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﴾﴿

يوميا تزداد التوترات حدة بني ادلول انهيك عن الت�ابق يف الت�لح خصوصا بني الولايت املتحدة الأمريكية ورو�سيا، 
ومؤخرا اكدت تندلع حرب بني الهند وابك�ستان. هذا اإىل جانب الرصاعات املتعددة الأطراف يف مجيع �أحناء العامل.

وما اكن مجلاعة احلمك العدل �أن تقف مكتوفة الأيدي اإزاء هذا الوضع املت�أزم، بل �أطلت عىل العامل مبؤمتر لل�الم يطمح اإىل  
اإطفاء لهيب حرب نووية فتاكة ميكن �أن تدمر البرشية مجعاء.

اكن ذكل يف التا�ع من مارس 2019 يف مجمع م�جد بيت الفتوح يف لندن يف منتدى ال�الم الوطين ال�ادس عرش 
اذلي عقدته امجلاعة الإ�المية الأمحدية يف اململكة املتحدة.

واإليمك يف ما ييل ترمجة اخلطاب الرئيس اذلي �ألقاه اإمام امجلاعة الإ�المية الأمحدية العاملية

 حضرة مرزا مسرور أحد )أيده هللا تعال بنصره العزيز( 
مام املهدي وامل�سيح املوعود )عليه الصالة وال�الم( اخلليفة اخلامس لالإ

ِريِق ِإَلى َعاَلٍم أَْفَضل َخِريَطُة الطَّ

ِفي َسِبيِل الَسَلِم  الَحِقيِقيِّ الَعاَلِميِّ الَداِئِم َوالَشاِمِل

بسم هللا الرحن الرحيم
الضيوف الكرام، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،  

يف كل عام، تعقد اجلماعة اإلسالمية األمحدية ندوة السالم 
العال  وحالة  الراهنة  القضااي  حتليل  فيها  يتم  واليت  هذه، 
هذه  على  إجاابت  تقدمي  إىل  خطايب  يف  وأسعى  العامة. 

القضااي املعاصرة يف ضوء تعاليم اإلسالم. 

توصيف األزمة أبقلم خرباء من هنا وهناك
من حيث أتثري هذا احلدث يف العال، قلت من قبل أنين 
جيب  أتثريه،  عن  النظر  وبغض  ولكن  مداه،  أعرف  ال 

وأان  والعدالة،  السالم  تعزيز  يف  جهودان  عن  نتخلى  أال 
واثق أنكم مجيًعا تشاطروننا الرغبة الشديدة يف إقامة سالم 

حقيقي وطويل األمد يف العال.
يف الواقع، أان على يقني من أنكم مجيًعا أتملون رؤية هناية 
العديد من الصراعات الناشبة يف العال مؤخرًا، وأن يظهر 
عالٌ مسالٌ تعيش فيه مجيع الشعوب واألمم ومجيع الدول 
يف وائم، وتؤدي حقوق بعضها البعض.. ومع ذلك، فإن 
أنه يف كل عام، بداًل من  املأساوية واملدمرة هي  احلقيقة 
تراجع احلرب والصراع فما جيري فهو عكس ذلك؛ حيث 
تزداد اخلصومات حدة، ويتم رسم اخلطط ملعركٍة جديدة، 
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القليل  العدائية احلالية ال تظهر سوى  علما أن األعمال 
من عالمات الرتاجع.

على الرغم من أننا ندرك مجيًعا أننا منر أبوقاٍت عصيبة، 
إال أن معظم الناس ال يدركون مدى تدهور العالقات بني 
دول معينة، وكم من املمكن أن تكون العواقب وخيمة! 
على سبيل املثال، يف عموٍد ُنشر مؤخرًا يف »بلومربغ بيزنس 

ويك« كتب الصحفي بيرت كوي ما يلي:
»من الغرابة مبكان أن احلرب النووية ال حتظى سوى بقليٍل 
من االهتمام إذا أخذان ابالعتبار وجود أسلحة نووية كافية 
إلهناء احلضارة اإلنسانية يف سويعات! والسبب وراء لفت 
بني  خاصة  التسلح،  من  احلد  أن  هو  ذلك  إىل  االنتباه 
سباق  أن  ويبدو  اهنار،  قد  وروسيا،  املتحدة  الوالايت 
تسلٍح نووٍي جديد آخٌذ يف الظهور. وفيما يتعلق مبا ميكن 
ألي شخص القيام به، فإن احلد من التسلح إمنا يتحرك 
حنو األمام استجابًة للضغط العام، وذلك عندما تتحدث 

البشرية بصوت أعلى من صوت جتار األسلحة وقادة العال 
املولعني ابلقتال«.

ويف مقاله، اقتبس أيًضا من زميله املخضرم يف معهد ميدل 
الذي حّذر  الدولية، نيكوالي سوكوف  للدراسات  بريي 

قائاًل:
نووي  تسلح  سباق  وجود  على  املؤشرات مجيعها  »تدل 

خطري مشرتك يف أورواب«.
بينما تؤكد بقية املقالة على نقطة مفادها أن سباق تسلٍح 
ُنقلل من شأن خطر  أال  ينبغي  وأنه  بدأ  قد  عاملي آخر 

نشوب حرٍب نووية. 
يف األايم األخرية، شهد العال تصعيًدا مفاجًئا وتوتـُّرًا بني 
البلدين قوة نووية وقد أقام كالمها  اهلند وابكستان، كال 
يف  أو  علًنا  ذلك  سواء كان  أخرى،  دول  مع  حتالفات 
السر، مما يعين أن العواقب احملتملة للحرب ستكون واسعة 

النطاق وبعيدة املدى.
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بعض  قادة  أن  يف  رأيي  املناسبات  من  العديد  يف  ذكرُت 
أهنم  ويبدو  احلرب،  شرارة  لقدح  مستعدون  النووية  القوى 
ال يقّدرون العواقب الوخيمة احلقيقية للحرب النووية. ليس 
هلذه األسلحة القدرة فقط على إابدة البلدان املستهدفة، بل 
لديها القدرة أيًضا على تدمري السالم واالستقرار يف العال 
أبسره. وابلتايل، من الضروري أال تركز الدول وقادهتا على 
التفكري يف  عليهم  بل  اخلاصة فحسب،  الوطنية  مصاحلهم 
الدول  مع  احلوار  ُيعد  أبسره.  للعال  ابلنسبة  أفضل  هو  ما 
األطراف  على كل  وجيب  حيوايًّ  أمرًا  األخرى  واجملتمعات 
إقامة  يتمثل يف  التسامح وهبدٍف مشرتك  بروح  مًعا  العمل 

سالم حقيقي ودائم يف العال.

وتصرحيات سياسيني أيضا
حّذر  أونالين«،  »شبيغل  مع  مؤخرًا  أجراها  مقابلة  يف 
وزير خارجية أملانيا السابق، سيغمار غابرييل، من التقليل 
من املخاطر اليت ميثلها الوضع اجليوسياسي احلايل وقارن 
 1945 عامي  يف  العال  بظروف  احلالية  السياسية  احلالة 

و1989. قال وزير اخلارجية األملاين السابق:
 »العال يتغري بشكل كبري... لقد تفرّق الغرب القدمي... 
إنه تغري جذري عما كنا عليه قبل سبعني عاًما، عندما كان 
إبمكاننا االعتماد على الوالايت املتحدة كدولة رائدة. حنن 
متغري  عالٍ  يف  األوروبية  السيادة  أجل  من  معركة  خنوض 

متاًما«.
 وابملثل، يف مقاٍل نشرته صحيفة »نيويورك اتميز«، كتب 
الرئيس السابق لالحتاد السوفيييت، ميخائيل غورابتشوف، 
النووية  الصواريخ  ملعاهدة  األخري  التعليق  أعقاب  يف  أنه 
متوسطة املدى من ِقَبل الوالايت املتحدة وروسيا، قد بدأ 

سباق تسلٍح نووي جديد. كتب السيد غورابتشوف:

»مت اإلعالن عن سباق تسلح جديد. معاهدة الصواريخ 
لعسكرة  األوىل  الضحية  ليست  املدى  متوسطة  النووية 
الوالايت  انسحبت   2002 عام  ففي  العاملية،  الشؤون 
للصواريخ،  املضادة  الصواريخ  معاهدة  من  املتحدة 
لقد  اإليرانية.  النووية  االتفاقية  من  العام  هذا  وانسحبت 
وهي  فلكية  مستوايت  إىل  العسكرية  النفقات  ارتفعت 

مستمرة يف االرتفاع«.
السيد  كتب  نووية  حرٍب  نشوب  خطر  من  وحمذرًا 

غورابتشوف:
اجلميع«  اجلميع ضد  فائز يف »حرب  هناك  يكون  »لن 
خصوًصا إن انتهت حبرٍب نووية، وهذا احتمال ال ميكن 
الدولية  والتوترات  املستمر  التسلح  سباق  إن  استبعاده. 
والعداء وعدم الثقة العاملية لن يؤدي إال إىل تفاُقم اخلطر«.
 وابلتايل فاخلرباء من املعلقني والسياسيني قد توصلوا إىل 
استنتاج مفاده أن احلرب النووية ل تعد مستبعدة، وإمنا هي 

هتديٌد متزايد ل يعد من املمكن جتاهله.
إذا نظران إىل عدد قليل من قضااي اليوم امللحة، يتضح أن 
العال يسري يف اجتاه مشؤوم. وخالل العام املاضي، زعمت 
الوالايت املتحدة، بدرجٍة من الثقة، أهنا كانت على وشك 
التوصل إىل اتفاق سالم اترخيي مع كوراي الشمالية، ولكن 
حتقيق  يتم  ل  أنه  الواضح  من  أصبح  األخرية،  األايم  يف 
أي شيء جوهري. كذلك فإن الصراع يف الشرق األوسط 

مستمٌر يف اهليجان.

الشرق األوسط وتصدير آاثر الصراع إل أورواب
على مدى ما يقارب عقًدا من الزمن، ُدّمرت سوراي نتيجة 
سفك الدماء، ومتزقت إراًب. يقال إن احلرب األهلية تتجه 
اآلن حنو هنايتها، لكن ما الذي حققه العقد املاضي غري 
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موت مئات اآلالف من األبرايء وتشريد ماليني آخرين؟! ل 
ًفا ابلغموض  نـَ يظهر أي شيء إجيايب وما يزال املستقبل ُمكتـَ
وحمفوًفا ابملخاطر، حيث تتصاعد التوترات بني الدول اليت 

هلا مصاحلها اخلاصة املرتبطة مبستقبل سوراي.
على  تتحالف  بينما  وتركيا،  روسيا  تتحالف  جهة،  من 
اجلانب اآلخر الوالايت املتحدة واململكة العربية السعودية 
من  مزيٍد  لفرض  وتسعيان  إيران  على  الضغوط  وتزيدان 
إن  صراحًة:  السياسيون  عليها. يقول اخلرباء  العقوابت 

هدف هذه الدول هو السيطرة على الشرق األوسط. 
وهي  الصراع،  دواعي  أحد  تشّكل  نقطة أخرى  ومثة 
العالقات املتأزمة بني تركيا واجلماعات الكردية اليت تسعى 

إىل احلكم الذايت.
وهكذا، فإن العال عالٌق يف حلقة مفرغة من الصراع والصراع 

والكراهية، وال  اخلصومات  حدة  تتصاعد  حيث  املضاد، 
أو  النهاية  يف  القضااي  هذه  ستقودان  أين  إىل  أحد  يعلم 
إىل أي مدى ستكون العواقب وخيمة. ما ذكرته هو جمرد 
غيض من فيض. هناك العديد من القضااي األخرى املثرية 

للقلق اليت هتدد السالم واالزدهار يف العال.
 على سبيل املثال، يقال أن تنظيم داعش اإلرهايب على 
انتهت. ومع  قد  املزعومة  خالفته  وأن  االهنيار  وشك 
ذلك، حيذر اخلرباء أنه على الرغم من أن داعش قد فقدت 
أراضيها، إال أن أيديولوجيتها البغيضة مازالت قائمة، ورغم 
أن من جنا من أعضائها مبعثرون اآلن إال أن إبمكاهنم يف 
أورواب  وتنفيذ هجمات يف  إعادة جتميع صفوفهم  النهاية 
أو أي مكان آخر. عالوة على ذلك، قد رفعت القومية 
اليمينية  األحزاب  واكتسبت  أخرى  مرة  القبيح  رأسها 

حضرة مرزا مسرور أحد )أيده هللا بنصره العزيز(
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املتطرفة شعبيًة يف مجيع أحناء العال الغريب. 
َتُسد  أغلبية سياسية كاملة، لكن ما ل  رمبا ل حيصلوا على 
العدالة مجيع مستوايت اجملتمع فسوف يستمرون يف احلصول 
على مزيد من الدعم. من بني األسباب األساسية اليت تكمن 
وراء شعبيتهم اهلجرة واسعة النطاق، واليت أاثرت موجة من 
االستياء واالعتقاد أبن املواطنني األصليني احلاليني قد ُغِبنوا 
ألجل متويل ودعم املهاجرين. لقد حتدثت عن هذه املسألة 
ابستفاضة يف املاضي، لذا ال أريد تكرار ذلك، يكفي القول 
إنه إذا مت بذل جهوٍد حقيقية لتحقيق السالم ومساعدة مجيع 
البلدان على تطوير إمكانياهتا احمللية، فإن دواعي فرار الناس 

من دايرهم سوف تتالشى تلقائًيا.
 كل ما يرغب به معظم الناس هو القدرة على إعالة أسرهم، 
إىل  يسعون  فإهنم  الفرص،  هذه  من  حرماهنم  يتم  وعندما 
مغادرة بلداهنم حبًثا عن حياة أفضل. تبًعا لذلك، جيب أن 
يكون احلل طويل األجل ألزمة اهلجرة هو إرساء السالم يف 
البلدان اليت مزقتها احلروب ومساعدة السكان احملليني الذين 
اضطروا إىل حتمل حياة البؤس واخلطر، على العيش بسالم.

على املدى القصري، حيث ييت الالجئون أو طالبو اللجوء 
إىل الغرب بسبب الظروف السياسية أو الدينية السائدة يف 
ذاته،  الوقت  ويف  واحرتام.  بكرامة  معاملتهم  بلداهنم، جيب 
فإن أي دعم يتم تقدميه هلم، جيب أال يكون على حساب 

املواطنني األصليني.
ينبغي تشجيع املهاجرين بشدة على الدخول يف ميدان العمل 
املساعدات  على  العيش  من  وبداًل  ممكن،  وقت  أسرع  يف 
احلكومية لفرتات طويلة، عليهم العمل جبد والسعي للوقوف 
أقدامهم واملسامهة بشكل إجيايب يف جمتمعهم اجلديد.  على 
دافعي  أموال  من  ابستمرار  متويلهم  مت  إذا  ذلك،  خالف 

الضرائب، فسيؤدي ذلك حتًما إىل ارتفاع املظال. 

السبب األساسي خلف ثوائر الكراهية تاه املهاجرين
يف الواقع، أعتقد أن السبب األساسي وراء غالبية موجات 
واملايل.  االقتصادي  اإلحباط  إىل  عائٌد  اجملتمع  االستياء يف 
إلقاء  خالل  من  القلق  هذا  من  معينة  جمموعات  وتستفيد 
ويقومون  معني  دين  أتباع  على  أو  املهاجرين  على  اللوم 

بتحريض اآلخرين على كراهيتهم.
وهكذا، نشأ انطباٌع يف أورواب أبن اآلسيويني واألفارقة والسيما 
املهاجرين املسلمني يشكلون هتديًدا للمجتمع. يف الوالايت 
املتحدة، هناك خماوف مماثلة فيما يتعلق ابملسلمني وابهلسبان 
أيًضا ممن يسعون لدخول البالد عرب املكسيك. ومع ذلك، 
القوى الكربى جانبا  إذا وضعت  أنه  اعتقاًدا راسًخا  أعتقد 
مصاحلها اخلاصة وانضلت جبدية من أجل حتسني الظروف 
االقتصادية للدول الفقرية وعاملتها مبواساٍة واحرتام، فلن تنشأ 

مثل هذه املشاكل أبدا.

وحدة أورواب من وجهة نظر اخللفة السلمية احلقيقية
القلق  من  قدٌر كبري  حالًيا  هناك  املتحدة،  اململكة  يف  هنا 
اململكة  وعالقة  األورويب  االحتاد  من  بريطانيا  خروج  بشأن 

من جهة، تتحالف روسيا وتركيا، بينا تتحالف عى الجانب 

اآلخر الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية وتزيدان 

العقوبات  من  مزيٍد  لفرض  وتسعيان  إيران  عى  الضغوط 

هذه  هدف  إن  رصاحًة:  السياسيون  عليها. يقول الخراء 

الدول هو السيطرة عى الرشق األوسط.
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اخلاصة  نظري  وجهة  أوضحُت  لقد  به.  املستقبلية  املتحدة 
عام  األورويب  الربملان  ألقيته يف  الصدد خالل خطاب  هبذا 

2012، وقلت أثناء كلميت:
هذه  على  للحفاظ  املمكنة  اجلهود  ُتبذل كافة  أن  »جيب 
الوحدة من خالل احرتام حقوق بعضنا البعض، كما جيب 

إزالة خماوف مواطنيها«.
 وقلت أيًضا:

»تذكروا أن قوة أورواب تكمن يف بقاء دوهلا متحدة مًعا. هذه 
الوحدة لن تفيدكم هنا يف أورواب فحسب، بل على املستوى 
العاملي أيضا، وستكون وسيلة هذه القارة للحفاظ على قوهتا 

وأتثريها«.
ركزت يف خطايب قبل سبع سنوات على أمهية إزالة خماوف 

اجلمهور بشأن اهلجرة والتأكيد على فوائد الوحدة.
 ومع ذلك، ل تتم معاجلة خماوف الناس بشكل كاٍف، وهكذا 
أصبح الناس يف مجيع أحناء أورواب يشككون بشكل متزايد 
يف فوائد االحتاد األورويب. املثال األكثر وضوًحا هو ابلطبع 

من  العديد  يف  لكن  األورويب،  االحتاد  من  بريطانيا  خروج 
الدول األوروبية، مثل إيطاليا وإسبانيا وحىت أملانيا، تكتسب 
املقاعد  وتربح  شعبية  القومية  أو  املتطرفة  اليمينية  األحزاب 
الطاولة السياسية اليت تسعى من خالهلا إىل إضعاف  على 

االحتاد األورويب ومتابعة أجندة مكافحة اهلجرة.
يف  الوحدة  من  املزيد  يف  آمل  وحيث كنت  هنا،  ومن 
القليلة املاضية زايدة يف االنقسام  أورواب، شهدت السنوات 
من  انبعة  إهنا  اإلحباطات؟  هذه  برزت  ملاذا  واالضطراب. 
الصعوابت االقتصادية وفشل احلكومات يف التصرف بنزاهة 
أن  اخلاصة  نظري  وجهة  وتبقى  مواطنيها.  حقوق  ومحاية 
اخلري.  أجل  من  وموحدة  إجيابية  قوة  ميثل  الدويل  التعاون 

وهكذا قلت يف الربملان األورويب أيًضا: 
»من املنظور اإلسالمي، جيب أن نسعى جاهدين من أجل 
يكون  أن  ينبغي  العملة،  حيث  فمن  أبسره.  العال  توحيد 
العال موحًدا.. وفيما يتعلق ابألعمال احلرة والتجارة، ينبغي 
واهلجرة،  التنقل  حرية  حيث  ومن  موحًدا،  العال  يكون  أن 

املنصة الرئيسية للمنتدى



المجلد الحادي والثالثون، العدد الثاني عشر، رجب وشعبان 1440 هـ، نيسان/ ابريل 2019 م

18

التقوى

ينبغي وضع سياسات متماسكة وعملية حىت يصبح العال 
متحًدا.«

النظر اإلسالمية هي أنه ميكن حتقيق  وابلتايل، فإن وجهة 
ذلك،  ومع  الوحدة.  من خالل  وجه  أفضل  على  السالم 
ونعطي  للفصل  نسعى  فإننا  التوحد،  من  بداًل  لألسف، 
للعال.  اجلماعية  املصاحل  على  الفردية  ملصاحلنا  األولوية 
تقويض  إىل  ابلفعل  ستؤدي  السياسات  هذه  أن  وأعتقد 

السالم واألمن يف العال. 
وفًقا لإلسالم، لكي يسود السالم، فإن العدالة بني األمم 

شرٌط أساسي.

املنهج السلمي ف إرساء السلم الدويل
الدول  على  جيب  صعوابت،  البلدان  تواجه   عندما 
تقدم  أن  دون  إبيثار  مساعدهتا  إىل  تسعى  أن  األخرى 
أجنداهتا اخلاصة. على سبيل املثال، ينص القرآن الكرمي 
على أنه إذا كانت هناك حرب أو نزاع بني طرفني، فيجب 

على الدول األخرى التوسط بنزاهة والسعي إلجياد تسوية 
سلمية بينهما. ولكن، إذا استمر أحد الطرفني يف الظلم 
لم، فيجب على الدول األخرى أن تتحد  ول جينح حنو السِّ
مًعا لوقف املعتدي. مبجرد أن تكف الدول أو األحزاب 
يمر  اإلسالم  فإن  خمالفات،  أية  ارتكاب  عن  املعتدية 
بشكٍل قاطع أبنه ال ينبغي السعي حنو االنتقام من خالل 

فرض عقوابت ظاملة عليها أو هنب مواردها.
يف  تدخلت  لبلدان  أمثلة  وتكرارا  مرارا  رأينا  ذلك،  ومع 
الدول اليت مزقتها احلروب أو قدمت مساعدات للبلدان 
خيوطا  ربطت  ولكنها  السالم،  إحالل  بذريعة  احملرومة 
متكنها من السيطرة على موارد البلد األضعف. فبداًل من 
االكتفاء بثرواهتا، تسعى الدول القوية إىل فرض سيطرهتا 

على الدول األضعف.
كما قلت، فإن السبب اجلذري لإلحباط والعداء الناجم 
عنه، سواء يف الشرق أو الغرب، هو الظلم االقتصادي، 
االقتصادية  الفجوة  لسد  اجلهود  تضافر  الضروري  فمن 

مشهد جانيب للمنتدى
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د جهودان  بني الشعوب. عالوة على ذلك، جيب أن نوحِّ
إلهناء مجيع أشكال التطرف والضغائن، سواء كانت دينية 

أو عنصرية أو من أي نوع آخر.
وحيث إنه من الواضح أن الشعوب تعاين وأن زعماءها ال 
حيمون حقوقها، فإن تلك املنظمات الدولية اليت أتسست 
من أجل احلفاظ على سالم العال، السيما األمم املتحدة، 
جيب أن متارس ضغوطا قانونية مالئمة من أجل الدفاع عن 

حقوق املواطنني امللتزمني ابلقانون ودفع عجلة العدالة.
احلقيقي  اإلسالم  بني  العاملي  السالم  إحالل  مبدأ  أما 
ومسلمي اليوم ابلنسبة لإلسالم، فقد تتساءلون عما ميكن 
أن يعلِّمنا عن إحالل السالم يف العال، بينما يتمركز عدم 
البلدان  يف  األخرية  السنوات  يف  والصراعات  االستقرار 
َمرِجعها  الدول  لتلك  املؤسفة  احلال  أن  إال  اإلسالمية؟! 

إىل أهنا ابتعدت عن التعاليم احلقيقية لإلسالم.
والقيادة  اإلسالمي  للحكم  دقيقة  صورة  على  للحصول 
اإلسالم،  مؤسس  عصر  إىل  ننظر  أن  جيب  اإلسالمية، 
  بعد أن هاجر النيب الكرمي . الرسول األكرم حممد
على  اليهود، كان  مع  معاهدة  عقد  املنورة،  املدينة  إىل 
املواطنني املسلمني واليهود مبوجبها أن يعيشوا مًعا بسالم 

وبروح من املواساة املتبادلة والتسامح واملساواة.
اإلنسان  حلقوق  رائع  ميثاق  أهنا  املعاهدة  هذه  أثبتت 
واحلكم وضمان السالم بني اجلماعات املختلفة اليت تعيش 
يف املدينة املنورة. وفًقا لشروطها، فإن مجيع الناس، بغض 
حقوق  ابحرتام  ملزمون  عرقهم،  أو  عقيدهتم  عن  النظر 
بعضهم البعض، وتعد حرية املعتقد وحرية الضمري حجر 

الزاوية يف تلك املعاهدة.
االتفاقية،  الوحدة اجلزء األساسي من هذه  لقد شكلت 
املسلمني  فإن  هتديدها،  أو  املدينة  مهامجة  مت  إذا  حبيث 

واليهود سيجتمعون مًعا للدفاع عنها سوية ككيان واحد. 
عالوة على ذلك، كان لكل مجاعة احلق يف حل مشاكلها 
على  التاريخ  ويشهد  وعاداهتا.  ملعتقداهتا  وفًقا  الداخلية 
من  جانب  دعم كل  قد    اإلسالم  رسول  أن  حقيقة 

جوانب هذا االتفاق.
اجلديد  جمتمعهم  خلدمة  املسلمون  سعى   كمهاجرين، 
واحرتام حقوق مجيع مواطين املدينة املنورة، لقد كان هذا 
مسال  جملتمٍع  ومظهرًا  الناجح  االندماج  على  ابرزًا  مثااًل 
ومتسامح ومتعدد الثقافات. استندت معاهدة املدينة إىل 
تعاليم القرآن الكرمي بصورة مباشرة، على سبيل املثال تقول 

اآلية 91 من سورة النحل من القرآن الكرمي:
﴿ِإنَّ اللََّ َيُْمُر اِبْلَعْدِل وَاإِلْحَساِن َوإِيَتاء ِذي اْلُقْرىَب﴾

وهكذا، حدد القرآن الكرمي ثالثة مستوايت من التعامل 
األول  املستوى  األخرى.  اجملتمعات  ومع  اآلخرين  مع 
واألدىن هو العدالة، حيث يدعو القرآن الكرمي إىل ضرورة 
معاملة اجلميع إبنصاف وعدالة، ومت حتديد معايري العدالة 
اليت يتطلبها اإلسالم يف اآلية 136 من سورة النساء من 

أنه ميكن  النظر اإلسالمية هي  فإن وجهة  وبالتايل، 

الوحدة.  السالم عى أفضل وجه من خالل  تحقيق 

نسعى  فإننا  التوحد،  من  بداًل  لألسف،  ذلك،  ومع 

عى  الفردية  ملصالحنا  األولوية  ونعطي  للفصل 

املصالح الجاعية للعامل. وأعتقد أن هذه السياسات 

ستؤدي بالفعل إىل تقويض السالم واألمن يف العامل. 
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القرآن الكرمي، واليت تنص على:
وَّاِمنَي اِبْلِقْسِط ُشَهَداء لِلَِّ َوَلْو  َها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا قـَ ﴿اَي أَيـُّ
رَِبنَي ِإن َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفِقريًا  َعَلى أَنُفِسُكْم َأِو اْلوَاِلَدْيِن وَاأَلقـْ
َأْو  ْلُووْا  تـَ َوِإن  ْعِدُلوْا  تـَ َأن  اهْلََوى  تَِّبُعوْا  تـَ َفاَل  هِبَِما  َأْوىَل  َفاللَُّ 

ْعَمُلوَن َخِبريًا﴾ ْعِرُضوْا َفِإنَّ اللََّ َكاَن مبَا تـَ تـُ
وابلتايل، فوفًقا للقرآن، تتطلب العدالة من املرء أن يكون 
من  وأحبائه  نفسه  ضد  حىت  بشهادته  لإلدالء  مستعًدا 
أجل محاية احلقيقة وإظهارها.  املستوى الثاين من التعامل 
اإلنسان ال جيب  أن  الكرمي هو  القرآن  إليه  يدعو  الذي 
أن يكون عاداًل فحسب، بل جيب أن يتجاوز ذلك إىل 
»اإلحسان إىل اآلخرين« من خالل إظهار الكرم واملغفرة. 
أن  مبجرد  أنه  الكرمي  القرآن  يعلمنا  سابًقا،  ذكرت  كما 
املزيد من الضرر،  تنجح يف كفِّ أمة معتدية عن إحلاق 
جيب أال تسعى لالنتقام منها أو فرض التضييقات عليها، 
بل، جيب أن تسعى ملساعدهتا على بناء اقتصادها وبنيتها 
سيساعدكم  فإنه  سيساعدها  ذلك  إن  وحيث  التحتية. 
أيًضا على املدى الطويل. إذا مت متكني تلك البلدان، اليت 
كانت مركزًا للحرب أو االنقسام، من االزدهار اقتصاداًي، 
فستتوقف عن إضمار مشاعر اإلحباط أو الكراهية جتاه 

البلدان األخرى ولن يضطر شعبها إىل اهلجرة.

اإلسالمية  التعاليم  عليها  تقوم  اليت  احلكمة  هي  هذه 
األولية  العدالة  من  أبعد  هو  ما  إىل  الذهاب  يف  املتمثلة 
وإظهار املواساة والرمحة. فاملستوى الثالث من التعامل يف 
القرآن الكرمي إمنا هو معاملة اآلخرين ابلطريقة نفسها اليت 
تعامل هبا األم طفلها، وهو أعلى شكل من أشكال احلب 
اخلالص، حيث ُيعطى احلب دون أي توقعاٍت للجزاء أو 
املكافأة. ليس من السهل التعامل مع اآلخرين هبذه الروح 
احملسنة، لكن هذا ما ينبغي أن يكون عليه طموحنا الدائم.
الدول  يف  سواء  السالم،  لتحقيق  املطاف،  هناية  يف 
اإلسالمية أو على املستوى الدويل األوسع، من الضروري، 
على أقل تقدير، تلبية متطلبات العدالة من ِقَبل احلكومات 
حىت يتم منح مجيع الناس حقوقهم املستحقة، وحىت تفسح 
الشخصية األاننية اجملال ملا هو عادل وصائب.  املصاحل 
مثل  الدولية،  املؤسسات  على  جيب  ذلك،  على  عالوة 
األمم املتحدة، أن تعامل مجيع الدول على قدم املساواة، 
القوى. هذه هي وسيلة  بعض  اخلضوع إلرادة  بداًل من 

السالم، وهذه هي خريطة الطريق إىل عال أفضل.
خالهلا  من  ميكننا  اليت  الوحيدة  الطريقة  هي  هذه 
اجلسيم. اخلطر  حنو  البشرية  انزالق  دون   احليلولة 
أعماق  من  وجل  عز  هللا  أدعو  القليلة،  الكلمات  هبذه 

سواء يف الدول اإلسالمية أو عى املستوى الدويل األوسع، من الرضوري، عى أقل تقدير، تلبية متطلبات 

العدالة من ِقَبل الحكومات حتى يتم منح جميع الناس حقوقهم املستحقة، وحتى تفسح املصالح الشخصية 

األنانية املجال ملا هو عادل وصائب. عالوة عى ذلك، يجب عى املؤسسات الدولية، مثل األمم املتحدة، أن 

تعامل جميع الدول عى قدم املساواة، بداًل من الخضوع إلرادة بعض القوى. هذه هي وسيلة السالم، وهذه 

هي خريطة الطريق إىل عامل أفضل.
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حتلَّ  وأن  االنبثاق،  من  احلقيقي  السالم  ميكن  أن  قليب 
حمل ظالل احلرب والصراع الطويلة اليت حتوم فوقنا، مساٌء 
زرقاء من السالم واالزدهار. أدعو هللا أن ينتهي اإلحباط 
الناس  من  حيصى  ال  عدٍد  حياة  أصاب  الذي  واحلرمان 

وأذكى احلروب واملظال املدمرة يف مجيع أحناء العال.
مث، بداًل من السعي للسيطرة على اآلخرين وهنب حقوقهم 
أداء  فائدة  وقادهتا  األمم  ترى  أن  هللا  أدعو  اخلاصة، 
اللوم حول  إلقاء  البعض بداًل من  حقوقهم جتاه بعضهم 
مشاكل العال على أداين معينة أو أشخاص ينتمون إىل 
عرقيات معينة. أدعو هللا أن ُنظهر التسامح جتاه معتقدات 

وعادات بعضنا البعض ونقّدر التنوع داخل جمتمعاتنا.
وأن  اإلنسانية  يف  األفضل  لرؤية  نتكاتف  أن  هللا  أدعو 
أفضل  عال  لبناء  بعضنا  ومهارات  قوة  نقاط  نستخدم 
ابلتأكيد،  اجملتمع.  يف  الدائم  السالم  ولتحقيق  ألطفالنا 
من  العديد  عن  آنًفا  نقلت  التفكري.  حتتمل  ال  البدائل 
التسلح  وسباق  النووية  احلرب  من  حذروا  الذين  اخلرباء 
العاملي املتصاعد. إن هذه املقاالت، وغريها الكثري، تعطي 
يَر  ل  فادحة،  حنو كارثة  يتجه  العال  أبن  لالعتقاد  أمهية 

البشر مثلها من قبل، واليت من احملال احتواؤها.
وفًقا لبعض التقديرات، فإن آاثر احلرب النووية ميكن أن 
تصل إىل 90 ٪ من العال. عالوة على ذلك، إذا كانت 
بل  فحسب،  اليوم  عال  ندمر  فلن  نووية،  حرب  هناك 
سنرتك وراءان أيًضا دراًب دائًما من الدمار والبؤس ألجيالنا 
املقبلة. وابلتايل، جيب أن نتوقف ونتأمل يف عواقب أفعالنا.
جيب أال نعترب أي مشكلة أو نزاع، سواء داخل البلد أو 
على املستوى الدويل، غري ذي أمهية، سواء كنا نتعامل مع 
القضااي االقتصادية، أو اهلجرة أو أية أزمة أخرى، جيب 
تفرقنا.  اليت  احلواجز  لكسر  ونسعى  التسامح  نظهر  أن 
جيب أن نستخدم كل طاقاتنا وإمكاانتنا لتحقيق السالم 
، من خالل  من خالل السعي إلهناء كافة الصراعات ودِّايًّ
احلوار واحلل الوسط املتبادل والوفاء حبقوق بعضنا البعض.
بذلك،  القيام  من  ميكننا  أن  وتعاىل  سبحانه  هللا  أدعو 

آمني.
 هبذه الكلمات، أود أن أشكر مجيع ضيوفنا على االنضمام 

إلينا هنا هذا املساء. شكرا جزيال.

مشهد عام للمنتدى




