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 31 إلى   27 من  الفترة  ، يف  للمشاركة   AISA الدولية غير احلكومية   املنظمة  تدعوكم 
ديسمبر 2019 ، يف اللقاء الدولي :

» التراث اإلسالمي: معنى وجوهر «
تتمة ملشروع  "أحد" وكمرحلة من مراحله، سيتم 
عقد ملتقى للشباب ميثل استمرارية للعمل الذي 
انطلق يف أوائل الصيف يف فرنسا واستمر يف 
أوت ونوفمبر باجلزائر.  سيستفيد املشاركون 
يف هذا اللقاء من عروض لألعمال املنجزة من 

طرف املشاركني يف امللتقى يف جلسات علنية.
يسعى مشروع »أحد« إلى تسليط الضوء على 
ثراء ووحدة التراث اإلسالمي كما يعمل على 
إتاحة املجال للجمهور العريض لالطالع على 
يف  أحياًنا  املعروفة  غير  والتعاليم  املصادر 
التقاليد والثقافة اإلسالمية. والهدف من ذلك 
هو تبليغ رسالة ثقافة السالم لألجيال اجلديدة 
حتى يتسنى لهم العيش وبناء مستقبلهم الواحد 

مع اآلخر وليس الواحد ضد اآلخر.
يف عالم متأزم مليء بالتحوالت، يطمح مشروع 
»أحد« إلى املساهمة يف بزوغ أمل جديد من 

خالل األهداف التالية:
•   إظهار إمكانية التراث الروحي يف تقدمي 

إجابات على التساؤالت واالهتمامات 
املعاصرة.

•   إعادة االعتبار لصورة  اإلسالم احلر 
واملسؤول.

•   حتويل مقاربتنا للمشاكل السلبية لفهم 

اإليجابي.
•  تثبيت مبدأ التوحيد كوسيلة خللق روابط 

بني اإلنسان  واملخلوقات األخرى.
امتيازاتنا،  تتقارب  أن  ميكن  كيف  ولكن 
سلطاتنا، معارفنا، ممتلكاتنا وإرادتنا؟، إذا 
لم نستثمر جميعنا يف مشروع: بناء مستقر 
السالم، والذي أساسه أوالً وقبل كل شيء 

ثقافة السالم يف التوحيد.
أليس  لكن،  يوتوبيا،  البعض،  يقول  كما  حلم، 
التحدي الذي يواجهنا هو حتويل هذا احللم إلى 

حقيقة؟ مهمة لرهانات كونية، ضرورية بالنسبة 
رؤية  مواطنة،  التزام  القادمة.  ولألجيال  لنا 
مشتركة وإرادة يف العيش معا بشكل أفضل، 
وأن نعرف بعضنا البعض بشكل أفضل، التعرف 
على أنفسنا وتعريف اآلخر بنا بشكل أفضل يف 

مدننا وبلداننا وجتمعاتنا ومؤسساتنا.
ذلك إلن العيش مًعا يعني تعزيز رؤية مشتركة 
من  مؤسساتنا  ومتكني  املصيري  ملجتمعنا 
محلًيا  بها  معترف  حركة  إلى  االنخراط 
ووطنًيا ودولًيا. وتعزيز القيم اجلوهرية التي 
يطمح إليها جزء كبير من البشرية: التعددية، 
واإلنصاف، والعدالة، وقدسية احلياة، واحترام 

البيئة واحلفاظ على التنوع البيولوجي.
من  ملموسة  بإجراءات  بالتآزر  العمل  هو 
املتبادل  االحترام  مع  فرد،  كل  ازدهار  أجل 

لالختالفات
هو الوقاية من التطرف واإلرهاب الذي يجد يف 
أرض الظلم وعدم املساواة بيئته. والتعامل مع 
هذه املسألة برؤية أخرى غير املقاربة األمنية.

هو إعطاء روح للعوملة والسهر على احلفاظ 
وجوده  البشري: فضائله  الكائن  على جوهر 

وأخالقه. فمستقبله يعتمد على ذلك.
هو يف النهاية توفير التعليم الذي يحافظ 
على ثراء التنوع الثقايف للروابط االجتماعية 
من أجل »العيش أفضل معا« الذي يصالح 

بيننا وبني األحياء كلها.
خالل مدة اإلقامة، سيتم اقتراح على جميع 
املشاركني زيارات ثقافية، وحلظات للتبادل 
بني املشاركني يف امللتقى، وسهرة فلكلورية 
سهر  ويف  ديسمبر،   30 سهرة  يف  تونسية 
الواحد والثالثني يقام جمع روحي مبناسبة 

نهاية السنة.

14h00 استقبال املشاركني بداية من 14:00

العشاء 21:00 19:00

سهرة مفتوحة 21:00

برنامج يوم 27 ديسمبر 2019

برنامج يوم 28 ديسمبر 2019
فطور الصباح 10:00 07:00

الغذاء 14:00 12:30

العشاء 20:30 19:00

حول  واحلاضرين  امللتقى  يف  املشاركني  بني  ومناقشة  تبادل   : عامة  جلسة 
األعمال املنجزة 22:30 21:00

برنامج يوم 29 ديسمبر 2019
فطور الصباح 10:00 07:00

الغذاء 14:00 12:30

العشاء 20:30 19:00

حول  واحلاضرين  امللتقى  يف  املشاركني  بني  ومناقشة  تبادل   : عامة  جلسة 
األعمال املنجزة 22:30 21:00

برنامج يوم 30 ديسمبر 2019
فطور الصباح 10:00 07:00

الغذاء 14:00 12:30

العشاء 20:30 19:00

سهرة فلكلورية تونسية 22:30 21:00

برنامج يوم 31 ديسمبر 2019
فطور الصباح 10:00 07:00

الغذاء 14:00 12:30

تقرير وخالصة أعمال وشات العمل 18:00 14:30

العشاء 20:30 19:00

جمع روحي 22:30 21:00

 سيقترح الفندق للراغبني، أيام 28 و 29 و 30 ديسمبر 2019، زيارات إلى مواقع تاريخية، 
خاصة يف تونس العاصمة.
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اجلزائر
البريد اإللكتروني : 

asselacom@gmail.com 

الهاتف : 
213 5 56 72 98 49 

فرنسا
البريد اإللكتروني : 

inscription@aisa-ong.org 

www.aisa-ong.org
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