
 

 

 

 

 

 الفيدرالية العالمية للسالم
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اول فيه رسالة نتنتعقده الفيدرالية العالمية للسالم، و يسعدني أن أتحدث اليوم في هذا اللقاء الدولي الذي

 وسط.األيم السالم في الشرق قالسالم والمحبة بين األديان، و

إنه من المؤلم أن الشرق األوسط ال يزال منذ عقود يرسم على خرائط العالم باللون األحمر، حيث 

ثكرر من نصف قرن، وألسبا  مختلفة، يتتي على رأسها ألالصراعات المستمرة لم تهدأ ولم تتوقف 

 تنا نتواررها جياًل بعد جيل.الظلم واالستبداد، ويتتي في جوانبها رقافة الثكراهية التي ب

من موقعي في العمل اإلسالمي في المؤسسة التي أطلقها الشيخ أحمد ثكفتارو رحمه هللا قبل نحو سبعين 

عاماً فإنني أعتقد أن رقافة السالم هي جوهر الخطا  القرآني وروحه األصيلة، فاإلسالم نفسه مشتق 

د رسول السالم، وتحية المسلمين السالم وتحية أهل من السالم، وهللا في اإلسالم اسمه السالم، ومحم

 الجنة السالم.

باس للاإنها قيم في غاية الوضوح، تعثكسها مشاهد المؤمنين في البيت الحرام وهم يتجمعون بالماليين ب

 األبيض، في لقاء روحي غامر عامر بالسثكينة والرضا والطمتنينة.

ح السالم التي نتمناها، وفي هذا السياق لن أتحدث ولثكن واقع الشرق األوسط ال يزال بعيداً عن رو

القرآني  يمان بالخطا في السياسة فتنا لست خبيرة في الشتن السياسي ولثكنني ستتحدث من اورية اإل

 الصادق الذي أنزله هللا تعالى على النبي محمد ليؤسس للسالم في األرض.

 فقال:النصارى المنصفين  علىلقد ثكان القرآن واضحاً حين أرنى 

ً وأنهم ال  }لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بتن منهم قسيسين ورهبانا

يستثكبرون * وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 

نا مع نطمع أن يدخلنا ربيقولون ربنا آمنا فاثكتبنا مع الشاهدين*وما لنا ال نؤمن باهلل وجاءنا من الحق و

 القوم الصالحين{

إننا ينبغي أن نثكون واضحين فيما نطرحه من مبدأ التسامح، فنحن ال نتحدث عن توحيد الدينين، فهذا 

منطق ال يعود بالفائدة على أي منهما، وال يقبله أحد من أتباع الديانتين، بل نتحدث عن التعايش 

ن المنصفين على اختالف أديانهم، إننا والنصارى دينان، والتسامح والود، الذي يمثكن أن يقوم بي

التوحيد دين والترليث دين، ولثكن لماذا يثكون االختالف العقدي سبباً في إيقاد البغض والعداء والبراء 

 الذي هو أول فتيل الحر  والعدوان.

الديني الذي نتحدث عنه هو في صل  مقاصد القرآن الثكريم، لم تتناوله اآليات عرضاً،  اإلخاءوهذا 

 بل يثكاد يتلمسه المسلم في أثكرر آيات الثكتا  الثكريم:

الفــاتـحـة التي هي أم الثكتا ، تبدأ بتقرير أن هللا ر  العالمين }الحمد  ففي صدر القرآن الثكريم سورة

راءة الدين الحق من الفهم العنصري الذي انجرفت إليه بعض الحرثكات وهو ما يعني ب هلل ر  العالمين{

 الدينية في الشرق والغر .

وفي آخر القران الثكريم وردت اآلية: ر  الناس ملك الناس إله الناس، في إشارة إلى المساواة بين 

 ثكل الخلق على اختالف دينهم وعرقهم وجنسهم ولونهم.



لقرآن فهناك عشرات النصوص الواضحة التي تحعل اإليمان باألنبياء وما بين االفتتاح واالختتام في ا

وما جاؤوا به واجباً دينياً على ثكل مسلم، تتسيساً لروح اإلخاء والمحبة بين المؤمنين في األرض على 

 اختالف أنبيائهم ورساالتهم.

، اصة محل خالفالديني بين اإلسالم والمسيحية خ اإلخاءإنه لمن الغري  بعد ذلك أن يثكون موضوع 

إذ ما جدوى أن نؤمر باإليمان بالرسل الثكرام وتصديق شرائعهم واتباع نورهم رم ال يقودنا هذا المعنى 

 إلى حوار جدي وصادق مع أتباع هؤالء األنبياء.

وما جدوى أن نتحدث بالتصديق واإلثكبار واإلعجا  عن الرسل الثكرام عليهم سالم هللا وهم في عالم 

هذا الرناء واإلثكبار بتبادل اللعن المستمر وتتابع الشحناء والبغضاء مع أتباع هؤالء  البرزخ، رم نتبع

ً لمنهج القرآن  المرسلين سواء ثكانوا مقتصدين أو خالف ذلك، وال نجادلهم بالتي هي أحسن اتباعا

 الثكريم.

ً واضحة ألهل نجران من أبناء الديا يحية نة المسوفي سبيل هذا اإلخاء ثكت  النبي الثكريم نفسه ثكتبا

يؤمثكد فيها على حماية صلبانهم وثكنائسهم ورهبانهم ومطارنتهم، وأنها عهد هللا للمسلمين، وهثكذا عاش 

تتجاور الثكنائس والمساجد في المدن  المسلمون والمسيحيون خالل التاريخ في روح واحدة متالقية،

اإلخاء والمحبة دون أن يقصي اإلسالمية التاريخية دمشق وبغداد وحل  والقاهرة، يعيش الجميع روح 

 أحد أحداً.

إنني أتحدث عن هذا الواقع التاريخي الجميل ولثكنني أشعر بالحزن واألسى أن تغي  هذه المعاني 

الجميلة من تاريخنا عن واقعنا الحزين، وأن يتم إدخال الناس من جديد في جدل الصراع بين المساجد 

أيا صوفيا في السياسة من جديد، وبدالً من المعنى الرمزي  والثكنائس، وفي هذا السياق يتم إدخال ثكنيسة

النبيل الذي يعنيه وجود هذه الثكنيسة في عاصمة إسالمية هامة، يتم إلغاء هذه الرمزية، ويعود الناس 

 من جديد إلى جدل الثكنائس والمساجد.

لتسامح انات، وموئالً لثكم ثكنت أتمنى أن يثكون هذا الصرح التاريخي النبيل مقراً لإلخاء بين أتباع الدي

م والمحبة، وأن تقوم استانبول بدور عالمي ثكبير في رعاية األديان، والتتسيس ألخوة إنسانية حوالترا

 عالمية.

أن تبقى هذه المعاني حاضرة  في استانبول أصحا  القرارلقد أردت أن أغتنم هذه المناسبة وأناشد 

ا المعلم التاريخي الثكبير لإلخاء الديني وتوحيد في التوجه الجديد، وأن تبقى مساحة واضحة في هذ

 .رقافة السالم ومنع العودة إلى رقافة الرتر واالنتقامالجهود والطاقات لبناء 

وفي الختام أشثكر الذين نظموا لنا هذا اللقاء وآمل أن رسالتي هنا واضحة، وأريد أن أقول إننا جميعاً 

 اس. مطالبون بنشر رقافة السالم والمحبة بين الن

عباد ع لثكل ويتس ،بيوت هللا يتجاوز الحدود الضيقة للطوائف نحتاج في ثكل مدينة في العالم لبيت من

 :هللا بال تمييز

 وهلل المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه هللا إن هللا واسع عليم


