بسم هللا الرحمن الرحيم
السادة الحكماء من الغرب ومن الشرق:

الســـالم عليكم جميعًا ..وبعد؛

فإنه لشرف كبير أن أكون معكم اليوم ،في هذاا اللاذاا الذا
أش ذ فذذي أنذذه سذذيكون لاذذا ًا تاريخي ذا مشذذدو ا ،ربمذذا يتوقذذع عهذذد
تاريخ اإلنسانية -يو ًما-ليكتبه بأحرف من نذور ،ويسذ له فذي أنصذ
الصفحات ،وما ذل على هللا ببعيد.
إن هاا العمل الا نشدد اليوم أولذى حلااتذه ،و نذدر شذي ًا
عن باية مراحله ،كان فكرةً م ر ة في عالم األحالم واألماني ،حين
زارنذذذي فذذذي مه لذذذي  ،بحذذذي مصذذذر ال ديذذذدة بالاذذذاهرة ،أصذذذدقاؤنا
الادامى :األب فيتوريو يهار واألستاذة باو بيتذ و والسذيد أنذدريا
ترتيهي ،مها عام أو أكثر ،وكذان الحذديف فيدذا يذدور حذو موضذو
«حوار األ يان والحضارات» ،ومدى تأثير في العالقة بين الشذر
والغرب ،وهل آتى ثمار المرجوة في التاريذ بذين الحضذارات ،أو
تخفيع التوتر وا حتاان في عالقة كذل مهدمذا بذا

ر ،بعذد أن آلذ

ه ذا العالقذذة فذذي ا ونذذة األ يذذرة –وبكذذل أسذذع-إلذذى عالقذذة ص ذرا
مخيع ،وقد كان رأيي الا كونته عبر إسدامات عدة ،في حوارات
األ يذذان والحضذذارات فذذي مختلذذع الاذذارات ،أن هذذا المحذذاورات لذذم
تستط – حتذى ا ن – تحديذد قضذايا الهذ ا المعلذن والصذام بذين
العذذالمين :العربذذي واإلسذذالمي وبذذين الغذذرب ،ومذذن ث ذم ل ذم تفلذذف فذذي
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صياغة رؤية مستابلية للخروج من هذا األزمذة العالميذة ،التذي إن
ترك تتدحرج مثل كرة الثلج فإن البشرية كلدا سوف تذدف ثمهدذا:
ذارا وتخلفًذذا وسذذف ًكا للذذدماا؛ وربمذذا بذذأكثر ممذذا فعتذذه فذذي
رابًذذا و مذ ً
الحربين العالميتين في الهصذع األو مذن الاذرن الماضذي .ضذرورة
التطذذذور الذذذا

يتوقذذذع فذذذي تاهيذذذات األسذذذلحة المذذذدمرة ،وتغذذذو

السياسات العسكرية وتسارعدا ،وال دذو الغربيذة التذي

تكذل و

تمذذذل فذذذي أن يكذذذون لدذذذا تواجذذذد عسذذذكر مسذذذلف فذذذي مع ذذذم بلذذذدان
الشر .
وهــكاا ،ومن بين ركذام اإلحبذا وضذباب األسذى علذى عالمهذا
الا ياع علذى حافذة ا نديذار الحضذار  ،لمعذ فكذرة لاذاا ي مذ
أمذرا
بين نخبة محدو ة من الغرب ،ومثلدا مذن الشذر  ،يتدارسذون ً
بالغ الصعوبة ،شذديد التعايذد ،لعلدذم ي ذدون لذه مخرجًذا ،أو –علذى
أقذذل تاذذدير –يغرسذون-فذذي ريذذّ حلذذه« -نذذواة» لشذ رة سـذذـالم قذذد
تثمر يو ًما ما من األيام.
ثم ش عهي على مواصلة التفكير ال ا فذي هذاا المشذرو مذا
لمسته من م لس حكماا المسلمين ،الذا أنتمذي إليذه ،مذن حذر
وتصميم على إ فاا نار الحروب – أيهما اشتعل أوارها  -مذن ذال
قوافل لهشر السالم ،ت وب العالم من أجل هاا الددف المادس..
ومذذذن قبذذذل شذذذ عهي أصذذذدقائي مذذذن جمعيذذذة سذذذان إي يذذذديو،
ذكورا لرعايذذة هذذاا الماتذذر  ،وإ راجذذه مذذن
وأظدذذروا اسذذتعدا ًا مشذ ً
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عذذالم األحذذالم إلذذى نيذذا الحاياذذة والواقذذ  ..وإذا كانذذ تعذذاليم نبذذي
اإلسذذالم ﷺ تعلمهذذا أنذذه « يشذذكر اَ مذذن يشذذكر الهذذاس» فإنذذه
يسذذعهي إ أن أتاذذدم بالشذذكر ال يذذل للاذذائمين علذذى هذذا ال معيذذة،
التذذي تعمذذل مهذذا زمذذن ويذذل مذذن أجذذل األ ذذوة اإلنسذذانية والسذذالم
العذذالمي ،والمحبذذة والرحمذذة ،التذذي بعذذف بدمذذا إلذذى الهذذاس سذذيدنا
عيسى وسيدنا محمد عليدما الصالة والسالم.
أيها اإلخــوة الحكماء

كهذذذ أظذذذن أن مذذذن السذذذدل أن يذذذدرك أ باحذذذف مذذذاذا يعهذذذي
الشر  ،وماذا يعهذي الغذرب ،وأن يحذد مذا بيهدمذا مذن فذرو تميذ
بين المفدومين تميي ً ا تا ًما ،وت يل ما بيهدمذا مذن إبدذام وغمذو

،

ولكن اب ال ن م أو محاولة لالهتداا إلى هذاا المعهذى المحذد ،
و إلذذى تعريذذع جذذام مذذان – كمذذا ياذذو علمذذاا المهطذذّ – لدذذاين
الكيانين المتباعدين جغرافيًا والمتدا لين تاريخيًا وحضاريًا..
فإذا بـدأنا بتعريع «الغـرب» فإنه سرعان ما تاف أمام الاهن
سلسلة مذن ت اذبذـات وتهاقضذات،

يخلذ

معدذا «الغذـرب» كيانذا ً

أوروبيذا ً الصًذا فذي ماابذل «الشذر » ..فذال يكفذي ً -
مذثال -أن نعذرف
«الغرب» بخصائ

يهيذة وعرقيذة ،كذأن ناذو « :الغذرب هذو هذا

الشذذذعوب األوروبيذذذة التذذذي تذذذدين بالمسذذذيحية» ألن هذذذاا التعريذذذع
سرعان ما يضطرب ويتفك حين نأ ا في ا عتبار أن الماليين مذن
المسلمين الاين هاجروا إلى أوروبا وأمريكا أصبحوا يو ًذا بذارزة
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فذي الهسذيج ا جتمذذاعي للغذرب ،وأن هذا الماليذذين تركذ بصذذماتدا
قويةً في شذتى م ذا ت الحيذاة الغربيذة ،مذن عذا ات وتااليذد وفهذون
وسلوك أي ً
ضا..
أضذذع إلذذى ذل ذ أن هذذاا التذذأثر والتذذأثير لذذيس وليذذد عصذذرنا
الحاضذذر هذذاا ،بذذل هذذو تذذأثير وتذذأثر قذذديمان ،نعلمدمذذا مذذن تذذاريخ
الحضارتين :الشرقية والغربية ،ومن تاريخ المراك الحضذارية فذي
أوروبا ،التي سذطع عليدذا شذمس العذرب قذدي ًما واستضذاات بدذا،
ونالتدا إلى كل الشذعوب األوروبيذة ،ولعذل مديهذة «فلورانسذا» ذات
التذذذاريخ العريذذذّ فذذذي الحضذذذارة والذذذدين والثاافذذذة والفذذذن ،والتذذذي
تستضذذذذيفها اليذذذذوم ،ونتطذذذذار فذذذذي فضذذذذائدا وعلذذذذى أرضذذذذدا هذذذذا
الاكريات ،كان من أهم مراك التواصل في ذلكم الحين..
وهكاا

ندر ماذا يعهي الغذرب بالهسذبة للشذر ل هذل هذو

المسذذذذيحية أو العلمانيذذذذة .أو اإللحذذذذا ل هذذذذل هذذذذو الاذذذذوة العسذذذذكرية
وا قتصذذا يةل هذذل هذذو التهذذوير وحاذذو اإلنسذذانل أو هذذو الفاشذذية
والعهصريةل!
هذل هذو الفذذن والثاافذة وأحذد الموضذذات وبيذوت األزيذذاا ،أو
هو اإلنتاج وا ستدالك ،أو هو العلم والتكهولوجيا ومصذان أسذلحة
الدمار!! ومدما قاها اله ر وواصلها البحف والتحليل في صذائ
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«الغرب» الااتية؛ فإنهذا لذن ن فذر إ بمركذ معاذد ،شذديد التهذاق
والتضارب (.)1
وشيا غير قليل مما قيل فذي تحديذد مفدذوم «الغذرب» ياذا
مثله في تعريذع «الشذر » ،وتحديذد مفدومذه تحديذدًا قياًذا واضذف
المالمف والاسمات .ذلكذم أن تذأثير الحضذارة الغربيذة فذي الحضذارة
الشرقيـة أو اإلسالمية من الوضو بحيف تخط ذه عذين باحذف أو
متبصذذذر ،وقذذذد وصذذذل قذذذوة التذذذأثير الغربذذذي إلذذذى رجذذذة «الغذذذ و»
وا كتسذا ألكثذر الذذدو اإلسذالمية ،ثذم إن العذذالم اإلسذالمي يمثذل
امتدا ًا جغرافيًا موحدًا ،كما أن الرابطة «الاومية» بذين ولذه كثيذ ًرا
ما تكون أقوى من رابطة «الدين» .فالعرا وإيران بلدان مسلمان،
لكهدمذذذا تاذذذاتال سذذذهوات عذذذدة علذذذى أسذذذاس مذذذن ا ذذذتالف الاوميذذذات
رابطة الدين أن تكفكع شذي ًا ولذو قلذيالً مذن

والمصالف ،ولم تهد
شراسة الحرب بيهدما.

كمذذذا لذذذم تثمذذذر الدعـذذذـوات التذذذي تهـذذذـا

بتكــذذذـوين «أمذذذة

إسالمية» موحدة  -ب ديد يضاف إلى رصيد وحدة األمة اإلسالمية
وتضامهدا ،مما حدا بالبع

إلذى الاذو بأنذه

العالم اإلسالمي «يمكن اعتبار

يوجذد كيذان اسـذـمه

طرا يدد الغرب الا يمتلذ قذوةً
ً

أكبر وأشـــرس وأعهع» (.)2
..

..

..

 1ان ر الغرب والعالم اإلسالمي ،ن رة إسالمية ،معدد العالقات الخارجية في شتوت ارت (  ) ifaالفصل األو
) (2السابّ .14
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ومن وجدة ن ر المغرقة في الت ريد  -والمتفائلذة أيضذا -
أعتاد أن ها العهاصر المتدا لة بين الشر والغرب ،والتي تتمثذل
العهاصر العلمية والثاافية والفهية بذين الحضذارتين ،ربمذا

في تبا

تشكل أرضية مشتركة تساعد فذي بهذاا تاذارب حضذار ياذوم علذى
التكامذذل وتبذذا

المهذذاف  ،وترسذذيخ مبذذا د الديموقرا يذذة والحريذذة

وحّ اإلنسان الشرقي –مثل أ يه الغربي-في حياة آمهة كريمة ،م
أمل كبير في أن تتوقع الدو الاا رة الغهية عن ا سذتبدا والتحيذ
والكيذذذذل بمكيذذذذالين :مكيذذذذا للغذذذذرب وآ ذذذذر للشذذذذر  ..وأن تتوقذذذذع
سياساتدا التسلطية على الضذعفاا والمستضذعفين ،هذا السياسذات
التذذي يبذذدو أندذذا أجمع ذ أمرهذذا علذذى تاسذذيم العذذالم إلذذى فسذذطا ين:
فسذذطا للغهذى واألمذذن والرفاهيذذة والتاذذدم العلمذذي والثاذذافي والفهذذي
والحضار  ،وفسطا للحروب والدماا واإلرهاب والخذراب والفاذر
وال دل والمر

.

وأعتاد أن حضراتكم تتفاون معذي فذي أن وضذ العذالم ا ن
هو وض بالغ السوا ،وأن ن رة جماهير المسلمين في الشر إلى
ن ام سذيا ة الاذوة واسذتخدامدا المفذر لدذدم إرا ة الشذعوب ليسذ
ن رة احترام بكل تأكيد ،نعم قد تع

بالاو وباوته ،لكه م ذل

قد ت ريه بسب غيذاب البعذد الخلاذي والشذعور با صذرة اإلنسذانية
واأل ذذوة البشذذرية ،وهذذو الفذذار بذذين الاذذوة الغاشذذمة وقذذوة العذذد
والسالم..
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بذذل أذهذذ إلذذى أبعذذد مذذذن ذلذذ وأزعذذم أن شذذعور الكراهيذذذة
لذذيس وقفًذذا علذذى المسذذلمين فذذي
الكاسذذف لله ذذام العذذالمي البذذا
الشر  ،بل هو شعور مشترك بيهدم وبذين تيذار عذري

مذن محبذي

العدال ذة والسذذالم مذذن الغذذربيين ،ألن نذذواز األ ذذال اإلنسذذانية فذذي
تفكيذذذر أصذذذحاب هذذذاا التيذذذار وفذذذي شذذذعورهم تذذذ ا علذذذى فطرتدذذذا
ومبذذذدئدا اإلنسذذذاني الخذذذال
والمصذذلحة والغذذر

 ،ولذذذم تتشذذذو بعذذذد  -بذذذأ ال الاذذذوة

وفلسذذفات الغايذذة التذذي تبذذرر الوسذذيلة أيذذا كذذان

قبف ها الوسيلة وساو دا في حساب الفضيلة وموازين األ ال .
وأرجذذذذو أن تصذذذذدقوني لذذذذو قلذذذذ إنهذذذذا نحذذذذن – المسذذذذلمين
والمسيحيين الشرقيين-لم نعد نه ر إلى حضارة الاوة والتسلط ها
من مه ور أندذا الحضذارة األنمذوذج الذا يتطلذ إليذه الهذاس ا ن،
رغم صيحات التبشير التي تهطلّ بدا حهاجر عذاة العولمذة فذي كذل
بلدان العالم ...بل ههذاك تحف ذات كبذرى علذى هذاا الذهمط الحضذار
الا نعترف بأنذه إن سذعد بذه كثيذرون؛ فإنذه – بذال ريذ -شذاي بذه
األكثرون من أصحاب الضمائر السليمة هها وههاك.
ومذن اإلنصذذاف أن أقذو  :إن جدذذو ًا كبيذذرة تاذ علذذى عذذاتّ
الشذذذرقيين :مسذذذلمين ومسذذذيحيين ،ي ذذذ أن ياومذذذوا بدذذذا لتعذذذديل
ن رتدم إلى الغرب والغربيين ..فدهاك شذعور ت ذا الغذرب بذالخوف
وعدم األمان وتوق الشر ،وقد يكون لدى الشرقيين بع

مذا يبذرر

هذذاا الخذذوف ،لكه ذه –بكذذل تأكيذذد -هذذو ذذوف مبذذالغ فيذذه ،وكثيذ ًذرا مذذا
تتدا ل حدو م حدو الكراهية وح ا نتاام ،وهها الكارثذة التذي
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لذذو تركذ تمضذذي فذذي هذذاا الطريذذّ البذذائس؛ فإندذذا محالذذة سذذوف
تهتدذذي إلذذذى زوا الحضذذذارة اإلسذذذالمية فاذذط ،كمذذذا تذذذراهن عليذذذه
ن ريذذذة صذذذرا الحضذذذارات ،بذذذل إلذذذى زوا الحضذذذارتين اإلسذذذالمية
والغربية معًا..
وي

على الشرقيين أي ً
ضا أن يشذعروا بذروابط أكثذر تااربذا

وتآلفا ،يترابطون بدا م الغرب ،وأن يتوقفوا عن اعتبار الحضارة
الغربية حضارةً كلدا شر ،و روج على قيم األ يان والفضائل ،وأن
نستبد بدا اله رة المفر ذة فذي السذوا ن ذرة أ ذرى أكثذر تفذاؤ ً
تبدو فيدا الحضذارة الغربيذة ،حضذارة إنسذانية ،إن كذان فيدذا بعذ
المثال والهاائ

فدي

ش حضارة أناات اإلنسانية ونالتدا إلى

آفا علميذة وتاهيذة لذم تكذن لتصذل إليدذا ذوا تاريخدذا السذحيّ،
لو عكوف علماا الغرب على مصا ر المعرفذة األ بيذة والت ريبيذة
والفهيذذة ،علذذى أن الشذذر لديذذه مذذا يسذذد بذذه الغذذرب ثاوبذذه الروحيذذة
والديهيذذة ،ومذذا يذذدف بذذه عذذن حضذذارته عوامذذل التحلذذل وا نذذدثار،
والغرب لديه الكثير مما يادمه للشر

نتشاله مذن التخلذع العلمذي

والتاهي والصهاعي وغير ذل ..
فدل من أمل –أيدا الحكماا األجالا – أن يخفع الغذرب مذن
غلوائذذه وكبريائذذه ،ويتخفذذع الشذذر مذذن هواجسذذه وسذذوا ظهونذذه،
ليلتاي كل مهدمذا بذا
وتبا

ر فذي مهتصذع الطريذّ لاذاا تعذارف ومذو ة

برات ومهاف !!
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ُكماء
أيها السَّادة الح
اسمحوا لي أن ألف اله ر هها إلى أمرين يمكذن تفا يدمذا
فذذي أ تذذال بذذين الشذذر والغذذرب ،وعلذذى أ مسذذتوى جذذا مذذن
مستويات هاا التالقي:
األمذذر األو  :ا يذذة الارآنيذذة التذذي ير هذذا المسذذلمون رجذذا ً
ونسذذا ًا وأ فذذا ً صذذبا مسذذاا ،بذذل كثيذذر مذذن المثافذذين والمفك ذرين
الغربيين يحف ون فحواها عن ظدر قلذ مذن كثذرة مذا تذر ت علذى
مسامعدم في محافل الحوار ومهتدياته ،ها ا ية هذي قولذه تعذالى:
«يا أيدا الهاس إنا لاهاكم من ذكذر وأنثذى وجعلهذاكم شذعوبًا وقبائذل
لتعارفوا إن أكرمكم عهذد اَ أتاذاكم إن اَ علذيم بيذر» {،}13/49
والمسذذذلمون جميعًذذذا  -يشذذذا مذذذهدم أحذذذد -يفدمذذذون مذذذن ا يذذذة أن
التعذارف المهصذو

عليذه فذي ا يذة الكريمذة هذو الدذدف أو الغايذة

اإللديذذة العليذذا التذذي لذذّ هللا الهذذاس مذذن أجلدذذا ..والتعذذارف يعهذذي
التعذذاون وتبذذا

المهذذاف  ،ولذذيس الصذذرا و اإلقصذذاا و التسذذلط،

وإذا كان لااا التعارف البشر هو الاانون اإللدي للعالقات الدولية
بذذين الهذذاس أفذذال يعهذذي هذذاا أنذذه أمذذر يمكذذن تحاياذذه إذا مذذا لص ذ
الهوايا وصح الع ائمل
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وقد تع بون أيدذا السذا ة إذا مذا قلذ لكذم أن شذيوز األزهذر
في أربعيهات الارن الماضذي سذباوا ال ميذ فذي التهبيذه إلذى التهبيذه
حل غير  ،حيف نا ى الشيخ محمذد مصذطفى

على هاا الحل الا

المراغذذذي (ت1946.م) شذذذيخ األزهذذذر فذذذي ذلكذذذم الوقذذذ بال مالذذذة
العالمية بين األمذم كافذة حتذواا صذراعات األمذم والشذعوب ،وذلذ
فذذذي كلمتذذذه أمذذذام مذذذألتمر عذذذالمي ل يذذذان الذذذا عاذذذد بلهذذذدن سذذذهة:
1936م ،ثذذم جذذاا بعذذد  -بعشذذر سذذهين  -الشذذيخ محمذذد عرفذذة الذذا
كت في م لة األزهر في عامدذا العاشذر سذهة1946 :م ماذا نذا ى
فيه بضذرورة التعذاون بذين اإلسذالم والغذرب ،وقذد فعذه لكتابذة هذاا
الهذذداا مذذا انتد ذ إليذذه الحذذرب العالميذذة الثانيذذة آنذذااك مذذن ا تذذرا
الاهبلة الارية واألسلحة الفتاكة ،وقد حذار مذن فهذاا العذالم كلذه ،إذا
اسذتعمل المحذاربون هذذا المخترعذات ،وانتدذى إلذذى أنذه مفذر مذذن
التاري بين الشعوب ومذن إزالذة أسذباب الخذالف والبغضذاا ،ومذن
أن تصذذبف األر

كلدذذا مديهذذة واحذذدة ،وأن يكذذون سذذكاندا جميعذذا

كأهل مديهة واحدة.
كثيرا في عوته لداا التعاون العالمي علذى
وقد عو الشيخ ً
وجذذوب أن يفدذذم الغذذرب اإلسذذالم ،وأن يفدذذم اإلسذذالم مدنيذذة الغذذرب،
وأندمذذا إذا تفاهمذذا زا مذذا بيهدمذذا مذذن سذذوا ظذذن ،وأمكذذن أن يعيشذذا
معا متعاونين ،يأل

كل مهدمذا نصذيبه مذن دمذة اإلنسذانية ،و عذا

علماا المسلمين إلى ضرورة أن يبيهوا مدنية الغرب على حاياتدا،
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ليحذذل التعذذارف محذذل التهذذاكر ،ويحذذل السذذالم محذذل الخصذذام[ .م لذذة
األزهر ،السهة ،18 :عام1366 :هـ ،صفحة]149- 147 :
أما األمر الثاني فدو هاا الخطر الداهم الا يتدد نا جميعًذا،
وأعهذذي بذذه اإلرهذذاب والعهذذع الل ذاين يدذذد ان العذذالم ،وأي ً
ضذذا كذذل مذذا
تهاسل من ته يمذات وجماعذات وحركذات مسذلحة ترتذد -فذي كثيذر
مذذن األحيذذان  -ر اا األ يذذان ،وتوظذذع كتبدذذا المادسذذة فذذي ا عتذذداا
على ا

رين وقتلدم وسذل أمذوالدم وتشذريدهم مذن بال هذم  ..و

مفذذر مذذن التكذذاتع لوقذذع هذذاا الوبذذاا ،وحضذذراتكم –حكمذذاا الشذذر
والغرب – أعلم الهاس بأسباب هاا الوباا الذا يهطلذّ  -ائ ًمذا -مذن
قذذرااات مغلو ذذة للكتذذ المادسذذة ومذذن سياسذذات عالميذذة عميذذاا
تدعمه ،ومذن أمذوا هائلذة
وال دل والمر

يهفذّ عشذر معشذارها لمحاربذة الفاذر

والتخلع في بلدان العالم الثالف ..

ُكماء الغـــربيون
أيها الح
لاذذد ج هذذاكم بآمذذا عريضذذة ،وبثاذذة حذذدو لدذذا فذذي همذذتكم
وإ الصذذكم ،وتصذذميمكم علذذى السذذباحة ضذذد تيذذار عهيذذع يحذذر
أصذذحابه علذذى أن ي ذذل الغذذرب غربًذذا والشذذر شذذرقًا وأ يلتايذذا مهذذا
نذذا «كيبلذذهج» بذذال يو ًمذذا علذذى أ ذذال األمذذل فذذي التاذذاا الشذذر
والغذذرب ،فدذذل تشذذذاا األقذذدار أن يغذذر

ذذذائر السذذالم بذذين الشذذذر

والغذذذرب ليتالقيذذذا مذذذن جديذذذد فذذذي فلورانسذذذا التذذذي تطذذذل علذذذى بحذذذر
متوسذذطي تتالقذذى علذذى ضذذفافه شذذعوب الش ذر والغذذرب ،وهذذل آن

11

لحكمة الحكمذاا أن تغذر اليذوم فذي الشذر والغذرب وتتغهذى بسذالم
ً
وأمذال فذي إسذعا البشذرية
يسو عال ًما أندكته الحروب واله اعذات،
وإنااذ اإلنسانية من مذار قذد يلذو شذألمه فذي األفذّ البعيذد ،إ أن
حكمة الحكماا وإ الصدم كفيلة بدحر إلى األبد.
ُـم.
ُسـن استماعك
ًا لح
شُكــر
ُم جيمعا؛
ُ عليك
والسَّالم
ًا في مشيخة األزهر:
تحرير
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