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مقدمة

ن  ة العالقة املتشابكة ب�ي ا مستداًما ملعالج
ً

د ، واملعتقد، والتعب�ي �ج ن ية الد�ي ب أن تكون الدعوة إىل حر ج �ي

ا  ا�ت ث�ي
أ �ي و�ت ن ي مال�ي

ن
ن � العرق والد�ي

عية والسياسية واالقتصادية. عىل حياتنا االج�ت

، حيث  ن ي�ي ن ميع املال�ي ثابة نداء إيقاظ لج ت العامة لعام 2018م �ج ي أعقاب االنتخا�ج
ن

واكنت آخر املستجدات �

لت العنرصية والكراهية  ج
ت

�

ت الكراهية واالحتجاجات  ن، من خطا�ج د�ي
أ
عراق واال

أ
ن اال ات ب�ي ي تصاعد التو�ت

ن
الدينية املتجذرة �

واالحتجاجات املضادة إىل حد العنف. 

لفنا 
آ وع محلت #�ت ، بتنفيذ م�ش �ي ن ي مال�ي

ن
ية هولندا � هور ية، بدمع من سفارة محج ن ، قامت منظمة KMU املال�ي ومن �ش

، واملعتقد،  ن ية الد�ي ي بشأن حر ا�ج ج �ي طاب االإ ة هذه املشلك�ت املعقدة من خالل تنويع الن ر ملعالج ملدة ستة أ�ش

ي التعددي. ن تمع املال�ي ي املج
ن

ن والالعنف � ام وعدم التمي�ي ، ون�ش الق�ي التقدمية مثل االح�ت �ي ن ي مال�ي
ن

والتعب�ي �

وة. واكن 
ت

لفنا مقطع الفيديو، ومقاالت الرأي، وسلسلت من حوارات وجلسات �
آ تضمنت أنشطة محلت #�ت

تمعات املدنية، وكذلك عامة  تمع، والشباب، واملج ، وقادة املج ن رز�ي اء �ج أحصاب املصلحة يتألفون من خ�ج

غرافيا، والعمر. نس، والج ، والعرق، والج ن ي لملعتقد، والد�ي
ن

وغرا� ا يكفل التنوع الد�ي الناس، �ج

بية(،  ية، واملاليوية، والصينية، والتاميلية، والعر ن ل�ي ج
ن

� الإ لفنا املتعدد اللغات )�ج
آ ا، فإن إعداد كتيب #�ت ً وأخ�ي

 للقطاعات الرئيسة الثالثة؛ 
ً

دف إىل أن يكون دليال . امك �ي هعا طوال هذه الملت ي قد �ت محج
ج ال�ت

أ
يتضمن النتا�

ن  ي تعز�ي
ن

اعية � ا قوة محج اكت بوص�ن تمع، وال�ش ، واملج وهي الدولت

. �ي ن ي مال�ي
ن

، واملعتقد، والتعب�ي � ن ية الد�ي حر

ن س الد�ي عزات �ش

وع مؤسس ومنسق امل�ش



 فهم القضايا الرئيسة المتعلقة

 بحرية الدين، والمعتقد، والتعبير

في ماليزيا

During the anxieties caused by the Covid pandemic, Malaysia and 
even the world has seen an overflow of post truth narratives and 
fake news. In effect, it is important to practice mindfulness, share 
solutions, and more importantly, share our truths to the matter. 
In this age where opinion has overwhelmed fact, campaigns like 
#Kebersamaan has bridged people across diverse backgrounds 
to come together to share their ideas and ideals of moderation, 
progressiveness through innovation and centered thinking. I was 
honored to be able to share our work from Parlimen Digital, and 
hope that our collective thinking, bersama (together), will see a 

more progressive Malaysia focused on visions of the 
future that hold us together.”

Jean Vaneisha, Organiser of Parlimen 
Digital

“
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طاب الكراهية ور ملحوظ لن �ن

مهور، وال س�ي من قبل  ن الج ة لالنقسام ب�ي ت البغيضة واملث�ي ت أو الكتا�ج طا�ج ومن امللحوظ أن الن

ا أن هؤالء الزمعاء  . و�ج عي
د�ي آنيا للتطور االج�ت

ت
د وتشلك � ي االزد�ي

ن
الشخصيات ذات النفوذ، آخذة �

ت  تمع، فإن خطا�ج ي املج
ن

يعية � عية والسلطة الت�ش ل�ش تمعات امللية يتمتعون �ج ن وقادة املج ن والديني�ي السياسي�ي

نسان واملساواة  دد بتقدم حقوق االإ ن الرأي العام الذي �ي ون قد أدت إىل تكو�ي ا هؤالء املؤ�ش ي يلق�ي
الكراهية ال�ت

ي. ن تمع املال�ي ي املج
ن

�

ن  يع أشاكل التمي�ي ة من التجمعات املناهضة لالتفاقية الدولية للقضاء عىل محج خ�ي
أ
ليل لك من القضا�ي اال

ت
ي �

ن
و�

ي معبد سيفيلد 
ن

يك، وأمعال الشغب العنيفة � كر �ن ، وخطاب الكراهية لذا ساسي
أ
العنرصي ونظام روما اال

 ، ي
” عىل الصعيد الوط�ن

ً
ن أوال اوي، ومحلت “اش�ت منتجات املسمل�ي اع املطول حول تعل�ي كتابة الج ن اهلندية، وال�ن

رك� مصاحل 
ت

طاب املث�ي لالنقسام والقد الذي � ، فقد أدى دور الن يع هذه القضا�ي ي محج
ن

. و� ها من القضا�ي وغ�ي

 القضا�ي من خالل جعل 
ت
رة وتفا� عية، إىل إ�ش عالم االج�ت ي وسائط االإ

ن
سياسية وأصوليون دينيون، وال س�ي �

ة عىل أسس عنرصية 
أ
عية قا� موعة عرقية أو دينية ما كبش الفداء. وقد وأدى ذلك إىل انقسامات اج�ت مج

اجع الكومة عن قرارها بتنفيذ سياسات جيدة بسبب الضغوط املستعصية.  ودينية، امم أدى إىل �ت
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ك ي تن�ت
ن والسياسات ال�ت  القوان�ي

، واملعتقد، والفكر ن ية الد�ي حر

ية  ك الر ي تن�ت
اكت أو الكومة ال�ت ت، وفتاٍو، وسياسات �ش لوال�ي ن خاصة �ج ن فدرالية، وقوان�ي هناك قوان�ي

ماعات  سب، بل لج
ن

تلفة � ماعات ذات املعتقدات املن فراد أو الج
أ
، ليس لال ن واملعتقد والتعب�ي السملية  للد�ي

ن يدافعون عن هذه القوق. ن والعملاء الذ�ي نسان والفنان�ي حقوق االإ

سالم أو الكفر”  رم “إهانة االإ ج
ت

حاكم عامة �
أ
ن �ج تبط استخدام هذه القوان�ي ، عادة ما �ي عىل مستوى الدولت

فراد 
أ
ساكت اال ي الواقع، ي�ت استخداهما بشلك أساسي الإ

ن
”. ولكن � عي

رة التنافر االج�ت و”التعال�ي املنحرفة” و”إ�ش

ي 
ة حيث تتمتع سلطات ومؤسسات الدولت ال�ت مر سابقة خط�ي

أ
قليات والنقاد. وقد شلك هذا اال

أ
اعات اال ومحج

لصانة من الرقابة القانونية، والنقد والتدقيق العام.  ن �ج تطبق هذه القوان�ي

ن للوظائف  ن ضد املتقدم�ي لتمي�ي ي تسمح هلا �ج
ية فقد استغلت سياسات التوظيف ال�ت اكت التجار أما ال�ش

 
ً
م، املستمدة من القوالب النمطية الضارة املتأصلت بدال

ت
م، ومعتقدمه، وعر� ن عىل أساس دي�ن وكذلك املوظف�ي

من املؤهالت.

ا  ً ا قا�أ جيًّ ا م�ن نً ي�ي
ت
ن والسياسات � فقد خلقت هذه القوان�ي

ن الذي يسود  ميش العرق، والد�ي حياتنا عىل النوف، و�ت

عية، والسياسية، واالقتصادية. االج�ت

Calvin Ohsey, Interfaith Activist
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عراق
أ
ن اال لوارات ب�ي عي �ج

 التفضيح االج�ت

ن د�ي
أ
ن وداخل اال د�ي

أ
واال

ي 
ن

ن، والطوائف، ليست ثقافة واممرسة عامة، ال عىل مستوى الدولت وال � د�ي
أ
عراق، واال

أ
ن اال إن الوارات ب�ي

عتباره: ن �ج تمع. وتفضيح الوار مستمدة من النوف والتح�ي املج

ميع املعتقدات؛. 1 مساحة لعرض فردي، وهي ليست شاملت ومتبادلت لج

م بعًضا؛. 2 مساحة ق�ية للتبش�ي وليست مساحة للتعمل والتفامه عن بع�ن

؛ و. 3 ن اص العادي�ي ن ش
�

أ
ن وليست لال ن ورجال الد�ي ي�ي اكد�ي

أ
ن النخبة املثقفة من اال يدة فقط ب�ي مساحة فر

ا توصف . 	 �ن
أ
 ال

ا أقل شأ�نً خرى عىل أ�ن
أ
ن أو املعتقدات اال د�ي

أ
ي تنظر إىل الوار مع اال

عقدة االستعالء ال�ت

راف )الكفر(.
ن

ال� �ج

سيخ   من أن تتحسن العالقات العرقية والدينية من خالل �ت
ً

ك�ش من 60 عاًما من االستقالل، وبدال بعد أ

نع بقية  كة، فإن تفضيح الوار �ي اهلوية الوطنية املش�ت

عراق، 
أ
ن اال ي االرتباطات ب�ي

ن
تمع من املشاركة � املج

ت  د�ي
ت

ن، امم يشلك � د�ي
أ
ن، وداخل اال د�ي

أ
واال

تمع شامل. لبناء مج

#Kebersamaan campaign is 
important to me as Malaysian 
because we live in a pluralistic 
society where diversity of races 
and religions are celebrated 
and our differences are 
tolerated with respect.
Calvin Ohsey, Interfaith Activist

“



 توصيات للسياسات العامة

 للحكومة، والمجتمع، والشركات

 لتعزيز حرية الدين، والمعتقد،

والتعبير في ماليزيا
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عي
ي ملواقع التواصل االج�ت

ت
خال�

أ
االستخدام اال

ي هلذه املواقع من 
ت

خال�
أ
عي حول االستخدام اال

هناك حاجة إىل تثقيف مستخدمي مواقع التواصل االج�ت

ن  تمعية، وما إىل ذلك، وخصوصا للذ�ي تلفة مثل مقاطع الفيديو، واملشاركة املج خالل أدوات التوعية املن

 ، اطئة واملعلومات املضللت اطر املعلومات الن كن التخفيف من من . و�ي ي
غراق املعلوما�ت ي عرص االإ

ن
يعيشون �

ليس من خالل التحقق من مصادر املعلومات فقط، بل من خالل التنديد 

اعات  ي تعمم وتشوه �عة محج
ملعلومات ال�ت �ج

حداث.
أ
ي أي حدث من اال

ن
عرقية ودينية معينة �

ب ن�ش ال�د املضاد الذي ال يعزز  ج ي الوقت نفس�، �ي
ن

التنوع و�

 ، ن نسان والتفس�ي الشامل للد�ي وج حقوق االإ سب، بل �ي
ن

ا الرمزي � واندما�ج

ي رسائل الدعوة.
ن

�

KMU’s #Kebersamaan campaign is a meaningful platform 
that has encouraged Malaysians to discuss the topic of 
harmony from different aspects. Whether it is through talk 
series, articles, or social media engagement, all of which have 
been done in Malay and English, the campaign has given 
people from various backgrounds the opportunity to initiate 
and participate in honest conversations, and to diversify the 
discourse on issues surrounding interfaith and interracial 
relations.

Afra Alatas, Graduate,
Department of Malay Studies, 
National University of Singapore
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عراق
أ
ن اال ن نوعية االرتباطات ب�ي س�ي

ت
� 

ن د�ي
أ
ن وداخل اال د�ي

أ
واال

بداعية مثل  عية واالإ نشطة االج�ت
أ
ي اال

ن
ن � د�ي

أ
ن وداخل اال د�ي

أ
عراق واال

أ
ن اال ب أن تتقدم االرتباطات ب�ي ج �ي

ضة أو الثقافات، وما إىل ذلك، إىل ما هو أبعد من تقامس  ماعية أو الوارات، والفنون أو الر�ي ت الج املاد�ش

مانة القضا�ي الشاملت 
أ
ي أن يعاحلج تصم�ي وتهسيل هذه االرتباطات �ج

كة والتبادالت الثقافية. وينب�ن الق�ي املش�ت

جرد  ماعات �ج فراد أو الج
أ
عية واالقتصادية، واضطهاد بعض اال ي تشمل العنرصية، وعدم املساواة االج�ت

ال�ت

تمعات  اه�ي متنوعة من مج ب أن تشمل محج ج  إىل ذلك، �ي
ً
. وإضافة ، واملعتقد، والتعب�ي ن ية الد�ي م وحر اممرس�ت

�ة.
أ
، والنساء، والشباب، وأفراد اال ن قليات، والقادة امللي�ي

أ
غلبية واال

أ
اال

يق التعمل  ي بيئة آمنة عن طر
ن

خر” �
آ
ي عىل “اال

نسا�ن ي الطابع االإ
ة تض�ن ة مبا�ش كن للجماه�ي الصول عىل خ�ج و�ي

م الدقيق  ، تنمية التعاطف وال�ن لتاىلي امح وقصص االستياء واملشقة. و�ج م بعًضا من خالل ال�ت من بع�ن

تمعات معينة. ة عىل مج للقضا�ي املؤ�ش

ة القضا�ي الناشئة،  اتيجيات ملعالج دف وضع اس�ت  �ج
ً
 مستمرة

ً
ب أن تكون هذه االرتباطات معلية ج و�ي

ي العقلية واملواقف، أو ح�ت السياسات.
ن

ي � ا�ج ج وإحداث تغي�ي إ�ي
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ن بيئة التعل�ي واملناهج  تعز�ي

الدراسية الشاملت للجميع

ا عىل طول النطوط العرقية،  نً ي�ي
ت
ك�ش � �ي الذي قد أصبح أ ن ي مال�ي

ن
ة نظام التعل�ي � هناك حاجة إىل معالج

والدينية، والطبقية منذ سن مبكرة.

ن من خلفيات متنوعة تطبيع التنوع من خالل  ا من الطالب واملعمل�ي ا ف�ي كن للبيئات الشاملت �ج حية، �ي من �ن

كز عىل العنارص  ي �ت
ن وتعم�ي املناهج الدراسية ال�ت س�ي

ت
اكن � مهية �ج

أ
املعامالت اليومية. ودمًعا لذلك، من اال

تمعات العرقية، أو  ن دون تصنيف املج متعددة الثقافات والدينية، وكذلك التعل�ي والتعمل النقدي للتار�ي

.» ن »الغ�ي الدينية، أو غ�ي الدينية املعينة من �ن

م، وتتصف  موعا�ت ديدة إقامة عالقات تتجاوز مج جيال الج
أ
ذا يستطيع اال و�ج

 لل�د البغيض من 
ً
ي واالندماج، وأن تكون أقل عرضة

لتساحم القي�ت �ج

عراق والثقافية والدينية.
أ
�ي املتعددة اال ن ي مال�ي

ن
أجل العيش �

#Kebersamaan campaign provides a 
platform for people to learn more about 
freedom of religion, belief and expression 
in Malaysia from the perspectives of 
interracial and interfaith relations 
especially Malaysia is unique considering 
the diversity of the people we have. 
This campaign contributes to more 
understanding for people the current issues 
in Malaysia and opens a space for people 
to share their thoughts and compare it with 
other countries’ practices. 

Diyana Fazirah, 
Corporate Sector Practitioner
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تمع ي املج
ن

لطرق السملية � اعات �ج ن تسوية ال�ن

تمعات معينة من  ن مج اعات أو الرصاعات ب�ي ن يق تعم�ي وتفعيل الوسائل السملية لل ال�ن وي�ت ذلك عن طر

كن أن يتحقق ذلك من خالل املشاورات  . و�ي ن بداية من أفراد الشعب إىل رؤساء الدولت والزمعاء الديني�ي

ن ملراعاة  مه من أحصاب املصلحة املعني�ي تمعات ساخطة وغ�ي ، ومج ن ا لوج� مع وسيط )أو وسطاء( مستقل�ي ً و�ج

. م والتوصل إىل حلول مقبولت
ن

او� من

اعية وعالجية وخاصة  ة، تشلك هذه العملية معلية محج من �ج

ي صنع القرار وتتفاوض من 
ن

لملجتمعات الساخطة لكي تشارك �

ي 
 من التداب�ي التأديبية والعقابية ال�ت

ً
ج مددة السياق بدال

أ
أجل نتا�

اطر  دف ذلك أيًضا إىل منع من ة أخرى، �ي . ومن �ج ا الدولت تفر�ن

ردود الفعل البغيضة، واالنتقامية، والعنيفة.

Discourses of #Kebersamaan campaign have given a 
push for better social diversity. Values such as inclusivity, 
empathy and justice have been revitalised. The spirit 
of #Kebersamaan or #Togetherness affirms that in 

challenging situations, there will be a light 
of humanity that could come to illuminate.
Dr.Lee Ken Teo, Cofounder of MUDA
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صالحات القانونية والسياسات العامة  االإ

، واملعتقد، والفكر ن ية الد�ي ن حر لتعز�ي

اعات معينة عىل  ن ضد أفراد أو محج �ي
ت
ي �

ن والسياسات ال�ت اكت مراجعة القوان�ي ب عىل الكومة وال�ش ج �ي

م.
ت

م، وعر� م، ومعتقدمه، وفكر�ت أساس دي�ن

، واملعتقد، والتعب�ي من التداب�ي التعسفية )املدامهة، واالعتقال،  ن ية الد�ي ي حر
ن

م �
ت

ب محاية حقو� ج و�ي

ديد  ديدات الشديدة )التخويف، وال�ت واالحتجاز، والظر التنفيذي، وإلغاء التسجيل، وما شاب� ذلك( وال�ت

 ملمارسة هذه القوق.
ك�ش أما�نً ن بيئة أ ها( ل�ن لقتل، وخطاب الكراهية، وغ�ي �ج

 عن 
ً

نسان. فضال ن متمشيا مع االتفاقات واملعاهدات لقوق االإ وعىل الكومة بصفة خاصة مراجعة القوان�ي

قليات 
أ
ماية اال ام �ج ن ي رسالت معان )االل�ت

ن
ذلك لك� فإن التوصيات الواردة �

قليات 
أ
ماية اال ام �ج ن كش )االل�ت سالم(، وإعالن مرا املسملة داخل االإ

يع  ام بدمع كرامة محج ن وت )االل�ت غ�ي املسملة(، وإعالن ب�ي

م(، وغ�ي ذلك من أفضل  الب�ش ومساوا�ت

غلبية 
أ
ي سياق اال

ن
املمارسات االنتقائية �

املسملة.
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ن والسياسات  مراجعة القوان�ي

 ، ن ية الد�ي ية حلماية حر ن التمي�ي

واملعتقد، والتعب�ي

ت  مراقبة خطا�ب

الكراهية

عراق، 
أ
ن ال تعم�ي الرتباطات ب�ي

ي 
ن

ن � د�ي
أ
ن، وداخل ال د�ي

أ
وال

كن العمل أما

لطرق  اعات �ب ن ن حل ال�ن تعز�ي

كن العمل ي أما
ن

السملية �

، واملتعددة الثقافات،  دمع البيئة الشاملة

ي النظام 
ن

ن النقدي � وتعل�ي وتعمل التار�ي

التعليمي

مراجعة سياسات التوظيف 

ية ومحاية املعاملة املتساوية  ن التمي�ي
ن ميع املوظف�ي حلب

اكت ال�ش
 توصيات

السياسات العامة

احلكومة

تمع املب

دة الوعي  ت الكراهية وز�ي مراقبة خطا�ب

العام

إنشاء هيئة وطنية لتعم�ي حل 

لطرق السملية اعات �ب ن ال�ن

ن  ي لتعم�ي الرتباطات ب�ي
لس وط�ن إنشاء مب

ن د�ي
أ
ن، وداخل ال د�ي

أ
عراق، وال

أ
ال

، واملتعددة الثقافات، وتعل�ي  تعم�ي البيئة الشاملة

ي النظام التعليمي
ن

ن النقدي � وتعمل التار�ي

رفع مستوى الوعي العام

عراق، 
أ
ن ال تعم�ي الرتباطات ب�ي

تمعات  ي املب
ن

ن � د�ي
أ
ن، وداخل وال د�ي

أ
وال

امللية

، واملتعددة الثقافات،  ن البيئة الشاملة تعز�ي

ي النظام التعليمي
ن

ن النقدي � ي وتعل�ي وتعمل التار�ي
ن

لطرق السملية � اعات �ب ن ن حل ال�ن تعز�ي

تمعات امللية املب

، والسياسات،  ن الدعوة إىل مراجعة القوان�ي

 ، ن ية الد�ي ية حلماية حر ن واملواقف التمي�ي

واملعتقد، والتعب�ي
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سئلت املتكررة
أ
اال

لفنا؟
آ ما هي محلت #�ت

لفنا إىل 
آ دف محلت #�ت ت العامة لعام 2018م، �ت وز العنرصية والكراهية الدينية بعد االنتخا�ج ايد �ج ن ي ظل �ت

ن
و�

، ون�ش الق�ي  �ي ن ي مال�ي
ن

، واملعتقد، والتعب�ي � ن ية الد�ي ي لر ا�ج ج �ي طاب االإ ة هذه املشالك من خالل تنويع الن معالج

ي التعددي. ن تمع املال�ي ي املج
ن

ن والالعنف � ام، وعدم التمي�ي التقدمية مثل االح�ت

؟ �ي ن ي مال�ي
ن

، واملعتقد، والتعب�ي � ن ية الد�ي ما هي محاية حر

ي املمارسة السملية 
ن

نسان � مي ويدافع عن حقوق االإ ن 10 و11( �ي ي املادت�ي
ن

ي )� ن إن الدستور الفيدراىلي املال�ي

ن والفتوى والسياسات  ي القوان�ي
ن

ة � والتعب�ي عن دين�، ومعتقده، وفكره. ومع ذلك، غ�ي أن هناك قيودا كث�ي

م،  م، واممرس�ت اعات معينة بناًء عىل هوي�ت ا ضد أفراد أو محج نيًّ  أو �ن
ً
ن رصاحة �ي

ت
ي �

خرى ال�ت
أ
ية اال التجار

. ، واملعتقد، والتعب�ي ن ية الد�ي ن حر ا لتعز�ي ب مراجع�ت ج ي �ي
م، ال�ت

ت
، واملعتقد، وكذلك عر� ن مه عن الد�ي وتعب�ي

ما هو خطاب الكراهية؟

اعات  ن ضد أفراد أو محج ديدية تع�ج عن التحامل والتح�ي ت تعسفية أو �ت ت أو كتا�ج وهو عبارة عن خطا�ج

. نسي ، أو املعتقد، أو العرق، أو التوج� الج ن معينة، ال س�ي عىل أساس الد�ي

يد من  ت الكراهية قد تؤدي إىل مز ي بعض الظروف، حيث إن خطا�ج
ن

ا � �ن
أ
ية التعب�ي ال وهو تعرقل حر

ن ملنع ازدواجية  اف صارم�ي ذر وإ�ش ا �ج ي اممرس�ت
ن والعنف القا�أ عىل الكراهية. وينب�ن ر مثل التمي�ي الرصن

، واملعتقد، والتعب�ي  ن ية الد�ي ن حر ك�ي
ت
ك�ج إىل � ، هناك حاجة أ �ي ن ي مال�ي

ن
املعاي�ي وإساءة استخدام السلطة. و�

ت الكراهية. ت العامة ضد خطا�ج ت واملاد�ش طا�ج ي الن كن أن ت�ش ي �ي
ال�ت

Now more than ever we need a collective effort such as the 
#Kebersamaan campaign to deal with the increasing ethnic and 
religious polarisation we are seeing in Malaysia. #Kebersamaan 
campaign invites us to focus instead on our shared values and hopes 

to bridge our differences and dispel existing prejudices. 
I hope #Kebersamaan campaign will inspire others to 
also take on this noble yet important initiative.

Dr. Azmil Bin Mohd Tayeb, 
Lecturer, Universiti Sains Malaysia



17

ن؟ د�ي
أ
ن، وداخل اال د�ي

أ
عراق، واال

أ
ن اال ما هي االرتباطات ب�ي

عراق لملناقشة والتفاعل 
أ
ن، واملعتقدات، والطوائف، واال د�ي

أ
اه�ي متنوعة من خلفيات متنوعة اال ا محج ا مساحة آمنة �ج إ�ن

بة إنسانية. ر ج
ت

م بعضا وج� االختالفات من خالل � م بع�ن
ن

و�

رات، إىل جانب إطار غ�ي مبا�ش يشمل 
ت
ي إطار مبا�ش يشمل الوارات، وورشات، واملؤ�

ن
ري بعض االرتباطات � ج

ت
و�

عية. نسانية واالج�ت ضية والثقافية واالإ نشطة الفنية والر�ي
أ
اال

يقة ال  فضل طر
أ
دف �ج مهور املس�ت ، واهلدف العام، والج ن عىل السياق املىلي سلوب املثالي�ي

أ
طار واال كن أن يعتمد االإ و�ي

سب، بل التفك�ي النقدي والتعاطف أيًضا.
ن

ات املتعددة الثقافات املتنوعة � �ج لغرس الن

لطرق السملية؟ اعات �ج ن ما هي تسوية ال�ن

تمعات معينة. وال بد أن تشمل العملية  ن مج اعات أو الرصاعات ب�ي ن ة للتوصل إىل حلول سملية لل�ن ا معلية ُمي�َّ إ�ن

م والتوصل إىل 
ن

او� ن ملراعاة من مه من أحصاب املصلحة املعني�ي ، وغ�ي ن تمعات ساخط�ي ، ومج ن ا )وسطاء( مستقل�ي
ً
وسيط

. حلول مقبولت

Living in a pluralistic society like Malaysia is always a blessing 
for me. Getting to know many people from other races and 
religions made me thankful for who I am. We could share our 
thoughts about God and demonstrate our diverse cultural values 
which should be unique to Malaysia. For these reasons, I believe 
why #Kebersamaan is extremely important and needed. Our 
differences should not be a stumbling block for us to explore the 
meaning of our life and coexistence. Instead, such differences 
should teach us to be more thoughtful with others and guide us to 
appreciate our existence. Above all, we are all human beings, we 

crave for the truth and peace for whichever religion 
we choose to believe in.
Rs Azira Sulaiman, Master’s Student,  
International Islamic University of Malaysia
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Komuniti Muslim Universal (KMU) Malaysia was 
founded in 2015 by former radicalised youth. Inspired by 
their life-changing experience, KMU Malaysia is a 
youth-led, faith-based, grassroots, human rights 
organization that embodies and advocates for Qur’anic 
and Prophetic values of social justice and equality for all, 
for the 21st Century. Towards achieving the UN 
Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, its focus 
areas are:
1. Prevention and Counter Violent Extremism (P/CVE)
2. Freedom of Religion and Belief (FoRB)
3. Women’s Rights
4. Sexual Orientation and Gender Identity Expression 
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