
 

 

 

 

 احللقـة الثانيـة 

 السالم املستحيل
___________________________ 

 

يقول أحد الباحثني يف علم الفضاء اخلارجي.. " إن علينا بكل رصانة أن نعرتف أننا إبنفاق ألوف املاليني من الدوالرات وبذل      
اجلهود الفائقة قد متكنا من شق طريق قصرية عرب اجملموعة الشمسية لكننا يف الوقت نفسه عجز� عن اجتياز خطوة واحدة جادة 

 من املسافة الواسعة القائمة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان.".  نطوي هبا جزءاً ضئيالً 

هذه العبارة صادرة كما يتبني لنا عن جتربة سليمة وعقل راجح وقلب كبري. إ�ا شهادة على أن أفضل ما صنعت له احلضارة      
 البشرية قد ضاع، فلم يرتتب على هذا الضياع غري املرارة واإلحساس ابخليبة. 

انت احلضارة قد أنشئت خلدمة اإلنسان، وإذا كان السالم هو أجّل ما تتحقق به هذه اخلدمة فقد آن لنا أن نكتشف طريق فإذا ك     
اهلداية ... وأن نتعلم فن التواضع... ونتعرف إىل الطريق املوصلة إىل هناءة اإلنسان واحملققة لسالمه األديب واملادي ... آن لنا أن 

احملبة اليت تليق هبا النفوس وهتدأ هبا الشهوات وتتطمئن هبا الكرب�ء وختتفي معها األ�نية املدمرة , فتنعقد  نكتشف حاجتنا امللحة إىل
هبا عالقات األخوة وتتدعم هبا الرغبة يف السالم. بل آن لنا أن نعود إىل الفطرة اليت فطر� عليها وأن نكتشف فيها ضوء اإلميان 

 اإلهلية مث نتصرف يف ظل هذه الرعاية الكرمية مستعينني مبدد العقيدة .ونتعرف عن طريقها إىل الرعاية 
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آن لنا أن نعرتف بضعفنا أمام قوة هللا .. فنجعل من نعمة التفكري ومصادر العاطفة الطيبة وثروة الضمري احلي موارد صاحلة      
ما نزلت بنا النوازل وضاقت بنا الطرق السالكة إىل إلعمار األرض، ونتسلح هبا إلزالة اخلالفات وحمو األحقاد مث نلجأ إليها كل

 املستقبل. 

آن لنا أن نؤمن أبن خالق الناس قادر على توفري الرزق لكل الناس إذا أقلعنا عن التكالب على الدنيا. وآن لنا أن نتذكر قوله عز    
م من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال".. وجل يف حمكم تنزيله : " ولقد كّرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناه

". وأن نغّري طريقة تعاملنا بعضنا مع بعض مستندين إىل الثقة كافة   السلم دخلوا يفااآلخر عز وجل : " � أيها الناس وأن نتذكر قوله 
 ابلرعاية اإلهلية. 

، مزروعة ابلنعم ... وفضاء� يقدم إلينا املاء احمليي يف مطر غزير... وحبر� إن أرضنا اليت سخرهتا العناية اإلهلية لنا حافلة ابخلريات      
حافل ابلغذاء الذي حنتاج إليه ... لكن هذه املصادر وغريها مما نعلم من خلق هللا وال نعلم قادرة على إطعام كل فم ... لكن حسن 

لشعار القائل: عش ودع اآلخرين يعيشون فالرزق موفور والعمل يف توزيعها ال يتحقق ما مل نتخلق أبخالق اإلميان وما مل نعمل بوحي ا
 سبيله مطلوب والعدالة يف توزيعه �جتة شرط احلصول عليه والفوز ابلرزق الطيب احلالل. 

والواقع أن اجلزء األكرب من ثروات اإلنسان ال يف الشعوب املتقدمة وحسب بل يف طبقات من الشعوب الفقرية مستهلك يف      
التنافس على الدنيا، ومستخدم فيما يرضي غرور الكثري من الناس أو فيما يصنع من السلع اليت تستخدم لتحقيق أجماد ال يرتتب عليها 

 قة بني اإلنسان واإلنسان. غري العدوان وزلزلة الث

إن العامل اليوم قد أمثلته اإلجنازات اليت متت يف أجواء الفضاء فهو ينفق آالف املاليني ال حيدوه يف هذا اإلنفاق غري الرغبة يف      
رات اإلنسان يف هتديد بعضنا بعضًا بينما يتساقط املاليني من ضعفاء هذا العامل صرعى ألجماد التنافس وما يرتتب عليه من انتصا

 الفضاء من �حية ومن تكومي األسلحة املدمرة يف ساعات أو أ�م كل ما بنته يد البشرية على امتداد القرون. 

وحنن ال نقصد بذلك إىل ختذيل العلماء وإقناعهم ابالمتناع عن التعامل مع الكون والطبيعة واكتشاف املزيد من قوانني العلم      
لذات إىل ترتيب األوليات. فإذا كان الغرض من احلضارة تدعيم حرمة اإلنسان واحلفاظ على كرامته ومحايته من ولكننا نقصد أوًال واب

املرض واجلهل والفقر ومن ّمث من احلروب اليت تعجزها شهوات التسلط والنهب فإن من الطبيعي أن يتنافس العلماء والقادة يف حتقيق 
نشاء احلضارة. فإذا مل نفعل وتسابقنا يف صنع السالح وغزو الفضاء الذي ال يلبث أنيصبح يف هذه األغراض اليت هي املربر الوحيد إل



خدمة األغراض احلربية فقد نزعنا عن احلضارة كل أبعادها اإلنسانية فال يبقى منها غري االمتنان يف االمتثال وغري تغذية القلوب 
من أخالق هذه احلضارة املزعومة.. فاحليوا�ت يف الغاب تقتتل لتأكل, أما أبخالق الغابة. بل إن اخالق الغابة تبقى أعلى مكانة 

 االقتتال الذي تصطنعه احلضارة فهو إشباع لشهوة القهر واستجابة لسياسة العدوان والتسلط والنهب. 

العامل الروحي الكرمي كما هو  خالصة القول أن اإلنسان قادر مبا وهبه هللا عز وجل من حرية االختيار أن يرتفع بنفسه إىل مستوى     
أن قادر على اهلبوط هبا إىل مستوى الغرائز العمياء. فلنعد إىل الفطرة اليت فطر� هللا عليها ولنستلم روح اإلميان ولنتفق بعد ذلك على 

ل ال يف أمة بعينها بل السالم الذي يسعى إليه بناة احلضارة يف معناها األصيل هو وحده الذي ختتفي معه فواجع اجلوع واملرض واجله
يف طول الكرة األرضية وعرضها, فهو يف أي مكان من العامل وحدة ال تتجزأ وحقيقة ال تبلغ الغرض منها ما مل يتمتع به كل فرد يف كل 

عز شعب يف كل مكان من العامل... أما ما سوى ذلك فهو الغرور الذي تنتحر به البشرية فيصبح به أبسها شديداً, وقد صدق هللا 
 وجل يف التعريف بناس هذه البشرية حني يقول: " أبسهم بينهم شديد حتسبهم مجيعاً وقلوهبم شىت ذلك أب�م قوم ال يعقلون .".. 

 


