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  أA@اب السعادة

  السيدات والسادة،

  

احمد ابو  معا&%/$سعد"ي ان انقل اليكم تحيات االم�ن العام ��امعة الدول العر	ية           

 آيات Aلب جيامباولو <ان=ي>; /سعادة السف�6 كما اخصالغيط وتمنياتھ لكم بالتوفيق، 

  .  التقدير واالح6Nام عL% تبKيھ مثل Iذه املبادرة الكرDمة

وYشرف>; أن أشارك معكم SU أعمال Iذا املؤتمر الدو&S الRام عن حرDة العبادة املؤدية            

إ&% حرDة الدين واملعتقد، وIو موضوع أصبح يك=^[; أIمية بالغة SU ف6Nة صعبة يمر ]Zا 

 الوقوع SU ببعض ا�gتمعات ا&%عقائدية ومذIبية تدفع العالم dسودIا خالفات سياسية و 

ومAافحZsا من  ذه الظاIرةقتq[; منا العمل للتصدي لRمما ي عصب،تآفة الو  فخ التطرف

       خالل dعزDز الشراكة ب�ن الدول وا�gتمع الدو&S واملؤسسات الديKية.

وdعت6x حرDـة املعتقد  واملعتقدموضوع حرDة العبادة ب وDة جميعRااألديان السمااعتKت          

و قد جعل هللا االختالف سنة  ،وممارسة الشعائر الديKية من أولوDات دعوة األنzياء والرسل

نفسRا لAان ذلك، ولكن االرادة  العقيدة Aون الناس <لRم أمة واحدة ت=بعا�|ياة فلو أراد أن ي

SU و ما وردIسنة التعدد والتعا$ش ونبذ العنف واالكراه و %Lية ابقت عRم االلDالقرآن الكر 

) SU64 سورة آل عمران اآلية (و .ن الرشد من ال�S" "ال إكراه SU الدين قد تب� سورة البقرة

Iَْل عبادة االلھ الواحدللتآلف والتعاون و  صرDحة لAل ابناء الديانات السماوDة دعوة
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اورد�Zا واكد�Zا الديانات السماوDة  ب�ن الثقافات لتعا$شمن صور ا تلك صور مشرقة      

وع6x شبAات  <ل سبل االعالمحرDصون <ل ا�|رص عL% تداولRا وdعميمRا ع6x  <افة، ونحن



معول Iدم ة اال"سانية من <ل اشAال التعصب الذي بات التواصل االجتما�S ال�Zا حبل نجا

  التحرDضي�ن عL% العنف . املتطرف�ن بيد

  

  السادة ا)@ضور،

ا�|وار ب�ن ا�|ضارات والثقافات أولت جامعة الدول العر	ية اIتماما بالغا بقضايا         

واألديان، كما دعت دوما إ&% إقامة جسور التواصل والتفاعل ب�ن أتباع ا�|ضارات املتعددة 

dسمح لنا بالعمل  dعاون وتAامل م املش6Nكة بي�Zا ��لق فضاءاتوdسليط األضواء عL% القواس

 %Lافة عAرة التطرف والتعصب بIر السلبية مثل ظاIافحة الظواAا .دي لصوره، والتصمR  

وتحقيق  تآ�Sلسzيل الوحيد ل6Nسيخ ثقافة الا�|وار Iو ا ان العر	ية لقد اعت6xت ا��امعة        

dم وRية وسوء الفIذا اإلطار التعا$ش السل ; ب�ن الشعوب ونبذ الكراI SUھ الثقافات ، وDشو

العر	ية دورا مRما SU بلورة مفRوم متوازن ل£|وار ب�ن الثقافات والتعا$ش ب�ن  ة�امعا� تلعب

ل واإلنصاف ونبذ االلN¥ام بمبدأ االح6Nام املتبادل والعد واألديان وتحالف ا�|ضارات 

  .والتمي�¥ العنصري  الكراIية

  

 السيدات والسادة الكرام ،،،

وسائل §عض حدة التطرف SU ا��طابات الشعبوDة التحرDضية ال¦; تنقلRا إن تصاعد              

6ام منظومة قيم عاملية مش6Nكة ترتكز عL% احN ا�|اجة املاسة وامل£|ة إ&% يؤكد االعالم

ل واملنظمات الدولية الدو  بجRود بد Iنا من االشارة واالشادة، وال التعددية الثقافية والديKية

   وال=سامح ب�ن الشعوب واألمم. شر ثقافة السالمKال¦; تقوم بواإلقليمية 



وال يفوت>; I SUذا املقام اإلشادة، بفخر واعN¥از، بوثيقة "األخوة اإل"سانية من أجل             

السالم العاملي والع�ش املش6Nك" وال¦; وقعت من قبل <ل من فضيلة اإلمام األك6x شيخ 

  ، 2019األزIر الشرDف و	ابا الفاتيAان SU ف6xاير 

بمرور عام عL% توقيع Iذه  املتحدة SU ابوظª; باالمارات العر	ية قد احتفلنا منذ ايامل          

ا�gتمع الدو&S عd %LعزDز منظومة  	تأييد منو القطب�ن الديKي�ن  ال¦; dعكس إصرارالوثيقة 

  .لتعا$ش السل ; والسالم املستداممن القيم تر® ثقافة ال=سامح وا

 2030$سRم SU تحقيق أIداف التنمية املستدامة لعام  ذلكغ>; عن البيان ان و     

 سلمية مجتمعات إقامة d±�يع" الذي يدعو ا&% و	األخص تحقيق الRدف السادس عشر

 العدالة إ&% الوصول  إمAانية وتوف�6 املستدامة، التنمية تحقيق أجل من ل£�ميع وشاملة

ب�ن االفراد والدول من  ل£�ميع وشاملة للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات و	ناء ل£�ميع

 عL% القانون  سيادة dعزDزو  بي�Zا وفيما البلدان داخل املساواة ا"عدام من ا�|د خالل

  .العدالة إ&% ا��ميع وصول  فرص تAافؤ وضمان والدو&S الوط>; الصعيدين

 من       
ً
ا��طر ب ما س ;ضد اإلسالم أو ا��وف م إثارة الكراIية  ظاIرة لقد عان�نا طوDال

الذي dسzب بظلم  Iذا املرض االسالموفو	يا، عصاب ح¦² ساد ما ب�ن عامة الzشراإلسالمي 

 إن ا�|مالت االعالمية ل=شوDھ االسالم اصبح لRا ،كب�6 للمسلم�ن SU انحاء العالم <افة

عL% املسلم�ن  تداعيات عسكرDة وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية جسيمة

 صياغة وتنفيذ سياساتل ا�gتمع الدو&S تدخلاستدعت الضرورة سرعة . لذلك باجمعRم

ف وال=شوDھ والعمل عL% تكثيف Dخو تمن شأ�Zا إجRاض حروب الكراIية ووقف آلة ال

ا��Rود اإلقليمية والدولية وجRود املؤسسات الديKية واالجتماعية خاصة، ومؤسسات 

  ا�gتمع املد"ي ملواجZsRا والتصدي لRا، 



 موعةتؤرق ا�gاك´6 التحديات ال¦;  من ية و الديKيةالسياس التطرف بصيغتيھ قد <انل        

 لنما·Zا واستقرارIا وتطورIا؛ فقد ظلةالدولي
ً
 خط�6ا

ً
املصدر  التطرف Iو ، وdشAل �Zديدا

 Iو االجتما�S، و  Rااألسا¸[; لتفكك ا�gتمعات وتمزDق "سيج
ً
املنبع الرئ�س للعنف 	قي ايضا

  . وتكرYس آليات التخلف ع6x التارDخواإلرIاب 

 والفعSL وشيوع ظاIرdي الغلو الدي>; واالرIاب الفكري  وعL% الرغم من اآلفات السابقة         

مزDد من يتجھ ا&%  ، ان العالمف Iذه التحديات عL% الرغم من ،بAل صوره املرعبة والzشعة

   ،الثقافات الشعوب و واالندماج والتعا$ش السل ; ب�ن ال6Nابط

وا�|ضارة  معاي�6 التAاتف واالخاء اال"سا"ي دعواتاليوم SU ارجاء املعمورة وترتفع            

 القائم عL% <ل انواع التمي�¥املواطنة لتعلوا عL%  فكرةحقوق اال"سان و و  الAونية الواحدة

عظ Sº ²  وتقع عL% وسائل االعالم I SUذا الشأن بالذات مRمةالعرق أو الدين ،  اساس

و"شر  ،واالIداف اال"سانية للثقافات ،التعرDف املوضو�S باالIداف ا��لقية لالديان

    ال6xامج الداعية للفRم والتفاIم ب�ن ا�|ضارات.

 واملنا الندوة Iذه ثقتنا كب�6ة SU عمل <ل Iذه النخبة العلمية املتنورة املشاركة SU اعمال    

والسالم عليكم االسس واملبادىء ال¦; dعزز مبدأ االخوة اال"سانية .. وفقكم هللا  واان تضع

  ورحمة هللا وKر�اتھ

 


