
   
 

 
 

 

 بيت الرحمة للدعوة اإلسالمية رحمةً للعالَمين

ي  2019_ 11_ 21
 
قيَمت ف

ُ
ي قمة سياسية أ

 
ب بقادة حركة اإلسالم لإلنسانية ف ي ترحِّ _شخصيات بارزة من االتحاد األوروب 

 زغرب

 

ي عىل قواعد متينة  
حاد "تقوده القيم" لدعم الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان والدفاع عن نظام دولي ينبن 

ّ
ات

التهديدات السلطوية لمحاربة   

 

ي    زغرب، كرواتيا: 
ة لقرابة  2019نوفمبر    21و  20ف  ميَّ

َ
عضو من أكبر وأنجح   2000، انضم قادة حركة اإلسالم لإلنسانية العال

ي   ـــ حزب الشعب األوروبر ي أوروبا 
ي دولة كرواتيا النتخاب قادة    (EPP)مجموعة سياسية ف 

ي غرب جزر البلقان ف 
ـــ اجتمعوا ف 

ة  ي بروكسل. 2022إىل  2019لفبر
لمانية الجديدة ف  ة البر

ي للفبر  ، ومناقشة أولويات حزب الشعب األوروبر

 

لل العام  لألمي    ا 
ً
ضيوف بوصفهم  ي  األوروبر الشعب  حزِب  مؤتمَر  بارزة  إندونيسية  وسياسية  دينية  ت شخصيات  َ حزب  َحض َ

جيو ر  َطوُّ
َ
ت عىل  مشاركتهم  تدل  وايت.  إستوريز  لوبب    قادة -أنطونيو  بدأ  إذ  َمل، 

َ
ُمْحت حٍو 

َ
ن عىل  وجسيم  ع 

َّ
َوق
َ
ُمت غب   سياسي 

ي  
 ، و إجراء توضيح تفصيىلي أوروبيون وإندونيسيون ف 

َ
ي ت

َرة  َبن  
ِّ
كة متَجذ إنسانية مشبر نزعة  ي    العنارص األساسية ألجندة ذات 

ف 

ة والمبادئ الروحية والفلسفية المشتقة من التقاليد اإليمانية المسيحية واإلسالمية.  ميَّ
َ
 القيم العال

 

ـــ الذي أتاحه قادة حركة اإلسالم لإلنسانية   هذا االتحاد "الذي تقوده القيم" بي   األحزاب السياسية اإلندونيسية واألوروبية 

ي عىل نحٍو بارز ورجال دولة بارزين من مختلف بقاع  
ي والدين 

القارتي   ـــ من شأنه تمديد التعاون السياسي واالقتصادي والثقاف 

ي ودوله األعضاء. عالوة عىل ذلك، يصمم أعضاء هذا  م ذات أغلبية مسلمة واالتحاد األوروبر
َ
ي العال

 أكبر ديمقراطية ف 
ٍ َبي ْ َ

وَبي ِّ 

م النبثاق إجماالتحاد بوضوح "
َّ
ظ
َ
الُمن التعزيز  تقود ممارسة عىل  ي يجب أن 

النر الرئيسة  القيم واألخالق  مي  بخصوص 
َ
اع عال

ام الحقوق المتساوية   21سياسي للقرن  -السلطة كي يتمب   المشهد الجيو ي  بحق يتأسس عىل احبر
قر
ُ
مي  عادل وتواف

َ
بنظام عال

إنسان لكل  ي ".  والكرامة 
الن  الرئيسة  واألخالق  القيم  بخصوص   ّ مي

َ
عال إجماع  اتحاد  عن  ممارسة  قرار  تقود  أن  يجب   

 (. 2019أكتوبر  11، بتاريــــخ السلطة

 

قبل   الُمقام  المؤتمُر،  ي    6الفر 
ف  ي  األوروبر المجلس  رئاسة  كرواتيا  ي 

ّ
توىل من  ي 2020يناير    1أسابيع 

ّ
توىل من  أسبوع  وقبل   ،

ي 
ا اإلدارة ف 

ً
، تغطية من قرابة  1المفوضية األوروبية المنتخبة حديث ،  500ديسمبر ي

تقريًبا من كل منبر إعالمي دوىلي كبب   صحق 

وأنجح   أكبر   ، ي األوروبر االتحاد  ي 
ف  األساسيي    والموظفي    والسياسات  المستقبل  اتجاه  د 

ِّ
ُيَحد قائد  بمثابة  برِ 

ُ
واْعت ومرموق، 

ع عىل كوكب األرض، واألكبر ازدهاًرا.  َجمُّ
َ
 ت

 

ن وفد اإلسالم لإلنسانية أعضاء مثل كياي حاج يحن  خليل ثق
وف، األمي   العام ألكبر منظمة إسالمية، نهضة العلماء تضمَّ

النواب  مجلس  رئيس  ونائب  الوطن،  نهضة  حزب  بإندونيسيا،  إسالمي  حزب  أكبر  رئيس  إسكندر،  مهيمن  حـ.  و  ع(؛  )ن. 

ك لحركة   المشبر المؤسس  تايلور،  الوطن؛ وت. هوالند  نائب رئيس حزب نهضة  القومية؛ ورضا فيصل،  يعية  التشر للسلطة 

https://arabic.baytarrahmah.org/media/2019/IDC-CDI_Resolution-on-Human-Fraternity-and-Global-Civilization_arabic.pdf
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2019/CDI_Resolution-on-ethics-and-values-that-should-guide-the-exercise-of-power_arabic.pdf
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2019/CDI_Resolution-on-ethics-and-values-that-should-guide-the-exercise-of-power_arabic.pdf
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2019/CDI_Resolution-on-ethics-and-values-that-should-guide-the-exercise-of-power_arabic.pdf


 

اكان بيمودا أنصار، وبــها  اإل  ة، جب  مليون   5سالم لإلنسانية، والذي يشغل منصب المبعوث الدوىلي لحركة نهضة العلماء الفتيَّ

 عضو. 

 

ي نوفمبر 
ي الوسط الدولية ) 2018ف  م،  CDI، انضم حزب نهضة الوطن لمنظمة ديمقراطن 

َ
ي العال

(، الشبكة السياسية األشمل ف 

ي لها أكبر من 
ي أكبر من حزب تاب 100والنر

.  70ع ف  ي  دولة، ومن بينها حزب الشعب األوروبر

 

من   أكبر  موفدو  المؤتمَر  )الفرع   40حض   األوروبية  المفوضية  من  أعضاء  وعدة  ا 
ً
حديث نة  الُمَعيَّ الرئيسة  بينهم  من  دولة، 

ه السياسي  َوجُّ
َّ
ي تدافع عن مجمل الت

(؛ ورئيس المفوضية األوروبية النر ي ي وأولوياته؛    التنفيذي لالتحاد األوروبر لالتحاد األوروبر

ي ) لمان األوروبر ي للبر عضًوا(؛ وقادة عدة دول أوروبية، من بينهم المستشارة    182والكثب  من أعضاء الحزب الشعب األوروبر

كل )ألمانيا(، والمستشار سيباستيان كورز )النمسا(، ورئيس وزراء بلغاريا، وكرواتيا واليونان وأيرلندا والتفيا و  مولدوفا  أنغيال مب 

ص وسويشا.  ويــــج ورومانيا ورؤساء كرواتيا وقبر
 والب 

 

اتجية كاء السياسيي   األوروبيي   البارزين جزٌء من اإلسبر طويلة المدى لمواجهة    إن انخراط حركة اإلسالم لإلنسانية مع الشر

  
َ
م ككل. تتضمن هذه الخطُط السلسلة

َ
ي وإندونيسيا والعال ة ذات أهمية حيوية لمستقبل االتحاد األوروبر

َ
د
َّ
خطط مناطق محد

ابطة من تهديدات األمن المرتبطة باإلسالم، و  مي  ألنظمة الاإلرهاب المبر
َ
الية أوتوقراطية  -، والهجرة ألوروبا، والصعود العال ليبر

الحرب   بعد  نظام ما  تقويض  ـــ عبر  والدينية  ة  الِعرقيَّ األقليات  ـــ وتتضمن حقوق  القيم اإلنسانية  د 
ِّ
تهد نزوع حضاري"  "ذات 

ي رسمه
َس عىل المبادئ النر  . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانا بوضوح العالمية الثانية الذي تأسَّ

 

  
ِّ
، وهو ما  تحويل اإلسالم إىل سالح سياسي داخل أوروبا، تسىع حركة اإلسالم لإلنسانية إىل بناء إجماع مجتمىعي مطلوب لَصد

انبعاث   إعادة  إثنويوقد  استعالئية  مرة -هويات  تبر غ  لكنها  ألقوها خلف ظهورهم،  أنهم  األوروبيي    من  الكثب   يفتخر  دينية 

ها التيار السياسي السائد. 
ّ
ي ُيجل

ام حقوق اإلنسان النر ي واالنسجام المجتمىعي واحبر  االستقرار األوروبر
ً
ة
َ
د
ِّ
 أخرى مهد

 

ي الخارج من السلطة   ي  الحظ رئيس حزب الشعب األوروبر
ي تعيي   نساء  2019جوزيف دول أنه ف  َن حزب الشعب األوروبر ، أمَّ

، أي، رئيسة المفوضية األوروبية ) ي ي االتحاد األوروبر
أورسوال فان دير لي   "ألمانيا"( ورئيسة  لرئاسة اثنتي   من المؤسسات ف 

ا سياسية بحزب الشعب األور 
ً
ي )كريستي   الغارد "فرنسا"، وهي أيض (. البنك المركزي األوروبر ي  وبر

 

م، أوضح األستاذ دول،  
َ
عة الحضارية عبر العال  

ي أوروبا، واألنظمة السلطوية ذات الب 
ا صعود الحركات الكارهة لألجانب ف 

ً
ُمِدين

 ." يالية لروسيا والصي   ي المؤتمر من أننا "محارصون بي   طموحات إمبر
َر المشاركي   ف 

َّ
ان الخوف والكراهية"، وَحذ  "ال نذكي نب 

 

ا  رئيس 
َ
د
َّ
انتشر عىل رد ي خطاب 

اآلراء ف  ا، دونالد تسك، هذه 
ً
الُمَعي َّ  حديث ي  الشعب األوروبر ي ورئيس حزب  لمجلس األوروبر

 مدى واسع، اوضح فيه: 

 

يريدون   َمن  أن  ي 
ف  بشدة  نفسه حفظ   -ويقدرون عىل    -"أعتقد  الوقت  ي 

وف  باألمان،  اإلحساس  الناس  منح 

السلطة ي 
ّ
لتوىل بالسىعي  ملزمون  وحقوقهم،  أي حرياتهم  تحت  والنظام  األمن  قضية  عن  ي 

ّ
التخىل يمكننا  ال   .

ال   الحرية  أن  ي 
ف  لالعتقاد  الناس  يقودون  الذين  واألوتوقراطيي    والمتالعبي     ، السياسيي   للشعبويي    ظروف 

https://arabic.baytarrahmah.org/2017_07_18_presentation-to-eu-council-twp/
https://arabic.baytarrahmah.org/2017_11_17_saudi-mosque-in-brussels/


 

الية،   الليبر الديمقراطية  مع  التالؤم  يمكنهما  ال  نفوذنا  حدودنا ومناطق  وأن حماية  األمن.  مع  التالؤم  يمكنها 

 عالة مع حكم القانون". وحوكمة ف

 

 

 . ترجمة: إسالم سعد 


