ع
الش��رق العرب ِّي
ات بارز ٍة ِمن
إ َّن هذا املؤمت َر اجلام َع لش��خص َّي ٍ
ِ
َ
يح ،من ُمس ِلمني:
س
الف
الواس��ع
العالم
واإلس�لام ِّي ،و ِمن
ِ
ِ ِ
ِ
طوائفهم ،ومن
اختالف
وشيعة ،ومس��يحيِّني على
ِ
ِ
ُس��نَّة ِ
عقائ َد أُخرى َ
الش��رق وتَرَعر ْ
َعت على
هذا
أرض
على
��أت
نش
ِ
ِ
ُ
ماره َ
وخيْرا ِته
ث
على
رابه وتَربَّت
ِ
ِ
ت ِ

[ اإلمام شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب ]

ـد
د
خـ

اإلرهاب ال دين له وال مذهب ،وال وطن له وال شعب!
ويجب ال ّتن ُّبه إلى بعض احمل��اوالت الهادفة إلى توظيف مواجهة اإلرهاب
ف��ي الصراع بني اإلس�لام واملس��يحية وبني الش��رق والغ��رب من خالل
توصيف االرهاب باالس�لامي أحياناً ،أو توظيفه في الصراعات املذهبيّة
داخل املنطقة العربيّة واأل ّمة اإلس�لامية من خالل توصيفه بأنه إرهاب
شيعي تارة أو إرهاب س ّني تارة أخرى!.

[ العالّمة السيد علي األمني ]

ّ
مؤسسة العالّمة السيّد علي األمني للتعارف و احلوار  -إصدار :عدد شهر كانون أول  -سنة  2014م
”لتعارفوا ” نشرة شهرية تصدر عن

م�ؤتمر الأزهر لمواجهة التطرف والإرهاب
برئا�سة ف�ضيلة الإمام الأكبر الأ�ستاذ الدكتور �أحمد محمد الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف
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ا

�ص

كلمة الإمام الأكبر �شيخ الأزهر
ال�شيخ �أحمد الط ّيب في �إفتتاحية
م�ؤتمر الأزهر لمواجهة التط ّرف والإرهاب
جمهورية م�صر العربية

� ً
َكر ُم���وا بتلبي ِة الدعو ِة ،وجا�ؤوا
بح َ�ضرا ِتكم
جميعاُ ،
ً
أه�ل�ا َ
وب�ضيو ِفنا الأع َّزا ِء الذين ت َّ
ُرح ُب
الغ���رب ..ونَ�شك ُُركم
ال�ش���رق ،ومن �أق�صى
م���ن بال ٍد �شتَّى من �أق�صى
ً
ِ
ِ
جميعا ،ون ِّ
م�صر الكنان ِة بلدِكم الثاني ،و�شقيق ِتكم التي نَظُ ُّن � َّأن لها في قلوبكم
َ
بح�ضرا ِتكم في َ
مكان ًة خا�ص��� ًة ومنزل��� ًة متميز ًة ..ومرح ًبا بكم في الأزه ِر ال�ش���ريفِ الذي ُي ِ
�س���ع ُده
الحرِج ِة م���ن َم ِ
تاريخ هذه
راح ِل
ِ
باحثا ِتكم في هذه المرحل ِة َ
لقا�ؤُك���م ،و ُي ِفي ُد م���ن ُم َ
ِ
وحا�ضرِها.
الأُ َّم ِة
ٍ
إ�سالميِ ،
ِ
ٍ
ومن العال ِم
ل
وا
العربي
ال�شرق
ن
م
بارزة
ات
ي
ل�شخ�ص
الجامع
ؤتمر
�
الم
هذا
� َّإن
ِ
َ
َّ
َ
ِّ
ِّ
���يح ،من ُم�س ِلمين�ُ :سنَّة ِ
ِ
اختالف طوائ ِفهم،
و�شيعة ،وم�س���يح ِّيين على
الوا�س���ع الف َِ�س ِ
ِ
عت على تُرابِه وتَر َّبت على
أر�ض هذا
ومن عقائ َد �أُخرى ن�شَ ����أت على � ِ
ِ
عر ْ
ال�ش���رق وت ََر َ
وقتٍ
بال���غ ال ِّد َّق ِة والتعقي ِد والخطَ ر ال ُمطبِق
في
أتي
َمر ي�
ِ
ِثم���ارِه وخَ ْيرا ِته ،هذا ال ُم�ؤت ُ
ده َمها من ِ
َّبت النَّظَ َر
على بِالدِنا و�شُ ���عوبنا وقد َ
داخ ِلها وخارِجِ ه���ا ..ف�إنَّك حيثُما قل َ
ال�شرق ال ِ
وعك هذا
في خريط ِة
الو�ضع ال َم�أ�ساوي ،والذي ُيعييك البحثُ
ِ
أو�سط ف�إنَّه َي ُر ُ
ُ
ٍ
أرواح وال ِّديا ِر
ل
با
الذي
د
م
تع
م
ال
التدمير
هذا
ر
ر
ب
ي
د
واح
منطقي
�س���بب
فيه عن
حاقَ
ٍ
َ ُ َّ َ
ِ
ُ ِّ ُ
ٍّ
ٍ
تاريخ.
تفتيت ُ�أ َّم ٍة ،وفنا َء
وراح َي�ستهدِفُ
ح�ضارة ،وزَوالَ
ٍ
َ
والإن�سانِ َ ،
العرب َّي ِة ،وهذه الفتن ِة
و�إنَّني لأُ�سا ِئ ُل نف�سي
نهار عن � ِ
أ�سباب هذه ال ِمحن ِة َ
وزائري لي َل َ
َّ
ؤو�س ال َب�شَ رِ ،والتهجي ِر
وقطع ُر� ِ
العميا ِء ال َممزُوج ِة برائح ِة ال َّد ِم والموتِ  ،والتفجيراتِ ِ ،
َ
للعمران والأوطانِ في َوح�ش���ي ٍة لم َيع ِرفْه���ا التاريخُ من قَبلُ،
بال َماليي���ن والتَّدمي ِر ُ
ولَن َيع ِرفَها ُم�س���تَق َب ًال لغي ِر هذه الف�صائ ِل الطارئ ِة علينا وعلى َح�ضار ِتنا وثقاف ِتنا،
أديان والأخالقُ والأعرافُ الإن�سان َّيةُ ،وهذه
ر�س َمتْها ال ُ
والتي تَجا َوزت ك َّل ُ
الحدو ِد التي َ
وبين الإن�سانِ العاق ِل ال ُمف ِّكرِ.
بين
ِ
الوح�ش ال ُمفتر ِِ�سَ ،
الحدو ُد هي فَرقُ ما َ
وثالث ُة الأثافي – �أ ُّيها الإخو ُة الأفا�ضل – � َّأن هذه الجرائ َم البربري َة النَّكرا َء ما َل ِبثَت
أمر هذه الجرائ ِم
�أن ت َدثَّرت بدِثا ِر هذا ال ِّدينِ َ
الحنِيفِ ُ ،
أوكار التي ُيد َّبر فيها � ُ
و�س ِّميت ال ُ
با�س ِم «الدولة الإ�س�ل�ام َّية»� ،أو «دولة ِ
المذهب،
الخالفة الإ�سالمية»� ،أو ال ِّدفاع عن
ِ
في ُمحاول ٍة لت�صدي ِر ُ�ص ٍ
ورة ل ِ
بالذبح
للنا�س
بح�سبا ِنه دي ًنا جا َء
إ�سالمهم ال َم
ِ
ِ
ِ
غ�شو�ش ُ
وقط���ع ر� ِأ�س ك ِّل َم���ن ُيخا ِلفُه �أو تهجيرِه من دِياره ..وهذه ال�ص���ور ُة ال َكرِيه ُة لدِيننا
ِ
ون�س ُجوا
الحنيفِ �أمرٌ طالَما تَمنَّاه �أعدا ُء ال
ِ
إ�س�ل�ام وانتَظَ ُروه ،بل طالَما َدن َدنُوا حولَه َ
أكاذيب ،ولعلَّهم اليو َم ُيواجِ هوننا
– من �أج ِله َ �-
أفانين م���ن الأباطي ِل وال ُمفتَريات وال ِ
بهذه ال�صور ِة ال�شَّ وهاء ،و َيب َهتُوننا بها َع ْب َر ال�شا�شاتِ الف�ضائ َّي ِة ل َي ِت َّم لهم ما ُيريدونَه
توح ِ�ش.
من تحذي ِر �شُ ِ
موي ال ُم ِّ
عوب العال ِم من هذا ال ِّدينِ ال َّد ِّ
ال�سريع في الدولِ
أ�س���باب ظُ هو ِر هذه التنظيماتِ ال ُم�س���لَّح ِة ،وت َم ُّددِها
والباحثُ في �
ِ
ِ
االقت�صادي ،ومنها
يني ،ومنها
العرب َّي ِة والإ�سالم َّي ِة ،تُطا ِل ُعه
ٌ
ُّ
تف�سيرات �شَ تَّى ،منها :ال ِّد ُّ
غير ذلك م َّما �سوف َيت َِّ�س ُع له البحثُ في ُم�ؤتمرِكم
الح�ضاري ،ومنها
ُّ
ال�سيا�سي ،ومنها ُ
ُّ
لاً
ِ
قُّ
ال�سبب الذي
وهو
ي
قل
َه
ل
م
�
أ
ت
ن
أن
�
َح
ت
�س���
ي
ر
�
�سبب
إلى
�
ة
إ�ش���ار
ل
هذا ،لكنَّني �أو ُّد ا
َ
َ
آخَ
ٍ
َ
َّ
ُ
ل�صالح
العربي،
ال�شرق
َيرى � َّأن ما نُعا ِنيه � ْإن هو � اَّإل ُم�ؤامر ٌة من ُم�ؤامراتِ الأعد ِاء على
ِ
ِ
ِّ
وم�ص���ا ِل ِحها ،وبقا ِئها الدول َة الأقوى والأغنى في المنطقة ،ونحن ال
دول ِة �إ�س���رائي َل َ
ن�س���ت ِ
أ�س���باب ُملفَّق ٍةِ ،
وعلَلٍ
تحت �
َبع ُد ذلك؛ ل َّأن دول َة
ِ
ٍ
العراق قد غُ زِيت عام 2003م َ
يات النُّظُ ِم ال�سيا�س َّي ِة
أكاذيبَ ،
ُبر ُ
ف�ض َ
و� َ
���حتْها ال�صحاف ُة الدول َّيةُ ،واعتَرفت بتَلفي ِقها ك َ
الع���راق من خُ ِ
يوط ال ُم� َؤام���ر ِة �أن قاموا
العالم َّي��� ِة ،وكان �أ َّولُ م���ا حاكَه الغُ زا ُة في
ِ
الجيو����ش العرب َّية في ذلكم الوقتِ ،
العراقي الذي كان من �أقوى
الجي����ش
بت�س���ريح
ِ
ِ
ِ
ِّ
وت�س���ريح ُ�ض َّب ِاطه وجنودِه ،ثم ت ِ
ٍ
وميل�شيات َيع َل ُم الغُ زا ُة
َرك �أ�س���لح ِته نَه ًبا لف�صائ َل
ِ
ميل�شيات ُمت ِ
َناحرةٌ :مذه ًبا وعقيد ًة و َوال ًء ،فماذا كانت النتيج ُة بع َد �إحدى
ج ِّي ًدا �أنها
ٌ
ي�سبح
العراق؟ لقد دخَ ل العراقُ في د َّوام ِة االقتِتالِ  ،وظ َّل
اجتياح
ع�ش���ر َة �س���ن ًة من
ِ
ُ
ِ
النا�س هذا.
يوم ِ
يخرج منها العراقُ حتى ِ
في ُبحو ٍر من دماء ،ال ت َ
ُب�ص ُر �شُ ط�آنُها ،ولم ُ
َلع ُب ال ُم�ؤامر ُة
نف�سه ُيقال على �س���وريا ،وعلى اليمن ،وعلى ليبيا ..حيث ت َ
وال�ش���ي ُء ُ
المذهبي ِ
على الو َت ِر ِ
والطائفي م���ع �إمدا ِد ال ُمتوتِّرين
رقي
ُّ���ر
نف�س���ه ،وهو التوت ُ
ُّ
والع ُّ
ُّ
�شباب هذه الأُ َّم ِة ..وا ُ
أرواح ال ِ
هلل
آالف من
�ل�اح لتَن َد ِل َع الحرائقُ  ،و َيح�ص ُد
ِ
ُ
ِّ
بال�س ِ
الموت � َ
الحرب في هذه الدولِ ال َمنكوب ِة ،ومتى ُيق َّد ُر لهذه
وح َده الذي يعل ُم متى ت�ص ُم ُت �آل ُة
ِ
ٍ
ب�ضغوط وال تدخُّ ٍ
الت �إقليم َّي ٍة �أو دول َّي ٍة.
َرارها من ر� ِأ�سها ال
البال ِد �أن َ
يكون ق ُ
ِ
ِ
ُون ِثما ًرا هائل��� ًة ِمن ورا ِء اقتتالِ
أ�ص���حاب هذه
وم���ن ال ُم�ؤكَّد ل َد ْينا � َّأن �
الخطط َيجن َ
َ
العرب وال ُم�س��� ِلمين في
مين فيما بينهم ..فهذا االقتتالُ الدائ ُم ُيب ِقي
العرب وال ُم�س��� ِل َ
ِ
َ
و�ض ٍ
ي�سمح لهم ب� ِّأي �شكلٍ من �أ�شكالِ ال ُق َّو ِة والتط ُّو ِر
عف وي� ٍأ�س ُم�ستم ٍّر ،وال
حال ِة ُهزالٍ َ
ُ
ِ
ِ
خ�س���ائر تُذكَر،
فيها
للحروب
دون
ق
و
م
ال
���ر
خ�س
ي
ال
ة
بالوكال
حرب
هو
والتق��� ُّد ِم ،ثم
ِ
َ َ ُ ُ
ٌ
َ
العربي َيفت َُح �أ�س���وا ًقا كُبرى
العربي
هذا
إن
�
ثم
ِ.
د
تا
الع
أو
�
أرواح
ل
�س���وا ٌء في ا
االقتتالَ
َّ
َ
ِ
َّ
َّ
و�س ِ
راب ..و َيك ِفي دليلاً على
ال�س�ل�اح وت َُّجا ِر
لم�ص���انع
ما�س���ر ِة الموتِ والخَ ِ
ِ
ِ
ِ
الحروب َ

ٍ
لحرب َي�صطَ ر ُِع
ال�سوري -بات على َم َدى
الم�س���رح
ذلك � َّأن
�سنوات – �ساح ًة مفتوح ًة ٍ
َ
َّ
ال�شرق علَى َح ٍّد َ�سواء.
الغرب ومن
ال�سالح من
فيها
ِ
ِ
ُ
َبحثَ لها عن
غلوب-على
أماني حيل ُة ال َم ِ
ِ
م�ص���انع الأ�س���لح ِة �أن ت َ
ولكَم �أتمنى -وال ُّ
العر ِب
�صحرا َء �أو بيدا َء لتُج ِّر َب فيها �أ�سلحتَها وتخ َتب َِر ق َّوتَها وطاقتَها بد ًال من ُ�صدور َ
ومن�ش�آ ِتهم.
ودِيارِهم ُ
ذهب َبعي ًدا في
���بب �أع َمقُ َي ُ
� َّإن نظر َّي َة ال ُم� َؤامر ِة لي�س���ت هي ك َّل ما هنالك ،فهناك َ�س ٌ
ِ
نهجا ثابت ًا في عالقا ِتنا الداخل َّي ِة،
العربي وال
تاريخنا
�أطوا ِء
كون َم ً
إ�سالمي ،و َيكا ُد َي ُ
ِّ
ِّ
ِ
واالختالف ،وال �أُري ُد �أن �أت َوقَّفَ قلي ًال وال كثي ًرا عند
نهج ال ِفرق��� ِة والتناز ُِع
ذلكم هو َم ُ
هذه الآف ِة الت���ي حذ ََّرنا القُر� ُآن الكري ُم من َمغ َّب ِته���ا ال ُمه ِلك ِة ،وذلك في قو ِله تعالى:
ا�ص���ب ُِرواْ �إ َِّن هّ َ
يعواْ هّ َ
الل َم َع
} َو�أَ ِط ُ
الل َو َر ُ�س���و َل ُه َو َال َتنَاز َُعواْ َف َتفْ�شَ ���لُواْ َو َتذ َْه َب ر ُ
ِيح ُك ْم َو ْ
ِين{ (الأنفال ...)46/ولكن �أُ ِ�ش ُير فقط �إلى � َّأن �أ َّمتنا رغ َم ما خَ َّ�صنا ا ُ
هلل به من
ال�ص���ا ِبر َ
َّ
وجن�س ِ
وتاريخ
بينِ �س���ائ ِر ا ُلأ َم ِم ب ُمق ِّوماتِ الوحد ِة واالتِّحادِ ،من لغ��� ٍة
ٍ
رق و ِدينٍ
وع ٍ
ٍ
وجغرافيا � ً
إ�س�ل�امي ،وقد م�ضى
ومنظَّ م ِة التعا ُونِ ال
ُ
أي�ض���ا ،وبرغم جامع ِتنا العرب َّي ِة ُ
ِّ
أوربي،
أكثر من ن�صف قرنٍ  ،فال نزالُ
ُ
على �إن�شا ِئهما � ُ
نفتقر �إلى اتِّحا ٍد ُي�شبه االتحا َد ال َّ
���دق النَّوايا
حتاج � اَّإل �إلى ِ�ص ِ
أم���ر ُمم ِكن ،ولي�س من ِعدا ِد ال ُم�س���ت َِحيالتِ  ،وال َي ُ
وه���و � ٌ
والنَّظر ِة ال َب ِعيد ِة وا�س��� ِتبعا ِد ِ
والعرب ال �شَ َّك ُم� َّؤهلون ،بل قادِرون
الخالفاتِ ال َب ْين َّي ِة،
ُ
أزهر ال�ش���ريفَ ُيق ِّد ُر َحقَّ
على ُ�ص���نع هذا االتِّحا ِد �إن �أرادوا .وبهذه ال ُمنا�س���ب ِة ف� َّإن ال َ
ِ
العربي في
ل
م
مع
ال�شَّ
الح َر َم ْينِ ال�شريفينِ في �سعيِه ال َّد ُ�ؤ ِ
التقدي ِر ُجهو َد ِ
لج ِ
وب َ
خادم َ
ِّ
ُمواجه ِة التح ِّدياتِ والأخط ِار التي تُحدِقُ بالأُ َّم ِة.
ت�س َّربت �إلى ُعقولِ
على �أنَّنا ال ينبغي �أن نَغُ َّ�ض
َ
الطرف عن �أفكا ِر الغُ ل ِّو والتَّط ُّر ِف التي َ
ناق التف�سيراتِ
فعا �إلى تَبنِّي الفك ِر
ٍ
بع�ض من �شَ ���بابِنا ودفعت بهم َد ً
التكفيري واع ِت ِ
ِّ
خرجت من
ال ُمتط ِّرف��� ِة َ
والع ِنيف ِة مثل تَنظي��� ِم القاعد ِة والحركاتِ ال ُم�س���لَّح ِة ،التي َ
نهار على ُمهاجم ِة الأوطان وزَعزع ِة اال�ستقرارِ ،وقد ظ َهر ُم�ؤخَّ ًرا
َعباء ِتها وتَع َم ُل لي َل َ
على ال�ساح ِة تنظي ُم داع�ش الذي نا َدى بالخالف ِة الإ�سالم َّي ِة ،وقبلَه وبع َده ميلي�شيات
العوا ِق ِب
طائف َّية �أخرى قاتلة ،تملكُ ق َّو ًة دِعائ َّي ًة هائل ًة ،عادت – لل َأ�س���ف– ب�أ�س���و�أ َ
إ�سالم وال ُم�س ِلمين في العال ِم ُكلِّه.
على ال ِ
ولي�س���ت داع�ش هي الف�ص���ي َل ال ُم�سل ََّح الوحي َد على ال�س���اح ِة ،بل هناك ميلي�شيات
ُهج ُر قَ�س ًرا في ِ
راق و�سوريا واليمن ،وهناك طوائفُ َمذهب َّي ٌة
الع ِ
َذبح وت ِّ
�أخرى طائف َّية ت ُ
ٍ
قوق
جر الأوط���انِ �إلى
وح ِ
والءات �إقليم َّي��� ٍة خارج َّي ٍة با�س���م الديموقراط َّية ُ
تُح���اوِلُ َّ
ومفت���ون ُيح ِّللُون لهم هذه
الإن�س���ان ،كما َيح ُدث في البحرين مثلاً  ،ولهم �ش���يوخٌ ُ
دفعا �إلى اق ِترا ِفها .وفي ال َف ِم ما ٌء كثيرٌ َي ُحولُ دون اال�ستر�س���الِ
الجرائم ،و َيدف َُعونهم ً
َ
ر�صا على وحد ِة الم�سلمين التي هي
في الحديثِ عن هذه ال َم�أ�س���اة الال�إن�س���ان َّية؛ ِح ً
آفاق
الهدفُ الأ�س���مى للأزه ِر ال�شريفِ من ُذ قامت ُم� َّؤ�س�س���ته وانت�شَ رت دعوتُها في ال ِ
أكثر من �ألفِ عام.
على مدى � َ
تم�س���كون بهَ ،يحكُم ك َّل َجرا ِئمهم هو:
يجمع ه�ؤالء
والذي
ً
ُ
جميعا قا�س��� ٌم ُم�ش���ت ََرك َي َّ
تكفير الم�س���لمين
بالذنب ثم ا�س���تحالل دِما ِئهم بع َد ذلك ،وه���و ُيعيد �إلى الأذهانِ
ِ
ُ
رمتْهم بالكُف ِر والخُ روج من
مذاهب قديم ًة طَ واها التاريخُ  ،قتَلت الم�س���لمين بع َد �أن َ
َ
وال�سنَّة ..وه�ؤالء الغُ ال ُة
ومنحر ٍِف
إ�س�ل�ام ا�ستنادًا �إلى فَه ٍم
ال
ِ
ٍ
ِ
لن�صو�ص الكتاب ُّ
خاطئ ُ

المفتي دريان :قوى ظالمية �شيطانية
ت�ستهدف �ضرب عي�شنا الم�شترك
دعا مفتي الجمهورية اللبنانية ال�ش���يخ عبد اللطيف دريان «الم�سلمين والم�سيحيين
الى مواجهة عدو م�ش���ترك يريد بنا وبمجتمعاتنا وب�أوطانن���ا وب�أدياننا ومذاهبنا ك ّل
�ش���رّ ،و�أخطر �ش���روره �أنه يرتكب جرائمه با�س���م ديننا الحنيف وهو ر�سالة �سالم الى
الإن�سانية كلها» ،م�ؤكدا على «مفهوم المواطنة بين الم�سلمين والم�سيحيين التي تدعو
الى الم�س���اواة في الحقوق والواجبات على حد �سواء من دون �أي تمييز» ،م�شدداً على
«احترام الحريات الدينية وحقوق الإن�س���ان ك�أ�سا�س للعي�ش الم�شترك في مجتمعاتنا
المتن ّوعة والمتعددة».
وقال مفتي الجمهورية ال�ش����يخ دريان خالل تر�ؤ�سه جل�سة في م�ؤتمر الأزهر في القاهرة
حول مو�ض����وع «المواطنة والعي�ش الم�ش����ترك»� :إن «لبنان نموذج في انفتاحه وتن ّوع
غنى و�إثراء
طوائفه ،ومثال للعي�ش الم�ش����ترك بين الم�سلمين والم�س����يحيين والتن ّوع هو ً
لإن�س����انية الإن�سان ،لقد ع�شنا مع ًا� ،سنّة و�ش����يعة ،تحت راية ال �إله �إال اهلل محمد ر�سول
اهلل ،وع�شنا مع ًا م�سلمين وم�سيحيين تحت راية لكم دينكم ولي دين ،والقوى الظالمية التي تحاول �ضرب �صيغة عي�شنا الم�شترك ،هي
قوى دخيلة على مجتمعاتنا ،خارجة عن �أدبياتنا ،متمردة على مبادئنا وم�ش ّوهة لقيمنا الإيمانية ،انها قوى �ضالة ومغ�ضوب عليها».
و�أ�ض���اف« :ليكن اجتماعنا في رحاب الأزهر ال�ش���ريف رداً �إ�سالمي ًا – �إ�سالمي ًا ،و�إ�سالمي ًا – م�سيحيا ،ورداً �إن�ساني ًا �شام ًال يقطع دابر
الفتنة التي يحيكها الظالميون االرهابيون تنفيذاً لم�آرب �ش���يطانية ت�س���تجيب لإيحاءات ولتعليمات خارجية ت�ستهدفنا جميع ًا في
�أدياننا وفي مذاهبنا وفي �أوطاننا».
جريدة اللواء اللبنانية

الج ُدد ينطَ ِلقون من هذا ال ُمعت َق ِد ِ
ِ
واالنحراف
نف�س���ه ،بعد تحري ِفهم مفهوم ‹›الكفر››
ُ
النبي (�ص) في حديثِ جبريل  -عليه ال�سال ُم -
به عن َمعناه
ِ
ال�صحيح الذي ح َّد َده ُّ
بالذنوب حتى لو كانت من الكبائرِ،
و�سار عليه الم�سلمون ،وهو عد ُم تكفي ِر الم�سل ِم
ِ
َ
الت�ص���ديق با ِ
هلل
القلب وجح ُده وخل ُّوه من
ِ
إنكار ِ
الكفر هو � ُ
ما لم ي�س���ت َِحلَّها ،و�إنم���ا ُ
واليوم ال ِآخر ...والقدرِ :خيرِه و�ش��� ِّره� ،أ َّما َمن � َآمن بك ِّل ذلك
ور�س��� ِله
ِ
ومالئك ِته وكتبِه ُ
ولي�س بكافرٍ.
َ
و�ص َّدق به فهو ُم�ؤم ٌن َ
ولقد ُح��� ِّر َف مفهو ُم الجها ِد عند ه���ذه التنظيماتِ ال ُم�س���لَّح ِة ال ُمتط ِّرف ِة والطائف َّي ِة،
وراحوا َيقتُلون َمن ي�ش���ا�ؤون زع ًما منهم ب�أنَّه جهاد ،و�أنهم �إن ُق ِتلوا فهم �شُ َهدا ُء في
�شرع الجها ُد في
الجن ِة ...وهذا من �أ�شن َِع الأخطا ِء في فهم �شريع ِة ال ِ
إ�سالم؛ ف�أو ًال :لم ُي َ
النف�س وال ِّدينِ والوطَ نِ  ،ونحن نحفظُ عن �شُ ِ
يوخنا في الأزهر:
فاع عن
ِ
ال ِ
إ�سالم �إال لل ِّد ِ
ومبا�شرتُه ال يجو ُز �أن يت اَّ
� َّأن عل َة القتالِ
َوله
ُفر ..وثان ًياُ � :
ُ
إعالن الجها ِد ُ
العدوان ال الك ُ
ٍ
أمر ب ُمفردِها مهما
ولي الأمرِ ،وال َيجو ُز لأفرا ٍد �أو
جماع���ات �أن تتَولَّى هذا ال َ
�أح��� ٌد �إال ّ
م�ض���طرب الفو�ضى
المجتمع في
كانت الأحوالُ والظروفُ  ،و� اَّإل كانت النتيج ُة دخولَ
ِ
ِ
وه ِ
أعرا�ض وا�س���تحاللِ الأموالِ  ،وهو ما نُعا ِنيه اليو َم من َج َّرا ِء هذا
تك ال ِ
وهد ِر الدماء َ
الخاطئ ال َمغل ِ
أحكام ال�شرع َّي ِة.
الفه ِم
ِ
ُوط لهذه ال ِ
ِ
أمر
�
ها،
د
اعتقا
أو
�
ُها
ت
ِيان
د
كان���ت
ا
ي
�
أ
ة
ي
إن�س���ان
ل
ا
النف�س
على
ء
االعتدا
إن
�
ف
هنا
ومن
ِ
ً
َّ
ُ
َ
َّ ّ
ٌ
ُيح ِّر ُمه الإ�س�ل�ا ُم و َيرفُ�ض���ه .وكيف وقد ان َفتَح الإ�س�ل�ا ُم على �أبنا ِء الأديانِ الأخرى،
ِ
�ش���تر ِك في بيتٍ واحدٍ ،وتحت َ�س ٍ
���قف واحدٍ.
بالزواج
االختالط
ولدرج ِة
ِ
ِ
والعي�ش ال ُم َ
َ
بالعي�ش الواح ِد والتداخُ ِل الأُ�سري .نحن نقولُ بال ُمواطَ نة
إ�س�ل�ام
إقرار من ال
�
هذا
وفي
ِ
ِ
ٌ
ِ
والعي�ش الواح ِد في الأوطانِ .
الكامل ِة،
ِ
و�ص���حيح
أمور تتَنافَى
التهجير الق
ومن هنا ف� َّإن االعتدا َء �أو
َ
َ�س���ري �أو التمييزَ ،هي � ٌ
َ
َّ
إجماع ال ُم�س ِلمين.
ال ِّدينِ  ،و� َ
لمو�ض���وع ِ
الخالفة� ،أو الإمام ِة عند الم�س���لمين ،فمن ال ُمق ِّرر عند
الخاطئ
�أ َّما الفه ُم
ُ
ِ
ُروع ولي�ست من َم�سائ ِل الأ�صولِ  ،ومن
علماء �أ�ص���ول ال ِّدين � َّأن الإمام َة من َم�سائ ِل الف ِ
طالب في كُل َّي ِة �أ�ص���ولِ ال ِّدينِ في جامع ِة
هنا احتَملت الر� َأي والر� َأي الآخَ ر ،و�أ�ص���غَ ُر ٍ
كتب
الأزه ِر َيحفَظُ من كتاب �ش���رح المواقف ال ُم َّقرر في عل ِم العقيد ِة وهو �أح ُد �أعمد ِة ِ
المذهب الأ�ش���عري ،يقولُ فيه الم�ؤلفُ  :الإمامة «لي�ست من �أ�صول ال ِّدياناتِ والعقائ ِد
عندنا ،بل هي عندنا من الفُروع».
وكذلك كتاب �ش���رح المقا�ص���د ال ُم َّقرر � ً
أي�ض���ا في عل��� ِم العقيد ِة يقول فيه ال�س���عد
نزاع في � َّأن مباحثَ الإمام ِة بعل ِم
التفتازاني( :من �أئ َّمة �أهل ُّ
ال�س��� َّن ِة والجماعة)« :ال َ
ِ
ِ
ال�س َّن ِة ،فكيف �صارت
ل
أه
�
د
عقائ
كتب
وم َّقر ٌر في ك ِّل ِ
الحكم ٌ
ُّ
الفُروع �أل َيقُ » ،وهذا ُ
ثابت ُ
ال�س َّن ِة والجماع ِة ِ
فا�ص ًال عند هذا
هذه الم�س�أل ُة التي لي�ست من �أُ�صولِ ال ِّدينِ عند �أهل ُّ
العمران ،و�شُ ِّوهت بها
ال�شباب بين الكُف ِر والإيمانِ  ،وفتن ًة ُ�س ِفكت فيها الدما ُء ،وخُ ِّر َب
ُ
ِ
�صور ُة هذا ال ِّدين الحنيف ؟!
حت �أُع ِّد ُد المفاهي َم ال�ش���رع َّي َة التي تَحكَّم���ت فيها �أَمزِج ُة
و َيط���ولُ بن���ا المقا ُم لو ُر ُ
أخر َجتْها عن ِ�س���ياقا ِتها ال�صحيح ِة ،وراحت تُب ِّر ُر بها �إراق َة الدماءِ..
هذه الجماعاتِ و� َ
ت�ص���حيح هذه المفاهي ِم و�إعاد ِتها �إلى ِ
و�ضعها
ولكن �أتركُ لعلما ِء هذا الم�ؤتم ِر ُمه َّم َة
ِ
ال�صحيح في تُرا ِثنا ال َمنقُولِ وال َمعقُولِ  ..ثم �إذاع ِتها في البيانِ ِ
تامي على العالم
ِ
الخ ِّ
ُكلِّه؛ �إعذا ًرا للحقِّ  ،و�إبرا ًء للذ َّمة.
�أيها الإخوة و�أيها الأ�صدقاء الأفا�ضل:
ِّقني
ت
وال
العلمي
م
د
َّق
ت
ال
لتحقيق
ِنا
ب
���با
د
جه
نحن في �أ�ش��� ِّد الحاج ِة �إلى �أن َيتَّجِ َه
�شَ
ِ
ُّ
ِ
ُ
ِّ
ِّ
كب الأُ َم ِم التي �س��� َبقتنا �إلى قياد ِة العال ِم والت�أثي ِر في
َلحقَ َبر ِ
والح�ض���اري؛ حتى ن َ
ِّ
م�صائ ِر الإن�س���ان َّي ِة ،وتوجي ِه م�سير ِتها وتحدي ِد وجه ِتها ،و� َّإن هذه الم�سير َة لفي �أ�ش ِّد
ب�ض ِ
االن�ض ِ
الحاج ِة �إلى ِ
دي ال�سماء ،وحتى
أخالق ونو ِر
���باط َ
وابط ال ِّدين وال ِ
الوحي َ
ِ
وه ِ
النا�س و� ِ
ال�سيا�سات العالم َّي ُة التي تعم ُل في غيب ٍة
آالمهم التي �س َّب َبتها
عذابات ِ
ت َِخفَّ
ُ
ُ
بعثَهم ا ُ
هلل �إال لهِداي ِة الإن�سان و�إ�سعادِه في
ر�س���لين ،والذين ما َ
عن قي ِم الأنبيا ِء وال ُم َ
ال ُّدنيا وال ِآخرة.
�أيها الإخــوة:
أزهر ال�شريفَ بذَل – وال يزالُ يبذلُ – ُجه ًدا ُم ِ
طاب
توا�صلاً في �سبي ِل ِ�صياغ ِة ِخ ٍ
� َّإن ال َ
وال�س��� َّن ِة النبو َّي ِة ال�ش���ريف ِة
����س ُبنيانُه على القُر�آن الكري ِم ُّ
واع ر�ش���ي ٍد ي َت� َّأ�س ُ
ِيني ٍ
د ٍّ
واالجتهاداتِ التي تلقَّتها الأُ َّم ُة بالقبولِ .
أتوج ُه لل ُم�س��� ِلمين كا َّف ًة طالب ًا منهم �أن َي ِثقوا ثق ًة ُمطلَق ًة في �أزهرِهم ال�شريفِ
هذا ..و� َّ
ً
ِ
أمور دِي ِنكم :عقيد ًة و�شريع ًة خال�ص ًة كما
�
كم
ن
تلقي
على
ن
أمي
ل
ا
فهو
،
ة
وجامع
جامعا
ً
ُ
َ
�أرا َدها اهلل وبلَّغَ ها ر�سولُه الكري ُم �صلَّى ا ُ
هلل عليه و�سلَّم ،وبعيد ًة عن تحريفِ الغالين
وانتحالِ ال ُم ِ
بطلين وت�أوي ِل الجاهِ لين.
إرهاب والغُ ل ِّو والتط ُّر ِف ،ف� َّإن هذه التَّح ِّديات التي تَ�شغَ لُنا
و�أخي ًرا ،ونحن نتَ�ص��� َّدى لل ِ
العر ِب والم�سلمين الأولى ،وهي ق�ض َّي ُة
نهار ال ُيمكن �أن َت�أخُ ذَنا بعي ًدا عن ق�ض َّي ِة َ
لي َل َ
الم�سج ِد الأق�صى �أُولَى ال ِقبلتين وثالثِ الحرمين ..والق�ض َّي ُة الفل�سطين َّي ُة التي ال �سال َم
اً
وعادل.
للعال ِم �إال بح ِّل ُم�شكل ِتها حلاًّ جذر ًّيا
تخ�صي�ص ُم�ؤتمرِه الخام�س ع�شر والذي �س ُيعقَد قري ًبا
أزهر ال�ش���ريفُ على
ِ
وقد عزَم ال ُ
�-إن �شاء اهلل  -لنُ�صرة الأق�صى والق�ض َّي ِة الفل�سطين َّية.

�أمين عام مجمع البحوث الإ�سالمية:
ت�صرفات الجماعات الإرهابية تتنافى مع �سماحة الإ�سالم
�أكد ال�ش���يخ د .محي���ي الدين عفيف���ي �أن م�ؤتمر الأزهر
ال�شريف لمواجهة التطرف والإرهاب ،على موقف الأزهر
ال�شريف الوا�ضح حيال الجماعات الإرهابية ،معتبرا �أن
ت�صرفاتهم تتنافى مع �سماحة الإ�سالم الوا�سعة.
و�أ�ش���ار �إلى منهج الأزهر ال�شريف الو�سطي ودوره
في مواجهة التط���رف والإرهاب حيث كان له دور
كبير تج���اه الفتنة الكبرى التي حدثت في القرون
الو�س���طى كما كان له موقف وا�ضح يطالب بحفظ
الل�سان وقت الفتن وعدم تلويث الأل�سنة .
و�أ�ض���اف ال�ش���يخ الدكتور محيي الدين عفيفي �أن و�سطية الأزهر ال�شريف لم تكن يوم ًا ما محاوالت
عقيمة ال�س���تجداء طرف على ح�س���اب �آخر �أو مجرد حا�صل جمع �ضحل لأطراف متناق�ضة كل منها
يحاول �أن يتخذ من الأزهر مطية لتحقيق م�صالحه.
وقال ال�ش���يخ الدكتور محيي الدين عفيفي � :إنه من هذا المنطلق كان ح�ض���ور الأزهر ال�شريف علي
ال�س���احة المحلية والعالمية ،وجاء هذا الم�ؤتمر الذي ُدعي �إليه كافة التعددات الدينية والمذهبية
مما ج�س���د قوة الأزهر وموقفه الوا�ض���ح من �إدانة الإرهاب و�إعالن���ه �أن تلكم الجماعات ال تم�س
للإ�سالم ب�صلة.
موقع بوابة الأزهر االلكترونية

كلمة الع ّالمة ال�سيد علي الأمين

�
إرهابي �ش���يطاني ي�ستهدف تفجير مجتمعاتنا العربية من داخلها ب�إدخالها في
ٍّ
�ص���راعات دينية و طائفية ،والغاية من وراء هذه الأفعال ال�شريرة والخبيثة هي
و�صول �أ�ص���حابها �إلى ال�س���لطة بهذه الطّريقة الهمج ّية من خالل �إظهار �ضعف
ال ّدول والأنظمة القائمة بنظر �شعوبها وبنظر المجتمع ال ّدولي تمهيداً ل�سقوطها
والحلول محلّها انطالق ًا من قاعدة الغاية تبرّر الو�س���يلة التي ي�ص���بغون عليها
ال�صبغة الدينية .وال �ش ّك ب�أن هناك ا�ستغ ً
الال �س ّيئ ًا لل ّدين في �إثارة الكراهية �ض ّد
الآخر المختلف مع الفاعل في ال ّدين والمذهب و ال�سيا�سة.

�إلى �إفتتاحية م�ؤتمر الأزهر لمواجهة التط ّرف والإرهاب
الإرهاب بين الدين وال�سيا�سة

كثر الحديث عن الإرهاب في العقود الأخيرة من ع�ص���رنا وتوالت الت�سا�ؤالت عن
موقف الدين وخ�صو�ص��� ًا الإ�سالم من هذه الظاهرة الخطيرة التي �ألحقت الأ�ضرار
الكبيرة في حياة النا�س و�أثرت ب�ش���كل �س���يء ومبا�ش���ر على عالقات ال�شعوب
بع�ضها مع البع�ض الآخر و�أ�ساءت �أي�ض ًا �إلى عالقات الدول والأنظمة فيما بينها
و�أ�صبحت �سبب ًا لإ�ش���عال نار الحرب بين دولة و�أخرى وداخل المجتمع الواحد،
وه���و مما قد ي�ؤدي في نهاية المط���اف �إلى حروب مدمرة في مناطق عديدة من
العالم �إن لم تو�ض���ع ال�ض���وابط والقوانين التي تحدد الإرهاب وتحدد الأ�ساليب
والطرق التي ت�ؤدي للق�ضاء عليه .
وقد حاولت بع�ض و�س���ائل الإعالم في غير بل ٍد �أن تعطي الإرهاب �صفة دينية �أو
�ص���فة لمنطقة معينة باعتبار �أنها تدين بالإ�س�ل�ام ،هذا مع �أن الإرهاب هو فعل
ي�صدر عن فاعله الإن�س���ان مع غ�ض الّنظر عن لونه ومعتقده ،وهو فعل نا�شيء
عن �سوء الإرادة وف�ساد الإختيار ،وهما من ال�صفات الإن�سانية العامة والم�شتركة
بين الأفراد والجماعات من مختلف الديانات.
ويج���ب التّن ُّبه �إلى بع�ض المحاوالت الهادف���ة �إلى توظيف مواجهة الإرهاب في
ال�ص���راع بين الإ�سالم والم�سيحية من خالل تو�صيف االرهاب باال�سالمي �أحيان ًا،
�أو توظيفه في ال�صراعات المذهب ّية داخل المنطقة العرب ّية والأ ّمة الإ�سالمية من
خالل تو�صيفه ب�أنه �إرهاب �شيعي تارة �أو �إرهاب �سنّي تارة �أخرى!.
�إنن���ا نرف�ض مثل هذه الت�س���ميات التي تزي���د من نار العداوات بين ال�ش���عوب
و�أتباع الديانات ،فما يجري في �أفريقيا الو�س���طى من قتل للأبرياء لي�س �إرهاب ًا
م�سيح ّيا �ض ّد الم�سلمين ،لأن المرجع ّية الروح ّية للم�سيح ّية ال تجيز تلك الأعمال
وت�س���تنكرها وتدين الفاعلين لها ،وما جرى في العراق من تهجير للم�سيحيين
والإيزديين ومن قتل للأبرياء لي�س �إرهاب ًا �إ�سالم ّي ًا �ض ّد الم�سيحيين وغيرهم ،لأن
المرجعية الدينية للم�س���لمين المجتمعة اليوم في رحاب الأزهر ال�شريف تحرم
كل �أ�شكال العنف والإجرام التي ت�سيء �إلى الإن�سان وتعمل على ت�شويه الأديان،
كما ال نقول ب�أن ما يجري للم�س���لمين في بورما من �أعمال الإبادة والتهجير هو
�إرهاب بوذي� ،إن الإره���اب هو فعل جماعات و�أحزاب ال تمثل المذاهب والأديان،
و�إنما تمثّل �أنف�س���ها و�أتباعها ب�أعمالها الوح�ش��� ّية الهادفة من وراءها لل�سلطة
وال�سيطرة والنفوذ ،فالأحزاب والجماعات المتطرّفة ال تختزل �شعوبها ومذاهبها
و�أديانها ،وخال�صة القول في هذه الأفعال ال�شّ نيعة� :أن الإرهاب هو عمل �إجرامي،
ال م�سيحي وال �إ�سالمي ،والإرهاب هو جنّي ،ال �شيعي وال �سنّي !
وفي اعتقادي �أن محاولة �إل�ص���اق تهمة الإرهاب بدين �أو مذهب �أو منطقة ت�سيء
�إلى �سبل مكافحة الإرهاب وتعطل الو�صول �إلى النتيجة المق�صودة من محاربته
لع���دم �إمكان مكافحة مظاه���ر الإرهاب من حياة المجتم���ع الدولي �إذا حاولنا
�إدخال عامل الدين �أو الل���ون �أو المنطقة في انطباق عنوان الإرهاب على الفعل
والفاعل ،لأن ذلك مما يعطي الإرهابيين فر�ص���ة لتمثي���ل الإرهابيين لمناطقهم
و�أديانهم ويتيح لهم الإ�ستحواذ على المزيد من العنا�صر والأتباع.
�إن محارب���ة الإرهاب م�س����ؤولية جماعية تحتاج �إلى تجمي���ع الأفكار والقدرات
المتوفرة لدى المجتمع الدولي للق�ضاء على هذا ال�شرّ الم�ستطير الذي يهدف
�إلى �ضرب �ص���يغ التّع ّددية في ع�صرنا والتعاي�ش ال�سلمي بين الدول وال�شعوب
والمجتمع���ات عل���ى اخت�ل�اف �أعراقها ودياناته���ا ،وال تك���ون المواجهة لذلك
بمحاوالت التمييز في و�ص���ف الفعل بالإرهاب من خالل هوية الفاعل وانتمائه
الديني �أو الجغرافي كما نرى ذلك وا�ض���ح ًا في اال�ستعماالت المتداولة في بع�ض
و�سائل الإعالم .

لجنة من علماء الدين والقانون ب�إ�شراف الأمم المتحدة

�إن وج���ود المعايير المزدوجة في ت�س���مية الإرهاب كما ظهر في محطات عديدة
وغي���اب التحديد له �أوجد التمييز بين الأفعال الإجرامية بح�س���ب هوية الفاعل
الدينية ومنطقته ،ولن يتمكن المجتمع الدولي من محاربة الإرهاب والإنت�ص���ار
عليه بهذه الطريقة من الغمو�ض في الم�ص���طلحات ال���ذي قد يكون متع ّمداً في
بع�ض الأحيان !.
ولذل���ك ف�إننا ن���رى �أن العمل المجدي في مكافحة الإرهاب وا�ستئ�ص���ال جذوره
من هذا العالم يجب �أن يبتدئ بت�ش���كيل لجنة من كبار علماء الأديان ال�سماوية
وخبراء ال�شرائع والقوانين الو�ضعية لتحديد معنى الإرهاب الذي تعتبر مقاومته
غاية لكل ال�شرائع والأنظمة ،وتكون هذه اللجنة ب�إ�شراف منظمة الأمم المتحدة،
وعلى �أ�س���ا�س التحديد لمعن���ى الإرهاب تتح ّدد الو�س���ائل والأدوات التي يمكن
ا�ستخدامها في �سبيل �إقامة مجتمع دولي نظيف من الإرهاب .

حكم الإرهاب من وجهة نظر �إ�سالم ّية

وعلى كل حال ف�إن موقف الإ�س�ل�ام من الأعم���ال الإرهابية ينظر �إليها من خالل
قبح الفعل نف�س���ه ،وهو ال يتب ّدل وال يتغ ّير بتغ ُ ّي���ر الفاعل ،كما ال يتغّير بتغّير
من وقع عليه الفعل ،فال فرق في نظر الإ�س�ل�ام في قبح قتل الأبرياء وم�ص���ادرة
حرياتهم وممتلكاتهم بين �أن يكونوا م�س���لمين �أو غير م�سلمين ،كما ال فرق في
النظرة الإ�سالمية �إلى العمل الإرهابي بين �أن يكون الفاعل م�سلم ًا �أو غير م�سلم
،ف�إن هذا العمل م�ش���تمل على الظلم القبيح بحد نف�سه ،وهو ال يختلف باختالف
الوجوه والإعتبارات ،لأن الظلم ال ينطبق عليه غير عنوان القبح والب�ش���اعة ،وال
ي�س���تحق فاعله �إال الذ ّم والإدانة  ،وقد جاء في الق���ر�آن الكريم الحديث عن هذا
المب���د�أ وهو التجرد عن الكراهية عند �إ�ص���دار الأحكام على النا�س ،كما جاء في
قوم عل���ى �أن ال تعدلوا اعدلوا هو �أقرب
قول اهلل تعالى }وال يجرمنكم �ش���ن�آن ٍ
للتقوى{ (�س���ورة المائدة) ،وقوله تعالى }و�إذا حكمتم بين النا�س �أن تحكموا
بالعدل{ (الن�ساء).
وكل عمل ي�ؤدي �إلى زعزعة الأمن والتوا�ص���ل بين �أفراد المجتمع وبين ال�شعوب
والأمم بع�ضها مع البع�ض الآخر يكون مخالف ًا لغاية التّع ّددي ّة من خلق ال�شعوب
وتنوعها ،وهي غاية التعارف ال�ش���املة للتّوا�ص���ل والتّعاي�ش ،وهي تتنافى مع
كل دعوة غايتها الفرقة والتحارب ،وقد �أ�ش���ار الق���ر�آن الكريم �إلى تلك التّع ّدد ّية
النا�ش���ئة من وحدة الم�صدر للب�شر والنافية للإمتياز بينهم بغير العمل ال�صالح

الق�ضية الفل�سطينية و�أ�سباب الإرهاب وطرق مواجهته

�إن �ش���عوب المنطقة ك�س���ائر �ش���عوب العالم يريدون الإعتدال والإ�س���تقرار،
ويريدون العي�ش ب�س�ل�ام مع بع�ض���هم البع�ض ومع العالم ،وما �ساعد على
ظه���ور حاالت التطرّف في بع�ض المجتمعات هو الإ�س���تبداد الذي مار�س���ته
بع�ض الدول والأنظمة في �ش���عوبها وغياب العدال���ة الإجتماعية والحريات
الأ�سا�س���ية عنها ،وي�ض���اف �إلى ذلك عجز بع�ض الدول عن القيام بواجباتها
في ب�س���ط �سلطتها ون�شر ثقافتها وتنظيم �ش����ؤون الأحزاب فيها بما في ذلك
الأح���زاب الدين ّية ،وهذا م ّما جعل المن���اخ مالئم ًا لوالدة حاالت التط ّرف مع
الأخذ بنظر الإعتبار ا�س���تمرار م�أ�ساة ال�ش���عب الفل�سطيني وعدم �إيجاد الح ّل
العادل لق�ض ّيته.

الإرهاب ال دين له وال مذهب ،وال وطن له وال �شعب!

بقول���ه تعالى} :يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى وجعلناكم �ش���عوب ًا
وقبائل لتعارفوا{ (الحجرات).
وللمزيد من التو�ض���يح لهذه الم�س����ألة :نقول� :إن كلمة الإرهاب وردت في القر�آن
الكريم في قوله تعالى }و�أعدوا لهم ما ا�س���تطعتم م���ن قوة ومن رباط الخيل
هلل وعد َّوكُم{( ..الأنفال).
ترهبون به عد َّو ا ِ
وكلمة الإرهاب في هذه الآية هي بالمعنى اللغوي الذي يعني �إخافة الغير ،وهذا
التخويف للآخر على ق�س���مين  :باعتبار �أن الآخر ق���د يكون عد ّواً كما في حالة
العداء بين دولة و�أخرى ،وقد يكون الآخر فرداً �أو جماعة من الأبرياء الم�سالمين
و�إن كانوا في دولة معادية .
والقر�آن قد ا�س���تعمل كلمة الإرهاب في الق�سم الأول يعني �ضد العد ّو ،والمق�صود
من �إرهاب العد ّو منعه من المغامرة ب�ش���ن الحرب من خالل الإعداد والإ�ستعداد
كما هو موجود في لغة اليوم ب�أن الإ�س���تعداد للحرب هو الذي يمنع من وقوعها
ال�س���لْم ،والإعداد بالمفهوم القر�آني لي�س ا�ستخدام ًا للقوة �ض ّد
وهو الذي ي�ص���نع ِّ
العد ّو ،بل هو عمل �سلم ٌّي يهدف �إلى منع قيام العد ّو بالحرب ،وهذا ين�سجم مع
�أهداف الدين في الإنت�شار ال�س���لمي لدعوته كما جاء في القر�آن الكريم مخاطب ًا
الم�ؤمنين بقوله تعالى{ }يا �أيها الذين �آمنوا ادخلوا في ال�سلم كافة{ (�سورة
البق���رة) ،وقوله تعالى�} :أُ ْد ُع �إلى �س���بيل ربك بالحكمة والموعظة الح�س���نة{
(�سورة النحل) ،وقوله تعالى} :ال �إكراه في الدين{ �سورة البقرة.
 وقد ت�ستخدم كلمة الإرهاب ويراد بها من خالل الإ�ستعمال الق�سم الثاني وهوتخويف البريء الم�سالم وترهيبه ف�ض ًال عن �سلب ماله �أو قتله وكل عمل م�سلح
يعر�ض �س�ل�امة المجتمع للخطر كقطع ال�سبيل ،وهذه الأعمال تح ّرمها ال�شريعة
الإ�سالمية تحريم ًا بات ًا وتعتبرها من كبائر الإثم والعدوان التي ي�ستحق فاعلها
في الدنيا �شديد العقاب وفي الآخرة �أليم العذاب ،وقد عبرت ال�شريعة الإ�سالمية
عن الذي ي�ش���هر ال�س�ل�اح لإخافة الآخرين وترويعهم ويعر�ض �سالمة المجتمع
للخطر( بالمحارب ) (والمف�س���د في الأر�ض) وو�صفته بالحرب على اهلل ور�سوله،
وغلّظت له العقوبة مبالغة في الح�سم والردع ،فجزا�ؤه ما جاء في القر�آن الكريم:
}�إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ور�سوله وي�سعون في الأر�ض ف�ساداً �أن يقتلوا �أو
ي�صلبوا �أو تقطع �أيديهم و�أرجلهم من خالف�( {..سورة المائدة.)33،
وقد جاء في بع�ض الروايات والن�ص���و�ص الفقهي���ة في تعريف المحارب �أن (من
�ش���هر ال�س�ل�اح لإخافة النا�س فهو محارب �س���واء كان في بالد الإ�سالم �أو بالد
ال�ش���رك) و(من �شهر �سيفه فدمه هدر) و(من �أ�ش���ار بحديدة في م�ص ٍر قطعت يده،
ومن �ض���رب بها قتل) وفي رواي���ات �أخرى تح ّدثت عن حك���م القاتل غير قاتله
وال�ض���ارب غير �ض���اربه ،منها (لعنة اهلل والمالئكة والنا����س �أجمعين على من
قتل غير قاتله �أو �ض���رب غير �ضاربه) ومنها (�أعتى النا�س على اهلل من قتل غير
قاتله �أو �ض���رب غير �ضاربه) وفيها �أي�ض ًا (لو �أن رج ًال �ضرب رج ًال �سوط ًا ل�ضربه
اهلل �سوط ًا من نار).

المحارب والإرهابي

وم���ن خالل ما تق���دم يتبين لنا �أن الإ�س�ل�ام قد اعتبر من يع ِ ّر����ض �أمن النا�س
وحرياتهم للخطر ولو بالتخويف فقط محارب ًا ومتل ِ ّب�س��� ًا بفعل الحرب ويعاقب
ب�أق�ص���ى العقوبات ،وهذا المعنى للمح���ارب والحرابة الموجود عند الفقهاء هو
�أو�س���ع دالل ًة من كلمة الإرهابي كما يظهر من �إطالق ال�سيا�سيين وفقهاء القانون
ف���ي زماننا لكلمة الإرهاب والإرهابي على بع�ض الأعمال والتنظيمات ،و�إن كان
يلتق���ي معه في بع�ض الموارد ،وهذا المقدار م���ن الإتفاق في المعنى بينهما ال
يغني عن البحث في المدلول المق�ص���ود من خالل كثرة الإ�ستعماالت المتداولة
في الق�ض���اء الدولي و�أندية ال�سيا�سة وو�س���ائل الإعالم ،وال بد من الو�صول �إلى
موحد يجمع كل مفردات الحرابة �أو الإرهاب حتى ال نقع في الخط�أ عند
معن���ى َّ
القيام بمحاربة الإرهاب ومواجهته ،فقد يتولد من الأ�سلوب وعدم التّحديد �إرهاب
من نوع �آخر ،وعندئ ٍذ تكون النتيجة هي الف�شل في مواجهة هذا الخطر.
وفي كل الأحوال ال يجوز �أن نمار�س الإرهاب على الآمنين بحجة مواجهة الذين
ي�سلبون �أمن النا�س وحرياتهم ،ف�إن هذا العمل عندئ ٍذ يكون من باب دفع الفا�سد
بارتكاب الأف�س���د ،ودفع الظالم بارتكاب الفعل الأ�ش��� ِّد ظلم ًا ،فال يمكن �أن ن�ش ِّرد
�ش���عوب ًا عن �أوطانها �أو �أن نهدم عليها ديارها م���ن �أجل معاقبة الإرهابي الذي
لم ن�س���تطع الو�صول �إليه ،ف�إن الغاية و�إن كانت �صحيحة بذاتها ولكنها ال تبرّر
التالعب ب�أرواح النا�س وم�ص���ير ال�ش���عوب التي قد تتحول بفعل الظلم الالحق
لها �إلى �إرهاب �أ�ش���د م���ن الإرهاب الذي نحاربه ! فهل ينتظ���ر المجتمع الدولي
من ال�ش���عوب �إذا هج���رت من �أوطانها وقتل �أبنا�ؤها ود ّم���رت ديارها �أن يحملوا
�أغ�صان الزيتون ؟!.
�إن الأعمال الوح�ش���ية التي يقوم بها الإرهاب المنظّم تك�شف عن وجود م�سل�سلٍ

ويج���ب التّن ُّبه �إلى بع�ض المحاوالت الهادف���ة �إلى توظيف مواجهة الإرهاب في
ال�صراع بين الإ�سالم والم�سيحية وبين ال�شرق والغرب من خالل تو�صيف االرهاب
باال�سالمي �أحيان ًا� ،أو توظيفه في ال�ص���راعات المذهب ّية داخل المنطقة العرب ّية
والأ ّمة الإ�س�ل�امية من خالل تو�ص���يفه ب�أنه �إرهاب �ش���يعي تارة �أو �إرهاب �سنّي
تارة �أخرى!.
�إنن���ا نرف�ض مثل هذه الت�س���ميات التي تزيد من نار العداوات بين ال�ش���عوب
و�أتباع الديانات ،فما يجري في �أفريقيا الو�س���طى من قتل للأبرياء لي�س �إرهاب ًا
م�سيح ّيا �ض ّد الم�سلمين ،لأن التعاليم الم�سيحية ال تجيز تلك الأعمال الوح�شية
والمرجع ّية الروح ّية للم�س���يح ّيين ت�س���تنكرها وتدي���ن الفاعلين لها،وما جرى
في العراق من تهجير للم�س���يحيين والإيزديين ومن قت���ل للأبرياء لي�س �إرهاب ًا
�إ�سالم ّي ًا �ض ّد الم�سيحيين وغيرهم ،لأن تعاليم الإ�سالم تحرّمها وتعتبرها اعتدا ًء
على الإن�س���انية جمع���اء ،والمرجعية الدينية للم�س���لمين المجتمعة اليوم في
رحاب الأزهر ال�ش���ريف حرّمت �س���ابق ًا وتحرّم اليوم كل �أ�شكال العنف والإجرام
التي ت�س���يء �إلى الإن�سان وتعمل على ت�شويه ال ّدين ،كما ال نقول ب�أن ما يجري
للم�س���لمين في بورما من �أعمال الإبادة والتهجير هو �إرهاب بوذي ،كما ال نقول
ب�أن ما يجري لل�شعب الفل�س���طيني وما جرى لل�شعب اللبناني في عدوان تموز
على يد الدولة الإ�سرائيلية �أنه �إرهاب يهودي!.
�إن الإره���اب هو فعل جماع���ات و�أحزاب وحكومات ال تمث���ل المذاهب والأديان
والأوط���ان ،و�إنما هي جماع���ات ودول خارجة عن القانون الدولي وال�ش���رعي
ب�أفعاله���ا الإجرامية والعدوانية ،وخارجة عن قيم �ش���عوبها ومعتقداتهم ،وهي
ال تمثّل � اّإل �أنف�س���ها و�أتباعها بالأعمال الوح�ش��� ّية الهادفة من وراءها لل�س���لطة
ي�صح �أن تختزل ال�شعوب ودياناتها بالأنظمة وبالأحزاب
وال�سيطرة والنفوذ ،وال
ّ
والجماعات المتط ّرفة ،وخال�صة القول في هذه الأفعال ال�شّ نيعة� :أن الإرهاب هو
عمل �إجرامي ،ال م�سيحي وال �إ�سالمي ،والإرهاب هو جنّي ال �شيعي وال �سنّي !.
وقد �ش���كل الإرهاب المنظّم من الجماعات والدول الداعمة له والم�س ّببة له �أكبر
الأخطار على ا�س���تقرار دولنا ومجتمعاتنا وا�ستمرارها ،والإرهاب المنظّم يرتكز
�إلى خلفية ثقافية خاطئة ي�س���تغلّها في تعبئة �أتباعه با�س���م ال ّدين ،ولذلك ال
ي�ص���ح الإعتماد على الو�سائل الع�س���كرية في مواجهته ،بل ال ب ّد من العمل في
مواجهة هذا ال ّداء الخطير وال�ش���رّ الم�س���تطير على تظهير خطاب الإعتدال الذي
يتمثّ���ل بعلماء ال ّدين والمفكّرين من كل المذاهب والأديان العاملين على ن�ش���ر
خطاب الت�سامح والإنفتاح حتى ي�ص���بح خطاب ال�شارع والثقافة الّتي يتلقّاها
عموم النّا�س.
ال�س���يء لل ّدين من
وتتم محا�ص���رة خطاب التطرّف و�إبطال حججه وا�س���تغالله
ِّ
خالل دعم �أ�ص���وات �أهل الإعتدال العارفين والراف�ض���ين بجر�أة لمنطق النزاعات
والكراهي���ة الطائفية والدين ّية وال ّدعاة �إلى قيام الدولة الوطن ّية التي تقوم على
�أ�س�س العدالة والم�ساواة بين جميع المواطنين.
وتت ّم �أي�ض ًا من خالل �إعادة نظر الحكومات في مناهج التعليم ال ّديني �سواء في
ذل���ك المعاهد والجامعات الدينية �أو المدار����س الأكاديمية التي تعتمد تدري�س
الدي���ن في برامجها التعليمية بتعديل تلك المناهج الدرا�س���ية والكتب الدينية
المدر�س���ية بالتركيز على م�س���ائل الحريات الفكرية و الدينية و حرية االعتقاد
وحقوق الإن�سان والعي�ش الم�شترك وم�سائل الحوار بين الأديان و الثقافات .

المعهد الديني الم�شترك

ونقت���رح على حكوماتنا �إن�ش���اء المعاهد ال ّدين ّية الم�ش���تركة بين الم�س���لمين
والم�سيحيين ،يجل�س على مقاعد الدرا�سة فيها طالب العلوم الدينية من الم�شايخ
والق�ساو�س���ة يدر�س���ون مع ًا وجنب ًا �إلى جنب الأديان ال�سماوية ويتخرجون بعد
ذلك من المدر�س���ة الواحدة مب�شرين في مجتمعاتهم و�شعوبهم بر�سالة الت�سامح
التي جاء بها الر�س���ل والأنبياء ف�إن هذا مع ك ّل تلك الأمور التي ذكرناها ت�ساهم
م�ساهم ًة ف ّعالة في ن�ش���ر ثقافة الإعتدال والعي�ش الم�شترك القائم على المح ّبة
والتّ�سامح والإحترام المتبادل.
وقبل ك ّل ذلك وبعده ومعه ال ب ّد من قيام ال ّدول والأنظمة والحكّام بالم�س�ؤوليات
الملق���اة على عواتقهم ف���ي المحافظة على �ش���عوبهم وحمايتهم والعمل على
�إ�صالح الأنظمة ال�سيا�س���ية والقوانين وتطبيقها تطبيق ُا حازم ًا يردع المجرمين
وتطبيق ًا عاد ًال ي�س���اوي بين ك ّل مك ّونات ال�ش���عب والمجتمع يقوم على �أ�سا�س
المواطن ّية الّتي ي�ش���ترك فيه���ا ك ّل المواطنين على قدم الم�س���اواة في الحقوق
والواجبات على اختالف انتماءاتهم ال ّدين ّية وال�سّ يا�س ّية والطائف ّية.

البابا توا�ضرو�س الثاني:
نحتاج �إلى ت�ضافر الجهود لتر�سيخ
قيم التعاون الم�شترك
ل�ؤى على  -ناهد الجندى � -أمنية جالل «اليوم ال�سابع»
ق���ال البابا توا�ض���رو�س
الثانى بابا الإ�س���كندرية
الك���رازة
وبطري���رك
المرق�صية ،خالل افتتاحية
م�ؤتم���ر الأزه���ر لمواجهة
الإره���اب« :نرح���ب بكم
جميعا على �أر�ض م�صرنا
الحبيية لي�س على الأر�ض
فق���ط ،ولكن نرح���ب بكم
فى قلوبنا� ،أخى الفا�ض���ل
ف�ض���يلة �إمام الأزهر �أحمد
الطي���ب �ش���يخ الجام���ع
الأزه���ر �ض���يوفنا الأحباء
والأعزاء من كل �أقطار هذه
المنطق���ة التى حماها اهلل
بالديانات ال�س���ماوية �أرحب بكم بهذا الملتقى وهذا الم�ؤتمر وما �أحلى �أن يجتمع
الأخوة معا».
وتابع« :و�إذا تحدثنا عن الم�س���يحية فى تاريخها على �أر�ض م�ص���ر كان الع�ص���ر
الفرعون���ى بد�أت فى القرن المي�ل�ادى ونادت الم�س���يحية ومازالت تنادى بحقوق
كثي���رة نادت �أوال ب�أن الإن�س���ان هو بمثابة النور الذى يني���ر للآخرين ،فقال واحد
من القدي�س���ين �أى م�صباح بال نور و�أى م�سيحى بال حب فنادت الم�سيحية بالحب
جمعيا ف�س���ار الإن�سان نورا وهو �أي�ضا ملحا للأر�ض و�سار الإن�سان هو ر�سالة فاهلل
عندما يخلق الإن�س���ان يخلقه ليكون ر�س���الة على الأر�ض ونادت الم�سيحية �أي�ضا
بالمحبة بحب الرب �إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نف�س���ك وقدرتك و�أهم
م���ن ذل���ك �أن تحب قريبك �أكثر من نف�س���ك ومن العالمات الممي���زة جدا فى حياة
الإن�سان».
و�أو�ض���ح البابا توا�ضرو�س« :قال الإن�سان المقد�س �إن كنت ال تحب �أخاك الذى تراه
فكيف تقدر �أن تحب اهلل الذى ال تراه وات�سع مفهوم القريب لي�ست القرابة الج�سدية
ولكن القرابة الإن�س���انية فكل �إن�سان ذو قرابة وعالقة مع كل �أحد فلنا �أب واحد هو
�آدم و�أم واحدة هى حواء �أي�ضا نادت الم�سيحية باحترام التنوع ف�أكثر ما ن�ستخدمه
كل يوم هى �أيدينا و�أ�صابع �أيدينا تعلمنا التنوع ف�إذا كانت �أ�صابع �أيدينا متماثلة
ومت�ش���ابة �شكال وحجما وو�ضعا �سوف ي�ص���عب علينا �أن ن�ؤدى �أعمالنا ولكن اهلل
�أعطانا هذا التنوع فى �أيدينا لتكون ال�ص���ورة وا�ضحة لكل �إن�سان فينا فى كل يوم
�إن المبادئ الأ�سا�سية فى الحياة الم�سيحية هو الحوار الدائم ،فال نن�سى �أن تالميذ
ال�س���يد الم�س���يح كانوا على حوار دائم معه رغم �أن بينهم من كان طبيبا ور�ساما،
ر�سالة ال�سيحية �أن ي�سالموا جميع النا�س و�أن ي�سالم كل �أحد ويعي�ش ب�سالم».
و�أ�ض���اف قائال« :ع�شنا فى م�ص���رنا فى كنائ�س���نا من �أجل �أن ن�صلى كل يوم من
�أجل المدين���ة التى نعي�ش فيها ومن �أجل جيراننا ومداخلنا ومخارجنا ون�ص���لى
كل يوم من �أجل رئي�س الأر�ض والجي�ش والوزراء والجنود ،هكذا تعلمنا الكني�س���ة
ن�ص���لى �أي�ضا من �أجل العاملين والمر�ضى والم�سافرين ومن �أجل والأرامل والأيتام
والم�س���اكين ومن �أجل الفالحي���ن الذين يفلحون الأر�ض م�ص���در الغذاء ومن �أجل
المغتربين والمحبو�سين والذين فى �شدة �أو �ضيق وعا�شت ب�صورة وطنية لم ت�سعى
فى �أى يوم لأى �س���لطة زمنية �أو مكانية و�ش���اهدة للوطن ي�شهد التاريخ �أن الأمة
الم�ص���رية بكل طوائفها كانت ت�آذر الزعي���م �أحمد عرابى فى ثورته وكان فريق من
كبار المفكرين يلتفون حوله منهم عبد اهلل النديم الم�سلم و�أديب �إ�سحاق الم�سيحى
وحين اندلعت ثورة  1919كانت ثورة وطنية وكانوا الم�صريين جميعا رجال واحدا
وقلبا واحدا تعانق ال�ش���يخ والق�س���ي�س فى �س���بيل الكفاح الوطنى ورفعوا �شعار
الثورة عا�ش الهالل مع ال�صليب».
و�أكد البابا توا�ضرو�س �أن م�صر لي�ست وطنا نعي�ش فيه بل وطنا يعي�ش فينا ،م�ضيفا:
«�أن ثورات الربيع العربى لم تكن ربيعا �سمعنا عن مجازر ومذابح و�صدامات كثيرة
ولم يكن هذا الإ�س��ل�ام الذى عرفناه فى م�صر وبين جرئنا و�أحبائنا ثورتي  25يناير
و 30يونيو جاءت لتعيدا الأو�ض����اع لن�ص����ابها ،و�إن م�صر وطن فريد وم�صر التى قال
عنه����ا الدكتور جمال حمدان �إنها فل�س����فة الطبيعة وهذا الوط����ن �أبوه التاريخ و�أمه
الجغرافيا».
و�أردف« :م�ص���ر فى التاريخ عندما تبحث عنها �س���تجدها هى الوطن الوحيد الذى
ي�أخذ ال�شكل المربع فى العالم وهذه ت�ؤكد اللوحة البديعة التى ر�سمها اهلل لم�صر
وفى و�سط �أر�ض م�صر يجرى نهر المنيل ويعي�ش كل م�صر حوله وت�صير الأر�ض �أمنا
والنيل �أبونا ومن النهر ال ن�ش���رب الماء فقط ولكننا ن�شر االعتدالية وظهرت حياة
الوطن فى ال�ص���ورة االعتدالية وعا�ش كل �إن�س���ان م�صر من الع�صر الفرعونى حتى
الع�صر الإ�س�ل�امى بعيدا عن كل عنف وينبذ كل عنف وقدمت م�صر ال�صورة الأرقى
لهذه الحياة الح�ضارية بكل ما ت�شمله وحتى اليوم ن�ستخدم فى لغتنا كلمات من
الع�صر الفرعونى والقبطى والإ�سالمى واللغة ت�شهد على ذلك».
و�أ�ش���ار« :فى حرب �أكتوبر  73ا�ش���ترك الأقباط مع �أخوتهم الم�سلمين فى �صناعة
االنت�ص���ار ،م�ضيفا �أن الكني�سة الم�ص���رية كانت دائما مدافعا عن الوحدة الوطنية،
الفتا �إلى �أن الكنائ�س تعتر�ض���ت على �أر�ض م�ص���ر للهج���وم والحرائق المفتعلة،
وقلن���ا �إن للحرية ثمنا غاليا وحرق الكنائ����س هو جزء من هذا الثمن الذى نقدمه
لبالدنا ب�ص���در رحب ولتكن كنائ�س���نا قربانا نقدمه من �أجل �س�ل�ام م�ص���ر وقلنا
�إن وطنا بال كنائ�س �أف�ضل من كنائ�س بال وطن».
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بيان الأزهر العالمي في مواجهة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
واال�ضطراب نتيج َة
العربي حال ًة غير م�س���بوقةٍ من التوت ِر
واجه العال ُم
ُي ِ
ِ
ُّ
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إرهاب �أدا ًة لتنفي��� ِذ م�آربِها؛ فقد تع َّر َ
ٍ
ح���ركات متطرفةٍ تعتم ُد ال َ
مواطن���ون �آمِ نون �إلى االعتدا ِء على كراماتِهم الإن�س���انيةِ ،وعلى حقوقِهم
الدين،
الوطنيةِ ،وعلى مقد�س���اتِهم الدينيةِ ،وجرت هذه
االعتداءات با�س ِم ِ
ُ
والدين منها َبرا ٌء.
من �أجلِ ذلك كان ال ُب َّد للأزه ِر ال�ش���ريفِ بم���ا ُيم ِّثلُه من مرجعيةٍ دِينيةٍ
للم�سلمين جميعً ا �أن ي�أخُ َذ المبادر َة لتحدي ِد المفاهي ِم وتحري ِر المقوالتِ
ال�صوت
التي �أ�ساء المتطرفون توظي َفها في عمل َّياتِهم الإرهابيةِ ،و�أن ير َف َع
َ
إرهاب ب�أ�شكالِه و�أنواعِ ه كاف ًة.
إ�سالمي عاليًا �ض َّد
ال
ِ
التطرف والغل ِّو و�ض َّد ال ِ
َّ
ً
أمام الأكب ِر ف�ضيل ِة الدكتور/
ل
ا
ة
برئا�س
ر
أزه
ل
ا
ة
لدعو
ة
وا�س���تجاب
ال�شريفِ
ِ
ِ
ِ
ِ
�أحمد الطيب ُعقِد م�ؤتمرٌ مو�س��� ٌع في القاهرة بجمهورية م�ص���ر العربية
في يومي الأربعاء والخمي�س  11و 12من �ص���فر 1436هـ الموافقين 3و4
المذاهب الإ�سالمية.
دي�سمبر 2014م ،ح�ضره ر�ؤ�سا ُء
ِ
ال�ش���رق ،كما َ
ح�ض َره علما ُء م�س���لمون وم�سيح ُّيون من
كنائ�س
ور�ؤ�س���ا ُء
ِ
ِ
مختلفِ �أقطا ِر العالم.
بيان
يوم ْين من الأبحاثِ والمناق�شاتِ انتهى ال ُمجتمِعون �إلى �إ�صدا ِر ٍ
وبعد َ
ن�صه:
توا َفقُوا على ت�سميتِه بيانَ الأزه ِر العالمي ،وفيما يلي ُّ
�أ َّو ًال� :إنَّ ك َّل ال ِف َر ِق والجماعاتِ ال ُم�سلَّح ِة و»الملي�شيات» الطائف َّي ِة التي
إرهاب في وجه �أبناء الأم��� ِة رافعة – زو ًرا وبهتا ًنا
ا�س���تعملت العنفَ وال َ
ً
�س���لوكا ،ولي�س���ت من
جماعات �آثم ٌة فك ًرا وعا�ص���ي ٌة
رايات ديني ًة ،هي
– ٍ
ٌ
ترويع الآمِ نين ،وقت َل الأبرياءِ ،واالعتدا َء
�
،
في
إ�سالم
ال�صحيح �ش���يءٍ إنَّ
َ
ِ
ال ِ
أعرا�ض والأموالِ  ،وانتهاكَ المق َّد�س���اتِ الديني ِة  -هي جرائ ُم �ض���د
على ال ِ
َ
أوطان
الإن�سان َّي ِة ُيدِينها الإ�سال ُم �شكلاً ومو�ضوعً ا ،وكذلك ف�إنَّ
ا�ستهداف ال ِ
بالتق�س���ي ِم والدولِ الوطني ِة بالتفتيتِ ُ ،يق ِّدم للعالم �صور ًة م�شوه ًة كريه ًة
من الإ�سالم.
�ص���حيح ال ِّدين فح�س���ب،
�ض مع
من �أجلِ ذلك ف�إنَّ هذه الجرائ َم ال تتعا َر ُ
ِ
ولكنَّها تُ�س���يء �إلى ال ِّدين الذي هو دين ال�س�ل�ام والوح���دة ،ودِين العدل
والإح�سان والأُخو ِة الإن�سانيةِ.
ال�ش���رق هم �إخوةٌ،
ثان ًيا :الت�أكي ُد على �أنَّ الم�س���لمين والم�س���يحيين في
ِ
ينتمون معً ا �إلى ح�ضارةٍ واحدةٍ و�أمةٍ واحدةٍ  ،عا�شوا معً ا على مدى قُرون
عديدة ،وهم عا ِزمون على ُموا�ص���ل ِة
العي�ش معً ا في دولٍ وطنيةٍ �س��� ِّيدةٍ
ِ
ُحرةٍ  ،تُحقِّقُ الم�ساوا َة بين المواطنين جميعً ا ،وتحتر ُم الحر َّيات.
أديان والمذاهب لي�س ظاهرة طارئة في تاريخنا الم�ش���ترك؛
�إنَّ تع��� ُّد َد ال ِ
فقد كان هذا التعدد و�س���يبقى م�صد َر غنى لهم وللعالمَ ،ي�شه ُد على ذلك
التاريخ.
عالقات تاريخ َّي ٌة ،وتجرب ُة
�إنَّ عالقاتِ الم�س���لمين مع الم�س���يحيين هي
ٌ
تجارب ُيحتَذى بها في م�ص َر وفي العديد من
ومثمِر ،ولدينا
ٍ
عي�ش ُم�شتَرك ُ
ُ
الدول العربية الأخرى ج َرى تطوي ُره���ا باتجاه المواطنة الكاملة حقو ًقا
�ض للم�س���يحيين ولأهل الأديان والعقائد
وواجب���ات ،ومن هنا ف�إنَّ التع ُّر َ
روج على
ين وتوجيهاتِ
�صحيح ال ِّد ِ
الأخرى با�صطناع � ٍ
ِ
أ�ساب دِين َّيةٍ هو خُ ٌ
والمواطن.
الوطن
لحقوق
ِ
ِ
ِ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وتنكرٌ
ِّ
ثالثا� :إنَّ تهجي َر الم�س���يحيين وغي ِرهم من الجماعاتِ ال ِّدين َّي ِة والعِ رق َّي ِة
الأخ���رى جريم��� ٌة ُم�س���تَنكرةٌ ،نُجمِع عل���ى �إدانتِها؛ لذلك نُنا�ش���د �أهلَنا
الم�س���يحيين التج ُّذ َر في �أوطانهم ،حتى تزولَ موج ُة التط ُّر ِف التي نُعاني
ُنا�ش��� ُد دولَ العالم ا�ستبعا َد ت�سهيلِ الهجر ِة من جدولِ
منها جميعً ا ،كما ن ِ
َ
أه���داف ُق َوى التهجي ِر
ال ُم�س���اعداتِ التي تُق ِّد ُمه���ا �إليهم؛ فالهجر ُة تُحقِّقُ �
ُ
�ض���رب دولِنا الوطن َّية وتمزي���ق مجتمعاتِنا
ت�س���تهدف
العدوان َّي ِة التي
ُ
َ
الأهل َّية.
َ
بع�ض الم�س����ؤولين ف���ي الغرب وبع�ض ُمفكِّري���ه و�إعالم ِّييه
راب ًع��ا� :إنَّ
َي�ستثمِرونَ هذه الجماعاتِ ال ُمخالف َة
ين لتَقدي ِم ُ�ص َو ٍر نمطيةٍ
ل�صحيح ال ِّد ِ
ِ

د .في�صل بن معمر الأمين العام لمركز الملك
عبداهلل بن عبد العزيز للحوار :البد من مواجهة
الإرهاب بالفكر قبل القوة
قال في�ص���ل بن معم���ر الأمين
الع���ام مرك���ز المل���ك عبداهلل
بن عبدالعزي���ز للحوار �أن من
�أهم الأ�س���باب التي تقف خلف
الإرهاب والتطرف هي ت�ص���ور
احتكار الحقيقة الواحدة ،وهو
ما ي�ؤ�س�س لالنحراف عن الحق
والت�ضليل والت�أ�سي�س لأعمال
العنف والقتال واهدار الدم.
وال�س���بب الثاني هو مواجهة
تل���ك الجماعات بالعن���ف �أو التدخالت الع�س���كرية دون مواجهة الفكر
بالفكر والحجة بالحجة من خالل النقا�ش والحوار مع المتطرفين لك�سر
زيفه���م وت�أويالتهم الخاطئة ،الن الحوار ي�ص���احبه عمق معرفي يبين
الواقع والحقيقة.
وطال���ب المعمر باللج���وء للمعايي���ر المعرفية للوقف ام���ام تيارات

00961-70-972841

إ�س�ل�ام
َيفتُ���رون فيها على ال
ِ
ِ�ش���رع ًة ومِ نهاجً ا .ول ُمواجهة
هذه الظاهر ِة ال�سلبي ِة ُيطالب
المن�صفين من ُمفكِّري
الم�ؤتم ُر
ِ
ت�صحيح
وم�س����ؤولِيه
َ
الغرب ُ
ِ
ال�ص��� َو ِر ال�شرير ِة و�إعادة
هذه ُّ
النظَ ِر في المواقف ال�س���لب َّية؛
حتى ال ُيتَّهم الإ�سال ُم بما هو
َب���راء منه ،وحت���ى ال ُيحاكَ م
جماعات َير ُف�ض���ها
ٍ
ب�أفع���الِ
ال ِّدين ً
رف�ضا قاطعً ا.
عالمي للتعاون على ِ�ص���ناع ِة
حواري
خام�س��اَ :يدعو الم�ؤتم ُر �إلى لقاءٍ
ً
ٍّ
ٍّ
والمذهبي
العق���دي
احت���رام التع ُّد ِد
ال�س�ل�ام و�إ�ش���اع ِة العدلِ ف���ي �إطا ِر
ِّ
ِ
ِ
ِّ
الحرائق
إخال�ص على �إطف���اء
ِ
العن�ص���ري ،والعملِ بج��� ٍّد و� ٍ
واالخت�ل�اف ُ
ِ
ال ُمتع َّمد ِة بد ًال من �إذكائِها.
�ض �إلى عمل َّي ِة
�ساد�س��ا :لقد تع َّر�ض عد ٌد من �ش���باب الأُ َّم ِة وال َيزالُ َيتع َّر ُ
ً
لن�ص���و�ص القُر�آن
«غ�س���ل الأدمغة» من ِخ�ل�ال
أفهام مغلوطةٍ
ِ
الترويج ل ٍ
ِ
وج ُب على العلماء
العل َماء �أف�ضت �إلى الإرهاب ،م َّما ُي ِ
ُّ
وال�سنَّة واجتهادات ُ
برامج
الل
خ
من
بهم
ر
ر
غ���
م
ال
ؤالء
�
ه
أيدي
�
ب
أخذ
ل
ا
ة
و�أهلِ الفكر م�س���ئول َّي
ِ
ُ َّ ِ
ِ
للن�صو�ص والمفاهي ِم؛
ال�صحيح
تثقيف ،تك�شفُ عن ال َفه ِم
ٍ
توجيهٍ  ،ودوراتِ
ِ
ِ
ومر ِّوجي التكفير.
حتى ال َيبقوا نهبًا ل ُدعاة ُ
العنفِ ُ ،
ومن هذه المفاهي ِم مفهو ُم الخِ الفة الرا�ش���د ِة في ع�صر �صحاب ِة ر�سولِ اهلل
النا�س غايتُه ِحرا�س ُة
�ص���لى اهلل عليه و�سلم .فقد كانت تنظيمًا لم�صلح ِة
ِ
النا�س ،فالحك ُم
و�سيا�س���ة ال ُّدنيا ،وتحقيقُ العدلِ وال ُم�س���اواة بين
ال ِّدين ِ
ِ
وحماي ِة ُحقوق ال ُمواطنة
العدلِ وال ُم�ساوا ِة ِ
في الإ�سالم َيت� َّأ�س ُ�س على ِق َي ِم َ
الجن����س �أو المعتقدِ ،وك ُّل
اللون �أو
ل���ك ِّل �أبنا ِء الوطن بال تميي ٍز
ِ
ب�س���بب ِ
ِ
يكت�سب ال�شرع َّي َة
نظام ُيحقِّقُ هذه القي َم الإن�س���اني َة الرئي�س��� َة هو نظا ٌم
ُ
ٍ
من م�صادر الإ�سالم.
ومن المفاهي��� ِم المحرفة � ً
أي�ض���ا مفهوم الجهاد ،ومعناه ال�ص���حيح في
الإ�س�ل�ام هو �أنه ما كان دفاعً ا عن النف�س وردًّا للعدوان ،و�إعالنُه ال يكون
�إال من ولي الأمر ولي�س متروكا لأي فرد �أو جماعة مهما كان �ش�أنها.
�ساب ًعا :دعوة دول العالم العربي �إلى تنظيم تعاونها و�إلى تطوير �آليات
هذا التعاون بما يحقق اال�ستقرار والأمن واالزدهار.
ولو �أن هذه الدول �أقامت �س���و ًقا اقت�ص���اد ًّية وتج���ارة واتحادًا جمرك ًّيا،
ً
الت�ض���امن والتكامل في �إطار دائرة
م�ش���تركا لَـتَحقَّقت ُمق ِّومات
ودفاعً ا
ُ
واحدة تجمع الدول الوطنية المتعددة في ا�س���تراتيجية موحدة تحميها
وتحتمي بها.
ثام ًنا :يطالب الم�ؤتمر بقوة العلماء والمراجع الدينية في العالم العربي
والإ�س�ل�امي �أن يتحملوا م�س����ؤولياتهم �أمام اهلل والتاريخ في �إطفاء كل
الحرائ���ق المذهبية والعرقية وبخا�ص���ة في البحري���ن والعراق واليمن
و�سوريا.
تا�س�� ًعا� :إدان���ة االعتداءات الإرهابية التي تقوم بها القوات ال�ص���هيون َّية
في الأرا�ضي الفل�س���طينية المحتلة ،وخا�صة في القد�س ال�شريف ،والتي
ت�س���تهدف الإن�سان الفل�سطيني الم�سلم والم�س���يحي على حد �سواء ،كما
ت�ستهدف الم�س���اجد والكنائ�س وبخا�صة الم�سجد الأق�صى الذي بارك اهلل
حوله ،وينا�شد المجتمعون المجتمع الدولي التدخل بفاعلية وم�س�ؤولية
لو�ضع حد لهذه االعتداءات الآثمة و�إحالة مرتكبيها �إلى محكمتي العدل
والجنايات الدوليتين.
عا�ش�� ًرا� :إن الم�ؤتمر ي�ؤكد على �أن ال�ش���رق بم�سلميه وم�سيحييه يرى �أن
مواجهة التطرف والغلو و�أن الت�صدي للإرهاب �أيا كان م�صدره و�أيا كانت
�أهدافه هو م�س�ؤوليتُهم جميعً ا.
وف���ي الختام يتوج���ه المجتمعون بالتقدير الكبير �إلى الأزهر ال�ش���ريف
و�إلى ف�ضيلة الإمام الأكبر الأ�س���تاذ الدكتور� /أحمد الطيب على مبادرته
بالدعوة �إلى هذا الم�ؤتمر الجامع ،كما يتوجهون بال�ش���كر �إلى جمهورية
رئي�سا وحكوم ًة و�شعبًا ،متمنين لم�صر العزيزة كل التوفيق
م�صر العربية ً
والنجاح في �أداء دورها الرائد في مكافحة الإرهاب وفي �ص���يانة �أ�س����س
العي�ش الم�شترك.
التطرف ،ومن تلك المعايير الوعي المو�ضوعي للعديد من المفاهيم مثل
الوالء والبراء والخالفة والتكفير والجهاد ،فكل تلك المفاهيم يف�س���رها
الإرهابيين ب�ش���كل مغلوط ،وهو ما يجب �أن يخت�ص بتف�س���يره العلماء
وحدهم دون غيرهم.
فالخالفة مثال كانت �ش���كل مثالي ومنا�س���ب بعد العه���د النبوي ،لكن
الع�ص���ر الحديث بمجتمعاته المختلفة وتراكيب���ه المعقدة ،باتت من
ال�صعب عليها التعامل في ظل هذا النظام.
و�أك���د المعم���ر �أن العديد من الجماع���ات المتطرفة ذهب���ت مع الزمن
والتاريخ� ،أما منهج عامة الم�س���لمين المتوارث فهو الباقي والم�س���تمر
منذ �آالف اال�سالم.
و�شدد المعمر على �أن الإ�سالم يلزمنا الى التعاي�ش مع ا�صحاب االديان
الأخرى ،فالم�شترك بين الجانبين يكفي للتعاي�ش االجتماعي بينهم.
ولف���ت المعمر �إلى مبادرة مركز حوار الملك عبداهلل بن العزيز العالمي
للحوار بين اتباع االديان والثقافات ،والذي تم ت�أ�سي�س���ه مع ال�سعودية
والنم�سا وا�سبانيا والفاتيكان كع�ضو مراقب.
وطالب بالحوار بين القيادات الدينية وال�سيا�سية و�إنجاز م�شروع ال�سالم
العالمي ،وااللتزام بالمبادئ العالمية في الحوار بين الأديان الأخرى.
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