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I would like to begin by thanking my dear friends with the Konrad Adenauer Stiftung and 
the International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief for 
organizing this important consultation.   

 
The questions we are discussing are vital, both to the future of the Middle East and to 
the emergence of a peaceful international system in the twenty-first century.   
 
The direct link between freedom of religion and belief and peace was recognized by the 
founding father of the United Nations, Franklin Delano Roosevelt, when in 1941 he 
pronounced his basic philosophy of international security and world order known as the 
“Four Freedoms.”   
 
Roosevelt’s Four Freedoms included freedom of speech, freedom from want, freedom 
from fear, and the [quote] “freedom of every person to worship God in his own way—
everywhere in the world.” [close quote] 
 
Seventy-four years after Roosevelt’s declaration, even the most casual observer of the 
Middle East scene will grasp that—with few exceptions—the Four Freedoms are 
everywhere in retreat in the region.   
 
Every dark victory by the so-called Islamic State, or ISIS, is a defeat for civilization in 
general and for basic human decency and religious pluralism, in particular.  Amid such 
dire circumstances, what can be done? 
 
In the nineteenth century, the Austrian statesman Klemens von Metternich championed 
an approach to international cooperation that came to be called the Concert of Europe.   
 
Basically, the Concert was an informal consortium of leading powers that worked to 
resolve international quarrels by means of diplomacy rather than war.  Arguably, the 
Concert was the precursor of formal multinational mechanisms like the League of 
Nations and United Nations.   
 
In today’s environment—especially amid the Middle East’s crisis of pluralism—I submit 
for consideration that we need a “Concert of Religions” that can lead multinational, 
multifaith efforts to secure the conditions leading to freedom of religion and belief for all.   
 
The proposed Concert of Religions could, like its European predecessor, eventually 
result in the creation of more formal machinery—a “spiritual United Nations,” if you will. 
 
As a first measure, the Concert of Religions must bring together the senior leaders of 
the various faiths for a spiritual summit that formally blesses combined efforts to 
safeguard religious pluralism, especially in the Middle East.   
 



In my view, religious pluralism is the basis of religious freedom, but they are distinct: 
Pluralism indicates the co-existence of a diversity of religious communities; freedom 
implies the right of individuals to decide on matters of faith for themselves, and even to 
change or give up their religion. 
 
In the present Middle East climate, both religious pluralism and religious freedom are 
important issues, and both face mounting obstacles.  Nevertheless, I believe that in 
present conditions—in which pluralism is under daily assault—we must start by doing 
everything possible to safeguard religious pluralism. 
 
For this reason, as a second measure the Concert of Religions must draft a region-
wide strategy for dealing with the Middle East’s crisis of pluralism.  One aspect of such 
a strategy could be circulating a joint statement on the importance of interfaith 
coexistence and harmony to be read simultaneously in mosques, churches, and 
synagogues throughout the region.  
 
As a third measure, the Concert of Religions must form a standing research and 
advocacy group tasked with collecting information on threats to religious pluralism and 
disseminating relevant policy options to the United Nations, regional organizations such 
as the Arab League and European Union, and national governments.   
 
As a fourth measure, the Concert of Religions must do everything possible support the 
remaining patches of pluralism that still exist in the Middle East, including my own 
country of Lebanon.  Within a Middle East and even a global context, Lebanon is central 
to religious pluralism because it is both a symbolic and applied center of interfaith 
dialogue and coexistence.   
 
Lebanon is, in fact, the only Arab country with an intricate array of confessional 
communities that has not experienced widespread internal conflict; therefore, it can and 
should serve as the springboard for a regional effort to protect and extend religious 
pluralism.   
 
In Lebanon and the Arab world generally, the two most pressing religious pluralism 
issues are first, securing the status of Christians and other communities, and second, 
placing Sunni-Shiite relations on a long-term peaceful footing. 
 
As a fifth measure, the Concert of Religions must work with organizations in the Middle 
East that are devoted to building up a civil society infrastructure, one encompassing 
elements such as gender equality, rule of law, and independent media.   
 
In this regard, I would like to share that I recently drafted a concept paper, or charter, for 
achieving Arab democracy (available online at: 
http://www.aminegemayel.org/lectures/65/a-guiding-charter-for-arab-democracy). 
 



The charter discusses key democratic provisions that must be strengthened in the Arab 
world, including human rights, civil rights, religious rights, media rights and, perhaps 
must crucially, the protection of pluralism.   
 
Additionally, for some years now I have advocated a concept that could help move the 
Arab world away from its destructive tendencies, a concept called the Arab Marshall 
Plan.   
 
This Plan is not a detailed blueprint with specified funding levels, metrics, and 
timetables.  Rather, the Arab Marshall Plan is designed as a moderate alternative that 
will encourage Arabs, and especially Arab youth, to embrace democratic ideas—
including political and religious pluralism—as a prelude to embracing democratic 
systems. 
 
Ladies and Gentlemen, the Middle East without question is convulsed by a crisis of epic 
proportion, one epitomized by the raging sectarianism of a so-called Islamic State that 
wars against everything decent, including religious pluralism.    
 
Fortunately, recent developments suggest that, at least on a diplomatic level, states of 
the wider Middle East are beginning to coordinate their anti-ISIS efforts.  But such state-
centered efforts, including military campaigns, must be supplemented by efforts 
undertaken by religious communities to protect religious pluralism.   
 
Launching a second, and potentially more powerful, front against ISIS should be the 
primary duty of a Concert of Religions.  I respectfully urge the Konrad Adenauer Stiftung 
and Parliamentarians for Freedom of Religion to lobby in favor of such a Concert.    
 
Thank you.   
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للبرلمانيين من أجل حرية لمنتدى الدولي واراد أديناور توجيه الشكر إلى أصدقائي األعزاء في مؤسسة كونأستهل مداخلتي ب

  .هذه المداوالت المهمة على تنظيم الدين والمعتقد
  

  .إن المسائل التي نتناقش فيها حيوية لمستقبل الشرق األوسط ولنشوء نظام دولي سلمي في القرن الواحد والعشرين
  

الصلة المباشرة بين حرية الدين والمعتقد والسالم عندما  قد أثبتزفلت فاألب المؤسس لمنظمة األمم المتحدة فرانكلين ديالنو رو 
 ". ةالحريات األربع"عن فلسفته الخاصة باألمن والنظام الدوليين المعروفة بـ 1941في العام  أعلن

  
عبادة  حرية كل شخص في) "أقتبس(شملت حريات روزفلت األربعة حرية التعبير، التحرر من الحاجة، التحرر من الخوف و

  )نهاية االقتباس". (أينما كان في العالم –اهللا على طريقته 
 

أي شخص يشاهد ما يحصل في الشرق األوسط أن يدرك أن هذه بإمكان ن عامًا على إعالن روزفلت، بعد مرور أربعة وسبعي
 .دول المنطقة، ما خلى بعض االستثناءات كافةالحريات األربعة في تراجع كبير في 

  
 اإلنسانية لألخالقياتو ُيسّمى بالدولة اإلسالمية أو داعش هو خسارة للحضارة بشكل عام ُيحّققه ما مشؤوم  فكل انتصار

 في خضم ظروف رهيبة كهذه، ما عسانا نفعل؟. األساسية والتعددية الدينية بشكل خاص
  

 ملتقىالدولي ُأطلق عليها الحقًا تسمية مقاربة للتعاون  في القرن التاسع عشر رجل الدولة النمساوي كليمنس فون مترنيش رَ ناصَ 
 .Concert of Europe أوروبا

 
غير رسمي للقوى الرئيسية التي عملت على حل األزمات الدولية من خالل الجهود  اتحاد الملتقى بمثابةوقد كان هذا 

ة الدولية مثل عصبة األمم واألمم قد مّهد الطريق أمام اآلليات الرسمي هذا الملتقىويمكن القول إن . الديبلوماسية بدل الحروب
  .المتحدة

  
ملتقى "البحث في حاجتنا إلى  عليكم أقترح –وخاصة َوسط أزمة التعددية في الشرق األوسط  –البيئة التي نعيش فيها اليوم  في

  . لجميعحرية الدين والمعتقد ل ضمنوالمعتقدات لتأمين شروط ت تبذلها مختلف الدول اً جهودمن شأنه أن يوّلد " أديان
 

، إلى التأسيس آللية ذات طابع الملتقى األوروبيت الحال بالنسبة إلى الُمقترح بإمكانه أن يؤدي، كما كانملتقى األديان إن 
 .إذا أردتم" أمم متحدة روحية" أشبه بـرسمي، 

 



حية تبارك بشكل رسمي الجهود كبار قادة الديانات والمعتقدات المختلفة في قمة رو ملتقى األديان ، يمكن أن يجمع وكتدبير أول
  . المبذولة لَصون التعددية الدينية، خاصة في الشرق األوسط

  
تشير التعددية إلى تعايش بين : برأيي الخاص، إن التعددية الدينية هي أساس الحرية الدينية، غير أن المفهومين مختلفين

 .اأو التخلي عنه ديانتهمهم بأنفسهم، وحتى في تغيير اتعتقدفي تحديد م األفراددينية مختلفة؛ أّما الحرية فتعني حق  مجتمعات
 
. عقبات عدة تواجهانتين مهمتين، الجو السائد حاليًا في الشرق األوسط، تشكل التعددية الدينية كما الحرية الدينية مسأل ظلّ  في

ا م نبذل كلّ علينا أن  –ات يومية حيث تتعرض التعددية إلى اعتداء –ولكن على الرغم من ذلك، أظن أنه في الظروف الحالية 
 .  صونهاهو ممكن ل

  
. ستراتيجية إقليمية للتعامل مع أزمة التعددية في الشرق األوسطإ لملتقى األديان صياغةالتدبير الثاني ولهذا السبب، قد يكون 

ترك حول أهمية التعايش والتناغم ما بين الديانات والمعتقدات ويمكن أن تكون إحدى جوانب هذه االستراتيجية تعميم بيان مش
 .ُيتلى في وقت واحد في كل جامع وكنيسة وكنيس في المنطقة

  
لمجموعة دائمة للبحوث والمناصرة مهمتها جمع المعلومات عن المخاطر التي ملتقى الديانات فيكون تشكيل  التدبير الثالثأّما 
 تعميم الخيارات السياسية ذات الصلة في منظمة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية كجامعة الدولالتعددية الدينية و  اعرض لهتت

 .ومات الوطنيةكالعربية واالتحاد األوروبي والح
  
لك وطني أن يبذل كل ما بوسعه لدعم واحات التعددية المتبقية في الشرق األوسط، بما في ذملتقى األديان ، على كتدبير رابعو

 والفعليلبنان ركن أساسي للتعددية الدينية ألنه المركز الرمزي يشّكل حتى على المستوى العالمي، و  ففي الشرق األوسط .لبنان
  . للحوار والتعايش ما بين األديان والمعتقدات

  
أزمات  لتي لم تختبرامجتمعات تتميز بالتعددية الطائفية، و نظومة معقدة لالعربية الوحيدة التي تضم ملبنان هو في الواقع الدولة 

حماية التعددية التي ترمي إلى أن يكون منصة للجهود اإلقليمية  عليه للبنان ال بل يجب ؛ وبالتالي يمكنالنطاقداخلية واسعة 
  . الدينية ونشرها

 
مسيحيين للمكانة  ضمانما يتعلق بالتعددية الدينية أوًال  ن األكثر إلحاحًا فياالمشكلت ُتعتبر، بشكل عامفي لبنان والعالم العربي 

  .السنية على مسار سلمي للمدى الطويل –وغيرهم من المجتمعات وثانيًا وضع العالقات الشيعية 
  

مع منظمات في الشرق األوسط تكرس نشاطها لبناء بنية تحتية للمجتمع المدني تضم ملتقى األديان هو عمل  والتدبير الخامس
 .القانون واإلعالم المستقلمثل المساواة بين الجنسين وحكم  مكونات

  



متوفر إلكترونيًا (بإعداد ورقة أو ميثاق للديموقراطية العربية   في اآلونة األخيرةفي هذا الصدد، أود أن أطلعكم على أنني قمت 
  ).http://www.aminegemayel.org/lectures/65/a-guiding-charter-for-arab-democracyعلى الموقع 

  
أحكام ديموقراطية اساسية يجب تعزيزها في العالم العربي بما في ذلك حقوق اإلنسان والحقوق المدنية  يتطرق الميثاق إلى

 .والحقوق الدينية والحقوق اإلعالمية واألهم حماية التعددية
 

 المدمرة اتالمسار إلى ذلك، أطلقت منذ بضع سنوات حملة مناصرة لمفهوٍم من شأنه أن ينقل العالم العربي بعيدًا عن باإلضافة 
 . بعنوان خطة مارشال العربية ، مفهومٌ التي يتوجه نحوها

  
تمويل بل هو ُمصّمم كبديل معتدل يشجع لل ُمحّددةمستويات ومعايير وجداول زمنية  علىينّص هذه الخطة ليست برنامج عمل 

كمدخل  –ددية السياسية والدينية بما في ذلك التع –المواطنين العرب، وخاصة الشباب منهم، على اعتناق أفكار ديموقراطية 
 .لتبني النظم الديموقراطية

  
 ماُمحتدمة يمارسها  مذهبّيةملحمي يتجّسد في  عدٍ ال شك أن الشرق االوسط يتخبط في أزمة ذات بُ  ،حضرة السيدات والسادة
 . عددية الدينيةيشن حربًا على كل ما هو أخالقي بما في ذلك الت، هذا التنظيم الذي ُيسّمى بالدولة اإلسالمية

 
أقله على الصعيد الديبلوماسي، بتنسيق  قد بدأت، إلى أن دول الشرق األوسط األوسع ولحسن الحظ، تشير التطورات األخيرة

الحمالت العسكرية، عليها أن تترافق  وتشملغير أن هذه الجهود التي ُترّكز على الدول، . جهودها لمواجهة تنظيم داعش
 .ت الدينية لحماية التعددية الدينيةوجهود تبذلها المجتمعا

 
ّث أحو  ،إلنجازها يسعىهو المهمة األولى التي يجب على ملتقى األديان أن  إطالق جبهة ثانية أكثر قوة في وجه داعشإّن 

  .الملتقىتأسيس هذا لدين والمعتقد على الضغط باتجاه للبرلمانيين من أجل حرية االمنتدى الدولي مؤسسة كونراد أديناور و 
  

 . شكراً 
 


