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القيــم  اإليمــان بمجموعــة مــن  تشــترك فــي  الســماوية  األديــان  إن جميــع 
ــي  ــاون حقيق ــاء تع ــا لبن ــيس عليه ــي التأس ــرى، ينبغ ــانية الكب ــة اإلنس األخالقي

بيــن الشــعوب. 

وقــد أثبتــت هــذه القيــم األخالقيــة وظيفتهــا التضامنيــة فــي مراحــل مختلفــة 
ــتطاعت أن  ــات اس ــات وأزم ــدة تحدي ــى ع ــت إل ــن تعرض ــانية حي ــخ اإلنس ــن تاري م
ــر اســتدعاء  ــر، عب ــب عليهــا بفعــل تضافــر أصــوات الحكمــة واإليمــان والخي تتغل
هــذا الرصيــد المشــترك مــن القيــم األخالقيــة اإلنســانية لحشــد الهمــم وتوجيــه 
ــد 19، فــي إطــالق  ــوم خــالل أزمــة كوفي ــه الي الســلوك. وهــو مــا يتواصــل َتَجّلي
عــدد مــن المبــادرات اإلنســانية الرائــدة فــي المجــاالت التربويــة والثقافيــة 
واالجتماعيــة، فــي نطــاق العالــم اإلســالمي وخارجــه، َتِنــمُّ عــن هــذه الــروح 
التضامنيــة واإليجابيــة المتفائلــة التــي ينبغــي أن نرتكــز عليهــا ونســتثمرها مــن 
ــان والمؤمنيــن بصفــة عامــة فــي التوافــق علــى  أجــل التعــاون بيــن أتبــاع األدي

ــتركة. ــة مش ــة قيمي ــة أخالقي منظوم

ــي  ــاس ف ــن الن ــاوى بي ــد س ــأن هللا ق ــا ب ــن إيمانن ــا م ــس انطالًق ــك ليتأس وإن ذل
ــي  ــانية الت ــة واإلنس ــؤولية الحضاري ــعار المس ــن استش ــات، وم ــوق والواجب الحق
ــول  ــاد الحل ــي إيج ــاهمة ف ــم للمس ــي العال ــة ف ــادات الديني ــا القي ــع به تضطل
الوثائــق  وتوجهــات  بمضاميــن  ذلــك  فــي  مسترشــدين  للبشــرية،  الناجعــة 
ــم  ــز قي ــة بتعزي ــة ذات الصل ــة والدولي ــات اإلقليمي ــن الهيئ ــدد م ــة لع المرجعي

التضامــن واألخــوة اإلنســانية ألجــل ذلــك، ومنهــا :

 »مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين الثقافات وأتباع األديان، 
وخطتها التنفيذية«

»وثيقة مكة المكرمة«

»إعالن مراكش حول حقوق األقليات الدينية في العالم اإلسالمي«

»وثيقة األخوة اإلنسانية من أجل السالم العالمي والعيش المشترك«

»مبادرة األمم المتحدة لتحالف الحضارات«

»وثيقة القاهرة للمواطنة«

»إعالن اإليسيسكو والفاتيكان في بوينس آيرس حول تعزيز ثقافة 
االحترام والتضامن اإلنساني«
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وإذ نســتحضر مــا حظيــت بــه هــذه المبــادرات اإلنســانية التضامنيــة خــالل هــذه 
األزمــة مــن تقديــر كبيــر مــن عــدد مــن وســائل اإلعــالم العالميــة، ووســائل 

التواصــل االجتماعــي، 

نؤكد، نحن القيادات الدينية والفكرية المشاركة في المنتدى االفتراضي

»دور القيادات الدينية في مواجهة األزمات«

 الــذي تعقــده منظمــة العالــم اإلســالمي للتربيــة والعلــوم والثقافــة –إيسيســكو-
بالتعــاون مــع رابطــة العالــم اإلســالمي، والمجلــس العالمــي للمجتمعات المســلمة، 
ــن:  ــن متكاملتي ــن حقيقتي ــون م ــان مك ــأن اإلنس ــّروَن ب ــان ُيِق ــل األدي ــع أه أن جمي
الجســد والــروح، وأن كل واحــد منهمــا فــي خدمــة اآلخــر. وتأسيســًا علــى هــذا 
المبــدإ الكونــي، فــإن التنميــة المنشــودة لتلبيــة احتياجــات اإلنســان الماديــة ينبغــي 

ــة. ــة المعنوي ــات القيمي ــة لالحتياج ــة أخالقي ــة وتزكي ــة روحي ــا تنمي أن توازيه
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نمــوذج عالمــي للتنميــة الشــاملة والمســتدامة  وبنــاء عليــه، فــإن أي 
ينبغــي أن يســتند كذلــك وبالضــرورة إلــى منظومــة أخالقيــة روحيــة تراعــي 
أهميــة التزكيــة األخالقيــة فــي حــل األزمــات ورفــع التحديــات وتحقيــق الزيــادة 
ــن  ــإن م ــق، ف ــذا المنطل ــن ه ــة. وم ــة والمعنوي ــتوياته المادي ــر بمس ــي الخي ف
واجبنــا كقيــادات دينيــة المســاهمة فيمــا يعــرض لإلنســانية مــن عوائــق وأزمــات، 
وتقديــم تصــورات وحلــول نابعــة مــن القيــم األخالقيــة للمشــترك اإلنســاني 

ــيين: ــن أساس ــن مرتكزي ــًا م ــي، انطالق الدين

ــوذج  ــد ونم ــي جدي ــام عالم ــاء نظ ــن بن ــة، إذ ال يمك ــالق العالمي ــرورة األخ أوال، ض
عالمــي للتنميــة البشــرية يأخــذ باالعتبــار مواجهــة األزمــات ومعالجتهــا، دون 
التوافــق علــى مجموعــة مــن األخــالق الواجبة التــي تجتمــع عليها األمم اإلنســانية. 
وحيــث إن مهمتنــا كقيــادات دينيــة عبــر العالــم العمــل علــى صياغة توافــق مبدئي 
علــى مجموعــة مــن القيــم الملزمــة والمعاييــر األخالقيــة والســلوكات األساســية، 
بحيــث يشــكل إجمــاع القيــادات الدينيــة عليهــا مدونــة أخالقيــة تسترشــد بهــا األمــم 
ــي  ــل الدين ــة ألن العم ــق اإليماني ــب الحقائ ــن صل ــة م ــون نابع ــات، وتك والمجتمع

واإلنســاني مرتبــط بالســلوك األخالقــي، فالتديــن صــورة عــن التخلــق.

ثانًيــا، ضــرورة حفــظ الكرامــة اإلنســانية، ال يمكــن تحقيــق اإلجمــاع البشــري 
علــى هــذه األخــالق دون االلتــزام بعــدم انتهــاك الكرامــة اإلنســانية، أو االعتــداء 
علــى حــق مــن الحقــوق الثابتة لإلنســان بحيث ال ُيْنــَزل أي إنســان منزلَة الوســيلِة 
ــُه علــى أســاس االختالفــات الَخْلقيــة واالنتمــاءات  ُر كراَمُت ــدَّ إلنســان آخــر، وال ُتَق
ــَب  الثقافيــة )العــرق، الجنــس، الســن، اللــون، الديــن، اللغــة...(، وال ينبغــي أن ُترتِّ
ــي  ــي ينبغ ــدة الت ــًرا. فالقاع ــا أو تحقي ــًزا أو ظلًم ــزا أو تميي ــات َتميُّ ــك االختالف تل
ــالل  ــة خ ــاالت وبخاص ــروف والح ــع الظ ــي جمي ــانية ف ــات اإلنس ــم العالق أن تحك

األزمــات، هــي  : 
»َأْن تحبَّ ألخيَك اإلنسان ما ُتِحّب لنفِسك«.

كمــا نؤكــد علــى أن حفــظ الكرامــة اإلنســانية يتفــرع عنــه خمســة موجهــات أو 
مبــادئ أخالقيــة، هــي:

»اإليمان، والسلم، والتضامن، والتسامح، والمساواة«،

ــان وتتكامــل  ــذي تشــترك فيــه األدي تقــوم كلهــا علــى شــرط العمــل الدينــي ال
ــريف ــث الش ــى الحدي ــاني، بمقتض ــق اإلنس ــن التخل ــد م ــل مزي لتحصي

»إنما ُبعثت ألتمم مكارم األخالق«.
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ــن  ــق الحس ــي الخل ــل ف ــاة والتفاض ــي الحي ــق مناح ــي تخلي ــع ف ــث إن التوسُّ وحي
فــي مجــاالت متعــددة يتطلــب العمــل علــى وضــع أخالقيــات خاصــة بــكل مجــال 
مثــل: »أخالقيــات الحيــاة«، و«أخالقيــات الــذكاء االصطناعــي«، و«أخالقيــات البحــث 
العلمــي«، و«أخالقيــات االقتصــاد« و«أخالقيــات الرياضــة«، و«أخالقيــات اإلعــالم« 

وغيرهــا، تســتلهم مــن روح المبــادئ الخمســة التاليــة :

بالقيــم  النهــوض  كان  فــإذا  األديــان،  واحتــرام  اإليمــان  بحــق  1-  االلتــزام 
األخالقيــة واجًبــا، فإنــه ال يتــم إال بواجــب اإليمــان الــذي هــو مصــدر تلــك 
األخــالق وأصلهــا، وهــو الــذي تســمو بــه روُح اإلنســان لتجعــَل ســائر تصرفاتــه 
وفــق هــذه القيــم والفضائــل التــي يســعى النــاس إلــى تحصيلهــا والتفاضــل 

ــة ــوبة وضيق ــح محس َد مصال ــرَّ ــت ُمج ــا، وإال كان فيه

»فال زيادة في األخالق دون زيادة في اإليمان«. 

2-  االلتــزام باحتــرام حــق الحيــاة ونشــر الســلم. ويقتضــي هــذا المبــدأ عــدَم 
ض الحيــاة فــي أبعادهــا الفرديــة والمجتمعيــة والكونيــة.  ارتــكاب كل مــا يقــوِّ
كمــا يقتضــي ذلــك العمــل علــى َحــلِّ الخالفــات والنزاعــات بالطــرق الســلمية، 
والحــرص علــى تحقيــق العــدل، واالمتنــاع عــن إذايــة اإلنســان نفســًيا وجســدًيا، 
وتجريــم تعذيبــه أو قتلــه، مــا لــم يتعــدَّ علــى حــقٍّ ثابــت مــن حقــوق الغيــر. كما 
يقتضــي ذلــك الحفــاظ علــى الحيــاة في هــذا الكــون، وعــدم اإلخــالل بالتوازنات 

الطبيعيــة التــي تنتظــم جميــع الكائنــات فــي سالســل الحيــاة المترابطــة،

»فال استمرارية لإلنسانية دون سالم عالمي«.

 3-  االلتــزام بالتضامــن اإلنســاني والتعــاون فــي بنــاء اقتصــاد عالمــي عادل. 
ويقتضــي ذلــك مراعــاة المصالــح الضروريــة والحاجــات االجتماعيــة وفــق 
ــى.  ــراء والمرض ــاء والفق ــن والضعف ــع المحتاجي ــن م ــة والتضام ــم الرحم قي
الظرفيــة  التكافــل مــن مجــرد تقديــم اإلعانــات  وينبغــي توســيع هــذا 
لألفــراد والمجتمعــات المحتاجــة، بقــدر مــا يقتضــي ذلــك صياغــة منظومــة 
 عالميــة تضامنيــة خــالل األزمــات وبعدهــا لخدمــة اإلنســانية تحقيًقــا للعــدل

بين الشعوب، 

»فال سالم عالميا دون عدالة عالمية«.
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4-  االلتــزام بثقافــة التســامح فــي القــول والســلوك، ويقتضــي ذلــك التــزاُم 
أهــل األديــان، وخاصــة القيــادات الدينيــة المســؤولة، تعزيــز قيــم األخــوة بيــن 
ــات  ــة، ورفــض نظري ــان ورفــض كافــة أشــكال الكراهيــة والعنصري ــاع األدي أتب
ــا مــن شــأنه تحقيــر العقائــد المخالفة وتشــويه  صــراع الحضــارات، واالبتعــاد عمَّ
ــف  ــب والعن ــة والتعص ــباب الكراهي ــالق أس ــا، واخت ــا وازدراء أهدافه رموزه
ــي  ــات الت ــاء األزم ــا أثن ــة إليه ــد الحاج ــا تتأك ــة حينم ــا، وخاص ــد معتنقيه ض
تعــرض لإلنســانية. كمــا أن مــن واجــب الساســة والقــادة ورجــال الفكــر واألدب 
والتربيــة والتعليــم واإلعــالم، االبتعــاُد عــن كل مــا مــن شــأنه توتيــر العالقــة 
ــئة  ــض الناش ــم وتحري ــف معتقداته ــة وتحري ــان المخالف ــي األدي ــن معتنق بي

ــم، ــذب عليه ــاتهم، أو الك ــد مقدس ض
»فال عدالة دون تسامح عالمي صادق في األقوال والسلوكات«.

ــل،  ــرأة والرج ــن الم ــات بي ــوق والواجب ــاواة فــي الحق ــدإ المس ــزام بمب 5-  االلت
ــين  ــن الجنس ــز بي ــدم التميي ــي، وع ــتغالل الجنس ــم االس ــك تجري ــي ذل ويقتض
فــي الحقــوق والواجبــات، ورفــض شــهوة الســيطرة والتملــك علــى القاصــرات 
والرجــل يشــتركان  المــرأة  بــأن  النــشء  والنســاء بصفــة عامــة، وتوعيــة 
ــن  ــم م ــار منظ ــي إط ــاة ف ــة الحي ــى إقام ــاون عل ــق والتع ــباب الَخْل ــي أس ف
ــف  ــر العن ــر عب ــا لآلخ ــر بعضهم ــى تدمي ــس عل ــتركة، ولي ــؤولية المش المس
األســري الــذي تزايــدت معدالتــه خــالل فتــرة الحجــر الصحــي، وتأكــدت الحاجــة 

ــات، ــالل األزم ــرية خ ــات األس ــن العالق ــى تثمي إل
»فال تسامح إنسانيا دون احترام متبادل بين الجنسين«. 

ولتحقيــق هــذه األهــداف النبيلــة والتعــاون فــي بلــوغ ثمراتهــا، نؤكــد ضــرورة 
تكثيــف جهودنــا كقيــادات دينيــة لتقريــب وجهــات النظــر والمواقــف بشــأن 
الطــرق الناجعــة لمعالجــة هــذه األزمــات، ومواصلــة العمــل المشــترك بيننــا مــن 
ــول مبتكــرة لمخرجــات هــذا اإلعــالن،  ــة وحل ــة وبرامــج عملي خــالل خطــة تنفيذي
لتقديــم الحلــول التــي تنتظرهــا منــا دول العالــم وشــعوبه، بمــا يحقــق وظيفــة 
القيــادات الدينيــة فــي اإلشــهاد الحضــاري، ويعــزز مــن دور القيــم اإليمانيــة 

ــة. ــات العالمي ــة األزم ــي معالج ــاهمتها ف ــة ومس واألخالقي

انـتــهــــى 
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التوصيات التنفيذية
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إذ نســتلهم مــن شــتى المعالجــات والمبــادرات التــي تــم إطالقهــا لمواجهــة آثــار 
ــاء كوفيــد 19، ضــرورَة التوافــق علــى رؤى وأفــكار استشــرافية تطمــح إلــى  وب
ــًا حلــوال  صياغــة برنامــج عملــي تفصيلــي اســتباقي لألزمــات والكــوارث متضمن

تتســم بالشــمول وتراعــي الخصوصيــات،

فإننا نوصي بما يأتي:

ــادرات والممارســات الفضلــى للمنظمــات المتخصصــة  •  تجميــع وتوثيــق المب
والمؤسســات والهيئــات المدنيــة والدينيــة لمواجهــة وبــاء كورونــا المســتجد، 
أطلقتهــا  التــي  النوعيــة  المبــادرات  لالســتفادة منهــا، وفــي مقدمتهــا 
منظمــة العالــم اإلســالمي للتربيــة والعلــوم والثقافــة –إيسيســكو- مــن 
خــالل »التحالــف اإلنســاني الشــامل«؛ و«المجتمعــات التــي نريــد«؛ و«بيــت 
ــة لعــدد  ــة الرقمي ــة التوعوي ــه البرامــج الثقافي اإليسيســكو الرقمــي« وضمن
ــاء؛  ــة لتجــاوز االنعكاســات الســلبية لهــذا الوب ــة والديني ــادات الفكري مــن القي
وتطويــر منصــات المعرفــة االفتراضيــة والتعليــم اإللكترونــي؛ ودعــوة الجهــات 
ــا  ــق أهدافه ــادرات لتحقي ــذه المب ــم له ــم الدع ــى تقدي ــة إل ــة والراعي المانح

ــة.  ــانية النبيل اإلنس

األعضــاء  الــدول  إلــى  اإلعــالن  برفــع هــذا  اإليسيســكو  منظمــة  •  تكليــف 
والمنظمــات والمؤسســات اإلقليميــة والدوليــة المعنيــة بالعمــل الدولــي 
المشــترك، ومــن بينهــا مبــادرة األمــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات فــي 
الدوليــة،  والعالقــات  واإلعالميــة  والدينيــة  والثقافيــة  التربويــة  المجــاالت 
والهجــرة، والشــباب، ودعوتهــا إلــى االسترشــاد بمضامينــه بمــا يســاعد علــى 
ــزز  ــي، ويع ــادي واألخالق ــقيها الم ــتدامة بش ــة المس ــداف التنمي ــق أه تحقي

الســلم العالمــي، 
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•  تكليــف منظمــة اإليسيســكو بإعــداد دراســة شــاملة حــول موجهــات تجديــد 
الفكــر الدينــي األخالقــي لمعالجــة األزمــات، انطالًقــا مــن مضاميــن هــذا 
اإلعــالن وموجهاتــه، وترجمتهــا إلــى اللغــات العالميــة لتعميــم الفائــدة منهــا،

ــالق  ــن دور األخ ــل ع ــج عم ــة وبرام ــة تنفيذي ــداد خط ــكو بإع ــف اإليسيس •  تكلي
والمســتدامة،  الشــاملة  التنميــة  تحقيــق  فــي  المشــتركة  اإلنســانية 
ــاء  ــدول األعض ــدة ال ــات، لفائ ــة لألزم ــول الناجع ــاد الحل ــي إيج ــاهمة ف والمس
ــة  ــة والراعي ــات المتعاون ــوة الجه ــم، ودع ــي العال ــلمة ف ــات المس والمجتمع

ــا. ــى تمويله إل

ــات  •  تأكيــد مســؤولية مؤسســات التنميــة البشــرية فــي ضــرورة إعــداد مدون
االصطناعــي،  والــذكاء  العلمــي  البحــث  مجــال  فــي  قطاعيــة  ألخالقيــات 
والرياضــة، واالقتصــاد، واإلعــالم واالتصــال؛ والتدريــب عليهــا، وإدراجهــا ضمــن 

المقــررات والمناهــج الدراســية.

واإلنســانية  الدينيــة  األخالقيــة  القيــم  لمأسســة  تعاونــي  إطــار  •  صياغــة 
المجتمــع  ومنظمــات  والتنفيذيــة  التشــريعية  الســلطات  بيــن  المشــتركة 

المدنــي.

•  بلــورة رؤيــة إنســانية تضامنيــة متوازنــة لقضايــا الهجــرة بيــن الــدول المعنيــة، 
واعتبارهــا عنصــر إغنــاء وتنميــة بيــن دول العالــم.

•  تحقيــق نمــوذج لمواطنــة تســتوعب القضايــا الوطنيــة والخصوصيــات المحلية 
والقضايــا اإلنســانية العالميــة، وبخاصــة فــي أوســاط الشــباب لتمكينهــم مــن 

القيــام بــأدوار الوســاطة الثقافيــة.
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•   تأهيــل العامليــن فــي المؤسســات والمعاهــد الدينيــة لتمكينهــم مــن القيام 
ــة  ــة والتربي ــة االجتماعي ــام والتوعي ــأن الع ــا الش ــة قضاي ــي معالج ــم ف بدوره
ــدوة  ــة بالق ــاطة والتربي ــتركة والوس ــة المش ــة واألخالقي ــم الديني ــى القي عل
األخالقيــة، ورعايــة المميزيــن واالســتفادة منهــم فــي التثقيــف بالنظيــر، 
اســتكماال وتعزيــًزا لــألدوار التــي تنهــض بهــا المؤسســات المجتمعيــة األخرى، 
ــات،  ــة للمجتمع ــة ناظم ــرة كمؤسس ــام األس ــى نظ ــة عل ــة المحافظ وبخاص
ــرة هــي حقــوق اإلنســان المتفــق  ــى أن حقــوق اإلنســان المعتب ــد عل والتأكي

ــا.  ــف فيه ــان المختل ــوق اإلنس ــا، ال حق عليه

فــي  لإلنســانية  المــادي  وغيــر  المــادي  والروحــي  الدينــي  التــراث  •    إدراج 
المقــررات والمناهــج الدراســية لتعميــق وعــي الناشــئة والشــباب ذكــوًرا 
وإناًثــا بــه وبــأدواره التاريخيــة فــي رعايــة المحتاجيــن وإيوائهــم وتقديــم 
ــة  ــة لمواجه ــم العملي ــي حياته ــة ف ــه النبيل ــتثمار قيم ــم؛ واس ــون له الع

األزمــات والتغلــب عليهــا.

انـتــهــــى
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