخالفًا لذلك، من شأن املقاربات اإلميانيّة، 

واملا بني دينيّة يف هذا املجال، أن تعزّز لدى الجامعات الدينية االهتامم بشكٍل 

6



الدينية،  والجامعات  الدينيني،  املسؤولني  التقرير  يخاطب  ذلك،  إىل  3(  إضافة 

الرتبوية،  القطاعات  يف  دورهم  إىل  نظرًا  املدين،  املجتمع  من  جزء  أنهم  عىل 

ومسؤوليتهم يف تعزيز مشاركة الشباب والنساء. ويلحظ يف توصياته الخاصة 

بالرتبية، دعوة القطاع الخاص، والفاعلني اآلخرين يف املجتمع املدين، إىل اإلسهام 

يف املصالحة ما بعد النزاع، وجهود إعادة اإلعامر )املجال األسايس 6/ التوصية 6(. 

وعىل هذا النحو يف مجاالت االتصاالت االسرتاتيجية، واإلنرتنت، ووسائل التواصل 

االجتامعي، يدعو التقرير إىل تشجيع الجهود -عىل مستوى املجتمع املحيل- عىل 

دية، والتفاهم )املجال األسايس 7/ التوصية 3(. االرتقاء بِقيَم التسامح، والتعدُّ

لندن«  – يف جامعة  الرتبية  »معهد  مع  بالتعاون  أديان«،  »مؤّسسة  4(  قامت 

واالنتامءات  االختصاصات  متعّدد  دويل  فريق  جمع  إىل  باملبادرة   ،)UCL(

الدينية، يضم 14 خبريًا، التقوا بهدف مشاركة خرباتهم املتنوعة والتكاملية 

الوثيقة  هذه  واستفادت  البيضاء.  الورقة  هذه  أمثَر  ما  وهو  اجتامَعني2،  يف 

بلًدا،   15 من  والشابات،  الشباب  من  قائًدا   29 وردود  تعليقات  من  أيًضا 

 ،)CEIA( »انخرطوا يف برنامج »التحالف يف ما بني األديان ملواجهة التطرُّف

الذي نظّمته »مؤّسسة أديان«. وتهدف املؤّسسة من وراء هذه الورقة، إىل 

االستجابة للحاجة املتنامية إىل تحديد وتوضيح اإلسهام الخاص للجامعات، 

والتطرُّف  الراديكالية،  ملواجهة  املبادرات  اتخاذ  يف  الدينية،  والشخصيات 

الخرباء،  صوت  تجمع  تكاملّية  مقاربة  الورقة  هذه  مُتثِّل  لذلك،  العنيف. 

وصوت الفاِعلني يف املجتمع، وأيًضا صوت قادة املجتمع املدين، والناشطني.

2   اجتامع الخرباء األول، - 24 - 25 ترشين األول 2015 ، يف معهد الرتبية جامعة – UCL لندن )بريطانيا(؛ 

واجتامع الخرباء الثاين، 30 - 31 يناير 2016 ، يف مركز »هداية« أبو ظبي )اإلمارات العربية املتحدة(.
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 ورقة بيضاء ِلُصنع السياسات والتعاون بين األديان 
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للعقائد  رفضهم  عن  والتعبري  والطوائف،  املجتمعات  مختلف  بني 

لة يف الهوتهم  العنيفة، عرب التشديد عىل السالم، والِقَيم اإلنسانية املتأصِّ

وِفكرهم الديني. وأمام القادة الدينيني أيًضا مسؤوليّة السعي إىل تحقيق 

ذلك التفاهم. فالتسامح ليس خاماًل؛ إنّه يتطلّب الخيار الفّعال للتواصل 

عىل أساس فَهٍم واحرتام متباَدلنَي، ال سياّم عند حدوث اختالف.

ع الثقايف، والديني، ضد محاوالٍت ِمن  6.1.  السعي إىل الحفاظ عىل إرث التنوُّ

ِقبَل املتطرِّفني العنيفني لتدمري املخطوطات، واملعامل، واملواقع، التي مُتثِّل 

دية، والتسامح. رموزًا للتعدُّ

وحقوق  الصالحة،  الحوكمة  تعزيز    .2 األسايس  املجال  مندرجات   ضمن 

اإلنسان، ودور القانون:

10.2.  السعي إىل منع اإلرهابيني وداِعميهم، ِمن تقويض عمل املؤّسسات الرتبوية، 

والثقافية، والدينية، كام يؤكّد قرار مجلس األمن رقم 1624 )2005(: اتّخاذ 

ب والتمييز عىل أساس الدين، أو  إجراءات مالمئة ضد جميع أشكال التعصُّ

املعتقد، كام هو مبنيَّ عىل وجه الخصوص يف مناهج املؤّسسات الرتبوية 

النظامية، وغري النظامية، والكتب املدرسية، ووسائل التعليم.

ضمن مندرجات املجال األسايس 3.  إرشاك املجتمعات:

املجتمع  ملنظاّمت  وعاملية  إقليمية  شبكات  إرساء  دعم  إىل  6.3.  السعي 

لتمكينهم  الدينيني،  واملسؤولني  النسائية،  واملنظاّمت  والشباب،  املدين، 

من مشاركة املامرسات والتجارب الناجحة، من أجل تحسني العمل يف 

مجتمعاتهم كّل عىل ِحَدة، والرتويج للحوار بني الثقافات واألديان.
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تمهيد

1(  عىل مدى العقَدين املاضيَني، ركّز املجتمُع الدويل والحكومات، عىل مواجهة 

التطرُّف العنيف، خصوًصا ضمن سياق اإلجراءات األمنية ملكافحة اإلرهاب، 

املعروفة بتسمية »محاربة التطرُّف العنيف« )CVE(، و«محاربة اإلرهاب« 

)CT(. وعىل مّر الوقت، وصل الفاعلون وصانعو القرار إىل نتيجٍة مفادها: أّن 

مقاربة شاملة قد تضم ليس فقط إجراءات أمنيّة، بل أيًضا خطوات وقائية 

منهجية )درء التطرُّف العنيف PVE(، للتصّدي للعوامل التي تجعل األفراد 

ينضّمون إىل مجموعات متطرِّفة عنيفة.

   A/70/674( للعام 2015  العنيف«1  التطرُّف  ملنع  العمل  »تقرير خطة  2(  يف 

24 كانون األول/ديسمرب 2015(، يُسلِّط أمني عام األمم املتحدة الضوء بشكل 

التطرُّف  منع  يف  الدينيني  والقادة  للمجتمعات  الحاسم  الدور  عىل  صيح، 

العنيف، ويُوِص:

ضمن مندرجات املجال األسايس 1.  الحوار ومنع النزاع:

األديان،  ما بني  للحوار يف  الدينيني عىل تشكيل منّصة  القادة  5.1.  تشجيع 

وداخل األديان، وإجراء نقاشاٍت يجري خاللها الرتويج للتسامح والتفاهم 

1  »الجمعية العامة لألمم املتحدة«، - 24 كانون األول/ديسمرب 2015، »تقرير خطة العمل ملنع التطرُّف 

العنيف«:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70//674

انظر أيضا التوصيات:
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/

files/plan_action.pdf
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 ورقة بيضاء ِلُصنع السياسات والتعاون بين األديان 
ف العنيف ِللتعامل مع الراديكالية والتطرُّ

وتهدف هذه »الورقة البيضاء«، إىل إطالق نقاشاٍت أساسيّة للسياسات واملبادرات، 

والتشجيع عليها، لِجعل التعاون االسرتاتيجي حقيقة ملموسة. إنّها عملية مفتوحة 

وفّعالة، قابلة لإلثراء، والتحديث املستمر، استناًدا إىل التجارب والخربات الناجحة.

وتتألف الورقة من ثالثة أقسام:

1- يتحرَّى القسم األول مفهوم التطرُّف، ومسار الراديكالية.

2- يستطلع القسم الثاين العالقة بني الدين والتطرُّف.

د املجاالت األربع ذات األولوية، للتعاون بني األديان،  3-  أّما القسم الثالث، فيُحدِّ

عىل مواجهة الراديكالية والتطرُّف العنيف، مع تسليط الضوء عىل املامرسات 

ع فيها، والبناء عليها. واملبادرات الناجحة القامئة، التي ميكن التوسُّ

t  املجال ذو األولوية 1: تعزيز الرتابط االجتامعي من خالل التشجيع 

عىل »املسؤولية االجتامعية لألديان«، داخل كّل طائفة أو جامعة.

t  املجال ذو األولوية 2: تعزيز التثقيف حول األديان، والرتويج للرتبية 

ع الثقايف والديني. عىل املواطَنة الحاضنة للتنوُّ

تلك  بداًل من  الوجوديّة  للخطابات  الرتويج   :3 األولوية  ذو   t  املجال 

األحاديّة، تصّديًا للتطرُّف، خصوًصا عرب وسائل اإلعالم.

األديان  بني  ما  يف  الحوار  مجاالت  إصالح   :4 األولوية  ذو  t  املجال 

الحالية، وتعزيز االنخراط املديّن املشرتك، ملشاركة ِقيَم الحياة العامة، 

وللتعاطف والتضامن يف ما بني األديان، خصوًصا وسط فئة الشباب.
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ملّخص تنفيذي

توّسعت الجهود الدولية يف السنوات األخرية، يف التعامل مع التطرُّف العنيف، 

لتشمل ليس فقط محاربة التطرُّف العنيف يف سياٍق أمني )CVE(، بل أيًضا »الوقاية 

 .)PVE( »من التطرُّف العنيف

وقد عرّفَت األمم املتحدة الجامعات الدينيّة، والقادة الدينينّي، بكونهم يؤّدون 

دوًرا حاساًم يف »الوقاية من التطرُّف العنيف«. ومن بني املهاّم األساسية التي جرى 

تحديدها يف هذا السياق: توفري منّصة للحوار يف ما بني األديان، وداخل كّل دين؛ 

مع  الُعنفيّة،  للعقائد  الرصيح  والرفض  األديان؛  أتباع  بني  املتباَدل  للفهم  والرتويج 

ع الثقايف والديني؛ والتنبُّه  لميّة واإلنسانية؛ والحفاظ عىل إرث التنوُّ اعتناق الِقيَم السِّ

للتمييز أو اإلقصاء املستِنَديْن إىل الدين؛ ومشاركة املامرسات الناجحة.

يف  وقادة  وفاعلني  خرباء،  تضّم  تكامليّة  مقاربة  إىل  الورقة  هذه  تستند 

يف  اإلسهام  هو  منها  والهدف  الدويل.  الصعيد  عىل  وناشطني  املحليّة،  املجتمعات 

»الدولة  غرار  عىل  إرهابية  مجموعات  مواجهة  أجل  من  اجتامعية،  مناعة  بناء 

 Boko( »وجامعة »بوكو حرام ،)ISIL/ISIS( الشام«  العراق، وبالد  اإلسالمية يف 

مجموعات  ذلك  يف  مبا  العنيف،  التطرُّف  من  أخرى  أنواٍع  إىل  إضافة   ،)Haram

إىل  تقود  التي  الراديكالية  ظاهرة  هو  هنا،  املطروح  واإلطار  الُجدد«.  »النازيني 

املساعدة  يف  تأِديتُه،  مًعا  لألديان  أو  للدين  الذي ميكن  والدور  العنيف،  التطرُّف 

عىل التصّدي لهذه املسألة.

وميكن للمقاربات املا بني دينية للوقاية من التطرُّف العنيف، أن تضمن فاعليًّة 

اللوم عن ديانة معيّنة، وتُسهِّل مزيًدا  د وصمة  تُبدِّ التطرُّف، ألنّها  كربى يف مواجهة 

من االنفتاح، والنقاش املفيد، حول املسائل التي تجري مواجهتها. وتشّكل أيًضا هذه 

املقاربات التعاونية، والتكامليّة، مواجهة واضحة ألجندة التمييز، واالنعزالية، والدمار، 

والكراهية، لدى املُتطرِّفني.
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أُِعّدت هذه »الورقة البيضاء«، يف إطار مرشوع »مؤّسسة أديان« »التحالف بني األديان 

ملكافحة التطرُّف« (CEIA) بدعٍم من السفارة الربيطانية يف بريوت.
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