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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:
ْ
ْ
ُ
{ولق ْد أ ْرسلنا ُر ُسال ِّمن ق ْب ِّلك وجعلنا ل ُه ْم أ ْزواجا وذ ِّرَّية}.1
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 ْحس ٍان}2؛ وذلك ألن الحياة الزوجية القائمة على املشاحنة والبغضاء
إقامتها ،قال تعالى{:الطالق م َّرت ِّان ف ِّإ ْمساك ِّبم ْع ُر ٍ
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.

 1القرآن الكريم ،سورة الرعد38 :13 ،
 2القرآن الكريم ،سورة البقرة229 :2 ،
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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 اعتنى 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
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:
ً
أوال :ما هي نظرة وفلسفة اإلسالم لألسرة والزواج؟
ً
ثانيا :ما هي حقيقة وماهية الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج ؟
ً
ثالثا :ما حاجة املقبلين على الزواج لهذه الدورات التأهيلية ،وما دورها في الحد من نسبة الطالق؟
ً
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:
ً
أوال :بيان نظرة الشرع اإلسالمي لألسرة والزواج ،وفلسفته تجاههما بإحاطتهما بمجموعة من األحكام التي تضمن ديمومتهما ،وجعل
األسرة لبنة صالحة في املجتمع اإلسالمي.
ً
ثانيا :توضيح حقيقة وماهية الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج.
ً
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.
ً
رابعا :بيان مدى توافق وتعارض استحداث شروط يجب أن يتمها ويتحصل عليها من يريد اإلقدام على الزواج مع أحكام الشرع
اإلسالمي وروحه.
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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.

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:
ً
أوال :برنامج مقترح لتحضير املقبلين على الزواج في ضوء التجارب العاملية وخصوصية املجتمع الفلسطيني2017 ،م ،لسارة محمد
3
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.
ً
4
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.
ً
5
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
على عينة ممن يحضرون دورات تأهيلية ،وبلغ عدد العينة  235فردا ،وعرضت الدراسة العالقة بين العمر والجنس واملستوى
التعليمي واإلقبال على هذه الدورات ،ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ،هو وجود اتجاه إيجابي 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.
ً
رابعا :دور برامج التأهيل في التوعية بالتخطيط للزواج وبناء األسرة دراسة وصفية تحليلية لبرامج التأهيل للزواج واملستفيدين منها
6
بمدينة جدة

3

مدلل ،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.
 4آل درعان ،علي بن محمد2010 ،م ،فاعلية برنامج التأهيل األسري بمركز املودة االجتماعي لإلصالح والتوجيه األسري ،جده :مركز املودة االجتماعي لإلصالح
والتوجيه األسري.
 5ابن 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.
 6آل 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 ،10.4197 :ص-127
ص.162
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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:
 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 إيجابي 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 العربي 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 األول :فلسفة اإلسالم لألسرة والزواج والطالق

ُ
لقد شاءت إرادة هللا تعالى أن خلق اإلنسان من ذكر وأنثى لتستمر الحياة البشرية وتتكاثر ،قال تعالى{:و ِّم ْن آيا ِّت ِّه أ ْن خلق لكم
َّ َٰ
ْ ُ
َّ
ُُ
ْ ُ ُ ْ
َّ
ات ِّلق ْو ٍم يتفك ُرون}  ،7وشرع هللا سبحانه وتعالى طريقة
ِّمن أنف ِّسك ْم أزواجا ِّلت ْسكنوا ِّإل ْيها وجعل بينكم َّمودة ور ْحمة ِّإن ِّفي ذ ِّلك آلي ٍ
َّ
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 وأخذن ِّمنكم ِّميثاقا غ ِّليظا} 8وفي ذلك داللة على أهمية هذا العقد ،وعدم تعريضه للمزاجيات والتهاون فيه ،فحفه
بعضكم ِّإل َٰى بع ٍ
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
7

القرآن الكريم ،سورة الروم21 :30 ،
 8القرآن الكريم ،سورة النساء21 :4 ،
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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.9
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 ْحس ٍان}10؛ وذلك ألن الحياة الزوجية القائمة على املشاحنة والبغضاء
قال تعالى{:الطالق م َّرت ِّان ف ِّإ ْمساك ِّبم ْ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؛ 11فاملجتمع 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 ُتلقى 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".12
َّ ُ
ذكرت فتحية توفيق العالقة بين صالح األسرة وصالح املجتمع ،وبين تفككها وأثر ذلك على املجتمع" :اللبنة األولى في بناء أي
ُ
ُْ
َّ
َّ
ُ
صلبة متماسكة،
مجتمع ،هي األسرة ،فإذا كانت هذه اللبنة مفككة منهارة ،فال بد أن يكون املجتمع مفككا منهارا .وإذا كانت هذه األسرة
َّ
املجتمع املتكون منها ُ
ُ
فال بد أن يكون
اإلسالمي القوي ،فقد
صلبا متماسكا كذلك ،وملا كان اإلسالم الحنيف يعمل على تكوين املجتمع
ِّ
ِّ
َّ
13
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 ،14واملالحظ 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
أبي هريرة رض ي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال" :تنكح املرأة ألربع :ملالها ،ولحسبها ،وجمالها ،ولدينها ،فاظفر بذات الدين
تربت يداك".15
وفي املقابل فقد أرشد الزوجة وأهلها إلى مواصفات من يقبلونه زوجا ،فعن أبي 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".16
إن الهدف من هذه التوجيهات النبوية إنشاء أسرة صالحة تتسم بالرحمة ،واملودة ،واأللفة ،واملحبة ،وتكـون أساسـا لتربيـة
17
األبناء تربية صالحة ،ويتحقق بذلك الفوز والنجاح في الدنيا واآلخرة.
 9الصاوي ،أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي ،د.ت ،بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي على الشرح 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
 10القرآن الكريم ،سورة البقرة.229 :2 ،
 11توفيق ،فتحية2013 ،م ،األسرة في اإلسالم ،شبكة اآللوكة ،تاريخ النشر2013 /9 /9 :م،
http://www.alukah.net/sharia/0/59694/#ixzz3zjYL4X7w

 12الشلتوني ،أنور محمد سليمان2011 ،م ،التشريعات املمهدة للزواج وأثر تفعيلها في تمكين األسرة ،األردن :مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات
اإلسالمية) املجلد التاسع عشر ،العدد األول ،ص.246
13
توفيق2013 ،م ،مرجع سابق.

 14عبد هللا ،محمد شيخ 2007 ،م ،األسرة املسلمة والتحديات الغربية املعاصرة ،ط ،1.مصر :مؤسسة الريان ،ص.20
 15أخرجه البخاري ،محمد بن إسماعيل الجعفي1422 ،ه ،الجامع املسند الصحيح ،كتاب النكاح ،باب األكفاء في الدين ،ط ،1دار طوق النجاة،
حديث رقم ،5090 :ج :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 العربي ،حديث رقم ،1466 :ج :2ص.1086
 16أخرجه 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 البابي الحلبي ،حديث رقم ،1084:ج :3ص.386قال
األلباني :حديث حسن.

17

العطاس ،سلوى بنت أحمد عبد هللا1429 ،هـ،إسهامات األسرة في تربية اإلبداع لدى أطفالها من منظور التربية اإلسالمية ،السعودية :جامعة أم القرى-
كلية التربية ،رسالة ماجستير ،ص .7
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إن الناظر إلى الثروة الفقهية املتعلقة باألسرة ،وما ينبثق عنها من أوالد ،وحقوق كل فرد من أفراد هذه األسرة ،يتبين له مدى
اهتم ام 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،
َّ َٰ
ْ ُ
َّ
ُُ
ُ ْ ُ ُ ْ
ْ
ْ
َّ
ات ِّلق ْو ٍم يتفك ُرون}.18
قال تعالى{ :و ِّمن آيا ِّت ِّه أن خلق لكم ِّمن أنف ِّسك ْم أزواجا ِّلت ْسكنوا ِّإل ْيها وجعل بينكم َّمودة ور ْحمة ِّإن ِّفي ذ ِّلك آلي ٍ
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
19
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 أبنائهم 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
20
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
ِّ
ِّ
ْ
21
الثقافي"
والفكري ،والوعي
والجسميِّ ،
ِّ
إن انفكاك رابطة الزوجية من خالل الطالق أمر أقره الشرع ،ولكنه الطريق األخير في حال استحالة الحياة الزوجية ،كل ذلك
ملا يترتب على الطالق من آثار سلبية تتعدى الزوجين ،وتجنبا للوصول إلى هذه املرحلة – الطالق ،-فقد أرشد اإلسالم إلى الحلول
ُ ُ َّ ْ ُ ُ ُ َّ ْ
َّ
ْ
اضرُب ُ
ُ ُ ُ ُ َّ
وه َّن
للمشكالت التي تعصف بالحياة الزوجية ،من ذلك قوله تعالى{ :والال ِّتي تخافون نشوزهن ف ِّعظوهن واهجروهن ِّفي املض ِّ
اج ِّع و ِّ
ُ
ُ
َّ
ُ
ف ِّإ ْن أط ْعنك ْم فال ت ْبغوا عل ْي ِّه َّن س ِّبيال ِّإ َّن َّللا كان ع ِّل ًّيا ك ِّبيرا .و ِّإ ْن ِّخ ْف ُت ْم ِّشقاق ب ْي ِّن ِّهما ف ْابعثوا حكما ِّم ْن أ ْه ِّل ِّه وحكما ِّم ْن أ ْه ِّلها ِّإن ُي ِّريدا
َّ َّ
22
َّ ُ
إ ْ
تجد الحلول لتجاوز هذه العقبات والخالفات
صالحا ُيو ِّف ِّق َّللا ب ْين ُهما ۗ ِّإن َّللا كان ع ِّليما خ ِّبيرا} 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.

 18القرآن الكريم ،سورة الروم.21 :30 ،
 19أخرجه 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
 20العطاس ،مرجع سابق1429 ،هـ ،ص .26
21
توفيق2013 ،م ،مرجع سابق.
 22القرآن الكريم ،سورة النساء.35-34 :4 ،

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

34

اشرتاط دورة تأهيلية للمقبلني على الزواج يف فلسطني :املشروعية واحلاجة

يوسف كليبي

املبحث الثاني :الطالق في فلسطين إحصائيات وأسباب
املطلب األول :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
 %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
23
 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
24
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
25
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

23

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،املوقع الرسمي ،تاريخ املشاهدة2017/5/5 :م.

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/VS-2016-08a.htm
24

خضير ،ماهر عليان2007 ،م ،الطالق آثاره وأضرار وطرق الوقاية منه ،السودان :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،رسالة ماجستير في معهد البحوث
والدراسات اإلسالمية.
 25وكالة 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
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يعود إلى جهل املقبلين على الزواج بأهمية العالقة الزوجية ،واعتقاد البعض أنها مقتصرة على العالقة الجنسية ،دون اإلملام بأهمية
26
رباط الزواج من الناحية الدينية.
املطلب الثاني :أسباب الطالق في املجتمع الفلسطيني
الطالق ظاهرة عاملية ال يخلو 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 27،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
عوامل اجتماعية وسياسية ومادية معينة ،وال يمكن عزو الطالق إلى سبب واحد ،يقول أبو دف" :ال يمكن أن نرجع مشكالت الحياة
28
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
29
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
30
االجتماعية السائدة كالزواج املبكر للفتى والفتاة ،وتدخل أهل األزواج في حياة األزواج ،وتأثير العامل االقتصادي.
وفي دراسة أعدها رئيس املجلس األعلى للقضاء 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،
31
األوضاع االقتصادية ،املشكالت الجنسية ،أسباب أخرى.
26

وكالة الصحافة الفلسطينية-صفا2014 ،م ،تقرير بعنوان :ارتفاع معدالت الطالق بالضفة يعصف باملجتمع ،تاريخ النشر2014 /3 /12 :م.

http://cutt.us/8gkUh

 27مركز ابن إدريس الحلي ،2008 ،التقرير الفقهي ،العدد السادس والسابع ،ربيع -صيف 2008م ،ص.4
28أبو دف ،محمود2003 ،م ،التربية الزوجية في القرآن الكريم ،غزة :الجامعة اإلسالمية ،ص.3
29
من هذه الدراسات :عبد املنعم ،أحمد2011 ،م ،مستويات واتجاهات ظاهرة الطالق وأساليب الحد منها في بعض الدول 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 ،األسباب واآلثار النفسية واالجتماعية للطالقُ .عمان :جامعة السلطان
قابوس ،رسالة ماجستير .تفاحه ،فتح هللا2010 ،م،التدابير الشرعية للحد من وقوع الطالق في الو اقع األردني  -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 :
 30الغنيمي ،زينب ،2006 ،دراسة أسباب الطالق في املجتمع وآثاره على املرأة واألسرة ،غزة :مركز شؤون املرأة ،ص-10ص.16
31
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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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
عند الحد ،عدم االختيار بين الزوجين على أسس صحيحة ،التسرع في اختيار الزوج أو الزوجة ،االدعاء بأن املرأة مسيطرة على
32
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
33
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 عقدته جمعية فتيات الغد الفلسطينية ،وقد عزا
34
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.
35
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 أ خالقيات وعادات املجتمع الفلسطيني ،باإلضافة لالستخدام الخاطئ
ملواقع التواصل االجتماعي ودور هذا االستخدام في خلق النزاعات الزوجية التي تصل إلى الطالق.

32

بدوي ،عمار توفيق أحمد2000 ،م ،الزواج والطالق حقائق وأرقام ،فلسطين :طبعة املؤلف ،ص -122ص.147
33البيتاوي ،حاتم حامد سليمان خضر2001 ،م ،التدابير الشرعية للحد من الطالق في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية املعمول به في املحاكم
الشرعية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية ،فلسطين :جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير في الفقه والتشريع ،ص  -50ص.55
34
الجوجو ،حسن علي2015 ،م ،الطالق بين حديثي الزواج أسباب وحلول ،الصفحة الرسمية للمجلس األعلى للقضاء الشرعي ،تاريخ املشاهدة2017/5/10 :م
http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=747:2015-12-30-11-53-07&catid=19:201001-18-08-34-22

35عرنس ،مجد فضل2014 ،م ،ظاهرة الطالق في املجتمع الفلسطيني بين األسباب واآلثار ،فلسطين :أمد لإلعالم ،تاريخ النشر2014 /2 /5 :م،
http://www.amad.ps/ar/Details/13926
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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
36
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
37
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
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" 38،كما عزا ادعيس ارتفاع معدل الطالق إلى
39
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
40
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.41
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 م عدل 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.42
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
36

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
37
وكالة الصحافة الفلسطينية-صفا2014 ،م ،تقرير بعنوان :ارتفاع معدالت الطالق بالضفة يعصف باملجتمع ،تاريخ النشر2014 /3 /12 :مhttp://cutt.us/8gkUh .
38

عرنس ،مرجع سابق2014 ،م.
39
وكالة 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
40
أخبار القدس2013 ،م ،تقرير بعنوان :ارتفاع حاالت الطالق في فلسطين بسبب الفيس بوك ،تاريخ النشر2013 /6 /8 :مhttp://www.imcpal.ps/news/?p=2033 ،
 41املرجع السابق.
 42صحيفة القدس العربي2014 ،م ،تقرير صحفي ،الفلسطينيون يحملون ‘فيسبوك’ مسؤولية تصاعد نسبة الطالق في صفوفهم ،تقرير وليد عوض ،تاريخ النشر/2/2 :
2014مhttp://www.alquds.co.uk/?p=129631
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عنه ،من خالل عدم مقدرة الشباب على تأ مين 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 اإلحصاءا ت 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
العام .43وأشارت 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
44
يستخدمونها بغرض التعارف ،و %76.5يستخدمونها بغرض األلعاب والتسلية و %62.0بغرض االتصال الهاتفي.

املبحث الثالث :الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج املاهية واملشروعية
املطلب األول :املاهية واألهمية 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 45،األردن 46،فلسطين.47
وترجع فكرة إرشاد املقبلين على الزواج إلى ثالثينيات القرن العشرين ،في الواليات املتحدة األمريكية ،وتطورت الفكرة
48
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
49
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
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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.
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 ،وبعد 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 سعوديين52 ،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 ،53وأذكر 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.
 52وزارة العدل السعودية ،التقريراإلحصائي 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
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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
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
54
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
بفضل وسائل االتصال والتواصل ،فقد أدى ذلك إلى تأثر املفاهيم والقيم عند شبابنا تجاه الحياة الزوجية ،وأصبح كما ال بأس به من
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
55
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.

54

آل مظف ،مرجع سابق ،ص .142
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Maria Kefalas, Marriage is more than being together: The meaning of Marriage among young adults in the United
نقال عن آل مظف2013 ،م States, Network on Translition to Adulthood Research Network (sept, 2005), Working Paper, p. 7 .
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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.
 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
56

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 ،يبقى
السؤال اآلتي :هل يجيز الشرع استحداث شرطا جديدا على شروط النكاح لم ينص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية؟.

56موقع إرم نيوز اإلخباري2015 ،م،تقرير صحفي :مطالبات بفرض رخصة قيادة للزواج في األردن ،تاريخ النشر:
2015/5/23مhttps://www.eremnews.com/latest-news/283906 ،
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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
57
حملهما ألمراض وراثية أو معدية أو مضرة يترتب عليها عدم استقرار الحياة الزوجية ،وتقديم املشورة املناسبة لحالتيهما)
وتعددت آراء املعاصرين إلى رأيين:
الرأي األول :املجيزون الشتراط الفحص الطبي قبل الزواج ،وقالوا إ ن 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
58
النكاح ،واتفاقه مع جملة من القواعد الفقهية ،وأن من حق اإلمام إلزام الناس بما هو مباح إذا ظهرت املصلحة فيه.
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
59
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.
وبعد 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 ِّلق ْو ٍم
والطمأنينة ،يقول تعالى{ :و ِّمن آيا ِّت ِّه أن خلق لكم ِّمن أنف ِّسك ْم أزواجا ِّلت ْسكنوا ِّإل ْيها وجعل بينكم َّمودة ور ْحمة ِّإن ِّفي ذ ِّلك آلي ٍ
َّ
60
يتفك ُرون}
ففي 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 يتو َّاد ِّان،
ويتراحمان وما من ش يء َّ
أحب إلى أحد من اآلخر من غير رحم بينهما" 61.وفي اآلية إشارة إلى أن هذه العالقة املبنية على املودة 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
57عضيبات ،صفوان محمد2009 ،م ،الفحص الطبي قبل الزواج ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع،ص.57
58
انظر :شبير ،محمد عثمان1416 ،ه ،موقف اإلسالم من األمراض الور اثية ،مجلة الحكمة ،لندن ،العدد ،6:ص .210املرزوقي ،حسن محمد2014 ،م ،الفحص الطبي قبل
الزواج في الشريعة والقانون اإلماراتي وفق القواعد الشرعية ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة :مجلة الشريعة والقانون ،السنة  ،28العدد .59:املحمدي ،علي محمد يوسف،
د.ت ،األمراض الور اثية من منظور إسالمي ،قطر :ص .107عارف ،عارف علي1999 ،م ،االختبار الجيني والوقاية من األمراض الور اثية من منظور إسالمي ،ماليزيا :مجلة
التجديد ،العدد ،5السنة الثالثة ،ص .124األشقر ،أسامه عمر سليمان2000 ،م ،مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق ،األردن :دار النفائس،ط ،1ص.93
 59انظر :جريدة املسلمون ،العدد ،597:تاريخ النشر 12 :يوليو 1996م ،ص .11الشريف ،محمد عبد الستار ،حكم الكشف اإلجباري عن األمراض الور اثية ،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
 60القرآن الكريم ،سورة الروم.21 :30 ،
61
ابن عادل ،أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني1998 ،م ،اللباب في علوم الكتاب ،ط ،1.بيروت :دار الكتب العلمية ،ج :15ص.396
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والرحمة ،وكأن القرآن الكريم يوجهنا إلى آلية استمرار الحياة الزوجية بطريقة صحيحة سليمة ،وأن هذا مقصد من مقاصد الشرع
الحنيف.
ٌ َّ ُ
ُ
ُ َّ ُ
َّ ُ
ُ
ٌ َّ ُ َّ 62
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َٰ
الصي ِّام الرفث ِّإلى ِّنسا ِّئكم 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 ِّاحد ٍة وجعل ِّم ْنها ز ْوجها ِّلي ْسكن ِّإل ْيها} 63وقد فسر
وصف هللا تعالى الحياة الزوجية بالسكن ،فقال تعالى{ :هو ال ِّذي خلقكم ِّمن نف ٍ
ابن كثير "ليسكن إليها" بأن يألفها ويسكن بها.64
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" 65وفي هذا بالغ لسمو التشريع اإلسالمي عن البهائمية ،بحيث جعل
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 امل سلم أن يسعى الكتشاف الوسائل املفضية لتحقيق هذه الغايات ،وهي تتفق مع القاعدة
الشرعية( :للوسائل حكم الغايات) ،وعبر بعض الفقهاء عنها أن (للوسائل أحكام املقاصد) ،66وكل 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 أبي طالب رض ي هللا عنه:
"أن النبي نهى عن املتعة وعن لحوم الحمر األهلية زمن خيبر" 67وقال عليه الصالة والسالم" :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في
68
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:
 قاعدة "الوسائل لها أحكام املقاصد" 69،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.
70
 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

62

القرآن الكريم ،سورة البقرة.187 :2 ،
 63القرآن الكريم ،سورة األعراف.189 :7 ،
 64ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرش ي البصري1999 ،م ،تفسير القرآن العظيم ،دار طيبة ،ج :3ص.525
65
عقلة ،محمد1989 ،م ،نظام األسرة في اإلسالم ،عمان :مكتبة الرسالة الحديثة،ط ،2ج :1ص.346
66
ابن عبد السالم ،أبو محمد عزالدين عبد العزيز بن أبي القاسم بن الحسن السلمي1991 ،م ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،تحقيق :طه عبدالرؤوف سعد ،القاهرة :مكتبة
الكليات األزهرية ،ج :1ص.53
 67أخرجه 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
 68أخرجه 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 :2ص.1025
 69ابن عبد السالم1991 ،م ،مرجع سابق ،ج :1ص.53
70
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد1979 ،م ،األشباه والنظائرفي قواعد وفروع فقه الشافعية ،ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية ،ص.138
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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 ،ومعلوم 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.



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:

ً
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.
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 .6ابن عادل ،أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني1998( ،م) اللباب في علوم الكتاب ،ط ،1.بيروت:
دار الكتب العلمية.
 .7البيتاوي ،حاتم حامد سليمان خضر2001(،م) التدابير الشرعية للحد من الطالق في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال
الشخصية املعمول 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 البابي 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.
 .13أبو دف ،محمود2003( ،م) التربية الزوجية في القرآن الكريم ،غزة :الجامعة اإلسالمية.
 .14السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد1979( ،م) األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ،ط،1
بيروت :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،5
السنة الثالثة.
 .20ابن عبد السالم ،أبو محمد عزالدين عبد العزيز بن أبي 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.

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

46

يوسف كليبي

اشرتاط دورة تأهيلية للمقبلني على الزواج يف فلسطني :املشروعية واحلاجة

 .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 العربي.
 .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.
ً
ثانيا :املراجع االلكترونية:
 .1أخبار القدس2013 ،م ،تقرير بعنوان :ارتفاع حاالت الطالق في فلسطين بسبب الفيس بوك ،تاريخ النشر2013 /6 /8 :م،
http://www.imcpal.ps/news/?p=2033

 .2توفيق،

2013م،

فتحية،

األسرة

في

اإلسالم،

شبكة

اآللوكة،

تاريخ

النشر:

/9

/9

2013م،

http://www.alukah.net/sharia/0/59694/#ixzz3zjYL4X7w

 .3الجهاز

املركزي

لإلحصاء

الفلسطيني،

تاريخ

2017/5/5م.

املشاهدة:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/VS-2016-08a.htm

 .4الجوجو ،حسن علي2015 ،م ،الطالق بين حديثي الزواج أسباب وحلول ،الصفحة الرسمية للمجلس األعلى للقضاء الشرعي ،تاريخ
املشاهدة2017/5/10 :م 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

 .5الرسالة 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

 .6شبكة رؤية اإلخبارية2018 ،م ،تقرير بعنوان :األردن يكافح "تسونامي الطالق" بدورات ورخص للمقبلين على الزواج ،تاريخ النشر:
2018/3/29مwww.roayahnews.com/news//:
 .7صحيفة بوابة الشرق2014 ،م ،تقرير بعنوان :إصدار تشريع خاص بـ "رخصة الزواج" قريبا ،تاريخ النشر:
2014/9/14مhttps://www.al-sharq.com/news/details/271281،
 .8صحيفة القدس العربي2014 ،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،
 .9عرنس ،مجد فضل2014 ،م ،ظاهرة الطالق في املجتمع الفلسطيني بين األسباب و اآلثار ،فلسطين :أمد لإلعالم ،تاريخ النشر/2 /5 :
2014مhttp://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

اإلخبارية،

2016م،

تقرير

بعنوان:

معا
 .11وكالة
النشر2016/1/7:مhttps://maannews.net/Content.aspx?id=819641،
 .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.
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