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دور علم األنثروبولوجيا يف التصدي لنوازؿ األوضاع االجتماعية والنفسية
"احلادثة ادلستجدة"

د .إسالـ عبد هللا عبد الغٍت غاًل
مركز البحوث كالدراسات االجتماعية كاألفريقية
"ربت التأسيس" اإلسكندرية
صبهورية مصر العربية
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زلتوايت الدراسة
 ملخص الدراسة مشكلة الدراسة أسئلة الدراسة أنبية الدراسة منهج الدراسة اؼبقصود دبفهوـ الدكر إسهامات العلماء دكر علم األنثركبولوجيا ُب التصدم لؤلحداث اؼبستجدة ابلنسبة للمهاجرين دكر علم األنثركبولوجيا ُب التصدم لؤلحداث اؼبستجدة ابلنسبة ؼبنممات اجملتم اؼبد٘ب،كاغبكومات -ؾباالت االستفادة من علم األنثركبولوجيا ُب التصدم لؤلحداث اؼبستجدة
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ملخص الدراسة:
أفاد تقرير اللجنة الدكلية للهجرة  GCIMإٔب أف عدد اؼبهاجرين ُب العآب كصل ُب الوقت اغباضر إٔب 200
مليوف نسمة مقابل  75مليوانن قبل ثبلثٌن سنة،كُب ىذا اإلطار برز التزايد اؼبضطرد ُب عدد اؼبهاجرين من الدكؿ
األفريقية كالعربية منذ أكثر من عقدين  ،كىو ما يطرح مشكلة االندماج خاصة م كجود كم ىائل من العوامل اليت
تعمل على إعاقة جهود االندماج الواعي كالفعاؿ،كلذم تسعى الدراسة اغبالية إٔب التعرؼ على إسهامات العلماء
األنثركبولوجٌن ُب دراسة النوازؿ اؼبختلفة كأاثرىا على اجملتمعات اليت زاركىا كدرسوىا  ،كمن ٍب التعرؼ على الدكر
اؼبنوط بو لؤلنثركبولوجي للمسانبة ُب التصدم لؤلحداث اؼبستجدة ابلنسبة للمهاجرين،كالتعرؼ على دكر علم
األنثركبولوجيا ُب التصدم لؤلحداث اؼبستجدة ابلنسبة ؼبنممات اجملتم اؼبد٘ب ،كاغبكومات،كأخًنا عرض الباحث
جملاالت االستفادة من علم األنثركبولوجيا ُب التصدم لؤلحداث اؼبستجدة.
إسهامات العلماء
سبثل ذالك من خبلؿ دكر علماء األنثركبولوجيا األكائل ُب التصدم لؤلحدث اؼبستجدة ُب األمصار اؼبختلفة
من خبلؿ الدكر االثنوجراُب الذم قاموا بو كالذم يعين كصف الثقافة بطريقة منتممة تعتمد على اؼببلحمة اؼبباشرة
كتسجيل اؼبادة اؼبيدانية الثقافية كاالجتماعية كأسلوب اغبياة لتلك الشعوب كاجملتمعات (غاٖب ، )37 ،2004،كأف
كانوا ُب تلك الفرتة اكتفوا بوصف اغبادثة اؼبفاجئة "النوازؿ " كعرضوا لطرؽ تلك الشعوب ُب التصدم ؽبا دكف
التدخل ُب عبلجها كالتصدم ؽبا ك على رأس ىؤالء العلماء "اؼبقدسي البشارم" اؼبتوَب  985كالذم يقوؿ عن ما
قدمو ُب االثنوجرافيا "ٓب ارضي عن اػبطة اليت سلكها السابقوف كرظبت لنفسي طريقا انتهجتو كىو أف أسافر إٔب
األقاليم اإلسبلمية كاذكر ما فيها من اختبلؼ ُب أصواهتم ككبلمهم كألواهنم .......،كمفاخرىم كعيوهبم كىو يقصد
مشكبلىم كنوازؽبم (غاٖب)110 ،1990،
كمن ابرز الركاد االنثركبولوجيوف على اإلطبلؽ "ابن بطوطة "الذم كلد بطنجة عاـ  1304ميبلدية كالذم سجل
ُب كتابتو النوازؿ االجتماعية كأاثرىا اؼبختلفة،كمن ذالك إشارتو إٔب عادة حرؽ النساء اؽبندايت ألنفسهن بعد
كفاة الزكج (غاٖب،)133 ،1990،كذىب أبن بطوطة ُب عرض النوازؿ اؼبختلفة ُب الدكؿ اليت درسها إٔب كصف
كشرح كيفيو تصرؼ السكاف ا﵀ليٌن م تلك النوازؿ ،كحاكؿ أف يفسرىا تبعا ؼبنطق السكاف ا﵀ليٌن .
كسبيز ابن خلدكف ( عبد هللا  ،) 2016،14،عن الكثًن من العلماء أبنو نمر إٔب تلك النوازؿ من زاكية اجملتم
نفسو كقوانينو (غاٖب ،)319،1990،ك اشتمل كتاب " ربقيق ما للهند من مقولة مقبولة ُب العقل أك مرذكلو "
لكاتبة أبو الروباف أضبد بن دمحم البًنك٘ب اػبوارزمي،الذم يكلً ىد ُب بلدة بًنكف،إحدل ضواحي مدينة (كاث) عاصمة
الدكلة اػبوارزمية سنة 362ىػ963 /ـ ( عبد هللا،)2016،14،كصفا أنثركبولوجيا دقيقا استخدـ فيو أدكات
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البحث االنثركبولوجي اؼبختلفة من اؼببلحمة ابؼبشاركة،كاستخداـ اإلخباريٌن الذين كضح طبيعيتهم ،كاستخدامو
منهج اؼبقارنة،كتعلم لغة األىإب....،اْب كذالك ُب دراسة تلك الشعوب كعادهتم كتقاليدىم كما يشهدكنو من نوازؿ
مفاجئو ،كذىب بعض العلماء إٕب عدـ االكتفاء بوصف تلك النوازؿ فقط بل دراسة كيفية انتشار تلك النوازؿ ،
كمدم انتشارىا كىو األمر الذم يؤديو االثنولوكجي الذم يدرس الثقافات من كجهة نمر مقارنة أك من جهة نمر
اترىبية مستخدما ُب ذالك الوصف االثنوجراُب(غاٖب)37،2004،
مشكلة الدراسة
تتبلور مشكلة الدراسة ُب كجود مشكلة حقيقة يواجهها اؼبهاجركف العرب كاؼبسلموف خاصة م كثرة "األحداث
اؼبستجدة" على الصعيد السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم اليت ال تقف فقط على األحداث اؼبستجدة ُب دكؿ
اؽبجرة كإمبا أيضا يبتد أتثرىم بتلك األحداث اؼبستجدة ُب بلدىم األـ بل كأيضا ما يطرأ من أحداث مستجدة
ُب ؿبيطهم الديين كالعرقي كاليت ردبا ال يكونوا على التماس مباشر هبا كلكن ُب النهاية تؤثر عليهم كعلى سلوكهم
كعلى فكرة اندماجهم الواعي ُب بلد اؽبجرة ،كتقبل ذالك اجملتم لوجودىم ،كىو األمر الذم وبتاج من فئات
عديدة التدخل من أجل العمل على تسهيل إدماجهم الواعي ُب اجملتم اعبديد" اؼبهجر"
كأحد تلك الفئات اؼبهمة ُب عملية اإلدماج الواعي كالفعاؿ للمهاجرين ُب ؾبتم اؼبهجر تق على عاتق علماء
األنثركبولوجيا كلذم فقد حدد الباحث مشكلة الدراسة بدراسة دكر علم األنثركبولوجيا ُب التصدم لنوازؿ األكضاع
االجتماعية كالنفسية اليت قد تعوؽ عملية االندماج الواعي كالفعاؿ اؼبطلوب.
أسئلة الدراسة
هتدؼ الدراسة إٔب التعرؼ على دكر علم األنثركبولوجيا ُب التصدم لنوازؿ األكضاع االجتماعية كالنفسية كىو
األمر الذم يطرح العديد من األسئلة على النحو التإب:
 ما اؼبقصود دبفهوـ الدكر ؟ ما دكر علم األنثركبولوجيا ُب التصدم لؤلحداث اؼبستجدة ابلنسبة للمهاجرين؟ ما دكر علم ااألنثركبولوجيا ُب التصدم لؤلحداث اؼبستجدة ابلنسبة ؼبنممات اجملتم اؼبد٘ب،كاغبكومات ؟ ما ىي ؾباالت االستفادة من علم األنثركبولوجيا ُب التصدم لؤلحداث اؼبستجدة؟أمهية الدراسة -:
األنبية العلمية للدراسة :
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-1إف البحوث األنثركبولوجية اليت تناكلت اؼبهاجرين إٔب الغرب قليلة كمن ٍب تساىم ىذه الدراسة ُب سد بعض
ىذا النقص
 -2غياب الدراسات اليت تتناكؿ دكر علم األنثركبولوجيا ُب التصدم لؤلحداث اؼبستجدة للمهاجرين ُب ببلد
اؼبهجر.
-3توجو ىذه الدراسة الباحثٌن إٔب ؾباؿ حبثي جديد ُب دراسات اؽبجرة
األنبية العملية للدراسة :
سبثل تلك األنبية فيما يلي:
تساىم ُب التعرؼ على دكر علم األنثركبولوجيا ُب التصدم لؤلحداث اؼبستجدة ابلنسبة للمهاجرين.يبكن أف تساىم نتائج الدراسة ُب اؼبساعدة على التصدم لؤلحداث اؼبستجدة للمهاجرين ُب ببلد اؼبهجر.ادلنهج:
يعد اختيار اؼبنهج اؼبناسب من أىم العناصر اؼبساعدة على إقباز البحوث العلمية،خاصة أهنا الطريقة اؼبتبعة لئلجابة
على تلك األسئلة اليت تثًنىا اإلشكالية،ابإلضافة إٔب كوهنا الطريقة اليت يسلكها العقل ُب دراسة أم علم من العلوـ
(عبد الفتاح )1269،1995،كعلية فإف الباحث أعتمد على اؼبنهج الوصفي التحليلي ألنو اؼبنهج األنسب
لطبيعة البحث.
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ادلطلب األوؿ-:
 ادلقصود مبفهوـ الدورىبتلف اؼبقصود دبفهوـ الدكر تبعا للعلم الذم يدرسو سواء أكاف إدارة  ،أك علوـ سياسة ...،اْب ،كلكن اؼبعا٘ب
اؼبتفقو م حبثنا ىي على النحو األٌب:
ىو ما يقوـ بو كل فرد من كظائف كمهاـ مناطة بو ابعتباره عنصران ُب تنميم أك مؤسسة(نشواف) 109،1986،
 ىو ؾبموعة من اؼبسئوليات ك األنشطة كالصبلحيات اؼبمنوحة لشخص أك فريق،كيبكن لشخص أك فريق أفيكوف لو عدة أدكار( عمار)16،2015،
ىاما لفهم العمل كالبين االجتماعية ،فعرؼ الدكر أبنو أفعاؿ شخص ما ضمن عبلقاتو م
كأعتربهابرسونزمفهوما ن
ن
أشخاص آخرين يعملوف ُب نماـ اجتماعي معٌن( الشرارم)3 ،2013،

كعرؼ أبنة األطر السلوكية اليت ربقق ما ىو متوق ُب مواقف معينة كترتتب على األدكار إمكانية التنبؤ بسلوؾالفرد ُب اؼبواقف اؼبختلفة ،كيتحدد الدكر دبا تفرضو الوظيفة من كاجبات أك عن طريق النماـ اؽبرمي للوظيفة
(ضبداف  )9:2005،فيما ذىب نيوؿ إٔب القوؿ إف مفهوـ الدكر يشمل ؾبموعة التوقعات اؼبطبقة بشأف شخص
ُب مركز معٌن(نيوؿ )183،1988 ،كىو نفس ما ذىب إلية مًنيل حيث رأم أف الدكر يعترب مبوذجا من السلوؾ
اؼبتوق كاؼبرتبط دبوق معٌن ُب ؾبتم معٌن (عمار )17،2015،ىذا كأف اختلفت مفاىيم "الدكر" فإف األدكار
مرتبطة بعضها ببعض ،إذ ال يبكن فهم دكر الفرد دبعزؿ عن أدكار اآلخرين كتوقعاهتم( الشرارم)3،2013،
كالباحث حدد الدكر الذم يقوـ بو األنثركبولوجيا ُب التصدم للنوازؿ اؼبفاجئة للمهاجرين ابالعتماد على أف
يتطرؽ إليها الفقهاء أك علماء االجتماع
النوازؿ تعين فيما تعين اغبادثة اؼبستج ٌدة اليت ٓب تعرؼ من قبل ،كاليت ٓب ٌ

،كاألنثركبولوجٌن ...،اْب أبم شكل من األشكاؿ  ،كىي بذالك تستدعي البحث كالدراسة اؼبتعمقة ؽبا كمعرفو
أسباهبا كطرؽ عبلجها كأساليب الوقاية من حدكثها .
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ادلطلب الثاين

 -دور علم األنثروبولوجيا يف التصدي لألحداث ادلستجدة ابلنسبة للمهاجرين

ركزت األنثركبولوجيا على عدد من النقاط للتصدم ؼبوضوع اؽبجرة كمشكبلت اؽبجرة اؼبتنوعة فتناكلت النمرايت
اؼبفسرة للهجرة كىي على النحو التإب:
التفسًن االقتصادم

لماىرة اؽبجرة ،التفسًن اعبغراُب،التفسًن االجتماعي الثقاُب للهجرة ،نمريو التنميم

االجتماعي ....،اْب

( غاٖب )31، 2002 ،كركزت أيضا على اآلاثر اؼبرتتبة على اؽبجرة ُب ببلد اؼبهجر كمن

تلك الدراسات دراسة " بيرت .ب" الذم راء أف للهجرة أاثرىا ُب أمكاف نقل عادات كتقاليد ترتبط ابلنماـ العائلي
اؼبوركث ككذا ابألنممة االجتماعية إٔب اؼبوطن اعبديد ( غاٖب .)11، 2001 ،كأخًنا فقط ركزت االنثركبولوجيا
على دراسة اؽبجرة ابستخداـ اؼبدخل الثقاُب أك ما يعرؼ ابسم األنثركبولوجيا الثقافية فركزت األنثركبولوجيا على
دراسة االختبلفات الثقافية بٌن البشر كبث الوعي العاـ ألنبية الثقافات الفرعية كاالختبلفات العرقية كاالجتماعية
()Kimball, 1983,143
كركزت على دراسة اؽبجرة كاؼبشكبلت"اغبادثة اؼبستجدة" ابستخداـ اؼبدخل االجتماعي أك ما يعرؼ ابسم
األنثركبولوجيا االجتماعية كذالك من خبلؿ دراسة النسق القرايب للمهاجرين كأتثرىا ابألحداث اؼبستجدة ُب ببلد
االنتقاؿ " اؼبهجر"كدراسة (Monica hunterغاٖب،)12، 2001،كدراسة شبكة العبلقات االجتماعية
كاالقتصادية ُب بلد اؼبهجر كأتثرىا ابألحداث اؼبستجدة ،أك دراسة النواحي االقتصادية كأتثرىا ابألحداث
اؼبستجدة من خبلؿ ما يعرؼ ابألنثركبولوجيا االقتصادية (عبدهللا ،) 204، 2013،ك دراسة "الم" عن
التكيف االجتماعي كاالقتصادم كالسياسة السكانية ()Eng,2012,39
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ادلطلب الثالث
 دور علم األنثروبولوجيا يف التصدي لألحداث ادلستجدة ابلنسبة دلنظمات اجملتمع ادلدين  ،واحلكوماتيتمثل ذالك الدكر من خبلؿ ما يقوـ بو األنثركبولوجي من جهد للتصدم لؤلحداث اؼبستجدة كذالك من خبلؿ
قياـ األنثركبولوجي بعدد من األدكار منها
-

اؼببلحمة ابؼبشاركة (MACK,2005,13( participant observation

فالباحث

األنثركبولوجي يرصد األحداث اؼبستجدة كالمركؼ اليت قد تساعد ُب تشكيل اغبادثة اؼبستجدة من خبلؿ كونو
موجود ابلفعل ُب اجملتم "ؾبتم اغبادثة اؼبستجدة"كمن ٍب فأف اؼبعلومات اؼبتحصل عليها من خبلؿ اؼببلحمة
ىامة الختيار اؼبعلومات اغبقلية البلزمة لتقيم الشواىد اليت صبعت ابلوسائل األخرل

ابؼبشاركة

اؼبتخصصة(غاٖب)105 ،2004،
-

دكر التحليل حيث يتضمن ىذا النشاط التفكيكي (العمر )86،2005،للحادثة اؼبستجدة اؼبطلوب

التصدم ؽبا إٔب عناصرىا اؼبكونة ؽبا كما يرتبط بو من سلوكيات مصاحبة ؽبا من اجل معرفة مكوانهتا
كمن ٍب كض اغبلوؿ العلمية للتصدم ؽبا
-

الدكر التنوير كالذم يرم الباحث أىم األدكار الوقائية اليت يستطي األنثركبولوجي القياـ هبا كيتمثل ذالك

من خبلؿ تقدٙب دراسة أنثركبولوجية غبالة معينة من حاالت اغبادثة اؼبستجدة يعيشها اجملتم كيقدـ تصور مقرتح
خاص هبا إٔب اؼبنممات كاؽبيئات التاب ؽبا أك اؼبنممات اؼبهتمة حبل تلك اؼبشكلة.
-

دكر الباحث األنثركبلوجي كمفعل" ( "Activist roleالعمر )2005،86كيتمثل ذلك ُب اغبيوية

االجتماعية للباحث األنثركبولوجي كذالك من خبلؿ إسهاماتو الفعالة ُب حل كمعاعبة مشكبلت االحداث
اؼبستجدة .
-

كيلعب ااألنثركبولوجي دكر ىاـ ُب التصدم لؤلحداث اؼبستجدة ابلنسبة ؼبنممات اجملتم اؼبد٘ب من

خبلؿ مسانبتو ُب التخطيط االسرتاتيجي الذم يتميز بكونو يقوـ على أركاف كأىداؼ كخطط كثوابت توصل
ألىداؼ بعيدة اؼبدل ( أضبد )6،2012،من أجل ربقيق اإلدماج الواعي كالفعاؿ للمهاجرين.
-

كيتميز التخطيط االسرتاتيجي الذم يعده األنثركبولوجي أبنو من أنواع التخطيطات طويلة األجل،كأنو

يتعدل الرتكيز على "ؾباالت األحداث اؼبستجدة" اعبارية إٔب تقدير العوامل اػبارجية كاؼبؤثرة على تلك األحداث ،
كما يتميز خبصائص عده منها :
-

أف الباحث األنثركبولوجي ال وباكؿ التصدم لؤلحداث اؼبستجدة أبنواعها اؼبختلفة دبفردة بل انو يسعى

إٔب تكوين "اؼبشاركة الواسعة" عند كض اػبطط اإلسرتاتيجية.
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-

أف التخطيط االسرتاتيجي التصدم لؤلحداث اؼبستجدة الذم يعده األنثركبولوجي يتميز ابؼبركنة لكي

يستطي مواجهة التغًنات ا﵀تملة عند التنفيذ (سعيد)2005،49
-

كيتميز األنثركلوجي برتتيب اػبيارات كاألكلوايت اؼبهمة للعمل االسرتاتيجي اػباص ابلتصدم لؤلحداث

اؼبستجدة،ابإلضافة إٕب قدرة األنثركبولوجي على الربط بٌن األشياء أك األفكار اليت تبدكا من النمرة األكٔب على أهنا
غًن مرتابطة(ىيجاف)100،1999،
-

كأخًنا فأف األنثركبولوجي الذم يتصدل غبل األحداث اؼبستجدة " النوازؿ " بكافة أنوعها يتميز

بقدرتو على استخداـ اؼبدخل اإلبداعي غبل اؼبشكبلت اؼبستجدة كذالك من خبلؿ قيامة بعدد من األدكار منها
اؼببلحمة كالقياس "كؿباكلو تغًن الطبيعة أك البيئة اليت تتواجد هبا اؼبشكلة " (ىيجاف)1999،86،
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ادلطلب الرابع
 رلاالت االستفادة من علم األنثروبولوجيا يف التصدي لألحداث ادلستجدةتنوعت ؾباالت االستفادة من علم األنثركبولوجيا ُب التصدم لؤلحدث اؼبستجدة ُب الكثًن من اجملاالت منها ما
ىو خاص ابألحداث اؼبستجدة السياسية كاليت تلقي بمبلؽبا على اؼبهاجرين كافة سواء أكانت تلك األحداث
اؼبستجدة السياسية ُب بلد األـ "كالثورات ،اغبركب" أك ُب ببلد اؽبجرة كفوز بعض األحزاب اليت ؽبا أجندات
خاصة من موضوع اؽبجرة كاالندماج ُب اجملتمعات الغربية.
كمنها ما ىو خاص ابإلحداث اؼبستجدة االقتصادية اليت تلقي بمبلؽبا الثقيلة على الوافدكف من اؼبهاجركف ُب اؼبقاـ
األكؿ كاؼبواطنوف األصليوف ُب اؼبقاـ الثا٘ب ،كالباحث ىنا ال يقصد ابألزمات االقتصادية الكربل تلك األزمات
اؼبعركفة ابالسم فقط" كاألزمة اؼبالية العاؼبية ،2008كاألزمة الركسية اليت حدثت عاـ .....،1999اْب
"(إبراىيم )8،2010،كإمبا يقصد أيضا األزمات االقتصادية ا﵀لية ُب دكؿ اؼبهجر.
كما يتعاظم دكر األنثركبولوجي االجتماعي خاصة ُب األحداث اؼبستجدة االجتماعية كىي بدكرىا تتنوع كأتخذ
أشكاال عدة منها األزمات االجتماعية اليت زبلقها فئة معينة من صباعات ما للضغط داخل اجملتم كاليت قد يكوف
ؽبا مطالب معينة ضارة ابالندماج الواعي للمهاجرين،أك األحداث اؼبستجدة االجتماعية اليت سببتها انزلة طبيعية
مثل "الفيضاانت اليت اجتاحت ابكستاف كاليت شردت أكثر من ثبلث مليوف نسمة كقتلت كجرحت اآلالؼ
كدمرت أكثر من مليوف منزؿ فبا دف سكاف ىذه اؼبناطق إٔب السلوؾ العدكا٘ب كاليت اشتكت منو صبي فرؽ اإلنقاذ
العاؼبية اليت جاءت ؼبساعدة اغبكومة الباكستانية جملاهبة األزمة بل أف بعضها ىدد ابالنسحاب"(الركيلي
)18،2011،
كأخًنا فأف الباحث األنثركبولوجي يلعب دكر ىاـ ُب التصدم لؤلحداث اؼبستجدة الثقافية خاصة كأف دكر
األنثركبولوجي ال يقف فقط على التصدم لبلزمو الثقافية اليت قد تواجو اؼبهاجرين ُب عملية إدماجهم الواعي ُب
ؾبتم اؼبهجر كإمبا قد تواجو اجملتم ذاتو،كذالك انب من األزمة الثقافية اػباصة ابعبهل ابغبضارات كالثقافات
األخرل،أك سوء الفهم الذم ينشأ عادة من خبلؿ جانبٌن ىامٌن نبا:
 اؼبعلومات اؼببتورة. -التسرع ُب إصدار القرارات أك اغبكم على األمور قبل تبٌن حقيقتها
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ابإلضافة إٔب سوء اإلدراؾ اليت يقصد هبا استيعاب اؼبعلومات اليت أمكن اغبصوؿ عليها كاغبكم التقديرم على
األمور من خبلؽبا ،فإذا كاف ىذا اإلدراؾ غًن سليم نتيجة للتشويش الطبيعي( أضبد )27،2012،أك اؼبتعمد ُب
بعض األحياف،فانو يؤدم إٔب حدكث األزمة .
كالباحث يرم أف الكثًن من تلك اؼبستجدات اغبادثة قد ربدث معا أك قد تكوف حادثو ابلفعل إال أف اجملتم
يكوف غًن كاعي لوجودىا إٔب حٌن ظهورىا اؼبفاجئ كمثاؿ على ذالك أحداث " أزمة ضواحي فرنسا " 2005
كاليت اعتربىا" ُ "DIDIER FASSINب مقالو لو ابسم silent 2006Riots in France and
 " anthropologistsأبهنا انزلة اجتماعية كنفسيو ٓب تدرس من علماء األنثركبولوجٌن الفرنسيٌن ،كٓب ينتبو
إلمكانية حدكثها ()FASSIN,2006,2
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النتائج
 لعب الركاد اؼبسلموف دكرا ابرزا ُب أتصيل الدراسات األنثركبولوجية كاالثنوجرافية اؼبيدانية اليت تناكلت النوازؿاؼبختلفة ككيفية تصرؼ أىل تلك الببلد معها.
 يعترب العآب العريب ابن خلدكف مؤسس علم االجتماع،ىو كأبن بطوطة من أشهر علماء علم االجتماعكاألنثركبولوجيا على اإلطبلؽ.
 رغم أف اؽبجرات العربية كاإلسبلمية قد بدأت مبكرا جدا ،إال أف عملية االندماج الواعي ما زالت تواجوصعوابت داخلية كخارجية عديدة.
 األنثركبولوجيا ما تزاؿ ربتاج إٔب تفعيل دكرىا كاالقتناع هبا من قبل اؼبسئولٌن ،كصناع القرار. التوصيات ضركرة التوس ُب اؼبؤسبرات كالندكات اػباصة بدراسة االندماج الواعي ،ك اؼبؤسبرات اليت تركز على"Unprecedented Issues in Immigrant Community Conscious Integration
 ضركرة االستفادة من اػبربات األنثركبولوجية ُب التصدم لؤلحداث اؼبستجدة للمهاجرين . ضركرة الرتكيز على النوازؿ الواقعة ابلفعل كاألحداث اغبيٌة اليت يعيشها الناس ،كىو ما يتفق م "مدرسة اإلماـمالك رضبو هللا الذم يهتم ببحث اغبوادث كالوقائ اؼبستجدة النازلة ُب كقتها،ال قبل كقوعها"(نبهاف)22،1420،
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مديرم كرؤساء أقساـ كمشرُب اإلدارات اؼبختلفة ُب ؾبموعو شركات دانفوديو"،رسالة دكتوراه جامعو السوداف
للعلوـ كالتكنولوجيا  ،السوداف
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-9عبد هللا عبد الغين غاٖب  ،2001ىجرة األيدم العاملة ،اإلسكندرية ،اؼبكتب اعبامعي اغبديث
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نوازؿ األحواؿ الشخصية :
قضااي لالندماج الواعي للمهاجرين يف الغرب
د .شوقي عبد اجمليد عبيدي بردويل
رئيس قسم القانوف  -كأستاذ القانوف الدكٕب
جامعة دنقبل
السوداف
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Abstract
Wherever there is a Muslim minority there cataclysms need to jurisprudence followed
these minorities in order to fulfill its duty towards religion in worship and transactions
personal or Islamic politics and the conditions on the face especially desired that the
jurisprudence of the chaos is a science that looks at the legal provisions of the facts
emerging which did not respond about them text has never been the diligence.
And dispersed Muslim minorities around the world and living in different its countries
and faced a lot of difficulties and challenges and many problems and catastrophes and
subjected to the harshest persecution So people need to know the cataclysms of
Muslim minorities in the country of non-Muslim and provisions relating to coexistence between Muslims and others and dealing with banks in that country،
arbitration and referring in the courts and on the provisions of the non-Muslim
marriages in that country.

19

ادلستخلص
أينما توجد أقليات إسبلمية توجد نوازؿ ربتاج إٕب فقو لتتبعها ىذه األقليات لكي تؤدم كاجبها كبو دينها ُب
العبادات كاؼبعامبلت كاألحواؿ الشخصية أك السياسة الشرعية علي الوجو اؼبطلوب خاصة أف فقو النوازؿ ىو العلم
الذم يبحث ُب األحكاـ الشرعية للوقائ اؼبستجدة فبا ٓب يرد خبصوصها نص كٓب يسبق فيها اجتهاد.
كتتفرؽ األقليات اؼبسلمة ُب شيت أكباء العآب كتعيش ُب ـبتلف أقطاره كتواجهها الكثًن من الصعوابت كالتحدايت
كالعديد من اؼبشاكل كالنكبات كتعرضت ألقصي أنواع االضطهاد لذا كاف الناس حباجة إٕب معرفة نوازؿ األقليات
اؼبسلمة ُب الببلد غًنا ؼبسلمة كاألحكاـ اؼبتعلقة ابلتعايش بٌن اؼبسلمٌن كغًنىم كالتعامل م البنوؾ ُب تلك الببلد
كالتحكيم كالتحاكم ُب ؿباكمها كعن أحكاـ الزكاج بغًن اؼبسلم ُب تلك الببلد .
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نوازؿ األحواؿ الشخصية -:
اجدىا الكثًني من
ات اؼبسلًمة ُب َّ
تى َّ
تفرؽ األقليَّ ي
شَّت أكباء العآب ،كتعيش ُب ـبتلف أقطاره ،كتيواجهها ُب أماك ًن تو ي
الصعوابت كالتحدايت ،كالعديد من اؼبشاكل كالنَّكبات ،بل َّ ً
اؼبتأمل ُب اتريخ ىذه األقليَّات ىع ىرب العصور ًهبد
ُّ
إف ٌ
كقتل
َّأهنا قد يموًرس ضدَّىا شَّت صنوؼ العذابَّ ،
كتعرضت ألقسى أنواع االضطهاد ،من سبييز كسوء معاملةٍ ،
كتشريد ،كغًنىا ،كما اغباصل اليوـ لؤلقليَّات اؼبسلًمة ُب ميامبار ،كالصٌن ،كإفريقيا الوسطى و
ببعيد عنَّا.
ي
كدينها ،ك َّأمتهاً ،
تؤدم األقليات اؼبسلمة كاجبها كبو نفسهاً ،
ً
كتقف صامد نة ُب كجو التحدايت اليت
كلكي ٌ
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
تواجهها ،ال َّ
توحد صفَّها،
بد ؽبا من فقو يي ٌ
بصرىا ُب دينها ،كييرشدىا إٔب طريق رٌهبا ،كتستطي من خبللو أف ٌ
ى
جبم ما َّ
تفرؽ من القواعد األصوليَّة كاؼبقاصديَّة الفقهيَّة ،دبا ييقيم منمومةن
كذبم كلمتىها ؛ حيث قاـ الباحث ٍ
مسائل ىذه الفئة اؼبغ ًرتبة عن داير اإلسبلـ ،كاستفادة أحكاـ بعض نوازؿ األقليَّات من
فًقهيَّةن أصوليَّة ،تيبىن عليها
ي
خبلؿ تطبيق ىذه القو ً
اعد كاألصوؿ الضابًطة عليها ،كاػبركج أبحكاـ ؽبذه النَّوازؿ ،خاصة ُب فًقو األحواؿ
الشخصيَّة .
ً
مبتدًئ بتعريف فًقو النوازؿ ،كعرفو أبنَّو( :العلم
سيتناكؿ الباحث مفهوـ ك أنبيَّة فقو النوازؿ لؤلقليَّات اؼبسلمة ،ن
الذم يبحث ُب األحكاـ الشرعيَّة للوقائً اؼبستجدَّة ،كاؼبسائل ً
يسبق فيها
اغبادثة ،فبَّا ٓب ي ًرٍد خبصوصها ٌّ
نص ،كٓب ٍ
ى
ى
اجتهاد).
ً
ً
ً
عدـ جواز نًكاح اؼبسلًم
مرج نحا ى
كعن نوازؿ النٌكاح؛ فذ ىكر يحكم الزكاج من غًن اؼبسلمات ُب غًن دار اإلسبلـٌ ،
قوم األدلَّةَّ ،إال َّ
كبٌن َّ
اؼبتغًنات
أف
للوثنيَّة ،كما ذكر اػبًبلؼ ُب الكتابيَّةَّ ،
أف قوؿ القائلٌن ابلكراىة ُّ
اؼبستجدَّات ك ًٌ
ى
و
عميمة ال يبكن أف تكوف الشريعةي انظرةن ؽبذا اغبيكم دبنمار الكراىة فقط .
دبفاسد
شهد
ى
تى ى
ً
َّ
تطرؽ الباحث عن مسائل من نوازؿ الطبلؽ ،كمن اؼبسائل اليت ذىكرىا :يحكم الطبلؽ الذم يوقعو القاضي غًني
كرجح َّ
أف طبلقو ال يق  ،كال يي ُّ
مقامو
اؼبسلًم ُب ببلد األقليَّاتَّ ،
عتد بو ن
شرعا ،كللمرأة أف تىرفى أمرىا إٔب ىمن يقوـ ى

الزكج .
ُب ببلد األقليَّات ،كحينها ي ىق ي الطبلؽ عند امتناع َّ
أمهية البحث -:

أف موضوع البحث الذم ىو عن نوازؿ األقليات اإلسبلمية فيما يتعلق ابألحواؿ الشخصية كما يتعلق هبا من
أحكاـ  ،كالناس حباجة إٕب معرفة ىذه األحكاـ ُب شريعة اإلسبلـ  ،خاصة أهنا مسائل كأحكاـ مستجدة ٓب يرد
خبصوصها نص كٓب يسبق فيها اجتهاد  ،كمن ىنا تنب أنبية البحث كاغباجة إٕب فقو حين تؤدم األقليات
اإلسبلمية كاجبها كبو نفسها كدينها ُب كجو ىذه التحدايت اليت تواجهها .
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أىداؼ البحث -:
يهدؼ ىذا البحث إٕب اعتبار اؼبصاّب كتكميلها قدر اإلمكاف م دف اؼبفاسد كتقليلها ألف شريعة هللا متسمة
ابلسعة كالشموؿ .كما يهدؼ البحث إٕب بياف أحكاـ الشرع كحاجة اؼبسلمٌن ُب الببلد غًن اؼبسلمة إٕب بيانو م
مراعاة خصوصية اؼبكاف ابلنسبة ؽبم  .أيضا يهدؼ البحث إٕب أظهار اعبانب اؼبشرؽ الذم أتسمت بو الشريعة
كىو السماحة كالوسطية كاالعتداؿ .
مشكلة البحث -:
أصبحت أينما توجد أقليات أسبلمية توجد نوازؿ ربتاج إٕب فقو لتتبعها ىذه األقليات لكي تؤدم كاجبها كبو
دينها ُب العبادات كاؼبعامبلت كاألحواؿ الشخصية أك السياسة الشرعية علي الوجو اؼبطلوب  ،خاصة أف فقو
النوازؿ ىو العلم الذم يبحث ُب األحكاـ الشرعية للوقائ اؼبستجدة فبا ٓب يرد خبصوصها نص كٓب يسبق فيها
اجتهاد  .أف مشكلة البحث تتلخص ُب سؤاؿ رئيسي إضافة لعدة أسئلة أخرم فرعية علي النحو األٌب -:
ما ىي النازلة ُب فقو األقليات ؟ كما ىي النوازؿ ُب األحواؿ الشخصية ؟ىل نوازؿ األقليات كاحدة أـ ىي
متجددة كمتباينة طبقا للضركرة كطبقا للجغرافيا اليت يقيم فيها ىذه األقليات
منهج البحث -:
أف اؼبنهج اؼبتب لدراسة أحكاـ األقليات اإلسبلمية ىو اؼبنهج التحليلي كاؼبنهج الوصفي كمنهج اؼببلحمة كالذم
يوضح نوازؿ األحواؿ الشخصية .
ىيكل البحث -:
ىذا البحث كالذم ىو بعنواف نوازؿ األحواؿ الشخصية بو نقاط رئيسية عن اإلقامة ُب الببلد غًن اإلسبلمية عن
األحكاـ اؼبتعلقة ابلتعايش بٌن اؼبسلمٌن كغًنىم  ،ك عن التحكيم كالتحاكم ُب ا﵀اكم  ،كما تناكلت قياـ صباعة
اؼبسلمٌن مقاـ القاضي ،كاستدامة الزكاج بغًن اؼبسلم رجاء دخولو اإلسبلـ كضوابط الزكاج ابلكتابية مستعرضا
خصوصية قضااي األحواؿ الشخصية .كأخًنا ختمت البحث بنتائج كتوصيات م توضيح اؼبراج .
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اإلقامة يف البالد غَت اإلسالمية-:
ا﵀ققوف من العلماء قالوا  :إف مدار اغبكم علي بلد أبنو بلد إسبلـ أك بلد غًن مسلمة ىو األمن علي الدين ،
حين لو عاش اؼبسلم ُب بلد ليس لو دين ،أك دينو غًن دين اإلسبلـ  ،فميت استطاع اؼبسلم أف يبارس شعائر دينو
حبرية فهو ُب دار إسبلـ دبعين أنو ال ذبب عليو اؽبجرة منها .
فإذا كاف اإلنساف ىباؼ علي نفسو أك دينو أك مالو فلينتقل إٕب بلد كلو كاف ىذا البلد غًن إسبلمي  ،بشرط أف
يكوف قادرا علي إقامة شعائر دينو  ،كبذلك ينطبق عليو اغبديث الذم ذكره ابن حياف ُب صحيحو  1،كىو
حديث فديك –هنع هللا يضر ككاف قد اسلم كأراد أف يهاجر فطلب منو قومو كىم كفار أف يبقي معهم  ،كاشرتطوا ؽبم إهنم
لن يتعرضوا لدينو  ،ففر فديك بعد ذلك إٕب النيب صلي هللا عليو كسلم فقاؿ  :اي رسوؿ هللا إهنم يزعموف انو من ٓب
يهاجر ىلك فقاؿ النيب صلي هللا عليو كسلم حسب اغبديث الذم يركيو ابن حياف  :اي فديك أقم الصبلة كات
الزكاة كاىجر السوء  ،كاسكن من ارض قومك حيث شئت  ،كظن الراكم أنو قاؿ  :تكن مهاجرا  2فيجب علي
اؼبسلمٌن الذين أصبحوا جزءا من ىذه الببلد أف يكوف ؽبم دكر فاعل ُب ؾبتمعاهتم كإال يكونوا ُب عزلة عن اجملتم
 ،بل عليهم أف يندؾبوا ُب ىذه اجملتمعات كلكن ( اندماج ببل ذكابف ) .
التحكيم والتحاكم يف احملاكم لألقليات اإلسالمية -:
احتكاـ اؼبسلم إٕب ؿباكم غًن أسبلمية – ُب الوقت الراىن – من األمور اليت عمت بو البلوم  ،فأغلب الببلد
اإلسبلمية كاقعة ربت أتثًن خارجي شرس يبنعها من تطبيق الشرع اإلسبلمي  ،فالقضاة الذين وبكموف علي
اؼبسلمٌن ُب األمواؿ كالدماء كأحواؽبم الشخصية منهم اؼبسلم كمنهم غًن اؼبسلم  ،كالقانوف الذم وبكم بو علي
اؼبسلمٌن خليط من قواعد أسبلمية كقواعد غًن أسبلمية  ،كىذه الدكؿ اإلسبلمية ترتبط دبواثيق كمعاىدات إقليمية
كدكلية  ،كتسرم عليها أحكاـ كمبادئ القانوف الدكٕب كقرارات اؼبنممات كتطبق عليها ُب الغالب عقوابت دكلية.

3

كإزاء ىذا الوض ال يسهل األخذ ابغبلوؿ التقليدية اليت كضعها الفقهاء أابف عزة العآب اإلسبلمي ككحدتو ،من كبو
كجوب اؽبجرة علي من يقدر عليها.
إذا تقرر ذلك يكوف رباكم اؼبسلمٌن ُب الغرب أماـ القضاء غًن اإلسبلمي داخبل ربت أبواب الضركرة دبعناىا
اؼبوس  ،كالضركرة تقدر بقدرىا  ،كحينئذ يرخص ُب اللجوء إٕب القضاء الوضعي عندما يتعٌن سبيبل الستخبلص
 -1د .كىبو الزحيلي  ،قضااي الفقو كالفكر اؼبعاصر  ،دار الفكر  ،ط ، 1دمشق 2006 ،ـ  ،ص . 19

 -2عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز  ،كدمحم بن صاّب العثيمٌن  ،دار الوطن  ،الرايض شارع اؼبعذر  ،ط1995 ، 1ـ .
 - 3د .دمحم جرب االلفي  ،رباكم اؼبسلمٌن ُب الغرب اماـ القضاء غًن االسبلمي  ،دار النشر  ،جدة 1990 ،ـ ص . 27
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حق أك دف مملمة ُب بلد ال ربكمو الشريعة  ،النعداـ البديل الشرعي القادر علي ذلك  ،سواء أكاف ذلك
داخل ببلد اإلسبلـ أـ كاف خارجها.
خصوصية قضااي األحواؿ الشخصية -:
ثبتت أحكاـ األحواؿ الشخصية للمسلمٌن  ،من زكاج كطبلؽ كنسب كعدد كمًناث ككبو ذلك بنصوص من
الكتاب كالسنة  ،كؾباؿ اجتهاد الفقهاء فيها ضيق  ،فهي أقرب اتصاال ابلعبادة كالعقيدة  ،كالفصل فيما ينشأ
عنها من نزاع يقتضي الكثًن من الورع كاالحتياط  ،كاؼبسلموف خارج داير اإلسبلـ علي ضربٌن :

1

أقليات تتمت بقدر من االستقبلؿ الداخلي أك اغبكم الذاٌب  ،أما بنص أك معاىدة  ،كأما حبكم الواق ،
أ-
كىؤالء ينبغي عليهم أقامة نماـ قضائي شرعي  ،كيكوف تعيٌن قضائهم أما بتولية من كبًنىم ( أمًن اعبماعة –
اغباكم اؼبفوض – شيخ اإلسبلـ )  ،كأما بتولية مباشرة من رئيس الدكلة أك من ينيبو  ،كأما ابتفاؽ اعبالية اؼبسلمة
علي شخص تتوافر فيو أغلب صفات القاضي ليحكم بينهم  ،كأما بطريق آخر يتناسب كأكضاعهم .
كقد نص الفقهاء علي صحة ىذه التولية  ،من ذلك ما جاء ُب شرح اؽبداية (إذا ٓب يكن سلطاف كال من هبوز
التقلد منو كما ىو ُب بعض ببلد اؼبسلمٌن  ،غلب عليهم الكفار كأقركا اؼبسلمٌن عندىم  ،هبب عليهم أف يتفقوا
علي كاحد منهم هبعلونو كاليا  ،فيوٕب قاضيا ليقضي بينهم  ،أك ىو الذم يقضي بينهم ) .

2

كُب قواعد األحكاـ  :لو استوٕب الكفار علي إقليم عميم  ،فولوا القضاء ؼبن يقوـ دبصاّب اؼبسلمٌن العامة ،
فالذم يمهر إنفاذ ذلك  ،جلبا للمصاّب العامة كدفعا للمفاسد السابقة .
كُب األحكاـ السلطانية  :لو أتفق أىل بلد – قد خبل من قاضي –علي أف قلدكا عليهم قاضيا فأف كاف أماـ
الوقت موجودا بطل التقليد  ،كأف كاف مفقودا صح التقليد كنفذت أحكامو عليهم .
ب-

أقليات مسلمة ُب ببلد ال يسمح نمامها بغًن قضاء الدكلة

كىؤالء ليس أمامهم أال االلتجاء إٕب الصلح أك التحكيم  ،فيختاركف من بينهم أك من اػبارج مسلما عادال عاؼبا
ابلشرع يفصل ُب قضاايىم اؼبتعلقة ابألحواؿ الشخصية كفق أحكاـ الشريعة  ،كغالبا ما تتوٕب ىذه اؼبهمة ارباداهتم
أك ركابطهم أك صبعياهتم أك اؼبراكز اإلسبلمية لديهم  ،كبعد صدكر قرار التحكيم  ،أما أف ينفذه األطراؼ طوعا ،
بداف من األيباف أك بتأثًن من اعبماعة  ،كأما إف يرف قرار التحكيم إٕب قضاء الدكلة ليشملو ابلصيغة التنفيذية .

 - 1د .دمحم مصطفي شحاتو  ،االحواؿ الشخصية  ،ط ، 1دار الفكر  1990 ،ـ  ،ص . 83
- 2عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز  ،كدمحم بن صاّب العثيمٌن  ،االقليات اؼبسلمة  ،الرايض  ،دار اكٕب النهي  ،بًنكت . 1415،ص57
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قياـ مجاعة ادلسلمُت مقاـ القاضي -:
أف أكضاع األقلية اؼبسلمة ُب داير غًن اؼبسلمٌن يبكن أف توصف أبهنا أكضاع ضركرة ابؼبعىن العاـ للضركرة الذم
يشمل اغباجة كالضركرة ابؼبعىن اػباص.
فقو األقليات كسائر فركع الفقو يرج إٔب مصدرم الشريعة  :الكتاب كالسنة إال أنو عند التفصيل يرج أكالن :إٔب
كليات الشريعة القاضية برف اغبرج كتنزيل أحكاـ اغباجات على أحكاـ الضركرات كاعتبار عموـ البلول ُب
العبادات كاؼبعامبلت كتنزيل حكم تغًن اؼبكاف على حكم تغًن الزماف كدرء اؼبفاسد كارتكاب أخف الضررين
كأضعف الشرين فبا يسميو البعض فقو اؼبوازانت كاؼبصاّب اؼبعتربة كاؼبرسلة دكف اؼبلغاة.
فسيكوف االجتهاد ىنا على ثبلثة أضرب :اجتهاد جديد إلحداث قوؿ ُب قضية جديدة قياسا على اؼبنصوص ُب
األصلٌن الكتاب كالسنة.
كاجتهاد ُب ربقيق اؼبناط كىو اجتهاد ال ينقط أبدا كما يقوؿ الشاطيب؛ ألنو تطبيق القاعدة اؼبتفق عليها على
كاق جديد تنطبق عليو ىذه القاعدة كليس كاالجتهاد األكؿ الذم ىبتص بو اجملتهدكف ،بل يستوم فيو اجملتهد
كاؼبقلد.
أما النوع الثالث فهو اجتهاد ترجيحي كىو اختيار قوؿ قد يكوف مرجوحان ُب كقت من األكقات إما لضعف
اؼبستند  -كليس النعدامو -فيختاره العلماء ؼبصلحة اقتضت ذلك .كىذا ما يسمى عند اؼبالكية جرايف العمل.
فلهذا فتسليط األنواع الثبلثة لبلجتهاد يكوف ُب ضوء العناصر الثبلثة اليت ربكم الفتول كىي كاق األقلية كاألدلة
اإلصبالية كاألدلة التفصيلية.
من كل ذلك تنشأ الفتول ُب جدلية كتداخل كتكامل كتفاعل ينتج منو توازف بٌن الدليل كالواق يضبط بو الفقيو
طبيعة الفتول كيرل بو اغبكم من خبلؿ مرتبة اغباجة كمرتبة الدليل كمرتبة اغبكم ككذلك من خبلؿ التعامل بٌن
الكلي كاعبزئي كىو تعامل دقيق ال هبوز فيو إنباؿ أم منهما ،بل يعطى كل منهما قدر ما يستحق من اغبكم
كؽبذا أصل اؼبالكية ؼبا ظبوه ابلقاعدة البينية كىي إعطاء قضية كاحدة ذات كجهٌن حكمٌن ـبتلفٌن ابعتبار كجود
دليلٌن.
كقاعدة قياـ اعبماعة مقاـ اغباكم كالقاضي معركفة ُب اؼبذىب اؼبالكي على اختبلؼ ُب دخوؽبا ُب بعض النوازؿ.
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كُب اؼبذاىب الفقهية األخرل إشارات نلتقط بعضها ابختصار فمن ذلك قوؿ العبلمة أيب يعلى الفراء اغبنبلي ُب
األحكاـ السلطانية :كلو أف بلدا خبل من قاض اصبعوا على أف قلدكا عليهم قاضيا نمرت فإف كاف اإلماـ موجودا
1
بطل التقليد كإف كاف مفقودا صح كنفذت أحكامو .
كيقوؿ ابن عابدين ُب اغباشية :كُب ببلد عليها كالة كفار فيجوز للمسلمٌن إقامة اعبم كاألعياد كيصًن القاضي
قاضيا برتاضي اؼبسلمٌن .
كقاؿ قبل ذلك :كيتفرع على كوهنا دار حرب أف اغبدكد كالقود ال هبرم فيها.
فيفهم من كبلمو أف من تراضى عليو اؼبسلموف يبكن أف وبكم بينهم فيما سول اغبدكد كالدماء.
تطليق القاضي غَت ادلسلم ادلرأة ادلسلمة:
إف ىذه اؼبسألة ُب كتب الفركع ؿبسومة فغًن اؼبسلم ليس أىبل للحكم ُب شئوف اؼبسلمٌن ال قاضيان كال حكمان
لقولو تعأب كلىن ىهبعل َّ ً ً
ًً
ٌن ىسبًيبلن كاآلية كردت بصورة اػبرب كيراد بو األمر كما يقوؿ
ين ىعلىى ٱلٍ يم ٍؤمن ى
ٱَّللي ل ٍل ىكػٰف ًر ى
ى ٍى ى
الشاطيب كسلب أىلية القضاء كاغبكم عن غًن اؼبسلم أمر ال خبلؼ فيو فيما أعلم.
كم ذلك فإف أكضاع اؼبسلمٌن ُب داير غًن اؼبسلمٌن حيث ال يسمح إبنشاء ؿباكم إسبلمية يتحاكموف أمامها
كزبض منازعاهتم ابلكلية لقوانٌن قضاة البلد الذم يقيموف فيو ذبعل حاؽبم مندرجا ضمن الضركرات اليت ؽبا
أحكامها كاليت تتخذ من اؼبصاّب معيارا للحكم كاإلمكاف كاالستطاعة أساسا للتكليف لقولو تعأب( فاتقوا هللا ما
استطعتم)

2

كؽبذا رأل اجمللس األكريب للبحوث كاإلفتاء أف أحكاـ ا﵀اكم غًن اؼبسلمة ينفذ ابلطبلؽ ؼبا يرتتب على عدـ ذلك
من كجود حالة من التعليق يكوف الرجل متمسكا بعصمة زكجتو كتكوف فيها اؼبرأة مرسلة خارج بيت الزكجية
مستندة إٔب اغبكم الصادر من ا﵀كمة كُب ذلك من الفساد ما ال ىبفى كجعلوا ُب حيثيات القرار الذم استند إٔب
تقرير فضيلة الشيخ الفقيو فيصل مولوم أف الزكج بعقده للنكاح ُب ظل قوانٌن ىذا البلد اليت تسمح للقاضي غًن
اؼبسلم إبيقاع الطبلؽ كأنو ىكىك ىل القاضي غًن اؼبسلم حبل العصمة بدال منو كىي ككالة فبتدة طيلة بقاء النكاح بٌن

الزكجٌن.

 - 1ابو يعلي الفراء اغبنبلي  ،االحكاـ السلطانية  ،ص . 73
 - 2ابن عابدين  ،رد ا﵀تار علي الدر اؼبختار . 3 \ 253 ،
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أبخص معٌن" فعقد النكاح ُب تلك
كُب ىذا التخريج من البعد ما ال ىبفى "فاألعم كما يقوؿ العلماء ال أشعار لو
ٌ

الببلد قد يكوف صاحبو ذاىبل كغافبل عن مسألة الطبلؽ فضبل عن أف يكوف عاقدا توكيبل – فكل ما احتاج إٔب

إذف فإنو وبتاج إٔب صروبة كما تقوؿ القاعدة – أخذا من اغبديث :الثيب تعرب.
كم ما تقدـ فإف القوؿ إبنفاذ الطبلؽ ال يبعد كذلك إبهباب طبلؽ الزكجة على الزكج كعلى صباعة اؼبسلمٌن أف
وبكموا هبذا الطبلؽ حَّت ال تمل الزكجة على معصية كما قدمنا عن اؼبالكية ُب الزكجة الناشز درء للمفسدة
كتوسيعا ؼبفهوـ إنفاذ أحكاـ قضاة اعبور اؼبسلمٌن اؼبولٌٌن من طرؼ الكفار ليشمل القضاة الكفار درء للمفسدة
اليت أشار إليها العز بن عبد السبلـ ُب اغبالة األكٔب حيث قاؿ :كلو استؤب الكفار على إقليم عميم فولوا القضاء
ؼبن يقوـ دبصاّب اؼبسلمٌن العامة فالذم يمهر إنفاذ ذلك كلو جلبا للمصاّب العامة كدفعا للمفاسد الشاملة ،إذ
يبعد عن رضبة الشارع كرعايتو ؼبصاّب عباده تعطيل اؼبصاّب العامة كربمل اؼبفاسد الشاملة لفوات الكماؿ فيمن
يتعاطى توليتها فبن ىو أىل ؽبا كُب ذلك احتماؿ بعيد.

1

كحيث يقوؿ أيضا ُب الشهادة كىي صنو القضاء :بل لو تعذرت العدالة ُب صبي الناس ؼبا جاز تعطيل اؼبصاّب
اؼبذكورة ،بل قدمنا أمثل الفسقة فأمثلهم كأصلحهم للقياـ بذلك فأصلحهم بناء على أان إذا أمران أبمر أتينا منو دبا
قدران عليو كيسقط عنا ما عجزان عنو كال شك أف حفظ البعض أكٔب من تضيي الكل ،كقد قاؿ شعيب عليو
ٱستىطى ٍعتي ٍم  فعلق ربصيل مصاّب التقول
السبلـ (إف أريد إال اإلصبلح ما استطعت) كقاؿ هللا تعأب فىػﭑتػَّ يقواٍ َّ
ٱَّللى ىما ٍ
على االستطاعة فكذلك اؼبصاّب كلها.

كسبق كبلـ ابن عابدين ُب أف القاضي ُب دار اغبرب يكوف قاضيا ابلرتاضي بٌن اؼبسلمٌن كأضاؼ :كعلى
اؼبسلمٌن أف يطلبوا منهم أف يعينوا ؽبم قاضيا.
ىذه نمرة عجلة على كض اؼبسلمٌن ُب داير غًن اؼبسلمٌن حيث تبٌن أف أكضاعهم أكضاع ضركرة ابؼبعىن العاـ
ؽبذه الكلمة فبا يقتضي اجتهادان فقهيان دبعىن من معا٘ب االجتهاد الثبلثة اؼبشار إليها كىو اجتهاد يستنفر النصوص
كاؼبقاصد كالفركع كالقواعد ،كقد رشحنا صبلة من القواعد من خبلؽبا يتعامل الفقيو م قضااي فقو األقليات ،كىي
قواعد أساسها التيسًن كرف اغبرج بضوابطو كشركطو ،كركزان على الصق ىذه القواعد دبوضوع النازلة كىي قاعدة :
إقامة صباعة اؼبسلمٌن مقاـ القاضي .ابعتباره مستند زبويل اؼبراكز اإلسبلمية صبلحية البت ُب قضااي التنازع بٌن
الزكجٌن كخباصة ُب دعول الضرر كإيقاع الطبلؽ كاػبل .
 - 1عبد هللا بن بيو  ،قياـ صباعة اؼبسلمٌن مقاـ القاضي  ،مرج سابق . 22 ،
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كتناكلنا أحكاـ التطليق كالتفريق الصادر من قضاة غًن اؼبسلمٌن حيث اعتربانىا غًن شرعية تصحح أبثر رجعي
من طرؼ صباعة اؼبسلمٌن ذبنبا للحرج الديين كابتعادا عن اؼبفاسد حبسب اإلمكاف.

1

كنقوؿ أنو هبوز للمراكز اإلسبلمية كما ُب حكمها فبا يعترب مرجعا عبماعة اؼبسلمٌن أف تقرر تطليق اؼبرأة اليت قد
صدر ؽبا حكم من ؿبكمة غًن إسبلمية أك ٓب يصدر ؽبا حكم كرف الزكجاف أمرنبا إليها.
إال أف عليها ُب كل األحواؿ أف تراج كل حالة إلثبات اؼبقتضي كعدـ اؼبان شرعا كأف رباكؿ الصلح ما كجدت
إليو سبيبلن كأف تستعٌن ببعض الفقهاء ما أمكن كأف تسأؿ العلماء حَّت تطمئن إٔب سبلمة إجراءاهتا.
كعلى اؼبسلمٌن أف يلجئوا إٔب التحكيم ليقوـ اغبكم فردان أك اثنٌن ابلفض ُب مسائل الطبلؽ طبقان لآلية الكريبة
(فابعثوا حكمان من أىلو كحكمان من أىلها إف يريدا إصبلحا يوفق هللا بينهما) كؽبذا فإف على عباف الفتول اليت
تشكلت ُب بعض اغبواضر الغربية أف تنمم دكرات ؼبسئوٕب اؼبراكز كأئمة اؼبساجد.
استدامة الزواج بغَت ادلسلم رجاء دخولو اإلسالـ -:
أختلف الفقهاء ُب التوصيف الشرعي غبكم زكاج اؼبسلم ابلكتابية علي رأيٌن :
-1

يرم صبهور الفقهاء من اغبنفية كاؼبالكية كالشافعية كاغبنابلة كالزيدية الماىرية أف زكاج اؼبسلم ابلكتابية مباح

فيحل نكاح الكتابية لكن م الكراىة .
كسبب االختبلؼ بينهم يرج إٕب اختبلفهم ُب لفظ اؼبشرؾ ىل يشمل الكتايب أـ ال ؟ كمن ٍب اختبلفهم ُب قولو
تعإب  ( :كا﵀صنات من الذين أكتوا الكتاب ) ىل يعد انسخا ـبصصا لقولو تعإب  ( :كال تنكحوا اؼبشركات
حين يؤمن ) أـ ال
فقد دلت اآلاثر صبلة علي أف نكاح الكتابية جائز للمسلم كلو كاف غًن ذلك ؼبا كق كأشتهر بٌن الصحابة فكاف
ذلك دليبل علي جوازه .

 - 1عبد هللا بن بيو  ،اؼبرج السابق  ،ص . 25
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كاغبكمة من أابحة الزكاج ابلكتابية أهنا تلتقي م اؼبسلم ُب األيباف ببعض اؼببادئ األساسية من االعرتاؼ اب﵁
من ثواب كعقاب  ،ككجود مثل ىذه األسس قد يضمن توفًن حياة زكجية أقرب إٕب االستقامة كما أنو قد يرجى
إسبلمو فيما بعد .
-2

أستدؿ علي حرمة نكاح الكتابيات للمسلمٌن من قولو تعإب  ( :كال تنكحوا اؼبشركات حين يؤمن كألمة

مؤمنة خًن من مشركة كلو أعجبتكم ) .

1

ككجو الداللة ىنا أف الكتابية غًن حبلؿ ألهنا غًن مسلمة فهي مشركة اب﵁  .ك الدليل علي عدـ إسبلمها فهو أهنا
ٓب تؤمن ابلنيب دمحم صلي هللا عليو كسلم كأما الدليل علي كوهنا مشركة ككافرة فقولو تعإب  ( :لقد كفر الذين قالوا
أف هللا ىو اؼبسيح بن مرٙب ) .كتنزيو هللا سبحانو نفسو عن الشرؾ ُب قولو تعإب  (:كقالت اليهود عزير أبن هللا
كقالت النصارم اؼبسيح أبن هللا ) حيت قولو تعإب  (:سبحانو كتعإب عما يشركوف ) كىنا األية صروبة ُب أف
اليهودم كالنصرا٘ب مشركاف .
علي كل أف الراجح من الرأم ىو ما يراه صبهور الفقهاء من أابحة زكاج اؼبسلم ابلكتابية كأف األصل فيو اغبل
حيث دلت اآلية علي ذلك صراحة ُب قولو تعإب  (:كا﵀صنات من الذين أكتوا الكتاب من قبلكم ) عطفا علي
لفظ اغبل ُب قولو تعإب (:اليوـ أحل لكم الطيبات ) .
ضوابط الزواج ابلكتابية :
اعبمهور م اتفاقهم علي أابحة الزكاج ابلكتابية م الكراىة أال أهنم كضعوا ضوابط لتحديد اؼبراد ابلكتابية اليت
يباح منها بكره  ،كأىم ىذه الضوابط ىي :
 -1أف تكوف ؿبصنة  -:كاإلحصاف ىنا معناه اغبرية  ،كؽبذا ال هبوز زكاج األمة الكتابية بل ربرـ مطلقا ،
كذىب إٕب ذلك اؼبالكية كالشافعية كاغبنابلة كاإلحصاف مستفاد من قولو تعإب ( :كا﵀صنات من الذين أكتوا
الكتاب من قبلكم إذا أتيتموىن أجورىن ؿبصنٌن غًن مسافحٌن ) .2
 -2أف تكوف من أىل كتاب ظباكم  -:ال خبلؼ بٌن الفقهاء ُب حل الزكاج ابلكتابية م الكراىة لكنهم
اختلفوا ُب ربديد اؼبراد ابلكتابية ُب مسألتٌن -:

 -1د .كىبو الزحيلي  ،قضااي الفقو كالفكر اؼبعاصر  ،دار الفكر دمشق  ،ط2005 ، 1ـ  ،ص . 36 -35
 - 2االماـ الشًنازم  ،اؼبهذب  ،دار الفكر العريب  ،بدكف اتريخ  ،ص . 115
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األكٕب ُ -:ب حصر أىل الكتاب البلٌب هبوز الزكاج هبن حيث أختلف الفقهاء القائلوف إبابحة زكاج الكتابية
للمسلم ُب ربديد اؼبراد ابلكتابية علي ثبلثة آراء :
الرأي األوؿ  :يرم اغبنفية كاؼبالكية كاغبنابلة كركاية للزبدية إٕب أف أىل الكتاب ىم الذين يقركف بكتاب كيؤمنوف
بنيب كىم اليهود كالنصارل كمن كافقهم ُب أصل دينهم كالسامرة كالصابئة .
الرأي الثاين  :يرم الشافعية أف أىل الكتاب الذين وبل نكاح نسائهم ىم أىل الكتاب اؼبشهورين اليهود
كالنصارل من بين إسرائيل فبل وبل غًن بين إسرائيل من أىل الكتابيٌن إذا اعتنقوا ذلك الدين بعد التحريف .
الرأي الثالث  :أف اؼبراد ابلكتابية اليهود كالنصارل كاجملوس  ،ذىب إٕب ذلك الماىرية كالزيدية .
أما ُب نكاح الذمية كاغبربية فقد اختلف الفقهاء ُب إابحة نكاح الكتابيات ،ىل يشمل الذمية كاغبربية أـ ىبتص
ابلذمية ؟ ككاف اختبلفهم علي رأيٌن :
الرأي األوؿ  :يرم اغبنفية كاؼبالكية ُب ركاية  ،كالشافعية كاغبنابلة قصر إابحة نكاح الكتابيات علي الذميات
منهم دكف اغبربيات .
الرأي الثاين  :يرم بعض اغبنفية كبعض الشافعية كاغبسن كسعيد بن اؼبسيب كالطربم أف الكتابية تشمل الذمية
كاغبربية معا بشرط أف تكوف دبوض الىباؼ الناكح علي كلده أف هبرب علي الكفر .كدليلهم قولو تعإب  ( :قاتلوا
الذين ال يؤمنوف اب﵁ كال ابليوـ األخر كال وبرموف ما حرـ هللا كرسولو كال يدينوف دين اغبق من الذين أكتوا الكتاب
حين يعطوا اعبزية عن يد كىم صاغركف ) .
 -3أما الثا٘ب فقد أستدؿ القائلوف إبابحة نساء أىل الكتاب سواء كن ذميات أك حربيات ابلكتاب كاآلاثر ،
فمن الكتاب قولو تعإب ( :كا﵀صنات من الذين أكتوا الكتاب من قبلكم )  .أما اآلاثر فما ركم عن سعيد بن
اؼبسيب كاغبسن أهنما سئبل عن نكاح اليهودية كالنصرانية  ،فقاال ال أبس أحلو هللا علي علم .

 -1د .كىبو الزحيلي  ،مرج سابق  ،ص ، 55
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1

أوال :النتائج -:
 -1قياـ صباعة اؼبسلمٌن مقاـ القاضي مصطلح حديث ( من النوازؿ ) ٓب يكن معركفا ُب اؼباضي كقامت م
ظهور رابطة العآب اإلسبلمي كمنممة اؼبؤسبر اإلسبلمي
 -2غًن اؼبسلم ليس أىبل للحكم ُب شئوف اؼبسلمٌن ال قاضيا كال حكما كال حكما لكن أكضاع األقليات
اإلسبلمية قد ال يسمح إبنشاء ؿباكم إسبلمية لذا زبض منازعاهتم لقوانٌن قضاة البلد الذم يقيموف فيو كىذا
هبعل حاؿ األقليات مندرجا ضمن الضركرايت ،لذا أحكاـ ا﵀اكم غًن اؼبسلمة ينفذ ابلطبلؽ .
 -3أف الولد يتب أابه اؼبسلم إذا كانت الزكجة كتابية كال هبرم التوارث بينهم الختبلؼ الدين فبل يرث الزكج
اؼبسلم زكجتو الكتابية ككذلك االبن ال مًناث لو ُب أمو لقولو تعإب ( :ال يرث اؼبسلم الكافر).
 -4إذا أسلمت الزكجة دكف زكجها ُب دار اإلسبلـ فبل تق الفرقة بينهما ُب اغباؿ كلكن ال سبكنو من نفسها
 ،كيعرض كٕب األمر عليو اإلسبلـ فأف اسلم فهما علي حاؽبما كاف أيب فرؽ بينهما .
 -5إذا أسلمت الزكجة دكف زكجها ُب ارض الكفر كقعت الفرقة بينهما فورا كيل ؽبا الزكاج بدكف عدة لو
كانت خالية من اغبمل كما يرم اغبنفية .
 -6إذا اسلم الزكجاف الكافراف ككاف نكاحهما فبا يقر ُب اإلسبلـ فبل حاجة إٕب إعادة العقد مرة أخرل  ،أما
إذا كاان ال يقراف عليو كزكاج ا﵀ارـ فأنو يفرؽ بينهما .
 -7وبرـ الزكاج ابلصابئة كالسامرة كاجملوسية ككل من ليست من أىل الكتاب  ،كما وبرـ الزكاج ابؼبشركة
كاؼبلحدة كالبهائية كالقاداينية كاؼبرتدة كالوثنية لقولو تعإب (:كال تنكحوا اؼبشركات حَّت يؤمن ) .
 -8إف أكضاع األقليات اؼبسلمة توصف أبهنا أكضاع ضركرة كفقو األقليات عند التفصيل يرج إٕب كليات
الشريعة القاضية برف اغبرج كتنزيل أحكاـ اغباجات علي أحكاـ الضركرات كاعتبار عموـ البلوم ُب العبادات
كاؼبعامبلت .
 -9إف إابحة الزكاج ابلكتابية ليست مطلقة كإمبا ىي معتربة بقيود شرعية  ،كمن أجل ىذه القيود اعتربىا
الفقهاء من قبيل الرخصة ؼبا وبوطو من ـباكؼ  ،منها ما قد يعود علي اجملتم أك األكالد أك الزكاج  ...لذا فأف
معمم الفقهاء يقولوف بكراىة الزكاج ابلكتابية الذمية كحرمتها إذا كانت حربية .
 -10من نوازؿ العبادات نوازؿ الصبلة كنوازؿ الصياـ حيث قبد اختبلؼ أكقات الصبلة ألىل القطبٌن فنجد
أف مناطق هباستة أشهر صباح كستة اشهر ليل فبا هبعل استحالة العمل كالصياـ لرؤيتو كاإلفطار لرؤيتو .
اثنيا  :التوصيات -:
 -1نوصي أبنبية التأصيل لفقو النوازؿ لؤلقليات كاؼبتمثلة ُب عدة نقاط منها حفظ كياف األقليات اؼبسلمة
كإقامة الدين بينها  ،كلوقوع االضطراب ُب كثًن من اؼبواقف كاألحكاـ اؼبتعلقة ابألقليات ،كذبديد الدين .
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 -2ينبغي النمر إٔب كجود األقليات اؼبسلمة اليوـ علي أهنا سفارات إسبلمية تعرؼ حبقائق اإلسبلـ كليست
ؾبرد ؾبموعة مشكبلت معقدة الرتكيب .
 -3عن اؼبشاركة السياسية ُب الدكؿ غًن اإلسبلمية نقوؿ أف ىذه اؼبشاركة ذبوز ُب حاؿ ربقق اؼبصاّب الشرعية
اؼبعتربة ميت ما انضبطت ىذه اؼبشاركة ابلضوابط اغباكمة ؽبا  ،كٓب تتضمن من اؼبفاسد ما يزيد كيرجح علي تلك
اؼبصاّب .
 -4أف تدريب اؼبسئولٌن كالعاملٌن ُب اعبمعيات كاؼبراكز اإلسبلمية كأئمة اعبوام كالدعاة ُب ببلد األقليات
اإلسبلمية كتبصًنىم ابلنوازؿ من األكلوية دبكاف حَّت تقف ىذه األقليات علي صحيح الدين .
 -5لقد استطاع الفقو اإلسبلمي أف يعاِب مشكبلت اجملتم اؼبتغًنة كاف هبد اغبلوؿ للكثًن فبا جد كتطور ُب
أحواؿ الناس ،برغم صرامة االلتزاـ اؼبذىيب كانتشار التقليد بٌن العلماء كلكن طبيعة الشريعة اإلسبلمية كسعتها
كمركنتها غلبت علي ضيق التقليد ك تزمتو  ،فاستطاعت أف تواجو كل جديد دبا يدف اغبرج كوبقق مصاّب العباد .
 -6أف عموـ التكليف ُب التشري اإلسبلمي يقتضي أف يتساكل اؼبسلموف ُب أداء التكاليف كااللتزاـ
ابلتعاليم دكف تعلل بمركؼ غًن تقليدية أك أحواؿ غًن عادية  ،كقد اجتهد العلماء لضبط أحواؿ األقليات اؼبسلمة
بضوابط الشرع مراعٌن أف اؼبشقة ذبلب التيسًن كاف األمر إذا ضاؽ أتس .
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مستخلص الدراسػة
تكمن أنبية الدراسة ُب كوهنا ؿباكلة جادة إلهباد مقاربة سياسية كاجتماعية كنفسية كبو أفضل للتعايش اإلهبايب
للمهاجرين م شعوب اجملتمعات الغربية.
ىدفت الدراسة إٔب معرفة الصورة الذىنية اؼبكونة لدل اجملتمعات الغربية عن اؼبهاجرين بشكل عاـ  ،التعرؼ على
النوازؿ السياسية كاالجتماعية الكامنة كراء تكوين الصورة الذىنية للمهاجرين  ،الوصوؿ إٔب نتائج علمية تسهم ُب
تقبل اؼبهاجرين كالعيش بسبلـ م شعوب اجملتمعات الغربية.
استخدمت الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي  ،كُب صب البياانت حوؿ الماىرة استخدمت اؼببلحمة كاؼبقابلة
كالكتب كاإلنرتنت.
توصلت الدراسة إٔب عدة نتائج من أنبها  :ىنالك صورة ذىنية سلبية كبو اؼبهاجرين إٔب اجملتمعات الغربية ،
غياب التوعية اإلعبلمية كالقانونية للمهاجرين من األسباب الرئيسة كراء تكريس الصورة الذىنية السالبة ،
لؤلحزاب السياسية كمنممات اجملتم اؼبد٘ب دكران مهمان ال تقل عن اإلعبلـ ُب تصحيح اؼبفاىيم اؼبغلوطة عن
اؼبهاجرين ُب اجملتمعات األكربية قلة الدراسات اؼبتعلقة ابلصورة الذىنية للمهاجرين إٔب اجملتمعات األكربية ُب
اؼبراكز البحثية كاؼبؤسسات األكاديبية كخاصة العربية .
كبناء على ذلك أكصى الدراسة بضركرة القياـ حبمبلت إعبلمية لتوعية اؼبهاجرين عرب ـبتلف الوسائل اإلعبلمية
الغربية  ،تنميم كرش عمل للمهاجرين لتعريفهم ابلقوانٌن كاألعراؼ االجتماعية اليت ربكم سبل االندماج كالتعايش
ُب اجملتم األكركيب  ،ضركرة تشجي البحوث لعكس الصورة الذىنية االهبابية للمهاجرين كانعكاسها على
عبلقات الشعوب كالدكؿ حبيث يعكس ذلك األمانة كالتسامح كنبذ العنف كالتطرؼ ألف ذلك يعمل على بناء
الفهم الصحيح عن اؼبهاجرين ُب اجملتمعات األكربية.
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Abstract
The importance of the study of being a serious attempt to create a social,
psychological and political approach towards better positive for coexistence
immigrants with the peoples of Western societies.
The study aimed to find out the mental image of the constituent Western
societies for immigrants in general, to identify the underlying political and
social crisis

behind the mental image of migrants, access to scientific

results contribute to accepting of immigrants and live in peace with the
peoples of Western societies.
The study used descriptive analytical method for collecting data and the
phenomenon by o using observation, interview, books and the Internet
souses.
The study found several results the most important one is that: There is
negative mentality image towards immigrants in Western societies, the
absence of media and legal awareness of migrants these are main reasons
behind the negative image.
Thus political parties, play a miss understanding about immigrants in
European societies.
There are limited studies on the mental image of migrants those who live in
European Communities in academic institution in Arab countries research
centers as general.
Accordingly, the study has

recommended that, there is the need for

information campaigns to raise awareness among immigrants via different
media, organizing workshops for immigrants to familiarize them with the
laws and social norms, which given the way of incorporating within
European community it has been recommended that researchers should be
encouraged research on the implications of the mental image on the peoples
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and nations relations to reflect the positive about the immigrants and
inheres the relationship between the nations .
The researcher has recommended that, immigrants should behave in good
manner, and seemed very honest, rejected violent, terrorism help European
people the underst and incorrectly.
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مقدمػػة
ىنالك تقارير عاؼبية عديدة أشارت إٔب أف القارة الدكؿ األكربية حباجة ماسة للمهاجرين الشباب لشغل الوظائف
كربريك عجلة اإلنتاج لتحقيق النمو االقتصادم كالصناعي.
يعود تنامي العداء ضد اؼبهاجرين ُب كثًن من البلداف األكربية إٔب ما بعد أحداث  11سبتمرب ُب العاـ 2001ـ،
حيث ظل مصطلح االسبلموفوبيا ىاجسان يؤرؽ القادمٌن اعبدد كبو إٔب اجملتمعات األكربية فبا هبعل موضوع
التعايش كاالندماج .
لكن صناعة الصورة الذىنية الطيبة عن اؼبهاجرين ُب اجملتمعات األكربية مسؤكلية تضامنية ينبغي أف تقوـ هبا
الوسائل اإلعبلمية اؼبختلفة كاألحزاب السياسية كالنقاابت العمالية كاؼبهنية فضبلن عن مؤسسات الدكلة اؼبعنية
بتوفيق أكضاع اؼبهاجرين السياسية كالقانونية.
فاحرتاـ القوانٌن كالنماـ كاالنضباط كالعمل كاألمانة يغلق صورة ذىنية طيبة عن اؼبهاجرين ُب تلك اجملتمعات.

أمهيػة الدراسة :
تكمن أنبية الصورة الذىنية نسبة لدكرىا اؼبتعاظم ُب تكوين الرأم العاـ  ،كما أف عملية بناء الصورة الذىنية
الطيبة عن اؼبهاجرين ُب اجملتمعات األكربية أصبحت من القضااي اؼبلحة لكثًن من صناع القرار السياسي كالعرقي
كالثقاُب كتعزيز ركح االنتماء .

أىػداؼ الدراسة :
 .1التعرؼ على العوامل اؼبؤدية إٔب تشويو صورة اؼبهاجرين ُب اجملتمعات الغربية.
 .2تسليط الضوء علي مفهوـ الصورة الذىنية كأنواعها من منمور إعبلمي.
 .3الوصوؿ لنتائج علمية تسهم ُب ربقيق السبلـ اإلجتماعى كالتعايش كاالندماج ُب ظل تزايد النعرات العنصرية
كالدعوات الرافضة لقبوؿ اؼبهاجرين ُب كثًن من الدكؿ األكربية.
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مشكلػة الدراسة :
تواجو عملية اندماج اؼبهاجرين ُب الدكؿ الغربية ؾبموعة من التحدايت السياسية كاالجتماعية كالنفسية جراء
الصورة الذىنية السالبة عنهم ـبيلة اجملتمعات األكربية  ،فالدراسة تسلط الضوء على العوامل اؼبباشرة كالغًن مباشرة
كراء تكوين الصورة الذىنية السالبة للخركج بنتائج قد تفيد اعبهات اؼبعنية ابزباذ طرؽ علمية سليمة لتحقيق
االندماج الواعي كالفاعل ُب تلك اجملتمعات.

أسئلػة الدراسة :
 .1ما أنبية الصورة الذىنية لدل شعوب الدكؿ؟.
 .2ما العوامل اليت تسهم ُب تشكيل الصورة الذىنية السالبة ُب اجملتمعات الغربية؟.
 .3ما ىي أبرز اؼبؤسسات الغربية اليت تسهم ُب تشكيل صورة اؼبهاجرين الذىنية ؟.

منهػج وأدوات الدراسة :
تعد الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية  ،كاليت تسعى ؼبعرفة صورة اؼبهاجرين الذىنية كتفسًنىا للوصوؿ إٔب
نتائج استنتاجات مهمة تصحح الواق كيطل للمستقبل ،من خبلؿ اؼببلحمة ك اؼبقابلة للمعلومات حوؿ
الماىرة موضوع الدراسة .

الدراسػات السابقة:
ىنالك حبوث الصورة الذىنية ترتكز ُب إطار دكؿ معينة دكف الشعوب األخرل كاليت ركزت على العوامل اليت َّأدت
إٔب تشكيلها خاصة كسائل اإلعبلـ" ،خاصة الصحافة ألهنا مرآة اجملتم كمن أنبها  :دراسة ( سارم ،
1999ـ) كتوصلت إٔب أف أكسائل اإلعبلـ حلٌت ُب اؼبرتبة الثانية بٌن العوامل اليت ؽبا أثر ُب تشكيل صورة
اؼبواطن العريب ُب اجملتمعات الغربية.
كسائل اإلعبلـ كاإلنرتنت بٌن القنوات االتصالية اليت أسهمت ُب
كُب دراسة الدكتور مرعي مدكور 2004ـ)
ى
التعرؼ على صورة اؼبملكة
تكوين الصورة الذىنية للسعودية لدل اؼبصريٌنُ ،ب دراستو اؼبيدانية اليت استهدفت ُّ
العربية السعودية لدل اؼبصريٌن.
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ككشفت دراسة الدكتور أضبد سيف الدين بعنواف( :صورة اؼبملكة العربية السعودية ُب أذىاف الكنديٌنُ ،ب العاـ
2004مػ كتوصلت إٔب قوة أتثًن كسائل اإلعبلـ (االتصاؿ اعبماىًنم) ُب تكوين الصورة الذىنية كما بينت أ ٌف
كسائل اإلعبلـ من أىم اؼبصادر اليت أسهمت ُب تكوين صورة اؼبملكة ُب أذىاف الكنديٌن.
كإٔب نفس النتيجة انتهت دراسة (الدكتور عبد الرضبن العبد القادر2009 ،ـ) كاليت تناكلت الصورة الذىنية
اؼبتبادلة بٌن السعوديٌن كاؼبقيمٌن كإسهاـ قنوات االتصاؿ ُب بنائها ،حيث أ ٌكدت الدراسة أتثًن كسائل االتصاؿ
اعبماىًنم بعد االتصاؿ الشخصي ُب بناء صورة السعوديٌن لدل اؼبقيمٌن.
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احملػور األوؿ  :مفهوـ الصورة الذىنية وأنواعها :
الصورة الذىنية أك ما يسمى  ، Stereotype Imageىي صورة تتطب عادة عن الشخص أك اؼبكاف أك أم
شيء آخر نتيجة موقف شخصي ،أك بسبب تناقل الناس لؤلخبار كالقصص كاغبوادث عن شخص معٌن أك
مكاف معٌن أك حدث معٌن ،كسرعاف ما تتداعى ىذه الصورة اؼبختزلة ُب العقل الباطن لئلنساف مباشرة عند ذكر
ىذا الشخص أك اؼبكاف أك اغبدث اؼبعٌن (توٙب 2009 ،ـ).
كعرؼ على عجوة الصورة الذىنية أبهنا  :نتا هنائى النطباعات ذاتية  ،تكونت عند األفراد ذباه شخص  ،أك نماـ
أك شعب أك جنس أك أم شيء آخر لو أتثًن على حياة اإلنساف  ،كتتكوف االنطباعات من التجارب اؼبباشرة
كغًن اؼبباشرة كترتبط بعواطف األفراد كاذباىاهتم كعقائدىم ( عجوة 2003 ،ـ).
كالصورة الذىنية قد تكوف جيدة كقد تكوف سيئة ،اعتمادان على اؼبوقف الشخصي أك على أحاديث الركاة عن
اؼبكاف أك اغبدث أك الشخص اؼبعٌن.
أنواع الصورة الذىنية (سلوـ 0222 ،ـ ) :
الصورة الذىنية إٔب عدة أنواع من أنبها  :قسم اؼبختصوف ُب العبلقات العامة
الصػورة ادلػرآة  :ك ىي الصورة اليت ترل اؼبؤسسة نفسها من خبلؽبا .
الصػورة احلالية  :ك ىي اليت يرل هبا اآلخركف اؼبؤسسة .
الصػورة ادلرغوبة  :ك ىي اليت تود اؼبؤسسة أف تكوهنا لنفسها ُب أذىاف اعبماىًن.
الصػورة ادلثلى  :ك ىي أمثل صورة يبكن لن تتحقق إذا ًب األخذ بعٌن االعتبار منافسة اؼبؤسسات األخرل ك
جهودىا ُب التأثًن على اعبماىًن (عجوة 3004 ،ـ) .
الصػورة ادلتعددة  :ك ربدث عندما يتعرض األفراد ( اعبمهور ) ؼبمثلٌن ـبتلفٌن ُب اؼبؤسسة ك يعطي كل منهم
انطباعا ـبتلفا عن ىذه اؼبؤسسة  ,ك من الطبيعي أال يستمر ىذا التعدد طويبل  ,فإما أف يتحوؿ إٔب صورة اهبابية
أك إٔب صورة سلبية ( مبطية )  ,كأف ذبم بٌن اعبانبٌن صورة موحدة تمللها العناصر االهبابية ك السلبية تبعا
لشدة أتثًن كل منها على ىؤالء األفراد ( سلوـ 3000 ،ـ).
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كابلنمر إٔب التقسيمات السابقة حوؿ الصور الذىنية قبد أف ىنالك العديد من الدراسات اإلعبلمية أصبعت على
أف كسائل اإلعبلـ الغربية على كجو العموـ تقوـ برسم صورة مشوىة كسلبية كغًن دقيقة عن العرب كاؼبسلمٌن ُب
ـبتلف مضامينها اإلعبلمية (إبراىيم  ،الشنوَب  ،كآخركف 3004 ،ـ).
كلقد أشار مكتب التحقيقات الفيدرالية إٔب أف اؼبسلمٌن كالعرب أصبحوا بعد أحداث سبتمرب من العاـ
3002ـ أكثر عرضة للتمييز العنصرم  ،كال ىبتلف البيئة األمريكية عن األكربية بشكل عاـ ُب تنامي ظاىرة
العنصرية كاالعتداءات على اؼبهاجرين من أصوؿ عربية كمشاؿ أفريقية كما حدث ُب كولونيا أبؼبانيا حوؿ إلفاؽ هتم
االعتداءات اعبنسية كالقياـ أبعماؿ إجرامية ـبالفة للقوانٌن هبدؼ تشكيل رأم عاـ معارض الستقباؿ اؼبهاجرين
ُب أكساط اجملتمعات األؼبانية (شقيفات  ،مقابلة حبثية).
من جهة أخرل شهدت اؼبملكة اؼبتحدة كفرنسا كالدمبارؾ زايدة كبًنة ُب معدالت االعتداءات على اؼبهاجرين
اؼبسلمٌن م تنامي ظاىرة (اإلسبلموفوبيا) ُب كثًن من اجملتمعات األكربية ،فماىرة ارتداء اغبجاب  ،بناء اؼبساجد
 ،االعتداءات اعبنسية  ،اإلخبلؿ ابلنمم كالقوانٌن  ،اػبموؿ كالكسل  ،الركح العدكانية  ،اإلرىاب دبثابة مضامٌن
إعبلمية يتم نشرىا بٌن الفينة كاألخرل هبدؼ تكوين صورة مبطية سيئة عن اؼبهاجرين (عبداؼباجد  ،مقابلة حبثية).
كما قبحت العديد من كسائل اإلعبلـ الغربية ُب تكوين انطباعات كصور ذىنية سالبة عن اؼبهاجرين ،حيث يتم
كصفهم أبهنم إرىابيوف  ،متخلفوف  ،ماكركف شهوانيوف  ،أغبياء  ،حَّت أصبح ﵀تول ىذه الصور أثرىا العميق ُب
تفاعلهم م اؼبهاجرين  ،فيتم التضييق عليهم ُب اجملتم األكريب كيتم احتجازىم دكمبا سبب كوبققوف معهم
كيضايقوهنم ُب أماكن عملهم كيسموهنم ابإلرىابيوف (عبداؼباجد  ،مقابلة حبثية).
كيشًن الكثًن من الباحثٌن إٔب أف لوسائل اإلعبلـ اؼبختلفة دكران ابرزان ُب سبليك اؼبعلومات للرأم العاـ الدكٕب سلبان
كإهباابن فبا قد يعيق فرص التفاىم كالتعايش بٌن الثقافات كالشعوب  ،لذا هبب التمييز بٌن األعماؿ الفردية اؼبخلة
ابآلداب كالقوانٌن ُب تلك البلداف كعدـ تعميمها على الغالبية العممى من اؼبهاجرين الراغبٌن ابالندماج م
اجملموعات العرقية األخرل كاليت ابتت اليوـ مهما أكثر من أم كقت مضى.
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احملػور الثانػي  :ادلؤسسات ادلؤثرة يف تشكيل صورة ادلهاجرين الذىنية :
يشًن العديد من الباحثٌن أف ؼبنممات اجملتم اؼبد٘ب دكر ُب ترسيخ العملية الديبقراطية كمراقبة السلطة
التنفيذية ُب الدكلة فضبلن عن تشكيل ميوؿ كاذباىات اعبمهور كبو ـبتلف القضااي السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية  ،لذلك يعوؿ عليها كثًنان ُب أف تعمل على ربقيق التواصل كاالتصاؿ م اؼبهاجرين سوأ كانوا ُب
اؼبعسكرات أك م األسر (شقيفات  ،مقابلة حبثية).
كما أف طبيعة االتصاؿ األفقي كالرأسي دبؤسسات اجملتم اؼبد٘ب يتيح عرب آلياتو الديبقراطية اؼبشاركة اؼبفتوحة
لكافة قطاعات كفئات اجملتم  ,فبا يسمح بتحقيق فرص غًن ؿبدكدة من التضامن الفردم كاعبمعي ُب السياؽ
العاـ (فيشر 3002،ـ).
أوالً -وسائل اإلعالـ ودورىا يف بناء الصورة الذىنية للمهاجرين:
لوسائل اإلعبلـ أتثًن كبًن ُب اجملاؿ السياسي كدكر متعاظم ُب اغبقل اإلنسا٘ب كذلك نسبة لقدرة تلك الوسائل ُب
نقل كتفسًن كربليل الرسائل االتصالية اؼبكونة من معلومات كأفكار كمواقف كرموز كغًنىا بصورة ذبعل أتثًنىا
على اعبمهور اؼبتلقي أمران فبكنان كيسًنان (موالرل 3005 ،ـ).
يؤكد اػبرباء على دكر اإلعبلـ بشَّت قنواتو ككسائلو ُب تصحيح صورة اؼبهاجرين ُب إٔب اجملتمعات األكربية  ،كالذم
يبكن أف يسهم ُب ربسٌن الصورة الذىنية السالبة  ،كيعوؿ كثًنان على القنوات الفضائية العربية اؼبؤثرة ُب تشكيل
الرأم العاـ الدكٕب أف تلعب دكران ابرزان ُب ىذا االذباه(ابراىيم  ،الشنوَب 3004 ،ـ).
كيرل الدكتور (سليماف صاّب) أف كسائل ﺍإلعبلﻡ اؼبختلفة (اؼبقركءة  ،اؼبسموعة كاؼبرئية) ﺃصبحت اليوـ ﺃﺩﺍﺓ
فاعلة لتشكيل الرأم العاـ كبو الشعوب كاعبماعات  ،لذلك فاﻥ ﺩﻭﺭه ال يتوقف ُب صن ﺍلصوﺭﺓ الذىنية
فحسب ,بل تنميم تلك ﺍلصوﺭﺓ ﻭترسيخها ُب ﺃﺫىاﻥ اؼبتلقٌن (صاّب 3006 ،ـ).
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سبارس ﻭسائل ﺍإلعبلﻡ ثبلثة ﺃﺩﻭﺍﺭ لتشكيل ﺍلصوﺭﺓ الذىنية  ،األكٔب كسائل اإلعبلـ كأداة لطرح التصورات اؼبطلوبة
لدل األنممة السياسية كاألحزاب إلقناع أكرب عدد فبكن من اؼبتلقٌن ؼبضامينها .
كسائل اإلعبلـ كمنرب حر لتبادؿ اآلراء كاألفكار من خبلؿ القياـ إبجراء مقاببلت صحفية م عدد من
اؼبهاجرين كاالستماع لوجهة نمرىم كتبنيها دبا يتوافق م قيم كتقاليد كل دكلة.
كأخًنان كسائل اإلعبلـ كطرؼ أساسي ُب العملية االتصالية كُب ىذه اغبالة هبب االلتزاـ ابغبياد كاؼبوضوعية
كاحرتاـ خصوصية اؼبهاجرين الفكرية كالثقافية  ،كىذه الوظيفة ال يلتزـ هبا كثًن من كالوسائل اإلعبلمية الغربية ،
على سبيل اؼبثاؿ صحيفة( شالرٔب إيبدك) الفرنسية اليت تنشر على الدكاـ صوران مسيئة لئلسبلـ كاؼبسلمٌن ،
كينطبق ذلك على اإلعبلـ ُب الدمبارؾ كاجملر كغًنىا من البلداف األكربية .
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اثنياً -األحزاب السياسية :
ُب السنوات األخًنة انتهجت السياسة األكركبية كبو اغبد من اؼبهاجرين بشكل عاـ  ،كتبنتها العديد من أحزاب
اليمٌن ُب أؼبانيا كفرنسا ،اجملر كبلغاراي ،كالدكؿ اإلسكندانفية .
كيعا٘ب اؼبهاجركف ُب الدكؿ األكركبية كخاصة اعباليات اإلسبلمية من االضطهاد خاصة ُب ىولندا اليت يعتربىا
الكثًنكف رائدة أكركاب ُب العنصرية بسبب عداء النائب الربؼبا٘ب جيًنت فيلدزر لئلسبلـ.
أما ُب الدمبارؾ الذم فاز حبكومتو اغبزب الديبقراطي التقدمي فمل ينادل بضركرة التشدد ُب قوانٌن اؽبجرة مقابل
اؼبوافقة على ميزانية اغبكومة.
كيتزايد اعبدؿ ُب كثًن من الربؼباانت األكربية حوؿ حقوؽ األقليات كاؼبهاجرين خاصة فيما يتعلق ابغبرايت الدينية،
ففي سويسرا شهد العاـ 3020ـ إجراء استفتاء دعا لو اغبزب الشعيب السويسرم اليميين حوؿ ترحيل صبي
األجانب ا﵀كوـ عليهم ابرتكاب جرائم عادية ،إٔب جانب استفتاء تعميم حمر بناء اؼبذذف ،كحمر ارتداء النقاب
ُب األماكن العامة ُب فرنسا.
كتلقى اإلرباد األكريب ما ال يقل عن ( )20آالؼ طلب إبعادة اؼبهاجرين كملتمسي اللجوء عرب اليوانف اليت
تشكل نقطة البداية لدخوؽبم إٔب الدكؿ األكربية.
كعلى خلفية ارتفاع موجة الكراىية ضد اؼبهاجرين ُب أكركاب الغربية  ،انشد األمم اؼبتحدة كل الدكؿ األعضاء
بضركرة التصديق على االتفاقية الدكلية غبماية (حقوؽ اؼبهاجرين) اؼبربمة ُب عاـ 2220ـ كشدد األمٌن العاـ
لؤلمم اؼبتحدة (ابف كى موف) على أف الوض غًن النمامي للعديد من اؼبهاجرين الدكليٌن ،ال ينبغي أف وبرمهم من
إنسانيتهم كحقوقهم.
كيتخوؼ الكثًن من الدكؿ األكربية من اؼبصادقة على االتفاقية الدكلية غبماية حقوؽ اؼبهاجرين خاصة :
( الوالايت اؼبتحدة كبريطانيا كفرنسا كأؼبانيا كإيطاليا ) ُب حٌن صادؽ الدكؿ اؼبصدرة للمهاجرين على االتفاقية ،
كجمهورية مصر العربية كسريبلنكا كالفلبٌن كتركيا كغاان كاؼبكسيك كاؼبغرب كاعبزائر كسوراي كالعراؽ.
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ففي فرنسا قبد أف غبزب اعببهة القومية كالذم يضم عدد من اغبركات القومية الفرنسية لديها توجهات رافضة
للمهاجرين  ،بينما قبد ُب اؼبملكة اؼبتحدة حزب العماؿ كا﵀افمٌن الذم يدعو إٔب اغبد من قبوؿ اؼبهاجرين
خاصة من دكؿ أكراب الشرقية (. (www.noonpost.net
أما ُب بلجيكا فنجد أف حزب اؼبصلحة الفبلندرية اليمينية تتبىن توجهات رافضة للمهاجرين  ،ككذلك حزب
الشعب الدمباركى الذم يرتكز ُب أجندتو كبو أتسيس ؾبتم مهاجر غًن قابل للتحوؿ كبو التعددية الثقافية كاغبد
من تنامي دكر الثقافة اإلسبلمية ُب اغبياة العامة ،كتقييد اغبرايت الثقافية للمهاجرين لكي يندؾبوا بشكل كامل ُب
الثقافة الدمباركية على أف تقتصر اؽبجرة بشكل كبًن على البلداف الغربية (.)www.noonpost.net

اثلثاً -النقاابت العمالية وادلهنية

أغلب النقاابت ُب الدكؿ تتمت ابالستقبللية  ،لذلك يسعى لتحقيق األىداؼ اليت نشأت من أجلها سوأ كانت

خدمية أك تنموية  ،أك تلبية مصاّب القطاعات اؼبهنية اليت سبثلها أكرب قطاعات اجملتم اؼبد٘ب على اإلطبلؽ كأكفرىا
حمان ُب عملية التنشئة الوطنية.
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اخلادتػػة :
يسهم القوالب الذىنية السالبة ُب خلق ىوة كشقة بٌن الشعوب كابلتإب التأثًن على العبلقات بٌن الدكؿ  ،ككيف
تستغل كسائل اإلعبلـ كاألحزاب اليمينية اؼبتطرفة كالنقاابت ُب الدكؿ الغربية الصور الذىنية ُب تشكيل رأل عاـ
مناىض للمهاجرين كمن ٍب قياـ صناع القرار ابزباذ إجراءات قانونية للحد من تدفق اؼبهاجرين إليها كالقادمٌن من
دكالن عربية كأفريقية يعاٗب من اإلضراابت السياسية كاالقتصادية.
كيمل مشكلة إدماج اؼبهاجرين ُب اجملتمعات الغربية من القضااي الشائكة كاؼبعقدة ألهنا ترتبط دبصاّب سياسية
كايديوعبية كاقتصادية ُب ظل ربدايت داخلية مستعصية يعيشها اؼبهاجركف منها عدـ اؼبقدرة على التأقلم
كالتكييف م اجملتمعات األصلية كاغبواجز اللغوية كالسياسية كالثقافية كاالقتصادية.
فاحرتاـ القوانٌن كالقيم كاالعرتاؼ ابلتنوع كالصدؽ كاألمانة كالتسامح كالتعايش السلمي كنبذ التعصب التطرؼ
كلها معاف سامية قد يفدل للفهم الصحيح كتغيًن القناعات السلبية الراسخة كاستبداؽبا أبخرل صحيحة ُب
اجملتمعات األكربية .
يتطلب األمر جهودان دكليان مشرتكان بدأن بوسائل اإلعبلـ اؼبختلفة  ،اؽبيئات القانونية كالتشريعية اؼبعنية بشؤكف
اؽبجرة ،كمنممات اجملتم اؼبد٘ب األكربية للقياـ ابلتوعية البلزمة للمهاجرين على مرحلتٌن األكٔب موجهة كبو
معسكرات اؼبهاجرين كالثانية قبل اػبطوات اؼبتعلقة دبنح اعبنسية كالتمت ابغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية اؼبتساكية .
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www.libback.ugu.edu
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الفكر اإلعالمي للجاليات ادلسلمة يف الغرب وأبعاده احلضارية
د .أدين دمحم عبد القادر الشيخ
أستاذ مشارؾ زبصص إعبلـ
كلية اإلعبلـ كعلوـ االتصاؿ جامعة اعبزيرة
اإلمارات العربية اؼبتحدة – ديب
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دتهيد
بدأت اؽبجرات اإلسبلمية إٔب ببلد الغرب منذ عقود طويلة؛ نتج عنها بركز ثبلثة أجياؿ كىي :اعبيل األكؿ كاعبيل
الثا٘ب كاعبيل الثالث .كقد مرت ىذه األجياؿ اببتبلءات كفنت كأزمات كنوازؿ متعددة ،تنامت بشكل كبًن بعد
أحداث اغبادم عشر من سبتمرب ،كأزمة الرسوـ اؼبسيئة للمصطفى  -ملسو هيلع هللا ىلصُ -ب عدة دكؿ كمدف أكربية .كلعل
اؼبتأمل ؽبذه األجياؿ يلحظ أبف بعضها يعا٘ب من ضعف ُب هنجو اإلعبلمي ،كقصور ُب أنشطتو اإلعبلمية ،فبا
أفقده تقدٙب مبادرات مبتكرة ،م عجز ُب بعض األحياف عن التعامل العلمي كالعملي م تفاعبلت اإلعبلـ
الغريب بصوره اؼبختلفة .كلعل ذلك انتج من عدة أسباب أنبها :أ ٌف معمم ىذه اعباليات من أصوؿ كاذباىات
ـبتلفةُّ ،
كتعد كذلك ىجرات عمالية ،كىي ربتاج إٔب التوعية ،كالتوجيو ،كاإلرشاد ،فضبلن عن أ ٌف بعضها نقل
أزماتو اليت كاف يعا٘ب منها ُب العآب اإلسبلمي إٔب اجملتم الغريب .كىذا فبا دفعين إٔب اختيار حبث ربت عنواف :
"الفكر اإلعالمي للجاليات ادلسلمة يف الغرب وأبعاده احلضارية"؛ كذلك للبحث ُب إمكانية أتسيس كتشكيل
فكر إعبلمي ك واع يستمد قوتو من التأصيل اإلعبلمي ،كفقو السياسة الشرعية ،كفقو األقليات ،كيؤثر إبذف هللا
تعأب حضاراين أببعاده اؼبختلفة.
كتتمثل أنبيٌة البحث كأسباب اختياره ُب أف الباحث زار بعض الدكؿ االسكندانفية (ال ٌدمبارؾ – السويد –
النٌركيج) أكثر من مرة ،فبا ساعده على التَّعرؼ على كاق اعباليات اؼبسلمة عن قرب .كأيضان أيٌب تعزيزان للدراسات
اؼبعاصرة اؼبتعلقة هبا  ،ابإلضافة إٔب اغباجة اؼباسة للتأصيل اإلعبلمي للممارسة اإلعبلمية كأتثًناهتا اإلهبابية على
كاقعها كمستقبلها.
كيهدؼ البحث إٔب إمكانية تشكيل فكر إعبلمي للجاليات اؼبسلمة ُب الغرب يتسم ابلوعي كالنضج  ،كيسهم
بفاعلية ُب تعزيز األبعاد اغبضارية اؼبختلفة ؛ ابإلضافة إٔب التعرؼ على اؼبعوقات اليت تواجو ىذا الفكر كتقدٙب
اؼبقرتحات بشأهنا؛ كذلك ُب ظل هتيئة البيئة االتصالية الفاعلة لتعزيز فكرىا اإلعبلمي م مكوانت اجملتم الغريب
السياسية كالثقافية كاإلعبلمية ،يسبقو تفاعل بٌن اؼبسلمٌن ُب الغرب أنفسهم دبختلف جالياهتم.
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اذلجرات اإلسالمية إىل أوراب قددياً وحديثاً:
ً
إ ٌف ُّ
اإلسبلـ ُب اجملتم األكريب ٓب يكن موض اتفاؽ بٌن اؼبؤرخٌن كالباحثٌن ؛ كلعل ذلك يعود إٔب أتثر
تشك ىل
أكراب ابلتطورات التارىبية كاغبضارية اليت صاحبت العآب اإلسبلمي من جهة ،كالتطورات اليت صاحبتها ىي نفسها
من جهة أخرل.
لذا فإنو من ىذه الناحية يتناكؿ البحث ظهور اإلسبلـ ُب أكراب عرب نزكح ثبلثة أجياؿ ،كىذه األجياؿ سبثلت ُب
اآلٌب(:)1
اجليل األوؿ :كىم الذين ظهركا ُب أعقاب اغبرب العاؼبية الثانية ،كظهور اغبركات االستقبللية ُب اؼبستعمرات.
اجليل الثاين :كىم الذين ظهركا إلعادة إعمار أكراب.
اجليل الثالث :كىم الذين جاؤكا إٔب الغرب ربت ظركؼ االضطراب السياسي ُب اؼبنطقة العربية.
ماىية الفكر اإلعالمي ودوافعو ومربراتو:
نبٌن جانبٌن كنبا :تعريف الفكر ،كبياف الفكر اإلسبلمي ،كذلك لبناء
قبل اغبديث عن الفكر اإلعبلمي الب ٌد أف ًٌ
تصور مفاىيمي حوؿ الفكر اإلعبلمي للجاليات اؼبسلمة ُب الغرب ،كالفكر ىو إعماؿ اػباطر ُب الشيء(.)2

أما الفكر اإلسبلمي فهو ؾبموع اؼبوضوعات اليت زباطب العقل البشرم كتدفعو إٔب إعماؿ النمر ،كالتأمل،
كالتَّفكر ،كاالستنتاج كالبحث ،فيما يتعلق بعلوـ الشريعة كقضااي العقيدة كالقيم كاالذباىات اغبضارية كاالجتماعية
كغًنىا ،كل ذلك من كجهة نمر إسبلمية مؤسسة على خلفية عقدية اثبتة :القرآف الكرٙب كالسنة النبوية(.)3
كبناءن على ذلك ييعرؼ الفكر اإلعبلمي للجاليات اؼبسلمة ُب الغرب أبنٌو :ؾبموعة من الطرؽ ،كاألساليب،
كالوسائل ،كاألدكات اإلعبلمية اليت ينبغي استخدامها ُب التعامل م األحداث كالقضااي ،كذلك كفق بعدين

 1اإلماـ أضبد أبولنب ،ندكة مقاـ النبوة بٌن تعميم ا﵀بٌن كإساءة اؼببغضٌن  ،أكراؽ غًن منشورة  ،قاعة الصداقة ،اػبرطوـ ،أغسطس 2006ـ.
 2ابن منمور ،لساف العرب ،ط ،1اعبزء العاشر ،دار إحياء الرتاث العريب ،بًنكت 995ـ ،ص.307
 3د.عبدالعزيز أمبًنات ،مفهوـ الفكر اإلسبلمي ،نقبلن عن .http:ennmirate.jeeran.com
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أساسيٌن نبا :ارتباطو ابإلسبلـ مرجعان ،كفكران ،كالثا٘ب :ارتباطو ابألبعاد اغبضارية ،كتداعياهتا ا﵀لية ،كاإلقليمية
ً
ً
ًً ً
كالدكلية ،كالغاية اؼبرجوة ىي ربقيق قوؿ هللا تعأب{ :قيل إً َّف ى ً
ٌن}(.)1
ب الٍ ىعالىم ى
ام ىكفبىى ًاٌب ٌَّلل ىر ٌ
صبلىٌب ىكني يسكي ىكىٍؿبيى ى
ٍ
أما دكاف كمربرات قياـ كأتسيس فكر إعبلمي للجاليات اؼبسلمة ُب الغرب فقد أملتو ظركؼ عديدة أنبها:
.1

قدرة وسائل اإلعالـ على تشويو صورة اإلسالـ وادلسلمُت  :كتتمثل ُب الضرب على كتر األحاسيس

اإلنسانية ابستخداـ صور كعبارات مؤثرة نفسيان كموجهة ابؼبعىن الذم تسعى ىذه الوسائل إليصالو ،كابزباذ
اؼبوقف الذم تطمح إليو جاىزة كمستقلة ،كذلك اؼبصلحة الشخصية كالقومية بتصوير اؼبسلمٌن على أهنم اػبطر
كالعدك(.)2
.2

تغَت نظرة اإلعالـ واالتصاؿ يف الغرب لإلسالـ وادلسلمُت بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب:

كتتمثل ىذه النمرة ُب أف اإلعبلميٌن يتأثركف ابجملتم ا﵀يط كتكوف آراؤىم كبو القضااي كالسياسات انذبة من ىذه
التأثًنات؛ لذا ال يتوق منهم حيادان حقيقيان كعملهم ينحو إٔب ربقيق مصاّب ؾبتمعاهتم كىم هبدكف أنفسهم
مضطرين ؼبسايرة اجملتم بدال من التزامهم دبهنيتهم (.)3

 1سورة األنعاـ ،اآلية .162
 2الدكتور دمحم بشارل ،صورة اإلسبلـ ُب اإلعبلـ الغريب ،ط ،1دار الفكر ،دمشق ،سبتمرب 2004ـ ،ص.155-154
 3بركفيسور ـبتار عثماف الصديق ،التصور الغريب لئلسبلـ كاؼبسلمٌن قبل كبعد اغبادم عشر من سبتمرب :دراسة من منمور اإلعبلـ كاالتصاؿ،
حوار ،ؾبلة دراسات اإلسبلـ كالعآب اؼبعاصر ،عدد خاص ،اػبيوؿ للطباعة ،اػبرطوـ ،سبتمرب 2009ـ ،ص.51 -47
 4أضبد جوىر ،اإلعبلـ االلكرتك٘ب :كاق كآفاؽ ،ط ،1دار الكلمة للنشر كالتوزي  ،اؼبنصورة ،ص.112-91
 5سورة فصلت ،اآلية .53
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مقومات الفكر اإلعالمي للجاليات ادلسلمة يف الغرب
إ ٌف اعباليات اؼبسلمة ُب الغرب حباجة إٔب تراث إسبلمي معرُب كحضارم يستم ٌدكف منو هنجهم ُب الفكر ،كيرتبط
ىذا الرتاث دبواكبة الواق كفهمو كخصوصان ُب عصران اغبإب ،كالفكر اإلعبلمي اؼبأموؿ من ىذه اعباليات ينبغي
أف يستمد مقوماتو كنبعو من ىذا الرتاث ،كأيضان من خصائص اػبطاب اإلسبلمي اؼبعاصر (: )1

اخلاصية األوىل :خطاب يؤمن ابلوحي وال يغيب العقل :فهو يؤمن ابلوحي ابعتباره أساس كل دين ظباكم،
كىو وبرتـ العقل بعد ذلك ،ألنٌو أداتو الفذة ُب معرفة الكوف من حولو ،كما يوظفها لتثبيت اإليباف ،قاؿ تعأب:
ً
{سني ًري ًهم ً
ً
اغب ُّق أىكىٓب يك ً
ك أىنَّوي ىعلىى يك ًٌل ىش ٍي وء ىش ًهي هد}(.)2
ٍف بًىربًٌ ى
آايتنىا ًُب ٍاآلفىاؽ ىكًُب أىن يفس ًه ٍم ىح ََّّت يػىتىػبىػ َّ ى
ٌن ىؽبيٍم أىنَّوي ٍى ى ٍ ى
ى ٍ ى
اخلاصية الثانية :خطاب حيرص على ادلعاصرة ويتمسك ابألصالة :كذلك من خبلؿ العقلية العلمية النقدية،
كالتجديد الذم يعىن مراعاة تغًن المركؼ ،م عدـ ُّ
التنكر  -ابلضركرة -للقدٙب ،كاؼبركنة ىي ثبات األىداؼ
كتطور الوسائل.
اخلاصية الثالثة :خطاب يدعو إىل الروحانية وال يهمل ادلادة :أم أنٌو يدعو إٔب (الركحانية) اليت ىي من جوىر
الدين كلبٌو ،كلكنو ال يهمل اعبانب اؼبادم من اغبياة.
اخلاصية الرابعة :خطاب يتبٌت العادلية وال يغفل احمللية :أم أنٌو يتبىن عاؼبية الدعوة كالتوجو ،كإف ٓب يغفل اعبوانب
ا﵀لية كاإلقليمية.
اخلاصية اخلامسة :خطاب يستشرؼ ادلستقبل وال يتنكر للماضي :اؼبتدبر للقرآف الكرٙب هبده منذ العهد اؼبكي
ً
يوجو أنمار اؼبسلمٌن إٔب الغد اؼبأموؿ ،كاؼبستقبل اؼبرذبى .قاؿ تعأب { :كلىىق ٍد سبػ ىق ً ً ً ً
ٌن،
ى ىى ٍ
ت ىكل ىمتيػنىا لعبىاد ىان الٍ يم ٍر ىسل ى
ص ٍويرٍك ٍف ،ىك َّ
ند ىان ىؽبييم الٍغىالًبيو ىف}(. )3
إف يج ى
إنػ يَّه ٍم ىؽبييم الٍ ىمٍن ي
اخلاصية السادسة :خطاب يتبٌت التيسَت يف الفتوى والتبشَت يف الدعوة :كترجيح التيسًن على التعسًن ُب الفقو
ابعتبار أ ٌف الشريعة مبناىا على اليسر ،كرف اغبرج ،كالتخفيف ،كالرضبة كاؼبساؿبة ،كأ ٌف الناس ُب ىذا العصر أحوج
ما يكونوف إٔب التيسًن عليهم كالتخفيف عنهم  ،كأ ٌف الفرد بوسعو أف يشدد على نفسو إف شاء ،كأيخذىا ابلعزائم
إف كاف من أىلها ،م أف األكٔب ىو االعتداؿ كالتوازف.
 1سورة الصافات ،اآلايت .173 - 171
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اخلاصية السابعة :خطاب ينادي ابالجتهاد وال يتعدى على الثوابت :إ ٌف ابب االجتهاد ابب فتحو رسوؿ هللا
 ملسو هيلع هللا ىلص  -لفهم الشرع الشريف ،فبل يبلك أحد أف يغلقو .اؼبهم أف يدخل ىذا الباب من كاف أىبلن لو ،كمن يبلكالشركط اليت اتفق عليها العلماء ؼبن يريد االجتهاد.
اخلاصية الثامنة :خطاب ينكر اإلرىاب ادلمنوع ويؤيد اجلهاد ادلشروع :إ ٌف اإلرىاب غًن اؼبشركع ىو الذم
ًٌ
يركع اآلمنٌن ،كأيخذ األبرايء بذنب غًنىم ،كال يبإب ما سفك من دماء ،كما دمر من منازؿ ،كال ما استحل.
اخلاصية التاسعة :خطاب حيفظ حقوؽ األقلية وال حييف على األكثرية :أم أنٌو وبرص كل اغبرص على حقوؽ
األقليات الدينية كوبفظ ؽبا كياهنا ،كيصوف شخصيتها الدينية كيرعى حرمات معابدىا كشعائرىا ،كال يتدخل ُب
ىذه الشؤكف اػباصة هبا؛ رعاية ؼبشاعرىم كأحاسيسهم.
اخلاصية العاشرة :خطاب ينصف ادلرأة وال جيور على الرجل :جعل اإلسبلـ للمرأة حق طلب العلم كالرجل،
بل الواق أنٌو اعترب طلب العلم فريضة عليها ،كما أ ٌف من حقها أف ذبًن من استجارىا.
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معوقات الفكر اإلعالمي للجاليات ادلسلمة يف الغرب
يواجو الفكر اإلعبلمي للجاليات اؼبسلمة ُب الغرب العديد من اؼبعوقات ،كاليت تندرج حوؿ ؾبموعة من اؼبواقف
التٌارىبية كاؼبعطيات اؼبوضوعية اليت استشرت ُب اجملتم الغريب ،خاصة ما أتثر بو كاق اعباليات اإلسبلمية ُب
الغرب بشكل عاـ ،كُب الدكؿ االسكندانفية بشكل خاص ،كربديدان ُب الدمبارؾ ،فضبلن عما يعانيو الفكر
اإلعبلمي أحياانن من افتقار للمنهجية كحاجتو للتطوير كالتجديد .كيبكن تناكؿ ىذه اؼبعوقات ابلتفصيل اآلٌب:
 .1أخطاء اجلالية ادلغًتبة:
أهنم جانبوا اإلنصاؼ ُب سبييز اػبًن من الشر ربت أتثًن ىذا التعاملٍ ،ب أرىقوا أنفسهم ُب أكىاـ اجملاهبة م
مؤسسات الغرب ؼببالغتهم ُب تقدير كُب توصيف درجات الشركر اليت تستهدؼ اؼبغرتبٌن ،كغبًنهتم ُب ربديد
َّ ً
ً
ٌن ًٌَّللً يش ىه ىداء ًابلٍ ًق ٍس ًط ىكالى ىٍهب ًرىمنَّ يك ٍم ىشنىذ يف قىػ ٍووـ
ين ىآمنيواٍ يكونيواٍ قىػ َّوام ى
مصادر التهديد( .)1قاؿ تعأب { :ىاي أىيػُّ ىها الذ ى
علىى أىالَّ تىػع ًدليواٍ اع ًدليواٍ ىو أىقٍػر ً
اَّللى ىخبً هًن ًدبىا تىػ ٍع ىمليو ىف}(.)2
ى
اَّللى إً َّف ٌ
ب للتَّػ ٍق ىول ىكاتػَّ يقواٍ ٌ
ٍ
ٍ يى ى ي
 .2تباين موقف اجلاليات ادلسلمة يف حاالت االعتداء عليهم:
حيث قرر بعض من أبناء اعباليات اؼبسلمة مغادرة الدكؿ اليت نشرت رسومان مسيئة للمصطفى -ملسو هيلع هللا ىلص -بينما
فضل البعض اآلخر أف يعمل بسياسة التوازف كىو رعاية اعبالية اؼبغرتبة ،كعرض الدين على اجملتم الغريب .كُب
ٌ
ً
السلمية أك التهديد ابلقتل كذلك
فضل
اؼبقابل ٌ
ي
البعض اآلخر التعامل ابلعنف سواءن أكاف ذلك ابلتماىرات غًن ٌ
ما حدث ُب ؿباكلة شاب صومإب ُب الدمبارؾ قتل رساـ الكاريكاتًن اؼبسيء للرسوؿ الكرٙب  -ملسو هيلع هللا ىلص.
 .3غياب فكر إعالمي موحد جتاه ادلشاركة السياسية :كيتضح ذلك من اآلٌب:
أ .بركز أصوات تنادم دبقاطعة العملية االنتخابية؛ حبجة أف الدكؿ الغربية غًن مسلمة كىذه الفئة ليس لديها أفق
سياسي كال مشركع سياسي ،كىى فئة منعزلة.

 1اإلماـ أضبد أبولنب ،مرج سابق .
 2سورة اؼبائدة ،اآلية . 8
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ب .بركز أصوات ترفض أم عمليات أتصيل اجتماعي ،أك ثقاُب ،أك سياسي ،كترفض أيضان مشاركة العلماء
كاألئمة ُب العمل السياسي بكافة أشكالو .
ج .بركز أصوات ترل أ ٌف اؼبشاركة تكوف من خبلؿ إقامة حزب إسبلمي ،أك كجود ؾبلس تنسيقي بٌن اعباليات،
كىذه الفئة ٓب تتشكل بشكل عملي.
د .بركز أصوات كثًنة ترل أ ٌف التمثيل السياسي ُب البلدايت ىو األسلوب األمثل للمشاركة السياسية ،حبجة
العمل على إقرار تشريعات ربقق للجاليات اؼبسلمة كجودىم كربافظ على ىويتهم اإلسبلمية.
ق .بركز أصوات إسبلمية قليلة ترل أنٌو إذا كاف الدخوؿ ُب العملية السياسية يؤثر سلبان على كحدة اعباليات
اؼبسلمة ُب الغرب فمن األكفق ذبنب ذلك.
.4

ضعف األداء واإلنتاج والبحث اإلعالمي  :كذلك من خبلؿ ندرة اإلعبلميٌن اؼبسلمٌن العاملٌن ُب

كسائل اإلعبلـ الغربية ،كغياب التدريب اإلعبلمي ،كضعف النشر كالتأليف الكتايب الورقي كاإللكرتك٘ب
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األبعاد احلضارية للفكر اإلعالمي للجاليات ادلسلمة يف الغرب( :البعد االجتماعي  -البعد اإلنساين -
البعد التعليمي  -البعد الًتبوي – البعد السياسي  -البعد الثقايف)
ىناؾ ؾبهودات فردية ،كأحياانن صباعية نشطت ُب حقل الدعوة اإلسبلمية ُب الغرب ،ككظفت كسائل اإلعبلـ
كقنوات االتصاؿ كفق فكر إسبلمي يتٌسم ابألصالة كاؼبعاصرة ،ىذه اجملهودات أنتجت أبعادان حضارية يبكن أف
يستلهم منها الفكر اإلعبلمي حيويتو  ،كيبكن تناكؿ ىذه األبعاد إبهباز فيما يلي:
أوالً  -البعد االجتماعي:
 .1من أمثلة ذلك ما أدركو اإلماـ أضبد أبولنب -رضبو هللا -عن معادلة الرفاىية كاغبياة اؼبادية اليت يعيش فيها
اؼبواطن الدمباركي ُب مقابل اػبواء الفكرم ،كازدايد معدالت االنتحار ُب الدمبارؾ؛ لذا أعد جيبلن جديدان يسمى
اعبيل الثالث ،كىم األبناء الصغار من األسر الدمباركية؛ كذلك ربت اسم ؾبموعة مونيدا؛ كاليت تضم حوإب مائة
كشبانٌن شاابن كشابة مسلمة ؽبم نشاطات دعوية ابلوقف فضبلن عن نشاطهم ُب مدارسهم كجامعاهتم(.)1
 .2كذلك اىتماـ اإلماـ أضبد أبولنب -رضبو هللا -بقضااي اؼبرأة اؼبسلمة؛ حيث كاف يستضاؼ ُب اؼبدارس
كاعبامعات الدمباركية ،ككاف وبرص دائمان على أف ترافقو زكجتو ،كذلك حَّت زبتفي األسئلة اليت تثار حوؿ
اضطهاد اؼبرأة ،كاألسئلة اؼبتعلقة هبذا اؼبوضوع يرتكها لزكجتو للرد عليها(.)2
اثنياً -البعد اإلنساين:
نلحظ إصرار مسلمي ماؼبو مثبلن على سياسة ضبط النفس ،كلغة التسامح م اجملتم السويدم ،خاصة اؼبركز
اإلسبلمي دبدينة ماؼبو ،كالذم ٓب يثنو تعرضو لؤلذل عن التوس ُب اعبانب الدعوم كالتعليمي ،كذلك على الرغم
من تعرضو إٔب اغبريق ثبلث مرات ،أكربىا ُب  26أبريل 2003ـ  ،كىو اغبريق الذم قضي على كل شيء ،كًب
توجيو االهتاـ إٔب ؾبهوؿ؛ حيث ٓب تفلح السلطات السويدية ُب القبض على من قاـ بو كؿباكمتو ،أما اغبريق الثا٘ب
كالثالث فقد كاان برمي قنابل حارة كبو اؼبركز(.)3

 1ببلؿ أسعد ،األمٌن العاـ للوقف اإلسبلمي االسكندانُب" ،مقابلة" ،بتاريخ 2007/11/23ـ.
 2إنعاـ أبولنب ،زكجة اإلماـ أضبد أبولنب" ،مقابلة" بتاريخ 2007/12/12ـ.
 3بيزت بيكركؼ ،مدير كمؤسس اؼبركز اإلسبلمي دبدينة ماؼبو"،مقابلة " ،بتاريخ 2007/12/7ـ.
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اثلثاً  -البعد التعليمي :
السنة كاعبماعة ابلعاصمة النركهبية أكسلو ُب العاـ 2004ـ ،نشط ُب التعريف
منذ أتسيس مسجد أىل ُّ
ابإلسبلـ؛ حيث يصلي فيو ما يقارب اػبمسة آالؼ شخص ،كقد خصص أساتذة أكفاء مؤىلوف هبيبوف على
يودكف التعرؼ على اإلسبلـ ،ككذلك يعلموف الداخلٌن اعبدد إٔب اإلسبلـ(. )1
كل االستفسارات خاصة للذين ٌ
رابعاً  -البعد الًتبوي :
نشطت اؼبدارس العربية كاإلسبلمية ُب اسكندانفيا بشكل عاـ؛ كُب الدمبارؾ بشكل خاص ،منها اؼبدرسة العربية،
كاإلسبلمية ،كمدرسة القدس ،كمدرسة اقرأ اػباصة  .ككاف ؽبا إسهامان كاضحان ُب االىتماـ ابلفكر اإلعبلمي
الرتبوم .
خامساً -البعد السياسي :
كيبكن تناكؿ ذلك من خبلؿ بعض التجارب اليت تناكلت السياسة الشرعية ،كصلتها ابلواق  ،كمن أىم مبلمح
ىذه السياسة ما يلي(: )2
مفر من الولوج ُب اؼبنطقة
 .1ربت ظل الدكلة العلمانية ،كبغض النمر عن كوف اؼبسلمٌن أكثرية أك أقلية ،فبل ٌ
حرؾ خطوة خطوة م كل قضية مطركحة ،كىو
السياسية ،م مراعاة الضوابط الشرعية بدقة ،كذلك من خبلؿ التٌ ُّ
ما يسمى استنباط األحكاـ.

 . 2عندما يدٕب عامة اؼبسلمٌن اؼبغرتبٌن أبصواهتم ُب كاقعة سياسية ما فإمبا يعربوف عن اىتمامهم دبصاغبهم ،كما
يبكن ربقيقو منها ،كخشيتهم من األضرار اليت تعد نصيبهم ،كما يبكن دفعو ،كال شأف ؽبم بعقيدة اؼبرشح ،أك
اغبزب الذم يصوتوف لو ،ككونو إسبلميان ،أـ إغباداين.
 .3إ ٌف اؼبشاركة ُب اجملالس البلدية  -لطبيعة دكرىا التنفيذم  -أكثر مبلءمة ألكضاع اؼبسلمٌن ُب اقتحاـ اجملالس
التشريعية.
 1غبلـ سرفار ،انئب مدير مسجد أىل السنة كاعبماعة أبكسلو " ،مقابلة " ،بتاريخ 2007/12/ 5ـ .
 2اللجنة السياسية كاإلعبلمية ُب الوقف االسكندانُب ،تصورات الوقف االسكندانُب عن اؼبشاركة السياسية لؤلقليات اؼبسلمة 19 ،ابريل 2008ـ،
نقبلن عن موق الوقف .www.wakf.com
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سادساً  -البعد الثقايف ُّ :
يعد من أىم األبعاد اغبضارية كمثاؿ ذلك اىتماـ اعباليات اؼبسلمة ابؼبشركعات الثقافية
كتعزيزىا عرب اإلعبلـ ال سيما ُب اسكندانفيا ،كمنها :
أ.

مشروع الشراكة التنافسية  :كىو أف يتم إرساؿ ؾبموعات من أساتذة اعبامعات ،كاإلعبلميٌن ُب العآب

اإلسبلمي ،ربت أم ـبطط ،أك مشركع ،ابإلضافة إٔب العمل على رف مستول العبلقة من العدائية إٔب كض
اؼبوقف اإلهبايب ،كإعطاء اؼبغرتبٌن دفعة من ذبارهبم(.)1
ب .إنشاء اجملالس وادلراكز الثقافية  :على سبيل اؼبثاؿً :ب إنشاء ؾبلس اؼبثقفٌن اؼبسلمٌن ،حيث هبم
الكفاءات اؼبسلمة القليلة اؼبوجودة ُب اسكندانفيا ،كيهدؼ إٔب تقدٙب العوف ُب اجملاؿ الرتبوم ،كاالجتماعي
كالسياسي(.)2

 1اإلماـ أضبد أبولنب ،اؼبقاطعة االقتصادية للمنتجات الدمباركية أدت دكرىا ُب أزمة الرسومات اؼبسيئة ،حوار ُب ؾبلة الوسط االقتصادم ،العدد
الساب عشر ،السنة الثانية ،شركة مستقبليات لئلعبلـ ،اػبرطوـ ،أكتوبر 2006ـ ،ص.16 -15
 2د.عدٕب أبوحجر ،األمٌن العاـ اؼبساعد للمؤسبر اإلسبلمي األكريب كرئيس ؾبلس اؼبثقفٌن ُب اسكندانفيا ،كعضو بلدية ماؼبو فبثل اغبزب اغباكم،
"مقابلة" ،بتاريخ 2007/12/8ـ.
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حنو رؤية لبناء فكر إعالمي مستقبلي للجاليات ادلسلمة يف الغرب
إف النمرة اؼبستقبلية للفكر اإلعبلمي تستوجب رؤية شاملة كفق العديد من اؼبرتكزات ،كمن أنبها :
أوالً  -احلاجة إىل القيادة اإلعالمية الًتبوية الرشيدة :ىذه القيادة ىي اليت تكوف القدكة لآلخرين ،كاليت هبب
وؿ ًَّ
أف تتأسى ابلنيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ تعأب { :لى ىق ٍد ىكا ىف لى يكم ًُب رس ً
اَّللى ىكالٍيىػ ٍوىـ ٍاآل ًخىر
يس ىوةه ىح ىسنىةه لًٌ ىمن ىكا ىف يػىٍر يجو َّ
اَّلل أ ٍ
ٍ ىي
اَّللى ىكثًًنان}،)1(.
ىكذى ىكىر َّ
اثنياً :احلاجة إىل قيادة إعالمية فكرية إجيابية  :إف توفر مثل ىذا النوع من القيادة يقوـ على ؾبموعة من
االعتبارات أنبها :أف حاجة األمة إٔب قيادة فكرية إهبابية يعين أف تتم صياغة فكر األمة ،كترتيب أكلوايهتا،
كربديد مبلمح أصدقائها كأعدائها ،كبذلك تدرؾ من جديد كيف تعبد هللا سبحانو كتعأب إبحساف الوالء
كالرباء(.)2
اثلثاً  -احلاجة إىل اإلعالمي االسًتاتيجي  :كمواصفات اإلعبلمي االسرتاتيجي تكمن ُب أف تكوف لو القدرة
على التفكًن االسرتاتيجي من منمور عاؼبي ،كالقدرة على قراءة البيئة الدكلية كربليلها ،كربديد الرسالة كاألىداؼ
االسرتاتيجية  ،كالقدرة على التنفيذ االسرتاتيجي ،كالتنسيق ،كإجراء التغيًن االسرتاتيجي(.)3
رابعاً  -السياسات اإلعالمية  :ال يبكن أف يقوـ أم نشاط فكرم ،أك إعبلمي مستقبلي ،إال بتبين سياسات
إعبلمية كاضحة اؼبعآب ،لذا على اعباليات اؼبسلمة ُب الغرب ،أف تنتهج هنجان قويبان ُب إقرار السياسات اإلعبلمية
كتنفيذىا ،كىذه السياسات تتمثل ُب القواعد اآلتية(: )4

 -1التزاـ عرض احلقيقة  :مادة األخبار كاإلعبلـ ىي اغبقائق ُب السياسة اإلعبلمية اإلسبلمية ،ك أيٌب ذلك
أبىلية اؼبصادر؛ لذا كاف االىتماـ بناقل اػبرب اىتمامان كبًنان.
 -2التزاـ احلرية :مغزل اغبياة ُب رسالة اإلسبلـ ىو امتحاف إرادة اإلنساف ُب خبلفة األرض ،كمفهوـ حرية
اإلرادة اإلنسانية ،ينطوم على جوانب ىي :حرية العقيدة ،كحرية الفكر ،كحرية األداء االجتماعي .
 1سورة األحزاب ،اآلية .21
 2د .ضبدم كإب ،اإلسبلـ ك التحدم اغبضارم ،ط ،1مؤسسة شركؽ للنشر كالتوزي  ،اؼبنصورة2007،ـ ،ص.67-65
 3دمحم حسٌن أبو صاّب ،التخطيط االسرتاتيجي للدعوة كاإلعبلـ ،بدكف دار نشر ،اػبرطوـ 2005ـ ،ص .111-110
 4د .عثماف أبوزيد" ،مشكبلت أتصيل النماـ اإلعبلمي" ،ؾبلة أحباث اإليباف ،العدد الثامن ،اػبرطوـ1998 ،ـ ،ص.59-55
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 -3الشموؿ :كىو مشوؿ كسيلة ،كمشوؿ ؾباؿٓ ،ب يدع الرسوؿ -ملسو هيلع هللا ىلص -كسيلة ُب زمانو دكف اإلفادة منها حَّت
بلغ الذركة ُب البياف كالببلغ.
 -4التوازف :إ ٌف النقد ،كإبداء الرأم يكوف بربط النقد دبقصد شريف كالتنبيو إٔب كقوع خطر أك أية بلول تكاد
تعم ،أك رجاء دبصلحة عامة ،كمن ضوابطو مراعاة العدؿ ُب ذكر السلبيات ،كاؼبوازنة بينهما ،كَب اإلنصاؼ ذكر
اؼبرء دبا فيو من حق كابطل ،كإف كاف من األعداء أك اؼبخالفٌن.

ً
َّيب ملسو هيلع هللا ىلص قى ى
اؿ " :إً َّف َّ
 -5الكفاءة واإلتقاف :كرد ُب فضائل األعماؿ ىع ٍن أـ اؼبؤمنٌن ىعائ ىشةى رضي عنها ،أى ٌف النً َّ
اَّللى
يًوب ُّ ً ً
ىح يد يك ٍم ىع ىمبل أى ٍف يػيٍت ًقنىوي"(.)1
ب إذىا ىعم ىل أ ى

 1أخرجو البيهقي يف كتاب شعب اإلدياف ،الباب اخلامس والثالثوف ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،ج ،4ص.335
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اخلادتة
ُب ختاـ ىذا البحث ًب التوصل إٔب التوصيات التالية:
 /1عناية اعباليات اؼبسلمة ُب الغرب ابلتأصيل اإلعبلمي فكران كعلمان كفبارسة ،كربطو ابلرتاث كالفكر اإلسبلمي
كفقو األقليات ؛ كذلك من خبلؿ إعداد كإنتاج مشركعات حبثية كعملية ُب ؾباؿ النشر ،كالتأليف ،كالوسائل
اؼبقركءة ،كالسمعية كالبصرية.
 /2أنبية إنشاء كتفعيل اؼبواق اإلسبلمية اإللكرتكنية اؼبعنية بدراسات القرآف الكرٙب كالفكر اإلسبلمي ابللغات
اؼبختلفة ،كإنتاج اؼبواد اؼبقركءة كالسمعية كالبصرية اليت تبصر اإلنساف أبمور دينو؛ م التأكيد على أنبية كجود
ىوية إسبلمية ذات رؤية بصرية سبيز اؼبوق كيكتشفها زائر اؼبوق .
 /3ال تأكيد على أنبية إيفاد الدعاة كاألئمة كالفقهاء كاإلعبلميٌن اؼبلتزمٌن من العآب اإلسبلمي إٔب الببلد غًن
اإلسبلمية ،كالذم من شأنو بناء بيئة إسبلمية تدرؾ فقو األقليات ،كفقو النوازؿ كتعي أمور دينها كتقود  -إبذف
هللا  -إٔب شراكات ذكية ُب التبادؿ العلمي ،كالثقاُب بٌن جامعات كمنممات العآب اإلسبلمي ،كاعبمعيات
كاؼبنممات اإلسبلمية ُب الغرب.
 / 4أنبية مبادرة اعبامعات ُب العآب اإلسبلمي إٔب اإلسهاـ ُب أتسيس دكائر أك أقساـ علمية تعىن بدراسات القرآف
الكرٙب كالعلوـ اإلنسانية ُب اعبامعات الغربية ،كذلك عرب اتفاقيات علمية ،أك اإلسهاـ ُب تفعيل الدكائر كاألقساـ
القائمة ،كيتم بدءان ابلزايرات العلمية االستكشافية.
 /5ضركرة التنسيق بٌن اعباليات اؼبسلمة ُب الغرب فيما بينها ُب ؾباؿ اإلعداد كالبناء كالتطوير ،خاصةن تدريب
الكوادر الدعوية ،كاإلعبلمية تدريبان مهنيان ُب ؾباالت اإلعبلـ كفنوف االتصاؿ كالتنمية البشرية؛ كالذم من شأنو أف
يعزز مكانتها ؿبليان كإقليميان كدكليان
 /6ضركرة اؼبشاركة السياسية من خبلؿ الرتكيز على اؼبشاركة كفق ما تقتضيو اؼبصلحة العامة خاصةن التمثيل
النيايب ُب البلدايت ،ابعتباره من األساليب اؼبثلى ُب إقرار التشريعات اليت تعينهم على اغبفاظ على ىويتهم
اإلسبلمية.
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 /7ضركرة إعداد معجم مصطلحات يعين ابؼبفاىيم اغبديثة ُب ؾباؿ الفكر ،كاإلعبلـ كالرتبية ،كاؼبعلوماتية،
كؾباالت العلوـ اإلنسانية بشكل عاـ؛ كذلك منعان لبللتباس الذم يمهر ُب بعض الكلمات مثل حرية التعبًن،
كاالندماج ،كاؽبوية ،كاإلرىاب كغًنىا...
 / 8أنبية بناء حوار بٌن اعباليات اؼبسلمة ُب الغرب ،كاؼبؤسسات األكاديبية كالثقافية األكربية ،كالذم من شأنو
تعزيز التعايش السلمي كالتعاكف اإلنسا٘ب ؛ كال يبىن ىذا اغبوار إال من خبلؿ عدـ التعامل بردكد األفعاؿ ،كأخذ
زماـ اؼببادرة .
 /9أنبية تشكيل خطاب إعبلمي متزف تقوـ بو اعباليات اإلسبلمية ُب الغرب ؛ ىبطط لو الدعاة ،كالعلماء
كاؼبفكركف ،كأىل االختصاص ،كذلك من خبلؿ ما يستجد ُب العآب من أحداث أك قضااي؛ كذلك من خبلؿ
البعد عن كل مواطن اػببلؼ اليت تفرؽ اعباليات اؼبسلمة ُب الغرب ،خاصة ُب اؼبسائل االجتهادية .
 / 10عناية اؼبراكز اإلسبلمية ُب الغرب ابلتوثيق اإلعبلمي لكافة أنشطتها البحثية كاإلعبلمية ،كإعدادىا،
كأرشفتها؛ حبيث تكوف مرجعان للباحثٌن كاؼبهتمٌن بتاريخ ككاق كمستقبل اإلسبلـ كاؼبسلمٌن ُب الغرب .
 /11توصية خاصة للمؤدتر  :أف يكوف اؼبؤسبر القادـ دبشيئة هللا تعأب ربت عنواف :اػبطاب اإلسبلمي اؼبعاصر
كآليات تطبيقو ،كيتضمن ا﵀ور السياسي ،كاإلعبلمي ،كالثقاُب ،كاالجتماعي ،كذلك هبدؼ صياغة كبناء خطاب
إسبلمي معاصر ،يساعد اعباليات اؼبسلمة ُب الغرب على ربقيق الثقافة اؼبتوازنة ،اليت ذبم بٌن حقوؽ ككاجبات
اؼبواطنة كبٌن اغبفاظ على اػبصوصية اإلسبلمية .
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ادلصادر وادلراجع
-

القرآف الكرمي

-

السنة النبوية ادلطهرة

أوالً  :ادلراجع العربية
 -1الدكتور دمحم بشارل  ،صورة اإلسبلـ ُب اإلعبلـ الغريب ،ط ،1دار الفكر ،دمشق  ،سبتمرب 2004ـ .
 -2أضبد جوىر ،اإلعبلـ االلكرتك٘ب :كاق كآفاؽ ،ط ،1دار الكلمة للنشر كالتوزي  ،اؼبنصورة .
 -3د .ضبدم كإب  ،اإلسبلـ ك التحدم اغبضارم  ،ط ،1مؤسسة شركؽ للنشر كالتوزي  ،اؼبنصورة،
2007ـ.
 -4دمحم حسٌن أبو صاّب ،التخطيط االسرتاتيجي للدعوة كاإلعبلـ  ،بدكف دار نشر ،اػبرطوـ 2005ـ .
اثنياً  :اجملالت والدورايت
 -1بركفيسور ـبتار عثماف الصديق  ،التصور الغريب لئلسبلـ كاؼبسلمٌن فبل كبعد اغبادم عشر من سبتمرب :
دراسة من منمور اإلعبلـ كاالتصاؿ  ،حوار  ،ؾبلة دراسات اإلسبلـ كالعآب اؼبعاصر  ،عدد خاص  ،اػبيوؿ
للطباعة  ،اػبرطوـ  ،سبتمرب 2009ـ .
 -2اإلماـ أضبد أبولنب ،اؼبقاطعة االقتصادية للمنتجات الدمباركية أدت دكرىا ُب أزمة الرسومات اؼبسيئة ،
حوار ُب ؾبلة الوسط االقتصادم ،العدد الساب عشر ،السنة الثانية ،شركة مستقبليات لئلعبلـ ،اػبرطوـ ،أكتوبر
2006ـ .
 -3د .عثماف أبوزيد" ،مشكبلت أتصيل النماـ اإلعبلمي" ،ؾبلة أحباث اإليباف ،العدد الثامن ،اػبرطوـ،
1998ـ .
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اثلثاً :أوراؽ غَت منشورة
 -1اإلماـ أضبد أبولنب  ،ندكة مقاـ النبوة بٌن تعميم ا﵀بٌن كإساءة اؼببغضٌن  ،قاعة الصداقة ،اػبرطوـ،
أغسطس 2006ـ .
رابعاً :ادلقابالت
 -1ببلؿ أسعد ،األمٌن العاـ للوقف اإلسبلمي االسكندانُب" ،مقابلة" ،بتاريخ 2007/11/23ـ.
 -2إنعاـ أبولنب ،زكجة اإلماـ أضبد أبولنب" ،مقابلة" بتاريخ 2007/12/12ـ.
 -3بيزت بيكركؼ ،مدير كمؤسس اؼبركز اإلسبلمي دبدينة ماؼبو"،مقابلة " ،بتاريخ 2007/12/7ـ.
 -4غبلـ سرفار ،انئب مدير مسجد أىل السنة كاعبماعة أبكسلو  "،مقابلة " ،بتاريخ 2007/12/ 5ـ
 -5د.عدٕب أبوحجر  ،األمٌن العاـ اؼبساعد للمؤسبر اإلسبلمي األكريب كرئيس ؾبلس اؼبثقفٌن ُب اسكندانفيا ،
كعضو بلدية ماؼبو فبثل اغبزب اغباكم ""،مقابلة" ،بتاريخ 2007/12/8ـ.
خامساً :ادلعاجم والقواميس
 -1ابن منمور ،لساف العرب ،ط ،1اعبزء العاشر ،دار إحياء الرتاث العريب ،بًنكت 995ـ .
سادساً  :مواقع انًتنت
-1

د.عبدالعزيز أمبًنات ،مفهوـ الفكر اإلسبلمي ،نقبلن .www.ennmirate.jeeran.com

-2

اللجنة السياسية كاإلعبلمية ُب الوقف االسكندانُب ،تصورات الوقف االسكندانُب عن اؼبشاركة السياسية

لؤلقليات اؼبسلمة 19 ،ابريل 2008ـ ،نقبلن عن موق الوقف .www.wakf.com
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دور القانوف والقضاء يف حتقيق احملاكمة العادلة للمهاجرين يف الغرب
أ .مسي ػػرة بيط ػ ػػاـ
كلية اغبقوؽ بن يوسف بن خدة
اعبزائر
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ادللخص
إف السياسة اعبنائية ك ما تتطلبو من مستجدات ألجل ربقيق ما يسمى اب﵀اكمة العادلة ؽبو أشرؼ ك
أقدس برانمج قانو٘ب هتتم بو اغبكومات ك الدكؿ ك ليس يهم ُب ذلك كثافة اؼبواد اؼبعتمدة أك حجمها
بقدر ما يهم مبدأ العدؿ ك إرجاع اغبقوؽ ألىلها.
ك ُب ذلك كتب الدكتور فتحي سركر عن ا﵀اكمة العادلة على أهنا أحد اغبقوؽ األساسية لئلنساف ك ىي
تقوـ على توافر ؾبموعة من اإلجراءات اليت تتم هبا اػبصومة اعبنائية ُب إطار ضباية اغبرايت الشخصية ك
غًنىا من حقوؽ اإلنساف ك كرامتو ك شخصيتو اؼبتكاملة.
كجدير ابإلشارة أف اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كسائر اؼبواثيق اؼبتفرعة عنو تواجو اليوـ عقبات كثًنة
ايديولوجية كحضارية كتقنية .فكثًنة ىي الدكؿ اليت ربفمت على اإلعبلف العاؼبي كٓب تبد بشأنو موقفا
رظبيا ،كدكؿ كثًنة أيضا ٓب يصدر عنها اؼبوقف الرظبي بشأف العهد الدكٕب للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية إٔب
درجة أف بعض الباحثٌن بدأ يثًن إشكالية خصوصية اإلعبلف العاؼبي كليس عاؼبيتو .
كما أف منممة اليونسكو كمن خبلؿ مائدة مستديرة نممت ُب أكسفورد من  11إٔب  19نوفمرب
 1965أكدت أتثر اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ابلتقاليد الغربية خاصة اؼبتبعة ُب أكركاب كالوالايت
اؼبتحدة.
كإذا كاف اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كسائر اؼبواثيق الدكلية األخرل اؼبتفرعة عنو قد كرست للفرد صبلة
من اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كغًنىا ،فقد كاف لنمامنا اإلسبلمي السبق كل
السبق ُب إقرار ىذه اغبقوؽ كاغبرايت.
فحٌن نزؿ الوحي على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كانت اغبضارات القديبة ككذلك اغبضارات اؼببلزمة لمهور التشري
اإلسبلمي غارقة ُب التمييز بٌن بين البشر فميزت بٌن العبيد ك األسياد  ،كالوطنيٌن كاألجانب،كذكم
النفوذ كاألشخاص العاديٌن كالرجاؿ كالنساء ،ككانت ىذه اغبضارات كلها تبدم كراىية للفرد الذم ال
ينتمي إٔب اعبماعة كتعتربه معزكال عنها  ،كٓب سبكنو حَّت من حقو ُب اؼبطالبة القضائية  ..إٔب أف جاء
اإلسبلـ فقضى على كل مماىر التمييز كساكل بٌن البشر صبيعا.
من أجل ذلك ذىب مؤسبر القانوف اؼبقارف الذم عقد دبدينة الىام سنة  1937إٔب اعتبار الشريعة
اإلسبلمية مصدرا من مصادر التشري العاـ كأهنا قابلة للتطور كشرع قائم بذاتو كليس مأخوذا عن غًنه .
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كأاي كانت جهود البشر ُب كض قواعد كمواثيق دكلية ذبسد ضماانت ا﵀اكمة العادلة ،فإهنا تمل من
حيث مصدرىا قواعد بشرية يبكن أف يلحقها النقص ُب جانب أك آخر أك يبكن أف يق االختبلؼ
بشأهنا بٌن أعضاء اجملتم الدكٕب كىذا ما حدث فعبلُب فرنسا ك أمريكا ك مصر .
ك إذا كانت القاعدة الدستورية تتضمن اؼببادئ العامة فهي تكشف عن األصوؿ من حيث ضماف حق
الدفاع ك استقبللية القضاء من خبلؿ علنية اعبلسات ك مبدأ اؼبساكاة  ،ك لتجسيد ىذه اؼببادئ هبب
قيدىا ُب الدستور ك قانوف اإلجراءات اعبزائية ك قانوف ا﵀اماة.
كمن نوازؿ االندماج الواعي للقوانٌن ال بد من السعي لتحقيق ا﵀اكمة العادلة دبفهومها القانو٘ب ك الواقعي

ك ىذا ما ستناكلو ُب حبثنا اؼبوسوـ بػ :دور القانوف و القضاء يف حتقيق احملاكمة العادلة للمهاجرين يف
الغرب
من خبلؿ اػبطة التالية :
ادلبحث األوؿ :مفهوـ ا﵀اكمة العادلة
اؼبطلب األكؿ  :مبادئ ربقيق ا﵀اكمة العادلة
اؼبطلب الثا٘ب  :ضماانت ا﵀اكمة العادلة ُب النماـ اعبنائي اإلسبلمي ك اؼبواثيق الدكلية
ادلبحث الثاين :اؼبستجدات اؼبطلوبة ُب السياسة اعبنائية اغبديثة غبماية حقوؽ اؼبهاجرين ُب الغرب
اؼبطلب األكؿ  :تفعيل اؼبساعدة القانونية لشرح حقوؽ اؼبهاجرين ُب الغرب.
اؼبطلب الثا٘ب:اآلليات القانونية الدكلية لتكييف اؼبستجدات غبماية حقوؽ اؼبهاجرين ُب الغرب
خادتة
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ادلبحث األوؿ :مفهوـ احملاكمة العادلة
إف االىتماـ اؼبتزايد كائنا اجتماعيا لو مكانة ك دكر ربددنبا منمومة القيم اليت تسود اجملتمعات اؼبنممة ،
فقد أصبح يطرح إبغباح الكثًن من اؼبفاىيم ك اليت سبق إليها الفكر اغبقوقي ُب ظل حدة التناقضات
اجملتمعية اؼبعاشة اليوـ.
ك يعترب مفهوـ ا﵀اكمة العادلة احدل اؼبفاىيم اليت حازت اىتماـ الناشطٌن اغبقوقيٌن ك اؼبهتمٌن ك كل
من يتطل إٔب تطبيق القوانٌن بشكل صحيح ك مقن  ،ك لن نكوف مبالغٌن إذا قلنا أف موضوع ا﵀اكمة
العادلة من أىم اؼبواضي ك أكثرىا حساسية خاصة بعد تفطن حكومات الدكؿ إٔب أف الطريق الصحيح
لضماف االستقرار لؤلفراد ىو حسم القضااي ك منازعات ا﵀اكم حبسب اؼبعادلة اؼبتساكية اليت تفصل بٌن
اعبا٘ب ك اجملين عليو.
ك بذلك يفهم أف ا﵀اكمة العادلة ال تعين تساىبل أك تربيرا للسلوؾ اؼبناكئ للمجتم بل ىي منهجية
قانونية سبكن من احتواء السلوؾ ككض اغبل القانو٘ب ك الفاصل بشكل منطقي ك ليس افرتاضي للقضااي
اؼبطركحة للفصل فيها.
ك كما قاؿ لوثر كينغ " :إف الملم أينما كاف يهدد العدؿ ُب كل مكاف".
ك عليو فاغبق ُب ا﵀اكمة العادلة( )1من حقوؽ اإلنساف األساسية  ،ك ىو احد اؼببادئ كاجبة التطبيق ُب
شَّت أرجاء العآب اليت اعرتؼ ؽبا "اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف  ،ك ىو حجر الزاكية للنماـ الدكٕب
غبقوؽ اإلنساف الذم اعتمدتو حكومات األرض منذ عاـ  ، 1948ك قد أصبح ىذا اغبق اؼبعرتؼ بو
ُب " اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف التزاما قانونيا كاقعيا على صبي الدكؿ بوصفو جزءا من القانوف
الدكٕب العرُب  ،حيث تنطبق اؼببادئ األساسية للمحاكمة العادلة ُب صبي األكقات دبا ُب ذلك حاالت
الطوارئ ك إابف اؼبنازعات اؼبسلحة.
ادلطلب األوؿ :مبادئ ربقيق ا﵀اكمة العادلة
م تطور الفكر اإلنسا٘ب أنشئت جهات تعىن بتكريس العدالة لتعزيز دكلة اغبق ك القانوف ك تكريس
منمومة اغبقوؽ ك اغبرايت ،ك لذلك فلكل متهم اغبق ُب ؿباكمة عادلة ك ىي حق من حقوؽ اإلنساف ك
ال زبص القضاء اعبنائي كحده.
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ك تعد قواعد ك مبادئ ا﵀اكمة العادلة ُب القانوف الدكٕب مشمولة بعدد من الصكوؾ ،أنبها اإلعبلف
العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر عاـ ُ 1948ب اؼبواد  ،8،9،10فقد نصت اؼبادة  10على " لكل
إنساف على قدـ اؼبساكاة التامة م اآلخرين اغبق ُب أف تنمر قضيتو ؿبكمة مستقلة ك ؿبايدة نمرا منصفا
ك علنيا  ،للفصل ُب حقوقو ك التزاماتو ك ُب أم هتمة جزائية توجو إليو  ،ك ما نص عليو العهد الدكٕب
اػباص ابغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية ُب اؼبادة  14ك مبادئ األمم اؼبتحدة األساسية بشأف استقبلؿ السلطة
القضائية ك غًنىا من الصكوؾ ك االتفاقيات الدكلية اليت صادقت عليها صبي الدكؿ ك من ضمنها سورية
العتبارىا نصوصا دكلية متفقا عليها تسعى غبفظ حقوؽ اإلنساف ك حياتو ك كرامتو من االنتهاكات اليت
تنجم عن فبارسة الدكلة لنفوذىا بشكل تعسفي .إف من أىم مبادئ ( )2ا﵀اكمة العادلة :
 -1مبدأ قرينة الرباءة :
تعترب قرينة الرباءة من أىم اؼببادئ اؼبؤسسة للمحاكمة العادلة ً ،ب النص عليها ضمن اؼبادة األكٔب من
قانوف اؼبسطرة اعبنائية ( كل متهم مشتبو فيو ابرتكاب جريبة يعترب بريئا إٔب أف تثبت إدانتو دبقرر مكتسب
لقوة الشيء اؼبقضي بو بناءا على ؿباكمة عادلة .تتوفر فيها كل الضماانت القانونية ك يفسر الشك لصاّب
اؼبتهم فهي بذلك قرينة قانونية بسيطة إلمكانية إثبات ما ىبالفها ،إال أهنا كردت ُب نطاؽ ضيق ك ىو
نطاؽ الدعول العمومية ابلدرجة األكٔب ُب ؾباؿ اإلثبات اعبنائي.
 -2مبدأ الشرعية:
إذا كاف مبدأ الشرعية اعبنائية يؤكد على أنو " ال جريبة ك ال عقوبة إال بنص ك ال إدانة إال دبحاكمة
قضائية"  ،حيث يكوف القانوف بناءا على ىذا ىو اؼبصدر الوحيد لتجرٙب األفعاؿ ك العقوبة عليها  ،فاف
مبدأ الشرعية ال يستساغ ُب اجملاؿ الزجرم إال ُب إطار مفهوـ الدكلة اليت تتوفر على مواصفات معينة يبكن
ربديدىا ُب دكلة القانوف  ،فصل القانوف ك احرتاـ السلطات ك احرتاـ حقوؽ اإلنساف.
ك ال هبب أف يمل مفهوـ الشرعية مقتصرا على التجرٙب ك العقاب فقط ك إمبا هبب أف يطاؿ مرحلة
التنفيذ ك ىو ما عرب عليو الفقو اعبنائي من خبلؿ إعادة أتطًن مفهوـ الشرعية ( ال جريبة ك ال عقوبة إال
بناءا على قانوف  ،ك ال هبوز عقاب شخص إال على األفعاؿ البلحقة للقانوف الذم ينص عليها ك ال
بعقوبة أشد من تلك اليت كانت مقررة كقت ارتكاهبا  ،ك ال هبوز توقي العقوبة أك النطق هبا من ىيئة غًن
ـبولة ُب ذلك قانوان أك تنفيذىا أبسلوب ـبالف ؼبا ينص عليو القانوف  ،ك ىكذا تعترب الشرعية عن ربقيق
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التوازف بٌن حق ا﵀كوـ عليو ك اجملتم ُب صبي مراحل ا﵀اكمة دبا ُب ذلك مرحلة التنفيذ ك اليت تستوجب
ك ابلضركرة كجود مراقبة قضائية ،فإذا تكرس مفهوـ الشرعية نقوؿ أف الشرط األكؿ للمحاكمة العادلة قد
تكرس.
ادلطلب الثاين :ضماانت ا﵀اكمة العادلة ُب النماـ اعبنائي اإلسبلمي ك اؼبواثيق الدكلية
إف تصور ربقيق العدؿ البشرم ليس ينتسب إٔب تفكًن ك ىذا أيخذ مفهوـ ا﵀اكمة العادلة أكثر من
مفهوـ  ،ك لقد تضمن اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف  1948ؾبموعة ضماانت ا﵀اكمة العادلة م ما
جاءت بو منممة العفو الدكلية من خبلؿ دليل ا﵀اكمة العادلة لسنة  ، 2014ك من ىذه الضماانت ما
يلي:
 -1استقالؿ السلطة القضائية :
يعترب االستقبلؿ للسلطة القضائية ركيزة أساسية لرتسيخ مفهوـ ا﵀اكمة العادلة ألف طبيعة العمل يقتضي
أف سبارسو سلطة مستقلة  ،ك أيضا استقبلؿ قضاء اغبكم عن قضاء التحقيق أم أف القاضي الذم تدخل
بصورة حقيقية ُب مرحلة التحقيق ليس إبمكانو االنضماـ إٔب اؽبيئة اليت ستقوـ دبحاكمة الشخص الذم
سبق ك أف حقق معو.
ك تكريسا ؼببدأ االستقبلؿ الفعلي ك اغبقيقي للسلطة القضائية الذم يستدعي استقبلؿ القضاء بشقيو
اعبالس ك الواقف  ،ك ىذا األخًن الذم يتمثل ُب النيابة العامة.
 -2احلق يف احلرية:
لكل إنساف اغبق ُب اغبرية الشخصية  ،فبل هبوز إلقاء القبض عليو إال طبقا ألحكاـ القانوف على كبو
بعيد عن التعسف  ،ك على أف يتم ذلك على يد موظفٌن ـبتصٌن  ،ك ال ينبغي ُب األحواؿ العادية
احتجاز اؼبتهمٌن ابرتكاب أفعاؿ جنائية إٔب حٌن تقديبهم إٔب ا﵀اكمة.
ك يرتبط اغبق ُب اغبرية ارتباطا جوىراي ابغبماية من التعرض لبلحتجاز التعسفي أك دكف سند من القانوف
ك غبماية ىذا اغبق ُب اؼبعايًن الدكلية  ،جاءت اؼبادة التاسعة من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف على أنو"
ال هبوز اعتقاؿ أم إنساف أك حجزه تعسفا " ك ينطبق ىذا الضماف على كل فرد.
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 -3احلق يف االستعانة مبحاـ قبل احملاكمة (:)4
إف اغبق ُب االستعانة دبحاـ حقا ؿبوراي ُب شركط ا﵀اكمة العادلة ك اإلشكاؿ اؼبطركح ليس ُب تعيٌن ؿباـ
ك لكن ُب سبكٌن ا﵀امي من القياـ دبهامو ُب إطار قانو٘ب ككاقعي مريح أك مقبوؿ.
إف حق الدفاع حق مقدس ُب كافة مراحل التحقيق ك ا﵀اكمة ك هبب عدـ اإلخبلؿ حبقوؽ اؼبتهم ك
الضماانت البلزمة لو للدفاع عن نفسو اليت ثبتت دببادئ دستورية آمرة ال هبوز ـبالفتها أبم حاؿ من
األحواؿ.
إف تضييق اغبق ُب االستعانة دبحاـ ُب الدعاكل اعبزائية من شأنو اؼبساس ابستقبللية ا﵀اماة دبا يسود
بسبب ذلك من إيباف هبيمنة قاضي التحقيق ك القائمٌن ابلتحقيق ُب مواجهة ا﵀امي ك ُب ذلك مساس
دبكانة ا﵀اماة ك ثقة اعبمهور هبا إٔب جانب حرماف اؼبتهم من اؼبداف على حقو ُب احرتاـ قرينة الرباءة اليت
وبمى هبا.
كما أف القوانٌن الدكلية ك كذا الوطنية تقر للمتهم حق االتصاؿ دبحاميو ُب إطار قد يكوف سراي ك تقر
حق ا﵀امي ُب عدـ التعرض ألم نوع من اؼبضايقة أك الرتىيب أثناء مؤازرتو للمتهم.
ك نرل التوجيو بتطبيق ىذا اغبق لكل حرية خاصة أنو هبب أف يبن عن اؼبعتقل فبارسة التخويف أك
التعرض إٔب اإلرىاب ك التهديد من سلطة التحقيق السيما أف اؼبعتقل ُب الغالب يكوف قد مر عليو كقتا
طويبل ٓب يلتقي دبحاميو.
 -4حق احملتجز يف زلاكمة عادلة خالؿ مدة زمنية معقولة أو اإلفراج عنو (:)5
إذا كانت عدالة ا﵀اكمة تتطلب اعماؿ مبدأ قرينة الرباءة ىو األصل  ،فاف سرعة الفصل ُب الدعول تعد
أيضا من أىم مقومات ا﵀اكمة العادلة حيث أهنا تؤكد ك تعضد مبدأ قرينة الرباءة ،ك بعد إجراء ا﵀اكمة
يتم النطق ابغبكم الذم قد يؤكد براءة اؼبتهم كما قد ينتهي إٔب إدانتو ُب حاؿ ثبوت التهمة ُب حقو،
فالبطء ُب إجراء ا﵀اكمة ك النطق ابغبكم قد يشكل مساسا حبقوؽ اؼبتهم ك نوعا من الملم الذم يطالو
ُب حاؿ ثبوت براءتو.
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ك قد نصت على ضركرة سرعة الفصل ُب الدعاكل العديد من اإلعبلانت ك االتفاقيات الدكلية ك
اإلقليمية ،فاؼبادة  9من العهد الدكٕب للحقوؽ اؼبدنية ك السياسية تؤكد ُب فقرهتا الثالثة على أنو "يقوـ
اؼبوقوؼ أك اؼبعتقل بتهمة جزائية سريعا إٔب أحد القضاة أك أحد اؼبوظفٌن اؼبخولٌن قانوان مباشرة كظائف
قضائية  ،ك يكوف من حقو أف وباكم خبلؿ مهلة معقولة أك يفرج عنو.
 -5حتليل و تسبيب األحكاـ :
لقد كرد ىذا اؼببدأ كضمانة لتحقيق ا﵀اكمة العادلة ُب نص اؼبادة  14من العهد الدكٕب للحقوؽ اؼبدنية ك
السياسية أبف من حق كل متهم أف يتم إعبلمو سريعا ك ابلتفصيل ك بلغة يفهمها بطبيعة التهمة اؼبوجهة
إليو ك أسباهبا.
ك بذلك سبكٌن جهة القضاء العليا من فبارسة حقها ُب الرقابة حيث أف إلزاـ القضاة بتسبيب األحكاـ
يرتتب عن تيسًن ك تسهيل مهمة ا﵀اكم األعلى.
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ادلبحث الثاين :ادلستجدات ادلطلوبة يف السياسة اجلنائية احلديثة حلماية حقوؽ ادلهاجرين يف
الغرب
ادلطلب األوؿ :تفعيل اؼبساعدة القانونية لشرح حقوؽ اؼبهاجرين ُب الغرب
إف تفعيل نماـ اؼبساعدة القضائية يبثل أىم ضمانة لتطبيق مبادئ ضباية القضاء غبقوؽ اؼبواطنٌن ك
مساكاهتم أماـ القانوف .
إف كجود أجهزة قضائية مستقلة ك ؿبايدة ضركرم أيضا غبماية حقوؽ اإلنساف ك األقليات إزاء التعسف ك
االنتهاكات اؼبتكررة اليت تشهدىا اؼبنطقة ؽبذه اغبقوؽ  ،ك إف كانت معمم الدساتًن تضمن شكليا
ؾبموعة من اغبقوؽ للمواطنٌن  ،فاف االتفاقيات الدكلية اؼبصادؽ عليها من قبل حكومات دكؿ اؼبنطقة
انفذة أماـ ا﵀اكم دبوجب مبدأ قدسية االتفاؽ (.)6
إف الغرض من اؼبساعدة الفضائية اليت تقدـ للمهاجرين فيما ىبص اندماج ( )7اعباليات اؼبهاجرة ،يبكن أف
يثًن عددا من التحدايت ك منها الصعوابت اليت تواجو اؼبهاجرين ُب أنممة التعليم ك اػبدمات االجتماعية
ك ُب التغلب على القيود اليت ربد من فرص اغبصوؿ على السكن ك الوظائف ك اغبواجز اليت سبن اؼبهاجر
أف يصبح مواطنا يتمت بكامل حقوقو ،ك ذبارب التمييز العنصرم  ،ك م ذلك فاف اندماج اؼبهاجرين
اؼبسلمٌن ُب الوالايت اؼبتحدة ك أكراب يطرح ربدايت معينة ك خاصة منذ أحداث  ، 2001فهذه األعداد
من السكاف اليت بدأت تشعر دبزيد من التمييز ُب الوقت اغباضر ُب أكراب ك الوالايت اؼبتحدة أصبحت
ربس دبزيد من اػبوؼ من انتهاكات اغبرايت اؼبدنية األساسية ك م ذلك تعترب التحدايت اليت يواجهها
اؼبهاجرين اؼبسلموف إٔب الوالايت اؼبتحدة ُب اؼبتوسط لديهم مستوايت تعليم أعلى ك ىم أكثر ثراء من
األمريكيٌن غًن اؼبسلمٌن.
ك فيما ىبص ربقيق مبدأ العدالة ُب كسط اؼبهاجرين  ،فاف االتفاقيات اإلقليمية دبا فيها االتفاقية األكركبية
ك اؼبيثاؽ اإلفريقي ك االتفاقية األمريكية تستند على مبدأ عدـ التفرقة على عدـ التميز ُب اؼبادة الثالثة منو
يتناكؿ حقوؽ اؼبرأة ُب أكثر من موض .
ك قد كرد ذكر اؼبساعدة القضائية طبقا ؼبشركع مبادئ ك اسرتشادات األمم اؼبتحدة ُب أف تكوف اؼبساعدة
القانونية ُب متناكؿ اعبمي ُب أنممة العدالة اعبنائية.
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Draft United nations principles and guidelines on Access to légale aidin
Criminal justice Systems.

فاؼبساعدة القانونية ىي عامل أساسي ُب نماـ العدالة اعبنائية يبثل أساس فبارسة اغبق ُب ا﵀اكمة العادلة
كما تنص عليو اؼبادة  11من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ك طبقا للمادة  )3(14من العهد الدكٕب
اػباص ابغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية ك اليت تنص صراحة على أنو:
إذا ٓب يكن للشخص " مساعدة قانونية"  ،هبب أف يبنح ىذه اؼبساعدة القانونية ك دكف مقابل إذا ٓب
يتمكن من توفًن ىذا اؼبقابل.
And to defend himself in person or throught légal assistance of his own
choosing.

-

To be informed , if he does not have legal assistance of This right.

-

And to have légal assistance assigned to him in any case where the
interests of justice So requise.

-

And without payment by him in any such case if He does not have
sufficient means to pay for it.

-

ادلطلب الثاين :اآلليات القانونية الدكلية لتكييف اؼبستجدات غبماية حقوؽ اؼبهاجرين ُب الغرب.
يتعرض العماؿ اؼبهاجركف بصورة خاصة للعنصرية ك كره األجانب ك التمييز ،ك كثًنا ما يكونوف ىدفا
لبلرتياب أك العداء ُب اجملتمعات اليت يعيشوف ك يعملوف فيها  ،فربط اؽبجرة ك اؼبهاجرين ربطا متعمدا
ابإلجراـ ىو اذباه خطًن بوجو خاص يشج ضمنا على العداء ك العنف اؼبدفوعٌن بداف كره األجانب ك
يؤدم إٔب التغاضي عنهما.
كهبرم ذبرٙب اؼبهاجرين أنفسهم ك ىو ما وبدث أبكثر األشكاؿ مأساكية عن طريق توصيف اؼبهاجرين
الذين ليسوا ُب كض نمامي أبهنم "غًن قانونيٌن"  ،فبا يضعهم ضمنا خارج نطاؽ اغبماية اليت تتيحها
سيادة القانوف (.)8
ك قد قامت أيضا بتناكؿ مشاكل التكيف للدكؿ اؼبشرتكة ُب اؼبؤسبر العاؼبي ؼبكافحة العنصرية ك التمييز
العنصرم ك كره األجانب ك ما يتصل بذلك من تعصب ك قد شجعت الدكؿ ُب اإلعبلف ك برانمج العمل
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الذين اعتمدنبا اؼبؤسبر على مباشرة ضببلت إعبلمية لضماف أف يتلقى اعبمهور معلومات دقيقة بشأف
قضااي اؼبهاجرين ك اؽبجرة  ،دبا ُب ذلك اإلسهاـ االهبايب ُب اجملتم اؼبضيف.
ك من بٌن اآلليات القانونية غبماية حقوؽ اؼبهاجرين دبوجب اؼبادة  77من االتفاقية " وبق ألم دكلة
طرؼ أف تعلن اعرتافها ابختصاص اللجنة ُب تلقي ك دراسة الرسائل الواردة من أفراد أك نيابة عن أفراد
ىبضعوف لواليتها ك يدعوف أف حقوقهم دبوجب أحكاـ االتفاقية قد انتهكت ك ال يبكن قبوؿ مثل ىذه
الرسائل إال إذا كانت تتصل بدكلة طرؼ اعرتفت ابختصاص اللجنة على ىذا النحو  ،ك إذا اقتنعت
اللجنة أبف اؼبسألة ٓب تبحث ك ال هبرم حبثها ُب إطار دكٕب آخر ك أف صبي سبل االنتصاؼ ا﵀لية قد
استنفذت جاز ؽبا أف تطلب تفسًنات ك أف تعرب عن آرائها  ،ك يتطلب اإلجراء اػباص ابلرسائل الفردية
صدكر عشرة إعبلانت عن الدكؿ األطراؼ لكي يبدأ سراينو.
ك من الصكوؾ اليت تتصل ابؼبوضوع على كبو خاص العهد الدكٕب اػباص ابغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية ك
العهد الدكٕب اػباص ابغبقوؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية  ،ك االتفاقية الدكلية للقضاء على صبي
أشكاؿ التمييز العنصرم ،ك اتفاقية القضاء على صبي أشكاؿ التمييز بٌن اؼبرأة ك اتفاقية حقوؽ الطفل.
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خادتة
بعد أحداث  11سبتمرب  ، 2001تكوف لدل الرأم العاـ العاؼبي مفاىيم جديدة مناقضة سباما ؼبفاىيم
اغبقوؽ الفردية األساسية كاغبرايت العامة كمعايًن ا﵀اكمة العادلة اليت تكونت لدل اجملتم اإلنسا٘ب منذ
مئات السنٌن .كىكذا أصبح من اؼبسلمات لدل اعبمي كنتيجة ؼبفهوـ اغبرب االستباقية تطبيق العقوبة
جملرد احتماؿ أف يكوف اؼبعاقب ؾبرما ك بدكف إثبات كال ؿباكمة .كيكفي أف يقاؿ أبنو ـبالف للقانوف أك
متشدد أك إرىايب أك وبتمل أف يقوـ بعمل إرىايب ليكوف الفعل مربرا أك معاقبتو كعادة ما يتبٌن أنو ال
عبلقة لو دبا اهتم بو ك يكتفي إببداء األسف كأف ىذه حوادث معزكلة ك يبكن أف تق  .كال تذكر ؾبموعة
من الرعاة ابلصحراء أشاعوا اإلرىاب هبا فأابدهتم طائرة عن آخرىم الحتماؿ أهنم إرىابيوف كؼبا تبٌن أهنم
انس بسطاء مساؼبوف ك تناسى الناس ذلك  .كاألمثلة ربدث يوميا كىي كثًنة ،فأين كبن من ا﵀اكمة
كمن معايًن ا﵀اكمة العادلة ُب ىذا العصر.
إف معايًن ا﵀اكمة العادلة أصبحت معركفة لدل صبي اؼبهتمٌن ابلعدالة كلكن الذم وبتاج إليو ىو كض
ضوابط ؿبددة لتطبيق ىذه اؼبعايًن كفرض جزاءات دكلية على من ىبالفها كىو اؼبنتمر حاليا كاؼبطلوب
البحث فيو ك جبدية ككاقعية إلنصاؼ اؼبهاجرين ُب الغرب ك ايبلئهم حقهم من الواجبات ك االلتزامات ُب
اجملتم الذم ىاجركا إليو.

78

قائمة ادلراجع
 -1دليل ا﵀اكمة العادلة  ،منممة العفو الدكلية  ،الطبعة الثانية ،ص .16
 -2التأصيل الدستورم للمحاكمة العادلة  ،دمحم الطييب ،موق العلوـ القانونية
www.marocdroit.com-a 3546.html

 -3فرهبة دمحم ىشاـ ،ضماانت اغبق ُب ؿباكمة عادلة ُب اؼبواثيق الدكلية ،جامعة اؼبسيلة  ،اعبزائر كلية
اغبقوؽ ك العلوـ السياسية  ،نشر مقالو ُب ؾبلة اغبقوؽ ك العلوـ السياسية  ،جامعة دمحم خيضر
،بسكرة ،ص .434
 -4عبد القادر القيسي  ،حق االستعانة دبحاـ حرية أـ حق ؟ تصريح ا﵀امي بدي عارؼ ،صحيفة
كتاابت  ،عدد يوـ  04نيساف  ، 2014يبكن ربميل الصحيفة من:
c:/users/hadjer/downloads/kitabat-25664.pdf

 -5األمن القضائي ك جودة األحكاـ ك بدعم من كزارة اػبارجية األؼبانية  ،بشراكة :
www.fes.org.ma/common/pdf/publications-pdf/publication AA2013/8.pdf

 -6اؼببادئ الدكلية اؼبتعلقة ابستقبلؿ ك مسؤكلية القضاة ك ا﵀امٌن ك فبثلي النيابة العامة دليل اؼبمارسٌن
رقم  1ص .13
 -7ربالف اغبضارات  ،تقدير الفريق الرفي اؼبستول  13 ،تشرين الثا٘ب نوفمرب  ، 2006األمم
اؼبتحدة ،ص .27
 -8االتفاقية الدكلية غبماية حقوؽ صبي العماؿ اؼبهاجرين ك أفراد أسرىم  ،منممة العفو الدكلية  ،اجمللة
االلكرتكنية  ،العدد 13
www.amnestymena.org/ar/magazine/issue 13

 -9االتفاقية الدكلية غبماية حقوؽ صبي العماؿ اؼبهاجرين ك أفراد أسرىم  ،اؼبرج السابق.

79

اجلنسية يف اجملتمعات البديلة بُت اذلوية األصلية وموانع االندماج
د  .يسمينة لعجاؿ
كلية اغبقوؽ كالعلوـ السياسية
جامعة قاصدم مرابح كرقلة
اعبزائر

80

ادللخص
إف مقتضيات تفعيل قانوف اعبنسية كذلية لئلندماج ترتكز على ضركرة تبين منهجية قانونية فعالة إلعماؿ
نماـ التخلي عن اعبنسية  ،ك للقضاء على مشكلة االزدكاج كانقساـ اؽبوية  ،كالتأكيد على الثقة اؼبشركعة
بٌن الدكلة كالفرد ليس فقط عند منحو اعبنسية  ،كلكن عند قيامها دبمارسة حقها ُب ربديد ركن الشعب
يكوف ذلك كفقا لؤلسس القانونية اؼبتعلقة ابألمن القانو٘ب  ،كم ذلك فإف ىذه القواعد ك إف كانت الزمة
كحتمية  ،كتؤسس عليها العبلقة إال أف األمر يواجو صعوابت ـبتلفة  ،ك إف كانت ُب مضموهنا تتعلق
إبعماؿ مبدأ اؼبساكاة ُب اعبنسية  ،فالتحوالت االجتماعية كالسياسية اؼبصاحبة ؽبذه األخًن ة أدت إٔب
اػبلط بٌن ؾبموعة من اؼبفاىيم  ،اليت قد ربدث خلبل ابلغا ُب النماـ القانو٘ب للجنسية ،أم العبلقة بٌن
الدكلة كمواطنيها  ،فبا قد يقوض من دكرىا كذلية لبلندماج بل يؤدم برجوع العبلقة إٔب مرحلة عدـ الثقة
بسبب ؿباكالت الربط بٌن اعبنسية ك الدين من جهة كالدين كالتطرؼ من جهة أخرل فهناؾ حاجة
لتنميم تشريعي كآليات جديدة لوض ضوابط للعبلقات االجتماعية داخل اجملتمعات البديلة بشكل وبقق
التوازف كاؼبساكاة النسبية .
الكلمات ادلفتاحية :
اعب نسية  ،اؽبوية  ،األمن القانو٘ب  ،الثقة اؼبشركعة  ،التطرؼ  ،مبدأ اؼبساكاة  ،ازدكاج اعبنسية .
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Abstract
The nationality law of efficiency requirements was based on the need for
effective legal methodology to enable the abandonment regime of
nationality, and also eliminate the problem of duplication and the fission of
identity, and underscore the legitimate trust between the state and the
individual is not only in the granting of nationality, but also when it
exercises its right to determine the standard of the people. This must be
done in accordance with legal reasons relating to legal certainty
However, the rules are mandatory and unavoidable and establish the
relationship, but it is facing various difficulties despite that it is related in
content to the use of the principle of equality acquired the nationality of the
State, while social and political changes accompany the latter has led to a
confused set of concepts, this may occur a malfunction in the legal regime
of nationality, which could undermine its role as an integration mechanism
to leads back to step mistrust relationship because binding assays nationality
and religion on the one hand, and religion and extremism on the other.
So it is therefore necessary to organize new legislative mechanisms and to
develop and adjust the social relations in alternative communities in a way
that achieves balance and partial equality.
KEYWORDS/ Nationality – Identity - Legal security - Confidence
legitimate – Extremism - Principle of equality - Dual citizenship.
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ادلقدمة
أخذت العبلقات بٌن الدكلة ك أقلياهتا عدة أشكاؿ ما بٌن ؿباكالت االستئصاؿ

إٔب االستيعاب

كاغبماية كتعزيز اؽبوية  ،ك أيٌب دكر اعبنسية كرابطة كثيقة بٌن الفرد كالدكلة كأداة تفعيل لعملية االندماج ،
حيث ؽبا من اػبصوصية ما هبعلها أداة قانونية لتطبيق اؼبساكاة  ،اليت ىي جوىر االستيعاب  ،خاصة ك
أهنا ترتكن كفقا للنمرية األقبلوسكسونية بصفة جوىرية على عبلقة نفعية تبادلية بٌن الدكلة  ،كؾبموع
األفراد الذين ينتسبوف إليها  ،كزبلق بٌن اغباكم كا﵀كومٌن صبلة من الواجبات كاؼبصاّب  ،اؼبتبادلة تتبلور
بصفة جوىرية ُب كاجب الدكلة أبف ربمي الفرد ككاجب الفرد ُب أف يدين ؽبا ابلوالء  ،كالشعور الوطين ما
ىو إال شعور ابلوحدة السياسية كبقوة الدكلة كسيادهتا  ،حَّت م النمرية األكربية فاعبنسية مؤسسة على
الصلة الركحية ،اليت تربط الفرد ابلدكلة كىذه الصلة ىي ابلفعل نتيجة للتطور الطبيعي الذم هبعل ىناؾ
تبلزـ بٌن فكرة اعبنسية كفكرة الدكلة  ،كالرتباط الفرد ابعبماعة عن طريق األسرة فالقبيلة فاألمة ،
فالدكلة  ،ىذا ىو األساس الذم بين عليو مبدأ القوميات الذم رف لواءه مانشيين ُب ايطاليا. 1
كالواق أف حاؿ األمر ُب شأف معمم الدكؿ اغبديثة يشهد كجود تصاّب بٌن العنصرين اؼبتقدمٌن  ،العنصر
اؼبادم اؼبتمثل ُب فكرة النف اؼبتبادؿ بٌن الفرد كالدكلة كالعنصر اؼبعنوم القائم على فكرة ركحية جوىرىا
الشعور عند الفرد ابالنتماء للجماعة سياسية معينة  .ىذا التصاّب ترصبتو النصوص القانونية ُب ؾبموعة من
األسس تفاكتت الدكؿ ُب إعماؽبا كنطاؽ تطبيقها ما بٌن حق الدـ أك حق اإلقليم أك اؼبزج بينهما  ،أك
عن طريق منحها ؼبن تتوافر فيهم شركط معينة تربز اندماج الشخص ُب الدكلة  ،ىذا ُب ظل مبدأ حرية
الدكلة ُب تنميم جنسيتها  ،.عندما ننمر إٔب العبلقة بٌن الفرد كاعبنسية من ىذا اؼبنطلق قبد أهنا تشكل
أقول أنواع العبلقات القانونية  ،فهي ُب حد ذاهتا أصل االندماج  ،م ذلك فالدكر الوظيفي للجنسية
كأداة لبلندماج القانو٘ب كاالجتماعي ُب اجملتمعات البديلة  ،ضعيف ُب مواجهة أزمة العرؽ ك الدين
كاؽبوية .
اإلشكالية  :تطرح الدراسة تساؤال حوؿ مدل فعالية اعبنسية كذلية لبلندماج الواعي داخل اجملتمعات
البديلة ؟ كلئلجابة على ىذه اإلشكالية سنقسم البحث إٔب ؿبورين  :ا﵀ور األكؿ  :نتعرض فيو للجنسية
كذلية فعالة لبلندماج القانو٘ب

أما ا﵀ور الثا٘ب  :فسنحاكؿ ربديد معوقات اك موان االندماج متبعٌن

ُب ذلك اؼبنهج التحليلي .
 -1عز الدين عبد هللا  ،القانوف الدكٕب اػباص  ،اعبزء األكؿ  ،الطبعة اغبادية عشر  ، 1986 ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب ص . 131
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اذلدؼ من الدراسة  :هتدؼ الدراسة إٔب الوقوؼ على دكر اعبنسية كذلية قانونية لبلندماج  ،حيث تعد
من أىم الركابط اليت ال هبوز إغفاؽبا  ،عند ربديد أسس االندماج الواعي ُ ،ب اؼبنمور التطبيقي لرابطة
اعبنسية كاآلاثر اؼبرتتبة عليو  ،فالشروبة االجتماعية اليت ربمل جنسية الدكلة هبب أف تكوف سياسة
االندماج اػباصة هبم  ،ـبتلفة عن الشرائح االجتماعية األخرل  ،ألف شركط رابطة الركحية كالقانونية
يفرتض أهنا موجودة ابلفعل  ،كل ما ىنالك تفعيل ىذا الرابطة إبزالة العقبات كربديد درجة صعوبتها .
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احملور األوؿ  :تفعيل اجلنسية كآلية لالندماج القانوين
إف ربديد عنصر الشعب ُب كل دكلة يكفل التوزي الدكٕب لؤلفراد بٌن ـبتلف دكؿ العآب كفقا لقانوف
جنسيتها  ،كلكن ما يبلحظ ُب ىذا اػبصوص أف الدكلة كالفرد ال يقفاف على قدـ اؼبساكاة ُب ؾباؿ
اعبنسية فاؽبيمنة تكوف إلرادة الدكلة عند كض كضبط أحكاـ اعبنسية  ،كال دخل إلرادة الفرد ُب ذلك
فالقانوف ىو الذم وبدد كيف تنشأ ككيف تزكؿ كما وبدد اآلاثر اؼبرتتبة على ذلك  .ىذا اؼبنمور التقليدم
لرابطة اعبنسية قبد أنو يتناَب م طبيعة اعبنسية كنماـ قانو٘ب مركب من صبلة اعتبارات قانونية كسياسية ،1
ال هبب النمر إليها من جانب كاحد  ،كوهنا آلية لتحديد عنصر الشعب حاؿ توفر الشركط اليت تفرضها
الدكلة بشكل يشبو قواعد اإلسناد اعبامدة ،حيث تكوف العبلقة فيها إشرتاطية  ،حيث الدكلة تض
الشركط كالشخص يقبلها أك يرفضها كما ىو اغباؿ ُب اعبنسية اؼبكتسبة  ،أك تفرض عليو كما ىو اغباؿ
ُب اعبنسية األصلية أك كما يسميها جانب من الفقو اعبنسية اؼبفركضة  ،2فهذا التصور مؤسس على
الرؤية اآلحاديو  ،اليت تنتفي فيو إرادة الفرد  ،متلقي اعبنسية  ،فتفعيل دكر اعبنسية كذلية لبلندماج لن
يكوف إال من خبلؿ احرتاـ إرادة الفرد ُب ربديد جنسيتو كمن مشكلة االزدكاج اليت تكوف خارج إرادة
الفرد ٍ ،ب إصباغ ىذا الرابطة القانونية بفكرة األمن القانو٘ب أك الثقة اؼبشركعة فإقرار إرادة الفرد ُب اختيار
اعبنسية عن طريق التخلي عن جنسيتو األصلية ( أكال ) هبب أف يتبلزـ م تكريس مبدأ الثقة اؼبشركعة ُب
قوانٌن اعبنسية ُب اجملتم البديل ( اثنيا ) كىو ما سيزيد من قوة الرابطة كتفعيلها .
أوال  :التعديل والتطور يف ادلنظور التطبيقي لرابطة اجلنسية واآلاثر ادلًتتبة عليو
إف اؼبنمور العملي للجنسية كرابطة قانونية كسياسية  ،ردبا بقى ؿباطا دبجموعة من اؼبفاضبلت  ،كاليت ما
زالت تعتمدىا بعض ألنممة لقانونية كاليت تفصل ما بٌن الوطين األصيل كالوطين الطارئ  ،من حيث
اغبقوؽ كالواجبات  ،بل تفرؽ بٌن الوطين الذم تثبت لو جنسية كاحدة  ،كالوطين الذم تثبت لو جنسيتٌن
أصليتٌن  ،ىذه التفرقة تؤثر على الدكر الوظيفي للجنسية كذلية قانونية لبلندماج  ،كتصبح قوة االندماج
تقاس كفقا لنوع اعبنسية  ،كابلتإب وبدث الرتجيح لصاّب من ال يشكك ُب درجة االندماج كىو عادة ما
يكوف لصاّب دكلة اؽبوية األصلية  .حيث ال سبارس اغبقوؽ اؼبدنية أك السياسية كعلى ذلك فقد حاكلت
التشريعات اؼبقارنة ُب إطار التنميمات الدكلية ربديد ضوابط يعتمد عليها للحد من ىذه اإلشكاالت
كذلك من خبلؿ تقرير نماـ التخلي عن إحدل اعبنسيتٌن  ،كاختيار إرادم للجنسية اؼبعنية .

Poullet ,Manuele Droit international privé , Belge , édition 3 , 1947 , p 48. -1

 -2عز الدين عبد هللا  ،القانوف الدكٕب اػباص  ،اعبزء األكؿ  ،اعبنسية كاؼبوطن  ،الطبعة اغبادية عشر ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب القاىرة
 1986ص . 443
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 -1التخلي و إظهار دور اإلرادة يف االندماج الفعلي
إف حق الفرد ُب تغيًن جنسيتو يعرب عن اغبرية اإلهبابية لو ُب ؾباؿ اعبنسية دبعىن إمكانية زبليو عن اعبنسية
الثابتة لو ابكتساب جنسية جديدة ، 1كاالعرتاؼ هبذا اغبق وبقق مصلحة الفرد كمصلحة الدكلة ُب آف
كاحد  ،إذ أنو وبقق مصلحة الفرد ابحرتاـ إرادتو ُب اكتساب جنسية جديدة كىجر اعبنسية السابقة ،
كىو ما يتفق م اؼبفهوـ اغبقيقي للجنسية فهي تعرب عن االنتماء الركحي كالعاطفي إٔب دكلة معينة  ،فإذا
فرت الشعور بذلك االنتماء  ،كماؿ لصاّب دكلة أخرل  ،كاف على دكلتو األكٔب أف سبكنو من التخلي عن
جنسيتها ليحصل على اعبنسية اليت اذبهت إليها إرادتو ،كىذا يعترب أيضا قرينة على اختياره الفعلي
ؽبويتو اغبقيقة  ،.ىذه القرينة على الدكلة اليت ًب التنازؿ لصاغبها أف ربرتمها كأتخذىا بعٌن االعتبار ،
كيكفي أف يمهر الفرد طالب التخلي إرادتو لذلك  ،بغض النمر عن قبوؿ الدكلة األخرل طلب التخلي
أك عدـ قبولو  ،ألف دكر الفرد يتوقف عند ىذه اؼبرحلة  ،ألف دبراجعة القواعد العامة ُب اعبنسية قبد أف
ىذه اإلرادة كحدىا ال تكفي ،حيث هبب أف تستجيب الدكلة لطلب الراغب ُب التخلي عن جنسيتو ،
فإرادة الفرد كحدىا ال سبكنو من أف يتنازؿ عن جنسيتو دكف موافقتها  ،فكما كض اؼبشرع شركطا
لتحديد أسس منح اعبنسية  ،فقد كض شركط لفقد ىذه اعبنسية ك قد تبنت غالبية التشريعات العربية
ىذه الشركط كمن بينها اؼبشرع اعبزائرم ُب القانوف رقم  06 – 05حيث حدد حالتٌن للتخلي  .كاليت
يمهر فيها بتشددىا ُب اؼبوافقة على الفقداف اإلرادم للجنسية .
احلالة األوىل  :وضع االختيار بُت جنسيتُت ثبتتا للفرد قبل بلوغ الرشد
ُب حالة اختيار الفرد بٌن جنسيتو األصلية كجنسية ثبتت لو ابلتبعية  ،كىذه الصورة أقرىا اؼبشرع ُب الفقرة
الثانية من اؼبادة  ، 18كتفرتض أف تكوف للشخص جنسيتاف أصليتاف  ،حيث هبيز للقاصر اعبزائرم
طلب التخلي بشرط أف تكوف لو جنسية أصلية أجنبية  ،على أف توافق اعبهة اؼبختصة على الطلب
كتصدر مرسوـ التخلي .
احلالة الثانية  :وضع اإلختيار بعد سن الرشد
كالتخلي ىنا يتعلق ابعبنسية اؼبكتسبة  ،حيث يكتسب الفرد جنسية أجنبية ُب اتريخ الحق على اؼبيبلد
 ،كاتريخ بلوغو سن الرشد  ،حيث تعد نتاج تقابل إرادة الفرد ك إرادة الدكلة اؼبعنية  ،ك قد اعترب اؼبشرع
اعبزائرم اإلرادة شرط هبب توفره ُب حالة إحتيار اعبزائرم التنازؿ عن جنسيتو عند ثبوت جنسية أخرل لو
كىذا ما جاءت بو الفقرة األكٔب من نص اؼبادة  ( 18األمر رقم  01 /05اؼبؤرخ ُب  27فرباير 2005
)  ،يفقد اعبنسية اعبزائرية  -1اعبزائرم الذم اكتسب عن طواعية ُب اػبارج جنسية أجنبية ك أذف لو
 -1يسمينة لعجاؿ  ،التخلي عن اعبنسية بٌن سلطة الدكلة ك إرادة الفرد  ،دفاتر السياسة كالقانوف  ،العدد الثمن  ،جانفي  ، 2013كلية اغبقوؽ
كالعلوـ السياسية  ،جامعة قاصدم مرابح كرقلة ,ص . 202
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دبوجب مرسوـ ُب التخلي عن اعبنسية اعبزائرية "  ،فقدرة الفرد على التخلي عن اعبنسية اعبزائرية
مشركطة ابندماج اعبزائرم ُب صباعة جديدة  ،ىذا االندماج أيخذ صورة اغبصوؿ على اعبنسية
كعلى التنازؿ عن اعبنسية اعبزائرية  ،كىو ما يؤكد قرينة االنفصاـ عن الدكلة اعبزائرية  .كُب نفس الوقت
فاالحتفاظ ابعبنسية الثانية سيكوف من كجهة نمر اآلخر  ،تفتيت للهوية كتقسيم للوالء .
 -2جدية الرابطة ومنع االزدواج
إف اؽبدؼ أك الغاية اليت ينشدىا اؼبشرع من تقرير نماـ التخلي عن اعبنسية  ،كجعل السلطة التقديرية
للدكلة تلعب دكرا أساسيا ُب أف ينتج التخلي أثره  ،ليصبح دكر الفرد منحصرا ُب الفرض الذم يتقدـ فيو
طالبا التنازؿ عن جنسيتو  ،فكافة اغباالت اليت أكردىا اؼبشرع كاف يرمى من كرائها إٔب تبلُب ظاىرة
ازدكاج اعبنسية  ،كالتأكيد على جدية الرابطة بٌن الدكلة كالفرد  ،حيث تثبت فكرة االنتماء القانو٘ب
للشخص إٔب الشعب اؼبكوف للدكلة  1كىذه من أىم األىداؼ اليت يسعى إليها نماـ التخلي عن اعبنسية
اغبد من حاالت ازدكاج اعبنسية كاليت ترتبط أصبل حبق الفرد ُب تغيًن جنسيتو ،كال توجد دكلة ُب اجملتم
اغبديث ربرـ الفرد بصفة مطلقة من اغبق ُب تغيًن جنسيتو ، 2إال أف ىذا التغيًن مشركط إبرادة الدكلة
اليت قد ترفض التنازؿ عن أحد مواطنيها  ،كاليت قد تضيق من نطاؽ اؼبوافقة على الفقداف اإلرادم
للجنسية  ،كىو ما يتعارض م مبدأ الواقعية  ،فالتخلي كنماـ قانو٘ب يسعى إٔب إعماؿ مبدأ الواقعية
كأساس ؼبنح اعبنسية  ،كمفاده أف تكوف رابطة اعبنسية مستندة إٔب رابطة حقيقية أم مبنية على كجود
صلة قوية تكشف عن ارتباط الشخص الفعلي بشعب ىذه الدكلة اليت وبمل جنسيتها  ،كقد صاغت
ؿبكمة العدؿ الدكلية ُب قضية نواتبوـ ىذا اؼببدأ ُب حكمها ُب  6أفريل  ، 1955حبيث تكوف اعبنسية
اليت وبملها الشخص قانوان مستمدة إٔب رابطة فعلية تربط الشخص إبقليم الدكلة اليت وبمل اتبعيتها ،
كمن ىذا اؼبنطلق رأت ا﵀كمة ضركرة أف تكوف الرابطة حقيقة ككاقعية حَّت يبكن أف تنتج آاثرىا  ،ك إف
كاف مبدأ الواقعية أك الرابطة اعبدية بٌن الدكلة كاعبنسية  ،3ىو قيد على حريتها ُب منح جنسيتها كُب
تقرير زكاؽبا  .كعلى ذلك فإف اغبل اؼبطركح ؼبشكلة ازدكاج اعبنسية  ،سيخفف ابلتإب من أزمة ازدكاج
اؽبوية حيث ال يبكن فصل اعبنسية عن اؽبوية  ،كعندما يتم التخلي عن اعبنسية فسنكوف أماـ قرينة تؤكد
حتمية االرتباط  ،لكن م مراعاة أف اؼبسألة ال تتوقف على إرادة الفرد  ،بل إرادة الدكلة األخرل  ،حيث
تض قيودا قد تضعف حقو ُب طلب التنازؿ عن اعبنسية  ،كذلك زبوفا من تعرضو النعداـ اعبنسية ك

 -1أضبد عبد الكرٙب سبلمة  ،مبدأ الواقعية كالقانوف الدكٕب العاـ للجنسية  ،أتمبلت على ضوء أحكاـ القانوف الدكٕب اغبديث  ،دار النهضة العربية
القاىرة ص .145
 -2يسرم دمحم العصار  ،اغبماية الدستورية لؤلمن القانو٘ب  ،ؾبلة الدستورية  ،القاىرة  2003 ،ص . 51

3

- F. Pollaud – Dulian, A propose de la sècuritè juridique, in Revue trimestrielle du droit
civil 2001 ; n °3 ; P 490 .
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أحياان يمهر سبسك الدكلة دبواطنيها ابلرغم من ظباحها ؽبم ابلدخوؿ ُب جنسية أخرل  ،برفضها طلب
التخلي .
اثنيا :الثقة ادلشروعة بُت الدولة والفرد يف اجملتمعات البديلة
كما أكضحنا فإف اعبنسية ىي الرابطة القانونية اليت تعد مصدر االلتزاـ بٌن الدكلة كالفرد ،فهي أساس
االندماج القانو٘ب .ك إف تفعيل ىذه الرابطة هبب أف يكوف من خبلؿ احرتاـ إرادة الفرد كحقو ُب اختيار
جنسيو كاحده  ،كىو األمر الذم يتطلب مزيدا من اعبهود الدكلية لتفعيل نماـ التخلي  ، .كلكن ُب
حالة التنازؿ من اعبنسية الثانية  ،سيصبح الفرد لديو جنسية كاحدة  ،سيؤدم فقداهنا حتما إٔب انعداـ
اعبنسية  ،ببل شك ىذا اؽباجس دائما ىو مصدر االزدكاج ك حاجز عدـ االندماج الفعلي  ،كابلتإب
هبعل ىناؾ ضركرة آللية قانونية ىامة " ،أكركبية اؼبصدر" ،كىي األمن القانو٘ب أك الثقة اؼبشركعة بٌن
الدكلة كالفرد ُب القوانٌن اؼبنممة للجنسية  ،فعبلقة األفراد ابلسلطة ليست فكرة نمرية كإمبا ىي نوع من
أنواع اؼبمارسات ربتل أنبية ابلغة ُب توفًن األمن كاالستقرار ك احرتاـ القوانٌن  ،فالدكلة ىي الطرؼ
األقول الذم يفرض مبوذج االستقرار .ىذا النوع من الثقة هبب أف يتوافر ُب قوانٌن اعبنسية  ،أك أم نص
قانو٘ب .
 -1مفهوـ الثقة ادلشروعة
الثقة اؼبشركعة ىي أحد أىم تطبيقات فكرة األمن القانو٘ب  ،كتعين كجود نوع من الثبات النسيب للعبلقات
القانونية  ،كحدا أدٗب من االستقرار للمراكز القانونية هبدؼ إشاعة األمن كالطمأنينة بٌن أطراؼ العبلقة
القانونية كبغض النمر عما إذا كانت أشخاص قانونية خاصة أـ عامة  ،حبيث تستطي ىذه األشخاص
ترتيب أكضاعها  ،كقد ترسخ ىذا اؼببدأ ُب أؼبانيا سنة ، 1961حيث أكدت ا﵀كمة الدستورية
الفيدرالية أبؼبانيا دستورية اؼببدأ كًب االعرتاؼ بو من قبل ؿبكمة العدؿ للمجموعة األكربية ُب قرارىا سنة
 ، 1962كما أف ا﵀كمة األكربية غبقوؽ اإلنساف كمنذ سنة  1981أكدت على مبدأ الثقة اؼبشركعة
 .1ك يبكن إهباز صور فكرة األمن القانو٘ب البلزمة على النحو اآلٌب :
الصورة األوىل  :عدـ رجعية القوانُت
يقصد بعدـ رجعية القوانٌن عدـ انسحاب أثر القواعد القانونية على اؼباضي كاقتصارىا على حكم الوقائ
ابتداء من يوـ نفاذىا  ،كعلى الرغم من رسوخ ىذه القاعدة كأتصيلها فهي ليست مطلقة  ،أك دبنأل عن

االستثناءات  ،بشرط أف تكوف تلك االستثناءات فبا يقتضيو الصاّب العاـ " ،أي عندما تكوف الرجعية
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ضرورة تفوؽ ضرورة استقرار ادلعامالت "  ،كىذا ما تبناه القضاء الدستورم الفرنسي الذم أشرتط
إلمكاف تطبيق القانوف أبثر رجعي ُب غًن اؼبسائل اعبنائية كالضريبية كجود مصلحة عامة أك ضركرة تربره
كبشرط عدـ اؼبساس حبجية األمر اؼبقضي الذم تتمت بو األحكاـ القضائية.1
الصورة الثانية  :االستقرار التشريعي ( احًتاـ احلقوؽ ادلكتسبة )
حيث هبب أف يتميز تشري بنوع من الثبات كاالستقرار كليس التعديل الدائم فبا يؤثر على استقرار
األكضاع  ،فعندما تطرح مسألة االستقرار القانو٘ب ُب رابطة اعبنسية  ،فهي عملية إرساء للهوية القانونية ،
اليت هبب أال تكوف مهددة  ،كبعيدة عن االىتزازات كاؼبفاجذت  ،كليس معىن ذلك أف القانوف ينبغي أف
يكوف جامدا  ،ك إمبا يكوف تطور القاعدة القانونية كتعديلها ؿباطا ابلضماانت كاالعتبارات العادلة ،
فاالستقرار يعين اؼببلئمة اؼبستمرة بٌن أحكاـ القانوف كاحتياجات اجملتم كىو ما يتطلب أيضا الوضوح
كالفعالية كعلى ذلك فاستبعاد خطر عدـ االستقرار كانعكاسات التغيًن اؼبفاجئ للقواعد قانوف اعبنسية ،
تعد ضمانة كضباية تفعل من ىذا القانوف .2
ىذه اؼبقتضيات تشكل اغبد األدٗب لؤلمن القانو٘ب الذم هبب أف يتوافر ُب تشري اعبنسية ُب اجملتمعات
البديلة ،كىو ما يربز خطورة التغيًنات اؼبتعلقة بتشريعات اعبنسية  ،كأتثًنىا على ىذه العبلقة  ،أيضا
تعترب مادة اعبنسية من اؼبواد ا﵀مورة اليت ال هبوز التهديد هبا كعقوبة  ،حيث أهنا زبالف مبدأ عدـ
ازدكاجية العقوبة  ،اعبنسية هبب أف تعامل كأداة لبلندماج كليس كأداة لبلنفصاؿ .

F . Polloud- Dulian, Op CIT,p 495.

1

- Pierre Arminjon , La notion des droit acquis en droit international privè, Recueil des
Cours de L’Acadèmie de Droit International 1933 ; P7.
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2

احملور الثاين  :صعوابت التفعيل و إعماؿ مبدأ ادلساواة يف اجلنسية
دبكن اهباز ىذه الصعوابت ُب ما يبكن تسميتو أبزمتٌن يشكبلف أقصى درجات اإلحتقاف ُب العبلقة بٌن
طرُب رابطة اعبنسية ابلرغم من أف مسبباهتما خارج نطاؽ ىذه العبلقة األزمة األكٔب  :االرتباط بٌن الدين
كاعبنسية ( أكال )  ،تليهما أزمة االرتباط بٌن الدين كالتطرؼ ( اثنيا )  ،كىو ما أنتج أزمة اثلثة متمثلة ُب
خطورة النتائج اؼبرتتبة على ذلك كأتثًنىا على جنسية الفرد من الناحية الواقعية ( اثلثا) .
أوال  :مبدأ ادلساواة و أزمة االرتباط بُت الدين واجلنسية
إف دكر الوظيفي للجنسية يواجو صعوبة أخرل ترتكز حوؿ الربط بينو كبٌن الدين  ،ليس عند منح اعبنسية
أك نقلها من جيل آلخر ك لكن عند فبارسة اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية  ،كىو ما يطرح مسألة تطبيق مبدأ
اؼبساكاة ؼبواجهة ىذا الفرض  ،ألف الرأم الذم كاف سائدا أنو من السهل اإلعبلف عن اؼبساكاة أكثر من
تطبيقها

1

فتطبيق مبدأ اؼبساكاة ُب ؾباؿ اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية ليست ابلسهلة  ،خاصة ابلنسبة

للحقوؽ اؼبدنية حيث تنطوم على ؾبموعة من التعقيدات انذبة عن التفاكت الطبيعي بٌن األشخاص من
انحية مشكلة الربط بٌن الدين كاعبنسية  .انطبلقا من إف اعبنسية طبقا للمفهوـ الدكٕب اؼبتعارؼ عليو ُب
العصر اغبديث تقوـ على أفكار كتنميمات بشرية دكف أف يكوف للنمم كالقواعد الدينية أدٗب اعتبار فيها،
فهي نظاـ علماين " فقد استقر العرؼ الدكٕب على أف ىناؾ معيارين أساسيٌن يتم على ىديهما منح
اعبنسية لؤلشخاص كنبا حق الدـ كحق اإلقليم  ،كسواء كانت تتبىن أحد اؼبعيارين أك كليهما  ،فبل دخل
لداينة الشخص أك معتقداتو ،كابلرغم من كافة التشريعات كاؼبواثيق الدكلية على عدـ االعتداد ابلدين
كأساس ؼبنح اعبنسية  ،إال أزمة الدين تبقى مطركحة كسبب يقلل من عملية االندماج  ،فاؼبساكاة ُب
تكوين ؾبتمعات عادلة كمنصفة كديبقراطية كشاملة  ،ما زالت تشكل أزمة ليس فقط لؤلجانب الذين
وبملوف جنسية الدكلة بل ؼبن وبملوف جنسيتها  ،.حيث ما زالت ىذه اجملتمعات ربتاج إٔب إجراءات أكثر
- François Luchaire,la protection constituionnelles de droit et des libertès , Paris , 2eme
èdition 1997 p 227 .
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1

فعالية من أجل ضماف التمت الكامل جبمي اغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  ،كىي حقوؽ
ترتتب مباشرة على رابطة اعبنسية  ،كال تقبل التجزئة كعلى ذلك يبكن القوؿ أف القيمة القانونية ؼببدأ
اؼبساكاة اثبتة فهو ركيزة لكل اغبرايت  ،كليست حرية من اغبرايت  ،كمنها حرية الدين .
فاؼبساكاة تعين حق صبي األفراد ُب التمت ابغبرايت الفردية دكف تفرقة بسبب اعبنس أك اللوف أك الدين.
إال أف ىذه اؼبسألة لن تتمكن الدكلة من مواجهتها إال إذا استطاعت خلق نوعا من التوازانت القانونية
بينها كبٌن الفرد ُ ،.ب إطار تدعيم الثقة القانونية البلزمة غبصولو على حقوقو اؼبدنية كالسياسية اؼبرتتبة على
اعبنسية  ،من خبلؿ سبكينو من الوصوؿ إٔب ضباية قضائية فعالة غبماية ىذه اغبقوؽ  ،بدكف أف تتأثر ىذه
اجملتمعات أك تتغًن مبلؿبها األيدلوجية فمبدأ اؼبساكاة يعتمد عليو القاضي الدستورم ُب القانوف اؼبقارف ،
ليجعل منو الرافعة األساسية لبناء دكلة القانوف  ،كما أف مفهوـ اؼبساكاة ُب اؼبعاملة بٌن اؼبواطنٌن إذا
سباثلت ظركفهم كمراكزىم القانونية ليست مساكاة حسابية  ،أك مساكاة مطلقة  ،بل ىي نسبية تطبيق
على كل من تتوافر فيهم الشركط البلزمة كاليت حددىا القانوف  ،أيضا القيمة الدستورية ؼببدأ اؼبساكاة هبذا
الشكل تعد إلزامية للسلطة التشريعية كتتطلب ضركرة عدـ إصدار نص ـبالف يؤدم إٔب التمايز بٌن
اؼبواطنٌن خاصة ُب مسألة الدين  ،كقد تبىن القضاء الفرنسي التطبيق النسيب ؼببدأ اؼبساكاة عندما أجاز
خرؽ مبدأ اؼبساكاة ما بٌن اؼبواطن الفرنسي ك األجنيب اؼبقيم على األراضي الفرنسية بسماحو للمشرع أبف
هب يز للشرطة الطلب من األجانب إبراز مستندات إقامتهم ُب فرنسا ألف اغبقوؽ اؼبدنية ُب ىذه اغبالة
تسقط أماـ خصوصية اؼبواطنة اليت ىبتلف فيها األجنيب عن اؼبواطن  ،كذلك ابلرغم من أف كل منهما
إنساف لو ذات اغبقوؽ اؼبدنية  ،بينما يرل أنو ابؼبقابل ٓب يسمح هبذا التمايز ما بٌن الفرنسي ك األجنيب ُب
ؾباالت أخرل مثل التقديبات اإلجتماعية ،.1فإذا كاف اؼبشرع عند منحو اعبنسية ٓ ،ب يشرتط بشكل
صريح " الدين "  ،فهذا دليل على أف ىذه اؼبسألة ال تدخل ضمن مستلزمات اؽبوية  ،كاالنتماء الواجبة

- - François Luchaire, op,cit, p 228 .
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الستمرار العبلقة  ،فالسماح بربط مسألة الدين ابعبنسية ُب الذىن السياسي هبب أف يض لو حدا من
قبل اؼبشرع ُب اجملتم البديل ُ ،ب إطار التشريعات اليت سبن العنصرية .
اثنيا  :أزمة اخللط بُت التطرؼ و الدين كسبب لعدـ االندماج
ىذه ىي اؼبرحلة اليت يبكن أف نوصفها أبهنا أزمة العامل اجملهوؿ اؼبتجدد  ،الذم يهدد عملية االندماج
ُب مضموهنا  ،ألننا حَّت غبمة كتابة البحث ٓب نستط ربديد مفهوـ اثبت للتطرؼ الذم تعددت صوره
كأشكالو كأسبابو  ،فإذا كانت مسألة ازدكاجية اعبنسية تشكل عائقا  ،كتوحي ابنقساـ اؽبوية  ،ك إذا
كانت مسألة الدين قد تؤثر سلبا على إعماؿ مبدأ اؼبساكاة فكلها مسائل تقبل اغبلوؿ القانونية  ،كقد
ذبد ؽبا ـبرجا إما من الناحية التشريعية كما أكضحنا سابقا  ،أك دستوراي عند إعماؿ مبدأ اؼبساكاة  ،إال أف
ىذا الفرض يدخل مسألة االندماج أبكملها ُب دائرة الرفض داخل اجملتمعات البديلة  ،إذ يقرتف ابػبطر ،
كبكل ما يتعلق بنمرايت الضركرة كالمركؼ االستثنائية على أساس تبين اعبماعات اإلرىابية قيما كأفكارا
دينية متطرفة  ،فمكافحة اإلرىاب كتكثيف اعبهود ٓب ربدد مفهوـ التطرؼ الذم قد يؤدم إٔب اإلرىاب
 ،بل أصبحت األمور مرتككة غبرية اإلعبلـ الذم أصبح يقوـ بدكر القضاء اؼبوازم  ،كيقوـ بدكر السلطة
التشريعية اليت تقرتح القوانٌن اؼبناىضة لئلرىاب الذم يرتبط ابلتطرؼ كالذم مصدره الدين الذم يبلزـ
مواطنيٌن وبملوف ( اعبنسية) ُ ،ب الوقت الذم ىم يتساككف معهم من الناحية القانونية كالدستورية ُب كافة
اغبقوؽ كالواجبات ُ ،ب ظل تشريعات ديبقراطية تؤكد ال جريبة كال عقوبة إال بنص ، 1كىو األمر الذم
يستلزـ تدخل تشريعي صارـ ؼبواجهة ىذه اؼبسائل اليت هتدد ؾبتمعات وبتذل هبا ُب ذبارهبا الديبقراطية .
فالنصوص االتفاقية كالدكلية ستمل عاجزة عن مواجهة ىذه األزمة بل قد تؤدم إٔب تصعيدىا  ،يكفي
النمر إٔب قرار األمم اؼبتحدة الصادر ُب  2006 / 09 / 08حيث كض خطة عملية للدكؿ األعضاء
لتعزيز األساليب الوطنية كاإلقليمية م ضركرة ضباية حقوؽ اإلنساف بشكل فردم كصباعي  ،كقد شدد
 -1هباء الدين ابراىيم  ،عصمت عدٕب  ،طارؽ ابراىيم الدسوقي  ،حقوؽ اإلنساف بٌن التشري كالتطبيق ف دار اعبامعة
اعبديدة اإلسكندرية  2008ص . 32
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القرار عل ى ضركرة معاعبة المركؼ اؼبواتية النتشار اإلرىاب كحل الصراعات كمشاكل األقليات العرقية
كالقومية كالدينية  ،كاالستبعاد السياسي كالتهميش االقتصادم كاالجتماعي  ،م التسليم أف أاي من ىذه
الشركط يبكن أف يؤخذ كمربر لئلرىاب  .فأزمة مواجهة اإلرىاب  ،جعلت ىناؾ إعادة للنمر ُب كافة
الركابط اؼبطركحة  ،لتصبح ىناؾ ازدكاجية ؿبتملة ُب السياسة التشريعية حيث تطرح جانب إهبايب يشدد
على إهباد حلوؿ لؤلقليات العرقية كالدينية كالقومية  ،كجانب سليب ابعتبارىا مصدر لئلرىاب .
اثلثا  :سلاطر الربط بُت اجلنسية القانونية واذلوية الدينية
فبا سبق يتضح لنا أف الربط بٌن اعبنسية القانونية كاؽبوية الدينية يشكل أكثر أزمات عملية اإلندماج ،
خاصة م ظهور ما يسمى ابإلسبلموفوبيا كاليت تعين ظاىرة مرضية حوؿ اػبوؼ من اإلسبلـ نتيجة
عملية زبويف صنعت صنعا لتكوف أداة ربقق أغراضا ؿبددة  ،كيستمد ىذا اؼبفهوـ من الفوبيا إحدل
أعراض األمراض النفسية  ،كىي حالة الوسواس القهرم حٌن ال يستطي اؼبريض التحكم ُب ردكد أفعالو
عند تعرضو للمثًن الذم يسبب لو اػبوؼ  ،لوحظ استعماؿ ىذا اؼبصطلح منذ عاـ  1967لكن
استعمالو بقى اندرا ٍب انتشر انتشارا سريعا بعد ىجمات اغبادم عشر من سبتمرب .1 2001حيث أصبح
اإلسبلـ دين اؼبهاجرين الغًن قابل لبلندماج  ،كقد صاحب ظهور ىذا اؼبصطلح

تغًن ُب المركؼ

االجتماعية بسبب تنامي ظاىرة اإلرىاب  ،كىو األمر الذم أاثر اعبدؿ حوؿ طبيعة تلك اجملتمعات
كىويتها  ،بغض النمر عن اعبنسية اليت وبملها ىؤالء  ،كلكن بناء على الداينة اليت ينتموف إليها .كىو ما
نراه أعادة لقضية االندماج ُب ظل مفاىيم يبكن تكييفها من الناحية القانونية  ،أبهنا هتدد استقرار ىذه
اجملتمعات بسبب أف جوىر كثقافة مسلمي أكركاب مصدر هتديد للهوية األكربية  ،كىو ما يتطلب اإلرادة
السياسية للتصدم للع نصرية الدينية  ،ىذه األكضاع ابلرغم من تفاقمها بسبب أزمة اإلرىاب  ،إال أهنا
تربز نقص االسرتاتيجيات القانونية البلزمة غبماية اغبفاظ على اغبقوؽ اؼبرتتبة على اعبنسية  ،كمن أم
 -1دمحم أضبد لوح  ،اإلسبلموفوبيا كاالستبلب الثقاُب  ،حبث مقدـ إٔب مؤسبر علماء األمة  ،السنغاؿ  2011 / 6/6ص  ، 3منشور على
اؼبوق اإللكرتك٘ب ). )www.drmalo.com
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نوع من التمييز  ،فاعبنسية ال تستطي تغيًن نمرة التمييز على أساس الدين  ،بسبب اػبلط بٌن الدين
كالتطرؼ  .كمسألة التمييز الديين ليست ابعبديدة أك اغبديثة  ،فهي أحد أىم أسباب اللجوء إٔب الوطن
البديل أك اؽبجرة إٔب تلك الدكؿ الديبقراطية  ،فالسبيل إٔب فصل مسألة الدين عن اؽبوية يصعب من
الناحية الفعلية  ،كلكن فصل الدين عن التطرؼ ىو ما هبب أف تركز عليو السياسة التشريعية ُب
اجملتمعات البديلة ،ك هبب أف سبتلك اإلرادة السياسية لذلك  ،أتسيسا على إعماؿ مبدأ اؼبساكاة النسبية
للمراكز اؼبتساكية  ،إف مسألة الربط بٌن الدين كبٌن التطرؼ تعد أحد أخطر مماىر العنصرية  ،اؼبؤدية
إٔب زعزعة اجملتمعات  ،إف ىذا الوض يقلل من القيمة الديبقراطية ؽبذه اجملتمعات  ،اليت يفرتض أنو تتميز
ابلشفافية كاؼبسؤكلية كاؼبساءلة  ،كاحرتاـ اغبرايت األساسية  ،كسيادة القانوف  ،ىذه األمور أساسية كعدـ
اؼبساكاة ُب تطبيقها  ،سيؤدم إٔب إضعاؼ سيادة القانوف كالديبقراطية  ،خاصة ك أف الفقرة ب من اؼبادة
الرابعة من االتفاقية الدكلية للقضاء على كافة أشكاؿ التمييز العنصرم  ،تلقي على كاىل الدكؿ التزاما
ابليقمة كدبقاضاة اؼبنممات اليت تركج أفكارا قائمة على التفوؽ العنصرم أك الكراىية العنصرية  ،أك
ترتكب أعماؿ عنف أك ربرض عليها .حيث وبدث التحوؿ بدال من االندماج القانو٘ب إٔب النفور
االجتماعي .
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احملور الثالث  :ادلنظومة التشريعية األوروبية يف ظل مفاىيم االندماج القانوين
إذا كنا قد انطلقنا من تفعيل اعبنسية كذلية لبلندماج القانو٘ب  ،ككجدان أف ىناؾ العديد من اإلشكاالت
اليت تقلل من دكرىا الوظيفي كذلية غًن قابلة للعمل بشكل مستقل ُ ،ب الدكؿ اؼباكبة للجنسية لديها
التزاـ ُب مواجهة ىؤالء اؼبواطنٌن بغض النمر عن العرؽ أك الدين  ،الذم ٓب تشرتطو أصبل عند منح ىؤالء
اعبنسية  ،كابلنمر إٔب ىذه اإلشكاالت كجدان أهنا تركزت حوؿ سلوكيات اجتماعية عدائية  ،تربز ىذه
األزمة كتع مل على تصعيدىا  ،كىو األمر الذم يشكل ضغوطا  ،قد تؤدم إٔب إصدار ما يسمى ابلقوانٌن
السياسية كاليت تصدر ُب مرحلة معينة كألسباب معينة  ،قد تضعنا أماـ منمومة غًن مستقرة تتناَب م
مقتضيات األمن القانو٘ب فاؼبسألة برمتها زبض لسيطرة اػبطاب الديين كالكراىية ُب ظل إعبلـ وبتاج إٔب
رؤية قانونية جديدة كضوابط للممارسة  ،ىذه الضوابط هبب أف يتم التشديد عليها من خبلؿ آليتٌن
قانونيتٌن قائمتٌن ابلفعل األكٔب ( توسي دائرة التجرٙب ) فيما يتعلق خبطاب الكراىية الدينية خاصة ُب
اإلعبلـ  ،أما الثانية فهي إشراؾ ا﵀كمة األكربية غبقوؽ اإلنساف .
 -1توسيع دائرة التجرمي
كما سبق ك أكضحنا فهناؾ حاجة لتنميم تشريعي جديد دبعطيات كآليات جديدة لوض ضوابط
للع بلقات االجتماعية داخل اجملتمعات البديلة بشكل وبقق التوازف كاؼبساكاة النسبية بٌن من وبملوف
اعبنسية الواحدة بشكل عاـ  ،كفرض اغبماية القانونية لكل من ىم داخل ىذا اجملتم  ،فهذا يندرج ُب
دكر الدكلة لفرض األمن كالسكينة ،كابلتإب هبب على الدكلة التوس ُب ذبرٙب كل األفعاؿ اليت توصف
ابلعنصرية الدينية أك األثينية أك إىانة األدايف كتطبق بشكل صارـ  .كىذا يتماشى م السعي الدكٕب بشأف
من أتييد الكراىية العرقية  ،أك الدينية اليت تشكل ربريضا على التمييز كالعدائية كالعنف ،فاستنادا على
معايًن حقوؽ اإلنساف بصفة عامة  ،كالتمت ابعبنسية بصفة خاصة يبكن تقييد خطاب الكراىية بناء على
عدة أسس ـبتلفة  ،دبا ُب ذلك احرتاـ حقوؽ اآلخرين  ،النماـ العاـ ك السكينة العامة  ،فالدكلة لن
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تستطي أف سبن التعبًن الذم يصل إٔب حد التحريض على التمييز كالعنف إال من خبلؿ ذبرٙب ىذه
األفعاؿ  ،ىذا بدكف أف تستثىن منو الدكائر اإلعبلمية  ،ابلشكل الذم تتحقق معو العدالة اليت ترفض
إفبلت اجملرـ من العقاب  .ىذا التوس هبب أف يستند إٔب ضماانت دستورية تتوافق م اؼبعايًن الدكلية .
كذبب التفرقة أيضا بٌن خطاب التحريض  ،كفبارسة الشعائر الدينية أك اؼبعتقد الديين كاليت قد تتطلب
ىي األخرل تشريعات ضبائية ك إطار تنميمي ىبض لرقابة الدكلة  .كقد اذبهت االتفاقية الدكلية للقضاء
على صبي أشكاؿ التمييز العنصرمُ 1ب اؼبادة الثالثة عشر إٔب ضركرة اعتماد الدكؿ األطراؼ تشريعات
ؼبكافحة خطاب التحريض على الكراىية العنصرية ،الذم يدخل ضمن نطاقها كقد حددت من خبلؿ
النص ؾبموعة من اعبرائم اليت هبب أف تعاقب عليها الدكؿ فعليا كىي :
أ -كل نشر لؤلفكار القائمة على التفوؽ أك الكراىية العنصرية أك األثينية أبم كسيلة من الوسائل .
ب -التحريض على كراىية أفراد  ،أك فئة  ،على أساس العرؽ  ،أك اللوف  ،أك النسب أك األصل القومي
أك األثين أك احتقارىم أك التمييز ضدىم .
ج -شتم أشخاص أك فئات أك السخرية منهم أك التشهًن هبم ،أك تربير أك تربير الكراىية أك االحتقار أك
التمييز على األسس اؼبذكورة ُب (ب ) أعبله  ،عندما يكوف كاضحا أهنا تصل إٔب درجة التحريض
على الكراىية أك التمييز.
كابلرغم من أنبية ىذه النصوص أف إعماؽبا ُب النصوص التشريعية للدكؿ ال ىبلو من اؼبخاطر  ،فمن
اؼبمكن توجيهها ُب كجو األقلية  ،بدال من توجو ؼبن يبثوف الكراىية عن طريق كسائل اإلعبلـ  ،حيث قبد
نص اؼبادة  2-4من االتفاقية الدكلية للقضاء على صبي أشكاؿ التمييز العنصرم تنص على "على الدوؿ
اختاذ تدابَت لتهيئة الظروؼ ادلواتية لتمكُت األشخاص ادلنتمُت إىل أقليات من التعبَت عن خصائصهم
ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدىم وعادهتم  ،إال يف احلاالت اليت تكوف فيها شلارسات
 -1األمم اؼبتحدة  ،االتفاقية الدكلية للقضاء على صبي أشكاؿ التمييز العنصرم  ،عبنة القضاء على التمييز العنصرم  ،التوصية العامة رقم ، 35
مكافحة خطاب التحريض على الكراىية العنصرية  ،اعتمدهتا اللجنة ُب دكرهتا الثالثة كالثمانٌن (  13آب أغسطس .) 2013
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معينة منتهكة للقانوف الوطٍت وسلالفة للمعايَت الدولية "  ،حيث أف ترؾ مسألة تكييف كوف اؼبمارسة
تنتهك القانوف الوطين أك زبالف اؼبعايًن الدكلية ،للدكلة نفسها  ،ذبعل النص ذك استعماؿ مزدكج ،.كم
ذلك فعبارة ـبالفة للمعايًن الدكلية  ،ذبعل ربرٙب اؼبمارسات الثقافية لؤلقليات مرتبطا أبسس معقولة
مرتكزة على ما أقرتو من مبادئ تتعلق حبقوؽ اإلنساف.
اثنيا :رقابة احملكمة األوربية حلماية حقوؽ اإلنساف  :احلد من " معوقات االندماج "
فبا الشك فيو أف كجود سلطة قضائية يعين ربويل اغبماية القانونية إٔب ضباية فعلية  ،كتعد االتفاقية األكربية
غبماية حقوؽ اإلنساف أكؿ اتفاقيىة متعددة األطراؼ تقنن ؾبموعة من اغبقوؽ اؼبنصوص عليها ُب
اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف  ،حيث ًب اإلعبلف عن أتسيس ؿبكمة دكلية زبتص ابلفصل ُب قضااي
مرفوعة من األفراد ضد الدكؿ األعضاء تتعلق أبحد انتهاكات حقوؽ اإلنساف اؼبنصوص عليها ُب
االتفاقية  ،1كيعد االختصاص القضائي للمحكمة األكربية غبقوؽ اإلنساف للنمر ُب طلبات األفراد إلزاميا
للدكؿ األطراؼ ُب اؼبيثاؽ دبوجب الربتوكوؿ اغبادم عشر الذم كس من اختصاص ا﵀كمة  ،كتنوع
اغبقوؽ اليت يتمت هبا األطراؼ كالتوس ُب األسس اليت يبكن لؤلفراد االستناد إليها ُب طلباهتم الفردية ،
كم ذلك ٓب ترد مصطلحات تتعلق ابألقلية القومية  ،إال ُب اؼبادة  14منها نصت على " أتمٌن التمت
ابغبقوؽ كاغبرايت اؼبنصوص عليها ُب االتفاقية دكمبا أم سبييز ألم سبب كال سيما التمييز بسبب اعبنس
أك العنصر أك اللوف أك اللغة أك الدين أك الرأم سياسيا أك غًن سياسي أك األصل الوطين أك االجتماعي أك
االنتماء إٔب أقلية قومية أك الثركة أك اؼبولد أك أم كض آخر"  ،.كم ذلك يبلحظ أف ا﵀كمة ُب عاـ
 2003أعلنت عدـ قبوؿ  17270من الطلبات الفردية  ،ك أنو فقط ًب قبوؿ  750طلبا  ،أم أف
نسبة تفوؽ  % 90من الطلبات اؼبقدمة ٓب تستوؼ معايًن القبوؿ  ،كأصدرت ا﵀كمة األكربية ُب الطلبات
اؼبتبقية  703قرار  ،حيث أف نسبة  %60من ىذه األحكاـ تتعلق بقضااي متكررة ،أم منشؤىا ىو
 - 1ؿبمود شريف بسيو٘ب  /دمحم السعيد الدقاؽ  ،عبد العميم كزير  ،حقوؽ اإلنساف  ،اجمللد األكؿ  ،الواثئق العاؼبية كاإلقليمية  ،دار العلم
للمبليٌن  ،الطبعة األكٔب  ،بًنكت  1988 ،ص ,329
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خلل ُب القوانٌن الوطنية  ،كسبق أف أصدرت قرارت حوؿ كجود انتهاكات ألحكاـ اؼبيثاؽ بسبب خلل
بنيوم ُب القوانٌن الوطنية كاؼبمارسات اإلدارية ُب الدكؿ األعضاء . 1كىو ما يؤكد ضركرة تفعيل ا﵀كمة
كذلية قضائية غبماية اغبقوؽ األساسية كاليت تشكل جوىر عملية االندماج .
فبا سبق يمهر لنا سبق يمهر لنا ابلرغم من أف جوىر العبلقة بٌن الفرد كالدكلة يمهر ُب رابطة اعبنسية
سواء كانت عبلقة نفعية تبادلية أك كانت شعور ابلوحدة السياسية  ،فإف ىذه الرابطة هبب إعادة النمر ُب
مقوماهتا كتعزيزىا من خبلؿ رؤية تشريعية جديدة  ،متعددة اعبوانب لتقوٙب الدكر الوظيفي ؽبا كذلية
لئلندماج ُب اجملتمعات البديلة من خبلؿ إعماؿ مبدأ اؼبساكاة النسيب فيما يتعلق ابألشخاص اغباصلٌن
على اعبنسية  ،أاي كاف نوعها جنسية أصلية أـ جنسية مكتسببة  ،كإرساء قواعد األمن القانو٘ب اؼبنممة
ؽبذه العبلقة حبيث تبقى التشريعات مستقرة  ،كربرتـ توقعات اؼبواطنيٌن ُ ،ب ىذه اغبالة سيكوف من
السهل التخلي عن اعبنسية اؼبنافسة  ،فدكر الدكلة التدخلي ُب ىذه اؼبرحلة ىاـ إلرساء قواعد ،اغبماية
القانونية كالقضائية خاصة للحقوؽ اؼبدنية كالشخصية  ،بشكل عاـ كاغبق ُب فبارسة الشعائر الدينية
بشكل خاص  .كضبايتها ابلشكل الذم وبقق التوازف بٌن مصلحة الدكلة كحقها ُب نشر األمن
كالسكينة من انحية كحق اؼبواطنٌن ُب فبارسة شعائرىم الدينية من انحية أخرل .فاؼبسألة ربتاج إٔب تنميم
تشريعي يؤكد على مبدأ العدالة كال يعيد النموذج اؼبعتاد ُب بعض الدكؿ اليت تربط الدين ابلتطرؼ ألنو ال
يؤثر على اعبنسية أك اؽبوية ،أما ُب اجملتمعات البديلة فسيشكل ىذا الربط هتديدا جوىراي لعملية
االندماج.

 -1رايض العجبل٘ب  ،تطور إجراءات النمر ُب الطلبات الفردية أماـ ا﵀كمة األكربية غبقوؽ اإلنساف  ،ؾبلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية
كالقانونية  ،اجمللد  28العدد الثا٘ب
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ادلهاجروف السوريوف يف أورواب بُت اللجوء و االندماج

د .فريدة بلفراؽ
أستاذ القانوف الدكٕب ك العبلقات الدكلية
كلية اغبقوؽ ك العلوـ السياسية
جامعة ابتنة
اعبزائر
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ملخص
إ ف النزكح السورم أصاب ما يقارب نصف سكاف الببلدُ ،ب حٌن أف أعداد كبًنة ترتاكح من بٌن  5أك
 6مبليٌن سورم ربولت إٔب الجئٌن ،ك كما ىو معلوـ أف أغلبية اؼبهاجرين موزعٌن بٌن دكؿ اعبوار
الثبلث ،تركيا 1.19،مليوف ،لبناف ك األردف أبكثر من  1.2مليوف ،أما النزكح إٔب أكركاب فتزايد منذ
اعبلف اؼبستشارة األؼبانية اقبيبل مًنكيل عن قرار اغبكومة األؼبانية منح اللجوء للسوريٌن ،موازاة م تعليق
دبلن األكركبية اؼبتعلقة ابللجوء ،فتنميمات دبلن لعاـ  2013شددت على التعامل م طاليب اللجوء.
فمنذ نشأة ك تطبيق اتفاؽ شنغن اؼبتعلق بفتح اغبدكد بٌن الدكؿ األكركبية اؼبعنية ك منذ تطبيق معاىدة
ماسرتختً ،ب حصر فرص اللجوء ببلد كاحد ،ك قد تعرض االرباد األكركيب النتقادات شديدة من قبل
مفوضية األمم اؼبتحدة لبلجئٌن ،ألف األمر لو خلفيات سياسية ك عرقية ك أيديولوجية ،إال أف اؼبفوضية
تنمر إٔب الوض أبنو أزمة الجئٌن ال غًن دكف اعتبارات أخرل ،حيث ك حسبها قدـ أغلبهم من بلداف
شهدت صراعات ك حركب ك أزمات ،كالعراؽ ،أفغنستاف ك سوراي طبعا ،اليت يربصي لوحدىا  4مبليٌن
الجئ موزعٌن على البلداف اغبدكدية ،بل تعدت أعداد ىائلة منهم كبو بلداف أخرل ُب اؼبغرب العريب ك
افريقيا.
من خبلؿ ىذه اؼبعطيات يبكن دراسة ىذا اؼبوض بطرح االشكالية التالية :إذا كاف كض البلجئٌن
السوريٌن ُب البلداف األكركبية الزاؿ مثار جداؿ ك حًنة أماـ تردد بعض الدكؿ ،خاصة دكؿ االرباد
األكركيب اليت ٓب تتفق صبيعها على كيفية استيعاب ىذا الكم اؽبائل من تدفق البلجئٌن ،ابلسعي كبو إعادة
النمر ُب اتفاقية شنغن ك اتفاؽ دبلن ،ك غلق اغبدكد ،فكيف سيكوف مصًن اآلالؼ من البلجئٌن
السوريٌن ك غًنىم؟ ك كيف ستتم عملية االندماج ُب ؾبتمعات ترفض استقباؽبم ك أخرل تتحفظ ؟
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مقدمة
لقد كانت مشكلة اللجوء ك النزكح القهرم من أكثر القضااي اليت كاجهت اجملتم الدكٕب طواؿ اترىبو ،
كوف ىذه الفئات من بٌن أكثر ؾبموعات الناس تعرضا للمعاانة ،سواء كاف ذلك نتيجة صراع أك اضطهاد
أك غًن ذلك من أنواع انتهاكات حقوؽ اإلنساف .ك قبد أف اؼبسؤكلية األكٔب عن ضباية البلجئٌن ك
مساعدهتم تق على عاتق الدكؿ ،خاصة بلداف اللجوء اليت يفر إليها البلجئوف ،ك يتأتى دكر اؼبفوضية
السامية لبلجئٌنُ ،ب حث الدكؿ ك تشجيعها على االلتزاـ أبحكاـ اتفاقية عاـ  1951ك سبكٌن الدكؿ
من تقدٙب ضباية كافية لبلجئٌن ُب أراضيها كفقا ؼبا ىو كارد ُب تلك االتفاقية(.1دمحم الطراكنة )2015
ك اعبدير ابلذكر أنو إذا أيرغم اؼبدنيٌن على ترؾ موطنهم بسبب االنتهاكات اعبسيمة للقانوف الدكٕب
اإلنسا٘ب ،فإهنم يتمتعوف ابغبماية دبوجب ىذا القانوف ك هبوز أف تتعلق ىذه اغبماية ابلقانوف اؼبطبق ُب
النزاعات اؼبسلحة الداخلية ،ك إذا ٌفر السكاف اؼبدنيوف من موطنهم بسبب نزاع داخلي فإهنم يصبحوف
موض ضباية مشاهبة للحماية اؼبنصوص عليها ُب حالة نشوب نزاع مسلح دكٕب( 2.دمحم الطركنة2015 ،
) ،كما وبمر الربكتوكوؿ الثا٘ب التفاقيات جنيف ُ 1949ب مادتو ( )17الرتحيل القهرم للمدنيٌن ،إذ
ال هبوز األمر برتحيلهم إال بصفة استثنائية إذا تطلب ذلك دكاعي األمن أك أسباب عسكرية مل ٌحة ،ك ُب
ىذه اغبالة هبب ازباذ االجراءات اؼبمكنة الستقباؿ السكاف اؼبدنيٌن ُب ظركؼ يمرضية من حيث اؼبأكل ك
األكضاع الصحية ك العبلجية ك السبلمة ك التغذية ك ىذا ما نصت عليو اؼبادة ( )07من النماـ األساسي

للمحكمة اعبنائية الدكلية ،اليت اعتربت الرتحيل القهرم للسكاف من قبيل اعبرائم ضد اإلنسانية .
إف أزمة اؽبجرة اغبالية ُب أكركاب تعكس ُب جوىرىا كصوؿ األزمة السورية إٔب الشواطئ األكركبية ،ك
يبدك أف السياسة الغربية تنطوم على احتواء أكرب عدد فبكن من البلجئٌن السوريٌن ُب البلداف اجملاكرة ،ك
أتمل أف تمل اؼبشكلة بعيدةُ ،ب حٌن أف تركيا تستوعب  1.9مليوف سورم ٓب تستقبل الوالايت اؼبتحدة
سول  1000أك ،2000عاـ  ،2015أم حوإب %0.0005من ؾبموع النازحٌن ،ك قد سبكنت
بريطانيا من إعادة توطٌن  216فقط( .جواديك )2015

2

فأصبحت أكركاب اليوـ ال تعا٘ب أزمة مهاجرين ،بل من أزمة سوريٌن ،كما قاؿ أحد الكتاب ،ك علية
سنتناكؿ ىذا البحث ُب ثبلث نقاط:
-1دمحم الطراكنة  ،آليات اغبماية الدكلية لبلجئٌن ك مصداقيتها ( د.ت).
-2جواديك ،أزمة اؼبهاجرين ،موق  www.irinnews.org/ar/report/5019 ،زايرة ادلوقع 2016/03/25
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 -1موقف االحتاد األورويب من قضااي اذلجرة.
يواجو االرباد األكركيب ك دكؿ األعضاء إشكاليات كربل فيما يتعلق بقضااي اؽبجرة ك اللجوء السياسي ك
ربوؿ قضااي
كيفية التعامل معها ،إذ تدكر اإلشكالية األكٔب حوؿ نقطتٌن  * :تتمثل النقطة األكٔب ُب ٌ
اؽبجرة من كوهنا قضااي اقتصادية ُب اؼباضي إٔب قضااي أمنية ك سياسية ُب ابؼبقاـ األكؿ ُب اآلكنة األخًنة .
* أما النقطة الثانية تتمثل بطابعها عرب اغبكومي لطريقة ازباذ القرار األكركيب فيما يتعلق بقضااي اؽبجرة ك
اللجوء السياسي ،أما االشكالية الثانية :فتتعلق حبقيقة أف أكركاب قارة اؼبهاجرين ،ك أنو بينما معمم الدكؿ
األكركبية تتجو إٔب تبين إجراءات لتقييد حركة اؼبهاجرين ك اغبد من التدفق ،فإف اقتصادايت ىذه الدكؿ
ك خاصة الدكؿ األكركبية جنوب اؼبتوسط ال يبكن أف تعمل بكفاءة من دكف تدفق األيدم العاملة
الرخيصة من الدكؿ األخرل ،ك لكن األكضاع أتثرت بشدة نتيجة األزمة االقتصادية األكركبية أماـ تزايد
عدد اؼبهاجرين ،فبا أدل إٔب تزايد معاداة األجانب للمهاجرين ُب القارة األكركبية من قًبل األحزاب
عربة عن ىذا التوجو ُب صدارة اؼبشهد السياسي ،ك ذلك استنادا إٔب نتائج انتخاابت
اليمينية اؼبتطرفة اؼبي ٌ
الربؼباف األكركيب ُب مام  ( .12014دمحم مطاكع)2015،
ك تتمثل اإلشكالية الثالثةُ :ب كجود صراع قانو٘ب ك سياسي بٌن الدكؿ األكركبية عبنوب اؼبتوسط ،ك ىي
الدكؿ اليت على خط اؼبواجهة اؼبباشر م اؽبجرة غًن الشرعية ك األكثر استقباال للمهاجرين غًن الشرعيٌن
(إسبانيا  ،إيطاليا  ،قربص  ،مالطا) ُب مقابل الدكؿ األكركبية ُب كسط ك مشاؿ أكركاب (فرنسا  ،بريطانيا ،
أؼبانيا ،ك غًنىا) حوؿ ربمل أعباء ك تكلفة استقباؿ اؼبهاجرين غًن الشرعيٌن ك طلبات اللجوء السياسي ك
يطالب معسكر الدكؿ األكركبية جنوب اؼبتوسط ابقي دكؿ االرباد األكركيب أف تتحمل جزءا أكرب من
العبء ُب طلبات اللجوء السياسي ك ُب استقباؿ مزيد من اؼبهاجرين غًن الشرعيٌن ،بينما ترل دكؿ كسط
ك مشاؿ أكركاب أف ذلك يتعارض م اتفاؽ دبلن الذم ينص على أف التعامل م طلبات اللجوء السياسي
ىو من مسؤكلية أكؿ دكلة أكركبية تطأىا قدـ اؼبهاجرين غًن الشرعيٌن أك البلجئ السياسي ( 2.دمحم
مطاكع  ،)2015كخبلفا لذلك فإف دكؿ أكركبية أخرل مثل السويد تشج اؽبجرة إليها ،عكس بريطانيا
اليت ازبذت عددا من االجراءات اؽبادفة إٔب اغبد من اؽبجرة عقب إصدار قانوهنا ُب  10أكتوبر 2014

-1دمحم مطاكع ،االرباد األكريب قضااي اؽبجرة  ،اإلشكاليات الكربل ك االسرتاتيجيات ك اؼبستندات ،اؼبستقبل العريب ،عدد .2015ص22
-2دمحم مطاكع ،مرج سابق ص .34-33
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ك بذلك أصبحت اؽبجرة قضية ساخنة ُب بريطانيا ك ذلك ابلتزامن م ارتفاع تكاليف اؼبعيشة بسبب
األزمة االقتصادية األكركبية ك إجراءات اغبكومة التقشفية ،كاحتداـ النقاش ك اعبدؿ حوؿ أف عدد كبًن
من اؼبواطنٌن من خارج الدكؿ األكركبية يض قيودا كبًنة على سوؽ العمل ك على اؼبرافق ك اػبدمات
العامة ُب بريطانيا.

1

كمن انحية أخرل قبد أف الدكؿ األكركبية غًن متفقة على كيفية التعامل م

اؼبهاجرين ك خاصة بعد انعكاسات الربي العريب على البلداف العربية اليت ىبت صباىًن كثًنة منها كبو
اؽبجرة ،نمرا للمركؼ غًن األمنية ك األخطار ا﵀دقة حبياة اؼبدنيٌن ،فبينما قبد سويسرا مثبل نمٌمت
استفتاء ُب  2014إلعادة نماـ ربديد حصص اؼبهاجرين من دكؿ االرباد األكركيب إٔب سويسرا ،ك الذم
شكل زعزعة جديدة ُب أكركاب لتهديده أحد اؼببادئ األربعة الرئيسة ك اغباكمة لبلرباد األكركيب ك ىو،
مبدأ حرية األفراد ُب التنقل ،فبا أزعج دكؿ االرباد ك ازباذىم موقف مضاد لسويسرا لًما بيث من زبوؼ ُب
امتداد أتثًن تلك اػبطوة ،بعدما دعت بعض األحزاب الكربل اغباكمة ُب النركيج إٔب إجراءا استفتاء
فباثل ،هبدؼ اغبد من اؽبجرة داخل االرباد األكركيب ( 2.دمحم مطاكع)2015،
أما اإلشكالية الرابعة :فتجسدت ُب تسارع كتًنة اؽبجرة إٔب أكركاب على كبو غًن مسبوؽ ُب أعقاب
الثورات العربية من دكؿ الشرؽ األكسط ك إفريقيا بشكل دف معمم قادة دكؿ االرباد األكركيب إٔب التفكًن
ُب ربرؾ اسرتاتيجي يهدؼ إٔب مواجهة ىذه اؼبوجة غًن اؼبسبوقة من اؽبجرة إليها  (.3عبد الواحد
أكمًن)2015،
ك قد سبثلت اإلشكالية اػبامسة ُب :ؿباكلة معمم دكؿ االرباد األكركيب ك مؤسساتو إهباد نوع من التوازف
ما بٌن الرغبة ُب من ك تقييد اؽبجرة غًن الشرعية ك طلبات اللجوء السياسي إليها ،ك ما بٌن احرتاـ قيم
حقوؽ اإلنساف ك حقوؽ اؼبهاجرين ك البلجئٌن السياسيٌن.
ك مازالت أكركاب منقسمة فيما يتعلق ابؽبجرة غًن الشرعية ما بٌن اغباجة إٔب احرتاـ حقوؽ االنساف ك بٌن
اغباجة إٔب تقليل عدد اؼبهاجرين غًن الشرعيٌن البلجئٌن إليها.

 -1مرج نفسو ،ص  ،25انمرpaul Adams,migration Surge Hits EU as thousands flock to .
Italy,BBC(30 may 2014) http://www,bbc.com/news/world-europe-27628416.
 -2مرج نفسو ،ص .25
3

 -عبد الواحد أكمًن،الربي العريب ك اؽبجرة غًن القانونية ُب البحر اؼبتوسط ،اؼبستقبل العريب،عدد ،2015 ،433ص .28
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 -2الدعوة إىل حتسُت سياسات االدماج لصاحل الالجئُت.
ُب مؤسبر مشرتؾ رفي اؼبستول بشأف إدماج اؼبستفيدين من اغبماية الدكلية ُب ابريس ،دعا األمٌن العاـ
ؼبنممة التعاكف االقتصادم ك التنمية ك اؼبفوض السامي لؤلمم اؼبتحدة لشؤكف البلجئٌن ،اغبكومات إٔب
مضاعفة اعبهود ؼبساعدة البلجئٌن على االدماج ك االسهاـ ُب اجملتمعات ك االقتصادايت األكركبية .
ففي عاـ  2015عرب أكثر من مليوف شخص البحر األبيض اؼبتوسط حبثا عن اغبماية الدكلية ُب أكركاب ك
طالب حوإب  1.5مليوف شخص اللجوء ُب بلداف منممة التعاكف االقتصادم ك التنمية سنة 2015
كىو ضعف العدد اؼبسجل سنة  2014تقريبا ك أعلى رقم على اإلطبلؽ ،ك ُب الوقت نفسو يبثل طالبو
اللجوء حوإب  % 0.1شخص فقط من ؾبموع سكاف بلداف منممة التعاكف ك التنمية ،ك يشكلوف ُب
أكركاب أقل من  % 0.3من إصبإب سكاف االرباد األكركيب( 1 .قصص أخبارية،2016،موق )
كشددت منممة التعاكف ك اؼبفوضية ال على الواجب األخبلقي فحسب ،بل كذلك على اغبافز
االقتصادم الواضح ؼبساعدة مبليٌن البلجئٌن الذين يعيشوف ُب بلداف منممة التعاكف االقتصادم لتطوير
اؼبهارات اليت وبتاجوهنا للعمل بشكل مستمر ك آمن ،إذ قاؿ األمٌن العاـ للمنممة " ألبيل غوراي" ُب
اؼبؤسبر اؼبشرتؾ بباريس" :ال ييعد البلجئوف مشكلة ،بل يبكنهم ك هبب أف يكونوا جزءا من اغبل للعديد
من التحدايت اليت تواجهها ؾبتمعاتنا ،فهم وبملوف األمل حبياة أفضل ك مستقبل أفضل ألطفاؽبم ك
أطفالنا .ك لكن لتحقيق ىذه اإلمكاانت ،ىناؾ حاجة ماسة إٔب استثمارات كبًنة لتوفًن الدعم الفورم ك
مساعدة البلجئٌن على االستقرار ك التكيف ك تطوير مهاراهتم ،إهنا مهمة صعبة ك مكلفة على األمد
القصًن ك ذات مردكد كبًن على اعبمي على اؼبتوسط ك الطويل ( 2 ".قصص أخبارية)2016 ،
أما اؼبفوض السامي" :فيليب دك غراندم" فقد قاؿ :اإلدماج عملية ديناميكية ذات اذباىٌن ،تتطلب من
األفراد ك اجملتم بذؿ جهود كبًنة ،ك لكي يلعب البلجئوف دكرا كامبل ُب اغبياة االجتماعية ك االقتصادية
ك الثقافية للبلد الذم يستضيفهم ،وبتاجوف إٔب اؼبساكاة ُب اغبقوؽ ك الفرص ك تلعب الدكؿ دكرا مهما
ُب ىذه العملية لضماف أف يؤدم البلجئوف دكرا إهبابيا ك فعاال ُب عملية اإلدماج ،ال سيما من حيث
1

 -قصص أخبارية ،مرج سابق.

2

 -قصص أخبارية ،مرج سابق.

106

اػبدمات اؼبقدمة ؽبم ك من حيث ضماف تلقيهم الرتحيب ُب اجملتمعات اليت ستستضيفهم( 1 .قصص
أخبارية)2016 ،
ك قد أصدرت منممة التعاكف تقرير ربت عنواف "إقباح ادماج البلجئٌن ك غًنىم من ا﵀تاجٌن للحماية "
يوفر أىم الدركس اؼبكتسبة من ذبربة بلداف منممة التعاكف ُب تقرير إدماج البلجئٌن ،ك يسلط التقرير
الضوء على الكثًن من اؼبمارسات اعبيدة ؼبعاعبة العوائق الرئيسة ك دعم اإلدماج الدائم لبلجئٌن ك أطفاؽبم،
ك يشدد على أنبية التدخل اؼببكر دبا يشمل توفًن الوصوؿ إٔب الدكرات ُب اللغة ك برامج العمل ك
خدمات اإلدماج ُب أسرع كقت ( 2 .مؤسبر ابريس اؼبشرتؾ 29 ،يناير )2016

1

 -قصص أخبارية ،مرج سابق.

2

 -مؤسبر ابريس اؼبشرتؾ ،.اؼبنعقد بتاريخ  / 29يناير..2016 ،
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 -3الالجئوف السوريوف يف أورواب ومشكلة االندماج.
كاف مركر السوريوف من تركيا عرب حبر إهبة ك اعبزر اليواننية إٔب البلقاف ك شرؽ أكركاب ،كًب إحصاء قرابة
 8000الجئ يعربكف شرؽ أكركاب كل يوـ قاصدين غرهبا ك مشاؽبا سعيا إلقامة آمنة ك كاعدة ،لكنها
قوبلت ابضطراب سلوؾ الدكؿ األكركبية ك تباينها الصارخ.

1

( كماؿ خلف الطويل ،2015 ،كرقة

عمل ،اؼبستقبل العريب ،ص.)104
قبل بداية الربي العريب كاف أكرب عدد من اؼبهاجرين غًن القانونيٌن الذين يصلوف إٔب الضفة الشمالية
للمتوسط يدخلوف عرب اليوانف اليت كصلها خبلؿ العقد األخًن حوإب مليوف مهاجر ،نسبة كبًنة منهم
غادركىا بعد كقت قصًن كبو بلداف أكركبية أخرل ،ك قد بلغت نسبة اؼبهاجرين غًن القانونيٌن الذين
كصلوا إٔب أكركاب عرب اليوانف خبلؿ العقد نفسو إٔب  %80مقابل  %5عرب اسبانيا ك  %4عرب إيطاليا ك
الباقي عرب منافذ أخرل مثل مالطا ك قربص ،ك يتم دخوؿ اليوانف ابألساس عن طريق تركيا ،حيث اغبدكد
اليت تفصل بٌن البلدين سبتد على مسافة حوإب  200كلم  ،يغطي هنر ايفًنكس معممها ،ك حبسب
مصادر أمنية يواننية قبح خبلؿ الفرتة اؼبمتدة ما بٌن مطل سنة  2010ك  2012أكثر من  87ألف
شخص ُب دخوؿ اليوانف انطبلقا من تركيا ( 2 ،عبد الواحد أكمًن ،2015،ص  )29إما عرب النهر أك
عرب السواحل الرتكية القريبة من اعبزر اليواننية الصغًنة ،أك عرب الطريق الربم الذم أصبح من الصعب
اجتيازه اليوـ بعد تشييد سياج من األسبلؾ يبتد على مسافة  12كلم ،ك حسب ككالة ضباية اغبدكد
األكركبية ) )frontexيصل عدد الذين يدخلوف اليوانف عرب هنر ايفًنكس يوميا ما بٌن  300ك 400
شخص خصوصا ُب موسم الصيف ،ك قد ازبذت بعض الدكؿ األكركبية اؼبقصودة من طرؼ البلجئٌن
إجراءات كض السياجات عرب العديد من الكيلومرتات عرب حدكدىا ؼبن تدفق البلجئٌن كبوىا أك عربىا،
ك ىمثٌل السوريوف خبلؿ سنة  2014أكثر من نصف الذين يصلوف إٔب أكركاب عرب تركيا( 3.عبد الواحد
أكمًن ،ص  )29فوجدت البلداف اؼبعنية نفسها ؾبربة على تفسًن قوانينها اؼبتعلقة ابؽبجرة غًن القانونية أك
تعديلها حَّت تتمكن من مواكبة الماىرة ،ك قد مشل ىذا التفسًن البلداف اليت يغادرىا أك يبر منها
اؼبهاجركف ك كذا البلداف اليت يصلوف إليها ك قد حرصت بعض بلداف جنوب اؼبتوسط أف سبس التعديبلت
1

 -مؤسبر ابريس اؼبشرتؾ ،.اؼبنعقد بتاريخ  / 29يناير..2016 ،

-2عبد الواحد أكمًن  ،الربي العريب ك اؽبجرة غًن القانونية ُب البحر األبيض اؼبتوسط  ،اؼبستقبل العريب  ،عدد  ، 2015 ، 433ص .28
 -3مرج نفسو ،ص ،.29انمرGrecia-Turqia,Fronteras Invisibles, .
http://www.fronterasinvisibles.org/fotos-de-grecia-turquia.html.
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بنودا مثل التخلي عن التعامل م اؼبهاجرين غًن القانونيٌن كمجرمٌن ،ك ُب الوقت نفسو تشديد
العقوابت على شبكات هتريب اؼبهاجرين بطريقة غًن قانونية ،ك كجدت الدكؿ األكركبية نفسها مضطرة
إٔب إدخاؿ تعديبلت على قوانينها ك أكؿ ىذه البلداف ىي إيطاليا اليت كاف يصلها السواد األعمم منهم ،ك
كاف كل من قانوف  2002ك قانوف  2009هبرماف اؽبجرة غًن الشرعية ،ك ابلتإب اؼبهاجرين غًن
الشرعيٌن ،ك كل من ييقدـ ؽبم اؼبساعدة حَّت ك لو كانوا ُب حالة خطر ،يتعرض لدف غرامة مالية( 1 .عبد
الواحد أكمًن ،ص  )31ك قد كشفت مأساة السفينة اليت غرقت ابلقرب من جزيرة "ؼببيدكزا" ك اليت
ذىب ضحيتها أكثر من  300شخص ُب أكتوبر  2013عن اػبلل ُب ىذا القانوف ،ذلك ألنو كاف
ابإلمكاف إنقاذ السفينة لو استجابت سفن الصيد اإليطالية القريبة منها لطلب االستغاثة ،غًن أف
أصحاهبا امتنعوا عن ذلك بسبب التخوؼ من تبعات القانوف ،كما كشفت تلك اغبادثة اؼبأساكية اػبلل
ُب القانونٌن األكؿ ك الثا٘ب ،أم الذم يعاقب بغرامة مالية كل من دخل ايطاليا بطريقة غًن قانونية ،ك
عقب ذلك ًب تغيًن القانونٌن بشكل مستعجل بقانوف جديد سبت مصادقة الربؼباف عليو ُب يناير ،2014
حيث ألغى اعتبار اؽبجرة غًن القانونية جريبة( 2 .عبد الواحد أكمًن،ص)32
ك قد اعتربت أكثر البلداف صرامة ُب التعامل م اؽبجرة غًن القانونية ُب اؼبدة األخًنة دكلة بريطانيا ،اليت
غًنت قانوهنا بقانوف جديد صدر ُب شهر مارس  2013كالذم يسمح ابعتقاؿ اؼبهاجرين غًن
ٌ
القانونيٌن ،ك وبرمهم فتح حساب بنكي ك ذلك من خبلؿ إلزاـ اؼبؤسسات البنكية ابلكشف عن ىوية
كل زبوف (مهاجر) يوجد ُب كضعية غًن قانونية ،كما أنو وبرمهم من العبلج دبا ُب ذلك اغباالت
اؼبستعجلة ك األمراض اؼبعدية ك يطلب من األطباء اإلببلغ عن مرضاىم الذين يوجدكف ُب كضعية غًن
ي
يتعرض من يقوـ
إذ
،
قانونيٌن
غًن
ين
ر
ؼبهاج
ائها
رت
اك
ؼبساكن
ا
أصحاب
نفسو
القانوف
قانونية ،كما يبن
ٌ
بذلك لعقوابت ،تيفرض بصرامة أكرب على من ييشغٌل كل مهاجر غًن قانو٘ب ،حبيث تصل الغرامة اؼبالية
إٔب عشرين ألف يورك ،غًن أف ىذا القانوف الذم يهدؼ حسب تصروبات رئيس اغبكومة الربيطانية

 -1مرج نفسو31 ،

 -2عبد الواحد أكمًن،مرج سابق،ص  .32انمر سكام نيوز عربية(  7أكتوبر 2014
http://www.skynewsarabia.com/web/article/693129.
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"جيمس كامركف" إٔب خفض عدد اؼبهاجرين الذين يدخلوف بريطانيا سنواي من مئات اآلالؼ إٔب عشرات
اآلالؼ ،قد أعطى نتائج عكسية ( 1 .عبد الواحد أكمًن ،ص )33
كحسب اتفاقية "دبلن" اليت أصبحت مثار جدؿ كاس ُب الوسط األكركيب ،بل ىناؾ تلميحات حوؿ
إلغاء اتفاقية "شنغن" ك تصدع االرباد األكركيب إثر األكضاع اؼبتفاقمة اليت قد تؤدم إٔب اهنيار االرباد بعد
إعبلف انسحاب عدة دكؿ أكركبية منو مثل بريطانيا ك أؼبانيا ك غًننبا .ك ييبٌن لنا أعداد البلجئٌن
السوريٌن الذين ًب قبوؽبم بعد الربي العريب من قًبل بلداف االرباد األكركيب ،الفرؽ الواضح ُب سياسة اللجوء
بٌن ىذه البلداف ،ففي الوقت الذم ذباكز فيو عدد الفارين من كيبلت اغبرب ُب سوراي أكثر من مليو٘ب
انزحٓ ،ب تقبل سول عشرة بلداف من االرباد األكركيب استقباؿ الجئٌن سوريٌن بشكل رظبي ،ك كاف
اجملموع الذم تقرر استقبالو ىو اثين عشر ألف الجئ ،من بينهم عشرة آالؼ استقبلتهم أؼبانيا ُب حٌن
استقبلت فرنسا  500الجئ  ،إسبانيا  30الجئ أما بريطانيا فقد رفضت استقباؿ الجئٌن سوريٌن
بدعول ارتفاع طاليب اللجوء على أراضيها ،ك دبا أف كسيلة الطرد للتخلص من الثقل الذم يبثلو اؼبهاجر
غًن القانو٘ب أصبحت أمر صعبا من الناحية التطبيقية ،لذا رباكؿ بلداف االستقباؿ أف ذبد آلية مشرتكة
تسمح ؽبا بتفعيل عملية الطرد ك تستند ُب ذلك إٔب االتفاقيات اليت يكقعت أك اؼبؤسبرات اليت عيقدت داخل

اإلرباد األكركيب ،ك على رأسها اتفاقية ماسرتىبت اؼبوقعة سنة  ،1992اليت تتحدث عن السياسة
اػبارجية ك األمن اؼبشرتؾ ألكركاب ،ك قمة اشبيليا اليت يعقدت عاـ 2002اليت دعت إٔب إدماج سياسة
اؽبجرة ُب السياسة اػبارجية لبلرباد ك طالبت أبف تتضمن كل اتفاقيات التعاكف ك الشراكة اليت يوقعها
االرباد م دكؿ اعبنوب بيندا خاصا حوؿ إجبارية قبوؿ ىذه الدكؿ للمهاجرين غًن القانونيٌن ،سواء كانوا
مواطنيها أك مواطين دكؿ أخرل ،ك ثبت دخوؽبم إٔب أكركاب عن طريق حدكدىا ،ك كذلك اؼبيثاؽ األكركيب

للهجرة ك اللجوء الذم يكق سنة  2008الذم أشار إٔب أف االرباد األكركيب ال يتوفر على اإلمكاانت
ليستقبل بشكل الئق اؼبهاجرين الذين وبلموف أف هبدكا فيو حياة أفضل ،ك قد من ىذا اؼبيثاؽ قياـ أية
تسوية صباعية للمهاجرين ،كما كاف وبدث من قبل ُب ـبتلف بلداف االرباد االكركيب على اعتبار أف
التسوية اعبماعية ال ربل اؼبشكل ك إمبا تعقده ،ألهنا تشج على توافد اؼبزيد من اؼبهاجرين غًن

1

 مرجع نفسو ،33،انظر ميدؿ ايست أونالين( 72نوفمرب http://www.unher- )2014arabic.org/4f44a8f16.html.
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القانونيٌن ( 1.عبد الواحد أكمًن ،ص  )36ك شرعت دكؿ أكركاب ُب ازباذ إجراءات مراقبة اغبدكد من
أجل تقليص عدد اؼبهاجرين إليها منذ ،2015 /11/11إذ قررت دكلة السويد ُب 2016/1/4
بتكثيف مراقبة حدكدىا م الدمبارؾ ؼبن تدفق البلجئٌن  ،كما قرر الدمبارؾ من جهتو ك ُب التاريخ ذاتو
بتعزيز الرقابة على حدكده م أؼبانيا ،كم كجود اضطراب كبًن ك هتديد فضاء شنغن 2،يعلٌق مصًن
البلجئٌن السوريٌن بٌن اتفاؽ دبلن ك شنغن ،كاتفاؽ دبلن ىو نماـ قانو٘ب كضعو االرباد األكركيب لتنسيق
التعامل اؼبوحد ُب قضااي اللجوء ببلدانو ،ك أنشئ نماـ دبلن اػباص ابلبلجئٌن دبوجب اتفاقية دبلن اليت
أقرت ُب  15يونيو ،1990كقعت عليها ُب العاصمة األيرلندية دبلن  12دكلة عضو ُب االرباد األكركيب
ك دخلت حيز النفاذ ُب  ،1997/09/01ك دبا أف االتفاقية مفتوحة أماـ صبي الدكؿ األكركبية ،فقد
دخلتها الحقا ك على فرتات ،ؾبموعة من الدكؿ غًن األعضاء ُب االرباد( 3.أخبار العآب،
 )11.11.2015ك ُب  18فرباير  2003أيدخلت تعديبلت على االتفاقية ظبيت دبوجبها اتفاقية "دبلن
الثانية" ك ُب  2008/10/03اقرتحت اؼبفوضية األكركبية تعديبلت إصبلحية أخرل ُب االتفاقية ،سبت
اؼبوافقة عليها ُب يونيو  2013ك أصبحت انفذة التطبيق ُب  19يوليو اؼبوإب ،ربت تسمية اتفاقية "دبلن
الثالثة"  .ك تعترب االتفاقية حجر الزاكية ُب نماـ دبلن اإلجرائي الذم يتألف من اتفاقية دبلن ك منمومة
يوركداؾ ( )Eurodacاليت تقضي إبنشاء قاعدة بياانت ربوم بصمات البلجئٌن غًن النماميٌن إٔب
دكؿ االرباد األكركيب ،كال ال تيزاؿ بصمة البلجئ من ىذه اؼبنمومة إال ابنقضاء  10سنوات عليها ،أك
حبيازة صاحبها جنسية أحد الدكؿ األعضاء.

 -1عبد الواحد أكمًن،اؼبرج السابق ،ص .36

Refugiers Syriens, l exil E uropeen; info,arte,tu/fr/refugier-syrien- l exil-europeen,rendu -2
.au cit le 26/03/ 2016.
 -3أخبار العامل.2015/11/11،
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خادتة:
ُب ظل ىذا االضطراب ك اؼبفارقات ُب التعامل م قضية البلجئٌن السوريٌن الفارين إٔب أكركاب ،سيكوف
من الصعب ك ردبا ستطوؿ عملية االندماج ُب ىذه اجملتمعات الرافض معممها ؽبذه األعداد الكبًنة من
البشر ك اليت يبكن تسميتها ابلغزك اؽبادئ ،الذم تتحفظ منو دكؿ االرباد األكركيب الواق على عاتقها
مسئولية ضباية ىؤالء البلجئٌن ك ضركرة إدماجهم كفقا للقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ك حقوؽ اإلنساف دبا فيها
مبدأ حق اللجوء اليت تعترب جزء من منموماهتا القانونية.
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أثر ادلساواة بُت اجلنسُت على العبادات إمامة ادلرأة وخطبتها اجلمعة منوذجا
أ .أمساء عواد مفوز الذبياين
جامعة طيبة
اؼبملكة العربية السعودية
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فهرس المحتويات
اؼبلخص
اؼبقدمة
مشكلة الدراسة
أسئلة الدراسة
أىداؼ الدراسة
منهج الدراسة
ا﵀ور األكؿ :اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن
حقيقة اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن
اثنيا:ىل اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن دبعىن العدؿ أـ ال؟
اثلثا:أثر اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن على مسألة توٕب اؼبرأة إمامة اؼبصلٌن
ا﵀ور الثا٘ب:حكم اؼبرأة للرجاؿ ك خطبتها اعبمعة ك ما يتعلق هبا من فركع
أكال :أصل اؼبسألة ُب كتب الفقو
سبب اػببلؼ
اثنيا :حكم إمامة اؼبرأة للرجاؿ ُب الصبلة
أدلة اؼبانعٌن
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حديث أـ كرقة
الرأم اؼبختار
اثلثا :مسألة خطبة اؼبرأة ُب صبلة اعبمعة
رابعا :مسائل فرعية تتعلق إبمامة اؼبرأة ك خطبتها اعبمعة ُب ضوء قضية اؼبساكاة
صبلة اؼبرأة بدكف طبار
أذاف اؼبرأة
ا﵀ور الثالث:تناكؿ األمر اؼبطلق للمكركه قاعدة أصولية ال بد من اعتبارىا ُب مثل ىذه القضااي.
ارباد مكاف األمر ابلشخص كاعبهة ُب الفعل الواحد.
اغبالة األكٔب
اغبالة الثانية
اػباسبة
النتائج ك التوصيات
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ملخص
إف قضية اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن قضية رائجة عاؼبيا ك ابألخص ُب العآب الغريب ،كمن أاثر ىذه القضية إمامة
اؼبرأة للرجاؿ ُب الصبلة ك خطبتها اعبمعة ،ك قد حاكلت ُب ىذا البحث منهجة ىذا التأثًن ك أتطًنه
كمعرفة مسبباتو كضبط اغبكم على أثر اؼبسألة ربت قاعدة أصولية عميمة ال بد أف تعترب ُب دراسة
اؼبستجدات ُب ابب العبادات ،ك قد نوقشت ىذه اؼبسألة كثًنا أعين إمامة اؼبرأة للرجاؿ ،إال أف الضغط
اؼبتزايد ُب ربقيق اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن دائما ما يكوف سببا ُب إحضار ىذه القضية على طاكلة النقاش ؼبا
نشاىد من إصرار بعض النساء على أف ذلك حق من حقوقهن إنسانيا ك إسبلميا ،ك إضافة لكوف
الثقافة مؤثرة فقد شاب الرتاث اإلسبلمي -خصوصا ُب أحكاـ النساء -كثًنا من اللبس كاالختبلط
ابلعادات ك التقاليد فبا جعل ابب أحكاـ النساء من أسهل األبواب للتأثر بقضااي مثل قضية اؼبساكاة بٌن
تناكلت ُب ىذه الدراسة حقيقة اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن ككيف كٓبى دخلت على الرتاث
اعبنسٌن ،ك قد
ي
اإلسبلمي ،إضافة إٔب مناقشة إمامة اؼبرأة للرجاؿ كخطبتها اعبمعة كما يتعلق هبا من مسائل أخرل كصبلة
اؼبرأة ببل طبار ،ك أذاف اؼبرأة ،ك ربطت ذلك كلو بقاعدة تناكؿ األمر اؼبطلق للمكركه إذ ُب ضوئها يبكن
أف نفرؽ بٌن ما وبكم ببطبلنو كما ال وبكم ببطبلنو ،كختمت ىذه الدراسة بعدد من التوصيات
كاؼبقرتحات اليت أرجو أهنا لو طبقت أف تساعد ُب ضباية األحكاـ اإلسبلمية من التباس غًنىا هبا كمن
أنبها ربط األحكاـ اإلسبلمية دبقاصدىا خصوصا ُب ابب اؼبستجدات الفقهية ك األحكاـ النسائية -كىو
ما اندل بو الكثًن من الباحثٌن ،-ك ُب ذلك إبذف هللا خًن معٌن على ربقيق اإلندماج الواعي ببل تنازؿ
عن الثوابت.
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اغبمد﵁ رب العاؼبٌن كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلٌن ،فإف فبا أنعم هللا بو على أمتنا
اإلسبلمية ىو انتشار اإلسبلـ ُب شَّت أرجاء اؼبعمورة ،من اؼبعلوـ أف اغبياة ُب دكلة إسبلمية زبتلف عن
اغبياة ُب دكلة غًن إسبلمية ،فاؼبسلموف حٌن يبثلوف أقليات ُب دكؿ أخرل تصادفهم مسائل كضركرات
ملٌحة ال تواجو غًنىم من اؼبسلمٌن ،كمن األمور اليت تواجو األقليات اإلسبلمية كاليت ىي من األنبية
دبكاف ىي مسألة االندماج ُب ؾبتمعاهتم  ،إذ ال ينبغي على اؼبسلم أف يعيش ُب عزلة عن اآلخرين ،فقد
عاش النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب مكة م مشركي قريش ،كعاش ُب اؼبدينة م اليهود ،كتعايش معهم كٓب يرد عنو ملسو هيلع هللا ىلص أنو
اعتزؿ أك أمر اؼبسلمٌن ابالعتزاؿ كٓب ترد عنو صلى هللا عليو ك سلم العزلة إال ؼبا عزلو اؼبشركٌن ىو كأصحابو
رضواف هللا عليهم ،بل تعايش النيب ملسو هيلع هللا ىلص معهم ببل تنازؿ عن مبادئو ،كعلمنا اإلحساف إليهم فقد قاؿ لعمر
هنع هللا يضر كنا أان كىو أكٔب بغًن ذاؾ منك-يقصد اليهودم الذم جذب رداءه ملسو هيلع هللا ىلص حَّت أثٌر ُب عنقو -أتمره
حبسن االقتضاء كأتمر٘ب حبسن األداء ،كىذه ىي حقيقة االندماج الواعي الذم ربتاج إليو األقليات
اإلسبلمية.
كمفرط كمعتدؿ ،فلتحقيق
كاؼبسلمٌن ُب مسألة االندماج م اجملتمعات غًن اإلسبلمية مابٌن يمفرط ٌ
االندماج الواعي كبتاج إٔب دراسة كل ما يع ًرض علينا بتجرد ال كردة فعل ،كمن ىذه اؼبسائل ؽبا أثر على
األقليات اإلسبلمية ُب البلداف غًن اإلسبلمية كأخص منها البلداف الغربية مسألة اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن حَّت
يكن إمامات
كصل أتثًن ىذه اؼبسألة إٔب العبادات ،كأصبحن بعض النساء يرين أ ٌف من حقهن أف ٌ
كخطيبات صبعة ،بل إهنن يرين أف من حقهن الصبلة ببل طبار ،ككل ذلك ربت مبدأ اؼبساكاة بٌن
اعبنسٌن ،كال بد من اإلشارة إٔب أف من ىذه اؼبسائل ما نوقش ُب كتب الفقو قديبان لكنو ٓب يتجاكز كونو
فقها افرتاضيا ،حَّت ابتدأت أمينة كدكد اإلمامة األمر ُب عاـ  2005ـ ُب أمريكا ككانت ردة فعل
اؼبسلمٌن عامة ردة فعل غاضبة ك ُب ظين أهنا كقتيوٍ ،ب قوبل ذلك ابلتجاىل إذ أف الدراسات اليت كتبت
حوؿ ىذه القضية ال تعادؿ حجم ىذه القضية ،م أهنا متعلقة أبعمم ركن ُب اإلسبلـ بعد الشهادتٌن،
كلعل الداف من ذبا ىل التعمق ابلدراسة ك تكرارىا عن ىذا اؼبوضوع ىو إطباد اؼبسألة حيث بدأت ،لكن
اؼبسألة تكررت عاـ  2008ـ ك كانت ىذه اؼبرة ُب مركز أكسفورد اإلسبلمي ُب بريطانياٍ ،ب ُب عاـ
2012ـ أعلنت آ٘ب زكنفيلد  -Ani Zonneveld-ىذه اؼبسألة ُب لقاء معها ،بعد أف تسرب
مقط فيديو عبميلة الزيين كىي تؤـ الرجاؿ كالنساء ُب الصبلة ،كقالت آ٘ب أف ىذا األمر أصبح معتادا
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عليو بٌن كثًن من اؼبسلمٌن ُب أمريكا ك أف لديهم علماء مسلمٌن يدعموهنم كيؤيدكهنم interview
).)on women-led prayers:2013
مشكلة الدراسة:
إليضاح مشكلة الدراسة البد من إدراؾ ثبلثة أمور؛ كىي:
أكال:أنبية االندماج لؤلقليات اإلسبلمية .اثنيا:توق العآب الغريب من االخرين أف يكونوا مثلهم حَّت
اثلثا :ما دخل إٔب الرتاث

ييعتربكا معاصرين كمن ٍبٌ ينمر إليهم ابحرتاـ )،(Partner:1977
اإلسبلمي كالتبس بو من عادات كتقاليد معارضة للنصوص خصوصا ما يتعلق ابؼبرأة من أحكاـ ،فقد
سلبت اؼبرأة كثًنا من حقوقها ربت مسمى العرؼ كسد الذرائ (رقية العلوا٘ب ،2003:طو
العلوا٘ب.)2008:
ىذه العوامل الثبلث جعلت الفقو كخصوصا ما يتعلق أبحكاـ النساء قاببل لبلخرتاؽ كالتأثر ابلثقافات ك
التقاليد ،كؼبا كانت فكرة اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن عرفا سائدا ك قضية رائجة ُب العآب الغريب كاف ؽبا أثرا على
الفقو اإلسبلمي بٌن األقليات ُب تلك الببلد ،كمن ىذه اؼبسائل اليت ظهر فيها أتثًن قضية اؼبساكاة بٌن
اعبنسٌن مسألة إمامة اؼبرأة للرجاؿ كخطبتها اعبمعة كما تفرع عنهما من أذاف اؼبرأة كصبلهتا ببل طبار أسوة
ابلرجاؿ.
أسئلة الدراسة:
إذا كلدف ىذا اإلشكاؿ البد من اعبواب عن ثبلثة أسئلة كىي:
 -1ما ىي حقيقة اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن ،ك ىل ىذا العرؼ أعين عرؼ اؼبساكاة عرؼ صحيح أـ عرؼ
فاسد؟
 -2كىل يعترب لو أثر شرعي ببل تعارض م نصوص الشارع على أحكاـ العبادات اؼبتعلقة ابؼبرأة (
إمامتها للرجاؿ كخطبتها اعبمعة كما يتفرع عنهما)؟
 -3ك إف كاف معارضا فما السبيل لدفعو؟
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أىداؼ الدراسة:
 -1بياف حقيقة اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن كصحة ىذا العرؼ أك فساده.
 -2دراسة مسألة إمامة اؼبرأة كخطبتها اعبمعة كما يتفرع عنهما ُب ضوء األدلة الشرعية كبياف موافقتها أك
معارضتها لفكرة اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن.
 -3بياف السبيل األفضل لدف التباس قضية اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن ُب اؼبسائل ؿبل الدراسة إف كانت
معارضة لنصوص الشارع.
كلتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة ال بد من حبث مسألة إمامة اؼبرأة ك خطبتها اعبمعة بتجرد ك
إنصاؼ،كتقصي أصل اؼبسألة ُب كتب الفقو اإلسبلمي ،كما استدلو بو من أدلة ،كالقواعد األصولية اليت
ال بد من دراسة اؼبسألة ُب ضوئها ،كؿباكلة معرفة األسباب كالدكاف كراء أخذ ىذه الماىرة ابالزدايد،
كقبل اػبوض ُب مسألة إمامة اؼبرأة كما يتفرع عنها ال بد من تسليط الضوء على مسألة اؼبساكاة بٌن
اعبنسٌن كحقيقتها ،كىل ىي دبعىن العدؿ أـ ال؟ ؼبا ؽبا من دكر ُب ابتداء ىذه اؼبسألة ُب ىذا العصر
كزايدة انتشارىا.
منهج الدراسة:
التتب كاالستقراء كالتحليل كاالستنتاج.
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احملور األوؿ :ادلساواة بُت اجلنسُت:
عرفت منممة األمم اؼبتحدة اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن أبهنا مصطلح يشًن إٔب أف اؼبرأة كالرجل متساكيٌن ُب
اغبقوؽ كاؼبسؤكليات ،كاغبصوؿ على الفرص ،ك تلقي معاملة متساكية كعدـ التحيز إٔب أحد اعبنسٌن بناء
على اعبنس ،كذلك يتطلب اؼبساكاة ُب القانوف ك األكضاع االجتماعية .ك اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن كفقا
ؼبنممة األمم اؼبتحدة ليست قضية نسائية بل حَّت الرجل معترب ُب ىذه القضية ،كىذه القضية قضية
إنسانية (OSAG/Gender Mainstreaming-concepts and
) ، definitionsفلما كانت قضية اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن من القضااي اليت تق ربت شعار اإلنسانية
لقيت ركاجا ُب العآب الغريب خصوصا كُب العآب عموما ،لكن دائما ما قبد ىذه القضية حاضرة عند
الدفاع عن حقوؽ اؼبرأة ،فأصبح اؼبتبادر إٔب الذىن حٌن الكبلـ على اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن قضااي اؼبرأة
دكف قضااي الرجل ،كقد طاؿ أتثًن ىذه القضية أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك خصوصا األحكاـ اؼبتعلقة
ابؼبرأة ،كلعل من األسباب الكائنة كراء تسرب مثل ىذه الدعوات إٔب اؼبسلمٌن سواء أقليات أك غًن
أقليات ىو ما حصل ُب الرتاث اإلسبلمي من خلط بٌن ما جرت عليو العادة عند عامة الشعوب
اإلسبلمية أك بعض ىذه الشعوب كبٌن ماىو من االسبلـ حقيقة خصوصا أحكاـ النساء ،فاغباؿ كما
ابب اختلطت فيو
قاال (طو العلوا٘ب ، 2008:كرقيو العلوا٘ب ،2003:عزت ) 2006:ليس ىناؾ ه
العادات كالتقاليد كاالحكاـ اؼبتعلقة ابؼبرأة كغلفت بغبلؼ الفقو لتصبغ عليها الصبغة الشرعية ،فسلبت
اؼبرأة كثًنا من حقوقها ربت مملة العادات كالتقاليد اليت غلفت بغبلؼ الشرع.
فإذا اختبلط العادات كالتقاليد أك بعبارة أخرل ثقافة البلد ببعض أحكاـ اإلسبلـ ليس أمرا غًن معتاد عليو
ُب الرتاث اإلسبلمي -كالذم هبب إعادة تنقيتو-؛ كقد جرل حديث بيين كبٌن إحدل األخوات
اؼبسلمات من الصٌن حوؿ كيف ىو شكل اإلسبلـ ُب الصٌن كىل ىو ـبتلف ُب ظنها عن اإلسبلـ ُب
ماليزاي -كاؼبسلمٌن ُب الصٌن يبثلوف أقلية كما ىو معلوـ -فقالت ٕب إف اإلسبلـ ُب كل بلد يتأثر بثقافة
البلد .كقد ذكر٘ب ذلك دبا قالو اؼبؤرخ اإلغريقي (ىًنكدكت1989:ـ)" إذا اقرتحنا عبمي الناس أف ىبتاركا
من بٌن األعراؼ اؼبوجودة أحسنها ،فسنرل أ ٌف كبل منهم سيختار أعراؼ بلده؛ ألف اعبمي ببل استثناء
يرل أعرافو ىي األفضل" (ج ،3.ص.)235.
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إذا كدبا أف فكرة اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن ابتدأت ُب العآب الغريب فهي ثقافة غربية فكاف من غًن اؼبستبعد
تسرب ىذه الثقافة إٔب األقليات اإلسبلمية كتبنيها كىذا ال ىبتلف عما أشار إليو جابر العلوا٘ب كرقية
العلوا٘ب من اختبلط بعض األحكاـ اإلسبلمية كخاصة اؼبتعلق ابؼبرأة منها ابلثقافات(العادات كالتقاليد).
كبناء األحكاـ الشرعية ُب اإلسبلـ على األعراؼ أم ما تعارؼ أىل البلد عليو ىو أمر ٓب ينكره عامة
علماء اؼبسلمٌن بل إف العرؼ يع ٌد عند كثًن من العلماء مصدرا من مصادر التشري  ،فاإلسبلـ ٓب أيت
ليتصادـ م األعراؼ كالتقاليد لكنو ىذهبا ،فإذا ال بد من عرض ما تعارؼ عليو أىل البلد على الكتاب
كالسنة فإف ٓب تعارض األعراؼ نصا قبلت ،كإف عارضت ردت.
أوال:حقيقة الدعوة إىل ادلساواة:
ال بد من اإلشارة إٔب قضية مهمة كىي أف اإلسبلـ داف عن حقوؽ اؼبرأة بل كحرر اؼبرأة من قيود
العادات كالتقاليد اليت ما أنزؿ هللا هبا من سلطاف ،فاؼبرأة اليت كانت نورث كرىا أصبحت كارثة ككصف
النيب ملسو هيلع هللا ىلص النساء أبهنن شقائق الرجاؿ ،لكن حقوؽ اؼبرأة ُب اإلسبلـ ٓب تكن ردة فعل على ما تعرضت لو
اؼبرأة من ظلم ُب اعباىلية ،لذا قبد أف اإلسبلـ ُب أحكامو اؼبتعلقة ابلنساء متوازان كمراعيا لبلختبلؼ
كالفوارؽ الطبيعية كالبيولوجيو بٌن اؼبرأة كالرجل فهو من لدف لطيف خبًن( أال يعلم من خلق كىو اللطيف
اػببًن)(اؼبلك.)14:
أما ُب ُب العآب الغريب كابألخص ُب العصور اؼبملمة لديهم قد تعرضت اؼبرأة لكثًن من االضطهاد
كالعذاب مستخدمة سلطة الكنيسة بسبب التحريفات اليت دخلت عليها من الوثنية الركمانية ،فتجد انو
قد تعرضت كثًن من النساء للحرؽ احياء ،كنسنب أب السحر كالتشيطن ،كقد كن ُب كثًن من االحياف
ؾبرد نساء طموحات راغبات ُب التعلم (رقية العلوا٘ب2010:ـ).
كإف فبلسفة اليوانف ما أنصفوا اؼبرأة كال أعزكا جانبها كال أعلوا مكانتها بل إف اتريخ أكلئك الفبلسفة
ملطخ ابلعار موغل َب الشذكذ كاإلسفاؼ كليس يعنيهم َب انطبلؽ الشهوات أف تنحرؼ أك تستقيم.!.
كاتريخ الركماف ليس أشرؼ من اتريخ اليوانف ،كنزكات القياصرة ال تعرؼ حدكد كامتبلء القصور ابلنساء
أمر مألوؼ ،سواء كن إماء أك حرائر ..كقد حاكلت النصرانية أف تكفكف ىذه الغرائز اعباؿبة ابلرىبانية
الصارمة فكانت كما قاؿ الشاعر :إذا استشفيت من داء بداء فاقتل ما أعلَّك ما شفاكا! (دمحم
الغزإب:د.ت ،ص.) 35
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كبسبب ذلك التاريخ ظهرت اغبركات النسوية ُب العآب الغريب ك اليت تندد ابلدين كتتهم الدين بتكريس
فكرة األبوية ،كظهرت أكؿ كثيقة تقرر حق اؼبساكاة عاـ 1954ـ(زينب العلوا٘ب.)2011:
ُب اؼبقابل ككما أشرت إليو سابقا قبد أف االسبلـ حرر اؼبرأة من براثن االضطهاد ُب مملة العادات
كالتقاليد اليت كانت ُب العصر اعباىلي ،كقد ألف عبداغبليم ابو شقة كتااب يق ُب ستة أجزاء اظباه ربرير
اؼبراءة ُب عصر الرسالة ،فاؼبرأة قد حررىا اإلسبلـ كأعطاىا حقوقها ك خلصها من قيود العادات كالتقاليد
الماؼبة ،كأبقى على ما ىو متفق م العدؿ كالفطرة السليمة.
لكن ىذه اؼبزية اإلسبلمية قد شابتها بعض الشوائب كاعرتاىا التغيًن ابلتباس العادات كالتقاليد كغًنىا هبا
ك ال يعرؼ مَّت حصل ىذا التغيًن ربديدا (زينب العلوا٘ب ،)2011 :ك "دكر اؼبرأة ُب اؼبرحلة الراىنة قد
حجم دكرىا كأضعف إمكاانهتا" (مسفر
تقزـ كانكمش كبو اػبوؼ على اؽبوية ك الذكابف ُب االخر ،ما ٌ
القحطا٘ب 2008:ص)171.
فإذا التباس الثقافات أك العادات كالتقاليد م األمور الدينية ك أخص منها ما يتعلق ابؼبرأة ليس ببدعا من
سبيز بو اإلسبلـ ىو حفظ كسبلمة مصادره من التحريف فمعرفة اغبق كسبييزه
األمر ُب الدايانت ،إال أف ما ٌ
فبكن على عكس غًنه من األدايف.

اثنيا:ىل ادلساواة بُت اجلنسُت مبعٌت العدؿ أـ ال؟
"إف اإلسبلـ سول بٌن الرجل كاؼبرأة ُب صبلة اغبقوؽ كالواجبات ،ك إذا كانت ىناؾ فركؽ معدكدة فاحرتاما
ألصل الفطرة اإلنسانية كما يبىن عليها من اختبلؼ الوظائف ....إف ىناؾ تقاليد كضعها الناس كٓب
يضعها رب الناس دحرجت الوض الثقاُب كاإلجتماعي للمرأة"(دمحم الغزإب:د.ت،ص )16.ك "إف الذل
يتدبر القرآف الكرٙب وبس اؼبساكاة العامة َب اإلنسانية بٌن الذكور كاإلانث كأنو إذا أعطى الرجل حقا أكثر
فلقاء كاجب أثقل ،ال لتفضيل طائش .كقوامة الرجل َب البيت ال تعىن ضياع اؼبساكاة األصلية"( دمحم
الغزإب:د.ت ،ص)36.
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كمن اآلايت الدالة على أصل اؼبساكاة قولو تعأب" إان خلقناكم من ذكر ك أنثى كجعلناكم شعواب كقبائل
لتعارفو"(اغبجراتٍ ( ) 13:ب أتت هناية االية لتؤكد أف التفاضل ليس لو إال معيار كاحد فبل جنس الذكر
يفضل على جنس االنثى كال شعب يفضل على شعب" إف أكرمكم عند هللا اتقاكم"(اغبجرات.)13:
كقولو تعأب " اي أيها الناس اتقوا ربكم الذم خلقكم من نفس كاحدة كخلق منها زكجها كبث منهما
رجاال كثًنا كنساء"(النساء )1:كُب ىذه االية أتكيد على اؼبعىن الذم اتى ُب االية السابقة ،بل إنو بٌن أف
اؼبرأة من الرجل فهما من نفس األصل فحواء من ادـ فاحتقار اؼبرأة أك اعتقاد أهنا دكف الرجل ىو انتقاص
للرجل إذ أف اؼبرأة خلقت من الرجل فهما أصل كاحد كمنهما بث هللا اػبليقة رجاال كنساء.
ك غًنىا الكثًن من النصوص اليت تبٌن أصل اؼبساكاة بٌن الرجل كاؼبرأة فكبلنبا مستخلف من هللا تعأب،
لكن ىل اؼبساكاة ىذه مطلقة ،اعبواب ال ،فالتسوية اؼبطلقة بٌن اؼبختلفٌن تناُب العدؿ كقد قاؿ سبحانو
كتعأب ":كليس الذكر كاألنثى"(آؿ عمراف )36:ككما بٌن (دمحم الغزإب:د.ت)أف الفركؽ اؼبعدكدة بٌن
الرجل كاؼبرأة احرتاما للفطرة اإلنسانية ،فإلغاء ىذه الفركؽ ىو عدـ احرتاـ ؽبذه الفطرة ،كخًن موجو ؽبذه
الفركؽ لتتناسب م الفطرة ىو الشارع سبحانو كتعأب ":أال يعلم من خلق كىو الطيف
اػببًن"(اؼبلك.)14:
اثلثاً :أثر ادلساواة بُت اجلنسُت على مسألة تويل ادلرأة إمامة ادلصلُت و ما يتعلق هبا من مسائل:
كما بينت سابقا أف الرتاث اإلسبلمي كابألخص أحكاـ اؼبرأة منها ما ىو ملتبس ابلعادات كالتقاليد اليت
سلبت اؼبرأة كثًنا من حقوقها ،ك لذلك ذبد أف كثًنا من اؼبدافعٌن عن حقوؽ اؼبرأة يرموف اإلسبلـ
ابالنتقاص من حق اؼبرأة ،ك اؼبسلمٌن منهم ذبدىم يسعوف إٔب التصحيح بتغيًن الكثًن من الرتاث ،بينما
اؼبطلوب ىو تصحيح الرتاث كسبحيصو ال تغيًنه ،ك مسألة إمامة اؼبرأة للرجاؿ كخطبتها اعبمعة كما يتفرع
عنهما قد جذبت اىتماـ بعض اؼبدافعٌن عن حقوؽ اؼبرأة كاؼبطالبٌن ابؼبساكاة بينها كبٌن الرجل من
اؼبسلمٌن ُب دكؿ األقليات خاصة ،كلعل السبب كراء ذلك ليس ىو فقط اختصاص الرجل بذلك دكف
اؼبرأة ،لكن الطريقة اليت كتبت هبا ىذه اؼبسألة كدكنت ُب الرتاث اإلسبلمي ،فقد ذبد أهنم ُب بعض
األحياف استدلوا حبديث (انقصات عقل انقصات دين) كىو استدالؿ ُب غًن موضعو ،ك قالوا" إلهنا
ليست من أىل الكماؿ فأشبهت الصيب" (ابن قدامة(العمدة)أ )104/1:م أهنم جوزكا إمامة الصيب(
اؼبقدسي ،)104/1:بل ذىب بعضهم أب أبعد من ذلك كىو احتماؿ جواز إمامة اعبين قياسا على إمامة
اؼبلك للنيب ملسو هيلع هللا ىلص كمنعوا إمامة اؼبرأة صبلة كتفصيبل كاستبعدكىا(الدسوقي:د.ت) فإذا طريقة عرض اؼبسألة ُب
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ك تب الفقو فيو ما يثًن حفيمة كل مداف عن حقوؽ اؼبرأة كطالب ؼبساكاهتا ابلرجل ،فما قاموا بو من
إمامة اؼبرأة للرجاؿ كخطبتها اعبمعة إمبا ىو ُب اعتقادم ردة فعل على ما ىو موجود ُب الرتاث اإلسبلمي
من التباسات ،لكن من أراد اغبق ينبغي أالٌ تكوف دراستو ردة فعل بل ال بد من التجرد من األحكاـ
اؼبسبقة حَّت يصل الباحث إٔب اغبق الذم دؿ عليو الكتاب كالسنة.
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احملور الثاين :حكم إمامة ادلرأة للرجاؿ و خطبتها اجلمعة و ما يتعلق هبا من فروع:
أوال :أصل ادلسألة يف كتب الفقو:
اػببلؼ ُب مسألة إمامة اؼبرأة للرجاؿ ىو من اؼبسائل اليت كجدت ُب كتب الفقو كٓب يكن اػببلؼ فيها أك
نقاشها كليد الساعة ،كىو فباي نص على اػببلؼ فيو ُب كتب اػببلؼ كػ(ابن رشد2004 :ـ) حيث
قاؿ :اختلفوا ُب إمامة اؼبرأة ،فاعبمهور على أنو ال هبوز أف تؤـ الرجاؿ ،كاختلفوا ُب إمامتها النساء ،فأجاز
ذلك الشافعي ،كمن ذلك مالك ،كشذ أبو ثور ،كالطربم ،فأجازا إمامتها على اإلطبلؽ ،كإمبا اتفق
اعبمهور على منعها أف تؤـ الرجاؿ ; ألنو لو كاف جائزا لنقل ذلك عن الصدر األكؿ ،كألنو أيضا ؼبا
كانت سنتهن ُب الصبلة التأخًن عن الرجاؿ علم أنو ليس هبوز ؽبن التقدـ عليهم ،لقولو  -عليو الصبلة
كالسبلـ « -أخركىن حيث أخرىن هللا»  ،كلذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساكايت ُب
اؼبرتبة ُب الصبلة ،م أنو أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر األكؿ ،كمن أجاز إمامتها ،فإمبا ذىب إٔب ما
ركاه أبو داكد من حديث أـ كرقة «أف رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كاف يزكرىا ُب بيتها كجعل ؽبا مؤذان يؤذف ؽبا،
كأمرىا أف تؤـ أىل دارىا»()155/1
فدعول اإلصباع ُب ىذه اؼبسألة دعول غًن مقبولة ،فحَّت كلو كاف القوؿ خببلؼ اؼبن كالتحرٙب إلمامة اؼبرأة
للرجاؿ كىو مناؼ ؼبا اعتدان عليو ،إال أنو ال بد لنا أف نقر أف اؼبسألة خبلفية كأف اػببلؼ فيها لو مستند
كىو ما أشار إليو ابن رشد ُب نصو السابق.
سبب اخلالؼ :من خبلؿ استقرائي للمسألة أجد أف سبب اػببلؼ يعود إٔب ثبلثة أسباب رئيسة أكؽبا
اختبلؼ الركاية ُب حديث أـ كرقة اهنع هللا يضر كاختبلفهم ُب اغبكم عليو ،أما الثا٘ب كىو -سبب اػببلؼ بٌن
من من إبطبلؽ كأجاز إبطبلؽ -األخذ بقاعدة العربة بعموـ اللفظ ال خبصوص السبب .فقد نسب
الرازم( ) 1997إٔب أيب ثور كاؼبز٘ب عدـ األخذ هبذه القاعدة كقاؿ" :فاغبق أف العربة بعموـ اللفظ ال
خبصوص السبب ،خبلفا للمز٘ب ك أيب ثور؛ فإهنما زعما أف خصوص السبب يكوف ـبصصا لعموـ
اللفظ" 125/3فإذا ىم ضبلوا حديث" لن يفلح قوـ كلوا أمرىم امرأة على السبب الذم كرد ألجلو
اغبديث إضافة إٔب عموـ (ليؤمكم أقرؤكم).
كأما السبب الثالث فهو خبلفهم ُب طريقة اعبم بٌن األدلة ،فمنهم من ضبل حديث أـ كرقة على
اغباجة ،كمنهم من خصصها إبمامة ذم رحم ؽبا من الرجاؿ ،كمنهم من قصره على النافلة أك الرتاكيح.
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فقد جاء عند اؼبرداكم(أ" ) 2003:كعنو تصح ُب نفل ،كعنو ُب الرتاكيح ،كقيل إف كانت أقرأ ،كقيل قارئة
دكهنم ،كقيل ذا رحم ،كقيل أك عجوزا ،كتقف خلفهم ألنو أسرت ،كعنو :تقتدم هبم ُب غًن القراءة كاختار
األكثر الصحة ُب اعبملة"(.)25/3
اثنيا :حكم إمامة ادلرأة للرجاؿ يف الصالة:
ذىب صبهور العلماءإٔب حرمة إمامة اؼبرأة للرجاؿ بل ذىب بعض اؼبالكية إٔب أبعد من ذلك كىو القوؿ
حبرمة إمامة اؼبرأة للنساء أيضا(السرخسي أ  ،1993:الكاسا٘ب ،1986 :اؼبرغينا٘ب.د.ت ابن
عبدين ،1992:الطحطاكم ،1997 :الزرقا٘ب ،2002 :الدسوقي:د.ت ،ابن رشد ،2004:ابن
سحنوف عن مالك ،1994:الرافعي ،1977 :النوكم:د.ت ،اؼباكردم ، 1999:ابن مفلح،2003 :
ابن قدامة،1968 :اؼبرداكم أ، 2003:اؼبرداكم ب :د.ت ،الزركشي ،)1993:كذىب إٔب صحة إمامة
اؼبرأة للرجاؿ مطلقا الطربم كأبو ثور كاؼبز٘ب(عبدالعميم اابدم1399:ىػ ،الرافعي ،1977 :ابن قدامة
أ ،) 1968:كذىب اغبنابلة ُب أحد قوٕب اؼبذىب إٔب عدـ اؼبن من إمامة اؼبرأة للرجاؿ لكن بقيود(ابن
قدامة أ ،1968:الزركشي ،1993 :ابن تيمية ،1995:اؼبرداكم أ ،2003 :اؼبرداكم ب:ت.د)،ك
ذىب إليو غًنىم (كالصتعا٘ب )2003 :استنادا على حديث أـ كرقة م اختبلفهم بتحديد القيود،
فمنهم من أابحو للحاجة ،كمنهم من أابحو بشرط أف تكوف عجوزا كالصبلة صبلة انفلة ،كمنهم من
خصها ابلرتاكيح ،كمنهم من إابحو م ذم ؿبرـ ؽبا.
استدؿ من ذىب إىل ادلنع بعدة أدلة منها:
 عنو ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ" :أأل ال تؤمن امرأة رجبل ،كال أعرايب مهاجرا" ،كاغبديث داللتو كاضحة كصروبة ،لكنو ضعيف ضعفا ال يرقى بو إٔب درجة االحتجاج بو (ابن حجر أ1417:ىػ) .ك إف يصح فيحتمل أف
يكوف النهي ُب الفرض ،أك أف يكوف النهي للكراىة(اؼبرداكم ب :ت.د)
 ما كرد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ (:خًن صفوؼ الرجاؿ أكؽبا كشرىا اخرىا ،كخًن صفوؼ النساء آخرىاكشرىا أكؽبا) فاؼبرأة ال ينبغي أف تصلي جبانب الرجل حَّت لو كاف ؿبرما فضبل عن أف تتقدمو لتكوف إماما
لو ُب الصبلة ،فدؿ ذلك على أف اؼبرأة ال ينبغي أف تكوف إماما ،ك يعضده قولو(أخركىن حيث أخرىن
هللا) ،إال أف اغبديث ال يثبت مرفوعا.
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كقد هباب على ذلك دبا ذىب إليو اغبنابلة من أنو ال تعارض بٌن كقوفها خلف الرجاؿ ككوهنا إماما ُب
الصبلة ،ك ىذه الصفة اليت ذىب إليها اغبنابلة إال أنو ال دليل على قوؽبم إال من ركاية اؼبركذم كليس ؽبا
أصل كىو ربكم ببل دليل كما قاؿ ابن قدامة( أ .)1968
 حديث أنس هنع هللا يضر ؼبا قاؿ" :فصففت أان كاليتيم كراءه ،كالعجوز من كرائنا" كداللتو كداللة الذم قبلوكفيو زايدة بياف أف اؼبرأة حَّت لو كانت من ا﵀ارـ ك منفردة ككبًنة ُب السن ال ينبغى ؽبا أف تصطف م
الرجاؿ ،فكوهنا تتقدمهم لتكوف إماـ ال ينبغي أف يكوف من ابب أكٔب.
 عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ" لن يفلح قوـ كلو أمرىم أمرأة" كاإلمامة ُب الصبلة نوع من أنواع الوالية فبل ينبغيأف تتوالىا اؼبرأة .إال أف اغبديث قد يناقش أبنو خاص ألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قالو ؼبا أيخرب أبف الفرس كلىوا عليهم
امرأة ،لكن هباب عن ىذا االعرتاض أبف العربة بعموـ اللفظ ال خبصوص السبب .كقد يعرتض أيضا على
االستدالؿ هبذا اغبديث جبواز إمامة العبد ،لكن ىذا االعرتاض أيضا هباب عليو بقولو ملسو هيلع هللا ىلص "اظبعوا
كأطيعوا كلو تؤب عليكم عبد حبشي" ،ك أيضا أبف العبودية صفة طارئة بينما األنوثة صفة الزمة ،فهو
قياس م الفارؽ.
 قولو ملسو هيلع هللا ىلص "ما رأيت من انقصات عقل كدين أذىب للب الرجل اغبازـ من إحداكن" ككجو الداللو ُبىذا اغبديث ؼبن استدؿ بو أف الفاضل ال ينبغي أف يؤـ اؼبفضوؿ كاؼبرأة اليت يعرتيها نقص ُب عقلها ك
دينها ال ينبغي أف تؤـ الرجل ،كال ىبفى أف االستدالؿ ُب ىذا اغبديث ىنا استدالؿ ُب غًن موضعو
ألمرين ،أكؽبما :أف ذلك منتقض بقوؿ من صحح إمامة الفاسق كالفسق نقص ُب الدين ،كاثنيهما :أف
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؼبا سئل عن ماىية ىذا النقص بينو كبٌن ؿبلو فبل ينبغى أف يع ٌدل ؿبلو فالوقت كاف كقت حاجة
للبياف كلذا استفسرت اؼبرأة عنو ،ككما قرر األصوليوف ال هبوز ُب حق النيب ملسو هيلع هللا ىلص أتخًن البياف عن كقت
اغباجة.
 قولو ملسو هيلع هللا ىلص "كل ؿبدثة بدعة"،كإمامة النساء للرجاؿ ٓب تكن ُب السلف فكاف من ا﵀داثت ،كيناقش ىذا الدليلأبنو ال ييسلٌم بو غبديث أـ كرقة اهنع هللا يضر.
أما من ذىب إىل جواز إمامة ادلرأة للرجاؿ مطلقا كأيب ثور كالطربم كاؼبز٘ب فمستندىم ىو حديث أـ
كرقة ك أيضا قولو ملسو هيلع هللا ىلص "ليؤمكم أقرؤكم" كىو لفظ عاـ يشمل الرجاؿ كالنساء فمن كاف أقرأ كاف أحق
ابإلمامة سواء كاف رجبلن أك امرأة ك قد اعرتض اعبمهور على ىذا اغبديث حبديث" كال تؤمن امرأة رجبل"
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كقد تقدـ معنا أف ىذا اغبديث ضعيف ال يرقى إٔب درجة االحتجاج بو ،لكن أرل كهللا أعلم أف
االحتجاج هبذا العموـ مردكد أبمرين أكال حباؿ اؼبخاطبٌن ُب ىذا اغبديث كقد كاف اؼبخاطبٌن ُب ىذا
اغبديث رجاؿ ،كأيضا دبا داكـ عليو ملسو هيلع هللا ىلص ككاف عليو العمل ُب عهد الرسالة أف اإلمامة للرجاؿ فخرج الفعل
ـبرج البياف كالتخصيص للعموـ الوارد ُب اغبديث .كلقائل أف يقوؿ أف العربة بعموـ اللفظ ال خبصوص
السبب ,كأما كوف اإلمامة للرجاؿ دكف النساء ُب عهده ملسو هيلع هللا ىلص فمنتقض حبديث أـ كرقة ،فيبقى االستدالؿ
ابلعموـ الوارد ُب النص ؿبتمل  ،نعم تبقى داللتو ظنية لكن ال يعد فيصبل ُب ىذه اؼبسألة كال يبكن القط
بو.
فإذا وللتحقيق يف ىذه ادلسألة البد من النظر إىل حديث أـ ورقة من أربعة جوانب وىي :درجة
اغبديث ،كىل ىو خاص حبق أـ كرقو أـ عاـ؟ ك ىل اغبديث منسوخ؟ إضافة إٔب دراسة الفاظ اغبديث
ابختبلؼ ركاايتو للوقوؼ على داللتو.
أما ُب درجة اغبديث فاغبديث حسن لغًنه كقد حسنو زمرة من العلماء منهم( اغباكم:د.ت،
اآلابدم ،1995:الشوكا٘ب:د.ت  ،األلبا٘ب )1985:كىذا أيضا ما توصل إليو كبل من (أبو عمًن ك
طوالبة2008:ـ) ُب حبث ؽبما دار فقط حوؿ حديث أـ كرقة كقد قررا أف اغبديث حسن لغًنه ،فإذا
اغبديث يرقى إٔب درجة االحتجاج بو.
أما من حيث زبصيصو أبـ كرقو فالتتخصيص ال بد لو من دليل ـبصص حَّت يقاؿ بو ،فالقوؿ
ابلتخصيص ببل ـبصص ؾبرد دعول ال تقبل حَّت يقوـ الدليل على اػبصوصية.
كما قيل ُب التخصيص يقاؿ ُب النسخ فكما بٌن ذلك جاسر عودة( )2006النسخ ال يعرؼ دبجرد
معرفة تقدـ أحد النصٌن على بعضهما البعض بل يعرؼ بنص يقضي إبزالة اغبكم السابق كيدؿ عليو
صراحةن.
أما ألفاظ احلديث فلعلين أسوؽ ركاايتو قبل النمر إٔب داللة ألفاظو؛ كركاايتو كالتإب:
 أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؼبا غزا بدرا قالت أـ كرقة :قلت لو :اي رسوؿ هللا ائذف ٕب ُب الغزك معك ،أمرض مرضاكملعل هللا أف يرزقين شهادة ،قاؿ قرم ُب بيتك فإف هللا يرزقك الشهادة .فكانت تسمى الشهيدة .قاؿ
الراكم :ككانت قد قرأت القراف ،فاستأذنت النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف تتخذ ُب دارىا مؤذان ،فأذف ؽبا"
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كُب أحد الركاايت "فاستأذنت النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب أف تبين مسجدا ُب دارىا ،فأذف ؽبا أف تبين موضعا تصلي
فيو".
ك جاء أيضا " ك أمر أف يؤذف ؽبا ك تقاـ كتؤـ أىل دارىا ُب الفرائض".
" ك كاف النيب صلى هللا عليو ك سلم قد أمرىا أف تؤـ أىل دارىا ،ك كاف ؽبا مؤذف ،ك كانت تؤـ أىل
دارىا".
"أذف ؽبا أف تؤـ أىل دارىا".
" كجعل ؽبا مؤذان يؤذف ؽبا ،ك أمرىا أف تؤـ أىل دارىا .قاؿ عبد الرضبن فأان رأيت مؤذهنا شيخا كبًنا".
" ك أ ذف ؽبا أف تؤذف ؽبا ك أف تؤـ أىل دارىا ُب الفريضة" " أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أذف ألـ كرقة أف تؤـ أىل دارىا،
ككاف ؽبا مؤذف".
ك أيضا" أذف ؽبا أف يؤذف ؽبا كيقاـ ،كتؤـ نساءىا".
إذا كبناء على ما سبق من ركاايت حديث أـ كرقة ال بد من معرفة كجو الداللة من ألفاظو.
لفظ الدار لفظ مشرتؾ فالدار اسم جام للعرصة كالبناء كا﵀لة ،كتطلق على البلد أيضا كقولو تعأب":
فأصبحوا ُب دايرىم جاشبٌن" كقولو تعأب " سأريكم دار الفاسقٌن" كالدار اسم ؼبدينة النيب صلى هللا عليو
كسلم .كالدار القبيلة كُب اغبديث "أال أنبئكم خبًن دكر األنصار؟ دار بين النجارٍ ،ب دار بين األشهلٍ ،ب
دار بين اغبارث بن اػبزرجٍ ،ب بين ساعدة ،كُب كل دكر األنصار خًن" كُب اغبديث ما بقيت دار إال بين
فيها مسجد" أم ما بقيت قبيلة( ايقوت اغبموم1998:ـ ،آابدم )1995:؛ فإذا لفظ الدار لفظ
مشرتؾ فداللة لفظ الدار ُب اغبديث قد تكوف ألىل دارىا أم أىل منزؽبا أك أىل دارىا أم قبيلتها.
(وكانت قارئة) ك ىذا ما ذكره الراكم ُب سياؽ اغبديث؛ ك قد قاؿ (ابن حجر ب  )1986 :قد ذكر
أبو عبيد القراء من أصحاب النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فعد من اؼبهاجرين اػبلفاء األربعة كطلحة كسعدا كابن مسعود
كحذيفة كساؼبا كأاب ىريرة كعبد هللا بن السائب كالعبادلة  ،كمن النساء عائشة كحفصة كأـ سلمة  ،كلكن
بعض ىؤالء إمبا أكملو بعد النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فبل يرد على اغبصر اؼبذكور ُب حديث أنس  ،كعد ابن أيب
داكد ُب " كتاب الشريعة " من اؼبهاجرين أيضا سبيم بن أكس الدارم كعقبة بن عامر " كمن األنصار عبادة
بن الصامت كمعاذا الذم يكىن أاب حليمة كؾبم بن حارثة كفضالة بن عبيد كمسلمة بن ـبلد كغًنىم ،
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كصرح أبف بعضهم إمبا صبعو بعد النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كفبن صبعو أيضا أبو موسى األشعرم ذكره أبو عمرك
الدا٘ب  ،كعد بعض اؼبتأخرين من القراء عمرك بن العاص كسعد بن عباد كأـ كرقة ( .ج ،9.ص )52.فإذا
أـ كرقة اهنع هللا يضر كانت فبن صب القراف م ما جاء من نصوص كثًنة تدؿ على قلة القراء ُب عصره صلى هللا
عليو كسلم مقارنة بعدد الصحابة.
طلبها اإلذف ،كحَّت يتبٌن الداللة من طلب أـ كرقة اإلذف من رسولو هللا ملسو هيلع هللا ىلص أسوؽ ثبلثة أحاديث قد
طلب الصحابة فيها اإلذف من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لفعل أمور معينة كمن ٍبٌ أبٌن ما األمر اؼبشرتؾ بٌن ىذه
اغباالت؛ كقد صب (اعباسم1428:ىػ) .األحاديث اليت أستأذف فيها الصحابة من النيب ملسو هيلع هللا ىلص كمن ىذه
األحاديث:
 عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنو قاؿ" استأذف العباس بن عبد اؼبطلب هنع هللا يضر ،رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف يبيتدبكة ،ليإب مىن ،من أجل سقايتو ،فأذف لو).
 أـ اؼبؤمنٌن سودة بنت زمعة اهنع هللا يضر استأذنت النيب صلى هللا عليو ُب الدف من مزدلفة قبل الناس. عن عمر هنع هللا يضر أنو أستأذف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب قتل ابن صياد فلم أيذف لو.كحاصل ىذه األحاديث أف الصحابة استأذنوا النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب فعل ما علموا أك ظنوا فيو اؼبن ألجل ما
رأكه من مصلحو كقد أذف ؽبم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب بعض اغباالت كمن من ذلك ُب بعضها ،كوبمل حديث أـ
كرقة عليو فلما كاف الذم استقر عندىا ىو اؼبن من إمامة اؼبرأة للرجاؿ م ما أحتيج إليو من إمامتها فأذف
ؽبا النيب ملسو هيلع هللا ىلص بو ،كال تعارض بٌن كركد اغبديث بلفظ أمرىا أك أذف ؽبا فصيغة األمر بعد اغبمر -أك كما
أطلق عليها الرازم( )1997األمر بعد اغبمر أك االستئذاف -تقتضي اإلابحة اليت ىي حقيقة اإلذف
كمنو قولو تعأب ( فإذا حللتم فاصطادكا)(اؼبائدة )2:فاألمر ابالصطياد ىنا إمبا ىو لئلابحة جمليئو بعد
اغبمر ،فاألمرعند اعبمهورحقيقة ُب الوجوب ؾباز ُب غًنه فإذا ال تعارض بٌن اللفظ الوارد أبنو صلى هللا
عليو كسلم أمرىا أك أنو إذف ؽبا( ،عبلء الدين البخارم ،1997:الردكد البابرٌب1415:ىػ ،البصرم ،2005:اإلحكاـ ابن
حزـ:ت.د ،الفراء ،1993:الباجي،1995:اعبويين ،1992:األرموم،1998:السيوطي ،2005:الفتوحي،)1993:
كيصرفو ىنا عن اغبقيقة إٔب اجملاز ما جاء ُب الركاايت األخرل من أهنا استأذنت فطريقة اعبم بٌن ما كرد
بلفظ أنو صلى هللا عليها كسلم أمرىا كبٌن أنو ملسو هيلع هللا ىلص أذف ؽبا ىو صرؼ األمر إٔب اإلابحة من أجل اغباجة
إٔب ذلك.
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فإذا كبناء علي ما سبق ال يستقيم قوؿ من جعل كركد اغبديث اترة بلفظ األمر كاترة بلفظ اإلذف
اضطراب(أبو عمًن ك طوالبة2008:ـ).
رتب ذلا مؤذف فالصبلة ٓب تكن انفلة بدليل أنو يرتٌب ؽبا مؤذف إضافة إٔب ما كرد ُب بعض النصوص من
مسوغ لو بدليل أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص
أنو ملسو هيلع هللا ىلص أذف ؽبا أف تؤمهم ُب الفريضة .أيضا ضبلها على صبلة الرتاكيح ال ٌ

امتن عن صبلة الرتاكيح خشية أف تفرض على أمتو ،كليس ُب اغبديث ما يشًن إٔب زبصيصها ابلرتاكيح

كىو كما قاؿ ابن قدامة(أ  )1968ربكم ىبالف األصوؿ بغًن دليل فبل هبوز اؼبصًن إليو.
أما من خصها بذم ؿبرـ ؽبا فبل ـبصص ىنا فإف لفظ الدار لفظ مشرتؾ ،لكن يبقى االحتماؿ قائم،
لكن يرجح احتماؿ القبيلة أك ا﵀لة ركاية أذف ؽبا أف تتخذ مسجدا ُب دارىا ،فهنا يستقيم اؼبعىن كيصبح
أكثر اتساقا من أف وبمل على بيتها.
كأيضا زبصيصها ابلنساء أم أهنا ٌأمت نسائها فهذا أمر مدفوع برتتيب مؤذف ؽبا ،كأنو كاف يؤذف ؽبا
كيقاـ ،كأما ضبل حديث أـ كرقة على ركاية الدارقطين اليت خصتها بنسائها كاالحتجاج أبف ىذه زايدة ثقة
مقبولة ،هباب على ذلك أبف الطريق الذم ركل بو الدارقطين طريق ضعيف بل شديد الضعف ففيو الوليد
عن أمو كأمو ؾبهولة فإذا ال يطلق عليها ركاية ثقة ،إمبا ركاية شاذة ألهنا خالفت ركاية كطريقا أكثق منها.
الرأي ادلختار:
كالرأم الذم أختاره ك أميل إليو ىو أف إمامة اؼبرأة للرجاؿ ال يصار إليها إال عند اغباجة ك ال تتصور تلك
اغباجة إال أبف تكوف تقرأ دكهنم ،كليس اؼبقصود أقرأىم بل تقرأ دكهنم ،فهذا الذم كرد ُب سياؽ الركاية عن
أـ كرقة أهنا كانت قارئة ،ك أهنا كانت قد قرأت القراف ،إضافة إٔب ما يمن من سياؽ اغبديث أنو ُب
السنوات األكٔب من اؽبجرة كيبكن تصور قلة القراء جدا ،فاغباجة إٔب إمامتها للرجاؿ كالنساء كاردة ،ك لعل
ذلك يعضد أبمرين آخرين كنبا أف ذلك ٓب يتكرر م غًن أـ كرقة ،فلو كاف هبوز على اإلطبلؽ لصًن إليو
من أحد الصحابيات م ما يعلم عنهن من حرصهن على اػبًن ك فعل ذلك ٓب يرد عنهن أبدا ،األمر
لدؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ك ألمر عامة النساء بو كغبثهن عليو،
اآلخر إف كاف لئلمامة فضل ك مزية فيما ىبص النساء ٌ
فاألمر ليس عاما ُب كل حاؿ كإال لكاف ُب ذلك اهتاما للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلتقصًن ُب التبليغ عن ربو كىداية
النساء إٔب حقوقهن كما فيو خًن ؽبن.
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كال بد أف تعي النساء أف ليس ُب ذلك عدـ مساكاة بٌن اؼبرأة كالرجل لكنو تنميم لؤلدكار ال بد منو ،بل
لو فتح ىذا الباب على النساء لكاف ؾباال للتنافس بينهن ،كذلك يؤثر على تكامل األدكار اؼبطلوب الذم
ىو حقيقة العدؿ كعينو.
اثلثاً:مسألة خطبة ادلرأة يف صالة اجلمعة:
قد تفدـ أف األصل ُب إمامة اؼبرأة ىو اؼبن كال يصار إليو إال ُب حاؿ اغباجة أبف تكوف اؼبرأة تقرأ كغًنىا
ال يقرأ ،إذا ىل يقاؿ مثل ذلك ُب صبلة اعبمعة؟ قبل اعبواب على ذلك ،ال بد من معرفة من تنعقد هبم
اعبمعة ،كالذين تنعقد هبم اعبمعة ىم من كجبت عليهم كقد انعقد اإلصباع أف اؼبرأة ال ذبب عليها اغبمعة(
ابن اؼبنذر ، 2004:السرخسي أ ،1993:الكاسا٘ب ،1986:اؼبرغينا٘ب:ت.د،ابن رشد،2004:
اؼباكردم ،1999:ابن ضوايف )1989:ك استدؿ اعبمهور على عدـ اعتبار عدد النساء ُب انعقاد
اعبمعة بقولو ملسو هيلع هللا ىلص" من كاف يؤمن ابليوـ االخر فعليو اعبمعة إال مسافر ك فبلوؾ ك صيب ك امرأة
كمريض "...فلما ٓب تكن كاجبو عليهن ٓب يصح اعتبار صبلة اعبمعة هبن.
كٓب يرد اػببلؼ ُب عدـ كجوب اعبمعة على اؼبرأة إال عن القراُب ك ال يعتد بو ألمرين ؼبخالفتو اإلصباع
الذم سبقو كقد أكرد ابن اؼبنذر اإلصباع على ىذه اؼبسألة أم اشرتاط الذكورة ُب كجوب اعبمعة(،)2004
كلعل قائل يقوؿ ككذا من خالف ُب إمامة اؼبرأة قد خالفوا ما سبقهم من إصباع ،لكن هباب عن ذلك أف
اإلصباع اؼبذكور ُب من إمامة اؼبرأة للرجاؿ إمبا ىو إصباع سكوٌب كىو ليس حبجة عند اعبمهور
(خبلؼ:ت.د)،كال يقاؿ أنو كما صحت إمامة اؼبرأة للحاجة تصح خطبتها اعبمعة للحاجة أيضا إذ أف
ٌ
اعبمعة كجبت بدال عن المهر فقياس خطبة اؼبرأة للجمعة على إمامتها الرجاؿ ُب الصبلة ىو قياس م
الفارؽ.
كما جاء عن القراُب من أف اعبمعة كاجبة على اؼبرأة كجوب زبيًن ال يعتد بو ؼبا سبق كلضعف دليلو الذم
قاؿ فيو لو أف اعبمعة ليست بواجبو ؼبا قاـ اؼبندكب حبقها مقاـ الواجب ألهنا إف صلت اعبمعة أجزأهتا
عن المهر الذم ىو كاجب عليها ،فيجاب عن ىذا أبف الواجب ُب حق اؼبرأة المهر كاعبمعة بدؿ فأذف
ؽبا أف تصًن إٔب البدؿ كأسقط عنها األصل الذم ىو صبلة المهر.
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إضافة إٔب ما ىو معلوـ من أف األصل ُب العبادات التوقف كٓب يرد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو أذف المرأة أف زبطب
اعبمعة كتصلي ابلناس ،كما كرد ُب حديث أـ كرقة ،فاذا ال تصح صبلة اعبمعة كال يعتد هبا إذا خطبت
كصلت فيهم امرأة كال بد من إعادة الصبلة.
وىنا شبة فرؽ بٌن ما لو أمت امرأة الرجاؿ ُب الصبلة ببل حاجة عدا اعبمعة كبٌن ما لو خطبت اعبمعة
كصلت هبم اعبمعة ،كسيأٌب بيانو عند الكبلـ على قاعدة تناكؿ األمر اؼبطلق للمكركه.
رابعا :مسائل فرعية تعلقت إبمامة ادلرأة وخطبتها اجلمعة يف ضوء قضية ادلساواة بُت اجلنسُت:
ؼبا كانت مسألة إمامة اؼبرأة للرجاؿ ُب الصبلة ُب دكؿ األقليات متأثرة بقضية اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن
صاحبها العديد من األمور اليت أرادكا فيها أتكيد ىذه اؼبساكاة ك منها مسألة صبلة اؼبرأة بدكف طبار،
كمسألة أذاف اؼبرأة.
صالة ادلرأة بدوف مخار " :اتفق اعبمهور على اللباس اجملزمء للمرأة ُب الصبلة ىو درع كطبار" (ابن
رشد ، )124/1 ،2004:ك قاؿ ابن اؼبنذر ُب اإلصباع( ")2004كأصبعوا على أف اغبرة البالغ زبمر
رأسها إذا صلت ،ك على أهنا إف صلت ،كصبي رأسها مكشوؼ أف عليها إعادة الصبلة)( ،)43/1كال
بد من التنبو أف ارتداء اغبجاب كازباذ اؽبيئة اؼبناسبة ىي من أجل الصبلة ال من أجل الناس أم أنو ليس
ىو فقط من ابب سرت العورة كما نبو عليو (السرخسي أ ،1993:ابن تيمية 1995ـ) إذ ىو من أخذ
الزينة اؼبأمور هبا اؼبسلم حاؿ صبلتو كالذم كق اػببلؼ ُب كشفو ىو ظاىر القدـ كما قل عن رب الساؽ
عند اغبنفيو ،فقد جاء عنو ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ ":ال يقبل هللا صبلة حائض إال خبمار" فارتداء اػبمار ىنا من
الزينة اؼبأمور هبا كىو كما نبو إليو (ابن تيمية1995:ـ) غًن مرتبط ابلعورة ال طردا كال عكسا ،فقد هنى
النيب ملسو هيلع هللا ىلص الرجل أف يصلي ُب الثوب الواجد ليس على عاتقو منو شيء ,كإف كاف هبوز للرجل أف يبدم
عاتقيو عند الرجاؿ خارج الصبلة ،فاؼبن من ابداء عاتقيو ىو غبق الصبلة ال لكونو عورة.
كال بد من التنبو إٔب أف ارتداء اػبمار ابلنسبة للمرأة ُب الصبلة ىو شرط لئلجزاء كالشرط كما ىو معلوـ
ما يلزـ من عدمو العدـ كال يلزـ من كجوده كجود كال عدـ لذاتو ،فإذا انعدـ الشرط كىو ارتداء اػبمار
للصبلة ىنا انعدمت الصبلة أم ٓب تصح.
مسألة أذاف ادلرأة:ذىب اغبنفية إٔب كراىة أذاف اؼبرأة ك ىو قوؿ للمالكية(أبو قبيم اغبنفي،1993:
الزيلعي1413:ىػ ،النفراكم )1997:كذىب اعبمهور إٔب حرمة أذاف اؼبرأة(الكشناكم،1995:
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اؼبصرم ،1966:البهوٌب:د.ت ،النجدم ،)1977:كبناء على ما ذىب إليو اغبنفية من الكراىة قالوا
ابإلجزاء كركم استحباب اإلعادة عن أيب يوسف عن أيب حنيفة ،كمنهم من قاؿ بوجوب
إعادتو(السمرقندم.)1993:
كاستدؿ اعبمهور على حرمة أذاف اؼبرأة أبف ُب أذاف اؼبرأة تشبو ابلرجاؿ كقد هنى  عن تشبو النساء
ابلرجاؿ ،كإف ٓب تقصد التشبو لوجود التشبو.
كبعض من اؼبالكية استدلوا على كراىة أذاف اؼبرأة بقولو « :كل ؿبدثة بدعة»،كأذاف النساء
أما اغبنفية
ه

ٓب يكن ُب السلف فكاف من ا﵀داثت ،لكن لو أذنت للقوـ أجزأىم حَّت ال يعاد غبصوؿ اؼبقصود من
األذاف كىو اإلعبلـ كيناقش ىذا الدليل أبنو يدؿ على اغبرمة ال على الكراىة ،فالبدعة ؿبرمة ،فإذا كاف
أذاف اؼبرأة بدعة فهو ابلتإب ؿبرـ ،ك إذا كاف ؿبرما فبل وبصل بو اؼبقصود الشرعي.
الًتجيح :كالذم يرتجح ُب نمرم ىو القوؿ حبرمة أذاف اؼبرأة ألف القائلٌن بكراىة أذاف اؼبرأة كعدـ حرمتو
قالوا بسنية األذاف عموما ألف األذاف لئلعبلـ ،كلو كاف مأذكان للمرأة أف تؤذف ألذف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألـ كرقة أف
تؤذف ،كلكنو ملسو هيلع هللا ىلص بدال من ذلك رتب ؽبا مؤذف ،لكن ال بد أف يشار إٔب عدـ اتصاؿ حكم األذاف
ابلصبلة ،فبل يبكن القوؿ ببطبلف الصبلة لوقوع األذاف بطريقة غًن مشركعة.
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احملور الثلث :تناوؿ األمر ادلطلق للمكروه قاعدة أصولية ال بد من اعتبارىا يف مثل ىذه القضااي:
ُب حاؿ النمر إٔب أحكاـ العبادات خاصة ُب ضوء اؼبستجدات ال بد من اعتبار قاعدة تناكؿ األمر اؼبطلق
للمكركه كىذه القاعدة مرتبطة بثبلثة قواعد مهمة كىي اقتضاء األمر اإلجزاء كاقتضاء النهي الفساد
كالتحسٌن كالتقبيح العقلياف ،كللنمر إٔب مسألة إمامة اؼبرأة ُب مثل ىذه المركؼ ال بد من فهم قاعدة
تناكؿ األمر اؼبطلق للمكركه ،ك ما يتعلق هبا من قواعد إال أنو كلضيق مساحة الدراسة ،اقتصر ىنا على
القاعدة األساسية كاليت ىي قاعدة تناكؿ األمر اؼبطلق للمكركه.
فإذا ك لفهم ىذه القاعدة ال بد أف نفرؽ بٌن األمر ك النهي من جهة الشارع كمن جهة الشخص ،فمن
جهة الشارع ال يبكن أف يتناكؿ األمر اؼبطلق اؼبكركه ،أما من جهة الشخص فقد يبلبس فعلو للواجب
فعبل منهيا عنو.
ابلشخص كاعبهة ُب الفعل الواحد ،كاختبلفهما قد يكوف ُب اعبهة م
ٌ
فارباد مكاف األمر كالنٌهي يكوف ٌ
الشخص ،كُب حاؿ اختبلؼ اعبهة ٌإما أف يكوف بٌن اعبهتٌن تبلزـ أك ال تبلزـ بينهما،
اجتماعهما ُب ٌ
الرباد الفعل حالتاف (ابن األمًن:ت.د،الشربيين.)2003:
كعليو ٌ
ابلشخص كاعبهة ،ال هبوز ُب الواحد ابلشخص كاعبهة كجوبو كحرمتو
احلالة األوىلٌ :ارباد األمر كالنٌهي ٌ
ببل خبلؼ بٌن األصوليٌن ،مثالو ذبب الصبلة عليو كربرـ عليو ُب نفس الوقت كاغباؿ ،أم ُب أصل األمر
تصل.
صل كال ٌ
كالنهي كصبلة اغبائض ،فبل يبكن أف يقاؿ ؽبا ٌ
احلالة الثانية :اختبلؼ جهة األمر كالنٌهي ،كُب حاؿ اختبلؼ اعبهتٌن قد يكوف بينهما تبلزـ كقد ال
يكوف:
كالرتتيب ُب الوضوء ،فالقائل بوجوب ال ٌرتتيب بٌن األعضاء ُب الوضوء ال ب ٌد لو ًمن القوؿ
فتبلزـ اعبهتٌنٌ :
الرتتيب؛ لتبلزـ اعبهتٌن عنده.
اختل ٌ
بعدـ إجزاء الوضوء إذا ٌ

للصبلة كجهة النٌهي لغصب
الصبلة ُب األرض اؼبغصوبة ،فجهة األمر ٌ
ك ٌأما عدـ التٌبلزـ فقد يمهر ُب ٌ
اؼبكاف كال تبلزـ بٌن اعبهتٌن.
الشيء الواحد مأموران بو منهيٌان عنو ُب حاؿ اختبلؼ
كال خبلؼ بٌن اعبمهور كاغبنفيٌة ُب جواز أف يكوف ٌ

اعبهة بٌن األمر كالنٌهي إذا ٓب يكن بٌن اعبهتٌن تبلزـ ،كٓب ىبالف فيو إالٌ اغبنابلة(ابن األمًن :ت.د ،ابن
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السمعا٘ب ،2003:أبو حامد الغزإب:د.ت ،اآلمدم ،1986:الشربيين،2003:ابن قدامة:ج ،1984
الفتوحي.)1993:
كعرب عنو بعض اغبنفيٌة ابلوصف اؼبتٌصل كصوـ العيدين،
كاػببلؼ بٌن اغبنفيٌة كاعبمهور ابلوصف البلٌزـ ٌ
فاغبنفيٌة يركف كقوعو ؾبزاين ،كاعبمهور ال يركف كقوعو ؾبزاين(األنصارم  ،1993البابرٌب ،2005:ابن
مسعود اغبنفي ،2005:السغناُب،2003:السمعا٘ب1417:ىػ،أبو حامد الغزإب.د.ت،االمدم،1986:

الشربيين ،2003:الفتوحي ،1993:ابن قدامة ج.)1984 :
ا﵀رـ نفس الوقوع ال الواق  ،كنبا غًناف ،فبل تضاد" (اآلمدم،1986:
كدليل اغبنفية على ىذه القاعدة"أ ٌف ٌ
(
الشيء
الشارعٌ ،أما كقوع ٌ
يتصور ًمن جهة ٌ
ج/1.ص .162.فاألمر إبيقاع ٌ
الشيء الواحد مأموران بو منهيٌان عنو ال ٌ
يتصور ،بل ىو كاق  ،كبياف ذلك ُب مثالو ،كىو ربرٙب صوـ يوـ النٌحر
الواحد مأموران بو منهيٌان عنو من جهة اؼبكلف ٌ
كربرٙب إيقاعو فلو كق لكاف ؾبزًئن كمعتربان شرعان م ربرٙب إيقاعو.

الصوـ ُب ىذا
(حرمت عليك ٌ
كيناقش اعبمهور ذلك :أب ٌف "اللٌ ٌ
يفرؽ عند ظباعو لقوؿ القائلٌ :
غوم ال ٌ
ً
الصوـ ُب ىذا اليوـ)؛ ًمن جهة أنٌو
(حرمت عليك إيقاع ٌ
اليوـ) م كونو موجبان لتحرٙب ٌ
الصوـ ،كبٌن قولوٌ :
ؿبرمان ،كاف ذلك
الصوـ ُب اليوـ سول فعل ٌ
ال معىن إليقاع ٌ
الصوـ ُب اليوـ ،فإذا كاف فعل الصوـ فيو ٌ
مضادان لوجوبو ال ؿبالة" (اآلمدم ،1986:ج ،1.ص.)162.
ٌ
كهباب عليهم :دبا ذىب إليو اؼبخالًف من اعتبار الطٌبلؽ الواق ُب زمن اغبيض م ربرٙب إيقاعو
(اآلمدم)1986:
كذىب ابن تيمية( ) 2001إٔب القوؿ هبذه القاعدة كما يرتبط هبا من قواعد أخرل كتفعيلها ُب ابب
العبادات حيث قاؿ:
ليس الثواب من مقتضيات ؾبرد اإلمتثاؿ ،خببلؼ اإلجزاء؛ فإف األمر يقتضي إجزاء اؼبأمور بو ،لكن نبا
ؾبتمعاف ُب الشرع؛ إذ قد استقر فيو َّ
أف اؼبطي يمثاب ،كالعاصي يمعاقب....كقد يكوف مثاابن عليو غًن
ؾبزئ إذا فعلو انقصان عن الشرائط كاألركاف؛ فيثاب على ما فعل كال تربأ الذمة إالٌ بفعلو كامبلن.
كىذا ربرير جيدَّ :
إف فعل اؼبأمور بو يوجب الرباءة ،فإف قارنو معصية بقدره يزب ٌل ابؼبقصود قابل الثواب،
كإف نقص اؼبأمور بو أي ثيب كٓب ربصل الرباءة التامة؛ فإما أف يعاد ،كإما أف هبرب ،كإما أف أيٍب....فهذه
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اؼبسائل؛ مسألة الفعل الواحد كالفاعل الواحد كالعٌن الواحدة؛ ىل هبتم فيو أف يكوف ؿبمودان مذمومان،
مرضيان مسخوطان ،ؿببوابن مبغضان ،مثاابن معاقبان ،متلذذان متأؼبان ،يشبو بعضها بعضان؛ كاالجتماع فبكن من
كجهٌن ،لكن من و
كجو متعذر (ج، 19ص.)305-303
فإذا كبناء على ىذه القاعدة العميمة ال ينبغي التسرع ابلقوؿ ُب إبطاؿ عبادات العباد ألهنا خالفت صفة
مشركعة ،بل ال بد قبلها من النمر إٔب متعلقات اؼبسألة اؼبدركسة فانعقاد صبلة اؼبأموـ بصبلة اإلماـ ىي
ؿبل خبلؼ كالناس فيها على ثبلثة أقواؿ كما بٌن ذلك ابن تيمية(  ،) 2001كصبلة اؼبرأة جبانب الرجل
ال تفسد عليهما صبلهتما فقد جاء ُب اؼبدكنة" قلت ألبن القاسم :إذا صلت اؼبرأة كسط الصف بٌن
الرجاؿ أتفسد على أحد من الرجاؿ صبلتو ُب قوؿ مالك؟ قاؿ :ال أرل أف تفسد على أحد من الرجاؿ
كعلى نفسها"(ابن سحنوف  :1994ج ،1.ص ،)195.ك أيضا قد تقدـ عدـ تعلق األذاف بصحة
الصبلة ،أما ُب صبلة اؼبرأة بدكف طبار كخطبتها اعبمعة فهذا يبطل الصبلة لتعلقها بشركط ال صفات ك
كاجبات ،فقاعدة تناكؿ األمر اؼبطلق للمكركه تفرؽ بٌن ما يتعلق بصفة ككاجب كبٌن ما يتعلق بركن
كشرط ،فينبغي أخذ ىذه القاعدة ُب االعتبار ُب حاؿ النمر إٔب اؼبستجدات ُب فقو العبادات.
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اخلادتة:
اغبمد﵁ الذم بنعمتو تتم الصاغبات ،فقد يسر هللا ٕب إسباـ ىذه الدراسة اؼبوجزة عن مسألة أحسبها مهمة
كقصرت بو.
ك أسأؿ هللا أف يتقبل مين ما ىو صاّب ك أف يعفو عين ما أخطأت فيو ٌ
النتائج والتوصيات:
كبعد ىذه الدراسة اؼبوجزة فقد توصلت إٔب عدة نتائج كتوصيات؛ كمن أىم ىذه النتائج:
أوال :قضية اؼبساكاة بٌن اعبنسٌن ؽبا أثر على األحكاـ الشرعية اػباصة ابؼبرأة كالسبب الريئسي كراء ىذا
التأثًن ىو ما حصل ُب كتابة الرتاث اإلسبلمي لؤلحكاـ الشرعية النسائية.
اثنيا :إمامة اؼبرأة للرجاؿ األصل فيها اؼبن  ،ك توجيو حديث أـ كرقة ىو اغباجة الداعية إٔب ذلك.
اثلثا :ال بد من التفريق ُب حاؿ اغبكم ابلبطبلف من عدمو ُب اؼبستجدات ُب ابب العبادات ما بٌن ركن
ككاجب كصفة كشرط ككل ذلك يتضح من دراسة قاعدة تناكؿ األمر اؼبطلق للمكركة.
كمن التوصيات اليت خرجت هبا من ىذه الدراسة؛ ما يلي:
أوال :ال بد من تنقية الرتاث اإلسبلمي فبا التبس بو من أتثًن العادات كالتقاليد ك أخص أحكاـ اؼبرأة
بذلك فقد كانت كالزالت أسهل ابب من أبواب الفقو الختبلطو ابلعادات كالتقاليد.
اثنيا :ربط اعبانب األصوٕب ك اؼبقاصدم ابألحكاـ الشرعية عموما ك أبحكاـ اؼبرأة خصوصا فبلبد من
إخراج الناس من دائرة الربط بٌن العادات كالتقاليد كأحكاـ النساء إٔب دائرة الربط بٌن أحكاـ النساء
أبدلتها الشرعية م مقاصد الشارع ،يقوؿ مسفر القحطا٘ب(  )2008إف ما مبلكو من قيم إسبلمية
كمقاصد شرعية كمنهج راب٘ب يكفل للمرأة قدرا من التأثًن كدكرا ُب اإلصبلح(.ص ،)171.كلعلو ينهج ُب
ىذا الربط هنج ؾبلة األحكاـ العدلية ،ك أعين بذلك االختصار كالوضوح ،فيذكر م كل حكم ما يتعلق بو
من مقاصد كقواعد إبهباز ككضوكح.
اثلثا :ينبغي على اؼبسلمٌن قاطبة أف يتفهموا أتثر الناس خبلفياهتم ك أثر ذلك على نمرهتم لؤلحكاـ
الفقهية ،ك لذا ال بد من دراسة اؼبستجدات اليت ؽبا عبلقة بثقافة أمة من األمم بتجرد ُب ضوء نصوص
الشريعة كمقاصدىا ال كردة فعل.
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رابعا :من الواجب على األقليات اإلسبلمية السعي إٔب نبذ اػببلؼ بينهم كتفهم أف االختبلؼ الفقهي
أمر كارد ال ينبغي أف تتفرؽ األمة ألجلو أكثر فبا ىي متفرقة.
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فهرس األحاديث و اآلاثر
احلديث

الصفحة

ادلصدر

حصر اؼبسلمٌن كمن معهم ُب الشعب

الطبقات البن سعد 179-177/1

كنا أان كىو أكٔب بغًن ذاؾ منك

صحيح ابن حباف رقم()288

النساء شقائق الرجاؿ

ركاه أبو داكد ُب سننو رقم( )236ك
صححو الشوكا٘ب ُب الفتح الراب٘ب
4775/10

أخركىن حيث أخرىن هللا"

ابن حجر ُب الدراية ٓب أجده مرفوعا 71/1

حجر
(ابن
"أال ال تؤمن امرأة رجبل ،كال أعرايب مهاجرا ضعيف
اغببًن1417:ىػ) 531/2

تلخيص

( فصففت أان كاليتيم كراءه ،كالعجوز من صحيح البخارم 1400ىػ ،حديث رقم
.380
كرائنا)
( خًن صفوؼ الرجاؿ أكؽبا كشرىا اخرىا ،صحيح
كخًن صفوؼ النساء آخرىا كشرىا أكؽبا) رقم()440
" لن يفلح قوـ كلو أمرىم أمرأة

مسلم

1374ىػ،

حديث

ركاه البخارم ُب صحيحو رقم ()7099

(اظبعوا كأطيعوا كلو تؤب عليكم عبد ابن حباف ُب صحيحو ()5964
حبشي)
"ما رأيت من انقصات عقل كدين أذىب ركاه البخارم ُب صحيحو رقم()304
للب الرجل اغبازـ من إحداكن)
(كل ؿبدثة بدعة )

أبو داككد ُب سننو ،كتاب السنة ،ابب لزكـ
السنة358 /12،؛كصححو األلبا٘ب،
صحيح أيب داكد.)385( ،

(ليؤمكم أقرؤكم) أك ( أكثركم قراءان)

صححو األلبا٘ب ُب صحيح النسائي()788

أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؼبا غزا بدرا قالت أـ كرقة :أبو داككد كتاب الصبلة ،ابب إمامة
قلت لو :اي رسوؿ هللا ائذف ٕب ُب الغزك النساء(.)591
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معك ،أمرض مرضاكم لعل هللا أف يرزقين
شهادة ،قاؿ قرم ُب بيتك فإف هللا يرزقك
الشهادة .فكانت تسمى الشهيدة .قاؿ
الراكم :ككانت قد قرأت القراف ،فاستأذنت
النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف تتخذ ُب دارىا مؤذان ،فأذف
ؽبا"
كُب أحد الركاايت "فاستأذنت النيب صلى ابن أيب عاصم اآلحاد كاؼبثا٘ب.8/6،
هللا عليو كسلم ُب أف تبين مسجدا ُب
دارىا ،فأذف ؽبا أف تبين موضعا تصلي
فيو".
ُب
ك جاء أيضا " ك أمر أف يؤذف ؽبا ك تقاـ اغباكم
الصحيحٌن.203/1:
كتؤـ أىل دارىا ُب الفرائض".

اؼبستدرؾ

على

" ك كاف النيب صلى هللا عليو ك سلم قد الدارقطين ،العلل الواردة ُب اغبديث
أمرىا أف تؤـ أىل دارىا ،ك كاف ؽبا مؤذف ،النبوم.416/15
ك كانت تؤـ أىل دارىا".
" كجعل ؽبا مؤذان يؤذف ؽبا ،ك أمرىا أف تؤـ ركاه أبو داككد ،كتاب الصبلة ،إمامة
أىل دارىا .قاؿ عبد الرضبن فأان رأيت االنساء()592
مؤذهنا شيخا كبًنا".
" ك أذف ؽبا أف تؤذف ؽبا ك أف تؤـ أىل ابن خزيبة ،ابب إمامة اؼبرأة للنساء ُب
دارىا ُب الفريضة" " أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أذف ألـ الفريضة()893
كرقة أف تؤـ أىل دارىا ،ككاف ؽبا مؤذف".
ك أيضا" أذف ؽبا أف يؤذف ؽبا كيقاـ ،كتؤـ الدارقطين.279/1
نساءىا".
(أال أنبئكم خبًن دكر األنصار؟ دار بين صحيح البخارم رقم اغبديث ()1481
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النجارٍ ،ب دار بين األشهلٍ ،ب دار بين
اغبارث بن اػبزرجٍ ،ب بين ساعدة ،كُب كل
دكر األنصار خًن)
" استأذف العباس بن عبد اؼبطلب رضي هللا صحيح مسلم ()1315
عنو ،رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف يبيت دبكة ،ليإب
مىن ،من أجل سقايتو ،فأذف لو)
"أـ اؼبؤمنٌن سودة بنت زمعة استأذنت النيب صحيح مسلم رقم()129
صلى هللا عليو ُب الدف من مزدلفة قبل
الناس
عن عمر هنع هللا يضر أنو أستأذف النيب صلى هللا صحيح البخارم()1354
عليو كسلم ُب قتل ابن صياد فلم أيذف لو
ضعيف ،ابن حجر العسقبل٘ب الدراية
"من كاف يؤمن اب﵁ كاليوـ االخر فعليو
صبعة إال مسافر كفبلوؾ كصيب كامرأة 216/1
كمريض
" ال يقبل هللا صبلة حائض إال خبمار"

ركاه ابن داكد ُب سننو  ،421/1صحيح
اختلف ُب رفعو ك كقفو  ،ابن حجر ُب
تلخيص اغببًن ،460/2ابن اؼبلقن البدر
اؼبنًن .155/4

هنى رسوؿ هللا  عن تشبو النساء ابلرجاؿ البخارم حديث رقم()5885
كالرجاؿ ابلنساء.
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العذر ابجلهل يف األحكاـ الشرعية

د .دليلة براؼ
جامعة الشارقة
كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية
اإلمارات العربية اؼبتحدة
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ملخص البحث
يتناكؿ ىذا البحث ابلدراسة حكم هللا تعأب ُب حق اعباىل من حيثيتٌن اثنتٌن:
أكالىا :من حيث تعريف اعبهل كبياف أقسامو.
أما الثانية :فمن حيث مدل زبفيف الشارع على اؼبكلف اعباىل كاعتبار جهلو ظرفا ـبففا كسببا مستدعيا
للرتخيص كالتجاكز عن اللوـ.كما ييربز مدل العذر ابعبهل ُب حاالت خاصة؛ كاعبهل ُب عًن داير
اإلسبلـ ،حديث العهد ابإلسبلـ ،من ٓب تبلغو الدعوة ،من ال يفهم لغة اػبطاب الشرعي...
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ادلقدمة:
بسمميحرلا نمحرلا هللا  ك الصبلة ك السبلـ على اؼببعوث رضبة للعاؼبٌن ،سيدان دمحم عليو أفضل الصبلة
اسنت بسنتو إٔب يوـ الدين ،كبعد،
كأزكى التسليم ،كعلى آلو كصحبو كمن اىتدل هبديو ك ٌ
فإ ٌف الشريعة اإلسبلمية تقرف دائما األعماؿ ابلنيات ،كذبعل لكل امرئ كفبل من نيتو ،كىذا ما قرره
الرسوؿ صلى هللا عليو ك سلم ُب قولو" :إ ّمنا األعماؿ ابلنيات و إ ّمنا لكل امرئ ما نوى" ( .متفق عليو)
فمن انتول أف يفعل ما أمرت الشريعة بتحرٙب فعلو فقد قصد .فمن كافقت نية فعلو قصد الشارع من كض
الشريعة فقد أصاب اغبق كمن خالفت نيتو قصد الشارع فقد أخطأ الصواب ،كإف كاف فعلو حسنا ُب
تسوم الشريعة بينو ك بٌن
ذاتو .لكن ما حكم اعباىل الذم صدر منو الفعل عن غًن قصد كعلم؟ ىل ٌ

العامد العآب الذم قصد الفعل أـ أهنا زبفف عنو لعدـ العلم كالقصد؟ كىل للجهل معيار يضبط بو،

فنستطي على أساسو أف كبكم على نشاط شخص ما ابعبهل كعدمو؟ فمثل ىذه اؼبوضوعات تكثر فيها
البلول بٌن الناس ،خاصة ُب غًن ببلد اإلسبلـ ،فكثًنا ما يرتكب أىل تلك األقليات ـبالفات كموبقات
بسبب اعبهل ابلدين ،كغياب مملة الشريعة اإلسبلمية كأحكامها الشرعية ...فاستدعى األمر كض
مقياس يضبط بو اعبهل ،كعلى أساسو تقدر أف كبكم على األفعاؿ ابعبهل أك عدمو.
ك سأتناكؿ ابلدراسة ىنا تعريف اعبهل كبياف أقسامو ،كما مدل زبفيف الشارع على اؼبكلف اعباىل
كاعتبار جهلو ظرفا ـبففا كسببا مستدعيا للرتخيص كالتجاكز عن اللوـ ،كما يهبيب البحث عن مدل
العذر ابعبهل ُب حاالت خاصة؛ مثل اعبهل ُب غًن داير اإلسبلـ ،حديث العهد ابإلسبلـ ،األعجمي
إذا تلفظ بلفظ ال يعرؼ معناه...
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ادلبحث األوؿ :تعريف اجلهل وبياف أقسامو
أوال :تعريف اجلهل
 /1لغة :اعبهل ُب اللغة بفتح اعبيم كسكوف اؽباء يطلق على معنيٌن:
األوؿ :كىو ضد العلم  ( .الفًنكزآابدم1974 ،ـ.)144/1 ،
تقوؿ العرب :جهل الشئ كجهل ابلشئ إذا ٓب يعرفو .كمنو قولو تعأب"إف جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أف
تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم اندمُت" ( .سورة البقرة.)2/
والثاين  :يطلق على السفو كالطيش كاغبمق.كمنو قولو تعأب"وأعرض عن اجلاىلُت"( .سورة
األعراؼ.)199/
عرفو إماـ اغبرمٌن اجلويٍت ُب برىانو بقولو ":اعبهل
 /2اصطالحا :أما تعريف اعبهل اصطبلحا :فقد ٌ
عقد يتعلق ابؼبعتقد على خبلؼ ما ىو بو "( .اعبويين1399 ،ىػ .)164/1 ،

كعرفو اإلماـ الغزايل ُب ادلستصفى بقولو" :كال ىبفى أيضا كجو سبيزه عن اعبهل فإنٌو متعلٌق ابجملهوؿ على
ٌ
خبلؼ ما ىو بو كالعلم مطابق للمعلوـ"( .الغزإب1993 ،ـ.)25/1 ،

عرفو اإلماـ النووى ُب هتذيب األمساء واللغات بقولو" :اعبهل عند أىل األصوؿ اعتقاد
كبعبارة مقاربة ٌ
الشيئ جزما على خبلؼ ما ىو بو "(النوكم1990 ،ـ.)56/1 ،

عرب عنو اإلماـ اتج الدين السبكي
كالذل لبلص إليو من ىذه التعريفات "أ ٌف اعبهل ضد العلم أك كما ٌ
بعبارة جامعة مانعة كموجزة " ىو انتفاء العلم ابدلقصود"(.السبكي.)161/1 ،

اثنيا :أقساـ اجلهل :اعبهل نوعاف:
خلو الذىن من العلم دكف إدراؾ بكوهنا غًن عاؼبة كما كرد ُب تعريفات الفقهاء
 /1جهل بسيط :كىو ٌ
كاألصوليٌن بقوؽبم" :كىو عدـ العلم فبن شأنو أف يكوف عاؼبا"(.اإلهبي ،ص.)143

ككرد تعريفو عند عبد العزيز البخارم أبنٌو " :إ ٌف اعبهل البسيط يطلق كيراد بو عدـ الشعور...كىو جهل
فطرم كىو ليس بعيب لشمولو" (.عبد العزيز البخارم1991 ،ـ .)330/4 ،كسبب تسميتو بسيطا :أنو

152

جزء كاحد ،كانتفاء العلم دبا ربت األرض .مثالو  :من سئل ىل ذبوز الصبلة ابلتيمم عند اؼباء فقاؿ :ال
أعلم .كاف ذلك جهبل بسيطا.
 /2جهل مركب " :ىو اعتقاد جازـ غًن مطابق كىو ضد العلم"(.اإلهبي ،ص 142ػ .)143
أك "ىو اعتقاد الشيء جزما على غًن ما ىو بو"(.اعبويين .)164/1،سواء كاف ىذا اعبهل مستندا إٔب
شبهة أك إٔب تقليد .كسبب تسميتو مركبا :أنٌو مرٌكب من عدـ العلم ابلشيء كمن االعتقاد الذم ىو غًن
مطابق للواق .
مثالو :من سئل ىل ذبوز الصبلة ابلتيمم عند اؼباء فقاؿ :ال .كاف ذلك جهبل مركبا من عدـ العلم
ابغبكم.
" أم ىو جاىل أبنو جاىل ابعتقاده لذلك الشيء على تلك الصفة فهو ابلنسة إليو اعتقاد صحيح
فهذا جهل آخر مركب م اعبهل األكؿ الذم ىو " اعبهل حبقيقة الشيء"(.التهانوم.)363/1 ،
العجب ،كىذا اعبهل يصعب
" كىذا الغلط ( أم ىذا النوع من اعبهل) سببو اعبهل اػبلقي م العجلة ك ي

إزالتو أل ٌف صاحبو يعتقد أنٌو عآب فبل يشتغل ابلعلم .كىذا ىو العيب كدكاؤه التثبت كالتوقف" (.عبد العزيز
البخارم1991 ،ـ.)330/4 ،
قاؿ الفخر الرازم " :الذم يبكنو طلب العلم ىو صاحب اعبهل البسيط ،ألنو ال يعلم ،كأما اؼبركب فإنو
ال يطلب العلم البتة ،ألنو كإف كاف ال يعلم إال أنو يعتقد أنو يعلم ،فصار صارفا لو عن طلبو" (.الزركشي،
البحر ا﵀يط1413 ،ىػ.)72/1 ،
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ادلبحث الثاين :العػػذر ابجلهل فػي األحكاـ الشرعيػػة ابلنسبة لعموـ ادلكلفُت.
العذر يف اللغة :ىو "رف اللوـ"( .ركاس قلعة جي1408 ،ـ ،ص .)307
أما العذر اصطالحا :فهو" السبب اؼببيح للرخصة ،كمنو األعذار اؼببيحة للتيمم( ".الشاطيب.)109/1 ،
كيرج كبلـ الفقهاء ُب تعداد حاالت العذر ابعبهل ُب صور مشتتة ُب أبواب الفقو ،ك فيما يلي ذبمي
موضوعي ؽبا.
أوال :العذر ابجلهل ابلنسبة للحكم األخروي :قد يرتكب اعباىل فعبل منهيا عنو ،أك يرتؾ فعبل مأمورا
بو ،فيكوف اغبكم الدنيول أك القضائي اؼبرتتب على ذلك الفعل ـبتلفا عن اغبكم األخركم أك الداي٘ب.
فبالنسبة للحكم األخركم ،فقد اتفق العلماء على أ ٌف اإلٍب مرفوع عن اعباىل ،كقد ساؽ اإلماـ الزركشي
ُب اؼبنثور لذلك قاعدة بعنواف " اجلهل م ِ
كيستدؿ على ارتفاع
ط لإلمث" (الزركشي ،اؼبنثور.)15/2،
سق ٌ
ٌ
ُ
اإلٍب بقولو ملسو هيلع هللا ىلص " :إف هللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسياف وما استكرىوا عليو "(ابن ماجة1988 ،ـ،
.)347/1
قاؿ أبو ز و
يد الدبوسي ":كأما اعبهل فمثل اػبطأ كالنسياف ،ألف اعبهل ابغبق ال يكوف إال للجهل بدليلو
كسبب كجوبو ،فيكوف اإلعراض عن إقامتو ال عن قصد العصياف كاػببلؼ ،بل كما يكوف من اؼبخطئ
كالناسي ،فيكوف اعباىل عاجزا حكٍمان كالناسي،فيكوف اعبهل عذرا يؤخر حكم اػبطاب كاليسقط
الوجوب أصبل كاػبطأ كالنسياف"(.الدبوسي1421،ىػ ،ص.)436
كقاؿ ابن تيمية رضبو هللا" :من ٓب يعلم فهو كالناسي كأكٔب" ( .ابن تيمية ،شرح العمدة1413 ،ىػ ،
.)441/4
كقاؿ ابن القيم رضبو هللا " :الشريعة تعذر اعباىل كما تعذر الناسي أك أعمم ( ".ابن القيم1973 ،ـ،
.)273/1
ألف اإلٍب مرتب على اؼبقاصد كالنيات ،كاؼبخطئ كالناسي النية ؽبما ،فبل إٍب عليهما( ( .)110الغزإب،
1993ـ 357/2 ،ػ ػ .)358
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اثنيا :إذا وقع اجلهل يف ادلسائل الفقهية الظنية اليت ليس عليها دليل قاطع :اؼبسائل الفقهية المنية
اليت ليس عليها دليل قاط كاالختبلؼ ُب فرض القدمٌن ىل ىو الغسل أك اؼبسح ،فإنو يعذر ابعبهل
فيها؛ أل ٌف ليس عليها أدلة موجبة للعلم قاطعة للعذر ،فينتهض ىذا السبب ليخفف عنو أحكاـ هللا
تعأب(.عبد العزيز البخارم1991 ،ـ.)560/4 ،
قاؿ القاضي حسٌن رضبو هللا " :كل مسألة ً
تدؽ كتغمض معرفتها ،ىل يعذر فيها العامي ؟ كجهاف،
أصحهما :نعم  ( ".السيوطي1416،ىػ ،ص .)398
اثلثا :إذا وقع اجلهل يف موضع اجتهاد صحيح :إذا اجتهد ؾبتهد ُب مسألة كٓب ىبالف اجتهاده ىذا
الكتاب أك السنة أك اإلصباعٍ ،ب خالف مكلف ىذا اغبكم ظنا منو خالفو ،فإ ٌف جهلو ىذا يصلح عذرا
كسببا رافعا للوـ عنو بشرط أف يكوف ُب مناط اغبكم خفاء( .النسفي1986 ،ـ529/2 ،ػ .)530
كخالف حافظ الدين النسفي ك التفتازاين ىذا الرأم ذاىبٌن إٔب أف ىذا اعبهل،ال يصلح عذرا(.عبد
العزيز البخارم1991 ،ـ.)555/ 4 ،
مثاؿ :من صلى المهر على غًن كضوء ،أم غًن عآب بعدـ الوضوءٍ ،ب صلى العصر بو ذاكرا لذلك ،كىو
يمن أ ٌف المهر أجزأه لكونو غًن عآب بعدـ الوضوء فيو ،فالعصر فاسدة كالمهر ،كيكوف كاجبا عليو أف
ٌ
يعيدانبا صبيعا ،أل ّف ظنو جبواز الظهر جهل واقع على خالؼ اإلمجاع ،فإذا قضى صبلة المهر فقط،
كصلى اؼبغرب ظنا منو جواز صبلة العصر اليت كاف قد صبلىا ببل كضوء أيضا ،كذلك عبهلو كجوب
الرتتيب ُب الفوائت ،فإنٌو يعذر جبهلو ىذا أل ٌف مناط اغبكم بوجوب الرتتيب فيو نوع خفاء ،كؽبذا كاف ؿبل
خبلؼ بٌن العلماء(.عبد العزيز البخارم1991،ـ.)555/4 ،
رابعا :إذا وقع اجلهل يف موضع اشتباه:كتتجلى حاالت العذر ابعبهل بسبب كقوعو ُب موض االشتباه
فيما يلي:
/1إذا وقع اجلهل يف موضع االشتباه يف الفعل :إذا كق اعبهل ُب موض االشتباه ُب فعل اؼبكلف
اعباىل ،فإنو ينتهض عذرا ،كإف ٓب يكن فيو اجتهاد صحيح ،كأف يمن ما ليس بدليل للحل دليبل لو ،كال
ب ٌد لتحقق االشتباه من توفر عنصر المن( .ابن عابدين1994 ،ـ.)22/4 ،
مثالو :من زٗب جبارية زكجتو ظنا منو أهنا ربل لو ،لمنو أنو استخداـ ،كاستخدامها حبلؿ ،فبل حد عليو.
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والشبهة الدارئة للحد نوعاف:
يمن اإلنساف ما ليس دليل
أ /شبهة يف الفعل وتسمى شبهة اشتباه؛ ألّنّا تنشأ من االشتباه :كىي أف ٌ
اغبل دليبل لو ،كالبد فيها من المن ليتحقق االشتباه ،ك يصلح مثاؿ اعبارية ؽبذا النوع من الشبهات

الدارئة للح ٌد.
ب /شبهة يف احملل وتسمى شبهة الدليل أو الشبهة احلكمية  :كىي أف يوجد لدل اإلنساف دليل
شرعي مناؼ للحرمة ُب ذاتو م زبلف حكمو ؼبان اتصل بو ،فهذا النوع ال يتوقف على ظن اعبا٘ب
ظن أبف الدليل يبيح لو ذلك(.النسفي1986 ،ـ.)530/2،
كاعتقاده ،فاعبا٘ب ىنا ٌ
مثالو :من سرؽ من كلده ،فبل قط عليو؛ أل ٌف اؼبؤثر ُب الشبهة ىو الدليل الشرعي اؼبتمثل ُب قولو
ملسو هيلع هللا ىلص " أنت ومالك ألبيك ".ابن ماجة1988 ،ـ.)30/2 ،
 2ػ إذا وقع اجلهل يف موضع شبهة خارجة يتعذر للمكلف االحًتاز عنها :إذا كق اعبهل ُب موض
شبهة خارجة يتعذر للمكلف االحرتاز منها ،فإنٌو يصلح عذرا ـبففا كسببا رافعا للوـ .مثالو :من قتل
مسلما ُب صف الكفار يمنو حربيا فإنٌو ال إٍب عليو ُب جهلو بو لتعذر االحرتاز عن ذلك(.القراُب،
1424ىػ.)155/2 ،
خامسا :إذا وقع اجلهل يف فعل منهي عنو :إذا كق اعبهل ُب فعل منهي عنو ،فإما أف يكوف ىذا الفعل
فبا يوجب عقوبة أك حدا أك أف يكوف فيو إتبلؼ.
 فإف كاف الفعل يوجب عقوبة أك حدا،كاف اعبهل شبهة ُب إسقاطها .مثالو :من شرب طبرا ظاان أهناشراب غًن مسكر ،فبل ح ٌد عليو كال تعزير.
_ كإف كاف ُب الفعل إتبلؼ غبقوؽ هللآ ،ب يسقط الضماف .مثالو :لو قتل ا﵀رـ صيدا جهبل ،فتلزمو
الفدية.
_ كإف كاف الفعل ليس من ابب اإلتبلؼ ،فبل شيء عليو( .التافتازا٘ب1394 ،ىػ.)47/1 ،
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ادلبحث اثلث :العذر ابجلهل يف احلكاـ الشرعية يف حاالت خاصة :اتٌفق الفقهاء على أ ٌف اؼبسائل
القطعية اؼبعلومة من الدين ابلضركرة ،كوجوب الصلوات اػبمس كالزكاة كالصوـ كاغبج كربرٙب الزان كالقتل
كشرب اػبمر ككل ما علم قطعا من دين هللا ال يعذر ابعبهل فيها (ابن الوكيل ،)365/2 ،إالٌ إف كق عن
غًن تفريط من اؼبكلف.
كنتصور حاالت عدـ التفريط ُب الصور التالية:
أوال :من مل تبلغو الدعوة أصال  :كمن نشأ ُب جبل شاىق أك جزيرة انئية فإنو يعترب معذكرا إذا جهل
أحكاـ هللا تعأب .قاؿ السيوطي " :كل من جهل ربرٙب شيء ،فبا يشرتؾ فيو غالب الناسٓ ،ب يقبل إال أف
يكوف قريب عهد ابإلسبلـ أك نشأ ببادية بعيدة ىبص فيها مثل ذلك(.السيوطي1416،ىػ ،ص.)256
اثنيا :من مل يبلغو اخلطاب :كىو الذم بلغتو الدعوة عموما ،كلكن غاب عنو معرفة حكم هللا تعأب ُب
مسائل معينة ،كمن فعل فعبل يمنو قربة أك مباحا كىو من اؼبفاسد ا﵀رمة ُب نفس األمر ،أك أنو من نفسو
فبا أابحتو الشريعة جهبل ابإلابحة ،كل ذلك بسبب عدـ بلوغو اػبطاب الشرعي .كيتصور ىذا فيما يلي:
/1حديث العهد ابإلسالـ :حديث العهد ابإلسبلـ إف خالف أمرا من أكامر هللا كأف يشرب اػبمر ،أك
يز٘ب ،أك يتعامل م البنوؾ الربوية ،فإ ٌف ىذا اعبهل يعترب عذرا ـبففا ،إذ من شركط صحة التكليف أف
يكوف الفعل معلوما للمكلف علما اتما حَّت يتصور قصده إليو كيتصور أداؤه على الوجو اؼبطلوبُ،ب كوف
جهلو عذرا يدف عنو العقوبة(.الشاطيب.)114/1،
قاؿ ابن تيمية " :فإف من نشأ ببادية أك كاف حديث عهد ابإلسبلـ كفعل شيئا من ا﵀رمات غًن عآب
بتحريبها ٓب أيٍب كٓب وبي ٌد ،كإف ٓب يستند ُب استحبللو إٔب دليل شرعي" ( .ابن تيمية ،اجملموع.)252/20 ،
كقاؿ أيضا" :كؽبذا لو أسلم رجل ،كٓب يعلم أف الصبلة كاجبة عليو ،أك ٓب يعلم أف اػبمر حراـٓ ،ب يكفر
بعدـ اعتقاد إهباب ىذا كربرٙب ىذا ،بل كٓب يعاقب حَّت تبلغو اغبجة النبوية" ( .ابن تيمية ،اجملموع،
.)406/11
كيستدؿ ؽبذا اؼبثاؿ بقولو تعأب":وما كنا معذبُت حىت نبعث رسوال"(اإلسراء ،)15/فلم يرتب هللا
ٌ
العقوبة كالعذاب على العصاة من عباده إال بعد إببلغ الرسالة إليهم عن طريق األنبياء كالرسل(.ابن
كثًن.)27/3،
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أما قدٙب اإلسبلـ فبل يعذر جبهلو  ،كلذلك قاؿ السيوطي" :ال يقبل دعول اعبهل بثبوت الرد ابلعيب
كاألخذ ابلشفعة من قدٙب اإلسبلـ الشتهاره ( ".السيوطي1416،ىػ ،ص .)413
/2اجلهل يف غَت دار اإلسالـ :من أسلم ُب دار اغبرب كٓب يهاجر إٔب دار اإلسبلـ ،كٓب يصل كٓب يصم،
كٓب يدر كجوهبما عليو ،فإنٌو يعذر ،أل ٌف اعبهل ىنا يعترب عذرا رافعا للوـ (.عبد العزيز البخارم1991 ،ـ،
.)560/4
قاؿ ابن تيمية" :كابعبملة ال خبلؼ بٌن اؼبسلمٌن أف من كاف ُب دار الكفر كقد آمن كىو عاجز عن
اؽبجرة ال هبب عليو من الشرائ ما يعجز عنها ،بل الوجوب حبسب اإلمكاف ،ككذلك ما ٓب يعلم
حكمو") .ابن تيمية ،اجملموع .)252/19 ،
كقاؿ الكاسا٘ب " :الذم أسلم ُب دار اغبرب يمنً عنو العلم النعداـ سبب العلم ُب حقو ،كال كجوب على
يمنً عنو العلم كما ال كجوب على من يمنً عنو القدرة دبن سببها" ( .(.الكاسا٘ب1982 ،ـ،
.)135/1
أما إذا أسلم كافر ُب دار اإلسبلـ كٓب يعلم ابلشرائ  ،فيجب عليو التعلم  ،كال يعذر ُب ترؾ العلم هبا؛
ألنٌو قادر على العلم كإزالة اعبهل.
كُب ىذا يقوؿ الكاسا٘ب تتمة ؼبا سبق " :خببلؼ الذم أسلم ُب دار اإلسبلـ ،ألنو ضيٌ العلم حيث ٓب
يسأؿ اؼبسلمٌن عن شرائ الدين م سبكنو من السؤاؿ ،كالوجوب متحقق ُب حق من ضي العلم كما
يتحقق ُب حق من ضي القدرة ،كٓب يوجد التضيي ىهنا إذ ال يوجد ُب اغبرب من يسألو عن شرائ
اإلسبلـ ،حَّت لو كجد كٓب يسألو هبب عليو ،كيؤاخذ ابلقضاء إذا علم بعد ذلك ،ألنو ضي العلم كما من
منو كالذم أسلم ُب دار اإلسبلمط ( .الكاسا٘ب1982 ،ـ.)135/1 ،
كيقوؿ الشيخ دمحم أبو زىرة " :ال يصح ألحد يقيم ُب الداير اإلسبلمية من اؼبسلمٌن أف يدعي أنو هبهل
ربرٙب اػبمر  ،أك يدعي أنو هبهل ربرٙب الزٗب  ،ففرض العلم ابلشريعة كأحكامها أمر اثبت ال يس مسلما
يقيم ُب ببلد اؼبسلمٌن اعبهل بو" ( .أبو زىرة1998 ،ـ ،ص .)358
/3من ال يفهم لغة اخلطاب الشرعي :من ال يفهم لغة اػبطاب الشرعي سواء كاف أعجميا ،أك عربيا ،إذا
نطق بكلمة كفر أك إيباف ،أك طبلؽ أك إعتاؽ ،أك بي أك شراء أك كبوه كىو ال يعرؼ معىن الكلمة اليت
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قاؽبا ،فإنو ال يؤاخذ بشيء من ذلك ألنو ٓب يلتزـ مقتضاه( .الزركشي ،اؼبنثور .)13/ 2 ،كلذلك قرر
الفقهاء أبف " اجلهل مبعٌت اللفظ مسقط حلكمو" (.عبد العزيز البخارم1991 ،ـ.)555/4 ،
اثلثا :ما يتعلق حبقوؽ هللا تعاىل :إذا كق اعبهل ُب حق من حقوؽ هللا تعأب ،فبل ىبلو األمر من أف
يكوف اعبهل متعلقا برتؾ مأمور بو أك متعلقا بفعل منهي عنو.
 /1إذا وقع اجلهل يف ترؾ مأمور بو :اتفق الفقهاء على أف اعباىل إذا ترؾ مأمورا بو ال يعذر كال يسقط
عنو الواجب ،بل هبب تداركو؛ أل ٌف اؼبقصود من اؼبأمورات إقامة مصاغبها كذلك ال وبصل إال بفعلها.
(السيوطي1416 ،ىػ ،ص 27ػ.) 28
كاختلفوا ُب الكافر إذا أسلم ،كبقي مدة كٓب يعلم ابلواجبات الشرعية؛ كالصبلة كالصياـ كغًننبا ،فهل يلزمو
أف يعيد ما فاتو عند العلم هبا إٔب قولٌن( :ابن تيمية ،اجملموع 63/22 ،ػ .)64
ذىب اعبمهور كاإلماـ أضبد ُب أحد قوليو إٔب أنٌو ال إعادة عليو مطلقا.
كذىب الشافعي كزفر من اغبنفية كاإلماـ أضبد ُب قوؿ و
اثف لو إٔب القوؿ بوجوب قضاء صبي ما فاتو منذ
أسلم ُب دار اغبرب ،أك ُب دار اإلسبلـ.
كمن صبلة ما استدلوا بو؛ أ ٌف الصبلة قد كجبت عليو لوجود سبب الوجوب كىو الوقت ،كشرطو كىو
اإلسبلـ ،كالصبلة الواجبة إذا فاتت عن كقتها تيقضى.
استدؿ اعبمهور على ما ذىبوا إليو أبدلة منها:
ك ٌ
 /1بقولو تعأب" ":وما كنا معذبُت حىت نبعث رسوال"( .اإلسراء.)15/
 /2عن ابن عمر قاؿ" :بينما الناس ُب صبلة الصبح بقباء إذا جاءىم و
آت ،فقاؿ :إ ٌف رسوؿ هللا صلى
هللا عليو كسلم قد أنزؿ عليو الليلة ،كقد أمر أف يستقبل الكعبة فاستقبلوىا ،ككانت كجوىهم إٔب الشاـ
فاستداركا إٔب الكعبة"(.متفق عليو).
كجو االستدالؿ من ىذا اغبديث :أ ٌف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٓب أيمر الصحابة الذين صلوا ُب قباء إٔب بيت اؼبقدس
إبعادة الصبلة؛ م أ ٌف األمر ابستقباؿ القبلة كاف قد نزؿ ،فجعل جهلهم بو عذرا مسقطا القضاء.
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 /3إ ّف وجوب الشرائع يعتمد البلوغ ،كىو العلم ابلوجوب كظباع اػبطاب حقيقة أك تقديرا بشهرتو ُب
ألهنا دار اعبهل هبا.
ؿبلو؛ أل ٌف كجوهبا ال يعرؼ إالٌ ابلشرع ،كٓب يوجد علم ابلشرائ ُب دار اغبرب ٌ
جاء ُب اجملموع ":سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىم ٍن ٓب يعلم الوجوب ال قضاء عليو؛ أل ٌف التكليف مشركط ابلتم ٌكن من

يصل
العلم كالقدرة على الفعل .كؽبذا ٓب أيمر " عمر كعمارا" إبعادة الصبلة ؼبا كاان يجنيػبىػ ٌٍن " فعمر" ٓب ٌ
تبٌن ؽبم اغبباؿ السود من البيض ٓب أيمرىم
سبرغ .ككذلك الذين أكلوا من الصحابة حَّت ٌ
ك"عمارا" ٌ
ابإلعادة ،ككذلك الذين صلٌوا إٔب غًن الكعبة قبل أف يبلغهم خرب النسخ"(.ابن تيمية ،اجملموع،

.)63/22
كقاؿ " :ال خبلؼ بٌن اؼبسلمٌن أف من كاف ُب دار الكفر ،كقد آمن ،كىو عاجز عن اؽبجرة ال هبب
عليو من الشرائ ما يعجز عنها ،بل الوجوب حبسب اإلمكاف .ككذلك ما ٓب يعلم حكمو .فلو ٓب يعلم أ ٌف
يصل ٓب هبب عليو القضاء ُب أظهر قوٕب العلماء .ككذلك سائر الواجبات من
الصبلة كاجبة ،كبقي مدة ٓب ٌ
صوـ رمضاف ،كآداء الزكاة كغًن ذلك"(.ابن تيمية ،اجملموع 219 / 19 ،ػ.)225
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ادلبحث الرابع :اجلهل مع انتشار وسائل ادلعرفة:
إ ٌف التقدـ العلمي اغباصل ُب عصران ىذا ،هبعلنا نطرح تساؤالت ع ٌدة :ما ىو العلم الواجب تعلٌمو؟
كمب يثبت العلم ابؼبأمورات كاؼبنهيات الشرعية؟ ٍب أشبة من يعذر جبهلو  ،كقد بلغ العلم مابلغ !؟
إجابة على ىذه التساؤالت نقوؿ:
اختلف العلماء ُب العلم الواجب تعلٌمو .أىو علم اغببلؿ كاغبراـ ،أـ علم آفات النفوس ،أـ علم الكتاب
كالسنة؟ كاألرجح ُب ذلك كلو ىو تعلم علم معاملة العبد لربو.
قاؿ ابن عابدين ":ال شك ُب فرضية علم الفرائض اػبمس كعلم اإلخبلص؛ أل ٌف صحة العمل موقوفة
عليو ،كعلم اغببلؿ كاغبراـ كعلم الرايء...،كعلم اغبسد كالعجب...،كعلم البي كالشراء كالنكاح
كالطبلؽ ،...كعلم األلفاظ ا﵀رمة اؼبكفرة...كاالحتياط أف هب ٌدد اعباىل إيبانو كل يوـ(."...ابن عابدين،
1994ـ .)43/ 1 ،كىو فرض على كل مسلم.
قسم اإلماـ الشافعي ُب رسالتو العلم إٔب قسمٌن اثنٌن:
كلقد ٌ
عامة ال يس ابلغا غًن مغلوب على عقلو جهلو ،مثل الصلوات اػبمس ،كصوـ
القسم األوؿ " :علم ٌ
شهر رمضاف ،كحج البيت إذا استطاعوه ...كما كاف ُب معىن ىذا فبٌا كلف العباد أف يعقلوه  ،كيعطوه من
أنفسهم كأمواؽبم كأف يكفوا عنو :ما حرـ عليهم منو"(.الشافعي.)154/2 ،
اػباصة :ك " ىو ما ينوب العباد من فركع الفرائض ،كما ىبص بو من األحكاـ كغًنىا
القسم الثاين :علم ٌ
فبا ليس فيو نص كتاب ،كال ُب أكثره نص للسنة ،كإف كانت ُب شيء منو سنة فإٌمبا ىي أخبار اػباصة،
ال أخبار العامة ...ىذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ،كٓب يكلفها كل اػباصة...كإذا قاـ هبا من
اػباصة من فيو كفاية ٓب وبرج غًنه فبن تركها إف شاء هللا(."...الشافعي.)155/2 ،
كقاؿ ابن رجب" :كُب اعبملة فما ترؾ هللا كرسولو حبلال إال يمبىػيٌنا كال حراما إال مبينا ،لكن بعضو كاف

أظهر بياان من بعض ،فما ظهر بيانو كاشتهر كعلم من الدين ابلضركرة من ذلك ٓب يبق فيو شك كال يعذر

أحد جبهلو ُب بلد يمهر فيها اإلسبلـ"( .ابن رجب1417 ،ىػ.)68/1 ،
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يتعٌن على كل مكلف اإلتياف بو ،كالسعي إٔب
يبكن أف نستفيد فبا سبق؛ أ ٌف العلم علماف :علم عامة ٌ
ربصيلو ،كال يسوغ لو جهلو ،كىو العلم اؼبعلوـ من الدين ابلضركرة الثابت ُب القرآف الكرٙب كالسنة النبوية،
ىبتص بو
فهو ُب متناكؿ كل اؼبكلفٌن كال يس الغلط فيو كال أتكيلو كال التنازع فيو .كعلم خاصة ،كىذا
ٌ

الفقهاء الذم عكفوا على الدراسات الفقهية  ،كىو درجة عالية يس العامة أف هبهلوه ،فيكفي أف يقوـ بو

البعض ليسقط عن البعض اآلخر.
كنتيجة ؼبطالعة الواق كتقسيما على ما ًبٌ ذكره سابقا نقوؿ :األحكاـ قد قسمها العلماء فهناؾ مايعلم
ابلضركرة كىناؾ ماقد هبهل  ،فأما العلم الضركرم فبل يعذر أحد جبهلو خصوصا إف كاف قادرا على التعلم
كمستطيعا لو  ،أما بعض األحكاـ اليت قد زبفى لعدـ انتشارىا كفركع العبادات فهذه قد يعذر جبهلها
كفقا غبالو.
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اخلادتة:
فصلتو
كأخًنا فإنٌو بعد إسبامي ىذا البحث كصياغيت ىذا العمل؛ أرجو أف يكوف دبثابة اؼبستخلص ؼبا ٌ

دكنو علماء األصوؿ كالفقو.
البحوث كالدراسات كُب مقاـ اؼبرآة ؼبا ٌ

كإ ٌف اؼبتأمل غباالت العذر ابعبهل كما كضعو العلماء من ضوابط ،يبكنو استخبلص شركط اإلعذار
ابعبهل ،كىي:
 _1أف يكوف الفعل شلا يشق ويتعذر االحًتاز عنو.
 _2أف ال يقع من صاحبو تقصَت يف االحًتاز (.الزركشي ،اؼبنثور.)122/ 2 ،
فالضابط ؼبسألة اعبهل ىو التمكن كعدمو ،فمن كاف متمكنا قادرا على التعلم فبل عذر لو ابعبهل ،كمن
ٓب يكن كذلك ،بل كاف عاجزا عن التعلم كدف اعبهل فهذا ىو اؼبعذكر .
كعليو؛ فالواجب على الفرد اؼبسلم السعي بتبليغ الدين كنشره ،كالدعوة إٔب هللا ال تقتصر على صورة
معينة ،بل تتعدد صورىا؛ فمن ىعلًم آيةن فبلغها ،فقد دعا إٔب هللا ،كمن حفظ حديثان فنشره بٌن الناس ،فقد
دعا إٔب هللا ،كمن رأل قومان غافلٌن َّ
فذكرىم ،فقد دعا إٔب هللا ،كمن نصح كعلٌم للناس،كأمرىم ابؼبعركؼ
كهناىم عن اؼبنكر ،فقد دعا إٔب هللا...
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التعليم ادلفتوح والفئات االجتماعية غَت ادلستهدفة
" اخلروج من ادلنت إىل اذلامش :تصورات ومقًتحات لالندماج الواعي"
د .عباس عبد احلليم عباس
اعبامعة العربية اؼبفتوحة
األردف
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التعليم ادلفتوح والتعليم عن بعد  :مهاد نظري
مػػا ي ػزاؿ العػػآب يعقػػد علػػى نمػػاـ التعلػػيم عػػن بعػػد كاعبامعػػات اؼبفتوحػػة آمػػاالن عميمػػة لػػيس ُب تغيػػًن مفهػػوـ
التعلػيم التقليػػدم فحسػب  ،بػػل كُب تغيػػًن مبلمػح ىػػذا العػآب الػػذم نعػػيش فيػو  ،فػػالتعليم عػن بعػػد أك نمػػاـ
اعبامعػػة اؼبفتوحػػة جػػاء تلبيػػة غباجػػات كطموحػػات تنمويػػة ملحػػة فبػػا دعػػا دكؿ عديػػدة لؤلخػػذ هبػػذا النمػػاـ
كتطبيقػػو سػػعيان كراء ربقيػػق أىػػداؼ متنوعػػة مػػن أبرزىػػا االسػػتفادة القصػػول مػػن معطيػػات الثػػورة التكنولوجيػػة
اغبديث ػػة ُب ع ػػآب االتص ػػاالت  ،ال ػػيت سبت ػػاز ابلت ػػدفق البلمتن ػػاىي للمعرف ػػة كاألفك ػػار كس ػػاعدت عل ػػى إنت ػػاج
كاسػػرتجاع كميػػات ىائلػػة مػػن اؼبعلومػػات عػػرب الزمػػاف كاؼبكػػاف أبكقػػات كنفقػػات غػػًن مسػػبوقة .كمػػن أنبهػػا
كذلك تلبية التغًنات اؽبائلة اليت حدثت ُب اؼبفهوـ الكلي للنمرية الرتبوية التعليمية الػيت مػا عػادت تشػرتط
بقػاء اؼبػػتعلم ُب قاعػة الصػػف أمػاـ معلمػػو طيلػة أايـ السػػنة الدراسػية  ،كصػػار مػن اؼبعقػػوؿ جػدان سبثػػل مفػػاىيم
جديػػدة كػػالتعليم اؼبسػػتمر  ،كالػػتعلم الػػذاٌب  ،كالػػتعلم مػػدل اغبيػػاة كغػػًن ذلػػك مػػن تغ ػًنات ثوريػػة جذريػػة ُب
نمرايت التعلم كالتعليم تبعان لتطور الوسائط كاألكعية اؼبعرفية فضبلن عن أنممة نقل اؼبعرفة كاسرتجاعها.
كؼبا كاف التعليم ابلواق اؼبعركؼ أك كاقعو اؼبعاصر حقان إنسانيان ال يبكن النقاش فيػو أك مراجعتػو  ،كىػو حػق
أقرتو الشرائ السماكية كالبشرية على ح ٌد سواء فإننا نؤكػد أف ىػذا اغبػق يشػمل أيضػان الطريقػة كاألسػلوب ،
أم أف اغبق ُب اغبصوؿ على التعليم يكسب البشر أيضان اغبق نفسو ُب تطوير ىذا التعليم كاالستفادة مػن
معطيات التحديث اجملتمعي ُب كافة السياقات ،كلقد سعت كل األمم اؼبتقدمة أك الراغبة ُب التقدـ كالنمو
إٔب فتح أبواهبا إلدخاؿ كل ما يبكن إدخالو من عناصر ذبديد كتطػوير نمامهػا التعليمػي  ،كنػذكر ُب ىػذا
السػػياؽ مػػا أكػػده ميثػػاؽ األمػػم اؼبتحػػدة مػػن أتكيػػد نممهػػا األساسػػية علػػى أنبيػػة اغبقػػوؽ التعليميػػة كرعايتهػػا
كتطويرىا جنبان إٔب جنب م اغبقوؽ االقتصادية كالصحية كاالجتماعية كالثقافية.

( )1

كقبل ذلك ذباكز اإلسبلـ ابلعلم إلنطاؽ اغبق إٔب حيث جعلو "فريضة إؽبية  ..كضركرة إنسانية"  ..كينص
حديث الرسوؿ (ص) " :طلب العلػم فريضػة علػى كػل مسػلم"  ..أنػو ضػركرة كفػرض عػٌن علػى كػل إنسػاف
كليس ؾبرد حق من اغبقوؽ يباح لصاحبو التنازؿ عنو ابالختيار ،دكف إٍب أك حرج أك تثريب"(.)2
كؼبػػا ك ػاف التعلػػيم عػػن بعػػد ىػػو النمػػاـ التعليمػػي األكثػػر حداثػػة كتطػػوران مػػن حيػػث اسػػتخداـ أقصػػى طاقػػات
التقنيػة اؼبعاصػرة  ،كػاف البػد مػن إاتحػة الفرصػة عبميػ أفػراد اجملتمػ ؼبمارسػة حقهػم ُب اختيػار ىػذا الشػػكل
التعليمي الذم يبتاز دبيزات ـبتلفة عن النمم التعليمية السائدة  ،كلعل تطبيقات ىذا النماـ ُب دكؿ كػربل
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كربيطانيا كأمريكا دليل كاضح على فعاليتو كقدرتو على تلبية متطلبات العصر اغبديث  ،كمػن أىػم األمثلػة
عليو ما يلي :
 اعبامعة اؼبفتوحة )ُ (Open Universityب بريطانيا 1969ـ. اعبامعػػة الوطني ػػة للتكنولوجيػػا ) (National Technological Universityبوالي ػػة كول ػػورادكابلوالايت اؼبتحدة.
 كجامعة كوراي اؼبفتوحة )1892 (Korean Open Universityم.-

كجامعػة أنػديرا غانػدم الوطنيػة اؼبفتوحػة )(Indira Gandhi National Open University
بالهند 1895 ،م.

كصبي ىذه اعبامعات كغًنىا من مؤسسات التعليم عن بعػد تعتمػد ُب نمامهػا التعليمػي علػى أحػدث
ما توصلت إليو التقنية االتصالية اؼبعاصرة فهو ((تعليم يػتم دكف اغباجػة إٔب تواجػد اؼبرسػل كاؼبسػتقبل كجهػان
لوجػػو داخػػل حجػػرة الدراسػػة أك ُب مكػػاف كاحػػد أثنػػاء عمليػػة التعلػػيم  ،إذ ىػػو نمػػاـ ال يشػػرتط فيػػو تواجػػد
الط ػرفٌن ُب مكػػاف كاحػػد كال يػػؤثر بعػػد اؼبسػػافة بينهم ػا أثنػػاء عمليػػة التعلػػيم  ،فهػػو عمليػػة يػػتم خبلؽبػػا نقػػل
اغبػديث مػػن جهػة إٔب أخػػرل إمػا بوسػػائل النقػػل اؼبلموسػة أك بوسػػائل النقػل غػػًن اؼبلموسػة  ،فاؼبلموسػػة ىػػي
اؼبطبوعات كالتسجيبلت كغًنىا من مادة تعليمية بوسائل النقل الربيدم العادم  ..أما غًن اؼبلموسػة فهػي
الػػيت تػػتم ابسػػتخداـ تقنيػػات االتصػػاؿ السػػلكي أك البػػث التلفزيػػو٘ب أك خبلفػػو عػػن طريػػق شػػبكات االتصػػاؿ
كاألقمار الصناعية ،كُب ىذه الطريقة يكػوف عامػل التشػويق أكػرب حيػث تشػمل كسػيلة التعلػيم علػى الصػورة
كالصػػوت كاللػػوف كردبػػا البعػػد الثالػػث  ،كتتميػػز بسػػهولتها كإبمكانيػػة مشػػاىدهتا اثنيػػة بعػػد تسػػجيلها  ..كقػػد
يصػػبح ىػػذا النمػػاـ التعليمػػي الػػذم ييسػػخر تقنيػػات االتصػػاؿ الرتبويػػة ُب عمليػػة التعلػػيم – خاصػػة إذا كانػػت
العزلة الطبيعية مثل رماؿ الصحراء أك اعبباؿ الشػاىقة أك البحػار كا﵀يطػات تفػرض كجودىػا كتشػكل عػائق

اتصاؿ سكا٘ب  ..فبا يتعذر معو إقامة اعبامعات اليت ربتاج إٔب ذبمعات سكانية كبًنة – قد يصبح مناسبان
األخذ بو كنماـ تعليمي إٔب جانب النماـ التعليمي التقليدم))(.)4

فضبل عن أف ىذه العزلة قد تربز ألسباب كعوامل أخرل متعددة  ،كمػركؼ العمػل  ،كالسػجن  ،كاإلعاقػة
 ،كالكوارث كاغبركب  ،كاللجوء  ،كاإلقامة ُب اؼبخيمات كغًن ذلك .
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كعلػػى ىػػذا األسػػاس فػػإف إيصػػاؿ خدمػػة التعلػػيم ؽبػػذه الفئػػات االجتماعيػػة الػػيت ال يػػتم اسػػتهدافها عػػادة مػػن
مؤسسػػات التعلػػيم العػػإب كاعبامعػػات ضػػركرة ملحػػة  ،تنب ػ مػػن كجػػوب ربمػػل اجملتمعػػات ا﵀ليػػة  ،كاجملتم ػ
الدكٕب  ،كمؤسساهتما اؼبختلفة مسؤكلياهتما كاملة ذباه ىؤالء .
كُب ىذه اآلكنة برزت مشكلة اللجوء  ،كإقامة مشردم الكوارث كاغبركب ُب اؼبخيمات كواحدة من أبرز
التحدايت أماـ اجملتمعات ا﵀لية كالدكلية  ،كىي مشكلة ذات أبعاد معقدة كمتعددة  ،غًن أف البعد
التعليمي فيها يمل البعد األشد إغباحا  ،كال سيما أف فرتات اؽبجرة كاللجوء كاإلقامة ُب اؼبخيمات غالبا
ما تطوؿ كسبتد لسنوات عديدة  ،كىاىي ـبيمات البلجئٌن السوريٌن ُ ،ب ـبتلف بقاع العآب أبرز مثاؿ
على ذلك  ،كـبيم (الزعرتم) ابألردف قاربت إقامة البلجئٌن فيو اػبمس سنوات حَّت ىذه اللحمة ،
كخدمتهم غدت جزءا من خدمة اجملتم ا﵀لي .
كما أف خدمة اؼبعاقٌن كشروبة البلجئٌن يتطلباف دراسة األطر اؼبوضوعية كالفنية اليت توصلنا إٔب تصور عاـ
إلمكانية توظيف تقنيات التعلم عن بعد كموضوعاتو ابلشكل األمثل  ،لتزكيد اجملتم ا﵀لي أبمباط من
التعليم اؼبناسب  ،أتسيسان على دراسة خصائص ىذا اجملتم كفئاتو القابلة للدخوؿ ُب ىذا النماـ التعليمي
 ،كما أننا حباجة إٔب تطوير آليات ىذا النماـ لتوائم فئات اؼبعاقٌن من أبناء اجملتم ا﵀لي أيضان  ،كرفدىم
دبا يلزمهم من أمباط التعليم كأشكالو اؼبتطورة  ،مستعينٌن بقدرة مؤسسات التعليم عن بعد أبف تكيف
نمامها موضوعيان كفنيان لتقدٙب الدعم التعليمي اؼبناسب ؽبذه الفئة من اجملتم  ،كىو الدعم الذم يتب أك
يكمل اعبهود الرتبوية األكلية اليت تلقتها ُب البيت كاؼبدرسة كبقية مؤسسات اجملتم اؼبتخصصة(( ،كألف
اإلعاقة اعبسدية كخاصة لدل األفراد الذين يستخدموف الكرسي اؼبتحرؾ ذبعل من الصعب عليهم
الوصوؿ إٔب اعبامعات  ،اليت ىي غالبان ليست مهيأة ؽبم  ..جاء التعلم عن بعد كالتعليم اؼبفتوح ليعيد

ؽبؤالء األمل كالثقة ابلنفس))( ، )5كىو النماـ التعليمي الذم يصل إٔب اؼبتعلم ُب مكاف إقامتو  ،كيكفيو
مؤكنة التنقل عرب اؼبسافات يصل إٔب قاعة الدرس.
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التعليم عن بعد ضروراتو واسًتاتيجياتو التقنية -:
إف فبػػا هبعػػل نمػػاـ التعلػػيم عػػن بعػػد أكثػػر يس ػران كسػػهولة مػػن س ػواه مػػن األنممػػة التعليميػػة األخػػرل  ،ذلػػك
االعتم ػػاد الكب ػػًن عل ػػى آلي ػػات التكنولوجي ػػة اغبديث ػػة ُب االتص ػػاؿ كاؼبعلوماتي ػػة  ،كاس ػػتثماره لك ػػل األش ػػكاؿ
اؼبمكنػػة مػػن األدكات التعليميػػة (تقليديػػة كغػػًن تقليديػػة)  ،فقػػد ((اتضػػح أف سػػرعة التحػػوالت التكنولوجيػػة
كسبثيل كاستيعاب االخرتاعات تؤدم إٔب تغًنات جذرية ُب طرؽ التدريس كالتعليم .كُب ىػذا اؼبقػاـ يشػكل
التعل ػػيم ع ػػن بع ػػد ؾب ػػاالن للس ػػعي كإاتح ػػة الفرص ػػة كالق ػػدرة عل ػػى خدم ػػة الكث ػػًن م ػػن عام ػػة الش ػػعب كذكم
االحتياجػػات اؼبختلفػػة علػػى نطػػاؽ كاس ػ  .إف التعلػػيم عػػن بعػػد سيواصػػل انتشػػاره ُب صبي ػ أكبػػاء العػػآب ،
كسػػوؼ ينتهػػي بػػو األمػػر إٔب مبػػط أك أسػػلوب مغػػاير علػػى كبػػو مثػػًن  ..مسػػتخدمان تقنيػػات جديػػدة كمنج ػزان
كؿبقق ػان لنتػػائج جديػػدة مػػن خػػبلؿ أتثػػًنه ُب عمليػػيت التعلػػيم كالػػتعلم بدرجػػة ذات داللػػة))( ، )6مػػن خػػبلؿ

مؤشرات إحصائية ربمل ُب طياهتا إقباالن متزايدان على ىذا الػنمط مػن التعلػيم ُب عػدد كبػًن جػدان مػن بلػداف
العػػآب  ،فأنشػػأت اعبامعػػات اؼبفتوحػػة  ،كتزايػػد عػػدد اؼبؤسسػػات كالشػػبكات كاالربػػادات الػػيت تعمػػل علػػى
تنسيق اعبهود كتطويرىا ُب ؾباؿ التعليم عن بعد ُب كل قارات العآب.
إف ضػػركرة التعلػػيم عػػن بعػػد تػرتبط ارتباطػان كثيقػان دبػػا حػػدث ُب العػػآب اؼبعاصػػر مػػن انقػػبلابت جذريػػة ُب عػػآب
التقنية اؼبعلوماتية اليت ذبػاكزت االعتمػاد الكلػي علػى اؼبػواد التعليميػة اؼبكتوبػة كاؼبقػركءة  ،كجعلػت مػن اؼبػادة
التعليميػػة الرقميػػة بػػديبلن فعػػاالن ككاسػ االنتشػػار  ،األمػػر الػػذم كػػاف البػػد معػػو مػػن إهبػػاد نمػػاـ تعليمػػي أكثػػر
مبلءمة ؼبثل ىذا التحوؿ  ،ابإلضافة إٔب ذلك فإف زايدة الطلب على التعليم عاؼبيان مربر كاؼ إلهبػاد نمػاـ
تعليمي قػادر علػى اسػتيعاب ىػذا الطلػب  ،كاحتػواء تلػك األعػداد اؼبتزايػدة مػن الػراغبٌن ُب متابعػة تعلػيمهم
اعبػػامعي  ،كالسػػيما أكلئػػك الػػذين انػػدؾبوا ُب سػػوؽ العمػػل كانقطعػػت صػػبلهتم ابؼبؤسسػػة التعليميػػة سػػنوات
طويلػػة فصػػار مػػن غػػًن اجملػػدم أف تػػتم إعػػادهتم إٔب مقاعػػد الدراسػػة ابلطػػرؽ التقليديػػة  ،كىػػذا بعػػد نفسػػي
اجتمػاعي كاضػح  ،إضػػافة إٔب البعػد العملػي االقتصػػادم الػذم يؤكػػد اسػتحالة تغطيػة ذلػػك التزايػد كاإلقبػػاؿ
اؼبنقط النمًن على التعليم العإب عرب اعبامعة اؼبقيمة فقط.
ىذا عن ضركرة التعليم عن بعد  ،أما فيما ىبص فلسفتو كاسرتاتيجياتو  ،فردبا كانت ظبة اؼبركنة ىي اإلطار
الع ػػاـ ال ػػذم ي ػػؤطر النم ػػاـ أبكمل ػػو  ،كأع ػػين ب ػػذلك مركن ػػة الوس ػػائل ال ػػيت ي ػػتم عربى ػػا نق ػػل اؼب ػػادة التعليمي ػػة
) ، (coursesكمركنػ ػ ػػة العبلقػ ػ ػػة بػ ػ ػػٌن الطلبػ ػ ػػة ) (Studentsكاؼبشػ ػ ػػرفٌن األكػ ػ ػػاديبيٌن ) (Tutorsكاإلدارة
).(Administration
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ابإلضػػافة إٔب اؼبركنػػة أتٌب قضػػية (عموميػػة التعلػػيم كمشوليتػػو) بدرجػػة اثنيػػة ُب سػػياؽ فلسػػفة ىػػذا الػػنمط مػػن
التعليم  ،فبما أنو جاء مكمبلن لدكر اعبامعة اؼبقيمة  ،كجاء ليليب حاجة السوؽ ا﵀لػي كالعػاؼبي مػن اإلقبػاؿ
اؼبتزايػػد علػػى التعلػػيم مػػن قبػػل صبي ػ ش ػرائح اجملتم ػ فيجػػب أف يكػػوف مفتوح ػان للجمي ػ  ،كمػػن ىػػذه الزاكيػػة
تتحقق القاعدة الثالثة ُب فلسفة ىذا النماـ أال كىي (ديبوقراطية التعليم).
كلعػػل اغبػػديث عػػن اس ػرتاتيجيات ىػػذا التعلػػيم كخططػػو ُب ربقيػػق أىدافػػو يعتمػػد اعتمػػادان كب ػًنان علػػى قػػدرة
اجملتمعػات اغبديثػة علػى جسػر الفجػػوة العلميػة بػٌن أبنائهػا كمنجػزات التقنيػػة اغبديثػة ُب ىػذا العصػر  ،كىنػػا
يبك ػػن الق ػػوؿ بك ػػل ثق ػػة أف إنس ػػاننا اؼبعاص ػػر اس ػػتطاع أف ي ػػربىن عل ػػى قل ػػف فري ػػد بين ػػو كب ػػٌن التغ ػػًن التق ػػين
كمنجزاتو  ،كحسيب اإلشارة ىنا إٔب كاق االتصاالت اؼبتقدـ عرب الفضػائيات كاألقمػار الصػناعية كأثػر ذلػك
ُب تغيًن حياة الناس كاجملتمعات سواء كاف لك ُب الدكؿ الصناعية أك النامية  ،إذ تعد ىذه الوسائل ((أىم
التقنيات اإلعبلنيػة كالتعليميػة اؼبسػتخدمة ُب نقػل اؼبعلومػات كتوصػيلها ُب نمػاـ التعلػيم عػن بعػد .كتنطلػق
الػدكؿ الناميػة ُب اقبػذاهبا كبػو األقمػار الصػناعية مػن خػبلؿ إمكانيػة إسػهاـ ىػذه األقمػار ُب التنميػة  ،فمػن
خبلؿ البث اإلذاعي كالتلفزيو٘ب اؼبباشر يبكن بث الوعي القومي كنشر التعليم كالثقافة  ،كؿباربة األمية …
كتعتػرب التجربػة اؼبصػرية ُب ؾبػاؿ اسػتخداـ القمػر الصػناعي اؼبصػرم ) (Nile Satبقنواتػو التعليميػة السػب
مػػن التجػػارب العربيػػة الغنيػػة كالرائػػدة  ..كمػػن االذباىػػات اغبديثػػة السػػتثمار إمكػػاانت القنػوات التعليميػػة ُب
مصر  ،كتوظيفها ُب التعلػيم عػن بعػد  ،الػذم يعتمػد كسػائل االتصػاؿ اغبديثػة  ،كالػيت يػتم مػن خبلؽبػا نقػل
اؼبعرفة من قلة من اؼبتعلمٌن اؼبتخصصٌن ُب ؾباالت اؼبعرفة اؼبختلفػة إٔب عػدد كبػًن مػن الدارسػٌن ُب أمػاكن
متفرقة  ،كقد تتيح بعض ىذه الوسائل للدارسٌن االستماع إٔب صوت اؼبعلم كمناقشتو عن بعد))( ، )7األمر
الػػذم يبقػػي اؼبتعلمػػٌن علػػى تواصػػل مسػػتمر م ػ مشػػرفيهم بػػرغم بعػػد اؼبسػػافة الػػيت يسػػاىم ُب إلغائهػػا أيض ػان
اعتماد ىذا النماـ التعليمػي علػى مػواد تعليميػة مصػممة خصيصػان لتفعيػل ىػذا اعبػو التواصػلي  ،كمػن أجػل
ربقيػق مبػدأ الػتعلٌم التفػاعلي ) .(Interactive Learningكلعػل مػؤسبر اليونسػكو اؼبنعقػد ُب ابريػس مػن
 9-5تش ػرين أكؿ 1998ـ( )8أكضػػح حج ػػم اآلمػػاؿ الكب ػػًنة اؼبنعقػػدة علػػى التعل ػػيم عػػن بع ػػد كذلػػك ع ػػرب
توصيات جوىرية بضركرة الرتكيز على التعليم اؼبستمر  ،كضركرة إشاعة التعليم عن بعد أبشكالو اؼبختلفة.
كيستخدـ ىذا النماـ التعليمي أيضان ؾبموعة من السبل كالوسائل اؼبتقدمة أنبها(: )9
 -1اؼبؤسبرات اؼبرئية.
 -2الصف االفرتاضي.
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 -3االتصاالت بواسطة الكمبيوتر.
 -4األقمار الصناعية.
 -5شبكة االتصاالت العاؼبية (اإلنرتنت).
 -6األقراص اؼبدؾبة.
فػػاؼبؤسبرات اؼبرئيػػة ) (Video Conferencingتسػػتخدـ ُب تسػػهيل إيصػػاؿ اؼبػػادة التعليميػػة كنقلهػػا بػػٌن
معاىد التعليم العإب  ،كزايدة نسبة التعاكف بٌن الطلبة أنفسهم  ،كبينهم كبٌن مشرفيهم(.)10
كالصػف االفرتاضػي ) (Virtual Classroomعبػارة عػن غرفػة إلكرتكنيػة تػرتبط ابلقمػر الصػناعي اػبػاص
ابؼبنطقػة  ،فيحاضػر اؼبدرسػوف ُب ىػذه الغرفػة ٍب يػتم نقػل ا﵀اضػرة تلفزيونيػان إٔب القمػر الصػناعي الػذم يعيػػد

توزيعها لتلتقطها الصحوف ) (dishesاؼبثبتة فوؽ اؼبعاىد كاؼبراكز الدراسية(ٍ .)11ب أتٌب شبكة االتصاالت
الكمبيوتري ػػة ل ػػتمكن اؼبرك ػػز م ػػن إرس ػػاؿ اؼبعلوم ػػات كنقله ػػا ع ػػرب أش ػػكاؿ متع ػػددة م ػػن الوس ػػائل منه ػػا الربي ػػد
اإللكػػرتك٘ب ) (E-mailكالرسػػائل اإللكرتكنيػػة ) ، (E-messagesكمػؤسبرات الكمبيػػوتر (Computer
) . Conferencingكالشك أف األقمار الصناعية تقدـ إمكاانت ىائلة للمتعلمٌن ُب نماـ التعلػيم عػن
بعد منها( : )12االقتصػاد ُب نفقػات التعلػيم  ،كتوسػي مػدل اػبػدمات التعليميػة  ،كاسػتيعاب أعػداد ىائلػة
من اؼبتعلمٌن كغًن ذلك.
كأتٌب شبكة اإلنرتنت ) (Internetلتعزيز كسائط نقل اػبدمات التعليمية عػرب الربيػد اإللكػرتك٘ب أك الويػب
) ، (WWWأك اؼبخاطبة اغبية ) .(Chattingكىي صبيعان تػوفر طرقػان سػريعة كمضػمونة إليصػاؿ اػبدمػة
التعلمية  ،كالتخاطب بٌن اؼبتعلمٌن كاؼبشرفٌن كبشكل ىبفف عزلتهم  ،كيوفر ؽبم كمان ىائبلن مػن اؼبعلومػات
بكلفة أقل  ،كدبكاف كزماف ـبتصرين.
كبقػػي أف أشػػًن إٔب أف نمػػاـ التعلػػيم عػػن بعػػد يعتمػػد بكثافػػة علػػى األقػراص اؼبدؾبػػة ) (CD.Romsبسػػبب
قدرهتا اؽبائلة على زبزين كميات كبًنة من اؼبعلومات كاسرتجاعها بفاعلية كبًنة.
التعليم عن بعد والدعم ادلعلومايت *:
دبا أف نماـ التعليم عن بعد يعتمد ُب األسػاس علػى مركنػة عاليػة سبتػاز هبػا األكعيػة اؼبعلوماتيػة اؼبسػتخدمة ،
فإف ىذا يتطلب توفًن خدمات عالية اؼبركنة أيضان فيما يتعلق ابجملتم اؼبعلوماٌب الداعم ؽبذا النماـ.
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كىنػا يبكػػن اغبػديث عمػػا هبػػب بذلػو مػػن جهػود لتطػػوير خػػدمات الػدعم اؼبعلومػػاٌب  ،كيبكػن إهبػػاز ذلػػك ُب
النقاط الست التالية :
أوالً  :األجهزة وادلعدات ووسائط االتصاؿ والشبكات :


مشػغبلت  Serversذكات كفػاءة عاليػة كدبواصػفات متطػورة كحديثػة كقابلػة للتوسػ  ،كدبػا يضػمن
تػػوفًن إمكانيػػة تقػػدٙب اػبدمػػة البلزمػػة للػػتعلم عػػن بعػػد ك الػػتعلم اإللكػػرتك٘ب بكفػػاءة عاليػػة  ،مػ ضػػماف
استمرارية اػبدمة على مدار الساعة .



البنيػػة التحتيػػة البلزمػػة لبنػػاء شػػبكة اتصػػاالت ؿبليػػة  ،كتشػػمل علػػى شػػبكة أليػػاؼ ضػػوئية كؿبمػػوالت
كموزعات اتصاؿ كتوابعها لربط صبي مرافق اػبدمات اعبامعية للتعلم عن بعد ك التعلم اإللكرتك٘ب.



ربط األجهزة م شبكات اؼبعلومات اػبارجية كخاصة شبكة اإلنرتنت.



خط إنرتنت ذك ؾباؿ عاؿ للرتاسل ىبصص ؼبا يلي :

 للخدمات اعبامعية اؼبرافقة ( غًن التعليمية ) بسرعة ال تقل عن .2Mbps-

للخدمات اعبامعية اؼبباشرة ( التعليمية) بسرعة اثبتة ال تقل عن  .2Mbpsعلى أف يتم إضافة 32

-

يوفر لكل ـبترب أك مركز يستخدـ للتعلم عن بعد ك /أك التعلم اإللكرتك٘ب سرعة إضافية 512Kbps



أجهػػزة حواسػػيب شخصػػية حديثػػة كمتطػػورة ذكات كفػػاءة عاليػػة مرتبطػػة ضػػمن الشػػبكة ُب اؼبختػربات
كمراكز خدمة التعلم.

 Kbpsلكل طالب منتسب للتعلم عن بعد كالتعلم اإللكرتك٘ب.
مرفق.

كهب ػػوز ؼبؤسس ػػة التعل ػػيم الع ػػإب اس ػػتخداـ خ ػػدمات م ػػن م ػػزكدم خ ػػدمات خ ػػارجيٌن ش ػ ػريطة إثب ػػات أف
اؼبواصفات الفنية للتجهيزات مزكدة اػبدمة تتوافق م اؼبعايًن اػباصة ابػبدمة اؼبطلوبة.
اثنياً :الربرليات :


البيئة اؼبناسبة كالفعالة من نمم التشغيل.

 نمم إدارة الشبكات .
 نمم برؾبيات اغبماية.
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 نمم قواعد البياانت.
 لغات الربؾبة البلزمة.
 أدكات التطوير إلعداد كأتليف اؼبناىج.
 برؾبيات الرسم اإللكرتك٘ب كاعبرافيك.
 برؾبيات الوسائط اؼبتعددة.
 برامج ا﵀اكيات.
 النمم اإلدارية كاؼبالية.
 نمم اؼبكتبات كالفهرسة اإللكرتكنية.
 نمم التصفح اإللكرتك٘ب كتوابعها.
 نمم التحليل اإلحصائي.
 نمم البث اؼبرئي كالسمعي اإللكرتك٘ب.
اثلثاً :الدعم الفٍت:


توفًن الكادر الفين اؼبؤىل للقياـ أبعماؿ اإلرشاد كاإلشراؼ على التعلم عن بعد ك التعلم اإللكرتك٘ب.

 توفًن الدعم البلزـ ( التدريب ) للطلبة كألعضاء اؽبيئة التدريسية الستخداـ التقنيات اؼبختلفة.
 خدمػػة اػبػػط السػػاخن لتػػوفًن الػػدعم الفػػين كاإلجابػػة عػػن استفسػػارات كشػػكاكل اؼبسػػتخدمٌن علػػى مػػدار
الساعة.
رابعاً :ادلختربات ومراكز خدمة التعلم :
توفر مؤسسة التعليم العإب للطالب ما يلي:
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ـبتربات للتجارب العملية تشمل أاين من اػبيارين التاليٌن أك كليهما:
 ـبتػ ػربات عملي ػػة اعتيادي ػػة حس ػػب مع ػػايًن اعتم ػػاد التخص ػػص اؼبع ػػين كذل ػػك تلبي ػػة غباج ػػة الطلب ػػة ُب عم ػػل
التجارب العملية التقليدية.
 ؿباكيػػات إلكرتكنيػػة  Simulatorsحسػػب اؼبقػػررات العلميػػة ُب التخصػػص اؼبعػػين لتػػوفًن البيئػػة اؼبناسػػبة
للقياـ بتجارب عملية فباثلة.
 ـبتربات حاسوب بواق ـبترب كاحد على األقل ُب كل مركز اتصاؿ على أف تكوف ؾبهزة دبا يلي:


أجهزة حاسوب شخصي لكل ـبترب.

 طابعة ذات إمكانيات جرافيكية.
 جهاز ماسح ضوئي .Scanner
 قاعات ؿباضرات  /ـبتربات ؾبهزة بوسائل التدريس اؼبرئية عن بعد  Video Conferencingكالوسائل
السمعية كالبصرية .Audio-Visual
 مركػػز خػػدمات دعػػم إنتػػاج الوسػػائل السػػمعية كالبص ػرية ؾبهػػز بوسػػائل ذبمي ػ بيػػاانت ظبعيػػة بص ػرية مثػػل :
كػػامًنا رقميػػة  ،مسػػجل  ،أشػػرطة مرئيػػة  ،أشػػرطة ظبعيػػة  ،انسػػخات أقػراص كمبيػػوتر مدؾبػػة  ،ماسػػحات
ضوئية  ،كسائل برؾبيات كسائط متعددة …،اْب.
خامساً :ادلوقع اإللكًتوين والبوابة -: Portal
توفر مؤسسة التعليم العإب بيئة متكاملة  Integrated Environmentتشمل:
بوابػة إلكرتكنيػة آنيػة  On- Lineقػادرة علػى التعامػل مػ أكثػر مػن لغػة أقلهػػا العربيػة كاإلقبليزيػة كيػتم مػػن
خبلؽبا:


نشػػر اإلرشػػادات كالتعليمػػات كمتابعػػة االستفسػػارات اؼبتعلقػػة بشػػَّت األمػػور األكاديبيػػة مػػن خػػبلؿ موق ػ
للبياانت كاؼبعلومات العامة اؼبتعلقة دبؤسسة التعليم العإب.

175

 التفػرغ إٔب مواقػ إلكرتكنيػة  ،Web Sitesحبيػث ىبصػص موقػ لكػل قسػم أكػاديبي وبتػوم بيػاانت مبوبػة
حػػوؿ بنيػػة القسػػم األكاديبيػػة كأظبػػاء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كزبصصػػاهتم العلميػػة كالػػدرجات العلميػػة الػػيت
يبنحه ػ ػػا كأع ػ ػػداد الطلب ػ ػػة ُب الس ػ ػػنوات اؼبختلف ػ ػػة كاؼبتطلب ػ ػػات كاؼبن ػ ػػاىج كالواجب ػ ػػات كاؼبراجػ ػ ػ كا﵀اكي ػ ػػات
اإللكرتكنية…اْب.
 خلػػق اجملتمػ االفرتاضػػي اإللكػػرتك٘ب ُب مؤسسػػة التعلػػيم العػػإب ( ىيئػػة تدريسػػية  ،كىيئػػة إداريػػة  ،كالطلبػػة ،
كخرهبو مؤسسة التعليم العإب )…،هبدؼ التواصل كالرتاسل فيما بينهم.
كأكلياء أمور الطلبة ٌ ،
 توفًن قنوات االتصاؿ كالرتاسل  ،مثل :
-

الربيد اإللكرتكنػي E .mail :

-

خدمات التخاطب Chat & Voice Chat :

-

لوحات اإلعبلانت اإللكرتكنية Forums & Discussion Groups

 االجتماعات كاؼبؤسبرات ككرش العمل اؼبنقولة عرب الشبكة:Net Meeting .Video Conferencing & Live Workshops

-

خدمة اإلرشاد األكاديبي اإللكرتك٘ب E-Academic Counseling

قواعػ ػػد بيػ ػػاانت األسػ ػػئلة كاألجوبػ ػػة الػ ػػيت تتعلػ ػػق ابؼب ػ ػواد كاألسػ ػػئلة الػ ػػيت تطػ ػػرح عػ ػػادة بصػ ػػورة متكػ ػػررة
) )(Questions Frequently Asked (QFA

-

ؿبرؾ حبث ثنائي اللغة ُب اؼبواق .Search Engine

-

خدمة التسجيل اإللكرتك٘ب.

-

خدمة تسديد الرسوـ إلكرتكنيان.

 -خدمػػة مراقبػػة سػػاعات اتصػػاؿ ( تواصػػل ) الطلبػػة م ػ اؼب ػواد الدراسػػية كملحقاهتػػا

Monitoring

.Contact Hours
-

أدكات التخطيط ؼبصادر التعلم ).Educational Resource Planning (ERP
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نماـ إدارة التعلم اإللكرتك٘ب)Learning System Management (LSM

-

-

كالذم يقوـ بتسجيل كمتابعة كإيصاؿ كافة البياانت للطلبػة  ،كتزيػد اعبهػات اؼبعنيػة ابلتقػارير الدكريػة
ع ػػن م ػػدل ربص ػػيل الطلب ػػة  ،كنت ػػائج االمتح ػػاانت كربدي ػػد نق ػػاط ض ػػعف ربص ػػيل الطال ػػب كاس ػػتيعابو
ؼبفردات اؼبادة  ،كاتمٌن عناصر اغبماية كخصوصية اؼبشاركٌن ُب اجملتم االفرتاضي.

 نماـ إدارة كعمل كمراقبة كمتابعة كتطوير االمتحاانت كربطها ابؼبقررات كاإلرشاد األكاديبي. نماـ تقوٙب شػامل لكافػة معطيػات مؤسسػة التعلػيم العػإب مػن ىيئػات تدريسػية كمػواد دراسػية ككسػائلتعلم كغًن ذلك.
-

خدمة التسوؽ اإللكرتك٘ب E-Store
خدمة زبطيط اؼبستقبل الوظيفي كالتطوير اؼبهين Career Advisory Service

سادساً  :أنظمة احلماية:
توفر مؤسسة التعليم العإب أنممة اغبماية البلزمة كتقوـ إبدارهتا فيما يتعلق دبا يلي:
-

اغبماية من الفًنكسات Anti Virus

-

تنميم الوصوؿ كالدخوؿ إٔب اؼبواق أك البوابة اإللكرتكنية Firewall

-

أدكات التحقق كالتوثيق Authorization and Authentication

-

أدكات التشفًن كفك التشفًن Encryption and Decryption

-

أدكات للحيلولػػة دكف الوصػػوؿ إٔب مواق ػ غػػًن مرغػػوب هبػػا كمراقبػػة اؼبفػػردات غػػًن اؼببلئمػػة أك البلئقػػة
Obscene Language Censorship

أمثلة على استخداـ اإلنًتنت يف ادلناىج:
ىن ػ ػػاؾ أمثل ػ ػػة كث ػ ػػًنة عل ػ ػػى تل ػ ػػك ال ػ ػربامج مث ػ ػػاؿ ذل ػ ػػك قام ػ ػػت صبعي ػ ػػة اإلش ػ ػراؼ الرتب ػ ػػوم كتط ػ ػػوير اؼبن ػ ػػاىج
 Association for Supervision and Curriculum Developmentبوضػ بعػض مناىجهػا
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على اإلنرتنت كيبكػن زايرة اؼبوقػ

 Http:www.ascood orgكمػا يبكػن زايرة اؼبواقػ التاليػة ؼبزيػد مػن

األمثلة:
 -1موق ػ شػػركة  ZDUاؼبختصػػة بتػػوفًن اؼبنػػاىج اؼبتعلقػػة ابغباسػػب اآلٕب مثػػل لغػػات الربؾبػػة كلغػػات
اإلنرتنت كعنواف الشركة .Http://www.zdu.com

 -2موقػ شػركة  Scholarsكىػي متخصصػة بوضػ اؼبنػاىج اؼبتعلقػة ابغباسػب اآلٕب كلػديها عقػد مػ
شركة ميكركسوفت .كيبكن زايرة موق الشركة على العنواف التإب Http://wwwscholaes.com

 -3كأخًنان شركة  Gathner internet Training Groupكىي متخصصة ابلربامج التدريبية.
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التعليم عن بعد وخدمة اجملتمع احمللي -:
دبا أف التعليم عن بعد نماـ تعليمي شامل عبمي شرائح اجملتم كفئاتو  ،كىو النماـ األكثر قدرة على
ذباكز حدكد الزماف كاؼبكاف حبيث تصبح اؼبؤسسة التعليمية ىي اؼبؤىلة لبلنتقاؿ إٔب أماكن إقامة اؼبتعلمٌن
على ترامي أطراؼ تلك األماكن  ،كذلك عرب ما يبتلكو ىذا النماـ من كسائط كتقنيات  ،دبا أ ٌف ذلك
كذلك  ،فإننا نقر ؽبذا النماـ بقدرتو ككفاءتو على توفًن اػبدمات التعليمية للمتعلمٌن األكثر بعدان عن
اؼبؤسسات التعليمية اؼبقيمة  ،كذلك هبدؼ إيصاؿ العملية التنموية إٔب كافة اؼبناطق القريبة من اؼبراكز
اغبيوية أك البعيدة عنها.
ردبا كانت اؼبناطق البعيدة من مراكز النشاط الثقاُب كاالقتصادم كالسياسي  ،أك ما يسمى ابؼبناطق النائية
من القرل كالبوادم تشكل أحد أىم التحدايت أماـ كاضعي خطط التعليم كسياساتو ُب بلد ما  ،كترل
بعض الدراسات ((أف التحدايت الديبوغرافية كالبيئية قد احتلت – من اؼبنمور القومي – اؼبرتبة الثانية ُب
صبلة التحدايت اليت يتوق أف تواجو الوطن العريب ككل ُب اؼبستقبل))

()13

 ،فمجمل العملية التعلمية

التعليمية ىي من نصيب أبناء اؼبدف الكربل  ،كالضواحي ا﵀يطة  ،أما أبناء اؼبناطق البعيدة عن مراكز
اؼبدف كاػبدمات  ،أك أبناء اؼبناطق النائية  ،كىم جزء ال يتجزأ من كياف أم ؾبتم إال أهنم أقل حمان ُب
التعليم من أقراهنم ألسباب عديدة أنبها بيعد اؼبؤسسة التعليمية عن مناطق سكناىم  ،كاؼببالغ الطائلة اليت
تتطلبها عملية تغطية تكاليف االلتحاؽ بتلك اؼبؤسسات  ،فضبلن عن انشغاؿ تلك الشرائح من الناس
دبشاغل حياهتم كزراعة األرض كفبلحتها  ،كتربية اغبيواانت كاؼبواشي  ،كبعض الوظائف كاألعماؿ اليت
يؤدكهنا ُب مناطق سكناىم  ،كلقد بينت أحدث الدراسات

()14

اػباصة ابعبامعات اؼبفتوحة (open

) universitiesأك ما يسمى أحياانن ابعبامعات االفرتاضية ) (virtual universitiesضركرة التوس
ابلتعليم عن بعد ) (Distance Educationلتلبية الطلب اؼبتزايد على التعليم اعبامعي  ،كؼبناسبة ىذا
النماـ لتوجهات االقتصاديٌن فيما ىبص حل إشكاليات ربويل التعليم  ،حيث ثبت أف تكلفة (التعليم
العإب عن بعد) أقل بكثًن من نمًنهتا ُب التعليم اؼبقيم أك النمامي  ،الذم دلت اإلحصاءات كالدراسات
على ارتفاع تكاليفو بشكل كاضح حيث ((تزايد اإلنفاؽ على التعليم بسبب ازدايد عدد الطلبة
كالتطويرات التقنية اليت وبتاجها التعليم  ،كارتفاع أسعار بعض اؼبواد كاألجهزة اليت ربتاجها اعبامعات.
كابلرغم من أف نسبة اإلنفاؽ على التعليم إٔب الناتج القومي اإلصبإب ُب الدكؿ العربية حوإب  %5.5كما
ُب العاـ  ، 1991كعلى الرغم من أف ىذه النسبة تضاىي مثيبلهتا ُب بعض الدكؿ اؼبتقدمة  ،إال أنو

179

يبلحظ أف اإلنفاؽ يتمثل ُب (نفقات جارية) إذ تصل نسبة اإلنفاؽ اعبارم ُب غالبية الدكؿ العربية من
ؾبموع اإلنفاؽ على التعليم إٔب ( )%90كما يتوق أف يزيد اإلنفاؽ على التعليم العإب ..
كمن اؼببلحظ أف اإلنفاؽ على العملية التعليمية كتطويرىا قليل ابؼبقارنة إٔب ما يصرؼ على (النفقات
اعبارية) فبا يستدعي النمر ُب ترشيد اإلنفاؽ على التعليم دكف اإلخبلؿ دبا يصرؼ على العملية التعليمية
كربقيق مبدأ تكافؤ الفرص))(.)15
كقد يعرتض بعض اؼبعرتضٌن على ىذه اؼبعادلة معتمدان على كلفة األجهزة ككسائل االتصاؿ كاالشرتاؾ
ابألقمار الصناعية كما شابو  ،إال أف الدراسات تؤكد على ((أف ىذه الكلفة تتناقص م مركر الزمن
كازدايد عدد الطلبة  ،كتوفًن تكاليف إقامة اؼببا٘ب كالقاعات الدراسية كاؼبختربات كاؼبكتبات كغًن ذلك.
كال يستدعي العمل بنماـ التعليم عن بعد توظيف أصحاب الكفاءات صبيعان للعمل الكامل ُب مؤسسات
ىذا التعليم .حيث يبكن االستفادة من خربات األكفياء من االختصاصيٌن ُب ؾباالت اؼبعرفة اؼبتنوعة
دكمبا حاجة لتوظيفهم للعمل بشكل دائم))(.)16
ىذا من جهة  ..كمن جهة أخرل فإف التعليم عن بعد يتجاكز خدمة اجملتم ا﵀لي فبثبلن ابؼبناطق النائية
إٔب توفًن خدمة التعليم إٔب اؼبناطق ا﵀اصرة (طبيعيان أك عسكراين) كخًن مثاؿ لذلك جامعة القدس اؼبفتوحة
 ،تلك اليت ضبلت التعليم عرب الزماف كاؼبكاف إٔب أبناء فلسطٌن ا﵀تلة ُب كقت اكتسب فيو التعليم ابلنسبة
ألىل األرض ا﵀تلة ((مكانة تتجاكز اؼبكانة اليت يتبوأىا لدل غًنه من الشعوب  ،ففي التعليم يكمن بقاؤه
كليس فقط رفاىو .كعليو فإف التخطيط الرتبوم كالتعليمي كالعمل ُب حقل التعليم هبب أف ينطلقا دائمان
من ىذا اؼببدأ كيلتزمانو))

()17

 ،فضبلن عن ضركرة أف وبسب ـبططو التعليم كيفية توفًنه إٔب راغيب

االلتحاؽ بو برغم كل اغبواجز كاؼبعوقات اليت يقيمها االحتبلؿ ُب كجو أبناء اجملتم الفلسطيين من أكامر
عسكرية  ،كإغبلؽ للمؤسسات التعليمية كإقامة جربية كاعتقاالت  ..إْب .كل ذلك جعل من اعبامعة
اؼبفتوحة كنماـ التعليم عن بعد اغبل األمثل ػبدمة مثل ىذا اجملتم ذم المركؼ كالسمات الشديدة
اػبصوصية.
كإذا انتقلنا إٔب تفحص وضع ادلرأة العربية التعليمي نلمس بوضوح شديد اػبسارة الشديدة الناصبة عن
قصور اؼبؤسسة التعليمية كاألنممة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ُب ربقيق التقدـ اؼبطلوب فيما ىبص
التعليم العإب للمرأة  ،كابلتإب نلمس حجم الرتاج اغبقيقي ؼبسانبة اؼبرأة ُب ربسٌن ظركفها كظركؼ
أسرهتا كبيتها  ،كمن ٍب ربسٌن مشاركتها ُب الدخل القومي على كجو العموـ .كإنو (ؼبن ا﵀زف كاؼبعيب أف
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نعلم أف اؼبرأة تساىم دبا نسبتو  %10فقط من الدخل)

()19

على اؼبستول العاؼبي  ،كابلطب فإف اغباؿ

أسوأ من ىذه على اؼبستول العريب بكل أتكيد .كمن ىذا اؼبنطلق جاء تبين األمًن طبلؿ بن عبدالعزيز
لقضية تزكيد اؼبرأة العربية العاملة كربة البيت دبا تطمح إليو من التعليم العإب  ،فكاف افتتاح اعبامعة العربية
اؼبفتوحة ) (Arab Open Universityبفركعها الستة ُب (الكويت كالرايض كعماف كالقاىرة كبًنكت
كالبحرين) أحد أبرز مشاري

(منممة اػبليج العريب لدعم منممات األمم اؼبتحدة اإلمبائية)

) (AGFUNDكىي إحدل اؼبنممات اليت تض على عاتقها النهوض بوض اؼبرأة التعليمي من أجل
أتىيلها كتدريبها لتصبح قادرة على اؼبسانبة الفاعلة ُب تنمية ؾبتمعها ،كدبا أف األحباث أكدت أف شروبة
النساء من أىم الشرائح اؼبستهدفة ُب نماـ التعليم عن بعد

()20

 ،فقد جاءت مبادرة األمًن طبلؿ بن

عبدالعزيز إبنشاء اعبامعة العربية اؼبفتوحة  ،كحرص القائموف عليها أف تكوف شروبة النساء البلئي تعثرت
عملية متابعة تعليمهن العإب مستهدفة بدرجة أكٔب ُب ىذا النماـ التعليمي  ،ذلك أف نسبة كبًنة من
ؾبتمعاتنا العربية ما تزاؿ ذبد أف العادات كالتقاليد كمسؤكليات البيت ظركؼ معيقة سبن اؼبرأة من اػبركج
من البيت كااللتحاؽ ابعبامعات اليت غالبان ما تكوف ُب اؼبدف الكربل كبعيدان عن التجمعات الريفية
كالبدكية حيث توجد نسبة عالية من النساء  ،كىنا أيٌب التعليم عن بعد ليوجد حبلن ؽبذه اؼبشكلة
االجتماعية كالتنموية أيضان  ،كمن ٍب ((يوفر من خبلؿ اؼبركنة ُب نماـ الدراسة الفرص اعبيدة كالفريدة
لتعليم اؼبرأة كاليت ال تستطي األنممة التقليدية ُب التعليم توفًنىا ُب ظل العادات كالتقاليد االجتماعية
السائدة  ،كما أف التعليم عن بعد يب ٌكن اؼبرأة من االلتحاؽ دبؤسساتو لدراسة زبصصات قد ال توفرىا
اؼبؤسسات الرتبوية التقليدية  ،ألنو يبين براؾبو على حاجات اجملتم اغبقيقية))

()21

كىي حاجات زبتلف

من ؾبتم إٔب آخر  ،فاجملتمعات الصناعية زبتلف ُب حاجاهتا عن الزراعية أك السياحية  ..ككذلك
كىلم جرا.
اجملتمعات ا﵀افمة تتطلب أنواعان من الربامج ـبتلفة ُب طبيعتها عن اجملتمعات اؼبنفتحة ٌ ...
كلعل اىتماـ القائمٌن على مؤسسات التعليم عن بعد دبسألة اؼبرأة ال يدف إٔب تنمية اجتماعية كاقتصادية
للقطاع النسوم ُب اجملتم فحسب  ،بل البد أف وبقق (ديبوقراطية التعليم) ُب ؾبتمعات ابتت تتطل إٔب
نشر السلوؾ الديبوقراطي ُب ـبتلف ميادين حياهتا  ،كتدعو إٔب تنمية سياسية شاملة تشرتؾ فيها كل
فئات اجملتم ( )22كالسيما اؼبرأة اليت ما زالت مشاركتها ُب التنمية السياسية ُب اجملتم العريب مشاركة قاصرة
 ،كأىم أسباب ىذا القصور تيعزل إٔب (اؼبشكلة التعليمية).
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كدبا أف ((ديبقراطية التعليم تسعى إلاتحة الفرص أماـ اعبمي للتعليم  ،يركز الباحثوف على الفجوات
الكبًنة القائمة كاؼبتوقعة ُب الوصوؿ إٔب اجملتم اؼبتعلم (كمن ىذه الفجوات) اإلانث البلٌب ال تتاح ؽبن
فرصة التعلٌم على نفس اؼبستول اؼبتوفر للذكور))(.)23
كلعل نمرة إحصائية مبسطة إٔب حجم اؼبشكلة ؽبي قادرة على شرح القضية بطريقة جد كاضحة ،
فاألميوف ُب العآب العريب ( %70منهم نساء .كيف يبكننا  ،إذان  ،أف نطور مؤسسات ديبوقراطية حقيقية
ُب مثل ىذه المركؼ غًن اؼبقبولة؟ كيف يبكننا سبكٌن النساء اللواٌب يشكلن  %50من سكاف األرض إذا
كاف الرجاؿ يشغلوف  %95من الوظائف اغبكومية ،ك  %90من اؼبقاعد الربؼبانية؟ كيف يكوف بوسعنا
أف نستمر كأصوات نصف سكاف ىذا الكوكب تبقى غًن مسموعة؟… كبن حباجة فعبلن إٔب الرجوع

لؤلساسيات.أم التعليم للجمي ؛ على أف يكوف ذا نوعية جيدة))( .)24كاألىم من ذلك مركنة عالية ،
كتكلفة قليلة  ،حَّت نتجاكز دائرة تعليم النخبة  ،أك (أرستقراطية التعليم) إٔب عموميتو  ،كحداثتو.
إف نمرة إٔب مؤسسات التعليم عن بعد العربية تشًن إٔب أف خدمة اؼبناطق النائية  ،كالرتكيز على تعليم اؼبرأة
يشكل كاقعان ملموسان بدأ ابلتحقق  ،كجامعة القدس اؼبفتوحة عملت على ذلك منذ زمن  ،كىا ىي ذم
اعبامعة العربية اؼبفتوحة آخذة ُب ضبل الرسالة على مستول قومي شامل.
أما فيما ىبص اآلفاؽ ادلنتظرة لرسالة التعليم عن بعد ودوره يف خدمة اجملتمع  ،فهي آفاؽ فبتدة
كمتعددة الوجوه  ،كالباحثوف ُب ؾباالت تطوير التعليم  ،كالفكر الرتبوم اؼبعاصر يعلقوف على الثورة
التكنولوجية اغبديثة كتوظيفها ُب ؾباؿ التعليم الكثًن من اآلماؿ اليت يبكن إصباؽبا بتوجيو التعليم عن بعد
ػبدمة (ذوي االحتياجات اخلاصة  ،وموظفي البنوؾ والشركات الكربى  ،ومجاعات من العاملُت
ضمن قطاعات كبَتة فبن ال يشرتط التحاقهم هبا مستوايت تعليمية عالية كقطاعات اجليش والشرطة).
فعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن للتعليم عن بعد أف يساىم ُب تعليم ؾبموعات كبًنة من أعضاء ؾبتم مهين أك
كظيفي معٌن  .كقد استطاعت جامعات مفتوحة كربل أف تنجح ُب إعداد برامج خاصة بفئة أك ذبم
كظيفي مشل عشرات اآلالؼ من األفراد  ،كما ُب (ذبربة الصٌن الشعبية ُب جامعة الصٌن التلفزيونية
) (The Chinese Television Univ.حيث يتدرب مئات اآلالؼ من العماؿ على مهارات جديدة
كبتكاليف معقولة)(ُ )27ب مواق عملهم  ،كأبكقات ال تلقي أم عبء إضاُب على عواتقهم.
كأتٌب فئة نزالء السجوف  ،على نفس الدرجة من األنبية  ،بل ردبا أكثر فبا ربتاجو الفئات السابقة.
فاؼبساجٌن شروبة من اجملتم ال يبكن ألفرادىا متابعة تعليمهم ابعبامعات اؼبقيمة  ،كدبا أف اعبامعات ىي
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مؤسسات أكاديبية كتعليمية ذات رسالة  ،رسالة حضارية كإنسانية كتنموية قبل كل شيء  ،فمن حق ىذه
الشروبة البشرية أف يكوف ؽبا موق ُب حساابت ىذه اؼبؤسسات  ،فمن الناحية اإلنسانية يقضي ىؤالء
السجناء عقوابهتم اؼبختلفة ُب أثناء فرتة سجنهم  ،كحسبهم ىذا  ،فلم ال تستثمر ىذه الفرتة ُب إاتحة
الفرصة ؽبم ليحصلوا على شهاداهتم كىبرجوا إٔب اجملتم كقد ًب أتىيلهم كإصبلحهم  ،كبذا تكوف اعبامعة
اليت فتحت ؽبم ابب ىذا األمل ىي صاحبة الفضل ُب إعادة ىؤالء السجناء إٔب دؼء اغبياة االجتماعية
السوية  ،كجعلهم عناصر فاعلة ُب صن التنمية االقتصادية لبلدىم  ،كىي نتيجة – إف أمكن الوصوؿ
إليها – أكثر من عميمة  ،كألنبية ىذا اؼبوضوع فقد فكرت اعبامعات اؼبقيمة أف تصل برباؾبها كاختباراهتا
إٔب طلبتها اؼبعتقلٌن كي ال تضي سنوات عمرىم كدراستهم ىباء  ،كمن ذلك ما فعلتو اعبامعات
الفلسطينية  ،كمنها جامعة النجاح اليت قامت إدارهتا ((ابلتفاكض م الصليب األضبر الدكٕب إلفساح
اجملاؿ أماـ اؼبعتقلٌن ؼبدد طويلة  ،كأماـ ا﵀كومٌن ؼبتابعة دراستهم داخل اؼبعتقبلت كتقدٙب االمتحاانت
()28

اػباصة هبم))

 ،فإذا كانت ىذه ىي اغباؿ ُب اعبامعات اليت ٓب يكن من سياساهتا أف تصل أك تنتقل

ىي إٔب أماكن سكىن اؼبتعلمٌن أك إقامتهم  ،فما ابلنا جبامعات التعليم عن بعد اليت جعلت من صميم
عملها  ،كمن أبرز مبلمح سياساهتا كاسرتاتيجياهتا الوصوؿ إٔب اؼبتعلٌم  ،كنقل اؼبادة التعليمية إليو بكافة
السبل كاػبيارات اؼبتاحة؟
أما شروبة ادلعاقُت أو ذوي االحتياجات اخلاصة  ،فإف حقوقهم ال تتوقف عند توفًن الرعاية الصحية أك
االجتماعية ؽبم  ،بل إف حق التعليم من أىم اغبقوؽ اليت ينبغي على الدكلة كمؤسساهتا توفًنىا ؽبم
كرعايتها  ..كإف كثًنين من ذكم اغباجات اػباصة استطاعوا أف يتحدكا إعاقاهتم كيلتحقوا دبؤسسات
التعليم االعتيادية  ،كقد حقق نفر منهم نتائج ابىرة ُب زبصصات متنوعة .كلكن حقيقة األمر تشًن إٔب
أف ىؤالء يواجهوف صعوابت كمعوقات كبًنة أماـ التحاقهم ابؼبؤسسات التعليمية الذم ذكرت  ،كقلة منهم
من يتمكن من ذلك  ،كما أف ما يسمى أبنممة (الرتبية اػباصة) يتطلب إعدادات بشرية  ،كمكانية على
درجة عالية من التخصص كالتكلفة  ،فضبلن عن أف ىذا النمط من الرتبية أك التعليم ىو مبط من العزؿ
االجتماعي ؽبؤالء  ،لذا برزت (اذباىات تربوية كتعليمية قوية تدف ابذباه فك ىذا العزؿ حَّت منذ مراحل
()29

الطفولة األكٔب)

 ،دبعىن أننا حباجة لدؾبهم ُب مؤسسة تعليمية ليست خاصة هبم من انحية  ،كىي

قادرة على نقل اؼبعرفة كإيصاؽبا إليهم ُب أماكن عملهم كسكناىم بسبب اؼبعيقات اػباصة اليت ذبعل
تنقلهم كحركتهم أمران صعبان  ،كابلطب  ،ال يبكن أف نقصد دبثل ىذا اغبديث صبي فئات ذكم
االحتياجات اػباصة  ،بل ىناؾ فئة أك أكثر ىي اؼبقصودة  ،أم هبب النمر إٔب نوعية اإلعاقة كتصنيفها
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(كما فعلت بعض جامعات التعليم عن بعد)

()30

ؼبعرفة اإلمكانيات اؼبتوفرة ُب نماـ التعليم عن بعد

للتعامل م ىذا الصنف من اإلعاقات من أجل توفًن أدكات مناسبة لذكم احتياج معٌن  ،لتزكيدىم
ابلقدرة على التعامل م اؼبناىج التعليمية بكفاءة كفاعلية  ،كينبغي االستفادة ىنا من ذبارب جامعية
عاؼبية ُب إطار التعامل م ذكم االحتياجات اػباصة ) (Disabled Studentsكال سيما تلك اليت
أقامت مكاتب أك إدارات خاصة هبذه الفئة من الطلبة  ،كما ىي اغباؿ فيما ىبص مكتب خدمة ذكم
االحتياجات اػباصة )ُ (The DSA Officeب اعبامعة الربيطانية اؼبفتوحة ).(UKOU

كال نشك ُب أف مثل ىذا النماـ اؼبنفتح من التعليم ليعد ابلكثًن  ،فبا من شأنو أف يدف ابإلنساف العريب
كبو مستقبل أكثر كعيا كانفتاحا  ،كيدف دبجتمعاتنا كبو تنمية مستدامة  ،يكوف التعليم فيها حجر الزاكية
 ،كالركن األساس .
منوذج مطبَّق:
اختار فرع االردف ُب اعبامعة العربية اؼبفتوحة نماـ  moodleكىو عبارة عن learning mangment

 systemسبت استعارتو من شبكة االنرتنت  ،من خبلؿ  ، open sourceكيتم ربميل مواد ؼبناىج
معينة على ىذا النماـ  ،ككظائف كأسئلة  ،يتعامل معها الطالب من خبلؿ  user nameككلمة سر
 ، passwordكيتاح للطالب عربه مطالعة اؼبادة  ،كاالجابة عن كظائفها كأسئلتها ،كقد ًب ربميل مواد
مثل  GR100 :مهارات اغباسوب كاالنرتنت  ،كمادة  TU 170التعلم عن طريق االنرتنت ،كىي
بصدد التوس ُب ربميل مواد أخرل كتطويرىا لتحقق بذلك ما يسمى ابلتعلم االلكرتك٘ب
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مقدمة :
بسم هللا كاغبمد ﵁ كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ هللا كآلو كصحبو  ،كبعد:
ف إف هللا عز كجل أكمل شريعتو ببعثة خاًب اؼبرسلٌن ملسو هيلع هللا ىلص فلم يبق أمر من أمور الدنيا أك اآلخػرة أك للنػاس
فيو مصلحة خاصة أك عامة إال ككضحو كبينو كجعل الناس على ا﵀جة البيضاء ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها
إال ىالك .
ً
ً
ً
ػيت
ػت ىعلى ٍػي يك ٍم ن ٍع ىم ًػيت ىكىرض ي
ػت لى يك ٍػم ديػنى يك ٍم ىكأىٍسبى ٍم ي
يقوؿ هللا عز كجل عن ىػذه النعمػة العميمػة  ":الٍيىػ ٍػوىـ أى ٍك ىمل ي
ػبلـ ًديننػػا " (اؼبائػػدة  ، )3فمبػػادئ اإلسػػبلـ كش ػرائعو العامػػة كاضػػحة جليػػة أمػػا اعبزئيػػات فبعضػػها قػػد
لى يكػ ٍػم ٍ
اإلسػ ى
تضػػمنتو النصػػوص كبعضػػها تػػرؾ لبلجتهػػاد ،ألف اعبزئيػػات الػػيت تتولػػد عػػن اغبػوادث اؼبسػػتجدة ال تتنػػاىى ،
بينما النصوص تتناىى ،كلو أيلزـ الناس ُب كل قضية جزئية أف وبكمهػا نػص لوقػ النػاس ُب حػرج  .كأيضػان
فإف القضػااي قػد تتغػًن صػورىا كمبلبسػاهتا كأنواعهػا مػن زمػن إٔب آخػر  .فلػو كضػعت ؽبػا نصػوص تشػريعية،
فسػيقيٌد ذلػك مػن حركػة اجملتمػ كالدكلػة كيعطػل مسػًنهتا  ،كلكػن الشػارع جعػل ؼبػا يسػتجد ُب حيػاة النػاس

كمػػا ىػػو قابػػل للتغػػًن قواعػػد كليػػة كمبػػادئ عامػػة يعػػود النػػاس إليهػػا ليجػػدكا فيهػػا اغبكػػم عػػن طريػػق االجتهػػاد

كالقيػاس أك غػػًنه مػػن مسػالك االجتهػػاد  ،كاالستحسػػاف كاؼبصػلحة اؼبرسػػلة كالعػػرؼ كسػد الػػذرائ كغًنىػػا ،
يقوؿ الشاطيب ػ رضبػو هللا ػ " فلػم يبػق للػدين قاعػدة وبتػاج إليهػا مػن الضػركرايت كاغباجيػات أك التكميليػات
إال كقد بػييًٌنت غاية البياف  ،نعم يبقى تنزيل اعبزئيات على تلك الكليات موكوالن إٔب نمر اجملتهد فإف قاعدة

االجتهاد أيضان اثبتة ُب ال كتاب كالسنة فبل بد من إعماؽبا كال يس تركها  ،كإذا ثبتت ُب الشريعة أشػعرت
أبف ٍبَّ ؿبػاالن لبلجتهػػاد  ،كال يوجػػد ذلػػك إال فيمػػا ال نػػص فيػػو ..حبسػب مػػا وبتػػاج إليػػو مػػن القواعػػد الكليػػة
اليت هبرم عليها ماال هناية لو من النوازؿ"
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ادلسألة األوىل  :احلاجة دلأسسة االجتهاد يف الفقو السياسي :
يعػرؼ اؼبتػػاب أف االجتهػػاد كػػاف ضػركراين ُب حيػػاة أسػػبلفنا ،كُب حياتنػػا اليػوـ يمهػػر أكثػػر ضػػركرة  ،ذلػػك أف
أكضػػاعنا اغبياتيػػة قػػد تغػػًنت عمػػا كػػاف عليػػو اؼباضػػي تغػًنان كب ػًنان كتطػػورت تطػػوران مػػذىبلن خاصػػة فيمػػا يتعلػػق
دبسػػتجدات العصػػر الػراىن ُب قضػػااي السياسػػة كالدكلػػة ك طػػرؽ اغبكػػم الرشػػيد كمسػػاحة اغبػرايت اؼبدنيػػة إذا
تقاطعػػت م ػ الػػديين  ،كمػػا ىػػو دسػػتور الػػوطن القػػومي متعػػدد الثقافػػة كالػػدين  ،كاؼبوقػػف مػػن اػبػػركج علػػى
اغباكم  ،كالوقػوؼ مػ الثػورات علػى األنممػة  ،إٔب غًنىػا مػن نػوازؿ تػرتل كػل يػوـ  ،فبػا يوجػب مواجهتهػا
ابجتهادات ي َّبٌن فيها حكم الشريعة حَّت يكوف اجملتم اؼبسلم على و
بينة من أمره فيما يدع كفيما يذر .
ي
كىذه النوازؿ اؼبستجدة ذات تعقيدات كمبلبسات كتداخبلت بعلوـ كمعارؼ أخػرل  ،فبػا جعػل االجتهػاد
ىبتص ابلنمر ُب أمرين مهمٌن -:
األمػ ػػر األوؿ  :أف تت ػػوفر ُب أى ػػل النم ػػر كاالجته ػػاد ُب تل ػػك الن ػ ػوازؿ س ػػعة عل ػػم ُب التش ػ ػري اإلس ػػبلمي
كاؼبعارؼ اإلنسانية األخرل حَّت يكوف االجتهاد ُب تلك القضااي متكامبلن كانضجان كمستوعبان كل جوانب
النازلة اجملتهد فيها كيكوف حكمو عليها صحيحان  ،كىػذا القػدر الكبػًن مػن العلػوـ كاؼبعػارؼ ال يبكػن تػوفره
ُب عصران الراىن ُب عآب كاحد كإمبا وبتاج إٔب عدد من العلماء ليكمل بعضهم بعضان .
فالعػػآب اجملتهػػد ُب العلػػوـ الشػػرعية يكملػػو عػػآب متخصػػص متبحػػر ُب العلػػوـ اإلنسػػانية كحػػَّت لػػو افرتضػػنا إف
رجبلن لديو إؼباـ بكل العلوـ  ،فإف تعرضو للخطأ أكثر احتماالن من تعرض اعبم الكثًن  ،لذلك فاالجتهاد
اعبماعي أكثػر إصػابة للحػق كأقػل خطػأ مػن االجتهػاد الفػردم ،فهػو مطلػب حػاجي ال بػد منػو حػَّت تتسػ
الشػريعة كتشػػمل الكثػػًن مػػن القضػػااي االقتصػػادية كالعلميػػة كالطبيػة كاالجتماعيػػة كالسياسػػية ككػػل مػػا لػػو صػػلة
ابغبيػػاة اليوميػػة  ،كال بػػد للبحػػث فيهػػا كدراسػتها دراسػػة علميػػة مفيػػدة  ،مػػن تصػػور صػػحيح كاسػػتيفاء كامػػل
لكافة جوانبها الواقعية كالعلمية أكالن ٍ ،ب الشرعية اثنيان ،كلن يتم ذلك على الوجو األكمل إال عرب االجتهاد
اعبماعي.

1

يقػوؿ الشػيخ مصػطفى الزرقػا ػ رضبػو هللا ػ  ":لقػد كػاف االجتهػاد الفػردم ضػركرة ُب اؼباضػي كىػو اآلف ضػرر
كبػًن فا﵀ػػاذير الػيت كانػػت ـبػاكؼ ىبشػػى كقوعهػا ُب القػػرف الرابػ اؽبجػػرم  ،كألجلهػا أغلػػق فقهػاء اؼبػػذاىب
االجتهاد قد أصبحت اليوـ أمران كاقعان.
1انمر :مناىج البحث ُب الفقو اإلسبلمي د .عبد الوىاب أبو سليماف ص 99-98
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فإذا أردان أف نعيػد للشػريعة كفقههػا ركحهػا كحيويتهػا ابالجتهػاد الواجػب اسػتمراره ُب األمػة شػرعان  ،كالػذم
ىو السبيل الوحيػد ؼبواجهػة اؼبشػكبلت الزمنيػة الكثػًنة حبلػوؿ شػرعية جريئػة عميقػة ُب البحػث متينػة الػدليل
بعيدة عن الشبهات كالريب كاؼبطاعن قادرة على أف هتزـ اآلراء كالعقوؿ اعبامدة كاعباحدة على السواء فإف
الوسيلة الوحيدة إٔب ذلك ىي أف نؤسس أسلوابن جديدان لبلجتهاد كىو اجتهاد اعبماعة بدالن من االجتهاد
الفردم كبذلك نرج ابالجتهاد إٔب سًنتو األكٔب ُب عصر أيب بكر كعمر رضي هللا عنهما

"1

األمر الثاين  :أف من األمور اؼبهمة اليت ينبغي للقائمٌن على االجتهاد ُب النوازؿ أف يراعوىا ربقيقػان ألنبيػة
االجته ػػاد اعبم ػػاعي للنم ػػر ُب الن ػوازؿ اؼبعاص ػػرة كؿبافم ػػة عل ػػى حس ػػن أدائ ػػو ؛ التأكي ػػد عل ػػى دكر( اجمل ػػام
الفقهية ) اليت تضم أغلب كأشهر اجملتهدين ُب الشريعة ليبذلوا كسعهم ُب التوصل إٔب أحكاـ تلك النوازؿ
كالنػوازؿ السياسػػية اليػػوـ ىػي أعقػػد أنػواع اؼبسػػتجدات  ،كطبيعتهػا ذبعػػل الفقهػػاء ُب حػذر مػػن اػبػػوض فيهػػا
كم ًمنٌػػة مػػا ربملػػو ألصػػحاهبا مػػن اؼبواجهػػة مػ أصػػحاب النفػػوذ  ،كتػػرؾ النمػػر فيهػػا
،نمػرا ػبطػػورة مذالهتػػا  ،ى
يشج أنصاؼ العلماء للتصدر ُب بياهنا فيغمط اغبق أك تشتعل فتنة  ،كزبذؿ األمة ُب علمائها بصمتهم
عن نوازؿ مدؽبمة ذبعلهم ُب حًنة كزببط عن معرفة اغبق أك اؼبخرج األسلم من تلك النوازؿ.
فموقػػف الفقيػػو ُب البيعػػد عنهػػا كاػبػػوؼ مػػن القػػوؿ فيهػػا ٓ،ب يعػػد مػػربرا ،فػػاػبطورة ُب الصػػمت علػػى مسػػتول
األمة أعمم من سبلمة الفرد ُب البيعد عنها كترؾ األمر لغًنه فبن ال وبسن الفهم كالتنزيل ،كخركجا من ىذا

اؼبػػأزؽ كتبعاتػػو اؼبسػػلطة علػػى رأس الفقيػػو ،كػػاف ينبعػػي أف سبػػارس اجملػػام الفقهيػػة دكرىػػا كيصػػبح االجتهػػاد
عمبل مؤسسيا  ،ىبفف كطئة الضغط على الفقيػو ،كيسػدد اػبلػل مػن قصػور التصػور أك ضػعف التأصػيل ،

كم ا يساعد على حسن التنزيل ك أتمٌن اؼبوقف دبا وبفظ لؤلمة مصاغبها كللحق ظهوره ك للعلم حضوره ،
كاالجتهػاد اؼبؤسسػي مػن خػبلؿ اجملػام كاؽبيئػػات  ،ال ينبغػي خضػوعو للتسػيس ألف مقصػد كجػوده زبفيػػف
نوازع اؽبول ك تقوية النمر  ،كليس جسرا لنماـ أك تربيرا لواق ـبالف  ،خصوصا أف تلػك اؽبيئػات العلميػة
الرظبي ػػة كمجم ػ الفق ػػو اإلس ػػبلمي الت ػػاب ؼبنمم ػػة اؼبػ ػؤسبر اإلس ػػبلمي  ،كاجملمػ ػ الفقه ػػي الت ػػاب لرابط ػػة الع ػػآب
اإلسػػبلمي  ،كىيئػػة كبػػار العلمػػاء ابلسػػعودية  ،كؾبم ػ البحػػوث اإلسػػبلمية دبصػػر  ،كاإلربػػاد العػػاؼبي لعلمػػاء
اؼبسلمٌن ،كلها من اؽبيئات ا﵀رتمة كاؼبقدرة ُب األمة كغالبهػا ال ىبضػ إال لسػلطاف الشػرع  ،فػدكرىا اليػوـ
آكد ُب اغبضور ك التأثًن  ،كنوازؿ السياسة من أشػد مزالػق الفتػول اؼبعاصػرة  ،فاآلمػاف اغبقيقػي ىػو بعػودة
ىذا الفقو ألىلو كأف ينمركا إٔب ميزاف الشرع كمصاّب اػبلق دبا وبفظ لؤلمة ضركراهتا الكلية .
1انمر  :االجتهاد ص117
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ادلسالة الثانية  :اجلهاد السياسي  ..قراءة يف إشكاالت ادلصطلح وادلمارسة
ربتل أخبار اعبهاد اإلسبلمي مساحة كاسعة كمتزايدة كلمػا تفجػرت األكضػاع ُب بػبلدان العربيػة كاإلسػبلمية
كما ىو اغباؿ ُب العراؽ كسوراي كلبناف كالػيمن كالصػوماؿ كليبيػا كحيثمػا ظهػر منػادم اعبهػاد ُب الشػرؽ أك
الغػػرب  ،كأصػػبح شػػعار اعبهػػاد اؼبمػػدكح ُب الش ػريعة كاؼبوصػػوؼ أبرقػػى األكصػػاؼ كاعبلىػػا شػػأان ُب الػػدنيا
كاآلخػػرة  ،يبتطيػػو كػػل مػػن أراد الصػػعود كالبحػػث عػػن األض ػواء أك النيػػل مػػن خصػػوـ ،أك التػػذمر م ػ عػػدك
مرتبص كجد ضالتو ُب ضباس سفهاء األحبلـ أحداث األسناف  ،كبدأ اجملتم اإلنسػا٘ب وبصػد شبػار اعبهػاد
من خبلؿ دعاتو كأدعيائو دمارا كىبلكا كفوضى  ،تعصف بكل مكتسباتو خصوـ البلد الواحد  ،حَّت ظن
الكثًن أف اعبهاد شبهة مغرضة ،كأف اإلسبلـ منو برمء  ،ككأمبا األايت كاألحاديث قد نيسخت ُب عصػران
اغباضػػر نتيجػػة التوظيػػف اؼبشػػٌن ؽبػػذه الشػػعًنة العميمػػة  ،ؽبػػذا كػػاف كاجػػب الوقػػت علػػى علمػػاء الشػريعة أف
هبلٌ ػوا ىػػذا اػببػػث التػػأكيلي كالتنزيلػػي للجهػػاد اؼبعاصػػر  ،حػػَّت ال ىبػػرج عػػن مسػػماه الشػػرعي إٔب فبارسػػات
غوغائية بػبل قػيم كال ديػن  .إف كاجػب العلمػاء ىػو ضػبط مسػار اعبهػاد مػن االكبػراؼ  ،كضػبط غاايتػو مػن
التبديل  ،فاعبهاد كسيلة لتحقيق غاايت نبيلة  ،صاغها النيب عليو الصبلة كالسػبلـ كالراشػدكف مػن بعػده ،
كلها ألجل ضباية الدعوة كنصرة اؼبملومٌن ك إقامة العدؿ كاإلحسػاف للخلػق  ،كسػواء كػاف اعبهػاد للطلػب
أك الدف فإف الغاايت ىي ذاهتا  ،كال عربة دبن استغلو للنفوذ كبسط السيطرة كإخضاع الببلد لو ُب حقػب
الت ػػاريخ اؼباض ػ ية  .كالقت ػػاؿ ل ػػيس إال كس ػػيلة كاح ػػدة م ػػن كس ػػائل اعبه ػػاد األخ ػػرل  ،فق ػػد ق ػػاؿ الن ػػيب ملسو هيلع هللا ىلص ":
جاىدكا اؼبشركٌن أبموالكم كانفسكم كألسنتكم " (ركاه أبوداكد  ،رقػمُ 2045 :ب صػحيح سػنن أيب داكد)
يودىػػا
 ،كىػػذا يعػػين أف ؾبػػاالت اعبهػػاد متنوعػػة حسػػب اؼبيػػادين  ،كأف القتػػل ىػػو الشػػوكة القاسػػية الػػيت ٓب ٌ

الصحابة ،كلكن اضطركا ؽبا ضبايةن للدين كردان ألعداء الدعوة إليو ،كمػا ُب قولػو تعػأب  ":ىكتىػ ىػوُّدك ىف أ َّ
ىف ىغٍيػ ىػر
ً
ً
ً
ػاؿ ىكيى ىػو يك ٍػرهه لَّ يك ٍػم "(البقػرة )216
ب ىعلىٍي يك يم الٍ ًقتى ي
ذىات الش ٍَّوىكة تى يكو يف لى يك ٍم " (االنفاؿ  )7كقولو تعأب  ":يكت ى

فالقتاؿ ىو اجملاؿ االضطرارم الذم ال يسػ معػو خيػار أخػر  ،كابلتػإب البحػث عػن خيػارات اعبهػاد ابؼبػاؿ

كاللساف سيفتح آفاقا ؼبوضوع اؼبقػاؿ كىػو اعبهػاد السياسػي الػذم وبقػق غػاايت اعبهػاد النبيلػة دكف تعسػف
السػػبلح كإمبلءاتػػو كمذالتػػو  ،كاليػػوـ أضػػحت ميػػادين اعبهػػاد السياسػػية ى ػي مػػن تعلػػن النصػػر أك اؽبزيبػػة ،
كتنصب اغباكم أك تزيلو  ،كقد تضي جهود كتضحيات اؼبقاتلٌن رغم نزؼ جراحهم كزىػوؽ أركاحهػم علػى
ٌ
طاكالت السياسة كُب فنادؽ اؼبؤسبرات الدبلوماسية .
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كُب الوقت الذم يلقي العآب السبلح كيودع القتاؿ العسكرم كيتحوؿ كبو ميداف العمػل السياسػي ُب كثػًن
مػػن أمػػاكن التػػوتر كالصػراع ليجػػين منػػو مكاسػػب مضػػاعفة دكف أف يطلػػق رصاصػػة كاحػػدة  ،تعػػود ُب عاؼبنػػا
العريب ضبٌى القتاؿ كبي السبلح كذبارة الدـ ك فتاكل القتػل كاجػواء الفػنت ،كتصػبح بيئػة العمػل القتػإب ىػي
البيئة اؼبثلى الستنز و
اؼ طويػل األمػد  ،كمكاسػب لغػًنان متجػددة العهػد  ،كمػن منطلػق ىػذه األنبيػة سػأدكف
بعػض الػرؤل ُب إشػكالية اعبهػػاد السياسػي لػدل اؼبسػػلمٌن اليػوـ ،مػن حيػػث اؼبصػطلح كاؼبمارسػة ُب النقػػاط
التالية:
أوال :مصػػطلح اعبهػػاد السياسػػي لػػيس ابلقػػدٙب كال ابغبػػديث جػػدا  ،كاظػػن أكؿ مػػن صػػنٌف فيػػو كتػػااب ضبػػل
عنوانو ذات اؼبصػطلح ،ىػو الػدكتور عبػدالرضبن بػن عبػدالقادر الكيػإب السػورم  ،الػذم عػاش ُب الفػرتة مػن
 1969 - 1887ـ  ،كقػػد مػػارس العمػػل السياسػػي كمقاكمػػة االحػػتبلؿ الفرنسػػي حػػَّت تػػؤب كزارة العػػدؿ
كاؼبعارؼ ُب سوراي هناية 1946ـ

1

كُب عصػران اغباضػػر أصػػبح مصػػطلح اعبهػػاد السياسػػي متػػداكال بشػػكل كبػػًن  ،جعلػػو الػػبعض ؿبػػور مشػػركعو
اعبهادم الدعوم ،كما فعل الشيخ عبدالسبلـ ايسٌن زعيم حركة العػدؿ كاإلحسػاف اؼبغربيػة حيػث قػاؿ ُب
مقاؿ نشره ابسم اعبهاد السياسي  ":فمن حقنا إذان ككاجبنا أف قبتهد ُب معارج الزحف كأخطاره ،لنسػلك
القافلػػة .كمػػن حقنػػا ككاجبنػػا أف ننػػوع أسػػاليبنا ،كنراعػػي المػػرؼ ،كالعصػػر ،كاؼبصػػر ،كمػػن حقنػػا أف نتخػػذ
الوسػػيلة الشػػرعية للهػػدؼ الشػػرعي دكف أف نتبلػػد أمػػاـ حيػػل خصػػومنا كأعػػدائنا .نتصػػرؼ علػػى أسػػاس أهنػػا
حرب ،كأف اغبرب خدعة كما جاء ُب اغبديث"

2

كمػػا أف عػػددا مػػن الػػدعاة اإلسػػبلميٌن داف ػ عػػن ىػػذا اؼبصػػطلح كجعلػػو مػػن الفػػركض العينيػػة أك الكفائيػػة
حسػػب حاجػػة اؼبسػػلمٌن حػػَّت ال يض ػػي ديػػنهم كيتغلػػب علػػيهم أى ػػل الفسػػاد ، 3كمػػا أف الشػػيعة ح ػػاكلوا
توظي ػػف اؼبص ػػطلح ُب مقاكم ػػة أئم ػػة آؿ البي ػػت للج ػػور كالمل ػػم كخ ػػدموه ُب كقتن ػػا اؼبعاص ػػر دبق ػػاالت ككت ػػب
منشورة ربكي اعبهاد السياسػي للمراجػ الشػيعية  ، 4 .كُب اؼبقابػل كػاف للمصػطلح خصػومو الػذين حػذركا
منػػو  ،كرأكا فيػػو مػػدخبل للعنػػف كتربي ػرا للجماعػػات الدينيػػة مػػن خصػػومة اجملتم ػ بنػػاءن علػػى توظيػػف اعبهػػاد

السياسي ضد التيارات األخرل خصوصا العلمانية  ،كمن أشد ا﵀اربٌن ؼبصطلح اعبهػاد السياسػي الػدكتور

 1انمر  :اإلعبلـ الزركلي 311/3
2انمرhttp://www.yassine.net/ar/document/650.shtml :

3انمر على سبيل اؼبثاؿ  :جند هللا ثقافة كاخبلقا لسعيد حول 380
4انمر على سبيل اؼبثاؿ :كتاب اعبهاد السياسي لئلماـ الشهيد الصدر للسيد صدر الدين القباقبي طب 1981ـ
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أضبد البغدادم  ،كفبا كتبو ُب ىذا الصدد قولو ":ؼباذا االصرار على استخداـ مصطلح قتإب ال وبمل معىن
السػػلم كاالمػػن؟ أال يػػدؿ ذلػػك علػػى ذىنيػػة العنػػف لػػدل ىػػذه اعبماعػػات  ،كإف كػػاف ذلػػك مسػػترتان؟! ىػػم
يريػػدكف أف "هباىػػدكا" سياسػػيا! ال يريػػدكف اف يتحػػاكركا اك حػػَّت يتجػػادلوا م ػ الطػػرؼ اآلخػػر  ،بػػل يريػػدكف
ؾباىدتو! إهنا فبارسة قاسية  ،كما اهنا مؤؼبة خصوصا كاف الطرؼ اآلخر يعتنق الػدين نفسػو" ، 1أمػاـ ىػذه
الرؤل الطبيعية من حيث االختبلؼ ،كاليت تض أفكارىا أكال ٍب تبحث عن مراكب الوصػوؿ إٔب صبهورىػا
عػػرب تلػػك اؼبصػػطلحات اؼبق ٌدسػػة  ،هبعػػل مػػن اؼبهػػم كض ػ مقاربػػة للمفهػػوـ ال ػرئيس للجهػػاد السياسػػي ،كإال
أصػػبح كموضػػوع اعبهػػاد نفسػػو مػػدخبل لئلرىػػاب ك انتهاكػػا للحقػػوؽ عنػػد سػػوء التأكيػػل أك التنزيػػل ؼبعنػػاه ،
كبغػػض النمػػر عمػػا قيػػل ُب تعريفػػو ،إال أف اؼبػراد منػػو ىنػػا ىػػو " مقاكمػػة الملمػػة اؼبعتػػدين بوسػػائل سػػلمية ال
رد البغػاة كربقيػق السػبلـ"  ،كىػذا اؼبعػىن قػد ينمػر لػو مػن
تتحوؿ كبو القوة اؼبادية  ،ألجػل نصػرة اؼبملػوـ ك ٌ

ىم ُب ساحات القتاؿ كاؼبواجهة ،أنو نوع من اػبػور كاعبػنب ،كىػذا طبيعػي ؼبػن كجػد ُب السػبلح كسػيلتو ُب
التعبػػًن كالتغيػػًن  ،كلكػػن ال يػيػذـ مػػن قػػاكـ ابؼبسػػاؼبة ك اسػػتعمل اغبكمػػة كقػ ٌدر اؼبصػػاّب كاؼبػػذالت كفػػق العمػػل

السياسي كالتفاكضي كالتحالف م أىل اغبق أاين كانوا كمن أم دي ون انتموا  ،كللنػيب ملسو هيلع هللا ىلص مواقػف تؤيػد ىػذا
النوع السلمي من اعبهاد  ،مثل ما حصل ُب شركط صػلح اغبديبيػة اجملحفػة ُب حػق اؼبسػلمٌن  ،كرغبتػو ُب
التنازؿ عن ثلث شبار اؼبدينة لغطفاف كقت حصار األحزاب للمدينة  ،كاكتفائو ابلدعاء على من غدر كقتل
سػػبعٌن رجػػبل مػػن قػ ٌػراء الصػػحابة كأفضػػلهم ُب بئػػر معونػػة  ،كىػػذا يعػػين تنػػوع اجملػػاؿ كفػػق القػػدرة كالػػتمكن
كاؼبصاّب اؼبرجوة ُب أم الوسائل أنف .

اثنيا  :إف اعبهاد السياسي ال ىبرج عن قاعدة اعبهاد الشرعي  ،كابلتإب تطبيق شركط اعبهاد على أقسامو
كفركعو مهم لضبط اؼبواجهة بٌن اؼبسلم كخصمو  ،فمن أىم الشركط اؼبشرتكة بٌن اعبهاد السياسي كالقتإب
كضوح الراية كسبلمة الغاية  ،ككذلك القدرة كحسن االعداد  ،ك مدل ربقق اؼبصػلحة كترتػب اؼبنػاف علػى
الواق  ،كمنها احرتاـ اؼبواثيق كالعهود بٌن الدكؿ كاؽبيئات األفبية  ،كشػركط ذلػك مبثوثػة ُب كتػب الفقػو .

2

كفبا هبدر التنبيو إليو أف اعبهاد كسػيلة لغايػة ذكرهتػا ُب أكؿ البحػث ،كاحكامػو معلٌلػة  ،كاالجتهػاد التػأكيلي
للجهاد ضركرم لصحة التنزيػل  ،كحػَّت ال يكػوف كسػيلة إفسػاد كىػبلؾ للحػرث كالنسػل  ،كػاف لزامػا ك مػن

 1انمر كتابو :اعبهاد السياسي كاػبواء اغبضارم ،ذبديد الفكر الديين ،دعوة الستخداـ العقل ،دار اؼبدل للثقافة كالنشر ،دمشق1999 ،ـ.
2انمر  :اؼبوسوعة الفقهية الكويتية 166-124/16
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أىػػم الواجبػػات اؼبتحتمػػات إدراؾ أحكامػػو كمقاصػػده مػػن أىػػل العلػػم كالفهػػم ُب الواق ػ كالواجػػب ُب الواق ػ
،كما قاؿ ابن القيم ُب شركطو للمفيت .1
اثلثػػا :م ػ أنبيػػة اعبهػػاد السياسػػي اليػػوـ كفبارسػػاتو الواقعيػػة مػػن عػػدد مػػن اغبكومػػات كالتيػػارات كاسػػتعماؽبم
لػػذات اؼبصػػطلح ُب عملهػػم السياسػػي  ،إال أننػػا قبػػد عزكفػػا كإقػػبلال مػػن البػػاحثٌن ُب تنػػاكؿ ىػػذا النػػوع مػػن
األحكاـ كتداكؿ ىذا اعبانب من الفقػو السياسػي  ،كلعػل ضػعف التنمػًن انعكػس علػى سػوء التطبيػق  ،كٓب
يعد ىناؾ أخبلقا ربكم السياسة ابعتبار اف األخًن ؾباال للنزؽ كالكذب كالغدر  ،كىذا أصبح كاقعػا فػرض
أدبياتػػو ابلقػػوة ك تعػػارؼ عليػػو السياسػػيوف كتراضػوا بػػو فبارسػةن دكف التصػريح  ،إال أف ىػػذا التوافػػق ال ينبغػػي
التسليم بو  ،فالكذب ال يؤسس حقا كال ينصر مملوما  ،كأغلب مشكبلت العآب الواقعة اليوـ ىي بسبب
تلػك اؼبمارسػات السياسػية اػبادعػة كالكاذبػة  ،كال ألػوـ السياسػػي لػو فعػل ذلػك ألف ى َّػم الوصػوؿ للسػػيطرة
كالنفػػوذ يعمػػي عينيػػو عػػن كػػل فضػػيلة ُب غالػػب األحيػػاف ،كإمبػػا اللػػوـ يقػ علػى اجملػػالس التشػريعية الرقابيػػة ك
اؼبؤسسػػات الدكليػػة األفبيػػة حبكػػم كجػػود مواثيػػق صػػروبة قامػػت عليهػػا؛ تػػنص علػػى تلػػك القػػيم مػػن العدالػػة
كاألمانة ،ما هبعل علػى عاتقهػا زبفيػف ىػذه الغلػواء النتنػة مػن األكاذيػب كاؼبكائػد الػيت تيغػرر هبػا الشػعوب
كتينهب هبا خًناهتا كتيدمر فيها مكتسباهتا.
وأخػَتا :اعػػرتؼ أبف ىنػػاؾ ىػػوة سػػحيقة بػػٌن التنمػػًن اؼبثػػإب ؼبػػا ينبغػػي أف يكػػوف عليػػو السياسػػي كبػػٌن الواقػ
اؼبمارس منهم  ،كال يعين ذلػك االستسػبلـ كاػبضػوع ؽبػذا اغبػاؿ اؼبغػاير للحقيقػة  ،بػل هبػب علينػا اإلعػبلف
الصريح أبف أدبياتنا السياسية تنطلق من ركح اعبهاد الديين  ،كىذا قد ىبيف الػبعض مػن ىػذه التصػروبات
يقرىا العآب العلمػا٘ب اليػوـ ،بينمػا قبػد ىػذا العػآب ال يسػم فضػبل
اؼبثًنة حبكم إتكائها على مفاىيم دينية ال ٌ

أف يستجيب إال ؼبن يبلك القوة كالتأثًن بغض النمر عن انتماءاتو ،كلعل من الغريب أف تعلن الدكؿ الغربية

كعلى رأسها الوالاي ت اؼبتحدة األمريكية ربالفهػا الوثيػق مػ أكثػر الػدكؿ ُب اؼبنطقػة إعػبلان لعقيػدهتا الدينيػة
الصػػروبة كاالقصػػائية ُب اغبكػػم كالسػػلطة كنبػػا إي ػراف كإس ػرائيل  ،كم ػ ذلػػك ٓب ذبػػد الػػدكؿ الغربيػػة مانعػػا مػػن
التع ػػاطي معهم ػػا كال ػػدفاع ع ػػن مص ػػاغبهما رغ ػػم اخ ػػتبلؼ اؼبنطلق ػػات العقائدي ػػة  ،كابلت ػػإب أص ػػبح اإلسػ ػرار
ابالنتمػاء للػػدين يوبسػب ضػػعفا كاهنزامػا حػػَّت كفػػق اؼبنطػق الرباغمػػاٌب للسياسػة اؼبعاصػػرة  ،فبػالرغم مػػن كجػػود
فبارسات بشعة من اؼبسلمٌن ُب اعبهاد اليػوـ كمػا سبارسػو بعػض القػول السػنية كالشػيعية  ،فػإف علػى القػول
اؼبعتدلة أف ال تيغيًٌب ىذه الركح اعبهادية السلمية كالقتالية عػن شػعوهبا كال يسبيتهػا ُب أنفسػهم  ،فقػد تضػطر
1انمر  :اعبلـ اؼبوقعٌن .87/1
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يوما ما كليس ابلبعيد  ،للمواجهة أماـ ىذه القول الباغية اؼبعتدية  ،بينما عقيدهتا ُب مقػاكمتهم قػد يغيٌبػت

أك يحٌرفت  ،فلم تنفعها حينذاؾ اؼبهادنة كال اظهار اؼبساؿبة  ،يقػوؿ ابػن خلػدكفٍ ":ب إهنػم – أم العػرب-

بعد ذلك انقطعت منهم عن الدكلة أجياؿ نبذكا الدين ،فنسوا السياسة ،كرجعوا إٔب قفرىم"

 1انمر :اؼبقدمة 76/1
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ادلسألة الثالثة  :أفوؿ اإلسالـ السياسي أـ انبعاث من جديد ؟
يعترب مصػطلح اإلسػبلـ السياسػي مػن أىػم النمػرايت التداكليػة ُب الشػأف السياسػي  ،فػالبعض يػرل أف ىػذا
اؼبصطلح كليد الغرب كسعيد حارب كاؽبلباكم ،كبعضهم يرل أنو مصطلح مقبوؿ بعد اسػتعماؿ دمحم رشػيد
رضا لو كصفا للمجتمعات اإلسبلمية اليت يحكمػت ابلشػريعة ،كىنػاؾ مػن أسػتبعد ىػذا اؼبصػطلح كأسػتبدلو

ابإلحيائيػة كمػا فعػػل رضػواف السػيد  ،بينمػػا رأل فهمػي جػدعاف فيػػو بدعػة أيديولوجيػة حديثػػة كاكبػراؼ عػن

اإلسبلـ  ،كال نغفل عن جهد دمحم سعيد العشماكم ُب قصف ىذا اؼبصطلح بكافة الوسائل كاؼبنابر اؼبعرفية
كاإلعبلميػػة ُ ،ب حػػٌن قبػػد مقابػػل ذلػػك عػػدد مػػن العلمػػاء اؼبعػػركفٌن كالشػػيخ يوسػػف القرضػػاكم يفنػػد هتمػػة
اإلسػػبلـ السياسػػي ك خطػػأ تقسػػيم اإلسػػبلـ إٔب أن ػواع متباينػػة ؛كإسػػبلـ أخبلقػػي كإسػػبلـ اجتمػػاعي ،كأف
السياسة جزء من الشريعة ال تنفصل عنو .
كاغبػػديث عػػن اإلسػػبلـ السياسػػي ال ىبفػػت ذكػػره كحضػػوره إال كيمهػػر مػػرة أخػػرل كبشػػكل أقػػول فبػػا سػػبق
،فأعلى موجاتو كانػت بعػد نكسػة 67ـ ٍ،ب عػاد اؼبصػطلح للمهػور كزاد االىتمػاـ بػو بعػد أحػداث اغبػادم
عشػػر مػػن سػػبتمرب ٍ ،ب أصػػبح األكثػػر تػػداكال ُب الػػدكائر الفكريػػة كالسياسػػية كاإلعبلميػػة بعػػد ثػػورات الربي ػ
العػػريب  ،خصوصػػا بعػػد فػػوز اإلخ ػواف اؼبسػػلمٌن ُب مصػػر ،حيػػث فتحػػت ملفػػات كػػل التجػػارب السياسػػية
للحركات اإلسبلمية.
ىذه الماىرة الفكرية اليت تتناكؿ اإلسبلـ السياسي كربذر منو أك سبارسو يبكن أف نرصد أىم مماىرىا فيما
يلي :
أوال :القلق الكبًن مػن تنػامي التيػارات السياسػية اإلسػبلمية ُب العػآب العػريب كاإلسػبلمي ،فلػيس ُب السػاحة
اإلسبلمية السنية إخواف مسلموف فقط ؛بػل ظهػرت أحػزاب سػلفية كصػوفية ،خصوصػا بعػد فشػل التيػارات
الليرباليػػة كاكبسػػار الشػػيوعية  ،كتفاعلػػت الػػدكائر الغربيػػة مػ ىػػذا اػبطػػر األصػػوٕب القػػادـ حبػػذر شػػديد كقلػػق
أشػػد  ،مػػا جعػػل تنػػاكؿ ىػػذه المػػاىرة عربيػػا يعػػج ابلػػتهم كالتحػػذيرات كالتلفيػػق كالتزييػػف السػػاذج  ،مػػا فػػتح
أب ػواب التسػػاؤالت الكثػػًنة كاؼبصػػًنية دكف إغػػبلؽ  ،جعػػل القػػارئ ك اؼبتػػاب العػػريب العػػادم يشػػعر أبف ىػػذه
اغبمػػبلت اإلعبلميػػة كالسياسػػية ىػػي نػػوع مػػن دفػػاع األنممػػة الفاسػػدة كاالسػػتبدادية عػػن كجودىػػا كمصػػاغبها
كمغامبهػا مػػن اغبكػم ،مػػن خػبلؿ كيػػل الػتهم كاألابطيػػل إٔب خصػومها الػواقعيٌن ،كابلتػإب زادت قناعػػة بعػػض
اعبمػػاىًن العربيػػة بتلػػك التيػػارات اإلسػػبلمية كاصػػبحت ابلنسػػبة ؽبػػا اؼبخلػػص اؼبنقػػذ مػػن كاقعهػػم اؼبػ ٌػر  ،كىنػػا
أقص ػػد طبق ػػة اؼبتعلم ػػٌن كالش ػ ػرائح اؼبتوس ػػطة ُب اجملتم ػ ػ  ،ألف اؼبعاعب ػػات القمعي ػػة البلديبقراطي ػػة كاػبط ػػاب
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اإلعبلمي كالديين الرظبي كظهوره مستعليا مستبدا عن ظباع كجهات النمر األخػرل اك قدرتػو علػى تفكيػك
خطػػاب اػبص ػػوـ بعقبلني ػػة ك كاقعي ػػة  ،ك ػػل ذل ػػك سػػاىم ُب ربقي ػػق اقب ػػاؿ ،خج ػػوؿ كخ ػػائف أحي ػػاانن ؛ كب ػػو
خطاب اإلسبلـ السياسي.
اثنيػػا :إف تيػػارات اإلسػػبلـ السياسػػي  ،كانػػت مندفعػػة جػػدا كبػػو الوصػػوؿ للسػػلطة بعػػد الربيػ العػػريب  ،كقػػد
يك ػػوف ان ػػدفاعا أملت ػػو ظ ػػركؼ الف ػراغ السياس ػػي كمطالب ػػات اعبمه ػػور كالرغب ػػة ُب ربك ػػيم الش ػريعة اإلس ػػبلمية
،فعاش ػ ػػت موق ػ ػػف الس ػ ػػيادة ك الش ػ ػػعور ابؼبس ػ ػػؤكلية كدخل ػ ػػت معرتك ػ ػػات السياس ػ ػػة  ،ردب ػ ػػا كف ػ ػػخ للت ٌكش ػ ػػف
كاالستدراج كمعرفػة كػوامن تلػك التنميمػات كقػدراهتا اغبقيقيػة  ،كأمػاـ اغبالػة اؼبصػرية األكثػر أثػرا علػى العػآب
كربوؿ اؼبستبدكف كدعاة الفجور ُب اجملتم
العريب ،أصبح اإلسبلـ السياسي معركضا على اؼبذبح كل يوـ ٌ ،

إٔب ن ٌق اد فضيلة كحقوقيٌن يرصدكف اؽبفوة كالزلة كيتأسفوف على ىذا األمبوذج للدين ،دكف أم احرتاـ لعقل
اإلنساف أك أف ىبجلوا من مواقفهم اؼبتناقضة اليت تعرضها مواق التواصل االجتماعي بكل سخرية ُ،ب تلك
األثناء ال يستطي الباحث أف وبصي عدد الدراسات كاألحباث كاؼبؤسبرات اليت عنيػت هبػذه المػاىرة  ،حػَّت
طغت ُب عاـ  2013ـ على األزمة االقتصادية العاؼبية كاألزمة البيئة اليت هتدد كوكب األرض .
اثلثا :ظهرت العديد من الدراسات الفكرية اليت تنفي كجود السياسة ُب الدين  ،كىذا شج اؼبدافعٌن من
أبناء التيارات اغبركية إٔب موقف مضاد إلثبات مشركعية السياسة كنقد كذبرٙب كل من وباكؿ أتطًن اإلسبلـ
ُب النماـ األخبلقي كالركحي ،كككبل اؼبوقفٌن الناُب كاؼبثبت ،صبعا العجب كاالستغراب  ،فمن ينفي العمػل
السياسػػي ُب اإلسػػبلـ يعتػػرب بعيػػدا عػػن فهػػم حقيقػػة التػػاريخ القػػدٙب للمسػػلمٌن الػػذم يثبػػت دبػػا ال يػػدع ؾبػػاال
للش ػػك أف العم ػػل السياس ػػي ج ػػزء م ػػن نمري ػػة االس ػػتخبلؼ كعم ػػارة األرض ،كل ػػو ك ػػاف م ػػذموما ؼب ػػا مارس ػػو
الصحابة كالتابعوف كدعوا لو كىم الذين يبثلوف الفهم األقرب لركح اإلسػبلـٍ ،ب أنػو ينػدر كردبػا ينعػدـ كجػود
ديػػن ُب األرض أمتنػ عػػن السياسػػة ُب كػػل حقبػػو كأزمانػػو  ،حػػَّت الػػنمم الشػػيوعية أصػػبحت سبػػارس العقيػػدة
التنميميػػة ُب عملهػػا السياسػػي بشػػكل فػػج كمسػػتهجن أكثػػر مػػن الػػدينيٌن  ،كال ت ػزاؿ األح ػزاب اؼبسػػيحية
كاليمينيػػة ربكػػم العديػػد مػػن الػػدكؿ األكركبيػػة  ،فلمػػاذا تكػػوف فبارسػػتهم للسياسػػية كفػػق منطلقػػات دينيػػة أمػرا
مقبوال ُب الغرب كالشرؽ كؿبرما فبنوعا ُب اإلسبلـ ؟!
ُب اؼبقابل قبد أف اؼبنافح عن اإلسػبلـ السياسػي قػد بػرر ألجػل ىػذا اؼبقصػد كػل األعمػاؿ كاؼبمارسػات الػيت
تنػاُب ظباحػػة اإلسػبلـ كنقػػاء عقيدتػػو  ،فتحػرٙب االنتخػػاابت كالػدخوؿ ُب الربؼبػػاانت أصػػبح ُب يػوـ كليلػػة مػػن
أىم مقامػات اعبهػاد كاألمػر ابؼبعػركؼ كالنهػي عػن اؼبنكػر !!؟ ،سػول اؼبمارسػات اؼبسػتهجنة الػيت ربػاكؿ أف
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تضفي اؼبسحة الرسولية اؼبعصومة على رموز العمل السياسي كذبعلهم ُب مقامات طوابكية  ،بينما اؼبمارسة
الواقعيػة ُب ىػذا اغبقػػل تعػج ابؼبلػواثت كاؼبخالفػػات الصػروبة الػػيت تيػزيٌن للنػاس شخصػػيات ذات أقنعػة متلونػػة
كؿبمية من النقد كوهنم يبثلوف اإلسبلـ ُب مقابل الكفر –كما يزعموف.-

فماىرة اإلسػبلـ السياسػي تفاعلػت كتنامػت ُب ؾبتمعاتنػا العربيػة كاإلسػبلمية بسػبب اؼبواقػف األيديولوجيػة
للخصومة الرىيبة اليت اشتعلت بٌن اإلسبلمٌن مقابل األحزاب القومية كالليربالية كغًنىا كاحرقت أم أرضية
يبكػػن االلتقػػاء أك التفػػاىم عليهػػا  ،كمػػا سػػبق مػػن ممػػاىر ربتػػاج إٔب رصػػد دقيػػق كدراسػػات علميػػة مسػػحية
ؼبعرفة حجمها كقوهتا كأتثًنىا على الفرد كاجملتم كالدكلة.
اؼبهم ُب ىذا السياؽ ىو ؿباكلة تلمػس كاستشػراؼ مسػتقبل تيػارات اإلسػبلـ السياسػي  ،ىػل ىػي ُب أفػوؿ
كهناية ال قياـ بعدىا ؟أـ أهنا ُب كموف مؤقت أملتو ىجمات العسكر كربالفات القول اإلقليمية كالدكلية ،
كقػػد تصػػحو كتعػػود مػػرة أخػػرل ،أمػػاـ ىػػذه االحتمػػاالت نقػػف خلػػف الكثػػًن مػػن الدراسػػات كالػػرؤل الػػيت
انقشت ىذا اؼبستقبل كتداعياتو ا﵀لية كالدكلية  ،كلعلػي اقتصػر علػى أىػم سػيناريوىٌن الستشػراؼ مسػتقبل
اإلسبلـ السياسي :
السػػيناريو األوؿ :ىػػو فشػػل اإلسػػبلـ السياسػػي كهنايتػػو ،ككػػاف الباحػػث الفرنسػػي أكليفييػػو ركا ٌأكؿ مػػن بشػػر

بػ"ما بعد اإلسبلـ السياسي" كرأل أف األمبوذج السياسػي اإلسػبلموم ،ال يبكػن أف يتحقػقُ ،ب الواقػ  ،االَّ

ُب اإلنساف ،كليس ُب اؼبؤسسات ،فإف ذلك كحده يكفي عبعل اؼبدينة اإلسبلموية مشركعان مستحيبلن؛ بل
يبلحظ أف منطق اإلسبلمويٌن الداخلي يقودىم إٔب التبشًن بنهاية الدكلة :إذ ما اغباجة إٔب اؼبؤسسات إذا
كػػاف النػػاس صبيعػان فاضػػلٌن ٍ .1.ب جػػاء بعػػده زميلػػو الفرنسػػي أيضػػا جيػػل كيبػػل كرأل أف اإلسػػبلـ السياسػػي
بصفتو ذبمعا يضم شػرائح اجتماعيػة ـبتلفػة تضػامنت ُب أيػديولوجيا مشػرتكة أنػو بػدأ يتفكػك كينتهػي  ،إذا
التعبئػػة اإلسػػبلمية كانػػت ُب كض ػ "ؿبلػػك سػػر" كربػػالف اجملموعػػات االجتماعيػػة الػػذم أقامتػػو علػػى أمػػل
االستيبلء على السلطة ُب سبيلو إٔب التفكك أيضا .

2

أماـ ىذا السيناريو يطرح دمحم أبو رماف البػديل اؼبتوقػ بعػد هنايػة اإلسػبلـ السياسػي مػن خػبلؿ رؤيػة إبػراىيم
غرابي ػػة اػبب ػػًن ابغبرك ػػات اإلس ػػبلمية  ،مفادى ػػا أف اػبارط ػػة اإلس ػػبلمية اعبدي ػػدة س ػػتنتقل م ػػن الرتكي ػػز عل ػػى
اعبماعػات إٔب الرتكيػػز علػى اجملتمعػػات  ،كمػن العمػػل اغبركػػي اؽبرمػي إٔب الشػػبكي التعػاك٘ب  ،فيصػػبح ابلتػػإب
1انمر  :كتابو :ذبربة اإلسبلـ السياسي  ،ترصبة نصًن مركة ،طبعة دار الساقي الصادر ُب عاـ 1996ـ
2انمر  :كتابو جهاد :انتشار اإلسبلـ السياسي كاكبساره ،ترصبة نبيل سعد ،سلسلة كتاب العآب الثالث2002،ـ .
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الرىاف على كسب اجملتمعات من خبلؿ مؤسسات مدنيػة تقػوـ دبواجهػات السػلطات اغبكوميػة كالشػركات
التابعة ؽبا .

1

كمػػا يبكػػن توق ػ قيػػاـ بػػديل آخػػر لؤلح ػزاب اإلسػػبلمية سبػػارس العمػػل السياسػػي كفػػق الرؤيػػة العلمانيػػة كمػػن
خػػبلؿ شخصػػيات تنويريػػة  ،ال تتضػػح فػػيهم اؽبويػػة اإلسػػبلمية إال ابلعػػودة ؼباضػػيهم اإلسػػبلمي  ،كيبكػػن أف
يكػػوف أمبػػوذج العدالػػة كالتنميػػة الرتكػػي ىػػو اؼبقاربػػة اؼبتوقعػػة ؽبػػذا السػػيناريو م ػ نػػزكع أكػػرب كبػػو الديبقراطيػػة
الغربية.
السيناريو الثاين  :كىو سيناريو الكموف كاالختبػاء حػَّت تػزكؿ عاصػفة اؼبواجهػة مػ اغبكومػات كعسػاكرىم
كالتنميمات العميقة ُب ؾبتمعاهتم  ،كالبديل اؼبتوقػ ىػو عػودة اإلسػبلـ السياسػي بطػاب صػدامي كراديكػإب
أكرب فبا كاف عليو أثناء الربي العريب  ،بناء على احتماؿ فشل اغبكومات ُب معاعبة الفقر كالبطالة كتقدٙب
اػبػػدمات ا لصػػحية كالتعليميػػة البلئقػػة  ،فتػػزداد اجملتمعػػات حنقػػا كابلتػػإب قبػػوؿ اػبيػػار اؼبضػػاد ،كاؼبيػػل كبػػو
التطرؼ ُب اؼبعاعبات السريعة كاغبادة.
كالب ػػديل اؼبتوق ػ ػ ؽب ػػذا الس ػػيناريو ىوم ػػا قدم ػػو اػبب ػػًن ُب اغبرك ػػات السياس ػػية حس ػػاـ سب ػػاـ  ،كى ػػو م ػػا أظب ػػاه
"السياسوية اإلسبلمية الكامنة أك اؼبنت مرة"  ،كأمبوذجها األبرز ُب السلفية ،فهي تعتزؿ السياسة ليس رفضػا
ؽبػػا علػػى الطريقػػة الصػػوفية؛ بػػل ألف اللحمػػة التارىبيػػة ال تبلئػػم مبوذجهػػا السياسػػي اؼبنشػػود ،أك ألهنػػا ليسػػت
علػػى اس ػػتعداد ل ػػدف تنػػازالت ال ػػدخوؿ ُب السياس ػػة ككلفت ػػو  ،كيػػرل سب ػػاـ أهن ػػم يبثٌلػػوف قطاع ػػا ابل ػػغ األنبي ػػة
كاالنتشار كالتأثًن ُب حركات اإلسبلـ السياسي؛ بل حَّت داخل اغبركات اليت يبكن القوؿ ٌإهنا تنطبق عليها
مقولػػة مػػا بعػػد اإلسػػبلـ السياسػػي ،فاللحمػػة اؼبقبلػػة سػػلفية ابمتيػػاز ،كالسػػلفية ىػػي سػػيدة الػػزمن اؼبقبػػل؛ فهػػو
تيػػار هبتػػاح كػػل الطبقػػات كالش ػرائح ،بػػل كاعبماعػػات كاؼبعاىػػد الدينيػػة ،مثػػل األزىػػر ،كاإلخ ػواف اؼبسػػلمٌن
تكوف داخلهم تيار سلفي كبًن كمؤثر  ،كما تتمت السلفية ببساطة كسهولة كاتساؽ يناسب
أنفسهم الذين ٌ

شرائح ـبتلفػة يصػعب علػى اإليػدلوجيات اإلسػبلمية األخػرل اخرتاقهػا ،كمػا تتناسػب كحالػة االغػرتاب الػيت

اؼبشوه ،كالعجػز عػن فهػم ىػذا الواقػ ٍ ،ب ىػي تعطػي معتنقيهػا قػدرة مذىلػة للقفػز علػى الواقػ
صنعها الواق
ٌ
كالعودة إٔب أصل متخيل (فهم زمن السلف الصاّب) دبا ساعد ُب أف تكوف األكثر انتشارا ُب أكركاب!!.

 1انمر :كتاب اإلصبلح السياسي ُب الفكر اإلسبلمي ﵀مد أبو رماف  ،طبعة الشبكة العربية لؤلحباث كالنشر 2010ـ ص .111-105
2انمر :مقاؿ ما بعد اإلسبلـ السياسي غبساـ سباـ  ،موق اغبوار اؼبتمدف .www.ahewar.org
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2

أخلػػص ُب اػبتػػاـ أف اإلسػػبلـ السياسػػي لػػن ىبتفػػي عػػن كاقػ السياسػػة اؼبعاصػػرة  ،كهنايتػػو مسػػتبعدة ُب ظػػل
ظػػركؼ عاؼبنػػا ا لعػػريب كاإلسػػبلمي ،كالتحػػوالت القيميػػة كاألداتيػػة تسػػاعد بشػػكل أكػػرب علػػى خػػركج تيػػارات
اإلسػبلـ السياسػي مػػرة أخػرل ،إمػػا بعػد كمػوف لقػػادـ أعنػف كأقػػول  ،أك لقػادـ أكثػر انفتاحػػا كتسػاؿبا مػ
الغرب كقيمو العلمانية  ،ككل ذلك خاض لسن ون التغيًن كحركة التاريخ كمدافعة القول كاؼبغالبة على الفرص
ؿبمػػل ابلكث ػػًن مػػن اؼبفاجػػذت الػػيت ق ػػد تعسػػر علػػى التوق ػ
كاؼبصػػاّب  ،كالتسػػارع الػػذم يش ػػهده عػػآب اليػػوـ ٌ

كاالستشراؼ .
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الصالبة النفسية كاستَتاتيجة تكيفية حنو اندماج ادلهاجرين العرب يف
اجملتمعات الغربية
د .محودة سليمة
د .وازي طاوس
جامعة قاصدم
اعبزائر

202

مقدمػ ػػة
يتعرض الفرد بصفة دائمة ك مستمرة لضغوطات ك اكراىات ـبتلفة ،قد تؤثر على صحتو النفسية ك على
تكيفو م البيئة اليت يعيش فيها (األسرة ،مكاف العمل.) .......فقد قبد أفرادا فقدكا توازهنم النفسي ك
االجتماعي نتيجة لوقوع تلك المركؼ القاسية ،كما أف ىنالك أفرادا آخرين كاجهوا تلك اؼبواقف
الضاغطة ،ك يتحملوف الصدمة الناذبة عنها مهما كانت حدهتا ،بل ك يستمدكف منها قوهتم،ألهنم
يستثمركف ُب طبيعة ك عوامل التهديد كوبولوهنا إٔب مصادر قوة ،كردبا يواصلوف مسارىم اغبياٌب بقوة ك
ربدم أكثر.
اف ما هبعل بعض األفراد ينهاركف أماـ الصدمات اؼبختلفة مهما كانت حدهتا ،ك البعض اآلخر وبوؽبا إٔب
مواقف قوة ك يتحداىا ،ىو ما استقطب الكثًن من الباحثٌن ك اؼبختصٌن ُب فهم ك تفسًن ىذه القوة اليت
تعترب ظبة من ظبات الشخصية ،ك الذم احتل مساحة كبًنة ُب ؾباؿ علم النفس ك ابلتحديد علم النفس
الصحة.ك ىو ما يسمى ابلصبلبة النفسية اليت اقرتف هبا تسميات ـبتلفة ك متعددة حَّت ك اف كانت ربمل
ُب طياهتا نفس الداللة ك منها :اؼبناعة النفسية ،اؼبركنة النفسية،اعبلد النفسي.......اْب.
فمصطلح الصبلبة النفسية يشًن أب الصًنكرة البيولوجية ك النفسوعاطفية ك السوسيوثقاقية اليت تسمح
بتطور كمبو الفرد

بعد تعرضو أب صدمات نفسية معينة .أكؿ ما ظهر اؼبصطلح م أعماؿ

’ ’Sigumeund Freudليصف صمود الفرد حياؿ صدمة نفسية (أين يتحكم ُب أاثر اغبدث
الصدمي ك يواصل حياتو) .ك حسب’ ‘ Banduraفاف الكفاءة الذاتية " اؼبدركة تتمثل ُب ؾبموع
معتقدات الفرد كبو قدراتو ُب تنميم ك تنفيذ اؼبسار الضركرم كبو ربقيق النتائج اؼبرجوة "
كُب ظل اؼبشكبلت ك الضغوط كالتحدايت اليت يعيشها اؼبهاجر كاليت ػبصتها معمم الدراسات كدراسة
)ُ (Fleury D A.,2007ب اللغة اعبديدة  ،اغبصوؿ على عمل ،فقداف الدخل كالتامٌن الصحي
كالوظيفة من البلد األـ  ،صعوبة التكيف م اؼبناخ ،تعرض األبناء ؼبشكبلت دراسية ،القيم االجتماعية
كالدينية اؼبختلفة عما وبملو اؼبهاجر ،التعرض ؼبمارسات عنصرية.
فيعا٘ب اؼبهاجركف من مشكبلت اجتماعية كنفسية نتيجة التباين بٌن اجملتمعات كاالنتقاؿ إٔب ؾبتم جديد
لو لغتو كتقاليده كعاداتو كقيمو فيصعب على بعض اؼبهاجرين التواصل م اجملتم اعبديد .كيعانوف من
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مشكلة االندماج اليت تقف عائقا أماـ إمكانية تكيفهم كأتقلمهم م اجملتم اعبديد كيزداد االمر تعقيدان ُب
حالة اؽبجرة غًن اؼبشركعة حيث ال وبمل اؼبهاجركف أم سند قانو٘ب وبمي كجودىم ُب تلك البلداف.
إف مشكلة االندماج ُب اجملتم اعبديد كالتكيف معو كما يرل الكردم كالكنا٘ب( ،2002ص )45تولد
مشكلة أخرل تتمثل ُب العزلة االجتماعية كالنفسية للمهاجر جراء انتقالو من البيئة كاجملتم الذم ألفو إٔب
آخر جديد غًن مألوؼ ،األمر الذم يولد لديو نوعان من اإلحساس ابغبرماف مصحوابن ابلشعور كاغبنٌن إٔب
الوطن كالتفكًن فيو كاستعادة ذكرايتو كقد يرتافق معو اغبزف كاألرؽ كفقداف الشهية كحاالت من القلق ُب
اؼبراحل األكٔب كاػبوؼ من اجملهوؿ ُب البلد اعبديد كقد يدف ذلك ابؼبهاجر إٔب طلب اؼبعاعبة الطبية
النفسية.


ذلذا ىل ديكن اف تكوف الصالبة النفسية استَتاتيجية تكيفية حنو اندماج ادلهاجرين يف اجملتعات
الغربية ؟

أىداؼ الدراسة
 .1التعرؼ على أىم اؼبشكبلت النفسية اليت يعا٘ب منها اؼبهاجر.
 .2التعرؼ على الصبلبة النفسية كاستًناتيجية كقائية تكيفية ضركرية للفرد.
 .3بياف أنبية كدكر الصبلبة النفسية ُب التكيف م الضغوط اليت يتعرض ؽبا اؼبهاجر.

أمهية الدراسة
تربز أنبية الدراسة اغبالية ُب البحث عن النوازؿ النفسية ابعتبارىا مطلبا كبو االندماج ُب اجملتمعات
الغربية ،كمن أىم ما توصلت إليو الباحثتاف ىو أف الصبلبة النفسية سبثل أىم بعد من أبعاد الصحة النفسية
ُب علم النفس االهبايب الذم ينمر إٔب اعبانب االهبايب ك اغبيوم ُب الفرد بدؿ النمر أب جانب اغبرماف
كاإلخفاؽ كاالضطراابت  ،فعلم النفس االهبايب يدعو من اؼبهتمٌن ابلصحة النفسية مساعدة األفراد على
التعرؼ على مكامن القوة ُب شخصياهتم ك ربليل العناصر اليت تدفعهم كبو التفاؤؿ ك االقباز ك اإلبداع ك
النجاح ُب اغبياة.
فالصبلبة النفسية سبثل الركيزة اليت البد أف يعيها كيستوعبها الفرد كيبحث دائما كيف ينميها ابعتبارىا
ظبة مكتسبة من ظبات الشخصية اليت سبيز الفرد اؼبتوافق م متغًنات اغبياة اليت تتميز بتقلبات ك إخفاقات
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كضغوطات،حَّت ال يق فيما يعا٘ب كيشكو سوء توافقو النفسي كاالجتماعي كالذم يسعى دائما كبو
العبلج النفسي ك اللجوء أب طلب اؼبساعدة من الغًن.
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ادلشكالت النفسية اليت تواجو ادلهاجر :من اؼبشكبلت النفسية الَّت من اؼبمكن اف تصيب بعض
االشخاص الذين يسافركف للدكؿ الغربية:
 )1مرض نفسى يسمى مرض احلنُت للوطن ( )Homesicknessكمرض اغبنٌن للوطن ىو حالو
نفسية تصيب الشخص الذم يغادر كطنو أك عائلتو ؼبدة من الزمن ..فيشعر ابلضيق النفسي كالقلق
كاالكتئاب كالعصبية كالرغبة ابالنعزاؿ عن الناس كاغبزف الشديد كاػبوؼ من األماكن اؼبغلقة كاػبوؼ
من التجمعات ،كاػبوؼ من األماكن اؼبفتوحة .كزبتلف شدة اإلصابة هبذه األعراض ابختبلؼ عمر
الشخص ،كجنسو ،شخصيتو ،كعادات كتقاليد بلده كالبلد اؼبستضيف .كيؤثر ىذه اؼبرض بشكل
سليب على التفاعل االجتماعي .أيضان معمم من يصاب هبذه األعراضُ ،ب الغالب ال يعلم ما الذم
وبصل معو ،كابلتإب فور إصابتو ابألعراض ،يبادر مغادرة البلد .كعوامل اػبطورة اليت تتحكم ُب الغربة
اك اغبنٌن للوطن حوإب طبس فئات ىي :اػبربة ،كالشخصية ،كاغبياة العائلية  ،كاؼبواقف كالبيئة.
 )2االصابة مبرض اضطراب مابعد الصدمة ) (Post Trauma Stress Disorder

فاؽبجرة من كجهة نمر التحليل النفسي خربة صدمية تكوف فيها ردكد أفعاؿ الفرد غًن معربة أك
ملحوظة كلكن آاثرىا تتغلغل ُب العمق كأكؿ ىجرة للفرد عندما يغادر رحم أمو كىي ذبربة صدمية ألف
اعبنٌن تعود على الرحم كعندما ىبرج يبدأ ُب ظباع أصوات كيرل كجوىان كىو أمر يستدعي منو التكيف
م الواق اعبديد كاؽبجرة الثانية اليت تشكل صدمة للفرد عن مغادرتو ثدم أمو كىي ذبربة الفطاـ كىي
ذبربة مؤؼبة صادمة ألف الطفل من خبلؿ ثدم أمو يشعر ابلدؼء كعندما يتم فطامو يشعر ابألٓب
كىكذا ىي حاؿ اؼبهاجر خاصة غًن الشرعي الذم يتعرض ؼبخاكؼ انصبة عن فقداف التذلف م
القواعد اعبديدة فيعايش مشاعر عميقة من اػبوؼ كاؼبزيد من العزلة كالوحدة كما يعا٘ب بعض
اؼبهاجرين من اللغة اعبديدة ُب اجملتم اعبديد( .خالد الكردم)2015،
حيث يتعرض اؼبهاجر أب ىذا االضطراب عندما يواجو صدمة عنيفة ُب بلد اؼبهجر كتعرضو غبادث
أليم أك موقف عنصرم أكاعتقاؿ أك كفاة احد أصدقائو أك أقاربو أمامو فيشعره بتأنيب الضمًن ،
ذبعلو يتصرؼ هبل ك إعادة معايشة تلك الصدمة عرب ىبلكس ظبعية أك بصرية ،ككذلك يتميز
االضطراب ُب يعض اغباالت هبذايف كاضطراابت ُب النوـ كاالكل كالعبلقات االسرية كاالجتماعية.
 )3الصراع حنو احملافظة على اذلوية النفسية كما أف اؽبجرة حسب التحليل النفسي تشكل ـباطر على
اإلحساس ابؽبوية الذاتية للفرد اؼبهاجر كىو وبتاج ُب صراعو للمحافمة على ىويتو الذاتية كإٔب التمسك
بعناصر من بيئتو مثل األشياء اؼبألوفة كاؼبوسيقى كالذكرايت كاألحبلـ (خالد الكردم .)2015،فالفرد
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الذم يهاجر حسب الت حليل النفسي لديو جنسية كإرادة كىوية فعندما يهاجر كأنو (نفي) أم اختار
اؼبنفى حَّت عندما وبلم الفرد ابؽبجرة كيرسم صورة رائعة ؽبا سرعاف ما يصطدـ ابلنفي االختيارم
كالصدمة .
)4

الشعور ابلقلق واالكتئاب واالمراض النفجسمية  :كًب تفسًن حالة القلق كاالكتئاب من

خبلؿ نمرية الضغط التثاقفي Acculturative stress

كاليت تشًن أب اف الضغط

التثاقفي Acculturative stressالناتج من اؼبعاانة كالتوتر النفسي الذم يشعر بو الفرد ُب اجملتم
اعبديد كىو أمر قد يؤثر سلبان على الوض الصحي كالنفسي كاالجتماعي لو فحسب

Berry

) )1974كقد يؤدم بو ذلك إٔب القلق كاالكتئاب كالشعور ابلوحدة كاالغرتاب كالتعرض لبعض
األمراض النفسجسمية كللتقليل من ىذه اغباالت يلجأ اؼبهاجر ؼبسايرة اجملتم اعبديد هبدؼ ربقيق
بعض التكيف معو (كىكذا فإف بعض اؼبهاجرين يبتلك أنواعا من اسرتاتيجيات اؼبسايرة تسمح ؽبم
ابلتكيف بصورة انجحة للتثاقف ُب حٌن يفشل البعض ُب ربقيق ذلك األمر الذم يؤدم إٔب نشوء
ضغط تثاقفي عاؿ) .
كؽبذا فقد ًب انشاء مراكز للتكفل النفسي ابؽباجرين الذين يعانوف من مشكبلت نفسية  ،نذكر منها:
 رلموعة

Team

»

famillilale

Ethnopsychothérapie

«

) (Ethnopsychotherapie met Familiesتقوـ ابلفحص النفسي كتقدٙب التكفل
النفسي دبركز الصحة النفسية كالعقلية للمهاجرين ك البلجئٌن جنوب ىولندا ،يتقن أعضاء فريق التكفل
اغبديث ابللغات  :االقبليزية ،الربتغالية ،االسبانية كالعربية ككذا اؽبولندية.
 مستشفى ) Avicenne (Bobignyبفرنسا  ،اقرتج برانؾبا للتكفل النفسي ابؼبهاجرين من
طرؼ

 Marie-Rose Moroكفقا للمقاربة

(Elizabeth Batista 2009/3

(n°85)p.67-78).
ُب ظل ىذه اؼبشكبلت النفسية اليت يتعرض ؽبا اؼبهاجر كاليت ربوؿ دكف توافقو كتكيفو ُب البلد اليت يقيم
بو ،يبكن لنا اقرتاح استًناتيجية نفسية تكيفية كبو انداؾبو كاليت تقي ىذا اؼبهاجر ُب الوقوع ُب ىذه
اؼبشكبلت ك ىذه االستًناتيجة رغم أنو ًب االشارة اليها من طرؼ العديد من العلماء ُب علم النفس غًن
أنو اليوـ اىتم هبا العديد من الباحثٌن ُب حقل علم النفس االهبايب كًب تناكؽبا بشكل كبًن كقوة اهبابية

لدل الفرد البد من استثمارىا ُب ادارة األزمات ك الضغوطات اليت يتعرض البها  .الصالبة
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النفسية بعد من أبعاد الصحة النفسية يف علم النفس االجيايب:
 )1مفهوـ الصالبة النفسية و إضاءة اترخيية للمفهوـ:
يكشف الرتاث النمرم ك يؤكد بعض الباحثٌن ك اؼبهتمٌن أف موضوع الصبلبة النفسية حديث النشأة ُب
صبي العلوـ ك اؼبيادين اليت حضنت ىدا اؼبفهوـ ،اذ يعود دلك إٔب بداية السبعينات،ك لعل أف البلداف
اال قبلوساكسونية ىي السباقة إٔب البحث ُب ىدا اجملاؿ .ك يرل )1994 ( Stephan Vanistendeal

أف مفهوـ الصبلبة النفسية ليس حديثا ك إمبا قدٙب قدـ اإلنسانية ،كيشاطره نفس الفكرة اؼبختص ُب اتريخ
الطفولة ،)1999 ( Angelo Gianfrancesco ،الذم يعترب انو حَّت كاف كاف مفهوـ الصبلبة حديثا،
فاف حقيقتها ك جوىرىا قديبا جدا ،ك يضيف اف نصوص األساطًن ك أعمم قصص األدب العاؼبي تشًن
أب الطفل الصلب ،الذم كاجو أقصى أزمات ك صدمات اغبياة ،ك لعل قصة Rémi , Hercule
 , Anne Feank, sans familleما ىي إال أمثلة حية عن ذلكMaria Anaut et al 2002- (.
)) 2005

كرد ُب الكتاابت حوؿ موضوع الصبلبة ،أف أصل مفهوـ الصبلبة فيزايئي ،ك الذم يشًن إٔب صمود بعض
اؼبعادف ك اؼبواد أماـ الضرابت ك الصدمات اليت يتعرض إليها’ كمن أبرز ىذه اؼبعادف قبد اػبشب ك
اغبديد ألهنا من اؼبكوانت األساسية ُب صناعة السفن اغبربية’ عند االقبليز ،فبقدر صمودىا أماـ بعض
العوامل القاسية’ بقدر ما يسمح لنا ابلتنبؤ دبدل صبلبتها ك مركنتها .ك قد احتلت ىذه الفكرة مكانة
مهمة ُب اؽبندسة اؼبدنية سنة  ،1867ك ُب أكاخر القرف  ،19يمهر من جديد موضوع قياس الصبلبة
ُب اؼبواض اؼبتعلقة ابلبيئة،أكؽبا موضوع اؼبركنة البيئية الذم طوره  C,S, Hollingسنة  ،1973الذم
يشًن إٔب القدرة على امتصاص التغًنات اؼبفاجئة ك القاسية’ اما ُب ميداف اؽبندسة فقد ظهر ما يسمى
الصبلبة اؽبندسية’ الذم اىتم بو  Stuart Pimmسنة  .1984ك اللذم يشًن أب القدرة على العودة
من جديد أب حالة االستقرار ك الثبات بعد التعرض أب ؾبموعة من الصدمات(Robert-Paul .
)Juster, Marie-.France Marin, 2013, pp2,3
أما ُب العلوـ اإلنسانية ،ك نقصد بذلك عبلقة مفهوـ الصبلبة ابإلنساف  ،فقد استخلص Michel

 Manciauxمن خبلؿ قراءتو لكتاب  ،)1933(Paul Claudelالذم أشار إٔب مزاج األمريكيٌن اؼبتسم
ابلصبلبة ،كمن فبيزاتو اؼبركنة ُب طريقة التفكًن ك ازباذ القرار ك اؼبزاج اعبيد.
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كظهرت أنبيتو ُب علم النفس م أعماؿ  ،)1989(Emmy Wernerككذلك بفضل الدراسات اؼبهتمة
ابؼبسار النمائي الطبيعي لؤلطفاؿ اللذين عاشوا ربت ظركؼ قاىرة ك عوامل قاسية أثناء فرتة طفولتهم(.
)Amandine Theis,2006
بينما ُب القرف  ،21فقد بدأت ا﵀اكالت ك الدراسات بربط ىذا اؼبفهوـ ابسرتاتيجيات التكيف كمن ركاد
ىذا التناكؿ  Adger Neilاللذم يعرؼ الصبلبة النفسية أبهنا القدرة على االستمرار كالتكيف.
بينما  Brian Walkerك زمبلءه فقد قارنوا صًنكرة الصبلبة النفسية م نمم معقدة ُب تكيف مستمر
م التغًنات اؼبفاجئة ك اؼبستمرة )(Robert-Paul Juster, Mariee Marin, 2013,pp2,3

اف اؼبهتم بتحديد مفهوـ الصبلبة ،يدرؾ أف أغلبها ذات طاب كصفي أكثر فبا ىو مفاىيمي ,اذ
يرل  ")2004 ( Jacques Lecomteانو ال كجود لنمرية الصبلبة النفسية ،بل ك من أجل توضيح ىذا
اؼبفهوـ يتطلب كضعو أماـ اػبلفيات النمرية اؼبتعددة. )Jacques Lecomte, 2004,p350( .دبعىن أننا
حٌن نطل على اإلطار النمرم اؼبختلف ك الثرم الذم حلل ك كقف على صبي العوامل اليت ؽبا عبلقة
سواء ب طريقة مباشرة أك غًن مباشرة ابؼبفهوـ،لدل ـبتلف الفئات العمرية(أطفاؿ ،مراىقٌن ،كبار السن) ك
لدل كبل اعبنسٌن ،حينها سوؼ نتمكن من ربديد ىذا اؼبفهوـ اؼبتسم ابلتفاؤؿ ُب علم النفس.
 )2مؤشرات الصالبة النفسية:
يبكن ربديد ؾبموع ىذه اؼبؤشرات من انحتٌن ،فالناحية األكٔب تتعلق بشخصية الفرد اؼبتمت ابلصبلبة
النفسية ،بينما الناحية الثانية فتتعلق اب﵀يط اػبارجي.
فاؼبؤشرات الفردية يبكن تلخيصها حسب كل من (Luthar,1993) ;(Masten et
Coastworthe,1998) ;(Forten et Bigras,2000) (;Cyrulnik,2003) ;(Lecomte,2004

) فيما يلي :
 مستول القدرات العقلية متوسط. القدرة على حل اؼبشكبلت. القدرة على التخطيط الناجح لؤلمور ك اؼبشاري . -توظيف اسرتاتيجيات تكيفيو.
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 فاعلية الذات اليت تشًن إٔب إيباف الفرد بقدرتو على اقباز مهمة معينة أك عدة مهاـ. مركز ربكم داخلي.إعطاء معىن للحياة (درجة اإليباف  ،فلسفة حياة كاضحة).......... تفهم الذات قادر على ربقيق االستقبللية ك الفعالية ُب عبلقاتو م ا﵀يط. تقدير ذات مرتف . مزاج مستقر. مهارات عبلئقية (التقمص العاطفي القدرة على البحث ك طلب اؼبساعدة’ كمهارة االتصاؿ).) Maria Anaut, 2005, p04
بينما اؼبؤشرات اؼبتعلقة اب﵀يط فتتعلق بكل من األسرة ك اجملتم .
فعلى مستول االسرة يبكن تلخيصها فيما يلي:
 عبلقات عاطفية مستقرة م احد الوالدين أك م احد األقارب. أكلياء ذككا كفاءة’ قادرين على توفًن جو تربوم اهبايب يتميز دبجموعة من اؼبعايًن الرتبوية الثابتة. كجود سباسك بٌن أفراد االسرة.بينما على مستول اجملتم فيمكن تلخيص صبلة من اؼبؤشرات تتمثل فيما يلي:
 كجود شبكة اؼبساندة ك الدعم غًن رظبية’ تتمثل ُب شلة االصدقاء’ اعبًناف......اْب. توفر مساحات للقاءات للممارسة االنشطة اؼبختلفة ذات طاب ثقاُب’ ديين’ صبعوم’ انسا٘ب. .(Amandine Theis, 2006).
 .3 )3بياف أمهية ودور الصالبة النفسية يف التكيف مع الضغوط اليت يتعرض ذلا ادلهاجر.
إف اآلاثر النفسية للهجرة اليت اشران إٔب بعضها قد ًب تفسًنىا كفق أطر نمرية متعددة كيبكن لنا اإلشارة
إٔب نمرية ربمل ُب طياهتا كمضموهنا التمثل  ،فرتل نمرية التمثل  Assimilation theoryأف
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اؼبهاجر بشكل عاـ ييعد متمثبل إذا استطاع التقدـ ُب البلد الذم ىاجر إليو كيتوقف ذلك على قدرتو ُب

أف هبد لو مكاان ُب ىذا البلد كُب ـبتلف شؤكف اغبياة العادية على أساس كفاءتو كأىليتو ابإلضافة إٔب

ذلك فإف اؼبهاجر ال يعد متمثبل إال عندما يكوف قادرا على جعل لغة البلد اؼبهاجر إليو كعاداتو جزء منو
كأبسلوب متقن (الكردم كالكنا٘ب .)48 ،2002 ،كللنمرية موقف من التكامل كالتمثل فالتكامل ىو
اؼبشاركة ُب تبادؿ العبلقات ضمن ؾبموعة األكضاع االجتماعية ُب اجملتم اعبديد أما التمثل فهو توافق
الفرد اؼبهاجر م ثقافة اجملتم اعبديد كحَّت وبقق ذلك عليو أف يتنازؿ عن بعض مفردات ثقافتو كمعايًنه
كيتبىن ثقافة اجملتم اعبديد.
كاستجابة للتحدم الذم يواجهو اؼبهاجر ُب البيئة فانو من خبلؿ أساليب دفاعية نفسية يلجأ إليها
اؼبهاجر ابستمرار.
فحسب دراسة ) (Gunnestad A,2006فاف عوامل شخصية ك انفعالية ك عقلية  ،عوامل اسرية
كاجتماعية  ،ك عوامل ؽبا عبلقة ابلقيم ك األمل ك اغبب ،ك ركح التضامن ك أداء الصبلة كاإليباف ككلها
تساىم ُب تعزيز ك ربسٌن الصبلبة النفسية لدل اؼبهاجر اليت تعمل على ربصينو ككقايتو من اللجوء أب
أعماؿ سلبية كبو البلد اؼبستضيف.
كدراسة لػ ) (Justine Gosselin-Gagné,2012على عينة من أبناء اسر حديثي اؽبجرة توصلت أف
للصبلبة اؼبدرسية أنبية ابلغة ُب التكيف اؼبدرسي البناء اؼبهاجرين،اعتمدت الدراسة على اؼبقابلة النصف
موجهة  ،توصلت الدراسة إٔب أنو ىناؾ عوامل تساعد على الصبلبة اؼبدرسية لدل التبلميذ من اسر
مهاجرة :
 إسهامات التلميذ  :تتمثل ُب ثقة التلميذ ُب قدراتو كبو التعليم ،الدافعية الدراسية ،اإلرادة كبو التعلم
ابللغة الفرنسية  ،القدرة على القياـ بعبلقات صداقة م زمبلء الصف،كالقدرة على طلب اؼبساعدة ُب
حالة الوقوع ُب مشكلة من طرؼ (األسرة ،اؼبعلمٌن ،األصدقاء).
 إسهامات األسرة :كجود الوالدين  ،اىتماـ الوالدين بتعليم الطفل كتعليمو اللغة الفرنسية ،مشاركة
الوالدين ُب العملية التعليمة ،كتواصل م اؼبعلمٌن  ،كاؼبشاركة ُب نشاطات اؼبدرسة.
 إسهامات اؼبدرسة :معلمٌن مؤىلٌن كبو التفاعل م األطفاؿ اؼبهاجرين حديثا  ،كفهم حاجاهتم
كمشكبلهتم  ،ك العمل على توفًن بيئة اهبابية نفسيا كاجتماعيا ُب الصف كاؼبدرسة م ء تنميم أنشطة
يساىم فيها ىؤالء التبلميذ كأسرىم.
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 إسهامات ا﵀يط خارج اؼبدرسة:كتتمثل ُب أماكن الرتفيو كالتسلية ،الرايضة ،مؤسسات دعم األقليات
اؼبهاجرة.
كُب دراسة لػ ) Clarindo_Oliviera(2006عن عناصر الصبلبة النفسية لدل اؼبهاجرين ك طاليب
اللجوء السياسي  ،حيث انطلقت الدراسة ُب كرشات للبحث عن االسرتاتيجيات اؼبستخدمة لدل
البلجئ خبلؿ اجراءات حصولو على اللجوء ،كعن اؼبعتقدات اليت ذبعلهم يتعاملوف م معىن اغبياة  ،كىل
التدين يساعدىم على ربمل ىذه التحدم؟
توصلت الدراسة أب نتائج أنبها أف الصبلبة النفسية اعتربت االسرتاتيجية االساسية اؼبستخدمة من طرؼ
طاليب اللجوء للتكيف م ضغوط االنتمار كأف التدين ٓب يكن عامبل صباعيا للصبلبة النفسية لدة ىؤالء ف
غًن أنو ظهر عنصرا أساسيا للصبلبة النفسية لدل بعض طاليب اللجوء كالذم شكل لديهم اؽبوية
االجتماعية.كظهرت عناصر الصبلبة النفسية لدل طاليب اللجوء ُب كل من :
 )1الرغبة ُب النجاح)2 .االمل ُب مستقبل أفضل )3 .الوعود بتسوية االكضاع اغبالية من طرؼ ىيئات
ـبتصة  )4 .اؼبساندة من االصدقاء كافراد االسرة .
كُب دراسة أخرل لػ ) (Marie- Noelle Do Than,2013حوؿ أثر الثقافات اؼبختلفة على
االندماج أك التثاقف ك الصحة النفسية لدل اؼبهاجرين بكندا،لعينة تكونت من . 100
توصلت الدراسة أب ىناؾ عبلقة بٌن ـبتلف الثقافات على كل من الصحة النفسية للمهاجرين العماؿ،
كأسلوب التثاقف اؼبستخدـ ُب العمل كعلى أنبية الصبلبة النفسية من أجل التثاقف(االندماج) كالصحة
النفسية للعماؿ اؼبهاجرين.كذلك توصل الدراسة أب فركؽ جوىرية ُب الثقافات اؼبصاحبة للجودة اغبياة ُب
العمل كتؤثر على االعتماد على اسلوب التثاقف التكاملي.
كىناؾ من أشار إٔب كجود اسرتاتيجيات تكيفيو يلجأ إليها اؼبهاجر من أجل تعزيز صبلبتو النفسية
فحسب ( ؿبمود ابو العزاٙب،ب سنة ) فهو يعمد إٔب كسائل عديدة للتعبًن عن ىوية ذبعلو على صلة
دباضيو ككطنو كأىلو لتحصينو من ـباطر الوقوع ُب اؼبرض النفسي كىي كسائل عديدة فقد كجد ُب بعض
الدراسات أف بعض اؼبهاجرين يعاكد زايرة بلده حَّت إذا حصل على جنسية البلد الذم توجو إليو أك تبادؿ
اػبطاابت كالرسائل من خبلؿ كسائل التواصل االجتماعي أك االستماع إٔب اؼبوسيقى كاألغا٘ب الشعبية
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كاقتناء الرسومات كاللوحات كما يعلق على اعبدراف كارتداء اؼببلبس الوطنية كالتمسك دبماىر اللهجات
ا﵀لية أك اللغة كممهر من مماىر التعبًن عن اؽبوية.
كُب دراسة لػ ( GUNNESTAD, A , 2006).دبوضوع
. « Resilience in a Cross-Cultural Perspective: How resilience is generated
» in different cultures

توصل الباحث أب عوامل تساعد على ربسن كتدعم الصبلبة النفسية لدل اؼبهاجر كما يلي:
 قدرات كمهارات :كتتمثل ُب خصائص الثقافة ،خصائص عضوية ك عقلية  ،استقرار عاطفي،
مهارات عملية ،مهارات اجتماعية،قول انذبة عن خربات أك صعوابت داخلية.
 عوامل ؽبا عبلقة ابلشبكات االجتماعية :على االقل رابط قوم كمستقر ،كجود أسرة  ،أساتذة،
مؤسسة،ركابط ثقافية.
 معا٘ب القيم كاإليباف :معين التوافق الداخلي ،قيم مثل  :األمل  ،اغبب،الصدؽ ،التضامن ،اإليباف،
الصبلة.
كذلك توصلت دراسة لػ ) (Wiese,2007أف الشباب اؼبهاجرين اؼبعزكلٌن عن أسرىم يعانوف من
مشكبلت نفسية كاجتماعية مقارنة أبكلئك اؼبدعمٌن أبسرىم ،كفسرت الدراسة أف جلوس أفراد األسرة
على طاكلة الطعاـ يسمح ؽبم بتقاسم اغبب كالدؼء  ،كيدعم معآب اؽبوية لديهم .
)(Elizabeth Batista,2009
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خالصة:
اذف تصبح الصبلبة النفسية مصدرا شخصيا ال يبكن إنبالو لصحة اؼبهاجر ،كؽبذا فاف الصبلبة النفسية
تشكل دعما للمهاجر كبو التكيف كالنجاح ُب البلد اؼبستضيف رغم ما يتعرض لو من ضغوط
كمشكبلت  ،لذا فاف الصبلبة النفسية سبثل لدل اؼبهاجر ظبة من ظبات الشخصية الفطرية أك تعزز نتيجة
خربات اؽبجرة  ،كعليو يبكن نقرتح التوصيات التالية:
 إعداد برامج إرشادية كبو ربسٌن الصبلبة النفسية لدل اؼبهاجرين العرب.
 مسانبة اؼبهاجر العريب ُب االستفادة من الربامج اإلرشادية كبو ربسٌن صبلبتو النفسية.
 تنميم كأتسيس صبعيات كمنممات تساعد اؼبهاجر العريب خاصة حديث اؽبجرة على التعرؼ على
قوانٌن اؼبنطقة  ،لغتها  ،فرص العمل......
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ظاىرة اإلسالموفوبيا وتشويو صورة اإلسالـ يف الغرب
د .حناف عبدالرمحن طو
د .فواز نصرت توفيق
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دتهيد :
منذ أف بعث هللا تعأب النيب دمحم  لنشر الرسالة السماكية  ،بدأ اعداء االسبلـ السيما دكؿ الغرب ابلتشكيك بصحة
تلك الرسالة كصدؽ صاحبها فكما ىو معلوـ  ،تعرض اإلسبلـ منذ بزكغ قبمو إٔب ضبلة شرسة من جانب كثًن من قبائل
العرب كاليهود ﵀اربتو كإجهاض دعوتو اذ أسند إٔب الرسوؿ الكرٙب  الكثًن من الصفات كالنعوت الباطلة اليت تطعن فيو
على اؼبستول الشخصي  ،كترميو ابلكذب كاعبنوف كالكهانة كالسحر كاالستبداد كالتهالك على الشهوات...اْب  ،بطبيعة
اغباؿ ٓ ،ب تقف تلك االهتامات اؼبغرضة عند حدكد الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ،بل تعدتو لتطاؿ اإلسبلـ أيضان  ،الذم ايهتم من الكثًن
أبنو دين مادم ال أيخذ األبعاد الركحية بعٌن االعتبار  ،كأنو دين دموم قاـ كانتشر بقوة السيف ،كأنو دين ىبلو من
األصالة فيسرؽ أفكاره من األدايف السابقة عليو كاليهودية كاؼبسيحية  ،كذلك الهنم ىبشوف انتشاره السري  ،كىو الدين
الوحيد الذل يكشف زيف حضارهتم اؼبادية  ،كىو الدين الوحيد القادر على التحدم كالوقوؼ ُب كجو طغياهنم ؛كلذلك
يريدكف القضاء على اإلسبلـ .
كمن ا﵀اؿ اف نفصل بٌن اإلسبلـ كرسولو  ،فالرسوؿ  ىو صاحب الدعوة إٔب اإلسبلـ كىو رمزىا األىم كىو التجسيد
العملي لتعاليمها  ،كمن ٍب فإف اإلساءة إٔب الرسوؿ ال يبكن إال أف تيعد إساءة لئلسبلـ نفسو  ،كالعكس صحيح بكل
أتكيد .
كمن اؼبسلم بو اف االسبلـ قد تعرض للتجريح بكل مايستدؿ بو كا﵁ سبحانو كتعأب كشخص النيب  إٔب القرآف الكرٙب
(خصوصا اعبهاد)  ،كذلك ابإلضافة إٔب
 ،الذم جرل التشكيك ُب مصدره كصياغتو  ،فضبلن عن التنديد بقيمو كمعانيو
ن

اؽبجوـ اغباد على الشريعة  ،كتسفيو تعاليمها كمقاصدىا  ،يقوؿ دمحم عمارة حوؿ تشويو صورة اإلسبلـ  (( :إف
األكاذيب كاالفرتاءات سبؤل الكتب اؼبدرسية الغربية  ،حَّت لقد رصدت ىذه األكاذيب ُب مشركع حبثي أيقبر  ،لقد
يرصدت ُب أؼبانيا  ،فبلغت شبانية ؾبلدات !! )) (. )1
كقد اخذت ـبالب العداء الغريب لئلسبلـ ذبتث االسبلـ من خبلؿ ظاىرٌب االكٔب تشويو صورة االسبلـ كالثانية اػبوؼ
منو كابعتبار اف اإلسبلموفوبيا اعتربكا أف الثانية نتيجة لؤلكٔب أك العكس كلكن على أية حاؿ فثمة تبلزـ بٌن الماىرتٌن (
التشويو كاػبوؼ ) إذ أنو إذا تعرضنا ألحدنبا نكوف قد تعرضنا لؤلخرل .
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ظاىرة اإلسالموفوبيا
التعريف ابدلصطلح :
يشًن مصطلح «فوبيا » «Phobiaإٔب خوؼ الشعورم كغًن مربر من مواقف أك أشخاص أك نشاطات أك أجساـ
معينة  ،كىو بذلك يصنف كمرض نفسي ينبغي عبلجو  .كمن أشكاؿ ىذا اؼبرض :اػبوؼ من األماكن كاؼبناطق اؼبرتفعة
  Acrophobiaاػبوؼ من األجانب (Xenophobia) -اػبوؼ من األماكن اؼبغلقة.(Claustrophobia)...كعند إضافة ىذه الكلمة إٔب اإلسبلـ مشكلة إسبلموفوبيا يصبح اؼبعىن  :خوؼ مرضي
غًن مربر كعداء كرفض لئلسبلـ كاؼبسلمٌن

()2

 .كيشًن ىذا اؼبصطلح كذلك إٔب النتائج العملية اؼبرتتبة على ىذا العداء

سواء ذباه األفراد أك اؼبؤسسات .كىو تعريف قد يعترب غًن دقيق  ،ألف األمر ىنا ال يتعلق دبرض أصاب اجملتم الغريب ،
كإمبا ىو ظاىرة ؽبا أسباهبا السياسية كاالجتماعية  .لكن يبقى أف ىذا اؼبصطلح يعرب عن اؼبشاعر السلبية اليت ذبتاح
اجملتم الغريب ذباه اؼبسلمٌن ،مشاعر ترتجم سلوكيات ؾبحفة ُب حق اإلسبلـ كاؼبسلمٌن .
كاإلسبلموفوبيا من اؼبصطلحات حديثة التداكؿ نسبيان ُب الفضاء اؼبعرُب اؼبعين بصورة خاصة بعبلقة اإلسبلـ ابلغرب ،
اشتقاقيان فإف اللفظ اليوان٘ب ) (phobosوبيل على اػبوؼ البلشعورم كالبلمربر  ،ككفقان لذلك يبكننا أف نقوؿ أبف
اإلسبلموفوبيا خوؼ الشعورم كال مربر كرفض لئلسبلـ بشكل عشوائي  ،كالبد أف نىعد اإلسبلموفوبيا ظاىرة قديبة قدـ
الدين اإلسبلمي نفسو أما جهبلن أك عداكة .
موقف الغرب من اإلسالـ و ادلسلمُت يف العقل الغرب
البد من التعرؼ على بعض الصور لئلسبلـ كاؼبسلمٌن ُب العقل الغريب على مر العصور اؼبختلفة  ،م الرتكيز على الصورة
اليت نضجت اآلف ُب عقوؽبم  ،كؿباكالهتم لتشويو اإلسبلـ بصورة متعمدة كمن خبلؿ كصف اؼبسلمٌن قديبان ُب العصور
الوسطى أبهنم قتلة  ،ؾبرموف  ،مصاصو دماء ،متوحشوف  ،يتطهركف ابلنجاسة  ،كأف اؼبسلم فوضوم  ،سكًن  ،عربيد ،
بدين  ،منتفخ ابألمواؿ  ،كأف نيب اإلسبلـ ـبادع  ،مهوكس  ،كشهوا٘ب  .ففي القرف التاس عشر (( كاف وبلو لرسامي
القرف أف يصوركا اؼبسلمٌن كمحاربٌن متوحشٌن ال يرتكوف سيوفهم كأسلحتهم  ،أك غارقٌن ُب شهواهتم اعبنسية م
حريبهم

)) ()3

.

فضبلن عن الفن التصويرم الغريب الذم يزخر بسوابق عديدة ًب فيها تصوير النيب دمحم  بطريقة مشينة كؾبحفة ُب اغلب
األحياف  ،كما ربفل األدبيات األكركبية أبكصاؼ كنبية ؼبمهر النيب دمحم  السيما طباعو األخبلقية  ،كركزت الكوميداي
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اإلؽبية للكاتب اإليطإب ( دانيت ) على ىذه النقطة

()4

.

ككاف اإلعبلـ الغريب بصفة عامة كاألمريكي بصفة خاصة يربط بسخرية الفتة بٌن مفردات مثل ( قرآف  ،كجهاد  ،كعرب
 ،كإسبلـ  ،كأفغانستاف  ،كفلسطٌن ) كبٌن صور أخرل مثل ( نساء أفغانيات يضربن رجبلن ُب الشارع  ،أك بصورة زانية
يقاـ عليها اغبد ُب ملعب ُب كابل  ،أك قصة اغبكم إبعداـ زانية أخرل ُب نيجًناي  ،أك ابؼببا٘ب اؼبهدمة ُب نيويورؾ ،
كصورت كسائل اإلعبلـ الغربية اؼبسلم على أنو (( فقيو ملتح متعصب أك إرىايب عدٙب الرضبة

)) ()5

 (( .كُب تقارير مراكز

البحوث أف اإلسبلـ غًن متسامح م الدايانت كالثقافات األخرل كأف اؼبسلمٌن ضد اغبداثة  ،كيبؤلىم اغبقد كإرادة
ربضرا كغًن قادرين علي التكييف كاالندماج م اجملتمعات الغربية اليت
االنتقاـ من الغربيٌن نتيجة شعورىم أبهنم أقل ن
)) (. )6
يعيشوف فيها كوبملوف جنسيتها
كقد جرل ُب النمسا استطبلع للرأم كشف أف أكثر من نصف اؼبواطنٌن ىبافوف من الدين اإلسبلمي ككشف
االستطبلع عن اعتقاد  %54من اؼبستطلعة آراؤىم أف اإلسبلـ يبثل خطران على الغرب كعلى ما اعتادكا عليو من أمباط
حياة  ،كرأكا أف الدكؿ اإلسبلمية تتسم بسيادة القيم الدينية اؼبتشددة كالتخلف كرفض القبوؿ للرأم اؼبخالف  ،كتفاكت
اغبقوؽ بٌن الرجاؿ كالنساء  ،كقاؿ  %71فبن مشلهم االستطبلع إف اإلسبلـ ال يتفق م القيم الغربية كالديبقراطية
كاغبرية كالتسامح ُ ،ب حٌن كصفوا اجملتمعات اإلسبلمية ابهنا متشددة ُب الدين كمتخلفة كفاسدة  ،كاعترب  %72أف
مواطنيهم اؼبسلمٌن ال يتأقلموف بشكل كاؼ م قواعد كأنممة اغبياة السائدة ُب اجملتم

()7

.

كال زبفى على اؼبتطل ُب ىذا اجملاؿ اإلىاانت العنصرية الدارجة ُب ستينيات كسبعينيات القرف العشركف كانت ىي القوؿ
( اؼبهاجر القذر )ٍ ،ب تطورت إٔب ( العريب القذر )  ،أك ( اؼبغاريب القذر )  ،أما اليوـ فقد سبت أسلحة اإلىانة كأصبحت
عبارة ( اؼبسلم القذر ) ىي العبارة الشائعة  .كُب إحدل الدراسات اليت كتبها جاؾ شاىٌن

()8

 ،ذكر أف (( كلمة (عريب)

أك(مسلم)  ،أصبحت تثًن ردكد فعل عدائية لدل اؼبواطن األمريكي الذم حفرت كسائل اإلعبلـ ُب ذاكرتو صورة ابئسة
مقتنعا أبف عرب كمسلمي السينما كالتلفزيوف ىم مباذج
كمنفرة ؽبما ،حَّت أصبح ذلك اؼبواطن ُ -ب حاالت كثًنة – ن
حقيقية  ،كبدأ يتعامل م من حولو من اؼبهاجرين على ىذا األساس  ،فالعريب ُب تلك األفبلـ داكن اللوف كيتحدث
بلهجة فبيزة  ،كيهدد بتدمًن الوالايت اؼبتحدة األمريكية  ،كىو عدك اؼبسيح  ،كيؤمن بدين آخر  ،فظ غليظ  ،كال يفهم
أم اعتبار للحياة البشرية
أما اإلسبلموفوبيٌن

()10

)) ()9

.

فقد عملوا على كتابة األطاريح لدس السم أبفكارىم اؼبسيئة لئلسبلـ كاؼبسلمٌن كترسيخها ُب

عقوؿ الغربيٌن  .كقد كجدت ضالتها لنشر تلك األفكار ُب الفضاء اإلعبلمي الغريب كاستغلت ؾباالن شاسعان .
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كقد اختلف معيار تشخيص اؼبسلمٌن ُب الغرب بٌن فرتة كاخرل فكانوا ُب بداية االمر يعدكهنم مواطنٌن السيما ُب بداية
اندماجهم  ،كلكن ما اف ظهر اؼبسلموف سبسكان ابإلسبلـ من خبلؿ تطبيقهم للمراسيم الدينية أخذت اؼبسألة تتعقد
ابلنسبة للرأم العاـ كذلك اغباؿ ابلنسبة للنخب الثقافية كالسياسية  ،كىذا يضعنا أماـ مفارقة عجيبة تقبل كتقر ُب جزء
منها أبف جزءان من اؼبواطنٌن ىم مسلموف كلكن عندما تتجسد ىذه اؼبواطنة ُب الصبلة أك اؼبطالبة ابؼبساجد أك ارتداء
اغبجاب ابلنسبة للفتيات فإهنم سرعاف ما يوصفوف ابألصولية  ،لقد أصبح على اؼبسلمٌن إذف أف يثبتوا أهنم ليسوا
مسلمٌن كثًنان ألف اجملاؿ السياسي الغريب كإف كاف ال يعرتض على كجود مسلمٌن  ،فإف يرل أف ىؤالء ال هبب أف
يكونوا ( مسلمٌن كثًنان ) ألهنم إذا ما ازداد عدد اؼبسلمٌن بشكل كبًن ىبيف الغربيٌن السيما ( اإلسبلموفوبيا ) لتصل
إٔب فبارسة التمييز ضدىم ُب أحياف كثًنة  .كُب كل يوـ تتزايد صيحات معاداة الغرب لئلسبلـ كاؼبسلمٌن  ،فتارة رسوـ
مسيئة لنيب اإلسبلـ  ، كأخرل ـبططات شيطانية غبرؽ اؼبصحف الشريف  ،فضبلن عن التعصب .
كقد عرب الغرب عن استنكارىم لئلسبلـ كاؼبسلمٌن من خبلؿ كسائل االعبلـ ففي الثبلثٌن من شهر سبتمرب ( أيلوؿ )
اؼباضي نشرت صحيفة ( يوالندز بوسطن )  ،كىي من أكس الصحف اليومية انتشاران ُب الدمبارؾ  ،اثنا عشر رظبان
كاريكاتوراين للنيب دمحم  ، أقل ما توصف هبا أهنا بذيئة كمنحطة إٔب أبعد اغبدكد  ،كم الرسوـ نشرت الصحيفة تعليقان
لرئيس ربريرىا عرب فيو عن دىشتو كاستنكاره إزاء القداسة اليت وبيط هبا اؼبسلموف نبيهم  ،األمر الذم اعتربه ضرابن من (
اؽبراء الكامن كراء جنوف العممة )  ،كدعا الرجل ُب تعليقو إٔب فبارسة اعبرأة ُب كسر ذلك ( التابو )  ،عن طريق فضح ما
()11

ا ظباه ( التاريخ اؼبملم ) لنيب اإلسبلـ  ،كتقديبو إٔب الرأم العاـ ُب صورتو اغبقيقية ( اليت عربت عنها الرسوـ اؼبنشورة))

كابلرغم من ردكد الفعل الغاضبة من العآب اإلسبلمي إزاء نشر الرسوـ اؼبسيئة فإف (( اؼببادرات األكركبية السياسية كالثقافية
كاالجتماعية كاإلعبلمية شددت على إعادة نشر الرسوـ كطرح قضية حرية التعبًن  ،عبلكة على ما يزعم عن معاداة الدين
))()12

اإلسبلمي للتسامح كتعدد اآلراء

 ،كقد (( نزداد حًنة إذا أخذان بعٌن اغبسباف أف غالبية اعبهات األكركبية اؼبصممة

على إعادة نشر الرسوـ اؼبشؤكمة سبتن كل االمتناع عن نشر آراء كأقواؿ كمواقف هتٌن معتقدات كشخصيات يرفضوف
اؼبساس هبا

)) ()13

.

كيقوؿ ىوفماف :
كحقوؽ اؼبرأة

((

))()14

لقد تعرضنا لثبلث عرائض اهتاـ يرفعها الغرب ضد اإلسبلـ  :حقوؽ اإلنساف  ،كالديبقراطية ،
 ،كابلفعل اهنا االفرتاءات اليت دار رحاىا على االسبلـ من قبل الغرب .
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تشوه صورة اإلسالـ يف اجملتمعات الغربية أسباهبا ومردوداهتا السلبية :
تتفاكت أسباابن عدة ُب تشوه صورة اإلسبلـ كاػبوؼ منو من حيث أنبيتها كقوهتا إذ تضافرت ُب ما بينها لتشكيل الماىرة
اليت ترسم هبا الوجو اؼبراد ،كُب ما يلي ؿباكلة الستعراض أبرز األسباب اليت يبكن أف تكوف مسؤكلة عن إهباد ىذه الماىرة
منها :
أوالً  :العداء الغريب للمسلمُت :
تيعد صورة اإلسبلـ كاؼبسلمٌن ابلنسبة للغرب من الصور السلبية بوجو عاـ منذ اف شنت اغبمبلت الصليبية اليت سعت
جاىدة للوقوؼ بوجو اإلسبلـ فسعت إٔب تشويهو من خبلؿ النفور منو  ،ككاف ذلك النفور جزءان من ضبلة التعبئة اؼبضادة
اليت استهدفت استنفار شعوب أكركاب كربريضها لبلنضماـ إٔب اعبيوش اليت اذبهت كبو القدس لتخليص مهد اؼبسيح من
أيدم اؼبسلمٌن الذين اعتربهتم أشرار كبرابرة .
ككانت اؼبناىج الدراسية الغربية احدل الوسائل الغربية اليت من شأهنا تشويو صورة االسبلـ كاؼبسلمٌن (( فاؼبناىج اؼبدرسية
كحَّت اعبامعية ُب العآب الغريب  ،ما تزاؿ مثقلة بكم ىائل من اؼبعلومات اؼبغلوطة كاؼبضللة عن اإلسبلـ  ،اليت تعود ُب
جذكرىا إٔب نتاجات اؼبدرسة االستشراقية  ،إحدل األذرع التقليدية الرئيسة لبلستعمار الغريب

)) ()15

 ،فصوركا العريب

كاؼبسلم بصورة سلبية مبطية  .كقد تناكؿ ىذه اؼبشكلة اػبطًنة الباحث األؼبا٘ب اؼبنصف كىو الدكتور ( أكدك تفورشكا ) من
جامعة كولونيا ُب أؼبانيا الذم قاؿ  :إف اؼبناىج اؼبدرسية تتحمل مسؤكلية كبًنة ُب تشويو صورة اإلسبلـ كاؼبسلمٌن ُب
الغرب  ،ككاف قد أشرؼ ىذا الباحث األؼبا٘ب على دراسة حوؿ اؼبناىج اؼبدرسية اؼبعتمدة ُب أؼبانيا خبلؿ السنوات العشر
األخًنة كجاءت نتائجها ُب ستة ؾبلدات ضمت إحدل كأربعوف ألف صفحة لتؤكد أف النمرة إٔب اإلسبلـ كاؼبسلمٌن
قاصرة كغًن صحيحة ُب اغلب األحياف  ،كقد شارؾ الدكتور أكدك فريق من العمل تكوف من أرب كثبلثوف عاؼبان كخبًنان
جلٌهم مثلو من غًن اؼبسلمٌن كحميت الدراسة ابىتماـ كبًن من البلداف األكركبية  ،كطالب فيها ابإلسراع بتعديل اؼبناىج
اؼبدرسية كإعطاء الصورة اغبقيقية عن اإلسبلـ كاؼبسلمٌن كدكرىم ُب إغناء اغبضارة الغربية  ،مؤكدان أف تصحيح صورة
اإلسبلـ ُب اؼبناىج الدراسية من شأنو أف يدعم أسس اغبوار بٌن اإلسبلـ كالغرب .
كقد لعب اإلستشراؽ بدكر كبًن ُب إسهاـ كتكوين صورة مشينة للعآب اإلسبلمي كالعريب ذباه دكؿ الغرب اغباقدة  ،فإذا
كاف االستشراؽ ىو عمل طائفة من الباحثٌن بدراسة علوـ الشرؽ كحضارتو  ،كأداينو  ،كلغاتو كثقافتو ؛ فإف اؼبستشرقٌن
ٓب يكونوا على درجة كاحدة من اإلخبلص للعلم كاؼبعرفة ُب أحباثهم اؼبتنوعة  ،فهناؾ طائفة منهم أخلصت  ،ككانت
موضوعية ُب أحباثها  ،كاستطاعت رغم قلة عددىا أف تنصف اإلسبلـ كاترىبو  ،كحضارتو من االفرتاءات كاؼبغالطات
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اؼبردكدة  ،أما الطائفة الثانية من اؼبستشرقٌن الفئة االغلب فقد تعمدت الدس كالتشويش  ،كتقصت سلبيات اجملتمعات
اإلسبلمية  ،فضخمتها ؿباكلة أف ذبعل من التفاصيل قضااي عامة  ،ملحقة أخطاء بعض اؼبسلمٌن ابلدين نفسو  ،بغية
إضعاؼ مواطن القوة  ،كاغتناـ أماكن الضعف  ،كٓب يرتؾ ىؤالء منفذان يؤمن ىدفهم  ،كمصلحة دكؽبم السياسية إال
استفادكا منو  ،سواء عن طريق التأليف كالنشر  ،أك عن طريق اعبمعيات العلمية  ،كاؼبدارس  ،كاعبامعات  ،كإقامة
اؼبؤسبرات كالندكات  ،كىم ُب كل ذلك ال يريدكف سول  :إهباد دراسات اترىبية كدينية تشوه اإلسبلـ كتقلل من قيمتو .
كلعل نمرة سريعة إٔب أعماؿ معمم اؼبستشرقٌن تكشف بوضوح مدل ؿباكلتهم تشويو الرتاث اإلسبلمي  ،كالدس على
اإلسبلـ دبختلف األساليب  ،كنشر األابطيل حولو  ،مثل القوؿ ببشرية القرآف  ،كاالدعاء أبنو من صن دمحم ، 
كدعواىم أبف اإلسبلـ اقتباس من األدايف السابقة ،اليهودية كالنصرانية  ،كأف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أتثر بتعاليم تلك األدايف  ،كما أهنم
صوركا القرآف على أنو دين العنف كالدماء لبلنتقاص من مكانة اعبهاد  ،كشككوا ُب قدرة اإلسبلـ كاللغة العربية ُب
مسايرة التطور  ،كقالوا إف الفقو اإلسبلمي مأخوذ من القانوف الركما٘ب  ،كأاثركا ما يسمى بقضية ربرير اؼبرأة كموقف
اإلسبلـ منها ،كغًن ذلك من االدعاءات كاألابطيل .
كاصبحت الكتب اليت تزيف حقيقة االسبلـ ىي االغلب بٌن يدم القارئ الغريب (( زبيفو من األصولية  ،التعصب ،
اغبرب اؼبقدسة  ،سيف اإلسبلـ  ،فيخرج ُب النهاية بتعليقات كاستنتاجات...سطحية

)) ()16

عن دين اإلسبلـ كحضارة

اؼبسلمٌن .
اما كسائل اإلعبلـ الغربية فقد تسابقت اللتقاط صور كمشاىد فيديو لتصرفات مشينة لبعض اؼبسلمٌن كالعرب من
اؼبقيمٌن ابلغرب إلضفاء طاب العمومية عليها  ،فضبلن عن أف كثًن من الصحف كاجملبلت كالقنوات كاليت تعا٘ب فيو من
أزمة قراء أك مشاىدين عملت على ربسٌن مبيعاهتا ابلرتكيج لماىرة (اإلسبلموفوبيا) إبعتبارىا بضاعة رائجة .
كقامت الدكؿ تستضيف ما يدعوف بػ ػ ػ ( اؼبسلموف اإلسبلموفوبيوف ) للتحدث عن اإلسبلـ كىم ؾبموعة من اؼبثقفٌن
ا﵀سوبٌن على اإلسبلـ تعيش ابلغرب كتشكل ابلنسبة لوسائل اإلعبلـ الغربية مرجعان مثاليان لتكوين الصورة السلبية عن
اإلسبلـ كاؼبسلمٌن كفق منطق شهد شاىد من أىلها.
كقد غبقت األفكار اؽبدامة بكل ما ىبتص بدين اإلسبلـ فصورت اإلسبلـ ابإلرىاب كالتعصب  ،كاحتقار اؼبرأة ،
كاالفتقار إٔب التسامح م غًن اؼبسلمٌن  ،كرفض الديبقراطية  ،كعبادة إلو غريب كانتقامي

()17

.

ككاف اػبوؼ االكريب قد اتضح ُب بعض الكتاابت اليت زبشى على الغرب من العرب  ،كيعرب فرانسيس فوكوايما عن
ـباكفو قائبلن  (( :ىناؾ ـباكؼ اليوـ من قضية دمج األقليات اؼبهاجرة  -خصوصان ىذه اؽبجرات القادمة من الببلد
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اإلسبلمية  -كمواطنٌن ُب اجملتمعات اؼبتعددة ثقافيان  ،ىذه اؽبجرات اؼبتعددة خلقت مشكبلت عبمي البلداف  ،كيبدك أف
أكراب اآلف أصبحت كس تمل أرض خصبة كجبهة قتالية للصراع بٌن اإلسبلـ الراديكإب كالليربالية  ،كىذا ألف اإلسبلـ
الراديكإب حبد ذاتو ال ىبرج من اجملتمعات اإلسبلمية التقليدية  ،كلكنو شكل من أشكاؿ التعبًن عن اؽبوية السياسية
))()18

كنتاج لعميلة التحديث نفسها

.

اما اغبركب الصليبية بكل ما ربملو من افكار قد اثرت بشكل كبًن السيما على رجاؿ السياسة كالدين ُب العآب الغريب
فضبلن عن بعض التيارات (( كاألحزاب اليمينة اؼبتطرفة  ...فعملت على تشويو صورة اإلسبلـ كاؼبسلمٌن لتنفًن الناس منهم
كلتقليل زايدة انتشار اإلسبلـ

)) ()19

 .كقد كضح ذلك الشهًنة للرئيس األمًنكي السابق ( جورج بوش ) من خبلؿ

بعض الكلمات اليت انزلق هبا لسانو قائبلن أف حربو على اإلرىاب بعد تفجًنات اغبادم عشر من أيلوؿ ىي ( حرب
صليبية ) مؤشران مهمان على استبطاف فكرة اغبركب الصليبية ُب أذىاف كثًن من رجاؿ السياسة ُب العآب الغريب  ،كتعبًنان
عن إرث غريب قدٙب يتم توارثو .
ككاف االسبلـ ُب االعبلـ الغريب ضحية ألخطاء ساستهم  ،كخدمة لنواايىم بغية اغبصوؿ على اعتبارات حزبية كمصاّب
شخصية  .كما مثلت (( الرغبة لدل أكساط معينة ُب الغرب إلهباد عدك جديد  ،كؼبا كانت صورة اإلسبلـ كعدك مسترتة
أك كامنة ُب الغرب منذ ألف سنة على األقل  ،فقد كاف من السهل إحياؤىا مرة أخرل

)) ()20

.

كيبدك اف اػبوؼ ذباه اإلسبلـ قد غلب على السلطات كالدكائر اؼبسيحية خاصة ذات التوجو اليميين  ،اذ أف اؼبسيحية
تعيش اليوـ ُب مأزؽ كبًن بعد أف جعلتها العلمانية على اؽبامش  ،اال اف العلمانية دخلت مرحلة العجز كاإلفبلس ك

((

غدت اجملتمعات الغربية فضاء مفتوحان للعقائد األخرل  ،األمر الذم يهدد الغرب ابلتحوؿ عن كونو قلب العآب اؼبسيحي
– كما حدث من قبل للمسيحية الشرقية  ،بعد ظهور اإلسبلـ  ،عندما أصبح الشرؽ قلبان للعآب اإلسبلمي  ،بعد أف كاف
قلب العآب اؼبسيحي القدٙب  ...حَّت لقد تنبأ البعض بزايدة عدد اؼبسلمٌن ُب إقبلرتا -بعد سنوات  -على عدد
اإلقبليكانيٌن اؼبلتزمٌن دينيا!

)) ()21

 ،كمن خبلؿ ذلك رأت ىذه الدكائر اؼبسيحية اف اإلسبلـ خطران عميمان كخصمان

شرسان كاف كالزاؿ يهدد الوجود اؼبسيحي عرب التاريخ  ،فكاف شبرة ىذه الرؤية ىي الدفاع عن الوجود اؼبسيحي عن طريق
حركب خفية كمعلنة عن طريق اإلعبلـ كالسياسية  ...كغًننبا لتشويو صورة اإلسبلـ كزبويف الشعوب الغربية منو  ،كىي
حالة معاصرة لكنها اترىبية قديبة ُب نفس الوقت  ،فهو نفس النهج الكنسي القدٙب اػباص ابلعصور الوسطى كالذم
عمد إٔب تشويو صورة اإلسبلـ بشَّت الطرؽ كالوسائل كلقد سبق كأف أشران أف ظاىرة زبويف الشعوب من اإلسبلـ
أحياان أخرل  ،كيؤكد ذلك الرأم اؼبستشرؽ (جلوب)
أحياان كترتاج
ن
كتشويهو قديبة قدـ اإلسبلـ ذاتو كلكنها قد تتفاقم ن
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اذ يقوؿ (( :لقد بدأ العداء الغريب لئلسبلـ منذ ظهور اإلسبلـ كربريره الشرؽ كالشرقيٌن من ىيمنة الركماف  ...كُب ىذا
اؼبقاـ يقوؿ الكاتب كالقائد اإلقبليزم جلوب (( إف اتريخ مشكلة الشرؽ األكسط يعود إٔب القرف الساب اؼبيبلدم

)) ()22

.

كيرل البعض اف اغبرب على اإلسبلـ انذبة ابألساس عن تعارض اؼبصاّب الغربية  -لدل بعض الدكائر كاعبماعات
كالتيارات  -م مصاّب العآب اإلسبلمي كرفضو للتبعية كالعوؼبة كاؽبيمنة الغربية

()23

 .كفبا يذكر اف (( اؼبسلمٌن يغايركف

الغرب ُب الدين  ،كألهنم يبارسوف من الشعائر الدينية اإلسبلمية ما ىبالف شعائر النصرانية الغربية  ...فالدايانت الوضعية،
ىي األخرل  ،تغاير النصرانية الغربية ُب الشعائر كاالعتقادات  ،كم ذلك ال ربمى بعشر معشار ما وبمى بو اإلسبلـ
من العداء

)) ()24

 ،فأصحاب ىذا االذباه يركف أف تشويو صورة اإلسبلـ ليست انذبة عن ذلك  ،بقدر ما ىي انذبة عن

تعارض اؼبصاّب الغربية  .كمن أنصار ىذا الرأم الدكتور ( دمحم عمارة ) الذم يقوؿ أف (( اغبرب الغربية على ما يسمونو
ابألصولية اإلسبلمية ،ىي ُ -ب اعبوىر كاغبقيقة -معلنة على حقيقة اإلسبلـ ،ال لشئ إال أنو اؼبستعصي األكؿ  -بل
الوحيد -على العلمنة ،أم على الذكابف ُب النموذج اغبداثي الغريب ،كالرافض  -من ٍب  -للوقوؼ ذليبلن أما ىذا النموذج
الغريب موقف التقليد كا﵀اكاة ...فبل يرضى ابلتبعية  -السياسية كالفكرية كاالقتصادية كاألمنية  -للمركزية الغربية ،كاؽبيمنة
الغربية ..كىذا جوىر ما ىبشاه كوباربو الغربيوف ُب اإلسبلـ

))()25

.

كمن اؼبؤيدين ؽبذا الرأم اؼبفكر االسرتاتيجي األمريكي ( فرانسيس فوكوايما )  ،كاؼبفكر االسرتاتيجي األمريكي (
صموئيل ىنتنجتوف ) ُب مقاؿ دبجلة ( نيوزكيك ) األمريكية  ،اذ يصفاف األصولية اإلسبلمية  (( :ابلفاشية كأبهنا تشكل
ربداين أيديولوجيان ىو ُب بعض جوانبو أكثر أساسية من اػبطر الذم شكلتو الشيوعية ...فاإلسبلـ ىو اغبضارة الرئيسية
اعبداؿ أبف لديها بعض اؼبشاكل األساسية م اغبداثة األمريكية اؼبسيطرة ُب السياسة الدكلية،
الوحيدة ُب العآب اليت يبكن ن
كمن ٍب فإف الصراع اغبإب ليس ببساطة معركة ضد اإلرىاب كلكنو صراع ضد العقيدة اإلسبلمية ،األصولية -الفاشية
اإلسبلمية-اليت ترفض االستهبلكية الغربية  ،اغبداثة الغربية  ،كاؼببدأ اؼبسيحي :دع ما لقيصر لقيصر كما ﵁ ﵁

))()26

.

ك (( من اؼبعركؼ أف الغرب يتبىن الكثًن من السلوكيات اػباصة بو  ،اليت ترتبط ُب كثًن منها ابلنماـ الرأظبإب كمبادئو
الرباصباتية الساعية إٔب تعميم الربح كاللذة كاؼبنفعة اػباصة

)) ()27

 ،كمن ىذه السلوكيات (( حرية اؼبقامرة  ،تناكؿ

الكحوؿ  ،االشتغاؿ ابلراب  ..،فبارسة البغاء كالعبلقات اعبنسية اؼبثلية

)) ()28

 ،كبكل أتكيد  ،ال يبكن أف ربمى مثل

تلك السلوكيات دبباركة الدين اإلسبلمي  ،الذم يعدىا كمثيبلهتا من ا﵀رمات اليت يستدعي اقرتافها التجرٙب كالعقاب ،
كمن ٍب فإف من الطبيعي أف هبد كثًن من أبناء العآب الغريب ُب اإلسبلـ كتعاليمو هتديدان صارخان ؼبا يعتربكهنا حرايت
أساسية ،من ىنا يبكن القوؿ أف بعض أنواع الفوبيا من اإلسبلـ ليس منشؤىا اعبهل ابإلسبلـ فقط  ،بل اػبوؼ من
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اعتناؽ اإلسبلـ الذم سيحرمو من لذات كمت ال أيىب تركها .
()29

كقدكصف هللا تعأب جهلهم ابلدين قولو  ﴿ :بى ٍل ىك َّذبيوا ًدبىا ىٓبٍ يًوبيطيوا بًعًٍل ًم ًو ىكلى َّما ىأيٍهتًً ٍم ىأتٍ ًكيليوي ﴾
جهلهم ابإلسبلـ فكذبوه كعادكه  ،فمن األسباب اعبوىرية ُب تشوه صورة اإلسبلـ ُب الغرب ىو جهل كثًن من الشعوب
الغربية ابإلسبلـ ديننا كحضارة (( كالناس أعداء ما جهلوا

)) ()30

ك(( من جهل شيئان عاداه

كالكراىية  ،ىذا ما يؤكد التاريخ كالعبلقات بٌن األفراد كاألمم

)) ()31

 ،كىذا ينم عن

 ((،كاعبهل يولد اػبوؼ

)()32

.

اثنياً  :واقع االسالـ وادلسلمُت يف العامل
يبثل انتماء اؼبسلمٌن اليوـ لئلسبلـ انتماءان عاطفيان ال فكراين كعقداين  .كذلك لغياب الصورة النموذجية لئلسبلـ عن أرض
الواق  ،فاألفكار ال تكتفي ابغبجج كالرباىٌن كاألدلة  ،بل البد من مبوذج كاقعي عملي ييبثل الفكرة كيساندىا  ،كيقوؿ
()33

.

()34

 ،كالوقوع ُب مطبات (( اػبلط بٌن اإلسبلـ

أحد الغربيٌن حينما قرأ اإلسبلـ قاؿ  ( :ايلو من دين لو كاف لو رجاؿ )
كذلك (( التخلف كاعبهل كالفقر كالضعف الذم يعيشو اؼبسلموف ))

ككاق اؼبسلمٌن ،فضبلن عن ربميل اإلسبلـ مسؤكلية السلوؾ غًن السوم الذم يصدر عن بعض اؼبسلمٌن  ...فبا أسهم
كثًنا ُب تصديق تلك الصور النمطية اؼبشوىة

))()35

كال ىبفى على أحد أف األمة اإلسبلمية تعا٘ب منذ قركف عدة كاقعان

متأزمان على األصعدة كاؼبستوايت اؼبختلفة ( السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية )  ،كىو ما ينعكس ُب كقوؼ
تلك األمة ُب ذيل سائر أمم الدنيا على صعيد اإلسهاـ اغبضارم كاؼبشاركة ُب ارتقاء اإلنسانية كتقدمها .
((

طريقة تعامل األنممة العربية م شعوهبا كسكوت ىذه الشعوب على ىذه اؼبعاملة ساىم ُب ىذه الصورة النمطية ))

()36

 .عن الشرقي الذم ال يعرؼ كيف يبارس الديبقراطية اػباض عن رضا لؤلنممة اؼبستبدة

()37

.

فضبلن عن تقاعس اؼبسلمٌن عن الدعوة لئلسبلـ دينان كفكران كسلوكان كحضارة  ،كسبحورىم حوؿ مصاغبهم الذاتية كالقومية
فبا ترتب عليو سيادة حالة عامة من عدـ اؼبعرفة ابإلسبلـ دينان كحضارة .
كما شكل غياب النموذج اإلسبلمي عن الواق الغريب عدـ كعي األقلٌيات اؼبسلمة بطبيعة ىذا النموذج فضبلن عن الدكر
اؼبنوط هبم كمسلمٌن للدعوة لو كعزلة قطاعات كبًنة منهم عن اؼبشاركة ُب اغبياة العامة .
كاسهم غياب الصوت اإلسبلمي ُب اؼبلتقيات كاؼبؤسبرات الدكلية اليت عقدهتا اؼبنممات الدكلية كغًنىا من اؼبنممات
الشعبية كغًن اغبكومية كغًن اغبكومية كاف لو انعكاسات سلبية على فهم الغرب لصورة اإلسبلـ  ،كبذلك يكوف العرب
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ىم من ابتعد عن الدفاع عن االسبلـ كالسملٌن .
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Abstract
Islamic juristic consensus has previously been in a state of reformation. The
technical definition of an Islamic consensus has mainly led to some gaps
between theory and practice.
For instance, the appearance of difficulty in applying an Islamic consensus during the post-Islamic Arabia and the question of what prophetic traditions
pertaining to consensus constantly mean? Why might Islamic governments
have been likely to interfere in the process of consensus? Why is consensus
not institutionalized, especially nowadays when modern technologies exist?
Other crucial points here are what is the basis upon which the Islamic
consensus is built? How likely is it to establish a consensus, which is
supposed to be a deceptive indictment in Islam upon speculative grounds,
such as upon personal reasoning. Consequently, this will analytically lead to
an exploration of types of juristic consensus in Islamic law and its
reliabilities.
The aim of this paper is that a documentary approach methodology is
mainly applied to investigate the impact that a few contemporary scholars
have called for, such as Abu Zahrah, Khallaf and Aldahlawi.
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Introduction:
Since my early career, firstly, as a student, then after that as a researcher
through the higher education, I have read some passages regarding the
Islamic juristic consensus. Consequently, I found some written pieces
scattered around the academic societies, yet up until now the contributions
of Muslim schools towards their juridical heritage, via other live languages,
seem rather weak. Hence, this paper may likely be try to contribute ,even
though, very rare extensive papers within English language in this regard.
In this paper, the researcher will discuss in depth some critical matters
related to Islamic juristic consensus. These things are as following;
investigating the technical definition of consensus and its impact upon
theory and practices. Secondly, to what extent does Islamic consensus
difficult to apply after the demise of the prophet Muhammad and his
companions? Also, what do Ahadiths pertaining to consensus constantly
mean?
Another important thing is related to institutionalised the consensus as well
as the role of a Muslim government towards the process of any consensus.
Finally, we will be discussing the basic grounds upon which the Islamic
consensus is built. Therefore, types of juristic consensus in Islamic law and
its reliabilities will analytically be explored.
Methodology:
In order to investigate this vital topic further, documentary method approach
is mostly followed in this paper. Moreover, this methodology means that we
should consult the appropriate references in order to gather, analyse and
examine those questions mentioned earlier. However, the bibliographies
here may contain some other useful references, yet the main books ,that are
consulted, are Islamic jurisprudent books.
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On the other hand, documentary approach might interpret the documents
qualitatively. Hence, this might open the door for potential bias. However,
the researcher believes that this matter can be avoided by determining
research resources in which we can find reliable responses to the research
inquiries. After that examining these references in order to check their
contents, relevance and, finally, analysing information gathered from these
reliable references(ALassaf 2006).
Results and discussion:
Literary consensus in Arabic has two meanings; determination and
agreement(Ibn Mandhur 2005).In addition, the latter’s linguistic meaning
seems suitable for the technical meaning of consensus, so, it might be
definedas the agreement of Mujtahidun (jurisprudent scholars) of Muslims
in society at any time after the demise of the Prophet upon jurisprudent
Sharia ruling(Bukhari 1997, Al'amidi. A 2012). This definition, however, is
opposite what some writers (Alghazali, 1:110) argued, that Islamic
consensus should be madeupon any matter (i.e. not only on jurisprudent
Sharia ruling) because they incorporate general (not scholarly) people in
such matters (consensus) and this might not be a good way because it is too
wide and not specific(Alshawkani 2015).
In addition, this classical definition of consensus in Islam might have gaps
in the consensus between theory and practice, therefore, it has led some
scholars such as Abu Zahrah;Khallaf, ALdahlawy;Shaltout(Kamali 1991)to
claim that it is impossible to find a consensus by this nominated definition
nowadays amongst Muslims as there are many different Muslim countries
around the globe including those with different languages and backgrounds.
Moreover, some of those scholars(Kamali 1991)criticised the Hadiths of the
consensus saying that they all mean the agreement of the majority (i.e. not
all scholars) and the purpose of it is to unify Muslims in the community
only and apply Sharia, so a consensus mightbe an obvious need to be
transferred from individuals to be institutionalised like modern statutesthus
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reducing governmental inference in such a process so that we can ban any
influence via certain perspectives.
On the other hand, consensus has existed many times especially during the
caliphs’ time, yet it is in need of being arranged and ordered before
establishing this consensus, since there are many technical gadgets and the
internet which we can employ in order to get better results(Bukhari 1997).
Consensus types:
Consensus might be divided, depending on its proof-value, into three main
types as some other types seem to refer to oneof these mentioned sorts or,
otherwise, might not considered as a consensus, for example, Egyptian
consensus and Iraqi consensus and so forth. Moreover, the three main types
are as follows,
1- Explicit consensus where each scholar expresses his opinion obviously.
In addition, this sort of consensus is regarded as decisive in its value
according to the evidence listed below.
2- Tacit agreement when some scholars give obviously their opinions while
some other remain silent(Bu Saaq 2002). What is more, this kind of
agreement might contain some controversy between the majority of
scholars and Alshafie as will be shown below.
3- Consensus of people of Medinah which means the actions of Medinah's
people during only the time of the companions and their successors and
successors of successors. Moreover, their actions are divided into two
sorts; transmission and deduction. While their transmissions are proven
to be followed such as consensus of Medinah's people upon a style of
calling for prayer, which scale should be used in doing charity work and
how to punish certain offences, their deduction, on the other hand has an
argument between the majority of scholars and Malaki as below.
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Proof-value of Consensus types:
Consensus is regarded as the third source of Islamic criminal law. In
addition, its wisdom was established fromthe idea of unifying the Muslim
community in religious matters(Alzuhaily 1986). Moreover, it derives its
proven-value from the Quran and Sunnah of the Prophet relying on its type,
so explicit consensus is regarded as decisive according to the general verses
in the Quran that indicate this, for example the Quran (4:115) says
"Whoever makes a breach with the Messenger, after the guidance has
become clear to him, and follows other than the path of the believers, We
will direct him in the direction he has chosen, and commit him to Hell—
what a terrible destination!". In this verse Godthreatens those who did not
follow the path of believers (i.e. Muslims) by a terrible destination (i.e.
hellfire) so this indicates that we shouldfollow what Muslim scholars agree
upon (i.e. their consensus).
Another verse(2:143) says "Thus We made you a moderate community, that
you may be witnesses to humanity, and that the Messenger may be a witness
to you". In this Ayah God make Muslims as witnesses. Furthermore, a
witness is usually accepted by people, therefore, their agreement upon
certain matters should be accepted. And another one (4:59) says "And if you
dispute over anything, refer it to God and the Messenger" this might tacitly
mean that when Muslims have agreed upon something there is no need to
make controversy again, but just accept it.
By Hadith (Sunnah), there are many different narratedtraditions that
emphasis such matters and, therefore, one Hadith shall be narrated upon
consensus. Moreover, the Prophet said that"my community will never agree
upon error" (Abu Daowd, no date).
On the other hand, tacit consensus has a controversy between the majority
of scholars and Alshafie, with the majority claiming that it is proof in
Sharia. In addition,there are many reasons in favour of this, firstly, when a
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scholar remains silent, that means he/she agrees with such an opinion
because if he/she does not agree, then he/she must state their own opinion.
Otherwise, they mightremain silent on evil matters, therefore, this is not
scholars' manners. In addition, the Prophet said that"a group of my
community shall continue to remain on the right way. They will be the
dominant force and will not be harmed by the opposition of
opponents"(Bukhari 1997, Ibn Qudamah 2011). This means that the Muslim
community will remain with some people who will not agree upon error.
On the other hand, Alshafie argued that it is impossible to consider this
situation as consensus (i.e. while some scholars remainsilent) because a
scholar might be silent for different causes. For instance, for fear of
authority or waiting for someone else to respond upon a giventopic or
because he/she needs to read (think) moreabout it. However, the majority
responds to these reasons by arguing that these things are just possibilities
but not certainties and the Islamicjurisprudent principle stated that "say will
not be attributed to someone silent, yet silence while there is a need to
express his/her opinion means statement (i.e. agreeing with such
matter)"(Al'amidi. A 2012, Alghazali 2011)
To evaluate all previous given opinions, it might be said here that yes, tacit
consensus might be considered an agreement, yet it is speculative consensus
(i.e. not as same as explicit agreement) (Alsulami, 2006).
Moving on to the last sort of consensus which is the consensus of the people
of Medinah. Moreover, the researcher stated that while their transmissionsof
religious matters likestyles of calling for prayer, which scale should be used
in doing charity work and how to punish certain offences are proved to be
followed, yettheir deduction, on the other hand, has caused arguments
between the majority of scholars and Maliki as below.
Maliki argued in favour of supporting Medinah people’s deduction by
Prophetic traditions that mentioned features of Medinah as being
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theirsthrough the Prophet, his companions and their children such as
"Medinah is sacred and throws out its dross as fire casts out the dross of
metal"(Bukhari 1987). So whatever they (the people of Medinah) agreed
upon, it should be regarded as consensus (Altelmisany, 1996). However, the
majority of scholars claimed that these traditions are not supporting
consensus, but they are in favour of Medinah’s features only. Moreover,
consensus is for all Muslims around the world and not just for the people of
Medinah! (Alsubki 1999).
Another point here is that has caused arguments amongst scholars is what is
the basis of consensus? The majority of scholars argued that either divine
texts, analogyand other branch sources of Islamic criminal law might be
suitable for being the basis of consensus. In addition, they continued to
support their view by claiming that the obvious evidence in this context is
the existence of such matter like the agreement upon 100 lashes for both
adulterer and adulteress (after being proven) depending on the
text(Quran:24:2) that says "The adulteress and the adulterer—whip each one
of them a hundred lashes".
Furthermore, consensus might depend upon analogy such as consensus of
whipping a drinker of whisky with 80 lashes instead of 40, relying on
analogical sense that was made by Ali Ibn Abu Talib who said that if
someone was drunk he/she would become like delirium, then this will lead
them to be slanderous, so the drinker should be punished the same as a
slanderer(Al'amidi. A 2012).
On the other hand, few people claimed that it is impossible to rely on
speculative sources like analogy and solitary Hadith, because these are not
decisive, so how could we depend upon something not decisive while
consensus should be decisive? The majority of scholars answered this query
claiming that it is possible because analogy in Islamic criminal law should
rely upon main sources (i.e. the Quran and Sunnah) or at least there should
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be some indicators inside them which are in favour of consensus, so we
benefit from this as it gives us the obvious meaning of such text, otherwise
we might be lost if there is no consensus(Al'amidi. A 2012).
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