
 

 

 
 
 
 
 

 الجمعية العالمية الصوفية العالوية 
 

 بالغ صحفي 
  عاجاليُْنَشُر 

 

 Charlie hebdoالهجوم ضد أسبوعية شارلي إيالدو 

  ” طاق دد  الجه  يبرر ااال يُ ال ” 
 

سبوعية أال شيء يمكنه تبرير الجريمة البشعة الشنعاء التي استهدفت صحفيي “  ـ 5102 يناير 7باريس، يوم 

هذا اا صرح به القائد الروحي للطريقة الصوفية  ” هذا اليوم في باريس  Charlie hebdoشارلي إيالدو 

اإلسالم دين السالم و ليس دين عنف. ال يجب علينا أن دد  الجه  يبرر اا ال “ العالوية الشيخ خالد بن تودس . 

تحم  اسمه. إن اإلسالم الذي يعيشه لإلسالم دسبها إلى ايتم يطاق. إدنا ال دقب  أبدا أن أعماال وحشية دون اسم 

األغلبية الكبرى ان المسلمين في العالم أجمع ليست له أددى عالقة بهذه األعمال الوحشية التي تتنافى و القيم 

 ”األساسية لهذا الدين الحنيف.

 

و جميع أعضائها ليقداون خالص المنظمة الدولية غير الحكواية  AISAإن الجمعية العالمية الصوفية العالوية 

م مصاب الجل . " إدنا لننضالو يعربون لهم عن تعاطفهم و اواساتهم لهم في هذا تعازيهم لك  عائالت الضحايا 

لك  األصوات التي تتعالى في فردسا و في ك  العالم لتشجب ك  هذه األعمال المرعبة و دطالب بأن دعم  و 

 " هذا اا أكد عليه رئيسالدفا  عن قيم اجتمعنا، ألن جوهره هو المقصوددتحرك اعا و جنبا إلى جنب ان أج  

 المنظمة الدولية غير الحكواية السيد حميد داو.  AISAالجمعية العالمية الصوفية العالوية 

 

هذا المساء، داشد الشيخ خالد بن تودس ك  المواطنين عبر العالم للدعاء و االبتهال ترحما على أرواح ضحايا 

لنترحم جميعا هذا المساء على هؤالء الضحايا الذين خصصوا حياتهم لحرية التعبير. لنُذَِكَر “ العم  الشنيع. هذا 

 اعا ان أج  خلقالعالم أن الرغبة في السالم لم تكن أكثر إلحاحا كما هي عليه اليوم و أده علينا جميعا العم  

 ء اآلتي: هذا اا دادى به اقترحا الدعا“ ثقافة السالم الحقيقية 

 

إلهي أتوجه إليك عبر ك  القلوب و ك  الضمائر الموجودة في ك  واحد و واحدة ان » 

اخلوقاتك أن تخلصنا ان رق أدفسنا و ان المعاداة و ان ك  الحماقات التي تكب  ك  واحد انا. يا 

رّب تقب  هاته الدعوات و اجعلها تص  إليك كقربان يتقرب به إليك ك  واحد و واحدة تعلقت 



 

 

ك حالة ضيقهم أو كربتهم، دون أن يِهنوا أو يضعفوا، و هم يريدون، حسب إرادتك، آاالهم ب

   «العيش و اشاركة اآلخرين في أخوة و سالم، الهبة المقدسة التي وهبتنا إياها: الحياة
 

 
المنظمة الدولية غير الحكواية في العديد ان دول العالم و  AISAتتواجد الجمعية العالمية الصوفية العالوية 

هي انظمة روحية تتمتع ب "صفة استشاري خاص" لدى المجلس االقتصادي و 

تساهم عبر المسائ  الروحية و األخالقية في تشجيع و تقوية  ، و(لمنظمة األام المتحدةECOSOCاالجتماعي)

دها تعم  ان أج  تسهي  فهم ابادئ المساواة بين الجنسين و أ كماالعيش جماعة بين الحضارات و الديادات. 

اربة تشجع على ثقافة السالم و اح. إدها التطور االجتماعي و الثقافي لإلدسادية ان أج عدم التمييز العنصري و

تريد  ء.اتساهم في التعاون الثقافي و األخوة و التفاهم المتبادل بين ديادات و روحاديات اإلدسادية جمع، و الفقر

المنظمة الدولية غير الحكواية أن تقف حاجزا انيعا ضد التعصب  AISAالجمعية العالمية الصوفية العالوية 

 و ضد حروب الديادات ان أج  خلق عالم أكثر عدال و أكثر تضاانا لخداة اإلدسادية.

 
 غير حكواية دولية انظمة  AISAالجمعية العالمية الصوفية العالوية  المصدر : 

 لجميع المعلواات 

 الشيخ خالد بن تودس 

 الرئيس الشرفي 
0033761021934 

 حميد داو 

 الرئيس 

3333980763300 

 ong.org-meriem@aisa 
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