
 مركز حريات للدراسات السياسية واالستراتيجية
 

 #مرحبا_أخي 
 مبادرة نحو #عالم_أفضل 

 
 

 

في ظل تصاعد موجات العنف داخل المجتمعات والتي تغذيها العنصرية واألشكال المختلفة من القتل      

ا للوقوع في دائرة الفعل ورد شمل كافة المجتمعات.. وتحسب  تعلى الهوية.. وفي ظل توقع اتساع الدائرة ل

بضرورة توفير سبل العيش اآلمن لكل  اتشمل مناطق كثيرة من العالم.. وإيمان   أنوالتي يمكنها  ،الفعل

بغض النظر عن السياسات التي قد تنتجها حكوماتها: ندعو كافة الرموز العالمية والشخصيات  ،المجتمعات

ي يعنيها الت ،وكافة الهيئات والمؤسسات غير الحكومية ،والتجمعات الحقوقية واإلنسانية والخيرية ،العامة

ويحركها الغضب لعمليات القتل على  ،ويهمها التصدي للعنصرية البغيضة ،وقف نزيف الدماء غير المبرر

والتي تستلزم استثمار  ،الهوية.. وذلك للتضامن والمشاركة معنا في إنفاذ هذه المبادرة المجتمعية العالمية

والعمل على منع  ،من على المصلين في نيوزيلنداالتي أوجدتها جريمة االعتداء المتزا ،يقظة الضمير العالمي

 وذلك باآلتي: ،نسانيةوالتبشير بعالم أفضل تسوده األخوة اإل ،تكرارها

 ،توجيه التحية للشعب والقيادة النيوزيلندية الذين تعاملوا مع جريمة العنصرية بأرقى المشاعر اإلنسانية أوال :

والتي  ،تي أظهرت حزم الدولة والمجتمع في مواجهة العنصريةفضال  عن المواقف واإلجراءات القانونية ال

 وتأثيرها على شعوب العالم كافة. ،كان لها صداها اإليجابي على الشعوب اإلسالمية

يمكن  ،كي تنتج قواعد ومنابر ومنصات للحوار ؛ان تتضافر جهودها جميع  أنداؤنا لكل شعوب العالم  ا:ثاني  

والملغم بالخيارات  ،والمكتظ بالتناقضات الساخنة ،بكل أسباب الصراع ألمعب  البناء عليها في هذا القرن ا

 وتحول العالم ألكبر وأخطر مستنقع من الدماء. ،لصراعل ا لتحول المجتمعات إلى ساحات  تدارك   ،الكارثية

لوضع أسس للتعايش والحوار  ؛دعوتنا لشعوب العالم كافة للتداعي في هذه الحقبة من تاريخ البشرية :اثالث  

لضمان الحد األدنى من الحياة اآلمنة الكريمة لكل الشعوب واألمم كمقدمة ضرورية لبناء "سالم عالمي" 

ن تنتدب أو ،السياسةوليس من داخل قصور الحكم وكواليس  ،ينطلق من قلب طموحات الشعوب والمجتمعات

 خالص عن تطلعها للحياة اآلمنة الكريمة.إلذلك من يمثلها ويعبر ب

أهمية أن يتفرغ لمبادرة التعايش بين الحضارات واألمم عدد مناسب من الشخصيات العامة والعالمية  :ارابع  

مصلحة تعايش األمم من تغليب  كاف   والتي تنطلق من ثقافات عدة وتتمتع بقدر   ،والمرموقة في مجتمعاتها

ومتحررة من آفات المصالح  ،ن تكون متجردة من الصراعات السياسيةأو ،على المصالح المتعارضة معها

 القومية الضيقة.

 ،والتواصل بين الشعوب ،تؤكد مبادرتنا هذه على نشر ثقافة الحوار والتكامل بين الحضارات :اخامس  

وتؤذن  ،التي تطمس كل معالم ومالمح إنسانيتنا ،الحضاراتوالتعايش بين األمم في مواجهة دعاوى صدام 

 بإفناء الوجود البشري.
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والوقوف في وجهها بكافة السبل  ،كما ندعو األمم المتحدة إلى ضرورة العمل على تجريم العنصرية :اسادس  

ومظاهر ليشمل كل صور  ؛القانونية والمجتمعية والثقافية.. والتعريف الجامع وغير المنحاز لإلرهاب

ا من إرهاب األفراد رهاب الدولة األبشع واألخطر واألعمق أثر  إبما في ذلك  ،نسانالعدوان على اإل

 والتنظيمات.

بقدر ما ينتمي للبيئة والظروف والمالبسات  ،و ثقافة معينةأرهاب ال ينتمي لدين ن اإلأالتأكيد على  :اسابع  

كانت العديد من  االسياسية والمجتمعية البائسة وغير السوية التي تعيشها العديد من المناطق حول العالم.. وإذ

فإننا  ،رهاب نحو مناطق وثقافات محددةمراكز القرار في العالم اليوم توجه سهام اتهاماتها في نشر اإل

وضاع السياسية واالستبدادية التي تعيشها هذه المناطق حيث االحتالل األجنبي والقمع ندعوها لدراسة األ

 رهاب.والتي يمكن تحميلها بحياد كامل المسئولية األولى عن التفريخ واإلنتاج المنظم لإل ،السياسي

التي تحض  ترى مبادرة "التعايش بين الحضارات واألمم" أنه من الضروري مراجعة مناهج التعليم ا:ثامن  

 ءش  وذلك لوقف أسباب بث الكراهية بين الن   ،خرآوليس في مجتمع دون  ،على العنف في بقاع العالم المختلفة

 ومحاصرة العمليات الواسعة لتعميق التناقض بين الثقافات.

عد ا كل البينأى بسالح الكلمة بعيد   ،طالق ميثاق شرف إعالمي إنسانيإصبح من الضروري بمكان أ ا:تاسع  

 بل يعمل على حماية التنوع وصيانة التعدد. ،عن مستنقع العنصرية والقتل على الهوية

وحماية  ،ضرورة تشييد مؤسسات مجتمعية عبر مناطق العالم المختلفة تدافع عن تعدد الثقافات :اعاشر  

 ومحاوالت فرض نماذج ثقافية معينة على الشعوب الضعيفة. ،الشعوب من تدخالت القوى األكبر

تدعم  ،لكترونية ومراكز بحثية ومنظمات أهليةإأهمية تأسيس ودعم منصات ومنابر فضائية و :حادي عشر

 وتكافح العنصرية واإلرهاب. ،التواصل بين األمم

والتي تحض على التواصل  ،تشجيع ترجمة ونشر األدبيات المنطلقة من الثقافات المختلفة :ثاني عشر

 والحوار والتعايش بين الشعوب واألمم.

والعالمية دعوة مفتوحة لكافة منظمات المجتمع المدني والشخصيات والرموز العامة هذه  :ثالث عشر

وذلك  ،بإسطنبول في تدشين المؤتمر التأسيسي األول للمبادرة في أغسطس المقبل ةللتحضير والمشارك

واختيار المنسق العام ومقرري  ،يش بين الحضارات واألمم وبناء الهيكل التأسيسي للمبادرةلوضع ميثاق التعا

   الوحدات في عواصم العالم المختلفة.

 2019أبريل  2ثالثاء ، الستراتيجيةواالة يكز حريات للدراسات السياسمر


