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  بسم هللا الرمحن الرحيم
  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،الكرامالضيوف 

 
  لينا هذا املساء. تنا وانضموا إضيوفنا الذين قبلوا دعو مجيع هذه الفرصة ألشكر بداية، أود أن أغتنم 

 ل اهلجرةن النقاش احملتدم حو دول املتقدمة، هنالك كم هائل م عامل اليوم، خاصة يف الغرب واليف
عض احلكومات ب ملسلمني. وختشىحول اغالًبا هذا النقاش ويتمحور  ،اتها على اPتمعوNثري 

نهم ون جمتمعهم وال ميك\ن املسلمني يهددويرون  ،احلضارات صدامالشعب من أفراد بعض و 
  يف العامل الغريب. االندماج

هذا الصدد،  يفو احلضارة. معىن  من الضرورة مبكان أن أقوم بتعريف، اجلدلقبل أن أرد على هذا 
  عه متاًما. تفق مجماعة اإلسالمية األمحدية والذي أاخلليفة الثاين لل قدمهأقدم التعريف الذي 
تدل على يت عوامل الال. و للمجتمعتقدم والتطور املادي فإن احلضارة هي ال حبسب هذا التعريف

وسائل  لتقدم يف، واالتكنولوجي االبتكارالتقدم اإلقتصادي، ومستوى : تشمل ما يلي قوة احلضارة
رعاية  يف أمة ماوالتقدم الفكري للمجتمع. عالوة على ذلك، فإن جهود  ،النقل واالتصاالت

ائل رية أو من خالل الوسوالكفاءة العسك القانون تطبيقعن طريق  السالم واالستقرار، سواء
  لتقدمها. مقياس أيًضا  األخرى هي
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من  واقفهممعادا|م و راء الناس و لثقافة هي مظهر آلا، فةالثقافة فهي ختتلف عن احلضار  أما
يف  جذرةمت تكون أساس التقدم املادي فإن الثقافة أن تكون، وبدًال من االجتماعية القضا{
ا، فإن احلضارة هي التطور املادي والتكنولوجي . لذوعادا|ا الدينية هاقيمويف  أمة ما أخالق

  ذلك اPتمع.فية لوعلى الرتكيبة الفلسللمجتمع بينما ترتكز الثقافة على الدين واألخالق والفكري 
. ملبكرة من املسيحيةا احلقبة إىللوراء إىل ا نظر� إذاالفرق بني احلضارة والثقافة بسهولة ميكن فهم 

واحدة من أعرق  تعتربحىت اآلن هي يف ذلك الوقت، كانت االمرباطورية الرومانية يف أوج قو|ا و 
رب قد اعتُ وطريقة حكم أقاليمها، ف وحتضرهااملادي  هاتقدموبسبب  .ضارات يف �ريخ العاملاحل

بل ، قيةاملعايري األخال علىأل مقاباليكن هم مل متقدأن إال  .ومثقفني جًدا الرومان متحضرين
املسيحية  لقد أعطتتقدمهم الثقايف، ف مع قد انصهر الناسخالل احلقبة األوىل من املسيحية 

. لذلك ملاديةا على الدين واألخالق بينما سن الرومان القوانني واحلدود املبنيةاملبادئ التوجيهية 
يف حضار|م العظيمة بينما أعطت املسيحية الناس ثقافة  ظهرقد  هموتطور فإن تقدم الرومان 

 لرومانية، وهكذامرباطورية ايف اإل الرئيسالزمن، أصبحت املسيحية الدين  . ومع مرورجديرة �لثناء
قد  القويإن Nثريمها ف و�حتادمها مًعا. ] حضارٌة عظيمةاملسيحية[الثقافة اليت أسستها فقد تبنت 

م من حقيقة حىت اليوم يف الغرب، على الرغ التقاليد اليت ال تزال قائمةلقيم و لساس األوضع حجر 
  أن الناس يف الغرب اليوم يبتعدون عن الدين. 

انية لعدة دول غربية، السكفيما خيص النقاش حول اهلجرة يف العقود األخرية، فقد تغريت الرتكيبة و 
. األكرب ذعرواللقلق هو ما تسبب �ولكن تدفق املسلمني  املهاجرون من عدة دول. هالقد وصلو 
 الدول اإلسالميةمن  جلماعيةاهلجرة ا |دد أنخيافون من األصليني العديد من السكان ف

  منذ عدة قرون. القائمة وقيمهمحضار|م، وثقافتهم 
رفض أو بدال من و لمجتمع، لاملادي  والتطور ، فإننا نعترب احلضارة \�ا التقدمآنًفا ذكرتُ كما   

 بدًال جة هلذا و نتيو  .حملاكاتهالتقدم يف الغرب فإن الدول النامية تسعى أو إنكار النمو و  معارضة
، االت احلديثةواالتصالنقل  وسائل وبفضل .، فإننا نرى العكساحلضارة الغربية التخلي عنمن 

أنه ما  يعيننت نرت السيما اإلو  العامةظهور التلفاز، ووسائل اإلعالم عاملية. فقد أصبح العامل قرية 
أن صادً{ رومة اقتاحملدول اليف ، وهكذا �مكان القاطنني ميكن إخفاؤه اليوميف العامل من شيء 

   الغنية.الدول يروا كيف يعيش سكان 
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. وهلذا االبتكارقدم و تاملستوى املادي من النفس  حتصيللقد Nثروا �حلضارة الغربية ويرغبون يف 
بل  نطقي أبًدا.غري م أمرٌ ود املسلمني وجسبب مهددة بية أو األوربية ضارة الغربن احلاجلزم \فإن 

  إن الثقافة الغربية تؤثر يف أجزاء أخرى من العامل، مبا فيها العامل اإلسالمي. 
نتشر اإلسالم يما لو االدين والثقافة األخالقية للغرب فد يُهدَّ اخلوف من أن فإن من �حية أخرى، 

أن الناس ر ميكن إنكا ال بداية. اآلن النقطة هذهإىل وسأتطرق  ،مشروعية أكثر قلقٌ ليف أورو� 
يف الدول  كلما أجري إحصاء رمسي، فيف الغرب قوية جًدا وهذه النزعة ،سريًعا عن الدين يبتعدون

ذا، أعتقد أن ا هلونظرً اإلميان �¡. لدين أو إىل ميالً ل أقل قد صاروا ظهر أن الناسي ، فإنهالغربية
القيم الغربية  مرع أخطر بكثري على الثقافة الغربية من اإلسالم. إنالتزايد املتسارع لإلحلاد هو 

كن هذه القيم ول تقاليد الدينية وخاصة على إرثها املسيحي واليهودي.مبنية على الهي قرون و 
  ن أو املعتقد.الدي أشكال يعارضون أي شكل من الدينية والقواعد الثقافية حمل هجوم أولئك الذين

إيقاف ى تكم علاإرثكم وثقافتكم من خالل تركيز طاقأعتقد أن عليكم محاية  كإمام مسلملذا،  
ة أو أي اليهوديسواء أكان ذلك للمسيحية أو الدين واإلميان،  الناس إىل وإعادة الديينالرتاجع 

من  خالق اليت شكلت جزءً القيم واأل�سم التقدم، تلك  ،فجأة آخر. وجيب أن ال ُ|جر دينٍ 
لرئيس وراء خوف اسبب اليف الغرب هو  الرتاجع الديينأعتقد أيًضا \ن . كما اPتمع لعدة قرون

  متمسكون بدينهم.بشكل عام، اإلسالم أل�م يعرفون، أن املسلمني  الناس من
ك ارأمت يف وسائل اإلعالم، فليس هنيف ضوء هذا، أود أن أوضح أنه على الرغم مما مسعتم أو قو 

  . ملخوف من اإلسالل أي داعٍ 
للقرآن الكرمي  ناحمبتنا وطاعتبسبب و  تعليم ديينآخر وأكمل هو ن القرآن الكرمي \يؤمن املسلمون 

 من سورة البقرة من 257اآلية ، و وشخصية لكل إنسانفإننا نؤمن يقيًنا \ن الدين مسألة قلبية 
  ."ال إكراه يف الدين": إنه بشكل قاطعتقول القرآن الكرمي 

يفرضوا  أن وأ نشر معتقدا|م �لقوة حياول املسلمونمن أن  ليخاف غري املسلمني ال داعيلذلك، 
تزعم أ�ا من و تطرف تبنت القليلة ة فئل األيديولوجية البغيضةهذه اجلزء من العامل. إن  أفكارهم يف

  ليس هلا أي عالقة بتعاليم القرآن الكرمي. ،املسلمني
 املتطرفنيمع ري أن تتعامل حبزٍم كباحلكومات والسلطات املعنية على مرارًا �ن يف الواقع، لقد قلت 

ؤمن أنه نفنحن اجلماعة اإلسالمية األمحدية، خيص فيما و كانوا مسلمني أو غري مسلمني.   سواءً 



4 

يسمح اإلسالم �ستعمال القوة للقيام \ي نوع من  أن من الظروف ال ميكن حتت أي ظرف
  الدين.كراه يف نشر اإل 

لخطر معرضة ل؟ ملاذا يظن الناس أن حضار|م أو ثقافتهم إذن للخوف من اإلسالم فما الداعي
  املسلمني؟ قبل من 

دم لكم ، أود أن أقيةنظر اإلسالمالالفرق بني احلضارة والثقافة من وجهة  أن بينتاآلن، بعد 
  التعاليم اجلوهرية لإلسالم.بعض 

وسوء الفهم حول اإلسالم ومؤسسه، صلى هللا عليه وسلم،  لشائعاتا الكثري من قد انتشرت
أود ، فية يف هذا الوقت القصري املتاحجوانب التعاليم اإلسالممجيع أن أغطي  وحيث ال ميكنين

  اإلسالم.أرساها أن أذكر بعًضا من حقوق اإلنسان اليت 
سورة  من 37اآلية وهي  ،حقوق اإلنسان من حيث ذات أمهية كبرية القرآن الكرمي يفآية  هناك

  تقول: النساء واليت
ًئا بِهِ  ُتْشرُِكوا َوَال  ا¶ََّ  َواْعُبُدوا" ِذي َواْجلَارِ  َواْلَمَساِكنيِ  َواْليَـَتاَمىٰ  اْلُقْرَىبٰ  َوِبِذي ِإْحَسا�ً  َوِ�ْلَواِلَدْينِ  َشيـْ
  "أَْميَاُنُكمْ  َمَلَكتْ  َوَما السَِّبيلِ  َواْبنِ  ِ�ْجلَْنبِ  لصَّاِحبِ َوا اْجلُُنبِ  َواْجلَارِ  اْلُقْرَىبٰ  

آ�ءهم وا أمرهم أيًضا أن يعاملو ، من �حية أمر هللا تعاىل املسلمني أن يعبدوه ، قديف هذه اآلية
عارض تأن ي والدينالمبحبة وإكرام املسلمني . فكيف ميكن هلذا التعليم الذي «مر �حملبة والرمحة

كما   ،املسلمني مبعاملة أقار½م وأحبائهم مبحبة واحرتاماآلية  أي دين أو دولة؟ كما Nمر هذهمع 
  كاأليتام.  ضعًفا وحرما�ً أفراد اPتمع األكثر Nمرهم أيًضا بدعم ومواساة 

اPتمع أبناء  حصلإذا فالتعليم. هو  لطرق الرئيسية ملساعدة الفقراءا أحديف هذا الصدد أن نرى 
 طيمحت، فإن ذلك سيمكنهم من على التعليم �لفقر منكوبةمفككة أو  عائالتمن لقادمني ا

 ؤالء الصغاره  وسيكرب ،االستياءمن اإلحباط و  مما سيحررهم ،الفرص أغالل العوز، وستتاح هلم
 لعصا�ت.ا ينجذبوا حنو حياة اجلرمية أو ثقافةأفراًدا منتجني يف اPتمع بدًال من أن  يصبحوال

وارد� احملدودة، ضمن مقد بنينا و  ،لتعليماهتماًما كبريًا لاجلماعة اإلسالمية األمحدية  تويلوهلذا 
لى عتلفة يف الدول اإلفريقية وقدمنا املنح الدراسية للطالب غري القادرين يف أماكن خم مدراسَ 

  العايل.  حتمل تكاليف التعليم
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. املتينة سهاأسعلى بناء يف العامل ألضعف الدول ا مساعدةالدول الغنية  على كما نؤمن أيًضا \ن
بلدا�م يف  اقتصادا|ا وبنيتها التحتية، فستتاح لشعو½ا الفرص من بناءالدول األفقر  متكنتإذا ف

فإن ة ومزدهرة، مستقر بلدا�م إذا كانت فللهجرة إىل اخلارج. يدفعهم ما سيكون لديهم سبب وقلّ 
  . األوسعاملنطقة والعامل  �لنفع علىتلقائًيا  هذا سيعود

واء أكانوا ، سحقوق اجلريانعلى وجه اخلصوص واجب أداء كر ، ذُ اآلنفة الذكرآلية القرآنية يف ا
 ،واسع جًدا. عالوة على ذلكنطاق اجلريان وقد بينت هذه اآلية أن مسلمني أم غري مسلمني 

قوق اجلار لدرجة حبكثريًا   وصاهأوجل قد  ن هللا عزإقال قد اإلسالم صلى هللا عليه وسلم  نيبإن ف
  .ثهه سيورّ أنه ظن \ن

 ياف، "يشكر هللاال  الناسال يشكر أن "من مؤسس اإلسالم صلى هللا عليه وسلم  علمنا ،كذلك
 بتأدية ،إضافة إىل عبادة هللا تعاىلمن الضرورة مبكان أن يقوم املسلم، ذا ه من مبدأ مجيل. للَ 

؟ لغربيةاهلذه التعاليم أن تشكل خطًرا على احلضارة  ميكن كيف  أتساءلمرة أخرى و حقوق البشر. 
اإلسالم أو املسلمني ليس هلم مكان يف هذا اجلزء من  إنالناس يف الغرب  قول رأيي،لذلك يف 

حقوق  أداء وإىلالندماج، هنا ساعني إىل ا إىل إذا كان املسلمون قد أتواف. قد ثبت عكسه العامل
ء بدًال من أمٌر يستحق الثنابكل Nكيد فهذا تمع، السالم وإىل خري اPوساعني إىل جريا�م، 

  اإلدانة واالنتقاد.
  حول اجلماعة اإلسالمية األمحدية.  كلما|مبعض املتحدثني يف   هوهذا ما ذكر 

�م ألذا خيشون من اجلهاد  \داءن ن املسلمني مأمورو \بعض الناس أو يعتقدون  ادلجي، مث
 سالم وهدم لفرض احلضارة والثقافة اإلسالمية سعًيا منهم عنيفةإىل الغرب ويشنون حرً�  سيأتون

 الفرتةنية يف احلروب الديشن أسباب  وحولاجلهاد واضح ملاهية اPتمع. وهذا مبين على سوء فهم 
رسول ىل مرة جاء صحايب إذات ديًنا عنيًفا أو متعطًشا للدماء.  سالم ليساإل، فية األوىلاإلسالم

، رك يف اجلهادشاياإلسالمي حبيث أن ينضم إىل اجليش  منه حممد صلى هللا عليه وسلم وطلب هللا
 حة والديه عليه البقاءص ضعفإنه وبسبب له  الكرمي صلى هللا عليه وسلم طلبه وقال النيبرفض ف

فك الدماء وس لغزوكان هدف اجلهاد ا  جهاًدا له. فلووأن هذا يعترب واالعتناء ½ما يف املنزل 
يز اجليش اإلسالمي. تعز إىل لسعى و بكل Nكيد طلبه  صلى هللا عليه وسلم النيب واحلرب، لقبل

نية يف اض بعض احلروب الديأن اجليش اإلسالمي قد خمن الصحيح جيب أن أوضح \نه بينما و 
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ى قبول عل همأو إكراهالناس ظلم لأو  لسيطرةااإلسالم، إال أن اهلدف مل يكن  منة األوىل الفرت 
اآليتني في فحلماية مؤسسة الدين ودعم مبدأ احلرية الدينية.  تلك احلروب لقد خيضت. اإلسالم

) 40َقِديٌر ({أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن ِ\َنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ ا¶ََّ َعَلى َنْصرِِهْم لَ :من سورة احلج 40-41
 النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض بَِغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا رَبـَُّنا ا¶َُّ َوَلْوَال َدْفُع ا¶َِّ الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدَ{رِِهْم 

َ َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ا¶َِّ َكِثريًا َولَيَـْنُصَرنَّ ا¶َُّ   َمْن يـَْنُصرُُه ِإنَّ ا¶َّ
 ن،دييتم إيقاف املعتنه لو مل القرآن الكرمي بشكل قاطع إ يقول )41-40َلَقِويٌّ َعزِيٌز } (احلج 

لخطر لدور العبادة األخرى عرضة مجيع واملساجد و  واملعابد الكنائس والكنسألصبحت كافة 
ذا أثر للدين من على وجه األرض. وه القضاء على كل اخلفية كانت كفار مكةألن نوا{  شديد ال

  األد{ن.  أن اإلسالم حيمي مجيع يثبت
َوَال تـَْقتُـُلواْ " األنعام من سورة 152اآلية يقول القرآن الكرمي يف رتبية أوالد�، فيما يتعلق بمث 

 ا بتوجيههميقومو وأن  ،أوالدهم �حلب والعطف برتبيةهذا التعليم «مر املسلمني  ،"َأْوالدَُكم
صدر خري ومكفاءات وأخالق عالية   يصبحوا أفراًدا ذويحبيث يكربوا ل وتعليمهم ،أخالقًيا

  Pتمعهم ووطنهم. 
آلية ايف  املثال مع، على سبيلاPت الضعفاء من أبناء حقوق حبمايةاإلسالم املسلمني  أمر و�ملثل،

ِإْن آَنْسُتْم ِمنـُْهْم َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاَح فَ {َوابـْتَـُلوا اْليَـَتاَمى  القرآن الكرمي سورة النساء من من 7
األيتام  مايةد أُمر املسلمون حبق ُرْشًدا فَاْدفـَُعوا ِإلَْيِهْم أَْمَواَهلُْم َوَال Nَُْكُلوَها ِإْسَرافًا َوِبَدارًا َأْن َيْكبَـُروا}

 نفسهم.\ إدارته فيهميكنهم  احىت يبلغوا سنً  مرياثهممن االستغالل وأن حيرسوا الصغار 
 املرأة وال أن املسلمني ال حيرتمونوهي العامل الغريب |مة شائعة أخرى يف مثة عالوة على ذلك، 

املرأة حق املرياث، وحق الطالق،  أعطىأول دين  هوأن اإلسالم  بدايًة جيب مالحظةحقوقها. 
ات القصوى لتعليم البنية . إضافة إىل ذلك يؤكد اإلسالم على األمهمتنوعة أخرى اوحقوقً 

مي صلى هللا  الكر للنيب ذلك، هنالك قول شهريكي.  وإعطائهن الفرصة لالزدهار والتقدم الشخص
لعبه ت الذي م جًدااهلاهذه الكلمات الدور تظهر  ..."م األمهاتااجلنة حتت أقد": عليم وسلم

حالة  على حتويل ميتلكن القوة والقدرة ألمهاتادة واملميزة فيه. فالفري يف اPتمع ومكانتهن النساء
  ألبنائهن.فتح أبواب اجلنة األبدية إىل جنة على األرض و�مكا�ن  بلدا�ن
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} {َوَعاِشُروُهنَّ ِ�ْلَمْعُروفِ  يقول القرآن الكرميمن سورة النساء  20اآلية عالوة على ذلك، يف 
  �حملبة واالحرتام.  معاملة زوجا|نعلى املسلمني أي 

للتدخل  مةأو احملك الشرطة اضطرارعن مير يوم دون أن يكون هنالك تقرير يف الدول الغربية، ال 
 2018 امع تقريرك- كثرية  تقاريردراسات و حاالت مريعة من العنف األسري. هنالك ملعاجلة 

ثل هذه ة مله ال عالقأنتربهن على  -اململكة املتحدة"اهليئة الوطنية لإلحصاء يف " الصادر عن
من  أملانيا. لذاأيًضا يف صحيح  هذا األمرأن  ويظهر تقرير حديث آخر .\ي ديناجلرائم 

  اإلسالم \نه دين يكره النساء. وسم اإلجحاف متاًما
مثاًال املدينة  لقد كان ميثاق، مومعتقدا| الناس الدينية مشاعر �حرتامأتباعه  ذلك «مر اإلسالمك

يهود. كما أرسى شريعة لل ككتاب  واالعرتاف ½ا التوراةمت احرتام هذه التعاليم حيث عملًيا على 
  القرآن الكرمي:  سورة البقرة من من 191آلية فتقول اوخصومه،  حقوق أعداء املرءاإلسالم 

لعدو حىت واحلرب �أي ال جيوز االعتداء أو إحلاق الظلم }  َال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ {َوَال تـَْعَتُدوا ِإنَّ ا¶ََّ 
  قائمة.

تجاهل يالذي يفتخر بكونه أكثر حتضًرا وتقدًما من أي حقبة مضت. بكل أسف، يف عامل اليوم 
فرصة  أي نيضيعو حقوق أعدائهم كمسألة روتينية ويرتكبون مظامل فظيعة وال األفراد والدول 

  لالنتقام.
 هللا هنا أنه أعلند ق، آُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا}{َوَال َجيْرَِمنَُّكْم َشنَ من سورة املائدة  9يف اآلية و 

نا اإلسالم علمبل ي ة واملساواة،لاللتضحية مببدأ العدأبًدا عداوة أمة أو شعب املرء جيب أال تدفع 
أال دوًما على مبادئ العدل والنزاهة و  الثباتومهما كانت التحد{ت الظروف  أن علينا يف كافة

  نتقام. أبًدا وراء الرغبة يف اال ننجرّ 
 النيب األكرم قدمه الرمحةال نظري له يف اإلحسان واملواساة و نتيجة هلذا التعليم العظيم، نرى مثاال و 

بوا تلوا، و�ُ أن املسلمني الذين قُ  على التاريخ عند فتح مكة، يشهدف، حممد صلى هللا عليه وسلم
عندما عادوا منتصرين إىل مكة، ودانت إال أ�م روا، جّ ردوا من د{رهم وهُ طُ ذبوا يف مكة مث وعُ 

ين الذ ن أولئكينبغي الثأر مأنه ال  أول بيان أصدره، كان صلى هللا عليه وسلم املدينة بكاملها له
الذين  ال تثريب على أحد منتعاليم اإلسالم، مبوجب أنه أعلن و  ،اضطهدوا املسلمني بوحشية

  أم ال.  عما إذا قبل اإلسالم، بغض النظر دون وجه حق منهم حديُتعرَّض ألولن عذبوا املسلمني 
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قضت ف صاحل أضعف أفراد اPتمعأتى ½ا اإلسالم ل الثورة األخالقية اليت مثال آخر علىومثة 
من سورة  34اآلية ي فف، من اPتمعطبيعًيا  جزءً اليت كانت متفشية جًدا وتعترب على العبودية 

تَـُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّا َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم َفَكاتُِبوُهمْ  الكرمييقول القرآن النور   ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم {َوالَِّذيَن يـَبـْ
ًرا َوآتُوُهْم ِمْن َماِل ا¶َِّ الَِّذي آَ�ُكْم}  وإذا يجب حتريره، احلرية ف يللن عبدٌ  أي أنه إذا سعىَخيـْ

ممكنة أو غرية صعلى أقساط وأن ُتدفع فيجب أن تكون معقولة عليه بعض الرسوم املالية  تفرض
  كلية.   التنازل عنهاأن يتم 

 اإلخضاعو ، ولكن حل بدال عنها العبودية االقتصادية موجودة العبودية املادية يف عامل اليوم مل تعد
  والدول الضعيفة كعالقة السيد والعبد. القويةحيث أصبحت العالقة بني الدول 

لدول الغنية اعمليات مساعدة تعطيها  وتقدميها على أ�امتويه القروض ، يتم املثال على سبيل 
تعين دائًما ما و  مهما كانت. القيود املشروطةاليت ليس أمامها خيار سوى قبول الفقرية  دولإىل ال

بؤس الإىل ة قصرية خالل فرت  أ�ا ستقود القروض هذهعلى املفروضة للفائدة  التعجيزيةاملستو{ت 
من  االدولة اليت تتخلف عن سداد ديو� ال يكون أمام و�حملصلة ،طويلة األجل مرتتباتإىل و 

  .تا�ً ب غري أخالقيأمٌر مثل هذه العبودية  . إناملسيطرةإلرادة البالد  الرضوخ خيار سوى
من  109آلية اعلى سبيل املثال يف حقوق غري املسلمني يف اPتمع، أسس اإلسالم منذ البداية، 
القرآن  يعلنهنا  "ْدًوا بَِغْريِ ِعْلمٍ ا¶ََّ عَ َوَال َتُسبُّوْا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن ا¶َِّ فـََيُسبُّوْا " سورة األنعام

م لإلساءة ألن هذا قد يستفزه املشركني أوÕن حىتبسوء ال يذكروا املسلمني أن على أن الكرمي 
  وجل. ¡ عزَّ 

حقوق اإلنسان اليت أرساها اإلسالم. آمل  عدة نقاط أوضحتْ  ذكرتُ ، ملتاحيف الوقت القليل ا
كان   إذاثقافتها. و لحضارة الغربية أو ليس |ديًدا لاإلسالم  ما قلته قد طمأنكم أن يكونأن 

م أو جلهله لتعاليم اإلسالنبذه فقط بسبب  هذاهنالك أي مسلم يهضم حقوق غري املسلمني ف
  الكامل ½ا.

واجهه عدم االستقرار الذي نيتصاعد ، وأخشى أن عصيبمن الواضح أننا نعيش يف عامل ، أخريًا
  يف أي وقت. 

ث عن  من التحدبدًال ، لذا املدىبعيدة  عواقب أن الكلمات قد يكون هلاعلى الناس أن يدركوا 
\نفسهم وا أ، على الناس أن يندون داعٍ  بني خمتلف اجلماعاتتصعيد التوتر صدام احلضارات أو 
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التعبري رية ح. وبدال من السعي لفرض القيود على ابعضً ة التعاليم الدينية لبعضهم مهامجن ع
مضى،  أكثر من أي وقتساللة بشرية واحدة متصلة جزء من  مجيًعا الديين جيب أن ندرك \ننا

يف  يل األمدطو طوير سالم ت نتمكن مننا ونركز على إنشاء الوحدة حبيث تنوعجيب أن نعتز ب
لى حد ع فالدول اإلسالمية وغري اإلسالمية العامل، إال أننا يف الوقت احلاضر نرى العكس متاًما.

الق حدود العدل واألخ ويتجاوزون كل األوسعمصلحة العامل  فوق اخلاصة تضع مصاحلهاسواء 
 املتعارضةالكتل ل يتم تشكيحيث  اليت خلت السوداء �أل{ممما يذكر� أهدافهم  يف سبيل حتقيق

  .الدمار على نفسه لبجعلى  العزميبدو كما لو أن العامل قد عقد و  ،والتحالفات
شامل اليت أسلحة الدمار ال غريها من القنابل النووية أو لكتمتاليت  من الدول جمموعةاليوم هنالك 

أبًدا  استخدامها يتمهذه األسلحة لن  من يستطيع القول إن .اليت نعرفهاتدمري احلضارة  �مكا�ا
   دي اخلاطئة؟ينتهي ½ا املطاف يف األيأو لن 

جيال أوالد� واأل سيتحمل ، بلنتحمل وحد� العواقبلو مت استعمال األسلحة النووية فلن 
مهم طم أحالجسدية وفكرية، وستتح بعاهاتٍ  ولد أجيال من األطفالتو�ل خطا{� وساملستقبلية 

قطًعا د�؟ يأتون بعسلذين ل تركههذا هو اإلرث الذي نريد فهل  وآماهلم دون أي ذنب اقرتفوه.
  ! ال

لعرقية اعلى أساس االختالفات الدينية أو ذلك كان أ الكراهية، سواءً  Nجيج هليببدال من لذا و 
   ن.او قبل فوات األ توجهاتنااألخطار املنذرة، وأن نغري من  عيهداف سياسية، جيب أن نأو أل

املواساة مح و التساو ونعمل بروح االحرتام ، نتحد مًعا النظر عن اختالفاتنادعو� مجيًعا، بغض 
  حرية املعتقد. أجل سالم العامل ولنقم بتعزيز من  املتبادلة

  على انضمامكم إلينا هذا املساء، شكرا جزيال لكم. أخرىأود أن أشكركم مرة ½ذه الكلمات 
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