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ءء0عاتمم:
أثارت قيلة الi٠م  6_Ailإل أن هناك 1فم هن (  ) 550مليون مسلم ،بميشون 0و1طلين ض
ىتتهعاjوللم ض دول ليست أعغاء ( tjjXملذومة اكاون ال4سالص .ولملم يشخلون 'نلث عدد ^ول0رين
سضئا'ن0تتم.
ض ا كاوم ،وبميشون ض العارات الست لذلك ،مؤم يسلون أملية ojDac
وال-0ووولللون في 0ذوستا"ن0ا0ا وإن ثانوا أقليه عددية ه-لوشك أن لؤم ذتJاJتtهلتم الدينية والثمامية
ودعوةوتلم المشإوعة ص مو وتود

لوس  p^Qixiوبين  _ Ijاكسمة؛ واا1وواض قت أدى هذا

ألاذتلل -0ا إل "لعرصؤا أيائا لتمييز يدمو أقرائها لليفامن ميما ليإ9للم لموايؤة هذه او0لاعالسات غير
الطبيعية ،وأمو ما يودي إل توتز ض ااع. 11مة بين االماية واا1غاوية ض الخجسئات التيآ يئئيشون فيها.

والاا-ملا لإل-ظا  Ltsأن اللساا0-ر لو يعرف الثمييز بين الناس عل أساس الJذLJلJمات هى المعومات
نعال "يا أيها الناس إنا ذلعناث0ر من ذثر وأش
الدلبيمية فاللون أو الجنمن أو العرق إسILلاتأ
ويعلناقم سموبا وقباثل كارفوا الحيران  ،ولذا عرفت الذبر 6االساا_هيه هاصتلكات فاتة تعبر عن

الدلبيعق اليضاوبة ،مثل أعل الكتاب .وأهل الذمة وأهل الملة ،وهو "نمييز .يعوم عل أنماص الفتاب

وااث٠ة واكلة ،أي أن الأميين صنا .بقوم عل أنماص هحالمة \كو 0اا4كلوميا أو اووها.ور عنه  ٠ومن هنا
^ 0اايس-للم قو الذي.لميز بين الذين.يلتحقون به ،وأولاك الت.ون.يبقون عل د.واهم سواء أفان هد 1الدبن
سماويا فالي0وتيه والخسيحيه بعذاهو0اما ومللؤما الخفيلمة أو تل الوثنيين الذين لا دين لؤمر،

هعاته0

سمتللو غير ال0لاوولاهين الذي نمت ^طلخآ مجبأ\ ض التعبير عن ستلغين عن ^^اهلLJن ض 1لتأين
يتتلل  L_" ^Jjl-D-3 oIjJdغير سالخين  ^_ ljالواسو الذي بمام صئام من يتبعون' وضا يث9ن هعبال

التمييل ليس عرقا أو لوأ أو إللية وإنما يثون معيارا ديلآ سما9وآ.
وهن تمنا فان الخوميات الختتكة مثل القرد والانرك 9إالهازلأأ  /البربر 9ااشلص> وااتش9لوين....

والذين ٧اتئون عن 'نمايز عليآ أساس قومي^ ك نمثبرون أةiيأت إذا قالوا مسثمين) فما أن العشائر
وأذJذاذل sLوبتلولؤا واالJJاا و"نئئبيرا'نيا ذات اكلاJأج الولشعأض لد 'نعتبر أمليات ها دامو JتJزون والإسلل0ر،
ضالتماوة الiسللسم قاهت علير أساس التنوء والتقيد ولخن ض  jLblويدة اللزتا0واع لال0ة

قلتم لقيرف نبرة إسلوهية ألخرت عل مواتلايؤا الخسلهلين تعؤم ض؛  clnjjJلعشاثرص أو موهيالهم
أو قبائؤم ،شما لخر تنثر أي دولة 1سالهي 0عل عواتلنيؤا غير انمسلخين تعؤم ض العيلثن آمالين تاذJ
تتوت(5ا لهم ها للمسالخين وعليؤم ما حل اكسلمين .ولخر يعرفا االاJاLتي ااiسلاميأ نعاليد بونعة

ااiاعوال  pot-l^eltingأو معارسات اللJJلتئاصال الهرة^يا أو الخيذد^ والل عرملؤا التعاليت الغربية
والخومية القنمالية ،وقئ قان الخبول Jااتعتد والتنوء Jغل )Pعل اكواة دبغآ'نوتدتو ،0مأكوإ 0ذات
التلبيتكة * ajpDLSijJIنغرض  dnl^ ^LiuuoLijpتجعل هن التهتتJة  Ijddjoاعو'ن0ا" LJLpj ،نوكو من القا:لدة

الويتهاعيف لالدولة عل أساص أن ينأنميآ اودسج إليها يما ض ذلك غبر اثمسالخين ألقسهم9 ،اعذا
هعيار عدم إلوهتناء عل الالظام ااسياسا أو 'نتديه و٠شاظjه عل عستوى الهوية أو الأستعراو
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هعات0ة

فماذا لض أن 'نثون هواطظ ض توو0؟
السياص لم معيال الولاع لنظام اكثم ميا اك9ل
المعايير المؤهة الأيآ ض  Igjdcمفؤوم اكواظلة وا0رعلاها اساصل ....أي أن 'نثون 3أ\ك aojlc
■نعاعدلة ليلك وليلها ،وهذ 0اكلإDة لتم لبإدل الحقوق والواتبات لينك ولينؤا بميث لودي أليها وانب

ااولا-ء والوسماك  _ lggالظاعف أي القبول باللطام السياس وقواعده العاإولي 0والسياسية

"ننظم

ألغغاء الخام .ولودي هيآ إليك ثامح الحقوق الواتبة عليها 0 ojIdj .ون "نوفير التت ااأتنى للحقوق

الاقتتواتو 0واللدJهل اعية والسياسية .وااتدا لل يمثن للحياة أن "لقوم 1لل لها .ملل لوفيز الخلسفن الم1لوم
والخمل الخناسب _ ^yig c،lj؛ Ljli:الني ■نم " tdJjLsbلها وأسباب الثياة  digjujJIصل النظافف
وال0وواتولات والبيئة النتليفة وغيرها "نم الحقوق السياسية التيآ سمئل ض التق ض الهشاوشق
السياسلة والتق ض 'لخولن التستيات وإاiدراب وتق اللقد والتعبير .والحقوق الخالولية  ^٧١تخقل

المساواة وعدم التمييل عل أسلس ظالفية أو عرقية يما ض ذلك التق ض يربة الترام دين محلك عن

دين الدولة لخير المسلمين "لا إثراه ض الدين" -سورة البقرة ،أي لا يفره غير المسلم أن يتذل ض دين
الإسكم ولمو قاا 0أو خير لاغ.^J
(مده الختموعات وا"نت ض الحقيقة'نصل هحتمأتات محلية نمتاو للتعاون المتبادل مو المحتمعات اللي
تعيلثن فيها لأتتوالها ضمن النسيو الإدنماعي) والخمل عل 'نرثيز ت9وتها ض سياق لويللة التغأذل

عل أملها ولعزلر"Jbياعا والخقاظ عل فرامتها.
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ع

اوضة اكونمر:
ظال

اوولاواوعين>

الشرة ئذز أل0وات يتئاوة الس عل هؤشل1ت نصت لم __ أي

متسمح ص 1سأسئات ،على 1ذدللة_ا  jbpliiو|سأقت1ت وال1وأيات والعزهيات ,ولميآ لذا 'نومي)

و3وو1عات مت مرة لن يخون أي لبن وأي سمو أا0لةئزل عن وت1عي1ن9ا ااسيامج و1لوةتصادة .لثن! j-to-b
ضشأقا الذ0وطت الموهومة بين اإأدوان  aobض أماثن التعا.وش
من ذلك كله 1وصزاعان
اا1ولووانى ت1ذل!؛  algaااوات_تة اي "نتفض وصت\ عرقلآ و"وعافيآ .لخن مو ذلك ثان بمذوها أمل bljijjlli
1العر1ق
والأنوء الأعافيين .عولمة ثلصؤز ض
ض عولمة تامئتة 'نعوم على أساس
والتJاjات و1لءو1لث

1وعوالا ■صإل مئ50

مرتن التعايش و1ووعاإما واكاون iijiLDjg .تق

1ااذوللرف والنوار وعيت| عن منتلق صراع |لتغاإ1ت الذي سمنمث الهويات على الولثماش و1لزخوتل لتو
مواملإ الت0اء عن الذات لمو1دوه غزو 1ا1ذزين.

ومت متلعت ال0جوأأعات البشرية أشواطا  11يستهان و9ا مى ا"نما' 0ناسيس ملتلومة ميميه الإثل على

اللسطزك اا1وّاني بغيه "نتعلق اونغتاو اكولمر اهت 0المتتحئئات على بعضؤا البعتل .ومت أسهم
العامل اJلملصاتي وإلئورة اسلوما'نية مى هذا ااالعلاو ،بل ثان  jglruJIفى وسائل اونواصل عاملا
مسرعا لتتعيق عت 0الغاية.

وقى مقابل  oixaاووهال الكبيرة .تقوت مؤتة تنخر ملتوظ لهالدلق العولمة من مبل الدول والقوى
4

jaj§aJI ojudjI
اللقاض.
إشوول9ا 1وودأ  ljj_j LclIUdJبعلم هت1 0كولهة ونمك مشملها ،مما محت ت آهال )_ p_g
ونمالت 1تلوات 1وواتللف الأى فائت ■نمثل  IjlujJو1سثلاءآ فيما سبق للزوو للزعات الفعوس 1ائعاغي0
و1اتالوذي 0والخافيع واوتا1يق 1 63lsijjjjlg ،وودلياتة 1ل0لغعوتة.

ومو اقذا التوله اكدلد 6ى هذإاهل 0سلهزام طفت على السد،ج قضية المحنمعات ذات 1الةاي0
اكتتJة ض دومحا والؤوية التوني 0الgاداتة وعلاةل0ا هو اكتتستات 1لثذرى ال1قم عددا واللي

البمض ألها المخون ال-1عيز) لوو.وة لهذه الهجتستات > مما أزغمؤا على أن "نلبمت  lgj_jوبمسب هئفاونة

*نمت ■لأثلر غغط هذه اوظ1هلة ،لخن الذي بمتمل العبء ض الوقت
التعت د اللقاض واكللش ض خنفه _ اسلمعات اساللا0ة ذ1ت

النانو عن الاراتلإ عن اظنيار
ااعتتJة والئيآ ■نملغلؤأ

المحشمعات اكالمية عامة والخزبية على وته الخصوص تبث *نشخل هذه المجتمئتات 'jذتلات سمعية

وتسف و"وةاضة وعرقية أيا  Liوا'نت متل إ  JJJلوتاذJا لا1ذلون.
واأ -يمكن إتخار أن المتنمكات الاعدلدلcله ض السياق اكالمى عموما ،مللها مثل المتتصئات اللpى،
تتمتلإ بمعوق لو تعر لها ،و'سااتخال؛ظل منتلومة مالونية *نكفل لها الخيش فى أمن وخرامة .لخن وو*نر
وصعوت االدإ1ب
ض ا لخالحر ،تز1ع موتات الهجرة او0ووتفعق gالأدتاث الإوهابية
الونمبوة الهتململة ض اليمين الهيظرف على وته اكصوتل ،أصبو يقذر بمستقبل  .^" loولمو وصو
استغلت فيه هذه التيارات هجموعة من الأسباب التي أهلثت تغذى الخدطاب انمعادى للخصول
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آوغية الخونهر
1ا1وووللهما ض التول غيي 1إ1عفواع سمكة التعاون الإليلاص  ^ l^g_ojوهلزرات سجهر على
المتتصتان __

والهظاكة واوتهاد9ا 1وت0وادا ثضيو معه ذصوصا'نوا 1وتونية و1اأوعااغأ .0صما تلق

نمت يات  ،oLolلمذ 0اسضتات لوبت من العمل على مئئالختؤا تأ0ن ال1تول والخواثيق والخهوت
والعواللن  11اتوإية.

وهضك عن كن ي
هر'ن4دإ

بممل

وا ادذ£وو الإس1ا -مي) فى السياق

على النصوص لمناك نمئ

الذي إما  ailمخنملف من  LDjJbيماعأت

الوواوياس التي

على الثاعيل لمغالقيهر رالتمثين)  ،وراظوولاا0لة ) أو راكزلة الشعولبم ) ٠وإما أله يةاتوس

و'اووإلت لللصوتل والمغاممم؛^ L^jUl aujلم "نمت 'نلسجلم مى اذلا,وها ووظاه9ا هو النهاز
والمثان وإإأاسان ،والونيتة هنا أن هذا الذتلاب فشل فى 'ناطلز ومرامعة الوتود الإJJلللمى ض الغلو_ا

"اطيرا ومرامعة "كثناله من التوفيق بين سمتضيات اللاتووأاب إلى التJن ]؛ yolLuJi؟) ومعتغيات cLojjiII
إلى الصتتمعات * L^jJIنمتخلنه ض تلل المواطلة قعا _J1l

متJوااJوا ومئئانيؤا ض البيتة العلمانية

الغربية.

إله ومم عالم^ ،بعدو ها  ,ojijاسالمين والمتتستات المسلمه ض ثل أماثن "نو1داتها،

ض

سبل 'ناسيس وناصيل ذتل1ب فقهي مناسب لذلاوةا عيلضم فى متتا0اتإت  ODDSilOاللعامات والiعراق

والأديان .ينبغى أن يتملهم على إJتاء سبل متابؤة اكداء المتناص لهم ولتJلgم وللاذ0واحا'س

أاذلإة ااا0لؤوهر
|ووعاصلة,

غيز  ailوإن فان وضح الختسمات اسووو ا0لق ض الساق ا1غلودا jig ،بلغ درية سملقق ■___ وقفة

 Jobمسوولة ،فهو  1 _Jووا9أ من وضح ستمئئات 1سول1ا0ة ذات 1للةايف ا1عتتوق أيقظ ض سل1ةات
أفرى ،هلل الليياق 1اثوواليوي أو 1ليمإص ،تيث لأوألى الأعين 1وئعامد) أمام عة1لت شمويف [ا تهيم
لتعوقؤم وزنا.

9لل شك أن هإ لش-0ت 0أوووبا وامزلفإ اكوم هن لزوء مولأبم هن لعض 1لأيأا1ت  Ljipillgفنو الاغييق
عل اكجفمعأت  OjoJjuJxJIسيسهم لشثل أو ُآذز ض اولألبل عل ■نمت يد الخلومق بين اكتلها5ات

اكسنمة ض سيامأت أترى وبين 1للغابيات المخونة ^تاضت1ت الأى "نمدضل0أ ،مك أعل من أن 'نمد
القوى او0ونمارهة اسادله

^لعين .ض إمرلقيا وآسيا  . Jjjj3أن نمد ض مومف القوى

الaJنملرمة اسادية لل4ساام ض السياق

 Loيلتعلؤا ■JJهاتى ض طلب 'كليتل اسسح من

إكذنمعات المسلمة.

وعليه■ فقئ أملو هن الغرورى الا-لأغان إل ههية

هنكددة الاعامات عموها واستمعات

 aoiujjoJIتعو0ا' .لم اكيايه بالاففير ض مس1قلاوا عل صوع الاغيرات اكسلتتة الل "نّهم ض

■نمديد ملومو الاتطام اكالمي) اكت.لت الذي لمو ميل الاشخل ض إطار ما ب ات يعزما بحالم ما بمن الخولمة.

 Lopgهن لّالة دولة الومارات العزبية  6a3JjcJIالحضارية ض لشر ■لقافة السلم والأساص بين أنباء
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1لذاية }ojgjoJI
و ا لئقاهات ض قل أهاثن *نو1دتكام LoLguilg .منها مي' ،نتعين ابماع ^ق0ظت  anL_iهن 'فوال1ت
التلف وألاظرف ,وتفاع 1من تعوق  1 oixaلماتسةات  liiillg dijjDJIقلة وفق 1ومواوأق و1ساهتات

التولوة> ونمت وعالة معإليآ الشلو لهيان بن مئارك  jTنهيان وزير  ^ LjjjuJIنمعت المونمز
سس5إت  aaiuioJIنمت عنوان :

واانمتJات"

 0 9-8 _gjاوو . 2018

الولود  iilسلا مى ض

سم0ا5ات غير او0وووولهرف :اكرص

1اأ(مت<1ف 1اووسر'1ناوتوة وو0ؤ'نمر:
1ورال دور دولة أااDالا  ^٧^١ LJال0للادتة ض ترّيو ثعاتلة السلم والخوار للن الشعوب ص أتل : LLJI

اكتاون اكولدا من أتل 'نغعيل الهواليق اكولية

ما ثتلق سنمعات اكسلعة من أتل'نمعيق

ااأ0ن الخالص.

تفعيل دور اكولاوهاوولأف ; ajuu^l
-1كك اللزاعات وا Jpوب.

-2هوأد0ة ليارات الخنف والخراهيف.

-3الخوال بين الشاتوب من أتل "نمعيق اكلم ستدلص
"نشبيلثا د9ود أدول

كتخلمات ال0؛ذولخ ض مغية 'ننظيم و'اطيز الوتود اإنسلا0دإ لتارو الخالم

النJJلللص.

ه
م

c
ح

1لماتاف الهلة'نمر:

الاهوض Jاهدلانوى اا1تاء الوسنى سؤسللاوات اإ4ولاا اا1س ،بالترب  ، JLujjJI Lajgjj ،oLiMJليتقيق
اال0ون الغخرى والروص ^^مين ض انمجسمات غير _. ulDa
_ _jlضى الهتسمات غير سواا0ر 0على الالذراط مى بماع 0جت 20تا'ن9ا واا0ووااومم ض
لؤصها  g aju_lالتعاليف.

*نغعيل لوز سكين مى اسأس5ات غير
الغربية وال1وووااسم.

سءة ض "نغييق الؤوة الأوةافي 0بين اسذاوملين

'نمعيق الشهوت )  ^ IrixalلسJا Lكين ض اكحستات خيل اسكف من ذلا_ل اللفاعل ال1وتاإى يج باقي
 iliUgioهجنمياها.

إتللا-ق ر0وإاتلات) مو عشلوع الخاتم كحالبف

الفطرف و1لخاالمية للتتر.

لخليل  oogiDLLoالخواطنف gأاiلتماو الوتنماص لخى اثمتلسئات انمسكة ض التgل غير , OjcxIjjllcJI

و م ن أتل نمقيق اقت 0اال{متا0ا9 ،غعت اللجلمق الضظ0ة  5 >j0j4dJJمناور علمية ;
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 %#اكتوو الأول:
%؟قمح

9ضة 1وهذوهوظت 1سوءاتع 0ص الدول غير اسهلمه ض الساق اكالص :الخرص
9أانمدو1ت....

إن أوضاء الختنمئات ^^ا0ة ض الت9ل التي' ،نعيش فيؤا ،والفرص  ljjJIيمخن أن بمسفلوها وقيغلف
إلتاد اكإول  ^]j_yالأدا'نواتهؤم يمتن ص هن ^نمين و0ذإ الشان اسل عل"نطوير اسورألهتيات

عمل بمأت 6من ألتل عملية الأفت0ادة واساغتلة عال ممارسة '_ djpg aj3_، aDfاكبادة والثترام
لماهة؛  LDliirjUوالترام الافر! ووصو 1طاز _؛  ls3LCض ااعيا0ر  lajgniالفاعل ض ذات0ة  Igilbglوابرال

ا□Jلولة المشرقة

فما أن ذلك بماهام ض اسل عل jادلر ثعامف اكذلكف g؛  ,ai_lوالتئئاون

والتسامو!ين إقتلإن والثعافات .من أتل لتلوير ونعوية وص ؟  clliستمعات المسلمة التعتي لثل
ااتود0النا اكتيلزفه و'نيالادا العلف 9الإلهاو_ا ،ويالتال الدهاء عن تقوق الأفراد والتماعاا1ا علت هذ0
الهجتمعات الديليه  ajLDliijJ،gوهذا استلاتا عل قاعدة أتئرام تعوق الإلسان والأ'نفإقيات واساهدات
الدولمة!ين الدول والشعوب

رأقليه) تشيرإل شتوب 'نعيش وسط أثثرلة مختكة علها مئتتقدآأوكه
قما أه من اساولف أن
أو عرقأ .ومد لفر هذا استللو ض القرآن الثليم ،فقال تعال أواذكروا إذ كلتم هاليلت ففئركم}
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أهدافالخونمر

او0ادور الأول

راال;ماف .) 86 :وصال  culof jujرواذقروا إذ أسمر قليل سدنضهفون ض 1اأرض ■نتافون أن سظفثم الأاوس
فآواقم و1وتشم بنهره} رائاف1ل .) 26 :ضالا 0تل تلالص يمن تض المؤمنين

بمعهله عليؤم

بالتثئيز Jهتما ثالوا أمليف.
9ض تنل اللووة العلميق والتخنولوتيف واللعليذ أغتى اليمث العلص من أهمر  tlilgjlilاسستتهف

لتنة المعلومات بصووة علميف وموصوعية للتوصل 1ك يعائق ونئاثو ■نساعت عل 1نحات  ujljljiiilبشخل
سليم هو ال1ذذ بعين 1للعوو1ل صرول 6تسإب 1الثتاار و'اكتيات اضاليان النتاو والفشل وغيرها ض

مواتؤة الوتتوات> تيث ك بمثن؛  clji_jjllعن هذ 0اللداة العلمية الؤامة الل أصلت أداة  OJucubلتل
1اهلولافلأت المقنلفه ض قافه المحالات سواء العلمية أو الأثإتبمية أو التخلولوتيف ،والتقنية ،أو
اوقتلبيعيه وقذلك اكقتاهاتيه .والأتتماعيه .والبيئية ،والدبموغرإفيه وغيرها من العلوم التس5يه
والبشريق.
لذلك ض ظل التحديات 1اأنى إا'زت ■نواته العالم  3SUهذ 0الأول 0الخلمية واللخنولوليه .وداتت

المتتصتات المسلمة لغسؤا ض مثاله ك Jتست عليؤا  ،لا بل أمبحت ■نواته ■نتديات فبيرة سواء قالت
نائمة عن أذتإإع ■زؤ"نشو0ا أو مقروصة علي9ا  ،وهذا ال ipبات بمتاو لكتث الخلمى اسمق لدواسه هذ0
الخالة بعمق .والخمل عل Jعتيم إة<Lاbت "نتمل معؤا دلو ل منتلعية ■نتعاتل ملإ إلواقو وJثتJا■نه

وتتمتو بمرولة أكبر ملإ متيللباته ،تل ساهم ض مساعدة هاذ 0المدس5ات وبالتتديد المسلمة ملها،
12

أسول  1 JgiJIمحات1فا^نمر
كتتال هذ 0الأتن بات وسالم .بت لت من أن لخلبو صتلق سفيران اي ■نمياو العالم ،ناصة ض ظل
ألغوض الشثللة الأي) بالت 'نميتلر بشخل عام  ) jjlcااوا0اج القاتم الذي بميشه العالم اليوم' والذي تعل
كذ 0استستات لعيش ض تالة فوعا وعلق من انمJلتعبل ،ولربما عالة a؛  axijعن

سنمقات

إل0رديتاة الش 'نئئيس فيؤا .

ولعلبل لمذا المتول ض غاة اللسمي 0وذات بعت عالص ووأ'ني ض إطاو الا□ JJاتJات إلأيآ ■نرعاها ؛  JqdJالأيي
"نمص دوما الدترام تعوق الإسان وتعوق ال1ةايات وأالأاني ذات0ة الأووووالأ 0عموما.
لذلك بادرت دولة الإهازات العربية اسيدة بلعلما دور رالت من  JJlLiiاسل ض اسوضاق 0مولمر عاا LDلد^

بغشو ال؛اب واستآ أمام الباتثين واسنيين كرض امخاوهم تول الأaتJإت والغريل اي وواد0
اسللئعات انموواا0ة ض ثل أماقن ■jوالبمتها ض العالم ،ولتااوTكات فاعلة اهعر0ة أس؛اب ذلك وهن
"نم 'نماهم ض فلق تسور هن النوار بين هذ 0الخدنصئات والدول  ^, ٧١لائيش فيها لأدJJوLل aJb

ااJنمهاو وهن لم ا  JJJJفإال الغرتل اساتة أمامها ،وJالأال مواتهة الأدLتJات اي 'نواتهها إتون توف
وبالمعابل اللألعل1ل الفرص اساتة أمامها بما لحلم هضاياها
أو قلق ،هؤما ثالت ثبير 6أو
وتعوقها بشثل عام.
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اسور ااأانى:
هن ئيه المرورة إل فقه ال0لوادلوة  :قظوات
•إن

^jjXO

كعه ا1تظرف.

سذت1م الفاطئ سصللخات  auLipJIض مغؤومؤا أو 1ذراء اكهوص ص  Igdljjjjثيمت

 illمراد وعدتم الاظو إل  9 LjJJLaJIعتم الموازلف بين 1لثلدأ والخإل أسس مإلفية توإي 0لأتمل عل
1ىاع اكوة ثمهو  _jJJا1ودوا0لاص عوض االو1زأ0ر وإلاعإ0ء  1 L_iLuJiliل4صل1و الملل طى
 jLj_jjjjIقوي  l_lيلي السزبمة  _ iiujjjiاوللالا0لتة ^ Lgjliiالخمس  ،من لمنا ناءت 1وئوث1وية

■ناسلس ُ'مع 0المساxلم ظJو اكالتم ا11سلاميا'' أمام ماهتيلين!يداهما أن 6عه ا1مووواللم تارو الخالم
■لJتفم قيه الغرووة  clijjjjjl dibمرتل .و"وإودوأءا أننا JاتJاتد  _LUjjbفقه قاص
بالمجتصتان اسالمة ذات ال1ةلية الخددية لملفه "ناعيل فقه اا0ر9اطلة و

ض ياة

إستصتات المسلمة ض الدول غلز المسلمة .ذلك أن هذا الفقه لمو معه  bLujI _I)J _9Jالتضم
الشيرص وذاروة-ا الخماعة ،وبالمخان الذي 'نعيش فيه ،وليلس  ١٥٥١٣كقه  . 6j9|j:xIIوهو تإء من

الغعه إكالم لا1هه الإسلومية .و أن إتياء اJلذJهأت و'لتاتعيل  dbgjjjjمزيضة  . c_pjjوصرووة من
غرولJات  t>jjoLjىا 0لوا1يمة وأمله للمجسمات اوملوولا0لة.

أإن المتلصئات  doJjjjucJIذات ال1مايه اكاثتJه أصليت ■لمثل علمعرأ ذا أهملة بإلفة ض سيو
14

اسور 1لأ1نى

(1مداغأاك9و0ور

المتسمات  illلسائ؛ 9و1فاتآ هن روافت البماع التغاوي 1وودأ 'نعلق عله 1ا1هال ،ولعثل -ايغا -مخونا l_p
 Lipjjjgمهما ض ماتئهلعا'نوا بمنعك من ذلاا9ا الشهوت

لظوأ  oilستة الوتوت _ JLuJill

بالغرب قأمايه  )iilipص متتسج 0ئكتد  illعراق واكادات  oljDillgيقر ما _ مضلة Jjigig tiii30
مقهيه دتوت 0يتلما أن نوقت بعين ا1اطووار _U.g .لها عن التلول اسومق وها ولل"نب علإو 0هن

منضتة أو درء ٠غالJJتة ،فإذا  G_j"lرمذ ill 0بمال .تق __ الأمتام أو الإلجام عن الفعل ،وهذا Lo
بمرق  DLoliiajالشرء ،ولميآ الخالة من الشزبمف والJJJiرار 1ولدا وهع9ا الشارع ض ثل تضر من ألكاميا.
-1إشكاليف *نتربر 6ع 0التقتارف بين هع 0الضرووة و فقه الخوادللة رمن الإشكاليان اكعهيه :إشكالية

ا JJقا  JJليم JJ _iLjjjUIمعمواة و ستة الخلل مف مو  illفر السلم أم الترب و غيرها من الإشكاليان).
~2أسلس و معاصت غقه اللقتارفا ض 'نتعيق  illهن اللومي^ و اكتايس ^وا0همأ السلص رمن
الإشكاليان الخفؤية :إشكالية الوكء والبراع و غيرها هن الإشكاليان).
-3ااعواعت  Ojjgoilكع 0اكتارف  lgjti_jgعل ألنوالل الخعؤية رمن النوازل الخفؤية- :الإمامة
ض ا للأي غير الإJلJلiهيه  -اظتكام اومثعلعه باكايس بين الخسإ0ين وغيرهم  -ميرا  LJالمسلم هن غير

المسلم  -التلأة ض أوقان الخ0ول-اك5امل مو البنوك ض ■نلك اللات - .التيخيم واJاUتاذم ض
الهلتاذم؛ -قيام يماعق المسلمين مقام ااعاص -اسوتاهه الزواو بغير المسالم رتاء دتوللآ ض الإJJاJاiم
.......؛).
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اسوو : liilULlI
وو1ماظ1امر'نى 1ووظلفIJpj

_واللسوامومووي 1وتور١ةا٥L

ضاسمي1ت

سضيا„,.
لل شك ان العالم واته 'زتاتواا1ا فبيرة ض  diglllال1تير 0ناصة  Idjloلتظق ووناص  lbهرة _ jbuiJi

اا1ووولا _ميإ من تؤة ومن تهف أترى

هوفوبما loD ,تلق ' aJbنهدت  jajgmjاوسر1نميات pl-oDjUl

الخجتصش سجنمئئات  ooIjjjjdJIذات االةالي ajp35JI 0هو غيرها هن الفئات الخجسمتية اللذرى وهذا شر

'نتوفات من التأثير ا JJJلض) على السلم اسسما  J_jناص.
هذا وثنا مد _QaU

فى  djgJHاإلذيرة وفاصة بمن أتداث سبقمبر  2001عدة مJإدلات دولية هت فت

ل0تمنيا ل4عاتة'نإهيل الخالتين لليتلرف سواء ثان ذلك صة المعتعت التلني أو لتيتة الخراهية أو نمض
ال1ذل ،وملئئؤم من الولتراظ ض أعمإل مشبوهة مدمرة ،وذات ■آبمر سلبميء على السلم استاcهم^ ,ثها
*نم الخمل على 'اسيس لموذو مائم على شرافه ادنماعيه 'نساهم إلى ند ثبير فى هيام تواتل ةط0ون
اا -لأئه االتو0ل اعيه لمنو الو فتراق إلى ااذتإر6أ.

هن صنا  aij ،من وصو عده فدلوات ولشاطات 'زدJJJتاJلإ أن 'نساعد 6ى *نلفيذ "نلك البرامج .مثل اJذراط
الفئات الادتامإعية فيؤا .ثل مى مدللمنه وبمئله ض الخو Jالئيآ 'لشتان9ا أفليات عتتJه ٠بميث  ,qjuذلك
1

1ل0لادور ااث1ك

1هاد1ف1سف0لر

وفق آكات ألأوعية اللد1ا0واعية .والامارين 1كهللي 0لأسد اكانمين عن  bipjjjlض 1لأالثلاط1ت
ااهلشJوكف ،إضافة إل إتوات ،يقون الهائمون عليؤا من مات 6ااز!ي الخام ،فرتال الدين او0ؤعلأن

والهدوسين 9أللئاتوميين والخاملين ض الخمل ااJد Jaاعد^9 .لل باس أن ■نلم  CjIjlITالأد ^JJJعل

اإل JJJJتواب لمعرفة علومات الأJJعLتد .وماذا Jشاهتgن ،والخملية الأتي) يمخن اتباعجا ،بالخظز إل أن
اسثشم بهم هم  ^- Jbدقيعية مولولة ض \نمجأض

هن انمزالحا عنه وزهغ9ا فخزة

فله.

هت 0الخماذو 'لتتإء إل تؤول مشيرقة بين الغثأت اوهذس5يف المخيكة بغض) إلأتلر عؤ)  )jj^fواّقيدة

وذلك لعواجؤه ■لأوير1نوا السلبية وتعاية المجتمعان هن ذلك ،وذلك  )٣ظال

اا1دوامامي) علي)

قتل الأوعية  ,pliiUgالجؤود و'نفاهإ9ا مي) عواجؤة رمذ 0الذلالملة الغتليرة ،وإظت 0الاوجيه gالأاBيل^ لاغرد

الذي يعو تلتية الأتلرف اكثري والسل9فيا ،الذك ،يمثل التلعة اظ9ل واا aBiر فتيآ ٠ ^LoUjJاثاهحح
الأتلرةا الخليق .وقئ لجتت هذ 0اأثليه إل ند فلير لخؤة إعادة دمو االضلات الخالتين  33jjjjJJض
انمجتملإ فتيآ بعقل اكلدان.
هذا ال1هر نغز الرغبة لخى الأثيرين م<أ انموتaريزا بهذا الشان ،وذلك ص أجل بناء نموذو ■_ ) oj,jيد0لدا
من) الاشدد ،لاعزيز الخوان )_ j^g ،الخالمات اكوس1إيف .بمعزل تم) الخرق والخيjا  .ك بل الخملآ عتح)"نعليل

ااوّاتليه وااوع1اتال ،ل0خاهاده اكعايه 9ألخدااوا انميدظرف الأي يتاول الا cLاتإرةون بثه عبؤ الوسائل
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1هاتاف^1و0وو 1ا0ر اتور اال1لث
المختكة وهم ملة بماولون اللآتيز سلبلآ والإصرال JااغالبLJة هن هذ 0او0وذساث ،فها أن هذا |وووت0
واسصب .لدى غالبية الخحسات او0وتأمون بقيهر jgxigjg ■JIdJlcjJI
بإمخاله أن يخامو فطاب
لبذ الخراهيه ،وJتJأjgن 3_jJI

أينا جذا الذمز لتئاو إل تهون ممسزثة  pLLujjjJهغاهيم العيلثن اسJلتلك الذهن بين فل مخونات
ااهتتها5ات الذاساليه ،ص ■نقبل او0وتتستات

أاإثذل ونندهو ^نمعا'ل9ا 9وبتء وش فيها ٠

 LJ LiUiUgالمخان التاصتي  LbJهرة الذللألومو6وويا ذات اتأثيل اللشا الذي لودي إل 1وذلأتلال  ٠ومن هنأ
"ليتل 0لذلالمل السلم اسضت^ ض  _lصولها> وبذلك *نغويث الفرتلة ش هن يمتغلون ذلك من
بعض ذوي النفوس ااض2تيفة ا1و1مر والتلفيق وبث "ثعافة الخزاهية هيآ النفوس ،تيث عالت اكدستات
اسيلمة من ذلك بسب هتوهات عنيفة ش الذسللم والمسكين باسم اJت٥اء عن اJت JCUمراظيه
وتعوق الإنسان.

%#

اسول الرابو:

دور ساهلعات 1س1هر 0ض  Jgallغير 1ا|س1لي ض ■نعزلأ اشخال ااتعاتد,و0
1لأق1ىة....

إن اكئاتتو 0ذلالملة 0وإالم 0ستسج البشري هلذ عزف لقذا سسة ظوالقر التبأدل 1لسلهما واسثلة
والخرميف وإلدسه ■ Leuنغنغه هن ■نمايزأت
الخاتلة واوتواة> بل وقبل ذلك وبمده فإن |ائهواول1ت

ض ا لنوى  _ lgjoJlgالساسة لي *ك1ولات  ooJiLdلخلبيعة سشئج 1لأشلى تا"نه> و1لأعتتوة لأقيد
وإقزال وساليم كالم متلوء ومختلف .وغدت إيدى لوابت آاي1ت اكاة اساعرم وثيغيح الأعاهل
والتفاعل معؤا سيقول بشثل أ 9وأفر ،إليع بلوزة الملثيه الذا"نيه و1ااذترام والوسامج والخواو واكزولة

ض

و 'نع1سا اوا مو اللذز ٠إك ض تلل 'نتعيق السلوم والسلم الوضاص ووع؛-ور الوذتال6ات أو

ااستاتتات عن ذوانو0وا فى الؤويات الالعافيه والبزامو  ^plojiDlilوااوعلقاداا1ا اكJليه وال1ت0رق5ات

 ^UJjJIواقوتو0له السياسية وغيرها .ملم ,بعد فاميآ ■نشخيتل ال^jاsاتتJه ،وإلما ل1و 3من غؤم ثيغية

'كJJبمها عمليآ لLjLطوJلها إل واقو ملموس،
وستخون فى الهLJLعبل.

تعيعق واقعيه تاهزة .شما قالت ض ألماض

1ل5ات<1ف1ك9و0ول

الخحول 1ار1يو

إذ؛ jdض التعددية سقون لمناك

التيآ نمش  Iqjالصاعات  ajuouoJIالفاعلة بانمحتسج ،إن

فان ذلك ض إطاو اللعابات انمؤنيه أو عل مستوى ااإ'نتاتات العمالية أو عند ااiةلياJا اكزهيف،
وتعاوض "نعازغا 'نايا مو
وJالتال .فإن التعددية لس "أند شزوظ 1ااما0و ازكه الدبمومراتليه ،وJإلتال
وتود الخوا dاللسعولية ،بل) ■_ ) j pقدرا 0لآ الخيال من مبل السلتاة 1لعايا  lsIالدولة التي) ينبض أن تتترم
القوى واJمؤس JJلات الل"نعمل ض إطارها عل "نعميق الخير العام الولا-د يشاز  LqjJIأيغا عال أنؤا عباوة
عل،

ياة إا٥جتصة وفق قواعد عامه مثتإثه نمترم وتود التنوع وال! فتك ف فى

السثان

حي) الدJتتاهعات ذات الiتل Jالواسمتة ،وفا صه الخلتلاهعات الخليلة ليث تختلخإ اراودأهات اللJتولودية
و1سوووغده 9إلخيليه.

لخاك ل! بد هن فهم أن التهدديه مولولة  loipيولبمد التنوع ،وهدا ألآ قان 1لثوثل) الأك) يتخذم تيند^ أو

أو هلسفيا أو تلبهم) أو تربي) ...ألتي ،والخت ،سميك  djالغرد أو الخماعة ،وووات 0العورة يتغير
مض) التعدديه يتغير 1لاموغوع ذاله ،وصن لم نقون ايحابية مقبولة أو سلبيه هرهوصة ،ودلك ___!

1ذتل1ف القيم أو الظروف إلوتتماعيه  ،تيث أن موهوع التنوع أو التعدد ض قل  )ilbولعلؤ) بايترام
إJمعلقتأت 1لخوإية أو اا1ذااةية ولن "لقتعؤ فقتل عله) أن مقبولة  ٠لل وللبمب التاقيت علي9ا ،غيرأن النتنره
الثا0روريه 'لخنك  loipيتعلؤ) إ(نمر يا  )^ ١٩٤١الديتهاعيه واللةتnاتية.

أما فيها يتض) لالسام الختثهص اكالم عله) أسلم) الخاتاية والتعابمؤ) والتقالمم المشترك بين
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اومحور |وراوو
اات0لاعات  ... DipJIgههو عبازة ص بملة ص اإ0وواتئ والفيلم والسلوك

|لمت|ف|طنمر
التيآ ■نهت ف إل

مو اا1ذر من ظلا-لت لبذ العلف' ،نغضيل إللتوء إل وسائل سللممية ومانوللة
'نتعيق مبتأ تسن
لحل اللزاعات .الإتساس اكوي  cLojiiUljإل لتمة الختسج  cmricgبشفل لصبو 0يه من العسير القيام

JJاLللوثيات Jؤتي بشخل ملماشر إل لمتم ^نميو الويلماص أو إيداث  ^ lagjjjjعميقة وتوهرة
و0ونه0لتة فه .اذ أن اللJJإلم رااساام) ال-1دذماما هو لعيلثل العلف إللدو0اما ،لخن ذلك ك بمل1 ،ثغأء
 aJbالعلف بهفة نه-ائية عن سسو ما .والل ةسيموتزا ذلك إل مو من الهثالية ،ولن نّنمليو نمويل

هذا الخغؤوم إل ممأوسة تعيقيه وواهاتيه .وعليه فان ا JJjاLاLم أو السلام الل  cubلاما بعل به  dJbمن
الوئام والختتأنمة بين تسج المكوإات السخاليف والخوى الوذنماعية ،ض ظل غياب ثل مظاهر العنف

والخؤر والخوف ض اسسج ،وعل الرغم هن هذا فان السلم أو السلام هو يمثل  ) J3-QJ dibلكلف

االتأا0واص

أشكاله بما فيها الصزاء أالد LUCل اصؤ وهنا لمثن 'نعسيم اللهتتJه إل أمسام كثيرة

أهمها!
أ) الانمتدJة

وصي) التي) تعترف بوتود الأنوء

ض الملتصق الواني وتخيتل خذلك Jالiعتت

ض  1كون والئئعيدة والشرالاخ واكناصو وعل هذا االس JJJLا نمص إل إتترام هذا التنوء ميآ 'نعت د
المذاهب ض المتتسخ الواتت وقبول ما لترنب عليه من ،اتتلأف وإيتإت تليو ملألمة للتعبير عن) ذلك

بإظار  l_Lloإسكلا يتول دون لشوب مراع ليل) يهلن اامدئصة عنآ طريق) 1كعتا0رات عل) توبة التعفير
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1عات1غأ jaj'gDJI

أسور 1ور1وو

واسليم واعتماد التواو  l_0gالمساواة أهام ولأياتة القالون.
 )2ااتعتتJة او0وذامئية :هو اللعتراما بتعين المداصا والعزق داتل الدين الواني ولقدا دليل عل ما يمتال

له الدين اا JJiاإJهم^ .وهو 'نعدد الغرق والمذاص ،تبث ألها 'نمثل آناء وامخازأ و"نتاولان مفتلغف غك يمفن
إلقاؤها معا يوتى إل اإتعتلبا و*ّتيت المنضج وفلق الفتن واكراعات اوتااوفي.0

 ،ijD3.ajJI )3اكسماس :ي من الذاواهل الماا-لهة للوتوت البشري ملف أن عرف هذا انمتضق التبادل
والتفاعل إل4وسانى و'نلثال اثل ض مجموعات موواون 0إذ أن عناك اا4ذتللمات الأتتا0ر اعي 0والئعافية من
تبث الخرق والجنس والقومية والدين وما ينتو عنها من روى متللفة سياسيآ واتتماعيا 'نهدف لا JJJJعرال
الحياة الشرية.

 )4ا  JJعتد UCاJسJاسيه والتنبيه :يعل بما مشروعية ■نعدد الخوى وااثلا cالسيإسيف وتقها ض اككايس
وض التعبير عن لقسها والتانير ض الحرال السياس ض متل0وعها .وهذا الاعتراف بوتود ■ننوع لل
منضج ما.

بضتل وتود دوائر التماع عدة ذي 0صمن  jLbiJIالوائد والترام هذا التنوع ومثول ما يتل'ف

عليه هن؛  L0-JjL3ض الخقائد واسال والذولويات وإيجات عيو 0وكومة للتعبير عن ذلك بحريه UاJJLافل

يحول دون نشوب مراعات < ١٥؛^ ،المنضج .فاشتراك تسج فئات انمتسج ض هذا الإطار OlQjIjL؛ عن
المشاوثة السياسية أو أن 'نثون صى إحدى مثونات الديمحراطيق الل عدن لظام الحقم الأمثل

ولمثتمعات السياّية jLolo ،عن اونباطها الموصوعى بالأيراب الّياّبة بوصفها إليى أهمTليأت
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1اهلادور 1وراولإ
اكعل اووولي1س و1لتتاول 1سلص

1 )5لنمددبم

أل5اتاف1ك'9ن0ر

 _ L_JIومفاة الل*ندوال 1لهرزتوو بين انملطة والخماصل.

تعليا مثزة الاعالش بين أثم من متلهل لعاض ت\ذإأ لقس 1إوادلظ 1سسبا>

وعللها يخون لدى ستسايا وتود صبيرات ■ ajLoliijهتلوع ،0هإن ذلك ضخس ض ظهوا دوواهي1ت
هحسميه مخيلغة بين "نلك 1اخيالأت 1اأةأذي ،0وص هعظم

■نعكس هذ1 0كاوةااأا  CiIj_Ilj3بين

اللثأزو 0و1للملية ،بالرغهر من ثولؤا هئئلية باكاهل هو اكعاعات اكلمالأة ■< Lqj؛ ، Ijuإلا  Lgilلا 'نض
ضلل إاهاثوااا1ا !  ojLoliijJاااهدتامو ٠بل ص 'نلسمل على هبول ورقأ خامة ئك اا0ر افووات بوامعؤا

اساضيأ السنين والاعيراف  OJوسعيا cU|g ،على ذلك الاطنراف يمم هن ظول إملالآلي1ت هقتيلف ص
فيغية اكئامل مو هذا الألوتع الأعاص او اووعدتو1 0ووة1مي.0
وعلى هذر

لعد من ألمم عوامل 'نمقيق السلم الأتنماص واانعاسر)

بين طوائف

اسلمو ،تلجث ' LqjIنقئزإ نسيو اكلأعاا  L1بين أمرات اسنملإ .ونشيلإ روو سأسم بين متلملف الأطياف،
ثعأ 1ا9ا تعزز روو التغاهم والتسامو بين الأمران والخئات ونعلتن مساضات التباعد بين التيارات اكخإية

هن فك ل 'نعريب وجؤات اللفلل■ وض أقل الأنوال نودي إلى 'نغؤم مذنك الانحإلمات بعصها استل
وبهذا "لسهم اسددية 0ى "نحعيق دإوا_أ من الّلم واوسامو بين أمزاد اJمتتامم.

كما أ( 0لأبد من الإسارة إلى أن عملية *لتعيق السلم او0ذضيا يتب أن "نأنيآ ص أعلى الواليات
لوموسول ات والعلتلعات الليلية والأدJماعي  _UJLjg ، dأن نئكلم أن او0لاتاةاتا 0على هذ 0الهمليف
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1هات1ضانمؤنما

1ل0ل اتور 1وراوو

بمغؤوصا الشا0روبي X^JJ ،للم 0ون 1ملات اسضج قيامؤم وواتباو0م استسة.

اكهم الذي

لغغل عله بعضؤم 1لل هو  tiJjjاكووإبي 0اللاJاتة ض _ Jاسوو9وسم واكللداالق 0استص5ي ٠ 0والذي

ي9تي إل عن م Jلولة 'لتعلق السلخم سوسما ،تبث أن

زغلم اذتللذJاها مب الهضهون

واستل ،فإنها 'سمل عل 'نمقيق اللJJائعرال الامذضي)> ولعمل عل غرس قيم اكثاون والادورا0ر cupg

*نعلير الرأي

االمرات.

شما أن القران الثريم يرسو قيم السلم الوتلماص Jgوقتها من باب ضظ الغرورات اولر ياءت الشرممة
 igiD_jورماوو9ا ،تبث ■نتنت الJتئتت Jlcأتت أهم طرق رماية السلم إلويلماص ،وأن اذلالل6ا اإiقرات ض

سضج الللJJااني لتسئثهم وألوانهم ورموزصم يودي إل إشاعة العلف والئدوان قيما  ، lOgijJإذ أن
؛_■ pjicنعمل عل تل ■نلك الخلوقإت بين الل6ؤات ،فما ألها'نمثل الخل اللتJJل  ،^^١١ااراJتإه اكئل بين
أم اتنماص أم سيالس .وعل
أفرات المدسم .وأفضل أساليب الئغاصم بيلهم سواء فان ذلك

الرغم من ذلك فإن اإلّلام هت أّص ثعافة إلسافة ■كعو إل ا JJعاJش والسلم ببن الناس رغم
اذ LJالفوم و"لمتدصج.

 /iJjjJbااJدLلQر اص هو عقص

الخرب أو ااهتوان ستل ،أن اسLلاملال اكلاJضات االلتابيه بين أفران

سو0اج طلعا إلدفام اكالون والخادات وائعراف والJئئتدJه اااbل  Jaاcيها الل ■نوفد عل إلهان
اكثو  Ljbوادول
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بالخعوق الأساّية

للشتوب ،و*نمعيق الهتالة ٠واتلرإم الهوية ااJد J٥اعيه

أسور اور|وو
وانمواطنة  Lllgونماع لسشلاج،

|(ماتا<ف|كؤ"نمر

تلمث 1ن 1وتول ■نمص \ل ■نعإيل الطم 1ااذوا0ف1ص لض !ذفو _ jJtj

1لاتأهلاص قدما و'لل"نميأ بمسئوى 1كيأ 6ض نو أزنيا 0ون  ، ajpJIوأن يخون اونمعاص و1ووأاااام وتسن
عليؤا الشاتوب لصامان يمظ اوسوم 1و0ودقتص.
الجوال لمو 1ائقاةة الأى
ااتواأأ  aj3_l ٥٧ aU_|j3والسلم الديتعاص 'نأوقغا عل طلبمة العلاJقات لين اساعات والقوى
اسوإغ 0تاذل سضأ ،فاذا ازنبمتلت التماعات بلمغؤا البعتل نغم ■نعت ت الوالءات اسلية و'نقاظئتا'زوا
هو ضيم ■ئقافيف مشترخف■ ،نتلبو النتيجة "سمنل ض وتود هجسق يقوم عل صوزة هن 0ول الأنوازن

للسلحلق لاتلدة أو JاPى وخذلك عل تلون اوولأقرال واتيزام الحقوق الإللسالية.

مما سبق  pmj,أن اووعتدي 0باكفهوم العام .جاءت من أبل "نمقيق تق الوتود أي تق اسايزات
والسياسيذ ض الوجود وربضا تق التعبير أي تق التمابزات الوجنمامية وااسياسية ض
التعبير .عن ههالتؤا واوتةا:ع عن لفسها ،وأيغا تق الخالJJالذف أي تق الكايرات اللجتا£امية والسياسية
Jااmثر الذف ض |تالة الشؤون الخامة وض ا"نذاذ القرارات السياسيه

او0جتا0ولإ.

وعليه ،فإن ااتعتدJة تعتبر مغية هاهة تعمل عل تحقيق الأنال:

من اJضلولي الترام اسطعين ض عإ اوما'نهم الإنساليه وهن ضهل9ا الخلومة لغيرقم هن انمجتمعات
25

1لمات1ض1لخؤكر

 jg_lالرابو

الأ-ذزى وغيالقا .وذلك واو0باتئ اوذ1عي 0الثالتة الواصتة ألل ولمي) العدل واكساواة  apucJIgوأسسك
الو.

'إمخالية قيام المؤسسات اا1سااهية هم) "نهزيإ ممبش

سوا0لإولإ دافل استصج ونقوية السلم

اسلسما ولشو هغ1اقيم اونماص والتغالمم بين الiفرات واكهJاعات ؛المتنستات  ) SPUIبعيدآ عن)
اسزق) فيما و4زوم.

يمض نبذ مقرة التعصب وأسث1له الهتهددة من) أتل ■نعايل التعددية والسلم اللدLjماميا  )<JUظواوفل 1
اللتجتمتج.

ملولة إشاعة التّامج ولشر ' aoliijالسلام بين صثات استصج و1لأزيا يمخن) نتعيعحا هل) شك ل ■jjjsij

السلم اكدتاcامي) ،وإن لمذا ك.يمخن أن بمتعق إك عن) ظل.وق) التكدديه التي)'نممل علي) تغتل تق التعبير
وااهرسالثه هم) انحاذ ااعرالات اي) *jap
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) اااcردتmج•

اكتول : _ oLill
^يلمين.
لاقلبز العولخة من

 djjbJIوالهدسابم ض اولظام الدول الدتبم>  Gibijjl liipاكوكة jghjJL

الؤاثل الذي طر 1عل  Dln_j]lاكالخى وعل اال1وولهالو0

االيبلااأ ,0ومال

وسائل إا1عالم والل JDال ،كاذ 0اا4غاالان عنان قوة اكالخر ال1ول اسعاتم الذي ندد سماسس الJذاام
الخالص الجدلت الذي بمثم المتتصج اا  JJJjiانى

ض قلل اكولمة.

لمذا ويشيل الjذiام الخالص الخن يد أيلظ إل متهوعة أاتغاعلات اي "نمت ث ليعغية 1وال إللظام العتuم
الل "ونماظم .وتللو ند العزاء لقليخيل ااالذلا0ر الخالص الخديد.

من هنا تاءن اللذلالا0لإت ص الاوزاع عل ■نمديت مفؤوم الiذلام الدول ،سمزفه البعض باله ملمومة

ص علامات 'لبادلية اعنماتلة دون أن نلغتا

من الخلماهل ،والولدان اكاذذل0ة .بعضها ملإ البمض
لثنمهلة أو هوية الوتدان,
ميما يعرفه أترون باله ،القواعد اكJذاامة للخللمات بين أدلرارف منددة ض ومت معين■ ض تين ذهب
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أهداف الخلؤو0رو 1ل0لدورالخ1س

 )jgpTإل القول  : ailمتمموتلة ص الحواعت العامة

1كوني ض يوالبه ألمزاعية واللعاولية ،قصا

لغعؤا القوى الخبري مي) الصاعة  ، cijjgallو*نغرذاها عل القوى  )_ spi،lض مريلة "ناللهية مهبه.
بفم ،اكتلر عن ثل التعريفات مهلماك تقيقة معروفة بان الخالمر بات بمللم)  )jlllمي) 1طاز العولمة من)

د9اف 0ووعتتة "لرف عليها pاك بشري بين) 0ذتكا القارات والمجتسكات .صاتJJدiا __ ،أن لمناك
مجلستان ' ^oJjjJuoنتتيس فارو إطار العالم pJJLuJill؛) ■نواته "نمتو1ت ثبيرة > ألممها قتل'نها عل) اللJتماو
ومواجهة الئتلرف الفكري و اانلاaLب الذي يلاتق9ا  ،^_gبها همي ،ثثير  ،٣إلأ٣ان لل اائ5الم اافرإدا،
وبالتا ل هذا يتطلب اسل  ،٣أجل اللهوم ،بمستوى اإنداع الوتليغي ،للئثوسسات النJJاLإiهيف بااتتااام>
للقيام Jدوللما للتقيق  ،<□- ٥١اافذري  ،^ ٩١١١٩سجتمعات المكلمة ،ونشجيئتها عل ،اااjخراط ض بناع
مجتمعانها وال0وشالذه همي ،نواذأتوا )_ ^JlوالدذلارJه ،وبالتالي' ،نوفير الفرم ،المناسبق للمجتمعات

اسيلمة الل لأتيس مي ،هذه الJلتان من ،أجل أن وواج 0هذه اJJدتJات بالتارؤا الJJللميه

أجل أن 'نثون عامل ،دامو لتو التقدم والثتلور

9هلا

 ،^gطلة من ،التناغم همي ،العيش ،المشترك

الثمjا مي ،تلل) Jذلام التولمة الذي بات لمو الخلوان االثيمل) اهذ 0التقية اللماLة.

إذآ ثان لا -بت هم ،سياق ،هذا السهمثا  )pjplمشتإكآمن ،بين ،كل مثو؛ات الخجتستات اااإسازيه و قتعيقا
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1اا0ردوراوذأ0س

1لهاتا<ف1ك'9نمر

للكات1ف الخو'نمل ■ tsiiilنرعاه دولة ااأ0وااات الخابية اسدتة ض 1ك]ه0ر 0أبو صي يوص  9 - 8هايو1 ،مأ
'ننتل على أز) لمناك ومو عالهم) اووللثل1نى يواته 'كتواا1ا قبيرة ،بشن ل ما 'نلإ0ر

داتل ^ jb g

مناسب وظو9فا عيشهم ص
الخالم  illسك ص باللغثير ض سبل *ناسيس "9اتليل
محتستان 0ووعاتت 0ااأقاغات والأعراق 9اا1توان ،من التوصو ^حسمتات المسلمة باله بات عأي9ا أن
'نخون التيديات التي 'نوايهها Tpb .لها هم) التميل والبراعف هم> التاثال سبل إييابلة وفيها ل9و pl^iJI
 L^LuUillوالثعاض 9اوتغارئا لختابؤة الخداع اJمLJلاميأ لهم 9لخولوم 9لألأو0لاعاووم الئعامية.
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