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امللخص:
ملا كان الوضع الحالي لالجئين يحتاج إلى دراسة وافية توضح فيها حقوقهم وواجباتهم في القانون الدولي واالتفاقيات الدولية
وذلك من منظور الشريعة اإلسالمية،فقد هدف البحث إلى بيان مشكلة اللجوء واملخاطر التي يتعرض لها الالجئون في محاولة
للمساهمة في وضع أطر لحل املشكلة ببيان حقوق الالجئين وواجباتهم بعد عرض مفهوم اللجوء ،والالجئ ،وامللجأ ،وأنواعه وبيان
واجبات الالجئين تجاه دول اللجوء وااللتزامات الواقعة على عاتقهم ثم إبراز تلك الحقوق والواجبات من منظور الشريعة اإلسالمية،
ولتحقيق هذه األهداف اتبع الباحث املنهج االستقرائي التحليلي ومنهج املقارنة في كتب القانون والدراسات القضائية واالتفاقيات
واملعاهدات الدولية ثم مراجع الفقه ،وذلك في حدود دراسة اتفاقية األمم املتحدة لعام 1951م وبروتوكول عام 1967م الخاصين
ً
بوضع الالجئين والتعقيب عليهما ،ومن أهم نتائج البحث بيان أن مسألة الالجئين تندرج في إطار فقه املعامالت ،لكونها تتضمن أحكاما
عملية اجتهادية ،كما أن العالقات الدولية في القانون الدولي تقوم على املصلحة في حين أنها تقوم في الشريعة اإلسالمية على الكرامة
اإلنسانية والتسامح والتعاون والعدالة واملعاملة باملثل ،وقد تفردت الشريعة اإلسالمية بإقرار حق الالجئ في امللجأ إلى مدى أبعد منه في
القانون الدولي .وقد تضمنت اتفاقية األمم املتحدة لالجئين مواد معيبة في صياغتها بشأن واجبات الالجئين تخول لدولة امللجأ فرض
التزامات على الالجئين على نحو قد يشوبه التعسف و ينطوي على الغرر ،وقد أبرز البحث تصور الشريعة اإلسالمية لواجبات الالجئ
في كونه يلتزم في الدولة اإلسالمية حال وجوده في إقليمها بالقوانين السارية فيها على أن تلتزم هي بإعالمه بهذه القوانين خالل دراسة
طلبه اللجوء فيها .وقد انفردت الشريعة اإلسالمية بإلزام الالجئ بأداء ما عليه من واجبات تجاه أفراد في دولة االضطهاد ،فامللجأ في
الشريعة اإلسالمية ما شرع للتهرب من الواجبات ،ولم يرد نص يقر هذا االلتزام في االتفاقية.
الكلمات املفتاحية :الشريعة ،إتفاقية الالجئين ،القانون الدولي ،حقوق.

املقدمة

ً
وسعا أمام كل ما هو إنساني حتى لو جاء من ثقافات أخرى
إن الدين اإلسالمي الحنيف وشريعته الغراء ،لم يدخر
ومجتمعات مغايرة و يعلي من قيم الحرية والحق والعدل واملساواة و يراعي مصالح العباد والناس على اختالف أجناسهم ولغاتهم
ً
ً
وثقافاتهم وأصولهم وأعراقهم ،واحترم عادات وتقاليد املجتمعات ،والثابت في القواعد الشرعية أن (املعروف عرفا كاملشروط شرطا)،
وأن (الثابت بالعرف كالثابت بالنص)( ، )1وكذلك فإن من القواعد الفقهيه املستقرة أن العادة يرجع إليها ويحتكم بأمرها فإن ( العادة
( )2
محكمة )

1السرخس ي ،شرح السير الكبير ،170،290 ،والقواعد والضوابط املستخلصة من شرح الجامع الكبير للحصيري ،مطبعة املدني ،القاهرة1411 ،هـ ،ص  283و
295
 2ابن السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب ،األشباه والنظائر ،تحقيق عادل عبد املوجود وعلي عوض ،بيروت ،دار الكتب العلمية1991 ،م ،الجزء األول ص.50
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ومن هنا تبرز قيمة بحث حقوق الالجئ وواجباته وبيان الحماية الواجب تمتعه بها في إطار املواثيق والقوانين واملعاهدات
واالتفاقيات الدولية ،من منظور الشريعة اإلسالمية.
وإلقاء الضوء على ما يستتبع ذلك من التزامات على الدول والحكومات تجاه من اضطرتهم األحداث والظروف إلى ترك
مجتمعاتهم وأوطانهم إلى غيرها.
ومن هنا كذلك تتضح بعض معالم شريعة اإلسالم الثرية من إهتمامها بمفاهيم عدة كالجوار واألمان والعهد ومصالح
املهاجرين.
آملين أن يتضح لنا أوجه الفروق والتوافق بين مقاصد الشريعة في حق اللجوء وفلسفة ومرجعية القوانين الدولية
واالتفاقيات واملعاهدات التي شرعت للجوء والحق فيه وتواترت على حمايته وضمان أمان الالجئ وسالمته وما يتبع ذلك من ثبوت
التزامات وواجبات على طالب اللجوء من االلتزام بقانون البلد مانح اللجوء.
وال شك أن من أخطر املشاكل التي تواجه عاملنا املعاصر وبخاصة في السنوات القليلة املاضية مشكلة اللجوء ،تلك التي
تواجه العالم بأسره بشتى دوله ومنظماته وهيئاته وأفراده ،وال شك أن الالجئين في شتى بقاع األرض هم من أكثر الفئات إحساسا
باملعاناة في اآلونة األخيرة.
ويعد اللجوء أبرز صور ممارسة اإلنسان لحقوقه ،كما أن مفهوم حماية الالجئ واملحافظة على حقوقه ال ينفصل البتة عن
الفكرة العامة لحقوق اإلنسان فإن حصول اإلنسان على اختالف لونه وجنسه وعرقه وديانته على مكان آمن ووطن يأمن فيه على
دينه ونفسه وماله وعرضه وعقله لهو أبسط الحقوق التي ينبغي أن توفر له.
وظاهرة اللجوء وإن كان لها بعدها التاريخي ،إال أنها في عاملنا املعاصر وإزاء وضوح مفاهيم إقليم الدولة و حدوده املتاخمة،
وتطور قدرة الدولة على مراقبة حدودها ،تظهر للجوء أهمية أكبر من أي وقت مض ى ،فإن األرقام واإلحصائيات عن الالجئين مفزعة
ومقلقة ،فعدد الالجئين الذي وصل إلى  37,5مليون الجئ في نهاية عام  ،2012قد وصل إلى  65,6مليون الجئ في نهاية عام ،2016
والجدير بالذكر أن املفوضية تعلن أن عدد الالجئين يقدر بـ  1إلى  113من سكان العالم.
وجدير بالذكر أن الشريعة اإلسالمية عرضت ملسألة اللجوء وكفلت لطالبه كافة وسائل الكرامة واألمان و التزمت تجاه
املستأمنين واملجارين بكافة األصول الواجب إتباعها لضمان حقوقهم ورعايتهم ،وقد اهتم القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة
ً
ً
اهتماما بالغا بما عرف بأمان الالجئ ،وإن كان مخالفا في العقيدة .ومن دالئل ذلك تلك اآلية الكريمة:
َ
ْ
َ
َ
َ ْ َ َ ٌ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ
َ َ
ْ
َ َ ُ ُ ْ ْ
َ َ َ َ
َّللا ث َّم أ ْب ِلغ ُه َمأ َمن ُه ذ ِل َك ِبأ َّن ُه ْم ق ْو ٌم ال َي ْعل ُمون( )6ك ْيف َيكون ِلل ُمش ِر ِك َين
و ِإن أحد ِمن املش ِر ِكين استجارك فأ ِجره حتى يسمع كالم ِ
ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َّ َّ َ ُ ُّ ْ ُ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ ْ َ
ْ
َ
َّ
َ ٌ ْ َ َّ
( )3
اه ْدت ْم ِعن َد امل ْس ِج ِد الحر ِام فما استقاموا لكم فاست ِقيموا لهم ِإن َّللا ي ِحب املت ِقين(. )7
َّللا َو ِعن َد َر ُس ِول ِه ِإال ال ِذين ع
ع ْهد ِعند ِ
َ ْ
ََ
َ َ
َ
َ َ
َّ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ
داللة اآليةْ :
آن؛ ف ِإ ْن ق ِب َل أ ْم ًرا ف َح َس ،نَ ،و ِإ ْن أ ََ ف ُر َّد ُه إلى َمأ َم ِن ِه(.)4
مع َن ُاه َسأ َل ِج َو َارك ،أ ْي أ َم َانك َو ِذ َم َامك فأ ْع ِط ِه إياه ِليسمع القر
وقد وردت أحاديث دلت على مشروعية األمان منها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال "املسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى
بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم ،وهم َيد على من سواهم"(.)5
ملك وصفه النبي صلى هللا عليه وسلم
ومن أمثلة ذلك هجرة الصحابة رض ي هللا عنهم إلى الحبشة ولجوئهم إلى أرضها عند ٍ
بأنه ال ُي ُ
ظلم عنده أحد وهو النجاش ي وقد جلس الصحابة رض ي هللا عنهم في جوار هذا امللك حتى السنة السابعة من الهجرة.
فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا رأى ما يصيب أصحابه من البالء وأنه ال يقدر على أن يحميهم ويمنعهم مما هم فيه قال لهم :لو
ً
خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملك ال يظلم عنده أحد ،وهي أرض صدق ،حتى يجعل هللا لكم فرجا مما أنتم فيه.
ً
( )6
فخرج عند ذلك املسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى هللا بدينهم ،فكانت أول هجرة في اإلسالم.

مشكلة البحث:
مع بروز مشكلة الالجئين وازديادها وتفاقمها في كافة أرجاء املعمورة ،وإزاء تعقد العالقات الدولية وتشابكها وتعارضها في
بعض األحيان وما يترتب على ذلك من التأثير على حقوق الالجئين في مختلف أنحاء العالم ،فإن إفراد هذا املوضوع بالبحث ملن األهمية
بمكان.
3سورة التوبة آية رقم 6،7
4
ابن العرَي ،أحكام القرآن،دار الكتب العلمية ،بيروت ،،الطبعة الثالثة 1424هـ  ،الجزء  ،2صفحة .261
5
أبو داوود ،سنن أَي داوود ،كتاب الجهاد ،باب في السرية رقم  ،2751الجزء الثالث ،ص .81 ،80
 6البوطي ،محمد سعيد ،فقه السيرة النبوية ،دمشق ،دار الفكر ،طبعة 1996م ،ص .106
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والوضع الحالي لالجئين في العالم يحتاج إلى دراسة وافية ّ
توضح فيها حقوقهم وواجباتهم في القانون الدولي وذلك من منظور
الشريعة اإلسالمية.

أسئلة البحث:
لتحقيق األهداف املرجوة من البحث نحاول اإلجابة على األسئلة التالية:
 .1ما حقوق الالجئ في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي؟
ً
 .2ما الشروط الواجب توافرها كي ينطبق على الشخص وصف الالجئ وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ووفق ما جاء
باالتفاقيات واملعاهدات الدولية؟
 .3ما مدى اتفاق أو اختالف القانون الدولي حول حقوق الالجئين وواجباتهم مع أحكام الشريعة اإلسالمية ؟
 .4ما مدى كفاية االتفاقيات الدولية والبروتوكوالت لحقوق الالجئين على اختالف أنواعهم؟

أهداف البحث:
.1
.2
.3
.4

بيان مشكلة اللجوء في العالم ،واملخاطر التي يتعرض لها الالجئين ،ومحاولة املساهمة في وضع أطر قانونية لحل املشكلة
ببيان حقوق الالجئين ،بعد عرض أنواع اللجوء من منظور الشريعة اإلسالمية.
بيان ما جاءت به أحكام الشريعة اإلسالمية في اللجوء من حيث أنواعه وحقوق الالجئين املرتبطة به.
بيان حقوق الالجئين تجاه دول اللجوء وااللتزامات الواقعة على عاتقهم.
إبراز حق اللجوء بحسبانه من أهم حقوق اإلنسان من منظور الشريعة اإلسالمية.

منهج البحث
سأعتمد بإذن هللا في منهج البحث على املنهج االستقرائي التحليلي في مراجع الفقه والكتب القانونية والدراسات القضائية
واالتفاقيات الدولية وكذلك سأعتمد على املنهج املقارن في دراسة ظاهرة اللجوء وعناصرها ودراسة حقوق الالجئين وواجباتهم في
القانون الدولي والشريعة اإلسالمية.

الحدود املوضوعية للبحث:
يقتصر البحث على بيان حقوق الالجئين وواجباتهم في الشريعة اإلسالمية وفي القانون الدولي في حدود اتفاقية األمم املتحدة
لعام 1951م وبروتوكول 1967م الخاصين بوضع الالجئين.

الدراسات السابقة:
من الرسائل العلمية الجامعية ( املاجستير والدكتوراه ) التي تعرضت ملوضوع البحث من النواحي الشرعية والقانونية
والدولية:
ا
أوال :أحكام اللجوء في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي دراسة مقارنة لنيل املاجستير في السياسة الشرعية من املعهد العالي للقضاء
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية باململكة العربية السعودية ،مقدمة من الباحث محمد بن عبد ربه املورقي ،عام 1419هـ.
ا
ثانيا :حق اللجوء السياس ي بين الشريعة اإلسالمية والنظمة الوضعية ،وهي دراسة مقدمة من الباحث محمد بن عبد هللا الحليبة
لنيل درجة املاجستير بكلية الدراسات العليا في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية باململكة العربية السعودية في عام 2001م.
ا
ثالثا :حق اللجوء السياس ي في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي دراسة مقارنة ،للدكتور وليد خالد الربيع ،بقسم الفقه املقارن
والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت.
ا
رابعا :امللجأ في القانون الدولي رسالة دكتوراه للدكتور حمدي السيد محمد الغنيمي كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية جمهورية
مصر العربية عام 1976م.
ا
خامسا :اللجوء السياس ي في اإلسالم دراسة لنيل درجة املاجستير في الفقه وأصوله من جامعة آل البيت باململكة األردنية الهاشمية،
للدكتور حسام محمد سعد سباط ،نشرت عام 1997م عن دار البيارق بلبنان.
ا
سادسا :حق اللجوء السياس ي دراسة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية ،للدكتور
برهان أمر هللا نشرت عام  1982بدار النهضة العربية القاهرة.
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حقوق الالجئني يف اتفاقية األمم املتحدة لعام  1951من منظور الشريعة اإلسالمية

املبحث الو  :حقوق الالجئين بين القانون الدولي والشريعة اإلسالمية
تمهيد
َ
ّ
َ ّ
ُ
،
وحقاق ،وهو اسم من اسمائه تعالى ،ويستخدم بمعنى الثابت بال ش ٍك .
حق في اللغة :جمعه حقوقِ ،
( )8
الحق في القانون هو  :ميزة يقررها القانون لشخص ما ،يحميها بالطرق القانونية .
( )9
والحق في الفقه هو  :مصلحة ثابتة للشخص على سبيل االختصاص يقررها املشرع الحكيم .
وفي هذا املبحث ،في املطلب األول منه يعرض الباحث لحقوق الالجئين في القانون الدولي ،ومدى ثبوتها لهم ،والحد األقص ى
للحقوق التي تمنحها االتفاقية لالجئين وحقوق الالجئين اإللزامية على دول امللجأ (الحد األدن ) ،وفي املطلب الثاني منه نتناول الحقوق
التي تفردت الشريعة اإلسالمية بإقرارها ،يأخذ هذا التفرد صورة التفرد في إقرار الحق لالجئ تارة ،وتارة أخرى يأخذ صورة إعطاء مدى
أكبر لهذا الحق.
( )7

املطلب الو  :حقوق الالجئين في القانون الدولي
الجدير بالذكر أن الدول بدأت تهتم بتحسين أوضاع الالجئين منذ قيام الحرب العاملية األولى .
وقد تقرر في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن جميع الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق ،وأن هذه الحقوق
تثبت لهم بامليالد ( ،)11وهناك نوع آخر من الحقوق ،ليست الحقوق اإلنسانية فحسب ،وإنما يطلق عليها الحقوق السياسية تثبت
ملواطني الدولة دون غيرهم.
ً
ومن استقراء الباحث لنصوص االتفاقية ،يتبين أن الالجئين يثبت لهم في بلد امللجأ حقوقا تارة تكون مساوية ملواطني هذه
الدولة ،وتارة أخرى تكون مساوية للحد األدن ملعاملة األجنبي ،وفي جانب آخر منها تكون مساوية للمعاملة املمنوحة لألجانب األولى
بالرعاية ،وفي مرة أخرى قد تكون أقل من األجنبي ،وهناك حقوق تثبت لالجئين ال تثبت لغيرهم من األجانب.
والباحث إذ يعرض هذه الحقوق على التصنيف املشار إليه ،فسيتضح مدى اإللزام الواقع على الدول بإعطائهم هذه الحقوق ،ومدى
حد أدن وأقص ى ملعاملة الالجئ في دولة امللجأ.
كون هذه الحقوق ثابتة أم أنها دائرة بين ٍ
ولبحث مسألة الحقوق بانضباط يجب االطالع على مدى جواز التحفظ على املواد من عدمه والدول املتحفظة على املواد
الجائز التحفظ عليها .
الفرع الو  :الحد القص ى للحقوق التي تمنحها االتفاقية لالجئين
ا
أوال :حقوق الالجئين املساوية لحقوق الجانب الولى بالرعاية
لالجئين املقيمين بصورة نظامية في بلد امللجأ حق االنتماء للجمعيات غير السياسية وغير الهادفة للربح ،واالنضمام للنقابات املهنية،
مثل أفضل معاملة ممكنة تمنح ملواطني بلد أجنبي (.)12
ودولة امللجأ تمنح الالجئ الحق في العمل مقابل األجر على أرضها بذات الدرجة لألجانب األولى بالرعاية (.)13
ويجوز لالجئ التجنس بجنسية دولة امللجأ ،وتقوم هي بتسهيل ذلك وتخفض األعباء والرسوم إلى أدن حد ممكن لذلك (. )14
ا
ثانيا :حقوق الالجئين املساوية للحد الدنى من (املعاملة العامة) لألجانب
()15
 .1حيثما ال تنص االتفاقية على منح الالجئين مع املة أفضل ،تعاملهم الدولة املتعاقدة معاملتها لألجانب عامة . ".....
( )10

8املعداوي ،املدخل للعلوم القانونية ،ص . 8
 9منصور ،املدخل في الشريعة اإلسالمية ،ص. 124
 10أمر هللا ،حق اللجوء السياس ي ،ص . 245
11
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،املادة األولى .
12االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة الخامسة عشر .
13
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة السابعة عشر الفقرة األولى .
14
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة الرابعة والثالثون .
15االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة السابعة .

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%82/
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األحوال الشخصية لالجئين تخضع لقانون بلد موطنهم ،وتحترم دولة امللجأ الحقوق الشخصية املكتسبة لالجئ والسيما
ً
الخاصة بالزواج ،شريطة أن يكون الحق املعني واحدا من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع هذه الدولة لو لم يصبح صاحب هذا
ً
الحق الجئا" ( ،)16والجدير بالذكر أن مصر قد تحفظت على هذه املادة.
"على أن دولة امللجأ تمنح لالجئ الحق في حيازة املمتلكات املنقولة وغير املنقولة ،التي ال يجب أن تقل عن تلك املمنوحة لألجانب عامة
في نفس الظروف" (. )17
وبخصوص الحق في العمل الحر تمنح دولة امللجأ الالجئين الحق في ممارسة العمل لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة
والحرف اليدوية والتجارة وكذلك إنشاء شركات تجارية وصناعية ،بذات الدرجة املمنوحة لألجانب عامة (.)18
ً
وبخصوص الحق في ممارسة املهن الحرة أن تمنح دولة امللجأ الالجئين الذين يحملون شهادات معترفا بها منها ،يرغبون في
ً
ممارسة مهن حرة ،الحق في ممارسة مهن حرة بصورة ال تكون أقل حاال من املمنوحة لألجانب عامة(. )19
وتمنح دولة امللجأ الالجئين فيما يخص اإلسكان ،معاملة ال تقل عن املعاملة املمنوحة لألجانب عامة في نفس الظروف (،)20
والجدير بالذكر أن مصر قد تحفظت على هذه املادة أيضا.
( )21
وتمنح دولة امللجأ الالجئين معاملة ال تقل عن املمنوحة لألجانب عامة ،فيما يخص التعليم غير اإلبتدائي .
وحرية التنقل بالنسبة لالجئين في بلد امللجأ مساوية ملا ينطبق على عموم األجانب بصفة عامة (. )22
ثالثا :حقوق الالجئين التي ال تثبت لغيرهم من الجانب
 .1عدم التمييز:
( )23
تلتزم الدول املتعاقدة في تطبيقها لالتفاقية بعدم التمييز بين الالجئين بسبب العرق أو الدين أو بلد املنشأ .
 .2عدم الرد إلى دولة االضطهاد:
ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الالجئ أو ترده بأي صورة من الصور إلى حدود اإلقليم التي تكون حياته أو حريته مهددة فيها،
ً
ً
ً
إال إذا أعتبر خطرا على أمن بلد امللجأ ومجتمعها ،الرتكابه جرما استثنائيا في الخطورة وصدر حكما نهائيا يؤكد قيامه به ،وإن كان
يجوز لها طرده إلى غير دولة االضطهاد ألسباب تتعلق باألمن الوطني والنظام العام (. )24
 .3اإلعفاء من شرط املعاملة باملثل:
تنص املادة السابعة من االتفاقية " -2يتمتع جميع الالجئين ،بعد مرور ثالث سنوات على إقامتهم باإلعفاء ،على أرض الدول
( )25
املتعاقدة ،من شرط املعاملة التشريعية باملثل . "..
ا
 .4تنظر الدو املتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح الالجئين ،مع عدم توفر معاملة باملثل ،حقوقا ومزايا ،.... ،وكذلك في
إمكانية جعل اإلعفاء من املعاملة باملثل يشمل الجئين ال يستوفون الشروط املنصوص عليها في الفقرتين  2و. "3
وورد في املادة السابعة عشر من االتفاقية الفقرة الثانية أنه بخصوص حق العمل مقابل أجر فال يطبق على الالجئ التدابير
التقييدية املفروضة على األجانب أو على استخدام األجانب من أجل حماية سوق العمل الوطنية.
 .5اإلعفاء من التدابير االستثنائية
تنص املادة الثامنة على أنه "حين يتعلق األمر بالتدابير االستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح
ً
مواطني دولة أجنبية معينة ،تمتنع الدولة املتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير على أي الجئ يحمل رسميا جنسية تلك الدولة ملجرد كونه
( )26
يحمل هذه الجنسية. ".... ،
16

االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة الثانية عشر .
17
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة الثالثة عشر .
18االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة الثامنة عشر .
19االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة التاسعة عشر .
20االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة الحادية والعشرين .
21
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة الثانية والعشرين فقرة . 2
22االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة السادسة والعشرين .
23
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة الثالثة .
24
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة الثالثة والثالثون .
25االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة السابعة عشر .
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 .6املساعدة اإلدارية:
ً
وفقا لنص املادة الخامسة والعشرين من االتفاقية تساعد دولة امللجأ الالجئ بواسطتها أو بوساطة دولية على استخراج الوثائق
والشهادات أو أي تعامل مع بلد ال يستطيع الرجوع إليه ،وتكون هذه الوثائق قائمة مقام الشهادات والوثائق التي يستصدرها األجنبي
من السلطات الوطنية في بلده ،إلى أن يثبت عدم صحتها ،ويكون ذلك برسوم مماثلة ملا يدفعه املواطنون لقاء هذه الخدمة ،أو بدون
رسوم في حالة العوز (. )27
 .7استصدار بطاقات الهوية:
تصدر دولة امللجأ بطاقة هوية شخصية لكل الجئ موجود في إقليمها ال يملك وثيقة سفر صالحة وذلك وفقا للمادة السابعة
( )28
والعشرين من االتفاقية .
 .8استصدار وثائق السفر:
ً
تصدر دولة امللجأ وثائق سفر لالجئ املقيم على أرضها ،ويكون معترفا به في الدول املوقعة على االتفاقية ،ويجوز لدولة امللجأ عدم
ً
( )29
منح الالجئ هذه الوثائق ألسباب قاهرة تتعلق بأمنها الوطني وذلك وفقا للمادة السابعة والعشرين من االتفاقية .
ا
 .9عدم املعاقبة جزائيا على الوجود في إقليم دولة امللجأ بصورة غير مشروعة
متى كان الالجئ قادما لدولة امللجأ مباشرة من إقليم كانت فيه حياته أو حريته مهددة باملعنى املقصود في املادة األولى من االتفاقية،
ً
بشرط أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا على أسباب دخولهم غير القانوني وذلك وفقا لنص املادة. )30( 31
ا
رابعا :حقوق الالجئين املساوية لحقوق املواطنين:
نصت املادة الرابعة من االتفاقية على أن "تمنح الدولة املتعاقدة الالجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم على األقل ذات
( )31
الرعاية املمنوحة ملواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية ألوالدهم" .
ونصت االتفاقية على أن لالجئ في مجال حماية امللكية الصناعية ،نفس الحقوق املمنوحة ملواطني دولة امللجأ سواء على
( )32
إقليمها أو خارجه.
ً
وفيما يتعلق بحق التقاض ي أمام املحاكم ،فإن الالجئ متساوي مع مواطن الدولة وفقا ملا ورد في متن املادة السادسة عشر من
االتفاقية ،كما يتمتع باملساعدات القضائية واإلعفاء مثله مثل املواطن ،وخارج بلد امللجأ يكون لـه حقوق التقاض ي املساوية لحقوق
( )33
بلد امللجأ" .
وشجعت االتفاقية في املادة السابعة عشر في الفقرة الثالثة منها ،الدول املتعاقدة على محاولة مساواة الالجئين بمواطنيها
( )34
بخصوص العمل مقابل األجر .
وتنص املادة رقم عشرين من االتفاقية أنه إذا كانت هناك منتجات غير متوافرة بالقدر الكافي لسكان دولة امللجأ ،ويوجد بها
( )36 ( ، )35
نظام تقنين يوضح التوزيع العمومي لهذه املنتجات ،فإن الالجئين يعاملون حيال هذه املنتجات معاملة الوطنيين .
ونصت املادة الرابعة والعشرين على مساواة الالجئين بمواطني دولة امللجأ في خصوص تشريعات العمل كـ (األجر ،ساعات
العمل ،واألجازات ،والحد األدن لسن العمل )..،والضمان االجتماعي كـ (األمومة ،إصابة العمل ،واملرض والعجز ،والشيخوخة،

26االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة الثامنة .
27
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة الخامسة والعشرين .
28
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة السابعة والعشرين .
29االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة السابعة والعشرين .
30االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة . 31
 31االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة . 4
32
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة . 14
33االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة . 16
34
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة . 17
35
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة . 20
 36الجدير بالذكر أن مصر متحفظة على هذا النص من ضمن خمسة تحفظات أبدتها على هذه االتفاقية .
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اإلعانات والتعويضات الناشئة عنها) ،كما تسعى الدول في حال دخولها في اتفاقات ثنائية في هذا الشأن مع دولة غير متعاقدة أن
( )37
تضمن الالجئين إلى جانب مواطنيها .
ً
وتمنح دولة امللجأ الالجئين ذات املعاملة املمنوحة ملواطنيها فيما يخص التعليم االبتدائي وذلك وفقا لنص املادة الثانية والعشرين
( )38
فقرة. 1
وفي خصوص اإلغاثة واملساعدات العامة واإلسعاف العام ،تمنح الدول املتعاقدة الالجئين ذات املعاملة املمنوحة ملواطنيها
ً
( )39
وذلك وفقا لنص املادة  23من االتفاقية.
ً
ووفقا لنص املادة التاسعة والعشرين من االتفاقية ،يتمتع الالجئ بذات األعباء الضريبية التي يتمتع بهـا مـواطني دولة امللجأ
( )40
ويمتنع عليها تحميلهم أية أعباء أو رسوم أو ضرائب إضافية .
ا
خامسا :حقوق الالجئين القل من حقوق الجانب
نقل املتاع إلى خارج دولة امللجأ
تنص املادة رقم ثالثين من االتفاقية على أن لالجئ الحق في نقل أمتعته إلى دولة أخرى سمحت له باالنتقال إليها واالستقرار فيها ،إال أن
ذلك رهين بأن تكون هذه األمتعة نقلت معه عند دخوله دولة امللجأ .
وفيما يخص أي متاع آخر فقد نصت االتفاقية أن دولة امللجأ تنظر بعين العطف إزاء طلبات الالجئين دون أدن إلزام عليها .
( )41

الفرع الثاني :حقوق الالجئين اإللزامية على دو امللجأ (الحد الدنى)
قد ينبهر املطالع للحقوق الواردة لالجئين في االتفاقية ،وكيف أن هذه الحقوق عديدة وكانت في درجات جعلت الالجئين يتساوون مع
املواطنين في بعض الجوانب ،بيد أن هذه الحقوق -السابق تعدادها  -ليست ثابتة لالجئين على وجه اإللزام من قبل كل الدول املنضمة
لالتفاقية ،وإنما هذه الحقوق في أغلبها يجوز للدول املنضمة لالتفاقية التحفظ عليها ( ،)42فقد ورد في املادة الثانية واألرَعين أن مواد
االتفاقية التي ال يجوز التحفظ عليها هي املادة األولى واملادة الثالثة واملادة السادسة عشر فقرة أولى واملادة الثالثة والثالثين واملواد من
( )43
السادسة والثالثين إلى السادسة واألرَعين .
ومن مطالعة املواد التي ال يجوز التحفظ عليها نجد أن املادة األولى وهي صلب االتفاقية واملادة الثالثة وهي الخاصة بعدم
التمييز واملادة السادسة عشر الفقرة األولى خاصة بحق التق اض ي واملادة الثالثة والثالثين الخاصة بحظر الرد إلى بلد االضطهاد،
واملواد من السادسة والثالثين إلى السادسة واألرَعين وهي مواد إجرائية وتنظيمية تحكم العالقة ما بين الدول املوقعة على االتفاقية
واملفوضية .
وهنا تظهر السمة األساسية لحقوق اإلنسان في القانون الدولي ،وهي الفجوة ما بين نصوص االتفاقية وما تلتزم به كل دولة،
وهذا وإن كان مرده للسيادة التي ما زالت تتمسك بها الدول  ،إال أنه يجعل من املتصور أن تكون لالجئين في دولة ما كامل الحقوق
املوجودة في االتفاقية ،وفي دولة أخرى ليس لهم سوى حق عدم التمييز بينهم وحق التقاض ي-دون بيان مداه -وحق عدم الرد لدولة
االضطهاد فقط.
ونتناول كل حق من الحد األدن من حقوق الالجئين في دولة امللجأ بش يء من التفصيل على النحو التالي-:
ا
أوال  :حق الالجئ في عدم الرد إلى دولة االضطهاد (مبدأ عدم جواز رد الالجئ)
يضمن احترام الدول لهذا املبدأ حماية الالجئ ضد الوقوع في أيدي سلطات الدولة التي تضطهده أو تهدده بذلك ،وهكذا
فهو يحقق من الناحية العملية واحدا من أهم العناصر الجوهرية التي تتكون منها فكرة امللجأ ،ومن ناحية أخرى فإن تطبيق هذا
ً
املبدأ ال يشكل أبدا أي مساس بسيادة الدولة أو انتقاص من حريتها في قبول األجانب داخل إقليمها أو عدمه ،ذلك أنه يترك الدولة التي
37االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة . 12
38االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة . 22
39
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة . 23
40االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة . 29
41
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،املادة . 30
42
التحفظ هو تصريح صادر عن إحدى الدول املشتركة في معاهدة ما ،تعرب فيه عن رغباتها في عدم التقيد بأحد أحكامها .
43االتفاقيةا لخاصة بوضع الالجئين ،املادة . 42
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قصدها الالجئ حرة فلها أن تقبله في إقليمها كما أن لها أن ترفض ذلك ،وغاية ما في األمر أنه في حالة ما إذا قررت الدولة عدم السماح
لالجئ بدخول إقليمها أو البقاء فيه فإن عليها أال تتخذ ضده إجراءات -كالطرد أو اإلبعاد -من شأنها إجباره على العودة إلى دولة قد
تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر بسبب الدين أو العنصر أو الجنسية أو االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو رأيه السياس ي ومن هنا
نستطيع القول أن مبدأ عدم إعادة الالجئ إلى دول االضطهاد ،هو الركن األساس ي للملجأ .
ويعتبر هذا املبدأ أحد االنتصارات العظيمة التي حققها القانون الدولي في الخمسين سنة األخيرة سواء بالنسبة للملجأ
وحماية الالجئين أو في مجال حماية حقوق اإلنسان ،كذلك فهو يشكل خطوة كبيرة إلى األمام فيما يتعلق بحركـة التطور الحديث
الرامية إلى تحقيق االعتراف الدولي بحق األفراد في امللجأ .
( )44
والجدير بالذكر أن هذا النص يبدأ تاريخه من االتفاقية املتعلقة باملركز الدولي لالجئين الروس واألرمن ومن في حكمهم .
 .1النصوص التي تقرر مبدأ عدم جواز رد الالجئ في اتفاقيات أخرى
إلى جانب املادة  1/33من االتفاقية يوجد عدة نصوص دولية أخرى تنص على مبدأ عدم جواز رد الالجئ ،وهي املادة 4/45
من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949بخصوص حماية املدنيين في زمن الحرب ،وأعمال مؤتمر األمم املتحدة املعقود في نيويورك
 ،1954املادة  1/3من إعالن األمم املتحدة بشأن امللجأ اإلقليمي الصادر في  14ديسمبر سنة . 1967
واملادة  4/45من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949بخصوص حماية املدنيين في زمن الحرب ،جاءت بنص مشابه لنص
املادة  1/33من االتفاقية ،وإن اختلف في ألفاظه إال أنه من حيث الداللة ال يكاد يكون هناك فارق ( ،)45وبخصوص أعمال مؤتمر
األمم املتحدة املعقود في نيويورك ،1954لم يجد الحاضرون ضرورة لوضع نص بديل لنص املادة  1/33من االتفاقية ،وعللوا ذلك بأن
ً
مقبوال بصورة عامة ،وفي حال تغييره فإن النص الجديد سيمر بمراحل طويلة حتى يتمتع بهذا القبول
املادة املذكورة أصبحت مبدأ
العام .
يبق لدينا أن تناول مبدأ عدم جواز رد الالجئ في املادة  1/33من االتفاقية وكذلك في إعالن األمم املتحدة بشأن امللجأ اإلقليمي
الصادر في  14ديسمبر سنة  ،1967إذ ال يعدو ما قمنا بـه في الفقرة السابقة إال استبعاد للنصين املذكورين فيها لكونهما لم يأتيا
بجديد أو مختلف عن االتفاقية
 .2مبدأ عدم جواز رد الالجئ في املادة  1/33من االتفاقية
ً
تنص املادة  1/33من االتفاقية على أنه "ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود
األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه
السياسية" .
ومن مطالعة نص املادة يثور التساؤل عن دائرة تطبيق هذا املبدأ ،بمعنى آخر أيكون التزام الدولة بعدم طرد الالجئ
ً
ً
وإعادته مقصورا فقط على الالجئين املوجودين على إقليمها فعليا ،أم أن هذا الحق يمتد ليشمل أيضا الالجئين املوجودين عند
حدودها مع دولتهم األصلية؟
ً
أي هل تلتزم الدولة طبقا لنص املادة  1/33من االتفاقية بعدم طرد أو إعادة الالجئين املوجدين في إقليمها فقط أم أنها
تلتزم كذلك بعدم رفض السماح لالجئين بدخول ذلك اإلقليم متى كان من شأن هذا الرفض إجبار هؤالء على العودة أو البقاء في إقليم
قد تتهدد فيه حياتهم أو حريتهم ألحد األسباب املبينة في تلك املادة؟
نلحظ أن هذا التساؤل ليست له إجابة واحدة يتفق عليها الجميع ،فهناك عدد من الدول وجانب من فقهاء القانون الدولي يأخذون
باملعنى الواسع لهذا املبدأ ،أي أنه ال يجوز طرد الالجئين أو إعادتهم إلى دولة االضطهاد سواء كان هؤالء الالجئون موجودين داخل
إقليم الدولة أم خارجها عند الحدود .
بينما يذهب جانب آخر من الدول والفقه -وهو الغالب -إلى األخذ باملعنى الضيق للمبدأ ،الذي بمقتضاه يقتصر التزام
ً
الدول بعدم طرد أو إعادة الالجئ املوجود داخل إقليمها فعليا ،ويستند هذا الرأي لألعمال التحضيرية لالتفاقية( ،)46واألعمال

44هذه االتفاقية كانت بين كل من  :بلجيكا وبلغاريا والدانمرك ومصر وفرنسا وإيطاليا والنرويج وتشيكوسلوفاكيا .
" 45يحظر ترحيل األجنبي املوجود داخل إقليم إحدى الدول املتحاربة إلى أخرى يخش ى من تعرضه فيها لالضطهاد بسبب آرائه السياسية" الفارق الوحيد بين هذا
النص ونص املادة  33من االتفاقية هو النطاق الزمني لسريان كل منهما فالنطاق الزمني للمادة  45من اتفاقية جنيف محصور في وقت الحرب .
ً
)(46سبق أن بينا أن األعمال التحضيرية وفقا لنصوص اتفاقية فينا للمعاهدات هي أداة تفسيرية قوية لتفسير نصوص أي معاهدة دولية
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التحضيرية لالتفاقية قاطعة اليقين أن الدول املتعاقدة اتجهت إرادتها إلى استبعاد حالة عدم قبول الالجئين أو إقصائهم على الحدود
قبل دخول إقليم الدولة من نطاق املادة  1/33من االتفاقية .
ومن بديهيات األمور أن صياغة النص بهذه األلفاظ وما يترتب عليها من األخذ باملعنى الضيق ملبدأ عدم جواز رد الالجئ ،يعد ثغرة تعيب
ً
االتفاقية ،إذ تؤدي إلى نتائج ال تتفق مع الهدف التي جعلت االتفاقية ألجله على نحو غير عادل وغير منطقي ،فطبقا للمفهوم الضيق
ملبدأ عدم جواز رد الالجئ ،فإن الالجئ الذي ينجح في دخول إقليم الدولة ولو كان اجتيازه للحدود بصورة غير مشروعة يستفيد من
ً
مبدأ عدم جواز رد الالجئ وتسبغ عليه حماية ال تتوافر لالجئ الذي لم يفعل ذلك ،وأتبع األصول املرعية وأت البيوت من أبوابها مقدما
نفسه للسلطات الشرعية في الدولة بطلب اإلذن له بالدخول إلقليمها(. )47
كما نضيف إلى ذلك أن الالجئ من حيث احتياجه للحماية وعدم الرد إلى دولة االضطهاد ً
سواء ال فارق بين من دخل إقليم
ً
ً
الدولة ومن لم يدخل بعد ،وحيث أن املعلول يدور مع علته وجودا وعدما ،والعلة متوافرة في الحالتين بال أدن مبرر للتفرقة وال حاجة
لها .
 . 3العالقة بين تطبيق مبدأ عدم جواز الرد ونظام تسليم املجرمين
ً
وإن كان محظور على الدول وفقا لنص املادة  1/33من االتفاقية طرد الالجئ أو إعادته إلى دولة قد تتعرض فيها حياته أو
ً
حريته للخطر ،فالتساؤل املثار هنا هل يجوز لدولة امللجأ تسليمه تنفيذا ملعاه دة تسليم مجرمين معقودة بين الدولتين (دولة امللجأ
( )48
ودولة االضطهاد) ؟
ً
هنا أيضا نجد الرأي استنادا لألعمال التحضيرية لالتفاقية ،املتقرر منها أن أحكام االتفاقية يجب أال تؤثر على التزامات
الدول األطراف فيما يتعلق بتسليم املجرمين ،وبذلك يمكن للدولة تسليم الالجئ الذي تطالب به دولة أخرى بسبب إحدى الجرائم
العادية غير الخطيرة التي ارتكبها أو اتهم بارتكابها الالجئ ما دام هناك معاهدة تسليم مجرمين تقض ى بذلك .
ً
ويرى الباحث أن هناك تعارضا بين االلتزامين التزام الدولة بعدم الرد والتزامها بتسليم املجرمين ،متى كان طلب تسليم
الالجئ لقيامه بجرم عادي غير سياس ي ،وحيال هذا التعارض يرى الباحث أنه يجب على الدولة ترجيح التزامها بعدم الرد ،إذ أن القول
بغير ذلك يفرغ مبدأ عدم جواز رد الالجئ من السبب الذي وضع من أجله ،ويجعل هناك من طريقة لدى مضطهديه من أن يوقعوه في
أيديهم )49(.وهو األمر الذي قد يهدر مبدأ عدم جواز الرد .
( )50
 .4مبدأ عدم جواز رد الالجئ في إعالن المم املتحدة بشأن امللجأ اإلقليمي الصادر في  14ديسمبر 1967
في البداية نود أن نشير أن هذا اإلعالن غير ملزم للدول ،إذ أنه صادر في صورة توصية ،إال أنه ولكون الجمعية العامة لألمم
املتحدة قد وافقت عليه باإلجماع فإن له مكانة -أدبية -وإشارة إلتجاه املجتمع الدولي أن نصوص هذا اإلعالن ربما يتم إبدالها
بالنصوص السارية في املستقبل القريب  ،وهذه هي قيمة اإلعالن من الناحية القانونية.
وتنص املادة  1/3من إعالن األمم املتحدة بشأن امللجأ اإلقليمي الصادر في  14ديسمبر  1967على أنه "ال يجوز أن يتعرض
ً
أي شخص من املشار إليهم في املادة  1/1إلجراءات كاملنع من الدخول عند الحدود ،أو اإلبعاد أو اإلعادة جبرا إلى أية دولة قد يتعرض
فيها لالضطهاد" .
إذا نظرنا للنص املذكور من حيث الصياغة الفنية نجد أنها أفضل بصورة كبيرة من صياغة املادة  1/33من االتفاقية وذلك ألمرين :
أولهما :أن الحماية تسبغ على الالجئين بصورة عامة ،سواء كانوا موجودين داخل إقليم دولة امللجأ أو مازالوا خارج حدودها ،فقد أخذ
نص املادة  1/3من إعالن األمم املتحدة بشأن اللجوء اإلقليمي باملعنى الواسع ملبدأ عدم جواز الرد(. )51
47عطية ،الحماية القانونية لالجئ في القانون الدولي ،ص. 201
 48إن اصطالح تسليم املجرمين يعد الترجمة العربية لكلمة  Extraditionالفرنسية التي استعملت ألول ّ
مرة في مرسوم  19فبراير  1791في فرنسا .ولكلمة
 Extraditionاإلنجليزية التي اشتقت من الفرنسية واستعملت ألول ّ
مرة في بريطانيا في قانون التسليم سنة.1870ولم يتفق أغلب الفقهاء على تعريف واحد
لتسليم املجرمين وذلك يعود إلى أسباب أهمها االختالف حول طبيعة التسليم ومدى تسليم الرعايا من عدمه ،وكذلك تفرع هذا النظام وامتداده على الصعيدين
الداخلي والدولي والتي أدت إلى تعدد تعاريف هذا النظام وتعتبر االتفاقيات الدولية في ريادة املصادر التي يستمد منها التسليم شروطه وإجراءاته وقوته اإللزامية
إذ تعد النصوص االتفاقية أولى القواعد القانونية التي تنظم التسليم ،وقد ذهبت الدول إلى سن هذه النصوص االتفاقية ضمن تشريعاتها الداخلية حتى يتسنى
لها تطبيقها على الصعيد الداخلي وقد راعت في ذلك التعارض الذي قد يحدث بين النصوص االتفاقية والتشريع الداخلي للتسليم بوجوب تطبيق التشريع
الداخلي مالم يخالف النصوص االتفاقية .
49
عطية ،الحماية القانونية لالجئ في القانون الدولي ،ص. 209
50اعتمد ونشر هذا اإلعالن على املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ( 2312د )22-يوم  14كانون األول  /ديسمبر . 1967
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ً
ثانيهما :أن نص املادة  1/3من إعالن األمم املتحدة بشأن اللجوء اإلقليمي ،صياغته أقرب العتباره حقا للفرد ،عن نص املادة  1/33من
االتفاقية التي تعني أنه التزام على عاتق الدولة املتعاقدة ،وبالصيغة الواردة في املادة  1/3من إعالن األمم املتحدة بشأن اللجوء
ً
اإلقليمي ،فإنه تعط األمر االقتراب من الرسوخ واالستقرار في العمل الدولي كما يصير عرفا بمعناه الواسع إذا اتجهت الدول للسير
على هذا النهج( ،)52وهنا وأمام هذه املميزات في الصياغة يقترح الباحث أن تسعى الدول وخصوصا اإلسالمية منها السباغ صفة
اإللزامية على هذا النص املذكور وإحالله بديال عن نص املادة  1/33من االتفاقية.
 .5حجية مبدأ عدم جواز رد الالجئ في مواجهة الدو غير املوقعة على االتفاقية
فقهاء القانون الدولي في هذا األمر على انقسام في الرأي إلى جانبين ،الجانب األول من الفقه وعرابه الفقيه النرويجي جرال
ً
ماديسن( )53أن مبدأ عدم جواز رد الالجئ إلى دولة االضطهاد ،ال يلزم الدول غير األعضاء في االتفاقية ،وذلك تكييفا منه لهذا املبدأ
على أنه نص في معاهدة دولية ،واملعاهدات الدولية يسري حيال قواعدها مبدأ نسبية أثر املعاهدات ،أي أنه حجة على أطرافها وال
( )54
تلزم غيرها ،الذين لم يقوموا بالتوقيع واالنضمام لالتفاقية.
في حين يرى الجانب الغالب من فقهاء القانون الدولي ،أن مبدأ عدم جواز الرد بمعناه الضيق ،يمكن أن نقول أنه أسبغ
عليه وصف القاعدة الدولية العرفية ،وأنه أصبح من املبادئ القانونية العامة التي أقرتها األمم املتمدينة ،ومن ثم فهو ملزم لجميع
الدول حتى ولو كانت غير ملزمة باحترام هذا املبدأ بموجب دخولها في االتفاق الدولي املقرر له ،واحتج هذا الرأي على ما انتهي إليه،
بعدة حجج ،أولها أن جميع الوثائق الدولية الخاصة بمعاملة الالجئين وتنظيم شئونهم وتنظيم أحكام امللجأ قد اضطردت على النص
ً
على مبدأ عدم جواز رد الالجئ خالل ما يقارب السبعين عاما األخيرة ،و ثانيها أن الدول في ممارستها الفعلية تجري على مراعاة مبدأ
عدم جواز رد الالجئ ،وحتى أنها حين تقوم برد بعض األجانب إلى دولهم فإنها تحرص على إعالن أنهم ليسوا الجئين (. )55
وهو الرأي الذي يرجحه الباحث ،فال قيمة للملجأ دونه ،فإذا كان جائز رد الالجئ إلى دولة االضطهاد فعن أي ملجأ نتحدث ،وال مجال
للقول أنه مبدأ إلزامي قبل الدول املنضمة لالتفاقية فقط ،فالعرف الدولي حيال هذا املبدأ متكون بركنيه املادي واملعنوي.
ا
ثانيا :مبدأ عدم التمييز
 .1عدم التمييز في القانون الدولي العام
( )56
أشار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مرات متعددة إلى حق اإلنسان باملساواة ،فقد جاء في ديباجة هذا اإلعالن ( :ملا
كان االعتراف بالكرامة املتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية وحقوقهم املتساوية هو أساس الحرية والعدل . ) ...
ً
ً
ً
ً
املادة ( :)1يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ،وقد وهبوا عقال وضميرا ،وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح
( )57
اإلخاء .
املادة (( :)2لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن دون أي تمييز ،كالتمييز العنصري أو اللون أو
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياس ي ،أو أي رأي آخر ،أو األصل الوطني أو اإلجتماعي أو الثروة أو امليالد ،أو أي وضع آخر ،دون
ً
تفرقة بين الرجال والنساء ،وفضال عما تقدم فلن يكون هنالك تمييز أساسه الوضع السياس ي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة
ً
التي ينتمي إليها الفرد ،سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي ،أو كانت سيادته
( )58
خاضعة ألي قيد من القيود) .

 51أمر هللا ،حق اللجوء السياس ي ،ص. 256
 52أبو الخير أحمد عطية ،الحماية القانونية لالجئ في القانون الدولي ،ص ،217دار النهضة العربية ،القاهرة،ط. 2008 ،3
Grahl-Madsen.
Grahl-Madsen, Territorial Asylum, pp 41-42.

53
54

 55أمر هللا ،حق اللجوء السياس ي ،ص. 265
56
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق اإلنسان -صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء
العالم ،واعتمدت الجمعية العامة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في باريس في  10كانون األول /ديسمبر  1948بموجب القرار  217ألف بوصفه أنها ملعيار
ً
املشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم  = = .وهو يحدد ،وللمرة األولى ،حقوق اإلنسان األساسية التي يتعين حمايتها عامليا  .وترجمت تلك الحقوق
إلى  500لغة من لغات العالم .
57
ىاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،مادة . 1
 58اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،مادة . 2
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إال أن هذا ال يمنع دولة ما في التفرقة ما بين مواطنيها وبين األجانب في الحقوق التي يتمتع بها كل فرد منهم واألعباء التي
ً
تفرض عليهم ،فممارسة الحقوق السياسية حكرا على املواطنين ،وكذا تملك العقارات ،واحتراف بعض املهن ،ورابطة الجنسية على
( )59
الوطنيين أن يتحملوا في سبيلها أعباء ال يتحملها األجانب .
فالقانون الدولي يمنع كل تمييز قائم على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياس ي ،أو أي رأي آخر،
أو األصل الوطني أو اإلجتماعي أو الثروة أو امليالد ،أو أي وضع آخر ،أو التفرقة بين الرجال والنساء ،أما ما كان من تمييز على أساس
( )60
آخر هو عدم تماثل األوضاع فإنه بالقطع جائز قانونا ومنطقا ،وأن هذه هي القاعدة العامة لعدم التمييز في القانون الدولي .
 .2عدم التمييز في االتفاقية
قررت االتفاقية أن املادة الثالثة منها من املواد التي ال يجوز التحفظ عليها وحيث تنص املادة الثالثة على أنه "تطبق الدول
( )61
املتعاقدة أحكام هذه االتفاقية على الالجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد املنشأ" .
نحن هنا إذ نتحدث عن نص االتفاقية على عدم التمييز في املادة الثالثة فإننا نتحدث عن قاعدة خاصة ،ينحصر نطاقها
الشخص ي في الالجئين ،وأنه يتعين على دولة امللجأ ،أال تميز بينهم ،بخالف ما ذكرناه من نصوص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي
يتسع نطاقه ليشمل اإلنسانية جمعاء ،وهذا واضح من النصوص ،فنصوص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يتكرر فيها لفظة "جميع
الناس ،كل إنسان" أما املادة الثالثة فإنها تتحدث عن الالجئين وحسب.
وهنا يثور التساؤل عن الحاجة لنص خاص على عدم التمييز بين الالجئين ،في حين أن مبدأ عدم التمييز الوارد في اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان يشملهم بصفتهم اإلنسانية؟
ً
ونجيب على ذلك أوال باإلقرار بأن هناك داع وحاجة إلى هذا النص ،فإن الالجئ بالنسبة لدولة امللجأ يعد أجنبيا ولكنه ذو
طبيعة خاصة ،وحيث أن الدولة تستطيع أن تفرق بين األجانب في املعاملة فتعطي حد أدن ملعاملة األجانب وتعطي بعض الدول التي
تدخل معها في معاهدات أن يكون األجانب من حاملي جنسية هذه الدولة املتعاهدة أولى بالرعاية ويقرر لهم في إقليم الدولة األخرى
ً
حقوقا أكثر من سواهم من األجانب ،إال أن هذا النص يستبعد حدوث تفرقة مشابهة مع فئة من فئات األجانب -ذوي الطبيعة
ً
الخاصة -في إقليم الدولة ،أال وهم الالجئين ،ولهذا مبرر واضح فإن التفرقة التي تقوم بها دولة ما بين أجانب عدة دول مبعثها أوال مبدأ
املعاملة باملثل ففي الغالب األعم فإن الدولة حين تقرر حقوق وامتيازات لرعايا دولة أخرى على إقليمها فإن ذات الدرجة للحقوق
واالمتيازات تكون مقررة لرعايا هذه الدولة على إقليم الدولة األخرى ،ويكون منشأ ذلك معاهدات دولية ثنائية ،واألمر مختلف بالنسبة
لالجئين ،فالالجئ قد يكون سبب خوفه واضطهاده في دولة جنسيته هو السلطات الحاكمة لبالده ،هذه السلطات بأي حال من
ً
ً
األحوال قد تحاول الخصومة مع دولة امللجأ ،فهل يتصور عقال ومنطقا أنها ستقوم بالدخول مع أي دولة في معاهدة ثنائية إلعطاء
امتيازات لالجئين؟
األمر الثاني ،أنه قد يتصور حدوث محاولة محاباة أو تمييز من جانب دولة امللجأ انطالقا من موقفها الفردي لبعض
الالجئين دون بعضهم ،وهذا قد يحدث لكون بعض الالجئين ينتمون إلى نفس الدين أو العرق الذي ينتمي إليه غالبية سكان دولة
امللجأ ،فيؤدي بهم إلى السماح بإيواء بعض الالجئين دون بعض على هذا األساس أو أن يتجاوزوا مرحلة التفرقة في قبول الالجئين
ً
وتقوم التفرقة بعد دخولهم إلى أرضها ،فتعطي بعضهم حقوقا أكبر ،وتخفف االلتزامات عن بعضهم وتثقل كاهل بعضهم بالتزامات
ً
ً
أخرى ،فإن هذا أمر غير جائز وفقا ألحكام املادة الثالثة من االتفاقية متى كان مبعثه سببا من األسباب الثالثة الواردة فيها ،أال وهي (
الدين والعرق و بلد املنشأ) .
ا
ثالثا :حق الالجئ في التقاض ي
قررت املادة الثانية واألرَعين من االتفاقية املواد التي ال يجوز التحفظ عليها ،ومن ضمنها املادة السادسة عشر في الفقرة
أولى واملادة السادسة عشر هي الخاصة بحق التقاض ي .

 59أبو هيف ،القانون الدولي العام ،ص. 98
60
ملوخية ،الحريات العامة،ص. 48
61االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،مادة . 3
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 .1حق التقاض ي في القانون الدولي
وتنظم املادة العاشرة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حق اإل نسان في التقاض ي بقولها "لكل إنسان ،على قدم املساواة
ً
ً
ً
التامة مع اآلخرين ،الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ،نظرا منصفا وعلنيا ،للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة
( )62
جزائية توجه إليه".
ً
ً
ً
فكل شخص في املجتمع سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو معنويا بموجب ثبوت األهلية له يكون محمال بااللتزامات وله
حقوق على عاتق أي شخص آخر يدخل معه في أي تعامل ،في األصل أن يوفي بالتزاماته من تلقاء نفسه إال أنه في الكثير من األحيان ال
ً
تسير األمور وفقا لهذا املجرى فيلجأ من يدعي وجود حق له للقضاء ليطلب إلزام خصمه بأداء ما عليه من التزام وهنا نجد أن التقاض ي
ً
ً
ً
حق للمدعي واملدعى عليه ،بأن يكون للشخص املدعي محكمة مستقلة ومحايدة تنظر قضيته  ،نظرا منصفا وعلنيا ،للفصل في حقوقه
ً
ً
ً
التي يطالب بها ،كما أن التقاض ي حق للمدعى عليه ،بأن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ،نظرا منصفا وعلنيا ،للفصل في
التزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
 .2حق الالجئ في التقاض ي في االتفاقية
وحيث نصت املادة السادسة عشر على حق الالجئ في التقاض ي بقولها " -1يكون لكل الجئ ،على أراض ي جميع الدول
املتعاقدة ،حق التقاض ي الحر أمام املحاكم -2 .يتمتع كل الجئ ،في الدول ة املتعاقدة محل إقامته املعتادة ،بنفس املعاملة التي يتمتع بها
املواطن من حيث حق التقاض ي أمام املحاكم ،بما في ذلك املساعدة القضائية ،واإلعفاء من ضمان أداء املحكوم به -3 .فيما يتعلق
باألمور التي تتناولها الفقرة  ،2يمنح كل الجئ ،في غير بلد إقامته املعتادة من بلدان الدول املتعاقدة ،نفس املعاملة املمنوحة فيها
ملواطني بلد إقامته املعتادة" ( ،)63وباإلضافة لكون الفقرة األولى وحدها هي غير الجائز إمكانية التحفظ عليها .
ً
يمكننا القول أن االتفاقية اتبعت نوعا من التدرج لحق التقاض ي لالجئ ،فجعلت الدرجة األولى منه هو الحد اإللزامي له تقتصر فيه
ً
على ثبوت حق التقاض ي لالجئ على أراض ي جميع الدول املتعاقدة ،دون بيان أية تفاصيل للحق ،فقط وفقا لنصوص االتفاقية فإن
ً
الحق الذي لزاما أن يثبت لالجئ هو حق التقاض ي دون أي تفاصيل أخرى .
وجعلت االتفاقية الدرجة الثانية لحق الالجئ في التقاض ي م ن خالل مساواته في إقليم دولة امللجأ التي يقيم فيها عادة
بمواطنيها في حق التقاض ي ،بما في ذلك مساواتهم في املساعدة القضائية ،واإلعفاء من ضمان أداء املحكوم به ،وفي غيرها يكون له نفس
حقوق مواطنيها .
وهو األمر الذي يجب تعديله في رأي الباحث ،وإنهاء هذا التدرج وإزالة كافة املعوقات أمام الالجئين في التقاض ي ،فإنهم في
ً
بالد غير بالدهم ،ال يتمتعون بحماية دولتهم األصلية بل صارت الخصومة بينهما ،فإذا ما أعطوا حق التقاض ي كامال في دولة امللجأ،
ً
خصوصا وأنه في الكثير من األحيان الظروف املالية واالقتصادية قد تكون
فماذا يفعلون حيال املطالبة بحقوقهم إذا لم يوفوها،
ً ً
عائقا كبيرا أمام البعض تمنعهم من اللجوء للقضاء إذا لم يتمتعوا باملساعدات القضائية أو اإلعفاء من أداء ضمان املحكوم عليه .
املطلب الثاني :حقوق الالجئين في الشريعة اإلسالمية
من املسلم به أن كل إنسان له حقوق وعليه واجبات ،وقد عنيت الشرائع السماوية والقوانين الوضعية بتحديد هذه
الحقوق والواجبات وبيانها ،حتى ال يتجاوز أحد حقه وال يقصر في واجبه ،وشرعت لذلك الحدود والعقوبات  .حتى ال يبغي الناس على
بعض ليخلص املجتمع من الفوض ى ،ويقوم على أساس متين من رعاية الحقوق وأداء الواجبات ووقوف كل فرد عند حده .
والحق في الفقه اإلسالمي هو  :مصلحة ثابتة للشخص على سبيل االختصاص يقررها املشرع الحكيم (. )64
والبد من التأكيد أننا في إطار ما سنقوم بعداده من حقوق نرى أنها ثابتة لالجئ في الشريعة اإلسالمية ليس ايرادا لهذه
ً
الحقوق على سبيل الحصر ،ولكننا أوردنا ما تفردت الشريعة اإلسالمية بإقراره من حقوق لالجئ ،تفردا غير مماثل في القانون الدولي .
الفرع الو  :حق الالجئ في امللجأ

62

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،مادة. 10
63
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،مادة . 16
 64منصور ،املدخل في الشريعة اإلسالمية ،ص. 124
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حقوق الالجئني يف اتفاقية األمم املتحدة لعام  1951من منظور الشريعة اإلسالمية

حممود اجلمل ،عبد الرمحن حسنني

مصطلح حق امللجأ ( )65في اصطالح فقهاء القانون الدولي جرى استخدامه بعدة استخدامات ،فمن الفقهاء من يستخدمه
بمعنى حق الدولة في أن تمنح امللجأ لألجنبي ومنهم من يستخدمه بمعنى حق الفرد في الحصول على امللجأ في الدولة التي قصد إليها (،)66
وفي بحثنا نبحث عن مدى توافر حق امللجأ لالجئ.
وعلى الرغم من الجهود الدولية منذ قيام الحرب العاملية األولى الرامية إلى تحسين وضع الالجئين ،وإبرام اتفاقية عام 1951
الخاصة بوضع الالجئين والعديد من االتفاقيات الدولية العاملية واإلقليمية  ،إال أنها لم تتمخض إلى اآلن عن االعتراف لألفراد بالحق في
( )67
الحصول على امللجأ .
فمازالت الدول تتمسك بسلطتها واختصاصها بمنح امللجأ داخل إقليمها و أن ذلك يعد نتيجة مباشرة لحقها في السيادة على
إقليمها ومن ثم يجب التسليم بمبدأ عدم التزام الدولة بمنح امللجأ لألفراد(. )68
والجدير بالذكر هنا أن بعض الدول نصت في دساتيرها على حق األجانب في الحصول على امللجأ منها فرنسا وأملانيا واإلتحاد
السوفيتي أثناء قيامه والصين الشعبية (. )69
والجدير بالذكر كذلك أنه بتتبع مسلك هذه الدول نجد أنها اتبعت في صياغة هذه النصوص املقررة لحق األجنبي في
الحصول على امللجأ ،صياغة عامة وفضفاضة ،ربما ال تلق عليها بأدن التزام متى أرادت أال تلتزم ،وهذه الصياغة ال تعكس سوى
( )70
حقيقة واحدة مفادها أن هذه الدول حرصت على اإلبقا ء على سلطتها التقديرية حيال منحها للملجأ من عدمه .
بل ومن أجل الوقوف على القيمة الحقيقية لهذه النصوص ،نتبع مسلك هذه الدولة -الناصة في دساتيرها على حق األجانب
في الحصول على اللجوء -مع رعاياها الذين أفلتوا من قبضتها وطلبوا امللجأ أو حصلوا عليه في دولة أخرى ،وهل يتسق مع املوقف الذي
ً
ينص عليه قانونهم بالنسبة لألجانب؟ وبمعنى أدق هل تعترف هذه الدول لألجانب بالحصول على هذا الحق وفقا لنصوصها بينما تنكره
( )71
على رعاياها ؟
نجد في النصوص العقابية السوفيتية واألوكرانية ،عقوبات على املواطنين الذين يغادرون وطنهم بدون موافقة الحكومة،
بل وتتراوح العقوبة املقررة لها ما بين السجن لعشرة أعوام وتصل إلى اإلعدام(.)72
وهنا يتأكد لدينا موقف القانون الدولي املعاصر من حق الالجئ في الحصول على امللجأ ،بصورة ال لبس فيها وأن األمر
مستقر على أنه أمر تقديري للدولة فلها أن تمنح طالب اللجوء امللجأ في إقليمها أو ال تمنحه .
ً
ولبحث حكم امللجأ في الشريعة اإلسالمية تساءلنا ما هو التصرف املقبول من املسلم فردا كان أو دولة أن يتصرفه إذا
ً
حضر إليه مضطهد في وطنه لجأ له طلبا للمأمن ،ولم يكن سبب اضطهاده ذلك ارتكابه جريمة شرعية ،وال توجد مصلحة له من
اإلقامة في بلد امللجأ؟
ً
ووفقا للرأي الغالب بين الباحثين من قياس اللجوء على عقد األمان فإن أنصار هذا الرأي يقررون بأن الشريعة اإلسالمية
ً
تجعل امللجأ حقا لالجئ يجب على سلطات دولة املأوى فتح حدودها لطالبه كالتزام عليها إال في الحاالت االستثنائية التي يتفق عليها،
ً
بخالف أحكام امللجأ في القانون الدولي الذي يجعل امللجأ اإلقليمي من اختصاص الدولة تمنحه عن طيب خاطر أو تمنعه وفقا
لسلطاتها ،وإن كان يجوز للدولة اإلسالمية تقييد حق اللجوء في حاالت معينة ويستشهد أنصار هذا الرأي على ما رأوه برد أَي جندل
ً
وفقا لصلح الحديبية(. )73
ً
ويرى الباحث أن امللجأ حكمه الوجوب على الدولة اإلسالمية كحق ملن يثبت له صفة الالجئ وفقا ملا اتضح من املفهوم
الشرعي لالجئ(.)74

66

Right of asylum.

أمر هللا ،حق اللجوء السياس ي ،ص. 9
67أمر هللا ،حق اللجوء السياس ي ،ص . 245
68أبو هيف ،القانون الدولي العام ،ص. 145
69عطية ،الحماية القانونية لالجئ في القانون الدولي ،ص. 219
70
أمر هللا ،حق اللجوء السياس ي. 356،
71أمر هللا ،حق اللجوء السياس ي. 358 ،
72
أمر هللا ،حق اللجوء السياس ي. 358 ،
73
الغنيمي ،امللجأ في القانون الدولي ،رسالة دكتوراه ،ص . 88
 74انظر ص  38من البحث.
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وحتمية احترام امللجأ كحق لالجئ ثابتة في اإلسالم ألنها جزء ال يتجزأ منه كشريعة ،ففي هذا الصدد ال يجوز رد الالجئ إلى
ً
دولته رغما عنه إذا اكتسب وصف أهل الذمة أو صار مسلما أو كان من املستأمنين وفي ذلك قول الرسول صلى هللا عليه وسلم في حق
( )75
منح األمان (املسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم)
( )76
وقوله كذلك ألم هانئ ( قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)
ً
وملزيد من التوضيح فإن اإلسالم يعتبر اللجوء حقا حقيقيا لإلنسان ،ومن ذلك ما قرر في البيان اإلسالمي العالمي لحقوق
اإلنسان الصادر عن املجلس اإلسالمي في لندن  1981م في مادته التاسعة (لكل شخص يلق االضطهاد والظلم الحق في البحث عن
ملجأ ومالذ وهذا الحق مضمون لكل إنسان مهما كان عنصره أو دينه أو لونه أو جنسه).
ويقرر البعض أن الشريعة اإلسالمية جعلت امللجأ حقا لالجئ والتزاما يقع على عاتق الدولة اإلسالمية ،وهو في ذلك يمنح
للمسلم ولغير املسلم دون تفرقة إستنادا للمبدأ العام الذي يقرر أن املسلم والكافر في مصائب الدنيا سواء ،وإن كان يمكن االتفاق
( )77
على عدم إعطاء حق امللجأ كما حدث في صلح الحديبية.
الفرع الثاني :حق الالجئ في امللجأ رغم ارتكابه جرم جنائي
ً
وقد قررنا فيما سبق أننا نعرف الالجئ على أنه "كل مضطهد في وطنه لجأ لبلد أخر طلبا للمأمن ،ما لم يكن سبب ذلك
ارتكابه جريمة ش رعية مع انتفاء نية املصلحة من اإلقامة في بلد امللجأ" إال أننا نعود لبحث جزء من هذا التعريف وهو اشتراط عدم
ارتكاب جريمة شرعية ،لنفرق بين حالتين:
الولى :هو أنه يشترط في الالجئ أال تكون مالحقة سلطات دولته الرتكابه لجرم  ،إال أن هذا الرأي وإن كان مؤكد في عقدنا الشخص ي ،إال
أننا من مطالعة خروج سيدنا موس ى عليه السالم من مصر نتصور أنه يمكن أن يرد عليه استثناء .
الثانية :وهي تصور منح امللجأ رغم حدوث جرم من الالجئ-:
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داللة اآلية :قوله{ :فاستغاثه}طلب غوثه ونصرته ،وِلذ ِلك قال ِفي اآلي ِة بعدها{ :ف ِإذا ال ِذي استنصره ِباألم ِ
ض في َجميع َّ
لصحيح« :م ْن ُح ُقوق ْاملُ ْسلم َع َلى ْاملُ ْسلم َن ْ
َوإ َّن َما َأ َغ َاث ُه؛ َأل َّن َن ْ
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َ ً َ ْ َ ُْ ً َ َ ْ َ ً َ
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ُّ ْ ()2
ص ُر ُه ظ ِاملا ك ُّف ُه َع ْن الظل ِم
ص ْر أخاك ظ ِاملا أو مظلوما» .فن
و ِف ِيه أيضا :قال الن ِبي  -صلى َّللا علي ِه وسلم « :-ان
هنا نجد أن موس ى عليه السالم قد وكز الرجل الذي من عدوه ،أراد الوكز ولم يرد القتل ،ولكن القتل حدث فهو قتل بغير
ً
جناية ،يسمى في التشريعات الجنائية املعاصرة قتال خطأ ،ويسمى في الشريعة اإلسالمية بذات االسم( ،)79والواجب على القاتل قتل
خطأ الدية والكفارة ( ،)80بل نؤكد أن عقوبة اإلعدام لم تكن مقررة عند الفراعنة على القتل الخطأ ،إال إذا كانت صادرة عن طبيب
ً
ارتكب خطأ فاحشا في فن الطب وعالج املرض ى أدى ملوتهم( ،)81وهنا نجد أن ما صدر عن القوم حيال فعل موس ى عليه السالم لم يكن
75

أبو داوود ،سنن أَي داوود ،كتاب الجهاد ،باب في السرية رقم  ،2751الجزء الثالث ،ص .81 ،80
 76البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب الصالة في الثوب الواحد ،رقم  ،350الجزء األول ،ص .141
 77حمدي الغنيمي ،امللجأ في القانون الدولي ،رسالة دكتوراة  ،كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية1976 ،م ،ص .123
 78سورة القصص  ،اآليات . 21-15
 79إذ أنه ليس قتل عمد وال شبه عمد .
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80والدليل على ذلك اآلية  92من سورة النساء "وما كان ِملؤ ِم ٍن أن يقتل مؤ ِمنا ِإال خطأ ۚ ومن قتل مؤ ِمنا خطأ فتح ِرير رقب ٍة مؤ ِمن ٍة و ِدية مسلمة ِإلى أه ِل ِه ِإال أن
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ّ َ َ َ ، َّ ، َ ،
َ َّ
َ
َ
ان من َق ْوم َع ُد ّو َّل ُك ْم َو ُه َو ُم ْؤم ،ن َف َت ْحر ُير َر َق َبة ُّم ْؤم َنة ۖ َوإن َك َ
َ َّ َّ ُ َ َ َ
اق ف ِد َية ُّم َسل َمة ِإل ٰى أ ْه ِل ِه َوت ْح ِر ُير َرق َب ٍة ُّم ْؤ ِم َن ٍة ۖ ف َمن ل ْم َي ِج ْد
ان ِمن قو ٍم بينكم وبينهم ِميث
ِ
يصدقوا ۚ ف ِإن ك ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ ِ ٍ ِ
َ
َ
ً
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ َ ْ ُ َ َْ ّ
َّللا ۗ وكان َّللا ع ِل ًيما ح ِك ًيما" .
ف ِص َيام ش ْه َري ِن متت ِابعي ِن توبة ِمن ِ
81السقا  ،أضواء على فلسفة العقوبة العظمى ،ص .33
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ً
مشروعا حتى في قوانينهم السائدة وقتها ،يمثل فعله خطأ  ،ولكن رد الفعل املقابل له غير متناسب معه ،إذ أن القوم أرادوا قتل موس ى،
ً
فخرج منها موس ى خائفا إلى إقليم آخر .
وهنا يتعين علينا أن نضع في االعتبار أن خروج موس ى هنا ليس له أي عالقة بكونه نبي فال يجوز أن يحاكم أو يسجن بهذا
ً
الوصف ،فقد سجن يوسف عليه السالم-ظلما -وأن الظلم في الحالتين مختلف ،فالظلم الواقع في حالة يوسف عليه السالم ،كان
سيقع من جانب العزيز وامرأته لو كانت الحادثة مع أي شخص خالف يوسف عليه السالم ،أما في حالة موس ى فإن الظلم –املتخذ
صورة عدم تناسب العقوبة مع الخطأ -وباملخالفة ألحكام القانون السائد وقتها ،ما كان ليحدث لو كان الفعل صادر عن شخص آخر
غير موس ى ال ينتمي لفئته الدينية -بني إسرائيل. -
وحيث أوضحنا أن حكم امللجأ الوجوب ،لوجوب اللجوء متى تحقق الداعي له ،وحيث خرج موس ى من هذا اإلقليم إلى إقليم آخر،
وحيث أنه بفعل الحدود املعاصرة ال يستطيع املرء أن يفعل هذا ويدخل إقليم دولة أخرى إال بإذن منها ،وقد أسهبنا في بيان ذلك في
الفصل األول ،فإنه يتعين على الدولة اإلسالمية أن تمنح امللجأ بصورة استثنائية للشخص حتى لو كان مرتكبا لجرم ،متى أثبت لها ،أن
جرمه املرتكب غير متناسب مع العقوبة التي تسعى حكومة الدولة توقيعها عليه متى كانت هذه العقوبة هي اإلعدام ،وقد قصرنا نطاق
هذا االستثناء على حالة املعاقبة باإلعدام لسببين :أولهما أنها هي التي تقررت في النص القرآني املستدل به في هذه الجزئية ،واألصل أن
االستثناء ال يتوسع فيه ،وثانيهما أن عقوبة اإلعدام إذا ما قررت ظلما فإنها اعتداء على الحق في الحياة الذي يجب كل حقوق اإلنسان
تحت مظلته ،والذي ال يتدارك إن وقع.
الفرع الثالث :حق الالجئ في عدم الرد إلى دولة االضطهاد
ً
ً
يرفض اإلسالم رفضا باتا إرجاع الالجئ إلى مكان يخش ى فيه على حرياته وحقوقه األساسية ،فضال عن أن يعرض فيه للتعذيب
واالضطهاد أو املعاملة املهينة التي تنتفي مع الكرامة اإلنسانية التي خلعها هللا على اإلنسان( ،)82بقوله تعالى(
ً
ََ
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ّ َ َ َ َّ ْ
َ َ
ضل َن ُاه ْم َعل ٰى ك ِث ٍير ِم َّم ْن خل ْق َنا َت ْف ِضيال ﴿. )83( )﴾70
ات وف
ولقد كرمنا ب ِني آدم وحملناهم ِفي الب ِر والبح ِر ورزقناهم ِمن الط ِيب ِ
ولذلك عدة أدلة :
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ ُ
وه َّن ۖ َّ ُ
َّللا َأ ْع َل ُم بإ َيمانه َّن ۖ َفإ ْن َعل ْم ُت ُم ُ
ات ُم َهاج َرات َف ْام َتح ُن ُ
وه َّن
 .1من القرآن قوله تعالى (:يا أيها ال ِذين آمنوا ِإذا جاءكم املؤ ِمن
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِِ ِِ
َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ َ
ُم ْؤم َن َ َ َ ُ ُ َّ َ ْ ُ َّ َ ُ َّ
نكحوهن ِإذا
ِ ٍ
ات فال ت ْر ِجعوهن ِإلى الكف ِار ۖ ال هن ِحل لهم وال هم ي ِحلون لهن ۖ و آتوهم ما أنفقوا وال جناَ عليكم أن ت ِ
اس َأ ُلوا َما َأ َنف ْق ُت ْم َو ْل َي ْس َأ ُلوا َما َأ َنف ُقوا ََٰذل ُك ْم ُح ْك ُم ََّّللا ۖ َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُك ْم َو َّ ُ
َآت ْي ُت ُم ُ
ور ُه َّن َوَال ُت ْمس ُكوا بع َ
صم ْال َك َو افر َو ْ
وه َّن ُأ ُج َ
َّللا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
َع ِل ٌيم َح ِك ٌيم (.)84( ))10
وهذا النص صريح الداللة على عدم جواز إعادة الالجئ إلى بلد االضطهاد متى كان متيقن لدولة امللجأ أنه ما خرج من بلد
َ
َ َّ
صلى هللا َعل ْي ِه
االضطهاد إال إليمانه ،وما خرج إلصابة متعة من متاع الدنيا فكما قال ابن عباس ملا ُس ِئ َل :كيف كان امتحان رسول هللا
َّ
ّ
يمتحنهن باهلل ما خرجت من بغض زوج ،وباهلل ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض ،وباهلل ما خرجت التماس
َو َسلم النساء؟ قال :كان
دنيا ،وباهلل ما خرجت إال ًّ
حبا هلل ورسوله".
َ
َ
ُ
َ
َ َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
َّ
ُ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
يمة الن َعام إال َما ُيتل َٰى َعل ْيك ْم غ ْي َر ُمحلي َّ
ْ
َ َ
ود أ ِحلت لكم َبه َ
الص ْي ِد َو أنت ْم ُح ُر ٌم ۗ
وقوله تعالى (:يا أ ُّي َها ال ِذين آمنوا أوفوا ِبالعق ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
َّ َّ َ ُ
( )85
َّللا َي ْحك ُم َما ُي ِر ُيد (.))1
ِإن
فالعالقة بين دولة امللجأ والالجئ تعاقد غير ذي عوض يرتب لكل طرف منهما حقوق على اآلخر والتزامات تجاهه ،وملا كان
الالجئ مهما أعط من حقوق في دولة امللجأ فإن التماسه األول فيها الذي يرتض ي التضحية بأي ش يء هو األمان من االضطهاد الذي
لقيه أو يخش ى أن يلقاه في دولة االضطهاد ،فإن إعادة الالجئ إلى دولة االضطهاد أمر محرم ومن غير الجائز أن يصدر عن الدولة
اإلسالمية ،فإن املسلم فردا كان أم جماعة أم دولة يجب عليه الوفاء بما عاهد عليه ،وإن كانت هذه هي اآلية األظهر داللة على املسألة
التي نبحثها ،إال أن القرآن الكريم ثري باآليات الكريمات التي تؤكد وجوب الوفاء بالعهود مع هللا ومع العباد ،وتبين أن نقض العهود هو
حال املنافقين .
82أبو الوفاء ،اللجوء في اإلسالم ،ص. 10
83
سورة اإلسراء ،اآلية . 70
84
سورة املمتحنة ،اآلية . 10
 85سورة املائدة ،اآلية . 1
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 .2من السنة النبوية العملية:
لجوء املسلمين في أول عهد اإلسالم إلى الحبشة فقد شق على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يلقاه أصحابه من البالء
ً ً
ورأى موقفهم يزداد حرجا يوما بعد يوم ،فنصح لهم بالخروج إلى الحبشة.
 .3من العرف( :)86يعتبر حق امللجأ أو الجوار من الشيم العربية األصيلة التي ال يجوز الخروج عليها عند العرب ،فقد كانت إجارة
ً
ً
ً
ً
امللهوف خلقا من أخالق العرب واملسلمين لذلك ذكرها الشعراء في شعرهم تخليدا وتثبيتا لها في نفوس الناس وحثا لهم على عدم
( )87
الخروج عليها ،وضرورة االلتزام بها .
ً
ومن ذلك المية أَي طالب ،استدالال منها على عرف عدم جواز رد الالجئ
ً
كذبتم وبيت هللا نبذي محمدا وملا نطاعن دونه ونناضل
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحالئل
( )88
وينهض قوم بالحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصالئل
ً
ً
( )89
وحيث أن الثابت في الشريعة اإلسالمية "أن املعروف عرفا كاملشروط شرطا" وأن "العادة محكمة" يحتكم إليها ويرتكن
عليها في القضاء ،وكذا ما يقض ي به مضمون القاعدة األصولية في اإلسالم "شرع من قبلنا شرع لنا ،ما لم يرد ناسخ" ( )90فهذا دليل من
العرف على مبدأ عدم جواز رد الالجئ لبلد االضطهاد في الشريعة اإلسالمية .
مدى حق الالجئ في عدم الرد إلى دولة االضطهاد في الشريعة اإلسالمية
مبدأ عدم جواز رد الالجئ له مدى أكبر بكثير في الشريعة اإلسالمية عن مداه في القانون الدولي ،إذ أن النبي حين قبل النساء
املهاجرات قبلهن رغم أن هناك معاهدة بينه وبين قريش ،تلزم بأن يرد إلى قريش من جاء إلى املدينة منهم ،واالستثناء الحادث وإن كان
بنص قرآني إال أن ما يهمنا هنا هو أمرين:
أولهما :حدوث االستثناء وفيه أن األصل إذا جرى عليه في هذه الحالة فإن الصلح قائم وبين املسلمين وقريش مهادنة ،وإذا حدث
ً
االستثناء فاألمر نذير بأن يعتبروه خرقا للصلح وإعالنا للحرب.
وثانيهما :سبب حدوثه ،وسبب الحدوث يمكننا أن نعرفه من الفئة املستثناه في آية سورة املمتحنة من أحكام الصلح ،فهن نسوة،
ً
ففوق ضعفهن لكونهن مؤمنات بدين محارب في بلدهن ،يزددن ضعفا لكونهن نساء ،فلن يستطعن أن يفعلن مثل ما فعل أبو جندل
( )91
وأبو بصير وغيرهما وأن يقمن في البادية ويدبرن أمور معيشتهن ويحمين أنفسهن .
ونستطيع بذلك القول بأن الشريعة اإلسالمية أعطت مدى أكبر ملبدأ عدم جواز رد الالجئ.
املطلب الثالث :مقارنة بين حقوق وواجبات الالجئين في اتفاقية المم املتحدة لعام  1951الخاصة بوضع الالجئين وبين الشريعة
اإلسالمية.
املطلب الو  :أوجه االتفاق :وتتمثل في:
 .1عدم التمييز ،فال يجوز التمييز بين الالجئين بسبب العرق أو الدين أو الطائفة أو بلد املنشأ.
 .2عدم الرد إلى دولة االضطهاد فال يجوز رد الالجئ إلى بلد يكون مهدد فيه لخطر التعرض للخوف أو االضطهاد.
 .3عدم معاقبة الالجئ أو فرض أي نوع من العقوبات عليه إذا دخل إلى بلد اللجوء بصورة غير مشروعة أو غير قانونية.
 86العرف ،بالضم ،هو " :ما تعارف عليه أهل العقول الساملة وليس في الشرع ما يخالفه"  .يعد مصدر تشريع ثانوي يصار إليه عند تحديد بعض األحكام الشرعية
ً
التي تعود ملا تعارف الناس عليه وهذا املصدر مهم وخصوصا للقضاة الذين ترفع إليهم قضايا حول تحديد ما يفض الخصومات فيما لم يأت به دليل من الكتاب
والسنة واإلجماع وهو يعد من األدلة الشرعية عند الفقهاء ولكن يطبقه الفقهاء في األحكام الفقهية الفرعية ال األصلية وقد عمل النبي بالعرف والصحابة من
بعده وأكثر ما يؤخذ بالعرف في الطالق واأليمان والنذور ،والنفقات ،وغير ذلك .
 87أبو الوفا ،اللجوء في اإلسالم ،ص. 2
 88ابن كثير ،البداية والنهاية،دار الحديث ،القاهرة1998 ،م ،ج 3ص . 103
 89ابن السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب ،األشباه والنظائر ،تحقيق عادل عبد املوجود وعلي عوض ،بيروت ،دار الكتب العلمية1991 ،م ،الجزء األول ص.50
90
بمعنى أنه إذا ثبت عن طريق مرويات أهل الكتاب كالتوراة واإلنجيل وغيرها املوجودة لديهم ،أو املرويات املوجودة بين يدي املسلمين من غير الكتاب والسنة،
فال يصلح االحتجاج بها وال أخذ األحكام منها ،أنور شعيب ،شرع من قبلنا ماهيته وحجيته ونشأته وضوابطه وتطبيقاته( ،الكويت ،جامعة الكويت2005 ،م ،ص
.)383
91ويؤيد هذا املعنى مفهوم املخالفة بقول النبي صلى هللا عليه وسلم لعدي بن حاتم رض ي هللا عنه " :يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت :لم أرها وقد أنبئت عنها ،قال :
ً
،
فإن طالت بك حياة لترين الظغينة -أي املرأة -ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ال تخاف أحدا إال هللا"  .أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب املناقب ،باب
عالمات النبوة في اإلسالم ،ص  885ب.3595
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 .4حماية أموال وممتلكات الالجئ.
 .5توفير الحاجيات الضرورية واإلنسانية لالجئ.
 .6تمتع الالجئ بالحريات والحقوق الضرورية له كإنسان وكشخص قانوني.
 .7عدم جواز منح اللجوء للمجرمين.
املطلب الثاني :أوجه االختالف :وتتمثل في:
 .1جهة منح اللجوء
ً
يجوز إعطاء امللجأ في الشريعة اإلسالمية من جانب سلطات الدولة ،وكذلك األفراد العاديين تطبيقا لقوله( :املسلمون تتكافأ
دماؤهم ،يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم) ( )92وبالتطبيق لفكرة الجوار التي مارسها النبي ،حينما
دخل في جوار املطعم بن عدي ومارسها املسلمون من بعده ،بينما في القانون الدولي املعاصر يقتصر منح حق امللجأ على الدول وحدها،
ويكون الالجئ تحت سلطان وحماية الدولة فقط.
وحيث أن للدولة في اإلسالم وحدها حق التصرف في إطار شئونها الخارجية لقوله صلى هللا عليه وسلم( :كلكم راع ،وكلكم مسئول عن
رعيته ،اإلمام راع ومسئول عن رعيته  ، )93( )...ويستفاد من الحديث أن للحكام وحدهم حق رعاية شئون األمة وليس من املسوغ ألحد
من املسلمين أن يقوم بذلك إذا كان الحاكم لم يفوضه أو يأذن له في القيام بمثل هذا العمل( ، )94فإن حق امللجأ يشكل استثناء على
ً
هذه القاعدة :إذ يمكن أيضا لألفراد العاديين منح امللجأ في الشريعة اإلسالمية.
 .2من له حق اللجوء
حري بالبيان أن حق اللجوء في الشريعة اإلسالمية يمنح للمسلمين ،وأهل الذمة ،بينما في القانون الدولي املعاصر تقيد العديد
ً
من الدول منح امللجأ ،خصوصا في اآلونة األخيرة(. )95
ً
كذلك في القانون الدولي يكتسب وصف الالجئ وفقا للمادة /1أ من اتفاقية 1951م فقط كل شخص يكون لديه خوف مبرر من
التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية ،بينما في اإلسالم يمكن ،إلى
جانب ذلك ،أن يستفيد من امللجأ من يأتي لسماع كالم هللا (اللجوء الديني) أو أي شخص يأتي ـ ألي سبب ـ للحصول على وضع آمن
(املستأمنون) أو يقيم بصورة دائمة (أهل الذمة) (.)96
 .3مكان اللجوء
ً
في القانون الدولي املعاصر ،والذي يقوم أساسا على تقسيم الدول إلى وحدات سياسية مستقلة تقتصر كل منها على حدود
ً
معينة ـ فيقتصر تبعا لذلك منح اللجوء على الدولة التي تمنحه وال يسري بالضرورة تجاه الدول األخرى.
بينما يترتب على منح اللجوء في إقليم إسالمي تمتع الالجئ بهذا الحق في كل أقاليم دار اإلسالم ( )97ألن طبيعة األحكام
واحدة ،ولوحدة الدولة اإلسالمية ،وإن كان تفرق املسلمين إلى دول عديدة يمنع اآلن من تطبيق هذا الحكم.
وعلى الرغم من أن اللجنة التنفيذية لبرامج املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئين في استنتاجها رقم 12
ً
ً
(نصوصا عديدة في اتفاقية 1951م تمكن الالجئ املقيم في إحدى الدول
بخصوص (األثر املمتد إقليميا لتحديد وضع الالجئ) قالت أن
ً
املتعاقدة من ممارسة بعض الحقوق باعتباره الجئا ـ في دولة أخرى متعاقدة ـ وأن ممارسة مثل هذه الحقوق ال تتوقف على تحديد
جديد لوضعه كالجئ) (. )98
ً
92
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم ،من حديث علي بن أَي طالب رض ي هللا عنه ،وروي أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن عباس
ومعقل بن يسار وعائشة رض ي هللا عنها ،انظر جامع األصول .255 ،10/245
93صحيح البخاري ،كتاب الجمعة ،باب الجمعة في القرى واملدن ،رقم  ،853ج ،1ص .304
94
أحمد أبو الوفا :كتاب اإلعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية في شريعة اإلسالم ،املرجع السابق ،ج ،4ص.61
ً
95لتقييد عدد طالبي امللجأ لجأت الدول األوربية إلى وضع العديد من القيود مثل :توقيع الجزاءات على شركات الطيران التي تجلب أشخاصا ال يحملون وثائق
تسمح لهم بدخول البالد ،ووضع قيود على دخول الالجئين إلى اقليم الدولة بتحديد الحاالت التي يتم فيها رفض دخولهم ،وإنشاء أجهزة تختص بوضع الالجئ.
96أحمد أبو الوفا ،حق اللجوء بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي لالجئين ،الرياض1430 ،هـ ،ص 222ـ .223
ً
97وهكذا تقول دار اإلفتاء املصرية إن ( ...البالد اإلسالمية تعتبر كلها دارا لكل مسلم) الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية ،املجلس األعلى للشئون
اإلسالمية ،القاهرة 1402هـ1982/م ،ج ،7ص.)2645
98
راجع التوصيات بشأن الحماية الدولية لالجئين التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية لبرامج املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئين ،املرجع السابق،
 ،2004ص.27
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إال أنه من الواضح أن ذلك يقتصر على ممارسة (بعض الحقوق) بينما في دار اإلسالم يمكن لالجئ ممارسة كل حقوقه في
أي بلد إسالمي.
 .4نشأة الحق في امللجأ وطبيعته
من الثابت أن اتفاقية  1951م ال تمنح الحماية التلقائية أو الدائمة ملن يطلب اللجوء .كذلك تكتفي املادة  1/2من اتفاقية
منظمة الوحدة اإلفريقية ـ التي تحكم الجوانب املحددة ملشكالت الالجئين في أفريقيا 1969م بالنص على أن تبذل الدول كل ما في
وسعها الستقبال الالجئين وكفالة استقرارهم ،دون تحديد لطبيعة هذا الحق تجاه الدول.
كما تنص املادة  14من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حق كل إنسان في أن يطلب أو يبحث عن امللجأ ،وليس عن
حقه في أن يحصل عليه.
في حين يمكن القول أن امللجأ في الشريعة اإلسالمية هو حق ثابت لألفراد من حيث منحه وبالنسبة للتمتع به والحصول
عليه.
فقد قررت املادة  9من البيان اإلسالمي العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن املجلس اإلسالمي في لندن 1981م أن (لكل
شخص يلقي االضطهاد والظلم الحق في البحث عن ملجأ ومالذ ،وهذا الحق مضمون لكل إنسان مهما كان عنصره أو دينه أو لونه أو
جنسه).
وكذلك تقرر املادة  13من وثيقة حقوق اإلنسان في اإلسالم في املؤتمر اإلسالمي ،دكا1983 ،م( :ولكل شخص الحق في
ً
التنقل بحرية ،واختيار مكان إقامته داخل بلده أو خارجه ،وإذا لق اضطهادا فإن له الحق في البحث عن مالذ في بلد آخر غير بلده
األصلي ،وعلى البلد الذي يتوجه إليه بطلب في هذا الشأن أن يمنحه اللجوء السياس ي ويحميه ،إال إذا كان اللجوء السياس ي قد طلب
ألسباب تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية) (. )99
 .5إجبار الدولة على منح اللجوء
حري بالبيان أن عدم قيام دولة ما بتنفيذ التزاماتها بمنح امللجأ في القانون الدولي املعاصر ،يرجع إلى أحد أمرين:
ً
أوال :أنها هي التي لها تقدير أسباب منحه ،في هذا املعنى تنص املادة  3/1من اإلعالن الخاص بامللجأ 1967م أنه( :يعود للدولة مانحة
امللجأ تقدير أسباب منح امللجأ).
ى ن ً
ً
ثانيا :أن حق الشخص في طلب الحصول على امللجأ في دولة أخر (يكو وفقا لقوانين تلك البلدان واالتفاقيات الدولية)
م 3/12من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب1981 ،م.
ً
في حين أنه وفي الشريعة اإلسالمية الغراء وجدنا أنها تنفرد بأنه ال يجوز رد الالجئ إلى دولته رغما عنه إذا اكتسب وصف أهل
ً
الذمة أو صار مسلما أو كان من املستأمنين ،وأنه حتى لو وافق الالجئ على الرجوع إلى دولته فإنه ال يجوز ذلك إذا خش ي من رجوعه
فقدانه لحق الحياة ألن ذلك ال رخصة فيه ،وإال اعتبرت الدولة اإلسالمية مشاركة في االعتداء على هذا الحق الجوهري من حقوق
اإلنسان ،وال شك أن ذلك غير مطبق في القانون الدولي املعاصر.
وقد سبق اإلشارة إلى نظام امللجأ اإلجباري في الشريعة اإلسالمية املتمثل في التزام الدولة اإلسالمية بمنحه ملن يطلب سماع كالم هللا
ْ َ َ ٌ ّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َٰ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ْ َ ََٰ
َ َ َّ َ َ
َّللا ث َّم أ ْب ِلغ ُه َمأ َمن ُه ذ ِل َك ِبأ َّن ُه ْم ق ْو ٌم ال َي ْعل ُمون ())6
بالتطبيق لقوله تعالىِ (:إن أحد ِمن املش ِر ِكين استجارك فأ ِجره حتى يسمع كالم ِ
 .6منح الالجئ جنسية دولة اللجوء
في حين تنص املادة  34من اتفاقية 1951م الخاصة بوضع الالجئ على أن( :تسهل الدول املتعاقدة بقدر اإلمكان استيعاب الالجئين
ومنحهم جنسيتها ،وتبذل على وجه الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه اإلجراءات إلى
أدن حد ممكن) (.)100
بينما انفردت الشريعة اإلسالمية بما يفوق النص املذكور فإن الحصول على صفة أهل الذمة يترتب عليه فورا اكتساب جنسية الدولة
اإلسالمية.
99

بل يقرر البعض أن الشريعة اإلسالمية جعلت امللجأ حقا لالجئ و إلتزاما يقع على عاتق الدولة اإلسالمية ،كما أن امللجأ يمنح للمسلم وغير املسلم دون تفرقة
استنادا إلى املبدأ العام الذي يقرر (أن املسلم والكافر في مصائب الدنيا سواء) .وإن كان يمكن االتفاق على عدم إعطاء حق امللجأ كما حدث في صلح الحديبية من
النص على رد من يأتي من قريش إلى املسلمين مع عدم رد من يأتي من املسلمين إلى قريش ،محمد طلعت الغنيمي :األحكام العامة في قانون األمم ،املرجع السابق،
ص ،720حمد الغنيمي :امللجأ في القانون الدولي ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية1976 ،م ،ص.132
100اتفاقية األمم املتحدة لعام 1951م الخاصة بوضع الالجئين.
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وبالتالي فليست هناك سلطة تقديرية في منح أو منع التجنس .بينما وفقا للمادة  34من اتفاقية  1951تملك الدولة سلطة
تقديرية واسعة بخصوص تجنس أو عدم تجنس الالجئ.
 .7من حيث أنواع امللجأ
الشريعة اإلسالمية وعلى خالف القانون الدولي تسمح بإمكانية منح اللجوء الديني وذلك على نحو ما ورد بالبحث من إمكانية منح
اللجوء لسماع كالم هللا أو عند االلتجاء للحرم الشريف ،بينما قواعد القانون الدولي واتفاقية األمم املتحدة لالجئين ال تتخذ للدين
ً
أساسا لقواعدها وبالتالي فال وجه عندها ملنح اللجوء على هذا األساس.

الخاتمة:
ا
أوال :النتائج:
 .1تندرج مسألة الالجئين في إطار فقه املعامالت ،لكونها تتضمن أحكاما عملية اجتهادية.
 .2تقوم العالقات اإلنسانية -دولية وغير دولية -في الشريعة اإلسالمية على عدة ركائز منها (الكرامة اإلنسانية ،والتسامح ،والتعاون،
والعدالة ،واملعاملة باملثل ،وأن الناس أمة واحدة).
 .3قياس اللجوء على عقد األمان في الفقه اإلسالمي قياس مع الفارق على الرغم من أن األمان هو استثناء كما اللجوء ،كما أن اللجوء
يقارب الهجرة في املصطلح اإلسالمي.
 .4اللجوء واجب على من يقدر عليه متى توافرت شروطه.
 .5تطور مفهوم الالجئ في القانون الدولي ففي البداية كانت االتفاقيات الدولية تعنى بفئات خاصة من الالجئين ،وهو يتجه ألن يكون
أكثر شموال لالجئين ،لكنه لم يصل بعد لهذه الدرجة.
 .6ال مسئولية على الدولة ملنحها امللجأ ما لم تكن طرفا في اتفاقية تنص على غير ذلك.
 .7ال مسئولية على دولة امللجأ إذا تضررت دولة الالجئ األصلية من مجرد تواجده  ،أو من قيامه بعمل يندرج تحت استعمال حق من
حقوقه اإلنسانية كحرية الفكر والتعبير عن الرأي .
 .8هناك اختالف في فقه القانون الدولي حول حدود مسئولية دولة امللجأ عن أعمال الالجئين والراجح حيال هذه املسألة أن دولة
امللجأ تنعقد مسئوليتها عن أفعال الالجئ ،بذات الدرجة التي تسأل فيها عن أفعال أي مقيم آخر ما لم تكن هناك اتفاقية تنص
على غير ذلك.
-9 .9حقوق الالجئين في القانون الدولي دائرة بين حد أقص ى وحد أدن  ،حدها األقص ى هو كافة الحقوق الواردة لهم في االتفاقية وفي
إطار حدها األقص ى تارة تكون حقوقهم مساوية ملواطني دولة امللجأ وتارة تكون مساوية للحد األدن ملعاملة األجانب وفي جانب آخر
منها تكون مساوية للمعاملة املمنوحة لألجانب األولى بالرعاية ومرة أخرى تكون أقل من حقوق األجنبي إلى جانب أن هناك حقوق
تثبت لالجئين ال تثبت لسواهم ،والحد األدن للحقوق الثابتة لهم في كافة دول االتفاقية هو حق الالجئ في عدم الرد إلى دولة
االضطهاد وحق الالجئين في عدم التمييز بينهم
 .10حق الالجئ اإللزامي في التقاض ي الوارد في املادة السادسة عشر فقرة  1دون بيان مداه يعيب النص على حق التقاض ي لالجئين
وربما أهدر حقهم في التقاض ي.
 .11تفردت الشريعة اإلسالمية وستظل متفردة بإقرار حق امللجأ لالجئ ،هذا التفرد نتوقع له االستمرار ،إذ أن سببه اختالف األساس
الذي تبنى عليه العالقات الدولية ،بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي.
ً
استثناء لشخص ارتكب جرما ،متى ثبت لها أنه لبواعث االضطهاد تنتوى دولته توقيع عقوبة
 .12تتفرد الشريعة اإلسالمية بمنح امللجأ
ال تتناسب مع ما بدر منه.
 .13ترفض الشريعة اإلسالمية رد الالجئ إلى مكان اضطهاده.
 .14الصيغة التي وردت بها واجبات الالجئين في االتفاقية صيغة معيبة ،فإلى جانب اشتمالها على إلزام الالجئ بالقوانين السارية على
إقليم دولة امللجأ ،فإنها تخول دولة امللجأ فرض التزامات خاصة على الالجئين على نحو قد يشوبه التعسف ،وهي بهذه الصيغة
تنطوي على غرر ،إذ ال يعلم الالجئ ما هي االلتزامات الواقعة عليه تحديدا.
 .15في القانون الدولي هناك التزامات إضافية تقع على الالجئ إذا كان الالجئ من دولة من دول أمريكا الالتينية أو إفريقيا ،إذ أن دول
كل قارة منهما أبرمت اتفاقيات دولية إقليمية.
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 .16التصور األقرب للصواب اللتزامات الالجئ في الشريعة اإلسالمية هي أنه " يلتزم الالجئ في الدولة اإلسالمية حال وجوده في إقليمها
بالقوانين السارية فيها ،على أن تلتزم الدولة اإلسالمية بإعالمه بهذه القوانين خالل دراسة طلبه للجوء إليها".
 .17تتفرد الشريعة اإلسالمية بإلزام الالجئ بأداء ما عليه من التزامات تجاه أفراد في دولة االضطهاد ،فامللجأ في الشريعة اإلسالمية ،ما
شرع لإلفالت أو التهرب من االلتزامات.

ا
ثانيا :التوصيات

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أوص ي شباب األمة اإلسالمية بعدم االغترار بما يقر من حقوق لإلنسان في املواثيق والعهود الدولية ،فإن النصوص تصاغ دائما
بصياغة فضفاضة ،تؤدي لحدوث فجوة بين مفهومها في ذهن القارئ العابر عن مفهومها في ذهن املدقق ،وهي الفجوة التي تظهر ما
بين ظاهر النصوص والتطبيق ،وأوصيهم بالقراءة في الشريعة اإلسالمية ليتأكد لهم أن الشريعة اإلسالمية تنطوي على مفاهيم
لحقوق اإلنسان ستظل متفردة بها ولن تلحقها متأخرة أحكام القانون الدولي.
أوص ي حكومات البالد ذات أغلبية السكان املسلمة باألخذ في إحالل أحكام اللجوء في الشريعة اإلسالمية بدال من أية أحكام أخرى
سارية فيها.
أوص ي حكومات البالد ذات األغلبية املسلمة باستخدام ما لها من أصوات فردية في املنظمات الدولية القتراح أحكام اللجوء في
الشريعة لتتضمن أحكام االتفاقيات املنظمة لهذا الشأن .
أوص ي الدول ذات أغلبية السكان املسلمة ،بإقرار حق امللجأ لالجئ بقوانينها ،إذ أنه واجب أن يمنح له في الشريعة اإلسالمية
بخالف القانون الدولي الذي حوى قصورا شديدا في هذا الحق.
أوص ي الدول ذات أغلبية السكان املسلمة بالسعي إلبدال حق التقاض ي املقرر لالجئين في االتفاقية وجعله مساويا ملواطنيها ،إذ أن
إقرار حق التقاض ي لهم بدرجة أقل ،ربما أقام مانعا من الواقع والظروف والعوز من التجائهم للقضاء.
أوص ي الدول ذات أغلبية السكان املسلمة بالسعي السباغ اإللزام على نص املادة  1/3من إعالن األمم املتحدة بشأن امللجأ
اإلقليمي الصادر في  14ديسمبر  1967و إحالله بديال لنص املادة  /33من االتفاقية.
أوص ي الدول ذات أغلبية السكان املسلمة بإقامة موقفها من امللجأ الدبلوماس ي على مبدأ املعاملة باملثل  ،و بأال يكون موقفها هو
السماح لغيرها بممارسته لديها وهي ال تمارسه لديهم.
أوص ي بتقرير عقوبة على الالجئ املزيف حتى يرتدع عن تضييق فرص اللجوء على الالجئ الحقيقي الذي اضطر للخروج من موطنه
لتحصيل امللجأ.
أوص ي كل إنسان أال يفضل البقاء في وطنه وترك ما يعتقده صوابا حتى يزول عنه االضطهاد وأن يسعى ولو إلى أقص ى بقاع األرض
وال يهجر ما يعتقده صوابا.

املراجع:

ا
أوال :املراجع العربية:
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 .2اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان ،ط( ، 1سورية  ،دار ابن كثير2005 ،م) .
 .3إمام ،محمد كمال الدين)2002(،مدخل الفقه اإلسالمي ،ط( 14اإلسكندرية ،منشأة املعارف).
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 .7البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل)2007(،صحيح البخاري ،ط( ،1القاهرة ،مكتبة مصر) .
 .8البعلي ،أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أَي الفتح)2003(،املطلع على ألفاظ املقنع ،تحقيق محمود األرناؤوط وياسين محمود
الخطيب ،ط( ،1جده ،مكتبة السودي) .
 .9البغوي ،الحسين بن مسعود)1989(،معالم التنزيل (تفسير البغوي) ،الجزء الثامن ،ط( 1الرياض ،دار طيبة للنشر والتوزيع) .
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 .11البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى)2003(،السنن الكبرى ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،ط  ( ،1بيروت ،دار الكتب
العلمية) .
 .12ابن تيمية ،الصارم املسلول ،تحقيق محمدي عبد الحميد ،دار الكتب العلمية.
 .13حدادين ،سامر)2002(،إجراءات تحديد املركز القانوني لالجئ لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئين ،رسالة
ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة الحكمة ،لبنان ،بيروت.
 .14الحصيري1411( ،ه) القواعد والضوابط املستخلصة من شرح الجامع الكبير  ،مطبعة املدني ،القاهرة.
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معمرى -تيزى وزو ،الجزائر.
 .16الخطيب ،علي أحمد1415( ،ه) مقدمة قبل هجرة النبي ،الجزء األخير ـ الجوار ،مجلة األزهر.
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 .18دراز ،رمزي محمد علي )2003(،النظريات العامة في الفقه اإلسالمي ،ط(، -اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر) .
 .19الربيع ،وليد خالد )2008(،حق اللجوء السياس ي في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي (دراسة مقارنة) ،بحث منشور في مجلة
الشريعة والدراسات اإلسالمية ،الصادرة عن جامعة الكويت ،العدد .72
 .20الزحيلي ،محمد مصطف  ،حقوق اإلنسان في اإلسالم (دراسة مقارنة مع اإلعالن العالمي.
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 .22زيدان ،زكي زكي )2007(،املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي ،ط( ، -املنصورة ،مطابع البشبيش ى) .
 .23سالم البهنساوي )1999(،التعايش مع غير املسلمين ،دار الوعي اإلسالمي ،الكويت.
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The problem of this research lies in the existence of refugees’ crisis in the world.
The current situation of these refugees requires a comprehensive study to clarify their rights and
duties in the international law and the International conventions in the light of Islamic Shariah.
The objectives of the research are (1) to state the refuge dilemma and the risks the refugees face,
(2) try to contribute in find legal solutions for the crisis by clarifying the refugees’ rights in detail
after explaining the concept of taking refuge, refugee, asylum, its types, and stating the duties of
the refugees towards the countries of asylum and the commitments they must take, and (3) then
present those rights and duties based on the Islamic Sharia perspective. Of the most important
results is that the issue of refugees is included in the Transaction Jurisprudence because it
contains jurist practical rulings, and that the international relations are built on the interest
whereas in the Islamic Shariah it is based on the human dignity, forbearance, cooperation, justice
and reciprocally related treatment. The Islamic Law is unique in admitting the rights of the
refugee in the asylum to a more extent that that of the International Law. The UN Refugee
Convention involved articles about the refugees’ rights authorizing the country of asylum to
impose commitments some which might be aggressive and deceiving. The research highlights the
Islamic Law perspective regarding the duties of the refugee should commit himself to perform in
the Muslim country’s laws in effect. The Muslim country must inform him about those laws
when he is applying for asylum. The Islamic Law compels the refugee to fulfil his commitments
he made to individuals in the country of oppression. Asylum in the Islamic Law is not to escape
your duties and commitments. There are other results the researcher has come up with in the end
of his research.
Keywords: Sharia, Refugee Convention, International Law, Human Rights.
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امللخص:

ً
اهتم اإلسالم باألسرة والزواج وأعلى من شأنهما ،وشرع كل ما يعمل على صون وتوثيق رابطتهما ،وشرع طريقا النحالل
الرابطة الزوجية ،وفي زماننا هذا أصبحنا نعاني من فقدان معاني قدسية الحياة الزوجية في نفوس بعض األزواج؛ حتى استسهلوا
الطالق ،وارتفعت َ
نسبه بشكل ملحوظ ومقلق ،فأصبح من الجدير ،البحث عن طرق ووسائل علمية وعملية للحد من نسبة الطالق
اآلخذة باالرتفاع ،وهنا تكمن مشكلة الدراسة .وتنبع أهمية الدراسة في البحث عن وسيلة عملية وعلمية مقترحة للحد من نسبة
الطالق املرتفعة ،واملتمثلة بالتأهيل القبلي اإللزامي للمقبلين على الزواج .وتهدف الدراسة إلى بيان فلسفة اإلسالم باهتمامه لألسرة
ً
والزواج ،واستعراض األهمية والحاجة للتأهيل القبلي للمقبلين على الزوج ،ودوره في الحد من نسبة الطالق ،إضافة إلى توضيح مدى
مشروعية اشتراط مثل هذه الدورات للمقبلين على الزواج .واتبع الباحث في دراسته املنهج االستقرائي واملنهج الوصفي التحليلي.
وخلصت الدراسة إلى اهتمام اإلسالم باألسرة وقيام حياة زوجية سليمة عمادها املحبة والتفاهم والديمومة ،وهذا من مقاصد الشارع
الحكيم ،إضافة إلى أن الحاجة للتأهيل القبلي للمقبلين على الزواج ،أصبحت ملحة ،وتساهم في الحد من نسبة الطالق والخالفات
ً
الزوجية ،وأن اشتراط دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج أمر مشروع ،يحقق بعضا من مقاصد الشارع الحكيم.

كلمات مفتاحية :الزواج ،الطالق ،الدورات ،التأهيل ،فلسطين.

املقدمة:
لقد أولى اإلسالم األسرة أهمية كبيرة؛ ملا تمثله األسرة من أهمية تعود على الفرد واملجتمع بأسره ،وتكوين األسرة أمر فطري
ً
ارتضاه هللا تعالى لتنظيم حياة الناس منذ خلق آدم عليه السالم إلى قيام الساعة ،وضرب هللا تعالى لنا في املرسلين مثال ،قال تعالى:
ََ َ ْ َْ َ َْ ُ ُ ً ّ َْ َ َ َ ََْ َُ ْ ََْ ً ُ ً
{ولقد أرسلنا رسال ِمن قب ِلك وجعلنا لهم أزو
اجا َوذ ّ ِرَّية}.101
ً
ً
إن من عظمة التشريع اإلسالمي أنه لم يغلق الباب بعد عقد الزواج ،بل أنه رسم لنا طريقا صحيحا لحله بعد إتمامه ،إذا ما
ً
استحالت الحياة الزوجية ،وعاش الزوجان في ضنك ،فشرع اإلسالم الطالق ،وجعله سبيال لفض العالقة الزوجية بعد أن استحالت
َ َ
َّ َ ُ َ َ
،
وف أ ْو ت ْس ِر ،يح ِب ِإ ْح َس ٍان}102؛ وذلك ألن الحياة الزوجية القائمة على املشاحنة
إقامتها ،قال تعالى{:الطالق َم َّرت ِان ف ِإ ْم َساك ِب َم ْع ُر ٍ
والبغضاء يستحيل أن تعطي الثمار املرجوة منها للمجتمع ،بل ستكون عالة على املجتمع اإلسالمي ،وأداة من أدوات التفكك املجتمعي.
ً
ال تكمن املشكلة في وقوع الطالق الذي هو مشروع أصال ،لكن املشكلة الحقيقية إذا ما أضحى الطالق ظاهرة تعسفية في
مجتمع ما ،عندها يجب أن تتضافر الجهود للبحث عن وسائل وأساليب عملية ملحاصرة هذه الظاهرة ،ومن املجتمعات التي أضحت
نسب الطالق فيها آخذة باالرتفاع ،املجتمع الفلسطيني ،فوجب البحث عن طرق لتقليل هذه النسب املرتفعة ،ومن الطرق والوسائل
املقترحة هي الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج ،فجاءت هذه الدراسة للبحث عن ماهية هذه الدورات ،ومدى الحاجة إليها في
املجتمع الفلسطيني ،ومشروعية اشتراطها للمقبلين على الزواج.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل األهمية التي حظيت بها األسرة في التشريع اإلسالمي ،ومن األهمية التي أوالها اإلسالم لعقد
ً
ً
الزواج ،أن سماه ميثاقا غليظا؛ فاإلسالم اعت نى من خالل تشريعاته بكل ما يخص األسرة حتى قبل تكوينها ،فحظيت األسرة منذ تكوينها
بعناية الشارع الحكيم ،كل ذلك يقود إلى بيان أهمية األسرة في املجتمع املسلم .وملا كانت رابطة الزوجية التي سينشأ عنها أسرة مسلمة
 101القرآن الكريم ،سورة الرعد38 :13 ،
 102القرآن الكريم ،سورة البقرة229 :2 ،
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بهذه األهمية ،فإن للعقل املسلم أن يبتكر ويستكشف الوسائل التي من شأنها تعميق هذه الرابطة وحفظها من االنهيار والتفكك ،وملا
أنبأت التقارير الرسمية عن ارتفاع مستمر في حاالت الطالق في املجتمعات اإلسالمية والتي من ضمنها املجتمع الفلسطيني ،حتى غدا
هذا األمر ينبئ بخطورة بالغة يجب الوقوف عندها ،ألجل ذلك كله فإن أهمية هذه الدراسة تنبع في البحث عن مدى الحاجة للدورات
التأهيلية للمقبلين على الزواج ،والبحث في مشروعية اشتراطها ،وذلك إذا ما عرفنا أن نسبة الطالق في فلسطين تعتبر نسبة مقلقة
ومتزايدة ،فتكون أهمية هذه الدراسة بتسليط الضوء على وسيلة عملية بغية محاصرة هذا األمر املقلق حتى ال يغدو ظاهرة
مستفحلة.
ً
وأخيرا فإن من أهمية هذه الدراسة هو الخروج عن اإلطار النظري البحت ،ومحاولة مالمسة مشكالت مجتمع بأسره،
والبحث عن حلول عملية الى جانب االطار النظري ،وذلك من خالل البحث في أهمية التأهيل القبلي والحاجة إليه.

مشكلة الدراسة:

ً
تدور مشكلة الدراسة حول ارتفاع نسب الطالق في فلسطين خصوصا بين األزواج الشابة ،حتى باتت هذه الظاهرة حالة
مقلقة للمجتمع بأسره ،ومع غياب أي حلول عملية مؤثرة من قبل املعنيين باألمر في فلسطين ،فقد ارتأيت الوقوف على حلول عملية
قابلة للتطبيق في األراض ي الفلسطينية.
ً
ً
فاملشكلة ال تكمن في وقوع الطالق ،فهو أمر ال مفر منه ،وجعله الشارع الحكيم طريقا شرعيا لفض العالقة الزوجية إذا ما
استحالت الحياة الزوجية ،لكن املشكلة في ارتفاع هذه النسبة ووصولها إلى معدالت مقلقة ،فبلغت نسبة الطالق في األعوام األخيرة إلى
ً
ً
ما يقارب  ،%20وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة ،وتمثل مشكلة أساسية تمس مجتمعا بأسره ،خصوصا مع ما يعانيه املجتمع
وقوع تحت االحتالل ،فهو بأمس الحاجة إلى التماسك في بنيته املجتمعية ملقاومة هذا االحتالل ،وتعتبر ظاهرة ارتفاع
الفلسطيني من ٍ
نسبة الطالق ظاهرة خطيرة تمس املجتمع بأسرة ،ذلك ألن السلم األسري أحد مقومات السلم املجتمعي.

تساؤالت الدراسة:
يهدف الباحث من خالل دراسته اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ا
أوال :ما هي نظرة وفلسفة اإلسالم لألسرة والزواج؟
ا
ثانيا :ما هي حقيقة وماهية الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج ؟
ا
ثالثا :ما حاجة املقبلين على الزواج لهذه الدورات التأهيلية ،وما دورها في الحد من نسبة الطالق؟
ا
رابعا :ما هي نظرة الشرع اإلسالمي الشتراط دورة تأهيلية ،يجتازها املقبلون على الزواج ،إلتمام عقد الزواج؟

أهداف الدراسة:
يهدف الباحث من خالل دراسة موضوع "اشتراط دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج في فلسطين :املشروعية والحاجة" إلى
تحقيق مجموعة من األهداف ،وذلك على النحو اآلتي:
ا
أوال :بيان نظرة الشرع اإلسالمي لألسرة والزواج ،وفلسفته تجاههما بإحاطتهما بمجموعة من األحكام التي تضمن ديمومتهما ،وجعل
األسرة لبنة صالحة في املجتمع اإلسالمي.
ا
ثانيا :توضيح حقيقة وماهية الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج.
ا
ثالثا :استعراض الحاجة لهذه الدورة ،وما يمكن أن تقدمه على صعيد تثقيف الشباب املقبل على الزواج ،وعالقتها بتخطي املشكالت
والحد من نسبة الطالق في املجتمع الفلسطيني.
ا
رابعا :بيان مدى توافق وتعارض استحداث شروط يجب أن يتمها ويتحصل عليها من يريد اإلقدام على الزواج مع أحكام الشرع
اإلسالمي وروحه.

منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة املنهج االستقرائي والوصفي التحليلي ،حيث تتبعت كل ما له عالقة بموضوع البحث ،ثم عمدت إلى وصف
ماهية الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج ،وتحليل التقارير الرسمية عن نسب الطالق ،باإلضافة إلى تحليل األدلة التي استندت
إليها في الترجيح.
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الدراسات السابقة:

ً
مما ال شك فيه أن الدراسات التي تناولت موضوع الزواج والطالق كثيرة جدا ،ولكن الدراسات التي بحثت في فاعلية الدورات
ً
التدريبية للمقبلين على الزواج ما زالت قليلة نسبيا ،ومن هذه الدراسات:
ا
أوال :برنامج مقترح لتحضير املقبلين على الزواج في ضوء التجارب العاملية وخصوصية املجتمع الفلسطيني2017 ،م ،لسارة محمد
103
عبدالرحمن مدلل
رسالة ماجستير في دراسات املرأة ،ذكرت الباحثة أن الدافع وراء دراستها هو االرتفاع امللحوظ في معدالت الطالق في فلسطين،
فعمدت في دراستها على اقتراح برنامج تحضيري عالمي قبل الزواج ،واختارت الباحثة برنامج َّ ،Prepare-Enrich
وكيفته ليتناسب مع
خصوصية املجتمع الفلسطيني ،وقدمت الباحثة آلية تقديم هذا البرنامج وميزاته.
ا
104
ثانيا :فاعلية برنامج التأهيل األسري بمركز املودة االجتماعي لإلصالح والتوجيه األسري2010 ،م ،للدكتور علي بن محمد آل درعان
دراسة استطالعية قام بها الدكتور علي بن محمد آل درعان لصالح مركز املودة االجتماعي لإلصالح والتوجيه األسري
السعودي ،ومقره جدهُ ،ويعنى هذا املركز بعقد دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج وإيجاد الحلول للمشاكل األسرية ،وفن التعامل مع
الزوجة واألبناء واملراهقين ،وكل ما له عالقة باألسرة ،وتهدف هذه الدراسة لتقييم فاعلية البرنامج التدريبي الذي يعقده املركز
للمقبلين على الزواج في إيجاد حالة زوجية إيجابية ،والتغلب على املشكالت ،وتقييم املستفيدين للسنة األولى من حياتهم الزوجية،
ً
وبلغت عينة الدراسة  300مستفيدا ،واقتصر على الذكور دون اإلناث ،وقد حددت الدارسة  4أسئلة لتقييم البرنامج اإلرشادي ،وفيما
يأتي استعراض ألسئلة الدراسة :هل تنصح بدخول الدورة التدريبية للتأهيل قبل الزواج؟ هل ترى أنك استفدت من الدورة التدريبية
ً
بمركز املودة االجتماعي؟ هل ترى زواجك ناجحا؟ هل حصلت لك مشكلة في حياتك الزوجية في سنة أولى زواج؟
وقد أظهرت الدراسة نتائج إيجابية للدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج التي يعقدها مركز مودة االجتماعي ،وأظهرت نجاعة
هذا البرنامج في الحد من نسبة املشاكل الزوجية.
ا
105
ثالثا :اتجاهات األسرة السعودية نحو الدورات التدريبية في العالقات الزوجية ،للدكتور منصور بن عبد الرحمن بن عسكر
ناقشت هذه الدراسة اتجاه األسرة السعودية نحو الدورات التدريبية في العالقات الزوجية ،وهي دراسة استطالعية نفذت
ً
فردا ،وعرضت الدراسة العالقة بين العمر والجنس واملستوى
على عينة ممن يحضرون دورات تأهيلية ،وبلغ عدد العينة 235
التعليمي واإلقبال على هذه الدورات ،ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ،هو وجود اتجاه إيجاَي لدى العينة من
الدورات التأهيلية ،وأن غالبية العينة املستطلعة ترى ضرورة إلزام الشباب املقبل على الزواج بحضور دورات تدريبية في العالقات
الزوجية ،وأن هذه الدورات ستساهم في تخفيف املشكالت األسرية.
ا
رابعا :دور برامج التأهيل في التوعية بالتخطيط للزواج وبناء األسرة دراسة وصفية تحليلية لبرامج التأهيل للزواج واملستفيدين منها
106
بمدينة جدة
مقال علمي منشور ،هدف إلى التعرف واستعراض البرامج التأهيلية التي تقدمها ثالثة مراكز خيرية متواجدة في جدة ،حيث
ً
هدفت إلى التعرف على محتوى البرامج ومقدميها ووقتها ،كل ذلك من خالل وجهة نظر املستفيدين منها ،والبالغ عددهم  72مستفيدا،
واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي املعتمد على االستبانة واملقابالت ،وخلصت الدراسة إلى أن دور البرامج التأهيلية محدود،
وأوصت باقتصار تقديم هذه البرامج للمقبلين على الزواج ،وتصميم برامج مختلفة تعنى بكل شريحة على حدة للمتزوجين والعزاب
واآلباء واملطلقين واألرامل.
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة ما يأتي:
103مدلل ،سارة محمد عبدالرحمن2017 ،م ،برنامج مقترَ لتحِير املقبلين على الزواج في ضوء التجارب العاملية وخصوصية املجتمع الفلسطيني ،رسالة
ماجستير في دراسات املرأة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية-نابلس.
 104آل درعان ،علي بن محمد2010 ،م ،فاعلية برنامج التأهيل السري بمركز املودة االجتماعي لإلصالَ والتوجيه السري ،جده :مركز املودة االجتماعي
لإلصالح والتوجيه األسري.
 105ابن عسكر ،منصور بن عبد الرحمن(،د.ت) ،اتجاهات السرة السعودية نحو الدورات التدريبية في العالقات الزوجية ،السعودية :مشروع ابن باز الخيري
ملساعدة الشباب على الزواج ،مركز املعلومات وأبحاث األسرة.
106آل مظف ،عبيد علي عطيان،والجويسر ،غيداء عبد هللا2013،م ،دور برامج التأهيل في التوعية بالتخطيط للزواج وبناء السرة دراسة وصفية تحليلية
لبرامج التأهيل للزواج واملستفيدين منها بمدينة جدة ،السعودية :مجلة جامعة امللك عبد العزيز اآلداب والعلوم اإلنسانية ،عدد رقم ،10.4197 :ص-127
ص.162
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 أغلب الدراسات جاءت لتقييم فاعلية الدورات التأهيلية من أشخاص مستفيدين من هذه الدورات ،وأغلبها استهدفت
ً
املتزوجين فعليا ،وليس املقبلين على الزواج.
 أظهرت الدراسات وجود توجه إيجاَي لهذه الدورات من قبل املستفيدين منها ،وإن لها أثر في تحسين العالقة الزوجية وتجاوز
الخالفات.
 أغلب الدراسات عملت على بيان فاعلية هذه الدورات في اململكة السعودية ،ويرجع هذا األمر إلى ارتفاع حاالت الطالق في
املجتمع السعودي ،وهذا بدوره دعا إلى استحداث فكرة هذه الدورات التأهيلية االختيارية للحد من هذه الظاهرة املقلقة.
ونتيجة الرتفاع معدالت الطالق في املجتمع العرَي عامة ،فإن بعض الدراسات قامت باستحداث برنامج إرشادي للمتزوجين
وبيان فاعل

إضافة الدراسة الحالية
لقد جاءت هذه الدراسة لتبني على ما جاء في الدراسات السابقة ،وقد اهتم الباحث بعدة جوانب لم تستعرضها الدراسات
ً
ً
السابقة ،أولها جعل هذه الدورة شرطا إجباريا للمقبلين على الزواج ،ومدى مشروعية اشتراط مثل هذا األمر ،وثانيها بيان مدى
الحاجة واألهمية ملثل هذه الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج في فلسطين ،حيث لم يظهر للباحث وجود دراسة تختص في
فلسطين بهذا الجانب ،إضافة إلى أن الباحث لم يقع على دراسة تبحث في مشروعية اشتراط مثل هذه الدورات للمقبلين على الزواج،
ً
وجعلها شرطا إلتمام عقد الزواج.

املبحث الو  :فلسفة اإلسالم لألسرة والزواج والطالق

َ ََ َ ُ
َ
تعالى{:و ِم ْن َآيا ِت ِه أ ْن خل َق لكم
لقد شاءت إرادة هللا تعالى أن خلق اإلنسان من ذكر وأنثى لتستمر الحياة البشرية وتتكاثر ،قال
اجا ّل َت ْس ُك ُنوا إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َّن في َٰذل َك َآل َيات ّل َق ْوم َي َت َف َّك ُر َ
ْ َ ُ ُ ََْ ً
ون}  ،107وشرع هللا سبحانه وتعالى طريقة
ِ ِ ِ
ِّمن أنف ِسك ْم أزو ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
َّ
واحدة لكي يتم اللقاء بين هذين الجنسين؛ ليعمر هذا الكون ،فأقر التزاوج ليكون اللبنة األولى نحو تكوين أول أساس من أساسات بناء
املجتمع؛ وهو األسرة.
َ َ ْ َ َْ ُ ُ َ ُ َ َ ْ َ
ْ
ً
َ
واعتبر اإلسالم الزواج من أهم العقود ،فسماه القرآن الكريم" :ميثاقا غليظا" ،قال تعالى{ :وكيف تأخذونه وقد أفض ٰى
َ ً َ ً
ُ
َ َْ
َْ ُ ُ ْ َ َْ
ض َوأخذ َن ِمنكم ِّميثاقا غ ِليظا} 108وفي ذلك داللة على أهمية هذا العقد ،وعدم تعريضه للمزاجيات والتهاون فيه،
بعضكم ِإل ٰى بع ٍ
فحفه بشروط ضامنة الستمراره وتعظيمه في النفس أكثر من العقود املالية األخرى؛ لتعلقه بالنفوس التي كرمها هللا تعالى على سائر
ً
مخلوقاته جميعا.
ال يهدف اإلسالم من الزواج إلى تقنين العملية الجنسية بين الجنسين فحسب ،بل إن اإلسالم أراد من الزواج أن يكون
ً
ً
ً
ً
طريقا شرعيا لبناء أسرة تكون عمادا وركيزة من ركائز بناء هذا املجتمع ،وصالح املجتمع يكون بصالح أبنائه؛ فاملجتمع ككل عبارة عن
ً
ً
ً
لوحة فسيفسائية ،وكل أسرة تمثل لونا متناسقا داخل هذه اللوحة ،وشذوذ أسرة في لونها عن بقية األسر يكون عامال في تشويه هذه
اللوحة التي أراد هللا تعالى من تشريع األحكام املتعلقة باألسرة صالح هذا املجتمع.
إن عقد الزواج وما يكتنفه من شروط وضعها الشارع الحكيم إنما يهدف من ذلك إلى تكوين أسرة مبنية على أسس سليمة،
تتوفر لها كل مقومات االستمرارية ،وجاءت هذه الشروط للسمو بالعالقة بين الذكر واألنثى عن الحيوانات التي يكون جل اهتمامهما
إشباع رغباتها الجنسية ،وبالرغم من أن مقصد الشارع الحكيم إقامة أسرة قوية متماسكة تكون العالقة فيها دائمة ال مؤقته ،إال أن
اإلسالم دين واقعي ،فقد أقر وشرع الطالق ،وهو طريق مشروع لفض العالقة الزوجية عند استحالتها ،واملتتبع ألحكام الشرع يجد أن
الطالق هو السبيل األخير بعد أن نفذت كل املحاوالت إلنشاء عالقة أسرية صحية دائمة ،فهو استثناء ال األصل؛ لذلك قرر بعض
الفقهاء أن األصل في الطالق الحظر ال اإلباحة ،وإنما أبيح للحاجة ،وأنه خالف األولى.109

 107القرآن الكريم ،سورة الروم21 :30 ،
 108القرآن الكريم ،سورة النساء21 :4 ،
109
الصاوي ،أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي ،د.ت ،بلغة السالك لقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي على الشرَ الصغير ،دار املعارف ،ج:2
ص .535ابن الهمام ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس ي ،د.ت ،فتح القدير ،بيروت :دار الفكر ،ج :3ص.467
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ومن عظمة التشريع اإلسالمي أنه لم يغلق الباب بعد عقد الزواج ،فيستحيل حله بعد إتمامه إذا ما استحالت الحياة
ً
الزوجية ،وعاش الزوجان في ضنك ،فشرع اإلسالم الطالق والخلع ،وجعلهما سبيال لفض العالقة الزوجية بعد أن استحالت إقامتها،
َ َ
َّ َ ُ َ َ
،
وف أ ْو ت ْس ِر ،يح ِب ِإ ْح َس ٍان}110؛ وذلك ألن الحياة الزوجية القائمة على املشاحنة والبغضاء
قال تعالى{:الطالق َم َّرت ِان ف ِإ ْم َساك ِب َم ْع ُر ٍ
يستحيل أن تعطي الثمار املرجوة منها للمجتمع ،بل ستكون عالة على املجتمع اإلسالمي ،وأداة من أدوات التفكك املجتمعي.
ً ً
اكتسبت األسرة في اإلسالم اهتماما بالغا لعدة اعتبارات ،أهمها :أنها اللبنة األساسية في تكوين املجتمعات؛ 111فاملجتمع يتألف
من مجموع األسر ،واألسرة تمثل لبنة أساسية في بناء هذا املجتمع ،فصالح هذه اللبنة صالح له ،وفسادها فساد له ،ويبين الشلتوني
أهمية األسرة بالنسبة للمجتمع" :إذا ّ
تحقق الزواج الشرعي تكونت األسرة ّ
النووية وهي لبنة املجتمع األولى ،وعليها ُتلق مسؤولية التئام
ً
األمة ابتداء ،وإن أي تفكك لألسرة سيؤدي حتما لتفكك مجتمعي يصعب تداركه ،ولذا أولى التشريع اإلسالمي نظام األسرة أهمية
بالغة من خالل تشريعاته وأحكامه".112
َّ ُ
ذكرت فتحية توفيق العالقة بين صالح األسرة وصالح املجتمع ،وبين تفككها وأثر ذلك على املجتمع" :اللبنة األولى في بناء أي
ُ
ُْ ً
َّ ً
َّ
ُ
ً
مفك ًكا ً
صلبة متماسكة،
منهارا .وإذا كانت هذه األسرة
مجتمع ،هي األسرة ،فإذا كانت هذه اللبنة مفككة منهارة ،فال بد أن يكون املجتمع
َ َّ
ً
املتكون منها ُ
ّ
ُ
ّ
فال بد أن يكون
اإلسالمي القوي ،فقد
ص ًلبا متماسكا كذلك ،وملا كان اإلسالم الحنيف يعمل على تكوين املجتمع
املجتمع
ِ
ِ
َّ
113
تقويتها".
حرص على تدعيم الل ِبنة األولى في البنيان االجتماعي ،وهي األسرة ،وعمل على
ِ
إسعادها وعلى ِ
لقد اهتم التشريع اإلسالمي باألسرة أيما اهتمام من خالل سن األحكام والقواعد املنظمة لألسرة وحقوق كل فرد من أفراد
هذه األسرة ،وبيان دوره املكلف فيه ،114واملالحظ أن هذه التشريعات لم تأت وتنظم األسرة بعد انشائها فحسب ،لكن اإلسالم أرشد
إلى األسس الصحيحة إلنشاء األسرة قبل قيامها ،كل ذلك من أجل الحفاظ على هذه األسرة من االنهيار ،وتدعيم أسس بقائها حتى
تكون أسرة صالحة ،تغدو عنصر عطاء وبناء في املجتمع ال العكس ،ومن ذلك إرشاده عليه الصالة والسالم إلى أسس اختيار الزوجة،
فعن أَي هريرة رض ي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال" :تنكح املرأة ألرَع :ملالها ،ولحسبها ،وجمالها ،ولدينها ،فاظفر بذات
الدين تربت يداك".115
ً
وفي املقابل فقد أرشد الزوجة وأهلها إلى مواصفات من يقبلونه زوجا ،فعن أَي هريرة رض ي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم" :إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ،إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عريض".116
ً
إن الهدف من هذه التوجيهات النبوية إنشاء أسرة صالحة تتسم بالرحمة ،واملودة ،واأللفة ،واملحبة ،وتكـون أساسـا لتربيـة
117
األبناء تربية صالحة ،ويتحقق بذلك الفوز والنجاح في الدنيا واآلخرة.
إن الناظر إلى الثروة الفقهية املتعلقة باألسرة ،وما ينبثق عنها من أوالد ،وحقوق كل فرد من أفراد هذه األسرة ،يتبين له مدى
اهتمام اإلسالم في األسرة ،والسعي إلى جعلها أسرة صالحة متحابة تحقق مراد هللا تعالى من إنشائها.
األسرة ليست مجرد وسيلة لإلنجاب وإشباع الرغبات الغريزية بين األزواج ،بل هي مؤسسة دعامتها املحبة واملودة والسكن،
اجا ّل َت ْس ُك ُنوا إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َّن في َٰذل َك َآل َيات ّل َق ْوم َي َت َف َّك ُر َ
َ ْ َ َ ْ ََ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ََْ ً
ون}.118
ِ ِ ِ
قال تعالى{ :و ِمن آيا ِت ِه أن خلق لكم ِّمن أنف ِسك ْم أزو ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
 110القرآن الكريم ،سورة البقرة.229 :2 ،
111
توفيق ،فتحية2013 ،م ،السرة في اإلسالم ،شبكة اآللوكة ،تاريخ النشر2013 /9 /9 :م،
http://www.alukah.net/sharia/0/59694/#ixzz3zjYL4X7w

 112الشلتوني ،أنور محمد سليمان2011 ،م ،التشريعات املمهدة للزواج وأثر تفعيلها في تمكين السرة ،األردن :مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات
اإلسالمية) املجلد التاسع عشر ،العدد األول ،ص.246
113
توفيق2013 ،م ،مرجع سابق.
 114عبد هللا ،محمد شيخ 2007 ،م ،السرة املسلمة والتحديات الغربية املعاصرة ،ط ،1.مصر :مؤسسة الريان ،ص.20
 115أخرجه البخاري ،محمد بن إسماعيل الجعفي1422 ،ه ،الجامع املسند الصحيح ،كتاب النكاح ،باب األكفاء في الدين ،ط ،1دار طوق النجاة ،حديث رقم:
 ،5090ج :7ص .7وأخرجه مسلم ،ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ،د.ت ،املسند الصحيح املختصر ،كتاب الرضاع ،باب استحباب نكاح ذات
الدين ،بيروت :دار إحياء التراث العرَي ،حديث رقم ،1466 :ج :2ص.1086
 116أخرجه الترمذي ،أبو عيس ى محمد بن عيس ى بن سورة بن موس ى بن الضحاك1975 ،م،سنن الترمذي ،كتاب النكاح ،باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه
فزوجوه ،تحقيق :ـأحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي ،ط ،2مصر :مكتبة الباَي الحلبي ،حديث رقم ،1084:ج :3ص.386قال األلباني :حديث حسن.
 117العطاس ،سلوى بنت أحمد عبد هللا1429 ،هـ،إسهامات السرة في تربية اإلبداع لدى أطفالها من منظور التربية اإلسالمية ،السعودية :جامعة أم القرى-
كلية التربية ،رسالة ماجستير ،ص .7
 118القرآن الكريم ،سورة الروم.21 :30 ،
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األسرة هي التي على عاتقها إنشاء وتربية األبناء املتولدين عن هذه األسرة ليكونوا صالحين منتجين ،وليس مجرد رقم داخل هذا املجتمع
ال قيمة له ،فاألبوان مكلفان برعاية األبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة ،فعن ابن عمر رض ي هللا عنه قال :سمعت رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يقول" :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،اإلمام راع ومسؤول عن رعيته ،والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته،
واملرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ،والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته -قال :وحسبت أن قد قال ،-والرجل راع
119
في مال أبيه ومسؤول عن رعيته ،وكلكم راع ومسؤول عن رعيته"
ً
األسرة إن لم تقم العالقة بين قطبيها -الزوج والزوجة -على التفاهم واملحبة ،فسيتأثر األبناء سلبا بهذا الجو املشحون،
وستكون نشأتهم غير قويمة ،وسينشغل الوالدان عن أب نائهم في توجيههم وتربتهم تربية صالحة ،وستتعدى آثار هذه العالقة السلبية
إلى املجتمع ككل ،فيكون األبناء عرضة بدرجة أكبر من غيرهم نحو االنحراف بشتى أشكاله ،فاالبن والبنت يجدون في والديهم القدوة
التي بها يتشبهون ،فإذا كان القدوة بهذا الشكل ،فسيكون األبناء عرضة لالنحراف ،وانحرافهم له آثاره السلبية على املجتمع بأسره ،عدا
عن خسرانه قدرات أحد أبناءه ،ويبين العطاس أهمية األسرة في تربية األبناء واحتضانهم وتنشئتهم تنشئة صالحة" :واألسرة هي املكان
األول الذي يحتضن الطفل ويرعاه رعاية شاملة ،لذا كان من املهـم في بناء األسرة املسلمة أن يستشعر ،
كل من األب واألم مسؤولياتهما
املشـتركة في تربيـة األبناء ،وخاصة مع وجود قوى تأثير خارجية ،وهذه املسؤولية التي تقع على كاهل اآلباء ال تختص فقط بمجال دون
120
اآلخر ،فاألسرة لها دور في التربية اإليمانية ،والجسـمية ،والعقليـة ،والنفسية ،واالجتماعية"
إذا ما تطورت هذه الخالفات الزوجية حتى تصل إلى الطالق بين الزوجين ،فذلك يعني انهيار وحدة أساسية من وحدات
ً
املجتمع الكبير ،وآثار هذا االنهيار ستتعدى الزوجين إلى األبناء ،إلى أسرتي الزوجين ،إلى املجتمع بأسره ،فغالبا ما يتبع الطالق
ً
مشاحنات ما بين أسرتي الزوجين ،وكال منهم يحمل الضغينة إلى أسرة الثاني ،وهذا بدوره أداة للتفكك االجتماعي ،كما أن آثار الطالق
ستتعدى لألبناء ،فينشؤون في بيئة ليست هي البيئة الطبيعية الحتضانهم ،عدا عن نظرة املجتمع لهم ،وسماعهم من الكالم ما يجرح
مشاعرهم ،إضافة إلى أن لألب واألم مهام معينة في التربية وزرع القيم ،وغياب أحدهم سيكون له أثره في التربية والتنشئة السليمة
ُ َّ
الطبيعية الضرورية لوجودهم وحصولهم على أسباب ُّ
الصحيحة ،تقول فتحية توفيق" :األسرة َّ -
ّ
العقلي
النمو
الزوج والزوجة -البيئة
ِ
ِ
ْ
ّ 121
الثقافي"
والفكري ،والوعي
والجسميِ ،
ِ
إن انفكاك رابطة الزوجية من خالل الطالق أمر أقره الشرع ،ولكنه الطريق األخير في حال استحالة الحياة الزوجية ،كل ذلك
ً
وتجنبا للوصول إلى هذه املرحلة – الطالق ،-فقد أرشد اإلسالم إلى الحلول
ملا يترتب على الطالق من آثار سلبية تتعدى الزوجين،
َ َّ
الالتي َت َخ ُافو َن ُن ُش َ
ضاجع َو ْ
وه َّن في ْاملَ َ
اضرُب ُ
وه َّن َو ْاه ُج ُر ُ
وز ُه َّن َفع ُظ ُ
وهنَّ
ِ
للمشكالت التي تعصف بالحياة الزوجية ،من ذلك قوله تعالى{ :و ِ
ِ
ِ
ِِ
اق َب ْينه َما َف ْاب َع ُثوا َح َك ًما ّم ْن َأ ْهله َو َح َك ًما ّم ْن َأ ْهل َها إن ُيريداَ
ان َعل ًّيا َكب ًيراَ .وإ ْن خ ْف ُت ْم ش َق َ
َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َّ َ ً َّ َّ َ َ َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ف ِإن أطعنكم فال تبغوا علي ِهن س ِبيال ِإن َّللا ك ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
َْ
َ
122
ّ َّ ُ َ
َّ َّ َ َ َ َ
تجد الحلول لتجاوز هذه العقبات والخالفات
ِإ
صال ًحا ُي َو ِف ِق َّللا َب ْين ُه َما ۗ ِإن َّللا كان ع ِل ًيما خ ِب ًيرا} فإن استحالت الحياة الزوجية ولم ِ
الزوجية ،فقد شرع اإلسالم الطالق ،مع تشريع أحكام تحفظ لكل من أفراد األسرة حقوقه ،وتقلل من اآلثار السلبية الناتجة عن هذا
الطالق.

املبحث الثاني :الطالق في فلسطين إحصائيات وأسباب
املطلب الو  :الطالق في املجتمع الفلسطيني أرقام وإحصائيات
باالعتماد على أحدث التقارير اإلحصائية الصادرة عن ديوان قاض ي القضاة والذي يعد تقرير2016م أحدثها ،فقد أظهر
وجود نسب مرتفعة للطالق مقارنة بحاالت الزواج ،ففي حين أظهر التقرير السنوي أن عدد حاالت الزواج في الضفة الغربية بلغت
 29214حالة لعام  2016م ،فقد أظهرت في املقابل أن عدد حاالت الطالق ملثل العام واملنطقة هي  4467حالة ،كما أشارت البيانات
املرصودة أن نسبة حاالت الطالق التي تمت قبل الدخول فاقت نسبة الحاالت التي تمت بعد الدخول ،فبلغ عدد الحاالت التي تم
الطالق بها قبل الدخول 2307حالة بنسبة  %52من مجموع حاالت الطالق ،في مقابل 2160حالة تم الطالق فيها بعد الدخول بنسبة
 119أخرجه البخاري1422 ،ه ،كتاب الجمعة ،باب الجمعة في القرى واملدن ،حديث رقم ،893 :ج :2ص .5وأخرجه مسلم ،د.ت ،كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام
العادل وعقوبة الجائر ،حديث رقم،1829 :ج :3ص.1459
 120العطاس ،مرجع سابق1429 ،هـ ،ص .26
121
توفيق2013 ،م ،مرجع سابق.
 122القرآن الكريم ،سورة النساء.35-34 :4 ،
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 %48من مجموع حاالت الطالق .أما في محافظة القدس فقد بلغت حاالت الزواج 4160حالة في مقابل  766حالة طالق ،بواقع
337حالة قبل الدخول ،مقابل 389حالة بعد الدخول.
أما في قطاع غزة وباالعتماد على التقرير السنوي الذي يصدره املجلس األعلى للقضاء الشرعي ،فقد بلغت حاالت الزواج لعام
2016م 19248حالة ،في مقابل 3188حالة طالق ،وأظهر التقرير أن 1763حالة طالق تمت بعد الدخول بنسبة  %55.3من مجموع
حاالت الطالق ،في مقابل 1425حالة تمت قبل الدخول ،بنسبة .%44.7
وبالنظر إلى حاالت الطالق حسب عمر املطلق واملطلقة ،فقد أظهرت بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء أن الفئة العمرية من
123
 29-20هي أكبر فئة من حيث وقوع الطالق للذكور ،بينما الفئة العمرية  29-15هي الفئة العمرية األكبر من حيث املطلقات.
ً
يتضح مما سبق وجود حاالت طالق مرتفعة بمجمل األراض ي الفلسطينية ،وتشير النتائج أيضا إلى أن نسبة حاالت الطالق
قبل الدخول مرتفعة؛ فهي تقارب نصف حاالت الطالق مجتمعة ،وهذا مؤشر خطير ،وبالنظر إلى نسب الطالق خالل األعوام السابقة
نجد أن نسب الطالق في ارتفاع مستمر.
ويتضح من اإلحصائيات السابقة أن معدل الطالق في فلسطين آخذ باالزدياد مع تقدم الزمن ،حيث أشارت اإلحصائيات إلى
وجود زيادة في معدل الطالق من عام آلخر ،فبينما كانت نسبة الطالق عام 2002م تمثل  ،%9فإنها وصلت في عام 2014م إلى ،%17
أي بمعدل زيادة  %80عن عام  ،2002وهذه الزيادة تدق ناقوس الخطر ،وتحتم على الجهات املسؤولة البحث عن حلول عملية
لتقليل هذه النسب في األعوام القادمة ،فالدالالت اإلحصائية تشير إلى احتمال حدوث زيادة على معدل الطالق في فلسطين ،وهذا
يتضح من خالل تتبع معدل الطالق خالل السنوات العشر املاضية ،فهي آخذة باالزدياد ،وقد نبه قاض ي محكمة استئناف غزة
الشرعية ماهر خضير إلى أن املؤشرات تدل على ارتفاع معدالت الطالق في فلسطين إذا ما استمر الوضع على حاله ،ولم تتخذ
124
إجراءات وقائية للسيطرة على هذا االرتفاع والحد منه.
كما ويتضح من البيانات السابقة ،أن الفئة الشابة ما بين عمر  29-15هم األكثر عرضة للطالق ،فقد وصلت نسبة الطالق
كاف لألزواج الشابة ،يجعلهم يستشعرون
في األزواج الشابة من اإلناث  %77.3والذكور  %56.8وهذا يؤشر على عدم وجود تثقيف ٍ
أهمية العالقة الزوجية ،كما تشير هذه البيانات على وجود خلل في مقدرة األزواج الشابة على بناء عالقة زوجية متينة تتغلب على
الخالفات .والحديث عن وقوع طالق وفشل الحياة الزوجية بين شباب في مقتبل العمر له آثار نفسية ومجتمعية سلبية عليهم ،وهذا ما
دعا قاض ي القضاة األسبق عن التعبير عن قلقه وخوفه على مستقبل الشباب الذي تعرض لحالة طالق ،ومدى تأثير هذه التجربة على
125
الحالة النفسية لشاب في مقتبل العمر.
كما ويظهر من اإلحصائيات سابقة الذكر ،أن ما يقارب نصف حاالت الطالق تقع قبل الدخول ،وهذه نسبة مرتفعة وتؤشر
على وجود خلل عند األزواج من معرفة األسس الصحيحة والسليمة الختيار كل منهم شريك حياته ،وعدم استشعارهم أهمية العالقة
الزوجية ،وقد أشار إلى هذا األمر مفتي محافظة جنين الشيخ محمد أبو الرب ،وعد أهم أسباب ارتفاع نسبة الطالق قبل الدخول
يعود إلى جهل املقبلين على الزواج بأهمية العالقة الزوجية ،واعتقاد البعض أنها مقتصرة على العالقة الجنسية ،دون اإلملام بأهمية
126
رباط الزواج من الناحية الدينية.
املطلب الثاني :أسباب الطالق في املجتمع الفلسطيني
الطالق ظاهرة عاملية ال يخ لو مجتمع من املجتمعات من وجود الطالق ،وإن اختلفت معدالته من مجتمع آلخر ،وغدا الطالق
مشكلة عاملية بما فيها املجتمعات العربية واإلسالمية ،وقد أخذ باالنتشار بشكل كبير في شتى أنحاء العالم 127،مع تفاوت في معدالته
واختالف أسبابه ،وهذه األسباب منها ما هو عام ال يختص في مجتمع دون اآلخر ،ومنها ما هو مختص بمجتمع دون غيره فرضته عدة
123
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،املوقع الرسمي ،تاريخ املشاهدة:

2017/5/5مhttp://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/VS-2016-.

08a.htm

124

خضير ،ماهر عليان2007 ،م ،الطالق آثاره وأضرار وطرق الوقاية منه ،السودان :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،رسالة ماجستير في معهد البحوث
والدراسات اإلسالمية.
ً
 125وكالة معا اإلخبارية2014 ،م ،تقرير بعنوان :ديوان قاض ي القضاة :ارتفاع ملحوظ بنسبة الطالق في فلسطين عام  ،2013تاريخ النشر2014/1/26:م.
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=668240
126
وكالة الصحافة الفلسطينية-صفا2014 ،م ،تقرير بعنوان :ارتفاع معدالت الطالق بالضفة يعصف باملجتمع ،تاريخ النشر2014 /3 /12 :م.
http://cutt.us/8gkUh

 127مركز ابن إدريس الحلي ،2008 ،التقرير الفقهي ،العدد السادس والسابع ،ربيع -صيف 2008م ،ص.4
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عوامل اجتماعية وسياسية ومادية معينة ،وال يمكن عزو الطالق إلى سبب واحد ،يقول أبو دف" :ال يمكن أن نرجع مشكالت الحياة
128
الزوجية ومظاهر االستقرار األسري إلى عامل واحد في ظل واقع اجتماعي متغير"
نتيجة إلى ازدياد معدالت الطالق في املجتمعات العربية ،فقد توجه الباحثون واملؤسسات البحثية والجهات الرسمية املعنية
إلى البحث عن أسباب انتشار ظاهرة الطالق ملعرفة دوافع اإلقدام على هذا األمر الذي يمس تماسك املجتمع ،وقد وجد الباحث
العديد من الدراسات االستطالعية التي تحدثت عن أسباب انتشار ظاهرة الطالق في املجتمعات العربية ،وإن كانت هذه الدراسات
درست الظاهرة من خالل واقع ومعطيات املجتمع الذي استهدفته الدراسة ،وتكاد تتفق هذه الدراسات على أسباب وقوع الطالق في
تلك املجتمعات ،ولكنها اختلفت في ترتيب وتأثير هذه األسباب على وقوع الطالقُ ،ويرجع الباحث هذا األمر الختالف واقع املجتمعات
من ناحية العادات والتقاليد والوضع االقتصادي والسياس ي ،ولكن باملجمل فإن أهم األسباب املؤدية للطالق في املجتمعات العربية
129
يمكن تقسيمها إلى ثالثة أسباب رئيسة :أسباب سلوكية ،وأسباب مادية اقتصادية ،وأسباب اجتماعية.
وفيما يخص املجتمع الفلسطيني ،ونتيجة لالرتفاع امللحوظ في معدالت الطالق في املجتمع الفلسطيني في السنوات األخيرة،
فقد سعت عديد من الدراسات إلى البحث في أسباب الطالق في املجتمع الفلسطيني ،ومن هذه الدراسات :دراسة الغنيمي والتي نفذتها
على مجموعة من املطلقات في قطاع غزة ،وقد توصلت إلى مجموعة من األسباب املؤدية إلى الطالق في قطاع غزة ،وهي :تأثير العادات
130
االجتماعية السائدة كالزواج املبكر للفتى والفتاة ،وتدخل أهل األزواج في حياة األزواج ،وتأثير العامل االقتصادي.
وفي دراسة أعدها رئيس املجلس األعلى للق ضاء الشرعي الفلسطيني في قطاع غزة ،الشيخ حسن الجوجو عام 2006م ،أورد
فيها دراسة استطالعية ألسباب الطالق في محافظات غزة أعدها املركز الفلسطيني لحل النزاعات املجتمعية ،وقد أوردت األسباب
مرتبة من حيث تأثيرها على وقوع الطالق ،فكانت كاآلتي :عدم وجود مسكن مستقل للزوجين ،صعوبة التأقلم والتكيف بين الزوجين،
131
األوضاع االقتصادية ،املشكالت الجنسية ،أسباب أخرى.
وفي دراسة أعدها مفتي محافظة طولكرم عكف من خاللها على دراسة وتحليل ( )7053عقد زواج و( )1803حالة طالق في
محافظات شمال الضفة الغربية ،وقعت ما بين 1998م و2000م ،وقد توصل من خالل الدراسة إلى حصر أسباب الطالق في املجتمع
ً
الفلسطيني ،وعدد  25سببا للطالق توصل إليها من خالل دراسة وثائق الطالق ،وهذه األسباب كانت على النحو اآلتي :نمو دوافع
الطالق قبل وقوعه دون معالجة ،أسباب تعود إلى النساء القريبات ،التدخل السلبي من األطراف الخارجية ،السكن وبيت الزوجية،
سلوك الزوج والزوجة ،األسباب املالية ،الخالفات بسبب األوالد وأسلوب تربيتهم ،كشف األسرار الزوجية ،تقليد الزوجة لألخريات،
سوء العشرة الزوجية بين الزوجين ،عدم طاعة الزوجة لزوجها ،الغيرة الزائدة للزوجة ،الزوج يريد زوجته (موديل) كل عام ،اكتشاف
ُ
العيوب الخلقية ،اتهامات بالفساد الخلقي واالنحراف األخالقي ألحد الزوجين ،املعاكسات واالتصاالت املشبوهة ،هجران الزوج زوجته
لفترة ،وسائل اإلعالم وإثارة الغرائز ،تعدد الزوجات ،االنفعاالت العصبية غير املنضبطة ،إلحاح الزوجة في طلب الطالق ،نزاع الكرامة
128أبو دف ،محمود2003 ،م ،التربية الزوجية في القرآن الكريم ،غزة :الجامعة اإلسالمية ،ص.3
129
من هذه الدراسات :عبد املنعم ،أحمد2011 ،م ،مستويات واتجاهات ظاهرة الطالق وأساليب الحد منها في بعض الدو العربية ،مجلة دورية تصدر عن
جامعة الدول العربية بمسمى صحة األسرة العربية دراسات وبحوث ،العدد ،14 :املجلد ،11ص  -1ص .24العبيد ،مريم ،والرامزي ،فاطمة2010 ،م ،مشكلة
الطالق في املجتمع الكويتي ،الكويت :بحوث ودراسات ملجلس األمة الكويتي .الثاقب ،فهد ثاقب1996 ،م ،أسباب الطالق في املجتمع الكويتي  :دراسة ميدانية،
جامعة الكويت :مجلة العلوم االجتماعية ،العدد ،1996- 3:املجلد ،24ص -55ص .71الشبول ،أيمن2010 ،م ،املتغيرات االجتماعية والثقافية لظاهرة
الطالق (دراسة انثروبولوجية في بلدة الطرة)  ،مجلة جامعة دمشق ،العدد :الثالث والرابع ،املجلد  ،26ص -647ص .7050اللجنة الدائمة للسكان2009 ،م،
الزواج والطالق في دولة قطر 1986م2007 -م ،ط ، 1.اإلصدار السادس ،قطر :اللجنة الدائمة للسكان ،ص ..30مركز البحوث والدراسات الشرطية-وزارة
الداخلية2000 ،م ،مشكالت الطالق في إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية :وزارة الداخلية -اإلدارة العامة لشرطة أبوظبي ،إعداد الباحثة حسنة راشد .الرديعان،
خالد بن عمر1429 ،ه ،طالق ما قبل الزفاف  :أسبابه وسمات املطلقين  ،السعودية :مركز بحوث كلية اآلداب بجامعة امللك سعود .الجهيني ،عبد العزيز بن
حمدي بن أحمد2005 ،م ،الخالفات الزوجية في املجتمع السعودي من وجهة نظر الزوجات املتصالت بوحدة االرشاد االجتماعي  ،الرياض :جامعة نايف
للعلوم األمنية -قسم العلوم االجتماعية ،رسالة ماجستير .عابدين ،آمال2007 ،م ،السباب واآلثار النفسية واالجتماعية للطالقُ .عمان :جامعة السلطان
قابوس ،رسالة ماجستير .تفاحه ،فتح هللا2010 ،م،التدابير الشرعية للحد من وقوع الطالق في الو اقع الردني  -دراسة فقهية مقارنة ،-فلسطين :مجلة جامعة
النجاح لألبحاث -العلوم اإلنسانية ،مجلد ،24ص -1321ص .1366مركز ابن إدريس2008 ،م ،ص -1ص .80السبعاوي ،هناء جاسم2013 ،م ،الطالق
وأسبابه في مدينة املوصل دراسة تحليلية ،العراق :مجلة إضاءات املوصل ،العدد.74 :
 130الغنيمي ،زينب ،2006 ،دراسة أسباب الطالق في املجتمع وآثاره على املرأة والسرة ،غزة :مركز شؤون املرأة ،ص-10ص.16
131
الجوجو ،حسن علي2006 ،م ،التدابير الشرعية والقانونية للحد من الطالق لدى املحاكم الشرعية في قطاع غزة ،غزة :الجامعة اإلسالمية ،بحث مقدم إلى
مؤتمركلية الشريعة والقانون – التشريع اإلسالمي ومتطلبات الواقع2006 /3 /14 -13 ،-م ،ص -486ص.487
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عند الحد ،عدم االختيار بين الزوجين على أسس صحيحة ،التسرع في اختيار الزوج أو الزوجة ،االدعاء بأن املرأة مسيطرة على
132
األسرة
وفي دراسة ميدانية قام القاض ي الشرعي حاتم البيتاوي بدراسة أسباب الطالق في الضفة الغربية عامة ،ومدينة نابلس على
وجه الخصوص ،وذلك من خالل استبانة موجهة للمطلقين ،وأظهرت دراسة البيتاوي أن األسباب العامة العائدة إلى سلوك الزوجين
أو أحدهما ،هي أكثر األسباب لوقوع حاالت الطالق في الضفة الغربية عامة ،ويليها األسباب العائدة للزوج ،ويليها األسباب العائدة
ً
133
للزوجة ،وأخيرا األسباب األخرى ،وهذا الترتيب من حيث السبب العام في وقوع الطالق ،ينطبق على جميع الضفة الغربية.
ونتيجة لالرتفاع امللحوظ على معدل الطالق في السنوات األخيرة ،فقد تم تسليط الضوء على هذه الظاهرة من قبل اإلعالم
املحلي ،وقام باحثون اجتماعيون وعاملون بمجال القضاء الشرعي واإلرشاد األسري إلى بيان أسباب انتشار هذه الظاهرة،
واستنتاجاتهم ألسباب الطالق لم تتم من خالل دراسات ميدانية استطالعية؛ ولكنها استنتاجات تم التوصل إليها من خالل إما
املالحظة املجتمعية للظاهرة وأسبابها ،أو من خالل طبيعة عملهم في مجال القضاء الشرعي واإلرشاد األسري ،وهذه االستنتاجات
ً
ً
يستأنس بها ،خصوصا أنها أتت متوافقة مع ما توصلت إليه الدراسات امليدانية ،وأنها حديثة نسبيا ،وتطرقت إلى أسباب لم تتناولها
الدراسات امليدانية ،ومن هذه األسباب حسب أهل االختصاص :ما ذكره رئيس املجلس األعلى للقضاء الشرعي في اليوم الدراس ي الذي
134
عقدته جمعية فتيات الغد الفلسطينية ،وقد عزا انتشار ظاهرة الطالق إلى مجموعة من األسباب الرئيسة وهي:
عدم االختيار املوفق ،وغياب الوعي عند األزواج بأهمية الحياة الزوجية التي يترتب عليها ضرورة االلتزام بالحقوق والواجبات بينهما،
ً
وضعف االلتزام األخالقي في حياة الزوجين بداية لبعدهما عن الضوابط الشرعية التي تضبط العالقة بينهما ،وتعزز االنسجام العاطفي
والروحاني بين الزوجين ،والزواج املبكر ،والعالقات السطحية بين الزوجين البعيدة عن روح املشاركة واإليجابية ،والدور السلبي ألهل
الزوج والزوجة ،وعدم التوافق بين املستويات العاطفية والفكرية واملعيشية بين الزوجين ،واالستغالل السلبي لوسائل اإلعالم عند
ً
الزوجين أو أحدهما ،والظروف السلبية املحلية واالقتصادية واالجتماعية خاصة التي يمر بها الزوجان ،وأخيرا السطحية في العالقة
ً
في فترة الخطوبة وانحصارها في األمور العاطفية بعيدا عن التخطيط االستراتيجي للحياة الزوجية املستقبلية.
135
فيما أرجع الباحث مجد عرنس أسباب انتشار ظاهرة الطالق في املجتمع الفلسطيني إلى عدة أسباب ،أهمها:
االختيار غير موفق للزوج أو الزوجة ،وغياب الوعي بين الزوجين بالحياة الزوجية ،وتزايد حاالت الفقر املدقع وانتشار البطالة بشكل
كبير في املجتمع الفلسطيني ،والتدخالت املستمرة من أهل الزوج أو الزوجة في حياتهما الزوجية ،والتطور التكنولوجي الواسع واملتمثل
في وسائل اإلعالم الخارجية وما تبثه من مواد إعالمية ال تناسب أخالقيات وعادات املجتمع الفلسطيني ،باإلضافة لالستخدام الخاطئ
ملواقع التواصل االجتماعي ودور هذا االستخدام في خلق النزاعات الزوجية التي تصل إلى الطالق.
فيما ذكر الدكتور حمدان الصوفي أستاذ التربية وأصولها في الجامعة اإلسالمية أبرز األسباب املؤثرة في ارتفاع معدل الطالق
وعدد منها :سوء االختيار لشريك الحياة ،وغياب الوعي بأهمية الحياة الزوجية ،وغياب الواقعية في الزواج ،وعدم إدراك الزوجين
136
بالحقوق والواجبات ،والتدخل السلبي من قبل األهل ،وضعف االلتزام األخالقي ،باإلضافة للظروف االقتصادية واالجتماعية.
وأرجع مفتي جنين الشيخ محمد أبو الرب ارتفاع معدل الطالق في املجتمع الفلسطيني إلى :قلة الوعي بين األزواج بأهمية
ً
العالقة الزوجية ،واعتقادهم أنها عالقة مقتصرة على العالقة الجنسية ،كما اعتبر االرتفاع في تكاليف الزواج واملهور سببا للطالق؛ ملا
137
له من إثقال على كاهل الزوج فيضطر للطالق ،باإلضافة لتدخل أهل الزوجين في الحياة الزوجية
وفي تصريح صحفي أرجع قاض ي القضاة الفلسطيني األسبق يوسف ادعيس االرتفاع في معدل الطالق إلى التطور التكنولوجي
وما ينبثق عنه من شبكات التواصل االجتماعي ،واالنفتاح في التعامل معها بطريقة غير مضبوطة ،فقال" :ساهم التطور التكنولوجي
 132بدوي ،عمار توفيق أحمد2000 ،م ،الزواج والطالق حقائق وأرقام ،فلسطين :طبعة املؤلف ،ص -122ص.147
133البيتاوي ،حاتم حامد سليمان خضر2001 ،م ،التدابير الشرعية للحد من الطالق في الفقه اإلسالمي وقانون الحوا الشخصية املعمو به في املحاكم
الشرعية الفلسطينية في القدس والِفة الغربية ،فلسطين :جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير في الفقه والتشريع ،ص  -50ص.55
134الجوجو ،حسن علي2015 ،م ،الطالق بين حديثي الزواج أسباب وحلو  ،الصفحة الرسمية للمجلس األعلى للقضاء الشرعي ،تاريخ املشاهدة:
2017/5/10م
http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=747:2015-12-30-11-53-07&catid=19:2010-01-18-08-34-22

135عرنس ،مجد فضل2014 ،م ،ظاهرة الطالق في املجتمع الفلسطيني بين السباب واآلثار ،فلسطين :أمد لإلعالم ،تاريخ النشر2014 /2 /5 :م،
http://www.amad.ps/ar/Details/13926
136
الرسالة نت2013 ،م ،تقرير بعنوان :مختصون :غياب الوعي سبب الطالق بغزة ،تاريخ النشر2013 /2 /3 :مhttp://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=84027 .
137وكالة الصحافة الفلسطينية-صفا2014 ،م ،تقرير بعنوان :ارتفاع معدالت الطالق بالضفة يعصف باملجتمع ،تاريخ النشر2014 /3 /12 :مhttp://cutt.us/8gkUh .
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بوسائله الحديثة في رفع نسبة الطالق خاصة بين األزواج الشابة ...االنفتاح الغير مضبوط يؤدي إلى إشكاليات ،ونحن هنا لسنا بصدد
إغالق الفيس بوك أو تحريمه ،وإنما االنتباه لهذه املسألة ملا يتسبب بها من إشكاليات" 138،كما عزا ادعيس ارتفاع معدل الطالق إلى
139
التسرع في إجراء عقد الزواج ،خاصة ملن هم في سن مبكرة.
وفي لقاء صحفي آخر بين قاض ي القضاة األسبق يوسف ادعيس أسباب الطالق ،فذكر منها :عدم التفاهم بين الزوجين في
الحياة الزوجية على متطلبات الحياة االقتصادية واالجتماعية والدينية ،وعدم الكفاءة بين الزوجين ،وعدم فهم كل منهما اآلخر وما
ً
يترتب عليه حقوق من الطرف اآلخر ،باإلضافة لهجرة الزوج إلى خارج الوطن بحثا عن فرصة عمل ،وشدد ادعيس على اعتبار التطور
ً
ً
التكنولوجي بوسائله الحديثة سببا جديدا على املجتمع الفلسطيني ،والذي بدوره ساهم برفع معدل الطالق ،ويكمن دور هذه الوسائل
140
التكنولوجية من خالل التقليد لعادات اآلخرين ،وتطبيقها على واقع الحياة في املجتمع الفلسطيني.
وعزت األخصائية االجتماعية والعاملة في دائرة اإلرشاد األسري التابع للمحكمة الشرعية في نابلس ختام عثمان ارتفاع معدل
الطالق إلى عدة أسباب ،ومنها :عدم مقدرة الزوج على تحمل أعباء البيت والتربية ،باإلضافة لتدخل أهل الزوج في الحياة الزوجية،
فيؤدي لنشوب الخالفات ومن ثم الطالق ،باإلضافة للوضع االقتصادي الذي تعاني منه فلسطين ،وهذا الوضع ينعكس على الزوج فال
يستطيع فتح بيت مستقل ،مما يضره للسكن في بيت عائلته فتنشأ الخالفات بين الزوجة وأهل الزوج ،وشددت عثمان على دور مواقع
التواصل االجتماعي وخاصة (الفيسبوك) في ارتفاع معدل الطالق ،فتواصل الزوج مع فتيات أجنبيات عنه ،أو الزوجة مع الرجال
األجانب عنها عبر هذه املواقع االجتماعية يؤدي إلى الطالق -في غالب األحيان -بعد انفضاح األمر وانكشافه.141
ومن جهته أكد األخصائي النفس ي اإلكلينيكي املتخصص في علم النفس املجتمعي ،الدكتور محمد راجح العوري ،أن مواقع التواصل
االجتماعي لها دور كبير في ارتفاع معدل الطالق في فلسطين ،وذلك ناتج عن سوء استخدام هذه املواقع ،واعتبر التقدم التكنولوجي
الذي وصل إليه املجتمع الفلسطيني له دور كبير في الخالفات الزوجية وارتفاع نسبة الطالق.142
بعد استعراض أسباب الطالق في املجتمع الفلسطيني من خالل الدراسات امليدانية ،ورأي الباحثين االجتماعيين والقائمين
على املحاكم الشرعية واإلرشاد األسري ،فإن الباحث استنتج اآلتي:






املجتمع الفلسطيني كبقية املجتمعات العربية يشترك معها في معظم أسباب الطالق.
ً
ً
ما تزال األسباب التقليدية للطالق عامال أساسيا لوقوعه في املجتمع الفلسطيني ،ومثال هذه األسباب :تدخل األهل في الحياة
الزوجية ،سوء االختيار ،عدم التفاهم.
تميز املجتمع الفلسطيني عن غيره من املجتمعات بوجود سبب خاص للطالق به دون غيره من املجتمعات ،وهو االحتالل
ً
الصهيوني وما يقترفه هذا االحتالل من حصار وتدمير للمباني واملنشآت وانتشار للبطالة ،وهذا بدوره يولد أسبابا أخرى ناتجة
عنه ،من خالل عدم مقدرة الشباب على تأمين بيت مستقل عن بيت العائلة ،إضافة ملا يقوم به االحتالل من اعتقال وسجن
ً
للشباب الفلسطيني ،فساهم هذا األمر بوقوع حاالت الطالق إلى حد ما ،فاالحتالل الصهيوني يعد عامال من عوامل الطالق في
املجتمع الفلسطيني ،سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ً
لفت بعض العاملين في سلك القضاء الشرعي إلى بروز سبب جديد للطالق لم يكن معهودا في السنوات املاضية ،وهو مواقع
ً
التواصل االجتماعي ،ويعد هذا السبب حديثا على املجتمع الفلسطيني ،وبدء الحديث عنه خالل عام 2013م – 2014م ،ويبرر
هذا األمر أن التطور التكنولوجي في فلسطين شهد نقلة وقفزة كبيرة خالل السنوات املاضية ،ويظهر ذلك من خالل اإلحصاءات،
حيث أفادت اإلحصاءات إلى أن األسر التي تمتلك جهاز حاسوب في فلسطين لعام 2017م ،قد بلغت  %48.9من مجموع األسر،
وأن نسبة األسر التي تمتلك هاتف ذكي بلغت  ،%84.2وأن ما نسبته  %51.7من األسر لديها اشتراك في (االنترنت) لنفس

138

عرنس ،مرجع سابق2014 ،م.
ً
139وكالة معا اإلخبارية2014 ،م ،ديوان قاض ي القضاة :ارتفاع ملحوظ بنسبة الطالق في فلسطين عام /1/26 .2013
2014مhttp://www.maannews.net/Content.aspx?id=668240
140
أخبار القدس2013 ،م ،تقرير بعنوان :ارتفاع حاالت الطالق في فلسطين بسبب الفيس بوك ،تاريخ النشر2013 /6 /8 :م،
http://www.imcpal.ps/news/?p=2033
 141املرجع السابق.
142
صحيفة القدس العرَي2014 ،م ،تقرير صحفي ،الفلسطينيون يحملون ‘فيسبوك’ مسؤولية تصاعد نسبة الطالق في صفوفهم ،تقرير وليد عوض ،تاريخ
النشر2014 /2/2 :مhttp://www.alquds.co.uk/?p=129631
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العام .143وأشارت اإلحصاءات أن نسبة األفراد الذين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي في العام 2014م ،قد بلغت
 % 75.1من مجمل مستخدمي (االنترنت) .أما بخصوص الغرض من استخدام شبكات التواصل االجتماعي ،فإن %75.0
144
يستخدمونها بغرض التعارف ،و %76.5يستخدمونها بغرض األلعاب والتسلية و %62.0بغرض االتصال الهاتفي.

املبحث الثالث :الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج املاهية واملشروعية
املطلب الو  :املاهية والهمية للدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج
كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن ضرورة تأهيل الشباب املقبل على الزواج ،والعمل على توعيته بأسس الحياة الزوجية وآلية
اختيار شريك حياته ،ومهارة تجاوز الخالفات واملشكالت والحد منها ،وبين الفينة واألخرى يظهر تصريح للمسؤولين من جهة
االختصاص ،يبشر فيه بعمل قانون يلزم املقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية ،تؤهلهم بالتقدم لطلب الزواج ،أسوة بالفحص
ً
الطبي ،وغالبا ما تأتي هذه التصريحات بعد إصدار اإلحصائيات املخبرة بارتفاع نسبة الطالق عن العام السابق ،ومن األمثلة على ذلك:
قطر 145،األردن 146،فلسطين.147
وترجع فكرة إرشاد املقبلين على الزواج إلى ثالثينيات القرن العشرين ،في الواليات املتحدة األمريكية ،وتطورت الفكرة
ً
148
وانتهجت منهجا علميا في سبعينيات القرن نفسه ،وأعقب ذلك ظهور برامج تحضيرية للمقبلين على الزواج حتى يومنا هذا.
عند البحث في تعريف الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج ،نجد أن املعرفين اتفقوا على فحواها ،فعرفها بعض
الباحثين بأنها" :برامج توفر معلومات مصممة ملساعدة املقبلين على الزواج على تحقيق زواج سعيد وناجح ومستمر لفترة طويلة ،وهي
149
عملية تهدف إلى نقل املعرفة واالتجاهات وإكساب املهارات والسلوكيات التي تحتاجها العالقة الزوجية الناجحة والحميمة"
وعرفها ابن عسكر بأنها" :برنامج منظم يهدف إلى تعليم األزواج املقبلين على الزواج بكيفية التعامل السليم بين الزوجين ،وطرق تربية
150
األبناء ،وتعمل في أوقات محددة ،ولفترة زمنية معينة ،في أماكن معلومة"
ً
وعرفها درعان بأنها" :برنامج مخطط في ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات اإلرشادية مجانا ،يهدف مساعدة األفراد املقبلين
151
على الزواج على اكتساب عدد من املهارات والخبرات املساعدة على إقامة حياة زوجية ناجحة"
ً
ويرى الباحث أن الدورات التأهيلية :هي عمل منظم مدروس ومصمم علميا ،موجه إلى الشباب املقبلين على الزواج أو
ً
املتزوجين فعليا ،ويهدف إلى إكسابهم مهارات تساعدهم على بناء أسرة سعيدة ،وتساعدهم على تجاوز الخالفات الزوجية ،وتعريفهم
بأسس تربية األبناء السليمة.
ً
ً
ً
كما يتضح أن هذه البرامج هي –غالبا -عمل خيري ،يلتحق به املقبلون على الزواج اختيارا وليس جبرا ،ولقد دأبت العديد
من الجمعيات الخيرية عقد مثل هذه الدورات التأهيلية بعد ظهور مؤشرات إحصائية مشيرة إلى ارتفاع نسب الطالق ،فعمدت إلى مثل
هذه الفكرة ،فصممت دورات تأهيلية يقدمها مختصون اجتماعيون ،وتناولت في طياتها محاور أساسية للحياة الزوجية ،منها ما هو
ديني؛ يتم من خاللها تثقيف األزواج بالقضايا الشرعية املتعلقة بالحياة الزوجية وحقوقهم وواجباتهم الشرعية ،وتربية األبناء من
منظور شرعي .ومنها ما هو اجتماعي مثل كيفية التعامل مع األزواج ومهارة تجاوز الخالفات األسرية ،وكيفية تربية األبناء ،وإدارة األسرة.
 143الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني2018 ،م ،تقريرصحفي بمناسبة اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع املعلومات ،تاريخ اإلصدار 2018/5/15م ،ص.2
 144وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات2015 ،م ،ملخص وأرقام حو مجتمع املعلومات الفلسطيني 2014م ،فلسطين :رام هللا ،ص .13الجهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني2014 ،م ،املسح السري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2014م النتائج العامة ،فلسطين :رام هللا ،ص -19ص .20وأصدر الجهاز
ً
ً
ً
املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تقريرا صحفيا مشتركا بمناسبة اليوم العالمي ملجتمع املعلومات لعام 2015م ،تناول
التقرير إحصائيات عن االنترنت واستخدامه في املجتمع الفلسطيني.
ً
145
صحيفة بوابة الشرق2014 ،م ،تقرير بعنوان :إصدار تشريع خاص بـ "رخصة الزواج" قريبا ،تاريخ النشر2014/9/14 :مhttps://www.al-،
sharq.com/news/details/271281
146

شبكة رؤية اإلخبارية2018 ،م ،تقرير بعنوان :األردن يكافح "تسونامي الطالق" بدورات ورخص للمقبلين على الزواج ،تاريخ النشر:

2018/3/29م://www.roayahnews.com/new

ً
ً
 147وكالة معا اإلخبارية2016 ،م ،تقرير بعنوان :قريبا رخصة الزواج بغزة ،تاريخ النشر2016/1/7:م،
https://maannews.net/Content.aspx?id=819641
148
مدلل ،مرجع سابق ،ص.12
149
آل مظف ،مرجع سابق،ص.131
 150ابن عسكر ،مرجع سابق ،ص.5
 151آل درعان ،مرجع سابق ،ص.4
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ومنها ما هو نفس ي ،وهو املتعلق بالقضايا النفسية كالخوف والقلق من الزواج ،والتربية الجنسية ،واآلثار النفسية للمشكالت األسرية.
ومنها ما هو صحي ،يتم من خاللها عرض للقضايا الصحية املتعلقة بالزواج؛ كزواج األقارب والفحص الطبي قبيل الزواج.
إن املواد العلمية املقدمة من قبل املراكز االجتماعية تختلف من مركز آلخر ،لكنها تتقاطع فيما بينها بعناوين املوضوعات التي
تطرحها ،وَعد بحث على املراكز الخيرية املعنية بهذا الصدد ،يتضح أنه ال يقتصر عملها على املقبلين على الزواج فقط؛ إنما تستهدف
ً
ً
املتزوجين فعليا ،ويتضح أيضا نمو هذه الظاهرة في اململكة العربية السعودية ،ويرجع الباحث هذا األمر ألسباب عدة ،من أهمها :توفر
اإلمكانيات املادية إلقامة مثل هذه املشاريع ،فهذه املشاريع بحاجة إلى موارد مادية إلقامتها ،وتتمثل :بتوفير مكان ،ومعدات فنية،
وأجور للمدربين ،ودعاية ترويجية ،وباإلضافة إلى السبب املادي ،فإن ارتفاع نسبة الطالق في املجتمع السعودي في اآلونة األخيرة يعد
ً
سببا لتنامي فكرة التأهيل القبلي للزواج في السعودية ،حيث أظهر أحدث تقرير مثبت على موقع وزارة العدل السعودية ،وكان عن
عام 1436ه أن عدد صكوك الزواج في حال كان الطرفين سعوديين هو  136270صك زواج ،في مقابل  40394صك طالق وتفريق
ً
وكان الطرفان سعوديين152 ،وهذا ينبئ بأرقام مرتفعة جدا لحاالت الطالق مقارنة بحاالت الزواج.
ً
لقد تنامت فكرة التأهيل قبل الزواج أو ما يصطلح على تسميته رخصة الزواج بعيد ما شاع إعالميا عن تحقيق التجربة
ً
ً
املاليزية نجاحا ملحوظا في تقليل نسبة الطالق بعد اعتمادها فكرة رخصة الزواج اإلجبارية للمقبلين على الزواج ،وأنها قللت نسبة
ً
الطالق من  %32إلى  ،%8وبتفحص سريع على الشبكة العنكبوتية نجد أن هذه املعلومة متداولة بشكل كبير جدا ،وأن كل من أراد
التحدث عن التأهيل قبل الزواج يستشهد بأرقام التجربة املاليزية ،حتى وصل إلى االستشهاد بها إلى بعض الدراسات العلمية ،ولكن
بعد الرجوع إلى الدراسات العلمية املاليزية يظهر أن ما هو منشور يناقض هذه املعلومة ،فقد أفادت الدراسات املاليزية أن ما يفوق
ً
ً
 25000حالة طالق تقع سنويا بين املسلمين ،بمعدل  70حالة طالق يوميا ،وبما معدله ثالث حاالت طالق كل ساعة ،153وأذكر أنه
ً
وعند إقامتي في األراض ي املاليزية ،تحدثت إلى زميل ماليزي يعمل محاضرا في كلية الشريعة اإلسالمية ،في الجامعة الوطنية املاليزية،
وسألته عن هذه النسب املنشورة ،وعن فاعلية رخصة الزواج ،فبادرني في ابتسامة وقال :هي دورات ليست جدية ،وليس كما ذكرت،
ونسب الطالق عندنا مرتفعة.
إن الحديث عن عدم صحة النسب املنتشرة حول فاعلية دورات التأهيل في ماليزيا ال تعني فشل الفكرة أو عدم صالحيتها،
فقد يكون الخلل في طريقة التقديم ،أو جديتها كما صرح زميلي املاليزي ،وال يدعونا عدم فاعليتها بالشكل املطلوب في مكان ما ،إغفال
فاعليتها في أماكن أخرى ،وهذا األمر يتضح من خالل الدراسات امليدانية التي أعدت لدراسة فاعلية برامج التأهيل قبل الزواج ،فقد
أنبأت جميعها بوجود حالة إيجابية عند املستفيدين منها ،وأنها قللت نسبة الخالفات بين األزواج الشابة.
يكاد يجمع أغلب القائمين على منظومة القضاء الشرعي والدراسات االجتماعية ،أن من األسباب الرئيسة لوقوع الطالق،
تعود إلى قصور في فهم الحياة الزوجية ،وعدم تثقيفهم ملا تعنية هذه الحياة ،وغياب معرفة حقوق وواجبات كل منهم ،وهذا باعتقادي
من أهم األسباب املؤدية للطالق ،فغياب التثقيف الالزم ّ
املعرف لهذا الشاب العشريني الذي لم تخبره الحياة بتجاربها؛ لهو أحد
األسباب الرئيسة لهذا االرتفاع في حاالت الطالق.
ً
ً
غالبا ما يسمى الزواج ،بالحياة الزوجية ،وفعال هي حياة ،حياة بكل تفاصيلها ،لها قوانينها املسيرة لها التي يجب إدراكها
واستشعار أهميتها ،فهي ليست كما الحياة التي سبقتها ،فهي حياة تجمع بين نفسين ينبثق عنهما أسرة ،هي حياة تجمع بين شخصين
يختلفان بطباعهما وميولهما وتفكيرهما ،هي حياة ترتب على كل منهما مالزمة إنسان جديد له حقوق وعليه واجبات ،حياة جديدة فيها
ما فيها من املسؤوليات.
فإذا كانت هذه الحياة الزوجية ،فكيف يخوض غمارها من يجهل أسرارها وعوامل صمودها بوجه التحديات التي تكبر مع
تطور العصر وتقدمه؟ كيف له أن يبحر في هذه السفينة وهو يجهل قوانين املالحة؟ كيف له الحفاظ على سياج حياته الجديدة وهو
ً
ً
ال يعرف مقاصدها وأهدافها؟ ويعتقد أنها حياة إلشباع رغباته ،ومكانا لتفريغ مكبوتاته ال أكثر ،كيف لها أن تصمد هذه الحياة وهو
يعتقد أنها حياة وردية خالية من املنغصات واملشكالت؟.
ً
إن االنتقال من مرحلة إلى مرحلة ،توجب على صاحبها أن يكون متسلحا باملعرفة ،وبالثقافة املؤهلة لنجاح هذه املرحلة ،وأن
ً
ً
ً
ً
يكون مستشعرا بأهميتها ،مستفيدا من تجارب اآلخرين ،عاملا ما عليه وما له ،مختارا شريكه لخوض هذه املرحلة بعناية وفق أسس
 152وزارة العدل السعودية ،التقرير اإلحصائي للزواج والطالق لعام 1463ه ،اململكة العربية السعودية :دائرة اإلحصاء ،ص-5ص.10
Muhammad FakhrulAzimHasbullah, and Noor ‘Aina Abdul Razak, 2017, Divorce Cases Among Muslims: Demographic Study
of Daerah Barat , International Academic Research Journal of Social Science 3(1) 2017 Page 154-158. Noor AziahMohdAwal,
(2013),Tigakespenceraianpasangan Muslim setiap jam. Malaysiakini. https://m.malaysiakini.com/news/237984
153

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد ،2العدد2019 - 1

40

اشرتاط دورة تأهيلية للمقبلني على الزواج يف فلسطني :املشروعية واحلاجة

يوسف كليبي

صحيحة ،أما خوض هذه املرحلة دون إعداد نفس ي ومعرفي تثقيفي؛ فهو خوض في مجهول ،قد يجتازها وقد يخفق ،واألخيرة أقرب إليه
ً
من األولى ،ويذكر الباحثان عبيد وغيداء في الدراسة التي أعداها" :من املهم جدا أن يتم إعداد املقبلين على الزواج لواقع الحياة
ً
154
الزوجية ،والذي اعتبره هذا املنظور مرحلة انتقالية من الشباب إلى الرشد ،فمرحلة ما قبل الزواج تصطبغ دوما بالجانب العاطفي"
لقد تغيرت اهتمامات الشباب ،وتغير تقديرهم لقدسية الحياة الزوجية ،وفي ظل االنفتاح الكبير الذي يشهده العالم اليوم
ًّ
كما ال بأس به من
بفضل وسائل االتصال والتواصل ،فقد أدى ذلك إلى تأثر املفاهيم والقيم عند شبابنا تجاه الحياة الزوجية ،وأصبح
القيم املشوهة الخارجة عن قيمنا وعادتنا ،وكل ذلك ساعد على إقدام الشباب على الزواج دون أن يكونوا مؤهلين لهذا األمر،
فيقارنون حياتهم بما شاهدوه عبر الوسائل اإلعالمية ،فتصطدم حياتهم بواقع عكس ما شاهدوه وتوقعوه ،فما يكون أمامهم إال
الهروب ،وأسهل وسائل الهروب في الحياة الزوجية انفكاكها بالطالق ،تقول ماريا كيفاالس" :في السنوات السابقة كان زواج اإلنسان
ً
ً
ً
155
دليال على أنه أصبح ناضجا ،أما اليوم فإن اإلنسان البد أن يصبح ناضجا كي يتزوج"
إن إعداد برنامج تثقيفي مدروس يراعي العلمية والواقعية ،ويصمم من وحي الواقع ملعالجة ظواهر واقعية ملحة أصبح من
األهمية بمكان ،فتسليح الشباب املقبلين على الزواج باملعرفة وبمهارات العالقات الزوجية ،والتغلب على املشكالت التي تواجههم،
وتعريفهم بأمور دينهم الخاصة بالحياة الزوجية ،من املؤكد أنه لن يضر ،قد ال يستفيد الجميع من هذا اإلعداد ،لكن من املؤكد أن
ً
البعض سيتأثر إيجابا بما تحصله خالل هذه الدورة التثقيفية ،وعلى أقل تقدير سيدخل هذه الحياة الجديدة وهو على أرضية
معرفية تؤهله لخوض هذه التجربة الجديدة ،فتقلل مخاوفه ،وتعلي من شأن األسرة وأهميتها في وجدانه ،فيسعى للحفاظ على مملكته
قدر اإلمكان من االنهيار.
ً
من املؤكد أن التثقيف القبلي لن يمنع جميع حاالت الطالق ،لكنه سيقلل منها ،خصوصا عندما ننظر إلى أسباب الطالق في
زماننا ،حيث أن نصف حاالت الطالق –في املجتمع الفلسطيني -تقع قبل الدخول ،وألسباب أقل ما يقال عنها أنها تافهة ،كان من
املمكن تفاديها لو أحسن الشريك اختيار شريك حياته ،أو أن كال الشريكين عرف حقوقه وواجباته.
إن أغلب الدراسات أثبتت نجاعة التثقيف قبل الزواج ،بل إن املستفيدين من تلك البرامج التدريبية شجعوا غيرهم لاللتحاق
بها ،وأنها زادتهم ثقة ،وقللت مخاوفهم تجاه حياتهم الجديدة ،فبعد كل هذه املعطيات ،ما املانع من االنتقال من الحلول التنظيرية إلى
ً
ً
الحلول العملية املتمثلة بإقرار هذه الدورات التثقيفية قبل الزواج ،وجعلها شرطا إجباريا إلتمام عقد الزواج؟.
ً
ً
أعتقد جازما أن الحاجة أصبحت ملحة إليالء هذا األمر جانبا من الجدية والنظرة املعمقة؛ حتى ننتقل من التنظير إلى
ً
امليدان ،ومن الحديث عن ارتفاع نسب الطالق في املجتمع الفلسطيني وخطورتها وأسبابها ،إلى التفكير جديا بالبحث عن املصل
الوقائي الذي قد يحد من انتشار هذا األمر ،حتى ال يغدوا ظاهرة متأصلة في مجتمعنا الذي هو في أمس الحاجة إلى تماسك لبناته،
ً
ً
خصوصا مع ما يعانيه من احتالل يسعى دائما إلحداث حالة من التفكك واالنهيار املجتمعي.
املطلب الثاني :سلبيات ومعيقات متوقعة الستحداث دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج
ً
ال يمكن الحديث عن استحداث دورة تأهيلية إجبارية لجميع املقبلين على الزواج ،وجعلها شرطا إلتمام عقد الزواج ،دون أن
يرافقها سلبيات أو معيقات ،فمع كل ما تم طرحه من إيجابيات أثبتتها الدراسات املعنية ،إال أنه من املؤكد مرافقة هذا األمر سلبيات
ومعيقات متوقعة ،ويمكن إجمال أهم السلبيات واملعيقات حسب رؤية الباحث بما يأتي:
 .1إقناع املقبلين على الزواج بضرورة اجتياز الدورة التأهيلية إلتمام عقد الزواج ،فإقناع املستهدفين بجدوى هذا القانون ليس
باألمر السهل ،وقد يتم االعتراض عليه من قبل املستهدفين من منطلقات عدة:
ً
ً
 ظنا منهم مسه لكرامتهم ،واتهاما لهم في نضوجهم ،فيمنعهم هذا الشعور من االلتحاق بمثل هذه الدورات.
 خشية اجتياز الدورة التأهيلية بنجاح ،وأن هذا األمر سيحول بينهم وبين الزواج.
ً
 األسباب املادية؛ فحضور مثل هذه الدورات التأهيلية ستكون على حساب عمله ،فيفقد شيئا من دخله ،نتيجة إجباره على
اجتياز هذه الدورة.
154آل مظف ،مرجع سابق ،ص .142
155

Maria Kefalas, Marriage is more than being together: The meaning of Marriage among young adults in the United States, Network
ً
نقال عن آل مظف2013 ،م ص on Translition to Adulthood Research Network (sept, 2005), Working Paper, p. 7..129
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ً
ً
 كونه متعلما مثقفا ،يملك أدوات وفنيات الحوار وحل املشكالت ،فيعتقد أن ال جدوى مرجوة من مثل هذه الدورات التأهيلية.
 اعتبار الفكرة برمتها دخيلة على املجتمعات اإلسالمية ،وهي محاولة تغريبية جديدة ،وقد نقل عن وزيري األوقاف األردنيين
السابقين :عبد السالم العبادي ،وعبد الرحيم العكور رفضهما لهذه الفكرة ،كونها دخيلة على املجتمع األردني ،وأنها دعوة
156
تغريبية
إن َّ
جل هذه املنطلقات مبررة ،وهي منطلقة من عدم معرفة حقيقة هذه الدورات التدريبية ،وإذا ما قدر وضع قانون ينظم
هذا األمر ،فيجب مراعاة هذه التخوفات وإزالتها ،فعند تشريع قانون ينظم هذه الدورة التأهيلية يشترط فيه املرونة والتدرج ومراعاة
ً
ً
أحوال الناس ،ومن ذلك على سبيل املثال أن يكون اجتيازها اختياريا وليس إجباريا لفترة من الزمن ،بل ومن املمكن أن يمنح املستفيد
ً
ً
ً
مقابال ماديا رمزيا ،ومن املهم عقد شراكات مع مؤسسات املجتمع املدني والحكومي ،فيتم استهداف طلبة الجامعات بدورة إجبارية
للتخرج ،وهذه األمور متروكة للقانون ينظمها بما يتناسب مع ظروف املجتمع وشرائحه املختلفة ،وعليه عند وضع هذا القانون املنظم
يجب إشراك جميع الجهات ذات العالقة واالختصاص.
 .2إن سن مثل هذا القانون له تبعات مادية ،فهو بحاجة إلى كادر مؤهل إلعطاء هذه الدورات التأهيلية ،إضافة إلى توفير مكان
ً
ً
ً
مناسب لتقديم هذه الدورات ،وإعدادها إعدادا جيدا متكامال ،حتى تكون صالحة لعقد وتقديم هذه الدورات التأهيلية ،وهذا
بدوره يعني رواتب ونفقات تقع على كاهل الدولة.
إن النفقات أمر ال مفر منه لعقد هذه الدورات ،ولكن إذا ما علم أن هذه النفقات سيكون لها األثر في بناء اإلنسان،
واملساعدة في حفظ لبنات املجتمع من االنهيار ،عندها تكون هذه النفقات في محلها ،بل ويجب أن يكون توفيرها من أولى أولويات
الجهات املختصة ،فاإلنسان واألسرة هما الثروة الحقيقية ألي بلد ،واالستثمار في اإلنسان ال يقل أهمية عن االستثمار في البنيان.
 .3إعداد مؤهلين لتقديم هذه الدورات ،فهذا أمر بحاجة إلى تدريب وتأهيل وفق منهج علمي رصين ،قائم على االستفادة من تجارب
الدول واملراكز التي لها باع في هذا األمر ،إضافة إلى إشراك أصحاب التخصصات العلمية التي لها عالقة بهذا الجانب ،فهذا كله
يصب في خانة إعداد مؤهلين لتقديم هذه الدورات حتى تؤتي أكلها.
املطلب الثالث :مشروعية اشتراط الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج
بعد استعراض ماهية الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج وبيان ما توصلت إليه الدراسات من أهمية هذا األمر ،يبق
ً
ً
السؤال اآلتي :هل يجيز الشرع استحداث شرطا جديدا على شروط النكاح لم ينص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية؟.
إن الهروب من مثل هذا االستفسار يكون بجعلها اختيارية ال إجبارية ،فنكون بذلك في مأمن من إحداث ش يء في شرع هللا،
ً
لكن الحقيقة أن هذا الهروب األمامي ليس في محله ،فيجب بحث هذا األمر مسبقا والنظر إلى روح الشريعة ومقاصدها ،للوصول إلى
حكم تطمئن إليه النفوس.
لقد بحث العلماء املعاصرون مسائل مشابهة لهذا األمر ،ومنها مسألة الفحص الطبي قبل الزواج ،واعتباره في كثير من قوانين
ً
ً
الدول اإلسالمية شرطا إلتمام عقد الزواج ،فمسألة اشتراط اجتياز الخاطبين أمرا أقره القانون دون أن يتعرض له الفقهاء القدماء
أمر وارد ،وهنا بين املسألتين -اشتراط الفحص الطبي القبلي واجتياز دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج -تشابه وتقاطع ،ويمكن إنزال
مسألة التأهيل القبلي منزلة الفحص الطبي القبلي.
قبل الخوض في مسألة الدورة التأهيلية واشتراطها إلتمام عقد الزواج ،من الواجب استحضار مسألة الفحص الطبي
والحديث عنها باقتضاب؛ ألهمية هذا بالنسبة ملوضوع الدراسة.
يعرف الفحص الطبي بأنه (فحص املقبلين على الزواج قبل عقد القران في مراكز صحية محددة لهذه الغاية ،للكشف عن احتمالية
157
حملهما ألمراض وراثية أو معدية أو مضرة يترتب عليها عدم استقرار الحياة الزوجية ،وتقديم املشورة املناسبة لحالتيهما)
وتعددت آراء املعاصرين إلى رأيين:
الرأي الو  :املجيزون الشتراط الفحص الطبي قبل الزواج ،وقالوا إن لإلمام الحق في اشتراطه إذا وجد املصلحة في ذلك ،ومن املجيزين
الزحيلي ،ومحمد شبير ،وعارف علي عارف ،وأسامه األشقر ،وجمع غفير من العلماء ،واستدلوا على ما ذهبوا إليه بتحقيقه مقاصد
158
النكاح ،واتفاقه مع جملة من القواعد الفقهية ،وأن من حق اإلمام إلزام الناس بما هو مباح إذا ظهرت املصلحة فيه.
156موقع إرم نيوز اإلخباري2015 ،م،تقرير صحفي :مطالبات بفرض رخصة قيادة للزواج في األردن ،تاريخ النشر2015/5/23 :م،
https://www.eremnews.com/latest-news/283906
157عضيبات ،صفوان محمد2009 ،م ،الفحص الطبي قبل الزواج ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع،ص.57
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الرأي الثاني :قال به بعض املعاصرين كالشيخ ابن باز ،ومحمد رأفت ،ومحمد الشريف ،وصرحوا بأنه ال يجوز لولي األمر جعل
ً
الفحص الطبي شرطا إلتمام عقد النكاح ،إنما هو اختياري ويمكن تشجيع الناس عليه دون إجبار ،واعتبروا القول باشتراطه زيادة
على الشروط التي ثبتت بالشرع ،وهو ليس في كتاب هللا وال سنة رسوله ،إضافة إلى أنه لم يرد في الكتاب وال السنة وال أقوال الفقهاء ما
159
يدل على وجوب اشتراط السالمة الصحية لصحة النكاح ،كل ذلك عدا عن املفاسد املرافقة له ،وعدم إحسان الظن باهلل تعالى.
عند البحث في مسألة مشروعية اشتراط الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج يجب استحضار عدة أمور ،أهمها :مقاصد
الشريعة وروحها ،وإعمال النظرة املصلحية ،عندها يمكن البحث وفق أسس سليمة والوصول إلى نتيجة تطمئن لها النفوس.
وَعد النظر في ماهية هذه الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج ،ومدى مشروعية اشتراطها إلتمام عقد النكاح ،فإن هذه
ً
الدراسة تميل إلى جواز اشتراطها ،وأنها تتفق مع روح الشريعة ،وتحقق بعضا من مقاصد النكاح واألسرة ،إضافة لتحقيقيها مصالح
معتبرة تتفق مع الشريعة اإلسالمية ،ويمكن بيان مستند هذا القول من خالل اآلتي:
لقد تضافرت النصوص الشرعية املخبرة بإرادة الشارع الحكيم قيام عالقة زوجية أساسها املودة والرحمة والسكينة
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ّ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ً ّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َّ ً َ َ ْ َ ً َّ َٰ َ َ َ ّ
ات ِل َق ْو ٍم
والطمأنينة ،يقول تعالى{ :و ِمن آي ِات ِه أن خلق لكم ِمن أنف ِسكم أزواجا ِلتسكنوا ِإليها وجعل بينكم مودة ورحمة ِإن ِفي ذ ِلك آلي ٍ
َي َت َف َّك ُر َ
ون}160ففي هذه اآلية الكريمة َّ
عد هللا تعالى العالقة الزوجية عالقة سكون واستقرار نفس ي ،وعالقة مودة ورحمة وعطف،
ً
بحيث يكون كل من الزوجين سكنا لآلخر ،وتحفهم عالقة املودة والرحمة ،وهذه املودة والرحمة أودعها هللا تعالى في قلوب األزواج
بالرغم من عدم وجود عالقة رحمية بينهم ،جاء في اللباب في معرض تفسير هذه اآلية" :جعل بين الزوجين املودة والرحمة فهما
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
اح َمان وما من ش يء َّ
أحب إلى أحد من اآلخر من غير رحم بينهما" 161.وفي اآلية إشارة إلى أن هذه العالقة املبنية على املودة
يتواد ِان ،ويتر ِ
والرحمة لن يكتشفها ويصل إلى سر كينونتها إال أهل التفكير السليم ،وكأن الزوجين اللذين ال تكتنف عالقتهما الزوجية املودة
والرحمة هم أناس خرجوا من دائرة أهل التفكر والعقل ،كما أن في هذه اآلية إشارة إلى مواصفات العالقة الزوجية الناجحة من
السكن واملودة والرحمة ،وكأن القرآن الكريم يوجهنا إلى آلية استمرار الحياة الزوجية بطريقة صحيحة سليمة ،وأن هذا مقصد من
مقاصد الشرع الحنيف.
ُ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ
َّ َ ُ َ ٰ َ ُ ْ ُ َّ َ 162 َّ ُ َّ ، َ ْ ُ َ َ ْ ُ َّ ،
ّ
َ
الصي ِام الرفث ِإلى ِنس ِائكم هن ِلباس لكم وأنتم ِلباس لهن} فوصف جل شأنه العالقة الزواجية
قال تعالى{ :أ ِحل لكم ليلة ِ
عالقة التصاق ولباس وستر ،فلباس الشخص يستره ويلتصق بجسده ،وهو أقرب ش يء مادي يالمس جسده ويحيطه من كل جانب،
ً
وهذا الوصف إشارة إلى وجوب قيام الحياة الزوجية على أسس متينة باعتبار أن كال من الزوجين هو لباس لآلخر ،وفي موضع آخر
ُ َ
ُ َ َّ
َ َ َ ُ ّ َّ ْ
س َو ِاح َد ٍة َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها ِل َي ْسك َن ِإل ْي َها} 163وقد فسر
وصف هللا تعالى الحياة الزوجية بالسكن ،فقال تعالى{ :هو ال ِذي خلقكم ِمن نف ٍ
ابن كثير "ليسكن إليها" بأن يألفها ويسكن بها.164
مما سبق يتضح أن اإلسالم جعل من مقاصد النكاح تحقق املودة والرحمة والسكن بين الزوجين ،ولم يكتف بأن أباح اجتماع رجل
بامرأة ليحل كل منهما االستمتاع باآلخر ،يقول محمد عقلة" :أن عقد الزواج قد شرع لتحقيق مقاصد أهمها العشرة الدائمة،
والسكنى ،وإنجاب الولد وتربيته ،ولم يشرع لتحقيق متعة عابرة" 165وفي هذا بالغ لسمو التشريع اإلسالمي عن البهائمية ،بحيث جعل
158

انظر :شبير ،محمد عثمان1416 ،ه ،موقف اإلسالم من المراض الور اثية ،مجلة الحكمة ،لندن ،العدد ،6:ص .210املرزوقي ،حسن محمد2014 ،م،
الفحص الطبي قبل الزواج في الشريعة والقانون اإلمار اتي وفق القواعد الشرعية ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة :مجلة الشريعة والقانون ،السنة ،28
العدد .59:املحمدي ،علي محمد يوسف ،د.ت ،المراض الور اثية من منظور إسالمي ،قطر :ص .107عارف ،عارف علي1999 ،م ،االختبار الجيني والوقاية من
المراض الور اثية من منظور إسالمي ،ماليزيا :مجلة التجديد ،العدد ،5السنة الثالثة ،ص .124األشقر ،أسامه عمر سليمان2000 ،م ،مستجدات فقهية في
قِايا الزواج والطالق ،األردن :دار النفائس،ط ،1ص.93
159
اإلجباري
عن المراض الور اثية،
انظر :جريدة املسلمون ،العدد ،597:تاريخ النشر 12 :يوليو 1996م ،ص .11الشريف ،محمد عبد الستار ،حكم الكشف
ندوة الوراثة .971/2،النجار ،مصلح ،الفحص الطبي قبل الزواج1426 ،هـ ،ضمن كتاب مستجدات طبية معاصرة من منظور فقهي ،الرياض :مكتبة الرشد،
ط ،1ص.315
 160القرآن الكريم ،سورة الروم.21 :30 ،
 161ابن عادل ،أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني1998 ،م ،اللباب في علوم الكتاب ،ط ،1.بيروت :دار الكتب العلمية ،ج:15
ص.396
 162القرآن الكريم ،سورة البقرة.187 :2 ،
 163القرآن الكريم ،سورة األعراف.189 :7 ،
164
ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرش ي البصري1999 ،م ،تفسير القرآن العظيم ،دار طيبة ،ج :3ص.525
 165عقلة ،محمد1989 ،م ،نظام السرة في اإلسالم ،عمان :مكتبة الرسالة الحديثة،ط ،2ج :1ص.346
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من الزواج طريق لتولد الرحمة واملودة والسكن واللباس ،فما دام هذا مقصد وهدف وغاية أراده الشارع الحكيم وسعى إليه ،فإن كل
ً
ما يوصل إليه مطلوب شرعا ،فللعقل املسلم أن يسعى الكتشاف الوسائل املفضية لتحقيق هذه الغايات ،وهي تتفق مع القاعدة
الشرعية( :للوسائل حكم الغا يات) ،وعبر بعض الفقهاء عنها أن (للوسائل أحكام املقاصد) ،166وكل ذو عقل يعلم أن التثقيف قبل
الزواج يسعى إلى ترسيخ هذه املبادئ واألسس التي يجب أن يقوم عليها الزواج ،والتثقيف هذا يساعد على خلق عالقة قائمة على املودة
والسكينة والتراحم ،وينمي في النفوس إعالء مثل هذه األمور.
إن املتتبع ملاهية عقد الزواج وأحكامه في الشريعة اإلسالمية يالحظ إرادة الشارع الحكيم الديمومة في عقد الزواج ،فكثير من
النصوص الشرعية تخبر بأن من مقاصد الشريعة املتعلقة بعقد الزواج ،إرادته على الدوام ابتداء ،ويتضح ذلك من خالل التوجيه
النبوي الذي يرشد إلى كل ما له عالقة بديمومة عقد الزواج ،فقال عليه الصالة والسالم فيما يرويه علي بن أَي طالب رض ي هللا عنه:
"أن النبي نهى عن املتعة وعن لحوم الحمر األهلية زمن خيبر" 167وقال عليه الصالة والسالم" :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في
ً 168
االستمتاع من النساء ،وإن هللا قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ،فمن كان عنده ش يء فليخل سبيله ،وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"
فمنع اإلسالم زواج املتعة لقيامه على التأقيت الذي بدوره يفقد النكاح مقاصده وغاياته ،فكل ما يعمل على تحقيق إبقاء
ً
رابطة الزوجية وديمومتها هو أمر مطلوب ،والتثقيف القبلي للمقبلين على الزواج يعد عامال من عوامل تحقيق الديمومة والبقاء
للرابطة الزوجية.
إضافة إلى ما سبق ذكره ،فإن القول بجواز اشتراط الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج ،يتفق مع جملة من القواعد
الشرعية ،ومنها:
169
 قاعدة "الوسائل لها أحكام املقاصد" ،فالتثقيف القبلي لألزواج يحقق مصالح مشروعة على صعيد األسرة واملجتمع ،فإن
هذه الوسيلة تحقق غاية مشروعة من حفظ تماسك األسرة وقيامها على املودة والرحمة وتربية األبناء تربية سليمة ،فالوسيلة
هنا تأخذ حكم الغاية.
170
 قاعدة "الدفع أولى من الرفع" ،واستخدم بعض الفقهاء بدل كلمة (أولى) كلمة (أقوى) فإذا أمكن دفع الضرر قبل وقوعه
ً
فهذا أولى وأسهل من رفعه بعد الوقوع ،ومما ال شك فيه أن انهيار العالقة الزوجية بعد قيامها ستؤثر سلبا ليس على األزواج
فحسب ،إنما ستتعداهم إلى األبناء وعائلة الزوجين واملجتمع ككل ،وهذه الدورات التأهيلية لن تمنع الطالق ،إنما هي وسيلة
للحد منه ،وتقليل آثاره حتى لو وقع ،فتفادي الطالق قبل وقوعه ،أسهل من رفعه ورفع آثاره بعد تحققه.
إن من حق اإلمام إلزام الناس بما فيه مصلحة عامة لهم ،وليس في ذلك افتئات على حق هللا تعالى ،والناس ملزمون باتباع ما
أقره اإلمام املسلم ،وم علوم أن التثقيف مباح بمجمله ،فإذا ما اتضح للدولة أن أحد أسباب انتشار الطالق في املجتمع هو قلة الثقافة
ً
ً
الزوجية عند املقبلين عليه ،وأن هذه الدورات التأهيلية قد تكون عامال مقلال لهذا األمر ،فال مانع من سن قانون ينظمها ويجعلها
ً
متطلبا إجباريا إلتمام عقد النكاح.

الخاتمة:
بعد االنتهاء من هذه الدراسة ،فقد توصلت إلى أهم النتائج اآلتية:


اهتم اإلسالم باألسرة وسعى من خالل أحكامه إلى إقامة عالقة أسرية قوية ،تسودها أجواء املحبة والسكن والتفاهم،
ً
وجعل هذا األمر مقصدا من مقاصده.

 166ابن عبد السالم ،أبو محمد عزالدين عبد العزيز بن أَي القاسم بن الحسن السلمي1991 ،م ،قواعد الحكام في مصالح النام ،تحقيق :طه عبدالرؤوف
سعد ،القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية ،ج :1ص.53
 167أخرجه البخاري1422 ،ه ،كتاب النكاح ،باب نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن نكاح املتعة آخرا ،رقم الحديث ،5115 :ج :7ص ،12وأخرجه مسلم ،كتاب
النكاح ،باب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ،حديث رقم ،1407 :ج :2ص.1027
 168أخرجه مسلم ،د.ت ،كتاب النكاح ،باب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ،حديث رقم ،1406 :ج:2
ص.1025
 169ابن عبد السالم1991 ،م ،مرجع سابق ،ج :1ص.53
170
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أَي بكر محمد1979 ،م ،الشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ،ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية،
ص.138
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ً
أضحت نسب الطالق في فلسطين ملفتة ومقلقة ،وهي آخذة باالزدياد بشكل مطرد ،خصوصا بين األزواج الشابة وقبل
الدخول.
أسباب الطالق في فلسطين كثير منها أسباب تقليدية ،مع ظهور السباب جديدة تعود إلى االستخدام غير السليم لوسائل
التواصل االلكترونية.
امتالك املقبلين على الزواج الثقافة الزوجية ،ومعرفة كل منهم حقوقه وواجباته ،يساهم في الحد من نسبة الطالق.



فكرة اشتراط التأهيل القبلي للمقبلين على الزواج تساهم في الحد من نسبة الطالق ،وأصبحت من الحاجة بمكان مع
االرتفاع املقلق لنسب للطالق.
ً
اشتراط دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج تتفق مع الشرع الحنيف ،وتحقق بعضا من مقاصده ،وال مخالفة في إقرارها،
ً
ويمكن اسقاطها على فكرة اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج ،فكالهما يهدف لتحقيق بعضا من مقاصد النكاح.



اشتراط دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج ،تكتنفه بعض املعيقات ،لكن يمكن تداركها وتخطيها.



ظهرت في األونة األخيرة العديد من األصوات املطالبة باشتراط التأهيل القبلي للمقبلين على الزواج في البلدان العربية،
ولكنها لم تترجم على أرض الواقع.






التوصيات:
توص ي الدراسة ديوان قاض ي القضاة في فلسطين بتشكيل لجنة علمية قانونية ،للبحث في تنفيذ فكرة الدورات التأهيلية
للمقبلين على الزواج ،ودراسة اإلمكانيات والحاجة لعقدها ،واالستفادة من أهل االختصاص ،والبرامج التحضيرية العاملية ،على أن
تكون هذه اللجنة من الخبراء في املجاالت ذات العالقة :من أهل الفقه ،والقانون ،والقضاء الشرعي ،واإلرشاد النفس ي واألسري،
والجهات ذات العالقة التي يمكن االستفادة من خبرتها في هذا املجال.
كما توص ي الدراسة الباحثين إلى استكمال البحث في هذا املوضوع ،وتغطيته من شتى جوانبه ،من خالل الدراسات الكمية
االستطالعية ،والنوعية مع أهل العالقة واالختصاص.

املراجع:

ا
أوال :املراجع العربية:
 .1آل درعان ،علي بن محمد2010( ،م) فاعلية برنامج التأهيل األسري بمركز املودة االجتماعي لإلصالح والتوجيه األسري ،جدة :مركز املودة
االجتماعي لإلصالح والتوجيه األسري.
 .2آل مظف ،عبيد علي عطيان ،والجويسر ،غيداء عبد هللا2013(،م) دور برامج التأهيل في التوعية بالتخطيط للزواج وبناء األسرة دراسة وصفية
تحليلية لبرامج التأهيل للزواج واملستفيدين منها بمدينة جدة ،السعودية :مجلة جامعة امللك عبد العزيز اآلداب والعلوم اإلنسانية ،عدد رقم:
.10.1497
 .3األشقر ،أسامه عمر سليمان2000(،م) مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق ،ط ،1األردن :دار النفائس.
 .4البخاري ،محمد بن إسماعيل الجعفي1422( ،ه) الجامع املسند الصحيح،ط ،1دار طوق النجاة.
 .5بدوي ،عمار توفيق أحمد2000( ،م) الزواج والطالق حقائق وأرقام ،فلسطين :طبعة املؤلف.
 .6ابن عادل ،أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني1998( ،م) اللباب في علوم الكتاب ،ط ،1.بيروت :دار الكتب
العلمية.
ل
ن
ي
 .7البيتاو  ،حاتم حامد سليمان خضر2001(،م) التدابير الشرعية للحد من الطالق في الفقه اإلسالمي وقانو األحوال الشخصية املعمو به في
املحاكم الشرعية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية ،فلسطين :جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير في الفقه والتشريع.
 .8الترمذي ،أبو عيس ى محمد بن عيس ى بن سورة بن موس ى بن الضحاك1975( ،م) سنن الترمذي ،تحقيق :أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي،
ط ،2مصر :مكتبة الباَي الحلبي.
 .9جريدة املسلمون ،العدد ،597:تاريخ النشر 12 :يوليو 1996م.
 .10الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني2014( ،م) املسح األسري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2014م النتائج العامة ،فلسطين :رام هللا.
ً
ً
ً
 .11الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات2015(،م) تقريرا صحفيا مشتركا بمناسبة اليوم العالمي ملجتمع
املعلومات لعام 2015م ،فلسطين :رام هللا.
 .12الجوجو ،حسن علي2006( ،م) التدابير الشرعية والقانونية للحد من الطالق لدى املحاكم الشرعية في قطاع غزة ،غزة :الجامعة اإلسالمية،
بحث مقدم إلى مؤتمر كلية الشريعة والقانون – التشريع اإلسالمي ومتطلبات الواقع2006 /3 /14 -13 ،-م.
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 .13أبو دف ،محمود2003( ،م) التربية الزوجية في القرآن الكريم ،غزة :الجامعة اإلسالمية.
 .14السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أَي بكر محمد1979( ،م) األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ،ط ،1بيروت :دار الكتب
العلمية.
 .15شبير ،محمد عثمان1416( ،ه) موقف اإلسالم من األمراض الوراثية ،مجلة الحكمة ،لندن ،العدد.6:
 .16الشريف ،محمد عبد الستار ،حكم الكشف اإلجباري عن األمراض الوراثية ،ندوة الوراثة.
 .17الشلتوني ،أنور محمد سليمان2011( ،م) التشريعات املمهدة للزواج وأثر تفعيلها في تمكين األسرة ،األردن :مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسلة
الدراسات اإلسالمية) املجلد التاسع عشر ،العدد األول.
 .18الصاوي ،أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي ،د.ت ،بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ،مصر :دار
املعارف.
 .19عارف ،عارف علي )1999( ،االختبار الجيني والوقاية من األمراض الوراثية من منظور إسالمي ،ماليزيا :مجلة التجديد ،العدد ،5السنة الثالثة.
 .20ابن عبد السالم ،أبو محمد عزالدين عبد العزيز بن أَي القاسم بن الحسن السلمي1991( ،م) قواعد األحكام في مصالح األنام ،تحقيق :طه
عبد الرؤوف سعد ،القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية.
 .21عبد هللا ،محمد شيخ2007( ،م) األسرة املسلمة والتحديات الغربية املعاصرة ،ط،1.مصر :مؤسسة الريان.
 .22ابن عسكر ،منصور بن عبد الرحمن( ،د.ت) ،اتجاهات األسرة السعودية نحو الدورات التدريبية في العالقات الزوجية ،السعودية :مشروع
ابن باز الخيري ملساعدة الشباب على الزواج ،مركز املعلومات وأبحاث األسرة.
 .23العطاس ،سلوى بنت أحمد عبد هللا1429( ،ه) إسهامات األسرة في تربية اإلبداع لدى أطفالها من منظور التربية اإلسالمية ،السعودية:
جامعة أم القرى -كلية التربية ،رسالة ماجستير.
 .24عضيبات ،صفوان محمد2009( ،م) الفحص الطبي قبل الزواج ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 .25عقلة ،محمد1989( ،م) نظام األسرة في اإلسالم ،ط ،2عمان :مكتبة الرسالة الحديثة.
 .26الغنيمي ،زينب2006( ،م) دراسة أسباب الطالق في املجتمع وآثاره على املرأة واألسرة ،غزة :مركز شؤون املرأة.
 .27ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرش ي البصري1999( ،م) تفسير القرآن العظيم ،دار طيبة.
 .28املحمدي ،علي محمد يوسف ،د.ت ،األمراض الوراثية من منظور إسالمي ،قطر.
 .29مدلل ،سارة محمد عبدالرحمن2017( ،م) برنامج مقترح لتحضير املقبلين على الزواج في ضوء التجارب العاملية وخصوصية املجتمع
الفلسطيني ،رسالة ماجستير في دراسات املرأة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية-نابلس.
 .30مركز ابن إدريس الحلي2008( ،م) التقرير الفقهي ،العدد السادس والسابع ،ربيع -صيف 2008م.
 .31املرزوقي ،حسن محمد2014( ،م) الفحص الطبي قبل الزواج في الشريعة والقانون اإلماراتي وفق القواعد الشرعية ،جامعة اإلمارات العربية
املتحدة :مجلة الشريعة والقانون ،السنة  -28العدد.59:
 .32مسلم ،ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ،د.ت ،املسند الصحيح املختصر ،بيروت :دار إحياء التراث العرَي.
 .33النجار ،مصلح1426( ،ه) الفحص الطبي قبل الزواج ،ضمن كتاب مستجدات طبية معاصرة من منظور فقهي ،ط ،1الرياض :مكتبة الرشد.
 .34ابن الهمام ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس ي ،د.ت ،فتح القدير ،بيروت :دار الفكر.
 .35وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات2015( ،م) ملخص وأرقام حول مجتمع املعلومات الفلسطيني 2014م ،فلسطين :رام هللا.
 .36وزارة العدل السعودية ،التقرير اإلحصائي للزواج والطالق لعام 1463ه ،اململكة العربية السعودية :دائرة اإلحصاء.

ا
ثانيا :املراجع االلكترونية:
.1

أخبار القدس2013 ،م ،تقرير بعنوان :ارتفاع حاالت الطالق في فلسطين بسبب الفيس بوك ،تاريخ النشر2013 /6 /8 :م،
http://www.imcpal.ps/news/?p=2033

.2
.3
.4
.5

توفيق ،فتحية2013 ،م ،األسرة في اإلسالم ،شبكة اآللوكة ،تاريخ النشر2013 /9 /9 :مhttp://www.alukah.net/sharia/0/59694/#ixzz3zjYL4X7w ،
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،تاريخ املشاهدة2017/5/5 :مhttp://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/VS -2016-08a.htm .

الجوجو ،حسن علي2015 ،م ،الطالق بين حديثي الزواج أسباب وحلول ،الصفحة الرسمية للمجلس األعلى للقضاء الشرعي ،تاريخ املشاهدة:
2017/5/10م http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=747:2015 -12-30-11-53-07&catid=19:2010-01-18-08-34-22
الرسالة نت2013 ،م ،تقرير بعنوان :مختصون :غياب الوعي سبب الطالق بغزة ،تاريخ النشر2013 /2 /3 :م.
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=84027

.6

شبكة رؤية اإلخبارية2018 ،م ،تقرير بعنوان :األردن يكافح "تسونامي الطالق" بدورات ورخص للمقبلين على الزواج ،تاريخ النشر:
2018/3/29مwww.roayahnews.com/news//:
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ً

صحيفة بوابة الشرق2014 ،م ،تقرير بعنوان :إصدار تشريع خاص بـ "رخصة الزواج" قريبا ،تاريخ النشر2014/9/14 :مhttps://www.al-،
sharq.com/news/details/271281

.8
.9

صحيفة القدس العرَي2014 ،م ،تقرير صحفي ،الفلسطينيون يحملون ‘فيسبوك’ مسؤولية تصاعد نسبة الطالق في صفوفهم ،تقرير وليد
عوض ،تاريخ النشر2014 /2/2 :مhttp://www.alquds.co.uk/?p=129631،
عرنس ،مجد فضل 2014 ،م ،ظاهرة الطالق في املجتمع الفلسطيني بين األسباب و اآلثار ،فلسطين :أمد لإلعالم ،تاريخ النشر2014 /2 /5 :م،
http://www.amad.ps/ar/Details/13926

 .10وكالة الصحافة الفلسطينية-صفا2014 ،م ،تقرير بعنوان :ارتفاع معدالت الطالق بالضفة يعصف باملجتمع ،تاريخ النشر2014 /3 /12 :م.
http://cutt.us/8gkUh

ً

وكالة معا اإلخبارية2016 ،م ،تقرير بعنوان :قريبا رخصة الزواج بغزة ،تاريخ النشر2016/1/7:مhttps://maannews.net/Content.aspx?id=819641،

.11
ً
 .12وكالة معا اإلخبارية2014 ،م ،تقرير بعنوان :ديوان قاض ي القضاة :ارتفاع ملحوظ بنسبة الطالق في فلسطين عام  ،2013تاريخ
النشر2014/1/26:مhttp://www.maannews.net/Content.aspx?id=668240 .
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Abstract:

Islam took care of the family and marriage, raised their importance, and
proceeded to preserve them. Also Islam put a way for annulment of this marriage. Nowadays we
are suffering from the loss of the meanings of the sanctity of married life in the hearts of some
couples; until the divorce become an easy action for them, and the divorce rate became disturbing
and increasing significantly. It is worth looking for practical ways and means to reduce the rising
divorce rate which is the study problem. The importance of the study stems from the search for a
proposed practical means to reduce the high divorce rates, namely, mandatory education for those
who intended to marry and before their marriage. This study aims to explain the Islamic
philosophy for family and marriage, to review the importance and need for such education and its
role in reducing the divorce rate, as well as to clarify the legitimacy of the requirement of such
courses for those who intending to marry. The researcher followed the inductive and analytical
descriptive approach in his study. The study concluded that the interest of Islam in the family and
the establishment of a healthy married life is the basis of love, understanding and permanence
which is one of the purposes of Islamic beliefs. In addition to that, there is an urgent need for
mandatory education for those who intending to marry, which contributes to reduce the divorce
rate and marital disputes. Also, the requirement of a mandatory course is legitimate and fulfills
some of the objectives of the Islamic Shar'i.
Keywords: Marriage, Divorce, training, Qualification, Palestine.

References:
[1] ʿạrf. ʿạrf ʿly, Ạlạkẖtbạr Ạljyny Wạlwqạyh Mn Ạlạ̉mrạḍ Ạlwrạtẖyh Mn Mnẓwr Ạ̹Slạmy,
Mạlyzyạ: Mjlẗ Ạltjdyd, Ạlʿdd5, Ạlsnh Ạltẖạltẖh, (1999)
[2] ʿbd Ạllh, Mḥmd Sẖykẖ, Ạlạ̉srh Ạlmslmh Wạltḥdyạt Ạlgẖrbyh Ạlmʿạṣrh, Ṭ.1,Mṣr: Mw̉ssẗ
Ạlryạn, (2007m)
[3] ʿḍybạt. Ṣfwạn Mḥmd, Ạlfḥṣ Ạlṭby Qbl Ạlzwạj, ʿmạn: Dạr Ạltẖqạfẗ Llnsẖr Wạltwzyʿ,
(2009m)
[4] ʿqlh. Mḥmd, Nẓạm Ạlạ̉srẗ Fy Ạlạ̹slạm, Ṭ2, ʿmạn: Mktbẗ Ạlrsạlh Ạlḥdytẖh, (1989m)
[5] Ạbn ʿạdl. Ạ̉bw Ḥfṣ Srạj Ạldyn ʿmr Bn ʿly Ạlḥnbly Ạldmsẖqy Ạlnʿmạny, Ạllbạb Fy ʿlwm
Ạlktạb, Ṭ.1, Byrwt: Dạr Ạlktb Ạlʿlmyh, (1998m)

48

2019 - 1 العدد،2املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد

يوسف كليبي

 املشروعية واحلاجة:اشرتاط دورة تأهيلية للمقبلني على الزواج يف فلسطني

[6] Ạbn ʿbd Ạlslạm. Ạ̉bw Mḥmd ʿzạldyn ʿbd Ạlʿzyz Bn Ạ̉by Ạlqạsm Bn Ạlḥsn Ạlslmy, Qwạʿd
Ạlạ̉ḥkạm Fy Mṣạlḥ Ạlạ̉nạm, Tḥqyq: Ṭh ʿbd Ạlrw̉wf Sʿd, Ạlqạhrh: Mktbẗ Ạlklyạt Ạlạ̉zhryh,
(1991m)
[7] Ạbn ʿskr. Mnṣwr Bn ʿbd Ạlrḥmn, (D.T), Ạtjạhạt Ạlạ̉srh Ạlsʿwdyh Nḥw Ạldwrạt Ạltdrybyh
Fy Ạlʿlạqạt Ạlzwjyh, Ạlsʿwdyh: Msẖrwʿ Ạbn Bạz Ạlkẖyry Lmsạʿdẗ Ạlsẖbạb ʿly̱ Ạlzwạj,
Mrkz Ạlmʿlwmạt Wạ̉bḥạtẖ Ạlạ̉srh.
[8] Ạbn Ạlhmạm. Kmạl Ạldyn Mḥmd Bn ʿbd Ạlwạḥd Ạlsywạsy, D.T, Ftḥ Ạlqdyr, Byrwt: Dạr
Ạlfkr.
[9] Ạbn Ktẖyr. Ạ̉bw Ạlfdạʾ Ạ̹Smạʿyl Bn ʿmr Ạlqrsẖy Ạlbṣry, Tfsyr Ạlqrận Ạlʿẓym, Dạr Ṭybh,
(1999m)
[10] Ạ̉bw Df. Mḥmwd, Ạltrbyh Ạlzwjyh Fy Ạlqrận Ạlkrym, Gẖzh: Ạljạmʿh Ạlạ̹slạmyh, (2003m)
[11] Ạlʿṭạs. Slwy̱ Bnt Ạ̉ḥmd ʿbd Ạllh, Ạ̹Shạmạt Ạlạ̉srh Fy Trbyẗ Ạlạ̹Bdạʿ Lda Ạ̉ṭfạlhạ Mn
Mnẓwr Ạltrbyh Ạlạ̹Slạmyh, Ạlsʿwdyh: Jạmʿẗ Ạ̉m Ạlqry̱- Klyẗ Ạltrbyh, Rsạlẗ Mạjstyr,
(1429h)
[12] Ạlạ̉sẖqr. Ạ̉sạmh ʿmr Slymạn, Mstjdạt Fqhyh Fy Qḍạyạ Ạlzwạj Wạlṭlạq, Ṭ1, Ạlạ̉rdn: Dạr
Ạlnfạỷs, (2000m)
[13] Ạlbkẖạry. Mḥmd Bn Ạ̹Smạʿyl Ạljʿfy, Ạljạmʿ Ạlmsnd Ạlṣḥyḥ,Ṭ1, Dạr Ṭwq Ạlnjạh, (1422h)
[14] Ạlbytạwy. Ḥạtm Ḥạmd Slymạn Kẖḍr, Ạltdạbyr Ạlsẖrʿyh Llḥd Mn Ạlṭlạq Fy Ạlfqh
Ạlạ̹Slạmy Wqạnwn Ạlạ̉ḥwạl Ạlsẖkẖṣyh Ạlmʿmwl Bh Fy Ạlmḥạkm Ạlsẖrʿyh Ạlflsṭynyh Fy
Ạlqds Wạlḍfẗ Ạlgẖrbyh, Flsṭyn: Jạmʿẗ Ạlnjạḥ Ạlwṭnyh, Rsạlẗ Mạjstyr Fy Ạlfqh Wạltsẖryʿ,
(2001m)
[15] Ậl Drʿạn. ʿly Bn Mḥmd, Fạʿlyẗ Brnạmj Ạltạ̉hyl Ạlạ̉sry Bmrkz Ạlmwdh Ạlạjtmạʿy Llạ̹Ṣlạḥ
Wạltwjyh Ạlạ̉sry, Jdẗ: Mrkz Ạlmwdh Ạlạjtmạʿy Llạ̹Ṣlạḥ Wạltwjyh Ạlạ̉sry, (2010m)
[16] Ạlgẖnymy. Zynb, Drạsẗ Ạ̉sbạb Ạlṭlạq Fy Ạlmjtmʿ Wậtẖạrh ʿly̱ Ạlmrạ̉h Wạlạ̉srh, Gẖzh:
Mrkz Sẖw̉wn Ạlmrạ̉h, (2006m)
[17] Ạljhạz Ạlmrkzy Llạ̹Ḥṣạʾ Ạlflsṭyny, Ạlmsḥ Ạlạ̉sry Ltknwlwjyạ Ạlmʿlwmạt Wạlạtṣạlạt
2014m Ạlntạỷj Ạlʿạmh, Flsṭyn: Rạm Ạllh, (2014m)
[18] Ạljhạz Ạlmrkzy Llạ̹Ḥṣạʾ Ạlflsṭyny Wwzạrẗ Ạlạtṣạlạt Wtknwlwjyạ Ạlmʿlwmạt, Tqryrạaⁿ
Ṣḥfyạaⁿ Msẖtrkạaⁿ Bmnạsbẗ Ạlywm Ạlʿạlmy Lmjtmʿ Ạlmʿlwmạt Lʿạm 2015m, Flsṭyn: Rạm
Ạllh, (2015m)
[19] Ạljwjw. Ḥsn ʿly, Ạltdạbyr Ạlsẖrʿyh Wạlqạnwnyh Llḥd Mn Ạlṭlạq Ldy̱ Ạlmḥạkm Ạlsẖrʿyh
Fy Qṭạʿ Gẖzh, Gẖzh: Ạljạmʿh Ạlạ̹Slạmyh, Bḥtẖ Mqdm Ạ̹Ly̱ Mw̉tmr Klyẗ Ạlsẖryʿh
Wạlqạnwn – Ạltsẖryʿ Ạlạ̹Slạmy Wmtṭlbạt Ạlwạqʿ-, 13- 14/ 3, (2006m)
[20] Ạlmḥmdy. ʿly Mḥmd Ywsf, D.T, Ạlạ̉mrạḍ Ạlwrạtẖyh Mn Mnẓwr Ạ̹Slạmy, Qṭr.
[21] Ạlmrzwqy. Ḥsn Mḥmd, Ạlfḥṣ Ạlṭby Qbl Ạlzwạj Fy Ạlsẖryʿh Wạlqạnwn Ạlạ̹Mạrạty Wfq
Ạlqwạʿd Ạlsẖrʿyh, Jạmʿẗ Ạlạ̹Mạrạt Ạlʿrbyh Ạlmtḥdh: Mjlẗ Ạlsẖryʿh Wạlqạnwn, 28(59),
(2014m)

49

2019 - 1 العدد،2املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد

يوسف كليبي

 املشروعية واحلاجة:اشرتاط دورة تأهيلية للمقبلني على الزواج يف فلسطني

[22] Ậl Mẓf. ʿbyd ʿly ʿṭyạn, Wạljwysr, Gẖydạʾ ʿbd Ạllh, Dwr Brạmj Ạltạ̉hyl Fy Ạltwʿyh
Bạltkẖṭyṭ Llzwạj Wbnạʾ Ạlạ̉srh Drạsh Wṣfyh Tḥlylyh Lbrạmj Ạltạ̉hyl Llzwạj Wạlmstfydyn
Mnhạ Bmdynẗ Jdh, Ạlsʿwdyh: Mjlẗ Jạmʿẗ Ạlmlk ʿbd Ạlʿzyz Ạlậdạb Wạlʿlwm Ạlạ̹Nsạnyh,
(10.1497), (2013m)
[23] Ạlnjạr. Mṣlḥ, Ạlfḥṣ Ạlṭby Qbl Ạlzwạj, Ḍmn Ktạb Mstjdạt Ṭbyh Mʿạṣrh Mn Mnẓwr Fqhy,
Ṭ1, Ạlryạḍ: Mktbẗ Ạlrsẖd, (1426h)
[24] Ạlsẖryf. Mḥmd ʿbd Ạlstạr, Ḥkm Ạlksẖf Ạlạ̹Jbạry ʿn Ạlạ̉mrạḍ Ạlwrạtẖy., Ndwẗ Ạlwrạtẖ.
[25] Ạlsẖltwny, Ạ̉nwr Mḥmd Slymạn, Ạltsẖryʿạt Ạlmmhdh Llzwạj Wạ̉tẖr Tfʿylhạ Fy Tmkyn
Ạlạ̉srh, Ạlạ̉rdn: Mjlẗ Ạljạmʿh Ạlạ̹Slạmyh (Slslẗ Ạldrạsạt Ạlạ̹Slạmyh) Ạlmjld Ạltạsʿ ʿsẖr,
Ạlʿdd Ạlạ̉wl, (2011m)
[26] Ạlṣạwy. Ạ̉bw Ạlʿbạs Ạ̉ḥmd Bn Mḥmd Ạlkẖlwty, D.T, Blgẖẗ Ạlsạlk Lạ̉qrb Ạlmsạlk Ạlmʿrwf
Bḥạsẖyẗ Ạlṣạwy ʿla Ạlsẖrḥ Ạlṣgẖyr, Mṣr: Dạr Ạlmʿạrf.
[27] Ạlsywṭy. Jlạl Ạldyn ʿbd Ạlrḥmn Bn Ạ̉by Bkr Mḥmd, Ạlạ̉sẖbạh Wạlnẓạỷr Fy Qwạʿd Wfrwʿ
Fqh Ạlsẖạfʿyh, Ṭ1, Byrwt: Dạr Ạlktb Ạlʿlmyh, (1979m)
[28] Ạltrmdẖy. Ạ̉bw ʿysy̱ Mḥmd Bn ʿysy̱ Bn Swrh Bn Mwsy̱ Bn Ạlḍḥạk, Snn Ạltrmdẖy, Tḥqyq:
Ạ̉ḥmd Sẖạkr Wmḥmd Fw̉ạd ʿbd Ạlbạqy, Ṭ2, Mṣr: Mktbẗ Ạlbạby Ạlḥlby, (1975m)
[29] Bdwy, ʿmạr Twfyq Ạ̉ḥmd, Ạlzwạj Wạlṭlạq Ḥqạỷq Wạ̉rqạm, Flsṭyn: Ṭbʿẗ Ạlmw̉lf, (2000m)
[30] Jrydẗ Ạlmslmwn, Ạlʿdd:597, Tạrykẖ Ạlnsẖr: 12 Ywlyw (1996m).
[31] Mdll. Sạrh Mḥmd ʿbdạlrḥmn, Brnạmj Mqtrḥ Ltḥḍyr Ạlmqblyn ʿla Ạlzwạj Fy Ḍwʾ Ạltjạrb
Ạlʿạlmyh Wkẖṣwṣyh Ạlmjtmʿ Ạlflsṭyny, Rsạlẗ Mạjstyr Fy Drạsạt Ạlmrạ̉h, Klyẗ Ạldrạsạt
Ạlʿlyạ, Jạmʿẗ Ạlnjạḥ Ạlwṭnyh-Nạbls, (2017m)
[32] Mrkz Ạbn Ạ̹Drys Ạlḥly, Ạltqryr Ạlfqhy, Ạlʿdd Ạlsạds Wạlsạbʿ, Rbyʿ- Ṣyf, (2008m).
[33] Mslm. Ạbn Ạlḥjạj Ạ̉bw Ạlḥsyn Ạlqsẖyry Ạlnysạbwry, D.T, Ạlmsnd Ạlṣḥyḥ Ạlmkẖtṣr,
Byrwt: Dạr Ạ̹Ḥyạʾ Ạltrạtẖ Ạlʿrby.
[34] Sẖbyr. Mḥmd ʿtẖmạn, Mwqf Ạlạ̹Slạm Mn Ạlạ̉mrạḍ Ạlwrạtẖyh, Mjlẗ Ạlḥkmh, Lndn,
(6)(1416h)
[35] Wzạrẗ Ạlạtṣạlạt Wtknwlwjyạ Ạlmʿlwmạt, Mlkẖṣ Wạ̉rqạm Ḥwl Mjtmʿ Ạlmʿlwmạt Ạlflsṭyny
2014m, Flsṭyn: Rạm Ạllh, (2015m)
[36] Wzạrẗ Ạlʿdl Ạlsʿwdyh, Ạltqryr Ạlạ̹hṣạỷy Llzwạj Wạlṭlạq Lʿạm 1463h, Ạlmmlkh Ạlʿrbyh
Ạlsʿwdyh: Dạỷrẗ Ạlạ̹hṣạʾ.

50

2019 - 1 العدد،2املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة
e-ISSN 2617-6246 , p-ISSN 2617-6238

املجلد2العدد ،2019 -1ص -51ص71

رفاد للدراسات والبحاث

https://doi.org/DOI:10.31559/sis2019.2.1.3

www.refaad.com

تطويراملورد البشري كإستر اتيجية فعالة لإلنتقا نحو الصيرفة اإلسالمية
 رؤى و إتجاهات فلسفية -3

أ.د .مجيد شعباني ،1د.سعيداني محمد السعيد،2أ .أحمد بكاي
1جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس
 3،2جامعة غرداية
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1

امللخص:
يمثل رأس املال الفكري أو البشري  Intellectual capitalأحد العناصر الهامة في أصول منظمات األعمال بصورة عامة
ً
والعمل املصرفي اإلسالمي على وجه الخصوص نظرا لألدوار الحيوية التي يلعبها تحت مظلة القيم اإلسالمية وتحت قيود التنافسية
الدولية واألزمات ا ملالية التي يعرفها القطاع املالي والبنكي منذ سنة  2000م ،إال أن نمو املصرفية اإلسالمية في السنوات األخيرة ال
تعكس على وجه الحقيقة أداء املورد البشري بها والذي يتميز في كثير من األحيان باإلفتقار إلى الحلول الشرعية للمعامالت املالية
ً
وضعف األداء ما ينعكس سلبا على املنظومة املصرفية اإلسالمية ككل ،من هذا الجانب هدفت الدراسة إلى تحليل عوامل تخلف
املوارد البشرية في املصارف اإلسالمية وطرق تطويرها من خالل تحديث مناهج التدريب واإلستقطاب والتعليم الجامعي وتطبيق
نظريات إدارة الجودة الشاملة ،حيث توصلت الدراسة أن هذه الحلول من الضروريات واملقتضيات امللحة إذا ما أريد تحقيق أي
فعالية مستقبلية في تنافسية املصارف اإلسالمية ،كما أنها تساعد في تحديد أساليب تأطير املوارد البشرية عند تحول املصارف
التقليدية إلى املصارف اإلسالمية.
الكلمات املفتاحية :املصرفية اإلسالمية ،املوارد البشرية ،التدريب ،التعليم العالي ،إدارة الجودة الشاملة.

املقدمة:
لقد إنتشرت الصيرفة اإلسالمية في السنوات األخيرة بشكل ملحوظ السيما بعد الفضائح املالية سنة  2000م واألزمة املالية
 2008م والنفطية سنة  2014م بإنتشار أكثر من  700مؤسسة مالية إسالمية تعمل في  60دولة ولها  38مليون عميل وتدير 1267
مليار دوالر (البنك اإلسالمي للتنمية ،2014 ،ص  ،)43حيث يشيد بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالينجز بصمود املصارف
اإلسالمية أمام األزمات واألكثر من ذلك هو رواج املعامالت والخدمات املالية اإلسالمية مقابل إنكماش املعامالت التقليدية ،وذلك
بقوله" :أظن أننا بحاجة أكثر في هذه األزمة إلي قراءة القرآن لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا" ،مما يدل على سالمة األسس العقدية التي
يقوم عليها اإلسالم في إقامة املشاريع والنظم املالية ،فقد أضحت املالية اإلسالمية مركز املعامالت املالية في عديد الدول شرق كماليزيا
وأندونيسيا بإعتبارها املصدر املوثوق في تجنب املخاطر املالية.

طرَ إشكالية البحث:
وفي ظل تزايد حركية التنافسية الدولية حول الصيرفة املالية أضحى املورد البشري الفعال يشكل عنصر هام لتسيير املشاريع
واملعامالت املالية اإلسالمية وتنافسية املصارف اإلسالمية أمام املصارف التقليدية وتحقيق أهدافها الشرعية واإلقتصادية
ً
ً
واإلجتماعية والسياسية ،فهذه األخيرة تشهد نقصا واضحا في املوارد البشرية امللمة بالجانب الشرعي واإلداري ،ويأتي هذا التناقص
كإنعكاس للعوامل البيئيةكالهجرة والبطالة وإختالل هيكل القوى العاملة الوطنية وعالقات العمل والسياسات الحكومية في مجال
التعليم وتدهور القيم اإلسالمية في نظام الرغبات التفضيلية لألفراد وعدم دراسة اإلقتصاد اإلسالمي وتفضيل املصارف اإلسالمية
للموارد املختصة في العلوم اإلدارية كاملحاسبة وغيرها عن املوارد البشرية املتخصصة في االقتصاد واملصارف اإلسالمية!!! ..إلخ ،ومن
هذا الجانب يعتبر إعداد املوارد البشرية املتخصصة في الصيرفة اإلسالمية عامل مهم فبقدر اإلهتمام بهذا املورد من ناحية تحديد
الكفاءات ،مناهج التدريس ومتطلبات العمل ومراكز التدريب ونظم التوظيف والترقية والتحفيز بقدر ما يتحقق من الربحية

تطوير املورد البشري كإسرتاتيجية فعالة لإلنتقال حنو الصريفة اإلسالمية

جميد شعباني وآخرون

واإلستمرار والنمو للمصارف اإلسالمية ،وقد ُب ِذلت عدة محاوالت لإلهتمام بالتعليم والتدريب املصرفي اإلسالمي منذ نشأة البنوك
اإلسالمية عام  1975م إال أنها لم تعرف النجاح كتجربة املركز الدولي للبنوك واإلقتصاد اإلسالمي الذي أنش ئ عام  1982م بقبرص إال
أن هذا املركز لم يستمر وأغلق في أكتوبر  1984م (جمال لعمارة وآخرون ،2004 ،ص  )05باإلضافة إلى مجهودات بعض الجامعات
والبنوك املركزية األخرى ،وضمن هذا السياق تأتي الدراسة ملناقشة وتقييم جهود التعليم والتدريب املصرفي اإلسالمي واألبعاد
ً
التنظيمية للمناهج التعليمية ومراكز التدريب وبرامجها التي تشكل أساسا للتدريب لتفعيل تنافسية املصارف اإلسالمية وتحكيم
الرؤى حول مدى أهمية تكوين الكوادر البشرية في اإلنتقال من العمل املصرفي التقليدي إلى العمل املصرفي اإلسالمي ،وعليه نحاول
بإهتمام بالغ إيجاد املتطلبات الرئيسية لإلجابة على اإلشكالية التالية-:
ما هي الهمية اإلستراتيجية املتأتية من تأهيل وتطوير املوارد البشرية في اإلنتقا من العمل املصرفي التقليدي إلى العمل
املصرفي اإلسالمي ؟
ويمكن تقسيم اإلشكالية لتتناول األبعاد التالية:



ما هي أهم العوامل املؤثرة على ضعف املوارد البشرية العاملة في املصارف اإلسالمية؟
ما هو دور إستراتيجيات التدريب وإدارة الجودة الشاملة في تطور املوارد البشرية لإلنتقال إلى العمل املصرفي اإلسالمي؟

أهمية الدراسة:
تبرز أهمية املوضوع من أهمية الدور الفعال الذي يلعبه املورد البشري في نجاح الصيرفة اإلسالمية وإمكانية توليد الفرصة
أمام املصارف التقليدية للتحول إلى الصيرفة اإلسالمية من خالل العمل وفق ما تمليه أحكام الشریعة اإلسالمیة ومن دالئل هذه
األهمیة املؤتمرات وامللتقیات الدولية التي تبحث في ماهیة وكیفیة التحول للعمل املصرفي املتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.

أهداف الدراسة-:
تسعى الدراسة في إطار األدبيات البحثية إلى تحقيق األهداف التالية )1( :تسليط الضوء على الوظائف املنوطة باملوارد
البشرية في ظل املراحل املختلفة للتحول نحو العمل وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة في ظل التطورات للنظريات اإلدارية الحديثة؛ ()2
تحديد أهم املتطلبات والعقبات التي تواجه عملیة التحول نحو الصيرفة اإلسالمية من زاوية تأهيل وتطوير املوارد البشرية)3( ،
التعرف على أهم التحديات التي تواجه تطوير املوارد البشرية في املصارف اإلسالمية )4( ،الخروج ببعض التوصيات التي تساهم في
ً
النهوض باملوارد البشرية في الصيرفة أوال ثم محاولة تحديد العناصر التي تساعد من خاللها املوارد البشرية في التحول نحو الصيرفة
اإلسالمية.

محاور الدراسة:
وللبحث في مختلف الجوانب تضمنت الدراسة املحاور التالية:
املحور األول :مدخل إلى املوارد البشرية في إطار القيم والضوابط الشرعية باملصارف اإلسالمية.
املحور الثاني :إستراتيجيات التدريب في تطوير املوارد البشرية العاملة باملصارف اإلسالمية.
املحور الثالث :إدارة الجودة الشاملة كمدخل الحديث لتطوير املوارد البشرية في املصارف اإلسالمية.
املحور الرابع :دور الهيئات اإلسالمية الدولية في دعم تأهيل املوارد البشرية باملؤسسات املالية اإلسالمية.
ويمكن التطرق لكل محور من هذه املحاور كما يلي:
املحور الو  :مدخل إلى املوارد البشرية في إطار القيم والِوابط الشرعية باملصارف اإلسالمية
ا
أوال :عوامل ضعف املوارد البشرية في املصارف والصيرفة اإلسالمية
قبل التعرف على عوامل ضعف املوارد البشرية في املصارف اإلسالمية لعله من املفيد تقديم بعض التعريفات املهمة حول
ً
املوارد البشرية ،وفي هذا السياقُ ،يعرف  Ralph Stayerالذي يعتبر أول من أطلق عبارة رأس املال الفكري عندماكان يعمل مديرا
لشركة جونسون فيلي لألطعمة بداية تسعينيات القرن املاض ي املورد البشري بأنه" :هو املوهبة واملهارات واملعرفة والتقنية والعالقات
واإلمكانات املمكن استخدامها لخلق الثروة" (بلوناس ،)2009 ،وتعرفه  OECDفي دراستها الخاصة بشركة  Skandiaبأنه" :ملكية
املنشأة للمعرفة والخبرة والتكنولوجيا إضافة لعالقتها بالعمالء وجميع املهارات التي تساعد منظمات األعمال من الحصول على مزايا
تنافسية" ( ، )OECD, 1999بينما يعتبره  Prusak, Lاملادة الخام التي يتم تشكيلها وترتيبها وإعادة صياغتها بقصد الوصول إلى أصول
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معينة ذات قيمة عالية ،وفي معتقد  Roos, Gهو القيمة اإلقتصادية املتأتية من فئتين من األصول غير امللموسة هما رأس املال
التنظيمي الهيكلي ورأس املال البشري (.)Roos, 1997
تعاني غالبية املصارف اإلسالمية من عدم توافر الكوادر البشرية املؤهلة املناسبة لطبيعة عملها وتمتعها بمجموعة
الخصائص التي تمكنها من ممارسة أنشطة هذه املصارف وفق اإلطار الصحيح لها ،ويذكر سميـر أسـعد الشـاعر أهم املشكالت التي
تواجه املصارف اإلسالمية في مجال القوى البشرية في )1( :نقص املعرفة الشرعية والفنية وعلوم اإلدارة واملال )2( ،إنخفاض مستوى
املهارة والكفاءة املهنية )3( ،عدم إقتناع البعض بالعمل املصرفي اإلسالمي )4( ،وجود السلوكيات السلبية كإهدار موارد املصرف
وإنخفاض املردود الوظيفي وعزوف العاملين عن الفعاليات اإلدارية وكثرة الغيابات والنزاعات بين إدارة املصرف والعاملين (الشاعر،
 ،)2005في حين ُيحدد محمد عبد املنعم دوافع العاملين باملصارف اإلسالمية إلى الدوافع اإلقتصادية بتوفير الدخل ثم الدوافع
ً
ُ
اإلجتماعية والنفسية كاإلنجاز وتحقيق الذات وأخيرا الدوافع اإلسالمية التي تعتبر منخفضة بدرجة كبيرة ،وهذه إشارة واضحة إلى أن
املوارد البشرية التي تتاح للمصارف اإلسالمية ليست على املستوى املطلوب وفق الخصائص واملتطلبات املالئمة لطبيعة الصيرفة
اإلسالمية وعلى العكس من ذلك تتميز الكثير من الكوادر البشرية بعدد من الصفات املضادة واملعوقة للعمل املصرفي اإلسالمي
(املنعم ،)1996 ،في حين يقدم عز الدين خوجة بعض اإلحصائيات حول واقع رأس املال البشري في البنوك اإلسالمية كما يلي)1( :
يفوق عدد املوظفين في املؤسسات املالية اإلسالمية  250ألف موظف؛ ( % 85 )2من هذه العمالة لها خلفيات مالية تقليدية وأكثر من
 % 50من املوظفين هم من منطقة الشرق األوسط؛ ( % 90 )3من معاهد التدريب املوجودة تقدم خدماتها للبنوك اإلسالمية؛ ()4
عدم وجود مناهج تدريب متكاملة مع فصل تا م بين الواقع العملي التطبيقي والجانب األكاديمي (عز الدين خوجة 2007 ،م ،ص .)55
في جانب آخر يرجع سميـر أسـعد الشاعر أسباب عدم توافر املوارد البشرية املالئمة للمصارف اإلسالمية إلى واقع البيئة
العربية من )1( :ضعف إيمان القيادات السياسية باملصارف اإلسالمية )2( ،عدم مالئمة نظم التعليم لعمل املصارف اإلسالمية
وإفتقارها إلى تدريس املقررات الوافية عن اإلقتصاد اإلسالمي واملعامالت املالية ما يجعل خريجي الجامعات مؤهلين للعمل بالبنوك
التقليدية أكثر من املصارف اإلسالمية ،فاملناهج ونظم التعليم الوضعية تحرم الفرد العرَي من إكتساب القدرة العلمية والتطبيقية
،
سواء من قبل الوزارات أو
لهذه املعامالت والتعامل معها بالشكل املناسب )3( ،ضعف املوارد املالية املخصصة للصيرفة اإلسالمية
املصارف نفسها ) 4( ،غلبة الطابع اإلقتصادي الوظيفي على الطابع الديني األخالقي )5( ،سيادة الفكر الربوي ،لذلك تعتبر البيئة
العربية طاردة وغير مشجعة إلستحداث تجارب جديدة في املصرفية اإلسالمية وهو ما يجعلها أحد األسباب الهامة التي يعزى إليها عدم
توافر املوارد البشرية الالزمة لهذه املصارف ،فالخبرة العملية املالئمة ال تتوافر إال باملمارسة امليدانية بالعمل في املؤسسات املصرفية
اإلسالمية ولفترة طويلة (الشـاعر ،2005 ،ص  ،)06في جانب آخر تعزى أسباب عدم توافر املوارد البشرية املالئمة للمصارف اإلسالمية
إلى املصارف اإلسالمية نفسها التي تساهم بشكل مباشر في هذه املعضلة من خالل )1( :قصور نظم التوظيف التي تفتقر إلى الطرق
العلم ية في تقدير إحتياجاتها املستقبلية وإختيار املوظفين باإلضافة إلى سيطرة البيروقراطية واملحسوبية والوساطة عليها؛ ( )2غياب
مراكز التدريب الداخلية والخارجية للمصارف اإلسالمية؛ ( )3إعتماد املصارف اإلسالمية على العمالة الوافدة من البنوك التقليدية
التي أشربت سنوات طويلة من نظم العمل بالبنوك التقليدية وفقدانها للقدرة على التحول والتعلم والتكيف مع نظم وأساليب العمل
املصرفي اإلسالمي املغايرة ملا ِألفوه من ممارسات إدارية و زاد من هذا األمر أن عملية اإلستقطاب واإلختيار لم تراع مدى توافر
اإلستعداد والرغبة للتحول واإلقتنا ع بهذا العمل الجديد (املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، )1996 ،في حين يشير سمير رمِان الشيخ
إلى )1( :عدم مالئمة نظم التعليم والتطوير في مختلف املستويات التعليمية )2( ،عدم وجود مناهج محددة املعالم ملراكز التدريب
الجامعات إلعداد متخصصين في مجال العمل املصرفي اإلسالمي )3( ،إكتفاء الجامعات بتدريس النظريات الفلسفية لإلقتصاد
ً
ً
ً
اإلسالمي بعيدا عن واقع التجربة العملية )4( ،تسجيل بعض املجهودات الفردية للباحثين أكثر منها توجها أكاديميا للجامعات على
مستوى رسائل املاجستير والدكتوراه )5( ،عدم وجود تعاون فعال بين أقسام اإلقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية )6( ،عدم فعالية
الهيئات الدولية واإلقليمية التي تعنى بالصيرفة اإلسالمية في تقديم الدعم في مجال تطوير املوارد البشرية على مستوى البنوك
اإلسالمية (الشيخ ،)2005 ،و يعكس الشكل املوالي أثر العوامل االلبيئية املؤسسية على فعالية ومقومات املوارد البشرية في املصارف
اإلسالمية كما يلي:
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شكل( :)1العوامل البيئية وأثرها على مصادر إستقطاب املوارد البشرية العاملة باملصارف اإلسالمية
Source : https://www.google.com/search, P 01.

من أهم اآلثار والنتائج السلبية التي تنتج عن عدم تأهيل املوارد البشرية باملصارف اإلسالمية ما يلي )1( :عدم املصداقية مع
العمالء وإنعدام الثقة باملؤسسات املالية اإلسالمية بسبب عدم إقتناع العاملين بأهداف املؤسسات املالية اإلسالمية وجدية اإللتزام
بالضوابط الشرعية )2( ،عدم تطوير العمل باملؤسسات املالية اإلسالمية نتيجة عدم تأهيل الكوادر البشرية وتطوير القدرات
اإلبتكارية )3( ،إنخفاض ربحية املؤسسات املالية اإلسالمية نتيجة وقوع املخالفات الشرعية مما يؤدي إلي بالهيئات الشرعية إلى
إستبعاد اإليرادات الناتجة عن تلك املخالفات من أرباح املصرف اإلسالمي )4( ،إنخفاض مستوى الخدمات املقدمة وعدم القدرة على
تسويق املنتجات مما يتسبب في تدهور حجم األنشطة ورقم األعمال والقدرة التنافسية للمنظومة الصيرفية اإلسالمية ككل.
ا
ثانيا :مفهوم القيم والِوابط اإلسالمية
يقصد بالضوابط اإلسالمية إستخدام القيم واملعتقدات اإلسالمية في إدارة املصارف اإلسالميةُ ،ويعرف محمد صديق جال
ً
القيم اإلسالمية بأنها" :األفكار واملفاهيم واملعتقدات الصريحة والضمنية التي توفر أساسا إلتخاذ أنماط سلوكية وإدارية في توجيه
اإلختيارات والتفضيالت اإلستثمارية والتي يتم إكتسابها من خالل الثقافة والبيئة اإلسالمية التي يعيشها فيها الفرد املسلم وغير
املسلم" (سليمان ، )1996 ،ويحدد عبد الرحيم الرفاعي بكر خصائص القيم اإلسالمية في (بكر )1( :)1985 ،التدرج :حيث تنقسم
القيم اإلسالمية إلى القيم املثالية وهي العقائد الشرعية اإليمانية والتعبدية التي تربط الفرد بخالقه ،والقيم العملية التي تحكم عالقة
الفرد باآلخرين والتي تحدد مواقفه ودوره ومركزه اإلجتماعي والوظيفي في مجتمع معين أو جماعة أو منظمة مصرفية ما )2( ،القيم
اإليجابية والسلبية :وتضم القيم اإليجابية الصدق ،األمانة ،التعاون ،العدل وغيرها والقيم السلبية الكذب ،والسرقة ،وخيانة
األمانة ،والظلم وغيرها )3( ،القيم اإلسالمية غاية ووسيلة في نفس الوقت (قميحة )4( ، )1986 ،القيم اإلسالمية تمثل معايير عامة
وأساسية يشارك فيها أعضاء املجتمع اإلسالمي )5( ،الرغبة :فإعتناق الفرد للقيم اإلسالمية مشروط برغبته وإرادته دون جبر أو إكره،
ً
ً
( )6القيم اإلسالمية موجهة للسلوك اإلنساني من خالل :تحديد ما يمكن إعتباره مقبوال أخالقيا ،تحديد إتجاهات األفراد بخصوص
أهداف املصرف اإلسالمي ،توفير املبادئ األخالقية للمعامالت اإلقتصادية واملالية (رفاعي )7( ،)1985 ،التطور والثبات :وذلك:
بإخضاعها التطورات البيئية واملجتمعية لألحكام اإلسالمية ،التأثير اإليجاَي في املحيط ،الشمولية للظواهر اإلنسانية )8( ،التوازن
واإلتساق والواقعية :فالتكليف اإلسالمي يرتبط بمستوى قدرات اإلنسان وإمكاناته ومراعاة فطرته وتكوينه ومحاولة الوصول به
الكمال ،وبالتالي فهي تجمع ما بين الواقعية واملثاليةُ ،ويصنف حسين عبد هللا حسين القيم اإلسالمية في عدة تصنيفات أهمها)1( :
على أساس اإللزام :القيم امللزمة العقدية ،القيم التفضيلية )2( ،على أساس العمومية :القيم الجماعية ،القيم الفردية )3( ،على
أساس املقصد :قيم الغايات ،قيم الوسائل ) 4( ،على أساس النوع :القيم الدينية التي تهتم بالدين والعقيدة ،القيم العملية التي تهتم
بإكتشاف الواقع والقوانين التي تحكمه ،القيم اإلقتصادية التي تهتم بالنواحي املادية والثروة واإلنتاج واإلستهالك ،القيم الجمالية التي
تهتم اإلبتكار واإلبداع الفني ،ال قيم اإلجتماعية التي تحدد عالقات الفرد بجماعته ،القيم السياسية تهتم بنواحي السلطة والقوة
واملركز اإلجتماعي (حسين.)1980 ،
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ا
ثالثا :أهمية القيم اإلسالمية في إدارة املوارد البشرية لتحقيق كفاءة العمل املصرفي اإلسالمي
يمكن تناول مفهوم إدارة املوارد البشرية من جانبين :أهمها )1( :كوظيفة في التنظيم :ويقصد بها ذلك الجانب من العملية
اإلدارية املتضمن لعدد من الوظائف واألنشطة التي تمارس بغرض إدارة العنصر البشري بطريقة فعالة وإيجابية في تحقيق مصلحة
املنظمة والعاملين واملجتمع ،وفي هذه الحالة ترتبط وظائف أنشطة إدارة املوارد البشرية مباشرة بإستراتيجيات املنظمة ،وبذلك تمتد
ً
إدارة املوارد البشرية لتشمل جانبا من الوظائف الرئيسية لتخطيط اإلحتياجات من املوارد البشرية وتحليل الوظائف والتوظيف وما
يرتبط به من عمليات اإلستقطاب والتعيين وتقييم األداء وإدارة الترقيات والتنقالت وإنتهاء الخدمة والتدريب والتنمية والتخطيط
والتطور الوظيفي وتقسيم الوظائف وإدارة نظم األجور والخبرات اإلضافية وتخطيط برامج الصيانة البشرية وما يرتبط بها من تحسين
بيئة العمل وتقديم الخدمات اإلجتماعية والصحية وخدمات األمن والسالمة ،والتنسيق في مجال إدارة املوارد البشرية وما يرتبط به
من صياغة سياسات املوارد البشرية ووضع قواعد اإلنضباط واإلتصاالت الرسمية وتقدير عالقات العمل وما يرتبط به من إدارة
ً
التنظيم النقاَي إلى جانب تحديد إطار املدخل اإلنساني في إدارة املوارد البشرية والتنمية لعناصر القيادة والتميز فضال عن إجراء
البحوث في مجال إدارة املوارد البشرية ،وتقوم بهذا الدور في املؤسسات املصرفية إدارة شؤون العاملين واملوظفين )2( ،كعملية تنموية
مستمرة :أما إدارة املوارد البشرية كعملية تنموية مستمرة فيقصد به نقل األنشطة والخبرات التعليمية التي يوفرها التنظيم اإلداري
للموارد البشرية قبل إلتحاقها بالعمل وَعده لتنمية معرفتهم وقدراتهم وإتجاهاتهم وتقييم سلوكهم وذلك لتحسين أدائهم الوظيفي
ً
ً
حاليا ومستقبال لتحقيق أهداف وأغراض التنظيم وقد تكون هذه الجهود واألنشطة والخبرات التعليمية قصيرة أو طويلة املدى ،ومن
الواضح أن هذا املفهوم إلدارة املوارد البشرية مفهوم واسع وشامل وعريض يتحدث عن جهود وأنشطة وخبرات تعليمية متعددة
والتأهيل والتدريب وتحقيق املستقبل الوظيفي والتنمية الذاتية غير الرسمية والتطوير لجميع مستويات العاملين من موظفين
وإداريين وقادة ومستخدمين (محمود ،بدون تاريخ).
لذلك يأتي اإلهتمام باملوارد البشرية في إطار عدد من العوامل أهمها )1( :يحتل العنصر البشري مكانة هامة كأصل من أصول
املنظمة له تأثير جوهري على اإلنتاجية ،حيث كما أصبحت تكلفته بنفس نسبة أهمية تكلفة عناصر اإلنتاج األخرى )2( ،ضغوط
املؤثرات البيئية الخارجية :والتي تشمل :املؤث رات القانونية من خالل قوانين العمل بهدف تأمين وحماية العاملين ،تأثيرات النقابات
العمالية التي تباشر دور هام في صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج إدارة املوارد البشرية وتوقيت وظروف العمل ،املؤثرات اإلجتماعية
التي تؤثر على القيم واإلتجاهات واملعتقدات في البحث عن املنظمات التي تنمي مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وتوفر املسار امليني الوظيفي
الذي يخطط لتقدمهم الوظيفي ،املؤثرات التكنولوجية التي تؤثر على تطور طرق أساليب اإلنتاج وبالتالي التأثير على املهارات والقدرات
الالزم توافرها في العمالة )3( ،التغييرات في القوى العاملة وذلك من حيث املتغيرات اآلتية :زيادة مستويات التعليم الرسمي للعاملين
الذي قد يزيد من مشكلة التوفيق بين الحاجات البشرية وحاجات املنظمة ،دخول املرأة سوق العمل مما يوجب على اإلدارة عبء
تخطيط ساعات مرنة للعمل )4( ،إدخال قيم جديدة في املنظمات املتأتية من زيادة إعتبارات اإلستقاللية الشخصية ومصحوبة
بإحجام متزايد في الفرد عن التضحية بمصالحه الشخصية في سبيل مصلحة املنظمة )5( ،إمكانية إسهام عدد من برامج إدارة املوارد
البشرية في تطوير وتحسين إنتاجية املنظمة كبرامج اإلختيار والتدريب والتطوير الوظيفي والتحفيز واألجور (يوسف.)2005 ،
لذلك فإن إنعكاسات اإللتزام بتطبيق القيم والضوابط اإلسالمية في إدارة املوارد البشرية بالعمل املصرفي يسمح بتحقيق ما
ً
يلي )1( :الكفاية واإلتقان في العمل بإعتباره عبادة وقوله صلى هللا عليه وسلم" :من ولى على املسلمين رجال وهو يرى من هو أفضل منه
فقد خان هللا ورسوله" )2( ،الحرص على األخالقيات واإللتزام بالخلق والسلوك اإلسالمي ملا له من أثر على املستوى الداخلي والخارجي
ً
لقوله صلى هللا عليه وسلم" :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق" وأيضا" :الدين املعاملة" ،ولذلك فإن السلوكات األخالقية اإلسالمية تنهى
عن إكتنا ز األموال ،التبذير ،وضع املال في يد السفهاء ،اإلحتكار املالي ،أكل أموال الناس بالباطل ،التكافل املالي )3( ،توافر الجانب
العقدي اإلسالمي الصحيح والقوي واإلقتناع بهذا العمل وبكونه رسالة إالهية )4( ،توافر حد أدن من العلم باألحكام الشرعية وأحكام
فقه املعامالت )5( ،توافر بعض امللكات والقدرات الذاتية الالزمة لهذا العمل كالعقلية اإلبتكارية وغيرها ،ويمكن توضيح كيفية تأثير
القيم اإلسالمية في السلوكات اإلدارية للموارد البشرية في املصارف اإلسالمية من خالل الشكل التالي:
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إختيارممارسات إدارة
املوارد البشرية

دعم أساسيات
اإلدارة الحديثة

عائلة واحدة :اإلحترام؛ الثقة؛ التواضع؛
املساواة؛ التعاضد؛ املشاركة؛ اإليخاء؛
حب الخير للفرد واملنظمة واملجتمع؛
األمان واإلستقرار.

دور القادة واملدراء:
رؤية املنظمة :اإلبداع التراكمي لرؤية مشتركة؛
السلوب التواص ي :الهام وطلب قبول
املشاركة في الرؤية والخطة؛
ً
السلوب التعاوني :العمل يدا بيد إليجاد
الحلول مع حرية العمل واإلبداع؛
السلوب اإلبداعي :التعاوني :املنظمة منصة
لتحقيق أهداف الفرد واملنظمة.

دور إدارة الفراد :التوظيف :املوهبة ،القيم،
الدوافع الذاتية؛
إنخراط الفراد في املجتمع :املبكر والعميق
والدعم املستمر لألداء املمتاز؛
تقسيم العما وتنظيمها :بإسهام الفرد؛
الحوافز واملكافآت :الفردية والجماعية املرتبطة
بأداء املنظمة؛
السلم الوظيفي :الترقي حسب الكفاءة واإلنجاز
والقيم والحكمة.

شكل ( :)2دور القيم اإلسالمية في إختياراملمارسات اإلدارية إلدارة املوارد البشرية باملصارف اإلسالمية
Source : https://www.google.com/search, P 01.

املحور الثاني :أهمية إستراتيجيات التدريب لتطوير املوارد البشرية في سياق التحو نحو الصيرفة اإلسالمية
يتطلب إعداد الكوادر البشرية املؤهلة ضرورة مراعاة نظام التعليم والتدريب الذي قد يمتد إلى إنشاء املعاهد واملراكز العلمية
املتخصصة وتوفير املناهج التدريسية املتكاملة في مجاالت األعمال املصرفية واإلستثمارية واإلستشارة اإلسالمية والتدقيق القانوني
واإلسالمي ،ويعتبر التدريب عملية تعديل إيجاَي لسلوك األفراد من الناحية املهنية أو الوظيفية إلكسابهم املعارف والخبرات التي
يحتاجون إليها في أداء مهامهم و رفع كفاءتهم اإلنتاجية ،فالتدريب أحد أهم اآلليات والتقنيات املستخدمة إلعداد املوارد البشرية
الفعالة ،ويمكن دراسة مراحل تطوير املوارد البشرية العاملة باملصارف اإلسالمية كما يلي:
ا
أوال :أهمية إنشاء مراكز للتدريب املصرفي اإلسالمي في املؤسسات واملراكز التعليمية
يعتبر التدريب من األنشطة الهامة التي ترفع القدرات واملهارات الحالية واملستقبلية للعاملين باملصارف اإلسالمية ،حيث
يهدف إلى )1( :زيادة اإلنتاجية واألداء التنظيمي بإكتساب املهارات واملعارف الالزمة ألداء وظائفهم )2( ،توليد اإلتجاهات اإليجابية لدى
العاملين نحو العمل في املنظمة )3( ،توضيح السياسات العامة للمنظمة وبالتالي ترشيد القرارات اإلدارية وتطوير أساليب ومهارات
القيادة اإلدارية )4( ،تجديد املعلومات وتحديثها بما يتوافق مع املتغيرات املختلفة في بيئة املنظمة )5( ،تخفيض حوادث العمل ،ويمكن
تصور الهيكل اإلداري للمراكز في الهياكل التنظيمية ملؤسسات التعليم كما يلي:

شكل ( :)3الهيكل التنظيمي ملركز التدريب املصرفي اإلسالمي في مؤسسات التعليم العالي
Source : https://www.google.com/search, P 01.

حسب الشكل تضم إدارات املركز التدريبي اإلدارات التالية )1( :وضع إستراتيجية املركز وإختيار اإلدارة العامة :يتم وضع
اإلستراتيجية العامة للمركز التدريبي باملشاركة بين وزارة التعليم العالي و وزارة املالية والبنك املركزي والبنوك اإلسالمية والتقليدية
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والشركات اإلقتصادية التي تتعامل مع املصارف اإلسالمية ويتم إختيار اإلدارة العامة من بين هذه املؤسسات تحت اإلشراف املباشر
ً
للمؤسسة التعليم العالي التي تعنى بإختيار مناهج التدريس والتدريب وإختيار املدربين وفترات وتكاليف التدريب ،وحرصا على الدعم
والتنفيذ الكامل ملشروع إنشاء وتنفيذ املركز فإنه يتم دراسة الجدوى اإلقتصادية للمشروع وامليزانية التقديرية السنوية وإختيار
مكان إنشاء املركز في ضوء عدة معايير أهمها بعد املستفيدين من املشروع ،تفضيالت املتدربين ،ويتولى مدير املركز تنفيذ السياسة
العامة للمركز وإعداد خطط ملختلف األنشطة وتعيين فرق العمل وإعداد املوازنات التقديرية وإعداد التقارير السنوية والفصلية عن
أداء املركز وعرضها على املجلس العام للجامعة وإرسال نسخ منها إلى األعضاء اآلخرين )2( ،وحدة دراسة اإلحتياجات التدريبية
والتسويقية :يشغل هذه الوظيفة منسق تدريب ويتولى تحت اإلشراف املباشر ملدير املركز دراسة اإلحتياجات التدريبية وحصر البنوك
،
سواء كان األفراد من العاملين الجدد أو من ذوى الخبرات ،وسوف تحدد الخطة التدريبية
والشركات اإلسالمية املعنية بالتدريب
األفراد املستهدفون لكل برنامج على حدى )3( ،وحدة تصميم وتنفيذ برامج التدريب :ويشغلها منسق تدريب وتتولى بإشراف مدير
املركز إعداد خطط ومواد وأساليب التدريب واإلشراف على تنفيذ خطة التدريب )4( ،وحدة اإلستشارات :تتولى الوحدة تقديم
اإلستشارات الفنية والتنظيمية واإلدارية للبنوك والشركات اإلسالمية املستفيدة من التدريب )5( ،وحدة املحاسبة :يشغلها محاسب
ويعمل تحت إشراف مدير املركز ويتولى إمساك النظم املحاسبية واملالية للمركز ،ومن جانبه ،يعتقد ماهر أحمد أن أنشطة التدريب
يجب أن تضم  04مراحل أساسية متتابعة هي )1( :تحديد اإلحتياجات التدريبية :تهدف هذه املرحلة إلى تحديد املهارات املطلوب رفعها
لدى األفراد واإلدارات والتي يتم تضمينها في مجموعة من األهداف املطلوب تحقيقها بنهاية التدريب وتشمل هذه املرحلة :تحديد
ً
إحتياجات املصارف اإلسالمية بناءا على اإلستراتيجيات قصيرة وطويلة األجل ،نوعية التديب حسب نوعية اإلحتياجات الوظيفية وتقر
ً
بناءا على معلومات غدارة املوارد البشرية واإلدارات األخرى ،نوعية األفراد الخاضعين للتدريب ومن املداخل الحديثة في هذا املضمار
مدخل القدرات التنافسية  )2( ،Competency based assessmentتصميم برنامج التدريب :تهدف املرحلة إلى ترجمة األهداف إلى
موضوعات تدريبية ومحتوى البرنامج التعليمي والتدريبي وأسلوب املنهج التدريس ي كاملحاضرات ،دراسةالحاالت ،املناقشات ،وسائل
اإليضاحية..،إلخ ،وميزانية التدريب )3( ،تنفيذ برنامج التدريب :يتضمن برنامج التدريب الجدول الزمني التنفيذي للبرنامج من حيث
مواعيد الجلسات ،والرحالت ومدتها الزمنية ومكان التدريب وإعداد التجهيزات والتقارير اليومية واألسبوعية ملتابعة إجراءات
تنفيذ البرنامج خطوة خطوة )4( ،تقييم برنامج التدريب :بعد إنتهاء برنامج التدريب يتم تقييم أداء املتدربين وآرائهم حول إجراءات
البرنامج (أحمد ،)2004تعتبر هذه العناصر خطوات مهمة في تطوير املورد البشرية وإعادة تأهيلها و رسكلتها ،وهو ما يمكن توضيحه
في األشكال التالية-:

شكل ( :)4مراحل تدريب املوارد البشرية العاملة باملصارف اإلسالمية
املصدر :ماهرأحمد ،مرجع سابق ،ص .320

ومن خالل الشكل تتحدد املبادئ األساسية التي تحكم خطة التدريب والتعليم املصرفي اإلسالمي في )1( :اإلعتماد على
إستراتيجية وأهداف البنوك اإلسالمية في إعداد خطط التدريب )2( ،تتضمن مختلف مجاالت املعرفة :الشرعية ،املصرفية ،اإلدارية،
السلوكية ،اإلجرائية )3( ،تتضمن صقل املهارات لتحسين ألسلوب األداء الحالي والتكيف مع التقنيات التكنولوجية مع تركيز خاص
على تسويق املنتجات املصرفية اإلسالمية )4( ،تغطي الخطة مسارات الخبرة املتكاملة من اإلملام بصيغ العمل املصرفي اإلسالم
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وتميزها عن التقليدي ) 5( ،تبرز الخطة التميز التنافس ي للخدمات املصرفية االسالمية على أسس موضوعية )6( ،ترسيخ مفاهيم
التطوير الشامل واملستمر وذلك باإلستفادة من التجارب الناجحة في البنوك االسالمية ،كما يمكن تقسيم أهداف األفراد من التدريب
إلى ثالثة أنواع )1( :تعزيز املهارات األساسية :وهي البرامج التي يحتاجها العاملون لتصحيح النقص في مهاراتهم الشخصية الالزمة
للوظائف املعينة وتشمل برامج اللغات ،الرياضيات ،اإلحصاء ،البرمجة اإللكترونية وغيرها )2( ،مهارات اإلتصال الفعال :ومنها برامج
اإلتصاالت والعالقات الخارجية وهي برامج أساسية لضرورة التعامل مع الزبائن واملستهلكين )3( ،املهارات الذهنية :وتشمل برامج
التخطيط اإلستراتيجي واإلداري وإدارة التغيير التي تحتاجها اإلدارات العليا في املنظمة وتعد من البرامج الهامة التي يكتسبها العاملون
من خالل التدريب والتأهيل في املؤسسات اإلسالمية واملراكز التدريب اإلسالمي ،في حين يوضح الشكل املوالي خطوات تخطيط املسار
الوظيفي الفردي كما يلي:

شكل( :)5خطوات تخطيط املسار الوظيفي الفردي
Source : https://www.google.com/search, P 01.

ا
ثانيا :ضرورة البناء الكاديمي للمناهج الدراسية ملوارد البشرية العاملة باملصارف اإلسالمية
إن إيجاد املنهج الدراس ي املثالي للعلوم املصرفية يتطلب تحديد إحتياجات القطاع املصرفي والبيئة املالية ككل ،حيث يمكن
أن تشمل املناهج التعليمية املواد الدراسية العلوم التالية )1( :العلوم اإلدارية :إدارة األعمال ،أساسيات التسويق املالي والخدميات
املالية ،إدارة املوارد البشرية ،اإلدارة املالية ومداخل إتخاذ القرارات ،مهارات اإلتصال والعالقات العامة )2( ،العلوم املحاسبية:
املحاسبة املالية املتقدمة ،محاسبة التكاليف ومدخل املفاضلة بين البدائل واتخاذ القرارات ،محاسبة شركات االستثمار املالي،
محاسبة الضرائب والنظم املحاسبية ،التدقيق املالي ) 3( ،العلوم اإلقتصادية :اإلقتصاد التحليلي ،النقود والبنوك ،اإلقتصاد املالي،
دراسات الجدوى وإقتصاديات األعمال )4( ،العلوم القانونية :قانون التجارة واألعمال ،قانون املصارف واألموال ،قانون العمل)5( ،
علوم املعلوماتية والتكنولوجيا :علوم الحاسب التطبيقية ،أنظمة املعلومات ،التحليل املالي وإعداد التقارير واملوازنات )6( ،العلوم
الفقهية :فقه العبادات املقارن ،فقه املعامالت املقارن ،العقود الشرعية ،اإلقتصاد اإلسالمي ،محاسبة الزكاة ،اإلقتصاد املالي
اإلسالمي ،املصارف والتأمين ،الرقابة الشرعية ،الفرق اإلسالمية ،حيث نعتقد أن توافر هذه العناصر كفيل بتحقيق أهداف املناهج
التعليمية لتطوير املوارد البشرية في املصارف اإلسالمية من خالل )1( :إحترام أوقات العمل والحرص على األداء العمل املصرفي
اإلسالمي بتكلفة منخفضة والسلوك األخالقي في أداء العمل )2( ،اإلنتقال من مفاهيم العمل وفق معدالت الربحية إلى مفاهيم الربح
التكافلي واملشاركة )3( ،اإللتزام باملعايير الشرعية )4( ،التفاعل اإليجاَي بين أفراد وإدارات املصرف اإلسالمي وتنمية املهارات
ً
والقدرات اإلبداعية كنهج إداري حديث )5( ،التعاون بين مؤسسات البنوك اإلسالمية تحقيقا ألهداف ورسالة الشريعة اإلسالمية،
( )6إدارة املخاطر واألزمات املالية بفعالية ،ومن خالل ما سبق يمكن إقتراح نموذج لتطوير املناهج الدراسية للموارد البشرية
باملصارف اإلسالمية كما يلي:

الشكل ( :)6نموذج تطوير املناهج الدراسية للموارد البشرية باملصارف اإلسالمية
Source : https://www.google.com/search, P 01.
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ا
ثالثا :أنواع التدريب املخصصة للموارد البشرية العاملة باملصارف اإلسالمية
يمكن تقسم أنواع التدريب للموارد البشرية العاملة باملصارف اإلسالمية إلى أنواع التالية-:
أ -التدريب حسب مرحلة التوظيف
يضم هذا التدريب األنواع )1( :التوجيه  :Orientationيختص هذا التدريب بتوجيه املوظفين الجدد من خالل إمداده
ً
بمجموعة من املعلومات والسلوكات ألداء عمله الجديد )2( ،التدريب أثناء العمل  :On The Job Traningترغب املنظمات أحيانا في
تقديم التدريب في موقع العمل حتى تضمن كفاءة أعلى للتدريب بإشراف املدراء املباشرون في تقديم املعلومات والتقنيات ،ويعاب على
ً
ً
ً
هذا النوع أنه ليس هناك ضمان لكفاءة التدريب ما لم يكن املشرف مدربا ماهرا ونموذجا ُيحتذى به )3( ،التدريب بغرض تجديد
املعارف واملهارات  :Skill Renewal Trainingيهدف هذا التدريب إلى تجديد املهارات واملعاف بتطبيق أساليب عمل وتكنولوجيا
وأنظمة جديدة )4( ،التدريب بغرض الترقية والنقل  :Promotion Transfer Trainingيهدف هذا التدريب إلى حصول املتدرب على
ترقية وظيفية في املصرف اإلسالمي السيما إذا كانت الوظيفة الجديدة تتطلب مهارات مغايرة للوظيفة السابقة واملعارف الحالية
للفرد ،وهو ما يبرر إلتحاق املوظف ببرنامج تدريبي عن املعارف واملهارات اإلدارية واإلشرافية الجديدة )5( ،التدريب للتهيئة للمعاش
 :Retirement Trainingيهدف هذا البرنامج إلى تهيئة العاملين كبار السن للخروج على املعاش وتدريبه على طرق اإلستمتاع بالحياة
والبحث عن إهتمامات وهوايات أخرى غير الوظيفة والسيطرة على الضغوط والتوترات الخاصة بالخروج على املعاش.
ب -التدريب حسب نوع الوظائف
ينقسم هذا التدريب إلى األنواع )1( :التدريب امليني والفني  :Technical and vocational Trainingيهتم هذا النوع باملهارات
اليدوية وامليكانيكية في األعمال الفنية واملهنية كخبرات تقييم األصول واألراض ي واملباني واملنقوالت وغيرها )2( ،التدريب التخصص ي
ً
 :Professional Trainingيتضمن هذا التدريب معارف ومهارات أكثر تخصصا ،فهو يركز على إيجاد الحلول للمشاكل املصرفية في
الوظائف الحساسة كإدارة القروض املتعثرة ،وتصحيح األنظمة اإللكترونية والرقابة عليها والتخطيط وإتخاذ القرار )3( ،التدريب
اإلداري  :Managerial Trainingيتضمن هذا التدريب املعارف واملهارات اإلدارية واإلشرافية الالزمة لتقليد املناصب اإلدارية
الوسط والعليا ،وتشمل معارف التنظيم اإلداري والتخطيط اإلستراتيجي وإتخاذ القرار والقيادة والتحفيز وإدارة فرق العمل
والتنسيق واإلتصال وغيرها.
جـ -التدريب حسب نوع مراكز التدريب
يشمل هذا التدريب األنواع التالية )1( :التدريب داخل الشركة  :Internal Trainingقد ترغب الشركة في إنجاز برامجها
التدريبي داخل الشركة باإلستعانة باملدراء املحليين أو من خارج الشركة ،وبالتالي تكون الشركة مشرفة على وضع وتصميم البرامج
ُ ّ
مكن لها تقييم البرنامج بموضوعية أكثر )2( ،التدريب خارج الشركة External
وإختيار املتدربين واإلشراف على تنفيذ ،وهو ما ي ِ
 :Trainingتفضل بعض الشركات نقل كل أو جزء من برنامجها التدريبي إلى خارجها في إفتقارها إلى الخبرة واألدوات التدريبية ،ويمكن
اإلستعانة في التدريب الخارجي إما بشركات خاصة بعد تقييم سوق التدريب وجدية التدريب فيها وتكلفته أو باإللتحاق بالبرامج
ً
املتخصصة الحكومية أين تقوم الدولة أحيانا بدعم برامج التدريب من خالل الغرف التجارية أو البنوك املركزية أو وزارة املالية
(.)Dayan, 1998
ا
رابعا :أساليب التدريب
يمكن أن يتضمن البرنامج التدريبي العديد من األساليب التدريبية الفنية املتنوعة في سبيل تحقيق أهداف البرنامج ،ومن
ضمنها )1( :التدريب العملي  :Coachingيهدف إلى عرض طريقة األداء التفصيلية للوظائف واملهام والتقارير الجديدة ،وفي الحاالت
ً
العامة يكون لهذا األسلوب نتائج جيدة مقارنة باألساليب األخرى )2( ،تمثيل األدوار  :Role Playingيقوم املدرب بعرض املشكلة
ً
ً
والخلفية العلمية لها ومبادئها ،ثم يعطي املدرب مثاال عمليا على أن يقوم املتدربين هم بتنفيذه ،وهذه الطريقة هي محاولة لتقليد
الواقع بأخذ مشكلة واقعية وتدريب الدارسين على مواجهتها ومن أمثلتها إدارة املقابالت الشخصية وحل مشاكل العالقات العامة)3( ،
دراسة الحاالت  :Case Studiesفي محاولة إلبراز الواقع في برنامج التدريب يتم عرض حاالت واقعية على الدارسين كاألزمات املالية
والبنكية ويقوم الدارسون بتناول أبعادها وأسبابها وتقييم البدائل املختلفة لحلها ،ومن عيوب هذا األسلوب اإلستفادة املحدودة حيث
أنه قد ال يناسب الدارسين ،كما أن البعض يتقاعس في تحضيره )4( ،الوقائع الحرجة  :Critical Incidentلتفادي عدم واقعية بعض
األساليب السابقة يقوم املدرب بتشجيع الدارسين على تحليل الوقائع الحرجة ذات األهمية البالغة بصورة علمية دقيقة مما
يساعدهم على ربط املحتوى التدريبي بالجانب امليداني ،حيث على املدرب إنتقاء الوقت املناسب ملوضوع الدراسة )5( ،املباريات

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد ،2العدد2019 - 1

59

تطوير املورد البشري كإسرتاتيجية فعالة لإلنتقال حنو الصريفة اإلسالمية

جميد شعباني وآخرون

اإلدارية  :Business Gamesيشابه هذا األسلوب دراسة الحاالت إال أنه يشتمل على أبعاد متكاملة للمشكلة بشكل أكبر ،ويطلب من
الدارسين أن يقوموا بأدوار معينة في املباراة ويتخذوا قرارات في ضوء ما هو متاح لهم من معلومات ،وبالتالي يساعد األسلوب املدراء
على إكتساب املهارات اإلستراتيجية وإتخاذ القرار )6( ،املناقشات الجماعية  :Group Discussionإلثارة روح املشاركة والتعاون بين
الدارسين يسعى املدرب إلى تكوين مجموعات عمل ملناقشة مشاكل معينة ،وهذا األسلوب يساعد أفراد الجماعة الواحدة على تبادل
النظر في تحديد املشكلة وتكوين مجمع لألفكار واإلقتراحات والحلول ،ويمكن لهذا األسلوب تحقيق منافع عالية عند مراعاة تناسق
الجماعة وتباين خبرات أفرادها )7( ،تدريب الحساسية  :Sensitivity Trainingيهدف األسلوب إلى تنمية اإلبداع في حل املشاكل
الجماعية والشخصية من خالل دراسة سلوك األفراد والجماعة ومشاعرهم ومشاكلهم بما يؤدي إلى تقارب أفرادها وفهم مشاكلهم
وكيفية تبني حلول تساعد في النهوض بالجماعة )8( ،نمذجة السلوك  :Behavior Modelingيعتمد هذا األسلوب على نظرية التعليم
باملالحظة والتقليد بعرض السلوك املثالي ألحد املدراء في عالج قضية معينة ويطلب من املتدربين تقليد املراحل اإلجرائية لذلك السلوك
مع تقديم املشرف مجموعة من اإلرشادات والتوجيهات واملحفزات حتى يضمن الحصول على نفس األداء النموذجي )9( ،العصف
الذهني  :Brain stormingيعتمد هذا األسلوب على عرض مشكلة معينة وتقديم عرض سريع لألفكار واآلراء من قبل املتدربين دون أي
تردد ،فاآلراء الغزيرة كفيلة بتغطية جوانب املشكلة مما يسهل على املدرب تشجيع الثقة في الدارسين ويحمسهم للتدريبُ ،ويلخص
الشكل املوالي مختلف أساليب التعلم السابقة كما يلي-:

شكل ( :)7مخطط كولب لنماط وأساليب التعلم والتدريب
Source : https://www.google.com/search, P 01.

املحور الثالث :إدارة الجودة الشاملة كمدخل حديث لتطوير املوارد البشرية باملصارف اإلسالمية
مازالــت التحــوالت السـريعة واملتشــابكة لبيئــة األعمــال الدوليــة مــن زيــادة املنافســة الدوليــة واإلنفتــاح التجــاري ،إخــتالف أذواق
املسـتهلكين ،اإلبتكــار والتكنولوجيـا..إلخ تفــرض علــى املنظمـات اإلهتمــام بجـودة الســلع والخــدمات وتطبيـق أنظمــة تسـيير فعالــة لتطــوير
العمليات اإلدارية واإلنتاجية والتسويقية في كامل مراحلها ،وحسب إعتقاد  1991 Hart and Schlesingerم1994 Schonberger ،
م تعــد إدارة الجــودة الشــاملة أهــم تلــك األنظمــة التــي يــؤدي تطبيقهــا إلــى إمــتالك ميــزة تنافســية مســتدامة مــع تطــوير كافــة املســتويات
ً
اإلداريــة والعــاملين لتحســين الكفــاءة والفعاليــة إنطالقــا مــن األســواق التــي تعتبــر محــور سلســلة القيمــة ،وفــي هــذا اإلطــار يحتــل األفــراد
ً
والجماعــات مكانــة أساســية فــي فلســلفة إدارة الجــودة الشــاملة بإعتبــارهم املنفــذ واملســير لسلســلة القيمــة ،ونظـرا للــدوافع والســلوكيات
ً
ً
ً
التــي يمكــن تحــوز عليهــا هــذه الجماعــات فــي مســاعدة نجــاح املنظمــة إقتصــاديا وإجتماعيــا وبيئيــا ،فــالجودة الشــاملة ُتـ ْـؤ ِمن بــأن العنصــر
البشري هو املحور األقوى واألهم في إنجاح املنظمة ،ومن هذا املنطلق يمكن تناول ما يلي:
ا
أوال :مفهوم وتطور إدارة الجودة الشاملة
جاء تعريف الجودة بأنها" :املقدرة على إنتاج سلعة أو خدمة تلبي حاجات املستهلك ،فهي مجموع خصائص املنتج التي تظهر في
ً
قدرته على تلبية حاجات املستهلك الضمنية والعلنية سعيا إلرضائه" (كردي ،)2016 ،في حين يعرف 1992 Matherly and Lasater
م إدارة الجودة الشاملة بأنها" :مدخل منتظم إلجراء التغيرات التنظيمية بإستخدام طرق التحليل اإلحصائية والقيادة اإلدارية وإدارة
ً
ْ
العمليات لحل املشكالت بين ِف َرق العمل ومشاركتهم" (زياد ،)2016 ،فهي" :ثقافة إجمالية كلية تتغير طبقا للطريقة التي يؤدي بها
ً
،
سواء كان داخليا أو
العاملين أعمالهم ومهامهم وعالقاتهم باآلخرين في املنظمة ،والهدف األخير من التغيير هو كسب رضا املستهلك
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ً
ً
ً
خارجيا ،محليا أو دوليا" (السلمي ،)1995 ،ويعرفها  1992 Max Handم بأنها" :مدخل إستراتيجي إلنتاج أفضل السلع والخدمات من
خالل عملية التحسين املستمر لكل مجال وظيفي داخل املنظمة" (حمود ،)2000 ،وهو نفس تعريف  1993 McDermottم" :فلسفة
تنظيمية هدفها إحداث تغييرات مستمرة في كل مجال وظيفي داخل املنظمة" (جودة ،)2016 ،بينما يعرفها  1993 Westم بأنها:
"فلسفة إدارية للمنافسة من خالل رفع جودة كافة األنشطة داخل املنظمة ،وتطوير املوارد املتاحة وتدعيم ثقافة التحسين املستمر
التي تركز على مقابلة حاجات و رغبات العمالء" ،في حين يعتبرها  2005 Schuster and Zingheimم" :خلق ثقافة متميزة في األداء
واملنافسة القائمة على تحقيق توقعات العمالء بإستمرارية وفعالية عالية وفي الوقت املناسب" (بن سعيد ،)1998 ،وبالتالي تجمع
التعاريف على أن إدارة الجودة الشاملة" :نظام يربط جميع إدارات املنظمة والعاملين بها وما يقومون به من أنشطة مختلفة في
منظومة متكاملة يتحمل بمقتضاها كل فرد حسب موقعه مسؤولية ضبط الجودة ،وتتعامل كل وحدة مع الوحدة التالية لها على
ً
أساس أنها مستهلك لخدماتها ينبغي أن تصل إليها طبقا للمواصفات املطلوبة ،فالجودة الشاملة نمط إداري قائم على أساس إيمان
العاملين وإقتناعهم بأهمية الجودة في تخفيض التكاليف وزيادة األرباح التي تنعكس في النهاية على حوافزهم في العمل" ( Schuster,
.)1992
ً
وقد لقي مفهوم الجودة الشاملة إهتماما من قبل املنظرين في اإلتجاهات النفسية والسيكولوجية والسوسيوإقتصادية ،فـ
هوسيلتز يربط هذا املفهوم بالعوامل السيكولوجية كالروح الجماعية ،اإلبداع ،املخاطرة ،العمل الجماعي ،تقبل األفكار الجديدة،
ً
الرغبة في الثراء...،إلخ ،أما إيفريت هاجن فقد إتخذ من املجتمع الزراعي القروي نموذجا للمجتمعات املستقرة مما يفسر ضعف
الحراك الجماعي و ضعف الطبقة املتوسطة و قلة األفراد املبدعين بسبب الطريقة التسلطية في التربية و ضعف املناهج التربوية و
التعليمية التي تؤدي إلى إضعاف الدافعية مما يعوق عملية التقدم اإلقتصادي في منظمات األعمال (ناَي ،)2014 ،وقد إتجه دايفيد
ً
ُ
ماكليالند في نفس املنحى في كتابه "املجتمع امل ْن ِجز" بالقول أن التقدم اإلقتصادي يعتمد أساسا على طبيعة سلوك املنظمين و
ً
دوافعههم املتملثة ليس فقط في تحقيق أعظمية ربحية بل أيضا في الشعور بالحاجة إلى اإلنجاز ،وإمكانية تغيير هذه الدوافع عن طريق
التعليم والتدريب (مبارك ،)1997 ،بينما يرى جوزيف شومبيوتر ( 1883م –  1950م) في كتابه "نظرية التطور اإلقتصادي"  1911م
ُ
و املعاد نشره سنة  1934م أن ل ْب مشكلة الجودة هو غياب طبقة املنظمين في املجتمعات واملنظمات ،فالجودة الشاملة عملية قائمة
عل ى مزج عوامل اإلنتاج وفق مجموعة األطر الخالقة للمتغيرات السيكولوجية واإلجتماعية والبيئية والتعليمية البناءة التي تطلق
ً
العنان لـ "ثورات إنتاجية" تدمر أجزاءا من البنية اإلقتصادية القديمة و تنشأ بنى جديدة ،و بحدوث هذه العملية على نطاق واسع
فإنها تخلق موجة دائمة من الهدم البناء ،و لذلك فقد إعتبر شومبيوتر أن الركود اإلقتصادي جزء هام من عملية التطور
الرأسمالية ،والتوزيع غير العادل للدخل يأتي ببساطة كمكافأة لعملية اإلبتكار و كنتيجة للتنمية الرأسمالية ،حيث يؤكد شومبيوتر
على ثالثة جوانب أساسية في إدارة الجودة الشاملة :تطور عالقات اإلنتاج ،توسيع اإلئتمانات املالية و القروض ،وجود طبقة
املخاطرين (إشتية.)2010 ،
وهناك من يرى أن تطور مفهوم الجودة الشاملة قد مر بثالث مراحل مع ظهوره في اليابان خالل سبعينيات القرن املاض ي
وإنتقاله إلى الواليات املتحدة في منتصف الثمانينيات من قبل  Hewlett-Packard ،Xeroxوغيرهما ،وتتمثل هذه املراحل في :املرحلة
ً
الولى :والتي تم فيها اإلهتمام بـ )1( :تخفيض نسبة اإلنتاج؛ ( )2أداء العمل صحيحا من املرة األولى؛ ( )3قياس تكلفة اإلنتاج املعيب؛
( )4تحفيز اإللتزام بشروط الجودة؛ املرحلة الثانية )1( :اإلقتراب من العميل؛ ( )2تفهم حاجاته وتوقعاته؛ ( )3جعل كل القرارات
أساسها رغبات العميل (سلسلة القيمة )PORTER؛ املرحلة الثالثة )1( :جعل السوق أساس جميع القرارات؛ ( )2اإلقتراب من
العمالء أكثر من املنافسين؛ ( )3التعرف على املنافسين ومحاولة التميز عليهم؛ ( )4البحث في إختالف أذواق العمالء؛ ومن خالل هذه
املراحل تم إعتبار أن الجودة الشاملة تقوم على )1( :إستراتيجية تحسين الجودة لم تعد محصورة في إدارة اإلنتاج )2( ،تحديد معايير
الجودة )3( ،إشراك كل األفراد في مختلف املستويات اإلدارية )4( ،رفع الكفاءة املهنية )5( ،تحفيز العمال (عبد العزيز.)1995 ،
ا
ثانيا :أهداف ومتطلبات نجاَ تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في املصارف اإلسالمية
تتمثل أهداف إدارة الجودة الشاملة باملصارف اإلسالمية في )1( :تحقيق أكبر قدر ممكن من إرضاء املستفيدين الداخليين
والخارجيين )2( ،ترسيخ ثقافة العمل املؤسس ي التي تدعم وتحافظ على التحسين املستمر )3( ،إيجاد نظام متكامل ومتقن للعمل
اإلداري )4( ،زيادة اإلنتاجية )5( ،إشراك كافة العاملين في عملية التحسين املستمر )6( ،تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها
من حيث الوقت والتكلفة )7( ،تنمية املوارد البشرية )8( ،البقاء في عالم األعمال والنمو والتوسع )9( ،تحسين املركز التنافس ي
للمنظمة ،بينما تشمل متطلبات نجاح إدارة الجودة الشاملة ما يلي )1( :دعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة)2( ،
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تهيئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية لكافة العاملين )3( ،التركيز في املقام األول على العمالء )4( ،قياس مستمر ألداء العمل )5( ،دمج
الجودة بعملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة )6( ،تعليم وتدريب مستمران لكافة العاملين بما فيها القيادات العليا )7( ،إدارة فاعلة
للموارد البشرية )8( ،دمج جميع العاملين في الجهود املبذولة لتحسين مستوى األداء (الكردي ،)2016 ،وهو ما توضحه األشكال
املوالية-:

شكل ( :)8املبادئ الساسية إلدارة الجودة الشاملة في مجا الخدمات املصرفية اإلسالمية
Source : https://www.google.com/search, P 01.

ا
ثالثا :تأثير إدارة الجودة الشاملة على إدارة املوارد البشرية ومناهج التدريب باملصارف اإلسالمية
ً
في سياق توليد سلسلة القيمة يرى  Porterأن املوارد البشرية مسؤولة كلية عن خلق القيمة حيث يؤثر تسييرها على امليزة
ً
ً
التنافسية للمنظمة ،لقد أصبحت املوارد البشرية أساس التنافسية مما يعطيها بعدا إستراتيجيا في قيادة و نجاعة املنظمات (أحمد،
 ،)2000كما أن وظيفة املوارد البشرية خرجت من إطارها التسييري إلى دورها اإلستراتيجي تحت تأثير سرعة التحوالت التنافسية ،ففي
تحوالت البيئة التنافسية أدركت الشركات العاملية املعتمدة إلستراتيجيات الجودة الشاملة ّ
ظل ّ
أن العامل اإلنتاجي الوحيد الذي يمكن
ّ
أن يوفر لها امليزة التنافسية املتواصلة هم الكفاءات البشرية ذات املعرفة واملهارات العالية اإلبداعية ،ومن هنا زادت األهمية
ّ
للتحول نحو إقتصاد املعرفة (يحضيه.)2003 ،
اإلستراتيجية لتلك املوارد والكفاءات التي تدفع
تعتبر جودة العمل جزء أساس ي من إدارة الجودة الشاملة ،وبالتالي تهتم إدارة الجودة الشاملة ببناء فرق العمل لتحقيق
التحسين املستمر في األداء والكفاءة والفعالية ،يؤكد  1989 Kleinم 1992 Albert and Jennfer ،م أن تطبيق مفاهيم إدارة
الجودة الشاملة في إدارة املوارد البشرية يفرض ما يلي )1( :التغيير املستمر في وظائف ومهام العاملين وذلك من خالل إنشاء ِف َرق
العمل التي تعتبر حجر الزاوية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة )2( ،تفهم وإقتناع كل فرد في املنظمة بنظام الجودة )3( ،مشاركة
األفراد في إتخاذ القرارات واملساعدة في تحسين النظام )4( ،إحداث تغيير فكري وسلوكي في األفراد لتحويلهم من منطق الرقابة
الخارجية إلى منطق الرقابة الذاتية )5( ،مسؤولية كل عضو في الفريق )6( ،تحفيز العمال بالتدريب والتعليم لتنمية املهارات)7( ،
املواءمة في التوظيف ،ومن جانبه ،يؤكد اإلحصائي األمريكي بجامعة نيويورك  w. Edwards Demingعلى هذه النقاط كمبادئ
رئيسية لتحقيق الجودة الشاملـة باإلضافة إلى )1( :إستمرارية التوجه نحو جودة املنتج )2( ،التقليل من اإلعتماد على الرقابة البعدية
إلى جودة التصميم وعملية اإلنتاج )3( ،عدم إعتبار السعر املرتكز الوحيد للشراء )4( ،تصميم برامج التحسين املستمر في اإلنتاجية
وخدمات ما بعد البيع )5( ،اإلنتقال من األهداف الكمية إلى النوعية )6( ،إستخدام الطرق اإلحصائية للتحسين املستمر في الجودة
واإلنتاجية )7( ،عدم السماح بوجود الخامات املعيبة واألداء البشري املعيب )8( ،اإلهتمام بالتدريب )9( ،التركيز على مساعدة
أداء أفضل )10( ،تشجيع اإلتصال املتبادل في كل املستويات اإلدارية )11( ،إزالة الحواجز بين اإلدارات وتشجيع حل
اإلدارات على ٍ
َ
املشكالت بوضع ِفرق العمل )12( ،التقليل من معوقات اإلعتزاز بكفاءات العاملين )13( ،تصميم برنامج التكنولوجيا للتدريب
والتعليم والرقابة )14( ،اإللتزام الدائم لإلدارة واملوظفين بكل من الجودة واإلنتاجية )15( ،مبدأ اإلستمرارية والشمولية)16( ،
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ّ
والتفرد في التدريب )19( ،مبدأ العائد والتكلفة (عبد
التدريب نظام متكامل )17( ،مبدأ ديناميكية ومرونة التدريب )18( ،مبدأ التدرج
الواحد.)1997 ،
إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املصارف اإلسالمية له تأثير مباشر على سياسات ومناهج التدريب في جميع مراحله
ً
املختلفة املذكورة سابقا والتي تشمل )1( :تشخيص املوقع اإلستراتيجي للمنظمة املصرفية بهدف التعرف على فرص األنشطة التدريبية
بالنظر إلى :الظروف اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية السائدة في البلد ،نوع السوق املالي الذي تعمل فيه املنظمة محلي ،إقليمي،
عالمي  ،...عمالء املنظمة :مستويات الرضا ،األذواق.. ،إلخ ،املنافسون :ماذا يميزهم عن املنظمة؟ ،التشخيص الداخلي بغرض معرفة
نقاط القوة والضعف واإلمكانيات املتاحة ودرجة إستغالل الطاقات املتوفرة )2( ،تحديد إستراتيجية التدريب من خالل :تحديد
إحتياجات املوظفين ،املوارد املتاحة ،القيود املفروضة على إستخدام املوارد ،كما تضم إستراتيجية التدريب :تطوير التصميم
التدريبي ،إعداد املوارد والوسائل التدريبية ،الجدولة الزمنية للتدريب ،إعداد موازنة التدريب ،وتتمثل مخرجات هذه املرحلة في :إعداد
خطط التدريب ،برامج تدريب ،املدربون واملتدربون ،وسائل التدريب ،ضوابط ومعايير الجودة ،اإلطار الزمني (كوبرا)3( ،)2002 ،
تحديد األهداف التدريبية :األهداف الشرعية ،اإلقتصادية ،اإلدارية ،التقنية كترشيد التكاليف وإستغالل الطاقات اإلنتاجية
وتكنولوجيا املعلومات وتخفيض الوقت املستغرق ،األهداف السلوكية بتعزيز الحوافز وروح الفريق...إلخ )4( ،تحديد سياسات
التدريب :سياسة تحديد قواعد إختيار املدربين واملتدربين ،سياسة اإلحتياجات التدريبية ،سياسات تخطيط التدريب مع إختيار
مواعيد البرامج التدريبية ،سياسة تحديد معايير وتقنيات تقييم املتدربين ،وهو ما يؤكد السلمي ( ،2001ص  ،)180ويوضح الشكل
املوالي أهمية التحسين املستمر في تطوير املورد البشري باملصارف اإلسالمية كما يلي:

شكل ( :)9التحسين املستمرللموارد البشرية باملصارف اإلسالمية وفق نظام إدارة الجودة الشاملة
Source : https://www.google.com/search, P 01.

املحور الرابع :دور الهيئات اإلسالمية الدولية في دعم تأهيل املوارد البشرية باملؤسسات املالية اإلسالمية
لتعزيز اإلهتمام باملورد البشري في املؤسسات املالية اإلسالمية أصدرت الهيئات اإلسالمية الدولية عديد القرارات واملعايير
والتوصيات الخاصة بأهمية تأهيل الكوادر البشرية العاملة باملؤسسات املالية اإلسالمية منها )1( :هيئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية :أصدرت هيئة املحاسبة معيار "تحو البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي" الذي أكد في جزئه الخاص
باإلجراءات الالزمة للتحول على ضرورة إعداد برنامج خاص لتهيئة الطاقات البشرية وتأهيلها لتطبيق العمل املصرفي اإلسالمي ،وقد
ً
أصدرت الهيئة سابقا في سنة  1998م ميثاق أخالقيات املحاسب واملراجع الخارجي للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وفي أفريل  2002م
ميثاق أخالقيات العاملين في املؤسسات املالية اإلسالمية ،كما قامت الهيئة بإعداد شهادتين لتنمية العاملين باملصارف اإلسالمية وهما
شهادة املحاسب اإلسالمي واملدقق الشرعي ،ويتبين من إصدرات الهيئة أهمية تأهيل الكوادر البشرية في مجاالت مراجعة العمليات
واملراكز املالية للمصارف اإلسالمية (هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )2( ،)2010 ،املجلس العام للبنوك
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اإلسالمية :تأسس اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية سنة  1987م بهدف التنسيق بين املصارف اإلسالمية وتحول إلى املجلس العام
للبنوك اإلسالمية بموجب املرسوم رقم  23في مايو  2001م بالبحرين ،وهو مؤسسة دولية غير هادفة للربح تعمل على التنسيق بين
املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ،وقد أصدر املجلس شهادة املصرفي اإلسالمي املعتمد عام  2009م بهدف إعداد موارد بشرية
مؤهلة للعمل في الصناعة املصرفية اإلسالمية ) 3( ،مجمع الفقه اإلسالمي الدولي :أصدر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة توصية
ً
بقرار رقم  )8/7( 67للتنويه بأهمية التأهيل لكل من القيادات والعاملين بالخبرات املنسجمة مع طبيعة العمل املصرفي اإلسالمي فنيا
ً
وشرعيا (البلتاجي )4( ،)2010 ،معايير اإليزو :معايير  ISOهي مجموعة من املعايير الصادرة عن املنظمة الدولية للمواصفات
القياسية  International Organisation Of standardisationالتي يوجد مقرها بـ جنيف وتختص في وضع وتوحيد املواصفات
ُ
ُ
القياسية العاملية ،وقد أستمد اإلختصار  ISOمن األصول اليونانية ،في حين ت َع ِبر  9000 ISOعن سلسلة املعايير املكتوبة الصادرة
عن املنظمة سنة  1987م والتي تصف العناصر الرئيسية املطلوب توافرها في نظام إدارة الجودة الذي تتبناه املنظمة للتأكد من أن
ً
منتجاتها تتوافق مع حاجات و رغبات العمالء عامليا ،ومما تتضمنه هذه املعايير فيما يتعلق بإدارة الجودة الشاملة ما يليISO )1( :
 9000الذي يعتبر مجموعة اإلرشادات الواجب إتباعها في إختيار وتطبيق نظام الجودة الشاملة ISO 9001 )2( ،هو نموذج للجودة
الشاملة في التصميم والتطوير ،اإلنتاج ،الفحص واإلختيار ،التركيب والخدمة ( نصر هللا ISO 9002 )3( ،)1995 ،الخاص بنظم
الجودة التي تغطي مجاالت ،اإلنتاج ،التركيب ،الفحص ،اإلختبار ISO 9003 )4( ،ويغطي هذا املعيار عمليات الفحص النهائي
واإلختبار فقط ( الحضيض ي ،)2000 ،بينما نصت املعايير  ISO 9000, 9001, 9002, 9003على التدريب كعنصر أساس ي خاص
بتسيير املوارد البشرية في كافة املستويات اإلدارية ،ويحدد هذا الشرط أهمية توافر الدليل القاطع على أن اإلدارة لديها نظام واضح
ً
ومطبق فعال لتحديد اإلحتياجات التدريبية وتخطيط وتنفيذ البرامج الالزمة للوفاء بتلك اإلحتياجات ،فقد تضمن  ISO 9001الصادر
سنة  2000م ما يلي ) 1( :كفاءة العمال املعنيين بمهام ذات تأثير كبير على جودة املنتج على أساس التكوين األساس ي وامليني واملعرفة
األدائية والخبرة )2( ،التأهيل :يجب على املنظمة تحديد املؤهالت الالزمة للعمال القائمين بمهام لها تأثير في جودة املنتوج )3( ،تقييم
فعالية العمليات اإلدارية باملنظمة )4( ،وعي العمال باملهام واألنشطة املوكلة إليهم والطريقة التي يساهمون بها في تحقيق الجودة)5( : ،
املحافظة على سجالت التدريب وتطور املعرفة األدائية والخبرة ،كما نص املعيار  ISO 14001لسنة  1996م الخاص باملحاسبة
وأنظمة اإلدارة على نفس هذه املبادئ ،بينما تناول  ISO 10006املتعلق بالجودة في إدارة املشاريع إدارة املوارد البشرية ضمن املرحلة
السادسة من املراحل العشرة لتحقيق الجودة الشاملة كما يلي )1( :تحديد املهام والوظائف )2( ،تحديد املسؤوليات )3( ،تعيين
العمال حسب الكفاءة )4( ،تدريب فريق العمل ( ،)ISO Conseil, 2014بينما أصدرت املنظمة األوروبية املشتركة للمعايير CEN
املواصفة األوروبية  EN 45013سنة  1989م التي تهدف إلى إثبات كفاءات ومؤهالت املوظفين والعاملين والطريقة الفعالة ألداء
ً
عملهم ،ومدى فعالية برامج التدريب ،ثم قامت  ISOبإصدار املعيار  ISO 17024والتي تعتبر تعديال للمواصفة األوروبية (التل،
 ،)2016في حين تعتبر مراجعة الجودة عملية دراسة وتقييم فاعلية الجودة في املنظمة للتأكد من فعالية مطابقتها للمعايير ومدى
النتائج املحققة عن تطبيقها ،ومن أهم معايير مراجعة الجودة  ISO 10011-1الخاص بتقديم املنهج والتنفيذ العملي للمراجعة ،كما
ً
يقدم أيضا اإلرشادات الالزمة لتخطيط وتنفيذ وتوثيق مراجعات الجودة ISO10011-2 ،الخاص بمعايير مؤهالت مراجعوا الجودة
(األهلية ،اللغة ،التعليم ،التدريب ،الخبرة ،اإلمكانات اإلدارية ISO 10011-3 ،)،ويتعلق هذا املعيار بإدارة برامج الجودة ،وتتم
ً
ً
مراجعة إستراتيجيات وسياسات التدريب بطرح األسئلة التالية :هل تم تدريب كافة العاملين الذين يؤدون نشاطا يؤثر في الجودة تدريبا
ً
مناسبا؟ ،هل تم تعريف املسؤولين بالحاجات التدريبية الضرورية؟ ،ما هو أساس إختيار األفراد للتدريب املتخصص؟ ،هل يتم
اإلحتفاظ بسجالت التدريب وهل تحدد هذه السجالت مستوى املهارات واملؤهالت؟ ،هل تتضمن اإلستراتيجيات والسياسات التدريبية
توفير دورات تنشيطية إذا لزم األمر؟ ،بينما تتمثل أهم هذه العوائق في )1( :ضعف املتابعة اإلدارية على اإلدارات واألقسام )2( ،نقص
الخبرة اإلدارية لدى املسؤولين )3( ،عدم قدرة بعض الرؤساء على إتخاذ القرار )4( ،ضعف التنسيق بين األجهزة اإلدارية )5( ،عدم
فهم املسؤولين للمتغيرات الداخلية والخارجية (.)Brilman, 1998

الخاتمة:
تفرز بيئة األعمال الدولية العديد من العوائق السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والتعليمية التي تساهم في
تدهور مستوى أداء املوارد البشرية ،نقص املؤهالت واملواصفات اإلدارية املرتبطة باملعامالت املالية اإلسالمية ،عدم توافر كفاءات
تدريبية متخصصة في العمل املصرفي اإلسالمي ،غياب معاهد مهنية متخصصة إلعداد متخصصين في شتى مجاالت الصيرفة
ً
خصوصا ،وبالرغم من هذا تكتسب إدارة املوارد البشرية أهمية متزايدة بتزايد أهمية العمل املصرفي اإلسالمي على املستوى
االسالمية
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ً
ً
الدولي واإلقليمي الذي يفرض إعداد وتنمية موارد بشرية مؤهلة علميا وعمليا لتتوافق مع طبيعة عمل هذه الصناعة ،وفي ظل تطور
النظريات اإلدارية القائمة التي تعتبر العنصر البشري العنصر املحوري في أي منظمة فقد ساهمت في ظهور عدد من املصطلحات
واملفاهيم اإلدارية الحديثة على غرار اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية ،إدارة املعرفة إلدارة وتسيير اإلنتاج الفكري واإلبداعي
ً
للموارد البشرية ،إدارة الجودة الشاملة التي تحظ فيها إدارة املوارد البشرية بمكانة هامة نظرا إلرتباطها بسلسلة القيمة ،ولهذا تركز
مختلف الهيئات اإلسالمية الدولية واملحلية على إيجاد املناهج التعليمية والتدريبية الحديثة التي تهدف إلى تدريب العاملين ،التدريب
والتحسين املستمر ،الخبرة واملؤهالت ،املعرفة األدائية ،املشاركة في إتخاذ القرارات... ،إلخ بإنشاء مركاز للتدريب املصرفي اإلسالمي
ً ً
يتبع الجامعات والذي يسد فراغا هاما في مجال تعليم وتدريب املوارد البشرية على مستوى العالم العرَي واإلسالمي ،وهو ما يجعلنا
نخلص إلى أهمية التدريب والتحسين املستمر للمورد البشري في تحقيق امليزة التنافسية للمصرفية اإلسالمية في ظل التحديات
والرهانات التي تفرضها بيئة األعمال الدولية.
النتائج والتوصيات:
لتجاوز اآلثار السلبية التي تفرزهـا عوامـل نقـص الكفـاءة والفعاليـة ألداء املـوارد البشـرية العاملـة فـي املصـارف اإلسـالمية تقتـرح
الدراسة جملة التوصيات التالية-:
 تعتبر البنوك اإلسالمية في حاجة لتدعيم اإلستثمار في رأسمالها البشري حيث أن هناك فجوة بين نمو العمل املصرفي وتزايد
ً
الطلب عليه وبين توليد املوارد البشرية املؤهلة ،ومن ثم فإن هذه املوارد ال تتناسب نوعا مع حجم أصول الصناعة املصرفية
اإلسالمية.
 ضــرورة اإلســتثمار فــي رأس املــال البشــري مــن خــالل تبنــي بـرامج تــدريب شــاملة تطــال جميــع العــاملين علــى إخــتالف املســتويات
ً
ً
اإلدارية ،وأن ُيبنى التدريب على أساس مسح حقيقي لالحتياجات ومواضعها كما ونوعا.







تأهيل كوادر تمارس العمل املصرفي اإلسالمي من خالل إعطاء الفرصة للعمالة في املصارف اإلسالمية نحو الحراك الوظيفي
وتقليل اللجوء إلى كوادر املصارف التقليدية إال بعد التأكد من أهليتها ملمارسة العمل املصرفي اإلسالمي.
أن تهـتم املصـارف بشــكل أكبـر بالعــاملين بالقيـام بــدورات تدريبيـة بن ًـاء علــى الحاجـة الفعليــة لبـرامج التنميــة التـي تضــعها إدارة
املوارد البشرية ،كما أن تهتم بشـكل أكبـر بالـدورات التدريبيـة الداخليـة والتـي يمكـن عقـدها داخـل املصـارف وذلـك مـن خـالل
موظفين ذوي الخبرة أو التعاقد مع أي معاهد التدريب الخارجية التي تقدم برامج متخصصة في طبيعة عمل املوارد البشرية.
اإلهتمــام ب أنظمــة اإلختيــار والتعيــين التــي تقــوم علــى الكفــاءة واألمانــة واملعرفــة الشــرعية والحمــاس ،وتبنــي أنظمــة تقيــيم أداء
سليمة وعادلة للعاملين وفرق العمل لتعزيز األداء املؤسس ي للمصارف اإلسالمية.
اإلهتمــام بأنظمــة الت ــدريب إلعــداد مــوارد بش ـرية قــادرة عل ــى فهــم متطلبــات العم ــل املصــرفي اإلســالمي ،حي ــث تعــرف أنش ــطة
ً
ً
التدريب باملصارف اإلسالمية في السنوات األخيرة إهتماما متزايدا نحو املعرفة املصرفية والشرعية والفقهية.
التنسـيق مـع الجامعـات املتخصصــة فـي مجـال املصـارف اإلســالمية لتنميـة قـدرات العـاملين والحصــول علـى شـهادت الصــناعة
املصرفية الصادرة من هيئة املحاسبة واملجلس العام للعاملين باملصارف اإلسالمية.
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Abstract:

Intellectual capital is an important element in the assets of business organizations
in general, and Islamic banking in particular, because of the vital roles it plays under the umbrella
of Islamic values, under the constraints of international competitiveness and financial crises
known by the financial and banking sector since 2000. However, The growth of Islamic banking
in recent years does not in fact reflect the performance of the human resource, which is often
characterized by the lack of Islamic solutions to financial transactions and lack of performance,
which is reflected negatively on the Islamic banking system as a whole, from this aspect aimed
To study the analysis of the factors of human resources lag in Islamic banks and ways of
developing them through training and modernization of polarization approaches, university
education and the application of the theories of TQM, The study concluded that these solutions
are necessary and urgent if any future efficiency is to be achieved in the competitiveness of
Islamic banks, and It helps identify the methods of framing human resources when traditional
banks turn to Islamic banks.
Keywords: Transformation towards Islamic Banking, Human Resources, Training, Higher
Education, Total Quality Management.
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عبدالصبور أحمد محمود النصاري
األستاذ املساعد بقسم القرآن الكريم وعلومه في كلية الشريعة وأصول الدين جامعة امللك خالد بالسعودية
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امللخص:
ال شك أن املوقف الراهن الذي يعيشه العالم العرَي واإلسالمي  ،بل والعالم أجمع يستوجب تضافر الجهود للوقوف صفا
ً
واحدا ملواجهة هذا الخطر الداهم املتمثل في اإلرهاب عامة (واإلرهاب الفكري )خاصة ،وال يمكن عالج بذرة اإلرهاب إال بالوقوف على
أسبابه ومعرفة دوافعه ،لذا رأيت أن اكتب في هذا املوضوع وتناولت في موضوعي هذا ما يلي :
ذكرت أسباب اإلرهاب الفكري ثم تناولت تعريف اإلرهاب على وجه العموم مع بيان مدلوالت اللفظ في القرآن ،ثم ذكرت مفهوم الفكر
ثم تعريف اإلرهاب الفكري على وجه الخصوص مع التركيز عليه رغم حداثة املصطلح بمفهومه املركب  ،ثم صور من اإلرهاب الفكري
وثنيت بنتائج اإلرهاب الفكري وآثاره السلبية على الفرد واملجتمع  ، ،ثم ذكرت صور من املمارسات االرهابية وآثارها السلبية على األمة
وموقف القرآن منها  ،ثم ختمت بسبل الوقاية من اإلرهاب الفكري  ،وكيفية عالجه في ضوء القرآن الكريم .
وَعدها الخاتمة  :وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات وأهم املصادر واملراجع  -الفهارس .
خطة البحث :وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون على النحو اآلتي:
مقدمة ، ،وثالثة فصول ،وخاتمة 0
املقدمة وتتضمن :أهمية املوضوع  ،مشكلة البحث ،أهداف البحث ،منهج البحث ،الدراسات السابقة  ،ملخص البحث .
الفصل األول :أسباب اإلرهاب الفكري 0
الفصل الثاني  :نتائج اإلرهاب الفكري وآثاره .
الفصل الثالث :سبل الوقاية من اإلرهاب الفكري ،وكيفية عالجه في ضوء القرآن الكريم0
الخاتمة  :وتشتمل على أهم النتائج -والتوصيات -أهم املصادر واملراجع -الفهارس.
الكلمات املفتاحية :اإلرهاب ،القرآن الكريم ،اإلرهاب الفكري.

املقدمة:
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:

فإن خطورة املوقف الراهن الذي يعيشه العالم العرَي واإلسالمي على وجه الخصوص ،بل والعالم أجمع يستوجب تضافر
ً
ً
الجهود للوقوف صفا واحدا ملواجهة هذا الخطر الداهم املتمثل في اإلرهاب عامة (واإلرهاب الفكري )على وجه الخصوص ،وهذا األمر
ً
يحتاج قدرا من املصارحة والوضوح واإلقرار بأن اإلرهاب قد استفحل خطره ،وبات الناس يتشوقون إلي الخروج من هذا الظالم
الدامس الذي فرضته فئة من املنتسبين لإلسالم ،فئة فقدت مقومات النظر والفهم الصحيح للنصوص الشرعية وأسلمت قيادها ملن
ً
سخرها لإلساءة لإلسالم ،إذا فالبد من الوقوف أمام وجه هؤالء وإقناعهم بالحجة والدليل وبيان مفهوم صحيح هذا الدين ،حتى
يرجعوا إلى صوابهم ألن الفكر ال يقاوم إال بالفكر ،وال يمكن عالج بذرة اإلرهاب إال بالوقوف على أسبابه ومعرفة دوافعه ،لذا رأيت أن
ً
اكتب في هذا املوضوع لعلي أن أفيد وأفاد مستعينا باهلل تعالى وحده واخترت عنوان بحثي هذا اإلرهاب الفكري السباب – اآلثار ـ ـ
العالج ـ ـ ـ (دراسة في ضوء القرآن الكريم ).
أهمية البحث:
 .1بحث قرآني يعالج ظاهرة دخيلة على الفكر اإلسالمي تتنافى مع منهجه القويم ،تتعلق بقضية هي من أخطر القضايا املعاصرة
للمجتمع اإلسالمي خاصة واإلنسانية عامة .
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ً
ً
ً
بيان اهتمام القرآن الكريم ببناء الفكر اإلنساني ً
بناء سليما حتى يصبح الفرد فعاال في املجتمع الذي يعيش فيه نافعا غير ضار.
إبراز ما اشتمل عليه القرآن الكريم من تميز وانفراد غير مسبوق في مجال حماية الفكر وصونه من اإلرهاب الفكري وآثاره
السلبية على األمة .
قول كلمة حق في إظهار سماحة هذا الدين وتصحيح املفاهيم الخاطئة التي ألصقت إليه ظلما وعدوانا .
إظهار سماحة اإلسالم ويسره ودعوته إلى التعايش السلمي مع الغير وقبوله .
إثراء املكتبة اإلسالمية بمثل هذه األبحاث  ،التي أصبحنا في حاجة ماسة إليها لدفع الشبهات عن ديننا ،وبيان مفهوم صحيح
الدين ،وبيان موقفه من اإلرهاب بكل أنواعه0

مشكلة البحث:
ما تمر به أمتنا العربية واإلسالمية من تمزق وشتات وإرهاب فكري وانحراف سلوكي من شرذمة قليلة أساءوا فهم الدين
فشوهوا صورته ،وكانت من نتائجه الكارثية ،تكفير املجتمعات بل وصل جهل بعضهم وسوء فهمه ملفهوم صحيح الدين بتكفير أبويه
ً
الذين هم أقرب الناس إليه ،بل واستحالل دمائهم ،فضال عن إزهاق األرواح البريئة ،وهتك األعراض واالستهانة بالدماء ،وانتشار
ً
للقتل في شتى األرجاء  ،وخطر هذا اإلرهاب لم يتوقف على بلد بعينه بل أصبح عابرا للقارات  ،وها نحن في هذه األيام نرى الخسائر
الكبيرة التي تتكبدها البشرية جمعاء ،دون تمييز بين دين أو جنس ،فضال عن إعطاء الفرصة للمتربصين لإلساءة لهذا الدين السمح
ً
القويم ،ورأينا من يذبح اآلدمي ،أو يحرقه أو يفجر نفسه لقتل األبرياء رافعا صوته بالتكبير ،حتى انهارت بسبب هذا الفكر املنحرف
العقيم دول وحضارات ،وشرد ماليين البشر من بالدهم على اختالف دياناتهم وأجناسهم  ،وألوانهم فمن أي مصدر استق هؤالء
ّ ،
قو ُم هؤالء
ثقافتهم؟ حتى وصلوا إلى ما هم عليه من إرهاب فكري ،وانحراف سلوكي ،فكيف نرفع عن امتنا هذا البالء؟ وكيف ن ِ
ً
املنحرفين فكريا ؟ من خالل بحثي هذا الذي يحمل عنوان ( اإلرهاب الفكري السباب -اآلثار ـ العالج ـ ـ (دراسة في ضوء القرآن
الكريم)

أهداف البحث:
.1
.2
.3
.4
.5

التعريف باإلرهاب الفكري.
الوقوف على ما نص عليه القرآن الكريم حول تقويم الفكر وتوجيهه واالعتناء به وسبل عالجه في ساعة سقمه ،وكيفية التوقي
منه.
إبراز الدور العظيم للقرآن الكريم في صيانة املجتمع ،واملحافظة عليه من شتى أنواع االختراقات التي تكون سببا في إيذاءه وتعكير
صفوه.
ُ
نعنا من
قطع الطريق على هؤالء املتشددين الذين أساءوا لإلسالم واملسلمين حتى أصبحنا منبوذين في معظم دول العالم وم ِ
دخول بعض الدول بسبب هؤالء الذين شوهوا صورة اإلسالم واملسلمين ،نتيجة لفكرهم اإلرهاَي العقيم0
تقويم هؤالء الشباب ومحاجاتهم بالقرآن الكريم وصحيح السنة النبوية املطهرة ،وبيان لهم مفهوم صحيح الدين اإلسالمي.

منهج البحث:
تعتمد صياغة البحث على بعض املناهج التي تتطلبها الدراسة ومنها :
 .1املنهج الوصفي  :وذلك بتوصيف املشكلة وبيان حدودها .
 .2املنهج االستقرائي  :وذلك بتتبع اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تخدم الدراسة .
 .3املنهج التحليلي  :وذلك بتحليل النصوص للوصول إلى النتيجة .
 .4املنهج االستنباطي  :وتعتمد عليه الدراسة في استنباط نتائج النصوص واألقوال .
 .5تتبع ما كتب في هذا املوضوع من كتابات حديثه ،أو قديمة مع إبراز أهم ما وصلوا إليه  ،مع االعتماد على املصادر األصيلة في كل
فن من هذه الفنون .
 .6التعريف بأهم املصطلحات الشرعية واملفردات اللغوية الواردة في البحث ،عزو اآليات القرآنية إلى سورها  ،وتخريج األحاديث
النبوية التي ترد في ثنايا البحث.
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الدراسات السابقة:
لم أجد فيما أعلم دراسة مستقلة في هذا املوضوع ،ولكن مثل هذا املوضوع من املوضوعات املعاصرة املستجدة ،وقد تتناولها
البعض من زوايا متعددة  ،ولكن لم أر من تناولها من منظور قرآني كما فعلت وال بنفس مفردات ومنهجية هذا البحث ومن هذه
الكتابات :
 .1اإلرهاب الفكري ( مفهومه  ،بعض صوره  ،سبل الوقاية منه ) د/خالد عبد الرحمن القرش ي ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر
العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب نظمته جامعة امللك سعود اإلسالمية عام  2003م  ،عرضه صاحبه على أنه موضوع
ثقافي عام وليس قرآنيا يبحث عن األسباب والعالج واآلثار ؛ بل ذكر فيه تعريف اإلرهاب الفكري وَعض من صور هو لم يتعرض
لألسباب وال العالج وال آثاره ،مما يظهر الفرق بين الدراستين  ،فال توافق بينهما .
 .2دور القيادة الناجحة في معالجة االنحراف الفكري في ضوء القرآن الكريم للدكتور عبداملحسن أحمد محمد علي بحث مقدم
للمؤتمر الدولي القرآني األول بجامعة امللك خالد  ،وهي ورقة بحثية لم يتعرض فيها الباحث ملا تعرضت له في موضوعي .

الفصل الو  :أسباب اإلرهاب الفكري
وسأتناول في هذا الفصل بعون هللا تعالى وتوفيقه بيان مفهوم اإلرهاب في اللغة ،ومقصوده في القرآن الكريم  ،وتعريف
الفكر وداللته في القرآن  ،وذلك من خالل اآليات القرآنية التي فصلت القول فيه وبيان مفهوم اإلرهاب الفكري وذكر أسبابه سواء
أكانت دينية أو اقتصادية  ،أو اجتماعية ،أو سياسية ثم أختم هذا الفصل بصور من اإلرهاب الفكري كالشائعات ،والتعصب،
والتعالي على اآلخرين والتقليل من شأنهم واحتقارهم  ،واالستهزاء والسخرية  .....الخ .

املبحث الو  :بيان مفهوم اإلرهاب وفيه مطلبان:
املطلب الو  :مفهوم اإلرهاب في اللغة .
َ َ
َ َ َْ ْ َ
َََْ َ َ َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
قال صاحب اللسان (:رهب :ر ِهبِ ،بالكس ِر ،أي خاف .ور ِهب الش يء :خافه .وأرهبه ورهبه واسترهبه :أخافه وفزعه،
ً
اس َت ْر َه ُب ُ
وه ْم)(َ )171أي َأ ْر َه ُبوهم َوت َر َّهب َّ ُ
الناس؛ َوب َذل َك ُف ّس َر َق ْو ُل ُه َع َّز َو َج َّل ( َو ْ
واس َت ْر َه َبهْ :
ْ
َ َ
راهبا
اس َت ْد َعى َر ْه َب َته َح َّتى َر ِه َبه
ُ ِ ِ
الرج ُل ِإذا صار ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ ْ َ َّ َ
والراه ُب :امل َت َع ّب ُد في َّ ْ
معة )()172وفى الصحاح ( أ ْر َه َب ُه واسترهبه ،إذا أخافه والراهب :واحد ُرهبان النصارى ،ومصدره
الصو ِ
يخش ى َّللا َّ ِ
ِ ِ
َ ْ َ ُ َ ْ َّ ُ َ
والت َر ُّه ُبَ :
الت َع ُّب ُد )173( ).ومن خالل العرض السابق يظهر لنا أن مادة "رهب" تأت ملعان متعددة منها " الخوف،
الرهبة والرهبا ِنية.
َ
َ
والتعبد ،والخفة ،وغيرها من املعاني ومن معانيه البارزة في اللغة :الخوف ،والفزع ،ومنه َرهبا بالتحريك أي :خاف وارهبه وسترهبه
أخافه وفزعه ،وهو ما سنفصل القول فيه إن شاء هللا تعالى في تعريفه في االصطالح.
املطلب الثاني :مفهوم اإلرهاب في القرآن الكريم
لفظة اإلرهاب في القرآن الكريم وردت في دالالت مختلفة ال صلة لها باإلرهاب بمفهومه املتداول في هذا العصر الحاضر
وهو ترويع اآلمنين واالعتداء عليهم ،وقد عرضنا مفهوم اإلرهاب في اللغة فيما سبق ،ويلحظ أن القرآن الكريم لم يستعمل مصطلح
اإلرهاب بهذه الصيغة وإنما اقتصر على استعمال صيغ مختلفة االشتقاق من املادة اللغوية نفسها بعضها يدل على اإلرهاب والخوف
والفزع ،وَعضها اآلخر ،يدل على الرهبنة والتعبد وهو ما اشرنا إليه خالل بيان مفهومه في اللغة " وقد وردت مشتقات املادة ( َر َه َب )
سبع مرات في مواضع مختلفة في القرآن الكريم لتدل على معنى الخوف والفزع :
َ
َ
ّ َّ
َ
َ ُ ْ َ ّ ْ َ ْ َ ُ َ ( )174
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
ْ
ْ
(فارهبو ِن) في قوله تعالى( و ِإياي فارهبو ِن)
ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم َ ( :ي ْر َه ُبون ) في قوله تعالىِ ( :لل ِذين هم ِل ِرب ِهم يرهبون)
َ َ ُّ َ
َ
ْ َ
اي َف ْ َه ُبون) (ُ )176
ْ َ َ ُْ
( )175
ُ َ
َ
َّ ُ َ َٰ َّ َ ، َ ،
اط الخ ْي ِل ُت ْر ِه ُبون ِب ِه
(ت ْر ِه ُبون)( :وأ ِعدوا ل ُهم َّما استطعتم ِّمن ق َّو ٍة و ِمن ّ ِرب ِ
وقوله تعالىِ ( :إن َما هو ِإله و ِاحد ف ِإي َ ار ِ
(  )171األعراف آية .16
(  )172لسان العرب لإلمام العالمة ابن منظور  267/4مادة " رهب" ط دار الحديث القاهرة لسنه  1423هـ
173
( ) تاج اللغة وصحاح العربية مادة " رهب" 140/1للجوهري تحقيق احمد عبد الغفور العطار ط دار العلم للماليين ببيروت الطبعة الرابعة لعام  1407هـ 1987م ومعجم
مقاييس اللغة للقز ويني املتوفي(  ) 395هـ تحقيق عبد السالم هارون ط دار الفكر  1399هـ 1979م مادة رهب (. ) 447/2
(  )174األعراف آية. 154
(  )175البقرة آية . 40
(  )176النحل آية . 51
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ً
ً
ََ َ َ
اس َت ْر َه ُب ُ
اس َت ْر َه ُب ُ
وه ْم )في قوله تعالىَ (:و ْ
َع ُد َّو ََّّللا َو َع ُد َّو ُك ْم) (َ ( )177و ْ
وه ْم َو َج ُاءوا ِب ِس ْح ٍر َع ِظ ٍيم)((َ )178ر ْه َبة )في قوله تعالى ( :أل ُنت ْم أش ُّد َر ْه َبة ِفي
ِ
ُص ُدورهم ّم َن ََّّللا) ((َ )179و َر َه ًبا) في قوله تعالىَ (:و َي ْد ُع َون َنا َر َغ ًبا َو َر َه ًبا َو َك ُانوا َل َنا َخاشع َين)( )180كما وردت مشتقات املادة نفسها( َر َهبَ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
) خمس مرات في مواضع مختلفة لتدل على الرهبنة والتعبد رهبان ـ رهبانهم ـ رهبانية ونعرض أقوال بعض املفسرين في مادة ( رهب)
ً
ََ ْ ُ ََ َ ََ َ ََ ُ ََ َ
اش ِع َين) ( )181قال ابن كثير " :رغبا فيما
من خالل تفسيرهم آليات القرآن الكريم منها قوله تعالى( :ويدعوننا َرغ ًبا وره ًبا وكانوا لنا خ ِ
ً
ورهبا مما عندنا " ( )182وقال األلوس يَ ( :و َي ْد ُع َون َنا َر َغ ًبا َو َر َه ًبا ) أي  :راغبين في نعمنا وراهبين من نقمنا أو راغبين في قبول
عندنا
َ
َ
َ
ْ
( )183
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ً
ً
َ
وقال القرطبي في قوله تعالى ( :ويدعوننا رغبا ورهبا ) أي  :يفزعون ألينا فيدعوننا في حال الرخاء وحال
أعمالهم وراهبين من ردها "
ً
( )184
الشدة  ،وقيل املعنى  :يدعون وقت تعبدهم وهو بحال رغبة ورجاء ورهبة وخوف  ،ألن الرغبة والرهبة متالزمان " فاللفظة إذا
َ
َ
يدور معناها حول الخوف والتعبد والتذلل إلى هللا عزو جل وهي مقصد من مقاصد عبادة هللا تعالى  ،وفي قوله تعالى ( :وأ ِع ُّدوا ل ُهم َّما
ُ
َ
َ
َ ُ َّ َّ
اس َت َط ْع ُتم ّمن ُق َّوة َومن ّ َب ْ َ ُ
ْ
َّللا َو َع ُد َّوك ْم) (ُ ( )185ت ْر ِه ُبون) أي " :تخوفون به عدو هللا وعدوكم أي من الكفار
اط الخ ْي ِل ت ْر ِه ُبون ِب ِه عدو ِ
ٍ ِ ِر ِ
ِ
ُ
َ
َ ُ َّ َّ
(ُ )186
َّللا َو َع ُد َّوك ْم ) يعنى تخيفون به عدو هللا وعدوكم من اليهود وقريش وكفار العرب" ( )187وقا اللوس ي :
" و (ت ْر ِه ُبون ِب ِه عدو ِ
َ
ُ(ت ْر ِه ُبون) أي تخوفون به  ،وعن الراغب أن الرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب " ( ، )188فإن املقصود من إعداد العدة من أجل
منع العدوان والظلم ولحماية األمة اإلسالمية من االعتداء والتضييق عليها تلك األمة التي أمرت بالتزام الحق والعدل  ،ثم االستعداد
للحرب والجاهزية له يدفع الحرب ويمنع وقوعها بسبب خوف من يعتزم نقض العهود  ،والواقع يشهد بهذا  ،واإلرهاب الوارد في اآلية في
ُ
َ َ ُ َّ َّ
ُ
َّللا َو َع ُد َّوك ْم ) وفى بقية اآليات فهو يتعلق باملعتدين لصدهم عن عدوانهم متى حصل منهم ذلك واملخاطب
قوله تعالى ( ت ْر ِه ُبون ِب ِه عدو ِ
به هم أولوا األمر املعنيين بإعداد الجيوش للدفاع عن الدين واألعراض واألوطان  ،وليس هو إرهابا عدوانيا باملعنى املعاصر الذي
يرفضه اإلسالم وينهى عنه ويقف له باملرصاد  ،من خالل نهيه عن ترويع اآلمنين  ،وحثه على نشر السالم واألمان والحفاظ على األرواح
واملمتلكات وحرية العقائد ،ويالحظ هذا ايضا من ورود هذه الكلمة في القرآن الكريم ملعان محمودة كالفزع إلى هللا تعالى واللجوء إليه في
الرخاء والشدة ،واملداومة علي عبادته والتضرع إليه طمعا فيما عنده من الثواب والفضل.

ا ملبحث الثاني :بيان مفهوم الفكر وداللته
املطلب الو  :مفهوم الفكر لغة واصطالحا
أوال مفهومه في اللغة :
َ
َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ
ُْ
ُ ْ َ ْ َ ُّي َّ َ ُّ
ْ َ
الفكر وال ال ِعلم وال النظر ،الجوه ِر  :التفكر التأمل،
اط ِر ِفي الش ي ِء؛ قال ِسيبوي ِه :وال يجمع ِ
الفكرِ :إعمال الخ ِ
قا ابن منظور ِ :
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ )189 ( ،
ْ
َ
س لي في هذا األمر فك ،ر أي لي َ
َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ َْ َ
س ِلي ِف ِيه حاجة وقال الفيروز آبادي  " :الفكر ،بالكسر ويفتح  :إعمال النظر في
قال يعقوب :يقال :لي ِ ِ
ِ
الش يء  ،ويقال ومالي فيه فكر  ،وقد يكسر أي  :حاجة "(.)190
ْ
َّ
َ
اط ِر ِفي الش ْي ِء ألن إعمال الخاطر أشمل وأعم من إعمال النظر ألنه قد
ويمكن أن نخلص مما سبق بأن الفكر في اللغة :هو ِإعمال الخ ِ
ٰ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ ْ َ ُ ُ ُ َّ
ُّ ُ
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ
ور )( )191ومن
يقع النظر على الش يء فال يدركه بسبب انشغال خاطره قال تعالى (ف ِإنها ال تعمى األبصار ول ِكن تعمى القلوب ال ِتي ِفي الصد ِ
معانيه ايضا التأمل  ،وإعمال النظر في الش يء  ،أو ما يحتاج إليه وينشغل العقل به .
(  )177األنفال آية . 60
(  )178األعراف آية . 116
(  )179الحشر آية . 13
(  )180األنبياء آية .90
(  )181األنبياء آية . 90
(  )182تفسير القرآن العظيم ( )261 /3البن كثير ط دار التقوى مصر .
(  )183روح املعاني ( )83 /7لأللوس ي ط دار الكتب العلمية ببيروت لبنان الطبعة األولي  1422هـ 2001م.
(  )184الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (  )302/6ط دار الحديث بالقاهرة ط 1423هـ ـ 2002م.
(  )185األنفال آية.60
(  )186تفسير ابن كثير ( . ) 388 /2
(  )187الجامع ألحكام القرآن ( .) 397/4
(  )188روح املعاني ( .)222/3

(  )189لسان العرب ( ) 146/7البن منظور.
(  )190القاموس املحيط ( )638/1للعالمة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادى ط دار إحياء التراث العرَي  ،مؤسسة التاريخ العرَي ببيروت لبنان ط الثانية  1420هـ
ـ2002م.
(  )191سورة الحج آية .46
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ا
ثانيا  :في االصطالح :وعرفه الراغب األصفهاني بأن "الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى املعلوم  ،والتفكير  :جوالن تلك القوة بحسب نظر
( )192
العقل وذلك لإلنسان دون الحيوان  ،وال يقال إال فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب".

وعرفه أبو الحسن األشعري فقال ":إن الفكر هو النظر في األمر  ،ليقف الناظر على صحته أو بطالنه "(.)193
املطلب الثاني :دالالت الفكر في القرآن الكريم
وردت مادة " فكر" ومشتقاتها في القرآن الكريم في مواضع متعددة يدعوا فيها إلى إعمال العقل والتفكر والتدبر فيما حولنا
لالستدالل على وجود هللا تعالى ووحدانيته وكمال قدرت ه  ،وكأنما الفكر فريضة إسالمية وهى إحدى مهام اإلنسان أينما وجد وفى أي
زمان كان  ،وهى إحدى خصائصه املميزة له عن باقي املخلوقات ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم :
ْ ُ ُ َ ُ َّ ُ ّ َ ُ َ َٰ َ ( :
َ َٰ َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ
َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ ) ( )195
َ ( )194
َ
ات لعلكم تتفكرون و قوله
ات ل َعلك ْم تتفك ُرون) وقوله تعالى كذ ِلك يب ِين َّللا لكم اآلي ِ
قوله تعالى ( :كذ ِلك يب ِين َّللا لكم اآلي ِ
َْ
َّ َٰ َ َ
ْ
ُ
) َّ ُ َ ََّ
ّ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ( )197
ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ )( )196
َ
ات ِلقو ٍم يتفكرون) وقوله تعالى ِ :إنه فكر
تعالى( :ق ْل َه ْل َي ْس َت ِوي األ ْع َم ٰى َوال َب ِصير أفال تتفكرون
وقوله تعالى ِ ):إن ِفي ذ ِلك آلي ٍ
َو َق َّد َر( ( .)198وهذه اآليات كما ترى تدعو إلى التفكر( َل َع َّل ُك ْم َت َت َف َّك ُر َ
ون) فقد بين هللا عز وجل لإلنسان حجج وبراهين ودالئل قوية ودعاه
إلعمال العقل بالتفكر فيما حوله من أمور الدنيا واآلخرة ليختار األنفع له وهذا ما أشرنا إليه في التعريف اللغوي من أن الفكر هو
إعمال الخاطر في الش يء ،ألن الفكر بهذا هو طريق النجاة ملن تنفعه فكرته ،ألن كل عمل يسبقه فكرة ،يصلح بصالحها ويفسد
بفسادها  .قال مكي  " :معنى اآلية أنه يبين للمؤمنين آيات في الدنيا واآلخرة تدل عليهما وعلى منزلتهما لعلهم يتفكرون في تلك اآليات"
( ،)199وفي هذا املعنى يقول الزمخشري  (:في الدنيا واآلخرة ) إما أن يتعلق ب (تتفكرون ) ،فيكون املعنى :لعلكم تتفكرون فيما يتعلق
ً
بالدارين  ،فتأخذون بما هو أصلح لكم  ،كما بينت لكن إن العفو أصلح من الجهد في النفقة ،وتتفكرون في الدارين فتؤثرون أبقاهما
منافع" ( )200وقدم التفكر لالهتمام به ،ومقصود اآلية ليس أصل التفكر فقط ألنه ليس غاية لعموم التبيين ،أما املرجو واملنادى به هو
َْ
َ ََ
ْ
ُ
عموم التفكر فيكون املراد لعلكم تتفكرون في أمور الدنيا واآلخرة " ( )201وفى قوله تعالى ( ق ْل َه ْل َي ْس َت ِوي األ ْع َم ٰى َوال َب ِص ُير أفال
َت َت َف َّك ُر َ
ون)( )202قال القرطبي ( :إنه فكر وقدر ) يعنى الوليد فكر في شأن النبي صلى هللا عليه وسلم والقرآن (وقدر) أي :هيأ الكالم في
نفسه ،والعرب تقول قدرت الش يء إذا هيأته"()203ووافقه األلوس ي في هذا املعنى( )204ومن خالل عرض أقوال املفسرين في آيات الفكر
في القرآن ودراستها وتحليلها نجد أن جميع األقوال تتفق على أن املراد بالتفكر هو :إعمال العقل فيما ينفع  ،مع تدبر آيات هللا عز وجل
ً
ليصل إلى كمال قدرة هللا عز وجل وعظيم فضله ولشغله بالحق بدال من أن يشغل صاحبه بما ال ينفع .

املبحث الثالث :تعريف اإلرهاب الفكري
سبق وأن عرضنا مفهوم اإلرهاب في اللغة  ،والفكر في اللغة واالصطالح في املبحثين األول والثاني  ،وهنا نعرف مصطلح
اإلرهاب الفكري كمصطلح مركب  ،وذلك بعرض لبعض تعاريف الباحثين املعاصرين فعرفه أحدهم بقوله :أن اإلرهاب الفكري هو :
"نشاط يستهدف إفساد أي معتقد أو سلوك باس تخدام الوسائل واألساليب املعنوية  ،التي تخل بأمن وأمان الوطن وتؤثر على
املواطنين"( ،)205وعرفه آخرون بأنه " نوع من أنواع االيدلوجية( )206التي تؤمن بعدم احترام الرأي اآلخر وتسلبه حقه في حرية التعبير ،
(  )192معجم مفردات ألفاظ القرآن ص  430للراغب األصفهاني ط دار الكتب العلمية ببيروت لبنان ط األولي 1418هـ ـ 1997م.
(  )193انظر مقاالت اإلسالمين(  )536 /1أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري ط الثالثة دار إحياء التراث العرَي ،بيروت.
(  )194البقرة آية . 219
195
( ) البقرة آية .266
196
( ) األنعام آية . 50
197
( ) الزمر آية  42ـ والجاثية آية . 13
(  )198املدثر آية .18
(  )199املحرر الوجيز (. ) 295/1
200
( ) الكشاف ( . ) 260/1
201
( ) يراجع في هذا املعنى روح املعاني (  ) 510/1لأللوس ي .
(  )202األنعام آية . 50
(  )203الجامع ألحكام القرآن ( . ) 64 / 10
(  )204روح املعاني( .) 136/15
(  )205انظر اإلرهاب الفكري  -مفهومه – بعض صوره – سبل الوقاية منه ( ) 26/1د خالد عبد الرحمن القرش ي بحث مقدم للمؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية املنعقد عام 1425هـ  2004 -م .
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والعقيدة  ،وهو يحجر على العقول والحريات  ،ويحرم عليها التعبير بذاتها بحجة أن هذا مخالف لثقافة أو ملذهب أو عقيدة أو رأي ما ،
ويحمل اإلرهاب الفكري مفاهيم مثل التعصب  ،والتطرف  ،والتكفير  ،ويحمل عدم احترام التراث والتاريخ والحضارة "()207إلى غير
ذلك من التعاريف الكثيرة واملتعددة والتي تدور في دائرة واحدة مما يغني عن سردها اكتفاء بما ذكر ،خالصة القول :إنه بالنظر في
التعريفين السابقين للمعاصرين نجد أنه ليس هناك خالف يذكر في مضمونهما  ،ولكن يمكن الجمع بينها فيقال اإلرهاب الفكري هو:
كل نشاط من شأنه أن يعمل على فرض رأي معين "محدد" أو يجبر اآلخرين على سلوك ما  ،يعتقد من يقوم بممارسة النشاط أنه
صواب .
ويتضح لنا أنه ليس هناك شك في أن اإلرهاب الفكري إنما هو ثمرة ونتيجة للتشدد والغلو  ،وعدم قبول اآلخر وعدم قبول
الرأي  ،والرأي اآلخر  ،وهذا التشدد والغلو راجع إلى أن هؤالء يأخذون من الفقه والشرع حرفيته  ،ويقفون عند أقوال وأراء السابقين ،
دون الرجوع إلى النصوص الكلية للشرع وتحرى مقاصده وغاياته  ،كم نرى ونسمع للتجاوزات التي تقع من هؤالء الذين يسمون
ً
ً
بتنظيم داعش وكل من يسلك دربهم أو يعمل على مساعدتهم ظاهرا أو باطنا  ،فهذه صورة واقعية حية تعاني منها املنطقة بأثرها ،
لذلك كان من أشد وأخطر أنواع االرهاب ملا يترتب عليه من آثار سلبية مدمرة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان  ،وعلى هذا فإن
هؤالء املتشددين يفرضون آراءهم وأفكارهم ظنا منهم أنهم على صواب  ،وفى املقابل ال يقبلون رأيا مخالفا لهم  ،فهم يطبقون مقولة
"من ليس معنا فهو ضدنا" وهو ما يؤدى إلى انتشار ما يسمى "باإلرهاب الفكري" ومن هنا يمكن أن يقال بأن هناك عالقة قوية بين
اإلرهاب الفكري بمفهومه السابق وبين التشدد والغلو في الدين بأنواعه  ،اليهودي ـ املسيحي ـ اإلسالمي  ،والذي يؤدى بدوره الى "
االنحراف السلوكي " من قتل  ،وتدمير وتخريب ،وترويع اآلمنين وتكفير اآلخرين ...الخ
وعلى هذا فاإلرهاب الفكري ال يمكن معالجته بمعزل عن مواجهة التشدد الديني وكل ذلك يقتض ى نشر وتعزيز ثقافة االختالف ،
واحترام أراء اآلخرين  ،والحوار البناء  ،لتصحيح وتقويم األفكار املغلوطة واملفاهيم الخاطئة .

املبحث الرابع  :أسباب اإلرهاب الفكري

ً
لإلرهاب الفكري أسبابا متعددة منها الدينية ـ والسياسية ـ واالقتصادية ـ واالجتماعية ـ والنفسية ـ والثقافية  ،وهو ليس
ً
ً
مقصورا أو محصورا على دين معين  ،فهو موجود في النصرانية  ،واليهودية ،واإلسالم  ،فال يمكن لنا أن نرم به اإلسالم وحده كما هو
في عصرنا الحاضر  ،وخير دليل على هذا ما يحدث لألقليات املسلمة من قتل وتعذيب وتهجير وغير ذلك من صنوف أنواع العذاب في
معظم دول العالم في أيامنا هذه  ،وله أسباب متعددة ومتنوعة اقسمها إلى عدة مطالب:
املطلب الو  :السباب الدينية
 .1الغلو والتشدد :نهى القرآن الكريم صراحة عن الغلو في الدين الذي هو "االرتفاع في الش يء ومجاوزة الحد فيه " .قال تعالى:
ُ َ ْ
ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُْ
ً
اب ال تغلوا ِفي ِدي ِنك ْم غ ْي َر ال َح ِ ّق) ( )209فقد نهى هللا سبحانه وتعالى أتباع الرسل جميعا بعدم مجاوزة الحد في دينهم ،ألن
(قل يا أهل ال ِكت ِ
هذا يؤدي بدوره إلى نتيجة عكسية لم تأمر بها الشرائع السماوية ،فيصبح هذا من باب اتباع الهوى املؤدي إلى الضاللة ،يقول
َ َ ُْ
ُ
ُ ْ َ َْ َ ْ َ
اب ) يعنى اليهود والنصارى ( ال تغلوا ِفي ِدي ِنك ْم ) ال تخرجوا عن الحد في عيس ى ،وغلو اليهود في تكذيبهم إياه
الواحدي( :قل يا أهل ال ِكت ِ
َ ْ
ونسبته إلى أنه لغير رشده ،وغلو النصارى فيه ادعاؤهم اإللهية له وقوله  ( :غ ْي َر ال َح ِ ّق ) أي  :مخالفين للحق " ( )210والنهي عن الغلو في
الدين ليس مقصودا به اليهود والنصارى فقط بل وأهل اإلسالم ايضا وهذا ما ترجمته لنا السنة النبوية بمثال عملي في موقف النبي 
ُ َ ْ
ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُْ
اب ال تغلوا ِفي ِدي ِنك ْم غ ْي َر ال َح ِ ّق ) أي " :ال
من الرهط الثالثة الذين ذهبوا إلى بيته يسألون عن عبادته ،وقال البغوي ( :قل يا أهل ال ِكت ِ
ُ ْ ََ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُْ
( )211
اب ال تغلوا ِفي ِد ِينكم وال
تتجاوزوا الحد والغلو بالزيادة أو التقصير كل واحد منهما مذموم في الدين"
وفي قوله تعالى  ( :يا أهل ال ِكت ِ
( )208

(  )206االيدلوجية :هي من أعقد وأغنى املفاهيم االجتماعية ،ويعتبر (كارل مانها يم)أن هناك صنفين من االيدلوجية :املفهوم الخاص ،واملفهوم العام ،فااليدلوجية بمفهومها
الخاص هي :منظومة األفكار التي تتجلى في كتابات مؤلف ما ،تعكس نظرته لنفسه ْواآلخرين ،بشكل مدرك وغير مدرك ،أما بمعناها العام :هي منظومة األفكار العامة السائدة في
املجتمع .أنظر االرهاب الدولي ص 201محمد عزيز شكري ط دار املاليين بيروت لبنان ط الثانية 1992م.
207
( )انطر اإلرهاب تعريفه وآليات مكافحته لعبد املجيد مبلغي وآخرون ص 165وما بعدها ط مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي بيروت لبنان  ،املوقع اإللكتروني (ويكيبيديا
املوسوعة الحرة ) مقال بعنوان اإلرهاب الفكري  ،وانظر املشكلة في تعريف اإلرهاب ص 25لعالء الدين راشد ط دار النهضة العربية ط االولى عام . 2006
(  )208جمهرة اللغة البن دريد( )96 /1ط دار العلم للماليين ببيروت الطبعة األولى  1987تحقيق رمزي منير بعلبكي.
(  )209املائدة آية .77
(  )210الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( )90/2للواحدي.
(  )211معالم التنزيل (.)153/2

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد ،2العدد2019 - 1

77

اإلرهاب الفكري األسباب ـ اآلثارـ العالج ــ دراسة يف ضوء القرآن الكريم

عبد الصبور األنصاري

َ ُ ُ َ َ َّ َّ ْ
َّللا ِإال ال َح َّق) ( )212قال األصفهاني ":الغلو  :تجاوز الحد ،يقال ذلك إن كان في السعر غالء ،وإذا كان في القدر واملنزلة غلو
تقولوا على ِ
َ َ ُْ
ُْ
وفي السهم غلو ،وأفعالها جميعا غال يغلو  .قال تعالى ( :ال تغلوا ِفي ِدي ِنكم )النساء  ،171املائدة  77والغلي والغليان يقال في القدر إذا
طفحت " (،)213وقد نهى هللا سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو في دينهم سواء أكان هذا بزيادة أو نقصان  ،ألنه كما ترى زيادة عما
أتت به الرسل ،وما طرأ الفساد في عقيدتهم ودينهم إال بعدما طرقوا باب الغلو وولجوا فيه ،الذي كان من نتائجه االرهاب الفكري
واالنحراف السلوكي ،والسنة النبوية املطهرة مليئة باملواقف التي تبين لنا موقف اإلسالم من هؤالء الغالة ،ألن أول ظهور لحاملي هذا
ً
الفكر في اإلسالم كان في املدينة املنورة  ،فكان أول من وقف أمامه وحذر منه هو النبي  وهو ما ظهر جليا في موقفه من الرهط
الثالثة ( عن أنس رض ي هللا عنه قال  :جاء ثالثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي ،فلما أخبروا كأنهم تقالوها
ً
وقالوا  :أين نحن من النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟! قال أحدهم  :أما أنا فأصلي الليل أبدا ،وقال اآلخر  :وأنا أصوم
ً
الدهر وال أفطر ،وقال اآلخر :وأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا ،فجاء رسول هللا  إليهم فقال  ( :أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟! أما وهللا
إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له  ،لكني أصوم وأفطر  ،وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء  ،فمن رغب عن سنتي فليس مني )( )214ثم بعد
الفتوحات في عصر الخالفة الراشدة ظهرت طبقة من العباد الجهلة في فهم صحيح هذا الدين ،وتجمع حولهم أصحاب األهواء وأهل
النفاق وَعض الزنادقة ،ووقع ضحيتهم بعض الغيورين من حدثاء األسنان الذين حذر منهم النبي وكشف لنا صفاتهم وسفههم
وسوء مآلهم فيما أخرجه البخاري في صحيحه عن على بن أَ طالب رض ي هللا عنه سمعت رسول هللا  وسلم يقول ( :يأتي في آخر
الزمان قوم حدثاء األسنان سفهاء األحالم يقولون من قول خير البرية يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية ال يجاوز إيمانهم
حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة) ( )215ومن أشهر هذه الجماعات التي تكفر املسلمين
اليوم "تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام" والتي تسمى "بداعش" كما ذكرناها آنفا والتي لعبت دورا كبيرا في دعم النظام
الطائفي الشيعي في بالد العراق ،والنظام النصيري الباطني في سوريا ،وكان لها دور في التدخل األجنبي في هذه البالد بسبب أفعالها
القبيحة التي شوهت صورة اإلسالم واملسلمين في العالم  ،بسبب سوء فهمهم وتشددهم وغلوهم بدون وعي أو إدراك  ،فكان من نتائج
ذلك :
أ ـ إعطاء الفرصة للعدو بمحاربة اإلسالم باسم محاربة اإلرهاب .
ب ـ ـ تشويه صورة اإلسالم وتخريب املجتمعات وإشاعة الفرقة والضعف في الصف املسلم.
ج ـ ـ انتشار الفكر التكفيري.
أما صور الغلو في الدين فأبرزها :
 " .1اتهام الناس بالضالل واالنحراف وتكفيرهم وتقسيمهم من غير دليل ملجرد املخالفة في مسائل االجتهاد.
 .2الحكم على الناس عموما واملجتمعات وأهل الزمان بالفساد والهالك.
 .3إلزام الناس بما ال يسعهم وقهرهم على ذلك وهجرانهم إذا لزم األمر ذلك.
 .4الطعن في الرموز علماء الدين وتقليل الثقة بهم  ،وعدم تقدير جهودهم وعلمهم
وهذا ينتفي مع الوسطية ونبذ العنف التي اتسم بها ديننا الحنيف فمن أسس القرآن الواسعة أن األصل في األشياء اإلباحة (
َْ
َّ
َ
ََ َُ
ُ َّ
يعا ُث َّم ْ
اس َت َو ٰى إ َلى َّ
األ ْرض َجم ً
ات َو ُه َو ب ُك ّل َش ْي ٍء َع ِل ،
يم)( )216وأن األصل في اإلنسان
ُه َو ال ِذي خل َق لكم َّما ِفي
الس َم ِاء ف َس َّواهن َس ْب َع َس َم َاو ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ
اس َعل ْي َها ) وهاتان القاعدتان هما أساس كل تشريع وحرية  ،وال تتم كل األسس وتقوى على النهوض إال
َّللا ال ِتي فطر الن
البراءة ِ(فطرت ِ
تعالى(:ير ُيد َّ ُ
ُ
َّللا ب ُك ُم ْال ُي ْس َر َوَال ُير ُيد ب ُكمُ
بمعرفة أن سماحة اإلسالم هي أول أوصاف الشريعة اإلسالمية  ،وأكبر مقاصدها  ،كما في قوله
ِ ِ
ِ
ِ
ْال ُع ْس َر ) وقوله تعالى َ (:و َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم في ّ
الد ِين ِم ْن َح َر ٍج ) السماحة  ،والوسطية ،وعلى ضوء هذه املقاصد العظيمة تتجلى حقيقة
ِ ِ
الوسطية واالعتدال  ،وأنهما كمال وجمال هذا اإلسالم وأن أفكار التطرف والتشدد واإلرهاب الذي يفسد في األرض ويهلك الحرث
والنسل ليس من اإلسالم في ش يء  ،بل هو عدو اإلسالم األول واملسلمون هم أول ضحاياه ،وهذه الجماعات الخارجة ال تحسب على
اإلسالم وال على أهله املتمسكين بهديه بل هي امتداد للخوارج الذين هم أول فرقة مرقت من الدين  ،بسبب تكفيرها املسلمين بالذنوب
212

( ) النساء آية . 171
(  )213مفردات ألفاظ القرآن ص ـ  408مادة (غال) .
(  )214أخرجه البخاري في صحيحه باب الترغيب في النكاح ( )2/7حديث رقم  ، 5063ط دار طوق النجاة ت محمد فؤاد عبد الباقي ط األولى 1422ه ومسلم في صحيحه في كتاب
النكاح باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه رقم  )1949 /5 ( 1401صحيح مسلم بن الحجاج (ت  261هـ)ت محمد فؤاد عبد الباقي ط دار إحياء التراث العرَي  -بيروت.
(  )215أخرجه البخاري في صحيحه باب عالمات النبوة في اإلسالم ( )200/4حديث  ، 3611ومسلم في كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج ( )1321/ 3رقم . 1066
( )216البقرة آية .29

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد ،2العدد2019 - 1

78

اإلرهاب الفكري األسباب ـ اآلثارـ العالج ــ دراسة يف ضوء القرآن الكريم

عبد الصبور األنصاري

( )217

واستحلت دمائهم وأموالهم "
 .2ضعف البصيرة بالو اقع والجهل بالحكام الشرعية .
"وهو األخذ بظواهر النصوص وعدم فهمها بمقاصدها الصحيحة  ،مما ينتج من ذلك االنشغال باملسائل الجزئية واألمور
الفرعية عن القضايا الكبرى التي تتعلق بمصالح األمة اإلسالمية وقضاياها املصيرية بحكمة وتدبر وإن من عالمات الساعة أن
يتحدث الرويبضة في شأن العامة والقضايا املصيرية ومن ال َه َّم له إال شهواته  ،أو من حمل بأفكار غريبة يتولى تربية الشباب
فيستغل عواطفهم بتحميلهم أفكارا تؤدى لتحمسهم بال ضابط وال رادع  ،وال رجوع ألهل العلم الصالحين الذين خبروا األمور ودرسوا
( )218
معالم اإلصالح جيدا"
 .3ترك املحكم وإتباع املتشابه.
َ َ َّ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ ،
( )219
قال هللا تعالى  (:فأما ال ِذين ِفي قل ِوب ِهم زيغ فيت ِبعون ما تشابه ِمنه اب ِتغاء ال ِفتن ِة واب ِتغاء تأ ِو ِيل ِه) قال ابن تيمة في بيان املحكم
واملتشابه " :في صحيح البخاري (أن النبي قال لعائشة يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى هللا
فاحذريهم) ( )220وهذا عام وقص ة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب من أشهر القضايا فإنه بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن حتى
رآه عمر فسأل عمر عن (والذاريات ذروا) فقال :ما اسمك؟ قال :عبد هللا صبيغ فقال :وأنا عبد هللا عمر وضربه الضرب الشديد.
وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس يقول ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ .وهذا ألنهم رأوا أن
ََ
غرض السائل ابتغاء الفتنة ال االسترشاد واالستفهام كما قال النبي ( إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه) وكما قال تعالى( :فأ َّما
َ ْ
َ ْ
َّ َ ُ ُ
َ َّ َ َ َ
ين ِفي قل ِوب ِه ْم َزْي ،غ ف َيت ِب ُعون َما تش َاب َه ِم ْن ُه ْاب ِتغ َاء ال ِف ْت َن ِة َو ْاب ِتغ َاء َتأ ِو ِيل ِه ) فعاقبوهم على هذا القصد الفاسد كالذي يعارض بين آيات
ال ِذ
َ َ َّ َّ َ ُ ُ
،
( )222 ( )221
ْ
َ
ْ
وقال الزمخشري( :فأما ال ِذين ِفي قل ِوب ِهم زيغ )"
القرآن وقد نهى النبي  عن ذلك وقال (:ال تضربوا كتاب هللا بعضه ببعض )
َ َّ َ َ َ
هم أهل البدع ( ف َيت ِب ُعون َما تش َاب َه ِم ْن ُه ) فيتعلقون باملتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه املبتدع مما ال يطابق املحكم ويحتمل ما
َ ْ
ْ َ ْ
(اب ِتغ َاء ال ِف ْت َن ِة ) طلب أن يفتن الناس عن دينهم ويضلوهم َ(و ْاب ِتغ َاء َتأ ِو ِيل ِه ) وطلب أن يأولوه التأويل الذي
يطابقه من قول أهل الحق
( )223
يشتهونه " ووافقه القرطبي في هذا املعنى قلت :إنه بسبب سوء فهم هؤالء وجهلهم وقلة علمهم وإتباعهم للمتشابه وعدم إدراكهم
له ضلوا وأضلوا فانحرفوا بفكرهم العقيم فكان من نتاج ذلك تكفيرهم للمجتمعات وارتكابهم ألشنع األعمال من قتل وتخريب ،وتفجير
ونهب وغير هذ ا ،ويرجع ذلك بسبب عدم التفقه في الدين على أيدي العلماء الربانيين وتلق العلم من أهله وشيوخه املتخصصين
بمعرفته  ،والراسخين فيه  ،والجامعين لفنونه من علوم في اللغة ،والفقه ،وأصوله ،والعقيدة ،وعلوم الحديث ،والتفسير وغيرها من
العلوم الشرعية النافعة الذي بمعرفتها يستقيم الفكر والسلوك .
املطلب الثاني :السباب االقتصادية .
األسباب االقتصادية هي من أحدى أهم أسباب اإلرهاب الفكري ملا لها من تأثير بالغ في امتالء النفوس بالسخط وعدم رضا
ً
ً
الفرد على املجتمع الذي يعيش فيه فيترتب عليه عدم انتماءه لوطنه فيصبح صيدا ثمينا سهال في يد اصحاب الفكر املنحرف والتي
يمكن إيجازها في النقاط اآلتية:
 .1ظاهرة الفساد االقتصادي وعدم التصدي لها
اإلسالم حرم الفساد االقتصادي بكل صوره وأشكاله بأدلة قطعية من الكتاب والسنة وقد تناولها علماء اإلسالم بالتحليل
وبينوا العلة من تحريمها ومن تلك العلل أنها تؤدى إلى ضياع الحقوق وهالك األموال واملوارد ومحق البركة  ،وكل هذا يعود على الفرد
واملجتمع بالفقر وعدم التقدم  .ومن صور الفساد في املجال االقتصادي أكل أموال الغير بدون وجه حق وقد نهى القرآن الكريم عن

(  )217بيان لهيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية بعنوان " :هذه أدلة ضالل داعش وَعدهم عن اإلسالم بتاريخ  3يوليو .2015
(  )218أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف لصالح بن غانم السدالن  ،ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -
الرياض  -السعودية 1425هـ2004-م.
( )219آل عمران آية .7
( )220اخرجه البخاري في صحيحه باب (منه آيات محكمات ) آل عمران  ) 33/ 6(، 7رقم  ، 4547ومسلم في كتاب العلم باب النهي عن أتباع متشابه القرآن ( ) 2053/ 4رقم 2665
.
(  )221اإلكليل في املتشابه والتأويل( )50/1ألبن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (املتوفى728 :هـ ط دار اإليمان اإلسكندرية .
( )222الحديث أخرجه اإلمام أحمد في مسنده باب حديث أَي أمامة الباهلي ()494/36ت شعيب األرناؤوط واخرين ط دار الرسالة بيروت ط األولى 1421ه  2001م .
(  )223الكشاف (  )33 /3و الجامع ألحكام القرآن (.)391/ 2
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َ
َ ُ َ َْ ُُ َ َ َ ُ ََْ ُ ْ
ً
اط ِل) ( . )224وحرم اإلسالم السرقة وجعل لها حدا في حالة ارتكابها ،
ذلك قال تعالى(َ :يأ ّيها ِ
الذين َآمنوا ال تأكلوا أ ْموالكم بينكم ِبال َب ِ
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ
ً
الس ِارقة فاقط ُعوا أ ْي ِد َي ُه َما َج َز ًاء ِب َما
حفاظا على أموال الغير حتى يمنع الفساد االقتصادي بكل صوره وأشكاله قال تعالى( :والس ِارق و
ً
َك َس َبا َن َك ًاال ّم َن ََّّللا َو َّ ُ
َّللا َعز ،يز َح ِك ،
يم ) ( )225كما حرم االعتداء على املال العام حفاظا على اقتصاد املجتمع  ،وحرم اإلسالم كل معاملة
ِ
ِ
ِ
تؤدى إلى الفساد االقتصادي سواء كان اختالس ورشوة وتربح من الوظيفة  ،واستغالل الجاه والسلطان والربا وجعلها من باب أكل
أموال الناس بالباطل قال تعالى َ ( :و َأ َح َّل َّ ُ
َّللا ْال َب ْي َع َو َح َّر َم ّ
الرَبا ) ( )226كما حرم اإلسالم اإلسراف والتبذير لسد الطريق أمام الفساد
ِ
َُُ َ ْ
ين َك ُانوا إ ْخ َو َ
اش َرُبوا َوَال ُت ْسر ُفوا أنه َال ُيح ُّب ْاملُ ْسرف َين)( )227وقوله تعالى َ (:وَال ُت َب ّذ ْر َت ْبذ ًيرا إ َّن ْاملُ َب ّذر َ
ان
االقتصادي قال تعالى ( :وكلوا و
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ٰ ِ
ِِ
ِ
َ
َ َّ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُُ
َّ
الش َياطين َو َك َ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً ( )229
َّ ْ َ ُ َ ّ َ ُ ً ( )228
كما حرم
ان الشيطان ِل ِرب ِه كفورا) وقوله تعالى ( :وال ِذين ِإذا أنفقوا لم يس ِرفوا ولم يقتروا وكان بين ذ ِلك قواما)
ِ
ِ
َ ُ َْ
ُ َ
( َ ْ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ّ َ ُ ْ ّ ،
اس َي ْس َت ْوفون )( )230وقوله تعالي (َ :وأ ْوفوا الك ْي َل
القرآن الكريم التطفيف في امليزان قال تعالى :ويل ِللمط ِف ِفين ال ِذين ِإذا اكتالوا على الن ِ
َ ُْ ْ َ ُ ْ ْ َ
ً
ً
ُْ
اس امل ْس َت ِق ِيم)( )231وما هذا إال حفاظا على األموال التي جعلها هللا قواما لهذه الحياة ومنعا ألكل أموال الناس
ِإذا ِكلتم و ِزنوا ِبال ِقسط ِ
بالباطل حفاظا على االقتصاد الخاص والعام حتى ال يؤدى إلى أي مظهر من مظاهر اإلرهاب.
 .2عدم محاربة الفقر والبطالة
َ َ َ َُ ُ َْ
ُ َ َّ
األ ْرضَ
فقد حث اإلسالم على محاربة الفقر فأمر بالسعي لتحصيل الرزق والضرب في األرض قال تعالى  ( :هو ال ِذي جعل لكم
ُُ
َُ
ّ ْز َ َ ْ ُّ
َُ ً َ ُ
الن ُش ُ
ور)( )232وحارب اإلسالم البطالة وحث على العمل واتقانه وذلك في قوله تعالى  ( :وق ِل
ذلوال ف ْامشوا ِفي َم َن ِاك ِب َها َوكلوا ِمن ِر ِق ِه و ِإلي ِه
ً
ُ ُْ
ْ َ ُ َ َ َ َ ى َّ ُ َ ُ
َ
َّللا َع َملك ْم َو َر ُسول ُه َوامل ْؤ ِم ُنون ) (")233وقد تكون البطالة سببا في تهديد واستقرار العديد من األنظمة والحكومات في ظل
اعملوا فسير
املعدالت املتزايدة للنمو السكاني في هذه البلدان وزيادة الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك وخاصة في الدول العربية وأيما مجتمع تكثر فيه
ً
البطالة ويزيد فيه العاطلون وتنضب فيه فرص العمل  ،فإن ذلك يفتح أبوابا من الخطر على مصارعها  ،من امتهان اإلرهاب
واملخدرات  ،واالعتداء والسرقة"(.)234
 .3عدم معالجة مشكلة التنمية االقتصادية
َ َ ْ َْ َُ َ َ
َ
وذلك من خالل اإلفادة بالقوة الشبابية وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الجوانب في قوله تعالى ( :قالت ِإحداهما يا أب ِت
ْ ْ
َ
ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ ُ ( )235
اس َتأ ِج ْر ُه ِإ َّن خ ْي َر َم ِن استأجرت الق ِوي األ ِمين )
ومن خالل توفير اإلمكانات املادية ألصحاب الخبرات والتركيز على تنمية العنصر البشري وتوزيع ثمار هذه التنمية كافة بين فئات أفراد
املجتمع دون عنصرية أو طائفية (.)236
 .4ارتفاع السعار واالحتكار وتدنى دخل الفرد:
"ذلك من الخلل في عدم التوازن االقتصادي في املجتمع قد يسبب اضطرابا في االستقرار وعدم الرضا  ،والذي قد ينتج عنه
كراهية وَغض األفراد للمجتمع الذي يعيشون فيه ومن ثمة السعي إلى االنتقام منه  ،ومن آثاره :عدم انتمائه لوطنه ونبذ الشعور
باملسؤولية الوطنية  ،ولهذا يتكون لديه رغبة في االنتقام"( )237وقد رجح بعض الباحثين إلى أن العوامل االقتصادية كالفقر والبطالة
من أسباب اختيار طريق العنف واإلرهاب  ،لكون الفرد عير قادر على الوفاء بحاجاته األساسية  ،وفاقد لألمل في املستقبل مما يحمله
على النقمة على املجتمع ومؤسساته فلو سعت الدول سعيا حثيثا في حل املشاكل االقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب ألغلقت بابا
( )224النساء آية .29
( )225املائدة آية .38
(  )226البقرة آية . 275
227
( ) األعراف آية .31
228
( ) اإلسراء آية .27
229
( ) الفرقان آية .67
(  )230ا ملطففين اآليتان  1ـ . 2
(  )231اإلسراء آية .35
232
( ) امللك آية .15
233
( ) التوبة آية .105
(  )234انظر أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف لصالح السدالن صـ 28مرجع سابق.
( )235القصص آية .26
( )236انظر البرنامج االقتصادي اإلسالمي في معالجة مشاكل مصر االقتصادية ( ) 3 / 1مسلسلة بحوث ومقاالت في الفكر االقتصادي اإلسالمي جامعة األزهر  ،لحسين حسين
شحاتة.
( )237انظر اثر االحتساب في مكافحة اإلرهاب  142مرجع سابق.
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واسعا من أبواب اإلرهاب .
املطلب الثالث :السباب االجتماعية
أسباب اإلرهاب كثيرة ومتنوعة ومتجددة ويمكن أن تؤدى منفردة أو مجتمعة لحصول هذه الظاهرة ولكن نستطيع أن نقول
ُ
ً
إن البذرة األولى لنشئته هي اجتماعية أسرية إذ يشعر بها النشء منذ نعومة أظافره ثم تكبر وتترعرع بعد طاملا وجدت لها ارضا خصبة
ترعاها ولكن إذا تم مقاومتها فسرعان ما تنتهي وتندثر ومن أبرز هذه األسباب االجتماعية :
 .1التفكك السري وعدم االهتمام بالبناء
" وهى تلك األسباب التي تكمن في أنماط التنشئة االجتماعية الخاطئة داخل محيط األسرة واملجتمع  ،والتي تؤدى بالضرورة
إلى نتائج سلبية تظهر على سلوك األبناء داخل محيط األسرة أو األفراد في املجتمع فيما بعد ،وقد يكون من هذه األسباب العنف
والقسوة في التعامل بين اآلباء واألبناء وعدم املراقبة لهم في مراحلهم العمرية املختلفة إذ لكل مرحلة ما يتناسب معها من املعاملة،
ً ً
وديننا الحنيف اهتم اهتماما بالغا بتربية األبناء تربية دينية سليمة فأمرنا بتعليمهم الصالة في صغرهم والتفرقة بينهم في املضاجع
فقال ( : علموا أوالدكم الصالة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في املضاجع )()238ومن باب تحمل
املسؤولية كاملة تجاه األبناء قال الرسول الكريم  ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) ( )239وإن كانت هذه الظاهرة "التفكك
السري" قد ظهرت بل وانتشرت في البالد العربية واإلسالمية  ،وذلك بسبب إهمال الوالدين ألوالدهم وعدم مشاركتهم في مشاكلهم
اليومية والنفسية ولذا " :نجد أن بعض األسر تعمل وَغير قصد في أكثر األحيان لدفع أبنائهم لالنحراف إذا أساءوا التصرف معهم
ً
فبدال من أن يكونوا الصدور املفتوحة التي يركن إليها األبناء والبنات عند الحاجة إلى املشورة والتعاون في حل املشكالت أصبحوا غرباء
عن أبنائهم أو ال يشعرون باملسئولية تجاههم سوى مسئولية اإلطعام واالكتساء  ،حتى إذا وقع االبن أو البنت في مشكلة عظيمة
أنصدم األبوان من جراء ذلك ،وقد ال تكون الصدمة بسبب انحراف أحد األبناء وإنما بسبب الحرج الشديد الذي يمكن أن يسببه
انحرافه في الوسط االجتماعي الذي سيطلع على ذلك " ( )240والقران الكريم اعتنى عناية فائقة بهذا الجانب  ،من تربية األبناء
واالهتمام بهم وغرس القيم في نفوسهم وحذر من اإلهمال في تربيتهم وبين لنا سوء ما يؤول إليه هذا األمر قال وتعالى (َ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين
ِ
َ
ُ َ ُ
َآم ُنوا قووا أ ْن ُف َسك ْم َوأ ْه ِليك ْم َن ًارا ) ( )241قال املفسرون في بيان معنى هذه اآلية الكريمة أي ":اتقوا هللا  ،وأوصوا أهليكم بتقوى هللا"
( )242وهذا ال يكون إال من خالل املشاركة واملتابعة عن كثب حتى نتفادى تلك املشكالت التي تؤدي بدورها إلى آثار سلبية على الفرد
واملجتمع .
( )243
 .2الفراغ .
الفراغ  :رغم أنه نعمة من نعم هللا على اإلنسان  ،ولكن قد تنقلب إلى نقمة على صاحبها إذا أساء إدارتها قال ( نعمتان
ُ
مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ) ()244ألن النفس إذا لم تشغلها أنت بالحق أشغلتك هي بالباطل قال تعالىَ ( :و َما أ َب ّ ِر ُئ
َن ْفس ي ّ
إن َّ
س َ َأل َّم َار ،ة ب ُّ
الن ْف َ
وء) (" )245والفراغ النفس ي والعقلي أرض خصبة لقبول كل فكر هدام وغلو وتطرف  ،وقد ثبت بالدراسة
الس ِ
ِ
ِ
ً
سببا للعديد من الجرائم والجنايات واالنحرافات األخالقية  ،خاصة إذا لم يكن الشاب أو الفتاة من ذوى
أن الفراغ والبطالة كانا
( )246
املهارات أو املواهب أو االهتمامات الثقافية والعلمية " .

238
( ) أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (  ) 258/11باب مسند عبدهللا بن عمرو بن العاص  ،وأَي داوود في سننه ( )133 /1باب متى يؤمر الغالم للصالة  ،ت محمد محي الدين
عبدالحميد ط املكتبة العصرية بيروت لبنان  ،والدار قطني في سننه( )430/1باب األمر بتعليم الصلوات والضرب عليها  ،قال عنه األلباني حديث (حسن صحيح ) ط مؤسسة
الرسالة بيروت ط األولى 1424ه  2004م .
( )239أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العتق  ،باب كراهية التطاول على الرقيق رقم ()901/2( ) 2368
ومسلم كتاب اإلمارة باب فضيلة اإلمام العادل رقم (.)1459/3()3408
240

( ) انظر األسرة املسلمة  ،للدكتور وهبه الزحيلي صـ 5وما بعدها املناخ األسري وعالقته بالتفوق الدراس ي  ،لعليوات ملحة صفحةـ 6والحرمات من الوالدين او أحدهم وعالقته ببعض املتغيرات
النفسية العتماد الهندي () 2/1
241

( )سورة التحريم آية .6
( )242تفسير الطبري ( )491/23والنكت والعيون "( )44/للماوردي .
( )243حصاد اإلرهاب د ناصر بن مسفر الزهراني ط األولى العبيكان اململكة العربية السعودية.
(  )244أخرجه البخاري في صحيحه باب ال عيش إال عيش اآلخرة ( ) 288 / 8رقم .6412
(  )245سورة يوسف آية .53
( )246انظر قضاء وقت الفراغ وعالقته بانحراف األحداث د  .عبدهللا السدحان صـفحة .40-39
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وقد حثنا القرآن الكريم في مواضع كثيرة إلى التأمل في مخلوقات هللا لتمأل وقت فراغك بما ينفع ،فأمرنا بالتدبر في مخلوقات
َ
َ
َ َ َ ْ َ َّ
ً
ً
الل ْي َل َو َّ
الن َه َار َآي َت ْي ِن ف َم َح ْو َنا َآية
هللا تعالى إعماال لفكرنا  ،واسترجاعا ملا فات العقل بما ينفع من أمور الدنيا واآلخرة قال تعالى ( :وجعلنا
َ َْ
َْ
الن َهار ُم ْبص َر ًة ّل َت ْب َت ُغوا َف ْ
َّ َ َ َ ْ َ َ َ َّ
األ ْر َ
ض ًال ّمن َّرّب ُك ْم َوِل َت ْع َل ُموا َع َد َد ال ّس ِن َين َو ْال ِح َس َ
ض َم َد ْد َن َاها َوأل َق ْي َنا
اب ) ( )247وقوله تعالى( :و
الل ْي ِل وجعلنا آية ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َْ َ ُ َ َ َ
( )248
َ ََ
ُ ّ َْ َ
ُ ْ ُ
َ ْ ً َ ْ ٰ ُ ّ َ ْ ُّ
ََ ََْ َ
ض فانظ ُروا ك ْيف َب َدأ
يب )
ِفيها رو ِاس َي وأنبتنا ِفيها ِمن ك ِل زو ٍج ب ِه ٍيج تب ِص َرة و ِذك َرى ِلك ِل عب ٍد م ِن ٍ
وقوله تعالى  (:قل ِسيروا ِفي األر ِ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ْال َخ ْل َق) ( )249وقوله تعالى ( :قل انظ ُروا َماذا في َّ
الس َم َاو ِ َ ْ
ض) ( )250فكلها آيات تدعوا إلى التدبر وإشغال العقل بما ينفع بالنظر في
ِ
ِ
ات واألر ِ
عظيم خلق هللا وحسن تدبيره كل ه ذا ليقطع على اإلنسان فراغه العقلي والجسدي حتى ال يحيد عن الطريق السليم  ،فينصرف إلى
ما يؤذيه .
 .3رفقة السوء والصحبة الفاسدة
فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن األبوين  ،واملدرسة  ،واملسجد  ،كل هذا مجتمعين ال يؤثر في سلوك األبناء بقدر ما يؤثر
ً
ً
فيهم الصديق منفردا  ،لذلك كان حتما ولزاما علينا أن ننتبه لهذا األمر ونعرف من يرافق أبناءنا  " ،فربما يزينون لهم القبيح حسنا ،
ويهونون عليهم ارتكاب الجرائم  ،فيتقبلون ذلك منهم على أنه نوع من أنواع التغيير واملتعة  ،وقد ُي ّ
نصبون من أنفسهم فقهاء لزمالئهم ،
ِ
فيفتون بغر علم  ،بل ويتطوعون للرد على اإلشكاالت الشرعية حتى ُيقبل الشاب على العمل السيئ وهو مطمئن النفس ،وكما يزينون
( )251
السوء في الجريمة  ،يزينون أيضا االنحراف في العبادة  ،بإهمال العبادات والطاعات ".
َّ َ َ َ
ُ
ُ
ُ
كحام ِل
وقد حذر النبي  من مجالسة قرناء السوء ومجالسة األشرار فقال (ِ :إنما مثل الجليس الصالح والجليس
ِ
السوء ِ
َ قَ
ُ
َ
َ
َ
فحامل املسك إما أن ُي ْح ِذ َي َك ،وإما أن تبتاع منه ،وإ َّما أن تج َد منه ريحا ّ
ُ
ونافخ الكير ِإما أن يحر ِثيابك،
طيبة،
ونافخا ِلك ْي ِر
املسك،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
( )253
( )252
.واهتم القرآن الكريم بهذا الجانب
وقال ( :املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)
ِوإما أن تجد منه ريحا خبيثة )
ملا له من آثار سلبية في حياة اإلنسان دنيوية وآخروية  ،فأمر بمجالسة الصالحين ألنهم يعينون على طاعة هللا وحذر من مجالسة
َ ْ
ين َي ْد ُعو َن َ َّب ُهم ب ْال َغ َداة َو ْال َعش ّي ُير ُيدو َن َو ْج َه ُه َ َوال َت ْع ُد َع ْي َن َ
اصب ْر َن ْف َس َك َم َع َّالذ َ
َ ْ
اك َع ْن ُه ْم ُت ِر ُيد ِز َينة ال َح َي ِاة
ِ
ِ
قرناء السوء فقال َ تعالى ( :و ِ
َ ر ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
َّ
ً
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ُّ
الد ْن َيا َوَال ُت ِط ْع َم ْن أ ْغ َف ْل َنا َق ْل َب ُه َعن ِذكرنا َو َّات َب َع َه َو ُاه َوكأن أ ْم ُر ُه ف ُرطا) ( )254وفي قوله تعالى (َ :و َي ْو َم َي َع ُّ
ض الظ ِال ُم َعل ٰى َي َد ْي ِه َيقو ُل َيا ل ْي َت ِني
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ً
َ
ً
ْ
ْ
ّ
َّ
ُ
ْ
ْ
ً َ
َّ
َ َ َ
َ ْ َ َ
َّات َخذ ُت َم َع َّ
الذك ِر َب ْع َد ِإذ َج َاء ِني)( )255فقرناء السوء شر وبالء على من
الر ُسو ِل َس ِبيال ياو ْيلت ٰى ل ْيت ِني ل ْم أت ِخذ فالنا خ ِليال لقد أضل ِني ع ِن ِ
ً
ً
أب فقد ولده بسبب قرين سوء قاده إلى هاوية املخدرات واملسكرات  ،وكم من شاب اعتنق فكرا ضاال بسبب قرناء
خالطهم  ،فكم من ٍ
ً
السوء فكان وباال على نفسه وأسرته ومجتمعه الذي يعيش فيه .
 .4وسائل اإلعالم الغير مسئولة:
التي ال تتحمل مسئوليتها تجاه مجتمعها وهي الوسائل "املغرضة" فوسائل اإلعالم على اختالفها وتنوعها سواء أكانت مرئية أو
مسموعة أو مقروءة أصبحت مما تعم به البلوى ،بمعنى أنه يصعب التوقي منها ،لتعدد وسائل الوصول إليها ،ولكن منها ما هو النافع
ً
ومنها ما هو الضار الذي يهدم القيم واألخالق عند شبابنا  ،إذا فما هو السبيل حتى نتجنب مضارها ،هل هي املراقبة لألبناء؟ فإذا
تيسر لنا ذلك في الصغر فإنه يصعب ذلك في مرحلة املراهقة ،ألن الشاب وقتها أصبح له خصوصيته يجب أن يحتفظ بها لنفسه،
ولكن يمكن التوقي من مفاسد وسائل اإلعالم على تنوعها بما نغرسه من قيم وأخالق في نفوس أبنائنا منذ نعومة أظافرهم حتى إذا
وصل إلى مرحلة الشباب جعل من نفسه رقيبا على نفسه فال يقترب من هذه املواقع الهدامة  ،ويقول أحد الباحثين ":إن رسالة اإلعالم
في الغالب ليست نزيهة ،وقد تكون صريحة وواضحة أحيانا تركز على الشباب ملحو قيمهم الخلقية ،وقد تكون خفية غير واضحة
تهاجم القيم الخلقية بشكل غير مباشر واألدهى ولألسف أن أكثر البرامج التي خصصت للشباب في اآلونة األخيرة تعمل على تعطيل
247

( )اإلسراء آية .13
248
( ) سورة ق آية .7-6
(  )249العنكبوت آية .20
(  )250يونس آية .101
251
( ) انظر النهى عن القدوة السيئة وبيان أضرارها  ،تأليف على الشحود صفحةـ 33ط األولى 1433هـ 2012 -م.
252
( ) أخرجه البخاري كتاب الذبائح والصيد  ،باب املسك()96/7رقم ()5534ومسلم في كتاب :البر والصلة واألدب  ،باب استحباب مجالسة الصالحين ( )2026/4رقم ()2628
كالهما عن أَي موس ى األشعري.
(  )253رواه أحمد في مسند أَي هريرة – رض ى هللا عنه 398 / 13 -ط دار الرسالة  ،وأبو داود في سننه باب من نريد أن نجلس  ، 259 / 4والترمذي في سننه  ، 589 / 4والبيهقي في
شعب اإليمان فصل ومن هذا الباب مجانبة الظلمة  45 / 12قال الترمذي ( هذا حديث غريب )  ،وقال النووي إسناده صحيح.
(  )254سورة الكهف آية .28
(  )255سورة الفرقان اآليات .29-28-27
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القيم الخلقي لديهم وبلورة الشخصية االنحرافية وقد ثبت هذا من خالل كثير من الدراسات الجنائية التي كشفت اليوم عن أن أحد
أسباب السرقة والعنف والدعارة وتعاطي املخدرات هو األفالم الهابطة" ( ،)256فأصبح اإلعالم الغير الهادف يمثل مصيبة على املجتمع
ً
جراء ما سينتج عنه فقد حاد عن طريقه الصحيح فبدال من أن يبث في املجتمعات القيم واألخالق والتماسك والترابط ويعالج قضايا
عصرية يتضرر بها املجتمع ،أصبح ينفخ سمومه فيها وال نجنى من وراءه إال الويالت بسبب أصحاب األفكار الفاسدة واملغرضين في هدم
قيم املجتمع وسلخه من هويته اإلسالمية والعربية ،وقد توعد هللا عز وجل في كتابه الكريم تلك الفئة املضللة التي تسعى جاهدة على
ين ُيح ُّبو َن أن َتش َيع ْال َفاح َش ُة في َّالذ َ
َّ َ
اب َأ ِل ،
ين َآم ُنوا َل ُه ْم َع َذ ،
يم ِفي
ِ ِ
ِ
نشر الرذيلة بالعذاب األليم في الدنيا واآلخرة فقال تعالى ( :أن ال ِذ ِ
ِ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ
َّللا َي ْعل ُم َوأ ُنت ْم ال ت ْعل ُمون)("، )257وأنه متى وجد إعالم هادف صاحب رسالة صادقة يشارك في بناء مجتمعه ويعيش
الدنيا واآل ِخر ِة و
معه أفراحه وأحزانه  ،وجد مجتمع ذو قيم وأخالق وفضيلة  ،وعلى العكس فأي مجتمع فيه إعالم هابط ساقط غير مسئول في فحواه
ورسالته التي يعمل على نشرها وتقديمها ملجتمعه كتشويه صورة اإلسالميين وغيرها من الحمالت الشرسة واملمنهجة ضد اإلسالم
( )258
وأهله ،تجد مجتمعا يغلب عليه االنحالل الخلقي ،والبعد الديني ،واإلرهاب الفكري والتأثر بالحضارات الزائفة " .
املطلب الرابع :السباب السياسية لإلرهاب الفكري
فظاهرة "اإلرهاب الفكري" ظاهرة مركبة ومعقدة وأسبابها كثيرة ومتداخلة  ،ونعول هنا على األسباب السياسية وتتمثل في
النقاط اآلتية :
 .1اإلحباط السياس ي .
"وهو الناتج عن التناقض بين النظام السياس ي الدولي واملبادئ والقيم التي تدعوا إليها لجان حقوق اإلنسان الدولية،
وفقدان ميزان العدل ومعيار الحزم في القرارات الدولية التي تمنع أطماع الدول املنفذة ،فإن من جراء ذلك اإلحباط تولد الكبت في
( )259
نفوس املتضررين ،وقد يؤدى هذا الكبت إلى انفجار السلوكيات غير املنضبطة ،وامليل إلى العنف ثم األعمال اإلرهابية".
 .2إهما الرعية أو التقصير في حقوقهم .
ً
"على جميع من يلي أمرا من أمور املسلمين أن يقوم بما أمره هللا تعالى به بأداء األمانة ،وحفظ الديانة ،والنصح لألمة،
والصدق مع الرعية ،وتلمس حاجات الناس ،وتحقيق الحياة الكريمة لهم ،واالستفادة من طاقاتهم وشغل أوقاتهم وتسهيل أمورهم
املادية واملعيشية وأمورهم املعنوية واإلنسانية وإشاعة التعليم ،وتشجيع املعرفة ،وصيانة العقول ،والحفاظ على األفكار ،وهكذا من
القيام بكل ما من شأنه أن يحفظ األجسام واإلفهام ،والقلوب ،والعقول ،واألخالق واألرزاق ،ومتى ما أهمل أرباب املسئولية رعاياهم،
أو قصروا مع شعوبهم ،أو تشاغلوا عن محكوميهم ،فذلك مفتاح الضياع  ،وطريق املهالك ،ومتنفس الضالل" ( )260قال صلى هللا عليه
وسلم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته")261( .وكذلك فإن هذا اإلهمال يؤدى بدوره إلى سوء العالقة بين الحاكم واملحكوم وذلك
َ َ َ ْ َ ّ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ًّ
نت فظا
َّللا ِلنت لهم ولو ك
بسبب تدني املشاركة السياسية من خالل الشورى التي أمر هللا بها رسوله في قوله تعالى ( :ف ِبما رحم ٍة ِمن ِ
ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ
األ ْمر) ()262وقوله تعالى (َ :و َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
ور ٰى َب ْي َن ُه ْم َوم َّما َر َز ْق َن ُاهمْ
ِ
غ ِليظ القل ِب النفضوا ِمن حوِلك فاعف عنهم واستغ ِفر لهم وش ِاورهم ِفي ِ
ً
ً
َ
ُ
نف ُقون) (")263ومن املعلوم أن فقدان الشورى يؤدى بدوره إلى تهميش بعض الفئات اجتماعيا وسياسيا واستبعاد األقليات والفئات
ي ِ
( )264
املعارضة وحركات الرفض  ،ويخلق جوا من الشعور بالظلم ويدفع هؤالء املظلومين إلى االنخراط في العمل السياس ي العنيف".
 .3ما تمارسه بعض الدو الكبرى من إرهاب دولي.

256

( ) انظر أفالم العنف واإلباحة وعالقتها بالجريمة د خالد البشر صـ  10-9جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ط األولى 1426هـ 2005-م.
257
( ) سورة النور آية .19
(  )258انظر بحث بعنوان تدهور القيم الخلقية لدى الشباب وعالجها في ضوء الكتاب للدكتورة فوزية بنت صالح الخليفي  49منشور بمجلة تبيان للدراسات القرآنية مجلة علمية
محكمة العدد العشرون نشر سنة 1436هـ  2015 -م السعودية.
259
( ) انظر اثر االحتساب في مكافحة اإلرهاب صـفحة .139
260
( ) انظر أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف صـ. 7
(  )261سبق تخريجه.
(  )262آل عمران آية .159
(  )263الشورى آية .38
( )264اإلرهاب املفهوم واألسباب والعالج "ملحمد الهوارى" بحث مقدم للمؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض،
السعودية 1425 ،هـ  2004 -م صـ .23
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فما تمارسه بعض الدول الكبرى أصحاب األطماع السياسية تجاه الدول الفقيرة من سيطرة واستعمار وسيطرة على
مقدرات البالد وانتهاك حقوق الناس وأخذ أموالهم بالباطل واحتالل األراض ي وانتهاك الحرمات والقتل والتدمير وهتك األعراض
وإجبار الناس على الرحيل وترك أراضيهم ومنازلهم وأوطانهم ،فهذا هو عين اإلرهاب ،ثم بدوره يولد اإلرهاب والعنف والتطرف بسبب
ً
كما هائال من الظلم واالستبداد ،والذي يمكن التسليم به أن أسباب اإلرهاب قد تكون
ما ملئ قلوب هؤالء الشعوب التي وقع عليها
منفردة كاألسباب الدينية والعقدية ،و االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية ،وقد يجتمع على الفرد أكثر من سبب فتكون
ً
أيضا على إيجاد حلول
مجتمعة ،وحتى نقي شبابنا ومجتمعاتنا من اإلرهاب وويالته علينا أن نعمل جاهدين على تجنب أسبابه ،والعمل
مناسبة حتى نمنع وقوعه سواء أكان من الناحية الدينية أم االجتماعية أم االقتصادية أم السياسية .

املبحث الخامس :صور من اإلرهاب الفكري
لإلرهاب الفكري صور كثيرة ومتعددة منها ما هو قديم  ،ومنها ما هو مستحدث في أيامنا هذه ولكن الهدف واحد وهو زرع
الخوف والذعر والشتات في نفوس الناس  ،وسوف نعرض في الصفحات اآلتية بعضا من هذه الصور لإلرهاب الفكري ومن هذه
الصور :
 .1الشائعات
وقبل الخوض في تفاصيلها نذكر مفهومها في اللغة واالصطالح :
( )265
الشائعة في اللغة " :يقال شاع الحديث والخبر  ،إذا ذاع وانتشر " ومنه خبر شائع " :ومعناه قد اتصل بكل احد فاستوي علم
الناس به ولو كان علمه عند بعضهم دون البعض" ()266وقال الراغب " :الشياع  :االنتشار والتقوية يقال  :شاع الخبر  ،أي  :كثر وقوي ،
ً
وشاع القوم انتشروا وكثروا"()267إذا الخبر الشائع هو املنتشر بقوة  ،والذي قد ذاع سيطه بين األوساط املتباينة  ،ولكن ليس له في
مطابقة الواقع نصيب ،لفقدانه للدليل والبرهان  ،فهو مختلق من وحي خيال من روجه لغرض خبيث في نفسه .
ً
ً
( )268
أما معناها في االصطالَ  :فقد عرفها البعض " بأنها الخبر املختلق كليا أو جزئيا الذي ليس عليه دليل وال برهان" وعرفها آخرون
 :بأنها معلومة غير معروفة املصدر غير ثابتة يجرى نشرها لهدف سياس ي معين يكون مفروض في الغالب (.)269
فهناك تعاريف متعددة للشائعة ومرجع هذا التعدد في التعاريف أن كل تعريف يركز على خصوصية معينة ربما ينفرد بها عن غيره ،
ويمكن وضع تعريف جامع للشائعة في معناها االصطالحي بأنها "الخبر املثير املتعمد الذي يهدف إلى نتائج ضارة وال يستند إلى دليل
وحجة في الو اقع" ()270ولعل هذا التعريف يكون أرجح من اآلخرين لعمومه ولشموله ملفهومها .
دالالت لفظ الشائعة في القران الكريم :
الناظر في القران الكريم يرى أن الشائعة لم ترد بصيغة املصدر وإنما ورددت بصيغة الفعل "تشيع" في قوله تعالى ( إن
َّ َ
ين ُيح ُّبو َن أن َتش َيع ْال َفاح َش ُة في َّالذ َ
اب َأ ِل ،
ين َآم ُنوا َل ُه ْم َع َذ ،
يم)( )271وقد وردت اآلية الكريمة في ذم الذين خاضوا بالكذب واالفتراء في
ِ ِ ِ
ال ِذ ِ
ِ
مقام عائشة أم املؤمنين رض ى هللا تعالى عنها  ،وذلك في أعقاب اآليات التي تحدثت عن حادثة األفك ،قال مجاهد  :يعنى " تظهر
ويتحدث بها في شأن عائشة -رض ي هللا عنها " ( )272وقد جاء التعبير عن الشائعة في القرآن الكريم بألفاظ أخرى متعددة  ،لكنها تفيد
َ َ َ ُ ْ َْ َْ َ ّ ،
األ ْمن َأو ْال َخ ْوف َأ َذ ُ
اعوا ِب ِه )(( )273أذاعوا به) أي  ":افشوه وبثوه في
ِ
املعاني التالية  :اإلذاعة ومنه قوله تعالىِ ):وإذا جاءهم أمر ِمن ِ ِ
الناس قبل قدوم رسول هللا  وقبل مأت سرايا رسول هللا  ،)274( "وهذا ما يعاني منه املجتمع من نشر شائعات كاذبه تعمل على
فقدان األمل واليأس بل وكراهية الحياة فيصبح الفرد بهذا مؤهال الرتكاب أي مخالفة  ،وهو ما يسعى لتحقيقه ناشر األكاذيب ،ومثله
265

( ) ينظر :مقاييس اللغة البن فارس ()235/3وينظر تهذيب اللغة لألزهري ( )40/3والصحاح للجوهري ( )124/3وتاج العلوم للزبيدى (.) 301/21
266
( ) انظر لسان العرب (" )191/8شيع".
(  )267انظر مفردات ألفاظ القران صـ " 470شيع".
(  )268ينظر الشائعات وكالم الناس ملحمد عثمان الخشت () 11 / 1مكتبة ابن سينا الطبعة األولى 1996م.
269
( ) ينظر معجم املصطلحات السياسية أو الدبلوماسية ( )115 / 1خليل احمد خليل ط دار الفكر ببيروت الطبعة األولى عام 1999م.
270
( ) ينظر أحكام الشائعات في القانون العقاَي () 1 /124لعلي الشرفي  ،بتصرف يسير ندوة أساليب موجهة الشائعات  ،مركز الدراسات والبحوث أكاديمية نايف للعلوم األمنية
عام 1422هـ.
(  )271النور آية .19
(  )272تفسير مجاهد () 490 /1املجاهد بن جبير املالكي املتوفي عام 104هـ  ،تحقيق محمد أبو الفضل ط دار الفكر اإلسالمي الحديثة القاهرة مصر ط األولى عام 1410هـ.
(  )273النساء آية .83
(  )274انظر جامع البيان للطبري (  )568/8وما بعدها.
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َّ
ْ َ
(الذ َ
ين ُه ْم في َخ ْوض َي ْل َع ُبو َن ) ()275وقوله تعالى (َ :و ُك َّنا َن ُخ ُ
وض َم َع الخا ِئ ِض َين)()276حيث وردت من معاني
الخوض  :ومنه قوله تعالى ِ :
ِ
ٍ
الخوض إشاعة التهم على النبي صلى هللا عليه وسلم  ،ألن الغرض منها زعزعة الثقة بنبوته صلى هللا عليه وسلم لغرض خبيث وهو أن
ينفض أصحاب رسول هللا من حوله قال ابن زيد " :قولهم محمد ساحر ،محمد كاهن  ،محمد شاعر " ( )277ومنها اإلفاضة في قوله
ُ
(َ ُ ُ ْ )278
ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َن ْ َ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ً ْ ُ ُ َ
ُ ُ َ
يضون ِف ِيه)هي
يضون ِف ِيه ) ( ِإذ ت ِف
تعالى َ ( :و َما َتكون ِفي شأن َو َما َت ْتلو ِم ْن ُه ِمن قرأن وال تعملو ِمن عم ٍل ِإال كنا عليكم شهودا ِإذ ت ِف
إشاعة األخبار الكاذبة في حق القرآن الكريم قال الضحاك " :إذ تشيعون في القرآن الكذب" ( )279ومن معانيها اإلرجاف  :ومنه قوله
َّ َّ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َّ َ ُ ُ
َْ
ُْ
َْ
َّ َ ُ ْ ،
َ
َ
ض َوامل ْر ِج ُفون ِفي امل ِد َين ِة) ( )280قال القرطبي َ ( :وامل ْر ِج ُفون ِفي امل ِد َين ِة) "قوم كانوا
ين ِفي قل ِوب ِهم مر
تعالى ( ل ِئن لم ينت ِه املنا ِفقون وال ِذ
يخبرون املؤمنين بما يسوئهم من عدوهم  ،فيقولون إذا خرجت سرايا رسول هللا  : إنهم قد قتلوا أو هزموا  ،وأن العدو قد أتاكم
"()281ألن اإلرجاف هو العمل على نشر األخبار الكاذبة  ،واملداومة عليها حتى أقناع املتلقي بكثرة تكرارها وقد سماهم هللا باملرجفون
بمعنى أنهم امتهنوا هذا األمر وصاروا ُيعرفون به وفي هذا املعنى يقول ابن عاشور "واإلرجاف  :إشاعة األخبار  ،وفيه معنى كون األخبار
كاذبة  ،أو سيئة ألصحابها يعيدونها في املجالس ليطمئن السامعون لها مرة بعد مرة بأنها صادقة  ،ألن اإلشاعة إنما تقصد للترويج
بش يء غير واقع أو مما ال يصدق  ،الشتقاق ذلك من الرجف والرجفان وهو االضطراب والتزلزل " ()282وفي هذا املعنى يقول النابلس ي :
"اللفظ مسوقة إلى كل إنسان متلبس بهذه الصفات مجتمعة أو ببعضها  ،إنسان مقيم على معصية لئن لم ينته لنغرينك به  ،إنسان
يروج األخبار السيئة إلضعاف عزيمة املؤمنين لئن لم ينته فهناك عقاب اليم  ،إنسان يفسد في األرض لئن لم ينته فهناك عذاب اليم"
( )283وبعد العرض السابق للفظ الشائعة في القرآن الكريم سواء كان بلفظ " تشيع " أو بمفردات أخرى دلت على نفس املعنى ،وذكر
أقوال املفسرين في بيان معاني تلك املفردات يتضح لنا جليا أن املعاني جميعها تدور حول أن "الشائعة" ،أو الخوض ،أو اإلفاضة ،أو
اإلرجاف ،هو قصد إشاعة الخبر الكاذب ونشره بقصد الفتنة وإضعاف همة وعزيمة املؤمنين وصرفها عن الحق  ،وهذا سالح خطير
ً
فكما أن السالح الحرَي يستهدف جسد اإلنسان فإن سالح الشائعات يستهدف فكره وعقله وقلبه ،فهو أشد خطرا من السالح الحرَي
 ،وآثاره سلبية ونتائجه وخيمة وهو ما يسمى في عصرنا الحاضر (اإلرهاب الفكري) " ومن هنا أطلق عليه البعض :الحرب املعنوية ،أو
الحرب النفسية ،أو الحرب الباردة ،انطالقا من أنها ال يستعمل فيها أسلحة النار ووسائل التدمير ،وال يقع فيها جرحى وال قتلى ،ولكن
هي األخطر واألهم ،ألنها تعمل في التأثير على اتجاهات شعب ما ،لتوجيهه الوجهة التي تخدم أهداف مثير اإلشاعة ،أو الدعاية الكاذبة،
أو اإلعالن املغلوط ،وقاصدوها" ( )284وتعمل ايضا على إثارة الفتنة وزرع الضغينة والكراهية وبث املخاوف والتوتر في نفوس أفراد
املجتمع  ،وزعزعة األمن وإضعاف الثقة بين املواطنين وقيادة وطنهم
ا
أنموذجا لبعض الشائعات التي وقعت في زمن النبوة .
حادثة اإلفك  :وهى من أخطر الشائعات التي وقعت في زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،ونال منها النبي ما نال من األذى بسبب
هذه الشائعة التي حكم هللا عليها بالكذب وال بهتان في معرض الحديث عنها فسماها باإلفك  :إذ هو أشد أنواع الكذب وأقبحه قال
َّ
َّ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ َّ ْ ْ َ َ َ َ ْ َّ ُ ْ ّ ْ ّ ُ ْ ُ َّ ، ْ َ َ ُ ْ َ ُ َّ ًّ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ّ ،
اإلث ِم َوال ِذي َت َول ٰى ِك ْب َر ُه
اإلف ِك عصبة ِمنكم ال تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ِلك ِل ام ِر ٍئ ِمنهم ما اكتسب ِمن ِ
تعالى (إن ال ِذين جاءوا ِب ِ
ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ْ )285( ، َ ،
(اإلف ِك ) "اسم يدل على كذب ال شبهة فيه فهو بهتان يفاجأ الناس وهو مشتق من األفك بفتح الهمزة وهو
ِمنهم له عذاب ع ِظيم )
ِ
قلب الش يء " ()286وكانت شائعة اإلفك حول أم املؤمنين عائشة رض ي هللا عنها واتهامها في عرضها من رأس النفاق عبد هللا بن أَي بن

(  )275الطور آية .12
(  )276املدثر آية .45
277
( ) ينظر النكت والعيون ( )148/6لعلي بن محمد املاوردي  ،تحقيق السيد بن عبداملقصود بن عبدالرحيم ط دار الكتب العلمية ببيروت.
278
( ) يونس آية .61
279
( ) ينظر جامع البيان للطبري (.)114/1
(  )280األحزاب آية . 60
(  )281املرجع السابق.
282
( ) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور () 108 / 22ط الدار التونسية للنشر  1984هـ.
283
( ) موسوعة النابلس ي اإلسالمية ،التفسير املطول سورة األحزاب  33ـ الدرس ()18-16تفسير اآليات 60وما بعدها من سورة األحزاب لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلس ي
بتاريخ 1992/1/10م .
(  )284انظر اإلشاعة صـ 6للدكتور احمد نوفل ط دار الفرقان للنشر  ،ط الرابعة 1418هـ األردن  ،واإلشاعة وأثرها على امن املجتمع ملحمد بن دغبش سعيد القحطاني  ،صـ ، 5ط
األولى 1418هـ طبعة دار طويق للنشر والتوزيع الرياض.
(  )285النور آية .11
(  )286انظر التحرير والتنوير (.) 105 /10
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سلول ومن سار في ركابه (")287وحاش هلل أن يدور حول البيت النبوي مثل هذه الريب ،ولكنها نفوس املنافقين املريضة اململوءة غيظا
( )288
وحنقا على الدين ،وقد وجد اإلرهاب الفكري من خالل أسلوب اإلشاعة الرخيص وسيلة لتوهين قوة الصف اإلسالمي وزعزعته"
"إذا فاإلشاعة ،أو الدعاية الكاذبة ،أو اإلعالن املغلوط ،والتي جميعها تصب في خدمة اإلرهاب الفكري واإلساءة لآلخرين من األمور
التي ينبغي محاربتها والقضاء عليها " )289( .وذلك من خالل :
ً
ً
ً
أوال :التمسك بتعاليم ديننا الحنيف قوال وعمال ألنه هو الدرع الواقي لحماية مجتمعاتنا من مخاطر الشائعات واالبتعاد عن الخوض
َ َّ َ
ْ ُ
.)290 ( ، َ ،
فيها ونتذكر محاسبة هللا لنا قال تعالى َّ(ما َيل ِفظ ِمن ق ْو ٍل ِإال ل َد ْي ِه َر ِقيب ع ِتيد)
َ
َ َ
َ ُ َ
ً
َّ َ ُ
َ
اس ،ق ِبن َب ٍإ ف َت َب َّي ُنوا أن
ثانيا :البعد عن تصديق الشائعات وترويجها وإتباع أمر هللا تعالى في قوله سبحانه (يا أ ُّي َها ال ِذين َآمنوا أن ج َاءك ْم ف ِ
َ
َ
ُت ِص ُيبوا ق ْو ًما ِب َج َهال ٍة)(.)291فهذه اآلية القرآنية الكريمة منهج حياة لتفادي مثل هذه اآلفات .
ً
ثالثا :محاسبة كل من تسول لهم أنفسهم  ،أو يثبت تورطهم في نشر الشائعات أو إعادة تدويرها ،وإنزال العقوبة املناسبة بحقهم
َّ
والتشهير بهم لردعهم ليكونوا عبرة ورادع ملن يتجرأ على العبث بأمن الوطن ومقدراته كما توعدهم هللا تعالى في قوله تعالى َ ( :وال ِذي
اب َع ِظ ،
َت َو َّل ٰى ِك ْب َر ُه ِم ْن ُه ْم َل ُه َع َذ ،
يم)(. )292
 .2التعصب .
الصورة الثانية من صور اإلرهاب الفكري التعصب وقبل الحديث عنه نود أن نلقي الضوء على مفهومه في اللغة
واالصطالح ،ليتضح للقارئ الكريم ماذا نقصد من إيراد هذا اللفظ :مفهومه في اللغة  " :التعصب من العصبية وهي :أن يدعو الرجل
إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من يناؤوهم ظاملين كانوا أو مظلومين "( )293وعلى هذا فالتعصب هو اإلصرار على نصرة من هو لك
ً
ً
سواء أكان  ،رأيا  ،أو مذهبا  ،أو ذو عصبة لك  ،بدون وجه حق  ،وهو ما نعنيه هنا .
ً
و في االصطالَ  :يمكن تعريف التعصب بأنه " شعور داخلي يجعل اإلنسان يتشدد فيرى نفسه دائما على حق ويرى اآلخر على باطل بال
حجة أو برهان  ،ويظهر هذا الشعور بصورة ممارسات ومواقف متزمتة ينطوي عليها احتقار اآلخر وعدم االعتراف بحقوقه وإنسانيته
" )294( .والتعصب ممقوت بكل صوره وأشكاله سواء كان تحيز الشخص إلى طائفة أو مذهب  ،أو قوم  ،أو فكر فيدفعه ذلك إلى
االعتقاد بأن ما يحمله أو ينتمي إليه هو الصواب الذي ال يحتمل الخطأ وما عداه هو الباطل املرفوض  ،وهى صورة خطيرة من صور
اإلرهاب الفكري  ،ألن فيه فرض للرأي وعدم قبول األخر ،وموقف اإلسالم كان صريحا في رفض التعصب والتحذير منه  ،ملا له من
آثار سلبية مدمرة كإثارة الفتن  ،وغرس مشاعر الحقد والكراهية  ،وسفك الدماء بين الناس  ،ومنع اآلخرين من ممارسة حقوقهم
املشروعة كحق التعبير وإبداء الرأي  ،وهو ما يحدث بالفعل في واقعنا املعاصر من هؤالء أصحاب الفكر اإلرهاَي املتعصب ملا يريدون
هم دون النظر إلى رأي غيرهم ،سواء أكان التعصب ديني  :فسببه وقف املشركون أمام دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما
َ ُ
َ ُ
َ
حجتهم في ذلك إال تعصبهم لدين أباءهم وقد حك القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى َ ( :ب ْل قالوا ِإ َّنا َو َج ْد َنا َآب َاء َنا َعل ٰى أ َّم ٍة َو ِإ َّنا َعل ٰى
َ ُ
َ َ
َ
ال ُم ْت َر ُف َ
َآثار ِهم ُّم ْه َت ُدو َن َو َك َٰذ ِل َك َما َأ ْر َس ْل َنا ِمن َق ْب ِل َك في َق ْرَي ٍة ِّمن َّن ِذير إ َّال َق َ
وها ِإ َّنا َو َج ْد َنا َآب َاء َنا َعل ٰى أ َّم ٍة َو ِإ َّنا َعل ٰى آث ِار ِهم ُّم ْق َت ُدون ) )295( .أي
ِ
ٍ ِ
ِ
" :أنهم ال حجة لهم في عبادتهم األصنام إال تقليد أباءهم  ،وذلك ما يقولونه عند املحاجة إذ ال حجة لهم غير ذلك  ،وجعلوا إتباعهم
إياهم اهتداء لشدة غرورهم بأحوال آباءهم بحيث ال يتأملون في مصادفة أحوالهم للحق" )296( .فسبب تكذيب هؤالء املشركين لدعوة
الرسل هو التعصب والتقليد األعمى ألباءهم مع علمهم اليقيني بصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،لنعلم أن التعصب والتقليد

287

( ) ينظر القصة بكاملها في صحيح البخاري كتاب املغازي باب حديث االفك برقم  )1517 /4( 3910وصحيح مسلم كتاب التوبة  ،باب في حديث االفك  ،برقم 2770
"."2129/4
(  )288انظر اإلشاعة صفحة  45د احمد نوفل بتصرف .
(  )289ينظر اإلرهاب الفكري صـ. 73
290
( ) سورة ق آية .18
291
( ) الحجرات آية .6
( )292النور آية .11
(  )293لسان العرب (  ) 62 /1مادة عصب .
(  )294موقع االلكتروني ( الحوار ) بحث بعنوان التعصب وأنواعه وأضراره وحكمه للدكتور مشعل الحدادي نشر بتاريخ 2011 /8 / 15م .
(  )295الزخرف اآليات .24-23-22
(  )296التحرير والتنوير (. ) 90/12
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َ
ُْ
ُ َ ُ َ َ َ
َ َ َُ َ َ َْ
است ْي َق َن ْت َها أ ُنف ُس ُه ْم ظل ًما َو ُعل ًّوا فانظ ْر ك ْيف كأن
األعمى من أخطر صور اإلرهاب الفكري أيضا كما قال هللا عز وجل (وجحدوا ِبها و
َعاق َب ُة ْاملُ ْفسد َ
ين) (.)297
ِ ِ
ِ
أو تعصب اجتماعي  ":القائم على قيم وعادات وأفكار ومبادئ رثة بالية نتمسك بها ونؤمن بها ملجرد أنها نابعة من قبيلتنا " كاألخذ بالثأر
( )298
ووأد البنات والقتل للشرف والعصبية القبلية  ،وما يفرض على املرأة بمنعها من حقوقها كاإلرث  ،والتعليم  ،واألمومة  ،وغيرها"
التعصب الثقافي ":ويأتي هذا من جملة تراكمات أسرية مجتمعية عبر سنوات حياته وحقنه بجملة من اآلراء واألفكار واملعتقدات
الثقافية القابضة على عقله إلقفاله  ،والتأثير عليه وغسل دماغه وحشوها بتيارات ثقافية موجهة ضده بأي شكل من األشكال ،
وتتجلى فكرة التعصب الثقافي بإلغاء اآلخر ومنع الحوار  ،واألخذ بفكرة التسلط والهيمنة الفكرية  ،والعنف ضد اآلخر  ،واالستالب
( )299
الفكري  ،ومحو حق الشعوب األخرى  ،ومحو ثقافتهم وجذورهم وأصالتهم "
نماذج من هذا التعصب :
كاملبالغة في حب آل البيت  ،كما فعل الشيعة مع علي بن أَ طالب الذي وصل ببعضهم  ،كاإلمامية والرافضة  ،إلى تأليهه وادعائهم
فيه الخوارق واملعجزات ما ال يكون إال هلل سبح انه وتعالى أو لألنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم بل وصل األمر أن قتل اثنان من
العلماء الذين أنكروا هذا األمر واملبالغة فيه (. )300
واملبالغة في التعصب للمذهب والئمة املذهب وربط الحق بهم ،ومما ورد في ذلك مما يعكس مدى التعصب املقيت للمذهب وصاحبه
والذي يؤدى بدوره إلى اإلرهاب الفكري الذي هو مفتاح كل شر قول بعضهم " :إن من عاند مذهب الشافعي فقد عاند الحق وباء
بعظم اإلثم ومن أراد إهانته  ،أهانه هللا" ( )301وغير ذلك من صور التعصب املقيت الذي ينتهي املطاف به إلى الفرقة وكثرة الخالفات
بين الناس وزرع الفتن وغيرها من السلبيات .
 .3التعالي على اآلخر والتقليل من شأنه .
من صور اإلرهاب الفكري التعالي والتفاخر على اآلخرين والتقليل من شأنهم سواء كان هذا التعالي بسبب اللون ،أو الجنس،
أو الغنى والفقر ،واملراد به هو :املباهاة باملكارم واملناقب من حسب ونسب وغير ذلك ،إما في املتكلم وإما في آبائه .
َ َ
ْ
والفخر هو  :التمدح بالخصال واالفتخار وعد القديم ،وتفاخر القوم  :فخر بعضهم على
وفي معناه اللغوي يقول ابن منظور :الفخر
ُ
بعض ،والتفاخر :التعاظم  ،والتعالي " ()302فمعناه كما ترى يرجع إلى التكبر ،والتعاظم ،والتعالي على الناس ،مما يمأل القلوب كراهية
وحقدا  ،ومما يؤدى إلى تغيير سلوك الفرد وفكره فتنعكس بصورة سيئة على املحيط الذي يعيش فيه ومن هذا املنطلق أكدت
َّللا َال ُيح ُّب َمن َك َ
النصوص الشرعية على ذم التعالي والتفاخر على اآلخرين والتحقير من شأنهم قال تعالى (:إ َّن َّ َ
ان ُم ْخ َت ًاال َف ُخ ً
ورا)()303
ِ
ِ
أي  :ال يرض ى من كان مختاال فخورا فنف هللا سبحانه وتعالى محبته ورضاه عمن هذه صفته أي  :ال يظهر عليه آثار نعمه في اآلخرة
وفى هذا ضرب من التوعد ،واملختال ذو الخيالء :أي  :الكبر  ،والفخور  :الذي يعد مناقبه كبرا ،والفخر :املدح ،والتطاول ،وخص هاتين
الص فتين بالذكر هنا ألنهما تحمالن صاحبيهما على األنفة من الفقير والجار الفقير وغيرهم ممن ذكر في اآلية فيضيع أمر هللا،
باإلحسان إليهم" ( .)304ثم بين هللا سبحانه وتعالى لنا أن معيار التفاضل بين الناس ال يكون بالحسب والنسب أو اللون أو الجنس أو
َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َّ َّ َ َ َ ،
يم خ ِب ،ير )(، )305
َّللا أتقاكم ِإن َّللا ع ِل
املكان وال بغيرها كما يعتقد البعض ،إنما يكون بالتقوى قال سبحانه وتعالى ِ ( :إن أكرمكم ِعند ِ
ومن أحاديثه  التي تنهى عن هذه الصورة البغيضة بسبب ما يترتب عليها من أضرار بالفرد واملجتمع  ،عن ابن عمر رض ي هللا عنهما،
أن رسول هللا خطب الناس يوم فتح مكة فقال ( :يا أيها الناس إن هللا قد أذهب عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها  ،فالناس رجالن ،بر

(  )297النحل آية .14
(  )298انظر مجلة الباحثون العلمية عدد  39أيلول 2010م.
299
( ) املرجع السابق.
300
( ) انظر اإلرهاب الفكري  ،مفهومه بعض صوره  ،صـ 86بتصرف يسير .
(  )301انظر طبقات الشافعية ( )102/1للسبكي.
(  )302لسان العرب ( ) 48 /5مادة "فخر" .
(  )303النساء آية .36
(  )304تفسير القرطبي ( . )192/ 3
(  )305الحجرات آية .13
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تقي كريم على هللا  ،وفاجر شقي هين على هللا  ،والناس بنو آدم ،وخلق هللا آدم من تراب) (، )306وكما ثبت في الصحيح عن النبي ، 
أنه قال " :إن هللا أوحى َّ
إلي  :أن تواضعوا حتى ال يفخر أحد على أحد ،وال يبغ أحد على أحد" (. )307
 .4االستهزاء والسخرية .
" إن السخرية واالستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي على املؤمنين  ،أسلوب يرفضه اإلسالم بكل أشكاله وألوانه ألنه
صورة من صور اإلرهاب الفكري  ،ملا ل ه من آثار سلبية على اآلخرين  ،والذي يسعى مرض ى النفوس من خالله إلى التأثير في اآلخرين،
ومحاولة صدهم عن ما هو فيه من سلوك واعتقاد  ،وذلك عندما يفقدون جميع األسلحة التي بها يغيرون عقائد الناس وأفكارهم،
وهذا النوع من اإلرهاب الفكري قديم بقدم اإلنسان وصراع الخير والشر  ،موجود بوجود األنبياء والرسل وقيام دعواتهم وتصدي
أعداء الحق وأتباع الضالل لهم "()308وسوف نعرض أنموذجا ملا حدث مع بعض األنبياء والرسول كما حكاها القرآن الكريم  ،مع بيان
آثارها السلبية على دعوة الرسل عليهم السالم  :ما كان من املنافقين مع رسول  في مجالس العلم وسخريتهم واستهزائهم بما قال بعد
خروجهم بهدف تشكيك املسلمين ملا جاء به النبي  ففضحهم القرآن الكريم وكشف لنا عن سوء نيتهم وخبث طويتهم وذلك في قوله
تعالى َ ( :وم ْن ُهم َّمن َي ْس َتم ُع إ َل ْي َك َح َّت ٰى إ َذا َخ َر ُجوا م ْن عند َك َق ُالوا ل َّلذ َ
ين ُأ ُوتوا ْال ِع ْل َم َم َاذا َق َ
ال ِآن ًفا) ( ")309فقد صدر منهم هذا القول على
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ َ ُ َّ
ُ
310
َ
َ
جهة االستهزاء أي  :لم التفت إلى قوله (وأنفا) يراد به الساعة التي هي أقرب األوقات إليك " ( ) وقوله تعالى (:و ِإذا لقوا ال ِذين آمنوا
َ ُ
َ ُ
ُ
ُ َ
َّ َ َ َ َ ْ َ َ
اط ِين ِه ْم قالوا ِإ َّنا َم َعك ْم ِإ َّن َما َن ْح ُن ُم ْس َت ْه ِزئون ) ( )311قال ابن تيمة "االستهزاء هو السخرية  ،وهو حمل األقوال
قالوا َآمنا و ِإذا خلوا ِإل ٰى ش َي ِ
واألفعال على الهزل واللعب  ،ال على الجد والحقيقة فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذما يخرجها عن درجة
ّ
باملطوعين من املؤمنين في الصدقات  ،والذين ال يجدون إال جهدهم بأن قالوا هذا مراء"( ، )312ونجد تحذيرا آخر
االعتبار كما سخروا
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ّ
ْ
ّ
ّ
َ
ُ
،
َ
ُّ
من هذه الصورة من اإلرهاب الفكري في قوله تعالى  ( :يا أيها ال ِذين آمنوا ال يسخ ْر قوم ِمن قو ٍم عس ٰى أن يكونوا خي ًرا ِمنهم وال ِنس ،اء ِمن
ّ
َ ُ َ
ِن َس ٍاء َع َس ٰى أن َيك َّن خ ْي ًرا ِّم ْن ُه َّن )( )313وهكذا يستمر هذا النوع من اإلرهاب الفكري ويسخر بعض الناس في هذا الزمان من املؤمنين ،
وخاصة الدعاة منهم واملصلحين الذين يحملون هم الدعوة  ،يستهزئون بهم في هيئتهم ومالبسهم وصالتهم وأحوالهم  ،ومما ال يخف
على عاقل أن هذه األفعال من باب ممارسة اإلرهاب الفكري لصدهم عن الحق  ،أو لصرف غيرهم عنهم ممن يتأثرون بهم وبدعوتهم ،
وما تم ذكره من هذه الصور هو على سبيل املثال ال الحصر ،وإال فالصور كثيرة ومتعددة  ،والهدف منها واحد " .

الفصل الثاني :نتائج اإلرهاب الفكري وآثاره السلبية على الفرد ،واملجتمع
"()314

" اإلرهاب الفكري يستهدف قيم وأخالق املجتمع وروحه أيضا وله تأثير مدمر إن تمكن من بلوغ أهدافه "و يعد من أهم
مهددات األمن والنظام العام  ،ومن أبرز وسائل تقويض األمن الوطني بمقوماته املختلفة  ،حيث يهدف إلى زعزعة القناعات الفكرية ،
والثوابت العقدية  ،واملقومات األخالقية واالجتماعية  ،وال شك أن جميع االنحرافات الفكرية والسلوكية والنشاطات املضرة بمصالح
ً
ً
الناس ومقاصد الشرع ،يكون ورائها إرهابا فكريا " ( )315فمخاطره متعددة على الفرد واملجتمع وكيان الدولة واستقرارها السياس ي
ً
واالجتماعي واالقتصادي َ ،
وض َر ِره يبدأ بصاحبه أوال ثم يلحق باملحيطين به ،وتزادا خطورته ويعظم ضرره إذا ترجم ذلك إلى أفعال
يقوم بها الفرد  ،أو إلى سلوك يسلكه ُممثل في الظلم  ،واالعتداء  ،واإلفساد في األرض وهو ما سنوضحه خالل هذا الفصل بعرض آثاره
السلبة على الفرد واملجتمع وَعض املمارسات اإلرهابية املوجودة في وقتنا الحاضر وموقف القرآن الكريم منها.

املبحث الو  :نتائج اإلرهاب الفكري وآثاره السلبية
أوال :آثاره السلبية على الفرد :وتتمثل فيما يأتي :
 .1انعزا الفرد حامل هذا الفكر عن املجتمع الصلي وتكوين جماعات تحمل نفس فكره
306

( ) سنن الترمذي  ،كتاب تفسير القران  ،من سورة الحجرات برقم  3193وقال عنه هذا حديث غريب.
(  )307صحيح مسلم  ،كتب الجنة وصفة نعيمها  ،باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة أهل النار  ،برقم (.)2198/4( )5109
(  )308ينظر اإلرهاب الفكري مفهومه وَعض صوره  ،صـ. 74
309
( ) سورة محمد آية .16
310
( ) الجامع ألحكام القران ( ) 238 /16بتصرف .
(  )311البقرة آية .14
(  )312الفتاوى الكبرى " "22/6البن تيمية املتوفى 728هـ الناشر دار الكتب العلمية ببيروت لبنان  ،ط األولى لعام 1408هـ 1987 -م.
(  )313الحجرات آية .11
(  )314انظر األسرة ودورها في وقاية أبنائها من االنحراف الفكري ( )117/ 1ألحسن مبارك طالب.
(  )315انظر إسهام اإلعالم التربوي في تحقيق االمن الفكري لدى طالب املرحلة الثانوية بمدينة مكة املكرمة .53
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"عادة تكون السلوكيات الظاهرية التي تعبر عن حامل هذا الفكر هو انعزاله كفرد عن املجتمع األصلي الذي يعيش فيه ،
كتعبير عن افتقاده للقدرة على التكييف النفس ي واالجتماعي  ،واضطراب عالقاته مع املحيطين به  ،ثم ينتهي األمر بتكوين جماعات
منفصلة عن املجتمع األم الذي نبذه املتطرفون ونبذوا قيمه  ،فيصبح فريسة سهلة للوقوع في شباك الجماعات املتطرفة التي تحمل
ذات الفكر الذي يحمله أو فكر مقارب له  ،فالهدف الذي من أجله ينعزلون يكون االبتعاد عن املجتمع الكافر  ،والرغبة في تكوين
ُ
مجتمع جديد " ( )316وهذا يخالف مفهوم صحيح ديننا الحنيف وما يدعوا إليه من األلفة واملحبة والترابط .
 .2كراهية املخالف
ُ
"أنه يدفعه إلى كراهية كل من يخالف اعتقاداته  ،وليس املسيحيين واليهود فقط أو أصحاب الديانات األخرى هم من
ُ
يكرههم أصحاب هذا الفكر  ،بل إن جميع املذاهب والفرق اإلسالمية األخرى التي ال تحمل نفس فكره وال تؤمن بمعتقداته فهذا األمر
ً
()317
يؤدى إلى كثرة النزاعات وكثيرا من العزلة عن اآلخرين "
ا
ثانيا :آثاره السلبية على املجتمع .
ويمكن اجمالها في النقاط اآلتية :
 .1أنه يِر بعقيدة املجتمع :وذلك بما يحمله من أفكار مخالفة لشريعة اإلسالم  ،ومناقضة ألركانه  ،ومنافية ملنهجه القائم على
الوسطية واالعتدال.
 .2تشويه صورة اإلسالم وقيمه النبيلة :املتمثلة في الرحمة والعدل والتسامح والشورى واملساواة وغيرها  ،فيكون سببا للتنفير
من الدخول فيه واعتناقه " ،فالقيام باألعمال اإلرهابية التي تزعزع األمن واالستقرار يترتب عليه تشويه سمعة اإلسالم وتنفير الناس
منه وإلصاق التهم به واإلسالم منها براء ،بل يحذر االسالم من االرهاب ومن أصحاب الفكر املغلوط  ،وينهى عن امليل والتجاوز
()318
والتطرف والغلو في الدين "
َ َ َ َ َّ ٰ َ َ ٰ ْ َ
األ ْرض ل ُي ْفس َد ف َيها َو ُي ْهلكَ
 .3أنه سبب من أسباب اإلفساد في االرض الذى نهى هللا عنه وذم مرتكبيه :قال تعالى ( :و ِإذا تولى سعى ِفي
ِ
ِ ِ ِ ِ
ْ
ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ ُ َ
َّللا ال ُي ِح ُّب ال َف َس َاد)()319ويهدد الضرورات الخمس التي أمر هللا تعالى بحفظها ورتب العقوبات على من انتهك حرمتها ،
الحرث والنسل و
َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ َّ َّ َ َ َ ُ
320
ْ
ً
َ
فهو طريق لسفك الدماء وانتهاك األعراض واإلضرار باألموال واملمتلكات قال تعالى ( :وال تقتلوا أنفسكم ِإن َّللا كان ِبكم ر ِحيما ) ( )
ََ َْ ُُ َ َ َ ُ ََْ ُ ْ
ْ ْ َ َ َ َ
َّ
َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ ً ّ ْ َ ْ َ
اإلث ِم َوأ ُنت ْم ت ْعل ُمون) (" )321
وقوله تعالى ( :وال تأكلوا أ ْموالكم بينكم ِبال َب ِ
اس ِب ِ
اط ِل وتدلوا ِبها ِإلى الحك ِام ِلتأكلوا ف ِريقا ِمن أمو ِال الن ِ
فالعمليات االرهابية املرتكبة من قبل أصحاب الفكر اإلرهاَي املنحرف  ،هي من قبيل اإلفساد سواء بقتل األفراد أو تدمير ممتلكاتهم
واتالف اموالهم أو العمل على إخافتهم وترويعهم)322( ".
 .4أنه أداة من أدوات انقسام املجتمع والمة :بسبب كثرة النزاعات والخالفات والتناحر بين الفئات املختلفة وهذا يخالف ما دعانا
َ َ
َ َُ
َ ْ َّ
يعوا َّ َ
هللا إليه وأمرنا به قال تعالىْ َ( :
يعا َوَال َت َف َّر ُقوا )( )323وقوله تعالى َ (:و َأط ُ
َّللا َجم ً
واع ِ ُ
َّللا َو َر ُسول ُه َوال َت َن َاز ُعوا ف َت ْفشلوا
ِ
تصموا ِبحب ِل ِ ِ
ََ ْ َ َ ُ ُ
يحك ْم )( )324لم يشهد التاريخ فترة انقسمت فيها الدول االسالمية والعربية على أنفسهم مثلما حدث في هذه األيام بسبب
وتذهب ِر
َّ
ً
الخالفات الفكرية وما هذا إال آثارا لإلرهاب الفكري الذى سيطر على بعض العقول املتحجرة الذين ال يرون إال ما رأوا دون النظر الى
غيرهم.
 .5يعمل على ضعف االقتصاد وتدميره :وتتلخص اآلثار السلبية االقتصادية لإلرهاب في عدة محاور هي :
ا
أوال  :اإلضرار بالقدرة التناسبية لالقتصاد املحلى في مجال جذب االستثمار  ،ذلك أن اإلرهاب يوفر بنية طاردة لالستثمار مهما كانت
طبيعة البنية التحتية املادية والقانونية املتاحة  ،ومها كانت الظروف االقتصادية والتنموية من مضمونها.

316

( )انظر التطرف الديني  539نشأته وأسبابه وأثاره وطرق عالجه  ،د منى أبو بكر زيتون  ،ط دار املعارف بالقاهرة 1437 ،هـ 2016/م الطبعة األولى.
( )317املرجع السابق .541
(  )318سياسة اإلسالم في التعامل مع الفتن املعاصرة ( ) 155/1رسالة علمية "ماجستير" جامعة نايف العربية للعلوم االمنية  ،كلية الدراسات العليا  ،قسـم العلـوم الشـرطية عـام
1426هـ .
319
( ) البقرة آية .205
(  )320النساء آية .29
(  )321البقرة آية .188
( )322انظر موقف االسالم من االرهاب (  )330 / 1محمد عبدهللا العميرى  ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية الرياض لعام 1425هـ .
(  )323آل عمران .103
(  )324االنفال آية .46
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ا
ثانيا  :يؤدى تراجع املناخ االستثماري بسبب اإلرهاب إلى تقليل فرص العمل املتاحة  ،والى تدني مستوى التدريب والتأهيل الذي يمكن
أن يتوافر عليه عنصر العمل املحلي  ،وموازنة باألحوال الطبيعية.
ا
ً
ً
ثالثا :استنزاف مقدرات املجتمع وتوجيهها إلى محاربة اإلرهاب عوضا عن صرفها نحو دعم العملية التنموية  ،وهذا يعنى أنه بدال من
إنشاء الطرق وإقامة املدارس واملستشفيات واملشاريع الحيوية  ،يتوجه اإلنفاق نحو برامج مكافحة اإلرهاب ،وفي هذا إلغاء للكثير من
البرامج التنموية.
ُ
فهذه أهم اآلثار السلبية لإلرهاب الفكري على الفرد واملجتمع وغيرها كثير ،فما ذكر على سبيل املثال ال الحصر ،وإال فآثار
ً
اإلرهاب أكثر من أن ُتحص ى ،لذا كان لزاما على املجتمعات كافة أن تتضافر جهودها للتصدي لإلرهاب الفكري بكل صوره وأشكاله ألنه
ُ
ال يفرق في ساعة وقوعه بين محسن ومس يء حتى ُننقذ من شروره العباد والبالد  ،ألن آثاره السلبية سواء كانت على الفرد أو املجتمع
َ
تتنافى مع دعوة ديننا الحنيف من نشر املحبة واأللفة والتسامح والتعاون على البر والتقوى ،قال تعالىَ ( :و َت َع َاو ُنوا َع َلى ْالب ّر َو َّ
الت ْق َو ٰى َوال
ِِ
َ َ
يعوا َّ َ
َّللا إ َّن َّ َ
َت َع َاو ُنوا َع َلى ْاإل ْثم َو ْال ُع ْد َوان َو َّات ُقوا َّ َ
َّللا َش ِد ُيد ْالع َقاب)( )325وترك النزاع والخالف قال تعالىَ ( :و َأط ُ
َّللا َو َر ُسول ُه َوال َت َن َاز ُعوا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الصابر َ
اصب ُروا إ َّن َّ َ
َف َت ْف َش ُلوا َو َت ْذ َه َب ر ُ
يح ُك ْم َو ْ
َّللا َم َع َّ
ين) ( )326والدعوة إلى توفير حياة كريمة بعمارة االرض وترك االفساد فيها ،قال
ِ
َ ِ
ِِ
ِ
ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ ُ َ
ُّ ْ َ َ َ ( )327
تعالى َ ( :وإ َذا َت َو َّل ٰى َس َع ٰى في ْاألرْ
َّللا ال ُي ِحب الفساد ) .
ض ِليف ِسد ِفيها ويه ِلك الحرث والنسل و
ِ
ِ
ِ

املبحث الثاني :املمارسات اإلرهابية في عصرنا الحاضر وموقف القرآن الكريم منها
تأتي صور املمارسات اإلرهابية كتطبيق عملي ملا يوجه إليه اإلرهاب الفكري ،فهو من باب األصل والصورة أو السبب
ً
ً
واملسبب لكونه نتاجا طبيعيا للفكر املنحرف ،لذا أوجه دفة بحثي إلبراز هذا الجانب بصورة موجزة ألستوفي عنوان بحثي وأبدأ :
املطلب الو  :صور من تلك املمارسات وآثارها املدمرة على المة
إن اإلرهاب الفكري دون مبالغة أو تجاوز للحقيقة هو "صندوق الشرور" في هذا العصر  ،ألن أخطاره ال تتوقف عند قتل
َّ ْ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َّ ْ
َ
ُ
َّللا ِإال ِبال َح ِ ّق)( )328أو تدمير املمتلكات ،أو إشاعة
األبرياء الذي حرم هللا قتلهم إال بالحق قال تعالى َ (:وال َت ْق ُتلوا النفس ال ِتي حرم
ً ً
الخراب والدمار في العالم  ،وإنما تمتد إلى كل ش يء على وجه األرض تقريبا بدءا من البيئة  ،ومرورا باالقتصاد والسياسة واألمن وانتهاء
بالثقافة ومنظومة القيم  ،ونذكرهنا بعض الصور لتلك املمارسات :
"صوره تتحور وتتشكل في أشكال متعددة ومتنوعة حسب فكر وإمكانيات منفذيه  ،فتجد من أشكاله الشائعة في اآلونة األخيرة :
كخطف الطائرات ،وعمليات القرصنة البحرية ،واختطاف الرهائن  ،واغتيال الدبلوماسيين والشخصيات املحمية دوليا  ،وتفجير
املباني ،ووضع القنابل في وسائل املواصالت  ،واغتيال امللوك والرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء  ،واملسئولين الحكوميين  ،وكذلك
الهجوم على املدنيين العزل من السالح ،ووضع املتفجرات في البريد ووسائل االتصال  ،وتفجير دور العبادات دون تفرقة بين مسجد أو
كنيسة ،أو أماكن التجمعات واملناسبات املختلفة  ،غير أنه من الصعوبة بمكان حصر العمل اإلرهاَي على هذه القائمة دون غيرها التي
ً
لن تكن شاملة لجميع تلك الصور واألعمال خاصة أن التطور التكنولوجي املتسارع للعالم قد يفرز أعماال أخرى غير واردة في تلك
القائمة ،ولكنها تستوفي املعايير املتعارف عليها بحكم ما تنتجه تلك األعمال الجديدة املبتكرة من رعب وخوف في أذهان البشر يكون له
األثر نفسه لألفعال املتعارف عليها بأنها إرهابية وتستدعى املكافحة )329( " .ومن آثاره املدمرة على العالم :ما اظهرته إحدى الصحف
اليومية املعاصرة بعمل إحصائيات آلثاره املدمرة تبين فيه أعداد القتلى التي كانت ضحية العمليات اإلرهابية في الفترة منذ عام 2014
حتى ابريل  2017على مستوى العالم باألرقام على النحو التالي :
ً
 .1في عام  2014وصل عدد القتلى جراء العمليات اإلرهابية إلى  32675قتيال ـ إضافة إلى  34785جريحا .
ً
 .2وفي عام  2015وصل عدد ضحايا اإلرهاب إلى  28328قتيال و  35320جريحا.
ً
 .3وفي عام  2016وصل عدد القتلى إلى  15505قتيال ـ في حين وصل عدد الجرحى إلى  17529جريحا.
ً
 .4وفي عام  2017وصل املاض ي إلى  2059قتيال وعدد الجرحى عدد القتلى حتى شهر ابريل إلى  3209جريحا .
(  )325البقرة آية .205
(  )326املائدة آية .2
(  )327األنفال آية .46

()328اإلسراء آية . 33
329
( ) ورقة بحثية بعنوان جرائم اإلرهاب في ضوء التشريعات القديمة والحديثة  ،د علي حسن الطوالبه موقع وزارة الداخلية البحرينية .

https:/www.

policemc.gov.bh/research/terrorism
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وهذا يعنى أن عدد ضحايا العمليات اإلرهابية خالل الفترة من عام  2014إلى ابريل  2017يصل إلى  78577فتيال و  90843جريحا،
كما وصل عدد النازحين واملشردين بسبب العمليات اإلرهابية حول العالم خالل هذه الفترة من  2014حتى ابريل  2017إلى ما يزيد عن
 20مليون شخص  ،وهذا وبال شك يكشف التهديد الخطير الذي يمثله اإلرهاب لحياة الناس كل الناس  ،على ظهر األرض بغض النظر
عن عقيدتهم أو مذهبهم أو جنسيتهم ،وفقا لـ "مؤشر اإلرهاب العالمي  "2016الصادر عن معهد االقتصاد والسالم األمريكي " فإن
االقتصاد العالمي قد تكبد خسائر وصلت إلى  89.6مليار دوالر بسبب اإلرهاب في عام واحد فقط عام  ، 2015وال يتوقف األمر عند
إزهاق األرواح  ،وتخريب االقتصاد ،وإنما يمتد إلى تخريب التعايش بين البشر  ،ودفع أصحاب الثقافات والحضارات واألديان
والطوائف إلى املواجه والصراع  ،فاإلرهاب يستهدف دول العالم كلها بال استثناء  ،وال يمكن ألي دولة مهما كانت إمكانيتها وقدراتها أن
تكون في مأمن من أخطاره  ،ولذلك يمكن أن يقال أن اإلرهاب ال دين له  ،وال وطن له  ،واملسلمون هم أكثر من يدفع الثمن جراء هذا
الفكر املنحرف ،ألنهم هم أكثر ضحايا اإلرهاب حول العالم  ،وهذا ما تؤكده اإلحصائيات التي تقول أن  %82من ضحايا العمليات
اإلرهابية خالل الفترة من عام  2007إلى عام  2011من املسلمين  ،و %18فقط من غير املسلمين ،كما تؤكده مظاهر الكراهية
للمسلمين "()330والتي تنتشر بشكل متسارع على املساحة العاملية .
املطلب الثاني  :القرآن الكريم وموقفه من هذه املمارسات اإلرهابية
املتأمل في آيات القرآن الكريم يجد آيات كثيرة متعددة تحذر من اإلفساد بجميع أشكاله ،وتحذر من ترويع اآلمني ،أو سفك
الدما  ،أو االعتداء على األموال واملمتلكات بأي حال من األحوال وقد سرد القرآن الكريم أنواعها وتوعد مرتكبيها بأشد أنواع العذاب ،
وهذا ما سنعرضه فيما يلي :
 .1نهى القرآن عن القتل وتوعد مرتكبيه:
َ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َّ ْ
ّ
331
َ
وأمره باملحافظة على النفس البشرية دون النظر إلى دين أو نوع أو جنس قال تعالى  ) :وال تقتلوا النفس ال ِتي حرم َّللا ِإال ِبالح ِق )( )
فقد نهى القرآن الكريم عن االعتداء على النفس سوأ بالتخويف والترويع أو إزهاق الروح  ،فمقصود اآلية كل نفس دون تفريق بين
مؤمن أو غيره  ،وهنا تظهر سماحة اإلسالم ودعوته العاملية للسالم ونشر األمن واألمان  ،وفي هذا املعنى يقول ابن عطية "األلف والالم
َّ ْ
التي في َّ
(الن ْف َ
س) هي للجنس (ِإال ِبال َح ِ ّق) التي تقتل به النفس وهو ما فسره النبي  في قوله( :ال يحل دم املسلم إال بإحدى ثالث خصال
كفر بعد إيمان  ،أو زن بعد إحصان  ،أو قتل نفس أخرى ) ()332
 .2أمر القرآن الكريم باملحافظة على النفس وحرمة التعدي عليها:
َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ َّ َّ َ َ َ ُ
333
ان ِبك ْم َر ِح ًيما ) ( ) فكما حرم هللا عز وجل االعتداء على النفس األخرى مع
في قوله تعالى ( وال تقتلوا أنفسكم ِإن َّللا ك
تنوعها  ،حرم ايضا اعتداء االنسان على نفسه التي بين جنبيه بأي ش يء كان سواء بارتكاب املعاص ي فيوردها مورد الهالك او بالتعدي
على اآلخرين قال أهل التفسير  " :وأجمع أهل التأويل على أن املراد بهذه اآلية النهى أن يقتل بعض الناس بعضا  ،ثم لفظها أن يقتل
الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب املال بأن يحمل نفسه على الغرر املؤدى إلى التلف  ،ويحتمل أن يقال " وال
َ
ُ
تقتلوا أنفسكم " في حال ضجر أو غضب  ،فهذا كله يتناوله النهى " ( )334النهى عن قتل املسلمين أو املعاهدين قال تعالى َ ( :وال َت ْق ُتلوا
َّ ْ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َّ ْ َ ّ َٰ ُ ْ َ َّ ُ
َ َّ ُ َ ُ َ
صاكم ِب ِه ل َعلك ْم ت ْع ِقلون ) ( )335وحرم االسالم ايضا االعتداء على املعاهدين ووص ى في هذا
النفس ال ِتي حرم َّللا ِإال ِبالح ِق ذ ِلكم و
ََ َ ْ ُُ
وشدد باألمر املؤكد املقرر كما نصت اآلية الكريمة  ،قال ابن عطية ( :وال تقتلوا) اآلية متضمنة تحريم قتل النفس املسلمة واملعاهدة
َّ
ومعنى اآلية (إال بالحق ) الذي يوجب قتلها وقد بينته الشريعة وهو الكفر باهلل ،وقتل النفس  ،والزنا بعد اإلحصان  ،والحرابة وما
تشعب من هذا (ذلكم) إشارة إلى هذه املحرمات و (الوصية) األمر املؤكد املقرر " ( )336ثم التنفير الكبير والوعيد الشديد والتعظيم
َ َ َ َ َ ْ ً َْ َ ْ َ َ
ْ َ ْ َٰ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
س أ ْو ف َس ٍاد ِفي
والتهويل على اإلقدام على هذا الفعل ومنه قوله تعالى ( ِمن أج ِل ذ ِلك كتبنا عل ٰى ب ِني ِإسرا ِئيل أنه من قتل نفسا ِبغي ِر نف ٍ
330

( ) جريدة األيام العدد  10312االثنين  3يوليو.

(  )331اإلسراء آية . 33
332
( ) املحرر الوجيز ( ) 452/3والحديث في مسند أحمد ( )351/20رقم  1305مسند أنس بن مالك رض ي هللا عنه  .ومسند البزار البحر الزخار() 35/2باب أبو أمامة بن سهل رض ي
هللا عنه .أبو بكر أحمد بن عمرو املعروف بالبزار (ت292 :هـ)ت محفوظ الرحمن زين هللا ،ط مكتبة العلوم والحكم  -املدينة املنورة
الطبعة :األولى1988 ،م).
(  )333النساء آية .29
( )334الجامع ألحكام القرآن (  ) 41/3وما بعدها  .واملحرر الوجيز ( . )42 /02
( )335األنعام آية .151
( )336املرجع السابق (.)362/2
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َْ
ً
ً
األ ْرض َف َك َأ َّن َما َق َت َل َّ
اس َجم ً
الن َ
يعا)( ، )337فقد بينت اآلية الكريمة أنه من قتل نفسا واحدة بغير حق سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة
ِ
ِ
ألن لفظ (نفس) نكرة  ،والنكرة تقتض ى العموم  ،فكأنما قتل الناس جميعا  ،ففيه ما فيه من التعظيم والتهويل من اإلقدام على هذا
الفعل الشنيع ملا للنفس البريئة عند هللا تعالى من حرمة ،والقرآن الكريم جعل قتل النفس الغير مسلمة املعاهدة  ،مثل قتل النفس
َ
َّ َ َ ً
َ
ََ َ َ ُ
ان ِمل ْؤ ِم ٍن أن َي ْق ُت َل ُم ْؤ ِم ًنا ِإال خطأ َو َمن ق َت َل
املسلمة في حال القتل الخطأ سواء بسواء تجب فيه الدية والكفارة في قوله تعالى ( :وما ك
َ ْ َ ُ ّ َّ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ،
ْ
َ
ص َّد ُقوا َفإن َك َ
َ
َ
ُم ْؤم ًنا َخ َط ًأ َف َت ْحر ُير َر َق َب ٍة ُّم ْؤم َن ٍة َو ِد َي ،ة ُّم َس َّل َم ،ة إ َل ٰى َأ ْه ِل ِه إ َّال َأن َي َّ
ُّ
ان ِمن قو ٍم عد ٍو لكم وهو مؤ ِمن فتح ِرير رقب ٍة مؤ ِمن ٍة و ِإن
ِ
ِ
ِ
ِ َ ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ّ َ َ ، َّ ، َ ،
َ
َك َ
( )338
اق ف ِد َية ُّم َسل َمة ِإل ٰى أ ْه ِل ِه َو َت ْح ِر ُير َرق َب ٍة ُّم ْؤ ِم َن ٍة )
ان ِمن قو ٍم بينكم وبينهم ِميث
 .3النهى عن اإلفساد في الرض بجميع صوره وأشكاله:
َ َ َ َ َّ
َ
َ
ٰ
ٰ
من ترويع لآلمنين وقطع للطريق وتدمير وإخالل باألمن وغير ذلك من وجوه اإلفساد :في قوله تعالى  ( :و ِإذا تولى سعى ِفي
ْ
ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ ُ َ
ْ َْ
َّللا ال ُي ِح ُّب ال َف َس َاد) )339( .أي :هو أعوج املقال وسيئ الفعال فذلك قوله وهذا فعله كالمه
ض ِليف ِسد ِفيها ويه ِلك الحرث والنسل و
األر ِ
كذب  ،واعتقاده فاسد  ،وأفعاله قبيحة  ،فهذا املنافق ليس له همة إال الفساد في األرض وإهالك الحرث  ،وهو محل نماء الزروع
ً
والثمار والنسل وهو نتاج الحيوانات الذين ال قوام للناس إال بهما وقال مجاهد  :إذا سعى في األرض إفسادا منع هللا القطر فهلك
ْ
َ َّ ُ َ
َّللا ال ُي ِح ُّب ال َف َس َاد ) أي  :ال يحب من هذه صفته وال من يصدر منه ذلك "( )340وختام اآلية الكريمة أظهرت موقف
الحرث والنسل ( و
ْ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
القرآن الكريم من تلك املمارسات بأوجز العبارات في قوله تعالى  ( :وَّللا ال ُي ِح ُّب الف َساد) وفي قوله تعالى مغلظا العقوبة على هؤالء
َّ َ
َّ َ َ َ ُ َّ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً َ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ َ
َ ُ
صل ُبوا أ ْو ُت َقط َع أ ْي ِد ِيه ْم َوأ ْر ُجل ُهم
ض فسادا أن يقتلوا أو ي
املعتدين َاملنحرفين  ( :إن َما ج ٰزاء ال ِذين يح ِاربون َّللا ورسوله ويسعون ِفي األر ِ
)341 ( ،
ّم ْن خ َالف أ ْو ُي َنف ْوا م َن ْاأل ْرض َذل َك َل ُه ْم خ ْز ،ي في ُّ
الد ْن َيا َو َل ُه ْم في ْاآل ِخ َر ِة َع َذ ،
اب َع ِظيم ) فهذه اآلية الكريمة تبين الجزاء الشرعي لهؤالء
ِ ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اإلرهابيين املحاربين الذين يسعون في األرض باإلفساد والتخريب  ،وقد حدد العلماء من يستحق أن يطلق عليه هذه اللفظة "فقال
االمام مالك  :املحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية ال سالح وكابرهم على أنفسهم وأموالهم  ،وقالت طائفة  :حكم ذلك
في املصر أو في املنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة  ،وهذا قول الشافعي وأَي ثور ايضا "( )342وهو بعينهم
املوجودين في أيامنا هذه .
 .4نهى القرآن عن البغي.
ً
( )343
قال
" وهو مجاوزة الحد ،يقال بغى بغيا :تجاوز الحد واعتدى وعدل عن الحق ،واالستطالة على الناس والفساد"
األصفهاني  ":والبغي على جزئيين ،أحدهما :محمود  :وهو تجاوز العدل إلى اإلحسان والفرض إلى التطوع  ،والثاني :مذموم  :هو تجاوز
الحق إلى الباطل أو تجاوزه إلى الشبه ،والبغي في أكثر املواضع مذموم  )344(.واملتأمل في آيات القرآن الكريم يجد جملة من اآليات
القرآنية التي تنهى عن البغي بمعناه املذموم  ،وهو مجاوزة الحد في االعتداء على اآلخرين وإيقاع األذى بهم بأي نوع من أنواع اإلرهاب
َّ َّ َ ْ
ُ ْ َّ َ َ َّ َ َ ّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ
َّللا َيأ ُم ُر
اإلث َم َوال َبغ َي ِبغ ْي ِر ال َح ِ ّق ) ( )345وقوله تعالى (ِ :إن
والتخويف منها قوله تعالى  (:قل ِإنما حرم ِرَي الفو ِاحش ما ظهر ِمنها وما بطن و ِ
ْ
َْْ َ ْ
ُْ َ ْ ْ
ْ َ
اإل ْح َس ِان َو ِإ َيت ِاء ِذي ال ُق ْرََ ٰ َو َي ْن َه ٰى َع ِن ال َف ْحش ِاء َواملنك ِر َوال َبغ ِي)( )346ومعنى البغي في اآلية هو التعدي على الناس بغير وجه حق
ِبالعد ِل و ِ
ً
أيا كان نوعه  ،وهو بعينه ما يفعله هؤالء في اعتداءيهم على أعراض الناس ودماءهم وممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم ،قال ابن كثير :
"وقوله تعالى ( :واإلثم والغي بغير الحق ) أما اإلثم فاملعصية ،والبغي  :أن تبغي على الناس بغير الحق ) ( " )347وبعد العرض السابق
لآليات القرآنية وأقوال املفسرين فيها والتي تنهى عن املمارسات اإلرهابية بكل صورها  ،ولم تسمح بأي نوع من أنواع التعنيف أو
ً
اإلساءة ،حفاظا على اآلخرين ،وضع لنا القرآن الكريم أحكاما شرعية توجب معاقبة من يمارس تلك األعمال اإلرهابية بما يتناسب
ً
ً
ً
معها ،فقد تكون هذه العقوبة حدا منصوصا عليه  ،وقد يكون تعزيرا متروكا تقديره للحاكم  ،والغرض من هذا كله القضاء على تلك
337

( )املائدة آية . 32
338
( )النساء آية .92
( )339البقرة آية . 205
( )340تفسير ابن كثير (.) 302/ 2
341
( )املائدة آية .33
342
( )الجامع ألحكام القرآن (.)512/3
( )343لسان العرب ( )468/1مادة بغى.
( )344معجم مفردات ألفاظ القرآن ( ) 66/1مادة بغى.
( )345األعراف آية . 33
( )346النحل آية.90
( )347تفسير ابن كثير (.)256/2
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املمارسات اإلرهابية والحد منها للحفاظ على ما أمر هللا به أن يحفظ ويعش الناس في استقرار وسالم وهي من أسمى مقاصد الشريعة
اإلسالمية السمحة.

الفصل الثالث :عالج اإلرهاب الفكري وسبل الوقاية منه
نوضح من خالل هذا الفصل كيفية الوقاية من اإلرهاب الفكري قبل الوقوع في براثنه وذلك من خالل العمل على نشر
الثقافة اإلسالمية الصحيحة  ،وبث روح العدالة وتطبيقها والعمل على نشر الحرية وتحمل املسئولية  ،وتحقيق مبدأ املساواة  ،ثم
نعمد إلى املبحث الثاني من هذا الفصل لنبين فيه كيف عالج القرآن الكريم اإلرهاب الفكري بأسلوب فريد معجز يصلح ألن يكون
ً
ً
أنموذجا فريدا في حل تلك املشكلة التي استفحل أمرها وأصبحت مما تعم به البلوى فنبدأ بسبل الوقاية:

املبحث االو  :سبل الوقاية من اإلرهاب الفكري.
نود أن نبين املقصود من الوقاية هنا :
ً
"يقصد بالوقاية  :مجموع التدابير التي ُتتخذ تحسبا لوقوع مشكلة ،أو ملشكلة قائمة بالفعل  ،ويكون الهدف من هذه التدابير القضاء
ً
الكامل ،أو القضاء الجزئي على إمكان وقوع املشكلة أو املضاعفات ،أو املشكلة ومضاعفاتها جميعا  ،وأهم ما في هذا التعريف أنه يشير
صراحة إلى أن الوقاية قد تكون كاملة وقد تكون جزئية ،سواء كانت من الدرجة األولى أو الوقاية من الدرجة الثانية ،أو الوقاية من
الدرجة الثالثة ،الوقاية من الدرجة األولى وهي مقصودنا هنا ويكون الهدف هو منع املشكلة أو االضطراب من الحدوث أصال وذلك
باتخاذ التدابير والوسائل الوقائية قبل حدوثها بالقضاء على أسبابها )348( ".فالدرجة التي نريد أن نصل إليها هنا هي الوقاية من الدرجة
األولى لهذه املشكلة العضال التي تهدف إلى هدم اإلنسان وكل ما يحيط به ،وآثاره السيئة لسنا عنها ببعيد ،أرواح تزهق ،دون تفرقة
بين صغير أو كبير ،ذكر أو انثى ،مسلم أو غير مسلم  ،ممتلكات تدمر ،ماليين من البشر تشرد ،دول تسقط ،وأوشكت أن تزال من
ً
خرائط هذا العالم ،فنريد هنا في هذا املبحث أن نمنع وقوع مشكلة اإلرهاب الفكري ،أصال فإذا ما منعنا مقدماته استطعنا أن نمنع
بفضل هللا تعالى وقوع نتائجه  ،وذلك يكون باتخاذ التدابير والوسائل الوقائية ،قبل حدوثها بالقضاء على أسبابها ألن الفكر ال يعالج
إال بالفكر وذلك من خالل األمور اآلتية :
ا
أوال :العمل على نشر الثقافة اإلسالمية الصحيحة
فمن أهم أسس الوقاية من اإلرهاب الفكري وتحصين النشء من آفات اإلرهاب واضراره تعلمه للثقافة اإلسالمية
الصحيحة ،والعمل على نشرها من خالل وسائل اإلعالم املختلفة:
وأقصد بالثقافة اإلسالمية الصحيحة هي ":مجموعة العلوم واملعارف التي عرفت لألمة اإلسالمية على مدى تاريخها  ،واختالف
عصورها  ،ولها جوانب ثالثة يتفرع عن كل منها علوم ومعارف .الجانب الو الجانب الديني  :ويتفرع عنه علوم الشريعة من تفسير
وحديث وفقه  ،وغير ذلك من كل ما له صلة بالعقيدة والشريعة .
الجانب الثاني الجانب اللغوي  :ويتفرع عنه علوم اللغة من نحو  ،وصرف  ،وبالغة وأدب  ،وغير ذلك من كل ما له صلة باللغة
العربية.
الجانب الثالث الجانب املادي  :ويتفرع عنه كل العلوم الكونية من طب  ،وفلك  ،وطبيعة  ،وكيمياء ،وجبر  ،وهندسة  ،وغير ذلك من
كل ما يتعلق بالكون ومظاهره  ،وهذه الجوانب الثالثة يكمل بعضها بعضا " ( )349وهذا التعريف أشمل من غيره  ،وأكثر تفصيال  ،إذ
وجه العقول إلى جوانب معرفية  "،لم يكن يدور بخلد الكثيرين من أفراد األمة أنها مدرجة ضمن الثقافة اإلسالمية  ،وهى التي احتواها
ُ
الجانب املادي وعليه :فالثقافة اإلسالمية الواجب تثقيف املسلم نفسه بها هي معرفته بما كلف بمعرفته من أمور دينه العقدية ،
ً
والتشريعية والخلقة  ،واللغوية  ،والكونية  ،ثم التفاعل معها بعقله وقلبه ووجدانه  ،تفاعال يجد أثره سلوكا مترجما في عالم الواقع
سواء كانت تلك املعرفة عن طريق السماع من العلم اء أو الدعاة أو من غيرهم  ،أو عن طريق القراءة  ... ،الخ وأهم مظاهر هذا السلوك
( )350
املترتب على تلك الثقافة العلم باهلل تعالى أو املعرفة الصحيحة به سبحانه  ،مع القيام بحقوقه  ،عن خضوع وطاعة وحب "
حكمة تقييد الثقافة باإلسالم :
( )348مقال للدكتور على عبده محمود األمين العام التحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة واملعوقين  ،موقع االتحاد النوعي لهيئات رعاية الفئات الخاصة واملعوقين  ،الشبكة
العنكبوتية  ،تاريخ النشر  27يوليو 2010م.
(  )349مباحث في الثقافة اإلسالمية د /بكر زكي عوض صـ ، 11مطبعة رشوان بالقاهرة .
(  )350انظر الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث صـ.225
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"ويمكن القول إن القيد بكونها إسالمية هو  :اعتبارها قائمة على كتاب هللا وسنة رسوله وتستق منهما بدءا وال تلجأ لسواهما إال إذا
لم يتوفر فيهما الش يء املطلوب" ()351وهذا القيد من أهم ما تتميز به ألنها بذلك تصبح ربانية املصدر .
ومن هنا يمكن أن أقو  :إن العمل على نشر الثقافة اإلسالمية بمفهوم ها السابق ذكره  ،يبنى املناعة الذاتية املدافعة للعوامل
املسببة لخروج السلوك البشري عن جادة الصواب لتجفيف املنابع التي تولد اإلرهاب الفكري  ،فهي سبيل من ُس ُبل الوقاية من
اإلرهاب الفكري ألنها تعمل على تحصين العقل من العدول عن الطريق السليم .ويمكن تحديد ضرورة تعميم الثقافة اإلسالمية
الصحيحة في الجوانب التالية:
 " .1أنها تشكل جهاز مناعة ضد التيارات الوافدة  ،كما تشكل جهاز مناعة في املرحلة املتقدمة من العمر.
 .2فيها رد التيارات العلمانية التي باتت تشكك في اإلسالم وقدرته على مسايرة الحياة وإصالح الركب ودرء اتهامه بالقصور تجاه
املستجدات.
 .3تمكن الشباب من الرد على بعض الشبهات املثارة ضد اإلسالم من أهله وغير أهله .
 .4اجتاح شباب العالم اإلسالمي تيار إرهاَي مأجور لحساب الغرب  ،وقد اختلطت املفاهيم على أولئك  ،والثقافة اإلسالمية
( )352
الصحيحة كفيلة بدرء ذلك كله عن الشباب".
 " .5ته دف الثقافة اإلسالمية الصحيحة إلى إيجاد مجتمع قائم على القيم واألخالق واملبادئ  ،وتجعل العالقة بين األفراد قائمة على
أساس من التراحم ال التناحر .
( )353
 .6تعد الثقافة اإلسالمية الواعية صورة طيبة لإلسالم وهى ترد على أهل الجهل جهلهم  ،والتخلف تخلفهم".
" .7الثقافة اإلسالمية خير سبيل لربط حاضر الفكر بماضيه  ،فأصول الثقافة اإلسالمية واحدة وجذورها تضرب في التاريخ إلى
عصر النبوة  ،وهى ميزة تميزت بها تلك الثقافة عن غيرها من الثقافات األخرى )354( " .وبهذا يتكون لدى املسلم والطالب املسلم
الوعي العلمي الصحيح بحقيقة اإلسالم السمح  ،فيكون هو املسلم القوى الصالح  ،الذي تتكاتف قواه إلعالء كلمة هللا تعالى
وتحقيق شريعته في عالم الواقع  ،مع تنمية الوالء في كيانه ألمته ووطنه كي يسمو بها في مراقي الكرامة والتقدم.
ا
ثانيا  :بث روَ العدالة وتطبيقها في جميع املجاالت .
الج ْور  ،يقال َ :
"العد " ضد َ
"ع َد َل" عليه في القضية من باب ضرب فهو "عادل"
وقال ابن منظور  " :عدل العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم  ،وهو ضد الجور وفي أسماء هللا تعالى العدل وهو :الذي ال يميل به
الهوى فيجور في الحكم  ،والعدل  :هو الحكم بالحق يقال هو يقض ى بالحق ويعدل" )355( .وعلى هذا فاملقصود بالعدل في اللغة هو
القضاء بالحق الذي هو ضد الجور واتباع الهوى  ،بإعطاء كل ذي حق حقه فتستقيم لذلك النفوس وتطمئن القلوب .
مفهوم العدالة في القرآن الكريم:
ً
فاضت نصوص القرآن الكريم باألمر بالعدل والحث عليه وإقامته بين الناس جميعا ال فرق بين مسلم وغيره  ،وال شريف
ً
ووضيع  ،وال بين أبيض وال أسود  ،وقد بينت آيات القرآن الكريم "العدل" بكل أنواعه في أكثر من ثمان وعشرين موضعا من ذلك :
( َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ٰ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
َْ
اع ِدلوا ُه َو أق َر ُب ِل َّلت ْق َو ٰى )( 2)356ـ العد مع املحكومين" :إن
 1ـ العدل مع األعداء قال تعالى :وال يج ِرمنكم شنآن قو ٍم على أال تع ِدلوا
سياسة الحكم في اإلسالم  :تقوم على أساس العدل من الحكام للمحكومين  ،عدل ال يميل ميزانه ،وال تتغير قواعده بسبب الحب أو
البغض  ،وال يتأثر بالقرابة بين األفراد  ،وال بالتباغض بين األقوام  ،فهو عدل يتمتع به جميع املحكومين  ،ال يفرق بينهم حسب وال
نسب وال جاه وال مال وال دين ،تلك قمة في العدل لم يصل إليها أي قانون دولي إلى هذه اللحظة ولن يصلوا  ،والذين يمارون في حقيقة
هذه العدالة ويظنون أن ُ
النظم الوضعية فيها ما يقرب من عدالة اإلسالم ،عليهم أن يراجعوا عدالة األقوياء والضعفاء بين األمم ،
وعدالة املتحاربين بعضهم إلى بعض"( )357وهي املقصودة هنا .
(  )351مباحث في الثقافة اإلسالمية صـ ، 11صـ. 12
352
( )املرجع السابق صـ 30وما بعدها .
353
( )الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث صـ. 237
( )354املرجع السابق صـ 32وما بعدها  ،وينظر ال لتطوير الخطاب الديني أ.د محمد محمد أبو شامة ( )82/1وما بعدها الطبعة األولى مكتبة وهبة القاهرة ،الطبعة األولى
1426هـ2005م.
( )355لسان العرب (" )430/1عدل".
(  )356املائدة آية .8
( )357انظر أضواء على النظم اإلسالمية صـ ، 67أ د محمد سعد شعيب  ،ط الثالثة 2012م  ،مكتبة الجامعة طنطا مصر .
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مجاالت العدالة :
 -1العدالة االجتماعية 2 .ـ ـ العدالة االقتصادية  3 .ـ ـ العدالة القضائية  4 .ـ العدالة الدولية  :فمن مجاالت العدالة التي تتعلق
بالسياسة العدالة الدولية واملتأمل في هذا املجال يجد أن اإلسالم أوجب على املسلمين الوفاء باملعاهدات واالتفاقيات التي تبرمها
ً
الدولة مع غيرها من الدول قال تعالىَ ( :و َأ ْو ُفوا ب َع ْهد َّ َ َ َ ُّ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ
يد َها) (" )358ولكي تكون العهود سبيال
َّللا ِإذا عاهدت ْم وال تنقضوا األ ْي َمان ب ْعد ت ْو ِك ِ
ِ ِ ِ
للسلم الدائم ومحاربة اإلرهاب  ،يجب أن ُتبنى على العدالة واملساواة وعلى األخوة اإلنسانية  ،ال على تحكم القوي في الضعيف  ،أو
تحكم العالم بوسائل الحضارة والقوة مع غير املتمكن والعالم بها  ،ألن الدول التي عمتها العلوم املتقدمة مسئولة عن الدول التي لم
تنل حظا كبيرا من هذه العلوم" ( )359فلو طبقت هذه العدالة بالنظرة الشمولية في املجتمعات كما سبق عرضها لشعر الناس بالراحة
النفسية والطمأنينة  ،ولزاد انتمائهم ووالئهم لوطنهم الذي يعيشون فيه  ،وبالتالي لقطعنا الطريق على التطرف واإلرهاب الفكري ،
ُ
فحافظنا على األموال واملمتلكات  ،وأحكمت غلق جميع املسالك في وجه أعدائنا واملتربصين بنا وبديننا وأوطاننا.
ا
ثالثا  :الحرية وتحمل املسئولية .
" فالحرية ضدها اإلكراه واإلسالم يحاربه بكل صوره وأشكاله  ،ألن اإلكراه يؤدى إلى نقيض املطلوب  ،وإلى شيوع النفاق الذي
هو قاعدة الغدر والخيانة والتربص  ،ألنه ضرب من الضروب التي توجد اإلرهاب الفكري  ،هللا سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لم
ّ َ
( )360
َ ْ َ
الد ِين قد
ُيكره الناس على دين بعينه  ،ألن اإليمان قناعة وقبول قلبي والقلب ال سلطان عليه إال لخالقه"
قال تعالى  ( :ال ِإك َراه ِفي ِ
ْ َ
َّ َ َّ َ ُّ ْ
الرش ُد ِم َن الغ ّ ِي )( )361ولكن ما الحرية التي نقصدها هنا وهو ما سنوضحه في النقاط التالية :
تبين
ُ
ُ
مفهوم الحرية في اللغة  :نجد أن معناها يدور حول أن الحر هو :الش يء الخالص النقي من الشوائب الصافي الطيب الذي ال كدر فيه ،
وهي ترمي إلى معنى الحرية الحقيقي وهو أن يبدي اإلنسان رأيه ويعبر عنه بنفسه دون أن يتدخل أحد بفرض رأي عليه أو إجباره على
( )362
ش يء غير راض عنه .
مفهوم الحرية في االصطالَ :
"هي امللكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق من حيث هو موجود عاقل يصدر في أفعاله عن إرادته هو  ،ال عن أي إرادة أخرى
غريبة عنه )363( ".أو هي  ":خاصية إنسانية رفيعة ُتخلص اإلنسان من كل سيطرة ُترهبه ُوتخيفه أو تعوقه أو تتحكم في فكره ووجدانه
 ،أو حركته أو إرادته  ،فتجعله يصدر أفعاله طبقا ملنهج هللا تعالى لعباده )364( ".ولعل التعريف الثاني هو الصواب :ألنه جامع لكل
مجاالت الحرية  ،والذي من خالله تنزع الخوف والرهبة من النفس التي تؤدى بدورها إلى أفكار مخالفة يكون نتيجتها اإلرهاب الفكري ،
وما يترتب عليه من آثار سلبية  ،وهى في نفس الوقت تحقق للعقل مجاالت فسيحة من التأمل والتفكير الصحيح  ،وتصرفه عما هو
ضار من اإلرهاب الفكري وغيره  ،ويمكن إبراز أهمية الحرية في حياة الفرد في النقاط اآلتية :
 .1أنها تحرر اإلنسان من الطغيان والهوى  ،وتحرره من عبودية البشر  ،وأنها تحرر العقل من األساطير والخرافات " فاإلسالم هو
َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ّ َ َّ َ َ ْ َ ْ
ض
الدين الذي يحث العقل على النظر والتفكير فيما حوله قال تعالى ( :أمن يبدأ الخلق ثم ي ِعيده ومن يرزقكم ِمن السم ِاء واألر ِ
َ َٰ َّ َ ،
َّللا )( )365وأنها طريق إلى التنافس الطيب فبها تنطلق املنافسة بين العقول البشرية من أجل التسابق إلى االستحواذ على
أ ِإله َّمع ِ
( )366
الحكمة  ،وقطف ثمار الجهد البشري املتراكم في التحسين والتطوير وحسن األداء  ،وكل هذا ال يتم إال بالحرية الواسعة "
ً
ً
ً
 .2الحرية طريق إلى االستقرار واألمن " فالتجارب البشرية قديما وحديثا تبين بما ال يدع مجاال للشك أن الظلم والكبت والقمع
يساعد على انتشار الخوف والقلق والفزع والهلع  ،وأن الناس عندما ينعمون بالحرية يحسون باألمن على أنفسهم وأموالهم
( )367
وأوالدهم  ،ويبعدهم عن اإلرهاب الفكري ومنطلقاته " .
ا
رابعا  :تحقيق مبدأ املساواة.
358

( ) النحل آية .91
( )359انظر املجتمع اإلسالمي في ظل اإلسالم للشيخ محمد أبو زهرة (  )96/2وما بعدها ط مجمع البحوث اإلسالمية مصر .
( )360انظر :الوقاية من التطرف واإلرهاب ( ) 1043/2د عبد الرؤوف احمد عايش  ،أبحاث املؤتمر الدولي القرآني األول بتصرف .
361
( ) البقرة آية .256
362
( ) مرجعي في هذا التعريف لسان العرب ( )182/4وأساس البالغة للزمخشري (  )163/1بتصرف ط 2003
( )363انظر  :مشكلة الحرية .د زكريا إبراهيم صـ ، 18ط دار مصر للطباعة 1972م.
( )364أضواء على النظم اإلسالمية صـ ، 91د محمد سعد شعيب.
(  )365النمل آية .64
( )366انظر مسألة الحرية في النظام السياس ي اإلسالمي  ،الدكتور رحيل محمد غرابيه صـ 96و صـ 97بتصرف .
(  )367انظر أضواء على النظم اإلسالمية ص  100بتصرف .
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ملا لهذا املبدأ من أهمية قصوى في الوقاية من اإلرهاب الفكري ،لتأثيره الفعال واملباشر في فكر الفرد وسلوكياته ،وقبل أن
ُ
ُ
فصل القول فيه ،أود أن ألقي الضوء على مفهوم املساواة :
ن ِ
معان فجاءت بمعنى العدل  ،واالستقامة  ،والوسط والنصفة والكمال والخلو من العيوب  ،ولم
وردت كلمة املساواة في اللغة بعدة ٍ
( )368
َ
َ
تأت بمعنى املماثلة إال فيما صدر من مجمع اللغة العربية من معاجم حديثة  ،ففي مختار الصحاح جاء "السواء" أي  :العدل "
َ ْ َ
َ
ى َ َ َ
ف" َ ،
وع ْدل  :هو قول حسن ،قال سيبويه :يقال
انبذ ِإل ْي ِه ْم َعل ٰى َس َو ٍاء) ( " )369وأهل التفسير على أن معنى "سو " نص
قال تعالى ( :ف ِ
ً
( )370
وسوى أي عدل  ،وأصله من قولك  :جلس في سوآء الدار باملد أي  :في وسطها  ،ووسط كل ش يء أعدله " وقال النحاس أيضا
سوى ِ
َ ْ َ ْ ْ َ َٰ
(ً )371
َ
َ
انبذ ِإلي ِهم على سو ٍاء) قال الكسائي السواء العدل" اذا فاملقصود من املساواة في اللغة هو :العدل الذى تتطلع إليه
قوله تعالى  ( :ف ِ
ً
ُ
النفوس فإذا ما طبق اطمأنت القلوب وسكنت وزاد انتماءها ألوطانها فال يرى منها إال خيرا  ،وابتعدت عن األفكار السيئة ولم يجد
املغرضين للوصول إليها أو التأثير فيها سبيل  ،وقد وضح العلماء املساواة التي سعت إليها الشريعة اإلسالمية " فهي مساواة مقيدة
بأحوال يجري فيها التساوي  ،وليست مطلقة في جميع األحوال  ،ألن أصل خلقة البشر جاءت على التفاوت في املواهب واألخالق  ،وهذا
يؤدى إلى ترقب املنافع منهم وتوقع املضار  ،وهذا يفض ى إلى التفاوت في معاملة الناس " ( )372واملساواة املطلوبة هنا  ،املساواة العادلة
بين جميع البشر في كافة الحقوق والواجبات املدنية والسياسية والقانونية في تلق الشريعة واألمر بالعبادة والتقرب إلى هللا تعالى ،
وفي األمور املعلومة بالضرورة مساواة أمام هللا وأمام القانون مساواة تامة بين األفراد  ،والجماعات  ،واألجناس  ،ال فضل فيها لرجل
على رجل  ،وال أبيض على أسود  ،وال لعرَي على أعجمي فالناس سواء في اعتبار البشرية  ،وحقوق الحياة بحسب الفطرة  ،وال أثر ملا
بينهم من االختالف في األلوان واللغات واألنساب واألقطار  ،ولهذا دعت جميع الشرائع إلى التساوي في حفظ الدين  ،والنفس  ،والنسل
َّ َ ْ ُ
ََ ُ
َ َ َُ َ َ َ ََْ ُ ُ ُ َ َ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ
َ َّ
َّللا
 ،والعرض  ،والعقل " ( )373قال تعالى ( :يا أيها الن
اس ِإنا خلقناكم ِّمن ذك ٍر وأنث ٰى وجعلناك ْم شع ًوبا وق َب ِائ َل ِلتع َارفوا ِإن أك َر َمك ْم ِعند ِ
َ ْ َ ُ ْ َّ َّ َ َ َ ،
يم خ ِب ،ير)( )374وَعد العرض السابق يمكن أن أقول :إنه بتطبيق تلك املبادئ كما حددها اإلسالم فإن الفرد يشعر
أتقاكم ِإن َّللا ع ِل
بالراحة وسعة الصدر وتغلق أبواب الفتنة أمام أولئك الذين يتخذون املفاضلة وعدم املساواة ذريعة الحتقان النفوس بالكراهية
ً
ً
ً
والشحناء حتى تفرز لنا أفكارا منحرفة فيتولد منها اإلرهاب الفكري واإلسالم يحرص على املساواة حرصا شديدا ويريدها إنسانية كاملة
غير محدودة بعنصر  ،وال قبيلة  ،وال بيت  ،وال مركز  ،كما يريدها أبعد مدى من دائرة االقتصاديات وحدها ،فلو استطعنا أن نفعل
هذا لقضينا على الفكر اإلرهاَي في مهده وألمن الناس من شرور هؤالء في أوطانهم .

املبحث الثاني :عالج اإلرهاب الفكري في ضوء القرآن الكريم
وذلك من خال المور اآلتية :
ا
أوال  :تطبيق الشريعة اإلسالمية
املتأمل في حال األمة اإلسالمية وما حل بها من نكبات وخسائر جسيمة سواء أكانت في األرواح أو املمتلكات ،أو غيرها يعلم علم اليقين
أن سبب ما حل بنا إنما هو بسبب عدم تحكيم الشريعة اإلسالمية  ،وكلما تأخرنا في تطبيقها كلما زاد األمر تعقيدا  ،ألنه بتطبيقها
يسود العدل والحرية واملساواة وتطمئن النفوس ،وترتاح القلوب ،فال يكون هناك مجال للفكر اإلرهاَي املنحرف  ،ألنه ال مكان له
وحل محله الوئام واملحبة والتعاون على البر والتقوى " ،ولعب تعطيل الشريعة اإلسالمية الدور األكبر في نشأة اإلرهاب عامة ،
واإلرهاب الفكري خاصه بحجة أن اإلسالم غير مطبق ،فنشأت أغلب الجماعات اإلسالمية ألجل إعادة تطبيق الشريعة اإلسالمية
املعطلة ،وصارت الجماعات اإلسالمية املعتدلة واملتطرفة تبرر وجودها بغياب الشريعة ،فكان منها الجماعات املتطرفة والتي ترعرعت
في غياهب السجون ،فرفعت شعارات تكفير الحكام الذين ال يحكمون بشرع هللا ،وتكفير املجتمعات وإطالق وصف املردة على جميع
املسلمين الذين يتحاكمون إلى القوانين الوضعية ،بل وصل الحال ببعضها كما نرى في هذه األيام إلى عمل خالفة مزعومة  ،كتنظيم
الدول اإلسالمية في العراق  ،والشام  ،وهى ما تسمى بـ "داعش" التي أحلت دماء املسلمين وأعراضهم وأموالهم بتلك األفكار املتحجرة
368

( ) مختار الصحاح للرازي صـ 323وما بعدها  ،ط دار التراث للنشر مصر.
369
( ) األنفال آية .58
(  )370الجامع ألحكام القرآن (.)212/11
(  )371اعراب القرآن للنحاس ( ) 101 / 2ألَي جعفر النحاس املتوفي سنة  338هـ ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط األولي 1421هـ .
(  )372انظر أصول النظام االجتماعي في اإلسالم لإلمام محمد الطاهر بن عاشور صـ ، 144ط الشركة التونسية للتوزيع والنشر.
(  )373انظر أضواء على النظم اإلسالمية  36وما بعدها .
(  )374الحجرات آية .13
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التي ال تمت إلى مفهوم صحيح الدين بش يء  ،وقامت بتنصيب املدعو أبو بكر البغدادي خليفة لهم  ،وفعلت من املنكرات واملوبقات ما
ً
ال يسع املجال لذكرها ،أصبحت بسبب هذه األعمال مبررا الجتياح العراق  ،وسوريا من ِقبل الدول الغربية  ،باإلضافة إلى إيران
وميلشياتها الرافضة " ( )375وقد تظاهرت آيات كثيرة من آيات القرآن العظيم تحث على التحاكم إلى شرع هللا تعالى  ،ومن هذه اآليات
ّ
َ َ َ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ّ َ
َ ْ ً ( )376
وك ف َيما َش َج َر َب ْي َن ُه ْم ُث َّم َال َيج ُدوا في َأ ُنفسه ْم َح َر ًجا ّم َّما َق َ
ض ْي َت َو ُي َس ِل ُموا تس ِليما)
:قوله تعالى ( :فال ور ِبك ال يؤ ِمنون حت ٰى يح ِك ُم ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
ََ
َ
فاآلية الكريمة أفتتحها هللا عزو جل بالقسم (فال َو َر ِّب َك) بأننا ال نصل إلى درجة اإليمان (ال ُي ْؤ ِم ُنون) إال إذا تحاكمنا إلى شرعه سبحانه
َ
ُ َ
( َح َّت ٰى ُي َح ّك ُم َ
وك ) ،ثم ال يتوقف األمر على هذا بل يمتد إلى عدم وجود ضيق في النفس لتطبيق الشرع (ث َّم ال َي ِج ُدوا ِفي أ ُنف ِس ِه ْم َح َر ًجا
ِ
َُ َ ُّ َ
َ
ّم َّما َق َ
ْ
ً
أمور
حياتنا
ض ْيت) مع اإلذعان الكامل لهذا (ويس ِلموا تس ِليما ) ومن هنا يتضح لكل ذي بصيرة أهمية تطبيق الشريعة في جميع
ِ
ألن فيها الخير كل الخير وعالج جميع مشكالتنا املعاصرة .
َ َ َ َ َّ ُ (َّ َ َ َ َ )377
َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ ْ ُ َ َ ْ َ
َّ
ُ
اس ِبما أراك َّللا) "( ِبما أراك َّللا) معناه على قوانين الشرع إما بوحي أو
وقوله تعالى  ( :إنا أنزلنا ِإليك ال ِكتاب ِبالح ِق ِلتحكم بين الن ِ
جار على سنن الوحي وهذا أصل في القياس  ،وهذا يدل على أن النبي  : إذا رأي سببا أصاب  ،ألن هللا تعالى أراه ذلك ،
نص أو بنظر ٍ
( )378
وقد ذكر الدكتور وهبه مصطفي الزحيلي في قرارات وتوصيات الدورة الخامسة ملجلس مجمع
وقد ضمن هللا ألنبيائه العصمة " .
الفقه اإلسالمي املنعقد بالكويت 6-1جمادى األولى1409هـ املوافق 15-10ديسمبر 1988م بشأن تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية
،فبعد اطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء والخبراء في موضوع " تطبيق أحكام الشريعة" واستماعه للمناقشات التي دارت حوله .
قرر املجلس ":أن أول واجب على من يلي أمور املسلمين تطبيق شريعة هللا فيهم  ،ويناشد جميع الحكومات في بالد املسلمين املبادرة إلى
ً
ً
ً
ً ً
ً
تطبيق الشريعة اإلسالمية ،وبتحكيمها تحكيما تاما كامال مستقرا في جميع مجاالت الحياة ،ودعوة املجتمعات اإلسالمية أفرادا وشعوبا
ً
ً
( )379
ودوال لاللتزام بدين هللا تعالى وتطبيق شريعته باعتبار هذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكا ونظام حياة "
ا
ثانيا  :تجفيف منابع اإلرهاب .
"إن تجفيف مصادر اإلرهاب ماليا ،ورعائيا والكشف عن مستغليه  ،وعن مستثمريه في مشاريع سياسية تستهدف تدمير مجتمعاتنا
الشرقية بما تتسم به من تعددية دينية ومذهبية وعرقية يتالزم بالضرورة مع ضرورة العمل على تجفيف مصادره الثقافية
ً
والتربوية ،وتحديدا من خالل التربية على صحيح الدين والعقيدة" (" )380وربما يقع البعض في دعم اإلرهاب الفكري دون قصد  ،وذلك
يكون من خالل االستماع له ،والتفاعل مع أحداثه  ،ويكون بالتصرف والقبول ،أو باإلعجاب والتأييد ،أو باالستماع فقط وعدم
اإلنكار )381(" .قال  :في حديثه الصحيح( :من رأى منكم منكرا  ،فليغيره بيده ،فإن لم يستطع  ،فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،
وذلك أضعف اإليمان)( )382ومن العجيب ما نسمع به ونرى في هذه األيام التي انتشر فيها اإلرهاب بصورة مخيفة في الدول اإلسالمية
والعربية ،أن يكون وراء هذا الدعم الضخم لهذا الفكر اإلرهاَي دولة عربية تسعى باتجاهها هذا إلى تدمير األمة بأسرها فما الصالح
َ َّ
ً
من هذا ؟! فعلى بقية الدول العربية واإلسالمية أن يقفوا يدا واحدة على من يسعى إلى نشر الفساد في األرض قال تعالى َ ) :و ِإذا َت َول ٰى
ْ
ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ ُ َ
ً
ً
َ َ
ْ َْ
َّللا ال ُي ِح ُّب ال َف َس َاد ) ( )383ثم إن الوقوف صفا واحدا في وجه هؤالء الداعمين
ض ِليف ِسد ِفيها ويه ِلك الحرث والنسل و
سع ٰى ِفي األر ِ
َ َ َ َ ُ َ َ ْ ّ َ َّ ْ َ ٰى َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ
ً
ً
اإلث ِم
لإلرهاب واجبا إنسانيا وهو من أعظم وجوه التعاون على البر والتقوى قال تعالى  ( :وتعاونوا على ال ِب ِر والتقو وال تعاونوا على ِ
َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
َ َُْْ
اب) (" )384ألن بعض مجتمعات املسلمين ال تشكوا من اتساع الجهل ومن ارتفاع نسبة األمية
والعدو ِان ۚ واتقوا َّللا ِإن َّللا ش ِديد ال ِعق ِ
فيه فقط ،ولكنها تشكوا أكثر من عمق التجهيل التضليلي وأسوأ وأخطر ما في هذا التجهيل ،أنه َي ُ
صب في استراتيجيات خارجية
َ
تستهدف تشويه صورة اإلسالم ،وتمزيق مجتمعاته وشرذمة دوله " )385( .وهذا بالفعل ما يسعى إليه داعمي اإلرهاب الفكري بنيتهم
375

( ) بحث للدكتور محمد إقبال فرحات () 321/1وما بعدها بتصرف .
376
( ) النساء آية .65
377
( ) النساء آية .105
( )378الجامع ألحكام القرآن ( .) 267/5
( )379انظر الفقه اإلسالمي وأدلته ( )5166/7أ .د وهبه مصطفي الزحيلي  ،أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمي وأصوله بجامعة دمشق  ،كلية الشريعة  ،الناشر دار الفكـر سـوريا
دمشق الطبعة الرابعة .
380
( )الغلو والتطرف . 41
( )381اإلرهاب الفكري  127د خالد القريش ي.
( )382صحيح مسلم  ،كتاب اإليمان  ،باب كون النهى عن املنكر من اإليمان( )69/1برقم .49
(  )383البقرة آية . 205
( )384املائدة آية .2
( )385انظر الغلو والتطرف . 41
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الخبيثة  ،فتجفيف منابع اإلرهاب سواء كانوا مموليه أو مشجعيه أو مروجيه أو متسترين عليه ،أو معتنقين لفكره من أهم عوامل
عالجه والقضاء عليه .
ا
ثالثا :جمع املفاهيم املغلوطة وبيان حقيقتها
فمن أهم طرق عالج اإلرهاب الفكري " جمع املفاهيم املغلوطة وبيان حقيقتها  ،وردها باألدلة والبراهين الساطعة بعد إجماع العدول
من علماء األمة عليها  ،ونشر ذلك في كل الوسائل الورقية وااللكترونية واملسموعة واملرئية بلغات العالم " ( )386لكي يرجع هؤالء إلى
صوابهم  ،ويعلموا حقيقة ما هم عليه من الزيف والضالل والفكر اإلرهاَي املنحرف.
ا
رابعا  :قيام العلماء واآلباء بدورهم
متابعـة العلمــاء لتصــرفات الشــباب والشــابات فــي الطاعــات  ،والتبصــير بأخطـائهم بكــل ســبيل ممكــن ،وتقــديم النصــح لهــم حتــى ال يتركــوا
ُ
الس ــاحة فارغ ــة أله ــل االه ــواء واملص ــالح  ،وه ــذا األم ــر ال يتوق ــف عل ــى مك ــان مع ــين ب ــل يش ــمل ك ــل تجم ــع للش ــباب حت ـى ال نعط ـ فرص ــة
للمغرضـين أن يســيطروا علــى أفكــار شــبابنا بمعسـول كالمهــم فالبــد مــن تــوجيههم وذلــك عـن طريــق العلمــاء املتخصصــين الربــانيين قــال
ُ
ََ َْ َ َ
الدين َول ُينذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إ َذا َ َج ُعوا إ َل ْيه ْم َل َع َّل ُه ْـم َي ْح َـذ ُر َ
ّ
َ ْ َ َ َّ َ َ ّ ،
ون) (" )387ألنـه إذا نظرنـا إلـى
ِ ر
تعالى  ( :فلوال نف َر ِمن ك ِ ّل ِف ْرق ٍة ِّمن ُه ْم ط ِائفة ِل َيتفق ُهوا ِفي ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ً
عصرنا الحاضر نجد أن جانبا من القصور الذي تعانيه األمة  ،ناتج من قلة العلماء العاملين على حماية العامة من الفساد العقائدي ،
لـذلك نجــد أن السـاحة الدعويــة سـادها التســيس  ،وقـل فيهــا التعلــيم والتـدريس"( )388وهــو مـا أخبــر بـه رســول هللا " :إ َّن َّ َ
َّللا ال يقــبض
ِ
ض ْالع ْل َـم ب َق ْـبض ْال ُع َل َمـاء حتـى إذا َل ْـم ُي ْبـق َعاملًـا َّات َخ َـذ َّ
ـاس رؤسـاء ُج َّه ًـاال َف ُسـئ ُلوا َف َـأ ْف َت ْوا ب َغيـرْ
ْالع ْل َم ْانت َز ً
اعا َي ْن َتز ُع ُه م ْن ْال ِع َب ِاد َو َل ِكـن َي ْقـب ُ
الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ َ َ ُّ َ َ َ ُّ
( )389
ْ
َ
ِعل ٍـم فضــلوا وأضــلوا " ومتابعـة اآلبــاء أبنــائهم وبنـاتهم فــي تصــرفاتهم  ،ومـع مــن يتواصــلوا مـن خــالل شــبكة التواصـل االجتمــاعي فكــل
هذا من باب تحمل املسئولية تجاه أبناءهم لوقايتهم من األفكار اإلرهابية وهذا هو الدور الحقيقي لآلباء واألمهات في أخطر مرحلة من
مراحــل حيــاة أبنــائهم  ،قــال  " :كلكــم ر ٍاع ومســئول عــن رعيتــه  ،والرجــل فــي أهلــه ر ٍاع وهــو مســئول عــن رعيتــه  ،واملــرأة فــي بيــت زوجهــا
( )390
وراعية وهى مسئولة عن رعيتها"
ا
خامسا  :الدعوة إلى الوسطية واالعتدا وعدم الغلو في الدين
الغلو في الدين آفة من اآلفات التي توصل الفرد إلى اإلرهاب الفكري  ،والتطرف االعتقادي  ،والفهم الخاطئ للدين وقد يدفع اإلنسان
إلى محاولة فرض رأيه على اآلخرين بالقوة  ،وهو ما أثبته الواقع في أيامنا هذه  ،ألن الفكر ال يعالج إال بالفكر  ،وال يمكن أن يقابل
بالقوة  ،ألنه وقتها تصبح املعركة خاسرة ألن الغلو يسمم العقول واألفكار "فإن الواليات املتحدة تعترف أنها أنفقت أرَعة آالف مليار
دوالر في الحرب على اإلرهاب ولكن النتيجة لم تكن إال املزيد من اإلرهاب وتعذر تكاليف املرحلة الحالية من هذه الحرب  5,2مليار دوالر
َ َٰ
ْ ُ ُ ً
ً
سنويا وال ش يء يضمن أن تكون النتيجة أفضل " )391( .وديننا الحنيف دين الوسطية  ،واالعتدال قال تعالى (َ :وكذ ِل َك َج َعل َناك ْم أ َّمة
الر ُسو ُل َع َل ْي ُك ْم َشه ً
َو َس ًطا ّل َت ُك ُونوا ُش َه َد َاء َع َلى َّ
الناس َو َي ُكو َن َّ
يدا) ( )392ال يعرف للغلو طريقا  ،ويمكن تجنبه ببيان مفهوم صحيح هذا
ِ
ِ
ِ
الدين وتصحيح امل فاهيم الخاطئة  ،وتفعيل مبدأ الحوار بين الشباب ومن يفيدهم في هذا األمر من خالل وسائل اإلعالم املرئية منها
واملسموعة  ،وأماكن تجمعات الشباب العامة .
ا
سادسا  :معالجة املشكالت االقتصادية
وهذا يكون بالقضاء على الفساد ومحاربته سواء كانت سرقة ،أو رشوة ،أو أي نوع يؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل وتضييع املنفعة
ً
ً
على اآلخرين مما يسبب احتقانا في النفس وكبتا يتولد منه سخطا ورغبة في االنتقام املؤدي بدوره إلى اإلرهاب الفكري ،ثم االنحراف،
ً
ومعالجة املشكالت االقتصادية كمحاربة الفقر و البطالة ،بتوفير فرص عمل للشباب لتشغل وقته بدال من أن يصبح معظم وقته
ً
فراغا فيصبح فريسة سهلة مستساغة في يد الغير من أصحاب األفكار املحرفة  ،وقد دعي القرآن إلى العمل وحث نبي اإلسالم  على
العمل أيضا ،فقد عمل صلى هللا عليه وسلم في رعاية الغنم ،وعمل في التجارة ،وحث أصحابه عليها ،فكان ممن اشتغل بها أبو بكر
( )386املرجع السابق . 33
387
( ) التوبة آية . 122
388
( ) انظر الغلو والتطرف  109سلسلة مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر ط األولى 1438هـ 2017م.
(  )389أخرجه البخاري في صحيحه باب  :كيف يقبض العلم ( )31/1رقم  ، 100ومسلم في صحيحه كتاب العلم ـ باب رفع العلم وقبضه  ،رقم . 2673
( )390أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العتق  ،باب كراهية التطاول على الرقيق رقم ()901/2( ) 2368
ومسلم كتاب اإلمارة باب فضيلة اإلمام العادل رقم (.)1459/3()3408
(  )391انظر الغلو والتطرف . 39
(  )392البقرة آية .143
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ً
الصديق ،وعبدالرحمن بن عوف ،وطلحة بين عبيد هللا ،رض ي هللا عنهم وغيرهم كثير قال ( :ما أكل أحد طعام قط خيرا من أن يأكل
من عمل يده  ،وإن نبي هللا داوود كان يأكل من عمل يده) (" )393فإذا استطعنا حل املشكالت االقتصادية بمعالجة أسبابها وتم
إتاحة فرص عمل للشباب على اختالفها  ،وملئنا أوقات فراغ شبابنا بالعمل النافع  ،نكون بذلك قد َّ
حصناه من الوقوع في االنحراف
الفكري  ،حتى ال يجد أعداء اإلسالم إلى الشباب سبيال " ( )394وهناك تجربة ناجحة في هذا املجال يؤيد ما ذكرناه وهي تجربة واقعية
معاصرة لدولة "ماليزيا " يقول أحد الباحثين في ماليزيا " ونحن إذ نندد ونشجب ونستنكر أفعالهم يجب علينا أال ننس ى معرفة األسباب
التي أدت بهم لهذا وجعلتهم ثائرين متمردين وخارجين على الحكومة فالبد من فهم تلك األمور إذا كنا جادين في معالجة األزمة ،ومما
هو جدير بالذكر أن أهم أسباب اندالع العنف الطائفي عام  1969م في ماليزيا هو العامل االقتصادي وليس التنازع العرقي فحسب
( )395
بدليل أنه بعد تحسن الحالة االقتصادية وتحقيق العدالة االجتماعية تحقق األمن والسالمة في ربوع ماليزيا ".
ا
سابعا :حث الناس وإرشادهم على الرجوع في أمور الفتوى في الدين إلى العلماء املتخصصين
واألخذ على يد أولئك الذين يتصدون للفتوى بغير علم ،فضلوا  ،وأضلوا  ،وأفسدوا معتقدات الناس بفتواهم التي ليس لها مستند
ً
شرعي ،وفي الوقت نفسه ال يجرؤون فيه على احتراف أي علم أخر خوفا من العقاب الذي رتبه القانون ،مع إعطاء الفرص للعاملين في
مجال الدعوة اإلسالمية بالتعبير عن أراءهم وال بد من مواجهة اإلرهاب الفكري  ،بالفكر املثمر والحوار البناء الهادف إلى اإليضاح
َ ُ َ
َ َ َّ َ ُ
اس ،ق
واإلفصاح ،ولنقف بحزم ضد مروجي الفتن ،ولنتثبت من األنباء واألخبار قبل االتهام قال تعالى ( :يا أ ُّي َها ال ِذين َآمنوا ِإن ج َاءك ْم ف ِ
َ ْ
َ ( )396
ب َن َبإ َف َت َب َّي ُنوا َأن ُتص ُيبوا َق ْو ًما ب َج َه َال ٍة َف ُت ْ
ص ِب ُحوا على َما ف َعل ُت ْم َن ِاد ِمين).
ِ
ِ ٍ
ِ
َّ ُ
َ
فهذه بعض العوامل الفعالة في عالج اإلرهاب الفكري في مجتمعنا حتى نقي أنفسنا وشبابنا من مساوئ هذا الفكر اإلرهاَي املتطرف
ً
الذي أصبح سمة من سمات هذا العصر  ،فنسأل هللا عز وجل أن َي ُرد شبابنا إلى دينه ردا جميال ،وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه خير
البالد والعباد  ،وأن يقي بالد املسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولى ذلك والقادر عليه .

الخاتمة:
الحمد هلل الذي وفقني إلتمام هذا البحث مع ما فيه من الخلل والزلل ،وَعد هذا العرض يجدر بنا أن نضع بين يدي القارئ الكريم
جملة مما توصلت إليه الدراسة من خالل ثنايا هذا البحث من توصيات ونتائج.
ا
أوال :النتائج:
 .1مادة َ(ر َه َب )ومشتقاتها في القرآن الكريم لم تشتمل على أدن داللة تدل على جواز ممارسة أي نوع من أنواع اإلرهاب من قتل
وتفجير وتدمير وايذاء لألخرين أو إحداث أي نوع من أنواع اإلفساد في االرض ،بل إن بعضها يدل على معاني عظيمة ،فالرهبة من
هللا عز وجل من أفضل العبادات القلبية التي تصل باإلنسان إلى الخشوع والخضوع والخوف منه سبحانه .
 .2أسباب اإلرهاب الفكري متعددة فمنها الدينية متمثلة في الغلو والتشدد  ،والجهل باألحكام الشرعية  ،والتقليد األعمى الذي ال
يستند إلى دليل ،وأسباب اقتصادية كظاهرة الفساد االقتصادي ،وانتشار الفقر والبطالة واالحتكار ،وانتشار املعامالت
املحرمة ،وأسباب اجتماعية متمثلة في التفكك األسري وعدم متابعة األبناء  ،والفراغ  ،ورفقاء السوء ،ووسائل اإلعالم املغرضة
وأسباب سياسية كاإلحباط السياس ي ،وإهمال الرعية ،والتقصير في حقوقهم ،وما تمارسه الدول الكبرى من إرهاب دولي من
ضغوط على الدول الصغرى .
 .3من أهم سبل الوقاية من اإلرهاب الفكري العمل على نشر الثقافة اإلسالمية الصحيحة ،وبث روح العدالة والعمل على
تطبيقها  ،إعطاء مساحة كافية من الحرية بدون قيود  ،تحقيق مبدأ املساواة .
 .4عالج اإلرهاب الفكري يتمثل في العمل بجدية على تطبيق الشريعة اإلسالمية ،وتجفيف منابع اإلرهاب ،مع مواجهة حاملي هذا
الفكر وتصحيح معتقداتهم املغلوطة ،وقيام املجتمع بدوره تجاه هؤالء ،والدعوة إلى الوسطية واالعتدال وترك الغلو والتشدد في
الدين ،ومعالجة املشكالت االقتصادية .
 .5للقرآن الكريم السبق في مكافحة أعمال العنف واإلرهاب في وضع العقوبات الرادعة لها .

(  )393أخرجه البخاري في كتاب البيوع ـ باب كسب الرجل وعمله بيده ( )57/3حديث رقم .2072
(  )394بحث مقدم املؤتمر القرآن األول (  )490/1د عبداملحسن احمد  ،بتصرف .
(  )395انظر االرهاب وخطره على السالم العالمي ص  89تعلم مجموعة من العلماء طبع سلسلة مجمع البحوث اإلسالمية عام 1438هـ  2017 -م .
(  )396الحجرات آية .6
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ً
ً
 .6أن القرآن الكريم من خالل آياته العطرة وضع حلوال نتوقى بها من اإلرهاب وحلوال لعالجه ،مع وضع معالم واضحة للتصدي
لألعمال اإلرهابية والوقاية منها وتحقيق األمن داخل املجتمعات .
ا
ثانيا  :التوصيات
 .1العمل على العناية بالشباب والتأكيد على حل مشاكلهم ،ومشاركاتهم في القضايا املجتمعية  ،وعدم تهميشهم أو أقصاءهم .
 .2العمل على نشر الثقافة االسالمية الصحيحة من خالل تدريسها بجميع مراحل التعليم ،فهي تعمل على تحصين الفكر وتقويم
السلوك وتعمل ايضا على غرس أصول املعرفة في كافة جوانب العقيدة واألخالق لدى الدارس .
َ
 .3العمل على ايجاد فرص عمل للشباب حتى تشغل أوقاتهم بما ينفع ،ومن ث َّم ال يؤدي بهم الفراغ إلي التطرف .
 .4قيام املسجد والجامعة واملدرسة واألسرة بدورهم تجاه الشباب  ،من تقديم النصح لهم واالهتمام بهم ،مع عمل دورات تدريبية
وبرامج تربوية لآلباء واملربين ،لتعزيز األساليب التربوية عند التعامل مع الشباب وطرق احتواءهم والتعرف على اهم حاجاتهم
النفسية .
املراجع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

آبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز1420(،ه) القاموس املحيط ،دار إحياء التراث العرَي ،ط الثانية  ،بيروت لبنان
إبراهيم ،زكريا )1972(،مشكلة الحرية ،دار مصر للطباعة ،القاهرة .
اإلرهاب وخطره على السالم العالمي بقلم مجموعة من العلماء مجمع البحوث اإلسالمي االزهر ط االولى  1437القاهرة .
األشعري ،أبو الحسن علي بن اسماعيل ،مقاالت اإلسالميين ،دار احياء التراث العرَي ،ط الثالثة .
األصفهاني ،الراغب1418(،ه) معجم مفردات غريب القرآن ،دار الكتب العلمية ،ط االولى ،بيروت.
أمين ،جمعة )1419(،قضية اإلرهاب الرؤية والعالج ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرة .
األندلس ي ،أبن عطية )1422( ،املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،دار الكتب العلمية ،ط االولى  ،بيروت.
األوزعي ،املعروف بأبن القيم الجوزية ،مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واالرادة ،دار الكتب العلمية بيروت.
االلوس ي ،محمود 1420(،ه) روح املعاني ،دار الكتب العلمية ،ط االولى ،بيروت.
أبو زهرة ،محمد ،املجتمع اإلسالمي في ظل اإلسالم ،مجمع البحوث اإلسالمية ،مصر .
ابن تيمة)1408( ،الفتاوى الكبرى ،دار الكتب العلمية ،ط األولى ،بيروت
ابن تيمة ،الشيخ اإلسالم1411(،ه) درء تعارض العقل والنقل ،تحقيق محمد رشاد سالم ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ط الثانية،
الرياض السعودية .
ابن دريد)1987( ،جمهرة اللغة ،دار العلم املاليين ،ط االولى ،بيروت.
بن عاشور ،محمد الطاهر )1984( ،التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر والتوزيع ،تونس
بن عاشور ،األمام محمد الطاهر ،أصول النظام االجتماعي في اإلسالم  ،الشركة التونسية للتوزيع والنشر .
ابن كثير ،أَي الفداء ،تفسير القرآن العظيم ،دار التقوي بالقاهرة ،ط االولى .
بن نبي ،مالك1404( ،ه)مشكلة الثقافة ،ترجمة د عبدالصبور شاهين ،دار الفكر للطباعة والنشر ،ط الرابعة ،دمشق سوريا.
ابن منظور1423(،ه) لسان العرب ،دار الحديث ،ط االولى ،القاهرة.
البخاري ،محمد بن اسماعيل1422(،ه) صحيح اإلمام البخاري ،دار طوق النجاة ،ط االولى.
البغوي )1420(،معالم التنزيل ،تحقيق عبد الرزاق املهدي ،دار احياء التراث العرَي ،ط االولى .
البيهقي1423( ،ه)شعب األيمان ،تحقيق مختار الندوي ،مكتبة الرشد  ،ط االولى ،الرياض
بيان لهيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية بعنوان هذه أدلة ضالل داعش وَعدهم عن االسالم بتاريخ  3يوليو . 2015
البيضاوي )1418( ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،تحقيق محمد عبد الرحمن املرعشلي ط دار احياء ،التراث ،ط االولى.
جريدة االيام العدد . 10312
جريشة ،علي )1976(،أصول الشريعة اإلسالمية مضمونها وخصائصا ،ط االولى ،مكتبة وهبة ،مصر .
جالجل ،محمد )2009(،مخاوف الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث (عرض وتحليل وعالج ) ،جامعة االزهر ،مكتبة الجامعة طنطا ،مصر .
الجندي ،أنور ،الثقافة العربية إسالمية أصولها وانتمائها ،دار الكتاب اللبناني ،لبنان .
الجوزية ،ابن قيم )1381( ،اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان تحقيق محمد الكيالني ،ط االخيرة ،مكتبة مصطف الحلبي ،مصر .
الجوزية ،ابن القيم ،الطرق الحكمية في السياسية الشرعية ،دار البيان العرَي ،القاهرة.
الجوهري1407( ،ه) تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق أحمد عبد الغفور العطار ،دار العلم للماليين ،ط الرابعة ،بيروت.
الخشت ،محمد عثمان )1996(،الشائعات وكالم الناس ،مكتبة ابن سيناء ،ط االولى ،القاهرة .
الخليفي ،فوزية بنت صالح )1436(،بحث بعنوان تدهور القيم الخلقية لدى الشباب وعالجها في ضوء الكتاب ،مجلة تبيان القرآنية بالسعودية .
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خلفوه ،خالد محمد1434(،ه) أثر االحتساب في مكافحة اإلرهاب ،ط األولى ،الوعي اإلسالمي الكويت.
الذهبي ،سير أعالم النبالء ،دار الكتب العلمية ،ط األولى ،بيروت لبنان .
الرحيلي ،وهبه ،األسرة املسلمة ،دار الفكر سوريه ،دمشق سوريا .
الزحيلي ،وهبه الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر ،ط الرابعة ،سوريه دمشق .
الزمخشري )1420(،أساس البالغة ،ط دار الفكر للطباعة ،بيروت لبنان.
الزهراني ،ناصر مسفر1435(،ه) حصاد اإلرهاب ،مكتبة العبيكان ،السعودية ،ط األولى.
زيتون ،منى ابو بكر1436(،ه) التطرف الديني نشأته أسبابه وآثاره وطرق عالجه ،دار املعارف ،ط االولى ،القاهرة
السدالن ،صالح )1425(،أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف ،ط األولى ،جامعة االمام محمد بن سعود .
سنن اَي داوود ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط املكتبة العصرية ،صيدا بيروت
سنن الترمذي ،تحقيق بشار عواد ط الغرب االسالمي بيروت لبنان ..
سياسة اإلسالم في التعامل مع الفتن املعاصرة ،رسالة ماجستير (جامعة نايف للعلوم األمنية).1426
شحاته ،حسين ،البرنامج االقتصادي اإلسالمي في معالجة مشاكل مصر االقتصادية سلسلة بحوث ومقاالت في الفكر االقتصادي اإلسالمي ،جامعة
األزهر.
شرح العقيدة الطحاوية ،دار الرسالة ،بيروت لبنان .
الشنقيطي ،محمد األمين ،أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ،دار الفكر بيروت ،لبنان 18 .1415
شعيب ،محمد سعد )2003( ،أضواء على النظم اإلسالمية ،ط الثالثة ،مكتبة الجامعة طنطا  ،مصر .
الصنعاني ،محمد بن ابراهيم1405(،ه) إرشاد النقاد ،تحقيق صالح الدين مقبول ،دار السلفية ،ط االولى ،الكويت .
الطبري ،محمد بن جرير1420(،ه) جامع البيان ،تحقيق أحمد محمد هارون ،مؤسسة الرسالة ،بيروت
عبدهللا ،معتز )1997(،الحرب النفسية والشائعات ،دار غريب ،ط األولى ،القاهرة.،
عزيز ،محمد شاكر )1992(،اإلرهاب الدولي ،دار العلم للماليين ،ط الثانية  ،بيروت لبنان
العسقالني ،أَي الفضل أحمد بن علي بن حجر ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،تحقيق محب الدين الخطيب ،دار املعارف ،القاهرة .
عمر ،أحمد مختار عبدالحميد )1429(،معجم اللغة العربية املعاصرة ،عالم الكتب ،ط األولى.
العمري ،محمد عبدهللا1425(،ه) موقف اإلسالم من االرهاب ،جامعة نايف للعلوم االمنية ،الرياض.
عوض ،بكر زكي ،مباحث في الثقافة اإلسالمية ،مطبعة رشوان ،القاهرة .
غرابية ،رحيل محمد ،مسألة الحرية في النظام السياس ي اإلسالمي ،مكتبة الجامعة طنطا ،القاهرة مصر .
فرحات ،محمد اقبال )2016(،اإلرهاب الفكري وعالجه في ضوء القرآن ،بحث مقدم للمؤتمر القرآني االول جامعة امللك خالد أبحاث املؤتمر جامعة
امللك خالد السعودية.
الفيومي ،محمد آداب الحوار ومفاهيمه ومجاالته ،مكتبة الحسين ،القاهرة .
القحطاني ،سعيد ،قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضالل في ضوء الكتاب والسنة ،مكتبة سفير بالرياض
القحطاني ،مسفر بن علي1424( ،ه)فقه االستطاعة ،مكتبة الذخائر للنشر والتوزيع ،ط األولى .
القرطبي1423(،ه) الجامع ألحكام القرآن ،دار الحديث ،ط األولى ،القاهرة.
القريش ي ،خالد )2003(،اإلرهاب الفكري مفهومه  ،بعض صوره سبل الوقاية منه ،جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.
لوقا ،نبيل ،اإلرهاب في اليهودية ،واملسيحية ،واإلسالم ،دار الوفاء املنصورة ،ط االولى ،مصر.
املاوردي ،على بن محمد ،النكت والعيون ،تحقيق السيد بن عبد املقصود ،دار الكتب العلمية ،بيروت .
مبلغي ،عبد الحميد وأخرون ،اإلرهاب وآليات مكافحته ،مركز الحضرات لتنمية الفكر االسالمي ،ط األولى ،بيروت لبنان.
متولي ،عبد الحميد ،الحرية العامة ،دار املعارف ،مصر .
محمود ،عبد العظيم1417(،ه) التبعية الثقافية وسائلها ومظاهرها ،دار الوفاء ،ط االولى ،املنصورة مصر.
مسند األمام احمد بن حنبل الشيباني املتوفي  241ط مؤسسة الرسالة ط األولى .1421
مسند البزار تحقيق د محفوظ الرحمن وتكميل عادل سعد ط دار العلوم والحكم .
الندوي ،أَي الحسن1405(،ه) الحضارة العربية الوافدة وأثرها في الجيل املثقف ،ط االولى ،دار الصحوة ،القاهرة .
النملة ،عبد الكريم1420(،ه) املهذب في أصول الفقه املقارن ،مكتبة الرشد ،ط االولى، 0الرياض.
نوفل ،أحمد )1418(،اإلشاعة ،ط الرابعة ،دار الفرقان للنشر ،االردن .
النيسابوري ،ملسلم بن حجاجـ ،صحيح اإلمام مسلم  261،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العرَي ،بيروت لبنان .
الهواري ،محمد1425(،ه) اإلرهاب املفهوم واألسباب والعالج ،جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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Abstract:

There is no doubt that the current situation in the Arab and Islamic world, and indeed
the world at large, necessitates concerted efforts to stand united against this imminent threat of
terrorism in general and intellectual terrorism in particular. The seeds of terrorism can only be dealt
with by standing on its causes and knowing its motives. In this subject I dealt with the following
topics:
I mentioned the reasons of intellectual terrorism and then dealt with the definition of terrorism in
general with the statement of the meanings of the word in the Koran. Then I mentioned the concept of
thought and then the definition of intellectual terrorism in particular, focusing on it despite the modern
concept in its composite concept. The individual and the society. Then I mentioned pictures of the
terrorist practices and their negative effects on the nation and the position of the Qur'an from them,
and then concluded with ways of preventing intellectual terrorism and how to cure it in the light of the
Holy Quran. And then the conclusion: and includes the most important findings and recommendations
and the most important sources and references - indexes.
Keywords: Terrorism, Quran, Intellectual Terrorism.
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تقاطعات القياس واالستقراء في مناهج العلوم الشرعية والتجريبية واإلنسانية
محمد الفياللي
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امللخص:
تتكامل علوم الوحي والعلوم الكونية واإلنسانية عند علماء املسلمين ،ومن أوجه تكاملها :تقاطعها ( أي التقاؤها واشتراكها) في توظيف
القياس واالستقراء .وجدير بالذكر أن التقاطع بين القياس واالستقراء غائب في علوم الحديث ،ألن الدواعي البحثية لم تستدع ذلك،
فاالستقراء– في تلك العلوم -أغنى عن القياس .وقد تم توظيف االستقراء في أصول الفقه إلثبات مقاصد الشريعة والضروريات
الخمس .والعلة هي األصل الذي قام عليه القياس ،وإن العلل تكتشف باالستقراء بآليتي التقسيم و السبر .وبين االستقراء والقياس
تداخل و تجاذب  :ففي أصول الفقه :االستقراء آلية منهجية لخدمة القياس .أما في العلوم التجريبية فالقياس يعتبر آلية لخدمة
االستقراء كما يعتبر االستقراء آلية لخدمة القياس .وفي الطب شكل القياس جزءا من التجربة أحيانا ،وأحيانا أخرى كان القياس
أصال قائما بذاته .وال شك أن االقتناع بوجود سنن تحكم التاريخ هو الدافع لبعض علماء املسلمين إلى دراسته دراسة استقرائية ،مثل
ما قام به ابن خلدون وابن األزرق.
الكلمات املفتاحية :القياس ،االستقراء ،التقاطع ،التكامل ،العلوم التجريبية ،العلوم الشرعية ،العلوم اإلنسانية.

املقدمة:
أقصد بمصطلح" تقاطعات" :ما تفيده املعاني الرياضية الهندسية ،و خالصة ذلك أن التقاطعات هنا هي :نقط التالقي و التشابك،
فحين نقول :تقاطعت الطرق ،فمعنى ذلك :تالقت وتشابكت ؛ وملا نقول  :تقاطع الخطان  :قطع كل منهما اآلخر(.)397
واملقصود بمصطلح "القياس" في هذه املقالة املفهوم املشترك بين القياس العقلي والقياس الفقهي األصولي  :فالقياس العقلي-
وليس األرسطي-هو  :ما يلزم التسليم به عقال كنتيجة ملقدمات مركبة غير متناقضة و ال مخالفة للمنطق( .)398و قد ذكر التهانوي أن
هذا النوع من القياس يسمى بالدليل( ، )399أما القياس الفقهي األصولي فهو تعدية حكم األصل إلى الفرع لعلة مشتركة بينهما(.)400
واملراد باالستقراء هنا  :تتبع الجزئيات للوصول إلى أحكام كلية عن طريق املالحظات والتجارب و القياس .و( االستقراء قسمان  :تام و
يسمى قياسا مقسما بتشديد السين املكسورة ،وهو أن يستدل بجميع الجزئيات و يحكم على الكل ( ،)...و ناقص  :و هو أن يستدل
بأكثر الجزئيات فقط و يحكم على الكل و هو قسيم القياس ،و لذا عدوه من لواحق القياس و توابعه ،وهو يفيد الظن(.)4015() )...
وحين يقال  :في العلوم الشرعية والعلوم التجريبية واإلنسانية عناصر مشتركة في طرقها ومناهجها ومنظومة مصطلحاتها ،فهذا يعني
جوانب من التكامل املعرفي بين علوم الوحي والعلوم الكونية و اإلنسانية.
و تتناول هذه املقالة البحثية ثالثة محاور في فقرات يسند بعضها بعضا:
األول :تقاطعات القياس و االستقراء في مناهج العلوم الشرعية (علم الحديث و علم أصول الفقه أنموذجين).
والثاني :تقاطعات القياس و االستقراء في مناهج العلوم التجريبية عند املسلمين (علم الطب وعلم البصريات – الفيزياء -أنموذجين).
 397انظر لجماعة من كبار اللغويين العرب " :املعجم العرَي األساس ي"  ،إصدار املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  ،طبعة بيروت 1991 ،م  ،مادة "تقاطع"  ،ص996
398
يمكن استنتاج هذا املعنى من 'معجم التعريفات' للجرجاني (علي بن محمد السيد الشريف)،تحقيق ودراسة محمد صديق منشاوي  ،دار الفضيلة بالقاهرة  ،بدون رقم طبعة
وال تاريخ  ،مادة القاف مع الباء -كلمة القياس -ص ، 152
و من ' كشاف اصطالحات العلوم والفنون ' للتهانوي محمد علي  ،تحقيق علي دحروج  ،مكتبة لبنان  ،ط1996 ، 1م – ،حرف القاف-كلمة القياس-ص1348-1347 :
399املصدر ذاته  :صص 1348-1347 :
400بتصرف  :الجرجاني 'التعريفات' ص  ،152و انظر املعجم العرَي األساس ي  :ص1019 :
401
كشاف اصطالحات الفنون :حرف األلف-كلمة االستقراء-ص :172 :و قريب جدا من هذا املعنى في 'التعريفات' للجرجاني-حرف األلف مع السين-كلمة استقراء-ص19-18 :
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والثالث :تقاطعات القياس و االستقراء في مناهج العلوم اإلنسانية (التاريخ أنموذجا) ،من خالل إعمالهما من طرف كل من ابن خلدون
وابن األزرق

مشكلة البحث:
القياس واالستقراء آليتان ومنهجان من مناهج البحث في مختلف العلوم .ومن األسئلة التي قد تخطر بذهن الباحث والقارئ :هل ثمة
قواسم مشتركة وجسور متصلة وامتداد تكاملي بين العلوم الشرعية والتجريبية واإلنسانية بحيث يكون القياس واالستقراء صلتي
وصل بينهما؟ وهل بين القياس واالستقراء جدلية تفاعلية أم بينهما قطيعة تنافرية حين إعمالهما في تلك العلوم؟

أهداف البحث:
يتبين من خالل إشكالية البحث أن أهم أهدافه تتجلى في :


بيان محل توظيف كل من االستقراء في تلك العلوم.



إبراز أوجه التداخل والتجاذب بين القياس واالستقراء.



تجلية العالقة الرابطة بين التجربة والقياس واالستقراء.



كشف اللثام عن القواسم امل شتركة (أي التقاطعات باملعنى الرياض ي) الواقعة بين القياس واالستقراء ،وبين علوم الوحي
وعلوم الكون واإلنسان.

أهمية البحث:
لعل أهداف البحث تتضمن إيحاءات إلى أهميته ،حيث يكشف عن القواسم املشتركة بين القياس واالستقراء في مناهج
العلوم الشرعية والتجريبية واإلنس انية ،ويبرز جوانب االنفصال في ذلك ،ويبين املستفاد من الدالالت املرتبطة باليقينيات والظنيات،
وعالقة ذلك بمقاصد الشريعة اإلسالمية ،وبدوافع توظيف القياس واالستقراء في العلوم التجريبية واإلنسانية.

الدراسات السابقة :
توجد دراسات كثيرة ومتنوعة حول مباحث القياس واالستقراء في مجال العلوم الشرعية ،إما بشكل مستقل أو بشكل
مضمن في كتب وأبحاث الفقه واألصول ،في حين أن الدراسات املرتبطة بالقياس واالستقراء في العلوم التجريبية واإلنسانية أقرب إلى
الندرة والقلة منها إلى الشيوع والكثرة.
وسأضرب صفحا عن ذكر كثير منها ،وأكتفي بذكر ما أحسبه ذا أولوية وأهمية في اللمحة اإلجمالية اآلتية :
(أ) من الكتب املؤلفة :
 كتاب " االستقراء واملنهج العلمي " ،للدكتور فهمي زيدان ،إصدار ونشر دار الجامعات املصرية باإلسكندرية ،طبعة  1977م.
و من أهم محاوره  :تعدد معاني االستقراء ،والتمييز بين ا ملنهج االستقرائي واملنهج العلمي ،وعالقة املنهج العلمي بالشك
واليقين ،وعالقة االستقراء باالحتمال.
 كتاب "نظرية القياس األصولي :منهج تجريبي إسالمي" ملحمد سليمان داود ،إصدار ونشر دار الدعوة بالقاهرة ،طبعة
1984م1404/ه .ويتميز هذا الكتاب بالربط بين علم أصول الفقه والعلوم التجريبية عند املسلمين.






كتاب "منهج االستقراء في الفكر اإلسالمي  :أصوله وتطوره" ،للدكتور عبد الزهرة البندر ،إصدار ونشر دار الحكمة بلندن،
ط1413 : 01ه1992/م ،يحتوي على مباحث هامة مثل  :النزعة االستقرائية في العلوم اإلسالمية ودور القرآن الكريم في
إرس اء قواعد االستدالل العلمي ،ومنهج القياس األصولي ومحتواه العلمي ،واالستقراء والعلية ،ومنهج القياس وحدود
العلمية.
كتاب "منطق االستقراء :املنطق الحديث" للدكتور إبراهيم مصطف إبراهيم ،إصدار ونشر دار املعارف باإلسكندرية ،طبعة
1999م ،من محتوياته  :العالقة بين ال قياس واالستقراء ،والعلية ومبدأ االستقراء ،واالستقراء ونظريات االحتمال.
كتاب "مناهج البحث في العلوم اإلنسانية بين علماء اإلسالم وفالسفة الغرب" ،للدكتور مصطف حلمي ،إصدار ونشر دار
الكتب العلمية ببيروت ،ط 2005 : 01م .من محتوياته :األقيسة العقلية البرهانية في القرآن الكريم.
كتاب "منهج التعليل بالحكمة وأثره في التشريع اإلسالمي  :دراسة أصولية تحليلية" لرائد نصري جميل "أبو مؤنس" ،إصدار
و نشر املعهد العالمي للفكر اإلسالمي بمدينة هيرندن بوالية فرجينيا بالواليات املتحدة األمريكية ،ط1427 : 01ه2007/م.
من محتوياته  :التعليل بالحكمة أصل شرعي كلي قطعي ،والتعليل بالحكمة والقياس األصولي...
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 كتاب "الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية" للدكتور عواد الخلف والدكتور قاسم علي سعد ،سلسلة الثقافة
اإلسالمية ،إصدار وحدة البحوث والدراسات التابعة لجائزة دَي الدولية للقرآن الكريم ،ط1436 : 01ه2015/م .كل
الكتاب عبارة عن تراجم للجامعين بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية من القرن األول الهجري إلى آخر القرن الرابع
عشر للهجرة.
(ب) من الرسائل الجامعية :
 رسالة دكتوراه بعنوان "أثر القياس في بناء الفقه اإلسالمي" لعبد الحليم عبد الفتاح السيد ،بجامعة األزهر عام 1979م.
 رسالة ماجستير بعنوان "تعارض القياس مع األدلة املتفق عليها عند األئمة األرَعة والترجيح بينهما" ،أعدها الباحث سعد
سالم السويح بجامعة اإلمام محمد بن سعود ،عام 1403ه.
 رسالة ماجستير بعنوان " نظرية القياس  :دراسة منطقية أصولية مقارنة " ،ملحمد طحطح بكلية اآلداب بجامعة محمد
الخامس بالرباط (املغرب) ،عام 1987م.
 رسالة ماجستير بعنوان " القياس بين املنطق وأصول الفقه " لصالح نعمان ،بجامعة األمير عبد القادر بالجزائر ،عام
1993م.
 رسالة دكتوراه بعنوان "تخصيص العلة ومخالقة القياس" ملحمد صالح الشيب ،بالجامعة األردنية ،عام 1998م.
 رسالة ماجستير بعنوان " مناهج األصوليين في نقض العلة  :دراسة أصولية تحليلية مقارنة" ملنصور محمود راجح مقدادي،
بالجامعة األردنية ،عام 2001م.
 رسالة ماجستير بعنوان "القياس في القرآن والسنة النبوية  :دراسة نظرية تطبيقية" ،لوليد بن علي الحسين ،بجامعة اإلمام
محمد بن سعود،عام 1419ه2005/م.
 رسالة دكتوراه بعنوان " أثر تحقيق املناط في الفتوى" ملحمد شاهر محمد سعيد ،بالجامعة األردنية ،عام 2009م.
(ج) من املجالت املحكمة :
 بحث " منهجية البحث العلمي عند علماء املسلمين" للدكتور محمود أحمد "أبو سمرة" والدكتور عماد أحمد البرغوثي،
منشور بمجلة الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) بالقدس (فلسطين) ،املجلد  ،16العدد 02يونيو 2008م،
من ص  445إلى  .474من محاور هذا البحث  :انضباط املنهجية البحثية عند املسلمين ،وإرساء علماء املسلمين ألسس
املنهجية الحديثة.
 بحث "جهود علماء املسلمين في إرساء املنهج العلمي" ،ملحجوب محمد الحسيني ،منشور بمجلة دراسات تربوية التي تصدر
عن كلية الشريعة بجامعة إفريقيا العاملية بالخرطوم (السودان) ،السنة السادسة ،العدد  : 06شوال
1439ه/أكتوبر2017م .من ص 145إلى ص .201احتوى هذا البحث على مناهج البحث العلمي في الحضارة اإلسالمية.
(د) من املؤتمرات :
 بحث " العلوم الشرعية وأثرها في دراسة العلوم الكونية واإلنسانية" لعبد الرحمان بلعالم ،منشور ضمن مباحث املؤتمر
الوطني األول حول دور العلوم اإلسالمية في إرساء الهوية ومواجهة التحديات املعاصرة ،واملنعقد باألغواط بالجزائر ،مايو
2010م ،ونشر كتاب هذا املؤتمر من طرف دار املنظومة عام 2016م .وميزة مباحث هذا الكتاب الكبيرة هي بيان أثر العلوم
الشرعية في دراسة علوم اللسان والعلوم الكونية واإلنسانية.

خطة البحث :
املنهج املوظف في هذا البحث هو املنهج التحليلي الذي يقتض ي الشرح والتفسير والتعليل ،وتمت صياغته (بعد تحديد املشكلة
واألهداف واألهمية وملحة عن الدراسات السابقة) وفق الهيكلة اآلتية :





مقدمة مفاهيمية.
املحور األول  :تقاطعات القياس واالستقراء في مناهج العلوم الشرعية (علم الحديث وعلم أصول الفقه أنموذجين).
املحور الثاني  :تقاطعات القياس واالستقراء في مناهج العلوم التجريبية عند املسلمين (علم الطب وعلم البصريات
أنموذجين).
ً
املحور الثالث  :تقاطعات القياس واالستقراء في مناهج العلوم اإلنسانية (التاريخ أنموذجا).
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 خاتمة ملخصة لنتائج البحث.

املحور الو  :تقاطعات القياس و االستقراء في مناهج العلوم الشرعية(علم الحديث و علم أصو الفقه
أنموذجين)
لعل الدارس لعلم الحديث و علم أصول الفقه يدرك تمايز هذين العلمين في توظيف آلية القياس وتقاطعهما في إعمال آلية
االستقراء  :ففي علم الحديث يكتفي علماؤه بإعمال االستقراء دون القياس ،بينما في علم أصول الفقه يزاوج علماؤه بين استعمال
هاتين اآلليتين :
 أنموذج علم الحديث :
أسس علماء الحديث مناهج للقبول و الرد رواية و دراية من خالل مباحث الجرح والتعديل ومصطلح الحديث و علم
العلل .و الشاهد في طرقهم و مباحثهم  :ما له عالقة بالقياس أو االستقراء أو بهما معا .و يعتبر علم الدراية أهم معلم لالستقراء لدى
علماء الحديث.
إن علم الدراية في علم الحديث هو "فهم و تتبع و بحث و معرفة بالتراجم و الطبقات و أحوال الرواة ،و خبرة باملتون و
األلفاظ و أنواع الترجيح ،و إدراك عميق للعلل الخفية ،و رؤية واسعة للحركة الحديثية عبر العصور و على اختالف األقطار"(.)402
و من أهم فروع علم الدراية  :علم الجرح و التعديل ،و علم نقد الحديث و علم العلل.
و من أمثلة االستقراء في الجرح و التعديل  :تتبع كل جزئية من الجزئيات التي تحصل لنا اليقين أو الظن الراجح بأن حديثا
ما مقبول و صحي ح .و غالبا ما ينحصر استقراء الجزئيات في البحث عن أجوبة مقنعة لستة أسئلة ،و هي :
ا
أوال  :من هم الرواة الذين رووا الحديث ،واحدا واحدا ،انطالقا من الراوي األول إلى آخر واحد في سلسلة الرواة؟
ا
ثانيا  :هل الراوي عدل في دينه و أمانته؟
ا
ثالثا  :هل الراوي متقن لخبره؟
ا
رابعا  :من العلماء الثقات الضابطين يشهد لهذا الراوي بالقبول و االحتجاج؟
ا
خامسا  :كيف نطمئن إلى سالمة الخبر من خطأ الرواة و أوهامهم؟
ا
سادسا  :هل تمت رواية الخبر (أي الحديث) من طرق أخرى تعضد الطريق األول؟
فلو أخذنا حديثا نطبق عليه استقراء أجوبة مقنعة لهذه األسئلة الستة فإننا سنحكم بقطعية ثبوته إن كان متواترا و
بصحته إن كان من خبر اآلحاد .و كيفما كان األمر فإن أقل ما نبتغي تحصيله من االستقراء هو الظن الراجح في إثبات الصحة.
وقد ضرب الدكتور همام عبد الرحيم سعيد مثاال من األحاديث التي ثبتت صحتها انطالقا من األجوبة املقنعة لألسئلة السابقة،
و هذا الحديث هو  :قال البخاري ( :حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل ،قال  :حدثنا أبو عوانة عن أَي بشر ،عن يوسف بن ماهك،
عن عبد هللا بن عمرو وقال  :تخلف عنا النبي صلى هللا عليه و سلم في سفرة سافرناها ،فأدركنا و قد أرهقتنا الصالة  ،و نحن نتوضأ،
ً
فجعلنا نمسح على أرجلنا ،فنادى بأعلى صوته " :و يل لألعقاب من النار" مرتين أو ثالثا)(.)403
ومن أمثلة االستقراء في نقد متن الحديث  :تتبع ألفاظ الحديث و معناه انطالقا من تقنين مجرحات له ،و تتلخص مجرحات
املتن في العناصر اآلتية(: )404
 .1مناقضة معنى الحديث لحكم إسالمي مقرر أو نص شرعي مقطوع به دون أن يقبل متن الحديث تأويال يالئم معناه ذلك الحكم
أو النص .و مثال هذا تعارض حديث " ولد الزن ال يدخل الجنة إلى سبعة أبناء" مع قول هللا عز و جل " :و ال تزر وازرة وزر
أخرى"
 .2معارضة متن الحديث ملستلزمات العقول السليمة و قوانين الطبيعة مثل هذا الحديث املوضوع ...( :قيل  :يا رسول هللا من
ربنا؟ قال  :ال من السماء ،و ال من األرض ،خلق خيال ،فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق ،)...فالحديث باطل عقال
ومنطقا.
 .3مخالفة متن الحديث للحقيقة التاريخية أو الواقع و الوضع االجتماعي املقرر بإجماع املسلمين  :مثال ذلك  :ما نسب إلى أنس
بن مالك :دخلت الحمام فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جالسا عليه مئزر فهممت أن أكلمه فقال  :يا أنس إنما حرمت
402

هيام عبد الرحيم سعيد ،الفكر املنهجي عند املحدثين ،رئاسة املحاكم الشرعية و الشؤون الدينية بدولة قطر ،ط1408 ، 1ه  ،ص80
403الفكر املنهجي عند املحدثين ،ص ،83صحيح البخاري ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط1430 ،1ه 2009 ،م  ،الحديث رقم .60
404انظر لحمادة فاروق كتابه :املنهج اإلسالمي في الجرح والتعديل ،مكتبة املعارف بالرباط،ط1402 ، 1ه1982 ،م ،من ص 349إلى ص 351

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد ،2العدد2019 - 1

109

تقاطعات القياس واالستقراء يف مناهج العلوم الشرعية والتجريبية واإلنسانية

حممد الفياليل

دخول الحمام من غير مئزر من أجل هذا ...و قد ذكر مصطف السباعي( )405أن الحمامات لم تكن في عهد الرسول صلى هللا
عليه و سلم معروفة.
فإذا خالف متن الحديث الحقيقة التاريخية أو اإلجماع فإن ذلك دليل على أن الحديث ال أصل له أو أنه منسوخ.
والخالصة أن تتبع ألفاظ املتن من خالل مجرحاته مظهر من مظاهر االستقراء في علم الحديث.
ومن أمثلة االستقراء في علم علل الحديث  :تتبع و تعقب روايات الثقات ألن أمرهم قد يخف بسبب الثقة املوضوعة فيهم،
عكس املجروحين و املتروكين و الكذابين من الرواة حيث لم يأبه بهم املحدثون إال قليال لوضوح أمرهم.
وقد عرف املحدثون الحديث املعلل بأنه "خبر ظاهره السالمة لجمعه شروط الصحة ،لكن فيه علة خفية قادحة ،فيها
غموض تظهر للنقاد من أطباء السنة الحاذقين بعللها،)406("...
ملا يتم الفحص عنها بعد جمع طرقه .فالحديث املعلل توفرت فيه شروط الصحة ،فهو سليم من الناحية الظاهرية ،لكن إعمال نقد
املتن في معناه يكشف عن علة خفية تدرك بفراسة حذاق
( )407
املحدثين و باستقراء الجوانب املحيطة بالحديث و رواته ،و غالبا ما تتعلق علة الحديث باألمور اآلتية :
 أن يكون الراوي ضابطا متقنا ألحاديث شيوخه ما عدا واحد منهم لم يتمكن من إتقان أحاديثه ،فيقع أن يروي حديثا لم
يتقنه من مرويات شيخه املذكور ،فيخف ذلك على العلماء و ال يعرفه إال خبراؤهم املتمرسون.


أن يحدث بالحديث في بلد غير بلده فيخطئ فيه بسبب مفارقته لكتبه و بعده عنها.



أن يحدث بسند ليس هو سند الحديث و هو يظن أنه سنده.
أن يكون قد سمع من شيخه دون أن ينتبه إلى عيب في نطقه و لسانه فيقع في تغيير الحرف أو تحريف الكلمة.



 أن يروي الحديث بمعناه فيختصره فيبدل حقائقه و هو ال يشعر.
 أن يحدث بالحديث في شيخوخته و بداية هرمه فيخلط الحقيقة بالخيال بسبب ما يطرأ على الذاكرة من ضعف كبر السن.
هذه األمور الستة يستطيع خبراء علم الحديث تتبعها و استقراءها إما قبل معرفة علة الحديث أو بعدما يشكون في أن الحديث يحتمل
أن يكون معلوال.
 أنموذج علم أصو الفقه :
أكد أبو إسحاق الشاطبي (ت  790ه) أن أصول الفقه قطعية باالستقراء  :قال في املقدمة األولى من كتابه "املوافقات" :
( إن أصول الفقه في الدين قطعية ال ظنية ،و الدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة ،و ما كان كذلك فهو قطعي ،بيان األول
ظاهر باالستقراء املفيد للقطع ،و بيان الثاني من أوجه  :أحدها أنها ترجع إما إلى أصول عقلية و هي قطعية ،و إما إلى االستقراء الكلي
من أدلة الشريعة ،و ذلك قطعي أيضا ،و ال ثالث لهذين إال املجموع منهما.)408()...
وبالتأمل في هذا النص ،نالحظ أن املصطلحات األصولية املوظفة فيه مصطلحات تستعمل في املنهج االستقرائي ،و هي:
أصول-:قطعية -ظنية -دليل -كليات -استقراء -أصول عقلية .إن لكل مصطلح من هذه املصطلحات داللتها في علم أصول الفقه و غيره
من العلوم الشرعية و التجريبية و اإلنسانية.
ومع لوم أن الشاطبي أصل ملباحثه في 'املوافقات' موظفا املنهج االستقرائي في ذلك ،حيث أعلن عن هذا املنهج منذ بداية
البدايات ،و هي خطبة الكتاب التي قال فيها عن العلم الذي أودعه كتابه  " :لم أزل أقيد أوابده ،و أضم من شوارده تفاصيل و جمال ،و
أسوق من شواهده في مصادر الحكم و موارده مبينا ال مجمال ،معتمدا على االستقراءات الكلية ،غير مقتصر على األفراد الجزئية ،و
مبينا أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية ،حسبما أعطته االستطاعة و املنة ،في بيان مقاصد الكتاب و السنة "(.)409

405في كتابه  :السنة و مكانتها في التشريع اإلسالمي ،املكتب اإلسالمي ببيروت ،دار الوراق بدمشق ،ط2000 ، 2م ،ص351
406
الشيخ سعدي ياسين ،اإليضاح في تاريخ الحديث وعلم االصطالح ،املكتب اإلسالمي ببيروت ،طبعة 1401ه1981 ،م ،ص102
407
انظر الفكر املنهجي عند املحدثين ،بتصرف في الترتيب ،ص103-102
408
الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى ،املوافقات في أصول األحكام ،تعليق األستاذ محمد حسنين مخلوف ،دار الفكر ببيروت ،بدون رقم للطبعة و بدون تاريخ ،جزء1
،ص10
409املصدر نفسه ،ص
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يبرز هذا النص أن الشاطبي جمع العلم وضم بعض فروعه إلى بعض مفصال ومجمال ،و أخذ استشهاداته و بينها من مصادر
الحكم .واعتمد منهج االستقراء الكلي ال الجزئي ،رادا كل املفردات املستقرأة إلى مظانها من القرآن و السنة ،معمال فيها االجتهاد العقلي
حسب ما أوصلته إليه طاقته ،وذلك كله غرضه بيان املقاصد الشرعية.
( )410
وقد أكد الشاطبي أن املقدمات املستعملة في علم أصول الفقه قطعية؛ و هذه املقدمات ثالثة أنواع:


مقدمات عقلية ،كأن ترجع إلى أحكام العقل الثالثة  :الوجوب والجواز واالستحالة.



و مقدمات عادية :و مسلكها و تصرفها مثل العقلية.



و مقدمات سمعية  :و أهمها ثالثة أقسام :


املستفادة من األخبار املتواترة لفظا القطعية داللة.



و املستفادة من األخبار املتواترة معنى.

 و املستفادة من موارد الشريعة باالستقراء.
و تجدر اإلشارة إلى أنه بين أن استعمال األدلة العقلية في علم أصول الفقه يكون مبنيا على األدلة السمعية و أن توظيفها يكون في
تحقيق املناطات و ما أشبهه من إجراءات عقلية.
كما أبرز أن آحاد األدلة الشرعية ظنية ال تفيد القطع إال بتضافرها على معنى واحد ،و ال يعرف ذلك إال بمنهج االستقراء حيث قال " :
و إنما األدلة املعتبرة هنا املستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع ،فإن لالجتماع من القوة ما
ليس
( )412
()5411 1
 .و بين أن مقاصد الشريعة و الضروريات الخمس مثبتة باالستقراء ،أي باستقراء آحاد األدلة الشرعية .
لالفتراق "
و مما خلص إليه الشاطبي باالستقراء أن (كل مسألة ال ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض لم يدل على استحسانه دليل شرعي)
مبرزا أنه يعني (بالعمل عمل القلب و عمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا) ،و استدل على ذلك االستنباط بقوله ( :و الدليل على
ذلك استقراء الشريعة)(.)413
ومن خالل دراساته االستقرائية ،حصر أوصاف العلم القطعي في ثالث خاصيات :االطراد ،والثبوت ،والحاكمية(: )414
 .1االطراد :و املقصود به أن أدلة العلم تكون خالية من الشذوذ ،فهي متتابعة متساندة يعضد بعضها بعضا ،بحيث تعم
مواضع الحكم و تنتظم فيه.
 .2الثبوت :و املقصود به أن علوم الشريعة و كلياتها ليست زائلة و ال متغيرة ،و لذلك ال يلحقها نسخ بعد كمالها و ال
تخصيص لعمومها و ال تقييد إلطالقها و ال رفع لحكم من أحكامها.
 .3الحاكمية :أي هذا العلم (علم الشريعة) يكون حاكما ال محكوما عليه ،فهو يفيد العمل ويأمر به ويدعو إليه ،و ليس في
العمل ما هو حاكم على الشريعة ،بل هي الحاكمة عليه.
و خالصة هذا أن العلم الذي تثبت له خواص العموم و االطراد و الثبوت و الحاكمية هو الذي يعتبر من صلب العلم.
وإذا كان الشاطبي قد اعتمد مصطلحات  :االطراد و العموم و الثبوت و الحاكمية بمثابة أوصاف للعلم القطعي ،فإن الشيخ محمد
الطاهر بن عاشور اعتمد أوصاف  :الثبوت ،والظهور ،واالنضباط ،و االطراد شروطا ملقاصد الشريعة العامة( .)415و هما معا يتفقان
في كون أنواع املقاصد (أو املصالح) ثالثا هي  :الضرورية ،و الحاجية ،و التحسينية.
واعتبر األصوليون العلل معايير للكشف عن املقاصد .و يراد بالعلة عندهم" معنى في املحكوم عليه يدرك العقل مناسبته
( )416
لبناء حكمه الشرعي عليه"

410املصدر السابق ،انظر ص13-12
411نفسه ،ص14-13
412نفسه  ،ص15
413
نفسه ،ص20
414
انظر املصدر السابق ،ص45-44
415انظر لألستاذ العتيق الصبحي كتابه :التفسير و املقاصد عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ،دار السنابل للثقافة والعلوم بتونس ،ط1410 ،1ه 1989 ،م ،ص117
416حسب هللا علي ،أصول التشريع اإلسالمي ،دار املعارف بمصر ،ط1396 ، 5ه1976،م ،ص139
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و هي( :الوصف الظاهر املنضبط املناسب للحكم كاإلسكار بالنسبة للخمر)( .)417و بهذا االعتبار أضحت العلة األصل الذي قام عليه
القياس ،إذ القياس أساس تعليل النصوص ،و التعليل عند جمهور األصوليين يكون بالوصف الظاهر املنضبط املناسب(.)418
وللعلة مسالك  :وهي الطرق التي تعرف بها ،وهي ثالثة مسالك (: )419
 املسلك الو  :النص الشرعي من القرآن أو السنة سواء كان صريحا في الداللة على العلة أو كان مومئا إليها.
 املسلك الثاني :اإلجماع.
 املسلك الثالث  :املناسبة  :أي البحث في األصل املنصوص على حكمه عن وصف مناسب عقال لبناء الحكم عليه.
وهذه املسالك موارد لالستقراء ،حيث إن علل األحكام– عند األصوليين– تستخرج و تشتق من النصوص أو من اإلجماع أو من
االستنباط عن طريق إعمال منهج املناسبة ،و ذلك ثابت باالستقراء(.)420
وفي منهج (املناسبة) ال بد من االجتهاد في تخريج املناط و تنقيحه و تحقيقه( .)421أما تخريج املناط فهو  :أال تكون العلة
منصوصا عليها في النصوص الشرعية ال تصريحا و ال تلميحا و أال تكون مبينة باإلجماع ،فيبحث املجتهد عن الوصف املناسب ألن
يكون علة ،إذن فتخريج املناط معناه  :البحث العقلي عن الوصف املناسب الذي يصلح علة بعد انعدامها نصا و إجماعا .و أما تنقيح
املناط  :فهو التعرف عن الوصف الذي يصلح علة من بين عدة أوصاف وذلك باستبعاد كل وصف غير مناسب حتى يتعرف على
املناسب وينتهي إليه .وأما تحقيق املناط  :فهو أن تكون العلة قد عرفت بشتى الطرق فينظر املجتهد في الفروع ملعرفة تحقق مناط
الحكم أو عدم تحققه فيها .و ال بد في تنقيح املناط وتحقيقه من إعمال منهج ' التقسيم و السبر'  ،فالتقسيم هو (حصر األوصاف
املناسبة التي تصلح علة لحكم األصل في نظر املجتهد)( ، )422والسبر هو :بحث كل وصف من األوصاف املناسبة و اختباره فيبطل
بعضها و لو بدليل ظني و يبقي على الوصف غير املحتمل لإلبطال فيجعله علة (.)423
وحري بنا التنبيه إلى أن منهج (التقسيم و السبر) معلم هام من معالم املنهج االستقرائي الذي كان له األثر الكبير في املنهج
التجريبي لدى العلماء املسلمين الذين اشتغلوا بالطب والكيمياء و الفلك والفيزياء و غير ذلك من العلوم.
( )425
و قد قرر هذه الحقيقة بعض الدارسين مثل الدكتور علي سامي النشار ( )424و الدكتورة نادية حسن صقر .
ومن النتائج التي أسفرت عنها املباحث الدقيقة لدراسة العلة في القياس عند األصوليين  :إن استخالص العلة الحقيقية هو الذي
يمكن من تعميم أحكام االستقراء ،أما قبل استخالصها فال يمكن ذلك .وقد سبق األصوليون إلى تقرير هذه الحقيقة املتعلقة
( )426
باالستقراء.

املحور الثاني  :تقاطعات القياس واالستقراء في مناهج العلوم التجريبية عند املسلمين
 أنموذج علم الطب:
 .1القياس:
ارتبط القياس بالتجربة عند علماء الطب املسلمين ،و قد جعل الرازي معرفة القياس وسيلة المتحان الطبيب ،قال ( :و أما من انتحل
القياس ،فأول ما ينبغي أن يمتحن به  :هل له معرفة بالكالم والحجاج ،و ما له و عليه ،و أين مبلغه من ذلك ،فإنه على قدر ذلك تكون
قوته في التعلق بالطب القياس ي)( .)427إن الرازي هنا قرر ارتباط قياس علم الكالم واملناظرة بقياس الطب ،ولعل في ذلك دليال على تأثر

417

أبو زهرة محمد ،أصول الفقه ،دار الفكر العرَي ،بدون رقم للطبعة و بدون تاريخ ،ص237
418املرجع و الصفحة نفسهما.
419
انظر لحسب هللا علي املرجع السابق (أصول التشريع اإلسالمي) ،ص149-148
420
أبو زهرة ،أصول الفقه ،ص24
421انظر املرجع نفسه ،ص ، 246-245و كذلك املرجع السابق لحسب هللا علي ،ص149-148
422املرجع املذكور آنفا لحسب هللا علي ،ص149
423انظر املرجع و الصفحة نفسيهما
424
في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن األزرق أَي عبد هللا  :بدائع السلك في طبائع امللك ،وزارة اإلعالم بالجمهورية العراقية ،بدون رقم للطبعة و بدون تاريخ ،ج ، 1ص ، 5و كذا ج، 2
ص485
425
في كتابها  :العلم و مناهج البحث في الحضارة اإلسالمية ،مكتب النهضة املصرية بالقاهرة ،طبعة 1991م  ،ص6-5
426الجندي محمد علي محمد ،بحثه  :مشكلة االستقراء و العلية بين املسلمين والغربيين ،منشور في مجلة املسلم املعاصر عدد 1411 ،57هج 1990 ،م  ،ص 70
427الرازي و محنة الطبيب  ،بحث نشره املحقق الدكتور أ .ر إسكندر بمجلة املشرق  ،السنة ، 54ج4و196 ، 5م  ،ص509
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األطباء املسلمين بالعلوم الشرعية كعلم الكالم وعلم أصول الفقه ،حيث اعتبر الرازي نجاح الطبيب في قياس علم الكالم دليال على
درايته بالقياس الطبي.
أما ابن سينا فقد أعلن في كتابه (القانون في الطب) أن القياس عنصر من مكونات منهجه ،حيث ذكر أن املقالة الثالثة من الكتاب
الثاني (و هو األدوية املفردة) مخصصة للتعرف على أمزجة األدوية املفردة بالقياس( .)428وبين أن القياس جزء من التجربة من جهة،
وأصل قائم بذاته من جهة أخرى ،فقال( :لو كانت التجربة مع القياس الذي يصحبها منع أن يكون املوجود بالنظر التجريبي عن معنى
أخص ،لكانت التجربة وحدها توقع اليقيني بالكلية املطلقة ال بالقوة املقيدة فقط ،فإن ذلك وحده ال يوجب ذلك ،إال أن يقترن به
نظر و قياس غير القياس الذي هو جزء من التجربة  ،فبالحري أن التجربة بما هي تجربة ال تفيد ذلك  ،فهذا هو الحق ،ومن قال غير
هذا فهو لم ينصف أو هو ضعيف التمييز ال يفرق بين ما يعسر الشك فيه لكثرة دالئله وجزئياته ،و بين اليقين ،فإن ههنا عقائد تشبه
( )429
اليقين و ليست باليقين).
و خالصة هذا النص تقرير القضايا اآلتية:
ا
أوال :التجربة وحدها ال تفيد اليقين.
ا
ثانيا :التجربة املصاحبة للنظر و القياس األصلي الكلي تكسب اليقين و توقعه.
ا
ثالثا :الظان بأن التجربة وحدها تفيد اليقين مخطئ بسبب عدم إنصافه أو تمييزه الضعيف.
أما ابن رشد ،فقد ربط بين القياس والتجربة واعتبرهما متكاملين ،ومن أمثلة ذلك :ما أثبته عند حديثه عن مقادير تركيب
الدواء ،إذ قال " :وهذه املقادير إنما استنبطت أوال بالقياس ،ثم صححت أخيرا بالتجربة ،كما عرض ذلك في تركيب هذا الدواء وغيره
من األدوية الشريفة .أعني أنه ركب أوال بالقياس ،وصح أخيرا بالتجربة ،ولذلك كل دواء مركب بالقياس يستعمل قبل التجربة ،ففيه
نقص" )430(.إن ابن رشد –هنا -ا عتبر أن مقادير أدويته تم استخالصها عن طريق القياس ،و تم تصحيحها بالتجربة ،و لذلك خلص إلى
نتيجة أساسية هي أن الدواء املركب بواسطة القياس وحده يعتريه النقص ،بينما يكون تاما كامال إذا صحح بالتجربة ،فالقياس
والتجربة -إذن -متكامالن متالزمان.
أما داوود األنطاكي فقد أبرز أن طرق و أصول استفادة املنافع من األشياء في العمل الطبي ثالثة :الوحي والتجربة والقياس
الذي قال عنه ...":الثالث :القياس :وهو راجع إلى الطريقين املذكورين  ،وقانون العمل به أنهم كانوا ينظرون فيما ثبت نفعه بش يء،
( )431
ويعرفون طعمه وريحه ولونه و سائر أعراضه الالزمة ويلحقون به كل ما شاكله في ذلك".
ال شك -إذن -أن األنطاكي اعتبر القياس راجعا إلى الوحي والتجربة ،وأشار إلى العلة من خالل ذكر القانون الذي يتم إعمال القياس به
مبرزا أنه يقتض ي إلحاق األوصاف املشتركة واملتناسبة وهذا ما عبر عنه باملشاكلة.
 .2االستقراء:
صرح الرازي بممارسته لالستقراء ،حيث قال في مقدمة كتابه( :منافع األغذية ودفع مضارها)" :وإني ملا أجلت الفكر في أن
ً
يكون هذا الكتاب تاما مستقص ى في غرضه املقصود رأيت أنه ينبغي أن ألحق بذكر األمور الجزئية التي تخص عددا في دفع مضاره ذكر
قوانين وأمور كلية في تدبير املطعم واملشرب جملة ،ورأيت أنه ينبغي أن أجعله مقالتين ،أذكر في األولى منهما األمور الخاصة الجزئية،
وفي الثانية القوانين العامة الكلية .)432("...لقد رأى الرازي إذن أن يكون كتابه تاما مستقص ى ،وهذه غاية إلدراكها ال بد أن يجمع بين
األمور الجزئية والقوانين واألمور الكلية التي يتم تحصيلها باالستقراء .ومن أمثلة االستقصاء في استقراءاته :اجتهاده في البحث عن
( )433
أمراض الرحم من قروح ونزف وسيالن وسرطان و أورام و فتق  ...وغير ذلك.
وهذا ابن سينا أيضا ،سلك منهج االستقراء :قال إن "املبادئ التي يتوصل منها إلى العلم اليقيني برهان واستقراء ،أي
االستقراء الذاتي .و ال بد من استناد االستقراء إلى الحس ،ومقدمات البرهان كلية ،ومبادئها إنما تحصل بالحس و بأن تكتسب
428انظر البن سينا أَي علي الحسين بن علي كتابه :القانون في الطب ،دار صادر ببيروت ،بدون طبعة و بدون تاريخ ،ج، 1ص12
429ابن سينا  ،البرهان من كتاب الشفاء  ،تحقيق عبد الرحمان بدوي ،مكتبة النهضة املصرية بالقاهرة ،ط 1954م  ،ص48
430ابن رشد أبو الوليد  ،رسائل ابن رشد الطبية ،تحقيق جورج شحاته قنواتي و سعيد زيد  ،تصدير إبراهيم مذكور  ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،طبعة 1407هج1987 ،م،
رسالة كتاب الترياق  ،ص402-401
431
األنطاكي داوود بن عمر ،تذكرة أولي األلباب الجامع للعجب العجاب ،و يليها ذيل التذكرة ألحد تالميذه ،مكتبة الثقافة الدينية بالظاهر بمصر ،بدون رقم طبعة و ال تاريخ،
ج ،1ص. 38
432الرازي أبو بكر محمد بن زكرياء ،منافع األغذية و دفع مضارها ،مراجعة و تقديم الدكتور عاصم عيتاني ،دار إحياء العلوم ببيروت ،ط 1406 ،3هج1985 ،م ،ص17
433الرازي ،الحاوي في الطب ،دائرة املعارف العثمانية ،ط 1379 ،1هج  1960 ،م ،ص75
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بتوسطه خياالت املفردات لتتصرف فيها القوة العقلية تصرفا تكتسب به األمور الكلية مفردة وتركبها على هيئة القول .و إن رام أحد
أن يوضحها ملن يذهل عنها وال يحسن التنبه لها ،لم يمكن إال باستقراء مستند إلى الحس ألنها أوائل و ال برهان عليها ،مثل املقدمات
الرياضية في بيان أن األرض في الوسط ،واملقدمات الطبيعية املأخوذة في بيان أن األرض ثقيلة و أن النار خفيفة .)434("...هذا النص من
كالم ابن سينا يقرر أن العلم اليقيني يكتسب عن طريق البرهان ،واالستقراء الحس ي ،و ذلك بإعمال العقل في املقدمات التي تكون
كلية.
ووظف ابن سينا التقسيم والسبر في استقرائه :و هذا مثال على ذلك :قال ":األجسام من جهة قواها ال تعقل إال على أحد أقسام ثالثة:
إما أن يكون الجسم واحدا ال تركيب فيه من جسمين ،وله قوة واحدة فقط ،وإما أن يكون الجسم واحدا ال تركيب فيه ،و له قوتان ،و
إما أن يكون الجسم ذا تركيب من األجسام تمازجت ،و يختص كل واحد منها بقوة ،سواء تفاعلت ،فحصل منها قوة واحدة مزاجية
مشتركة ،أو لم تتفاعل )435(".فقد قسم تعقل األجسام إلى ثالثة أقسام ،فهذا توظيف (التقسيم) ،و بين بطريقة (السبر) أن القسم
األول يتمثل في الجسم الواحد ذي القوة الواحدة غير املركب من جسمين ،و أن القسم الثاني يكمن في الجسم الواحد ذي القوتين فهو
مركب ،و أن القسم الثالث هو الجسم املركب من األجسام املتمازجة بحيث يكون كل جسم مختصا بقوة ما ،و قد تتكون تلك
األجسام مع قوة كل واحد منها متفاعلة أو عكس ذلك.
وفي كتاب 'الترياق' البن رشد نجد إشارات إلى منهج االستقراء ،منها قوله عن صناعة الترياق:
(لكن األفضل في هذه الصناعة أن تعرف الكليات من الجزئيات ما أمكن)( . )436وال يمكن أن تعرف األمور الكلية من الجزئية إال بالتتبع
و االستقراء.
و في كتاب 'تذكرة داوود' إشارات ملنهج االستقراء حيث قال األنطاكي في مقدمته عن منهجه في تأليفه  ..." :و جمع كل شاردة
و قيد كل آبدة و انفرد بغرابة الترتيب و محاسن التنقيح و التهذيب ،بالغت فيه باالستقصاء و اجتهدت في الجمع و اإلحصاء.)437()...
فالجمع والتقييد و الترتيب و التنقيح و التهذيب و اإلحصاء و االستقصاء ،كلها ألفاظ تدل على االستقراء.
 أنموذج علم الفيزياء:
يعتبر ابن الهيثم رائد علم الفيزياء عند املسلمين في أبحاث الضوء والبصريات ،تلك األبحاث التي أعمل فيها املنهج
االستقرائي بقوة و وضوح .ويكفي من كتبه' :املناظر' لتقديم صورة بارزة عن منهجه ذاك:
قال في البحث عن كيفيه اإلبصار و رفع اللبس إزاءها...":و نبتدئ في البحث باستقراء املوجودات ،وتصفح أحوال املبصرات ،و نميز
خواص الجزئيات ،و نلتقط باالستقراء ما يخص البصر في حال اإلبصار ،و ما هو مطرد ال يتغير و ظاهر ال يشتبه من كيفية
اإلحساس ،ثم نترقى في البحث واملقاييس على التدريج والترتيب ،مع انتقاد املقدمات والتحفظ في النتائج ،والتحفظ بالحقيقة التي
يزول معها الخالف وتنحسم بها مواد الشبهات ،وما نحن مع جميع ذلك ،برآء مما هو في طبيعة اإلنسان من كدر البشرية ،ولكنا نجتهد
بقدر ما هو لنا من القوة ونجعل غرضنا في جميع ما نستقرئه و نتصفحه استعمال العدل ال اتباع الهوى ،و نتحرى في سائر ما نميزه و
ننتقده طلب الحق ال امليل مع اآلراء ،فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلى الحق الذي به يثلج الصدر ،ونصل بالتدرج والتلطف إلى الغاية التي
عندها يقع اليقين ،و نظفر مع النقد اإلنسانية ،ومن هللا نستمد املعونة في جميع األمور )42438(".فهذه القولة تجلي معالم منهج
استقرائي متكامل ،و هذه العناصر هي:
ا
أوال :استقراء املوجودات
ا
ثانيا :تصفح أحوال املبصرات
ا
ثالثا :تمييز خواص الجزئيات
ا
رابعا :البحث في االطراد و الخصوصية من خالل االستقراء
ا
خامسا :الترقي في البحث و املقاييس باعتماد التدريج و الترتيب
ا
سادسا :انتقاد املقدمات و التحفظ في النتائج
434

ابن سينا ،البرهان من كتاب الشفاء ،تحقيق و تقديم الدكتور عبد الرحمان بدوي ،مكتبة النهضة املصرية بالقاهرة ،طبعة 1954م  ،ص 158
435ابن سينا ،الشفاء (الطبيعيات)  ،مراجعة و تقديم الدكتور إبراهيم مذكور  ،تحقيق الدكتور محمود قاسم ،دار الكتاب العرَي بالقاهرة ،سلسلة املكتبة العربية  ،إصدار
وزارة الثقافة املصرية ،بدون رقم طبعة و ال تاريخ ،جزء الطبيعيات ،ص1
436
كتاب الترياق ضمن رسائل ابن رشد ،ص420
437التذكرة ،ج ، 1ص4
438ابن الهيثم ،كتاب املناظر ،تحقيق عبد الحميد صبرة ،السلسلة التراثية رقم  64بالكويت ،طبعة 1404هج1983 ،م ،ص62
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ا
سابعا :العدل و النزاهة في البحث ،و ترك الذاتية و الهوى :أي سلوك املوضوعية :و هذا هو الغرض في جميع املستقرآت.
ا
ثامنا :تحري طلب الحق في سائر املميزات واملنتقدات.
وفي آخر القولة قرر ابن الهيثم أن الهدف العام هو الوصول إلى اليقين و الحقيقة .وقد كان متواضعا منصفا حينما اعترف بنقصان
اإلنسان ،فهو لذلك يستمد العون من هللا في كل الشؤون.
( )439
وقد طبق هذه العناصر في بحثه لقضايا اإلبصار .و هذه خالصة ملا قاله عن خواص البصر :
ا
أوال :عدم إدراك البصر للمبصرات إال بوجود البعدين البصر و املبصر.
ا
ثانيا :عدم إدراك البصر للمبصر إال بالتقابل بينهما مع وجود خطوط مستقيمة متوهمة بينهما دون وجود جسم كثيف يتوسط بينهما
يقطع جميع الخطوط املستقيمة.
ا
ثالثا :كل مبصر يدركه البصر بشرط انتفاء الجسم الكثيف بينهما و أن يكونا معا في هواء واحد متصل و أن يكون اإلدراك بغير
االنعكاس.
ا
رابعا :ال يستتر من الش يء املبصر إال الجزء الذي تقطع الخطوط املستقيمة بينه و بين البصر بجسم كثيف.
ا
خامسا :ال يدرك البصر املبصر إال إذا كان في الش يء املبصر ضوء ما إما من ذاته أو مشرق عليه من غيره.
ا
سادسا :ال يدرك البصر شيئا من املبصرات إال إذا كان حجمه مقتدرا أو كان
في مبصر مقتدر الحجم ،كاللون و الشكل و ما أشبه ذلك.
ا
سابعا :ال يدرك البصر الجسم الذي في غاية الشفافية (كالهواء) ،بل يدرك فقط ما كان من األجسام كثيفا أو كان فيه بعض الكثافة.
ا
ثامنا :األبعاد التي يصح أن يدرك منها البصر و األبعاد التي يخف منها املبصر إنما تكون بحسب عظم املبصر.
ا
تاسعا :األبعاد التي منها يصح أن يدرك البصر املبصرات و األبعاد التي تخف منها املبصرات إنما تكون بحسب األضواء التي في
املبصرات.
ا
عاشرا :األبعاد التي يصح أن يدرك منها البصر املبصرات و األبعاد التي تخف منها املبصرات إنما تكون بحسب ألوان املبصرات.
حادي عشر :لقوة البصر أو ضعفه تأثير في إدراك املبصرات أو عدمه.
ثاني عشر :أبعاد إدراك البصر للمبصر متعددة :و هي إما أبعاد معتدلة (و هي التي يظهر منها املبصر) ،و إما أبعاد خارجة عن االعتدال
( و هي التي يخف منها املبصر).
هذه العناصر االثنا عشر هي خالصة خواص البصر التي توصل إلى استخالصها ابن الهيثم عن طريق االستقراء .و هي في مجموعها تنم
عن استقراء كلي طال األبعاد و الخطوط و كثافة األجسام
و أضواءها الذاتية أو املشرقة عليها ،و الشفافية و األلوان ،و القوة و الضعف في حاسة البصر.
وأكد ابن الهيثم اطراد خواص البصر باالستقراء ،حيث قال" :وإذا استقرأت جميع املبصرات في جميع األوقات و اعتبرت و حررت
وجدت على الصفة التي ذكرناها مطردة ال تختلف و ال تتغير"( .)440وال شك أن هذا االطراد هو الذي يكسب االستقراء قوة في الحجة،
بل و قطعية في الحكم.

ا
املحور الثالث :تقاطعات القياس و االستقراء في مناهج العلوم اإلنسانية (التاريخ أنموذجا)

ثمة تحفظ لدى بعض الدارسين في إطالق صفة 'العلمية' على املعارف اإلنسانية ،مثل الدراسات التاريخية و االجتماعية و
النفسية ،فال يقولون عنها إنها علوم إنسانية ،و هذا التحفظ مرده إلى نسبة الحقائق املتحصلة من البحث في جوانبها ،فاإلنسان ليس
مادة صماء يمكن إخضاعه للتجربة و االختبار ،فهو كيان يشمل الروح و العقل و النفس فضال عن الجسد .بيد أن هذا ال يعني أن
الدراسات املرتبطة بهذه الجوانب اإلنسانية تند عن إعمال القياس و االستقراء ،فالتاريخ -على سبيل املثال -عند ابن خلدون و ابن
األزرق مجال رحب أعمال فيه هذين املنهجين ( أي القياس و االستقراء ).
وكان القرآن الكريم دافعا قويا لعلماء التاريخ املسلمين نحو ذلك ،فكتاب هللا عز و جل دعا إلى استقراء الحوادث التاريخية
الستخالص العبر منها ،مثل قوله تعالى ":أفلم يسيروا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر هللا عليهم ،و للكافرين

439انظر املناظر ،الخواص  3-2-1في الصفحة  ، 63والخاصية  4في الصفحات  ،65-64-63والخاصيتين 5و 6في الصفحة  ،66والخاصيتين 7و 8في الصفحة  ،67والخاصيتين
9و 10في الصفحتين  ،68-67والخاصية  11في الصفحة  ،69و الخاصية  12في الصفحة .71
440املناظر ،ص64
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أمثالها) )441(.فهنا أنكر هللا على املكذبين عدم سيرهم في األرض لالعتبار مما وقع للسابقين الجاحدين مثلهم من عقاب .ومن الدعوات
القرآنية للسير في األرض " :قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبين" )64424(.فالتاريخ تحكمه سنن
بنص هذه اآلية ،و هي سنن ثابتة كما يقرر ذلك قوله تعالى ":سنة هللا في الذين خلوا من قبل و لن تجد لسنة هللا تبديال"( . )443فقوانين
التاريخ غير متبدلة و ال متغيرة ،و هذا ينسجم مع ما اقتضته اإلرادة اإلالهية من ثبات في السنن( .إن التاريخ البشري ال يتحرك فوض ى
و على غير هدف ،و إنما تحكمه سنن و نواميس كتلك التي تحكم الكون و العالم و الحياة و األشياء ...سواء بسواء )444(.)...ولعل هذه
السننية التاريخية هي التي دفعت بعض علماء املسلمين إلى دراسة التاريخ دراسة استقرائية كما فعل ابن خلدون و ابن األزرق:
إعما ابن خلدون للقياس واالستقراء:
انتقد ابن خلدون منهج كثير من املؤرخين قائال ... ":فقد زلت أقدام كثير من األثبات واملؤرخين الحفاظ في مثل هذه األحاديث و
اآلراء( )445و علقت بأفكارهم و نقلها عنهم الكافة من ضعفة النظر والغفلة عن القياس و تلقوها هم أيضا كذلك من غير بحث وال
روية. )446("...
فقد عاب على أولئك املؤرخين عدة مزالق منهجية منها الغفلة عن القياس .و في هذا دليل على أن القياس معلم من معالم
منهجه .ولذلك دعا املؤرخين إلى اعتماد منهج مستند على أسس ،منها :قياس الغائب على الشاهد في الوقائع التاريخية بشرط إدراك
الفرق ،قال ...":يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة و طبائع املوجودات و اختالف األمم و البقاع واألعصار( )...و
اإلحاطة بالحاضر من ذلك و مماثلة ما بينه والغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخالف .)447("...فهذه العبارة األخيرة تشير إلى
أهمية املقارنة بين حوادث املاض ي والحاضر و قياس الغائب على الشاهد مع تبين الفرق بينهما.
وقد حذر من القياس الذي يتم مع وجود الفارق الكبير ،مبرزا أن املؤرخ قد يسمع كثيرا من أخبار السابقين دون تفطن
( )448
للوقائع و األحوال املتغيرة ،فيؤدي ذلك إلى الغلط الفاحش.
و على الرغم من أن الحوادث قد تكون متجانسة أو متشابهة بين زمن و آخر ،فإنها تتباين أيضا ،لذلك اعتبر الذهول عن
( )449
تبدلها و تباينها غلطا تاريخيا خفيا يقع بعد أحقاب متطاولة من الزمن.
ومن خالل قراءة مقدمة ابن خلدون ،يالحظ أنه استقرأ أحداث التاريخ و أحوال االنسان والعمران في أمصار الغرب
اإلسالمي ،فاستطاع عبر استقراءاته تلك استخالص قواعد من مثل:
 أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر.
 نهاية الحسب في العقب الواحد أرَعة آباء.
 العرب ال يتغلبون إال على البسائط.
 ال يحصل امللك للعرب إال بصبغة دينية من نبوة أو والية أو أثر عظيم من الدين على الجملة.
 ال تتم الدعوة الدينية من غير عصبية.
 األوطان الكثيرة القبائل و العصائب قل أن تستحكم فيها دولة.
 الظلم مؤذن بخراب العمران.
 الحضارة غاية العمران و نهاية لعمره و هي مؤذنة بفساده.
 األمصار التي تكون كراس ي للملك تخرب بخراب الدولة و انقراضها.
 السعادة و الكسب في الدنيا يحصالن غالبا ألهل الخضوع و التملق.
441

سورة محمد ،اآلية 11
442سورة آل عمران ،اآلية 137
443سورة األحزاب ،اآلية 62
444خليل عماد الدين ،حول إعادة تشكيل العقل املسلم ،مؤسسة الرسالة ببيروت ،ط 1405 ،2هج1985 ،م ،ص51
445أي ما انتقده من أخبار تاريخية ذكرها في سياق سابق من كالمه.
446
ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد ،املقدمة ،تحقيق علي عبد الواحد وافي ،دار نهضة مصر ،الجيزة  ،ط2014، 7م  ،ج ، 1ص .320
447
املصدر و الصفحة نفسهما.
448املصدر ذاته ،ص. 322
449انظره نفسه ،ص . 321
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 القائمون بأمور الدين من القضاء و الفتيا و التدريس و اإلمامة و الخطابة واألذان و نحو ذلك ال تعظم ثروتهم في الغالب.
 الصنائع ال بد لها من العلم.
 رسوخ الصنائع في األمصار إنما هو برسوخ الحضارة و طول أمدها.
 العرب أبعد الناس عن الصنائع.
 كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل.
 الشدة على املتعلمين مضرة بهم.
 حملة العلم في اإلسالم أكثرهم العجم. ...
وأشار ابن خلدون إلى أنه حاول اعتماد طريقة اإلحصاء في منهجه االستقرائي ما أمكنه ذلك ،ونبه املحققين بعده إلى أنه قد يفوته ش يء
في ذلك اإلحصاء ،فدورهم هو إصالح ذلك وتقويمه( . )451وفي هذا التنبيه داللة على تواضعه العلمي و حرصه على أداء األمانة العلمية.
إعما ابن الزرق للقياس واالستقراء:
يتبين توظيف ابن األزرق للقياس و االستقراء من خالل تقسيماته و تفريعاته الكثيرة ،فقد اعتمد طريقة املسالك ،مثال ذلك ما فعله
عند حديثه عن الركن السادس من أركان امللك الالزمة لقيامه  :و هو  :إقامة العدل ،حيث تحدث عن مسلكين ،قسمهما إلى عدة
( )452
تفريعات.
ومما يدل على ولوعه بالقياس  :إيراده قول عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه ..." :ثم اعرف األشباه و األمثال ،فقس األمور عند ذلك
( )453
بنظائرها"
( )454
و أورد عدة اعتبارات  :فأثناء ذكره للعائق الثاني من العوائق الثمانية التي
وقد قاس الحاضر على املاض ي ،و سمى ذلك اعتبارا،
استقرأها و املنذرة بمنع دوام امللك قال( :اعتبار :قال ابن خلدون  :و اعتبر ذلك في بني إسرائيل ،ملا دعاهم موس ى عليه السالم إلى ملك
الشام ...عجزوا ،و قالوا  :إن فيها قوما جبارين ...و ذلك بما ألفوا من العجز عن املطالبة بما حصل فيهم من خلق االنقياد ،و بما ألفوا
من الذل للقبط أحقابا ،حتى ذهبت عصبتهم جملة .)455()...هذا مثال من االعتبارات التي ذكرها ابن األزرق من أحوال املاض ي .أما
اعتبارا ت أحوال الحاضر فقد أطلق عليها عدة تسميات ،منها( :تعيين واقع) :فعند حديثه عن العائق الثالث من العوائق الثمانية
املنذرة بمنع دوام امللك ،ذكر اعتبارا ،ثم قال ":تعيين واقع  ... :كما وقع في الترك باملشرق ،فصار غالب جندهم املوالي املتخيرين من
املمالك ،املجلوبين إلى ملوكهم ،فهم أجرأ على الحرب و الصبر على الشظف من أبناء املمالك الذين ربوا في ماء النعيم،
و نشأوا في الدعة و السكون)(.)456
وقد جعل ابن األزرق قياساته (أي اعتباراته املاضية و املعاصرة لزمانه) نتائج الستقراءاته ،ومنها :استقراؤه للعوائق املنذرة
بمنع دوام امللك-كما سبقت اإلشارة -فحصرها في ثمانية )14576(،هي  :حصول الترف والنعيم للقبيلة ،و فقدان العصبية الذي يؤدي إلى
االنقياد للغير ،و استحكام طبيعة امللك من االنفراد باملجد و إيثار الراحة و الدعة ،و قهر الرعية و البطش بها ،و انفراد السلطان و
احتجابه عنها ،و االست بداد على السلطان و الحجر عليه كما قد يقع بالنسبة لتولية صبي صغير ،و االستقواء باملوالي وتهميش أهل
عصبيته ،وانقسام الدولة الواحدة إلى دولتين.
واعتمد التمثيل في استقرائه  :من ذلك أنه ذكر أن الدولة قد تستغني عن العصبية بعد استقرارها واستحكام أمرها ،حيث مثل لذلك
بدولة العباسيين ،و دولة صنهاجة باملغرب ،و الدولة األموية باألندلس .)458(.ويرى الدكتور علي سامي النشار أن ابن األزرق أكثر وعيا
باملنهج االستقرائي من ابن خلدون( . )459لربما بالغ النشار ألن ابن خلدون مارس االستقراء ممارسة فعلية و إن لم يكثر من ذكر
( )450

450انظر املصدر السابق ،ج ، 2ما بين ص . 561 - 473
451
نفسه  ،ج ، 1ص. 336
452انظر كتابه :بدائع السلك في طبائع امللك ،إصدار وزارة اإلعالم بالجمهورية العراقية ،دون تاريخ  ،ج ، 1ص 229و ما بعدها ،و انظر تفريعات أخرى مثل ما ورد في الصفحة 50
453املصدر السابق ،ص255
454االعتبار مصطلح قرآني ،قال تعالى ... ":فاعتبروا يا أولي األبصار" ،سورة الحشر ،اآلية2
455بدائع السلك ،ج ، 2من ص 201إلى ص 216
456
نفسه ،ص206-205
457
انظره نفسه ،من ص 201إلى ص 216
458نفسه،ج ، 1ص 114-113
459انظر مقدمة تحقيقه لبدائع السلك ،ج ،1ص 22
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املصطلحات الدالة عليه .و من جهة أخرى ،صحيح ما قاله النشار من أن ابن األزرق طبق املنهج االستقرائي في عرضه للموضوعات و
أنه كان واضحا في توظيفه لعناصره كقياس الغائب على الشاهد ومسالك العلة و تحليل الجزئيات ،و جمعها في أصول ،وإكثار
التفريعات(.)460
وال يخف هنا أن ابن األزرق جعل القياس أداة من أدوات االستقراء .و لكنه متأثر إلى حد كبير بابن خلدون في منهجه ،و قد نقل منه
الش يء الكثير و صرح بذلك (أي ابن األزرق) ،و أورد في كتابه (بدائع السلك ،)...كثيرا من االستنباطات التي دونها ابن خلدون في كتابه
'العبر' و السيما املقدمة.

الخاتمة:
تتكامل علوم الوحي والعلوم الكونية واإلنسانية ،حيث تتقاطع وتلتقي أغلبها في توظيف القياس واالستقراء .وَعد عرض

بعض تجليات و مالمح ذلك التكامل والتقاطع ،يمكن الخلوص إلى املالحظات اآلتية:

ا
أوال :ال تقاطع بين القياس و االستقراء في علوم الحديث ،ألن الدواعي البحثية لم تستدع ذلك ،فاالستقراء –في تلك العلوم -أغنى عن
القياس.
ا
ثانيا :في العلوم الشرعية والكونية و اإلنسانية  :يفيد االستقراء التام القطع والحتمية بينما يفيد االستقراء الناقص الظن و النسبية.
ا
ثالثا :في أصول الفقه :آحاد األدلة الشرعية ظنية ،لكن تضافرها على معنى واحد باالستقراء يفيد القطع.
ا
رابعا :إن االستقراء هو املنهج الذي أعمل إلثبات مقاصد الشريعة و الضروريات الخمس.
ا
خامسا :إن العلة هي األصل الذي قام عليه القياس ،و إن العلل تكتشف باالستقراء بآليتي التقسيم و السبر (في أصول الفقه).
ا
سادسا :بين االستقراء و القياس تداخل و تجاذب  :ففي أصول الفقه :االستقراء آلية منهجية لخدمة القياس ،بينما في العلوم
التجريبية يعتبر القياس آلية لخدمة االستقراء كما يعتبر االستقراء آلية لخدمة القياس.
ا
سابعا :في الطب :القياس جزء من التجربة أحيانا  ،و أحيانا أخرى يكون القياس أصال قائما بذاته (كما عند ابن سينا).
ا
ثامنا  :في الطب :التجربة املصاحبة للنظر و القياس األصلي الكلي تكسب اليقين وتوقعه ،و العلم اليقيني يكتسب عن طريق البرهان و
االستقراء الحس ي.
ا
تاسعا :في الفيزياء (البصريات) :الهدف العام من االستقراء هو الوصول إلى اليقين و الحقيقة (كما عند ابن الهيثم).
ا
عاشرا :إن االقتناع بوجود سنن تحكم التاريخ هو الدافع لبعض علماء املسلمين إلى دراسته دراسة استقرائية-كما فعل ابن خلدون و
ابن األزرق.
حادي عشر :ال مانع عند ابن خلدون من قياس الغائب على الشاهد في الوقائع التاريخية بشرط إدراك أوجه الفرق.
ثاني عشر :القياس في الدراسة التاريخية عند ابن األزرق يرادفه مفهوم االعتبار ،بينما مصطلح القياس في دراسات ابن خلدون يرادفه
مفهوم املماثلة ،و في بعض األبحاث الطبية :تترادف املشاكلة و القياس عند داوود األنطاكي ،حيث يراد بهما معنى واحد.
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460انظر الجزء والصفحة ذاتيهما من املصدر السابق ،هامش ()63
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Abstract:

The sciences of revelation, cosmic science, and human sciences are integrated for
Muslim scholars, one way of their complementarities: their intersection (ie, their interaction and
involvement) in employing analogical reasoning and induction. It should be noted that the
intersection between analogical reasoning and induction is absent in the science of Hadith,
because the reasons for research did not call for that : there was no need to deploy induction as
analogical reasoning was used. . The induction has been employed in the fundamentals of
jurisprudence to prove the purposes of the Shari’a and the five essentials. The reason is the origin
of the analogical reasoning. The reasons are discovered by induction using the mechanisms of
division and mystery. And between the induction and analogical reasoning overlap and
attraction: In the fundamentals of jurisprudence: induction is a methodical mechanism to serve
analogical reasoning. In experimental science, induction and analogical reasoning serve each
other. In medicine, the analogical reasoning was sometimes part of the experiment, and
sometimes it was the origin . There is no doubt that the conviction of the existence of laws
governingr history is the motivation of some Muslim scholars to study it inductively., such as
what Ibn Khaldun and Ibn al-Azraq did.
Keywords: Qiyas (Analogical Reasoning), induction, intersection, integration, experimental
sciences, forensic sciences, humanities.
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