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 بِسِم هللاِ الّرحمِن الّرحیمِ 
 

ُجمھوری�����ِة رئ�����یَس   ِس / ُمحّمد ُحسني ُمباركفخامةَ الرئی
 ِمصَر العَربیة

 أصحاَب المعالي الوزراء
 أصحاَب الفضیلة والسماحة

 أصحاَب السعادة
 أیّھا الجمُع الكریُم من العلماِء والمفكرین األِجالء

 
 ھُ السَّالُم َعلیُكم َوَرحمةُ هللاِ وبََركاتُ 

 وبعد ، ،
فما حّل أحٌد َكـنانة هللاِ في أرضھ ، إالّ َولََم�َس روَح الحض�ارِة  

س��ل ؛ كان��ت  ف��ي ُربوعھ��ا ، من��ارةٌ ش��امخةٌ ف��ي ت��أریخ األنبی��اء والرُّ
ِمصُر لیعقوَب وأبنائ�ھ أرَض الخص�ب والمؤونَ�ة ، ویوس�ُف نزیلُھ�ا 

، ھ�ي وحاكمھا ، وھي مھُد ُموسى م�ع أُم�ھ ، وفیھ�ا نُبوت�ھ ورس�التھ 
أرُض البُط��والت والمج��د ، وأرُض الت��أریِخ اإلنس��اني الحافِ��ِل ب��ال 
ج�دال .. وك��ـفى مص��َر ش��رفا وتق��دیرا ِذك�ر ربِّن��ا لھ��ا ف��ي ك��ـتابھ ف��ي 

مدى ال�زمن م�ا  –یا مصُر  –خمسة مواضع ، ولَسوف یبقى اسمك 
 قُرَئ القُرآُن وتُلي.

ت إن ھذا البلد الطیب قی�ادةً وحكوم�ة وش�عباً لج�دیر بعب�ارا
الش��كر واالمتن��ان لمواقف��ھ النبیل��ة ف��ي خدم��ة القض��ایا اإلنس��انیة 
الُك���ـبرى والت���ي م���ن أجلھ���ا حم���ل رای���ة الح���وار الحض���اري ، 
والسعي لعالم تضیق فیھ مساحات الحروب ، وتتوسع فض�اءات 

 .األمن والسلم والسالم
 

 أیھا الجمُع الَكریم . .
َوَسطَ  -رَ في دورتھ التاسعة َعش –تأتي أعماُل ھذا المؤتمر  

متغی���رات سیاس���یة تعص���ف بالع���الم ، وظ���روٍف ص���عبة تلُ���فُّ 
المجتمع اإلنساني ، وتراكمات حضاریة أنتجت ارتباكا واض�حا 
، وردود فع���ل مت���ـباینة ، جعل���ت ثقاف���ة العن���ف تُط���لُّ برأس���ھا ، 
�ـِت تُعل��ي أص��واتھا ف�ي وج��ھ االعت��دال  ومن�اھج التط��رف َوالتَّزمُّ

لیأس والقن�وط ، والتب�رم والتش�كي والتساُمح ، وظھرت مالمُح ا
، والجزِع واإلحباط من قب�ل ك�ـثیر م�ن األف�راد ف�ي المجتمع�ات 
اإلسالمیة ، شأَن َم�ْن َحَك�ى هللا ع�نھُم بقول�ھ : {وإذا أنعمن�ا عل�ى 
اإلنساِن أعرض ونأى بـجانبھ وإذا مّس�ھُ الش�رُّ ك�ان یئوس�ا ، قُ�ل 

دى س�بیال}. وقول�ھ ُكٌل یعمُل على شاكلتھ فربُكم أعلُم بمن ھو أھ
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سبحانھ : {وإذا أذقنا الناس رحمةً فرحوا بھ�ا وإن تُص�بھم س�یئةٌ 
 بما قدمت أیدیھم إذا ھم یقنطون}.

وقد أّدت تلَك األوضاع ، مع قلٍة في العلم والحكمة ، وخلل  
في النظر والتدبیر ، واستعجال ف�ي الموق�ف والُحك�م ، أّدت إل�ى 

بیة غی����ر مقبول����ة ، ُردود فع����ل غی����ر مس����ئولة ، وأفع����ال س����ل
 وس���������لوكیات فكری���������ة وعملی���������ھ لھ���������ا أثُرھ���������ا الس���������یئ 

 في المجتمعات.
وھُن��ا البُ���د أن نق���وَل : إّن ردود الفع���ل الَعً◌َص���بیة تُس���يُء  

أكـثر مما تُحسُن ، ودلیٌل على التھّور وَعدم الثبات ، أّما المؤمن 
ف��ـثابٌت بق��وة إیمان��ھ ، وص��البة موقف��ھ ، وثقت��ھ ف��ي أم��ره. راٍض 

بقض���اء هللا وق���دره ، غی���ُر س���اخٍط وال قن���وط. وبإیجاب���ـیتھ قلبُ���ھ 
وانش��راح ص��دره ، ینظُ��ر إل��ى الوج��ھ الجمی��ل م��ن ال��ُدنیا ، ف��ي 
تفاؤل وُسرور ، وراحة وطُمأنینة ، ویُفّسر أحداث الحیاة بنظرة 

 ُشمولیة ، غیر مقیدة أو مبـتـسرة.
ولیس في ذلك َضعٌف أو ھُُروٌب ، بل ھي الحكمةُ والثّب�ات  

{یُ��ؤت الحكم��ةَ م��ن یش��اُء وَم��ن ی��ؤَت الحكم��ةَ فق��د أوت��ي خی��راً : 
كـثیرا} . قال علیھ الصالةُ والسالُم : (َعجب�ا ألم�ر الم�ؤمن ُك�ـلُھُ 
لھ خی�ر ، إن أص�ابتھ س�ّراُء ش�كر فك�ان خی�را ل�ھ ، وإن أص�ابتھ 

 ضراُء صبر فكان خیرا لھ).
 

 أیھا العلماء والمفكرون :
غم من أن عالََمن�ا   اإلس�المي ف�ي حال�ٍة م�ن الس�لبیة على الرُّ

 والَض�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������عف ، 
إالّ أن التأریخ الطویَل ال تُـؤث�ـُر فی�ھ لحظ�اُت اإلجھ�اد والتع�ب ، 
وال تُنقُص من قدره ومكانتھ فت�راُت الترھّ�ل والقص�ور ، فاألم�ة 
ال ت��زاُل ف��ي دورٍة حض��اریٍة تلیھ��ا دورةٌ أخ��رى َحَس��َب ق��انون 

حض�اریٍة ؛ ف�الّزمَن ی�دوُر  التأریخ ، َكما كانت ِمن قبُل في دورةٍ 
ب���ین الحض���ارات بحس���ِب أخ���ذھا بُس���نن القی���ام والنّھ���وض أو 
ــِؤھَا : {لیْھلَِك َمْن ھَلَك عن بینٍة ویحیا من ح�يَّ ع�ن بین�ة}  تَـلَــكَّ
، مص��داقاً للق��انون اإللھ��ي الّع��ادل : {وتل��َك األی��اُم نُ��داولھا ب��ین 

 الناس}.
ُمستض��عفةً ، قل��یالً  لق��د ك��ان ح��اُل المس��لمین یوم��اً م��ا أُم��ةً  

َل ع�ن فَتَـَعدُدھا ، خائفةً على مص�یرھا ، تتخطّفُھ�ا األم�ُم ،  ـَح�ـوَّ
ذل��ك ش��أنُھا بقُ��درِة هللا نص��راً وتمك��ـیناً : {واذك��روا إذ أن��تم قلی��ٌل 
مستض��َعفوَن ف��ي األرض تخ��افون أن ی��تخطفكم الن��اُس ف��آواكم ، 

 .وأیدكم بنصره ، ورزقكم من الطیّبات لعلّكم تشُكرون}
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إّن األمةَ من حیُث الماضي واقٌع تأریخٌي ال یمك�ـُن التخلّ�ي  
عنھ ، ومن حیُث الحاضُر قُّوةٌ اقتصادیةٌ وبشریةٌ لھ�ا حض�وُرھا 
في الع�الم ، وم�ن حی�ث المس�تقبُل احتم�االٌت إیجابی�ةٌ ومؤش�راُت 

 تفاؤل ..
فَم��ن ھُن��ا ینبغ��ي لــ"نـغ��ـمة االنكس��ار" أالّ یك��ون لھ��ا مك��اٌن  

ل أن یح��ّل محلھ��ا العم��ُل بُس��نن التغیی��ر الحض��اري ، بینَن��ا ، ب��
ووض���ع رؤی���ة مس���تقبلیة ترتـك���ـز عل���ى مص���لحة الحاض���ر ، 
وتح��دیث المجتم��ع بالترك��ـیز عل��ى إش��كاالت العص��ر وھموم��ھ 
الكبرى ، واستقراء عوامل النھضة بالبحث في مكون�ات الق�وة ، 

 وإعادة قراءة الثقافات الوطنیة لتكون البدیل الممكـن.
ةُ الفكر اإلسالمي لیست إلغاء اآلخ�ر وإقص�اءه ، وال ومھم 

إمالء ثقافة معین�ة ب�القوة والَغلب�ة : {ال إك�راه ف�ي ال�دین ق�د تب�ین 
الرشد من الغي} ، {ولو شاء ربك آلمن من في األرض جمیع�ا 
أفأن��ت تُك��رهُ الن��اس حت��ى یكون��وا م��ؤمنین}؟؟ ب��ل مھمت��ھ العم��ُل 

ألرض ، للوص�ول ضمن إطار التفاعل الحضاري بین ش�عوب ا
إلى تب�ادْل المن�افع ُدون عنص�ریة أو اعت�داء ، واالنفت�اح الثق�افي 
دون التخل��ي ع��ن الھوی��ة األم ، واالس��تفادة م��ن تج��ارب األم��م 
والتعلم منھا ، عبر وسائل التفاھم والحوار ف�ي المس�ائل الفكری�ة 
، والتسامح واللین في الُسلوك والتعامل ، تمسكا بالمب�دأ القرآن�ي 

م : {وق��ل الح��قُّ م��ن ربك��م فم��ن ش��اء فلی��ؤمن وم��ن ش��اء المحك��
 فلیكـفر}.

إن نھَج الفالح والنجاح ، في شأننا الخاّص ، وف�ي عالقتن�ا  
بالعالَم ھو نھُج العق�ل والع�دل واألخ�الق فبالعق�ل تس�تقیم ال�رؤى 
والتطلع�ات ، وبالع��دل یس��تقیم أم��ُر التعاُم��ل الخ��اّص فیم��ا بینن��ا ، 

لقیم األخالقیة الش�املةُ والض�امنةُ یس�تقیم بھ�ا والعاّم مع العالَم. وا
 ومعھا ھذا النمطُ اإلنسانيُّ الشامل.

 
 أیھا اإلخوة واألخوات:

] إنس���انیةُ الَحَض���ارِة اإلس����المیةإنس���انیةُ الَحَض���ارِة اإلس����المیةإن الم���ؤتمر بعنوان���ھ : [ 
في لفت األنظار إلى مواق�ع الَخل�ل لِعالجھ�ا  –بال شك  –سیُسھم 

ٍت مھم��ة ف��ي مس��یرة ، وأوراق الَعم��ل المقدم��ة فی��ھ تُش��ّكل محط��ا
 التقییم والتقویم . .

 
م�ا أراه ُمھّم�اً ف�ي  –واألخ�وات أیھ�ا اإلخ�وة  –وأُقّدم بین أی�دیكم 

 ھذا الّصدد :
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ال بُّد من فھم الذات قبَل فھم اآلخرین لھا ، أو فھمھ�ا  أوالً : 
لھ��م ؛ إذ إّن فھ��َم اإلنس��ان نفَس��ھُ ی��أتي ف��ي مقدم��ة ُس��نن التغیی��ر 

نس�ان ذات�ھ أول�ى م�ن اإلق�دام عل�ى تق�ویم الحضاري ، وتق�ویم اإل
غیره ، وفي القُرآن الك�ریم تأكی�ٌد عل�ى ھ�ذه الحقیق�ة حی�ُث یق�وُل 
الح���قُّ س���بحانھ : {إن هللا ال یغی���ر م���ا بق���وم حت���ى یغیّ���روا م���ا 
بأنفسھم} ، ویقوُل أیضا : {ذلك أن هللا لم یُك مغیراً نعمةً أنَعمھا 

ل هللا جّل وع�ال : {ی�ا على قوم حتى یغیروا ما بأنفسھم} ، ویقو
 أیھا الذین آمنوا علیكم أنفسكم ال یُضّركم من ضّل إذا اھتدیتم}.

أْن تُ��درك األم��ة اإلس��المیة ُس��نن هللا ف��ي األرض ،  ثانی��اً : 
وقوانین حركة التأریخ ، التي ال تتبدل وال تتغیر {فھل ینظرون 

س�نة هللا إال سنة األولین ، فلن تجد لُسنة هللا تح�ویالً ، ول�ن تج�د ل
تب��دیال} ، وأّن تل��ك الُس��نن َعادل��ةٌ ال حی��ف فیھ��ا وال ظُل��م ، وال 
محاب��اة فیھ��ا لحض��ارة دون أخ��رى ، فم��ن أخ��ذ بھ��ا وس��ار عل��ى 
قانونھا جاءه الِعزُّ والتمكـین ، وم�ن تخلّ�ى عنھ�ا وتخلّ�ف أص�ابھ 
الض��عُف والھ��واُن ، كم��ا ھ��و واق��ٌع ف��ي ت��أریخ األم��م ، یق��ول هللا 

من قبلُكم ُسنٌن فسیروا ف�ي األرض ف�انظروا  سبحانھ : {قد خلت
كـیف كان عاقب�ةُ المك�ـذبین ، ھ�ذا بی�اٌن للن�اس وھُ�دًى وموعظ�ةٌ 

 للمتقین}.
�ر ب�أّن موض�وع ھ�ذه   ویطیُب لي في ھ�ذا المع�رض أن أُذكِّ

الدورة ع�ن العولم�ة وآثارھ�ا االجتماعی�ة والثقافی�ة علین�ا ، ت�دفع 
ریخ ، وع��ن ق���وانین باتج��اه ق��راءة م��ا ذكرن��اه ع���ن حرك��ة الت��أ

 التح�����������دیث واالس�����������تجابة. والمھ�����������مُّ ل�����������یس التح�����������دي 
بل االستجابةُ بالطرائق المالئم�ة الت�ي تض�ُعنا عل�ى س�بیل الع�ّزة 
والتمكـین ، وسبیل التعاُمل مع أنفسنا ومع العالَم من حولنا عل�ى 
م  س��ویة الندی��ة ، وس��ویة الك��ـفاءة ، وس��ویة م��اذا نس��تطیع أن نق��دِّ

 ٍت من أجل أمنھ وسالمھ وأمننا وسالمنا.للعالَم من إسھاما
َر الت��أریخ تفس��یراً ص��حیحاً ، وأن نض��عھُ  ثالث��اً :  أن نُـفَ��ـسِّ

تحت معاِمل النقد الدقیقة ، ألنھ یُمثُّل َوعـیَـنَ�ـا ال�ّداخلي الم�ؤثر ، 
فبانحراف قراءة التأریخ وتفسیره تنحرُف قیٌم ك�ـثیرةٌ ف�ي ال�ذات 

المس��تحق ی��ؤّدي إل��ى غم��ط ح��ق ، وإعط��اُء الت��أریخ ف��وَق ق��دره 
الواقع ، وأن ننتبھ جداً إلى قََصِص الخوارق واألساطیر ، والتي 
تمألُ مساحةً كبیرةً في تأریخنا ، وتُشّكُل ِمحورا ُمھماً ف�ي بع�ض 
 العقلیات اإلسالمیة الیوَم ، والتي یرفُُضھا الفكر اإلسالمي ُكلّیةً.

ی����ة لألُم����ة ، الترك����ـیُز عل����ى المنظوم����ة األخالق رابع����اً : 
باعتبارھ��ا قیم��اً إنس��انیةً ال ِمس��اس بھ��ا ، وض��رورةً بش��ریةً ف��ي 
إطار التعامالت الحیویة بین الناس. وألّن األخالق لَبِنَةً أّولیةً في 
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البناء الحضاري ، أَمَر هللا المؤمنین بالتحلي بمكارمھ�ا ، والبُع�د 
منوا ال عن مساوئھا ، من ذلك قول هللا سبحانھ : {یا أیھا الذین آ

یسخر قوٌم من قوم عسى أن یكون�وا خی�راً م�نھم ، وال نس�اٌء م�ن 
نس���اٍء عس���ى أن یـُك���ـّن خی���را م���نھّن ، وال تلم���زوا أنفس���كم وال 
تنابزوا باأللقاب ، بئس االسُم الفسوُق بعد اإلیم�ان وم�ن ل�م یت�ب 

 فأولئك ھم الظالمون}.
أن ُنُ◌حس��ن اس��تغالل قُ��دراتنا وإمكاناتن��ا بنش��ر  خامس��اً : 

الفكر اإلسالمّي القویم ، وأن نعم�ل عل�ى إیص�ال أفك�ار اإلس�الم 
العامة التي جاء بھا ، كـقیم التساُمح والَعدالة والمساواة واحترام 

 الحقوق.
وبھ��ذا س��یعرُف الن��اُس ج��وھر اإلس��الم ذاتَ��ھ ، وس��یعرُف  

الع��الُم موقِ��َف اإلس��الم م��ن حق��وق الم��رأة ، وموقف��ھ م��ن حق��وق 
ُخَل مع�ھ ف�ي ج�دلیاٍت فكری�ٍة ، وردوَد فِع�ٍل اإلنسان ، ُدون أن ند

 سلبیٍة.
*         *          * 

نسأُل هللا العلي القدیر ، أن یُلھمنا ُرش�دنا ، ویُ�ـیّسر أمورن�ا  
 ، ویجمع بین قلوبنا ..

 والسَّالُم َعلیُكم َوَرحمةُ هللاِ وبََركاتُھُ 
---------------------------------------- 

------------------------ 
---- 
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 بِسِم هللاِ الّرحمِن الّرحیمِ 
 

رئ�����یَس ُجمھوری�����ِة   / ُمحّمد ُحسني ُمبارك فخامةَ الرئیسِ 
 ِمصَر العَربیة

 المعالي الوزراء أصحابَ 
 الفضیلة والسماحة أصحابَ 
 السعادة أصحابَ 

 الءالكریُم من العلماِء والمفكرین األجِ  أیّھا الجمعُ 
 

 ھُ حمةُ هللاِ وبََركاتُ السَّالُم َعلیُكم َورَ 
 وبعد ، ،

روَح الحض�ارِة  إالّ َولََم�سَ فما حّل أحٌد َكـنانة هللاِ في أرضھ ،  
س��ل ؛ كان��ت امف��ي ُربوعھ��ا ، من��ارةٌ ش�� خةٌ ف��ي ت��أریخ األنبی��اء والرُّ

ة ، ویوس�ُف نزیلُھ�ا ِمصُر لیعقوَب وأبنائ�ھ أرَض الخص�ب والمؤونَ�
فیھ�ا نُبوت�ھ ورس�التھ ، ھ�ي وحاكمھا ، وھي مھُد ُموسى م�ع أُم�ھ ، و

الحافِ��ِل ب��ال أرُض البُط��والت والمج��د ، وأرُض الت��أریِخ اإلنس��اني 
ج�دال .. وك��ـفى مص��َر ش��رفا وتق��دیرا ِذك�ر ربِّن��ا لھ��ا ف��ي ك��ـتابھ ف��ي 

مدى ال�زمن م�ا  –یا مصُر  –خمسة مواضع ، ولَسوف یبقى اسمك 
 قُرَئ القُرآُن وتُلي.

ھ��ذي الحض��ارة معج��زات ف��ي 
 ال���������������������������������������������������������ورى

 فَ����َع اإلل����ھُ مقامھ����ا ، وأجلّ����ھُ رَ 
ی������ا (أُّم إس������ماعیَل) َوْص������لُِك 
 واج���������������������������������������������������������بٌ 

ی��ا مص��ُر یرع��اك اإلل��ھُ َك��ـما 
 َرع�����������������������������������������������������������ى

 

 عقِ���َم الزم���ان بمثلھ���ا كــبَ���ـدیلِ 
 ف��ي ال��ذكر والت��وراة واإلنجی��لِ 
 َمن عّق مصَر فق�د أت�ى بجلی�لِ 
 تنزیلُ����ھ ِم����ْن عاب����ٍث وَدخی����لِ 

 

،  قی���ادةً وُحكوم���ةً وش���عباً لھ���ذا البَل��ِد الطی���ب ،  ھ��ي كلم���ةُ وف���اء
وامت��ـنان للمواق��ف النبیل��ة ف��ي خدم��ة القض��ایا  ُش��كرٍ وعب��اراُت 

برى ، ِمن أجلّھا حمُل رای�ة (الح�وار الحض�اري) ، اإلنسانیة الكُ 
اُت والسعي لعالٍم تضیُق فیھ مساحاُت الحروِب ، وتتوسُع فض�اءَ 

 األمن والسلم والسالم.
 

 أیھا الجمُع الَكریم . .
َوَسطَ  -َعشرَ  التاسعةفي دورتھ  –اُل ھذا المؤتمر تأتي أعم 

متغی���رات سیاس���یة تعص���ف بالع���الم ، وظ���روٍف ص���عبة تلُ���فُّ 
المجتمع اإلنساني ، وتراكمات حضاریة أنتجت ارتباكا واض�حا 
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، وردود فع���ل مت���ـباینة ، جعل���ت ثقاف���ة العن���ف تُط���لُّ برأس���ھا ، 
�ـتِ ومن�اھج التط��رف  ج��ھ االعت��دال تُعل��ي أص��واتھا ف�ي و َوالتَّزمُّ

والتساُمح ، وظھرت مالمُح الیأس والقن�وط ، والتب�رم والتش�كي 
، والجزِع واإلحباط من قب�ل ك�ـثیر م�ن األف�راد ف�ي المجتمع�ات 

هللا ع�نھُم بقول�ھ : {وإذا أنعمن�ا عل�ى  َحَك�ىاإلسالمیة ، شأَن َم�ْن 
اإلنساِن أعرض ونأى بـجانبھ وإذا مّس�ھُ الش�رُّ ك�ان یئوس�ا ، قُ�ل 

عمُل على شاكلتھ فربُكم أعلُم بمن ھو أھدى س�بیال}. وقول�ھ ُكٌل ی
سبحانھ : {وإذا أذقنا الناس رحمةً فرحوا بھ�ا وإن تُص�بھم س�یئةٌ 

 بما قدمت أیدیھم إذا ھم یقنطون}.
وقد أّدت تلَك األوضاع ، مع قلٍة في العلم والحكمة ، وخلل  

ت إل�ى في النظر والتدبیر ، واستعجال ف�ي الموق�ف والُحك�م ، أدّ 
ُردود فع����ل غی����ر مس����ئولة ، وأفع����ال س����لبیة غی����ر مقبول����ة ، 
 وس���������لوكیات فكری���������ة وعملی���������ھ لھ���������ا أثُرھ���������ا الس���������یئ 

 في المجتمعات.
وھُن��ا البُ���د أن نق���وَل : إّن ردود الفع���ل الَعً◌َص���بیة تُس���يُء  

ـثر مما تُحسُن ، ودلیٌل على التھّور وَعدم الثبات ، أّما المؤمن أك
بة موقف��ھ ، وثقت��ھ ف��ي أم��ره. راٍض ف��ـثابٌت بق��وة إیمان��ھ ، وص��ال

قلبُ���ھ بقض���اء هللا وق���دره ، غی���ُر س���اخٍط وال قن���وط. وبإیجاب���ـیتھ 
وانش��راح ص��دره ، ینظُ��ر إل��ى الوج��ھ الجمی��ل م��ن ال��ُدنیا ، ف��ي 
تفاؤل وُسرور ، وراحة وطُمأنینة ، ویُفّسر أحداث الحیاة بنظرة 

 ُشمولیة ، غیر مقیدة أو مبـتـسرة.
ة اب��تالٌء ومح��ٌن ، وش��دائُد وض��ّراُء ، نع��م ، إّن بع��ض الحی��ا

واإلنساُن فیھا معّرٌض لالمتحان واالختبار ، یقوُل هللا ُس�بحانھ : 
ولنبل��ونّكم بش��يٍء م��ن الخ��وف والج��وع ونق��ٍص م��ن األم��وال {

واألنفس والثمرات} ، ومع ذلك فمواجھ�ة ال�بَالِء یك�وُن بالص�بر 
ة النفس��یة واالحتس��اب ، ال ب��الجزع والتط��ّرف ، ویك��ون بالتعب��ـئ

والفكری�ة لیبق��ى الم��ؤمن ض��ابطا النفع��االٍت ق��د تُخرج��ھ ع��ن ح��دِّ 
االعت���دال ، وت���ؤثر ف���ي َس���ْمتِِھ الَحَس���ٍن ، وسك���ـینتھ المعھ���ودة : 
 {وبش��������������������������������ر الص��������������������������������ابرین ال��������������������������������ذین 
إذا أص��ابتھم ُمص��یبةٌ ق��الوا : إنّ��ا ہلل وإن��ا إلی��ھ راجع��ون ، أولئ��ك 
 عل�����������������������������������������������������������یھم ص�����������������������������������������������������������لواٌت 

 تدون}.من ربھم ورحمةٌ وأولئك ھُُم المھ
ولیس في ذلك َضعٌف أو ھُُروٌب ، بل ھي الحكمةُ والثّب�ات  

: {یُ��ؤت الحكم��ةَ م��ن یش��اُء وَم��ن ی��ؤَت الحكم��ةَ فق��د أوت��ي خی��راً 
كـثیرا} . قال علیھ الصالةُ والسالُم : (َعجب�ا ألم�ر الم�ؤمن ُك�ـلُھُ 
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لھ خی�ر ، إن أص�ابتھ س�ّراُء ش�كر فك�ان خی�را ل�ھ ، وإن أص�ابتھ 
 خیرا لھ).ضراُء صبر فكان 

 
 أیھا العلماء والمفكرون :

غم من أن   اإلس�المي ف�ي حال�ٍة م�ن الس�لبیة  عالََمن�اعلى الرُّ
 والَض�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������عف ، 

تُـؤث�ـُر فی�ھ لحظ�اُت اإلجھ�اد والتع�ب ، إالّ أن التأریخ الطویَل ال 
وال تُنقُص من قدره ومكانتھ فت�راُت الترھّ�ل والقص�ور ، فاألم�ة 

ون ھ��ا دورةٌ أخ��رى َحَس��َب ق��انال ت��زاُل ف��ي دورٍة حض��اریٍة تلی
التأریخ ، َكما كانت ِمن قبُل في دورٍة حض�اریٍة ؛ ف�الّزمَن ی�دوُر 
ب���ین الحض���ارات بحس���ِب أخ���ذھا بُس���نن القی���ام والنّھ���وض أو 
ــِؤھَا : {لیْھلَِك َمْن ھَلَك عن بینٍة ویحیا من ح�يَّ ع�ن بین�ة}  تَـلَــكَّ

ألی��اُم نُ��داولھا ب��ین للق��انون اإللھ��ي الّع��ادل : {وتل��َك ا ، مص��داقاً 
 الناس}.

وم���ن ُس���نن هللا ف���ي الك���ون أّن َدواَم الح���ال م���ن المح���ال ،  
فة ال واألمم القویةُ ال تبقى أبد اآلب�دین ك�ذلك ، واألم�م الُمستض�عَ 

تظ�لُّ عل��ى حالھ�ا م��دى ال��ّزمن ، وم�ا ھ��ي إال دوراٌت تأریخی��ةٌ ، 
ب�ر هللاُ وتعاقُـٌب بین الحضارات ، ومیراٌث واستخالٌف ، َكـما أخ

ع��ن حض��ارات س��ادت ث��م ب��ادت وج��اءت أخ��رى غیُرھ��ا بقول��ھ 
وق�وَم نُ�وٍح تعالى : {وأنّھُ أھلََك عاداً األُولى ، وثَموَد فما أبق�ى ، 

، والمؤتفكةَ أھوى ، فغّش�اھا من قبُل إنھم كانوا ھُُم أظلُم وأطغى 
 ى}.شّ ما غ

 لق��د ك��ان ح��اُل المس��لمین یوم��اً م��ا أُم��ةً ُمستض��عفةً ، قل��یالً  
َل ع�ن فَتَـَعدُدھا ، خائفةً على مص�یرھا ، تتخطّفُھ�ا األم�ُم ،  ـَح�ـوَّ

: {واذك��روا إذ أن��تم قلی��ٌل  وتمك��ـیناً  ذل��ك ش��أنُھا بقُ��درِة هللا نص��راً 
مستض��َعفوَن ف��ي األرض تخ��افون أن ی��تخطفكم الن��اُس ف��آواكم ، 

 وأیدكم بنصره ، ورزقكم من الطیّبات لعلّكم تشُكرون}.
ماضي واقٌع تأریخٌي ال یمك�ـُن التخلّ�ي ال إّن األمةَ من حیثُ  

عنھ ، ومن حیُث الحاضُر قُّوةٌ اقتصادیةٌ وبشریةٌ لھ�ا حض�وُرھا 
في الع�الم ، وم�ن حی�ث المس�تقبُل احتم�االٌت إیجابی�ةٌ ومؤش�راُت 

 تفاؤل ..
أالّ یك��ون لھ��ا مك��اٌن مة االنكس��ار" فَم��ن ھُن��ا ینبغ��ي لــ"نـغ��ـ 

ُل بُس��نن التغیی��ر الحض��اري ، بینَن��ا ، ب��ل أن یح��ّل محلھ��ا العم��
ووض���ع رؤی���ة مس���تقبلیة ترتـك���ـز عل���ى مص���لحة الحاض���ر ، 
وتح��دیث المجتم��ع بالترك��ـیز عل��ى إش��كاالت العص��ر وھموم��ھ 
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الكبرى ، واستقراء عوامل النھضة بالبحث في مكون�ات الق�وة ، 
 وإعادة قراءة الثقافات الوطنیة لتكون البدیل الممكـن.

د الحضارات في ز  من واحد ، وتباین أنماط التفكـیر إّن تعدُّ
ب��ین البش���ر ، وتن���ّوع النم���اذج ف��ي قض���ایا االقتص���اد والسیاس���ة 
واالجتم��اع ، أُم���وٌر طبیعی���ة ف���ي حی��اة البش���ر ، ولحكم���ة إلھی���ة 
ُك��ـبرى خلقھ��م هللا ك��ذلك ، یق��ول س��بحانھ : {ی��ا أیھ��ا الن��اس إن��ا 
خلقن��اكم م��ن ذك��ر وأنث��ى وجعلن��اكم ش��عوبا وقبائ��ل لتع��ارفوا} ، 

قول أیضا : {لكل جعلنا منكم ش�رعة ومنھاج�ا ، ول�و ش�اء هللا وی
النسق القرآني  وفقَ  –لجعلكم أمةً واحدة} فالغایة من ذلك التعّدد 

ھو الوصول إلى مس�توى (التفاع�ل الحض�اري) ، وأالّ تك�وَن  –
عالقات الشعوب واألمم ذات اتجاه واحد تٌقص�ى فی�ھ اإلب�داعات 

 ، وتصادر فیھ األفكاُر.
ةُ الفكر اإلسالمي لیست إلغاء اآلخ�ر وإقص�اءه ، وال ومھم 

إمالء ثقافة معین�ة ب�القوة والَغلب�ة : {ال إك�راه ف�ي ال�دین ق�د تب�ین 
الرشد من الغي} ، {ولو شاء ربك آلمن من في األرض جمیع�ا 
أفأن��ت تُك��رهُ الن��اس حت��ى یكون��وا م��ؤمنین}؟؟ ب��ل مھمت��ھ العم��ُل 

ألرض ، للوص�ول ضمن إطار التفاعل الحضاري بین ش�عوب ا
إلى تب�ادْل المن�افع ُدون عنص�ریة أو اعت�داء ، واالنفت�اح الثق�افي 
دون التخل��ي ع��ن الھوی��ة األم ، واالس��تفادة م��ن تج��ارب األم��م 
والتعلم منھا ، عبر وسائل التفاھم والحوار ف�ي المس�ائل الفكری�ة 
، والتسامح واللین في الُسلوك والتعامل ، تمسكا بالمب�دأ القرآن�ي 

م : {وق��ل الح��قُّ م��ن ربك��م فم��ن ش��اء فلی��ؤمن وم��ن ش��اء المحك��
 فلیكـفر}.

إن نھَج الفالح والنجاح ، في شأننا الخاّص ، وف�ي عالقتن�ا  
بالعالَم ھو نھُج العق�ل والع�دل واألخ�الق فبالعق�ل تس�تقیم ال�رؤى 
والتطلع�ات ، وبالع��دل یس��تقیم أم��ُر التعاُم��ل الخ��اّص فیم��ا بینن��ا ، 

لقیم األخالقیة الش�املةُ والض�امنةُ یس�تقیم بھ�ا والعاّم مع العالَم. وا
 ومعھا ھذا النمطُ اإلنسانيُّ الشامل.

 
 أیھا اإلخوة واألخوات:

] إنس���انیةُ الَحَض���ارِة اإلس����المیةإنس���انیةُ الَحَض���ارِة اإلس����المیةإن الم���ؤتمر بعنوان���ھ : [ 
في لفت األنظار إلى مواق�ع الَخل�ل لِعالجھ�ا  –بال شك  –سیُسھم 

ٍت مھم��ة ف��ي مس��یرة تُش��ّكل محط��ا، وأوراق الَعم��ل المقدم��ة فی��ھ 
 التقییم والتقویم . .
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م�ا أراه ُمھّم�اً ف�ي  –واألخ�وات أیھ�ا اإلخ�وة  –وأُقّدم بین أی�دیكم 
 ھذا الّصدد :

ال بُّد من فھم الذات قبَل فھم اآلخرین لھا ، أو فھمھ�ا  أوالً : 
لھ��م ؛ إذ إّن فھ��َم اإلنس��ان نفَس��ھُ ی��أتي ف��ي مقدم��ة ُس��نن التغیی��ر 

نس�ان ذات�ھ أول�ى م�ن اإلق�دام عل�ى تق�ویم الحضاري ، وتق�ویم اإل
غیره ، وفي القُرآن الك�ریم تأكی�ٌد عل�ى ھ�ذه الحقیق�ة حی�ُث یق�وُل 
الح���قُّ س���بحانھ : {إن هللا ال یغی���ر م���ا بق���وم حت���ى یغیّ���روا م���ا 

نعمةً أنَعمھا  م یُك مغیراً ، ویقوُل أیضا : {ذلك أن هللا ل بأنفسھم}
ل هللا جّل وع�ال : {ی�ا على قوم حتى یغیروا ما بأنفسھم} ، ویقو

 أیھا الذین آمنوا علیكم أنفسكم ال یُضّركم من ضّل إذا اھتدیتم}.
أْن تُ��درك األم��ة اإلس��المیة ُس��نن هللا ف��ي األرض ،  ثانی��اً : 

ال تتغیر {فھل ینظرون ووقوانین حركة التأریخ ، التي ال تتبدل 
س�نة هللا ، ول�ن تج�د ل إال سنة األولین ، فلن تجد لُسنة هللا تح�ویالً 

تب��دیال} ، وأّن تل��ك الُس��نن َعادل��ةٌ ال حی��ف فیھ��ا وال ظُل��م ، وال 
محاب��اة فیھ��ا لحض��ارة دون أخ��رى ، فم��ن أخ��ذ بھ��ا وس��ار عل��ى 
قانونھا جاءه الِعزُّ والتمكـین ، وم�ن تخلّ�ى عنھ�ا وتخلّ�ف أص�ابھ 
الض��عُف والھ��واُن ، كم��ا ھ��و واق��ٌع ف��ي ت��أریخ األم��م ، یق��ول هللا 

من قبلُكم ُسنٌن فسیروا ف�ي األرض ف�انظروا  سبحانھ : {قد خلت
كـیف كان عاقب�ةُ المك�ـذبین ، ھ�ذا بی�اٌن للن�اس وھُ�دًى وموعظ�ةٌ 

 للمتقین}.
�ر ب�أّن موض�وع ھ�ذه   ویطیُب لي في ھ�ذا المع�رض أن أُذكِّ

الدورة ع�ن العولم�ة وآثارھ�ا االجتماعی�ة والثقافی�ة علین�ا ، ت�دفع 
ریخ ، وع��ن ق���وانین باتج��اه ق��راءة م��ا ذكرن��اه ع���ن حرك��ة الت��أ

 التح�����������دیث واالس�����������تجابة. والمھ�����������مُّ ل�����������یس التح�����������دي 
تض�ُعنا عل�ى س�بیل الع�ّزة بل االستجابةُ بالطرائق المالئم�ة الت�ي 

من حولنا عل�ى والتمكـین ، وسبیل التعاُمل مع أنفسنا ومع العالَم 
م س��ویة الندی��ة ، وس��ویة الك��ـفاءة ، وس��ویة م��اذا نس��تطیع أن ن ق��دِّ

 ٍت من أجل أمنھ وسالمھ وأمننا وسالمنا.للعالَم من إسھاما
َر الت��أریخ تفس��یراً أن نُ  ثالث��اً :  نض��عھُ ، وأن  ص��حیحاً  ـفَ��ـسِّ

تحت معاِمل النقد الدقیقة ، ألنھ یُمثُّل َوعـیَـنَ�ـا ال�ّداخلي الم�ؤثر ، 
فبانحراف قراءة التأریخ وتفسیره تنحرُف قیٌم ك�ـثیرةٌ ف�ي ال�ذات 

المس��تحق ی��ؤّدي إل��ى غم��ط ح��ق ، وإعط��اُء الت��أریخ ف��وَق ق��دره 
الواقع ، وأن ننتبھ جداً إلى قََصِص الخوارق واألساطیر ، والتي 
تمألُ مساحةً كبیرةً في تأریخنا ، وتُشّكُل ِمحورا ُمھماً ف�ي بع�ض 
 العقلیات اإلسالمیة الیوَم ، والتي یرفُُضھا الفكر اإلسالمي ُكلّیةً.



 ==1111==  

ی����ة لألُم����ة ، الترك����ـیُز عل����ى المنظوم����ة األخالق رابع����اً : 
باعتبارھ��ا قیم��اً إنس��انیةً ال ِمس��اس بھ��ا ، وض��رورةً بش��ریةً ف��ي 
إطار التعامالت الحیویة بین الناس. وألّن األخالق لَبِنَةً أّولیةً في 
البناء الحضاري ، أَمَر هللا المؤمنین بالتحلي بمكارمھ�ا ، والبُع�د 

منوا ال عن مساوئھا ، من ذلك قول هللا سبحانھ : {یا أیھا الذین آ
یسخر قوٌم من قوم عسى أن یكون�وا خی�راً م�نھم ، وال نس�اٌء م�ن 
نس���اٍء عس���ى أن یـُك���ـّن خی���را م���نھّن ، وال تلم���زوا أنفس���كم وال 
تنابزوا باأللقاب ، بئس االسُم الفسوُق بعد اإلیم�ان وم�ن ل�م یت�ب 

 فأولئك ھم الظالمون}.
أن ُنُ◌حس��ن اس��تغالل قُ��دراتنا وإمكاناتن��ا بنش��ر  خامس��اً : 

الفكر اإلسالمّي القویم ، وأن نعم�ل عل�ى إیص�ال أفك�ار اإلس�الم 
العامة التي جاء بھا ، كـقیم التساُمح والَعدالة والمساواة واحترام 

 الحقوق.
أن نُظھ�ر للع�الم م�ا ھ�و اإلس�الُم ، ُدون مبالغ�ة أو تھوی�ل ،  

ودون اجتھ��ادات رج��ال قض��وا وانتھ��وا ، ودون أن نُ��دِخَل فی��ھ 
بات الزمن  والعادات والتقالید ونجعلَھَا أحكاما وتشریعات. ترسُّ

وبھ��ذا س��یعرُف الن��اُس ج��وھر اإلس��الم ذاتَ��ھ ، وس��یعرُف  
الع��الُم موقِ��َف اإلس��الم م��ن حق��وق الم��رأة ، وموقف��ھ م��ن حق��وق 
اإلنسان ، ُدون أن ندُخَل مع�ھ ف�ي ج�دلیاٍت فكری�ٍة ، وردوَد فِع�ٍل 

 سلبیٍة.
*          *         * 

العلي القدیر ، أن یُلھمنا ُرش�دنا ، ویُ�ـیّسر أمورن�ا  نسأُل هللا 
 ، ویجمع بین قلوبنا ..

 والسَّالُم َعلیُكم َوَرحمةُ هللاِ وبََركاتُھُ 
---------------------------------------- 

------------------------ 
---- 


