
 موقف اإلسالم من األداين واحلضارات األخرى

  م 2007يوليو  1األحد , 

 صدام احلضارات: هل هو أمر الزم؟. 

إننا نعيش يف عصر ما تزال وسائل املواصالت واالتصاالت فيه تتزايد سرعتها وكفائتها يومًا 
ر سهولة وسرعة، فيزداد بذلك بعد يوم، فيزداد ابزدايدها انتقال الناس واألشياء واألفكا

مل   تشابك مصاحل الناس، ويكثر اعتماد بعضهم على بعض، ويقوى أتثري بعضهم يف بعض.
يعد من املمكن ألية أمة تريد حتقيق مصاحلها أن تعيش منعزلة غنية بنفسها عن غريها، مهما  

من الضروري لكل  بل أصبح  كانت قوهتا االقتصادية وإمكاانهتا العلمية والتقنية والبشرية.
أمة أن تكون ذات نظرة عاملية، وأن هتتم لذلك بسياستها اخلارجية اهتمامها ابلسياسة 

 الداخلية.

األداين والثقافات، ورمبا  -حىت داخل البلد الواحد–لكن الناس يف عصران ما زالوا تتقامسهم 
لسكان هذه القرية هل من املمكن   يقال وتتقامسهم على املستوى العاملي خمتلف احلضارات.

األرضية املنقسمني هذا االنقسام أن يعيشوا مع ذلك متساملني آمنني متعاونني على حتقيق 
مصاحلهم؟ أم أن الصراع بني ثقافاهتم على املستوى احمللي وبني حضاراهتم على املستوى 

تعاىل،  ال أحد يستطيع أن جيزم، فعلم املستقبل عند هللا  العاملي ضربة الزب ال مفر منها؟
  وتصرفات البشر يصعب التنبؤ اجلازم هبا ملا يعرتيها من عدم العقالنية يف كثري من األحيان.

فال بد للعلماء واملفكرين ورجال   لكن األمر من اخلطورة مبكان يستدعي النظر والتأمل.
 الدولة املسلمني من أن يولوه من العناية ما يستحق نظراً وعمالً وختطيطاً.

يف الدول الكربى من أكثر الناس اهتمامًا هبذه القضية ألهنم يقدرون من خطرها ما املفكرون 
 وميكن تلخيص توقعاهتم يف أربعة آراء:  ال يقدر غريهم.

فمنهم من يرى أن الصدام بني احلضارت آت ال حمالة، فهو ينصح قومه إبعداد العدة للدفاع 
 [1]عن احلضارة الغربية.

ومنهم من يرى أن الصراع الثقايف قد بدأ يف داخل احلضارة الغربية نفسها فلم تعد احلضارة 
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 [2]اليت كانت قبل.

ومنهم من يرى أن احلضارة الغربية يف شكلها األمريكي املتفوق، واملتمثل يف اللريالية 
السياسية، واقتصاد السوق هي مطمح أنظار األمم، والغاية اليت يتسابقون إليها، وحني 

 [3]يصلوهنا فتلك هناية التاريخ يف هذا املضمار.

ومنهم من يرى أن التعايش السلمي بني الثقافات واحلضارات ممكن إذا اختذ الناس سبيل 
 الدميقراطية العلمانية التعددية.

  

 . طبيعة العصبيات الثقافية:2

خالفة لإلسالم يف ما املوقف الذي جيب على املسلمني اختاذه إزاء الثقافات واحلضارات امل
إن الناس يهتدون يف اختاذهم ملواقفهم مبا عندهم من علم ومبا   عصران هذا ويف ظروفنا هذه؟

لكن املسلمني يهتدون إىل جانب ذلك مبا حباهم هللا تعاىل به من   وهبهم هللا من عقل.
ة القرآن وهداي  [9)إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم( ]اإلسراء:  هداية القرآن الكرمي:

إهنا هداية تشمل كل ما   ليست هداية دينية ابملعىن احملدود الشائع يف عصران هلذه الكلمة.
  حيتاج إليه الناس أفراداً ومجاعات يف أمورهم الروحية واجلسدية، يف حياهتم الدنيوية واألخروية.

تمعات البشرية من أنواع هداية القرآن املتصلة مبوضوعنا هذا أن يعطينا حقائق عامة عن اجمل
يهتدي املسلمون   من النوع الذي حياول علماء االجتماع أن يصلوا إليه بدراساهتم التجريبية.

ال   هبذه احلقائق يف نظرهتم للكون البشري، ويف تفسريهم ملا حيدث فيه، ويف تعاملهم معه.
ائق منه، لكن أقول إهنم يستغنون هبذه التوجيهات القرآنية عن دراسة الواقع واستخالص احلق

اهلداية القرآنية تعطيهم يف هذا الصدد حقائق كلية مهمة قد ال يستطيعون الوصول إليها 
 من هذه احلقائق االجتماعية:  .جبهدهم البشري

  

أن كل مجاعة من البشر ترى أن ما هي عليه من املعتقد والقيم والعمل أفضل مما عليه   أواًل:
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  مبقياس الشرع احلق:غريها، مهما كان ما هي عليه ابطالً 

 [108)كذلك زينا لكل أمة عملهم مث إىل رهبم مرجعهم فينبؤهم مبا كانوا يعملون( ]األنعام: 

 أنه كلما كان غريهم أقرب إليهم كان أحب إليهم:اثنياً:

قال تعاىل: )وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفرتي علينا غريه وإذًا الختذوك 
 [73اء:خلياًل( ]اإلسر 

 أهنم ال يرضون رضًى كامالً إال عن من كان على شاكلتهم:اثلثاً:

 [120قال تعاىل: )ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم( ]البقرة: 

وال سيما –أن حرصهم على أن يكون غريهم معهم يدفعهم للضغط على املخالف رابعاً:
يااًن حد الضرب أو السجن أو النفي أو حىت أبنواع من الضغوط تصل أح -خمالفًا ُيساكنهم

 القتل:

 [30قال تعاىل: )وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك( ]األنفال: 

)قال املأل الذين استكربوا من قومه لُنخرجنَّك اي شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو 
 [88عراف: قال أو لو كنا كارهني( ]األ  لتعوُدنَّ يف ملتنا.

أن من أهل األداين واحلضارات من يَعُد دينه أو حضارته من خصائص قوميته او خامساً:
عرقه فال يريد لآلخرين أن يشركوه فيها، بل ال يراهم مساوين له حىت من الناحية اإلنسانية 

 فلذلك ال يرى نفسه ُملزماً أبن يلتزم يف تعامله معهم ابلقيم اخلُلقية:

أهل الكتاب من إن أتمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن أتمنه بدينار ال  قال تعاىل: )ومن
ذلك أبهنم قالوا ليس علينا يف األميني سبيٌل، ويقولون   يؤده إليك إال ما دمت عليه قائماً،

 [75على هللا الكذب وهم يعلمون( ]آل عمران:

م أن تكون هي املسيطرة وأن لكن أولئك وهؤالء مجيعًا يريدون ملعتقداهتم أو حلضارهتسادساً:
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هذه الرغبة يف السيادة والسيطرة   يكون أصحاب احلضارات األخرى خدامًا ملصاحلهم.
تدفعهم ألن يعدوا العدة لضمان بقاء حضارهتم وللدفاع عنها يف حال وجود خطر يهددها، 

ساعدة وهم يستعملون يف ذلك كل إمكاانهتم اليت يروهنا م  وللعمل إلخضاع اآلخرين هلا.
 لتحقيق هذه األهداف مبا يف ذلك اللجوء إىل احلرب.

  

أوضح مثال يف عصران على هذه الرغبة اجلاحمة يف السيطرة، ويف احلرص على ضمان دوامها، 
أهنم ال خيفون شيئًا من   هو حال الغرب ممثاًل يف دولته الكربى، الوالايت املتحدة األمريكية.

يف صراحة، ويفصلون األمر فيه تفصياًل تظنه حني تقرؤه   هذا الذي ذكرانه، بل يعلنون عنه
فاألستاذ   وهذا نفسه إمنا هو من فرط ثقتهم أبنفسهم.  كالمًا خلصومهم أو ألعدائهم.

هنتجتون مثاًل يقرر يف مقاله الذي طبقت شهرته اآلفاق أن الغرب هو املسيطر اآلن على 
  املؤسسات العاملية السياسية واالقتصادية، وأن

القرارات اليت تتخذها األمم املتحدة أو جملس األمن أو صندوق النقد الدويل واليت تعرب عن 
بل إن عبارة اجملتمع   مصاحل الغرب تربز للعامل على أهنا املعربة عن مصاحل اجملتمع الدويل.

الدويل )اليت حلت حمل عبارة العامل احلر( صارت هي نفسها االسم امللطف الذي مينح 
فعن طريق   لكل األعمال املعربة عن مصاحل الوالايت املتحدة وسائر القوى الغربية. الشرعية

مؤسسة النقد وسائر املؤسسات االقتصادية الدولية يسعى الغرب خلدمة مصاحله ويفرض على 
 [4]األمم األخرى السياسات االقتصادية اليت يراها مناسبة.

 ويقول: 

إن اهلدف من احلد من انشار األسلحة إابن احلرب الباردة كان حتقيق توازن عسكري مستقر 
أما يف عامل ما بعد احلرب الباردة   بني الوالايت املتحدة وحلفائها واالحتاد السوفييت وحلفائه.

انتشار األسلحة هو منع الدول غري الغربية من تطوير   من فقد صار اهلدف األول من احلد
حياول الغرب أن حيقق هذا عن طريق   قدرات عسكرية قادرة على هتديد املصاحل الغربية.

 [5]االتفاقات الدولية، والضغوط االقتصادية، واحلد من نقل تقنية السالح والعتاد. 
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 . املوقف اإلسالمي من حيث املبدأ3

  

فما موقف اإلسالم   تلك هي مواقف األداين واحلضارات من بعضها من بعض بصفة عامة.
مهميت هنا ليست منهمة عامل السياسة الذي يصف املواقف الفعلية أو املتوقعة لألمم   منها؟

إن املطلوب مين إمنا هو بيان موقف اإلسالم من حيث   ول املنتمية لإلسالم.والشعوب والد
إن سلوك املنتسبني إىل   هو دين، أي املوقف الذي هتدي إليه نصوص الكتاب والسنة.

  اإلسالم متأثر هبذه النصوص على درجات متفاوتة، لكنه ليس ابلضرورة متوافقاً معها دائماً.
 ه هذه النصوص الكرمية؟فما املوقف الذي هتدي إلي

  

 أواًل: من املعتقدات:

أول ما يالحظه الناظر يف هذه النصوص أهنا متيز بني احلكم على املعتقدات ومعاملة 
متعددة خمتلفة، لكن الذي  -دينية كانت أو غري دينية–إن معتقدات الناس   املعتِقِدين.

لناس مبعياره تقسيمًا أساساً، هو يعطيه اإلسالم منها أمهية، ويقدمه على ما سواه، ويقسم ا
موجود هو أو غري موجود؟ يُعبد وحده أم ُيشرك يف   املعتقدات املتعلقة ابخلالق سبحانه:

أرسل   عبادته معه غريه؟ أحد هو يف ذاته وصفاته أم يشركه يف بعض ذلك بعض خملوقاته؟
 رسالً وأنزل كتباً جيب أن تُتبع أم ترك الناس سدى؟

هذا كله هو احلق، والقول الثاين هو الباطل، وال واسطة بينهما إذ )ماذا بعد  القول األول من
وكل ما كان الزمًا عن املعتقد احلق فهو حق أيضاً، سواء كان صاحبه   احلق إال الضالل(.

مؤمناً ابحلق األساس أم غري مؤمن، وكل ما كان الزمًا عن املعتقد الباطل فهو ابطل سواء كان 
واملسلمون مدعوون لقبول احلق حىت لو قال   للباطل األساس أو غري معتقد.صاحبه معتقدًا 

ذلكم هو حكم اإلسالم على   به غري مسلم، وإلنكار الباطل حىت لو قال به عامل مسلم.
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 املعتقدات.

  

 اثنياً: من املعتِقدين:

 من املسلمني.       .أ

أصحاب   املعتقدات الباطلة. أما املعتقدون فهم فريقان: أصحاب املعتقد احلق وأصحاب
 املعتقد احلق هم املسلمون وهم نوعان:

مسلمون ابملعىن العام؛ وهم كل من اتبع نبيًا بعثه هللا تعاىل ومل يكذب أبحد من     .1
 األنبياء الذين مسع هبم.

ومسلمون ابملعىن اخلاص؛ وهم أتباع النيب حممد صلى هللا عليه وسلم من كل     .2
 األقطار ويف كل األمصار، منذ مبعثه وإىل قيام الساعة. اجلنسيات وكل

أصحاب املعتقد احلق هؤالء مأمورون أبن يوايل بعضهم بعضًا مواالة كاملة قلبية وعملية، من 
 أي جنس كانوا ويف أي عصر أو مصر وجدوا، أحياًء كانوا أو أموااتً:

 [71بة:قال تعاىل: )واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض( ]التو 

)والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان وال جتعل يف 
 [10قلوبنا غالً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم( ]احلشر:

  

وإلهنم إمنا اجتمعوا على احلق فمواالة بعضهم لبعض ال تكون إال لنصرة احلق، أي إهنم 
 على ابطل حىت لو كان ضد عدو هلم ميقتونه أشد املقت:مأمورون أبن ال يتعاونوا 

 (2قال تعاىل: )وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان( ]املائدة:
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)وال جيرمنكم شنئان قوم على أن ال تعدلوا. إعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا هللا إن هللا خبري 
 [8مبا تعملون( ]املائدة: 

الة تقتضي ليس فقط عدم التعاون والتناصر على اإلمث والعدوان، وإمنا تقتضي أن بل إن املو 
مينع بعضهم بعضًا من ارتكاب الظلم والعدوان، وإن أدى ذلك إىل محل السالح على 

 املعتدي املسلم:

 قال هللا تعاىل: 

فقاتلوا  )وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحدامها على األخرى
فإن فاءت فأصلحوا بينهما ابلعدل وأقسطوا إن هللا حيب   اليت تبغي حىت تفيئ إىل أمر هللا.

قسطني( ]احلجرات:
ُ
 [9امل

 وقال صلى هللا عليه وسلم:

انصر أخاك ظاملًا أو مظلوماً. قالوا ايرسول هللا، هذا ننصره مظلوماً، فكيف ننصره ظاملاً؟ 
 [6]قال: أتخذ فوق يديه.

  

 ب. من غري املسلمني

أما أصحاب املعتقد الباطل فهم كل من سوى أهل املعتقد احلق من أهل الشرك واإلحلاد 
فت نظر اإلنسان يف إن مما يل  فما املوقف منهم؟  والكفر أبنبياء هللا والتمرد على شرع هللا.

  اإلسالم يف هذا الصدد كونه يعرتف بوجود ما ُيسمى اآلن ابآلخر، بل بدوام وجوده.
 يقول هللا تعاىل:

 [103)وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني( ]يوسف: 

بل قد نستطيع   واإلسالم خيتلف يف هذا عن األداين واأليدجليات اليت ال مكان فيها لآلخر.
 يوجد يف دين أو أيدجلية غري اإلسالم ما يوجد فيه من اهتمام هبذا اآلخر أن جنزم أبنه ال
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فالشيوعية كانت تعد قبول   وتفصيل للمواقف اليت تتخذ معه يف أحواله وأحواهلم املختلفة.
وقريب من هذا رأي فوكوايما الذي يعد اللريالية والرأمسالية هناية   الناس مجيعًا هلا أمرًا حتمياً.

كل النظم املخالفة هلا. إن مثل هذه التنبؤات جتعل صاحب املعتقد الذي تنبأ هبا املطاف ل
يضيق ابآلخر ويعده سائرًا ضد حركة التاريخ، وحمكومًا عليه ابلفناء، فال يبايل ابلكيفية اليت 

 يعامله هبا، بل قد ال يبايل ابلتخلص منه معتقداً أن إمنا يساعد بذلك حركة التاريخ.

كيف نتصرف    هؤالء املخالفني لنا بعد أن ُأمران ابالعرتاف بوجودهم؟ ماذا نفعل مع
أقول يف عصران هذا ويف ظروفنا هذه هبذا التقييد إلن   إزاءهم يف عصران هذا ويف ظروفنا هذه؟

فمن فقه هذا   اإلسالم يضع لكل حال موقفًا أو حكمًا يصلح له وال يصلح حلال تضاده.
هذه   ب للحال الذي يكون عليه الفرد أو تكون عليه اجلماعة.الدين اختيار املوقف املناس

وهي صفة يظن    اخلاصة من خواص اإلسالم ميكن أن نطلق عليها ابلتعبري احلديث العقالنية.
إذ املتدين يف نظر   أهنا أبعد ما تكون عن الدين. -بل حىت من املتدينني–كثري من الناس 

اهيه كلها أوامر مطلقة، ال تعطي اعتباراً لزمان أو مكان، هؤالء إنسان يعتقد أن أوامر دينه ونو 
 وال تراعي ظرفاً وال أتبه بنتائج مهما كانت خطرية.

فالعقالين إنسان جيعل السلوك واألعمال وسائل   لكن السلوك العقالين عكس ذلك متامًا.
لك فرقاً لكن هنا  لتحقيق غاايت، وجيعل هذه الغاايت هي اليت حتدد نوع السلوك وقيمته.

هي اليت  العقالنية الشكلية  بني ما ميكن تسميته ابلعقالنية الشكلية والعقالنية احلقيقية.
فالسارق   يلتزم صاحبها مبا ذكران لكنه ال يضع اعتبارًا لنوع الغاية اليت يتغياها من عمله.

اخلسائر  الذي حيذق الطريقة اليت حيقق هبا سرقته ويغريها حبسب الظروف واملالبسات، ويزن
عقالين من   واألرابح فال يقدم على املخاطرة بسرقة تكاليف سرقتها أكثر من املسروق.

وكذلك الشخص الذي يُوصف   الناحية الشكلية الظاهرية لكنه ليس عقالنيًا يف حقيقته.
ابالنتهازية؛ إنه عقالين من حيث كونه يسلك الطرق املناسبة لتحقيق مآربه مهما كانت، 

بعض املفكرين الغربيني صب جام غضبه على   يد خبلق يف اختيار الوسائل.ومن غري تق
العقالنية واعتربها من أسباب كثري من املصائب اليت حلت ابلغرب ألنه مل ينظر إال إىل 

 [7]العقالنية الشكلية هذه، بل جعل العقالنية خمالفة ابلضرورة للقيم واالعتبارت الروحية.

ة. العقالنية اإلسالميةلكن  ذلك أبن اإلسالم، هو اهلدى   اليت نتحدث عنها عقالنية َخريِِ
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املنزل من عند هللا، حيدد الناس غاايهتم الكربى وميدهم ابملوازين اليت يزنون هبا وسائلهم، وال 
كثريًا ما يعرب العلماء عن غاية اإلسالم الكربى    ه لتقديراهتم وآرائهم وأهوائهم.يرتك األمر كل

املصاحل مبعناها الشرعي العام   بقوهلم إن الدين إمنا جاء لتكميل املصاحل وتقليل املفاسد.
من ذلك مثاًل أنه يف ظرٍف أَمر   الذي يتضمن على وجه اخلصوص مصاحلهم الروحية.

أيديهم ويقيموا الصالة وال حيملوا السالح حىت على من اضطهدهم، ويف  املسلمني أبن يكفوا
مرة أذن هلم مبقاتلته، ويف أخرى أمرهم بقتاله دفاعًا عن أنفسهم، ويف اثلثة أمرهم جبهاد 

َهمَّ   رضي من أقوام اجلزية ومل يرض من آخرين، عاهد أقوامًا ومل يعاهد آخرين.  الطلب.
  م ذات مرة أن يتنازل للكفار عن بعض أموال املسلمني، وهكذا.الرسول صلى هللا عليه وسل

لكنه إذا   إن الذي ينظر يف هذه املواقف إذا سردت هكذا سردًا يظنها متناقضة متضاربة.
نعم إن   نظر يف ظروفها ومالبساهتا علم أن وضع واحد منها موضع اآلخر هو التناقض.

اسخ لكل ما سبقه، نسخًا أبداًي يبطل بعض الناس جعل األمر ابلقتال هو األمر الن
لكن هذا   أحكامها، وال يُبقي للمسلمني خيارًا إال القتال مهما كانت األحوال والظروف.

ليس ابلرأي السديد. فكثريًا ما سامل املسلمون وكثريًا ما عاهدوا حىت بعد متام الدين وموت 
مي صلى هللا عليه وسلم، وكثريًا ما أفىت هلم علماؤهم حىت ابلتنازل عن بعض الرسول الكر 

حقوقهم، وكان رائدهم يف هذا كله تلك العقالنية اإلسالمية اليت جتعل الغاية من التصرفات 
إن اهلدف األعلى   حتقيق أكرب قدر من املنافع ودفع أكرب قدر من املفاسد بقدر املستطاع.

إن اهلدف ليس حتقيق مصلحة لقوم   ت إمنا هو إعالء كلمة هللا تعاىل.من كل هذه املعامال
معينني وال لعرق معني، وال لبلد أو أرض ُمَعينة، وإن كان حتقيق املصاحل الدنيوية داخالً 

 ابلضرورة يف املعامالت البشرية.

  

 . املوقف يف الظروف الراهنة4

ن نلخص املواقف اليت جيب علينا اإلسالمية أ -مهتدين بتلك القواعد–لعلنا نستطيع 
اختاذها يف ظروفنا هذه إزاء احلضارات األخرى يف أربعة واجبات: دعوهتم إىل اإلسالم، 

  وإعداد القوة لرد املعتدي منهم، واجلنوح إىل السالم، وتبادل املنافع.
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 أواًل: الدعوة إىل احلق:

فإن أول واجب على أهل احلق مبا أن اهلدف األمسى للمسلمني إمنا هو إعالء كلمة هللا، 
إنه ما أن يدخل اإلسالم قلب امرئ إال وجيد   حنو غريهم هو دعوهتم إىل هذا احلق.

نفسه مدفوعاً لدعوة اآلخرين إليه، ألن هذه الدعوة هي جزء من دينه الذي يتقرب به إىل 
ن الكرمي لكن اهلداية عمل قليب ال ميكن أن جيرب اإلنسان عليه، ولذلك يقرر القرآ  ربه.
 أنه: 

 [256)ال إكراه يف الدين( ]البقرة: 

 قال ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية:

أي ال تكرهوا أحدًا على الدخول يف دين اإلسالم فإنه َبنيِِ واضح دالئله وبراهينه، ال حيتاج 
إىل أن يكره أحد على الدخول ليه، بل من هده هللا لإلسالم وشرح صدره ونِور بصريته دخل 

ومن أعمى هللا قلبه وختم على مسعه وبصره فإنه ال يفيده الدخول يف الدين   ه على بينة.في
 ُمكرهاً مقسوراً.

 لذلك ال يستعمل يف اهلداية إال الوسائل اليت جتعل املدعو يقبل احلق إبرادة واختيار.

 هذه الوسائل املناسبة هي تلك اليت أمجلتها اآلية الكرمية الشهرية:

 [125ل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة، وجادهلم ابليت هي أحسن( ]النحل:)أدع إىل سبي

ويدخل يف املوعظة احلسنة    استعمال األدلة والرباهني العلمية والعقلية.  يدخل يف احلكمة
ويدخل يف اجملادلة ابليت   كل ما من شأنه أن يلني قلوب املدعو ويعطفه على قبول احلق.

ما عند اآلخر من أدلة، واالعرتاف له مبا يقرره من حق، هي أحسن حسن االستماع إىل 
 وعدم إحراجه، وسوقه بلطف من احلقائق اليت ُيسلم هبا إىل تلك اليت ينكرها، وهكذا.

إن الدعوة نقيض االعتزال؛ فكل من يهتم بدعوة الناس إىل حق أو ابطل، إىل أمر ديين 
عوه إىل دراسة اتريخ من يدعو من أو دنيوي، البد أن يتصل هبم ويهتم هبم اهتمامًا يد
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  األقوام، ومعرفة لغاهتم وثقافاهتم، وتقومي قدراهتم، وتقدير فضائلهم ومزاايهم، وهكذا.
فما دام   انظروا كيف هتتم الدول الكربى يف عصران هبذا كله ملا هلا من مصاحل دنيوية فيه.

 اإلسالم دين دعوة إىل احلق، كيف يكون دين اعتزال عن اخللق؟

مما يشجع املسلم على دعوة اآلخرين واإلحسان إليهم وعدم اليأس من هدايتهم، اعتقاده 
أبن اإلنسان خملوق خري يف أصله، فكل ما فيه من خري هو مما فطره هللا عليه يف أصل 

 خلقته، وكل ما فيه من شر فأمر عارض اكتسبه ببعده عن تلك الفطرة. 

أهلمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب يقول هللا تعاىل: )ونفس وما سواها، ف 
 [10-7من دساها( ]الشمس:

 ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة

تتمثل هذه اخلريية أساسًا يف كون اإلنسان ُخلق ليكون عبدًا هلل، وكون هذه احلقيقة 
لكن هذه   ه إال بتلبية مقتضياهتا.مركوزة يف فطرته، ال تتم إنسانيته وال تكتمل سعادت

اخلريية اجلوهرية يتصل هبا ويدور يف فلكها كل ما يف اإلنسان من أنواع اخلري األخرى: 
فاإلنسان   عقالنيته، حسه اخللقي، ذوقه اجلمايل، حرصه على ما ينفعه، أرحييته، وهكذا.

ما تقول بذلك يف التصور اإلسالمي ليس مادة هالمية تشكلها الظروف والثقافات، ك
بعض النظرايت الغربية، وال هو مفطور على الشر أو وارث له كما تدعي بعض تلك 

 النظرايت أيضاً؛ وإمنا هو خملوق ذو فطرة اثبتة ال تتغري

 [30)فطرة هللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق هللا( ]الروم:

وهره اإلنساين، لكن ذلك نعم إن واقع اإلنسان اخلارجي ال يكون دائمًا متسقًا مع ج
اجلوهر يبقى كما هو، ويبقى معه األمل يف أن يعود اإلنسان إليه مهما كانت انتماءاته 

وإذن فإن املسلم البصري بدينه، ال ينكر واقع الناس وتفرقهم دايانت   وتصوراته الراهنة.
إىل ما وحضارات وشيعًا وأحزاابً، لكن بصره يظل خيرتق هذه احلجب الواقعية، لينفذ 

وراءها من حقيقة الناس األصلية: إهنم عباد هلل، فطرهم هللا على معرفته وعبادته، وكل 
فدعوهتم إىل اخلري وإن تعارضت مع ثقافة أو مصلحة طارئة يتعلقون   خري يدعون إليه.
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هبا، فهي متوافقة مع إنسانيتهم، وليست غريبة عنهم وال مستوردة إليهم من مصدر غريب 
 ا هي مكرب لصوت الفطرة الذي يناديهم من داخل قلوهبم.عليهم، وإمن

)فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة هللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق هللا ذلك الدين 
 [30القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون( ]الروم:

إن أتكيد اإلسالم على ثبات الفطرة وخرييتها، جيعلها هي السابقة على االنتماءات 
فليست الثقافات واحلضارات هي اليت تصنع فطرة اإلنسان   لدينية والثقافية واحلضارية.ا

وحتدد سلوكه وطرائق تفكريه، كما تقول بذلك بعض النظرايت الغربية، وإمنا فطرته هي 
فما وافقها كان موافقًا   املعيار الذي ميكنه من احلكم على تلك الثقافات واحلضارات.

ادته وما خالفها كان من أسباب شقائه؛ فهو خمري بني البقاء عليه أو لإلنسان وسببًا لسع
فاالنتماء الثقايف أو احلضاري ليس ضربة الزب، كما ُتصوره تلك   االنفكاك عنه.

النظرايت وتقسم الناس بسببه تقسيمات حيسبها الناظر يف كالمهم تقسيمات طبيعية 
 ابقية ما بقي الليل والنهار واجلبال واألهنار.

والدين احلق النازل من السماء على أنبياء هللا مجيعًا منذ نوح إىل إبراهيم وموسى وعيسى 
  وحممد صلى هللا عليه وسلم دين موافق هلذه الفطرة.

 اثنياً: إعداد القوة الرادعة:

 إن الواجب على املسلمني يف كل عصر أن يكون هلم من القوة ما حيقق هلم أمرين اثنني: 

العدو حىت ال حتدثه نفسه بغزوهم أو االعتداء عليهم أبي شكل من إرهاب أوهلما:
 أشكال االعتداء:

)وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رابط اخليل ترهبون به عدو هللا وعدوكم وآخرين من 
 [60دوهنم ال تعلموهنم هللا يعلمهم( ]األنفال:

  الdeterrenceهذا اإلرهاب هو املسمي يف االصطالح احلديث ابلردع 
terrorism 
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 : عدم فتنة الكفار. لقد كان من دعاء إبراهيم عليه السالم وقومه:واثنيهما

 [5)ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا( ]املمتحنة: 

 وكان من دعاء موسى عليه السالم وقومه:

 [85)ربنا ال جتعلنا فتنة للقوم الظاملني( ]يونس: 

 قال ابن كثري:

طهم علينا فيظنوا أهنم إمنا سلطوا ألهنم على احلق وحنن على الباطل أي ال تظفروهم بنا وتسل
 فيفتنوا بذلك.

ومن هنا كان إعداد القوة الرادعة أمراً مكماًل للدعوة إىل احلق، ألنه بغري هذه القوة يكون 
إن واقع عاملنا يؤكد لنا أمهية هذا الذي يهدينا إليه    احلال صادًا عما يدعو إليه املقال.

منها ما يفعل ذلك   إن دول العامل تتسابق اآلن كلها على اقتناء السالح.  ربنا.كتاب 
بغرض الدفاع عن نفسه يف حالة االعتداء عليه، ومنهم من يفعل ذلك جملرد الردع، ومنهم 
من يفعل ذلك الكتساب املواقع االسرتاتيجية ولنشر ما يؤمن به من مبادئ وقيم ونظم، 

 قيم والنظم العاملية.حىت تكون هي املبادئ وال

وألن أرضنا أصبحت كالقرية الواحدة اليت تتشابك مصاحل الناس فيها تشابكًا كبرياً مل تعد 
املنافسة على السيطرة فيها قاصرة على أجزاء حمدودة منها بل صارت عليها كلها. لكن 

خيربان   لثة.خذ مثال الوالايت املتحدة مرة اث  السيطرة العاملية هذه له تكاليفها الباهظة.
األستاذ ستيفن آمربوز صاحب كتاب النهوض إىل العاملية: سياسة أمريكا اخلارجية منذ 

 : أنه بعد1938عام 

نصف قرن من احلرب العاملية الثانية أصبح للوالايت املتحدة جيش ضخم من القوات 
  يون دوالر.بل 300العاملة الربية واجلوية والبحرية، وأن ميزانية وزراة الدفاع زادت عن 

وأنه أصبح للوالايت املتحدة حتالفات عسكرية مع أكثر من مخسني أمة، وأن هلا أكثر 
وأن هلا مقدرة   من مليون جندي من املشاة والطيارين والبحرية يف أكثر من مائة قطر.
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وأهنا استعملت قوهتا العسكرية للتدخل يف   هجومية كفيلة أبن تدمر العامل عدة مرات.
ينية، ولبنان، ومجهورية الدومينيكان، وجرااندا، وأمريكا الوسطى، واخلليج، وأهنا اهلند الص

أعانت على غزو لكواب، وأنه وزعت كميات كبرية من األسلحة على دول صديقة يف 
ولكن ابلرغم من كل األموال اليت   العامل، وأهنا خاضت حرواًب ابهظة يف كوراي وفيتنام.

ان بعد املدى الذي بسطت عليه أمريكا قوهتا، فإن ُصرفت على األسلحة، ومهما ك
 [8]األمن القومي ألمريكا ظل يف خطر دائم.

 اثلثاً: اجلنوح للسلم:

من اجلنوح املخلص للسلم  لكن إعداد القوة لتلك األهداف اليت ذكرانها جيب أال مينعنا
إنه ال ميكن إلنسان   ودعوة العامل كله إىل حل مشكالته كلها ابلتفاهم والعدل والقسط.

عاقل يعرف ما ال يزال العامل ينتجه وخيزنه من أسلحة الدمار، ويعرف األضرار البالغة 
ت أو الناجتة عن استعماهلا، إال أن يكون مع الداعني إىل جتنب احلروب، حملية كان

هذا أمر   لكن جتنب احلروب يقتضي جتنب أسباهبا من كل أنواع الظلم والعدوان.  عاملية.
ال جتدي فيه القرارات السياسية وحدها، بل ينبغي أن تتضافر اجلهود جلعله جزءًا من 

 ثقافة الناس وقناعاهتم اليت يلتزم هبا قادهتم ورؤساؤهم.

تلك املصاحل اليت يشاركنا فيها غريان، ولسبب وحنن املسلمني أوىل الناس هبذه الدعوة ل
آخر خاص بنا، وهو أن السلم سيساعد إبذن هللا على نشر هذا احلق الذي حباان هللا 

كيف؟ إن أهم ما مييز عاملنا املعاصر هذا هو    مبعرفته واإلميان به، وكلفنا ابلدعوة إليه.
أحدها احلقائق   وم جوانب ثالثة:وقد كان هلذه العل  التوسع العظيم يف العلوم الطبيعية.

اليت اكتشفتها وجعلتها جزءًا من ثقافة الناس ومعارفهم، واثنيًا املنهج العقالين الذي 
سلكه العلماء للوصول إىل تلك احلقائق، والذي صار أمرًا مسلمًا بصوابه عند عامة 

 سببًا لتيسري احلياة واثلثها التقنية اليت بينيت على تلك احلقائق واليت جعلها هللا  املثقفني.
لذلك كله أُولع الناس وال سيما الغربيني منهم هبذا العلم أميا إيالع   يف كثري من جوانبها.

حىت كانوا يظنونه إىل مطلع هذا القرن سيحل حىت املشكالت اخلُُلقية والروحية، فيحل 
 بدأت تتضاءل  لكن هذه الثقة تزعزعت بعد احلرب العاملية األوىل، مث  بذلك حمل الدين.

كلما رأى الناس أن التطور العلمي مل يصحبه تطور ُخلقي وال روحي، بل واكبه تقهقر 
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هلذا بدأ الناس يف العامل كله يبحثون عن الدين مرة أخرى، حىت   روحي وتدهور ُخلقي.
صار ما ُيسمى ابألصولية ظاهرة عاملية، فما من أهل دين إال وقد بدؤوا يرجعون إىل 

 -والسيما املثقفني منهم–لكن الناس   دون فيه ما مل جيدوه يف العلوم الطبيعية.دينهم ينش
ال ميكنهم أن يعودوا إىل الدين خملفني وراءهم ذلك املنهج العلمي الذي زودهتم به تلك 

بيد أهنم إذا ما   العلوم، وال ميكنهم أن ميحوا من ذاكرهتم احلقائق اليت أطلعتهم عليها.
هج العلمي ومحلوا معهم حقائقه يف عودهتم إىل دينهم واجهتهم مشكلة هي تزودوا بزاد املن

أن أدايهنم تقوم على دعاوى ال برهان عليها، وعلى معتقدات ال اتساق فيها، وكال 
مث وجدوا تلك   األمرين ال يقبله املنهج العقالين الذي رسخته يف أذهاهنم العلوم الطبيعية.

لقد نتج عن هذه الرغبة يف العودة إىل   لعلم بطالهنا.األداين تقرر مسائل أثبت هذا ا
الدين مع البقاء على املنهج العلمي جمااًل جديدًا من الدراسات صار مقررًا يف بعض 

إن   اجلامعات، أعين دراسة الصلة بني الدين والعلم التجرييب، وحماولة التوفيق بينهما.
ليت لنا دينًا ال أييت مبحاالت العقول، لسان حال هؤالء العقالء من الدارسني يقول: أاي 

وال مبا يكذبه الواقع املشهود، ويكون مع ذلك حمققًا ملا نرجوه من الدين من إشباع 
وسيقول هلم املسلمون إن ما متنيتموه عندان فهاؤم اقرؤوا    ألرواحنا واستقامة ألخالقنا.

 كتاب ربنا وسنة نبينا.

إىل اإلسالم عن هذا الطريق كما يثوبون إليه عن  كلي أمل يف أن يثوب كثري من الغربيني
ويوم ذاك لن تكون احلضارة الغربية حضارة نصرانية يهودية فحسب كما   طرق أخرى.

وإذا كان الدين هو أهم مكون للحضارة كما يقول   هي اآلن، بل وإسالمية أيضاً.
ببها احتمال هنتجتون فإن الشقة بني احلضارة الغربية واإلسالمية ستضيق ويضيق بس

  الصدام.

 رابعاً: تبادل املنافع:

إن التعايش السلمي بني أهل األداين واحلضارات كلها يُيسر عليهم تبادل املنافع املادية 
إن ضمور   والفكرية، كما ييسر عليهم التعاون على حل املشكالت اليت يبتلون هبا مجيعاً.

فاألمراض   ري من اآلاثر السيئة.العامل من حيث االتصاالت واملواصالت مل خيل من كث
تنتقل بسرعة من بلد إىل آخر، وتنتقل كذلك املخدرات واجملرمون، وأفالم الرذيلة 
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مث هناك مشكلة تلوث البيئة وما نتج عنها من خرق لطبقة األوزون، وما يُقال   والضالل.
كل هذه    إنه سيرتتب على ذلك من مشكالت على مستوى الكرة األرضية كلها.

 صائب املشرتكة تستدعي تعاوانً بني الناس يف اجملتمع الدويل.امل

لكن التعاون ال يقتصر على مواجهة هذه املصائب املشرتكة، بل إن التعايش السلمي 
يساعد كل أمة على أن تتعاون مع من شاءت من األمم اليت ترى يف تعاوهنا معها حتقيقًا 

 ملصلحة الطرفني.

ظل أهل احلضارة   إذا الصورة املثالية للتعاون لن تتحقق غري أنه من البديهي ان هذه 
الغربية على خوف دائم من أن تضعف أو تزول سيطرهتم، وعلى حرص دائم لذلك أبن 

إن هنتنجنت يرى أن الصدام القادم سيكون بني احلضارة الغربية من   ال يتطور غريهم.
ي أن احلضارتني اإلسالمية جهة واحلضارتني اإلسالمية والكنفشيوسية من جهة أخرى، أ

  ملاذا تتعاون هااتن احلضاراتن؟  والكنفشيوسية ستتعاوانن على مواجهة احلضارة الغربية.
إن هنتنجنت خُيربان أبن   أألن الصلة بينهما أقوى من صلة كل منهما ابحلضارة الغربية؟

م من فهل يقول إن الكنفشيوسية أقرب إىل اإلسال  أهم مكون للحضارة هو الدين.
ما أظن أحدًا يعرف الداينتني، ويعرف مكانة النصرانية واليهودية يف اإلسالم   النصرانية؟

وإذن فإن السبب احلقيقي هلذا   ابلنسبة إىل غريمها من األداين، ميكن أن يقول هذا.
التعاون إن حدث لن يكون انبعًا من طبيعة احلضارتني، بل من معاملة احلضارة الغربية 

د أن أقول إن احلضارة الغربية هي اليت تدفع اآلخرين ملعاداهتا حني تعمل على أري  هلما.
الوقوف يف طريق التطور الطبيعي لغريها، وحني تعد كل ما عداها خطرًا عليها فتتحدث 

متاماً كما كان بعضهم ولعله ال يزال The West and the restعن الغرب واآلخر 
 ال يرى أنه ُملزم يف التعامل معهم خبلق وال دين.يصف كل من ليس على دينه ابألميني و 
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