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الم�ؤتمر الدولي: نق�ض �شبهات التطرف والتكفير – المملكة الأردنية الها�شمية

مة ال�شيد عل���ي الأمين في م�ؤتم���ر نق�ض �شبهات  �ش���ارك العلاّ

التطرف والتكفير الذي عقد في العا�شمة الأردنية عمان و�شدرت 

عنه ال�ثيقة الختامية التالية:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين وال�شلة وال�شلم على المبع�ث رحمة للعالمين، 

وعل���ى اآله الطيبين الطاهري���ن، واأ�شحابه الغرِّ الميامي���ن، ومن تبعهم 

باإح�شان اإلى ي�م الدين.

انطلقًا من الم�ش�ؤولية التاريخي���ة للمملكة الأردنية الها�شمية في اإبراز 

�ش�رة الإ�شلم الم�شرقة ووقف التجني عليه ورد ال�شبهات التي تثار ح�له 

م�شتن���دة اإلى ما ورد في ر�شالة عمان “ر�شال���ة الإ�شلم ال�شمحة” التي 

اأطلقه���ا جللة الملك عبد اهلل الثاني اأعزه اهلل ب�شرعية ها�شمية م��ش�لة 

بالنبي الم�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم، حيث اأُطلقت ر�شالة عمان ع�شياّة 

ال�شابع والع�شرين من رم�شان المبارك عام 1425ه�/ التا�شع من ت�شرين 

ان، وغايتها اإظهار مقا�شد الإ�شلم  الثاني )ن�فمبر( ع���ام 2004م، في عماّ

والرد على من يحاول ت�ش�يه �ش�رته من اأعدائه ومن بع�ض الذين يداّع�ن 

النت�شاب له ويق�م�ن باأفعال غير م�ش�ؤولة با�شمه.

وا�شتكم���اًل لهذا النهج عق���دت دائرة الإفتاء العام ه���ذا الم�ؤتمر الدولي 

بم�شاركة نخب���ة كريمة من الم�ؤتمرين علماء الأم���ة الإ�شلمية لتجتمع 

كلمته���م على تبني النهج الذي يبين و�شطية الإ�شلم و�شماحته، والدفاع 

ع���ن مبادئه وقيمه الداعية اإلى الرحمة والعدل، وم�اجهة الأفكار ال�شاذة 

والمنحرفة، التي اأدت اإلى تكفي���ر الم�شلمين واإراقة دمائهم التزامًا بق�ل 

���ٌة َيْدُع�َن اإَِلى اْلَخْيِر َوَياأُْم���ُروَن ِباْلَمْعُروِف  اهلل تعال���ى: )َوْلَتُكْن ِمْنُكْم اأُمَّ

َوَيْنَهْ�َن َعِن اْلُمْنَكِر َواأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُح�َن( اآل عمران/104.

فالأم���ة الإ�شلمية اأم���ة واحدة ربها واح���د، ونبيها واح���د، وتعاليمها 

ُق�ِن( ُكْم َفاتَّ َنا َربُّ ًة َواِحَدًة َواأَ ُتُكْم اأُمَّ واحدة، يق�ل اهلل تعالى: )َواإِنَّ َه���ِذِه اأُمَّ

الأنبياء/92، وتتحقق وحدة الأم���ة بتر�شيخ مبداأ الأخ�ة بين الم�شلمين 

عل���ى اأ�شا�ض الإيمان باهلل تعالى اتباعًا للمنهج الإلهي ال�شامل في ق�له 

ِمُن�َن اإِْخَ�ٌة( الحجرات/10، فالعقد بين الم�ؤمنين عقد  َم���ا اْلُم�ؤْ تعالى: )اإِنَّ

حق�ق واجبة بنف�ض الإيمان، والتزامها بمنزلة التزام العبادات، وقد امتن 

اهلل ف���ي كتابه الكريم على عب���اده الم�ؤمنين اأن األف بين قل�بهم بعد اأن 

كان�ا اأعداًء فاأ�شبح�ا بنعمت���ه اإخ�انًا، وهذا يقت�شي البتعاد عن جميع 

مظاهر الخلف التي ت�ؤدي اإلى ال�شق���اق والنزاع، و�شقاّ ال�شف الإ�شلمي 

ال�احد، بمجاهدة النف�ض وات�شاع ال�ش���در والأفق لل��ش�ل اإلى ما يحقق 

ال�شعادة في الدنيا والآخرة.

ول يج�ز تكفير من اأقر بال�شهادتين اإل اإن جاء بما يناق�شها لق�ل النبي 

َما َرُجٍل َقاَل ِلأَِخيِه َيا َكاِفُر، َفَقْد َباَء ِبَها اأََحُدُهَما(  �شلى اهلل عليه و�شلم )اأَيُّ

متفق عليه.

والدول���ة في الإ�شلم هي التي تحفظ �ش����ؤون البلد والعباد وتق�م بمقا�شد 

الحكم المطل�بة لتحقيق الأمن وال�شتقرار وبما يحقق العدالة والم�شاواة، ول 

يج�ز لأي جماعة اأن تنفرد باأحكام ال�لية والخلفة وعقدها من دون الأمة.

اإن �شم�لي���ة ر�شالة الإ�شلم التي تق�م على اإر�شاء مبادئ العدل والرحمة 

والت�شامح وال�ش���لم بين النا�ض ت�ؤهله لتنظيم علقة الم�شلمين بغيرهم 

وف���ق مبادئ اإ�شلمي���ة ر�شينة تق�م عل���ى ال�شلم والتع���اون على البر 

والتق�ى، اأم���ا الحرب فهي ا�شتثن���اء لها �شروطه���ا ال�شرعية وق�اعدها 

واأخلقياته���ا، ول تك����ن اإل باإعلن من ولي الأمر ال���ذي يقدر الم�شالح 

والمفا�شد والم�اثيق والأعراف الدولية.

ول يقت�ش���ر الجهاد في المفه�م الإ�شلم���ي على القتال وحده، بل ي�شمل 

الدع�ة اإلى الحق والر�شاد، بالحكمة والم�عظة الح�شنة، قال اهلل تعالى: 

ِتي ِهَي  َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْ�ِعَظ���ِة اْلَح�َشَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَّ )اْدُع اإَِل���ى �َشِبيِل َربِّ

اأَْح�َشُن( النحل/ 125.

واأم���ا ما تفعله التنظيمات المتطرفة، من تدمير وتخريب للعمران وح�ضٍّ 

لل�شباب على قتل اأنف�شهم واأهليهم وزعزعة اأمن البلد والعباد فهذا لي�ض 

جهاداً، واإنما ه� بغي وعدوان، واإجرام واإف�شاد. لذلك فاإنه يحرم النتماء 

اإل���ى هذه التنظيمات، والمقاتلة في �شفه���ا اأو ن�شرتها؛ لأنها ترفع راية 

ٍة،  يَّ عمية، وقد ق���ال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: )َمْن َقاَتَل َتْحَت َراَيٍة ِعمِّ

ٌة(. ٍة، َفِقْتَلُتُه َجاِهِليَّ ِبيَّ ُب ِلَع�شَ ٍة، اأَْو َيْغ�شَ ِبيَّ َيْدُع� اإَِلى َع�شَ

وظاهرة الخ�ف م���ن الإ�ش���لم والم�شلمين )الإ�شلم�ف�بي���ا( واإن كانت 

ترجع اإل���ى بع�ض الممار�شات ال�شاذة والمنحرف���ة التي يمار�شها بع�ض 

المنت�شبين لهذا الدين الحنيف، فاإن جزءاً كبيراً منها يع�د اإلى العن�شرية 

والعداء للإ�ش���لم والم�شلمين، ولهذا فاإننا نحذر من تنامي هذه الظاهرة 

التي ت�ؤدي اإلى تزايد فكر الإرهاب والتطرف.

كم���ا يجب التاأكيد عل���ى اأن فل�شطين هي ق�شي���ة الم�شلمين الأولى واأن 

الحت���لل الغا�شم لفل�شطين، واغت�شاب الم�شج���د الأق�شى المبارك، قبلة 

الم�شلمي���ن الأول���ى، واإحدى اأقد����ض مقد�شاتهم، اأحد الأ�شب���اب الرئي�شة 

لحدوث ال�شطرابات في العالم.

وال�اج���ب على علم���اء الأمة الإ�شلمي���ة ال�احدة اأن يق�م����ا ب�اجبهم 

ال�شرع���ي في راأب �شدع الأمة، وت�حيد �شف�فها، ومحاربة الأفكار ال�شاذة 

والمنحرفة، وبيان زيف �شب���ه المتطرفين، كما يجب عليهم تبيين الفهم 

ال�شحيح للإ�شلم الذي ينبني على اأ�ش�ض �شليمة، اأولها: التم�شك بالقراآن 

الكريم ون�ش��شه، والثانية: اتباع بالثابت من �شنة النبي �شلى اهلل عليه 

و�شل���م، والثالث: ه� الفهم ال�شحيح ال�شليم له���ذه الن�ش��ض من القراآن 

وال�شنة في �ش�ء الق�اعد الكلي���ة والمقا�شد العامة لل�شريعة الإ�شلمية 

بعيداً عن التحريف والت�ش�يه ولياّ اأعناق الن�ش��ض لتاأييد فكر اأو انت�شار 

لمذه���ب اأو تبرير لعمل واإيجاد م�ش�غ���ات له، وطرح الآراء التي انحرفت 

ع���ن منهج الفهم ال�شليم والإدراك الق�يم لطبيعة الدين و�شلته بالحياة، 

واأن يعمل����ا على ن�شر ثقافة الح�ار والعت���دال والت�شامح وح�شن الظن، 

وقب�ل الآخر.

َه���اَدِة اأَْنَت َتْحُكُم َبْيَن  ْر�ِض َعاِلَم اْلَغْيِب َوال�شَّ َم���َ�اِت َواْلأَ ُه���مَّ َفاِطَر ال�شَّ )اللَّ

ِعَباِدَك ِفيَما َكاُن�ا ِفيِه َيْخَتِلُف�َن( الزمر/46.

والحمد هلل رب العالمين

من كلمة �شماحة المفتي العام للمملكة الأردنية الها�شمية ال�شيخ 

عبد الكريم الخ�شاونة في الإفتتاح: 
 قال �شماحة مفتي المملكة عب���د الكريم الخ�شاونة ان الم�ؤتمر ‘ي�شتمد 

اهميت���ه من الحداث التي يتعر�ض لها العال���م ال�شلمي، ودور المملكة 

بقيادتها الحكيمة في م�اجهة التط���رف والرهاب، وما تنه�ض به دائرة 

الفت���اء العام من جه����د لت�جيه انظار الم�شلمي���ن والعالم نح� القيم 

ال�شلمية الحقيقية التي تدع� الى ال�شماحة والرفق ونبذ التطرف بكافة 

ا�شكاله’.
وا�شاف، ان ‘للفتاوى دورا مهما في ك�شف مثل هذه ال�شبهات التي يروج 

لها المتطرف�ن وبع�ض الدوائر التي تترب�ض بالإ�شلم وابنائه’، م�ؤكدا ان 

دائ���رة الفتاء العام تتحمل م�ش�ؤوليته���ا الدينية وال�طنية لدح�ض هذه 

المزاع���م وتفنيدها وبيان م�قف ال�شريعة ال�شمح���ة منها، وقد جاء هذا 

الم�ؤتم���ر في �شياق هذا ال���دور الذي تق�م به دار الفت���اء الردنية التي 

تحظى باحترام كبير في العالم ال�شلمي كله.

وقال �شماحته : “اإن هذا الم�ؤتم���ر جاء بعد ان ا�شغل المتطرف�ن العالم 

الي�م بق�شايا التكفي���ر واأ�شعل�ا نار الفتنة بي���ن الم�شلمين وا�شتباح�ا 

الأم�ال والأعرا�ض والأنف�ض وكفروا الجميع«.

واك���د ان ه���ذه الفتن حذاّر منه���ا جللة الملك عبداهلل الثان���ي واأنذر من 

ع�اقبها ال�خيمة وطلب من العلماء واأهل العلم ان يبذل�ا جهدهم لنارة 

عق�ل الأجي���ال ال�شابة كي ل تك�ن �شحية له���ذه الع�شابات المتطرفة 

وعلى راأ�شها داع�ض ».

واأ�شاف �شماحة المفتي العام ل���لأردن ال�شيخ عبدالكريم الخ�شاونة في 

كلمته الفتتاحية للم�ؤتمر الذي ح�شره الأمير ها�شم بن الح�شين مندوبا 

عن الملك عب���داهلل الثاني اإن الم�ؤتمر يعقد في ت�قيت بالغ الأهمية بعد 

اأن اأ�شغ���ل المتطرف����ن العالم بق�شايا التكفير واأ�شعل����ا نار الفتنة بين 

الم�شلمين فا�شتبيحت الدماء والأم�ال الأعرا�ض وخيمت فتن كقطع الليل 

المظلم على كثير من العالم العربي ول يعرف نهايتها اإل اهلل.

واأكد الخ�شاون���ة على اأن الأمل بات معق�دا على علماء الأمة الإ�شلمية اأن 

ينيروا بحقيقة الإ�شلم وقيمه العظيمة ، عق�ل اأجيال ال�شباب زينة الحا�شر 

والم�شتقبل..قائل اإننا ن�شتنكر ديني���ا واأخلقيا المفه�م المعا�شر للإرهاب 

والذي يراد به الممار�شات الخاطئة اأيا كان م�شدرها و�شكلها والمتمثلة في 

التعدي على الحياة الإن�شانية ب�ش�رة باغية متجاوزة لأحكام اهلل .

وقال اإن دائرة الإفتاء الأردنية �شتبقى وبالتعاون مع الم�ؤ�ش�شات الدينية 

الأخرى من���ارة تمح� الجهالت وال�شللت المتطرف���ة ..م�شيفا نتعاون 

ونت�شامن مع الأمانة العامة للفتاء العالمية التي يراأ�شها ف�شيلة مفتى 

الديار الم�شرية ونحن اأع�شاء فيها .

واأ�شار اإلى اأن اهلل �شبحانه و�شف في كتابه الكريم الأمة الإ�شلمية باأنها 

اأم���ة واحدة ي�شد بع�شه���ا بع�شا )واإن هذه اأمتكم اأم���ة واحدة واأنا ربكم 

فاتق�ن( و�شهد لها اهلل بالخيرية )كنتم خير اأمة اأخرجت للنا�ض(..قائل اإن 

الأمة ال�احدة تك�ن ق�ية حية متما�شكة قادرة على اأداء ر�شالتها ودورها 

العظيم وال�اجب على كل م�اطن النتماء لها والعتزاز بها وال�لء لها .

واأ�ش���اف اإن حب ال�طن م���ن الإيمان..وهذا ال�اجب ل يق����م على اأ�ش�ض 

عن�شري���ة اأو ع�شبية بل يق�م ر�شالة الإ�ش���لم ال�شمحة البي�شاء النقية 

البعيدة عن الغل� والتطرف والإرهاب ..محذرا من اأن تفريط اأي م�اطن في 

واجبه تجاه اأمته فاإنه �ش�ف يب�ء بغ�شب اهلل ومقته.

ونب���ه اإلى اأن داء هذه الأمة يبداأ من داخلها بالتنازع والتناحر ، لفتا اإلى اأن 

التنازع والتناحر لم يحدث اإل بعد ظه�ر الفرق الحاقدة والع�شابات المتطرفة 

والتي كان اأكثرها عداوة واأ�شدها حقدا و�ش�ءا ع�شابة داع�ض الإرهابية.

وق���ال الخ�شاونة اإن ع�شابة داع�ض الإرهابي���ة فارقت الجماعة وحكمت 

عل���ى بلدانها بالكفر وانطلقت اإلى اآيات اأنزلت في الكفار وا�شتحل�ا دماء 

الم�شلمي���ن واأرواحهم ، وهم ل عن حق يقاتل�ن .. ول عن منكر ينه�ن بل 

هم في �شلل مبين .



كلمة �شيخ الأزهر الدكت�ر اأحمد الطيب
باري�ض 2016-5-24

ال�ش�ادة الأج�لء من اأهل العلم والفكر وال�شيا�ش�ة ومن رجال الدين 

ال�ش����لم عليك���م ورحم�ة اهلل وب���ركاته؛

في�شرن���ي با�شمي وبا�شم مجل�ض الحكم���اء اأن اأرحب بكم هنا على اأر�ض 

فرن�شا وفي عا�شمتها العريقة، عا�شمة الأدب العالمي والفكر الحر، ومهد 

الث����رة الكبرى التي انطلقت من اأر�شها الثائ���رة على الظلم والقهر، منذ 

لتها  اأكثر من قرنين، وباإرادة �شعبها الذي حرر اأوروبا من اأغلٍل وقي�ٍد كبَّ

قروًنا ط�ال، وا�شتعبدتها مرة با�شم ال�شلطان، واأخرى با�شم الدَّين، وثالثًة 

با�شم الإقطاع، حتى باتت الث�رُة الفرن�شية َمْعلًما من اأهم معالم التاريخ 

ومرجًعا لفل�شفة الحرية والح�شارة، وتن�ير العقل الأوروبي وانت�شاله من 

َط�ِر الرُّك�د والجم�د اإلى التحليق عالًيا في اآفاق الإبداع والعلم والثقافة 

والفن�ن.. وحتى باتت اأوروبا المعا�شرة بكل ما َتزَخُر به من تقدم مذهٍل 

في العلم والمعرفة والرقي الإن�شاني، والديمقراطية وحق���ق الإن�ش���ان، 

مدينة للث������رة الفرن�شية، ولفرن�ش���ا والفرن�شيين.. فتحي���ًة لهذا البلد، 

وتحي���ًة لأهله، ولكلِّ محبي ال�ش��لم والعدل والم�ش��اواة بين النا�ض. 

اأيها ال�ش����ادة!

هذا ه� اللقاء الثاني بين حكم���اء ال�شرق وحكماء الغرب.. بعد اللقاء 

الأول ال���ذي ُعقد في مدينة فل�رن�شا، مدينة الح�ار والفن والثقافة: في 

الثام���ن من ي�ني� من العام الما�شي )8 ي�ني� 2015م(، والذي اأظلَّه –

حينذاك- اأمٌل ق�ٌي في �شرورة اأن يبحث حكماء الغرب وحكماء ال�شرق 

عن مخرج من الأزم���ة العالمية التي و�شْفُتها في كلمتي في فل�رن�شا 

باأنها »اإن ُتركت تتدحرج مثَل كرة الثلج فاإن الب�شرية كلَّها �ش�ف تدفع 

ثمنه���ا: خراًبا ودماًرا وتَخلًُّفا و�َشْف���ًكا للدِّماء؛ وربما باأكثر مما دفعته 

ف���ي الحربين العالميتين في الن�ش���ف الأول من القرن الما�شي«، ولم 

���ة على هذا التخ�َّف الذي �شابته م�شحة من الت�شاوؤم،  تم�ِض �شه�ر �شتَّ

ربما غير الم�شروع، حتى �شهدْت باري�ض الجميلة المتاألقة، ليلًة �ش�داء، 

َفَقَدت فيها من اأبنائها َقرابَة مائة واأربعين �شحية، �ُشِفَكت دماوؤُهم في 

َغْم�ش���ِة عين، اإ�شافة اإلى ثلثِة مائة وثمان و�شتين اآَخرين، في حادثة 

اإره���اب اأ�ش�د ل يختلف اثن���ان في ال�شرق ول ف���ي الغرب في رف�شه 

بهم للفط���رة الإن�شانية والطبيعة الب�شرية وكل  وازدراء ُمرَّتِكِبِيه، وتَنكُّ

تعاليم الأديان والأعراف والق�انين..

ولعلك��م تتفق���ن معي في اأن هذا الحادث الأليم، ومثُله ح�ادُث اأخرى 

دم�ية وقعت في بلجيكا، بل ح�ادث اأ�شدُّ دم�يًة واأكثر وح�شيًة، تحُدث 

ْكل  ِم والثُّ كل ي����م في ال�شرق الذي َغِرَق اإلى اأذنيه ف���ي م�شتنقعات الدَّ

والُيْتم والتهجي���ر، والهروب اإلى غير ِوْجهٍة ف���ي الفيافي والقفار، بل 

ماأوى ول ِغذاٍء وَل غطاء..

ا على اأ�شحاب الق���رار النافذ والم�ؤثِر في  هذه الح����ادُث َتفِر�ُض فر�شً

ِمِير  مجري���ات الأح���داث، اأن يتحمل�ا م�شئ�لياته���م كاملًة اأم���اَم ال�شَّ

العالم���ي والإن�شان���ي، واأماَم التاريِخ، )بل اأم���ام اهلل ي�م يق�م النا�ض 

ُل�ا ل�شد هذا الإره���اب العالمي، ووقف  ل���رب العالمين(، ف���ي اأن يتدخَّ

حمامات الدماء الم�شف�كة واأك�ام الأ�شلء المتناثرة من اأج�شاد الفقراء 

والم�شاكي���ن، واأطفالهم ون�شائهم، والتي يقدِّم�نها كل ي�م قرابيَن على 

ماِء  مذاب���ح العابثين بم�شائ���ر ال�شع�ب، والغافلين ع���ن ِق�شا�ِض ال�شَّ

وعدالته���ا، التي قد ُتمهل قليًل، لكنها ب���كلِّ تاأكيٍد ل ُتهِمُل ول تن�شى.. 

ا بالت�شدي لمحاولت ته�يد  وفي هذا ال�شياق تلزم مطالبة العالم اأي�شً

اأول���ى القبلتين وثالث الحرمين ال�شريفي���ن، الم�شجد الأق�شى المبارك، 

وحل الق�شية الفل�شطينية حل عادًل �شامًل، لأن حل هذه الق�شية –في 

نظرنا-ه� مفتاح الم�شكلت الكبرى التي تعيق التقاء ال�شرق بالغرب، 

وتباعد ما بين ال�شع�ب، وت�ؤجج �شراع الح�شارات.

اأيها الحكم��اء الأج���لء..

ل���م يعد اأيٌّ من ال�شرق والغرب الي�م بَمْعِزٍل عن الآَخر، كما كان الحاُل 

ف���ي القرن الما�شي، ولم يعد ال�شرُق ه� ه���ذا المجه�ل الُمخيف، الذي 

ُره الغربي�ن من قبل،  تترامى اأطراُف���ه فيما وراء البحاِر كما كان يت�ش�َّ

كم���ا لم يعد الغرب ه� النم����ذج الغريب الذي ي�شتطيع ال�شرقي�ن من 

م�شلمين وم�شيحيين اأن يتجنب����ه، وُيغِلُق�ا اأب�ابهم دونه، لي�شتريح�ا 

من َخيِره اأو �شرِّه، فقد تقارب ما بينهما، وانط�ت م�شافُة البعِد وتل�شِت 

الح�اجُز، وهاج���ر الم�شلم�ن وا�شت�طن���ا الغ�����رَب، ولم يُعد لهم من 

وطن غيُره، وهاج���رت فل�شفات الغرب ال�شيا�شيُة والجتماعية واأنماُط 

����رت في روؤاُهم  حياِته الي�مي���ة وا�شت�طنت عق����َل الم�شلمي���ن، فاأثَّ

واأنظاره���م، و�شيط����رت على م�شاحة –ل ي�شته���ان بها- في مناهج 

تفكيرهم وطرائ���ق �شل�كهم وت�شرُّفاتهم، ول تزال المذاهب الجتماعية 

الغربية كاللاّيبرالية، والق�مية، والي�شارية تعمل َعَمَلها في اأذهاِن كثيٍر 

ا تعمُل في اأذهان  رين وال�شيا�شيين ال�شرقيين، ربما باأق�ى ممَّ من المفكِّ

اأهله���ا من الغربيين، بعد اأن بداأت ه���ذه المذاهب تتراجع في الذهنية 

ُر العاَلم بل َت�ُش�ُقه بفل�شفة الن�اة  الغربية بتاأثير الع�لمة، الت���ي ُتب�شِّ

والمرك���ز والأطراف، والتي ل َت�شمُح بتق�شي���م العالم اإلى �شرٍق وغرٍب، 

يتمي���ز كل منهما عن الآَخ���ر بثقافته، وح�شارت���ه، واأكاد اأق�ل: ِبديِنه 

ِولغت���ه.. وفيما اأعتقد فاإن هذه الع�لمة ل يمكن اأن تك�ن حًل لعلقات 

ُل خط�ة على  الت�تر والترب�ض المتبادل���ة بين ال�شرق والغرب، اأو ُت�شكِّ

طريق التقائهما وتعاونهما م���ن اأجل تحقيق ال�شلم العاَلمي، وت�فير 

ال�شع���ادة للإن�شانية جمعاء.. بل هي ب���كلِّ تاأكيد مرحلٌة جديدٌة على 

���اِت ال�شع�ب  ط���ه من تدمير لُه�يَّ  العالمي، بما تتاأبَّ
ِ
���راع طري���ق ال�شِّ

وخ�شائ�شه���ا التي َخَلَقها اهلل عليها، والتي ل يمكن لأًي �شعب منها اأن 

ُيفرَِّط فيها قبل اأن يفرط في حياته وكل ممتلكاته.

ول َمَف���رَّ –اأيها الحكماء الكبار-من التفكي���ر في »العالمية« بدًل من 

���ر عنها �شي�خ الأزهر -في القرن  »الع�لمة«، وهي العالمية التي عبَّ

الما�ش���ي بعد الحربين العالميتين -بالزمال���ة العالمية اأو التعارف، 

كَحلٍّ لنق�شام العالم وتكري�ض الثُّنائي���ات الحادة التي تنهج ال�شراع 

وُت�شِعُل الحروب.

ويط����ل الحديث في بيان »عالمية الإ�شلم« ونظرته للعالم كله على 

اأن���ه مجتمع واحد، تت�زع فيه م�شئ�لية الأمن وال�شلم فيه على جميع 

اأفراده، وقد يلخ�ض ذلك م���ا يح�شرني في هذا المقام من حديث لنبي 

الإ�ش���لم �شلى اهلل عليه و�شلم يق�ل فيه: »َمَث���ُل الَقاِئم في ُحُدوِد اهللَّ 

هم اأْعلَها،  واْلَ�اِقع فيها، َكمثل َق�ٍم ا�ْشَتَهم�ا على �َشِفيَنٍة، َفاأَ�شاَب َبْع�شُ

هم اأَ�ْشفَلَها، فكان الذين في اأَ�شفلها اإذا ا�شَتَقْ�ا من الماء َمرُّوا على  وبع�شُ

يِبَنا َخرقا وَلْم ُن�ؤِذ َمْن َف�َقنا؟  َم���ْن َف�َقهْم، فقال�ا: ل� اأنا َخَرْقنا في َن�شِ

فاإن َتَرُك�ُهْم وما اأََرادوا َهَلك����ا وهلك�ا َجميًعا، واإْن اأخُذوا على اأيدِيِهْم 

َنَجْ�ا وَنَجْ�ا َجميًعا«.

ول ينبغ���ي اأن يقت�شر فهمنا لحدود اهلل في الحديث بالمعنى ال�شيق 

الذي ينطبق على المجتمعات الإ�شلمية، واأعني به الأحكام ال�شرعية 

الفقهي���ة، بل ينبغي فهم هذه الحدود بالمعني الأعم الذي ي�ؤكد مبداأ 

ا  »العالمي���ة« في الإ�شلم، فكما هلل ح���دود �شرعية جزئية، فله اأي�شً

ح���دود ك�نية على هذه الأر�ض، في مقدمته���ا: العدل والم�شاواة بين 

الب�شر، وتقري���ر الأخ�ة بينهم؛ لأنهم جميًعا يلتق�ن في اأب واحد واأم 

واحدة، واأن م���ا بينهم من فروق واختلف���ات فطرهم اهلل عليها هي 

اختلفات التن�ع والتعارف والتاآخي، واأن من يخرج منهم على حدود 

اهلل في ك�نه فعل���ى الباقين اأن ياأخذوا على يديه، واإل ف�ش�ف تغرق 

�شفين���ة الإن�شانية ويك�ن م�شيُرها اله���لك والدَّمار، وهذا ما يخ�شاُه 

ويحاِذُره ُعقلء ال�شيا�شة واأرباب العلم والفكر –الآن- �شرًقا وغرًبا.

عل���ى اأن العالمية الت���ي نتطلع اإليها كبديل ع���ن »الع�لمة « لإنقاذ 

العال���م من الماآ�شي التي يتردى فيها �شطره ال�شرقي: الأو�شط والأق�شى 

– تفر�ض علينا نح���ن ال�شرقيين اإعادة النظر في فهمنا للغرب وتقييم 
ح�شارته، واكت�شاف ما ي�شكن هذه الح�شارة من قي���م اإن�شانية م�شتركة، 

ل يتفا�ش���ل فيها �شرق ول غرب، وكذلك ت�ظيف الم�شترك الإن�شاني في 

علق���ات دولية تق�م على التعاون وَتجنب الحروب، واأن تك�ن نظرتنا 

الحديث���ة للغرب نظرة م��ش�عية تتاأ�ش�ض عل���ى مبداأ التاأثير والتاأثر، 

وفل�شفة التع���ارف والتكامل، وتطبيق القاعدة الذهبية في اأمر العلقة 

بي���ن الم�شلمين وغيرهم في ال�طن ال�احد، والتي يحفظها التلميذ في 

المدار�ض، وهي قاع��دة: »لهم ما لنا وعليهم ما علينا«.

َه��ا الإِخ����ة! اأيُّ

ة التي اأراها مدخًل  ي���ُق ال�قت الُمَحَداّد لكلمتي هذه عن بياِن الق�شيَّ َي�شِ

منا�شًبا للتقاء ال�شرق بالغرب، واأعني بها ق�شية »اندماج الم�شلمين« 

ف���ي اأوطانهم الأوروبية، وانفتاحهم على مجتمعاتهم، التي ُولدوا فيها 

و�ش���اروا جزًءا ل يتجزاأ من ن�شيجه���ا ال�طني بكل اأبعاده الجتماعية 

ُل عقبًة على طريق الم�اطنِة  والثقافية وال�شيا�شية، لكنها اأ�شبحت ُت�َشكِّ

ٍة للمجتمع الأوروبي. الكاملِة اَلاِّتي ُتمثُِّل عن�شَر ثراٍء وق�َّ

وقد خ�شعت ظاهرة »الندم���اج« الإيجابي هذه لدرا�شات عدة، وُعقد 

م���ن اأجلها اأكثر م���ن م�ؤتمر، وكتب فيها الكثير م���ن المقالت والكتب، 

َد كثيرٌ من الم�شلمين ع���ن الندماج في مجتمعاتهم  وكله���ا تر�شد تردُّ

�ض  ا ت�جُّ الجدي���دة، خ�ًفا على ُه�يته���م الدِّينية من الذوب���ان، واأي�شً

ِك مكت�شباته الح�شارية اإذا ما فتح الأب�اب  المجتم���ع الأوروبي من تفكُّ

َد الُمَحلِّل�ن بع�ض العقبات على  للمختلفين عنه ديًنا وثقافة، وقد ر�شَ

الجانبيين: الإ�شلمي والأوروبي، ل تزاُل تعمُل عملها في اإقامة الح�اجز 

والف�ا�ش���ل، والتهمي�ض الذي كان اأحد الأ�شباب ف���ي ان�شمام كثير من 

ال�شباب الأوروبي الم�شلم اإلى حركات العنف والإرهاب الُم�َشلَّح.

وتاأتي في مقدمة مع�ق���اِت النِدَماج من جانِب الم�شلمين-النتماءاُت 

الإقليمية وال�لءات الِعرقَياّة والختلف���ات الطائفية والمذهبية، التي 

تلزمه���م في اأوروبا ملزمة الظل، وتجعل من ال�شعب عليهم النخراَط 

ب عليهم الخت���لَط بغيرهم من  ف���ي مجتمعاتهم، بل كثي���ًرا ما ت�شعِّ

الم�شلمين الذين يعي�ش�ن معهم ويعتقدون معتقدهم، لكنَّهم ل ينتم�ن 

اإل���ى اإقليمهم، ول ينت�شب����ن اإلى ه�يتهم العرقي���ة والطائفية،.. ومن 

ا هذه الدع�ات التي ُيطلقها  اأهم المع�قات من جانب الم�شلمي���ن اأي�شً

البع����ض با�شم الدين وتدع�ا اإلى مفا�شل���ِة المجتمع الأوروبي نف�شًياّا، 

رورات. والقت�شار في مخالطته على ال�شَّ

وعل���ى الجانب الأوروب���ي تاأتي، في مقدم���ة هذه العقب���ات، الم�اد 

الإعلمية ال�شلبية التي ت�شيء للم�شلمين، وت�ش�رهم لل�شارع الأوروبي 

عل���ى غير حقيقتهم، وم���ن ذلك الر�ش�م الم�شيئ���ة لنبيهم –�شلى اهلل 

عل���ى و�شلم-عن وعي وق�شد وجهل تام بمكانة الدِّين ومنزلة الأنبياء 

في قل����ب الم�شلمين �شرًق���ا وغرًبا، والخلط بين ال�ش����رة الحقيقية 

للمجتمع���ات الإ�شلمية ال�شرقية، وبي���ن ما يحدث في مناطق ال�شراع 

�ر الدماء والأ�ش�لء، ومما ير�شده الباحث�ن من ع�ائق  والت�تر م���ن �شُ

عل���ى هذا الطريق ت�شيي�ض ال�ج�د الإ�شلمي في اأوروبا، والم�شاربة به 

ف���ي ب�ر�شة النتخابات لجذب مزيد من الأ�ش����ات مما ينعك�ض �شلًبا 

على علقات الأوربيين بم�اطنيهم.

لذلك اأقترح اأن تك�ن ق�شي���ة »الندماج الإيجابي«، هذه هي م��ش�ع 

اللق���اء التالي، وه� اللق���اء الثالث بين حكماء ال�ش���رق والغرب، في 

المكان والزمان اللذين يعلن عنهما فيما بعد، اإن �شاء اهلل.

واإلى اأن نلتقي -باإذن اهلل تعالى -ح�ل هذا الم��ش�ع اأدع� الم�اطنين 

الم�شلمي���ن ف���ي اأوروبا اإلى اأن يع����ا جيًدا اأنهم م�اطن����ن اأ�شلء في 

مجتمعاته���م، واأن الم�اطنة الكاملة ل تتناق�ض اأبًدا مع الندماج الذي 

يحاف���ظ على اله�ية الدينية، ولكم –اأيها الم�شلم�ن الأوروبي�ن – في 

اأنم����ذج المدينة المن�رة بقيادة ر�ش����ل اهلل -�شلى اهلل عليه و�شلم-

الأ�ش����ُة الح�شنة، حيث اأ�ش�شت وثيقة المدينة، وهي اأول د�شت�ر عرفته 

الإن�شاني���ة، اأ�ش�شت مبداأ الم�اطنة والم�ش���اواة في الحق�ق وال�اجبات 

بين الم�اطنين المختلفين دينً�ا وعرق��ًا.

هذا ول ينبغي اأن تك�ن بع����ض الق�انين الأوروبية التي تتعار�ض مع 

لبي، والن�شحاب من  �شريعة الإ�ش���لم حاجًزا ي�ؤدي اإلى النع���زال ال�شَّ

المجتمع، فه���ذه الق�انين ل تفر�شها الدولة على النا�ض – واإذا األزمت 

بع�ُض الق�انين الم�شلمين بما يخالف �شريعتهم فعليهم حينئذ اللتزام 

الت���ام باللج����ء اإلى الق�انين الت���ي تكُفُل لهم ح���ق الت�شرر من هذه 

الق�انين والمطالبة بتعديلها.

وكلمة اأخيرة اأوجهه���ا اإلى الدعاة الأئمة وكل من ي�شارك في خطابات 

الم�شلمين واإر�شاداتهم هنا ف���ي اأوروبا: اأنه قد اآن الأوان لأن ننتقل من 

فقه الأقلي���ات اإلى فق�����ه الندم���اج والتعاي�ض الإيجابيين.. وعليكم 

اأن تتذك���روا -وتذكروا-ق�اعدنا الفقهية الجامعة، التي تقرر اأن الفت�ى 

تتغير بتغي���ر الزمان والم���كان والأح�ال والأ�شخا����ض، واأن التكليف 

بَح�ش���ِب ال��ش���ع، واأن دين اهلل ي�شر، واأن الم�شق���ة تجلب التي�شير، واأن 

�َشع، واأن���ه ل تحريم مع ال�شط���رار، ول وج�ب مع  الأم���ر اإذا �شاق اتَّ

العج���ز، والم�ؤمن ُمْلَزٌم ب�فاء العه�د والعق����د.. ول ِديَن لمن ل اأمانة 

ل���ه.. واعلم اأيها الم�شلم في كل مكان اأن النا�ض اإما اأٌخ لك في الدين اأو 

نظير لك في الإن�شانية«.

الملتقى العالمي الثاني : ال�شرق و الغرب نح� ح�ار ح�شاري - باري�ض



باري�ض 2016-5-24

كلمة العلمة ال�شيد علي الأمين في فرن�شا  في الملتقى 

العالمي الثاني في م�ؤتم����ر ال�شرق والغرب نح� ح�ار 

ح�شاري الذي جرى عقده  في الق�شر البلدي للعا�شمة 

باري�ض . وكانت كلمات لرئي�ض مجل�ض حكماء الم�شلمين 

المام الكبر �شيخ الزهر الدكت�ر احمد الطيب ورئي�ض 

جمعية �شانت ايجيدي����� وكلمة لعمدة باري�ض ورئي�ض 

ال�شابق للبرلمان الوروبي ورئي�ض منتدى تعزيز ال�شلم 

العلمة ال�شيخ عبد اهلل بن بيه والدكت�ر علي النعيمي 

ومجم�عة م����ن علماء الدي����ن والمفكري����ن الم�شلمين 

والم�شيحيين والوروبيين والم�شرقيين.

ال�شيدات وال�شادة الم�شارك�ن والم�شاركات، الحا�شرون والحا�شرات

اتقدم منكم جميعًا بال�شكر الم��ش�ل اإلى جمعياّة �شانت ايجيدي� واإلى 

�شماحة الإم���ام الأكبر �شيخ الأزهر رئي�ض مجل����ض حكماء الم�شلمين 

ال�شيخ الدكت�ر اأحمد الطيب واإلى عمدة باري�ض واإلى الدولة  الفرن�شية 

عم�مًا على ا�شت�شافتها لهذا الم�ؤتمر.

اإن الدع����ة اإل���ى الح�ار بين ال�شع�ب والأمم عل���ى اختلف الديانات 

والثقاف���ات بين بني الب�شر هي من علم���ات و�شمات ع�شر الح�شارة 

الحديث ودليٌل على رقياّ الفكر الإن�شاني، فالح�ار ه� النم�ذج والمثال 

ال���ذي يجب اأن يحتذى في علقات الأم���م وال�شع�ب، ونحن نعتقد اأن 

ج�ه���ر الر�شالت ال�شماوية يهدف اإل���ى تكريم الإن�شان وتعزيز روابط 

الأخ����ة الإن�شانية بين اأفراده واإبعادهم عن الظلم والعدوان، وقد كان 

المح�ر للر�شالت ال�شماوية ودع�ة الر�شل فيها ه� الإن�شان الذي كراّمه 

اهلل وجعل محبته محبة هلل كما جاء في القراآن: )وكراّمنا بني اآدم( وفي 

الإنجيل: )ل يجتمع حباّ اهلل مع كره الإن�شان(، فل�ل وج�د الإن�شان ما 

كان هذا الك�ن محتاجًا اإلى بعث الر�شل بال�شرائع والأديان.

وعل���ى الرغم من التط�ر في الأنظمة ال�شيا�شية في ع�شرنا الذي يفتح 

المجال لنتقال ثقافة الحرياّة ال�شيا�شية المتعلاّقة بحق�ق الإن�شان ومع 

التق���دم العلمي للدول وامتلكها لأ�شباب الق�اّة – خ�ش��شًا الع�شكرية 

منه���ا – ت�شتد الحاجة اإلى الح�ار الجاد الذي يجناّب الب�شرية مخاطر 

التط�اّر في اآلة الحرب التي تهدد وج�د الإن�شان وكل اإنجازاته، والح�ار 

الجاد وحده ه� الذي يفتح الطريق اأمامنا لتبديد المخاوف بين الدول 

وال�شع�ب. والح�ار ه� الم�شاعد لن���ا اأي�شًا على م�اجهة اآفة التطراّف 

وداء الإره���اب الذي يعمل على زرع الكراهي���ة بين ال�شع�ب بجرائمه 

ال�ح�شياّة ول�شرب �شيغة التعاي�ض في العالم.

ونح���ن نعتقد اأن فكرة الح�ار بين اأهل الأديان والثقافات والح�شارات 

يجب اأن تبتعد عن م�شائ���ل اأ�شبحت في ذمة التاريخ، فالب�شرية قبل 

ظه�ر

الر�ش���الت الدينية عا�شت قرونًا لم تخُل م���ن الإختلفات والنزاعات 

الدم�ية، وح�شل ذلك اأي�ش���ًا بعد ظه�ر الدين في حياة الب�شر، فكانت 

يات غير دينية تارة اأخرى،  تقع ال�شراعات با�شم الدي���ن تارة، وبم�شماّ

وه���ي خلفات وقعت ول يمكن اإنكارها، ولك���ن الذي يمكن اإنكاره ه� 

علقة الدين بذلك، لأن الكتب التي تمثل الدين ترف�ض كل تلك ال�شراعات 

الدم�ية بي���ن اأفراد المجتمع الب�شري، فالكت���ب ال�شماوية التي تمثاّل 

نظرة الدين تق�ل:)ل تقتل( كما يحكي لنا ذلك الكتاب المقد�ض بعهديه 

القدي���م والجديد، والقراآن الكريم يحكي لنا ذل���ك اأي�شًا ويق�ل اأن اهلل 

كتب في ال�شرائع ال�شابقة واللحقة حرمة القتل والظلم والعدوان كما 

َما  ْو َف�َشاٍد ِفي اْلأَْر�ِض َفَكاأََناّ ف���ي ق�له تعالى:)َمْن َقَتَل َنْف�ًشا ِبَغْيِر َنْف�ٍض اأَ

ْحَي���ا الَناّا�َض َجِميًعا(. وقال  َما اأَ ْحَياَها َفَكاأََناّ َقَتَل الَناّا����ضَ َجِميًعا َوَمْن اأَ

َ َل ُيِح���ُباّ اْلُمْعَتِديَن( اإنها م�ش�ؤولية الإن�شان  َناّ اهلَلاّ اأي�ش���ًا: )َوَل َتْعَتُدوا اإِ

وحده الذي فهم الدين فهم���ًا خاطئًا، وم�ش�ؤولية الإن�شان الذي ا�شتغل 

مقداّ�ش���ات الدين لماآربِه، وجعل منها �شعاراً ل�شتقطاب الجمه�ر واأداة 

م���ن اأدوات تعبئة النف��ض بالكراهية والبغ�شاء لي�شل اإلى اأهدافه غير 

المقد�شة من حباّ ال�شيطرة والت�شلط على الآخرين.

لقد كانت تل���ك الحروب التي جلبت الماآ�شي عل���ى مجتمعات الب�شر 

تعبيراً عن طم�حات لأ�شخا�ض القي���ادات التي امتلأت نف��شها بحب 

الزعام���ة وال�شلطة والت��شع على ح�شاب الآخرين، وقد غلاّفها بع�شهم 

بغلف الدين المقد�ض لإخفاء الأهداف غير المقد�شة التي كان�ا ي�شع�ن 

اإلى تحقيقها وال��ش�ل اإليها.

النظرة اإلى الآخر و�شدام الح�شارات!

اإن تعدداّ الأمم وال�شع�ب حقيقة قائمة كالتعداّد في الأفراد والجماعات، 

ولك���ن هذا التع���داّد منبثق اأي�شًا عن حقيقة واح���دة جامعة لكل هذه 

التاّعداّدية على اختلف الأل����ان واللغات والثقافات والديانات، وهذه 

الحقيقة هي الإن�شانية التي ننتمي اإليها جميعًا، وقد اأ�شارت اإلى هذه 

الحقيقة الم�شتركة ال�شرائع ال�شماوية كما ورد في الإنجيل:)اأن الخالق 

جعل الإن�شان منذ البدء ذكراً واأنثى( ]متى [وفي القراآن:) يا اأيها النا�ض 

اإنا خلقناك���م من ذكر واأنثى وجعلناكم �شع�ب���ًا وقبائل لتعارف�ا اإناّ 

اأكرمك���م عند اهلل اأتقاكم(]الحج���رات/13[، ول �شك باأن التعداّد يلزمه 

التغاي���ر والإخت���لف ف���ي الآراء والأفكار والمعتق���دات بين ال�شع�ب 

والأف���راد والجماعات، ول ي���كاد يخل� وطن من الأوط���ان، ول �شعب 

ة من الأمم من خ�ش��شَياّ���ة التعُداّد في الثقافات  من ال�شع����ب، ول اأَماّ

والديان���ات والتقاليد والع���ادات، وهذا ل يعني بال�ش���رورة ح�ش�ل 

الخلفات والنزاعات ل�ج�د الكثير من الم�شتركات التي ت�ؤ�ش�ض لبناء 

اأف�شل العلق���ات من خلل ثقافة الح�ار التي ت�ؤدي اإلى التفاهم الذي 

يجناّب المجتمعات في العالم اآفة النزاعات والحروب وال�شراعات.

فالق�ل باأن هن���اك )الآخر( اأو)غيري( ه� اعتراف بحقيقة التاّعداّد، وهذا 

يعني وج����د المختلف عنك، ولكن���ه لي�ض بال�ش���رورة اأن يك�ن ه� 

المختلف معك واإن اختلف���ت الآراء والأفكار والمعتقدات، فال�احد منا 

ي�شاويه الآخر في الإن�شاني���ة الم�ج�دة فينا بالت�شاوي والتي ت�شكل 

م�شدراً للم�شاواة في الحق�ق.

وعندم���ا تق�ل: اأعي�ض مع غيري اأو غي���ري يعي�ض معي، اأو اأنا م�ج�د 

وغي���ري م�ج�د اآخر، فهذا يعني وج�د �شريك لك في العي�ض وال�ج�د، 

وعندئٍذ تخاطبنا التعاليم الدينية الداعي���ة للم�شاواة الإن�شانية كما 

جاء في الحديث: )اأحبب لغيرك ما تحب لنف�شك واكره لغيرك ما تكره 

لنف�ش���ك( و)كل ما تريدون اأن يعاملكم النا����ض به، فعامل�هم اأنتم به 

اأي�شًا: هذه خل�شة تعليم ال�شريعة والأنبياء( ]متى [.

ولذل���ك يمكن الق�ل اأن هذه التعاليم تعتب���ر عقداً اجتماعيًا بين بني 

ة، ينظم العلقة مع الأخ���ر، الفرد مع الفرد، والجماعة مع  الب�ش���ر عاماّ

ة مع غيرها من الأمم بعيداً عن  الجماع���ة، وال�شعب مع ال�شعب، والأماّ

خ�شائ�ض الدين والمعتقد واللغة والثقافة والل�ن. 

وي�ؤيد هذا المعنى الذي تقداّم من الم�شاواة في الحق�ق ن�ش��ض دينية 

عديدة، منها: )النا�ض �ش�ا�شي���ة كاأ�شنان الم�شط( و)الخلق كلهم عيال 

اهلل واأحبه���م اإليه اأنفعه���م لعياله( و)ل ف�شل لأحم���ر على اأ�شفر ول 

لأبي�ض على اأ�ش�د ول لعربي على اأعجمي اإل بالتق�ى(.

ف���اإن الب�شر واإن اختلف�ا في اأ�ش�ل اأعراقهم واأديانهم وانتماءاتهم لكن 

الم�شترك بينهم وهي الإن�شانية، هم فيها على حٍداّ �ش�اء.

ولذل���ك فاإنن���ا نرف�ض تف�شير الح���روب وال�شراع���ات التي وقعت في 

الما�ش���ي، والتب�شير ب�ق�عها في الم�شتقبل اإنطلقًا من الق�ل بحتمية 

الت�شادم بين الح�شارات والأديان والثقافات المتعداّدة، لأن الأديان في 

ج�هره���ا واحدة، وهي التي �شاهمت اإلى حٍداّ كبير في تر�شيد الإن�شان 

واإي�شاله اإلى مجم�عة م���ن القيم الإن�شانية التي تعمل على التقارب 

د النظرة اإلى الإن�شان وحق�قه على اختلف  بين الأمم وال�شع�ب وت�حاّ

الأعراق والأل�ان. وقد كانت الأديان جزءاً ل يتجزاّاأ من تك�ين الح�شارة 

الب�شرية، وهي في اأ�ش���ل وج�دها جاءت لإطفاء نار الإختلفات التي 

حدث���ت ف���ي المجتمع الب�شري ون�ش���اأت بعد تل�اّث الفط���رة ال�شليمة 

باأوح���ال الأر�ض م���ن ج�شع وطمع في الت�شلاّ���ط والإ�شتئثار بالقدرات 

والث���روات كما جاء في القراآن الكريم ف���ي الحديث عن بعثة الأنبياء: 

] فبع���ث اهلل النبيين مب�شرين ومنذرين واأن���زل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين النا�ض فيما اختلف�ا..[

وهذه الحقيقة ي�ؤكدها ال�اقع، فقد وقعت الحروب الكثيرة في التاريخ 

القدي���م والحديث بين اأنظمة ودول م���ن الح�شارة ال�احدة ومن الدين 

ال�اح���د، وهذا يك�شف لنا عن بط���لن النظرية القائلة بحتمية ت�شادم 

الح�ش���ارات والأدي���ان والثقافات. ولذل���ك فاإننا ن���رى اأن الدين بكل 

ر�شالت���ه ال�شماوية كان �شحية تلك ال�شراعات ال�شيا�شية والع�شكرية 

التي ت�شباّبت بها قيادات الدول والأنظمة الحاكمة الباحثة عن الغلبة 

والت��شع بكل ثمن من الأثمان خلفًا لما دعت اإليه الأديان والثقافات 

الُمحتِرمة لحق�ق الإن�شان.

 م�اجهة ثقافة التطّرف م�ش�ؤولية الدول

وولة الأمر والعلماء

وهنا تب���رز م�ش�ؤولية الدول وولة الأم���ر خ�ش��شًا في منطقة ال�شرق 

الأو�ش���ط التي بلغ فيها ال�شحن الطائف���ي م�شت�ى خطيراً يهدد ن�شيج 

ال�حدة ال�طني���ة والتعددية الثقافية في �شع�بنا ومجتمعاتنا والذي 

ب���ات ي�شكل اأي�شًا المن���اخ الملئم لنت�شار ثقافة الع���داء والكراهية 

للآخر المختلف، وه� ما يهدد اأي�شًا العلقات مع �شع�ب ودول العالم 

الأخرى. والمطل�ب لم�اجهة هذه الحالة الطائفية الطارئة التي تهدد 

ال�شتق���رار ف���ي بلداننا وعلقاتنا مع ال�شع����ب الأخرى اأن يتحرك – 

بالدرجة الأول���ى – ولة الأمر والحكام في دولنا العربية والإ�شلمية 

-لأنه���م يمتلك�ن الإمكان���ات لم�اجهة ثقافة التط���راّف بالعمل على 

تر�شي���خ ق�اع���د الم�اطنية التي تق����م على الع���دل والم�شاواة بين 

الم�اطنين، وبالعمل على دعم:

اأ – اأ�شحاب خطاب العتدال الديني.

ب – اإن�شاء المعاهد للدرا�شات الدينية الم�شتركة.

ج – تنظي���م ال�شلك الدين���ي وتحديث مناهج التعلي���م في المعاهد 

والمدار�ض الدينية.

د – تاأليف الكتاب الديني ال�احد لطلب المدار�ض الأكاديمية يتحدث 

فيه عن الم�شتركات الدينية والف�شائ���ل الإن�شانية، واأما خ�ش��شيات 

المذاه���ب والأدي���ان فهي م�ش�ؤولي���ة الم�شاجد والكنائ����ض والمعاهد 

ة بكل دين ومذهب. والمعابد الخا�شاّ

ه� – اعتماد ال��شائل الإعلمية والقن�ات التلفزي�نية التي تن�شر فكر 

ال��شطية والعتدال في مجتمعاتنا المحلاّية وعلى الم�شت�ى العالمي.

ك بخ���ط ال��شطية  و – كم���ا اأن المطل����ب م���ن علماء الدي���ن التم�شاّ

والعت���دال الذي دعت اإليه ال�شرائع ال�شماوية، والإبتعاد عن النخراط 

ب لآراء  ف���ي الحالت الحزبي���ة التي تدفع بطبعها اأ�شحابه���ا للتع�شاّ

اأحزابه���م، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبي���اء كان�ا الدعاة للإلفة 

والإن�شجام، وما كان�ا دعاة للفرقة والإنق�شام.

اإقتراح لن�شر ثقافة الح�ار عالميًا

اإنن���ا نرى اأن الح�ار بين اأه���ل الديانات والثقافات ه���� اأمرٌ �شروري 

لتبديد المخاوف واإزال���ة الأخطار التي تهدد المجتمعات الب�شرية في 

بقائها وا�شتقرارها، ويعمل على اإيجاد نظام عالمي اأكثر اأمنًا و�شلمًا 

يق�م على مبادئ الإحترام المتبادل والعدالة. 

ومن اأجل العمل الجاد لنقل ثقافة الح�ار بين ال�شع�ب خدمة لل�شلم 

العالم���ي فاإنن���ا نقترح على منظم���ة الأمم المتح���دة دعم مثل هذه 

الح����ارات بين الأمم وال�شع�ب والم�شاهمة ف���ي و�شع كتاب مدر�شي 

بعن�ان)الح����ار بي���ن الأمم وال�شع����ب( ويك�ن تدري�ش���ه اإلزاميًا في 

المدار�ض والجامعات، كما ونقت���رح اأي�شًا على منظمة الأمم المتحدة 

اإن�ش���اء معهد جامعي للدرا�شات الح�ارية م���ن مختلف اأتباع الأديان 

والثقافات يجل�ش�ن على مقاعد المدر�شة ال�احدة وه� ما ي�شاعد على 

تخريج جيل من الدعاة المب�شرين بثقافة الت�شامح والح�ار ين�شرونها 

في اأوطانهم وبين �شع�ب العالم.

و�شكراً

كلمة العّلمة ال�شيد علي الأمين - باري�ض

والأدي��ان  الثقاف��ات  ح���ار 
العالمي ال�ش��لم  خدم��ة  في 
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9 اأيار 2016

»ل ي�جد دين وهابي و�شافعي وجعفري 

وحنبلي ومالكي.. ول �شني ول �شيعي. 

الدي���ن واحد ه� الإ�ش���لم.. وتلك وغيرها 

اأ�شماء لمذاهب تن�شب اإلى اأئمة في العلم 

والدي���ن«. هكذا يق�ل العلمة ال�شيد علي 

الأمين، وه� ق�ل رائع ي�ؤك���د حقيقة ينبغي من الجميع وخ�ش��شًا الم�شلمين 

اأن يع�ه���ا جيداً، فالدين واحد وتلك لي�شت اإل اأ�شماء تن�شب اإلى علماء ا�شتفاد 

كل منه���م من الم�شاحة المتاحة للفهم والتف�شي���ر واإ�شدار الفتاوى والأحكام. 

ه���ذا يعني في �شيغة اأخرى اأن الختلف الحا�شل بين هذه المذاهب لي�ض في 

الأ�شل والأ�شا�ض، واإنما في اختلف الزوايا التي نظر كل واحد من اأولئك الذين 

�شميت المذاهب باأ�شمائهم منها اإلى الأم�ر، وبما اأن قدرات ومدارك وخبرات كل 

واحد منهم تختلف بطبيعة الحال عن الآخرين، لذا فاإن من الطبيعي اأن يك�ن 

فهمه ومن ثم تف�شيره للأم�ر مختلفًا، لكنهم جميعًا ل يختلف�ن في الأ�شا�ض.

ل� اأن الم�شلمين جميعًا و�شع�ا هذه الحقيقة في العتبار لما و�شل�ا اإلى هذه 

الح���ال التي �شار يكفر فيها بع�شهم بع�ش���ًا ب�شه�لة، ويحكم كل واحد منهم 

عل���ى الآخر ب�شه�ل���ة اأي�شًا باأنه من اأهل النار. ترى م���ا الم�شكلة في اختلف 

الفه���م والتف�شير وفي اختلف الزاوية التي ينظ���ر منها كل عالم من اأولئك اأو 

غيره���م اإلى الأم����ر طالما اأن الأ�شا�ض مت�فر ول يمك���ن تجاوزه؟ األ يكفي اأن 

يك����ن الرب واحداً والدين واحداً والقراآن واحداً؟ األ يكفي اأن يتجه الجميع في 

�شلتهم اإلى قبلة واحدة وي�شل�ن العدد نف�شه من ال�شل�ات الي�مية؟ األ يكفي 

اأن ي�ش�م����ا معًا �شهراً واحداً ه� �شهر رم�شان؟ األ يكفي اأن يحج�ا جميعًا اإلى 

بيت اهلل الحرام في وقت واحد وي�ؤدوا المنا�شك نف�شها؟ األ يكفي كل هذا؟ وقبله 

األ يكفي اأن الجميع ي�شهد األ اإله اإل اهلل واأن محمداً ر�ش�ل اهلل؟

ه���ذا ه� كلم العقل والمنطق، وما عداه ه� الكلم البعيد عن العقل والمنطق، 

م���ن هنا فاإن على اأ�شحاب العق���ل والمنطق اأن يعمل�ا مع���ًا على بيان هذه 

الحقيق���ة ك�نها مفتاحًا مهمًا يمكن اأن يعين الأمة الإ�شلمية على الخروج من 

م���اأزق كبير اأدى بها اإلى التناحر ط�يًل وقل���ل من �شاأنها بين الأمم فا�شتطيل 

عليها.

عندم���ا يك�ن الختلف في التفا�شيل ولي�ض ف���ي الأ�شا�ض فاإن هذا يعني اأنه 

ل ت�ج���د م�شكلة من الأ�شا�ض، لكن عندما نعتب���ر التفا�شيل هي الأ�شا�ض فاإن 

من الطبيع���ي اأن ندخل في م�شكلت ل تنتهي، ون�ش���ل من ثم اإلى ما و�شلنا 

اإلي���ه من حال، يكفر بع�شنا بع�شًا ونتقاتل من منطلق اأن كل فريق منا وحده 

الذي يمتلك الحقيقة كاملة واأن المخالفين له جميعهم ل يفهم�ن ول يدرك�ن 

وم�شيرهم ه� النار التي وق�دها النا�ض والحجارة.

الأم���ة الإ�شلمية الي�م في حاجة اإلى علماء دين من �شاكلة ووزن ال�شيد علي 

الأمي���ن ليبين�ا للم�شلمين اأنهم اأمة واحدة يعب���دون ربًا واحداً واأن دينهم ه� 

الإ�ش���لم واأن عليهم اأن يقف�ا معًا ف���ي وجه كل من يريد بهم ال�ش�ء، وينتبه�ا 

اإلى كل ما يحاك �شدهم، ويتكتل�ا �شد كل من يريد اأن يحتال عليهم، فيمنع�ه 

من ا�شتغلل اختلف وجهات نظ���ر علمائهم وفهمهم للدين. ورغم اأن مهمتهم 

ه���ذه لي�شت �شهلة بل �شعبة جداً ومعق���دة، ول ي�شتبعد اأن يتعر�ش�ا ب�شببها 

اإل���ى الأذى و�ش�ًل اإلى تكفيرهم، اإل اأن ال�اجب يحت���م عليهم اأن يعمل�ا معًا، 

وي�اجه����ا كل هذا الذي يح���دث وي�شتت الأمة وي�شعفها وي�ش���يء اإلى الدين 

الإ�شلمي الحنيف.

المذاه���ب تتعدد وتختلف لأن من �شمي���ت باأ�شمائهم كانت خبراتهم وقدراتهم 

ومداركه���م مختلفة وبالتالي كان من الطبيعي اأن يك�ن فهمهم للدين مختلفًا 

واأحكامهم مختلفة. الختلف لي�ض اأمراً �شيئًا فه� رحمة.

عن الإمام ال�شادق جعفر بن محمد عليهما ال�شلم اأنه قال: عجبت لمن فزع من اأربع كيف ل يفزع اإلى اأربع :
عجبت لمن خاف كيف ال يفزع اإلى قوله عز وجل:   »ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل« فاني �سمعت اهلل جل جالله يقول بعقبها: ﴿فانقلبوا بنعمة من اهلل وف�سل لم يم�س�سهم �سوء﴾. 

ْيَناُه من الغّم  وعجبت لمن اغتّم كيف ال يفزع اإلى قوله عز وجل: »ال اإله اإال اأنت �سبحانك اإني كنت من الظالمين« فاني �سمعت اهلل عز وجل يقول بعقبها: »فا�ستجبنا له ونَجّ

وكذلك ننجي الموؤمنين«. وعجبت لمن مكر به كيف ال يفزع اإلى قوله: »واأفو�س اأمري اإلى اهلل اإن اهلل ب�سير بالعباد« فاني �سمعت اهلل جل وتقد�س يقول بعقبها: ﴿َفَوَقاُه 

 اهلل �سيئات ما مكروا﴾.  وعجبت لمن اأراد الدنيا وزينتها كيف ال يفزع اإلى قوله تبارك وتعالى: ﴿ما �ساء اهلل ال قوة اإال باهلل﴾ فاني �سمعت اهلل عز ا�سمه يقول بعقبها:

ِتك﴾. ﴿اإن َتَرِن اأنا اأقَلّ منك ماال وولدًا فع�سى ربي اأن يوؤتين خيرًا من جَنّ

العّلمة ال�شيد علي الأمين عن 

الجريمة الثاأرية التي ارتكبت بحق 

اأحد اأبناء عر�شال
على الدولة اأن تق�م ب�اجبها وليقف النا�ض جميعًا في وجه 

الجريمة الثاأرية التي تعر�ض اأمن البلد والعباد اإلى مخاطر 

الفتن – عادة الثاأر عادة جاهلية وهي من كبائر الإثم

ني� ليبان�ن، كاظم عكر، 27 اأيار 2016 

اعتبر المرجع ال�شيعي العلم���ة ال�شيد علي الأمين اأن 

عادة الثاأر عادة جاهلياّة وهي من كبائر الإثم والعدوان. 

وق���ال �شماحت���ه اإن تخ�يف الب���ريء الم�شالم يعداّ من 

كبائ���ر الإثم التي تمنع ال�شريع���ة الإ�شلمية من القيام 

به منعًا باتًا وهي الت���ي تدخل �شاحبها النار وله في 

الدنيا العقاب ال�شديد .

واأ�شاف العلمة الأمين اأن ال�شريعة ال�شمحاء و�شفت من 

ي�شهر ال�شلح لإخاف���ة الآخرين وترويعهم )بالمحارب( 

و)المف�ش���د في الأر�ض( واعتبرت ه���ذا العمل حربًا على 

اهلل ور�ش�له، وج���زاوؤه ما جاء في القراآن الكريم {اإنما 

ج���زاء الذين يحارب�ن اهلل ور�ش�له وي�شع�ن في الأر�ض 

ف�شاداً اأن يقتل�ا اأو ي�شلب�ا اأو تقطع اأيديهم واأرجلهم من 

خلف}.. �ش�رة المائدة-33-

ونق���ل العلمة الأمي���ن اأن �شاحب ال��شائ���ل عقد بابًا 

م�شتق���ًل تحت عن�ان )من �شه���ر ال�شلح لإخافة النا�ض 

فه���� محارب �ش�اء كان في بلد الإ�شلم اأو بلد ال�شرك( 

وذكر فيه جملة من الأحاديث ال�اردة عن الأئمة عليهم 

ال�شلم بهذا ال�شاأن -ال��شائل-ج-18.

وكما نقل الأمين رواي���ات تتحدث عن حكم القاتل غير 

قاتله وال�شارب غير �شارب���ه، وهي ت�شمل فيما تعنيه 

اة بالثاأر، منها:)لعنة  العادة الجاهلياّ���ة ال�شنعاء الم�شماّ

اهلل والملئكة والنا�ض اأجمعين على من قتل غير قاتله 

اأو �ش���رب غير �شاربه( ومنها )اأعتى النا�ض على اهلل من 

قت���ل غير قاتله اأو �شرب غي���ر �شاربه( وفيها اأي�شًا )ل� 

اأن رجًل �شرب رجًل �ش�ط���ًا ل�شربه اهلل �ش�طًا من نار( 

ال��شائل-ج-18 .

واأ�ش���ار الأمين اأن هذه الع���ادة الجاهلياّة قد نهى عنها 

القراآن الكريم بق�ل اهلل تعالى )ول تزر وازرة وزر اأخرى( 

وبق�له تعالى: )من قت���ل نف�شًا بغير نف�ض اأو ف�شاد في 

الأر�ض فكاأنما قتل النا����ض جميعًا( وهذا يعني وج�ب 

وق����ف النا�ض جميعًا في وج���ه الجريمة الثاأرية التي 

تعر�ض اأمن البلد والعباد اإلى مخاطر الفتن التي ت�ؤدي 

اإلى انهيار المجتمع و�شق�طه في �شريعة الغاب. ولذلك 

يج���ب على الدولة اأن تق����م بدورها ال�اجب عليها في 

حفظ اأمن النا�ض وحق�قهم والعمل الجاد وال�شريع على 

قمع هذه الجريمة النكراء التي اأطلت براأ�شها من البقاع 

ومعاقبة الفاعلين لتك����ن رادعًا عنها وعن غيرها من 

الجرائم التي تهدد اأمن المجتمع وا�شتقراره.

العالمة ال�سيد علي االأمين:

�سبهة تكفير الحاكم ال�سيا�سي

اإن االآي��ات القراآني��ة التي َتْحَت��ُجّ بها بع�ُس الَح��َركاِت االإ�سالميِة على ح�سِر ال�سيا�سي��ة ال�سرعّية بها ، 

ة، كما في َقْول اهلل تعالى ف��ي �سورة المائدة: ﴿ َوَمْن َلْم  ام واالأْنِظَم��ة ال�سيا�سية الَمَدِنَيّ وَتكفي��ِر الُحَكّ

 َفاأُوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن ﴾ و﴿اْلَظاِلُمون﴾ و ﴿اْلَفا�ِسقُون﴾
ُ َّ
َيْحُكْم ِبَما اأَْنَزَل اهلل

ال يج��دي ف��ي رّد االإ�ستدالل به��ا على كفر الحاكم القول باأنها واردة في �س��رع من كان قبلنا الأن العلة 

الظاه��رة م��ن االآيات المذكورة هي المخالفة للحكم المنزل، وال فرق في ذلك بين الحكم المنزل في 

القراآن وغيره من الكتب المنزلة، كما ال يجدي القول اأي�سًا باأن المراد من الكفر الوارد فيها هو دون 

الكف��ر المخ��رج من الدين الأن ذل��ك يعني رمي الحاكم ال�سيا�سي بمعنى م��ن معاني الكفر، وهذا موافق 

لل�سبهة المذكورة في بع�س وجوه االإ�ستدالل، ولي�س رّدًا عليها، كما ال يخفى.

وال��ذي ينبغ��ي اأن يقال في رّد ه��ذه ال�سبهة: اأن االآيات ناظ��رٌة اإلى ُحْكِم الق�س��اء بين المتخا�سمين 

بغير الَحِقّ والَعْدل، للزوم كون الق�ساء بينهما بالعدل كما هو م�ستفاد من قوله تعالى )واإذا حكمتم 

بين النا�س اأن تحكموا بالعدل(.

واالآي��ات لي�ست ناظ��رة اإلى �سرعية من يحكم النا�س الم�سّمى بالحاك��م والرئي�س والملك وغير ذلك 

من االأ�سماء، وال اإلى النظام ال�سيا�سي المقبول بهما من النا�س، الأّنه ال ُبَدّ من الحاكم والنظام الإدارة 

�ُس����وؤون ال��ِب��الِد وِح�ْف�ِظ َم��س�الح ال�ِع��َب���اد.

االأردن - 17 اأيار 2016

ال يوجد دين �سّني، وال دين �سيعي، وال دين وهابي وجعفري ومالكي وحنفي و�سافعي وحنبلي 	•

وغي��ر ذلك م��ن االأ�سماء والعناوي��ن، قال اهلل)اإن الدي��ن عن��د اهلل االإ�سالم(وتلك المذاهب 

الفقهي��ة وغيرها تحمل اأ�سماء اأئمة في العل��م والدين، قال اهلل)اإنما الموؤمنون اإخوة(و)اإن 

هذه اأمتكم اأمة واحدة واأنا ربكم فاعبدون(.

اإن القتل والظلم والعدوان م�سوؤولية االإن�سان وحده الذي فهم الدين فهمًا خاطئًا، وم�سوؤولية 	•

االإن�س��ان ال��ذي ا�ستغل مقّد�سات الدي��ن لماآربِه، وجعل منها �سعارًا ال�ستقط��اب الجمهور واأداة 

م��ن اأدوات تعبئ��ة النفو���س بالكراهية والبغ�س��اء لي�سل اإلى اأهدافه غي��ر المقد�سة من حّب 

ال�سيطرة والت�سلط على االآخرين.

االعتراف بالّتعّدد يعني وجود المختلف عنك، ولي�س بال�سرورة اأن يختلف معك واإن اختلفت 	•

االآراء واالأفكار والمعتقدات.

اإن الواحد ي�ساويه االآخر في االإن�سانّية الموجودة فينا بالت�ساوي. 	•

نرف�س تف�سير الحروب وال�سراعات التي وقعت في الما�سي، والتب�سير بوقوعها في الم�ستقبل 	•

اإنطالق��ًا م��ن الق��ول بحتمية الت�س��ادم بين الح�س��ارات واالأدي��ان والثقافات المتع��ّددة، الأن 

االأديان في جوهرها واحدة، وهي التي �ساهمت اإلى حٍدّ كبير في تر�سيد االإن�سان.

العاّلمة ال�سيد علي االأمين


