المبادئ االثنا عشر
للحوار ما بين األديان

معرفة الوضع الديني
المحلي واستيعابه
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إن السلطات املحلية مدع ّوة
إىل الوعي مبا للدين من
دور متزايد يف عملية تشكُّل
الهوية الفردية والجامعية،
وأثره عىل التنشئة االجتامعية وتشكيل
التمثُّالت االجتامعية والنظرة إىل العامل
لدى كثري من السكان .فالدين تعبري ونتاج
نسب مؤمن ،من جيل لجيل ،وإخالص إىل
سنة من السنن؛ فإنه يصهر طرق التفكري،
ومح ّمل بالقيم واملعايري.
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ويجب أن تكون لدى هذه
السلطات معرفة جيدة
باألهمية النسبية للطوائف
الدينية املحلية وبتنظيمها.
وعليها أن تنتبه إىل أ ّن الطوائف الدينية
املحلية ،من خالل ما تقدمه من تدريس
وتكوين وخدمات ،تضطلع بوظيفة حقيقية
يف الصالح العام .فإنها تعطي مدلوال وتخلق
روابط اجتامعية يف مناطقها؛ وهي من
الفاعلني االجتامعيني بشكل كامل.

إن الوعي مبكانة األقليات اإلثنية و/
أو الدينية ودورها قد يكون من املفيد
استنباطه من الوعي بالضغط الذي متارسه
األغلبية بشكل خفي إذ أن لها ،بحكم
الواقع ،شبه استفراد يف تسيري املؤسسات
االجتامعية والسياسية املحلية .ومن طبيعة
هذا املوقف التوضيحي أن يحول دون
الحاالت التي تجد فيها األقليات نفسها،
بالرغم منها ،مدفوعة إىل موقف دفاعي.
وإن اهتامما خاصا سوف يوىل إىل دور
األرس ،والسيام األمهات ،التي تساهم يف نقل
قيمها الثقافية إىل الجيل الجديد ،بعقلية
من االنفتاح عىل املجتمع.
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وال ينبغي اعتبار املنظامت
الدينية جامعات متجانسة
بل كمنظامت تتخللها،
هي نفسها ،رصاعات بني
تيارات متنافسة أحيانا .ومن ث َّم ،يتجىل أنه
أمر حاسم بالنسبة للحارض واملستقبل أن
تختار السلطات املحلية محاورين ،يكونون
منفتحني عىل الحوار وقادرين عىل التأثري يف
تو ّجهات مجتمعهم.

االعتراف المتبادل
ما بين أطراف الحوار
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وعىل السلطات املحلية أن
تساهم يف اكتشاف اآلخر
املختلف عرب مالحظة أوجه
التشابه والتبايُن ثقافيا
ومن خالل تف ّهم أولئك الذين يرون العامل
بطريقة مختلفة وغري مألوفة محليا ،وبالتايل
نرش املعلومات أو تقاسمها .وتستطيع تلك
السلطات أن تساهم يف ذلك بالتشجيع عىل
تدريس الشأن الديني بجميع مكوناته،
من زاوية تنمية املعارف الثقافية وليس
املامرسات الشعائرية .وإن هذا التعليم،
إذ يُق ّدم يف إطار املدرسة ويف إطار مركز
مدين لدراسة الشأن الديني ،سيكون عامال
رئيسيا يف االنفتاح والفضول .وإن االنفتاح
عىل اآلخر املختلف قد يكون من شأنه أيضا
إثارة الرغبة يف معرفة الشخص بِدينه معرفة
أحسن أو بقيمه الشخصية واالجتامعية.
فهذا االنفتاح يساهم بالتايل يف الحد من
مخاطر التشدد ،من خالل تعميق االنغامس
الثقايف .وهذا النهج سوف تحدوه الرغبة يف
تهيئة الظروف للمساواة بني الرجال والنساء
وضامن تنفيذها.
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عىل السلطات املحلية
أن تحدد لحظات مم ّيزة
من شأنها تعزيز التعارف
املتبادل ولقاء األفراد بعضهم
ببعض كأشخاص ،وتقليص إحساس الريبة،
ناهيك عن الخوف .إن هذه التظاهرات
ستمكن من االنتقال من الجهل إىل املعرفة،
من املعرفة إىل الفهم ومن الفهم إىل الثقة.
وميكنها أن تتّخذ شكل زيارة إىل أماكن
العبادة املختلفة أو إنشاء منتدى/مهرجان
سنوي مشرتك بني الثقافات وبني األديان.
ّ
وقد يقرتن ذلك بتشكيل مجلس للعالقات
بني الثقافات وبني األديان ،كهيئة للتبادل
متع ّدد األطراف.

بناء عالقات
الشراكة
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إن السلطات املحلية عىل
الخطوط األمامية وتتوفر
عىل الرشعية لتأخذ يف
االعتبار األنشطة الدينية،
نظرا لوجودها الفاعل ميدانيا ،ومعرفتها
باملحاورين وقدرتها عىل االبتكار .ويجب أن
تحدو تفكريهم وعملهم غاي ٌة من االنفتاح
واالبتكار والتجريب.
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وإن مكانة السلطات املحلية يف
تحفيز الحوار وإقامة عالقات
رشاكة ستكون أكرث أهمية
وفعالية عىل الدوام بقدر ما
تت ّوفر ظروف معينة كفيلة بإقرار اإلنصاف:
◄احرتام الرشعية؛
◄تشجيع املساواة بني الرجال والنساء؛
◄الحياد الديني وعدم التمييز؛
◄شفافية اإلجراءات املتخذة.
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وليس للسلطات املحلية أن
تتدخل مبارشة يف إجراء الحوار
بني األديان:
فباسم مبادئ تفريع السلطة
واستقاللية الشأن الديني ،ال ميكن للسلطة
العمومية أن ت ُ ِق ّر الحوار أو تنظّمه؛ وعليها أن
تتحىل بعدم الالمباالة وبعدم التدخل يف آن
معاً .وعىل السلطات املحلية أن تقوم بدور
التسهيل والوساطة ،وعند االقتضاء ،الضبط عىل
أساس أهداف محددة بوضوح ومتفاوض عليها.
فالحوار بني األديان ،منظورا إليه من السلطات
املحلية ،أي بروح من الحياد املتعمد ،يستحرض
العقل وليس اإلميان ،واملعرفة ،ال االعتقاد.
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وبلعبها ورقة االعرتاف والثقة،
فإن السلطات املحلية مل تعد
تطرح الشأن الديني كمشكلة
وإمنا كمورد من املوارد ،وذلك
بغية اعتامد موقف مالئم إلدارة التعددية إدارة
دميقراطية .وإن عملها يف هذا املجال يحدوه
هدف مزدوج :االنسجام التنظيمي للطوائف
الدينية املحلية ،وتعزيز اللحمة االجتامعية.
وعىل كل هيئة وكل رشيك يف الحوار أن يلزم
دوره الخاص ويعترب الحوار ،أوال وقبل كل يشء،
مبثابة ِملك مشرتك ينبغي تعزيزه.
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وعىل اإلجراءات املتخذة -
والسيام يف مجال بناء أماكن
العبادة أو إدارتها  -أن تعزز
التوازن والوئام وأن تكون
مصدرا لالنفتاح وليس للغيتوية .يف سبيل ذلك،
يجب أن يغلب التامزج الطائفي عىل التعدد
الطائفي تدريجيا .وإن عمل السلطات املحلية
يجب أن توجهه ال ِز َم ٌة هي :العمل عىل أن
يكون ،يف مناطقها ،ممكنا «اإلميان ،يف و ّد ،بإله
متع ّدد الوجوه».
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إنه يف السياق العادي
والسياق اليومي للسياسات
العامة املحلية (االجتامعية
والتعليمية
والرياضية
والحرضية والثقافية) ،وكذلك يف عالقاتها
مع الجمعيات ،يتو ّجب عىل السلطات
املحلية أن تجسد ما توليه من اهتامم إىل
التنوع الديني والحوار بني األديان ،وهو ما
ميثل بالتايل بعدا شامال :يجب أن يطبع هذا
البعد جميع قطاعات النشاط وينريها ،وال
يشكل مجاال بحد ذاته .ويف منظور اإلنصات
املتبادل ،فمن شأنه أن يتمخّض عن تنفيذ
ما يسميه الكنديون بـ «الرتتيبات التيسريية
املتعقِّلة» :السامح بأوسع قدر من التعبري
عن املشاعر الدينية رشيطة أال تتعارض مع
حقوق أساسية أخرى.

التقييم
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مع
وبالتشاور
املنظامت الدينية املحلية،
ستحدد السلطات املحلية
مسبقا معايري ومؤرشات
لتقييم عملها يف مجال الحوار بني الثقافات
وبني األديان :تطوير خرباتها الخاصة ،إنشاء
شبكات تبادل بني املنظامت الدينية ،إقامة
مراكز للتكوين واإلعالم .وتحقيقا لهذه
الغاية ،ينبغي أن تسعى إىل إقامة عالقات
مع ممثيل جامعات محلية أخرى من أجل
املقارنة واالحتكاك ما بني النظم املختلفة
وتطوير النظام الخاص بها للعمل.

إن تشجيع الحوار بني األديان وبني الثقافات يشكل ،بالنسبة ملؤمتر السلطات
املحلية واإلقليمية التابع ملجلس أوروبا ،عنرصا حاسام يف الحوار بني املجموعات
املختلفة املكونة ملجتمعاتنا.
ظل
إنه أداة فعالة يف مكافحة التعصب والتطرف ويف تعزيز «التعايش» يف ّ
االحرتام املتبادل.
وبدأ املؤمتر العمل عىل هذا املوضوع يف عام  2006ثم يف سنة  2010بتنظيم
مؤمترين يف مونتشانان بفرنسا .وبهذه املناسبة ،حرض ممثلون عن الجامعات
املحلية ،وجامعيون ،إضافة إىل مسؤولني من منظامت دولية ودينية .وقد
تركزت املناقشات عىل دور السلطات املحلية يف الحوار بني األديان وخاصة من
خالل تبادل املامرسات الجيدة ومبادئ العلامنية ومامرسات التعليم الديني
وتكوين املسؤولني الدينيني ومتويل دور العبادة .ومتكِّن هذه املبادئ الـ  21من
تكملة األفكار التي طرحها «الكتاب األبيض» ملجلس أوروبا حول الحوار بني
الثقافات «التعايش عىل قدم املساواة يف الكرامة» املعت َمد عام .2008
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طبعة :مارس/آذار 6102
عربية
مجلس أوروبا منظمة حقوق اإلنسان الرائدة يف القارة .ويض ّم  74دولة عضوا 28 ،منها
أعضاء يف االتحاد األورويب .إ ّن مؤمتر السلطات املحلية واإلقليمية التابع ملجلس أوروبا
إحدى مؤسسات مجلس أوروبا ،مكلفة بتعزيز الدميقراطية املحلية بدوله األعضاء.
ويتك ّون من غرفتني ،غرفة السلطات املحلية وغرفة السلطات اإلقليمية ،وثالث لجان
ويض ّم  648منتخبا ميثلون أزيد من  200,000جامعة إقليمية أوروبية.
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