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نائب مدير الجامعة للتكوين العالي في الطورالثالث والتأهيل الجامعي والبحث
العلمي وكذاالتكوين العالي فيما بعد التدرج

جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية – قسنطينة -الجزائر
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

إنه ملن دواعي الغبطة والسرور أن جنتمع يف هذا البلد الكرمي املضياف
ويف رحاب اجلامعة اإلسالمية العاملية شيتاغونغ من أجل أن نتحدث عن "دور
اإلسالم يف حتقيق األمن والسالم العاملي"وذلك من أجل تعزيز السلم واألمان
بني شعوب العامل أمجع ،وهو عنوان قد كان لكم يف اختياره أيها السادة
املنظمون الفضل األكرب واحلظ األوفر ،ألنه جييء يف وقت كثرت فيه أمراض اجلشع
والطمع واألنانية بني األفراد واجملتمعات ،فانتشر بذلك العنف والتطرف واإلرهاب واحلروب والغصب والتعدي على حق اآلخرين
يف العيش واحلياة؛ حياة كرمية مطمئنة ساملة من اجلوع وآمنة من اخلوف.
نعم! حنن مل نأت إىل هنا من أجل أن نثبت أن اإلسالم هو دين السالم ،فهل حيتاج النهار إىل دليل؟ بل يكفي يف ذلك
العلم بأناملسلم مكلفأن يبدأك بتحية السالم وعند مفارقتك حيييك أيضا بتحية السالم ،وإّنا حنن هنا لنبحث سبل حتقيق األمن
والسالم العاملي يف ظل اإلسالم ،هذا الدين الذي جاء ليخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد ،ومن جور احلكام إىل
عدل اإلسالم ،ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة ،إنه الدين الوحيد والنظام الفريد الذي يسعه القضاء على كل أمراض النفس
اإلنسانية وكل أسباب الفساد يف األرض.
نعم أيها اإلخوة! إنه الدين الذي ال يقبل بأن يظلم فيه أحد مثقال ذرة ويضاعف األعمال احلسنة أضعافا مضاعفة ،إنه
الدين الذي كتب العدل واإلحسان يف كل شيء حت إىل احليوان واجلماد ،إنه الدين الذي جيعل ممن حييي نفسا واحدة كأّنا قد
أحيا أهل األرض مجيعا ومن يقتلها كأّنا قد قتل أهل األرض مجيعا ،إنه الدين الذي حيفظ األعراض واألموال،وحيمي األنفس
واحلريات ،ويصون احلقوق والعالقات اإلنسانية.
نعم!إن اإلسالم سيكون حتما مالذ األمن والسالم للناس كلهم من اجلور والظلم واإلرهاب والقتل ،ولكن
بشرط!عندمانبسط حنن املسلمون أوال بساط الرمحة بيننا ليسود اإلخاء واأللفة والتعاون ،وعندما نقضي على أمراض النفس
القاتلة اليت فتكت بناوبالناس شرقا وغربا من هذا العامل.
وباختصار ميكننا أن نغّي العامل إىل عامل مجيل فقط عندما يستفيق الفرد املسلم من غفلته وأوهامه اليت ربضت على عقله
وكيانه ،ويتحول إىل مسلم عاشق كما يقول إقبال ،ميأل قلبه احلب وتشع من جوانبه الرمحة ،عندها فقط ينقلباملسلم مسلما نافعا،
ال يقبل بأدىن أذى يف الطريق وال يقبل بالظلم ولو كان من صديق ،يعمل بقلب خالص وال حيتاج إىل حارس ،عندها فقط لن
تبقى بنغالديش هي هي وال اهلند هي هي وال باكستان وال اجلزائر وال السعودية...وال األرض هي األرض.
خ ٍ َّةُُم ََترَُُي ْمتُْ تُن
َّنل ٍ تَ ِي َر تُ
ْا َنتةيْ َُأ ِِسا ُِ
َُ ََُْتاُ َ تَ َُأ ِنِت َر تعي ُِ
وعندها فقط يتحقق فينا قوله تعاىلِ ۗ ﴿ :نِسَُِّا ََُْ تنِةاَ َُأ ِِترتا َُ ُِي ِِ َُ
ِِت َو ِ
نه ََة َُِ ََِْ تَُ﴾ (آل عمران.)111:
نِاَ َُأ ٍََْ تهرَُيبنُ ِِتر تنِةاَ َُأ ِةتاُ ُن ۗ َْ تُن ََترَُيِ َِ َُن َُأ ٍ تَبَِت َُِْ ُِ
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