
1 
 

 

 قاالجتماعي في العراالتماسك الديني و التضامنبيان مؤتمر الحوار بين األديان حول 

 2017كانون الثاني/ديسمبر  12 - بيروت

 

 

ذلك االنتصار الذي جاء  ،رهابيا بالقضاء عسكريًّا على تنظيم داعش اإلعالن رسميًّ اليوم وقد تم اإل
واألجهزة األمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة اإلرهاب  من الجيش والشرطةبجهود وتضحيات 

شمركة وجميع صنوف وتشكيالت قواتنا المسلحة من االسناد يوالقوة الجويّة وطيران الجيش وقوات الب
الهندسي والطبي واالمداد، والمساندين من العشائر والمواطنين في المناطق المحررة الذين تعاونوا مع 

أرتكب الجرائم التي يندى لها جبين ور البلد وبنيته التحتية لى أعتى تنظيم  دمّ عباالنتصار  ، جيشهم
وتهجير المسيحيين والشبك والمسيحيات والتركمانيات  اتنساء اإليزيديالاإلنسانية، من سبي 

 والمساجدواألديرة  والكنائسوجرائم القتل الجماعي وتدمير اإلرث الحضاري  والمكونات األخرى،
اليوم وقد طويت صفحة ؛ المكونات لكلّ  والتكايا سةوالمراقد المقدّ والصوامع والمزارات  والحسينيات

 نبياء والرسلبلد الحضارات وموطن األ - ة من صفحات التحرير، على جميع أبناء العراقمهمّ 
 ة مواجهة مرحلة ما بعد تنظيم داعشالتفكير في كيفيّ  -المكونات طهار والصالحين لكلّ ولياء األاألو

والصراعات العميقة التي خلفته، والتي تتطلب أن يكون لكل فئة اجتماعية وكل مكون دور ومساهمة 
 في مرحلة البناء واالستقرار. 

لتعزيز التماسك االجتماعي الناس وبما أن لرجال الدين والمؤسسات الدينية التأثير الكبير في توجيه 
ثار النزاعات آتخاذ المواقف المشتركة للتخلص من او ،عبر الحوار والتواصل فيما بينهم

ديان ممثلين من مختلف األ ،الجهود الحثيثة لمجلس الكنائس العالميمن وبدعم  اجتمع ،والصراعات
في آليات ا معً  روا، ليفكّ ومهتمين بشأن الحوار الديني أكاديميين ، ونشطاء ووالقوميات والمذاهب

بمختلف هوياتها ومذاهبها  من أجل غرس مفاهيم سسات الدينية ة للمؤتعزيز المسؤولية االجتماعيّ 
المواطنة على أساس احتضان التنوع وتعزيز المساواة  وحرية الدين والمعتقد والتضامن ما بين 

ونّدد المشاركون   .المكونات العراقية في بناء السالم الدور الحضاري لكلّ  األديان، وللتأكيد على
 لنقل سفارة الواليات المتحدة إلى القدس معتبًرا إياها عاصمة إسرائيل.ئيس األميركي ربقرار ال

 سات ذات العالقة في البلد بهذه التوصيات :الجهات والمؤسّ إلى  ويتوجه المؤتمرون
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 القانوني -على المستوى الحكومي

الخدمات، وتوفير فرص العمل، وترسيخ األمن،  دعوة الحكومة للقيام بواجبها من خالل .1
وتعويضهم وتعويض أهالي الشهداء لنازحين عودة اواإلسراع في  مساعدة المتضررينو

 الدعم النفسيوكذلك  وتأمين الخدمات والعالج للجرحى والمعوقينواألرامل واليتامى 
 .للضحايا االجتماعيو

العمل على مشروع العدالة االنتقالية بإشراك جميع مكونات المجتمع واالعتراف بالذاكرة  .2
والعمل على استعادة المخطوفين اإليزيديين من داعش ومعالجتها وحة لهذه الجماعات المجر

 مشاريع العودة اآلمنة والعادلة تنفيذ ودعم مشاريع تنمية مناطق النازحين التي دمرت و
المطالبة ببذل الجهود من أجل محاسبة الجناة وتشكيل محكمة جنائية عراقية خاصة بالجرائم  .3

نسانية في داعش في العراق من جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد اإلتنظيم  التي ارتكبها 
 .ةالدوليّ  ةإلى المحكمة الجنائيّ إنضمام العراق حالة عدم 

من الدستور واالعتراف الرسمي بكافة المكونات والمساواة بين جميع   14تعزيز المادة  .4
ووحدة البالد، لتماسك المجتمعي افظ على احالمواطنين وضمانة حقوق جميع المكونات بما ي

   .مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في  26من المادة  2البند  من أسلمة القاصرين  وإلغاء بند
 حقوق اإلنسان مبادىء بمراعاة حقوق  المكونات و قانون األحوال الشخصية مراجعة .5
وترميم األماكن وتوثيقه لكافة المكونات  الثقافي والحضاري العمل على الحفاظ على التراث .6

والحفاظ  ،والرموز للمكونات حتى في المناطق التي لم تعد تتواجد فيها التي دمرت  الدينية
 .ة نسانيّ رث مشترك لجميع المواطنين ولإلإعليها بأعتبارها 

(عيد على األقل لكل مكّون) المختلفة  إعالن عطل رسمية لكل العراق في أعياد المكونات  .7
بأسماء شخصيات من كل المكونات الدينية والمذهبية والقومية في العاّمة رس وتسمية المدا

 أنحاء البالدة كافّ 
 .تسهيل منح رخصة إنشاء مدارس خاصة للمكونات .8
تنسق عملها  فيها ممثلين عن كافة المكوناتوالثقافي  لحوار الدينيل مستقلة تشكيل لجنة وطنية .9

 .مع مكتب رئيس مجلس الوزراء
الفنون لكي تساهم في التقريب بين الجماعات الثقافة وتعزيز وتطوير مشاريع تنمية  .10

 .اإلثنية والثقافية والدينية المختلفة
ضمان لمرحلة مابعد داعش السياسات التنموية في إعطاء دور للشباب والمرأة  في  .11

 حضورها  ومكانتها.
 والداخل. الخارجتجريم الجماعات االيديولوجية المتطرفة المدعومة من  .12
 .بينهما الدعوة لبغداد واربيل إلى تعزيز الحوار لحل المشاكل العالقة .13
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 اإلعالميعلى المستوى 

على اإلعالم عامة واإلعالم الديني بشكل خاص التقيّد بالمهنية اإلعالمية وباألسس  .14
ة ءاإلسا األخالقية اإلعالمية وعدم إثارة النعرات الطائفية وعدم نشر خطاب الكراهية وعدم

 .للمكونات  وبعكسه دعم الخطاب المعتدل والوسطي والوطنية للرموز الدينية 
على اعتبار أن  في الخطاب االعالمي،  أقليات بكلمة مكونات مصطلحاستبدال  .15

 في العراق. ن النسيج المجتمي المتنوعالمكونات تعني الجماعات اإلثنية والدينية التي تكوّ 
التوعية على دور جميع المكونات و والتأكد من تغطية شؤونهاالتعريف بالمكونات  .16

 . الغني والمتنوعالوطني  التراث الثقافيوفي  الحفاظ على وحدة البلدفي ا ا وحاضرً ماضيً 
 األديان ممثلي ومرجعيات تبادلة بين الم والمبادرات تسليط الضوء على اللقاءات .17

 والمذاهب.
 وخصائصها الثقافية والتحديات التي تواجههاف بالمكونات عرّ مواد إعالمية تُ  انتاج .18

 ةحقوق ذوي االحتياجات الخاصّ وحقوق المرأة وحقوق الطفل بما فيه ف بحقوق اإلنسان عرّ وتُ 
. 
 

 بية والتعليمعلى المستوى التر

وفق الدراسية  مختلف المراحلفي المكونات في المناهج األديان والتعريف بجميع  .19
والتركيز على الدور الحضاري والمساهمات لكل مكّون في تاريخ  ،فسهرؤية كل مكون لن

 .ة أصيلةوالتركيز على االنتماء إلى الوطن وعلى أن جميع المكونات عراقيّ ، الوطن
ومن التمييز بكّل أشكاله تجاه أّي مكّون تنقية المناهج التربوية من الفكر المتطرف  .20

 .ة عن المكوناتومن الصور النمطيّ  ثقافي أو ديني أو إثني
مراجعة مادة التاريخ التي تفتقر إلى األمانة وإدراج دور جميع المكونات في بناء  .21

و التركيز في ماّدة التربية الدينية على القيم المشتركة وقيم العيش مًعا و الوطن والتراث الثقافي
 .في ماّدة التربية الوطنية والتركيز فيها على المواطنة الحاضنة التنوع

 .عة المناهج في المدارس الدينية غير الحكوميةمراج .22
 قبول اآلخر والتعامل مع التنوع بشكل إيجابيكي يساهموا في تعزيز أهيل المعلمين لت .23

 لدى الطالب.
بكتب تعريفيّة بالمكونات وتعزيز النشاطات  والجامعية إغناء المكتبات المدرسيّة .24

زيارة مبادرات ودعم  والدينيّةعّرف بخصوصيات المكونات الثقافية التي تُ والجامعية المدرسيّة 
 والمعاهد والكليات للقيام بدورها االنساني. ممثلي األديان المختلفة إلى المدارس

تنمية الحس النقدي لدى الطالب وإضافة مادة عن حقوق اإلنسان في المناهج وتنشئة  .25
  دارس والجامعاتفي الم الطالب على ثقافة الحوار وقبول التنوع

 ة المحافظاتتأسيس كليّة لألديان والتنوع في كافّ  .26
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  والمناهج التربية والتعليم لفحص النصوص تيوزار رةتشكيل لجنة من المكونات لزيا .27
 بما تضمن المحاور أعاله.

 ودور رجال الدينالمؤسسات الدينية على مستوى 

 نسانألاإصالح  وهودوره األول من أجل خير البشر  التركيز على أن الدين هو .21
 .اإلنسان وحقوق لدفاع عن كرامة او

وبناء الثقة على أن دور رجال الدين هو الحفاظ على أمن المجتمع ودرء الفتن  أكيدالت .22
 .العمل على الخير العام و االديان تضامن المجتمعي بين لت وابين المكونا

اللقاءات والمؤتمرات والندوات وتبادل تعميق الحوار بين األديان من خالل تكثيف  .23
رسالة سالم ومحبة الى المتلقين ك الدعوات إلى أماكن العبادة المختلفة وتغطية ذلك إعالميًّا

. 
رجال الدين على  لوتأهي راعتماد الخطاب الديني المعتدل الوسطي كأساس في الحوا .24

 هذا الخطاب ورفض الخطاب الديني المتشدد والوقوف أمامه بحزم.
 .بما تعزز المشتركات فيما بينهم مكون ديني الى تنقية  نصوصه الدينية   دعوة كل .25
في بعض النصوص والتفسيرات في تراثنا  االعتراف بأن التطرف له جذر ديني  .26

 .فرقة بين الناستالعمل على تنقية الموروث من المضامين التي تغذي التطرف والو
المنورة كأنموذج   ة المدينةانسان واعتماد    وثيقاحترام حرية االعتقاد وااليمان  لكل  .27

 .لذلك وعدم تبني اية اديبات تطعن بالعقائد
 .  األديان  للتعريف عن نفسها وعن قيمها األساسيةجميع  دعوة  .28
تعزيز الوجود المسيحي في الشرق والحفاظ على الكناس الشرقية كما وتعزير وجود  .29

اإليزيديين وتذليل المعوقات أمام عودة المهجرين من المسيحيين و كامل المكونات
 وباقي المكونات والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم.الكائية والشبك  والصابئة 

وإشاعة  الحاضنة للتنوعكيز في الخطاب الديني على اإليجابيات البناءة والمواطنة رالت .30
 .ة المواطنين في الحقوق والواجباتمساوا مبدأ

لحوار بين الشرق والغرب لتوضيح اافاق ودعم مجلس الكنائس العالمي بفتح دعو ن .31
 وتصحيح ما أفسدته الجماعات المتطرفة .

في بيروت  2017كانون األول/ ديسمبر  12و 11في  الذي عقد  جتماع االعن هذا البيان صدر 
المكونات والطوائف و االديان شخصا من 42 شارك فيه، مشكورا  بدعوة من مجلس الكنائس العالمي

كنيسة المشرق  ،اآلتية: الكاكائية واإليزيدية والصابئة المندائية والمسيحية (الكنيسة الشرقية القديمة
، الكنيسة السريانية الوطنيّة اإلنجيليةالبروتستانتية الكنيسة منية األرثوذكسيّة، رالكنيسة األاآلشورية، 

عة) كما ومن المكونات العربية ي(السنة والش سالميةاألرثوذكية، كنسية الروم األرثوذكس) واال
المجتمعي  تماسكادة الأعآليات دعم ر مًعا بيللتفك ،األرمنية واآلشورية والسريانية والكردية والشبكية

 في عراق ما بعد داعش. 

 


