
اإلرهاب ال دين له وال مذهب، وال وطن له وال شعب!
ه إلى بعض احمل��اوالت الهادفة إلى توظيف مواجهة اإلرهاب  ويجب الّتنبُّ
ف��ي الصراع بني اإلس��الم واملس��يحية وبني الش��رق والغ��رب من خالل 
توصيف االرهاب باالس��المي أحياناً، أو توظيفه في الصراعات املذهبّية 
داخل املنطقة العربّية واألّمة اإلس��المية من خالل توصيفه بأنه إرهاب 

شيعي تارة أو إرهاب سّني تارة أخرى!.

]  العالّمة السيد علي األمني [

إنَّ هذا املؤمتَر اجلامَع لش��خصيَّاٍت بارزٍة ِمن الش��رِق العربيِّ 
، وِمن العالِم الواس��ِع الَفِسيِح، من ُمسِلمني:  واإلس��الميِّ
ُس��نَّة وِشيعة، ومس��يحيِّني على اختالِف طوائِفهم، ومن 
عقائَد أُخرى نَش��أت على أرِض هذا الش��رِق وتََرعَرعْت على 

تُراِبه وتَربَّت على ِثمارِه وَخْيراِته

] اإلمام شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب [
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كلمة الإمام الأكبر �شيخ الأزهر 
 ال�شيخ اأحمد الطّيب في اإفتتاحية

موؤتمر الأزهر لمواجهة التطّرف والإرهاب

جمهورية م�شر العربية 

ُم���وا بتلبيِة الدعوِة، وجاوؤوا  اِء الذين َتكرَّ يوِفنا الأعزَّ راِتكم جميًعا، وب�ضُ اأه���ًا بَح�ضَ

ُب  م���ن باٍد �ضتَّى من اأق�ضى ال�ض���رِق، ومن اأق�ضى الغ���رِب.. وَن�ضُكُركم جميًعا، وُنرحِّ

بَح�ضراِتكم في م�ضَر الكنانِة بلِدكم الثاني، و�ضقيقِتكم التي َنُظنُّ اأنَّ لها في قلوبكم 

مكانًة خا�ض���ًة ومنزل���ًة متميزًة.. ومرحًبا بكم في الأزهِر ال�ض���ريِف الذي ُي�ض���ِعُده 

لقاوؤُك���م، وُيِفيُد م���ن ُمباَحثاِتكم في هذه المرحلِة الَحِرجِة م���ن َمراِحِل تاريِخ هذه 

ِرها. ِة وحا�ضِ مَّ
الأُ

، وِمن العالِم  اٍت بارزٍة ِمن ال�ضرِق العربيِّ والإ�ضاميِّ اإنَّ هذا الموؤتمَر الجامَع ل�ضخ�ضيَّ

الوا�ض���ِع الَف�ِض���يِح، من ُم�ضِلمين: �ُضنَّة و�ِضيعة، وم�ض���يحيِّين على اختاِف طوائِفهم، 

ت على  ومن عقائَد اأُخرى ن�َض���اأت على اأر�ِض هذا ال�ض���رِق وَتَرعَرعْت على ُتراِبه وَتربَّ

ِة والتعقيِد والخَطر الُمطِبق  ِثم���اِره وَخْيراِته، هذا الُموؤَتمُر ياأتي في وقٍت بال���ِغ الدِّقَّ

َظَر  ك حيُثما قلَّبَت النَّ على ِباِدنا و�ُض���عوبنا وقد دَهَمها من داِخِلها وخاِرِجه���ا.. فاإنَّ

ه َيُروُعك هذا الو�ضُع الَماأ�ضاوي، والذي ُيعييك البحُث  في خريطِة ال�ضرِق الأو�ضِط فاإنَّ

َد الذي حاَق بالأرواِح والدِّياِر  فيه عن �ض���بٍب منطقيٍّ واحٍد ُيبرُِّر هذا التدميَر الُمتعمَّ

ٍة، وفناَء ح�ضارٍة، وَزواَل تاريٍخ. مَّ
والإن�ضاِن، وراَح َي�ضتهِدُف تفتيَت اأُ

ِة، وهذه الفتنِة  ني لأُ�ضاِئُل نف�ضي وزائريَّ ليَل نهاَر عن اأ�ضباِب هذه الِمحنِة العَربيَّ واإنَّ

ِم والموِت، والتفجيراِت، وقطِع ُروؤو�ِض الَب�َضِر، والتهجيِر  الَعمياِء الَممُزوجِة برائحِة الدَّ

دميِر للُعمران والأوطاِن في َوح�ض���يٍة لم َيعِرْفه���ا التاريُخ من َقبُل،  بالَمايي���ن والتَّ

وَلن َيعِرَفها ُم�ض���َتقَبًا لغيِر هذه الف�ضائِل الطارئِة علينا وعلى َح�ضارِتنا وثقافِتنا، 

ُة، وهذه  والتي َتجاَوزت كلَّ الُحدوِد التي ر�َضَمْتها الأدياُن والأخاُق والأعراُف الإن�ضانيَّ

ِر. الحدوُد هي َفرُق ما بيَن الوح�ِض الُمفتِر�ِض، وبيَن الإن�ضاِن العاقِل الُمفكِّ

كراَء ما َلِبَثت  ها الإخوُة الأفا�ضل – اأنَّ هذه الجرائَم البربريَة النَّ وثالثُة الأثافي – اأيُّ

ر فيها اأمُر هذه الجرائِم  يت الأوكاُر التي ُيدبَّ رت بِدثاِر هذا الدِّيِن الَحِنيِف، و�ُضمِّ اأن تَدثَّ

با�ضِم »الدولة الإ�ض���اميَّة«، اأو »دولة الِخافة الإ�ضامية«، اأو الدِّفاع عن المذهِب، 

ورٍة لإ�ضاِمهم الَمغ�ضو�ِض بُح�ضباِنه ديًنا جاَء للنا�ِض بالذبِح  في ُمحاولٍة لت�ضديِر �ضُ

وقط���ِع راأ�ِض كلِّ َم���ن ُيخاِلُفه اأو تهجيِره من ِدياره.. وهذه ال�ض���ورُة الَكِريهُة لِديننا 

اه اأعداُء الإ�ض���اِم وانَتَظُروه، بل طاَلما َدنَدُنوا حوَله ون�َضُجوا  الحنيِف اأمرٌ طاَلما َتمنَّ

– من اأجِله -اأفانيَن م���ن الأباطيِل والُمفَتريات والأكاذيِب، ولعلَّهم اليوَم ُيواِجهوننا 
ِة لَيِتمَّ لهم ما ُيريدوَنه  وهاء، وَيبَهُتوننا بها َعْبَر ال�ضا�ضاِت الف�ضائيَّ بهذه ال�ضورِة ال�ضَّ

�ِض. من تحذيِر �ُضعوِب العالِم من هذا الدِّيِن الدَّمويِّ الُمتوحِّ

والباحُث في اأ�ض���باِب ُظهوِر هذه التنظيماِت الُم�ض���لَّحِة، وتَمدُِّدها ال�ضريِع في الدوِل 

، ومنها  ، ومنها القت�ضاديُّ ِة، ُتطاِلُعه تف�ضيراٌت �َضتَّى، منها: الدِّينيُّ ِة والإ�ضاميَّ العربيَّ

�ِضُع له البحُث في ُموؤتمِركم  ا �ضوف َيتَّ ، ومنها غيُر ذلك ممَّ ، ومنها ال�ضيا�ضيُّ الح�ضاريُّ

َله قليًا وهو ال�ضبُب الذي  هذا، لكنَّني اأودُّ الإ�ض���ارَة اإلى �ضبٍب اآَخر َي�ض���َتِحقُّ اأن نَتاأمَّ

، ل�ضالِح  َيرى اأنَّ ما ُنعاِنيه اإْن هو اإلَّ ُموؤامرٌة من ُموؤامراِت الأعدِاء على ال�ضرِق العربيِّ

دولِة اإ�ض���رائيَل وَم�ض���اِلِحها، وبقاِئها الدولَة الأقوى والأغنى في المنطقة، ونحن ل 

قٍة، وِعَلٍل  ن�ض���َتبِعُد ذلك؛ لأنَّ دولَة العراِق قد ُغِزيت عام 2003م تحَت اأ�ض���باٍب ُملفَّ

ِة  ُظِم ال�ضيا�ضيَّ ُة، واعَترفت بَتلفيِقها ُكبَرياُت النُّ ���َحْتها ال�ضحافُة الدوليَّ واأكاذيَب، ف�ضَ

ُل م���ا حاَكه الُغزاُة في الع���راِق من ُخيوِط الُموؤاَم���رِة اأن قاموا  ���ِة، وكان اأوَّ العالميَّ

بت�ض���ريِح الجي����ضِ العراقيِّ الذي كان من اأقوى الجيو����ضِ العربيَّة في ذلكم الوقِت، 

اِطه وجنوِده، ثم َترِك اأ�ض���لحِته َنهًبا لف�ضائَل وميل�ضياٍت َيعَلُم الُغزاُة  بَّ وت�ض���ريِح �ضُ

ًدا اأنها ميل�ضياٌت ُمَتناِحرٌة: مذهًبا وعقيدًة وَولًء، فماذا كانت النتيجُة بعَد اإحدى  جيِّ

امِة القِتتاِل، وظلَّ ي�ضبُح  ع�ض���رَة �ض���نًة من اجتياِح العراِق؟ لقد دَخل العراُق في دوَّ

ُر �ُضطاآُنها، ولم يخُرج منها العراُق حتى يوِم النا�ِض هذا.  في ُبحوٍر من دماء، ل ُتب�ضَ

وال�ض���يُء نف�ُضه ُيقال على �ض���وريا، وعلى اليمن، وعلى ليبيا.. حيث َتلَعُب الُموؤامرُة 

رين  ���ُر المذهبيُّ والِعرقيُّ والطائفيُّ م���ع اإمداِد الُمتوتِّ على الوَتِر نف�ِض���ه، وهو التوتُّ

ِة.. واهلُل  مَّ
���اِح لَتنَدِلَع الحرائُق، وَيح�ضُد الموُت اأرواَح الآلِف من �ضباِب هذه الأُ بال�ضِّ

ُر لهذه  وحَده الذي يعلُم متى ت�ضُمُت اآلُة الحرِب في هذه الدوِل الَمنكوبِة، ومتى ُيقدَّ

ٍة. ٍة اأو دوليَّ اٍت اإقليميَّ الباِد اأن يكوَن َقراُرها من راأ�ِضها ل ب�ضغوٍط ول تدخُّ

د لَدْينا اأنَّ اأ�ض���حاَب هذه الخطِط َيجُنوَن ِثماًرا هائل���ًة ِمن وراِء اقتتاِل  وِم���ن الُموؤكَّ

العرِب والُم�ض���ِلميَن فيما بينهم.. فهذا القتتاُل الدائُم ُيبِقي العرَب والُم�ض���ِلمين في 

ِر  ِة والتطوُّ عٍف وياأ�ٍض ُم�ضتمرٍّ، ول ي�ضمُح لهم باأيِّ �ضكٍل من اأ�ضكاِل الُقوَّ حالِة ُهزاٍل و�ضَ

والتق���دُِّم، ثم هو حرٌب بالوكالِة ل َيخ�َض���ُر الُموِقدون للحروِب فيها خ�ض���ائَر ُتذَكر، 

 َيفَتُح اأ�ض���واًقا ُكبرى 
َّ
 العربي

َّ
�ض���واٌء في الأرواِح اأو الَعتاِد. ثم اإنَّ هذا القتتاَل العربي

اِر الحروِب و�َضما�ِض���رِة الموِت والَخراِب.. وَيكِفي دليًا على  لم�ض���انِع ال�ض���اِح وُتجَّ

ذلك اأنَّ الم�ض���رَح ال�ضوريَّ -بات على َمَدى �ضنواٍت – �ضاحًة مفتوحًة لحرٍب َي�ضَطِرُع 

فيها ال�ضاُح من الغرِب ومن ال�ضرِق عَلى َحدٍّ �َضواء.

ولَكم اأتمنى -والأمانيُّ حيلُة الَمغلوِب-على م�ض���انِع الأ�ض���لحِة اأن َتبَحَث لها عن 

دور العَرِب  َتها وطاقَتها بدًل من �ضُ �ضحراَء اأو بيداَء لُتجرَِّب فيها اأ�ضلحَتها وتخَتِبَر قوَّ

وِدياِرهم وُمن�ضاآِتهم.

َة الُموؤاَمرِة لي�ض���ت هي كلَّ ما هنالك، فهناك �َض���بٌب اأعَمُق َيذهُب َبعيًدا في  اإنَّ نظريَّ

ِة،  ، وَيكاُد َيكوُن َمنهًجا ثابتًا في عاقاِتنا الداخليَّ اأطواِء تاريِخنا العربيِّ والإ�ضاميِّ

َف قليًا ول كثيًرا عند  ذلكم هو َمنهُج الِفرق���ِة والتناُزِع والختاِف، ول اأُريُد اأن اأتَوقَّ

ِته���ا الُمهِلكِة، وذلك في قوِله تعالى:  َرنا الُقراآُن الكريُم من َمغبَّ هذه الآفِة الت���ي حذَّ

َ َمَع  ���ِبُرواْ اإِنَّ اهللهّ َ َوَر�ُض���وَلُه َوَل َتَناَزُعواْ َفَتْف�َض���ُلواْ َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َوا�ضْ {َواأَِطيُعواْ اهللهّ

نا اهلُل به من  تنا رغَم ما َخ�ضَّ ���اِبِريَن} )الأنفال/46(... ولكن اأُ�ِضيُر فقط اإلى اأنَّ اأمَّ ال�ضَّ

حاِد، من لغ���ٍة وجن�ٍض وِعرٍق وِديٍن وتاريٍخ  َمِم بُمقوِّماِت الوحدِة والتِّ بيِن �ض���ائِر الأُ

، وقد م�ضى  مِة التعاُوِن الإ�ض���اميِّ ِة وُمنظَّ ���ا، وبرغم جامعِتنا العربيَّ وُجغرافيا اأي�ضً

 ،
َّ
حاٍد ُي�ضبه التحاَد الأوربي على اإن�ضاِئهما اأكثُر من ن�ضف قرٍن، فا نزاُل نفتقُر اإلى اتِّ

وايا  ���دِق النَّ وه���و اأم���رٌ ُممِكن، ولي�ض من ِعداِد الُم�ض���َتِحياِت، ول َيحتاُج اإلَّ اإلى �ضِ

لون، بل قاِدرون  ِة، والعرُب ل �َضكَّ ُموؤهَّ والنَّظرِة الَبِعيدِة وا�ض���ِتبعاِد الِخافاِت الَبْينيَّ

حاِد اإن اأرادوا. وبهذه الُمنا�ض���بِة فاإنَّ الأزهَر ال�ض���ريَف ُيقدُِّر َحقَّ  ���نع هذا التِّ على �ضُ

مِل العربيِّ في  وؤُوِب لَجمِع ال�ضَّ التقديِر ُجهوَد خادِم الَحَرَمْيِن ال�ضريفيِن في �ضعِيه الدَّ

ِة. مَّ
ُمواجهِة التحدِّياِت والأخطِار التي ُتحِدُق بالأُ

نا ل ينبغي اأن َنُغ�ضَّ الطرَف عن اأفكاِر الُغلوِّ والتَّطرُِّف التي ت�َضرَّبت اإلى ُعقوِل  على اأنَّ

بع�ٍض من �َض���باِبنا ودفعت بهم َدفًعا اإلى َتبنِّي الفكِر التكفيريِّ واعِتناِق التف�ضيراِت 

الُمتطرِّف���ِة والَعِنيفِة مثل َتنظي���ِم القاعدِة والحركاِت الُم�ض���لَّحِة، التي خَرجت من 

ًرا  َعباءِتها وَتعَمُل ليَل نهاَر على ُمهاجمِة الأوطان وَزعزعِة ال�ضتقراِر، وقد ظَهر ُموؤخَّ

ِة، وقبَله وبعَده ميلي�ضيات  على ال�ضاحِة تنظيُم داع�ض الذي ناَدى بالخافِة الإ�ضاميَّ

ًة هائلًة، عادت – لاأ�َض���ف– باأ�ض���واأ الَعواِقِب  ًة ِدعائيَّ ة اأخرى قاتلة، تملُك قوَّ طائفيَّ

على الإ�ضاِم والُم�ضِلمين في العالِم ُكلِّه.

ولي�ض���ت داع�ض هي الف�ض���يَل الُم�ضلََّح الوحيَد على ال�ض���احِة، بل هناك ميلي�ضيات 

ٌة  ُر َق�ضًرا في الِعراِق و�ضوريا واليمن، وهناك طوائُف َمذهبيَّ ة َتذبُح وُتهجِّ اأخرى طائفيَّ

ة وُحقوِق  ٍة با�ض���م الديموقراطيَّ ���ٍة خارجيَّ ُتح���اِوُل جرَّ الأوط���اِن اإلى ولءاٍت اإقليميَّ

الإن�ض���ان، كما َيحُدث في البحرين مثًا، ولهم �ض���يوٌخ وُمفت���ون ُيحلُِّلون لهم هذه 

الَجرائم، وَيدَفُعونهم دفًعا اإلى اقِتراِفها. وفي الَفِم ماٌء كثيرٌ َيُحوُل دون ال�ضتر�ض���اِل 

ا على وحدِة الم�ضلمين التي هي  ة؛ ِحر�ضً في الحديِث عن هذه الَماأ�ض���اة الااإن�ض���انيَّ

�ض���ته وانت�َضرت دعوُتها في الآفاِق  الهدُف الأ�ض���مى لاأزهِر ال�ضريِف منُذ قامت ُموؤ�ضَّ

على مدى اأكثَر من األِف عام.

���كون به، َيحُكم كلَّ َجراِئمهم هو:  والذي يجمُع هوؤلء جميًعا قا�ض���ٌم ُم�ض���َتَرك َيتم�ضَّ

تكفيُر الم�ض���لمين بالذنِب ثم ا�ض���تحال ِدماِئهم بعَد ذلك، وه���و ُيعيد اإلى الأذهاِن 

مذاهَب قديمًة َطواها التاريُخ، قَتلت الم�ض���لمين بعَد اأن رَمْتهم بالُكفِر والُخروج من 

ة.. وهوؤلء الُغاُة  نَّ الإ�ض���اِم ا�ضتناًدا اإلى َفهٍم خاطٍئ وُمنحِرٍف لن�ضو�ِض الكتاب وال�ضُّ

الُجُدد ينَطِلقون من هذا الُمعتَقِد نف�ِض���ه، بعد تحريِفهم مفهوم ›‹الكفر‹‹ والنحراِف 

َده النبيُّ )�ض( في حديِث جبريل - عليه ال�ضاُم -  به عن َمعناه ال�ضحيِح الذي حدَّ

و�ضاَر عليه الم�ضلمون، وهو عدُم تكفيِر الم�ضلِم بالذنوِب حتى لو كانت من الكبائِر، 

ما لم ي�ض���َتِحلَّها، واإنم���ا الكفُر هو اإنكاُر القلِب وجحُده وخلوُّه من الت�ض���ديِق باهلِل 

ا َمن اآَمن بكلِّ ذلك  ومائكِته وكتِبه وُر�ض���ِله واليوِم الآِخر... والقدِر: خيِره و�ض���رِّه، اأمَّ

دَّق به فهو ُموؤمٌن ولي�َض بكافٍر. و�ضَ

ِة،  ولقد ُح���رَِّف مفهوُم الجهاِد عند ه���ذه التنظيماِت الُم�ض���لَّحِة الُمتطرِّفِة والطائفيَّ

ه جهاد، واأنهم اإن ُقِتلوا فهم �ُضَهداُء في  وراحوا َيقُتلون َمن ي�ض���اوؤون زعًما منهم باأنَّ

الجنِة... وهذا من اأ�ضَنِع الأخطاِء في فهم �ضريعِة الإ�ضاِم؛ فاأوًل: لم ُي�ضَرع الجهاُد في 

الإ�ضاِم اإل للدِّفاِع عن النف�ِض والدِّيِن والوَطِن، ونحن نحفُظ عن �ُضيوِخنا في الأزهر: 

ه  اأنَّ علَة القتاِل العدواُن ل الُكفُر.. وثانًيا: اإعاُن الجهاِد وُمبا�ضرُته ل يجوُز اأن يَتولَّ

 الأمِر، ول َيجوُز لأفراٍد اأو جماع���اٍت اأن تَتولَّى هذا الأمَر بُمفرِدها مهما 
هّ
اأح���ٌد اإل ولي

كانت الأحواُل والظروُف، واإلَّ كانت النتيجُة دخوَل المجتمِع في م�ض���طرِب الفو�ضى 

اِء هذا  وهدِر الدماء وَهتِك الأعرا�ِض وا�ض���تحاِل الأمواِل، وهو ما ُنعاِنيه اليوَم من َجرَّ

ِة. الفهِم الخاطِئ الَمغُلوِط لهذه الأحكاِم ال�ضرعيَّ

ِة اأًيهّا كان���ت ِديانُتها اأو اعتقاُدها، اأمرٌ  ومن هنا فاإنَّ العتداَء على النف�ِض الإن�ض���انيَّ

ُيحرُِّمه الإ�ض���اُم وَيرُف�ض���ه. وكيف وقد انَفَتح الإ�ض���اُم على اأبناِء الأدياِن الأخرى، 

ولدَرجِة الختاِط بالزواِج والعي�ِض الُم�ض���تَرِك في بيٍت واحٍد، وتحت �َض���قٍف واحٍد. 

وفي هذا اإقراٌر من الإ�ض���اِم بالعي�ِض الواحِد والتداُخِل الأُ�ضري. نحن نقوُل بالُمواَطنة 

الكاِملِة، والعي�ِض الواحِد في الأوطاِن.

ومن هنا فاإنَّ العتداَء اأو التهجيَر الَق�ض���ريَّ اأو التمييَز، هي اأموٌر تَتناَفى و�ض���حيَح 

الدِّيِن، واإجماَع الُم�ضِلمين.

ا الفهُم الخاطُئ لمو�ض���وِع الِخافة، اأو الإمامِة عند الم�ض���لمين، فمن الُمقرِّر عند  اأمَّ

علماء اأ�ض���ول الدِّين اأنَّ الإمامَة من َم�ضائِل الُفروِع ولي�ضت من َم�ضائِل الأ�ضوِل، ومن 

ِة اأ�ض���وِل الدِّيِن في جامعِة  هنا احَتملت الراأَي والراأَي الآَخر، واأ�ض���َغُر طالٍب في ُكليَّ

الأزهِر َيحَفُظ من كتاب �ض���رح المواقف الُمقرَّر في علِم العقيدِة وهو اأحُد اأعمدِة كتِب 

المذهب الأ�ض���عري، يقوُل فيه الموؤلُف: الإمامة »لي�ضت من اأ�ضول الدِّياناِت والعقائِد 

عندنا، بل هي عندنا من الُفروع«.

���ا في عل���ِم العقيدِة يقول فيه ال�ض���عد  وكذلك كتاب �ض���رح المقا�ض���د الُمقرَّر اأي�ضً

ِة والجماعة(: »ل نزاَع في اأنَّ مباحَث الإمامِة بعلِم  ���نَّ ة اأهل ال�ضُّ التفتازاني: )من اأئمَّ

ِة، فكيف �ضارت  نَّ الُفروع األَيُق«، وهذا الُحكم ثابٌت وُمقرٌَّر في كلِّ كتِب عقائِد اأهِل ال�ضُّ

ًا عند هذا  ِة والجماعِة فا�ضِ نَّ هذه الم�ضاألُة التي لي�ضت من اأُ�ضوِل الدِّيِن عند اأهل ال�ضُّ

ال�ضباِب بين الُكفِر والإيماِن، وفتنًة �ُضِفكت فيها الدماُء، وُخرَِّب العمراُن، و�ُضوِّهت بها 

�ضورُة هذا الدِّين الحنيف ؟!

م���ت فيها اأَمِزجُة  َة التي َتحكَّ وَيط���وُل بن���ا المقاُم لو ُرحُت اأُعدُِّد المفاهيَم ال�ض���رعيَّ

هذه الجماعاِت واأخَرَجْتها عن �ِض���ياقاِتها ال�ضحيحِة، وراحت ُتبرُِّر بها اإراقَة الدماِء.. 

َة ت�ض���حيِح هذه المفاهيِم واإعادِتها اإلى و�ضِعها  ولكن اأترُك لعلماِء هذا الموؤتمِر ُمهمَّ

ال�ضحيِح في ُتراِثنا الَمنُقوِل والَمعُقوِل.. ثم اإذاعِتها في البياِن الِختاميِّ على العالم 

ة. ، واإبراًء للذمَّ ُكلِّه؛ اإعذاًرا للحقِّ

اأيها الإخوة واأيها الأ�ضدقاء الأفا�ضل:

قدُِّم العلميِّ والتِّقنيِّ  ِجَه جهُد �َض���باِبنا لتحقيِق التَّ نحن في اأ�ض���دِّ الحاجِة اإلى اأن َيتَّ

؛ حتى َنلَحَق بَركِب الأَُمِم التي �ض���َبقتنا اإلى قيادِة العالِم والتاأثيِر في  والح�ض���اريِّ

ِة، وتوجيِه م�ضيرِتها وتحديِد وجهِتها، واإنَّ هذه الم�ضيرَة لفي اأ�ضدِّ  م�ضائِر الإن�ض���انيَّ

وابِط الدِّين والأخاِق ونوِر الوحِي وَهدِي ال�ضماء، وحتى  ���باِط ب�ضَ الحاجِة اإلى الن�ضِ

ُة التي تعمُل في غيبٍة  َبتها ال�ضيا�ضاُت العالميَّ َتِخفَّ عذاباُت النا�ِض واآلِمهم التي �ضبَّ

عن قيِم الأنبياِء والُمر�َض���لين، والذين ما بَعَثهم اهلُل اإل لِهدايِة الإن�ضان واإ�ضعاِده في 

الدُّنيا والآِخرة.

اأيها الإخ��وة:

ياغِة ِخطاٍب  ًا في �ضبيِل �ضِ اإنَّ الأزهَر ال�ضريَف بَذل – ول يزاُل يبذُل – ُجهًدا ُمتوا�ضِ

ِة ال�ض���ريفِة  ِة النبويَّ ���نَّ ����ُض ُبنياُنه على الُقراآن الكريِم وال�ضُّ ِدينيٍّ واٍع ر�ض���يٍد يَتاأ�ضَّ

ُة بالقبوِل. مَّ
تها الأُ والجتهاداِت التي تلقَّ

ًة طالبًا منهم اأن َيِثقوا ثقًة ُمطَلقًة في اأزهِرهم ال�ضريِف  ُه للُم�ض���ِلمين كافَّ هذا.. واأتوجَّ

جامًعا وجامعًة، فهو الأميُن على تلقيِنكم اأموَر ِديِنكم: عقيدًة و�ضريعًة خال�ضًة كما 

اأراَدها اهلل وبلََّغها ر�ضوُله الكريُم �ضلَّى اهلُل عليه و�ضلَّم، وبعيدًة عن تحريِف الغالين 

وانتحاِل الُمبِطلين وتاأويِل الجاِهلين.

واأخيًرا، ونحن نَت�ض���دَّى لاإرهاِب والُغلوِّ والتطرُِّف، فاإنَّ هذه التَّحدِّيات التي َت�ضَغُلنا 

ُة  ِة العَرِب والم�ضلمين الأولى، وهي ق�ضيَّ ليَل نهاَر ل ُيمكن اأن َتاأُخَذنا بعيًدا عن ق�ضيَّ

ُة التي ل �ضاَم  ُة الفل�ضطينيَّ الم�ضجِد الأق�ضى اأُوَلى الِقبلتين وثالِث الحرمين.. والق�ضيَّ

للعالِم اإل بحلِّ ُم�ضكلِتها حاًّ جذريًّا وعادًل.

وقد عَزم الأزهُر ال�ض���ريُف على تخ�ضي�ِض ُموؤتمِره الخام�ض ع�ضر والذي �ضُيعَقد قريًبا 

ة. ِة الفل�ضطينيَّ -اإن �ضاء اهلل - لُن�ضرة الأق�ضى والق�ضيَّ

 اأمين عام مجمع البحوث الإ�شالمية:

ت�شرفات الجماعات الإرهابية تتنافى مع �شماحة الإ�شالم

اأكد ال�ض���يخ د. محي���ي الدين عفيف���ي اأن موؤتمر الأزهر 

ال�ضريف لمواجهة التطرف والإرهاب،  على موقف الأزهر 

ال�ضريف الوا�ضح حيال الجماعات الإرهابية، معتبرا اأن 

ت�ضرفاتهم تتنافى مع �ضماحة الإ�ضام الوا�ضعة.

واأ�ض���ار اإلى منهج الأزهر ال�ضريف الو�ضطي ودوره 

في مواجهة التط���رف والإرهاب حيث كان له دور 

كبير تج���اه الفتنة الكبرى التي حدثت في القرون 

الو�ض���طى كما كان له موقف وا�ضح يطالب بحفظ 

الل�ضان وقت الفتن وعدم تلويث الأل�ضنة .

واأ�ض���اف ال�ض���يخ الدكتور محيي الدين عفيفي اأن و�ضطية الأزهر ال�ضريف لم تكن يومًا ما محاولت 

عقيمة ل�ض���تجداء طرف على ح�ض���اب اآخر اأو مجرد حا�ضل جمع �ضحل لأطراف متناق�ضة كل منها 

يحاول اأن يتخذ من الأزهر مطية لتحقيق م�ضالحه.

وقال ال�ض���يخ الدكتور محيي الدين عفيفي : اإنه من هذا المنطلق كان ح�ض���ور الأزهر ال�ضريف علي 

ال�ض���احة المحلية والعالمية، وجاء هذا الموؤتمر الذي ُدعي اإليه كافة التعددات الدينية والمذهبية 

مما ج�ض���د قوة الأزهر وموقفه الوا�ض���ح من اإدانة الإرهاب  واإعان���ه اأن  تلكم الجماعات ل تم�ض 

لاإ�ضام ب�ضلة.

موقع بوابة الأزهر اللكترونية

المفتي دريان: قوى ظالمية �شيطانية

ت�شتهدف �شرب عي�شنا الم�شترك
دعا مفتي الجمهورية اللبنانية ال�ض���يخ عبد اللطيف دريان »الم�ضلمين والم�ضيحيين 

الى مواجهة عدو م�ض���ترك يريد بنا وبمجتمعاتنا وباأوطانن���ا وباأدياننا ومذاهبنا كلهّ 

�ض���رهّ، واأخطر �ض���روره اأنه يرتكب جرائمه با�ض���م ديننا الحنيف وهو ر�ضالة �ضام الى 

الإن�ضانية كلها«، موؤكدا على »مفهوم المواطنة بين الم�ضلمين والم�ضيحيين التي تدعو 

الى الم�ض���اواة في الحقوق والواجبات على حد �ضواء من دون اأي تمييز«، م�ضدداً على 

»احترام الحريات الدينية وحقوق الإن�ض���ان كاأ�ضا�ض للعي�ض الم�ضترك في مجتمعاتنا 

المتنوهّعة والمتعددة«.

وقال مفتي الجمهورية ال�ض����يخ دريان خال تروؤ�ضه جل�ضة في موؤتمر الأزهر في القاهرة 

حول مو�ض����وع »المواطنة والعي�ض الم�ض����ترك«: اإن »لبنان نموذج في انفتاحه وتنوهّع 

طوائفه، ومثال للعي�ض الم�ض����ترك بين الم�ضلمين والم�ض����يحيين والتنوهّع هو غنًى واإثراء 

لإن�ض����انية الإن�ضان، لقد ع�ضنا معًا، �ضنهّة و�ض����يعة، تحت راية  ل اإله اإل اهلل محمد ر�ضول 

اهلل، وع�ضنا معًا م�ضلمين وم�ضيحيين تحت راية لكم دينكم ولي دين، والقوى الظامية التي تحاول �ضرب �ضيغة عي�ضنا الم�ضترك، هي 

قوى دخيلة على مجتمعاتنا، خارجة عن اأدبياتنا، متمردة على مبادئنا وم�ضوهّهة لقيمنا الإيمانية، انها قوى �ضالة ومغ�ضوب عليها«.

واأ�ض���اف: »ليكن اجتماعنا في رحاب الأزهر ال�ض���ريف رداً اإ�ضاميًا – اإ�ضاميًا، واإ�ضاميًا – م�ضيحيا، ورداً اإن�ضانيًا �ضامًا يقطع دابر 

الفتنة التي يحيكها الظاميون الرهابيون تنفيذاً لماآرب �ض���يطانية ت�ض���تجيب لإيحاءات ولتعليمات خارجية ت�ضتهدفنا جميعًا في 

اأدياننا وفي مذاهبنا وفي اأوطاننا«.

جريدة اللواء اللبنانية



كلمة العاّلمة ال�شيد علي الأمين
اإلى اإفتتاحية موؤتمر الأزهر لمواجهة التطّرف والإرهاب

الإرهاب بين الدين وال�شيا�شة
كثر الحديث عن الإرهاب في العقود الأخيرة من ع�ض���رنا وتوالت الت�ضاوؤلت عن 

موقف الدين وخ�ضو�ض���ًا الإ�ضام من هذه الظاهرة الخطيرة التي األحقت الأ�ضرار 

الكبيرة في حياة النا�ض واأثرت ب�ض���كل �ض���يء ومبا�ض���ر على عاقات ال�ضعوب 

بع�ضها مع البع�ض الآخر واأ�ضاءت اأي�ضًا اإلى عاقات الدول والأنظمة فيما بينها 

واأ�ضبحت �ضببًا لإ�ض���عال نار الحرب بين دولة واأخرى وداخل المجتمع الواحد، 

وه���و مما قد يوؤدي في نهاية المط���اف اإلى حروب مدمرة في مناطق عديدة من 

العالم اإن لم تو�ض���ع ال�ض���وابط والقوانين التي تحدد الإرهاب وتحدد الأ�ضاليب 

والطرق التي توؤدي للق�ضاء عليه .

وقد حاولت بع�ض و�ض���ائل الإعام في غير بلٍد اأن تعطي الإرهاب �ضفة دينية اأو 

�ض���فة لمنطقة معينة باعتبار اأنها تدين بالإ�ض���ام، هذا مع اأن الإرهاب هو فعل 

ي�ضدر عن فاعله الإن�ض���ان مع غ�ض الهّنظر عن لونه ومعتقده، وهو فعل نا�ضيء 

عن �ضوء الإرادة وف�ضاد الإختيار، وهما من ال�ضفات الإن�ضانية العامة والم�ضتركة 

بين الأفراد والجماعات من مختلف الديانات.

ويج���ب التهّنبُّه اإلى بع�ض المحاولت الهادف���ة اإلى توظيف مواجهة الإرهاب في 

ال�ض���راع بين الإ�ضام والم�ضيحية من خال تو�ضيف الرهاب بال�ضامي اأحيانًا، 

ة الإ�ضامية من  اأو توظيفه في ال�ضراعات المذهبيهّة داخل المنطقة العربيهّة والأمهّ

خال تو�ضيفه باأنه اإرهاب �ضيعي تارة اأو اإرهاب �ضنهّي تارة اأخرى!.

اإنن���ا نرف�ض مثل هذه الت�ض���ميات التي تزي���د من نار العداوات بين ال�ض���عوب 

واأتباع الديانات، فما يجري في اأفريقيا الو�ض���طى من قتل لاأبرياء لي�ض اإرهابًا 

م�ضيحيهّا �ضدهّ الم�ضلمين ،لأن المرجعيهّة الروحيهّة للم�ضيحيهّة ل تجيز تلك الأعمال 

وت�ض���تنكرها وتدين الفاعلين لها، وما جرى في العراق من تهجير للم�ضيحيين 

والإيزديين ومن قتل لاأبرياء لي�ض اإرهابًا اإ�ضاميهًّا �ضدهّ الم�ضيحيين وغيرهم، لأن 

المرجعية الدينية للم�ض���لمين المجتمعة اليوم في رحاب الأزهر ال�ضريف تحرم 

كل اأ�ضكال العنف والإجرام التي ت�ضيء اإلى الإن�ضان وتعمل على ت�ضويه الأديان، 

كما ل نقول باأن ما يجري للم�ض���لمين في بورما من اأعمال الإبادة والتهجير هو 

اإرهاب بوذي، اإن الإره���اب هو فعل جماعات واأحزاب ل تمثل المذاهب والأديان، 

واإنما تمثهّل اأنف�ض���ها واأتباعها باأعمالها الوح�ض���يهّة الهادفة من وراءها لل�ضلطة 

وال�ضيطرة والنفوذ، فالأحزاب والجماعات المتطرهّفة ل تختزل �ضعوبها ومذاهبها 

نيعة: اأن الإرهاب هو عمل اإجرامي،  واأديانها، وخا�ضة القول في هذه الأفعال ال�ضهّ

ل م�ضيحي ول اإ�ضامي، والإرهاب هو جنهّي، ل �ضيعي ول �ضنهّي ! 

وفي اعتقادي اأن محاولة اإل�ض���اق تهمة الإرهاب بدين اأو مذهب اأو منطقة ت�ضيء 

اإلى �ضبل مكافحة الإرهاب وتعطل الو�ضول اإلى النتيجة المق�ضودة من محاربته 

لع���دم اإمكان مكافحة مظاه���ر الإرهاب من حياة المجتم���ع الدولي اإذا حاولنا 

اإدخال عامل الدين اأو الل���ون اأو المنطقة في انطباق عنوان الإرهاب على الفعل 

والفاعل، لأن ذلك مما يعطي الإرهابيين فر�ض���ة لتمثي���ل الإرهابيين لمناطقهم 

واأديانهم ويتيح لهم الإ�ضتحواذ على المزيد من العنا�ضر والأتباع.

اإن محارب���ة الإرهاب م�ض���وؤولية جماعية تحتاج اإلى تجمي���ع الأفكار والقدرات 

المتوفرة لدى المجتمع الدولي للق�ضاء على هذا ال�ضرهّ الم�ضتطير الذي يهدف 

اإلى �ضرب �ض���يغ التهّعدهّدية في ع�ضرنا والتعاي�ض ال�ضلمي بين الدول وال�ضعوب 

والمجتمع���ات عل���ى اخت���اف اأعراقها ودياناته���ا، ول تك���ون المواجهة لذلك 

بمحاولت التمييز في و�ض���ف الفعل بالإرهاب من خال هوية الفاعل وانتمائه 

الديني اأو الجغرافي كما نرى ذلك وا�ض���حًا في ال�ضتعمالت المتداولة في بع�ض 

و�ضائل الإعام .

لجنة من علماء الدين والقانون باإ�شراف الأمم المتحدة
اإن وج���ود المعايير المزدوجة في ت�ض���مية الإرهاب كما ظهر في محطات عديدة 

وغي���اب التحديد له اأوجد التمييز بين الأفعال الإجرامية بح�ض���ب هوية الفاعل 

الدينية ومنطقته، ولن يتمكن المجتمع الدولي من محاربة الإرهاب والإنت�ض���ار 

داً في  عليه بهذه الطريقة من الغمو�ض في الم�ض���طلحات ال���ذي قد يكون متعمهّ

بع�ض الأحيان !.

ولذل���ك فاإننا ن���رى اأن العمل المجدي في مكافحة الإرهاب وا�ضتئ�ض���ال جذوره 

من هذا العالم يجب اأن يبتدئ بت�ض���كيل لجنة من كبار علماء الأديان ال�ضماوية 

وخبراء ال�ضرائع والقوانين الو�ضعية لتحديد معنى الإرهاب الذي تعتبر مقاومته 

غاية لكل ال�ضرائع والأنظمة، وتكون هذه اللجنة باإ�ضراف منظمة الأمم المتحدة، 

وعلى اأ�ض���ا�ض التحديد لمعن���ى الإرهاب تتحدهّد الو�ض���ائل والأدوات التي يمكن 

ا�ضتخدامها في �ضبيل اإقامة مجتمع دولي نظيف من الإرهاب .

حكم الإرهاب من وجهة نظر اإ�شالمّية
وعلى كل حال فاإن موقف الإ�ض���ام من الأعم���ال الإرهابية ينظر اإليها من خال 

ير  ير بتغهّ قبح الفعل نف�ض���ه، وهو ل يتبدهّل ول يتغيهّر بتغُيهّ���ر الفاعل، كما ل يتغهّ

من وقع عليه الفعل، فا فرق في نظر الإ�ض���ام في قبح قتل الأبرياء وم�ض���ادرة 

حرياتهم وممتلكاتهم بين اأن يكونوا م�ض���لمين اأو غير م�ضلمين، كما ل فرق في 

النظرة الإ�ضامية اإلى العمل الإرهابي بين اأن يكون الفاعل م�ضلمًا اأو غير م�ضلم 

،فاإن هذا العمل م�ض���تمل على الظلم القبيح بحد نف�ضه، وهو ل يختلف باختاف 

الوجوه والإعتبارات ،لأن الظلم ل ينطبق عليه غير عنوان القبح والب�ض���اعة، ول 

ي�ض���تحق فاعله اإل الذمهّ والإدانة ، وقد جاء في الق���راآن الكريم الحديث عن هذا 

المب���داأ وهو التجرد عن الكراهية عند اإ�ض���دار الأحكام على النا�ض، كما جاء في 

قول اهلل تعالى {ول يجرمنكم �ض���ناآن قوٍم عل���ى اأن ل تعدلوا اعدلوا هو اأقرب 

للتقوى} )�ض���ورة المائدة(، وقوله تعالى {واإذا حكمتم بين النا�ض اأن تحكموا 

بالعدل} )الن�ضاء(.

وكل عمل يوؤدي اإلى زعزعة الأمن والتوا�ض���ل بين اأفراد المجتمع وبين ال�ضعوب 

والأمم بع�ضها مع البع�ض الآخر يكون مخالفًا لغاية التهّعدهّديةهّ من خلق ال�ضعوب 

وتنوعها، وهي غاية التعارف ال�ض���املة للتهّوا�ض���ل والتهّعاي�ض، وهي تتنافى مع 

كل دعوة غايتها الفرقة والتحارب، وقد اأ�ض���ار الق���راآن الكريم اإلى تلك التهّعدهّديهّة 

النا�ض���ئة من وحدة الم�ضدر للب�ضر والنافية لاإمتياز بينهم بغير العمل ال�ضالح 

بقول���ه تعالى: {يا اأيها النا�ض اإنا خلقناكم من ذكر واأنثى وجعلناكم �ض���عوبًا 

وقبائل لتعارفوا} )الحجرات(.

وللمزيد من التو�ض���يح لهذه الم�ض���األة: نقول: اإن كلمة الإرهاب وردت في القراآن 

الكريم في قوله تعالى {واأعدوا لهم ما ا�ض���تطعتم م���ن قوة ومن رباط الخيل 

ُكم}.. )الأنفال(. ترهبون به عدوَّ اهلِل وعدوَّ

وكلمة الإرهاب في هذه الآية هي بالمعنى اللغوي الذي يعني اإخافة الغير، وهذا 

اً كما في حالة  التخويف لاآخر على ق�ض���مين : باعتبار اأن الآخر ق���د يكون عدوهّ

العداء بين دولة واأخرى، وقد يكون الآخر فرداً اأو جماعة من الأبرياء الم�ضالمين 

واإن كانوا في دولة معادية .

، والمق�ضود  والقراآن قد ا�ض���تعمل كلمة الإرهاب في الق�ضم الأول يعني �ضد العدوهّ

من اإرهاب العدوهّ منعه من المغامرة ب�ض���ن الحرب من خال الإعداد والإ�ضتعداد 

كما هو موجود في لغة اليوم باأن الإ�ض���تعداد للحرب هو الذي يمنع من وقوعها 

���ْلم، والإعداد بالمفهوم القراآني لي�ض ا�ضتخدامًا للقوة �ضدهّ  وهو الذي ي�ض���نع ال�ضِّ

، بل هو عمل �ضلميٌّ يهدف اإلى منع قيام العدوهّ بالحرب، وهذا ين�ضجم مع  العدوهّ

اأهداف الدين في الإنت�ضار ال�ض���لمي لدعوته كما جاء في القراآن الكريم مخاطبًا 

الموؤمنين بقوله تعالى} {يا اأيها الذين اآمنوا ادخلوا في ال�ضلم كافة} )�ضورة 

البق���رة(، وقوله تعالى: {اأُْدُع اإلى �ض���بيل ربك بالحكمة والموعظة الح�ض���نة} 

)�ضورة النحل(، وقوله تعالى: {ل اإكراه في الدين} �ضورة البقرة.

- وقد ت�ضتخدم كلمة الإرهاب ويراد بها من خال الإ�ضتعمال الق�ضم الثاني وهو 

تخويف البريء الم�ضالم وترهيبه ف�ضًا عن �ضلب ماله اأو قتله وكل عمل م�ضلح 

يعر�ض �ض���امة المجتمع للخطر كقطع ال�ضبيل، وهذه الأعمال تحرهّمها ال�ضريعة 

الإ�ضامية تحريمًا باتًا وتعتبرها من كبائر الإثم والعدوان التي ي�ضتحق فاعلها 

في الدنيا �ضديد العقاب وفي الآخرة األيم العذاب، وقد عبرت ال�ضريعة الإ�ضامية 

عن الذي ي�ض���هر ال�ض���اح لإخافة الآخرين وترويعهم ويعر�ض �ضامة المجتمع 

للخطر) بالمحارب ( )والمف�ض���د في الأر�ض( وو�ضفته بالحرب على اهلل ور�ضوله، 

وغلهّظت له العقوبة مبالغة في الح�ضم والردع، فجزاوؤه ما جاء في القراآن الكريم: 

{اإنما جزاء الذين يحاربون اهلل ور�ضوله وي�ضعون في الأر�ض ف�ضاداً اأن يقتلوا اأو 

ي�ضلبوا اأو تقطع اأيديهم واأرجلهم من خاف..} )�ضورة المائدة،33(.

وقد جاء في بع�ض الروايات والن�ض���و�ض الفقهي���ة في تعريف المحارب اأن )من 

�ض���هر ال�ض���اح لإخافة النا�ض فهو محارب �ض���واء كان في باد الإ�ضام اأو باد 

ال�ض���رك( و)من �ضهر �ضيفه فدمه هدر( و)من اأ�ض���ار بحديدة في م�ضٍر قطعت يده، 

ومن �ض���رب بها قتل( وفي رواي���ات اأخرى تحدهّثت عن حك���م القاتل غير قاتله 

وال�ض���ارب غير �ض���اربه، منها )لعنة اهلل والمائكة والنا����ض اأجمعين على من 

قتل غير قاتله اأو �ض���رب غير �ضاربه( ومنها )اأعتى النا�ض على اهلل من قتل غير 

قاتله اأو �ض���رب غير �ضاربه( وفيها اأي�ضًا )لو اأن رجًا �ضرب رجًا �ضوطًا ل�ضربه 

اهلل �ضوطًا من نار(.

المحارب والإرهابي
وم���ن خال ما تق���دم يتبين لنا اأن الإ�ض���ام قد اعتبر من يعِرهّ����ض اأمن النا�ض 

وحرياتهم للخطر ولو بالتخويف فقط محاربًا ومتلِبهّ�ض���ًا بفعل الحرب ويعاقب 

باأق�ض���ى العقوبات، وهذا المعنى للمح���ارب والحرابة الموجود عند الفقهاء هو 

اأو�ض���ع دللًة من كلمة الإرهابي كما يظهر من اإطاق ال�ضيا�ضيين وفقهاء القانون 

ف���ي زماننا لكلمة الإرهاب والإرهابي على بع�ض الأعمال والتنظيمات، واإن كان 

يلتق���ي معه في بع�ض الموارد، وهذا المقدار م���ن الإتفاق في المعنى بينهما ل 

يغني عن البحث في المدلول المق�ض���ود من خال كثرة الإ�ضتعمالت المتداولة 

في الق�ض���اء الدولي واأندية ال�ضيا�ضة وو�ض���ائل الإعام، ول بد من الو�ضول اإلى 

د يجمع كل مفردات الحرابة اأو الإرهاب حتى ل نقع في الخطاأ عند  معن���ى موحَّ

القيام بمحاربة الإرهاب ومواجهته، فقد يتولد من الأ�ضلوب وعدم التهّحديد اإرهاب 

من نوع اآخر، وعندئٍذ تكون النتيجة هي الف�ضل في مواجهة هذا الخطر.

وفي كل الأحوال ل يجوز اأن نمار�ض الإرهاب على الآمنين بحجة مواجهة الذين 

ي�ضلبون اأمن النا�ض وحرياتهم، فاإن هذا العمل عندئٍذ يكون من باب دفع الفا�ضد 

بارتكاب الأف�ض���د، ودفع الظالم بارتكاب الفعل الأ�ض���دِّ ظلمًا، فا يمكن اأن ن�ضرِّد 

�ض���عوبًا عن اأوطانها اأو اأن نهدم عليها ديارها م���ن اأجل معاقبة الإرهابي الذي 

لم ن�ض���تطع الو�ضول اإليه، فاإن الغاية واإن كانت �ضحيحة بذاتها ولكنها ل تبرهّر 

التاعب باأرواح النا�ض وم�ض���ير ال�ض���عوب التي قد تتحول بفعل الظلم الاحق 

لها اإلى اإرهاب اأ�ض���د م���ن الإرهاب الذي نحاربه ! فهل ينتظ���ر المجتمع الدولي 

���رت ديارها اأن يحملوا  من ال�ض���عوب اإذا هج���رت من اأوطانها وقتل اأبناوؤها ودمهّ

اأغ�ضان الزيتون ؟!.

م تك�ضف عن وجود م�ضل�ضٍل  اإن الأعمال الوح�ض���ية التي يقوم بها الإرهاب المنظهّ

اإرهابٍيهّ �ض���يطاني ي�ضتهدف تفجير مجتمعاتنا العربية من داخلها باإدخالها في 

�ض���راعات دينية و طائفية، والغاية من وراء هذه الأفعال ال�ضريرة والخبيثة هي 

ريقة الهمجيهّة من خال اإظهار �ضعف  و�ضول اأ�ض���حابها اإلى ال�ض���لطة بهذه الطهّ

الدهّول والأنظمة القائمة بنظر �ضعوبها وبنظر المجتمع الدهّولي تمهيداً ل�ضقوطها 

والحلول محلهّها انطاقًا من قاعدة الغاية تبرهّر الو�ض���يلة التي ي�ض���بغون عليها 

ال�ضبغة الدينية. ول �ضكهّ باأن هناك ا�ضتغاًل �ضيهّئًا للدهّين في اإثارة الكراهية �ضدهّ 

الآخر المختلف مع الفاعل في الدهّين والمذهب و ال�ضيا�ضة.

                     

الق�شية الفل�شطينية واأ�شباب الإرهاب وطرق مواجهته
اإن �ض���عوب المنطقة ك�ض���ائر �ض���عوب العالم يريدون الإعتدال والإ�ض���تقرار، 

ويريدون العي�ض ب�ض���ام مع بع�ض���هم البع�ض ومع العالم، وما �ضاعد على 

ظه���ور حالت التطرهّف في بع�ض المجتمعات هو الإ�ض���تبداد الذي مار�ض���ته 

بع�ض الدول والأنظمة في �ض���عوبها وغياب العدال���ة الإجتماعية والحريات 

الأ�ضا�ض���ية عنها، وي�ض���اف اإلى ذلك عجز بع�ض الدول عن القيام بواجباتها 

في ب�ض���ط �ضلطتها ون�ضر ثقافتها وتنظيم �ض���وؤون الأحزاب فيها بما في ذلك 

ا جعل المن���اخ مائمًا لولدة حالت التطرهّف مع  الأح���زاب الدينيهّة، وهذا ممهّ

الأخذ بنظر الإعتبار ا�ض���تمرار ماأ�ضاة ال�ض���عب الفل�ضطيني وعدم اإيجاد الحلهّ 

العادل لق�ضيهّته.

الإرهاب ل دين له ول مذهب، ول وطن له ول �شعب!
ويج���ب التهّنبُّه اإلى بع�ض المحاولت الهادف���ة اإلى توظيف مواجهة الإرهاب في 

ال�ضراع بين الإ�ضام والم�ضيحية وبين ال�ضرق والغرب من خال تو�ضيف الرهاب 

بال�ضامي اأحيانًا، اأو توظيفه في ال�ض���راعات المذهبيهّة داخل المنطقة العربيهّة 

ة الإ�ض���امية من خال تو�ض���يفه باأنه اإرهاب �ض���يعي تارة اأو اإرهاب �ضنهّي  والأمهّ

تارة اأخرى!.

  اإنن���ا نرف�ض مثل هذه الت�ض���ميات التي تزيد من نار العداوات بين ال�ض���عوب 

واأتباع الديانات، فما يجري في اأفريقيا الو�ض���طى من قتل لاأبرياء لي�ض اإرهابًا 

م�ضيحيهّا �ضدهّ الم�ضلمين ،لأن التعاليم الم�ضيحية ل تجيز تلك الأعمال الوح�ضية 

والمرجعيهّة الروحيهّة للم�ض���يحيهّين ت�ض���تنكرها وتدي���ن الفاعلين لها،وما جرى 

في العراق من تهجير للم�ض���يحيين والإيزديين ومن قت���ل لاأبرياء لي�ض اإرهابًا 

اإ�ضاميهًّا �ضدهّ الم�ضيحيين وغيرهم، لأن تعاليم الإ�ضام تحرهّمها وتعتبرها اعتداًء 

على الإن�ض���انية جمع���اء، والمرجعية الدينية للم�ض���لمين المجتمعة اليوم في 

رحاب الأزهر ال�ض���ريف حرهّمت �ض���ابقًا وتحرهّم اليوم كل اأ�ضكال العنف والإجرام 

التي ت�ض���يء اإلى الإن�ضان وتعمل على ت�ضويه الدهّين، كما ل نقول باأن ما يجري 

للم�ض���لمين في بورما من اأعمال الإبادة والتهجير هو اإرهاب بوذي، كما ل نقول 

باأن ما يجري لل�ضعب الفل�ض���طيني وما جرى لل�ضعب اللبناني في عدوان تموز 

على يد الدولة الإ�ضرائيلية اأنه اإرهاب يهودي!.

اإن الإره���اب هو فعل جماع���ات واأحزاب وحكومات ل تمث���ل المذاهب والأديان 

والأوط���ان، واإنما هي جماع���ات ودول خارجة عن القانون الدولي وال�ض���رعي 

باأفعاله���ا الإجرامية والعدوانية، وخارجة عن قيم �ض���عوبها ومعتقداتهم، وهي 

ل تمثهّل اإلهّ اأنف�ض���ها واأتباعها بالأعمال الوح�ض���يهّة الهادفة من وراءها لل�ض���لطة 

وال�ضيطرة والنفوذ، ول ي�ضحهّ اأن تختزل ال�ضعوب ودياناتها بالأنظمة وبالأحزاب 

نيعة: اأن الإرهاب هو  والجماعات المتطرهّفة، وخا�ضة القول في هذه الأفعال ال�ضهّ

عمل اإجرامي، ل م�ضيحي ول اإ�ضامي، والإرهاب هو جنهّي ل �ضيعي ول �ضنهّي !.

م من الجماعات والدول الداعمة له والم�ضبهّبة له اأكبر  وقد �ض���كل الإرهاب المنظهّ

م يرتكز  الأخطار على ا�ض���تقرار دولنا ومجتمعاتنا وا�ضتمرارها، والإرهاب المنظهّ

اإلى خلفية ثقافية خاطئة ي�ض���تغلهّها في تعبئة اأتباعه با�ض���م الدهّين، ولذلك ل 

ي�ض���ح الإعتماد على الو�ضائل الع�ض���كرية في مواجهته، بل ل بدهّ من العمل في 

مواجهة هذا الدهّاء الخطير وال�ض���رهّ الم�ض���تطير على تظهير خطاب الإعتدال الذي 

يتمثهّ���ل بعلماء الدهّين والمفكهّرين من كل المذاهب والأديان العاملين على ن�ض���ر 

خطاب الت�ضامح والإنفتاح حتى ي�ض���بح خطاب ال�ضارع والثقافة الهّتي يتلقهّاها 

عموم النهّا�ض.

ء للدهّين من  وتتم محا�ض���رة خطاب التطرهّف واإبطال حججه وا�ض���تغاله ال�ض���يِّ

خال دعم اأ�ض���وات اأهل الإعتدال العارفين والراف�ض���ين بجراأة لمنطق النزاعات 

والكراهي���ة الطائفية والدينيهّة والدهّعاة اإلى قيام الدولة الوطنيهّة التي تقوم على 

اأ�ض�ض العدالة والم�ضاواة بين جميع المواطنين.

وتتمهّ اأي�ضًا من خال اإعادة نظر الحكومات في مناهج التعليم الدهّيني �ضواء في 

ذل���ك المعاهد والجامعات الدينية اأو المدار����ض الأكاديمية التي تعتمد تدري�ض 

الدي���ن في برامجها التعليمية بتعديل تلك المناهج الدرا�ض���ية والكتب الدينية 

المدر�ض���ية بالتركيز على م�ض���ائل الحريات الفكرية و الدينية و حرية العتقاد 

وحقوق الإن�ضان والعي�ض الم�ضترك وم�ضائل الحوار بين الأديان و الثقافات .

                       

المعهد الديني الم�شترك
ونقت���رح على حكوماتنا اإن�ض���اء المعاهد الدهّينيهّة الم�ض���تركة بين الم�ض���لمين 

والم�ضيحيين، يجل�ض على مقاعد الدرا�ضة فيها طاب العلوم الدينية من الم�ضايخ 

والق�ضاو�ض���ة يدر�ض���ون معًا وجنبًا اإلى جنب الأديان ال�ضماوية ويتخرجون بعد 

ذلك من المدر�ض���ة الواحدة مب�ضرين في مجتمعاتهم و�ضعوبهم بر�ضالة الت�ضامح 

التي جاء بها الر�ض���ل والأنبياء فاإن هذا مع كلهّ تلك الأمور التي ذكرناها ت�ضاهم 

الة في ن�ض���ر ثقافة الإعتدال والعي�ض الم�ضترك القائم على المحبهّة  م�ضاهمًة فعهّ

والتهّ�ضامح والإحترام المتبادل.

ام بالم�ضوؤوليات  وقبل كلهّ ذلك وبعده ومعه ل بدهّ من قيام الدهّول والأنظمة والحكهّ

الملق���اة على عواتقهم ف���ي المحافظة على �ض���عوبهم وحمايتهم والعمل على 

اإ�ضاح الأنظمة ال�ضيا�ض���ية والقوانين وتطبيقها تطبيقُا حازمًا يردع المجرمين 

وتطبيقًا عادًل ي�ض���اوي بين كلهّ مكوهّنات ال�ض���عب والمجتمع يقوم على اأ�ضا�ض 

المواطنيهّة الهّتي ي�ض���ترك فيه���ا كلهّ المواطنين على قدم الم�ض���اواة في الحقوق 

يا�ضيهّة والطائفيهّة. والواجبات على اختاف انتماءاتهم الدهّينيهّة وال�ضهّ
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ُيواِجه العالُم العربيُّ حالًة غير م�ض���بوقٍة من التوتِر وال�ضطراِب نتيجَة 

ظهوِر ح���ركاٍت متطرفٍة تعتمُد الإرهاَب اأداًة لتنفي���ِذ ماآرِبها؛ فقد تعرَّ�َض 

مواطن���ون اآِمنون اإلى العتداِء على كراماِتهم الإن�ض���انيِة، وعلى حقوِقهم 

الوطنيِة، وعلى مقد�ض���اِتهم الدينيِة، وجرت هذه العتداءاُت با�ضِم الديِن، 

والدين منها َبراٌء.

ُله من مرجعيٍة ِدينيٍة  من اأجِل ذلك كان ل ُبدَّ لاأزهِر ال�ض���ريِف بم���ا ُيمثِّ

للم�ضلمين جميًعا اأن ياأُخَذ المبادرَة لتحديِد المفاهيِم وتحريِر المقولِت 

اِتهم الإرهابيِة، واأن يرَفَع ال�ضوَت  التي اأ�ضاء المتطرفون توظيَفها في عمليَّ

الإ�ضاميَّ عالًيا �ضدَّ التطرِف والغلوِّ و�ضدَّ الإرهاِب باأ�ضكاِله واأنواِعه كافًة.

وا�ض���تجابًة لدعوِة الأزهِر ال�ضريِف برئا�ضِة الأماِم الأكبِر ف�ضيلِة الدكتور/ 

اأحمد الطيب ُعِقد موؤتمرٌ مو�ض���ٌع في القاهرة بجمهورية م�ض���ر العربية 

في يومي الأربعاء والخمي�ض 11 و12 من �ض���فر 1436ه� الموافقين 3و4 

دي�ضمبر 2014م، ح�ضره روؤ�ضاُء المذاهِب الإ�ضامية.

َره علماُء م�ض���لمون وم�ضيحيُّون من  وروؤ�ض���اُء كنائ�ِض ال�ض���رِق، كما ح�ضَ

مختلِف اأقطاِر العالم.

وبعد يوَمْين من الأبحاِث والمناق�ضاِت انتهى الُمجتِمعون اإلى اإ�ضداِر بياٍن 

ه: تواَفُقوا على ت�ضميِته بياَن الأزهِر العالمي، وفيما يلي ن�ضُّ

ِة التي  اًل: اإنَّ كلَّ الِفَرِق والجماعاِت الُم�ضلَّحِة و«الملي�ضيات« الطائفيَّ �أوَّ

ا�ض���تعملت العنَف والإرهاَب في وجه اأبناء الأم���ِة رافعة – زوًرا وبهتاًنا 

– راياٍت دينيًة، هي جماعاٌت اآثمٌة فكًرا وعا�ض���يٌة �ض���لوًكا، ولي�ض���ت من 
الإ�ضاِم ال�ضحيِح في �ض���يٍء، اإنَّ ترويَع الآِمنين، وقتَل الأبرياِء، والعتداَء 

على الأعرا�ِض والأمواِل، وانتهاَك المقدَّ�ض���اِت الدينيِة - هي جرائُم �ض���د 

ِة ُيِدينها الإ�ضاُم �ضكًا ومو�ضوًعا، وكذلك فاإنَّ ا�ضتهداَف الأوطاِن  الإن�ضانيَّ

بالتق�ض���يِم والدوِل الوطنيِة بالتفتيِت، ُيقدِّم للعالم �ضورًة م�ضوهًة كريهًة 

من الإ�ضام.

من اأجِل ذلك فاإنَّ هذه الجرائَم ل تتعاَر�ُض مع �ض���حيِح الدِّين فح�ض���ب، 

ها ُت�ض���يء اإلى الدِّين الذي هو دين ال�ض���ام والوح���دة، وِدين العدل  ولكنَّ

والإح�ضان والأُخوِة الإن�ضانيِة.

ثانًيا: التاأكيُد على اأنَّ الم�ض���لمين والم�ض���يحيين في ال�ض���رِق هم اإخوٌة، 

ينتمون مًعا اإلى ح�ضارٍة واحدٍة واأمٍة واحدٍة، عا�ضوا مًعا على مدى ُقرون 

عديدة، وهم عاِزمون على ُموا�ض���لِة العي�ِض مًعا في دوٍل وطنيٍة �ض���يِّدٍة 

ات. ُق الم�ضاواَة بين المواطنين جميًعا، وتحترُم الحريَّ ُحرٍة، ُتحقِّ

َد الأدياِن والمذاهب لي�ض ظاهرة طارئة في تاريخنا الم�ض���ترك؛  اإنَّ تع���دُّ

فقد كان هذا التعدد و�ض���يبقى م�ضدَر غنى لهم وللعالم، َي�ضهُد على ذلك 

التاريخ.

ٌة، وتجربُة  اإنَّ عاقاِت الم�ض���لمين مع الم�ض���يحيين هي عاقاٌت تاريخيَّ

عي�ٍض ُم�ضَترك وُمثِمر، ولدينا تجارُب ُيحَتذى بها في م�ضَر وفي العديد من 

الدول العربية الأخرى جَرى تطويُره���ا باتجاه المواطنة الكاملة حقوًقا 

وواجب���ات، ومن هنا فاإنَّ التعرُّ�َض للم�ض���يحيين ولأهل الأديان والعقائد 

ٍة هو ُخروٌج على �ضحيِح الدِّيِن وتوجيهاِت  الأخرى با�ضطناع اأ�ضاٍب ِدينيَّ

النبيِّ �ضلى اهلل عليه و�ضلم، وتنكرٌ لحقوِق الوطِن والمواطِن.

ِة  ِة والِعرقيَّ ثالثا: اإنَّ تهجيَر الم�ض���يحيين وغيِرهم من الجماعاِت الدِّينيَّ

الأخ���رى جريم���ٌة ُم�ض���َتنكرٌة، ُنجِمع عل���ى اإدانِتها؛ لذلك ُننا�ض���د اأهَلنا 

الم�ض���يحيين التجذَُّر في اأوطانهم، حتى تزوَل موجُة التطرُِّف التي ُنعاني 

منها جميًعا، كما ُننا�ِض���ُد دوَل العالم ا�ضتبعاَد ت�ضهيِل الهجرِة من جدوِل 

ُق اأه���داَف ُقَوى التهجيِر  الُم�ض���اعداِت التي ُتقدُِّمه���ا اإليهم؛ فالهجرُة ُتحقِّ

ة وتمزي���ق مجتمعاِتنا  ِة التي ت�ض���تهدُف �ض���رَب دوِلنا الوطنيَّ الُعدوانيَّ

ة. الأهليَّ

ري���ه واإعاميِّيه  ر�بًع��ا: اإنَّ بع�َض الم�ض���وؤولين ف���ي الغرب وبع�ض ُمفكِّ

َوٍر نمطيٍة  َي�ضتثِمروَن هذه الجماعاِت الُمخالفَة ل�ضحيِح الدِّيِن لَتقديِم �ضُ

َيفُت���رون فيها على الإ�ض���اِم 

�ِض���رعًة وِمنهاًجا. ولُمواجهة 

هذه الظاهرِة ال�ضلبيِة ُيطالب 

ري  فين من ُمفكِّ الموؤتمُر المن�ضِ

ت�ضحيَح  وُم�ض���وؤوِليه  الغرِب 

���َوِر ال�ضريرِة واإعادة  هذه ال�ضُّ

ة؛  النَظِر في المواقف ال�ض���لبيَّ

حتى ل ُيتَّهم الإ�ضاُم بما هو 

َب���راء منه، وحت���ى ل ُيحاَكم 

باأفع���اِل جماعاٍت َيرُف�ض���ها 

ا قاطًعا. الدِّين رف�ضً

���ناعِة  خام�ًس��ا: َيدعو الموؤتمُر اإلى لقاٍء حواريٍّ عالميٍّ للتعاون على �ضِ

ِد العق���ديِّ والمذهبيِّ  ال�ض���اِم واإ�ض���اعِة العدِل ف���ي اإطاِر احت���راِم التعدُّ

والخت���اِف الُعن�ض���ري، والعمِل بج���دٍّ واإخا�ٍض على اإطف���اء الحرائِق 

دِة بدًل من اإذكاِئها. الُمتعمَّ

ِة  ِة ول َيزاُل َيتعرَّ�ُض اإلى عمليَّ مَّ
�ساد�ًس��ا: لقد تعرَّ�ض عدٌد من �ض���باب الأُ

»غ�ض���ل الأدمغة« من ِخ���ال الترويِج لأفهاٍم مغلوطٍة لن�ض���و�ِض الُقراآن 

ا ُيوِجُب على العلماء  نَّة واجتهادات الُعلَماء اأف�ضت اإلى الإرهاب، ممَّ وال�ضُّ

ة الأخذ باأيدي هوؤلء الُمغ���رَِّر بهم من ِخال برامِج  واأهِل الفكر م�ض���ئوليَّ

توجيٍه، ودوراِت تثقيٍف، تك�ضُف عن الَفهِم ال�ضحيِح للن�ضو�ِض والمفاهيِم؛ 

حتى ل َيبقوا نهًبا لُدعاة الُعنِف، وُمروِّجي التكفير.

ومن هذه المفاهيِم مفهوُم الِخافة الرا�ض���دِة في ع�ضر �ضحابِة ر�ضوِل اهلل 

�ض���لى اهلل عليه و�ضلم. فقد كانت تنظيًما لم�ضلحِة النا�ِض غايُته ِحرا�ضُة 

الدِّين و�ِضيا�ض���ة الدُّنيا، وتحقيُق العدِل والُم�ض���اواة بين النا�ِض، فالحكُم 

�ُض على ِقَيِم الَعدِل والُم�ضاواِة وِحمايِة ُحقوق الُمواطنة  في الإ�ضام َيتاأ�ضَّ

ل���كلِّ اأبناِء الوطن با تمييٍز ب�ض���بِب اللوِن اأو الجن����ضِ اأو المعتقِد، وكلُّ 

َة  نظاٍم ُيحقُِّق هذه القيَم الإن�ض���انيَة الرئي�ض���َة هو نظاٌم يكت�ضُب ال�ضرعيَّ

من م�ضادر الإ�ضام.

���ا مفهوم الجهاد، ومعناه ال�ض���حيح في  ومن المفاهي���ِم المحرفة اأي�ضً

ا للعدوان، واإعاُنه ل يكون  الإ�ض���ام هو اأنه ما كان دفاًعا عن النف�ض وردًّ

اإل من ولي الأمر ولي�ض متروكا لأي فرد اأو جماعة مهما كان �ضاأنها.

�سابًعا: دعوة دول العالم العربي اإلى تنظيم تعاونها واإلى تطوير اآليات 

هذا التعاون بما يحقق ال�ضتقرار والأمن والزدهار.

ولو اأن هذه الدول اأقامت �ض���وًقا اقت�ض���اديًّة وتج���ارة واتحاًدا جمركيًّا، 

ودفاًعا م�ض���ترًكا َل�َتحقَّقت ُمقوِّمات الت�ض���اُمن والتكامل في اإطار دائرة 

واحدة تجمع الدول الوطنية المتعددة في ا�ض���تراتيجية موحدة تحميها 

وتحتمي بها.

ثامًنا: يطالب الموؤتمر بقوة العلماء والمراجع الدينية في العالم العربي 

والإ�ض���امي اأن يتحملوا م�ض���وؤولياتهم اأمام اهلل والتاريخ في اإطفاء كل 

الحرائ���ق المذهبية والعرقية وبخا�ض���ة في البحري���ن والعراق واليمن 

و�ضوريا.

ة  تا�س��ًعا: اإدان���ة العتداءات الإرهابية التي تقوم بها القوات ال�ض���هيونيَّ

في الأرا�ضي الفل�ض���طينية المحتلة، وخا�ضة في القد�ض ال�ضريف، والتي 

ت�ض���تهدف الإن�ضان الفل�ضطيني الم�ضلم والم�ض���يحي على حد �ضواء، كما 

ت�ضتهدف الم�ض���اجد والكنائ�ض وبخا�ضة الم�ضجد الأق�ضى الذي بارك اهلل 

حوله، وينا�ضد المجتمعون المجتمع الدولي التدخل بفاعلية وم�ضوؤولية 

لو�ضع حد لهذه العتداءات الآثمة واإحالة مرتكبيها اإلى محكمتي العدل 

والجنايات الدوليتين.

عا�س��ًر�: اإن الموؤتمر يوؤكد على اأن ال�ض���رق بم�ضلميه وم�ضيحييه يرى اأن 

مواجهة التطرف والغلو واأن الت�ضدي لاإرهاب اأيا كان م�ضدره واأيا كانت 

اأهدافه هو م�ضوؤوليُتهم جميًعا.

وف���ي الختام يتوج���ه المجتمعون بالتقدير الكبير اإلى الأزهر ال�ض���ريف 

واإلى ف�ضيلة الإمام الأكبر الأ�ض���تاذ الدكتور/ اأحمد الطيب على مبادرته 

بالدعوة اإلى هذا الموؤتمر الجامع، كما يتوجهون بال�ض���كر اإلى جمهورية 

م�ضر العربية رئي�ًضا وحكومًة و�ضعًبا، متمنين لم�ضر العزيزة كل التوفيق 

والنجاح في اأداء دورها الرائد في مكافحة الإرهاب وفي �ض���يانة اأ�ض����ض 

العي�ض الم�ضترك.

البابا توا�شرو�ص الثاني:

 نحتاج اإلى ت�شافر الجهود لتر�شيخ

قيم التعاون الم�شترك

لوؤى على - ناهد الجندى - اأمنية جالل »اليوم ال�شابع«

توا�ض���رو�ض  البابا  ق���ال 

الإ�ض���كندرية  بابا  الثانى 

الك���رازة  وبطري���رك 

المرق�ضية، خال افتتاحية 

موؤتم���ر الأزه���ر لمواجهة 

بكم  »نرح���ب  الإره���اب: 

اأر�ض م�ضرنا  جميعا على 

الحبيية لي�ض على الأر�ض 

فق���ط، ولكن نرح���ب بكم 

فى قلوبنا، اأخى الفا�ض���ل 

ف�ض���يلة اإمام الأزهر اأحمد 

الطي���ب �ض���يخ الجام���ع 

الأزه���ر �ض���يوفنا الأحباء 

والأعزاء من كل اأقطار هذه 

المنطق���ة التى حماها اهلل 

بالديانات ال�ض���ماوية اأرحب بكم بهذا الملتقى وهذا الموؤتمر وما اأحلى اأن يجتمع 

الأخوة معا«.

وتابع: »واإذا تحدثنا عن الم�ض���يحية فى تاريخها على اأر�ض م�ض���ر كان الع�ض���ر 

الفرعون���ى بداأت فى القرن المي���ادى ونادت الم�ض���يحية ومازالت تنادى بحقوق 

كثي���رة نادت اأول باأن الإن�ض���ان هو بمثابة النور الذى يني���ر لاآخرين، فقال واحد 

من القدي�ض���ين اأى م�ضباح با نور واأى م�ضيحى با حب فنادت الم�ضيحية بالحب 

جمعيا ف�ض���ار الإن�ضان نورا وهو اأي�ضا ملحا لاأر�ض و�ضار الإن�ضان هو ر�ضالة فاهلل 

عندما يخلق الإن�ض���ان يخلقه ليكون ر�ض���الة على الأر�ض ونادت الم�ضيحية اأي�ضا 

بالمحبة بحب الرب اإلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نف�ض���ك وقدرتك واأهم 

م���ن ذل���ك اأن تحب قريبك اأكثر من نف�ض���ك ومن العامات الممي���زة جدا فى حياة 

الإن�ضان«.

واأو�ض���ح البابا توا�ضرو�ض: »قال الإن�ضان المقد�ض اإن كنت ل تحب اأخاك الذى تراه 

فكيف تقدر اأن تحب اهلل الذى ل تراه وات�ضع مفهوم القريب لي�ضت القرابة الج�ضدية 

ولكن القرابة الإن�ض���انية فكل اإن�ضان ذو قرابة وعاقة مع كل اأحد فلنا اأب واحد هو 

اآدم واأم واحدة هى حواء اأي�ضا نادت الم�ضيحية باحترام التنوع فاأكثر ما ن�ضتخدمه 

كل يوم هى اأيدينا واأ�ضابع اأيدينا تعلمنا التنوع فاإذا كانت اأ�ضابع اأيدينا متماثلة 

ومت�ض���ابة �ضكا وحجما وو�ضعا �ضوف ي�ض���عب علينا اأن نوؤدى اأعمالنا ولكن اهلل 

اأعطانا هذا التنوع فى اأيدينا لتكون ال�ض���ورة وا�ضحة لكل اإن�ضان فينا فى كل يوم 

اإن المبادئ الأ�ضا�ضية فى الحياة الم�ضيحية هو الحوار الدائم، فا نن�ضى اأن تاميذ 

ال�ض���يد الم�ض���يح كانوا على حوار دائم معه رغم اأن بينهم من كان طبيبا ور�ضاما، 

ر�ضالة ال�ضيحية اأن ي�ضالموا جميع النا�ض واأن ي�ضالم كل اأحد ويعي�ض ب�ضام«.

واأ�ض���اف قائا: »ع�ضنا فى م�ض���رنا فى كنائ�ض���نا من اأجل اأن ن�ضلى كل يوم من 

اأجل المدين���ة التى نعي�ض فيها ومن اأجل جيراننا ومداخلنا ومخارجنا ون�ض���لى 

كل يوم من اأجل رئي�ض الأر�ض والجي�ض والوزراء والجنود، هكذا تعلمنا الكني�ض���ة 

ن�ض���لى اأي�ضا من اأجل العاملين والمر�ضى والم�ضافرين ومن اأجل والأرامل والأيتام 

والم�ض���اكين ومن اأجل الفاحي���ن الذين يفلحون الأر�ض م�ض���در الغذاء ومن اأجل 

المغتربين والمحبو�ضين والذين فى �ضدة اأو �ضيق وعا�ضت ب�ضورة وطنية لم ت�ضعى 

فى اأى يوم لأى �ض���لطة زمنية اأو مكانية و�ض���اهدة للوطن ي�ضهد التاريخ اأن الأمة 

الم�ض���رية بكل طوائفها كانت تاآذر الزعي���م اأحمد عرابى فى ثورته وكان فريق من 

كبار المفكرين يلتفون حوله منهم عبد اهلل النديم الم�ضلم واأديب اإ�ضحاق الم�ضيحى 

وحين اندلعت ثورة 1919 كانت ثورة وطنية وكانوا الم�ضريين جميعا رجا واحدا 

وقلبا واحدا تعانق ال�ض���يخ والق�ض���ي�ض فى �ض���بيل الكفاح الوطنى ورفعوا �ضعار 

الثورة عا�ض الهال مع ال�ضليب«.

واأكد البابا توا�ضرو�ض اأن م�ضر لي�ضت وطنا نعي�ض فيه بل وطنا يعي�ض فينا، م�ضيفا: 

»اأن ثورات الربيع العربى لم تكن ربيعا �ضمعنا عن مجازر ومذابح و�ضدامات كثيرة 

ولم يكن هذا الإ�ض����ام الذى عرفناه فى م�ضر وبين جرئنا واأحبائنا ثورتي 25 يناير 

و30 يونيو جاءت لتعيدا الأو�ض����اع لن�ض����ابها، واإن م�ضر وطن فريد وم�ضر التى قال 

عنه����ا الدكتور جمال حمدان اإنها فل�ض����فة الطبيعة وهذا الوط����ن اأبوه التاريخ واأمه 

الجغرافيا«.

واأردف: »م�ض���ر فى التاريخ عندما تبحث عنها �ض���تجدها هى الوطن الوحيد الذى 

ياأخذ ال�ضكل المربع فى العالم وهذه توؤكد اللوحة البديعة التى ر�ضمها اهلل لم�ضر 

وفى و�ضط اأر�ض م�ضر يجرى نهر المنيل ويعي�ض كل م�ضر حوله وت�ضير الأر�ض اأمنا 

والنيل اأبونا ومن النهر ل ن�ض���رب الماء فقط ولكننا ن�ضر العتدالية وظهرت حياة 

الوطن فى ال�ض���ورة العتدالية وعا�ض كل اإن�ض���ان م�ضر من الع�ضر الفرعونى حتى 

الع�ضر الإ�ض���امى بعيدا عن كل عنف وينبذ كل عنف وقدمت م�ضر ال�ضورة الأرقى 

لهذه الحياة الح�ضارية بكل ما ت�ضمله وحتى اليوم ن�ضتخدم فى لغتنا كلمات من 

الع�ضر الفرعونى والقبطى والإ�ضامى واللغة ت�ضهد على ذلك«.

واأ�ض���ار: »فى حرب اأكتوبر 73 ا�ض���ترك الأقباط مع اأخوتهم الم�ضلمين فى �ضناعة 

النت�ض���ار، م�ضيفا اأن الكني�ضة الم�ض���رية كانت دائما مدافعا عن الوحدة الوطنية، 

لفتا اإلى اأن الكنائ�ض تعتر�ض���ت على اأر�ض م�ض���ر للهج���وم والحرائق المفتعلة، 

وقلن���ا اإن للحرية ثمنا غاليا وحرق الكنائ����ض هو جزء من هذا الثمن الذى نقدمه 

 لبادنا ب�ض���در رحب ولتكن كنائ�ض���نا قربانا نقدمه من اأجل �ض���ام م�ض���ر وقلنا

اإن وطنا با كنائ�ض اأف�ضل من كنائ�ض با وطن«.

د. في�شل بن معمر الأمين العام لمركز الملك 

عبداهلل بن عبد العزيز للحوار: لبد من مواجهة 

الإرهاب بالفكر قبل القوة
قال في�ض���ل بن معم���ر الأمين 

الع���ام مرك���ز المل���ك عبداهلل 

بن عبدالعزي���ز للحوار اأن من 

اأهم الأ�ض���باب التي تقف خلف 

الإرهاب والتطرف هي ت�ض���ور 

احتكار الحقيقة الواحدة، وهو 

ما يوؤ�ض�ض لانحراف عن الحق 

لأعمال  والتاأ�ضي�ض  والت�ضليل 

العنف والقتال واهدار الدم.

الثاني هو مواجهة  وال�ض���بب 

تل���ك الجماعات بالعن���ف اأو التدخات الع�ض���كرية دون مواجهة الفكر 

بالفكر والحجة بالحجة من خال النقا�ض والحوار مع المتطرفين لك�ضر 

زيفه���م وتاأوياتهم الخاطئة، لن الحوار ي�ض���احبه عمق معرفي يبين 

الواقع والحقيقة.

وطال���ب المعمر باللج���وء للمعايي���ر المعرفية للوقف ام���ام تيارات 

التطرف، ومن تلك المعايير الوعي المو�ضوعي للعديد من المفاهيم مثل 

الولء والبراء والخافة والتكفير والجهاد، فكل تلك المفاهيم يف�ض���رها 

الإرهابيين ب�ض���كل مغلوط، وهو ما يجب اأن يخت�ض بتف�ض���يره العلماء 

وحدهم دون غيرهم.

فالخافة مثا كانت �ض���كل مثالي ومنا�ض���ب بعد العه���د النبوي، لكن 

الع�ض���ر الحديث  بمجتمعاته المختلفة وتراكيب���ه المعقدة، باتت من 

ال�ضعب عليها التعامل في ظل هذا النظام.

واأك���د المعم���ر اأن العديد من الجماع���ات المتطرفة ذهب���ت مع الزمن 

والتاريخ، اأما منهج عامة الم�ض���لمين المتوارث فهو الباقي والم�ض���تمر 

منذ اآلف ال�ضام.

و�ضدد المعمر على اأن الإ�ضام يلزمنا الى التعاي�ض مع ا�ضحاب الديان 

الأخرى، فالم�ضترك بين الجانبين يكفي للتعاي�ض الجتماعي بينهم.

ولف���ت المعمر اإلى مبادرة مركز حوار الملك عبداهلل بن العزيز العالمي 

للحوار بين اتباع الديان والثقافات، والذي تم تاأ�ضي�ض���ه مع ال�ضعودية 

والنم�ضا وا�ضبانيا والفاتيكان كع�ضو مراقب.

وطالب بالحوار بين القيادات الدينية وال�ضيا�ضية واإنجاز م�ضروع ال�ضام 

العالمي، واللتزام بالمبادئ العالمية في الحوار بين الأديان الأخرى.

موقع بوابة الأزهر اللكترونية
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