في تجمع استضافه المعهد الدولي للسالم للشرق األوسط وشمال إفريقيا لمواجهة التطرف
قيادات دينية وروحية تطلق “إعالن المنامة” إلشاعة االحترام المتبادل والتسامح
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المالي
المرفأ
من
المالكي
بدور
استضاف المعهد الدولي للسالم للشرق األوسط وشمال إفريقيا بمقره أمس تجمعا لقيادات دينية وروحية تمثل معظم األديان
والمعتقدات في مختلف أنحاء العالم؛ لتوطيد الموقف الموحد بين المعتقدات واألديان المناهض والرافض لكل أشكال األعمال اإلرهابية
اإلعالميين.
من
عدد
بحضور
وذلك
الدين،
باسم
ترتكب
التي
وأطلق عدد من ممثلي األديان والمعتقدات والقيادات الدينية والروحية في مملكة البحرين الذين حضروا اللقاء “إعالن المنامة” ووجهوا
خالله نداء للعالم؛ من أجل االحترام المتبادل والتسامح والحوار وثقافة السالم للوقاية من التطرف ،وثمنوا حرية المعتقد واألديان في
مملكة البحرين ،وجددوا التأكيد على اإليمان المشترك بكرامة الفرد البشري والسعي نحو السالم .وعبر الحضور عن صدمتهم من
فظاعة سفك الدماء وسقوط األرواح جراء األحداث األخيرة ،حيث ناقشوا تحديات مجابهة التطرف العنيف الذي يواجه العالم بأسره،
مؤكدين أن األطراف التي تتبنى العنف تسعى إلى إسداء الظالمية على المبادئ األساسية السمحة ألدياننا ونشر الرعب وزرع
االنقسامات والحث على مزيد من العنف ،محذرين من أن مختلف أنحاء العام تعاني من التطرف العنيف.
وجددوا الرفض التام للعنف ،مع التأكيد على االلتزام باالحترام المتبادل والتسامح والحوار وثقافة السالم ،وتبادل اآلراء حول األفاق
المستقبلية ،والخطوات العملية لدعم االحترام المتبادل والتسامح وثقافة السالم بين الشعوب ،كما دعوا إلى الدفع قدما بالممارسات
الفعلية في هذا االتجاه ،واجتذاب الشباب من أجل هذه الثقافة وتعزيز الشراكة مع المربين وباقي القادة ونشطاء المجتمع المدني
من أجل تطوير االحترام المتبادل والتسامح والحوار وثقافة السالم واستشراف الفرص لمزيد من الحوار بين المعتقدات.
ومن جانبه ،ثمن مدير المعهد الدولي للسالم للشرق األوسط وشمال إفريقيا نجيب فريجي تجاوب ممثلي األديان كافة الذين يمثلون
الطوائف اإلسالمية والم سيحية ومن الديانة اليهودية والبوذية والهندوسية مع الدعوة إلدانة كل األعمال اإلرهابية التي ترتكب باسم
الدين ،ووجه الشكر إلى مملكة البحرين التي تسمح بممارسة حرية المعتقد على أرضها ،مؤكدا أن التجمع يهدف لتوجيه رسالة
سالم إلى العام من البحرين كأرض السالم والحب لمواجهة اإلرهاب الذي يسفك الدماء بوحشية ويؤدي إلى سقوط األرواح في
العالم.
من
عدة
مناطق
وأكد مدير المعد الدولي للسالم ضرورة مواجهة هذا التحدي عبر تحديد العديد من األسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة ،الفتا إلى
أن هذا نتج عن اعتماد التطرف العنيف تحت غطاء الدين أسوء أشكال التحريف للديانات الكبرى ألن بروز الحركات المتطرفة يهدد
بتقويض نسيج المجتمع بأسره ،كما أننا نشهد صدام التطرفات في هذا الكون ،كما أن المتطرفين بكل أصنافهم يعتبرون اإلرهاب ليس
األهداف.
تلك
لتحقيق
وأساسيا
ضروريا
أسلوبا
بل
أهدافهم
لبلوغ
مشروعا
أمرا
فقط
وشدد فريجي على ضرورة العمل المشترك لدحر هذا الخطر وإدراك أن الحلول العسكرية هي جزء من المعادلة وأن المعالجة الشاملة
أصبحت ضرورية بحيث تشمل التنمية االقتصادية واالجتماعية وفوق كل ذلك التربوية ،ويجب أن نخرج بخطاب معاكس يتسم بالعقالنية
والمصداقية لعزل األ صوات المتطرفة ومجابهة التشدد ،الفتا إلى أن دور الشباب حيوي جدا وال يجب التغافل عنه ،كما هناك ضرورة

إلستراتيجية عميقة وناجحة ومتعددة األطراف للتصدي والوقاية من التطرف العنيف .وأكد مدير المعهد الدولي للسالم للشرق األوسط
وشمال إفريقيا ضرورة التركيز على التعلي م وتربية األبناء على المعاني السامية للسالم ونشر ثقافة عدم التمييز لتقليل التهديد من
خطر العنف .من جانبه ،قال رجل الدين صالح الجودر إننا نعيش في البحرين في ظل قيادة حكيمة تعمل على نشر ثقافة التسامح
والسالم بين مختلف المعتقدات الدينية ،مشددا في الوقت نفسه على أن الهدف من االجتماع ليس إصدار البيان فحسب ولكن هناك
مسؤولية تقع على عاتق المعنيين بالشأن الديني؛ ألنهم يتحملون مسؤولية للحفاظ على األمن واالستقرار في المنطقة.
وأضاف الجودر أن رجل الدين يجب أال يسوق الشائعات ،ونحتاج رجل الدين القادر على التواصل مع المجتمع ليس من خالل البيانات
والخطب فحسب ولكن من خالل مواقع التواصل االجتماعي ،مع ضرورة عقد اللقاءات المشتركة بين رجال الدين من مختلف الديانات.
كما قال القس هاني عزيز “إن الهدف هو توجيه رسالة حب إلى العالم نؤكد فيها أننا على استعداد لدفع ثمن السالم ،مشيدا بجهود
جاللة الملك في نشر التسامح في البحرين وأعتقد أنه صانع السالم وقادر على قيادة البحرين والمنطقة لنشر هذه الثقافة” .ومن
جهتها ،عبرت عضو مجلس الشورى نانسي خضوري عن التضامن مع مختلف ضحايا اإلرهاب المرفوض من جميع األديان السماوية
والمعتقدات ،مؤكدة رفض العنف واإلرهاب ،أو استخدامهم ضد األبرياء ألي سبب أو خخر.

