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مقدمة
مؤسسة قرطبة بجنيف منظمة سويرسية ،غري حكومية
وال ربحية ،تشتغل يف مجال ترقية السلم .نركّز اهتاممها
عىل التوترات واالستقطابات يف املجتمعات التي يعيش
فيها مسلمون ،ونهدف إىل تعزيز املوارد النظرية
والتطبيقية يف مجال ترشيد الخالف يف البلدان ذات
األغلبية املسلمة.
تسعى مؤسستنا التي أنشئت يف مدينة جنيف سنة
 2002إىل ترقية التبادل بني الثقافات والحضارات بروح
قرطبة التي سادت يف القرن العارش للميالد ،تلك املدينة
األندلسية التي ُس ّميت "عاصمة الحكمة" والتي تبقى
إىل اآلن منوذجا شبه وحيد للتعايش السلمي وتالقح
األفكار.
بفضل طرق تواصل وشبكات مم ّيزة يف العامل اإلسالمي
وارتباطنا الوثيق مبدينة جنيف السويرسية ،نعمل عىل
ترقية منهجية لرتشيد الخالف تتناسب وتحظى بقبول
فاعيل السلم املحليني وأطراف الخالف واملجموعات
املختلفة .وقد مكّنتنا أكرث من عرش سنوات من الخربة
وكذا الفريق املتنوع ومتعدد الثقافات من املهنيني
املتفانني من بناء عالقات يف العامل السيايس الغريب وكذا
العامل اإلسالمي.

رؤيتنا
عالم يسوده السلم ،تتعامل فيه
المجتمعات التي يعيش فيها
مسلمون مع الخالف بطريقة
العنفية.

مهمتنا
ترقية الحوار وتمكين الناس من
الوقاية من العنف ومن ترشيد
الخالف في المجتمعات التي
يعيش فيها مسلمون.

لماذا ترشيد الخالف
في العالم اإلسالمي؟
نعتقد يف مؤسسة قرطبة أن األسباب الرئيسية
الكامنة وراء اللجوء إىل العنف يف التعامل
مع الخالفات هياإلقصاء والتهميش والتمييز
والقهر والظلم والعدوان.
نرىأنه إذا عملنا عىل ترقية الحوار الجامع،
فإ ّن أطراف الخالف واملتأثرين به سيتمكّنون
مم يفيض إىل الفهم املشرتك
من التعارفّ ،
لألسباب األساسية للخالف ،وإىل الح ّد من
اإلقصاء والتهميش ،وإىل تسهيل عمل ّيات
اتخاذ القرار تكون أكرث انفتاحا وتشاركية.
نعتقد أيضا أنه إذا مكّنا األشخاص من املعرفة
املتعلقة مبامرسات وأدوات ترشيد الخالف
فإنه سيكون بإمكانهم التعامل مع الخالف
بطريقة سلمية.

برامجنا األساسية األربعة
التعرّض للتحديات التي تواجه االنتقال السلمي في شمال أفريقيا وغرب آسيا
التخفيف من حدة التوتّر بني التوجهات اإلسالمية والعلامنية والتقليل من العوامل املؤدية لإلقصاء السيايس للفاعلني السياسيني ذوي املرجعية الدينية؛ ترقية املشاركة
السياسية لقطاعات واسعة من النسيج االجتامعي متثّل رؤى كونية مختلفة ،مبا يف ذلك الشباب؛ ترقية التعايش السلمي بني املجموعات ذات االنتامءات العرقية
والثقافية والدينية املختلفة.

تشجيع التفاعل السلمي بين المجموعات المختلفة في الساحل
تفادي تصاعد العنف املرتبط بالخطابات واملامرسات املغالية؛ ترقية التعايش السلمي بني املجموعات ذات االنتامءات العرقية والثقافية والدينية املختلفة؛ التع ّرض
للقضايا الخاصة املتعلقة بإقصاء الفاعلني الدينيني؛ تشجيع التبادل وتطوير فهم مشرتك يف املنطقة بخصوص القضايا املؤثرة عىل تعزيز السلم فيها.

الوقاية من الغل ّو العنيف في شمال أفريقيا وغرب آسيا والساحل
العمل عىل تطوير ونرش خطاب سلم ،من طرف علامء موثوقني ،يحظى بقبول املامرسني للغل ّو العنيف ،أو من يُحتمل وقوعهم فيه ،ويؤث ّر عليهم ،السيام من الشباب؛
التع ّرض لآلثار السلبية لخطاب الحرب عىل اإلرهاب الذي يؤدي إىل نتائج عكسية.

ترشيد الخالف في مجال العمل الخيري
بناء قدرات الفاعلني يف مجال العمل الخريي يف العامل اإلسالمي للتعامل مع الخالفات ،وترقية الحوار والعمل املشرتك بني الوكاالت اإلنسانية اإلسالمية والغربية.
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إحياء موارد السلم داخل المجتمعات التي
يعيش فيها مسلمون

تمكين الفاعلين في مجال السلم في
المجتمعات ذات األغلبية المسلمة

الدفع نحو مجتمعات ذات أغلبية مسلمة تكون شاملة للجميع في المجاالت االجتماعية والسياسية والثقافية
5

تمكين مجموعة من الممارسين لترشيد
الخالف لتكون نشطة وفعالة

المساهمة في التفاعل السلمي بين
المسلمين وغير المسلمين

منهجيتنا
منهجيتنا المعتمدة نحو تعزيز السالم تركز على  5عناصر أساسية هي:

ترشيد الخالف
نسعى لتحويل
العالقات بني
أطراف الخالف
للحد من استخدام
العنف ،ونشجعهم
عىل التعامل مع
األسباب املبارشة
والبنيوية والثقافية
للعنف.

المعرفة الجماعية
المشتركة
نتأكد من أن
التحليالت
واالستنتاجات
والتوصيات
تتقاسمها مجموعة
متنوعة من
الفاعلني من
خلفيات مختلفة.

بناء القدرات
نقوم بتمكني
أطراف الخالف
من خالل تعزيز
قدرتها عىل تحليل
الخالفات وإتقان
األساليب الالعنفية
يف التعامل معها.

فضاء الوساطة اآلمن

الممارسة المشتركة

نقوم بتمكني أطراف
الخالف من التعارف
والحوار ،الذي يؤدي
إىل االعرتاف واالحرتام
املتبادلني .ونهجنا
يف الوساطة هو
املشاركة وااللتزام
الكامل يف جميع
مراحل العملية.

نعمل عىل ترقية
املشاريع املشرتكة
بني أطراف الخالف
من أجل دفعهم
لبناء الثقة املتبادلة
ولتبادل الخربة
واملعرفة والقدرة.

الشركاء
وزارة الشؤون الخارجية السويسرية
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