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جمادى األولى  1441هــ  -يناير ٢٠٢٠م

األمن واألمان..
غاية إسالمية سامية

منال المعمري

يقول ممدوح عدوان يف كتابه حيونة الإن�سان�« :إن من �أبرز �أ�ساليب الإعداد للحرب الأهلية ،هو �إقناع كل طرف �أن الطرف الآخر خطر على الوطن �أو الدين �أو املجتمع» .ولعلنا قد ع�شنا،
كمجتمعات عربية ،ردحا من الزمن نعاين من احلروب واال�ضطرابات ،وال�سيما من احلركات املتطرفة من قِ َبل جمموعات ادعت انتماءها للإ�سالم ومل تكف عن ا�ستخدام رموزه الدينية و�شعاراته
وتراثه ومراجعه فيما يخدم م�صاحلها و�أهدافها ،جمموعات �صغرية كانت �أم كبرية ،منظمة وم�سلحة مدفوعة ب�أجندات خارجية� ،أم مدنية لديها دوافع �إ�سالمية م�ضللة خارجة عن جادة ال�صواب
وجترد الآخر من �إن�سانيته ومن حقه يف التعبري عن �أب�سط حرياته ،وتعطي لنف�سها ال�صالحية يف حما�سبة اخللق
واحلق .وهي بهذا الإ�سالم الهجني املنغلق ،ترفع راية العنف والدم والفو�ضى،
ّ
والو�صاية عليهم �أو �إيذاءهم ج�سديا �أو قتلهم وت�صفيتهم!

ويعترب الوطن العربي الكبري بيئة خ�صبة لهذا الفكر الإق�صائي ،ملا �سالت الدماء من قدميه ال�شريفتني� .إن ر�سول اهلل مل يكن حمتاجا
يت�سم به من تنوع عرقي وديني و�إثني ومذهبي ،فهو ي�ضم ع��ددا من حقيقة حلماية عمه �أبي طالب وال جلوار القر�شي ،بدليل �أنه عندما
الأقليات التي �أ�صبحت م�ستهدفة ،مهددة يف �أمنها و�أمانها ،ومعر�ضة �أراد الهجرة �إىل املدينة امل�ن��ورة فتح ب��اب بيته وخ��رج ،وك��ان يف اخل��ارج
للإيذاء ب�أنواعه ،و(للتفجري) والتهجري!!
ع�صبة �أ�شداء من فتيان قري�ش ،يحملون �سيوفهم ورماحهم لي�سددوها
�إن ال�ضوء الدافئ ال��ذي تغمرنا به ال�شم�س كل �صباح ،لي�س �إال طيفا عليه .ف�م��اذا فعل عليه ال���ص�لاة وال���س�لام؟ جعل ينرث ف��وق ر�ؤو��س�ه��م
متعدد الألوان ،وهذه الف�سيف�ساء ال�شا�سعة التي يت�سم بها كل ما حولنا حفنة من الرتاب وهو يتلو �سورة ي�س حتى الآية «ف�أغ�شيناهم فهم ال
�إمنا تدل على �أن التنوع هو �أ�صل احلياة و�أ�سا�س الطبيعة .فالتنوع بني يب�صرون» ،ف�أنامهم اهلل جل عاله وهم على حالهم.
الب�شر هو �سنة من �سنن اهلل تعاىل« ،ومن �آياته خ ْلق ال�سماوات والأر�ض �إ ّن اال�سالم مل يخ ُل يف الفرتة املكية من رجال �أ�شداء (ك�أ�سد اهلل حمزة
واختالف �أل�سنتكم و�ألوانكم �إن يف ذلك لآيات للعاملني» ،ويقول جل يف وع�م��ر ب��ن اخل �ط��اب) ،م�ستعدين ومتحم�سني للقتال ،واغ�ت�ي��ال عتاة
عاله �أي�ضا «وجعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا».
قري�ش ،الذين تربطهم بهم عالقة القربى والقبيلة ،ولكن النبي مل
وبالعودة �إىل تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية ،واحلوا�ضر التي قامت حتت ي�أذن لأي واحد منهم ب�أي عمل عنيف ،لقد كان حري�صا �أال ي�سبب هذا
مظلة الإ� �س�لام وك��ان��ت يف �أوج ازده ��اره ��ا وت�ط��وره��ا ،ك��الأن��دل����س ،جند العنف حربا �أهلية .وهذا يعني �أن �أي حرب �أهلية هي خمالفة ل�شريعة
�أن�ه��ا ت�أ�س�ست على قيم الت�سامح والتعاي�ش ون�ب��ذ العنف والتع�صب ،الإ�سالم ول�سنة النبي عليه ل�صالة وال�سالم.
وا�ستفادت من كافة الفئات املختلفة يف املجتمع من �أجل بناء احل�ضارة لقد اح�ترم ال��ر��س��ول ال�ك��رمي الع�صبية القبلية ط��وال املرحلة املكية،
وب�ل��وغ غ��اي��ات �أ��س�م��ى .ويف ه��ذا ال�سياق يقول �أح��د املفكرين الإغ��ري��ق ،ولكنه بعد �أن جمع امل�سلمني يف املدينة املنورة� ،أبطل الع�صبية القبلية
حني انت�صرت اليونان على �إ�سربطة« ،هزمناهم لي�س حني غزوناهم�( ،سمة املجتمع اجلاهلي) ،و�أ�صبح �أم��ن امل�سلم م�شبوكا ب�أمة امل�سلمني
بل حني �أن�سيناهم تاريخهم» .فعلينا �أن ننظر �إىل املا�ضي وننهل من ال بقبيلته.
جتاربه ،ونفهم ديننا الفهم ال�صحيح كي ال ن�سمح لهذا الفكر املتطرف - ،اعتماد �أ�سلوب الإقناع واحلوار
ال ��ذي ي�ت�غ��ذى م��ن ع���ص��ب الإره � ��اب وي �ت �ف��رع م �ن��ه� ،أن ي �ق � ّو���ض �أ��س����س كثريا ما �سنجد حوارات عقالنية من قِبل الر�سول الكرمي مع �أهل مكة،
جمتمعاتنا ويفكك �أوا�صرها.
ولكننا قد ال جند بعد البحث والتفتي�ش ح��وارا فكريا واح��دا لكرباء
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قري�ش ،فكل ما جنده هو التهديد والرتهيب� ،أو امل�ساومات والرتغيب،
لنا الدكتورة �سعاد احلكيم ،وه��ي �أ�ستاذة علم الت�صوف بكلية الآداب �أو حماوالت االغتيال� ،أو مطالبات ب�أنواع املعجزات لي�ؤمنوا به ر�سوال.
باجلامعة اللبنانية ،بع�ضا م��ن �سطور ال�سرية النبوية ،التي ينبغي ومن هذه احلوارات النبوية ،يتبدى لنا نهج الر�سول الكرمي يف اعتماد
�أن تكون منارات للمغ ّرر بهم ،و�إ��ش��ارات ملن �ضلت بهم ال�سبل .فال�سنة احل��وار الرفيق لن�شر الإ��س�لام ،ب�إقناع العقول ،ويف املقابل نفهم ملاذا
النبوية ،ال �سيما يف املرحلة املك ّية_ تزخر بجملة من الرباهني والأدلة يتجه للعنف كل مق�صر يف احلجج� ،ضعيف يف احلوار الكالمي.
الكفيلة بدح�ض ال�ع��دي��د م��ن حجج امل�ج�م��وع��ات املتطرفة يف حراكها �إن الأمن والأمان هو غاية �إ�سالمية .وعليها �أ�شارت الكثري من الأحكام
العنيف امل�سلح ،املخالف لل�شرع والعقل.
والن�صو�ص الثابتة يف القر�آن وال�سنة .يقول عليه ال�صالة وال�سالم؛
االجتماعية
والرتكيبة
مكة
يف
لقد اح�ترم ال��ر��س��ول ال�ن�ظ��ام ال�سائد
(م��ن �أ�صبح منكم معافى يف ج�سده� ،آمنا يف �سربه ،عنده ق��وت يومه،
بها ،فكان حراكه لن�شر الدعوة من�ضبطا بالنظام االجتماعي ،ليجري فك�أمنا حيزت له الدنيا مبا فيها) .فالأمن هو نعمة عظمى ،ت�ستجلب
تغيريا �سلميا من داخل النظام نف�سه ،بال عنف وال فو�ضى ،وي�ستفيد العديد من النعم احلياتية ،لعل �أهمها؛ وفرة الرزق والتنمية الب�شرية.
من هذا النظام القبلي حلمايته وحماية �أ�صحابه .فعندما �أعلن �أبو �إن الأمن احلقيقي هو انعدام �أي تهديد يُخاف منه على الدين والعقل
طالب حمايته للنبي ،مل يرف�ض النبي حماية العم بحجة �أنه لي�س على والنف�س وال� ِع��ر���ض وامل ��ال .ويف امل�ق��اب��ل ف ��إن اخل ��وف ه��و م �ع �و ٌّق �أ�سا�س
دينه ،وهو بذلك مل يُ�سقط دور القبيلة ،بل حث �أ�صحابه على تفعيل للإن�سان عن �أداء مهماته احلياتية ،وعن عمارة الأر�ض.
دور قبائلهم ،وذل��ك من �أج��ل احل�صول على احلماية ممن يرتب�صون �إن امل ��ؤم ��ن يف االج �ت �م ��اع ال �ب �� �ش��ري ،ه ��و الأم� ي��ن امل ��ؤمت ��ن ع �ل��ى دم ��اء
بهم وبنبيهم من ر�ؤ�ساء قري�ش ،الذين �أعلنوا احلرب على كل من �آمن ال�ن��ا���س و�أم��وال �ه��م؛ �إذ ي�ق��ول ال��ر��س��ول ال �ك��رمي يف ح�ج��ة ال� ��وداع�( :أَ َل
مبحمد ر�سوال.
ا�س َعلَى َ�أمْ �وَا ِل� ِه� ْم َو�أَ ْن ُف�سِ ِه ْم ،وَا ْل ُ ْ�س ِل ُم
�أُ ْخ� ِ ُ
بر ُك� ْم ِب��ا ْل ُ��ؤْمِ � ِ�ن؟ َم� ْ�ن �أَمِ � َن� ُه ال َّن ُ
ا�س مِ ْن لِ�سَ ا ِن ِه َو َي� ِدهِ ،وَا ْلُجَ اهِ ُد م َْن جَ ا َه َد َن ْف�سَ ُه ِف َطا َع ِة
وكذلك نرى الر�سول يطلب جوار �أحد من رجال قري�ش بعد �أن عاد من م َْن �سَ ِل َم ال َّن ُ
الطائف ،وقد ذاق من �أهلها ما ذاق من الأذى ،ورموه باحلجارة حتى اهللِ ،وَا ْل ُ� َه��اجِ � ُر َم� ْ�ن َه��جَ � َر ْ َ
ال� َ�ط��ا َي��ا وَال � َّذ ُن��وبَ ) .ونالحظ من احلديث

ال���ش��ري��ف �أن ال��ر��س��ول مل يح�صر �أم ��ن امل ��ؤم��ن ع�ل��ى �إخ��وان��ه امل��ؤم�ن�ين
فح�سب ،بل ليعم النا�س جميعا؛ وذل��ك لأن جمتمع الإ��س�لام جمتمع
تعددي ال �أح��ادي ،يعي�ش فيه امل�سلم وغ�ير ذل��ك ،والدليل �أن الر�سول
حني ا�ستقر يف املدينة املنورة �أمر بكتابة «�صحيفة» هي مبثابة د�ستور
ينظم العالقات بني �أهلها من م�سلمني ويهود .وهذه ال�صحيفة جتري
اال�ستفادة منها اليوم على نطاق وا�سع يف تنظيم العالقة مع الآخ��ر،
املواطن �أو املجاور العاملي.
�إن الأم ��ن االجتماعي يف الإ� �س�لام لي�س م�س�ؤولية ال�سلطة وح��ده��ا،
ول�ك�ن��ه م���س��ؤول�ي��ة ك��ل ف ��رد يف امل�ج�ت�م��ع ،ف�ه��و ��ش��ري��ك ف��اع��ل يف الأم ��ن
االج �ت �م��اع��ي ،وذل ��ك ب� ��أن ي �ك��ون رح�ي�م��ا ح���س��ن ا ُ
خل �ل ��ق ،م���ش�ك��اة منفعة
للآخرين دون متييز ،يقول الر�سول الكرمي (وَا َّل � ِذي َن ْف�سِ ي ِب� َي� ِدهَِ ،ل
ي ََ�ض ُع َّ ُ
الل رَحْ َم َت ُه �إِ َّل َعلَى رَحِ �ي� ٍ�م) َ ،ق��ا ُل��وا :يَا َر���سُ ��و َل َّ
اللُِ ،ك ُّل َنا َيرْحَ مُ،
النا�س كا ّفة)،
َقا َلَ ( :ل ْي َ�س برحمة �أحدكم نف�سِ ِه و�أهل بيته ،حتى يَرح َم َ
تا�سَ دُوا وَلَ
ويقول �أي�ضا َ
ت َّ�س�سُ وا و ََل َت َنا َف�سُ وا و ََل َ َ
ت َّ�س�سُ وا و ََل َ َ
(ول َ َ
َتبَا َغ ُ�ضوا و ََل َت�دَا َب� ُروا َو ُكو ُنوا عِ بَاد َّ
الل �إِ ْخ�وَا ًن��ا) ،ويقول عليه ال�صالة
وال�سالم ( ر�أ�س العقل بعد الدين التودد �إىل النا�س ،وا�صطناع العقل
ير فيمن
�إىل ك� ّل ب� ٍر وف��اج��ر) ،وي�ق��ول؛ ( امل��ؤم��ن ي�ألف و ُي��ؤل��ف ،وال خ� َ
ي أ� َلف وال ُي�ؤلف).
والأمن االجتماعي عن�صر مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن العائلي ،وهو
الذي يوفر بيئة �آمنة لكل �أفراد العائلة� ،إذ يرتكز على �أربع قيم �سلوكية
حر�ص عليها الإ��س�لام؛ الرفق والرحمة وامل��ودة وح�سن الأدب ،يقول
�سبحانه وتعاىل (وَمِ ْن �آيَا ِت ِه �أَ ْن َخلَ َق َل ُكم م ِّْن �أَن ُف�سِ ُك ْم �أَ ْزوَاجً ��ا ِّل َت ْ�س ُك ُنوا
ِ�إ َل ْيهَا وَجَ � َع� َل َب ْي َن ُكم َّم � َو َّد ًة َورَحْ � َم� ًة ِ�إ َّن ِف َذ ِل� َ�ك َ آل َي ��اتٍ ِّل� َق� ْو ٍم َي َت َف َّك ُرو َن)،
وي�ق��ول ر�سوله ال�ك��رمي؛ (�إذا �أرا َد ُ
يرا �أدخ � َل علي ِه ُم
اهلل ب��أه��لِ ب� ْي��تٍ خ� ً
ال ِّر ْف َق) ،ويقول �أي�ضا؛ (�أكرموا �أوالدكم و�أح�سِ نوا �أدبهم).
و�أما عن �أمن الدول واملدن ،فهو خط �أحمر يف �شرع الإ�سالم احلنيف،
وال يح ّل لإن�سان �أو جماعة ترويع الأه��ايل بثورة م�سلحة مهما كانت
الظروف؛ فالدرب املفتوح � -شبه الوحيد -هو التغيري ال�سلمي لنمط
التعاي�ش �أو احل�ك��م ال�سائد .ي�ق��ول �صلى اهلل عليه و�سلم (ال تقربوا
الفتنة �إذا حميَت ،وال تع ّر�ضوا لها �إذا �أعر�ضت ،وا�صربوا لها �إذا �أقبلت).
وتذكر الدكتورة �سعاد احلكيم يف خامتة مقالها� ،أ ّن ال�سنة النبوية يف
مكة املكرمة وا�ضحة البيان؛ يف �أنه ال يحق لأي جماعة م�سلمة ترويع
النا�س وممار�سة العنف والت�سبب بثورات غري حم�سوبة ورمبا بحرب
�أهلية ،حتى و�إن كانت هذه اجلماعة مقيمة يف وطنها الأم ،و�أن املجتمع
ال�ق��ائ��م «ج��اه�ل��ي» واحل�ك��م امل�سيطر «ج��اه�ل��ي» ،وه��ذا ال يعني ه��دم �أي
حماولة للتغيري ،بل يعني وج��وب تبني �سيا�سة التغيري ال�سلمي من
داخل بنية املجتمع القائم.
manalalmaamari1@gmail.com

