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قيم �إ�سالمية
عاطفة امل�سكري

�أر�سى الإ�سالم قيماً �أ�سا�سية ُتعد مرج ًعا �شام ً
ال ال�ستنباط كل ما يتعلق بال�ش�ؤون الب�شرية .وحتى يف �أحلك الظروف كاحلرب راعى الإ�سالم �أدق التفا�صيل فيما
يتعلق بالأخالقيات التي يجب اتباعها يف تلك الفرتة .يناق�ش الأ�ستاذ �إبراهيم العناين يف مقال له يف جملة التفاهم بعنوان «قيم الإ�سالم و�أخالقيات احلرب
وال�سالم» الكثري من هذه القيم التي وجدت حي ًزا للتطبيق يف احلروب التي كانت حتدث يف زمن الر�سول وال�صحابة ،حيث يعد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
�أمنوذجا يعتد به يف التعامل الإن�ساين يف فرتات احلروب ،وتبعه ال�صحابة يف ذلك.
تتمحور ه��ذه ال�ق�ي��م وامل �ب��ادئ يف ال��واق��ع ح��ول اح�ترام
كينونة الإن�سان وكونه �شري ًكا يف �إعمار الأر�ض ولو كان
من �أل��د الأع ��داء ،حيث �إ ِّن��ه من ال��واج��ب حفظ كرامته
بالقدر امل�ستطاع وال��ذي تتحقق فيه م�صلحة الطرف
امل�سيطر دون ��ش��يء م��ن الإذالل �أو اخل�ن��وع ل��ه .وتقوم
هذه الأ�س�س � ً
أي�ضا على العفو والت�سامح عدا يف بع�ض
احلاالت اال�ستثنائية كالدفاع عن النف�س� .أباح الإ�سالم
قتال العدو و�صد كل ما يعد تهديداً ل�ل�أرواح والأنف�س
وامل�م�ت�ل�ك��ات ب���ش��روط و��ض��واب��ط دق�ي�ق��ة تتعلق بالهدف
ال��ذي توجه له �ضربة الدفاع عن النف�س .تنامت هذه
القيم ومت االعرتاف بها وج�سدت عرب القوانني التي َّ
مت
�سنها يف املنظمات والقوانني الدولية يف حاالت احلرب
والنزاعات امل�سلحة .ومن �أهم القيم التي تعد �أ�سا�سية
يف حاالت احلرب وال�سلم م ًعا ،حفظ الكرامة الإن�سانية،
فهي م�ستوحاة م��ن ك��ون الإن���س��ان مكر ًما م��ن قبل اهلل
�سبحانه وت�ع��اىل ويف ق��ول��ه ت �ع��اىلَ (:و َل � َق � ْد َك � َّر ْم � َن��ا َبنِي
ب َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َناهُم ِّم َن َّ
الط ِّيبَاتِ
�آ َد َم َو َح َم ْل َنا ُه ْم ِف ا ْل َ ِّ
م��نْ َخلَ ْق َنا َت ْف ِ�ض ًيل) فقد خلق
َو َف َّ�ض ْل َنا ُه ْم َعلَى َك ِث ٍ
ري ِّ َّ
اهلل الإن�سان وجعله خليفة يف الأر�ض �إكرا ًما له .وكجانب
م�ه��م �أي��ً��ض��ا م��ن �أخ�لاق �ي��ات ال�ت�ع��ام��ل الإن �� �س��اين ال�ع��دل
وامل�ساواة .حيث متثل بها الر�سول واقتدى به ال�صحابة
وال�صاحلون وال زالت من �أجنع القيم التي يجب اتباعها
يف ه ��ذا ال��زم��ان حت��دي �دًا ب��ل ت�ع��د � �ض��رورة للتطبيق يف
�سبيل �إيجاد حل خلالفات الع�صر .تعد ال�سرية النبوية
غنية بالأحداث التي تثبت �أهمية العدل كقيمة ل�صالح
املجتمعات وقد �أثبت الر�سول ذلك يف تعامالته ويف قوله
�صلى اهلل عليه و�سلم «ال فرق بني عربي وال �أعجمي وال
�أبي�ض وال �أ�سود �إال بالتقوى» وتت�ضح �أهمية ذلك � ً
أي�ضا
يف قوله تعاىل( :يَا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين �آَ َم ُنوا َل ي َْ�س َخ ْر َقو ٌم مِ نْ
َق � ْو ٍم ع ََ�سى �أَ ْن َي� ُك��و ُن��وا َخ�ي ْ ً�را مِ ْن ُه ْم َو َل ن َِ�سا ٌء مِ ��نْ ن َِ�سا ٍء

يا مِ ْنه َُّن  ) ..فالقر�آن الكرمي وال�سنة
ع ََ�سى �أَ ْن َي ُك َّن َخ ْ ً
النبوية يجمعان على العدل وامل�ساواة الإن�سانية وهذا
ما ال جنده حا�ض ًرا للأ�سف يف �أغلب الثقافات الغربية
وال�ع��رب�ي��ة ويف جمتمعاتنا امل�ح�ل�ي��ة ك��ذل��ك .فالتفرقة
ح��ا��ض��رة عندما نتحدث ع��ن ال��ذك��ر والأن �ث��ى ،التفرقة
حا�ضرة عندما نتحدث عن الأ��س��ود والأبي�ض ،وكذلك
عندما نتحدث عن العربي والأعجمي وهلم ج��را .وما
يثري الت�سا�ؤالت هنا هي املدة الزمنية التي �سي�ستغرقها
ال�ب���ش��ر ال��س�ت�ي�ع��اب ع ��دم ف��اع�ل�ي��ة ف�ك��رة ال�ت�ف��رق��ة املبنية
على �أي ت�صنيف كان يف بناء الإن�سان واحل�ضارات .فال
التعليم وال التوعية وال التجربة كانت جديرة بتغيري
فكرة التفرقة العن�صرية بني اجلميع .فلو وجدت فئة
تقدمت وجتاوزت هذه الأفكار الرجعية » بالن�سبة لبع�ض
الأ�شخا�ص على الأق��ل » جند فئات ال زال��ت تنظر نحو
الأم��ور من نف�س ال��زاوي��ة ،على الرغم من �أ َّن التجارب
التاريخية مبا فيها من خالفات �أثبتت �أن االحتاد قوة
والتفرقة دائماً ما تكون م�ؤدية لل�صراعات واحلروب ما
هي �إال عن�صرا مدمرا للح�ضارات ويعيدها خطوات �إىل
ال ��وراء .فالت�سامح الفكري يقود �إىل الت�سامح الفعلي
الذي بدوره يخلق بيئة تعزز التعاي�ش واحرتام الفئات
الأخرى مبختلف ت�صنيفاتها� .إ َّن الت�سامح كقيمة يبد�أ
من الفكر املنغر�س يف الأف��راد �إال �أ َّن �أهميته متتد على
م�ستوى بناء احل�ضارات فاحل�ضارات ما ازدهرت �إال من
خالل القيم التي يقدرها الفرد ويلتزم بها .وتغر�س هذه
القيم منذ ال�صغر وتكون حا�ضرة يف �أب�سط الأن�شطة
اليومية .فال�شعوب الذكية التي تخطط لتحقيق هدف
ما جندها تعمل عليها با�ستمرار وعلى كيفية االقرتاب
م��ن ال�ه��دف ع�بر امل�م��ار��س��ات ال�ي��وم�ي��ة جلميع الأف ��راد.
وقد يكون ذلك ب�شكل مبا�شر كتلقني الأجيال النا�شئة
ليكربوا وتكرب الفكرة والهدف معهم �أو ب�إدخالها كهدف

ت�ساهم امل�ؤ�س�سات باالقرتاب منه خطوة بعد خطوة عرب
�أف��راده��ا ال��واع�ين بالهدف الأك�بر وامل ��راد حتقيقه .ولو
جئنا نعيد النظر يف هذه القيم الثالث – حفظ الكرامة
الإن�سانية ،العدل وامل�ساواة ،والت�سامح – جندها مكملة
لبع�ضها البع�ض بل تتداخل ط��رق حتقيق �أي منها يف
الأخ��رى فالكرامة الإن�سانية ال ميكن حفظها يف بيئة
عن�صرية تفرق ب�ين الأ��ش�خ��ا���ص .كذلك ي�صعب �إيجاد
�أف� ��راد م�ت���س��احم�ين وحت ��دي ��داً �إذا ن �� �ش ��أوا ع�ل��ى الأف �ك��ار
العن�صرية .ال ميكن حتقيق امل�ساواة والعدل �إذا مل تكن
كرامة الإن�سان حمفوظة من الأ�سا�س لأنها ت�صبح بال
قيمة �آنذاك ،و�أي ت�سامح ي�صبح قاب ً
ال للتنفيذ يف بيئة ال
يعامل فيها الأفراد بطريقة مت�ساوية .فالقيم ال�سامية
غ��ال�ب��ا م��ا ت�ك��ون م��رت�ب�ط��ة ببع�ضها ال�ب�ع����ض لأن �ه��ا من
الأ�سا�س وجدت للتطبيق من �أجل حياة ب�شرية �سليمة
قابلة لإح �ق��اق ال�ه��دف الأك�ب�ر �أال وه��و �إع �م��ار الأر� ��ض.
واالل �ت��زام ب�ه��ذه القيم �أم ��ر ال ه ��وان فيه بغ�ض النظر
ع��ن ظ��روف ال��زم��ان وامل �ك��ان .ف��الإ��س�لام ك�شريعة راع��ى
الظروف التي ي�صعب فيها اتباع بع�ض القيم الإن�سانية،
كمجابهة العدو مثال ،حيث ي�صعب فيها تطبيق القيم
الإن�سانية يف املعاملة .مع ذلك وجدت قيم و�أحكام دقيقة
مل يبح الإ�سالم التنازل عنها حتى يف الظروف ال�صعبة.
يف زمن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كان تطبيق ذلك
يعود بالنفع والفائدة على امل�سلمني يف جذب �أعدائهم
نحوهم مما �ساهم يف زيادة �أعداد املنظمني �إىل �صفوف
امل�سلمني ب�سبب تعاملهم م��ع �أع��دائ�ه��م وع��دم الإ��س��اءة
�إليهم مبثل ما �أ�سيء لهم .وحتى الآية ت�شري �إىل ذلك يف
قوله تعاىل (ولو كنت ً
فظا غليظ القلب النف�ضوا من
حولك) .فال التاريخ وال ال�شرائع ت�شري �إىل �أمم قامت
بال قيم.
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