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التقوى

تر®ة: 
ملكتب 
لعر¿ 

عاملًيا  �$ينيًّا  �عالميًّا  حدًثا   Vلند 
ل�يطانية  
لعاصمُة   �شهد

جلماعة  عقدته  للسال3ِ،  عشر  
لثالث  
ملؤمتر  َعْقِد   7 يتمثُل 
ِع مسجد بيت  
ملتحدK 7 ُمجمَّ باللملكة  
إلسالمية 
أل دية 


لفتو بتا�يخ  ١٩ ما�� من هذ< 
لسنة.
للسلم   V

لبلد من   Gكث  V
لفقد �aلك  �عالمية  بتغطية   hحلد
 �حِظَي 

ألماV �حتديد
 منذ قيا3 $�لة 
خلالفة 
إلسالمية 
ملزعومة �ما قامت به من �

 .�
نتهاكا� ���ا

لعزيز-  بنصر<   Sتعا 
هللا  �يد<   - � د   �مسر�  
�مر  Kلقى حضر� �لقد 

لكلمة 
ألخKG �ضع من خالpا 
لنقاÒ على 
حلر�� ملا تقو3 به كثG من 

إلسال3  K�

أليا$: 
خلفية �كشف 
لستا� عن �عماpا 
خلسيسة. ��ثبت بر

�ليكم 7 ما يلي تعريب 
لكلمة:� .�مما ُينسب �ليه من جر
ئم �
نتهاكا

 .vلعا� w بني �ألمم، فلن نر9 �لسال� �حلقيقي�ما v تُسد مباM~ �لعد�لة على {يع مستويا0 �ملجتمع، 

�* �لعد�لة ميكن �* يأخذ �ألمر عقو�Mً �زمية �لشر �لذ� هو �Mعش ��جلماعا0 �ملتطرفة �ألخر9. M من�

ًدا;� ال شك أن �مَّ
خ� من فهم القرآن وبيَّنه
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بسم �هللا �لرfن �لرحيم


لسال3 عليكم �� ة 
هللا �بركاته


لفرصة  هذ<  �غتنم   V�  $�� بد
ية 
جلميع  
متنا�  خالص  عن   Aألعر
$عوتنا   
قبلو 
لذين   3

لكر 
لضيو� 
 V�
ملسا�.   
هذ �لينا   

نضمو�
حضو�كم جدير بالثنا� بشكل خا` 
 $

حلدh يقا3 7 �قت يز$ 
ألV هذ

خلو� من 
إلسال3 بسبب  �فيه 
نتشا
 �للجماعا 
ملشينة � 
ملر�عة   Tألفعا

 7  ،Tملثا
 سبيل  
إل�هابية. على 

بالذعر   eلعا
 �صيب  
ملاضي  نوفم� 

إل�هابية 7  �عندما �قعت 
pجما
كانت   
هذ  S� با�يس. �باإلضافة 

نتحا�ية   ��هجما  �
Gتفج هنا! 
 �
فتر على   V

لبلد �تلف   7
 ،Kملتحد
منتظمة. �بالنسبة للمملكة 
 Cمفو مساعد   
مؤخر  �حّذ فقد 
�هابية هائلة � �
لشرطة من  هجما

ململكة   7 هنا  
عش $ pا  Æطط 

ملتحدK تستهد� �ماكن عامة �فيعة 
 Vكا aلك،  على   K�عال� .wملستو

 S� لالجئني  مفاجئ  تدفق  هنا! 

ألمر  
ملاضي،  
لعا3   Tخال ��با ��


لذ: سبب حالة من 
خلو� �عد3 
 Gكث Vهاa� 7 لذعر

ليقني بل ح� 
 Vفإ  ،
هذ كل  ضو�   7 
لنا�.  من 
مسلمني   Gكغ �غبتكم � حضو�كم 

لذ: تنظمه  hحلد
 
7 حضو� هذ
شجاعتكم  يثبت  مسلمة  ®اعة 
قلوبكم. مع  �سعة  �تسا¡كم 
ليس  �نه  هي  
لبسيطة  
حلقيقة   V�

إلسال3  �حد  
ٍ) ألÀ Vشى $ هنا! 

لنا�  بعض   V� حني  
حلقيقي. �7 

إلسال3 $ين 
لتطر� ��نه  V� Vيّدعو
�غGها  
النتحا�ية   �للهجما ير�¾ 
شي�  فال   ،Aها�
إل  Tشكا� من 


الختتامي 7 
ملؤمتر Aخلطا

 مسر�� � د (�يد< 
هللا) يلقي �حضرK مر
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التقوى

�بعد عن 
حلقيقة من aلك. 7 
آل�نة 
�جنليز:  عمو$   �¡ر كتب   ،KGألخ

 Tحو �طنية  صحيفة   7  �مشهو
 Tقا� 
إلسال3،  من  
خلو�  تصاعد 
 Tحو مكثفة   hاÊ�  �
بإجر قا3  �نه 
 T�� V� جد��ية �
النتحا �
Gلتفج

 ،�هجو3 من نوعه �قع 7 
لثمانينيا
 

إلسال3 كاV موجو$ V� لرغم من
على 
منذ �كثر من ١٣٠٠ سنة. �ختم �نه 
على  شجع   �� �إلسال�،  �با4   �+<
منذ  حلدثت  ��جما0   �هذ مثل 
تا;�ه. لقد   Nطو�� �إلسال�  فجر 
كانت �جهة نظر< صحيحة �قدمها 
مثل   V� ��ثبت   
جد جيد  بشكل 

لعصر   7 
لشر  متثل   �
pجما هذ< 
عن  
لبعد  بعيدK كل  �هي  
حلديث، 

لتعاليم 
لصحيحة �
لسلمية لإلسال3. 

إلسال3 قد حر3 بشكل  V� يب�ال 
 ،�
النتحا  Tشكا� ®يع   
جد 
ضح �
على   �م�  :� هنا!  فليس   Ïبالتا�

النتحا�ية �� �:  �
إلطال] للهجما

ألخرw. هذ<   Aها�
إل  Tشكا� من 

لقتل   S� تؤ$:  
لشنيعة   Tألفعا


لنسا�  من  لألبريا�  
pمجي  
لذبح �

ألطفاT �غGهم من 
لعامة. �يذكر �
 �
لدكتو  
مؤخر  >
�جر Êث   Tمقا
 7 
يس � جامعة  من  كونسيد
ين 
بوضو  تكسا�  بوالية  هيوسنت 

يسمى  ما  
ملسيحيني 7  
ضطها$   V�
 >�ي� ما  له  ليس  
إلسالمية  بالد�لة 
7 سنة 
لنÁ ¡مد �. �قاT كذلك 
 V� 
إلسالمية  لألمة   Áلن
 �Õية   V�

حلقو] � 
لدينية  بالتعد$ية  تتمتع 
 V� 
ضحا، � فليكن   

ملدنية. �هكذ
مع  متاما   Öتتنا  Tألعما
 هذ<  مثل 
تعاليم 
إلسال3. �عندما �با 
إلسال3 

حلرA فلم يكن aلك �ال 7 حد�$ 
 Aحلر

لدفاعية حيث فرضت  Aحلر


آلية ٤٠  7 Tملثا
عليهم. على سبيل 

لكرمي   Vلقر�
 من  
حلج   K�سو من 
 Vَُيَقاَتُلو لِلَِّذيَن   Vَaِ�ُ﴿  Sتعا 
هللا   Tقا
َنْصِرِهْم  َعَلى  
هللا   َّV�ِ�َ  
ُظِلُمو ِبَأنَُّهْم 
بالدفا)   Vaإل
 �عطي  َلَقِديٌر﴾ �: 
 Aحلر
أل�لئك 
لذين فرضت عليهم 

هللا  يبني  
آلية  تلك  نفس   7� .
قسر
 Aحلر
 حالة   7 �نه   Sتعا� سبحانه 

�يساعد  سينصر  
هللا   Vفإ 
لدينية 
 �صد  7 فعل  
ملظلومني. كما 
 Jل
  A�حلر
 كانت  حيث  
إلسال3 
$ينية حقيقية خيضت  �قعت حر�ًبا 
7 سبيل �عال� 
ملبد� 
ألساسي للحرية 


لدينية 
لعاملية.

لJ خيضت  A�حلر
 V� يخ�يثبت 
لتا
للمسلمني  
لنصر  حققت  
لنية،  ֲדذ< 
 V� هي  
حلقيقة   V� من  
لرغم  على 

ملجهزين قد  Gملسلمني غ
حفنة من 
 Kهز� ضخمة  جيو�  ضد   
حا�بو
جتهيز
 جيد
. �مع aلك، عندما �Êث 

لJ يتو�Ò فيها  A�حلر
كمسلم 7 
 V� ليو3 �تيقن ��ا ال ميكن
 Vملسلمو


لدينية. فأ�ًال  A�حلر
 $
تصنف 7 عد

إلسالمي   eلعا
  7  �
ل×
عا معظم 
مع   �� مدنية  
خلية $  �صر
عا �ما 
 
a�
إلسالمية 
ملجا��K. ثانيا،  T�لد


كتب �رر عمود إجنليزي مشهور 5 صحيفة وطنية 
قام  إنه  وقال  اإلسالم،  من  اخلوف  تصاعد  حول 
بإجراء أiاث مكثفة حول التفج�ات االنتحارية 
ووجد أن أول هجوم من نوعه وقع 5 الثمانينيات، 
على الرغم من أن اإلسالم كان موجودا ألكثر من ١٣٠٠ 
سنة. وختم أنه إذا أباح اإلسالم، أو شجع مثل هذه 
اuجمات حلدثت منذ فجر اإلسالم وطوال تارrه.
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�سالمي، فإنه  Gֲדا �: بلد غ Ò�تو
�منا � $ينية  ��ا  على   Aحلر
 يعلن  ال 

ملسلَمني.  
لطرفني   Kمساعد يدعي 

حلر�A 7 يومنا  CاÆ ال ،Ïبالتا�
�جل  من   �� 
إلسال3  �جل  من   
هذ

لدين، ��منا من �جل حتقيق مكاسب 
 e �هي  جيوسياسية   �� 
قتصا$ية 

إلسال3.  
سم  تشويه   wسو تثبت 
�هكذ
 �بناً� على ما قلته �نفا، �مل 

ضحا 
آلV �نه ليس هنا! � Vيكو V�
��نه  
إلسال3،  من  للخو�  حاجة 

لذ:  
لدين   �� 
لتطر�،  $ين  ليس 
 �� 
النتحا�ية   �باpجما يسمح 


لعنف 
لعشو
ئي. ليست هنا! حاجة 
تعاليم   Vأل �aلك  
إلسال3،  لكر
هية 

إلسال3 
حلقيقية هي 
لسال3 �
لتسامح 
�V تعاليم 
إلسال3  .T$ملتبا
 3

الحتر�
هي 
لتمسك بالقيم 
إلنسانية، � اية 

لنا�.  ®يع  �حرية  �كر
مة  شر� 
 
جيد  !�ند ®يعا  Äن  aلك،  �مع 

ملتطرفني  بعض  هنا!   V� بالطبع 

إلسالمية   �باجلماعا  Vيسمو 
لذين 

لوحشية   Tشكا� �بشع   Vيرتكبو

آلية  Vلك، فإa مع�إلسال3. 
باسم 
 V� قتبستها �نًفا توضح
  Jل

لقر�نية 
ֲדا  مسمو   Gغ  Tألعما
 هذ<  مثل 

�ال يوجد ما ي��ها بأ: شكل من 

إلسال3. 7 Tألشكا


تقو$�   wخر� هامة  مسألة  هنالك 
للبشرية  
حلب   ��ظها  S� كمسلم 
 Aحلر
  S� 
لتوجه  من  بدال  ®عا� 

لثانية  
آلية   7 �نه  �هي  
لعنف، �

لكرمي   Vلقر�
  7 S�أل
  K�
لسو من 
 A� بأنه   ،Sتعا� سبحانه  
هللا   Tقا

لر ن،  �نه  
لثالثة  
آلية   7� 
لعاملني 


لرحيم.�
 A�
هللا تعاS هو  V��هكذ
 �حيث 
فكيف  
لرحيم، � 
لر ن � 
لعاملني 
 
ميكن له �V ُيِريد أل�لئك 
لذين �منو

مشهد عا3 ملنصة 
ملؤمتر
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التقوى

به �V ُيقتلو
 بال � ة �� كيف ميكن 
بأ: شكل  �� يضر خلقه  ُيعّنف   V�

من 
ألشكاT؟
طبعا 
جلو
A هو �a Vلك غG ممكن. 
قد   Sتعا� سبحانه  فاهللا  aلك  �مع 
 3�
لال  �

إلجر  aاÆ
 بالتأكيد  �با 

لظلم. � 
لوحشية �  Kلقسو
 لوقف 
لكّف  بالسعي  
ملسلم  
إلسال3  يأمر 

لظلم  Tا� ®يع �شكا��� eلظا
يد 

.V

لعد��
 Vطريقتا هنالك  
إلسال3  �Êسب 
من  ��pما  aلك  حتقيق  ֲדما  ميكن 
من  aلك  حتقيق  �مكن  لو  
ألفضل 

لدبلوماسية � 
لنقا� �  �

حلو  Tخال

ملتبا$لة، �لكن �e V يكن aلك ممكنا 

لقوK من  3
عندها فقط ميكن 
ستخد
�جل �يقا� 
لظلم بنّية حتقيق 
لسال3 


لد
ئم. 
قو
نني  هنالك   ªلدي
 
لسيا]   ¾�خا

نتهاكها  مت   V� ��مة  �تمع  كل   7
 
a� معينة.  عقابية   Gب
تد  aاÆ
 يتم 
 V�بد 
إلصال   Vباإلمكا  Vكا
بعض   Cفر طريق  عن   ��  �عقوبا

ألفضل  فمن  
خلفيفة   �
لعقوبا
aلك   Vكا  V� �لكن  aلك  فعل 
 KGلكب
 
لعقوبة   Cفتفر مستحيال 

أل�سع  
ملجتمع  مصلحة  فيه  مبا 
 Tباالنتقا�آلخرين. 
�كوسيلة لر$) 

يسمح  فاإلسال3   ªلدي
 
لسيا]   S�
بل  لالنتقا3  كوسيلة  ال   �بالعقوبا
�كوسيلة  
الضطها$ � 
لظلم  إل�ا� 
 Tقا لقد  فقط،  
إلÅا¿  لإلصال 
 Vباإلمكا Vكا V�
لكرمي �نه  Vلقر�

 T®اعة من خال �صال شخص ��
aلك،   aاÆ
 فيجب  
لر ة �  Kملغفر

 S��e V ينفع 
حللم فيجب 
للجو� �

لعقوبة كوسيلة لإلصال �
لتحسني. 

لعقوبة  Cد� من فرp
 Vلذلك فإ
ֲדد�  �هو   
جًد مميز  
إلسال3   7

لتأهيل �
لتحّسن،   K$عا�
إلصال �

لقيم  Gنه من �جل تطوير �على معاي�
 Vيكو Êيث  
لنا�  بني  
إلنسانية 
 3
الحتر �سيلة  
هللا   �بصفا 
لتحلي 
بعضا  ببعضهم  
الهتما3 � 
آلخرين 

ملر�  حقو]  تغتصب  عندما  لذلك 

إلسال3  يسمح  بظلم   �
جلماعا  ��
�على  
جلرمية،  تناسب   Jل
 بالعقوبة 
 Vكا  V� �نه  
لقضية  تبقى   Tحا �ية 
 

إلصال ممكنا بد�) عقوبا� فهذ
 7  Sتعا 
هللا   Tقا  
لذ مفضل،  �مر 
 Vلقر�
 7 �
لنو K�
آلية ٢٣ من سو
َ�ْلَيْصَفُحو
 َ�ال   
َ�ْلَيْعُفو 
لكرمي ﴿... 
 �ُتِحبُّوV�َ Vَ َيْغِفَر 
هللا َلُكْم �
هللا َغُفوٌ

ملسا¡ة  
ألفضل  من   :� �َِّحيٌم﴾ 
 7  Sتعا 
هللا   Tقا �كذلك  
لص�، �
 V
عمر  T�  K�سو من   ١٣٥ 
آلية 


ْلَعاِفَني �َ 
ْلَغْيَظ  
ْلَكاِظِمَني �َ  ..﴿

ْلُمْحِسِننيَ﴾   ُيِحبُّ  
هللا � 
لنَّاِ�  َعِن 
�ماكن   Kعد  7� aلك  على   K�عال
�نه   S� 
لكرمي   Vلقر�
  Gيش  wخر�
 Vأل Vإلمكا
 �على 
ملر� 
ملسا¡ة قد

إلصال  
ئًما $ هو   Gألخ
 
pد� 
 (
�ليس 
النتقا3. �فيما يتعلق بالصر

هللا  قد3   �
جلماعا  ��  T�لد
 بني 

لد
ئم،  
لسال3  لتأسيس  aهبيا  مبد� 
 �

حلجر  K�من سو 
آلية ١٠  ففي 
ِمَن   Vَِطاِئَفَتا  Vْ�ِ�َ﴿  :Sتعا  Tيقو
 Vَبْيَنُهَما َفِإ 

ْلُمْؤِمِنَني 
ْقَتَتُلو
 َفَأْصِلُحو
 
َبَغْت ِ�ْحَد
ُهَما َعَلى 
ُألْخَرw َفَقاِتُلو

هللا  َ�ْمِر  �َِلى  َتِفيَ�  َحتَّى  َتْبِغي  
لَِّتي 
 Tِِباْلَعْد َبْيَنُهَما   
َفَأْصِلُحو  �َفاَ�ْ  Vَفِإ

هللا ُيِحبُّ 
ْلُمْقِسِطنيَ﴾،  َّV�ِ 
َ�َ�ْقِسُطو

ملعتدية  
جلهة  تنسحب  عندما   :�
تقييدها  عد3  فيجب  
لسال3  �تتب� 
بد�V �جه حق، بل Åب 
لسما pا 
باملضي قدًما كد�لة مستقلة ��تمع 

هللا - 
لعاملني   A�  Vفإ  
حر.�هكذ
 
يعيشو  V� 
لنا�  لكل  يريد   -Sتعا

 من ®يع ��معا 7 سال 3��V يتحر


الضطها$ �
لظلم.  Tشكا�

�فيما يتعلق بالدين فاإلسال3 يؤسس 
 Gلضم
 �حرية  
لدين  حرية  ملبد� 

إلسال3  ففي   .eلعا
  wمستو على 
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�حرية  
ملعتقد  حرية  شخص  لكل 
Åب   Vفاإلميا بسال3،  
عتقا$<  نشر 
 
قلبية �هكذ 
ئما مسألة $  Vيكو  V�
 7 >
Åب �ال يكوV هنالك �: �كر
 V� عى$

هللا قد  V� 7 حني�لدين، 

�ال  تعاليم كاملة  عبا�K عن  
إلسال3 
�نه ليس هنالك حق ألحد �V يكر< 
شخص  كل  فيه،   Tبالدخو  
�حًد
 Tال حٌر 7 قبو �متدينا � Vكا� �
سو
 7 
لرئيسية  
لنقطة  �لكن  
إلسال3، 
aلك �نه Åب �V يقبله Êرية كاملة 
 >�
ختيا مبحض  aلك   Vيكو  V��


لشخصي.
بتر!  مسلم  �غب   
a� �باملثل، 
لتعاليم  �فقا  
حلق،  فله  
إلسال3، 
بذلك.  
لقيا3   7 
لكرمي،   Vلقر�

$ين  
إلسال3   Vبأ نؤمن  �ننا  �حيث 
 �
ختا  
aفإ  ،Kخالد تعاليم   �a عاملي 

�: شخص تركه فهذ
 خيا�< �حقه. 

ملائدK: ﴿َيا  K�
آلية ٥٥ من سو Tتقو
�َيَُّها 
لَِّذيَن �َمُنوْ
 َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن 
ُيِحبُُّهْم  ِبَقْو3ٍ  
هللا  َيْأِتي  َفَسْوَ�  ِ$يِنِه 
َ�ُيِحبُّوَنُه﴾ فال حلكومة �� ®اعة �� 
فر$ 
حلق 7 معاقبتهم بأ: شكل من 
 Vال$عا� بأ
 Vفإ ،Ïبالتا� .Tألشكا

ال$عاٌ�   K$لر
 لعقوبة  يدعو  
إلسال3 
 Vلذلك، فإ�بال �سا�. �متاما  eظا
 Tحو ®يعها   �تد� 
إلسال3  تعاليم 
 A�
هللا �كينونته، �حوT حقيقة �نه 
 $
��  
a� لذلك،  ®يعهم،  
لعاملني 
� ة  �بال  بوحشية  
لتصر�  مسلم 
 Tشكا� من  شكل  بأ:   Ò�
لتو  ��

هللا  صفة  يرفض   V� فعليه  
لتطر� 

لعاملني. �� قد يكوV بعض  A�بأنه 
سيد  هو  
هللا   Vبأ  Vيؤمنو 
ملسلمني 
 e �لكنهم  
لعاملني،   A��  Vلكو


 
فابتعد� aلك،  مع�   
جيًد  
يفهمو

ألصيلة.  
إلسال3  تعاليم  عن   Ïبالتا

لبشرية  �تعليم  �لتنوير   
�هكذ

ملسلمني  Äن  فإننا  
إلسال3  حقيقة 
قد   Sتعا 
هللا   V� نؤمن  
أل ديني 
 
بعث مؤسس ®اعتنا مسيًحا موعوً$
�بلغنا  قد  �هو  
لعصر   
pذ �مصلًحا 

نتهى  
لدينية قد   A�حلر
بأV عصر 
للنا�  يريد   Sتعا� 
هللا سبحانه   V��
Êقو]   
يفو  V�� بسال3   
يعيشو  V�
خالقهم �حقو] بعضهم بعًضا. لقد 

   غال3 � د �Gملوعو$ م

ملسيح  Tقا

لسال3) �  Kلصال
 (عليه  
لقا$يا� 
� مرK �اطًبا �تباعه: "�فقا للر� 
a
 V

حلقيقية لتعاليم 
إلسال3، هنا! جز�

لدين يقو3  V� Tلقو
للدين �� ميكن 
 �
على �سا� هدفني، ��pما 
العتر
باهللا 
لو
حد مع 
ليقني 
ملطلق �
حلب 

مشهد جانÁ لقاعة 
ملؤمتر
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التقوى


لصا$] له ��V ُتخضعو
 �نفَسكم متاما 

حلب  �7 طاعته كجز� من متطلبا

خلضو). �
pد� 
لثا� هو خدمة �

ته �قد ®يع  
ملر�  �توظيف  
لنا� 
 V�� ،آلخرين مبحبة
�ملَكاته خلدمة 
هو  ملن   Vالمتنا
 خالص  
ئما $ تظهر 
 7 
جلميل  له  تر$   V�� معك  جيد 
حاكًما   �� ملًكا   Vكا  �
سو 
ملقابل، 
�� كاV من �بسط 
لنا� فعليك $
ئًما 


بط 
ملحبة معه".��تقوية 
مؤسس  ��ضح  aلك،  على   K�عال
�يضا  
أل دية  
إلسالمية  
جلماعة 
 K�سو من   ٩١ لآلية  
حلقيقي  
ملع� 

لكرمي 
لJ يقوT فيها  Vلقر�

لنحل من 
 Tِِباْلَعْد َيْأُمُر  
هللا  َّV�
هللا عز �جل  ﴿ِ

ْلُقْرَبى﴾.   :aِ �ِيَتا� �َ  Vِِإلْحَسا
�َ

إلسالمية  
جلماعة  مؤسس   Tقا لقد 


ملسلمني  �مر  قد  
هللا   V� 
أل دية 
عا$لني   
يكونو  Vبأ 
آلية،  هذ<   7
ُ�مر  لذلك،  
آلخرين.  مع  �منصفني 
 

ملسلموV� V يكونو
 لطفا� ��i Vسنو
لآلخرين ®يًعا ح� أل�لئك 
لذين ال 
�ليهم  Vسنوi ال �معهم � Vيتعاطفو
 ،
Gخ��  .Tألشكا
 من  شكل  بأ: 
 V� ملسلم

آلية تتطلب من  V� ضح��
يعت� كل   V� لد�جة  
هللا  خلق  iب 

ملقربة.  عائلته  من   eلعا
  7 شخص 

ملسلم  على   V�  Tقا قد  
لو
قع،   7

حلقيقي �i Vب 
آلخرين بغض 
لنظر 
عن خلفيتهم �� معتقد
ִדم متاًما كما 
�على  بالتأكيد  فهو  
أل3 طفلها  حتب 
�حسب  ألنه  
حلب،   Tشكا� ��نقى 
شر�Ò هذ< 
ملرحلة 
لثانية 
لJ يظهر 
 ،Vإلحسا
� 
لعطف  
لشخص  فيها 

من 
ملستحيل �V يبقى �: شي� من 
 �� سرية  �كانت   �
سو فيه،  
ألنانية 
علنية. عند نقطة معينة قد يذّكر 
ملر� 
معر�ًفا  
لكرمية �يطلب  بلفتته  
آلخر 

ملقابل، �لكن حب 
أل3 غG �نا�  7

بطتها 
لفريدK مع طفلها �� :��يثا�
هي لد�جة ��ا على 
ستعد
$ للتضحية 
بكل شي� من �جل �بنائها، �ال تريد 
مقابل �ال ح� �: شكل   :� منهم 
لذلك،  
ملد.   �� 
لثنا�   Tشكا� من 

ألعلى 
لذ: يدعو �ليه  �هذ
 هو 
ملعيا
حب  
ملسلمني  علَّم  حيث  
إلسال3 

لبشرية ®عا� كما حتب 
أل3 �بنا�ها، 
�هذ< هي 
لتعاليم 
حلقيقية لإلسال3. 
�V على  Sتعا�هللا سبحانه 
 Tلقد قا
من   
لذ بصفاته،  
لتحلي  به  
ملؤمنني 

حلقيقي  
ملسلُم   Vيكو  V� 
ملستحيل 

مشهد عا3 لقاعة 
ملؤمتر
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يسمح   �� �ملستحيل  �من  قاسًيا 
�إلسال� بأ� شكل من �شكا� �لظلم 

��لعنف ��لتطر". 
على مر �لسنني، 1كرُ/ هذ* �لنقا) 
�لتعاليم  هذ*  ��بر6/  �تكر�7�  مر�7� 
�إلسالمية �ألساسية. لقد نقلت مر�7� 
من �لقر�C �لكرمي ألثبت �� ما �قوله 
�ألصيلة.   ��إلسال تعاليم  على   Eمب
�لسلمية  7سالتنا  بقيت  1لك،  �مع 
على  بالتغطية  حتظى  ال  ��لشاملة 
 L  .��إلعال �سائل   L ��سع   Nنطا
 OعطاP يتم   ،Qخر� ناحية  من  حني، 
�لذين   Tألشخا� من  �حلفنة   Oهؤال
��ملذ�بح  �لوحشية   L يشا7كو� 
�لتغطية �إلعالمية ��الهتما� Y Lيع 
�^اO �لعا[ \�� توقف. ليس Zة شك 
 �7�\ تلعب   ��إلعال �سائل   ��  L

كب`� L �لتأث` على �لر�� �لعا�، لذ� 
 ��ستخد�  ��إلعال �سائل  على  aب 
 bهذ* �لسلطة بطريقة مسؤ�لة؛ كقو
للخ`، �كقوb للسال�. aب �� تظهر 
بدال  �حلقيقي   ��إلسال هو  ما  للعا[ 
�لوحشية  �ألفعا�  على  �لتركيز  من 
ألقلية. �لدعاية هي �ألكسجني �لذ� 
 �� �إل7هابية  �جلماعا/  معظم  يدعم 
�� شك  لد�  ليس  لذلك  �ملتطرفة. 
 ��إلعال �سائل  �خذ/   �1P �نه   L
قريًبا  فسنجد  قلته،  ما  عاتقها  على 
�� �إل7هاk ��لعنف �لذ� يعاj منه 

�لعا[ بد� بالتالشي.
�فهم   �� �ستطيع  ال  شخصيا،   �نا 
كيف ميكن للمتطرفني �لذين شوهو� 
 �� �لنبيلة،  تعاليمه  ��نتهكو�   ��إلسال

يسعو� لتqير �فعاpم �لبغيضة باnه.

حتظر  �لسلمية   ��إلسال تعاليم   �P
�نه  حد   rP �لتطر"،  �شكا�  Yيع 
قد  �ملشر�عة،   kحلر� حالة   L  sح
يكو�   �� aب   kلعقا�  �P �هللا  قا� 
متناسًبا مع �جلرمية �ملرتكبة. ��نه من 
�ألفضل �لصq ��لصفح. �هكذ�، كل 
هؤالO �لذين يسمو� باملسلمني، ممن 
يشا7كو� L �لعنف ��لظلم ��لوحشية 
Pمنا يستwلو� غضب �هللا ��P غضب 

�هللا على مرمى حجر منهم. 
�خلو"  فيه  يتز�يد  �لذ�  �لوقت   L
�شد\   ��  z �nحو�   ،��إلسال من 
مرb �خرQ على �� �لقر�C �لكرمي قد 
�مر مر�7� باحلب ��لر}ة ��إلحسا�. 
nح   ،Qلقصو� �لظر�"  بعض   L�
�كا�  �لدفاعية،   kباحلر  �Cلقر�
 .��لسال Pحال�  �جل  من  فقط  1لك 

 لقـد نقلت مرارا مـن القرآن الكرمي ألثبـت أن ما أقوله مبـ
 على تعاليم 
اإلسـالم األصيلة. ومع ذلك، بقيت رسـالتنا السـلمية والشـاملة ال حتظى 
بالتغطية على نطاق واسـع : وسـائل اإلعالم. : حني، مـن ناحية أخرى، 
يتم إعطاء هؤالء احلفنة من األشـخاص الذين يشاركون : الوحشية واملذابح 
التغطيـة اإلعالمية واالهتمـام : Tيع أSاء العـاR دون توقف. ليس Nة 
شـك : أن وسـائل اإلعـالم تلعب دورا كبـVا : التأثV على الـرأي العام، 
لذا Zب على وسـائل اإلعالم اسـتخدام هذه السـلطة بطريقة مسؤولة...
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التقوى

 �� �حلكوما/  غالبية   ��  Qنر  ��ليو
 �� �جلماعا/، سو�O كانو� مسلمني 
 ،kحلر� L غ` مسلمني، متو7طو�
�يّدعو� �يضا ��م يقاتلو� L سبيل 
�لتصو7  حيث  من   .��لسال Pحال� 
�ستعد�\  على  �لنا�  معظم   �� يبد� 
جر/  �ل�   kحلر�� عن  للتغاضي 
من قبل بعض �لقوQ �لعاملية �� على 
�ألقل ال ينسبو� �عماpم أل� \ين �� 
معتقد. �لكن �حيث نعيش L منا� 
 Qنر  ،��إلسال تعاليم  فيه  ُتستهد" 
 kيع �ألعما� �لوحشية ��حلر�Y ��
 bمباشر  Qتعز �ملسلمو�  ֲדا   �قا �ل� 
�صو�/  �لكن   .��إلسال لتعاليم 
�ل�  �جلماعا/  �تلك  �لنا�   Oهؤال
تسعى �دية لنشر �لتعاليم �لصحيحة 
��لسلمية لإلسال� غ` مسموعة �ال 
يتم �إلعال� عنها على نطاN ��سع.

بر�يي هذ� �مٌر �حف جًد� �نتائجه 
عكسية. ففي �قت �لصر�� �لعاملي، 
علينا �� نتذكر هذ� �ملبد� �ألساسي، 
�شكا�  Yيع  قمع  aب  �نه  �هو 
�شكا�  �نشر Yيع   ،bلقسو�� �لشر 
لن  �لطريقة  �ֲדذ*  ��إلنسانية.  �خل` 
ستنتشر  بعيًد�، L حني  �لشر  ينتشر 
 j�بني �لقاصي ��لد ��لفضيلة ��لسال
ما نشرنا   �1P تزين �تمعنا.  �سو" 
ميكننا  �لعا[،   L �د�  �لذ�  �خل` 

يسعو�  �لذين  ��لئك  على  �لتغلب 
�لر}ة  من  �لثمينة  قيمنا  تقويض   rP

��إلنسانية.
�مع 1لك، ال يبد� �� �لعا[ قد قبل 
�لسبب  �ملبد� �هذ� هو  فهم هذ�   ��
 Oبإعطا  ��إلعال �سائل  �ستمر�7   L
 bلبعيد� �ألمو7  لتد���  �أل�لوية 
�سائل   �P �لعا[.   L  ��لسال عن 
تركز بكل سر�7 على  �ل�   ��إلعال
�لوحشية   L متو7طة   b`صغ �قلية 
للجماعا/  �لِدعائية  �حلملة  تغذ� 
 L كد�عش. �لكنها تفشل bلشرير�
على   Oلضو� تسليط   L ��جبها   O�\�
هو  هذ�  �لعا[.   L هو خ`  ما  كل 
�لظلم �ملتمثل L بذ7 بذ�7 �ملزيد من 

�النقسا� ��لصر��. 
�هزمية  �لعاملية  �لسياسة  حيث  �من 
نقبل   �� �لضر��7  من   ،kإل7ها�
بأ� Pحال� �لسال� هو هدفنا �ألnى. 
من  مطلوبة  �لتنا6ال/  فإ�  �هكذ�، 
ال  كنتم  حا�   L� �ألطر�".  Yيع 
 ��  z �nحو�  مسلم،   �بكال تثقو� 
 Tشخا� نظر  �جها/  لكم   ��قد
على  هم  ممن  مسلمني  غ`  با67ين 
\7�ية جيدb بالشؤ�� �لسياسية ��لذين 
يرغبو� بإحال� �لسال� L �لعا[. على 
سبيل �ملثا� متحدًثا عن كيفية هزمية 
�لتطر" ��اصة �جلماعا/ �إل7هابية 
قا� �6ير �خلا7جية �لنمسا��: "^ن 
1لك   L مبا  عملي،  �ج   rP �اجة 

ال`وفيسـور جون غراي، وهو فيلسـوف سياسي 
متقاعـد... كتـب مؤخـرا عـن أهميـة إعطاء 
األولويـة للسـالم على نوع النظام السياسـي : 
مـكان ما فقد قال: "إن نـوع احلكومة دميقراطية، 
أو اسـتبدادية، أو ملكيـة أو Tهوريـة أمـٌر أقل 
أهميـة من القدرة علـى تقدمي السـالم." برأيي، 
كان هذا التعليـق ثاقًبا جًدا، ولكن تواصل القوى 
الكـ`ى : العاR إعطاء األولويـة لتغيV النظام 
: البلدان الl كانت : السـابق مسـتقرة نسبيا.
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Pشر�� �لرئيس �ألسد L �ملعركة ضد 
- بر�يي  �إلسالمية.  �لد�لة   k7هاP

�هذ� قوله- �P �أل�لوية هي مكافحة 
�إل7هاk �هذ� غ` ممكن بد�� �جو\ 
�Pير��"  �7سيا  مثل   Qqك  Qقو
�ل�qفيسو7 جو�  �عال�b على 1لك 
غر��، �هو فيلسو" سياسي متقاعد 
لند�  \�7ّ لسنو�/ عديدL b كلية 
��ية  عن  مؤخر�  كتب  لالقتصا\، 
نو�  على   �للسال �أل�لوية   OعطاP
فقد  ما  مكا�   L �لسياسي   ��لنظا
\ميقر�طية،  �حلكومة  نو�   �P" قا�: 
�� Yهو7ية  ملكية   �� �ستبد�\ية،   ��
�لقدb7 على تقدمي  �قل ��ية من  �مٌر 
�لسال�." بر�يي، كا� هذ� �لتعليق ثاقًبا 
 Qqلك�  Qلقو� تو�صل  �لكن  جًد�، 
 �L �لعا[ PعطاO �أل�لوية لتغي` �لنظا

�لسابق   L كانت  �ل�  �لبلد��   L
�ملثا�،  سبيل  على  نسبيا.   bمستقر
صمم �لغرk على 6P�لة صد�� حسني 
من �لعر�N ��ستمر/ �لعو�قب �ملؤملة 
 sح عاما  عشر  ثالثة   kحلر� لتلك 
يومنا هذ�. �مثا� باC 67خر هو ليبيا، 
حيث �6يح �لرئيس �لقذ�L قسًر� من 
1لك  �منذ   ،٢٠١١ �عا  L منصبه
منعدمة  \�لة   rP ليبيا  �حلني حتولت 
�لقانو� �تسو\ها �لفوضى. �كانت 
�لسياسي  للفر�¡   bملباشر� �لنتيجة 
 L �آل�  \�عش  َبنت   �� ليبيا   L
�شبكة  pا  هاًما  �ساسا  �لبال\  تلك 
�لوضع  �لتمد\.   L  bمستمر 7Pهابية 
�آل� خط` جًد�، ليس فقط بالنسبة 
للمنطقة، �لكن �يضا أل��7با �هذ� 
قبل  منه  حذ7/  �لذ�   Oلشي� هو 

�أل�لوية  فإ�   zبالتا� سنو�/.  بضع 
تكو�   �� ينبغي  ال  �لبلد��  هذ*   L
تغي` �لنظا� من �جل �لتغي`. بل aب 
�� تكو� ضما� منح �لنا� حقوقهم 

�لقانونية �PنشاO سال� طويل �ألمد.
مع  �تفق  �نا  سو7يا،   rP  b\بالعو�
�6ير �خلا7جية �لنمسا�� عندما قا� 
يكو�   �� aب  �لرئيس  �pد"   �P
بناO �لسال�. �بالتاa zب �� تكو� 
لفتح  �ستعد�\  على   Qqلك�  Qلقو�
�لسو7ية  �حلكومة  مع  �تصا�  قنو�/ 
 bمساعد على  للحصو�  ��لسعي 
�لد�� �ملجا�b7 �ألخرQ �ل� pا نفو1 
L �ملنطقة. تذكر�� �P �لتغي` �إلaا¤ 
ممكن فقط 1P� كا� �جلميع مستعدين 
�لشخصية  مصاحلهم  عن  للتخلي 
على  �كانو�   ��لعا �لصا¥  لتحقيق 

ذكر تقرير صدر مؤخرا، ونشـرته صحيفة وول سـnيت جورنال أن داعش 
 lحصـل على كميات ضخمـة من الـدوالرات األمريكية من املـزادات ال
تعقـد من قبل البنك املركـزي العراقي، وهذه الـدوالرات تقدم إt العراق 
مباشـرة من اجمللس االحتياطي االحتادي : الواليات املتحدة. وذكر املقال أن 
 
احلكومـة األمريكية علمت بذلك منـذ يونيو/حزيران ٢٠١٥ على األقل، ولك
شـخصيا، أعتقد أن القوى العاملية عرفت عن هذا التداول منذ فnة أطول 
مـن ذلك بكثV. وعـالوة على ذلك وبالنسـبة لبيع النفـط، فمن املعروف 
أن اجلماعـات اخملتلفـة وحـ{ احلكومات تقوم بشـراء النفـط من داعش.
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٢٢

التقوى

Yيع   L بعد�لة  للعمل  �ستعد�\ 
�أل�قا/.

 �P يقو�   ��إلسال Cنًفا،  قلت  كما 
عليه  يب¦  �لذ�  �ألسا�  هي  �لعد�لة 
 rP نلتفت   �� aب  لذ�   .��لسال
حذ7ُ/  عصرنا.   L �مللحة  �لقضايا 
لسنو�/ عديدb من �� �لعا[ يتحر� 
 ،Qخر� عاملية   kحر ^و  بسرعة 
��آل� �صل �لبعض rP نفس �لنتيجة. 
�لشخصيا/  بعض  يقو�  �لو�قع   L
 kم يعتقد�� �� �حلر�P آل�� b67لبا�
�لعاملية قد بد�/ بالفعل. �مع 1لك، 
�عتقد �نه ال يز�� لدينا �قت لوقف 
هذ* �حلرL k مسا7�ִדا، �لكن يبقى 
بعد�لة،  �لعمل   L قلت،  كما  �حلل، 

�تر� Yيع �ملصا¥ �خلاصة جانًبا.
�لسابقة،  �ملناسبا/  من  عد\   L�
حتدثت عن ��ية قطع خطو) �لتمويل 
جلماعة �ملتطرفني. Pال �نه ال ميكن �لقو� 
Pنه قد بذلت �جلهو\ �لكاملة L هذ� 
�لصد\. على سبيل �ملثا�، 1كر تقرير 
صد7 مؤخر�، �نشرته صحيفة ��� 
حصل  \�عش   �� جو7نا�  ستريت 
على كميا/ ضخمة من �لد�ال7�/ 
�ألمريكية من �ملز�\�/ �ل� تعقد من 
�هذ*  �لعر�قي،  �ملركز�  �لبنك  قبل 
 bمباشر  N�لعر�  rP  �تقد �لد�ال7�/ 
 L �الحتا\�  �الحتياطي  �ملجلس  من 

 �� �ملقا�  �1كر   .bملتحد� �لواليا/ 
�حلكومة �ألمريكية علمت بذلك منذ 
�ألقل،  على   ٢٠١٥ يونيو/حزير�� 
 Qلقو�  �� �عتقد  شخصيا،   Eلك�
منذ  �لتد���  هذ�  عن  عرفت  �لعاملية 
 bبكث`. �عال� �طو� من 1لك   bفتر
على 1لك �بالنسبة لبيع �لنفط، فمن 
 sملعر�" �� �جلماعا/ �ملختلفة �ح�
من  �لنفط   O�بشر  �تقو �حلكوما/ 

\�عش.
ملا1� [  �لتجاb7؟  توقف هذ*  ملا1� [ 
ُتفر» عقوبا/ شاملة ملنع مثل هذ* 
�ألفعا�؟ يبد� �نه عندما يتعلق �ألمر 
 .bلنافذ� من   Nألخال� ر¬  بالنفط 
علق  �ل�  �لنقطة  هي  هذ*  �كانت 
عليها �يًضا �ل�qفيسو7 ليف �ينر من 
كينجز كوليد¬ L لند� L مقا� ُنشر 
مؤخر� حيث قا� "�P �لعا[ يتسامح مع 
Yيع �شكا� �لفظائع من �جل كسب 
�شتر/  قد  \�ًال  فإ�  �عليه  �لنفط. 

�لنفط من \�عش �من �لسو\�� حيث 
�النتهاكا/ �لكث`b حلقوN �إلنسا�. 
 Nهذ� �نتهاكا القتصا\يا/ �لسو qيعت
�لعنف   �P حيث  �ملناسبة،  �ألساسية 
�مللكية."   Nحقو يعطي  ال   �� aب 
كذلك �L مقا� Cخر نشر مؤخر�، 
 L �لطاقة  \7�سا/  مدير  ��ضح 
نفطها  \�عش  تبيع  كيف   N�لعر�
 rP �حيث قا�: "يتم نقل �لنفط �خلا
 rP� ،7أل7\� عن طريق منطقة �ألنبا�
 qتركيا ع  rP� كر\ستا� qير�� عP
Pقليم   rP� �لسو7ية،  �ملحلية   Nلسو�
ُيكر7  حيث   ،N�لعر�  L كر\ستا� 
 �� يظهر جلًيا  �P هذ�  غالبيته ®لًيا. 
�ملسؤ�لني L �لد�لة متو�طئو� L هذ�. 
لذلك، L حني ُيزعم   �� كل �جلهو\ 
 kإل7ها� على   Oللقضا ُتبذ�  �ملمكنة 
 Nلتطر"، فإ� �أل\لة ال تثبت صد��
هذ�،  كل   rP �بالنظر   .Oال\عا� هذ� 
عد�لة  هنا�  بأ�  �لقو�  ميكن  كيف 
 Oلعا[؟ كيف ميكن �ال\عا� L حقيقية
�� �لصدN ��لw�هة تعتq�� 1�/ ��ية 
Pعالمية  تغطية  فإ�  �باملثل   .Qقصو
�ألسلحة   b7جتا توثق   Nلنطا� ��سعة 
�لعاملية، فوفًقا لتقا7ير n7ية، صّد7/ 
�ملاضي   ��لعا  L  bملتحد� �لواليا/ 
�سلحة بقيمة ٤٦,٦ مليا7 \�ال7، �� 
بزيا\b �كثر من ١٢ مليا7 \�ال7 عن 

يبدو أنه عندما 
يتعلق األمر بالنفط 

�رج األخالق
 من النافذة. 
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�لتقا7ير  ��فا\/  �لسابقة.  �لسنو�/ 
قد  �ألسلحة  تلك  غالبية   �� �يضا 
�أل�سط.   Nلشر�  L ��\ rP بيعت 
 L  kحلر�� تغذ�   zبالتا �كانت 
��كر7  ��ليمن.   N�لعر�� سو7يا 
�لتجا7�/  هذ*  مثل  كانت   �1P �نه 
 �حتد�، فكيف ميكن للعد�لة ��لسال
�ل�  �لقليلة  �ألمثلة  هذ*  يتأسسا؟   ��
�هي  للجميع  معر�فة  كلها  1كرִדا 
�معلقني  ملحللني  نظر  �جها/ 
�لعد�لة  مبا\³  تُسد  ما[  معر�فني. 
�بني  �ملجتمع،  مستويا/  على Yيع 
�ألمم، فإننا لن نرQ �لسال� �حلقيقي 
L �لعا[. �من \�� �لعد�لة ميكن �� 

يأخذ �ألمر عقوً\� pزمية �لشر �لذ� 
�ملتطرفة  ��جلماعا/  \�عش  هو 
�لذ�  �لعا[   �قا لو  لكن   .Qألخر�
�لعد�لة  بإظها7  �لرسالة  هذ*  يسمع 
�بذ� �جلهو\ �حلقيقية لقطع خطو) 
�لتمويل ��إلمد�\ لإل7هاk، فأعتقد 
�لعسكر�  �جلنر��  عكس  على 
�ألمريكي �ملتقاعد �لذ� قا� مؤخر� 
"�P �حلرk ضد \�عش ستستمر ما 
 �� عاما"،  عشرين   rP  bعشر بني 
�لعا[   N7تؤ �ل�  �إل7هابية  �لشبكة 

ميكن تدم`ها فو7ً�.
يعتر"   ]  �P �نه  �عتقد   ��خلتا  L
�لعا[ �القه، �[ يقبله 7ًبا للعاملني، 

تسو\.   �� �حلقيقية  للعد�لة  ميكن  ال 
تسو\  لن  �حلقيقية  �لعد�لة   �� ليس 
فتاكة  نو�ية  بل سنو�جه حرًبا  فقط 
�لكا7ثية  عو�قبها  �ستو�جه  �يضا، 

�جيالنا �لقا\مة.
�\عو �هللا �� يتمكن �لعا[ من فهم هذ� 
منا  كٌل  يلعب   �� �هللا  �\عو  �لو�قع. 
\�L *7 خدمة �لبشرية. ��\عو �هللا �� 
يعّم �لسال� �حلقيقي �لقائم على �لعد� 
Yيع �^اO �لعا[. ֲדذ* �لكلما/ ��\ 
�� �غتنم مرb �خرQ �لفرصة ألشكر 
Yيع ضيوفنا على �نضمامهم لنا هذ� 
�ملساO. با�7 �هللا فيكم Yيعا. شكًر� 

جزيًال.

حضرb �م` �ملؤمنني (�يد* �هللا) يلتقي ببعض �لضيو" L جلسة مغلقة بعد �نتهاO �ملؤمتر


