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 اإسام الذي أَْعَتِنُقه ديًنا  يَُرِحُب أوَسع
الترحيب بأِي جهٍد يُبَذل من أجِل إسعاد إنسان، 

أو رحمة بحيوان، أو حماية لنبات أو جماد
شيخ اأزهر الدكتور أحمد الطيب

مؤمر أبو ظبي ـ نحو عالم متفاهم متكامل ـ 2016/11/2

إن البشرية يمكنها أن تعيش بدون الصواريخ 
النووية والبوارج الحربية، وا يمكنها أن تعيش 

بدون القيم الدينية والمبادئ اإنسانية
العّامة السيد علي اأمن

مؤمر أبو ظبي ـ نحو عالم متفاهم متكامل ـ 2016/11/2

Zبطة رFي�س الأSضاbفة L�ضتون ويلبي, ال�ضادة الحكماء من الغرب وال�ضرق, الح�ضور الكريم:
ال�ضاُم Yليكم ورMمُة اه وHرcاJُه.. وHعد;

رِق العرHِي, وJحديًدا aي دولِة الإمارات, Jِلُكم  aلعَل اLتماYَنا اليوم gو اأَوُل اLتماٍع من fوYِه ينعقُد aي ال�َضّ
الَدوَل```ة التي Uضارت Hف�ضِل bيادJها الَرTّضيدة, وMِكمِة القاFمين Yلى اأموِرgا, fموLًPا ُيقتدH iه aي الfفتاح 
```ٍة, والجمع Hين القديم والجديد, والأUضالة والمعاUضرة, والُتراث والحداKة,  ّbَدH ن والتطُور المح�ضوبRالمتوا
aي اf�ضجاٍم دbيٍق, وJناZٍُم يِقُل fظيُره aي fماPج الُدَول التي Jحاوُل اأْن JاأNذ Wريقها fحو الُرbي والُنهوVس.
وم```ا اأXُن اأَنّ Jاريَخنا العرHي الُمعاUضر Sضب```ق اأن Sضَجل لقاًء Hين Mَُكَماء الم�ضلمين وMكماء الم�ضيحيين من 
اأJباع الكني�ضة الإfجيلَيّة, وaي Xِِل اLتماٍع ُمَحَدِد الأgداِف والغاياِت, cاLتماِع اليوم الذي fعِوُل Yليه cثيًرا 
–Hعد اه Jعالى – aي اJخاNُ Pِطوٍة Lديدٍة Yلى Wريِق Hناِء Yاَلٍم متكاِمٍل ومتفاgٍِم, للعمِل من اأLِل Jخفيِف 

ما ُيعاfيه الناSُس –اليوم-من ُرYٍب واألم ودماء وMروب.
واأXنك```م اأُيها ال�ضادة الحكماء Jََتِفُقوَن معي aي اأَنّ اأcثَر الماآSضي التي HاJت Jُعاfي منها الب�ضريُة اليوم اإfَّما 
مَرُدg```ا اإلى Tضيوِع الفكِر المادي, وaل�ضفات الإلحاد, وال�ضياSضات الجاFرة التي اأدارت Xهَرgا لاأديان الإلهية, 
وSَضِخَرت منها ومن Jعاليمها, Kم اأNْفَقت اإNفاbًا cبيًرا aي Jوaير HداFل اأNرZ iير الِدين, Jُحِقق لاإf�ضان bَْدًرا 
مُنها له الأديان الإلهَيّة, وaي  من ال�ضعادة, اأو اأمًا aي Mياٍة Pات مغزi وgدف, اأو J�ضَمن له Mقوbًا cالتي J�ضْ

مقدمتها: Mُق العدِل والُم�ضاواِة, وMُق الحرَيّة وMُق الNتاِف.
``اَدة -aي اأَنّ الب�ض```ريَة HاJت Jتطَلّ`````ُع الي````وَم -وH�ضغٍف Tضديٍد-اإلى  واإfِ```ي ل اأرJاب -اأُيَه```ا ال�ضِيداُت وال�َضّ
ا cاَد ُي�ْضِرُف  العودِة لجوgِر الأدياِن الإلهَيِّة, وJعاليِمها الإf�ضاfَيِّة والُخُلقَيّة, Hعد اأن LَرHت الكثيَر والكثيَر ِمَمّ
Hها Yلى gاك ُمحَقٍق ودم```اٍر Tضامٍل, وHعد اأن اSضتبَدت gذه التجارب Hم�ضاFر ال�ضعوب وMقوbها وُمقَدَّراJها, 

ورgنْتها H�ضياSضِة الُقَوّة والغطرSضة وaل�ضفة التوSُضع, وTضهوة الت�ضُلط, وLموح الفردَيّة والأfاfية.
وb```د اYتقَد الناSُس aي القرfين الماVضيين اأَن التقُدم العلمي, والتطُور الِتَقِني والفل�ضفي, bد اأfهى دور الأديان 
aي الحياة, واأMالها اإلى متحف التاريخ, واأَنّ التطُوَر aي cل gذه الميادين اأUضبح gو الأLدر Hقيادة الإf�ضاfَيّة, 
ِر aي اأHناFها. Zيَر اأَنّ الواbَع cان ُيكِذُب gذا الُحُلَم  وJوِلي م�ضئولية Jهذيبها وJرbيِة Tضعوِرgا, وcَْبِح fواRِع ال�َضّ
ًل Hاأَوّل, وُيْحِبُط م```ا Jعَلق Hه من اأوgاٍم, َوgًْما Jِْلَو الآNَِر, وbراأfا a```ي cُتِب الكثيرين منهم اأن }  الجدي```َد اأَوّ
ا bرن التوSُضع aي  القرن التاSضع Y�ضر –مثًا- اإPا cان bرَن المباMِث الِعلمَيّة وaل�ضفات التطُوِر, aقد cان اأي�ضً
الSضتعمار, وJوXيِف الِعْلم واللتواِء Hه لتحقيق م�ضالح الُم�ضَتْعِمرين واأWماYِهم ال�ضياSضَيِّة, Mتى YRم Yَُلَماَء 
gذا القرن وُمَفِكِروه اأَنّ الأLناSَس الب�ضرَيّة, ل JرLُِع اإلى اأUضٍل اإf�ضاfٍي واMد cما Jُقِرر الأديان الُمقَدSّضة, Hل اإلى 
```وٍل Yَِدٍة مختلفٍة, راMوا يلتم�ضوfها aي الِقَرَدة الُعليا وZيرgا من الحيواfات.. Kَُمّ Hَنوا Yلى gذه المزاYم  اأUُضُ
ِنفُهم Yلى اأSضاSٍس من الَل```وِن والُعن�ضِر, وXهرت fظريُة الِجْن�ِس الآري  fظري```ات اأNرJُ iفِرُق Hين الناSس, وJُ�ضَ
الت```ي Jوؤcد Yلى امِتَياRه Yلى SضاFِر الأLناSِس الأNرi, واأfَه وMده UضاMب الف�ضل aي cل الفتوMات العلمَيّة 
والثقاaَيّ```ة والح�ضارَيّةz.. اإلخ ما Jعلموf```ه M�ضراJُكم من Jاريخ gذه النظري```ات المن�ضوHة للعلم, والتي 
ْنًعا, Kم Jُطرح لتبريِر SضياSضات الSضِتعمار والت�ضُلط والSْضِتقواء Yلى الآNرين, VضارHة YرVس  cاfت Jُ�ضنع Uضُ
الحاF```ط Hما اJفقت Yليه الأديان الإلهَيّة aي b�ضية Nلق الإf�ض```ان Nلًقا م�ضتقًا, وHما Jقرره aي f�ضوUضها 
المقدSض```ة من اأن b�ضية Hدء الخلق Sضتظل –مهم```ا Jقَدم العلم وJطَوّر- b�ضية (ميتاaيزيقية) ل ينالها العلم 
ول التجرHة ول المعامل ول المختبرات, وUضدق اه العظيم aي bوله: {َما اأTَْضَهدJُُهْم Nَْلَق ال�َضَماَواِت َواْلأَْرVِس 

ًدا| (الكهف:51).  ِليَن Yَ�ضُ َوَل Nَْلَق اأfَُف�ِضِهْم َوَما cُنُت ُمَتِخَذ اْلُم�ضِ
ول```م يكن القرن الع�ض```رون HاأSضعد Mاًل من SضاHقه, aقد وbعت aيه MرHان Yالميتان راح Vضحَيَّتُهما اأcثَر من 
َلٌة ول Sَضَبٌب, Hل cاfت fزYات الِعرق والتفوق العن�ضري  Sضبعي```ن مليوfًا من القتلى, ولم يكن للِديِن Hهما Uضِ
aي اأوروHا من اأgم اأSضباHهما.. وHعد gاJين الحرHين SُضرYان ما Xهر Sضاُح الَردع الَنّووي cرYٍب Yالمٍي يتهَدُد 

الب�ضرية Uضباَح م�ضاَء.
Kُ```َمّ اأWََل القرن الواMُد والع�ض```رون H�ضياSضٍة اSضتعماريٍة Lديدٍة, Tضديدِة الُعن```ِف والَق�ْضوِة, اأUضاHكم منها aي 
ا –fح```ن العرب والم�ضلمين-fعي�ُضها gنا aي ال�ض```رق واbًِعا Mًيا َمْمُزوLًا –cل  ّfَير اأZ ,كمHضاUالغ```رب ما اأ
لحظة-Hالتراِب والَدِّم والُدموِع والخراِب, وَلْم َيْعِدم gذا الSضتعماُر الجديُد من ُيفْل�ِضُف له الَنَّظرَيّات اَلِّتي Jَُبِرُر 

راع الح�ضارات وfهاية التاريخ والفوVضى الخَاbة وfظرية المرcز والأWراف. ِة Uضِ SضياSضاJِه, cنظرَيّ
وما اأُريُد اأن اأNُْل�َس اإليه HاNت�ضاٍر, Nوَف الإWالِة والإماِل, gو اأن التقُدم العلمي المذgل –ول�ضوء الحظ-لم 
ناYة الأSضلحة الفَتّاcِة- Lاَء  يواcبه Jقدم م``واa Rٍي الأN`اِق, واأَنّ التط``ُوَر الِتقن````ي –وHخاUضٍة aي مجاِل Uضِ
Nَاِلَي الِوaَاVس من cل القيم التي J�ضبط NُطواJه aي الJَِجاه الإf�ضاfي ال�َضحيح, وُلوMَِظ اأَنّ الحروَب َيزداُد 

Sَضعيَرgا وJ�ضتُد وWاأJَُها cَُلَّما Jرbَّى العلم aي Sضلم التطور, Mتى Uضار التقُدم العلمي واfدلع الحروب cاأfهما 
Mلقت```ان متراHطتان, يدY```م cل منهما الآNر ويقويه.. وbل مثل Pلك aيما يتعَلق Hالتقدم والتطور الذي Mدث 
aي ميادين الفل�ضفة والأدب والLتماع والفنون, aقد Jطَوّرت gي الأNرH iعيًدا Yن aل�ضفة الِدين, وaي Zَْيَبٍة 
د  من bواYِد الأNاِق, وaي اSضتخفاٍف SضاNٍر من الأfظاِر العقلَيّة الُمجَردة, ومن الميتاaيزيقا وaي JقاWُع ُمتَعَمّ

مع الُتراث الإf�ضاfي وcنوRِه الِدينَية والفل�ضفَية, aجاءت gذه النظريات الحديثة واإKمها اأcبر من fفعها.
اأُيها الإNِوة الأYَزّاء!

ما اأTضبَه الليلَة HالبارMِة! وما اأTضبَه موؤJمَرfا gذا HموؤJمٍر Yالمٍي لاأديان Yُقد aي لندن Yام 1936م, واأSضهم 
aيه Tضيُخ الأgRِر Mينذاك }ال�ضيخ/ محمد م�ضطفى المراZيH zرSضالة Hعث Hها اإلى الموؤJمر Hعنوان: }الإNاِء 
ًل- Hين القلق الذي cاfت Jعي�ضه اأوروHا aي  الإf�ضاf```ي والَزّم``الِة العالمَيِّةz, وb`د gالني g`ذا الَتّ�ض`اHُه –اأَوّ
Pلك```م الوbت, والَقَلق الذي يعي�ضه Yالمنا الآن, وKاfًيا: gذا الت�ضاHُه aي Yناويِن الرSضاFل Hين الأم�ِس البعيِد 
ام العاَلمي, وgو الم�ضموُن fَْف�ُضه  والي```وم الحاVضر, aرSضالُة ال�ضيخ cاfت Jبحُث Y```ن الإNاء الإf�ضاfي وال�َضّ
الذي Jبحث Yنه رSضالتنا اليوم, وgي Jتطَلع اإلى Yاَلٍم ُمتكاِمٍل متفاgم.. واأcبُر الَظِن Yندي اأَنّ ما اfتهت اإليه 

رSضالة الأgRر aي موؤJمر لندن Sضوف ي�ضيء لنا الطريق aيما Sضينتهي اإلى ه لقاء اأHو Xبي اليوم. 
وُيْح�َض```ُب لهذه الرSضالة اأfها aي الوbت الذي cان aيه الناSس a```ي الغرب يت�ضاءمون اإPا Hداأ UضباMهم Hروؤية 
ا gو aيه اإَل Hالتدُين والYت�ضام  َرLُ```ل الِدين, اأYَْلَنت gذه الرSضالة aي bلب اأوروHا cلها اأَل مخرج للعاَلم ِمَمّ
Hالِدين.. واأن Yلة ال�ضقوط الح�ضاري aي Y�ضر اRدgار العلم لي�س gو الدين cما اSضتقر aي اأgPان الناSس, واإfما 
gو الإلحاد والJجاgات الفل�ضفية المادية, وgذا النظر النقدي لم يكن اأمًرا َيْجُروؤ Yلى التفوه Hه cثيرون من 
b```ادة الفكر والإUضاح, Hل cان من اأUضعب ال�ضعب –aي Pلكم الوbت -JوLيه fقد Yميق لأNاbية العلم aي 
ة Jوgُِجه, cما لم يكن من ال�ضهل اأن Jُنتقد الفل�ضفات الوVضعية, وُيحَذر من اaتتاِن العقول  Y�ضر اRدgاره وbَِمّ
ُطَرّ  ```ات ال�ضياSضَيّة والLتماYَيّة, Hل Yلى التفكير الدين```ي fف�ضه; Mتى اVضْ Hه```ا, ومن SضيطرJِها Yلى النظرَيّ
ا, اإلى الُلجوء لمحاولت التوaيق اأو التلفيق Hين  Hع�```سٌ من رLاِل الِدين الم�ضيحي, والُعَلَماء الم�ضلمين اأي�ضً
الن�ضوU```س الديني```ة الُمقَدSضة, وHين ما يعارVضها من اأfظار العلم```اء والفاSضفة, Mتى لو cاfت gذه الأfظار 
ُمج```َرد اMتمالت لم J�ضل -Hعُد-لمرJبة القاfون العلمي وJتمتع Hما يتمتع Hه من يقيٍن وKبوت. وcثيًرا ما 
L```اءت gذه الفل�ضفة التلفيقية Yلى M�ضاب الن�ضوUس المقدSض```ة ودللتها الواVضحة, وHدا لكثيرين اآfذاك اأن 

الدين يلفظ اأfفاSضه الأNيرة اأو يكاد..
 ,zي }التدُي```ن وال�ضعور الِدينيa ه ل دواء لهذا ال�ضقوط اإَل```fضالته اأSي رa ي اأن يعلن```a ول```م يترَدّد ال�ضيخ
اِم والَعْدِل  ال```ذي ي�ضفه Hاأfه Zري```زة KاHتة aي aِْطرِة الإf�ضان, واأfَّه اأbوJ iاأKيًرا aي bيادِة الإf�ضاfيِة fحو ال�َضّ
ا من الملحدين  والُم�َضاواِة, من cِل fواRِع الإلحاِد الَدّاaعة اإلى a�ضاد المجتمع الإf�ضاfي.. ويتوbَّع ال�ضيخ اYتراVضً
ومن Yلى Tضاcلتهم من ال�ضاNرين Hالأديان موؤداه: اأَنّ التاريَخ Mاaٌل HماآSٍس وcوارَث اإf�ضاfَيّة }cان aيه ال�ضعور 
الِدين```ي bَُوّة WاF�ضة دaعت اإلى Yنٍف, وJدميٍر ُمَرِوٍعz, وgذا الواbع المحزن Uضحيح -aيما يرi ال�ضيخ-, لكنه 
يبي```ن اأَنّ g```ذه الذcريات الُمَرِوYة لي�س Sضببها الدين, aلي�س aي Wبيع```ة اأي دين من الأديان الإلهية ما يوؤدي 
َبب الحقيقي من وراء gذه الماآSضي gو اSضتغال  ```ة ماأSضاٍة من gذه الماآSضي التي Jُْح�َضُب Yليه, واأَنّ ال�َضّ اإل```ى اأَيّ

ال�ضعور الديني, وJوXيُفه aي واbع منحرف, وJحقيق اأZراVس يرa�ضها الدين fف�ضه, Hل ينكرgا اأTضد الإfكار.. 
من gُنا–اأُيها الإNوُة والأNوات! - َيْبُرRُ الَدّور الخطير الُملقي Yلى YاJقنا fَْحُن -Yَُلَماَء الِدين ورLاَله - bبَل 
Zيرfا, لتدارك gذه الأRمة التي َيخَتِنُق Hها العاَلم اليوم, وWريق Pلك: اأن الأNَوّة العالمَيّة التي راوَدت اأMاَم 
الأgRِر aي KاKينيات القرن الماVضي, ولRالت Jراوُده Mتى gذه اللحظة, Jبداأ من الأNَوّة Hين رLاِل الِدين اأَوًل, 
اأو cم```ا يقول الاgوJي الكبير/gاfز cين```ج: }ل Sَضام للعاَلم Hدون Sضام دينيz, وYليه aاإن Yلماء الأديان 
–الي```وم- اإPا cاfوا ينتوون القيام Hدورgم a```ي التب�ضير Hال�ضام العاَلمي, واإM```ال التفاgم محل ال�ضراع, 
ًل, Mتى  وJحقي```ق اآمال الناSس aي Yاَلم ُمتكاِم```ٍل متفاgم - aعليهم اأن يحققوا ال�ض```ام والتفاgم Hينهم اأَوّ
ُيمكَنه```م دYوة الناSس اإلى ه.. وgذا ما MََرUَس الأgR```ُر اأن يتحَرَّك aي اإWاره, Mين Hداأ اأولى الخطوات العملية 
رة: cني�ضة cنترHري, وSضعدfا cثيًرا –Zبطة الآرTس  ّbَضمية لكني�ضتكم الموSزيارة رH ذا الطريق الطويلg ل```ىY
Hي�ض```وب !- HاSضت�ضاaتكم الكريمة لوaد الأgRر aي b�ضر لمبث العامر Nال الفترة من 9-12يوfيو 2015م. 
Kم Lاءت Nطوة الأgRر الثاfية HاJجاه MاVضرة الفاJيكان وRيارة الباHا aرf�ضي�س, aي 23 مايو 2016م, Kم 
cاfت الرMلة الأgRرية الثالثة HاJجاه مجل�س الكناF�س العالمي Hجنيف, Nال الفترة من S 30ض``بتمبر اإلى 
2 اأcت``وH```ر 2016م, واأJ``وbَ``ع –Hم�ضيئة اه Jعالى-اأن J�ضهم g```ذه الزيارات cثيًرا aي Jخفيف اآلم الفقراء 

والباF�ضين والمحترbين Hنيران الحروب العبثية, وال�ضياSضات المنحرaة Yن Lادة الدين والخلق وال�ضمير.
وgا fحن fجتمع اليوم aي مدينة اأHو Xبي اLتماَع الحكمة والأNوة والموَدّة, f�ضتلهم العون من اه Jعالى, 
وfتاأSض```ى Hالأfبياء والمرSضلين aي اYتمادgم Yلى اه, وJََحُمِلهم م```ا ل Jَْحَتِمله الجبال الراSضيات من اأLل 

اإfقاP المجتمع الإf�ضاfي من ال�ضال, ووVضعه Yلى Wريق ال�ضعادة aي الدfيا والآNرة.
اأُيَه```ا ال�ضيوف الأYَِ```َزّاء! اإPا cان لي من اأمٍل aي لقاFنا gذا aهو الرLاء aي اأن fن�ضى الماVضي وما يبعثه gذا 
الماVض```ي من cراgي```ة وVضغاFن, واأن fنظر اإلى الأمام, واأن fتيقن اأfنا ل�ضن```ا م�ضئولين اأمام اه Jعالى Yما 
م�ض```ى, Hل –وHكل Jاأcيد-Sضوف ي�ضاألنا Yن Rمننا gذا الذي fعي�```س aيه وYن واLبنا Jجاgه, وYن اأماfتنا 
الت```ي اوؤJُِمَنّا Yليها fحو Nَْلِق اه وYَِياِله. وcلي يقي```ن اأن cًا ِمَنا يحمل Hين LنباJه Yزيمة Uضلبة ويقيًنا 
KاHًتا, واأمًا ل محدوًدا aي اأن Lهودfا الم�ضترcة Sضوف JوؤJي Kمارgا ياfعة aي الم�ضتقبل القريب HاإPن اه.

واأNت```م cلمتي اإلى cم Hاأن الإSضام الذي اأYََْتِنُقه ديًن```ا –اأيها ال�ضادة-ُيَرMُِب اأوSَضع الترMيب Hاأِي Lهٍد ُيبَذل 
من اأLِل اإSضعاد اإf�ضان, اأو رMمة Hحيوان, اأو Mماية لنبات اأو Lماد. 

ك��ل��م��ة ���ش��م��اح��ة ���ش��ي��خ الأزه������ر ال���دك���ت���ور اأح���م���د ال��ط��ي��ب

f�����ح�����و Y�������ال�������م م�����ت�����ف�����اه�����م م����ت����ك����ام����ل
حوار مجل�س حكماA الم�شلمين مع الكني�شة الأfجليكاfية - اأHو Xبي



لبن```اء اأa�ضل العاbات من Nال Kقاaة الح```وار التي Jوؤدي اإلى التفاgم الذي يبعد Yن المجتمعات aي 
العالم اآaة الحروب والنزاYات وال�ضراYات.

المواWنة hالعقد الإLتماYي
وg```ذه التعاليم الدينّية Jعتبر Yقداً اLتماYيًا Hين Hني الب�ضر Yاّمة, ينظم العاbة مع الأNر, الفرد مع 
الف```رد, والجماYة مع الجماYة, وال�ضعب مع ال�ضعب, والأّم```ة مع Zيرgا من الأمم Hعيداً Yن N�ضاF�س 

الدين والمعتقد واللغة والثقاaة واللون.
 وال```ذي يبدو من g```ذه التعاليم وZيرgا اأّن Hناء المجتمعات الب�ضري```ة المنطلقة من اأUضل واMد يعتمد 
Yل```ى الأم```ور التي J�ضترك aيها Lميع المكّوfات aي المجتمع والوW```ن وgي التي Jكون من�ضاأً لحقوق 
الأaراد والجماYات المتواLدة aيه وgذا ما ين�ضجم مع JرSضيخ مبداأ المواWنة التي يحملها الفرد H�ضفته 
مواWنًا ي�ضترك معه aي gذه ال�ّضفة cُلّ الأaراد والجماYات وgي التي Jكون من�ضاأً لثبوت الواLبات Yليه 
وYليهم Jجاه الوWن والمجتمع. ول fرa iي الإSضام وZيره من الأديان ما يتناaى مع اYتماد المواWنية 
bاYدة aي fظام الحكم والإدارة وJوRيع الحقوق والواLبات Hعدالة وم�ضاواة Hين المواWنين مع اNتاف 
gوّياJه```م الدينّية والثقاaية Hل يعُدّ اYتماد gذا الأمر مواaق```ًا لقاYدة العدل والإf�ضاف الم�ضتفادة من 
اآي```ات Yديدة منه```ا bوله Jعالى : (واإPا Mكمتم Hي```ن الناSس اأن Jحكموا Hالع```دل) ,  وbوله Jعالى: (ول 
اَدُة, bَِدُّموا  َها ال�َضّ يجرمنك```م Tضناآن bوم Yلى األ Jعدلوا اYدلوا g```و اأbرب للتقوi) وaي رSضالة Hول�س :(اأَُيّ
اِء.  َماَواِت) (َل JَْرJَِكُبوا Lَْوًرا aِي اْلَق�ضَ ا Sَضِيًّدا aِي ال�َضّ ْي�ضً ِلْلَعِبي```ِد اْلَعْدَل َواْلُم�َضاَواَة, Yَاِلِميَن اأََنّ َلُكْم اأfَُْتْم اأَ

َل JَاأNُُْذوا HَِوLِْه ِم�ْضِكيٍن….Hِاْلَعْدِل Jَْحُكُم ِلَقِريِبَك).
 ول Tضك Hاأن العدالة gذه منبثقة Yن الم�ضاواة التي cاfت م�ضدراً للم�ضاواة aي الحقوق الإf�ضاfية التي 

ارJكزت Yليها اأMكام العدالة.
 واإPا cاfت المواWنية Jعني الم�ضاواة Hين المواWنين aهي Jقع مورداً لتطبيق العدالة ال�ضماوية المطلوHة 
Yليه```ا, والم�ضاواة التي Jعنيها المواWنة gي من العدل الذي Jقت�ضي```ه الم�ضاواة aي الإf�ضاfية, ومما 
ي�ضتف```اد منه العمل HقاYدة المواWنة Hمعناgا المعاUضر الذي يعني العي�س مع الآNر المختلف Hعدالة 
وم�ض```اواة aي الحق```وق والواLبات bوله Jعالى: (ل ينهاcم اه Yن الذين ل```م يقاJلوcم aي الدين ولم 
يخرLوc```م من ديارcم اأن Jبروgم وJق�ضطوا اإليهم اإّن اه يحب المق�ضطين) وf�ضوUس دينية اأNرi, مثل 
الق```ول: (الناSس SضواSضية cاأSضنان الم�ضط) و (الخلق cله```م Yيال اه واأMبهم اإليه اأfفعهم لعياله) و (ل 

.(iالتقوH جمي اإلYلى اأY يHضود ول لعرSلى اأY ي�سHضفر ول لأUلى اأY مرMضل لأ�a
 a```اإن المواWنين b```د يختلفون aي اأUضول اأYراbه```م واأدياfهم واfتماءاJهم, ولك```ن الم�ضترك Hينهم aي 

اأوWاfهم يبقى واMداً, وgو المواWنية المرJكزة Yلى المبادئ الإf�ضاfية, وgم aيها Yلى Mٍد Sضواء.
 والمواWنون gم الذين يعّبر Yنهم aي الفقه ال�ضياSضي HالرYية cما Lاء aي Lملة من الن�ضوUس الدينية, 
منه```ا: (cلكم راٍع وcلكم م�ضوؤول Yن رYيته, الإم```ام راٍع وم�ضوؤول Yن رYيته…) و (cل SضاF�س اإمام) .. 
ووردت cلمة الرYية Hهذا المعنى للمواWنة aي cتاب الإمام Yلي (ع) اإلى مالك الأTضتر Yندما وّله Yلى 
اأgل م�ضر وaيهم الأbباط الم�ضيحيون وZيرgم من الم�ضلمين : (اأTضعر bلبك المحبة للرYية واللطف Hهم 
والعطف Yليهم ول Jكوfّن Yليهم Sضبعًا Vضاريًا Jغتنم اأcلهم aاإfهم Uضنفان اإّما اأخ لك aي الدين اأو fظير 
ل```ك aي الخلق) وbوله: (وليكن اأMب الأمور اإلي```ك اأوSضطها aي الحق واأYمها aي العدل واأLمعها لرVضى 
الرYي```ة) . ول Tضك Hاأن العدالة والم�ضاواة aي الحق```وق والواLبات الوWنية gي الأLمع لرVضى الرYية 
وg```م المواWنون, وgذا يعني اأن الحقوق المنبثقة Yن ال�ضراcة aي العي�س والوWن ل يتم JوRيعها Yلى 
اأSضاS```س دين```ي وWاFفي واإfما Yلى اأSضاSس من الإf�ضاfية التي يت�ض```اوa iيها الجميع وYلى اأSضاSس من 
ال�ضراcة الوWنية التي Lعلت منهم رYية واMدة ي�ضتحقون الرYاية والحماية Hا Jفاوت, وgذا ما fعنيه 
وfق�ض```ده HالمواWنة التي يقوم Yليها النظام ال�ضياSضي الذي ي�ضاوي aي J�ضريعاJه واأMكامه وbواfينه 
Hي```ن المواWنين مع Mق اMتفاظ cل aرد اأو LماYة Hالخ�ضوUضيات الدينية وال�ضياSضية التي ل Jتناaى 

مع العقد الإLتماYي الذي bامت Yليه bواYد النظام.
Nي~~~اآَمْنَت Hِاِه اأْم اآَمْنَت Hِاْلَحَجِر bال ال�ضاYر: ما دمَت محتِرمًا Mّقي aاأfَت اأَ

واأNي```راً اأJقدم Hال�ضكر اإلى رFي�س مجل�س Mكم```اء الم�ضلمين SضماMة الإمام الأcبر Tضيخ الأgRر ال�ضريف 
الدcتور اأMمد الطّيب, واإلى رFي�س اأSضاbفة cاfترHري Sضيادة الأب L�ضتن ويلبي واإلى الأY�ضاء الم�ضارcين 
والم�ضارcات aي gذا اللقاء الممّيز Yلى Wريق الحوار Hين ال�ضرق والغرب, وال�ضكر الكبير لدولة الإمارات 
العرHية المتحدة ولحكومة اأHو Xبي Yلى الإMت�ضان والت�ضجيع للقاءات التفاgم والحوار Hين ال�ضعوب, 

وال�ضام Yليكم.
Uضحيفة اللواء اللبناfية – الرHعاء, J 9�ضرين الثاfي 2016

كلم��ة العّام��ة ال�شيد Yل��ي الأمين aي ح��وار مجل���س حكماA الم�شلمي��ن hالطاFف��ة الأ�شقفي��ة الإfجليكاfية

hOر الأjOان aي Jعزjز المواWنة Jhر�شيخ المباOئ الإf�شاfية

اHو Xبي f 3-2وaمبر- 2016
 اإن الوL```ود الإf�ضاfي Mقيقة bاFمة Yلى التعدد aي الأaراد والمجتمعات وال�ضعوب والأديان والثقاaات 
يغة العملَيّة التي  ّ والح�ضارات,  وgي Yلى Jعّددgا Jطرح Yلى العقاء من الب�ضر Sضوؤاًل Lوgريًا Yن ال�ضِ
يمك```ن الإYتماد Yليها للعي�س H�ضام Hين gذه الأa```راد والجماYات التي Jختلف aي اfتماءاJها الدينية 
وa```ي Jنوع Kقاaتها? .aهل Jتوb```ف دورة الحياة الإLتماYية Hين Hني الب�ضر Yل```ى وaاق Jام Hين Jلك 

الإfتماءات المتعددة, والوaاق التام Mقيقة Zير موLودة, وUضعبة المنال والح�ضول ?!
 اأم f�ضت�ضل```م للمنطق القاFل H�ضرورة ال�ضراع Hين الهوية الدينية وZيرgا من الهوَيّات والثقاaات? وaي 
Pلك الخطر الكبير الذي يجلب الماآSضي والويات لاأمم وال�ضعوب ويهدد MياJهم وم�ضيرgم Yلى الأرVس!

Uشدام الح�شارات hالثقاaات
 وb```د Mاول Hع�ضهم Jف�ضير الح```روب وال�ضراYات Yلى اأfها fتيجة Mتمية لت�ض```ادم الح�ضارات واNتاف 
الأدي```ان والثقاaات, وfحن fراgا fظري```ة NاWئة, لأن معظم ال�ضراYات المدّم```رة التي MدKت aي التاريخ 
القديم والحديث bد وbعت Hين اأfظمة ودول من الح�ضارة الواMدة ومن الدين الواMد aي اأMيان cثيرة, وcان 
M�ضوله```ا لأSضباب Zير ديني```ة cحب ال�ضيطرة وSضياSضة التوSّضع والهيمن```ة والإSضتئثار Hال�ضلطات وامتاك 
الث```روات, ولو رLع اأUضحاب fظري```ة Uضدام الح�ضارات اإلى رSضالة الأديان لوL```دوا aيها الدYوة اإلى اإbامة 
العدل Hين Hني الب�ضر Lميعًا, وgي دYوة لو Jّمت الإSضتجاHة لها لأRالت معظم اأSضباب الحروب والعداوات.

الأjOان hحقوق الإf�شان
 aالأدي```ان J�ضاgم من Nال Jعاليمها ومنظوم```ة القيم والمبادئ الموLودة aيه```ا Jعمل Yلى UضناYة 
الوYي لدi الإf�ضان وJرTضيده واإي�ضاله اإلى مجموYة من القيم الإf�ضاfية التي Jلغي الفوارق Hين الأمم 

وال�ضعوب وJوMّد النظرة اإلى الإf�ضان وMقوbه Yلى اNتاف الأYراق والألوان والأLناSس.
والأدي```ان cاfت وJبقى Lزءاً ل يتجزّاأ من Jكوين الح�ضارة الب�ضري```ة, وgي (الأديان) aي اأUضل وLودgا 
gادa```ة لإWفاء f```ار الإNتاaات التي Jحدث aي المجتمع الب�ضري والت```ي ي�ضعلها Jلّوث aطرة الإf�ضان 
ال�ضليمة HاأوMال الأرVس من L�ضع وWمع وTضهوة الّت�ضلّط وZيرgا من ال�ضهوات, وbد اأTضار القراآن الكريم 
اإل```ى الغاية من Hعثة الأfبياء: (cان الناSس اأمة واMدة aاNتلف```وا aبعث اه النبّيين مب�ّضرين ومنذرين 

واأfزل معهم الكتاب Hالحق ليحكم Hين الناSس aيما اNتلفوا aيه) .
اإن الإNت```اف Hمعنى التعّدد والتغاير, والتفاوت aي الآراء والأaكار gو Sضّنة من Sضنن اه aي Nلقه, ول 
يمكنن```ا Jغييرgا, ول H```ّد لنا من التعاي�س معها, cما ي�ضير اإليها الق```راآن الكريم: (ولو Tضاء رHك لجعل 

ًة واMدة ول يزالون مختلفين اإلّ من رMم رHُّك ولذلك Nلقهم …) . الناSس اأَمّ

الإf�شان المتعدh OالأUشل الواحد
aالقول Hاأن gناك Jعُدّداً aي الأaراد والجماYات لي�س اإل اYتراaًا Hواbعنا الموLود الذي Nلقنا اه Yليه, 
وg```و ل يعني وLود من fختلف معه واإن Jعّددت اآراوؤf```ا واأaكارfا, aالأديان Jقول لنا Hاأfكم من YاFلة 

H�ضرية واMدة, وbد ورد aي الإfجيل : (اأن الخالق Lعل الإf�ضان منذ البدء cPراً واأfثى) وaي القراآن:
ِ اأJََْقاcُْم). ن cَPٍَر َواأfَُثى َوLََعْلَناcُْم TُضُعوHًا َوbََباFَِل ِلَتَعاَرaُوا اإَِنّ اأcََْرَمُكْم Yِنَد اَهّ ا Nََلْقَناcُم ِمّ ّfَ َها الَنّاSُس اإِ (َيا اأَُيّ
aالواMد مّن```ا aي fظر الأديان ي�ضاويه Zيره ويعادله aي الإf�ضاfية التي fنحدر aيها Lميعنا من اأUضل 

واMد, وgي التي J�ضكل م�ضدراً للم�ضاواة aي الحقوق.
aعندم```ا fق```ول: fعي�س مع Zيرfا اأو Zيرfا يعي�س معنا, aهذا يعني اأfنا Tضرcاء aي Yي�س واMد, وYندما 
fق```ول Hاأfنا موLودون aي gذه الأرVس aهذا يعني Hالمنظور الديني اأن اه Nلقنا منها واأوLدfا Yليها, 
ْرVِس) وcما اأTضار اإلى Pلك اأي�ضًا القراآن الكريم:(gَُو  cم```ا ورد aي العهد القديم: (Nََلَق الَرُّبّ الإfِْ�َضاَن ِمَن الأَ
اأfَْ�َضاأcَُ```ْم ِمَن اْلأَْرVِس َواSْضَتْعَمَرcُْم aِيَها), وgذا يعني وLود Tضري```ك لنا aي العي�س Yليها, واأfها م�ضترcة 
Hينن```ا, ولي�ضت NاUّض```ة Hبع�ضنا, وaي gذه الح```ال JخاWبنا التعاليم الديني```ة الداYية للم�ضاواة aي 
الحق```وق, cما Lاء aي الحدي```ث : (اأMبب لغيرك ما Jحب لنف�ضك واcره لغي```رك ما Jكره لنف�ضك) وcما 
ورد a```ي الإfجيل: (cل ما Jريدون اأن يعاملكم الناS```س Hه, aعاملوgم اأfتم Hه اأي�ضًا: gذه NاUضة Jعليم 
ال�ضريع```ة والأfبياء) وMتمًا fحن fريد اأن يعاملنا الناSس Hالح�ضنى, aيجب اأن fعاملهم Hمثلها, والدين 

gو المعاملة cما Lاء م�ضمون Hع�س الن�ضوUس الدينية.

Uشراع الأjOان لي�س مع العلم Yhدم الإjمان
ولذل```ك يمكن الق```ول اأن ما يقدمه الدين من التعالي```م الدينية bد Sضاgمت وJ�ضاgم a```ي اإRالة الفوارق 
المزYوم```ة والم�ضطنعة Hين Hني الب�ضر, وJعبر Yن fظ```رة الدين اإلى الحقوق المت�ضاوية والمنبثقة Yن 
الوMدة aي الإf�ضاfية التي يت�ضاوa iيها الجميع, aال�ضراع لي�س Hين الأديان وHين العلم وYدم الإيمان, 
aالدي```ن يقول: (gل ي�ضتوي الذين يعلمون والذي```ن ل يعلمون) و (اإfما يخ�ضى اه من Yباده العلماء) و 

(من Tضاء aليوؤمن ومن Tضاء aليكفر) و (ل اإcراه aي الدين) .
اإن الدي```ن HدYوJه للتم�ّض```ك Hمبادئ الخير والعدل ي�ضارع fواRع ال�ضرّ a```ي fفوSس الب�ضر وينهاgم Yن 
الظل```م والف�ضاد a```ي الأرVس, aالدين يقول له```م: (اإن اه ياأمر Hالعدل والإM�ض```ان وينهى Yن الفح�ضاء 
والمنك```ر والبغي) ول يمكن الإSضتغناء Y```ن دور الأديان aي مواLهة Sضلوك W```رق ال�ضرّ والعدوان, وbد 
اأKبتت التجارب اأن الإf�ضان يمكنه العي�س Yلى الأرVس Hدون ال�ضواريخ العاHرة للقارات, وHدون اأSضلحة 
الدم```ار ال�ضام```ل, ولكنه ل يمكن اأن يعي�س Hدون التواUضل Hين اأa```راده القاFم Yلى bيم الحق والعدالة, 
والإMترام المتبادل, ول يمكنه اأن يعي�س Hدون منظومة من الأNاق الإf�ضاfية الداYية اإلى التعاون Hين 
Hني الب�ضر Yلى الِبرّ والتقوi, والأديان gي المدرSضة والخزّان لكّل gذه المبادئ التي Jقرّب الإf�ضان من 

اأNيه الإf�ضان.
وbد اأTضارت اإلى gذه الحقيقة الإf�ضاfية الواMدة والم�ضترcة Hين cل الأaراد وال�ضعوب ال�ضراFع ال�ضماوية, 
ول Tضك Hاأن التعّددية التي اfبثقت Yن gذا الأUضل الواMد ياRمها التغاير والإNتاف aي الآراء والأaكار 
والمعتق```دات Hين ال�ضعوب والأaراد والجماYات, ول يخلو وWن من الأوWان, ول Tضعب من ال�ضعوب, ول 

ة من الأمم من N�ضوUضَيّة التعُدّد aي الآراء والأaكار والثقاaات والدياfات والتقاليد والعادات. اأَمّ
ولك```ن gذا ل يعني Hال�ضرورة M�ضول الخاaات والنزاYات, لوLود الكثير من الم�ضترcات التي JوؤSض�س 



الحوار  Wرjق  aي  Yقبات 
hالتعاj�س hالحلول الممكنة

Uضحيفة الJحاد الماراJية

Jحدث a�ضيلة الأSضتاP الدcتور M�ضن ال�ضاaعي رFي�س مجل�س 
مجمع اللغة العرHية Y�ضو مجل�̀```س Mكماء الم�ضلمين, aي 
cلمته Ỳ```ن العقبات التي Jق̀```ف اأمام الح̀```وار الديني Hين 
الم�ضلمي̀```ن والم�ضيحيين, وbال }من اأول العوامل التي اأKَرت 
aي اSضتقرار الت�ضامن والعي�س الم�ضترك, Zلبة Kقاaة التفكير 
والت�ضرف الطاFفي Yلى Yديد من المناWق والبلدان, وgو اأمر 
ل يقت�ضر Yلى Lاfب دون اآNر, مما fتج Yنه J�ضّي�س Hع�س 
الم�ض̀```كات, وJباYد cتل ال�ضباب à```ي الجاfبين لينمو fوع 
من م�ضاYر التوL�س, Hدًل من الت�ضاaر والت�ضارك الذي يزcي 
التفاgم والثق̀```ة, اإVضاaة اإلى الJكال Yلى الرUضيد التاريخي 
م̀```ن الإNاء والت�ضامن وYدم اإرSضاFه Yل̀```ى اأرVس Uضلبة من 
الدSضاJير القاFم̀```ة Yلى المواWن̀```ة والم�ضترcة ل الطاFفية 
والمحاUض�ض̀```ة, والقواfي̀```ن الت̀```ي Jوؤcد الم�ض̀```اواة وJحفظ 
الحقوق, H�ض̀```رف النظر Yن الدين والجن�س والأUضل وZيرgا 

الق���س L�شتن jhلب��ي, رFي�س 
الطاFفة الأ�شقفية الإfجليكاfية

الإJحاد الإماراJية – f 3وaمبر 2016
الحرية الدينية aي الإمارات

bال الق�س L�ضتن ويلبي, رFي�س الطاFفة الأSضقفية الإfجليكاfية, 
aي الجل�ضة الaتتاMية للموؤJمر:اإن Yاbتنا مع العالم الإSضامي 
H```داأت من N```ال Yاbة الطاFف```ة الأSضقفي```ة الإfجليكاfية مع 
الأgRر Y```ام 2001, والتي JواUضلت aي اأوb```ات Y�ضيبة, وfحن 
fواUضل Yم```ل ال�ضاHقين وfلتزم Hما bدم```وه مثل اإYان مراc�س 
الذي راأi ال�ض```وء aي يناير من Y```ام 2016 الجاري, والخاUس 
Hحماي```ة الأbليات ودYمها aي X```ل روح المحبة وال�ضام, وgو 
 Pضها, اإVلى اأرY د اليوم```Lتواf ه دولة الإمارات التيH قومJ م```ا
اأNذت gذه الدولة العديد من الخطوات المهمة لحماية الأbليات 
وLعله```ا Jتعاي�س وJتاbى Yلى اأSض�س المحبة والMترام, a�ضًا 
Yن اأن الحرية الدينية ل يمكن الوUضول اإليها H�ضهولة aي Lميع 
اأfح```اء العالم, اإل اأن Lميع الطواF```ف والأديان Jحظى Hها gنا 

.zي الإماراتa
واأTضار اإلى اأن الأRمات JوؤKر Yلى مختلف الطواFف والأديان وYلى 

Yبداه  ال�شيخ  العّامة 
H���ن H���ي���ه: ال��ت��ع��دjO��ة 
OتقاYال hحرjة  الدjنية 

الإJحاد الإماراJية – f 3وaمبر 2016
اأc```د معالي ال�ضيخ Yبداه Hن Hيه رFي�```س منتدJ iعزيز ال�ضلم 
aي المجتمع```ات الم�ضلمة, وY�ضو مجل�س Mكماء الم�ضلمين, اأن 
الح```وار واLب ديني, وVض```رورة اإf�ضاfية, ولي�```س اأمراً موSضميًا, 
الحوار م```ن اأUضل الدين, معتبراً اأن Kقاa```ة الحوار gي من اأUضل 
الدي```ن ومقت�ضيات الأم```ور الإf�ضاfية التي اأم```ر Hها المولى Yز 
وLل, وم�ضدداً Yلى اأن الح```وار القاFم Yلى الNتاف المتح�ضر 
g```و الأSضاSس لح```ل الم�ضكات التي يعي�ضه```ا العالم aي الوbت 
الراgن. ولذا اأم```ر Hه الباري Yز وLل, وcان رSضول اه Uضلى اه 
Yلي```ه وSضلم يح```اور م�ضرcي bري�س ومن اأXل```م منهم, لaتًا اأن 
الحوار يحّقق التعارف والتعري```ف, وي�ضهد لاSضتعداد الحاUضل 
ل```دL iميع الأWراف لتقديم وLهات النظ```ر الناaعة وال�ضالحة 

لحل م�ضاcل الكوcب الأرVضي الذي fعي�س Yليه.
وbال Hن Hيه aي الجل�ضة التي Mملت Yنوان }التعددية الدينية 
وMرية الYتقادz- : الإSضام منذ HزوZه لم يتوbف يومًا Yن دYم 

من الYتب̀```ارات, وMتى ل̀```و وLد القاfون à```اإن التفعيل 

والتطبيق المتلكئ ي�ضعف اأKره المن�ضود.

Lميع الفئات, وNاUضة Jلك التحديات التي JرJبط Hالقواfين 
الدولية وJحقيق الSضتقرار aي العالم, موؤcداً اأن الديمقراWية ل 

يمكن a�ضلها Yن aهم محبة اه التي Nلقها لاإf�ضان.

واأVض```اف: }اإن الح```وار المفتوح والإيمان H�ضح```ة ما fوؤمن Hه 
Sضيك```ون من م�ضلحتنا Lميعًا, وfحن cدياfة لنا مطالب NاUضة 
Hالحقيقة واإن cنا Sضنداaع Yن Mقوق الآNرين للعبادة Hحرية اأو 
Yدمها, موؤc```دا اأن الم�ضيحيين لم ي�ضعروا Hاأي Jهديد aي ال�ضرق 
الأوSض```ط, وfحن ممتنون Hحماي```ة الكناF�س Yل```ى اأرVس دولة 
الإمارات, وf�ضكر Lهود القاFمين Yليها, لكن الم�ضيحية JتعرVس 

لهجمات aي دول اأNرi, مثل اإرJيريا وcوريا ال�ضمالية.
ودYا اإلى Vضرورة البحث Y```ن الم�ضلحة العامة للجميع, Mيث 
Sضتنبت Hذور gذه الم�ضلحة المحبة وال�ضام للجميع, لaتًا اإلى 
اأن لإfجليكان يحاولون Hناء Yاbات مبنية Yلى الثقة والنزاgة 
والحب, وgي Mجر الزاوي```ة Hالن�ضبة للمجتمعات Mتى Jتمكن 
من التقدم والRدgار, اإل اأfه يجب اأن Jكون gناك Mماية لها اأمام 
القاfون Hغ�س النظر Yن NلفياJها, م�ضيراً اإلى Yمل الم�ضيحيين 
والم�ضلمي```ن مع Hع�ضهم Hع�ضًا a```ي Hريطاfيا Vضمن العديد من 

.zالمبادرات, مثل مبادرة }الجيران القريبون
واأTضار اإلى اأن gناك Y```داوة واVضحة Vضد الم�ضيحيين Xهرت aي 
Y```دة مناWق من العالم, cان اأbلها Yلى الإWاق ال�ضرق الأوSضط, 
معرH```ًا Yن SضعادJه Hزيارة cني�ضة القدي�```س اآfدرو aي اأHوXبي, 

مقدما Nال�س Tضكره وYرaاfه لحكومة دولة الإمارات.

Hل وJقدي�س التعددي```ة, والتعاي�س مع الآNر مهما cان مختلفًا, 
ودومًا يحثنا Yلى الحوار الذي يحقق التعارف والتعريف, ولذلك 
aنح```ن ينبغي اأّل fنك```ر التعددية, وYلينا اأن fع```ي اأن Jعاليم 
الإSضام Jاأمرfا Hالنظ```ر للدياfات الأNرH iتقدي�س, لأن الأfبياء 

Lميعا اأNوة.
واأVض```اف: ل JوLد اأي م�ضكلة اأو JعارVس Hين العلم والدين, لكن 
الم�ضكلة Jكمن aيمن يطالبون العلم HالإLاHة Yن اأSضئلة واأمور, 
ل ي�ضتطيع الإLاH```ة Yليها, وJحميل العل```م م�ضوؤولية الإلحاد 
Sضببه الطريقة التي Jعامل Hها الناSس مع العلم, وNاUضة الذين 

.zلم ي�ضلكوا الطريق ال�ضحيح
وb```ال اإن اأgم bيمة يمكن اأن Jك```ون مفتاMًا لحل م�ضاcل العالم 

gي اMترام الNتاف, Hل Mب الNتاف Hحيث ينظر اإليه cاإKراء.
وJح```دث Yن التنوع والتعدد, وbال اإfها اآيات من اآياJه واNتاف 
الأل�ضنة والألوان والجبال والدواب وZير Pلك من اأTضكال التنوع. 
واإPا cان g```ذا الNتاف JقاWعا Sضيكون fقمة, موؤcداً اأن الإSضام 
لم ينكر التعدد.. واأfه لم Jهدم cني�ضة ول Hيعة ول Hيت من Hيوت 
العبادة aي Uضدر الإSضام, وg```ب العلماء aي م�ضر bديما لبناء 
cناF�```س gدمها البع�س.. aالإSضام يحت```رم اأUضحاب الدياfات. . 
وYلمنا النظر اإل```ى الأfبياء والمرSضلين HاMترام واإLال.. وfنظر 

اإلى الأfبياء fظرة Jقدي�س وJكامل لاأديان.
وJحدث a�ضيلة العامة Yبد اه Hن Hية Mول اإYان مراc�س الذي 
Lمع العلماء aي اإWار منهجي Jحاوري, وbال اSضتندfا اإلى وKيقة 
المدينة لتوVضيح والتعاي�س Hين الناSس وMقوق الأbليات, م�ضيراً 
اإلى اأfها cاfت مباTضرة..وVضعها النبي Hعد الهجرة للم�ضاواة Hين 

اأaراد المجتمع المكون للمدينة وJاأSضي�س للمواWنة المتكاملة.
وbال: اإن fبينا Yلمنا اأن الأfبي```اء واإن اNتلفت TضراFعهم, aاإfها 
متفق```ة aي اأUضلها من�ضجمة aي روMها, م�ضي```راً اإلى اأن اYتراف 
الإSضام Hالتعددية الدينية لي�```س مجرد اYتراف, Hل gو اMترام 
وJقدي�س, aقد Lعل اه Yز وLّل البيع والكناF�س مقدSضة ل يمكن 
اأن Jمتد اإليها يد الYتداء, والتاريخ يثبت اأfه ل النبي Uضلى اه 
Yلي```ه وSضلم, ول Nلفاوؤه gدموا cني�ض```ة ول Hيعة ول Hيت fار, 
aتلك gي الدياfات التي cاf```ت موLودة aي المجال الح�ضاري 

لاإSضام يومئذ.

واأcد اأن من العوامل البالغة التاأKير الحروب الدولية والغزو 
الخارLي, Mيث cاfت المنطقة YرVضة Hعد الثورات الوWنية 
واأà```ول الSضتعمار المدỲ```وم HالMتال الع�ضك̀```ري, للغزو 
الفك̀```ري والثقاaي, ولم Jكن اآK̀```اره bليلة, اإc Pان الSضتعمار 

يلعب Yادة Yلى وJر الطاFفية.

واأVضاف }à```ي العقود الأNيرة Jحول Pل̀```ك لأSضباب معلنة 
واأNرZ iير معلن̀```ة اإلى اإNواfنا من f�ضارi ال�ضرق, اJجهوا 
اإلى Vضرب م̀```ن الهجرة الجماYية وgو Jط̀```ور Nطير, يهدد 
M�ضارJنا الم�ضترcة, وUض̀```ورة الحياة وfمطها aي منطقتنا, 
وb̀```د aاbمت Pلك التواH̀```ع التي JرJبت Yل̀```ى Mرب العراق 
وما ي�ضمى Hح̀```رب الإرgاب, Kم اإTضاỲ```ة الفوVضى الخاbة, 
واأدت Lميعه̀```ا اإلى Rيادة المخاẀ```ر التي Jهدد الجميع aي 
واbع الأمر, ولكن SضياSض̀```ات الهجرة الغرHية aتحت الأHواب 
لاإNوة الن�ضارi, وf�ض̀```اأ من Yوامل الطرد المحلية وYوامل 
الإZراء الخارLي̀```ة, وما اأSضميته Hالهج̀```رة Tضبه الجماYية 
للم�ضيحيي̀```ن ال�ضرbيين, وم̀```ا Jزال gذه الظ̀```روف لاأSضف 
م�ضتمرة, لن�ضل Hعدg̀```ا اإلى }داY�سz وماأSضاJها, ووM�ضية 

.zعاملها مع الكلJ
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jهنئ  ال��ل��ب��ن��اf��ي  ال�����ش��ي��ع��ي  ال���م���رL���ع 
ال�شخ�شية  لN��ت��ي��اره  الأك���ب���ر  الإم�����ام 
العالم a��ي  J��اأK��ي��ًرا  الأك��ث��ر  الإ���ش��ام��ي��ة 

Tضيماء Yبد الهادي, Lريدة الأgرام الم�ضرية, 2016-10-20

 gناأ المرLع ال�ضيعي اللبناfي المعتدل, ال�ضيد Yلى الأمين, Y�ضو مجل�س Mكماء 
الم�ضلمين, الإمام الأcبر الدcتور اأMمد الطيب, Tضيخ الأgRر ال�ضريف رFي�س مجل�س 
Mكماء الم�ضلمين, HمناSضبة اNتيار a�ضيلت̀```ه ال�ضخ�ضية الإSضامية الأcثر JاأKيًرا 

aي العالم.
وb̀```ال الأمين, aي Hرbي̀```ة Jهنئة Hعث Hها اإلى a�ضيلة الإم̀```ام الأcبر, اإن م�ضيخة 
الأgR̀```ر ال�ضريف من̀```ذ f�ضاأJها cاfت مرLعية cبرi لاYت̀```دال الديني aي العالم 
الإSضام̀```ي, aهي التي JدرSس aي مناgجه̀```ا مختلف المذاgب الإSضامية, ويتخرج 
منها العلماء الدYاة اإلى Lمع cلمة الأمة الإSضامية, والعاملون Yلى f�ضر Kقاaة 

الوSضطية والYتدال وNطاب الت�ضامح والحوار Hين مختلف المذاgب والأديان.
واأVضاف }الأمينz, اأن a�ضيلة الإمام الأcبر Mمل gذه الأماfة Hكل Lدارة, aهو الذي 
يتنق̀```ل aي العالم الإSضامي ودول العالم داYيا اإلى الحوار وLمع الكلمة, ومفِنًّدا 
Mجج التطرّف والغلّو والإرgاب, وfاTض̀```ًرا Nطاب الfفتاح Yلى الآNر والتعاي�س 
معه, ومظهًرا Uضورة الإSضام النقّية الخالية من مظاgر الكراgية والّتع�ّضب, ولي�س 
Zريًبا اأن ينال المرJبة الأولى aي ال�ضخ�ضّيات الإSضامية الأcثر JاأKيراً aي العالم.

وNتم المرLع ال�ضيعي, bاFا : }اإfنا اإf Pهّنئ SضماMته Hهذه الرJبة - التي Lاءت 
fتيجة دراSضة اأYّدgا المرcز الملك̀```ي الإSضامي للدراSضات الإSضتراJيجية - f�ضاأل 
اه اأن يكل̀```ل Lهوده Hمزيد التوaيق والنج̀```اح, واأن يحقق Yلى يديه Lمع cلمة 

.zنهاY الأمة, واأن ُيبعد الفتن

Hيان اإLتماع مجل�س حكماA الم�شلمين aي مملكة البحرjن
Yقد مجل�س Mكماء الم�ضلمين اLتماYه الثامن Hمملكة البحرين 
HرFاSض```ة Tضيخ الأgR```ر الإمام الأcبر اأMم```د الطيب, وaي Nتام 

الLتماع اأUضدر المجل�س Hياfًا Nتاميًا Lاء aيه :
اإf```ه aي يوم الأرHع```اء 27 من Pي الحج```ة 1437 المواaق 28 
Sضبتمبر/ اأيلول 2016 اLتمع مجل�س Mكماء الم�ضلمين HرFاSضة 
a�ضيلة الإمام الأcبر اأMمد الطيب, Tضيخ الأgRر ال�ضريف, ورFي�س 
مجل�س Mكم```اء الم�ضلمين, aي العاUضم```ة البحرينية المنامة 

التي اMت�ضنت الLتماع الدوري الثامن لمجل�س الحكماء.
اأوًل: يتق```دم مجل�س Mكماء الم�ضلمين Hخال�```س ال�ضكر وHالغ 
التقدير لدولة البحرين ملكًا وMكوم```ة وTضعبًا Yلى اSضت�ضاaة 
الLتم```اع الدوري الثامن لمجل�س الحكماء Yلى اأرVس البحرين 
التي gي Kغر العروH```ة والإSضام, والتي cاfت وSضتظل – HاإPن 
اه Jعال```ى – من```ارة للثقاa```ات النِيّرة, والأa```كار والمذاgب 
المعتدل```ة, وHوJقة Jن�ضهر aيها cل g```ذه التنوYات aي JناZم 
واf�ضجام, وJت```رك H�ضماJِها Yلى ال�ضخ�ضية البحرينية لتتميز 
Hالمروf```ة واSضتيعاب التحدي```ات, واSضتثمارgما داFمًا ل�ضالح 

.iضاياه الكبر�bن وWالو
Kاfي```ا: ُيقِدّر مجل�س Mكماء الم�ضلمي```ن لقيادة مملكة البحرين 
Lهودgا العظيم```ة aي الدaاع Yن b�ضايا الأم```ة وال�ضمود aي 
```ات الخارLية التي  ّNُهة الكثي```ر من التحدي```ات والَتّدLموا
J�ضتهدف YRزYة اأمن البحرين واSضتقراره, والتي يرa�ضها مجل�س 
Mكماء الم�ضلمين Lملة وJف�ضي```ًا, ويعلن J�ضامنه مع مملكة 
البحرين aي مواLهة gذه التحديات وJلك التدNات, ُمعرHًا Yن 
Kقته الكبيرة aي Lهود العاgل البحريني الملك Mََمد Hن Yي�ضى 
Hن Sضلمان اآل Nليفة, ملك مملكة البحرين, الرامية لتحقيق اآمال 

Tضعب البحرين ال�ضقيق aي Mياة اآمنة cريمة م�ضتقرة.
Kالث```ًا: اإfه اfطاb```ًا من الم�ضئولي```ة ال�ضرYَيّ```ة لمجل�س Mكماء 
الم�ضلمين واJ�ضاbًا مع الأgداف التي اأf�ضئ gذا المجل�س من اأLلها, 
aاإن اأY�ض```اء المجل�س يناTض```دون ال�ضعوب العرHي```ة والإSضامية 
Hجميع WواFفهم ومكِوfّاJهم للعمل من اأLل وMدة ال�ضف الوWني; 
لتفوي```ت الفرUضة Yلى من يحاولون Rرع H```ذور الطاFفية وJفتيت 

الن�ضيج الوWني الواMد Jحقيقًا لأgداف SضياSضية ماcرة.
راHعًا: اإfه aي g```ذه المرMلة الخطيرة من Jاريخ الأمة, وaي Xل 
ما J�ضهده مناWق مختلف```ة من العالمين العرHي والإSضامي من 
Jحدي```ات L�ضام, a```اإن مجل�س الحكماء يدYو Yق```اء الأمة اإلى 
Jكثيف الجهود من اأLل العمل Yلى f�ضر Kقاaة ال�ضام والتعاي�س 
الم�ضترك وfبذ الكراgية والحقد والُفرb̀```ة وال�ضقاق, من اأLل النهوVس 

Hالأمة والخروِج Hها من gذا النفق المظلم اإلى Hر الأمان.
Nام�ض```ًا: يدYو مجل�س Mكم```اء الم�ضلمين cاa```ة Yلماء الأمة 
ومثقفيه```ا اإل```ى التكاJف والوbوف Uضفًا واM```داً Vضد cل ما ِمن 
Tضاأfه Jق�ضيم الم�ضلمين, اأو اإb�ضاء aريق منهم, اأو اإYطاء الفرUضة 
للمترH�ضين HوMدة الم�ضلمين للنيل منهم, aالم�ضتفيد من Pلك 
aقط gم اأYداء الأمة والدي```ن الذين يريدون Jق�ضيم اأُمة الإSضام 
اإل```ى cِياf```ات وaِرٍق متناM```رة Mتى J�ضع```ف cلمتها ويكون 
HاأSضها Hينه```ا Tضديداً, وgو ما يحذر منه مجل�س الحكماء داYيًا 
اإلى Vض```رورة اأن يكون لدY iلماء الأم```ة ومثقفيها وYي Hهذه 

المخططات اللئيمة.
SضادSضًا: Hعد fجاح الجولتي```ن الأولى والثاfية من الحوار Hين 
Mكماء ال�ضرق والغرب والتي J```م Yقدgا aي مدينتي aلورf�ضا 
وHاري�```س… يعلن مجل�س Mكماء الم�ضلمي```ن اfطاق الجولة 
الثالث```ة من الحوار Hين Mكماء ال�ضرق والغرب aي Sضوي�ضرا aي 
الأيام القادمة – اإن Tض```اء اه – لتاأSضي�س Mوار متواRن gادف 

يقوم Yلى الMترام المتبادل وbبول الآNر.
SضاHعًا: اإf```ه وaي اإWار الجهود الحثيث```ة التي يقودgا مجل�س 
الحكم```اء لن�ضر Kقاaة الح```وار وf�ضر ال�ضام a```ي cاaة رHوع 
العال```م… وaي اإW```ار اإدراcه لأgمية ودور القي```ادات الدينية 
aي g```ذا المجال, a```اإن المجل�س ي�ضتعد لعق```د موؤJمر Yالمي 
Yن ال�ضام والتعاي�س الم�ضت```رك, وPلك Hح�ضور Lميع ممِثّلي 
الكناF�```س ال�ضرbية Nال Tضهر يناير المقب```ل – اإن Tضاء اه – 

J�ضت�ضيفه – العاUضمة الم�ضرية – القاgرة HاإPن اه.
Kامن```ًا: اfطاbًا م```ن دور مجل�س الحكماء a```ي م�ضاfدة b�ضايا 
الأمة… aاإن مجل�س الحكماء b```د اSضتمع Nال gذا الLتماع 
اإل```ى ما YرVض```ه… Yبدال�ضام اأM```د روؤSض```اء الجمعيات aي 
Hورما واأMد المفتيين Hها H�ض```اأن Jطورات الأوVضاع gناك, وbد 
J```َمّ التاأcيد Yلى البدء aي دراSض```ة cل الحلول المناSضبة والتي 
Jمكننا م```ن العمل Yلى اإيج```اد اأرVضية M```وار م�ضترcة Jكفل 

للمواWنين الم�ضلمين والجميع العي�س aي اأمن وSضام.
JاSضع```ًا: JعرV```س المجل�س HالدراSض```ة للم�ض```كات والق�ضايا 
الملتب�ضة aي Yقول ال�ضب```اب المعاUضر Mول Tضريعة الإSضام و 
موb```ف القراآن من Kقاaة العنف والإرg```اب وما اأcده من M�ضن 
المعاملة مع Zير الم�ضلمين وNاUض```ًة اأgل الكتاب, Jلك الأمور 
الت```ي ي�ضتغلها المنحرa```ون والتكفيريون aي اإZ```واء ال�ضباب 
ودaعه```م اإلى التمرد Yل```ى مجتمعاJهم وPل```ك Jمهيداً لوVضع 
اإLاHات Y```ن gذه الأSضئل```ة الماFة التي M�ضرJه```ا مناb�ضات 

المجل�س Hهدف JوVضيح Jلك الق�ضايا الملتب�ضة.

 لقاA مجل�س حكماA الم�شلمين مع
ملك مملكة البحرjن حمد Hن Yي�شى اآل Nليفة

hزjرI الدhلة للت�شامح ال�شيخة لبنى القا�شمي: 
المجتمعي hالتناZم  التفاهم  Jعزز  الإمارات 

 دHي اليوم 2016/11/2
اأcدت معال```ي ال�ضيخة لبنى Hنت 
Nال```د القاSضم```ي, وRي```رة دول```ة 
اأن الإم```ارات bي```ادة  للت�ضام```ح, 
من  Jنطل```ق  وTضعب```ًا,  وMكوم```ة 
KواHت راSضخة مبني```ة Yلى اأSض�س 
مع  والتعاون  المتب```ادل  الMترام 
الآNري```ن وJعزيز bن```وات التفاgم 
والتاأcيد دومًا  والتواUضل,  والحوار 
Yلى bب```ول الآNر aكري```ًا وKقاaيًا 
ودينيًا وWاFفي```ًا, وPلك اأن الدولة 
Jوؤمن Hبناء الإf�ض```ان والإf�ضاfية, 
وJحرU```س Yلى اf�ضج```ام وJناZم 
الن�ضي```ج المجتمع```ي. L```اء Pلك 
N```ال aعاليات Lل�ض```ات الحوار 
Hي```ن Mكماء ال�ض```رق والغرب Hين 
مجل�س Mكماء الم�ضلمين والطاFفة 
الأSضقفي```ة الإfجليكاfي```ة, Hعنوان 
}fح```و Yالم متفاgم متكاملz. وJحدKت معاليها bاFلة: }Yندما fتحدث Yن 
اSضتراJيجي```ة الت�ضامح aي دولة الإمارات aاإfن```ا f�ضير اإلى البرfامج الوWني 
للت�ضام```ح, والذي يعتم```د Yلى Sضبعة اأSض�س رFي�ضي```ة, اأولها الدين الإSضامي 
الحنيف, اإP اإن الإSضام يوؤcد ويحث Yلى الت�ضامح والتعاي�س والوFام واMترام 
الآNر, وينبذ العنف والكراgية والتطرف والعن�ضرية والتمييز وKاfيهما, دSضتور 
الإم```ارات الذي f�س Yلى اأن Jكون Yاb```ات الدولة مع مختلف الدول, bاFمة 
Yلى اأSضاSس الMترام المتبادل والجميع SضواSضية اأمام القاfون, وMرية القيام 
H�ضعاFر الدين م�ضوfة Hالقاfون, وKالثهما, اإرث Rايد والأNاق الدولية, Mيث 
اإن دولة الإمارات ملتزمة Hالعديد من الJفاbيات الدولية المعنية Hالت�ضامح 
والتعاي�س وMقوق الإf�ضان وfبذ العنف والتطرف والكراgية, وNام�ضهما الآKار 
والتاريخ, Mيث JزNر الإمارات Hالكثير من الآKار التي Jحكي المكان, وPاcرة 
اأHناء الإمارات مليئ```ة Hالق�ض�س التي Jعك�س واb```ع الت�ضامح والوFام cقيم 
اإf�ضاfية Nال```دة, وSضادSضهما الفطرة الإf�ضاfي```ة, اإP اإن gذه الفطرة ال�ضليمة 
مجبول```ة Yلى الت�ضامح والتعارف والتعاي�س واMترام الآNرين وbبولهم دون 
Jع�ضب ول cراgية ول اإb�ضاء, وSضاHعهما القيم الم�ضترcة Hمعنى اأfنا fت�ضارك 
cاأSض```رة دولية aي الكثير من القيم والمبادئ والم�ضالح التي J�ضمن للجميع 

التفاgم والتعاون والMترام والت�ضامح والتعاي�س والf�ضجام.


