
 :آينشاسا، الكنغو الديمقراطية
في واحدة من أآثر الدول اضطرابًا في إفريقيا، تجمع القادة                           
. الدينيون والقادة السياسيون للدعوة إلى إنهاء العنف في اوطانهم             

مطلعين على قراءات من رؤى وحلول األمم المتحدة وفيدرالية                 
وقد قدم السيد مايكل فوتيال دي ماييكو                 .  السلم العالمي للسالم     

السكرتير العام لفيدرالية السلم العالمي بالكنغو محاضرة مثيرة                  
وقد تمت   ".  أسباب وجذور الصراع وحلها     "للفكر عن موضوع      

تغطية الحدث عبر تلفزيون وراديو ليزانغا، وتلفزيون آانال                       
 .آونغو، ومؤسستين صحفيتين

 

 :دبلن، إيرلندا
ايان وايت، مدير البرنامج العالمي والسياسي والرئيس السابق                   
لمرآز جلينسري للسالم والمصالحة وهي مؤسسة آانت مشارآة           
بصورة آبيرة في تسهيل عملية السالم في ايرلندا الشمالية، أشار              
إلى القضية الرئيسية التي أدت إلى توقيع إتفاقية الجمعة العظيمة               

فبدون التعاطي مع   .  والتوقف النهائي للعنف في ايرلندا      1998عام  
العناصر المتطرفة في أي نزاع، يكون من المستحيل عمليًا                          

 .ضمان سالم طويل األمد

 

 :بيونس آيرس، األرجنتين 
: يبدأ بناء السالم من ديباجة دستور منظمة اليونسكو والذي اعلن              

بما أن الحرب قد بدأت في عقول البشر، يكون علينا بناء                            "  
رآز البرنامج في        ".  الدفاعات عن السالم في عقول البشر                  

نزع "األرجنتين على الكيفية التي يمكن بها لألفراد والمؤسسات              
واحد من الفعاليات في األرجنتين آان يوم           .  عن أنفسهم "  السالح

والتي فازت بها رودريجز          "  الشعر من أجل السالم         "مسابقة    
بنار "والتي حثت على الشعور        "  آل شخص "جرافنتا بقصيدتها    

 ".الحياة ونار الحب ونار السالم

 اليوم الدولي للسالم
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الوقت الحالي يشكل معلم بارز في تطور 

إننا نقف في منعطف خطير من . الحضارة
تاريخ اإلنسان حيث يمكننا إآمال بناء موطن 

 اهللا ومملكة السالم

 
 الدآتور صن ميونغ مون 

 إحتفاالت اليوم الدولي للسالم: الصور
 تايالند –لحظة صمت في بانجكوك 
 جائزة للسالم في تنزانيا

 في باالو" آرة القدم من اجل السالم"منافسات 

لمزيد من التفاصيل عن آل المشاريع والمنشورات يمكن زيارة الموقع   www.upf.org 

3بقية من صفحة   
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 ديباك شوبرا. د

من البعثة الدائمة لقطرسفير    

لين : من الشمال لليمين. في  األمم المتحدة 2جلبت جلسة النساء والعائلة نوع من الدفء الخاص إلى غرفة رقم 
 ، ليلى هانيترا راتسيفاندريهامانانا، وجيني آاغاواوالش

  السيد تاج حماد
 مدير مكتب األمم المتحدة والعالقات العالمية

 جوي أوقو. يو. صاحبة السيادة 
الدائم لنيجريا في األمم  المندوب

  المتحدة

 حامد البياتي
 مندوب البعثة العراقية

15 



 العالميالسلم احتفال األمم المتحدة بالعائالت الذي نظمته فيدرالية 

دبلوماسي من    400تجمع أآثر من      –  نيويورك، الواليات المتحدة  
األمم المتجدة، وسفراء، وممثلي المنظمات الغير حكومية، وقادة             

أيار لإلحتفال بيوم األمم      18الديانات في مقر األمم المتحدة بتاريخ  
بعثة غينيا الدائمة،         المتحدة العالمي للعائالت، برعاية من                      

من البعثات الدائمة إلثيوبيا، العراق، نيجيريا، قطر،                   ةإألضافب
السودان، والمراقبة الدائمة لإلتحاد األفريقي، بالتعاون مع إتحاد              

 .السالم العالمي

وقد قدم خطاب الحفل األساسي الضيف والمتحدث الخاص،                        
نحن أعضاء بكل معنى الكلمة       "حيث قال    .  ديباك شوبرا   الدآتور

آل سنة، آل    ". "ليس فقط في ذات الحياة، ولكن في ذات الجسد             
نحن واحد مع العالم ومع        .  واحد منا يعيد دورة جسده مع الكون           

وتعد األشجار من حولنا آرئتي الجسد، حيث                 .  بعضنا البعض  
وتشكل األنهار  .  نتوقف عن التنفس إن توقفت الرئتان عن التنفس          
نحن قمنا بخلط     .  دورتنا، حيث ال يوجد انفصال، فقط اختالف              

 ."االثنين

أنه ال يمكن حل أية        ألبرت آينشتاين من خطاب     شوبراوقد اقتبس   
إن العبارات  "وقال  .  مشكلة بنفس درجة الوعي التي خلقت فيها           

مثل عبارة الحرب ضد االرهاب، والحرب ضد المخدرات،                        
والحرب ضد الفقر ما هي اال مجاز استعارة للعقل العنيف،                            

ال يجب أن نتحدث عن بقاء         ." "ومجاز استعارة لماِض قد انتهى      
  ."األقوى، ولكن عن بقاء األذآى

جوي .  عندما بدأ اإلحتفال، رحبت صاحبة السيادة يو         في البداية،    
وقالت .  المندوب الدائم لنيجيريا، ورئيسة الحفل، بالجمهور         أوقو،

” نحن سعداء بالترحيب بكم إلى األمم المتحدة آمواطنين                            "

ان العائلة هي النقطة األساسية في المجتمع، وتحاول         ."  "عالميين
/ األمم المتحدة أن تدمج وجهة نظر العائلة في جميع أجزاء                           

  ."قطاعات المجتمع

من بعثة قطر الدائمة الدعم        ناصر عبد الناصر      وقد شدد  السيد        
الذي قدمته قطر للعائلة، من ضمنه ضيافة المؤتمر العالمي للعائلة      

. ، والذي نتج عنه تبني إعالن ضحى للعائلة                2004خالل عام     
وعبر عن تقديره لعمل وإنجازات إتحاد السالم العالمي، ودعى                 
مسؤولي إتحاد السالم العالمي رسميًا لزيارة المنطقة، والعمل مع           

  .مؤسسات مختلفة في وطنه

ة    " وقد رآزت جلسة ثانية حول  ل ائ ع ا         "  النساء وال ه ت رأس تي ت وال
اد         ح إلت ة ل م السيدة ليلى هانيترا راتسيفاندريهمانانا ، المراقبة الدائ

الحضور في        وقد ذآرت السيدة ليلى.  األفريقي في األمم المتحدة
ساء                        ن أن ال ال، ب ف ت ر من مجرد اح ث محاولة لتقريب التجمع ألآ

 . واألطفال حول العالم يستمرون في تحمل عبء تفكك العائلة

إن غرفة االجتماعات الجميلة هذه بعيدة عن الحقيقة           "حيث قالت   
." اليومية التي تواجهها تقريبًا نصف األمهات واألطفال في العالم          

وإذا أردنا لهذا اليوم أن يكون احتفاال حقيقيًا، يجب أن نستعمل                 "
  ."وقتنا هنا للتفكير فيما يجب عمله من أجل تحقيق التغيير الدائم

رعت فيدرالية السالم العالمي حول العالم احتفاالت يوم العائالت            
وشملت البرامج  .  دولة  22مدينة و   55الخاص باألمم المتحدة في      

مشاريع خدمات، زيارات  لمالجىء األيتام وبيوت المتقاعدين،               
تقوية /  مسابقات فنية وموسيقية، وندوات ومؤتمرات حول تعزيز         

  أضغط هنالمزيد من المعلومات، . العائلة
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في األمم المتحدة  2خالل نشاطات يوم العائالت امتألت غرفة االجتماعات رقم   
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واصلب             مبادرة سالم الشرق االوسط  ت ود م هي عبارةعن مجه
ر سالم من            11000يقوم به  ي ن حضروا              147سف ذي ة و ال دول

لالرض المقدسة ليمدوا ايديهم لليهود و المسيحيين و المسلمين من  
 .اجل انهاء دائرة العنف

ان سفرائنا للسالم هم رؤساء حاليون و رؤساء سابقون و اعضاء    
ادة                           ة، و ق ي ظمات طوع ن م ادة ل ن و ق ي ي برلمانات و زعماء دين
نسويين و قادةشباب، و هم ضالعون في حوارات من اجل السالم     
ا                         دم ن م ع ه ات ان م رل ًا في ب وي رًا ق في الشرق االوسط و يحثون اث
م          ةان تساه يعودون لبرلماناتهم و بذلك يكون من الممكن لكل دول

 .في عملية السالم

 : مبادئ مبادرة السالم

ا        -1 ه ق ل يوجد اله واحد ونحن البشر جميعًا ننتمي السرة واحدة خ
 .اهللا
قط                -2 ة ف جسدي ه ال االرض و   ( االنسان ال يتطور باشباع رغبات

 ) الطعام وغيره
 .و انما الحقيقة و الحب هما آذلك مهمان لتطور ونمو االنسان

 االسرة و الزواج هما مؤسستان مقدستان -3
 المبدأ االساسي لتصالح االعداء هو العيش من اجل اآلخرين-4
اون             -5 ع ت ن،  و ال الحوار بين االديان يخلق االلفة بين رجال الدي

 .مع قادة المجتمع و رجال السياسة اساسي لعملية السالم
انشأت مدرسة لعلوم الكومبيوتر في غزا و في         :  مشاريع خدمات

ر    400بيت شمس، و تم تخريج  وت طالب  تم تدريبهم على الكومبي
  .في برنامج مشترك  للشباب، ضم فلسطينيين و  اسرائيليين

ل و           :  اآاديمية السالم ي يتم اآلن تطوير اآاديمية للسالم في اسرائ
 .االردن لتعليم الذين يريدون ان يهبوا انفسهم من اجل  بناء السالم

ة      :  مسيرات السالم ي درال ي ف عند حادثة التفجير في عمان  نظمت ال
دق                   ن ى  ف دق راديسون ال ن ف مسيرة عالمية  من  سرادق العزاء ب

 .، ذلك من اجل مواساة و تشجيع االردن) تم تفجيره ايضًا(حياتي 

امج اصوات السالم في              :  اصوات السالم رن ب الحلقات المسلسلة ل
االنترنيت يعطي فرصة لالصةات المعتدلة في الجانبين و من آل    

 .االقليم للمطالبة بالسالم

السالميسوده في عالم موحد امل جميع العصور و االجيال   
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د        :  وعد السالم ي إن الس آداعية لبناء جسور السالم بكل أشكالها، ف
صن ميونغ مون يروج لمشروع نفق مضيق بيرنج آوسيلة لتدعيم 
السالم بين الدول المتعادية تاريخيًا مثل الواليات المتحدة وروسيا، 

 .وآوريا واليابان

واحد     :  مسألة الطاقة يقول البعض ان المسألة الرئيسة في القرن ال
ة    طاق طلب                     .  والعشرين هي ال ود بسبب ال وق ار ال عت اسع ف ارت

 . المتزايد من جانب الصين والدول النامية االخرى

في آال جانبي مضيق بيرنج توجد اراضي غنية بالموارد الطبيعية 
ار                 م في االزده رًا، وتساه ي ث والتي يمكن ان يستفيد منها العالم آ

ستسهل شبكة المواصالت  اآتشاف  .  االقتصادي  في تلك المناطق

 .واستخراج البترول والغاز  والمعادن

اسي في                        ق طقس ال تي تشمل ال ة، وال تظل هنالك تحديات حقيقي
 .المنطقة

ا و           • ري ب ي الحاجة لبناء آالف االميال من البنيات التحتية في س
 .االسكا

تي في              • ك ال ل اختالف قضبان السكك الحديدية في آسيا عن ت
 .امريكا الشمالية

 بليون دوالر  600قدرت التكالبف بـ  •
 حقوق السكان المحليين في اراضيهم •
 االهتمام بمشاآل البيئة  •

ات                    اف ق ث شر ذوي ال ب إن ال ة، ف ام من خالل العمل معا للمنفعة الع
م   والديانات والجنسيات والعرقيات المختلفة، يكتشفون ان شرآاؤه
في العمل ليسوا مصدر خوف او عدم ثقة، ولكنهم اخوة وأخوات     

 .وأصدقاء محتملون

 :خدمات الشباب المتدين

ه          ن سن ي  1986بدأ أول مشروع لخدمات الشباب المتدين في الفلب
دا  40مشروع في  100ومنذ ذلك الوقت فقد قام ما يزيد عن  و .  بل

ة،                            ي اع م ت راآز االج م م ال ي رم ع إصالح وت شاري م تشمل هذه ال
اب،                   ع ن، ساحات وحدائق ال اجري ه م المدارس، مالجئ سكن ال

خدمات          .  دورات مياه، اعاده التشجير وحدائق السالم     ذه ال آل ه
 .تساهم في خلق بيئة للسالم

عات             م جت اء م ن آما ان هذه الخدمات تقدم دورات تدريبيه الجل ب
 .مسالمة

 :مؤسسه اإلغاثه والصداقة العالمية

ه          ن أسست س ذاء                     1975ت غ ر ال ي وف ت امت ب ا ق سه أسي ذ ت ن ، وم
ا                      ك ري ا وأم ي ق ري ة في اف درسي م والتجهيزات الطبية والمالبس ال

رامج      .  الالتينية دارس وب وفي جنوب آسيا تقوم المؤسسة بدعم الم
ة ذات           .  الالجئين، وبرامج تبني االطفال اليتامى ي م ن ت ان برامج ال

ة              ي ة ومحو األم ذي غ ت المدى البعيد ترتكز على العناية الطبية، وال
ا                 . والتعليم المهني والزراعي ي س ي دون امى في إن اه سون وبعد ماس

ات              والي دوراس وال ن ه ان وال ك ي واألعاصير التي اجتاحت الدومين
 المتحدة قامت المؤسسة بتقديم مساعدات االغاثة الالزمة

 اإلحسان العيش من اجل اآلخرين
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 مبادرة سالم مضيق بيرنج

انه سيهدم . تنفيذ هذا المشروع سيربط العالم معًا آقرية واحدة“ 
حواجز العرق  و الثقافة و الدين  و القومية التي صنعها االنسان، 

 ”و سيقيم عالم السالم الذي ظل و ال زال رغبة اهللا العزيزة
 صن ميونغ مون و زوجته. د

 الدآتور صن ميونغ مون و زوجته
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 تنظيف نهر نيروبي في آينيا

 مشروعات فيدرالية السلم العالمي



 تقديم جون هايدون

الطبعة الرابعة من آأس السالم، شارك بعض اشهر اندية آرة القدم في العالم في منافسات جرت في         
 .اسبانيا للمرة األولى في الصيف الماضي

ام             2003بدأت الدورة، والتي تقام آل سنتين، عام  ع ذا ال ى ه ة حت د   .  وآانت تقام في آوريا الجنوبي ق ل
رق   2009شارك فريق ريال مدريد الشهير في استضافةهذه الدورة  ف ، آما شارك في المنافسات، من ال

ا    ي كي                FCالشهيرة، الفريق اإليطالي جوفينتيس، واإلنجليزي آستون فيلال، وسيلف كسي م ق ال ري ف ، وال
 .فريق شارآوا في المنافسة 12أتالنتي من بين 

ي       ل رازي ب ظل ريال مدريد دائمًا في صدارة اخبار الرياضة منذ بداية هذا العام بعد ان انضم ليه النجم ال
ا           ي وس دال م أن ال آاآا والالعب العالمي آرستيانو رونالدو، والذي صار بسرعة فتى الملصقات لكأس الع

 .2009) األندلس(

د  /  2في النهائيات، في  اغسطس، قابل آستون فيلال اإلنجليزي فريق جيوفينتيس اإليطالي والمحبوب عن
ات، ظلت       . الجماهير بالرغم من الهزيمة المبكرة للفريق اإلسباني المضيف ريال مدريد في شبه النهائي

 .القلوب مشدودة بقوة حتى حسم اللقاء بضربات الجزاء لصالح فريق فيلال

ور    ت السالم عبر آرة القدم هو مدخل مبتكر لفض النزاعات ويتسق مع األنشطة العديدة التي أسسها الدآ
ائالً            .  مون خالل اعوامه التسعين افسة ق ن م د اظهرت        : " علق الدآتور شونغ هوان آواك، منظم ال ق ل

 "المنافسات احسن ما في آرة القدم وربطها بهدف عام هو السالم والتنمية

ان         .  لقد ظلت آرة القدم تلعب دورًا في تخفيف العداوة بين األمم والشعوب اب ي ا وال وري فقد إستضافت آ
معًا، واللتان آانتا في حالة عداوة لفترة طويلة، منافسات آأس العالم لكرة القدم، آما أن دوًال آانت في     

 .حالة صراع مثل هولندا وبلجيكا اشترآتا معًا في إستضافة منافسات البطولة األوروبية

ام            .  في بعض األحيان تسببت آرةالقدم في ايقاف نزاعات خطيرة ، 1914في يوم الكريسماس من ع
وا               ب ع م ول ه ادق ن وضعت القوات األلمانية والبريطانية في خط المواجهة السالح أرضًا وخرجوا من خ

حرب    1990في عام .  مباراة في أرض محايدة ، اخذت المجموعات المتحاربة في لبنان استراحة من ال
ى                 1969في العام .  لمشاهدة نهائيات آأس العالم على اجهزة التلفاز ه إل ي ل ي ي ب ل رازي ب ، سافر النجم ال

نيجيريا مع فريقه سانتوس لينتج عن ذلك ثالثة ايام من وقف اطالق النار في اقليم بيافرا الذي آان في     
 .حالة حرب حينها

ذ       ن ظل جون هايدون يكتب عن آرة القدم لمدة عشرين عامًا وقد غطى منافسات آأس السالم العالمي م
 .2003بدايتها في العام 
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ات    اري في المدينة التي اقيمت فيها نهائيات آأس السالم الرابع ومب
ل    ب فرق الدرجة األولى العالمية لكرة القدم والتي بدأت في آوريا ق
م       ل ستة أعوام شارك المبجل صن ميونغ مون مؤسس فيدرالية الس

امج               .  العالمي رؤيته للسالم في اوروبا والعالم رن ك في ب آان ذل
و في                    ت ن ي م ي ا س ن إحتفالي في قاعة اإلحتفاالت بفندق بارسيلو دي

حاء   .  سيفيل بحضور عدد من سفراء السالم الذين اتوا من جميع ان
ة                   .  اسبانيا ن دول ي الث ر من ث ث ود من أآ وقد شارك في الحشد وف

 .اوروبية، الواليات المتحدة، آوريا واليابان

ور مون                       ت دآ مات ال ل ك ًا خاصًا ل لقد اعطى جنوب اسبانيا طعم
ي              ن دي حوار ال عندماتم تقديمه آمناضل ال يفتر عزمه من اجل ال

د       .  والحوار الثقافي منذ القرن الثامن الى القرن الخامس عشر شه
ن    ي هذا االقليم ظاهرة غير طبيعية للتعايش بين المسلمين والمسيحي

ا           في  .  واليهود لينتجوامعًا واحدة من اميز الحضارات في اوروب
مي            ال راث ع ي م و آ وسط مدينة سيفيل يوجد موقع اعلنته اليونسك
ات                 ون ك م ه ذات ال ت ي درائ ات لإلنسانية بقصره الشامخ وحدائقه وآ

 .اإلسالمية المسيحية

ي     ن دي إمام عبد الجليل ساجد، رئيس المجلس اإلسالمي لإلنسجام ال
ه         دم ق ذي ي والعرقي في المملكة المتحدة عبر عن اعجابه بالبذل ال

ور مون          .  الدآتور مون في حبه هللا ت ر        "  وسمى الدآ موذج غي ن
م اضاف   .  في محبة اهللا فوق الجميع"  طبيعي لكل القيادات الدينية ث

ولكنه هو آذلك رآز على انه علينا ان نحب ونخدم اخواننا : " قائال
 "البشر بنفس المشاعر التي نحب بها اهللا الخالق

م             ي ل م في اورش بروفيسور ابراهام هايم رئيس مفوضية السفاردي
حدث عن              )  القدس(  ا، ت ي ان ب وعضو األآاديمية الملكية ألطباء اس

هودي األصل       .  اعجابه بفكرة آأس السالم العالمي وعبر العالم الي
عن ثقته من انه في يوم من األيام ستلعب فرق آأس السالم  في         

ود  .  اورشليم ضمن فرق يهودية واخرى فلسطينية شاآرًا لكل الجه
ًال ان                         ائ ق ق ق السالم، عل لتجسير المسافات بين الثقافات وخل
ة في                 ي ون ف م ي عزف س المشرف علىالحفل دانيال بارنبويم ظل ي

ان          ي ف را دي ت غرب         -سيفيل في ذلك المساء مع اورآس الشرق وال

 .المكونة من عازفين عرب ويهود

بالطبع الرياضة لوحدها ال تصنع سالمًا، وقد تحدث الدآتور مون 
ة      ي ارة األخالق وافاض عن اهمية خلق ثقافة جديدة تقوم على الطه

وطالب القيادات الدينية الحاضرة   .  القائمة على أسر صحية وقوية
ة    ادي في ذلك الحفل لمساعدة بعضهم البعض في وجه الضغوط الم

ة         " والمجتمعات العلمانية بأن يعلموا الشباب قيم  سي جن الطهارة ال
زواج                        "  المطلقة ل ال ب ة  ق سي جن ارة ال بداية باإللتزام بقيم الطه

 .واإلخالص بعد الزواج

جسد                     "  ة ت ي ق ي ق رًا ح وا أس انا اطلب منكم بأن تلتزموا لكي تكون
ة                         الث ث ال ال ي ا اهللا، أسرة األج اه ا إي الطبيعة األصيلة التي منحن

ة اهللا      ك ، " المكونة من األجداد اآلباء واألحفاد يدخلون معًا إلى ممل
نحن ندخل في حقبة جديدة من األمل حيث      : " وقال مختتمًا حديثه

هي        ون إل ستحكم األرض بسالم بواسطة طريقة إلهية جديدة وبقان
 ".جديد

ور مون    آذلك شمل الحفل اإلحتفال بكتاب الترجمة الشخصية للكت
د                      مواطن السلم العالمي  ي دا، عم ي ونسو اوج ف سور ال ي قدمه بوف

. المرآز اإلسباني للدراسات الكورية بجامعة آومبيوليتنس بمدريد
ة        دي ي ل ق ت رآز بروفيسور اوجيدا على قيم األسرة في الكونفوشية ال

آبروفيسور في الدراسات الكورية، عبر عن     .  في الثقافة الكورية
ر                   وحد عب ت اعجابه بثقة الدآتور مون من أن آوريا يمكن ان ت
زًا          رآ يك م ف اإلحترام المتبادل والمحبة حيث تصبح منطقة الباسي

 . لحضارة عالمية

. لدى اسبانيا الرقم األعلى من المهاجرين من بين الدول األوروبية
ق مكون     في خالل المنافسات األولىلكأس السالم، آان هنالك فري
ا     ي ف من المهاجرين من البارقواي، نيجيريا، ارمينيا، المغرب، بولي

لقد منحتهم هذه المنافسات فرصة للتعرف على بعضهم .  والجزائر
ق         .  البعض بصورة افضل ري غلب ف بعد ثالثة ايام من المنافسة، ت

 . 2-3مهاجري البارجواي على نطيره المغربي 

 االحتفال بالرياضة والسالم واألسرة في اسبانيا
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  اإلمام عبد الجليل ساجدمالحظات من 
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اإلختالفات    مع"مايكل بالكومب في آلمته إلفتتاح النقاش أنه                    
البارزة في اإلعتفادات األساسية، والممارسات األخالقية                              
والتقليدية، باإلضافة الى اللغة والتقاليد، فإن الدين يبدو وآأنه قوة              

ولكن ان آنا نحن أخوة     ." "دافعة للفرقة آما هو قوة لتحقيق الوحدة      
وأخوات في عائلة واحدة، يجب أن نجد طريقة لتخطي نقاط                          

 ."اإلختالف بيننا بحثُا عن الوحدة الدائمة
وقد إستمع المشارآون في المؤتمر لتقارير عن عمل فيدرالية                     
السلم العالمي مع األمم المتحدة، ومن ضمنها احتفاالت األمم                       
المتحدة بيوم العائلة العالمي في شهر أيار، والخطط من أجل يوم               

وقد تم اعالن الخطط من أجل            .  السالم العالمي في شهر أيلول         
مؤتمر سالم شامل والذي سوف يعقد في مانيال، الفلبين في شهر                

 .آانون أول
وقد قال الدآتور شونغ هوان آواك عضو فيدرالية السلم العالمي               

إن الدآتور مون أراد دائمًا ان يرى تأآيد األمم المتحدة ألسمى                 "
ومن أجل أن يحصل       .  الحقائق الروحية والعيش من أجل الغير           

ذلك، فإن المبادىء التي تدفع األمم المتحدة لألمام يجب أن تتخطى         
المصالح الشخصية القومية وترآز على الخدمة، التعاون، وتعزيز        
التصالح والوفاق بين المجموعات الدينية، واألقليات العرقية،                    

 "وبين األمم، لبناء عائلة واحدة في ظل اهللا
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دة من سبع ديانات مختلفة يقدمون صالة للسالمقا   الرئيس السابق في البرلمان الفلبيني جوسيه دي فينيسيا     

 السيدة غيثا رايان  
  )الديانة الهندوسية(

 فلوثاوس فرج  األب  يدعو إلى ثورة حبصن ميونغ مون مؤسس إتحاد السالم العالمي الدآتور 
  )الديانة المسيحية( 

  يوقعان اعالن السالم مونالدآتور والسيدة 
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بإقتراب العالم من العقد الثاني للقرن الواحد                 :  آوريا  -سيول   
. والعشرين، يبدو أن تحقيق هدف السالم العالمي بعيد المنال                       

آخذين بعين االعتبار االزمات المالية واالقتصادية االخيرة،                       
وتهديد اإلختبارات النووية على شبه الجزيرة الكورية،                                  
واالضطرابات السياسية التي نتجت عن االنتخابات في إيران                    
وأمم أخرى، فإنه من غير المفاجىء أن يشعر عدد قليل من الناس             
بالثقة الكافية لالقتراح بأن آوآبنا األرض يقف على عتبة عهد                   

 . جديد للسالم
، مؤسس فيدرالية السلم العالمي لم                 الدآتور صن ميونغ مون         

ممثل من      500يضمر نفس الشكوك عندما خاطب جمهور الـ                 
مختلف الديانات، والتوجهات السياسية والقادة الدبلوماسيين من               

تموز بدون إعالم        10أمة الذين تجمعوا في سيول بتاريخ                 84
 . مسبق لإلجابة عن سؤال آيف يمكن للعالم أن يصبح عائلة واحدة

. إن الوقت قد حان لتسريع ثورة حب حقيقية        : "وقال الدآتور مون  
وقد آن األوان لنا جميعًا أن نتجمع تحت ظل توجيه وحماية قانون              
سماوي جديد، وعيش حياة شفافة حيث تكون جميع أفعالنا صافية             

ثم دعى الدآتور مون جميع الديانات للعمل سويًا          ."  آزجاج البلور 
من أجل تقوية العائلة ورباط الزوجية، ونبذ اإلنحالل الجنسي،                  
وأن يحصل التزام جماعي لكسر الجدران والحواجز التي تفرق                
اإلنسانية على أساس الجماعات السياسية، والديانات، والجماعات         

 .العرقية، والثقافات وحتى األمم
نحن "وقال المبجل رودريقو آارازو رئيس آوستا ريكا السابق                

نعطي آامل انتباهنا الى رؤية الدآتور مون ألمم متحدة متجددة                  
وأضاف آارازو،  الذي أتى سيول         ."  والتي تمثل قلب اهللا األبوي     

عندما آان هناك جسرين فقط عبر          1981في زيارة رسمية سنة       
، إن نمو آوريا السلمي آان عالمة مشرقة ألمم                    Hanنهر الـ     

إن القادة من جميع       "ثم قال     .  أخرى حول أمكانية تحقيق التغيير        
 ."أنحاء العالم يستحسنون اهداف األصالح والتجديد الطموحة

 للسالمتصلي  ديانات مختلفة
وقام بتقديم الدآتور مون ابنه األصغر، الدآتور هيونغ جين مون،           

وقد قام مبكرًا   .  والذي هو نفسه قائد لحرآة سريعة النمو في سيول        
األب الدآتور فيلوثاوس، آاهن آنيسة الشهيدين القبطية في                         
الخرطوم، السودان، بقيادة مجموعة من قادة الديانات المختلفة في          

اعطي جميع زعماء العالم         "حيث طلب      .  صالة مؤثرة للسالم     
واخلق فينا قلبًا جديدًا ونظيفًا            .  الحكمة لمعرفة محبة اآلخرين        
 "يعرف آيف يسامح ويقبل الغفران

وفي الختام، وقع ممثلوا األمم إعالن لقي صدى مع استقالل                         
إن ." "اإلتكال الثابت على المشيئة االلهية      "الواليات المتحدة في      

الوقت الحالي هو زمن سلطة اهللا حيث يجب على جميع                                   
األشخاص أن يحاولوا العيش ضمن أعلى المعايير األخالقية،                   

حل الفرقة التاريخية   "ووافق الجميع على    ."  وبطرق شفافة وجيدة  
 ." بين األقليات العرقية، والتقاليد الدينية

 فكرة حان اوانها
، متحدث مجلس       .وافق المحترم جوسيه دي فينيسيا األصغر                

إن فيكتور هوجو قال      "النواب الفلبيني للمرة الخامسة حيث قال            
إن هناك قوة اعظم من جيش غازي اال وهي قوة الفكرة                    "مرة  

دآتور مون، في هذا اليوم أريد أن أقول أنك            ". "التي حان اوانها  
أنت، وأفكارك، والحرآة التي أسستها هم فعُال أقوى من أي جيش           

وأنا شخصيًا ُملهم وملتزم برؤية أمم متحدة جديدة تحترم             .  غازي
 ".حكمة وخبرة القادة الدينيين

 مؤتمر القادة العالمي
تموز، ناقش      10وفي مؤتمر القادة العالمي الذي سبق إحتفال                 

وقد قال   .  الممثلون دور الدين المهم والمعقد في تحقيق السالم                 

 رؤية الديانات المختلفة للسالم
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أن           .  لم يكن ذلك اليوم للكالم فقط اب ب لقد الهم سفراء السالم الشب
ر                  ي ي غ ت ة وإحداث ال ي مسؤول د   .  يظهروا عزيمتهم في تحمل ال ق ل

م في                  –الملة راحيمي   –إتصلوا بالملة المحلي  ه ع الذي عمل م
ة         طق ن م ل في ال حملة نظافة في مسجده وفي ساحة المدرسة من قب

ون       .  المحيطة ل م ع ر ي ي لقد إندهش األهالي من رؤية هذا الجمع الكب
معًا آشباب من قبائل مختلفة متحدين في انسجام ظاهر من اجل         
اس                                  ي ون األآ ل حم ازات وي ف ق سون ال ب ل م ي ر وه احداث التغيي
ة                      طق ن م وا ال خردة وحول ة وال البالستيكية، وهجموا على القمام

 .لألحسن بقلب تمالؤه الخدمة والسالم

 توفير األدوات للفقراء وللطبقة الوسطى

مع                  جت م دة وال جدي ا ال ام يأمل األفغان بأن تحدث إستراتيجية أوب
ن                            ي ي واطن م حة ال ة من أجل مصل ال العالمي سياسة جديدة وفع

أن                               .  المحليين ول ب ق ي ي ان غ ام األف ع رأي ال إن ال لسوء الحظ ف
اسدون         ف ئك ال ال .  المستفيدين الوحيدين من السياسة القديمة هم أول

توجد فرص للتنمية للطبقة الوسطى، والناس فقراء ويزدادون فقرًا 
ار وشح فرص            .  آل يوم وقد سبب ذلك اإلرتفاع المستمر لألسع

 .العمل المناسب

ن            ي ت ق طب ى ال أفغانستان في حاجة إلى إستراتيجية جديدة ترآز عل
ارات آل في مجال                       .  الوسطى والفقيرة ه م م ل ع هنالك حاجة لت

اف            شون في األري ي عظم    .  إهتمامه، خصوصًا ألولئك الذين يع م
ة        12( األفغان لم يتلقوا التعليم األولي الكافي  ة دراسي يس   )  سن ول

م اآلن،  .  لديهم شهادات دراسية إنهم يحتاجون إلى مهارات تساعده
رى              ب ك مدن ال ى ال آما أن معظم األفغان ال يستطيعون اإلنتقال إل

ي      .  لكي يتعلموا مهارة ن ه م لذلك فإن هنالك حاجة ماسة للتدريب ال
ان في   .  والحرفي هنالك حاجة إلى المعلمين الخبراء لمساعدة األفغ

 . تعلم مهارات فعلية وليس فقط النظريات على الورق

ر        ي ي غ ه هو ت يمكن لألمور أن تتغير، إال أن التغيير الذي نحتاج إلي
دة   في اإلستراتيجية، ليس إستراتيجية القتال ولكن إستراتيجية مسان
ال        م ى ال المواطنين ليحصلوا على وظائف ومهارات ليحصلوا عل

شاآل                   .  الذي يحتاجونه من أجل البقاء م وًال ل ل م وجدوا ح لو أنه
أسرهم فإنهم سيعيشون في سالم ولن يشارآوا في القتال من أجل     

 .حاجتهم للمال

فرص من أجل              تعطي الفيدرالية النساء ذوات الدخل المحدود ال
دة                          ان رة ومس ي قروض الصغ ق ال م  عن طري تحسين اوضاعه
إن                ان ف غ ساء األف ن مشاريعهم الصغيرة، وبالتعاون مع مجلس ال
واتي من        فيدرالية السلم العالمي تقدم القروض للنساء الفقيرات الل

رأة           .  دون ذلك تضيق فرصتهن للبقاء م ل تصادي ل إن الوضع اإلق
ا اآلن               150صعب للغاية، وبهذا الدعم فإن أآثر من  ه دي أسرة ل

ة     .  دخل مناسب ذا              100في العام القادم سيتم إضاف ى ه أسرة إل
 . البرنامج

بعض             ول ال ق إن الكثير من الناس يفقدون األمل في أفغانستان وي
ك   .  بأنها ستصير فيتنام أخرى وبأن الحرب ال يمكن الفوز بها ال هن

وى             .  مستويات عدة للحرب في أفغانستان ى مست ا عل زن وإذا رآ
ل          .  واحد فقط فلن ننتصر فيها سائ م الفيدرالية احيانًا تتعامل مع ال

د                    ع ا ب ة في دول م التي اهملتها مؤسسات إعادة التعمير التقليدي
ل،  .  الحرب بناء المدارس والمستشفيات والطرق هو الجانب األسه

ة         ي ل ق ولكن تحويل وعي الناس من عقلية الحرب والصراع الى ع
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 فريق من المتطوعين الشباب 

 العمل معًا لتنظيف الحي بكابول

 األطفال األفغان يغنون نشيدًا للسالم

إعطاء  .  اإلنسجام والتعاون والوحدة عبر السالم هو ما نرآز عليه
ا دعم                       م ن ي الناس الخطوة األولى للوصول للسوق هو شيء، ب

ة       .  حياتهم اليومية هو شيء آخر هذه المشاريع العملية هي أساسي
ه شعب                                  وق ل ت ذي ي م ال دائ اء السالم ال ن ب ة ل ولكنها ضروري

 .أفغانستان
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حرب               زال ال لقد آان ألفغانستان تاريخ طويل مع الحرب، وال ت
ى             .  مستمرة على مستويات آثيرة رآز عل مي ي إن المجتمع العال

أن األمن   .  األمن حتى إدارة أوباما الجديدة بموقفها المعتدل تدرك ب
 .هو أولوية

ان جاهزون      غ لكن المسألة التي لم تتم مناقشتها هي ما إذا آان األف
ع              30بعد أآثر من .  إذا أتى السالم طي سنة من الحرب، هل يست

الجيل الجديد أن يتأقلم مع دولة مسالمة؟ السؤال الحقيقي اآلن هو      
ة                   اف ق ا في ث ه ل م آ آيفية تحويل فكر الشباب، الذين عاشوا حياته

 .الحرب هذه؛ إلى ثقافة الحب

كر     ف يجب علينا أيضًا أن نساعدهم على الحصول ليس فقط على ال
ارك    .  بل المهارات واألدوات ليعملوا ع ك م على الرغم من أن هنال

في المناطق الجنوبية في هلماند وقندهار، إال أن الحرب األهم هي  
 .التي في قلوب وعقول الشباب

ذا                   ة ه واجه ا من أجل م إن فيدرالية السلم العالمي تبذل جهوده
ة         اف ق التحدي والمساعدة في تجهيز الشباب والكبار معًا من أجل ث

 جديدة للسالم في أفغانستان

 الخدمة آوسيلة لتشجيع الوحدة بين القبائل

لب           اجتمع خمسون ناشط اجتماعي وثقافي في فندق سيتارا في ق
مي              17آابول وذلك في يوم  ال ع وم ال ي ال ال ب ف مايو من أجل االحت

 .لألسر

بتنظيم من قبل فيدرالية السلم العالمية في أفغانستان، اجتمع سفراء 
السالم وسفراء السالم الشباب ليتحدثوا عن نشاطاتهم فيما يخص      

 .خدمة المجتمع وتقوية العائالت في أفغانستان

ه                          ظم ذي ن ل ال ائ ب ق ن ال ي أحد البرامج المميزة آان النشاطات ب
ة في                             حارب ت م ل ال ائ ب ق ن ال ي وحدة ب السفراء من أجل تشجيع ال

د          .  أفغانستان ل ب  -طوال العقد الماضي، شنت القبائل الكبرى في ال

حربًا أهلية دمرت حياة اآلالف من       -البشتون، التاجيل والهازارا 
 .األسر

ى          سالم إل ل اب ل من أجل مداواة آالم الماضي، سعى سفراؤنا الشب
ك          .  خلق مشاريع خدمة لتشجيع الوحدة بين القبائل وقد أعطى ذل

وة             ك أظهر ق ا أن ذل حسًا عميقًا بالفخر واإلنجاز للمجموعة، آم
 .الوحدة لبقية مجتمعاتهم

ة واإلعالم               اف ق ث ر ال وآان من بين الحضور المميزين نائب وزي
ي؛             .  السيد م ة آصف وزي دة ف ي مبارز؛ المدير السابق للسياحة، الس

ي  ان هدف      .  والعاملة االجتماعية المعروفة، السيدة فطانة جيالن آ
اللقاء هو إلهام بعضهم البعض  
د من    عن طريق مشارآة العدي
ا           ه ام ب مشاريع الخدمة التي ق
راء السالم       سفراء السالم وسف

 .الشباب

بمساندة شبكاتهم، خدم صانعوا 
ق       السالم مجتمعاتهم عن طري
ف           ظي ن ار، ت ج ة األش زراع
د     ق ات، ع الشوارع، بناء المكتب
م       دي ق سمنارات عن السالم، وت
ذا        برامج تدريبية لألسرة، وه
 .جزء بسيط فقط من النشاطات

 

 

 بناء السالم، عقل شاب واحد آل مرة

ن             4في اآلونة األخيرة، فقط بعد  ي ي ال ط ود اإلي جن ايام من مقتل ال
مدنيين افغان في تفجير إنتحاري في       10التسعة عشر واآثر من 

راء                  ن شاب من سف ي جزء آخر من آابول، تجمع اآثر من سبع
راً               " السالم األفغان ليعلنوا  ي ي غ حدث ت ك        "  يمكننا أن ن ل انت ت آ

مي      21رسالتهم في  ال ع ة          .  سبتمبر، يوم السالم ال ي درال ي امت ف أق
وم           ي السلم العالمي حفًال في ذلك اليوم على الرغم من أنه وافق ال
الثاني من عيد الفطر المبارك والذي هو من اهم األعياد اإلسالمية 

ة         .  وختام شهر الصيام المبارك تضحي لقد شعر السفراء بأهمية ال
ًال   بوقتهم مع أسرهم من اجل إصدار هذا اإلعالن وأن يضربوا مث

 .للعيش من أجل اآلخرين

تي        ان، وال صدر هذا اإلعالن في عقب إجتماع في ثانوية بيشغام
ول                      اب ا في آ ره ر غي ي ث ك ل ال و     .  هي مدرسة خاصة مث رت ي ب أم

حضور              /  أنغيلوتشي ى ال رأ عل ان ق رئيس الفيدرالية في افغانست
رسالة األمين العام لألمم المتحدة بان آي مون فيما يخص السالم، 
انت     آما قرأ ايضًا رسالة سالم من الرئيس حامد آرازاي والتي آ

آما تليت أيضًا البنود األربعة إلعالن الفيدالية .  مالئمة جدًا للحدث
 . للسالم

 خطط عملية لمساعدة األفغان
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قد شارآن في المؤتمر، مثل الدآتورة فلك الجماني، عضوة                          
مجلس النواب األردني، واللواء السابق في الجيش األردني                          

وقد دعت بضرورة اإللتزام لتحقيق السالم في الشرق                 .  الملكي
األوسط، ووضع نهاية لحلقة العنف وعدم الثقة المتبادلة، حيث                   

إنه فقط عندما تدرك الجهتين أنه لن يتم التخلص منهم                       "قالت   
"سوف يكونون مستعدين للعيش بسالم                لمدة طويلة، أدى        ". 

. اإلسرائيلي إلى وجود غيوم سوداء فوق منطقتنا       -الصراع العربي 
إن الشرق األوسط بأمس الحاجة إلى السالم، اإلزدهار                                    

 ."والعصرية

وقدمت السيدة فوزية آصفي تقريرًا عن عملها مع النساء                                 
األفغانيات واألطفال في آابول، وذلك بعد أن عادت إلى موطنها               

وبعد ذلك،  .  سنة في الواليات المتحدة     20بعد أن عاشت ألآثر من      
قام الدآتور روتا بيلس، والذي مثل الفرع اإلستوني المحلي                          

، المؤسسة غير     (People to People(لمنظمة  الناس للناس          
الحكومية التي أنشأها الرئيس األمريكي دوايت آيزنهاور،                            
بالتحدث عن الجهود المبذولة لمساعدة األطفال الفقراء بين أمم                  

 .اإلتحاد السوفيتي السابق
شدد             (COEX(ومن ضمن مالحظاته في مرآز آويكس                  

المبجل مون على أهمية الوقت الحالي باإلضافة إلى الفرص                        
الممنوحة من أجل البدء بالجهود الُمحولة للسالم خالل ما أسماه                  

، وتحدث عن قناعته بوصول العهد الجديد          "ثورة الحب الحقيقي   "
 .للسالم

في النهاية، سوف يحصل التصالح والسالم بواسطة            "وقال  إنه      
عندما يتزوج األسمر من األبيض، الشرقي من        ." "النسب والذرية 

الغربي، البوذي من المسيحي، اليهودي من المسلم، فإنهم سوف               
يعززوا العادة التي أنشأتها أنا، وسوف يتكون العالم بطريقة                         
طبيعية من عائلة واحدة والتي بدورها سوف تقوم بإنشاء وطن اهللا           

 " السلمي
وقد تبع مالحظات المبجل مون، برامج ترفيهية وأداء من قبل                     
أورآسترا الجمعية الموسيقية في سيول، وفرقة المالئكة الصغار            

Little Angels))      ومن ضمن الذين حظوا        .  للعروض الفنية
باإلهتمام مغنية الندي المنفردة الشابة أوك شين وآذلك من جين آه            
تيي، الذي يعد واحدًا من أآثر الفنانيين الشعبيين المحبوبين في                   

 . آوريا

UPF TODAY                  2009أآتوبر   

  جو بارك-تقديم عربون شكر للناشرة ايون

 ألفريد موسويالرئيس األلباني السابق   )مجلس النواب األردني( فلك الجمانيالسيدة  
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تجمع فوق الثالثة ألف قائد من                 :  سيول، األول من حزيران         
المجتمع الكوري، وحوالي مائتي صاحب مقام رفيع من ما وراء              

في سيول لإلحتفال بالنجاح       ((COEXالبحار في مرآز آويكس       
المفاجئ لكتاب لنصبح مواطنين عالميين للسالم، وإعتباره في                   

ويأتي الكتاب آمذآرة سيرة ذاتية لواحد من          .  عداد الكتب الرائجة   
أآثر الشخصيات المعروفة وأحد المواطنين المثيرين للجدل في                

وقد شارآت القائد الديني          .  آوريا، الدآتور صن ميونغ مون             
العالمي الذي يبلغ تسعون عامًا في اإلحتفال بهذه المناسبة زوجته             

عامًا مضت، هاك جاهان، والعديد من أوالد الزوجين                    50منذ   
 .حفيدًا 40األربعة عشر وفوق الـ 

وآان من ضمن الذين قدموا خطب التهنئة صاحب الفخامة الفريد             
وقد تطورت عالقة الصداقة بين         .  مويسيو، رئيس البانيا السابق      

الرجلين عندما رحب مويسيو بالدآتور مون وعائلته في تيرانا                   
، والتي آانت في بداية          2005خالل جولة السالم العالمية عام             

 .تأسيس فيدرالية السلم العالمي
إن العالم يعترف بالسيد مون آنوع من الرجال                "وقال ميوسيو     

لقد قدم  ". "الذين ال يمكن وضع حدود لهم في مجال نشاط واحد               
مساهمات بارزة في مختلف الحقول اإلجتماعية للدين، الثقافة،                  

وبشكل خاص قدم الكثير من              .  المعرفة، اإلقتصاد، والسياسة      
 "المساعدة أللبانيا وشرقي أوروبا لتخطي المرحلة الشيوعية

وقد مدح السيد جوسيه دي فينيسيا األصغر، الرئيس السابق                          
لبرلمان الفلبين لخمس مرات، فكرة  الدآتور مون إلنشاء مجلس              
لألديان في األمم المتحدة من أجل المساعدة في إنهاء الصراعات              

لقد أنجزنا   "المبنية على الخالفات الدينية والعرقية، حيث قال                   
تقدمًا هائًال نحو تحقيق هذه الرؤية التي آان مون أول من                                

"إقترحها إن الحكومة الفلبينية، جنبًا إلى جنب مع دول عضوة               " 
أخرى، قد أخذت دور القيادة من أجل جعل هذه الفكرة واقعًا                          

لكن بالرغم من     "وأنهى آلمته بوعده بالدعم المستمر            "  ملموسًا

 ."التقدم الذي تم إنجازه، يبقى الكثير يجب إنجازه
أمة    89ممثًال أجنبيًا من            142وآان مويسيو وفينيسيا ضمن           

تجمعوا في سيول من أجل مؤتمر القيادة العالمية الذي عقدته                       
وتأتي ضمن سلسلة مؤتمرات السالم             .  فيدرالية السلم العالمي      

عاصمة في العالم خالل        20العالمية والتي عقدت في أآثر من            
العام الماضي، ومن ضمنها طوآيو، نيويورك، لندن، جنيفا،                      
نيروبي، البرازيل، موسكو، ومانيال، لفحص طرق اإلبحار نحو            
السالم، والمبنية على أهداف فيدرالية السلم العالمي التي تدعو إلى        
التعاون بين الديانات وخلق ثقافة مبنية على المساعدة والخدمة                  

 .  وتعزيز أواصر األسرة

أخذين بعين اإلعتبار التوتر في المنطقة نتيجة لإلختبارات النووية         
األخيرة التي قامت بها آوريا الشمالية، قام ممثلوا مؤتمر القيادة                

للتفاوض، وليس   "  القوة اللطيفة  "العالمي ببحث أهمية إستعمال          
فقط في شبه الجزيرة الكورية، ولكن في مناطق صراعات أخرى           

 .في العالم

تحدث السيد نيل بوش، إبن جورج بوش األب، الرئيس الواحد                   
واألربعون للواليات المتحدة، والشقيق األصغر للرئيس السابق               
جورج بوش اإلبن، حول أهمية الخدمات التطوعية آوسيلة من                

ويشغل بوش األصغر منصب رئيس مؤسسة        .  أجل تحقيق السالم  
، واحدة من أآبر مؤسسات          (Points of Light(بؤر الضوء     

 . الخدمات في الواليات المتحدة، ولها فروع في جميع أنحاء العالم
إنضم إلى السيد بوش، السيد توم ماآديفيت من الواليات المتحدة،             

مسلطًا الضوء على جهود     .  رئيس وناشر جريدة واشنطون تايمز      
المؤسسات واألفراد الذين إستجابوا لنداء الرئيس باراك أوباما                  

ونافش .  خالل حفل تدشينه حين دعى إلى الخدمة والتصالح                      
خطباء آخرين خالل أيام المؤتمر الثالثة تجديد الجهود من أجل                 

  .إرساء التصالح بين القادة الدينيين

والجدير بالذآر أن العديد من النساء المعروفات لكونهن قادة سالم          

 مواطن السلم العالمي
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اليوم العالمي للسالم هو تقليد لألمم المتحدة يعقد في الحادي                           
هذا العام،   .  والعشرين من سبتمبر من آل عام للمناداة بالسالم                 

نادى األمين العام لألمم المتحدة بان آي مون دول العالم بالترآيز              
إستجابة لذلك، عقدت فروع         .  على قضية نزع السالح النووي          

فيدرالية السلم العالمي حول العالم سلسلة من البرامج إحياًء ليوم                
وقد ُعِقدت سمنارات حول نزع السالح، وأقيمت          .  السالم العالمي 

تجمعات في عشر دول، بما في ذلك المقر الرئيسي لألمم المتحدة              
دولة إضافية، تم إحياء            30آذلك وفي      .  في جنيف، بسويسرا     

 .فعاليات يوم السالم بالترآيز على مواضيع السالم المحلية

 :جنيف، سويسرا
نظمت فيدرالية السلم العالمي، بمشارآة آل من معهد األمم                           
المتحدة ألبحاث نزع السالح، البعثة الدائمة إلندونيسيا باألمم                      
المتحدة في جنيف، وتحالف جنيف متعدد األديان والثقافات،                        

جمع هذا   .  سمنارًا عن نزع السالح بمقر األمم المتحدة بجنيف                
السمنار الحكومة، األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية                         
المختصة في مجال نزع السالح مع مجلس األمم المتحدة للشباب              

طالب من        70للحوار بين األديان، وحضر البرنامج حوالي                    
 .جامعات جنيف ولوزان

ألقى آلمة اإلفتتاح السفير ديان تريانسيا دجاني، الرئيس السابق                
لمجلس األمم المتحدة للتجارة والتنمية لمؤتمر األمم المتحدة                         

(للتجارة والتنمية، ونائب الرئيس الحالي لمجلس حقوق اإلنسان              
، والمرشح لرئاسة مؤتمر نزع السالح، الجسم                 )2009-2010

 .التفاوضي لألمم المتحدة لنزع السالح الذي يقع مقره في جنيف
وأوضحت السيدة آريستيان أجبتون جونسون نائب رئيس مؤتمر           

األسلحة "األمم المتحدة لنزع السالح بصورة آاملة موضوع                      
األسلحة التي تستخدم بصورة ثابتة في آل أنحاء            "بأنها  "  الخفيفة
 .، والتي أصبحت بأعدادها الهائلة أسلحة دمار شامل"العالم

جونغ هيون باك، عاِلم وقائد ديني، عميد أآاديمية السالم                            .د
العالمي بسول، آوريا، شارك بالحديث عن الحقيقة المزعجة                      

وقد قدم مفهوم جديد      .  للمواجهة النووية في بلده، آوريا الجنوبية         
بإنشاء مقر رئيسي خامس لألمم المتحدة في آسيا، مذآرًا                                 
الحاضرين بأن القارة اآلسيوية التي تمتلك أآبر نسبة من سكان                  
العالم إضافة إلى األراضي الواسعة وسطوح المحيطات، ليس بها           

واقترح تحويل المنطقة منزوعة           .  مقر رئيسي لألمم المتحدة          
السالح التي تفصل بين الكوريتين إلى منطقة سالم أو متنزه                          

 .للسالم

 :لندن، إنجلترا
تحدث البروفيسور بيبندرا جاساني عن أهمية التحقيق المستقل في         
مفاوضات نزع السالح، واشار إلى عمل مرآز األقمار الصناعية         

هذه .  األوروبي للحد من األسلحة ورصد الثقة وإدارة األزمات               
المنظمة طلبت من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة باإلقرار                 

قال بروفيسر  .  علنًا بأهمية تطوير مؤسسات جديدة وتقنيات جديدة       
لكي تكون هناك ثقة حقيقة في عملية نزع السالح، هذه             "  جاساني

وقد وضَّح    ".  الثقة يجب أن تبدأ من معلومات وفهم دقيقين                        
التقنيات المساعدة على التمييز بين محطات القدرة التي تستخدم                
إلنتاج الطاقة وبين المحطات المستخدمة لتخصيب البلوتونيوم                 

 .لإلستخدام في القنبلة النووية
تحدثت فيجاي مهتا، رئيسة حملة نزع السالح ومبادرة تجديد                     
األمم المتحدة عن إمكانية الشراآة بين األمم المتحدة والمجتمع                  

معين ياسين،   .  المدني للترويج لعالم خاِل من األسلحة النووية                
وهي تمثل مجلس خبراء إسالمي              "  الرؤية العالمية   "مؤسس    

عالمي، تحدث عن التأثير العسكري على اإلقتصاد العالمي                         
 .والحاجة إلى نقلة نوعية في العالم

 :دلهي، الهند
السيد شاليني ديوان، مدير مرآز معلومات األمم المتحدة للهند                   

في إحتفال آبير بقاعة       "  السالم والالعنف  "وبوتان، تحدث عن       
شمل اإلحتفال أيضًا صلوات لمختلف        .  األمم المتحدة للمؤتمرات   

بواسطة طالب من مدرسة      "  إستسالم األسلحة "األديان ورمزية    
آذلك تحدث السفير راجان، رئيس جمعية           .  سبرينجديلز المحلية  

. ، وتحدث د   "رؤية للعالم بدون أسلحة     "الدبلوماسيين الهنود عن      
وآان .  موهيني جيري، عن دور النساء في بناء وصناعة السالم            

ضيف الشرف في اإلحتفال السيد سلمان خورشيد، وزير شؤون              
 .األقلية بالحكومة الهندية

 :ياوندي، الكاميرون
السيدة آن نسانج نواين، مديرة مرآز معلومات األمم المتحدة،                    
وجدت نفسها وسط نقاش ساخن بعد أن أبدى بعض الحضور                      
إحباطهم من معاناة األمم المتحدة من الضعف وعدم القدرة على                

وباستخدامها القتباسات من    .  حل مشاآل البشر وتحقيق عالم آمن       
حديث األمين العام لألمم المتحدة، ذآَّرت السيدة آن الحضور بأن             
آل الدول وآل البشر عليهم مساعدة األمم المتحدة لتحقيق عالم                  

 .من السالم، خاٍل من األسلحة النووية

 اليوم الدولي للسالم
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16البقية في صفحة   

السمنار الذي 
عقدته الفيدرالية 

بمقر األمم المتحدة 
بجنيف حول نزع 

 السالح



 مرحبا
نرحب بكم في الطبعة األولى من اليو بي إف توداي                             

(UPF Today)                 وهي مجلة معنية بأخبار ونشاطات ،
مع هذه اإلصدارة،    .  فيدرالية السلم العالمي، باللغة العربية       

تكون أسرة مجالت اليو بي إف توداي متوفرة بكل اللغات              
اإلنجليزية، الفرنسية االسبانية،       :  الرئيسية لألمم المتحدة      

بعض اإلصدارات  .  الروسية، اللغة الصينية واللغة العربية      
 .الشقيقة تطبع باللغة اإليطالية، الكورية واليابانية

شهور سبتمبر وأآتوبر عادة تكون من أآثر الشهور                           
إزدحامًا لفيدرالية السلم العالمي ولكل المجتمع الدولي بسبب أن ترآيز العالم موجه نحو                     

الموضوعان الرئيسيان للنقاش في هذا        .  نيويورك وإجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة         
العام، هما نزع السالح والبيئة، مع نقاشات ساخنة ومستمرة وبيانات في اإلجتماع العام                     

 .واإلعالم العالمي

لقد تم تأسيس فيدرالية السلم العالمي على إفتراض بسيط ولكنه عميق وهو إيجاد حلول                        
بما فيها الفقر، الجوع، األمراض وآذلك الصراعات المستمرة               –لكل المشاآل اإلنسانية      

التي ال يمكن حلها بالجهود العملية فقط           -واألزمة اإلقتصادية وصوًال إلى المشاآل البيئية       
إننا بحاجة مطلقة إلى األخذ في اإلعتبار اُلبعد الروحي، وبصورة             .  مهما آانت حسنة النية    

آما تنص ديباجة دستور    "  أسرة عالمية واحدة تحت سيادة اهللا     "خاصة، اإلقرار بحقيقة أننا     
وهذا هو المكان الذي يجب أن يبدأ منه         "  الحروب بدأت في عقول البشر    "منظمة اليونسكو   

عقول وقلوب آل الناس، ليس فقط في الغرف المغلقة لألمم المتحدة وإجتماعاتها                   –الحل  
 .العامة

على سبيل المثال،   .  إن آل نشاطات وبرامج فيدرالية السلم العالمي ترتكز على تلك المبادئ  
آل نشاطات واحتفاالت فيدرالية السلم العالمي التي انعقدت مؤخرًا رآزت على اليوم                          

موضوع هذه السنة، الذي أقره األمين      .  دولة  40العالمي للسالم لألمم المتحدة في أآثر من         
عقدت فيدرالية السلم     .  العام لألمم المتحدة بان آي مون، آان هو نزع السالح النووي                      

العالمي عددًا من البرامج والسمنارات لنزع السالح، إحياًء لذلك اليوم، لكننا أيضًا أقمنا                      
برامج للخدمة العامة، تجمعات للناس من مختلف األديان، مسابقات شعرية ومنافسات                       

 .آل هذه النشاطات تم توجيها إلضفاء شيء من العنصر الشخصي على اإلحتفال. رياضية

خالل األسبوع الذي انعقد به إجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة، عقدت فيدرالية السلم                   
العالمي إجتماع لكبار الشخصيات من وفود بعض الدول منها آينيا، تنزانيا، باالو ونيبال                  

 .ودول أخرى

في مكان آخر من هذا العدد، تجدون تقريرًا عن آأس السالم لكرة القدم بإسبانيا، وفعاليات                 
ثقافية في آل من اليابان، روسيا، آندا وأفغانستان، ومزيد من المعلومات عن مؤتمر                            

ونحن نرسل هذه اإلصدارة     .  السالم العالمي الذي سيعقد بمانيال، الفلبين في شهر ديسمبر            
للطبع، فإن أفكارنا مع ضحايا الكارثة الطبيعية األخيرة في مانيال ويجري التخطيط حاليًا                 

 .لإلنضمام إلى جهود اإلغاثة المستمرة

هذا العدد من المجلة يغطي أيضًا القصة الملِهمة لنجاح السيرة الذاتية لمؤسس الفيدرالية                     
والتي أصبحت أآثر اإلصدرارت مبيعًا في بلد        "  مواطن عالمي للسالم  "التي تحمل عنوان    

 .صن ميونغ مون األم آوريا، وتم إصدارها مؤخرًا في أوروبا والواليات المتحدة.د

 من الناشر
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Dr. Thomas G. Walsh, 
UPF Secretary General 
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فيدرالية السلم العالمي اليوم هي مجلة صادرة عن فدرالية السلم 
. التي اسسها الدآتور صن ميونغ مون وزوجته (UPF)العالمي، 

بنظرتها للسالم آحالة من اإلنسجام بين األفراد واألسر واألمم 
والشعوب، تشجع الفدرالية وتدعم الممارسات األصيلة البناءة التي 
 .تساهم في خلق عالم موحد ومسالم والذي هو امل آل العصور

المجلة عبارة عن منبر لسفراء السالم لبناء السالم والتنمية البشرية 
والحكم الراشد والخدمة العامة وجهود السالم المتضامنة والتي 

 تشمل األديان واألمم والمنظمات غير الحكومية

آل الحقوق . ، فيدرالية السلم العالمي2009 ©حقوق الطبع
يمنع إعادة انتاج هذا المطبوع آليًا او جزئيًا  إال بإذن . محفوظة

 .مكتوب

فيدرالية السلم العالمي منظمة غير حكومية لها وضعية إستشارية 
 ).(ECOSOCبالمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي باألمم المتحدة 
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