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بسم هللا الرمحن الرحيم
الضيــوف الكرام، الســام عليكم ورمحة 

هللا وبركاته. 
مجيــع  األحــزان  أشــاطر  البــدء  يف 
املتضرريــن مــن اهلجــوم اإلرهــايب الــذي 
وقع يوم األربعاء يف وستمنسر، وقلوبنا 
لنــدن يف هــذا  تلهــج ابلدعــاء لشــعب 

الوقت العصيب.
ونيابة عن اجلماعة اإلسامية األمحدية، 
أود أن أؤكــد أتكيــدا قاطعــا أننــا ُنديــن 
عــن  ونعــرب  اإلرهــاب،  أعمــال  كافــة 
تعاطفنا القلي مع ضحاي هذه الفظائع 

الوحشية.
يف كافــة أحنــاء العــامل، تســعى اجلماعــة 

أن هذيــن اهلدفــن مهــا األســاس الوطيــد 
يف  والدائــم  احلقيقــي  الســام  إلقامــة 

العامل. 
وحنــن كمســلمن ســعداء، ألن القــرآن 
مــن  األســاس  الغــرض  أن  أخــبان  قــد 
خلقنــا هــو عبــادة هللا ســبحانه وتعــاىل، 
ويفضــل أن يتــم ذلــك اهلــدف بصــورة 
مجاعيــة يف املســاجد. وممــا يؤســف لــه، 
ويف انتهاك اتم هلذه األهداف السلمية، 
أن بعــض األفــراد أو الفــرق اإلســامية 
حتيد مبســاجدها ومدارســها عن اهلدف 
األساس الذي ُأسست من أجله، حبيث 
والكراهيــة  للتطــرف  بــؤر  إىل  حيولوهنــا 
والتحريض ضد املســلمن من الطوائف 

النزاعات العاملية
واحلاجة إىل العدالة

خطاب أمير المؤمنين  حضرة مرزا مسرور  أحمد   )أيده هللا تعالى بنصره العزيز(

غــراس  غــرس  اإلســامية األمحديــة إىل 
الســام، ووفقــا لتعاليــم اإلســام، ترفــع 
صوهتا ضد هذه الوحشية. وإن منتدى 
الســام الســنوي هــذا ضــروري أيضا يف 
هذا املســعى. وأود أن أشــكر مجيع من 
لبــوا نــداءان مــن الضيــوف الكــرام علــى 

االنضمام إلينا هنا الليلة.
لقــد قــال مؤســس اجلماعــة اإلســامية 
األمحديــة أن هللا تعــاىل قــد بعثــه يف هــذا 
 ، العصــر خادًمــا لنــي اإلســام حممد
يف سبيل حتقيق اهلدفن البارزين للتعاليم 
اإلســامية، ومهــا تقريــب اإلنســانية مــن 
انتباههــا  ولفــت  وتعــاىل،  ســبحانه  هللا 
حنــو أداء اإلنســان حــق أخيــه. وأعتقــد 

مسجد بيت الفتوح في لندن يوم 2017/03/25

منـــتدى السالم الوطني الرابع عشر في المملكة المتحدة 
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األخرى وغر املسلمن أيضا على حد 
ســواء. فــا غــرو أن ُيســبب هــذا األمــر 
توفــا واســع النطــاق مــن املســاجد يف 
العــامل الغــريب، وانطباعا ســيئا عنها أبهنا 

مصدٌر للصراع والفوضى.
هنالــك دعــوات حتريضية تطلقها بعض 
األحــزاب واجلماعــات يف الغــرب حلظر 
املســاجد أو علــى األقــل فــرض بعــض 
ســبيل  علــى  املســلمن.  علــى  القيــود 
املثــال، هنــاك دعــوات حلظــر احلجــاب 
أو املــآذن والرمــوز اإلســامية األخــرى. 
املســلمن  بعــض  أاتح  ولألســف! 
الفرصــة لآلخريــن لكيــل االعراضــات 

ضد تعاليم اإلسام.

املســلم ليــس ملزمــا أبداء صلواته فقط، 
بــل عليــه رعايــة األيتــام وإطعــام الفقــراء 
أيضا؛ وإال فصلواتنا حمض عبث. وقد 
القــرآن  يف  قاطــع  بشــكل  ذلــك  ذكــر 
الكرمي يف اآليت 3 و4 و5 من سورة 
املاعــون: ﴿َفَذلِــَك الَـّـِذي يَــدُعُّ اْلَيِتيــَم * 
َوْيٌل  َوال حَيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكِن * فـَ

لِّْلُمَصلَِّن.......﴾.
تقــوم  التعاليــم،  هــذه  إىل  واســتناًدا 
بفضــل  األمحديــة  اإلســامية  اجلماعــة 
هللا بتشــغيل خمتلف املشــاريع اإلنســانية 
مواســاة للمحرومــن، بغــض النظــر عن 
وقــد  لوهنــم.  أو  عرقهــم  أو  عقيدهتــم، 
أنشــأان املستشــفيات واملدارس واملعاهد 

والتعليــم  الصحيــة  الرعايــة  توفــر  الــي 
لبعض أكثر املناطق فقرا وأنًي يف العامل. 
وكل هــذا لوجــه هللا ال نبتغــي عليــه مــن 
اخللــق جــزاًء وال شــكورا. فَهّمنا الوحيد 
هــو إعانــة هــؤالء النــاس علــى الوقــوف 
علــى أقدامهــم حــى يتمكنوا من حتقيق 
آماهلــم وتطلعاهتــم ومــن مث العيــش بثقــة 
وكرامة وحرية. وهبذه الطريقة، بدال من 
أن يصيبهــم اإلحبــاط ويصبحــوا عرضــة 
للتطــرف، ســيكبون ليكونــوا مواطنــن 

مسؤولن وخملصن لدوهلم.
الشــخصي  تقدمهــم  خــال  ومــن 
سيســاعدون أيضــا دوهلــم علــى التقــدم 
حســنة  أســوة  بدورهــم  ويكونــون 

لآلخرين.
اإلســامية  التعاليــم  فــإن  كذلــك 
األساسية هي أن على املسلمن العيش 
بســام مــع مجيع أبنــاء اجملتمع اآلخرين 
وأال يتســببوا هلــم يف أي حــرج. وعلــى 
ْقرِن الكثرون اإلسام  الرغم من هذا، يـُ
ابلعنف واحلرب، رغم أنه ال شيء أبعد 
عــن احلقيقــة مــن هــذا. وبغــض النظــر 
عمــا ميكــن أن يّدعيــه اإلرهابيــون كــذاب 
وزورا، ال ميكــن أبــًدا يف أي ظــرف مــن 
الظــروف تبيــر اهلجمــات أو عمليــات 

القتل العشوائية.
احليــاة  قدســية  اإلســام  حفــظ  لقــد 
توجيهــه  حبســب  وذلــك  اإلنســانية، 

حضرة مرزا مسرور أمحد )أيده هللا(
 اخلليفة اخلامس لإلمام املهدي واملسيح املوعود 
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تعاىل يف سورة املائدة:
ْفــٍس َأْو َفَســاٍد  ْفًســا ِبَغــْرِ نـَ تَــَل نـَ ﴿َمــْن قـَ
مَجِيًعــا  النَّــاَس  تَــَل  قـَ َــا  َفَكَأمنَّ اأْلَْرِض  يِف 
َا َأْحَيا النَّاَس مَجِيًعا﴾  َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ
)املائــدة: 33(، يلــه مــن بيــان واضــح 
ملــاذا  النــاس:  تســاءل  وطاملــا  وقاطــع! 
جــرت احلــروب يف بــدايت اإلســام؟! 
وكذلك يتســاءلون عن ســبب ارتكاب 
أجــل  مــن  اإلســام.  ابســم  اإلرهــاب 
أذكــر  الســؤال،  هــذا  علــى  اإلجابــة 
دائما آيتن من ســورة احلج من القرآن 
اإلذن ابحلــرب  حيــث صــدر  الكــرمي، 
الدفاعية ألول مرة للمسلمن األوائل. 

قال هللا تعاىل يف سورة احلج:
ُظِلُمــوا  ُهــْم  أِبَنـَّ لُــوَن  َقاتـَ يـُ لِلَِّذيــَن  ﴿ُأِذَن 
َوِإنَّ اللََّ َعلَــى َنْصرِِهــمْ َلَقِديــٌر﴾ )احلج: 
40( ويف اآليــة الاحقــة، يبــن القــرآن 
  األسباب الي من أجلها ُأِذَن للني
ابالخنــراط يف احلــرب الدفاعيــة. حيــث 

يقول تعاىل:
﴿الَِّذيــَن ُأْخرُِجــوا ِمــْن ِدَيرِِهــْم ِبَغْرِ َحقٍّ 
نَــا اللَُّ َولَــْواَل َدْفــُع اللَِّ  ُقولُــوا رَبـُّ ِإالَّ َأْن يـَ
َمْت َصوَاِمُع  ْعــٍض هَلُدِّ ْعَضُهــْم ِببـَ النَّــاَس بـَ
َوِبيَــٌع َوَصلَــوَاٌت َوَمَســاِجُد ُيْذَكــُر ِفيَهــا 
ْنُصرُُه  ْنُصــرَنَّ اللَُّ َمــْن يـَ ا َولَيـَ اْســُم اللَِّ َكثِــرً
ِإنَّ اللََّ َلَقِويٌّ َعزِيٌز﴾ )احلج: 41( ماذا 
عســاها تبن تلك اآليت؟! ابلتأكيد، 
إهنــا قطعــا ال متنــح املســلمن الرخصــة 

الســعي  أو  ابآلخريــن  الضــرر  إبحلــاق 
لقتلهــم. بــل إهنــا ُتبُِز واجب املســلمن 
يف محاية األدين األخرى وضمان حق 
مجيــع النــاس يف اإلميــان مبــا يشــاؤون، 
دون أي إكــراه يف الديــن أبيــة صــورة 

كانت.
وابلتــايل فــإن اإلســام هــو الدين الذي 
احلــريت  مبــادئ  األبــد  إىل  حفــظ 
وحريــة  الديــن  حريــة  مــن  العامليــة، 
الضمــر وحريــة االعتقــاد. لذلــك، إذا 
كان مثــة اليــوم مــا يســمى ابجلماعــات 
تقتــل  الــي  اإلســامية  الطوائــف  أو 
النــاس، فــا بــد مــن شــجبها وزجرهــا 
أعماهلــم  إن  العبــارات صرامــة.  أبشــد 
اهلمجيــة تشــكل انتهــاكا صارخــا لــكل 
أن  واضحــا  فليكــن  اإلســام.  تعاليــم 
هؤالء الناس ال معرفة هلم ابلدين الذي 

يّدعون اتباعه.
فعلى ســبيل املثال، ذكر الســيد سيفن 
اإلرهابيــن  ألحــد  حمــاٍم  وهــو  مــاري، 
املشاركن يف هجمات بروكسل وابريس 
صحيفــة  مــع  مقابلــة  يف  اإلرهابيــة، 
فرنســية أن موكلــه ليــس لديــه أيــة معرفة 
حقيقيــة ابإلســام. ويف الواقــع، عندمــا 
ُسئل موكله عما إذا كان قد قرأ القرآن 
يف حياته، اعرف بسهولة أنه مل يقرأه، 

وإمنا قرأ تفسره على اإلنرنت فقط.
وعاوة على ذلك، خلصت ورقة حبثية 

نشرها املعهد امللكي للعاقات الدولية 
يف آذار/ مــارس عــام 2016 إىل أن 
اإلرهابين الذين يعرّفون أنفسهم على 
القليــل  إال  يعرفــون  أهنــم مســلمون ال 
أو ال يعرفــون شــيًئا مطلقــا عــن تعاليــم 
اإلسام. وفيما يتعلق مبلفات الشباب 
وارتكبــوا  تطرفــوا  الذيــن  املســلمن 

اهلجمات يف الغرب، يذكر التقرير:
»إن معرفتهــم ابلفكــر الديــي هــي بــا 
ســابقيهم،  مــن  ضحالــة  أكثــر  شــك 
وكذلك معرفتهم ابلسياسة الدولية ... 
لقــد كان الظلــم غالبــا نقطــة اإلنطاق 
التطــرف  حنــو  أســافهم  رحلــة  يف 
هــذا  علــى  طغــى  وقــد  واإلرهــاب. 
اآلن إىل حــد كبــر الغضــب والدوافــع 
الشــخصية ابعتبارهــا احملركات الرئيســة 

لرحلتهم.
مقــال  يف  ورد  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
قــول  بوســت  واشــنطن  يف  صحفــي 
املســؤول البلجيكي ملكافحة اإلرهاب 

آالن غريغنارد:
تتجلــى  اجملتمــع  علــى  ثورهتــم  »إن 
الصغــرة.  مــن خــال اجلرائــم واجلنــح 
عصــاابت  مــن  جــزء  منهــم  فكثــرون 
الشــوارع. إن مــا جلبــه تنظيــم الدولــة 
مــن  جديــدا  نوًعــا  كان  اإلســامية 
اإلســام الذي شــرع هنجه املتطرف«. 
وهكذا، يقبل اخلباء غر املسلمن أن 
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اإلرهابيــن قــد افــروا »نوًعــا جديــًدا« 
مــن اإلســام ال ميكــن وصفــه إال أبنــه 

تشويه مشن للتعاليم اإلسامية.
إن الذيــن تبنــوا هــذا الصنــف اجلديــد 
ويقتلون با رمحة ويشوهون ويغتصبون 
الكــرمي  القــرآن  حبســب  هــم  األبــريء، 

مدانون بقتل اإلنسانية مجعاء.
ومــن انحيــة أخــرى، مــن الواضح أيضا 
أن من غر املســلمن من ُيشــعل نران 
بعــض  أنفــد  فقــد  والبغضــاء،  العــداوة 
األفــراد أو اجملموعــات بعينهم جهودهم 
والتعريــض  اإلســام  تعاليــم  تشــويه  يف 

بسمعته دون وجه حق. 
ُنشــر  مقــال  يف  املثــال،  ســبيل  علــى 

فوريــن  جملــة  يف  املاضــي  األســبوع 
بوليســيForeign Policy، كتبــت 
شــبكة  عــن  ألــن،  بيثــاين  الصحفيــة 
متطورة وممولة متويا جيدا يف الواليت 
املتحدة، أن هدفها الوحيد هو إشاعة 
اإلســاموفوبيا ووقــف مجيــع حمــاوالت 
نشــر التعاليــم الســلمية لإلســام. جــاء 

يف املقال الوارد يف فورين بوليسي:
»إن شــبكة ممولــة متويــا جيــدا حتــاول 
جتريد املســلمن األمريكين من حقهم 
يف التعبــر وتنشــر سياســة اخلــوف... 
وقــد محــل اليمــن املتطــرف األمريكــي 
املناهــض للمســلمن علــى عاتقه نشــر 
نفــس التفســرات امللتوية عن اإلســام 

الــي ينشــرها تنظيــم الدولــة اإلســامية 
)داعش(.« 

املســلمن  أن  أيضــا  الكاتبــة  وأردفــت 
هــم  املتحــدة  الــواليت  يف  املســاملن 
ضحاي تلك السياسة، حيث كتبت:

متزايــدة  اإلســاموفوبيا  صناعــة   ...«
القــوة حبيــث حتــد مــن مســاحة احلــوار 
املســلمن  وُتقصــي  واملفتــوح،  املتــوازن 
الذيــن يقومــون مبــا يف وســعهم لتعزيــز 
التفسرات السلمية القومية لإلسام«. 

كما قد كتبت:
» الــواليت املتحــدة تتفــاىن يف محايــة 
حريــة التعبــر واحلرية الدينية ... ولكن 
هــذه الشــبكة تســعى اآلن إىل حرمــان 

حضرة أمري املؤمنني )أيده هللا تعاىل بنصره العزيز( يلقي الكلمة الرئيسية يف املنتدى الوطين للسالم
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تتصــرف  احلريــة، كمــا  مــن  املســلمن 
سياســية  أيديولوجيــة  اإلســام  معتــبة 
خطــرة ال دينــا وإســكات وتشــويه مسعــة 

أي مسلم يعارض خمططها.«
وتعطــي املقالــة مثااًل .. شــخٌص مســامل 
اعتنــق اإلســام يف الــواليت املتحــدة، 
جامعيــة  حماضــرة  ألقــى  أن  وبعــد 
اإلســام  تعاليــم  علــى  الضــوء  تســلط 
قــوي  تكتــل  ضــده  تشــكل  احلقيقيــة، 
القتــل  عــن  تصويــره كمدافــع  وحاولــوا 
أســرته  وتعرضــت  واالغتصــاب،  والــرق 
للتهديــد ابلقتــل واالغتصــاب، وُأغرِقت 
اجلامعــة الــي كان يعمــل فيهــا ابلرســائل 
اإللكرونيــة املطالبــة بطرده فورا. وهكذا 
فــإن مثــل هــذه احلاالت تثبت أن هناك 
جهودا متضافرة للتأثر على الرأي العام 
احلقيقيــة  تعاليمــه  ومنــع  اإلســام  ضــد 
مــن الوصــول إىل الغالبيــة العظمــى مــن 

الناس.
واســتنادا إىل أحباثهــا، خلصــت املؤلفــة 

إىل القول:
»وعلــى هــذا النهــج، هــم ينكــرون علــى 
الــي  اإلســام نفــس احلقــوق الوظيفيــة 
تتمتــع هبــا املســيحية، ويكممــون أفــواه 
بــن  للتوفيــق  اســتعدادا  النــاس  أكثــر 
احلديثــة،  األمريكيــة  واحليــاة  اإلســام 

والي قد تكون النقطة األهم« 
نســمع  مــا  أننــا كثــرا  لــه  يؤســف  وممــا 

الساسة والقادة يدلون ببياانٍت حتريضية 
ال داعــي هلــا وال تــدم احلقيقــة، وإمنــا 
اخلاصــة.  السياســية  مصاحلهــم  تــدم 
على سبيل املثال، يف كلمة ألقاها أثناء 
سباقه للرائسة العام املاضي الدكتور بن 
كارســون، الــذي يشــغل حاليــا منصــب 
اإلدارة  يف  الــوزراء  جملــس  يف  عضــو 
اإلســام  وصــف  اجلديــدة،  األمريكيــة 
أبنــه »نظــاٌم للحيــاة« وليــس »دينــا«، 
وعاوة على ذلك قال الدكتور كارسون 

: متحداًث عن مؤسس اإلسام
خيصــص  أن  هــو  اقراحــه  أود  »مــا 
اجلميــع هنــا بضــع ســاعات للقــراءة عن 
اقــرأوا  عــن حممــد...  اقــرأوا  اإلســام.. 
كيف بدأ يف مكة واقرأوا  كيف مل ينظر 
الرضــا....  بعــن  مكــة  النــاس يف  إليــه 
وكيــف كان عمــه ذا نفــوذ وكيــف قــام 
حممــد  اضُطــر  تــويف  وعندمــا  حبمايتــه، 
إىل الفــرار، فذهــب مشاال إىل املدينة... 
حيث حشــد جيوشــه الي بدأت بذبح 

أي شخص ال يؤمن مبا يؤمنون به«.
أان أتفق مع الدكتور كارسون يف اقراحه 
الوقــت  النــاس  خيصــص  أن  بضــرورة 
 ، للنــي  احلقيقيــة  الشــخصية  لقــراءة 
فــإذا درســوا النصــوص حبياديــة، ســرون 
أبنفســهم أن الني  مل يشــارك أبدا يف 
»مذحبــة« لغــر املســلمن وأن مثل هذه 
االدعاءات هَلي تشويه متعمد للتاريخ.

لســنن  نتيجــة  أنــه  هــي  احلقيقــة  بينمــا 
عديدة من االضطهاد املتواصل واملرير، 
ُاْضُطــرَّ وأتباعــه إىل اخلــروج مــن مســقط 
املدينــة  إىل  مهاجريــن  مكــة  يف  رأســه 
حيث عاشــوا بســام إىل جانب اليهود 
احملليــن والقبائــل األخــرى. ومــع ذلــك، 
فــإن كفــار مكــة مل يســمحوا للمســلمن 
بــل حلقــوا هبــم علــى  اهلــادئ،  ابلعيــش 
رأس قوة إىل املدينة وشنوا عليهم احلرب 
سعيا لتدمر اإلسام دفعة واحدة وإىل 

األبد.
اتريــخ  يف  حامًســا  منعطًفــا  ذلــك  كان 

أنا أتفـــق مع الدكتور كارســـون فـــي اقتراحه بضـــرورة أن 
للنبي  الحقيقية  الشـــخصية  لقـــراءة  الوقت  النـــاس  يخصص 
، فـــإذا درســـوا النصوص بحيادية، ســـيرون بأنفســـهم أن 
النبـــي  لم يشـــارك أبدا فـــي »مذبحة« لغير المســـلمين 
وأن مثـــل هـــذه االدعـــاءات لَهـــي إهانـــة تامـــة للتاريخ.
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اإلسام، حيث أذن هللا سبحانه وتعاىل 
للمســلمن خبــوض حــرب دفاعية. وقد 
صــدر هــذا اإلذن، كمــا ورد يف آيت 
القرآن املذكورة سابقا، من أجل إرساء 
املبــدأ العاملــي حلريــة املعتقــد. ومن هنا، 
فإن االدعاء أبن الني الكرمي   كان 
قائــدا حمــاراب أو حمرًضــا علــى احلرب هلو 
ظلٌم وقســوة عظيمــة، وهذه االفراءات 
ال ميكــن إال أن ُتدمــي قلــوب املايــن 
مــن املســلمن املســاملن يف مجيــع أحنــاء 
العــامل. ويشــهد التاريــخ على حقيقة أن 
الني  ســعى بكل ذرة من كيانه إىل 

حتقيق السام واملصاحلة.
مضطريــن  لســتم  الصــدد،  هــذا  ويف 
اســتمعوا  لكــن  بكامــي؛  األخــذ  إىل 
وهــي  مــا كتبتــه روث كرانســتون،  إىل 
يف  العشــرين،  القــرن  يف  ابرزة  كاتبــة 

كتــاب ألفتــه عام 1949 بعنوان »دين 
العــامل«، فمقابــل احلــروب الدفاعيــة الي 
ُفرضــت علــى النــي حممــد ، ذكــرت 
الــي  النوويــة  األســلحة  »كرانســتون« 
املتحــدة خــال  الــواليت  اســتخدمتها 

احلرب العاملية الثانية، فكتبت:
وإراقــة  القتــال  علــى  حيــرض حممــد  »مل 

خاضهــا  معركــة  فــكل  قــّط،  الدمــاء 
كانــت دفاعيــة. لقــد قاتــل مــن أجــل 
البقــاء علــى قيــد احليــاة ... وأبســلحة 
وأســلوب زمنــه ... ابلتأكيــد ال ميكــن 
ألمــة مســيحية مؤلفــة مــن 140 مليون 
شــخص وجُتْهــز اليــوم على 120000 
مــدين عاجــز بقنبلــة واحــدة، أن تنظــر 
بريبــة إىل زعيــم قتــل أبســوأ التقديــرات 

جمرد مخسائة أو ستمائة«
احلمد هلل، ففي مناخ ابت العرف فيه أن 
اإلسام ديٌن للتطرف والعنف، ال يزال 
هنــاك بعــض الصحفيــن غر املســلمن 
الذيــن يكتبــون بنزاهــة وإنصــاف. هلذا، 
أثــي عليهــم للســباحة ضد تيــار الباطل 
والظلــم الســائد. كمــا أود أن أثــي كثرًا 
علــى الســيدة رئيســة الــوزراء البيطانيــة 
القــرآن  مــن  اآليت  بعــض  القتباســها 

الحمــد للــه، ففي منــاخ بات 
العــرف فيه أن اإلســام ديٌن 
هناك  يزال  والعنف، ال  للتطرف 
بعض الصحفيين غير المسلمين 
الذين يكتبون بنزاهة وإنصاف. 
لهذا، أثني عليهم للسباحة ضد 

تيار الباطل والظلم السائد.

منظر عام للحضور يف املنتدى الوطين للسالم، واملنعقد يف إحدى القاعات امللحقة مبسجد بيت الفتوح
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وخطبهــا  بعــض كلماهتــا  يف  الكــرمي 
ُمدينــًة االهتامــات املوجهــة إىل التعاليــم 

اإلسامية.
وهنــا أود أن أشــيد أيضــا مبقالــة جلوليــا 
إيــوف، الــي نشــرت يف جملــة »فوريــن 
فيهــا اتريــخ  بوليســي«، وقــد درســت 
خمتلــف الــديانت، مبــا فيهــا اإلســام. 

وخلصت فيها إىل القول:
»ال يوجــد ديــن عنيــف بطبيعتــه، وال 
يوجد دين ســلمي بطبيعته.. الدين - 
أي ديــن - عبــارة عــن مســألة تفســر، 
وغالبــا مــا نــرى يف هــذا التفســر إمــا 

اجلمال أو القبح«.
احملايــد.  االســتنتاج  هــذا  أقــدر  وإنــي 
غــر  األوقــات  هبــذه  منــر  إننــا  وحيــث 
املســتقرة واملضطربة، فإن لديَّ اعتقادا 
راسخا أبن انتقاد بعضنا بعًضا ال خيدم 
أي غــرض وال ميكــن إال أن يؤجــج انر 
العــداوة والبغضــاء. وبــدال مــن ذلــك، 
فــإن حاجــة الوقــت تدعــوان إىل إزالــة 
حواجــز اخلــوف الــي تفرقنا. وبدال من 
إقامة اجلدران الي تفصلنا عن بعضنا، 

علينا أن نبي جسورا تقربنا.
ومــن املفجــع أنــه مــا مــن يــوم ميــر دون 
أخبــار املزيــد مــن الفظائــع واهلجمــات 
اإلرهابية! ومما ال شك فيه أن العامل قد 
ابتــت األخطــار حتــدق فيــه ابملســلمن 
وغــر املســلمن علــى حــد ســواء، ممــا 

حُيتِّم علينا أن نقف ضد مجيع أشكال 
مجيــع  ونســتخدم  والكراهيــة  القمــع 
قدراتنــا لتعزيــز الســام يف العــامل. وإذا 
كنــا حقــا نريــد الســام، فيتعــن علــى 
اإلعــام  السياســين والقــادة ووســائل 
واألحزاب يف العامل أن يتصرفوا حبكمة 

واستقامة. 
وقــد ُنشــرت العديــد مــن التقاريــر الــي 
تشــر إىل أن عــددا كبــرا مــن الشــباب 
شــعروا  ألهنــم  تطرفــوا  قــد  املســلمن 
ابلضيم جرَّاَء تعرُِّض معتقداهتم للهجوم 
والســخرية يف الــدول الغربيــة. هــذا ال 
يعطيهم أبي شــكل من األشــكال أي 
مســؤولن  ويبقيهــم  ُمَســوِّغ،  أو  عــذر 
عن تصرفاهتم. ومع ذلك، ميلي احلس 
الســليم أنــه ال ينبغــي أن نصــب الزيــت 
علــى النــار، بــل جيــب أن نســعى إىل 
معتقــدات  واحــرام  املتبــادل  التفاهــم 
اآلخرين وحماولة إجياد أرضية مشركة.
القــرآن  قــد وضــع  الصــدد،  هــذا  يف   
الكــرمي مبــدًأ يتســم ابحلكمــة العظيمــة 

حن يقول:
َنُكْم﴾  يـْ َنا َوبـَ نـَ يـْ َعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسوَاٍء بـَ ﴿تـَ

)آل عمران: 65( 
وهنا وضع القرآن مبدًأ ذهبيا يف قضية 
السام، يقول أن على الناس أن يركزوا 
علــى نقــاط االتفــاق والوحــدة. وعلــى 
د األول هو  الصعيــد الديــي، فإن املُوحِّ

هللا ســبحانه وتعاىل نفســه، ولكن هذا 
ال يعــي أن الشــخص املتديــن ال ميكن 
أن يكــون لــه شــيء مشــرك مــع غــر 
املتدينن. وهكذا، علمنا القرآن كيفية 
بنــاء جمتمع ســلمي ومتعــدد الثقافات، 
يســتطيع فيــه النــاس مــن مجيــع األدين 
واملعتقــدات العيــش جنبــا إىل جنــب، 
أبواصــر االحــرام املتبــادل والتســامح. 
وبنــاء علــى ذلــك، فــإن القــرآن الكــرمي 
يف موضــع آخــر قــد أمــر املســلمن أن 
اآلخريــن  معبــودات  ضــد  يتكلمــوا  ال 
ومقدســاهتم، ألهنــم ابملقابــل سيســبون 
هللا مما ســينتج عنه دوران كا الفريقن 

يف حلقة مفرغة من التظامل الدائم.
وكمــا تعلمــون، فإن موضوع هذه الليلة 
هــو »الصراعــات العامليــة واحلاجــة إىل 
ســنوات  مــن  قلــت  ولقــد   العدالــة«، 
عديــدة أن انعــدام العدالــة قــد أصــاب 
انر  وأضــرم  اجملتمــع  شــرائح  كافــة 
الفوضى. وياَحظ أيضا انعدام العدالة 
يف األمــم املتحــدة، حــى يشــهد أولئــك 
ابألمــم  وثيقــا  ارتباطــا  يرتبطــون  الذيــن 
املتحــدة  علنًــا   علــى أوجــه القصور فيها 
وعدم قيامها بتحقيق هدفها األساسي 
واألمــن  م  ل ـ السـ صــون  يف  املتمثــل 
الدوليــن. علــى ســبيل املثــال، يف مقال 
ب  ـ ـ نيويــورك اتميــز، كت نشــرته صحيفــة 
م  ـ لألمـ الســابق  املســاعد  العــام  األمــن 
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املتحدة، أنتوين ابنبوري:
»أحب األمم املتحدة، ولكنها تفشــل 
علــى الرغــم ممــا أكنــه مــن حــب جتــاه 
األمم املتحدة، إال أني ال ميكني غض 
الطــرف عــن فشــلها، هنــاك الكثر من 
البروقراطيــة والقليــل مــن النتائــج. لقــد 
اُتــذت قــرارات كثــرة بدوافــع سياســية 
األمــم  وأهــداف  قيــم  اتبــاع  بدافــع  ال 
املتحــدة أو احلقائــق الواقعيــة... لكــي 
تســتمر األمــم املتحــدة وتزدهــر، حتتــاج 
هــذا  يتأتــى  ولــن  اتم،  إصــاٍح  إىل 
اإلصــاح إال بفريــق خارجــي يفحــص 

النظام ويوصي ابلتغيرات«. 
معينــة  حكومــات  اتــذت  وابملثــل، 
قــرارات  األخــرة  الســنوات  خــال 
حكيمــة  وغــر  عادلــة  غــر  سياســية 
كان هلــا أثــر ســلي جــدا علــى الســام 
كتــب  كمــا  العــامل.  يف  واالســتقرار 

الصحفي الشهر بول كروغمان مؤخرا 
يف صحيفــة نيويــورك اتميــز عــن حــرب 

العراق عام 2003:
خطــأ  تكــن  مل  العــراق  حــرب  »إن 
بــه  القيــام  بــل هــي مشــروع مت  بريئــا، 
اســتخباراتية  معلومــات  أســاس  علــى 
تبــن خطؤهــا... املــبرات العامة للغزو 

ليست سوى ذرائع بل ذرائع كاذبة.
األمثلــة  هلــذه  تقدميــي  وراء  الســبب 
االدعــاء  اخلطــأ  مــن  أنــه  توضيــح  هــو 
الوحيــد  الســبب  هــم  املســلمن  أبن 
يشــهدها  الــي  املتزايــدة  للصراعــات 
العــامل. ويف حــن أنــه ال ميكــن إنــكار 
أن بعض البلدان اإلســامية هي مركز 
حــروب وصراعــات اليــوم، إال أنــه ال 
مّتحــد  العــامل  بقيــة  إن  القــول  ميكــن 

ومصون من الفوضى.
تقاريــر  هنالــك  املثــال،  ســبيل  فعلــى 

تصاعــد  إىل  تشــر  عديــدة  وبيــاانت 
التوتــر بــن الــواليت املتحــدة والصن، 
بــل وإمكانيــة نشــوب حــرب بينهمــا. 
نطــاق  علــى  مؤخــرا  ذاع  الواقــع،  ويف 
واســع أن مستشــارا مقــراًب مــن الرئيــس 
ترامــب قــد قــال أْن ليــس هنــاك شــك 
يف أن حــراب أمريكيــة صينيــة ستنشــب 
العشــر  أو  اخلمــس  الســنوات  خــال 
صحيفــة  نقلــت  وابملثــل،  القادمــة. 
»تشــاينا مورنينــغ بوســت« يف كانــون 
عســكري  مســؤول  عــن  ينايــر  الثــاين/ 
صيي كبر قوال مماثا مفاده أنَّ احلرب 
األمريكية الصينية مل تعد جمرَّد »شعار« 
فحسب، بل ابتت »حقيقة واقعية«.

وابملثــل، ال تــزال التوتــرات بــن روســيا 
وهتــدد  االزديد،  يف  آخــذة  والغــرب 
ابلتصعيــد يف أي وقــت. ومع اســتمرار 
اخلارجيــة  وزيــر  أخــذ  التوتــرات،  هــذه 

جانب من احلضور أثناء إلقاء حضرة أمري املؤمنني )نصره هللا( كلمته.
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األملــاين الســابق فرانــك فالــر شــتاينماير 
املنــاورات  التحــدث ضــد  عاتقــه  علــى 
العســكرية الــي شــنها حلــف األطلســي 
)الناتــو( ابلقــرب مــن احلــدود الروســية. 

فقد قال يف يونيو املاضي: 
أن  ينبغــي  ال  الــذي  الوحيــد  »الشــيء 
نفعلــه هــو إشــعال الوضــع بصــوٍت عــاٍل 
مــن  للحــرب... كل  وداٍع  وصاخــب 
يفكــر يف أن موكــب الــدابابت الرمــزي 
للتحالف على احلدود الشرقية سيجلب 
األمــن فهــو خمطــئ. وننصح بشــدة بعدم 

تقدمي ذريعة لتجديد مواجهة قدمية«.
أان أتفــق مــع بيــان وزير اخلارجية الســابق 
أن  للــدول  ينبغــي  ال  إنــه  حيــث  مــن 
تســتفز بعضهــا بعًضــا أو أن تســعى إىل 
فــرض ســيطرهتا، بــل عليهــا أن تشــارك 
بدبلوماســية وحتــاول حل اخلافات ودي 
ودون هتديٍد ال داعي له لبعضها البعض. 
ولألســف، ومــع مــرور الوقــت، يبدو أننا 
نفقــد قدرتنــا علــى االســتماع والتســامح 
مــع اآلراء ووجهــات النظــر املخالفــة. إن 
فتــح قنــوات االتصال وتيســر احلوار أمر 
ضروري، وإال فإن القلق العاملي سيزداد.

على أية حال، لقد ذكرُت تقارير خمتلفة 
تشر إىل أننا نتجه حنو مزيد من احلروب 
علــى  تضــاراًب  ونشــهد  الدمــاء.  وإراقــة 
الصعيديــن الــدويل والوطــي، وتصلبــا يف 
املواقف. وبدال من توجيه أصابع االهتام 

وإلقاء اللوم على الطرف اآلخر، قد آَن 
أوان التماس احللول. يف رأيي هناك حل 
واحد متاح ميكن أن يكون له أثر فوري 
يف بــدء عمليــة شــفاء العــامل. وأشــر هنــا 
إىل االجتــار الــدويل يف األســلحة، والذي 

أعتقد أنه جيب تقليصه وتقييده.
أنــه مــن أجــل تغذيــة  حنــن نعلــم مجيعــا 
ببيــع  الغربيــة  الــدول  تقــوم  اقتصادهــا، 
ذلــك  يف  مبــا  اخلــارج،  إىل  األســلحة 
الــدول املتورطــة يف احلــروب والصراعــات 
املســلحة. على ســبيل املثال، قبل بضعة 
أســابيع فقط، ذاع على نطاق واســع أن 
اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة توقــع صفقــة 
أسلحة جديدة لبيع تكنولوجيا صاروخية 
متطــورة ودقيقــة التوجيــه للمملكة العربية 
الســعودية. وعاوة على ذلك، تبن من 
تقرير أصدرته األمم املتحدة العام املاضي 
أنه عندما يتعلق األمر ببيع األسلحة، ال 
ُتطبــق قواعــد القانــون العادية. وخلصت 
إىل أن جمموعــة مــن الشــركات واألفــراد 
والبلــدان كانــت منــذ زمــن طويــل تنتهك 
حظــرا دوليــا علــى توريــد األســلحة إىل 
ليبيــا إلمــداد خمتلــف الفصائــل املتناحــرة 

هناك.
القواعــد  بعــض  ُتطبــق  وابلتــايل، عندمــا 
بشــكل  تنفيذهــا  جيــري  ال  احملــدودة، 
صحيح. ويف حن أن املصلحة األساسية 
لــكل أمــة ينبغــي أن تكــون رفــاه البشــرية 

وحتقيــق الســام، فــإن احلقيقــة املؤســفة 
هــي أن املصــاحل التجاريــة والســعي إىل 
الثروة حيتان دائما االهتمام األول على 
ســلم األولــويت. وحــول هــذه املصــاحل 
الشخصية الضيقة، قال مذيع معروف 
يف الســي إن إن مؤخــرا أنَّ تقييــد جتــارة 
الساح قد يؤدي اىل فقدان الوظائف 
يف شــركات الدفــاع األمــي األمركيــة. 

وخال مقابلة مباشرة قال:
علــى  الوظائــف  مــن  الكثــر  »هنــاك 
توقــف  إذا  أنــه  املؤكــد  ومــن  احملــك. 
األمــي  الدفــاع  مقــاويل  مــن  الكثــرون 
الطائــرات احلربيــة واملعــدات  بيــع  عــن 
العربيــة  للمملكــة  املتطــورة  األخــرى 
فادحــة  خبســارة  فســُنمى  الســعودية 
يف  هنــا  واإليــرادات  العمــل  فــرص  يف 

الواليت املتحدة.« 
وعــاوة علــى ذلــك، يقــال أحيــاان أن 
علــى  »يشــجع«  قــد  األســلحة  بيــع 
الســام فعا، ألن األســلحة ميكن أن 
تكــون »رادعــا«. يف رأيــي هــذا القــول 
ال معــى لــه وال يشــجع إال علــى زيدة 
جــًدا.  اخلطــرة  األســلحة  وبيــع  إنتــاج 
يف الواقــع، إن هــذه املــبرات هــي الــي 
جعلــت العــامل يتــورط يف ســباق تســلٍح 
ال ينتهي. ومن أجل مصلحة البشرية، 
تتجاهــل  أن  ينبغــي علــى احلكومــات 
املخــاوف حــول أن اقتصادهــا ســيعاين 
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إذا ما مت تقييد جتارة األســلحة. وعوضا 
عــن ذلــك، ينبغــي أن يفكــروا يف شــكل 
العــامل الــذي يرغبــون يف تركــه لألجيــال 

الاحقة.
يف  املســتخدمة  األســلحة  مــن  العديــد 
قبــل  مــن  وحــى  اإلســامية،  البلــدان 
اجلماعــات اإلرهابيــة مثــل داعــش، قــد 
ُصنعت يف الغرب أو يف أورواب الشرقية، 
لفــرض  الوقــت  حــان  فقــد  وابلتــايل 
عقــوابت رادعــة تنّفــذ علــى حنــو فعــال. 
وإذا مت اتــاذ هــذه اخلطــوة، أعتقد يقيًنا 
أنــه ميكــن أن يكــون هلــا أثــر إجيايب جدا 
فــإن  وإال  الزمــن.  مــن  قصــرة  فــرة  يف 
البديل ال ميكن تصوره، ولســت حباجة 
إىل تفصيلــه، ألن املقــاالت الــي ذكرهتــا 
حــرب  إىل  وتشــر  بنفســها  تتحــدث 
وال  النطــاق.  وواســعة  موشــكة  أخــرى 
ينبغــي ألي بلــد أو جمموعــة أن تتوهــم 
احلــروب  تبــدأ  آمنــة، ألنــه عندمــا  أهنــا 
فهــي غالبًــا مــا تتطــور بســرعة وبشــكٍل 

غر متوقع.

وإذا نظــران إىل الــوراء إىل احلــرب العاملية 
الثانيــة،  نــرى انــه كانــت هنالــك دوٌل 
عازمة على لزوم موقف احلياد، ولكنها 
ُجــّرت إىل احلــرب يف النهايــة، ويف حن 
يف  والتكتــات  التحالفــات  تســتمر 
التحول والتغر. متتلك اليوم العديد من 
البلــدان أســلحة نوويــة، وإذا اســتخدم 
ســاح واحد فقط من هذه األســلحة، 
فــا ميكــن تصــور العواقــب الــي ســتدوم 
لفــرة طويلــة بعــد رحيلنــا. وبــدال من أن 
نــرك وراءان إراث مــن االزدهــار ألجيالنــا 
القادمــة، ســنكون مذنبــن ألننــا خلفنــا 

وراءان احلزن واليأس.
هديتنا للعامل ستكون جيًا من األطفال 
املعاقــن، واملولوديــن بعيــوب وإعاقــات 
إذا كان  مــا  نعلــم  ال  والذيــن  عقليــة، 
آابؤهــم ســيبقون حــى علــى قيــد احليــاة 

لرعايتهم واالهتمام هبم أم ال.
أنَّ  دائمــا  نتذكــر  أن  جيــب  وابلتــايل 
الســعي لتحقيــق مصاحلنــا اخلاصــة فقط 
حقــوق  علــى  التعــدي  ابلضــرورة  يعــي 

اآلخريــن، وهــذا ال ميكــن إال أن يــؤدي 
علينــا  والبــؤس.  واحلــروب  الصــراع  إىل 
الكارثــة  نفهــم ونــدرك مغبّــة  مجيعــا أن 
الــي نقــف شــفى حفرهتا. كما علينا أن 

ندرك الغاية من خلقنا.
مؤســس  فــإن  البدايــة،  يف  قلــت  وكمــا 
اجلماعــة اإلســامية األمحديــة قــد جــاء 
لتوطيــد العاقــة بــن اإلنســان وخالقــه 
أعمــاق  ومــن  اإلنســان،  نــوع  وتوحيــد 
قلــي، أدعــو أن يثــوب العــامل إىل رشــده 
قبــل فــوات األوان، ورســالي إىل العــامل 
اليــوم  إىل  ال  الغــد  إىل  ينظــر  أن  هــي 
فقــط، دعــوان نرك وراءان إراث من األمل 
إحراقهــم  مــن  بــدال  ألبنائنــا  والفرصــة 

بعواقب خطايان املروعة.
مينــح  أن  هللا  أدعــو  الكلمــات  وهبــذه 
تنقشــع  حبيــث  الرشــد  العــامل  شــعوب 
الغيــوم الكثيفــة الــي تلبّــُد يف األفــق عــن 

مستقبل مشرق ومزدهر.
أدعو هللا أن يرحم البشرية، آمن. شكرا 

جلميع الضيوف، شكرا جزيا لكم.

فإن  السام،  وتحقيق  البشرية  رفاه  تكون  أن  ينبغي  أمة  لكل  األساسية  المصلحة  أن  حين  وفي 
الثروة يحتان دائما االهتمام األول على  إلى  التجارية والسعي  المصالح  المؤسفة هي أن  الحقيقة 
سلم األولويات. وحول هذه المصالح الشخصية الضيقة، قال مذيع معروف في السي إن إن مؤخرا 
األميركية.... األمني  الدفاع  شركات  في  الوظائف  فقدان  الى  يؤدي  قد  الساح  تجارة  تقييد  أنَّ 




