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بسم هللا الرمحن الرحيم
عليكم  السالم  الكرام،  الضيوف 

ورمحة هللا وبركاته.
الفرصة  هذه  أستغل  أن  أود  بداية، 
وأخص  يل  دعوتكم  على  ألشكركم 
ساغرو«  »جودي  اليدة  ابلشكر 
صداقة  عالقة  جبماعتنا  تربطها  اليت 

وطيدة.
لتنظيم  زعيما  وال  سياسيا،  لسُت 
اجلماعة  إمام  أان  إمنا  سياسي، 
اإلسالمية األمحدية، اليت هي مجاعة 

دينية وروحية.
وبغض النظر عن االختالفات الدينية 
اليوم  التقينا  قد  أننا  فأرى  والفكرية، 
وهي  مشرتكة،  واحدة  أرضية  على 
اإلنسانية، لذا علينا أن نتحد مجيعا. 
أن  واملنظمات  الشعوب  وعلى مجيع 

بيننا أكثر من أي وقت مضى حبيث 
تشكل  تعد  مل  اجلغرافية  العوائق  إن 
حائال دون تواصلنا، إال أننا يف واقع 

احلال نزداد تباعدا يوما بعد يوم. 
ل  وا أسفاه على هذا العامل! لقد فضَّ
والقسوة  الكراهية  نشر  طريق  سلوك 
والظلم على أن يسلك سبيل الوحدة 
نتج  وقد  سكانه.  بني  احلب  ونشر 
سلوك  يف  لفشلهم  الناس  تنكر  عن 
ذلك السبيل عدم استعدادهم لتحمل 
وهكذا  الفشل،  ذلك  مسؤولية 
بينهم  فيما  واالهتام  اللوم  ارؤون  يدَّ
تلك  مسؤولية  بعضا  بعضهم  ل  وحُيمِّ
األخطاء. ونتيجة لذلك، فإن لسان 
حال العامل ينطق بعدم اليقني، وليس 
لدى أحد فكرة واضحة عما ستؤول 
إليه عواقب أفعالنا سواء على املدى 

تسعى جمتمعة لرفع قواعد بيت القيم 
اإلنسانية، والسعي جلعل العامل الذي 
نعيش فيه مكاان أفضل وأكثر آتلفا. 
وبناًء على ذلك، إذا وقع التفريط يف 
منطقة  أو  بلد  يف  اإلنسانية  احلقوق 
ما، فسيكون هلذا عواقب وخيمة على 
بقاع أخرى من العامل، وميكن ملثل هذه 
ألبعد  تنتشر  أن  اخلاطئة  السلوكيات 
إذا كفلت  العكس  من ذلك. وعلى 
بقعة  يف  وازدهرت  اإلنسانية  احلقوق 
ما من العامل فسيكون لذلك مردوده 
والشعوب  اجملتمعات  على  اإلجيايب 
األخرى. ونتيجة لتنوع وسائل النقل 
اآلن  مجيعا  فنحن  احلديثة  واالتصال 
أكثر قراب من بعضنا البعض، ولكن اي 
للمفارقة العجيبة! فعلى الرغم من أننا 
أصبحنا أكثر قدرًة على التواصل فيما 

يف السابع عشر أكتوبر 2016  ألقى حضرة مرزا مسرور أمحد –أيده هللا بنصره العزيز-  خطاب اترخييا يف 
الربملان الكندي خلل حفل استقبال وترحيب ُأقيم على شرف حضرته.  وقد أكد خلل كلمته على ضمان 

الكومات للحرية الدينية لميع مواطنيها والاجة لتمكني السلم والستقرار يف العامل.

القيم اإلنسانية أساس عامل يسوده السالم
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القصري أو على املدى الطويل. يف هذا 
العصر، الذي يتزايد فيه التََّخوُّف من 
اإلسالم يف كثري من بلدان العامل، أود 
طمأنتكم مجيعا أن اإلسالم ليس ما 
ترونه عادة أو تسمعون عنه يف وسائل 
ابإلسالم  معرفيت  وحبسب  اإلعالم. 
فإين أعرف فقط ذلك اإلسالم الذي 

ْعَرف تعاليمه من امسه. تـُ

هو  »اإلسالم«  لكلمة  احلريف  املعىن 
جّل  وتقوم  والوائم،  واحملبة  السالم 
النبيلة.  القيم  هذه  على  تعاليمه 
ولكن، ولألسف، ال ميكننا أن ننكر 
أن هنالك بعض اجلماعات اإلسالمية 
اليت معتقداهتا وسلوكها على النقيض 
التام من هذا.  فإهنم ابسم اإلسالم 
العنف  أعمال  أفظع  يرتكبون 

للتعاليم  سافر  انتهاك  يف  واإلرهاب 
نفسه. ويف ضوء  لإلسالم  األساسية 
كل هذا، أود اآلن أن أطلعكم على 
لإلسالم.  احلقيقية  السلمية  التعاليم 
تكرمتم  الذي  احملرتم  املنرب  هذا  إن 
ورمبا  دينًيا،  منربًا  ليس  إليه،  بدعوت 
كثرٌي منكم ال يعريون الدين اهتماما 
جمال  ففي  ذلك،  ومع  شخصيا. 

حضرة مرزا مسرور أمحد )أيده هللا بنصره العزيز(
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أحياان  ُتضطرون  عملكم كمشرِّعني  
إىل التعامل مع املسائل املتعلقة أبتباع 

الدايانت املختلفة.
يف هذا السياق، يقول القرآن الكرمي 
من    257 اآلية  يف  قاطع  بشكل 
يِن﴾. سورة البقرة، ﴿اَل ِإْكرَاَه يِف الدِّ

اي له من بيان واضح وشامل ال لبس 
فيه، يؤصل حلرية الفكر، وحرية الدين 
أؤمن  فإين  مَثَّ،  ومن  الضمري.  وحرية 
أي  يف  إنسان،  لكل  الشرعي  ابحلق 
مكان كان، يف اختيار دينه وعقيدته. 
عند  اإلسالم  يف  األمر  يتوقف  وال   
احلق يف حرية االختيار، بل يتعداه إىل 
عقيدته  ونشر  التبليغ  حرية  يف  احلق 
كذلك بشكل سلمي. هذه احلرايت 
أساسية  إنسانية  كحقوق  مكفولة 
وابلتايل فال حَيُسن ابجملالس التشريعية 
أو احلكومات أن تقحم نفسها على 
حنو غري مالئم يف مثل هذه األمور، 
الغري  التدخل  هذا  يتسبب  أن  خمافة 
املربر يف استياء وإحباط البعض، ومن 

مث استفزازهم. 
لألسف، يف عامل اليوم نرى كيف أن 
احلكومات املسلمة نفسها تتدخل يف 
وهذا  الشخصية،  األمور  هذه  مثل 
هو السبب الرئيس يف عدم االستقرار 
البلدان.  تلك  يف  والصراعات 
املتطرفون  هم  الوحيدون  املستفيدون 

الذين  واملتشددين  املشايخ  من 
إحباط  الستغالل  الفرصة  يتحينون 
اهلمجي  العنف  بتشجيع  الناس 

والصراع الذي ال مسوغ له.
ومع ذلك، فليس بوسعي القول أبن 
دوما  ترفع  -اليت  الغربية  احلكومات 
من  متاما  بريئة  الدميقراطية-  شعار 
أيضا  نرى  الغرب،  ففي  املسؤولية. 
املسنونة  القوانني  بعض  أن  أحيااًن 
الغربية  الدول  ادعاءات  مع  تتعارض 
العاملية  الدينية  للحرية  منارة  أبهنا 
أحيااًن  القوانني  ُتسن  والتسامح. 
بصورة تتعارض مع الرأي القائل أبن 
الغريب حر يف  العامل  كل شخص يف 
اإلميان مبا يشاء وله احلرية يف العيش 

بسالم حبسب معتقداته الدينية.
ليس من احلكمة أن تضع احلكومات 
أو الربملاانت القيود على ممارسات أو 
األساسية.  الدينية  الناس  معتقدات 
على  ينبغي  املثال،  سبيل  على 

احلكومات أن ال تشغل نفسها أبي 
ارتداءها.  املرأة  ختتار  املالبس  أنواع 
تصدر  ال  أن  عليها  ينبغي  كما 
املراسيم حول الشكل الذي جيب أن 
ي  تكون عليه أماكن العبادة. إن تعدِّ
وسيلة  ميثل  الطريقة  هبذه  احلدود 
بني  اإلحباط  وتزايد  القلق  إلحداث 

شعوهبا.
سوف تستمر هذه املظامل يف التفاقم 
يف  هتدد  وسوف  تداركها،  يتم  مل  ما 
اجملتمع.  يف  السالم  املطاف  هناية 
ابلطبع أان ال أدعو إىل التساهل مع 
السكوت  أو  التطرف  أفكار  مَحََلة 
عنهم حبيث يكونوا أحرارًا يف ممارسة 

معتقداهتم.
أينما ومىت استخدم شخٌص ما دينه 
اغتصاب  أو  والظلم  القسوة  لتربير 
حقوق اآلخرين أو التحرك ضد الدولة 
أو هتديد أمن البالد، فمن املؤكد أن 
والسلطات  احلكومة  مسؤولية  من 

المعتقدات  في  داٍع  بال  الدولة  تتدخل  أن  هو  رأيي،  في  الخطأ، 
والممارسات الدينية التي تقام بشكل سلمي. اإلسالم الذي نعرفه 
ونمارسه يعلمنا أن حب الوطن جزء أساسي من إيمان المسلم. 
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هبذه  يقومون  من  يد  على  أن أتخذ 
املمارسات الشريرة.

املربر  من  الظروف،  هذه  مثل  يف 
الربملان  وأعضاء  للحكومة  واملناسب 
أن  الصلة  ذات  األخرى  والسلطات 
الناس  مثل هؤالء  اقتالع  من  تتأكد 
لقانون  وفقا  ومعاقبتهم  من جذورهم 

البالد.
ومع ذلك فاخلطأ، يف رأيي، هو أن 
تتدخل الدولة بال داٍع يف املعتقدات 
الدينية اليت تقام بشكل  واملمارسات 
سلمي. اإلسالم الذي نعرفه ومنارسه 
يعلمنا أن حب الوطن جزء أساسي 

من إميان املسلم. 
هي  املرء  بالد  فإن  لإلسالم،  ووفقا 
من  ويستفيد  فيها  يعيش  اليت  تلك 
هذا  مثل  يرتسخ  عندما  خرياهتا. 
املسلمني،  وعقول  قلوب  يف  التعليم 
سيستحيل عليهم أن يفكروا بسوء أو 
ضرر  أي  يف  التسبب  يف  يرغبوا  أن 

لبالدهم.
اإلسالم  يعلمنا  ذلك،  على  وعالوة 
فقط   الدولة  واجب  من  ليس  أنه 
معاقبة أي شخص يعمل ضد بالده 
فحسب، بل خيربان أيضا أن مثل هؤالء 
ُلون ابلتأكيد أمام حمكمة  الناس سَيْمثـُ
هللا سبحانه وتعاىل الذي سيحاسبهم 
على آاثمهم وعدم والئهم. وابلتايل، 

من  اخلوف  إىل  هناك حاجة  ليست 
هناك  وليس  احلقيقيني،  املسلمني 
حاجة لدى احلكومة إىل سن القوانني 
واملمارسات  القضااي  تنتهك  اليت 
الدينية الصغرية نسبيا واليت ال تسبب 
اجلمهور  أفراد  على  خطرا  وال  ضررا 
التشريع يف مثل هذه  إن  للدولة.  أو 
أنه  سوى  وصفه  ميكن  ال  القضااي 
تدخل غري مربر واعتداء على احلرايت 
اليت يدعي الغرب مناصرهتا، واليت هي 
حق كل شخص يف أن يعيش حبرية 
واستقالل شخصي. مما ال شك فيه 
ال  الظاملة  التدخالت  هذه  مثل  أن 
إجيايب  أتثري  أي  هلا  يكون  أن  ميكن 
وال ميكن أن تؤدي إال إىل اإلحباط 
إن مهمة احلكومة  والشقاق.  والقلق 

على  أوصياء  بوصفهم  والربملانيني، 
دوهلم، إصدار التشريعات اليت تكفل 

حقوق املواطنني ال سلبها.
فورا  هذا  تطبيق  يتم  أن  ينبغي  كما 
دون متييز، حبيث تكون حقوق مجيع 
أو  املسلمني  من  سواء كانوا  الناس، 
اهلندوس  أو  اليهود  أو  املسيحيني 
أتباع أي معتقد آخر،  أو السيخ أو 
الذين ال يؤمنون  أولئك  مبا يف ذلك 
أبي دين، مصانة ومكفولة يف مجيع 

األوقات.
أنه  جًدا  احملزن  من  آنًفا،  قلت  كما 
يف  وكذلك  اإلسالمي،  العامل  يف 
بعض الدول املتقدمة غري اإلسالمية، 
اليت  السياسات  بعض  اُنُتِهجت  قد 
مبا  األساسية  احلرايت  هذه  تقّوض 

مشهد جانيب للمنصة الشرفية
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شرائح  بني  املظامل  إشاعة  يف  يتسبب 
اجلمهور. لذلك، وبدال من السعي حنو 
األمور السطحية، ينبغي أن يهتموا مبا 
هو أوىل، وهو إحالل السالم يف دوهلم 
بلدهم والعامل األوسع قد  أن  وضمان 
أصبح موحدا ويزدهر على حنو متزايد. 
ولكن ولألسف، بدال من إلقاء نظرة 
القادة  معظم  أن  يبدو  املدى،  بعيدة 
أو احلكومات قد اخنرطوا متكالبني يف 
صراع خطري على السلطة كلٌّ يسعى 
لفرض هيمنته على اآلخرين. ونتيجة 
متزايد  استعداد  على  هم  لذلك، 
للتدخل يف املسائل الشخصية والدينية 
ملواطنيهم بسبب هذا التعطش للتفوق 

والسيطرة.
إىل  تفتقر  السياسات  هذه  إن   
إىل  يفضي  طريق  هي  بل  احلكمة، 
السيما  العامل،  يف  االستقرار  زعزعة 
من  العديد  ابلفعل  نواجه  وأننا 
هتدد  اليت  املختلفة  والقضااي  املشاكل 
سبيل  على  منها  اجملتمع،  يف  السالم 

يشكل  ابت  الذي  املناخ  تغري  املثال 
هتديدا كبريا للوجود اإلنساين. كذلك 
منه  تعاين  الذي  املتدهور  االقتصاد 
األهم  والقضية  العامل.  دول  من  كثري 
السالم  تالشي  مسألة  هي  واألعم 
املعمورة. كل  أحناء  واألمن من معظم 
للسياسات  نتيجة  هي  العواقب  هذه 
الظاملة وعدم املساواة وغياب التوازن. 
نرى  املناخ  تغري  قضية  يف  فكران  وإذا 
أن السبب الرئيسي لظاهرة االحتباس 
احلراري كان الثورة الصناعية يف الغرب 
ألشجار  اجلائر  القطع  إىل  ابإلضافة 
بلدان  بلغت  أن  الغاابت. اآلن وبعد 
الغرب تلك الدرجة من التقدم صارت 
انبعااثت  من  للحد  حبماس  تدعو 
الكربون اترة ابللني واترة بفرض القيود 
القوى  على  واالقتصادية  الصناعية 
الناشئة كاهلند والصني يف حماولة للحد 
الدول  هذه  فإن  وابلتايل  منوها.  من 
هذه  مثل  إىل  تنظر  صارت  الناشئة 
القيود بعني االزدراء واحلنق علما منها 

البلدان  تفرضها  مل  القيود  تلك  أبن 
التقدم  من  ملنعهم  حماولة  إال  املتقدمة 

ومن حتدي النظام العاملي.
وهكذا فإن مسألة تغري املناخ يف الواقع 
ليست جمرد قضية بيئية، بل هي أحد 
مما  العامل  يف  السالم  تراُجع  عوامل 
يؤجج انر االستياء بني األمم. واألمر 
املالية  األزمة  إىل  ننظر  حني  مماثل 
العاملية، فقد اعرتف العديد من اخلرباء 
أن احلكومات قد سلكت مناهج غري 
حكيمة حىت وصل الوضع االقتصادي 
اآلن إىل مستوى يهدد السالم العاملي. 
هناك أيضا العديد من العوامل األخرى 
اليت تساهم يف تراجع السالم يف العامل، 
ابملصاحل  منها  يرتبط كثري  ولألسف 
الظاملة  والسياسات  واألاننية  الذاتية 
اليت مت انتهاجها من قبل بعض الدول. 
النهائية  النتيجة  فإن  حال،  أية  على 
العاملية  والتهديدات  املخاطر  ملختلف 
هي أن العامل ينحدر بسرعة حنو كارثة 

ال ميكن تصورها.

لـــم يعد العالم قـــادرا على تحديـــد أولوياته. أعليه التركيـــز أوال على ارتفاع درجـــات الحرارة 
وتغيـــر المناخ العالمي أم معالجـــة األزمة المالية أم أن األولوية هـــي لمكافحة اإلرهاب والحروب 
والتطـــرف؟ أم التركيـــز على آخر التطورات في ســـوريا، حيث تتعارض روســـيا مـــع الواليات 
المتحدة علنـــا؟ أم على الصراع المباشـــر بين الواليـــات المتحدة واليمن الـــذي حصل مؤخًرا؟
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فإن  احلايل،  االستقرار  لعدم  ونتيجة 
احلكومات والشعوب على حد سواء 
تؤرقهم وتقض مضجعهم قضااي كثرية 
يعد  مل  واخلوف.  القلق  لديهم  وتثري 
العامل قادرا على حتديد أولوايته. أعليه 
الرتكيز أوال على ارتفاع درجات احلرارة 
األزمة  معاجلة  أم  العاملي  املناخ  وتغري 
ملكافحة  هي  األولوية  أن  أم  املالية 
أم  والتطرف؟  واحلروب  اإلرهاب 
الرتكيز على آخر التطورات يف سوراي، 
الوالايت  مع  روسيا  تتعارض  حيث 
املتحدة علنا؟ أم على الصراع املباشر 
الذي  واليمن  املتحدة  الوالايت  بني 

حصل مؤخرًا؟
اليت  املسائل  أكثر  أن  شخصيا  أرى 

انعدام  هي  وإحلاحا  أمهية  تواجهنا 
الشديد  ولألسف  العامل،  يف  السالم 
لعدم  بؤرة  متثل  اإلسالمية  الدول  فإن 
الرغم  االستقرار والفوضى هذه، على 
منقطعة  تعاليم  يقدم  اإلسالم  أن  من 
النظري عن كيفية نشر السالم واحلفاظ 
اآلية  تقول  املثال  سبيل  على  عليه، 
املسلمني  عن  املؤمنون  سورة  من   9
أِلََمـااَنهِتِْم  ُهْم  ﴿وَالَِّذيَن  احلقيقيـــــني 

َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن﴾.
أمانة  احلكومة  إىل  املفاتيح  تسليم  إن 
الدولة  رؤساء  نرى  فطاملا  لذا  كبرية، 
يتعهدون خبدمة شعوهبم أبمانة وعدالة 
مطلقة. لألسف، يف كثري من احلاالت 
جمرد  الشريفة  التعهدات  هذه  تكون 

كلمات جوفاء ال يتم العمل هبا، يف 
التعليم القرآين،  اُتبع هذا  حني أنه لو 
بني  صراع  أو  انقسام  أي  نرى  فلن 
على  وعالوة  وحكوماهتا.  الشعوب 
املائدة  اآلية 9 من سورة  تنص  ذلك 
َها الَِّذيَن آَمُنوْا  من القرآن الكرمي ﴿اَي أَيـُّ
وَّاِمنَي لِلَِّ ُشَهَداء اِبْلِقْسِط َواَل  ُكوُنوْا قـَ
ْعِدُلوْا  تـَ َأالَّ  َعَلى  ْوٍم  قـَ َشَنآُن  جَيْرَِمنَُّكْم 
أي  لِلتـَّْقَوى﴾،  َرُب  َأقـْ ُهَو  اْعِدُلوْا 
عداوة  أمة  أو  لشخص  لو كان  حىت 
فيجب  أخرى،  أمة  أو  شخص  مع 
االستمرار يف معاملتهم ابلقسط متاما 
ما  هذا  ألن  الظروف،  مهما كانت 
ومع  وتعاىل.  سبحانه  هللا  به  أيمر 
نشهد  العدالة،  من  بدال  فاليوم  ذلك 

مشهد عام للمنصة
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الظلم على كل مستوى من مستوايت 
اجملتمع بني الشعوب والدول على حد 
سواء. إن هذا انعدام املساواة وإمهال 
العدالة يسهم بشكل مباشر يف تراجع 

األمن يف العامل.
احلجـــرات  ســـورة  مـــن  اآليـــة 10  ويف 
تعـــاىل: يقـــول  الكـــرمي،  القـــرآن  مـــن 

ُلوا  تـَ تـَ اقـْ اْلُمْؤِمِننَي  ِمَن  َطاِئَفَتاِن  ﴿َوِإن 
ِإْحَدامُهَا  َغْت  بـَ َفِإن  ُهَما  نـَ يـْ بـَ َفَأْصِلُحوا 
َحىتَّ  ْبِغي  تـَ الَّيِت  َقاِتُلوا  فـَ اأُلْخرَى  َعَلى 
َتِفيَء ِإىَل َأْمِر اللَِّ َفِإن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا 
ُهَما اِبْلَعْدِل وََأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّ حُيِبُّ  نـَ يـْ بـَ
اْلُمْقِسِطنَي﴾. فإذا كان حتقيق السالم 
متعذرا من خالل احلوار، فعلى الدول 
األخرى أن تتحد ضد  الطرف الظامل، 
جينح  وملا  ملنعه.  القوة  تستخدم  وأن 

أو  ُيهان،  أال  ينبغي  للسالم  املعتدي 
بل  اجلائرة.  العقوابت  عليه  ُتفرض 
السالم  أجل  ومن  العدالة،  مبقتضى 
ابملضي  له  ُيسمح  أن  جيب  الدائم، 
قدما كمجتمع حر. إذا قّيمنا الصراع 
احلايل يف العامل اإلسالمي، نرى جليًّا 
يسعى  من  ضد  االحتاد  مبدأ  أن 
لتقويض السالم قد مت نبذه. لو سعت 
دول اجلوار إىل التوسط حبيادية منحية 
من  لكان  جانبا،  اخلاصة  مصاحلها 
املمكن احتواء املوقف منذ فرتة طويلة. 
ومع ذلك، فإن هذا ليس فقط خطأ 
العامل اإلسالمي بل هنالك دول أخرى 
سامهت  هذه  العاملية  قريتنا  يف  تعيش 
أيضا يف هذا االضطراب. لو تصرفت 
يف  وإخالص  بعدٍل  الكربى  القوى 

مجيع األوقات، ملا شهدان هذه الفتنة 
اجلماعات  أو  داعش  رأينا ظهور  وملا 
املتطرفة واملتمردين يف دول مثل سوراي 
بعض  تلعب  مل  لألسف،  وإيران. 
القوى الكربى دورها يف إرساء السالم 
سياسات  ذلك  من  بدال  وانتهجت 
على  اخلاصة.  ملصاحلها  خدمة  ظاملة 
الغربية  الدول  لبعض  املثال،  سبيل 
العربية،  النفطية  الثروة  يف  مطامع 
سياسات  املطامع  تلك  شكلت  وقد 
الدول على مدى وقت طويل.  تلك 
الكثري  وعالوة على ذلك، قد ابعت 
دون  اإلسالمية  للدول  األسلحة  من 
أقوله  ما  احملتملة.  العواقب  يف  النظر 
هو  بل  خمفًيا  أو  جديًدا  شيئا  ليس 
موثق توثيًقا جيدا. على سبيل املثال، 

مشهد عام للقاعة
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يقول الباحث يف جمال مراقبة األسلحة 
منظمة  تقرير  يف  ويلكينز«  »ابتريك 
العفو الدولية الذي ُنشر يف ديسمرب/
»إن   :2015 عام  األول  كانون 
عقوًدا من جتارة األسلحة املتطورة قد 
تسلكه  الذي  اإلرهاب  يف  سامهت 
األسلحة  غالبية  أن  وذكر  داعش« 
يف  ُصنعت  داعش  يستخدمها  اليت 
املتحدة وروسيا.  الوالايت  األصل يف 
»إن  قائال:  التقرير  ويلكينز  اختتم  مث 
األسلحة املتنوعة وذات املدى الواسع 
التأثري اليت بيد داعش هلي دليل قطعي 
على تورُّط جتارة األسلحة املتطورة يف 
واسع«.  نطاق  على  الفظائع  إشعال 
البلدان االسالمية  أن  الذكر  غين عن 
من  متكنها  أسلحة  مصانع  متلك  ال 
إنتاج ذلك النوع من السالح املتطور 
األوسط،  الشرق  يف  ُيستخدم  الذي 
وابلتايل فالغالبية العظمى من األسلحة 
الثقيلة املستخدمة يف العامل اإلسالمي 

يتم استريادها من اخلارج.
جتارة  الكربى  القوى  أوقفت  إذا 
إمداداهتا  قطع  وضمنت  األسلحة 
واملتمردين  املتحاربة  احلكومات  عن 
هذه  مثل  لوصلت  واإلرهابيني 
الصراعات إىل هناية سريعة. على سبيل 
املثال، من املعروف أن اململكة العربية 
السعودية حتارب اليمن أبسلحة اشرتهتا 

املدنيني  ُيقتل هبا آالف  فـَ الغرب،  من 
واألطفال،  النساء  فيهم  مبن  األبرايء، 
ماذا  الدمار.  من  الكثري  عن  وتسفر 
هذه  ملثل  النهائية  النتيجة  ستكون 
التجارة ابألسلحة؟ لن يتحمل الشعب 
اليمين، الذي أتكل انر الكراهية حياته 
لالنتقام من  ومستقبله كما وسيسعى 
لن  كما  السعودية،  العربية  اململكة 
موردي  جتاه  الكراهية  أيضا  يتحمل 
السالح للسعودية وجتاه الغرب بشكل 
يف  أمل  ابرقة  وجود  عدم  ومع  عام. 
الفظائع  شهدوا  أن  وبعد  األفق، 
فريسة  شباهبم  سيسقط  الوحشية، 
مفرغة  حلقة  تنشأ  وهنا  للتطرف، 
مثل  أتستحق  اإلرهاب.  من  جديدة 
مليارات  بضعة  املدمرة  العواقب  هذه 
الدوالرات؟ وهكذا مل يعد اخلطر  من 
مقصورًا على البالد اإلسالمية اليت هي 
بؤرة صراعات اليوم فيد التهديد طالت 
أبعد من ذلك بكثري كما شهدان ذلك 
ابلفعل مع اهلجمات اإلرهابية األخرية 
يف ابريس وبروكسل والوالايت املتحدة. 
إرهابية  حوادث  هنالك  كان  كما 
هنا يف كندا على مدى  أقل مستوى 
العامني املاضيني واليت تعرفوهنا مجيعكم 
جيدا. وعالوة على ذلك وعلى الرغم 
من أن كندا تبعد ماليني األميال عن 
العامل العريب، إال أننا ما زلنا جند شبااب 

البالد  هذه  من  يسافرون  مسلمني 
يف  املتطرفة  اجلماعات  إىل  لالنضمام 
القلق  دواعي  ومن  والعراق.  سوراي 
الكبري حقيقة أنه وحبسب إحصاءات 
 ٪20 فإن  اخلاصة  الكندية  احلكومة 
سوراي  إىل  ذهبوا  الذين  أولئك  من 
يعين  وهذا  النساء  من  والعراق كانوا 
أهنن مل يتطرفن وحدهن فقط ولكنهن 
أطفاهلن  يف  العقائد  هذه  سريسخن 
ويغسلن أدمغتهم. فمن أجل التصدي 
للتطرف واإلرهاب علينا حتديد أسبابه 
املسلمني  معظم  لألسف،  وأعراضه. 
الغرب  يف  يعيشون  الذين  املتطرفني 
معرفة  من  األدىن  احلد  إىل  يفتقرون 
تطرفهم  فإن  وهكذا  اإلسالم.  تعاليم 
هو نتيجة إلحباطهم الشخصي وليس 
بسبب أية قناعات فكرية أو معتقدات 
دعوات  عن  النظر  وبصرف  دينية. 
خطاب  أو  اإلنرتنت  عرب  التطرف 
الكراهية يف املساجد أو انتشار األدب 
األسباب  أحد  أن  أعتقد  املتطرف، 
املسلمني  الشباب  لتطرف  الرئيسية 
األزمة  الغرب كان  يعيشون يف  الذين 
تثبت  تقارير  االقتصادية، وقد نشرت 
صحة ذلك. هناك العديد من الشباب 
إال  املؤهالت  أصحاب  من  املسلمني 
أهنم على الرغم من تعّلمهم مل حيصلوا 
على عمل مناسب، فأصبحوا ابلتايل 
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الصــــــــعوابت  وبسبب  مهمشـــــــــــــــــني. 
للمشايخ  االقتصادية ابتوا هنبة سهلة 
املتطرفني وجمنِّدي اإلرهابيني، فلإلبقاء 
منح  ينبغي  البالد  وأمان  أمن  على 
لتحسني  عمل  فرص  الشباب  هؤالء 
مستوى معيشتهم. إذا تصرفت القوى 
الدولية، كاألمم  واملؤسسات  الكربى 
التأسيسية  مبادئها  حبسب  املتحدة، 
ظروف،  أية  حتت  شهدان،  ملا  فعاًل، 
الذي  الفتاك  الطاعون  اإلرهاب 
رأينا  وملا  العامل،  بقاع  شىت  يصيب 
ُتقَطع  العامل  يف  واألمن  السالم  ُسُبل 
مرارا وتكرارا. وملا آلت أزمة الالجئني 
املستعصية إىل ما آلت إليه من إرابك 
وقض مضاجع أهل أورواب وغريها من 

الدول املتقدمة.

املدنيني  من  اآلالف  مئات  فر  لقد 
أتوا  قد  واآلالف  أورواب،  إىل  األبرايء 
اإلرهابيني  من  فرارا  كندا  إىل  هنا 
الذين أحرقوا دوهلم. وعلى الرغم من 
أن معظم النازحني الجئون حقيقيون 
حادثني  أو  حاداًث  أن  إال  وشرفاء 
املاضي  العام  يف  رأينا  سلبيني كما 
كاان كافيني للتسبب يف الذعر الذي 

أطل برأسه يف أورواب وإىل حد ما هنا 
حنن  وابلتايل  الشمالية.  أمريكا  يف 
العامل  يصبح  أعيننا كيف  أبم  نشهد 
غامًضا وكيف أن الكراهية والقلق قد 
دول  من  الكثري  واجتاحتا  استهلكتا 
احلقيقي  السبب  إن  وأكرر،  العامل. 
وراء ذلك يبقى الظلم وعدم املساواة.

يف هناية املطاف، فإن عدم اإلنصاف 
ل ابالهنيار املايل العام ويف اتساع  عجَّ
خالل  والفقراء  األغنياء  بني  الفجوة 
هذا  أقول  املاضية.  القليلة  السنوات 
ابلنظر إىل واقع الدول املتقدمة والغنية، 
يف  االستثمار  تقرر  حني  إهنا  حيث 
مصلحتها  تضع  فإهنا  الفقرية،  البالد 
فوق  وحىت  األولوايت،  سلَّم  قمة  يف 
تيسري التطور احمللي يف تلك البلدان. 

عدم اإلنصاف عجل باالنهيار 
المالي العام وفي اتساع الفجوة 
خالل  والفقراء  األغنياء  بين 
الماضية.  القليلة  السنوات 

مشهد عام للقاعة
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كان  واجلشع،  االستغالل  من  بدال 
ترعى حقوق  أن  املتقدمة  الدول  على 
لتقدمها،  وتسعى  الضعيفة  الشعوب 
كان عليها أن تسعى بصدق ملساعدة 
شعوب تلك الدول الفقرية حىت تقف 
ومع  وشرف.  بكرامة  أقدامها  على 
وببساطة  الشديد،  ولألسف  ذلك، 
هذا ما مل حيدث. أتمران اآلية 132 من 
سورة طه من القرآن الكرمي: ﴿َوال متَُدَّنَّ 
ُهْم  مِّنـْ َأْزوَاًجا  ِبِه  ْعَنا  َمتـَّ َما  ِإىَل  ْيَك  نـَ َعيـْ
َوِرْزُق  ِفيِه  ُهْم  ْفِتنـَ لِنـَ َيا  نـْ الدُّ احْلََياِة  زَْهرََة 
العامل  عمل  لو  َقى﴾.  وَأَبـْ ٌر  َخيـْ رَبَِّك 
لكان  وحده،  املبدأ  هذا  وفق  أبكمله 
وعادال.  منصفا  العامل  يف  املايل  النظام 
عادلة  بصورة  املال  رأس  توزيع  ولتم 

وجلنت الدول من أفضال هللا تعاىل.
على  قائمة  الدولية  املعامالت  ولرأينا 
اإلنسان  حبقوق  الوفاء  يف  الرغبة 
الضاري  الصراع  من  بدال  لآلخرين، 
املصاحل  وخدمة  والثروة  السلطة  على 
ومن  وسيلة كانت.  أبي  الشخصية 
السياسة  يف  املستشري  الظلم  مناذج 
الطرف  العصر غض  هذا  الدولية يف 
األنظمة  عن  الكربى  القوى  ِقَبل  من 
املستبدة  واحلكومات  الديكتاتورية 
وممارساهتا الوحشية يف بعض البلدان، 
وذلك ألن تلك احلكومات املستبدة 
مصاحلها.  حتقيق  هلا  وتيسر  تدعمها 

فيها  ينحين  ال  اليت  البلدان  يف  بينما 
القوى  ألهواء  احلكومات  أو  القادة 
يف  تتواىن  ال  األخرية  فإن  الكربى، 
بتغيري  املطالبة  أو  املتمردة  العناصر 
فرق  هناك  ليس  احلقيقة،  النظام. يف 
هذه  هبا  تتعامل  اليت  الطريقة  يف 
املادي  الفرق  احلكومات مع شعبها. 
هو فقط أنه يف بعض احلاالت تتعاون 
بينما  الكربى،  القوى  مع  احلكومات 
بذلك.  تقوم  ال  أخرى  حاالت  يف 
فالسياسات  األخرية،  للفئة  ابلنسبة 
لتقويض  تقررت  قد  الغربية  العسكرية 
يف  احلال  هو  احلكومات كما  هذه 
مثل  بذلت  وابملثل  وليبيا،  العراق 
مدى  على  سوراي  يف  احملاوالت  هذه 
أثبت  وقد  املاضية.  القليلة  السنوات 
الوقت أن قرار كندا يف عدم املشاركة 
يف احلرب يف العراق قراٌر صائب. كما 
بشأن  قرار حكومتكم  مع  أتفق  أنين 
إىل  سوراي  يف  اجلوية  الغارات  وقف 

ومن نماذج الظلم المستشري في السياسة الدولية في هذا العصر 
الديكتاتورية  األنظمة  عن  الكبرى  القوى  ِقَبل  من  الطرف  غض 
والحكومات المستبدة وممارساتها الوحشية في بعض البلدان، وذلك 
ألن تلك الحكومات المستبدة تدعمها وتيسر لها تحقيق مصالحها. 

الصراع  هذا  مالبسات  تتضح  حني 
على  وضوحا.  أكثر  حله  ويصبح 
األمم  على  جيب  األوسع  املستوى 
إرساء  يف  دورها  تلعب  أن  املتحدة 
تعيقها  أن  دون  العامل،  يف  السالم 

السياسة أو الظلم أو احملاابة.
يهدي  أن  وجل  عز  هللا  وأدعو  آمل 
إىل  العامل  وحكومات  املتحدة  األمم 
ميكن  حبيث  الطريقة  هبذه  التصرف 
فالبديل  ودائم.  حقيقي  سالم  إقامة 
العامل  استمر  فلو  التفكري،  حيتمل  ال 
على ما هو عليه فسيتجه جبنون حنو 
كارثة ضخمة يف شكل حرب عاملية 
احلكمة  يهب  أن  هللا  أدعو  أخرى. 
لقادة العامل وساسته حىت يعم السالم 
وراءان  نرتكه  الذي  العامل  واالزدهار 
ألبنائنا واألجيال القادمة وأن ال ُيبتلى 
أبناؤان ابقتصاد متعثِّر وأطفال معاقني. 
يف اخلتام أود أن أشكركم مرة أخرى 

على دعوتكم يل هنا.




