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Welcome to the third annual WIHW prize-giving ceremony! 
We have now celebrated five years of the WIHW and each year 
has shown a marked increase in both the quantity and quality 
of events held. We congratulate all those who have managed 
to support an event during the WIHW, and thus have made it 
firmly established on the international peace calendar.

Since the first year the WIHW was celebrated in 2011, the 
number of events has risen steadily each year:
 2011 - 213 events  2012 - 290 events
 2013 - 363 events  2014 - 409 events
 2015 - 901 events

The events are held in over 50 countries of the world and are 
arranged by groups as diverse as government agencies, various 
social groups, schools, private individuals and of course the 
numerous interfaith organizations that exist worldwide. 

UN WIHW Resolution Initiative.

In September 2010, His Majesty King Abdullah II of Jordan 
proposed a World Interfaith Harmony Week at the Plenary 
session of the 65th United Nations General Assembly in New 
York. This was a call to establish a week every year where people 
of all faiths, and those of no faith, would  promote the message 
of ‘Love of God, and Love of the nieghbour’, or ‘Love of the 
Good, and Love of the Neighbour’.  The Draft Resolution for 
the World Interfaith Harmony Week was later written and 
presented by H.R.H. Prince Ghazi bin Muhammad, Chief 
Advisor to King Abdullah II for Religious and Cultural Affairs 
and Personal Envoy of King Abdullah II, before the United 
Nations General Assembly where it was unanimously adopted 
on 20 October 2010

UN Resolution A/65/PV.34; the World Interfaith Harmony 
Week (WIHW) as it is called, recognises the first week of Febru-
ary of every year as a time when people of all faiths, and those 
of no faith, work together to promote and celebrate religious 
and cultural understanding and cooperation, to address each 
other in favorable terms drawn from their own traditions and 
to accept and respect ‘the other’ based on the foundations of 
‘Love of God, and Love of the Neighbour’, or ‘Love of the Good 

WELCOME
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and Love of the Neighbour’. Remarkably the WIHW excludes 
no one and includes and unites everyone.

The H.M. King Abdullah II World 
Interfaith Harmony Week Prize

The Royal Aal Al-Bayt Institute for Islamic Thought in Jordan 
established the WIHW Prize in 2013 to recognize the three best 
events or texts organized during the UN WIHW (first week of 
February) which best promote the goals of the WIHW. Prizes 
are awarded to each event or text that is judged to have been 
most successful in promoting interfaith harmony and impacting 
religious understanding. Since 2014, this prize has been known 
as the King Abdullah II WIHW Prize. The prizes are:

First   $25,000 and a gold medal
Second $15,000 and a silver medal
Third            $5,000 and a bronze medal

The Judges for the 2014 The King Abdullah II WIHW Prize 
were:
• H.R.H. Princess Areej Ghazi
• H.B. Patriarch Theophilus III – Patriarch of the Holy City, 

Palestine and Jordan
• H.E. Sheikh Dr Ali Gomaa – former Grand Mufti of the 

Arab Republic of Egypt
• H.E. Bishop Munib Yunan – Bishop of the Evangelical Lu-

theran Church in Jordan and the Holy Land, and President 
of the World Federation of Evangelical Lutheran Churches

• Sheikh Usama al-Sayyid Al-Azhari – Professor at Al-Azhar 
University

• Father Nabil Haddad – Founder and Executive Director 
of the Jordanian Interfaith Coexistence Research Centre

• Dr. Minwer Al-Mheid – Director of the Royal Aal Al-Bayt 
Institute for Islamic Thought
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First Prize
Universal Interfaith Peace Mission 

 for their event 

Celebration of World Interfaith Har-
mony Week of UN 2015, Pakistan.

 Dr Allama Abulfateh G R Chishti 
President of Universal Interfaith Peace Mission, Pakistan

The WIHW celebration for 2015 by the Universal Interfaith 
Peace Mission held four events on two separate days. These 
events achieved significant national outreach.

The First event was a TV Program where Dr Allama Chisti 
presented the idea of the WIHW to his audience, and expounded 
on the need and importance of such an initiative. He mentioned 
the need for everyone to engage in such an event, and the need 
to spread the message of peace and harmony. He also spoke about 
the situation in Pakistan, and said it was very positive to have a 
Federal Ministry for Religious Affairs and Interfaith Harmony.

The second event was a Friday Sermon (Khutbah) at the 
Jame Masjid Mai Saleem Akhtar in New Sohan, Islamabad. Dr 
Chisti delivered the sermon and mentioned that it is significant 
that the WIHW as well as the ACW are initiatives which come 
from the Hashemite Kingdom of Jordan, from King Abdullah 
II, who is the 41st generation descendant of the Holy Prophet 
Muhammad peace and blessings be upon him. He emphasized 
the religious obligation to spread peace and harmony.

The third event was a conference held at Divine Light Public 
School, Islamabad.  Dr Allama G R Chishti opened the session 
with collective prayers for peace and harmony. Qari Al-Sheikh 
Badiuzman recited some verses from the Holy Quran. Then 
other Holy Scriptures were recited such as Sacred Torah and 
Sacred Bible as well as passages from Granth Sahib and Vedas. 
These recitals show the real mutual respect for each other`s 
Divine Books. The conference was attended and addressed 
by the representatives from Muslim, Christian, Hindu, Sikh 
and Baha`I faiths. The speakers emphasized peace among all 
sections of humanity regardless of their caste, color, mother 
tongue or region, as well as their creeds and religions. They 
also condemned terrorism in all its forms.  They paid homage 
to HM King Abdullah II of Hashemite Kingdom and to HRH 
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Dr Professor Prince Ghazi bin Muhammad bin Talal who have 
been the prime movers of the ACW and WIHW.  The program 
was covered by Our Roze TV.

The fourth event was a seminar arranged on 9 February 2015 
by Dr Altaf Husain Langrial, Director of Bahawalnagar Campus 
of Islamia University Bahawalpure. It was a large gathering at 
the newly built campus and all religions as well as all denomina-
tions were invited. Academic leaders, professors and students 
all listened to messages of peace and harmony that spring from 
the Divine Books. Addressing the occasion Professor Allama 
G.R. Chishti said that Islam preaches peace, tolerance and 
brotherhood among the followers of all the religions. Islam 
addresses the whole of humanity as a family, believes in equal 
respect for all religions and their followers. He ended by stating 
that religions transcend the barriers of discrimination.
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Second Prize
Friedenskette der Religionen  

 for the event in

Munich, Germany
Saeed Khan Falahi and Nazar Abbas will collect the award.

The Event:
On the 2nd of February, 2015 at 7 PM, the “Friedenskette der Re-
ligionen” took place in the old town centre of Munich, Germany. 
Concerned by the daily media coverage of atrocities committed 
in the name of religion, the long term friends, Gisela Jahn and 
Dr. Beatrix Jakubicka, decided spontaneously to overcome pas-
sivity and to start the “Chain of Peace“ initiative. Organizing 
the initiative as a private endeavour, without any financial- or 
official support, they managed to connect 15.000 people in a 
human chain of light, between the houses of worship of the 5 
Abrahamic Religions. setting a sign for tolerance between the 
religions and a statement for peace in The Idea of the” Frieden-
skette der Religionen”:
Members of many religious communities live in Munich. To 
join five houses of worship of the Abrahamic religions in the 
city – the Greek Orthodox Salvator Church, the Catholic 
St.Michael’s Church, the Munich Islam Forum, the Ohel Jakob 
Synagogue, the evang.-Lutherian St.Matthäus Church – with 
a Chain of Peace seemed to be a good opportunity to create 
a symbol for peace, tolerance and reconciliation between 
religions. The importance of an engaging dialogue based on 
the common fundamental religious commandments, sharing 
a common message of peace and tolerance, are key aspects of 
every thriving society and requests to be defended and realized 
in a continuous process. For the organizers, these values needed 
to engage as many people as possible, addressing all people of 
the society in a holistic manner, making a joint statement for 
peace and tolerance.
Consequently, the organizers utilized their network in inviting 
and convincing participants for the manifestation using the 
following statement; 

We ask all people – religious or not – to mark a sign of com-
munity, “not to look away“ (Carolin Emcke) from need, to 
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“show outrage“ (Stéphane Hessel) against false arguments and 
to take seriously the messages of peace of our religions.
The Chain of Peace is intended to be a quiet manifestation of 
our sympathy and of our longing for peace. Everybody will 
bring a source of light of his / her choice: a candle, a flashlight, 
the mobile phone…
In the progress of preparing the event they managed, to get 
the support of all Abrahamic religions in the city and over 50 
organizations, including all major religious communities, a great 
spectrum of religious and nonreligious NGOs as well as political 
parties and prominent figures from the cultural establishment, 
such as the world renowned conductor Zubin Mehta.
With over 15.000 participants, a human chain was created, con-
necting the houses of worship from all participating religions 
in the centre of Munich.

About the initiators:
Gisela Jahn: an expert and author for Japanese ceramics lives 
in Munich.
Beatrix Jakubicka-Frühwald: lives in Munich where she prac-
tices family medicine and
Homeopathy
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Third Prize
REPORT ON 2015 WORLD IN-
TERFAITH HARMONY WEEK

 TORONTO, CANADA
Submitted by the World Interfaith Harmony 

Week Toronto Steering Committee
TORONTO, CANADA

Toronto celebrated World Interfaith Harmony Week for 
the third year running, and once again made significant impact 
with its range of events including the City of Toronto officially 
proclaim WIHW in Toronto. 

The opening evening saw us “Celebrating Interfaith Culture”, 
hosted by The Islamic Supreme Council of Canada while the 
closing evening saw us bring together faith leaders from 10 dif-
ferent faiths at the Japanese Cultural Centre with our co-hosts, 
the Toronto Area Interfaith Council. These faith leaders spoke 
briefly about their faith and, in line with our local theme for the 
week Finding Ways To Work Together, they offered up ways 
we could all work together.

For 2014 World Interfaith Harmony Week, we set Stories 
That Move Us as a theme, and once again promoted the week 
to the interfaith community, media and via our website, and 
again had The City Of Toronto officially recognize the week 
via a proclamation. 

World Interfaith Harmony Week 2015 in Toronto grew to 
8 events that spanned the week.

 FEBRUARY 1 LAUNCH EVENT
February 1 saw a launch event hosted by The Sayeda Khadijah 

Centre and the Islamic Supreme Council of Canada, and fea-
tured a halal meal, presentations, a whirling dervish performance, 
and round table discussions, one of which has resulted in the 
striking of an interfaith committee to organize camp space and 
time for Muslim youth. 

www.interfaithtoronto.ca
www.facebook.com/worldinterfaithharmonyweektoronto
 FEBRUARY 2 INTERFAITH DIALOGUE CIRCLE
On Monday February 2, Toronto’s Spiritual Dialogue Circle 

hosted Harmony In Action, an evening that offered participants 
the opportunity to learn and to each share their own experiences 
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of interfaith Harmony In Action
 FEBRUARY 3 HOW WE TALK TO GOD
On Tuesday February 3, Intercultural Dialogue Institute 

organized an evening to share How We Talk To God. The 
evening featured a vegetarian meal, a multi-faith art display, 
and a panel discussion featuring prayer experiences from diverse 
faith traditions.

 FEBRUARY 3 RACE AND RELIGION
Tuesday also saw the University of Toronto Multi Faith 

Centre host a Race and Religion luncheon intended to allow 
participants to engage in a stimulating dialogue regarding the 
intersection and racialized and religious identities.

FEBRUARY 4 FAITH AND SOCIAL JUSTICE
On Wednesday evening the Hindu Campus Ministry held 

a religious service at the Multi-Faith Centre, University of 
Toronto where people had the opportunity to discuss some-
thing unique about the way worship is done in their respective 
Faith Tradition.

FEBRUARY 5 CHRISTIAN-JEWISH DIALOGUE
On Thursday February 5 Scarboro Missions repeated a 2014 

event, Modern Milestones in Recent Catholic Jewish Relations. 
The event was once again scheduled because this being Toronto 
and Canada and wintertime, last year’s event saw a massive 
snowstorm interfere with attendance.

 www.interfaithtoronto.ca
www.facebook.com/worldinterfaithharmonyweektoronto
 
FEBRUARY 7 AN EVENING OF INTERFAITH PERFORMING 

ARTS
On Saturday February 7, the Steering Committee and Noor 

Cultural Centre hosted an evening of Interfaith Performing 
Arts that brought 12 different groups and individuals together 
to perform music, dance, rhythms and magic tricks. In addition, 
the Steering committee initiated a plan to bring together and 
fund an interfaith youth group’s volunteer work at a Habitat 
for Humanity Restore.

 FEBRUARY 8 INTERFAITH ECOLOGY HIKE
The week closed with an Afternoon Hike Through Rouge 

Valley National Urban Park that underscored that each religion 
and spiritual philosophy has a long-standing tradition of eco-



logical stewardship. The Green Rules were shared and reflected 
upon during the walk so that each participant could feel their 
connection to nature, and the importance of “Doing onto the 
Earth as you would have it do onto you

EFFORTS TO OBTAIN GOVERNMENT OF CANADA SUPPORT
One more activity of note, one that is currently in the works, 

is having the Government of Canada officially designate the 
first week of February as Interfaith Harmony Week in Canada. 
To that end, our committee successfully lobbied to have the 
required legislation sponsored by the Liberal Party of Canada. 
They have prepared a Notice of Motion that will be moved and 
seconded by The Hon John McCallum and The Hon John 
Mckay, and which has been presented to the Canadian Parlia-
ment as Motion Number M560. We fully expect that it will 
be passed in time for World Interfaith Harmony Week 2016

The Toronto Steering Committee
John B Voorpostel, Chair
Pastor Tuula van Gaasbeek
Yasmin Ratansi
Paul McKenna
Pandit Suraj Persad
Reverend Michelle Singh
Sid Ikeda
Khadijah Kanji
 

1. 

16



17

APPENDICES



18

APPENDIX I

The World Interfaith Harmony Week 
Resolution UNGA Resolution A/65/PV.34

The General Assembly,
Recalling its resolutions 53/243 of 13 September 1999 on 

the declaration and programme of action relating to a culture 
of peace, 57/6 of 4 November 2002 concerning the promotion 
of a culture of peace and non-violence, 58/128 of 19 December 
2003 on the promotion of religious and cultural understanding, 
harmony and cooperation, 60/4 of 20 October 2005 on a global 
agenda for dialogue among civilizations, 64/14 of 10 November 
2009 on the Alliance of Civilizations, 64/81 of 7 December 2009 
on the promotion of interreligious and intercultural dialogue, 
understanding and cooperation for peace and 64/164 of 18 De-
cember 2009 on the elimination of all forms of intolerance and 
discrimination based on religion or belief,

Recognizing the imperative need for dialogue among different 
faiths and religions in enhancing mutual understanding, harmony 
and cooperation among people,

Recalling with appreciation various global, regional and 
subregional initiatives on mutual understanding and interfaith 
harmony including the Tripartite Forum on Interfaith Coopera-
tion for Peace, and the initiative “A Common Word”,

Recognizing that the moral imperatives of all religions, con-
victions and beliefs call for peace, tolerance and mutual under-
standing,

1. Reaffirms that mutual understanding and interreligious 
dialogue constitute important dimensions of a culture of peace;

2. Proclaims the first week of February of every year the 
World Interfaith Harmony Week between all religions, faiths and 
beliefs;

3. Encourages all States to support, on a voluntary basis, 
the spread of the message of interfaith harmony and goodwill in 
the world’s churches, mosques, synagogues, temples and other 
places of worship during that week, based on love of God and 
love of one’s neighbour or on love of the good and love of one’s 
neighbour, each according to their own religious traditions or 
convictions;

4. Requests the Secretary-General to keep the General 
Assembly informed of the implementation of the present resolu-
tion.
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APPENDIX II

 His Majesty King Abdullah’s address at the Plenary 
Session of the 65th General Assembly of the UN in 
NY on Thursday September 26, 2010, in which he 
proposed the World Interfaith Harmony Week.

Bism Illah Al-Rahman Al-Raheem 
President Deiss, 
Mr Secretary General, 
Your Excellencies, 
 
More than ever before, our world 
is confronting multiple global cri-
ses, which cannot be effectively 
addressed, without a coordinated, 
multilateral action. No country can 

face these crises and provide for its future in isolation. The 
threats are global, and so are the solutions. A strong, central 
role for the United Nations is essential. 

It is also essential to resist forces of division that spread 
misunderstanding and mistrust, especially among peoples of 
different religions. The fact is, humanity everywhere is bound 
together, not only by mutual interests, but by shared com-
mandments, to love God and neighbour; to love the good and 
neighbour. This week, my delegation, with the support of our 
friends on every continent, will introduce a draft resolution 
for an annual World Interfaith Harmony Week. What we are 
proposing is a special week, during which the world’s people, 
in their own places of worship, could express the teachings of 
their own faith about tolerance, respect for the other and peace. 
I hope this resolution will have your support. 

My friends, 
Another critical area for UN leadership is peace, and one 

peace hangs in the balance today. With direct negotiations 
between the Palestinians and the Israelis, a door opens to a 
final, two-state settlement of the Palestinian-Israeli conflict, 
and the establishment of an independent, viable and sovereign 
Palestinian state, living side by side with Israel, will pave the 
way for a comprehensive regional peace. 
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An end to this conflict is long overdue. No regional crisis has 
had a longer or broader impact on global security and stability. 
No such crisis has been longer on the UN agenda or has frus-
trated peacemakers more. Every resource spent in this conflict 
is a resource lost for investing in progress and prosperity. Every 
day spent is a day lost to forces of violence and extremism that 
threaten all of us in the region and beyond. 

People are wary of disappointment, and spoilers are doing 
everything they can to make us fail. We cannot underestimate 
the importance of success, or the painful cost of failure. All of us 
need to support swift action, hard choices and real results. The 
alternative is more suffering deeper frustrations with spreading, 
more vicious warfare. Such a catastrophic scenario will continue 
to drag in the whole world, threatening security and stability 
far beyond the borders of the Middle East. 

To prevent that, the talks must be approached with commit-
ment, sincerity and courage. There should be no provocative or 
unilateral actions that can derail the negotiations. Instead, the 
parties must work hard to produce results, and quickly. That 
means addressing all final-status issues, with a view to ending 
the occupation and reaching the two-state solution, the only 
solution that can work, as soon as possible. The status quo is 
simply unacceptable, Enough injustice, enough bloodshed. 

Jordan and the rest of the Arab and Muslim worlds are com-
mitted. In the Arab Peace Initiative, we reach out to Israel with 
an unprecedented opportunity for a comprehensive settlement, 
A settlement that will enable Israel to have normal relations with 
57 Arab and Muslim states, one-third of the United Nations. 

Now, we reach out to you, our fellow members of this United 
Nations. All stand to lose if the talks fail; all gain when peace is 
achieved. Our global and collective influence is key. Together, 
we must tip the balance towards peace. 

Thank you.
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APPENDIX III

H.R.H. Prince Ghazi bin Muhammad, 
Personal Envoy of and Special Advisor to 

H.M. King Abdullah II, delivers H.M. King 
Abdullah II’s World Interfaith Harmony 

Week proposal at UN on Oct.20, 2010

Bism Illah Al-Rahman Al-Raheem 
Mr. President, I have the honour to 
introduce, on behalf of the Hashemite 
Kingdom of Jordan and the 29 other co-
sponsors Albania, Azerbaijan; Bahrain; 
Bangladesh; Costa Rica; the Dominican 
Republic; Egypt; El Salvador; Geor-
gia; Guatemala; Guyana; Honduras; 

Kazakhstan; Kuwait; Liberia; Libya; Mauritius; Morocco; 
Oman; Paraguay; Qatar; the Russian Federation; Saudi Arabia; 
Tanzania; Tunisia; Turkey; the United Arab Emirates; Uruguay 
and Yemen, the draft resolution A/65/L5 entitled the ‘World 
Interfaith Harmony Week’.

Allow me to explain in brief the reasoning behind this 
resolution which was launched by H.M. King Abdullah II bin 
Al-Hussein before the United Nations General Assembly on 
September 23rd 2010.

As this august assembly is well aware, our world is rife with 
religious tension and, sadly, mistrust, dislike and hatred. These 
religious tensions can easily erupt into communal violence. 
They also facilitate the demonizing of the other which in turn 
predisposes public opinion to support war against peoples of 
other religions. Thus, for example, according to the results of 
the 2008 Gallup Poll one of the largest international religious 
surveys in history 53% of Westerners have ‘unfavorable’ or ‘very 
unfavorable’ opinions of Muslims and 30% of Muslims polled 
worldwide hold negative views of Christians.

The misuse or abuse of religions can thus be a cause of world 
strife, whereas religions should be a great foundation for facili-
tating world peace. The remedy for this problem can only come 
from the world’s religions themselves. Religions must be part 
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of the solution, not part of the problem. Much good work has 
already been done towards this starting really with the Second 
Vatican Council from 1962–1965 by hundreds of intra-faith 
and interfaith groups all over the world and of all religions. 
Yet the forces inciting inter-religious tensions (notable among 
them being religious fundamentalisms of various kinds) are 
better organized, more experienced, better coordinated, more 
motivated and more ruthless. They have more stratagems, more 
institutes, more money, more power and garner more publicity 
such that they by far outweigh all the positive work done by 
the various interfaith initiatives. The sad proof of this is that 
religious tensions are on the rise, not on the decline.

Mr. President, Turning now to the text itself, allow me to 
explain some of its most essential terminology and concepts: 
1) In the very title of the resolution and in the second operative 
paragraph and elsewhere, the word ‘harmony’ is used in the 
Chinese sense of the term. We add it to the term ‘tolerance’ 
(which we have also used) because ‘tolerance’ can suggest that 
the other is so negative they have to be ‘tolerated’; we cannot 
use ‘acceptance’ because it implies that religions accept each 
other’s doctrines rather than their right to those doctrines and 
this is not the case; we cannot use the term ‘peace’ alone because 
it suggests merely the absence of war, and not necessarily the 
absence of hatred. Only the Confucian concept of ‘harmony’ 
can rescue us here because it suggests not merely ‘peace’, but 
also ‘beautiful and dynamic interaction between different ele-
ments within a whole’.

2) In the third operative paragraph, there is mention of ‘Love 
of God and Love of the Neighbor, or Love of the Good and 
Love of the Neighbor’. Why is this religious reference necessary 
in a UN resolution? In answer to this question, it will be noted 
first that this draft resolution is unique because it is specifi-
cally about peace between religions and not about anything 
else, therefore some religious references in this particular case 
is only natural. To rigidly maintain the contrary would be to 
disregard the feelings of 85% of the world’s population which 
belongs to one or another faith.

Second and more importantly perhaps we include these 
references because whilst we all agree that it is clearly not 
the business of the UN to engage in theology, it is neverthe-
less the primary goal of the UN to make and safeguard peace, 
and without the specific mention of God and of the Two 
Commandments of Love [see: Matthew 22:34–40 and Mark 
12:28–31] many if not most devout Muslims, Christians and 
Jews will consider a secular call for an interfaith harmony week 
a feckless platitude that they cannot fully or sincerely support. 
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For in the Holy Bible Jesus Christ X (echoing the words of 
Deuteronomy) said: Man shall not live by bread alone, but 
by every word of God [Luke 4:4 and Matthew 4:4, see also: 
Deuteronomy 8:2–3] and also that: Hallowed be Thy Name 
[Matthew, 6:9], and similar meanings are to be found in the 
Holy Qur’an wherein it is stated that no act is rewarded Save 
for seeking the Countenance of [the] Lord, the Most High 
[Al-Layl, 92:19–20] and that: Verily the Remembrance of 
God is of all things the greatest [from: Al-Ankabut, 29:45]. 
In other words, for many Muslims, Christians and Jews who 
together make up perhaps 55% of the world’s population and 
(I regret to say) are involved in most of the world’s conflicts 
it is necessary to mention the Substance of their faiths. Oth-
erwise, hoping to foster peace between religions by foisting 
upon them an external and purely secular and bureaucratic 
language is simply a house divided against itself which shall 
not stand [Matthew, 12:25]. Third, it will be noted that this 
language excludes no one, of any religion or of no faith at all: 
every person of good will, with or without faith can and should 
commit to Love of the Neighbour and Love of God or Love of 
the Neighbour and Love of the Good. Loving the neighbour 
and the good is after all the essence of good will. And referring 
to ‘the Good’ obviously does not necessarily imply belief in 
God or in a particular religion, even though for many believers 
‘the Good’ is God precisely: Jesus Christ X said: ‘No one is 
Good but God Alone’ [Mark, 10:18; Luke 18:19, and Matthew 
19:17], and ‘the Good’ (‘Al-Barr’) is one of God’s Names in the 
Holy Qur’an [Al-Tur, 52:28]. Thus speaking of ‘the Good’ is a 
theologically-correct but inclusive formula in so far as it goes 
that unites all humanity and leaves out no one. Fourth, there 
is another reason why it is specifically necessary to mention 
love of the neighbour: it sets an invaluable practical standard 
based upon which people can ask themselves and each other 
if their actions stem from caritas (love) towards the neighbour 
or not. Indeed, as the Prophet Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص said: “None 
of you has faith [in God] until you love for your neighbour 
what you love for yourself.” [Sahih Muslim, Kitab al-Iman, Vol. 
p.67, Hadith no.45].

3) Also in the third operative paragraph, the phrase ‘on a 
voluntary basis’ is used because the entire proposal must be 
purely voluntary. No place of worship should be forced to 
observe the World Interfaith Harmony Week; for whilst we 
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hope to encourage interfaith harmony, the last thing we want 
is for anyone at all to feel that anything is being imposed on 
his or her faith, beliefs or convictions. Nevertheless, one can 
conceive of positive incentives to encourage and help support 
and monitor the implementation of this resolution.

4) Finally, also in the third operative paragraph, the phrase 
‘each according to their own religious traditions or convic-
tions’ is vital because the different religions do not necessarily 
interpret ‘Love of God and the Neighbour’ in exactly the same 
way, and do not all want it said that they do. This phrase thus 
avoids the dangers of syncretism or reductionism and allows for 
religious differences within the same goal of working towards 
inter-religious peace and harmony.

In summary, then, I very humbly ask the member states of 
the United Nations General Assembly to adopt the proposed 
draft resolution for the World Interfaith Harmony Week, noting 
that it excludes no individual, compromises no one, commits 
no one, forces no one, harms no one, costs nothing, and on 
the contrary includes everyone, celebrates everyone, benefits 
everyone, unites everyone and has the potential to bring much 
needed Peace and Harmony to the entire world in sha Allah.  

Thank-you Mr. President.
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تعطي جماالً لكل من له هدف موحد، وإن وجدت االختالفات الدينية بينهم، بالعمل حتت 
اإلطار ذاته، نحو حتقيق السالم والوئام  بني األديان. 

ويف اخلتام، أطلب وبمنتهى التواضع من الدول  األعضاء يف اجلمعية العامة تبني مرشوع 
قرار أسبوع الوئام العاملي بني األديان، مع األخذ بعني االعتبار  أن مرشوع القرار هذا، ال 
يستثني أحدًا وال يطلب من أي أحد القبول بتسوية غري مالئمة، وال يلزم  أحدًا، وال جيرب 
أحدًا، وال يرض بأحد وال يكلف شيئًا. بل، و عىل العكس متامًا، يشمل اجلميع وحيتفي باجلميع، 
ويفيد اجلميع، ويوحد اجلميع ولديه القدرة عىل نرش الّسالم والوئام يف العامل بأرسه إن شاء اهللّٰ

شكرًا سيادة الرئيس 
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يمكنهم دعمه بإخالص وجدية. فقد جاء يف الكتاب املقدس قول عيسى املسيح،
"ال يقتات اإلنسان عىل اخلبز فحسب، بل يقتات عىل كل كلمة من كالم الرب." )انجيل 
لوقا، 4:4 ومتى، 4:4( وأيضا، "ليتقدس اسمك" )متى، 6:9( ونجد هذا املعنى يف القرآن 
عْمَةٍ ُتجْزَىٰ  19   إِلَّ ابْتَِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ اأْلَعَْلٰى 

ِّ
ن الكريم يف اآلية الكريمة:" ﴿ وَمَا ألَِحَدٍ عِندَهُ مِن 

20 ﴾ ]سورة الليل، 92: 19- 20[ وأيضًا: " ﴿ وَلَذِْكرُ اللَّهِ َأْكبَرُ ﴾  ]سورة العنكبوت، 29: 
4٥[. وبعبارة أخرى، فإن كثريًا من املسلمني واملسيحيني واليهود الذين يشكلون جمتمعني 
٥٥% من سكان العامل والذين، لألسف، أضحوا متورطني يف معظم النزاعات يف العامل فمن 
الرضوري أن أذكر جوهر معتقداهتم. إذ أن تعزيز السالم  بني األديان باإلكراه أوبفرض لغة 
قوى خارجية علامنية  بريوقراطية بحتة ما هو إال  كالبيت املنقسم عىل نفسه واآليل للسقوط.

ثالثًا: جدير بالذكر أن هذه اللغة ال تستثني أتباع أي ديانة أو معتقد عىل اإلطالق. وكل 
شخص نيته حسنة، سواء كان يعتنق ديانة ما أم ال، بوسعه، بل وينبغي عليه أن يلتزم بحب 
.  فحب اجلار وحب الرَبّ ما هو يف النهاية إال جوهر  اجلار وحب اهللّٰ أو حب اجلار وحب الرَبّ
النية احلسنة،  واإلشارة إىل الرَبّ ال تعني بالرضورة اإليامن باهللّٰ أو بدين بعينه. وبالرغم من 
" يعني "اهللّٰ" للكثري من املؤمنني، إال أن عيسى املسيح قال "ما من بار بحق إال اهللّٰ  أن "الرَبّ
" اسم من أسامء اهللّٰ احلسنى يف القرآن الكريم،  الواحد" )إنجيل مرقس،   10:18( و   "الرَبّ
" صيغة شاملة وصحيحة دينيًا وختلق الوحدة بني البرش من   وبالتايل، فإن احلديث عن "الرَبّ

دون استثناء أحد.   
رابعًا، هناك سبب آخر لرضورة اإلشارة إىل حب  اجلار، حيث أنه يضع معيارًا قيِّاًم 
 : caritas   وعمليًا يرجع إليه  الناس لسؤال أنفسهم إذا ما كانت أعامهلم تنبع من كاريتاس
أي حب اجلار، أم ال. وكام قال سيدنا حممد،   "ال يؤمن أحدكم حتى حيب جلاره  ما حيب 

لنفسه".  )صحيح مسلم، كتاب اإليامن، حديث رقم 4٥، ص76(
الثالثة، تم استخدام عبارة   "عىل أساس طوعي" ألن االقرتاح برمته  الفقرة  3(  يف 
جيب أن يكون  طوعيًا متامًا وال جيوز إجبار أي من دور العبادة عىل  االحتفال بأسبوع الوئام 
العاملي بني األديان، ففي حني أننا نشجع الوئام بني األديان، لكن األمر الذي نرفضه هو 
أن يشعر أي شخص عىل اإلطالق بأن هناك أمرًا مفروضًا عىل إيامنه ومعتقداته وَقناعاته. 
ومع ذلك، يمكن للمرء  أن يتصور احلوافز اإلجيابية لكي يشجع ويساعد يف دعم  ورصد 

تنفيذ مرشوع هذا القرار. 
4( وأخريًا، تعترب عبارة "كل  حسب تقاليده أو معتقداته" يف الفقرة الثالثة عبارة شديدة 
األمهية، ألن الديانات  املختلفة ال تفرس عبارة "حب اهللّٰ وحب اجلار" بنفس  الطريقة وال 
ترغب أن يقال بأهنم يفعلون ذلك.  وهكذا فإن هذه العبارة تتحاشى الوقوع يف خماطر التوفيق 
بني املعتقدات  املتعارضة كام أهنا تتحاشى التقليل من أمهية هذه املعتقدات ويف نفس الوقت، 
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يف عام 1962 وإىل عام 196٥ شارك فيه مئات املجموعات سواء من الذين ينتمون إىل ديانة 
واحدة أو أتباع ديانات أخرى من أنحاء العامل.

لكن القوى التي حترض عىل التوتر بني األديان، ال سيام التي تتسم بالتزمت الديني 
بكافة أشكاله، تكون ولألسف، أفضل تنظياًم، وأكثر خربة، وأفضل تنسيقًا، وأكثر حتفزًا 

وأكثر رشاسة.
ليس هذا فحسب، بل يستخدمون حياًل أكثر، ولدهيم مؤسسات أكثر، ويمتلكون 
أمواالً أكثر، كام أهنم أقوى وشعبيتهم أوسع بحيث أهنا تطغى عىل كل عمل إجيايب قامت 
به شتى مبادرات احلوار بني األديان. والدليل املؤسف عىل هذا يتمثل يف التوترات الدينية 

التي تزيد وال تنقص.
سيدي الرئيس، سأعود اآلن إىل نص مرشوع القرار، إذ أرغب بتوضيح بعض أهم 

مصطلحاته ومفاهيمه،
1( يف عنوان القرار نفسه ويف الفقرة الثانية وأماكن أخرى، تم استخدام كلمة "وئام" 
باملعنى واملفهوم الصيني للكلمة. نضيفها لكلمة تسامح )والتي استخدمناها أيضًا(، ألن 
التسامح يمكن أن يكون له مدلول سلبي بأن الطرف اآلخر سلبي لدرجة تتعني التسامح معه.

كام أنه ال يمكننا استخدام كلمة "قبول" ألهنا ضمنًا تعني قبول األديان مذاهب بعضها 
َتَقبُّلها حق اإليامن بتلك العقائد، وليس هذا جّل مهنا، وال يمكننا أيضًا  البعض بدالً من 
استخدام مصطلح "الّسالم" بمفرده ألنه يوحي بعدم وجود حرب وليس بالرضورة عدم 

وجود الكراهية. 
لذا وجدنا أن املفهوم الوحيد الذي بإمكانه أن ينقذنا هو املصطلح الكونفوشيويس 
"الوئام"، ألنه ال يقترص عىل مفهموم "السالم"، بل يعني أيضًا التفاعل الديناميكي املتناغم 

بني خمتلف العنارص حتت إطار شامل.
2(  وردت يف الفقرة الثالثة إشارة إىل "حب اهللّٰ وحب اجلار" أو "حب الرَبّ وحب اجلار". 
هل هلذه اإلشاره الدينية رضورة يف قرار لألمم املتحدة؟ لإلجابة عىل هذا السؤال، ننوه بأن 
ز عىل موضوع الّسالم بني األديان وليس عىل أي  مرشوع القرار هذا فريد من نوعه ألنه يركِّ
أمر آخر. وهلذا، فإن أية إشارة دينية ترد يف هذه احلالة ُتعد أمرًا طبيعيًا للغاية. أما التشبث 
بنقيض ذلك ال يعني سوى جتاهل مشاعر 8٥% من سّكان العامل الذين يعتنقون ديانة أو أخرى.
ثانيًا واألهم من ذلك ربام ندرج هذه اإلشارات الدينية ونحن ندرك متامًا أن علوم 
اإلهليات أمر ال يعني األمم املتحدة بل إن هدفها الرئيس خلق فرص للسالم واحلفاظ عليه 
دون إشارة إىل ما يتعلق بالذات اإلهلية أو بالوصيتني املذكورتني يف سفر متى 22: 40-34 
وسفر مرقس 12: 28-31 عن احلب. سيعترب األكثرية بل األغلبية من امللتزمني املسلمني 
واملسيحيني واليهود أن أية دعوة علامنية إىل أسبوع وئام بني األديان هي ابتذال وعجز ال 
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صاحب السمو امللكي األمري غازي بن حممد يقدم لألمم
املتحدة مبادرة صاحب اجلاللة امللك عبد الّلٰه الثاني 

بعقد أسبوع عاملي للوئام بني األديان 

بسم اهلل الرمن الرحيم

اهلاشمية  األردنية  اململكة  عن  بالنيابة  الرئيس،  سيادة 
والبحرين  ألبانيا وأذربيجان  ال29 اآلخرين:  والرعاة 
وبنغالديش وكوستاريكا ومجهورية الدومينيكان ومرص 
غويانا  ومجهورية  وغواتيامال  وجورجيا  والسلفادور 
التعاونية وهوندوراس وكازاخستان والكويت وليبرييا 
وليبيا وموريشيوس واملغرب وُعامن والبارغواي وقطر 
واالحتاد الرويس واململكة العربية السعودية وتنزانيا وتونس 

وتركيا واإلمارات العربية املتحدة واألوروغواي واليمن ، يرشفني أن أقدم مرشوع قرار ـ 
A/65/L5 بعنوان "أسبوع الوئام العاملي بني األديان".

أود أن أوضح بإجياز األسباب التي دعت جاللة امللك عبداهللّٰ الثاين ابن احلسني إلطالق 
مرشوع القرار هذا أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 23 سبتمرب/ أيلول، 2010.

كام تدرك جيدًا هذه اجلمعية، فإن التوتر الديني يعصف بعاملنا خُملِّفًا وراءه، ولألسف، 
مظاهر االرتياب والكراهية والبغضاء التي من شأهنا أن تولد العنف الطائفي. ليس هذا 
فحسب، بل وأن تشوه صورة اآلخر ومن ثم تستحوذ عىل الرأي العام وتستميله لدعم شن 

حرب عىل أتباع الديانات األخرى.
فعىل سبيل املثال، ووفقًا لنتائج استطالع الرأي الذي أجرته مؤسسة غالوب عام 2008، 
والذي يعد أحد أكرب الدراسات الدينية عامليًا عرب التاريخ، فإن ٥3% من الغربيني يعتقدون 
أن املسلمني أناس إما "سلبيني" أو "سلبيني جداً " كام أن 30 % من الذين شملهم االستطالع 

حول العامل من املسلمني لدهيم وجهات نظر سلبية ضد املسيحيني.
إن تشويه سمعة األديان أو حتى اإلساءة إليها سيكون ذريعة خللق نزاع عاملي يف الوقت 
الذي ينبغي أن تكون األديان فيه مرتكزًا عظياًم لتيسري عملية السالم. وعالج هذه املشكلة هو 

يف قبضة األديان ذاهتا. جيب أن تكون الديانات جزءًا من احلل، ال من املشكلة.
وقد تم بالفعل القيام بعمل جيد يف هذا الصدد بدأ فعليًا مع انعقاد املجلس الثاين للفاتيكان 
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مجيعًا سواء داخل املنطقة أو خارجها.
لقد سئم الناس من تتابع خيبات األمل، واملفسدين يعيثون فسادًا بكل ما يف وسعهم 
لكي يفشلوا جهودنا. إننا ال نستخف بأمهية إجياد حل ناجح إلهناء الرصاع وال باألمل الفادح 
إذا فشل احلل وعلينا مجيعًا أن ندعم اإلجراءات الفورية وأن نتخذ خيارات صعبة للحصول 
عىل نتائج فعلية وإال فالبديل سيكون مزيدًا من املعاناة واإلحباطات وانتشاراحلروب التي 
بدورها ستورط العامل بأرسه مهددة األمن واالستقرار ليس يف الرشق األوسط فحسب، 

بل والعامل ككل.
وملنع وقوع ذلك، جيب التعامل مع املفاوضات بالتزام وجدية وشجاعة. كام جيب أن 
ختلو أجواء املفاوضات من أية أعامل استفزازية أو إجراءات أحادية اجلانب من شأهنا أن تعيق 
املفاوضات. وبدالً من ذلك جيب عىل مجيع األطراف العمل بجد لتحقيق أفضل النتائج وبشكل 
عاجل. وهذا يتطلب معاجلة مجيع قضايا الوضع النهائي هبدف إهناء االحتالل والتوصل إىل 
حل الدولتني، والذي يبدو احلل الوحيد لتحقيق السالم بأرسع ما يمكن. إن الوضع الراهن 

ال يطاق. جيب أن نضع حدًا للظلم ولسفك الدماء.
إن األردن وكافة العامل العريب واإلسالمي ملتزمون بتحقيق الّسالم. ويف مبادرة الّسالم 
العربية توجهنا إلرسائيل بفرصة غري مسبوقة للفتوصل إىل تسوية شاملة من شأهنا أن متكن 
إرسائيل من إقامة عالقات طبيعية مع ٥7 دولة عربية ومسلمة، أي ثلث الدول األعضاء 

يف األمم املتحدة.
اليوم بصفتكم أعضاًء يف األمم املتحدة، للمسامهة يف حتقيق السالم.  ونتوجه إليكم 
الّسالم سيخدمنا  الثمن إن فشلت املفاوضات، و إن نجحت، فتحقيق  فجميعنا سيدفع 

مجيعًا. احلل يكمن إذا يف تكاتف اجلهود عامليًا. إذ لن ترجح كفة الّسالم إال إذا عملنا معًا.
وشكرًا لكم
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صاحب اجلاللة امللك عبد الّلٰه الثاني يطرح مبادرة 
األسبوع العاملي للوئام بني األديان يف األمم املتحدة

بسم اهلل الرمن الرحيم
الرئيس ديس، السيد األمني العام، أصحاب املعايل والسعادة،

مىض  وقت  أي  من  وأكثر  حاليًا  عاملنا  يواجه 
التي ال يمكن معاجلتها  الدولية  كثريًا من األزمات 
بشكل جذري إال من خالل تنسيق دويل مشرتك. فال 
يمكن ألي دولة مواجهة هذه األزمات وبناء املستقبل 
بمفردها. فكام هي التحديات عاملية املستوى جيب أن 
تكون احللول عىل املستوى نفسه وعىل األمم املتحدة 
اختاذ موقف قوي ورئيس يف مواجهة هذه األزمات. 
ومن الرضوري أيضًا مقاومة القوى التي تدعو إىل 

الفرقة وتنرش سوء الفهم وعدم الثقة خصوصًا بني أتباع الديانات املختلفة. واحلقيقة أن 
الروابط اإلنسانية بني الشعوب ال تقترص عىل املصالح املشرتكة فحسب بل وتشمل أيضًا 

الوصايا التي تدعو إىل حمبة اهللّٰ واجلار وحمبة اخلري واجلار.
وبدعم من أصدقاء لنا من كافة القارات سيتقدم وفدنا هذا األسبوع بمرشوع قرار لعقد 
أسبوع الوئام العاملي بني األديان. وما نقرتحه هو حتديد أسبوع من كل عام تقوم به دور العبادة 
بالتعبري عن شعائرها وتعاليم دينها التي حتث عىل التسامح واحرتام اآلخر واألمن والّسالم. 

وأمتنى أن حيظى مرشوع القرار هذا بدعمكم.
أصدقائي، لألمم املتحدة دور قيادي يف جانب مهم آخر، أال وهو الّسالم. السيام أن 
الّسالم حاليًا يف الرشق األوسط عىل املحك. وانطالق املفاوضات املبارشة بني الفلسطينيني 
الدولتني حيث إن قيام دولة  يتيح فرصة لتحقيق السالم استنادًا إىل حل  واإلرسائيليني 
فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش جنبًا إىل جنب مع إرسائيل سيمهد الطريق إىل حتقيق 

سالم شامل يف املنطقة.
لقد طال االنتظار حلل هذا الرصاع ومل يكن ألي أزمة يف املنطقة تأثريًا أبلغ عىل األمن 
واالستقرار العامليني كتأثري هذه األزمة، بل مل تشغل أي أزمة أخرى أجندات األمم املتحدة 

أو حتبط جهود صانعي الّسالم بقدر هذه األزمة.
إن كل مورد يستنفده هذا الرصاع كان جيب أن يتم استثامره يف تقدم وازدهار املنطقة. 
وكل يوم يضيع يف حل هذا الرصاع يشكل مكسبًا لصالح قوى العنف والتطرف التي هتددنا 
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امللحق
 قرار أسبوع الوئام العاملي لألديان / قرار اجلمعية العامة

A/65/PV.34 رقم
إن اجلمعية العامة،

1999 عن  أيلول/ سبتمرب   13 املؤّرخني  ألف وباء   243/٥3 قراراهتا  إىل  إذ تشري 
اإلعالن وبرنامج العمل بشأن ثقافة السالم و6/٥7 املؤّرخ 4 ترشين الثاين/ نوفمرب 2002 
بشأن تعزيز ثقافة السالم والالعنف و128/٥8 املؤّرخ 19 كانون األّول/ ديسمرب 2003 
بشأن تعزيز التفاهم الديني والثقايف واالنسجام والتعاون و4/60 املؤّرخ 20 ترشين األّول/ 
أكتوبر 200٥ بشأن برنامج عاملي للحوار بني احلضارات و14/64 املؤّرخ 10 ترشين الثاين/ 
نوفمرب 2009 عن حتالف احلضارات و81/64 املؤّرخ 7 كانون األول/ ديسمرب 2009 عن 
تشجيع احلوار والتفاهم والتعاون بني األديان والثقافات من أجل السالم و164/64 املؤّرخ 
18 كانون األّول/ ديسمرب 2009 بشأن القضاء عىل مجيع أشكال التعّصب والتمييز القائمني 

عىل أساس الدين أو املعتقد،
وإذ تسلم برضورة قيام احلوار بني خمتلف العقائد واألديان من أجل تعزيز التفاهم والوئام 

والتعاون فيام بني البرش،
العاملي  واإلقليمي ودون  املبادرات املتخذة عىل الصعد  التقدير إىل شتى  وإذ تشري مع 
اإلقليمي والرامية إىل حتقيق التفاهم والوئام بني العقائد، بام يف ذلك املنتدى الثالثي للتعاون 

بني األديان من أجل السالم، واملبادرة املسامة "كلمة سواء بيننا وبينكم"،
وإذ تدرك أن املقتضيات األخالقية لألديان واملذاهب واملعتقدات مجيعًا تدعو إىل السالم 

والتسامح والتفاهم،
تؤكد من جديد أن التفاهم واحلوار بني األديان ُبعدان هاّمان يف ثقافة السالم؛. 1
تعلن األسبوع األّول من شهر شباط/ فرباير من كل عام أسبوًعا للوئام العاملي بني . 2

األديان شاماًل مجيع األديان وامَلذاهب واملعتقدات؛
الدول عىل أن تقوم طوًعا خالل ذلك األسبوع بدعم نرش رسالة . 3 تشجع مجيع 

الوئام واملوّدة بني األديان يف الكنائس وامَلساجد وامَلعابد وغريها من أماكن العبادة 
يف العامل، عىل أساس حب اهللّٰ وحب اجلار أو حب الرب وحب اجلار، كل حسب 

تقاليده أو معتقداته الدينية؛
تطلب إىل األمني العام أن يبقي اجلمعية العامة عىل علم بتنفيذ هذا القرار. . 4

اجللسة العامة.
20 ترشين األول/ أكتوبر 2010م
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امللحق
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أقامت اللجنة التوجيهية ومركز النور الثقايف يوم السبت املوافق السابع من فرباير أمسية 
الفنون املرسحية للحوار بني األديان والتي مجعت 12 جمموعة خمتلفة من األفراد ألداء العزف 
املوسيقي والرقص واإليقاعات واخلدع السحرية، وباإلضافة إىل ذلك بدأت اللجنة التوجيهية 
بتحديد خطة جلمع ومتويل جمموعات من الشباب من خمتلف األديان للعمل التطوعي يف 

.Habitat for Humanity Restore مركز

فعالية الثامن من فرباير/شباط املسرية البيئية من أجل احلوار بني األديان
تضمنت الفعالية اخلتامية لألسبوع العاملي للوئام مسرية بيئية يف فرتة الظهرية يف حديقة الوادي 
األمحر املدنية الوطنية والتي شددت عىل أن كافة األديان والفلسفات الروحية تتضمن تقاليد 
طويلة األمد فيام يتعلق بإدارة البيئة وتم تبادل وتأمل القوانني اخلرضاء أثناء املسري حيث أتيح 
لكافة املشاركني استشعار عالقتهم مع الطبيعة وأمهية استيعاب مقولة "عامل األرض كام 

حتب أن ُتعامل".

اجلهود املبذولة من أجل احلصول عىل دعم احلكومة الكندية
هنالك فعالية واحدة يتوجب اإلشارة إليها والتي تعد قيد التنفيذ، أال وهي العمل عىل أن 
تقوم احلكومة الكندية باالعرتاف رسميُا باألسبوع األول من شهر فرباير كأسبوع عاملي للوئام 
بني األديان يف كندا ومن أجل حتقيق ذلك قامت اللجنة لدينا بالضغط من أجل احلصول عىل 
الترشيعات املطلوبة وبرعاية احلزب الليربايل يف كندا؛ حيث قاموا بإعداد بيان مذكرة طلب 
والذي سيتم رفعها وتأييدها من قبل فخامة السيد جون مكالوم وفخامة جون مكاي حتت 
عنوان مذكرة رقم M٥60، ونتوقع أن يتم إقرارها بشكل تام بحلول عام 2016 لألسبوع 

العاملي للوئام بني األديان.
  اللجنة التوجيهية يف تورنتو
جون ب فوربوستل، رئيس

القس توال فان غاسبيك
ياسمني راتنيس

بول ماكينا
بانديت سوراج بريساد

القس ميشيل سينغ
سيد إيكيدا

خدجية كانجي
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www.facebook.com/worldinterfaithharmonyweektoronto

فعالية الثاين من فرباير/شباط  حلقة احلوار بني األديان
يف يوم االثنني املوافق الثاين من فرباير/شباط، قامت حلقة احلوار الروحي يف تورنتو بإقامة 
التعلم وتعليم  "، حيث قدمت األمسية للمشاركني فرصة  "التطبيق العميل للوئام  حلقة 

واملشاركة برسد جتربتهم اخلاصة يف حلقة التطبيق العميل للحوار بني األديان

فعالية الثالث من فرباير/شباط  كيف نخاطب اإلله
يف يوم الثالثاء املوافق الثالث من فرباير/شباط، قام معهد احلوار بني الثقافات بتنظيم أمسية 
نباتية  روى فيها املشاركون جتارهبم يف خماطبة اإلله حيث ختللت األمسية تقديم وجبات 

وعرض فني ضم أديان خمتلفة ونقاشات تضمنت جتارب متعددة من تقاليد دينية متنوعة.

فعالية الثالث من فرباير/شباط  العرق والدين
كام وشهد يوم الثالثاء أيضا فعالية أقامها مركز تعدد األديان يف تورتنو حيث تضمن حفل 
غداء بعنوان "العرق والدين" حيث كان هيدف إىل فتح املجال أمام املشاركني يف إجراء حوار 

بشأن حتفيز االلتقاء عند مفرتق الطرق عىل أساس العرق واهلوية الدينية.
فعالية الرابع من فرباير/شباط اإليامن والعدالة االجتامعية

عقد كهنوت احلرم اجلامعي اهلندويس مساء يوم األربعاء تالوة للصلوات يف مركز تعدد 
األديان يف جامعة تورنتو حيث تأتت للناس الفرصة ملناقشة مواضيع فريدة تتعلق بطرق 

العبادة يف التقاليد الدينية املختلفة لدهيم.

فعالية اخلامس من فرباير/شباط احلوار املسيحي اليهودي
يف اخلامس من فرباير/شباط قامت بعثة سكاربورو بتكرار االحتفال بفعالية أقيمت يف 
2014 بعنوان: معامل معارصة يف العالقات اليهودية الكاثوليكية احلديثة حيث تم جدولة 
الفعالية مرة أخرى إذ أهنا حدثت يف تورنتو/كندا ، ويف فصل الشتاء كانت قد شهدت يف 

العام املايض عاصفة ثلجية ضخمة شكلت عائقا أمام احلضور.
www.interfaithtoronto.ca

www.facebook.com/worldinterfaithharmonyweektoronto

فعالية السابع من فرباير/شباط أمسية الفنون املرسحية حلوار األديان
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اجلائزة الثالثة:
تقرير عن أسبوع الوئام العاملي بني األديان لعام 

201٥-04-12 املقدم من قبل اللجنة التوجيهية 
ألسبوع الوئام العاملي بني األديان يف تورنتو، كندا

احتفلت مدينة تورنتو بأسبوع الوئام العاملي للمرة الثالثة عىل التوايل وكام يف السابق كان لتلك 
االحتفاالت صدى واسع وعميق من خالل فعاليات عديدة بام يف ذلك اعرتاف مدينة تورنتو 

بأسبوع الوئام العاملي بني األديان بشكل رسمي.
حيث شهدت االفتتاحية أمسية احتفالية بعنوان "االحتفال باحلوار بني األديان والثقافات 
املختلفة "، والذي تم تنظيمه من قبل املجلس اإلسالمي األعىل يف كندا بينام شهدت األمسية 
الختتام احلفل لقاء جمموعة من كبار رجال الدين من أتباع 10 أديان خمتلفة يف املركز الثقايف 
الياباين من قبل جملس حوار األديان ملنطقة تورنتو، وهو املضيف املشارك؛ حيث حتدث كبار 
رجال الدين وبشكل خمترص عن ديانتهم وبالتاميش مع املواضيع املحلية لألسبوع: مثل العثور 

عىل وسائل للعمل سوية، كام قاموا بطرح وسائل وطرق متنحهم القدرة عىل العمل سوية.
وبينت الفعالية انه يف أسبوع الوئام العاملي بني األديان عام 2014، أنه كنا قد قمنا بطرح 
"القصص املثرية للمشاعر" كموضوع أسايس، ومرة أخرى قمنا بالرتويج ألسبوع الوئام 
يف املجتمعات ذات األديان املختلفة ويف اإلعالم وخالل موقعنا اإللكرتوين والعمل عىل 
اعرتاف مدينة تورنتو بأسبوع الوئام العاملي بني األديان من خالل بيان رسمي، وقد أثمرت 
االحتفاالت أسبوع الوئام العاملي بني األديان لعام 201٥ عن 8 فعاليات استمرت عىل 

مدى ذلك األسبوع.
فعالية األول من فرباير/شباط 

شهد  األول من فرباير/شياط انطالقا لفعالية أقيمت من قبل مركز السيدة خدجية واملجلس 
اإلسالمي األعىل يف كندا وختلله تقديم وجبات حالل وعروض تقديمية والرقص الدائري 
الصويف املولوي ونقاشات الطاولة املستديرة التي أثمرت عن الوصول التفاق من قبل جلنة 

حوار األديان يف تنظيم خميم وتأمني املكان والزمان املناسب للشباب املسلم.
www.interfaithtoronto.ca
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الفعالية هادئة تظهر تعاطفها وشوقها  وهتدف مبادرة سلسلة السالم إىل أن تكون هذه 
إىل حتقيق السالم حيث سيجلب كل شخص مصدرا يبث الضوء: إما أن يكون شمعة أو 

مصباحا يدويًا أو هاتفًا نقاالً...
ويف مرحلة اإلعداد هلذا احلدث متكن املنظمون من احلصول عىل دعم مجيع األديان اإلبراهيمية 
يف املدينة ودعم أكثر من ٥0 منظمة بام يف ذلك مجيع الطوائف الدينية الرئيسية وسلسة كبرية 
من املنظامت غري احلكومية الدينية وغري الدينية وكذلك األحزاب السياسية وشخصيات 
بارزة يف املؤسسة الثقافية مثل قائد األوركسرتا العاملي الشهري زوبني ميهتا؛ ومع وجود أكثر 
من 1٥,000 مشارك تم إنشاء سلسلة برشية وربط دور العبادة من كافة األديان املشاركة 

يف وسط مدينة ميونيخ.

نبذة عن أصحاب املبادرة:
جيزيال يان: خبرية ومؤلفة لكتاب السرياميك الياباين وتعيش يف ميونيخ.

بياتريكس جاكابيكس فريولد: تعيش يف ميونيخ حيث متارس مهنة طب األرسة واملعاجلة 
املثلية )التجانسية(
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اجلائزة الثانية:
مبادرة سلسلة السالم بني األديان 

الفعالية:
يف 2/فرباير-شباط/201٥ تم إنشاء مبادرة )سلسة السالم بني األديان( يف املدينة القديمة يف 
ميونخ، أملانيا، حيث سّبب القلق الناجم عن التغطية اإلعالمية اليومية للفظائع التي ترتكب 
باسم الدين، قيام كل من جيزيال يان والدكتور بياتريكس جاكوبيسكا، والتي تربطهم عالقة 
طويلة األمد، عىل التغلب عىل السلبية وإطالق مبادرة "سلسلة سالم"، وتم تنظيم املبادرة 
باعتبارها مسعى خاص من دون احلصول عىل أي دعم مايل أو دعم أي جهة رسمية وقد 
متكنت من ربط 1٥000 شخص يف سلسلة برشية من الضوء بني دور العبادة خلمسة من 
األديان اإلبراهيمية الساموية، إضافة إىل تأسيس شعار للتسامح بني األديان وخّط بيان من 

أجل السالم نبع من الفكرة النامجة عن مبادرة "سلسلة السالم بني األديان":
وحيث يعيش العديد من أعضاء املجتمعات الدينية املختلفة يف ميونيخ بدأت فكرة توحيد 
" كنيسة سلفاتور للروم األرثوذكس  مخسة من دور العبادة لألديان اإلبراهيمية يف املدينة 
وكنيسة القديس ميخائيل الكاثوليكية ومنتدى اإلسالم يف ميونيخ وكنيس أوهل جاكوب 
وكنيسة القديس مّتى اللوثرية اإلنجيلية"  بسلسلة من السالم كفرصة جيدة إلنشاء رمز 

للسالم والتسامح واملصاحلة بني األديان.
الرسالة  الدينية األساسية املشرتكة وتبادل  القائم عىل الوصايا  وتعد أمهية إجراء احلوار 
املشرتكة للسالم والتسامح، من اجلوانب األساسية ألي جمتمع مزدهر يطالب اجلميع بالدفاع 
عنه واالعرتاف به باستمرار، وهذه القيم مهمة جدًا بالنسبة للمنظمني من أجل مشاركة أكرب 
عدد ممكن من األشخاص ومن أجل خماطبة مجيع أفراد املجتمع بطريقة شمولية، األمر الذي 
ينجم عنه بيان مشرتك من أجل نرش السالم والتسامح، وكنتيجة لذلك، استخدم املنظمون 

شبكتهم يف العمل عىل دعوة وإقناع املشاركني بالفعالية من خالل البيان التايل:
"بعيدا  " سواء اتسموا بالورع أم ال- بتسجيل صور للتوحد،  "نحن نطالب مجيع األفراد 
"إظهار الغضب" )ستيفني  عن التجاهل" )كارولني إيميك( وذلك من منطلق احلاجة إىل 
التي حتّث  النقاشات الكاذبة واألخذ بعني االعتبار وبجدية رسائل السالم  هاسل( جتاه 

عليها مجيع األديان."
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وقد تم تغطية الربنامج من قبل قناة )Our Roze( التلفزيونية. 
أما الفعالية الرابعة فكانت عبارة عن ندوة تم تنسيقها يف التاسع من فرباير/شباط 201٥ من 
قبل الدكتور ألطاف حسني النجريال، مدير مبنى  هباولنكر يف جامعة هباولبور اإلسالمية، 
وقد حرض الندوة مجع غفري تم دعوته من كافة األديان والطوائف يف املبنى الذي تم تشيده 
حديثًا حيث استمع كل من القيادات األكاديمية واألساتذة والطالب إىل رسائل السالم 
والوئام التي تنبع من الكتب اإلهلية، وقال الربوفيسور عالمة تشستي يف الكلمة التي ألقاها 
أثناء الفعالية: إن اإلسالم حيض عىل السالم والتسامح والتآخي بني أتباع خمتلف األديان، 
إذ أنه خياطب البرشية مجعاء كأرسة واحدة ويؤمن باالحرتام العادل جتاه مجيع أتباع األديان 

وأهنى الندوة بقوله أن األديان تتجاوز كافة العوائق النامجة عن التمييز.
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اجلائزة األوىل: 
االحتفال بأسبوع األمم املتحدة للوئام 
العاملي بني األديان 201٥ من قبل بعثة 
السالم العاملي بني األديان، الباكستان 

 أقامت بعثة السالم العاملي بني األديان احتفاالت بمناسبة أسبوع الوئام العاملي بني األديان 
لعام 201٥، حيث نسقت أربع فعاليات عىل مدى يومني من الزمن أسهمت بنرش التوعية 

عىل نطاق وطني واسع. 
 حيث تضمنت الفعالية األوىل بث برنامج تلفزيوين قام فيه الدكتور عالمة شستي بالتحدث 
إىل مجهوره عن الفكرة التي تولدت منها أسبوع الوئام العاملي بني األديان كام وسّلط الضوء 
عىل أمهية هذه املبادرة واحلاجة امللحة لالحتفال هبا، كام وأشار إىل وجوب مشاركة وانخراط 
اجلميع يف مثل هذا الفعالية واحلاجة إىل نرش رسالة السالم والوئام، وحتدث أيضا عن الوضع 
يف الباكستان وأفاد أنه بات من األمر اإلجيايب أن يتم إنشاء وزارة الشؤون الدينية االحتادية 

والوئام بني األديان.
وتضمنت الفعالية الثانية إلقاء خطبة اجلمعة يف مسجد جايم مي سليم أختار يف نيو سوهان، 
إسالم آباد حيث قام الدكتور شستي بإلقاء اخلطبة واإلشارة إىل أمهية مبادرة أسبوع الوئام 
العاملي بني األديان ومبادرة كلمة سواء والتي نشأت يف اململكة األردنية اهلاشمية من قبل 
جاللة امللك عبد اهلل الثاين، والذي يعد اجليل الواحد واألربعني من ساللة النبي الكريم حممد 
صىل اهلل عليه وسلم، كام وأكد عىل أمهية االلتزام بالواجبات الدينية جتاه نرش السالم والوئام.

أما الفعالية الثالثة فكانت عبارة عن مؤمتر عقد يف مدرسة النور اإلهلي احلكومية يف إسالم أباد 
حيث افتتح الدكتور العالمة ج ر شستي اجللسة بصالة مجاعية للسالم والوئام وقام القارئ 
الشيخ بديع الزمان بتالوة آيات من القرآن الكريم، وتبعته تالوة ألجزاء من كتب مقدسة 
التوراة واإلنجيل املقدس باإلضافة إىل فقرات من اجلرانث صاحب والفيدا  أخرى مثل 
حيث أظهرت هذه التالوات االحرتام املتبادل بأجّل صوره بني الكتب املقدسة، وكان من 
بني احلضور واخلطباء لدى هذا املؤمتر ممثلون من الديانات اإلسالمية واملسيحية واهلندوسية 
والسيخية والبهائية ، وقد أكد املتحدثون عن أمهية السالم بني مجيع األطياف البرشية بغض 
النظر عن اختالف الطائفة أو اللون أو اللغة أو األصل أو العقائد أو األديان إضافة إىل إدانة 
اإلرهاب بكافة أشكاله، كام وقدموا حتية إكبار وإجالل إىل جاللة امللك عبد اهلل الثاين، ملك 
اململكة األردنية اهلاشمية وإىل سمو األمري األستاذ الدكتور األمري غازي بن حممد بن طالل 
اللذان يعدان املحركان الرئيسان ملبادرة كلمة سواء ومبادرة أسبوع الوئام العاملي بني األديان، 
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، وحب اجلار"، ومن املدهش أن أسبوع الوئام العاملي لألديان يشمل ويوحد  الرَبّ "حب 
اجلميع من دون إقصاء ألحد.

جائزة أسبوع الوئام العاملي بني األديان
قامت مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي يف األردن بتأسيس جائزة أسبوع الوئام 
العاملي بني األديان يف عام 2013، تقديرًا للجهود املبذولة ألفضل أول ثالث فعاليات أو 
نصوص يتم تنظيمها خالل األسبوع األول من فرباير/ شباط، أسبوع األمم املتحدة للوئام 
العاملي بني  الوئام  العاملي بني األديان، والتي قامت بأداء أفضل ترويج ألهداف أسبوع 
األديان، كام وسيتم منح اجلوائز لكل فعالية أو نص نجح يف الرتويج للوئام بني األديان 

والتأثري عىل التفاهم بينها.
 قيمة اجلوائز املالية:

اجلائزة األوىل: 000.2٥ $ 
اجلائزة الثانية: 000.1٥ $

اجلائزة الثالثة: 000.٥ $

:أمساء جلنة التحكيم السبعة
1.صاحبة السمو األمرية أريج غازي

2.صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث - بطريرك املدينة املقدسة وفلسطني واألردن
3.فضيلة الشيخ الدكتور عيل مجعة – املفتي السابق جلمهورية مرص العربية

– مطران الكنيسة اللوثرية يف األردن واألرايض املقدسة، رئيس  4.سيادة املطران منيب يونان 
االحتاد العاملي للكنائس اللوثرية اإلنجيلية

٥.األب نبيل حداد – املؤسس واملدير التنفيذي ملركز البحوث لتعايش األديان يف األردن
6.الدكتور منور املهيد – مدير مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي

7. أسامة السيد األزهري - خطيب و حمارض أزهري



حللتم أهاًل  ووطئتم سهاًل يف احلفل السنوي الثالث لتوزيع جوائز أسبوع الوئام العاملي 
بني األديان! وقد دخلت احتفاالت أسبوع الوئام العاملي بني األديان عامها اخلامس حيث 
كان هناك زيادة ملحوظة يف عدد ونوعية الفعاليات التي متت إقامتها يف األعوام املتتالية. 
ونود أن هننئ مجيع املشاركني الذين متكنوا من دعم هذا احلدث بإقامة فعاليات خالل أسبوع 
الوئام العاملي بني األديان لتساهم يف ذلك بوضع أساس ثابت عىل التقويم الزمني لفعاليات 

السالم عىل املستوى العاملي.
شهد أسبوع الوئام العاملي بني األديان منذ االحتفال به يف عامه األول 2011 نموًا ثابتًا 

وملحوظًا يف عدد الفعاليات لكل عام:
2011: 213 فعالية  2012: 290 فعالية
2014: 409 فعالية 2013: 363 فعالية 

201٥: 901 فعالية 
وقد وصل صدى تلك الفعاليات إىل أكثر من ٥0 دولة حول العامل تم إقامتها من قبل 
جمموعات متباينة لتشمل مؤسسات حكومية وخمتلف الفئات االجتامعية واملدارس واألفراد 

ومل ختلو بطابع األمر من منظامت حوار األديان املتواجدة يف خمتلف بقاع العامل.

مبادرة أسبوع الوئام العاملي بني األديان
يف سبتمرب/ أيلول 2010 قام  صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احلسني، ملك 
األردن بطرح مبادرة أسبوع الوئام العاملي بني األديان يف الدورة الـ )6٥( للجمعية العامة 
لألمم املتحدة يف نيويورك حيث كان كان ذلك بمثابة نداء العتبار أول أسبوع من شهر 
فرباير / شباط من كل عام ودعوة كافة األديان واملعتقدات أو ممن ليس هلم ديانة للعمل 
، وحب اجلار". وقد خط سمو  سوية عىل تعزيز رسالة "حب اهلل، وحب اجلار" أو "حب الرَبّ
األمري غازي بن حممد املبعوث الشخيص و املستشار اخلاص جلاللة امللك للشؤون الدينية 
والثقافية مسودة قرار مبادرة أسبوع الوئام العاملي بني األديان وطرحها أمام اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة ومن ثم تم تبنيها باإلمجاع يف 21 أكتوبر/ ترشين األول 2010.
وينص قرار األمم املتحدة رقم A/PV/6٥.34 : أسبوع الوئام العاملي بني األديان عىل 
اعتبار أول أسبوع من شهر فرباير / شباط من كل عام الوقت الذي جيتمع فيه األفراد من 
كافة األديان واملعتقدات أو ممن ليس هلم ديانة من أجل االحتفال بالتفاهم والتعاون الديني 
والثقايف، ومن أجل خماطبة بعضهم البعض بتعابري مواتية مستمدة من تقاليدهم وديانتهم 
اخلاصة ومن أجل قبول واحرتام "اآلخر" باالعتامد عىل وصية "حب اهلل، وحب اجلار" أو 

كلمة ترحيبية
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كلمة ترحيبية
- إقرار مبادرة األمم املتحدة ألسبوع الوئام العاملي بني األديان

- جائزة أسبوع الوئام العاملي بني األديان
الفائزون

- اجلائزة األوىل: 
االحتفال بأسبوع األمم املتحدة للوئام العاملي بني األديان 201٥ من قبل بعثة السالم 

العاملي بني األديان، الباكستان 
- اجلائزة الثانية: مبادرة سلسلة السالم بني األديان

اجلائزة الثالثة - تقرير عن أسبوع الوئام العاملي بني األديان لعام 12-04-201٥
امللحق 1 – النصوص

34.PV/6٥/A قرار أسبوع الوئام العاملي بني األديان/ قرار اجلمعية العامة -
- خطاب جاللة امللك عبد اهلل الثاني يف الدورة )6٥( للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك 

يوم اخلميس 26 سبتمرب/أيلول 2010 
- مسو األمري غازي بن حممد يقوم بطرح مبادرة أسبوع الوئام العاملي بني األديان أمام اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة يف 21 أكتوبر/ تشرين األول 2010
الفائزين 2013

ص 7

ص 9

ص 19

ص 26
ص 27
ص 29

ص 29

ص 33

احملتويات
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أو  اجلار  وحب  لّلٰه  ا حب 
اجلار وحب  لبَرّ  ا حب 

www.WorldInterfaithHarmonyWeek.com



التاريخ: 20 أبريل 201٥ 
املكان: الديوان امللكي اهلاشمي العامر/ عامن

كلمة سمو األمرية أريج غازي •
تسليم الشهادات وامليداليات للفائزين •

تسليم اجلائزة الثالثة •
تسليم اجلائزة الثانية •
تسليم اجلائزة األوىل •

جلسة تصوير فوتوغرافية مع جلنة التحكيم •

برنامج احلفل
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 حفل توزيع جائزة جاللة امللك عبد اهلل الثاني
ألسبوع الوئام العاملي بني األديان

201٥


