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يف  منتدى السالم السنوي التاسع  انعقد٢٠١٢آذار لعام /يف الرابع والعشرين من شهر مارس
حتت رعاية " موردن-Morden" يف -أكرب مسجد يف غرب أوروبا-مسجد بيت الفتوح 

 مشارك ١٠٠٠لقد جذب هذا احلدث أكثر من . ة باململكة املتحدةاجلماعة اإلسالمية األمحدي
 وسفراء وأعضاء من جملسي العموم واللوردات وعمدة لندن يف احلكومةمن بينهم وزراء 

وكان .  اتمعخمتلف قطاعات والضيوف منواخلرباء واجلريان وغريهم من كبار الشخصيات 
  ".العامليالسالم "هلذا العام هواملنتدى موضوع 

 اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف اململكة  أمري"ةرفيق حيا" السيد قال كلمته الترحيبية،يف و
يم السالم ن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تعمل باستمرار يف ظل اخلالفة على تعزيز قإ :املتحدة

  .والوالء للوطن التسامحو
 جملس الشعب من ةعضو "سيوبني ماكدونا-Siobhain McDonagh "ةالسيد توقال

املتعاطفني  الربملانيني جملس ةورئيس "ميتشام وموردن-Mitcham and Morden " منطقيت
 يف جمال احلرية الدينية إال التقدمعلى إنه : مع اجلماعة اإلسالمية األمحدية )من شىت األحزاب(

 أحناء مجيع  الناس يفكل منح احلرية الدينية لأكد منلتمن العمل لالكثري  أنه ال يزال هناك
  .العامل



 بشكر اجلماعة اإلسالمية "بوريس جونسون-Boris Johnson " لندن السيدعمدة كما قام
 يف تعزيز السالم والتسامح يف لندن والتقريب بني الناس، شىت الطرقاألمحدية ملسامهتها ب

وتعهالدائم للجماعة وأعماهلا اخلريية  بتقدمي الدعمد.  
الدولة لشؤون الطاقة وتغريات   عضو الربملان ووزير"ديفيد إي-Ed Davey" السيد وقال
كما حتدث عن خماطر تغري املناخ ". للسالم قائد عظيم"ن مريزا مسرور أمحد هو إ :املناخ

  .العامل وآثاره على األمن الغذائي واملياه يف
  رسالة من سعادة النائب"ستيفن هاموند-Stephen Hammond "وتال عضو الربملان السيد

"Eric Pickles-وزير الدولة لشؤون اجلاليات واحلكومة احمللية، أثىن فيها على "بيكلز إريك 
  .ربيطاين الاتمعبني مجيع فئات التسامح قيم اإلسالمية األمحدية ودورها يف تعزيز  اجلماعة

 ن حكومة اململكة املتحدة تقدرإ " أندرو ستانيل-Andrew Stunnell"وقال عضو الربملان 

أجل متاسك  رياً اجلهود اليت تبذهلا اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف جمال األعمال اخلريية ومنكث
  .يف غاية الروعة وجده بناءقد ن هذه هي زيارته األوىل ملسجد بيت الفتوح وإوقال . اتمع
 نإ "ستيفن أالمربيتيس -Stephen Alambritis " السيد"مريتون -Merton" بلدية رئيسوقال 

  .فخورة باملسجد األمحدي وباجلماعة اإلسالمية األمحدية لبلديةا
يس  ملنع احلروب والصراعات ل ما يفعلنإ "إيريك إيفربي-Eric Avebury"وقال اللورد 

أما . هو خطأ من الناحية األخالقية  وجتاهلهامثل هذه التحدياتعن إن االبتعاد وقال . بكاف
ضحية لالضطهاد يف عدد من البلدان، إال أا الرائدة يف ا فمع أاإلسالمية األمحدية  اجلماعة
  .إلحالل السالم يف مجيع أحناء العامل السعي
 بتقدمي جائزة اجلماعة ،أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزد، أمري املؤمنني مريزا مسرور أمحوقام 

يف  " SOS " اخلرييةقرى األطفال "لجمعية اخلريية لتعزيز السالم ل اإلسالمية األمحدية الثالثة
ين يف مجيع درشاملستمرة يف ختفيف معاناة األطفال األيتام وامل اململكة املتحدة تقديراً جلهودها

وقد تسلمت اجلائزة هلذه اجلمعية ".  لكل طفلحنونبيت "حتقيق هدفها  أحناء العامل، وحنو
ها يف بريطانيا السيدة تاخلريية رئيس"Dame Mary Richardson-ري ريتشاردسندام ما "



ن الضروري أن تم أوالً مبا فيه نفع األطفال وأا تشعر بعميق االمتنان اليت قالت إنه مل
  .والتكرمي والشرف باحلصول على هذه اجلائزة

  :وقد حضر هذا املنتدى من الضيوف
• "Rt Hon Justine Greening-الدولة لشؤون ووزيرعضو الربملان " جوستني جريننج 

 .املواصالت

• "Jane Ellison- عضو الربملان عن  "جان إليسون" Battersea- باترسي." 

• "Seema Malhorta- ن ة الربملان ععضو" سيما ماهلورتا"Feltham and Heston–

 ".فيلتهام وهيستون

• "Tom Brake- عضو الربملان عن " توم بريك"Carlshalton and Wallington–

 ".كارلشالتون وويلنجتون

• "Virendra Sharma - عضو الربملان عن  "فريندرا شارما"Ealing and Southall–

 ".إلينج وساوثهول

 ." Wimbledon" لورد وميبلدون" طارق أمحد"اللورد  •

• "HE Wesley Momo Johnson- سفري ليبرييا" ويسلي مومو جونسون. 

 .عبد اهللا الراضي سفري اليمن •

• "Miguel Solano-Lopez- ويسفري باراج" ميجيل سوالنو لوبيز. 

 . يف املنطقة قائد البحرية"مارتن أثريتون -Martin Atherton" عميد حبري •

–Wandsworth" رئيس بلدية "جان كوبر -Jane Cooper"عضو الس  •
  ".واندسورث

 Barking and " رئيس بلدية "ميلتون مكيرتي -Milton McKenzie"عضو الس  •

Dagenham,–باركنج ودجينهام."  

  ".هونسلو–Hounslow" رئيس بلدية "أمريت مان -Amrit Mann"عضو الس  •

• "Siobhan Benita "املرشح املستقل لبلدية لندن. 

 .رجال السلك الدبلوماسي من عدة دول أخرى منها اهلند وكندا وإندونيسيا وغينيا •
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Ûa�‚�Đ�lb@ @
اهللا تعاىل بنصره أيده  األمحدية مريزا مسرور أمحد،  الذي ألقاه إمام اجلماعة اإلسالمية

  :�اخلليفةُ اخلامس لسيدنا اإلمام املهدي واملسيح املوعود العزيز، 
أما بعـد   . أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله              

ـ     * بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �. فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم     الْع بهللا ر ـدمالْح  الَمني *
* اهدنا الصراطَ الْمـستقيم     * إياك نعبد وإياك نستعني     * مالك يوم الدين    * الرحمن الرحيم   

الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرآمني�ص ،.  
  اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة ..السادة الضيوف

هذا  تتاح يل الفرصة جمددا للترحيب بالضيوف الكرام الذين حضروا ، وبعد مرور عام،اليوم
يف الواقع . ، وإنين أشكركم جزيل الشكر ملا بذلتموه من أوقاتكم للحضور واملشاركةاملنتدى

ماعةُ والذي تنظّمه اجل" منتدى السالم"ذا احلدث واملعروف بـ على علم إن الكثري منكم 
إنه واحد من تلك اجلهود الكثرية اليت نبذهلا يف حماولة لتحقيق ما . اإلسالمية األمحدية كلَّ عام

  .نأمله من توطيد السالم يف العامل أمجع
ألول مرة، بينما اآلخرون هم أصدقاء قدامى يشارك اليوم أصدقاء جدد حضروا هذه الفعالية 

ة حال مجيعكم على مستوى عال من الثقافة على أي. يدعمون جهودنا منذ سنوات طويلة
لقد . املنتدىوتشاركوننا الرغبة يف توطيد السالم يف العامل كله، وهلذا حضرمت مجيعا هذه 

هذه هي القيم . جئتم اليوم بقلوب ميلؤها األمل أن يعم احلب واملواساة والتآخي العاملَ كله
. عوب العامل وهم حبق يف أمس احلاجة إليها اليت يتوق إليها الغالبية العظمى من شوالـمثل

أنكم من خلفيات وشعوب مع فإن هذه هي األسباب اليت جعلتكم مجيعا جتلسون أمامي اليوم 
  .وديانات خمتلفة

واألمل نفسه مرة حيدونا مجيعا الشعور يف كل  و،كل عام هذا املؤمتر، فإننا نعقد  قلتوكما
 يف  لتعزيز السالم نسعى أن، ولذا فإنين كل عام أطلب منكم أمام أعيننا السالم العاملَأن يعم



 أيضا أطلب، ذلكوباإلضافة إىل . تتصلون به كل منمع و، تسنح لكم فيه الفرصة أي مكان
إىل  السالم هذه رسالة ينقلوا احلكومات أن أو باألحزاب السياسية هلم عالقة أولئك الذينمن 
هناك ، السالم يف العامل توطيد أنه من أجل ك اجلميعيدر ن الضروري أنإنه مل. نفوذهم دائرة

  .من أي وقت مضى الرفيعة أكثر األخالقية ماسة للقيم حاجة
، فإننا نعرِب سنحت لنا الفرصة فحيثما وكلما، أما فيما يتعلق باجلماعة اإلسالمية األمحدية

دمار واخلراب ال من إلنقاذ العامل طريق واحد إنه ليس هناك سوىقول علنا ونبكل وضوح 
. املودة والشعور باالنتماء إىل اتمعاحملبة و لنشر ميع اجلأن يسعى وهو، يتجه حنوه الذي

فإن معرفة . األحد اهللا هو، الذي �خالقَه  أن يعرف ينبغي على العامل األهم من ذلك،و
، عندها امستن يصبح هذا جزًءا من وعندمالقه، خل احلب والرمحة حنو تقودنا  هي اليت�اخلالق 
وهذا ، يف العامل صوتنا داعني إىل السالم نرفع إننا باستمرار. �مستحقني حملبة اهللا  نكون

العامل جعل الناس وى ختفيف معاناة العمل عل يلهمنا يف قلوبنا به نشعر الذي األمل واألسى
 يت نبذهلاالعديدة ال اجلهود من هي واحدة هذه املهمة، يف الواقع .مكانا أفضل الذي نعيش فيه
  .هذا اهلدف من أجل حتقيق

 لقد طلبت،  ذلكوإضافة إىل .النبيلة هذه الرغبات لديه واحد منكم كل، قلت آنفًا كماو
 على الرغم من و.من أجل السالم أن يسعوا والزعماء الدينيني من السياسيني مرارا وتكرارا

يف . يف مجيع أحناء العامل ديادوازاالضطراب يف استمرار كل هذه اجلهود إىل اآلن فإن القلق و
أفراد الشعب  جند يف بعض البلدان. ضطرابواالوالتوتر الصراع  الكثري من هناك عامل اليوم،

على العكس جند  أو، احلكومة يقاتل يف بالد أخرى الشعبوفيما بينهم،  ويتحاربون يتقاتلون
 مصاحلها من أجلطراب االضالفوضى و تدعم اجلماعات اإلرهابية و.شعبهم يهامجون احلكام

، جند األحزاب يف بعض البلدان و.واملسنني األبرياء واألطفال النساء من غري عابئة مبن يقتلون
 من أجل حتسني أحوال معا تعمل بدالً من أن صاحلها اخلاصة ملحتقيقًاالسياسية تتحارب 

 .ل األخرىالدو يف موارد باستمرار طامعة احلكومات والدول بعض جند كذلك .بلدام
 يفتدخر وسعا وال ، العامل جهودها يف احملافظة على سلطاا يف الدول الكربى وتستهلك

  .حتقيق هذا اهلدف



الذين هم من ، منكم الغالبية وال  األمحدية اجلماعةجند  ال فإننايف االعتبار، آخذين كل هذا
ال  ألننا وذلك، جيايبإ إلحداث تغيري على وضع السياسات أو السلطة لديها القدرة، الشعب

 رجال السياسة الذين لنا حىت القول أنه ميكنين، يف الواقع. نفوذ حكومية أو سلطة أي منلك
فإم غري قادرين أيضا ،  صحبتناعندما يكونون يف دائما معنايتفقون عالقات ودية و معهم
هذا  .ممن طرح وجهات نظرهيمنعون  وحتجب أصوام جندوعوضا عن ذلك . احلديثعلى 
قوى عاملية  من ضغوط خارجية بسبب رمبا أو احلزب، اتباع سياسات م جمربون علىألإما 

  .حلفاء سياسيني يضغطون عليهم أو أخرى
يف توطيد ، حيدونا األمل يف كل عام هذه السالم ندوة شاركون يفاملنحن ، فومع ذلك

 بني مجيعاألخوة ة والرمحة واملود ومشاعرنا أنه ينبغي أن تتوطد آرائنا نعرب عن، والسالم
أن  إالَّ أننا لألسف عاجزون. الناس مجيعبني أي يف الواقع ..  واألعراقواجلنسيات األديان

  .تحقيق ما نطمح إليهوسيلة ل الأو سلطة الليس لدينا فللنور، نخرج هذه الرؤية
 شرحت لمةألقيت ك، كنت قد سالم للندوتنا خالل أذكر منذ سنتني ويف هذه القاعة نفسها

كيفية قيام األمم  عن أيضاحتدثت و، لتحقيق السالم العاملي السبل والوسائل بالتفصيلفيها 
 إيريك-Eric Avebury "اللورد واحملترم صديقنا العزيز علق، بعد ذلك. ذا األمر املتحدة
 نبل من نابعا كان قوله هذا. نفسها جيب أن يلقى يف األمم املتحدة اخلطاب هذا أن" إيفربي

ليس كافيا  إلقاء خطبة أو حماضرة أو مساعها جمرد أود قوله هو أن ما لكن، وأخالقه وكرمه
  هواألساس هذا اهلدفتحقيق ل الشرط الرئيس الواقع، إن يف. سالم إقامة اليؤدي إىل ولن

 يةاآل ،١سورة النساء يف، القرآن الكرمي وقد أعطى. مجيع املسائل واإلنصاف يف العدالة املطلقة
حتقيقًا   هذا املوضوع حيث تنص اآلية أنهدرس الذي يرشدنا يفوال املبدأ الذهيب ،١٣٦

 واألصدقاء أو األقارب والديك أو نفسكالشهادة ضد كانت  حىت لو، فالعدالة ملتطلبات

                                                           
1  �دهش طسبِالْق نياموا قَووا كُوننآم ينا الَّذها أَيا يريفَق ا أَوغَنِي كُنإِنْ ي بِنيالْأَقْرنِ ويدالأَوِ الْو فُِسكُملَى أَنع لَوو لَّهاَء ل

  .)١٣٦ :النساء (�اانَ بِما تعملُونَ خبِريفَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَ



 املصاحل الشخصية ىحيث تنح العدالة احلقيقية هذه هي. تشهد بذلك فعليك أن، املقربني
  .لصاحل العاممن أجل ا جانبا

عن  ينبغي التخليندرك أنه  سوف فإننا، اجلماعي على املستوى هذا املبدأ إذا تفكرنا يف
بدال من  و.وسائل االستمالة واالسترضاء غري املشروعة والقائمة على أساس الثروة والنفوذ

 مبادئ العدالة دعمرغبة يف بإخالص وب العملُ كل دولة وسفراء ينبغي على ممثلي ذلك،
 هو السبيل الوحيد، ألن هذا والتمييز التحيز القضاء على مجيع أشكال جيب علينا .املساواةو

 فإننا جند أن، األمن جملس أو العامة لألمم املتحدة اجلمعية إذا نظرنا إىل. لتحقيق السالم
 اإلشادة هذهالشكر، ولكن املديح و الكثري من  يف كثري من األحيانكلمات تلقى أو عبارات

  .سلفاقرارات احلقيقية تكون قد حتددت  الألن عىن هلاال م
الوسائل  بدال من القوى الكربى من التحالفات بأو بالضغط يتم اختاذ القرارات حيث، وهكذا

العامل  خلداع ذريعة  وتتخد فإن هذه اخلطب تجعل جوفاء وعدمية املعىن ، فعالًالدميقراطية
عوضا عن بل . كل جهودنا عن حبط أو نتخلىن أن كل هذا ال يعين، ومع ذلك .اخلارجي

 تطلبات مبتذكري احلكومة االستمرار يف -قوانني البالد ضمن- هدفنا ، ينبغي أن يكون ذلك
اهتمامات اليت لديها  تلك اجلماعات لبشكل صحيح تقدمي املشورة أيضا جيب علينا .الوقت

 أصبح نرى العامل وقدف  سوفقط وعندها. العدالة  تسودلكيخاصة على املستوى العاملي 
  .مجيعاالوئام الذي نأمله مالذًا للسالم و

 أصواتنا رفع إذا توقفنا عن.  وال ينبغي لنا ذلك عن جهودنانتخلىنا ال نقدر على أن فإنلذا 
على  أو مثل عليا قيم أخالقية الذين ليس لديهم من أولئك نصبح، فسوف القسوة والظلم ضد

فليس هذا هو املهم، بل املهم أن  أم ال هلا تأثري أو كان ناأصواتسمعت أ سواء .اإلطالق
أنه من  عندما أرى ببالغ السرور دائما أشعر إنين .حنو السالم اآلخرين وحثهم نصح نستمر يف

يأتون الكثري من الناس اجلنسية، فإن  الدين أو القيم اإلنسانية ورغم االختالف يف إعالء أجل
لذا  .العامل يف والتراحمإحالل السالم سبل لتعلم والتحدث عن  وا لالستماعهذا املنتدى إىل

 حىت نتمكن من وسعكم بأقصى ما يف لتحقيق السالم أن نسعى منكم مجيعا فإنين أطلب



 يف والعدالة السالم احلقيقي يتوطد فيه الوقت الذي أن يأيت إىل األمل بصيص علىاحملافظة 
  .أحناء العامل مجيع

 قراره لتحديد مصري  سوف يصدر�فإن اهللا ، اجلهود البشرية فشلت إذا جيب أن نتذكر أنه
وعلى  أن يدخل القرار اإلهلي حيز التنفيذ وقبل أن جيرب الناس على اإلذعان له قبل لذا .البشرية

 بأنفسهم إىل الناس يف العامل أن ينتبه فضل بكثري، فإنه من األاإلنسانية أن يوفوا حقوق
 ذا الشأناختاذ إجراءات �اهللا ، ألنه إذا قرر حلامسةاذه املسائل االهتمام ، غضبه فإن 

  .حقًا ةرهيبوبصورة  بشدة سوف يعم اجلنس البشري
ما من . رب عاملية أخرىحب إن أحد املظاهر الرهيبة للقرار اإلهلي يف عامل اليوم ميكن أن يكون

، أو حىت رب نفسهااحل لن يقتصر على الذي سوف حتدثه والدمار هذه احلرب آثار شك أن
 هذه أحد .عديدة قادمة ألجيال املروعة نتائجه تظهر سوف يف الواقع، بل هذا اجليل على

يف  سواء اآلن أو األطفال حديثي الوالدة على هو تأثريها أساوية ملثل هذه احلربالنتائج امل
 والدة ؤدي إىلت إىل درجة أا ميكن أن هي أسلحة مدمرة املتاحة اليوم األسلحةإن . املستقبل

  .متتد ألجيال خطرية أو خلقية بعيوب وراثية أطفال
 عندما تعرضت للهجوم نووية الالوخيمة للحرب العواقب شهدت بلد اليت الإن اليابان هي

 وتلتقي بالناس اليابان عندما تزوروإىل اليوم . احلرب العاملية الثانية خالل بالقنابل النووية
إالَّ أن . عيوم وأقواهلم واضحة يف  هلااملطلقة والكراهية رب من احلاخلوف ترى، فإنك هناك

 من، هي أقل قوة بكثري دمار واسعتسببت يف ويف ذلك الوقت  اليت استخدمت القنابل النووية
  .جدا الصغرية الدول حىت اليوم الدول متتلكها اليت األسلحة النوويةتلك 

قنابل الذرية ال تزال  الالَّ أن اآلثار املترتبة علىسبعة عقود، إمرور إنه على اليابان  ويقال يف
املمكن يف  فمن شخص قت النار علىطلأُ إذا .حديثي الوالدة على األطفال بوضوح مستمرة

 ولكن إذا اندلعت حرب نووية، العالج الطيب من خالل على قيد احلياةبقاؤه  بعض األحيان
ميوت  سوف بل .من هذا القبيل حظ لن يكون هلم على خط النار أولئك الذين هم فإن

مياه مجيع إن . جلودهم وسوف تذوب، التماثيل مثل وجيمدون على الفور الناس هؤالء
 األمراض أنواع نتصور، ولنا أن االشعاع وتتضرر من تتلوثالنباتات سوف والغذاء و الشرب



تكون فيها اآلثار واليت مل تضرب مباشرة  تلك األماكنحىت . ليها إاليت سيؤدي هذا التلوث
، وسوف أكرب يصبح والعلل سوف أقل حدة، فإن خطر األمراض اإلشعاعات املترتبة على

  .يكون هناك خطورة كبرية على األجيال القادمة
لن  واخلراب الذي يسببه هذا النوع من احلروب اآلثار املدمرة، فإن كما قلت آنفًا و،لذلك

هي العواقب  هذه .جيل إىل جيل نتقل مني، ولكن سوف وتداعياا احلرب يقتصر على
احلمق إىل حد األنانية و على درجة من هناك أناس اليومذا النوع من احلروب، واحلقيقية هل

اجلوانب املفيدة  بواحلقيقة أن ما يسمى. للعامل هديةوحيسبوا ، يفخرون باختراعام تلكأم 
تدمري واسع النطاق ، وتؤدي إىل ة اخلطورةللطاقة والتكنولوجيا النووية ميكن أن يكون يف غاي

 وقوع احلادث مثل، مثل هذه الكوارث بالفعل لقد شهدنا. احلوادث أو مهال اإلإما بسبب
 بعد وقوع الزلزالالعام املاضي وكذلك يف . أوكرانيابتشرنوبيل  يف ١٩٨٦يف عام  النووي

مثل  دث حتعندما. خوف شديدوطر كبري خل البالد مما أدى إىل تعرض، اليابان يف والتسونامي
الفريدة  جتارم بسبب و.املناطق املتضررة إعمار إعادة من الصعب جدا، يكون هذه األحداث

 باخلوففإن شعورهم بالفعل و يف غاية احلذر،أساوية، فإن شعب اليابان قد أصبح وامل
  . له ما يربرهوالرعب

 احلرب العاملية الثانية كانت  الياباندخلتعندما ميوتون يف احلروب و الناس إنه أمر واضح أن
 ماليني ٣ما يقرب  يقال أن. بعض الناس سوف يقتلون أن جيدا يدركون وشعبا حكومة
حىت وإن كان عدد من البلدان . سكان المن ٪٤حنو هذا و، اليابان لقوا حتفهم يف شخص

النفور من الكراهية و، إالَّ أن اإلمجايل من حيث العدد أعلى وفيات نسب عاىن من األخرى قد
لسبب ، وذلك اآلخرين باملقارنة مع أعلى بكثري ال يزال الشعب الياباين اليت جندها يف احلرب
، خالل احلرب العاملية الثانية على اليابان أسقطتا النوويتان اللتان القنبلتان بالتأكيد وهو بسيط

من  ومرونة عظمة اليابان د أثبتتلق. حىت اليوم ويكابدوا اليت ما زالوا يشاهدواالعواقب و
أنه إذا  ليكن واضحا ولكن. بسرعة نسبيا مدا وتأهيل إعمار إعادة خالل قدرا على

بعض  من أجزاء متحى املمكن جدا أن، فمن مرة أخرى اليوم  األسلحة النوويةتاستخدم
  .من اخلريطة وتزول من الوجود متاما البالد



 مليون شخص ٦٢حنو  كانت احلرب العاملية الثانية يف لقتلىلعدد ا إن التقديرات املتحفظة
قتلى من املدنيني وبعبارة أخرى، فإن عدد ال. كانوا من املدنيني منهم  مليون٤٠حنو  أنيقال و

أن األسلحة املستخدمة يف تلك احلرب  مع هذا الدمار لقد وقع كل .يفوق بكثري العسكريني
 حنو فقدان لقد حتملت اململكة املتحدةو.  كل مكان آخريف كانت تقليدية -اليابان باستثناء-

قوة  ال تزال اململكة املتحدة، كانت يف ذلك الوقت، بالطبعو. نصف مليون شخص
إذا مجعت هذه اخلسائر أيضا، فإن  ف.نيابة عنها أيضا ارب حتمستعمرااكانت و استعمارية

  . مليون شخص فقدوا حيام١.٦ حنوفإنّ  ويف اهلند وحدها. ماليني عدد القتلى يرتفع إىل
قاتلوا من و للمملكة املتحدة مستعمرات اليت كانتتلك البلدان و تغري الوضع أما اليوم فلقد

يف حال اندالع  بريطانيا العظمى ضد اليوم املمكن أن حياربوا  مناإلمرباطورية الربيطانيةأجل 
 قد حصلت البلدان الصغرية بعض حىت، سابقًا، وكما ذكرت  ذلكوباإلضافة إىل. احلرب
  .األسلحة النوويةعلى 

إىل  ميكن أن يصل أن مثل هذه األسلحة النووية معرفة اخلوف هو كثريا من فالذي يسبب
 التفكري يف يفضلون عدم أو حسن التصرف ال ميلكون إما مثل هؤالء الناس الذين أيدي

مولعون ، وهم للعواقب دىن اهتمامال يعريون أ مثل هؤالء الناس، احلقيقة يف. عواقب أفعاهلم
  .بإطالق النار

الدول  لدى مشاعر اإلحباط تقضِ على، ومل بالعدل القوى الكربىإذا مل تتعامل لذلك 
. خيرج عن السيطرة فإن الوضع سوف، وحكيمة عظيمةسياسات وإذا مل تتنب  الصغرية
 حىت غالبية دول العامل، ديراتناتصوراتنا وتق الذي سيتبع هذا األمر هو أبعد بكثري من والتدمري

  .الدمار هذا سوف يعصف ا السالم اليت بالفعل ترغب يف
 تبين بدالً من، والرهيب هذا الواقع الدول الكربى قادة مجيع، فإنين أمتىن وآمل أن يدرك لذا

 سياسات من تبين أن يسعوا إىل وغاياا،تحقيق أهدافها القوة ل واستخدام السياسات العدوانية
  .عليهواحملافظة  وتأمينه العدل شأا تعزيز

املخاطر احملتملة  حول خطريا حتذيرا الروس القادة العسكريني أحد كبار لقد أصدر مؤخرا
، يف أي مكان آخر أو آسيا يف مثل هذه احلرب تندلع أنه لن رأيه كان منحرب النووية، ولل



من  ويشتعل ينشأ قدل هذه احلرب بأن التهديد مبثو، حدود أوروبا ختاض على سوفولكن 
وأنا ، رأيه الشخصي هو ببساطة أن هذا الناس قد يقولون أن بعضمع . بلدان أوروبا الشرقية

أنه إذا  أعتقد أيضا باإلضافة إىل ذلك،، ولكن  غري حمتملةوجهة نظرهأن ب ال أعتقد شخصيا
  .أيضاها  فيسيويةآدول  تتورط جدا أن فمن املرجح، مثل هذه احلرب اندلعت

 سابق بوكالة رئيس  ما طرحهانتشار إعالمي واسع مؤخرا هلا كان  األخبار اليتمنو
شبكة -أمريكية مشهورة  تليفزيونية قناة مقابلة مع خالل -املوساد– اإلسرائيلية االستخبارات

. إيران شن حرب على يف رغبة احلكومة اإلسرائيلية أصبح من الواضح قال إنه - سي يب اس
كيف تنتهي هذه احلرب،  أو معرفة أين اهلجوم، سيكون من املستحيل إن وقع مثل هذاوقال 

  .أي هجوم يعارض بشدة فإنه لذا
  . بالدمار النووي ستنتهي مثل هذه احلرب أن رأييفإن ، ويف هذا املوضوع

 اما متمشابه اليوم هو يف العامل أن الوضع فيه الكاتب مقاالً ذكر لقد قرأت يف اآلونة األخرية
 يف بعض البلدان :كتب قائالو. أيضا والسياسية االقتصاديةمن الناحية  ١٩٣٢يف عام  للوضع

 أن هناك أوجه تشابه أيضا وقال. ما يسمى بالدميقراطية رجال السياسة أو يفال يثق الناس 
. يةاحلرب العاملية الثان اندالع قبيل وضع مشابه ملا كان احلال عليه لتشكيل معا كثرية جتتمع

 تشعر  ضرورة أنأرى  أتفق معه وهلذا السببولكين حتليالته، بعض قد خيتلف البعض مع
لبعض  اجلائرين القادة، يتعني على وباملثل. الوضع الراهن بالقلق البالغ إزاء حكومات العامل

إىل بأي مثن أن يعودوا و وسيلة بأي لتشبث بالسلطة اسوى الذين ال هم هلم سلمة املالبالد
 بلدامب والدفع، زوال حكمهم سوف يكون السبب يفمحقهم و تصرفام وإال فإن. رشدهم

  .مصري مرعب حنو
 ,الدمارالبشرية من ونقاذ العامل نبذل قصارى جهدنا إل األمحدية اإلسالمية اجلماعة أعضاء حنن

 الذي املوعود هو املسيح و� اهللا الذي أرسله يف هذا الزمن قد آمنا بإمام العصر وذلك ألننا
الرسول  تبع تعاليم نوألننا. للعاملني رمحة الذي بعث � للرسول الكرمي حممد خادماجاء 

 الذي هو ذلك األمل و.والكرب من حالة العامل األمل الشديد يف قلوبنا بنشعر إننا ف�الكرمي 



 لمنياملس لذا فإنين وسائر. الدمار واملعاناةإنقاذ البشرية من لبذل اجلهود من أجل  يدفعنا
  .السالم يف العامل حتقيق مبسؤولياتنا جتاه للوفاء نسعى جاهدين محدينياأل

بعض الرسائل ل سلسلة من إرسال هو من خالهلا تعزيز السالم حاولت أحد هذه الطرق اليت
، سلمها له ممثل البابا بنديكت السادس عشر إىل بعثت برسالة، قبل بضعة أشهر. زعماء العامل

 من أكرب لطائفة ا زعيم ملا كانأنهيف الرسالة  قلت له .ني األمحدينيشخصي يل من املسلم
يف اآلونة  سياق مماثل، يفو. إلحالل السالم يسعى جيب أن، فإنه يف العاملالطوائف الدينية 

 يف إىل مستوىتصاعدها و بني إيران وإسرائيل مالحظة األعمال العدائية وبناًء على األخرية
الرئيس و، بنيامني نتنياهو، اإلسرائيلي رئيس الوزراء إىل كل من الةبعثت برس، طورةغاية اخل
عند اختاذ التهور التسرع و كل أشكال التخلي عن  علىاحثهم، أأمحدي جناد حممود، اإليراين

  .البشرية صاحل من أجل ، وذلكالقرارات
، يفن هاربرسترئيس الوزراء الكندي، الرئيس باراك أوباما و إىل مؤخرا كتبت كما أنين قد

وأنوي . يف العامل السالم والوئام حنو إرساء  ومسؤولياما بدورمهاالقيام  منهما إىلكالداعيا 
 إنأعرف  إنين ال. قادة اآلخرينالدول وال رؤساءحتذير يف املستقبل القريب أيضا الكتابة و

ردة  أيا كانت، ولكن عندهم أم ال وزن أو قيمة هلؤالء القادة سوف يكون هلا رسائلي كانت
املسلمني األمحديني لماليني من اخلليفة والزعيم الروحي لكوين  من جانيب، فهي حماولة فعلهم

  .الذي عليه العامل اخلطري الوضع مشاعرهم جتاه نقل ليف أحناء العامل
 صادق حب شخصي، إمنا بدافع خلوف هذه املشاعر أعرب عن أنين مل وليكن واضحا

 بسبب تعاليم املسلمني احلقيقيني مجيع يف وانغرس للبشرية ذا احلبه وقد منا. لإلنسانية
. البشر جلميع أُرسلَ رمحةً ومواساة، قد سبق أن أشرت كما الذي، � حممدالرسول الكرمي 

الرسول  لتعاليم هو نتيجة مباشرة للبشرية حبنا  أن عندما تسمعونتصدمون أو تندهشون رمبا
 الذي جيعل تلك اجلماعات اإلرهابية فما السبب، ولكمعق يف وقد ينشأ تساؤل، �الكرمي 

 ألفراد عمليات القتل اجلماعيترتكب مسلمة  حكومات ملاذا هناك أو، األبرياء تقتل سلمةامل
  سلطام؟ كرسي من أجل محايةمن شعوم 



 الماإلس مع تعاليم متاما تتناىف يف واقع األمر األعمال الشريرة هذه أن واضحا متاما فليكن
ويف . اإلرهاب أو بالتطرف أي ظرف من الظروف حتت ال يسمح القرآن الكرميإن . احلقيقية

غالم مريزا ، األمحدية مية اإلسالماعة اجلمؤسس �، وحبسب إمياننا قد أرسل اهللا هذا العصر
. � حممد للرسول الكرمي كامالتابعا اإلمام املهدي، و، املسيح املوعود � القادياين أمحد

. الصحيحة لإلسالم والقرآن الكرمياحلقيقية و لنشر التعاليم � املسيح املوعود د أُرسلوق
 من لإلنسان ويعرفه ما عليهحيدد  ولكي, �اهللا بني اإلنسان و رابطة لقد جاء لتأسيس

قال إنه أُرسل و. احلروب الدينية اء كافة أشكال إلأُرسل لقد .أخيه اإلنسانجتاه واجبات 
لقد أُرسل للفت االنتباه إىل . دينأي ترام والتشريف والتكرمي لكل مؤسس أو نيب لتوطيد االح

يف مجيع أحناء األخوة والرمحة و واحملبةإحالل السالم أعلى مستويات القيم األخالقية و حتقيق
  .العامل

مجيع  جزًءا ال يتجزأ من هذه الصفات، سوف جتدون مكان من العامل أي إذا ذهبتم إىل
 هؤالء الطغاة وال، منوذجا تطرفني املو أهابينياإلروإننا ال نعد .  احلقيقينيمحديني األاملسلمني

مؤسس  هوإمنا النموذج الذي حنذو حذوه ونقتدي به , أيضا وال القوى الغربيةمن املسلمني، 
  .القرآن الكرمي هي اليت نسترشد ا والتعليمات ،� النيب الكرمي حممد، اإلسالم

وتعاليمه هي  اإلسالم أن رسالة، العامل بأسره برسالة إىل أبعث، تدى السالم هذامن من لذا
  .السالموالعطف و والرمحةاحملبة 

معتقداا  وفق وتعمل اإلسالم متاما عن مشوهة تقدم صورة املسلمني هناك أقلية من لألسف،
األفعال خذوا من تلك تتاحلقيقي، و اإلسالم أن هذا هو ال تظنوا، لكم مجيعا وأقول. املضللة
  .قسوةهدفًا لل علوها أن جتأو املساملة من املسلمني مشاعر األغلبيةيذاء ذريعة إل اخلاطئة

أو بذيئة يف حقه و ألغة مسيئةاستخدام و ,جلميع املسلمني قدس املكتاب الهو إن القرآن الكرمي
فإنه يؤدي , ث ذلكحدو أنه عند لقد رأينا. ملشاعر املسلمني عميق جرح بالتأكيد هو حرقه

  .املتطرفني املسلمني من قبل وغري مناسب متاما خاطئ رد فعل غالبا إىل
بتصرفات فيها  األمريكاناجلنود  حيث قام بعض، أفغانستان يف حادثني عن مؤخرا ولقد مسعنا
نار أطلق ال وباملثل، .يف منازهلماألطفال األبرياء من النساء و وقتلوا، للقرآن الكرمي عدم احترام



بعد ذلك و، سبب دون أي فرنسا يف جنوب اجلنود الفرنسيني بعض فقتل بال رمحة شخص
نرى أن . األبرياء وإحدى املدرسات أطفال من اليهود وقتل ثالثة دخل مدرسة بضعة أيامب

 أيضا نرى و.السالم أن يؤدي إىل وال ميكن بأي حال من األحوال متاما خاطئ هذا السلوك
 هذه األعمالتعطي وأماكن أخرى و باكستان يف بانتظام حتدث وحشيةالاألعمال  مثل هذه

 هذهإن مثل . على أوسع نطاق وحتقيق أهدافهم حقدهم لصب الذريعة اإلسالم خصوم
، أحقاد شخصية أو عداوات بسبب ليست, على نطاق حمدود حتدث اليت األعمال الوحشية

 املستوى سواء على، بعض احلكومات هجهااليت تنت الظاملة للسياسات يف الواقع نتيجةإمنا هي 
  .املستوى الدويلاحمللي أو 

على كل  الصحيحة للعدل املعايري البد من انتهاج ،يف العامل من أجل إحالل السالم، لذا
 شخص بريء دون سبب قتل القرآن الكرمي عد لقد. بلد من بالد العامل ويف كل املستويات

  .البشرية مجعاء قتل مبرتلةهو 
ظلم  الأو قسوة بالال يسمح اإلسالم أن أوضح لكم متاما مسلم، وألنين مرة أخرى ذاوهك

القرآن الكرمي  إنبل , بدون استثناء فحسبطلقًا و مأمرا ليس هذا. بأي شكل من األشكال
من  ذلك مينعنا أال، شعب أي بلد أو أي كان هناك عداء بيننا وبني أيضا أنه حىت لويأمرنا 

 إىل خصومات أو عداوات أي تامة وأنه ينبغي أال تدفعنا الوالرتاهة عدلبال معهم التصرف
 آخر يف غاية أمرويأمرنا القرآن الكرمي أيضا ب. على حنو غري صحيح التصرف أو االنتقام

  .اآلخرين ثروات وموارد ننظر حبسد أو طمع إىل ال ينبغي أن هو أنهاألمهية و
 لتحقيق السالم تضع األساس ألا ية األمهيةولكنها يف غا، بعض النقاط فقط لقد ذكرت

، القضايا األساسية هلذه اهتماما أن يويل العامل � أدعو اهللا. العامل أمجعيف اتمع و والعدالة
  .الظاملون والكاذبون إليه جيرنا العامل الذي دمار من حىت ننقَذ
يف  إحالل السالم  موضوعولكن احلقيقة أن، عن اإلطالةعتذر أغتنم هذه الفرصة ال وأود أن

  .األمهيةأمر يف غاية العامل 
  .اهتماما كبريا الوقت ما يفرضه عليناعلينا مجيعا أن نويل  فوات األوانقبل و، الوقت ينفد



باليوبيل  يحتفل نعرف مجيعا يف هذه األيام كما, شيء هام أحتدث عن أود أن أي أن قبل
 عاما ١١٥ الوراء إىل عقارب الساعة بإذا عدنا .يزابيث الثانيةامللكة إلصاحبة اجلاللة، املاسي ل
، بعث يف ذلك الوقت. للملكة فيكتوريا اليوبيل املاسي يحتفل بأيضا كان ،١٨٩٧إىل عام 
، امللكة فيكتوريا بلَّغها فيها تعاليم اإلسالم برسالة نئة إىل األمحدية اإلسالمية اجلماعة مؤسس
 املسيح املوعودكتب . وللملكة بطول العمر للحكومة الربيطانية و فيهايدع أيضا برسالةوبعث 
احلرية الدينية  قد منحوا الناس هو أن مجيع امللكة أفضل ما يف حكومة أن يف رسالته �

  . حتت حكمها
 احلرية الدينية مبادئ ولكن ال تزال، لشبه القارة اهلندية حاكمة احلكومة الربيطانية مل تعد اليوم

  .حريته الدينية شخص كل يمنح اليت من خالهلا وقوانينه تمع الربيطاينا يف
 الديانات خمتلف أتباع  اجتمعإذ الليلة، إن أمجل مثال هلذه احلرية هو ما نشاهده يف الواقع
  .يف العامل وساعني إىل إحالل السالم آملني يف مكان واحد واملعتقداتوالعقائد 

 أغتنم هذه � املسيح املوعود اليت استخدمها  نفسهاواتالدعالكلمات ووباستخدام لذلك 
  : قائالملكة اليزابيثالقلبية لل لتقدمي التهاين الفرصة

  ". الرحيمة وأمتىن جلاللة امللكة دوام السعادة والرضا أهىنء مبنتهى السعادة واالمتنان ملكتنا "
  : نفسهااتهكلم أخرى وأستخدم مرة، للملكة فكتوريا � ودعا املسيح املوعود

 سعداء حتت  حنن نعيشكمابفضلك وكرمك  مةَنا املعظَّ ملكتأَسعد ، القادر الكرمي اإللهأيها"
ومتها حكظل  حتت  يف سالم ورخاءن نعيشحن كما بلطف وإحسانها وعاملْ، كرمها ولطفها
   )التحفة القيصرية  (.العادلة واحملِسنة

  .مواطن بريطاين وأيضا أمحدي ن هو مسلم ماليت حيملها كل االمتنان مشاعرهذه هي 
قد  فبحضوركم قليب، من أعماق لكم مجيعا امتناين أعبر مرة أخرى عن أود أن يف النهاية

  .أعربتم عن احملبة واملودة واألخوة لنا
  .شكرا جزيال لكم
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