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الل بنصره العزيز
خطاب حضرة أمري المؤمنني أيده ّ
خالل منتدى السالم السنوي الخامس عرش،

يف بيت الفتوح ،المملكة المتحدة بتاريخ  17مارس ،آذار 2018
ملاذا حنرص على تنظيم هذا احلدث بشكل دوري؟! *
بداي ًة ،أود أن أشكر مجيع ضيوفنا النضمامهم إلينا هنا يف
ندوتنا السنوية للسالم.
لقــد ظلــت اجلماعــة اإلســامية األمحديــة علــى مــدى
السنوات اخلمس عشرة املاضية ،راعية منتدى السالم هذا
مــن أجــل تعزيــز الســام العاملي .رمبا يتســاءل بعضكم عن
جدوى تنظيم هذا احلدث كل عام ،ابلنظر إىل أن ســام
العامل ،سواء يف البلدان اإلسالمية أو يف غريها ،مل يب ُد عليه
أي حتســن كان خالل هذه الفرتة؛ بل على العكس ازداد
تدهورا ،وابت االنقســام املتزايد والكراهية والظلم املتفشــي
ً
طابعــا ســائدا ،وتكتلــت قــوى العــامل يف قطبني عســكريني،
فاندلعــت احلــروب ،مهــددة الدول ،واتســعت الفجوة بني
البلدان النامية واملتقدمة.
متاما ،ومع
وابلنظر إىل هذه احلالة ،فإن تساؤلكم يف حمله ً
ذلــك ،فــإن ديننــا حيثنــا علــى إفشــاء الســام والعــدل بــن
التقوى

الناس يف مجيع أحناء العامل ،سو ًاءا كان هؤالء الناس أغنياء
أو فقراء ،أقوايء أو مضطهدين ،متدينني أو غري متدينني.
وابلتايل فإننا ســنواصل ســعينا جلعل البش ـرية تدرك واجبها
يف احرتام القيم اإلنســانية األساســية والوفاء هبا .إن تعاليم
اإلســام األساســية هي :أداء حقوق خالقنا وأداء حقوق
إخواننا البشر.
مــع هــذه املقدمــة القصــرة ،أود اآلن أن أغتنــم الفرصــة
ألتكلــم عــن بعــض األمــور الــي أراهــا على درجــة كبرية من
اخلطورة يف هذه األوقات املضطربة.
قضية التغري املناخي فرع من هتديد السالم العاملي
يف عامل اليوم ،طاملا نرى القوى الكربى واملؤسسات الدولية
ختطــط بغيــة حتســن حيــاة النــاس يف مجيع أحنــاء العامل .ويف
اآلونة األخرية ،كانت إحدى القضااي اليت انقشها العديد
مــن السياســيني واملفكريــن مســألة تغــر املنــاخ وابلتحديــد
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«السعي إىل حامية البيئة
والعناية بكوكبنا ميثل قضية
ذات أهمية وغاية نبيلة حقا،
ومع ذلك ينبغي يف الوقت ذاته
أن يدرك العامل املتقدم ،شــعوبه
وقادته ،أن هنــاك قضايا أخرى
يجب معالجتها بنفس اإلرصار».
حضرة مرزا مسرور أمحد أيده هللا بنصره العزيز

ختفيض انبعااثت الكربون.
الســعي إىل محايــة البيئــة والعنايــة بكوكبنــا ميثــل قضيــة ذات
أمهية وغاية نبيلة حقا ،ومع ذلك ينبغي يف الوقت ذاته أن
يدرك العامل املتقدم ،شعوبه وقادته ،أن هناك قضااي أخرى
جيب معاجلتها بنفس اإلصرار.
إن ســكان الــدول الفقــرة ال تســرعي اهتمامهــم البيئــة وال
مســتوايت انبعــاث الكربــون بقــدر مــا يشــغلهم مــن الغــداة
العشي شاغل إطعام أطفاهلم .وإن حمنتهم االقتصادية
إىل
ِّ
تبعث على األسى ح ًقا ،ومستوى فقرهم ال يكاد ُيـتَ َص َّور.
فمثــا ،مثــة بلــدان تعــاين فقرا مدقعــا يف مصادر املياه النقية
والصاحلــة للشــرب ،ممــا يضطــر أهلهــا إىل اســتهالك مــاء
املســتنقعات الراكــد مبــا حيملــه مــن أوبئــة .وحــى هــذا املــاء
الراكــد ال يبلغــه هــؤالء النــاس إال بشــق األنفــس؛ حبيــث
يتوجب على النســاء واألطفال قطع األميال كل يوم دون
توقــف التماســا لش ـربة مــاء هلــم ولعائالهتــم ،فينقلنهــا إىل

بيوهتم يف أوعية كبرية حيملنوها على رؤوسهم.
جيب أال نغض الطرف عن هذه املعاانة ابعتبارها مشكلة
اآلخريــن ،بــل جيــب أن نــدرك أن هــذا الفقــر تطــال آاثره
العامل أمجع ،فتخل مبوازين السلم واألمن العامليني .وحقيقة
أن األطفــال ليــس لديهــم خيــار إال قضاء أايمهم يف جلب
املياه لعائالهتم يعين أهنم ال جيدون فرصة ساحنة يف الذهاب
إىل املدرســة ،أو حتصيــل أي شــكل مــن أشــكال التعليــم.
إهنــم عالقــون يف حلقــة مفرغــة مــن األميــة والفقــر ،يبــدو
أنــه ال هنايــة هلــا وهــي تدمــر اجملتمــع بشــكل كبــر .واليــوم،
يتفاقــم شــعورهم ابلبــؤس والعنــاء مــع وجــود أدوات التقنيــة
احلديثــة ووســائل التواصــل الــي تنقــل إليهــم مظاهــر تــرف
أهل البلدان املتقدمة .إن رؤية التفاوت الكبري يف ظروفهم
مقارنــة مــع غريهــم ،يــؤدي إىل الشــعور ابإلحبــاط ،ويغرس
بــذرة احلقــد ،فيســتغل املتطرفــون هــذه املشــاعر الســلبية،
فيتصيــدون يف املــاء العكــر ،فيمنــون الفق ـراء حبيــاة أفضــل.
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وكما يستغل املتطرفون مشكلة الفقر ،فكذلك يفعلون مع
اجلهل،فيستهدفون الشباب غري املتعلم ،مما يفتح هلم جماال
أوســع يف حتويلهــم إىل التطــرف وغســل أدمغتهــم .ويســتغل
املتطرفــون مأســاة خــذالن حــكام تلــك البلدان لشــعوهبم يف
معظم األحيان.
الشغل الشاغل للنخب احلاكمة
ممــا يؤســف لــه أن النخبــة احلاكمــة يف البــاد احملرومــة أو
الــي مزقتهــا احلــروب ،ال يكــون أكرب مههــا إال احلفاظ على
سلطتها وقوهتا أكثر من املساعدة يف التخفيف من معاانة
شــعوهبا .فتكون النتيجة أن أولئك الذين ال ميلكون شــيئًا،
يرمقــون زعماءهــم الفاســدين ابزدراء ،ويــرون يف القــوى
الكربى يف العامل عدوا هلم .ومع األسف! حنن نرى اآلاثر
أيضــا ،وإنــه وبعــد رؤيــة
املروعــة هلــذا يف الــدول اإلســامية ً
احلالة اليائسة لبلداهنم األصلية ،فإن بعض املسلمني الذين
نشأوا يف العامل املتقدم قد وقعوا يف شراك التطرف وارتكبوا
هجمات إرهابية مروعة هنا يف الغرب!
وابلتايل فإين أعتقد اعتقادا راســخا أننا إذا كنا نرغب حقا
إرث من الفرص ملن
يف محايــة عاملنــا وضمــان أن نــرك وراءان ً
ســيخلفوننا ،فمــن الضــروري أن يتــم بــذل كل جهــد ممكــن
نظ َر إىل الدول الفقرية
لرفع مستوى العامل النامي .جيب أال يُ َ
جزءا من عائلتنا ،إخواننا
ابستخفاف ،بل جيب أن نعتربها ً
وأخواتنــا .ومبســاعدة الــدول الناميــة علــى الوقــوف علــى
قدميها ،ومن خالل منح الناس الفرص واألمل ،سنســاعد
أنفســنا يف الواقــع ،وحنافــظ علــى مســتقبل العــامل .وإال فإننــا
نــرى ابلفعــل أن جــوع العــامل النامــي يؤثــر ســلبا علــى ســائر
العامل أيضا .
عــاوة علــى ذلــك ،ومــع اهلجمــات اإلرهابيــة األخــرة
التقوى

وموجــات اهلجــرة الواســعة النطــاق إىل الغــرب ،كان هنــاك
ارتفــاع ملحــوظ يف النزعــات القوميــة يف العديــد من البلدان
الغربيــة ،نتيجــة اســتحضار خمــاوف أايم املاضــي املظلمــة.
ومما يبعث على القلق بشــكل خاص أن األحزاب اليمينية
املتطرفــة أمســت أكثــر جالفــة ،وقــد شــهدان زايدة يف
مشــاركتها يف احلكومــات وحققــت مكاســب سياســية ،هم
أيضا متطرفون ويسعون إىل تسميم اجملتمع الغريب عن طريق
حتريض اجلماهري ضد أولئك الذين خيتلفون عنهم يف اللون
أو املعتقد.
ابإلضافــة إىل ذلــك ،أصبــح خطــاب بعــض زعمــاء العــامل
النافذيــن أكثــر عنصريــة وعدائيــة ،حيــث تعهــدوا بوضــع
حقوق مواطنيهم فوق حقوق اآلخرين .ال ضري يف اهتمام
احلكومــات إبيــاء مصــاحل شــعوهبا رعايــة أكــر ابلتأكيــد،
مــا دامــت تتصــرف بعدالــة ،دون انتهــاك حلقــوق اآلخريــن،
فإن حماوالت حتسني حياة مواطنيها فضيلة عظيمة .ولكن
السياســات املتصفــة ابألاننيــة واجلشــع وعــدم التــورع عــن
مصــادرة حقــوق اآلخريــن هــي سياســات خاطئــة ووســيلة
لزرع اخلالف واالنقسام يف العامل.
أي خري يرجى من وراء هذا اخلراب؟!
أنتقل اآلن إىل قضية أخرى ،وهي جتارة األسلحة الدولية.
اليــوم يعتــر العــامل نفســه أكثــر حتضـ ًـرا ممــا كان عليــه يف أي
وقت مضى ،ولكن حيدث يف عام  2018هذا أن دوال يتم
هدمها وإابدة أهلها أبسلحة ال جند هلا وصفا أقل من أهنا
وحشية .يف دول مثل سوراي والعراق واليمن ،تقاتل القوات
احلكومية وميليشيات املتمردين واملنظمات اإلرهابية بعضها
بعضــا ،وعلــى الرغــم مــن مصاحلهــم املتعارضة ،إال أن بينهم
ً
مســا واح ـ ًدا مشــرًكا ،وهــو أن ُجـ َّـل أســلحتهم ،إن
مجيعــا قا ً
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يبدو أن العامل مل يتعلم من أخطاء املايض ،واألمر املسلم بصحته عىل نطاق واسع هو أن حرب العراق عام
 2003مل تكن عادلة وكانت قامئة عىل أساس ادعاء زائف ،كذلك سقطت ليبيا يف هوة سحيقة من الفوىض
وباتت مرت ًعا للتطرف منذ أن بدأت القوى الغربية يف اتخاذ اإلجراءات هناك قبل بضع سنوات .ورغم ذلك،
درسا من هذاُ .س ِّويت املدن والبلدات باألرض ،وتحولت آالف املباين إىل أنقاض.
مل تتعلم القوى الكربى ً

مل نقــل ُكلَّهــا ،قــد مت إنتاجهــا يف اخلــارج ،يف العــامل املتقدم.
فبــكل عالنيــة وبــكل فخــر ،تقــوم القــوى الكــرى ابالجتــار
ابألسلحة اليت تُستخدم يف قتل األبرايء وتشريد ذويهم.
وممــا يؤســف لــه أن حكومــات الــدول املتقدمــة ال يشــغلها
سوى تعزيز اقتصادها وتعظيم رأس مال بلدها دون التوقف
برهــة للتفكــر يف العواقــب .إهنــا تســعى ســعيا حثيثــا إلب ـرام
أكــر عــدد ممكــن مــن عقــود بيــع األســلحة التدمرييــة الــي

ال تفــرق عنــد إطالقهــا بــن األب ـرايء واملذنبــن .وهــم يبيعون
بفخر أسلحة ال تستثين األطفال أو النساء أو العجزة .إهنم
يبيعون بتبجح األسلحة اليت تبتلع املدن والبلدات ومتحوها
دون متييــز .إن تلــك الــدول واحلكومــات جتــي مكاســب
ماديــة قصــرة األجــل ،إال أن أيديهــا ملطخــة بدمــاء مئــات
اآلالف مــن النــاس .ويــرى عــدد ال حصــر لــه مــن األطفــال
أن آابءهــم يتعرضــون للقتــل أببشــع الصــور الــي ال متت إىل

املنصة الرئيسية للمنتدى
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اإلنسانية بِ ِصلَة ،وكل ما ميكنهم فعله هو أن يتساءلوا :ملاذا
ُح ِرم ـوا مــن أهليهــم؟! وملــاذا ترملت آالف النســوة وأهنكهن
الضعــف والعجــز؟! فــأي خــر يرجــى مــن وراء هــذا اخلراب
اي ترى؟!
التطرف وقودها النشء الربيء
انر ُّ
ال أرى ســوى جيــل مــن األطفــال املدفوعــن إىل أحضــان
أولئــك الذيــن يســعون إىل تدمــر ســام العــامل .عندما يرى
طفــل صغــر أو مراهــق أنــه ُحــرم مــن والديــه أبكثــر الطــرق
مهجيــة ،فمــن يســتطيع أن يلومــه علــى الــرد؟! لقــد ذكــرت
آن ًفــا أن املتطرفــن يســتهدفون أولئــك الذيــن يعيشــون يف
الفقــر ويســتهدفون األطفــال أو الشــباب الذيــن تعرض ـوا
لوحشــية احلرب .إهنم جيندون مثل هؤالء الصغار لعلمهم
أن عقوهلم مل تنضج بعد ،وميكن ملؤها بسهولة أبي فكر
فاســد ،يف الســعي لالنتقــام الدمــوي مــن خالل اإلرهاب.
وبــدالً مــن التحاقهــم ابملدرســة وحتصيلهــم التعليــم ليتحولوا

إىل مواطنني حمرتمني ملتزمني ابلقانون ،فإن التعليم الوحيد
الــذي حيصــل عليــه هــذا اجليــل مــن األطفــال ،هــو كيفيــة
إتقــان اســتخدام القنابــل اليدويــة أو قاذفــات الصواريــخ،
وكيفيــة القيــام هبجمــات انتحاريــة ،وكيــف يعيثون يف العامل
فسادا .وعالوة على ذلك ،فإن بعض البلدان تشرتك دون
داع يف صراعــات تقــع علــى بعــد آالف األميــال منهــا عن
ٍ
طريــق نشــر جنودهــا أو عن طريــق قصف أراضي اآلخرين
جوا.
ًّ
يف العديد من احلاالت ،يبدو أن العامل مل يتعلم من أخطاء
املاضــي .واألمــر املســلم بصحتــه علــى نطــاق واســع هــو أن
حرب العراق عام  2003مل تكن عادلة وكانت قائمة على
أســاس ادعاء زائف ،كذلك ســقطت ليبيا يف هوة ســحيقة
مــن الفوضــى وابتــت مر ًتعــا للتطــرف منــذ أن بــدأت القــوى
الغربية يف اختاذ اإلجراءات هناك قبل بضع ســنوات .ورغم
درسا من هذاُ .س ّوِيت املدن
ذلك ،مل تتعلم القوى الكربى ً
والبلدات ابألرض ،وحتولت آالف املباين إىل أنقاض.

مشهد عام لقاعة املنتدى
التقوى
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ـرت أن الرتكيــز الرئيــس للمجتمــع الدويل هو
يف البدايــة ،ذكـ ُ
تغــر املنــاخ والرغبــة يف احلفــاظ علــى اهل ـواء الــذي نتنفســه
نظي ًفــا .أهنــاك مــن يعتقــد أن القصــف العنيــف ليــس لــه
أتثــر علــى اجلــو؟! وعــاوة علــى ذلــك ،إذا ســاد الســام
يف البلــدان الــي مزقتهــا احلــروب ،فيجــب إعــادة بنائهــا مــن
الصفر ،وهذا حبد ذاته سيكون صناعة ضخمة ستؤدي إىل
زايدة االنبعــااثت الضــارة والتلــوث .وهكــذا ،فمــن انحيــة،
حنــن حنــاول إنقــاذ الكوكــب ،لكننــا من انحيــة أخرى ،نقوم
بتدمريه بال مربر .يف ضوء كل هذا ،أعتقد اعتقادا راســخا
أن القــوى العامليــة علــى أبصارهــا غشــاوات مــن قصر النظر
والرؤية الضيقة.
أحد أبرز التربيرات اليت قدمها أولئك الذين يؤيدون صناعة
األســلحة هي أن ش ـراء األســلحة هو وســيلة للردع واحلفاظ
على السالم .ولكن يتعني علينا فقط تشغيل أجهزة التلفاز
ومشــاهدة األخبــار ملــدة دقيقــة لنرى أن مثل هذه التربيرات
حمــض تضليــلُ ،
وتــايف الص ـواب بشــكل واضــح .من املؤكد
أن آالف األطفــال األب ـرايء ممــن فقــدوا ذويهــم ،أو فقــدوا
أطرافهــم ،لــن يقتنع ـوا أب ـ ًدا مبثــل هذا املنطــق ،وكذلك احلال
ابلنسبة آلالف النساء الاليت ترملن ،أو ماليني األشخاص
الذين نزحوا عن دايرهم.
ماذا يتوجب علينا للحيلولة دون دمار العامل؟!
إرث مــن األمــل ألطفالنــا ،وأن
إننــا إذا أردان أن نــرك وراءان ً
نرتك عاملًا يسود مستقبله السالم ِ َللَ ِفنَا ،فإننا وبغض النظر
عــن ديننــا أو معتقداتنــا ،حنتــاج إىل تغيري أولوايتنا على وجه
الســرعةً .
فبدل من أن نســتنفدها يف املطامع املادية والرغبة
يف الســلطة ،جيــب علــى كل دولــة ،س ـواء كانــت غنيــة أو
فقــرة ،أن تعطــي األولويــة للســام واألمــن يف العــامل أبكمله

أهناك من يعتقد أن القصف العنيف ليس له تأثري
عىل الجو؟! وعالوة عىل ذلك ،إذا ساد السالم يف
البلدان التي مزقتها الحروب ،فيجب إعادة بنائها
من الصفر ،وهذا بحد ذاته سيكون صناعة ضخمة
ستؤدي إىل زيادة االنبعاثات الضارة والتلوث.
وهكذا ،فمــن ناحية ،نحن نحاول إنقاذ الكوكب،
لكننا من ناحية أخرى ،نقوم بتدمريه بال معنى.

قبــل أي شــيء آخــر .وبـ ً
ـدل مــن االخنراط يف ســباق تســلح
يؤدي إىل املوت والدمار ،جيب أن نتنافس يف إنقاذ البشرية
ومحايتهــا ،وبـ ً
ـدل مــن إغــاق احلــدود واملوانــئ يف البلــدان
املتحاربــة ممــا يتســبب يف تــرك األطفــال األب ـرايء يتضــورون
جوعــا وحمرومــن مــن العــاج الطــي ،جيــب أن نفتــح قلوبنــا
ً
بعضا وهندم اجلدران اليت تفرق بيننا ،ونطعم اجلياع
لبعضنا ً
ونساعد الذين يقاسون املعاانة.
وفيمــا يتعلــق ابلتنافــس السياســي ،ال ي ـزال الن ـزاع بــن
الوالايت املتحدة وكوراي الشــمالية يهدد ســام العامل ،وأي
صراع بني االثنني من شأنه أن يؤثر بشدة على بلدان مثل
كوراي اجلنوبية والصني والياابن .وبينما قيل يف األايم القليلة
املاضية إنه كان هناك انفراج -ألن رئيس الوالايت املتحدة
قد أشار فجأة إىل استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمايل
 ومع ذلك ،ال توجد ضماانت أبن يسود السالم .ليسمن الواضح حىت حتت أي ظروف سوف جيتمعان ،أو أين
ومىت سيُعقد هذا االجتماع .وحىت لو ُعقد اتفاق ،ال يعلم
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ـدرا
أحــد ســوى هللا املــدة الــي ســيطوهلا ،حيــث إن هنــاك قـ ً
كبــرًا مــن الكراهيــة املرتســخة لــدى كال املتخاصمــن جتــاه
اآلخــر .واالتفــاق النــووي اإلي ـراين الــذي ُعقــد قبــل بضــع
ســنوات مثــا ٌل علــى ذلــك ،حيــث مت التوصــل إىل اتفــاق
تفاوضي بني إيران والغرب ،ولكن اآلن ،بعد بضع سنوات
فقط ،مت تعليق الصفقة خبيط رفيع.
ومــن مث ،هنــاك العديــد مــن القضــااي الــي تبــدو كنــار حتــت
الرمــاد ،وميكــن أن تضطــرم جذوهتــا يف أي وقــت ،حبيــث
ال ميكــن تَ َصـ ُّـور عواقبهــا .ولكــن ،يعلّمنــا اإلســام أنــه ال
ميكــن حتقيــق الســام إال عندمــا يتــم إزالــة كل آاثر ســوء
النيــة واحلقــد مــن قلوب الناس واســتبداهلا ابلتواد والتعاطف
والرتاحم بينهم.
العامل يفيق أخريا من وهم اإلرهاب اإلسالمي
تلصــق ابإلســام هتمــة التطــرف والتحريــض علــى
غالبًــا مــا َ
أيضــا أن أعــدا ًدا كبــرة مــن املســلمني غــر
العنــف ،ويقــال ً
موالــن لبلداهنــم ،أو يســعون إىل زعزعــة اســتقرار اجملتمــع.
ولكــي أرى أن هــذه االدعــاءات كاذبــة وغري منصفة .على
الرغم من أن اإلرهابيني املســلمني املزعومني ي ّدعون العمل
ابســم اإلســام ،إال أنــي ال أعتقــد أننــا نشــهد حـ ًـرب دينية.
وإمنــا احلــروب الــي ُتــاض والفظائــع املرتكبــة هــي فقــط من
املدعويــن
أجــل املكاســب اجليوسياســية .إن اإلرهابيــن
ِّ
ابجلهاديني ،ورجال الدين املتطرفني ،ال يقومون إال بتشويه
اسم اإلسالم وتقويض جهود الغالبية العظمى من املسلمني
الذين هم مواطنون مساملون ملتزمون ابلقانون .وبال شك،
منذ البداية ،رفض اإلسالم مجيع أشكال التطرف ،وآايت
اضحا على
القرآن الكرمي املَْتـل َُّوة هذه األمسية ،تقدم دلي ً
ال و ً
ذلك .ختربان هذه اآلايت أن احلروب اإلسالمية املبكرة قد
التقوى

خيضت من أجل محاية مجيع األداين واحلفاظ على املبدأ
املقدس حلرية املعتقد .وتذكر هذه اآلايت بشكل قاطع أنه
جيب محاية الكنائس والبِيَع واملعابد واملساجد.
مت هذه النقطة مر ًارا وتكر ًارا ،وأؤكد من جديد ،أن كل
ق ّد ُ
من ينتهك القيم العاملية حلرية املعتقد وحرية الضمري ،بعيد
كل البعــد عــن اإلســام .حــى يف وســائل اإلعــام الغربية،
هنــاك منشــورات تقبــل هــذا ،وأان أثــي عليهــا لدفاعهــا
عــن احلــق والعدالــة .علــى ســبيل املثــال ،مت نشــر عمــود يف
مؤخرا قال فيه الكاتب:
الغارداين ً
«اإلرهاب اإلسالمي مل يكن أب ًدا من أجل تعزيز اإلسالم
دائمــا حــول حقــوق
وأجــزم أنــه ال ي ـزال كذلــك .لقــد كان ً
األرض وســرقة امل ـوارد الطبيعيــة واالقتصاديــة والسياســات
النقديــة العامليــة الــي تركــت جمتمعــات ســكانية أبكملها يف
البلدان اإلسالمية تعيش يف حالة من احلرمان والعوز».
هــذه الكلمــات تصــور بدقــة واقــع اإلرهــاب الــذي يقــوم
بــه بعــض مــن يُدعــون ابملســلمني .عــاوة علــى ذلــك ،يف
عمــود نشــر يف صحيفــة حمليــة ،قــدم الصحفــي بيــر أوبورن
أدلــة دامغــة علــى أن عــد ًدا كبــرًا من املســلمني قــد أصبحوا
متطرفــن ،علــى األقــل إىل حــد مــا ،نتيجــة تدخــل بعــض
وكاالت االســتخبارات الغربيــة .ويف هــذا الصــدد ،اقتبــس
الصحفي شيئا من كالم ضابط استخبارات بريطاين سابق
جاء فيه:
«ليــس مــن الص ـواب أن تقــوم ق ـوات الشــرطة احملليــة ببــذل
كل جهدها حلماية جمتمعاتنا مبواجهة اإلرهاب من انحية،
بينمــا ،مــن انحيــة أخــرى ،تقــوم عناصــر يف أجهزتنا األمنية
واألمريكيــة ،بتســليح وتدريــب هؤالء اجلهاديني والتورط يف
اإلرهاب».
عــاوة علــى ذلــك ،يف مقــال نش ـرته ،The Boston Globe
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يقــول الربوفيســور جيفــري ســاكس ،مديــر مركــز التنميــة
املستدامة يف جامعة كولومبيا:
«أطاحــت وكالــة املخاب ـرات املركزيــة األمريكية ابحلكومات
يف الشرق األوسط يف مناسبات ال تعد وال حتصى .إال أنه
مثــة نــزوع إعالمــي إىل جتاهل فكــرة َتـ َوُّرط الوالايت املتحدة
يف حالة عدم االستقرار تلك».
وعــن أتييــده احللــول الســلمية متعــددة األط ـراف للص ـراع،
كتب الربوفيسور ساكس:
ـورا يف
«جيــب علــى الــوالايت املتحــدة أن تنهــي قتاهلــا فـ ً
الشــرق األوســط وأن تتحــول إىل دبلوماســية مقرهــا األمــم
املتحدة من أجل ٍ
حلول وأمن حقيقيني».
هناك العديد من األعمدة الصحفية اليت نشــرت يف اآلونة
األخــرة مــن قبــل غــر املســلمني والــي تثبــت حقيقــة أن
اجلماعــات اإلرهابيــة مثــل داعــش ما كان هلا أن تنشــأ دون
دعم خارجي .أان ال أنفي ضرورة التدخل ،لكن كل إجراء
جيــب أن يكــون عــادالً ومتناســبًا وجيــب تنحيــة املصلحــة
اخلاصة جانبًا.
تقول اآلية  10من سورة احلجرات من القرآن الكرمي:
ني اْقـَتـَتـلُوا فَأَ ْصلِ ُحوا َبـْيـَنـ ُه َما فَإِن
﴿وإِن طَائِ َفتَا ِن ِم َن ال ُْم ْؤِمنِ َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ُ
يء
ـت إِ ْح َد ُ َ
َبـ َغـ ْ
اهــا َعلَــى األ ْخ َرى َفـ َقاتلُ ـوا ال ِت َتـبْغي َح َّت تَف َ
إَِل أَ ْم ـ ِر َّ
ـاء ْت فَأَ ْصلِ ُح ـوا َبـْيـَنـ ُه َما ِبل َْع ْد ِل َوأَْق ِسـ ُـطوا
اللِ فَـِـإن فَـ َ
إِ َّن َّ
ني﴾ أي أن اهلــدف مــن كل تدخــل
اللَ ُيــب ال ُْم ْق ِسِــط َ
دائما إقامة ســام طويل األمد ،وهي أتمر
جيب أن يكون ً
املســلمني ابلعــدل والقســط حــى مــع خصومهــم .وحيثمــا
أذن اإلســام ،كمــاذ أخــر ،للمســلمني األوائــل خبــوض
حـ ٍ
ـرب دفاعيــة ،فقــد أمرهــم أيضا ابلوفــاء مبقتضيات العدل
وأن ال يتأثروا أبدا ابملصاحل الشخصية وأن ال يعتدوا حبجة
إقامة السالم.

طوال حياته ،سعى نبي اإلســام  إىل جمع
الناس م ًعا يف سالم ،وكان عىل استعداد
للتخــي عن حقوقه الخاصة لصالح اآلخرين.
كثــر من الكتّاب واألكادمييني غري املســلمني،
ممن درسوا اإلسالم بعناية ،يشهدون عىل
حقيقة أن النبي محمد  قد ســعى إىل
توحيد املجتمعات ودافع عن حريــة املعتقد.

نيب اإلســام ُ يســد النموذج األمثل إلفشاء السالم
يف العامل
من املؤكد أن هذا املبدأ العميق مفي ٌد اليوم ،س ـواء ابلنســبة
إىل املســلمني أو غريهــم علــى حــد س ـواء ،فحيثمــا يتطلــب
األمــر قــوة لكــف املعتــدي عــن األذى ،جيب أن تظل تلك
القوة مناسبة لكف املعتدي عن أذاه ،وال تتطور إىل وسيلة
لالنتقام أو هنب ثروة املهزوم .ومبجرد أن جينح املعتدي إىل
السلم ،ال جيوز حرمانه من حقوقه أو استغالله أبي شكل
من األشكال.
لقــد ســعى نــي اإلســام  ط ـوال حياتــه إىل مجــع النــاس
معــا يف ســام ،وكان علــى اســتعداد للتخلــي عــن حقوقــه
ً
الشخصية لصاحل اآلخرين .كثري من الكتّاب واألكادمييني
غري املســلمني ،ممن درس ـوا اإلســام بعناية ،يشــهدون على
حقيقــة أن النــي حممــد  قــد ســعى إىل توحيــد اجملتمعات
ودافــع عــن حريــة املعتقــد .علــى ســبيل املثــال ،ذكــر بيــر
فرانكوابن ،وهو ابحث زميل خمضرم يف جامعة أكسفورد،
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النــي األكــرم  يف كتابــه «طــرق احلريــر» ،وشــرح املؤلــف املسلمني ليسوا وحدهم املسؤولني عن املشاكل يف العامل.
أيضا ألن يويل القادة
كيــف ســعى النــي حممــد  إىل االنســجام واحل ـوار بــن عــاوة علــى مــا تقـ َّـدم ،حــان الوقت ً
األداين ،وكيف عمل بشــكل وثيق مع الطوائف املســيحية اهتماما ابلسالم والرخاء املستقبليني لإلنسانية  ،بدالً من
بدال من وضع تقدم أحزاهبم السياسية أو حكوماهتم على
واليهودية يف ذلك الوقت.
مث حتدث عن «األرضية املشرتكة» بني الطوائف الدينية يف س ـلَّم أولوايهتم ،هذا هو ســبيل حتقيق الســام احلقيقي يف
تلك احلقبة وكيف أن رسالة النيب األكرم  كانت رسالة العامل.
«صلح» .ويف مقطع من حديثه ،أشار املؤلف إىل الفرتة علــى املســتوى الــدويل األوســع ،جيــب أن نعــرف حبقيقــة
اليت مت فيها تعيني نيب اإلسالم  كقائد إداري للمدينة ،أن القــوة قلَّمــا جتلــب أيــة فائــدة علــى املــدى الطويــل.
وهكــذا ،عنــد التعامــل مــع
كتــب:
حيــث
أيضا ألن يويل القادة اهتامما بالسالم والرخاء كــوراي الشــمالية أو إي ـران
«تعهــد يهود املدينة حان الوقت ً
أو أي بلــد آخــر ،ينبغــي
بدعــم حممــد مقابــل
املســتقبليني لإلنسانية ،بد ًال من بدال من وضع تقدم
علــى القــوى الكــرى أن
ضمــاانت للدفــاع
َّ
املشــرك ،وقد وضع أحزابهم السياسية أو حكوماتهم عىل سلم أولوياتهم ،تتوخــى احلــذر واحلكمــة
هــذا يف وثيقــة رمسية هذا هو سبيل تحقيق السالم الحقيقي يف العامل .وتســعى لرعايــة مصــاحل
مجيع األطراف واالســتماع
فيهــا تعهــد ابح ـرام
لصوهتا .وكما قيل يف أحد
دينهــم وممتلكاهتــم
األعمــدة الــي ذكرهتــا ،فــإن علــى القوى العامليــة أن تنتهج
اخلاصة اآلن ويف املستقبل من قبل املسلمني».
مث كتــب« :ذهــب حممــد وأتباعــه إىل أبعــد مــدى لتهدئــة الدبلوماســية وتعطــي األولويــة لتهدئــة التوت ـرات ،عليهــم
خماوف اليهود واملسيحيني مع توسع السيطرة اإلسالمية» .أن يســعوا للتفــاوض علــى صفقــات واتفاقــات ســام غــر
دائما معارضا متحيــزة لصــاحل جانــب واحــد وإمنــا تراعــي مصــاحل مجيــع
وهكذا ،فإن احلقيقة هي أن اإلســام كان ً
متامــا ألي شــكل مــن أشــكال اإلرهــاب أو التطــرف .األطراف .عالوة على ذلك ،فبمجرد أن يتحقق السالم،
ً
عــاوة علــى ذلــك ،ويف حــن أقبــل أن األعمــال الش ـريرة جيــب أن نــرك أيــة أحقــاد قدميــة ،ومنشــي قدمــا بــروح
لبعض املسلمني قد أضرت كثريا ابجملتمع ،فأان ال أقبل أن االهتمام واالحرتام املتبادل.
املســلمني هــم فقــط يُشــار إليهــم أبصابع اللــوم يف تقلبات ابلتأكيــد ،إن قناعــي واعتقــادي الراسـ َـخني أبن املثــال
عامل اليوم .يقول العديد من املعلقني واخلرباء اآلن بشكل األعظم الوحيد على الغفران واإلحســان والرمحة يف اتريخ
علــي أن ألط ـراف غــر مســلمة ي ـ ًدا يف تقويــض الســام البش ـرية هــو املثــال املبــارك ملؤســس اإلســام ،النــي حممــد
 ،فلمــدة ثالثــة عشــر عامــا ،تعــرض وأتباعــه الضطها ٍد
والتماسك االجتماعي.
اضط ُّروا
مــا ُذ ِكــر يبــدو كافيــا للقول أبن اإلنســانية بدأت تُدرك أن وحشــي ال ميكــن ختيلــه ومت طردهــم مــن منازهلــم ،و ُ
التقوى
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إىل اهلجــرة مــن مكــة .وخــال تلك الفرتة ،مت إعمال القتل
ـدي ونفســيًا وتعرض ـوا
وعذب ـوا جسـ ً
يف املســلمني بوحشــيةُ ،
ألقســى أن ـواع الظلــم االجتماعــي .ومنهــم مــن أُلقــي علــى
اجلمــر امللتهــب لف ـرات طويلــة ،ومــن النســاء املســلمات
مــن ربطــن مــن أقدامهــن جبملَــن فيُ َسـ َّـر كل مجــل يف اجتــا ٍه
معاكس لآلخر فتنفرق أجســادهن ِشـ َّـق ِ
ني منفصلني .ومع
ذلــك ،عندمــا عــاد الرســول حممــد  إىل مكــة منتصـ ًـرا ،مل
يرق قطرة د ٍم واحدة انتقاما .وبدال من ذلك ،ووفقا ألمر
هللا ســبحانه وتعــاىل ،أعلــن العفــو العــام مباشــرة عــن كل
مــن عذبــوه وعــن كل مــن عارض اإلســام ابلعنف ،وأعلن
أن يف ظــل احلكــم اإلســامي ســيكون كل النــاس أح ـر ًارا
يف ممارســة دينهــم ومعتقداهتــم ،دون أي تدخــل أو ســبب
للخــوف ،وكان شــرطه الوحيــد أن يلتــزم كل شــخص يف
اجملتمــع ابلســام ،وأعلــن أن مــن حق اجلميع ،بغض النظر
عــن طائفتهــم أو عقيدهتــم أو لوهنــم ،أن يتمتع ـوا حبقوقهــم * العناوين اجلانبية من إضافة أسرة «التقوى»

عاملوا ابحرتام يف مجيع األوقات.
وأن يُ َ
كان هذا هو املثال اخلالد والرائع الذي ضربه نيب اإلسالم
 ،وهذه هي روح الرمحة واملواســاة اليت حيتاج املســلمون
وغــر املســلمني إىل التحلــي هبــا يف العــامل اليــوم .هــذه هــي
روح املغفرة واإلحســان اليت حتتاج كل األمم إىل إظهارها،
س ـواء كانــت كبــرة أو صغــرة ،غنيــة أو فقــرة .عندئذ فقط
ميكن حتقيق السالم على املدى الطويل.
من كل قليب ،أدعو أن يدرك الناس واجباهتم جتاه بعضهم
البعــض ،حبيــث يتذك ـران الذيــن خيلفوننــا بفخــر وامتنــان.
دعــوان نتطلــع إىل الغــد وال َنـ ْق ِصــر نظ ـران علــى اليــوم فقــط،
دعوان ننقذ أجيالنا املستقبلية .أدعو هللا أن يرزقنا احلكمة.
أشكركم مرة أخرى على انضمامكم إلينا هنا هذا املساء.
شكرا جزيال».

حضرة أمري املؤمنني يؤم احلضور يف دعاء صامت
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