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قواعد الن�صر يف املجلة
املعرفة  ال�سليمة يف جماالت  واملنهجية  باالأ�سالة  تت�سم  التي  والدرا�سات  البحوث  املجلة  تن�سر   -1

املختلفة من داخل ال�سودان وخارجه.
اأن يخدم البحث ق�سايا التاأ�سيل العلمي واملعريف وفقًا ملنهج االإ�سالم.  -2

اأن ال يكون البحث �سبق ن�سره اأو مقدمًا للن�سر لدى جهة اأخرى.  -3
اأن ميثل البحث اإ�سافة اأو م�ساهمة علمية جادة يف العلم واملعرفة.  -4

يجب اأن يت�سدر البحث ملخ�سًا بعنا�سره املعروفة علميًا، ال تقل عن 150 كلمة وال تزيد عن 200   -5
كلمة باللغتني )العربية دومًا، وباالإجنليزية اأو لغة البحث(.

يق�سم منت البحث تق�سيمًا وا�سحًا )مباحث اأو مطالب ونحوهما( باالإ�سافة اإىل اخلامتة بالنتائج   -6
والتو�سيات.

اأن يكون التوثيق للمعلومات وفقًا للمنهج العلمي باأ�سفل ال�سفحة، واأن تو�سع قائمة امل�سادر   -7
واملراجع يف ذيل البحث بدون تكرار مرتبة ترتيبًا اأبجديًا.

يقدم البحث مطبوعًا على برنامج )WORD( بخط Simplified Arabic بحجم اخلط 14 لن�ض   -8
املنت، و12للتوثيق يف الهام�ض مع مراعاة هوام�ض ال�سفحة 2�سم علوي و�سفلي واأي�سر، و3�سم 
اأمين، واإذا كان البحث باللغة االإجنليزية يكون بخط Times New Roman وبحجم 12 لن�ض 

املنت، و10للهام�ض.
ي�سلم عدد 3 ن�سخ ورقية )WORD( ون�سخة الكرتونية )WORD( وفقا ملوا�سفات البند )8(.  -9

ال يزيد عدد �سفحات البحث عن 25�سفحة A4، وال تقل عن 15�سفحة مبا يف ذلك االأ�سكال   -10
واملالحق.

ت�سلم البحوث مبا�سرة اإىل رئي�ض ق�سم التحرير والن�سر ويف حالة االإر�سال ير�سل البحث بر�سم   -11
.)mtaaseel@gmail.com( رئي�ض هيئة حترير جملة تاأ�سيل العلوم عرب الربيد االلكرتوين

يخ�سع البحث للتحكيم املخت�ض علميًا، وذلك بعد اجتياز البحث للفح�ض االأويل، واأن املجلة غري   -12
ملزمة برد البحث اإىل �ساحبه مطلقًا.

توؤول حقوق ن�سر البحوث والدرا�سات كاملة للمجلة.  -13
تخ�سع اأولويات ن�سر البحوث وترتيبها العتبارات فنية حم�سة �سمن اخت�سا�سات هيئة التحرير.  -14

يتحمل الباحث م�سئولية اإخالله باالأمانة العلمية عن بحثه وما يرتتب على ذلك.   -15
يرفق الباحث اأو الباحثون مع البحث �سفحة عنوان البحث ونبذة تعريفية عن نف�سه اأو اأنف�سهم،   -16
التوا�سل  بغر�ض  ال�سارية(  االت�ساالت  واأرقام  كاماًل،  والعنوان  الدقيق،  )التخ�س�ض  ت�سمل: 

معهم متى تطلب ذلك.
مالحظـــة:

خارج  ومن  �سوداين  1000جنيه  وقدرهـ  مبلغ  ال�سودان  داخل  من  الباحثون  اأو  الباحث  يدفع  	•
ال�سودان مبلغ 250 دوالرًا اأمريكيًا.

املركز. راأي  ميثل  اأن  بال�سرورة  ولي�ض  كاتبه،  راأي  ميثل  باملجلة  املن�سور  البحث  	•
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حمتوي�ت العدد

ال�سفحةالباحثا�سم البحث
حكلمة العدد

ال�سلم الجتماعي وعالقته بال�سلوك الأخالقي يف �سوء 
الكتاب وال�سنة النبوية 

1د. �رشيفة على طه

ْلـــــم الجتماعــــي 43د. نا�رش على خليفة حممددور الديـــــن فــــي ال�سِّ
77د. �سديق زين العابدين النوردور املقا�سد ال�رشعية ال�رشورية يف بناء ال�سلم الجتماعي

105د. حامد اإبراهيم علي حممدالتدخل الدويل الإن�ساين من اأجل ال�سلم الجتماعي
153د. نبيل �سعيد قايد العامريدور ال�سرية النبوية وال�سلم الجتماعي
191د. خديجة خريي عبدالكرميال�سلم الجتماعي يف �سوء وثيقة املدينة

223د. حممد حيدر احلرب الطيبال�سلم الجتماعي يف املنظور ال�رشعي
ال�سلم  حتقيق  يف  الإ�سالم  لأركان  القيمية  املنظومة  دور 

الجتماعي
261د. اإبراهيم ال�سادق �سامل

تعزيز قيم ال�سلم وال�سالم الجتماعي من خالل ثقافة العتدال 
والو�سطية

287اأ.د. اأبكر عبد البنات اآدم اإبراهيم

فقهية  »درا�سة  الجتماعي  ال�سلم  تهديد  يف  الطالق  ظاهرة  اأثر 
مقارنة«

319د. زاهر عبد احلميد حممد �سالح

ال�سلم  دعائم  يف  الت�رشيعية  لل�سلطة  الوظيفي  والدور  التكوين 
الجتماعي

345د. منري عكا�سة عثمان

383د. وليد خمي�س كايف فرج اهلل.الالمركزية الإدارية ودورها يف ال�سلم الجتماعي
اأثر العوامل اجلغرافية يف تعزيز ال�سلم الجتماعي يف حملية جنوب 

اجلزيرة يف الفرتة من 2000م - 2020م
411د. فتح الرحمن عدلن مو�سى

وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة  طلبة  لدى  الجتماعي  ال�سلم 
جامعة  طالب  على  تطبيقية  النوع"درا�سة  متغري  �سوء  يف  العلوم 

القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم«

445د. ر�سا عو�س ال�سيد حممد

467اأ.د. حممد عبد اهلل �سليماندور ال�سعر العربي يف تعزيز ثقافة ال�سالم
د. فتح الرحمن عدلن مو�سىالتنمية امل�ستدامة واأثرها يف تعزيز ال�سلم الجتماعي

د. مريغني حممد اآدم حممد
493

التدخل الدويل الإن�ساين من اأجل ال�سلم الجتماعي
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كلمة العدد
الذي  اخلامت  حممد  نبيه  على  وال�سالم  وال�سالة  وكفى،  لله  احلمد   
ا�سطفى، وعلى اآله و�سحبه، ومن به اقتدى، اأما بعد- ي�سعدنا اأن نلتقيكم يف 
رحاب العدد الثاين والع�سرون من جملتكم )جملة تاأ�سيل العلوم( العامرة بكم 
حيث جاء هذا العدد ليحمل بني دفتيه �ستة ع�سرة مو�سوعًا يف تخ�س�سات 
ع�سارة  الباحثون  فيها  متنوعة،بذل  تاأ�سيلية  بحثية  م�سائل  تعالج  خمتلفة، 

فكرهم وجهدهم، نقدمها لكم على النحو التايل:
بال�سلوك  وعالقته  االجتماعي  )ال�سلم  بعنوان:  جاء  االأول  البحث 
الدكتورة/  للباحثة  النبوية(  وال�سنة  الكتاب  �سوء  يف  االأخالقي 
ال�سلم  يف  الدين  )دور  بعنوان:  جاء  الثاين  والبحث  طه.  على  �سريفة 

االجتماعي( للباحث الدكتور/ نا�سر على خليفة حممد. 
بناء  يف  ال�سرورية  ال�سرعية  املقا�سد  )دور  بعنوان:  الثالث  البحث 
النور.  العابدين  الدكتور/ �سديق زين  للباحث  ال�سلم االجتماعي( 
كما جاء البحث الرابع حتت عنوان: )التدخل الدويل االإن�ساين من اأجل 

ال�سلم االجتماعي( للباحث الدكتور/ حامد اإبراهيم علي حممد.
وال�سلم  النبوية  ال�سرية  )دور  عنوان:  حتت  اخلام�ض  البحث  جاء  كما 
االجتماعي( للباحث للدكتور/ نبيل �سعيد قايد العامري. واأما البحث 
املدينة(  )ال�سلم االجتماعي يف �سوء وثيقة  بعنوان:  فجاء  ال�ساد�ض 

للباحثة الدكتورة/ خديجة خريي عبدالكرمي.
والبحث ال�سابع فجاء بعنوان : )ال�سلم االجتماعي يف املنظور ال�سرعي( 
جاء  الثامن  والبحث  الطيب.  احلرب  حيدر  حممد  الدكتور/  للباحث 

د.   
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ال�سلم  حتقيق  يف  االإ�سالم  الأركان  القيمية  املنظومة  )دور  بعنوان: 
االجتماعي( للباحث الدكتور/ اإبراهيم ال�سادق �سامل.

ال�سلم وال�سالم االجتماعي  )تعزيز قيم  بعنوان:  التا�سع جاء  والبحث 
من خالل ثقافة االعتدال والو�سطية( للباحث االأ�ستاذ الدكتور/ اأبكر 
ظاهرة  )اأثر  بعنوان:  جاء  العا�سر  والبحث  اإبراهيم.  اآدم  البنات  عبد 
الطالق يف تهديد ال�سلم االجتماعي »درا�سة فقهية مقارنة«( للباحث 

الدكتور/ زاهر عبد احلميد حممد �سالح.
والبحث احلادي ع�سر جاء بعنوان: )التكوين والدور الوظيفي لل�سلطة 
منري  الدكتور/  للباحث  االجتماعي(  ال�سلم  دعائم  يف  الت�سريعية 
عكا�سة عثمان. والبحث الثاين ع�سر جاء بعنوان: )الالمركزية االإدارية 
ودورها يف ال�سلم االجتماعي( للباحث الدكتور/ وليد خمي�س كايف 

فرج الله.
والبحث الثالث ع�سر جاء بعنوان: )اأثر العوامل اجلغرافية يف تعزيز 
ال�سلم االجتماعي يف حملية جنوب اجلزيرة يف الفرتة من 2000م 
2020م( للباحث الدكتور/ فتح الرحمن عدالن مو�سى. والبحث الرابع 
ع�سر جاء بعنوان: )ال�سلم االجتماعي لدى طلبة جامعة القراآن الكرمي 
وتاأ�سيل العلوم يف �سوء متغري النوع"درا�سة تطبيقية على طالب 
ر�سا  الدكتورة/  للباحثة  العلوم«(  وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة 

عو�س ال�سيد حممد.
والبحث اخلام�ض ع�سر جاء بعنوان: )دور ال�سعر العربي يف تعزيز ثقافة 
ال�سالم( للباحث االأ�ستاذ الدكتور/ حممد عبد الله �سليمان ال�سديق. 
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يف  واأثرها  امل�ستدامة  )التنمية  بعنوان:  جاء  ع�سر  ال�ساد�ض  والبحث 
عدالن  الرحمن  فتح  الدكتور/  للباحثني  االجتماعي(  ال�سلم  تعزيز 

والدكتور/ مريغني حممد اآدم حممد.

وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

د. فتح الرحمن عدالن مو�سى
عميد مركز تاأ�سيل العلوم
رئي�ض هيئة حترير املجلة
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السلم االجتماعي وعالقته بالسلوك األخالقي يف ضوء الكتاب والسنة النبوية
د. �صريفـــــــة على طـــــــــــه•

ملخـــــ�س
االإح�سائية  الداللة  ذات  االرتباطية  العالقة  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت هذه   
اجلامعية.  املرحلة  وطالبات  طالب  لدى  االأخالقي  وال�سلوك  االجتماعي  ال�سلم  بني 
الثالثة  الفرقة  طلبة  الدرا�سة  جمتمع  وميثل  الو�سفي،  املنهج  الباحثة  ا�ستخدمت 
بكلية الرتبية بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم، حيث بلغ حجم العينة )100( 
الع�سوائية  بالطريقة  اختيارهم  مت  اإناث،  ون�سفهم  ذكور  ن�سفهم  وطالبة  طالب 
الب�سيطة. ومن اأهم النتائج: اأن يت�سم ال�سلم االجتماعي لدى طالب وطالبات املرحلة 
اجلامعية باالإيجابية، واأن ت�سود اأبعاد ال�سلوك االأخالقي لدى طالب وطالبات املرحلة 
اجلامعية. ومن اأهم التو�سيات: يجب اإيالء ال�سلم االجتماعي لدى الطالب والطالبات 
يف اجلامعات اأهمية اأكرب يف الكليات لتعزيز ال�سلوك االأخالقي. العمل على ت�سكيل 
جلان لالإر�ساد النف�سي والرتبوي لغر�ض عقد لقاءات �سهرية مع الطالب والطالبات 

ملعرفة امل�سكالت النف�سية التي يتعر�ض لها الطالب والطالبات يف اجلامعات.

الرتبوي. النف�س  علم  – دكتوراه  نف�سية  اخت�سا�سية  	•



جملة ت�أ�صيل العلوم {2}

Abstract
 This study aimed to find out the statistically significant 
correlation between social peace and moral behavior among 
undergraduate male and female students. The researcher used the 
descriptive approach, and represented the research community in 
the third year students in the College of Education at the University 
of the Holy Qur’an and Rooting of Sciences, where the sample size 
was (100) students, half of them males and half of them females, 
they were chosen in a simple random way.
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املبحث االأول 
االإطار العام للبحث 

مقدمة البحث 
الهرم  قمة  ميثل  اأنه  حيث  التعليمية،  املراحل  اأهم  من  اجلامعي  التعليم  يعترب   
التعليم  فاإن  للحياة، ولذلك  االأفراد ب�سورة منظمة وموجهة  اإعداد  اإىل  التعليمي ويهدف 
الدول  معظم  يف  واالهتمام  العناية  من  كثريًا  ينال  اجلامعة  وخا�سة  مب�ستوياته  العايل 
التنمية  يف  يوؤديه  الذي  واخلطري  املهم  للدور  وذلك  �سواء،  حد  على  والنامية  املتقدمة 
الب�سرية واالجتماعية واالقت�سادية وما يوفره من قوة عاملة موؤهلة وقيادته للمجتمع االأمر 
الذي يتطلب االإعداد واالهتمام بالعن�سر الب�سري اإعدادًا نف�سيًا واجتماعيًا، من املوؤ�س�سات 

الرتبوية بحيث ي�ستطيع اأن ي�ستجيب ملعطيات الع�سر واملجتمع اأو يتفاعل معها )1(.
وتغري  وتطوير  منو  موؤ�س�سات  هي  اجلامعية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  كانت  ملا   
واملعلومات  اخلربات  الكت�ساب  اجلامعي  لل�سباب  الفر�ض  تهياأ  حيث  االف�سل  نحو 
ما  اإذا  ال�سيما  املرغوب،  ال�سلوكي  التغري  حتقيق  اإىل  توؤدي  التي  واملربية  املوجهة 
تناولنا جوانب بناء ال�سخ�سية فكريًا و�سلوكيًا وب�سورة م�ستمرة، فالبد ان يتعر�ض 
التفاعالت واال�سطرابات الدرا�سية  اإىل كثري من  املتعلمون يف خمتلف امل�ستويات 
والنف�سية واالجتماعية التي يكون بع�سها معوق يحول دون حتقيق متطلبات ال�سلم 
االجتماعي، وقد ي�ستطيع البع�ض التغلب على هذه املعوقات وتخطيها ويتعذر على 
البع�ض االخر جمابهتها، االأمر التي ي�ستوجب ت�سجيع ال�سباب اجلامعي على العمليات 

الدفاعية النف�سية التي يلجاأ اإليها الفرد يف مواجهة هذه االزمات واملعوقات )2(.
على الرغم من كرثة االأ�ساليب النف�سية والوقائية الدفاعية وتعددها وتنوعها   
يف حماية الذات االإن�سانية من اللوم والتهديد النف�سي برزت اأ�ساليب نف�سية تعد من 

عبدالله عبد الدامي. التخطيط الرتبوي،دارالعلم للماليني،دم�سق،)1966(�س22.   )1( 
علي كمال. النف�س: انفعاالتها واأمرا�سها وعالجها، ط1، بغداد، )1967( �س40.   )2( 
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لل�سباب  ال�سلم االجتماعي وال�سلوك االأخالقي  ال�سلم االجتماعي، لذلك فاإن حتقيق 
اأ�سا�سيات  من  اأنها  كما  اجل�سمية  ال�سحة  متطلبات  من  اأكرب  هي  املتعلم  اجلامعي 
وبالتايل  اجلامعية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  من  حتقيقها  املتوخى  الرتبوية  االهداف 
ت�سبح اجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل هي املجاالت واملديات العلمية والرتبوية 
ال�سليمة التي ت�سهم اإىل حد ما يف مقدرة الفرد واإمكانياته على التوافق مع نف�سه ومع 
املجتمع الذي يعي�ض فيه وذلك من خالل براجمها التعليمية والرتبوية التي تتعامل مع 

ال�سخ�سية االإن�سانية ككل وال�سيما �سخ�سية ال�ساب اجلامعي املتعلم )1(.
ومما ال�سك فيه اأن ال�سلوك االأخالقي لل�سباب ب�سورة عامة ولل�سباب اجلامعي   
تفر�سها طبيعة  االأبعاد  متكاملة  اجتماعية  م�سوؤولية  املتعلم �سورة خا�سة ورعايته 
التحوالت التي اأوجدتها عملية التغري ال�ساملة يف املجتمع وما رافقتها يف م�سكالت 
و�سغوط ت�ستدعي اإجراء املعاجلات والن�ساطات الفعالة والعميقة يف اأ�سلوب تعديل 

�سلوك املتعلمني واإعدادهم )2(.
م�سكلة البحث:

االجتماعي  ال�سلم  عالقة  ما  الرئي�ض  ال�سوؤال  يف  البحث  م�سكلة  تتبلور   
بال�سلوك االأخالقي لدى طلبة املرحلة اجلامعية ؟ وتتفرع منه االأ�سئلة االآتية:

ما هي �سمة ال�سلم االجتماعي لدى طالب وطالبات املرحلة اجلامعية؟  .1
هل ت�سود اأبعاد ال�سلوك االأخالقي لدى طالب وطالبات املرحلة اجلامعية؟  .2

هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية فى متغري ال�سلم االجتماعي تعزى للنوع   .3
)طالب/ طالبة(.

هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف متغري ال�سلوك االأخالقي تعزى للنوع   .4
)طالب/ طالبة(.

�سالح ح�سن والعبيدي، ناظم ها�سم الداهري. ال�سخ�سية وال�سحة النف�سية، دار الكتب للطباعة والن�سر، بغداد، )1999( �س11.   )1( 
عبدالعزيز الغامن. تربية ال�سباب يف �سوء حتديات الع�سر، اأبحاث ودرا�سات املوؤمتر الرتبوي اخلام�س ع�سر، جمعية املعلمني الكويتية،    )2( 

الكويت، )1985(�س13.
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اأهداف البحث:
ميكن حتديد اأهداف البحث فى النقاط االآتية:  

معرفة �سمة ال�سلم االجتماعي لدى طالب وطالبات املرحلة اجلامعية.  .1
معرفة ما اإذا كانت ت�سود اأبعاد ال�سلوك االأخالقى لدى طالب وطالبات املرحلة   .2

اجلامعية.
معرفة الفروق بني الطالب والطالبات يف متغري ال�سلم االجتماعي.  .3
معرفة الفروق بني الطالب والطالبات يف متغري ال�سلوك االأخالقي.  .4

املرحلة  طالب  لدى  االأخالقي  وال�سلوك  االجتماعي  ال�سلم  بني  العالقه  معرفة   .5
اجلامعية.

فتح الباب للباحثني لتقدمي بحوث يف هذا املجال.  .6
فرو�س البحث:

تت�سم ال�سلم االجتماعي لدى طالب املرحلة اجلامية باالإيجابية.  .1
ي�سود ال�سلوك االأخالقي احلميد لدى طالب املرحلة اجلامعية.  .2

للنوع  تعزى  االجتماعي  ال�سلم  متغري  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد   .3
)طالب/ طالبة(.

للنوع  تعزى  االأخالقي  ال�سلوك  متغري  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد   .4
)طالب/طالبة(.

االجتماعي  ال�سلم  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  اإيجابية  ارتباطية  عالقة  توجد   .5
وال�سلوك االأخالقي لدى طالب املرحلة اجلامعية.

قد ت�ساعد نتائج البحث يف التوجيه االإر�ساد الرتبوي والنف�سى لطالب املرحلة   .7
اجلامعية.
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اأهمية البحث:
وتنبع اأهمية هذا البحث من اأهمية االآتي:  

من اأهمية معرفة �سمة ال�سلم االجتماعيلدى طالب املرحلة اجلامعية.  .1
من اأهمية معرفة ما اإذا كانت ت�سود اأبعاد ال�سلوك االأخالقى لدى طالب املرحله   .2

اجلامعية.
من اأهمية معرفة العالقه بني ال�سلم االجتماعي وال�سلوك االأخالقي لدى طالب   .3

املرحلة اجلامعية.
من اأهمية معرفة الفروق بني الطالب والطالبات يف ال�سلم االجتماعي.  .4

من اأهمية معرفة الفروق بني الطالب والطالبات يف متغري ال�سلوك االأخالقي.  .5
حدود البحث:

احلدود املو�سوعية:
يتحدد البحث باملو�سوعات االآتية:   

ال�سلم االجتماعي. اأ. 
ال�سلوك االأخالقي يف �سوء الكتاب وال�سنة النبوية املطهرة. ب. 

احلدود املكانية: حملية ودمدين الكربى - والية اجلزيرة - جمهورية ال�سودان.
احلدود الزمانية: 2013م – 2014م.

القراآن  -جامعة  الرتبية  كلية   - الثالثة  الفرقة  وطالبات  طالب  الب�سرية:  احلدود 
الكرمي وتاأ�سيل العلوم.
م�سطلحات البحث:

ال�سلم االجتماعي:
وانفعاليًا  و�سخ�سيًا  نف�سيًا  متوافقًا  الفرد  فيها  يكون  ن�سبيًا  دائمة  "حالة   
واجتماعيًا مع نف�سه ومع االآخرين ويكون قادرًا على حتقيق ذاته واإ�ستغالل قدراته 
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قادرًا على مواجهة مطالب احلياة وتكون  اأق�سى حد ممكن ويكون  اإىل  واإمكاناته 
�سخ�سيته متكاملة �سويًا ويكون �سلوكه عاديًا بحيث يعي�ض ب�سالم")1(.

التعريف االأجرائي لل�سلم االجتماعي:
هي الدرجة التي يح�سل عليها الطالب املفحو�ض على مقيا�ض ال�سحة النف�سية   

امل�ستخدم يف هذا البحث.
ال�سلوك االأخالقي:

باأنه  2004م(  )ح�سن،   )2( له  اأ�سار  كما  االأخالقي  ال�سلوك  تعريف  ميكن   
بيئية  بظروف  لعالقته  نتيجة  احلي  الكائن  بـه  يقوم  الذي  االإيجابي  الن�ساط  )ذلك 
يتحقق  حتى  الظروف،  هذه  يف  والتعديل  التطوير  با�ستمرار  يحاول  حيث  معينة، 
له البقاء واإ�سباع حاجاته، وهو �سل�سلة من االختيارات ال�سحيحة بني جمموعة من 

اال�ستجابات املمكنة(.
التعريف االإجرائي لل�سلوك االأخالقي:

ال�سلوك  مقيا�ض  على  املفحو�ض  الطالب  عليها  يح�سل  التي  الدرجة  هو   
االأخالقي امل�ستخدم يف هذا البحث.

حامد عبدال�سالم زهران. ال�سحة النف�سية والعالج النف�سي، ط2 ، عني �سم�س، )1988( �س9.   )1( 
ح�سن، حممد عبدالغني، مهارات اإدارة ال�سلوك االإن�ساين، متطلبات التحديث امل�ستمر لل�سلوك، ط2 ، مركز تطوير االأداء والتنمية، القاهرة،    )2(

)2004 ( �س9.
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املبحث الثاين 
االإطار النظري

تق�سم الباحثة هذا اجلزء اإىل مطلبني حيث يتناول يف املطلب االأول ال�سلم   
االجتماعي، ويف املطلب الثاين ال�سلوك االأخالقي، وذلك كما يلي:

املطلب االأول
 ال�سلم االجتماعي

اال�ستقرار االجتماعي يتحقق با�ستمرار وجود التمازج االجتماعي والثقايف   
يف املجتمع، دون تعر�سه لتغيري مفاجئ اأو جذري، واال�ستقرار االجتماعي ال يعني 
بال�سرورة وجود حالة من الثبات ت�سود املجتمع، وبناء على ذلك يكون املجتمع الذي 
اأي  اإىل  توؤدي  اأن  التوافق دون  الإعداد  تدريجية وبطيئة وكافية  عليه تغريات  يطراأ 
ا�سطرابات اأو تفكك جمتمعًا م�ستقرًا. وت�سهد املجتمعات عمومًا درجات متفاوتة من 

التغيري)1(. 
وقد يكون احلديث عن ال�سالم اأو احلرب على �سعيد عالقة املجتمع مبجتمعات   
بني  القائمة  والعالقات  للمجتمع  الداخلي  الو�سع  م�ستوى  على  يكون  اأو  اأخرى، 
طبقاته وفئاته. فهناك جمتمع يعي�ض حالة احرتاب و�سراع داخلي، وجمتمع ت�سوده 
به حالة  ال�سالم االجتماعي نق�سد  الوئام واالن�سجام والوفاق. وحديثنا عن  اأجواء 
ال�سالم والوئام داخل املجتمع نف�سه ويف العالقة طبقاته وفئاته. اإن من اأهم املقايي�ض 
فيه، ف�سالمتها  العالقات داخلية  اأي جمتمع، هو ت�سخي�ض حالة  لتقومي  االأ�سا�سية 

عالمة على �سحة املجتمع واإمكانية نهو�سه، بينما اهرتاوؤها داللة على التخلف. 

العربية. برنامج االأمم املتحدة االمنائى،  البلدان  االإن�سان فى  اأمن  للعام 2009: حتديات  العربية  االإن�سانية  التنمية  انظر فى ذلك:تقرير    )1(
املكتب االقليمى للدول العربية، بريوت، 2009. �س. 12.

وانظر كذلك:التقرير ال�سنوى للمجل�س القومى حلقوق االإن�سان، القاهرة، 2005/2004. املنظمة امل�سرية حلقوق االإن�سان،"حالة حقوق    
االإن�سان يف م�سر"، التقرير ال�سنوي لعام 2011.
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اأوال: تاأ�سيل نظري لل�سالم االجتماعي )1( : 
منذ نهاية احلرب الباردة اأ�سبحت البيئة واالأمن الدويل اأكرث تعقيدا. وقد مت   
ا�سافة عدد من الق�سايا لبحوث ال�سالم وال�سراع، مثل التهديدات االأمنية العابرة 
االإن�سان  حقوق  اإىل  باالإ�سافة  االأ�سلحة،  وانت�سار  الداخلية،  وال�سراعات  للحدود 
االقت�ساد  اأداء  معدالت  وتدهور  االأمنى  االنفالت  ولعل  الدويل.  االأمن  على  واأثرها 
امل�سرى موؤخرا متثل تهديدا لل�سالم االجتماعي. ونكر�ض اجلزء التايل من الدرا�سة 

لعر�ض بع�ض جوانب نظرية ال�سالم االجتماعي. 
اأ. تطور درا�سات ال�سالم وال�سراع ال�سيا�سي: 

تتناولها  التى  املو�سوعات  اأحد  ال�سيا�سى  وال�سراع  االجتماعي  ال�سالم   
الثانية، حيث تزايد االهتمام واملكانة  العاملية  بحوث ودرا�سات ال�سالم بعد احلرب 
االأكادميية لدرا�سات ال�سالم وبرزت جمهودات علمية ر�سينة من قبل االأكادمييني 
وحولت   ).J. Perton( بريتون  )Johan Galtung( وجون  جالتوجن  يوهان  مثل: 
درا�سات ال�سالم وال�سراع تركيزها من ال�سراع الدويل اإىل اجتاه الق�سايا املعقدة 
املت�سلة بالعنف ال�سيا�سي، واالأمن الداخلى، والدميقراطية وحقوق االإن�سان، والعدالة 

االجتماعية والرعاية االجتماعية والتنمية، واإنتاج اأ�سكال م�ستدامة لل�سالم..الخ. 
 ،E. Kant كانت  اإميانويل  مثل  الفردية  املفكرين  جهود  من  الرغم  وعلى   
نهاية  حتى  تظهر  مل  العاملى،  ال�سالم  حتقيق  باأهمية  طويلة  فرتة  منذ  اعرتفت  التى 
خم�سينيات القرن الع�سرين درا�سات منهجية لل�سالم، غري اأنه ابتداء من عام 1959م، 
جالتوجن  يوهان  االأ�ستاذ  يد  على  اأو�سلو،  فى  ال�سالم  بحوث  معهد  تاأ�سي�ض  مع 
باأدواته  اأكادميي  كفرع  الظهور  يف  ال�سالم  بحوث  بداأت   ،)Johan Galtung(
البحثية اخلا�سة، وتاأ�س�ض بعد ذلك عددًا من معاهد بحوث ال�سالم فى كثري من دول 
راجع يف ذلك: �سالح زين الدين: درا�سات فى العالقات الدولية، النظرية والتطبيق، دار النه�سة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة 2014.   )1(

�س192، ومابعدها.
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العامل. واأ�سبحت درا�سات ال�سالم مكر�سة لدرا�سة اأ�سباب احلرب وكيفية الوقاية 
والتمييز  واالق�ساء  االجتماعي  الظلم  ذلك  يف  مبا  العنف،  طبيعة  عن  ف�سال  منها، 
اأي�سا �سنع ال�سالم  والتهمي�ض. ومن خالل درا�سات ال�سالم ميكن للمرء اأن يتعلم 
اأكرث  اأجل حتقيق جمتمع  ال�سيا�سىواالجتماعي من  للتغيري  وو�سع ا�سرتاتيجيات 
عدال على امل�ستوى الدويل. وهناك توافق على اأهمية درا�سات ال�سالم وال�سراع فى 

خمتلف تخ�س�سات العلوم االجتماعية. 
ب. ت�سنيف اأنواع العنف:

فئات متعددة من  ال�سالم االجتماعي بني  يوهان جالتوجن مييز فى درا�سة   
الهيكلي والعنف  املبا�سر والعنف  العنف  اأ�سهرها واالأكرث ا�ستخداما هي:  العنف، 

الثقايف، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ببع�سها البع�ض. ون�سرحها فيما يلى:
1.العنف املبا�سر اأو ال�سخ�سي:

العنف املبا�سر )DirekteGewalt( ينطوي على العالقة املبا�سرة بني اجلاين   
اجل�سدي.  العنف  اأ�سكال  من  �سكل  يف  و�سوحا  واالأكرث  العنف،  من  وامل�ستفيد 
وهناك اأمثلة من العنف املبا�سر وت�سمل النزاعات امل�سلحة بني اجلماعات املقاتلة، اأو 
انتهاكات حقوق االإن�سان التي ت�ستهدف املدنيني من قبل قوات اأمن الدولة اأو غريها 

من اجلماعات امل�سلحة. 
2.العنف الهيكلي: 

اأنظمة  بنية  �سلب  يف   )StrukturelleGewalt( الهيكلي  العنف  ين�ساأ   
وعالقات اجتماعية اأو اقت�سادية اأو �سيا�سية على امل�ستوى املحلي والوطني والدويل، 
وينتج عن هذه الهياكل �سررا للم�سابني بهذا النوع من العنف، وذلك من خالل عدم 
امل�ساواة والفقر وانعدام فر�ض احل�سول على الرعاية الطبية والتعليم، وهلم جرا. 
ولي�ض هناك عالقة مبا�سرة بني مرتكبي اجلرائم وامل�ستفيدين من العنف الهيكلي، 
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ب�سبب هياكل  اأذى  اأو  املبا�سر. وينتج عنف  املادي  العنف  كما هو احلال فى حالة 
اجتماعية متخلفة مثل التفاوت الهائل فى الدخل اأو الرثوة، اأو النمط غري املتكافئ 

مللكية االأر�ض. 
اأو  جالتوجن مييز بني العنف املبا�سر والعنف الهيكلي، بوقوع عمل متعمد   
مق�سود. ففي حالة العنف املبا�سر اأو ال�سخ�سي هناك الفاعل اأو الوكيل الذي يرتكب 
اأما يف حالة العنف الهيكلي اليجوز الأي �سخ�ض ي�سيء مبا�سرة ل�سخ�ض  العنف. 
اآخر، فهو مبني على العنف اأو ال�سرر يف هياكل املجتمع. واالأمثلة على العنف املبا�سر 
ج�سيمة  انتهاكات  اأو  اجلماعية  واالإبادة  واالإرهاب،  امل�سلح،  ال�سراع  منها  كثرية 
حلقوق االإن�سان مثل التعذيب. واالأمثلة على العنف الهيكلي جندها مثال فى حدوث 
الناجمة عن ديون  ال�سحة والتعليم،  التغذية وانخفا�ض م�ستويات  اأو �سوء  املجاعة 
البلدان النامية والعالقات التجارية غري العادلة، اأو عدم امل�ساواة يف الو�سول اإىل 
املوارد الطبيعية، مبا فيها ملكية االأر�ض. ويف هذه احلالة من العنف الهيكلىاليق�سد 
اأحد عمدا جتويع جزء من ال�سكان، على الرغم من اأن هذا قد ينجم عن ال�سيا�سات 
اإىل �سداد الديون، على �سبيل املثال. ونتائج  التي تهدف  االقت�سادية واالجتماعية 
اأو ال�سرر وا�سحة ب�سبب العالقات االقت�سادية الظاملة اجلائرة بني البلدان  العنف 

املتقدمة والبلدان النامية. 
االقت�سادية  الهياكل  من  ال�سارة  �سروطه  ي�ستمد  الهيكلي  العنف  اإن   
وال�سيا�سية لل�سلطة واالإجراءات التع�سفية التي تتخذها �سد االإن�سان واملوؤ�س�سات، 
زيادة  اإىل  تهدف  حمددة  ل�سيا�سات  اجلانبية  االآثار  من  تكون  قد  اال�سرار  وهذه 
ذلك،  على  عالوة  خا�سة.  ملوؤ�س�سات  اأو  احلاكمة  للطبقة  االقت�سادية  الرثوة  موارد 
على  كم�ستهلكني،  معاناتهم  يف  العاديني،  للنا�ض  الهيكلي  العنف  يحدث  اأن  ميكن 
والبطالة  االقت�سادية  االأزمة  ظل  فى  العادية  حياتهم  عندما ميار�سون  املثال  �سبيل 
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وارتفاع االأ�سعار، اإذا كان هذا ينطوي على امل�ساركة يف ا�ستمرار الظلم الناجت عن 
هذه الهياكل االجتماعية اأو االقت�سادية. 

جالتوجن يرى اأنه اليكفي الرتكيز على التعامل مع العنف املبا�سر فقط، بل   
اأن  الأنه ميكن  املبا�سر، وذلك  اأو غري  الهيكلي  العنف  التعامل مع  اأي�سا  يجب علينا 
يكون العنف الهيكلي �سارا مثل العنف املبا�سر. فاملعاناة االإن�سانية الناجتة عن الفقر 
والدمار  املعاناة  عن  احلجم  حيث  من  اأهمية  تقل  ال  املثال،  �سبيل  على  العامل،  يف 
الناجم عن احلرب مبا�سرة. وت�سري تقديرات االأمم املتحدة، على �سبيل املثال، اأن ما 
ي�سل اإىل �ستة ماليني طفل دون �سن اخلام�سة ميوتون كل عام ب�سبب نق�ض الغذاء، 
وما ي�سل اإىل 10 مليون طفل ميوتون من اأمرا�ض ميكن الوقاية منها، وذلك ب�سبب 
ظروف الفقر املدقع التي يعي�سون يف ظلها. اأحد التقديرات لعدد الوفيات �سنويا من 
االأ�سباب الهيكلية للعنف هو وفاة نحو 50 مليون ن�سمة، اأى جمموع ما يقرب من 

�ست �سنوات من القتال يف احلرب العاملية الثانية. 
لذلك  وا�سح  مثال  املبا�سر.  العنف  على  يعتمد  ما  غالبا  الهيكلي  والعنف   
الدول،  املوت والبلطجية وال�سبيحةفى بع�ض  اأو فرق  الدولة،  اأمن  به قوات  ماتقوم 
اأو التوزيع غري العادل لالأرا�سي واملوارد االأخرى داخل املجتمع. وبعبارة اأخرى، 
ال ميكن ردع العنف املبا�سر اأو منعه ما مل تتم اإزالة العنف الهيكلي الذي يولد فيه. 
جالتوجن يدعي اأنه ميكن اإرجاع العنف املبا�سر اإىل العنف الهيكلي العمودي، مثل 

اال�ستغالل والقمع، والكبت ال�سيا�سى، والتنكيل بقوى املعار�سة ال�سيا�سية. 
 :)KulturelleGewalt( 3. العنف الثقايف

ومن  جالنتون  اأ�سافه  كما   ،)KulturelleGewalt( الثقايف  العنف  ين�ساأ   
اإ�سفاء ال�سرعية على كل من العنف املبا�سر والهيكلي،  وظائف العنف الثقايف هو 
وذلك من خالل القيم واملواقف التى يتبناها اأع�ساء جمتمعات معينة، فالعنف الثقايف 
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يت�سمن املعايري اأو القيم واملواقف واملعتقدات داخل املجتمع والتي ت�سمح اأو ت�سهل 
وا�سع  نطاق  على  ذلك  وي�سمل  الهيكلي.  العنف  اإدامة  اأو  املبا�سر  العنف  ا�ستخدام 
مواقف عن�سرية اأو متييزية اأو املعتقدات التي متيز فئة اجتماعية واحدة. مثل هذه 
املعتقدات تدعم املمار�سات القمعية مثل نظام الف�سل العن�سري، والعبودية اأو النظام 
الطبقي يف جنوب اآ�سيا، والتي تدمج القهر واال�ستغالل فى جمموعة واحدة اأخرى 
للمجتمع.  وال�سيا�سية  والقانونية  واالقت�سادية  االجتماعية  االأ�سا�سية  الهياكل  من 
اأو  االإكراه  اأو  اجل�سدي  العنف  ا�ستخدام  حول  واملعتقدات  االأعراف  فان  وباملثل، 
الكيانات  اأو  االجتماعية  الفئات  بني  ال�سراع  مع  للتعامل  امل�سلحة  القوة  ا�ستخدام 
ال�سيا�سية، مثل الدول التى ت�سجع اأو تربر ا�ستخدام العنف املبا�سر، وهذا يعرب عن 
ثقافة عميقة للنزعة الع�سكرية، با�ستخدام العنف املبا�سر والتنكيل باملعار�سني يف 

نهاية املطاف بهدف العقاب اأو الردع. 
اأي  داخل  والثقايف  والهيكلي  املبا�سر  العنف  بني  العالقة  فاإن  وبالتايل،   
الهيكلي  العنف  يثري  اأن  ميكن  املتبادل.  والدعم  الرتابط  من  وحدة  ت�سكل  جمتمع 
العنف املبا�سر من جانب اجلماعات امل�سطهدة ك�سكل من اأ�سكال املقاومة، وحماولة 
نخب  اأو  جماعات  من  للم�ستفيدين  ميكن  وال�سيا�سي.  االجتماعي  التغيري  لتحقيق 
اأو  ال�سلطة  فى  مواقعهم  على  للحفاظ  املبا�سر  العنف  على  اأي�سًا  تعتمد  اأن  حاكمة 

الهيمنة يف الهياكل االجتماعية وال�سيا�سية املتخلفة. 
ويرى جالتوجن اأن العنف الثقايف اأو االأيديولوجيات التي تربر انت�سار الفقر   
وعدم امل�ساواة، وا�ستخدام القوة امل�سلحة، اأمور اأ�سا�سية ال�ستمرار العنف املبا�سر 
والهيكلي فى جمتمعات كثرية حول العامل اليوم، وهذا هو احلال فيما ي�سمى بالبلدان 

املتقدمة ف�سال عن البلدان النامية. 
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ثالثا: درا�سات وبحوث ال�سالم االجتماعي واأهدافها:
1. تطور درا�سات وبحوث ال�سالم االجتماعي:

ميكن التعرف اإىل درا�سات ال�سالم بدرا�سة امل�ساكل الرئي�سية مثل احلرب   
ظاهرة  بو�سفه  ال�سالم  تو�سيف  هو  وهذا  ال�سيا�سي،  والعنف  امل�سلح  وال�سراع 
�سلبية، والتي دفعت يوهان جالتوجن لتناول درا�سة ال�سالم بني ال�سلبية واالإيجابية 
يف مقالته حول"العنف وبحوث ال�سالم"�سنة 1969. وقد دخل هذا التمييز منذ ذلك 
احلني معجم الكثري من درا�سات ال�سالم ون�سطاء ال�سالم. ال�سالم ال�سلبى، هو �سلبي 
لي�ض الأنه هدف غري مرغوب فيه، ولكن الأنه يتميز بغياب اأو عدم وجود هذه الظواهر 
فيتميز  اأخرى،  ناحية  من  االإيجابي  ال�سالم  اأما  املدمرة.  وال�سيا�سية  االجتماعية 
وحقوق  وامل�ساواة،  العدالة  مثل  وال�سيا�سية  االجتماعية  الظواهر  اإيجابية  بوجود 
االإن�سان والرفاهية االقت�سادية. وعالوة على ذلك، يقرتح �سرورة توفري ال�سروط 
االأ�سا�سية لل�سالم االإيجابى، الأن احلرب والنزاعات امل�سلحة والعنف ال�سيا�سي ناجتة 
عن غياب ال�سالم االإيجابى. وفقا الإيان هاري�ض فان ال�سالم االإيجابي ي�ستلزم حتقيق 
�سرط اأ�سا�سى يتمثل فى نبذ العنف، واال�ستدامة البيئية والعدالة االجتماعية، واإزالة 
تن�ساأ مع جالتوجن،  واالإيجابي مل  ال�سلبي  ال�سالم  بني  التمييز  العنف. هذا  اأ�سباب 
فنجد اأن مارتن لوثر كينج، على �سبيل املثال قال: ان ال�سالم"احلقيقي لي�ض جمرد 
اأو احلرب، بل هو وجود بع�ض  التوتر واالرتباك  ال�سلبية مثل  القوى  غياب بع�ض 

القوى االإيجابية مثل العدالة وح�سن النية واالأخوة")1(. 
2. اأهداف درا�سات وبحوث ال�سالم: 

درا�سات ال�سالم تهدف اإىل حتليل وجود ال�سالم وغياب العنف، مع وجود   
بنية اجتماعية لتعزيز ال�سالم. واجلانب املعياري لدرا�سات ال�سالم الينف�سم عن نظام 
اأحمد الكواز: ال�سيا�سات االقت�سادية التقليدية واال�ستقرار االجتماعى، فى: جملة التنمية وال�سي�سات االقت�سادية، املعهد العربى  انظر:    )1(

للتخطيط بالكويت، جملد 15، العدد االأول، يناير 2013. �س 30. 
العربى  املعهد  االقت�سادية،  وال�سي�سات  التنمية  جملة  فى:  ال�سيا�سية،  والتغريات  النمو  منافع  وتوزيع  اال�ستثمار  كماىل:  اأحمد  وانظر:    

للتخطيط بالكويت، جملد 15، العدد االأول، يناير 2013. �س 260.
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القيم، وهذه امليزة ينبغي اأن ت�ستخدم يف اجلهود املبذولة ل�سمان ال�سلم الدويل. ان 
درا�سة ق�سايا ال�سالم والعنف تعمل على تعزيز ال�سلة بني النظرية واملمار�سة من 
عن  نقدي  حتليل  الإجراء  تهدف  ال�سالم  درا�سات  اأب�سا  ال�سالم.  درا�سات  منظور 
احلرب وال�سراع امل�سلح والعنف ال�سيا�سي والظواهر التي توؤثر على احلياة اليومية 
ملاليني النا�ض يف خمتلف اأنحاء العامل. والغر�ض من هذا التحليل لي�ض فقط ملجرد 
حت�سني فهمنا مل�سادر اأو اأ�سباب هذه الظواهر، ولكن اأي�سا لتوفر لنا اأ�سا�سا التخاذ 

اإجراءات فعالة لو�سع حد اأو حل لها. 
3. ال�سالم ال�سلبي وال�سالم االإيجابي: 

اليوم  يعد  وهو  واالإيجابي،  ال�سلبي  ال�سالم  ملفاهيم  اإطارا  جالتوجن  و�سع   
االأكرث ا�ستخداما على نطاق وا�سع. ال�سالم ال�سلبي ي�سري اإىل غياب العنف املبا�سر، 

وال�سالم االإيجابي ي�سري اإىل غياب العنف غري املبا�سر اأو الهيكلي. 
اأو و�سائط لل�سالم يف البحوث التي  وقد اقرتحت عدة ت�سورات ومناذج،   

ميكن اأن يزدهر بها ال�سالم، وهى كما يلى:
اأواًل: اأن ال�سالم هو �سرط طبيعي للحياة االجتماعية، يف حني اأن احلرب لي�ست كذلك. 
وهى فر�سية ب�سيطة للباحثني فى درا�سات ال�سالم، وبذلك ميكن تقدمي معلومات كافية، 

بحيث ميكن ملجموعة من �سناع القرار العقالين جتنب احلرب وال�سراع. 
اإىل جمموعة  الراأي  هذا  وي�ستند  اأو غري حميد.  �سرير  العنف هو عمل  اأن  ثانيًا: 
والهندو�سية،  واالإ�سالم،  امل�سيحية  فى  كما  العامل،  الدينية يف  التقاليد  من  متنوعة 

والبوذية. 
ال�سلوك  الرئي�سيةيف  القوة  هو  باأنال�سالم  القائل  الراأي  اأى  امل�ساملة،  مبداأ  ثالثًا: 

الب�سري، ولي�ض العدوان. 
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املطلب الثاين
ال�سلوك االأخالقي 

اأواًل: مفهوم ال�سلوك: 
الواقع اأن كلمة ال�سلوك متعددة اجلوانب، فت�سمل جميع اأوجه الن�ساط العقلي   
واحلركي واالنفعايل واالجتماعي واالأخالقي الذي يقوم به الفرد، وال�سلوك يتمثل 
يف الن�ساط امل�ستمر الدائم الذي يقوم به الفرد لكي يتوافق ويتكيف مع بيئته، وي�سبع 
حاجاته ويحل م�سكالته. وطاملا اأن هناك حياة فهناك �سلوك من جانب الفرد". كما 
ميكن تعريف ال�سلوك على اأنه:"�سل�سلة من االختيارات )Choices( يقوم بها الفرد 
موقف  من  الفرد  تنقل  عند   )Possible Responses( ممكنة  ا�ستجابات  بني  من 
باأنه:"هو كل ما  ال�سلوك  اآخر. ويعرف حمزة وخليل )1978م(  اإىل   )Situation(
ي�سدر عن الفرد من ا�ستجابات )Responses( حركيـة اأو عقلية اأو اجتماعية عندما 
ي�سمى  واأحيانًا   )Motive( دافع  بدون  �سلوك  )Stimuli( وال  منبهات  اأية  تواجهه 
بالعني  ويرى  ظاهريًا  ال�سلوك  يكون  وقد   )Need( حاجة  اأو   )Incentive( باعث 
املجردة اأو غري ظاهر باطنيًا اأو ذهنيًا.. ويظهر النوع االأول يف اجتاه املوظفني نحو 
الثاين يف  النوع  ويظهر  وال�سراب.  الطعام  اإىل  الإ�سباع حاجتهم  االإدارة  كافترييا 
�سورة انفعال داخلي كحركة املغ�ض للعامل الذي يوؤنبه رئي�سه يف العمل، كما يظهر 
النوع الثالث يف حالة تفكري وتذكر ال�سخ�ض الذي ي�ساأله رئي�سه عن مو�سوع معني 

وتقارير مطلوبة الجتماع جمل�ض االإدارة مثاًل")1(. 
االأفعال  من  متعاقبة  �سل�سلة  يف  يتمثل  االإن�ساين  ال�سلوك  اأن  الباحث  يرى   
اأهدافه  لتحقيق  امل�ستمرة  حماوالته  يف  االإن�سان  عن  ت�سدر  التي  االأفعال  وردود 
منه  ي�سدر  اأن  البد  الثانوية  املرحلة  وطالب  واملتغرية.  املتطورة  رغباته  واإ�سباع 

حمزة ، خمتار ، خليل ، ر�سمية على ،، ال�سلوك االإداري ، دار املجمع العلمي ، جدة، )1978، �س 13.   )1(
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هذا ال�سلوك وا�سحًا جليًا الأنه يف مرحلة املراهقة التي تدفعه بقوة لتحقيق رغباته 
وحاجاته.

ثانيًا: اأنواع ال�سلوك:
بذلك  فاإنه"يق�سد  ال�سلوك  ال�سلوك مفهوم  تعديل  اأخ�سائي  ي�ستعمل  عندما   
كل �سيء يقوم به ال�سخ�ض اأو يفعله وبالتايل فهو يختلف يف نظرته لل�سلوك عن تلك 
التي متار�ض من قبل االآخرين. فعلى �سبيل املثال قد يعني ال�سلوك بالن�سبة للمعلم 
اإتباع الطالب تعليماته داخل ال�سف. وقد يعني اإليه حديث الطالب دون ال�سماح له 

بذلك")1(. 
وميكن التمييز بني االأنواع االآتية لل�سلوك:  

1. ال�سلوك االآيل:
يق�سد به ال�سلوك الذي تقوم به اأجهزة اجل�سم املختلفة ب�سكل ال اإرادي من   

االإن�سان كعمليات اجلهاز اله�سمي والدموي واالإفرازات الهرمونية املختلفة.
من  بل هو  ال�سلوكية  العلوم  اخت�سا�ض  لي�ض من  ال�سلوك  من  النوع  وهذا   

اخت�سا�ض علم النف�ض الف�سيولوجي.
ولكن قد يكون هناك تاأثري نف�سي اأو عقلي على الفرد الذي ي�ساب لديه اأحد   

تلك االأجهزة.
2. ال�سلوك املنعك�س:

هو �سلـوك ال اإرادي يف الغالـب يحـدث من االإن�سان لدرء اخلطر اأو حتقيق   
غر�ض معني. ومن اأمثلة ال�سلوك املنعك�ض رد اليد عند االإح�سا�ض بحرارة اأو �سعقة 
الرغبة يف  العط�ض ومثل تقطيب احلاجبني عند  الطعام ومثل  كهربية ومثل ابتالع 

الزريقات ، اإبراهيم عبد الله فرج ، تعديل �سلوك االأطفال واملراهقني املفاهيم والتطبيقات ، ط1 ، دار الفكر ، عمان ،)2007 (�س48.   )1(
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الرتكيز اأو عند االإ�سغاء خلرب غريب ومثل ال�سعال والكحة )1(.
3. ال�سلوك االإرادي:

االأعم  الغالب  وهو يف  وب�سعوره،  برغبته  الفرد  من  نتج  الذي  ال�سلوك  هو   
اأو االألفاظ التي ت�سدر من  بالن�سبة لالأفراد االأ�سوياء، مثل التعامالت مع االآخرين 
وال�سلوك  غر�ض حمدد.  اأو حتقيق  معني  �سعور  عن  التعبري  بها  قا�سدًا  ال�سخ�ض 

االإرادي له �سبب وله هدف ي�سعى لتحقيقه )2(.
4. ال�سلوك الفردي:

فعندما  نف�سه.  بالفرد  يتعلق  اإنه  حيث  االإن�ساين،  ال�سلوك  �سور  اأب�سط  هو   
يتعر�ض الفرد اإىل موقف معني يف احلياة اليومية )موؤثر( فاإنـه ب�سورة تلقائيـة يكون 
�سلوك ي�سدر من �سخ�ض  ال�سابق. وهو  املوؤثر  لفعل  نتيجة  )ا�ستجابة(  فعل  لـه رد 
حمدد وهو يكون مبثابة )اال�ستجابة( للمواقف املتعددة التي يتعر�ض لها الفرد كل 

حلظة يف حياتـه، وت�سمـى هذه املواقف )موؤثرات( )3(. 
5. ال�سلوك اجلماعي:

�سلوكي  منط  على  االأفراد  من  جمموعة  اجلماعي:"اتفاق  بال�سلوك  يق�سد   
معني قد يخالف ما يتعارف عليه املجتمع من �سلوكيات".

يف  الدينية  اأو  املذهبية  الطوائف  لبع�ض  اجلماعي  ال�سلوك  ذلك  اأمثلة  ومن   
جمتمعات تخالف �سلوكياتها ال�سائعة ما حتمله تلك اجلماعة من اأفكار.

الذين  االأفراد  من  اأي  اإىل  ولي�ض  اجلماعة  اإىل  ين�سب  اجلماعي  وال�سلوك   
يكونون تلك اجلماعة وذلك لتعدد اأفراد اجلماعة وزوال التمييز الفردي بني اأع�سائها، 
كما اأن لكل فرد يف اجلماعة تاأثري على االآخرين يف التم�سك ب�سلوكيات اجلماعة من 

خالل خ�سوعه هو واتباعه لهذه ال�سلوكيات. 
خري الله ، �سيد. علم النف�س الرتبوي : اأ�س�سه النظرية والتجريبية ، دار النه�سة العربية ، القاهرة ، )1981( �س 42.   )1( 

املرجع ال�سابق، �س 43،42.   )2( 
ح�سن  حممد علي. عالقة الوالدين بالطفل واأثرها يف جنوح االأحداث ، بغداد)1970(�س63.   )3( 
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6. ال�سلوك االأخالقي:
لقد حدد ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم الغاية من بعثه بقولـه:"اإمنا ُبعثُت   

الأمتم مكارم االأخالق")1(. 
والعبادات التي �سرعها الله �سبحانـه وتعاىل من �سالة و�سوم وزكاة وحج   
تهـدف اإىل االبتعاد عن الفح�ساء واملنكر والرزائل، وتهذيب النفو�ض وتطهري القلوب 
القراآن  العزة يف  الدين االإ�سالمي فيما ذكر عن رب  القول والعمل، ولقد حدد  من 
الكرمي وما ورد عن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم �سلوك االأفراد واجلماعات يف 
املجتمع االإ�سالمي فيقول �سبحانه وتعاىل موجهًا كالمه للنبي �سلى الله عليه و�سلم 
وا مِنْ حَوْلِكَ َفاعْفُ عَنْهُمْ  قال تعاىل: } َفِبمَا رَحْمَةٍ مِنَ اهللِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ ُكنْتَ َفظًّا َغلِيَظ الَقلِْب َلنَْفضُّ
لِنيَ{ ]اآل عمران: 159[. 

ِّ
ْل عََلى اهللِ إِنَّ اهلَل يُحِبُّ املَُتوَك وَاسَْتْغفِرْ لَهُمْ وَشَاِورْهُمْ فِي اأَلمِْر َفِإَذا عَزَمْتَ َفَتوَكَّ

واالإداري  االأخالقي  االإن�ساين  ال�سلوك  معامل  الكرمية  االآية  هذه  وحتدد   
للم�سلمني من خالل توجيه العناية اإىل العديد من االأ�س�ض االأخالقية واالإدارية والتي 

تتمثل فيما يلي:
الرقة واللني يف املعاملة العفو عند املقدرة امل�ساورة يف االأمر الت�سميم والعزم   
�ساملة ود�ستور  فل�سفة  فاالإ�سالم �ساحب  القرارات،  اتخاذ  عند  الله  على  والتوكل 
�سالح للحياة يف كل زمان ومكان، وقد �سبق جميع النظريات والدعوات يف كافة 
النظريات  االإ�سالمـي تفوق على  االإداري  الفكر  اأبو �سن:"اإن  املجاالت، حيث يقول 
االإدارية املعا�سرة، التي برهنت على عجزها عن تف�سري مقنع وعملي ل�سلوك الفرد 

يف املنظمة االإدارية")2(. 
ويعرف ال�سلوك االأخالقي كما اأ�سار له )ح�سن( باأنه )ذلك الن�ساط االإيجابي   
الذي يقوم بـه الكائن احلي نتيجة لعالقته بظروف بيئية معينة، حيث يحاول با�ستمرار 

البخاري ، اأبي عبد الله  حممد بن اإ�سماعيل  �سحيح البخاري ، ط1، دار ال�سالم ، الريا�س ،)1996(.   )1( 
ن�سوان ، يعقوب ح�سني ،ال�سلوك التنظيمي يف االإدارة واالإ�سراف الرتبوي ، دار الفرقان للن�سر والتوزيع ، عمان )2004(�س 89 ـ 90.   )2( 
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البقاء واإ�سباع حاجاته، وهو  له  التطوير والتعديل يف هذه الظروف، حتى يتحقق 
�سل�سلة من االختيارات ال�سحيحة بني جمموعة من اال�ستجابات املمكنة( )1(.

ثالثًا: ال�سمات االإيجابية لل�سلوك االأخالقي:
لقد دعا االإ�سالم مبا ورد عن القراآن وال�سنة النبوية اإىل العديد من املبادئ   
االإن�سانية واالأ�س�ض التي تعرب عن جوهر هذا ال�سلوك يف كل اأمور احلياة ويف كافة 

املنظمات االإدارية، ومن هذه املبادئ: 
1. ُح�سن اخُللق:

اإلـي،  اأحبكم  من  قال"اأن  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  اأن  عنه  الله  ر�سي  جابر  عن 
واأبعدكم  اإيّل،  اأبغ�سكم  واأن  اأخالقًا،  اأحا�سنكم  القيامة،  يوم  واأقربكم مني جمل�سًا 
الله.. قد  يا ر�سول  قالوا:  القيامة، الرثثارون واملت�سدقون واملتفيهقون".  مني يوم 

علمنا الرثثارون واملت�سدقون، فما املتفيقهون ؟ قال"املتكربون")2(.
كما ربط ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم االإميان القوي بح�سن اخللق، واأن   
الرجل  عليه و�سلم  الله  الر�سول �سلى  االإميان، وو�سف  االأخالق مرده �سعف  انهيار 

معوج ال�سلوك بقوله:"احلياء واالإميان يف قرن فاإذا �سلب اأحدهما اتبعه االآخر")3(.
اللغو والرثثرة والهذر  الله عليه و�سلم امل�سلمني عن  ويحذر الر�سول �سلى   
بقولـه:"من كان يوؤمـن بالله واليـوم االآخر فليقل خريًا اأو لي�سمـت )4( ويقول �سلى 
الله عليه و�سلم:"اخللق احل�سن يذيب اخلطايا كما يذيب املاء اجلليد، واخللق ال�ســــوء 

يف�ســــد العمـل كما يف�سد اخلل الع�سل")5(.
ويقول اأي�سًا:"ثالث من كن فيه فهو منافق، واإن �سام و�سلى واعتمر، اإذا   

ح�سن ، حممد علي. عالقة الوالدين بالطفل واأثرها يف جنوح االأحداث ، بغداد)1970( ، �س 8.   )1( 
الرتمذي، اأبو عي�سى حممد بن عي�سى، اجلامع ال�سحيح، وهو �سنن الرتمذي، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر، دار احلديث ، القاهرة )1941(.   )2( 

الطرباين ، �سليمان اأحمد، املعجم الكبري ، حتقيق : حمدي ال�سلفي ، ط2 ، مطبعة الزهراء ـ املو�سل ، العراق )1984( ) 174/8 (.   )3( 
البخاري ، اأبي عبد الله  حممد بن اإ�سماعيل ، ، �سحيح البخاري ، ط1، دار ال�سالم ، الريا�س)1996(.   )4( 

الطرباين ، �سليمان اأحمد ، املعجم الكبري ، حتقيق : حمدي ال�سلفي ، ط2 ، مطبعة الزهراء ـ املو�سل ، العراق)1984(.   )5( 
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حدث كذب واإذا وعد اأخلف واإذا اأوؤمتن خان )1(. 
ال�سلوكية  والف�سائل  اخللقية،  املبادئ  جمموعة  بح�سناخللق:  هنا  ونق�سد   

والوجدانية التي يجب اأن يكت�سبها الطالب امل�سلم ويعتاد عليها من �سغره.
اخللقية  الف�سائل  اأن  جند  االإ�سالمي  الرتبوي  املنظور  فاإنه:"يف  �سكَّ  وال   
الدينية  والتن�سئة  الرا�سخ،  االإميان  ثمرات  من  ثمرة  هي  ة  والوجدانيَّ وال�سلوكية 

ال�ساحلة")2(.
العادلة حتى  املبادئ  توكيد  على  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  ولقد حر�ض   
تتبناها اأمته من خالل خلقه و�سلوكه ال�سامي يف جميع االأمور ال�سغرية والكبرية، 
كيف ال وهو القدوة واالأ�سوة احل�سنة يف جميع االأمور، واملعروف يف �سمائل النبي 
�سلى الله عليه و�سلم اأنه"كان �سمحًا ال يبخل ب�سيء اأبدًا، �سجاعًا ال ينك�ض عن حق 

اأبدًا، عداًل ال يجور يف حكم اأبدًا، �سدوقًا اأمينًا يف اأطوار حياته كلها".
ولقد اأمر الله امل�سلمني اأن يقتدوا به يف طيب �سمائله وُح�سن خ�ساله بقولـه   
تعاىل: }مِنَ امُلؤْمِنِنيَ ِرجَاٌل صَدَُقوا مَا عَاهَدُوا اهلَل عََليْهِ َفمِنْهُمْ مَنْ َقَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 

يَنَْتظِرُ وَمَا بَدَُّلوا َتبْدِيلاً{ ]االأحزاب: 23[.
2. ال�سدق:

اإن ال�سدق يف القول والعمل من خلق امل�سلم، وهو �سفة اأ�سا�سية يف �سلوكه،   
وعليه االبتعاد عن ال�سك والظن والريب، فاحلقيقة هي التي يجب اأن تظهر وتنت�سر 
بني النا�ض، واأن العالقات بني االأفراد واجلماعات يجب اأن تبنى على ال�سدق واحلق، 
املنظمات  جميع  يف  وذلك  اليومية  املعامالت  يف  ال�سدق  على  االأجيال  تربى  واأن 
واملوؤ�س�سات املجتمعية، واأنه خلق ال�سموات واالأر�ض باحلق، وطلب اإىل النـا�ض اأن 
م�سلم ، اأبو احل�سني م�سلم بن احلجاج الني�سابوري، �سحيح م�سلم ، حتقيق : حممد فوؤاد عبد الباقي ، ج4 ، ط4 ، دار اإحياء الرتاث العربي،    )1( 

بريوت، ) 1991( �س )59(.
علوان ، عبد الله نا�سح  ، تربية االأوالد يف االإ�سالم ، م1، ط42 ، دار ال�سالم للطباعة والن�سر والتوزيع والرتجمة) 2008( �س133.   )2( 
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يبنوا حياتهم علـى احلق، فـال يقولوا اإال حقًا وال يعملوا اإال حقًا، ولقد اأكد الر�سول 
�سلى الله عليه و�سلم على ال�سدق بقوله:"اإياكم والظن فاإن الظن اأكذب احلديث")1(، 

وقـال:"دع ما يريبك اإىل ما ال يريبك، فاإن ال�سدق طماأنينة، والكذب ريبة")2(. 
نعم!  قال:  املوؤمن جبانًا؟  و�سلم:"اأيكون  عليه  الله  الله �سلى  و�سئل ر�سول   
وقيل له: اأيكون املوؤمن بخياًل؟ قــال: نعــم! قيل له: اأيكـون املوؤمن كذابًا؟ قال: ال")3(.

واالإن�سان يحاول اأن يجد التربير الأخطائه التي قام بها معتمدًا على الكذب،   
وهذا يعترب فرار من ال�سر اإىل ما هو اأ�سد منه، ويكون �سلوكه الظاهري والباطني 
غري �سوي، فالواجب اأن يعرتف االإن�سان بخطئه واأن يبتعد عن الكذب، فاالعرتاف 

باخلطاأ ف�سيلة.
3. ال�سفح واالأناة وترك الغ�سب:

تتفاوت درجات االأفراد يف الثبات اأمام املواقف ال�سديدة فمنهم من تكون   
ردة فعله قوية مما جتعله يقع يف اخلطاأ االأكرب ومنه من يحتفظ بهدوء اأع�سابه وي�سرب 
ال�سلوكية  املواقف  انت�سار  قلة وعدم  اإىل  يـوؤدي  يغ�سب، مما  االإ�ساءة وال  ويتحمـل 
ال�سلبية )4( ، واالأمثلة االإ�سالمية يف القراآن وال�سنة على نتائج احللم وال�سفح عديدة، 
ال  لعلــي  علـى  تكثـر  اأو�سنـي وال  عليه و�سلم:  الله  الله �سلى  لر�سول  قال رجل  فقد 
اأن�ســى! قـال: ال تغ�سـب")5( وقال:"لي�ض املوؤمن بالطعــان وال اللعـــان وال الفاح�ض وال 
البذيء")6(. وقيل لر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: ادع على امل�سركـني والعنهم، 

قـال:"اإمنا ُبعثت رحمة ومل اأبعث لعانًا")7(. 
البخاري ، اأبي عبد الله  حممد بن اإ�سماعيل ، �سحيح البخاري ، ط1، دار ال�سالم ، الريا�س)1996م(،  )4849(.   )1( 

املرجع ال�سابق )1178(.   )2( 
م�سلم، اأبو احل�سني م�سلم بن احلجاج الني�سابوري، �سحيح م�سلم ، حتقيق : حممد فوؤاد عبد الباقي، ج4 ، ط4 ، دار اإحياء الرتاث العربي،    )3( 

بريوت،)1991م( ،)1650(.
املرجع ال�سابق ،�س95.   )4( 

الرتمذي ، اأبو عي�سى حممد بن عي�سى ، ) د.ت ( ، اجلامع ال�سحيح ، وهو �سنن الرتمذي ، حتقيق : اأحمد حممد �ساكر ، دار احلديث ، القاهرة    )5( 
�س ) 2003 (.

الرتمذي ، اأبو عي�سى حممد بن عي�سى ، ) د.ت ( ، اجلامع ال�سحيح ، وهو �سنن الرتمذي ، حتقيق : اأحمد حممد �ساكر ، دار احلديث ، القاهرة    )6( 
�س ) 1977(.

م�سلم ، اأبو احل�سني م�سلم بن احلجاج الني�سابوري ، 1412هـ / 1991م ، �سحيح م�سلم ، حتقيق : حممد فوؤاد عبد الباقي ، ج4 ، ط4 ، دار    )7( 
اإحياء الرتاث العربي ، بريوت، ) 2599 (.
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ولقد كان الر�سـول �سلى الله عليه و�سلم مثاًل يف احللم وال�سفح حني �سفح   
عن عبد الله بن �سلول الذي اتهمه بعر�سه و�سرفه يف زوجته عائ�سـة ر�سي الله عنها 
للر�سول  ابن �سلول بقوله تعاىل موجهًا كالمه  الله مل ي�سامح  االإفك، ولكن  بحديث 
�سلى الله عليه و�سلم عندما حاول الر�سول �سلى الله عليه و�سلم طلب املغفرة لـه: قال 
َّهُمْ  تعاىل: }سَْتْغفِرْ لَهُمْ َأوْ َل َتسَْتْغفِرْ لَهُمْ إِنْ َتسَْتْغفِرْ لَهُمْ سَبْعِنيَ مَرَّةاً َفَلنْ يَْغفِرَ اهلُل لَهُمْ َذلِكَ بَِأن

َكَفرُوا بِاهللِ وَرَسُولِهِ وَاهلُل َل يَهْدِي الَقوْمَ الَفاسِقِنيَ{]التوبة: 80[. 
"واإنه من ال�سفات التي يجب اأن يتحلى بها من يت�سدى لرتبية وتعليم النا�ض وكذلك   
من يتلقى العلم بلني اجلانب واالأناة والرفق وترك الغ�سب وهـذه ال�سفات هـي من اأبلـغ ما ميكن 
اأن ي�ستخدمه املعلم وطالب العلم حتى يتحقق تلقي املعلومة ب�سهولة ثم النجاح والتفوق")1(. 

ويف رواية م�سلم عن النبي �سلى الله عليه و�سلم قال: )اإن الرفق ال يكون يف   
�سيء اإالَّ زانه وال ينزع من �سيء اإالَّ �سانه")2(. 

اأهم التغريات الف�سيولوجية الداخلية التي ت�ساحب الغ�سب، �سرعة  "ومن   
دقات القلب، وانقبا�ض االأوعية وات�ساعها وحدوث اجللطات الدماغية والقلبية التي 

توؤدي يف بع�سها اإىل الوفاة")3(. 
يف  فيقول:"اإنه  وال�سلوك  التفكري  على  الغ�سب  تاأثـري  يف  جناتي  ويذكر   
ال�سبب  ولهذا  التفكري،  يتعطل  ال�سديد،  االنفعال  الغ�سب، ويف جميع حاالت  حالة 
حا�سمة  قراراٍت  اتخاذ  بعدم  اأ�سحابه  ين�سح  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الر�سول  كان 
اأثناء الغ�سب، حيث ي�سب املتعلم غري قادر على التفكري ال�سلـيم يف  واأحكاٍم هامة 

حالة غ�سبه")4(. 
علوان ، عبد الله نا�سح ، تربية االأوالد يف االإ�سالم ، م1، ط42 ، دار ال�سالم للطباعة والن�سر والتوزيع والرتجمة )2008( �س368.   )1( 

م�سلم ، اأبو احل�سني م�سلم بن احلجاج الني�سابوري ، �سحيح م�سلم ، حتقيق : حممد فوؤاد عبد الباقي ، ج4 ، ط4 ، دار اإحياء الرتاث العربي،    )2( 
بريوت، )1991م (، 1129.

جناتي ، حممـد عثمان ، ط2 ، احلديث النبوي وِعلم النف�س ، دار ال�سروق ، القاهرة،)1993( �س 105.   )3( 
املرجع ال�سابق، �س 106.   )4( 
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ومما يوؤكد ذلك قول ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم:"ال يحكم اأحدكم بني   
اثنني وهو غ�سبان")1(. 

4. اال�ستقامة:
اإن اال�ستقامة كلمة جامعة ملعاين اإ�سالمية كثرية وهي تعرب عن مدى التزام   
امل�سلم بالقواعد واملبادئ االإ�سالمية كاالأمانة وال�سدق واحلياء واالإخال�ض والرحمة 
َّذِينَ  والتوا�سع وُح�سن اخللق وغريها من ال�سفات االإ�سالمية، قال تعاىل: }إِنَّ ال
َّتِي  َقاُلوا رَبُّنَا اهلُل ُثمَّ اسَْتَقامُوا َتَتنَزَُّل عََليِْهمُ امَللَئَِكُة َألَّ َتَخاُفوا وََل َتحْزَُنوا وََأبْشِرُوا بِاجَلنَّةِ ال
َّذِينَ َقاُلوا رَبُّنَا اهلُل ُثمَّ اسَْتَقامُوا َفلَ خَوْفٌ عََليِْهمْ  ُكنُْتمْ ُتوعَدُونَ{ ]ف�سلت : 30[، وقوله تعاىل: }إِنَّ ال

وََل هُمْ يَحْزَُنونَ * ُأولَئِكَ َأصْحَابُ اجَلنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءاً بِمَا َكاُنوا يَعْمَُلونَ{ ]االحقاف: 14-13[. 
عن  بعيدًا  ر�سينًا  متزنًا  اأعماله  يف  امل�سلم  �سلوك  جتعل  اال�ستقامة  وهذه   
عن  يخرجه  االأعمال  يف  والرياء  الب�سيطة،  االأمور  يف  الوقت  واإ�ساعة  التناق�سات 
اال�ستقامة، ون�ستطيع اأن نقول اأن اال�ستقامة يف االأعمال واالأفعال بعيدًا عن الرياء 

هي معيار مدى التزام امل�سلم بال�سلوك االإ�سالمي الفردي ال�سحيح.
بهذه  االلتزام  امل�سلم  على  حتتم  للم�سلم  االإن�سانية  وال�سمات  ال�سفات  هذه  "اإن 
ال�سلوك طبيعيًا متزنًا  التنظيمي وجتعل هذا  التي حتدد وتقنن من �سلوكه  القواعد 
العمل  اأجل جناح  اأق�سى طاقاته من  يبذل  الفرد  العمل وجتعل  تعقيدات  بعيدًا عن 
وحتقيق اأهدافه واأهداف املنظمة بدون تعار�ض ويتحمل املتاعب ويلتزم ب�سلوكيات 

املهنة، ويحاول حت�سني �سلوكه واأدائه مبا ير�سى الله و�سمريه")2(. 
وهي  وكثرية  عديدة  االإ�سالم  يف  االخالقي  لل�سلوك  االإن�سانية  واملبادئ   
حت�سن  وهي  ت�سرفاته  جلميع  مرافقه  وهي  واجلماعات  االأفراد  �سلوك  يف  تظهر 
الرتمذي ، اأبو عي�سى حممد بن عي�سى ، ) د.ت ( ، اجلامع ال�سحيح ، وهو �سنن الرتمذي ، حتقيق : اأحمد حممد �ساكر ، دار احلديث ، القاهرة     )1( 

.1921
جناتي ، حممـد عثمان ، ط2 ، احلديث النبوي وِعلم النف�س ، دار ال�سروق ، القاهرة ، ) 1993( �س 249.   )2( 



{25}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

الل�سان،  يتنا�سب مع االأهداف املراد حتقيقها، ومنها: حفظ  من �سلوكه واأدائه مبا 
واجلود والكرم، والو�سطية واالعتدال، واالإح�سان، وال�سكينة، والطماأنينة، والتوبة، 

واالإرادة، والر�سا، والزهد، والورع، واملحا�سبة، والعزم، والب�سرية.
ترى الباحثة اأن هذه املبادئ االإ�سالمية لل�سلوك االأخالقي هي االأ�سا�ض يف   
التعامل االإن�ساين حيث ي�سعد امل�سلم يف حياته ومع اأ�سرته وجمتمعه، وكذلك ي�سل 
بهذه املبادئ اإىل حمبيـه حتى من مل يدخل اإىل هذا الدين، حيث يرغب غري امل�سلم 
يف االإ�سالم بفعل التعامل احل�سن وال�سفات احل�سنة، ويرى الباحث اأن هذه املبادئ 
بع�سهم  الطالب  وتعامل  الثانوية  املرحلة  طالب  مع  املربي  تعامل  يف  االأ�سا�ض  هي 
مع البع�ض، واأنه من الواجب على املر�سدين الطالبيني وم�سريف الرتبية االإ�سالمية 
طريق  عن  النا�سئة  نفو�ض  يف  املفاهيم  هذه  تاأ�سيل  واملعلمني  الن�ساط  وم�سريف 
القدوة احل�سنة واأ�ساليب املوعظة واللني واحلوار واالإقناع وغريها واال�ستفادة من 
ت�ساعد يف  التي  ال�سباحية واملحا�سرات والن�سرات  املدر�سية واالإذاعة  الن�ساطات 

تر�سيخ هذه املبادئ يف نفو�ض املراهقني وهدايتهم اإىل الطريق امل�ستقيم.
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املبحث الثالث
اإجراءات البحث املنهجية التطبيقية

تتناول الباحثة يف هذا املبحث بالتو�سيح اخلطوات املنهجية، واالإجراءات   
التي مت اإتباعها يف الدرا�سة التطبيقية ، بدءا بتحديد منهج البحث املتبع، وو�سف 
جمتمع الدرا�سة االأ�سلي وعينة البحث ، ثم و�سف االأدوات التي مت تطبيقها على 

العينة، وكيفية حتكيمها وجتريبها، وو�سف اجراءات الدرا�سة امليدانية. 
منهج البحث:

وهو  التحليلي  الو�سفي  املنهج  على  الدرا�سة  هذه  يف  الباحثة  اعتمدت  قد   
منهج مالئم لهذا البحث، واملنهج الو�سفي التحليلي هو ذلك املنهج الذي يهدف اإىل 

و�سف ما هو كائن و تف�سريه.
جمتمع البحث:

العلوم  الكرمي وتاأ�سيل  القراآن  الثالثة بجامعة  الفرقة  ميثل طالب وطالبات   
�ساعده يف جمع  اجلامعة  هذه  الباحث يف  وعمل  الدرا�سة،  لهذه  االأ�سلي  املجتمع 

احلقائق واملعلومات.
عينة البحث:

ي�ستحيل  الذي  ال�سامل  للح�سر  كبديل  العينة  اأ�سلوب  الباحثة  ا�ستخدمت   
اإجراءه يف هذا البحث، وا�ستملت عينة البحث على )100( طالب وطالبة من الفرقة 
بواقع  العلوم،  وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة  عام،  الرتبية  كلية  اأق�سام  من  الثالثة 
)50( طالب، و )50( طالبة من خمتلف التخ�س�سات الدرا�سية مت اإختيارهم بالطريقة 

الع�سوائية الب�سيطة، واجلدول رقم )1( يو�سح ذلك.
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جـدول رقم )1(
اأعداد اأفراد عينة البحث موزعني وفق تخ�س�سات الكلية

املجموعالفرقة الثالثة التخ�س�سالكلية
طالبات طالب 

كلية الرتبية عام

10515اللغة العربية – د. اإ�سالمية
5510اللغة االإجنليزية– د. اإ�سالمية
5510اللغة الفرن�سية– د. اإ�سالمية

5510التاأريخ– د. اإ�سالمية
5510اجلغرافيا– د. اإ�سالمية

5510االأحياء– د. اإ�سالمية
5510الكيمياء – د. اإ�سالمية

5510الريا�سيات– د. اإ�سالمية
5510الفيزياء– د. اإ�سالمية 

505-ريا�ض االأطفال– د. اإ�سالمية 
5050100املجموع

اأدوات البحث:
)مقيا�ض  هما  اأداتان  الباحث  تبني  احلايل  البحث  اأهداف  حتقيق  لغر�ض   

ال�سحة النف�سية ومقيا�ض ال�سلوك االأخالقي(.
مقيا�ض ال�سلم االجتماعي: اإعداد الزبيدي والهزاع - ويتكون املقيا�ض من )24(    .1

فقرة.
 )46( من  املقيا�ض  ويتكون   - الباحـــــث  اإعـــــداد  االأخالقي:  ال�سلوك  مقيا�ض    .2

فقرة.
�سدق اأدوات البحـــث:

مت التاأكد من ال�سدق الظاهري الأدوات البحث بعر�ض االأداتني على جمموعة   
اللغوية  و�سالمتها  و�سمولها  اأجله  من  ملا و�سعت  قيا�سها  من  للتاأكد  املحكمني،  من 
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و�سدقها الظاهري، وقد اأو�سى املحكمون بتعديل بع�ض الفقرات يف االأداتني.
اأدوات البحث:

1. مقيا�ض ال�سلم االجتماعي– اإعداد الباحثة.
2. مقيا�ض ال�سلوك االأخالقي – اإعــداد الباحثة.

ثبات اأدوات البحــث:
للتاأكد من اأن املقيا�سني يتمتعان بالثبات، قامت الباحثة بتطبيقهما على عينة   
من   )Alpha( كرونباخ  األفا  معامل  ح�ساب  مت  و  طالبة،  و)20(  طالب   )20( بلغت 
ال�سلم  ملقيا�ض   )0.79( الثبات  معامل  بلغ  اإذ   )SPSS( االإح�سائي  التحليل  برنامج 
االجتماعي وهي معامل توؤكد �سالحية االأداة لتطبيقها على اأفراد عينة البحث، يف 
حني بلغ معامل الثبات ملقيا�ض ال�سلوك االأخالقي )0.84( وهي معامل توؤكد �سالحية 

االأداة لتطبيقها على اأفراد عينة البحث. 
االأجابة وطريقة ت�سحيح املقيا�سني:

هي  بدائل  ثالثة  عليه  االإ�ستجابة  بدائل  كانت  االجتماعي:  ال�سلم  مقيا�س   .1
 ،2  ،3( كاالآتي:  االأيجابية  للفقرة  كانت  الت�سحيح  ودرجة  ال(  اأحيانًا،  )نعم، 
اأعلى  فاأن  وبالتايل  ال�سلبية،  للفقرات  معكو�سة  االأوزان  تكون  حني  يف   ،  )1
درجة كلية حمتملة للم�ستجيب هي )72( واأدنى درجة كلية حمتملة هي )24( ، 
واملتو�سط الفر�سي للمقيا�ض هو )48( درجة. وكلما اأرتفعت درجة امل�ستجيب 
على مقيا�ض ال�سلم االجتماعي كان ذلك موؤ�سرًا على اإرتفاع ال�سلم االجتماعي، 
اإنخفا�ض  على  دلياًل  ذلك  كان  الفر�سي  املتو�سط  اإنخف�ست درجته عن  وكلما 

م�ستوى ال�سحة النف�سية.
مبوجب  فقرة  لكل  املنا�سبة  الدرجة  و�سع  مت  االأخالقي:  ال�سلوك  مقيا�س   .2
بدائل االأ�ستجابة الثالثة )نعم، اأحيانا، ال( ، ودرجة الت�سحيح للفقرات االإيجابية 
وبالتايل  معكو�سة.  ال�سلبية  الفقرات  درجة  تكون  حني  يف   ،  )1  ،2  ،3( هي 
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فاأن اأعلى درجة كلية حمتملة للم�ستجيب هي )138( درجة، واأدنى درجة كلية 
للمقيا�ض هو )91( درجة وكلما  الفر�سي  حمتملة هي )46( درجة واملتو�سط 
اإيجابية ال�سلوك  اأرتفعت درجة امل�ستجيب على املقيا�ض كان ذلك موؤ�سرًا على 
الفر�سي كان ذلك موؤ�سرًا على تدين  اإنخف�ست عن املتو�سط  االأخالقي، واإذا 

ال�سلوك االأخالقي.
الو�سائل االأح�سائية:

الو�سائل  اإ�ستخدمت  البحث،  اأهداف  يحقق  مبا  اأح�سائيًا  البيانات  ملعاجلة   
االأح�سائية االآتية: 

.)Alpha( معامل األفا كرونباخ - )SPSS( برنامج التحليل االإح�سائي  .1
االأختبارالتائي )t-test( لعينة واحدة.  .2

االأختبارالتائي )t - test( لعينتني م�ستقلتني.  .3
.)Pearson Correlation Coefficient( معامل اأرتباط بري�سون  .4
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املبحث الرابع 
 عر�س النتائج وتف�سريها

عر�س نتيجة الفر�س االأول وتف�سريها:
ين�ض الفر�ض االأول على اأنه: )يت�سم ال�سلم االجتماعي لدى طالب وطالبات   

املرحلة اجلامعية باالإيجابية(.
الإختبار �سحة هذا الفر�ض مت ا�ستخدام اختبار )ت( للعينة الواحدة.  

جدول رقم )2( 
يو�سح اختبار )ت( للعينة الواحدة ملعرفة ات�سام ال�سلم االجتماعي

لدى طالب وطالبات املرحلة اجلامعية )االإيجابية اأو ال�سلبية(
حجم 
العينة

املتو�سط 
املحكي

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
)ت( 

القيمة 
اال�ستنتاجاالحتمالية

يت�سم ال�سلم االجتماعي باالإيجابية ...،.1003053.74.70270.8
عند م�ستوى داللة 0.05 

اأن  الواحدة،  للعينة  )ت(  اختبار  يو�سح  والذي  اأعاله  اجلدول  من  يالحظ   
املتو�سط املحكي )30(، بينما املتو�سط احل�سابي )53،7( باإنحراف معياري )4.702( 
دالة  وهي   ).،...( االحتمالية  والقيمة   )70،8( املتو�سطني  بني  للمقارنة  )ت(  وقيمة 
اإح�سائيًا مما ي�سري اإىل اأن ال�سلم االجتماعي لدى طالب وطالبات اجلامعات تت�سم 

باالإيجابية عند م�ستوى داللة )0.05(.
تف�سر الباحثة هذه النتيجة باأن طالب وطالبات اجلامعات متكّنوَا من التعامل   
ثقًة  ذلك  ويعطيهم  والتوازن،  القلق  من  ن�سبيًا  والتخل�ض  الواقع  مع  فعالة  بطريقة 
تواجههم  التي  م�سكالتهم  وحل  ن�ساطاتهم  توجيه  على  قادرين  ويجعلهم  بنف�سهم 
النف�ض  حماية  باأجتاه  يكون  وتطورها  ال�سخ�سية  فنمو  ومر�سية  مالئمة  بطريقة 
�سد اأخطار احلياة من خالل ال�سيطرة على بيئتهم والتكيف معها ويقيّمون اأحداث 
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حتدي  وعوامل  دافعة  كعوامل  اليها  وينظرون  اإيجابية  ب�سورة  ال�ساغطة  احلياة 
ال�سلم  اأكرث من كونها عوامل تهديد الأمنهم واإ�ستقرارهم، وبالتايل يحافظون على 

االجتماعيمن التدهور واالإ�سطراب.
عر�س نتيجة الفر�س الثاين وتف�سريها:

لدى طالب  االأخالقي  ال�سلوك  اأبعاد  )ت�سود  انه:  على  االول  الفر�ض  ين�ض   
وطالبات املرحلة اجلامعية(.

الختبار �سحة هذا الفر�ض مت ا�ستخدام اختبار )ت( للعينة الواحدة.  
جدول رقم )3( 

يو�سح اختبار )ت( للعينة الواحدة ملعرفة ال�سلوك االأخالقي احلميد
لدى طالب وطالبات املرحلة اجلامعية اأم ال

حجم 
العينة

املتو�سط 
املحكي

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
)ت( 

القيمة 
اال�ستنتاجاالحتمالية

ت�سود اأبعاد ال�سلوك االأخالقي 10070119،419،861100،810.010
عند م�ستوى داللة 0.05

اأن  الواحدة،  للعينة  )ت(  اختبار  يو�سح  والذي  اأعاله  اجلدول  من  يالحظ   
معياري  باإنحراف   )119،41( احل�سابي  املتو�سط  بينما   ،  )70( املحكي  املتو�سط 
االحتمالية  والقيمة   )100،81( املتو�سطني  بني  للمقارنة  )ت(  وقيمة   )9،861(
)0.010( وهي اأقل من )5.،( فهي دالة، مما ي�سري اإىل اأنه ي�سود ال�سلوك االأخالقي 

احلميد لدى طالب وطالبات املرحلة اجلامعية عند م�ستوى داللة )0.05(.
ال�سرائح  من  اجلامعات  وطالبات  طالب  باأن  النتيجة  هذه  الباحثة  تف�سر   
االجتماعية الواعية واملثقفة والقادرة على مواجهة م�سكالت احلياة والتمكن من حلها 
من  جتعل  عقلية  مبرونة  متتعهم  نتيجة  اأنفعاالتهم  تنظيم  يف  وال�سيطرة  وال�سمود 
عالقتهم وت�سرفاتهم مقبولة ومنظمة للو�سول اإىل الر�سا عن اأنف�سهم وعن حياتهم 
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من خالل معرفتهم بطرق تنظيم االنفعاالت لتحقيق اأهدافهم يف احلياة. واأن خال�سة 
ال�سلوك االإن�ساين ب�سورة عامة هادف اإىل ال�سيطرة على البيئة وعلى مكانة الفرد فيها، 
فالتن�سئة الدينية التي ين�ساأ فيها الطالب والطالبات ويرتبوا فيها يف ظل املودة واحلب 
والت�سامح والرحمة توؤدي اإىل التم�سك بال�سلوك االأخالقي فهذه التن�سئة متهد الطريق 
فيه،  املرغوب  غري  ال�سلوك  الأمناط  مقاومة  اأكرث  الذات  جعل  يف  والطالبات  للطالب 
وطالب وطالبات اجلامعة ي�سدرون ال�سلوك االأخالقي الذي يحقق النتائج املرغوبة يف 
املواقف املختلفة وامكانية تعديل وتغيري الواقع لديهم مبا يتالئم مع حتقيق اأهدافهم 
ذاته  عن  الطالب  فعالية  ويدعم  ي�سهم  مظهر  االأخالقي  ال�سلوك  فاإ�سدار  احلياتية، 
وقدرته على االجناز والتفاوؤل نحو م�ستقبل يتعامل بفاعليه وكفاءة. والطالب اجلامعي 
لديه القدرة على تقوية اأو اإ�سعاف اأمناط معينة من ال�سلوك ملا يتوفر لديه من معلومات 
تكوين  ومعتقداته مماي�ساعد يف  معارفه  تكوين  على  ت�ساعد  ثقافة  و  تعلم وخربة  و 

ردود اأفعال اإيجابية تتما�سي مع تعاليم االإ�سالم يف املواقف املختلفة. 
عر�س نتيجة الفر�س الثالث وتف�سريها:

ال�سلم  بني  اإيجابية  اإرتباطية  عالقة  )توجد  اأنه  على  الثاين  الفر�ض  ين�ض   
االجتماعي وال�سلوك االأخالقي لدى طالب طالبات املرحلة اجلامعية(.

ملعرفة  بري�سون  ارتباط  معامل  ا�ستخدام  مت  الفر�ض  هذا  �سحة  والختبار   
العالقة بني متغريين. 

جدول رقم )4( 
يو�سح معامل ارتباط بري�سون ملعرفة العالقة

بني ال�سلم االجتماعي وال�سلوك االأخالقي 
حجم 
العينة

قيمة 
االإرتباط

القيمة 
االإ�ستنتاج االإح�سائياالإحتمالية

االجتماعيوال�سلوك 1000،2280،023 ال�سلم  بني  اإيجابية  اإرتباطية  عالقة  توجد 
االأخالقي عند م�ستوى داللة 0،05
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ملعرفة  بري�سون  اإرتباط  معامل  يو�سح  والذي  اأعاله  اجلدول  من  يالحظ   
العالقة بني ال�سلم االجتماعي وال�سلوك االأخالقي لدى طالب وطالبات اجلامعة ، اأن 
وجود  اإىل  ي�سري  مما   )0،023( االحتمالية  القيمة  وان   ،  )0،228( االرتباط  قيمة 

اإرتباط دال اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )0،05( بني املتغريين.
هو  اجلامعي  للطالب  االأخالقي  ال�سلوك  باأن  النتيجة  هذه  الباحثة  تف�سر   
الت�سرف االإيجابي الذي يقوم به يف ظروف حميطه البيئية واالجتماعية، يف �سكلها 
فالطالب  الت�سرف،  ذلك  يت�سرف  جعلته  داخلية  نف�سية  حالة  من  انطالقا  العام، 
اأن يطهر نف�سه من كل مظاهر  الذي يراقب ت�سرفاته و�سلوكه ب�سكل عام ويحاول 
واأن  النف�سية كاحلقد والكره والبخل والقلق واالإكتئاب وغريه ذلك،  االإ�سطرابات 
اإندفاع  لديه  واأن يكون  االأمثل  بال�سكل  ي�ستثمر طاقاته  واأن  ي�سعى خلدمة جمتمعه 
اإيجابي يف جمال درا�سته، واأن يكون على م�ستوى من الطموح يتنا�سب وقابلياته 
وقدراته ميكن اأن ن�سميه الطالب ال�سوي اأي ذو �سخ�سية �سوية، بالتايل ان كل طالب 

يتمتع بال�سلم االجتماعي يكون ذو �سلوك اأخالقي والعك�ض �سحيح. 
عر�س نتيجة الفر�س الرابع وتف�سريها:

ين�ض الفر�ض الرابع على اأنه )توجد فرو�ض ذات داللة اإح�سائية بني طالب   
وطالبات املرحلة اجلامعية يف ال�سلوك االأخالقي ل�سالح الطالب(.

م�ستقلتني  لعينتني  )ت(  اختبار  اإ�ستخدام  مت  الفر�ض  هذا  �سحة  الإختبار   
ملعرفة الفروق بينهمايف متغري ما. 

بني  الفروق  ملعرفة  م�ستقلتني  لعينتني  )ت(  اختبار  يو�سح  التايل  واجلدول   
الطالب والطالبات يف ال�سلوك االأخالقي. 
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جدول رقم )5( 
يو�سح اإختبار )ت( لعينتني م�ستقلتني ملعرفة الفروق

بني طالب وطالبات املرحلة اجلامعية يف ال�سلوك االأخالقي
حجم النوعاملتغري

العينة
الو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
)ت( 

درجة 
احلرية

الدالة 
االإح�سائية

ال�سلوك 
االأخالقي

0.045 50121.286.8811.92298طالبات 50117.5411.915طالب

من اجلدول اأعاله جند اأن الو�ســـــــــط احل�سابي لل�سلوك االأخالقي للطالبات   
النف�سية  لل�سحة  احل�سابي  الو�سط  بينما   )6.881( معياري  بانحراف   )121.28(
بدرجة   )1.922( )ت(  قيمة  بلغت  )11.915( حيث  بانحراف   )117.54( للطالب 
حرية )98( وقيمة احتمالية )0.045( مما ت�سري اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
يف متو�سط درجات ال�سلوك االأخالقي لدى الطالب ترجع اإىل النوع وهي ل�سالح 

الطالبات.
اخل�سائ�ض  غري  خ�سائ�ض،  لالأنثى  باأن  النتيجه  هذه  الباحثة  وتف�سر   
اأن ج�سم االأنثى وج�سم الرجل يختلفان  اأي ف�ساًل عن  البيولوجية واملادية للرجل. 
هذه  غري  اخرى  اختالفات  هناك  اأن  البحث  هذا  نتيجة  اأثبتت  ولكن  بينًا،  اختالفًا 
االأنثى،  وبنية  الذكر،  بنية  بني  الرجل،  وبنية  املراأة،  بنية  بني  الظاهرة  االختالفات 
اختالف يف ال�سلوك االأخالقي بني الذكر واالنثى وهذه الفروق ل�سالح الطالبات وهى 
ز الله بها كاًل من الذكر  من اخل�سائ�ض ال�سلوكية، واخل�سائ�ض االجتماعية التي ميَّ
واالأنثى، يتفق علماء الدين على اأن املراأة كالرجل متامًا يف التكليف والت�سريف ولكن 
املراأة لي�ست كالرجل، لها خ�سائ�ض يف بنيتها اجل�سمية، ولها خ�سائ�ض يف بنيتها 
النف�سية، ولها خ�سائ�ض يف بنيتها االجتماعية، ولها خ�سائ�ض يف قوة اإدراكها، ويف 
ع األعابهم، واأمناط  طبيعة اإدراكها، لو تتبع اأحدنا حركات اأوالد ذكورًا واإناثًا، وتتبَّ
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ر لها اهتمامات، وميول وتطلعات لي�ست  تعلُّقاتهم. البنت ال�سغرية، وهي يف �سٍن مبكِّ
كاأخيها ال�سغري، مع اأن عالئم الذكورة واالأنوثة مل تظهر بعد.

اكرث  فالبنت  لالنثى  الذكر  من  يختلف  ال�سادر  ال�سلوك  اأن  يوؤكد  هذا  اذا   
�سلوكا اأخالقيا الإ�سباب عديده منها حر�سها على �سلوكها وعلى تعاملها مع البيئه 

لها اأن تكون اأمًا يف اأعلى م�ستوى. من حولها على على نحٍو يوؤهِّ
غري  باأنها  ت�سعر  ال  االأخطاءحتى  يف  الوقوع  تخ�سى  اجلامعية  والطالبة   
مرغوب فيها. وحتى ت�سعر بكيانها فاإنها ال بد واأن ت�سعر واأنها مرغوبة وحمبوبة، 
وبك�سب  االآخرين،  مع  بعالقاتها  و  االأخالقي  واإلتزامها  ب�سلوكها  ذاتها  تثبت  فهي 
احلب والرغبة من زوجها، اأو اأ�سرتها، اأو �سديقاتها، اأو اأوالدها. فالطالبة ترغب يف 
اأن تظهر باإلتزامها االأخالقي، وهي تعي�ض يف حنايا هذا املفهوم، وهي عندما ت�سعر 

باأنها غري اخالقية ال�سلوك ت�ساب بالقلق واالكتئاب والغ�سب الداخلي املمقوت.
الفكرية  والقولبة  االجتماعي  االإ�سراط  اإىل  اي�سا  االختالف  هذا  ويرجع   
االجتماعية واإىل فروق البنية اجل�سمية لدى اجلن�سني التي قد توؤدي اإىل ا�ستعداد 

الع�سوية لال�ستجابة لواحدة من ال�سيغ االجتماعية دون االأخرى. 
وكذلك تف�سر الباحثة هذه النتيجه بخوف االأنثى من اأن تخ�سر االإح�سا�ض   
باالأمان الذي يقدمه لها املجتمع اإذا ما خرجت عن النمط االأخالقي مما يزيد من درجة 
االح�سا�ض  من  �سيئًا  يتطلب  االأخالقي  ال�سلوك  فاإ�سدار  لديها،  االأخالقي  االإلتزام 
بالقبول و ي�سنف املجتمع ذلك بانه �سكل من اأ�سكال ال�سمات التي تتنا�سب مع الدور 

اجلن�سي املنوط باالأنثى.
عر�س نتيجة الفر�س اخلام�س وتف�سريها:

يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فرو�ض  )توجد  اأنه  على  اخلام�ض  الفر�ض  ين�ض   
ال�سلم االجتماعي تعزى للنوع )طالب/ طالبة( (.
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م�ستقلتني  لعينتني  )ت(  اختبار  اإ�ستخدام  مت  الفر�ض  هذا  �سحة  الإختبار   
ملعرفة الفروق بينهمايف متغري ما. 

واجلدول التايل يو�سح اختبار )ت( لعينتني م�ستقلتني ملعرفة الفروق طالب   
وطالبات املرحلة اجلامعية يف ال�سلم االجتماعي:

جدول رقم )6( 
 يو�سح اإختبار )ت( لعينتني م�ستقلتني ملعرفة الفروق طالب وطالبات 

املرحلة الثانوية يف ال�سلم االجتماعي
حجم النوعاملتغري

العينة
الو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
)ت( 

درجة 
احلرية

الدالة 
االإح�سائية

5054.083.8542.181980.032طالباتال�سحة النف�سية 5052.065.297طالب

للطالبات  النف�سية  لل�سحة  احل�سابي  الو�سط  اأن  جند  اأعاله  اجلدول  من   
النف�سية  لل�سحة  احل�سابي  الو�سط  بينما   )3.854( معياري  بانحراف   )54.08(
للطالب )52.06( بانحراف )5.297( حيث بلغت قيمة )ت( )2.181( بدرجة حرية 
اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  اإىل وجود  ت�سري  )0.032( مما  احتمالية  وقيمة   )98(
ل�سالح  وهي  النوع  اإىل  ترجع  الطالب  لدى  النف�سية  ال�سحة  درجات  متو�سط  يف 

الطالب.
تف�سر الباحثة هذه النتيجه بان الطالبات يتبعن اأمناط ال�سلوك ال�سحي مثل   
املمار�سات الغذائية ال�سليمة، و كفاية النوم ومدته، الوقاية ال�سحية نف�سيًا و بدنيًا، 
من  اأكرب  بقدر  االأخطار،  �سد  والوقاية  ال�سحية،  الن�سائح  و  االر�سادات  واتباع 
الطالب، فالطالبات لديهن العديد من املدركات الدقيقة غري امل�سوهة، وذاكرة ممتلئة 
التوافق  حتقق  بحيث  �سممت  �سلوكية  وا�سرتاتيجيات  املنا�سبة،  احلية  باخلربات 
املواقف  ملواجهة  �سلوكية  بدائل  كذلك  ولديهن  وال�سداقة،  والزمالة  اال�سرة  يف 
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اختبارات  من  بها  مير  ما  على  بناء  للتطوير،  دوما  الطالبة  ت�سعي  املختلفة،حيث 
ومواقف، وما تكت�سبه من خربات.

الناحية  من  اتزانا  اأكرث  الطالبات  باأن  كذلك  النتيجه  هذه  الباحثة  وتف�سر   
النف�سية من الطالب ملا تتميز به كلياتهن من ا�ستقرارا اأمنيا وعلميا مقارنة بكليات 

الطالب التى تنعك�ض وتوؤثر فيها االأحداث ال�سيا�سية تاأثريا �سلبيا اأحيانًا.
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خامتـــــــــة
 ملخ�س نتائج البحث والتو�سيات واملقرتحات 

اأواًل: نتائج البحث: 
يت�سم ال�سلم االجتماعي لدى طالب وطالبات املرحلة اجلامعية باالإيجابية.  .1

ت�سود اأبعاد ال�سلوك االأخالقي لدى طالب وطالبات املرحلة اجلامعية.  .2
االجتماعي  ال�سلم  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  اإيجابية  اإرتباطية  عالقة  توجد    .3

وال�سلوك االأخالقي لدى طالب وطالبات املرحلة اجلامعية.
)طالب/ للنوع  تعزى  االجتماعي  فىال�سلم  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد   .4

طالبة( ل�سالح الطالبات.
للنوع )طالب/ ال�سلوك االأخالقي تعزى  اإح�سائية فى  توجد فروق ذات داللة   .5

طالبة( ل�سالح الطالبات.
ثانيًا: التو�سيات:

اأكرب يف  اأهمية  ال�سلم االجتماعي لدى الطالب والطالبات يف اجلامعات  اإيالء   .1
الكليات لتعزيز ال�سلوك االأخالقي.

الطالب  مع  �سهرية  لقاءات  عقد  لغر�ض  والرتبوي  النف�سي  لالإر�ساد  جلان  ت�سكيل   .2
والطالبات ملعرفة امل�سكالت النف�سية التي يتعر�ض لها الطالب والطالبات يف اجلامعات.

اجلامعات  لطالب  الزمني  العمر  مع  منا�سب  ب�سكل  الدرا�سية  املناهج  ت�سميم   .3
بحيث ال يحدث اإ�سطرابا نف�سيا للطالب والطالبات.

على  وتدربهم  والطالبات يف اجلامعات  الطالب  ت�ساعد  متطورة  برامج  اإعداد   .4
خطوات ومهارات �سبط ال�سلوك وتوجيهه.

ثالثًا: املقرتحات:
اإجراء درا�سة مقارنة بني الطالب يف املرحلة الثانوية والطالب يف اجلامعة.   .1

اإجراء درا�سة مماثلة وربطها مبتغريات اأخرى.   .2
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امل�سـادر واملراجــــــــع
اأواًل: امل�سادر:

القراآن الكرمي.  .1
ابن تيمية، اأحمد، جمموع الفتاوى، مل يذكر البلد وال دار الن�سر، 1398هـ /   .2

1977م.
ابن حنبل، اأحمد، امل�سند، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1398هـ/ 1977م.  .3

ابن منظـور، جمال الدين حممد، ل�سان العرب، دار الفكر، بريوت، 1418هـ /   .4
1998م.

اأبو داود، �سليمان بن االأ�سعث ال�سج�ستاين االأزدي، �سنن اأبي داود، اإعداد   .5
وتعليق: عزت عبيد الدعا�ض، وعادل ال�سيد، دار احلديث، بريوت، 1411هـ / 

1990م.
دار  ط1،  البخاري،  �سحيح  اإ�سماعيل،  بن  حممد  الله  عبد  اأبي  البخاري،   .6

ال�سالم، الريا�ض، 1417هـ / 1996م.
الرتمذي، اأبو عي�سى حممد بن عي�سى، اجلامع ال�سحيح، وهو �سنن الرتمذي،   .7

حتقيق: اأحمد حممد �ساكر، دار احلديث، القاهرة، )د.ت(.
الطرباين، �سليمان اأحمد، املعجم الكبري، حتقيق: حمدي ال�سلفي، ط2، مطبعة   .8

الزهراء املو�سل، العراق، 1405هـ / 1984م.
ثانيًا: املراجــــــع: 

االأحداث،  جنوح  يف  واأثرها  بالطفل  الوالدين  عالقة  علي.  حممد  ح�سن   .1
بغداد،1970 م.

ح�سني مو�سى، عبد الله، اأحمد حممد، مقدمة يف ال�سلوك االإن�ساين وتطبيقاته   .2
يف املجال االإداري.، )د.ت(.
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العلمي،  املجمع  دار  االإداري،  ال�سلوك  على،  ر�سمية  خليل،  خمتار،  حمزة،   .3
جدة، 1398هـ / 1978م.

خري الله، �سيد. علم النف�ض الرتبوي: اأ�س�سه النظرية والتجريبية، دار النه�سة   .4
العربية، القاهرة،1980 م.

واالآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ض  العاطفي،  الذكاء  كوملان.  دانيل   .5
الكويت، 2001م.

الداهري، �سالح ح�سن والعبيدي، ناظم ها�سم. ال�سخ�سية وال�سحة النف�سية،   .6
دار الكتب للطباعة والن�سر، بغداد، 1999م.

دري ح�سن عزت. الطب النف�سي، ط3، دار القلم، الكويت، 1986م.  .7
التوافق ال�سخ�سي واالجتماعي للمر�سدين  الدليمي، اح�سان عليوي نا�سر.   .8
الرتبويني يف العراق، ر�سالة ماج�ستري، جامعة بغداد، كلية الرتبية، 1991م.

الزبيدي، كامل علوان. ال�سغوط النف�سية وعالقتها بالر�سا املهني وال�سحة   .9
النف�سية لدى اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف اجلامعة، اطروحة دكتوراه، كلية 

االآداب، جامعة بغداد، 2000 م.
املفاهيم  االأطفال واملراهقني  �سلوك  تعديل  الله فرج،  عبد  اإبراهيم  الزريقات،   .10

والتطبيقات، ط1، دار الفكر، عمان، 2007م / 1428هـ.
عني  ط2،  النف�سي،  والعالج  النف�سية  ال�سالم،ال�سحة  عبد  حامد  زهران،   .11

�سم�ض، 1988م.
النف�سية،  بال�سحة  وعالقتها  النف�سي  والتحمل  االأمن  بهلول.  زيد  �سمني،   .12

اإطروحة دكتوراه، اجلامعة امل�ستن�سرية، كلية االآداب، 1997 م.
�سند، عرفة متويل، مقدمة يف العلوم ال�سلوكية وتطبيقاتها يف جمال االإدارة،   .13

القاهرة، جمهورية م�سر العربية،، 1403هـ / 1983م.
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دور الديــــــــــن فـــــــي السِّْلـــــــــم االجتماعــــــــي
د. ن��صر على خليفة حممد•

ملخــــ�س
تناولت الدرا�سة دور الدين يف ال�سلم، تهدف هذه الدرا�سة  اإىل دعم جهود الدولة   
م�ساكل  عالج  يف  واأهميته  االإ�سالمي  الدين  دور  وبيان  االجتماعي.  ال�سلم  حتقيق  يف 
الدرا�سة  واتبعت  املجتمع.  خدمة  يف  ومراكزها  اجلامعة  م�ساهمة  بيان  واأهمية  املجتمع. 
املنهج الو�سفي التحليلي واال�ستقرائي ومن اأهم نتائج الدرا�سة اأهم النتائج؛ اأنه يجب على 
النا�ض اأن يتعاونوا فيما بينهم؛ ليعي�سوا يف �سعادة واأمن، واأنه يجب على كل اأحٍد اأن يعرف 
ما له وما عليه من واجبات؛ لُيوؤدي كل واحد ما يليه جتاه اإخوانه، ومن اأهم التو�سيات على 

احلكومات اأن ت�سعى يف توجيه النا�ض واإر�ساد للقيام بذلك اأمت القيام.

اأ�ستاذ العقيدة امل�ساعد بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم. 	•
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Abstract
 The study dealt with the role of religion in peace. This study 
aims to support the efforts of the state social peace and clearifying 
the role and importance of the Islamic religion in solving problems 
of the society. And the importance of explaining the contribution 
of the university and its centers in community service. The study 
followed the describtive and describtive approach is one of the 
most important results of the study. People should cooperate with 
each other to live in happiness and security, and that everyone 
should know what he has and what duties he owes, so that each one 
problems what he owes towards his brothers, and one of the most 
important recommendations on. Governments seek to compel the 
people and guide them to do this to the fullest.
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مقدمــــــة
نبينا  واملر�سلني  االأنبياء  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  ربِّ  لله  احلمد   

حممٍد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
اأما بعد:  

فقد تنامى اإىل �سمعي دعوة مركز تاأ�سيل العلوم بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل   
اأُ�سارك فيها  العلوم اإىل الندوة العلمية العاملية الثانية؛ فاغتنمت هذه ال�سانحة، وراأيت اأن 
بهذا البحث املتوا�سع، ع�سى اأن اأُوفق للكتابة يف هذا املحور الذي اخرتته )دور الدين يف 
التوفيق والعون  الله �سبحانه وتعاىل  اأُقّدُم هذا البحث �سائاًل  ال�سلم االجتماعي(، وهاأنذا 

والت�سديد؛ يف اأن اأكتب �سيئًا ُيفيد فيما ق�سدت.
ولقد ُوِفَق مركز تاأ�سيل العلوم يف اختياره هذا؛ الأن االإ�سالم هو الدين العظيم   
املحكم غاية االإحكام يف اأخباره كلها ويف اأحكامه، فما اأخرب اإال بال�سدق واحلق، وال َحَكَم 
اإال باحلق العدل، فلم ياأت علم �سحيح ينق�ض �سيًئا من اأخباره، وال ُحْكم اأح�سن من اأحكامه، 
اأ�سوله وقواعده واأ�س�سه ت�ساير الزمان ال�سابق والالحق، فحيثما طبقت املعامالت املتنوعة 
بني االأفراد واجلماعات يف كل زمان ومكان على اأ�سوله مت ِبَها الق�سط والعدل والرحمة 
َها َتْنزيل من حكيم حميد: }الر كَِتابٌ ُأحْكِمَتْ آيَاُتهُ ُثمَّ ُفصَِّلتْ مِنْ لَدُنْ  واخلري واالإح�سان؛ الأنَّ
حَكِيٍم خَِبري * ل يَْأتِيهِ الْبَاطُِل مِنْ بَيِْن يَدَيْهِ وَل مِنْ خَلْفِهِ َتنِْزيٌل مِنْ حَكِيٍم حَمِيدٍ{ ]ف�سلت: 42[، .... 
ومن عرف �سيًئا من اأو�ساف هذا الدين عرف عظيم منة الله به على اخللق، واأن من نبذه وقع 
يف الباطل وال�سالل واخليبة واخل�سران؛ الأن االأديان التي تخالفه ما بني خرافات وثنيات، 
وما بني اإحلاد وماديات، جتعل قلوب اأهلها واأعمالهم كالبهائم بل هم اأ�سل �سبياًل؛ الأن الدين 
اإذا ترحل من القلوب ترحلت االأخالق اجلميلة، وحل حملها االأخالق الرذيلة، فهبطت باأهلها 

اإىل اأ�سفل الدركات، و�سار اأكرب همهم ومبلغ علمهم التمتع بعاجل احلياة()1(.
الدين ال�سحيح يحل جميع امل�ساكل، عبد الرحمن بن نا�سر ال�سعدي: طبعة بدون تاريخ، �سفحة 7-6.   )1( 
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وقد اأح�سن القائل: يا له من دين لو كان له رجاٌل، اأي يظهرونه باأعمالهم واأخالقهم   
و�سلوكهم، وعن �سلمان ر�سي الله عنه قال: قيل له لقد علمكم نبيكم �سلى الله عليه و�سلم 
كل �سيء حتى اخلراءة، قال: اأجل لقد نهانا اأن ن�ستقبل القبلة بغائط اأو بول اأو ن�ستنجي 

باليمني اأو ي�ستنجي اأحدنا بروثة اأو بعظم()1(.
النماذج  بع�َض  وعونه  تعاىل  الله  بحول  �ساأعر�ُض  املخت�سر  البحث  هذا  ويف   

الكا�سفة عن قدرة الدين االإ�سالمي على توفري ال�سلم االجتماعي وب�سطه بني النا�ض.
وقبل الدخول يف تفا�سيل هذا البحث اأُ�سري اإىل عملي فيه، فقد ق�سمُته اإىل مقدمة،   

ومبحثني وخامتة.
م�سكلة البحث:

تتمثل يف �سوؤال رئي�ض ماهو دور الدين يف ال�سلم االجتماعي.  
اأ�سباب اختيار املو�سوع:

اخرتُت الكتابة يف هذا املو�سوع لعدة اأ�سباب منها:  
م�ساعدة ملركز تاأ�سيل العلوم املنظم لهذه الندوة العلمية العاملية لتحقيق اأهدافها.  /1

الفوائد الكثرية العائدة عليَّ من كتابة هذا البحث.  /2
ابتغاء االأجر والثواب من الله تعاىل.  /3

اأهداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�سة لتحقيق االآتي:  

دعم جهود الدولة يف حتقيق ال�سلم االجتماعي.  /1
بيان دور الدين االإ�سالمي واأهميته يف عالج م�ساكل املجتمع.  /2

بيان م�ساهمة اجلامعة ومراكزها يف خدمة املجتمع.  /3

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الطهارة، باب اال�ستطابة، ح 262.   )1( 



{47}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

اأهمية املو�سوع:
تظهر اأهمية هذا املو�سوع من خالل االآتي:  

الأنه يبحث يف ق�سيٍة مهمٍة وهي ال�سلم املجتمعي، وهي من ق�سايا ال�ساعة.  /1
كون هذا املو�سوع ُي�ساهم يف عالج م�ساكل املجتمعات.  /2

تنبيه امل�سوؤولني على اأهمية دور الدين يف ال�سلم االجتماعي.   /3
منهج البحث:

  ال يفوتني يف هذه املقدمة اأن اأذكر املنهج الذي �سرُت عليه يف كتابة هذا البحث، 
فقد اتبعُت يف كتابة هذا البحث املنهج الو�سفي التحليلي، وقمُت با�ستخراج مادة البحث 
املادة  تلك  بدرا�سة  قمُت  ثم  امل�سادر،  من  وغريها  و�سروحه  واحلديث  العقيدة  كتب  من 
درا�سًة علمية، اأرجو اأن اأكون قد ُوِفقُت فيها، فعزوت االآيات الكرمية اإىل �سورها واأرقامها، 
ذلك،  ال�ساأن يف  اأهل  اأقوال  من  م�ستفيدًا  مظانها  من  واالآثار  النبوية  االأحاديث  وخّرجُت 
وعزوت النقول التي ا�ستفدُتها اإىل م�سادرها، بذكر ا�سم امل�سدر كاماًل عند اأول مرة يرُد 
فيها، من�سوبًا ملوؤلفه، ودار الن�سر، و�سنة الن�سر، مع ذكر اجلزء وال�سفحة اإن ُوِجد، ثم اإن 
تكرر ذكر امل�سدر اأكرث من مرة فاإنني اأذكره خمت�سرًا كما هي العادة املتبعة يف البحوث 

العلمية.
فرو�س البحث:

للدين دور يف ال�سلم االجتماعي.  
هيكل البحث: 

املبحث االأول: التعريف بالدين واملراد بال�سلم االجتماعي، وفيه مطلبان:
املطلب االأول: التعريف بالدين، وفيه اأمران:  

االأمر االأول: تعريف الدين لغًة.   
االأمر الثاين: تعريف الدين ا�سطالحًا.   
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املطلب الثاين: بيان املراد بال�سلم االجتماعي، وفيه ثالثة اأمور:  
االأمر االأول: املراد بال�سلم.   

االأمر الثاين: املراد باالجتماعي.   
االأمر الثالث: املراد بال�سلم االجتماعي.   

املبحث الثاين: دور الدين االإ�سالمي يف ال�سلم االجتماعي، وفيه اأحد ع�سر مطلب:
املطلب االأول: االإميان بالله واالأعمال ال�ساحلة �سبٌب مهم لل�سلم.  

املطلب الثاين: الدين جعل اأهله اأخوة.  
املطلب الثالث: الدين ياأمر باآداء احلقوق لالآخرين.  

املطلب الرابع: االإميان مينع ظلم االآخرين واالعتداء عليهم.  
املطلب اخلام�ض: االإميان مينع قتل االآخرين بغري حق .  

املطلب ال�ساد�ض: االإ�سالم �سهد خمالفوه اأنه ُيعالج ما ُيعاين منه النا�ض، �سهادة هرقل.  
املطلب ال�سابع: الدين يدعو الإيثار االآخرين باخلري والنفع.  

املطلب الثامن: الدين ياأمر بح�سن اجلوار الأي اأحد.  
املطلب التا�سع: الدين ُيجيز التهادي بني امل�سلمني والكفار.  

املطلب العا�سر: احرتام دماء املعاهدين واأموالهم وحقوقهم.  
املطلب احلادي ع�سر: وجوب الزكاة وال�سدقة.  

اأما اخلامتة فتكلمُت فيها عن اأهم النتائج التي تو�سلُت اإليها من خالل البحث. ثم   
ذيلُت البحث بفهر�ض امل�سادر واملراجع.
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املبحث االأول
التعريف بالدين واملراد بال�سلم االجتماعي

املطلب االأول
التعريف بالدين

ين: االأمر االأول: تعريف الدين لغًة:الدِّ
نزيل: }ما  اجلزاء، الطاعة وامِلّلة واحل�ساب..،.... وقال يف الطاعة َزَعموا يف التَّ  
كانَ لِيَأخَُذ أخاه يف دِين امَللِك{ )اأي يف طاعة املِلك()1(. فالدين ماأخوٌذ وم�ستٌق من الفعل 
الله  �ساء  اإن  �سياأتي  كما  تعاىل  لله  خا�ض  خ�سوٌع  فهو  وذل،  خ�سع  اإذا  دينًا  دانيديُن 

تعاىل.
االأمر الثاين: تعريف الدين ا�سطالحًا:

الدين ا�سطالًحا ُعِرَف بتعاريف كثرية، منها:  
و�سٌع اإلهي �سائق لذوي العقول باختيارهم املحمود اإىل ما هو خري لهم بالذات()2(.  /1

من  كثرٌي  بهذا  وعّرفه  الوحي(  طريق  عن  املتلقى  االإلهي  )ال�سرع  باأنه  الدين  وُعِرَف   /2
علماء امل�سلمني()3(.

قال التفتازاين: املراد بالدين امللة والطريقة الثابتة عن النبي )عليه ال�سالم()4(.  /4
بن  عمر  حديث  يف  كما  واالإ�سالم،  واالإميان  االعتقاد  جانب  هنا  بالدين  واملراد   
اخلطاب ر�سي الله عنه قال: )بينما نحن جلو�ض عند ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم ذات 
يوم اإذ طلع علينا رجل �سديد بيا�ض الثياب، �سديد �سواد ال�سعر، ال يري عليه اأثر ال�سفر، وال 
يعرفه منا اأحد، حتى جل�ض اإىل النبي �سلى الله عليه و�سلم فاأ�سند ركبتيه اإىل ركبتيه، وو�سع 

اال�ستقاق، حممد بن احل�سن بن دريد، طبعة مكتبة اخلاجني) القاهرة(، الطبعة الثالثة، حتقيق عبد ال�سالم هارون، �سفحة 398.   )1( 
التعريفات، على بن حممد اجلرجاين، حتقيق اإبراهيم االأبياري، طبعة دار الكتاب العربي / بريوت، الطبعة االأوىل، 1405هـ / 1985م،    )2( 

�سفحة 105.
الرابعة، 1425هـ/  ال�سعودية، الطبعة  ال�سلف /  اأ�سواء  اليهودية والن�سرانية، �سعود بن عبد العزيز اخللف،مكتبة  درا�سات يف االأديان    )3( 

2004م، �سفحة 9.
�سرح املقا�سد يف علم الكالم، م�سعود بن عمر التفتازاين، طبعة بدون تاريخ)260/2(.   )4( 
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عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  فقال  االإ�سالم،  عن  اأخربين  حممد  يا  وقال:  فخذيه،  على  كفيه 
و�سلم: االإ�سالم اأن ت�سهد اأن ال اإله الله واأن حممدًا ر�سول الله، وتقيم ال�سالة، وتوؤتي الزكاة، 
......... فاأخربين عن ال�ساعة، قال: ما امل�سوؤول عنها باأعلم من ال�سائل، قال: فاأخربين عن 
اأماراتها. قال: اأن تلد االأمة ربتها، واأن تري احلفاة العراة العالة رعاء ال�ساء يتطاولون يف 
البنيان، ثم انطق فلبثُت مليًا، ثم قال: فاإنه جربيل اأتاكم يعلمكم دينكم()1(.فبنّيَ النبي �سلى 
الله عليه و�سلم اأن الدين هو االإ�سالم واالإميان واالإح�سان؛ وهي جوانب عقدية، و�سرنى يف 
هذا البحث اأنها �سبٌب مهٌم يف ال�سلم االجتماعي يف كل زمان ومكان، اإذن الدين املق�سود 

يف بحثي هذا هو اأي واحٍد من مفرداته اأو اأجزائه كالعقيدة واالإميان والتوحيد وال�سرع.
املطلب الثاين

بيان املراد بال�سلم االجتماعي
االأمر االأول: املراد بال�سلم:

َلم واحد، ويف التنزيل: }وألَقوْا  لم وال�سَّ املراد بال�سلم يف اللغة �سد احلرب، وال�سَّ  
إلَيُْكم السََّلم{ ]الن�ساء: 90[، )وجئتك بفالٍن �َسَلمًا، اأي م�ست�سلمًا ال ُيناِزع()2(.

فال�سلم ماأخوٌذ من ال�سالمة، ُيقال: بنو فالن لنا �َسْلم: اأي م�ساملون، وَحْرب: اأي   
ْلًحا ِمْنُهْم َلُكْم  حماربون، وقال ابن جرير الطربي: )اأَْلَقْوا اإَِلْيُكْم ِقَياَدُهْم َوا�ْسَت�ْسَلُموا َلُكْم �سُ

َو�َسَلًما()3(.
االأمر الثاين: املراد باالجتماعي:

هو م�سطلح ُي�سرُي اإىل �سمة من �سمات معي�سة الكائنات كما ينطبق على ال�سكان   
الب�سر واحليوانات االأخرى، وهو ُي�سري دائمًا اإىل التفاعل بني الكائنات احلية التي تعي�ض 

مع بع�سها البع�ض، فاالجتماعي تعني جميع اأفراد املجتمع املعني.
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب االإميان، باب معرفة االإميان واالإ�سالم، ح 1.   )1( 

اال�ستقاق البن دريد )34/1(.   )2( 
فقه اللغة و�سر العربية لعبد امللك بن حممد الثعالبي، ت عبد الرزاق املهدي، ط. اإحياء الرتاث العربي، طبعة االأوىل 1422هـ / 2002م،�سفحة    )3( 

.230



{51}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

االأمر الثالث: املراد بال�سلم االجتماعي:
�سالٍم  املجتمع من  اأفراد  يعي�ُسه جميُع  ما  به  املراد  االجتماعي  ال�سلم  معنى  اإذن   
واأمٍن وطماأنينٍة وهناٍء، بال اأحقاد وال ح�سد وال ظلم وال اعتداء اأي كان نوعه، بل كاأنهم اأخوة 
اأ�سقاء؛ لذا جند الدين االإ�سالمي ربى اأهله على هذا اخللق الرفيع، قال الله �سبحانه وتعاىل: 
َّا خََلْقنَاُكمْ مِنْ َذَكٍر وَُأنَْثى وَجَعَلْنَاُكمْ شُعُوباًا وََقبَائَِل لَِتعَارَُفوا إِنَّ َأْكرَمَُكمْ عِندَ اللَّهِ  }يَا َأيُّهَا النَّاسُ إِن
َأتَْقاُكمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَِبريٌ{ ]احلجرات: 13[، ويف احلديث: )مثل املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل اجل�سد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى()1(.

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الرب وال�سلة واالآداب، باب تراحم املوؤمنني، ح 2586.   )1( 
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املبحث الثاين
دور الدين االإ�سالمي يف ال�سلم االجتماعي

للدين دوٌر مهٌم يف ال�سلم االجتماعي الأي بلٍد اأيًا كان دينه، فالدين يوؤثر يف احتاد البالد 
املبحث  اإال جاهل غري عاقل، ويف هذا  الدين  ُينكر دور  اأفرادها، وال  ومتا�سكها وتعاون 
الدين  اتباع  اأن  بيان  فيها  �ساحلة  مناذج  وتوفيقه  تعاىل  الله  بعون  �ساأعر�ض  املخت�سر 
االإ�سالمي من اأهم اأ�سباب ال�سلم للمجتمعات الب�سرية؛ ليعي�سوا يف �سالم ووئام وحمبة، 

اإذا التزم النا�ض به، وبيان ذلك من خالل اأحد ع�سر مطلبًا:
املطلب االأول

االإميان بالله واالأعمال ال�ساحلة �سبٌب مهم لل�سلم
من اأهم االأ�سباب اجلالبة لل�سلم االجتماعي االإميان بالله والعمل ال�سالح، قال الله   
َّذِينَ آمَنُوا مِنُْكمْ وَعَمُِلوا الصَّالِحَاتِ لَيَسَْتْخلَِفنَّهُمْ فِي األرِْض َكمَا اسَْتْخَلفَ  تعاىل: }وَعَدَ اللَّهُ ال
يَعْبُدُونَنِي ل  َأمْناًا  بَعْدِ خَوْفِِهمْ  لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ  َّذِي ارَْتَضى  ال لَهُمْ دِينَهُمُ  نَنَّ 

ِّ
َقبْلِِهمْ وَلَيُمَك َّذِينَ مِنْ  ال

يُشِْرُكونَ بِي شَيًْئا وَمَنْ َكَفرَ بَعْدَ َذلِكَ َفُأولَئِكَ هُمُ الَْفاسُِقونَ{ ]النور: 55[.
قال ال�سيخ عبد الرحمن ال�سعدي رحمه الله يف تف�سري اآية النور، مبّينًا اأن االإميان والعمل 
ال�سالح من اأهم اأ�سباب االأمن وال�سلم االجتماعي: )هذا من اأوعاده ال�سادقة، التي �سوهد 
تاأويلها وخمربها، فاإنه وعد من قام باالإميان والعمل ال�سالح من هذه االأمة، اأن ي�ستخلفهم 
يف االأر�ض، يكونون هم اخللفاء فيها، املت�سرفني يف تدبريها، واأنه ميكن لهم دينهم الذي 
لف�سلها  االأمة،  لهذه  ارت�ساه  كلها،  االأديان  فاق  الذي  االإ�سالم،  دين  وهو  لهم،  ارت�سى 
يف  والباطنة،  الظاهرة  �سرائعه  واإقامة  اإقامته،  من  يتمكنوا  باأن  عليها،  ونعمته  و�سرفها 
واأنه  الكفار مغلوبني ذليلني،  االأديان و�سائر  اأهل  اأنف�سهم ويف غريهم، لكون غريهم من 
يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم ال يتمكن من اإظهار دينه، وما هو عليه اإال 
باأذى كثري من الكفار، وكون جماعة امل�سلمني قليلني جدًا بالن�سبة اإىل غريهم، وقد رماهم 



{53}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

اأهل االأر�ض عن قو�ض واحدة، وبغوا لهم الغوائل.
فوعدهم الله هذه االأمور وقت نزول االآية، وهي مل ت�ساهد اال�ستخالف يف االأر�ض   
والتمكني فيها، والتمكني من اإقامة الدين االإ�سالمي، واالأمن التام، بحيث يعبدون الله وال 
الله، فقام �سدر هذه االأمة، من االإميان والعمل  اإال  اأحدا  ي�سركون به �سيئا، وال يخافون 
االأر�ض  م�سارق  وفتحت  والعباد،  البالد  من  فمكنهم  غريهم،  على  يفوقون  مبا  ال�سالح 
ومغاربها، وح�سل االأمن التام والتمكني التام، فهذا من اآيات الله العجيبة الباهرة، وال يزال 
االأمر اإىل قيام ال�ساعة، مهما قاموا باالإميان والعمل ال�سالح، فال بد اأن يوجد ما وعدهم الله، 
واإمنا ي�سلط عليهم الكفار واملنافقني، ويديلهم يف بع�ض االأحيان، ب�سبب اإخالل امل�سلمني 
باالإميان والعمل ال�سالح، ..... ودلت هذه االآية: اأن الله قد مكن من قبلنا، وا�ستخلفهم يف 
مْنُ وَهُمْ  َّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْبسُوا إمِيَانَهُمْ بُِظلٍْم ُأولَئِكَ لَهُمُ اأْلَ االأر�ض، .... ()1(. وقال الله تعاىل: }ال

مُهَْتدُونَ{ ]االأنعام: 82[.
وقد حقق الله �سبحانه وتعاىل �سدق ذلك للم�سلمني يف �سدر االإ�سالم، فقد كانوا   
اأذلة يف موؤخرة االأمم؛ فلما اأ�سلموا واأح�سنوا يف االأعمال جعل الله منهم اأمة رائدة، قادوا 
االأمم وعلموهم احل�سارة؛ حتى تنباأ زعماء الكفار بذلك، عن ابن عبا�ض ر�سي الله عنهمااأن 
اأبا �سفيان بن حرب اأخربه اأن هرقل اأر�سل اإليه يف ركب من قري�ض وكانوا جتارا بال�ساأم 
يف املدة التي كان ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم ماد فيها ابا �سفيان وكفار قري�ض فاأتوه 
وهم باإيلياء فدعاهم يف جمل�سه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا برتجمانه فقال: اأيكم 
اأقرب ن�سبا بهذا الرجل الذي يزعم اأنه نبي؟ فقال اأبو �سفيان فقلت اأنا اأقربهم ن�سبًا، فقال 
اأدنوه مني وقربوا اأ�سحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لرتجمانه قل لهم اإين �سائل عن 
هذا الرجل فاإن كذبني فكذبوه،فوالله لوال احلياء من اأن ياأثرواعلي كذبا لكذبت عنه، ثم كان 
اأول ما �ساألني عنه اأن قال كيف ن�سبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو ن�سب، قال فهل قال هذا القول 
تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان، عبد الرحمن بن نا�سر بن ال�سعدي، ت عبد الرحمن اللويحق، ط. موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة    )1( 

االأوىل 1420هـ /2000م، �سفحة 573.
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منكم اأحد قط قبله؟ قلت ال، قال فهل كان من اآبائه من ملك؟ قلت ال، قال فاأ�سراف النا�ض 
اأم ينق�سون؟ قلت بل يزيدون،  اأيزيدون  اأم �سعفاوؤهم؟ فقلت بل �سعفاوؤهم، قال  يتبعونه 
اأن يدخل فيه؟ قلت ال، قال فهل كنتم تتهمونه  قال فهل يرتد اأحد منهم �سخطة لدينه بعد 
بالكذب قبل اأن يقول ما قال؟ قلت ال، قال فهل يغدر؟ قلت ال ونحن منه يف مدة ال ندري ما 
هو فاعل فيها، قال ومل متكني كلمة اأدخل فيها �سيئا غري هذه الكلمة، قال فهل قاتلتموه؟ 
قلت نعم، قال فكيف كان قتالكم اإياه؟ قلت احلرب بيننا وبينه �سجال ينال منا وننال منه، 
يقول  ما  واتركوا  �سيء  به  ت�سركوا  وال  وحده  الله  اعبدوا  يقول  قلت  ياأمركم؟  ماذا  قال 
اآباوؤكم وياأمرنا بال�سالة وال�سدق والعفاف وال�سلة، فقال للرتجمان قل له �ساألتك عن ن�سبه 
فذكرت اأنه فيكم ذو ن�سب فكذلك الر�سل تبعث يف ن�سب قومها، و�ساألتك هل قال اأحد منكم 
هذا القول فذكرت اأن ال فقلت لو كان اأحد قال هذا القول قبله لقلت رجل ياأت�سي بقول قيل 
قبله، و�ساألتك هل كان من اآبائه من ملك فذكرت اأن ال؛ قلت فلو كان من اآبائه من ملك قلت 
رجل يطلب ملك اأبيه، و�ساألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل اأن يقول ما قال؛ فذكرت اأن 
ال، فقد اأعرف اأنه مل يكن ليذر الكذب على النا�ض ويكذب على الله، و�ساألتك اأ�سراف النا�ض 
اتبعوه اأم �سعفاوؤهم؟ فذكرت اأن �سعفاوؤهم اتبعوه وهم اأتباع الر�سل و�ساألتك اأيزيدون اأم 
ينق�سون فذكرت اأنهم يزيدون وكذلك اأمر االإميان حتى يتم . و�ساألتك اأيرتد اأحد �سخطة 
لدينه بعد اأن يدخل فيه فذكرت اأن ال وكذلك االإميان حني تخالط ب�سا�سته القلوب، و�ساألتك 
هل يغدر فذكرت اأن ال وكذلك الر�سل ال تغدر، و�ساألتك مبا ياأمركم فذكرت اأنه ياأمركم اأن 
تعبدوا الله وال ت�سركوا به �سيئا وينهاكم عن عبادة االأوثان وياأمركم بال�سالة وال�سدق 
والعفاف فاإن كان ما تقول حقا ف�سيملك مو�سع قدمي هاتني وقد كنت اأعلم اأنه خارج مل 
اأكن اأظن اأنه منكم فلو اأين اأعلم حتى اأخل�ض اإليه لتج�سمت لقاءه ولو كنت عنده لغ�سلت عن 
قدمه، ثم دعا بكتاب ر�سول الله �سلى الله عليه و �سلم الذي بعث به دحية اإىل عظيم ب�سرى 
فدفعه اإىل هرقل فقراأه فاإذا فيه ) ب�سم الله الرحمن الرحيم من حممد عبد الله ور�سوله اإىل 
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هرقل عظيم الروم �سالم على من اتبع الهدى اأما بعد فاإين اأدعوك بدعاية االإ�سالم اأ�سلم 
ت�سلم يوؤتك الله اأجرك مرتني فاإن توليت فاإن عليك اإثم االأري�سيني و }يا أهل الكتاب تعالوا 
أربابا  بعضا  بعضنا  يتخذ  به شيئا ول  إل اهلل ول نشرك  نعبد  ل  أن  وبينكم  بيننا  كلمة سواء  إىل 
قال  فلما  �سفيان  اأبو  قال  ]اآل عمران: 64[،  بأنا مسلمون{  فقولوا اشهدوا  تولوا  فإن  من دون اهلل 
فقلت  واأخرجنا  االأ�سوات  وارتفعت  ال�سخب  عنده  كرث  الكتاب  قراءة  من  وفرغ  قال  ما 
الأ�سحابي حني اأخرجنا لقد اأمر ابن اأبي كب�سة اإنه يخافه ملك نبي االأ�سفر، فما زلت موقنا 
برجل  اأتى هرقل  اأمرهم  على  فبينما هم   ...... االإ�سالم  الله على  اأدخل  �سيظهر حتى  اأنه 
اأر�سل به ملك غ�سان يخر عن خرب ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم فلما ا�ستخربه هرقل 
اأنه خمتنت و�ساأله عن العرب  اإليه فحدثوه  اأم ال؟ فنظروا  اأذهبوا فانظروا اأخمتنت هو  قال 
فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه االأمة قد ظهر، ثم كتب هرقل اإىل �ساحب له 
برومية وكان نظريه يف العلم و�سار هرقل اإىل حم�ض فلم يروم حم�ض حتى اأتاه كتاب من 
�ساحبه يوافق راأي هرقل على خروج النبي �سلى الله عليه و�سلم واأنه نبي، فاأذن هرقل 
لعظماء الروم يف د�سكرة)1( له بحم�ض ثم اأمر باأبوابها فُغلقت ثم اطلع فقال يا مع�سر الروم 
هل لكم يف الفالح والر�سد واأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحا�سوا حي�سة حمر 
قال  االإميان  من  واأي�ض  نفرتهم  راأى هرقل  فلما  غلقت  قد  فوجدوها  االأبواب  اإىل  الوح�ض 
ردوهم على وقال اإين قلت مقالتي اآنفا اأخترب بها �سدتكم على دينكم فقد راأيت ف�سجدوا 
له ور�سوا عنه فكان ذلك اآخر �ساأن هرقل(، وقال عمر ر�سي الله عنه: )اإنا كنا اأذل قوم 
اأذلنا الله()2(، وقد حقق الله  فاأعزنا الله باالإ�سالم فمهما نطلب العز بغري ما اأعزنا الله به 
تعاىل للعرب ال�سلم واالأمان ب�سبب اإميانهم وطاعتهم له؛ حتى فاقوا فار�ض والروم الذين 

كانوا اأهل امللك واحل�سارة والعز قبلهم، والتاريخ خرُي �ساهد.
�سٍة( النهاية يف غريب احلديث واالأثر ملحمد بن  ْ بيٍَّة حمحَ رحَ ْت بعحَ لحَْي�سحَ م، وحَ �سحَ م واحلحَ دحَ نازُل وُبيوٌت للخحَ ِر، ِفيِه محَ لحَى هيئِة القحَ�سْ ُة: ِبناٌء عحَ رحَ �ْسكحَ الدَّ   )1( 

حممد ابن االأثري )117/2(.
اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني، حتقيق م�سطفى عبد القادر عطا، ط. دار الكتب العلمية / بريوت، الطبعة االأوىل، 1411هـ/    )2( 

1990م، كتاب االإميان )62/1(، وقال: �سحيح على �سرط ال�سيخني ومل يخرجاه ووافقه الذهبي يف تلخي�سه.
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املطلب الثاين
االأخوة يف الدين

دين االإ�سالم اآخى بني اأتباعه واأهله، واالأخوة لها حقوق، كما عليها واجبات، وملا   
اآخي االإ�سالم بني اأهله جعل الرابطة بينهم اأقوى من رابطة الدم والن�سب قال الله تعاىل: 

َّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ َفَأصْلِحُوا بَيْنَ َأخَوَيُْكمْ{ ]احلجرات: 10[. }إِن
ِبيُّ �سلى الله عليه و�سلم: )امل�سلم اأخو امل�سلم ال يظلمه وال ي�سلمه من كان  َوَقاَل النَّ  
يف حاجة اأخيه كان الله يف حاجته ومن فرج عن م�سلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب 
مَياِن َكاَن  يوم القيامة ومن �سرت م�سلما �سرته الله يوم القيامة()1(، َفَمْن َكاَن َقاِئًما ِبَواِجِب ااْلإِ
؛  ْن مَلْ َيْجِر َبْيَنُهَما َعْقٌد َخا�ضٌّ اأََحبَّ ِلُكلِّ ُموؤِْمٍن، َوَوَجَب َعَلى ُكلِّ ُموؤِْمٍن اأَْن َيُقوَم ِبُحُقوِقِه، َواإِ

َّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ{ ]احلجرات: 10[. َة َبْيَنُهَما ِبَقْوِلِه: }إن ُخوَّ َفاإِنَّ اللَه َوَر�ُسوَلُه َقْد َعَقَدا ااْلأُ
ومن عالمات هذه االأخوة اأنها جتعل اأهلها يرعونها اأ�سد من رعايتهم الأخوة الن�سب؛   
وقد �سرب ال�سحابة اأ�سدق االأمثلة يف ذلك: )لقد حقق اأ�سحاب ر�سول الله �سلى الله عليه 
و�سلم عقيدة الوالء والرباء اأكمل حتقيق، فقد كان حبهم لله، وبغ�سهم لله، وكانوا يقدمون 
اأخوة العقيدة والدين على اأوا�سر الن�سب، والوطن، واجلن�ض، ونحوها، فقد قال عمر ر�سي 
الله عنه عندما ا�ست�سار ر�سوُل الله اأ�سحاَبه يف اأ�سرى بدر: اأرجو اأن متكنني من قتل خايل، 

ومتكن عليًا من قتل اأخيه عقيل، حتى يعلم امل�سركون اأنه ال هوادة يف قلوبنا عليهم.
وكذلك قال م�سعب بن عمري، وقد مر على اأخيه الأمه واأبيه اأبي عزيز وهو اأ�سري   
عند اأحد االأن�سار: ا�سدد عليه فاإن له اأمًا �ستفديه منك مباٍل كثري؛ فقال له اأبوعزيز: اأتقول 

هذا واأنا اأخوك؟! فاأ�سار اإىل االأن�ساري قائاًل: بل هذا اأخي دونك.
وكذلك فعل الطفيل بن عمرو الدو�سي ر�سي الله عنه عندما رجع م�سلمًا اإىل زوجه   
واأبيه، حيث قال لكل منهما عندما جاء مرحبًا بقدومه: اإليك عني، فل�سُت منَك ول�سَت مني، 
متفٌق عليه، اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب املظامل، باب ال يظلم امل�سلم امل�سلم، ح 2310، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب الرب وال�سلة، باب    )1( 

حترمي الظلم، ح 2580.
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ق االإ�سالُم بيني وبينك؛ اإىل اأن اغت�سال واأ�سلما ف�سلم عليهما()1(. لقد فرَّ
باأعمالهم،  اأثرهم ويتم�سكوا  ال�سالح ويقتفوا  ب�سلفهم  يقتدوا  اأن  امل�سلمني  وعلى   
ر�سوان  ال�سحابة  ب�سري  اقتداًء  بينهم،  فيما  ويتعاونوا  فيه،  ويتحابوا  الله  يف  فيتاآخوا 
لو  امل�سلمني طلبة اجلامعات؛ مما  التاآخي والتحاّب بني  اأبرز �سور  لنجد  واإنا  الله عليهم، 

ُا�سُت�سحب الحقًا الأثمر اأمنًا و�سلمًا اجتماعيًا.
املطلب الثالث

اأداء حقوق االآخرين
حياة الب�سر قائمة على التبادل، فهي اأخذ حلقوقك ونيٌل لها، وعطاٌء وردٌّ حلقوق   
ْن ُيوؤَْتى اإَِلْيَك،  بُّ اأَ ا�ِض َما حُتِ ِتي اإِىَل النَّ االآخرين،  قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: )َوَتاأْ
َتى اإَِلْيَك()2(، فالدين اأمر اأتباعه مبعاملة بع�سهم بع�سًاباخلري  ا�ِض َما َتْكَرُه اأَْن ُيوؤْ َوَتْكَرُه ِللنَّ

وباحل�سنى، ولو التزمنا بهدي االإ�سالم ل�سعدنا اأميا �سعادة.
اأتباعه بتنفيذ االأوامر ال�سرعية حتى ولو مع االأعداء االألداء، ويف  فاالإ�سالم ياأمر   
�ساعة احلرب، ومن ذلك ما ُذكر يف ال�سرية: )ثم م�سى ر�سول الله �سّلى الله عليه و�سلم 
حتى قدم املدينة قبل اال�سارى بيوم وقد كان فّرقهم بني اأ�سحابه قال ا�ستو�سوا باالأُ�سارى 
خريا وكان اأبو عزيز ابن عمري اأخو م�سعب بن عمري الأبيه واأمه يف اال�سارى قال وكنت 
يف رهط من االن�سار حني اأقبلوا بي من بدر فكانوا اذا قدموا غداءهم وع�ساءهم خ�سوين 
باخلبز واأكلوا التمر لو�سية ر�سول الله �سّلى الله عليه و�سلم اإّياهم بنا، ما تقع يف يد رجٍل 
ما  عليَّ  فريّدها  عليه،  فاأرّدها  فاأ�ستحيي  قال  بها،  نفحني  وقد  اإال  اخلبز  من  ك�سرة  منهم 
مي�سها، قال ومّر بي اأخي م�سعب بن عمري ورجل من االأن�سار ياأ�سرين فقال له: �سّد يديك 
به، فاإنَّ اأّمُه ذات متاٍع لعلها تفديه منك، قال ابن ه�سام وكان اأبو عزيز �ساحب لواء امل�سركني 
ببدر بعد الن�سر بن احلارث، فلما قال اأخوه م�سعب الأبي الي�سر وهو الذي اأ�سره ما قال: 

مو�سوعة الدين الن�سيحة لعلي ال�سحود )97/1(.   )1( 
اأخرجه اأحمد يف امل�سند، حتقيق �سعيب االأرنوؤوط واآخرون، طبعة موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة االأوىل، عام 1421 هـ/2001م)220/25( ح15885.   )2( 
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قال له اأبو عزيز: يا اأخي هذه و�سايتك بي؟ قال:اإنه اأخي دونك، ف�ساألت اأمه عن اأعلى ما فدى 
به قر�سي؛ فقيل لها: اأربعة اآالف درهم، فبعثت اأربعة اآالف درهم ففدته بها()1(.

املطلب الرابع
منع الظلم والعدوان

اأنواعه، وحّرمه على  الناظر لدين االإ�سالم يجده نظامًا بديعًا؛ حرم الظلم بجميع   
َتعَْتدُوا إِنَّ اللَّهَ ل يُحِبُّ  يَُقاتُِلونَُكمْ وَل  َّذِينَ  }وََقاتُِلوا فِي سَِبيِل اللَّهِ ال كل اأحد، قال الله تعاىل: 
الْمُعَْتدِينَ{ ]البقرة: 190[، قال العالمة ال�سعدي رحمه الله: )هذه االآيات، تت�سمن االأمر بالقتال 
يف �سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة اإىل املدينة، ملا قوي امل�سلمون للقتال، اأمرهم الله به، 
بعد ما كانوا ماأمورين بكف اأيديهم، ويف تخ�سي�ض القتال }فِي سَِبيِل اللَّهِ{ حث على 

االإخال�ض، ونهي عن االقتتال يف الفنت بني امل�سلمني.
َّذِينَ يَُقاتُِلونَُكمْ{ اأي: الذين هم م�ستعدون لقتالكم، وهم املكلفون الرجال، غري  }ال  

ال�سيوخ الذين ال راأي لهم وال قتال.
والنهي عن االعتداء، ي�سمل اأنواع االعتداء كلها، من قتل من ال يقاتل، من الن�ساء،   
واملجانني واالأطفال، والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى، وقتل احليوانات، وقطع االأ�سجار 

ونحوها، لغري م�سلحة تعود للم�سلمني.
ومن االعتداء، مقاتلة من تقبل منهم اجلزية اإذا بذلوها، فاإن ذلك ال يجوز ...()2(،   
اإين حرمت الظلم على نف�سي وجعلته  الله تعاىل: )يا عبادي  ويف احلديث القد�سي يقول 
بينكم حمرمًا فال تظاملوا، يا عبادي اإنكم ُتخطئون بالليل والنهار واأنا الذي اأغفر الذنوب 
وال اأبايل فا�ستغفروين اأغفر لكم... ()3(، فتحرمي الدين للظلم عام، حتى ولو كان حيوانًا 
بهيمًا، ف�ساًل عن كونه ب�سرًا �سويًا مكرمًا،بل اأمر بالرفق باحليوان؛ فنهى عن اتخاذ الدواب 

ال�سرية النبوية، عبد امللك بن ه�سام ت طه عبد الروؤوف، بدون تاريخ )209/2(.   )1( 
تي�سري الكرمي الرحمن لل�سعدي، �سفحة 89.   )2( 

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الرب وال�سلة واالآداب، باب حترمي الظلم، ح2577.   )3( 
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ُكْم َمَناِبَر، َفاإِنَّ  ِخُذوا ُظُهوَر َدَوابِّ اُكْم اأَْن َتتَّ َم َقاَل: )اإِيَّ لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلَّ ِبيِّ �سَ منابر، يقول النَّ
قِّ ااْلأَْنُف�ِض، َوَجَعَل َلُكُم  َغُكْم اإِىَل َبَلٍد مَلْ َتُكوُنوا َباِلِغيِه اإِالَّ ِب�سِ َرَها َلُكْم ِلُتَبلِّ ا �َسخَّ َ َه َعزَّ َوَجلَّ اإِمنَّ اللَّ

وا َعَلْيَها َحاَجَتُكْم ()1(. ااْلأَْر�َض َفاْق�سُ
املطلب اخلام�ض

القتل بغري حق
مُؤْمِناًا  يَْقُتْل  }وَمَنْ  تعاىل:  الله  قال  وَحّرمه،  النف�ض  قتل  يف  االإ�سالم  ديُن  �سّدد   
مَُتعَمِّداًا َفجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداًا فِيهَا وََغضِبَ اللَّهُ عََليْهِ وَلَعَنَهُ وََأعَدَّ لَهُ عََذاباًا عَظِيماًا{ ]الن�ساء: 93[، 
عَنْ  تِجَارَةاً  َتُكونَ  َأنْ  إِلَّ  بِالْبَاطِِل  بَيْنَُكمْ  َأمْوَالَُكمْ  َتْأُكُلوا  َل  آمَنُوا  َّذِينَ  ال }يَاَأيُّهَا  تعاىل:  الله  وقال 
َترَاٍض مِنُْكمْ وََل َتْقُتُلوا َأنُْفسَُكمْ إِنَّ اللَّهَ َكانَ بُِكمْ رَحِيماًا • وَمَنْ يَْفعَْل َذلِكَ عُدْوَانًا وَُظلْماًا َفسَوْفَ 

ُنصْلِيهِ نَاراًا وََكانَ َذلِكَ عََلى اللَّهِ يَسِرياًا{ ]الن�ساء: 30-29[.
قال ال�سعدي رحمه الله تعاىل: )ينهى اللُه تعاىل عباده املوؤمنني اأن ياأكلوا اأموالهم   
واملكا�سب  بالقمار  واأخذها  وال�سرقات،  بالغ�سوب  اأكلها  ي�سمل  وهذا  بالباطل،  بينهم 
الرديئة، بل لعله يدخل يف ذلك اأكل مال نف�سك على وجه البطر واالإ�سراف؛ الأن هذا من 

الباطل ولي�ض من احلق()2(.
توجُد  قد  التي  العداوة  رغم  والغدر  القتل  يتحا�سون  االأمة  هذه  �سلُف  كان  وقد   
بينهم، قال احل�سن: جاء رجل اإىل الزبري بن العوام فقال اأقتل لك عليًا؟ قال: ال وكيف تقتله 
ومعه اجلنود؟ قال:اأحلق به فاأفتك به، قال: ال اإن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم قال:)اإن 

االإميان قيد الفتك، ال يفتك موؤمن()3(.
اأُمِّ  َعَلى  ُمَعاِوَيَة،  َمَع  َدَخْلُت  َقاَل:  َكِم،  احْلَ ْبِن  َمْرَواَن  َعْن  ِب،  امْلُ�َسيَّ ْبِن  �َسِعيِد  وَعْن   
َحاَبُه َوَفَعْلَت الَِّذي َفَعْلَت  ُه َعْنَها َفَقاَلْت: َيا ُمَعاِوَيُة، َقَتْلَت ُحْجًرا َواأَ�سْ َي اللَّ امْلُوؤِْمِننَي َعاِئ�َسَة َر�سِ
عام  ، ط.  الر�سالة / بريوت  ال�سلفي، ط. موؤ�س�سة  الطرباين، حتقيق حمدي بن عبداملجيد  اأيوب  بن  اأحمد  بن  ل�سليمان  ال�ساميني  م�سند    )1( 

1405هـ / 1984م )2/ 34( ح 867.
تي�سري الكرمي الرحمن لل�سعدي، �سفحة 175.   )2( 

اأخرجه اأحمد يف امل�سند )166/1( ح 1426، قاالالأرنوؤوط: �سحيح.   )3( 
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لَّى  ِه �سَ اأََما َتْخ�َسى اأَْن اأَْخَباأَ َلَك َرُجاًل َفَيْقُتَلَك؟ َقاَل: اَل اإِينِّ يِف َبْيِت اأََماٍن، �َسِمْعُت َر�ُسوَل اللَّ
َم َيُقوُل: )ااْلإِمَياُن َقْيُد اْلَفْتِك، اَل َيْفِتُك ُموؤِْمٌن(. اللُه َعَلْيِه َو�َسلَّ

واالإميان قيد الفتك" اأي: اأن االإميان مينع من القتل، كما مينع القيُد من الت�سرف،   
ب�سرعته،  يلحقها  اأنه  يريد  االأوابد،  َقْيُد  الفر�ض:  ًدا، ومنه يف �سفة  مقيِّ الفتك  فكاأنه جعل 

فكاأنها مقيد به ال تعدوه()1(.
ّمن للمكر واخلديعة اأَو  ُه ُمَت�سَ ْهي اِلأَنَّ ْعنى النَّ قال العلماء: ) اَل يفتك ُموؤمن( خرب مِبَ  
ُهَو نهيٌّ ( فاملوؤمن منهيٌّ �سرعًا عن قتل غريه واالعتداء عليه بال ذنٍب وال �سبب. بل قد نهي 
ديُن االإ�سالم عن عدم الظلم واإيقاع ال�سرر بالغري ولو كان حيوانًا بهيمًا، قال النبي �سلى 
الله عليه و�سلم: )ُعذبت امراأٌة يف هرةٍ  ربطتها فلم تطعمها، ومل ت�سقها ومل ترتكها تاأكل من 

خ�سا�ض االأر�ض()2(.
وذهبت االأديان يف حرمة القتل مذهبًا بعيدًا؛ فجعل حرمة قتل النف�ض الب�سرية اأ�سد   
من خراب الكعبة امل�سرفة، فقد جاء يف االأثر عن �َسِعيَد ْبَن ِميَناَء َقاَل: اإِينِّ اَلأَُطوُف ِباْلَبْيِت 
َنَع اْلَبْيُت؟ َقاَل:  ْمُتْم َما �سَ ِه ْبِن َعْمٍرو َبْعَد َحِريِق اْلَبْيِت، اإِْذ َقاَل: اأَْي �َسِعيُد، اأََعظَّ َمَع َعْبِد اللَّ
ِه()3(؛ لذا جنُد كثريًا من امل�سلمني ولله  ُقْلُت: َوَما اأَْعَظُم ِمْنُه؟ َقاَل: )َدُم امْلُ�ْسِلِم ُي�ْسَفُك ِبَغرْيِ َحقِّ
احلمد ُيعّظمون حرمة الدماء والقتل، فال يجراأون على ذلك، بل ُينكرون ذلك اأ�سدَّ النكري، 
التكفريية  اخلارجية  املنحرفة  اجلماعات  خالط  ممن  ال�سوية،  الفطرة  عن  انحرف  من  اإال 
والدواع�ض خوارج الع�سر؛ الذين ي�ستحلون دماء امل�سلمني وغريهم وي�ستبيحون اأموالهم؛ 
النا�ض منها؛ الأنها  اأن يحذروها وُيحذروا  امل�سلمني  الغالية واملنحرفة على  وهذه اجلماعة 

�سوهت االإ�سالم، وروعت االآمنني من امل�سلمني وغريهم.

الطبعة  الريا�س،   / املعارف  مكتبة  حالق،ط.  �سبحي  حممد  حتقيق  املنذري،  القوي  عبد  بن  العظيم  عبد  داود،  اأبي  �سنن  خمت�سر    )1( 
االأوىل،1431هـ / 2010م )232/2(.

متفق عليه؛ اأخرجه البخاري يف �سحيه )834/2( ح 2236، وم�سلم يف �سحيحه )1760/4( ح 2242.   )2( 
م�سنف عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام ال�سنعاين، املكتب االإ�سالمي / بريوت، الطبعة الثانية ، 1403هـ / 1983م، حتقيق حبيب الرحمن    )3( 

االأعظمي )139/5( ح 9186.
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القبلية  واجلماعات  االأحزاب  اإىل  ان�سموا  الذين  النا�ض  من  كثريًا  اأدعوا  كما   
اأنف�سهم  يف  اللَه  يتقوا  اأن  واحلكومات  االأنظمة  لقتال  ال�سالح؛  حملوا  الذين  واجلهوية، 
واإخوانهم، فال ي�ستهينوا بالدماء، يف �سبيل رفع الظلم اأو حت�سيل الرئا�سات والكرا�سي، 
يف  اأر�سال  جائعان  ذئبان  )ما  بقوله:  ذلك  خطورة  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  بنّيَ  وقد 
غنم باأف�سد لها من حر�ض املرء على املال وال�سرف لدينه()1(، فليحذر اأرباب ال�سيا�سة من 
ا�ستدراج اإخوانهم امل�سلمني للخو�ض يف القتل والدماء من اأجل �سلطة اأو مال، وليكن هذا 
احلديث املخيف ن�سَب اأعينهم، وليتذكروا اأنهم راجعون اإىل الله تعاىل، و�سُي�ساألون فيما 
اأهدروا دماء النا�ض، وبددوا ثرواتهم، واأذهبوا اأمنهم، اأ�ساأل الله اأن يع�سمنا واأن يحفظنا 

واإخواننا امل�سلمني من ذلك مبنه وكرمه.
املطلب ال�ساد�ض
ح�سن اجلوار

االأمر بح�سن اجلوار مطلقًا معلوٌم يف دين االإ�سالم، دون النظر اإىل دين ال�سخ�ض   
املجاور، قال الله تعاىل: }وَاعْبُدُوا اللَّهَ وََل ُتشِْرُكوا بِهِ شَيًْئا وَبِالْوَالِدَيِْن إِحْسَانًا وَبِذِي الُْقرْبَى 
وَمَا  السَِّبيِل  وَابِْن  بِالْجَنِْب  وَالصَّاحِِب  الْجُنُِب  وَالْجَاِر  الُْقرْبَى  ذِي  وَالْجَاِر  وَالْمَسَاكِنيِ  وَالْيََتامَى 
َأيْمَاُنُكمْ إِنَّ اللَّهَ َل يُحِبُّ مَنْ َكانَ مُْخَتاًل َفُخوراًا{ ]الن�ساء: 36[، قال الطربي يف تف�سري  مََلَكتْ 
ِحِم، َواْلَواِجُب اأَْن  اُر ُذو اْلَقَراَبِة َوالرَّ اَر ِذي اْلُقْرَبى: ُهَو اجْلَ ا َقْبُل اأَنَّ اجْلَ نَّ هذه االآية: )مِلَا َبيَّ
رَياِن، َقِريِبِهْم  َناِف اجْلِ ًة ِبَجِميِع اأَ�سْ يَّ اَر اْلَبِعيِد، ِلَيُكوَن َذِلَك َو�سِ َناَبِة اجْلَ اُر ُذو اجْلَ َيُكوَن اجْلَ

ُنَب يِف َكاَلِم اْلَعَرِب اْلَبِعيُد َكَما َقاَل اأَْع�َسى َبِني َقْي�ٍض: َوَبِعيِدِهْم، َوَبْعُد َفاإِنَّ اجْلُ
اأََتْيُت ُحَرْيًثا َزاِئًرا َعْن َجَناَبٍة  ••		َفَكاَن ُحَرْيٌث ِف َعَطاِئَي َجاِمَداً

َيْعِني ِبَقْوِلِه: َعْن َجَناَبٍة: َعْن ُبْعٍد َوُغْرَبٍة، َوِمْنُه ِقيَل: اْجَتَنَب ُفاَلٌن ُفاَلًنا: اإَِذا َبُعَد ِمْنُه،   
َل. َفَمْعَنى  ى َيْغَت�سِ اَلَة َحتَّ اُه؛ َوِمْنُه ِقيَل ِلْلُجُنِب: ُجُنٌب؛ اِلْعِتَزاِلِه ال�سَّ ُه: اإَِذا َمَنَعُه اإِيَّ َبُه َخرْيَ نَّ وجَتَ

اُر امْلَُجاِنُب ِلْلَقَراَبِة()2(. َذِلَك: َواجْلَ
اأخرجه اأحمد يف م�سنده )61/25( ح 15784، والرتمذي )588/4( ح 2376.   )1( 

جامع البيان يف تاأويل القراآن، حممد بن جرير الطربي،حتقيق اأحمد حممد �ساكر، ط. موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة االأوىل، 1420هـ / 2000م )337/8(.   )2( 
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يقول النبي �سلى الله عليه و�سلم: )ما زال جربيل يو�سيني باجلار حتى ظننت اأنه   
�سيورثه()1(.

، وقد عاد ابنه ملا مر�ض، وقال النبي �سلى الله عليه  وكان لر�سول الله جاٌر يهوديٌّ  
و�سلم للغالم، قل: )ال اإله اإال الله، فقال له اأبوه: اأطع اأبا القا�سم، فاأ�سلم الغالم()2(، وَعْن 
ِه ْبِن َعْمٍرو، َوُغاَلُمُه َي�ْسُلُخ �َساًة، َفَقاَل: )َيا ُغاَلُم! اإَِذا َفَرْغَت  اِهٍد َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد َعْبِد اللَّ جُمَ
�َسِمْعُت  )اإِينِّ  َقاَل:  ُه؟!  اللَّ َلَحَك  اأَ�سْ اْلَيُهوِديُّ  اْلَقْوِم:  ِمَن  َرُجٌل  َفَقاَل   . اْلَيُهوِديِّ ِبَجاِرَنا  َفاْبَداأْ 

يَنا اأَْو روؤينا اأنه �سيورثه()3(. ى َخ�سِ اِر، َحتَّ ي ِباجْلَ َم ُيو�سِ لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلَّ ِبيَّ �سَ النَّ
وُيكرُث علماوؤُنا رحمهم الله يف كتبهم وفتاويهم من ذكر حقوق اجلوار واجلار،   
اأن  ُي�ساء، وعلى امل�سلم  اإليه وال  اأجنبي، فهو على كل حال ُيح�سُن  اأو  �سواًء كان ذا رحٍم 
بحر�ض على االإح�سان يف معاملة كل من يجاوره، �سواًء كان جوارًا يف �سكن اأودار اأو 

عمل؛ لينعم النا�ض وياأمنوا على حياتهم وممتلكاتهم.
املطلب ال�سابع

حب اخلري للنا�س
النف�ض  على  الغري  خدمة  حمبة  وتقدمي  نف�سه،  على  باخلري  اإخوانه  امل�سلم  اإيثار   
يعترب �سعبة من �سعب االإميان العظيمة، قال الله تعاىل: }وَيُؤْثِرُونَ عََلى َأنُْفسِِهمْ وَلَوْ َكانَ بِِهمْ 
خَصَاصٌَة{ ]احل�سر: 9[، اأي: ومن اأو�ساف االأن�سار التي فاقوا بها غريهم، ومتيزوا بها على 
من �سواهم، االإيثار، وهو اأكمل اأنواع اجلود، وهو االإيثار مبحاب النف�ض من االأموال وغريها، 
وبذلها للغري مع احلاجة اإليها، بل مع ال�سرورة واخل�سا�سة، وهذا ال يكون اإال من خلق زكي، 
وحمبة لله تعاىل مقدمة على حمبة �سهوات النف�ض ولذاتها، ومن ذلك ق�سة االأن�ساري الذي 
نزلت االآية ب�سببه، حني اآثر �سيفه بطعامه وطعام اأهله واأوالده وباتوا جياعًا، واالإيثار عك�ض 
اأخرجه البخاري يف �سحيح االأدب املفرد، حممد بن اإ�سماعيل البخاري، حتقيق حممد نا�سر االألباين، ط. دار ال�سديق، ط.4، عام 1418هـ،    )1( 

�سفحة 72.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب اجلنائز، باب اإذا اأ�سلم ال�سبي...، ح 1356.   )2( 

اأخرجه البخاري يف االأدب املفرد، انظر: �سحيح االأدب املفرد لالألباين، باب جار اليهودي، �سفحة 69،ح 128.   )3( 
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االأثرة، فاالإيثار حممود، واالأثرة مذمومة؛ الأنها من خ�سال البخل وال�سح، ومن رزق االإيثار 
�سح  ووقاية   ،]9 ]احل�سر:  الْمُْفلِحُونَ{  هُمُ  َفُأولَئِكَ  نَْفسِهِ  يُوَق شُحَّ  }وَمَنْ  نف�سه  �سح  وقي  فقد 
النف�ض، ي�سمل وقايتها ال�سح، يف جميع ما اأمر به، فاإنه اإذا وقي العبد �سح نف�سه، �سمحت 
نف�سه باأوامر الله ور�سوله، ففعلها طائعا منقادا، من�سرحا بها �سدره، و�سمحت نف�سه برتك 
ببذل  نف�سه  و�سمحت  اإليه،  وتطلع  اإليه،  تدعو  للنف�ض،  كان حمبوبا  واإن  عنه،  الله  نهى  ما 
االأموال يف �سبيل الله وابتغاء مر�ساته، وبذلك يح�سل الفالح والفوز، بخالف من مل يوق 

�سح نف�سه، بل ابتلي بال�سح باخلري، الذي هو اأ�سل ال�سر ومادته.....()1(.
وعن اأن�ض بن مالك ر�سي الله تعاىل عنه خادم ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم،   
بيِّ �سلى الله عليه و�سلم قال: )ال ُيوؤمُن اأحُدكم حتى يحبَّ الأخيه ما يحبُّ لنف�سه()2(،  عن النَّ
واأخرج االإمام اأحمد من حديث معاذ اأنه �ساأل النبي �سلى الله عليه و�سلم عن اأف�سل االإميان 
قال: )اأف�سل االإميان اأن حتب لله وتبغ�ض لله وتعمل ل�سانك يف ذكر الله قال: وما ذا يا 
للنا�ض ما حتب لنف�سك وتكره لهم ما تكره لنف�سك واأن تقول  الله؟ قال: اأن حتب  ر�سول 
خريا اأو ت�سمت()3(، وقد رتب النبي �سلى الله عليه و�سلم دخول اجلنة على هذه اخل�سلة، 
ففي م�سند االإمام اأحمد رحمه الله عن يزيد بن اأ�سد الق�سري قال: قال يل ر�سول الله �سلى 
الله عليه و�سلم: )اأحتب اجلنة قلت نعم قال فاأحب الأخيك ما حتب لنف�سك()4(، ويف �سحيح 
م�سلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العا�ض عن النبي �سلى الله عليه و�سلم قال: )من اأحب 
اأن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتدركه منيته وهو موؤمن بالله واليوم االآخر وياأتي اإىل 

النا�ض الذي يحب اأن يوؤتى اإليه()5(.

تي�سري الكرمي الرحمن لل�سعدي �سفحة 850.   )1( 
متفق عليه، اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب االإميان، باب من االإميان اأن يحب ...، ح 13، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب االإميان، باب    )2( 

معرفة االإميان واالإ�سالم، ح 179.
اأخرجه اأحمد يف امل�سند )445/26( ح 22130.   )3( 

امل�ستدرك )186/4( ح 7313، و�سّححه الذهبي.   )4( 
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب االإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء ...، ح 1844.   )5( 
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به،  يعاملوه  اأن  يحب  مبا  النا�ض  يعامل  )يعني  الله:  رحمه  العثيمني  العالمة  قال   
فين�سح للنا�ض كما ين�سح لنف�سه، ويكره للنا�ض ما يكره لنف�سه، فيكون هذا قائمًا بحق 
الله، موؤمنًا بالله واليوم االآخر، وقائمًا بحق النا�ض، ال يعامل النا�ض اإال مبا يحب اأن يعاملوه 
النا�ض  ال�سر، يعني يعامل  لهم  به، فال يكذب عليهم، وال يغ�سهم، وال يخدعهم، وال يحب 
مبا يحب اأن يعاملوه به، فاإذا جاء ي�ساأل مثاًل هل هذا حرام اأم حالل؟ قلنا له: هل حتب اأن 
يعاملك النا�ض بهذا؟ اإذا قال: ال قلنا له: اتركه �سواء كان حالاًل اأم حرامًاما دمت ال حتب اأن 
يعاملك النا�ض به فال تعامل النا�ض به، واجعل هذا ميزانًا بينك وبني النا�ض يف معاملتهم؛ 
ال تاأت النا�ض اإال ما حتب اأن يوؤتى اإليك؛ فتعاملهم باللطف كما حتب اأن يعاملوك باللطف 
يفعلوا بك هذا، هذا  اأن  بالي�سر كما حتب  بالبيان  املنطق،  الكالم، بح�سن  واللني، بح�سن 

الذي يزحزح عن النار ويدخل اجلنة. ن�ساأل الله تعاىل اأن يجعلنا واإياكم منهم()1(.
يُتُه مَلْ اأَِبْعُه،  اُه يِل؟ َقاَل: َلْو َر�سِ ٍع َيِبيُع ِحَماًرا َلُه، َفَقاَل َلُه َرُجٌل: اأََتْر�سَ ُد ْبُن َوا�سِ مَّ َوَكاَن حُمَ  
ِة  يَحِة ِلَعامَّ �سِ ُه ِمْن ُجْمَلِة النَّ ِه، َوَهَذا ُكلُّ ى ِلَنْف�سِ الَّ َما َيْر�سَ ى اِلأَِخيِه اإِ ُه اَل َيْر�سَ نَّ ىَل اأَ َوَهِذِه اإِ�َساَرٌة ِمْنُه اإِ

ِعِه( جامع العلوم واحلكم. رُي َذِلَك يِف َمْو�سِ يِن َكَما �َسَبَق َتْف�سِ امْلُ�ْسِلِمنَي الَِّتي ِهَي ِمْن ُجْمَلِة الدِّ
هكذا يجب على االإن�سان اأن يتعامل مع النا�ض باالأخالق الفا�سلة كال�سدق وغريه،   
�َساهد  انه  العارفني  بع�ُض  اأخرب  )...َوَلَقد  قال:  النمل  القيم عن  ابن  ما ذكره  ومن طريف 
ِمْنُهنَّ َيْوًما عجبا َقاَل راأيت منلة َجاَءت اإىل �سّق َجَراَدة فزاولته َفلم تطق حمله من االأر�ض؛ 
ا  ْمل، َقاَل َفرفعُت َذِلك ال�سق من االأر�ض، َفَلمَّ َفَذَهبت غرَي بعيٍد ثمَّ َجاَءت َمعَها ِبَجَماَعة من النَّ
عُته  و�سلت النملُة برفقتها اإىل َمَكاَنُه دارت حوله وُدرَن َمعَها َفلم يجدن �َسْيئًا، فرجعن َفَو�سَ
ثمَّ َجاَءت ف�سادفته فزاولته َفلم ُتطق َرفعه؛ َفَذَهبت غرَي بعيٍد ثمَّ َجاَءت ِبهن، َفَرَفعُته فُدرَن 
َفَرَفعُته، فدرن حول  ِبهن،  َفَجاَءت  َفَعاَدت  عُته،  َفَو�سَ َفَذَهبُت  َفلم يجدن �َسْيئًا،  َمَكاَنُه  حول 
َعَلْيَها  حتاملن  ثمَّ  َو�سطَه،  يِف  النملة  ِتْلَك  وجعلن  َحلَقة  حَتَلقن  �َسْيئًا  يجدن  مل  ا  َفَلمَّ امْلََكان 

فقطعنها ع�سوًاع�سوًا َواأَنا اْنُظر ...()2(.
�سرح ريا�س ال�ساحلني، حممد بن �سالح العثيمني، طبعة بدون تاريخ )664/2(.   )1( 

مفتاح دار ال�سعادة ومن�سور والية العلم واالإرادة، حممد بن اأبي بكر بن اأيوب �سم�س الدين ابن قيم اجوزية، طبعة دار الكتب العلمية/    )2( 
بريوت، بدون تاريخ )243/1(.
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�سبحان الله النمل ال ير�سى الكذب، وال ُي�سامح الكذاب، فكيف بالب�سر!! هذه هي االأخالق   
التي يجب على النا�ض اأن يتعاملوا بها فيما بينهم واأن يتحروها، اإن كانوا يريدون اأمنًا و�سلمًا و�سعادة، 

واأن يرتكوا الغ�ض واخلداع والكذب الذي ال يتعامل به اإال من ال دين له اأو رقَّ دينه وخلقه.
قال اأحمد �سوقي رحمه الله:  

اإمنا الأَمُ الأخالُق ما بِقَيْت   ••			فاإن ُهم ذهَبْت اأخالُقُهم َذَهُبوا)1(
املطلب الثامن

الهدايـــــــــــــــــــــــا
اأجاز االإ�سالُم للم�سلمني اأن ُيهادوا غري امل�سلمني، الذين جتمعهم معهم ال�سكنى،   
اأو العمل؛ الأن الهدية جتلُب املحبة، وفيامل�سند عن اأبي هريرة عن النبي �سلى الله عليه واآله 

و�سلم قال: )تهادوا فاإن الهدية تذهب وحر ال�سدر()2(.
ويف م�سند البزار عن اأن�ض عن النبي �سلى الله عليه واآله و�سلم قال:)تهادوا فاإن   
الهديَة َت�ُسلُّ ال�سخيمة( وُيروى عن عمر بن عبد العزيز يرفع احلديث قال: )ت�سافحوا فاإنه 
الله عليه و�سلم هدية ك�سرى، وكانت  النبي �سلى  قبل  فقد  ال�سحناء وتهادوا()3(،  يذهب 
َبْغَلًة  َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اللُه  لَّى  �سَ ِبيِّ  النَّ اإِىَل  اأُْهِدَي  َقاَل:  َعْنُهَما  ُه  اللَّ َي  َر�سِ ا�ٍض  َعبَّ اْبِن  َعِن  بغلة، 

ْرَدَفِني َخْلَفه، ...()4(. اأَْهَداَها َلُهِك�ْسَرى، َفَرِكَبَها ِبَحْبٍل ِمْن �َسْعٍر، ُثمَّ اأَ
لَّىاللُه  ِه �سَ اللَّ ِلَر�ُسوِل  َفاأَْهَدى  اأَْيَلَة،  َمِلُك  َم  َعَلْيِه َو�َسلَّ اللُه  لَّى  ِه �سَ اللَّ ُثمَّ َجاَء َر�ُسوَل   
ِه  َم ُبْرًدا، َوَكَتَب َلُه َر�ُسوُل اللَّ لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلَّ ِه �سَ اَء، َفَك�َساُه َر�ُسوُل اللَّ َم َبْغَلًة َبْي�سَ َعَلْيِه َو�َسلَّ

َم ِبَبْحِرِهم)5(، ...()6(. لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلَّ �سَ
�سعر �سوقي يف ميزان النقد، حممد املجذوب، ط. اجلامعة االإ�سالمية باملدينة املنورة، الطبعة ال�سابعة، العدد الرابع / ربيع االآخر 1395هـ/    )1( 

1975م، �سفحة 89.
ّرجه غريه ولفظه )تهادوا حتابوا( اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل، حممد نا�سر الدين  م�سند اأحمد )141/15( ح 9250، وخحَ   )2( 

االألباين، 1420هـ/ 2001م، ط. املكتب االإ�سالمي / بريوت )44/6( ح 1601.
جامع العلوم واحلكم، عبد الرحمن بن اأحمد بن رجب احلنبلي، طبعة دار املعرفة / بريوت، الطبعة االأوىل ، عام 1408هـ / 1988م، �سفحة    )3( 

.332
امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم )623/3( – ح 6303.   )4( 

ِهْم. ُانظر: النهاية يف غريب احلديث واالأثر الأبي ال�سعادات املبارك  ابن االأثري، ت طاهر الزاوي، ط. املكتبة  ْر�سِ اأحَ لحَِدِهْم وحَ اأحَْي ِببحَ ِببحَْحِرِهْم:    )5( 
العلمية، عام 1399ه/1979م )100/1(.

اأخرجه البخاري يف: �سحيحه، كتاب اجلزية واملوادعة، باب – ح 3161.   )6( 
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النبي  كان  فقد  االإ�سالم،  دين  جائٌز يف  اأمٌر  كافر  وكل  امل�سلم  غري  هدية  فقبول   
�سلى الله عليه و�سلم يقبل هدايا خمالفيه من غري امل�سلمني )فقبل هدية زينب بنت احلارث 
فيها  و�سعت  قد  م�سوية  �ساة  له  اأهدت  حيث  خيرب  يف  م�سكم  بن  �سالم  امراأة  اليهودية 
ال�سم()1(، وقد قرر الفقهاء قبول الهدايا من الكفار بجميع اأ�سنافهم، حتى اأهل احلرب، 
قال �ساحب املغني احلنبلي: )ويجوز قبول هدية الكفار من اأهل احلرب؛ الأن النبي �سلى 
الله عليه و�سلم َقِبَل هدية املقوق�ض �ساحب م�سر()2(، فلُيهادي امل�سلم غريه من امل�سلمني 
والكفار، مع احلر�ض على دعوتهم، ع�سى اأن ُيوفق لهدايتهم، ويهتدي على يديه من �ساء 

الله له ذلك، وع�ساه اأن ُيوؤجر، وي�سلم من �سرهم وكيدهم.
املطلب التا�سع

حفظ حقوق املعاهدين
ّي امْلَعاهد  مِّ ة املعاهدون: هم من اأهل اْلكتاب َومن جرى جمراهم، فالذِّ مَّ )واأهل الذِّ  

ة()3(. يَّ الَِّذي اأْعطى عهدًا َياأَْمن ِبِه على َماله َوعر�سه َودينه َوِهي ِذمِّ
يحُرم على امل�سلم اأن يعتدي على غريه، �سواًء كان م�سلمًا اأو كافرًا، و�سواٌء كان   
ذلك يف نف�سه اأو ماله اأو عر�سه؛ قال الله تعاىل: }َفمَِن اعَْتدَى عََليُْكمْ َفاعَْتدُوا عََليْهِ بِمِْثِل 

مَا اعَْتدَى عََليُْكمْ وَاتَُّقوا اللَّهَ وَاعَْلمُوا َأنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِنيَ{ ]البقرة: 194[.
فال�سخ�ض غري امل�سلم من الكفار اإذا ا�ستقر يف بلد اإ�سالم، وكان دخوله للبلد  بطريقة   
نظامية ح�سب العرف يف الع�سر احلا�سر؛ فُيعترب ذميًا معاهدًا، ُيعطى االأمان وال ُيتعر�ض له، ال 
يف نف�سه اأو ماله اأو عر�سه؛ الأن االإ�سالم حفظه واآمنه، قال الله تعاىل: }وَإِنْ َأحَدٌ مِنَ الْمُشِْركِنيَ 
َّهُمْ َقوْمٌ ل يَعَْلمُونَ{ ]التوبة: 6[، قال ال�سعدي  اسَْتجَارََك َفَأِجرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ َكلمَ اللَّهِ ُثمَّ َأبْلِْغهُ مَْأمَنَهُ َذلِكَ بَِأن
يف تف�سري هذه االآية يف املعجم الو�سيط ملا كان ما تقدم من قوله تعاىل: }َفِإَذا انْسََلخَ األشْهُرُ 

اأخرجه البخاري يف: �سحيحه، كتاب الزكاة، باب خر�س التمر،ح 1481.   )1( 
املغني، عبد الله بن اأحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي احلنبلي، ط. مكتبة القاهرة، طبعة بدون تاريخ )200/8(.   )2( 

املعجم الو�سيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، جمموعة من العلماء، طبعة دار الدعوة، طبعة بدون تاريخ )315/1(.   )3( 
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الْحُرُمُ َفاْقُتُلوا الْمُشِْركِنيَ حَيْثُ وَجَدُْتمُوهُمْ وَخُُذوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاْقعُدُوا لَهُمْ ُكلَّ مَرْصَدٍ{ اأمرا 
عاما يف جميع االأحوال، ويف كل االأ�سخا�ض منهم، ذكر تعاىل، اأن امل�سلحة اإذا اقت�ست 
تقريب بع�سهم جاز، بل وجب ذلك فقال: }وَإِنْ َأحَدٌ مِنَ الْمُشِْركِنيَ اسَْتجَارََك{ اأي: طلب 

منك اأن جتريه، ومتنعه من ال�سرر، الأجل اأن ي�سمع كالم الله، وينظر حالة االإ�سالم.
}َفَأِجرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ َكلمَ اللَّهِ{ ثم اإن اأ�سلم، فذاك، واإال فاأبلغه ماأمنه، اأي: املحل   
اأن الكفار قوم ال يعلمون، فرمبا كان ا�ستمرارهم على  ياأمن فيه، وال�سبب يف ذلك  الذي 
كفرهم جلهل منهم، اإذا زال اختاروا عليه االإ�سالم، فلذلك اأمر الله ر�سوله، واأمته اأ�سوته 

يف االأحكام، اأن يجريوا من طلب اأن ي�سمع كالم الله()1(.
اأو جتارة  لعمٍل  الكفار  اإىل بالدنا من  الله: )من قدم  العثيمني رحمه  العالمة  قال   
و�سمح له بذلك فهو: اإما معاهد اأو م�ستاأمن فال يجوز االعتداء عليه، وقد ثبت عن عبد الله 
بن عمرو ر�سي الله عنهما عن النبي �سلى الله عليه و�سلم قال: )من قتل معاهدا مل يرح 
رائحة اجلنة، واإن ريحها توجد من م�سرية اأربعني عامًا()2(، )فنحن م�سلمون م�ست�سلمون 
الأمر الله عز وجل حمرتمون ملا اقت�سى االإ�سالم احرتامه من اأهل العهد واالأمان، فمن اأخلَّ 
بذلك فقد اأ�ساء لالإ�سالم واأظهره للنا�ض مبظهر االإرهاب والغدر واخليانة، ومن التزم اأحكام 

االإ�سالم واحرتم العهودواملواثيق، فهذا هو الذي يرجى خريه وفالحه()3(.
اأن يعتدي على  فاالعتداء حمرم مطلقًا، بداللة الكتاب وال�سنة عليه؛ فال يجوز مل�سلٍم   
غريه، ولو كان كافرًا، ال يف دمائهم، وال اأموالهم؛ الأن الله تعاىل نهى عن اأكل االأموال بالباطل، 
اللهم اإال من كان حماربًا، فهذا ُي�ستثى من هذا احلكم، اأعني ع�سمة دمه وماله، فلينتبه امل�سلم 
لدينه، وليكن متقيدًا باأحكامه، ال ُيقّلد راأيًا �سعيفًا، اأو يتبع هوًى مطاعًا، وعلى والة االأمور اأن 
ُيلزموا النا�ض بذلك، وتب�سريهم بتلك االأحكام، وبث الدعاة وتعيني العلماء الذين  ُيب�سرونهم 

بالدين، وُيفقهونهم، والله امل�سئول اأن يع�سمنا وجميع امل�سلمني من الزلل والزيغ وال�سالل.
تف�سري ال�سعدي، �سفحة 329.   )1( 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب اجلزية، باب اإثم من قتل معاهدا بغري جرم )1154/3( ح 2995.   )2( 
جمموع فتاوى ور�سائل ابن عثيمني، حممد بن �سالح العثيمني، جمع وترتيب فهد ال�سليمان، طبعة دار الوطن، االأخرية، عام 1413هـ /    )3( 

1993م )493/5(.
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املطلب العا�سر
جواز جوار الُكّفار

اأن  الفقه،  العلماء يف كتب  فقد ذكر  الكفار،  ُيجاور  اأن  له  اأنه يجوز  امل�سلم  ليعلم   
اجلار اإذا كان غري م�سلم، له حق اجلوار، وثبت جوار النبي �سلى الله عليه و�سلم لليهود 
باملدينة، وملا �سحره لبيد بن االأع�سم اليهودي، عفا عنه ومل ُيعاقبه، عن عائ�سة قالت: �سحر 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم يهوديٌّ من يهوِد بني زريق، ُيقاُل له لبيد بن االأع�سم، قالت 
حتى كان ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم ُيخيُل اإليه اأنه يفعل ال�سيء وما يفعله، حتى اإذا 
كان ذات يوٍم اأو ذات ليلة، دعا ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم ثم دعا ثم دعا، ثم قال: يا 
عائ�سة اأ�سعرت اأن الله اأفتاين فيما ا�ستفتيته فيه؟ جاءين رجالن، فقعد اأحدهما عند راأ�سي 
واالآخر عند رجلي، فقال الذي عند راأ�سي للذي عند رجلي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، 
قال من طبه؟ قال لبيد بن االأع�سم، قال يف اآي �سيء؟ قال يف م�سط وم�ساطة، قال وجب 
طلعة ذكر، قال فاأين هو؟ قال يف بئر ذروان، قالت فاأتاها ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 
يف اأنا�ض من اأ�سحابه، ثم قال يا عائ�سة والله لكاأن ماءها نقاعة احلناء ولكاأن نخلها روؤو�ض 
ال�سياطني، قالت فقلت يا ر�سول الله اأفال اأحرقته؟ قال ال اأما اأنا فقد عافاين الله وكرهت اأن 

اأثري على النا�ض �سرًا فاأمرت بها فدفنت()1(.
ومع هذا ال�سرر من لبيد اليهودي، مل ُيعاقبه النبي �سلى الله عليه و�سلم، بل جاء   
يف بنود وثيقة املدينة، التي عقدها النبي �سلى الله عليه و�سلم بينه واليهود، االأمر بح�سن 
اجلوا؛ لذا كان اأح�سنهم جوارًا، بل حتى كفار قري�ض، وم�سهوٌر ق�سة اآل اأبي لهب معه عليه 

ال�سالة وال�سالم، من رميهم لالأو�ساخ اأمام بابه؛ فال يزد على قوله: اأيُّ جواٍر هذا.
النبي  يقول  الدين،  م�ساألة  اإىل  النظر  دون  معلوٌم،  مطلقًا  اجلوار  بح�سن  فاالأمر   

�سلى الله عليه و�سلم: )ما زال جربيل يو�سيني باجلار حتى ظننت اأنه �سيورثه()2(.
اأخرجه البخاري في�سحيحه، كتاب الطب، باب هل ُي�ستخرج ال�سحر، ح 5765.   )1( 

�سحيح االأدب املفرد ملحمد بن اإ�سماعيل البخاري، حتقيق حممد نا�سر االألباين، ط. دار ال�سديق، ط.4، عام 1418هـ، �سفحة 72.   )2( 
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، وقد عاد ابنه ملا مر�ض، وقال النبي �سلى الله عليه  وكان لر�سول الله جاٌر يهوديٌّ  
و�سلم للغالم، قل: ال اإله اإال الله، فقال له اأبوه: اأطع اأبا القا�سم، فاأ�سلم الغالم()1(.

فيا اأيها النا�ض ديُن االإ�سالم ديُن خرٍي و�سالم ورحمة، واعلموا اأن نبينا حممدًا   
اأوُيلب�ض، بل  ُيدّل�ض  الكفار مبكة واملدينة، جوارًا �سرعيا، مل  الله عليه و�سلم جاور  �سلى 
كان مظهرًا لدينه بال مداهنة، ومعاماًل جلريانه معاملة �سرعية، بال ظلم، وال تعالٍّ واحتقار، 
بل يزاورهم ويقبل هداياهم، ويدعوهم اإىل االإ�سالم، ومن طريف معاملة امل�سلمني للكفار 
والتي اأثمرت خريًا، ما ح�سل مع حار�ٍض ن�سراين كان يحر�ض جندبًا قاتل ال�ساحر،وهي 
ق�سة �سّجانٍّ ن�سراين كان يحر�ُض جندبًا قاتل ال�ساحر، ملا اأمر الوليد ابن عقبة ب�سجنه؛ 
لقتله ال�ساحر، فلما راأى ال�سّجاُن جندبًا ي�سوم النهار، ويقوم الليل؛ قال: )ربي ربُّ جندب، 
بعبادة جندب من �سيام  تاأثرًا  لقوم �سدق()2(،  هم  اإن قومًا هذا �سرُّ وديني ديُن جندب، 

نهار، وقيام ليل.
وعلينا اأن ن�سحذ فاعلية امل�سلم يف املواقع املختلفة واالأزمان؛ لي�ستاأنف دوره يف   
حمل االأمانة وحتقيق عبادة الله تعاىل، واإحلاق الرحمة بالنا�ض، م�ستثمًرا طاقاته الروحية 
امل�سلم  اأن  على  والتدليل  االقتداء،  واإثارة  اإليه،  والدعوة  لن�سرة احلق  واملعرفية،  واملادية 
لي�ض ج�سًما غريًبا يف اأي جمتمع ُوِجد، بل هو عن�سر خري وعطاء بناء، قادر على التكيف 
واالندماج مل�سلحة دينه ودعوته، م�ستع�ض على الذوبان واالنحالل، والنبي �سلى الله عليه 
و�سلم جاء لُيتمم �سالح االأخالق)3(؛ ولكي يعي�ض امل�سلم متم�سكًا بدينه، مظهرًا له، لينفع 

نف�سه وغريه.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب اجلنائز، باب اإذا اأ�سلم ال�سبي...، وهل ُيعر�س على ال�سبي االإ�سالم، ح 1356.   )1( 
تطهري االعتقاد عن اأدران االإحلاد، ملحمد بن اإ�سماعيل ال�سنعاين، ت عبد املح�سن العباد، طبعة �سفري) الريا�س(، 1424هـ، �س 89.   )2( 

اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني، حممد بن عبد الله احلاكم، حتقيق عبد القادر عطا، ط. دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة    )3( 
االأوىل، 1411هـ/1990م )670/2( ح 4221.
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املطلب احلادي ع�سر
دور الزكـاة وال�سدقة والتكافل يف ال�سلم االجتماعي

العبادات  مبثابة  والتكافل(  وال�سدقة  )الزكاة  املالية  الفرائ�ض  االإ�سالم  جعل   
ال�سرعية التي تنبع من دافع نف�سي، طلبًا لر�ساء الله، والقرب منه؛ الأن الدين االإ�سالمي 
فر�ض على اأتباعه اإخراج زكاة من اأموال االأغنياء وتوزيعها على الفقراء وامل�ساكني؛ فتطيب 
 
ِّ
يِهمْ بِهَا وَصَل

ِّ
نفو�سهم جميعًا بذلك، قال الله عّز وجل: }خُْذ مِنْ َأمْوَالِِهمْ صَدََقًة ُتَطهِّرُهُمْ وَُتزَك

عََليِْهمْ إِنَّ صَلَتكَ سََكنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ ]التوبة: 103[،

الزكاة، يف جميع  على وجوب  داللة  االآية،  هذه  ففي   ( الله:  ال�سعدي رحمه  قال   
االأموال، وهذا اإذا كانت للتجارة ظاهرة، فاإنها اأموال ُتنمى ويكت�سب بها، فمن العدل اأن 

يوا�سى منها الفقراء، باأداء ما اأوجب الله فيها من الزكاة.
وما عدا اأموال التجارة، فاإن كان املال ينمى، كاحلبوب، والثمار، واملا�سية املتخذة   
للقنية،  اإذا كانت  فاإنها جتب فيها الزكاة، واإال مل جتب فيها، الأنها  للنماء والدر والن�سل، 
مل تكن مبنزلة االأموال التي يتخذها االإن�سان يف العادة، ماال يتمول، ويطلب منه املقا�سد 

املالية، واإمنا �سرف عن املالية بالقنية ونحوها.
وفيها: اأن العبد ال ميكنه اأن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، واأنه ال يكفرها   
�سيء �سوى اأدائها، الأن الزكاة والتطهري متوقف على اإخراجها()1(، ويف احلديث َعِن اْبِن 
َك ُتْقِدُم َعَلى َقْوٍم  َم َبَعَث ُمَعاًذا اإِىَل اْلَيَمِن َفَقاَل: )اإِنَّ ُه َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اللَّ ِه �سَ ا�ٍض اأَنَّ َر�ُسوَل اللَّ َعبَّ
َه َتَعاىَل  ُهْم اأَنَّ اللَّ ْخرِبْ َه َفاأَ َذا َعَرُفوا اللَّ ِه َفاإِ َل َما َتْدُعوُهْم اإَِلْيِه ِعَباَدُة اللَّ ِمْن اأَْهِل اْلِكَتاِب َفْلَيُكْن اأَوَّ
َتَعاىَل  َه  اللَّ اأَنَّ  ُهْم  َفاأَْخرِبْ َذِلَك  َفَعُلوا  َفاإَِذا  َوَلْيَلِتِهْم  َيْوِمِهْم  يِف  َلَواٍت  �سَ َخْم�َض  َعَلْيِهْم  َفَر�َض 
َذا اأََطاُعوا َفُخْذ ِمْنُهْم َوَتَوقَّ َكَراِئَم  دُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم َفاإِ ْمَواِلِهْم َفرُتَ َخُذ ِمْن اأَ َفَر�َض َعَلْيِهْم َزَكاًة ُتوؤْ

ا�ِض()2(. اأَْمَواِل النَّ
تي�سري الكرمي الرحمن )350/1(..   )1( 

اأخرجه ال�سيخان يف �سحيحهما.   )2( 
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فاإخراج الزكاة من اأموال االأغنياء؛ لرتد على الفقراء، �سبٌب مهٌم الأمن املجتمعات   
نظام  بديع  ومن  وفاقتهم،  ُخلتهم  وُي�سدُّ  الفقراء،  قلوب  �سخائم  ُي�سلُّ  ذلك  الأن  و�سالمها؛ 
للم�ساعدة، بل من �سمو دين  اأُنا�ٌض فقراء، يحتاجون  اأنه جعل م�سارف الزكاة  االإ�سالم، 
االإ�سالم اأن جعل الزكاة ماُل الله ال منة الأحٍد فيه على اأحد، بل ال يجوز ملخرجها اأن ُي�سدد 
منها ديَن فقرٍي يطلبه دينًا، بل ُي�سلمه اإّياهاثم يرتكه يت�سرف فيها، ح�سب م�سلحته وروؤيته، 
فاأي نظام يفوق االإ�سالم يف هذا، ولو التزمنا نحن امل�سلمني باأحكام ديننا ل�سعدنا و�سلمنا 

يف بلدنا واأنف�سنا واأموالنا.
فالله عّز وجّل اأوجب يف اأموال االأغنياء فر�َض الزكاة، بح�سب ما جاء يف تفا�سيلها   
ال�سرعية، وجعل م�سرفها دفع حاجات املحتاجني، وح�سول امل�سالح الدينية املقيمة الأمور 
دفع �سرورة  واأوجب  منا�سبة،  كل  وقت ويف  فيكل  االإح�سان  على  والدين، وحث  الدنيا 
امل�سطرين، واإطعام اجلائعني، وك�سوة العارين، ودفع ال�سرورات عن امل�سطرين، وكذلك 
اأوجب النفقات اخلا�سة لالأهل واالأوالد، وما يت�سل ِبِهم، والقيام بواجبات املعامالت كلها 
الواقعة بني النا�ض، واأمر االأغنياء اأن ي�سكروه على ما تف�سل به عليهم، وميزهم من الغنى 
والرثوة،واأوجب عليهم اأن يقفوا عند احلدود، فال ينغم�سوا يف الرتف واالإ�سراف انغما�ًسا 
ي�سر باأخالقهم واأموالهم وجميع اأحوالهم، بل يكونوا كما قال الله تعاىل يف �سفات عباد 
َّذِينَ إَِذا َأنَفُقوا لَمْ يُسِْرُفوا وَلَمْ يَْقُترُواوََكانَ بَيْنَ َذلِكَ َقوَاماًا • .... ُأولَئِكَ يُجْزَوْنَ الُْغرَْفَة  الرحمن: }وَال

وْنَ فِيهَا َتحِيًَّة وَسَلَماًا • خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسَْتَقرًّا وَمَُقاماًا{  ]الفرقان: 76-67[. بِمَا صَبَرُوا وَيَُلقَّ
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خامتـــــــة
وفيها اأهم النتائج والتو�سيات:  

اأهم النتائج؛
اأنه يجب على النا�ض اأن يتعاونوا فيما بينهم؛ ليعي�سوا يف �سعادة واأمن، واأنه يجب   
على كل اأحٍد اأن يعرف ما له وما عليه من واجبات؛ لُيوؤدي كل واحد ما يليه جتاه اإخوانه، 

وعلى احلكومات اأن ت�سعى يف توجيه النا�ض واإر�ساد للقيام بذلك اأمت القيام.
بعد  مرًة  اأُقّدم �سكري اجلزيل  هنا،  يفوتني  املخت�سر، ال  البحث  ويف ختام هذا   
الكبري  العمل  هذا  على  العلوم  وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  بجامعة  التاأ�سيل  ملركز  اأخرى 
والعظيم، قيامًا بالواجب االإ�سالمي والوطني، ونفعًا للنا�ض، كما اأ�سكرهم على دعوتهم لنا 
لهذه الندوة العلمية العاملية الثانية، اآماًل اأن تتوا�سل مثل هذه اللقاءات العلمية، ن�سرًا للعلم 

وعماًل به ودعوًة اإليه؛ ليعي�ض النا�ض يف �سالم ووئام.
التو�سيات:

اأو�سي جهات االخت�سا�ض بتنفيذ خمرجات هذه الندوة املهمة.  
باأ�سمائه  الكرمي  الله  واأ�ساأَل  املتوا�سع،  البحث  هذا  يف  بيانه  ق�سدُت  ما  هذا   
احل�سنى، و�سفاته العال اأن يجعله خال�سا لوجهه، نافعًا يل والإخواين امل�سلمني، يف دنيانا 

واأُخرانا، والله اأعلم، و�سلى الله و�سّلم على نبينا حممٍد واآله و�سلم. 
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دور املقاصد الشرعية الضرورية يف بناء السلم االجتماعي
د. �صديق زين الع�بدين النور•

ملخـــــــــ�س
ال�سلم  بناء  يف  ال�سرورية  ال�سرعية  املقا�سد  دور  بعنوان  البحث  هذا  جاء   
دورها  وبيان  ال�سرورية  ال�سرعية  املقا�سد  مفهوم  بيان  اإىل  ويهدف  االجتماعي 
اأنه تناول م�ساألة ال�سلم  واأثرها يف بناء ال�سلم االجتماعي وتكمن اأهمية البحث يف 
الدين،  حفظ  مق�سد  خا�سة  تر�سيخها  يف  ال�سرورية  املقا�سد  ودور  االجتماعي 
تو�سل  وقد  والتحليلي  اال�ستقرائي  املنهج  البحث  انتهج  وقد  والعقل،  والنف�ض، 
ال�سرعية  املقا�سد  مفهوم  اأن  اأهمها:  والتو�سيات  النتائج  من  جملة  اإىل  البحث 
العقل  – الن�سل-  – النف�ض  )الدين  الكليات اخلم�ض  اإجماله يف  ال�سرورية ميكن 
- املال( وهي كليات جممع على حفظها يف كافة االأديان وامللل ، واأن مفهوم ال�سلم 
نواحيه، كما  واإن�سجام يف كافة  واأمان  املجتمع يف وئام  يعي�ض  اأن  االجتماعي هو 
تو�سل البحث اإىل اأن االإ�سالم قد و�سع اأ�س�ض قومية يف بناء الفرد والأ�سرة وو�سع 
مبادئ عظيمة وقوية للعالقات االجتماعية من �ساأنها تر�سيخ ال�سلم االجتماعي، وان 
�سعائر االإ�سالم لها دور وا�سح يف بناء ال�سلم االجتماعي ، كما اأكد البحث على اإن 
حترمي االعتداء على النف�ض والعقل وو�سع العقوبة ال�سارمة على املعتدين من �ساأنه 
اأن ي�سهم يف بناء ال�سلم االجتماعي. وقد اأو�سي البحث باإجراء درا�سة وافية حول 
دور مق�سد حفظ الن�سل ومق�سد حفظ املال يف بناء ال�سلم االجتماعي ، كما اأو�سى 
البحث باإقامة املوؤمترات والندوات واملحا�سرات يف اأو�ساط املجتمع لرت�سيخ مفاهيم 

ال�سلم االجتماعي.
ال�سودان.  - العلوم  وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة   - ال�سريعة  كلية   - امل�ساعد  االأ�ستاذ  	•
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Abstract
 This research entitled The Role of Necessary Shari’a 
Intentions in Building Social Peace. Theresearchaims to clarify 
the concept of necessary Shari’a objectives and to explain their 
role and impact in building social peace. The research adopted the 
inductive and analytical method.The research reached a number of 
results and recommendations, the most important of which were: 
That the concept of necessary legal purposes can be summarized 
in the five necessities; (religion - soul - offspring - mind - 
money), which are universally preserved in all religions,sects and 
denominations.That the concept of social peace It is for society to 
live in harmony, safety in all its aspects. The research also found 
that Islam has laid sound foundations in building the individual and 
the family, and established great and strong principles for social 
relations that would consolidate social peace, and that the rituals of 
Islam have a clear role in building social peace. The research also 
emphasized that the prohibition of assault on oneself and the mind 
and the imposition of strict punishment on the aggressors would 
contribute to building social peace. The research recommended 
conducting a comprehensive study on the role of the purpose of 
preserving offspring and the purpose of saving money in building 
social peace.
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مقدمــــة
احلمد لله رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد اإمام املتقني وقائد   

الغر املحجلني وعلى اآله و�سحبه و�سلم.
اإن ت�سريعات االإ�سالم اهتمت بكل ما ي�سلح االإن�سانية وو�سعت من القوانني   
 ، لالإن�سان يف دينه ونف�سه وعر�سه وعقله وماله  الكرمية  والقيم ما ي�سمن احلياة 
وقد اتفقت كلمة العلماء على اأن الت�سريعات االإ�سالمية جاءت جللب امل�سالح و درء 
وتقليلها،  املفا�سد  ودرء  وتكثريها  امل�سالح  جللب  بعثوا  اإمنا  الر�سل  واأن  املفا�سد 
وياأتي هذا البحث كمحاولة الإبراز وبيان دور املقا�سد ال�سرعية ال�سرورية يف بناء 
ال�سلم االجتماعي الذي اأ�سبح �سرورة من ال�سرورات االإن�سانية التي يحتاجها بني 
الب�سر اليوم يف كافة مناحي احلياة ، وقد اقت�ست �سرورة الكتابة يف هذا البحث 
اإىل تق�سيمه اإىل ثالثة مباحث وخامتة وهو بحث مقدم للم�ساركة يف الندوة العلمية 

العاملية الثانية التي يقيمها مركز تاأ�سيل العلوم بخ�سو�ض ال�سلم االجتماعي.
اأ�سباب اختيار البحث:

تتمثل اأ�سباب اختيار البحث يف االآتي:  
احلاجة امللحة لت�سافر جهود العلماء والباحثني يف دفع عملية ال�سالم بال�سودان.  .1

�سرورة بيان واإبراز دور املقا�سد يف بناء ال�سلم االجتماعي.  .2
اأثر املقا�سد ال�سرورية يف بناء ال�سلم االجتماعي.  .3

الرغبة االأكيدة لدى الباحث للكتابة يف مو�سوع ال�سلم االجتماعي.  .4
م�سكلة البحث:

املقا�سد  مفهوم  ما  وهو  رئي�ض  �سوؤال  يف  البحث  هذا  م�سكلة  تتلخ�ض   
ال�سلم  بناء  يف  ال�سرورية  املقا�سد  واأثر  ودور  االجتماعي  وال�سلم  ال�سرورية 

االجتماعي وتتفرع منه االأ�سئلة االآتية:
ما هو مفهوم مقا�سد ال�سريعة ال�سرورية ؟  .1
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ما مفهوم ال�سلم االجتماعي ؟  .2
ما هو دور �سعائر الدين يف بناء ال�سلم االجتماعي؟  .3

اأهداف البحث:
يهدف هذا البحث اإىل االآتي:  

الوقوف على مفهوم املقا�سد ال�سرعية ال�سرورية ومفهوم ال�سلم االجتماعي.  .1
اإبراز وبيان دور املقا�سد ال�سرعية ال�سرورية يف بناء ال�سلم االجتماعي.  .2

ا�ستنها�ض الهمم للتم�سك بالقيم العليا التي تن�سدها ت�سريعات االإ�سالم لتحقيق   .3
ال�سلم االجتماعي.

بيان اأثر تكاليف ال�سريعة االإ�سالمية يف بناء ال�سلم االجتماعي.  .4
اأهمية البحث:

اأنه يتناول واحدة من الق�سايا العاملية الكربى  تكمن اأهمية هذا البحث يف   
التي تهم العامل ب�سورة عامة وال�سودان ب�سورة خا�سة وهي ق�سية ال�سلم وال�سالم 
االجتماعي لتاأثريها على كافة جمريات احلياة االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية 

ف�ساًل عن النواحي االأمنية.
منهج البحث: 

يتبع الباحث الإعداد هذا البحث املنهج اال�ستقرائي والتحليلي. ويتمثل عمل   
الباحث يف االآتي:

جمع املادة العلمية من م�سادرها ومراجعها االأ�سلية وعر�سها عر�سًا منا�سبًا   .1
يف كل فقرة من فقرات البحث.

عزو االآيات اإىل �سورها.  .2
تخريج االأحاديث الواردة يف معر�ض البحث.  .3

تعريف ما يحتاج اإىل تعريف يف اللغة واال�سطالح.  .4
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الدرا�سات ال�سابقة:
جامعة  الربايعة  ح�سن  اأحمد  الباحث:  درا�سة  نتناول  ال�سابقة  الدرا�سات  يف   
البلغاء التطبيقية ، بعنوان: مق�سد حفظ الدين ودوره يف الق�ساء على العنف اجلامعي 
– تهدف الدرا�سة اإىل بيان دور مقا�سد ال�سريعة يف الق�ساء على العنف اجلامعي)1(.
تتفق الدرا�سة مع درا�سة الباحث يف اأن كال الدار�سني تناول مو�سوع دور   
املقا�سد ال�سرورية يف بناء ال�سلم وحماربة العنف وتختلف مع درا�سة الباحث ، يف 
اأن الدرا�سة ال�سابقة تناولت ذلك يف حدود العنف اجلامعي و درا�سة الباحث تناولت 
على  اقت�سرت  ال�سابقة  الدرا�سة  اأن  اإىل  باالإ�سافة  املجتمع  كافة  ال�سلم يف  مو�سوع 

مق�سد الدين فقط ودرا�سة الباحث تناولت دور مق�سد حفظ  الدين والنف�ض والعقل.
هيكل البحث:

ت�ستمل  خطة البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة على النحو االآتي:  
املبحث االأول: مفهوم املقا�سد ال�سرورية ومفهوم ال�سلم االجتماعي. 

املطلب االأول: مفهوم املقا�سد ال�سرعية ال�سرورية.
املطلب الثاين: مفهوم ال�سلم االجتماعي.

املبحث الثاين: دور واأثر مق�سد حفظ الدين يف بناء ال�سلم االجتماعي. 
املطلب االأول: بيان مفهوم الدين. 

املطلب الثاين: اأ�س�ض بناء الفرد واالأ�سرة واأثرها يف بناء ال�سلم االجتماعي.
املطلب الثالث: بيان اأثر التكاليف ال�سرعية يف بناء ال�سلم االجتماعي.

املبحث الثالث: دور واأثر مق�سدي حفظ النف�س والعقل يف بناء ال�سلم االجتماعي.
املطلب االأول: دور واأثر مق�سد حفظ النف�ض يف بناء ال�سلم االجتماعي. 
املطلب الثاين: دور واأثر مق�سد حفظ العقل يف بناء ال�سلم االجتماعي. 

اخلامتة: وت�ستمل على اأهم النتائج والتو�سيات.
قائمة امل�سادر واملراجع.

مق�سد حفظ الدين ودورة يف الق�ساء على ال�سنف اجلامعي ، اأحمد ح�سن الربايعة ، جامعة البلقاء التطبيقية االأردن ، عمادة البحث العلمي   )1(
، بحث من�سور بتاريخ 2020/10/20م .
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املبحث االأول
مفهوم املقا�سد ال�سرعية ال�سرورية ومفهوم ال�سلم االجتماعي

املطلب االأول
 مفهوم املقا�سد ال�سرعية ال�سرورية

اأ. تعريف املقا�سد لغة وا�سطالحًا:
اأواًل: تعريف املقا�سد لغة:

املقا�سد جمع مق�سد ، وق�سد يف االأمر ق�سدًا تو�سط وطلب االأ�سّد ومل يجاوز   
احلد ، وهو على ق�سد اأي ر�سد ، وطريق ق�سد اأي �سهٌل وق�سدت ق�سده اأي نحوه)1(.

والق�سد مبعني ا�ستقامة الطريق – وطريق قا�سٌد �سهل م�ستقيم – والق�سد   
يف ال�سيء: �سد االإفراط وهو ما بني االإ�سراف والتقتري – والق�سد يف املعي�سة: اأن 
ال ي�سرف وال يقرت ، وق�سد يف االأمر: مل يتجاوز فيه احلد ور�سي بالتو�سط الأنه يف 
ذلك يق�سد االأ�َسّد – واأقت�سد يف اأمره ا�ستقام. وق�سد الطريق ق�سدًا اأي ا�ستقام)2(، 
وق�سد يف احلكم اأي عدل ومل ميل ناحية ، والقا�سد من االأ�سفار ال�سهل )3(. وقد ورد 
معني الق�سد يف اللغة مبعاين متعددة منها االعتماد والتوجه واال�ستقامة والطريقة 
والتو�سط وعدم االإفراط والعدل وغريها من املعاين قال تعاىل: }وَاْقصِدْ فِي مَشِْيكَ 

وَاْغُضضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ َأنَكرَ اأْلَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِريِ{ ]لقمان:  19[. 
وقال �سلى الله عليه و�سلم )الق�سد ، الق�سد تبلغوا()4(.  

ثانيًا: تعريف املقا�سد يف اال�سطالح:
يف  تخرج  ال  متعددة  بتعريفات  االإ�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد  العلماء  عرف   
جمملها عن االأهداف والغايات واحلكم التي ت�سعي ال�سريعة االإ�سالمية اإىل حتققها 
امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري ، اأحمد بن حممد بن على الفيومي ، املكتبة العلمية ، بريوت ، لبنان ، دون طبعة وتاريخ للجزء   )1(

الثاين، �س 405 .
تاج العرو�س من جواهر القامو�س ، حممد بن حممد بن عبد الرازق احل�سيني ، ج8 ، �س 144 – 145 .  )2(

املعجم الو�سيط ، اإبراهيم اأني�س واآخرون ، دون طبعة وتاريخ ، دار اإحياء الرتاث االإ�سالمي ، ج2 ، �س 738.  )3(
اجلامع ال�سحيح ، اأبو عبد الله حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم البخاري ، ط5 ، 1986م ، عامل الكتب ، ج7 ، �س 183.  )4(
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م�سلحة  جللب  اإما  هو  للت�سريع  العام  فالهدف   ، واالآخرة  الدنيا  احلياة  يف  للنا�ض 
وتكميلها اأو لدرء مف�سدة وتقليلها وفيما يلي نقف على بع�ض هده التعريفات �سيما 

عند العلماء املعا�سرين.
ذكر ال�سيخ عبد الله بن بيه يف كتابة عالقة مقا�سد ال�سريعة باأ�سول الفقه اأن   

لفظ املقا�سد يف ا�سطالح الفقهاء ي�ستعمل يف ثالث ا�ستعماالت:
واالأ�سباب  العلل  مع  يتداخل  وهو  احلكم  بت�سريع  ال�سارع  يق�سده  ما  اأحدها:   
واحلكم ، ومن هذا القبيل ما ورد عن االأمام الغزايل)1( يف تعريف امل�سلحة من اأنها مق�سود 

ال�سارع الذي جتمعه املقا�سد اخلم�سة )الدين - النف�ض - العقل - الن�سل - املال(.
الثاين: نف�ض احلكم املن�سب على جلب امل�سالح اأو درء املفا�سد.  

الثالث: نوايا املكلفني فيما يقومون به من عبادات اأو معامالت)2(.  
وعرفها ال�سيخ العالمة حممد بن عا�سور)3( بقوله: )مقا�سد ال�سريعة العامة   
هي املعاين واحلكم امللحوظة لل�سارع يف جميع اأحوال الت�سريع اأو معظمها بحيث ال 
تخت�ض مالحظتها بالكون يف نوع خا�ض من اأحكام ال�سريعة فيدخل يف هذا اأو�ساف 
ال�سريعة وغايتها العامة واملعاين التي ال يخلو الت�سريع عن مالحظتها ويدخل يف هذا 
اأي�سًا معان من احلكم لي�ست ملحوظة يف �سائر اأنواع االأحكام ولكنها ملحوظة يف 

اأنواع كثرية منها()4(.
وعرفها ال�سيخ عالل الفا�سي)5(  بقوله: )املراد مبقا�سد ال�سريعة الغاية منها   
من  واجلدل  الكالم  علم  يف  ومهر  الفقه  يف  وبرع  احلرمني  اأمام  – الزم  الغزايل  ال�سافعي  الطو�سي  حممد  بن  حممد  اأبو  الدين  زين  هو   )1(
موؤلفاته– كتاب اإحياء علوم الدين – امل�ست�سفى – املنخول – لقب بالغزايل الأن والده كان يغزل ال�سوف – ولد بطو�س �سنة 450هـ ، 

وتوفى بها 505 هـ ،طبقات ال�سافعية ، اأبو بكر بن هداية بن احل�سن ، دون طبعة وتاريخ ، مطبعة بغداد ، �س 69 – 71.
عالقة مقا�سد ال�سريعة باأ�سول الفقه ، ال�سيخ عبد الله بن ببيه ، �س 14 – 21 .  )2(

ووفاته  مولده   ، ب�سون�س  وفروعه  الزيتونة  مطبوعة  م�سنفات  له   ، بها  ودرا�سته  املالكني  املفتني  رئي�س   : عا�سور  بن  الطاهر  حممد  هو   )3(
ودرا�سته بها ، له م�سنفات مطبوعة من اأ�سهرها )مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية ، واأ�سول النظام االجتماعي يف االإ�سالم والتحرير والتنوير( 

يف تف�سري القراآن وغريها – االأعالم – خري الدين بن حممود، للزركي ، دار العلم للماليني ، ط15 ، 2002م ، ج6 ، �س 174.
مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية ، ال�سيخ حممد الطاهر بن عا�سور ، دون طبعة ، 1978م ، �س 50.  )4(

هو حممد عالل بن عبد الواحد بن عبد ال�سالم بن عالل بن عبد الله بن جمذوب الفا�سي الفهري ، رقيم وطني من كبار اخلطباء العلماء يف   )5(
املغرب ولد بقا�س وتعلم بالقرويني ، له موؤلفات كثرية اأ�سلها مقا�سد ال�سريعة ومكارمها ، االأعالم ، خري الدين بن حممود الزركلي ، مرجع 

�سابق ، ج4 ، �س 246 .
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واالأ�سرار التي و�سعها ال�سارع عند كل حكم من اأحكامها()1(.
وعرفها بع�ض العلماء باأنها هي املعاين واحلكم ونحوها التي راعاها ال�سارع   

يف الت�سريع عمومًا وخ�سو�سًا من اأجل حتقيق م�سالح العباد)2(.
نعني  الت�سريع  ال�سارع من  )مقا�سد  بقوله  يو�سف حامد  الدكتور  وعرفها   
بها الغاية التي يرمى اإليها الت�سريع واالأ�سرار التي و�سعها ال�سارع احلكيم عند كل 

حكم من االأحكام()3(.
هو  للمقا�سد  العام  املعني  اأن  من  تخرج  ال  كثرية  اأخرى  تعريفات  وهنالك   
االأهداف والغايات واالأ�سرار واحلكم التي و�سعها ال�سارع عند كل حكم من االأحكام. 
والتعريف املختار لدى الباحث هو تعريف ال�سيخ عالل الفا�سي ، فاملق�سود بالغاية 
من التعريف هو املق�سد العام للت�سريع الذي لي�ض يف نظرة اإال عمارة االأر�ض وحفظ 
نظام التعاي�ض فيها وا�ستمرار �سالحها ب�سالح امل�ستخلفني فيها وقيامهم مبا كلفوا 
االأر�ض وا�ستنباط  العقل والعمل واإ�سالح  به من عدل وا�ستقامة ومن �سالح يف 

خلرياتها والتدبري مل�سالح اجلميع.
ثالثًا: تعريف ال�سرعية:

ال�سرعية ماأخوذة من ال�سريعة ، وال�سريعة يف اللغة تطلق على الطريق الظاهر   
الذي يو�سل منه اإىل املاء وتطلق على مورد ال�ساربة الذي ي�سرعه النا�ض في�سربون 

منها وي�ستقون)4(.
ويف اال�سطالح: ال�سريعة تطلق على الدين وامللة والطريق واملنهاج وال�سنة،   

والت�سريع وال�سرع وال�سرعة مبعني واحد)5(.
مقا�سد ال�سريعة ومكارمها ، عالل الفا�سي ، دون طبعة وتاريخ ، الدار البي�ساء ، �س 3 .  )1(

مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية وعالقتها باالأدلة ال�سرعية ، الدكتور حممد �سعيد البويل ، �س 37 .  )2(
املقا�سد العامة ال�سريعة االإ�سالمية ، الدكتور يو�سف حامد العامل  .  )3(

ل�سان العرب ، حممد بن مكرم بن على اأبو الف�سل جمال بن منظور ، دار �سادر ، بريوت ، ط3 ، 1414هـ ، ج8 ، �س 175 .  )4(
علم املقا�سد ال�سرعية ، نور الدين بن خمتار اخلادمي ، مكتبة العبيكان ،ط1 ، 1421هـ - 2001م ، �س 14.  )5(
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رابعًا: التعريف باملقا�سد ال�سرورية:
املقا�سد  مرتبة  تليها  حيث  املقا�سد  مراتب  اأعلي  هي  ال�سرورية  املقا�سد   
احلاجية والتح�سينية والعلماء يطلقون عليها ا�سم الكليات اخلم�ض وهي مل تخل من 
الدين  حفظ  الكليات  هذه  وت�سمل   ، ال�سرائع  من  �سريعة  وال  امللل  من  ملة  رعايتها 
وحفظ النف�ض وحفظ الن�سل وحفظ العقل وحفظ املال. واأكتفي هنا يف هذا البحث 
التي  )هي  بقوله:  وقد عرفها  ل�سموله  املوافقات  كتابة  ال�ساطبي يف  االإمام  بتعريف 
البد منها يف قيام م�سالح الدين والدنيا بحيث اإذا فقدت مل جتر م�سالح الدنيا على 
ا�ستقامة بل على تهارج وفوت حياة ويف االأخرى فوت النجاة والرجوع باخل�سران 

املبني()1(.
املطلب الثاين

مفهوم ال�سلم االجتماعي
لبيان مفهوم ال�سلم االجتماعي نقف على تعريف ال�سلم لغة وا�سطالحًا ولفظ   

ال�سلم يف القراآن الكرمي وال�سنة والفرق بني ال�سلم وال�سالم.
اأواًل: تعريف ال�سلم لغة وا�سطالحًا:

اأ. تعريف ال�سلم لغة:
َلم ، وقد قرء على ثالثة اأوجه: ْلم وال�سَّ لم وال�َسّ ال�سَّ  

وال�سلم �سد احلرب ومنه ا�ستقاق ال�سالمة)2(.  
ْلُم( ال�سلح بفتح ال�سني وك�سرها يذكر ويوؤنث وال�سلُم وامل�سامُل تقول  و)ال�سَّ  

)اأ�سلم ملن �ساملني( والت�سامل الت�سالح ، وامل�ساملة امل�ساحلة)3(.
املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة ، اأبي اإ�سحاق اإبراهيم مو�سي اللخمي القرناطي ال�ساطبي، املكتبة التوفيقية ، ط2، 2012م ، ج2، �س 172.  )1(

جمهرة اللغة ، اأبو بكر حممد بن احل�سن االأزدي ، املحقق : رمزي منري بعلبكي ، دار العلم للماليني ، بريوت ، لبنان ، ط1 ، 1987م ، ج2 ،   )2(
�س 858.

خمتار ال�سحاح ، زين الدين اأبو عبد الله حممد بن عبد القادر احلنفي ، املحقق يو�سف ال�سيخ حممد ، املكتبة الع�سرية ، الدار النموذجية ،   )3(
ط5 ، 1420هـ ، �س 153 .
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ب. تعريف ال�سلم يف اال�سطالح:
التجان�ض املجتمعي والتكافئ االقت�سادي  باأنه  ال�سلم يف اال�سطالح:  يعرف   
والعدالة ال�سيا�سية ، وهو اأي�سًا اتفاق متعدد بني احلكومات ، وغياب االقتتال واحلروب 

، وقد يعرب عن حالة من اال�ستقرار الداخلي والهدوء يف العالقات اخلارجية)1(.
ويرى البع�ض اأن كلمة ال�سلم قائمة على ردع العنف والكراهية وكبت االأحقاد   
واإقامة جو اآمن ومت�سالح فيه املجتمع ، وهو ي�ستعمل يف احلرب عند اإقامة هدنة اأي 

مدة زمنية توقف فيها احلرب اأو القتال)2(. 
وقال اآخرون اأن ال�سلم كلمة يونانية االأ�سل ، وقد بني جميع النا�سطني يف   
جمال ال�سلم واحلرب تف�سريها على اأنها غياب ال�سقاق والعنف واحلرب ، كما اأن 

ال�سلم هو االتفاق والهدوء واالإن�سجام)3(.
من خالل التعريفات ال�سابقة يرى الباحث اأن ال�سلم االجتماعي هو وجود حالة   
من الوئام واالإن�سجام االإن�ساين داخل بيئة املجتمع فت�سود املحبة واملودة والرتابط 
والتوا�سل والتعاون والرتاحم والتعاي�ض واالأمان واال�ستقرار والعدل وتختفي عن 
املجتمع كل القيم ال�سالبة )الكراهية والظلم واحل�سد والغل واحلقد والتنافر والفرقة 
واالقتتال واحلرب والقطيعة والفو�سي والنهب وال�سلب وغريها( فاإذا �سادت القيم 

املوجبة واختفت القيم ال�سالبة عا�ض املجتمع يف اأمان و�سالم وحمبة واإخاء. 
ثانيًا: الفرق بني ال�سلم وال�سالم:

العنف والكراهية وكبت  قائمة على ردع  باأنه كلمة  ال�سلم  وقفنا على معنى   
بعد  اأي  لل�سلم  تكميلية  فرتة  فهو  ال�سالم  اأما   ، ومت�سالح  اآمن  جو  واإقامة  االأحقاد 

ال�سلم ياأتي ال�سالم وهو االأمن التام واال�ستقرار.
......  )1(
......  )2(
......  )3(
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ثالثًا: ال�سلم يف القراآن الكرمي:
وردت كلمة �سلم يف القراآن الكرمي يف اآيات كثرية منها قوله تعاىل: }يَا   
َّهُ لَُكمْ عَدُوٌّ مُِّبنيٌ{  َّذِينَ آمَنُواْ ادْخُُلواْ فِي السِّلِْم َكآفًَّة وََل َتتَِّبعُواْ خُُطوَاتِ الشَّيَْطاِن إِن َأيُّهَا ال
]البقرة: 208[. قال افخر الرازي: اأ�سل هذه الكلمة االنقياد قال تعاىل: }إِْذ َقاَل لَهُ رَبُّهُ 

َأسْلِمْ َقاَل َأسَْلمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِنيَ{ ]البقرة: 131[. 
واالإ�سالم اإمنا �سمى اإ�سالمًا لهذا املعني ، وغلب ا�سم ال�سلم على ال�سلح وترك احلرب   

وهذا اأي�سًا راجع لهذا املعني الأن ال�سلح ينقاد كل واحد ل�ساحبه وال ينازعه فيه)1(.
قال ابن عا�سور كون ال�سلم من اأ�سماء ال�سلح هذا ال خالف فيه بني اأئمة اللغة   
اأن يكون  اإذا ذلك جاز  فهو مرادف معني االآية ال حمالة وكون يطلق على االإ�سالم 

مرادفًا اأي�سًا)2(.
ْل عََلى اللّهِ  ومن االآيات اأي�سًا قوله تعاىل: }وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلِْم َفاجْنَحْ لَهَا وََتوَكَّ  

َّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{ ]االأنفال: 61[.  إِن
فال�سلم هنا بدون خالف مقابل للحرب اأي الت�سالح والعي�ض باأمان متبادل   
بَيْنَُكمْ  َقوْمٍ  إِلَىَ  يَصُِلونَ  َّذِينَ  ال }إِلَّ  فهو غر�ض مق�سود وماأمور به �سرعًا قال تعاىل: 
اللّهُ  شَاء  وَلَوْ  َقوْمَهُمْ  يَُقاتُِلواْ  َأوْ  يَُقاتُِلوُكمْ  َأن  صُدُورُهُمْ  حَصِرَتْ  جَآؤُوُكمْ  َأوْ  مِّيَثاٌق  وَبَيْنَهُم 
لَسَلََّطهُمْ عََليُْكمْ َفَلَقاَتُلوُكمْ َفِإِن اعَْتزَُلوُكمْ َفَلمْ يَُقاتُِلوُكمْ وََألَْقوْاْ إِلَيُْكمُ السََّلمَ َفمَا جَعََل اللّهُ لَُكمْ 

عََليِْهمْ سَِبيلاً{ ]الن�ساء: 90[. وغريها من االآيات.
رابعًا: ال�سلم يف ال�سنة النبوية:

هنالك �سواهد كثرية يف �سنة النبي �سلى الله عليه و�سلم تدل على اأن االإ�سالم   
دين �سلم و�سالم ولكن اكتفي يف هذا البحث بذكر �ساهدين عظيمني هما وثيقة املدينة 

و�سلح احلديبية.
تف�سري مفاحت الغيب ، االإمام الرازي ،  ج5 ، �س 352 .  )1(

التحرير والتنوير ، ابن عا�سور ، ج2 ، �س 276 .  )2(
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اأواًل: وثيقة املدينة:
تعترب وثيقة املدينة اأول نظام توافقي للتعاي�ض ال�سلمي والتكافل املجتمعي ،   
فهي وثيقة اأو د�ستور  و�سعة النبي �سلى الله عليه و�سلم حدد فيه حقوق وواجبات 
من  املدينة  �سكان  وكان   ، مواطنيها  بني  واجلنائية  املدنية  وامل�سوؤوليات  املواطن 

املهاجرين واالأن�سار واليهود...)1(
ثانيًا: �سلح احلديبية:

يعد �سلح احلديبية اأي�سًا من الوثائق التاريخية العظيمة ذات الدالالت القوية   
على اأن دين االإ�سالم ين�سد ال�سلم واالأمن و االأمان وذلك للتنازالت الكبرية التي كانت 

يف ذلك ال�سلح والتي بها حتقق الن�سر للم�سلمني)2(.
ف�ساًل عن هذين احلدثني العظيمني هنالك �سنن واآداب ربي واأدب بها النبي   
اأمته حيث قال �سلى الله عليه و�سلم: )تب�سمك يف  �سلى الله عليه و�سلم ووجه بها 
وجه اأخيك �سدقة()3( وغريه من االأحاديث الدالة على تر�سيخ قيم ال�سالم يف ال�سنة 

النبوية العظيمة.

ال�سرية النبوية ، اأبو حممد عبد امللك بن ه�سام ، دار الفجر للرتاث ، القاهرة ، ط2 ، 1425هـ - 2004م ، ج1 ، �س 112 – 115 .  )1(
البداية والنهاية ، ابن كثري ، ج3 ، �س 324 .  )2(

�سنن الرتمذي ، حممد عي�سي الرتمذي ، املحقق ، ب�سار عواد ، دار الغرب االإ�سالمي ، بريوت ، دون طبعة ، 1998م ، حديث رقم 1956م ،   )3(
ج3 ، �س 404.
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املبحث الثاين
اأثر مق�سد حفظ الدين يف بناء ال�سلم االجتماعي

املطلب االأول
بيان مفهوم الدين 

لبيان مفهوم الدين نفق على تعريف كلمة الدين يف اللغة واال�سطالح:  
اأواًل: معني الدين يف اللغة:

جاء معنى كلمة دين يف اللغة مبعان متعددة: منها اجلزاء والعبادة والطاعة   
والذل واحل�ساب والقهر واال�ستعالء ، وال�سلطان وامللك واحلكم وال�سرية والتدبري 

والتوحيد ، وهو ا�سم جلميع ما يعبد الله عز وجل به...()1(.
ويف ل�سان العرب: الدين: اجلزاء واملكافاأة ويوم الدين يوم اجلزاء ، والدين   
احل�ساب ، ومنه قوله تعاىل: }مَالِكِ يَوِْم الدِّيِن{ ]الفاحتة: 4[. والدين الطاعة وقد دنته 

واأدنت له اأي اأطعته)2(.
ثانيًا: معنى الدين يف اال�سطالح:

جاء تعريف الدين عند العلماء باأنه: و�سع الهي �سائق لذوي العقول ال�سليمة   
باختيارهم املحمود اإىل ال�سالح يف احلال والفالح يف املال)3(.

وعرفه الدكتور يو�سف حامد العامل بقوله: )الدين هو القواعد االإلهية التي   
بعث الله بها الر�سل لرت�سيد النا�ض اإىل احلق يف االعتقاد واإىل اخلري يف ال�سلوك 
واملعاملة وبدخولهم يف حظرية تلك القواعد واخل�سوع لها اأمرًا ونهيًا حت�سل �سعادة 

الدنيا واالآخرة...)4( 
القامو�س املحيط ، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز اأبادي ، بريوت ، موؤ�س�سة الر�سالة ، ط8 ، 1426هـ - 2005م ، �س 1198.  )1(

ل�سان العرب ، لالإمام اأبي الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور ، االأفريقي امل�سري ، دار �سادر ، بريوت ن ط1 ، 1200هـ ، ج13 ، �س 168.  )2(
مراآة االأ�سول يف �سرح مرقاة الو�سول يف اأ�سول الفقه ، للعالمة منال خ�سرو ، ط2 ، دون تاريخ ، املكتبة االأزهرية للرتاث ، القاهرة ، م�سر   )3(

، ج1 ، �س 11.
املقا�سد العامة لل�سريعة االإ�سالمية ، الدكتور يو�سف حامد العامل ، املعهد العاملي للفكر االإ�سالمي ، دون طبعة وتاريخ ، الريا�س ، ال�سعودية   )4(

، �س 207 .



جملة ت�أ�صيل العلوم {90}

تبليغ  الر�سل يف  مهمة  �سمل  الأنه  الباحث  لدى  املختار  هو  التعريف  وهذا   
�سلوك  واإ�سالح  االعتقاد  يف  الر�سالة  فحوى  �سمل  كما  النا�ض  واإر�ساد  الر�سالة 
ونهيًا  اأمرًا  للقواعد  اخل�سوع  بذكره  االأحكام  �سموله  وكذلك  املعاملة  يف  النا�ض 
وباخل�سوع لها اأي االأحكام احل�سول على ال�سعادة يف الدنيا واالآخرة ، وهذه هي 

الغاية واملق�سد من الدين وت�سريعاته املختلفة يف كافة مناحي احلياة.
املطلب الثاين

بناء الفرد واالأ�سرة واأثر ذلك على بناء ال�سلم االجتماعي
لقد اهتمت الت�سريعات االإ�سالمية ببناء الفرد امل�سلم اعتقادًا و�سلوكًا باعتباره   
حمور بناء ال�سلم االجتماعي فلذلك جاء التوجيه واالهتمام بالفرد قبل اأن يكون نطفة 
وذلك باأن يو�سع ويولد هذا املولود من اأبوين على قدر من التدين واالأخالق ، فقال 
�سلى الله عليه و�سلم: )اإذ اأتاكم من تر�سون خلقه ودينه فزوجوه اإال تفعلوا تكن فتنة 

يف االأر�ض وف�ساد عري�ض()1(. 
وجلمالها  وحل�سبها  ملالها  الأربع  املراأة  )تنكح  و�سلم:  عليه  الله  �سلى  وقال   

ولدينها فاأظفر بذات الدين تربت يداك...()2(.
وبعد اختيار االأبوين يتم العقد وامليثاق الغليظ بكلمة الله ، فاحلديث االأول:   
وجه داللته عدم رد �ساحب اخللق والدين واحلديث الثاين وجه داللته الزواج من 
�ساحبة الدين فاالإ�سالم مل ينظر اإىل اللون اأو اجلن�ض اأو القبيلة اأو املال اأو ال�سلطان 
اأو اجلاه ولكن نظر اإىل جانب الدين واخللق الأنه االأ�سا�ض واملبداأ االأول يف بناء الفرد 
امل�سلم فكل مولود يولد على الفطرة كما قال �سلى الله عليه و�سلم يف احلديث: )ما 

من مولود اإال يولد على الفطرة فاأبواه يهودانه اأو ين�سرانه اأو ميج�سانه...()3(.
�سنن بن ماجه ، اأبو عبد الله حممد بن زيد القزويني ، حتقيق : حممد بن فوؤاد عبد الباقي ، دار اإحياء الكتب العربية ، حديث رقم )1967(   )1(

، ج1 ، �س 632 .
�سحيح م�سلم ، م�سلم بن احلجاج ، اأبو احل�سن الق�سريي الني�سابوري ، املحقق : حممد بن فوؤاد عبد الباقي ، دار اإحياء الرتاب العربي ،   )2(

بريوت ، حديث رقم )466( ، ج2 ، �س 1086.
اجلامع ال�سحيح ، حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبد الله البخاري ، املحقق : حممد زهري بن نا�سر النا�سر ، دار طوف النجاة ، ط1 ، 1422هـ ،   )3(

باب اإذا اأ�سلم ال�سبي فمات هل ي�سلي عليه ، حديث رقم )1358( ، ج2 ، �س 94 .
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فاأمر  االإ�سالم،  وتعاليم  قيم  على  ون�ساأته  املولود  برعاية  االإ�سالم  اأمر  ثم   
بتعليمه ال�سالة اأمره بها عند �سن ال�سابعة والتفريق بينه وبني اإخوانه واأخواته يف 
النوم عند بلوغ �سن العا�سرة ثم بعد ذلك اأمره بالتكاليف االأخرى كلها بعد بلوغ �سن 
الر�سد ، ومن خالل هذه التكاليف يتقوم �سلوكه وتعامله )فامل�سلم من �سلم امل�سلمون 
من ل�سانه ويده واملوؤمن من اأمنه النا�ض على دمائهم واأموالهم()1(، فامل�سلم احلق هو 
الذي ين�ساأ على قيم االإ�سالم فيكون قلبه �سليم من اأمرا�ض القلوب )احل�سد واحلقد 
القول  فاح�ض  من  عفيف  فل�سانه طاهر  والكرب..( وجوارحه م�سونة طاهرة  والغل 

والكذب والغيبة والنميمة ، ويف احلديث: )لي�ض املوؤمن بطعان وال لعان()2(.
باالأ�سرة  اهتم  ال�سلم يف داخله كذلك  قيم  بالفرد وبناء  االإ�سالم  اهتم  فكما   
االأ�سرة  داخل  االجتماعي  ال�سلم  ولتحقيق  املجتمع  نواة  هي  االأ�سرة  اأن  باعتبار 
االأ�سرة،  داخل  ال�سلم  ت�سمن  التي  القيم  من  جملة  االإ�سالمية  الت�سريعات  و�سعت 
تعاىل:  قال  والتعاون  والرحمة  واملودة  الزوجني  بني  املتبادل  االحرتام  قيمة  منها 
َتسُْكنُوا إِلَيْهَا وَجَعََل بَيْنَُكم مَّوَدَّةاً وَرَحْمًَة إِنَّ 

ِّ
}وَمِنْ آيَاتِهِ َأنْ خََلقَ لَُكم مِّنْ َأنُفسُِكمْ َأْزوَاجًا ل

رُونَ{ ]الروم: 21[. فال�سكن واملودة والرحمة من اأهم عنا�سر  يََتَفكَّ َقوْمٍ 
ِّ
ل فِي َذلِكَ َليَاتٍ 

بناء ال�سلم االجتماعي داخل االأ�سرة فاإذا فقدت اختل نظام االأ�سرة و�سادة الكراهية 
وال�سقاق والفرقة والطالق، فلذلك اأمر االإ�سالم الزوجني مبراعاة هذه القيم ، فاأمر 
الزوج بح�سن املعا�سرة واملعاملة الكرمية للزوجة واحرتام اأهلها واأمر الزوجة بالطاعة 
القيم عا�ست  التزم الزوجان بهذه  لزوجها وعدم التعدي على حقوقه الزوجية فاإذا 
االأ�سرة يف �سالم واأمان وبالتايل يتحقق ال�سلم االجتماعي داخل االأ�سرة واملجتمع.

اجلامع الكبري �سنن الرتمذي ، حممد بن عي�سي  الرتمذي ، املحقق : ب�سار عواد معروف ، دار الغرب االإ�سالمي ، بيوت ، دون  رقم وطبعة ،   )1(
1998م .

املعجم الكبري ، �سليمان بن اأحمد بن اأيوب الطرباين ، حمقق : حمدي ابن عبد املجيد ال�سلفي ، مكتبة بن تيمية ، القاهرة ، ط2 ، دون تاريخ،   )2(
حديث رقم )13063( باب ذكر �سننه ووفاته ، ج12 ، �س 265.
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املطلب الثالث
اأ�س�س ومبادئ وقواعد بناء ال�سلم االجتماعي داخل املجتمع

دعت الت�سريعات االإ�سالمية اإىل جملة من املبادئ والقيم لرت�سيخ التعاي�ض   
وال�سلم االجتماعي داخل املجتمع نذكر منها:

1. الدعوة اإىل كظم القيظ والعفو وال�سفح:
مِّنَ  آَلفٍ  بَِثلََثةِ  رَبُُّكم  يُمِدَُّكمْ  َأن  يَْكفِيُكمْ  َألَن  لِلْمُؤْمِنِنيَ  َتُقوُل  }إِْذ  تعاىل:  قال   
تبني  عظيمة  قيم  وال�سفح  والعفو  الغيظ  فكظم   .]134 عمران:  ]اآل  مُنزَلِنيَ{  الْمَآلئَِكةِ 

وتر�سخ معنى ال�سلم االجتماعي.
2. النهي عن احل�سد واحلقد والتباغ�س والتناحر وال�سخرية:

تباغ�سوا وال  تناف�سوا وال  عليه و�سلم: )وال حتا�سدوا وال  الله  قال �سلى    
تدابروا وكونوا عباد الله اأخوانا()1(.

وقال �سلى الله عليه و�سلم:)امل�سلم اأخو امل�سلم ال يظلمه وال ي�سلمه وال يحقره   
وال يخذله بح�سب اأمريء من ال�سر اأن يحقر اأخاه امل�سلم)2(.

3. النهي عن ال�سخرية واالحتقار والتمييز باللون واجلن�س: 
َّذِينَ آمَنُوا َل يَسَْخرْ َقومٌ مِّن َقوْمٍ عَسَى َأن يَُكوُنوا خَيْرًا مِّنْهُمْ  قال تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال  
لَْقاِب بِْئسَ  سَاء عَسَى َأن يَُكنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وََل َتلْمِزُوا َأنُفسَُكمْ وََل َتنَابَزُوا بِاأْلَ

ِّ
وََل نِسَاء مِّن ن

الِمُونَ{ ]احلجرات: 11[. وقوله �سلى  َّمْ يَُتبْ َفُأوْلَئِكَ هُمُ الظَّ الِسْمُ الُْفسُوُق بَعْدَ اْلمِيَاِن وَمَن ل
الله عليه و�سلم )بح�سب اأمريء من ال�سر اأن يحقر اأخاه امل�سلم كل امل�سلم على امل�سلم 

حرام...()3(.

�سحيح البخاري ، االإمام البخاري ، مرجع �سابق ، كتاب النكاح باب ال يخطب يف خطبة اأخيه حتى ينكح ، حديث رقم )4849( ، ج5 ، �س   )1(
.1976

�سحيح البخاري ، مرجع �سابق ، حديث رقم 2442 ، ج3 ، �س 128 .  )2(
مت تخريجه �سابقًا.  )3(
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4. االأمر بالقول احل�سن واملقابلة بال�سا�سة واالبت�سامة:
َّتِي هِيَ َأحْسَنُ{ ]االإ�سراء: 53[. عِبَادِي يَُقوُلواْ ال

ِّ
قال تعاىل: }وَُقل ل  

وقال �سلى الله عليه و�سلم: )تب�سمك يف وجه اأخيك �سدقة()1(.  
5. النهي عن الظلم والدعوة اإىل اإقامة العدل:

عَِن  وَيَنْهَى  الُْقرْبَى  ذِي  وَإِيَتاء  وَالِحْسَاِن  بِالْعَدِْل  يَْأمُرُ  اللّهَ  }إِنَّ  تعاىل:  قال   
رُونَ{ ]النحل: 90[. الَْفحْشَاء وَالْمُنَكِر وَالْبَْغِي يَعُِظُكمْ لَعَلَُّكمْ َتَذكَّ

وقال �سلى الله عليه و�سلم يف احلديث القد�سي: )يا عبادي اإين حرمت الظلم   
على نف�سي فجعلته بينكم حمرمًا فال تظاملون()2(.

6. النهي عن البيع على البيع واخلطبة على اخلطبة:
اأخيه  اأخيه واأن يخطب على خطبة  اأن يبيع االإن�سان على بيع  نهى االإ�سالم   
الأن ذلك يوغل يف ال�سدر ويخلق العداوة والبغ�ساء بني النا�ض وهذا يناق�ض ال�سلم 

االجتماعي. قال �سلى الله عليه و�سلم: )ال يخطب اأحدكم على خطبة اأخيه()3(.
7. االأمر باإ�سالح ذات البني والدعوة اإىل ال�سلح:

اأمر االإ�سالم باإ�سالح ذات البني فلذلك نهي عن اأن يهجر امل�سلم اأخيه امل�سلم   
اأكرث من ثالث ليايل قال �سلى الله عليه و�سلم )ال تباغ�سوا وال حتا�سدوا وال تدبروا 
كما  اأيام...()4(.  ثالث  فوق  اأخاه  يهجر  اأن  مل�سلم  يحل  ال  اإخوانا  الله  عباد  وكونوا 
)ال  و�سلم:  عليه  الله  �سلى  قوله  وذلك يف  ال�سلح  عن  واالأعرا�ض  التدابر  عن  نهي 
إِخْوَةٌ  الْمُؤْمِنُونَ  َّمَا  }إِن تعاىل:  فقال  باالإ�سالح  االإ�سالم  اأمر  كما  تدابروا....()5(. 

مت تخريجه �سابقًا.  )1(
�سحيح م�سلم ، م�سلم بن احلجاج الني�سابوري ، حممد فوؤاد عبد الباقي ، دار اإحياء الرتاث العربي ، بريوت ، دون تاريخ وطبعة ، حديث   )2(

رقم )2577(.
م�سند االإمام اأحمد ، االإمام اأحمد ، املحقق : �سعيب االأرنورط ، عادل واآخرون ، موؤ�س�سة الر�سالة ، ط1 ، 1421هـ - 2001م ، حديث رقم   )3(

)9957( ، ج16 ، �س 35 .
املوطاأ ، االإمام مالك ابن اأن�س ، دار اإحياء الرتاث العربي ، �سحيحه  اأحادية ، حممد فوؤاد عبد الباقي ، 1406هـ - 1985م ، حديث رقم )95(،   )4(

ج2 ، 683.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ، حديث رقم 5718 ، ج5 ، �س 2253 .  )5(
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َفَأصْلِحُوا بَيْنَ َأخَوَيُْكمْ وَاتَُّقوا اللَّهَ لَعَلَُّكمْ ُترْحَمُونَ{ ]احلجرات: 10[. وقال تعاىل: }لَّ خَيْرَ 
َذلِكَ  يَْفعَْل  وَمَن  النَّاِس  بَيْنَ  إِصْلٍَح  َأوْ  مَعْرُوفٍ  َأوْ  بِصَدََقةٍ  َأمَرَ  مَنْ  إِلَّ  َّجْوَاهُمْ  ن مِّن  َكثِريٍ  فِي 

ابَْتَغاء مَرَْضاتِ اللّهِ َفسَوْفَ ُنؤْتِيهِ َأجْرًا عَظِيمًا{ ]الن�ساء : 114[.
املطلب الرابع

اأثر ال�سعائر الدينية يف بناء ال�سلم االجتماعي 
لتكاليف ال�سريعة االإ�سالمية و�سعائرها اأثر كبري يف بناء ال�سلم االجتماعي   
ف�سعرية ال�سالة جتمع اأفراد احلي اأو القرية اأو املدينة خم�سة مرات يف اليوم وهم يف 
طهارة ونقاء وهذا يف حد ذاته يعترب اأ�سا�ض قوي لتنمية وتقوية العالقات بني اأفراد 
تبارك وتعاىل فيت�سافحوا ويت�ساملوا  الله  واأنهم اجتمعوا ملر�ساة  املجتمع ال �سيما 
من  ال�سوم  اأن  ذلك  االجتماعي  ال�سلم  بناء  يف  اأثر  ال�سوم  ل�سعرية  وكذلك  بينهم. 
احلاجات  و�سد  لالأنفاق  قلوبهم  فتلني  النا�ض  فيه  يتوحد  الله  عند  العظيمة  القربات 
ما  ف�سال عن  املجتمع  اأفراد  بني  والفوا�سل  الفوارق  يزيل  الفقراء وهذا  وموا�ساة 
يتحقق من خاللها  التي  العظيمة  القيم  من  تعاىل وهي  الله  تقوى  ال�سائم من  يناله 
ال�سلم االجتماعي وكذلك �سعرية الزكاة وهي مظهر عظيم و�سعرية عظيمة للتعاون 
والتكافل يف املجتمع فالزكاة من خاللها ميكن اأن تعالج كل ق�سايا املجتمع ف�سال 
عن تاألف قلوب الفقراء واالأغنياء واإزالة احل�سد واحلقد والغل و�سيادة الود والوئام 
وال�سالم بني اأفراد املجتمع. وكذلك �سعرية احلج تعترب من ال�سعائر املهمة يف بناء 
�سفهم  وتوحيد  امل�سلمني  والتقاء  جمع  و�سائل  من  واحدة  الأنها  االجتماعي  ال�سلم 
واإظهار  الله  وحمبة  طاعة  الإظهار  عاملي  اجتماعي  موؤمتر  يعترب  فاحلج   ، وكلمتهم 

وحدة و�سالم واأمن املجتمع امل�سلم.
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املبحث الثالث
دور واأثر مق�سدي حفظ النف�س والعقل يف بناء ال�سلم االجتماعي

يف هذا املبحث نقف على مق�سدي حفظ النف�ض والعقل وبيان دورهما يف   
بناء ال�سلم االجتماعي و�سوف نتناولهما يف مطلبني:

املطلب االأول
دور واأثر مق�سد حفظ النف�س يف بناء ال�سلم االجتماعي 

اأواًل: التعريف بالنف�س: 
املق�سود بالنف�ض هنا النف�ض الب�سرية قال تعاىل: }يَا َأيُّهَا النَّاسُ اتَُّقواْ رَبَُّكمُ   
َّْفٍس وَاحِدَةٍ وَخََلقَ مِنْهَا َزوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا ِرجَاًل َكثِريًا وَنِسَاء وَاتَُّقواْ  ن َّذِي خََلَقُكم مِّن  ال

َّذِي َتسَاءُلونَ بِهِ وَاأَلرْحَامَ إِنَّ اللّهَ َكانَ عََليُْكمْ رَقِيبًا{ ]الن�ساء: 1[.  اللّهَ ال
جاء يف تف�سري هذه االآية يا اأيها النا�ض اتقوا ربكم الذي اأوجدكم من نف�ض   
الوجود رجااًل كثريًا ون�ساء  ن�سر يف  النف�ض زوجها ومنها  واأن�ساأ من هذه  واحدة 

فاإنهم جميعًا ينتمون اإىل تلك النف�ض الواحدة)1(.
ثانيًا: اأثر مق�سد حفظ النف�س يف بناء ال�سلم االجتماعي: 

احلقوق  كافة  له  وكفل  تكرمي  اأميا  االإن�سان  وتعاىل  �سبحانه  الله  كرم  لقد   
واحلريات مبا فيها حرية التدين واالعتقاد ، و�سخر له كل ما يف الكون مل�سلحته ، 
وحرم كل ما يوؤذي االإن�سان ويحول دون م�سلحته ودون قيامه بر�سالته يف عمارة 
اإجها�ض اجلنني  له حق احلياة فحرم  فقد كفل   ، االأر�ض واال�ستفادة من خرياتها 
َّتِي َحرَّمَ اللّهُ إِلَّ  وحرم قتل النف�ض الب�سرية اإال باحلق قال تعاىل: }وََل َتْقُتُلواْ النَّْفسَ ال
َّهُ َكانَ مَنْصُورًا{  إِن الَْقْتِل  ي 

ِّ
يُسِْرف ف لِوَلِيِّهِ سُلَْطانًا َفلَ  ُقتَِل مَْظُلومًا َفَقدْ جَعَلْنَا  بِاحَلقِّ وَمَن 

]االإ�سراء: 33[، وحلماية االإن�سان و�سع االإ�سالم اأق�سي العقوبات وهي عقوبة الق�سا�ض 

تف�سري املنتخب ، جلنة القراآن الكرمي للمجل�س االأعلى لل�سئون االإ�سالمية ، �س 105.  )1(
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التي يف فر�سها حفظ للمجتمع وحماية له قال تعاىل: }وَلَُكمْ فِي الْقِصَاِص حَيَاةٌ يَْا 
َتتَُّقونَ{ ]البقرة: 179[، فالنف�ض الب�سرية مكرمة وحترمي قتلها ورد  لَعَلَُّكمْ  ُأولِيْ اأَللْبَاِب 
يف كافة االأديان وامللل على مدى الدهور واالأزمان الأنه من الكبائر قال ابن العربي يف 
تف�سريه: )اأهم قواعد ال�سرائع حماية الدماء من االعتداء و�سيانتها بالق�سا�ض كفًا 
وردعًا للظاملني واجلائرين وهذا من القواعد التي ال تخلو عنها ال�سرائع واالأ�سول 

التي ال تختلف فيها امللل...()1(.
جاء يف كتاب حجة الله البالغة )االأ�سل املجمع عليه يف جميع االأديان اأنه اإمنا   

يجوز القتل مل�سلحة كلية ال تتاأتى بدونه ويكون تركها اأ�سد اإف�سادًا منه...()2(.
كما كفل االإ�سالم لالإن�سان حرية التملك وحرم االعتداء على ممتلكاته وكفل له   
كذلك حرية الراأي والفكر والتعبري فال حجر على االإن�سان يف الراأي والفكر والتعبري 
كما كفل له احلريات ال�سخ�سية حرية االأمن واالأمان وحرمة امل�ساكن ، وحرية التنقل 
ال�سالم وال�سلم  وغريها من احلريات ، ويف كفالة هذه احلريات واحلقوق يتحقق 
ويعي�ض  واالأمان  باالأمن  االإن�سان  ويتنعم  النف�ض  حفظ  مق�سد  مبوجب  االجتماعي 

املجتمع يف �سالم ووئام.
املطلب الثاين

دور واأثر مق�سد حفظ العقل يف بناء ال�سلم االجتماعي 
يف هذا املطلب نقف على تعريف العقل وبيان اأثر مق�سد حفظ العقل يف بناء   

ال�سلم االجتماعي. 

اأحكام القراآن ، اأبو بكر حممد بن عبد الله املعروف بابن العربي ، دون طبعة وتاريخ ، دار املعرفة للطباعة والن�سر ، بريوت ، لبنان ، ج2 ،   )1(
�س 541.

لبنان ، ج2 ، �س   ، ، دار املعرفة للطباعة والن�سر ، بريوت  ، دون طبعة وتاريخ  الدهلوي  الله  اأحمد �ساه ويل  ، االإمام  البالغة  الله  حجة   )2(
.748
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اأواًل: التعريف بالعقل:
اأ. التعريف بالعقل لغة:

يطلق لفظ العقل يف اللغة على العلم واحلجر والّنهية ، والعقل �سد احُلمق   
وهو العلم ب�سفات االأ�سياء من ح�سنها وقبحها وكمالها ونق�سانها وهو العلم بخري 

اخلريين و�سر ال�سرين اأو هو قوة يتميز بها القبيح واحل�سن...()1(.
تعقله يف  ما  واملعقول  عاقل  فهو  يعقل عقاًل  – عقل  نقي�ض اجلهل  والعقل   

فوؤادك ، ويقال هو ما يفهم من العقل)2(.
ب. تعريف العقل يف اال�سطالح:

العقل ا�سم م�سرتك تطلقه اجلماهري واملتكلمون والفال�سفة على وجوه خمتلفة   
وملعان خمتلفة فاجلماهري تطلقه على ثالثة اأوجه:

الفطرة االأوىل يف النا�ض فيقال ملن �سحة فطرته االأوىل اأنه عاقل. اأ. 
ما يكت�سبه االإن�سان بالتجارب من االأحكام الكلية. ب. 

ما يرجع لوقار االإن�سان وهيئاته. ج. 
 ، النظري  العقل  ثمانية معاٍن خمتلفة وهي:  للعقل  اأن  الفال�سفة فريون  اأما    
 ، امل�ستفاد  العقل   ، بالفعل  العقل   ، بامللكة  العقل   ، الهيلواين  العقل   ، العلمي  العقل 

العقول الفعالة ، عقل الكل)3(.
ثانيًا: اأثر مق�سد حفظ العقل يف بناء ال�سلم االجتماعي: 

اإن من اأعظم النعم التي اأنعم الله �سبحانه وتعاىل بها على االإن�سان وميزة بها   
على �سائر املخلوقات نعمة العقل ، فالعقل هو مناط التكليف وبه يعقل االإن�سان االأ�سياء 

فلذلك تاأتي اأهمية احلديث عن هذا املق�سد وبيان اأثره على ال�سلم االجتماعي.
تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حممد بن حممد بن عبد الرازق احل�سني اأبو ال�سيف امللقب مبرت�سي الزبيدي حممد ، املحققني ، دار   )1(

الهداية ، ج3 ، �س 18.
العني، اأبو عبد الرحم اخلليل بن اأحمد بن عمرو بن متيم الفراهيدي ، حتقيق ، د. مهدي املخزومي ، اإبراهيم ال�سامراين ، دار مكتبة الهالل   )2(

، ج1 ، �س 159 .
نظرية املعرفة ، البن �سينا ، في�سل برير عو�س ، مكتبة �سعيد على راأفت ، عني �سم�س ، جمهورية م�سر العربية ، طبعة 1983م ، �س 126.  )3(
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فاملحافظة على العقل تكون بالعلم والتفكري ولي�ض العامل كاجلاهل ، فالعامل   
هو الذي يقود املجتمع اإىل اخلري وير�سده ويب�سره وينوره بواجباته فالعامل هو الذي 
نْعَاِم مُْخَتلِفٌ َألْوَاُنهُ  يخ�سي الله ويتجنب حرماته قال تعاىل: }وَمِنَ النَّاِس وَالدَّوَابِّ وَاأْلَ
َّمَا يَْخشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَُلمَاء إِنَّ اللَّهَ عَِزيزٌ َغُفورٌ{ ]فاطر: 28[. ويف احلديث:  َكَذلِكَ إِن

)اإن املالئكة لت�سنع اأجنحتها لطالب العلم ر�سا بها ي�سنع()1(.
بل  ال�سلم  معني  ير�سخون  الذين  هم  والعلماء  وعظيم  كبري  ف�سله  فالعلم   

ميثلونهم يف �سلوكهم ويدعون املجتمع للتم�سك بقيم ال�سلم االجتماعي.
اإىل ذهابه وتعطيله فنهي  يوؤدي  االإ�سالم وحرم كل ما  العقل نهي  والأهمية   
وامل�سكرات   ، وظيفته  العقل  يوؤدي  اأن  دون  حتول  الأنها  واملخدرات  امل�سكرات  عن 
واملخدرات لها اأ�سرارها البليغة لي�ض على العقل فح�سب بل على النف�ض وعلى املال 
اأنها تورث العداوة والبغ�ساء يف املجتمع  واملجتمع باأكمله. ف�سررها على املجتمع 
وَالْمَيْسِِر  الَْخمِْر  فِي  وَالْبَْغَضاء  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَُكمُ  يُوقِعَ  َأن  الشَّيَْطانُ  يُِريدُ  َّمَا  }إِن تعاىل:  قال 
والبغ�ساء  والعداوة   .]91 ]املائدة:  مُّنَتهُونَ{  َأنُتم  َفهَْل  الصَّلَةِ  وَعَِن  اللّهِ  ذِْكِر  عَن  وَيَصُدَُّكمْ 
لقيم  هدم  يعترب  اخلمر  فتناول  عنها  االإ�سالم  نهى  فلذلك  االجتماعي  ال�سالم  �سد 
ال�سلم االجتماعي قال ال�سيخ ابن القيم اجلوزية عن اخلمر: )هي جماع االإثم ومفتاح 
اأم  الله عليه و�سلم: )اجتنبوا  النغم...()2(. وقال �سلى  النعم وجالبة  ال�سر و�سالبة 
اخلبائث...()3( وخال�سة االأمر فاإن مق�سد حفظ العقل بتحرمي امل�سكرات واملخدرات 
ي�سهم يف بناء ال�سلم االجتماعي وذلك الأن ترك امل�سكرات يجعل املجتمع يعي�ض يف 

اأمان و�سالم.
نعيب الراية ، عبد الله بن يو�سف اأبو حممد احلنفي ، باب امل�سح على اخلفني ، دار احلديث للطباعة والن�سر ، دون طبعة وتاريخ ، 1375هـ،   )1(

ج1 ، �س 182.
حادي االأرواح ، ابن القيم اجلوزية ، حتقيق حلي ال�سيد ، ط1 ، 1424هـ ، مكتبة الباز ، مكة املكرمة ، ال�سعودية ، ج1 ، �س 280.  )2(

�سحيح بن حيان ، حممد بن حبان بن اأحمد بن حبان ، حتقيق : �سعيب االأرنووط ، موؤ�س�سة الر�سالة ، بريوت ، ط1 ، 1408هـ - 1988م ،   )3(
ج12 ، �س 169.
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خامتة البحث
واأثر  دور  بيان  يف  نهايته  اإىل  البحث  و�سل  وتوفيقه  وعونه  الله  بحمد   
املقا�سد ال�سرعية ال�سرورية يف بناء ال�سلم االجتماعي وقد تو�سل البحث اإىل جملة 

من النتائج والتو�سيات:
اأواًل: النتائج:

يوؤكد البحث اأن مفهوم املقا�سد ال�سرعية ال�سرورية يتلخ�ض يف مق�سد )حفظ   .1
– العقل - املال( وهي مقا�سد حمفوظة يف كافة  – الن�سل  – النف�ض  الدين 

االأديان وامللل على مدى الدهور واالأزمان.
واملحبة  املودة  قيم  ت�سود  اأن  يعني  االجتماعي  ال�سلم  مفهوم  اأن  البحث  بني   .2
والكراهية  احلقد  ال�سالبة  القيم  وتختفي  املجتمع  و�سط  واالن�سجام  والوئام 

والظلم والكبت واالحرتاب وغريها.
بني البحث اأن االإ�سالم عمل على بناء قيم ال�سلم االجتماعي داخل الفرد واالأ�سرة   .3

واملجتمع.
ال�سلم  وتر�سيخ  بناء  يف  االإ�سالم  ل�سعائر  الوا�سح  الدور  البحث  اأظهر   .4

االجتماعي.
املعتدين  على  ال�سارمة  العقوبة  وو�سع  والعقل  النف�ض  على  االعتداء  حترمي   .5

عليهما من �ساأنه اأن يعزز وي�سهم يف بناء ال�سلم االجتماعي.
ثانيًا: التو�سيات:

ومق�سد  الن�سل  حفظ  مق�سد  دور  حول  وافية  درا�سة  باإجراء  البحث  اأو�سي   .1
حفظ املال يف بناء ال�سلم االجتماعي.

اإقامة املوؤمترات واملنتديات وال�سمنارات والندوات واملحا�سرات من �ساأنه اأن   .2
يرفع الوعي وير�سخ مفاهيم ال�سلم االجتماعي.
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امل�سادر واملراجع
اأواًل: القراآن الكرمي. 

مق�سد حفظ الدين ودوره يف الق�ساء على ال�سنف اجلامعي ، اأحمد ح�سن   .1
الربايعة ، جامعة البلقاء التطبيقية االأردن ، عمادة البحث العلمي ، بحث من�سور 

بتاريخ 2020/10/20م.
امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري ، اأحمد بن حممد بن على الفيومي،   .2

املكتبة العلمية ، بريوت ، لبنان ، دون طبعة وتاريخ للجزء الثاين.
تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض ، حممد بن حممد بن عبد الرازق احل�سيني، ج8.  .3

اإحياء  دار   ، ، دون طبعة وتاريخ  واآخرون  اأني�ض  اإبراهيم   ، الو�سيط  املعجم   .4
الرتاث االإ�سالمي ، ج2.

اجلامع ال�سحيح ، اأبو عبد الله حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم البخاري ، ط5   .5
، 1986م ، عامل الكتب ، ج7.

اأمام  – الزم  اأبو حممد بن حممد الطو�سي ال�سافعي الغزايل  هو زين الدين   .6
– كتاب  احلرمني وبرع يف الفقه ومهر يف علم الكالم واجلدل من موؤلفاته 
اإحياء علوم الدين – امل�ست�سفى – املنخول – لقب بالغزايل الأن والده كان 
يغزل ال�سوف – ولد بطو�ض �سنة 450هـ، وتوفى بها 505هـ ،طبقات ال�سافعية 

، اأبو بكر بن هداية بن احل�سن ، دون طبعة وتاريخ ، مطبعة بغداد.
عالقة مقا�سد ال�سريعة باأ�سول الفقه ، ال�سيخ عبد الله بن ببيه.  .7

هو حممد الطاهر بن عا�سور: رئي�ض املفتني املالكني ودرا�سته بها ، له م�سنفات   .8
مطبوعة الزيتونة وفروعه ب�سون�ض ، مولده ووفاته ودرا�سته بها ، له م�سنفات 
مطبوعة من اأ�سهرها )مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية ، واأ�سول النظام االجتماعي 
يف االإ�سالم والتحرير والتنوير( يف تف�سري القراآن وغريها – االأعالم – خري 

الدين بن حممود، للزركي ، دار العلم للماليني ، ط15 ، 2002م ، ج6.
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مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية ، ال�سيخ حممد الطاهر بن عا�سور ، دون طبعة ،   .9
1978م.

هو حممد عالل بن عبد الواحد بن عبد ال�سالم بن عالل بن عبد الله بن جمذوب   .10
الفا�سي الفهري ، رقيم وطني من كبار اخلطباء العلماء يف املغرب ولد بقا�ض 
 ، ومكارمها  ال�سريعة  مقا�سد  اأ�سلها  كثرية  موؤلفات  له   ، بالقرويني  وتعلم 

االأعالم، خري الدين بن حممود الزركلي ، مرجع �سابق ، ج4.
الدار   ، وتاريخ  طبعة  دون   ، الفا�سي  عالل   ، ومكارمها  ال�سريعة  مقا�سد    .11

البي�ساء.
مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية وعالقتها باالأدلة ال�سرعية ، الدكتور حممد �سعيد   .12

البويل.
املقا�سد العامة ال�سريعة االإ�سالمية ، الدكتور يو�سف حامد العامل.  .13

دار  منظور،  بن  جمال  الف�سل  اأبو  على  بن  مكرم  بن  حممد   ، العرب  ل�سان   .14
�سادر ، بريوت ، ط3 ، 1414هـ ، ج8.

علم املقا�سد ال�سرعية ، نور الدين بن خمتار اخلادمي ، مكتبة العبيكان، ط1،   .15
1421هـ - 2001م.

املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة ، اأبي اإ�سحاق اإبراهيم مو�سي اللخمي القرناطي   .16
ال�ساطبي ، املكتبة التوفيقية ، ط2 ، 2012م ، ج2.

جمهرة اللغة ، اأبو بكر حممد بن احل�سن االأزدي ، املحقق: رمزي منري بعلبكي   .17
، دار العلم للماليني ، بريوت ، لبنان ، ط1 ، 1987م ، ج2.

 ، احلنفي  القادر  عبد  بن  حممد  الله  عبد  اأبو  الدين  زين   ، ال�سحاح  خمتار   .18
 ، ط5   ، النموذجية  الدار   ، الع�سرية  املكتبة   ، حممد  ال�سيخ  يو�سف  املحقق 

1420هـ ، �ض 153.
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تف�سري مفاحت الغيب ، لالإمام الرازي ، ج5.  .19
التحرير والتنوير ، ابن عا�سور ، ج2.  .20

ال�سرية النبوية ، اأبو حممد عبد امللك بن ه�سام ، دار الفجر للرتاث ، القاهرة ،   .21
ط2 ، 1425هـ - 2004م ، ج1.

البداية والنهاية ، ابن كثري ، ج3.  .22
�سنن الرتمذي ، حممد عي�سي الرتمذي ، املحقق ، ب�سار عواد ، دار الغرب   .23

االإ�سالمي ، بريوت ، دون طبعة ، 1998م ، حديث رقم 1956م ، ج3.
 ، بريوت   ، اأبادي  الفريوز  يعقوب  بن  الدين حممد  ، جمد  املحيط  القامو�ض   .24

موؤ�س�سة الر�سالة ، ط8 ، 1426هـ - 2005م ، �ض 1198.
اأبي الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،  ل�سان العرب ، لالإمام   .25

االأفريقي امل�سري ، دار �سادر ، بريوت ن ط1 ، 1200هـ ، ج13.
مراآة االأ�سول يف �سرح مرقاة الو�سول يف اأ�سول الفقه ، للعالمة منال خ�سرو،   .26

ط2 ، دون تاريخ ، املكتبة االأزهرية للرتاث ، القاهرة ، م�سر ، ج1. 
املعهد   ، العامل  حامد  يو�سف  الدكتور   ، االإ�سالمية  لل�سريعة  العامة  املقا�سد   .27

العاملي للفكر االإ�سالمي ، دون طبعة وتاريخ ، الريا�ض ، ال�سعودية.
�سنن بن ماجه ، اأبو عبد الله حممد بن زيد القزويني ، حتقيق: حممد بن فوؤاد   .28

عبد الباقي ، دار اإحياء الكتب العربية ، حديث رقم )1967( ، ج1.
�سحيح م�سلم، م�سلم بن احلجاج، اأبو احل�سن الق�سريي الني�سابوري، املحقق:   .29
رقم  بريوت، حديث  العربي،  الرتاب  اإحياء  دار  الباقي،  عبد  فوؤاد  بن  حممد 

)466( ، ج2.
اجلامع ال�سحيح ، حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبد الله البخاري ، املحقق: حممد   .30
زهري بن نا�سر النا�سر ، دار طوف النجاة ، ط1 ، 1422هـ ، باب اإذا اأ�سلم 

ال�سبي فمات هل ي�سلي عليه ، حديث رقم )1358( ، ج2.
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ب�سار  املحقق:   ، الرتمذي  بن عي�سي   الرتمذي ، حممد  الكبري �سنن  اجلامع   .31
عواد معروف ، دار الغرب االإ�سالمي ، بيوت ، دون  رقم وطبعة ، 1998م.

املعجم الكبري ، �سليمان بن اأحمد بن اأيوب الطرباين ، حمقق: حمدي ابن عبد   .32
املجيد ال�سلفي ، مكتبة بن تيمية ، القاهرة ، ط2 ، دون تاريخ ، حديث رقم 

)13063( باب ذكر �سننه ووفاته ، ج12.
�سحيح م�سلم ، م�سلم بن احلجاج الني�سابوري ، حممد فوؤاد عبد الباقي ، دار   .33

اإحياء الرتاث العربي ، بريوت ، دون تاريخ وطبعة ، حديث رقم )2577(.
م�سند االإمام اأحمد ، االإمام اأحمد ، املحقق: �سعيب االأرنورط ، عادل واآخرون   .34
، موؤ�س�سة الر�سالة ، ط1 ، 1421هـ - 2001م ، حديث رقم )9957( ، ج16.

املوطاأ ، االإمام مالك ابن اأن�ض ، دار اإحياء الرتاث العربي ، �سحيحه  اأحادية ،   .35
حممد فوؤاد عبد الباقي ، 1406هـ - 1985م ، حديث رقم )95(  ، ج2.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه ، حديث رقم 5718 ، ج5.  .36
اأحكام القراآن ، اأبو بكر حممد بن عبد الله املعروف بابن العربي ، دون طبعة   .37

وتاريخ ، دار املعرفة للطباعة والن�سر ، بريوت ، لبنان ، ج2.
حجة الله البالغة ، االإمام اأحمد �ساه ويل الله الدهلوي ، دون طبعة وتاريخ ،   .38

دار املعرفة للطباعة والن�سر ، بريوت ، لبنان ، ج2.
تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض ،حممد بن حممد بن عبد الرازق احل�سني   .39

اأبو ال�سيف امللقب مبرت�سي الزبيدي حممد ، املحققني ، دار الهداية ، ج3.
العني، اأبو عبد الرحم اخلليل بن اأحمد بن عمرو بن متيم الفراهيدي ، حتقيق،   .40
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نظرية املعرفة ، البن �سينا ، في�سل برير عو�ض ، مكتبة �سعيد على راأفت ، عني   .41
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مكتبة الباز ، مكة املكرمة ، ال�سعودية ، ج1.

�سعيب  حتقيق:   ، حبان  بن  اأحمد  بن  حبان  بن  حممد   ، حيان  بن  �سحيح   .44
االأرنووط ، موؤ�س�سة الر�سالة ، بريوت ، ط1 ، 1408هـ - 1988م ، ج12.



{105}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

التدخل الدولي اإلنساني من أجل السلم االجتماعي
د. ح�مد اإبراهيم علي حممد•	

ملخــــ�س
وهو  االجتماعي،  ال�سلم  اأجل  من  االإن�ساين  الدويل  التدخل  البحث  تناول   
دولة  اأي  على  االإجبار  اأو  بال�سغط  الدويل  القانون  اأ�سخا�ض  من  اأي  تعر�ض  يعني 
لل�سلم  �سونا  االجتماعي  ال�سلم  واإدامة  حتقيق  بغر�ض  اإن�سانية  انتهاكات  ترتكب 
واالأمن الدوليني. وتكمن اأهمية البحث على كونه يناق�ض اإحدى اأخطر الو�سائل هي 
)و�سيلة التدخل الدويل االإن�ساين( والتي مت�ض �سيادة الدولة بغر�ض حماية ال�سلم 
االجتماعي، واأنه بالغ االأهمية حليوية مو�سوعه وحدة اخلالف الفقهي والدويل حوله. 
الدويل  التدخل  ال�سلم االجتماعي، ومفهوم  التعرف على مفهوم  اإىل  البحث  يهدف 
التدخل  التعرف على مدى م�سروعية  اإىل  باالإ�سافة  االإن�ساين و�سوره و�سوابطه، 
الدويل االإن�ساين يف كل من القانون الدويل وال�سريعة االإ�سالمية. ا�ستخدم الباحث 
املنهج التحليلي، واملقارن. وتتمثل اأبرز نتائج البحث: اإن التدخل الدويل االإن�ساين 
الفقه واملجتمع الدوليني  يعوزه عدم وجود ت�سريعات واآليات وا�سحة. واأن موقف 
التدخل  م�سا�ض  ب�سبب  االإن�ساين  الدويل  التدخل  م�سروعية  منق�سما حول  يزال  ال 
ملبادئ �سيادة الدولة وعدم وجود ت�سريعات، واأن التدخل املن�سبط بت�سريعات يدعم 
ا�ستقرار ال�سلم االجتماعي الذي هو عمود نعمة االأمن واال�ستقرار والنه�سة بالب�سرية 
النبوية حتتويان على  وال�سنة  الكرمي  القراآن  واأن  الدويل خا�سة،  جمعاء واملجتمع 
اأ�سول واأحكام و�سوابط علمية ت�سلح  يف و�سع حلول و ت�سريعات تنظم التدخل 
املبادئ  ثقافة  تعزيز  البحث  ب�سرورة  فعالة وا�سحة. و يو�سي  االإن�ساين ب�سورة 
االإن�سانية مع البعد التام عن التوظيف القذر ملبادئ االإن�سانية، واأن ي�سرع املجتمع 

ال�سودان.  - العلوم  وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة   - ال�سريعة   كلية   - امل�ساعد   الدويل  القانون  اأ�ستاذ  	•
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الدويل وموؤ�س�ساته بال�سعي احلثيث لو�سع ت�سريعات مف�سلة خا�سة بالتدخل الدويل 
االإن�ساين تت�سمن  قواعد انطباق امل�سروعية و�سلوك القوى املتدخلة وعقوباتها اإذا 
الفردية.  الدولية  التدخالت  كافة  مبناه�سة  يو�سي  كما  االإن�سانية،  مبادئ  انتهكت 
القيام  واملوؤ�س�سات  واملراكز  وباحثيها  االإ�سالمية  ال�سريعة  علماء  يو�سى  اأي�سا  و 
الباحث  يدعو  كما  االإن�ساين.  التدخل  مبداأ  بخ�سو�ض  ومقارنة  عميقة  بدرا�سات 
الفقهية   املجاميع  مع  االإ�سالمي  العامل  ورابطة  االإ�سالمي  الدويل  التعاون  منظمة 

مببادرة درا�سة و و�سع م�سروعات قوانني ب�ساأن التدخل االإن�ساين الدويل.
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Abstract
 This research dealt with international humanitarian 
intervention for the sake of social peace, which means that any person 
of international law is subjected to pressure or coercion against any 
state that commits humanitarian violations in order to achieve and 
maintain social peace to maintain international peace and security. 
The research  importance lies in the fact that it discusses one of the 
most dangerous means (the means of international humanitarian 
intervention), which affects the sovereignty of the state for the 
purpose of protecting social peace, and that it is extremely important 
for the vitality of its subject with the intensity of jurisprudence and 
international disputes about it. The research aims to identify the 
concept of social peace, the concept of international humanitarian 
intervention, its forms and controls, in addition to identifying 
the legality of international humanitarian intervention in both 
international law and Islamic law. The researcher adopted the 
analytical and comparative method. The most important results of the 
research were: The international humanitarian intervention lacks the 
absence of clear legislation and mechanisms. And that the position of 
legal jurisprudence and the international community is still divided 
over the legality of international humanitarian intervention due to 
the interference with the principles of state sovereignty and the 
lack of legislation, and that disciplined intervention with legislation 
supports the stability of social peace, which is the pillar of the 
blessing of security, stability and renaissance for all mankind and 
the international community in particular, and that the Holy Qur’an 
and the Sunnah of the Prophet contain principles, provisions, and 
scientific controls that are suitable for developing solutions and 
legislation regulating humanitarian intervention in an effective and 
clear manner. The research recommends the necessity of promoting 
a culture of humanitarian principles with a complete distance from 
the dirty use of the principles of humanity, and that the international 
community and its institutions expedite the relentless pursuit of 



جملة ت�أ�صيل العلوم {108}

developing detailed legislation for international humanitarian 
intervention that includes penalties for the violator of humanity, and 
recommends against all individual international interventions. It 
also recommends Islamic Sharia scholars, researchers, centers and 
institutions to carry out in-depth and comparative studies regarding 
the principle of humanitarian intervention. The researcher also calls 
on the Organization of Islamic International Cooperation and the 
Muslim World League to involve them in jurisprudential groups in 
the initiative to study and draft laws on international humanitarian 
intervention .
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مقدمـــــــــــــــــــة
و�سحبه  واآله  الله  ر�سول  حممد  �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  لله  احلمد   

اأما بعد ،،، و�سلم ت�سليما كثريًا.  
يق�سد هنا بـ)التدخل الدويل االإن�ساين من اأجل حماية ال�سلم االجتماعي(:   
ا�ستخدام املجتمع الدويل اأو اأي من اأ�سخا�سه بتفوي�سه ال�سريح،ال�سغط اأو االإجبار 
الق�سري لدولة اأو اأكرث بغر�ض وقف انتهاكاتها االإن�سانية اخلطرية اجل�سيمة املتكررة 
اأو امل�ستمرة الإخاللها بالتزاماتها ال�سيادية جتاه ال�سلم االجتماعي وحقوق االإن�سان 
خا�سة، وال�سلم واالأمن الدوليني عامة، فيناق�ض هذا البحث التدخل باعتباره اإحدى 
و�سائل وقف االنتهاكات االإن�سانية، واأي�سا من حيث مفهوم و مدى م�سروعية التدخل 

و�سوره و�سرائطه اأو �سوابطه العامة..الخ. يف القانون الدويل والفقه االإ�سالمي.
اأخطر  اإحدى  درا�سة  يف  ي�سهم  كونه  على  اأهميته  تكمن  البحث:  مو�سوع  اأهمية 
الو�سائل )التدخل الدويل االإن�ساين( التي قد تدعم )ال�سلم االجتماعي( والذي ميثل 
بدوره ركيزة حمورية ال�ستقرار املجتمعات وال�سعوب يف دولها الوطنية مما ينعك�ض 
اإيجابا على م�ستوى منظومة ال�سلم واالأمن العام الدوليني، وذلك من خالل  درا�سة 
التعرف واملناق�سة  اأبرز عنا�سر املو�سوع قانونا و�سرعا والتي قد تتيح املزيد من 
الدويل  التدخل  مببداأ  املتعلقة  الدوليتني  والعرفية  الت�سريعية  واملبادئ  للقواعد 
االإن�ساين من جانب، و االإ�سهام يف رفد درا�سات توجيه �سلوك املجتمع الدويل بغية 
التطبيق ال�سليم للقانون الدويل لتحقيق واإدامة ال�سلم االجتماعي يف عامل اآمن يحرتم 

بع�سه بع�سا من جانب اآخر.
م�سكلة البحث:

تتمثل م�سكلة البحث يف التعرف على مفهوم التدخل الدويل االإن�ساين ومدى   
م�سروعيته ودوره يف وقف االنتهاكات االإن�سانية التي تتهدد املجتمع الب�سري حتقيقًا 
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لل�سلم االجتماعي، وذلك من خالل االأ�سئلة التالية:
ما هو ال�سلم االجتماعي؟ وما هو التدخل الدويل االإن�ساين؟  -

وما م�سروعيته يف كل من القانون الدويل والفقه االإ�سالمي؟  -
وما هي �سوابط التدخل ؟وهل التدخل يعترب و�سيلة لتحقيق ال�سلم االجتماعي؟  -

وهل توجد للتدخل االإن�ساين ت�سريعات واآليات دوليتان تنظمانه؟   -
اأهداف البحث:

والتدخل  االجتماعي  ال�سلم  مفهوم  بيان  يف  البحث،  هذا  اأهداف  تتلخ�ض   
الدويل  التدخل  م�سروعية  مدى  على  التعرف  اإىل  باالإ�سافة  االإن�ساين،  الدويل 

االإن�ساين يف القانون والفقه االإ�سالمي، و�سوابطه العامة التي ينبغي مراعاتها.  
منهج البحث:

ا�ستخدم الباحث النهج التحليلي، والو�سفي، والتاريخي، واملقارن، وذلك   
لطبيعة املو�سوع التي تتطلب ذلك.

هيكل البحث: 
االأول:  املبحث  واخلامتة.فعالج  مباحث  وخم�سة  املقدمة  من  البحث  يتكون   
مفهوم ال�سلم االجتماعي،  بينما عالج املبحث الثاين:مفهوم التدخل الدويل )التعريف 
ـ االأركان ـ الن�ساأة والتطور(، وتناول املبحث الثالث: مدى م�سروعية التدخل الدويل 
يف الفقه االإ�سالمي والقانون، وعر�ض املبحث الرابع: �سرائط  التدخل الدويل واأبرز 
�سور التدخل، بينما تناول املبحث اخلام�ض: مناذج من التدخل مع الرتكيز على حالة 
كو�سوفو، ف�ساًل عن اخلامتة: النتائج والتو�سيات، وقائمة اأهم امل�سادر واملراجع.   
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املبحث االأول
مفهوم ال�سلم االجتماعي واأهميته

املطلب االأول
تعريف ال�سلم االجتماعي

اأوال: تعريف مفردتي )ال�سلم االجتماعي( يف اللغة:
جَنَحُواْ  }وَإِن  احلرب،  خالف  وهو  وال�سلح  امل�ساملة  )�سلم(:  كلمة  تعني   
َّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{ ]االأنفال: 61[، وجاءت بفتح ال�سني  ْل عََلى اللّهِ إِن لِلسَّلِْم َفاجْنَحْ لَهَا وََتوَكَّ

وك�سرها مع اإ�سكان الالم و بفتح ال�سني والالم وبزيادة االألف)1(. 
من  بع�سها  االأج�سام  تقارب  وهو  )اجتماع(  اإىل  فن�سبة  االجتماعي:  واأما   
االلتقاء  عن  كناية  وهو  بع�ض  اإىل  بع�سهم  ان�سم  اإذا  القوم  اجتمع  يقال:  بع�ض)2( 

واالحتاد واالتفاق)3(. ويق�سد به هنا تعاي�ض النا�ض عامة يف وئام. 
ثانيًا: تعريف ال�سلم االجتماعي يف الفقه االإ�سالمي:

هو توافر االأمن واال�ستقرار والتعاي�ض بني  اأفراد املجتمع يف الدولة والعدل   
بينهم يف احلقوق والواجبات)4(. اإذن هو يعني اجتماع بني الب�سر يف املكان والزمن 
املعينني متعاي�سني فيما بينهم يف احلياة  با�ستقرار و وئام وطماأنينة عامة دون عنف 

جماعي اأو احرتاب. 
ثالثًا: تعريف ال�سلم االجتماعي يف القانون الدويل:

هو من امل�سطلحات التي مل حت�سم مادة تعريفها يف الت�سريعات الدولية بعد   
كحالة )ماهية حفظ ال�سلم واالأمن الدوليني( و�سواء ملعنى كلمتي )ال�سلم اأو االأمن( غري 
املرتادفتني ا�سطالحًا وال يوجد لهما تعريف قانوين يف منظومة الت�سريعات الدولية 

.http://www.al-islam.com :اأحكام القراآن، ابن العربي، ج4، �س116)مرقم اآليا(،املكتبة ال�ساملة موقع االإ�سالم  )1(
التعريفات، ال�سيد ال�سريف علي اجلرجاين،ط2014،�سبط وتعليق: حممد علي اأبوالعبا�س، دار الطالئع للن�سر والتوزيع،  �س17.  )2(

للناطقني  االأ�سا�سي  العربي  العربية،  ط2005، �س116. و راجع، املعجم  العربية جمهورية م�سر  اللغة   ، املعجم الوجيز، جممع  راجع   )3(
بالعربية ومتعلميها، اأحمد العايد واآخرون، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،)د.ت(طبع، �س261.

والقانونية  ال�سرعية  للدرا�سات  االإ�سالمية  اجلامعة   جملة  �س147،  املومني،  �سليمان  حممد  تاأ�سيلية،  درا�سة  االجتماعي  ال�سلم   )4(
.)pdf (،ردمد:2616ـ2148 / 2018م



جملة ت�أ�صيل العلوم {112}

حتى االآن  بل و�سع امليثاق على عاتق جمل�ض االأمن الدويل فح�ض وحتديد ما يوؤدي اإىل 
تهديد ال�سلم واالأمن الدوليني بح�سب كل حالة، كما يف املادة )34( من امليثاق توؤازرها 
كلمتي)ال�سلم  عرف  القانون  فقهاء  بع�ض  اأن  على  امليثاق.  مواد  وغريها   )25( املادة 
ال�سراع  عن  بعيدا  �سالم  يف  العي�ض  يعني   )ال�سلم:  فقال:  حدة،  على  كال  واالأمن( 
اأو �سغر ابتداء من  خالل فرتة  زمنية معينة بني جماعات ب�سرية معينة كرب حجمها 
االأ�سرة وانتهاء باملجتمع الدويل. وال�سلم بالن�سبة لالأفراد �سالمة البدن واملال، وال�سلم 
دوليا يعني �سالمة كيان الدول �سواء يف اأقاليمها اأو �سعوبها اأو �سلطاتها ال�سيا�سية(
)1(. من خالل تعريف ال�سلم هذا يالحظ باأنه يقرتب من املعنى اللغوي كما ي�ستخدم 

يف مفردات التعريف نف�ض مفردتي )�سالم و �سالمة( وهذا من قبيل تف�سري ال�سيء 
بال�سيء نف�سه كقولهم بعد جهد جهيد ف�سر املاء باملاء.وعلى الرغم من هذا النقد فاإننا 
نعتمده ولكن بعد حذف  املفردة املعادة و ا�ستبدالها بكلمة )�سون اأوحفظ( ونحوهما.
كما حاولوا تعريف )االأمن( ب�سرح طويل مبا خال�سته: اأنه  يعني اأمن اجلماعة   
الدولية مما قد يهدد كيانها الداخلي واخلارجي ب�سبب ما قد ي�سدر من بع�ض اإحدى 
دولها فاأكرث اأو باال�سطرابات الداخلية للدولة)2(. وعرفوا اجلماعي بالقول: )يق�سد 
باالأمن اجلماعي: تركيز ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية بيد جمل�ض االأمن نائبا 
املتحدة  االأمم  تدخل  على  يطلق  اجلماعي:  االأمن  و)نظام  الدولية()3(،  اجلماعة  عن 

للحفاظ على ال�سلم واالأمن الدوليني()4(.  
واأن حفظ ال�سلم الدويل: يعني منع التجاء الدول اإىل ا�ستخدام القوة فيما   
لي�ض م�سروعًا، و اأن حفظ االأمن الدويل: هو ما يت�سمن القيام باأعمال اإيجابية لتوفري 
الظروف ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية ال�سرورية للمحافظة على ال�سالم)5(.

تدخل االأمم املتحدة يف النزاعات امل�سلحة غري ذات الطابع الدويل، م�سعد عبدالرحمن زيدان، ط2008م، دار الكتب القانونيةـ م�سر  املحلة   )1(
الكربى، �س364.

راجع، نف�س املرجع،�س363.مع الهام�س.  )2(
نف�س املرجع، �س145.  )3(
نف�س املرجع، �س145.  )4(

راجع ، نف�س املرجع، �س364-363.  )5(
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املطلب الثاين
اأهمية ال�سلم االجتماعي

تكمن اأهمية ال�سلم  من خالل الوظيفة  املرغوب فيها التي تعترب نتاجا واقعيًا   
كان  اأيًا  املجتمع  يف  وئام  يف  والعي�ض  واالحرتاب  العنف  نبذ  وهو  عنه   وطبيعيًا 
�سكل هذا املجتمع وطبيعته التي يرتكب منها دينيًا اأو اأيديولوجيًا وعرقيًا اأو اإثنيًا  

واقت�ساديًا و�سيا�سيًا..الخ . فيتحقق ما يلي:
اخلوف   بعدم  احلياة  يف  النف�ض  طمانينة   عي�ض  وهو   العام:   االأمن  نعمة   .1
على النف�ض اأو االأهل اأو االأموال اأو الدين اأو الديار والبلد }َفلْيَعْبُدُوا رَبَّ هََذا 
َّذِي َأْطعَمَهُم مِّن جُوٍع وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ{ ]قري�س:3-4[. ويف احلديث:)من  الْبَيْتِ * ال
اأ�سبح منكم اآمنا يف �سربه، معافى يف ج�سده، عنده قوت يومه، فكاأمنا حيزت 

له الدنيا()1(. 
ال�سعادة  كل  يعني  االأمني  اال�ستقرار  اأن  معلوم  العام:  اال�ستقرار  نعمة   .2
فُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِِهمْ  َّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَُتَخطَّ َأن يَرَوْا  الدنيوية قال تعاىل: }َأوَلَمْ 
حاالت  اأ�سواأ  اأن  معلوم   .]67 ]العنكبوت:  يَْكُفرُونَ{  اللَّهِ  وَبِنِعْمَةِ  يُؤْمِنُونَ  َأَفِبالْبَاطِِل 

النا�ض يف حياتهم الدنيوية هي حالتهم وقت العنف واالحرتاب. 
نعمة  فر�سة بناء النف�س اأو الذات اأو االأهل: ففي ظله يتم التعليم وال�سحة    .3
االإيجابي اخلالق يف  للخري واالإبداع  الديار والت�سابق  العادات وبناء  وكرائم 

املجتمع.
نعمة فر�سة بناء واإعمار االأوطان ونه�ستها العامة: يف ظله تتم فر�ض   .4
الرقي والتقدم اأخالقيًا وعلميًا واقت�ساديًا و�سيا�سيًا واأمنيًا. وذلك على م�ستوى 
البلد اأو املجتمع اأو الدولة اأو البلدان واملجتمع االإن�ساين و الدويل القائم اليوم 
�سنن الرتمذي اجلامع ال�سحيح، االمام احلافظ اأبو عي�سى حممد بن عي�سى بن �سورة الرتمذي ) 209 – 279(، ج4، �س5، حققه و�سححه:   )1(
عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر للطباعة والن�سر، موقع يع�سوب:http://www.yasoob.com وح�سنه االألباين واأخرجه ابن 
ماجه بنف�س اللفظ . والبخاري يف االأدب املفرد بلفظ)من اأ�سبح اآمنا يف �سربه معافى يف ج�سده عنده طعام يومه فكاأمنا حيزت له الدنيا(.
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باأجهزتها  الدولية  املنظمة  قامت  به  له والنهو�ض  ال�سلم  اأجل توفري  والذي من 
ويالت  وهي  منها  احلد  اأو  اإن�سانية  كوارث  حدوث  دون  للحيلولة  املختلفة 
احلروب والعدوان  كما حدث يف احلربني العامليتني اأو ما يحدث يف عاملنا هنا 

وهناك من دمار االحرتاب.  
عنوان لالإخوة بني بني الب�سر: فهو ترجمة حقيقية لالإخوة الب�سرية عامة   .5
الذين، والتعاي�ض االآمن يف حياتهم اإذ هم من اأ�سل واحد اآدم وحواء عليهما 

ال�سالم.
القيام  ي�ستطاع  لالإن�سان:  اال�ستخالف   مناط  حتقيق  على  ي�ساعد   .6
حالة  يف  املجتمعات  دامت  ما  والكون  االأر�ض  وعمران  ال�سرعية  بالتكاليف 
اإذ  العدوان على بع�سهم واالحرتاب  اأ�سر عليهم من  لي�ض  اإذ  �سلم فيما بينها 
يف�سي بهم احلرب حتما على �سيادة الدمار ال�سامل املادي واملعنوي واالأخالقي 
القعود  ثم  ثابت. ومن  االأجيال ومرياث  اإىل قرون يف  الذي قد ميتد  والديني 
امتالك  وما  جمعاء،  للب�سرية  ال�سامل  الهالك  ورمبا  النه�سة  عن  باملجتمعات  
اأ�سلحة الدمار ال�سامل لبع�ض الدول املو�سوفة بالدول الكربى و�سباق الت�سلح 

اإال دليل قاطع للم�ستقبل الب�سري الدويل املنذرالقامت. 
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املبحث الثاين
مفهوم التدخل الدويل )التعريف - االأركان - الن�ساأة والتطور(

املطلب االأول
تعريف التدخل الدويل الإن�ساين يف اللغة والفقه االإ�سالمي والقانون الدويل 

اأواًل: تعريف التدخل الدويل الإن�ساين يف اللغة:
تدخل م�سدر ماأخوذ من الفعل )تدخل، يتدخل( تدخاًل: بت�سديد اخلاء املعجمة   /1
ا�سم  فيه:  ومتدخل  فاعل،  ا�سم  متدخل:  فهو  )م�سدرا(،  �سمها  مع  الفوقية 
مفعول. وتدخل يف االأمر: اأقحم واأدخل نف�سه، و�سارك فيه، ويف القراآن الكرمي 
يَجْمَحُونَ{  إِلَيْهِ وَهُمْ  َّوْاْ  َّوَل ل َأوْ مُدَّخَلاً  َأوْ مََغارَاتٍ  يَِجدُونَ مَلْجًَأ  }لَوْ  قوله تعاىل: 
متدخاًل.  )مدخاًل(  واأ�سل  التكلف،  وهو  مب�سقة.  فيه  يدخلون  اأي  ]التوبة:57[. 

وتدخل يف اخل�سومة: دخل يف دعواها من تلقاء نف�سه للدفاع عن م�سلحة له 
فيها دون اأن يكون طرفًا من اأطرافها، والتدخل الدويل: اأن تقحم دولة اأو اأكرث 
نف�سها يف �سوؤون دولة اأخرى على غري رغبة منها، والتدخل الع�سكري: تدخل 

اجلي�ض يف �سوؤون الدولة االأخرى)1(. 
لفظة )دويل( فهي ن�سبة اإىل )دولة( وهي واحدة دول اإذ ال ين�سب اإال اإىل مفرده،   /2

وال داعي للتطويل. 
احلرمات  جمموعة  هنا:  بها  ويراد  اإن�سان،  اإىل  ن�سبة  اأي�سًا  )اإن�ساين(:  كلمة   /3

االأ�سا�سية لالإن�سان التي يجب حظر انتهاكها. 
ثانيًا: تعريف التدخل الدويل االإن�ساين يف الفقه االإ�سالمي:

يتقرر القول باأن هذا امل�سطلح حديث الوالدة يعود اإىل ميالد الدولة الوطنية   
الدويل  التنظيم  ميالد  بعد  اإال  ميالده  يكتمل  ن�سبية حمدودة ومل  ب�سورة  احلديثة 
)ع�سبة االأمم ومنظمة االأمم املتحدة( خا�سة االأخرية ومن ثم لي�ض له وجود فقهي 
راجع، معجم اللغة العربية املعا�سرة،اأحمد خمتار واآخرون، مرجع �سابق، مج1، �س728. راجع، املعجم العربي االأ�سا�سي، مرجع �سابق،   )1(

�س441. وراجع، املعجم الوجيز، مرجع �سابق، �س222.
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الدارين  كال  من  القانوين  االعرتاف  عدم  اإىل  باالإ�سافة  القدمي  الفقه  يف  وا�سح 
باالأخرى )داراالإ�سالم  ودارالكفر، اأو دارال�سالم وداراحلرب( ببع�سهما الذي �ساد 
بني  متبادل  )الكفر واحلرب(  واإن م�سطلحي  املعا�سر.  الدويل  املجتمع  قبل ميالد 

فئتي الدارين يطلقه كل على االآخر ولي�ض يطلقه امل�سلمون فقط كما يظن. 
الدولة  يف  الع�سكرية  القوة  "ا�ستعمال  باأنه  تعريفه  بع�سهم  حاول  حديثًا   
املتدخل فيها من قبل طرف ما -دولة اأو دول- لفر�ض واقع معني وتختلف �سرعيته 
باختالف الباعث عليه والهدف منه")1(، وهي حماولة جيدة وم�ساهمة كرمية، اإال اأننا 
نرى اأنه غري م�ستوعب الأركانه املت�سورة مثل ركن �سبب التدخل )االنتهاك االإن�ساين 
�سرعا( كما اأن ق�سره على القوة الع�سكرية فيه نظر الأن االآيتني الكرميتني التا�سعة 
اأخرى  اأ�ساليب  ثم  ال�سلح  اأ�سلوب  اأواًل عن  والعا�سرة من �سورة احلجرات حتدثتا 

تدلياًل على وجود اأ�ساليب اأخرى.
ثالثًا: تعريف التدخل الدويل االإن�ساين يف القانون: 

وال  الدولية   الت�سريعات  االإن�ساين( يف  الدويل  لـ)التدخل  تعريف  يوجد  ال   
تعريف متفق عليه فقها حتى االآن، ومن ثم فاإنه ال يزال ياأخذ مفهومه م�ساحة كبرية 
من اجلدل والبحث بني فقهاء القانون الدويل بغية التو�سل اإىل تعريف موحد ولكن 
له تعريف يف ميثاق  اأ�سباب: منها كون امل�سطلح مل يرد  دون جدوى، وذلك لعدة 
تكييف  عدم  ومنها  االأخرى،  الدولية  وال�سكوك  الدولية  املواثيق  اأو  املتحدة  االأمم 
طبيعته القانونية و�سوابطه  يف الت�سريعات الدولية مما اأدى بالفقهاء اإىل حماوالت 
متفرقة عديدة واجتاهات بغر�ض تعريفه اأو حتديد مفهومه كل بح�سب املعيار الذي 
ينظر من خالله، ويف ما يلي نقت�سر القول على اإيراد اأبرز االجتاهات التي تطرقت 

لتحديد مفهومه:
التدخل الع�سكري االأجنبي يف �سوء قواعد القانون الدويل والفقه االإ�سالمي )بحث ماج�ستري من جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم ـ   )1(
كلية الدرا�سات العليا( ،اإعداد الطالب/ اأني�س ح�سن يحيى جممل. اإ�سراف/ الدكتور/ عاي�س علي عودة اأبوعاذرة، للعام 2016ـ 2017م، 

�س20.
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االجتاه االأول: املفهوم ال�سيق للتدخل الدويل االإن�ساين: وهو يعرفه باأنه:   /1
)ا�ستخدام القوة امل�سلحة اأو التهديد با�ستخدامها بوا�سطة دولة ما، اأو بوا�سطة 
طرف متحارب اأو مبعرفة هيئة دولية وبغر�ض حماية حقوق االإن�سان()1(. اأو هو 

)التدخل الع�سكري حلماية اأرواح الرعايا من خطر حمدق بهم()2(. 
فهذا االجتاه يقت�سر تعريفه على ا�ستخدام القوة امل�سلحة اأوالتهديد بها لتحقيق   
اعتبار  دون  ع�سكريا  لكن  املتدخل  الطرف  رعايا  حماية  اأو  اإن�ساين  غر�ض 
باأنه غري منطقي  باأنه اجتاه �سيق  كما و�سف  اأخرى، ولهذا و�سف  لو�سائل 
مثل  �سك  دون  تدخال  تعد  التي  واالأعمال  الو�سائل  من  العديد  الإهماله  نظرا 
حتقيق  يف  كبريا  اأثرا  تنتج  وقد  والعقائدي)3(  والثقايف  االقت�سادي  التدخل 

وقف االنتهاك. 
وعلى اأي فاإن هذا االجتاه ي�سلح فقط لتربير املرحلة التقليديةـ قبل قيام ع�سبة   
االأمم واالأمم املتحدة ـ تلك التي كان ي�سمح فيها بالتدخل الع�سكري باللجوء اإىل 
اإال يف موا�سيع  القوة  ا�ستخدام  املعا�سر عن فكرة  الفقه  القوة، حيث تراجع 
حمددة يف الت�سريع الدويل)4(، ومن ثم فاإن هذا االجتاه ياأنفه العقل ويتعار�ض 

مع مبادئ ال�سلم واالأمن الدوليني.
االجتاه الثاين: املفهوم الوا�سع للتدخل الدويل االإن�ساين: فعرفه بع�سهم   /2
باأنه: )تعر�ض دولة لل�سوؤون الداخلية اأو اخلارجية لدولة اأخرى دون اأن يكون 

لهذا التعر�ض �سند قانوين()5(. 

التدخل الويل االإن�ساين وتراجع مبداأ ال�سيادة الوطنية، بورا�س عبدالقادر، ط2009م، داراجلامعة اجلديدة، �س175. )ين�سبه اإىل: م�سطفى   )1(
يون�س، النظرية العامة للتدخل يف �سئون الدولة، ر�سالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق ـ جامعة القاهرة يف �سنة1985م، �س771(.

الوجيز يف القانون الدويل العام ، م�سطفى حممد حافظ غامن، دار النه�سة العربية، ط1979م، �س173.  )2(
اجلديدة،  اجلامعة  دار  ال�سيد،  القوي  عبد  �سامح  الدولية،  ال�ساحة  على  وانعكا�ساته  امل�سروعية  وعدم  امل�سروعية  بني  الدويل  التدخل   )3(

ط2012، �س21ـ22.
راجع، التدخل الدويل االإن�ساين وتراجع مبداأ ال�سيادة الوطنية، مرجع �سابق، �س180.  )4(

القانون الدويل العام ، علي �سادق اأبوهيف، من�ساأة املعارف باالإ�سكندرية، )د. ت.ط(، �س184.  )5(
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فهذا التعريف مل ي�سرح باأي حتديد لنوع اأداة تنفيذ التدخل مما يجعله تعريفا   
وا�سعا يت�سمن ا�ستخدام كافة و�سائل االإجبار على الدولة من قوة م�سلحة اأو 
وغريهما،  االقت�سادية  اأو  ال�سيا�سية  االأخرى  ال�سغط  و�سائل  اأو  بها  التهديد 

وفيه اإ�سارة اإىل عدم وجود اأي قيود اأو �سرورة اإىل امل�سروعية.  
االجتاه الثالث: التوفيق بني االجتاهني ال�سيق والوا�سع لتحديد مفهوم   /3
التدخل الدويل: وهو اأن التدخل ال يقت�سر على و�سيلة دون اأخرى اإذ قد يكون 
ع�سكريًا اأو غري ع�سكري)1( بح�سب واقع التدخل اإذ ميكن اأن يتم متدرجا يبداأ من 
الو�سائل غري الع�سكرية حتى ينتهي اإىل الو�سائل الع�سكرية. فعرفه باأنه: )جلوء 
�سخ�ض اأو اأكرث من اأ�سخا�ض القانون الدويل اإىل و�سائل االإكراه ال�سيا�سية اأو 
االقت�سادية اأوالع�سكرية �سد الدولة التي ين�سب اإليها االنتهاك اجل�سيم واملتكرر 
حلقوق االإن�سان بهدف حملها لو�سع نهاية ملثل هذه املمار�سات وب�سرط موافقة 
الدولة التي يتم فيها هذا التدخل وبالقدر املنا�سب دون جتاوز الهدف االإن�ساين 
واأن يكون هذا التدخل �سروريًا الإنقاذ االإن�سانية()2(، وهذا التعريف فيه �سمول 
لكل الو�سائل ولكن دون اأن يوجب التدرج فيها غري اأن القيود الواردة دلت �سمنيا 
على التدرج، كما فيه احرتاز ل�سيادة الدولة لت�سمنه خم�سة قيود اأ�سا�سية للتدخل 
هي: )الهدف االإن�ساين، واملوافقة عليه من الدولة، واأن ال يجاوز الهدف االإن�ساين، 
�سند  بدون  التدخل  كان  فاإذا  �سروريًا()3(.  يكون  واأن  املنا�سب،  بالقدر  وكونه 
قانوين اأو لغر�ض غري اإن�ساين �سيا�سيًا اأو اقت�ساديًا اأو دينيًا اأو ثقافيًا اأو اآخر، 
فهو حينئذ خرق ملبداأ ال�سيادة واال�ستقالل، وتعري�ض للمجتمع الدويل اإىل خطر 
اأو لغري  فهذا النوع من التدخل حمظور اتفاقا لكونه يقع لغري غر�سه االإن�ساين 

االأمن اجلماعي اأو الدفاع ال�سرعي ونحوهما مما له م�سروعية ثابتة. 
راجع، التدخل الدويل بني امل�سروعية وعدم امل�سروعية وانعكا�ساته على ال�ساحة الدولية، مرجع �سابق، �س26.  )1(

التدخل الدويل االإن�ساين وتراجع مبداأ ال�سيادة الوطنية، مرجع �سابق، �س181.  )2(
راجع، �س17)املبحث الرابع، املطلب الثاين، ثانيا( من هذا البحث.  )3(



{119}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

يتوجب ترجيحه على  بل  االأن�سب  التوفيقي هو  اأن هذا االجتاه  واخلال�سة   
االجتاهني ال�سيق والوا�سع لكونه ال يقت�سره على خيار الو�سيلة الع�سكرية وحدها 
اأو و�سيلة اأخرى دونها وحدها، غري اأن الباحث يرى وجوب التدرج يف ا�ستعمال 
القوة  ا�ستخدام  وهي  فاالأعلى   االأعلى  الو�سيلة  اإىل  االأدنى  الو�سيلة  من  الو�سائل 

امل�سلحة بح�سب احلالة املاثلة. 
اإذن ميكن تعريف التدخل الدويل االإن�ساين قانونا باأنه  كل �سلوك اأو عمل   
�سادر عن املجتمع الدويل اأو بع�ض اأ�سخا�سه بتفوي�ض �سريح م�سروع، ي�ستهدف 
قانونا،  االإن�سانية اجل�سيمة اخلطرية  للمبادئ  املنتهكة فعال  الدول  اأو  الدولة  اإجبار 
املنا�سب  وبالقدر  الو�سائل  باأ�سلح  االإن�ساين  االنتهاك  ذلك  عن  اأواالمتناع  بالتنفيذ 

ح�سب كل حالة. 
املطلب الثاين

اأركان ون�ساأة وتطور التدخل الدويل االإن�ساين
اأوال ـ اأركان التدخل الدويل:

يق�سد باالأركان هنا عنا�سره االأ�سا�سية التي تت�سكل منها ماهيته، وهي:   
اأن يكون الطرف املتدخل �سخ�ض دويل)دولة اأو منظمة دولية( منفردا اأو متعددا   .1

يتمتع بال�سخ�سية القانونية الدولية. 
اأن يكون الطرف املتدخل فيه دولة من حيث االأ�سل لكن قد يت�سور اأحيانًا اأن   .2

يكون يف غريها كما يف حالة النزاعات الثورية اأو االأهلية خالفا لالأ�سل.
كون حمل التدخل مظاهر �سيادة الدولة وا�ستقاللها ال�سيا�سي والقانوين.  .3
يتلون �سور واأ�ساليب التدخل بح�سب كل حالة وق�سد الطرف املتدخل)1(.  .4

ال�سبب ال�سرعي اأو القانوين: وهو االنتهاك اجل�سيم الذي يربره اأو ي�ستند عليه   .5
واإال كان التدخل غري اإن�ساين اأو غري �سرعي اأ�ساًل.  وهذه االأركان اأو العنا�سر 

راجع، التدخل الدويل بني امل�سروعية وعدم امل�سروعية وانعكا�ساته على ال�ساحة الدولية، مرجع �سابق، �س26ـ 27.  )1(
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اأو املج�سم الفعلي للتدخل حيث ميثل )متدخل، ومتدخل  نت�سورها من البنية 
ال�سكل  اأو  االأ�سلوب  اإىل  باالإ�سافة  الدولة،  التدخل مظاهر �سيادة  فيه، وحمل 
وال�سورة مما يتعلق باملظهر اخلارجي للتدخل، وال�سبب القانوين( اأما عدا هذه 
ولي�ض من  ال�سوابط  اأو  القيود  قبيل  فيكون من  )العنا�سر( اخلم�سة  االأركان 

االأركان.
ثانيًا: ن�ساأة وتطور التدخل االإن�ساين:

ا�ستخدم  حيث  عديدة  واأ�سكال  مراحل  االإن�ساين  التدخل  فكرة  ا�ستغرقت   
يف الفرتة ما قبل احلرب العاملية الأجل حماية بع�ض حقوق لالأقليات العرقية واللغوية 
والدينية دون اأن ي�سمل الطوائف ال�سكانية االأخرى وقد اأ�سهم حدوث ميالد املذهب 
الربوت�ستانتي املن�سق يف الديانة الن�سرانية يف �سراع دام يف اأوربا هدد االأقليات 
مما دفع الدول االأوربية تتدخل باحلماية والتي اأدت اإىل ميالد فكرة القوميات يف 
الثنائية  االتفاقيات  من  العديد  برزت  كما  ع�سرامليالدي،  التا�سع  القرن  يف  اأوربا 
ف�سال  وال�سيا�سية  املدنية  وحقوقها  االأقليات  تلك  حماية  ب�ساأن  االأطراف  واملتعددة 
عن حماية اأنف�سهم ودياناتهم و�سعائرهم التعبدية �سملت الربوت�ستانتي والكاثوليك 

وامل�سلمني كاأقليات)1( حتت مبداأ حماية ااٌلأقليات املعينة.
ع�سبة  من  بدءًا  الدويل  التنظيم  مبيالد  االإن�ساين  التدخل  فكرة  وتطورت   
ومتت  اأوربا  خارج  حتى  النا�ض  طوائف  كل  االأقليات  حماية  �سملت  حيث  االأمم 
فر�ساي  موؤمتر  اأعقاب  االأقليات يف  اتفاقية  منها  واالإعالنات  االتفاقيات  من  العديد 
1919م، وقد اأك�سب اإ�سراف ع�سبة االأمم على هذه احلماية ال�سفة الدولية كاأكرب 
تطور للتدخل االإن�ساين الدويل كما اأدرجت االأمم املتحدة 1945م يف ميثاقها حماية 
عامة حلقوق االإن�سان)2(، وعلى الرغم من الن�ض على احرتام هذه احلقوق فقد ظلت 
املعنية  الدولة  حكومة  موافقة  ب�سرورة  تتم�سك  1990م  عام  حتى  املتحدة   االأمم 

راجع، التدخل الدويل االإن�ساين وتراجع مبداأ ال�سيادة الوطنية، مرجع �سابق، �س165ـ 169.  )1(
راجع، نف�س املرجع، �س169 ـ173.  )2(
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النيجريية  الفيدرالية  احلكومة  موافقة  على  ح�سولها  مثل  االإن�ساين  التدخل  حمل 
يف 1967م بتقدمي م�ساعدات اإن�سانية ل�سحايا ال�سراع فيها وكما رف�ست حمكمة 
اأ�سباب  بدعوى  نيكارجوا  على  االأمريكية  املتحدة  الواليات  تدخل  الدولية  العدل 
اإن�سانية واعتربت تقدمي امل�ساعدات االإن�سانية من اخت�سا�ض اللجنة الدولية لل�سليب 
اأو  الع�سكري  التدخل  عن  الفرتة  هذه  طيلة  بعيدة   املتحدة  االأمم  فظلت  االأحمر)1(، 
قانون  اأو  االإن�ساين  الدويل  القانون  اأحكام  من  اأي  الإعمال  الدول  �سئون  غريه يف 
حقوق االإن�سان)2( وذلك حتى عام 1990م الذي انتهت فيه احلرب الباردة ب�سقوط 
االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق وانفراد الواليات املتحدة االأمريكية. حيث ظهرت بعدئِذ 
العديد من التدخالت كميالد للتدخل االإن�ساين الدويل وخا�سة الع�سكري حتت غطاء 
حماية االإن�سانية حلماية ال�سلم واالأمن الدوليني بيد جمل�ض االأمن وذلك رغم االنق�سام 
ال�سديد الفقهي والدويل حول مفهومه ومدى م�سروعيته يف املجتمع الدويل وفقهاء 

القانون الدويل. 

راجع، تدخل االأمم املتحدة يف النزاعات غري ذات الطابع الدويل ، مرجع �سابق، �س437ـ 438.  )1(
راجع، نف�س املرجع، �س436ـ 437.  )2(
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املبحث الثالث
مدى م�سروعية التدخل الدويل االإن�ساين

املطلب االأول
مدى م�سروعية التدخل الدويل االإن�ساين يف الفقه االإ�سالمي 

اأواًل: من ثوابت ال�سريعة االإ�سالمية تكرمي االإن�سان وحفظ النف�ض االإن�سانية وحماية 
حقوقها: والعمل على اإبقائها عزيزة كرمية  وقد عالج ذلك الكتاب وال�سنة يف كافة 
االإن�سان  �ساأن  اإعالء  بتكري�ض  تعاىل  الله  �سرعها  التي  املجاالت   اأحكامهما يف كل 
فجعل من الثوابت اأن جرم قتل النف�ض الواحدة يعدل جرم قتل النا�ض جميعهم واأن 
اإحياءها يعدل اإحياء النا�ض جميعهم وذلك منذ االأزل واخلليقة االأوىل من اأبناء اأبي 
الب�سر اآدم عليه ال�سالة وال�سالم واإىل يوم القيامة ، كما يف اآيات �سورة املائدة من 
لَِتْقُتَلنِي مَا َأنَْا بِبَاسِطٍ  )27 اإىل 32( والتي نقتطع منها قوله تعاىل: }لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدََك 
ي ُأِريدُ َأن َتبُوءَ بِِإثْمِي وَإِثْمِكَ َفَتُكونَ مِنْ َأصْحَاِب النَّاِر 

ِّ
ي َأخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِنيَ * إِن

ِّ
ْقُتَلكَ إِن يَدِيَ إِلَيْكَ أَلَ

]املائدة: 30-28[.  الَْخاسِِرين{  َفَأصْبَحَ مِنَ  َفَقَتَلهُ  َقْتَل َأخِيهِ  نَْفسُهُ  لَهُ  َفَطوَّعَتْ  الِمِنيَ *  الظَّ وََذلِكَ جَزَاء 
َّهُ مَن َقَتَل نَْفسًا بَِغيِْر نَْفٍس َأوْ  ومنها قوله تعاىل: }مِنْ َأجِْل َذلِكَ َكَتبْنَا عََلى بَنِي إِسْرَائِيَل َأن
َّمَا َأحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلََقدْ  َّمَا َقَتَل النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ َأحْيَاهَا َفَكَأن َفسَادٍ فِي اأَلرِْض َفَكَأن
 .]32 ]املائدة:  لَمُسِْرُفونَ{  اأَلرِْض  فِي  َذلِكَ  بَعْدَ  مِّنْهُم  َكثِريًا  إِنَّ  ُثمَّ  بِالبَيِّنَاتِ  رُسُُلنَا  جَاءتْهُمْ 
ومعنى )ومن اأحياها(: اأنقذها)1( من اأي نوع من اأنواع املوت اأواخلطراملهلك  و�سواء 
تتلخ�س اأبرز املعاين الواردة لكلمة "اأحياها" يف تف�سري قوله تعاىل )ومن اأحياها فكاأمنا اأحيا النا�س جميعا (  يف ما يلي: "1/ اأنقذها اأو   )1(
ا�ستنقذها اأواأجناها من موت اأوغرق اأو حرق اأو هدم اأو هلكة.  2/ عفا عنها من القتل عن قدرة  بعد وجوب الق�سا�س. 3/حرم قتلها. 4/ 
زجر عن قتلها مبا فيه حياتها. 5/ �سلم من قتلها. 6/ كف عن قتلها. 7/ معونة الويل على قتل القاتل وا�ستيفاء الق�سا�س منه الأن ذلك حياة 
لبقية املجتمع كما قال تعاىل )ولكم يف الق�سا�س حياة(. 8/ يحتمل اأن يريد باإحيائها اأن يقتل القا�سد لقتل غريه ظلما فيكون حمييا لهذا 
املق�سود بالقتل ويكون كمن اأحيا النا�س جميعا الأن ذلك يردع القا�سدين اإىل قتل غريهم عن مثله فيكون يف ذلك حياة ل�سائر النا�س من 
القا�سدين للقتل واملق�سودين به. 9/ دافع عنها حتى اأنقذها ممن اأراد قتلها الأن االإحياء بعد املوت لي�س يف مقدور االإن�سان واإمنا قد يهم 
املرء بالقتل ويعفو فيكون كمن اأحياها." راجع امل�سادر التالية: )جامع البيان يف تاأويل القراآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب 
االآملي، اأبو جعفر الطربي، ] 224 - 310 هـ [، املحقق: اأحمد حممد �ساكر،النا�سر : موؤ�س�سة الر�سالة،ط1، 1420 هـ - 2000 م، موقع جممع 

.www.qurancomplex.com ، ،امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف
بن  اأحمد  القراآن،  اأحكام  ، ج10، �س234ـ 238.     ] �ساكر  اأحمد وحممود  للمطبوع، وال�سفحات مذيلة بحوا�سي  الكتاب موافق  ترقيم   [  
علي الرازي اجل�سا�س اأبو بكر،النا�سر : دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت ، 1405هـ، حتقيق: حممد ال�سادق قمحاوي ،ج4، �س50. 
م�سكاة  �سبكة  موقع  �س64.  ج3،   ، 1993م   ، بريوت   - الفكر  دار   : ال�سيوطي،النا�سر  الدين  جالل  الكمال  بن  الرحمن  عبد  املنثور،  الدر 
االإ�سالمية،http://www.almeshkat.net/،] ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [، ج5، �س88.  اأي�سر التفا�سري لكالم العلي الكبري، 
جابر بن مو�سى بن عبد القادر بن جابر اأبو بكر اجلزائري، النا�سر : مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، اململكة العربية ال�سعودية، ط5، 
1424هـ/2003م، موقع مكتبة املدينة الرقمية، http://www.raqamiya.org ،] الكتاب موافق للمطبوع ، ومعه حا�سيته امل�سماة 

نهر اخلري على اأي�سر التفا�سري [  ج2، �س318 .
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كانت واحدة اأو نفو�سًا كثرية كما يف م�سادر التف�سري لالآية.. فهذا اخلطاب القراآين 
الرباين االإلهي يف هذه االآيات هو االأ�سل اليقيني القطعي الثابت متمثاًل يف اأ�سلني 
عظيمني: اأحدهما: اعتبار تعظيم حرمة قتل النف�ض الب�سرية، والثاين: وجوب تعظيم 
اإحياء النف�ض بحمايتها و�سونها بالدفاع عنها من الهلكة، مطلقًا و�سواء  كانت واحدة 
اأو اأكرث ومبا ي�سمل م�سطلح املجتمعات اأوال�سعوب يف داخل حدود الدولة الوطنية 
)نف�سًا(  التنكري  �سيغة  من  ال�سمول  هذا  ويوؤخذ  العامل  يف  الدولية  االأقطار  يف  اأو 
الواردة يف االآية واأي�سًا من باب االأوىل  بذكر االأدنى واالأقل  وهي )نف�سًا( ليدلل به 
على االأعلى واالأكرث وهي النفو�ض الكثرية جماعة كانت اأو �سعبا اأو �سعوبًا بجامع 
احلظر واحلرمة االإن�سانية وحقوقها الل�سيقة بها ب�سوابطها املعتربة �سرعًا، اإذ ربط 
تعاىل هذا احلكم باأول اخلليقة يف اأبناء اآدم �سلى الله عليه و�سلم ثم اأبقاه حتما على 
كل بني اآدم حتى اأمة حممد اخلامتة لالأمم. ومن ثم فاإن تعظيم النف�ض الواحدة اأعظم 
اأن )�سرع  اأو كل النا�ض من باب اأوىل.  واأي�سًا  داللة على تعظيم النفو�ض الكثرية 
ما قبلنا �سرع لنا( ما دام قد ثبت يقينًا ومل ين�سخ كما يف هذه االآية، واأن هذه من 
االأ�سول والثوابت ال تتغري من دين اإىل اآخر كحرمة ال�سرك وحرمة النف�ض الب�سرية 
كما ههنا، وما من قاتل نف�ض واإال كان مثل اإثم جرم قتله على ابن اآدم االأول واأنه كمن 
قتل النا�ض جميعا،و باملقابل مثل ذلك اأجرا وثواب عظيمًا يف اإحياء النف�ض كاأجر من 
اأحيا النا�ض جميعهم.. بل اإن اعتبار احلرمة االإن�سانية معلوم من الدين بال�سرورة 
وهو اإحدى الكليات اخلم�ض التي تتفق عليها ال�سرائع ال�سماوية وثبتت هذه احلرمة  
بن�سو�ض �سريحة غاية يف الكرثة من ال�سريعة االإ�سالمية ومقا�سدها العامة ومن 
ذلك مثال تغليظ  العقوبة يف قتل  النف�ض  العمد كما يف �سورة الن�ساء يف االآيتني 

)92 - 93( وغريهما.
ثانيًا: اأنكر الله تعاىل على املوؤمنني عدم دفاعهم وقتالهم عن امل�ست�سعفني من النا�ض 
)القانون  اليوم  عنه  يتحدث  الذي  االإن�ساين(  )التدخل  مو�سوع  عني  وهو  عامة: 
الرِّجَاِل  مِنَ  وَالْمُسَْتْضعَفِنيَ  اللّهِ  سَِبيِل  فِي  ُتَقاتُِلونَ  َل  لَُكمْ  }وَمَا  تعاىل:  فقال  الدويل(، 
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مِن  َّنَا  ل وَاجْعَل  َأهُْلهَا  الِِم  الظَّ الَْقرْيَةِ  هَـذِهِ  مِنْ  َأخِْرجْنَا  رَبَّنَا  يَُقوُلونَ  َّذِينَ  ال وَالِْولْدَاِن  وَالنِّسَاء 
َّدُنكَ نَصِريًا{ ]الن�ساء:75[. فهذه االآية ن�ض حمكم على تنظيم  َّنَا مِن ل َّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل ل ل
وجوب التدخل العملي اأوالع�سكري االإن�ساين بكافة اأن�سب الو�سائل امل�سروعة ح�سب 
طبيعة االنتهاك االإن�ساين الكائن، و�سرعا يتدرج فيه بالو�سائل ال�سلمية بدءا باالأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر يف تقريراحلرمة االإن�سانية وحقوقها املقد�سة ثم بال�سلح 
اأو  البغي  فيئا عن  اأو  ا�ستجابة  الع�سكري متى مل توجد  التدخل  اأخريًا  ثم  ونحوه، 

االنتهاك االإن�ساين. 
ثالثًا: ن�ض الله تعاىل على وجوب حماية احلرمة االإن�سانية عند اقتتال طائفتني من املوؤمنني: 
اأيا كان �سكل االقتتال وظروفه االأوىل، فاأوجب فيه اأنواعا من التدخل مرتبة: اأولها: الن�سح 
بال�سلح  ال�سعي  وثانيها:  املنكرات،  اأعظم  من  لكونه  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واالأمر 
االأوىل،  املرتبة  يف  الوارد  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  االأمر  مع  متزامنًا  بالعدل  بينهم 
عليه،  االإ�سرار  مع  النق�ض  اأو  البغي  على  االإ�سرار  حالة  يف  الع�سكري  التدخل  ثالثها: 
الْمُؤْمِنِنيَ  مِنَ  َطائَِفَتاِن  }وَإِن  بالتدخل   االمتثال  اأو  الفيء  بعد  اخلامت  االإ�سالح  ورابعها: 
َّتِي َتبْغِي حَتَّى َتفِيءَ إِلَى َأمِْر اللَّهِ  خْرَى َفَقاتُِلوا ال اْقَتَتُلوا َفَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا َفِإن بََغتْ إِحْدَاهُمَا عََلى اأْلُ
َفِإن َفاءتْ َفَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدِْل وََأْقسُِطوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُْقسِطِنيَ{ ]احلجرات: 9[. خام�سها: 
ن�سب واإنفاذ العدالة بالق�سط يف ما يقت�سي ذلك من احلقوق اأو ت�ساحح فيه الطرفان اأو 
طلبًا ذلك لقوله: }َفَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدِْل وََأْقسُِطوا{، ومن جممل كامل هذه االآية وغريها 

ميكن ا�ستنتاج بع�ض االأحكام التي ت�سلح يف �سبط مو�سوع التدخل وتنظيمه وهي:
اأن يكون االنتهاك للحرمة االإن�سانية واقعا اأو و�سيكًا باقتتال الطائفتني.  /1

وجوب القيام باالأمر باملعروف والنهي عن املنكر للتوقف عن هذا االإف�ساد والف�ساد من   /2
خالل اخلطاب مبوجبات العقيدة االإ�سالمية وموجبات التدين وكافة تعليمات الدين 
االإ�سالمي كاأف�سل و�سيلة لالإقناع، كفعله وقوله �سلى الله عليه و�سلم للمت�ساجرين 
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من املهاجرين واالأن�سار، كما يف ال�سحيحني وغريهما واللفظ هنا للبخاري ب�سنده: 
ُه َعْنُهَما َقاَل  َي اللَّ ِه َر�سِ َثَنا �ُسْفَياُن َقاَل َعْمٌرو �َسِمْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَّ َثَنا َعِليٌّ َحدَّ َحدَّ
اِر  ًة يِف َجْي�ٍض َفَك�َسَع َرُجٌل ِمْن امْلَُهاِجِريَن َرُجاًل ِمْن ااْلأَْن�سَ ا يِف َغَزاٍة َقاَل �ُسْفَياُن َمرَّ ُكنَّ
ِه  َذِلَك َر�ُسوُل اللَّ َلْلُمَهاِجِريَن َف�َسِمَع  َيا  اِر َوَقاَل امْلَُهاِجِريُّ  َلاْلأَْن�سَ َيا  اِريُّ  ااْلأَْن�سَ َفَقاَل 
ِه َك�َسَع َرُجٌل ِمْن  ِة َقاُلوا َيا َر�ُسوَل اللَّ اِهِليَّ َم َفَقاَل َما َباُل َدْعَوى اجْلَ ُه َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اللَّ �سَ
ِه ْبُن اأَُبيٍّ  َها ُمْنِتَنٌة َف�َسِمَع ِبَذِلَك َعْبُد اللَّ اِر َفَقاَل َدُعوَها َفاإِنَّ امْلَُهاِجِريَن َرُجاًل ِمْن ااْلأَْن�سَ
ِبيَّ  ِه َلِئْن َرَجْعَنا اإِىَل امْلَِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ ااْلأََعزُّ ِمْنَها ااْلأََذلَّ َفَبَلَغ النَّ َفَقاَل َفَعُلوَها اأََما َواللَّ
ِرْب ُعُنَق َهَذا امْلَُناِفِق  ِه َدْعِني اأَ�سْ َم َفَقاَم ُعَمُر َفَقاَل َيا َر�ُسوَل اللَّ ُه َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اللَّ �سَ
َحاَبُه  اأَ�سْ َيْقُتُل  ًدا  مَّ حُمَ اأَنَّ  ا�ُض  النَّ ُث  َيَتَحدَّ اَل  َدْعُه  َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ لَّى  ِبيُّ �سَ النَّ َفَقاَل 
وا َبْعُد  اُر اأَْكرَثَ ِمْن امْلَُهاِجِريَن ِحنَي َقِدُموا امْلَِديَنَة ُثمَّ اإِنَّ امْلَُهاِجِريَن َكرُثُ َوَكاَنْت ااْلأَْن�سَ
ُه َعَلْيِه  لَّى اللَّ ِبيِّ �سَ ا َمَع النَّ َقاَل �ُسْفَياُن َفَحِفْظُتُه ِمْن َعْمٍرو َقاَل َعْمٌرو �َسِمْعُت َجاِبًرا ُكنَّ
َو�َسلََّم(، واأي�سا قوله �سلى الله عليه و�سلم حني كاد اأن ين�سب قتال بني حيني من 
االأن�سار من االأو�ض واخلزرج.. فقال �سلى الله عليه و�سلم: )اأبدعوى اجلاهلية واأنا 

بني اأظهركم؟!()1(. فتوقف جميع الفريقني عن ال�سر وتابوا اإىل الله فورًا.
جامع البيان يف تاأويل القراآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب االآملي، اأبو جعفر الطربي، ] 224 - 310 هـ [، ج6، �س55ـ 57.   )1(
www.:املحقق: اأحمد حممد �ساكر، النا�سر : موؤ�س�سة الر�سالة،ط1، 1420 هـ/ 2000 م، موقع جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف

.  qurancomplex.com
واإليك الن�س منه كامال برقم احلديث  )7524( حدثنا ابن حميد قال، حدثنا �سلمة، عن حممد بن اإ�سحاق، قال، حدثني الثقة، عن زيد بن   
غن على امل�سلمني، �سديدحَ احل�سد لهم = على نفر من  ا يف اجلاهلية عظيمحَ الكفر، �سديد ال�سِّ �سحَ اأ�سلم، قال: مّر �ساأ�ُس بن قي�س = وكان �سيًخا قد عحَ
ماعتهم واألفتهم  اأ�سحاب ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم من االأو�س واخلزرج، يف جمل�س قد جمعهم يتحّدثون فيه. فغاظه ما راأى من جحَ
ْيلة بهذه البالد! ال والله ما لنا  الأ بني قحَ الح ذات بينهم على االإ�سالم، بعد الذي كان بينهم من العداوة يف اجلاهلية، فقال: قد اجتمع محَ و�سحَ
ْوم بعاث وما كان  ّكرهم يحَ ا من يهودحَ وكان معه،  فقال: اعمد اإليهم، فاجل�س معهم، وذحَ معهم، اإذا اجتمع مالأهم بها، من قرار! فاأمر فحَتى �سابًّ
اث يوًما اقتتلت فيه االأو�س واخلزرج، وكان الظفُر فيه لالأو�س على  لوا فيه من االأ�سعار =وكان يوم ُبعحَ قبله، واأن�سْدهم بع�س ما كانوا تقاوحَ
كحَب: اأو�ُس بن قحَْيظي، اأحد بني حارثة بن  اخلزرج ففعل. فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا، حتى تواثب رُجالن من احليَّني على الرُّ
ًة!  عحَ ذحَ ْدناها االآن جحَ دحَ لمة من اخلزرج. فتقاوال ثم قال اأحدهما ل�ساحبه: اإن �سئتم والله رحَ احلارث من االأو�س - وجّبار بن �سخر، اأحد بني �سحَ
اإىل  بع�سها  االأو�س  فان�سمت  النا�س.  وحتاوز  اإليها.  فخرجوا  الظاهرة   موعُدكم   !! ال�سالححَ ال�سالححَ  فعلنا،  قد  وقالوا:  الفريقان،  وغ�سب 
بع�س، واخلزرج بع�سها اإىل بع�س، على دعواهم التي كانوا عليها يف اجلاهلية. فبلغحَ ذلك ر�سولحَ الله �سلى الله عليه و�سلم، فخرج اإليهم 
فيمن معه من املهاجرين من اأ�سحابه حتى جاءهم، فقال:"يا مع�سرحَ امل�سلمني، الله الله، اأبدعوى اجلاهلية واأنا بني اأظُهِركم بعد اإْذ هداكم الله 
اإىل االإ�سالم واأكرمكم به، وقطع به عنكم اأمرحَ اجلاهلية، وا�ستنقذكم به من الكفر، واألَّف به بينكم، ترجعون اإىل ما كنتم عليه كفاًرا؟ فعرف 
ا، ثم  هم بع�سً ْوا، وعانقحَ الرجال من االأو�س واخلزرج بع�سُ القوم اأنها نزغة من ال�سيطان، وكيٌد من عدوهم، فاألقوا ال�سالح من اأيديهم، وبكحَ
اأ�س بن قي�س وما �سنع. فاأنزل الله يف  �سول الله �سلى الله عليه و�سلم �سامعني مطيعني، قد اأطفاأ الله عنهم كيدحَ عدوِّ الله �سحَ ان�سرفوا مع رحَ
�ساأ�س بن قي�س وما �سنع:"قل يا اأهل الكتاب مل تكفُرون باآيات الله والله �سهيٌد على ما تعملون قل يا اأهل الكتاب مل ت�سدون عن �سبيل الله من 
ْن كان معهما من قومهما الذين �سنعوا ما �سنعوا عما  ْيظّي وجّبار بن �سخر ومحَ اآمن تبغونها عوجا"  االآية. واأنزل الله عز وجل يف اأو�س بن قحَ
اأدخل عليهم �ساأ�س بن قي�س من اأمر اجلاهلية: "يا اأيها الذين اآمنوا اإن تطيعوا فريًقا من الذين اأوتوا الكتاب يردُّوكم بعد اإميانكم كافرين" 
اإىل قوله:"اأولئك لهم عذاٌب عظيم"(. وله �سندان يف الطربي وفيهما ت�سعيف، لكن معناه �سحيح وموافق لغريه من ال�سحاح ونقله وقبله 

علماء ال�سرية وغريهم.
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وجوب القيام على جمموع االأمة بال�سلح بني الفريقني  بالعدل.  /3
بغت  اإن  اأما  ونعمت،  فبها  االإن�سانية  واالنتهاكات  ال�سر  عن  الفئتان  فاءت  فاإن   /4

اإحداهما على االأخرى  فوجب مقاتلة تلك الفئة الباغية حتى تفيء عن القتال.
فاإن مل تفء الفئتان قوتلتا معا تعظيما للحرمة االإن�سانية حتى  تفيئا.   /5

ومما ي�سلح اأن يكون دليال على م�سروعية التدخل مدح النبي �سلى الله عليه   
و�سلم )ميثاق حلف الف�سول( الذي ح�سره يف اجلاهلية قبل اإر�ساله باالإ�سالم، 
وخال�سة حلف الف�سول اأنه بعد اأن انتهت حرب الفجار التي وقعت بني قبائل 
قري�ض وكنانة من جهة وبني قبائل قي�ض عيالن من جهة حيث ا�ستحر القتل بني 
الفريقني ثم ت�ساحلوا وت�ساملوا، وبينما هم كذلك اإذ جاء رجل من زبيد اإىل مكة 
بب�ساعة فا�سرتاها منه العا�ض بن وائل ال�سهمي اأحد اأ�سراف مكة فحب�ض عنه 
حقه فا�ستعدى عليه اأحالفًا من قري�ض وهم بنوعبد الدار وبنو خمزوم وبنوجمح 
وبنو�سهم وبنوعدي، فلم يكرتثوا له فعال جبل اأبي قبي�ض و�ساح يذكر ظالمته 
يف اأبيات �سعر، فقال الزبريبن عبداملطلب ما لهذا مرتك فاجتمع مبجموعة من 
ــ و كان  قري�ض يف دار عبدالله بن جدعان رئي�ض بني تيم فتحالفوا وتعاقدوا 
معهم نبينا حممد �سلى الله عليه و�سلم وهو ابن ع�سر �سنني مل ينباأ بعد ــ اأن ال 
يجدوا مبكة مظلومًا من اأهلها اأو من غريها اإال قاموا معه حتى ترد له مظلمته ثم 
قاموا اإىل العا�ض بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي ودفعوه اإليه، فلما اأر�سل 
النبي حممد اإىل النا�ض قال: )�سهدت يف دار عبدالله بن جدعان حلفا ما اأحب 
اأن يل به حمر النعم، ولو اأدعى به يف االإ�سالم الأجبت()1(، ووجه اال�ستدالل به 
ت�سريحه �سلى الله عليه و�سلم: )ولو اأدعى به يف االإ�سالم الأجبت( وكان ذلك 
التعاقد والتحالف من اأجل رفع الظلم عن النف�ض يف حقوقها الثابتة لها ناهيك 
ال�سنن الكربى، اأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى اأبوبكر البيهقي، باب اإعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به، ج6،ح12859، �س267،   )1(
البزار  اأخرى كما يف م�سند  األفاظ  املكرمة، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا.وللحديث  البازـ مكة  دار  النا�سر: مكتبة  طط1414هـ/1994م، 
وجممع الزوائد وغريهما ويف بع�س رجاله ت�سعيف.  وراجع، رو�سة االأنوار يف �سرية النبي املختار حممد �سلى الله عليه و�سلم، �سفي 

الرحمن املباركفوري، �س16ـ 17، ط13، 1438هـ ، الن�سر: وزرة ال�سوؤون االإ�سالمية والدعوة واالإر�ساد.
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عن اإنقاذ النف�ض ذاتها التي هي االأجدر واالأوىل بالتدخل العملي.
اإن اخلطاب بلفظ )املوؤمنني( ال يدل على ح�سر احلكم عليهم دون بقية النا�ض اأو   /6
الب�سر من امللل االأخرى الأن حرمة النف�ض اأ�سل ثابت عام يف ال�سرع لكل الب�سر 
غري احلربيني اأو يف ما لزم بال�سرع من ق�سا�ض اأو حد ب�سرائطه، واأن ما ورد 
قبيل احل�سر  من  ال  املوؤمنون  وهم  بالتنفيذ  االأجدر  توجيه  قبيل  من  االآية  يف 

والتف�سيل. 
املطلب الثاين

مدى م�سروعية التدخل الويل االإن�ساين يف القانون الدويل 
حتى االآن ال يوجد ت�سريع دويل ب�ساأن التدخل ومدى م�سروعيته، فاختلفت   
حول م�سروعيته كلمة الفقه القانوين وذلك تبعا لتف�سريهم ن�سو�ض وقواعد الت�سريعات 
الدولية واملبادئ االإن�سانية والتعار�سات يف ما بينها من جهة، و�سلوك املجتمع الدويل 
باملعنى  مفهومه  حتديد  يف  حتى   الختالفهم  باالإ�سافة  اأخرى،  جهة  من  وتناق�ساته 
الدقيق ف�سال عن اأنه ي�سوغ اأو ال.واإذا كان ي�سوغ فباأي اأي قيود.. من خالف يطول 
ال يحتمله �سيق هذا البحث.  وعلى اأي ميكن تلخي�ض خ�سم هذا املعرتك ال�سخم يف 
راأيني: اأحدهما يجيز التدخل الدويل االإن�ساين، واالآخر يعار�سه. على اأن كال منهما 

ي�ستند على ن�سو�ض اأو مربرات قانونية واأخرى واقعية اإىل حد كبري: 
اأواًل: الراأي املجيز )املوؤيد( للتدخل الدويل االإن�ساين:

تتلخ�ض مربراته يف ما يلي:   
اعتبار حماية حقوق االإن�سان واأنها من اأهم اأهداف ومقا�سد االأمم املتحدة.  .1

اعتبار التدخل الدويل ال يتعار�ض مع املادة )4/2( من ميثاق االأمم املتحدة.  .2
اإىل  االإن�ساين  الدويل  للتدخل  املتحدة  االأمم  من  �سريحة  اإدانة  �سدور  عدم   .3

اليوم.
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�سماح ميثاق االأمم املتحدة بالتدخل االإن�ساين    .4
�سد  الطغاة  احلكام  اأيدي  اإطالق  اإىل   يوؤدي  االإن�ساين  التدخل  حظر  اأن   .5

�سعوبهم،
اأن التدخل االإن�ساين تفر�سه اعتبارات اإن�سانية واأخالقية ت�سمو على االعتبارات   .6
تلتزم  اأن  يجب  الدولة  اإذ  الدولة  �سيادة  على  حفاظا  حتظره  التي  القانونية  
مطلقة  لي�ست  �سيادتها  اأن  وحيث  الدويل  املجتمع  جتاه  االإن�سانية  بواجباتها 

واإمنا  ن�سبية ومقيدة بهذه االعتبارات االأعلى. 
ي�ساعد التدخل االإن�ساين على ردع الدول امل�ستبدة واإجبارها على وقف القمع   .7

عن �سعوبها)1(.     
عدم  )مبداأ  على  الواردة  اال�ستثناءات  اعتبار  على  قيا�سًا  ن�سيف:  اأن  ي�سلح   .8
يجيزهما  اللذين  النف�ض(  عن  والدفاع  اجلماعي،  )االأمن  حاالت  يف  التدخل( 
هذه  يف  واإن�سانيته  االإن�سان  عن  للدفاع  هو  اإمنا  كليهما  جوهر  اأن  امليثاق.اإذ 
كانت  ملا  االإن�سان  ولوال  االأول،  املقام  الدويل يف  املجتمع  اأو  الدول  اأو  الدولة 
مبداأ  وال  ال�سامي  القانوين  املركز  بهذا  الدولة  متتعت  وملا  الدول  وال  الدولة 

ال�سيادة  الذي هو حمل حظر التدخل. 
ثانيًا: الراأي املعار�س للتدخل الدويل االإن�ساين:
ميكن تلخي�ض مربرات هذا الفريق يف االآتي:   

اعتبار التدخل انتهاكا �سارخا  وخروجا �سريحا على مبداأ ال�سيادة الوطنية.   .1
اعتبار التدخل تعري�سا لل�سالمة االإقليمية للدولة على اخلطر.   .2

العالقات  االأ�سل يف  اأن  الدويل  القانون  الثابت يف  املبداأ  يهز  التدخل  اعتبار   .3
املادة  يف  املتحدة  االأمم  ميثاق  عليه  ن�ض  والذي  التدخل()2(  )عدم  الدولية 
راجع، مبداأ عدم التدخل وا�ستثناءاته يف القانون الدويل املعا�سر، حممد خ�سر علي االأنباري، ط1، 2016م، من�سورات احللبي احلقوقية،   )1(

�س 61ـ 62.
راجع ،نف�س املرجع، �س63. وراجع، مدى م�سروعية التدخل الدويل العتبارات اإن�سانية يف اإطار مبداأ عدم جواز تدخل االأمم يف �سميم   )2(

ال�سلطان الداخلي، م.د. هادي طالل هادي، �س 350، جملة العلوم القانونية كلية القانون جامعة بغداد العدد االأول 2020م.
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)4،7/2( واملواثيق االإقليمية كميثاق  جامعة الدول العربية باملادة )2(، وميثاق 
االحتاد االأفريقي يف املادة )2/2( وميثاق منظمة الدول االأمريكية يف املادتني 

)15( و)16(.
الراأيني  بني  االإن�ساين"  التدخل  م�سروعية  "مدى  وترجيح  نقا�س  ثالثًا: 
الفقهيني قانونًا: الأول وهلة يبدو وجيهًا الراأي الذاهب اإىل تاأييد )مبداأ م�سروعية 
التدخل االإن�ساين( من حيث مغزاه االإن�ساين العام وبجانب ح�سدهم بع�ض احلجج 
باأن كل ما انطوت عليه هذه  القول  اأنه ميكن  اإال  املذكورة،  للتدليل على م�سروعيته 
الوجاهة ي�سطدم باأن حجج تاأييد م�سروعية التدخل امل�ستند عليها تبدو لي�ست كافية 
وذلك لكونها غري م�سنودة من ال�سريعة الدولية بل جمرد اجتهادات، ونلخ�ض ذلك 

فيما يلي: 
التدخل خا�سة يقرر م�سروعيته  البتة ت�سريع دويل ب�ساأن  اليوم ال يوجد  اإىل  اأ/ 

ويف�سل تنظيمه.
من  املختلفة  واالإقليمية  الدولية  الت�سريعات  �سمن  �سمني  ت�سريع  له  يوجد  ال  ب/ 

املواثيق واملعاهدات مبواد بعينها تقرر م�سروعيته وتنظمه.
ن�سو�سها  ب�سريح  وت�سادم  تنايف  واالإقليمية  الدولية  الت�سريعات  تلك  جميع  ج/ 
ومقا�سدها ومبادئها العامة هذا النوع من التدخل، كما �سبق بيانه يف الراأي 
يحظر  "فاإنه  املثال:  �سبيل  وعلى  عليه  وتف�سياًل  امل�سروعية  لقبول  الراف�ض 
اإال يف حالة حفظ ال�سلم واالأمن الدوليني" مبوجب ميثاق االأمم  التدخل عامة 
املتحدة مبادته الـ)7/2( بالقول:)لي�ض يف هذا امليثاق ما ي�سوغ لالأمم املتحدة 
اأن تتدخل يف ال�سوؤون التي من �سميم ال�سلطان الداخلي لدولة ما،..الخ(، كما 
يحظره ميثاق الدول االأمريكية مبادته الـ)15(: )اأنه ال يجوز لدولة اأو جمموعة من 
الدول التدخل املبا�سر وغري املبا�سر يف االأمور التي تعد من ال�سوؤون الداخلية 
ـ  االأفريقية  الوحدة  منظمة  ميثاق  اأي�سا  ويحظره  اأخرى(،  لدولة  اخلارجية  اأو 
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االحتاد االأفريقي حالياـ باملادة )2/3 ـ3( مبادئ: )2ـ عدم التدخل يف ال�سوؤون 
الداخلية للدول االأع�ساء. 3ـ  احرتام �سيادة كل دولة و�سالمة اأرا�سيها وحقها 
العربية مبادته  الدول  ميثاق جامعة  كما يحظره  كيانها(،  ا�ستقالل  الثابت يف 
الثامنة التي تقرر احرتام و�سيانة حقوق الدول  واأي�سا يحظره ميثاق حلف 
ال�سمال االأطل�سي مبادته الثانية التي حتظر التدخل يف �سوؤون الدول االأخرى. 

ويحظره ميثاق منظمة التعاون االإ�سالمي باملدة )4/2ـ5(.
تاريخ  طيلة  االإن�ساين يف  التدخل  عدم ممار�سة  على  امل�ستقر  الدويل  ال�سلوك  د/ 
وجنوب  �سمال  يف  االإن�ساين  التدخل  كحالة  1991م  قبل  ما  الدويل  التنظيم 

العراق حلماية االأكراد. 
االآثار ال�سالبة واالنتهاكات االإن�سانية اللتان خلفتهما ممار�سات القوات املتدخلة  هـ/ 
يف البلدان التي مت فيها التدخل عامة يف ما بعد العام 1990م اإىل هذا التاريخ، 
حيث مت فيها جميع اأنواع االنتهاكات واجلرائم االإن�سانية التي كان ينبغي اأن 
ت�ستوجب حماكمات ناجزة فلم تكن، كما كانت اآثارها ال�سالبة هي االأكرب كارثية 
اأو ت�سوهات  اأن ت�سود لعقود  حتى االآن على تلك البلدان، ويتوقع لهذه االآثار 
دول  من  التدخالت  تلك  بها  التي متيزت  االأحادية  ال�سبغة  عن  ف�ساًل  دائمة.  

حمورية لها م�ساحلها اخلا�سة بها مما ينفي عنها )مق�سد االإن�سانية(. 
�سلوك االنتقائية والتحيز الوا�سح الذي �ساد طيلة مناذج التدخالت التي متت  و/ 
حتى االآن: حيث اأن بع�ض الدول يتم التدخل فيها واأخرى مل يتدخل فيها رغم 
وقانون  االإن�ساين  الدويل  القانون  مبوجب  االإن�ساين  االنتهاك  عن�سر  توافر 
حقوق االإن�سان وهو العن�سر امل�ستند عليه اأ�سا�سا للتدخل، واالأمثلة فيه عديدة 
مديدة مثل التدخل يف �سمال العراق يف 1991م حلماية االأكراد وفر�ست لهم  
مناطق اآمنة بينما مل يتم التدخل االإن�ساين يف دولة تركيا املجاورة التي كانت 
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ت�سحق االأكراد االأتراك هناك حتت نظر نف�ض الدول الغربية التي تدخلت حلماية 
الدولة  تكون  عندما  التدخل  يتم  ال  واأي�سًا  العراق)1(،  �سمال  يف  االإن�سانية 
املنتهكة دولة قوية كحالة رو�سيا االحتادية مع ال�سي�سان مثاًل، اأو تكون الدولة 
غربية اأو تر�سى عنها الدول الغربية كحالة اإ�سرائيل مع الق�سية الفل�سطينية، 
للمحكمة اجلنائية  العام  املدعي  بتاريخ 2008/7/14م �سدرت مذكرة  فمثاًل 
من جمل�ض  باإحالة  الب�سري  اأحمد  عمر ح�سن  ال�سوداين  الرئي�ض  �سد  الدولية 
حني  يف  لذلك-  العامل  دول  معظم  وا�ستهجان  رف�ض  -رغم  الدويل  االأمن 
رفعت  املحكمة  ذات  اأن  على  االأمن،  جمل�ض  وقرارات  املحكمة  قرارات  توالت 
اإليها ملفات موثقة كاملة عن جرائم اإ�سرائيل �سد ال�سعب الفل�سطيني بغزة يف 
ت�ستجب  فلم  2008/1/18م  حتى  2008/12/27م  من  متت  التي  املحرقة 
العام  املدعي  اإىل  مذكرة  اأر�سل  الفل�سطيني  العدل  وزير  اأن  كما  املحكمة)2(، 
اخت�سا�ض  مبوجبها  يقبل  2009/1/23م  بتاريخ  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 
املحكمة فيما وقع من جرائم يف االأرا�سي الفل�سطينية منذ بداية �سريان عمل 
املحكمة يف 2002/7/1م حتى تاأريخه بالقبول الفوري قانونا والذي يختلف 
عن االن�سمام الذي يعفي اإ�سرائيل من كل اجلرائم التي ارتكبت قبل �سريان 
واأنه ال  لي�ست دولة  فل�سطني  اأن  العام  املدعي  فرد  املن�سم  الطرف  لدى  النظام 

يجوز لها اأن تقبل االخت�سا�ض)3(.
قرارات جمل�ض االأمن باإعطاء ح�سانات ا�ستثنائية دائمة جلنود بع�ض القوات  ز/ 
قد  ج�سيمة  اإن�سانية  جرائم  عن  م�ساءلة  اأي  من  ليفلتوا  التدخل  يف  امل�ساركة 
اأو قانون حقوق  القانون الدويل االإن�ساين  التدخل مبوجب  بلد  يرتكبونها يف 
االإن�سان اأو القانون اجلنائي الدويل عامة وذلك الإفالت هذه القوات من مالحقة 

راجع، مبداأ عدم التدخل وا�ستثناءاته يف القانون الدويل املعا�سر، حممد خ�سري علي االأنباري، مرجع �سابق، �س150.  )1(
راجع، ال�سودان واملحكمة اجلنائية الدولية درا�سة يف االآليات القانونية لتمزيق ال�سودان، عبدالله االأ�سعل، ط1،2010م، القاهرة، مكتبة   )2(

جزيرة الورد، �س24.
راجع، نف�س املرجع، �س32.  )3(



جملة ت�أ�صيل العلوم {132}

املحكمة اجلنائية الدولية ونحوها، فمثاًل اأ�سدر جمل�ض االأمن عدة قرارات تعفي 
اجلنود االأمريكان بطلب الواليات املتحدة االأمريكية عن عدم م�ساءلة جنودها 
مهما ارتكبوا الأي انتهاك اإن�ساين جمرم قانونًا وهي: قرار جمل�ض االأمن رقم 
1422 بتاريخ 2002/7/12م بعد م�سي 11 يومًا من �سريان النظام االأ�سا�سي 
للمحكمة اجلنائية الدولية خوفا على جنودها العاملني يف عمليات حفظ ال�سالم 
يف البو�سنة مبوجب اتفاق دايتون للت�سوية لعام 1996م من اخت�سا�ض املحكمة 
و�سل �سلطة حتريك اأي دعوى وفق نظام املحكمة باالإ�سافة ال�ست�سدارها قرارًا 
اآخر يف 2003م، ف�ساًل عن عقد الواليات املتحدة االأمريكية اتفاقات ثنائية مع 
اأكرث من 100دولة مبا فيها دواًل اأطرافًا يف املحكمة تتعهد بعدم حتريك دعوى 
جنائية �سد اجلنود االأمريكان اأمام املحكمة اجلنائية الدولية وذلك على الرغم 
من اأن الواليات املتحدة لي�ست طرفًا يف املحكمة)1(. وكان اأحدث هذه القرارات 
ب�ساأن حكومة ال�سودان اإقليم دارفور قرار جمل�ض االأمن رقم2005/1593م 
يف جل�سته رقم 5158 يف 31مار�ض2005م جاء يف فقرته رقم )6( ما يلي: 
ال�سودان ال  من خارج  امل�ساهمة  الدول  من  دولة  اأي  مواطني  اإخ�ساع  )يقرر 
اأو  احلاليني  اأفرادها  اأو  م�سوؤوليها  اأو  االأ�سا�سي،  روما  نظام  تكون طرفا يف 
ال�سابقني، للوالية احل�سرية لتلك الدولة امل�ساهمة عن كل ما يدعى ارتكابه اأو 
االمتناع عن ارتكابه من اأعمال نتيجة للعمليات التي اأن�ساأها اأو اأذن بها املجل�ض 
الدولة  العمليات، ما مل تتنازل تلك  اأو فيما يت�سل بهذه  اأو االحتاد االأفريقي، 

امل�ساهمة عن هذه الوالية احل�سرية تنازاًل وا�سحًا..(.
القوات  جلنود  ا�ستثنائية  ح�سانات  مبنح  واأمثاله  القرار  هذا  اأن  �سك  وال   
امل�ساهمة يف التدخل اأيا كانت دولتها يعترب ت�سيي�ض  للقانون الدويل ودفن للمحكمة 
والعدالة  االإن�سانية  ملبادئ  واإهدار  وتالعب  عامة،  الدولية  والعدالة  خا�سة  اجلنائية 

راجع ، نف�س املرجع،�س19،123ـ124،182ـ183.  )1(



{133}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

معًا .. واأنه فيه داللة وا�سحة باأن كال من جمل�ض االأمن والواليات املتحدة االأمريكية 
يعلمون متام العلم باأنه ميكن اأن ترتكب هذه القوات اجلرائم �سد االإن�سانية وخا�سة 

يف ظل عدم وجود ت�سريع دويل ينظم التدخل عامة والتدخل االإن�ساين خا�سة.
الـرتجــيح:

اإن االأدلة التي اأوردها الفريق املوؤيد مل�سروعية التدخل الدويل االإن�ساين رغم   
وجاهتها اإال اأنها حجج غري كافية بل جمرد اجتهادات لتقرير م�سروعية دولية وذلك 
لكونها تفتقر اإىل اعتبارها بت�سريعات دولية �سريحة خا�سة اأو عامة وهو ما ال يوجد 
بل تناق�سه الت�سريعات �سراحة وهذا من اأقوى االأدلة لدح�ض تاأييد هذه امل�سروعية 
االأ�سطر  اإىل ما �سقناه يف  باالإ�سافة  التدخل  الذي يحظر  الراأي  املدعاة وهو عمدة 
ال�سابقة من حجج ومالحظات توهن و ت�سعف من حجية هذه امل�سروعية ـ على االأقل 

يف مناذج �سكل التدخل الذي مت حتى االآن. 
اإن الباحث ال يرى رف�ض التدخل ب�سورة كلية مطلقة ولكن يدعو اإىل �سرورة   
دوليا  ت�سريعا  الدويل  املجتمع  ي�سع  باأن  االإن�ساين  التدخل  م�سروعية  و�سبط  ربط 
بدقة  ي�سمل  والعدالة بو�سوح  االإن�سانية  يرتكز على مبادئ  للتدخل  مف�ساًل وا�سحا 
حتديد وتو�سيف مبادئ وقواعد االإن�سانية واأ�سباب التدخل، ومقا�سده واآلياته وحتديد 
زمانه ومكانه وكيفيته، باالإ�سافة اإىل حتديد قواعد قانونية ملزمة للقوات امل�ساهمة من 

تنظيم وم�ساءلة ونحوها. وهو ما ال يوجد اليوم بل تفر منه الدول الكربى.
          كما يدعو الباحث اإىل �سرورة اال�ستفادة من ال�سريعة االإ�سالمية يف و�سع 

ت�سريعات تنظيم التدخل الدويل االإن�ساين.
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املبحث الرابع
�سور و�سروط التدخل الدويل االإن�ساين

املطلب االأول
�سور التدخل الدويل

الفقهاء  وقد حتدث  اأ�سكاله.  دون  فقط  التدخل  �سور  عن  بحثنا  �سنح�سر   
بع�ض  اأبرز  على  فنقت�سر  بعد،  معامله  تت�سح  مل  بع�سها  للتدخل  كثرية  �سور  عن 
اأواًل: �سور  ال�سور مبا يعطي جوهر الفكرة دون تفا�سيلها، عليه فاإننا �سنناق�ض: 
�سفة اأو طبيعة القائمني بالتدخل، ثانيًا: �سور التدخل من حيث م�ستنده يف القواعد 
الدويل  القانون  وقواعد  االإن�ساين،  الدويل  القانون  )قواعد  االأ�سا�سية  الت�سريعية 

حلقوق االإن�سان(.
�سور التدخل الدويل االإن�ساين من حيث طبيعة القائمني به: توجد  اأواًل: 

للقائمني بالتدخل �سورتان هما:
عمل  باأنه  عامة  الفردي  التدخل  يعرف  للدول:  الفردي  االإن�ساين  التدخل   .1
اإرادي من جانب دولة مبفردها تتعر�ض به لل�سوؤون الداخلية اأو اخلارجية لدولة 
باأنواعه  عامة  الفردي  للتدخل  تعريف  وهو  القانون)1(.  من  �سند  دون  اأخرى 
اإن�سانيا اأو غريه والفرق بينه وبني التدخل االإن�ساين الفردي اأن االأخري ي�ستند 

على ادعاء حماية هدف اإن�ساين بوجه ما.
وعلى اأي فاإن الفقه يعترب التدخل الفردي، باأنه نظريا تورط اأو انغما�ض تقوم به   
دولة وحدها وحل�سابها اخلا�ض يف �سوؤون دولة اأخرى دون �سند قانوين)2(، 
قرارات  امليثاق حتت  ال�سابع من  الف�سل  ينظمه  اأن  التدخل يجب  لكون  وذلك 

اأواإمرة جمل�ض االأمن الدويل.
تدخل االأمم املتحدة يف النزاعات امل�سلحة غري ذات الطابع الدويل، مرجع �سابق، �س193.  )1(

نف�س املرجع، �س192.  )2(
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التدخل الفردي له جذور قدمية اأقربها تدخل فرن�سا على �سوريا لوقف جمازر   
املارونيني الن�سارى يف 1860م، وقد حظر ميثاق االأمم املتحدة باملادة )4/2( 
التدخل الفردي، لكن حدثت بالفعل تدخالت ع�سكرية فردية عديدة)1( من الدول 
بع�سها حلماية رعاياها مثل تدخل الواليات املتحدة االأمريكية حلماية رعاياها 
يف لبنان 1958م، وتدخل بلجيكا يف الكنغو1964م حلماية رعاياها اأي�سًا)2(، 
وقد وجدت فكرة التدخل االإن�ساين رواجًا وقبواًل خا�سة يف الفقه االأوربي)3(. 
يتاأ�س�ض التدخل الفردي على مبداأ اعتقاد وجوب حماية رعايا الدولة باخلارج،   
واأي�سا حماية م�ساحلها احليوية اخلا�سة، وال�سحيح اأن حماية الرعايا يجب 
املتحدة وفق  االأمم  ميثاق  ثم  العريف  ال�سرعي  الدفاع  تتاأ�س�ض �سمن حق  اأن 
�سوابط املادة )51(، على اأن اآخرين يرون اأن حماية الرعايا باخلارج انتهاكًا 
التدخل  اأن  واخلال�سة  ال�سرعي)4(.  الدفاع  بحق  �سمي  مهما  الدولة  ل�سيادة 
باأنها  غالبهم  يعتربها  اإذ  الرعايا  قانوين حتى حلماية  م�ستند  له  لي�ض  الفردي 
خمالفة للقانون الدويل وتعد على �سيادة دولة اأخرى، فال ي�سح التدخل الفردي 

بادعاء احلماية االإن�سانية وخا�سة الع�سكري.   
التدخل االإن�ساين اجلماعي: يق�سد بالتدخل الدويل عامة ذلك التدخل الذي   .2
تقوم به جمموعة دول الأجل �سيانة م�سلحة عامة م�سرتكة ولي�ض لتحقيق مطلب 
خا�ض باأحدها اأو ببع�سها)5(. اأو هو تدخل تقوم به جمموعة من الدول  تتفق 
اأو دول  تاأريخية معينة يف �سئون دولة  اأهدافها يف حلظة  م�ساحلها وتتوحد 
العمل غريامل�سروع)6(  امل�سرتكة من وراء هذا  االأهداف  بلوغ  اأجل  اأخرى من 

راجع، مبداأ عدم التدخل وا�ستثناءاته يف القانون الدويل املعا�سر،  مرجع �سابق، �س194 ـ 203.  )1(
اإ�سراف/د. املدهون  اإعداد الطالبة/ العربي وهيبة.  التدخل الدويل االإن�ساين يف اإطار امل�سوؤولية الدولية، دكتوراه يف القانون الدويل،   )2(

حممد، من جامعة وهران كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية باجلمهورية اجلزائرية، للعام اجلامعي 2013/ 2014م، �س 56.
مبداأ عدم التدخل وا�ستثناءاته يف القانون الدويل املعا�سر، مرجع �سابق، �س145.  )3(

راجع، التدخل الدويل االإن�ساين يف اإطار امل�سوؤولية الدولية، العربي وهيبة، مرجع �سابق، �س57ـ 58.  )4(
القانون الدويل العام ، علي �سادق اأبوهيف، مرجع �سابق، �س191 مع الهام�س.  )5(

التدخل الدويل بني امل�سروعية وعدم امل�سروعية وانعكا�ساته على ال�ساحة الدولية، مرجع �سابق، �س204 مع الهام�س.  )6(
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وقد يكون م�سروعًا بح�سب هدفه وم�ستنده. بينما )التدخل الدويل االإن�ساين 
اجلماعي( امل�سروع ينبغي اأن يظهر فيه عن�سري )اجلماعية واحلماية االإن�سانية( 
كاأ�سا�ض وعليه ميكن تعريفه بالقول: هو ا�ستخدام املجتمع الدويل اأو جمموعة 
مفو�سة منه اأن�سب الو�سائل الإجبار دولة ما اأو دول لوقف انتهاكاتها االإن�سانية 

اجل�سيمة اأو اخلطرية دون اأن يتجاوز بالتدخل الهدف االإن�ساين. 
وال�سورة اجلماعية هي اأحد قيود م�سروعية التدخل ملن يجيزونه، وقد برزت   
وا�سحة بعد انتهاء احلرب الباردة، وهو يتم ب�سورة جماعية يف �سكل هجوم 
ع�سكري اأو اإغاثي اأو نحوها ل�سالح حماية االإن�سانية اأوحقوق االإن�سان وهذا 
النوع من التدخل يتطلب منطقيا اإعالم املجتمع الدويل به قبل تنفيذ التدخل و 
اأو قرارات ف�ساًل عن التح�سريات  اأو موؤمترات  اإجرائيا اإىل اتفاقيات  يحتاج 
الع�سكرية و غريها له، وي�سلح باأن منثل له بالتدخل يف كل من العراق 1991م 
الكويت حفظا  الإعادة �سرعية دولة  باأكرث من30دولة  الكويت  لدولة  بعد غزوه 
لل�سلم واالأمن الدوليني، والتدخل االإن�ساين حللف ال�سمال االأطل�سي يف كو�سوفو 
با�ستناد احللف على بع�ض قرارات جمل�ض  ال�سابقة يف 1998م  بيوغ�سالفيا 

االأمن الدويل ومبادئ االإن�سانية، كما �سياأتي بحثه يف املبحث اخلام�ض. 
�سورالتدخل االإن�ساين من حيث م�ستنده على القواعد الت�سريعية  ثانيًا: 
االأ�سا�سية: ال بد من البحث عن ال�سند القانوين الذي يقوم عليه التدخل االإن�ساين 
عن  خارجا  كان  واإال  منه  �سرعيته  يكت�سب  حتى  وذلك  م�سروعيته-  م�سدر  -اأي 
م�سطلح" اإن�ساين" ويت�سور ذلك يف مرجعيتني قانونيتني دوليتني اأ�سا�سيتني هما: 
)قواعد القانون الدويل االإن�ساين، وقواعد القانون الدويل حلقوق االإن�سان(، وهذان 
القانونان م�ستقالن عن بع�سهما، وبينهما فروق اأ�سا�سية منها ما يعود اإىل اختالف 
اختالف  اإىل  باالإ�سافة  قواعدها،  على  يعتمدان  التي  الت�سريعية  وال�سكوك  الن�ساأة 
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وينظم  يخاطب  االإن�ساين  الدويل  القانون  اأن  حيث  تطبيقهما  وجمال  مو�سوعهما 
�سلوك اأطراف املواجهة الع�سكرية الدولية وغري الدولية ويف�سل احلمايات االإن�سانية 
املكفولة لفئات:)املدنيني من الرجال والن�ساء واالأطفال وال�سيوخ وغريهم وممتلكاتهم، 
باخلدمات  والعاملني  الع�سكريني،  من  والقتلى  والغرقى  واجلرحى  االأ�سرى  وفئة 
الطوعية والطبية واالإن�سانية، والدفاع املدين، واملمتلكات الثقافية واالأعيان الدينية 
واملوؤ�س�سات املدنية والبيئة..الخ( وذلك طيلة زمن احلرب اأو املواجهة الع�سكرية من 
حلظة التح�سري باالإجراءات الوقائية وحتى بعد انتهاء املعركة، بينما القانون الدويل 
االإن�سان  ملنع جتاوزها حلقوق  الدولة  االأ�سل �سلطات  االإن�سان يخاطب يف  حلقوق 
لالأفراد  بالن�سبة  الدولية  واالإعالنات  واملعاهدات  املواثيق  يف  املعتمدة  االأ�سا�سية 

املقيمني على اأرا�سيها وحتت �سيطرتها يف غري زمن احلرب والكوارث)1(.      
ويتفقان يف اأن كال من القانونني فرع من القانون الدويل العام، كما يتكامالن   
يف اأن كال منهما يهدف حلماية االإن�سان من املخاطر التي تهدد حياته وممتلكاته لكن 
مع اختالف يف نوع تلك املخاطر ونوع �سكل احلماية وفق قواعد وطبيعة كل منهما. 

ويف ما يلي نتناول التدخل االإن�ساين لكل منهما: 
التدخل  هذا  اإن  االإن�سان:  االإن�ساين حلماية حقوق  الدويل  التدخل   .1
يعترب حالة ا�ستثنائية ملواجهة �سرر اإن�ساين واقع فعال، ويقوم على فكرة اأنه مل يعد 
قا�سرا التدخل على حماية طائفة من االنتهاكات الواردة يف القانون الدويل االإن�ساين  
بل اأ�سبح التدخل  يف ما بعد انتهاء احلرب الباردة حلماية كافة اأ�سخا�ض الب�سر من 
االأخطار املهددة حلقوق االإن�سان االأ�سا�سية دون متييز عن�سري اأو عرقي اأو جن�سي 
اأو ديني اأو لغوي اأو �سيا�سي اأو املن�ساأ الوطني اأو االجتماعي اأو املولد اأو و�سع اآخر 
احرتامًا  ملبداأ حق الفرد يف احلياة وال�سالمة وفقًا للمواثيق واملعاهدات واالإعالنات 
العايل  الدويل  االهتمام  لهذا  ونظرًا  والتو�سيات)2(.  والقرارات  واملبادئ  والعهود 

تدخل االأمم املتحدة يف النزاعات امل�سلحة غري ذات الطابع الدويل، مرجع �سابق.  )1(
راجع،التدخل الدويل االإن�ساين يف اإطار امل�سوؤولية الدولية، مرجع �سابق، �س46 ـ47.  )2(
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بالت�سريعات مل�ساألة حقوق االإن�سان بدءًا من ميثاق االأمم املتحدة ثم االإعالن العاملي 
حلقوق االإن�سان 1948م وغريهما ظهرت فكرة م�سروعية التدخل االإن�ساين دفاعا 
عن حقوق االإن�سان من قبل املجتمع الدويل ومنظماته الدولية)1( كحق مقرر الأفراد 
الب�سر وواجب يتعني عليهم تنفيذه لطاملا �سرعوا له الت�سريعات بالتدخل يف �سوؤون 

اأية دولة تنتهك حقوق االإن�سان.
هي  ال�سورة  وهذه  االإن�سانية:   للحماية   االإن�ساين  الدويل  التدخل   .2
اأ�سل دعوة  م�سروعية التدخل االإن�ساين وهي حق اإن�ساين لكل اجلماعات االإن�سانية  
وال�سعوب واالأقليات وغريها ممن ت�سملهم حماية �سكوك القانون الدويل االإن�ساين 
والذي متثل اأ�سا�سه املحوري اتفاقيات جنيف االأربع  ل�سنة 1949م  وبروتوكوالها 
الالحقني 1977م وغري ذلك من ت�سريعات دولية اأ�سبق جلنيف 1949م وما بعدها 
اإىل اليوم مبا يف ذلك اجلرائم اجلنائية الدولية التي توىل تف�سيلها النظام االأ�سا�سي 
للمحكمة اجلنائية الدولية الهاي 17يوليو1998م  والتي بداأ نفاذها الفعلي 2002م. 
وهذه املحكمة ونظامها االأ�سا�سي مهما اختلف حولها فاإنها متثل خطوة جديدة يف 
وذلك  خا�سة،  1949م  جنيف  واتفاقيات  عامة  االإن�ساين  الدويل  القانون  تطوير 
للحد من اجلرائم االإن�سانية الدولية بعدم اإفالت مرتكبيها من الق�ساء الدويل والذي 
)5(اجلرائم  املادة  حددت  وقد  االإن�ساين  الدويل  التدخل  اأجنحة  اأحدث  اأحد  ميثل 
واجلرائم �سد  اجلماعية   االإبادة  وهي جرمية  املحكمة  اخت�سا�ض  تدخل يف  التي 
االإن�سانية وجرائم احلرب وجرائم العدوان.والتي ن�ست املادة )13( على اخت�سا�ض 
ال�سابع  الف�سل  االأمن مبوجب  اأو جمل�ض  دولة طرف  من  االإحاالت  بقبول  املحكمة 
من ميثاق االأمم املتحدة.و االإحالة قطعا تدخل �سريح. كان ال�سودان اأحدها بقرار 
جمل�ض االأمن قرار رقم 1591يف جل�سته رقم 5153 يف2005/3/29م طالب فيه 
احلكومة ال�سودانية بعدم التحليق الع�سكري الهجومي على اإقليم دارفور ويدين فيه 

راجع، مبداأ عدم التدخل وا�ستثناءاته يف القانون الدويل املعا�سر،  مرجع �سابق، �س153ـ 154.  )1(
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انتهاكات حقوق االإن�سان والقانون االإن�ساين الدويل بن�سه:)..واإذ يدين ب�سدة جميع 
دارفور، وال�سيما  منطقة  االإن�ساين يف  الدويل  والقانون  االإن�سان  انتهاكات حقوق 
ا�ستمرار العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات.. واإذ يقرراأن احلالة يف ال�سودان 
الف�سل  مبوجب  يت�سرف  واإذ  الدوليني،  واالأمن  لل�سالم  تهديدًا  ت�سكل  تزال  ال 
ال�سابع من ميثاق االأمم املتحدة..(، ثم قراره رقم1593يف 2005/3/31م وتكرر 
لل�سالم  تهديدا  ت�سكل  تزال  ال  ال�سودان  يف  احلالة  اأن  يقرر  الن�ض)واإذ  نف�ض  فيه 
املتحدة(  االأمم  ميثاق  من  ال�سابع  الف�سل  مبوجب  يت�سرف  واإذ  الدوليني،  واالأمن 
ب�ساأن  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اإىل  �سودانية  �سخ�سية   51 اإحالة  اأي�سا  وت�سمنت 
االنتهاكات للقانون الدويل االإن�ساين وقانون حقوق االإن�سان وغريهما من قرارات 
كثرية جدا منها قراره رقم 1706 لتعزيز ت�سكيل القوة الدولية باإقليم دارفور يف 

2006/8/31م.  
وقانون حقوق  االإن�ساين  الدويل  القانون  انتهاكات  من  كال  اأن  واخلال�سة   
االإن�سان ي�سكالن اليوم معًا تهديدًا لل�سلم واالأمن الدوليني من�سوبة للف�سل ال�سابع 
من ميثاق االأمم املتحدة، وهو املادة االأ�سا�سية للتدخل الدويل االإن�ساين بكافة اأ�سكاله 

للفقهاء الذين اأجازوا التدخل بح�سب كل حالة والو�سع الدويل وعافيته.    
املطلب الثاين

�سروط التدخل الدويل االإن�ساين يف الفقه االإ�سالمي القانون الدويل 
اأواًل: �سروط التدخل االإن�ساين يف الفقه االإ�سالمي:

للتدخل  قبل  من  مقرتحة  اأو  عليها  متفق  �سوابط  اأو  �سروط  على  اأعرث  مل   
الدويل االإن�ساين، ولكني ا�ستخل�ست جمموعة �سروط من خالل الن�سو�ض ال�سريعة 
االإ�سالمية وقواعدها العامة التي تبدو متعلقة باملو�سوع اإذ ما من اأمر اأو فعل اأو منع 
ما، واإال فثمة �سرع الله ماثل بن�سو�ض �سرع الله اأو ب�سوابطه من خالل ن�سو�ض 
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ال�سرع ومقا�سده، وقد ب�سط الباحث بع�ض الن�سو�ض املتعلقة بذلك يف مطلب )مدى 
م�سروعية التدخل( بينما بع�سها االآخر يذكره هنا يف حمله، وتتمثل هذه ال�سروط 

امل�ستخل�سة  يف ما يلي: 
كون وقوع االنتهاك للحرمة االإن�سانية فعال اأو كونه و�سيكًا.  .1

اأن يكون التدخل بالعدل دون حتيز حل�ساب طرف ما اأو الذات.   .2
اأن يكون متدرجا ما اأمكن ذلك بدءا باالأمر باملعروف والنهي عن املنكر لالأطراف   .3
اأخرى  مرة  خمتوما  الع�سكري  اأو  العملي  بالتدخل  وانتهاء  للحرمة  املنتهكة 

باالإ�سالح بالعدل والق�سط اإدامة لل�سلم االجتماعي املن�سود. 
اجل�سيم  االنتهاك  بوقف  وذلك  االإن�ساين  الهدف  حتقيق  غر�سه  يكون  اأن   .4

واالإف�ساد الفا�سح الواقع فعال اأو للحيلولة دونه بعيدا عن اأي م�سلحة ذاتية. 
اأن ال يوؤدي اإىل �سرر مثله اأو اأكرب منه كما هو معلوم من فقه االأمر باملعروف   .5
والنهي عن املنكر و�سوابط باب جلب امل�سالح ودرء املف�سد ومقا�سد ال�سريعة 
له  بتاأن مبا  التدخل  العامة، وهذا يتطلب درا�سة مو�سوع  وكلياتها وقواعدها 

وما عليه ب�سورة عميقة ودقيقة ولكل حالة جديدة على حدة.
القدرة على القيام بواجب التدخل املطلوب واإال انتفى خطاب التكليف ال�سرعي   .6

بالتدخل اإال بالقدر املقدور عليه. 
اأن يطلب اأو يوافق على التدخل كل االأطراف اأوالطرف امل�سرور، اإذ ن�ستنبط   .7
رِْض  ذلك من قوله تعاىل: }َقاُلوا يَا َذا الَْقرْنَيِْن إِنَّ يَْأجُوجَ وَمَْأجُوجَ مُْفسِدُونَ فِي اأْلَ
نِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ  َفهَْل نَجْعَُل لَكَ خَرْجًا عََلى َأن َتجْعََل بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا * َقاَل مَا مَكَّ
بَيْنَ  إَِذا سَاوَى  الْحَدِيدِ حَتَّى  ُزبَرَ  آُتونِي  بَيْنَُكمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا *  بُِقوَّةٍ َأجْعَْل  َفَأعِينُونِي 
الصَّدََفيِْن َقاَل انُفُخوا حَتَّى إَِذا جَعََلهُ نَارًا َقاَل آُتونِي ُأْفِرْغ عََليْهِ قِْطرًا * َفمَا اسَْطاعُوا 
رَبِّي  وَعْدُ  جَاء  َفِإَذا  رَّبِّي  مِّن  رَحْمٌَة  هََذا  َقاَل   * نَْقبًا  لَهُ  اسَْتَطاعُوا  وَمَا  يَْظهَرُوهُ  َأن 
]الكهف: 94-98[. فهوؤالء طلبوا من ذي القرنني  اء وََكانَ وَعْدُ رَبِّي حَّقًا{  جَعََلهُ دَكَّ
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اأن يتدخل حلمايتهم من ياأجوج وماأجوج.  ومما ي�ستاأن�ض به اأي�سا ق�سة �سيدنا 
عثمان خليفة امل�سلمني  ـ ر�سي الله عنه ـ  حيث رف�ض على ال�سحابة  ر�سي الله 
ُه َمَنَع ِمْن ِقَتاِل َمْن َثاَر َعَلْيِه، َوَقاَل: اَل  عنهم اأن يتدخلوا حلمايته من الثوار  )اِلأَنَّ
ِتِه ِباْلَقْتِل()1(، فلم  َم يِف اأُمَّ ُه َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اللَّ ِه �سَ َل َمْن َخَلَف َر�ُسوَل اللَّ اأَُكوُن اأَوَّ
يتدخلوا، ويف هذا داللة عامة على اأن التدخل قد يحتاج اإىل طلب اأو موافقة ولو 
امل�ست�سعفني كما  اإنقاذ  يتعني يف حالة  اأو حاالته.على حني  بع�ض �سوره  يف 

�سبق. 
َّذِينَ آمَنُواْ َل ُتحِلُّواْ  اأن يكون على الرب والتقوى ال على االإثم والعدوان، }يَا َأيُّهَا ال  .8
شَعَآئِرَ اللّهِ وََل الشَّهْرَ الْحَرَامَ وََل الْهَدْيَ وََل الَْقآلئِدَ وَل آمِّنيَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبَْتُغونَ َفْضلاً 
َأن صَدُّوُكمْ عَِن  َقوْمٍ  يَجِْرمَنَُّكمْ شَنَآنُ  وََل  مِّن رَّبِِّهمْ وَِرْضوَانًا وَإَِذا حََللُْتمْ َفاصَْطادُواْ 
الْمَسِْجدِ الْحَرَاِم َأن َتعَْتدُواْ وََتعَاوَُنواْ عََلى الرْبِّ وَالتَّْقوَى وََل َتعَاوَُنواْ عََلى الِثِْم وَالْعُدْوَاِن 

وَاتَُّقواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَِقاِب{ ]املائدة: 2[.
ثانيًا: �سروط التدخل الدويل االإن�ساين يف القانون الدويل:

�سبق،  كما  االإن�ساين  التدخل  مب�سروعية  القول  اإىل  الفقهاء  بع�ض  ذهب  ملا   
واأي�سًا مار�ض ذلك املجتمع الدويل يف ما بعد 1990م، كان البد من وجود �سروط 
فحاول  نهايته،  حتى  تنفيذه  ممار�سة  ابتداء  �سبطه  على  ت�ساعد  �سوابط  اأو  )قيود( 
الفقهاء ا�ستخال�ض واقرتاح بع�ض ال�سروط التي تبدو �سرورية ومو�سوعية ل�سبط 
اآخر،  جانب  من  عليه  واملتدخل  املتدخل  الدويل  املجتمع  و�سلوك  جانب  من  مفهومه 
وذلك من خالل اال�ستنباط من املفاهيم واالأحكام املتعلقة مب�سروعية التدخل من جهة 
وال�سلوك الدويل واآثار وماآالت ممار�سة التدخل من جهة اأخرى. وعلى الرغم من تباين 

معاجلات الفقهاء لذلك  ميكن تلخي�ض اأهم هذه  ال�سوابط اأوال�سروط يف ما يلي)2(:
للمطبوع[،  موافق  غري  اآليا  ومرقم  م�سكول  ]الكتاب   http://www.al-islam.com:االإ�سالم موقع  القراآن،  اأحكام  العربي،  ابن   )1(

ج7،�س167.
لالأربعة �سروط االأوىل: راجع، مبداأ التدخل الدويل  االإن�ساين وتراجع مبداأ ال�سيادة الوطنية، مرجع �سابق، �س183ــ 185. وراجع، مبداأ   )2(

التدخل الدويل االإن�ساين يف اإطار امل�سوؤولية الدولية، مرجع �سابق، �س49ـ 56.
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االإن�سانية،  العمليات  تلك  فيها  تتم  التي  الدولة  موافقة  على  من احل�سول  البد   .1
وذلك يف اإ�سارة ملحاولة التوفيق بني مبادئ �سيادة الدولة  املرعية يف املواثيق 
التي  االإن�ساين  الدويل  القانون  وقواعد  االإن�سان  حقوق  ومعاهدات  جهة  من 
ي�ستدعيها التدخل من جهة. ومما يدعم هذا ال�سرط اأنه مل يكن لالأمم املتحدة اأو 
ملجل�ض االأمن طيلة الفرتة ما قبل انتهاء احلرب الباردة اأن تدخل يف دولة ما الأي 

اأ�سباب اإن�سانية اأو غري اإن�سانية اإال بعد موافقة الدول املعنية)1(.
مبادئه  تتلخ�ض  والذي  االإن�ساين  الهدف  الع�سكرية  العمليات  تتجاوز  ال  اأن   .2
االإن�سانية مثل: احلق يف احلياة، وال�سالمة االإن�سانية ونحوهما من احلمايات 
القانون  اتفاقيات  اتفاقيات جنيف 1949م وغريها من  الواردة يف  االإن�سانية 
الدويل االإن�ساين االأخرى، واتفاقيات حقوق االإن�سان.  واإال حتول التدخل اإىل 

عدوان غري م�سروع. 
اأن يكون هناك �سرورة ملحة ت�ستدعي القيام بالتدخل الإنقاذ حياة االأفراد اأو   .3

امل�سالح االإن�سانية املهددة باخلطر. 
باالعتداء اجل�سيم  ما  االإن�سان من دولة  اأن يكون االعتداء على حقوق  وجوب   .4
املجتمع  عليها  قام  التي  االأ�سا�سية  للمبادئ  خرقًا  يعد  مبا  امل�ستمر  اأو  املتكرر 
املجتمع  جتاه  بالتزاماتها  قيامها  مقابل  للدولة  ال�سيادة  مبداأ  العتبار  الدويل 
الدويل و�سون الغايات االإن�سانية املرعية فيه. ويتجه الفقه اإىل الدعوة ب�سرورة 
تلك  ج�سامة  مدى  عن  للتاأكد  التحري  يف  احلكومية  غري  املنظمات  اإ�سراك 
االنتهاكات ومدى تكرارها، واأنه يحق لهذه املنظمات ويجب عليها اإعالم املجتمع 

الدويل بتفا�سيل االنتهاكات ثم و�سع احلكومة املنتهكة يف ال�سورة. 
اأن يكون متدرجًا وبالو�سيلة االأن�سب وبالقدر املنا�سب)2(.  .5

تدخل االأمم املتحدة يف النزاعات امل�سلحة غري ذات الطابع الدويل، مرجع �سابق، �س449.  )1(
راجع، مبداأ التدخل الدويل االإن�ساين وتراجع مبداأ ال�سيادة الوطنية، مرجع �سابق، �س183ــ 185. وراجع، مبداأ التدخل الدويل االإن�ساين   

يف اإطار امل�سوؤولية الدولية، مرجع �سابق، �س49ـ 56.
راجع، التدخل الدويل االإن�ساين وتراجع مبداأ ال�سيادة الوطنية، مرجع �سابق، �س181.  )2(
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املبحث اخلام�ض
مناذج من التدخل مع الرتكيز على حالة كو�سوفو

املطلب االأول
مناذج من التدخل الدويل

هنالك العديد  من التدخالت ن�سري منها وباخت�سار اإىل:  
هو  منها  واحد  العراق  يف  تدخالت  ثالث  متت  مثاًل  العراق:  يف  التدخل   -1
االإن�ساين، وهي: التدخل االأول: كان يف 1990م باأكرث 30 دولة بقيادة الواليات 
املتحدة االأمريكية وذلك ب�سبب احتالل العراق لدولة الكويت وهذا التدخل مت 
حلفظ مبداأ ال�سلم واالأمن الدوليني ولي�ض حتت الغطاء االإن�ساين، واأما التدخل 
الثاين: كان  يف 1991م بعد قرار جمل�ض االأمن رقم 688 يف 5اأبريل 1991م 
ب�ساأن الكف عن االنتهاكات االإن�سانية يف االأكراد ب�سمال العراق الذين جلاأت 
من  كل  اتفقت  �ساعة   72 من  اأقل  م�سي  ولكن  وتركيا  اإيران  اإىل  جحافلهم 
العراق  الع�سكري يف  بالتدخل  الواليات املتحدة االأمريكية وفرن�سا وبريطانيا 
وهذا  ذلك)1(،  على  االأمن  جمل�ض  فوافق  لالأكراد  االإن�سانية  امل�ساعدة  لتقدمي 
التدخل مت حتت الغطاء االإن�ساين. وكان التدخل الثالث: يف 2003م قامت به 
الواليات املتحدة االأمريكية حتت ذريعة امتالك العراق اأ�سلحة دمار �سامل وهو 

احتالل وا�سح مك�سوف. 
ب�سبب  اإن�ساين  بغر�ض  ال�سومال  يف  التدخل  مت  ال�سومال:   يف  التدخل   -2
باالإ�سافة  قتيل   300000 حوايل  قتالها  جاوز  التي  االأهلية  احلرب  ماأ�ساة 
اإىل املجاعة التي �سربت ال�سومال فاأ�سدر جمل�ض االأمن قراره رقم 733 يف 
جانفي  يف    751 رقم  قراره  ثم  االإن�سانية  االنتهاكات  ب�ساأن  1992م  جانفي 
اإدخال  1992م  الذي يطلب فيه من العام اتخاذ االإجراءات ال�سرورية ب�ساأن 
راجع، ، التدخل الدويل االإن�ساين وتراجع مبداأ ال�سيادة الوطنية ، مرجع �سابق، �س268 ـ272. وراجع،  التدخل الدويل االإن�ساين يف اإطار   )1(

امل�سوؤولية الدولية، العربي وهيبة، مرجع �سابق، �س58 ـ60.
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ت�سوية  واإيجاد  النار  اإطالق  وقف  بغر�ض  ال�سومال  يف  ال�سالم  حفظ  قوات 
اأفراد قوات االأمم  �سلمية، ثم قراره رقم 775 28اأوت 1992م بغر�ض زيادة 
املتحدة غري اأن االأو�ساع ازدادت �سوءًا  الإر�سال م�ساعدات اإن�سانية جوًا. غري 
الذي رخ�ض  ثم قراره رقم 794يف3دي�سمرب1993م  الغر�ض،  يتحقق  اأنه مل 
فيه للتدخل ملجموعة من الدول بقيادة الواليات املتحدة االأمريكية وفقا للف�سل 
يف  اآمنة  اإغاثية  اإن�سانية  بيئة  لتهيئة  الالزمة  الو�سائل  ا�ستخدام  بحق  ال�سابع 
ال�سومال)1(. وهناك العديد من التدخالت  ومنها التدخل يف كو�سوفو والتي 

�سرنكز عليها يف املطلب التايل. 
املطلب الثاين

التدخل الدويل االإن�ساين يف كو�سوفو
اإقليم  عن  الذاتي  احلكم  �سابقًا  االحتادية  يوغ�سالفيا  دولة  حكومة  األغت   
كو�سوفو  األبان  اأعلن  حيث  االإقليم  يف  الو�سع  بعده  فتاأزم  1989م  يف  كو�سوفو 
اال�ستقالل يوغ�سالفيا يف يوليو1991مغري اأن املجتمع الدويل ومراكز قواه جتاهل 
الدولة  نف�ض  عن  كرواتيا  با�ستقالل  اعرتافه  بعك�ض  كو�سوفو  با�ستقالل  االعرتاف 
عن  والهر�سك  البو�سنة  ا�ستقالل  باإعالن  االعرتاف  اأي�سًا  جتاهل  كما  يوغ�سالفيا 
نف�ض الدولة يوغ�سالفيا، مار�ض املجتمع الدويل هذا ال�سلوك بو�سوح متييزًا دينيًا 

واآيديولوجيا يف معاداته لالإ�سالم. 
يف الفرتة من 1993 حتى 1998م اأذاقت يوغ�سالفيا اإقليم كو�سوفو اأفظع   
املذابح  من  املختلفة  مبفرداته  اجل�سيمة  فوق  االإن�سانية  االنتهاكات  اأنواع  واأ�سواأ 
االإقليم  اإىل خارج  الهمجي والت�سريد اجلماعي  العرقي والقمع  اجلماعية والتطهري 
مطالبًا  الدويل  املجتمع  �سمت  �سياج  انك�سر  اإذ  فرباير1998م،  يف  ذروته  وبلغ 
الب�سرية  االإن�سانية  �سمري  اأدمت  التي  االإن�سانية  االنتهاكات  تلك  وقف  يوغ�سالفيا 
راجع، التدخل الدويل االإن�ساين وتراجع مبداأ ال�سيادة الوطنية، مرجع �سابق، �س268 ـ 272. وراجع، التدخل الدويل االإن�ساين يف اإطار   )1(

امل�سوؤولية الدولية، مرجع �سابق، �س58 ـ62.
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واأ�سدر  االأوربي،  واالحتاد  االأمريكية  املتحدة  الواليات  وخا�سة  فوؤادها  ومزقت 
جمل�ض االأمن الدويل �سل�سلة من القرارات املتالحقة ب�ساأن االأزمة ن�سري اإىل اأبرزها 
اأدان  ال�سادر يف 31 مار�ض 1998م  الدويل رقم 1160  االأمن  منها قرار جمل�ض 
فيه االنتهاكات االإن�سانية تنفذها حكومة يوغ�سالفيا �سد املدنيني الكو�سوفيني كما 
اأدان فيه اأعمال جي�ض حترير كو�سوفو وموؤكدا على حق االإقليم يف االإدارة الذاتية 
واال�ستقاللية  وداعيًا اإىل ت�سوية �سلمية بني الطرفني وحاظرًا توريد ال�سالح عليهما. 
وهذا البند كان معلوما فقط �سيوؤثر على جي�ض حتري كو�سوفو النا�سئ، ورغم هذا 
واجلرائم اخلطرية)1(.  العمليات  لتلك  عن ممار�ستها  يوغ�سالفيا  تتوقف  القرار مل 
فاأ�سدر جمل�ض االأمن الدويل قراره رقم1199يف 23�سبتمرب1998معتربا الو�سع 
مهددا لل�سلم واالأمن يف املنطقة، ثم اأ�سدر قراره رقم 1203يف اأكتوبر1998م اأيد 
فيه ذلك االتفاق التفاهمي بني يوغ�سالفيا وحلف الناتو )حلف ال�سمال االأطل�سي(، 

طالبا منها التعاون مع احللف ومنظمة االأمن والتعاون االأوربية.
1999م  يناير  يف  راكا  مذبحة  اأبرزه  من  كان  �سوئه  يف  الو�سع  وا�ستمر   
فقرر حلف الناتو يف 24مار�ض1999م  التدخل الفوري دون تفوي�ض اأممي بغر�ض 
يوغ�سالفيا  على  جوية  ب�سربات  فقام  العظمى  االإن�سانية  الكارثة  لهذه  نهاية  و�سع 
م�ستندا على )ف�سل حماوالت احلل ال�سلمي، وا�ستمرار انتهاكات االأهداف االإن�سانية 
الدوليني  واالأمن  ال�سلم  وتهديد  املتحدة،  االأمم  مقا�سد  و�سون  العرقي،  والتطهري 
ومف�سرًا ل�ساحله روح قرارات جمل�ض االأمن الدويل ال�سابقة وثناءاته على جمهودات 
االأمن  جمل�ض  على  ورو�سيا  وال�سني  البي�ساء  رو�سيا  من  كل  فتقدمت  احللف(، 
مب�سروع قرار لوقف �سربات احللف اجلوية مع اإدانتها واعتبارها خرقًا ملواد ميثاق 
االأمم )4/2( و)24( و)53(، فاأ�سقط املجل�ض امل�سروع، وبعد79يوما من الق�سف 
الدويل  والتدخل  املتحدة  االأمم  وراجع،  �س286.  �سابق،  مرجع   ، الدويل،  الطابع  ذات  غري  امل�سلحة  النزاعات  يف  املتحدة  االأمم  تدخل   )1(

.www.books4all.net :منتدى �سور االأزبكيةpdf((.االإن�ساين، معمر في�سل خويل، �س102، العربي للن�سر والتوزيع
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اجلوي والبحري مت اتفاق تفاهم بني يوغ�سالفيا واحللف)1(. فاأ�سدر جمل�ض االأمن 
املتو�سل  ال�سلمية  التفاهم  مبادئ  قراره رقم1244يف 10يونيو1999لدعم  الدويل 
يف�سر  مما  الكو�سوفويني  املدنيني  حلماية  وا�سعة   �سلطات  احللف  مانحا  اإليها، 

بالتفوي�ض الالحق للحلف. 
مدى م�سروعية التدخل يف كو�سوفو:

بعدم  نقده  اإىل  الفقه  من  فريق  فذهب  كثيف،  م�سروعيته جدل  �سار حول   
امل�سروعية وي�ستندون اإىل االآتي)2(:

اأنه مت دون تفوي�ض �سريح من جمل�ض االأمن الدويل فهو ت�سرف خارج اإطار   .1
امل�سروعية .

يتنافى مع املادة )53( من ميثاق االأمم املتحدة لكون احللف لي�ض منظمة اإقليمية   .2
مبفهوم الف�سل الثامن من امليثاق اإذ يوجد يف ع�سوية احللف اأع�ساء من خارج 
االإقليم االأوربي وهم الواليات املتحدة االأمريكية وكندا، بعك�ض لو كان القائم به 

هي منظمة االأمن والتعاون االأوربية.
اأنه يخالف ميثاق احللف نف�سه الذي ن�ست مادته )2( بعدم جواز التدخل يف   .3
ال�سئون الداخلية للدول االأع�ساء، فكيف يجوز التدخل يف الدول غري االأع�ساء 

يف احللف؟!
اأنه ينطوي على اأهداف ذاتية خا�سة باحللف مثل ك�سر زعانف الدول ال�سيوعية   .4
اأو املوالية لها كحالة التدخل يف ال�سمال العراقي بادعاء حماية االأكراد وال�سيعة 
ثم احتالله الكامل يف 2003م. وذلك لعدة اأ�سباب منها مواالة العراق لالحتاد 

ال�سوفييتي وقتها وتطلعه نو امتالك القوة ..الخ.

راجع، نف�س املرجع االأخري، �س104ـ108.  )1(
راجع، تدخل االأمم املتحدة يف النزاعات امل�سلحة غري ذات الطابع الدويل، ، مرجع �سابق، �س287ـ 295. االأمم املتحدة والتدخل الدويل   )2(

االإن�ساين، معمر في�سل خويل،  مرجع �سابق، �س109ـ111.
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يعترب هذا الفريق املعار�ض للتدخل االأطل�سي يف كو�سوفو اأنه خمالفة قانونية   
واأنه �سيفتح الباب على م�سراعيه بتهديد ال�سلم واالأمن الدوليني دون االحتكام اإىل 

ال�سريعة الدولية.
بينما يرى الفريق االآخر م�سروعية هذا التدخل)1(، وقد مر بنا  ذكر بع�سها   
يف ما اعتمد عليه احللف يف �سرعية تدخله يف كو�سوفو لكننا لن نعيد �سردها هنا 
الفردي  التدخل  تنظم   التي   )51( املادة  على  اعتمد  احللف  باأن  ننبه  و  اخت�سارا، 
واجلماعي فف�سر احللف اأن اآثار االأزمة �سيطال تهديده كل اأوربا مما يتوجب معه عليهم  
ا�ستخدام حق الدفاع اجلماعي وهذا بال �سك تو�سع يف التف�سري تربيرًا لتدخلهم حيث 

اأن احللف لي�ض منظمة اإقليمية  كما هو ن�ض املادة )53( من امليثاق الدويل.
�سربيا  داخل  يف  االأقليات  من  يعتربون  كو�سوفو  األبان  اأن  اإ�سافة  وميكن   
االأقليات  مب�سروعية  العتيق  املبداأ  على  ا�ستنادًا  حمايتهم  ي�ستوجب  مما  بيوغ�سالفيا 
منذ قبل قيام منظمتي ع�سبة االأمم واالأمم املتحدة وال يزال حمل اعتبار يف غالب الفقه 
على  ت�سمو  اإن�سانية  اأخالقية  االأقليات وهو �سرورة  الأبيدت  واإال  اليوم  اإىل  القانوين 
الت�سريعات، كما اأنه لي�ض ي�ستهدف ال�سالمة االإقليمية ليوغ�سالفيا بانتهاك بع�ض املواد 

)4/2( و)24( و)53( كما يعزز م�سروعيته قرار جمل�ض االأمن الالحق رقم 1244.
جاء  وقد  ملحة  اإن�سانية  �سرورة  كان  كو�سوفو  يف  التدخل  اأن  اخلال�سة   
التدخالت  اأن  كما  لذاته،  مق�سود  بع�سها  كثرية  ن�سبة  املنا�سب  وقته  عن  متاأخرا 
اإن�سانيًا واإمنا يعوزها عدم وجود ت�سريعات  االإن�سانية ال يعوزها كونها ال قيمة لها 
اأو  يتجاوز  من  عقوبات  بيان  مع  واآلياتها  مفا�سلها  وكافة  وا�سحة حتدد حدودها 
ينتهك هذه الت�سريعات اخلا�سة ممن يقوم مبهمة التدخل. وهو عمل م�سن مل يتم بعد 

وتتهرب منه الدول الكربى.  

نف�س املرجع ال�سابق االأخري، �س106ـ109.  )1(
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خـامتــــــــــــــة
احلمد لله ال�سالم املوؤمن، وال�سالة وال�سالم على من دينه االإ�سالم وحتيته   
ال�سالم الداعي اإىل ر�سوان ربه وجنة دار ال�سالم �سيدنا حممد واآله و�سحبه و�سلم، 
فيها  يعي�ض  التي  املهمة  املو�سوعات  من  الدويل  االإن�ساين  التدخل  مو�سوع  يعد 
املجتمع الدويل فراغا ت�سريعيا مريعا مما اأثار جدال قانونيا وفقهيا كثيفا، ف�سال عن 
اختالف وتناق�ض �سلوك املجتمع الدويل مما ترتب عليه ويالت ودمار اإن�ساين كبري 

مل حتل عقدته بعد، وقد تو�سل البحث اإىل جملة من النتائج والتو�سيات املهمة. 
اأواًل: النتائج:

ونلخ�ض اأبرزها يف ما يلي:  
اأنه ال يوجد حتى االآن ت�سريع دويل للتدخل الدويل االإن�ساين يف�سل مفهومه   .1

واأحكامه وحدوده واآلياته. 
جتنب املجتمع الدويل ممار�سة القيام بالتدخل الدويل االإن�ساين طيلة الفرتة ما   .2
قبل انتهاء احلرب الباردة  ومل ميار�سه اإال بعد عام 1990م  حيث با�سر عددا 
من التدخالت ولكن دون اأن ي�سع لذلك اأي ت�سريعات مما اأدى اإىل جدل فقهي 

ودويل حول مفهومه وم�سروعيته اإىل اليوم. 
اإن التدخل االإن�ساين الدويل  ميكن اأن يدعم ال�سلم االجتماعي خا�سة متى و�سع   .3

له ت�سريع دويل مف�سل يقيد به.
جتب حماية ال�سلم االجتماعي الذي هو عمود نعمة االأمن واال�ستقرار لالإن�سانية   .4

جمعاء واملجتمع الدويل باأ�سره.
اأ�سول  النبوية  وال�سنة  الكتاب  م�سدريها  يف  االإ�سالمية  ال�سريعة  يف  توجد   .5
تنظم  ت�سريعات  و�سع  يف  ت�سهم  اأن  ت�سلح  غزيرة  علمية  و�سوابط  واأحكام 

التدخل الدويل االإن�ساين ب�سورة وا�سحة وفعالة.
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ثانيًا: التو�سيات:
وهي تتمثل يف االآتي:   

�سرورة تعزيز ثقافة املبادئ االإن�سانية عامة مع البعد التام عن التوظيف القذر   .1
ملبادئ االإن�سانية. 

الدويل  بالتدخل  خا�ض  ت�سريع  بو�سع  الدويل  املجتمع  ي�سرع  اأن  �سرورة   .2
االإن�ساين يت�سمن مفهومه و اآلياته وقيوده. 

غري  تلك  الفردية  الدولية  التدخالت  لكافة  الدويل  املجتمع  مناه�سة  �سرورة   .3
ال�سرعية. 

�سرورة قيام علماء ال�سريعة االإ�سالمية واملجاميع الفقهية واملراكز واملوؤ�س�سات   .4
التدخل  مبداأ  بخ�سو�ض  االإ�سالمية  ال�سريعة  يف  مقارنة  عميقة  بدرا�سات 

االإن�ساين لت�سهم يف و�سع حلول جذرية لقواعد التدخل. 
على كل من: منظمة التعاون الدويل االإ�سالمي، ورابطة العامل االإ�سالمي و�سع   .5
م�سروعات مواثيق دولية اإ�سالمية لتنظيم مو�سوعي )التدخل االإن�ساين الدويل، 
وال�سلم االجتماعي( وذلك بناء على �سعة وغزارة م�سادر ال�سريعة االإ�سالمية 
وحاجة املجتمع االإن�ساين عليه كواجب قد يهتدى به، وتاأخري البيان عن وقت 

احلاجة كتمان.  
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امل�سادر واملراجع
ال�ساملة موقع االإ�سالم:  اآليا(،املكتبة  العربي، ج4 )مرقم  القراآن، ابن  اأحكام   .1

http://www.al-islam.com

التعريفات، ال�سيد ال�سريف علي اجلرجاين،ط2014م، �سبط وتعليق: حممد   .2
علي اأبوالعبا�ض، دار الطالئع للن�سر والتوزيع. 

العربية، ط1422هـ/  م�سر  العربية، جمهورية  اللغة   الوجيز، جممع  املعجم   .3
2005م. 

املعجم العربي االأ�سا�سي للناطقني بالعربية ومتعلميها،اأحمد العايد واآخرون،   .4
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،)د.ت.طبع(.  

اجلامعة   جملة   ، املومني  �سليمان  حممد  تاأ�سيلية،  درا�سة  االجتماعي  ال�سلم   .5
االإ�سالمية للدرا�سات ال�سرعية والقانونية ردمد:2616ـ2148 / 2018م،

بن  عي�سى  بن  عي�سى حممد  اأبو  احلافظ  االإمام  ال�سحيح،  اجلامع  الرتمذي  �سنن   .6
�سورة الرتمذي ) 209 – 279هـ(، ج4، و�سححه وحققه: عبد الوهاب عبد اللطيف، 

.http://www.yasoob.com:دار الفكر للطباعة والن�سر، موقع يع�سوب
اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم   .7
و�سننه واأيامه، حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية البخاري، اأبو عبد 
الله،ج6،، حتقيق: حممد زهري بن نا�سر النا�سر، النا�سر: دار طوق النجاة، 

ط1، 1422هـ.  
الني�سابوري،ج4،   الق�سريي  احل�سني  اأبو  احلجاج  بن  م�سلم  م�سلم،  �سحيح   .8
النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، 
االإ�سالمية:  م�سكاة  �سبكة  موقع  امل�سدر:  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  تعليق: 

./http://www.almeshkat.net
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غالب  بن  بن كثري  يزيد  بن  بن جرير  القراآن، حممد  تاأويل  البيان يف  جامع   .9
حممد  اأحمد  املحقق:  ج6،  هـ[،   310  -  224[ الطربي،  جعفر  اأبو  االآملي، 
جممع  موقع  م،   2000 هـ/   1420 الر�سالة،ط1،  موؤ�س�سة  النا�سر:  �ساكر، 
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دور الســـرية النبويـــة والسِّْلـــم االجتماعــي
د. نبيل �صعيد ق�يد الع�مري• 

امللخــــــ�س
جاء هذا البحث املو�سوم بـدور ال�سرية النبوية يف تر�سيخ ال�سلم االجتماعي   
�ساحبها  على  النبوية  ال�سرية  درا�سة  خالل  من  االجتماعي  ال�سلم  اإبراز  بهدف 
اأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم، وتكمن اأهمية هذا البحث يف بيان اجلوانب العملية، 
ال�سلم  اإر�ساء  على  عملت  التي  النبوية  والعهود  والكتب  النبوية،  والتوجيهات 
االجتماعي وعك�سها على جمتمعاتنا،حتى تعالج اال�سطرابات واملخاطر التي تهدد 
ال�سلم االجتماعي، حيث تناول البحث بع�ض املواقف العملية النبوية واملواعظ ال�سفهية 
التي �ساهمت يف اإر�ساء ال�سلم االجتماعي وا�ستخل�ض البحث الفوائد التي ت�ساعد 
امل�سلحني والرتبويني واجلهات ذات العالقة يف امل�ساهمة يف هذا ال�ساأن، كما  ناق�ض 
البحث بع�ض  كتابات النبي �سلى الله عليه و�سلم وعهوده التي كان لها الدور املعال 
اأجنا�سهم  املجتمع مبختلف  اأفراد  بني  ال�سلمي  والتعاي�ض  التوا�سل  مد ج�سور  يف 
ودياناتهم،كما كاتب النبي �سلى الله عليه و�سلم غري امل�سلمني ليكون بذلك قد اأر�سى 
دعائم العالقات الدبلوما�سية الداخلية واخلارجية التي تطمئن النفو�ض وتدفعها اإىل 
ال�سلم االجتماعي. ا�ستخدم الباحث املنهج اال�ستقرائي التحليلي والو�سفي. خل�ض 
الله عليه و�سلم،   اأهداف احلبيب �سلى  اأول  ال�سلم االجتماعي كان  اأن  اإىل  الباحث 
كما اأن ال�سرية النبوية قدمت الدواء الناجع ال�سطراب املجتمعات، واأن املجتمعات 
فيها  تنت�سر  بل  ومتما�سكة،  قوية  تكون جمتمعات  املجتمعي  ال�سلم  فيها  يحل  التي 
متى  ال�سالم  واأن  ودياناتهم،  اأجنا�سهم  اختلفت  مهما  االآخر  وقبول  التعاي�ض  ثقافة 
ال�سلم  غياب  واأن  املتقدمة،  الدول  م�ساف  اإىل  والرقي  للنه�سة  املجتمع  تفرغ  حل 

ال�ستاذ املتعاون بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم - ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية - تخ�س�س احلديث وعلومه. 	•
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االجتماعي موؤ�سر لتخلف املجتمعات واالأمم وانحطاطها. ثم قدم الباحث العديد من 
من  والعرب  الدرو�ض  ال�ستخال�ض  عملية  برامج  اإن�ساء  على  العمل  منها  التو�سيات 
ال�سرية النبوية والتي تعمل على الدفع بعجلة ال�سلم اإىل االأمام كما اأو�سى بت�سمني 
املناهج التعليمية تلك الدرو�ض والعرب واإعادة �سياغة املناهج مبا يتالءم وامل�ستجدات 
احلديثة، ومد ج�سور التوا�سل مع علماء ال�سرية النبوية واملتخ�س�سني لال�ستفادة 

منهم يف هذا املجال.
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Abstract
 This research, entitled the Prophet’s biography in 
consolidating social peace,  the research aims of highlighting 
social peace through the study of the Prophet’s (P.B.U.H) 
biography, on our societies, in order to address the disturbances 
and dangers that threaten social peace. The research dealt 
with some practical prophetic situations and oral sermons that 
contributed to the establishment of social peace. The research 
extracted the benefits that help reformers, educators and 
relevant authorities to contribute in this regard. The research 
also discussed some of the writings of the Prophet, may Allah’s 
prayers and peace be upon him, and his vows, which had a 
great role in building bridges of communication and peaceful 
coexistence between members of society of different races and 
religions, as the Prophet, may Allah  bless him and grant him 
peace, wrote Peace be upon him and non-Muslims, so that he 
has laid the foundations of internal and external diplomatic 
relations that reassure souls and push them to social peace. The 
researcher adopted the inductive, analytical and descriptive 
method. The researcher concluded that social peace was the first 
goal of the beloved, may Allah’s’s prayers and peace be upon 
him, and that the Prophet’s biography provided the effective 
medicine for the disorder of societies, and that societies in 
which social peace is established are strong and cohesive 
societies, but rather spread in them a culture of coexistence 
and acceptance of the other no matter how different their races 
and religions, and that whenever peace comes, society will 
devote itself to advancement and advancement to the ranks 
of developed countries, and that the absence of social peace 
is an indicator of the backwardness and decline of societies 
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and nations.The researcher made several recommendations, 
including working on creating practical programs to extract 
lessons from the Prophet’s biography, which work to push 
the wheel of peace forward. to take advantage of them in this 
field.
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مقدمــــــــــــــة
الله عليه و�سلم  واأ�سلم على حممد �سلى  املوؤمن واأ�سلي  ال�سالم  لله  احلمد   
ينبوع ال�سالم والوئام، من بعثه الله رحمة للعاملني، وعلى اآله واأ�سحابه الغر املحجلني، 

حاملي لواء ال�سالم من بعده، وبعد:
فاإننا نعي�ض اليوم واقعًا مريرًا فيه َغ�سيت الدنيا �سحاُب اخلوف واالإرهاب    
وال�سالم،  باالأمن  امل�سرق  وجهها  احلروب  ظلمة  دياجرُي  وغطت  اجلوانب،  كل  من 
الراهن،  الع�سر  يف  حريانا  الب�سر  واأ�سبح  واإرهابي،  �سلمي  اإىل  العامل  وانق�سم 
اإال متع�سبًا  وهبَّ يبحث عن مقومات ال�سلم االجتماعي وال�سالم العاملي،  فلم يجد 
اأو متع�سفًا اأو موؤيدًا لفكرة اأو نا�سرًا ملذهب. واإذا كان االأمر كذلك فاإننا ندعو حمبي 
ال�سالم واالأمان بل ندعو العامل كله اإىل حديقة ال�سرية النبوية -على �ساحبها اأف�سل 
ال�سالة واأمت الت�سليم- التي فيها �سفاء كامل لهذه احلرية والده�سة، وتنوير �سامل 
لهذا الظالم، وبل�سم �سايف- باإذن الله - لهذه اجلروح التي اأ�سابت الب�سرية قاطبة؛ 
والإثبات هذه الدعوة �سوف اأقوم ببيان دور ال�سرية النبوية يف بناء ال�سلم االجتماعي، 
مقتطفا من ورود ال�سرية العطرة املباركة واأريجها، ما ينع�ض املجتمع املرعوب نحو 

ال�سلم ويعي�سه واقعا ملمو�سا.  فقمت بكتابة هذا البحث. 
اأ�سباب اختيار املو�سوع: 

ال�سرية النبوية فيها ثراء ملفهوم ال�سلم االجتماعي ومتعلقاته.  -1
اأهمية املو�سوع يف عالج واقع املجتمع االإ�سالمي.  -2

االإ�سهام يف مو�سوع ن�سر ال�سلم االجتماعي.  -3
م�سكلة البحث:

تتمثل م�سكلة البحث يف اأن هناك عالقة وثيقة بني ال�سرية النبوية وتر�سيخ ال�سلم   
االجتماعي والبد من تو�سيح هذه العالقة من خالل طرح بع�ض االأ�سئلة الفرعية:



جملة ت�أ�صيل العلوم {158}

ما مفهوم ال�سرية النبوية وال�سلم االجتماعي؟  -1
ماهي املواقف النبوية العملية التي ر�سخت ال�سلم االجتماعي؟  -2

ما هي املواعظ ال�سفهية التي ر�سخت ال�سلم االجتماعي؟  -3
ماهي العهود والر�سائل النبوية التي ر�سخت ال�سلم االجتماعي؟  -4

اأهداف البحث:
اإبراز دور ال�سرية النبوية يف تر�سيخ ال�سلم االجتماعي.  -1

بيان بع�ض حتديد الربنامج الذي يدفع اإىل ال�سلم االجتماعي من خالل ال�سرية   -2
النبوية. 

اإي�ساح الفوائد والدرو�ض العملية من ال�سرية النبوية التي لها عالقة مبو�سوع   -3
ال�سلم االجتماعي.

امل�ساهمة يف اإر�ساء املبداأ العام الذي جاء به �سلى الله عليه و�سلم وهو ال�سالم   -4
العاملي.

اأهمية البحث:
جتدد املخاطر واملهددات لل�سلم االجتماعي، يف املقابل فاإن ال�سرية النبوية فيها   -1

ما يعالج هذه املخاطر فهي مرنة  و�ساحلة لكل زمان ومكان.
�سعف قراءة ال�سرية النبوية ومعرفة دورها يف اإحالل ال�سلم االجتماعي.  -2

خطورة مو�سوع ال�سلم االجتماعي وعظم اأمره يف حياة املواطنني.  -3
اال�سطرابات االجتماعية الواقعة يف البلدان االإ�سالمية.  -4

فر�سيات البحث:
اأن ال�سرية النبوية فيها ما يعالج م�سكالت املجتمع.   -1

ال�سلم  لرت�سيخ  االأوىل  اخلطوة  يعترب  النبوية  لل�سرية  ال�سليم  الفهم  اأن   -2
االجتماعي.
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وجود فجوة واقعية يف العالقات االأخوية يف املجتمع امل�سلم.  -3
وجود مهددات جديدة لل�سلم املجتمعي.  -4

منهجية البحث:
اعتمدت يف بحثي على املنهج اال�ستقرائي التحليلي والو�سفي، حيث جمعت   
النبوية  والعهود  الكتب  بع�ض  و  ال�سفهية  املواعظ  وبع�ض  النبوية  املواقف  بع�ض 
ذلك،  من  الفوائد  وا�ستنبطت  االجتماعي  ال�سلم  الإحالل  داللة  من  فيها  ما  وبينت 
فال�سرية النبوية عاجلت كل جوانب احلياة  وبالدرجة االأوىل م�سائل ال�سالم والوئام 

ع ووقفت �سد كل ما يفّرق وميّزق. االجتماعي، وحر�ست على كل ما يجمِّ
الدرا�سات ال�سابقة: 

�ساهم الكثري من املوؤلفني والكتاب يف هذا اجلانب وكان من هذه الدرا�سات:
الرتبية االإ�سالمية وبناء ال�سلم االجتماعي، اأ.د/ اإبراهيم �سالح الهدهد، رئي�ض   -1

جامعة االأزهر �سابقا، االأ�ستاذ بكلية اللغة العربية.
 https://books. ال�سفار  حل�سن  وحمايته  مقوماته  االجتماعي  ال�سالم   -2

google.com/books?id

https://www.google. مالمح املجتمع امل�سلم للدكتور يو�سف القر�ساوي  -3
.com/search?q

هيكل البحث:
ق�سمته اإىل اأربعة مباحث ت�سبقها مقدمة وتليها خامتة:  

املبحث االأول: التعريف بال�سرية النبوية وال�سلم االجتماعي:
املطلب االأول: التعريف بال�سرية النبوية لغة وا�سطالحًا.  

املطلب الثاين: التعريف بال�سلم االجتماعي لغة وا�سطالحًا.  
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بع�س املواقف العملية النبوية ودورها يف تر�سيخ ال�سلم  الثاين:  املبحث 
االجتماعي:

املطلب االأول: احلجر االأ�سود واإنهاء احلرب.  
املطلب الثاين: املوؤاخاة بني املهاجرين واالن�سار.  

املطلب الثالث: معاملته ال�سمحة والراقية مع املنافقني.  
ال�سلم  تر�سيخ  يف  ودورها  النبوية  ال�سفهية  املواعظ  الثالث:  املبحث 

االجتماعي: 
املطلب االأول: مواعظه �سلى الله عليه و�سلم يف االأخوة وذم التع�سب.  

املطلب الثاين: مواعظه يف ذم اإ�سهار ال�سالح والقتل.  
املطلب الثالث: مواعظه يف التكافل االجتماعي.  

املطلب الرابع: مواعظه يف عدم التعر�ض للمعاهدين.  
ال�سلم  تر�سيخ  يف  ودورها  النبوية  والعهود  الكتب  الرابع:  املبحث 

االجتماعي: 
املطلب االأول: �سلح احلديبية ودوره يف تر�سخ ال�سلم االجتماعي.  

املطلب الثاين: ر�سالة النبي �سلى الله عليه و�سلم اإىل هرقل ودورها يف  
�سناعة ال�سالم العاملي.  

اخلامتة: وت�ستمل على اأهم النتائج والتو�سيات.
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املبحث االأول
التعريف بال�سرية النبوية وال�سلم االجتماعي

نتيجة للخلط احلا�سل عند قّراء ال�سرية النبوية على �ساحبها اأف�سل ال�سالة   
من  كان البد  االجتماعي  ال�سلم  مفهوم  الغب�ض احلا�سل يف  الت�سليم، وكذلك  واأمت 

جتلية معناهما فكان ذلك:
املطلب االأول

التعريف بال�سرية النبوية لغة وا�سطالحًا
ال�سرية لغة:

ال�سنة، والطريقة، والهيئة، واحلالة التي يكون عليها االإن�سان وغريه)1(، قال   
ولَى{ ]�سورة طه: 21[، اأي: حالتها االأوىل)2(. تعاىل: }سَنُعِيدُهَا سِريََتهَا اأْلُ

ال�سرية ا�سطالحًا:
تعني ق�سة احلياة وتاريخها،�سواء كانت خرًيا اأو �سرًا)3(.  

النبوة لغة:
من النباأ اخلرب،والنبيء املخرب عن الله عز وجل الأنه اأنباأ عنه)4(.  

النبي ا�سطالحًا:
من اأوحي اإليه مبلك، اأو اأُلهم يف قلبه، اأو نبه بالروؤيا ال�ساحلة)5(.  

وقائع  من  لنا  ورد  ما  جمموع  النبوية:هي  ال�سرية  معنى  يكون  هذا  وعلى   
اإليها غزواته  واخَللقية، م�سافا  اخُللقية  عليه و�سلم و�سفاته  الله  النبي �سلى  حياة 

و�سراياه �سلى الله عليه و�سلم)6(.

 – الر�سالة، بريوت  النا�سر: موؤ�س�سة  الر�سالة،  الرتاث يف موؤ�س�سة  الفريوزاآبادى، حتقيق: مكتب حتقيق  الدين  املحيط، ملجد  القامو�س   )1(
لبنان، ط8، 1426 هـ - 2005 م )�س: 412(، املعجم الو�سيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، النا�سر: دار الدعوة، بدون طبعة، وال تاأريخ 

.)467 /1(
2003م)10/  ـ  1424هـ  الن�سر:  �سنة  م�سر،   – هجر  دار  النا�سر:  للبحوث،  هجر  مركز  حتقيق:  ال�سيوطي،  الرحمن  لعبد  املنثور،  الدر   )2(

.)169
)�س:  -1983م  1403هـ  ط1،  –لبنان،  العلمية  الكتب  دار  النا�سر:  العلماء،  من  جماعة  املحقق:  اجلرجاين،  حممد  بن  لعلي  التعريفات،   )3(

.)122
ل�سان العرب، ملحمد بن مكرم بن منظور االأفريقي امل�سري، النا�سر: دار �سادر – بريوت، ط1، بدون تاأريخ )1/ 162(.  )4(

التعريفات، للجرجاين، مرجع �سابق )�س: 239(.  )5(
�سحيح االأثر وجميل العرب من �سرية خري الب�سر )�سلى الله عليه و�سلم(، ملجموعة من املوؤلفني، النا�سر: مكتبة روائع اململكة – جدة، ط1،   )6(

1431 هـ - 2010 م )�س: 12(، اإقامة احلجة على العاملني بنبوة خامت النبيني، ورد يف املكتبة ال�ساملة، بدون موؤلف )1/ 1(.
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املطلب الثاين
لتعريف بال�سلم االجتماعي لغة وا�سطالحًا

قال  ت�ساحلوا)2(،  وت�ساملوا:  ال�سلح)1(،  لم:  وال�سَّ لم  ال�سِّ اجلوهري:  قال   
}وَإِنْ جَنَحُوا  الزبيدي: اأي: الرباءة والعافية)3(. قال ابن عا�سور يف قوله تعاىل: 
لِلسَّلِْم{ ]االأنفال: 61[: وال�سلم- بفتح ال�سني وك�سرها- �سد احلرب)4(. واجلمع: �سم 
ال�سيء بتقريب بع�سه)5(، واالجتماع: �سد االفرتاق، وهوتقارب اأج�سام بع�سها من 
بع�ض  يف مكان ما اأو اجتماعهم على �سيء، واجتماعي من االجتماع)6(. واملجتمع: 
جتمع اأفراد ذوي عادات متحدة، يعي�سون يف ظل قوانني واحدة، ولهم فيما بينهم 

م�سالح م�سرتكة)7(. 
داخل  والوئام  ال�سلم  حالة  هو  ا�سطالحًا:  االجتماعي  بال�سلم  واملق�سود   
املجتمع نف�سه وبني �سرائحه وقواه)8(. يقول املفكر مالك بن نبي: ن�ستطيع اأن نقرر 
اأن �سبكة العالقات هي العمل التاريخي االأول الذي يقوم به املجتمع �ساعة ميالده. 
الذي يربط بني  امليثاق  االإ�سالمي هو  به املجتمع  قام  اأول عمل  اأجل ذلك كان  ومن 
الداخلية  العالقات  كانت  كما  اأنه  اإىل  نبي  بن  ي�سري  ثم  واملهاجرين)9(.  االأن�سار 
ال�سلمية هي نقطة االنطالق يف تاريخ امل�سلمني، فاإن تدهورها كان موؤ�سر ال�سقوط 

واالنحطاط)10(.
– بريوت، ط1، 2001م )12/  العربي  الرتاث  اإحياء  دار  النا�سر:  الهروي، املحقق: حممد عو�س مرعب،  اأحمد  اللغة: ملحمد بن  تهذيب   )1(

.)310
ل�سان العرب، البن منظور، مرجع �سابق )12/ 289(.  )2(

بيدي، حتقيق: جمموعة من املحققني، النا�سر: دار الهداية )20/  تاج العرو�س من جواهر القامو�س، ملحّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق الزَّ  )3(
.)451

التحرير والتنوير،  ملحمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا�سور، النا�سر: الدار التون�سية للن�سر – تون�س، �سنة الن�سر: 1984 هـ   )4(
.)59 /10(

ل�سان العرب، البن منظور، مرجع �سابق )12/ 289(.  )5(
التعريفات، للجرجاين )�س: 10(، علم اللغة العربية، ملحمود حجازى، النا�سر: دار غريب للطباعة والن�سر والتوزيع )�س: 305(.  )6(

ميالد جمتمع، ملالك بن نبي، ترجمة:عبد ال�سبور �ساهني، النا�سر: دار الفكر) اجلزائر، �سورية(،  ط3، 1406 هـ - 1986م)�س: 13(.  )7(
.https://books.google.com/books?id ال�سلم االجتماعي، مقوماته،وحمايته، لل�سيخ ح�سن ال�سفار  )8(

ميالد جمتمع، مرجع �سابق )�س: 26(.  )9(
ميالد جمتمع، البن نبي، مرجع �سابق )�س: 12(.  )10(
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املبحث الثاين
بع�س املواقف النبوية ودورها يف تر�سيخ ال�سلم االجتماعي

يحر�ض  فهو  املتدفق،  ال�سالم  ينبوع  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  كان  لقد   
على كل ما من �ساأنه اأن يحفظه ويحارب كل ما من �ساأن اأن يعمل على زعزعة االأمن 
وال�سالم يف املجتمع، كيف ال وقد حر�ض منذ نعومة اأظفاره على ال�سالم والدعوة 

اإليه واإليك بع�ض املواقف العملية من �سريته تدل على ذلك.
املطلب االأول

احلجر االأ�سود واإنهاء احلرب
كان �سلى الله عليه و�سلم حري�سًا على ال�سالم حتى قبل بعثته، فقد تنازعت   
القبائل القر�سية يف و�سع  احلجر االأ�سود يف مكانه، ومن هو االأحق بهذا ال�سرف؟ 
حتى  احلرب،  على  وتواعدوا  ت�سيل  الدماء  وكادت  وال�سرف  احلظوة  بذلك  فينال 
غم�سوا اأيديهم يف جفنة مملوءة دما اإعالنا للحرب االأهلية واإ�سعالها. ومكثت قري�ض 
اأحد  امل�سجد وت�ساوروا،فقال  اجتمعوا يف  اإنهم  ثم  اأو خم�سا،  ليال  اأربع  على ذلك 
بيننا  الله بن عمر بن خمزوم: يحكم  املغرية بن عبد  اأمية)1( بن  اأبو  حكمائهم وهو 
اأول رجل يدخل هذا امل�سجد، وكان ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم  اأول من دخل 
فاأخذه  القبائل،  ترفعه جميع  ثم  اأن يجعلوا احلجر يف مرط،  بينهم  عليهم، فق�سى 

ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم  وو�سعه بيديه الكرميتني يف مو�سعه)2(.

والد ال�سيدة اأم �سلمة. ال�سرية النبوية على �سوء القراآن وال�سنة،ملحمد بن حممد اأبي �ُسهبة، النا�سر: دار القلم – دم�سق، ط8، 1427 هـ   )1(
)1/ 228(، وقيل اأن امل�سري عليهم: مه�سم بن املغرية. ال�سرية احللبية، لعلي بن اإبراهيم احللبي، النا�سر: دار الكتب العلمية – بريوت، 

ط2،1427هـ )1/ 210(..
�سرية ابن ه�سام، لعبد امللك بن ه�سام، حتقيق: ال�سقاواالأبياري وال�سلبي، النا�سر: �سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي واأوالده   )2(
مب�سر، ط2، 1375هـ - 1955 م )1/ 196-197(، دالئل النبوة، الأحمد بن احل�سني اأبي بكر البيهقي، النا�سر: دار الكتب العلمية، دار الريان 
للرتاث، ط1،  1408 هـ - 1988 م، )2/ 56(، امل�ستخرج من االأحاديث املختارة مما مل يخرجاه،  ل�سياء الدين اأبي عبد الله حممد بن عبد 
الواحد املقد�سي، حتقيق: الدكتور عبد امللك دهي�س، النا�سر: دار خ�سر للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت،ط3، 1420 هـ - 2000 م )2/ 

63( برقم )439(.
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فائدة حول حتكيمه �سلى الله عليه و�سلم يف و�سع احلجر االأ�سود:
و�سلم، يف طريقة حل  عليه  الله  بالنبي �سلى  االقتداء  اإىل  بحاجة  نحن  كم   
بحاجة  نحن  كما  واأ�سهلها،  الطرق  باأقرب  االجتماعي،  ال�سالم  واإحالل  امل�سكالت 
وتهدئ  الفتنة  ت�سكن  حتى  امل�سكالت  حلل  يت�سدى  فيمن  االأمانة  خلق  توافر  اإىل 
اخل�سومة، وير�سى بذلك جميع االأطراف املتنازعة، تلك هي معامل رحمته �سلى الله 

عليه و�سلم ودعوته لل�سالم، قبل البعثة وبعدها)1(.
املطلب الثاين

املوؤاخاة بني املهاجرين واالن�سار
اآخى ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم اأول قدومه اإىل املدينة بني املهاجرين   
تركوا  قد  اإخوانكم  »اإن  و�سلم:  عليه  الله  �سلى  فقال  املدينة.  نزلوا  واالأن�سار حني 
فقال  قطائع،  بيننا  اأموالنا  االأن�سار:  فقالت  اإليكم«،  وخرجوا  واالأوالد،  االأموال 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: »اأَوغري ذلك؟« فقالوا: وما ذاك يا ر�سول الله؟ قال: 
نعم)2(،  قالوا:  الثمر«،  وتقا�سمونهم  العمل،  فتكفونهم  العمل،  يعرفون  ال  قوم  »هم 
فقال املهاجرون: يا ر�سول الله، ما راأينا مثل قوم قدمنا عليهم اأح�سن موا�ساة يف 
لقد  املهناأ، حتى  واأ�سركونا يف  املئونة،  لقد كفونا  اأح�سن بذال من كثري،  قليل، وال 
خ�سينا اأن يذهبوا باالأجر كله، فقال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: »ال، ما اأثنيتم 

عليهم، ودعومت الله لهم«)3(.

االأ�سا�س يف ال�سنة وفقهها، ل�سعيد حّوى، النا�سر: دار ال�سالم للطباعة والن�سر والتوزيع والرتجمة،ط3، 1416 هـ - 1995 م )1/ 175(،   )1(
الَّبي، النا�سر: دار املعرفة للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت – لبنان، ط7، 1429هـ - 2008م  لي حممد حممد ال�سَّ ال�سرية النبوية، لعحَ

)�س: 66(.
خامت النبيني �سلى الله عليه واآله و�سلم ملحمد اأبي زهرة، طبع على نفقةاأمري قطر، يف الدوحة �سنة 1400هـ )2/ 494(، ال�سرية النبوية   )2(
1407ه-  ط2،  –بريوت-  اللبناين  الكتاب  دار  القاهرة-  امل�سرية-  الكتاب  دار  النا�سر:  غلو�س،  اأحمد  الأحمد  املدين،  العهد  يف  والدعوة 

1987م )�س: 113(..
اأخرجه اأحمد يف م�سنده، الأبي عبد الله اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن اأ�سد ال�سيباين، النا�سر: عامل الكتب – بريوت، ط1، 1419هــ   )3(
املحقق: كمال  �سيبة،  اأبي  بن  بكر  الأبي  االأحاديث واالآثار،  امل�سنف يف  �سيبة يف  اأبي  1998م )20/ 360( رقم احلديث)13075(، وابن 

يو�سف احلوت، النا�سر: مكتبة الر�سد – الريا�س، ط1،  1409ه )5/ 321( رقم احلديث )26510(.
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وظلت حقوق هذا االإخاء مقدمة على حقوق القرابة اإىل موقعة بدر الكربى،   
حيث نزل يف اأعقابها قوله تعاىل: }وَُأوُلوا اأْلَرْحاِم بَعُْضهُمْ َأوْىل بِبَعٍْض فِي كِتاِب اللَّهِ 
 شَيْءٍ عَلِيمٌ{ ]االأنفال 8/ 75[، فن�سخت هذه االآية ما كان قبلها، من التوارث 

ِّ
إِنَّ اللَّهَ بُِكل

ن�سبه، وذوي رحمه، واأ�سبح  اإىل  اإن�سان يف ذلك  االأخوة، ورجع كل  اأ�سا�ض  على 
املوؤمنون كلهم اإخوة)1(. فقد احت�سن جمتمع النبي �سلى الله عليه و�سلم الفار�سي  
�سلمان والرومي �سهيب واحلب�سي بالل، والغني عثمان ابن عفان، وعبد الرحمن بن 
عوف، والفقري اأبي ذر وعمار، وفيهم البدوي واحل�سري، واملتعلم واالأمي، واالأبي�ض 
واالأ�سود، والرجل واملراأة، وال�سعيف والقوي، والرقيق واحلر كلهم اأخوة يف ظل 
االإ�سالم. ونحن يف مواعظنا دائما ن�سبه املجتمع ال�سوداين مبجتمع النبي �سلى الله 
عليه و�سلم فهو ي�سم حتت �سقفه اأجنا�سًا واألوانًا وطبقات متعددة. ن�ساأل الله اأن يحل 

ال�سالم والوئام يف بلدنا ال�سودان.
فائدة املوؤاخاة بني املهاجرين واالأن�سار يف اإحالل ال�سلم االجتماعي:

الله عليه و�سلم يف ال�سلم  اأوىل الدعائم التي اعتمدها الر�سول �سلى  كان من   
اخلطوة  عن  اأهمية  تقل  ال  خطوة  وهي  واالأن�سار  املهاجرين  بني  املوؤاخاة  االجتماعي، 
تكوينه   معامل  وتت�سح  ويتاآلف  امل�سلم  املجتمع  يتالحم  لكي  امل�سجد؛  بناء  يف  االأوىل 
اأقامه  فقد  االآخر،  بالبع�ض  بع�سها  االأمة  اأمر �سلة  اأما  الغزايل:  قال حممد  اجلديد)2(. 
"اأنا"  الله عليه و�سلم على االإخاء الكامل، االإخاء الذي مُتحى فيه كلمة  الر�سول �سلى 
ويتحرك الفرد فيه بروح اجلماعة وم�سلحتها واآمالها، فال يرى لنف�سه كيانًا دونها، وال 
اإال فيها، وكانت عواطف االإيثار واملوا�ساة واملوؤان�سة متتزج يف هذه االأخوة،  امتدادًا 

ومتالأ املجتمع اجلديد باأروع االأمثال)3(. 
فقه ال�سرية النبوية، ملحمد �سعيد رم�سان البوطي، النا�سر: دار الفكر، دم�سق، ط25، 1426 هـ )�س: 147(.  )1(

ال�سرية النبوية عر�س وقائع وحتليل اأحداث، لل�سالبي، مرجع �سابق )�س: 312(.  )2(
فقه ال�سرية، ملحمد الغزايل ال�سقا، النا�سر: دار القلم – دم�سق، تخريج االأحاديث: حممد نا�سر الدين االألباين، ط1، 1427 هـ )�س: 190(.  )3(
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واالإخاء احلق ال ينبت يف البيئات اخل�سي�سة، فحيث ي�سيع اجلهل والنق�ض   
واجلنب والبخل واجل�سع، ولوال اأن اأ�سحاب ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم ُجبلوا 
التاآخي  على �سمائل نقية، واجتمعوا على مبادئ ر�سية، ما �سجلت لهم الدنيا هذا 

الوثيق يف ذات الله)1(.
املطلب الثالث

معاملته ال�سمحة والراقية مع املنافقني
�سنلتقط من ال�سرية النبوية العطرة بع�ض الوقائع الدالة على منهجه �سلى   
اإال يف  عنها  يعلن  وال  اأ�سماءهم،  ي�سرت  فكان  املنافقني،  معاملة  و�سلم يف  عليه  الله 
اأ�سيق احلدود، وكان ال يك�سفها اإاّل الأمني �سره حذيفة بن اليمان، وهذا ال�سرت يف 
حد ذاته �سيانة لل�سلم االجتماعي، فللمنافقني �سلة بامل�سلمني بحكم الرتابط القبلي 
التي �سنذكرها، من  الوقائع  �سنلحظ يف  العرب، كما  يوما عن حياة  يغب  الذي مل 
ذلك:ما حدث يف غزوة اأحد من مربع بن قيظي حينما اأجاز ر�سول الله �سلى الله 
عليه و�سلم يف ب�ستانه، فقال: ال اأحّل لك يا حممد ـــ اإن كنت نبيا ـــ اأن متر يف حائطي، 
واأخذ حفنة من تراب، ثم قال: والله لو اأعلم اأين ال اأ�سيب بهذا الرتاب غريك لرميتك 
به، وملا ابتدره ال�سحابة اأن يقتلوه قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: »دعوه فهذا 

االأعمى اأعمى القلب اأعمى الب�سرية«)2(.
اأبيه  اأمر  اأبي ماكان من  الله بن  الله بن عبد  بلغ عبَد  املري�سيع:  ويف غزوة   
فاأتى ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم فقال: يار�سول الله، اإنه بلغني اأنك تريد قتل 
اأبي فيما بلغك عنه، فاإن كنت فاعاًل فمرين به، فاأنا اأحمل اإليك راأ�سه، فوالله لقد علمت 
اخلزرج ما كان لها من رجل اأبر بوالده مني، اإين اأخ�سى اأن تاأمر به غريي فيقتله، 

االأ�سا�س يف ال�سنة وفقهها - ال�سرية النبوية، حلوى، مرجع �سابق  )1/ 400-399(.  )1(
�سرية ابن اإ�سحاق )كتاب ال�سري واملغازي(، ملحمد بن اإ�سحاق بن ي�سار املطلبي بالوالء، املدين، حتقيق: �سهيل زكار، النا�سر: دار الفكر –   )2(

بريوت، ط1، 1398هـ /1978م )�س: 325(..
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فال تدعني نف�سي اأنظر اإىل قاتل اأبي مي�سي يف النا�ض، فاأقتله، فاأقتل موؤمنا بكافر، 
فاأدخل النار، فقال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلمـ بل نرتفق به، ونح�سن �سحبته 

ما بقي معنا")1(.
يف عزوة تبوك "�سلت ناقة للنبي �سلى الله عليه و�سلم فقال زيد بن الل�سيت   
ـــ وكان منافقا: يزعم حممد اأنه نبي ياأتيه خرب ال�سماء، وهو اليدري اأين ناقته؟ وملا بلغ 
هذا القول النبي �سلى الله عليه و�سلم قال: »والله ال اأعلم اإال ما علمني الله، وقد دلني 
عليها، فهي يف هذا ال�سعب قد حب�ستها �سجرة بزمامها، فذهب رجال من امل�سلمني 

فوجدوها كذلك«)2(.
فوائد ت�ساحمه مع املنافقني:

ومن خالل هذا الت�سامح مل يعد ل�سنيع املنافقني اأثر يف حماولة تكدير ال�سلم   
االجتماعي، بل كان �سببا يف �سيانة ترابط القرابة يف جمتمع املدينة،فقد وجه عنايته 
�سلى الله عليه و�سلم منذ اأن قدم املدينة اإىل بناء املجتمع، وتوحيد اأطيافه، وجعل 
اأر�ض  وفوق  واحدة،  �سماء  حتت  يعي�سون  ماداموا  واحدًا  ن�سيجا  اأطيافه  جميع 
واحدة، وقد كان �سنيعه �سلى الله عليه و�سلم �سورة للعاملني اأن االإ�سالم يقبل االآخر 
اإهانة لكرامته،  اأو  ويتعاي�ض معه دون اأن ي�سلبه حقا له، ودون اعتداء على حريته، 
اأو ت�سكيك يف وطنيته، بل كل من عا�ض على اأر�ض االإ�سالم، ويف كنف امل�سلمني 

ت�سيبهم رحمة االإ�سالم، وتظلهم عامليته.

تف�سري ابن كثري ف�سري القراآن العظيم )ابن كثري(، الأبي الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الب�سري ثم الدم�سقي، املحقق: حممد   )1(
ح�سني �سم�س الدين، النا�سر: دار الكتب العلمية، من�سورات حممد على بي�سون – بريوت، ط1، 1419 هـ )8/ 157(..

مغازي الواقدي، حممد بن عمر بن واقد ال�سهمي االأ�سلمي بالوالء، املدين، اأبو عبد الله، الواقدي، حتقيق: مار�سدن جون�س، النا�سر: دار   )2(
االأعلمي – بريوت، ط3،1409ه- 1989م )3/ 1010(..
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املبحث الثالث
بع�س املواعظ النبوية ودورها يف �سناعة ال�سلماالجتماعي

لقد كان للمواعظ واخُلطب والو�سايا دورها الكبري يف االت�سال ال�سخ�سي   
واإي�سال املفاهيم واملعلومات، وتر�سيخ املبادئ والقيم؛ لذا حر�ض النبي �سلى الله 

عليه و�سلم على ذلك اأثناء �سريته مع اأ�سحابه.
املطلب االأول

مواعظه �سلى الله عليه و�سلم يف االأخوة وذم التع�سب 
قال �سلى الله عليه و�سلم: »اأوثق عرى االإميان: احلب يف الله، والبغ�ض يف   
الله«)1(، ويجعل النبي )�سلى الله عليه و�سلم( االإخاء واحلب �سرطًا لالإميان الذي هو 
اأحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنف�سه«)2(،  �سرط لدخول اجلنة فيقول: »ال يوؤمن 
»والذي نف�سي بيده لن تدخلوا اجلنة حتى توؤمنوا، ولن توؤمنوا حتى حتابوا اأوال اأدلكم 
على �سيء اإذا فعلتموه حتاببتم؟ اأف�سوا ال�سالم بينكم«)3(، لي�ض هذا فح�سب بل اإن 
الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( َي�سهد وُي�سهد الله رب كل �سيء: اأن كل العباد اإخوته، 

فيقول: »اللهم ربنا ورب كل �سيء ومليكه، اأنا �سهيد اأن العباد كلهم اأخوة«)4(. 
وبني �سلى الله عليه و�سلم اأن عالقة امل�سلم باأخيه عالقة �سلمية عنوانها املحبة   
و�سعارها عدم اخلو�ض يف االأعرا�ض، واأ�سا�سهاالتوا�سل واإف�ساء ال�سالم، ويقول: 
»امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده«)5(. قال ابن �سالم: ملا قدم النبي �سلى الله 
عليه و�سلم املدينة، فلما راأيت وجهه، عرفت اأنه لي�ض بوجه كذاب، فكان اأول ما قال: 

اأخرجه اأحمد يف م�سنده، مرجع �سابق، من حديث الرباء بن عازب )30/ 488( رقم احلديث )18524(.  )1(
اأخرجه البخاري،مرجع �سابق )1/ 14( رقم احلديث ) 15(، واأخرجه م�سلم فيامل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�سول   )2(
الله �سلى الله عليه و�سلم، مل�سلم بن احلجاج اأبي احل�سن الق�سريي الني�سابوري، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت، حتقيق: 

حممد فوؤاد عبد الباقي، بدون  طبعة وال تاأريخ)1/ 67( رقم احلديث) 45 (.
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، مرجع �سابق، كتاب االإميان باب بيان اأنه ال يدخل اجلنة اإال املوؤمنون، )1/ 74( رقم احلديث)54(.  )3(

اأخرجه البيهقي يف �سعب االإميان، الأبي بكر البيهقي، حتقيق: عبد العلي حامد، باإ�سراف: خمتار اأحمد الندوي،– الهند، النا�سر: مكتبة   )4(
الر�سد للن�سر والتوزيع بالريا�س بالتعاون مع الدار ال�سلفية ببومباي بالهند، ط1، 1423 هـ - 2003 م )2/ 136( رقم احلديث) 613(.

اأخرجه البخاري،مرجع �سابق )1/ 13( رقم احلديث )10(، واأخرجه م�سلم، مرجع �سابق )1/ 66( رقم احلديث) 42 (.  )5(
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بالليل  و�سلُّوا  االأرحام،  و�سُلوا  الطعام،  واأطعموا  ال�سالم،  اأف�سوا  النا�ض  اأيها  »يا 
والنا�ض نيام، تدخلوا اجلنة ب�سالم«)1(.

ونهى  �سلى الله عليه و�سلم عن كل ما يوؤدي اإىل عدم االألفة، فقال: »اإياكم والظن،   
فاإن الظن اأكذب احلديث، وال جت�س�سوا، وال حت�س�سوا، والتناف�سوا،والحتا�سدوا، 
والتباغ�سوا، والتدابروا، وكونوا عباد الله اإخوانا«)2(، ويقول �سلى الله عليه و�سلم: 
»امل�سلم اأخو امل�سلم، ال يظلمه وال ي�سلمه وال يحقره وال يخذله«)3(، ويقول: »وال يحل 
مل�سلم اأن يهجر اأخاه فوق ثالثة اأيام«)4(. ويقول: »ال يبع بع�سكم على بيع بع�ض وال 
يخطب بع�سكم على خطبة بع�ض«)5(، حينما يتجنبها املجتمع امل�سلم مبختلف اأطيافه 
تعطل  عقبات  وال  تعرت�سه،  ال �سعوبات  االإطالق،  على  املجتمعات  اأقوى  من  يكون 

م�سريته!!.
ويف املقابل ي�سن النبي �سلى الله عليه و�سلم حربا ال هوادة فيها �سد كل   
ما يقو�ض االأخوة وال�سلم املجتمعي وال ي�سمح للم�ساعر امل�سادة لالإ�سالم بالظهور 
والتاأثري يف املجتمع امل�سلم، بل يجتث جذورها حتى ال تظهر، ويطاردها اإذا ظهرت 
بحيث متوت يف مهدها. فهاهو �سلى الله عليه و�سلم يترباأ من الع�سبية التي متزق 
ن�سيج املجتمع وت�سبب التنازع بني لبناته املوحدة،  فيقول: »لي�ض منا من دعا اإىل 

ع�سبية، ولي�ض منا من قاتل على ع�سبية، ولي�ض منا من مات على ع�سبية«)6(. 
فائدة هذه املواعظ:

الع�سبية،  من  واإف�ساءال�سالم،والتخل�ض  االإ�سالمية،  االأخوة  تر�سيخ  اإن   
والدعوة اإىل نبذها بجميع اأنواعها -لها اأهميتها الكبرية يف اإحالل ال�سلم االجتماعي، 
اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك، الأبي عبد الله احلاكم، حتقيق: م�سطفى عبد القادر عطا، النا�سر: دار الكتب العلمية – بريوت، ط1، 1411هـ–   )1(

1990م. كتاب الهجرة وقد �سح اأكرث اأخبارها عند ال�سيخني )3/ 14( رقم احلديث)4283(.
اأخرجه البخاري، مرجع �سابق )5/ 1976( رقم احلديث )4849(، اأخرجه م�سلم، مرجع �سابق)4/ 1985( رقم احلديث )2563(.  )2(

اخرجه البخاري، مرجع �سابق )3/ 128( رقم احلديث)2442( واأخرجه م�سلم،مرجع �سابق )4/ 1986( رقم احلديث)2564(.  )3(
اأخرجه البخاري، مرجع �سابق، )5/ 2253( رقم احلديث) 5718(، اأخرجه م�سلم، مرجع �سابق  )4/ 1982( رقم احلديث) 2558 (.  )4(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، مرجع �سابق، كتاب النكاح، باب حترمي اخلطبة على خطبة اأخيه )2/ 1032( رقم احلديث) 1412 (.  )5(
د  مَّ يب االأرنوؤوط - حمحَ ِج�ْستاين، املحقق: �سعحَ اأخرجه اأبو داود يف �سننه، الأبي داود �سليمان بن االأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري االأزدي ال�سِّ  )6(

كاِمل قره بللي، النا�سر: دار الر�سالة العاملية، ط1،1430هـ - 2009م، كتاب االأدب، باب يف الع�سبية )7/ 441( رقم احلديث)5121(.
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َّمَا الْمُؤْمِنُونَ  كما اأن التاأكيد على اأن يكون الوالء والتنا�سر على اأ�سا�ض قوله تعاىل: }إِن
إِخْوَةٌ{ ]احلجرات: 10[، واأن يكون التنا�سر على احلق ال على الباطل، له دور فعال يف 

ت�سكني النفو�ض وتطمينها.
املطلب الثاين

مواعظه يف ذم اإ�سهار ال�سالح والقتل
لقد حر�ض النبي �سلى الله عليه و�سلم من خالل مواعظه على التحذير من   
اأخيه  اإىل  الله عليه و�سلم: »من نظر  النظرة،فقال �سلى  امل�سلم حتى مبجرد  ترويع 
نظرة يخيفه فيها بغري حق اأخافه الله يوم القيامة«)1(، فما بالك مبن يخيفه باإ�سهار 
بحديدة  اأخيه  اإىل  اأ�سار  »من  و�سلم:  عليه  الله  �سلى  يقول  لذا  وجهه؛  يف  ال�سالح 
فاملالئكة تلعنه حتى ينتهي«)2(، ويقول �سلى الله عليه و�سلم: »من حمل علينا ال�سالح 
فلي�ض منا«)3(، ويقول �سلى الله عليه و�سلم يف النبل: »ال مير بها يف امل�سجد اإال وهو 
قاب�ض على ن�سالها«)4(. كل هذه الن�سو�ض حتذر من جمرد اإخافة امل�سلم بالنظرة 
ال�سلم االجتماعي، فما  الله عليه و�سلم على  ال�سالح، حر�سًا منه �سلى  باإ�سهار  اأو 
بالك مبن يبا�سر القتل بدم بارد!اأال يكفيه قول الله تبارك وتعاىل: }وَمَنْ يَْقُتْل مُؤْمِناًا 
مَُتعَمِّداًا َفجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداًا فِيهَا وََغضِبَ اللَّهُ عََليْهِ وَلَعَنَهُ وََأعَدَّ لَهُ عََذاباًا عَظِيماًا{ ]الن�ساء: 
93[، اإن هذه العقوبات اخلم�ض جزاء وفاقا ملن ي�سفك الدم.ومن اأعظم املنهيات التي 

"فاإن دماءكم  الدماء فقال:  الله عليه و�سلم يف خطبة الوداع حرمة  اإليها �سلى  نبه 
واأموالكم واأعرا�سكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف �سهركم 

هذا، فال ترجعن بعدي كفارا ي�سرب بع�سكم رقاب بع�ض«)5(.
املعجم الكبري،الأبي القا�سم الطرباين، املحقق: حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي، دار الن�سر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة، ط2، بدون  )13/   )1(

.)32
اأخرجه البخاري، مرجع �سابق)6/ 2592( برقم )6661  (، واأخرجه م�سلم، مرجع �سابق)4/ 2020( رقم احلديث) 2616 ( اللفظ مل�سلم.  )2(

اأخرجه البخاري، مرجع �سابق، )2591/6( رقم احلديث)6659 (، واأخرجه م�سلم، مرجع �سابق)1/ 98( برقم) 98(.  )3(
اأخرجه البخاري، مرجع �سابق )6/ 2592( رقم احلديث)6663(، واأخرجه م�سلم، مرجع �سابق )4/ 2019( رقم احلديث) 2615(.  )4(

اأخرجه البخاري، مرجع �سابق)6/ 2490( رقم احلديث)6403( واأخرجه م�سلم، مرجع �سابق)3/ 1305( رقم احلديث) 1679 (.  )5(



{171}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

فائدة هذه املواعظ يف ن�سر ال�سالم االجتماعي:
اإن املجتمع امل�سلم ال بد اأن يكون نظيفًا �سافيًا، تخلو فيه البيئة من مظاهر   
اإقالٍق  من  ذلك  ملا يف  االأرواح؛  واإزهاق  القتل،  مبا�سرة  عن  ف�سال  ال�سالح،  حمل 
من  يرفع  اأن  اأما  العدو،  نحر  يف  فقط  يكون  اأن  حقه  ال�سالح  اإن  العامة،  لل�سكينة 
امل�سلم �سد اأخيه فهذا ما ال يقره االإ�سالم، وال �سك اأن اجلميع يدرك ما اآلت اإليه االأمة 
االإ�سالمية من هرج وقتل، وهذا ما هو اإال نتيجة لعدم االأخذ بهدي النبي �سلى الله 
عليه و�سلم يف هذا ال�ساأن.فينبغي على الدعاة وامل�سلحني االقتداء بالنبي �سلى الله 
عليه و�سلم فيوجهوا اهتمامهم اإىل التحذير من هذه الظاهرة، وال ُيغفل دور الدولة 

يف �سبط مثل هذه احلاالت، حتى يحل ال�سالم االجتماعي وال�سكينة العامة.
املطلب الثالث

مواعظه يف التكافل االجتماعي
�سحيح اأن املوؤاخاة بني املهاجرين واالأن�سار، كانت عجيبة من عجائب الدنيا   
طوتها �سفحات التاأريخ البي�ساء، لكن يبقى االإخاء العام ي�سود املجتمع االإ�سالمي 
واألوانه،  اأق�سامه  ب�ستى  الفريد،  االجتماعي  التكافل  نظام  يف  متمثاًل  ويحكمه 
والتعاون ال�سامل بني كافة اأفراده وجماعاته، ذلك التعاون الذي مثله النبي )�سلى 
الله عليه و�سلم( و�سوره  يف حديثه امل�سهور: »ترى املوؤمنني يف توادهم وتعاطفهم 
االأع�ساء  �سائر  له  تداعى  منه ع�سو  ا�ستكى  اإذا  الواحد،  اجل�سد  كمثل  وتراحمهم 
باحلمى وال�سهر«)1(.وقال �سلى الله عليه و�سلم»املوؤمن للموؤمن كالبنيان ي�سد بع�سه 
بع�سا، و�سّبك بني اأ�سابعه«)2(. وبهذا يكون �سلى الله عليه و�سلم قد جتاوز ال�سلم 
اإليه من قوة املجتمع الذي ي�ستتبع قوة الدولة،  االجتماعي اإىل نتائجه، وما يف�سي 

ومتا�سك املجتمع.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، مرجع �سابق، كتاب االأدب، باب رحمة النا�س والبهائم  )2238/5( رقم احلديث)5665( وتعا�سدهم )4/   )1(
املوؤمنني وتعاطفهم  تراحم  باب  واالآداب،  وال�سلة  الرب  كتاب  �سابق،  م�سلم يف �سحيحه، مرجع  واأخرجه  رقم احلديث)2586(،    )1999

وتعا�سدهم )4/ 1999(  رقم احلديث)2586(، اللفظ للبخاري.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، مرجع �سابق، كتاب االأدب،باب تعاون املوؤمنني بع�سهم بع�سا)5/ 2242( رقم احلديث)5680(، واأخرجه   )2(

م�سلم يف �سحيحه،، كتاب الرب وال�سلة واالآداب، باب تراحم املوؤمنني وتعاطفهم )4/ 1999( رقم احلديث ) 2585 (..
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وكان يحثهم �سلى الله عليه و�سلم على ق�ساء حوائج اإخوانهم، ويذكر من   
ف�سائله ما تتقاذف اإليه القلوب، فكان يقول �سلى الله عليه و�سلم: »اأميا م�سلم ك�سا 
اأطعم م�سلمًا على  الله من خ�سر اجلنة، واأميا م�سلم  م�سلمًا ثوبًا على عري، ك�ساه 
الله من  �سقاه  ظماأ  على  م�سلمًا  �سقا  م�سلم  واأميا  اجلنة،  ثمار  من  الله  اأطعمه  جوع 

الرحيق املختوم«)1(.
فائدة هذه املواعظ:

اأنانيًا،  فلي�ض  املجموع،  اأجل  من  اأفراده  يعي�ض  جمتمع  امل�سلم  املجتمع  اإن   
يعي�ض الفرد فيه من اأجل نف�سه وليذهب الباقي اإىل اجلحيم، لي�ض هذه منطق امل�سلم، 
بل امل�سلم ال�سوي ال يهدئ له قرار وهو يرى اأحد هذا املجتمع تعوزه حاجة اأو يلم 
االجتماعي  بال�سلم  ينعم  املجتمع  فيعي�ض  ودفعه،  ق�سائه  يف  �ساركه  اإال  مكروه  به 

واالمان النف�سي وهو يف اإطار املجموع.

اأخرجه اأبوداود يف �سننه، مرجع �سابق، كتاب الزكاة، باب يف ف�سل �سقي املاء )3/ 109( رقم احلديث)1682( .  )1(
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املبحث الرابع
بع�س الكتب والعهود النبوية ودورها يف تر�سيخ ال�سلم االجتماعي

مل يكن النبي �سلى الله عليه و�سلم بعيدا عن واقع االأمة املعا�ض اآنذاك؛ فكثريا   
ما كان ياأخذ بالو�سائل املعروفة واملنا�سبة للمقال واملقام، ومنها الكتابات والر�سائل 

والعهود ومنها:
املطلب االأول

وثيقة املدينة وتاأ�سي�س ال�سلم االجتماعي
اإن االإ�سالم ال يحمل عداء للعقائد االأخرى، بل عنده اأن االختالف يف العقائد   
من طبيعة الب�سر، واأن االختالف المينع التعاون وال التعارف، واإن هناك اأمور ت�سرتك 
فيها جميع االأديان ال�سماوية مثل اإخال�ض العبادة لله وحده والتحلي مبكارم االأخالق 
قال تعاىل: }وَإِْذ َأخَْذنَا مِيَثاَق بَنِي إِسْرَائِيَل َل َتعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيِْن إِحْسَانًا وَذِي 
إِلَّ  َّيُْتمْ  َتوَل ُثمَّ  الزََّكاةَ  وَآُتوا  الصَّلَةَ  وََأقِيمُوا  حُسْناًا  لِلنَّاِس  وَُقوُلوا  وَالْمَسَاكِنيِ  وَالْيََتامَى  الُْقرْبَى 

َقلِيلاً مِنُْكمْ وََأنُْتمْ مُعِْرُضونَ{ ]البقرة: 83[.
يقول ال�سيخ الغزايل ـــ رحمه الله: " عندما جاء النبي ــ عليه ال�سالة وال�سالم   
ـــ اإىل املدينة وجد بها يهودا توّطنوا، وم�سركني متفرقني، فلم يتجه فكره اإىل ر�سم 
اليهودية  قبل عن طيب خاطر، وجود  بل  اأو اخل�سام،  لالإبعاد وامل�سادرة  �سيا�سة 
والوثنية، وعر�ض على الفريقني اأن يعاهدهم معاهدة الند للند، على اأن لهم دينهم،وله 
دينه")1(، فكان �سلى الله عليه و�سلم بهذا اأول من اأقام ن�سيج الوحدة الوطنية حني 
املواطنة،  يف  امل�سلمني  كحقوق  امل�سلمني  غري  حقوق  وقرر  املدينة،  د�ستور  اأعلن 
وقد األفت وثيقة املدينة بني �سكان املدينة رغم اختالف انتماءاتهم الدينية والعرقية، 
كتلة واحدة  فاأ�سبحوا   بينهم،  منافقني، وربطت  يهود،  كفار،  م�سلمني،  ي�سم  فهو 

فقه ال�سرية للغزايل، مرجع �سابق )�س: 193(.  )1(
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ي�ستطيعون اأن يقفوا يف وجه كل من يريد اأهل املدينة ب�سوء)1(.
ومن هنا تعترب وثيقة املدينة من اأعظم ماعرفته الب�سرية اإىل يومنا هذا يف   
كل  بها  اأزاح  الديانات،  متعدد  جمتمع  يف  ال�سلمي  والتعاي�ض  املواطنة  قيم  اإر�ساء 
ما كان من حزازات اجلاهلية، والنزعات القبلية، ومل يرتك جماال لتقاليد اجلاهلية، 

وهاك بنودها ملخ�سا: 
هذا كتاب من حممد النبي �سلى الله عليه و�سلم بني املوؤمنني وامل�سلمني من   

قري�ض ويرثب ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم:
اأنهم اأمة واحدة من دون النا�ض.  -1

املهاجرون من قري�ض على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وكل قبيلة كذلك.  -2
واأن املوؤمنني ال يرتكون مفرحا بينهم.  -3

واأن املوؤمنني على من ابتغى ظلم اأو اإثم اأو عدوان اأو ف�ساد بني املوؤمنني.  -4
الوثيقة  هذه  وباإبرام  اأحدهم.....)2(.  ولد  كان  ولو  جميعا،  عليه  اأيديهم  واأن   -5

�سارت املدينة و�سواحيها جمتمعا ي�سوده ال�سلم االجتماعي والوئام.
فائدة هذه املعاهدة:

اإن  الب�سر جميعا  بني  بني  ال�سالم  بناء  اإىل  تدعونا جميعا  االإ�سالم  قيم  اإن   
امل�سرتكات بني بني االإن�سان كبرية فلن�ستثمرها يف وقف �سالالت الدماء، فلنتعاون 
ثمنًا  الب�سرية  كلفت  التي  ال�سغائن واالأحقاد  الديني من  ال�سعور  تنقية  جميعا على 
معا  والفقر،ولنتعاون  واجلوع،  العنف،  ملواجهة  جميعا  فلنتكاتف  ومرهقا،  باهظا 

الإ�سعاد الب�سرية. 

العربية  اململكة  للن�سر والتوزيع-  الله عليه و�سلم يا حمب، الأبي بكر جابر اجلزائري، دار اخلاين  الله �سلى  هذا احلبيب حممد ر�سول   )1(
ال�سعودية، ط3، 1409ه-1989م )�س: 176(.

الرحيق املختوم، ل�سفي الرحمن املباركفوري، النا�سر: دار الهالل - بريوت )نف�س طبعة وترقيم دار الوفاء للطباعة والن�سر والتوزيع(،   )2(
ط1، بدون تاأريخ )�س: 168(.
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املطلب الثاين
�سلح احلديبية ودوره يف تر�سخ ال�سلم االجتماعي

عليه  الله  �سلى  كتابه  هو  النبوية  ال�سرية  يف  ال�سلمية  الكتابات  اأبرز  ومن   
اإىل  قري�ض  من  اخلام�ض  ال�سفري  وهو  عمرو  بن  ل�سهيل  احلديبية  �سلح  و�سلم يف 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم. فلما اتفقا على ال�سلح، قال �سهيل بن عمرو: هات 
اكتْب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي �سلى الله عليه و�سلم الكاتب، قال النبي �سلى 
الله عليه و�سلم: »اأكتب ب�سم الله الرحمن الرحيم«، فقال �سهيل: اأما الرحمن فو الله 
ما اأدري ما هو ولكن اكتب با�سمك اللهم كما كنت تكتب، قال النبي �سلى الله عليه 
الله عليه  الله �سلى  اللهم، هذا ما قا�سى عليه حممد ر�سول  و�سلم: »اأكتب با�سمك 
وال  البيت  عن  �سددناك  ما  الله  ر�سول  اأنك  نعلم  كنا  لو  والله  �سهيل:  قال  و�سلم«، 
قاتلناك، ولكن اكتب حممد بن عبد الله، فقال النبي �سلى الله عليه و�سلم: »والله اإين 

لر�سول الله واإن  كذبتموين اأكتب: حممد بن عبد الله«)1(.
وكانت �سروط ال�سلح على ما ياأتي:  

و�سع احلرب ع�سر �سنني بني امل�سلمني وقري�ض.  -1
من اأتى حممدًا من قري�ض بغري اإذن وليه رّده، ومن جاء قري�سًا ممن مع حممد   -2

مل يردوه عليه.
من اأحب الدخول يف عقد حممد وعهده دخل فيه، ومن اأحب اأن يدخل يف عقد   -3

قري�ض وعهداهم دخل.
القابل،  العام  ويعتمر  العام،  هذا  عمرة  غري  من  واأ�سحابه  النبي  يرجع  اأن   -4

ويقيمون بها ثالثا لي�ض معهم من ال�سالح اإال ال�سيوف يف قربها- اأغمادها.

 /1( تاأريخ  وال  ط  بدون  – بريوت،  �سادر  دار  النا�سر:  احلر�سي،  العامري  حممد  بن  بكر  اأبى  بن  االأماثل،ليحيى  وبغية  املحافل  بهجة   )1(
.)316
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ال�سيا�سية  املرونة  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  اأظهر  االأ�سلوب  هذا  ويف   
والت�ساهل، ومل يحفل بال�سكليات مع �سهيل بن عمرو، بل كان همه يف هذا احلوار 
من  بع�سها  يف  ما  على  ال�سروط  هذه  النبي  وقِبل  ال�سالم،  ويحل  ال�سلح،  يتم  اأن 
اإجحاف بامل�سلمني؛ الأنه ي�سدع باأمر الله واإلهامه ولن ي�سيعه الله اأبدا، وحلر�سه على 

اأن ي�سود ال�سالم ويحفظ للبيت حرمته)1(.
بل اإّن الزهري يقول فيه: ما فتح يف االإ�سالم فتح قبله كان اأعظم منه، قال   
ابن ه�سام: والدليل على قول الزهري اأّن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم خرج اإىل 
احلديبية يف األف واأربعمئة، ثم خرج عام فتح مكة- بعد ذلك ب�سنتني- يف ع�سرة 
اآالف)2(. قال ابن حجر: " فقوله تعاىل: }إنا فتحنا لك فتحاًا مبيناًا{ املراد بالفتح 

هنا احلديبية؛ ملا ترتب على ال�سلح الذي وقع منه االأمن، ورفع احلرب)3(.
فائدة هذه املعاهدة:

منَكرًا؛  اأمرًا  ملطالبهم  ا�ستجابة  كل  ولي�ست  مرفو�سًا،  لالأعداء  تنازل  كل  لي�ض   -
قال ابن القيم: اأن م�ساحلة امل�سركني ببع�ض ما فيه �سيم على امل�سلمني جائزة 
باحتمال  املف�سدتني  اأعلى  دفُع  ففيه  منه،  �سرٌّ  هو  ما  ودفع  الراجحة،  للم�سلحة 

اأدناهما)4(.
امل�ساحمة  واأن  للقوة،  بلوازم  لي�ست  والعنف  دة  وال�سِّ ة  احلدَّ اأن  نعلم  اأن  ينبغي   -
واملهادنة واملداراة لي�ست موؤ�سراٍت لل�سعف، واالأمور تختلف باأحوالها، والناجح 
بع�ض  بجواز  العلماء  قال  ولذا  املنا�سب؛  الوقت  املنا�سب يف  املوقف  وّظف  من 
امل�ساحمة يف اأمر الدين واحتمال ال�سيم ما مل يكن قادحًا يف اأ�سله؛ اإذ تعني ذلك 
طريقًا لل�سالمة يف احلال وال�سالح يف املاآل، �سواء كان ذلك يف حال �سعف 

ال�سرية النبوية على �سوء القراآن وال�سنة، الأبي �سهبة، مرجع �سابق )2/ 333(.  )1(
(�سرية ابن ه�سام، مرجع �سابق )2/ 322(.  )2(

فتح الباري، الأحمد بن على بن حجر الع�سقالين، النا�سر: دار املعرفة - بريوت، 1379ه، رقمه: حممد فوؤاد عبد الباقي )7/ 441(.  )3(
(زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن قيم اجلوزية، مرجع �سابق )3/ 306(.  )4(
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امل�سلمني اأو قوتهم، واأن التابع ال يليق به االعرتا�ض على املتبوع مبجرد ما يظهر 
يف احلال، بل عليه الت�سليم؛ الأن املتبوع اأعرُف مباآل االأمور غالبًا بكرثة التجربة، 

وال �سيما مع من هو موؤيٌد بالوحي)1(.
التفاوؤل من الركائز املهمة التي ينبغي تعليمه للنا�ض ون�سره بينهم، فكان �سلى   -
�َساوؤُُم،؛ لذا قال النبي �سلى الله  ة والتَّ رَيَ الله عليه و�سلم يعجبه الفاأل ويكره الطِّ
للم�سلمني  ينبغي  وكذلك  اأمركم«؛  »�َسُهل  عمرو:  بن  �سهيل  جاء  ملا  و�سلم  عليه 
ُيريح  والظّن احل�سن  الهمم،  لالأَمام، وي�سحذ  يدفع  الفاأل  اإذ  بنبيهم؛  يقتدوا  اأن 

ال�سدور، وهو موؤ�سر اإىل �سالمة القلب)2(.
املطلب الثالث

ر�سالة النبي �سلى الله عليه و�سلم اإىل هرقل
ودورها يف �سناعة ال�سالم العاملي

ومن يتاأمل ر�سائل النبي �سلى الله عليه و�سلم اإىل ملوك وزعماء العامل يجدها   
تفي�ض باللني والرقة والعذوبة وال�سالم، واإن دل هذا على �سيء فاإمنا يدل على اأن 
ال�سالم من املبادئ التي تقوم على اأ�سا�سه احل�سارات االإ�سالمية، ورقي جمتمعاته 
العامل كله،  لي�ض يف املجتمع فح�سب بل يف  اإىل حتقيقه  الر�سل واأتباعهم  وي�سعى 
واإليك هذه الر�سالة النبوية التي تفي�ض بال�سالم:ب�سم الله الرحمن الرحيم من حممد 
اأما بعد:  عبد الله ور�سوله، اإىل ِهَرْقل)3( عظيم الروم، �سالم على من اّتبع الهدى، 
فاإين اأدعوك بدعاية االإ�سالم، اأ�سلم ت�سلم، واأ�سلم يوؤتك الله اأجرك مّرتني، فاإن توليت 
فعليك اإثم االأري�سّيني، و »يا اأهل الكتاب تعالوا اإىل كلمة �سواء بيننا وبينكم، اأاّل نعبد 
اإاّل الله وال ن�سرك به �سيئا، وال يّتخذ بع�سنا بع�سا اأربابا من دون الله، فاإن توّلوا 

فتح الباري البن حجر، مرجع �سابق )5/ 352(. االأ�سا�س يف ال�سنة وفقهها - ال�سرية النبوية، حلوى، مرجع �سابق )2/ 763(.  )1(
عمدة القاري، للعيني، مرجع �سابق )14/ 12(. زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن قيم اجلوزية، مرجع �سابق )3/ 305(.  )2(

قي�سر: ا�سم ملك من ملوك الروم، ويقال: اإن معنى قي�سر بلغة الروم: اأي �ُسقَّ عنه، وذلك اأن اأول ملوك الروم وهو غاليو�س ماتت اأمه وهي   )3(
حامل به فحَ�ُسقَّ عنه، فقيل: قي�سر. ف�سار ذلك �سمة ملن ملك منهم . �سم�س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، لن�سوان بن �سعيد احلمريي 

اليمني، النا�سر: دار الفكر املعا�سر )بريوت - لبنان(، دار الفكر )دم�سق - �سورية(، ط1، 1420 هـ - 1999م)8/ 5516(..
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هة  ُمَوجَّ اأنها وهي  يجد  الر�سالة  املتاأمل يف هذه  م�سلمون«)1(.  باأّنا  ا�سهدوا  فقولوا 
ّع ال�سالم يف كل جوانبها، وي�سلُّ االإحن  لدعوة غري امل�سلم للدخول يف االإ�سالم  َي�سِ
وال�سغائن من النفو�ض، وياألف القلوب،  حيث وردت فيها مادة "�سلم" عدة مرات 
"م�سلمون")2(، ويف هذا داللة  "ت�سلم"،  "اأ�سلم"،  "االإ�سالم"،  "�سالم"،  كاالآتي: 

تقرير وتاأكيد على مبداأ ال�سالم والذي يعترب اأهم مبادئ هذا الدين احلنيف. 
اّتبع  على من  "�سالم  ال�سيغة  بهذه  عليه و�سلم  الله  النبي �سلى  فلقد جاء    
الهدى" لي�ض املراد التحية واإمنا معناها: االأمان وال�سالمة والنجاة من كل �سوءيف 
َبَع هدي الله ال�سحيح والذي اأُر�سل به النبي �سلى الله  الدارين، وال يتحقق اإال ملن اتَّ
حة من وجه اآخر اإىل اأنه ال اأمان وال �سالم وال جناة ملن حاد  عليه و�سلم. وهي ُمَلوِّ
�ض بِهَرْقل واأتباعه باأنهم لي�سوا على الهدى، واأنهم  عن الهدى اأو عاداه، كما اأنها تعرِّ
كذلك لي�سوا من اأهل ذلك ال�سالم. كما اأن فيها اإغراء للمخاطب باتباع الهدى؛ ليكون 
لفظة )�سالم(  ال�سرور واالآفات، ويف  ال�سالم والرباءة واخلال�ض من  اأهل  من بني 
دعاء واإينا�ض واأمان للمخاطب، فهو يوحي باأن �ساحب الر�سالة يتمنى للمدعّو اإىل 
االإ�سالم"  "بدعاية  جملة  اأما  وويالتها)3(.  احلروب  عن  بعيدة  اآمنة  حياة  االإ�سالم  
باأ�سخا�ض  ترتبط  ال  الدعوة  هذه  واأن  بال�سهادتني)4(،  العناية  اأهمية  تبني  فهي 
يراود  باأمل  ارتبطت  لكنها  بامل�سيح  وامل�سيحية  بيهوذا  اليهودية  كارتباط  قبيلة  اأو 
النا�ض جميعًا، اأال وهو ال�سالم الذي ين�سده اجلميع والذي يعترب من العنا�سر املهمة 
تت�سمى  ال�سابقة  الله  ر�ساالت  الذي جعل  هو  ال�سالم  وهذا  االإ�سالمية،  الدعوة  يف 

باالإ�سالم، فيو�سف-عليه ال�سالم- يقول لربه }َتوَفَّنِي مُسْلِماًا{ ]يو�سف: 101[)5(.
اأخرجه البخاري، مرجع �سابق) 1/ 7( رقم احلديث)7(، واأخرجه م�سلم، مرجع �سابق )9/ 235( رقم احلديث)3322(.  )1(

من بالغة النبي �سلى الله عليه و�سلم يف ر�سائله اإىل امللوك واالأمراء" يدعوهم اإىل االإ�سالم "، لطلعت عبد الله ب�سيوين اأبو حلوة، اأ�ستاذ   )2(
البالغة والنقد امل�ساعديف كلية الدرا�سات االإ�سالمية والعربية للبنني، جامعة االأزهر/ فرع د�سوق )�س: 907-906(.

فتح الباري البن حجر، مرجع �سابق )1/ 38(.من بالغة النبي �سلى الله عليه و�سلم، لب�سيوين، مرجع �سابق )�س: 904- 905(، ) �س:   )3(
.)864-862

العلمية واالإفتاء  البحوث  العامة الإدارات  الرئا�سة  النا�سر:  البخاري، ل�سعيد بن على بن وهب القحطاين،  الدعوة يف �سحيح االإمام  فقه   )4(
والدعوة واالإر�ساد، ط1، 1421هـ)1/ 521(.

الكتاب  دار  النا�سر:  االأزهر،  جامعة  بالقاهرة  االإ�سالمية  الدعوة  كلية  وكيل  غلو�س،  اأحمد  لـاأحمد  وو�سائلها،  اأ�سولها  االإ�سالمية  الدعوة   )5(
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"اأ�سلم ت�سلم" يف غاية من االإيجاز والبالغة وجمع املعاين، و�سموله ل�سالمته   
من خزي الدنيا باحلرب وال�سبي والقتل واأخذ الديار واالأموال، ومن عذاب االآخرة. 
قال ابن حجر:  لو تفطن ِهَرْقل لقوله �سلى الله عليه و�سلم يف الكتاب الذي اأر�سل اإليه 
»اأ�سلم ت�سلم«  وحمل اجلزاء على عمومه يف الدنيا واالآخرة ل�سلم لو اأ�سلم من كل ما 

يخافه ولكن التوفيق بيد الله تعاىل)1(.
"واأ�سلم يوؤتك الله اأجرك مّرتني" ويف هذا ترغيب للكتابي حيث جعل االإ�سالم  له   
ر الديانات ال�سماوية ال�سابقة ويرفع من �ساأنها)2(. مزية على امل�سرك فيعلم اأن االإ�سالم  يقدِّ

فائدة هذه الر�سالة:
اأهمية اإلقاء ال�سالم اإف�سائه وتاأثريه على النفو�ض، كما قال �سلى الله عليه و�سلم   -

»...اأوال اأدلكم على �سيء اإذا فعلتموه حتاببتم؟ اأف�سوا ال�سالم بينكم«)3(.
على امل�سلحني والرتبويني اأن يبداأوا حديثهم مع النا�ض  بال�سالم، ويراعوا اأحوال   -

املدعوين، والثبات على االإ�سالم وتثبيت غريهم عليه، فاإنه دين ال�سالم)4(.
هذا ال�سالم  البد اأن يعّم وي�سمل  اجلميع ) اأفرادًا وجماعات ودواًل( حتى ينعموا   -

بثماره.

امل�سري- القاهرة ، ودار الكتاب اللبناين- بريوت، ط2، 1407هـ- 1987م) �س: 211(..
فتح الباري البن حجر، مرجع �سابق )1/ 37(.  )1(

فقه الدعوة يف ر�سائل النبي �سلى الله عليه و�سلم اإىل امللوك واالأمراء، بحث مقدم لنيل درجة املاج�ستري، اإعداد الطالب: على بن حافظ بن   )2(
�سامل الوادعي، اإ�سراف ف�سيلة الدكتور: حممود حممد احلنطور، اال�ستاذ امل�سارك بكلية الدعوة، جامعة طيبة، اململكة العربية ال�سعودية، 
العام اجلامعي1425ه- 1426ه )�س:190(. منهج الر�سول �سلى الله عليه و�سلم يف دعوة اأهل الكتاب للدكتور حممد بن �سيدي بن احلبيب 

ال�سنقيطي، النا�سر: دار القبلة للثقافة االإ�سالمية، ط1، 1413ه-1992م ) �س: 60(.
خمرج �سابقا، �س: 15.  )3(

من بالغة النبي �سلى الله عليه و�سلم، لب�سيوين، مرجع �سابق ) �س: 879(.  )4(
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خامتــــــــــة
مت بحمد الله وتوفيقه هذا البحث الذي اإبراز ثراء ال�سرية النبوية يف معاجلة   

واقع االأمة وخل�ض اإىل نتائج مهمة:
نتائج البحث:

اأن ال�سلم االجتماعي كان اأول اأهداف احلبيب �سلى الله عليه و�سلم.  .1
ال�سرية النبوية هي الدواء الناجع ال�سطراب املجتمعات وفيها اأ�سدق النماذج   .2

على حتقيق ال�سلم االجتماعي. 
اأن قوة الدولة ال ميكن ت�سورها دون حتقيق ال�سلم االجتماعي.  .3

واجلماعة  الفرد  احتياجات  حتقق  عملية  اإجراءات  فيها  النبوية  ال�سرية  اأن   .4
وي�سلح الدنيا والدين.

اأن غري امل�سلمني اإذا ُوجدوا يف املجتمع امل�سلم فهم جزء من ن�سيجه، حقوقهم   .5
حمفوظة، وحرية االعتقاد لهم مكفولة، وحمايتهم واجبة، ون�سو�ض �سريعتنا، 

وهدي نبينا معلن عن ذلك حمقق له.
ال�سلم االجتماعي يف املجتمعات امل�سلمة كاالأخوة وال�سالم  اإحياء قيم  ينبغي   .6

والتكافل والت�سامح والتعاي�ض.
اأن تنوع االنتماءات واالأعراق والديانات مل يقف عائقا يف وجه بناء الوطن،   .7
بل كان حتقيق ال�سلم االجتماعي �سبيال اإىل توجيه اأطياف املجتمع اإىل الذود 

عن الوطن، و�سيانة خرياته. وتطويره يف جميع املجاالت.
التو�سيات:

اأدعو اجلهات ذات العالقة بو�سع برامج عملية ال�ستخال�ض املواقف والدالالت   .1
والفوائد من ال�سرية النبوية والتي تغذي جانب ال�سلم االجتماعي.
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ينبغي اأن تت�سمن مناهجنا االإ�سالمية قيم التعاي�ض بني اأفراد املجتمع جميعا،   .2
وبيان مقا�سد االإ�سالم العليا يف الرحمة ببني االإن�سان.

قراءة ال�سرية النبوية بنف�ض ا�ستالهم ما يعالج الواقع.  .3
اإن�ساء مزيد من ج�سور التوا�سل مع العلماء املتخ�س�سني يف ال�سرية النبوية   .4

لال�ستفادة من درو�سهم يف هذا املجال. 
على اأجهزة االإعالم واالإذاعة وبرامج التوا�سل امل�ساهمة بن�سر درو�ض ال�سرية   .6

النبوية وفوائدهاحتى يتمكن اجلميع من قراءتها وتطبيقها واقعًا.
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قائمة املراجع وامل�سادر
اأواًل: القران الكرمي.
ثانيًا: كتب التف�سري

ال�سيوطي، حتقيق:  بكر  اأبي  بن  الرحمن  لعبد  باملاأثور،  التف�سري  املنثور يف  الدر   .1
مركز هجر للبحوث، النا�سر: دار هجر – م�سر، �سنة الن�سر: 1424هـ ـ 2003م.

حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد من تف�سري الكتاب املجيد، ملحمد   .2
الدار  النا�سر:  التون�سي،  عا�سور  بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن  الطاهر 

التون�سية للن�سر – تون�ض، �سنة الن�سر:1984هـ.
يف ظالل القراآن، ل�سيد قطب اإبراهيم، دار ال�سروق ـ القاهرة.  .3

تف�سري القراآن العظيم، الأبي الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الب�سري   .4
ثم الدم�سقي، املحقق: حممد ح�سني �سم�ض الدين، النا�سر: دار الكتب العلمية، 

من�سورات حممد على بي�سون – بريوت، ط1، 1419 هـ.
ثالثًا: كتب احلديث ال�سريف وعلومه:

الواحد  الدين  ل�سياء  يخرجاه،  مل  مما  املختارة  االأحاديث  من  امل�ستخرج   .4
الله بن دهي�ض، نا�سر:دار خ�سر للطباعة  املقد�سي،حتقيق:عبد امللك بن عبد 

والن�سر والتوزيع، بريوت – لبنان، ط3، 1420هـ-2000.
م�سند اأحمد، الأبي عبد الله اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن اأ�سد ال�سيباين،   .5

النا�سر: عامل الكتب – بريوت، ط1، 1419هـ ـ 1998م .
بن حممد  الله  عبد  �سيبة،  اأبي  بن  بكر  الأبي  واالآثار،  االأحاديث  امل�سنف يف   .6
اإبراهيم بن عثمان بن خوا�ستي العب�سي، املحقق: كمال يو�سف احلوت،  بن 

النا�سر: مكتبة الر�سد – الريا�ض، ط1، 1409هـ.
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اأحمد بن �سعيب  الرحمن  ال�سنن، الأبي عبد  الن�سائي يف املجتبى من  اأخرجه   .7
بن على اخلرا�ساين، الن�سائي، حتقيق: عبد الفتاح اأبو غدة، النا�سر: مكتب 

املطبوعات االإ�سالمية – حلب، ط2، 1406 ه- 1986م.
الع�سقالين،  حجر  بن  على  بن  الأحمد  البخاري،  �سحيح  �سرح  الباري  فتح   .8
الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  رقمه:  1379ه،  بريوت،   - املعرفة  دار  النا�سر: 

اإ�سراف: حمب الدين اخلطيب،علقعليه: عبد العزيز بن باز. 
النا�سر:  البخاري اجلعفي،  اإ�سماعيل  بن  املخت�سر، ملحمد  ال�سحيح  اجلامع   .9
دار ابن كثري، اليمامة – بريوت، حتقيق: م�سطفى ديب البغا، اأ�ستاذ احلديث 

وعلومه- جامعة دم�سق، ط3، 1407ه–1987م. 
امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�سول الله �سلى الله عليه   .10
اإحياء الرتاث  النا�سر: دار  الني�سابوري،  و�سلم،مل�سلم بن احلجاج الق�سريي 

العربي– بريوت، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، بدون ط وال تاأريخ.
�سنن اأبي داود، الأبي داود �سليمان بن االأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد   .11
بللي،  قره  كاِمل  د  حَممَّ  - االأرنوؤوط  �سَعيب  حتقيق:  ِج�ْستاين،  ال�سِّ االأزدي 

النا�سر: دار الر�سالة العاملية،ط1،1430هـ - 2009م.
اأبي  ال�سامي،  اللخمي  مطري  بن  اأيوب  بن  اأحمد  بن  ل�سليمان  الكبري،  املعجم   .12
القا�سم الطرباين، املحقق: حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي، دار الن�سر: مكتبة 

ابن تيمية – القاهرة، ط2، بدون تاريخ. 
الرتغيب والرتهيب، الأبي القا�سم اإ�سماعيل بن حممد بن الف�سل االأ�سبهاين   .13
 – احلديث  دار  النا�سر:  �سعبان،  بن  �سالح  بن  اأمين  املحقق:  ال�سنة،  قوام 

القاهرة، ط1، 1414هـ - 1993م.
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اجلامع الكبري، ملحمد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك، الرتمذي،   .14
اأبي عي�سى، املحقق: ب�سار عواد معروف، النا�سر: دار الغرب االإ�سالمي – 

بريوت، �سنة الن�سر: 1998م.
�سنن ابن ماجه، اأبي عبد الله حممد بن يزيد القزويني،املحقق: �سعيب االأرنوؤوط   .15
النا�سر:  الله،  الّلطيف حرز  َعبد   - بللي  قره  كامل  د  - حممَّ مر�سد  عادل   -

دارالر�سالة العاملية، ط1،1430هـ - 2009م.
امل�ستدرك على ال�سحيحني، الأبي عبد الله احلاكم حممد بن عبد الله بن حممد   .16
دار  النا�سر:  عطا،  القادر  عبد  م�سطفى  حتقيق:  الني�سابوري،  حمدويه  بن 

الكتب العلمية – بريوت، ط1، 1411هـ – 1990م.
اخُل�ْسَرْوِجردي  مو�سى  بن  على  بن  احل�سني  بن  الأحمد  االإميان،  �سعب   .17
اخلرا�ساين، اأبي بكر البيهقي، حققه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، 
للن�سر  الر�سد  مكتبة  النا�سر:  الندوي،  اأحمد  خمتار  حتقيقه:  على  اأ�سرف 
والتوزيع بالريا�ض بالتعاون مع الدار ال�سلفية ببومباي بالهند، ط1، 1423هـ 
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السلــم االجتماعــي فـي ضــوء وثيقـة املدينــة
د. خديجة خريي عبد الكرمي خريي•

امللخـــــ�س
جاء هذا البحث متناواًل ملو�سوع ال�سلم االجتماعي من خالل وثيقة املدينة   
كنموذج لد�ستور مدين نظم اأ�س�ض العالقات بني ال�سلطة احلاكمة ومكونات جمتمع 
املدينة من جهة وبني  مكونات املجتمع املدين فيما بينهم من جهة اأخرى، تاأ�سي�سًا 
ملجتمع قائم على التعاي�ض ال�سلمي  حتقيقًا لل�سلم االجتماعي بني مكوناته املختلفة. 
التحليل واال�ستنتاج. هدف  التاريخي مع  املنهج  البحث  اأتبع يف معاجلة مو�سوع 
البحث اإىل اإبراز دور االإ�سالم الرائد يف احلث على ال�سلم والتعاي�ض مع االآخرين. 
وخل�ض اإىل اإن احلياة لن ت�ستقيم اإال بتحقيق ال�سلم االجتماعي والتعاي�ض مع االآخرين 
م�سلمني كانوا اأم غري م�سلمني، كما اأن املجتمع لن يرتقي اإال به. ختم البحث بجملة 
من التو�سيات اأبرزها: الرت�سيخ لثقافة ال�سلم االجتماعي يف نفو�ض النا�ض من خالل 

ت�سافر جهود املوؤ�س�سات الرتبوية واالجتماعية واالإعالمية. 

ال�سودان.  - العلوم  وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة   - والتنمية  ال�سالم  درا�سات  مركز  	•

اإعداد الدكتور/ 
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Abstract
 This Research deals with the social peace through the 
AL-Madeenah Document as a model for a civil constitution 
that organized the foundations of relations between the ruling 
authority and the society on the one hand, and the members 
of the society among themselves on the other hand, in order 
to establish a society based on peaceful coexistence in order 
to achieve social peace between its various components. The 
research followed the analytical historical approach. The 
Research aimed to highlight the pioneering role of Islam 
in promoting peace and coexistence with others. And she 
concluded that life will not be straightforward without achieving 
social peace and coexistence with others, whether Muslim or 
non-Muslim, and that society will not advance without it. The 
Research concluded with a number of recommendations, most 
notably: The consolidation of a culture of social peace in the 
hearts of people through the concerted efforts of educational, 
social and media institutions.
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مقدمـــــة
احلمد لله رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف اخللق اأجمعني املبعوث   

رحمة للعاملني. اأما بعد:
اإن الله عز وجل جبل النف�ض الب�سرية على حب الركون اإىل حياة االأمن واالأمان   
والراحة وال�سالم واال�ستقرار، لتهناأ وتعي�ض بعيدًا عن املكدرات واملنغ�سات، واملتتبع 
ل�سرية الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( منذ هجرته وا�ستقراره يف املدينة يجده )�سلى 
الله عليه و�سلم(  قد عمد اإىل تعزيز هذا املعنى والتاأكيد عليه، يف جمتمع كان خليطًا من 
قبائل متنافرة، ومزيجًا من م�سلمني ويهود وم�سركني، ومع هذا التنوع واالختالف 
كفل النبي )�سلى الله عليه و�سلم( جلميع تلك الفئات- على تنوعها العقائدي والعرقي- 
حق املواطنة الكاملة، من خالل وثيقة املدينة، والتي مبوجبها ا�ستطاع الر�سول )�سلى 
اأفراده  امل�سرتك بني  ال�سلمي  التعاي�ض  قائم على  يوؤ�س�ض ملجتمع  اأن  عليه و�سلم(  الله 
الدين ومل خيرجوكم من  يقاتلوكم يف  مل  الذين  ينهاكم اهلل عن  }ل  الله عز وجل:  لقول  تطبيقًا 

دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهلل حيب املقسطني{ ]املمتحنة: 8[.
اليوم  تكاثرت وانت�سرت فيها كل عوامل اخلوف  اأن جمتمعاتنا  وال�ساهد   
هذا  معه،  والتعاي�ض  االآخر  تقبل  وعدم  والفنت  والنزاعات  للحروب  نتيجة  والقلق 
باالإ�سافة اإىل اأن االأقليات امل�سلمة يف الدول الغربية تعاين من م�سكلة تقبل تلك االأنظمة 
لها على الرغم من ال�سعارات التي ترفعها تلك الدول والتي تنادي بحقوق االإن�سان، اإال 
اأنها يف الواقع تنتهج �سيا�سة معادية لالإ�سالم وامل�سلمني، وملا كان ال�سلم االجتماعي 
ي�سهم يف ا�ستقرار املجتمعات واإحالل االأمن وال�سالم والطماأنينة بني اأفرادها، فاإن 
وثيقة املدينة ومبا اأقرته من مبادئ حتقق ال�سلم االجتماعي توؤكد على اأن االإ�سالم 
له قدم ال�سبق يف حتقيق �سبل الطماأنينة واالأمن وال�سلم يف املجتمع املدين، حفظًا 
النمو،  االأو�ساع، مزدهر  م�ستقر  البنية،  متما�سك  ملجتمع  وبقاًء  االإن�ساين  للوجود 

يتمتع اأفراده بكافة حقوقهم املدنية وال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية.     
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تتمثل اأهمية البحث يف ت�سليط ال�سوء على اأهمية ال�سلم االجتماعي ك�سرورة   
حياتية - يف كل حقل من حقول احلياة- بدءًا من �سمري الفرد ثم حميطه االأ�سري 

وو�سطه اجلماعي، انتهاًء بامليدان العاملي بني ال�سعوب واالأمم.
منهج البحث:

ُاتبع يف معاجلة مو�سوع البحث املنهج التاريخي، مع التحليل واال�ستنتاج،   
وما  العلماء،  و  الفقهاء  كتابات  وال�سنة، وما جاء يف  الكتاب  ما ورد يف  يف �سوء 

ا�ستجد من اآراء الباحثني املحدثني.
هيكل البحث:  

اأهم  ت�سمنت  وخامتة  ومبحثني  مقدمة  اإىل  تق�سيمه  البحث  طبيعة  اقت�ست   
مباحث  وقد جاءت  البحث.  ومراجع  مل�سادر  قائمة  ثم  التو�سيات،  وبع�ض  النتائج 

البحث على النحو االآتي:
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املبحث االأول
ال�سلم االجتماعي

مفهومه، اأهميته ومقومات حتقيقه
جاء معرفًا مبفهوم ال�سلم االجتماعي يف اللغة ويف اال�سطالح، مبينًا لالألفاظ   
وامل�سطلحات الدالة على املفهوم، موؤ�ساًل لل�سلم االجتماعي يف االإ�سالم، مو�سحًا 

الأهميته واأهم مقوماته.   
1. مفهوم ال�سلم االجتماعي ومدلوالته:

1. ال�سلم يف اللغة ويف اال�سطالح: 
لُم  وال�سَّ ويوؤنث.  يذكر  ال�سلح،  مبعنى  وك�سرها  ال�سني  بفتح  لغًة  ال�سلم   
قوله  ال�سالم، ومنه  ال�سلم مبعنى:  »اأنا �سلم ملن �ساملني«)1(. وياأتي  تقول:  املُ�سامل، 
الرباءة  وال�سالم   .]208 َكافًَّة{]البقرة:  السِّلِْم  فِي  ادْخُُلوا  آمَنُوا  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا  تعاىل: 
الله  اأ�سماء  ا�سم من  الت�سليم، وال�سالم  اال�ست�سالم وهو من  العيوب، وال�سالم  من 
اإظهار اخل�سوع  االإ�سالم:  قالوا:  االإ�سالم)2(  اأي�سًا مبعنى  ال�سلم  وياأتي  احل�سنى. 
يحقن  وبذلك  و�سلم(  عليه  الله  )�سّلى  النبي  به  اأتى  ما  والتزام  ال�سريعة،  واإظهار 
الدم وُي�ستدفُع املكروه)3(. وال�سلم ا�سطالحًا: يعني التعري من االآفات الظاهرة و 

الباطنة)4(.  
2. االجتماعي يف اللغة ويف اال�سطالح: 

التقاء، ويقال  اأي  اإىل اجتماع م�سدر اجتمع  لغًة ا�سم من�سوب  االجتماعي   
رجل اجتماعي اأي كثري املخالطة للنا�ض)5(. ويف اال�سطالح يعني: تقارب االأج�سام 
بع�سها من بع�ض)6(. كما  هو و�سف لل�سلوك اأو املواقف نحو االآخرين، و املواقف 
الرازي، حممد بن اأبي بكر، خمتار ال�سحاح، بريوت، 1993م، مادة )�سلم( �س131. احلموي، اأحمد بن حممد بن على الفيومي، امل�سباح   )1(

املنري يف غريب ال�سرح الكبري،ج1، بريوت، مادة )�سلم( �س286.
الرازي،  خمتار ال�سحاح، مادة )�سلم( �س131.  )2(

املو�سوعة الفقهية الكويتية، وزارة االأوقاف وال�سئون االإ�سالمية – الكويت، ج25، مطابع دار ال�سفوة – م�سر،)د.ت( �س230.  )3(
االأ�سفهاين، الراغب، املفردات يف غريب القراآن، ج1، مكتبة نزار م�سطفى الباز، )د.ت( �س315.  )4(

عمر، اأحمد خمتار ، معجم اللغة العربية املعا�سرة، ج1، عامل الكتب، القاهرة،)د.ت( �س394.  )5(
اجلرجاين، على بن حممد بن علي، التعريفات،ج1، بريوت،1983م، �س10.  )6(
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التي فيها تاأثري متبادل بني فرقاء تربطهم روابط وعالقات م�سرتكة)1(. 
3. مفهوم ال�سلم االجتماعي كم�سطلح مركب:

يعرف ال�سلم االجتماعي يف اأدبيات بع�ض الباحثني املحدثني باأنه: "توافر اال�ستقرار   
واالأمن والعدل الكافل حلقوق االأفراد يف جمتمع ما، اأو بني جمتمعات اأو دول")2(.

ويعرف اأي�سًا باأنه: " التعاي�ض واال�ستقرار التام بني �سعوب واأعراق مناطق   
خمتلفة نتيجة التفاهم  وح�سن اجلوار واحرتام الراأي االآخر وتقبل تعاي�ض االأقليات 

مع بع�سها وحل امل�ساكل و االتفاق دون عنف ")3(.
4. االألفاظ وامل�سطلحات الدالة على ال�سلم االجتماعي:

تعددت االألفاظ وامل�سطلحات الدالة على مفهوم ال�سلم االجتماعي فمن تلك   
االألفاظ وامل�سطلحات  نذكر:

ومتا�سك  ترابط  يف  ي�ساهم  والتاآلف  ال�سمل)4(،  جمع  ويعني  التاآلف:  لفظ   .1
املجتمع، �ساأنه �ساأن ال�سلم االجتماعي.

لفظ الطماأنينة: وتعني االطمئنان و ال�سكون)5( وتعترب من اآثار حتقيق ال�سلم   .2
على الدولة واالأفراد)6(.  

م�سطلح االأمن االجتماعي: ويعني "�سالمة االأفراد واجلماعات من االأخطار   .3
له  يتعر�ض  وما  الع�سكرية  كاالأخطار  تتحداهم  قد  التي  واخلارجية  الداخلية 
بالتخريب  القتل واالختطاف واالعتداء على املمتلكات  االأفراد واجلماعات من 

اأو ال�سرقة")7(.
التميمي، عماد حممد ر�سا ، االأمن االجتماعي: �سبط امل�سطلح وتاأ�سيله ال�سرعي بحث مقدم اإىل املوؤمتر الدويل: االأمن االجتماعي يف   )1(

الت�سور االإ�سالمي، كلية ال�سريعة يف جامعة اآل البيت، 3-4يوليو2012م، �س6.
املومني، حممد �سليمان، ال�سلم االجتماعي درا�سة تاأ�سيلية، جملة اجلامعة االإ�سالمية للدرا�سات ال�سرعية والقانونية، 2018م، �س 120.  )2(

املومني، ال�سلم االجتماعي درا�سة تاأ�سيلية، �س120.  )3(
الرازي،  خمتار ال�سحاح، مادة )األف( �س9.  )4(

الرازي،  خمتار ال�سحاح، مادة )طمن( �س167. املو�سوعة الفقهية الكويتية، ج29،  ط2، دار ال�سال�سل، الكويت، )د.ت( �س89.  )5(
املومني، ال�سلم االجتماعي درا�سة تاأ�سيلية، �س121.  )6(

حول م�سطلح االأمن االجتماعي انظر: التميمي، عماد حممد ر�سا ، االأمن االجتماعي: �سبط امل�سطلح وتاأ�سيله ال�سرعي، �س6. عمارة،    )7(
حممد، االإ�سالم واالأمن االجتماعي، دار ال�سروق، القاهرة، 1998م، �س15-5.
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م�سطلح التعاي�س ال�سلمي: ويعني "اتفاق وقبول وت�سالح بني النا�ض يف   .4
تعاملهم ومعامالتهم حيث ما وجدوا يف الزمان واملكان". اأو هو "العي�ض مع 
اأن يتعر�ض  اأم خمالفني دون  لك  اأكانوا موافقني  االآخرين بقبول و�سلم �سواء 

اأحدهما الأخر")1(.
2. ال�سلم االجتماعي يف االإ�سالم:

القراآنية  االآيات  من  العديد  خالل  من  واالأمن،  ال�سلم  ملبداأ  االإ�سالم  ل  اأ�سّ  
والوئام �سمن  واالأمن  وال�سالم  ال�سلم  تناولت ق�سية  التي  االإ�سالمية  والت�سريعات 
الكيان االإ�سالمي باعتبارها من الق�سايا االجتماعية الداعية اإىل بناء جمتمع �سلمي 
االأنف�ض واالأعرا�ض واالأموال  النا�ض بحرمة  فيه  للنمو واالرتقاء، ي�سعر  قابل  اآمن، 
}كنتم  تعاىل:  قال  االأمة  االإ�سالم حتقيقًا خلريية  فيه �سعائر  بينهم، ويوؤدون  فيما 
]اآل عمران: 110[. ويوجه  للناس تأمُرُونَ بامَلغرُوف وََتنْهَوْنَ عَن امُلنكر{  خري أمة أخرجت 
االإ�سالم امل�سلمني اإىل اإقامة العالقات ال�سلمية القائمة على الرب واالإح�سان والعدل مع 
االآخرين، فالتعاون على حتقيق ال�سلم االجتماعي يعد من اأوجه الرب والتقوى التي فيها 
امتثال الأمر الله عز وجل قال تعاىل:  }وََتعَاوَُنوا عََلى الِْبِرّ وَالَتّْقوَى وََل َتعَاوَُنوا عََلى اْلِثِْم 
وَالْعُدْوَاِن{ ]املائدة: 2[. ويقيد االإ�سالم املواجهة يف حدود من ميار�ض العدوان �سد 
االإ�سالم وامل�سلمني)2(. قال تعاىل: }وََقاتُِلوا فِي سَِبيل الَلّه الَّذِينَ يَُقاتُِلونَُكمْ وََل َتعَْتدُوا 
َّذِينَ لَمْ يَُقتُِلوُكمْ  إنَّ الَلّه َل يُحِبّ الْمُعَْتدِينَ{ ]البقرة:190[. وقوله تعاىل: }لَّ يَنْهَاُكمُ ٱللَّهُ عَِن ٱل
ٱلْمُْقسِطِني{  يُحِبُّ  ٱللَّهَ  إِلَيِْهمْ إِنَّ  َتبَرُّوهُمْ وَُتْقسُِطواْ  يُْخِرجُوُكم مِّن دِيِرُكمْ َأن  فِي ٱلدِّيِن وَلَمْ 

]املمتحنة: 8[. 

حول م�سطلح التعاي�س ال�سلمي انظر: عبد الله،  حما�سن ح�سن الف�سل ، التعاي�س يف القراآن الكرمي، بحث قدم يف املوؤمتر القراآين الدويل   )1(
ال�سنوي )مقد�س7(، مركز البحوث، جامعة ماليا- ماليزيا 12-13دي�سمرب2017م، �س4. اأحمد، املرت�سى الزين ، التعاي�س بني امل�سلمني 

وغري امل�سلمني يف افريقيا من منظور �سرعي، جملة ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية، العدد 9، 2007م، �س5.
همدين، حامد اأ�سرف،  ال�سلم االجتماعي: �سرورته ومبادئه يف �سوء ال�سريعة االإ�سالمية، جملة الب�سرية، 2014م، �س 307.  )2(
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وتوؤكد ال�سنة ال�سريفة على اأهمية حتقيق ال�سلم االجتماعي من خالل فعل كل ما   
فيه خري ونفع للب�سرية وترك ما يلحق بها ال�سرر واالأذى. قال ر�سول الله )�سلى الله عليه 
و�سلم(: )من كان يوؤمن بالله واليوم االآخر فـال يوؤذ جـاره ومـن كـان يوؤمن بالله واليـوم 

االآخـر فليكرم �سـيفه ومن كـان يـوؤمـن بـالله واليـوم االآخـر فليقل خريا اأو لي�سمت()1(. 
كما تبني - ال�سنة النبوية- اأهمية االأمن يف حياة امل�سلم باعتباره نعمة ال بد   
اأن تتوفر يف املجتمع حتى ينعم باال�ستقرار والطماأنينة وبتحقيق ال�سلم االجتماعي. 
ْرِبِه، ِعْنَدُه  َبَح ِمْنُكْم ُمَعاًفى يِف َج�َسِدِه، اآِمًنا يِف �سِ �سْ قال )�سلى الله عليه و�سلم(:)مْن اأَ

ْنَيا()2(. ا ِحيَزْت َلُه الدُّ َ ُقوُت َيْوِمِه، َفَكاأَمنَّ
يف  ت�سهم  التي  االأحكام  من  جملة  على  االإ�سالمية  ال�سريعة  ا�ستملت  وقد   

حتقيق ال�سلم االجتماعي من خالل:
حفظ مقا�سد ال�سريعة ال�سرورية اخلم�سة؛ الدين، النف�ض، املال، العر�ض، العقل.   اأ. 
العدالة وامل�ساواة بني اأفراد املجتمع امل�سلم بغ�ض النظر عن اأعراقهم ومعتقداتهم   ب. 

ومكانتهم االجتماعية.
ال�سائعات واالأخبار غري املوؤكدة التي مت�ض االأفراد واملجتمعات،  حترمي ن�سر   ج. 
و�سرورة التبنّي والتحقق عند �سماع االأخبار)3(. يقول املوىل عز وجل: }يا 
َّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَُكمْ َفاسِقٌ بِنَبٍَإ َفَتبَيَّنُوا َأن ُتصِيبُوا َقوْماًا بِجَهَالَةٍ َفُتصِْبحُوا عََلى مَا  َأيُّهَا ال

َفعَلُْتمْ نَادِمِنيَ{ ]احلجرات: 6[.
حفظ حقوق غري امل�سلمني من اأهل الذمة)4(، واأهل العهد)5(، فقد حذر االإ�سالم   د. 
من ظلمهم وانتقا�ض حقوقهم، قال ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم(: )اأَاَل َمْن 
البخاري، اأبو عبدالله حممد بن اإ�سماعيل، �سحيح البخاري، دار ابن كثري، دم�سق-بريوت، 2002م،  كتاب االأدب، باب من كان يوؤمن بالله   )1(

واليوم االآخر فال يوؤذ جاره ، حديث رقم)6018( �س1509.
ابن ماجة، اأبو عبد الله حممد بن يزيد القزويني، �سنن ابن ماجة، ج2، كتاب الزهد، باب القناعة، حديث رقم )4141( �س1387.  )2(

التميمي، االأمن االجتماعي: �سبط امل�سطلح وتاأ�سيله ال�سرعي، �س15.  )3(
اِم  اِم اأحَْحكحَ الِْتزحَ ِة وحَ ْزيحَ ْذل اجْلِ ْرِط بحَ لحَى ُكْفِرِهْم ِب�سحَ ونحَ عحَ ُيِقرُّ اِر االإْ�ْسالحَِم. وحَ ْن ُيِقيُم يِف دحَ ُهْم مِمَّ رْيُ غحَ ى وحَ ارحَ النَّ�سحَ ُدونحَ ِمنحَ الْيحَُهوِد وحَ اهحَ ِة:  ُهُم امْلُعحَ مَّ اأحَْهل الذِّ  )4(

ِة. املو�سوعة الفقهية الكويتية، ج7، �س141. ِويَّ ْنيحَ االإْ�ْسالحَِم الدُّ
ا. املو�سوعة الفقهية الكويتية، ج7، �س105. اهحَ رحَ ٍة يحَ لحَححَ ًة مِلحَ�سْ ْعلُومحَ ًة محَ ْرِب ُمدَّ اِء احْلحَ لحَى اإِْنهحَ اُم امْلُ�ْسِلِمنيحَ عحَ ُهْم اإِمحَ حَ احلحَ اأهل العهد: ُهُم الَِّذينحَ �سحَ  )5(
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ْو اأََخَذ ِمْنُه �َسْيًئا ِبَغرْيِ ِطيِب َنْف�ٍض َفاأََنا  َفُه َفْوَق َطاَقِتِه اأَ ْو َكلَّ ُه اأَ َظَلَم ُمَعاِهدًا اأَِو اْنَتَق�سَ
َحِجيُجُه َيْوَم اْلِقَياَمِة()1(. وقال )�سلى الله عليه و�سلم( )َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا مَلْ َيِرْح 

رَيِة اأَْرَبِعنَي َعامًا()2(.  ِة َواإَِنّ ِريَحَها ُتوَجُد ِمْن َم�سِ َنّ َراِئَحَة اجْلَ
ومما تقدم ن�ستطيع القول اإن ال�سلم االجتماعي يف االإ�سالم ي�ستوعب كل ما هو مادي   

ومعنوي، فهو حق م�سروع للجميع اأفرادًا كانوا اأم جماعات م�سلمني وغري م�سلمني)3(.
3. مقومات ال�سلم االجتماعي:

اأ�سا�سيًا يف الوجود ت�سديقًا  لقول الله  اأمرًا  تعد م�ساألة ال�سلم االجتماعي   
مِنْ خَوْف{  وَآمَنَهُمْ  مِنْ جُوٍع  َأْطعَمَهُمْ  الَّذِي   • الْبَيْتِ  هََذا  رَبَّ  }َفلْيَعْبُدُوا  وجل:  عز 
]قري�س: 3-4[، فاحلاجة اإىل االأمن حاجة اأ�سا�سية، ال�ستمرار ودميومة احلياة، وعمران 

االأر�ض التي اأ�ستخلف الله  عليها بني اآدم، فاإذا انعدم االأمن واالأمان حال اخلوف 
والقلق دون اال�ستقرار والبناء)4(، ولذلك ت�سعى املجتمعات االإن�سانية منذ القدم على 
اختالف معتقداتها وتوجهاتها وم�ستوياتها احل�سارية اإىل توفري اال�ستقرار واالأمن 

لتحقيق التقدم واالزدهار يف خمتلف جماالت احلياة)5(.
الدعائم واالأ�س�ض  االإ�سالم على جمموعة من  ال�سلم االجتماعي يف  يقوم  و   
التي جتعل منه مبداأ من املبادئ التي ت�سهم يف بناء احل�سارة االإن�سانية، ولعل من 

اأهم مقوماته: 
 اأ. نظام احلكم و�سلطة القانون:

ي�سري احلكم يف االإ�سالم بني املحكومني يف جميع اأجزاء الدولة، ويعطي   
احلكم-  تعززه-اأي  املواطنة)6(.  وواجبات  حقوق  من  للم�سلمني  ما  امل�سلمني  لغري 

اأبو داوود، �سليمان بن االأ�سعث ال�سج�ستاين، �سنن اأبي داود، ج3، بريوت، حديث رقم)3054( �س136.  )1(
البخاري، اجلامع ال�سحيح املخت�سر، ج3، ط2، بريوت ،1987م، حديث رقم )2995( �س1155.  )2(

همدين،  ال�سلم االجتماعي: �سرورته ومبادئه يف �سوء ال�سريعة االإ�سالمية، �س 304.  )3(
همداين، ال�سلم االجتماعي: �سرورته ومبادئه يف �سوء ال�سريعة االإ�سالمية، �س305.  )4(

التميمي، االأمن االجتماعي: �سبط امل�سطلح وتاأ�سيله ال�سرعي، �س2.  )5(
النباهي، نظام احلكم يف االإ�سالم، 1951م، �س27.  )6(
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على  القانون  بتطبيق  املتم�سكة  واالأمنية  الع�سكرية  بالقوى  املزودة  القوية  ال�سلطة 
اأ�س�ض من العدالة وامل�ساواة بني جميع مواطني الدولة دون متييز لدين اأو عن�سر اأو 

فئة �سمانًا حلقوقهم وحماية ل�سلمهم االجتماعي)1(.
 ب. املواطنة:

تعني االنتماء اإىل الوطن ورابطة بني اأفراد املجتمع، حتكمهم نظم وقوانني   
اأ�سا�ض من  تنظم العالقة فيما بينهم، وحتدد لهم جماالت احلقوق والواجبات على 
امل�ساواة ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية)2(. فاالنتماء اإىل الوطن ركن اأ�سا�ض 
يف احلياة االجتماعية، وم�ساألة �سرورية الإقامة العالقات بني اأبناء املجتمع الواحد، 
عليه  بناء كبري يرتتب  ولبنة يف  الكل،  االنتماء جزء من  الفرد مبوجب هذا  ي�سبح 
املتقدمة  الدول  م�ساف  يف  وطنه  يرى  اأن  الفرد  فيتمنى  وطنه،  جتاه  م�سوؤوليات 
واملتطورة يف �ستى املجاالت. ومن ثم كان من ال�سروري على كل من يريد االأمن 
واال�ستقرار لوطنه وكل من يريد اأن يبعد عن وطنه ال�سراعات واالنق�سامات الداخلية 
اأن يغر�ض امل�ساعر الوطنية يف نفو�ض اأبنائه منذ ال�سغر لتنمو مع منوهم الطبيعي، 

ومن ثم جتنب االنتماءات الثانوية على االنتماء احلقيقي للوطن)3(. 
 ج. االأمن الغذائي:

االأمن الغذائي يعني: "توفري احتياجات جميع �سكان الدولة من ال�سلع واملواد   
الغذائية بالقدر املطلوب، واالأنواع املختلفة من الطعام وال�سراب بالقدر الذي يحتاجه 
النا�ض")4(. وحتى ينعم االإن�سان بالعي�ض الرغيد بال خوف على م�سريه وم�ستقبله 
البد من اأن يتوفر له حد الكفاية من الطعام وال�سراب وال�سكن واللبا�ض املنا�سب، وال 

عبا�س، ناجي، ال�سلم االجتماعي: مفهومه ومقوماته، �سحيفة4 مايو االلكرتونية، 17مايو2018م.  )1(
ملفهوم املواطنة انظر: فوزي، �سامح ، املواطنة، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان،2007م، �س9-10. بوعالم، عبد العايل ، قراءة يف   )2(

حقوق وواجبات املواطنة من خالل وثيقة املدينة، جملة تنمية املوارد الب�سرية، العدد11، دي�سمرب 2015، �س616.
القزويني، حم�سن باقر ، مقومات االأمن االجتماعي يف االإ�سالم واآليات حتقيقه، جملة اأهل البيت عليهم ال�سالم، العدد 7، مار�س،2009م،   )3(

�س18-17.
الدغمي، حممد راكان ، يف االإ�سالم الغذاء لكل فم، دار املعارف، القاهرة، �س18-17.  )4(
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يتحقق االطمئنان على م�ستقبل حياة الفرد يف جمتمعه اإال بالعمل امل�ستمر و�سكر الله 
 
ِّ
على النعم قال تعاىل: }وََضرَبَ اللَّهُ مََثلاً َقرْيًَة َكانَتْ آمِنًَة مُّْطمَئِنًَّة يَْأتِيهَا ِرْزُقهَا رََغداًا مِّن ُكل
مََكاٍن َفَكَفرَتْ بَِأنْعُِم اللَّهِ َفَأَذاَقهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوِع وَالَْخوْفِ بِمَا َكاُنوا يَصْنَعُونَ{ ]النحل: 112[.

ومن هنا فاإن االأمن والعدل واال�ستقرار مرتبط باإخال�ض االإن�سان يف عبادته   
لله عز وجل، كما اأن ا�ستقرار املجتمع وانت�سار العدل واالأمن والطماأنينة فيه له اأثر 
كبري يف زيادة االإنتاج، وبالتايل توفر ال�سلع ال�سرورية حلياة اأفراد املجتمع، ومن 
احتياجات  الأفراده و�سائل احلياة، وغطيت  توفرت  الذي  املجتمع  تظهر �سورة  ثم 
الفقري، وحتول من كونه عالة اإىل فرد منتج يعتمد عليه، ولـــــه دور يف جمتمعه)1(.   

 د. التكافل االجتماعي:
يق�سد بالتكافل االجتماعي" اأن يكون اأفراد املجتمع يف كفالة جماعتهم، واأن   
يكون كل ذي �سلطان اأو قادر كفياًل يف جمتمعه ميده باخلري، واأن تكون كل القوى 
االإن�سانية يف املجتمع متالقية يف املحافظة على م�سالح االأفراد، ودفع االأ�سرار")2(

ويعد التكافل االجتماعي من اأهم االأ�س�ض التي يقوم عليها املجتمع يف االإ�سالم والتي 
ت�سمن �سعادته وبقاءه يف اإطار من االأمن واملودة وال�سالم والوحدة)3(، ولعل اأبلغ 
تعبري جامع ملعنى التكافل االجتماعي قول الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم(: )املوؤمن 

للموؤمن كالبنيان ي�سد بع�سه بع�سا()4(.
وتتعدد �سور التكافل االجتماعي يف االإ�سالم، فمنها املادي واملعنوي، فمن   
املعنوي  التكافل  الزكاة وال�سدقات، ومن �سور  املادي فري�سة  التكافل  اأهم �سور 

تقدمي الن�سيحة للغري واالأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

الدغمي، يف االإ�سالم الغذاء لكل فم، �س20-19.  )1(
اأبو زهرة، حممد،  التكافل االجتماعي يف االإ�سالم،  دار الفكر العربي، القاهرة،1991م، �س7.  )2(

فرحات، كرم حلمي،  دور الوقف يف حتقيق التكافل االجتماعي يف احل�سارة االإ�سالمية، بحدث مقدم اإىل املوؤمتر الثالث لالأوقاف اململكة   )3(
العربية ال�سعودية، اجلامعة االإ�سالمية،2009م، �س300.

البخاري، �سحيح البخاري، كتاب املظامل، باب ن�سر املظلوم، )حديث رقم  2446( �س591.  )4(
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 هـ. احلوار والتوا�سل:
مما ال �سك فيه اأن احلوار والتوا�سل حاجة م�ستمرة، و�سرورة ح�سارية   
لكل املجتمعات، ويف حديث القراآن الكرمي عن احلوار يتحدث عنه ك�سرورة دينية 
وفكرية قبل اأن تكون �سرورة اجتماعية، فاأول حوار كان قبل اأن يخلق الله االإن�سان 
هو احلوار الذي جرى بني الله عز وجل واملالئكة حول خلق االإن�سان)1(. قال تعاىل: 
ي جَاعٌِل فِي اأْلَرِْض خَلِيَفًة َقاُلوا َأَتجْعَُل فِيهَا مَن يُْفسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ 

ِّ
}إِْذ َقاَل رَبُّكَ لِلْمَلَئَِكةِ إِن

ي َأعَْلمُ مَا َل َتعَْلمُونَ • وَعَلَّمَ آدَمَ اأْلَسْمَاءَ ُكلَّهَا ُثمَّ عَرََضهُمْ عََلى 
ِّ
وَنَحْنُ ُنسَبِّحُ بِحَمْدَِك وَُنَقدِّسُ لَكَ َقاَل إِن

َّكَ  الْمَلَئَِكةِ َفَقاَل َأنِبُئونِي بَِأسْمَاءِ هؤَُلءِ إِن ُكنُتمْ صَادِقِنيَ • َقاُلوا سُبْحَانَكَ َل عِلْمَ لَنَا إِلَّ مَا عَلَّمَْتنَا  إِن
َأنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ{ ]البقرة: 32-30[.

واأ�سلوب  جماعي  ومنهج  عام  و�سلوك  اأ�سيل  مبداأ  االإ�سالم  يف  فاحلوار   
وتعميم  الله  توحيد  حول  يتمركز  واملواقف،  االأحداث  مع  التعامل  يف  ح�ساري 
والتع�سب،  اخلالف  اأ�سباب  وجتنب  املتبادل،  واالحرتام  وامل�ساواة  العدل  مبادئ 
بغية ت�سحيح املفاهيم واإظهار احلق)2(.  وملا كان التوا�سل بني بني الب�سر اأمر فطري 
فال غرو اأن يكون احلوار مظهرًا من مظاهر التوا�سل، واأ�سلوبًا من اأ�ساليب العلم 
املتطرف،  والفكر  العنف  ومواجهة  والدعوة  الرتبية  و�سائل  من  وو�سيلة  واملعرفة، 
يف  ال�سعوب  عليه  اعتمدت  كما  دعوتهم،  تبليغ  يف  والر�سل  االأنبياء  عليه  اعتمد 

توا�سلها وتفاعلها مع بع�سها البع�ض)3(. 
اأم�ض احلاجة لتفعيل الرتبية احلوارية بدءًا باالأ�سرة  وجمتمعاتنا اليوم يف   
وانتهاًء مبوؤ�س�سات الدولة حتى تغدو ثقافة احلوار �سلوكًا يوميًا الأفراد املجتمع يف 

حياتهم، يف جميع املرافق واالأحوال واالأو�ساع)4(.
ابن عزوز، العطري، اأدبيات احلوار والتوا�سل من منظور قراآين، جملة حراء، العدد67، 2018م، �س52-51.  )1(

ابن عزوز،  اأدبيات احلوار والتوا�سل من منظور قراآين، �س52.  )2(
ر�سا، عماد حممد، تعزيز ثقافة احلوار واآثارها الرتبوية واالجتماعية، روؤية اإ�سالمية، درا�سات علوم ال�سريعة والقانون، املجلد 41، العدد   )3(

االأول اجلامعة االأردنية، 2014م، �س65-64.
ابن عزوز،  اأدبيات احلوار والتوا�سل من منظور قراآين، �س52. ر�سا، تعزيز ثقافة احلوار واآثارها الرتبوية واالجتماعية، روؤية اإ�سالمية،    )4(

�س64.
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 و. الت�سامح ونبذ العنف:
خالل  من  املجتمع  وا�ستقرار  ثبات  يف  ي�سهم  الت�سامح  اأن  فيه  ال�سك  مما   
تر�سيخ قيم التعاي�ض واحلوار العقالين، واالنفتاح بني الثقافات وحتقيق املكا�سب 
امل�سرتكة، والتغلب على املواقف الداعية اإىل التميز والتع�سب)1(. واإذا ما نظرنا اإىل 
املجتمعات التي ينت�سر فيها الت�سامح ال جند للعنف طريق اإليها، فالعنف دون �سك 
من اأخطر ما يواجه املجتمع وي�سلب منه االأمن والطماأنينة واال�ستقرار وين�سر الهلع 
واخلوف بني النا�ض، لذلك بالغ االإ�سالم يف نبذ العنف والدعوة اإىل الت�سامح واإىل 

قبول العذر واإىل العفو والرفق باالآخرين)2(.
هذه بع�ض مرتكزات ال�سلم االجتماعي االأ�سا�سية، تناولنها ب�سيء من االإيجاز   
وال نزعم اإحاطتنا التامة بها بل املجال يت�سع للباحثني  ملزيد من الدرا�سات يف هذا 

املو�سوع.

والعلوم  االجتماعية  درا�سات يف اخلدمة  اأع�سائها، جملة  لدى  الت�سامح  قيم  تنمية  الن�ساط يف  دور جماعات  �سليم،  اأحمد، حممد حممد   )1(
االإن�سانية، العدد50، املجلد3، 2020م، �س691.

القزويني، مقومات االأمن االجتماعي يف االإ�سالم واآليات حتقيقه، �س13-12.  )2(
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املبحث الثاين
وثيقة املدينة وتاأ�سي�س ال�سلم االجتماعي

وثيقة املدينة؛ وثيقة �سيا�سية مهمة، تعود اإىل ع�سر تاأ�سي�ض الدولة االإ�سالمية   
يف املدينة، مثلت الوثيقة ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية للدولة االإ�سالمية اجلديدة، 
الله عليه و�سلم( يف املدينة املنورة بني املهاجرين واالأن�سار  كتبها الر�سول )�سلى 
واليهود وامل�سركني، فجاءت الوثيقة منظمة للعالقة بني جميع مكونات املجتمع املدين 
املختلفة، حمددة لنظام احلكم يف الدولة االإ�سالمية االأوىل، ومبينة حلقوق املواطنني 

وواجباتهم وعالقتهم بالدولة)1(. 
1. الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( يف املدينة وكتابة الوثيقة:

بو�سول الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( اإىل يرثب)2( - والتي غري ا�سمها   
مرحلة  وهي  االإ�سالمية  الدعوة  مراحل  من  مرحلة جديدة  بداأت   - املدينة)3(   اإىل  
الله عليه و�سلم( بعدة  اأ�س�ض را�سخة، فقام )�سلى  تاأ�سي�ض الدولة االإ�سالمية، على 

خطوات تتمثل يف: 
 اأ. بناء امل�سجد النبوي:

و�سع الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( اأ�سا�ض امل�سجد و�سط املدينة يف ربيع   
االأول1هـ/622م، يف املكان الذي بركت فيه ناقته)4( وقال )�سلى الله عليه و�سلم(: 
)هذا اإن �ساء الله املنزل()5(، وقد �سارك الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( ال�سحابة 
ر�سوان الله عليهم يف اأعمال البناء)6(، فكان )�سلى الله عليه و�سلم( ينقل اللنب و 

ال�سليمان، �سليمان �سالح،  حقوق االإن�سان يف وثيقة املدينة املنورة، الريا�س، 2015م، �س18.  )1(
ملدينة يرثب قبل االإ�سالم انظر: احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج5، بريوت، �س82. علي، جواد،  املف�سل يف تاريخ العرب قبل االإ�سالم،   )2(

الطبعة الرابعة، ج7، �س128.  العمري، اأكرم �سياء ال�سرية النبوية ال�سحيحة، ج1، الطبعة6، املدينة املنورة، 1994م، �س227.
النبوية،  ال�سرية  املدين وتنميته يف  املجتمع  بناء  اإبراهيم،   بن  العزيز  عبد  العمري،  انظر:  التمدن واحل�سارة واال�ستقرار،  من  املدينة   )3(

الريا�س، 2015م، �س17-15.
كان املو�سع مربدًا )املكان الذي حتب�س فيه االإبل واالأغنام وغريها( لغالمني يتيمني من االأن�سار، �سهل و�سهيل، ا�سرتى الر�سول )�سلى الله   )4(

عليه و�سلم( منهما املو�سع . عبد الغني، حممد اليا�س، تاريخ امل�سجد النبوي ال�سريف، املدينة املنورة، 1999م، ، �س40-39.
البخاري، �سحيح البخاري، كتاب مناقب ال�سحابة، باب هجرة النبي )�سلى الله عليه و�سلم( واأ�سحابه اإىل املدينة )حديث رقم9306(،   )5(

�س959-958.
عبد الغني، تاريخ امل�سجد النبوي ال�سريف، �س41.  )6(
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العمل  االإقبال على  لل�سحابة يف  االأجر، وترغيبًا  بنف�سه م�ساركة منه يف  احلجارة 
بهمة ون�ساط، وبهذه امل�ساركة  �سرب الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( مثاًل اأعلى يف 

القدوة احل�سنة والقيادة الر�سيدة التي تر�سخ ملبداأ امل�ساواة اأمام احلق والواجب.
وببناء املـ�سجد النبوي توفر للموؤمنني مكانًا يلـتقون فيه بالـر�سول )�سلى الله   
عليه و�سلم(، يجتمعون ويت�ساورون ويتـخذون القرارات، ومن ثم جمع امل�سجد بني؛ 
مكان العبادة، ومقر اإدارة الدولة من جهة ومن جهة ثانية مدر�سة علمية وت�سريعية، 
وموؤ�س�سة اجتماعية، فغدا رمزًا ل�سمولية االإ�سالم وتكامله، وبالتايل حتقق الغر�ض 

الديني وال�سيا�سي واالجتماعي من تاأ�سي�سه)1(.  
 ب. املوؤاخاة بني املهاجرين واالأن�سار: 

كانت املوؤاخاة خطوة اأخرى يف طريق بناء املجتمع اجلديد،  فبو�سول املهاجرون   
اإىل املدينة واجهتهم م�ساكل اقت�سادية، واجتماعية، و�سحية متنوعة، فعمد الر�سول )�سلى 
الله عليه و�سلم(  اإىل توفيق اأو�ساعهم  فاأعلن  )�سلى الله عليه و�سلم( املوؤاخاة بني املهاجرين 
واالأن�سار، وجعلها ركنًا من اأركان هذا البناء، الذي اأراد له اأن يقوم على املحبة، وامل�ساواة، 
رجاًل  ت�سعني  املوؤاخاة  ف�سملت  الواحدة)2(،  االأمة  اأبناء  بني  والتكافل  والعدل  والتوارث، 
خم�سة واأربعني رجاًل من املهاجرين مع مثل هذا العدد من االأن�سار)3(، فاآخى )�سلى الله 
عليه و�سلم( بني كل مهاجري واأن�ساري، اثنني اثنني، فعلى �سبيل املثال اآخى )�سلى الله 
عليه و�سلم( بني اأبو بكر ال�سديق من املهاجرين، وخارجة بن زهري اخلزرجي من االأن�سار، 
من  اب  طَّ اخْلَ ْبُن  َوُعَمُر  االأن�سار،  من  َجَبل  بن  َوُمَعاذ  املهاجرين  من  َطاِلب  اأَبي  بن  َوجْعَفر 

املهاجرين َوِعْتبان ْبن مالك من االأن�سار)4(.

 ،4 املجلد  العدد2،  االإن�سانية،  للدرا�سات  كركوك  جامعة  جملة  املنورة،  املدينة  يف  االإ�سالمية  الدولة  اأ�س�س  عمر،  حممد  ال�ساهني،   )1(
العراق،2009م، �س100-99.

عبد الهادي، حممد الب�سري حممد، التخطيط يف الهجرة النبوية اإىل املدينة املنورة يف �سوء العلم احلديث، جملة درا�سات دعوية، العدد14،   )2(
يوليو، 2007م، �س18.

�سالح، حممد، الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( وتنمية االإبداع من خالل املوؤاخاة بني املهاجرين واالأن�سار، جملة كلية العلوم االإ�سالمية،   )3(
املجلد 8 العدد)2/15( 2014م، �س382-381.

م�سر،  ج1،  الثانية،  الطبعة  واآخرون،  ال�سقا  م�سطفى  حتقيق:  النبوية،  ال�سرية  ه�سام،  ابن  انظر:  واالأن�سار  املهاجرين  بني  للموؤاخاة   )4(
اجلامعة  االآداب،  كلية   ،4 العدد  االآداب،  مداد  جملة  واالأن�سار،  املهاجرين  بني  املوؤاخاة  �سالح،  حممد  جواد،  �س507-504.   1955م، 

العراقية، �س309-295.
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وبلغ من تاأكيد الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( على املوؤاخاة اأن كان مرياث   
االأن�ساري يوؤول بعد وفاته اإىل اأخيه املهاجر بداًل من ذوي رحمه، وا�ستمر هذا التوارث 

حتى موقعة بدر ثم رجع التوارث اإىل و�سعه الطبيعي النتفاء احلاجة اإليه)1(. 
مل تكن هذه املوؤاخاة التي مكنها )�سلى الله عليه و�سلم( بني اأ�سحابه جمرد   
�سوره  واإيثار  اجتماعي  وتكافل  ترابط  عنها  نتج  فعلية،  حقيقة  كانت  واإمنا  نظرية 
َّذِينَ َتبَوَّؤُا الدَّارَ وَاْلمِيانَ مِنْ َقبْلِِهمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيِْهمْ وَل  القراآن بقوله تعاىل: }وَال
يَِجدُونَ فِي صُدُوِرهِمْ حاجًَة مِمَّا ُأوُتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلى َأنُْفسِِهمْ وَلَوْ كانَ بِِهمْ خَصاصٌَة وَمَنْ 
ملجتمع  املوؤاخاة  اأ�س�ست  ثم  ومن   .]9 ]احل�سر:  الْمُْفلِحُون{  هُمُ  َفُأولئِكَ  نَْفسِهِ  شُحَّ  يُوَق 
�سادقًا  ومثااًل  االجتماعي،  العدل  تاريخ  يف  رائدة  جتربة  وغدت  فريد،  اإ�سالمي 
ل�سماحة االإ�سالم ومرونته ومقدرته على ا�ستيعاب التطورات والتغريات االجتماعية 

التي تطراأ على املجتمع امل�سلم، حتقيقًا للعدالة وامل�ساواة بني اأبنائه)2(.  
 ج. اإعالن د�ستور)وثيقة( املدينة:

جمتمعًا  و�سلم(  عليه  الله  )�سلى  الر�سول  هجرة  عند  املدينة  جمتمع  كان   
متنوعًا؛ دينيًا وعرقيًا، �سم قبائل عربية خمتلفة من اأهمها قبيلتي االأو�ض واخلزرج، 
باالأن�سار، وفد  االأوىل والثانية، وعرفوا هوؤالء  العقبة  بيعتي  اأ�سلم بع�ض منهم يف 
اإليهم املكيون- ممن هاجروا من مكة - ف�سموا باملهاجرين)3(. اإىل جانب االأن�سار 
جمموعات)يهود  ثالث  وكانوا   - يهودية  قبائل  املدينة؛  جمتمع  �سم  واملهاجرين 
واخلزرج،  االأو�ض  من  وامل�سركني  قريظة()4(،  وبنو  قينقاع،  وبنو  الن�سري،  بنو 

واملنافقني)5(. 
واالأن�سار،   املهاجرين  بني  املوؤاخاة  جواد،  �س126.  بريوت،1425هـ،  النفائ�س،  دار  الطبعة2،  ال�سرية،  يف  درا�سة  الدين،   عماد  خليل،   )1(

�س299.
خليل، درا�سة يف ال�سرية، �س127.  )2(

الكعبي، عبد احلكيم،  مو�سوعة التاريخ االإ�سالمي: ع�سر النبوة وما قبله، عمان، 2009، �س291.  )3(
للمجموعات اليهودية يف املدينة اأنظر: �سامي حمدان، يهود املدينة يف العهد النبوي:اأو�ساعهم االجتماعية واالقت�سادية والثقافية، ر�سالة   )4(

ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة االإ�سالمية،، غزة، 2004م، �س44-37.
العمري، املجتمع املدين، �س70.  )5(
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هذه هي �سورة املجتمع املدين عند الهجرة جمتمع متنوع باإح�ساء �سكاين   
املهاجرين  من  م�سلم  وخم�سمائة  األف  منهم  �سخ�ض،  اآلف  ع�سرة  بحوايل  يقدر 
واالأن�سار، واأربعة اآالف من اليهود، واأربعة األف وخم�سمائة من امل�سركني، ومن ثم 

ن�سبة امل�سلمني يف هذا املجتمع اجلديد مل تتجاوز %15)1(.
الله عليه  الر�سول )�سلى  املتجان�سة حر�ض  ال�سكان غري  الرتكيبة من  هذه   
وحقوق  التزامات  تو�سح  وثيقة  فكتب  عالقاتها،  وتنظيم  توحيدها  على  و�سلم( 
وواجبات جميع االأطراف داخل املدينة، وباإعالن هذه الوثيقة يكون الر�سول )�سلى 
الله عليه و�سلم( قد اأقام ن�سيج الوحدة الوطنية، وقرر حقوق غري امل�سلمني كحقوق 

امل�سلمني يف املواطنة، ومن ثم األفت الوثيقة بني فئات جمتمع املدينة املختلفة)2(. 
2.ن�س وثيقة املدينة وحمتواها)3(:

ال�سلم  حلفظ  عهد  اأو  لد�ستور  قانونية  ن�سو�ض  مبثابة  املدينة  وثيقة  تعد   
واأعراقها  اأجنا�سها  بتعدد  ات�سمت  التي  املنورة  املدينة  يف  االجتماعي  والتعاي�ض 
ومعتقداتها)4(. ورد ن�ض الوثيقة يف كتب التاريخ وكتب احلديث، عرفت يف امل�سادر 
واالأبحاث  الدرا�سات  عليها  واأطلقت  والكتاب)5(،  املوادعة،  و  بال�سحيفة،  القدمية 

احلديثة لفظ الد�ستور والوثيقة، وتناولتها بالدرا�سة والتحليل والتحقيق)6(.     
كثرية  الرتكيب،  ب�سيطة  ق�سرية)فقرات(  جمل  عن  عبارة  الوثيقة  ون�ض   
فيه.  الذي كتبت  الع�سر  كلماتها وتعابريها روح  االأ�سلوب، تالئم  اأ�سيلة  التكرار، 
يونيو2010،  االأول  العدد  والدرا�سات،  للبحوث  اأن�سنة  جملة  املنورة،  املدينة  وثيقة  �سوء  يف  ال�سلمي  التعاي�س  اأ�س�س  علي،  عدالوي،   )1(

�س82.
الهدهد، اإبراهيم �سالح، الرتبية االإ�سالمية وبناء ال�سلم االجتماعي، ورقة بحثية قدمت ملوؤمتر العاملي الرابع للدرا�سات االإ�سالمية، تايلند،   )2(

24-26 يونيو2017، �س13.
ناحية  من  درا�ستها  يف  نتعمق  لن  فاإننا  ثم  ومن  االجتماعي،  ال�سلم  لتحقيق  مثايل  كنموذج  املدينة  بوثيقة  اال�ست�سهاد  اإىل  الورقة  تهدف   )3(

التوثيق والتحقيق والنقد واإمنا �سنتعر�س لها بطريقة تتنا�سب مع خ�سو�سية وحاجة مو�سوع ال�سلم االجتماعي.
حممود، �سالح حممد زكي ، تقنني ال�سلم يف ع�سر الر�سالة، درا�سة يف وثيقة املدينة، �س191.  )4(

انظر: ابن ه�سام، ال�سرية النبوية،ج1، �س501-504. ابن �سالم، كتاب االأموال، الريا�س-املن�سورة، 2007م، �س 307-309. ابن كثري،   )5(
البداية والنهاية، ج4، 2004م، 558-556.

عبد االأمري زاهد، على �سبيل املثال انظر: جمموعة موؤلفني، وثيقة املدينة درا�سات يف التاأ�سيل الد�ستوري يف االإ�سالم،  بريوت، 2014م.  )6(



جملة ت�أ�صيل العلوم {208}

تاألفت – فقراتها-  من حوايل �سبعة واأربعني فقرة، تنظم العالقات بني فئات املجتمع 
من جهة وبني الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( ب�سفته ر�سواًل ورئي�سًا للدولة االإ�سالمية 

النا�سئة من جهة اأخرى)1(. 
اأ�سا�سية، ومبادئ  اأنها ت�سمنت مفاهيم  واملتاأمل يف بنود الوثيقة)2(، يجد   
اأ�سرة  كاأنهم  الواحد  الوطن  اأفراد  ت�سعر  وخا�سة  عامة  وحقوق  �سامية،  اإن�سانية 
واالقت�سادية  االجتماعية  احلياة  تنظيم  اإىل  هدفت-الوثيقة-  مرتابطة)3(.  واحدة 
واملدنية وال�سيا�سية ل�سكان املدينة املنورة من امل�سلمني وامل�سركني واليهود، فالفقري 
يجد معاونة من الغني، واجلار له حرمة من جاره، واأهل املدينة كلهم اآمنون فيها من 
ينال عقابه، ومرجعية  به، واملجرم  يوؤمن  الذي  القتل والغدر والعدوان، ولكل دينه 

احلكم والت�سريع لله وللر�سول )�سلى الله عليه و�سلم()4(. 
ومن ثم مثلت الوثيقة ميثاقًا للتعاي�ض ال�سلمي بني مواطني الدولة االإ�سالمية   
جمال  يف  �سبقًا  تعد  وبذلك  واأعراقهم)5(.  ومعتقداتهم  اأجنا�سهم  مبختلف  الوليدة 
حقوق االإن�سان مبا �سمنته من حريات)العقيدة ، والراأي( وحرمات)حرمة املدينة، 
حياتنا  يف  ن�ستلهمه  اأن  ميكننا  الذي  االجتماعي  لل�سلم  فاأ�س�ست  املال(،  النف�ض، 

اليوم)6(. 
3.املفاهيم االأ�سا�سية يف الوثيقة:

ال�سلم  حتقيق  يف  ت�سهم  مهمة  اأ�سا�سية  مفاهيم  املدينة  وثيقة  ت�سمنت   
االجتماعي، درجت د�ساتري الدول احلديثة على ت�سمينها فيها، ولعل اأبرزها: 

العلي، �سالح اأحمد،  تنظيمات الر�سول االإدارية يف املدينة، جملة املجمع العلمي العربي، العدد17، بغداد، 1969م، �س51.  ال�ساهني،   )1(
اأ�س�س الدولة االإ�سالمية، �س100.

ابن ه�سام، ال�سرية النبوية،ج1، �س501-504. اأي�سا: الهندي، حممد حميد الله احليدر اآبادي ، جمموعة الوثائق ال�سيا�سية للعهد النبوي   )2(
واخلالفة الرا�سدة، الطبعة 6، بريوت، �س62-59.

ال�سليمان، حقوق االإن�سان يف وثيقة املدينة املنورة، �س85.  )3(
عبد، عبد الله خلف التعاي�س ال�سلمي يف �سوء ال�سحيفة )وثيقة املدينة( جملة العلوم االإ�سالمية، العدد 10، 2015م، �س587.  )4(

ال�سعيبي، وثيقة املدينة:امل�سمون والداللة، �س187.  )5(
حممود ، تقنني ال�سلم يف ع�سر الر�سالة، درا�سة يف وثيقة املدينة، �س200.  )6(
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 اأ. مفهوم االإقليم:
جاءت الوثيقة حمددة لالإقليم اجلغرايف الذي ت�سري فيه اأحكامها، موؤكدة على   

اأن االنتماء اإىل جمتمعها يكون باالنتماء اإىل هذه الرقعة اجلغرافية وهي املدينة)1(.
 ب. مفهوم ال�سكان:

على  ويعي�سون  لقانونها  يخ�سعون  الذين  الدولة  �سكان  من  الوثيقة  جعلت   
اأر�سها، و على اختالف دينهم �سعبًا واحدًا واأمة واحدة من دون النا�ض، م�ستقطبة 
كل الذين ارتبطوا �سيا�سيًا باملجتمع والنظام اجلديد. وميكن اإرجاع اأ�سولهم اإىل: 

امل�سلمون)مهاجرون واأن�سار( واليهود واملوايل واملجاورون)2(.  
 ج. مفهوم ال�سلطة:

وتنظيم  اأو�ساعه  �سبط  على  قادر  حكم  نظام  قيام  املجتمع  وجود  يفر�ض   
عالقاته الداخلية واخلارجية، وقد ن�ست عدة بنود يف الوثيقة على اأن الر�سول )�سلى 
الله عليه و�سلم(  هو �ساحب ال�سلطة كما اأقرت الوثيقة على اأن املرجعية  لله واإىل 

الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( يف اخلالفات التي تطراأ بني امل�سلمني وغريهم)3(
4.مبادئ ال�سلم االجتماعي يف الوثيقة:

اإن املتاأمل يف بنود الوثيقة ومقا�سدها يجدها قد احتوت على عدة مبادئ   
املدين  املجتمع  داخل  امل�سرتك  ال�سلمي  والتعاي�ض  االجتماعي،  ال�سلم  ملبداأ  تر�سخ 
الواحد بني كل اأفراده على اختالف اأعراقهم ودياناتهم ومعتقداتهم على اأ�سا�ض حق 

املواطنة الكاملة مبا لها من حقوق وعليها من واجبات)4(. وتتمثل تلك املبادئ يف:
 اأ. مبداأ وحدة االأمة:

خليف، حممد �سالح اأحمد، مقومات الدولة االإ�سالمية يف �سوء وثيقة )د�ستور( املدينة املنورة، جملة كلية الدرا�سات االإ�سالمية، العدد35،   )1(
م�سر، 2018م، �س2177.

العي�ساوي، جا�سم حممد، الوثيقة النبوية واالأحكام امل�ستفادة منها، دار ال�سحابة، ال�سارقة، 2006م، �س98.  )2(
يو�سف ح�سني اإ�سحاق داوؤود ، منهج النبي )�سلى الله عليه و�سلم( يف التعامل مع غري امل�سلمني-وثيقة املدينة املنورة منوذجًا- جملة معامل   )3(

الدعوة االإ�سالمية، العدد6، دي�سمرب2013م، �س123.
عبد العايل بوعالم، قراءة يف حقوق وواجبات املواطنة من خالل وثيقة املدينة، �س628-625.  )4(
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االإن�سانية)1(،  النف�ض  بوحدة  وباإقرارها  بالعاملية،  االإ�سالم  دعوة  تت�سف   
ليتعارفوا  واحدة  نف�ض  من  خلقوا  واأمم  �سعوب  االإ�سالمي  للمنظور  وفقًا  فالنا�ض 
ويتاآلفوا من اأجل عمارة االأر�ض التي ا�ستخلفهم الله عز وجل فيها، ومل يكن اختالف 
االختالف  هذا  بل  االإن�سانية  الوحدة  من  �سرائعهم مبانع  وتعدد  واألوانهم  األ�سنتهم 
�سنه من �سنن الله تعاىل يف خلق االإن�سان)2(. وقد ت�سمنت الوثيقة عدة بنود تقر باأن 
اأمة واحدة، ومن ثم يت�سق مفهوم االأمة مع مفهوم  جميع �سكان املدينة باختالفهم 
املواطنة ويوؤ�س�ض ملبداأ التعاي�ض والتكامل االإن�ساين يف املجتمع الواحد وفقًا ملنظومة 

احلقوق والواجبات وامل�ساواة اأمام القانون)3(. 
 ب. مبداأ احلرية الدينية:

راعي االإ�سالم حقوق االإن�سان يف اختيار ما ي�ساء من االأفكار واملعتقدات،   
}َل  وذلك يف قوله تعاىل:  املعتقد)4(  الكرمي �سراحة على حرية  القراآن  وقد ن�ض 
َفَقدِ اسَْتمْسَكَ  بِاللَّهِ  اُغوتِ وَيُؤْمِنْ  بِالطَّ يَْكُفرْ  الَْغيِّ َفمَنْ  َتبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ  إِْكرَاهَ فِي الدِّيِن َقدْ 

بِالْعُرْوَةِ الْوُثَْقى َل انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ ]البقرة: 256[.
وقد ت�سمنت وثيقة املدينة عدة بنود تقر بحق الفرد يف حرية العقيدة، وعملت   
على حماية هذا احلق من خالل؛ احرتام حق الغري يف اعتقاد ما ي�ساء، وعدم اإكراهه 
على اعتناق ما يخالف عقيدته، واملجادلة باحل�سنة العتناق االإ�سالم، دون اأي اإكراه 

اأو �سغط)5(. 
 ب. مبداأ االأمن اجلماعي:

مما ال�سك فيه اأن االأمن من ركائز املجتمع املهمة، ومن حماوره االأ�سا�سية   
لتحقيق التنمية ال�ساملة و اال�ستقرار الأي جمتمع اأيًا كان، فحق االأمن اأكده الله تعاىل 
ن�سار، اأ�سعد ن�سار، اأ�س�س التعاي�س يف االإ�سالم، ورقة علمية قدمت يف موؤمتر الت�سامح الديني يف ال�سريعة االإ�سالمية، جامعة دم�سق- كلية   )1(

ال�سريعة، 11-12يونيو 2009م، �س 4.
اأبو زهرة، حممد العالقات الدولية يف االإ�سالم، دار الفكر العربي، القاهرة، 1995م، 22-21.  )2(

خليف، مقومات الدولة االإ�سالمية يف �سوء وثيقة )د�ستور( املدينة املنورة، �س2162.  )3(
عدالوي، اأ�س�س التعاي�س ال�سلمي يف �سوء وثيقة املدينة املنورة، �س89.  )4(

ال�سعيبي، وثيقة املدينة:امل�سمون والداللة، �س197-196.  )5(
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َقَتَل نَْفساًا بَِغيِْر نَْفٍس َأوْ  َّهُ مَن  َأن بَنِي إِسْرَائِيَل  بقوله عز وجل: }مِنْ َأجِْل َذلِكَ َكَتبْنَا عََلى 
َّمَا َأحْيَا النَّاسَ جَمِيعاًا وَلََقدْ  َّمَا َقَتَل النَّاسَ جَمِيعاًا وَمَنْ َأحْيَاهَا َفَكَأن رِْض َفَكَأن َفسَادٍ فِي اأْلَ

رِْض لَمُسِْرُفونَ{ ]املائدة: 23[.  جَاءَتْهُمْ رُسُُلنَا بِالْبَيِّنَاتِ ُثمَّ إِنَّ َكثِرياًا مِّنْهُم بَعْدَ َذلِكَ فِي اأْلَ
خطبة  يف  و�سلم(  عليه  الله  )�سلى  الر�سول  اأكده  للمجتمع  االأمن  حق  والأهمية   
الوداع: "فاإن دماءكم واأموالكم واأعرا�سكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا 

يف �سهركم هذا فاأعادها مرارا ثم رفع راأ�سه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت")1(. 
وقد ت�سمنت وثيقة املدينة عدة بنود تعزز من حتقيق االأمن يف املجتمع املدين   
من خالل؛ منع البغي)الظلم والتعدي والتكرب( وحماية حق احلياة للجميع واحليلولة 
الغدر  ومنع  املجرمني،  اإيواء  ومنع  املذنب،  على  العقوبة  اقت�سار  و  اجلرمية  دون 

والثاأر، واإقرار م�سوؤولية الدفاع امل�سرتك عن املدينة، وحرمة �سكنها للجميع)2(.
 ج. مبداأ العدل:

جاء االإ�سالم ليحقق العدل يف االأر�ض ويقيم الق�سط بني النا�ض عامة، بغ�ض   
النظر عن عقائدهم ومعتقداتهم وجن�سهم واألوانهم وطبقاتهم يف جميع نواحي احلياة، 
يف التحاكم وتوزيع املنافع املادية واالحتياجات االأ�سا�سية واملنا�سب واالأعمال)3(. 

وقد ورد حق العدل يف الوثيقة يف عدة بنود �سملت كثريًا من جماالت احلياة؛   
العام باالأمر باملعروف والنهي عن  الراأي  ف�سمل جمال منع الظلم، وجمال ت�سامن 

املنكر، و جمال الق�ساة ووحدة التقا�سي)4(.
 د. مبداأ امل�ساواة:

طبقت الوثيقة النبوية مبداأ امل�ساواة على جميع اأفراد جمتمع املدينة، بالن�ض   
الدين،  يف  االختالف  عن  النظر  بغ�ض  املدينة  جمتمع  مكونات  بني  الرتابط  على 

البخاري، �سحيح البخاري، كتاب احلج، باب اخلطبة اأيام منى حديث رقم1739، �س419.  )1(
ال�سليمان، حقوق االإن�سان يف وثيقة املدينة املنورة، �س 131-123.  )2(
قطب، �سيد،  ال�سالم العاملي واالإ�سالم، دار ال�سروق، 2006، �س26.  )3(
ال�سليمان، حقوق االإن�سان يف وثيقة املدينة املنورة، �س108-106.  )4(
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باعتبارهم مت�ساوين يف احلقوق والواجبات العامة، فالنا�ض جميعًا مت�ساوون يف 
اأ�سل الكرامة االإن�سانية، ويف اأ�سل التكليف وامل�سوؤولية، وقد متثل هذا املبداأ يف؛ 
االنت�ساب اإىل االأمة، و يف النفقات املالية، و يف العمليات احلربية الدفاعية عن املدينة، 
وامل�ساواة يف حرمة ال�سكن، وامل�ساواة يف معاملة حلفاء املتعاقدين، ويف منع اإجارة 

العدو ومن ن�سره)1(.
 هـ. مبداأ التعاون و التكافل االجتماعي: 

اإن التعاون والتكافل من اأ�سا�سيات االإ�سالم، وقد جاءت العديد من ال�سواهد   
يف الكتاب وال�سنة تبني ذلك منها قول الله عز وجل: }وََتعَاوَُنوا عََلى الِْبرِّ وَالتَّْقوَى وََل 
َتعَاوَُنوا عََلى اْلِثِْم وَالْعُدْوَاِن{ ]املائدة: 2[. وقال )�سلى الله عليه و�سلم( "ال يرحم الله من 
ال يرحم النا�ض")2(.  فالتعاون والتكافل من املبادئ التي ر�سخت لها وثيقة املدينة، 
فاأكدت عدة بنود على اأهمية الرتاحم والتكافل والت�سامن بني اأبناء املجتمع املدين 
ب�سفة عامة وامل�سلمني ب�سفة خا�سة فيما يتعلق بدفع الديات وفداء االأ�سرى ووفاء 
االأعراف  بع�ض  على  اأبقت  قد  الوثيقة  اأن  بالذكر  واجلدير  الغارمني)3(.  عن  الدين 
املتعارف عليها بني العرب يف اجلاهلية،  فيما يخ�ض املغارم والديات وي�سري اإىل ذلك 

البند الثالث والبند احلادي ع�سر)4(.
 و. مبداأ ا�ستقالل الذمة املالية)حق التملك(:

اأقر االإ�سالم حرية التملك للفرد، وحرية التملك اجلماعية يف اعتدال وتوازن،   
وقد اأقرت وثيقة املدينة هذا احلق جلميع اأفراد املجتمع املدين، ودلت على ذلك البنود 

التي تت�سمن النفقة يف القتال، والفداء ووفاء الدين عن الغارمني)5(. 
ال�سعيبي، وثيقة املدينة:امل�سمون والداللة، �س154-156. ال�سليمان، حقوق االإن�سان يف وثيقة املدينة املنورة، �س104-102.  )1(

االأ�سماء  فله  تدعوا  ما  اأيا  الرحمن  ادعوا  اأو  الله  ادعوا  )قل  وتعاىل:  تبارك  الله  قول  باب  التوحيد،  كتاب  البخاري،  �سحيح  البخاري،   )2(
احل�سنى(، حديث رقم 7376، �س1821.

ال�سليمان، حقوق االإن�سان يف وثيقة املدينة املنورة، �س194-186.  )3(
القا�سمي، نظام احلكم يف ال�سريعة والتاريخ االإ�سالمي، ج1، �س41.  )4(

�سليمان �سالح ال�سليمان، حقوق االإن�سان يف وثيقة املدينة املنورة، �س172-171.  )5(
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 ز. مبداأ امل�سوؤولية الفردية وامل�سوؤولية اجلماعية:
ترتبط امل�سوؤولية واحلرية يف نظر الوثيقة بالكرامة االإن�سانية، فالله عز وجل   
كرم االإن�سان، وجعله م�سوؤواًل عن عمله فردًا كان اأم جماعة، فكل فرد وعمله، وكل 
فرد وما يك�سب لنف�سه من خري اأو �سر، ومن ح�سنة اأو �سيئة، ال يوؤخذ واحد بوزر 
اآخر، وال اأمة بوزر اأمة اأخرى، قال تعاىل: }كل أمرئ مبا كسب رهني{ ]الطور: 21[. 
وقد ن�ست الوثيقة على اأنه "ال يك�سب كا�سب اإال على نف�سه" مقرة مببداأ �سخ�سية 
فالعقوبة منح�سرة يف �سخ�ض  عليه،  املحكوم  بغري  العقوبة  العقوبة وعدم م�سا�ض 

مرتكب اجلرم)1(. 
حماية  اأن  اإىل  املجتمع-  فئات  بني  التعاون  اإىل  الداعية   - الوثيقة  وت�سري   
االجتماعي  ال�سلم  فتحقيق  اجلميع،   م�سوؤولية  بالوثيقة  املعني  اجلغرايف  االإقليم 
يقت�سي دفاع الكل عن الكل، جللب اخلري ودفع ال�سر حتقيقًا لل�سلم)2(، وقد اأوجبت 

عدة بنود يف الوثيقة على كل من �سكن املدينة الدفاع عنها)3(.

ال�سعيبي، وثيقة املدينة:امل�سمون والداللة، �س93-97. اأي�سا: احليدري، جمال اإبراهيم، ال�سيا�سة اجلنائية يف وثيقة املدينة، يف )وثيقة   )1(
املدينة درا�سات يف التاأ�سيل الد�ستوري يف االإ�سالم(، تقدمي واإعداد: عبد االأمري زاهد، بريوت، 2014م، �س141-140.

حممود ، تقنني ال�سلم يف ع�سر الر�سالة، درا�سة يف وثيقة املدينة، �س200.  )2(
العي�ساوي، الوثيقة النبوية واالأحكام امل�ستفادة منها، �س82.  )3(
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خامتـــــة
تناولنا يف ال�سفحات ال�سابقة مو�سوع ال�سلم االجتماعي من خالل الوثيقة   
النبوية النموذج االأمثل لد�ستور نظم العالقات بني فئات املجتمع املدين فيما بينها 
وبني �سلطة الدولة جم�سدة يف �سخ�ض الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم(، و بنيَّ حقوق 

وواجبات املواطنني والدولة على ال�سواء. و تو�سلنا اإىل جملة من النتائج اأهمها:
والطماأنينة  االأمن  يعني  معا�سر  م�سطلح  االجتماعي  ال�سلم  م�سطلح  اإن   .1

وال�سكون يف االأنف�ض ويف جميع حقول احلياة.
باألفاظ وم�سطلحات عديدة  ارتباطٌا وثيقٌا  ال�سلم االجتماعي  يرتبط م�سطلح   .2
واالأمن  ال�سلمي،  والتعاي�ض  والتاآلف،  واالأمن  وال�سالم  الطماأنينة  مثل؛ 

االجتماعي.  
واحلرب  قاعدة  ال�سلم  اأن  اأ�سا�ض  على  تقوم  االإ�سالم  يف  ال�سالم  فكرة  اإن   .3
�سرورة، �سرورة لدفع البغي والعدوان من املعتدين والبغاة، وحتقيق كلمة 

الله وعدله. 
اإ�سالمي  لبناء جمتمع  املهاجرين واالأن�سار  املوؤاخاة بني  الله عز وجل  �سرع   .4

متما�سك يقوم على اأوا�سر االأخوة يف االإ�سالم و روابط العقيدة. 
تقدم وثيقة املدينة �سورة لتنظيم قانوين)د�ستور( و�سعه الر�سول )�سلى الله   .5
عليه و�سلم(، يف املدينة املنورة هدف من خالله تنظيم اأو�ساع الدولة االإ�سالمية 

املبكرة من الناحية ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية والدينية.  
يقوم بناء املجتمع املدين على اأ�سا�ض التعاقد االجتماعي متمثاًل يف الد�ستور   .6

الذي يحدد حقوق وواجبات االأفراد وال�سلطات.
ت�سمنت وثيقة املدينة عدة مفاهيم اأ�سا�سية درجت د�ساتري الدول احلديث على   .7

ت�سمينها فيها، نحو مفهوم االإقليم، وال�سعب، ونظام احلكم.
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خمتلفة  جماعات  من  تبنى  اأن  املمكن  من  الدول  اأن  على  املدينة  وثيقة  توؤكد   .8
عرقيًا ودينيًا وفكريًا.
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بحزم.
اإن العدالة وامل�ساواة اأ�سل من اأ�سول االإ�سالم.  .10

اإن التزام امل�سلم مبا جاءت به �سريعة االإ�سالم، ينطلق من اإميانه الذاتي بالدين   .11
االإ�سالمي. 
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جملة ت�أ�صيل العلوم {216}

امل�سادر واملراجع
القراآن الكرمي.  .1

البخاري، اأبو عبدالله حممد بن اإ�سماعيل، �سحيح البخاري، دار ابن كثري،   .2
دم�سق-بريوت، 2002م.

اجلامع ال�سحيح املخت�سر، ج3، ط2، بريوت ،1987م.  .3
اجلرجاين، على بن حممد بن علي، التعريفات،ج1، بريوت،1983م.  .4

احلموي، اأحمد بن حممد بن على الفيومي، امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح   .5
الكبري،ج1، بريوت.

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج5، دار الفكر، بريوت)د.ت(.  .6
ج3،  داوود،  اأبي  �سنن  ال�سج�ستاين،   االأ�سعث  بن  �سليمان  داوود،  اأبو   .7

بريوت)د.ت(.
الرازي، حممد بن ابي بكر، خمتار ال�سحاح، بريوت، 1993م.  .8

الراغب االأ�سفهاين، اأبي القا�سم احل�سني حممد، املفردات يف غريب القراآن،   .9
ج1، مكتبة نزار م�سطفى الباز)د.ت(. 

ابن �سالم، اأبي عبيد القا�سم، كتاب االأموال، الريا�ض-املن�سورة، 2007م.  .10
النبوية، حتقيق: م�سطفى  ال�سرية   اإ�سماعيل بن عمر،  الفداء  اأبو  ابن كثري،   .11
– لبنان،  والتوزيع بريوت  والن�سر  للطباعة  املعرفة  دار  الواحد،  ج2،  عبد 

1976م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البداية والنهاية، حتقيق: عبد الله بن عبد املح�سن الرتكي، ج4،   .12

دار هجر للطباعة والن�سر، 2003م.
حتقيق:  ماجة،  ابن  �سنن  القزويني،  يزيد  بن  حممد  الله  عبد  اأبو  ماجة،  ابن   .13

حممد فوؤاد عبد الباقي، ج2، دار اإحياء الكتب العربية)د.ت(.



{217}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

ابن ه�سام، اأبو حممد جمال الدين، ال�سرية النبوية، حتقيق: م�سطفى ال�سقا   .14
واآخرون، الطبعة الثانية، ج1، م�سر، 1955م.

املراجع:
يف)وثيقة  املدينة،  وثيقة  يف  اجلنائية  ال�سيا�سة  اإبراهيم،  جمال  احليدري،   .1
االإ�سالم(، تقدمي واإعداد: عبد  الد�ستوري يف  التاأ�سيل  املدينة درا�سات يف 

االأمري زاهد، بريوت، 2014م.
النفائ�ض،  دار  الطبعة2،  ال�سرية،  يف  درا�سة   ، الدين  عماد  خليل،   .2

بريوت،1425هـ.
الدغمي، حممد راكان ، يف االإ�سالم الغذاء لكل فم، دار املعارف، القاهرة.  .3

العربي،  الفكر  دار  االإ�سالم،   يف  االجتماعي  التكافل  حممد،  زهرة،  اأبو   .4
القاهرة،1991م.

ــــــــــــــــــــــ، العالقات الدولية يف االإ�سالم، دار الفكر العربي، القاهرة، 1995م.  .5
ال�سليمان، �سليمان �سالح حقوق االإن�سان يف وثيقة املدينة املنورة، الريا�ض،   .6

2015م.
علي، جواد، املف�سل يف تاريخ العرب قبل االإ�سالم، الطبعة الرابعة، ج7.  .7

عمارة، حممد، االإ�سالم واالأمن االجتماعي، دار ال�سروق، القاهرة، 1998م.  .8
العمري، اأكرم �سياء، ال�سرية النبوية ال�سحيحة، ج1، الطبعة6، املدينة املنورة،   .9

1994م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ، املجتمع املدين يف عهد النبوة، املدينة املنورة،1983م.  .10

ال�سرية  يف  وتنميته  املدين  املجتمع  بناء  اإبراهيم،  بن  العزيز  عبد  العمري،   .11
النبوية، الريا�ض، 2015م.



جملة ت�أ�صيل العلوم {218}

دار  منها،  امل�ستفادة  واالأحكام  النبوية  الوثيقة  حممد،  جا�سم  العي�ساوي،   .12
ال�سحابة، ال�سارقة،2006م. 

املنورة،  املدينة  ال�سريف،  النبوي  امل�سجد  تاريخ   ، اإليا�ض  الغني، حممد  عبد   .13
1999م.

فوزي، �سامح،  املواطنة، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان،2007م.   .14
قطب، �سيد، ال�سالم العاملي واالإ�سالم، دار ال�سروق، 2006م.  .15

قبله،  وما  النبوة  ع�سر  االإ�سالمي:  التاريخ  مو�سوعة  احلكيم،  عبد  الكعبي،   .16
عمان، 2009م. 

للعهد  ال�سيا�سية  الوثائق  اآبادي، جمموعة  الله احليدر  الهندي، حممد حميد   .17
النبوي واخلالفة الرا�سدة، الطبعة 6، بريوت.

املو�سوعات واملعاجم والر�سائل اجلامعية:
الفقهية  املو�سوعة  الكويتية،  االأوقاف  وزارة  ت�سدرها  العلماء،  من  جماعة   .1
الكويتية، وزارة االأوقاف وال�سئون االإ�سالمية – الكويت، ج25، مطابع دار 

ال�سفوة – م�سر.
الفقهية  املو�سوعة  الكويتية،  االأوقاف  وزارة  ت�سدرها  العلماء،  من  جماعة   .2

الكويتية، ج29،  ط2، دار ال�سال�سل، الكويت،)د.ت(.
االجتماعية  النبوي:اأو�ساعهم  العهد  يف  املدينة  يهود  �سامي،  حمدان،   .3
واالقت�سادية والثقافية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة االإ�سالمية،، 

غزة، 2004م.
الكتب،  عامل  ج1،  املعا�سرة،  العربية  اللغة  معجم  خمتار،  اأحمد  عمر،   .4

القاهرة،)د.ت(.



{219}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

الدوريات واأوراق املوؤمترات:
اأحمد، حممد حممد �سليم، دور جماعات الن�ساط يف تنمية قيم الت�سامح لدى   .1
اأع�سائها، جملة درا�سات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم االإن�سانية، العدد50، 

املجلد3، 2020م. 
اأحمد، املرت�سى الزين، التعاي�ض بني امل�سلمني وغري امل�سلمني يف افريقيا من   .2

منظور �سرعي، جملة ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية، العدد 9، 2007م.
عبد الله، حما�سن ح�سن الف�سل، التعاي�ض يف القراآن الكرمي، بحث قدم يف   .3
ماليا-  جامعة  البحوث،  مركز  ال�سنوي)مقد�ض7(،  الدويل  القراآين  املوؤمتر 

ماليزيا 12-13دي�سمرب2017م، 
وثيقة  خالل  من  املواطنة  وواجبات  حقوق  يف  قراءة  العايل،  عبد  بوعالم،   .4

املدينة، جملة تنمية املوارد الب�سرية، العدد11، دي�سمرب 2015.
خليف، حممد �سالح اأحمد، مقومات الدولة االإ�سالمية يف �سوء وثيقة)د�ستور(   .5
املدينة املنورة، جملة كلية الدرا�سات االإ�سالمية، العدد35، جمهورية م�سر، 

2018م.
ر�سا، عماد حممد، تعزيز ثقافة احلوار واآثارها الرتبوية واالجتماعية، روؤية   .6
اإ�سالمية،  ، درا�سات علوم ال�سريعة والقانون، املجلد 41، العدد االأول اجلامعة 

االأردنية، 2014م.
مقدم  بحث  ال�سرعي  وتاأ�سيله  امل�سطلح  �سبط  االجتماعي:  االأمن  ــــــــــــــــــــــــــ،   .7
اإىل املوؤمتر الدويل: االأمن االجتماعي يف الت�سور االإ�سالمي، كلية ال�سريعة 

-جامعة اآل البيت ، 3-4متوز2012م.
عبد، عبد الله خلف ، التعاي�ض ال�سلمي يف �سوء ال�سحيفة)وثيقة املدينة( جملة   .8

العلوم االإ�سالمية، العدد 10، 2015م.



جملة ت�أ�صيل العلوم {220}

عدالوي، علي، اأ�س�ض التعاي�ض ال�سلمي يف �سوء وثيقة املدينة املنورة، جملة   .9
اأن�سنة للبحوث والدرا�سات، العدد االأول يونيو2010م.

جملة  قراآين،  منظور  من  والتوا�سل  احلوار  اأدبيات   ، العطري  عزوز،  ابن   .10
حراء، العدد67، 2018م.

املجمع  جملة  املدينة،  يف  االإدارية  الر�سول  تنظيمات  اأحمد،  �سالح  العلي،   .11
العلمي العربي، العدد17، بغداد، 1969م.

فرحات، كرم حلمي ، دور الوقف يف حتقيق التكافل االجتماعي يف احل�سارة   .12
االإ�سالمية، بحدث مقدم اإىل املوؤمتر الثالث لالأوقاف اململكة العربية ال�سعودية، 

اجلامعة االإ�سالمية،2009م.
القزويني، حم�سن باقر، مقومات االأمن االجتماعي يف االإ�سالم واآليات حتقيقه،   .13

جملة اأهل البيت عليهم ال�سالم، العدد 7، مار�ض،2009م.
حممود، �سالح حممد زكي، تقنني ال�سلم يف ع�سر الر�سالة، درا�سة يف وثيقة   .14

املدينة، جملة املعارف للبحوث والدرا�سات التاريخية، العدد23)د.ت(.
اجلامعة  جملة  تاأ�سيلية،  درا�سة  االجتماعي  ال�سلم  �سليمان،  حممد  املومني،   .15

االإ�سالمية للدرا�سات ال�سرعية والقانونية، 2018م.
الهدهد، اإبراهيم �سالح، الرتبية االإ�سالمية وبناء ال�سلم االجتماعي، ورقة بحثية   .16
24-26يونيو،  تايلند،  االإ�سالمية،  للدرا�سات  الرابع   العاملي  ملوؤمتر  قدمت 

.2017
همدين، حامد اأ�سرف، ال�سلم االجتماعي: �سرورته ومبادئه يف �سوء ال�سريعة   .17

االإ�سالمية، جملة الب�سرية، 2014م.



{221}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

املواقع االلكرتونية: 
مايو   4 �سحيفة  ومقوماته،  مفهومه  االجتماعي:  ال�سلم  ناجي  عبا�ض،   -

االلكرتونية، 17 مايو2018م. تاريخ الدخول 2021/1/2م.
.)https://www.4may.net/art/287(  - 





{223}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

السلــم االجتماعــي فـي املنظــور الشرعــي
د. حممد حيدر احلرب الطيب•

ملخــــ�س 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل بيان الروؤية االإ�سالمية مل�سطلح ال�سلم االإجتماعي   
من خالل التعريف بامل�سطلح، وتاأ�سيله ال�سرعي من خالل االأدلة من القراآن الكرمي 
االجتماعي،  ال�سلم  ومقومات  اأ�س�ض  اأهم  وبيان  االإ�سالمي،  والفقه  النبوية  وال�سنة 
اأبرز  وكان  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق 
�سوؤون  جميع  ويف  االأنف�ض  يف  وال�سكون  الطماأنينة  هو  االجتماعي  النتائج:ال�سلم 
اإذ به يتم االأمن الروحي   ، اأ�سباب وركائز االأمن هو االإميان  اأعظم  احلياة.واأن من 
الذي هو من اأهم مقومات االأمن االجتماعي.ويقوم ال�سلم االجتماعي على جملة من 
املبادئ واالأ�س�ض اأهمها العدل وامل�ساواة واحلرية والقوة واحلزم يف تطبيق القوانني 
والعقوبات.واأن االإ�سالم بنظامه االقت�سادي واالجتماعي وال�سيا�سي والفكري يقدم 
لنا اأف�سل منوذج لتحقيق االمن االجتماعي. وانتهت الدرا�سة بجملة من التو�سيات 
لرت�سيخ  واالعالمية  واالجتماعية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  بني  التعاون  اأبرزها:  من 
اإ�سالمية �ساحلة لتحقيق الطماأنينة  ثقافة ال�سلم يف نفو�ض االأفراد وتربيتهم تربية 

واال�ستقرار يف املجتمع.

اأ�ستاذ م�ساعد - كلية الرتبية – جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم- ال�سودان. 	•
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Abstract
 The aim of this study, the vision statement of the Islamic term 
for social security through introducing the term, and indigenize 
legitimate through the evidence from the Quran and the Sunnah 
and Islamic jurisprudence, and the statement of the most important 
principles and elements of social security, and to achieve the 
objective of the study the researchers used the analytical descriptive 
method, and the most significant results:. Social Security is the 
tranquility and serenity in souls and in all affairs of life. That of the 
greatest causes of the pillars of security is the faith as it is spiritual 
security which is one of the most important elements of social 
security. The social security number of the principles and the most 
important foundations of justice, equality and freedom, strength 
and firmness in the application of laws and sanctions. His regime 
that Islam is the economic, social, political and intellectual give us 
the best model for achieving social security.
 The study of a number of recommendations including: 
cooperation between educational institutions, social and media 
to establish a culture of security in the hearts of individuals and 
upbringing of a valid Islamic education to achieve tranquility and 
stability in society.



{225}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

مقدمــــــــة
اآله  وعلى  املر�سلني،  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  لله  احلمد   

و�سحبه والتابعني، ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين، وبعد:
فاإن من اأكرب النعم بعد االإ�سالم - نعمة ال�سلم و االطمئنان، وهما مرتبطتان   
ب�سالح االإن�سان ، ورقي املجتمع ، وعدالة الدولة ، وكٌل ي�سهم بجزء يف حتقيق هذا 
ال�سلم وتنميته ، اأو تخريبه وتدمريه ، وال�سلم االجتماعي يف االإ�سالم فري�سة �سرعية، 
و�سرورة حياتية ، ال ي�ستغنى عنها اإن�سان وال حيوان وال طري  وال جماد ، فهو نعمة 
من الله تعاىل يب�سطها يف قلوب االأفراد واملجتمعات والدول و�سائر الكائنات ، وقد 
وعد الله تعاىل عباده املوؤمنني – بال�سلم اإذا التزموا مبا اأر�سدهم اإليه من الهدى فقال: 

َّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلِْبسُواْ إمِيَانَهُم بُِظلٍْم ُأوْلَئِكَ لَهُمُ اأَلمْنُ وَهُم مُّهَْتدُونَ{ ]االأنعام:82[. }ال
اأ�سئلة الدرا�سة: 

- ما التاأ�سيل ال�سرعي ملفهوم ال�سلم االجتماعي من القراآن الكرمي ؟.
- ما التاأ�سيل ال�سرعي ملفهوم ال�سلم االجتماعي من ال�سنة النبوية ؟.

- ما التاأ�سيل ال�سرعي ملفهوم ال�سلم االجتماعي من الفقه االإ�سالمي ؟.
اأهداف الدرا�سة: 

معرفة م�سطلح ال�سلم االجتماعي وبيان مدلوالته.  -
الكرمي  القراآن  من  االجتماعي  ال�سلم  ملفهوم  ال�سرعي  التاأ�سيل  على  التعرف   -

وال�سنة النبوية والفقه االإ�سالمي.
معرفة اأ�س�ض و مقومات االأمن االجتماعي.  -

اأهمية الدرا�سة: 
لقد كان ال�سلم وما زال هاج�سًا �ساغاًل لالأفراد واجلماعات واالأمم، ي�سعون   
لتحقيقه ب�ستى الو�سائل وال�سبل ، كونه العامل االأ�سا�ض حلفظ الوجود االإن�ساين، 
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ولذلك فال بقاء ملجتمع متني البنية ، مزدهر النمو ، وم�ستقر االأو�ساع ، اإذا مل تتحقق 
له �سبل الطماأنينة والرفاهية والتغلب على العوز واملر�ض واجلهل ، ولكي تتحقق هذه 
االأهداف ، كان ال بد من حتقيق ال�سلم االجتماعي، كما اأن ال�سلم ال�سيا�سي واالأمن 

االقت�سادي ال ميكن حتقيقهما مبعزل عن االأمن االجتماعي)1(. 
�سرورات  من  �سرورة  االإ�سالم  نظر  وجهة  من  ال�سلم  كان  فقد  كله  لذلك   
احلياة، فقد اعترب االإ�سالم حفظ الدين والنف�ض والعقل واملال والعر�ض من املقا�سد 
ال�سرعية، فاالأمن لالإن�سان مبنزلة غذائه وك�سائه وم�سكنه، ولهذا فقد امنت الله تعاىل 
َّذِي  الْبَيْتِ •ال }َفلْيَعْبُدُوا رَبَّ هََذا  اأن منحهم االأمن فقال عز وجل:  على القر�سيني 
َأْطعَمَهُم مِّن جُوٍع وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ{ ]قري�س:3-4[، كما قال )�سلى الله عليه و�سلم(: )من 
اآمنًا يف �سربه، معافى يف ج�سده، عنده قوت يومه، فكاأمنا حيزت له  اأ�سبح منكم 

الدنيا بحذافريها")2(. 
اإن ال�سعور بال�سلم و االطمئنان اأمر مطلوب لتحقيق التقدم واالزدهار يف   
جوانب احلياة االأخرى ، االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية واحل�سارية، ولذلك 
ت�سعى املجتمعات االإن�سانية منذ القدم على اختالف معتقداتها وتوجهاتها وم�ستوياتها 
احل�سارية اإىل توفري ال�سلم االإجتماعي ، وال يقلقها �سيء قدر ما يقلقها زعزعة اأمنها 

وا�ستقراره. 
ولقد جاءت هذه الدرا�سة لتتناول مو�سوع ال�سلم االجتماعي وجتيب على   
االأ�سئلة التي تثار حول مدلوالت م�سطلح  ال�سلم االجتماعي والتاأ�سيل ال�سرعي له ، 
واأبرز مقومات ال�سلم يف االإ�سالم ، وذلك يكت�سب اأهمية خا�سة كوننا نعي�ض يف زمن 
، موؤ�س�سة نوفل للطباعة والن�سر ، بريوت  ، ارتباطه بالرتبية املدنية  –تقنياته  ، االأمن االجتماعي ، مقوماته  العوجي، م�سطفى   -1  )1(
1983م ، �س 77، وانظر العمري ، حممد ، الرتبية االأمنية يف املنهج االإ�سالمي ، ر�سالة دكتوراه ، جامعة االإمام حممد بن �سعود ، الريا�س 

، 2009م ، �س 2 .
رواه البخاري يف االأدب املفرد ، حتت رقم ) 300 ( 1/ 112 ، ورواه ابن حبان ، �سحيح ابن حبان ، 2 /446، والرتمذي ، �سنن   -2  )2(
الرتمذي ، كتاب الزهد ، باب " يف التوكل على الله " حتت رقم ) 2346 ( ، وقال اأبو عي�سى : " هذا حديث ح�سن غريب ال نعرفه اإال من حديث 

مروان بن معاوية " ج4/ �س5 ، وابن ماجه ، �سنن ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب " القناعة " حتت رقم ) 4131 (.
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اهتزت فيه كل مقومات االأمن ، وتكاثرت وانت�سرت فيه كل عوامل الفو�سى واخلوف 
والقلق ، من حروب مدمرة، ونزاعات قاتله، وفنت عمياء جتعل احلليم حريانا.

هيكل البحث:
قام الباحث بتق�سيم الدرا�سة اإىل مقدمة وثالثة مباحث رئي�سة وخامتة:  

املبحث االأول: �سبط م�سطلح ال�سلم االجتماعي وبيان مدلوالته.
املطلب االأول: مفهوم ال�سلم يف اللغة واال�سطالح.

املطلب الثاين: مفهوم ال�سلم االجتماعي كمركب اإ�سايف.
املطلب الثالث: مدلوالت م�سطلح ال�سلم االجتماعي.

املبحث الثاين: التاأ�سيل ال�سرعي ملفهوم ال�سلم االجتماعي من القراآن الكرمي 
وال�سنة النبوية والفقه االإ�سالمي.

املطلب االأول: التاأ�سيل ال�سرعي ملفهوم ال�سلم االجتماعي من القراآن الكرمي.

املطلب الثاين: التاأ�سيل ال�سرعي ملفهوم ال�سلم االجتماعي من ال�سنة النبوية.
املطلب الثالث: التاأ�سيل ال�سرعي ملفهوم ال�سلم االجتماعي من الفقه االإ�سالمي.

املبحث الثالث: اأ�س�س و مقومات االأمن االجتماعي.
املطلب االأول: اأ�س�ض ال�سلم االجتماعي. 

املطلب الثاين: مقومات ال�سلم االجتماعي. 
اخلامتة:وت�ستمل على اأهم النتائج واأبرز التو�سيات. 
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املبحث االأول
�سبط م�سطلح ال�سلم االجتماعي وبيان مدلوالته 

املطلب االأول
مفهوم ال�سلم يف اللغة واال�سطالح

ال�سلم لغة:
م�سدره �سلم ي�سلم فهو �سالم ، و ال�سلم �سد اخلوف، كما يعني اال�ستقرار   
وال�سالمة والبعد عن املخاطر)1(، فهو الطماأنينة واالإطمئنان بعدم توقع مكروه يف 

الزمن احلا�سر واالآتي ، و�سده اخلوف الذي يعني الفزع وفقدان االطمئنان.)2(
ال�سلم ا�سطالحًا: 

تناول الكثري من العلماء م�سطلح ال�سلم بالتعريف والتحديد ، فعرفه الهيتي)3(   
باأنه: "جممل االإجراءات االأمنية التي تتخذ حلفظ اأ�سرار الدولة ، وتاأمني اأفرادها ، 
ومن�ساآتها ، وم�ساحلها احليوية ، ويعني الطماأنينة والهدوء ، والقدرة على مواجهة 

االأحداث والطوارئ دون ا�سطراب ".
كما عرفه الهوميل)4(  باأنه: " اال�ستعداد وال�سالم بحفظ ال�سرورات اخلم�ض   
ال�سعادة  وتوفري   ، وال�سكينة  الراحة  معنى  على  دل  ما  فكل  عليها،  عدوان  اأي  من 

والرقي يف اأي �ساأن من �سوؤون احلياة فهو اأمن".
بينما عرفه اخلادمي)5( باأنه: " هو اطمئنان االإن�سان على دينه ونف�سه وعقله   
واأهله و�سائر حقوقه ، وعدم خوفه يف الوقت احلايل اأو يف الزمن االآتي، يف داخل 
بالده ومن خارجها ، ومن العدو وغريه، ويكون ذلك على وفق توجيه االإ�سالم وهدي 

الفريوز اأبادي ، القامو�س املحيط ، مادة )اأمن(.  )1(
الرازي ، حممد ، خمتار ال�سحاح ، مادة ) اأمن ( �س11.  )2(

" االأمن االجتماعي  االأمن االجتماعي، ورقة عمل مقدمة ملوؤمتر  االأفراد واالأجهزة احلكومية يف حتقيق  ، م�سوؤولية  ال�ستار  الهيتي، عبد   )3(
حتديات وتطلعات " املنعقد يف البحرين لعام 2007م ،�س4.

الهوميل، اإبراهيم ،  مقومات االأمن يف القراآن الكرمي، املجلة العربية للدرا�سات االأمنية والتدريب، املجلد 15، العدد 29،�س9.  )4(
اخلادمي ، نور الدين ، القواعد الفقهية املتعلقة باالأمن ال�سامل، املجلة العربية للدرا�سات االأمنية والتدريب، املجلد 21، العدد 42، �س16.  )5(
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الوحي ، ومراعاة االأخالق  واالأعراف واملواثيق".
وعرفه حممد عمارة)1( بقوله: " هو الطماأنينة املقابلة للخوف والفزع والروع   
يف عامل الفرد واجلماعة ، ويف احلوا�سر ومواطن العمران ، ويف ال�سبل والطرق ، 

ويف العالقات واملعامالت ، ويف الدنيا واالآخرة جميعًا ". 
وجاء يف املو�سوعة الفقهية الكويتية)2( اأن ال�سلم عند فقهاء امل�سلمني ما به   
يطمئن النا�ض على دينهم واأنف�سهم واأموالهم واأعرا�سهم ، ويتجه تفكريهم اإىل ما 

يرفع �ساأن جمتمعهم وينه�ض باأمتهم.
نلحظ  فاإننا  ال�سلم  مل�سطلح  العلماء  لتعريفات  ال�سابق  العر�ض  خالل  ومن   
العلماء  اأن  الباحث  يرى  كما  واال�سطالحي  اللغوي  املعنى  مابني  الكبري  التقارب 
متفقون على املحاور االأ�سا�سية يف حتديد داللة امل�سطلح واإن اختلفت األفاظهم ، اإال 
اأننا نرى اأن تعريف املو�سوعة الفقهية الكويتية لل�سلم يف اال�سطالح ال�سرعي كان 

جامعًا مانعًا معربًا عن املحاور امل�سار اإليها باأقل االألفاظ واأق�سر الطرق. 
املطلب الثاين

 مفهوم ال�سلم االجتماعي كمركب اإ�سايف 
عرفنا املق�سود بال�سلم يف اللغة واال�سطالح ، وهنا ال بد من الوقوف عند   
كمركب  االجتماعي  االأمن  مفهوم  حتديد  ن�ستطيع  حتى  "االجتماعي"  م�سطلح 

اإ�سايف.
يعّرف معجم العلوم االجتماعية م�سطلح " االجتماعي" بقوله:  هو و�سف   
بني  متبادل  تاأثري  فيها  التي  املواقف  يعني  وهو  االآخرين  نحو  املواقف  اأو  لل�سلوك 

فرقاء تربطهم روابط وعالقات)3(.
عمارة ، حممد ،  االإ�سالم واالأمن االجتماعي، �س11 .  )1(

املو�سوعة الفقهية  الكويتية  ج  271/6.  )2(
معجم العلوم االجتماعية، و�سع اليون�سكو ، ت�سدير د. اإبراهيم مدكور ، طبعة القاهرة ،1975م.  )3(
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التي  االإ�سالمية  الروؤية  - يف  االجتماع  اأي  وهو  عمارة)1(  د. حممد  يقول   
حددها ابن خلدون )732-808هـ( مرادف يف املعنى مل�سطلح العمران الذي تندرج 
حتته كل مناحي الر�سالة االإن�سانية و�سائر اأ�سناف االأمانة التي حملها االإن�سان عندما 
ا�ستخلفه الله عز وجل لعمارة هذا الوجود ، فاالجتماع االإن�ساين هو عمران العامل ، 
وهذا االجتماع �سروري للنوع االإن�ساين ، واإال مل يكمل وجودهم وما اأراده الله من 

اعتمار العامل بهم وا�ستخالفه اإياهم ، وهذا هو معنى العمران".
وعلى �سوء ذلك يعرف " عمارة " ال�سلم االجتماعي بقوله: "هو الطماأنينة   
التي تنفي اخلوف والفزع عن االإن�سان، فردًا اأو جماعة ، يف �سائر ميادين العمران 

الدنيوي ، بل واأي�سًا يف املعاد االأخروي فيما وراء هذه احلياة الدنيا ".)2(
كما عرفه الهيتي)3( باأنه: كل ما يطمئن الفرد به على نف�سه وماله وي�سمن   

ال�سعور بالطماأنينة وعدم اخلوف واالعرتاف بوجوده وكيانه ومكانته باملجتمع.
االأفراد واجلماعات  بقوله:"�سالمة  اإح�سان حممد احل�سن)4(  د.  عرفه  كما   
من االأخطار الداخلية واخلارجية التي قد تتحداهم كاالأخطار الع�سكرية وما يتعر�ض 
له االأفراد واجلماعات من القتل واالختطاف واالعتداء على املمتلكات بالتخريب اأو 

ال�سرقة ". 
ويبدو للباحث اأن هناك تالزم ما بني لفظ " ال�سلم " ولفظ " االجتماعي " ذلك   
الأن ال�سلم يف فل�سفة الت�سريع االإ�سالمي ال يكون اإال اجتماعيًا ، وي�ستحيل اأن تقف 
حدوده عند حدود الفرد دون االجتماع ال�سامل لالأفراد �سمن اجلماعة ، اإذ االإ�سالم 
دين اجلماعة ، وفل�سفته الت�سريعية جمعت بني امل�سوؤولية الفردية وامل�سوؤولية اجلماعية 
بحيث ال تتغّول واحدة على االأخرى ، وعليه فاإن اأي اختالل يف ال�سلم االجتماعي 

عمارة، مرجع �سابق،�س12-11.  )1(
املرجع ال�سابق .  )2(

الهيتي، مرجع �سابق،�س4.  )3(
احل�سن ، اإح�سان ، البناء االجتماعي ، دار الطليعة، بريوت ،   1985م ، �س 23.  )4(
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يرتتب عليه زوال �سلم الفرد، وقد عرّب املاوردي)1( عن هذه احلقيقة عندما ا�سرتط 
ل�سالح الدنيا انتظام اأمور جملتها ، وانتظام ما ي�سلح به كل واحد من اأهلها، الأنه ال 
�سالح الأحدهما اإال ب�ساحبه.  وتاأ�سي�سًا على ذلك  فاإننا نرى اأن التعريفات ال�سابقة 
مل�سطلح ال�سلم تعرب تعبريًا وافيًا عن م�سطلح ال�سلم االجتماعي مبفهومه ال�سامل. 
ولعل يف اختيارنا لتعريف املو�سوعة الفقهية الكويتية لالأمن االجتماعي ما يغني عن 

التكرار والتطويل. 
املطلب الثالث

 مدلوالت م�سطلح ال�سلم االجتماعي
 ، وح�سارية  اإن�سانية  قيمة  ذات  علمية  مادة  االجتماعي  ال�سلم  اأ�سبح  لقد   
 ، كتاباتهم  يف  االجتماعي  احلقل  يف  والعاملون  واملتخ�س�سون  املفكرون  تناقلها 
وموؤمتراتهم الفكرية ، حتى بات من املالحظ اليوم ، اأنه ال يخلو جمتمع من الدعوة 

للمطالبة بتوفري ال�سلم االجتماعي للمواطن.
للخوف  امل�ساد  ال�سلم  جانب  يف  منح�سرًا  امل�سطلح  مدلول  كان  اأن  وبعد   
والفزع ، فاإن هذا امل�سطلح ات�سع لي�سمل مفاهيم وم�سامني متعددة وجديدة ، تتداخل 
مع جممل اأو�ساع احلياة لي�سمل االإ�سالح االجتماعي وال�سيا�سي ، وحتقيق العدل 
العالقة  امللحة ذات  الق�سايا  ، والكفاية االقت�سادية وغريها من  وامل�ساواة واحلرية 

التي يحتاج اإليها الفرد يف حياته اليومية.
– ق�سب ال�سبق يف تو�سيع  ولقد كان لعلماء االإ�سالم ومفكريه منذ القدم   
مظلة ال�سلم ، بحيث ي�سمل اآفاقًا رحيبة ، ولهذا فقد ا�ستخدموا عبارات تدل على هذه 
ال�سمولية والرحابة ، من مثل " ال�سلم املطلق " اأو " العام " وهي عبارات ترادف يف 

اال�سطالح املعا�سر "ال�سلم االجتماعي")2(
املاوردي، اأدب الدنيا والدين، ،حتقيق م�سطفى ال�سقا،طبعة القاهرة،1973م ، �س 134.  )1(

عمارة، مرجع �سابق، �س 15 .  )2(



جملة ت�أ�صيل العلوم {232}

ولقد حدد املاوردي قواعد �سالح الدنيا وانتظام عمرانها ب�ستة اأ�سياء هي:   
"دين متبع ، و�سلطان قاهر ، وعدل �سامل ، واأمن عام ، وخ�سب دائم ، واأمل ف�سيح".)1( 

وي�سيف املاوردي معلقًا على القاعدة الرابعة فيقول: " واأما القاعدة الرابعة   
فهي امن عام تطمئن اإليه النفو�ض ، وتنت�سر به الهمم ، وي�سكن فيه الربيء ، وياأن�ض 
النا�ض  يقب�ض  فاخلوف  طماأنينة...  حلاذر  وال   ، راحة  خلائف  فلي�ض  ال�سعيف  به 
عن م�ساحلهم ، ويحجزهم عن ت�سرفهم ، ويكفهم عن اأ�سباب املواد التي بها قوام 

اأودهم، وانتظام جملتهم ، واالأمن املطلق ما عّم ".)2(
اأن  ميكن  ال  الفردي  االأمن  اأن  حقيقة  يوؤكد  املاوردي  كالم  من  �سقناه  وما   
على  بال�سرورة  ينعك�ض  اأحدهما  ي�سيب  خلل  فاأي   ، اجلماعة  عن  مبعزل  يتحقق 

االآخر، ولهذا فاالأمن باملفهوم االإ�سالمي - ي�سمل االأفراد واجلماعات. 
وكما يكون ال�سلم يف توفري ال�سرورات واحلاجات املادية التي ال ت�ستقيم   
حياة االأفراد واملجتمعات اإال بها ، يكون كذلك يف االأمور املعنوية والنف�سية والروحية، 
وعر�سه  وعقله  ونف�سه  دينه  لالإن�سان  لتحفظ  االإ�سالمية  ال�سريعة  جاءت  فقد  ولهذا 
ال�سرورات وما حتمله  اإىل حفظ هذه  به  يتو�سل  ما  الو�سائل  وماله، و�سرعت من 
من م�سامني مادية ومعنوية ، ولقد بلغت الفل�سفة االجتماعية االإ�سالمية مبلغًا عظيمًا 
عندما جعلت ال�سلم على املعا�ض املادي هو ال�سرط ال�سروري لتحقيق ال�سلم الديني 
والروحي لالإن�سان يف هذه احلياة ، ف�سالح الدين موؤ�س�ض على �سالح املعا�ض ، 
وتوافر ال�سرورات واحلاجيات املادية لالإن�سان ، يقول يف ذلك حجة االإ�سالم اأبو 
حامد الغزايل: " فاإن نظام الدين ال يح�سل اإال بانتظام الدنيا ، فنظام الدين باملعرفة 
والعبادة ال يتو�سل اإليهما اإال ب�سحة البدن وبقاء احلياة و�سالمة قدر احلاجات من 

املاوردي، مرجع �سابق، �س135.  )1(
املاوردي، مرجع �سابق،�س136.  )2(
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الك�سوة وامل�سكن واالأقوات واالأمن")1( 
�سربه  اآمنًا يف  اأ�سبح  من  اإن  " ولعمري  الغزايل:  االإ�سالم  يقول حجة  ثم   
معافى يف بدنه ، وله قوت يومه ، فكاأمنا حيزت له الدنيا بحذافريها ، فال ينتظم الدين 
اإال بتحقق االأمن على هذه املهمات ال�سرورية ، واإال من كان جميع اأوقاته م�ستغرقًا 
بحرا�سة نف�سه من �سيوف الظلمة ، وطلب قوته من وجوه الغلبة ، متى يتفرغ للعلم 
والعمل وهما و�سيلتاه اإىل �سعادة االآخرة ؟ فاإذن بان اأن نظام الدنيا اأعني مقادير 

احلاجة �سرط النظام الديني ")2(
وقد عرب ال�سيخ حممد الغزايل - رحمه الله - عن هذه احلقيقة بقوله: " لقد   
راأيت – بعد جتارب عدة–اأنني ال اأ�ستطيع اأن اأجد بني الطبقات البائ�سة اجلو املالئم 
لغر�ض العقائد العظيمة ، واالأعمال ال�ساحلة ، واالأخالق الفا�سلة ، اإنه من الع�سري 
جدًا اأن متالأ قلب اإن�سان بالهدى اإذا كانت معدته خالية ، اأو اأن تك�سوه بلبا�ض التقوى 
اإذا كان ج�سده عاريًا ، اإنه يجب اأن يوؤمن على �سروراته التي تقيم اأوده كاإن�سان ثم 
ينتظر اأن ت�ستم�سك يف نف�سه مبادئ االإميان ، فال بد من التمهيد االقت�سادي الوا�سع 
واملعا�سي  الرذائل  حماربة  يف  خمل�سني  كنا  اإذا   ، ال�سامل  العمراين  واالإ�سالح 

واجلرائم با�سم الدين اأو راغبني حقًا يف هداية النا�ض لرب العاملني ".)3(

الغزايل، اأبو حامد ، االقت�ساد يف االعتقاد، القاهرة، بدون تاريخ، ج2/  �س5.  )1(
املرجع ال�سابق ج2/ �س5 .  )2(

الغزايل، حممد ،  االإ�سالم واأو�ساعنا االقت�سادية، القاهرة ، 1987م ، �س61، 62 .  )3(
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املبحث الثاين
التاأ�سيل ال�سرعي ملفهوم ال�سلم االجتماعي من القراآن الكرمي وال�سنة 

النبوية والفقه االإ�سالمي
املطلب االأول

التاأ�سيل ال�سرعي ملفهوم ال�سلم االجتماعي من القراآن الكرمي
لقد ورد م�سطلح ال�سلم وم�ستقاته يف اأكرث من مو�سع يف القراآن الكرمي ،   

وب�سيغ متعددة ، ومن ذلك:
اأواًل: قوله تعاىل: }وَإِْذ َقاَل إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَْل هََذا بََلداًا آمِناًا وَارُْزْق َأهَْلهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ 
عُهُ َقلِيلاً ُثمَّ َأْضَطرُّهُ إِلَى عََذاِب النَّاِر وَبِْئسَ 

ِّ
مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوِْم الخِِر َقاَل وَمَن َكَفرَ َفُأمَت

الْمَصِريُ{ ]البقرة:126[. 
وجه الداللة:

فقد جعل الله عز وجل " االأمن ")وهو من م�ستقات ال�سلم( من خ�سائ�ض   
اأ�سباب  بيته املحرم الذي له من املنزلة والف�سل واملكانة ما لي�ض لغريه ، وكان من 
ذلك االأمن دعوة اخلليل اإبراهيم - عليه ال�سالم - ربه اأن يجعل البيت احلرام اآمنًا 
ياأمن فيه النا�ض على اأموالهم ودمائهم وعبادتهم،فكان املطلب االأول ل�سيدنا اإبراهيم 
- عليه ال�سالم - من ربه هو نعمة االأمن، ذلك اأن االأمن هو االأ�سا�ض واملنطلق للتنمية 
والتطور ، وهو ال�سالح الفاعل يف مواجهة اخلوف ، وهو ال�سيانة والوقاية ملنجزات 

احلا�سر وامل�ستقبل)1(.
وقد اأورد القراآن العظيم ذكر نعمة االأمن التي حباها الله تعاىل لبيته املحرم   
إِبْرَاهِيمُ رَبِّ  َقاَل  }وَإِْذ  تعاىل:  قوله  �ستى ومنها  – يف موا�سع  وعّماره وحجاجه 
َّعْبُدَ اأَلصْنَامَ{ ]اإبراهيم:35[، كما قال يف مو�سع  اجْعَْل هََذا الْبََلدَ آمِناًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ َأن ن

الهيتي ، مرجع �سابق �س7.  )1(
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بَيِّنَاتٌ  آيَاتٌ  فِيهِ  لْعَالَمِنيَ • 
ِّ
ل مُبَارًَكا وَهُداًى  َة  بِبَكَّ لَلَّذِي  لِلنَّاِس  بَيْتٍ وُضِعَ  َأوََّل  }إِنَّ  اآخر: 

مََّقامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخََلهُ َكانَ آمِناًا وَلِلَّهِ عََلى النَّاِس حِجُّ الْبَيْتِ مَِن اسَْتَطاعَ إِلَيْهِ سَِبيلاً وَمَن 
مَعَكَ  الْهُدَى  َّتَِّبِع  ن إِن  }وََقاُلوا  ]اآل عمران: 96-97[، وقال:  الْعَالَمِنيَ{  َغنِيٌّ عَِن  اللَّه  َفِإنَّ  َكَفرَ 
َّا  َّدُن ل مِن  ِرْزًقا   شَيْءٍ 

ِّ
ُكل َثمَرَاتُ  إِلَيْهِ  يُجْبَى  آمِناًا  َّهُمْ حَرَماًا  ل ن 

ِّ
ُنمَك َأوَلَمْ  َأرْضِنَا  مِنْ  فْ  ُنَتَخطَّ

آمِناًا  حَرَماًا  جَعَلْنَا  َّا  َأن يَرَوْا  }َأوَلَمْ  اأي�سًا:  وقال  ]الق�س�س:57[،  يَعَْلمُونَ{  ل  َأْكَثرَهُمْ  وَلَكِنَّ 
فُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِِهمْ َأَفِبالْبَاطِِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَْكُفرُونَ{ ]العنكبوت:67[، فكل هذه  وَيَُتَخطَّ

االآيات تدل داللة بينة على نعمة االأمن واأهميتها يف حياة االأفراد واملجتمعات.)1(
ثانيًا: قوله تعاىل: }ادْخُُلوهَا بِسَلمٍ آمِنِنيَ{ ]احلجر:46[، وقوله جل وعال: }مَن جَاءَ 
بِالْحَسَنَةِ َفَلهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن َفزٍَع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ{ ]احلجر:89[، وقال: }وَمَا َأمْوَاُلُكمْ وَل 
عْفِ 

ِّ
الض لَهُمْ جَزَاء  َفُأولَئِكَ  وَعَمَِل صَالِحاًا  آمَنَ  مَنْ  إِلَّ  ُزلَْفى  عِندَنَا  ُتَقرِّبُُكمْ  َّتِي  بِال َأوْلدُُكم 

 
ِّ
بُِكل فِيهَا  }يَدْعُونَ  جالله:  جل  وقال  ]�سباأ:37[،  آمِنُونَ{  الُْغرَُفاتِ  فِي  وَهُمْ  عَمُِلوا  بِمَا 

َّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلِْبسُواْ إمِيَانَهُم بُِظلٍْم ُأوْلَئِكَ  َفاكِهَةٍ آمِنِنيَ{ ]الدخان:55[، وقال جل وعال: }ال
َّذِينَ آمَنُوا مِنُكمْ  لَهُمُ اأَلمْنُ وَهُم مُّهَْتدُونَ{ ]االأنعام:82[، كما قال عز وجل: }وَعَدَ اللَّهُ ال
لَهُمْ  نَنَّ 

ِّ
وَلَيُمَك َقبْلِِهمْ  مِن  َّذِينَ  ال اسَْتْخَلفَ  َكمَا  اأَلرِْض  فِي  لَيَسَْتْخلَِفنَّهُم  الصَّالِحَاتِ  َوعَمُِلوا 

َّذِي ارَْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِِهمْ َأمْناًا يَعْبُدُونَنِي ل يُشِْرُكونَ بِي شَيًْئا وَمَن  دِينَهُمُ ال
َكَفرَ بَعْدَ َذلِكَ َفُأولَئِكَ هُمُ الَْفاسُِقونَ{ ]النور:55[. 

وجه الداللة: 
لقد جعل الله تعاىل ال�سلم والطماأنينة من ثواب املتقني وجزائهم يف الدنيا   
واالآخرة ، فدل ذلك على عظم هذه النعمة يف الدارين ، واأثرها يف حتقيق ال�سعادة 

يف نفو�ض االأفراد واجلماعات.)2(

عمارة، مرجع �سابق ، �س 12.  )1(
املجلي، مرجع �سابق، �س7.  )2(
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ثالثًا: قوله تعاىل: }ِلِيلفِ ُقرَيٍْش • إِيلفِِهمْ ِرحَْلَة الشَِّتاءِ وَالصَّيْفِ • َفلْيَعْبُدُوا رَبَّ 
َّذِي َأْطعَمَهُم مِّن جُوٍع وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ{ ]قري�س:4-1[. هََذا الْبَيْتِ • ال

وجه الداللة: 
اأوردها  ملا  النعمة  ال�سلم ولوال عظم هذه  بنعمة  الله تعاىل على قري�ض  مينت   
الله تعاىل يف معر�ض االمتنان ، كما اأ�سارت االآيات الكرمية اإىل اأنه ال ميكن حتقيق 

العبادة على وجهها االأكمل اإال باالأمن واال�ستقرار.)1( 
إِلَى  رَدُّوهُ  وَلَوْ  بِهِ  َأَذاعُواْ  الَْخْوفِ  َأِو  اأَلمِْن  مِّنَ  َأمْرٌ  جَاءَهُمْ  }وَإَِذا  تعاىل:  قوله  رابعًا: 
َّذِينَ يَسَْتنِبُطونَهُ مِنْهُمْ وَلَوَْل َفْضُل اللَّهِ عََليُْكمْ وَرَحْمَُتهُ  الرَّسُوِل وَإِلَى ُأولِي اأَلمِْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ال
َلتَّبَعُْتمُ الشَّيَْطانَ إِلَّ َقلِيلاً{ ]الن�ساء:83[، وقوله تعاىل: }وََأنْ َألِْق عَصَاَك َفَلمَّا رَآهَا َتهَْتزُّ 
َّكَ مِنَ المِنِنيَ{ ]الق�س�س:31[،  يَا مُوسَى َأْقِبْل وَل َتَخفْ إِن بْ 

ِّ
يُعَق َّى مُدْبِراًا وَلَمْ  َّهَا جَانٌّ وَل َكَأن

ويف حماجة اإبراهيم عليه ال�سالم مع قومه حديث عن االأمن واخلوف: }وَحَاجَّهُ 
يَشَاء رَبِّي شَيًْئا  إِلَّ َأن  بِهِ  اللَّهِ وََقدْ هَدَاِن وََل َأخَافُ مَا ُتشِْرُكونَ  ي فِي 

ِّ
َأُتحَاجُّون َقاَل  َقوْمُهُ 

َُّكمْ  َأن َتَخاُفونَ  وََل  َأشْرَْكُتمْ  مَا  َأخَافُ  وََكيْفَ   • رُونَ  َتَتَذكَّ َأَفلَ  عِلْماًا  شَيْءٍ  ُكلَّ  رَبِّي  وَسِعَ 
َّذِينَ  َأشْرَْكُتم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّْل بِهِ عََليُْكمْ سُلَْطانًا َفَأيُّ الَْفِريَقيِْن َأحَقُّ بِاأَلمِْن إِن ُكنُتمْ َتعَْلمُونَ• ال

آمَنُواْ وَلَمْ يَلِْبسُواْ إمِيَانَهُم بُِظلٍْم ُأوْلَئِكَ لَهُمُ اأَلمْنُ وَهُم مُّهَْتدُونَ{]االأنعام:82-80[.
وجه الداللة: 

تبني االآيات الكرمية اأن املوؤمنني الذين اأخل�سوا العبادة لله تعاىل ومل ي�سركوا   
ابن كثري)2(:  يقول  الدنيا واالآخرة.  ال�سلم احلقيقي يف  ينعمون  الذين  به �سيئًا هم 
الله عباده  " يعد االأمن من العذاب يف احلياة االآخرة غاية ونعمة عظيمة يب�سر بها 

ال�ساحلني". 

املرجع نف�سه ، �س7.  )1(
ابن كثري ، تف�سري القراآن العظيم  ، حتقيق �سامي بن حممد ال�سالمة، دار طيبة للن�سر الريا�س، ط2، 1999م،ج3،�س294.  )2(
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خام�سًا: يتحدث القراآن الكرمي عن البلد االآمن فيقول: }َفَلمَّا دَخَُلواْ عََلى يُوسُفَ 
آوَى إِلَيْهِ َأبَوَيْهِ وََقاَل ادْخُُلواْ مِصْرَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِنيَ{ ]يو�سف:99[، وعن القرية االآمنة كذلك 
 مََكاٍن َفَكَفرَتْ 

ِّ
يقول: }وََضرَبَ اللَّهُ مََثلاً َقرْيًَة َكانَتْ آمِنًَة مُّْطمَئِنًَّة يَْأتِيهَا ِرْزُقهَا رََغداًا مِّن ُكل
بَِأنْعُِم اللَّهِ َفَأَذاَقهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوِع وَالَْخوْفِ بِمَا َكاُنواْ يَصْنَعُونَ{]النحل:112[.

وجه الداللة: 
بينت االآيات الكرمية كيف انقلب ال�سلم واالطمئنان اإىل جوع وخوف ب�سبب   
كفر اأهل هذه القرية باأنعم الله فذهب الرزق وحل اجلوع، وذهب ال�سلم وحل اخلوف، 
لبا�ض اجلوع  الله  اأذاقها  فاإن كفرت   ، بالله  اآمنت  اآمنة ما  القرية تظل  اأن  مما يعني 
واخلوف،)1(  كما ت�سري االآية اإىل اأن ال�سلم واال�ستقرار دليل االنتاج والتقدم، واأن 

اخلوف واال�سطراب دليل الرتاجع وفقدان الثقة وانت�سار الفو�سى.
�ساد�سًا:  قوله تعاىل: }وَإِن ُكنُتمْ عََلى سََفٍر وَلَمْ َتِجدُواْ َكاتِباًا َفِرهَانٌ مَّْقبُوَضٌة َفِإنْ َأمِنَ 
َّهُ  َّذِي اؤُْتمِنَ َأمَانََتهُ وَلْيَتَِّق اللَّهَ رَبَّهُ وََل َتْكُتمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَْكُتمْهَا َفِإن بَعُْضُكم بَعًْضا َفلْيُؤَدِّ ال

آثِمٌ َقلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا َتعْمَُلونَ عَلِيمٌ{ ]البقرة:283[. 
وجه الداللة: 

بينت  االآية الكرمية اأن من حماور ال�سلم وجماالته ذلك الذي ينتج عن ح�سن   
واإتباع  االإ�سالم  بتوجيهات  االلتزام  خالل  من  امل�سلم   املجتمع  اأفراد  بني  التعامل 

اأوامره ، ومبا ينعك�ض اإيجابًا على كافة مناحي احلياة يف املجتمع. 
املطلب الثاين

التاأ�سيل ال�سرعي ملفهوم ال�سلم االجتماعي من ال�سنة النبوية
اأواًل: قوله )�سلى الله عليه و�سلم(: "من اأ�سبح منكم اآمنًا يف �سربه، معافًى يف بدنه 

، عنده قوت يومه فكاأمنا حيزت له الدنيا")2(.
املرجع ال�سابق .  )1(
املرجع ال�سابق .  )2(
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وجه الداللة من احلديث ال�سريف: 
بني احلديث ال�سريف اأنه من حتقق له ال�سلم)الأن االأمن من حماور ال�سلم( مع   
القوت الي�سري الذي ي�سّد به جوعه ، ويقيم به اأوده فقد ح�سل على خري كثري ، �سبهه 

النبي)�سّلى الله عليه و�سّلم(  مبن ملك الدنيا مبا فيها. 
ثانيًا: قوله )�سّلى الله عليه و�سّلم(: )يا اأيها النا�ض اإن ربكم واحد، واإن اأباكم واحد، 
اأال ال ف�سل لعربي على اأعجمي وال لعجمي على عربي، وال الأحمر على اأ�سود، وال 
الأ�سود على اأحمر على اأحمر اإال بالتقوى، اأبلغت"؟ قالوا: بلَّغ ر�سول الله �سّلى الله 
�سهر هذا"؟  "اأيُّ  قال:  ثم  يوم حرام.  قالوا:  يوم هذا"؟  "اأي  قال:  ثم  عليه و�سّلم. 
م  قالوا: �سهر حرام. ثم قال: "اأي بلد هذا"؟ قالوا: بلد حرام. قال: "فاإن الله قد حرَّ
هذا، يف  �سهركم  هذا، يف  يومكم  كحرمة  واأعرا�سكم،  واأموالكم،  دماءكم،  بينكم 
بلدكم هذا، اأبلغت"؟ قالوا بلَّغ ر�سول الله �سّلى الله عليه و�سّلم. قال: "ليبلغ ال�ساهد 

الغائب")1(. 
وجه الداللة: 

لقد كانت خطبته )�سّلى الله عليه و�سّلم( يوم عرفة يف حجة الوداع مبثابة   
اإعالن عاملي عن الربنامج االإ�سالمي لل�سلم االجتماعي  ، فقد �سدد فيه )�سّلى الله 
النظر  الب�سر ب�سرف  بني  ال�سلم االجتماعي بني  عليه و�سّلم( على �سرورة حتقيق 
عن األوانهم و اأح�سابهم واأعراقهم ، فالدماء واالأموال واالأعرا�ض م�سونة وحمرمة 

كحرمة الكعبة امل�سرفة. 
ثالثًا: قوله )�سّلى الله عليه و�سّلم(: " النجوم اأَمَنة ال�سماء، فاإذا ذهبت النجوم – اأي 
عند قيام ال�ساعة- اأتت ال�سماء ما توعد، واأنا اأمنة الأ�سحابي، فاإذا ذهبت اأتى اأ�سحابي 

ما ُيوعدون، واأ�سحابي اأمنة الأمتي، فاإذا ذهب اأ�سحابي اأتى االأمة ما توعد()2(.
�سبق تخريجه . هام�س 2 .  )1(

ذكره الهيثمي يف جممع الزوائد وقال: " رواه اأحمد يف م�سنده ، ورجاله رجال ال�سحيح ". ج266/3.  )2(
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وجه الداللة:
ا�ستخدم النبي )�سّلى الله عليه و�سّلم( م�سطلح االأمنة )وهي من م�ستقات   
ال�سلم( مبعنى الطماأنينة املقابلة للخوف والفزع ، وهذه املقابلة بني ال�سلم واخلوف 
اأو بني االطمئنان والطماأنينة من جهة وبني الفزع من جهة اأخرى ، للتدليل على اأهمية 
االأمن يف حياة املجتمع  خ�سو�سًا واأنه )�سّلى الله عليه و�سّلم( قد ربط االأمنة ل�سحابته 

بوجوده بينهم ، فاإذا ذهب اأتاهم ما يوعدون من الفنت والقالقل واال�سطرابات.)1(
رابعًا: ما ورد عنه اأنه )�سّلى الله عليه و�سّلم(  كان كثريًا ما يكرر يف اأدعيته واأذكاره قوله 
)�سّلى الله عليه و�سّلم(:)اللهم اإين اأ�ساألك االأمن يوم اخلوف()2(، وقوله:) اللهم ا�سرت عوراتي 
واآمن روعاتي()3(، ويف �سحيح البخاري باب االأمن وذهاب الروع)من م�ستقات ال�سلم(. ومن 

و�ساياه )�سّلى الله عليه و�سّلم( قوله: )ال تخيفوا اأنف�سكم بعد اأمنها()4(. 
وجه الداللة: 

لالأمن  طلبًا  الله  اإىل  الت�سرع  على  و�سّلم(  عليه  الله  )�سّلى  حر�سه  يدل   
وتكرار ذلك يف دعائه على اأهمية ال�سلم يف حياة امل�سلم ، واأن هذه النعمة هي من 

اأهم ال�سرورات الواجب حتقيقها يف املجتمع. 
خام�سًا: والأهمية االأمن يف حياة ال�سعوب كان من اأولويات الر�سول )�سّلى الله عليه 
و�سّلم( عندما هاجر من مكة اإىل املدينة اأن اآخى بني املهاجرين واالأن�سار،  وبذلك يتم 
االن�سهار االجتماعي بني اأفراد املجتمع الواحد ،  فتذوب بينهم الفوارق االجتماعية، 
وبالتايل ت�سود املحبة واملودة وتنتفي االأحقاد وال�سغائن وي�سود ال�سلم ، فقد اأثبتت 
بعد  واالأن�سار  املهاجرين  بني  اآخى  و�سّلم(  عليه  الله  )�سّلى  النبي  اأن  ال�سنن  كتب 
الهجرة من اأجل حتقيق املجتمع االآمن امل�ستقر، وو�سع وثيقة املدينة التي نظم فيها 
العالقة بني امل�سلمني من جهة وبني امل�سلمني واأهل الكتاب داخل املجتمع امل�سلم من 

رواه م�سلم يف �سحيحه ، كتاب " ف�سائل ال�سحابة " باب " بيان اأن بقاء النبي اأمان الأ�سحابه .. " رقم احلديث )2531(.  )1(
يحيى ، النووي ، �سرح �سحيح م�سلم ، دار اإحياء الرتاث العربي ، بريوت ، ط3، 1984م ، ج 16 / 83.  )2(

رواه احمد يف م�سنده عن " رفاعة بن رافع " حتت رقم )15190( .  )3(
رواه ابن ماجه يف كتاب " الدعاء " ،باب " ما يدعو به الرجل اأذا اأ�سبح واإذا اأم�سى " :حتت رقم )3871(.  )4(
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اإال من ظلم  اآمن  قعد  اآمن، ومن  املدينة  اأخرى، وقد ن�ست على:)من خرج من  جهة 
قابل  كما  للمجتمع،  واال�ستقرار  ال�سلم  منها حتقيق  الهدف  كان  والتي   ، واأثم()1( 
النبي )�سّلى الله عليه و�سّلم( ق�سوة قري�ض وجربوتها مع امل�سلمني يف مكة عندما 
دخلها فاحتًا بالعفو وال�سفح ، وقال لهم:) من دخل دار اأبي �سفيان فهو اآمن، ومن 

األقى ال�سالح فهو اآمن، ومن اأغلق بابه فهو اآمن()2(. 
�ساد�سًا: قوله )�سّلى الله عليه و�سّلم( موجهًا خطابه للموؤمنني االأن�سار من االأو�ض 
بني  واأنا  اجلاهلية  فقال:"اأبدعوى  بع�سهم  وجوه  يف  �سيوفهم  رفعوا  ملّا  واخلزرج 

اأظهركم ،.. دعوها فاإنها منتنة ".)3(
وجه الداللة: 

ملا علم النبي )�سّلى الله عليه و�سّلم( بحادثة االقتتال بني االأو�ض واخلزرج   
بتحري�ض من اليهودي �سا�ض بن قي�ض الذي ذكرهم بيوم بعاث - وهو يوم اقتتلت 
فيه القبيلتان قتااًل �سديدًا – هّب النبي اإليهم م�سرعًا ليئد الفتنة يف مهدها ، فالنبي 
)�سّلى الله عليه و�سّلم( يعلم اأهمية ال�سلم االأهلي وخطورة فقدانه من املجتمع ، لذلك 
كانت هبته ال�سريعة ، وليعلمنا اأن هذه االأمور ال يجوز ال�سكوت عليها اأو التلكوؤ يف 

اإيجاد احللول ال�سريعة لها قبل اأن ي�ستفحل االأمر وي�سري الثمن املدفوع باهظًا. 
املطلب الثالث

 التاأ�سيل ال�سرعي ملفهوم ال�سلم االجتماعي من الفقه االإ�سالمي
اأواًل: لقد اأ�سهمت ال�سريعة االإ�سالمية مبا ا�ستملت عليه من اأحكام يف حتقيق ال�سلم 
عليها،  واالعتداء  اإزهاقها  وحترمي   ، الب�سرية  النف�ض  حفظ  خالل  من  االجتماعي 
}مِنْ َأجِْل  اأفرادها هو قتل جلميع املجتمع، يقول تعاىل:  اأن قتل فرد من  معتربة 
َقَتَل  َّمَا  َفَكَأن نَْفٍس َأوْ َفسَادٍ فِي اأَلرِْض  بَِغيِْر  َقَتَل نَْفساًا  َّهُ مَن  َأن بَنِي إِسْرَائِيَل  َكَتبْنَا عََلى  َذلِكَ 

رواه احمد يف م�سنده عن " عقبة بن عامر اجلهني " ، حتت رقم)16682( .  )1(
ذكره االإمام احمد يف م�سنده عن �سريج ، قال : حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن �سعيب عن اأبيه عن جده اأن النبي )�سلى الله عليه و�سلم(   )2(

كتب كتابًا بني املهاجرين واالأن�سار ... " .
رواه م�سلم كتاب " اجلهاد وال�سري " ، باب "  فتح مكة " حتت رقم )1780( . .  )3(
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َّمَا َأحْيَا النَّاسَ جَمِيعاًا{ ]املائدة:32[، كما حفظت ال�سريعة  النَّاسَ جَمِيعاًا وَمَنْ َأحْيَاهَا َفَكَأن
االأعرا�ض ونهت عن التطاول عليها ، وحرمت الزنا واعتربته فاح�سة وجرمية منكرة 
َّهُ َكانَ َفاحِشًَة وَسَاء سَِبيلاً{ الزِّنَى إِن َتْقرَبُواْ  يعاقب عليها مرتكبها قال تعاىل: }وََل 
النا�ض  اأموال  واآكل  ال�سرقة  ومنعت   ، االإن�سان  مال  ال�سريعة  وحفظت  ]اال�سراء:32[، 

لَِتْأُكُلواْ  اِم  الْحُكَّ إِلَى  بِهَا  وَُتدُْلواْ  بِالْبَاطِِل  بَيْنَُكم  َأمْوَالَُكم  َتْأُكُلواْ  }وََل  تعاىل:  بالباطل،قال 
عقل  ال�سريعة  حفظت  كما  ]البقرة:188[،  َتعَْلمُونَ{  وََأنُتمْ  بِالِثِْم  النَّاِس  َأمْوَاِل  مِّنْ  َفِريًقا 
َّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا  قائل:  امل�سكرات واملخدرات فقال عز من  االإن�سان من خالل حترمي 
لَعَلَُّكمْ  َفاجَْتنِبُوهُ  الشَّيَْطاِن  عَمَِل  مِّنْ  ِرجْسٌ  وَاأَلْزلمُ  وَاأَلنصَابُ  وَالْمَيْسِرُ  الَْخمْرُ  َّمَا  إِن آمَنُواْ 

ُتْفلِحُونَ{ ]املائدة:90[. 
ثانيًا: اأ�سهمت ال�سريعة االإ�سالمية يف خلق جو من ال�سلم االجتماعي من خالل حترمي 
ن�سر ال�سائعات واالأخبار غري املتيقنة التي مت�ض االأفراد واملجتمعات ، وقد توؤدي اإىل 
النيل من اأعرا�سهم اأو مكانتهم مبا يوؤدي اإىل تدمري املجتمع وتفتيت حلمته ، وقد 
�سنع القراآن الكرمي على اأولئك الذين ي�سلكون مثل هذا الطريق وتوعدهم بالعذاب 
َّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عََذابٌ َألِيمٌ فِي  َّذِينَ يُحِبُّونَ َأن َتشِيعَ الَْفاحِشَُة فِي ال االأليم ، فقال: "}إِنَّ ال
يَعَْلمُ وََأنُتمْ ل َتعَْلمُونَ{ ]النور: 19[، وقال اأي�سًا عقب اإيراده حلادثة  الدُّنْيَا وَالخِرَةِ وَاللَّهُ 
وْنَهُ بَِألْسِنَتُِكمْ وََتُقوُلونَ بَِأْفوَاهُِكم مَّا لَيْسَ لَُكم بِهِ عِلْمٌ وََتحْسَبُونَهُ  االإفك ال�سهرية:"}إِْذ َتَلقَّ
هَيِّناًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ{ ]النور: 15[، ولذلك فقد حر�ض القراآن الكرمي على تاأ�سي�ض 
يف  املبداأ  هذا  ويتمثل   ، االآفات  هذه  مثل  يف  الوقوع  من  النا�ض  يع�سم  عام  مبداأ 
إِن  آمَنُوا  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  "}يا  تعاىل:  يقول   ، االأخبار  �سماع  عند  والتثبت  التبنّي  �سرورة 
جَاءَُكمْ َفاسِقٌ بِنَبٍَإ َفَتبَيَّنُوا َأن ُتصِيبُوا َقوْماًا بِجَهَالَةٍ َفُتصِْبحُوا عََلى مَا َفعَلُْتمْ نَادِمِنيَ{ ]احلجرات :6[". 
ثالثًا: اأ�سهمت ال�سريعة االإ�سالمية يف حتقيق ال�سلم االجتماعي من خالل امل�ساواة 
ومكانتهم  وم�ساربهم  اأعراقهم  عن  النظر  ب�سرف  امل�سلم  املجتمع  اأفراد  بني  التامة 



جملة ت�أ�صيل العلوم {242}

االجتماعية ، فمن يتطاول على حقوق اإخوانه يقدم للعدالة مهما علت منزلته، وتطبق 
عليه نف�ض االإجراءات واالأحكام التي تطبق على غريه من اأفراد املجتمع ، ولقد علمت 
قري�ض بذلك عندما �سرقت امراأة خمزومية على عهد النبي )�سّلى الله عليه و�سّلم( 
لهذا ت�سابق القوم لي�سفعوا لها كونها من �سريفات مكة ، ولكن ذلك مل يحل دون اأن 
تنال العقاب املقرر ، ولقد كانت احلادثة منا�سبة ليقرر النبي مبداأ �ساميًا من مبادئ 
االأمن االجتماعي حينما قال خطيبًا: " اإن مما اأهلك الذين من قبلكم اأنهم كانوا اإذا 
�سرق فيهم ال�سريف تركوه ، واإذا �سرق فيهم ال�سعيف اأقاموا عليه احلد ، واأمي الله 

لو اأن فاطمة بنت حممد �سرقت لقطعت يدها ".)1(
ال�سلم االجتماعي وذلك من خالل  االإ�سالمية يف حتقيق  ال�سريعة  اأ�سهمت  رابعًا: 
ت�سريعها للزكوات وال�سدقات ، فال�سدقات اإجمااًل لها اأثر عظيم يف حفظ املجتمع 
وا�ستتباب اأمنه ، ف�سيوع اأداء الزكاة بني االأغنياء يجلب على املجتمع امل�سلم ثمرات 
ال تقف عند حدود الفقراء وتلبية حاجاتهم وت�سكني جراحاتهم ، ال بل تعمل الزكاة 
اأي�سًا على تطهري نفو�ض االأغنياء من اجل�سع والطمع و البخل وهي �سفات ذميمة  
اإن ا�ستولت على االإن�سان اأردته واأهلكته ، ف�ساًل عن اأن يف الزكاة مناء وبركة للمال، 

وحفظ له من املحق اأو االإقالل.)2(
يطلق  ما  االجتماعي  ال�سلم  حتقيق  يف  االإ�سالمي  الفقه  اإ�سهامات  ومن  خام�سًا: 
عليه)نظام العواقل( فهو نظام وردت به ال�سنة النبوية ال�سحيحة الثبوت)3(. واأخذ به 
اأئمة املذاهب. وخال�سته اأنه اإذا جنى اأحد جناية قتل غري عمد بحيث يكون موجبها 
االأ�سلي الدية فاإن هذه الدية توزع على اأفراد عاقلة القاتل الذين يح�سل بينه وبينهم 
التنا�سر عادة ، وهم الرجال البالغون من اأهله وع�سريته وكل من يتنا�سر هو بهم 
ي�سيب  ال  بحيث  �سنني  ثالث  يف  عليهم  الدية  فتق�سط   ، منهم  واحدًا  هو  ويعترب   ،

اأخرجه البخاري  كتاب " الفنت " ،حتت رقم )3257( ، و م�سلم يف كتاب " االإمارة "، حتت رقم )4682(.  )1(
رواه البخاري يف �سحيحه كتاب " احلدود " باب " اإقامة احلدود على ال�سريف والو�سيع  " م4/ج16/8 ، وم�سلم يف �سحيحه كتاب "   )2(

احلدود " باب " قطع ال�سارق ال�سريف وغريه " حتت رقم )1688(.
عبد العال ، التكافل االجتماعي يف االإ�سالم ، ال�سركة العربية للتوزيع ، القاهرة ، 1997م، �س 24.  )3(
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اأحدا منهم اأكرث من اأربعة دراهم يف ال�سنة ، فاإذا مل يِف عدد اأفراد الع�سرية مببلغ 
الدية يف ثالث �سنني ي�سم  اإليهم اأقرب القبائل واالأقارب ن�سبا على ترتيب مرياث 
الع�سبات ، فاإذا مل يكن للقاتل ع�سرية من االأقارب واالأن�ساب واأهل التنا�سر كما لو 
كان لقيطًا مثال كانت الدية يف ماله تق�سط على ثالث �سنني ، فاإن مل يكن له مال كاٍف 

فعاقلته بيت املال العام اأي خزانة الدولة ، فهي التي تتحمل دية القتيل.)1( 
اإن هذا النظام)نظام العواقل( خا�ض بتوزيع املوجب املايل يف كارثة القتل   

اخلطاأ وتهدف احلكمة فيه اإىل غايتني)2(:
تخفيف اأثر امل�سيبة عن اجلاين املخطئ.  .1

�سيانة دماء �سحايا القتل اخلطاأ من اأن تذهب هدرا ؛ الأن اجلاين املخطئ قد   .2
يكون فقريًا ال ي�ستطيع التاأدية فت�سيع الدية. 

اإ�سهام ال�سريعة االإ�سالمية يف حتقيق ال�سلم االجتماعي مل يقف عند  اإن  �ساد�سًا: 
حدود الرعايا امل�سلمني ال بل �سمل اأي�سًا الذميني من غري امل�سلمني فها هو عمر بن 
مّلا راأى عجوزًا يهوديًا يت�سّول يف طرقات املدينة ، فقال  اخلطاب )ر�سي الله عنه( 
عمر: ما اأن�سفناك اأن اأكلنا �سبابك ثم تركناك ت�ساأل النا�ض عند �سيبتك " ثم اأخذه 
– اأي من هم يف  هذا و�سربانه  " انظر  وقال خلازنه:   ، املال  بيت  اإىل  به  وتوجه 
 ،)3(" يقيم حياته  املال ما  بيت  له من  ، وافر�ض  – فاأ�سقط عنه اجلزية  مثل حالته 
وقد علمنا اأي�سًا من �سريته)�سّلى الله عليه و�سّلم( كيف اقت�ض للقبطي امل�سري من 
ابن االأمري عمرو بن العا�ض وقد قال قولته امل�سهورة: "متى ا�ستعبدمت النا�ض وقد 

ولدتهم اأمهاتهم اأحرارًا ".)4(
االأ�سل يف ذلك �سنة النبي –�سلى الله عليه و�سلم- فقد روي عن املغرية بن �سعبة: اأن امراأة قتلت �سرتها بعمود ُف�سطاط، فاأتي فيها ر�سول   )1(
الله - �سلى الله عليه و�سلم- »فق�سى على عاقلتها بالدية، وكانت حاماًل، فق�سى على اجلنني بغرة«. فقال بع�س ع�سبتها: »اأحَندي من ال طعم 
ِرب وال �ساححَ فا�ستهل؟ ومثُل ذلك ُيطّل؟« قال: فقال: " اإمنا هذا من اإخوان الكهان من اأجل �سجعه الذي �سجع " رواه م�سلم يف �سحيحه   وال �سحَ

باب "  دية اجلنني  ووجوب الدية يف القتل اخلطاأ " حتت رقم )3187(.
انظر املو�سلي ، عبدالله ، االختيار لتعليل املختار ، دار املعرفة ، بريوت ، ط3، 1975م ، ج5/ 59 .  )2(

جملة البحوث االإ�سالمية ، ال�سعودية ، 1408هـ ، ج20/ 49 .  )3(
تف�سري القرطبي ج3 �س337 ، وانظر القا�سي ، اأبو يو�سف ، كتاب اخلراج ، ف�سل فيمن ال جتب عليه اجلزية .  )4(
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املبحث الثالث
اأ�س�س ومقومات ال�سلم االجتماعي

املطلب االأول
اأ�س�س ال�سلم االجتماعي 

حتى تبنى النفو�ض بناًء قويًا ، ويحقق منها الهدف املن�سود ، وهو الو�سول   
اإىل ال�سلم االجتماعي، و�سع االإ�سالم جملة من االأ�س�ض واملبادئ لتحقيق هذا البناء، 

واأهم هذه االأ�س�ض:
1.العدل: 

االإ�سالمي  النظام  �سعار  اإن   ، ال�سلم  �سبيل  والعدل   ، العدل  غاية  فاالأمن   
بِالْبَيِّنَاتِ  رُسَُلنَا  َأرْسَلْنَا  }لََقدْ  تعاىل:  قال   ، العدل  كلها  ال�سابقة  ال�سماوية  والديانا 

وََأنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَِتابَ وَالْمِيزَانَ لِيَُقومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ{ ]احلديد:25[.
اإعطاء  يف  اأ�سهمت  التي  االإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  بتطبيق  العدل  ويكون   
املعاملة، وعدم  بينهم يف  النا�ض، والعدل  العالقات بني  احلقوق الأ�سحابها وتنظيم 
املفا�سلة والتمييز بينهم تبعًا للهوى وامل�سلحة، ولقد �سرح النبي )�سّلى الله عليه 
و�سّلم( بامل�ساواة املطلقة اأمام االأحكام ال�سرعية فقال )�سّلى الله عليه و�سّلم(: )ياأيها 
النا�ض، اإن ربكم واحد، واإن اأباكم واحد، اأال ال ف�سل لعربي على عجمي، وال لعجمي على 
الله  عند  اأكرمكم  اإن  بالتقوى،  اإال  اأحمر  على  الأ�سود  وال  اأ�سود،  على  الأحمر  وال  عربي، 
اأتقاكم، اأال هل بلغت؟ قالوا: بلى يا ر�سول الله، قال: فليبلغ ال�ساهد الغائب()1(، فاجلميع 
�سواء اأمام �سرع الله، والعدل من وظائف الدولة االإ�سالمية، وقد جعل القا�سي اأبو 

يعلى الفرا هذا االخت�سا�ض يف نوعني)2(: 
االأول: تنفيذ االأحكام بني املت�ساجرين حتى تظهر الن�سفية.

ابن اجلوزي ، مناقب عمر بن اخلطاب ، �س99 ، ال�سالبي، على ، عمر بن اخلطاب، �س355.  )1(
رواه اأحمد يف م�سنده ، باقي م�سند االأن�سار،حديث رجل من اأ�سحاب النبي �سلى الله عليه و�سلم، حتت رقم ) 23356(.  )2(
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الثاين: اإقامة احلدود لت�سان حمارم الله عن االنتهاك، وحتفظ حقوق العباد.
وللعدل �سورة اأخرى اإيجابية وتتعلق اأكرث ما تتعلق بالدولة وقيامها بحقوق   
اأفراد ال�سعب يف كفالة حرياتهم وحياتهم املعي�سية حتى ال يكون فيهم عاجز مرتوك 
وال �سعيف مهمل وال فقري بائ�ض وال خائن مهدد ، وهذه االأمور كلها من واجبات 

احلاكم)1(.
2.امل�ساواة: 

ويق�سد بامل�ساواة لي�ست الت�سوية واإمنا العدل حتت ظل االإ�سالم، وقد حققت   
ال�سريعة هذا املبداأ يف خمتلف جوانبها فال فرق بني عربي وال اأعجمي، وال اأبي�ض 
على اأ�سود ، فميزان الت�ساوي بينهم هو تقوى الله وخ�سيته، وقد خطب ر�سول الله 
اأذهب  قد  الله  اإن  النا�ض  )ياأيها  فقال:  يوم فتح مكة  النا�ض  الله عليه و�سّلم(  )�سّلى 
عنكم ع�سبية اجلاهلية وتعاظمها باآبائها ، فالنا�ض رجالن: بر تقي كرمي على الله ، 
وفاجر �سقي هني على الله ، والنا�ض بنو اآدم ، وخلق الله اآدم من تراب ، قال الله: 
َأْكرَمَُكمْ  إِنَّ  لَِتعَارَُفوا  وََقبَائَِل  وَُأنَثى وَجَعَلْنَاُكمْ شُعُوباًا  َذَكٍر  مِّن  َّا خََلْقنَاُكم  إِن النَّاسُ  َأيُّهَا  }يَا 

عِندَ اللَّهِ َأتَْقاُكمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَِبريٌ{ ]احلجرات:13[()2(.
3.احلرية:

فاالإ�سالم مينح احلرية الفردية يف اأجمل �سورها، وامل�ساواة االإن�سانية يف   
اعتبارها،  ولالإن�سانية  ح�سابه،  فللمجتمع  فو�سى،  يرتكها  ال  ولكنه  معانيها،  اأدق 
جانبها  اإىل  ويقرر  الفردية،  التبعة  مبداأ  يقرر  قيمتها،  للدين  العليا  ولالأهداف 
بالتكافل  يدعى  ما  بتكاليفها، وهذا  الفرد واجلماعة  ت�سمل  التبعة اجلماعية، والتي 
االجتماعي)3(، وبهذا تظهر ميزة احل�سارة االإ�سالمية النطالقها من معرفة االإن�سان 
مكامن  النفو�ض  يف  وتوقظ  االإميان  اآثار  تظهر  وحينما  لتعاليمه،  وتطبيقه  بخالقه 

الفرا، اأبو  يعلى، االأحكام ال�سلطانية ، دار الفكر، بريوت ، 1986م ، �س29 .  )1(
املبارك، حممد ، نظام االإ�سالم ، دار الفكر ، بريوت ، �س 45 .  )2(

رواه الرتمذي يف �سننه ، كتاب " تف�سري القراآن عن ر�سول الله " ، �سورة احلجرات ، حتت رقم ) 3324 ( ج64/5.  )3(
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اخلري وتنبعث فيها �سفات التوا�سع وح�سن الع�سرة واملعاملة احل�سنة وي�سيع بينهم 
احلب ويقوى بينهم االإخاء والت�سامن وتنتزع من قلوبهم البغ�ساء واالأحقاد، ينطلق 

االإ�سالم اإىل غايته واأهدافه لبناء جمتمع متما�سك قوي.
اإبداء الراأي والتعبري، واعترب ذلك  لقد كفل االإ�سالم للفرد احلق يف حرية   
 ، موؤ�س�ساته  وتنظيم  املجتمع  اإ�سالح  ت�ستهدف  و�سيلة  فهي   ، االإن�سان  حقوق  من 
والنهو�ض بها وتطويرها مبا يحقق ال�سالح العام، فاحلق يف الراأي لي�ض ترفًا بل هو 
�سرط خللق جمتمع حر، ومناخ للتوا�سل والتفاهم بني اأبناء املجتمع ، واإن اإ�ساعته 
و�سيلة للرقي باملجتمع وحتقيق ال�سالم الداخلي و ال�سلم االجتماعي وجلب الطماأنينة 

يف النفو�ض.)1( 
4. القوة: 

وهي احلزم يف �سبط االأمور وحل امل�سكالت ، واجلد يف ت�سحيح االأخطاء   
اأو   ، ويدن�سه  ال�سلم  �سفو  يعكر  ما  كل  يف  والت�ساهل  التهاون  وعدم  ومعاجلتها، 
يحاول العبث به �سواء كان ذلك يف املجال ال�سيا�سي اأو االجتماعي اأو الفكري اأو 

االقت�سادي ، وغري ذلك من جماالت االأمن واأنواعه.)2(
كما يعني احلزم يف تطبيق نظام العقوبات من حد وق�سا�ض وتعزير وعدم   
التهاون فيها اأّيًا كان مرتكبها، فاجلميع �سواء اأمام القانون االإ�سالمي ، قدوتنا يف 
من  موقفه  البحث عن  هذا  ثنايا  اأ�سرنا يف  وقد  و�سّلم(  عليه  الله  )�سّلى  النبي  ذلك 
املراأة املخزومية التي �سرقت فقال: "اأيها النا�ض، اإمنا هلك الذين كانوا من قبلكم اأنهم 
كانوا اإذا �سرق فيهم ال�سريف تركوه، واإذا �سرق ال�سعيف اأقاموا عليه احلد، واأمي 
الله لو اأن فاطمة بنت حممد �سلى الله عليه و�سلم �سرقت لقطعت يدها")3(، فنجد اأن 

قطب ، �سيد ، العدالة االجتماعية ، �س53-52.  )1(
انظر عمارة ، االإ�سالم واالأمن االجتماعي ، �س83وما بعدها .  )2(

املرجع ال�سابق .  )3(
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النبي )�سّلى الله عليه و�سّلم( يعّلم امل�سلمني اأن احلدود ال �سفاعة فيها، واأن ال تهاون 
يف تطبيق العقوبات حلفظ حقوق النا�ض وحتقيق الطماأنينة لهم، فاحلزم يف تطبيق 
الله عليه و�سّلم( وخلفائه من بعده  النبي )�سّلى  العقوبات على مرتكبيها هو منهج 
ر�سوان الله عليهم،الأن من اأمن العقوبة اأ�ساء االأدب، ويف االأثر املروي عن عثمان بن 

عفان اأنه قال: " اإن الله ليزع بال�سلطان ما ال يزع بالقراآن".)1(
املطلب الثاين

مقومات ال�سلم االجتماعي
ال�سلم  اأن من خ�سائ�ض  دعا االإ�سالم اإىل ال�سلم ال�سامل وقد قلنا من قبل   
واالجتماعي  ال�سيا�سي  االأمن  ي�سمل  يتجزاأ  ال  كل  اأنه  االإ�سالم  يف  االجتماعي 
ال�سلم االجتماعي  الثقايف وغريها، والتي تعد من مقومات  واالقت�سادي والفكري 
لذلك  االأخرى.  الفروع  عن  االأمن مبعزل  فروع  من  اأي  وال ميكن حتقيق  ال�سامل، 

�سنعر�ض ملجوعة املقومات التي ال بد منها لقيام االأمن ال�سامل يف املجتمع. 
اأواًل: االإميان بالله تعاىل: 

األ�سنة ر�سله واالميان  بالله عز وجل ومبا جاء من عنده على  الت�سديق  اإن   
بالقدر خريه  االآخر، واالميان  واليوم  ، ومالئكته،  املنزلة  الله  ، وبكتب  بهم جميعًا 
و�سره، يحدث يف النف�ض ال�سلم  والطماأنينة ، وذلك ملا يحدثه هذا االإميان من ت�سور 
وا�سحًا  ذلك  يجد  اجلانب  هذا  القراآن يف  الآي  املتتبع  واإن   ، واالآخرة  للدنيا  كامل 
جليًا ، فالكافر يعي�ض عي�سة منغ�سة ال اأمن فيها وال اأمان، اأما املوؤمن فهو يعي�ض يف 
اأمن وطماأنينة ، يعبد الله وهو اآمن ال يخاف على دينه ، وال على نف�سه، وال ماله وال 
عر�سه، وال عقله ، ال بل يتعدى االأمن من الدار الدنيا اإىل االأمن يف الدار االآخرة)2(، 

�سبق تخريجه .  )1(
انظر ابن تيمية ، جمموع الفتاوى 11/ 235 ، واالأثر يروى عن عثمان بن عفان ويروى عن عمر بن اخلطاب ويروى عن غريهما ، ومل جنده   )2(

يف كتب احلديث -  التي اأطلعنا عليها-.
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يقول تعاىل: }ُقلْنَا اهِْبُطواْ مِنْهَا جَمِيعاًا َفِإمَّا يَْأتِيَنَُّكم مِّنِّي هُداًى َفمَن َتِبعَ هُدَايَ َفلَ خَوْفٌ 
لِلَّهِ وَهُوَ  عََليِْهمْ وََل هُمْ يَحْزَُنونَ{ ]البقرة:38[، ويقول - اأي�سًا -: }بََلى مَنْ َأسَْلمَ وَجْهَهُ 
مُحْسِنٌ َفَلهُ َأجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، وََل خَوْفٌ عََليِْهمْ وََل هُمْ يَحْزَُنونَ{ ]البقرة:112[، فقد  رتب الله 
تعاىل - اجلزاء على العمل ، وجعل ا�ستحقاق ال�سلم املوفور الذي ال ي�ساوره خوف 
اأو يعكره حزن م�سروط باالإميان بالله واالإخال�ض يف عبوديته وامتثال اأوامره  و 
نواهيه  ولقد حكى لنا القراآن الكرمي ق�سة اإبراهيم - عليه ال�سالم – عندما حاجه 
قومه ، وكيف كان الإميانه الرا�سخ االأثر العظيم يف ال�سعور باالأمن والطماأنينة والثقة 
اللَّهِ وََقدْ هَدَاِن  ي فِي 

ِّ
َأُتحَاجُّون َقاَل  َقوْمُهُ  }وَحَاجَّهُ  بالله تعاىل ، يقول تعاىل:  املطلقة 

رُونَ  َتَتَذكَّ َأَفلَ  يَشَاء رَبِّي شَيًْئا وَسِعَ رَبِّي ُكلَّ شَيْءٍ عِلْماًا  إِلَّ َأن  بِهِ  وََل َأخَافُ مَا ُتشِْرُكونَ 
عََليُْكمْ سُلَْطانًا  بِهِ  يُنَزِّْل  لَمْ  مَا  بِاللَّهِ  َأشْرَْكُتم  َُّكمْ  َأن َتَخاُفونَ  وََل  َأشْرَْكُتمْ  مَا  َأخَافُ  وََكيْفَ   •
لَهُمُ  إمِيَانَهُم بُِظلٍْم ُأوْلَئِكَ  يَلِْبسُواْ  وَلَمْ  َّذِينَ آمَنُواْ  َتعَْلمُونَ • ال َفَأيُّ الَْفِريَقيِْن َأحَقُّ بِاأَلمِْن إِن ُكنُتمْ 
فيما  قومه  يجادل   - ال�سالم  – عليه  فاإبراهيم  ]االنعام:82-80[،  مُّهَْتدُون{  وَهُم  اأَلمْنُ 
انتهى اإليه من يقني ، وان�سرح له �سدره من توحيد الله، وهم يخوفونه باآلهتهم واأنها 
الله  اإال  �ستنزل عليه �سررًا ، فواجههم وهو مطمئن البال را�سخ املعتقد، ال يخاف 
باألمن"،  أحق  الفريقني  "فأي  ال�سالم:  عليه  اإبراهيم  قول  يف  هذا  ظهر  وقد  وحده، 
اأَلمْنُ  لَهُمُ  ُأوْلَئِكَ  بُِظلٍْم  إمِيَانَهُم  يَلِْبسُواْ  وَلَمْ  آمَنُواْ  َّذِينَ  }ال الفا�سلة:  االإجابة  جاءت  ولقد 
النا�ض باالأمن )واالأمن من  اأحق  اأن  وَهُم مُّهَْتدُونَ{.)1(   لقد بينت االآيات الكرمية 
م�ستقات ال�سلم( من اآمن بالله ، ومل ي�سرك به �سيئًا، وهذا االإميان اليقيني الرا�سخ 
هو ما دفع النبي )�سّلى الله عليه و�سّلم( اإىل قول قولته امل�سهورة الأبي بكر ال�سديق 
وهما يف الغار: "يا اأبا بكر ما ظنك باثنني الله ثالثهما")2(  يت�سح من هذه احلادثة 
ورغم خطورة املوقف، وج�سامة احلدث اإال اأن قلب النبي )�سّلى الله عليه و�سّلم( كان 

الهوميل ، اإبراهيم ، مرجع �سابق ، �س10 .  )1(
املرجع ال�سابق ، �س10 ، وانظر اجلزائري، اأبو بكر ، اأي�سر التفا�سري، ج1/  �س415.  )2(
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اأو القلق، و�سر  اأو اال�سطراب  اأمنًا و�سكينة ، وبالتايل ال مكان فيه للخوف  ميتلئ 
ذلك يكمن يف االإميان. واالإميان اأمر ن�سبي فمن قوي اميانه، وقوي يقينه ظهر اأمنه 
وانتفى خوفه، ويتدرج ال�سلم على ح�سب االميان قوة و�سعفًا ، وكما �سرح القراآن 
فاإن االأمن كامن يف االميان، متعلق به وجودًا وعدمًا، و بني كذلك اأن اخلوف والقلق 
مرتبط بالكفر ، واأن الكافر يتخبط يف حياته ، ويتقلب فيها كالذي يتخبطه ال�سيطان 
من امل�ض،)1(. وكما اأن االميان �سبب لالأمن يف احلياة الدنيا فهو اي�سًا �سبب لالأمن 
َّتِي ُتَقرِّبُُكمْ عِندَنَا ُزلَْفى  يف احلياة االآخرة، يقول تعاىل: }وَمَا َأمْوَاُلُكمْ وَل َأوْلدُُكم بِال
عْفِ بِمَا عَمُِلوا وَهُمْ فِي الُْغرَُفاتِ آمِنُونَ{ 

ِّ
إِلَّ مَنْ آمَنَ وَعَمَِل صَالِحاًا َفُأولَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الض

]�سباأ:37[، فاالآية الكرمية تبني اأن كرثة االأموال و االأوالد لي�ست هي التي تكون �سببًا يف 

القرب من الله تعاىل- يوم القيامة ، وهي – اأي هذه الكرثة – لي�ست دليل حمبة الله 
للعبد ، اإمنا القرب والبعد من الله تعاىل مرتبط باالإميان بالله والعمل ال�سالح.)2(  كما 
اأن االإميان �سبب يف اإ�ساعة الف�سيلة واالأمن يف املجتمعات ن فتحلو احلياة ب�سفاء 
النفو�ض واطمئنانها ، فال خيانة وال غ�ض وال ظلم ، وبالتايل ي�سري املجتمع اآمنًا نقيًا 

مما قد يهدم م احلياة ويرّوع االأحياء اأو يخوفهم.)3( 
ثانيًا: ال�سلم االجتماعي:

التي  الت�سريعات  فجاءت  وترابطه،  املجتمع  متا�سك  على  ال�سريعة  حر�ست   
وحقوق  االأرحام،  و�سلة  الوالدين،  كرب  االجتماعية،  الروابط  تقوية  اإىل  توؤدي 
الزوجني واالأبناء، والعدل بني الزوجات واالأبناء، والنفقة الواجبة لهم، واإ�سالح ذات 
البني ، والعالقة بني الزوجني،وغريها من الت�سريعات التي تكفل للمجتمع واالأ�سرة 
اأمنها وا�ستقرارها.كما يقوم فيه القادرون على م�ساعدة غري القادرين ، فاملجتمع فيه 
الت�سريعات مبا يكفل  ال�سعيف وامل�سكني والعاجز واالأرامل واالأيتام ولذلك جاءت 

انظر �سحيح البخاري، كتاب " ف�سائل ال�سحابة " ، باب " مناقب املهاجرين وف�سلهم " م2/ ج190/4 .  )1(
الهوميل، مرجع �سابق، �س13-10.  )2(

ابن كثري ، تف�سري القراآن العظيم ، ج168/3 .  )3(
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وَالْمَحْرُوِم{ لسَّائِِل 
ِّ
ل حَقٌّ  َأمْوَالِِهمْ  }وَفِي  تعاىل:  يقول  جميعًا.)1(   هوؤالء  احتياجات 

]الذاريات:19[، لقد فر�ض الله - عز وجل-  الزكاة على اأغنياء االأمة  لرتد على فقرائها، 

وقد كان لهذه الفري�سة  االأثر العظيم يف حفظ املجتمع من اجلرائم وال�سرقات حيث 
يوؤدي  عندما  لذا   ، واالأغنياء  الفقراء  بني  وال�سحناء  التباغ�ض  اإىل  يوؤدي  منعها  اأن 
الغني حق املال للفقراء فاإنه ياأمن على ماله من اأن حتيق به دعوات املحتاجني، وياأمن 
من االعتداء عليها ، وياأمن الفقري من الفقر فيعي�ض املجتمع يف اأمان.  كما  اأوجب 
الله �سبحانه- النفقات على االأهل والوالدين واالأقربني ، وحث على ال�سدقة والهدية 
)اأنا وكافل  الله عليه و�سّلم(:  واالإطعام وكفالة اليتيم واالأرامل ، يقول النبي)�سّلى 
اليتيم كهاتني يف اجلنة، واأ�سار باإ�سبعيه()2( وقد فر�ض الله عز وجل حقوقًا كثرية 
يف اأموال القادرين ملجتمعهم ووعدهم مب�ساعفة االأجر ، وحث على االإنفاق يف �سبيل 
الله وما ينفع املجتمع ، فدعا اإىل توقيف االأوقاف ، واأوجب الوفاء بالكفارات والنذور 
والو�سايا وزكاة الفطر ، ودعا اإىل االإنفاق بوجه عام ملا فيه خري املجتمع ومتا�سكه 
وترابطه، فتحقيق العدالة االجتماعية تذيب الطبقات وتق�سي على عبودية االإن�سان 
ون�سرة  والفقر،  اجلوع  ومكافحة   ، الرثوات  توزيع  على  وتعمل   ، االإن�سان  الأخيه 

املظلوم والتعاون ونبذ الفرقة.)3(
ثالثًا: ال�سلم االقت�سادي:

اأما فيما يتعلق بالنظم االقت�سادية فقد حث االإ�سالم على العمل وعده واجبًا على   
القادر عليه، ونظمت ال�سريعة -املعامالت املالية بني النا�ض،  فاأحلت البيع، وحرّمت الربا 
، واأكل اأموال النا�ض بالباطل، كما حرمت الغ�ض والغنب والتدلي�ض واالحتكار واملي�سر 
واملتاجرة باملحرمات التي تف�سد حياة النا�ض وت�سر بهم،واأمرت بال�سماحة والتي�سري 
على النا�ض وال�سدق يف املعاملة، كما دعت اإىل الوفاء بالعقود وتوثيقها ، واالإ�سهاد 

توفيق ، عايد ، مدخل اإىل الت�سور االإ�سالمي لالإن�سان واحلياة ،�س88.  )1(
عبد العال ، التكافل االجتماعي يف االإ�سالم ، مرجع �سابق ، �س 64.  )2(

�سنن البيهقي الكربى ج6، �س283، حتت رقم ) 12442 ( ، �سنن الرتمذي، ج7، �س153، حتت رقم ) 1821(.  )3(
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عليها مما يحفظ احلقوق املالية ومينع اأ�سباب النزاع، كما دعت اإىل الزكاة وال�سدقات 
الت�سريعات  من  وغريها  املجتمع  تنفع  التي  املالية  والو�سايا  والهبات  الطعام  واإطعام 
التي هدفت اإىل حتقيق االأمن واال�ستقرار، كما دعت اإىل توفري فر�ض العمل للقادرين 
عليه وعدت ذلك واجبًا على الدولة من خالل اإن�ساء م�ساريع ا�ستثمارية وتنموية تكفل 
توفري العمل الأكرب عدد من املواطنني ، فاإن مل ت�ستطع تاأمينه فيجب اأن توؤمن لهم رواتب 
ت�سد حاجاتهم، اإذ اأن الفقر هو من االأمور التي توؤدي لتقوي�ض املجتمعات، فقد يلجاأ 
الفقري اإىل ال�سرقة اأو النهب اأو ارتكاب اجلرائم لتاأمني حاجاته مما يوؤدي اإىل الفو�سى 
واال�سطراب وعدم اال�ستقرار ون�سر اخلوف بني النا�ض ، وهذا يدل على ارتباط االأمن 
االجتماعي واالقت�سادي وال�سيا�سي اإذ اأن انت�سار هذه الظاهرة يف املجتمع توؤثر على 

جميع اجلوانب االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية.)1(
رابعًا: ال�سلم ال�سيا�سي: 

والتنا�سح  املحبة  بتحقيق  بانفراده  االإ�سالمي  ال�سيا�سي  النظام  يتميز   
احلاكم  بني  العالقة  االإ�سالمي  النظام  فقد حدد   ، واملحكوم  احلاكم  بني  والتنا�سر 
واملحكوم ، فاحلاكم وظيفته حماية الدين ورعاية م�سالح امل�سلمني، واإقامة العدل، 
يتعاون مع رعيته الإقامة �سرع الله وتطبيقه، كما اأن له حق الطاعة يف غري مع�سية 

الله ومنا�سرته والن�سح له، ومقاتلة من بغى عليه ، وخرج عن طاعته.
النظام بال�سورى والعدل وامل�ساواة بني الرعية يف احلقوق  كما يتميز هذا   
والواجبات ويكون التفا�سل بينهم بالتقوى، مما يوجد الثقة بني احلاكم واملحكومني، 

وبالتايل يتحقق االأمن واالأمان)2(
ويعد اال�ستقرار ال�سيا�سي من املقومات االأ�سا�سية لتحقيق االأمن االجتماعي   
من خالل احلقوق الد�ستورية ال�سرعية للفرد عرب حكم عادل رادع يراعي �سوؤون 

عمارة ، االإ�سالم و االأمن االجتماعي ، �س 83 وما بعدها .  )1(
يكن ، فتحي ، اأثر االأمن االجتماعي يف حياة االأفراد واملوؤ�س�سات والدول ، �س 3.  )2(
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املواطنني ، ويعمل على توفري اأ�سباب الطماأنينة لهم ، ومما ال �سك فيه اأن  اال�ستقرار 
ال�سيا�سي يتطلب دعائم اأ�سا�سية تتمثل مبا يلي)1(: 

 ، عام  بوجه  ال�سلم  ل�سيانة  دومًا  للتدخل  وم�ستعد  وفّعال  قوي  اأمني  جهاز   .1
ولتاأمني الوطن وحفظ كيانه ، وعلى وجه اخل�سو�ض حماية االأفراد من املجرمني 

واملنحرفني واخلارجني عن القانون)2(.
االأحكام  يف  ويف�سل   ، اجلميع  حقوق  ي�سمن  وحا�سم،  عادل  ق�سائي  جهاز   .2
ب�سرعة وح�سم ، وفق قواعد ال�سريعة االإ�سالمية ’ دومنا تدخل من اأحد ل�سالح 
جهة اأو هيئة ، لقطع املفا�سد وردع املعتدين وجلم املخالفني حتى يكونوا عربة 

لغريهم.
املوؤ�س�سات  تخطيط متكامل و�سيا�سة جنائية �سليمة ، وتعاون وثيق بني كافة   .3
االأمن  مقومات  لتوفري  واالأمنية  واالأخالقية  والرتبوية  العدلية  واجلمعيات 

واالأمان للفرد واجلماعة.
مما �سبق بيانه يت�سح اأن ال�سلم االجتماعي الذي اهتم به االإ�سالم ودعا اإليه   
وعمل على حتقيقه وتطبيقه هو ال�سلم ال�سامل ، اأي كل ما يحتاجه االإن�سان من اأمن 
على نف�سه وماله واأهله ووطنه ، ف�سمل ال�سلم على االأرواح واملمتلكات واالأعرا�ض 
والبحري  والبيئي  واالقت�سادي  الغذائي  ال�سلم  و   ، وال�سحة  واالأبدان  والكرامة 
وغريها من امل�سميات التي تندرج حتت املفهوم ال�سامل لل�سلم وهو ال�سلم االجتماعي 

بجميع اأبعاده ومقوماته.

عمارة ، االإ�سالم واالأمن االجتماعي ، �س 101-100 .  )1(
املجلي ، عبدالله ، اأ�سباب حفظ االأمن ، بحث مقدم ملوؤمتر االأمن االجتماعي املنعقد يف البحرين ، �س 7 .  )2(
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خامتـــــــة 
ويف ختام هذه الدرا�سة التي تناولت ال�سلم االجتماعي من منظور ال�سريعة   

االإ�سالمية ميكن اأن نتو�سل اإىل النتائج االآتية:
�سوؤون  جميع  ويف  االأنف�ض  يف  وال�سكون  الطماأنينة  هو  االجتماعي  ال�سلم   .1

احلياة.
اأن من اأعظم اأ�سباب وركائز ال�سلم هو االميان اإذ به يتم ال�سلم الروحي الذي هو   .2

من اأهم مقومات ال�سلم االجتماعي.
خطط  كل  يوقف  توفره  وعدم   ، حياتية  و�سرورة  �سرعية  فري�سة  ال�سلم    .3

التنمية.
ال�سلم االجتماعي كل ال يتجزاأ ، فحتى يتحقق االأمن االجتماعي ال بد من حتقيق   .4
ال�سلم  و  الديني  ال�سلم  و  االأ�سري  ال�سلم  و   ، الفكري  ال�سلم  و  املادي  الرخاء 
ال�سيا�سي واالقت�سادي ، فال ميكن اأن يتحقق جانب مع عدم وجود اجلوانب 

االأخرى.
يقوم ال�سلم االجتماعي على جملة من املباديء واالأ�س�ض اأهمها العدل وامل�ساواة   .5

واحلرية والقوة واحلزم يف تطبيق القوانني والعقوبات.
لنا  يقدم  والفكري  وال�سيا�سي  واالجتماعي  االقت�سادي  بنظامه  االإ�سالم  اأن   .6
 ، الدين  حلفظ  ت�سريعاته  خالل  من  االجتماعي  ال�سلم  لتحقيق  منوذج  اأف�سل 

وحفظ النف�ض، وحفظ العقل، وحفظ العر�ض، وحفظ املال.
الق�ساء على االأ�سباب املوؤثرة يف فقدان ال�سلم االجتماعي من انت�سار اجلهل،   .7

الفقر، البطالة، وتفكك االأ�سرة واإهمال ال�سباب ، ونحوها.
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دور املنظومة القيمية ألركان اإلسالم يف حتقيق السلم االجتماعي
د. اإبراهيـــــــم ال�صـــــــ�دق �ص�لـــــــم• 

ملخـــــ�س 
القيمية الأركان االإ�سالم يف حتقيق  اإىل معرفة دور املنظومة  هدفت الورقة   
تلك  لقيم  واال�ستنباطي  اال�سقرائ  املنهج  الباحث  وا�ستخدم  االجتماعي،  ال�سلم 
وتو�سلت  ن  جوهرها  حتقيق  على  تعمل  قيمة  منظومة  يف  اآدابها  وو�سع  االأركان 
الورقة اإىل عدة نتائج  اأهمها ، اإن االعتقاد القلبي وال�سلوك األقيمي يوؤهالن اإىل تكوين 
ال�سخ�سية الربانية التي تعمل مبا تعلم، وال�سعور بقد�سية احلقوق والواجبات تنتج 
املواءمة بني النا�ض وترفع عن املجتمع اعباء  كثرية بف�سل القيم التي جت�سدها تلك 
العبادات، واأو�ست الورقة موؤ�س�سات املناهج الرتبوية بتاأ�سيل مناهج التعليم العام 
والورع،  والف�سل  العلم  قيم  من  مبعايري  واحلكم  ال�سيا�سة  وموؤ�س�سات  والعايل، 

واالأئمة والدعاة ببقاء الدين نقيا بعيدا عن التع�سب والتطرف.

ا�ستاذ فل�سفة الرتبية امل�سارك – جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم- ال�سودان. 	•



جملة ت�أ�صيل العلوم {262}

Abstract
 The aim of the paper is to know the role of the value system 
of the pillars of Islam in achieving social peace, and the researcher 
used the islamic and extrapolating approach to the values of 
those pillars and put its manners in a valuable system that works 
to achieve its essence and the paper reached several results, the 
most important of which Heartfelt belief and behaviour qualify 
for the formation of the divine personality that works with what 
they learn, and a sense of the sanctity of rights and duties produces 
harmonization between people and lifts many burdens from society 
thanks to the values embodied in these worships.
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مقدمـــــــة
َّذِينَ آمَنُواْ ادْخُُلواْ فِي السِّلِْم َكآفًَّة وََل َتتَِّبعُواْ خُُطوَاتِ  احلمد لله القائل: }يَا َأيُّهَا ال  

َّهُ لَُكمْ عَدُوٌّ مُِّبنيٌ { ]البقرة: 208[. الشَّيَْطاِن إِن
وال�سالة وال�سالم على ر�سول الله القائل )بني االإ�سالم على خم�ض �سهادة   
اإال الله واأن حممدًا ر�سول الله واإقام ال�سالة واإيتاء الزكاة و�سوم رم�سان  اإله  اأال 

وحج البيت ملن ا�ستطاع اإليه �سبيال( )�سحيح الن�سائي -5016 - الراوي عبد الله بن عمر(.
االإ�سالم يف لغة القران الكرمي لي�ض ا�سما لدين خا�ض واإمنا هو ا�سم للدين   
َّيُْتمْ َفمَا سََألُْتُكم مِّنْ  امل�سرتك الذي هتف به كل االأنبياء  فنوح  يقول لقومه: }َفِإن َتوَل
َأجٍْر إِنْ َأجِْريَ إِلَّ عََلى اللّهِ وَُأمِرْتُ َأنْ َأُكونَ مِنَ الْمُسْلِمِنيَ { ]يون�س: 72[. واإبراهيم اأمر به 
}إِْذ َقاَل لَهُ رَبُّهُ َأسْلِمْ َقاَل َأسَْلمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِنيَ{ ]البقرة131[. واأو�سى اإبراهيم ويعقوب 
اأبناءهم: }وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعُْقوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصَْطَفى لَُكمُ الدِّينَ َفلَ َتمُوُتنَّ َإلَّ 
وََأنُتم مُّسْلِمُونَ { ]البقرة: 132[. ومو�سى يقول لقومه: }وََقاَل مُوسَى يَا َقوِْم إِن ُكنُتمْ آمَنُتم 
ُلواْ إِن ُكنُتم مُّسْلِمِنيَ { ]يون�س: 84[. واحلواريون يقولون لعي�سى: }َفَلمَّا  بِاللّهِ َفعََليْهِ َتوَكَّ
َأحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الُْكْفرَ َقاَل مَنْ َأنصَاِري إِلَى اللّهِ َقاَل الْحَوَاِريُّونَ نَحْنُ َأنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ 
َّا مُسْلِمُونَ { ]اآل عمران: 52[، وحني �سمع فريق من اآل الكتاب القران: }وَإَِذا  وَاشْهَدْ بَِأن

َّا ُكنَّا مِن َقبْلِهِ مُسْلِمِنيَ { ]الق�س�س: 53[. َّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِن يُْتَلى عََليِْهمْ َقاُلوا آمَنَّا بِهِ إِن
فاالإ�سالم �سعار عام كان يدور على األ�سنة االأنبياء واأتباعهم منذ اأقدم الع�سور   
التاريخية اإىل ع�سر النبوة املحمدية )عمر االأ�سقر، 2003م(. واالإ�سالم باملعنى اخلا�ض يراد 
به الدين الذي بعث الله به نبيه حممد �سلى الله عليه و�سلم قال تعاىل: }الْيَوْمَ َأْكمَلْتُ 

لَُكمْ دِينَُكمْ وََأتْمَمْتُ عََليُْكمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَُكمُ الِسْلَمَ دِينًا.....{ ]املائدة: 3[.



جملة ت�أ�صيل العلوم {264}

م�سكلة البحث:
م�سكلة الربامج االإ�سالمية املعا�سرة هي الرتكيز على البعد االإ�سالمي فقط   
اأكرث منه على البعد االإن�ساين الذي ي�سمل الق�سايا والهموم الكربى التي تخ�ض كل 
النا�ض وهذا البعد االإن�ساين هو اإ�سالمي بطبيعة احلال ولكن اخلطاب االإ�سالمي ال 
يركز علية وال يدخله يف االأولويات واالهتمامات وهذه اإ�سكالية كبرية اأ�سعفه عالقة 
اخلطاب االإ�سالمي باالإن�سان العادي امل�سلم وغري امل�سلم - خا�سة ال�سباب - وقطعة 

اخلطاب االإ�سالمي عن االأ�سول واالأولويات االإ�سالمية نف�سها.
ال�سلم  ق�سية  مع  بها  يتعامل  التي  املنهجية  مراجعة  الدرا�سة  هذه  فغاية   
االجتماعي واإعادة ترتيب العقل االإ�سالمي للنظر يف حمتوى اأركان االإ�سالم كمنظومة 
ت�سوق فكر االإن�سان على نحو يكفل له بلوغ اأق�سى غايات ت�سمح بها ملكاته ونبداأ مبا 

هي املنظومة القيمية الأركان اإ�سالم ويتفرع منه االأ�سئلة التالية:
ما احلكمة من م�سروعية العبادات الأركان االإ�سالم ؟  .1

ما مظاهر العبادات ودورها يف حتقيق ال�سلم االجتماعي ؟  .2
ما اأهمية العبادة لل�سلم االجتماعي ؟   .3

ال�سلم  حتقق  وكيف  االإ�سالم   اأركان  يف  للعبادات  القيمية  املنظومة  هي  ما   .4
االجتماعي 

ما هي نتائج ال�سلم االجتماعي ؟  .5
اأهداف الدرا�سة:

تهدف الورقة اإىل تو�سيح االأتي:  
احلكمة من م�سروعية العبادات.   .1

2.  مظاهر العبادة واأهميتها يف حتقيق ال�سلم االجتماعي.
تزكية املجتمع بالتطهري والتنمية من الهوان وال�سعف اإىل الو�سطية..  .3
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تو�سيح املنظومة القيمية الأركان االإ�سالم.  .4
5.  نتائج ال�سلم االجتماعي على املجتمع.

اأهمية الدرا�سة:
العبادات  من حتقيق  الناجتة  القيم  تو�سيح  الورقة  يف  هذه  اأهمية   تكمن   

وتفعيلها لل�سلم االجتماعي باالتي:
اجلمع بني االعتقاد القلبي وال�سلوك القيمي  يحقق التوازن النف�سي واال�ستقامة   .1

يف ال�سلوك.
العبادات تطبيق عملي يحتوي على قيم ذات دور فاعل يف حتقيق ال�سلم االجتماعي.    .2
الهيئة اجلماعية التي تقام بها العبادات لها دور كبري يف تاأليف القلوب لالإفراد.   .3
تقوية وتر�سيخ امل�ساعر االأخوية  القائمة على اأ�سا�ض وحدة االعتقاد واملن�ساأ وامل�سري.  .4

ر�سوخ القيم ي�سكل التزامًا عميقًا  ال يحيد عنه االإن�سان.   .5
املنظومة القيمية ذات تن�سيق وات�ساق  حم�سلتها جت�سيد القيم يف مناذج حياتية   .6

ت�ستوعب حركة االإن�سان يف نطاق خارج عن قيد الزمان واملكان.
منهج الدرا�سة:

ا�ستخدم الباحث املنهج اال�ستقرائي اال�ستنباطي.  
هيكل الدرا�سة: 

تتكون الورقة من املباحث االآتية:  
املبحث االأول: املفاهيم املفتاحية.

املبحث الثاين: احلكمة من م�سروعية اأركان االإ�سالم.
املبحث الثالث: مظاهر العبادة واأهميتها و�سرورتها يف تكوين قيم املجتمع.

حتقيق  يف  ودورها  االإ�سالم   اأركان  يف  القيمية  املنظومة  الرابع:  املبحث 
ال�سلم االجتماعي.

املبحث اخلام�ض: مردود ال�سلم االجتماعي.
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املبحث االأول
مفاهيم مفتاحية

جمموعة االأن�سطة املرتبطة بال�سلوك الذي يحقق ما هو متوقع من مواقف معينة   
ويرتتب عليها اإمكانية التنبوء ب�سلوك الفرد يف مواقف خمتلفة )مر�سي، 2001 م �س 123(.

اإىل فعل اخلري  اأدائي يدفع باالإن�سان  القيمة: مكون عقلي معريف وجداين   
ومينعه من فعل ال�سر وم�سدرها رباين.)الفرحا ن 1998 م: 45(.

ال�سلم االجتماعي:
االإفراد  الكافل حلقوق  والعدل  واالأمن  االإن�ساين  والوئام  اال�ستقرار  توافر   

داخل بيئة املجتمع املعا�ض فيه كعن�سر اأ�سا�سي.)عليوي معاذ، 2051 م -موقع االلوكة(. 
العبادة:  كمال الطاعة لكمال املحبة. وهي ا�سم جامع لكل ما يحبه الله وير�ساه من 
االأقوال واالأعمال واالأفكار وامل�ساعر والعواطف يف حياة االإفراد واجلماعات  يف 
جميع امليادين الفكرية واالجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية والع�سكرية وغريها.

)الكيالين ماجد عر�سان2002 م:85(.

احلكمة: قدرة عقلية على فهم العالقات النظرية.ومهارة عقلية ح�سية قادرة على حتويل 
العالقات النظرية اإىل تطبيقات عملية وت�سويبها ورعايتها.)الكيالين ماجد عر�سان،2005:60(.

املنظومة: هي املجموعة املرتابطة واملنبثقة من روؤية اأو فل�سفة واحدة. )القي�سي مروان 
ابراهيم، 1996 م �س 45(.

املنظومة القيمية الأركان االإ�سالم: ي�ستخل�ض الباحث من املفاهيم اأعاله مفهوم 
من  النابعة  واملعايري  االإحكام  االإ�سالم  وهي جمموعة من  الأركان  القيمية  املنظومة 
ت�سورات اأ�سا�سية عن هذه االأركان اخلم�ض كما �سورها االإ�سالم تتكون لدى الفرد 
اأو املجتمع من خالل قيامه بها والتفاعل مع مواقف وخربات احلياة املختلفة بحيث 
اإمكانياته وتتج�سد من خالل  اأهداف وتوجهات حلياته تتفق مع  متكنه من اختبار 

االهتمامات اأو ال�سلوك العملي بطريقة مبا�سرة.  



{267}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

املبحث الثاين
احلكمة من م�سروعية اأركان االإ�سالم

يقول )الزحيلي، وهبة، 2012 م:102( احلكمة من م�سروعية هذه العبادات كاالآتي:  
اأواًل: ال�سهادتان: 

اال�ست�سالم لله بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والرباءة من ال�سرك واأهله وذلك بالعلم   
واليقني والقبول واالنقياد وال�سدق واالإخال�ض واملحبة ) حممد بن عبد الوهاب، 1989 م �س 18(.

ثانيًا:احلكمة من م�سروعية ال�سالة:
تنفيذ امل�سلم اأوامر الله على كل ع�سو من اأع�سائه ليتدرب على تنفيذ اأوامر   

الله خارج ال�سالة  يف �سوؤون حياته كلها.
ثالثًا: احلكمة من م�سروعية الزكاة: 

علو االإن�سان على املال ليكون �سيدا له ال عبدا. فهي بذل حمبوب اإىل النف�ض   
من اجل حمبوب اعلي منه هو اإر�ساء الله تعاىل.

رابعًا: احلكمة من م�سروعية ال�سوم:
تروي�ض النف�ض بح�سن االمتثال والطاعة للكف واالمتناع  عما هو حالل يف   

زمن حمدود خم�سو�ض لتهيئة  �ساحبه لالمتناع عن احلرام كل الوقت.
خام�سًا: احلكمة من م�سروعية احلج: 

تقوية االإميان يف النفو�ض واإظهار معاين الوحدة االإ�سالمية واالإن�سانية باجتماع   
امل�سلمني من اأقطار العامل جميعها على خمتلف األوانهم واأعراقهم ليوؤدوا �سعائر احلج 
يف اأبهى �سوره.وهي وحدة ال�سف. واحلكمة من تنوع العبادات، يقول )عبد الوهاب 
�سر اخلتم احمد، 2001 �ض 34(: اتبع االإ�سالم يف تربيته ل�سخ�سيات النا�ض ويف 
اأ�سلوب العمل واملمار�سة الفعلية لالأفكار والعادات ال�سلوكية اجلديدة  تغيري �سلوكهم 

التي يريد غر�سها يف نفو�سهم ولذلك فر�ض الله �سبحانه وتعاىل العبادات املختلفة
نوع الله العبادات ليخترب من يقدم طاعة ربه على هوى نف�سه.  
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املبحث الثالث
مظاهر العبادة 

يقول ) الكيالين ماجد عر�سان-2005 م: 85-86(: ا�ستمل مفهوم العبادة   
يف الرتبية االإ�سالمية على ثالثة مظاهر.

1. املظهر ال�سعائري:
يتمثل يف �سعائر وممار�سات ترمز اإىل اإ�سكال احلب والطاعة. وهذا يتطلب   
 ’ االإ�سالمية   التوجيهات  �سوء  يف  االأداء  وممار�سة  ال�سعائر  بتفا�سيل  التعريف 
احلقد  تذهب  والزكاة  امل�سلني  بني  االألفة  تكون  النف�سي.فال�سالة  التوازن  وثمرته 

على االأغنياء وهكذا بقية ال�سعائر كل لها اأدب وجوهر.
2. املظهر االجتماعي:

العالقات  املعرفة ب�سبكة  القيم والعادات والتقاليد والثقافة. ويتطلب  ومو�سوعه   
االجتماعية بدءًا من دائرتها االأ�سرية وانتهاء بدائرتها االإن�سانية. وثمرته التطبيق العملي.

3. املظهر الكوين:
االآفاق  خمترب  دخول  امل�سلم  للعامل  توفر  التي  الطبيعية  العلوم  ومو�سوعه   

التي تك�سف  عن عظيم �سنع الله وقدراته ، وثمرته القناعة العقلية(.
 + النف�سي  التوازن  من:  تتكون  التي  القيمية  املنظومة  اإن  الباحث  ويرى   

القناعة العقلية  + التطبيق العملي = اليقني يف النفو�ض + اال�ستقامة يف ال�سلوك.
ومنها ينتج  االعتقاد القلبي  وال�سلوك األقيمي وهو جماع اخل�سوع لله.   

اأهمية العبادة و�سرورتها:
العبادة هي العلة الرئي�سية للخلق واالإيجاد قال تعاىل: }وَمَا خََلْقتُ الِْجنَّ   
االأ�سا�سية  االإن�سانية  احلاجيات  العبادة  وتلبي   .]56 ]الذاريات:  لِيَعْبُدُوِن{  إِلَّ  وَاْلِنسَ 

والفرعية وهي: 
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1.احلاجة اإىل االنتماء: 
جتعل العبادة االنتماء اإىل الله وحده  وبذلك تتوحد حماور الوالء يف حمور   
واحد ومتتزج دوائر االنتماء يف دائرة واحدة ذات مركز واحد وذلك يعزز الوئام 

وال�سالم يف حياة االإن�سان. 
2. احلاجة اإىل احلب واالحرتام:

احلب يف حقيقته تبادل امل�ساعر وعطاء. وارقي م�ستوياته ما كان عطاء دون   
مقابل. والله وحده هو الذي.ي�سخر ، والت�سخري  هو العطاء دون مقابل. فالله اأوىل 
باحلب وهذا يتج�سد باإتباع هدي ر�سوله �سلى الله عليه و�سلم قال تعاىل: }ُقْل إِن 

ُكنُتمْ ُتحِبُّونَ اللّهَ َفاتَِّبعُونِي يُحِْببُْكمُ اللّهُ وَيَْغفِرْ لَُكمْ ُذُنوبَُكمْ وَاللّهُ َغُفورٌ رَّحِيمٌ { ]اآل عمران31[.
3. احلاجة اإىل اخللود: 

العبادة هي الو�سيلة الوحيدة التي تلبي حاجة االإن�سان يف اخللود. فهي تهون له   
ظاهرة املوت وتنزع عنها هاالت الرعب واال�سطراب وتقدمها كحلقة  يف �سل�سلة التطور 
االإن�ساين املف�سي اإىل اخللود والكمال  يف عامل االآخرة القادم قالل تعاىل: }وَمَا هَذِهِ 

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ اْلخِرَةَ لَِهيَ الْحَيَوَانُ لَوْ َكاُنوا يَعَْلمُونَ{ ]العنكبوت64[.
عالقة العبادة كهدي وعطاء الهي متتد عرب الدنيا واالآخرة يف دوائر اأو�سع   
وحماور اأ�سمل ت�سمل املظاهر الفكرية والنف�سية التي تتمثل يف اأ�سكال عديدة من 
اللَّهَ  وَاتَُّقوا  َأخَوَيُْكمْ  بَيْنَ  َفَأصْلِحُوا  إِخْوَةٌ  الْمُؤْمِنُونَ  َّمَا  }إِن تعاىل:  قال  االإميانية  االإخوة 
َأيُّهَا  }يَا  تعاىل:  قال  االإن�ساين  والرتاحم  واملودة  ]احلجرات:10[.   } ُترْحَمُونَ  لَعَلَُّكمْ 
ِرجَاًل  مِنْهُمَا  وَبَثَّ  َزوْجَهَا  مِنْهَا  وَخََلقَ  وَاحِدَةٍ  َّْفٍس  ن مِّن  خََلَقُكم  َّذِي  ال رَبَُّكمُ  اتَُّقواْ  النَّاسُ 

َّذِي َتسَاءُلونَ بِهِ وَاأَلرْحَامَ إِنَّ اللّهَ َكانَ عََليُْكمْ رَقِيبًا{]الن�ساء: 1[. َكثِريًا وَنِسَاء وَاتَُّقواْ اللّهَ ال
الناظر اإىل توقيت العبادات املختلفة من �سالة و�سوم وزكاة وحج يجدها   
متثل موازين زمنية للم�سلم يف حياته  فال�سالة ميزان اليوم والزكاة ميزان املو�سم 
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عبادة  يجعل  �سنة  مما  فري�سة  ولكل  العمر.  ميزان  واحلج  العام  ميزان  وال�سيام 
امل�سلم على الدوام.

ويرى الباحث اإن هذه املمار�سات التعبدية باحلب يف الله ولله تعزز حاجتي   
االنتماء واخللود. ومنظومة القيم املكونة لذلك هي:

 >>> االإن�ساين  <<<<..الرتاحم  االجتماعية   << املودة  لله  احلب   
جمتمع متكافل مرتاحم ت�سونه العالقات التعبدية.
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املبحث الرابع
املنظومة القيمية الأركان االإ�سالم
اأوال:  �سهادة اأن ال اإله اإال الله واأّن حممدًا ر�سول الله:

وََأشْهَدَهُمْ عََلى  ُذرِّيََّتهُمْ  ُظهُوِرهِمْ  مِن  آدَمَ  بَنِي  مِن  رَبُّكَ  َأخََذ  }وَإِْذ  تعاىل:  قال   
َّا ُكنَّا عَنْ هََذا َغافِلِنيَ {]االأعراف:  َأنُفسِِهمْ َألَسْتُ بِرَبُِّكمْ َقاُلواْ بََلى شَِهدْنَا َأن َتُقوُلواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِن
172[. يقول )مالك بن نبي، 1988 م( �سبكة العالقات هي العمل التاريخي االأول  الذي 

يقوم به املجتمع �ساعة ميالده وقد كان اأول عمل  بني الله والعباد هو امليثاق. ويقول 
)ملكاوي فتحي ح�سن، 1981 م �ض24( النطق بال�سهادتني باب الدخول يف االإ�سالم 
للبدء يف بناء اأركان االإ�سالم اخلم�سة  ومب�سمون ال�سهادتني تتحد �سائر االأركان  
والرتقي بها الإطالق طاقات االإن�سان الفكرية والوجدانية  وحتريرها من قيد املادة 
لل�سمو بها يف اآفاق التوازن بني املادة والروح وعتقها من �سجن الدنيا لتنطلق يف 
ف�ساءات الدنيا واالآخرة وتخلي�سها من اأوهام اخلرف اإىل يقني العلم  وعند حتقيق 
مقت�سيات االأركان تنعقد  اأخوة املوؤمنني يف بناء اأمة واحدة  ت�سهم يف تر�سيد �سعي 

االإن�سان يف حتقيق  اخلالفة والعمران(.
اخلري   وكذلك  ال�سر  تقبل  حمايدة   االإن�سان  عليها  فطر  التي  الفطرة   
يف  منهما  والعافية  الهوان   اأو  الطغيان  هي  الفطرة  هذه  تعرتي  التي  واالأمرا�ض 
ال�سالم.  لالإن�سان  ي�سمن  الذي  النف�سية  ال�سحة  مظهر  هو  والو�سطية  الو�سطية. 
ويقول )الكيالين ماجد عر�سان، 1997 م:160( االإميان ال ميد االإن�سان بالو�سطية 
اإال اإذا ا�ستمد حمتواه من االجتماع الب�سري وجت�سدت تطبيقاته يف قلب االجتماع 

االإن�ساين وابرز هذه التطبيقات هي: )الهوية - اجلن�سية - الثقافة(.
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1. الهوية: 
يعرفها ) الكيالين ماجد عر�سان، 1997 م: 165( هي ال�سعور باالندماج    
مع املجتمع مبا يف�سي �سرعية على الن�ساط الذي يقوم به(. واالإن�سان ما دام يولد 
اأو  ، البد من �سبغتها  ال�سر   الفطرة  والفطرة حمايدة قد تقبل اخلري وكذلك  على 
التزامها مبا يوؤهلها  وقال من خلقها  وهو الله }صِبَْغَة اللّهِ وَمَنْ َأحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبَْغًة 

وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ { ]البقرة: 138[.
2. اجلن�سية: 

يعرفها )الكيالين ماجد عر�سان، 1997 م( هوية وطنية اأو قومية ل�سعب من   
ال�سعوب وهي تن�سق من االأفكار التي يدور االإن�سان يف فلكها فالذين يدورون يف 
فلك االأفكار االإ�سالمية هم املوؤمنون قال تعاىل: }وَمَنْ َأحْسَنُ َقوًْل مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ 

َّنِي مِنَ الْمُسْلِمِنيَ { ]ف�سلت: 33[. وَعَمَِل صَالِحًا وََقاَل إِن
3. الثقافة: 

واالإدارة  احلياة  ونظم  القيم  1997م(  عر�سان،  ماجد  )الكيالين  يعرفها   
عملية  تطبيقات  يف  االإميان  جت�سد  التي  والفنون  واالأخالق  والتقاليد  والعادات 
متيز حياة املوؤمن عما �سواه(. وعندما  تتحد هوية االإن�سان وجن�سيته على اأ�سا�ض 
االإميانية.  امل�سامني  وفق  والعمل  بها   االإميان  على  وقيمها  ثقافته  تتكون  االإ�سالم 
وعندما تتكامل االعتقاد القلبي مع ال�سلوك القيمي  يتهياأ االإن�سان اإن يتعامل مع اآيات 
االأفاق واالأنف�ض  يف جتارب عملية يكون من ثمرتها اليقني واالإميان. وبذلك تتج�سد 
قيم الدين يف منوذج حياتي ي�ستوعب حركات هذا االإن�سان يف اإطار خارج عن قيد 
الزمان واملكان  يف املجتمع امل�سلم قال �سلى  الله عليه و�سلم )اتق الله حيثما كنت 
واتبع ال�سيئة احل�سنة متحها وخالق النا�ض بخلق ح�سن( )الرتغيب والرتهيب،ج 4، �س127، 

معاذ بن جبل(.
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وي�ستخل�ض الباحث املنظومة للهوية واجلن�سية والثقافة تتكون من: االلتزام   
باأمر الله + الدوران يف فلك االأفكار االإ�سالمية +الوعي احلركي االإبداعي.  وينتج 
عن ذلك. االإن�سان الورع -  العامل - املبدع. في�سبح بذلك موؤهال لل�سهود احل�ساري 
َتُكوُنواْ شُهَدَاء عََلى 

ِّ
على غريه من النا�ض  قال تعاىل: }وََكَذلِكَ جَعَلْنَاُكمْ ُأمًَّة وَسَطًا ل

النَّاِس ..{ ]البقرة: 143[. 
املعرفة   جمال  يف  التوحيد  جتليات  من  2015م(  عفيف،  )تهاين،  وتقول    
يثمر عن  الب�سري مما  العقل  اأو  الوحي ومعطيات االكت�ساف  التطابق بني معطيات 
معرفة يقينية ينطلق بها العقل اإىل رحاب اأو�سع ت�ساعد يف حتقيق اال�ستخالف اإميانا 
وعمال �ساحلا ثم التمكني قدرة وا�ستطاعة وبذلك يتحقق ال�سهود احل�ساري لالأمة 

االإ�سالمية(.
ويرى الباحث يف هذا اجلانب منظومة قيمية تتكون من:  

القيم. مما  <<< وحدة يف  <<< وحدة يف املعرفة  وحدة يف الوجود   
واال�ستخالف.  التكليف  بها يف حتقيق   تلتزم  وا�سحة  فل�سفية   روؤية  االأمة  يعطي 
َّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِِّهمْ  ويف احلديث يف �سرح  قوله تعاىل: }ُأوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَّقًا ل
وَمَْغفِرَةٌ وَِرْزٌق َكِريمٌ { ]االأنفال: 4[. مر احلارث بن مالك االأن�ساري على ر�سول الله �سلى 
الله عليه و�سلم فقال: )يا حارث كيف اأ�سبحت قال يا ر�سول الله اأ�سبحت موؤمنًا. 
قال: انظر لكل �سئ حقيقة فما حقيقة اإميانك  قال: كاأين اأرى عر�ض ربي بارزًا وكاأين 
اأرى اأهل اجلنة يتزاورون وكاأين اأرى اأهل النار يتعاوون فعزفت نف�سي عن الدنيا 
فاألزما  الله عليه و�سلم يا حارث عرفت  ليلي فقال �سلى  اأ�سهرت  فاأظماأت نهاري و 
الع�سقالين -2933 - عبيد بن احلميد - كتاب  العلية البن حجر  )املطالب  ثالثًا(. 

االإميان والتوحيد - باب االإ�سالم �سرط يف قبول العمل(.
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ثانيًا: اإقامة ال�سالة:
على  تقوم  وربه  العبد  بني  �سلة  ال�سالة  1981م(:  حممد،  )الغزايل  يقول   
اخل�سوع واالإخبات. اخل�سوع يعني اخل�سوع والتوا�سع لله والركون اإليه. واالإخبات  
هو االطمئنان  ومن �سروط االإقامة: ح�سور العقل و خ�سوع القلب و�سكون اجلوارح  
واإمتام االأركان( ويقول )ملكاوي فتحي ح�سن، 1981م( )عالقة االإن�سان بالله هي 
والعقل   القلب   يف  اخلالق   عالقة  وح�سور  واالإخبات.  اخل�سوع  على  تقوم  عالقة 
حبا لله وتعظيما الأحكامه وانقيادا ل�سرعه يثمر يف �سبط م�ساعر االإن�سان واأهوائه 
و�سهواته ، وينزع اأ�سباب الفرقة واالنق�سام والفتنة فيما بني املوؤمنني  ومن ثم يجتمع 
وم�ساعفة  �سمو  جماعة  يف  العبادة  جتليات  ومن  التوحيد(  عقيدة  على  االأمة  اأبناء 
الدرجات يف احلديث عن عبدا لله بن عمر ر�سي الله عنهما  �سالة اجلماعة اأف�سل من 

�سالة الفذ ب�سبع وع�سرين درجة. )�سحيح م�سلم ت 261 - باب ف�سل �سالة اجلماعة - �س 650 - �سحيح(.  
الرتبوية  االآثار  ابرز  من  2006م(:  ال�سالم،  عبد  حممد  )العجمي  يقول   

لل�سالة:
1- تقدير قيمة الوقت.

2- الطهارة.
3 - الطماأنينة وال�سكينة. 

4 -اخل�سوع والوقار.
5 - االإخاء والوحدة.

8 -الرجاء والتعلق بالله تعاىل.
اال�ستعداد  االآثار برتتيبها ح�سب  الناجتة من هذه  القيم  اإن  الباحث  ويرى   

لل�سالة  كما يلي: 
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وال�سكينة  الطماأنينة   >>> والثوب  للبدن  <<الطهارة  الوقت  احرتام   
ينتهي  بالله  والتعلق  <<الرجاء  والوحدة  <<<االإخاء  والوقار  <<<اخل�سوع 
وََأقِِم  الْكَِتاِب  مِنَ  إِلَيْكَ  ُأوحِيَ  مَا  }اتُْل  تعاىل:  قال  املنكر.  و  الفح�ساء  عن  االإن�سان 
َتصْنَعُونَ{  مَا  يَعَْلمُ  وَاللَّهُ  َأْكبَرُ  اللَّهِ  وَلَذِْكرُ  وَالْمُنَكِر  الَْفحْشَاء  عَِن  َتنْهَى  الصَّلَةَ  إِنَّ  الصَّلَةَ 

]العنكبوت: 45[.

ثالثًا: اإيتاء الزكاة:
يقول )الغزايل حممد، 1981م(: )الزكاة �سلة بني العبد وجمتمعه تقوم على   
العدل والرحمة(. الزكاة عبادة مالية  ت�سهم يف حتقيق التوازن االجتماعي ومتنع 
تكد�ض الرثوات حتى ال تكون دولة بني االأغنياء  قال تعاىل: }وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
الزََّكاةَ  وَيُؤُْتونَ  الصَّلَةَ  وَيُقِيمُونَ  الْمُنَكِر  عَِن  وَيَنْهَوْنَ  بِالَْمعْرُوفِ  يَْأمُرُونَ  بَعٍْض  َأوْلِيَاء  بَعُْضهُمْ 
وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ُأوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَِزيزٌ حَكِيمٌ { ]التوبة: 71[. وهي توؤخذ 
يِهم 

ِّ
من االأغنياء وتق�سم على الفقراء قال تعاىل: }خُْذ مِنْ َأمْوَالِِهمْ صَدََقًة ُتَطهِّرُهُمْ وَُتزَك

َّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { ]التوبة: 103[. والعدل يكون من   عََليِْهمْ إِنَّ صَلََتكَ سََكنٌ ل
ِّ
بِهَا وَصَل

الغني على حالتني: 
بِاللَّهِ  }آمِنُوا  تعاىل:  قال  املال،  هذا  م�ستخلفًا يف  اإذ جعله  الله  وبني  بينه  االأوىل: 
َكِبريٌ{  َأجْرٌ  لَهُمْ  وََأنَفُقوا  مِنُكمْ  آمَنُوا  َّذِينَ  َفال فِيهِ  مُّسَْتْخَلفِنيَ  جَعََلُكم  مِمَّا  وََأنفُِقوا  َورَسُولِهِ 
]احلديد: 7[. ووعد من يتوىل بزوال النعمة، قال تعاىل: }هَاَأنُتمْ هَؤَُلء ُتدْعَوْنَ لُِتنفُِقوا 

َّْفسِهِ وَاللَّهُ الَْغنِيُّ وََأنُتمُ الُْفَقرَاء وَإِن  َّمَا يَبَْخُل عَن ن فِي سَِبيِل اللَّهِ َفمِنُكم مَّن يَبَْخُل وَمَن يَبَْخْل َفِإن
َّوْا يَسَْتبْدِْل َقوْمًا َغيْرَُكمْ ُثمَّ َل يَُكوُنوا َأمَْثالَُكمْ{ ]حممد: 38[. َتَتوَل

وَالْمَسَاكِنيِ  لِلُْفَقرَاء  الصَّدََقاتُ  َّمَا  }إِن تعاىل:  قال  م�سارفها  يف  ينفقها  اأن  الثانية: 
ََّفةِ ُقُلوبُهُمْ وَفِي الرَِّقاِب وَالَْغاِرمِنيَ وَفِي سَِبيِل اللّهِ وَابِْن السَِّبيِل َفِريَضًة  وَالْعَامِلِنيَ عََليْهَا وَالْمُؤَل
مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{ هذه التوجيهات وتلك التحديدات جتعل الغني ي�سري على 
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هدى وا�سحة املعامل وال�سبل. اأما الفقري ياأخذها بعزة فالله هو الذي ق�سمها له وهو 
حق �سرعي. ولقد �سهد املجتمع امل�سلم عهودا من الرخاء واالزدهار حني وفّى باإيتاء 
اخلام�ض  اخلليفة  العزيز  عبد  بن  عمر  خالفة  فرتة  العهود  تلك  اأزهى  ومن  الزكاة 

الرا�سد.
ويقول )العجمي حممد عبد ال�سالم، 2006 م( من االآثار الرتبوية للزكاة:  

1.  تربية امل�سلم وجدانيا مبا حتمله من معاين ال�سفقة و الرحمة على الفقراء.
2. ت�سهم يف الق�ساء على احلقد والبغ�ساء بني النا�ض.

3. ت�سهم يف تطهري املال وتنميته.
4. حتقق التوازن االقت�سادي يف املجتمع.
5. ت�سهم يف حتقيق التكافل االجتماعي. 

6. تربي يف الغني اال�ست�سعار بنعمة الله. 
7. حتقق للفقري العزة والكرامة.

ويرى الباحث اإن هذه املنظومة القيمية املكونة من:  
التطهري والتنمية <<اخللو�ض من ال�سح << التوازن االقت�سادي <<   
العدالة االجتماعية << اال�ست�سعار بنعم الله << العزة والكرامة. جتعل املجتمع 
متعاٍف من كاآفة اأمرا�ض العوز والبخل واجلنب واحلزن. وهذا ما ا�ستعاذ منه ر�سول 
الهم واحلزن والعجز والك�سل  اأعوذ بك من  اإين  )اللهم  الله عليه و�سلم:  الله �سلى 
واجلنب والبخل واأعوذ بك من غلبة الدين و�سماتة االأعداء( )ال�سنن الكربى للن�سائي 

-7645  - ان�ض بن مالك بن الن�سر - كتاب اال�ستعاذة من �سلع الدين(.
رابعًا: �سوم رم�سان:

على  تقوم  ونف�سه  العبد  بني  �سلة  ال�سوم  حممد1981م(:  )الغزايل  يقول   
والفرج  البطن  �سهوتي  االإم�ساك عن  هو  الفقهي  تعريفه  والت�سويب  ويف  التاأديب 
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من طلوع الفجر ال�سادق اإىل مغيب ال�سم�ض (. وحقيقة ال�سوم هو الكف واالمتناع 
باإرادة ال�سخ�ض عن �سهوتي البطن والفرج.

اأنواع من  ويقول )الكيالين ماجد عر�سان، 2005 م:76(: لالإن�سان ثالثة   
والقيم(  العقيدة  واإرادة  النكاح   - البقاء  واإرادة   ، وال�سرب  االأكل  اإرادة  االإرادة. 
مما  حالل  هو  فيما  ريا�سة  وال�سوم  والقيم.  العقيدة  اإرادة  وفق  يعمل  فال�سائم 
يهيئ املرء اإىل ترك ما هو حرام. والكف واالمتناع باإرادة االإن�سان يقوي من عزمه 
ويرفع درجة االلتزام يف القوة واملنعة  عما هو حرام. واالإن�سان باالإرادة م�ستخلف  
وباحلرية مكلف  ومادامت احلرية هي جوهر التوحيد ، هنا التقت احلرية مع االإرادة  

و بهما تكتمل اإن�سانية االإن�سان تكليفًا وا�ستخالفًا.
االآثار الرتبوية لل�سوم:

يقول )العجمي حممد عبدال�سالم، 2006م: 65(: يعمل ال�سوم على تربية   
امل�سلم على:

ح�سن االمتثال والطاعة لله �سبحانه وتعاىل فاالمتناع عن احلالل واملباح بع�ض   .1
الوقت يهيئ �ساحبه لالمتناع عن احلرام كل الوقت. 

حتقيق التقوى.   .2
ال�سمو الروحي.   .3

االإح�سا�ض باالآخرين.   .4
تقوية االإرادة.   .5

احرتام الوقت.   .6
7.  �سحة البدن.

ويرى الباحث اأن هذه املنظومة القيمية الناجتة من اأثر ال�سوم واملكونة من   
قيم: 
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<<االإح�سا�ض  الروحي  <<ال�سمو  التقوى  حتقيق   >> الطاعة  امتثال   
تك�سب  الوقت.   احرتام   >> االأبدان  �سحة   >> االإرادة  <<تقوية  باالآخرين 
املجتمع رقي يف العبادة  وعزمية يف االإرادة واحرتام للوقت  و�سحة يف االأبدان ، 

ي�سبح موؤهال للتكليف ومن ثّم القيام بالدور احل�ساري وهو ال�سهود على النا�ض.
خام�سًا: حج البيت ملن ا�ستطاع اإليه �سبيال:

احلج عبادة جامعة مالية وبدنية  حتوي العديد من الفوائد االإميانية واالجتماعية   
واالقت�سادية وال�سيا�سية واحل�سارية. لذلك ميثل مركزا عامليا للتوحيد يف ال�سف.قال 
فِي  ِجدَاَل  وََل  ُفسُوَق  وََل  رََفثَ  َفلَ  الْحَجَّ  فِيِهنَّ  َفرَضَ  َفمَن  مَّعُْلومَاتٌ  َأشْهُرٌ  }الْحَجُّ  تعاىل: 
الْحَجِّ...{ ]البقرة: 197[. ويقول )الغزايل حممد، 1981م(: احلج �سلة بني العبد وبيئته 
تقوم على ال�سيادة واالرتقاء. وال�سيادة تعني احلق الكامل وحرية الت�سرف يف االجتاه 

اإىل طريق ال�سواب. واالرتقاء ال�سعود يف طريق ال�سواب )قامو�س املعاين عربي - عربي(.
البيئة  تكت�سب  وباالإحرام   العاملية   اإىل  القطرية  من  امل�سلم  يخرج  باحلج   
ال�سالمة من كل منكر واالإم�ساك  امل�سمن يف الكلمات االآتية:/ فال  رفث وال ف�سوق 
وال جدال. وتزهر بال�سالمة من كل منكر  والوحدة يف ال�سعور وامل�ساعر وامل�ساواة 
حتى يف الزى  وبذلك يتوحد الفرد داخليا واملجتمع والبيئة خارجيا.بتلبية الهجة 
ال  وامللك  لك  والنعمة  احلمد  اإن  لبيك  لك  �سريك  ال  لبيك  لبيك   اللهم  لبيك  بالتوحيد 

�سريك لك  لبيك.
من اأعظم اأيام احلج يوم عرفة  ومن عظم ذلك اليوم  اخذ فيه العهد وامليثاق.   
عن عبد الله بن عبا�ض ر�سي الله عنهما )اإن الله اخذ امليثاق من ظهر ادم عليه ال�سالم 
بنعمان يوم عرفة  فاخرج من �سلبه كل ذرية ذراها فنرثها بني يديه ثم كلمهم قبال 
قال: ال�ست بربكم قالوا بلى �سهدنا(  )البداية والنهاية -جزء رقم 1 �سفحة 83 -  

عبدا لله بن عبا�ض(.
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اأدرك  فقد  اأدرك عرفة  الديلي  )احلج عرفة فمن  يعمر  بن  الرحمن  عن عبد   
احلج(. )البدر املنري - اجلزء 6 - ال�سفحة230 - عبد الرحمن بن يعمر الديلي(.

عن عائ�سة اأم املوؤمنني )ما من يوم اأكرث اإن يعتق الله فيه عبيدا من النار من   
يوم عرفة  واإنه ليدنو الله عز وجل ثم يباهي بهم املالئكة( )�سري اأعالم النبالء - جزء 

12 - �سفحة 504 - عائ�سة ام املوؤمنني(.
ويرى الباحث اإن املنظومة القيمية الناجتة من هذه ال�سعرية -هي:  ال�سالمة   
كالبنيان  ال�سف  الله<<<وحدة  من  امل�ساواة.<<الر�سا   >> الوحدة   >>

املر�سو�ض من كل األوان واأنواع الب�سرية يف العامل.
اأبهى  يف  تظهر  الوحدة  هذه  ال�سف،  وحدة  هي  املنظومة  هذه  من  الناجت   
معانيها عندما يعلم اأفرادها اأن الله يباهي بهم املالئكة. فاأي وحدة كهذه. واحلاكم 

عليها رب العزة واجلاللة وال�سهود املالئكة.
يف  ت�سكل  والقيم  املبادئ  من  متكاملة  مبنظومة  جاءت  االإ�سالم  اأركان  اإن   
ومغذيا  ال�سوية  فطرته  مع  من�سجما  االإن�سان  لطبيعة  مالئما  حياة  منهج  جمموعها 
الن�سيج  منظومة حمكمة  ، وهي  الكرمية  االإن�سانية  ملنطلقات احلياة  وملبيا  لروحه  
مرتابطة احللقات تقوم على اأركان ثابتة - مدعومة بالكتاب وال�سنة - تتجاوب مع 
املتغريات كال�سفر واملر�ض -عدم االأمن - الفقر - الغني -. من دون اإن تفقد جوهرها  

واأ�سالتها  وم�سروعيتها.
ملخ�س املنظومة القيمية الأركان االإ�سالم:

)التاأديب  واالإخبات( +  )اخل�سوع  الثقافة( +   - )الهوية - اجلن�سية  وحدة   
 + القلبي  )االعتقاد   = واالرتقاء(  )ال�سيادة   + والرحمة(  )العدل   + والت�سويب( 

ال�سلوك األقيمي(.
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�سخ�سية ربانية. قال تعاىل: }مَا َكانَ لِبَشٍَر َأن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكَِتابَ وَالْحُْكمَ وَالنُّبُوَّةَ   
مُونَ الْكَِتابَ وَبِمَا 

ِّ
ي مِن دُوِن اللّهِ وَلَـكِن ُكوُنواْ رَبَّانِيِّنيَ بِمَا ُكنُتمْ ُتعَل

ِّ
ُثمَّ يَُقوَل لِلنَّاِس ُكوُنواْ عِبَادًا ل

ُكنُتمْ َتدْرُسُونَ { ]اآل عمران: 79[.
يتفاعل  الذي  امل�سلم  االإن�سان  تكوين �سخ�سية  القيمية حتقق  املنظومة  هذه   
اأركان هذا الوجود وهي: )الله - الكون -االإن�سان - احلياة الدنيا -  باإيجابية مع 

احلياة االآخرة(.
ال�سلم  يتكون  ثّم  ومن  االإ�ستخالفية.  ومقامه  العبودية،  مهامه  لتحقيق   
االجتماعي الذي ياأتي نتيجة   حم�سلة تفاعل االإن�سان مع هذا الوجود.الأنها حتقق 
املختلفة ملجمل  الدالالت  تاأملنا يف  اإذا  م(:  فتحي ح�سن، 2009  )ملكاوي  يقول  له 

االألفاظ القراآنية ذات العالقة بجذور القيم.... ترتكز اأربعة جماالت هي:
1. الوزن والفائدة والثمن واخلريية.

2. الثبات واال�ستقرار.
3. امل�سوؤولية والرعاية. 

4. اال�ستفادة وال�سالح.(
ويرى الباحث املنظومة القيمية من:  

والرعاية  امل�سوؤولية   >>> واال�ستقرار  الثبات   >>> والفائدة  الوزن   
االآخرة. يف  الفالح   + الدنيا  يف  ال�سالح  وال�سالح.  <<< اال�ستقامة 

َّذِينَ َقاُلوا رَبُّنَا اللَّهُ ُثمَّ اسَْتَقامُوا َتَتنَزَُّل عََليِْهمُ الْمَلَئَِكُة َألَّ َتَخاُفوا  قال تعاىل: }إِنَّ ال  
َّتِي ُكنُتمْ ُتوعَدُونَ{ ]ف�سلت: 30[، }نَحْنُ َأوْلِيَاؤُُكمْ فِي الْحَيَاةِ  وََل َتحْزَُنوا وابشروا بالْجَنَّةِ ال

الدُّنْيَا وَفِي اْلخِرَةِ وَلَُكمْ فِيهَا مَا َتشَْتِهي َأنُفسُُكمْ وَلَُكمْ فِيهَا مَا َتدَّعُونَ{ ]ف�سلت: 31[.
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املبحث اخلام�ض
 مردود ال�سلم االجتماعي

يقول )ال�سمدي خالد، 2008 م:�ض42(: مقومات ال�سلم االجتماعي:  
2. حتقيق مبداأ العدالة. 1. �سلطة �سرعية.   

4. موؤ�س�سات داعمة لل�سلم االجتماعي. 3.  حتقيق مبداأ امل�ساواة.   
الناظر لهذه املقومات يجد اإن اأركان االإ�سالم حوتها جميعًا تف�سياًل واإجمااًل.  

فال�سلطة ال�سرعية من عند الله.قال تعاىل:  }وَمَن يَبَْتِغ َغيْرَ الِسْلَِم دِينًا َفَلن   
يُْقبََل مِنْهُ وَهُوَ فِي الخِرَةِ مِنَ الَْخاسِِرينَ { ]اآل عمران: 85[. ومبداأ العدالة االجتماعية حتققه 
الزكاة وال�سدقات ففي املال حق �سوى الزكاة. ومبداأ امل�ساواة حتققه �سهادة التوحيد 
االجتماعي  لل�سلم  داعمة  موؤ�س�سات  والثقافة.اأما  واجلن�سية  بالهوية  ف�سلتها  التي 
متثلها اجلمعيات التكافلية القائمة باالإعمال اخلريية ر�سمية اأو �سعبية. وعلى �سبيل 
العموم جند اإن ال�سعب ال�سوداين خا�سة تفرد مبوؤ�س�سات �سعبية يف املجال الدعوي 
والكم االهلي بالطرق ال�سوفية واالإدارة االأهلية التي دفعت بتحقيق ال�سلم االجتماعي 
يف ال�سودان على مدى تاريخه والتقلبات التي مر بها يف نظم احلكم اال�ستعمارية 

والوطنية. وهذا نتاج لقيم اأ�سلها االإ�سالم.
وميكن تلخي�ض مردود ال�سلم االجتماعي يف االأتي:

1. توفري االأمن واال�ستقرار يف املجتمع. 
2. تعا�سد اجلهود والقدرات واملهارات يف خدمة املجتمع والرقي به.

3. االهتمام بامل�سالح امل�سرتكة.
4. حتقيق التنمية والرخاء واالزدهار.

5. البعد عن الغلو والتطرف الديني.
6. متكني االأمة من النهو�ض وال�سهود احل�ساري.
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خامتـــــــــــــة 
اإن ر�سوخ القيم ي�سكل التزامًا عميقًا ير�سم خط التزام ال يحيد عنه االإن�سان   
متميزًا  وجودًا  ويحقق  الهوية  يج�سد  ن�سق  من  ينبثق  عندما  خا�سة  وامل�سلم  عامة 

فاعاًل يوؤهل لل�سهود احل�ساري.
النتائج:

وتقدم  اأجمعني  الب�سرية  اإمام  الهدايه  و  اخلري  معامل  تر�سم  االإ�سالمية  القيم   .1
احللول التي يعاين منها الفرد واملجتمع.

وال  الكونية  وال�سنن  االإن�سانية  الفطرة  مع  تن�سجم  االإ�سالمية  القيم  منظومة   .2
تت�سادم مع القيم اخلرية امل�ستوحاة من امللل االأخرى.

عالقة امل�سلمني باالآخر تنبثق عن كليات بها تقوم وعليها ترتكز وهي:  .3
عالقة الله   مع عباده تدور مع احلب وجودا وعدما. اأ. 

حب الله وعدله هو ك�سب فعلي يف كل حني. ب. 
تكرمي االإن�سان والدعوة على املحافظة النف�ض وحترمي قتلها بغري جرم. ج. 

تعمل العبادات على �سبغة ال�سخ�سية امل�سلمة مبا يحقق لها ال�سالم مع نف�سها   .4
وجمتمعها من خالل تعاليمها وتطبيقاتها. 

اأعباء  ال�سعور بقد�سية احلقوق والواجبات  تنتج املواءمة وتوفر على املجتمع   .5
كثرية بف�سل القيم التي جت�سدها تلك العبادات.

نطاق  يف  امل�سلم  االإن�سان  حركة  ت�ستوعب  االإ�سالم  الأركان  القيمية  املنظومة   .6
خارج عن قيد الزمان واملكان في�سبح عبدا لله يف اأر�ض الله.

الرباين  االإن�سان  �سخ�سية  يكون  القلبي  االعتقاد  عن  الناجت  القيمي  ال�سلوك   .7
للفرد واملجتمع ويتحقق به ال�سلم االجتماعي.

تنوع العبادات اختبار حقيقي لالإن�سان امل�سلم يف تقدمي عبادة الله على هوى   .8
النف�ض.
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التو�سيات: 
يو�سي الباحث باالتي:  

اأ. موؤ�س�سات املناهج الرتبوية: 
لتاأهيل طالب العلم  اأهداف تربوية وتعليمية ت�ستمد من فل�سفة وا�سحة  و�سع   .1
بالتعليم العام والتعليم العايل تنبثق من القيم االإ�سالمية العليا التوحيد والتزكية 
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تعزيز قيم السِّْلم والسالم االجتماعي من خالل ثقافة االعتدال والوسطية
اأ.د. اأبكر عبد البن�ت اآدم اإبراهيم•

ملخــــــ�س
االعتدال  ثقافة  خالل  من  وال�سالم  ال�سلم  قيم  تعزيز  الدرا�سة  تناولت   
ما  كثريًا  بل  والتطرف،  العنف  نبذ  اإىل  تدعو  والنحل  امللل  كل  الأن  والو�سطية، 
االإلهية  ليوؤكد احلتمية  االإ�سالم  ال�سالم والت�سامح. وجاء  اإر�ساء مبادئ  اإىل  تهدف 
املطلقة فدعا اإىل وحدة الب�سرية واإن تعددت �سرائعهم، كما دعا اإىل الت�سامح الديني 
والعي�ض امل�سرتك، وت�سجيع اخلطاب الديني املعتدل لن�سر ثقافة ال�سالم االجتماعي. 
املو�سوعية واملنطقية  الورقة مبجموعة من اخليارات  االأهداف دفعت  تلك  ولتحقيق 
االأخذ  على  والعمل  العقل  اإعمال  اإىل  والدعوة  ال�سامية،  القيم  تلك  على  للمحافظة 
ال�سالم  ثقافة  ن�سر  يف  ت�ساعد  م�سرتكة  قوا�سم  لبناء  والو�سطية  االعتدال  مبفهوم 
االجتماعي. وقد خل�ست الدرا�سة اإىل اأن ثقافة ال�سلم وال�سالم االجتماعي ت�سكالن 
قيمة ربانية يجب على اجلميع املحافظة اإليها، واأن العي�ض امل�سرتك بني اأتباع االأديان 
ينبغي اأن يكون هو االأ�سا�ض يف ا�ستيعاب االختالفات واالختالالت التي تنجم بني 
والتحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  وقد  واملتنازعة.  املت�سارعة  االأطراف 
واأحيانًا اال�ستقرائي للك�سف عن اأهمية االأخذ مبنطق الو�سطية واالعتدال يف تعزيز 

قيم ال�سلم وال�سالم االجتماعيبني املجتمعات الب�سرية.
الكلمات املفتاحية:

ال�سلم- االأمن واالأمان- اال�ستقرار- االجتماعي.  

ال�سودان.  العلوم-  وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة   - الأديان  مقارنة  دكتور  اأ�ستاذ  	•
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Abstract
 The study deals with promoting the values of peace and 
peace through a culture of moderation and moderation, because all 
boredom and bees call for the rejection of violence and extremism. 
Rather, it often aims to establish principles of peace and tolerance. 
Islam came to affirm the absolute divine imperative, so it called for 
the unity of mankind even if their laws were numerous, and also 
called for religious tolerance and coexistence, and to encourage 
moderate religious discourse to spread a culture of social peace.
In order to achieve these goals, the paper pushed a set of objective 
and logical options to preserve these sublime values, and calls for 
the implementation of reason and work to adopt the concept of 
moderation and moderation to build common denominators that 
help spread the culture of social peace. All are conservative, and 
that coexistence among followers of religions should be the basis 
for accommodating the differences and imbalances that arise 
between the conflicting and conflicting parties. The researcher 
used the descriptive, analytical, and sometimes inductive approach 
to reveal the importance of adopting the logic of moderation and 
moderation in promoting the values of peace and social peace 
among human societies.

Key words:
 Peace - security and safety - stability - social.



{289}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

مقدمــــــــة
اإن مفهوم ال�سلم وال�سالم االجتماعي ثقافة فطريٌة عند االإن�سان؛ وحالة طبيعية   
هذه  قيمة  االإن�سان  يدرك  وال  وهدوء  ومودٍة  وان�سجاٍم  بتاآلٍف  يعي�سها  التي  للحياة 
الفطرة اإال حني يتعر�ض اإىل نوائب الدهر، فالنف�ض الب�سرية تنبذ الكراهية والعداوة 
واحلقد الأّنها اأموٌر خمالفة للفطرة الطبيعية، فال�سلم يرمز اإىل ا�ستخدام لغة احلوار 
والتفاهم بني االأفراد. بل هو من اأعظم امل�سطلحات القراآنية الداعية للمحافظة على 
حياة ال�سعوب واالأمم، الأّن املحافظة على حياة الفرد من االأمور التي جاءت ذكرها 
واالأمان  اإىلاالأمن  يحتاج  الب�سيطة  هذه  على  فاالإن�سان  االإلهية،  االأديان  جميع  يف 
ال�سعوب فالدول التي  الثقافات بني  وهما �سنوا اال�ستقرار والطماأنينة. ومع تنوع 
تعي�ض حالة من ال�سلم وال�سالم تتوفر بينها حالة من التوافق ال�سيا�سي واالجتماعي 
القوا�سم امل�سرتكة، وعلى  العديد من  واالقت�سادي والثقايف، وبالتايل يتوفر بينها 
قابلٍة  ومتما�سكٍة  قويٍة  جمتمعاٍت  لقيام  كاأ�سا�ٌض  الثقافات  تبادل  عملية  تتم  �سوئها 

للنمّو والتطور، وقادرًة على االإبداع واالإجناز واالإنتاج.
اأن  ال�سلم وال�سالم، يجب  اإىل حالة من  فاملجتمع الذي يرغب يف الو�سول   
على  احل�سول  وباإمكانهم  اأقرانهم،  مع  امل�ساواة  من  حالة  يف  اأنهم  االأفراد  يدرك 
احتياجاتهم ال�سرورية من م�ستلزمات املعي�سة، االأمر الذي يعّزز من قناعة اجلميع 
احلقوق  يف  مت�ساوون  اأنهم  طاملا  التام،  واال�ستقرار  املجتمعي  التوافق  باأهمية 
والواجبات. اأما االإخالل بهذه احلقوق اأو اإق�ساء البع�ض منها وظهور متييز ل�سالح 
اأقلّية على االآخر، فاإنها ي�سكل مدخاًل الإنتاج ثقافة ال�سراع الذي يوؤدي اإىل اقتتال 
وعدم اال�ستقرار، وهنا يكون الت�سكيك يف جوهر البناء القانوين، وظهور ما ي�سمى 
بحاالت االغرتاب عن النظم واملوؤ�ّس�سية، فالعي�ض امل�سرتك هو اأمر يتم اكت�سابه يف 
على  كثريًا  حتر�ض  والتي  الدينية،  الدولة  موؤ�س�سات  خالل  من  م�ستمر  تعلُّم  اإطار 
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ع ثقايف وديني.  د وتنوُّ اإطار تعدُّ ال�سلمي يف  التعاُي�ض  ثقافة وقيم  االأفراد  اإك�ساب 
مكان  كل  يف  الب�سرية  املجتمعات  تواجه  حتّدّيات  هنالك  اأن  اليوم  املعا�ض  فالواقع 
يف العامل، خا�سة يف ظل تنامي ثقافة ال�سراعات الفكرية، وتف�سي بوؤر النزاع على 
خلفيات ع�سبية وجهوية وعن�سرية... وغريها. فال�سالم االجتماعي  كمفهوم ال ميكن 

اإدراكه اإال  يف ظل وجود االآخر املختلف واملغاير يف هوّيته وثقافته.
م�سكلة الدرا�سة:

جاءت االأديان ال�سماوية لتحقق مبداأ العدالة االجتماعية بني الب�سر، والتميز   
والعبادي،  التعبدي  م�سارها  عن  خرجت  االإن�سانية  اأن  غري  والباطل،  احلق  بني 
ونزعت نحو ال�سراع والنزاع، ومن ثم التطرف والعنف، ومن ثم غاب ميزان ال�سلم 
االجتماعي يف املجتمعات الب�سرية. فال�سوؤال ما هي الو�سائل واالأ�ساليب لتاأكيد اأهمية 
اإذا غابت ثقافة االعتدال والو�سطية؟ وكيف  التعارف بني الب�سر؟ وما الذي يحدث 

ميكن التوافق بني امل�سطلحني خللق بيئة وتقدمي م�سرتكة للتعاي�ض بني ال�سعوب؟ 
اأن االأديان كلها تنبع من م�سدر واحد،  اأهمية الدرا�سة يف  اأهمية الدرا�سة: تكمن 
ال�سالم  مبفهوم  واالأخذ  الب�سرية،  هداية  هي  واحدة،  غاية  يف  جميعها  وت�سرتك 

االجتماعي للمحافظة على كينونة االإن�سان على هذه الب�سيطة.
اأ�سئلة الدرا�سة:

تكمن اأ�سئلة الدرا�سة يف االآتي:  
االجتماعي؟ ال�سالم  تفعيل  يف  عقبة  االأمن  غياب  ي�سكل  مدى  اأي  اإىل  	•

كيف ميكن املحافظة على مقا�سد الت�سريع االإ�سالمي يف ظل غياب ال�سلم االجتماعي؟ 	•
االجتماعي؟  ال�سلم  �سوابط  على  املحافظة  يف  املجتمع  دور  ما  	•

االجتماعي؟ ال�سالم  حتديات  من  العدالة  غياب  هل  	•
االجتماعي؟ ال�سلم  تهدد  ق�سايا  اأحيانًا  ال�سطح  على  تطفو  ملاذا  	•
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اأهداف الدرا�سة:
تهدف الدرا�سة اإىل حتقيق االأهداف التالية:  

يف  االإن�سانية  للتعامالت  عنوانًا  وجعلها  وال�سالم،  ال�سلم  قيم  اإعالء  �سرورة  	•
حياته اليومية.

الب�سرية  املجتمعات  ي�ساعد  االجتماعي  وال�سالم  ال�سلم  ثقافة  ن�سر  باأن  التاأكيد  	•
من الوقوع يف ال�سراعات والنزاعات وجميع مظاهر العنف والكراهية.

الك�سف عن خماطر دعاوى العزلة، وتف�سي ثقافة العن�سرية واجلهوية والقبلية. 	•
املجتمع  يف  االجتماعي  وال�سالم  ال�سلم  قيم  اإر�ساء  واأ�س�ض  مببادئ  االإملام  	•

الب�سري.
منهجية الدرا�سة:

ملعرفة  اال�ستقرائي  واأحيانًا  والتحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم   
التحديات والتهديدات التي تواجه ن�سر قيم ال�سلم وال�سالم يف املجتمعات الب�سرية.

هيكل البحث:
املبحث االأول: مفهوم ال�سلم وال�سالم لغة وا�سطالحاُ.

املبحث الثاين: اأمناط ال�سالم.
املبحث الثالث: اأهمية ال�سلم وال�سالم االجتماعي.

املبحث الرابع: عالقة ال�سلم وال�سالم باحل�سارة االإن�سانية.
املبحث اخلام�ض: مبادئ واأ�س�س اإر�ساء ثقافة ال�سلم االجتماعي.

املبحث ال�ساد�ض: حتديات ن�سر ثقافة ال�سلم االجتماعي.
املبحث ال�سابع: عالج التحديات التي تواجه ن�سر ثقافة ال�سلم االجتماعي.

اخلامتة.
امل�سادر واملراجع.
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املبحث االأول
مفهوم ال�سلم وال�سالم لغة وا�سطالحًا

ال�سلم وال�سالم لغة:
العربي  ابن  وقال  ترباأ.  منه:  وت�سلَم  الرباءة،  وال�ّسالَمُة:  ال�ّسالُم  لُم:  ال�سِ  
ْلٌم  �سِ اأنا  . تقول:  امل�سامِلُ ْلُم:  ال�ّسالُم. وال�سِ )بالك�سر( هو  ْلُم  ال�سِ اأّن  )1987م:235( 
وت�ساملوا:  و�َسْلٌم،  ْلٌم  �سِ امراأة  وكذلك  ُم�سامِلون،  و�َسْلٌم:  ْلٌم  �سِ وقوم  ني.  �سامِلِ ملن 
ْلم، وقد ُقرئ على ثالثة  َلم وال�سِّ ت�ساحلوا)ابن منظور،1958م،ج12�ض289(. ال�سَّ
ي بذلك  ليم: امللدوغ، �ُسمَّ المة. وال�سَّ ْلم: �سد احلرب، ومنه ا�ستقاق ال�سَّ اأوجه، وال�سِّ
وجاء  �ض326(.  دريد،1998م:  )ابن  اللغة  اأهل  بع�ض  قول  يف  بال�سالمة،  تفاوؤاًل 
لم، مبعنى: ال�سلح، يفتح ويك�سر، ويذكر ويوؤنث )اأبو البقاء،1998م،�ض802(.  ال�سِّ
َّذِينَ آمَنُوا ادْخُُلوا فِي السِّلِْم  ْلُم هو ال�سالم، وقراأ اأبو عمرو قوله تعاىل:}يَا َأيُّهَا ال فال�سِ
ال�سني،  بك�سر  ]البقرة:208[،  مُِّبنيٌ{  عَدُوٌّ  لَُكمْ  َّهُ  إِن الشَّيَْطاِن  خُُطوَاتِ  َتتَِّبعُوا  وََل  َكافًَّة 
ا�سم  هو  وال�سالم  تاريخ،�ض149(.  )الفيومي،بدون  ال�سلح  باأنه  اآخرون  وذهب 
َّذِي َل إِلَهَ إِلَّ هُوَ الْمَلِكُ الُْقدُّوسُ السَّلَمُ  من اأ�سماء الله تعاىل، لقوله تعاىل: }هُوَ اللَّهُ ال
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَِزيزُ الْجَبَّارُ الْمَُتَكبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشِْرُكونَ{ ]احل�سر:123[. وقال ابن 
منظور: ال�سالم ا�سم من اأ�سماء الله تعاىل، ل�سالمته من العيب والنق�ض والفناء )ابن 

منظور،1958مج12�س289(.

ال�سالم وال�سالم ا�سطالحًا:
فال�سالم هو حالة الهدوء وال�سكينة، وهو عك�ض احلرب والعنف الذي يظهر بني   
ال�سعوب اأو طبقات املجتمع املتباينة اأو الدول املتناف�سة، فعندما يغيب ال�سلم االجتماعي 
يدخل النا�ض يف ال�سراعات وال�سجاالت وتعار�ض االآراء والروؤى. وبالرغم من جنوح 
وال�سالم  ال�سلم  ثقافة  تنداح  اأن  ويحاول  حياته  كل  ال�سالم يف  �سنع  اإىل  االإن�سان  
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االجتماعي جزء من مكوناته ال�سيكولوجية اإال اأنه كثريًا ما يخرج عن م�سابط االأمان 
واال�ستغاللية  ال�سيطرة  بحجة  العنف  اأمناط  كل  خالله  من  يولد  الذي  االأمر  واالأمان 
االجتماعية  املكونات  بني  ال�سلمي  فالتعاي�ض  االإن�سانية.  الكرامة  يخالف  ما  وهذا 
تطابق  الأن  والق�سايا،  االأمور  �سائر  حول  النظر  وجهات  تطابق  بال�سرورة  يعني  ال 
وجهات النظر بني الب�سرية من االأمور امل�ستحيلة، حيث ال تتناغم مع نوامي�ض احلياة 
العقل  االإن�سان  اأعطى  فالله عز وجل حني  الله �سبحانه وتعاىل.  التي خلقها  الطبيعية 
احلر والقدرة على التفكري والنظر يف احلياة، هذا يعني انه ميتلك اإمكانية االختالف 
فاإن  ولذلك  الب�سر،  بني  الفكرية  الروؤى  تتطابق  اأن  الطبيعي  غري  ومن  االآخرين.  مع 
اأفكارهم  يف  النا�ض  اختالف  وعلى  هدف.  ولي�ض  غاية  واالختالف  اخلالف  ثقافة 
اأنه هو  وت�سوراتهم ومواقفهم يغيب عملية التعاي�ض االجتماعي ال�سلمي، بالرغم من 
اخليار احل�ساري الوحيد الذي يكفل للجميع حرية االختيار، ومينع ال�سراع والنزاع 
والت�سادم. كما يعني الوفاق بني اأع�ساء جمموعة ب�سرية متقاربة ومت�سلة يف الروابط 
االأخوية، وانعدام العدوانية، والعنف داخل املجموعة الب�سرية.وقد جاء يف القامو�ض 
لي�سري  الدولية،  العالقات  ي�ستخدمان يف  وال�سالم م�سطلحان  ال�سلم  اأن  ال�سيا�سي، 
العالقات  تنظيم  ت�سعى يف  قوية  روابط  الدويل، يف ظل وجود  العدوان  انعدام  اإىل 
بينهما. وقيل اإن ال�سالم يعني ال�سالمة، وال�سالمة تعني احلماية من جميع االآفات، كما 
اأطلق على ا�سم اجلنة )دار ال�سالم(، لقوله تعاىل:َ}هلمْ دَارُ السَّلَِم عِندَ رَبِِّهمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم 
َّذِينَ  ال تعاىل:}وَُأدْخَِل  لقوله  امل�سلمني  فال�سالم: حتية  ]االأنعام:127[.  يَعْمَُلونَ{  َكاُنوا  بِمَا 
نْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِِإْذِن رَبِِّهمْ َتحِيَُّتهُمْ فِيهَا  آمَنُوا وَعَمُِلوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ َتجِْري مِن َتحْتِهَا اأْلَ
سَلَمٌ{ ]اإبراهيم:23[. كما ارتبط ال�سالم باالأمن، لقوله تعاىل:}ادْخُُلوهَا بِسَلَمٍ آمِنِنيَ{ 
َّذِينَ آمَنُوا ادْخُُلوا  ]احلجر:46[، ودين االإ�سالم هو دين االأمن وال�سالم، قال تعاىل:}يَا َأيُّهَا ال

َّهُ لَُكمْ عَدُوٌّ مُِّبنيٌ{ ]البقرة:208[. فِي السِّلِْم َكافًَّة وََل َتتَِّبعُوا خُُطوَاتِ الشَّيَْطاِن إِن
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فال�سلم وال�سالم اأ�سماء م�ستّقة من فعل �سِلم، ويعني اأِمن من كل ما يوؤذيه اأو   
يقلق باله و�سمريه، ويف الالتينّية تعني االأخطر، ومهد االرتقاء، اإ�سارة اإىل اأّن ال�سالم 
هو اأ�سا�ض كل حداثة، وتقدم لدى الكائن احلي. فال�سلم كلمة تعرب عن ميل فطري يف 
اأعماق كل اإن�سان وحتكي عن رغبة جاحمة يف اأو�ساط كل جمتمع �سوي، وت�سكل غايًة 
الرباءة  اأي  ال�سالمة  واأ�سله  ال�سالم  من  وال�سلم  وال�سعوب.  االأمم  نبياًل جلميع  وهدفًا 
هو  االإ�سالم،  به  جاء  الذي  فال�سالم  واالأخطار.  واالآفات  العيوب  من  والنجاة  والعافية 
الذات، ومع  اأي: �سالم مع  لله عّز وجّل،  اال�ست�سالم واخل�سوع  الب�سرية نحو  انقياد 
اجلماعة واملجتمع والعامل اأجمع)ح�سني،بدون تاريخ:48(. فال�سالم يف االإ�سالم يقوم 
على العقيدة، وينبثق منها، فهي االأ�سا�ض االأول يف االإ�سالم. اأي�سًا ال�سالم ب�سكل عام 
االأمان  اأّن  اأي�سًا:  يت�سمن  ذلك  وجملة  العيوب،  من  والرباءة  والر�سا  ال�سالمة  يعني: 
لتحقيق  جميعًا،  النا�ض  يرومها  وجليلة  كبرية  معان  هي  النف�ض،  وا�ستقرار  والر�سا 
متطلبات حياتهم، وواقعهم املعا�ض )ابن اجلوزي،2005م:47(.وقد جعل القراآن الكرمي 
َّذِينَ آمَنُوا  َأيُّهَا ال }يَا  من مقا�سده الكلية اأن يدخل الّنا�ض يف ال�سلم كافة، لقوله تعاىل: 
لقوله  اجلاهلني،  عدوان  لرّد  م�سلكًا  هنا  فال�سلم   ،]208 ]البقرة:  َكافًَّة{  السِّلِْم  فِي  ادْخُُلوا 
ال�سلم  م�سلك  اأن  ذلك  ]الفرقان:63[.  سَلَما{  َقاُلوا  الْجَاهُِلونَ  خَاَطبَهُمْ  تعاىل:}...وإَِذا 
ال ي�ستوي وم�سلك العنف، وم�سلك العفو ال ي�ستوي وم�سلك االنتقام، فاللني ال ي�ستوي 
مع ال�سدة والغلظة، فالر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم كان يدعو اأ�سحابه دائمًا الدفع 
َّتِي هِيَ  بالتي هي اأح�سن، م�سداقًا لقوله تعاىل:}وََل َتسَْتِوي الْحَسَنَُة وََل السَّيَِّئُة ادَْفعْ بِال
َّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ{ ]الفرقان:34[. اأي�سًا دعا القراآن الكرمي  َّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ َكَأن َأحْسَنُ َفِإَذا ال
امل�سلمني على التزام ال�سلم يف وقت احلرب كما طالبهم بتلّم�ض ال�سالم اإن وجدوا ردًا 
َّذِينَ يَصُِلونَ إِلَىَ َقوْمٍ بَيْنَُكمْ وَبَيْنَهُم مِّيَثاٌق َأوْ  اإيجابيًا من الطرف املخالف، لقوله تعاىل: }إِلَّ ال
جَآؤُوُكمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ َأن يَُقاتُِلوُكمْ َأوْ يَُقاتُِلواْ َقوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلََّطهُمْ عََليُْكمْ َفَلَقاَتُلوُكمْ 

َفِإِن اعَْتزَُلوُكمْ َفَلمْ يَُقاتُِلوُكمْ وََألَْقوْاْ إِلَيُْكمُ السََّلمَ َفمَا جَعََل اللّهُ لَُكمْ عََليِْهمْ سَِبيلاً{ ]الن�ساء:90[.
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املبحث الثاين
اأمناط ال�سالم

ال�سالم االجتماعي مفهومه ومقوماته:
مفهوم ال�سلم االجتماعي ويق�سد به وجود حالة ال�سالم والوئام االإن�ساين   
اأ�سا�سي من عنا�سر تقدم وتطور بناء املجتمع  داخل بيئة املجتمع املعا�ض كعن�سر 
واأفراده.. وتتحدد عوامل درا�سة وتقييم طبيعة �سلوك وممار�سات هذا املجتمع اأو 
ذاك بواقع ال�سلم االجتماعي من خالل بروز روابط بناء العالقات املجتمعية؛وقبول 
املختلفة  و�سرائحه  اأفراده  خمتلف  بني  االجتماعي  التوا�سل  ج�سور  ومد  االآخر، 
امل�سامني  هذه  توفرت  ما  فاإذا  والطبقية...  وال�سيا�سية  والعرقية  لدينية  وقواه 
االإن�سانية ميكن القول باأن هذا املجتمع يعي�ض ب�سالم ووئام اجتماعي اآمن وم�ستقر 
فيعترب جمتمع راقي ومتح�سر وفيه حتقق اإمكانية نهو�سه وبنائه وتطوره وتعليمه 

وازدهاره والعك�ض عندما تغيب تلك ال�سمات )عبا�س،2018م:8(.
الرئي�سية  العوامل  اأهم  اأحد  املتح�سرة  املجتمعات  يف  القانون  حكم  وميثل   
لتحقيق ال�سلم االجتماعي من خالل حتقيق العدالة وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات 
بغ�ض  مت�ساوون  النا�ض  ان  القانون  حكم  ويعني  واالأفراد،  اجلماعات  خمتلف  بني 
النظر عن االختالف يف اجلن�ض اأو الدين اأو اللون اأو العرق، وبغ�ض النظر عن املوقع 
االجتماعي اأو النفوذ ال�سيا�سي. كما يتحقق ال�سلم االجتماعي من خالل اإعالء �سوت 
العقل و�سيادة احلكمة، واحرتام االختالف وتعزيز العي�ض امل�سرتك، واالإقرار بالتنوع 
الذي ي�سون حريات االإن�سان وحقوقه. ويعد ال�سالم يف مقدمة القيم االإن�سانية العظيمة، 
وهناك العديد من االأقوال املاأثورة واملتواترة يف هذا ال�ساأن والتي �ساعت يف اأعمال 
واأقوال الفال�سفة وال�سعراء واالأدباء والباحثني على مر الع�سور، متجد جميعها ال�سالم 
وجتعل منه قيمة اأ�سا�سية عليا وحمورية يف حياة ال�سعوب واالأمم، وحني يغيب ال�سلم 
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االجتماعي يف اأي جمتمع تغيب معه احلقوق االأخرى. ال توجد اأي مربرات اإن�سانية 
اأيا من احلقوق على حق احلياة وكرامة االإن�سان، وال�سلم  اأو دينية اأو اأخالقية تقدم 
االجتماعي هو الذي يحفظ االأنف�ض واملعتقدات واحلقوق ويحقق الوئام وال�سالم بني 
الروحية  قيمته  يعرف  وال  به  ي�سعر  ال  االجتماعي  فال�سلم  الواحد.  املجتمع  مكونات 
والنف�سية واملادية واالجتماعية اإال من عا�ض ويالت احلروب االأهلية والعرقية والطائفية. 
اأ�سا�سية الأي تطور وازدهار  ال�سلم االجتماعي هو �سرط و�سرورة ق�سوى وركيزة 

ومناء ورقي اإن�ساين يف جميع جوانبه الروحية واالأخالقية واملادية.
فال�سلم االجتماعي ميثل القاعدة االجتماعية االأ�سا�سية التي ينطلق منه اأفراد   
واالقت�سادي  وال�سيا�سي  الديني  تعاي�سهم  تاأمني  يف  العامل  بلدان  يف  املجتمعات 
اأمنهم  توفري  لهم  يتحقق  خالله  ومن  والثقايف...والخ  والتعليمي  واالجتماعي 
رحاب  ويف   ، املادية  وم�ساحلهم  معي�ستهم  م�سادر  عن  والبحث  وا�ستقرارهم 
ال�سلم االجتماعي ميكن حتقيق التنمية والتقدم والبناء مع حفاظ اجلميع على �سون 
ممتلكاتهم وتبادل منافعهم امل�سرتكة ، وبال�سلم االجتماعي احلامل لل�سالم والوئام 
خدمة  يف  وتعاونهم  قدراتهم  وتوحد  املعا�ض  املجتمع  اأفراد  بني  اجلهود  تتعا�سد 
بع�سهم البع�ض وخدمة و�سالح مناطقهم ووطنهم فاإذا ما فقدنا �ًسلمنا االجتماعي 
النتيجة الطبيعية من جراء ذلك هي تدهور االأمن وزعزعة اال�ستقرار  فاإن  واالأهلي 
الكثري  نفو�ض  يف  ال�سائدة  هي  اخلوف  حالت  و�ستظل  املواطن  �سكينة  واإقالق 
االآمن  دخلهم  وم�سادر  االآمنة  العي�ض  لقمة  عن  يبحثون  الذين  الب�سطاء  اأوالئك  من 
عليها  ترتكز  التي  واالأ�سا�سية  ال�سرورية  املقومات  من  كثري  هناك  وامل�ستقر؟وتعد 

قواعد ومبادئ حتقيق ال�سلم االجتماعي الناجح ومن اأهمها االآتي:
وجود �سلطات حكم قوية معززه بقواها االأمنية والع�سكرية االن�سباطية العاملة   .1
بال�سلم  املخلني  معاقبة وحما�سبة ردع  به يف  والتم�سك  والقانون  النظام  بقوة 

االجتماعي واالأهلي.
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والديني  العن�سري  التميز  املجتمع ومنع  وامل�ساواة يف  العدالة  اأ�س�ض  حتقيق   .2
والقانون  النظام  تطبيق  اأمام  �سوا�سية  وجعلهم  املجتمع  اأفراد  بني  والفئوي 

ال�سائد.
ال�سوية  غري  االأعمال  وكل  املواطن  واآمان  باأمن  املخلة  الظواهر  وحماربة  منع   .3

املقلقة لل�سلم وال�سكينة العامة للمواطنني.
و�سعور  املجتمع  و�سرائح  فئات  بني  امل�سرتكة  وامل�سالح  تبادل احلقوق  �سمان   .4
اجلميع مب�سئولياتهم امل�سرتكة جتاه حماية �سلمهم االجتماعي والتزامهم باحرتام 

تطبيق العمل بقواعد ومبادئ ال�سلم االجتماعي واالأهلي املطلوب حيال ذلك.
اأو�ساط املجتمع بفهم  وجود وعي جمتمع تعليمي واإر�ساد ديني مغرو�ض بني   .5
وا�ستيعاب اأهمية العمل مبعاين ودالالت ال�سلم االجتماعي واالأهلي... باعتباره 
القا�سم امل�سرتك بني اجلميع يف تعاي�سهم وتواددهم وتراحمهم جتاه بع�سهم 
تخت�سر مطالب حتقيقه  االجتماعي ال  ال�سلم  فهم وتطبيق معاين  البع�ض..اأن 
فقط على جهة اأو فئة معينه واإمنا هوا حلقة جمتمعية تكاملية ت�سلكه وتتم�سك به 

كل قوى وفئات واأفراد املجتمع 
نف�سية  اأعماق  ذات  مدر�ستان  هما  الب�سر  بني  االجتماعي  وال�سالم  فال�سلم   
وف�سيولوجية ال ينف�سل عن متطلبات االإن�سان االأ�سا�سية الأن �سمان العي�ض الكرمي 
ال ميكن حتقيقه اإاّل اأن يكون ال�سخ�ض مت�ساحلًا مع ذاته حمبًا لنف�سه وللنا�ض عامة، 

وذلك من خالل حتقيق االآتي:
حتقيق االأمن الروحي واملادي.  .1

حمو الفوارق االجتماعية والطبقية.  .2
رفع حالة التهمي�ض، وتوفري متطلبات احلياة ك)�سحة - عمل - تعليم- حرية(.  .3

احرتام التنوع االجتماعي والثقايف والديني.  .4
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تنمية روح احلوار والت�سامح، واحرتام حقوق االإن�سان.  .5
غر�ض بذور املحبة والتعاون بني اجلميع، ونزع بذور البغ�ض وال�سحناء.  .6

توفري ميزان العدالة االجتماعية، بحيث اأن يت�ساوى النا�ض فيه اأمام القانون،   .7
وينال كل ذي حق حقه، وال متييز بني فئة دون اأخرى.

نزع اخل�سومة بني االأفراد.  .8
ال�سالم ال�سيا�سي:

يق�سد به نبذ النزاعات وال�سراعات واحلروب املدمرة لالأمم وال�سعوب. وقد   
اأكد االإ�سالم على اأهمية ال�سلم يف اإقامة جمتمٍع راٍق وم�ستقٍر ي�سعر اأفراده باالأمان 
للسلم  جنحوا  }وإن  تعاىل:  قال  واملمتلكات،  االأرواح  يف  وال�سكينة  والطماأنينة 
فاجنح هلا وتوكل على اهلل{ ]االأنفال:61[، كما اأّن حتية االإ�سالم وهي"ال�سالم عليكم" 
تعد من اأكرب الدالئل على اأّن االإ�سالم دين ال�سالم، ومل يدُع للحرب قط اإال الإعادة حٍق 
اأو اإعالء �ساأٍن اأو ن�سرًا للدين وال�سعفاء، وحتى يف حالة احلرب فقد التزم املقاتلون 
امل�سلمون باأ�سلوٍب َخلوٍق يف حربهم فلم يقتلوا �سيخًا وال طفاًل وال امراأًة ومل يقطعوا 
�سجرًة ومل يهدموا معبدًا)البغدادي،1999م،44(. ومن اأهم مظاهر الدولة املدنّية يف 
االإ�سالم تعزيز قيم التعاُي�ض وال�سلم واإدماجها يف املنهج التعليمي واخلطاب الديني، 
ع  وتنوُّ د  تعدُّ ظل  احلياة يف  اأ�سلوب  جديدًة حول  اأفكارًا  املجتمعات  تكت�سب  حتى 
ع  والتنُوّ د  التعدُّ هذا  اأّن  اعتبار  على  وهوّياتها،  م�ساربها  اختالف  مع  اجلماعات 
اأهم  من  والتعاُي�ض  ال�سلم  مفهوم  يكون  وهنا  احل�سارية.  للمجتمعات  ثراء  م�سدر 
الب�سرية... وبجانب تطبيق هذا  املجموعات  بها  ُتقّر  التي  الب�سري  العمران  مفاهيم 
اإليه،  الدعوة  اأو  االقتتال  اأ�سكال  يعي�ض اجلميع يف �سالم دائم يرف�ض كل  املفهوم 
ويرف�ض حتمية الت�سادم مع االآخر املختلف يف الّثقافة والدين واملذهب، كما يرف�ض 

حتويل مفهوم احلّق يف االختالف اإىل اأيديولوجية �سدامية.
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ال�سالم البيئي:
وال�سماء  االأر�ض  وتعني  �سامل،  مفهوم  هو  االإ�سالم  يف  البيئة  مفهوم  اإّن   
واجلبال وما فيها من خملوقات وعالقات وموؤثرات وظواهر خمتلفة مبا فيها االإن�سان، 
لالإن�سان  وتعاىل  �سبحانه  الله  �سّخرها  وغرائز  وعواطف  دوافع  من  به  يحيط  وما 
للعي�ض الكرمي، قال تعاىل: }هُوَ الذي أنزََل مِنَ السَّماءِ مَاءاً لَُكم مِنهُ شَرَابٌ ومِنهُ شَجَرٌ 
 الثَّمَراتِ إنّ يف ذلكَ 

ِّ
فِيهِ ُتسِيمُونَ • يُنِبتُ لَُكم بِهِ الزَّرعَ والزَّيُتونَ والنَّخِيَل واألعنابَ ومِن ُكل

راتٌ بِأمِرهِ إنّ  رَ لَُكمُ اللَّيَل والنَّهارَ والشَّمسَ والَقمَرَ والنُّجُومُ مُسَخَّ رونَ • وسَخَّ ليًَة لِقومٍ يََتَفكَّ
كَّرونَ  يف ذلكَ لياتٍ لَِقومٍ يَعقِلونَ • وما َذرََأ لَُكم يف األرِض مُختلِفًا ألواُنهُ إنّ يف ذلكَ ليًَة لَِقومٍ يَذَّ
وَترَى  َتلبَسُونَهَا  حِليًَة  مِنهُ  وَتسَتخِرجوا  َطِريًّا  لَحمًا  مِنهُ  لَِتأُكُلوا  البَحرَ  رَ  سَخَّ الذي  وهوَ   •
الُفلكَ مَواخِرَ فِيهِ ولَِتبَتُغوا مِن َفضلِهِ ولَعَلَُّكم َتشُكرُونَ • وألَقى يف األرِض رَوَاسِيَ أن َتمِيدَ 
بُِكم وأهنارًا وسُبُلاً لَعَلُّكم َتهَتدُونَ • وعَلمَاتٍ وبِالنَّجِم هُم يَهَتدُونَ{ ]النحل:10-16[، وقال 
تعاىل: }خََلَقُكم مِن نَفٍس واحِدَةٍ ُثمّ جَعََل مِنهَا َزوجَهَا وأنزََل لَُكم مِنَ األنعاِم َثمانِيََة أزوَاٍج 
يَخُلُقُكم يف بُُطوِن ُأمَّهاتُِكم خَلقًا مِن بَعدِ خَلٍق يف ُظُلماتٍ َثلثٍ ذلُِكم اهلُل رَبُُّكم لَهُ امُللكُ ل 
َّى ُتصرَُفونَ{ ]الزمر: 6[. هكذا يتمّتع االإ�سالم بنظرة اأعمق واأو�سع للبيئة،  إلهَ إل هُوَ فأن
حيث طالب االإن�سان اأن يتعامل مع البيئة من منطلق اأنها ملكية عامة يجب املحافظة 
ى ي�ستمر الوجود،كما ُعني االإ�سالم عنايًة خا�سًة بنظافة البيئة باعتبارها  عليها حتَّ
عبادته  فيها  وميار�ض  احتياجاته  على  منه  ويح�سل  االإن�سان  فيه  يقيم  الذي  املحل 

واأعماله التي تعينه على مواجهة متطلبات حياته. 
�سالم ال�سمري:

للفرد يف النظام االإ�سالمي قيمة اأ�سا�سية، فهو اللبنة االأوىل يف بناء اجلماعة،   
وفى �سمريه تنبت البذرة االأوىل للعقيدة ال�سحيحة، وفى �سلوكه تظهر لبنات حقيقة 
التنا�سق  ينبع من  الأنه  يرفع احلياة ويرقيها  الذي  االإيجابي هو  فال�سالم  التوحيد، 
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والتوافق بني الطاقات الروحية واملادية التي تخرج االإن�سان من الكبت واالنفعاالت 
النف�سية.ف�سالمة ال�سمري يعنى اعرتاف الفرد لالآخر بوجوده وبنوازعه وباأ�سواقه، 
كما يعرتف للجماعة مب�ساحلها واأهدافها، ولالإن�سانية بحاجاتها واأ�سواقها، وللدين 
بوجوده،...الخ. فال�سالم مع النف�ض هو اأول خطوات ال�سلم فاإذا عا�ض املرء على وئام 
َفِإَذا دَخَلُْتمْ   { مع نف�سه ي�ستطيع اأن ي�سنع هذا الوئام مع االآخرين، لقوله تعاىل: 
اَلُم َعَلْيَنا َوَعَلى  مُوا عََلى َأنُْفسُِكمْ{ ]النور: 61[، وقال تعاىل يف ال�سالة:)ال�سَّ

ِّ
بُيُوتًا َفسَل

ني(، بل جاء يف لغة القراآن اإطالق النف�ض على املجموع؛ فال�سالم  احِلِ ِه ال�سَّ ِعَباِد اللَّ
مع النف�ض اأن تكون العالقة قائمة على و�سوح االأهداف، و�سفافية املقا�سد، و�سفاء 
هو  ربه  معرفة  بعد  االإن�سان  يعرفه  ما  اأحق  فاإن  الداخلي.لذلك  واالن�سجام  التعامل 
اأن يعرف نف�سه وي�سغل بتكميلها واإ�سالحها قبل ان�سغاله بغريه.وهذا من �ساأنه اأن 
اأن  يوظف قدراته العقلية  يجعل االإن�سان يقف على حقيقة ذاته؛ التي بها ي�ستطيع 
وامكاناته الذاتية.ومبعرفة طبيعة النف�ض يخرج االإن�سان من فّخ ماهية الروح، لقوله 
تعاىل: }وَيَسَْأُلونَكَ عَِن الرُّوِح ُقِل الرُّوحُ مِنْ َأمِْر رَبِّي وَمَا ُأوتِيُتم مِّن الْعِلِْم إِلَّ َقلِيلاً{]االإ�سراء: 
85[. فال�سرع يقدر لالإن�سان طبيعته ويعطيها حكمها اأحيانًا وال ترثيب على ذلك وال 

ْذ  اإِ اإِْبَراِهيَم  ِمْن  كِّ  ِبال�سَّ َحقُّ  اأَ "َنْحُن  و�سلم:  عليه  الله  �سلى  النبي  قال  عليه،  يعاقب 
َقاَل:} رَبِّ َأِرنِي َكيْفَ ُتحِْيي الْمَوَْتى َقاَل َأوَلَمْ ُتؤْمِنْ َقاَل بََلى وَلَكِنْ لِيَْطمَئِنَّ َقلِْبي{]البقرة: 
260[، وهذا ما جاء يف ل�سان �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالة وال�سالم الذي كان يت�سوق 

اإىل معرفة الله عّز وجّل، ويطمح اإىل الوقوف على حقائق االأمور؛ بحكم الفطرة التي 
فطر الله النا�ض اإليها وهي وحدانية الله تعاىل.وهذا مو�سى عليه ال�سالم يعرف نف�سه 
اأو ا�ستحياء؛ فيتحدث عن خوفه الفطري،بقوله  وي�سرح مبا ي�سعر به دون مواربة 
يَْفرَُط عََليْنَا َأوْ َأن يَْطَغى{ ]طه: 45[؛ هكذا فاإن معرفة  َّنَا نََخافُ َأن  تعاىل:}َقاَل رَبَّنَا إِن
هدفه  يحدد  اأن  ي�ستطيع  وبالتايل  الطبيعية،  الفطرة  يواقف  نف�سه  �سالمة  االإن�سان 
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وموقفه فيت�سرف على بينة من اأمره. فال�سالم مع النف�ض يعني التوافق واالن�سجام 
َتْفعَُلونَ{  َل  مَا  َتُقوُلوا  َأن  اللَّهِ  مَْقًتا عِندَ  }َكبُرَ  تعاىل:  النف�ض وباطنه،لقوله  بني ظاهر 
]ال�سف:3[، وهذا يتطلب ا�ستقامة وال�سري على املنهج ال�سحيح، كما عّرفها النبي �سلى 

ِه ُقْل يِل يِف  الله عليه و�سلم عندما �ساأله �سفيان بن عبد الله الثقفي: ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل اللَّ
ِه ُثمَّ  االإِ�ْساَلِم َقْواًل، اَل اأَ�ْساأَُل َعْنُه اأََحًدا َبْعَدَك. َقاَل �سلى الله عليه و�سلم:"ُقْل اآَمْنُت ِباللَّ

ا�ْسَتِقْم")الع�سقالين،1373هـ:حديث رقم3582(.
الو�سائل  االإن�سان وما ميلكه من  يريده  فيما  والقدرة  الطموح  فال�سالم هو   
عليه  الله  �سلى  النبّي  لقول  والتوازن،  االعتدال  بها حتقيق  التي ميكن  واالأ�ساليب 
لُّوا، َواإِنَّ  ى مَتَ لُّ َحتَّ َه اَل مَيَ نَّ اللَّ ا�ُض ُخُذوا ِمَن االأَْعَماِل َما ُتِطيُقوَن، َفاإِ َها النَّ و�سلم:"َيا اأَيُّ
"، ويف رواية الأبي داوؤد:"اْكَلُفوا ِمَن اْلَعَمِل َما  ِه َما َداَم َواإِْن َقلَّ اأََحبَّ االأَْعَماِل اإِىَل اللَّ
ُتِطيُقوَن")اأبي داوؤد،بدون تاريخ:حديث رقم1789(. فال يتكلف االإن�سان �سد طبعه 
اأو ما لي�ض منه، واأن يكون من�سجمًا مع نف�سه، فهذا �سلى الله عليه و�سلم يقدم له 
، َفَقاَل َخاِلُد ْبُن اْلَوِليِد:  بِّ ِه �سلى الله عليه و�سلم َيَدُه َعِن ال�سَّ ال�سب، َفَرَفَع َر�ُسوُل اللَّ
ِه؟!، فَقاَل ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم:"َوَلِكْن مَلْ َيُكْن  بُّ َيا َر�ُسوَل اللَّ اأََحَراٌم ال�سَّ
هو  رقم6578(.وها  َعاُفُه")البخاري،1374هـ:ج11،حديث  اأَ َفاأَِجُديِن  َقْوِمي  ِباأَْر�ضِ 
مو�سى عليه ال�سالم ياأخذ براأ�ض اأخيه يجره اإليه، دون عتاب اأو لوم، لقوله تعاىل: 
}يَا ابْنَ ُأمَّ َل َتْأخُْذ بِلِحْيَتِي وََل بِرَأْسِي{ ]طـه: 94[. وكذلك كانت ال�سحابة ر�سوان الله 
عليهم لهم طبائع  خا�سة؛ فاأبو بكر غري عمر، وق�سة اأ�سرى بدر دليل على ذلك، فقد 
القدر  اأن يف االأمر �سعة. فال�سالم مع  حكم كل واحد منهم مبا يالئم طبعه ما دام 
والت�سليم والر�سا مبا كتب الله تعاىل، هو مبثابة املدافعة عن كل ما يخلق ال�سحناء 

والبغ�ساء بني الطرفني.
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املبحث الثالث
اأهمية ال�سلم وال�سالم االجتماعي

تعزيز قيم االأمن والطماأنينة يف الذات االإن�سانية.  .1
�سمان حتقيق احلقوق الدينية وال�سيا�سية والثقافية والفكرية لالأمة.  .2

التمتع باحلرية والدميقراطية يف احلياة اليومية.   .3
واالأجنا�ض  االألوان  اختالف  على  اجلميع  بني  القانون  اأمام  العدالة  حتقيق   .4

والطبقات.
فال�سلم االجتماعي هو املحور الذي يدور عليه مقا�سد الت�سريع االإ�سالمي يف   
ح�سن العدالة، وهذا ما يقرره املنطق العقلي، ويجزم عليه التاريخ. لذلك فاإن اهتمام 
االإ�سالم بالعدل، وتر�سيخ دعائمه م�ساويًا ملدى اهتمامه بال�سلم الذي يراعي مبداأ توفر 
االأمن واالأمان بني النا�ض.لذلك من ال�سروري العمل بفقه االعتدال والو�سطية، الأنها 
الو�سيلة الفاعلة لدفع الظلم، ورد العدوان، واإ�ساعة ال�سالم، فال�سلم والعدالة متالزمان، 
فكلما امتد �سلطان العدل امتد رواق ال�سلم، وكلما تقل�ض �سلطان العدل، امتد يف 
مكانه ظلم وجور، وتفتحت يف مكانه القتل والفنت)رم�سان،2006م،�ض227(.لذلك 
فاالأ�سا�ض الذي يقوم عليه عالقة امل�سلمني مع غريهم هو الت�سامح والعدل الذي ينبع 
من الفطرة الطبيعية لالإن�سان، وهي الفطرة التي تدعو اإىل التاآلف والعي�ض امل�سرتك، 

ومن اأهم منابعها:
االعرتاف باآدمية وكرامة االإن�سان، قال تعاىل: }وَلََقدْ َكرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ   .1
لْنَاهُمْ عََلى َكثِريٍ مِّمَّنْ خََلْقنَا َتْفضِيلاً{  يِّبَاتِ وََفضَّ فِي الْبَرِّ وَالْبَحِْر وَرََزْقنَاهُم مِّنَ الطَّ

]االإ�سراء:70[.

املوىل  من  منحة  وهو  تعاىل،  الله  واقع مب�سيئة  الدين  النا�ض يف  اختالف  اإن   .2
عّز وجّل لالإن�سان، قال تعاىل:}وَُقِل الْحَقُّ مِن رَّبُِّكمْ َفمَن شَاءَ َفلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ 
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الِمِنيَ نَاراًا َأحَاَط بِِهمْ سُرَادُِقهَا وَإِن يَسَْتغِيُثوا يَُغاُثوا بِمَاءٍ َكالْمُهِْل  َّا َأعَْتدْنَا لِلظَّ َفلْيَْكُفرْ إِن
يَشِْوي الْوُجُوهَ بِْئسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرَْتَفًقا{ ]الكهف:28[. وقال تعاىل: }وَلَوْ شَاءَ 

رَبُّكَ لَجَعََل النَّاسَ ُأمًَّة وَاحِدَةاً وََل يَزَاُلونَ مُْخَتلِفِنيَ{ ]هود:118[.
لي�ض من باب التكليف اأن يحا�سب امل�سلم اأخيه حما�سبة الكافرين على كفرهم،   .3
اأو معاقبة ال�سالني على �ساللهم، ولكنه مكلف بدعوته اإىل الله تعاىل، باحلكمة 
اللَّهُ   • َتعْمَُلونَ  بِمَا  َأعَْلمُ  اللَّهُ  َفُقِل  جَادَُلوَك  تعاىل:}وَإِن  قال  احل�سنة،  واملوعظة 
يَحُْكمُ بَيْنَُكمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا ُكنُتمْ فِيهِ َتْخَتلُِفونَ{ ]احلج:68-69[. وقال تعاىل:}وََل 
َّذِي ُأنِزَل  َّذِينَ َظَلمُوا مِنْهُمْ وَُقوُلوا آمَنَّا بِال َّتِي هِيَ َأحْسَنُ إِلَّ ال ُتجَادُِلوا َأهَْل الْكَِتاِب إِلَّ بِال

إِلَيْنَا وَُأنِزَل إِلَيُْكمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُُكمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ{ ]العنكبوت:46[.
ولو  االأخالق،  مكارم  اإىل  ويدعو  واالإح�سان،  بالعدل  ياأمر  وجّل  عّز  الله  اإن   .4
آمَنُوا  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  تعاىل:}يَا  قال  الظاملني،  ويعاقب  الظلم  ويكره  امل�سركني،  مع 
َتعْدُِلوا اعْدُِلوا هُوَ  َألَّ  َقوْمٍ عََلى  يَجِْرمَنَُّكمْ شَنَآنُ  بِالْقِسْطِ وََل  لِلَّهِ شُهَدَاءَ  َقوَّامِنيَ  ُكوُنوا 
لِلتَّْقوَى وَاتَُّقوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَِبريٌ بِمَا َتعْمَُلونَ{ ]املائدة:8[، وقال �سلى الله عليه  َأْقرَبُ 
ِه َعزَّ َوَجلَّ ِحَجاب")ابن  َوَبنْيَ اللَّ َبْيَنَها  َلْي�َض  َها  َفاإِنَّ ِق َدْعَوَة امْلَْظُلوِم  و�سلم:" َواتَّ
اأيا كانت  حنبل،1999م: ج3، رقم احلديث 2071(.فاالإ�سالم مينع االعتداء، 
َّذِينَ يَُقاتُِلونَُكمْ وََل َتعَْتدُوا إِنَّ اللَّهَ َل  �سورته، لقوله تعاىل:}وََقاتُِلوا فِي سَِبيِل اللَّهِ ال
يُحِبُّ الْمُعَْتدِينَ{ ]البقرة:190[، وقال �سلى الله عليه و�سلم:"من اآذى ذميًا، فاأنا 
خ�سمه يوم القيامة")العيني،بدون تاريخ: ج6،�ض 420، رقم احلديث 1785(، 
وحديث عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنه لعمرو بن العا�ض عندما �سرب ولده 
حممد ابن القبطي، وهو واليًا على م�سر حيث قال:" متى ا�ستعبدمت النا�ض، 

وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحرارًا")ال�سالبي،2007م:337(. 
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املبحث الرابع
عالقة ال�سلم وال�سالم باحل�سارة االإن�سانية 

اإن االإن�سانية اليوم تعي�ض حالة من ال�سراع الفكري والثقايف يف ظل �سراع   
اإال  اأ�سبح قرية كونية يف ظل ثقافات متعددة،  العامل  اأن  احل�سارات، وبالرغم من 
اأنها ال توجد ثقافات موحدة من�سجمة تعي�ض يف ف�ساءات ثقافية موحدة يف عاملنا 
ما  االإعالمية والتكنولوجية يف ظل  الثورة  الذي خلقته  العاملي  فاالندماج  املعا�سر. 
الب�سرية  يجعل  ب�سكل  الثقايف  التفاعل واالحتكاك  عملية  بالعوملة، مل حترك  يعرف 
تعي�ض حالة من ال�سلم الداخلي اأو اخلارجي، مما اأحدث حتوالت جذرية وتوترات 
ثقافية، نتيجة ل�سعوبة اإدراك وا�ستيعاب القيم الثقافية للمجموعات الب�سرية، االأمر 
الثقايف  اال�ستعالء  اإىل حماولة  واحل�سارية  الثقافية  املجموعات  بع�ض  دفعت  التي 
تاريخ:55(.  بدون  )اخلزمي،  احلياة  االآخرين يف  بحق  االعرتاف  وعدم  والفكري، 
اأدى اإىل فتح الباب لل�سعور ب�سرورة مواجهة املد الثقايف الغربي، وذلك  وهذا ما 
موجة  �سد  فعل  ورد  ك�سالح  الثقافية  واخل�سو�سيات  االأ�سول  عن  البحث  عرب 
التغريب واال�ستالب اال�ستعماري الذي خلفت موجة من الهوة الثقافية بني املجتمع 
االأوروبي والدول النامية على كافة امل�ستويات، مما جعل �سعوب العامل الثالث حتتمي 
بالعوامل الثقافية االأخرى الإثبات الذات، والتعبري عن عدم ر�ساها وا�ستنكارها ملوجة 
اال�ستالب الفكري والثقايف التي باتت تهدد م�ستقبل ال�سعوب العربية واالإ�سالمية 
التي  واملت�سارعة  احلادة  العاملية  االحتكاكات  فاإن  املعطيات  تلك  واأمام  واالأفريقية. 
ن�ساهدها اليوم خلقت وعيًا عميقًا لدى خمتلف االأفراد وال�سعوب، مما دفع  بع�ض 
ال�سعوب للرجوع اإىل ثقافاتهم ودياناتهم لتاأكيد ذاتهم وخ�سو�سياتهم الثقافية حتى 
عن  تعرّب  عن  الب�سرية  املجتمعات  على  يجب  هنا  وتهمي�سهم.ومن  اإق�ساءهم  يتم  ال 
التفاعل  النزعة نحو  الب�سيطة، والتي تتمثل يف  خال�سة جتربة االإن�سانية على هذه 
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وقيم  مفاهيم  على  مرتكزاتها  تقوم  التي  والفكري  الثقايف  والتالقح  احل�ساري 
والتعاُي�ض  واالختالف،  التماثل  يف  الثقايف  واملغايرة/التنّوع  التعّددية/التباين 
ال�سلمي. فالعدل وامل�ساواة واحلّرّية والتعاُي�ض قيم اإن�سانية عاملية م�سرتكة بني جميع 
الب�سر اأينما كانوا، الأن العاملية ُتعني االنفتاح على االآخر مع مراعاة خ�سو�سية كل 
جمتمع عن االآخر، فاالعرتاف بالو�سطية تنبع من كونها تلبى حاجات النا�ض، وت�سعى 
اإىل حّل م�سكالتهم البيئية واجلغرافية واالجتماعية واالقت�سادية والّثقافّية وغريها.

لذلك فاإن جوهر ن�سال االإن�سان حول حتقيق وعي كوين مبفاهيم التعاُي�ض ال�سلمي، 
يتطلب وجود قاعدة عامة يعزز ما هو م�سرتك بني احل�سارات والثقافات والديانات، 
وتو�سيع نطاقه من خالل احلوار وبناء املنهج العقالين.وبناًء على تلك املعطيات فاإن 
االهتمام بق�سية ال�سلم وال�سالم لي�ض من قبيل الرتف الفكري والثقايف بقدر ما هو 
�سرورة اإن�سانية ال ميكن جتاهلها اأو تاأجيلها، فهي ق�سية ملحة يف حا�سرنا الراهن، 
وواحدة من اأهم املعاجلات للخروج من نفق االأزمات واالحرتاب اجلهوي والتع�سب 

املذهبي.
�سرطان  واالعتدال،هما  الو�سطية  باأن  االإقرار  من  البد  ال�سياق  هذا  ويف   
د التي  ع والتعدُّ اأ�سا�سيان ل�سمان ديناميكية احلياة االجتماعية، واالعرتاف بالتنوُّ
اأن  يجب  قائمة  ح�سارة  كل  اأن  وارتقاوؤه.فاالأ�سل  االإن�سان  على  ع�سية  اأ�سبحت 
تلبية  وال�سالم  ال�سلم  عن  املتجّددة  الت�ساوؤالت  عن  االإجابة  تقدمي  على  قادرة  تكون 
لالحتياجات االإن�سانية، فاإذا نظرنا اإىل جمتمعاتنا العربية واالإ�سالمية بوجه خا�ض 
املرحلية يف  االأولوية  ت�سكل  مل  وال�سلم  بالتعاُي�ض  لالإقرار  الفطري  الالزم  اأن  جند 
بني  والتوا�سل  التفاعل  ويف  املدنّية،  احلياة  بناء  ويف  واال�ستقرار،  االأمن  حتقيق 
الثقافات، بقدر ما هي مفتونة بظاهرة العوملة التي متنع التقارب واالنفتاح بني ال�سعوب، 
والتفاعل بني الثقافات بل الزلنا يف حمطة التخلف واملكايدات، والعمل مع الغرب 
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بحجة التقدم.لذلك علينا اأن نبداأ برت�سيخ قيم احلوار والت�سامح الديني والثقايف من 
خالل التقاليد الثقافية والدينية داخل االأنظمة الرتبوية، لتتحول تلك القيم اإىل �سلوك 
وبني  واجلماعات،  االأفراد  بني  والتقارب  الواحدة،  االأ�سرة  داخل  وجماعي  فردي 
متعدد  ثقايف  منتوج  وال�سالم  فال�سلم  ،2005م:33(.  وال�سعوب)عبدالعزيز  االأمم 
االأبعاد، وم�سار لبناء م�ستمر يتطلب ال�سرب واملثابرة، وللو�سول اإىل اأف�سل ال�سبل 
على ُحكامنا الت�سرف بحكمة وباعتدال اأثناء التوترات واالأزمات ب�سكل يوؤدي اإىل 
امت�سا�ض العنف والغ�سب، واحلد من نزعات التطرف والغلو يف الدين الذي اأ�سبح 
�سهدتها  التي  االأخرية  التطورات  بعد  خا�سة  وال�سالم  ال�سالم  ثقافة  مهددات  اأحد 

املنطقة العربية واالأفريقية من ا�ستالب عقلي وفكري.
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املبحث اخلام�ض
مبادئ واأ�س�س اإر�ساء ثقافة ال�سلم االجتماعي

يرى بع�ض علماء االجتماع اأن هنالك عدة مبادئ واأ�س�ض الإر�ساء ثقافة ال�سلم   
وال�سالم يف املجتمعات الب�سرية ومن اأهمها:

1. التوا�سع:
للحلول  واللجوء  والت�سامح  التوا�سع  قيم  يتعلموا  اأن  وال�سعوب  االأفراد  على   
والتفاهم  التوا�سل  ثقافة  من  واال�ستفادة  االأزمات،  ن�سوب  اأثناء  واملنطقية  املو�سوعية 
والتعاي�ض ال�سلمي، والبعد عن التعايل التي قد ال ت�ساهم يف خلق اأر�سية م�سرتكة بني 
املختلفني، بل قد توؤدي اأحيانًا اإىل خلق العداء بني االأطراف. فاالعتماد على فل�سفة االإق�ساء 

يدمر ثقافة التعاي�ض الأنه يرف�ض االعرتاف بحقيقة التكامل املتبادل بني ال�سعوب.
2. الراأفة والرحمة:

اإن االإح�سا�ض باآالم وماآ�سي االآخرين والتعاطف معهم من قبيل الوعي باآدمية   
الدينية  االختالفات  كل  من  رغم  وعلى  وتعاىل،  �سبحانه  الله  كرمه  الذي  االإن�سان 
االإن�سانية جمعا.  اأّن هنالك قوا�سم م�سرتكة جتمع  اإاّل  العامل،  والثقافية بني �سعوب 
فاإذا اأردنا اأن نعي�ض حتت مظلة ال�سلم وال�سالم علينا اأن منتلك قوة االإرادة يف الرتبية 
والتعليم، ويف بناء ال�سلوك واالأخالق، والقدرة النف�سية التي متكن االأمم وال�سعوب 
ال�سهيونية  مع  العالقات  تطبيع  اإىل  الداعية  النف�سية  االأمرا�ض  من  التخل�ض  من 

العاملية، واال�ستفادة من املرجعيات الدينية التي تتحدث عن اإن�سانية االإن�سان.
3. الر�سي وحب اخلري لالآخرين:

واجلمعي  الذاتي  الر�سى  خا�سية  ميتلكوا  اأن  واجلماعات  االأفراد  على   
واجلماهريي، وهذا يتطلب توفري النزعة الدينية.
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4. التعاي�س والت�سامح:
والتفاعالت  االحتكاكات  فيه  تتزايد  اليوم جنده  عاملنا  واقع  اإىل  نظرنا  اإذا   
املعلوماتية  الثورة  الثقافية واحل�سارية ب�سورة فيها نوع من احلدة والتوتر جراء 
التي �سيطرت على ديناميكية حركة االإن�سان �سواًء يف االأمن واال�ستقرار، وهذا مما 

اأ�سرت بن�سر ثقافة التعاي�ض والت�سامح.
5. تفعيل ثقافة ال�سالم العاملي:

لبناء  ثقافة  بقدر ما هو  اللهو والرتف،  ال�سالم ممار�سة  املق�سود من  لي�ض   
اأو  ذاتية  تفاعالت  بعدة  مليئة  اليومية  فاحلياة  املختلفة.  احل�سارات  بني  عالقات  
�سخ�سية، ومنها جماعية ت�سم اأفرادًا وجماعات لهم عدة مكونات ثقافية و�سيا�سية 
اأخالقية  قيم  اإىل  اأطيافه  بكل  اليومي  ال�سلوك  يتحول  اأن  يتطلب  وهذا  واجتماعية، 

ت�ساهم يف بناء عالقات دولية.
6. االإميان بثقافة ال�سلم وال�سالم:

نوائب  مع  يتعامل  يجعله  فائقة  اإميانية  قوة  احلياة ميتلك  هذه  االإن�سان يف   
الدهر حني يتعر�ض للمهلكات كال�سراعات والنزاعات والكوارث وغريها، ولتحقيق 
حتمية  لي�ست  فاحلرب  للحياة،  الت�ساوؤمية  النظرة  من  التحرر  علينا  الثقافة  تلك 
بيولوجية كما يظنها البع�ض، بل هي فل�سفة اجتماعية تظهر كلما طغى االإن�سان على 

اأخيه االآخر.
7. ال�سعور بامل�سوؤولية االجتماعية:

فا�سلة  اأخالقية  قيم  اإر�ساء  يف  ت�ساعد  االجتماعية  بامل�سوؤولية  ال�سعور  اإن   
تقوم على �سبط واإدارة التحديات التي تواجه اجلماعات االإن�سانية، فاملراهنة على 
مبداأ  امل�سوؤولية بني االأفراد واجلماعات يف حميطهم االجتماعي والبيئي والثقايف 
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والدين ي�ساهم يف خلق االأمن واال�ستقرار، وبالتايل ت�ساعد يف حتقيق �سمان حفظ 
احلقوق بني االأجيال.

8. الت�سامن بني ال�سعوب:
اإن الوعي باأهمية وحدة م�سري االإن�سان، ووحدة م�ساحله العليا من اأوجب   
اأوا�سر  تدعيم  واجلماعات  االأفراد  على  يجب  وبالتايل  وال�سالم،  ال�سلم  واجبات 
التعاون والت�سامن داخل املجتمعات للخروج من ظاهرة الهيمنة اال�ستالبية والغربنة 

بكل اأطيافها.
9. اإيالء االهتمام بالقيم امل�سرتكة بني االأديان:

هنالك ثمة قيم م�سرتكة جتمع االإن�سانية يف كل الف�ساءات الدينية والثقافية   
وحدة  لتكري�ض  عليها  والرتكيز  ا�ستثمارها  مبكان  ال�سرورة  من  لذلك  العامل،  يف 

االأمة.
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املبحث ال�ساد�ض
حتديات ن�سر ثقافة ال�سلم االجتماعي

لكل ثقافة حتدياتها التي توؤثر على حياة الب�سرية �سلبًا اأو اإيجابًا، وتختلف   
التحديات من ع�سر اإىل اآخر باختالف املراحل التاريخية، وبالتفاوت يف الو�سائل 
واالأ�ساليب، وما يواجهها من عراقيل �سواًء يف تقّدمها اأو يف تطّورها، كما تتباين 
التي تتحكم فيها  للعنا�سر  اإنتاجها، ووفقًا  التحديات ح�سب طبيعتها وعوامل  هذه 

وللمناخ العام الذي يهيمن عليها. 
اإن التحديات التي تواجه االأمم وال�سعوب من ال�سنن الكونية يف االأر�ض، فلقد   
خلق الله االإن�سان يف كبد، لقوله تعاىل:}ولقد خلقنا النسان يف كبدٍ{]البلد: 4[، وجعل 
احلياة عناء ال ينتهي، ومكابدة ال تفرت.ومن اأجل اإقامة العدل واإقرار احلق واإحالل ال�سالم 
بني الب�سر، يجب تطبيق تعاليم الدين احلنيف وفق �سوابط واأحكام وموازين ال�سرائع 
َأيَحْسَبُ َأن  ُّبَدًا  ل يَُقوُل َأهَْلْكتُ مَاًل  يَْقدِرَ عََليْهِ َأحَدٌ  َّن  ل االإلهية، لقوله تعاىل:}َأيَحْسَبُ َأن 
َأدْرَاَك  الْعََقبََة وَمَا  اْقَتحَمَ  النَّجْدَيِْن َفلَ  َّهُ عَيْنَيِْن وَلِسَانًا وَشََفَتيِْن وَهَدَيْنَاهُ  ل نَجْعَل  َألَمْ  يَرَهُ َأحَدٌ  َّمْ  ل
مِنَ  َكانَ  ُثمَّ  مَْترَبَةٍ  َذا  وْ مِسْكِينًا  مَْقرَبَةٍ  َذا  يَتِيمًا  مَسَْغبَةٍ  ذِي  يَوْمٍ  فِي  إِْطعَامٌ  َأوْ  رََقبَةٍ  الْعََقبَُة َفكُّ  مَا 
بِآيَاتِنَا  َكَفرُوا  َّذِينَ  وَال الْمَيْمَنَةِ  ُأوْلَئِكَ َأصْحَابُ  بِالْمَرْحَمَةِ  وََتوَاصَوْا  بِالصَّبِْر  وََتوَاصَوْا  آمَنُوا  َّذِينَ  ال
هُمْ َأصْحَابُ الْمَشَْأمَةِ عََليِْهمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ{ ]البلد:5-20[، فال�سرائع االإلهية داعية اإىل ال�سالم 
يف االأر�ض واملحبة بني بني الب�سر، والتطلع الدائم اإىل نيل مر�ساة الله بالعمل ال�سالح 
يف ظل االإخوة االإن�سانية، ال فرق بني عربي وال اأعجمي اإال بالتقوى،فهم �سوا�سية اأمام 
الله عليه و�سلم:" النا�ض �سوا�سية كاأ�سنان  املوىل عّز وجّل كاأ�سنان امل�سط، قال �سلى 
امل�سط". فالتحديات التي تواجه عاملنا املعا�سر من حيث العمق واجلوهر والهدف والُبعد 
اال�سرتاتيجي هو ناجت للعديد من الرتاكمات واملخالفات التي ارتكبها النا�ض نتيجة للعجز 

والتواكل، اأو اجلهل باأهمية ال�سلم وال�سالم يف احلياة، اأو اال�ستخفاف باالآخرين. 
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وقد وجد املن�سرون �سالتهم عندما عا�سوا اأمام �سعوب مقهورة االإرادة ظاملة،   
اأحكام  الثقة بنف�سها لطوال عهود اال�ستبداد والت�سلط التي تتعار�ض مع  ومنزوعة 
ولهيمنة  لهم،  تعاىل  الله  حباها  التي  الرثوات  با�ستغالل  جلهلها  احلنيف،  ال�سرع 
االأ�سباب  لتلك  ونتيجة  )�سبار،2007م:29(.  االأخرى  الطوائف  دون  منها  طائفة 
والعلل متّكن املن�سرون من تر�سيخ وجودهم، وب�سببهم عجز امل�سلمون عن مواجهة 
حتديات االأم�ض واليوم. فاإذا تاأملنا يف هذا امل�سهد املحزن يف كل مرحله، واأمعنا 
النظر يف االأو�ساع التي يعي�سها العامل الثالث، جند اأن كثريًا من هذه العلل من �سنع 
�سبب يف  بكل جوانبها مما  النهو�ض احل�ساري  تعوق كل حركة  اأيدينا، حتديات 
اإ�سعاف االأمة واإعاقة م�سريتها، والتاأثري يف قدراتها الروحية واملادية،وعلى التعامل 
اجلميع  اأفقد  الذي  االأمر  واالإحلاد وغريها.  والغلو  كالتطرف  ال�سالبة  الظواهر  مع 
باالأعباء وم�سكالت واأزمات ال  الثالث مثقل  العامل  فاأ�سبح  ال�سلم وال�سالم،  حالوة 
الغربي  العامل  املتكافئة مع  لها ما يربرها، مما جعلها تدفع ثمن املواجهة غري  جند 
والثقايف، وهي  الفكري  امل�ستوى  على  اال�ستالبية  اله�سترييا  تعي�ض حالة من  التي 
علل م�ست�سرية على نطاق وا�سع من عاملنا اليوم، متجذرة يف النفو�ض والعقول، الأن 
النفو�ض والعقول خرجت عن دائرة الو�سطية واالعتدال.فالواقع العربي واالإ�سالمي 
اليوم حمفوف مبخاطر ال�سراع العاملي املحتدم، مما جعلنا عر�سة ملخاطر الهيمنة 
التغريبية واال�ستالبية من جميع االأطراف الدولية، والتي انعك�ست اآثارها �سلبًا على 

عملية البناء احل�ساري ب�سورة عامة، ومن اأهم هذه التحديات ما يلي:
1. حتديات �سيا�سية:

احلكم  نظم  م�ستوى  كافة  على  ماثلة  �سيا�سية  حتديات  اليوم  عاملنا  يعي�ض   
فئات  م�ساركة  ت�سمن  اآليات  خالل  من  ال�سورى  وتطبيق  العدل  واإقامة  واالإدارة، 

املجتمع املختلفة يف �سنع القرارات امل�سريية.
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2. حتديات اقت�سادية:
يعي�ض،  اقت�سادية ر�سينة لكي  فل�سفة  اإىل  االإن�سان يف هذه احلياة  يحتاج   
واإىل عقلية اأمينة و�سادقة يف نف�سها الإجراء بع�ض االختبارات والتطبيقات الهادفة 

التي ت�ساعد يف معاجلة اأنواع ال�سعف االقت�سادي.
3. حتديات ثقافية:

تواجه العمل الثقايف يف حقوله املختلفة حتديات ج�سيمة اأدت اإىل غياب البناء   
الفكري القومي واملنفتح على العامل، وعلى منوالها ف�سلت الدول العربية واالإ�سالمية 
املواجهة غري  اأمام  الوقوف  ف�سلت يف  كما  واالنغالق،  التطرف  نوازع  معاجلة  من 

املتكافئة مع التيارات اال�ستالبية الوافدة من الغرب.
4. حتديات اجتماعية:

على م�ستوى االجتماعي ف�سل عاملنا املعا�سر من حماربة الثالوث اخلطري،   
وهو الفقر واجلهل واملر�ض، ومقاومة الياأ�ض الذي يدفع بال�سباب اإىل الوقوع يف 
النزاعات  اإثارة  يف  الغرب  ا�ستغله  الذي  االأمر  الدين،  يف  والغلو  التطرف  �سباك 

وال�سراعات بني االأنظمة املختلفة )الرتكي،بدون تاريخ:28(. 
5. حتديات تنموية:

بالرغم من اجلهود املبذولة للق�ساء على معّوقات التنمية، وعلى م�ستوى بناء   
وجهات  تعدد  اأّن  اإاّل  امليادين،  جميع  يف  ال�ساملة  التنموية  للنه�سة  الثابتة  القواعد 
النظر حول الو�سائل واالأ�ساليب جعلنا  نعي�ض يف اأهلك معوقات التنمية امل�ستدامة 
)غليون،2004م:33(. وللخروج من هذه املع�سلة ال�سعبة علينا جتديد البناء الثقايف، 
التنموي،  العمل  ميادين  كل  يف  القائمة  لل�سيا�سات  �ساملة  مراجعات  اإىل  والدعوة 

وب�سورة خا�سة يف ميدان الرتبية والتعليم.
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6. عدم التعامل مع خماطر العوملة وتاأثرياتها ب�سورة واقعية:
وبناء  والهوية  الثقافة  �سياغة  يف  االأ�سا�سي  املحور  اليوم  العوملة  ت�سكل   

ال�سخ�سية االإن�سانية.
7. �سعف االهتمام بالبحث العلمي:

حيث  العلمي،  بالبحث  يهتمون  ال  املعا�سر  عاملنا  يف  حكوماتنا  من  كثري   
الدعم  قارنا  فاإذا  والنزاعات،  وال�سراعات  للحروب  تو�سع  امليزانيات  معظم  جند 
اأو من قبل  الدولة  املختلفة، �سواء من قبل  املعرفة  للباحثني يف جماالت  املخ�س�ض 
اإال بتوظيف  يتم  اأّن منو املجتمعات ال  لها رقم يذكر، علمًا  القطاع اخلا�ض مل جند 

نتائج البحث العلمي توظيفًا �سليمًا وفّعااًل.
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املبحث ال�سابع
عالج التحديات التي تواجه ن�سر ثقافة ال�سلم االجتماعي

للخروج من تلك التحديات والتهديدات التي حتدد ن�سر ثقافة ال�سلم وال�سالم   
يف ربوع بلداننا علينا باالآتي:

تفعيل ثقافة احلوار بني االأديان:منذ ال�ستينيات من القرن املا�سي بداأ العلماء   .1
يف البحث عن الطريقة املثلى للتعاي�ض بني االأديان فكان اختيار مو�سوع احلوار 
بني االأديان من اأحدى املو�سوعات التي مت البحث عنها للو�سول اإىل القوا�سم 
مو�سوع  احتل  ولقد  جمعاء.  واالإن�سانية  اخللق  يهم  عّما  تعرب  التي  امل�سرتكة 
كيفية  بهدف درا�سة  املختارة، وذلك  املو�سوعات  بني  ال�سدارة  ال�سالم مكان 

ن�سر ثقافة ال�سالم يف العامل اأجمع.
ال�سراعات  اأزمة  من  اخلروج  اإن  والطائفية:  الدينية  ال�سراعات  على  التغلب   .2
الدينية يتطلب تاأ�سي�ض حوار مثمر يتوفر فيه ح�سن النية بني اأتباع الديانات، 
التوافق  �سبل  عن  البحث  يف  تتمثل  االأديان  اأهل  ملحاورة  االأ�سا�سية  فالرغبة 
واالأمم  ال�سعوب  بني  وال�سالم  املحبة  عالقات  اأوا�سر  وتوثيق  االآخرين،  بني 

)�سايف،1996م:54(.

احلد من الهجرة غري ال�سرعية: اأ�سبحت الهجرة غري ال�سرعية توؤرق حال عاملنا   .3
اأ�سحت جزء من التحديات التي تواجه ال�سلم وال�سالم العامليني يف  اليوم بل 

خمتلف جوانب احلياة الفكرية منها وال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية.
مناق�سة امل�سكالت التي تعوق البحث العلمي.  .4

5.  عدم التالعب بالهوية الدينية واالإثنية.
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خامتــــــــــة
اأكدت الدرا�سة اإن حتقيق ثقافة ال�سالم االجتماعي بني االأفراد واجلماعات   
حقيقة كونية يجب حتقيقها يف اإطار ذاتي وجمعي وجماهريي، ويف اإطار ال�سيادة 
الوطنية، والتي ت�سمل ف�ساءات احلّرّية واحرتام االآخر،وحفظ حقوق االإن�سان، وتاأكيد 
فاعلية النزعة الدينية املعتدلة،والذي من خالله ي�سمن االإن�سان اإيجاد �سيغة جديدة 

للحياة ت�سمن للجميع العي�ض الكرمي. ومن النتائج التي خل�ست اإليها الدرا�سة:
ومنظومتها  املدنّية  قيمة  يعزز  طبيعي  فطري  مفهوم  االجتماعي  ال�سالم  اإن   .1

احلقوقية واملوؤ�س�سية.
من حيث  الواحد  املجتمع  داخل  االجتماعية  الفروقات  وعمق  تتفاوت حجم،    .2

طبيعة امل�ساركة والتفاعل بني االأفراد واجلماعات.
الفكرية  اجلوانب   يف  واالعتدال  التوازن  حتقيق  من  املجتمعات  بع�ض  ف�سل   .3
تف�سي  اإىل  اأدي  الذي  االأمر  واالقت�سادية،  وال�سيا�سية  واالجتماعية  والثقافية 

ال�سراعات والنزاعات واحلروب.
ال�سلمي مير  التعاي�ض  االأدنى من  العدالة االجتماعية وتاأمني احلد  اإن حتقيق    .4

بعدة حتديات.
اإن انعدام ال�سلم االجتماعي اليوم غرّي كثريًا من مالمح عاملنا املعا�سر.   .5

التو�سيات:
ال�سلم  ثقافة  من  واملحرومني  املكلومني  جراح  ت�سميد  اإىل  بحاجة  العامل   .1

وال�سالم. 
2.  �سرورة قيادة االأجيال نحو لغة احلوار واملجادلة بالتي هي اأح�سن؛ حتى يعم 

ال�سلم وال�سالم ربوع العامل.
3.  على االإن�سانية اأن ت�سع حدًا للحرب واإال فان احلرب �ست�سع حدًا لالإن�سانية.

4.  �سرورة فتح مراكز اأو معاهد بحثية تعنى بحوار االأديان.
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امل�سادر واملراجع
اأواًل: القراآن الكرمي.  

ثانيًا: احلديث النبوي.  
املراجع:

االأمل،  دار  وامللوك.  االأمم  تاريخ  يف  املنتظم  اجلوزي)2005م(.  ابن   .1
دم�سق،ط1.

واآخرون،  االأرناوؤوط  �سعيب  حتقيق:  امل�سند.  اأحمد)1999م(.  حنبل،  ابن   .2
موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط2.

االإ�سكندرية.  االأندل�ض،  درا  اللغة.  جمهرة  تاريخ(.  حممد)بدون  دريد،  ابن   .3
.www. Al warraq. Com

ابن عربي)1989م(. اأحكام القراآن. دار الفكر العربي،بريوت،ط2.  .4
القاهرة،  اجليل،  دار  العرب.  ل�سان  مكرم)1958م(.  بن  منظور، حممد  ابن   .5

ط1ج 12.
اأبو زهرة، حممد)1995م(. العالقات الدولية يف االإ�سالم، دار الفكر العربي،   .6

القاهرة،ط1.
القلم،  دار  البخاري.  �سحيح  )1374هـ(.  اإ�سماعيل  بن  حممد  البخاري،   .7
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أثر ظاهرة الطالق يف تهديد السِّْلم االجتماعي »دراسة فقهية مقارنة«
د. زاهـــــر عبد احلميـــــــد حممـــــد �ص�لـــــــح •

ملخـــــــــ�س
جاء هذا البحث بعنوان اأثر ظاهرة الطالق يف تهديد ال�سلم االإجتماعي ، وقد   
هدف البحث اإىل تو�سيح ظاهرة الطالق ، وبيان اأثرها يف تهديد ال�سلم االإجتماعي، 
وتاأتي اأهمية هذا البحث يف اأنه تناول مفهوم الطالق واأحكامه، وبيان ظاهرة الطالق 
تناول  كما   الظاهرة،  لهذه  واحللول  املقرتحات  وو�سع  املجتمع  على  وخطورتها 
وقد  والتحليلي،  االإ�ستقرائي  املنهج  البحث  اإنتهج  وقد  االإجتماعي،  ال�سلم  مفهوم 
خل�ض البحث اإىل جملة من النتائج والتو�سيات اأهمها اأنه يف االأونة االأخرية اإزدادت 
حاالت الطالق حتى �سارت ظاهرة، واأن ظاهرة الطالق لها اأثر كبري  يف تهديد االأمن 
وال�سلم االإجتماعي ، وقد اأو�سى البحث بعقد الندوات واملحا�سرات لل�سباب املقبلني 
يف  الكبري  واأثرها  االأ�سرة  ودور  الزوجية  احلياة  باأهمية  لتب�سريهم  الزواج  على 
تربية االأوالد،  كما اأو�سى البحث باإتاحة الفر�سة للباحثني للقيام باإجراء مزيد من 
الدرا�سات والبحوث يف هذا املو�سوع، كما اأو�سى البحث ب�سرورة اإن�ساء مكاتب 

للتوفيق االأ�سري ورفدها مبخت�سني يف هذا املجال. 

ال�سودان.  - العلوم  وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة   - ال�سريعة  امل�ساعد– كلية  املقارن  الفقه  اأ�ستاذ  	•
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Abstract
 This research entitled the effect of the phenomenon of 
divorce on the threat to social peace. The research aimed to clarify 
the phenomenon of divorce, and to explain its impact on the threat 
to social peace. It also dealt with the concept of social peace, the 
research adopted the inductive and analytical method. The research 
concluded with a number of results and recommendations, the most 
important of which was  that recently the cases of divorce have 
increased until it became a phenomenon, and that the phenomenon 
of divorce has a significant impact on the threat to security and 
social peace, and the research recommended holding seminars And 
lectures for young people who are about to get married to enlighten 
them about the importance of marital life and the role of the family 
and its great impact on raising children. More about this source 
text source text required for additional translation information.
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مقدمــــــــــة
احلمد لله الذي بعث يف االأميني ر�سوال منهم يتلو عليهم اأياته ويزكيهم ويعلمهم   
الكتاب واحلكمة واإن كانوا من قبل لفي �سالل مبني ، وال�سالة وال�سالم على �سيد 
االأنبياء واملر�سلني ، واإمام املتقني ، الذي بعث رحمة للعاملني وهداية لل�سالني، وعلى 

األه و�سحبه اأجمعني.
فاإن ال�سلم االإجتماعي يعترب ركيزة اأ�سا�سية من ركائزبناء املجتمع امل�سلم،   
ال�سلم  مقلقة هي واحدة من مهددات  واإنت�سارها ب�سورة  الطالق  وملا كانت ظاهرة 
مقرتحات  ولو�سع  خطورتها،  لبيان  املو�سوع  هذا  يف  الكتابة  راأيت  االإجتماعي 
اأ�سبحت ظاهرة  اإيجاد حل جلذور هذه املع�سلة االإجتماعية ، والتي  للم�ساهمة يف 

م�ست�سرية يف املجتمع امل�سلم ، واأ�سحت تهدد ال�سالم وال�سلم االإجتماعي.
م�سكلة البحث:

تكمن م�سكلة البحث يف �سوؤال رئي�ض هو هل توجد ظاهرة للطالق توؤدي اإىل   
تهديد ال�سلم االإجتماعي.؟

وتفرع منه الت�ساوؤالت التالية:  
مامفهوم ال�سلم االإجتماعي.  .1

ما مفهوم الطالق.  .2
هل ظاهرة الطالق تهدد ال�سلم االإجتماعي.  .3

ما املقرتحات املو�سوعة لعالج ظاهرة الطالق.  .4
اأ�سباب اإختيار املو�سوع:

اإنت�سار ظاهرة الطالق كمهدد قوي لل�سلم االإجتماعي.  .1
بغية الو�سول اإىل حل لظاهرة الطالق.  .2
بيان وتو�سيح اأ�سباب ظاهرة الطالق.  .3
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اأهداف البحث:
يهدف هذا البحث اإىل االتي:  

التعريف مبفهوم ال�سلم االإجتماعي.  .1
التعريف بالطالق ، وبيان ظاهرة الطالق واأثره يف تهديد ال�سلم االإجتماعي.  .2

بيان جذور امل�سكالت االإجتماعية املتعلقة بالطالق.  .3
و�سع املقرتحات املنا�سبة ملعاجلة ظاهرة الطالق.  .4

اأهمية البحث:
تنبع اأهمية هذا البحث يف اأنه يتناول ظاهرة خطرية تهدد ال�سلم االإجتماعي،   

وهي ظاهرة اإنت�سار الطالق ، واأثرها على ال�سلم االإجتماعي.
منهج البحث:

يتبع البحث املنهج االإ�ستقرائي والتحليلي.  
الدرا�سات ال�سابقة:

درا�سة بعنوان دور القيم الرتبوية واالإ�سالمية يف احلد من م�سكالت الطالق،   .1
املناقل،  على حملية  تطبيقية  الله.درا�سة  عبد  الله  دفع  اأحمد  �سلمة  اأم  للباحثة 
القرءان  جامعة  )الدكتوراه(  العليا  العاملية  التخ�س�ض  درجة  لنيل  مقدم  بحث 
حيث  للميالد   2017 املوافق   ،1438 الهجري  للعام  العلوم،  وتاأ�سيل  الكرمي 
وافقت درا�سة الباحثة هذا املو�سوع من حيث الطالق كم�سكلة اإجتماعية تعمل 
على عدم اإ�ستقرار االأ�سر، وخالفت درا�ستها ملو�سوع هذا البحث يف اأنها مل 

تتناول الطالق كظاهرة مهددة لالأمن وال�سلم االإجتماعي.
درا�سة بعنوان اأحكام الطالق والتفريق يف الفقه االإ�سالمي والقانون التنزاين،   .2
درا�سة فقهية مقارنة للباحث �سعبان م�سومي جمعان م�سومي، بحث مقدم لنيل 
درجة التخ�س�ض االوىل )املاج�ستري(، جامعة القرءان الكرمي وتاأ�سيل العلوم، 
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للعام الهجري 1441 ، املوافق 2020للميالد ، ووافقت هده الدرا�سة من جانب 
تناولها االأثار ال�سلبية لظاهرة الطالق  ، و خالفت هذه الدرا�سة باأنها تناولت 
االأحكام الفقهية املتعلقة بالطالق ن ومقارنتها بالقانون التنزاين ، كذلك تناولت 

م�سائل اخلالف يف الطالق وترجيح الراجح منها.
هيكل البحث:

املبحث االأول: مفهوم ال�سلم االإجتماعي
املطلب االأول: تعريف ال�سلم لغة وا�سطالحًا.  

الفرع االأول: تعريف ال�سلم  لغة.   
الفرع الثاين: تعريف ال�سلم ا�سطالحًا.   

املطلب الثاين: التعريف املركب لل�سلم االإجتماعي.  
املبحث الثاين: مفهوم الطالق واأنواعه.

املطلب االأول: تعريف الطالق لغة وا�سطالحًا.  
الفرع االأول: تعريف الطالق لغة.   

الفرع الثاين: تعريف الطالق ا�سطالحًا.   
املطلب الثاين: اأنواع الطالق:  

املبحث الثالث: اأثر الطالق يف تهديد ال�سلم االإجتماعي.
املطلب االأول:االأثراالإجتماعي واالإقت�سادي للطالق.  

املطلب الثاين: االأثر االأمني والنف�سي وال�سحي للطالق.   
وامل�سادر  الفهار�ض،  ثم  واملقرتحات،  النتائج،  اأهم  على  وحتتوي  اخلامتة: 

واملراجع.
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املبحث االأول
مفهوم ال�سلم االإجتماعي

املطلب االأول
تعريف ال�سلم لغة وا�سطالحًا

الفرع االأول:  تعريف ال�سلم لغة:
ال�سلم لغة من امل�ساملة، تقول: انا �سلم ملن �ساملني وت�ساملوا ت�ساحلوا، وامل�ساملة   

امل�ساحلة)1(. 
فال�سلم  لل�سلح؛  لغتان  وهما  وفتحها  ال�سني  بك�سر  يروى  االأثري:  ابن  قال   

بفتح ال�سني والالم مبعنى االإ�ست�سالم واالإنقياد)2(.  
الفرع الثاين:  تعريف ال�سلم ا�سطالحًا:

هو التعري من االأفات الظاهرة والباطنة)3( وقال االإمام الرازي: ال�سلم معناه   
ال�سلح وترك املحاربة واملنازعة)4(.  

املطلب الثاين
تعريف االإجتماع لغة وا�سطالحًا

الفرع االأول:  تعريف االإجتماع لغة:
م�سدر اإجتمع اأي االإلتقاء، تقول اإجتمعت باأ�سدقائي اأي التقيت بهم، واجتمع   
االختالط  كثري  اأي  اإجتماعي  ورجل  التقوا،  اأي  املهند�سني،  نقابة  يف  املهند�سون 

بالنا�ض)5(.  
ل�سان العرب : حممد ابن مكرم بن على اأبو الف�سل جمال الدين  ابن منظوراالأن�ساريالرويفعي االأفريقي) املتويف :711( ج12، �س297 ،   )1(
دار �سادر للن�سر ، وانظر  املفردات : الراغب اأبو القا�سم احل�سني بن حممد املعروف بالراغب االأ�سفهاين ج1 ، �س423 ، دار القلم ، بريوت، 

ط1 ، 1420. وانظر معجم مقايي�س اللغة : اأحمد بن فار�س بن  زكريا القزويني الرازي ، ج3 ، �س91، دار الفكر ، 1399ه ، 1979م .
يف غريب احلديث واالأثر: جمد الدين اأبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي ال�سيباين اجلزري ابن االأثري   )2(
)املتوفى: 606هـ(: النهاية يف غريب احلديث واالأثر، )املتوفى: 606هـ(،)2/ 394( ، املكتبة العلمية - بريوت، حتقيق: طاهر اأحمد الزاوى 

- حممود حممد الطناحي  ، 1399هـ - 1979م.
املفردات ، االأ�سفهاين  ، مرجع �سابق ، ج1، �س421.  )3(

معجم اللغة العربية املعا�سرة ، اأحمد خمتارعبد احلميد عمر  ، ج 1، �س394 .ط1، 1429ه ، 2008م .  )4(
املفردات :  االأ�سفهاين ، مرجع �سابق ، ج1 ، �س 202 .  )5(
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وجميع واأجمع واأجمعون ي�ستعمل لتاأكيد االإجتماع على االأمر، ويوم اجلمعة   
والوقت  اجلامع  االأمر  اأي  جامع  م�سجد  وقيل   ، فيه  النا�ض  الإجتماع  بذلك  �سمي 

اجلامع)1(.  
الفرع الثاين: تعريف االإجتماع ا�سطالحًا:

هو تقارب االأج�سام بع�سها من بع�ض)2(.  
املطلب الثالث

التعريف املركب لل�سلم االإجتماعي
عرف ب ) توافر االإ�ستقرار واالأمن والعدل الكافل حلقوق االأفراد يف جمتمع   

ما ، اأو بني جمتمات ودول)3(.

املفردات :  االأ�سفهاين ج1 ، �س202، مرجع �سابق .  )1(
التعريفات:على بن حممد بن على الزين ال�سريف اجلرجاين ،ج1 ، �س10 دار الكتب العلمية بريوت ، لبنان ، 1403، 1983م.  )2(

احلوار وبناء ال�سلم االإجتماعي ، خالد ابن حممد البدوي ، �س21 ، الريا�س مركز امللك عبد العزيز احلوار الوطني ، 1432هـ ، 2011 .  )3(
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املبحث الثاين
مفهوم الطالق ، واأنواعه ، واأحكامه 

املطلب االأول
 تعريف الطالق لغة وا�سطالحًا  

الفرع االأول: تعريف الطالق لغة:
الطالق يف اللغة، احلل ورفع القيد، وهو ا�سم م�سدر التطليق ، وي�ستعمل   
ا�ستعمال امل�سدر ، واأ�سله: طلقت املراأة تطلق فهي طالق بدون هاء ، وروي بالهاء 
مبعنى  واأطلقت  طلقت  يقال:  االإطالق،  ويرادفه  زوجها،  من  بانت  اإذا  )طالقة( 

�سرحت)1(. 
قال ابن منظور: )والطلقة املرة الواحدة وقد طلقت املراأة تطلق طلقًا على مامل   

ي�سم فاعله()2(. 
وجاء يف القامو�ض املحيط: طلق ، ككرم ، وهو طلق الوجه، مثلثة)3(.   

الفرع الثاين تعريف الطالق ا�سطالحًا:
الطالق يف عرف الفقهاء: رفع قيد النكاح يف احلال اأو املال بلفظ خم�سو�ض   
اأو مايقوم مقامه)4(. واملراد بالنكاح هنا: النكاح ال�سحيح خا�سة ، فلو كان فا�سدًا 

مل ي�سح فيه الطالق ولكن يكون متاركة اأو ف�سخًا.
قال ال�سربيني: ت�سرف مملوك للزوج يحدثه بال �سبب، فيقطع النكاح)5(.  

خمتار ال�سحاح ،زين الدين اأبو عبد الله حممد بن  اأبي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، �س 192، املكتبة الع�سرية ، الدار النموزجية ،   )1(
بريوت ، ط5 ، 1420هـ ، 1999م .

ل�سان العرب ، حممد بن مكرم اأبو الف�سل ، جمال الدين ابن منظور االإفريقي امل�سري ، ج 10 ، �س 225.  )2(
القامو�س املحيط : جمد الدين اأبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز اأبادي ، ج1 ، ف�سل  الطاء ، موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع،   )3(

بريوت ، ط8، 1426هـ ، 2008م.
رد املحتار على الدر املختار ، حممد اأمني عمر بن عبد العزيز  عابدين الدم�سقي احلنفي ، ج 3 ، �س )226- 227( ، بريوت الطبعة الثانية،   )4(
1412 هـ ، 1992 م ، وانظر املغني يف فقه االإمام اأحمد ابن حنبل ال�سيباين ، : عبد ابن اأحمد ابن قدامة املقد�سي اأبو حممد ، دار الفكر ، ج7، 

�س296 ، بريوت ، ط1 ، 1405 هـ.
املو�سوعة الفقهية الكويتية ، وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية االإ�سالمية ، الكويت ، دار ال�سال�سل  ، ج 5 ، �س29 ، 1427هـ.  )5(
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مما�سبق من تعريفات جند اأن الطالق يف اللغة واالإ�سطالح معناهما متقارب   
اإال اأن الطالق يف اللغة جاء مبعني رفع القيد عموما ، ويف االإ�سطالح جاء بالتقييد 

يف احلال وامل�ستقبل.
املطلب الثاين

 اأنواع الطالق 
ينق�سم الطالق من حيث البدعة وال�سنة اإىل ق�سمني:  

الفرع االأول: الطالق ال�سني:
وهو طالق ال�سنة، وذلك باأن يطلق الرجل زوجته يف طهرمل يجامعها فيه، اأو   

يطلقها حامال قد تبني حملها.)1()2(
الفرع الثاين: الطالق البدعي:

وهو الطالق البدعي، وذلك باأن يطلق الزوج زوجته اأثناء احلي�ض اأو النفا�ض،   
اأو يطلقها يف طهر جامعها فيه، اأو يطلقها بالثالث جمموعة بكلمة واحدة اأو كلمات)3(. 

املطلب الثالث
اأحكام الطالق

الفرع االأول: وقت الطالق:
الزوجية، وت�سييقا  ا�ستدامة احلياة  الطالق رغبة يف  االإ�سالم وقت  �سيق   
باأفراد  ويع�سف  الزوجية،  بيت  يهدم  الذي  الطالق  لفر�ض  وتقليال  الفرقة،  لباب 

االأ�سرة)4(. 
اأحكام القراآن الكرمي اأبو جعفر اأحمد بن حممد بن �سالمة بن عبد امللك بن �سلمة االأزدي احلجري امل�سري املعروف بالطحاوي )املتوفى:   )1(
ا�ستانبول   ، الرتكي  الديانة  لوقف  التابع  االإ�سالمية  البحوث  مركز   : اأوناالالنا�سر  الدين  �سعد  الدكتور  322،حتقيق  �س   ،2 ج  321هـ(، 

الطبعة: االأوىلاملجلد 1 : 1416 هـ - 1995 ماملجلد 2 : 1418 هـ - 1998م.
اجلامع ال�سحيح لل�سنن وامل�سانيداملوؤلف: �سهيب عبد اجلبارعدد االأجزاء: 38 ، تاريخ الن�سر: 15 - 8 - 2014.  )2(

مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل �سم�س الدين اأبو عبد الله حممد بن حممد بن عبد الرحمن الطرابل�سي املغربي، املعروف باحلطاب   )3(
عيني املالكي )املتوفى: 954هـالنا�سر: دار الفكرالطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م. الرُّ

عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة: اأبو حممد جالل الدين عبد الله بن جنم بن �سا�س بن نزار اجلذامي ال�سعدي املالكي )املتوفى:   )4(
616هـ(، ج 2، �س 572 ، درا�سة وحتقيق: اأ. د. حميد بن حممد حلمرالنا�سر: دار الغرب االإ�سالمي، بريوت – لبنانالطبعة: االأوىل، 1423 

هـ - 2003 م.
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فاملراأة يف كل �سهر تطهر غالبًا ثالثة وع�سرين يومًا، ثم حتي�ض �سبعة اأيام،   
اأما  الطهر مرة، فقد �سيق وقت الطالق، وحرم عليه طالقها فيه،  فاإذا جامعها يف 
يف اأثناء احلي�ض والنفا�ض فال يجوز طالقها فيه مطلقًا، اأما وجود احلمل فهو غالبًا 

ينق�ض العزم على الطالق، ويوهن الرغبة يف الفراق.
وبهذا يعلم اأن وقت الطالق كل �سهر هو بعد الطهر من احلي�ض، وقبل اأن يجامعها 

زوجها، وهو وقت ق�سري جدًا)1(. 
الفرع الثاين: اأق�سام املطلقني، واملطلقات: 

امل�ساألة االأوىل: املطلقون وهم اأ�سناف، ولكل �سنف حكم كما يلي:
طالق الزوج البالغ العاقل املختار:فهذا كامل االأهلية، يجوز له اأن يطلق،   .1

وطالقه يقع)2(. 
للطالق،  قا�سد  فهو غري  االإرادة،  م�سلوب  الأنه  يقع طالقه؛  ال  املكره:  طالق   .2
النطق  اأكره على  له، فمن  املكره  اأمر  بتنفيذ  نف�سه  االأذى عن  واإمنا ق�سد دفع 
بكلمة الكفر ال يكفر، ومن اأكره على االإ�سالم ال ي�سبح م�سلما، ومن اأكره على 
}من كفر باهلل من بعد إميانه  النطق بكلمة الطالق ال يقع طالقه.قال الله تعاىل: 
إل من أكره وقلبه مطمئن بالميان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهلل 

وهلم عذاب عظيم{ ]النحل: 106[)3(. 
طالق الغ�سبان: الغ�سبان مكلف يف حال غ�سبه، يحا�سب على ما ي�سدر منه   .3
من كفر، اأو قتل، اأو طالق اأو غريه؛ الأنه واع يدرك ما يقول، واإذا ا�ستد الغ�سب 
باالإن�سان باأن و�سل اإىل درجة ال يدري فيها ما يقول ويفعل وال يق�سده فاإنه ال 

ينفذ ت�سرفه، وال يقع طالقه؛ الأنه م�سلوب االإرادة.
املو�سوعة الفقهية الكويتية  ، ج 5 ، �س29 ، مرجع �سابق.  )1(

رو�سة امل�ستبني يف �سرح كتاب التلقني: اأبو حممد، واأبو فار�س، عبد العزيز بن اإبراهيم بن اأحمد القر�سي التميمي التون�سي املعروف بابن   )2(
بزيزة )املتوفى: 673 هـ(، ج 2 ، �س 81املحقق: عبد اللطيف زكاغالنا�سر: دار ابن حزم ، الطبعة: االأوىل، 1431 هـ - 2010م.

بداية املجتهد ونهاية املقت�سداملوؤلف: اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي ال�سهري بابن ر�سد احلفيد )املتوفى:   )3(
595هـ(، ج3 ، �س 101 ، دار احلديث - القاهرةالطبعة: بدون طبعة ، 142هـ - 2004م.
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طالق ال�سبي: ال�سبي املميز الذي مل يبلغ ال يقع طالقه؛ الأنه ناق�ض االأهلية،   .4
والأن الطالق ت�سرف �سار، فال ميلكه ال�سبي.

عليه،  واملغمى  كاملجنون،  طالقه،  يقع  ال  عقله  اختل  من  املجنون:  طالق   .5
عقله  زال  ومن  يقول،  ما  يدري  ال  م�سيبة  اأ�سابته  الذي  واملدهو�ض  واملعتوه، 
م�سلوب  االأهلية،  ناق�ض  هوؤالء  من  واحد  كل  الأن  ونحوهما؛  مر�ض  اأو  لكرب 

االإرادة، فال يقع طالقه.
طالق ال�سكران: ال�سكران الذي و�سل اإىل درجة الهذيان، وخلط الكالم، وال   .6
العقل  الق�سد، فهو زائل  اأثناء �سكره ال يقع طالقه؛ لعدم توافر  يعي ما يقول 

كاملجنون، وعبارته ملغاة ال قيمة لها، لعدم اأهليته )1(. 
طالق ال�سفيه: ال�سفيه: هو خفيف العقل الذي ال يح�سن الت�سرف يف ماله.  .7
لي�ض �سرطا يف  الر�سد  اإذا كان يعرف معناه؛ الأن  يقع طالقه  البالغ  وال�سفيه 

وقوع الطالق.
طالق الهازل: الهازل: هو الذي يتكلم وال يق�سد احلقيقة كاأن يطلق زوجته   .8

هازال والعبا، فهذا اآثم، ويقع طالقه اإن ق�سد الطالق.
ويتكلم  ل�سانه  فيزل  ب�سيء  يتكلم  اأن  يريد  الذي  هو  طالق املخطئ:املخطئ:   .9
بغريه كاأن يريد اأن يقول لزوجته: اأنت طاهر، فقال خطاأ: اأنت طالق.فهذا ال يقع 

طالقه؛ لعدم الق�سد واالإرادة.
الدخول  بعد  املرتد  اإ�سالمه.وطالق  بعد  كفر  من  هو  املرتد:  املرتد:  طالق   .10
موقوف:فاإن اأ�سلم اأثناء العدة وقع الطالق، واإن مل ي�سلم حتى انق�ست العدة، 

اأو ارتد قبل الدخول، فطالقه باطل، النف�ساخ النكاح قبله باختالف الدين.

د اإبراهيم  اِئل: اأبو حممد عبد الوهاب بن على بن ن�سر الثعلبي البغدادي املالكي )املتوفى: 422هـ(درا�سة وحتقيق: على حممَّ ُعُيوُن املحَ�سحَ  )1(
بورويبة، ج 1 ، �س 351 ، النا�سر: دار ابن حزم للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنانالطبعة: االأوىل، 1430 هـ - 2009م.



{330}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

الهالك  فيه  الغالب  املر�ض  املوت: هو  مر�ض  طالق املري�س مر�س املوت:   .11
املوت وقع طالقه  املري�ض مر�ض  الرجل  فاإذا طلق  املوت،  به  ات�سل  اإذا  عادة 
كال�سحيح، فاإن مات املطلق من ذلك املر�ض ورثته املطلقة ما دامت يف العدة من 

طالق رجعي؛ الأنالرجعية زوجة، وال ترثه البائن.
واإن طلق امراأته يف مر�ض املوت ثم ماتت مل يرثها واإن ماتت يف العدة، واإن   
طلق زوجته طالقا بائنا، ثم مات الزوج اأثناء العدة، فاإن طالقه ال يقع؛ الأنه ق�سد 
حرمانها من االإرث، وهذا �سرر حم�ض، فعوقب بنقي�ض ق�سده فرتثه، �سواء 

مات يف العدة اأو بعدها)1(. 
امل�ساألة الثانية: اأق�سام املطلقات:

املطلقات اأ�سناف، ولكل �سنف منهن حكم كما يلي:  
العدة  يف  الأنه  �سحيحًا؛  طالقها  يقع   فيه:  يجامعها  مل  طهر  يف  املطلقة   .1

املقررة �سرعًا.
املطلقة احلامل: يقع  طالقها �سحيحا؛ الأنه يف العدة املقررة �سرعا.قال الله   .2
تعاىل: }ياأيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدة واتقوا اهلل ربكم 
ل خترجوهن من بيوهتن ول خيرجن إل أن يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود اهلل ومن يتعد 
حدود اهلل فقد ظلم نفسه ل تدري لعل اهلل حيدث بعد ذلك أمرا{]الطالق: 1[. وثبت يف 
احلديث ال�سريف عن ابن عمر ر�سي الله عنهما اأنه طلق امراأته وهي حائ�ض، 
ثم  فلرياجعها،  »مره  فقال:   ،- و�سلم  عليه  الله  للنبي - �سلى  عمر  ذلك  فذكر 

ليطلقها طاهرًا اأو حاماًل«)2(. متفق عليه.

بداية املجتهد ونهاية املقت�سداملوؤلف: اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي ال�سهري بابن ر�سد احلفيد )املتوفى:   )1(
595هـ(، ج3 ، �س102، مرجع �سابق.

اأبو  اإ�سماعيل  اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم و�سننه واأيامه = �سحيح البخاري حممد بن   )2(
عبدالله البخاري اجلعفي، حتقيق : حممد زهري بن نا�سر النا�سر ،  )7/ 41(رقم احلديث )5252(دار طوق النجاة )م�سورة عن ال�سلطانية 

باإ�سافة ترقيم ترقيم حممد فوؤاد عبد الباقي(الطبعة 1، 1422.
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املطلقة احلائ�س اأو النف�ساء: فمثل هذا النوع من الطالق حمرم؛ الأنه يف   .3
غري العدة ال�سرعية، ويقع طالقه لكن مع اإثم فاعله ، وعليه اأن يراجعها منه اإن 

مل تكن الطلقة الثالثة، فاإذا طهرت اإن �ساء طلقها واإن �ساء اأم�سكها.
عن ابن عمر ر�سي الله عنهما اأنه طلق امراأته وهي حائ�ض، ف�ساأل عمر عن ذلك   
الله عليه و�سلم - فقال: »مره فلرياجعها حتى تطهر، ثم  الله - �سلى  ر�سول 
حتي�ض حي�سة اأخرى، ثم تطهر، ثم يطلق بعد، اأو مي�سك«. متفق عليه. ووجه 
الداللة من احلديث ال�سريف يبني وقوع الطالق من قوله �سلى الله عليه و�سلم 

)مره فلرياجعها( الأن الرجعة ال تكون اإال من طالق.
مثل  العلماء  ، واليقع عند جمع من  الفقهاء  الطالق عند جمهور  يقع مثل هذا   
�سيخ االإ�سالم ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وابن حزم من الظاهرية ، واالأخذ 

براأيهم ي�سلح كثريا يف احلد من ظاهرة الطالق.
املطلقة الرجعية: وهي املطلقة طلقة واحدة اأو طلقتني، وله مراجعتها ما دامت   .4

يف العدة، فاإذا خرجت من العدة جاز له ولغريه نكاحها بعقد ومهر جديدين.
املطلقة البائن: وهي املطلقة ثالثًا، وهذه ال حتل له حتى تنكح زوجا غريه بنكاح   .5
�سحيح، فاإذا طلقها الثاين حلت بنكاح جديد لالأول.قال الله تعاىل: }الطلق 
مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان ول حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إل 
أن خيافا أل يقيما حدود اهلل فإن خفتم أليقيما حدود اهلل فل جناح عليهما فيما افتدت 
به تلك حدود اهلل فل تعتدوها ومن يتعد حدود اهلل فأولئك هم الظاملون فإن طلقها فل 
حتل له من بعد حتى تنكح زوجا غريه فإن طلقها فل جناح عليهما أن يرتاجعا إن ظنا أن 

يقيما حدود اهلل وتلك حدود اهلل يبينها لقوم يعلمون{ ]البقرة: 229 - 230[. 
اأنها ال عدة عليها، وال رجعة لزوجها  اأحكامها   ومن  املطلقة قبل الدخول:   .6

فيها، اإال بعقد ومهر جديدين.
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املطلقة املف�سوخة: وهي التي ف�سخها القا�سي من زوجها ب�سبب منه اأو منها،   .7
وهذه عدتها حي�سة واحدة لال�سترباء، وطالقها بائن ال رجعة فيه.

وهي التي افتدت نف�سها من زوجها مبال ليطلقها ويخلي  املطلقة املختلعة:   .8
�سبيلها.عن ابن عبا�ض ر�سي الله عنهما اأن امراأة ثابت بن قي�ض اأتت النبي - 
�سلى الله عليه و�سلم - فقالت: يا ر�سول الله، ثابت بن قي�ض، ما اأعتب عليه يف 
خلق وال دين، ولكني اأكره الكفر يف االإ�سالم، فقال ر�سول الله - �سلى الله عليه 
و�سلم -: »اأتردين عليه حديقته«. قالت: نعم، قال ر�سول الله - �سلى الله عليه 

و�سلم -: »اقبل احلديقة وطلقها تطليقة«)1(.  اأخرجه البخاري.
فهذا  متفرقة،  بكلمات  اأو  واحد،  بلفظ  ثالثا  زوجته  طلق  من  ثالثًا:  املطلقة   .9

الطالق حمرم، وفاعله اآثم، ويقع، لكنه يح�سب واحد.
الفرع الثالث: االأحوال التي يجوز فيها للمراأة طلب الطالق:

ت�ستطيع  ال  ت�سررا  ت�سررت  اإذا  القا�سي  من  الطالق  طلب  للزوجة  يجوز   
احلياة يف ظله. ومن االأحوال التي يجوز فيها للمراأة طلب الطالق ما يلي:

اإذا ق�سر الزوج يف النفقة.  .1
اإذا اأ�سر الزوج بزوجته اإ�سرارًا ال ت�ستطيع معه دوام الع�سرة، مثل �سبها، اأو   .2

�سربها، اأو اإيذائها مبا ال تطيقه، اأو اإكراهها على منكر ونحو ذلك.
اإذا ت�سررت بغيبة زوجها وخافت على نف�سها الفتنة.  .3

اإذا حب�ض زوجها مدة طويلة وت�سررت بفراقه.  .4
اإذا راأت املراأة بزوجها عيبا م�ستحكمًا كالعقم، اأو عدم القدرة على الوطء، اأو   .5
رائحة كريهة منفرة، اأو مر�سًا مزمنًا مينع الوطء واال�ستمتاع، اأو مر�سًا خطريًا 

معديًا ونحو ذلك.
اأبو  اإ�سماعيل  اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم و�سننه واأيامه = �سحيح البخاري حممد بن   )1(

عبدالله البخاري اجلعفي، حديث رقم )5273( ، مرجع �سابق .
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اإذا كان زوجها يرتك الفرائ�ض، اأو ال يبايل بارتكاب الكبائر واملحرمات، كمن ال   .6
ي�سلي اأحيانًا، اأو ي�سرب اخلمر، اأو يزين، اأو يتعاطى املخدرات ونحو ذلك)1(. 

الفرع الرابع: األفاظ الطالق:
باللفظ  الزوجية �سواء كان ذلك  العالقة  اإنهاء  يقع الطالق بكل ما يدل على   
ال�سريح كاأنت طالق ونحوه، اأو كان بالكناية كاحلقي باأهلك، اأو اأنت على حرام ونحو 
ذلك اإذا ق�سد الطالق، اأو كان الطالق بالكتابة البينة املعلومة كاأن يكتب لزوجته يا 
العالقة  اإنهاء  على  تدل  التي  باالإ�سارة  الطالق  كان  اأو  ذلك،  ونحو  طالق  اأنت  فالنة 

الزوجية كاالأخر�ض، اإ�سارته كالفظ ال�سحيح، يقع بها الطالق.
وي�سح الطالق باإر�سال ر�سول يبلغ الزوجة الغائبة باأنها مطلقة، فيطلقها نيابة   
النكاح، والطالق،  اإ�سهاد، وي�ستحب االإ�سهاد على  عن الزوج، ويقع الطالق بدون 

والرجعة، وال يجب.
كاأن  امراأته  الرجل  حرم  فاإذا  التحرمي،  لفظ  الطالق  األفاظ  من  عد  كذلك   
يقول: اأنت على حرام، فقد اختلف الفقهاء يف ذلك اإىل عدة اأقوال فال يخلو من ثالثة 

اأمور:
اأن يكون ق�سده حترمي العني، فهذه ميني يكفرها؛ الأنه حرم احلالل.  .1

قال الله تعاىل: }ياأيها النيب مل حترم ما أحل اهلل لك تبتغي مرضات أزواجك واهلل غفور   
رحيم • قد فرض اهلل لكم حتلة أميانكم واهلل مولكم وهو العليم احلكيم{ ]التحرمي:1 - 2[.
اأن يكون ق�سده الطالق، فهذا يقع طالقه؛ الأن لفظ التحرمي كناية من كنايات الطالق.  .2

اأن يكون ق�سده الظهار، فهذا يكون ظهارا، وفيه كفارة ظهار)2()3(.   .3
مو�سوعة الفقه االإ�سالمي: حممد بن اإبراهيم بن عبد الله التويجري ، ج4 ، �س250 ، النا�سر: بيت االأفكار الدوليةالطبعة: االأوىل، 1430   )1(

هـ - 2009 م .
املو�سوعة الفقهية املي�سرة يف فقه الكتاب وال�سنة املطهرة: ح�سني بن عودة العواي�سة، ج5 ،�س255،النا�سر: املكتبة االإ�سالمية )عمان -   )2(

االأردن(، دار ابن حزم )بريوت - لبنان(الطبعة: االأوىل، من 1423 - 1429 هـ )ينظر التف�سيل باأول كل جزء(.
http:// سرح زاد امل�ستقنع : حممد بن حممد املختار ال�سنقيطالكتاب : درو�س �سوتية قام بتفريغها موقع ال�سبكة االإ�سالمية ، مرجع �سابق�  )3(

در�سا[.  417  - الدر�س  رقم  هو  اجلزء  رقم   [www.islamweb.net
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الفرع اخلام�ض: ف�سخ النكاح:
هو حل الرابطة التي تربط بني الزوجني.  

اأن  فتبني  العقد  مت  اإذا  كما  العقد،  يف  وقع  خلل  ب�سبب  يكون  قد  والف�سخ   
الزوجة اأخته من الر�ساع، وقد يكون ب�سبب طارئ عليه مينع بقاءه، كما اإذا ارتد 
اأحد الزوجني عن االإ�سالم، فيف�سخ العقد ب�سبب الردة الطارئة، فاإذا كان �سبب الف�سخ 
جليا ف�سخ الزوجان النكاح من تلقاء اأنف�سهما، كما اإذا تبني للزوجني اأنهما اأخوان 

من الر�ساع.
واإذا كان �سبب الف�سخ خفيًا فال يف�سخه اإال القا�سي كالف�سخ ب�سبب الردة،   
اأو ب�سبب العيب، اأو ب�سبب الن�سوز ونحو ذلك)1(. والفرق بني الطالق والف�سخ من 

ثالثة اأوجه:
االأول: اأن الطالق اإنهاء لعقد النكاح، لكن ال يزول احلل اإال بعد البينونة الكربى. اأما 

الف�سخ فهو نق�ض للعقد من اأ�سا�سه.
الثاين: اأن الطالق ال يكون اإال بناء على عقد �سحيح الزم، اأما الف�سخ فيكون ب�سبب 
حاالت طارئة على العقد كردة الزوجة، اأو جماع الزوج الأم زوجته اأو بنتها ونحو 
البلوغ  للعقد تقت�سي عدم لزومه من االأ�سل كخيار  اأو ب�سبب حاالت مقارنة  ذلك، 

الأحد الزوجني، وخيار اأولياء املراأة التي تزوجت من غري كفء.
الثالث: الطالق ينق�ض عدد الطلقات التي ميلكها الرجل، اأما الف�سخ فال ينق�سها.

فكل فرقة ب�سبب من جانب املراأة تكون ف�سخا، وكل فرقة من جانب الرجل   
اأو ب�سبب منه فهي طالق )2(. 

الفرع ال�ساد�ض: الطالق املنجز واملعلق:
الطالق اإما اأن يكون منجزا، اأو م�سافا، اأو معلقا كما يلي:  

املو�سوعة الفقهية املي�سرة يف فقه الكتاب وال�سنة املطهرة: ح�سني بن عودة العواي�سة، ج5 ،�س265،مرجع �سابق.  )1(
مو�سوعة الفقه االإ�سالمي: حممد بن اإبراهيم بن عبد الله التويجري ، ج4 ، �س 253، مرجع �سابق.  )2(
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امل�ساألة االأوىل:الطالق املنجز: وهو ما يق�سد به ح�سول الطالق يف احلال، كاأن 
يقول الزوج لزوجته: اأنت طالق اأو طلقتك ونحو ذلك، وهذا الطالق يقع يف احلال 

متى �سدر من اأهله، و�سادف حمال له.
كاأن  م�ستقبل،  بزمن  اقرتن  طالق  كل  وهو  امل�ساف:  الطالق  الثانية:  امل�ساألة 
يقول لزوجته: اأنت طالق غدا، اأو راأ�ض ال�سنة، اأو بعد �سهر ونحو ذلك، وهذا الطالق 

ال يقع اإال عند حلول االأجل الذي حدده.
امل�ساألة الثالثة: الطالق املعلق: وهو كل طالق جعل الزوج ح�سول الطالق فيه 
معلقا على �سرط. كاأن يقول لزوجته اإن ذهبت اإىل ال�سوق فاأنت طالق، فاإذا ذهبت اإىل 

ال�سوق طلقت. وي�سرتط ل�سحة وقوع الطالق املعلق ثالثة �سروط هي:
- اأن يكون التعليق على اأمر معدوم ميكن وجوده يف امل�ستقبل.

- واأن تكون املراأة يف ع�سمته.
- واأن تكون كذلك حني ح�سول املعلق عليه. 
وقد ق�سم الفقهاء الطالق اإىل ق�سمني:  

الق�سم االأول: اإن كان يق�سد بطالقه املعلق احلمل على الفعل اأو الرتك، اأو احلظر 
اأو املنع، اأو تاأكيد اخلرب ونحو ذلك، كاأن يقول لزوجته مريدا منعها من اخلروجال 
فهذا  اخلروج،  من  منعها  يق�سد  طالق،  فاأنت  الدار  من  خرجت  اإن  الطالق:  اإيقاع 
الطالق ال يقع، ويجب فيه كفارة ميني اإذا خالفت، والكفارة: اإطعام ع�سرة م�ساكني، 

اأو ك�سوتهم، اأو حترير رقبة، فاإن مل يجد �سام ثالثة اأيام.
الق�سم الثاين:اأن يق�سد وقوع الطالق عند ح�سول ال�سرط كاأن يقول: اإن دخلت 

بيت فالن فانت طالق، فهذا الطالق يقع اإذا ح�سل ال�سرط املعلق عليه)1(.
واإذا قال لزوجته اإن ولدت ذكرا فاأنت طالق طلقة، واإن ولدت اأنثى فاأنت طالق   

طلقتني، فولدت ذكرا ثم اأنثى، طلقت باالأول، ثم بانت بالثاين)2(. 
التعليق على العدة �سرح العمدةاملوؤلف: اأ�سامة على حممد �سليمان، م�سدر الكتاب: درو�س �سوتية قام بتفريغها موقع ال�سبكة االإ�سالمية.   )1(

]http://www.islamweb.net[ ، ]  رقم اجلزء هو رقم الدر�س - 76 در�سا[.
التعليق على العدة �سرح العمدةاملوؤلف: اأ�سامة على حممد �سليمان، م�سدر الكتاب: درو�س �سوتية قام بتفريغها موقع ال�سبكة االإ�سالمية   )2(

)http://www.islamweb.net(  ]رقم اجلزء هو رقم الدر�س - 76 در�سا[ ، مرجع �سابق .
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الفرع ال�سابع: الطالق قبل الزواج:
فهي  فالنة  تزوجت  اإن  فقال:  لها  نكاحه  على  اأجنبية  امراأة  طالق  علق  اإذا   
طالق، اأو قال: كل امراأة اأتزوجها فهي طالق، فهذا الطالق ال يقع؛ لعدم وجود املحل 

اأثناء الطالق)1(. 
قال تعاىل: }ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن متسوهن   

فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا فمتعوهن وسرحوهن سراحا مجيل{ ]االأحزاب: 49[.
ولقوله �سلى الله عليه و�سلم: وعن عمرو بن �سعيب عن اأبيه عن جده قال:   
قال ر�سول الله - �سلى الله عليه و�سلم -: »ال نذر البن اآدم فيما ال ميلك وال عتق له 

فيما ال ميلك وال طالق له فيما ال ميلك«)2(.
الفرع ال�سابع: التوكيل يف الطالق:

من  الطالق  ويقع  فيه،  غريه  اإنابة  ميلك  بنف�سه  الطالق  ميلك  كما  الرجل   
غريالزوج باإذنه اإما بالتوكيل، اأو التفوي�ض، اأو الر�سالة.

فالتوكيل: اإنابة الزوج غريه يف طالق زوجته كاأن يقول لغريه: وكلتك يف   
طالق زوجتي، فاإذا قبل الوكيل الوكالة، ثم قال لزوجة موكله: اأنت طالق، فقد وقع 
الطالق، وكل من �سح طالقه �سح توكيله، والوكيل يف الطالق مقيد بالعمل براأي 
املوكل، فاإذا جتاوزه مل ينفذ ت�سرفه اإال باإجازة املوكل، وللموكل اأن يعزل الوكيل 

متى �ساء.
واإذا وكل الزوج زوجته يف طالق نف�سها �سح توكيلها، وطالقها لنف�سها؛   

الأنه ي�سح توكيلها يف طالق غريها، فكذا يف طالق نف�سها)3(.
املعونة على مذهب عامل املدينة »االإمام مالك بن اأن�س«املوؤلف: اأبو حممد عبد الوهاب بن على بن ن�سر الثعلبي البغدادي املالكي )املتوفى:   )1(

422هـ( ج1 ، �س 842 املحقق: حمي�س عبد احلّق
النا�سر: املكتبة التجارية، م�سطفى اأحمد الباز - مكة املكرمةاأ�سل الكتاب: ر�سالة دكتوراه بجامعة اأم القرى مبكة املكرمةالطبعة بدون.  

ِج�ْستاين )املتوفى: 275هـ(: حتقيق :  �سنن اأبي داود: اأبو داود �سليمان بن االأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد بن عمرو االأزدي ال�سِّ  )2(
د كاِمل قره بللي ، دار الر�سالة العامليةالطبعة: االأوىل، 1430 هـ - 2009 م. مَّ يب االأرنوؤوط - حمحَ �سعحَ

 ، ج3  926هـ(  )املتوفى:  ال�سنيكي  يحيى  اأبو  الدين  زين  االأن�ساري،  زكريا  بن  حممد  بن  زكريا  الطالب:  رو�س  �سرح  يف  املطالب  اأ�سنى   )3(
�س259 ،عدد االأجزاء: 4النا�سر: دار الكتاب االإ�سالمية الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
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املبحث الثالث
اأثر الطالق يف تهديد ال�سلم االإجتماعي

املطلب االأول
االأثراالإجتماعي واالإقت�سادي للطالق

مما ال�سك فيه اأن لظاهرة الطالق تاأثريات �سلبية كبرية على الفرد )املطلق   
واملطلقة( ، وقطعا تتعددى هذه التاأثريات الفرد اإىل املجتمع مما يجعله مهددا قويا 

لل�سلم واالأمن املجتمعي.ومن هذه املهددات:
توليد م�ساعر الكراهية والبغ�ساء بني الرجل واملراأة ، وتن�سحب تلك امل�ساعر   .1
اإىل اأ�سرتيهما ويكون �سببا يف وقوع املال�سنات ، وامل�ساجرات بني االأ�سر)1(. 
الطالق يزيد من االأعباء املالية على الرجل واملراأة مماي�سبب �سغوطات نف�سية   .2
كبرية عليهما ويزيد وترية التخوف ب�سبب عدم اإمكانية توفري اإحتياجات االأوالد 
مما يقود بهما اإىل اإتخاذ طرق ملتوية وغري م�سروعة لتاأمني تلك االإحتياجات ، 

وتقع الفو�سى بهذه الت�سرفات ويظهر الف�ساد يف املجتمع)2(. 
املطلب الثاين

االأثر االأمني والنف�سي  للطالق 
قد ي�سلك اأوالد املطلقني �سلوكيات ب�سبب عدم تلقيهم الرعاية الكافية �سلوك   
االإنحراف واجلنوح، مما ي�سجعهم على الت�سرد، واخلروج على املجتمع مما يزيد من 

ن�سبة اجلرائم املرتكبة من قتل واغت�ساب و�سرقة وغريها)3(.  
الطالق يت�سبب يف اإختالل القيم النبيلة املتجزرة يف املجتمع مثل قيم الت�سامح،   
والتعاون، والتعا�سد، والرتاحم، وم�ساعدة املحتاجني واملعوذين، وتقدمي الن�سح ، والعفو 
وال�سفح ، والكرم ، ومما ي�ساعد على اإختالل تلك القيم نظرة اأفراد االأ�سرة املفككة اإىل 

املجتمع بعني احلقد ظنا منهم اأن املجتمع مل يقف بجانبهم يف حمنتهم)4(. 
الطالق حت�سبونه هينا وهو عند الله عظيم : حممود حممد غريب ، �س 147 ، دار القلم للرتاث ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1423 ه ، 2004م.  )1(

الطالق بني املمكن واملحظور : درا�سة اإجتماعيةحتليلة ، د غني تلمر ح�سني القرتي ، جامعة بابل ، كلية االآداب.  )2(
حميو.  )3(
حميو.  )4(
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خامتة
اأهم النتائج والتو�سيات:  

اأواًل: اأهم النتائج:
1.  مفهوم الطالق يف اللغة واالإ�سطالح متقارب ويعني رفع قيد النكاح

مفهوم ال�سلم االإجتماعي يعني توافر االمن وال�سالم واالإ�ستقرار وعدم التنازع   .2
والتحارب

يف االآونة االأخرية اإزدادت حاالت الطالق حتى �سارت ظاهرة.  .3
ظاهرة الطالق لها اآثار اإجتماعية تهدد االأمن وال�سلم االإجتماعي.   .4

ثانيًا: التو�سيات: 
وقد جاء البحث بجملة من التو�سيات واملقرتحات كالتايل:  

باأهمية  لتب�سريهم  الزواج  على  املقبلني  لل�سباب  واملحا�سرات  الندوات  عقد   .1
احلياة الزوجية ودور االأ�سرة واأثرها الكبري يف تربية االأوالد.

والبحوث يف هذا  الدرا�سات  باإجراء مزيد من  للقيام  للباحثني  الفر�ض  اإتاحة   .2
املو�سوع. 

�سرورة ت�سمني قانون االأحوال ال�سخ�سية الطالق البدعي ، واالأخذ به  للحد   .3
من ظاهرة الطالق.

�سرورة اإن�ساء مكاتب للتوفيق االأ�سري ورفدها مبخت�سني يف هذا املجال.   .4
الطالق  اإيقاع  بعدم  الفتوى  اأثر  مثل  املوا�سيع  بع�ض  حول  درا�سات  اإجراء   .5

البدعي للحد من ظاهرة الطالق.
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امل�سادر واملراجع
اأواًل: القراآن الكرمي وعلومه:

بن  امللك  اأحمد بن حممد بن �سالمة بن عبد  اأبو جعفر  الكرمي  القراآن  اأحكام   .1
�سلمة االأزدي احلجري امل�سري املعروف بالطحاوي )املتوفى: 321هـ(،حتقيق 
لوقف  التابع  االإ�سالمية  البحوث  مركز  اأوناالالنا�سر:  الدين  �سعد  الدكتور 
 1995  - هـ   1416  :1 املجلد  االأوىل   الطبعة:  ا�ستانبول   ، الرتكي  الديانة 

ماملجلد 2: 1418 هـ - 1998م.
ثانيًا: احلديث النبوي ال�سريف:

اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم   .1
البخاري  عبدالله  اأبو  اإ�سماعيل  بن  حممد  البخاري  �سحيح  واأيامه  و�سننه 

اجلعفي، حديث رقم )5273( ، مرجع �سابق.
�سنن اأبي داود: اأبو داود �سليمان بن االأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد   .2
ِج�ْستاين )املتوفى: 275هـ(: حتقيق: �سَعيب االأرنوؤوط  بن عمرو االأزدي ال�سِّ
 - 1430هـ  االأوىل،  العامليةالطبعة:  الر�سالة  دار   ، بللي  قره  كاِمل  د  حَممَّ  -

.2009
ثالثًا: كتب املعاجم واللغة:

ابن  الدين   جمال  الف�سل  اأبو  على  بن  مكرم  ابن  حممد  العرب:  ل�سان   .1
منظوراالأن�ساري الرويفعي االأفريقي) املتويف:711( ، دار �سادر للن�سر. 

املفردات: الراغب اأبو القا�سم احل�سني بن حممد املعروف بالراغب االأ�سفهاين،   .2
دار القلم ، بريوت ، ط1 ، 1420.   

معجم مقايي�ض اللغة: اأحمد بن فار�ض بن  زكريا القزويني الرازي ، دار الفكر،   .3
1399هـ، 1979م.
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معجم اللغة العربية املعا�سرة ، اأحمد خمتارعبد احلميد عمر  ،.ط1، 1429هـ،   .4
2008م.

الكتب  دار   ، اجلرجاين  ال�سريف  الزين  على  بن  حممد  بن  على  التعريفات:   .5
العلمية بريوت ، لبنان ، 1403، 1983م.

اأبي بكر بن عبد القادر  اأبو عبد الله حممد بن   خمتار ال�سحاح ،زين الدين   .6
النموزجية ، بريوت ، ط5 ،  الدار   ، الع�سرية  املكتبة  الرازي،192،  احلنفي 

1420ه ، 1999م.
 ، اأبادي   الفريوز  يعقوب  بن  اأبو طاهر حممد  الدين  املحيط: جمد  القامو�ض   .7
، ط8،  ، بريوت  والتوزيع  والن�سر  للطباعة  الر�سالة  موؤ�س�سة   ، الطاء  ف�سل  

1426هـ، 2008م.
رابعًا: كتب الفقه واأ�سوله:

رد املحتار على الدر املختار ، حممد اأمني عمر بن عبد العزيز  عابدين الدم�سقي   .1
احلنفي ، ج 3 ، �ض )226- 227( ، بريوت الطبعة الثانية ، 1412 هـ، 1992م، 
وانظر املغني يف فقه االإمام اأحمد ابن حنبل ال�سيباين ،: عبد ابن اأحمد ابن 

قدامة املقد�سي اأبو حممد ، دار الفكر ، بريوت ، ط1 ، 1405هـ. 
االإ�سالمية،  الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  الكويتية،  الفقهية  املو�سوعة   .2

الكويت، دار ال�سال�سل، 1427هـ.
مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل �سم�ض الدين اأبو عبد الله حممد بن   .3
عيني املالكي  حممد بن عبد الرحمن الطرابل�سي املغربي، املعروف باحلطاب الرُّ

)املتوفى: 954هـ(النا�سر: دار الفكرالطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م.
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عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة: اأبو حممد جالل الدين عبد الله بن   .4
جنم بن �سا�ض بن نزار اجلذامي ال�سعدي املالكي )املتوفى: 616هـ(، درا�سة 
وحتقيق: اأ. د. حميد بن حممد احلمرالنا�سر: دار الغرب االإ�سالمي، بريوت 

2003م.  - 1423هـ  االأوىل،  الطبعة:  – لبنان 
رو�سة امل�ستبني يف �سرح كتاب التلقني: اأبو حممد، واأبو فار�ض، عبد العزيز   .5
بن اإبراهيم بن اأحمد القر�سي التميمي التون�سي املعروف بابن بزيزة )املتوفى: 
673 هـ(، املحقق: عبد اللطيف زكي، النا�سر: دار ابن حزم ، الطبعة: االأوىل، 

1431هـ - 2010م.
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد املوؤلف: اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن   .6
ال�سهري بابن ر�سد احلفيد )املتوفى: 595هـ( ، دار  القرطبي  اأحمد بن ر�سد 

احلديث – القاهرةالطبعة: بدون طبعة ، 142هـ - 2004 
املالكي  البغدادي  الثعلبي  ن�سر  بن  على  بن  الوهاب  عبد  حممد  اأبو  املَ�َساِئل:  ُعُيوُن   .7
د اإبراهيم بورويبة، النا�سر: دار ابن حزم  )املتوفى: 422هـ(درا�سة وحتقيق: على حممَّ

للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت – لبنانالطبعة: االأوىل، 1430هـ- 2009م0
مو�سوعة الفقه االإ�سالمي: حممد بن اإبراهيم بن عبد الله التويجري  ، النا�سر:   .8
بيت االأفكار الدوليةالطبعة: االأوىل، 1430 هـ - 2009 م - املو�سوعة الفقهية 
املي�سرة يف فقه الكتاب وال�سنة املطهرة: ح�سني بن عودة العواي�سة ، النا�سر: 
املكتبة االإ�سالمية )عمان - االأردن(، دار ابن حزم )بريوت - لبنان(الطبعة: 

االأوىل، من 1423 - 1429 هـ )ينظر التف�سيل باأول كل جزء(.
درو�ض  الكتاب:  ال�سنقيطي  املختار  حممد  بن  حممد  امل�ستقنع:  زاد  �سرح   .9
http://www. سوتية قام بتفريغها موقع ال�سبكة االإ�سالمية ، مرجع �سابق�

] رقم اجلزء هو رقم الدر�ض - 417 در�سًا[.  islamweb.net
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مو�سوعة الفقه االإ�سالمي: حممد بن اإبراهيم بن عبد الله التويجري ، ج4.  .10
التعليق على العدة �سرح العمدةاملوؤلف: اأ�سامة على حممد �سليمان.  .11

االإ�سالمية.  ال�سبكة  موقع  بتفريغها  قام  �سوتية  درو�ض  الكتاب:  م�سدر   .12
http://www.islamweb.net ]رقم اجلزء هو رقم الدر�ض - 76 در�سا[، 

مرجع �سابق.
املعونة على مذهب عامل املدينة »االإمام مالك بن اأن�ض«املوؤلف: اأبو حممد عبد   .13
الوهاب بن على بن ن�سر الثعلبي البغدادي املالكي )املتوفى: 422هـ( ، املحقق: 
مكة   - الباز  اأحمد  م�سطفى  التجارية،  املكتبة  احلّق.النا�سر:  عبد  حمي�ض 
الطبعة  املكرمة  القرى مبكة  اأم  الكتاب: ر�سالة دكتوراه بجامعة  املكرمةاأ�سل 

بدون.
اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ض الطالب: زكريا بن حممد بن زكريا االأن�ساري،   .14
االأجزاء: 4النا�سر:  ، عدد  )املتوفى: 926هـ(  ال�سنيكي  اأبو يحيى  الدين  زين 

دار الكتاب االإ�سالميالطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
خام�سا: كتب عامة:

احلوار وبناء ال�سلم االإجتماعي ، خالد ابن حممد البدوي  ، الريا�ض مركز   .1
امللك عبد العزيز احلوار الوطني ، 1432 هـ ، 2001م.

الطالق حت�سبونه هينا وهو عند الله عظيم: حممود حممد غريب ،  دار القلم   .2
للرتاث ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1423 هـ ، 2004 م. 

تلمر ح�سني  د غني   ، اإجتماعيةحتليلة  درا�سة  واملحظور:  املمكن  بني  الطالق   .3
القرتي ، جامعة بابل ، كلية االآداب. 

دليل االإر�ساد االأ�سري: عبد الله ابن نا�سر ال�سدحان ، فهر�سة مكتبة امللك فهد   .4
1434هـ. 
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واقع االإر�ساد االأ�سري يف مراكز وجمعيات االإ�سالح االإجتماعي مبنطقة مكة   .5
املكرمة ـ درا�سة ميدانية للتطوير 2013م: يا�سر بن م�سطفى ال�سلبي، بحث 
1434هـ،   ، االأ�سري  والتوجيه  االإر�ساد  يف  الدكتوراه  درجة  لنيل  تكميلي 
2013 م، اجلامعة االأملانية للعلوم والتكنلوجيا ، ق�سم الدرا�سات العليا ، ق�سم 

الرتبية وعلم النف�ض.
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التكوين والدور الوظيفي للسلطة التشريعية يف إرساء دعائم الِسلم االجتماعي داخل الدولة
د. منيـــــــــر عك��صــــــــــة عثمــــــــــ�ن •

ملخـــــــــ�س
يهدف هذا البحث للتعرف على التكوين والدور الوظيفي لل�سلطة الت�سريعية   
وم�ساهمته يف ار�ساء دعائم ال�سلم االجتماعي داخل الدولة باعتبارها ممثلة لكافة 
داخل  امل�سالح  كافة  تنظم  قوانني  من  ت�سنه  ما  من خالل  بل�سانها  والناطقة  الفئات 
الدولة ورقابة على اعمال احلكومة ورقابة و�سمان للتوزيع العادل لالإيرادات باإجازة 
القيام مبهامها  الت�سريعية يف  ال�سلطة  تعيق  التي  امل�سكالت  بيان  ثم  العامة  املوازنة 
من اجل حتقيق �سلم اجتماعي، وا�ستخدم الباحث املنهجني اال�ستقرائي والتحليلي 
وذلك با�ستقراء وحتليل طرق تكوين ال�سلطة الت�سريعية ودورها الوظيفي. وقد خل�ض 
البحث اإىل نتائج اأهمها متثل يف اأن لل�سلطة الت�سريعية دورًا مهمًاوكبريًا يف حتقيق 
دعائم ال�سلم االجتماعي من خالل تكوينها بنظام املجل�ض الواحد اأو املجل�سني ح�سب 
ظروف الدولة وطريقة اختيار اأع�سائها باأ�س�ض حتقق العدالة وامل�ساركة لكل فئات 
املجتمع، كما ال ميكن لل�سلطة الت�سريعية اأن حتقق ال�سلم االجتماعي داخل الدولة اإذا 
جاءت عن طريق انتخابات غري نزيهة وكانت هي غري �سمولية وكانت غري م�ستقلة 
تكوين  البحث �سرورة  بها  التي جاء  التو�سيات  ومن  اأكفاء.  اأع�ساوؤها غري  وكان 
للظروف  مراعاة  البالد  وحدة  على  حفاظًا  اآحادي  جمل�ض  من  الت�سريعية  ال�سلطة 
االقت�سادية واجلغرافية والتعددية القبلية، �سرورة تعديل �سروط الع�سوية لل�سلطة 
الت�سريعية  ال�سلطة  اأع�ساء  تدريب  االأع�ساء، �سرورة  كفاءة  ي�سمن  الت�سريعية مبا 

على كيفية ممار�سة دورهم الوظيفي.

ال�سودان. جمهورية   - العدل  وزارة   - ثاين  م�ست�سار  	•
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Abstract
 This research aims to identify the composition and functional 
role of the legislative authority and its contribution to establishing 
the foundations of social peace within the state as representing all 
groups and speaking their tongues through the laws governing all 
interests within the state, controlling the work of the government 
and controlling and ensuring the equitable distribution of 
revenues by authorizing the general budget and then explaining 
the problems that hinder the legislative authority in carrying out 
its tasks in order to achieve social peace, and the researcher used 
the inductive and analytical approaches by extrapolating and 
analyzing the methods of formation of the legislative authority and 
its role.  Career exercise their functional role. And the research 
concluded that the legislature has an important and significant 
role to play in achieving the foundations of social peace through 
its formation of a one-council or two-chamber system according 
to state circumstances and the manner in which its members are 
selected on the basis of justice and participation for all segments 
of society, and that the legislature cannot achieve social peace 
within the State if it comes through unfair elections, which are 
inconclusive, were not independent and whose members were 
incompetent. And one of the recommendations of the research is 
the need to form a legislative power from a single council in order 
to preserve the unity of the country in order to take into account 
the economic, geographical and tribal pluralism circumstances, 
the need to amend the conditions of membership of the legislature 
to ensure the efficiency of members, the need to train members of 
the legislature on how to exercise their functional role.
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مقدمــــــــــــــــــة
منهاتتعلق  النامية  خا�سة  العامل  دول  منها  تعاين  التى  امل�سكالت  اإن   
واالإق�ساء  والبطالة  الفقر  واالجتماعيةمثل  وال�سيا�سية  االقت�سادية  باالأو�ساع 
االجتماعي ل�سرائح وا�سعة من املجتمع و�سوء االدارة احلكومية للموارد وتهمي�ض 
بع�ض املناطق من ح�س�ض التنمية وعدم امل�ساواة والنزاعات القبلية ب�سبب النعرات 
اأجل  من  احلزبية  وال�سراعات  حمددة  وم�سالح  مبزايا  اال�ستئثار  اأو  العن�سرية 
لل�سلطة والتعديات على االأموال العامة وازدياد معدالت اجلرمية وغريها  الو�سول 
وجميع هذه امل�سكالت تعد من اأهم االأ�سباب التى تهدد اال�ستقرار ال�سيا�سي وبناء 
االجتماعي  ال�سلم  ي�سوده  بناء جمتمع  للدول  يتاأتى  وال  عليهما،  واملحافظة  ال�سالم 

ليجعلها م�ستقرة اآمنة اإال من خالل �سلطة ت�سريعية معافاة.
وال�سلطة الت�سريعية باعتبارها اأحد اأ�سالع ال�سلطات الثالث بل ال�سلع الذي   
لكل  امل�ساد  الرتياق  تعترب  الق�سائية(  )التنفيذية،  االأخريني  ال�سلطتني  عليه  ت�ستند 
املحن وامل�سكالت التي حتدث يف الدولة، فهي توؤدي دورًا كبريًا فى حتقيق �سالم 
دائم وم�ستقر على اعتبار اأنها ممثلة لكافة الفئات واملجتمعات داخل الدولة والناطقة 
بل�سان حالها وهي اأداة التعبري عن امل�سالح العامة وميزان امل�سالح املتعار�سة لفئات 
املجتمع باأكمله وو�سيلة املواءمة بينها ل�سمان حقوق مت�ساوية لكل الفئات واإي�سال 
�سلم  حتقيق  يف  الدور  بذلك  تقوم  اأن  ميكن  ال  اأنها  اإال  للحكومة  ال�سعب  مطلوبات 
التي تتفق وظروف  القواعد  اأع�سائها  اجتماعي ما مل يراعى يف تكوينها واختيار 
�سن  فى  وظائفها  باأداء  تنه�ض  واأن  واالقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سية  الدولة  

القوانني والرقابة على ال�سلطة التنفيذية واعتماد املوازنة بكفاءة وا�ستقالل.
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م�سكلة البحث:
الت�سريعية  لل�سلطة  البحث يف �سوؤال رئي�ض وهو"هل  تتمحور م�سكلة هذا   
الوظيفية؟"  ومهامها  كج�سم  تكوينها  خالل  من  االجتماعي  ال�سالم  بناء  فى  دور 

وتتفرع عن هذه امل�سكلة اال�سئلة التالية:
1.  كيف يتم تكوين ال�سلطة الت�سريعية باأ�س�ض حتقق ال�سالم االجتماعي؟

ما الدور الوظيفي املنوط بال�سلطة الت�سريعية ؟  .2
ما امل�سكالت التى تعيق قيام ال�سلطة الت�سريعية مبهامها بفاعلية؟  .3

اأ�سباب اختيار مو�سوع البحث:
احلاجة اإىل بيان التكوين والدور الوظيفي لل�سلطة الت�سريعية وم�ساهمة ذلك يف   .1

ار�ساء دعائم ال�سلم االجتماعي.
رغبة الباحث االكيدة يف الكتابة عن دور ال�سلطة الت�سريعية يف حتقيق ال�سلم   .2

االجتماعي.
اأهداف البحث:

يهدف هذا البحث اىل:  
التعريف بطرق تكوين ال�سلطة الت�سريعية ودورها الوظيفي فى اطار القانون الد�ستوري.  .1

اإبراز امل�سكالت التي متنع ال�سلطة الت�سريعية فى مرحلة التكوين وعند قيامها   .2
بدورها الوظيفي من حتقيق ال�سلم االجتماعي.

اأهمية البحث:
تطور  مرحلة  ت�ست�سرف  ال�سودان  وجمهورية  البحث  هذا  اأهمية  تنبع   
�سيا�سي ود�ستوري جديدة  ت�سعى فيها اإىل حتقيق �سالم اجتماعي �سامل وم�ستقر 
يف ظل توقيع اتفاقية �سالم جوبا وت�سكيل حكومة جديدة ت�سارك فيها جميع القوى 
ال�سيا�سية، فكان من االأهمية تناول تكوين ال�سلطة الت�سريعية ودورها الوظيفي وما 
يعرت�ض ذلك من م�سكالت باعتبارها ال�سلع االأهم الذى ت�ستند عليه بقية ال�سلطات 
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الق�سور  اأوجه  تفادي  يتم  حتي  االجتماعي  ال�سالم  لتحقيق  االأ�سا�سية  والنواة 
الأن �سالح  الوظيفي  بدورها  القيام  يدها يف  وت�سل  تكوينها  تالزم  التى  والعيوب 

ال�سلطة الت�سريعية يعني �سالح جميع موؤ�س�سات الدولة.
منهج البحث:

با�ستقراء  وذلك  التحليلي  اال�ستقرائي  املنهج  البحث  هذا  فى  الباحث  يتبع   
طرق تكوين ال�سلطة الت�سريعية والدور الوظيفي لها على هدي القواعد العامة للقانون 

الد�ستوري ثم حتليل تلك الطرق واالأدوار فى الواقع املعا�ض.
هيكل البحث:

وثالث  مقدمة  اإىل  البحث  هذا  ق�سمت  البحث  واأ�سئلة  اأهداف  �سوء  على   
مباحث جاءت على النحو التايل:

املبحث االأول: تعريف ال�سلطة الت�سريعية وال�سلم االجتماعي و�سور
                     وطرق تكوين ال�سلطة الت�سريعية كهيئة واأع�ساء.

املطلب االأول: تعريف ال�سلطة الت�سريعية و مفهوم ال�سلم االجتماعي.
املطلب الثاين: �سور تكوين ال�سلطة الت�سريعية كهيئة اأو جمل�ض.

املطلب الثالث: طرق تكوين ال�سلطة الت�سريعية كاأع�ساء.
املبحث الثاين: وظائف ال�سلطة الت�سريعية.

املطلب االأول: الوظيفة الت�سريعية.
املطلب الثاين: الوظيفة االقت�سادية.

املطلب الثالث: الوظيفة الرقابية.
املبحث الثالث: امل�سكالت التي متنع قيام ال�سلطة الت�سريعية بتحقيق �سالم

              اجتماعي داخل الدولة.
املطلب االأول امل�سكالت التي تتعلق بال�سلطة الت�سريعية كهيئة.

املطلب الثاين: امل�سكالت التي تتعلق باأع�ساء ال�سلطة الت�سريعي.
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املبحث االول
تعريف ال�سلطة الت�سريعيةوال�سلم االجتماعي و�سور وطرق تكوين 

ال�سلطة الت�سريعية كهيئة واأع�ساء
املطلب االأول

تعريف ال�سلطة الت�سريعية ومفهوم ال�سلم االجتماعي 
اأواًل: تعريف ال�سلطة الت�سريعية:

 اأ. ال�سلطة لغة:
عليهم  وت�سلط  الله  �سلطه  وقد  القهر،  هي  ال�سالطة  العرب  ل�سان  يف  جاء   
وال�سلطان:  ل�سانًا،  ا�سلطهم  هو  ويقال:  الل�سان  الطويل  وال�سليط:  �سلطة،  واال�سم 
احلجة والربهان، وال�سلطان امنا �سمي �سلطانًا الأنه حجة الله يف اأر�سه وقيل لالأمراء 
�سالطني الأنهم تقام بهم احلجة واحلقوق، وقيل ال�سلطان قدرة امللك وقدرة من جعل 

ذلك له واإن مل يكن ملكًا)1(.
ب. ال�سلطة يف اال�سطالح:

هي القدرة التي متكن من ال�سيطرة على النا�ض ومن ال�سغط عليهم ورقابتهم   
للح�سول على طاعتهم والتدخل يف حريتهم وتوجيه جهودهم اإىل نواح معينة وقد 
ت�ستمد من �سخ�سية احلائز عليها اأو من التقاليد اأو كنتيجة الحتكار الرثوة اأو من 
القوة الع�سكرية)2(، كما تعرف اأي�سًا باأنها: قوة اأو قدرة فردية اأو جماعية قادرة على 

اخ�ساع االخرين وجعلهم يطيعون اأو مينحون اإرادتهم)3(.
التام يف  اللغة واال�سطالح االتفاق  ال�سلطة يف  الوا�سح من خالل تعريف   
املعني حيث يدور معناها حول القدرة واالإخ�ساع وبالتايل ت�ستوعب هذه التعريفات 

ال�سلطات العامة للدولة والتي ت�سم ال�سلطة الت�سريعية.
حممد بن مكرم بن منظور، ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، بدون تاريخ ن�سر، اجلزء ال�سابع، مادة �سلط، �س 320.  )1(

اأحمد زكي بدوي، معجم امل�سطلحات ال�سيا�سية والدولية، دار الكتاب امل�سري، القاهرة، الطبعة االأوىل، 1989، �س336.  )2(
اأحمد �ُسعيفان، قامو�س امل�سطلحات ال�سيا�سية والد�ستورية والدولية، مكتبة لبنان نا�سرون، بريوت، الطبعة االأوىل، 2004، �س203.  )3(
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ت. مفهوم ال�سلطة الت�سريعية:
تعرف ال�سلطة الت�سريعية باأنها: اجلهاز الذى يعهد اليه الد�ستور اخت�سا�ض   
�سن القوانني، ع�سوًا خا�سًا اأو جمموعة من االأع�ساء، تتخذ يف الدولة الد�ستورية 
جمل�ض  وطنية،  )جمعية  املختلفة  باأ�سمائها  ال�سعبية  لالإرادة  املمثلة  الهيئة  �سكل 
�سعب، دوما، جمل�ض نواب، كونغر�ض()1(، ويطلق على هذه ال�سلطة اأي�سًا يف الفقه 
الد�ستوري اأ�سم الربملان ويعرف باأنه: هو تلك الهيئة ال�سيا�سية امل�سكلة من جمل�ض اأو 
جمل�سني ي�سم كل منها عدد من النواب ويتمتع ب�سلطة البت يف املوا�سيع التي تدخل 

يف اخت�سا�سه واأهمها الت�سريع واملراقبة)2(.
ويرى الباحث من خالل التعريفات ال�سابقة لل�سلطة الت�سريعية ميكن القول   
القوانني  ب�سن  واملخت�سة  ال�سعب  من  املنتخبة  ال�سلطة  هي:  الت�سريعية  ال�سلطة  باأن 

واإجازة املوازنة العامة والرقابة علىاأعمال ال�سلطة التنفيذية.
ْلم االجتماعي: ثانيًا: تعريف ال�سِّ

اأ. ال�سلم لغة:
لم ملن �ساملني وت�ساملوا مبعنى ت�ساحلوا، وامل�ساملة  من امل�ساملة، تقول: اأنا �سِ  
َّذِينَ يَصُِلونَ إِلَىَ َقوْمٍ بَيْنَُكمْ وَبَيْنَهُم مِّيَثاٌق َأوْ جَآؤُوُكمْ  امل�ساحلة ، وقد قال تعاىل: }إِلَّ ال
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ َأن يَُقاتُِلوُكمْ َأوْ يَُقاتُِلواْ َقوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلََّطهُمْ عََليُْكمْ َفَلَقاَتُلوُكمْ َفِإِن 
]الن�ساء: 90[،  عََليِْهمْ سَِبيلاً{  لَُكمْ  اللّهُ  َفمَا جَعََل  السََّلمَ  إِلَيُْكمُ  وََألَْقوْاْ  يَُقاتُِلوُكمْ  َفَلمْ  اعَْتزَُلوُكمْ 
ويقول الطربي)3(: القوا اليكم ال�سلم اأي القوا اليكم قيادهم وا�ست�سلموا لكم �سلحًا 

منهم لكم و�سلما)4(.
اأحمد �ُسعيفان،قامو�س امل�سطلحات ال�سيا�سية والد�ستورية والدولية،  مرجع �سابق، �س 204.  )1(

�سعيد بوال�سعري، القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،اجلزء الثاين، �س19.  )2(
اآمل طرب�ستان، ولد �سنة اربعة وع�سرين ومائتني،  كان قد جمع من العلوم ما مل  الطربي هوحممد بن جرير بن يزيد بن كثري، من اأهل   )3(
ي�ساركه فيها احد من ع�سره، كان حافظًا للقراآن وقراأ على الوليد بن عبا�س ببريوت، حدث عنه نفر كثري منهم: اأبو �سعيب احلراين وابو 
القا�سم الطرباين وحممد بن عبد الله ال�سيباين، ا�ستقر اأواخر عمره ببغداد وكان من كبار ائمة  االجتهاد، له ثالثة وثمانون كتابًا منها: 
�سنة  �سوال  �سهر  ثمانية وع�سرين من  توفى يف  التب�سري"،  االإ�سالم،  �سرائع  احكام  االآثار، اخلفيف يف  تهذيب  "اخبار االمم وتاريخهم، 

ثالثمائة وع�سر، ودفن بداره برحبة يعقوب ببغداد.ـ �سري اعالم النبالء، ج 14، �س 268.
اآي القراآن،  حتقيق حممود �ساكر ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة، الطبعة الثانية، اجلزء  حممد بن جرير الطربي، جامع البيان عن تاأويل   )4(

التا�سع، �س 23.
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لم يف اال�سطالح: ب. ال�سِ
مل يحظ م�سطلح ال�سلم بتعريف عند الفقهاء القدامى ، ولكن مت تعريفه فى   

الع�سر احلديث مبا يلي: 
ال�سلم هو التعري من االآفات الظاهرة والباطنة)1(،ويعرف اأي�سًا باأنه: غياب   
املظاهر ال�سلبية يف املجتمعات االإن�سانية وكل ما له عالقة بالعنف، اأو بح�سور املظاهر 

االإيجابية مثل: الهدوء واال�ستقرار، وال�سحة، والنماء.
ت. االجتماعي لغة:

يعني  واالجتماع  التقي،  مبعني  اجتمع  الفعل  م�سدر  وهو  االجتماع  من   
االلتقاء وهو تقارب اج�سام بع�سها من بع�ض)2(.

ث. االجتماعي ا�سطالحًا:
من  جمموعة  تعني:  التي  االجتماع  كلمة  خالل  من  اجتماعي  كلمة  تعرف   
يف  حياتها  تنظم  م�سرتكة  عي�سة  تعي�ض  يجعلها  م�سرتك  رابط  بينها  يربط  االأفراد 

عالقات منتظمة معرتف بها فيما بينهم)3(.
ج. مفهوم ال�سالم االجتماعي:

اإال  ال�سلم االجتماعي باعتباره م�سطلح حديث مل يحظى بتعريفات عديدة،   
اأن بع�ض الكتابات تناولته على اأنه: توافر اال�ستقرار واالأمن والعدل الكافل حلقوق 
االأفراد يف جمتمع ما اأو بني جمتمعات اأو دول،ومن اأهم مقومات ال�سلم االجتماعي 
حتقيـق  ثـم  والنظـام،  ال�سلطة  وجود  هو  بها  اإال  االجتماعي  الـ�سلم  يتحقـق  ال  التـي 
وكل  املجتمـع،  لفئـات  املـ�سروعة  وامل�سالح  احلقوق  و�سمان  وامل�ساواة،  العـدل 
املجتمعات البـ�سرية ال تـ�ستغني عـن وجـود �سـلطة حاكمـة ونظام �سائد يتحمل اإدارة 

الراغب اال�سفهاين، مفردات األفاظ القراآن، دار القلم، دم�سق، طبعة �سنة 1430 هـ ،2009، مادة �سلم،  �س 421.  )1(
علي بن حممد اجلرجاين، معجم التعريفات، دار الف�سيلة للن�سر، م�سر، بدون تاريخ ن�سر، باب االلف، �س 11.  )2(
حممد املبارك، املجتمع االإ�سالمي املعا�سر، دار الفكر للطباعة والن�سر، لبنان، الطبعة اخلام�سة، 1980، �س 7.  )3(
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�سوؤون املجتمع لتعي�ض القـوى املختلفـة حتت �سقف هيبته، واإال �سيكون البديل هو 
الـ�سراعات والفـو�سى بني فئات املجتمع املختلفة)1(.

بني  العالقة  ويف  نف�سه  املجتمع  داخل  والوئام  ال�سلم  حالة  باأنه:  اأي�سًا  يعرف  كما 
�سرائحه وقواه)2(.

من خالل هذين التعريفني ميكن القول باأن ال�سلم االجتماعي يرتكز على االأمن   
والعدالة  وامل�ساواة والتما�سك والتعاون واحرتام االآخر وهذه العنا�سر ال ميكن اأن 
تتحقق اإال بوجود �سلطة ت�سريعية فاعلة ت�سعى لب�سط �سيادة حكم القانون الذي يجب 
امل�ساواة  اأ�سا�ض  على  كافة  املجتمع  لفئات  امل�سروعة  وامل�سالح  احلقوق  ي�سمن  اأن 
دون متييز بينهم ب�سبب العرق اأوالنوع اأوالعقيدة وتكفل حقهم يف احل�سول  على 
االأقليات  املواطنني وخا�سة  ي�سعر  اأن  متوازن حيث يجب  ب�سكل  امل�ستدامة  التنمية 
ب�سمان حقوقهم وم�ساحلهم، وهذا اجلانب هو ما ق�سد البحث بيانه من خالل تناول 

تكوين ال�سلطة الت�سريعية ودورها الوظيفي.
املطلب الثاين

�سور تكوين ال�سلطة الت�سريعية كهيئة اأو جمل�س 
التي  الد�ستورية  االنظمة  باختالف  الت�سريعية  ال�سلطة  تكوين  �سور  تتعدد   
بال�سرح  وتناولها  الد�ستوري  الفقه  اهتمام  نالت  التي  ال�سور  اأهم  ومن   ، تن�سئها 

واملقارنة ببع�سها هي اختزال
ال�سلطة الت�سريعية مهامها فى جمل�ض واحد اأو يف جمل�سني، على ذلك ن�ستعر�ض كل 

من ال�سورتني ومزايا كل واحد منهما وذلك على الوجه االآتي:

خالد حممد البديوي، احلوار وبناء ال�سلم االجتماعي، مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني، الريا�س، الطبعة االويل،1432هـ ،2011،   )1(
�س 12.

https:// حامد ا�سرف همداين،ال�سلم االجتماعي �سرورته ومبادئه يف �سوء ال�سريعة االإ�سالمية، بحث من�سور على االنرتنت مبوقع  )2(
.317 /�س   /www.numl.edu.pk
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النظام االأحادي: ي�سمى نظام املجل�ض الواحد اأو املجل�ض الفردي ويق�سد به اأن   .1
تناط مهمة ال�سلطة الت�سريعية ملجل�ض واحد)1(، و ي�سمى هذا املجل�ض عند الدول 
التي تاأخذ بالنظام االأحادي مب�سميات خمتلفة منها: جمل�ض االأمة اأو ال�سعب اأو 
الوطني اأو النواب، ولهذا النظام مزايا تتمثل يف)2(: ب�ساطة اجراءات الت�سريع  
من حلظة اقرتاحه كم�سروع اإىل اجازته بخالف نظام املجل�سني الذى تتطول 
به اجراءات الت�سريع وذلك بتحويل اأحد املجل�سني الت�سريع اإىل االآخر، ا�سافة 
اإىل اأن هذا النظام اأكرث اتفاقًا مع �سيادة ال�سعب حيث تتوحد فيه ال�سيادة بيد 
جمل�ض واحد بداًل عن جتزئتها بني جمل�سني فالتجزئة لل�سلطة تعار�ض م�سمون 
وحدة ال�سيادة كما ال يعقل اأن يعرب عن ال�سعب باإرادتي جمل�سني، اإ�سافة اإىل 
التى  ال�سيا�سية  النزاعات  اإىل جتنب اخلالفات وجتاوز  يوؤدي  النظام  هذا  اأن 
حتدث فى نظام املجل�سني ب�سبب الت�سادم بينهما فى الروؤى املختلفة مما يوؤثر 

فى ا�سعاف ال�سلطة الت�سريعية اأمام غريها من ال�سلطات.
تناط  اأن  به  ويق�سد  الغرفتني  اأو  املجل�سني  نظام  ي�سمى  الثنائي:  النظام   .2
ال�سلطة الت�سريعية ملجل�سني في�سرتك هذان املجل�سان فى تويل مهمة الت�سريع 
ب�سكل رئي�سي، ويعد اأول ظهور لهذا النظام يف اجنلرتا حيث مت تكوين جمل�ض 

اللوردات ثم بعد مرور فرتة مت تكوين جمل�ض العموم)3(.
ويف ع�سرنا احلايل جند العديد من د�ساتري الدول قد تبنت تكوين ال�سلطة   
من  الت�سريعية  ال�سلطة  تتكون  اأ�سرنا  كما  بريطانيا  ففي  جمل�سني  من  الت�سريعية 
جمل�ض اللوردات وجمل�ض العموم وفى الواليات املتحدة تتكون من جمل�ض ال�سيوخ 
وجمل�ض النواب وفى فرن�سا تتكون من جمل�ض ال�سيوخ واجلمعية الوطنية وفى اململكة 

�سعيد بوال�سعري، القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية ، مرجع �سابق،ج2، �س19.  )1(
نعمان اأحمد اخلطيب، الو�سيط فى النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري ،دار الثقافة للن�سر والتوزيع ،عمان ، الطبعة ال�سابعة ،1432 هـ،   )2(

2011، �س346.
القانون  امل�سهداين،  كاظم  �س347ـــمحمد  �سابق،  مرجع  الد�ستوري،  والقانون  ال�سيا�سية  النظم  فى  الو�سيط  اخلطيب،  اأحمد  نعمان   )3(

الد�ستوري، موؤ�س�سة الثقافة اجلامعية، االإ�سكندرية، بدون تاريخ ن�سر، �س 102.
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االردنية تتكون من جمل�ض االأعيان وجمل�ض النواب ويف ال�سودان يف ظل د�ستور 
 "1/83" املادة  ح�سب  الت�سريعية  ال�سلطة  2005كانت  ل�سنة  االنتقايل  ال�سودان 
تتكون من جمل�سني )املجل�ض الوطني وجمل�ض الواليات(، ولهذا النظام مزايا اأي�سًا 
تتمثل فى)1(: يعد نظام املجل�سني حتمية د�ستورية للدولة التي تاأخذ بنظام االحتاد 
املركزي الفدرايل حيث يتطلب فيها متثيل ال�سعب باأكمله اإىل جانب متثيل الواليات 
الكفاية يف  م�ستوى  رفع  اإىل  املجل�سني  نظام  يعمل  كما   ، الدولة  منها  تتكون  التي 
الربملان مبعنى اأن االنتخاب يوؤدي اإىل و�سول عامة ال�سعب اإىل الربملان دون مراعاة 
مل�ستواهم اأو كفاءتهم ووجود جمل�ض اآخر يوؤدي اإىل �سد النق�ض يف �سد الكفاءات 
واخلربات، ا�سافة اإىل اأنه يوؤدي اإىل جتنب اخلطاأ يف الت�سريع الذى ميكن اأن يحدث 
فلو  امل�سلحة  اعتبار  دون  العاطفة  اأو  اخلا�سة  امل�سلحة  اأو  احلزبي  التكتل  ب�سبب 
اخطاأ جمل�ض فى جانب الت�سريع فاإن املجل�ض االآخر لن يوافقه على ذلك اخلطاأ اأو ذلك 
االنحراف و�سوف ير�سده اإىل ال�سواب، كما ميكن اأن يخفف من حدة النزاع اإذا ما 
ن�ساأ بني ال�سلطة الت�سريعية وال�سلطة التنفيذية حيث يلعب اأحد املجل�سني دور الو�سيط 
اأو احلكم بني ال�سلطتني اأو اأن يقف مع اأحد الطرفني املتنازعني فيجرب الطرف االآخر 
على اال�ست�سالم وتقبل وجهة نظر الطرف االآخر وبالتايل ينتهي النزاع، ومينع كذلك 
مينع ا�ستبداد الربملان وذلك بالتخفيف من �سدة احلما�ض الربملانى و�سمان ا�ستقرار 

احلالة املعنوية لالأع�ساء.
بعد اأن تعرفنا على �سور تكوين ال�سلطة الت�سريعية ميكن القول اأن الدول   
التى تاأخذ بنظام املجل�سني هي الدول التى تتبنى نظام الالمركزية الذي يعني:"توزيع 
ال�سلطات واالخت�سا�سات بني ال�سلطة املركزية وهيئات م�ستقلة قانونًا")2(، وعندما 
ال�سيا�سية، جامعة عبد الرحمن  بكريي �سفيان و بايبو ن�سيم، االزدواجية يف الغرف الربملانية، ر�سالة ماج�ستري،كلية احلقوق والعلوم   )1(

مرية، اجلزائر،ال�سنة اجلامعية 2015/2014، من�سورة على االنرتنت حمرك بحث google، �س 20 وما بعدها.
الهادي عبدال�سمد، ال�سودان بني االإقليمية واحلكم الفدرايل، موؤ�س�سة العني للطباعة، االإمارات، بدون تاريخ ن�سر، �س 118.  )2(
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عندئذ  نكون  ال�سلطات  لتوزيع  كو�سيلة  فىالد�ستور  الالمركزية  نظام  على  ين�ض 
اإدارة  فى  احلق  الواليات  اأو  االأقاليم  فتمنح  موحدة،  اأودولة  احتادية  دولة  اأمام 
�سوؤونها الداخلية وفى عملية اختيار احلكومة القومية، كما المتلك ال�سلطة املركزية 
لوحدها�سالحية تعديل الد�ستور حتى التفقد تلك االأقاليم اأوالواليات حقوقها بقرار 
اأو تدبري اأحادي من املركز فيتم اإ�سراكها فى ال�سلطة الت�سريعية القومية عرب متثيل 
اأو  االقاليم  بني  التمثيل  فيه  يت�ساوى  اآخر  ت�سريعي  جمل�ض  بتكوين  لالأَقاليم  عادل 

الواليات بغ�ض النظر عن عدد ال�سكان.
اإن اختيار اأي من النظام االآحادي اأو الثنائي يعتمد فى االأ�سا�ض اإىل ظروف   
الدولة ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية اإال  اأنه من االأهمية مبكان درا�سة النظام 
الثنائي وجدوى ا�سرتاك االأقاليم اأو الواليات يف ال�سلطة الت�سريعية القومية ومدى 
ويتم  اجتماعي،  �سالم  حتقيق  فى  وجناحه  احلبيبة  دولتنا  ظروف  مع  ذلك  توافق 

تناول هذا املو�سوع فى النقاط االآتية:
اإن االأ�سل التاريخي لن�ساأة النظام النيابي يرجع اإىل اإجنلرتا التى كانت هيئتها   .1
رجال  ي�سم  وكان  اأحادي  جمل�ض  من  تتكون  اأي  البدء  فى  منفردة  النيابية 
الدين والنبالء ثم اأ�سيف عليهم ممثلني عن املقاطعات واملدن وف�سل هوؤالء بعد 
فى  ازدواجية  �ساهم فى خلق  منفردين مما  قاعة  فى  ا�سافتهم عقد جل�ساتهم 
الربملان، وعلى ذلك فاإن نظام املجل�سني )الثنائي( قد ولد ب�سورة تلقائية وتطور 
تاريخيًا ، و�ساد نظام املجل�سني فى القرن التا�سع ع�سر نتيجة تاأثر الدول النيابية 
باجنلرتا التى تعترب مهد النظام النيابي ، وفى بداية القرن الع�سرين بداأ نظام 
املجل�سني يتقل�ض واجتهت  معظم الدول لالأخذ بنظام املجل�ض الواحد)1(، وهذا 
يعني اأن نظام املجل�سني مل ي�ستند على فكرة قانونية بل ن�ساأ نتيجة العتبارات 

ذاتية تتعلق بظروف اجنلرتا فى الوقت الذى ولد فيه.
حممد كاظم امل�سهداين ، القانون الد�ستوري، موؤ�س�سة الثقافة اجلامعية ، اال�سكندرية ، بدون تاريخ ن�سر، �س102.  )1(
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يف  هي  مثاًل  املتحدة  كالواليات  الثنائي  بالنظام  اأخذت  التى  الدول  بع�ض  اإن   .2
ناحية  ومن  ناحية،  من  واحدة  موحدةواأمة  ككتلة  تبدو  فيدرالية  دول  االأ�سل 
اأخرى اإن الدول الفيدرالية مكونة من دول اأع�ساء حتتفظ با�ستقاللية وا�سعة 
تكوين  فاإن  وبالتايل  املزدوجة)1(،  ال�سمة  الفيدرالية هذه  موؤ�س�ساتها  وتعك�ض 
جمل�ض ثاين ملثل تلك الدول يحفظ حقوق الدويالت ال�سغرية املكونة لها مما 
الدولة  العك�ض متامًا فى  ملواطنيها، على  اجتماعي  �سلم  ي�ساعدها  فى حتقيق 
التى ن�ساأت تتكون من عدة اأقاليم مثل ال�سودان  وتاأخذ بنظام الالمركزية)2(، 

حيث ميكن اأن يوؤدي اإىل متيز وحدة البالد ب�سبب النزاعات بني املجل�سني.
ال�سودان  يف  ت�سريعية  �سلطة  اأول  تكوين  عند  تطبيقه  مت  الثنائي  النظام  اإن   .3
ـ 1955م وكان  الذاتي 1953م  انعقد اول برملان �سوداين فيفرتة احلكم  فقد 
فقد  م�سر(،  )اجنلرتا،  الثنائي  احلكم  دولتي  من  م�ستعمرًا  وقتها  ال�سودان 
ب�ساأن ت�سفية  توقيع معاهدة يف 2/ فرباير/1953م بني اجنلرتا وم�سر  مت 
املادة  يف  جاء  وقد  امل�سري  لتقرير  وحمايد  جاد  جو  وتهيئة  الثنائية  االدارة 
)7( من تلك االتفاقية على وجوب ت�سكيل جلنة خمتلطة لالنتخابات من �سبعة 
 )12( املادة  ن�ست  كما  ال�سودانيني،  من  منهم  ثالثة  يكون  اأن  ب�سرط  اأع�ساء 
من االتفاقية على االآتي•: )تقوم اجلمعية التاأ�سي�سية باأداء واجبني، االأول اأن 
تقرر م�سري ال�سودان كوحدة ال تتجزاأ، الثاين و�سع د�ستور لل�سودان يتواءم 
مع القرار الذي يتخذ يف هذا ال�سدد، كما ت�سع اللجنة قانونًاالنتخاب برملان 
�سوداين دائم.... الخ(، حددت جلنة االنتخابات امل�سار اليها موعد االنتخابات 
اجلامعية  املوؤ�س�سة  االأويل،1992،  الطبعة  �سعد،  جورج  د.  ترجمة:  الد�ستوري،  والقانون  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  دوفرجيه،  موري�س   )1(

للدرا�سات والن�سر والتوزيع، بريوت، لبنان، �س120.
واحلكم  العامة  االدارة  درا�سات  معهد  ال�سودان،  فى  الفدرالية  لالمركزية  الد�ستوري  :االطار  بعنوان  علمية  ورقة  �سامل،   احمد  حممد   )2(

االحتادي، جامعة اخلرطوم، من�سورة على االنرتنت ب�سيغةpdf   مبحرك البحث Google،�س 9.
ال�سودان. يف  امل�سري  لتقرير  حمايد  حر  جو  وتهيئة  واجنلرتا  م�سر  بني  الثنائية  االإدارة  ت�سفية  اتفاقية  هي:  اليها  امل�سار  االتفاقية  	•
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جمل�ض  اأع�ساء  باأغلبية  االحتادي  الوطني  احلزب  وفاز  1953م  نوفمرب  يف 
برملان �سوداين  اأول  انعقاد  يناير 1954م  النواب وال�سيوخ، وكان االول من 
ل�سنة 1956م ن�ض على  املوؤقت  ال�سودان  اإ�سدار د�ستور  مبجل�سني)1(، وعند 
اإ�سدار  وعند  وال�سيوخ()2(،  )النواب  جمل�سني  من  الت�سريعية  ال�سلطة  تكوين 
د�ستور ال�سودان املوؤقت ل�سنة 1964م األغي نظام املجل�سني ون�ض على تكوين 
الدائم  ال�سودان  د�ستور  ظل  وفى  واحد)3(،  جمل�ض  من  الت�سريعية  ال�سلطة 
الت�سريعية من جمل�ض واحد)4(، وفى  ال�سلطة  ل�سنة 1973م ن�ض على تكوين 
من  الت�سريعية  ال�سلطة  تكوين  على  ن�ض  ل�سنة 1998م  ال�سودان  د�ستور  ظل 
جمل�ض واحد)5(، وفى ظل د�ستور ال�سودان االنتقايل ل�سنة 2005م عاد العمل 
بنظام ثنائية املجل�ض ون�ض على تكوين ال�سلطة الت�سريعية من املجل�ض الوطني 

وجمل�ض الواليات)6(.
من خالل تناول ما �سبق يت�سح لنا جليًا اأن تكوين ال�سلطة الت�سريعية بنظام   
املجل�سني مل يكن بناًء على رغبة ال�سعب اأو �سرورة اقت�ستها طبيعة الدولة وظروفها 
النظام  فيها  ولد  التي  الدولة  بريطانيا  كانت  والذي  اال�ستعمار  لفكر  نتاج  كان  بل 
الثنائي م�ساركة فيه ويدل على ذلك ترك العمل به بعد اأول د�ستور خطه ال�سودانيني ، 
واإن  عاد العمل بنظام املجل�سني يف الد�ستور االنتقايل ل�سنة 2005م اإال اأن ذلك كان 
اأراد اجلنوبيون من ذلك االحتفاظ بال�سكل الكونفدرايل  نتاج التفاقية ال�سالم فقد 
ال�سالحيات  ذلك  على  والدليل  دولتني  احتاد  يعني  والذي  واجلنوب  ال�سمال  بني 
بقية  دون  اجلنوبية  الواليات  بها  متتعت  التي  واال�ستقاللية  واخل�سو�سية  الكبرية 

هرني ريا�س، موجز تاريخ ال�سلطة الت�سريعية يف ال�سودان، الطبعة الثانية، 1987، �س 46 وما بعدها.  )1(
د�ستور ال�سودان املوؤقت ل�سنة 1956، املادة )42(.  )2(
د�ستور ال�سودان املوؤقت ل�سنة 1964، املادة )42(.  )3(

د�ستور ال�سودان الدائم ل�سنة 1973، املادة )118(.  )4(
د�ستور ال�سودان ل�سنة 1998، املادة )68(.  )5(

د�ستور ال�سودان االنتقايل ل�سنة 2005، املادة )83(.  )6(
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واليات ال�سودان)1(، وبهذا يكون و�سع ال�سودان فى ظل اتفاقية ال�سالم مثل و�سع 
الواليات املتحدة االمريكية الذي ا�سرنا اليه،لذلك يرى الباحث اأن تكوين جمل�ض اآخر 
اأي االخذ بنظام املجل�سني مبا ا�سرنا اليه يتعار�ض فى الوقت احلايل مع حتقيق �سلم 
ميكن  التى  واالقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سية  للظروف  ال�سودان  فى  اجتماعى 
بني  اأ�سرها  على  حتدث  التى  االنف�سالية  والتوجهات  القبلية  النزاعات  فى  اجمالها 
احلني واالخر و�سعف املوارد املاليةوقلة االمكانيات التي ال ت�سمح مبيزانية ملجل�سني 
مبا ي�سمن ا�ستقاللهما على الوجه املطلوب ا�سافة اإىل عدم تقييم جتربة نظام املجل�ض 
الثاين التي ادخلها اال�ستعمار كل ذلك يدعو لالأخذ بنظام املجل�ض الواحد حفاظًا على 

وحدة �سيادة ال�سعب.
املطلب الثالث

طرق تكوين ال�سلطة الت�سريعية كاأع�ساء
اإن الدول يف العامل املعا�سر اليوم اجتهت يف اأغلب د�ساتريها اإىل اعتماد   
الدميقراطية التي تعني حكم ال�سعب بال�سعب كنظام من اأنظمة احلكم، اأي اأن ي�ساهم 
النيابية  الدميقراطية  وتعترب  ال�سلطة،  ممار�سة  يف  ال�سعب  اأفراد  من  عدد  اأكرب 
التي متثله،  بال�سلطات  ال�سعب  التي ت�سنف عالقة  الدميقراطية  اأ�سكال  ك�سكل من 
ويجد االخذ بهذا النظام اأهميته يف اأنه ال يت�سور اجتماع ال�سعب باأكمله يف دولة 
ما ملناق�سة واإ�سدار قرارات يف امل�سائل احلكومية كما اأن م�ستوى الثقافة ال�سيا�سية 
لل�سعب ال توؤهله لذلك ف�ساًل على اأن ال�سعب لي�ض لديه الوقت الكايف الذي ميكنه من 
والثقافة  باحلكمة  يتمتعون  له  ممثلني  ال�سعب  يختار  لذلك  العامة  للم�سائل  تكري�سه 
واالأمانة متكنهم من تويل ال�سئون ال�سيا�سية ليكونوا نوابًا له ويتم االختيار بوا�سطة 
عملية قانونية حمددة ت�سمى باالنتخاب ويرتكز نظام اختيار املمثلني )النواب( على 

حممد احمد �سامل،  ورقة علمية بعنوان :االطار الد�ستوري لالمركزية الفدرالية يف ال�سودان، مرجع �سابق، �س11.  )1(
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النظرية القانونية للوكالة وبالتايل فاإن اأي عمل �سادر من املمثلني يعترب كما لو كان 
�سادرًا عن ال�سعب وبا�سمه)1(.

        بالرغم من اتباع معظم د�ساتري الدول لنظام الدميقراطية النيابية اإال اأن �سور 
تكوين الهيئة الت�سريعية تختلف يف طريقة اختيار اأع�ساء تلك الهيئة فغالبية الدول 
�سواء اأخذت بنظام املجل�ض الواحد اأو املجل�سني جعلت طريقة اختيار االأع�ساء يف 
جمل�ض ال�سعب )النواب، االأمة( عن طريق الدميقراطية النيابية التي ت�ستند على عملية 
يتقدم  اأن  الفر�سة الختيار حقيقي وحر)2(، وهي  تتيح  التي  التناف�سية  االنتخابات 
اإىل  ينتمون  اأو  م�ستقلني  كانوا  �سواء  خمتلفة  برامج  ولديهم  خمتلفون  مر�سحون 
اأحزاب خمتلفة ويظهروا للناخبني مزاياهم ومزايا برناجمهم ويتناف�سون للح�سول 

على اأ�سوات الناخبني)3(، والقلة من الدول جتمع بني االنتخاب والتعيني•.
اأما البع�ض االآخر من الدول والتي اأخذت بنظام املجل�سني جعلت اإىل جانب   
الطريقة االأوىل يف اختيار جمل�ض ال�سعب طريقة اآخرى يف اختيار اأع�ساء املجل�ض 
الثاين )ال�سيوخ، الواليات( فقد يتم اختيار اأع�ساء هذا  املجل�ض الثاين بالوراثة مثل 
يتم  التعيني، وقد  اللوردات االإجنليزي وقد يتم اختيار االأع�ساء عن طريق  جمل�ض 
اختيار االع�ساء باجلمع بني االنتخاب والتعيني، وقد يتم عن طريق االنتخاب غري 
اأع�ساء املجل�سني فيكون عدد االأع�ساء  )4(، وتختلف الدول كذلك فى عدد  املبا�سر 
فى جمل�ض النواب اأكرث من عدد االأع�ساء فى املجل�ض االآخر كما يختلف املجل�سان 
اأي�سًا فى ال�سروط الالزم توافرها فى االأع�ساء حيث تكون ال�سروط الأع�ساء جمل�ض 

النواب اأي�سر من ال�سروط الأع�ساء املجل�ض االآخر)5(.
�سعاد ال�سرقاوي، النظم ال�سيا�سية يف العامل املعا�سر، الطبعة االويل،1428هـ،2007، �س138.  )1(

�سعيد بوال�سعري، القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية املقارنة ، مرجع �سابق ، اجلزء الثاين ، �س 20.  )2(
�سعاد ال�سرقاوي، النظم ال�سيا�سية يف العامل املعا�سر، مرجع �سابق، �س145.  )3(

اأن يعني رئي�س اجلمهورية عدد من االع�ساء ال يزيد عن5 %  من  فى جمهورية م�سر ي�سكل جمل�س النواب عن طريق االنتخابكمايجوز  	•
اأع�ساء جمل�س النواب الذي عددهم450 ع�سوًا. ح�سب املادة )102( من الد�ستور امل�سري ل�سنة 2014.

نعمان اأحمد اخلطيب ، الو�سيط فى النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري، مرجع �سابق، �س349.  )4(
حممد كاظم امل�سهداين ، القانون الد�ستوري ، مرجع �سابق ، �س104.  )5(
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املجل�ض  اأع�ساء  اختيار  الوثيقةالد�ستوريةطريقة  حددت  ال�سودان  وفى   
فى  امل�ساركة  القوى  كافة  من  االختيار  وفق  التعيني  على  بناء  االنتقايل  الت�سريعي 
التغيري ح�سب الن�سب املحددة  بن�ض الوثيقة)1(، واأجل هذا املجل�ض ينتهي بانتهاء 
الفرتة االنتقالية والتى مدتها ت�سعة وثالثون �سهرًا اأي ثالث �سنوات وثالث اأ�سهر 
ال�سابع ع�سر من �سهر اغ�سط�ض 2019 والتى م�سى  التوقيع عليها فى  من تاريخ 
عليها عامان االآن دون تكوين اأي جمل�ض ت�سريعي ، ويرى الباحث اأن تكوين جمل�ض 
ال�سعب  التى تعني �سيادة حكم  الطريقة وهذه املدة يخالف مبداأ الدميقراطية  بهذه 
حتى ولو كان ذلك لفرتة انتقالية طاملا اأن مدتها تزيد عن ال�سنة  واالأوىل اأن ي�سارك 
ال�سعب فى اختيار من ينوب عنه عن طريق االنتخابات ح�سب االأ�س�ض الدميقراطية 
فهو �ساحب ال�سيادة الأن اختيار اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية عن طريق االنتخاب هو 
غاية ال�سلم االجتماعي وال�سبيل اإليه ذلك الأن ال�سلم االجتماعي ياأتي من قناعة املواطن 
تعيني  اإليها عرب  ي�سلوا  الذين مل  اأع�ساء �ساحلني  من  املختارة  املنتخبة  باملوؤ�س�سة 
اأو قهر خارجي اأو خداع حزبي بل اختارهم عامة النا�ض ب�سبب خربتهم وقدرتهم 
و�سدقهم واإخال�سهم ومعرفتهم ، كذلك من االأف�سل عدم تعيني العلماء كاأع�ساء يف 
الربملان اأي اأن يكون جميع اأع�ساء الربملان بااَلنتخاب واأن تعمل ال�سلطة الت�سريعية 
على تعيني العلماء كخرباء وم�ست�سارين باللجان التي ي�ستعني بهاالربملان لال�ستفادة 
من علمهم وخرباتهم، وذلك حتى اَل ُتثار �سكوك حول م�سداقية العلماءالذين يعينهم 

احلاكم كاأع�ساء يف الربملان.

الوثيقة الد�ستورية  للفرتة االنتقالية ل�سنة 2019 ، املادة )24( مقروءة مع املادة )12(.  )1(



جملة ت�أ�صيل العلوم {362}

املبحث الثاين
وظائف ال�سلطة الت�سريعية

لها عدد من االخت�سا�سات  الت�سريعية يف كل دولة  ال�سلطة  اأن  املعلوم  من   
ترتاوح يف جمالها ونطاقها من دولة الأخرى ح�سب الد�ستور ال�سائد فيها وتوزيعه 
الدميقراطي وتعد ممار�سة هذه  التطور  تبعًا ملدى  الخت�سا�سات احلكومة، وكذلك 
االخت�سا�سات بوا�سطة هذه ال�سلطة املنتخبة من ال�سعب ذات اأهمية كربى يف حتقيق 
االمن وال�سالم واال�ستقرار داخل الدولة، فعلي �سبيل املثال ال احل�سرما ورد يف 
اآخر د�ستور انتقايل لل�سودان ل�سنة 2005حيث اأورد اخت�سا�ض ال�سلطة الت�سريعية 
واملجتمع  بالدولة  املتعلقة  وال�سيا�سات  والربامج  اخلطط  اعتماد  االآتية:  باملهام 
وامل�سادقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية واإ�سدار القرارات يف امل�سائل العامة 
اإنهائها)1(،واإ�سافة  اأو  الطوارئ  حالة  اإعالن  وتاأييد  احلرب  علىاإعالن  والت�سديق 
د�ساتري  معظم  عليها  تتفق  تكاد  رئي�سية  اخت�سا�سات  هنالك  االخت�سا�سات  لهذه 

الدولة، نتناولها يف املطالب االآتية.
املطلب االأول

الوظيفة الت�سريعية
اأ. �سن القوانني:

يكفل  مبا  واخلارجية  الداخلية  �سوؤونها  لتدبري  ت�سعى  دولة  كل  اأن  املعلوم   
لرعاياها االأمن واال�ستقرار وال ميكن اأن تقوم الدولة بذلك اإال عن طريق �سن القوانني 
حتى تنظم عالقات االأ�سخا�ض ببع�سهم وعالقاتهم باحلكومة، لذلك تعد وظيفة �سن 
يف  االأهمية  لتلك  نظرًا  الت�سريعية  ال�سلطة  تتوالها  التي  الوظائف  اأهم  من  القوانني 
تنظيم احلياة العامة للمواطنني و�سمان اأمنهم وا�ستقرارهمولعل هذا هو �سببالت�سمية 

د�ستور ال�سودان االنتقايل ل�سنة 2005، املادة)3/91(.  )1(
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وتنطوي  الت�سريعية،  بال�سلطة  املعا�سرة  الثقافات  خمتلف  يف  للربملان  املرادفة 
ال�سالحية الت�سريعية للربملان على �سن القواعد التي يجب على احلكومة واملواطنني 
احرتامها يف ممار�سة تنظيم و�سبط الن�ساطات املختلفة طبقًا ملبداأ ال�سرعية)1(، وال 
ميكن للقوانني اأن ت�سبح اأداة موؤثرة يف حتقيق ال�سلم االجتماعي اإال اإذا كانت توازن 
بني احلرية وامل�سلحة الذاتية لكل فرد)2(، وتوؤدي هذه ال�سلطة دورها واخت�سا�سها 
ب�سن القوانني عرب جلان دائمة خمت�سة تقوم بدرا�سة املقرتحات وم�سروعات القوانني 
واإعداد تقارير حولها وعر�سها يف جل�سات الربملان لتداول االع�ساء حولها يف عدة 
قراءات ثم اإجازتها واإر�سالها لرئي�ض الدولة للم�سادقة عليها ون�سرها يف اجلريدة 

الر�سمية•.
غري اأن وظيفة �سن القوانني اليوم اأ�سبحت غري حكر على ال�سلطة الت�سريعية   
لوحدها فبع�ض الد�ساتري منحت ال�سلطة التنفيذية اأي�سًا احلق يف �سن قوانني يف �سكل 
مرا�سيم اأو قرارات، كذلك مل ت�سلم ال�سلطة الت�سريعية من التغول على اخت�سا�سها 
وبالتايل  القوانني  ل�سن  باأن حددت جماالت  وذلك  وتقلي�سه  وتقييده  منه  احلد  يف 
اخت�سا�سه  من  اأخذ جزء  ناحية  من  مقيد  احلايل  الع�سر  الربملان يف  دور  اأ�سبح 
�سن  يف  اخت�سا�سه  ممار�سة  بتحديد  اأخرى  ناحية  ومن  التنفيذية  ال�سلطة  ل�سالح 
القوانني فكاأن ال�سلطة التنفيذية هي امل�سرع العادي وال�سلطة الت�سريعية هي امل�سرع 

اال�ستثنائي)3(.
باالإ�سافة اإىل �سن القوانني هنالك جانب ت�سريعي اآخر يتمثل يف:  

تعديل الد�ستور: املعلوم اأن قواعد الد�ستور هي يف االأ�سل قواعد قانونية ومن 
انعكا�سًا  للتعديل والتغيري فهي يف حقيقتها متثل  قابليتها  القانونية  القاعدة  طبيعة 
اجلامعية  املوؤ�س�سة  االأويل،1992،  الطبعة  �سعد،  جورج  د.  ترجمة:  الد�ستوري،  والقانون  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  دوفرجيه،  موري�س   )1(

للدرا�سات والن�سر والتوزيع، بريوت، لبنان، �س 116.
نعمان احمد اخلطيب، الو�سيط يف النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري، مرجع �سابق، �س440.  )2(

ال�سرعية. مببداأ  يتعلق  القانون  ب�سدور  املواطنني   علم  اأن  اإذ  اخلطوات  اأهم  من  للدولة  الر�سمية  اجلريدة  يف  القوانني  ن�سر  يعترب  	•
�سعيد بو �سعري،القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية املقارنة، مرجع �سابق، اجلزء الثاين ، �س23 وما بعدها.  )3(
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املجتمع،  يعي�سها  التي  وال�سيا�سية  واالقت�سادية  االجتماعية  واالأو�ساع  للظروف 
ومبا اأن هذه الظروف واالأو�ساع متغرية على الدوام تبعًا للتطور فاإن ذلك ي�ستلزم 
تعديل الد�ستور ليواكب هذه التطورات، ولقد تباينت الد�ساتري تباينا كبريًا يف حتديد 
ال�سلطة املخت�سة بتعديله فمنها من جعل هذا االخت�سا�ض اإىل جمعية تاأ�سي�سية منتخبة 
ومنها من رد هذه ال�سلطة لل�سعب يزاولها عن طريق اال�ستفتاء والغالبية العظمي من 
الد�ساتري جعلت هذا االخت�سا�ض لل�سلطة الت�سريعية متار�سها وفق اجراءات خا�سة 
تختلف عن االجراءات التي تتبعها يف تعديل القوانني العادية)1(، وقد ن�ست الوثيقة 
يجوز  "ال  على:  "78" منها  املادة  يف     2019 ل�سنة  االنتقالية  للفرتة  الد�ستورية 
الت�سريعي  اأع�ساء املجل�ض  ثلثي  باأغلبية  اإال  الد�ستورية  الوثيقة  الغاء هذه  اأو  تعديل 

االنتقايل.
ب. القوانني اأو اللوائح الداخلية التي تنظم عمل ال�سلطة الت�سريعية:

القواعد الداخلية لل�سلطة الت�سريعية �سواء كانت قانون اأو الئحة هي: جمموعة   
من االأحكام الغر�ض منها ت�سيري االأعمال بنظام داخل هيئة موؤلفة من جماعات ذات 
اآراء متباينة واأغرا�ض خمتلفة)2(، وتختلف الدول يف حتديد �سكل القواعد املنظمة 
الأعمال ال�سلطة الت�سريعية فمنها ما ين�ض عليها يف �سكل قانون ومنها ما ين�ض عليه 

يف �سكل الئحة داخلية ومنها ما يجمع بينهما لذلك �سوف ن�ستعر�سهما فيما يلي:
واملوجهات  العامة  املبادئ  ي�سع  الد�ستور  اأن  املعلوم  التنظيمية:  القوانني   .1
التنظيمية  القوانني  دور  وياأتي  ال�سيا�سي،  احلكم  لتنظيم  العري�سة  واخلطوط 
لتكميل ن�سو�ض الد�ستور وبالتايل لها قيمة القاعدة الد�ستورية من حيث االأثر 
عليها  ين�ض  خا�سة  الإجراءات  وتعديلها  واإ�سدارها  يف  تخ�سع  لكونها  نظرًا 
ويتم  العادية،  والقوانني  الد�ستور  بني  و�سط  مرتبة  حتتل  هي  لذلك  الد�ستور 

حممد كاظم امل�سهداين، القانون الد�ستوري ، مرجع �سابق، 2011، �س 265.  )1(
فوؤاد كمال، االأو�ساع الربملانية، مطبعة دار الكتب امل�سرية بالقاهرة، الطبعة االأويل،1927، �س338.  )2(
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تنظيم  بينها  من  والتي  الد�ستور  بوا�سطة  اخت�سا�سها  جماالت  على  الن�ض 
قبل  من  للمراقبة  الدول  بع�ض  القوانني يف  هذه  وتخ�سع  الربملانية،  املجال�ض 
من  والتاأكد  الد�ستور  مع  ومواءمتها  مطابقتها  مدى  يحدد  د�ستوري  جمل�ض 
قبل  ذلك  يتم  اأن  ويجب  ومقت�سياته  الد�ستور  مبادئ  عن  بها  االنحراف  عدم 

اإ�سدارها)1(.
اللوائح الداخلية: هي اأي�سًا تعترب تكملة للد�ستور فيما يتعلق بالنظام الداخلي   .2
للربملان، وهي تعد اأداة خطرية يف اأيدى االأحزاب قد يكون لها من االأثر ما هو 
الد�ساتري  معظم  ت�ستمل  لذلك  الدولة،  �سوؤون  ت�سيري  يف  الد�ستور  من  اأخطر 
لكن  الالئحة  اخت�سا�ض  ذاتها من  ن�سو�ض هي يف حد  على  كلها  نقل  اإن مل 
نظرًا خلطورتها وملا ميكن اأن توؤديه من اأثر بليغ يف اأعمال ال�سلطة الت�سريعية 
وقراراتها راأى ال�سارع اأن ي�سعها  �سمن ن�سو�ض الد�ستور ومنها على �سبيل 
املثال: الن�سو�ض اخلا�سة باالأغلبية الالزمة الإ�سدار القرارات وعلنية و�سرية 
والالئحة  وغريها،  النعقاده  العددي  والن�ساب  الت�سريعية  ال�سلطة  جل�سات 
رئي�ض  بتوقيع  الت�سريعية  ال�سلطة  بوا�سطة  واإ�سدارها  اقرارها  يتم  الداخلية 
املجل�ض دون حاجة اإىل اعتماد اأو ت�سديق من جهة اأخرى ويعد رئي�ض املجل�ض 
هو املكلف بتطبيق الالئحة ومراقبة تنفيذها، ومبا اأن الالئحة عمل داخلي فاإن 
ا�سدرتها دون غريها  التي  النيابية  الهيئة  على  اأثرها  يقت�سر  ال  ثابت  حكمها 
من الهيئات التي تعقبها متى كانت القواعد الد�ستورية التي قامت عليها الهيئة 
الهيئة  اأع�ساء  على  ت�سري  اأنها  كما  تتغري،  مل  �سارية  الالئحة  ا�سدرت  التي 
جميعًا من وافق عليها ومن مل يوافق وي�سبح اأع�ساء املجل�ض اأفرادًا وجماعات 
مقيدين باأحكامها، ويحق للمجل�ض تعديل الئحته الداخلية بالكيفية التي ين�ض 
ج1،  الثانية،1990،  الطبعة  املغرب،  البي�ساء،  الدار  للن�سر،  توبقال  دار  الد�ستورية،  واملوؤ�س�سات  الد�ستوري  القانون  امل�سدق،  رقية   )1(

�س87.
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عليها غري اأن التعديل املتكرر ي�سلب الالئحة قوتها التي تكت�سبها مبرور الزمن 
ويجعلها مزعزعة غري م�ستقرة وبالتايل ال ي�سمن ح�سن النظام داخل ال�سلطة 
الت�سريعية، ويجب االنتباه اإىل اأنه يف حال تعديل الالئحة وجب اإحاطة التعديل 
على  بناء  الالئحة  تعديل  ي�سبح  ال  اأي  و�سعها  تراعي  التي  ال�سمانات  بنف�ض 
اقرتاح من احد االأع�ساء يوؤخذ عليه الراأى يف جل�سة املجل�ض فورًا دون احالته 

للجنة املخت�سة لدرا�سته ورفع تقرير بذلك)1(.
املطلب الثاين

الوظيفة االقت�سادية
تاريخيًا،  الربملانية  الوظائف  اأ�سبق  الت�سريعية  لل�سلطة  املالية  الوظيفة  تعترب   
وتعترب املوازنة العامة اأداة مهمة لتحقيق التطور والتوازن املايل  واالأهداف االقت�سادية  
فهناك ارتباط وثيق وتداخل بني نظام الدولة ال�سيا�سي ونظامها االقت�سادي فاإذا حدث 
خلل للنظام االقت�سادي فاإن ذلك حتمًا �سيوؤدي اإىل اآثار �سلبية على امل�ستويني الداخلي 
من  اإذن  االجتماعي)2(،  وال�سلم  واال�ستقرار  االمن  عقد  ينفرط  وبالتايل  واخلارجي 
التحكم  طريق  عن  االقت�سادية  االزمات  مواجهة  للدولة  ميكن  العامة  املوازنة  خالل 
يف عمليات االإنفاق اأو يف م�سادر االيرادات ومعدالتها، لذا ميكن القول اأن املوازنة 
وال�سيا�سات  االو�ساع  توجه  التي  وهي  للم�ستقبل  التخطيط  اأداة  هي  للدولة  العامة 
االقت�سادية واالجتماعية للم�سار ال�سحيح)3(، وترتكز مهمة ال�سلطة الت�سريعية املالية 
على حتديد رقم النفقات ال�سنوية للدولة وتقرير الو�سائل االآيلة ملواجهتها من ايرادات 
خا�سة جباية ال�سريبة وهي بذلك ت�سع احلدود املالية لن�ساط احلكومة•، وقد كانت 

فوؤاد كمال، االأو�ساع الربملانية، مرجع �سابق، �س339 وما بعدها.  )1(
علي حممد ال�سالبي، الربملان يف الدولة احلديثة امل�سلمة، دار املعرفة، لبنان، بدون تاريخ ن�سر، �س175.  )2(

اأحمد �سعد جاري،الرقابة على املوازنة العامة للدولة،�س 6،  بحث مقدم �سمن بحوث املوؤمتر العلمى احلادي ع�سر لكلية االدارة واالقت�ساد،   )3(
. www.research gate.net/اجلامعة امل�ستن�سرية، بغداد، يف العام 2011، من�سور باالأنرتنت على املوقع

املوازنة العامة تقدم لل�سلطة الت�سريعية يف �سكل م�سروع قانون اعتماد وعادة ما يقدمها وزير املالية يف الدولة وت�ستمل على: تقديرات  	•
اأي مقرتحات جديدة  مف�سلة للم�سارف واالإيرادات املقرتحة لل�سنة القادمة مقارنة اإىل واقع ال�سنة املالية املن�سرمة، كما تعر�س خاللها 
لل�سرائب اأو ر�سوم اأو مفرو�سات اأو حتويالت من االحتياطي لالقرتا�س احل�سن اأو ل�سندات اال�ستثمار اأو االدخار يف �سكل م�سروع اأو 

م�سروعات قوانني.
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اإعتمادات  حتويل  ويحظر  خم�س�سة  ف�سول  اأ�سا�ض  على  املوازنة  جتيز  الربملانات 
ا�سبح  احلديثة  املوازنات  و�سخامة  تطور  ظل  ويف  اأنه  اإال  الأخر  ف�سل  من  مالية 
تخ�سي�ض االإعتمادات اأقل تف�سياًل ومقابل ذلك منعت احلكومة من فتح اعتمادات 
اأو  نفقات  اأي  تدفع  اأو  بالدفع  تلتزم  اأن  للحكومة  ميكن  ال  وبالتايل  املوازنة  خارج 

تفر�ض اأي �سرائب  خارج الذي اجازه الربملان)1(.
املطلب الثالث

الوظيفة الرقابية
التوازن  فكرة  على  قائمة  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطتني  بني  العالقة  اإن   
اأعمال احلكومة دورًا مهمًا  فهناك تداخل  بينهما، لكن متثل الرقابة الربملانية على 
يف االأنظمة ال�سيا�سية احلديثةوهي عن�سرًا اأ�سا�سيًا من عنا�سر �سيادة القانون يف 
الدول التي تاأخذ بالنظام الربملاين لذا نادرًا ما توجداآليات الرقابة يف البلدان التي 
الرقابية للربملان  القمعية،والوظيفة  التي تعاين من االنظمة  اأو  للديكتاتورية  تخ�سع 
تعني املراقبة و�سبط اأعمال احلكومة واإظهارها ومناق�ستها وال�سوؤال عنها واإعالنها 
الثقة  التنديد وكذلك حجب  اأنها ت�ستحق  التى يرى  الثقة عن االعمال  للمالأ وحجب 
عن امل�سئولني الذين ا�ساوؤوا اال�ستعمال واخلوا باالأمانة واأقدموا على اأعمال تناق�ض 
�سعور االأمة، والربملان ي�ستطيع مراقبة كل �سيء لكنه ال ي�ستطيع اأن يعمل كل �سيء 
بنف�سه مبعنى اأن هناك بع�ض االمور ال ميكن اأن تنجز اإال عن طريق الربملان نف�سه 
جهات  اأو  جلان  طريق  عن  اإال  واٍف  ب�سكل  ينجز  اأن  ميكن  ال  االآخر  بع�سها  بينما 
اأخرى)2(، فالربملان ي�ستطيع اأن ي�سوت على فر�ض ال�سرائب اأو عدم فر�سها بينما 
اإال من  ال ي�ستطيع  الرقابة على التعديات على املال العام من قبل ال�سلطة التنفيذية 

خالل جهة خمت�سة مثل ديوان املراجع العام.
موري�س دوفرجيه، املوؤ�س�سات ال�سيا�سية والد�ستورية، مرجع �سابق، �س116.  )1(

جون �ستيورات مل، احلكومات الربملانية، ترجمة اإميل الغوري، املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، قطر، طبعة �سنة 2017، �س   )2(
.121
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املبحث الثالث
امل�سكالت التى متنع قيام ال�سلطة الت�سريعية بتحقيق �سالم اجتماعي 

داخل الدولة
املطلب االول

امل�سكالت التي تتعلق بال�سلطة الت�سريعية كهيئة
 اأ. عدم وجود ثقة بني ال�سلطة الت�سريعية واملواطنني:

بالتعرف  وذلك  واملواطنني  بينهم  ثقة  خلق  الت�سريعية  ال�سلطة  على  يجب   
على م�ساكلهم ومظاملهم بعقد اللقاءات معهم واال�ستماع اليهم اأي اأن تكون ال�سلطة 
با�سمه  ينطق  فيها من  باأن  الدولة  ي�سعر كل مواطن يف  التي  الهيئة  الت�سريعية هي 
الذين  االأ�سخا�ض  ي�سعر  واأن  بنف�سه  ال�سخ�ض  ذلك  ي�ستطيعه  مما  اأح�سن  ب�سكل 
ترف�ض مطالبهم باالرتياح لها على اأ�سا�ض اأنهات�ستمع ملطالبهم واأن عدم قبولها لي�ض 
ناجمًا عن تع�سف اأو عدم اعتبار بل على اأ�سا�ض اأ�سباب اآخرى اأهم من االأ�سباب التي 
ت�ساهم يف  التي رف�ست)1(، ويتاأتى ذلك عندما  اأو مطالبهم  تقدمي طلبهم  اإىل  اأدت 
و�سع حلول اأولية حلل النزاع اإذا ما ن�ساأت يف املجتمع خا�سة تلك النزاعات القبلية  
اأوالتى حتدث بني املواطنني واحلكومة وي�سبح الدور املهم لالأع�ساء املنتخبني والذين 
فىاملجتمع  يحدث  ما  ومعاجلة  الربملان،  يف  للمجتمع  الوحيدين  املمثلني  يعتربون 
اجلل�سات  اأثناء  الربملان  داخل  عنها  فيعرب  وهمومهم  املواطنني  حقوق  ي�سمن  مبا 
قد  الثقة  هذه  مثل  فوجود  واال�ستماع)2(،  اللجان  ومناق�سات  االأ�سئلة  تقدمي  وعند 
االجتماعي،  ال�سلم  على  واحلفاظ  امل�سكالت   من  الكثري  ومعاجلة  حل  اإىل  يف�سي 
ومن ناحية اأخرى اإن اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية ي�ستطيعون توعية وتثقيف ناخبيهم 
يف الدوائر املختلفة ب�ساأن التدابري واالإجراءات التي يجب اأن تتخذ ملعاجلة املظامل 

جون �ستيورات مل، احلكومات الربملانية، ترجمة اإميل الغوري ،املرجع ال�سابق، �س 131.  )1(
كيف يعمل النائب، دليل ار�سادي للربملانيني، اإعداد املعهد الدميقراطي الوطني، اليمن، �سنة2006، �س 15.  )2(
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اإىل  للتو�سل  كو�سيلة  الدولة  موؤ�س�سات  اإىل  اللجوء  يف  وتب�سريهم  لديهم  القائمة 
معاجلة مل�سكالتهم وبالتايل ي�ساعد ذلك يف بناء الثقة يف موؤ�س�سات الدولة)1(، ويرى 
الباحث مبا اأن ال�سلطة الت�سريعية تنوب عن ال�سعب وتوؤدي اخت�سا�ساتها نيابة عنه 
باعتباره �ساحب  به من ت�سرفات  قام  ما  الوكيل عن  اأن يطلع  املوكل  فاإن من حق 
احلق اال�سيل لذا ينبغي اأن تكون لل�سلطة الت�سريعية تغطية اإعالمية بو�سائل االإعالم 
وفقًا  ال�سرية  باحلماية  امل�سمولة  واملعلومات غري  ال�سعب احلقائق  على متليك  تعمل 
لقانون حق احل�سول على املعلومات ل�سنة 2015م وتب�سريه مبا يتم داخل اأروقتها 
االإعالم  و�سائل  الأن  الهيئة،  تلك  لعمل  يطمئن  حتى  ال�سفافية  لتعزيز  اجراءات  من 
هي الرابط احلقيقي بني النا�ض وممثليهم يف ال�سلطة الت�سريعية. ويجب اأن تتحمل 
ال�سلطة  علىاأع�ساء  ينبغي  كما  اخباراملواطنني،  امل�سئولية يف  هذه  االعالم  و�سائل 
الق�سايا  ال�سحفية من وقت الآخرللتب�سري مبواقفهم جتاه  اللقاءات  الت�سريعية عقد 
املختلفة الأن ذلك �سوف يعزز ويقوي ثقة املواطنني يف ال�سلطة الت�سريعية وي�ساهم يف 
مكافحة الف�ساد، كما اأنه �سي�ساعد املواطنني يف معرفة  اجلهود التي يبذلها ممثلوهم 

يف الدفاع عن م�ساحلهم ومعرفة من يعمل منهم ومن ال يعمل؟.
 ب. عدم �سرعية االنتخابات الربملانية:

تناف�سية  بطريقة  الربملانية حرة ونزيهة وجترى  االنتخابات  اأن تكون  يجب   
تتاح فيها حرية االإعالم وحرية الراأي والتعبري للمر�سحني وموؤيديهم والتحرر من 

العنف اأو الق�سر ال�سيا�سي و ل�سمان ذلك ينبغي اتباع االآتي:
اإعالن اأ�سماء املر�سحني للمواطنني قبل فرتة كافية حتى يت�سنى لهم االإحاطة مبا يلزم من   .1
معلومات حول املر�سحني  وحتى ميار�سوا حقهم يف الت�سويت بكل حرية وقناعة)2(.

ُنهج برملانية ملنع ن�سوب النزاعات وحتقيق امل�ساحلة وبناء ال�سالم، تقرير موجز عن جل�سة اال�ستماع الربملانية لعام 2012،اجلمعية العامة   )1(
لالأمم املتحدة ، من�سور مبوقع االأمم املتحدة على االنرتنت، �س 7.

نحو ثقافة �سيادة القانون، دليل علمي، معهد الواليات املتحدة لل�سالم، وا�سنطن، الطبعة االأويل 2015، �س 34.  )2(
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2.  اأن تت�سم العملية االنتخابية بالنزاهة وعدم اقرتانها بالف�ساد اأو �سراء ا�سوات 
الناخبني)1(.

التى توؤثر على عدم �سرعية االنتخابات  امل�ساواة بني املر�سحني: من اجلوانب   .3
مثل: عدم تكافوؤ الفر�ض ب�سبب اجلن�ض اأو العرق  اأو الدين اأوكمية الرثوة املتاحة 
لالأحزاب املتناف�سة اأو اال�سخا�ض امل�ستقلني وبالتاىل يحدث عدم ال�سرعية عندما 
ت�ستغل مثل هذه االأ�سباب كاأن ي�ستغل القادرين ماليًا امكانياتهم للح�سول على 

مزايا وت�سهيالت على ح�ساب االأحزاب االأخرى اأو املر�سحني االآخرين)2(.
�سرورة  اجلانب  هذا  فى  االنتخابية  العملية  نزاهة  ل�سمان  الباحث  ويرى   
اإ�سدار قانون خا�ض بانتخابات ال�سلطة الت�سريعية ين�ض فيه على اأن تقدم االأحزاب 
اأو املر�سحني تقرير يظهر م�سادر متويلهم للعملية االنتخابية وي�سع حدًا مل�سروفاتها 
ال ي�سمح بتجاوزه، وين�ض كذلك على حتديد اأ�سكال الدعاية االنتخابية التى  حتدث 

قبل اجراء االنتخابات كفالة ملبداأ امل�ساواة بني املر�سحني.
 ج. عدم وجود هيكل تنظيمي ومهني لل�سلطة الت�سريعية:

البد اأن يكون لل�سلطة الت�سريعية موظفني منف�سلني عن احلكومة ال يتبعون   
لها تتوىل تعينهم ال�سلطة الت�سريعية بنف�سها حتى ال يوؤثر نقلهم من جهة اإىل اآخرى 
يف متيزهم وحيادهم وذهاب اخلربة التى تر�سخ لديهم، كما يجب اأن يكون لل�سلطة 
الت�سريعية م�ست�سارًا قانونيًا خا�سًا بها تعينه ليقدم لها امل�سورة القانونية حتى ت�سبح 

م�ستقلة ال تتبع اأو تعتمد على ال�سلطة التنفيذية)3(.
 د. عدم �سمولية تكوين ال�سلطة الت�سريعية:

اإنَّ ما ال يحمد عند تكوين ال�سلطة الت�سريعية هو عدم �سموليتها مبعنى اأنها   
لن�سبة كبرية  واأخذهم  بعينهم  اأ�سخا�ض  اأو  اأحزاب متعددة   اأو  حكر حلزب حمدد 

ديفيد بيثام،الربملان والدميقراطية يف القرن احلادي والع�سرين، االحتاد الربملاين الدويل، �سوي�سرا،2006، �س 126.  )1(
نعمان اأحمد اخلطيب، الو�سيط فى النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري ، مرجع �سابق، �س 311.  )2(

ديفيد بيثام، الربملان والدميقراطية يف القرن احلادي والع�سرين، مرجع �سابق، �س140.  )3(
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يف مقاعد الربملان على ح�ساب فئات اأو اأقليات اأخرى مهم�سة �سواء عرقية اأو دينية 
اأو ن�ساء اأو �سباب، ووجود �سلطة ت�سريعية غري �سمولية ال يحقق ال�سلم االجتماعي 

واال�ستقرار داخل الدولة ما مل  متثل من املجتمع املوجود داخل الدولة بكل فئاته.
 ه. عدم وجود رقابة على االأنظمة الداخلية لل�سلطة الت�سريعية:

اإن ال�سلطة الت�سريعية البد اأن يكون لها نظام داخلي كما ا�سلفنا ي�سبط اعمالها   
واالقت�سادي  الت�سريعي  اخت�سا�سها  ملمار�سة  اتباعها  الواجب  االإجراءات  ويحدد 
والرقابي، واإذا كانت ال�سلطة الت�سريعية تنظم وت�سبط وتراقب عمل اجلهات االآخرى 
لل�سلطة  الداخلية  االنظمة  تخ�سع  هل  اآخر  ومبعنى  اأعمالها  يراقب   الذي  ذا  فمن 
تختلف  الدول  اأن  جند  ال�سوؤال  هذا  على  الد�ستورية؟.لالإجابة  للرقابة  الت�سريعية 
وتفرتق فيما يتعلق برقابة د�ستورية االنظمة  الداخلية  لل�سلطة الت�سريعية من حيث 
ال�سيا�سية  الرقابة  نوع  اعتمدت  الدول  فبع�ض  والتطبيق،  املمار�سة  واأ�سلوب  نوع 
وهي رقابة �سابقة وقائية تنظر يف القوانني قبل �سدورها اأو ال�سروع يف تطبيقها، 
وهذا النوع من الرقابة ي�سمي يف الفقه الد�ستوري بالرقابة غري الق�سائية ويعهد اأمر 
الرقابة اإىل هيئة مركزية ذات طبيعة �سيا�سية ويعترب املجل�ض الد�ستوري الفرن�سي 
الدول  وهذه  العربية•،  الدول  بع�ض  نهجه  على  �سارت  املمار�سة  هذه  يف  منوذجًا 
يف  ال�سروع  قبل  املركزية  الهيئة  على  الت�سريعية  لل�سلطة  الداخلي  النظام  تعر�ض 
تطبيقه لتقرر يف مدي مطابقته للد�ستور، اأما البع�ض االآخر من الدول اعتمد نوع 
الرقابة الق�سائية اأو ما ي�سمي بالرقابة الالحقة على اعتبار اأن النظام الداخلي لل�سلطة 

الت�سريعية قانون)1(.
الرقابتني  من  نوع  اأي  على  املتعاقبة  الد�ساتري  تن�ض  مل  ال�سودان  ويف   
)ال�سيا�سية، الق�سائية( وكاأن امل�سرع الد�ستوري اأراد اأن تكون الرقابة على النظام 

لبنان. املغرب،  اجلزائر،  تون�س،  الفرن�سي:  بالنموذج  اخذت  التي  الدول  من  	•
ر�سيد املدور، مراقبة د�ستورية االنظمة الداخلية للربملان، طوب يد�سن، الرباط، الطبعة االويل،2008، �س10.  )1(
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الداخلي لل�سلطة الت�سريعية ذاتية هي من ت�سع النظام الداخلي وهي من تراقبه يف 
عدم خمالفته للد�ستور.

 و. عدم وجود مقدرات فنية لل�سلطة الت�سريعية:
ذات  هيئة  وجود  الت�سريعيةيقت�سي  ال�سلطة  فىعمل  الفنية  التعقيدات  اإن   
الواليات  الت�سريعية، وقد عاجلت  ال�سلطة  تفتقده  قدرات واإمكانيات كبرية وهو ما 
من  كاٍف  عدد  وو�سع  املوارد  من  واٍف  قدر  اتاحة  من خالل  امل�سكلة  هذه  املتحدة 
التى  الق�سايا  الدعم فى جميع  لتقدمي  التخ�س�سات  املحايدين يف خمتلف  اخلرباء 
الكونغر�ض مبركز  مبني  كما جهزت  راأيهم،  الت�سريعية  ال�سلطة  اأع�ساء  فيها  يطلب 

للمعلومات يحتوى على مكتبة مزودة مب�سادر وثائقية مهمة)1(.
املطلب الثاين

امل�سكالت التي تتعلق باأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية
1. عدم كفاءة اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية:

اأن تظهر مواطن اخللل  اإن ال�سلطة الت�سريعية بو�سفها ممثلة لل�سعب يجب   
باإحكامها لدورها الرقابي على احلكومة واإ�سالح ومعاجلة وتنظيم امل�سالح املختلفة 
واال�ستقرار  االمن  وت�سمن  تعزز  حتى   قوانني  من  ت�سنه  وما  الربملانية  بقراراتها 
ويك�سب ر�سا املواطنني داخل الدولة ، لكن يف الواقع العملي جند اأن احلكومة كثريًا 
ما تفلت  من الدور الرقابي لل�سلطة الت�سريعية وتفعل ما تريد متى ما تريد وكذلك 
جند اأن معظم م�سروعات القوانني ال يبادر بها اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية بل هي من 
�سنيع ال�سلطة التنفيذية )احلكومة( ولعل من ابرز االأ�سباب التى قادت لذلك هوعدم 
كفاءة اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية فمن املالحظ اأن التعيينات يف ال�سلطتني الق�سائية 
والتنفيذية يتم بناء على  توافر �سروط عامة و�سروط خا�سة موؤهلة وامتحان قدرات 

ح�سان حممد �سفيق، االنظمة ال�سيا�سية والد�ستورية املقارنة، مطبعة جامعة بغداد، طبعة �سنة 1986، �س 335.  )1(
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للمر�سح للوظيفة بينما الرت�سيح لل�سلطة الت�سريعية يتم على اأ�سا�ض �سروط عامة فقط 
اأهمها االإملام بالقراءة والكتابة وقد ن�ست الوثيقة الد�ستورية للفرتة االنتقالية ل�سنة 

2019 فى املادة )26( منها على االآتي:
ي�سرتط فى ع�سو املجل�ض الت�سريعي االنتقايل:  

اأن يكون �سودانيًا بامليالد.  .1
اأن ال يقل عمره عن واحد وع�سرين عامًا.  .2

اأن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة.  .3
اأال يكون قد اأُدين بحكم نهائي من حمكمة خمت�سة فى جرمية تتعلق بال�سرف اأو   .4

االأمانة اأو الذمة املالية.
اأن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة.  .5

العامة  ال�سروط  ذات  هي  االأوىل  االأربعة  ال�سروط  هذه  اأن  الباحث  ويرى   
اخلا�سة  لل�سروط  باالإ�سافة  والتنفيذية  الق�سائية  ال�سلطتني  لوظائف  املطلوبة 
باملوؤهالت اخلا�سة بالوظيفة املُتقدم لها وهذا ما ُيظهر لنا جليًا عدم وجود تكافوؤ بني 
ال�سلطتني االأوليني وال�سلطة الت�سريعية، فكيف ميكن ل�سخ�ض ال يجيد �سوى القراءة 
االإن�سان  فالكفاءة فى مفهوم   ، اأكفاأ منه؟  اأن يكون منظمًا ومراقبًا ملن هو  والكتابة 
الب�سيط تعني اأن ينال ال�سخ�ض قدرًا من التعليم وال ميكن اأن يكون ال�سخ�ض كفء 
اإذا مل يعرف القراءة والكتابة وعلى العك�ض ، لذلك يجب تعديل ال�سرط اخلا�ض باأن 
يكون ع�سو ال�سلطة الت�سريعية ملمًا بالقراءة والكتابة واال�ستعا�سة عن ذلك بتحديد 
الوثيقة،  فى  الثالث  بال�سرط  الواردة  كفاءة  كلمة   مع حذف  معني  تعليمي  م�ستوى 
الأن وجود ع�سو �سلطة ت�سريعية مل ينل قدرًا من التعليم ال ي�ستطيع اأن يزن االأمور 
اجتماعي  �سلم  وبااًل على حتقيق  يكون وجوده  اأن  العادي وميكن  الرجل  مبقيا�ض 

اأكرث مما يحققه.
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2. عدم ا�ستقالل اأع�ساءال�سلطة الت�سريعية:
ال�سلطة  على  اعتمادهم  يعني  عدم  الت�سريعية  ال�سلطة  اأع�ساء  ا�ستقالل  اإن   
التنفيذية وعدم تبعيتهم لها، وحتى ي�سبح الع�سو م�ستقل ال يخ�سى �سئ وهو يوؤدي 

عمله الربملاين البد من مراعاة اجلوانب االآتية)1(:
وجود ح�سانة قانونية الأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية حتميهم من املالحقات التي  اأ. 
ممار�ستهم  �سمن  حدثت  اأعمال  ب�سبب  احلكومة  �سدهم  متار�سها  اأن  ميكن 
لعملهم الربملاين مثل االراء اأو الت�سويت اأو اال�سئلة اأو اال�ستجواب وغريها من 

االعمال.
الت�سريعية احلق يف  ال�سلطة  اإعطاء  من خالل  وذلك  مالية  توفري خم�س�سات  ب. 
توؤمن  اأن  لديها موازنة داخلية خا�سة تتوىل و�سعها حتى ت�ستطيع  اأن يكون 
الأع�سائها خم�س�ساتهم املالية الأن اأع�ساء الربملان اإذا كانوا دون خم�س�سات 
مالية الأ�سبح الرت�سح لل�سلطة الت�سريعية ح�سرًا على االأغنياء فقط، ومن جانب 
اآخر  منح اأع�ساء الربملان خم�س�سات مالية يبقيهم بعيدين عن االغراءات املالية 
التي ميكن اأن تعر�ض عليهم للتجاوز يف عملهم �سواء من ا�سحاب امل�سالح اأو 

احلكومة.
3. عدم نزاهة اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية املنتمني لالأحزاب:

اإن من وظائف االأحزاب تنظيم االأع�ساء املنتمني لها داخل ال�سلطة الت�سريعية   
اأن اولئك  اإال  حيث يجتمع االأع�ساء املنتمني حلزب واحداأع�ساء فى جماعة برملانية 
الق�سايا  فى  ت�سويتهم  بعملية  تتعلق  م�سكلة  تواجههم  ما  حلزب  املنتمني  االأع�ساء 
فتوجد   ، اأحزابهم  لهم  ترتكها  التى  احلرية  من حيث  الت�سريعية  لل�سلطة  املطروحة 
ازاء  معني  نحو  على  الت�سويت  على  اأع�ساءها  ترغم  ال  التى  وهي  مرنة  اأحزاب 

موري�س دوفرجيه، املوؤ�س�سات ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري، مرجع �سابق، �س 112.  )1(
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على  االأمثلة   �ساءوا ومن  الت�سويت كيفما  لهم حرية  املطروحة فترتك  املو�سوعات 
تلك االحزاب: هى االحزاب االمريكية واالأحزاب اليمينية فى اأوربا، كما توجد اأي�سًا 
اأحزاب جامدة وهي االحزاب التى ترغم اأع�ساءها على الت�سويت ب�سكل موحد ازاء 
اال�سرتاكية  االأحزاب  هي  االحزاب:  تلك  على  االأمثلة  ومن  املطروحة  املو�سوعات 
االأحزاب  فاإن  عامة  وب�سفة  الربيطاين،  املحافظني  وحزب  ال�سيوعية  واالأحزاب 
ال�سلطة  اأع�ساء  النزاهةمن  عدم  ياأتي  لذلك  جامدة)1(،  اأحزاب  تعترب  اجلماهريية 
الت�سريعية غري امل�ستقلني بحكم انتماء بع�سهم الأحزاب �سيا�سية فهم يعربون باآرائهم 
عن  ويدافعون  اأفكار حزبهم  عن  اجلل�سات  داخل  املختلفة  الق�سايا  فى  وت�سويتهم 
كان  ولو  حتى  احلقيقي  راأيهم  عن  يعربوا  اأن  ي�ستطيعون  ال  بذلك  فهم  م�ساحلهم 
لديهم راأى خمتلف عن روؤية احلزب الأن االأحزاب املوجودة حاليًا هي اأحزاب جامدة 
، كما اأن الدور الوظيفي لل�سلطة الت�سريعية ال يتحقق ب�سورة مثلى حال وجود حزب 
م�سارك باأع�سائه فى ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية حيث ال  ميكن لع�سو ال�سلطة 
اأو  ا�ستجواب  اأو  اأ�سئلة  بتوجيه  قدر حزبه  االنقا�ض من  للحزب  املنتمي  الت�سريعية 

الت�سويت �سد ما قام به زميله يف احلزب والذي ينتمي لل�سلطة التنفيذية.
4. عدم م�ساءلة اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية:

بها احلكومة  تقوم  اأو اجراءات  تدبري  اأي  ت�ستطيع منع  الت�سريعية  ال�سلطة   
اأو مل تراعى فيها امل�سلحة  اأو ي�سوبها ف�ساد  ترى باأنها متت بطريقة غري �سحيحة 
اأو  ا�ستجوابه ومناق�سته  اأو  امل�سوؤول احلكومي  و�سوؤاله   ا�ستدعاء  يتم  العامة وقد 
تكوين جلنة للتحقيق يف املو�سوع، لكن ال�سوؤال من هو الذي مينع ويكبح جماح 
ال�سلطة الت�سريعية، فاأع�ساء ال�سلطة التنفيذية مثاًل ي�سعرون وهم ينجزون اأعمالهم 
باأن عليهم �سيئًا من امل�سوؤولية جتاه ما يقومون به اأما اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية فاإنهم 

�سعاد ال�سرقاوي، النظم ال�سيا�سية يف العامل املعا�سر، مرجع �سابق ، �س 211.  )1(
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ال ي�سعرون باأية م�سوؤولية على االطالق فهم دائمًا يعتربون اأعمالهم بريئة ومربرة)1(، 
ميكن القول اأن هنالك نوعني من امل�ساءلة على اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية هما)2(:

م�ساءلة اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية بوا�سطة ال�سعب وتاأتي هذه امل�ساألة عن طريق   اأ. 
متابعة ال�سعب عرب و�سائل االإعالم اأو اجتماع عام مفتوح بني املواطنني واأع�ساء 
ال�سلطة الت�سريعية ي�سمي "وجها لوجه" كما هو احلال يف لوك�سمبورغ وتتم 
امل�ساركة يف ذلك االجتماع باحل�سور الفعلي اأو عرب و�سائل التوا�سل كما يبث 
اللقاء توزيع تقرير �سنوي من قبل ال�سلطة  على الهواء مبا�سرة، ويتخلل ذلك 
التوا�سل  و�سائل  عرب  اأو  احلا�سرين  من  �سفهية  ا�سئلة  فيه  تقدم  الت�سريعية 
حيث  الربملانية  بواجباته  التزامه  ومدى  ال�سنوية  الع�سو  اأعمال  �سجل  ملعرفة 
ي�ستطيع ال�سعب احلكم على ال�سلوك الربملاين للع�سو من خالل تربيراته ل�سلوكه 
الدول  اأخرى، فى بع�ض  انتخابهم مرة  تتمثل فى عدم  وباإمكانه فر�ض عقوبة 
مثل اأوغندا و مقاطعة كولومبيا الربيطانية فى كندا يجوز للناخبني اقالة ع�سو 
ال�سلطة الت�سريعية من من�سبه وي�سرتط لتنفيذ هذا االجراء تقدمي طلب ر�سمي 
موقع على االأقل من ثلثي الناخبني امل�سجلة اأ�سماوؤهم فى الدائرة االنتخابية اأو 
من ال�سريحة االجتماعية التي انتخب منها الع�سو فى اأوغندا ون�سبة 40% من 

الناخبني فى كولومبيا.
امل�ساءلة  من  النوع  وهذا  نف�سها  الت�سريعية  ال�سلطة  بوا�سطة  االأع�ساء  م�ساءلة   ب. 
يتعلق باجلوانب التنظيمية وهي تقت�سر على ال�سلوك الذي يوؤثر فى ح�سن �سري 
العمل داخل الربملان وين�ض فى معظم االأنظمة الداخلية لل�سلطات الت�سريعية على 
�سوابط وتوجيهات مثل: عدم احلديث فى اجلل�سة دون اإذن من الرئي�ض اأو عدم 
التزام الع�سو مبقعده املخ�س�ض اأو التجول داخل القاعة اثناء انعقاد اجلل�سة اأو 

جون �ستيورات مل، احلكومات الربملانية، مرجع �سابق، �س 124.  )1(
ديفيد بيثام، الربملان والدميقراطية يف القرن احلادي والع�سرين، مرجع �سابق، �س 116،114.  )2(
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الت�سرف بطريقة مهينة اأو مهددة لبقية االأع�ساء اأو اإظهار عدم االحرتام لرئي�ض 
الداخلي  النظام  حتفظ  التي  اجلوانب  من  ذلك  وغري  ككل  ال�سلطة  اأو  املجل�ض 

والتعامل مع بقية االأع�ساء.
ويرى الباحث  اأنه مل يتم التعر�ض مل�ساألة ا�ستغالل اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية   
�سفتهم لتحقيق م�سالح �سخ�سية �سواء لهم اأو لغريهم من االأ�سخا�ض اأو م�ساألة �سوء 
الربملانية  الواجبات  فى  الدائم  االهمال  م�ساألة  اأو  الربملانية  املخ�س�سات  ا�ستخدام 
مما ال يرقى مل�ستوى الرتكاب جرمية تعاقب عليها القوانني اجلنائية، وعلى ال�سعيد 
على  الن�ض  مت   2019 ل�سنة  االنتقالية  للفرتة  الد�ستورية  الوثيقة  ظل  فى  الداخلي 
فقدان ع�سو املجل�ض الت�سريعي من�سبه فى حالة االعفاء من قبل املجل�ض الت�سريعي 
للفرتة  ت�سريعي  اأنه مل يكون جمل�ض  للعمل)1(، ومبا  املنظمة  اللوائح  االنتقايل وفق 
االنتقالية حتى هذه اللحظة مما يعني عدم وجود الئحة ي�سبح من ال�سرورة مبكان 
االأفعال  بيان  الله  �ساء  اإن  م�ستقباًل  الت�سريعي  للمجل�ض  الداخلي  النظام  اعداد  عند 
على  الرتكيز  يتم   واأن  من�سبه  من  الت�سريعية  ال�سلطة  ع�سو  اعفاء  ت�ستدعي  التي 
االأفعال التي توؤثر على امل�سلحة العامة ، كما يجب تعديل الوثيقة الد�ستورية لت�سمل 
لن�سبة  اقالته من منا�سبه وفقًا  الت�سريعية مع جواز  ال�سلطة  ال�سعب لع�سو  م�ساءلة 
حمددة من عدد املنتِخبني وذلك حتى ي�سعر االأع�ساء بامل�سوؤولية جتاه الق�سايا التي 

تهم ال�سالح العام.

الوثيقة الد�ستورية للفرتة االنتقالية ل�سنة 2019، املادة)1/27/ب(.  )1(
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خامتــــــــــة
عر�ض البحث التكوين والدور الوظيفي لل�سلطة الت�سريعية يف ار�ساء دعائم   

ال�سلم االجتماعي داخل الدولة وخل�ض اإىل بع�ض النتائج والتو�سيات االآتية:
اأواًل: النتائج:

خالل  من  االجتماعي  ال�سلم  دعائم  حتقيق  يف  كبري  دور  الت�سريعية  لل�سلطة   .1
وطريقة  الدولة  ظروف  ح�سب  املجل�سني  اأو  الواحد  املجل�ض  بنظام  تكوينها 

اختيار اأع�سائها باأ�س�ض حتقق العدالة وامل�ساركة لكل فئات املجتمع.
ال�سلم االجتماعي ال يتحقـق اإال بوجود �سلطة ت�سريعية حتقق العـدل وامل�ساواة   .2

ب�سن القوانني وت�سمن احلقوق وامل�سالح املـ�سروعة لفئـات املجتمـع.
الر�سا التام للمواطنني يحدث عندما تعرب ال�سلطة الت�سريعيةبل�سان ال�سعب عند   .3
املوارد بوجه  امل�ساواة يف احلقوق وت�سمن توزيع  التي تكفل  القوانني  �سنها 

عادل وتراقب اأداء ال�سلطة التنفيذية.
ال ميكن لل�سلطة الت�سريعية اأن حتقق ال�سلم االجتماعي داخل الدولة اإذا جاءت    .4
م�ستقلة  غري  وكانت  �سمولية  غري  هي  وكانت  نزيهة  غري  انتخابات  طريق  عن 

وكان اأع�ساوؤها غري اأكفاء.
ثانيًا: التو�سيات:

يو�سي الباحث ب�سرورة تكوين ال�سلطة الت�سريعية من جمل�ض اأحادي حفاظًا   .1
على وحدة البالد مراعاة للظروف االقت�سادية واجلغرافية والتعددية القبلية.
�سرورة تعديل �سروط الع�سوية لل�سلطة الت�سريعية مبا ي�سمن كفاءة االأع�ساء.  .2

دورهم  ممار�سة  كيفية  على  الت�سريعية  ال�سلطة  اأع�ساء  تدريب  �سرورة   .3
الوظيفي.

الن�ض يف الد�ستور على كيفية م�ساألة اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية وبيان كيفية   .4
مراجعة نظامها الداخلي مبا يتوءام مع الد�ستور.
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الالمركزية اإلدارية ودورها يف السلم االجتماعي
د. وليـــــد خميــــ�س ك�فــــي فـــــرج اهلل • 

ملخــــ�س
جاءت اأهمية الدرا�سة من اأن الالمركزية االإدارية اأ�سبحت اأحد اأهم اأ�ساليب   
التنظيم االإداري ولها االثر الكبري على امل�ستوى االإداري بجانب خلقها لالإ�ستقرار 
يف االأقاليم،بيان الالمركزية االإدارية، وتو�سيح دورها يف حتقيق ال�سلم االإجتماعي، 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعريف بالالمركزية االإدارية وعنا�سرها،التعريف بال�سلم 
االإجتماعي يف اللغة واالإ�سطالح والكتاب وال�سنة،بيان اثر الالمركزية االإدارية يف 
التحليلي،  اال�ستقرائي  الو�سفي،  املنهج  الدرا�سة  انتهجت  االإجتماعي  ال�سلم  خلق 
تو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج وتو�سيات، اأهم النتائج اإن االأ�سلوب الالمركزي يف 
النظم االإدارية يقوم على اأ�سا�ض  وجود نوعني من امل�سالح قومية عامة تتعلق بالدولة 
كلها، وم�سالح خا�سة تهم اأقليم معني اأو جماعة من االأفراد ينتفعون بخدمات بع�ض 
املرافق،االثر الكبري لل�سلم االإجتماعي يف بناء الدولة، بينما جاءت اأهم التو�سيات، 
اأن يكون للدولة ممثلة يف قياداتها التي متلك القرار دور بارز يف العمل على حتقيق 
املحلية  االإدارة  ي�ستطيع رجال  الظروف حتي  تهيئة  على  العمل  االإجتماعي،  ال�سلم 

القيام باإدارة ال�سوؤون املحلية.
الكلمات املفتاحية:

االإدارة  ال�سيا�سية،  الالمركزية  االإجتماعي،  ال�سلم  االإدارية،  الالمركزية   
املحلية، االمن االإجتماعي.

– ال�سودان. اجلزيرة  جامعة  القانون-  -كلية  م�ساعد  اأ�ستاذ  	•
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Abstract
 The importance of the study came from the fact that 
administrative decentralization has become one of the most 
important methods of administrative organization and has 
a great impact on the administrative level in addition to its 
creation of stability in the regions, explaining administrative 
decentralization, and clarifying its role in achieving social peace. 
This study aimed to introduce administrative decentralization 
and its components, to define social peace in the language. The 
term, the book and the Sunnah, an explanation of the impact of 
administrative decentralization on creating social peace. The 
study adopted the descriptive, inductive analytical approach. 
The study reached several results and recommendations.
 The most important results are that the decentralized 
approach in administrative systems is based on the existence 
of two types of general national interests related to the whole 
state, and special interests that concern a specific region or 
group of individuals who benefit from the services of some 
facilities. The great impact of social peace in building the state, 
while the most important recommendations came, to be The 
state, represented by its leaders who have the decision, has a 
prominent role in working to achieve social peace, working to 
create conditions so that local administration men can manage 
local affairs.

Key words: administrative decentralization, social peace, 
political decentralization, local administration, social 
security.
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مـقـدمـة                                                                                    
نتيجة للتغريات االإقت�سادية واالإجتماعية وزيادة احلروب الداخلية يف الدول   
زاد االإهتمام با�سلوب الالمركزية كاأحد اأمناط االإدارة الذى انطلق من اأن الالمركزية 
اأداة لتحقيق ال�سلم االإجتماعي مبا يعود بالفائدة على اجلميع، وحتي يتحقق ال�سلم 
املن�سود البد من وجود األيات توؤدي اإىل تكري�سه من خالل املمار�سة، ولتحقيق ذلك يتم 
االإجتهاد يف و�سع خمتلف الو�سائل القانونية التي من �ساأنها امل�ساهمة يف املحافظة 
على اال�ستقرار، ويف هذا االإطار تعترب الالمركزية من الو�سائل لتحقيق هذا الهدف 
باعتبار اأن كل االأفراد يف املجتمع ي�ستطيعون امل�ساركة يف اإدارة الدولة، ومع مرور 
الوقت اأثبتت الالمركزية قدرتها اإقامة نوع من التوازن والتعاي�ض ال�سلمي يف الدولة، 
والتخفيف ن�سبيًا من التوتر وال�سراعات التي كانت يف داخل الدول، بجانب قدرتها 
على التعامل مع اخل�سائ�ض التي متيز القطاعات املهنية املختلفة، وال�سلم االإجتماعي 
اأحد روافد االإ�ستقرار ال�سيا�سي  باإعتباره  اأ�سبح املعادلة التي يجب املحافظة عليها 
واالإقت�سادي واالجتماعي، الأي نظام حكم، وبالتايل ال�سلم االإجتماعي يتطلب قدرًا 

من املوازنة بني امل�سالح املتناق�سة، والو�سائل واالأليات املختلفة.
م�سكلة الدرا�سة:

تعترب الالمركزية االإدارية من اأ�ساليب التنظيم االإداري التي مل جتد االإهتمام   
الكبري حيث اأ�سبحت الدول تعمل بها بالذات الدول التي يكون بها �سراعات داخلية 

والذي ي�ساعدها يف خلق االإ�ستقرار؟  
ومن هنا ميكن �سياغة م�سكلة البحث يف االإجابة على االأ�سئلة التالية:  

ما املق�سود بالالمركزية، وعنا�سرها.  .1
ما املق�سود بال�سلم االإجتماعي.  .2

ما الدور الذي تقوم به الالمركزية االإدارية يف �سنع ال�سلم االإجتماعي.   .3
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اأهداف الدرا�سة:
تهدف الدرا�سة اإىل:  

التعريف بالالمركزية االإدارية وعنا�سرها.  .1
التعريف بال�سلم االإجتماعي يف اللغة واالإ�سطالح والكتاب وال�سنة.  .2

بيان اثر الالمركزية االإدارية يف خلق ال�سلم االإجتماعي.   .3
اأهمية الدرا�سة:

لقد اأ�سبحت الالمركزية اأحد اأهم اأ�ساليب التظيم االإداري ولها االثر الكبري   
على امل�ستوي االإداري بجانب خلقها لالإ�ستقرار وال�سلم االإجتماعي يف االقاليم ولذلك 

تتمثل ااالهمية العلمية لهذا البحث بيان االتي:
بيان الالمركزية االإدارية.  .1

تو�سيح دورها يف حتقيق ال�سلم االإجتماعي.  .2
االأبحاث  قلة  عن  الناجمة  الفجوة  من  �سيء  ل�سد  املحاولة  يف  الرغبة   .3

والدرا�سات.
منـهج الدرا�سة:

ينتهج الباحث املنهج الو�سفي، واملنهج االإ�ستقرائى التحليلي.  
هيكل الدرا�سة:

املبحث االأول: مفهوم الالمركزية االإدارية.
املبحث الثاين: مفهوم ال�سلم االإجتماعي.

املبحث الثالث: دور الالمركزية االإدارية يف حتقيق ال�سلم االإجتماعي.
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املبحث االول
 مفهوم الالمركزية االإدارية

املطلب االول
تعريف الالمركزية 

بيد  االإدارية  الوظيفة  اإخت�سا�سات  ح�سر  يعني  املركزي  النظام  كان  اإذا   
ممثلي احلكومة املركزية املقيمني يف العا�سمة واملنت�سرين يف خمتلف اأقاليم الدولة، 
بحيث  الدولة،  يف  العامة  املعنوية  اال�سخا�ض  تعدد  تعني  االإدارية  الالمركزية  فاإن 

توزع اإخت�سا�سات الوظيفة االإدارية)1(.
اإختلفت التعريفات فيما يخ�ض الالمركزية باإختالف وجهات نظر املفكرين   

االإداريني اأو القانونني اأو ال�سيا�سني حيث عرفها مفكرون يف االإدارة كمايلي:
الالمركزية باأنها توزيع للم�سوؤوليات وال�سالحيات على امل�ستويات الثالثة   

االفقية والعمودية واجلغرافية يف املنظمة)2(.
وتعرف اأي�سًا باأنها اأ�سلوب من اأ�ساليب تنظيم العمل حيث متنح الوحدات   
املختلفة قدرًا  كبريًا من االإدارة الذاتية، وهذا يعني منح ال�سالحيات وامل�سوؤوليات 

اإىل امل�ستويات الدنيا يف التنظيم)3(.
اأما مفكري القانون االإداري فاإختلفت تعريفاتهم وهي كما يلي:  

عرفت باأنها طريقة االإدارة، وتت�سمن توزيع �سالحيات الوظيفة االإدارية بني   
املركز والفروع، بحيث تبا�سر الفروع اإخت�سا�ساتها حتت رقابة املركز)4(. 

وعرفت باأنها توزيع الوظائف االإدارية بني احلكومة املركزية تكون هذه الهيئات   
يف ممار�ستها لوظيفتها االإدارية حتت اإ�سراف ورقابة احلكومة املركزية)5(.

د. ح�سني عثمان حممد عثمان، اأ�سول القانون االإداري، من�سورات احللبي احلقوقية، بريوت، 2010م، �س355.  )1(
عامر الكبي�سي، املركزية والالمركزية يف االأدب االإداري، جملة التنمية االإدارية، بغداد، العدد )14(، 1980م، �س40.  )2(

حممد جالوي، م�سطلحات اإدارية خمتارة، ط4، القاهرة، دار املعارف للطباعة والن�سر، 1980م، �س360.  )3(
خليل عثمان، التنظيم االإداري يف الدول العربية، القاهرة، مطبوعات جامعة الدول العربية، 1998م، �س9.  )4(

د. �سليمان حممد الطماوي، مبادئ القانون االإداري، درا�سة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977م، �س78.  )5(



جملة ت�أ�صيل العلوم {388}

العمل  تنظيم  اأ�ساليب  اأحد  هي  التعريف  لهذا   وفقًا  االإدارية  فالالمركزية   
االإداري وتوزيعه بني احلكومة املركزية واالإدارة املحلية، وتتمثل االخرية بالهيئات 
الالمركزية االإقليمية ويتم منح هذه الهيئات اال�ستقالل ال�سرورى ملبا�سرة وظائفها 
ال�سلطات  مع  معينة  قانونية  عالقة  اإطار  يف  املرعية  القوانني  حدود  يف  االإدارية 
املركزية عرب ما ي�سمى بالرقابة االإدارية، اأي نقل �سلطة اإتخاذ القرارات اإلياإجهزة من 

غري عمال ال�سلطة املركزية)1(.
املطلب الثاين

�سور الالمركزية االإدارية
ال�سلطة  الوظيفة االإدارية بني  اأ�سا�ض توزيع  تقوم الالمركزية االإدارية على   
املركزية من ناحية وهيئات اأخرى تعمل  على اأ�سا�ض اإقليمي اأو على اأ�سا�ض وظيفي 
)م�سلحي( وتتمتع بدرجة من اال�ستقالل عن احلكومة املركزية، ويكون لها �سخ�سية 

معنوية منف�سلة عن �سخ�سية الدولة ولكنها تخ�سع لرقابتها الو�سائية)2(.
والالمركزية  ال�سيا�سية  الالمركزية  اأ�سكال  ثالثة  تاأخذ  قد  الالمركزية   

امل�سلحية اأو املرفقية والالمركزية االإدارية االإقليمية.
ال�سكل االول:

الوظائف املختلفة  ال�سيا�سية و�سع د�ستوري يقوم على توزيع  الالمركزية   
للحكومة )ال�سلطات الثالث( التنفيذية والت�سريعية والق�سائية بني احلكومة القائمة 
مقاطعات.  اأو  واليات  اأو  اأقاليم  اأو  مناطق  يف  �سبيهة  وحكومات  العا�سمة  يف 
االحتادي  بالنظام  ال�سكل  هذا  ت�سمية  على  الد�ستوري  القانون  دار�سو  درج  وقد 
املركزي)الفدرايل(، وت�سمى الدول التي تاأخذ به دواًل مركبة، مثل الواليات املتحدة 
مع  يتنا�سب  الو�سع  وهذا  وال�سودان،  ال�سابقة  ويوغ�سالفيا  و�سوي�سرا  االأمريكية 

د. �ساب توما من�سور، القانون االإداري، الكتاب االأول، مطبعة دار العراق للطبع والن�سر، الطبعة االأوىل، 1979م، �س86.  )1(
د. فوؤاد العطار، حما�سرات يف تنظيم االإدارة العامة، دار النه�سة العربية، ط1956م، �س66.  )2(
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اإختالفات  بها  توجد  التي  اأو  القوميات  فيها  تتعدد  التي  تلك  كبرية احلجم،  الدول 
وتوزيع  املختلفة،  ال�سيا�سية  وحداته  و�سكان  وتقاليد  وثقافات  لغات  يف  وا�سحة 
عليا  هيئة  وتوجد  الد�ستور،  مبقت�سى  يتم  الفدرايل  االحتاد  يف  الثالثة  ال�سلطات 
وحكومات  الفدرالية)االحتادية(  احلكومة  بني  تن�ساأ  التي  املنازعات  يف  للف�سل 

الوحدات العليا)وزارة العالقات االحتادية يف ال�سودان(.
ال�سكل الثاين:

اأ�سلوب تنظيمي توزع  هو الالمركزية االإدارية امل�سلحية اأو)املرفقية( وهو   
مبقت�ساه الوظيفة االإدارية بني ال�سلطة املركزية وهيئات م�ستقلة تتحدد اخت�سا�ساتها 
ما  الدولة وهو  اأ�سا�ض مو�سوعي ومتار�ض هذه االخت�سا�سات على م�ستوى  على 
تعارف عليه باملوؤ�س�سات العامة، وت�سطلع باخت�سا�سات حمددة على اأ�سا�ض وظيفي، 
وقد ن�ساأ هذا االأ�سلوب حديثًا بهدف اإدارة هذه املوؤ�س�سات العامة على اأ�س�ض جتارية، 
من  اإدارتها  اأ�سلوب  ال�سيا�سية، وحترير  املوؤثرات  عن  اإبعادها  اقت�سى  الذي  االأمر 

بع�ض االإجراءات البريوقراطية املتبعة يف اجلهاز االإداري.
ال�سكل الثالث:

الالمركزية االإدارية االإقليمية تعمل على خلق عدد من االأ�سخا�ض االإدارية   
العامة بجانب الدولة لكل منها ذمته املالية امل�ستقلة وكيانه القانوين اخلا�ض. واالأ�سل 
يف تكوين هذه االأ�سخا�ض االإدارية املحلية اأن تتخ�س�ض يف اإدارتها جمال�ض تتاألف 

يف جمموعها اأو يف اأغلبها من اأع�ساء منتخبني.
قانوين  جانب  جانبني،  االإدارية  الالمركزية  لنظام  اأن  تقدم  مما  ويت�سح   
ممار�سة  يف  الرتكيز  ظاهرة  تفتيت  يف  يتمثل  القانوين  فاجلانب  �سيا�سي  وجانب 
الالمركزية  عليه  تقوم  فيما  يتمثل  ال�سيا�سي  الدولة، واجلانب  العامة يف  ال�سلطات 
االإدارية يف تو�سيع مفهوم الدميقراطية حتى تنقل �سلطة التقرير النهائي لل�سئون 
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العامة اإىل هيئات حملية)1(.
وبالرغم من القاعدة يف الفقه التقليدي، اإن الالمركزية االإقليمية والالمركزية   
امل�سلحية اأو املرفقية هما �سورتان مل�سكلة واحدة تدور حول توزيع الوظيفة االإدارية 
بني اأكرث من هيئة عامة واإن كان التوزيع يختلف يف احلالتني فهو �سخ�سي يف االأوىل 
لهيئة  املمنوحة  واالأعمال  الت�سرفات  وطبيعة  الن�ساط  )نوع  الثانية  ومو�سوعي يف 

عامة بغ�ض النظر عن جماعة االأفراد الذين متار�ض يف مواجهتهم هذا الن�ساط(.
غري اأنه قد قام راأي يف الفقه يعار�ض هذا االإ�ستقرار يوؤكد اأن فكرة الالمركزية   
تركيز  تت�سل مبو�سوع  واأنها  االإدارية  الالمركزية  لها مبفهوم  عالقة  ال  امل�سلحية 
ال  اأو  كان  مركزيًا  التنفيذي  اجلهاز  يد  يف  االإدارية  االخت�سا�سات  تركيز  اأوعدم 

مركزيًا.
ويرى هذا االجتاه اأن الالمركزية امل�سلحية ا�ستثناء من قاعدة تركيز الن�ساط   
االإداري اخلا�ض باملرافق العامة يف يد احلكومة املركزية وهو ما ي�سمى باأ�سلوب عدم 
الرتكيز االإداري وهو لي�ض من �سور الالمركزية بقدر ما هو تطوير داخل النظام 

املركزي)2(.
املطلب الثالث

عنا�سر الالمركزية االإدارية
اإن م�سمون الالمركزية االإدارية هو االقرار بوجود م�سالح حملية متميزة   
عن امل�سالح القومية العامة واأن يعهد باإدارة هذه امل�سالح املحلية اإىل هيئات حملية 

م�ستقلة وميكن القول باأن العنا�سر االأ�سا�سية لالمركزية االإدارية تتمثل يف:
االقرار مب�سالح حملية متميزة عن امل�سالح القومية.  .1

وجود هيئات حملية م�ستقلة عن ال�سلطة املركزية ت�ستقل باإدارة تلك امل�سالح.  .2
د. طعيمة اجلرف، القانون االإداري، دار النه�سة  العربية، ط1978م، �س95.  )1(

د. طعيمة اجلرف، املرجع نف�سه، �س49.  )2(
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توافر الرقابة على هذه الهيئات املحلية يف مبا�سرة اإخت�سا�سها من قبل ال�سلطة   .3
املركزية.

اواًل: االقرار مب�سالح حملية متميزة عن امل�سالح القومية:
اإن اال�سلوب الالمركزي يف النظم االإدارية يقوم على اأ�سا�ض  وجود نوعني   
اأقليم  تهم  اأو خا�سة  كلها، وم�سالح حملية  بالدولة  تتعلق  عامة  قومية  امل�سالح  من 

معني اأو جماعة من االأفراد ينتفعون بخدمات بع�ض املرافق)1(.
اإال اأن ال�سعوبة تكمن يف و�سع معيار لتمييز بني املهام ذات الطابع املحلي    
التي تتويل الهيئات املحلية القيام بها، واملهام ذات الطابع الوطني التي تتويل الهيئات 
اأنه اإذا كانت هناك مهام تعترب ذات طابع وطني بطبيعتها  املركزية القيام بها، ذلك 
 ، الدفاع  و�سوؤون  االخرى،  بالدول  الدولة  مثل عالقات  تكون حملية  اأن  والميكن  
وتخطيط ال�سيا�سات التعليمية واالإقت�سادية، ومهام ذات طابع حملي بطبيعتها النها 
والكهرباء وغريها  املياه  نطاق جغرايف حملي حمدد ومثالها خدمات  تقت�سر على 
من ال�سوؤون املحلية، فاإنه توجد مهام ي�سعب متييز طبيعتها فيما اإذا كانت وطنية اأم 

حملية ب�سبب الطابع ال�سمويل لكونها تت�سل باقليم الدولة ككل)2(.
والقانون هو الذي يحدد احلاجات العامة ذات الطابع االقليمي التي ميكن اأن   
تقوم عليها املرافق العامة املحلية، واحلاجات ذات الطابع القومي التي تهم ال�سعب 

يف جمموعه.
ثانيًا: وجود هيئات م�ستقلة عن ال�سلطة املركزية ت�ستقل باإدارة تلك امل�سالح:

يجب اأن تعهد اإدارة الهيئات املحلية ل�سلطة اإدارة حملية تتويل متثيلها يف   
ممار�سة االإخت�سا�سات االإدارية التي يقرها القانون)3(.

)1(  د. بكر قباين، القانون االإداري، دارر النه�سة العربية، بدون �سنة ن�سر، �س358.
)2(  د. نواف كنعان، القانون االإداري، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، عمان، 2011م، �س158.

د. ح�سني عثمان حممد، اأ�سول القانون االإداري، من�سورات احللبي احلقوقية، بريوت، 2010م، �س358.  )3(
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من  بقدر  املحلية  ال�سلطات  متتع  ب�سرورة  ي�سلم  االإداري  الفقه  كان  اإذا   
حتقيق  كيفية  حول  يثور  اخلالف  اأن  اإال  املركزية  ال�سلطة  مواجهة  يف  االإ�ستقالل 

االإ�ستقالل)1(.
تكوين  يتم  اأن  يتطلب  االإ�ستقالل  ذلك  اأن  اإىل  الفقه  من  غالب  فريق  ذهب   
الإ�ستقالل  الزمًا  �سرطًا  ويعترب  االإنتخاب،  طريق  عن  املحلية  االإدارية  ال�سلطات 
ال�سلطات املحلية باإعتبار اأن االإنتخاب وحده هو الذي يكفل حتقيق االإ�ستقالل والأن 

الالمركزية تعد من دعائم الدميقراطية يف جمال االإدارة)2(.
الإ�ستقالل  الزمًا  �سرطًا  االإنتخاب  اإعتبار  بعدم  الفقه  من  اأخر  فريق  ويري   
ال�سلطات املحلية وميكن تكوين الهيئات املحلية عن طريق التعيني بال�سمانات الكافية 
لالأع�ساء املعينني واإ�ستقاللهم يف ممار�سة عملهم بعيدًا عن �سيطرة االإدارة املركزية 

وهيمنتها)3(.
ثالثًا: توافر الرقابة على هذه الهيئات:

خ�سوع الوحدة املحلية لرقابة ال�سلطة املركزية هو العن�سر الثالث من عنا�سر   
الالمركزية، فيقول جانب من الفقه يف الرقابة) اأنها عملية بالغة االهمية بالن�سبة لكافة 
قوله  يف  �سانه،  جل  خالقها  لرقابة  تخ�سع  الكونية  املنظمة  حتي  املنظمات،  اأنواع 

تعاىل: }وكان اهلل على كل شىء رقيبًا{ ]االأحزاب: 52[.
مدى  لبيان  العاملني  اإجنازات  تقدير  االإدارة  جمال  يف  بالرقابة  ويق�سد   
حتقيقها الهدافها واأ�سباب النجاح اأو الف�سل املت�سلة بها، متهيدًا للتعامل معها مبا 

ي�سلح من �ساأنها)4(.

د. طعيمة اجلرف، القانون االإداري، مرجع �سابق، �س59.  )1(
)2(  د. �سليمان الطماوي، مبادئ القانون االإداري، مرجع �سابق، �س11.

)3(  د. حممد عبدالله العربي، نظم االإدارة املحلية، بحث من�سور مبجلة القانون واالإقت�ساد، يونيو 1959م، �س373.
)4(  د. ماجد راغب احللو، علم االإدارة العامة، دار املطبوعات اجلامعية، االإ�سكندرية، 1978م، �س393.
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ويرى جانب اأخر من الفقه اأن الرقابة االإدارية على الهيئات الالمركزية تعني   
اإزاء  املركزية  ال�سلطة  بها  تت�سرف  التي  االإخت�سا�سات  اأو  االإمتيازات  )جمموعة 
عمال وموظفي ال�سلطة الالمركزية ومايتخذونه من اأعمال وذلك حفاظًا على امل�سلحة 

العامة)1(.
اإن الدولة يف ظل الالمركزية يجب اأن تتمتع كقاعدة عامة بوحدتها القانونية   
وال�سيا�سية، وما تتمع به الوحدات االإقليمية من اإ�ستقالل مايل واإداري فاإنه اليكون 
عامًا وال مطلقًا بل هو حمدود باالأبعاد التي يحددها امل�سرع �سواء ان متثلت بتقييد 
اإخت�سا�سات ال�سلطة املحلية بحدود الوظيفة االإدارية، اأو جت�سد يف تلك الن�سو�ض 
ن�ساط  على  الرقابة  �سلطة  من  حمددًا  قدرًا  املركزية  لل�سلطة  حتدد  التي  القانونية 
ت�سميتها  على  الفقه  درج  والتي  واعمالها  اع�سائها  وعلي  ذاتها  املحلية  الهيئات 

بـ)الرقابة االإدارية اأو الو�سايا االإدارية()2(.
وهو يف الواقع اإ�سطالح منتقد كما يقول جانب من الفقه )الأنه يثري لب�سًا   
من  الو�سفني  بني  مما  بالرغم  اخلا�ض،  القانون  يف  املعروفة  الو�سايا  مع  وخلطًا 
خالفات جوهرية، فالو�سايا يف القانون اخلا�ض تقوم على ناق�سي االأهلية من االأفراد 
يف حني اأن الوحدات املحلية لي�ست كذلك. والو�سايا يف القانون اخلا�ض اأ�سا�سها 
فكرة االإنابة، مبعنى اأن الو�سى يربم الت�سرف ل�سالح ناق�ض االهلية، يف حني اأنه 
يف القانون االإداري تقوم الوحدة املحلية بالت�سرف واإ�سدار قرارها، ثم تقوم �سلطة 
الو�سايا مببا�سرة اإخت�سا�سها بعد ذلك، اأي اأن املبادره يف القانون اخلا�ض عائدة 

اإىل الو�سي بينما هي يف احلالة الثانية تعود اإىل الهيئة املحلية ذاتها)3(.
اأ�سا�سية للد�ستور العراقي  )1(  د. �سعد عبداجلبار العلو�س، الدولة املوحدة والدولة الفدرالية، درا�سات د�ستورية عراقية حول مو�سوعات 

اجلديد، مطبعة نيويورك، الطبعة االأوىل، 2005م، �س379.
)2(  د. حممد هماوند، الفدرالية واحلكم الذاتي والالمركزية االإدارية واالإقليمية، درا�سة نظرية مقارنة، موؤ�س�سة موكرياين للطباعة والن�سر، 

اربيل، الطبعة الثانية، 2001م، �س244.
)3(  د. ح�سني عثمان، اأ�سول القانون االإداري، مرجع �سابق، �س362.
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احلاجات  تلبية  تقت�سيها  �سرورة  منتخبة  حملية  جمال�ض  وجود  كان  اإذا   
ت�سلط  عن  بعيدًا  املجال�ض  هذه  تعمل  اأن  ال�سروري  من  فاإن  املحافظة،  يف  املحلية 
الالمركزية  اال�ستقالل من مقومات  املركزية، ويعد هذا  االإدارية  الهيئات  تدخل  اأو 
االإدارية وثوابتها ف�ساًل عن االعرتاف بال�سخ�سية املعنوية لها لكي تتمكن من ت�سيري 
الدولة و�سلطتها  تبقى جزءًا من  املجال�ض  اأن هذه  املحلية غري  �سوؤونها وم�ساحلها 
العامة القائمة فيها، وبالتايل يجب اأن تخ�سع لرقابة احلكومة املركزية بحدود معينة، 
يقدم  القانوين  الفقه  اإن  بل  فقط  املربر  هذا  على  الرقابة  وجود  �سرورة  تقوم  وال 

جمموعة من املربرات نذكر منها)1(:
بال�سيا�سة  املنتخبة  املحلية  املجال�ض  اإلتزام  ي�سمن  االإدارية  الرقابة  وجود  اإن   .1

العامة للدولة ، وي�سمن الوحدة ال�سيا�سية والقانونية واالإدارية لها.
ت�سمن الرقابة االإدارية التي يقوم بها املركز على املجال�ض املحلية عدم توجيه   .2
من  وخربة  مهارة  اأقل  انه  حيث  من  الالمركزي  االإداري  للنظام  االإنتقادات 
ح�ساب  على  اخلا�سة  املحلية  للم�سالح  حماباة  فيه  اأن  اأو  املركزية  احلكومة 

امل�سالح القومية العامة.
اإن وجود الرقابة االإدارية يحمي االأفراد اأنف�سهم من اإحتماالت تع�سف املجال�ض   .3
املحلية واإهمالها اأو تلكئها يف تلبية احلاجات العامة والذي من �سانه التاثري على 

م�ستوي اخلدمات املقدمة لل�سكان املحليني.
ويت�سح مما �سبق اأنه يجب اأن تقيد الو�ساية االإدارية بقيود واال يكون من   
�ساأنها االتيان على اإالخت�سا�سات املمنوحه للهيئات الالمركزية واإال اأدت اإىل االإجهاز 
على االإدارة الالمركزية، كما اأن الوحدة االقليمية التي تتمتع هيئاتها ب�سلطات االإدارة 
االإداري  الالمركزي  النظام  على  يقوم  الذي  الذاتي  االإ�ستقالل  اأ�سا�ض  على  املحلية 

)1(  د. عثمان خليل عثمان، القانون االإداري، مطبعة االأهايل، بغداد، 1939م، 1940م، �س205.
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تظل جزءًا من اإقليم الدولة، وذات اإرتباط ب�سكل اأو باخر مع ال�سلطات املركزية.
اأيًا كان االمر فنحن نري ان م�سكلة الالمركزية االإدارية تعترب من امل�ساكل   
املعقدة للغاية ولذلك تقوم كل دولة بت�سديد اأوتخفيف الو�ساية االإدارية على الوحدات 

الالمركزية يف �سوء ظروفها اخلا�سة.
املطلب الرابع

تقدير الالمركزية االإدارية
يف  املركزية  احلكومة  عن  العبء  تخفيف  هو  النظام  هذا  مزايا  اأهم  من   .1
العا�سمة، وخا�سة يف اإدارة املرافق وامل�سروعات املتزايدة نتيجة تدخل الدولة يف 

االن�سطة كافة.
وكذلك لتحقيق الدميقراطية واإ�سراك املواطنني يف االقاليم الإدارة وت�سيري   .2
حق  ملمار�سة  ال�سكان  وتدريب  املنتخبة،  املجال�ض  طريق  عن  باأنف�سهم،  اأنف�سهم 
وجعل  �سوؤونهم،  ممار�سة  يف  والدراية  اخلربة  على  ح�سولهم  ويف  االإنتخاب، 
االجهزة االإدارية قريبة من منبع االإحتياجات العامة واأعرف بطرق اإ�سباعها، وذلك 
بقربها من املواطنني اأ�سحاب تلك احلاجات، مبا ي�سهل حل امل�ساكل وكذلك التعرف 
على اأ�سهل الطرق لتنمية االقاليم وبالتايل ي�ساعد يف االإ�ستقرار وقلة احلروب التي 

يف الغالب تكون من اأجل ال�سلطة واالإدارة وحتقيق االمن وال�سلم االإجتماعي. 
النفقات  وتقليل  الروتني،  على  والق�ساء  االإجراءات  تب�سيط  على  ت�ساعد   .3
واالإخت�سار يف الوقت، وهو ي�ساعد على �سرعة االإجناز واملرونة يف االإدارة ويحقق 

العدالة يف توزيع العبء ال�سريبي على املوظفني)1(.

د. خالد خليل الظاهر، القانون االإداري، القانون االإداري، الكتاب االأول، دار امل�سرية للن�سر والتوزيع والطباعة، عمان، 1998م، �س139.  )1(
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املبحث الثاين
 مفهوم ال�سلم االإجتماعي

املطلب االأول
تعريف ال�سلم االإجتماعي لغة واإ�سطالحًا وااللفاظ ذات ال�سلة

اأواًل: ال�سلم لغًة واإ�سطالحًا:
ت�ساحلوا  اأي  وت�ساملوا/  ي�ساملني  ملن  �سلم  اأنا  تقول  امل�ساملة،  من  ال�سلم  لغًة:  اأ. 
وامل�ساملة وامل�ساحلة)1(.قال ابن االثري: يروى بك�سر ال�سني وفتحها وهما لغتان 
لل�سلح، فال�سلم بفتح ال�سني والالم مبعني االإ�ست�سالم واالإنقياد، ومن ذلك قوله 

تعال: }والقوا إليكم السلم{ ]الن�ساء: 90[، اأي ا�ست�سلموا واإنقادوا لكم.
واأما ال�سلم بك�سر ال�سني فهو من ال�سالم، اأي ال�سلح وهو �سد احلرب، ومن   
السميع  إنه هو  للسلم فأجنح هلا وتوكل على اهلل  }وإن جنحوا  تعاىل:  قوله  ذلك 

العليم{ ]االأنفال: 6[، اأي نزلوا اإىل ال�سلح ف�ساحلهم)2(.
وال�سلم يذكر ويوؤنث قال:)انائل اإنني �سلم... الأهلك فاقبلي �سلمي()3(.  

ال�سلم اإ�سطالحًا: التعري من االفات الظاهرة والباطنة)4(. ب. 
ثانيًا: االإجتماعي:

لغة: من االإجتماع م�سدر اإجتمع اأي االإلتقاء، تقول: اإجتمعت با�سدقائي اأي  اأ. 
األتقيا بهم، ورجل اجتماعي اأي كثري االإختالط بالنا�ض)5(.

ا�سطالحًا: تقارب االج�سام بع�سها من بع�ض)6(. ب. 
دم�سق،  الدوادي،  عدنان  �سفوان  حتقيق  ج1،  ط1،  القراآن،  غريب  يف  املفردات  اال�سفهاين،  والراغب   .)15( العرب،  ل�سان  منظور،  ابن   )1(
بريوت، دار القلم، الدار ال�سامية 1412ه، )423/1(، وابن فار�س معجم مقايي�س اللغة، )ج6( حتقيق غبدال�سالم حممد هارون، )د.ط( ج3، 

دار الفكر، 1399ه، 1994م، )91/3(.
ابن منظور، ل�سان العرب، املرجع ال�سابق، �س)12، 297(.  )2(

مرت�سى الزبيدي، تاج العرو�س، حتقيق جمموعة من املحققني )د.ط( ج32، دار الهداية )د.ت(.  )3(
ال�سامية،  الدار  القلم،  دار  بريوت،  دم�سق،  الداودي،  عدنان  �سفوان  حتقيق  ج1،  ط1،  القراآن،  غريب  يف  املفردات  اال�سفهاين،  الراغب   )4(

1408ه، 1988م، )421/1(.
عمر، اأحمد خمتار عبداحلميد، )ج4(، ط1، 2ج، عامل الكتب، 1429ه/ 2008م، معجم اللغة العربية املعا�سرة، )394/1(.  )5(

الرغب اال�سفهاين، املفردات يف غريب القراآن، )202/1(.  )6(
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ثالثًا: مفهوم ال�سلم االإجتماعي عند املعا�سرين:
عرف ال�سلم االإجتماعي باأنه )توافر االإ�ستقرار واالمن والعدل الكافل  حلقوق   .1

االأفراد يف جمتمع ما، اأو بني جمتمعات اأو دول()1(.
مناطق  واأعراق  �سعوب  بني  التام  واالإ�ستقرار  التعاي�ض  ذلك  هو  باأنه  وعرف   .2
تعاي�ض  وتقبل  االخر  الراأي  واإحرتام  اجلوار  وح�سن  التفاهم  نتيجة  خمتلفة 

االقليات مع بع�سها وحل امل�ساكل باالإتفاق دون عنف)2(.
املطلب الثاين

 االلفاظ ذات ال�سلة
اأواًل: االأمن:

لغة: اأمن ياأمن اأمنًا تقول اأمن فالن اأي اإطماأن وزال عنه: فاالمن �سد اخلوف  اأ. 
}الذي  تعاىل:  قوله  يف  كما  الكفر)3(.  �سد  واالإميان  اخليانة  �سد  واالأمانة 
الداللة يف  وا�سحة  االآية  وهذه   ،]4 ]قري�س:  أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف{ 

بيان االأمن يكون عند زوال اخلوف ووجود الطماأنينة واالأمان)4(.
والعالقة بني ال�سلم واالمن ان كاًل منهما يوؤدي اإىل حتقيق امل�سالح امل�سرتكة   
للدولة واالأفراد، لكون االمن من اأهم دعائم حتقيق ال�سلم، فاالأمن اأ�سل طمانينة 

النف�ض وزوال اخلوف وي�سرتك ال�سلم معه يف ذلك)5(.
ثانيًا: ال�سالم:

االأعربي:  اإبن  وقال  ترباأ،  منه:  وت�سلم  الرباءة،  وال�سالمة:  ال�سالم  لغة:  اأ. 
ال�سالمة: العافية، وقوله تعاىل : }إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سلمًا{ ]الفرقان: 63[. 
معناه ت�سلمًا وبراءة، الخري بيننا وبينكم وال�سر، ويقولون: �سالم عليكم، فاإنه عالمة 

البدوي، خالد بن حممد، احلوار وبناء ال�سلم االجتماعي، الريا�س، مركز امللك عبدالعزيز للحزار الوطني، 1432ه/2011م )12(.  )1(
الغروي، حممد، ال�سلم االجتماعي يف القراآن واحلديث، ط1، دار االأ�سواء، 1411هـ، )18(.  )2(

الراغب االأ�سفهاين، املفردات يف غريب القراآن، مرجع �سابق، �س)90/1(.  )3(
ابن منظور، ل�سان العرب، مرجع �سابق، )21/13(.  )4(
ابن منظور، ل�سان العرب، مرجع �سابق، )21/13(.  )5(
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امل�ساملة واأنه ال حرب هناك)1(.
وال�سالم هو حالة من التوافق تتحقق اإذ توافر بني طرفني االإن�سجام وعدم   
توؤثر  حيث  االإن�سان  لدي  وال�سكينة  الهدوء  من  نوع  اأي�سًا  ال�سالم  عداوة،  وجود 
على نف�سيته ب�سكل يدفعه للتعامل مع االخرين بهدوء و�سكينة مماثلة وهو مايعرف 
تعاي�ض  �سواء  االأمن  التعاي�ض  يعني  مفهومًا  وال�سالم  لالإن�سان،  الداخلي  بال�سالم 
الدولة مع جريانها اأم تعاي�ض الفرد يف حميطه االإجتماعي ولكن االإختالف يكمن يف 

اأدوات �سنع القرار االآمن)2(.
ثالثًا: التعاي�س: 

َقاَل  وبقاء،  حياة  على  يدل  فالعي�ض  ومعا�سًا،  عي�سًا  يعي�ض  عا�ض  من  لغًة:  اأ. 
َياُة. َوامْلَِعي�َسُة الَِّذي َيِعي�ُض ِبَها ااْلإِْن�َساُن: ِمْن َمْطَعٍم َوَم�ْسَرٍب  ِليل: اْلَعْي�ُض: احْلَ اخْلَ

َياُة)3(. َوَماَتُكوُن ِبِه احْلَ
وي�سرتك التعاي�ض مع ال�سلم يف كونهما يحقق كل منهما حياة خالية من النزاع؛   

الأنها مبنية على التاآلف واملودة.
رابعًا: التاآلف:

َلف، اأُْلَفًة َواإِْلًفا، تقول األف فالنًا اأن�ض به واأحبه، األف املكان  لغًة: من اأِلَف َياأْ  
األف بني متخا�سمني:  اأي عا�سره وخالطه واآن�سه،  ا�ستاأن�ض به واأحبه، واآلف فالنًا 
لو  قلوهبم  بني  }وألف  تعاىل:  قوله  املعنى  هذا  ويوؤكد  �سملهما  جمع  بينهما،  اأ�سلح 
حكيم{   عزيز  إنه  بينهم  ألف  اهلل  ولكن  قلوهبم  بني  ألفت  ما  مجيعا  األرض  يف  ما  أنفقت 
]االأنفال:63[، اأي جمع بينهم واأ�سلح بني املوؤمنني وجعلهم متاآلفني، اإذن التاآلف من االألفة 

تقول: تاآلف يتاألف، تاآلفًا، فهو متاآلف، وتاآلف القوم اجتمعوا على وئام واإخاء)4(.
)1(  ابن منظور، ل�سان العرب، مرجع �سابق، )289/12(.

د. الطيب احاج عطية، مدخل مفاهيم النزاع ال�سوداين اليوغندي، دار جامعة اخلرطوم للن�سر، 2001م، �س11.  )2(

ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، )6ج( حتقيق عبدال�سالم حممد هارون، )د.ط( 3ج، دار الفكر، 197ه، 1399م.  )3(
اأحمد خمتار، معجم اللغة العربية املعا�سرة، )110/1(.  )4(
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ومتا�سكه  املجتمع  ترابط  يف  ي�ساهم  منهما  كال  اأن  بال�سلم  التاآلف  وعالقة   
وانت�سار املحبة واالأن�ض بني جميع مكونات املجتمع.

خام�سًا: االإ�ستقرار:
لغًة: من ا�ستقر ي�ستقر ا�ستقرارًا اأي ثبت تقول ا�ستقرت االأ�سعار اأي ثبتت،   
وا�ستقر �سعر الدينار االأردين، ومن ذلك ا�ستقر باملكان، ا�ستقر يف املكان: اأي متكن 

فيه و�سكن، تقول: ا�ستقر بالعا�سمة: اأي �سكن فيها.
املجتمع  اأفراد  �سببًا يف مت�سك  ال�سلم يف كونهما  مع  اال�ستقرار  وي�سرتك   

برتاثهم واملحافظة على مقدرات الدولة واملجتمع.
املطلب الثاين

 ال�سلم االإجتماعي يف الكتاب وال�سنة
اأواًل: ال�سلم االإجتماعي يف الكتاب:

لقد اأوىل القراأن الكرمي اإهتمامًا كبريًا بكثري من الق�سايا االإجتماعية ، ومنها   
االأمن وال�سلم، فجاءت االيات الكرمية التي تبني ف�سيلة االأمن وال�سلم، والداعية اإىل 

بناء جمتمع �سلمي اأمن:
قوله تعاىل: }فإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهلل إنه هو السميع العليم{   .1

]االأنفال: 61[.

وجه الداللة: اأي اإن مال الكفار مل�ساملتك وترك حماربتك عن طريق الدخول   
ال�سلم فاقبل  اأ�سباب  اأو غريها من  اأو موادعتك  اإعطاء اجلزية  اأو  يف االإ�سالم 
م�ساملتهم واعقد معهم �سلحًا وابذل اإليهم ما�ساألوك اإياه، ومن ثم فو�ض اأمرك 
اإىل الله النه هو ي�سمع مايجري بينكم من �سلح وعليم بنياتكم ومايف قلوبكم 

بعد اإم�ساء ال�سلح)1(.
االألو�سي روح املعاين، )27/10( والطربي جامع البيان يف تاأويل القراآن، )40/14(..  )1(
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يفهم من هذه االأية ان حتقيق ال�سلم باإجراء عقد ال�سلح هو اأوىل من رف�ض ال�سلح   
حتقيق  امل�ساملة  يف  كان  اإذا  وخا�سة  وغريهم،  امل�سلمني  بني  احلروب  واإقامة 
م�سلحة امل�سلمني ودفع املفا�سد عنهم وهذا يوؤكد اأن حتقيق ال�سلم االجتماعي 
مطلب اأ�سا�سي البد منه وما يدل على ذلك هو اأن الله عز وجل امر ر�سول الله 
احلرب،  وترك  ال�سلم  حتقيق  يف  متمثل  ال�سلح  بقبول  و�سلم  عليه  الله  �سلي 
وهذا املبداأ ينبغي تطبيقه يف كل مكان وزمان �سواء كان ذلك بني عالقة الدولة 

االإ�سالمية مع غريها اأو يف العالقه الداخلية بني الدولة االإ�سالمية ورعاياها. 
قوله تعاىل: }وتعاونوا على الرب والتقوى ول تعاونوا على الثم والعدوان{ ]املائدة: 2[.   .2
وجه الداللة: يف هذه االية حث على التعاون على كل مافيه خري و�سالح لالمة   
والقيام باالأمور التي حتقق م�ساحلها وتدفع املفا�سد عنها، فالتعاون على حتقيق 
الرب والتقوى  اأوجه  اأمر �سروري ومن  االإ�سالمية  الدولة  االإجتماعي يف  ال�سلم 
التي فيها امتثال الأوامر الله �سبحانه وتعايل واإجتناب نواهيه، كما اأن االية تنهي 
عن التعاون على املعا�سي واملفا�سد التي تلحق ال�سرر بالفرد واملجتمع وتوؤثر يف 
حتقيق ال�سلم االإجتماعي، الن العدوان واإرتكاب املفا�سد يورث العداوة والبغ�ساء 
بني امل�سلمني ويوؤثر على اإ�ستقرار املجتمع، لذا جاءت ال�سريعة االإ�سالمية مبنظومة 
لها يف �ستي جوانب احلياة  االإمتثال  التي يجب  االأوامر والنواهي  متكاملة من 

حتي تعود باخلري والفالح على املجتمع االإ�سالمي اأفرادًا وجماعات)1(.
ثانيًا: ال�سلم االجتماعي يف ال�سنة النبوية:

اإهتمامًا  االجتماعي  واالمن  ال�سلم  مو�سوع  اأولت  ال�سريفة  النبوية  ال�سنة   
كبريًا، كونه مق�سدًا من مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية، ت�سافرت الن�سو�ض ال�سرعية 

على اعتباره.
االألو�سي، روح املعاين، مرجع �سابق، )240/3(.  )1(
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عن اأبي هريرة ر�سي الله عنه قال: قال ر�سول الله �سلي الله عليه و�سلم: )من   .1
كان يوؤمن بالله واليوم االخر فاليوؤذ جاره، ومن كان يوؤمن بالله واليوم االخر 
فليكرم �سيفه، ومن كان يوؤمن بالله واليوم االخر فليقل خريًا اأو لي�سمت()1(. 
وجه الداللة: يف هذا احلديث نهي �سريح عن اإيذاء اجلار وقد اأكد الر�سول   
�سلى الله عليه و�سلم اأن االميان بالله واحل�ساب يجعل امل�سلم يبتعد عن اإيذاء 
يبني  احلديث  وهذا  الرذائل،  وترك  الف�سائل  بفعل  ماأمور  امل�سلم  الأن  اجلار، 
بع�ض هذه الف�سائل وهي: اإكرام ال�سيف، واالإح�سان اإليه، وقول اخلري حتى 
يعم املجتمع االإ�سالمي املحبة وااللفة، وما جاء به احلديث يوؤكد اهمية حتقيق 
وترك  عظيم  ونفع  للب�سرية  خري  مافيه  كل  فعل  خالل  من  االإجتماعي  ال�سلم 

مايلحق االأذي وال�سرر)2(.
عن عبد الرحمن بن اأبي ليلى حدثنا اأ�سحاب حممد �سلي الله عليه و�سلم اأنهم كانوا   .2
ي�سريون مع النبي فنام رجل منهم، فاأنطلق بع�سهم اإىل حبل معه فاأخذه، ففزع، 

فقال ر�سول الله �سلي الله عليه و�سلم: )اليحل مل�سلم اأن يروع م�سلمًا()3(. 
وجه الداللة: هذا احلديث وا�سح الداللة يف حترمي ترويع امل�سلم اأخيه امل�سلم   
واإخافته المزحًا وال جدًا، الن هذا يوؤثر على اأمن املجتمع االإ�سالمي، واالإ�سالم 
بالطماأنينة  املجتمع  اأفراد  ينعم  واأن  االإجتماعي  ال�سلم  حتقيق  على  حري�ض 

واالمان)4(.
قال ر�سول الله �سلي الله عليه و�سلم: )من اأ�سبح منكم اأمنًا يف �سريه معافى   .3

يف ج�سده عنده قوت يومه فكاأمنا حيزت له الدنيا()5(. 
م�سلم  رقم احلديث 6018/  يوؤذي جاره 27/7:  فال  االآخر  واليوم  بالله  يوؤمن  كان  االميان من  البخاري،  البخاري: �سحيح  عليه،  متفق   )1(
�سحيح م�سلم، االميان/ احلث على اكرام اجلار ال�سيف، ولزوم ال�سمت اإال عن اخلري وكون ذلك كله من االميان، 68/1: رقم احلديث 47.

الع�سقالين: فتح الباري 445/10: رقم احلديث 6018.  )2(
اأحمد رقم  االإمام  اأحمد: م�سند  املزاح، 391/4 رقم احلديث 50004، واأخرج  ال�سيء على  ياأخذ  االأدب/ من  داوؤود،  اأبي  اأبوداوؤود: �سنن   )3(

احلديث 23452.
العظيم اأبادي عون املعبود، �سرح �سنن اأبي داوؤود 236/13: رقم احلديث 236.  )4(

البخاري: االأدب املفرد، من اأ�سبح اآمنًا يف �سربه، 112/1: رقم احلديث 300 واأخرجه ابن ماجة، �سنن ابن ماجة رقم احلديث 4141.  )5(
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وجه الداللة: يبني هذا احلديث ف�سل االأمن واأهميته يف حياة امل�سلم لكونه نعمة   
عظيمة من الله عز وجل، ينبغي املحافظة عليها وعدم العبث باأمن املجتمع، فمن 
اأ�سبح اأمنًا يف نف�سه من ترب�ض االعداء وما من يروع اأمن امل�سلمني وب�سحة 
جيدة وعنده مايكفيه من طعام فقد جمعت له الدنيا بخرياتها، وهذه النعم البد 
من توافرها يف املجتمع االإ�سالمي حتي ينعم باالإ�ستقرار ويتحقق فيها ال�سلم 

االإجتماعي)1(.

املبارك فوري: حتفة االحوذي ب�سرح جامع الرتمذي 9/7: رقم احلديث 2346.  )1(
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املبحث الثالث
 دور الالمركزية االإدارية يف حتقيق ال�سلم االإجتماعي

اأ�سبحت الالمركزية االإدارية من التنظيمات االإدارية املهمة بجانب املركزية   
االإدارية، ونتيجة لل�سراعات حول ال�سلطة ويف اإطار تق�سيم ال�سلطات االإدارية على 
ال�سراعات  عن  تنجم  قد  التي  واحلروب  امل�ساكل  تفادي  يتم  املحلية حتي  الهيئات 
لتنظيم  الدول  االإجتماعي، تدخلت  لل�سلم  التي ت�سبح مهدد  ال�سلطة واالإدارة  حول 
االإدارة عن طريق اإتاحة الفر�سة للهيئات املحلية للم�ساركة يف اإدارة ال�سئون املحلية 
وبالتايل خلق التوازن يف اإدارة ال�سئون العامة للدولة، وقد كانت لل�سغوطات التي 
قامت بها الهيئات املحلية االأثر الكبري يف جنوح الدول اإىل االإدارة الالمركزية، حتى 
يكون هناك نوع من الر�سا الأن عدم الر�سا يوؤدي اإىل امل�سا�ض بال�سلم االإجتماعي، 
وبالتايل ادركت الدول خطورة تركيز ال�سلطة يف يد احلكومة املركزية ولذلك �سعت 
اإىل توزيع هذه ال�سلطة حفاظًا على امل�ساريع االإقت�سادية واالإجتماعية، والتحوالت 
حتقق  والتي  بالالمركزية  االإهتمام  اإىل  اأدت  ال�سلطة  تركيز  فكرة  يف  الكبرية 
املركزية  ال�سلطة  التوازن بني  املحلية والتي حتقق قدرًا من  الهيئات  االإ�ستقرار يف 
وال�سلطة الالمركزية وبالتايل حتقيق ال�سلم االإجتماعي والق�ساء على احلروب والتي 

يكون ال�سراع االأ�سا�سي حول ال�سلطات بني املركز والواليات.
األيات  وجود  من  البد  الكل  ين�سده  الذي  االإجتماعي  ال�سلم  يتحقق  وحتي   
جتتهد  ذلك  حتقيق  اأجل  ومن  املمار�سة،  خالل  من  الالمركزية  تكري�ض  اإىل  توؤدي 
حتقيق  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  من  التي  القانونية  الو�سائل  خمتلف  و�سع  يف  الدول 
االإ�ستقرار، وتعترب الالمركزية االإدارية من الو�سائل املهمة لتحقيق هذا االإ�ستقرار، 
التوازن  من  نوع  اإقامة  على  قدرتها  االإدارية  الالمركزية  اثبتت  الوقت  مرور  ومع 
من  ن�سبيًا  والتخفيف  واالقاليم،  املركز  يف  املجتمع  اأفراد  بني  ال�سلمي  والتعاي�ض 



جملة ت�أ�صيل العلوم {404}

التوتر وال�سراع الذي كان يطبع العالقة بني املركز واالقاليم. 
وتفعيلها  عليها  املحافظة  يجب  التي  املعادلة  االإجتماعي  ال�سلم  اأ�سبح  لقد   
باإعتباره احد روافد االإ�ستقرار ال�سيا�سي واالإقت�سادي واالإجتماعي الأي نظام حكم 

والأن حتقيق هذا الهدف اأ�سبح يواجه �سعوبات وحتديات كبرية ومتنوعه.
املتناق�سة  امل�سالح  بني  املوازنة  من  قدرًا  يتطلب  االإجتماعي  ال�سلم  حتقيق  واإن 

والو�سائل واالليات املختلفة التي يحتويها نظام الالمركزية االإدارية.
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خامتــــــة
النتائج:

املفكرين  نظر  وجهات  باإختالف  الالمركزية  يخ�ض  فيما  التعريفات  اإختلفت   .1
االإداريني اأو القانونني اأو ال�سيا�سني.

اإن اال�سلوب الالمركزي يف النظم االإدارية يقوم على اأ�سا�ض  وجود نوعني من   .2
اأو  اأقليم معني  تهم  كلها، وم�سالح خا�سة  بالدولة  تتعلق  عامة  قومية  امل�سالح 

جماعة من االأفراد ينتفعون بخدمات بع�ض املرافق.
اإن م�سطلح ال�سلم االإجتماعي من امل�سطلحات املعا�سرة.   .3
هناك �سواهد كثرية لل�سلم االإجتماعي يف الكتاب وال�سنة.  .4

اإختالف الفقه يف تكوين ال�سلطات االإدارية املحلية عن طريق االإنتخاب مابني   .5
موؤيد الإعتباره �سرطًاومعار�ض.

االثر الكبري لل�سلم االإجتماعي يف بناء الدولة.  .6
الالمركزية االإدارية توؤدي اإىل االإ�ستقرار يف الهيئات املحلية والتي حتقق قدرًا   .7
ال�سلم  حتقق  وبالتايل  الالمركزية  وال�سلطة  املركزية  ال�سلطة  بني  التوازن  من 

االإجتماعي والق�ساء على احلروب.
التو�سيات:

على طلبة العلم اإعطاء مو�سوع الالمركزية ودورها يف حتقيق ال�سلم واال�ستقرار   .1
االهتمام الكبري.

على االإدارات يف الدولة العمل على اإقامة الدورات التدريبية للتعريف بالالمركزية االإدارية.  .2
اأن يكون للدولة ممثلة يف قياداتها التي متلك القرار، دور بارز يف العمل على   .3

حتقيق ال�سلم االإجتماعي.
باإدارة  القيام  املحلية  االإدارة  رجال  ي�ستطيع  حتي  الظروف  تهيئة  على  العمل   .4

ال�سوؤون املحلية.
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امل�سادر واملراجع
اواًل: القراآن الكرمي.

ثانيًا:كتب ال�سنة النبوية:
متفق عليه، البخاري: �سحيح البخاري،االإميان من كان يوؤمن بالله واليوم االآخر   .1
فال يوؤذي جاره 27/7: رقم احلديث 6018/ م�سلم �سحيح م�سلم، االإميان/ 
احلث على اإكرام اجلار وال�سيف، ولزوم ال�سمت اإال عن اخلري وكون ذلك كله 

من االإميان، 68/1: رقم احلديث 47.
ابو داود: �سنن ابي داود، االدب / من ياأخذ ال�سيء على املزاح، 301/4رقم   .2

احلديث 50004ز واأخرج اأحمد: م�سند االإمام اأحمد رقم احلديث23452.
3.  البخاري: االدب املفرد، من اأ�سبح اأمنًا يف �سربه، 112/1: رقم احلديث 300 

واخرجه ابن ماجه: �سنن ابن ماجه رقم احلديث 4141.
الع�سقالين: فتح الباري445/10: رقم احلديث 6018.  .4

رقم  داوود236/13:  ابي  �سنن  �سرح  املعبود  عون  اأبادي  العظيم   .5
احلديث236.

ثالثًا: كتب الفقه االإ�سالمي:
ابن منظور، ل�سان العرب،)15( ط3، بريوت، دار �سادر1404هـ)12/ 297(.  .6

�سفوان  ط1،ج1،حتقيق  القراأن  غريب  يف  املفردات  اال�سفهاين،  والراغب 
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3ج، دار الفكر ، 1399هـ/ 1994م.)91/3(.
32ج،  املحققني)د.ط(  من  جمموعة  حتقيق  العرو�ض،  تاج  الزبيدي،  مرت�سي   .7

دارالهداية )د.ت(.
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أثــــر العوامــــل اجلغرافيــــة فــــي تعزيـــز السِّْلـــم االجتماعـــي
فـــي حمليـــة جنـــوب اجلزيـــرة فـــي الفـــرتة مــــن 2000م - 2020م

د. فتح الرحمن عدلن مو�صى •	

ملخـــــ�س
تناول البحث العوامل اجلغرافية تاأثري املوقع واملناخ وال�سطح والت�ساري�ض   
االجتماعي  ال�سلم  والثقافة يف حتقيق  والتقاليد  والعادات  والدين  واالأر�ض  واملياه 
يف حملية جنوب اجلزيرة، هدفت الدرا�سة الإبراز اأثر العوامل اجلغرافية يف ال�سلم 
االجتماعي، اتبعت الدرا�سة املناهج االآتية: التاريخي والو�سفي والتحليلي االإح�سائي، 
كما ا�ستخدم الباحث كل من املقابلة واملالحظة والدرا�سة امليدانية واال�ستبانة كاأدوات 
للدرا�سة. ومت اختيار حجم عينة ع�سوائية بلغت 150 مفحو�ض. ومت حتليل البيانات 
بوا�سطة برنامج احلزم االإح�سائية للعلوم االجتماعية Spss. وقد تو�سلت الدرا�سة 
ال�سالم   ثقافة   تعزيز   يف  فاعل  دور  لها  االأهلية  االإدارة  اأهمها:اإن  نتائج  عدة  اإىل 
والتعاي�ض ال�سلمي مع تطبيق املنهجيات واالأ�ساليب التي تتما�سي مع وقع املجتمعات 
املحلية باملنطقة ،اإن�ساء موؤ�س�سات ر�سمية و�سعبية لدرا�سة وحتليل النزاعات وتوفري 
طرق لتطوير برنامج االإنذار املبكر الذي ي�ساهم بقدر كبري يف اإعداد بناء ال�سالم. 
ومن اأهم التو�سيات:عملية بناء ال�سالم واإدارتها ب�سورة جيدة فاعلة ي�ستدعي ذلك 
ترتيب اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني واالجتماعي باملنطقة، ومعاجلة ظاهرة انت�سار 
االأ�سلحة بالطرق الغري ر�سمية لدي املواطن، مع االهتمام بالتعليم العام والتقني لرفع 

قدرات ال�سباب املهنية للحد من ظاهرة النزوح والهجرة.

العلوم. وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة   - الرتبية  كلية   - اجلغرافيا  ق�سم   - م�سارك  اأ�ستاذ  	•
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Abstract
 The research tackled the geographical factors and its 
influence in achieving social peace in the south of Gezira 
locality. The study aimed to show the affect of geographical 
factors in social peace. The study adopted the following 
curricula: The descriptive historic and statistical analysis as 
the researcher used interviews , observation field study and a 
questionnaire as study tool. The sample was selected randomly 
about(150) tested sample. The data was analyzed via statistical 
packages for social sciences.(SPSS). The study reached to 
several results such as: tribal or local administration has great 
role in consolidating peace culture and peace co- existence 
with applying the styles and methods which keep breast with 
the situation of local communities, establishing official and 
public corporations for studying and analyzing the disputes 
, and providing the methods of developing an early warning 
– program which contributes in aggregated in the prepare of 
peace building. The study recommended that: The process 
of peace building and it’s administration in an effective and 
proper way entails that preparing political settlement, security 
and social in the area , tackling the phenomena of fire arms 
circulation through illegal way for the citizen and with caring 
a lot for public education and technology in order to promote 
youth professional potentialities in order to prevent migration 

and displacing process
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املبحث االأول
اأ�سا�سيات الدرا�سة

1ـ1املقدمة: 
تعي�ض القارة االإفريقية منذ العقد ال�سابع من القرن الع�سرين م�ساكل حقيقية   
االقت�سادي  اال�ستقرار  وعدم  احلروب  ب�سبب  �سوء  بعد  �سوءًا  تزداد  واأو�ساعها 
ال�سيا�سي وانعدام ثقافة االأمن وال�سالم االجتماعي بني �سعوبها والتجاهل الدويل  لها 
عن ق�سد ، مما  جعلها منوذجًا للتخلف ورمزًا  للمعاناة  ومثارًا  لل�سفقة. فال يخلو بلد 
اإفريقي من التمرد  واملتمردين من �سمال القارة وعلي امتداد �ساحلها ال�سرقي مرورًا 
الغربي. ولهذه ال�سراعات جذور تاريخية وثقافية وعرقية   اإىل �ساحلها  باأوا�سطها  
و�سيا�سية ، لعبت  دورًا كبريًا  يف  تاأجيج هذه االأزمات  نتيجة ل�سوء اإدارة هذا  التنوع 
الثقايف التي  متيزت به  القارة. وال�سودان جزء اأ�سيل من القارة االإفريقية  وهو يعاين 
ويالت ال�سراعات والنزاعات واحلروب  التي انتهت ب�سطر جزء اأ�سيل منها جنوب 
عام  بكينيا  نيفا�سا  اتفاقية  ال�سودان مبوجب  دولة جنوب  االآن  واأ�سبحت  ال�سودان 
2005م. وانتقلت داء ثقافة احلرب اإىل جنوب كردفان بعد عام من بداية احلرب يف 
دولة جنوب ال�سودان وبالتحديد عام 1984م ، وا�ستعرت احلرب فيها وق�ست على 
االأخ�سر والياب�ض والن�سيج االجتماعي بني اأبناء املنطقة التي كانت حتكمها حتالفات 

وعهود ومواثيق قوية كانت كفيلة باإدارة املجتمع بقومياتهم املتباينة.
1ـ2 اأ�سباب اختيار املو�سوع:

1. فقر منطقة الدرا�سة ملثل هذه البحوث.

2. امل�ساهمة يف تعزيز ال�سلم االجتماعي.
1ـ3 م�سكلة الدرا�سة:

والية اجلزيرة من واليات ال�سودان التي تعترب بوتقة ان�سهرت فيها القبائل   
التي هاجرت اإليها من خمتلف اأنحاء ال�سودان منذ فرتة طويلة لوجود م�سروع اجلزيرة 
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وهي تتعاي�ض يف �سلم اجتماعي ولكن ال تخلو من بع�ض امل�ساكل االجتماعية مما دفع 
الباحث لدرا�سة هذه امل�سكلة باأ�سلوب علمي حتليلي للم�ساعدة يف اإيجاد احللول لهذه 
امل�سكلة وميكن �سياغة م�سكلة البحث يف ال�سوؤال الرئي�ض ما هي العوامل اجلغرافية 

املوؤثرة يف ال�سلم االجتماعي يف والية اجلزيرة وتتفرع منه االأ�سئلة االآتية:
ما اأثر املوقع واملناخ وال�سطح والت�ساري�ض واملياه واالأر�ض يف حتقيق ال�سلم االجتماعي؟  .1

هل لل�سيا�سة ال�سكانية اأثر على ال�سلم االجتماعي ؟  .2
ما اأثر اخلدمات العامة يف حتقيق ال�سلم االجتماعي  ؟  .3

ما اأثر الدين والعادات والتقاليد والثقافة يف حتقيق ال�سلم االجتماعي ؟  .4
1ـ4 فر�سيات الدرا�سة: 

تقوم هذه الدرا�سة على عدة فر�سيات هي:   
ال�سلم االجتماعي) املوقع واملناخ وال�سطح  اأثر يف حتقيق  للعوامل اجلغرافية   .1

والت�ساري�ض واملياه واالأر�ض (.
لل�سيا�سة ال�سكنية اأثر على ال�سلم االجتماعي.  .2

للخدمات العامة اأثر يف حتقيق ال�سلم االجتماعي  ؟   .3
للدين والعادات والتقاليد والثقافة اأثر يف حتقيق ال�سلم االجتماعي ؟  .4

1ـ5 اأهداف الدرا�سة: 
تهدف الدرا�سة اإىل االآتي:  

درا�سة العوامل اجلغرافية املوؤثرة يف حتقيق ال�سلم االجتماعي.  .1
تو�سيح اأهم املتغريات التي طراأت على عملية ال�سالم يف حملية جنوب اجلزيرة.  .2

التعرف على �سالحية منطقة للتعاي�ض ال�سلمي االجتماعي.  .3
التعرف على التحديات وامل�ساكل التي تواجه ال�سلم االجتماعي.  .4

لتحقيق  علمية  بطرق  امل�سكلة  حل  يف  للم�ساعدة  وتو�سيات  مقرتحات  تقدمي   .5
ال�سلم االجتماعي.
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1ـ6 اأهمية الدرا�سة:
التعريف مبفهوم ال�سلم االجتماعي.  .1

تنبع اأهمية الدرا�سة من اأهمية ال�سلم االجتماعي.  .2
�سرورة حتقيق ال�سلم االجتماعي لتحقيق التنمية واال�ستقرار ورفع االإنتاج يف   .3

الدولة.
تعترب الدرا�سة اإ�سافة للدرا�سات ال�سكانية واالجتماعية.  .4

تو�سيح العوامل اجلغرافية وتاأثريها يف حتقيق ال�سلم االجتماعي.  .5
1ـ7 حدود الدرا�سة: 

1ـ7ـ1 احلدود الزمنية: تتناول هذه الدرا�سة الفرتة املمتدة من 2000م ـ 2019م
1ـ7ـ2 احلدود املكانية: تقع الدرا�سة يف حملية جنوب اجلزيرة. 

1ـ8 مناهج الدرا�سة:
ا�ستخدم الباحث فى هذه الدرا�سة املناهج االآتية:   

: 1-8-1 املنهج الو�سفيحَ
مرورًا  االإغريق  بدرا�سات  امليالد  قبل  بداأ  اجلغرافيا  يف  الو�سفي  املنهج   
باحلتمية واالإمكانية حتى القرن التا�سع ع�سر والتي كانت تهتم بتقدمي و�سف للظواهر 
واالأحداث دون اأن ت�سعي لتحليلها وتف�سريها)عثمان، 1995م(، وا�ستخدمه الباحث 
املنهج الو�سفي لو�سف طبيعة منطقة الدرا�سة وو�سف عنا�سر العوامل اجلغرافية 

املوؤثرة يف حتيق ال�سلم االجتماعي.
1-8-2 املنهج التاريخي:

املنهج التاريخي هو و�سف وت�سجيل الوقائع واالأحداث املا�سية ثم حتليلها   
وتف�سريها للتو�سل اإىل حقائق الق�سد منها ر�سم �سورة تنبوؤية للم�ستقبل )حمجوب ، 
1989م(. وا�ستخدمه الباحث يف �سرد تاريخ احلالة االجتماعية يف منطقة الدرا�سة.
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1-8-3 املنهج االإح�سائي التحليلي:
يف  اإح�سائي  اأ�سلوب  على  تعتمد  التي  الكمية  املعلومات  من  العديد  هنالك   
املنهج  ويت�سف   ، املختلفة  واالرتباطات  الن�سب  على  للح�سول  وتبويبها  تطبيقها 
االإح�سائي باأنه اأداة لتقريب العلوم االإن�سانية من املو�سوعية وتكري�ض اأكرب قدر من 

اليقينية للنتائج فرتتفع بذلك درجة امل�سداقية )عثمان، 1995م(.
لقد ا�ستخدم الباحث املنهج االإح�سائي يف حتليل اال�ستبانة واملقارنات للو�سول اإىل 

نتائج.
1ـ9 م�سادر جمع املعلومات: وت�سمل: 

1ـ9ـ1 امل�سادر االأولية: وت�سمل: 
الدرا�سة امليدانية. اأ. 

ا�ستخدامها  خالل  من  وذلك  كربى  اأهمية  ذات  املالحظة  وتعترب  املالحظة:  ب. 
الوا�سع يف كافة اأنواع البحوث عدا التاريخية.

عالقة  لها  �سخ�سيات  مع  مقابالت  بعدة  الباحث  قام  ال�سخ�سية:  املقابالت  ج. 
مبو�سوع الدرا�سة: مثل )املدير التنفيذي ملحلية جنوب اجلزيرة ـ بع�ض اأعيان 

وم�سايخ املنطقة(.
االإ�ستبيانة. د. 

حجم العينة وكيفية اختيارها:
ن�سبة لكرب حجم جمتمع الدرا�سة فقد مت حتديد عدد)150( ا�ستمارة توزع   
الوحدة  لتمثل  واحدة  قرية  اختيار  ع�سوائيًا  مت  كما  ال�سبع،  املحلية  وحدات  على 
االإدارية ، ومت حتديد حجم العينة لكل قرية ح�سب عدد �سكانها ون�سبتهم اإىل جمتمع 

الوحدة كما هو مو�سح يف اجلدول رقم )1(.
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جدول رقم )1(
حجم العينة 

الوحدة القرية املختارة
االإدارية

الن�سبة 
%

حجم 
العينة

الكمري  دروي�ض-  اآدم-  الكمري  ال�سوريبة- 
فزاري- ود رواج

1720%بركات

حلة  ال�سفيع-  �سعد  الب�ساتنا-  النعيم-  ود 
ح�سني- عبد الدائم

1520ود النعيم

 - الربوة  الربياب-   - الق�سرية  الد�سي�ض- 
�سابع دليب

1220احلاج عبد الله

امل�سايخة–  ليمون  فار�ض- مزيقيلة– دمي 
دلكة – اأم 

1420ود احلداد

احلو�ض- اأم تريبات– اأبو قمري- الغب�سان 
العطايا – ود 

1320احلو�ض

 – اجلليد  ود  برتوبيل–   – عرب  املدينة 
الرقلة- ود ربيعة

1325املدينة عرب

ود رعية – ال�سبيل – النويلة– ود مكنون 
– زرناحة

1625ود رعية

100150%7 وحداتاملجموع
امل�سدر: العمل امليداين 2020م

1ـ9ـ2 امل�سادر الثانوية:
وت�سمل الكتب واملراجع والدوريات والور�ض واملوؤمترات التي ناق�ست ال�سلم االجتماعي.  

1ـ10 ال�سعوبات التي واجهت الباحث: 
�سعوبة احل�سول على املعلومة من اجلهات الر�سمية حت�سبًا من امل�ساءلة.  .1

بعد امل�سافات فى منطقة الدرا�سة.  .2
�سيق االإمكانيات املادية.  .3

عدم توفر املراجع والدرا�سات اخلا�سة بال�سلم االجتماعي.  .4
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املبحث الثاين
االإطار النظري

2-1 ال�سالم لغة:
ال�سني والالم وامليم: معظم بابه من ال�سحة والعافية ويكون فيه ما ي�سذ وال�ساذ   
اإن ي�سلم االإن�سان من العاهة واالأذى فالله جل ثناوؤه هو ال�سالم،  عنه قليل، فال�سلم: 

ل�سالمته مما يخلق املخلوقني من العيب والنق�ض والفناء )الناعوري ، 1957م ، �س3(.
2-2 ال�سالم ا�سطالحًا:

هو حتية املوؤمنني وحتية اأهل اجلنة يف دار النعيم قال تعايل: }دَعْوَاهُمْ فِيهَا   
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وََتحِيَُّتهُمْ فِيهَا سَلَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ َأِن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنيَ{ ]يون�س:10[، 
ويف احلديث قال )�سلى الله عليه و�سلم(:)هل اأدلكم على �سٍئ اأذا فعلتموه حتاببتم ، 

اأف�سوا ال�سالم(.
2-3 حكمه وم�سروعيته:

ال�سالم �سنة م�ستحبة ولي�ض واجب ، وهو �سنة كفاية ، فاإن كان امل�سلم جماعة   
كفى عنهم واحد ، اأما م�سروعيته ، ال�سالم م�سروع بالكتاب وال�سنة.

2-4 ثقافة ال�سلم: 
هي  فالثقافة  واالإن�سانية  املجتمعات  حياة  يف  ق�سوى  اأهمية  ال�سالم  لثقافة   
ثقف الرجل ثقفًا وثقافة، اأي �سار حاذقًا ثقيفًا فهو ثقف ، ومنه املثقافة والثقاف ما 

ت�سوى به الرماح. 
كما هي)كل ما فيه ا�ستناده للذهن وتهذيب للذوق وتنمية مللكية النقد واحلكم   

لدى الفرد اأو يف املجتمع(.
وهي تعني لغويًا احلذق والتمكن كما تعني متكن الفرد واملجتمع من املعرفة   

اأو العلم يف �ستى جماالت  احلياة )اجلوهري ، 1987م ، �س85(.
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اأما املعنى اال�سطالحي للثقافة:
عملية  يف  احلال  هو  كما  اال�ست�سالح  اأو  للم�ستوى   التح�سني  عملية  هي   
الزراعة والب�ستنة ثم عنى بها حت�سني اأو تعديل املهارات الفردية لالإن�سان ثم اأ�سري 
بها اإىل حتقيق قدر من العقلية والروحية يف االإن�سان والتو�سل اإىل قيم رفيعة وعليا 

كما تعني الرقي الفكري واالأدبي واالجتماعي لالأفراد واجلماعات. 
اأهم االأ�س�س التي ت�ستند عليها ثقافة ال�سالم:

هنالك عدة اأ�س�ض ت�ستند عليها ثقافة ال�سالم تتمثل يف االأتي:  
نبذ العنف واإنهاء مظاهره يف خمتلف جماالت احلياة والرتويج لعالقات اأ�سا�سها   .1

ال�سالم واالحرتام ثم تبني اأ�ساليب التعاي�ض ال�سلمي واحلوار واالإقناع.
الفقر واالأمية  تقوم على حتقيق مظاهر  التي  ال�سيا�سية  التنمية  اإ�سرتاتيجيات   .2
واجلهل ثم حتقيق العدالة االجتماعية وتعزيز امل�ساركة واملمار�سة الدميقراطية 

والوفاء باالحتياجات االإمنائية والبيئة لالأجيال احلا�سرة والقادمة. 
حقوق االإن�سان وحرياته االأ�سا�سية التي توفر له بيئة �ساحلة للعي�ض   .3

واحلوار  والت�سامن  والت�سامح  وامل�ساواة  والعدالة  احلرية  مببادئ  التم�سك   .4
والتفاهم.

اإال يف  عليها  التغلب  ال ميكن  ال�سالم  ثقافة  ن�سر  مهمة يف  اأ�س�ض  هذه  كل   
للت�سامح  ال�ساحلة  البيئة  وتهيئ  املنا�سب  املناخ  تخلق  احلكم  �سيا�سية  �سفة  ظل 
والتناف�ض ال�سلمي وتداول ال�سلطة باإرادة النا�ض وتو�سيع اأفاق امل�ساركة يف احلوار 

التخاذ القرار املنا�سب )حمجوب ، 2016م ، 10(.
لم االجتماعي:  1ــ5 مقومات ال�سِّ

االجتماعي  لم  ال�سِّ لتحقيق  واالأ�سا�سية  ال�سرورية  املقومات  من  هناك كثري   
نذكر منها:
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اأ. النظام التعليمي:
احلروب  من  عانت  التي  الدول  يف  حما�سًا  االأكرث  العامل  التعليم  يلعب   
ولكن  االجتماعي،  التعايف  من  عالية  دورًا جوهريًا يف حتقيق درجة  وال�سراعات 
االن�سقاقات  من  املزيد  توليد  التعليمية  لل�سيا�سات  ميكن  ذلك  من  النقي�ض  على 
التعليم  الن�سيج االجتماعي.)اخلمي�سي، 2005م،�ض7(؛ ذلك الأّن  والت�سدعات يف 

مرتبط مبا يلي:
ت�سكيل الهوية والتنمية الثقافية ودميومة املجتمعات.  .1

اإعادة توزيع املوارد على م�ستوى الدولة.  .2
الو�سول اإىل ال�سلطة ال�سيا�سية.  .3

االنتماء االأيديولوجي للفرد واملجتمع.  .4
التقدم االقت�سادي واملكانة االجتماعية.  .5

املناف�سة يف �سوق العمل.  .6
ب. ر�سوخ مبداأ املواطنة:

يرى �سامح )2007م �ض �ض 7-15( اأّن: " مبداأ املواطنة عالقة والتزام له   
�سبغة قانونية و�سيا�سية و�سبغة اجتماعية ونف�سية وهي �سفة ينالها الفرد ليتمتع 
بامل�ساركة الفاعلة يف املجتمع الذي يعي�ض فيه"،فمن الناحية القانونية تعني االنتماء 

اإىل دولة معينة، وعادًة ما تكون اجلن�سية معيارًا اأ�سا�سيًا يف حتديد املواطن.
ومن الناحية ال�سيا�سية: تعني االنتماء للوطن ولي�ض جمرد االإقامة فيه.  

اأما من الناحية النف�سية واالجتماعية: تعني الت�سرف مب�سئولية جتاه اأفراد   
املجتمع والتحلي ب�سلوكيات مرغوبة اجتماعيًا وقبول نف�سي والتزام اأ�سا�سي مببداأ 

املواطنة، واال�ستعداد لبذل اأق�سى اجلهد يف �سبيل بنائهما.
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ج. الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة:
يعرف خليل )1999م،�ض60( الثقافة ال�سيا�سية على اأّنها: "منظومة القيم   
واالأفكار واملعتقدات املرتبطة بظاهرة ال�سلطة ال�سيا�سية يف املجتمع، فالثقافة ال�سيا�سية 
على هذا النحو من املفهوم تعد يف الواقع جزءًا من الثقافة العامة، ميكن و�سفها باأّنها 
ذلك اجلزء الذي يعنى بظاهرة ال�سلطة ال�سيا�سية" وي�سيف اأنالثقافة ال�سيا�سيةتدل 
على  تطور معريف وم�ستوى فل�سفي تبلغه اجلماعات امل�ساركة يف موؤ�س�سات املجتمع 

والدولة " وبهذه املفاهيم يذكر ال�سرعة بت�سرف )2014م،�ض159( ما يلي:
كلما زادت الثقافة ال�سيا�سية زاد منو القيم الدميقراطية وامل�ساركة يف الق�سايا   .1

ال�سيا�سية واملدنية.
ال�سيا�سة  العملية  يف  بامل�ساركة  االهتمام  ازداد  ال�سيا�سية  الثقافة  زادت  كلما   .2
الثقافة  اأّن  الباحث  يرى  ذلك  على  العامة.وبناًء  احلياة  يف  بامل�ساركة  والثقة 
فيه  يتوافر  بناء �سيا�سي دميقراطي  اأي  ال�سيا�سية �سرورة مهمة وحيوية يف 
احرتام حقوق االإن�سان وحرياته االأ�سا�سية. وتنبع هذه ال�سرورة واالأهمية من 

كون الدميقراطية لي�ست بناًء موؤ�س�سيًافح�سب واإمنا ثقافة بالدرجة االأوىل.
د. االنتماء:

هو االرتباط احلقيقي واالت�سال املبا�سر مع اأمر معني يعد جزءًا اأ�سا�سيًا من   
البيئة املحيطة ليج�سد ارتباطًا وجدانيًا، وفكريًا ومعنويًا وواقعيًا ليعك�ض �سلة قوية 
من الرتابط بني الفرد وال�سيء املنتمي اإليه �سواًء اأكان وطنًا اأم عائلة. كما اأّن لالنتماء 
اأنواعًا خمتلفة فمنها الوطني والديني والفكري. وهو يرتبط مبا�سرة بتحقيق مفهوم 
املواطنة الذي ي�سري اإىل كافة املبادئ واحلقوق والواجبات التي يتميز بها املواطن 

داخل الدولة التي يعي�ض  فيها.
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هـ. احلوار:
هو قبول دعوة االآخر لالإجابة عن ت�ساوؤالته اأو القبول بدعوته عن ت�ساوؤالت الذات.  

و. الت�سامح:
لم غري مفارق له فاإن  يرى معارز)2017م، �ض 15( اأن الت�سامح قوام ال�سِّ  
فارقه عدم واإن �سلب عنه انتفى واأي جمتمع بال روؤية مت�ساحمة  ال ميكن اأن ي�سمى 

جمتمعًا.
ز. العدل:

يرى معارز)2017م،�ض 16( اأن العدل اأن متكن االآخر من االن�ساف لذاته   
وقيمه على اأ�سا�ض من الكرامة التي حتفظ حقه يف االختالف. وي�سيف الباحث اأّنه 
لم االجتماعي يف اأي جمتمع اإذا كانت اأقليته حتتكر كل �سيء  ال ميكن اأن يتحقق ال�سِّ

وغالبيته تفتقر لكل �سيء.
2ـــ6مبادئ الت�سامح والتقومي الثقايف:

حرية التعبري من م�ستلزمات عملية بناء ال�سالم االجتماعي يف اأي جمتمع،   
ال�سيا�سية كل طرف  والنوعية  والثقافية  الدينية  التعددية  على  تقوم  املجتمعات  الأن 
لديه ما ي�سغله وما يود حتقيقه، والقا�سم امل�سرتك بني اجلماعات املختلفة هو اأ�سا�ض 
بناء ال�سالم ، وال يتحقق بناء ال�سالم االجتماعي دون متتع كل مكونات املجتمع من 

م�ساحة مت�ساوي يف التعبري عم اآرائها بحرية وحيادية )م�سعل ،2015م(.
2ــ7املوؤ�س�سات التي تهتم بتحقيق ال�سلم االجتماعي:

اأهمية ق�سوى يف حياة االأفراد واجلماعات  اإن ال�سلم االجتماعي ملا له من   
فا�سرتك يف حتقيقه وتطبيقه على اأر�ض الواقع كل الدوائر الر�سمية وال�سعبية التي 

تكون برملانات الدول، ومنها على �سبيل املثال ال احل�سر.
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1.الدوائر االإعالمية:
اأثرًا  لها  كان  التي  املجتمع  الهامة يف  الثقافية  املوؤ�س�سات  اأحد  وهو  التلفاز:  اأ. 
تعليمهم،  وم�ستوى  اأعمارهم  اختالف  على  اأفراده  �سلوك  تعديل  على  كبريًا 
واحل�سارة  الثقافة  على  تاأثريًا  اجلماهريي  االت�سال  و�سائل  اأهم  من  ويعترب 

االإن�سانية بوجه عام )الطوبجي ، 1989م ، 189(.
اأ�سرطة الفيديو: الأنها يتحكم فيها االإن�سان وي�ستخدمها متى ما �ساء. ب. 

االإنرتنت: الأنه ين�سر اآخر االأخبار العلمية والرتبوية واالإ�سدارات واملجالت  ج. 
والن�سرات )اأبو جابر ، 2006م ، 288(.

ال�سحافة: الأنها ت�سكل اأفكار النا�ض وتوجه ميولهم و�سلوكهم واجتاهاتهم. د. 
االإذاعة: تعترب من اأهم و�سائل االت�سال اجلماهريي واأكرثها ذيوعًا وانت�سارًا  هـ. 

وتقدم اإمكانيات عظيمة يف جميع جماالت التعليم )الطوبجي ، 1989م ، �س245(.
2.الدوائر الرتبوية:

الوعي  ببث  وذلك  الرفاق،  وجماعة  اجلامعات  العليا  واملعاهد  كاملدار�ض   
الفكري الثقايف والتحذير من الع�سبية واجلهوية من خالل املنهج الدرا�سي واأركان 
النقا�ض، قال )�سلى الله عليه و�سلم(:)لي�ض منا من دعا اإىل ع�سبية ولي�ض منا من 

قاتل على ع�سبية( )اأبو داوؤود ، 4521(.
3. الدوائر الدينية:

�سيما  ال  العبادات  دور  وعامة  املوؤمنات  ودور  واخلالوي  امل�ساجد  وتعني   
وهي حمط اأنظار العابدين، فتطهر قلوب العباد من االأمرا�ض االجتماعية.

4. الدوائر االقت�سادية:
االجتماعي  ال�سلم  لتحقيق  مايل  دعم  من  توفره  ملا  وذلك  وامل�سارف  كالبنوك   

املن�سود.
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5. الدوائر االجتماعية: 
كاالأ�سرة واملجتمع العري�ض وال�سارع، واالأ�سرة واملجتمع لهما دور كبري يف احلفاظ 

على الن�سيج االجتماعي وتقوية اأوا�سر املودة فيه.
6. الدوائر االأمنية:

كاجلي�ض وال�سرطة ورجال االأمن.  
7.الدوائر الت�سريعية:

كاملجال�ض الت�سريعية وال�سلطة الق�سائية وما يلحق بها، اأي �سيادة القانون   
وتطبيقه لي�سود العدل بني النا�ض وترد املظلم اإىل اأهلها.

2-8 اآليات حتقيق ال�سلم االجتماعي:
اإن ال�سلم االجتماعي يتحقق بعدة اآليات منها:  

اأ�ساليب ال�سبط االجتماعي يف املجتمع ومنها:  .1
ُأولِيْ  يَْا  حَيَاةٌ  الْقِصَاِص  فِي  }وَلَُكمْ  تعاىل:  قال  القانون،  �سيادة  تطبيق  اأ. 

اأَللْبَاِب لَعَلَُّكمْ َتتَُّقونَ{ ]البقرة: 179[.
فينكر  نظرته  له  العام  فال�سارع  القيم،  على منظومة  اأي احلفاظ  ال�سارع  ب. 

املنكر ويقر املعروف.
اإ�سالح ذات البني بني املتخا�سمني: )رتق الن�سيج االجتماعي(، وهي ما اأوجبها   .2
الله علينا اإذ يقول الله تعاىل:}وَإِن َطائَِفَتاِن مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ اْقَتَتُلوا َفَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 
َّتِي َتبْغِي حَتَّى َتفِيءَ إِلَى َأمِْر اللَّهِ َفِإن َفاءتْ  خْرَى َفَقاتُِلوا ال َفِإن بََغتْ إِحْدَاهُمَا عََلى اأْلُ

َفَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدِْل وََأْقسُِطوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُْقسِطِنيَ{ ]احلجرات: 9[.
االإعالمية  واالأجهزة  التعليمية  املوؤ�س�سات  خالل  من  احلوار  ثقافة  تفعيل   .3
واال�ستفادة من احلوار النبوي كنموذج للحوار االأ�سري ال�سليم )عبد املوؤمن واآخرون 

، 2016م ، 251(.
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االآخر، فو�سائل ف�ض  الراأي والراأي  الغري وقيمه وُمثله واحرتام  ثقافة  معرفة   .4
النزاعات تتطلب تنمية املهارات يف احلوار واالإقناع واالإدارة والتوجيه اإ�سافة 

اإىل التوجيه الذهني وت�سحيح املفاهيم )حممد ، 2013م ، �س245(.
تعاىل:  قال  والثقافية،  والوظيفية  االأبجدية  اأ�سكالها  بكل  االأمية  حمو  حماربة   .5
الْكَِتابَ  مُهُمُ 

ِّ
وَيُعَل يِهمْ 

ِّ
وَيُزَك آيَاتِهِ  عََليِْهمْ  يَْتُلو  مِّنْهُمْ  رَسُوًل  مِّيِّنيَ  اأْلُ فِي  بَعَثَ  َّذِي  ال }هُوَ 

وَالْحِْكمََة وَإِن َكاُنوا مِن َقبُْل لَفِي َضلٍَل مُِّبنيٍ{ ]اجلمعة: 2[.
"امل�ساهرة"، وهذه ما فعله النبي  اأي  الرتابط االجتماعي عن طريق الزيجات   .6
)�سلى الله عليه و�سلم(، فقد كان املغزى من التعدد الأ�سباب �سرعية واجتماعية 
و�سيا�سية واإن�سانية، مما يخدم الدعوة االإ�سالمية ويكون �سبياًل اإىل تر�سيخها 

يف اأذهان النا�ض )االأملعي ، 1403هـ ، د. ت(.
عليه  الله  )�سلى  لقوله  للمراأة  خا�سة  والتثقيفية  التوعوية  الدعوية  الدورات   .7
و�سلم(:)طلب العلم فري�سة على كل م�سلم( )ابن ماجه واآخرون ، 8/ 901(. ولفظ امل�سلم 

ي�سمل املراأة امل�سلمة.
2-9العقبات التي تعيق حتقيق ال�سلم االجتماعي و�سبل عالجها:

هنالك عقبات وحتديات كبرية دائمًا تعمل على اإعاقة حتقيق ال�سلم االجتماعي   
املن�سود، فمنها على �سبيل املثال )احلاج ، �س60(:

ا�ستمرار هتك الن�سيج االجتماعي.  .1
ا�ستمرار احلرب وال�سراع.  .2

�سعف وتباعد الروؤى الفكرية بني االأطراف.  .3
التدهور االقت�سادي و�سعف اخلدمات.    .4

ويكمن عالجها كما ذكرها ال�ساعوري على عدة مراحل منها:  
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مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  مفاو�سات  يف  وال�سروع  وتطويره،  احلوار  باب  فتح   
وقبول الو�ساطة والطريق الثالث، واإيقاف ت�سعيد االأحداث وحما�سرتها والو�سول لت�سوية 
وحل مر�ض لالأطراف املعنية واالتفاق على االإجراءات والتي حتول دون عودة النزاع من 

جديد، وذلك بوا�سطة برنامج تعليمي واإر�سادي واإن�ساء ما ي�سمى بنظم االإنذار املبكر.
2ـــ10االإ�سالم وال�سلم:

لم وال�سالم على م�ستوى العامل اأجمع والب�سرية جمعاء  جاء االإ�سالم دعوة لل�سِّ  
لم وال�سالم يف  }وَاهلُل يَدْعُو إِلَى دَاِر السَّلِم{ ]يون�س: 25[، وقد تكّرر احلديث عن ال�سِّ
بِهِ اهلُل مَِن اتَّبَعَ ِرْضوَانَهُ  }يَهْدِي  اآية يف القراآن الكرمي. يقول تعاىل:  اأكرث من خم�سني 
بني  العالقات  االأ�سا�ض يف  املبداأ  اأّن  الكرمي  القراآن  ويقّرر  ]املائدة: 16[.  السَّلِم{  سُبَُل 
َّا خََلْقنَاُكمْ مِنْ َذَكٍر وَُأنَْثى  لم والتعاون يقول تعاىل: }يَا َأيُّهَا النَّاسُ إِن الب�سر هو مبداأ ال�سِّ
يوّجه  كما  ]احلجرات: 13[.  َأتَْقاُكمْ{  اهللِ  عِنْدَ  َأْكرَمَُكمْ  إِنَّ  لَِتعَارَُفوا  وََقبَائَِل  وَجَعَلْنَاُكمْ شُعُوباًا 
االإ�سالم االأُّمة امل�سلمة اإىل اإن�ساء العالقات ال�سلمية القائمة على الرّب والق�سط واالإح�سان 
اأّما املواجهة فهي حم�سورة يف حدود َمن ميار�ض العدوان �سد  مع االأُمم االأُخرى، 
االإ�سالم وامل�سلمني، اأو مينع حركة الدعوة اإىل الله تعاىل، يقول تعاىل: }وََقاتُِلوا فِي 
َّذِينَ يَُقاتُِلونَُكمْ وَل َتعَْتدُوا إِنَّ اهلَل ل يُحِبُّ الْمُعَْتدِينَ{ ]البقرة: 190[. ويقول تعاىل:  سَِبيِل اهللِ ال
يِن وَلَمْ يُْخِرجُوُكمْ مِنْ دِيَاِرُكمْ َأنْ َتبَرُّوهُمْ وَُتْقسُِطوا  َّذِينَ لَمْ يَُقاتُِلوُكمْ فِي الدِّ }ل يَنْهَاُكمُ اهلُل عَِن ال
إِلَيِْهمْ إِنَّ اهلَل يُحِبُّ الْمُْقسِطِنيَ{ ]املمتحنة: 8[، وحتى لو ن�سبت احلرب واملعركة مع املعادين 
املعتدين فاإّن االإ�سالم ي�سّجع على اغتنام اأي فر�سة الإيقاف احلرب والقتال اإذا ما اأظهر 
الطرف االآخر اإرادته يف الرتاجع عن عدوانه والرغبة يف اإقامة عالقات �سلمية. يقول 

ْل عََلى اهللِ{ ]االأنفال: 61[. تعاىل: }وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلِْم َفاجْنَحْ لَهَا وََتوَكَّ
ويقول تعاىل: }َفِإِن اعَْتزَُلوُكمْ َفَلمْ يَُقاتُِلوُكمْ وََألَْقوْا إِلَيُْكمُ السََّلمَ َفمَا جَعََل اهلُل لَُكمْ   
�ساء: 90[، ويقول االإمام علّي كرم الله وجهه يف عهده ملالك االأ�سرت:  عََليِْهمْ سَِبيلاً{ ]النِّ
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لح دعة جلنودك،  لحًا دعاك اإليه عدوك ولله فيه ِر�سى، فاإّن يف ال�سُّ )وال تدفعن �سُ
وراحة من همومك، واأمنًا لبالدك(.

ويف  العاملي  امل�ستوى  على  االإ�سالم  دعوة  هذه  كانت  واإذا  الداخلي  لم  ال�سِّ  
العالقة بني االأُّمة و�سواها، فمن الطبيعي اأن تكون اأكرث تاأكيدًا واإحلاحًا على ال�سعيد 
ق�سية  االإ�سالم  وت�سريعات  الكرمي  القراآن  اآيات  من  العديد  تناولت  لذلك  الداخلي. 

لم �سمن الكيان االإ�سالمي. الوحدة والوئام وال�سِّ
يقول تعاىل: }إِنَّ هَذِهِ ُأمَُّتُكمْ ُأمًَّة وَاحِدَةاً وََأنَا رَبُُّكمْ َفاعْبُدُوِن{ ]االأنبياء: 92[،   
ويقول تعاىل: }وَاعَْتصِمُوا بِحَبِْل اهللِ جَمِيعاًا وَل َتَفرَُّقوا وَاْذُكرُوا نِعْمََة اهللِ عََليُْكمْ إِْذ ُكنُْتمْ 
َّفَ بَيْنَ ُقُلوبُِكمْ َفَأصْبَحُْتمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا{ ]اآل عمران: 103[. ويف اإ�سارة وا�سحة  َأعْدَاءاً َفَأل
وََتْذهَبَ  َفَتْفشَُلوا  َتنَاَزعُوا  }وَل  تعاىل:  يقول  الداخلي  للنزاع  التدمريية  االآثار  اإىل 
وانهيار  الف�سل  النزاع  فنتيجة   .]46 ]االأنفال:  الصَّابِِرينَ{  مَعَ  اهلَل  إِنَّ  وَاصِْبرُوا  ِرحيُُكمْ 
القّوة. اأّما االآية الكرمية رقم 208 من �سورة البقرة فهي اأمر وا�سح ودعوة �سريحة 
للمجتمع، وحتذير من االنزالق عن  له ك�سعار  بال�سلم االجتماعي، وتقرير  لاللتزام 
خُُطوَاتِ  َتتَِّبعُوا  وَل  َكافًَّة  لِْم  السِّ فِي  ادْخُُلوا  آمَنُوا  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا  تعاىل:  يقول  م�ساره. 

َّهُ لَُكمْ عَدُوٌّ مُِبنيٌ{ ]البقرة: 208[. الشَّيَْطاِن إِن
لم يف االآية الكرمية هو االإ�سالم  رين قالوا باأّن املق�سود من ال�سِّ ورغم اأّن اأكرث املف�سِّ  
لم مبعناه اللغوي اأي  ح اأن يكون املق�سود هو ال�سِّ رين رجَّ والطاعة لله، اإاّل اأّن بع�ض املف�سِّ

ال�سلح وامل�سلمة وترك النزاع واالحرتاب داخل املجتمع. وهو الراأي الراجح بالفعل.
ئًا  واأخريًا: فاإّن �سفاء اأجواء املجتمع من العداوات وال�سراعات، يجعله مهيَّ  
اأن  الطبيعي  من  كان  لذلك  وال�سياع،  الهدر  من  قّوته  ويحفظ  واالنطالق،  للتعاون 
ت�سعى القوى املناوئة الأي جمتمع من اأجل متزيق وحدته واإثارة العداوات بني فئاته، 

َّمَا يُِريدُ الشَّيَْطانُ َأنْ يُوقِعَ بَيْنَُكمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْغَضاءَ{ ]املائدة: 91[. يقول تعاىل: }إِن
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املبحث الثالث
اخل�سائ�س الطبيعية والب�سرية ملنطقة الدرا�سة

3ـــ1 اخل�سائ�س الطبيعية:
تتمثل يف االآتي:  

3ـــ1ـــ1 املوقع الفلكي: 
�ض   14:24 و   13:30 عر�ض  خطي  بني  بالتقريب  اجلزيرة  جنوب  حملية  تقع   
وخطي طول 33ْ  و37  33ْ  �سرقًا وتغطي م�ساحة تبلغ  3775كلم2 )امل�ساحة مدين ، 2020م(.

3ـــ1ـــ2املوقع اجلغرايف: 
تقع حملية جنوب اجلزيرة يف اجلزء اجلنوبي من والية اجلزيرة بال�سودان   
وحتدها �سمااًل حملية ود مدين الكربى وحملية احل�ساحي�سا وغربًا حملية املناقل 
وحدات  �سبعة  اإىل  املحلية  وتنق�سم  االأزرق  النيل  نهر  و�سرقًا  �سنار  والية  وجنوبًا 
اإدارية )بركات – ود النعيم – احلاج عبد الله – احلداد – احلو�ض – املدينة عرب 

)امل�ساحة مدين ،2020(. – ودرعية( 
3ــ1ــ3 املناخ:

و�سبه  اجلاف  املناخ  �سمن  املناخية  للت�سنيف  وفقًا  الدرا�سة  منطقة  تقع   
اجلاف  وعلية ميكن و�سف املناخ ب�سفة عامة باأنه حار ممطر �سيفًا وجاف �ستاءًا 

والف�سل املطري  يرتاوح 3-4 �سهور )الهجوة واآخرون ، 1992م(.
كما ي�سود يف منطقة الدرا�سة مناخ ال�سافنا الفقرية بارد جاف �ستاء ، وحار   
ممطر �سيفًا تهب على املنطقة الرياح ال�سمالية ال�سرقية اجلافة يف ف�سل ال�ستاء ويف 
ال�سيف تهب الرياح اجلنوبية الغربية الرطبة املمطر ، تتاأثر االأمطار بتقهقر الفا�سل 
حيث  ال�سمال  اإىل  اجلنوب  من  املنطقة  يف  االأمطار  ن�سبة  وتتفاوت  جنوبًا  املداري 

ي�سل معدل االأمطار ما بني 200-400ملم )اآدم ، 1996م(.
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3ــ1ــ4 ال�سطح:
العام  ال�سطح  ميثل  حيث  املنب�سط  اجلزيرة  �سهل  من  جزءًا   املنطقة  تعترب   
اأو منخف�سات طبيعية،  ملرتفعات  اأي مظاهر  بها  م�ساحة ممتدة ومنب�سطة ال توجد 
ما  اإىل  مرتفعة  بجنبات  تتميز  والتي  املختلفة االجتاهات  الري  قنوات  تتخللها  فقط 
ي�سل لنحو 4 اأمتار عن �سطح االأر�ض الطبيعي يف بع�ض املواقع، و�سطح االأر�ض 
عمومًا متت ت�سويته بانحدارات خفيفة لتالءم عملية الري االن�سيابي امل�ستخدم يف 

املنطقة واجلزيرة ككل )ممدوح،2008م(.
3ـ1ــ5 الرتكيب اجليولوجي ملنطقة الدرا�سة:

الذي ميتد من  االأزرق االأخدودي  النيل  الدرا�سة داخل حو�ض  تقع منطقة   
وهو  الغربي  ال�سمال  يف  اخلرطوم  حتى  ال�سرقي  اجلنوب  يف  االأثيوبية  احلدود 
يتكون من �سخور ر�سوبية �سميكة )Scholl )1988(. وهذه الر�سوبيات ال�سميكة التي 
توجد يف و�سط ال�سودان على امتداد ما يعرف مبنطقة اجلزيرة بني النيلني االأبي�ض 
واالأزرق ويحدها جنوبا خط �سنار – كو�ستي ، مت ت�سنيف طبيعتها اجليولوجية 

:)white man )1971( كما ياأتي
كل  تغطي  وهي   black cotton soil ال�سوداء  الطينية  الرتبة  ر�سوبيات   

�سطح املنطقة وتتكون يف غالبها من الطني مع قليل من الرمل واحل�سى.
مكونات اجلزيرة واحلجر الرملي النوبي واللذان يغلب على تكوينهما خليط   
من الرمل واحل�سى بن�سب ونطاقات خمتلفة مع بع�ض املكونات الطينية وتظهر بع�ض 
مكوناته اخلر�سانية يف ال�سطح عند منطقة ه�سبة املناقل التي متثل م�سدرًا هامًا 

وقريبًا ملواد البناء والت�سييد.
للبناء  القاع  اأو  االأ�سا�ض  �سخور  وميثل  االأ�سا�سية  ال�سخور  متكون   
من  القريبة  موية  منطقة جبل  عند  �سكل جبال  ال�سطح يف  وتظهر يف  اجليولوجي 

احلدود اجلنوبية ملنطقة الدرا�سة.)ممدوح،2008(.
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3ـ1ـ6 الرتبة والغطاء النباتي:
( وامل�سماة  اللزجة  ال�سوداء  الطينية  الرتبة  االأر�ض  �سطح  تغطي   
بحبيبات  املواقع  بع�ض  يف  وتختلط   )Whiteman 1971()
الرمل ورمبا احل�سى والطمي يف بع�ض املواقع القريبة من نهر النيل االأزرق كما 
وان قنوات الري قد اأدخلت كميات كبرية من الطمي املجلوب خالل فرتات الفي�سان 

لداخل االأرا�سي الزراعية والطرقات )عبد املوؤمن،2009م(.
قبل قيام م�سروع اجلزيرة الزراعي يف ع�سرينيات القرن املا�سي كانت تغطي   
املنطقة ح�سائ�ض و�سجريات منطقة ال�سافنا الفقرية والتي متثلها االأ�سجار من ال�سوكية 
 )Acacia Sial( والطلح  )Acacia Nilotica( من ف�سيلة االأكا�سيا واأهمها ال�سنط
 )Cantropisbrocera(الع�سر لنبات  اإ�سافة   )BalnitefEgyptiaca(والهجليج
(،)Andrew 1948( وبعد قيام امل�سروع  وكذلك توجد واحل�سائ�ض املو�سمية )
مثل  مزروعات  من  وتوطينه  زراعته  ما متت  اإىل  املنطقة  النباتي يف  الغطاء  حتول 
القطن والذرة والقمح وحما�سيل اخل�سروات واحلبوب الزيتية تالزمها الطفيليات 
احلقلية املو�سمية من احل�سائ�ض املختلفة. ومتثل �سورة االأقمار ال�سناعية جت�سيدًا 
منطقة  مواقع  بع�ض  املخططة يف  الزراعة  الذي متثله  النباتي احلايل  الغطاء  لواقع 

الدرا�سة.
3-2 اخل�سائ�س الب�سرية: 

3ـ2ـ1 الرتكيب االثنوغرايف:
2020م(   ، ال�سكاين  )االإح�ساء  ن�سمة   730672 املحلية  �سكان  عدد  يبلغ   
هنالك جمموعات �سكانية م�ستوطنة وم�ستقرة وتنت�سب لعدة قبائل اأهمها الكواهلة– 
االأخرى  ال�سودان  اثنيات  من  اأقليات  وجود  مع  والعركيني،  اجلعليني– اخلوالدة 
والنازحني  الرحل  يف  تتمثل  خا�سة  �سكانية  جمموعات  توجد  وكذلك  املختلفة. 
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والعمالة املو�سمية الوافدة من كل بقاع ال�سودان.)خوجلي،2003( ، ويوجد مبنطقة 
اجلزيرة،  جنوب  )حملية  فرقان(   - –  كنابي  �سكني)قرى  جتمع   406 حوايل  الدرا�سة 

2020م(.

3ـــ2ـــ2 الن�ساط االقت�سادي:
تعترب الزراعة هي الن�ساط االقت�سادي الرئي�سي يف املنطقة اإ�سافة المتالك   
الكثري من ممار�سي الن�ساط الزراعي ثروات حيوانية من االأبقار وال�ساأن واالأغنام 

متيز ن�ساطهم.
الداعم  االأ�سا�سي  الن�ساط  هي  واخل�سروات  والذرة  القطن  زراعة  وتعترب   
املنتجات  من  الكثري  ت�سدير  يتم  حيث  الدرا�سة  منطقة  يف  ال�سكان  القت�ساديات 
ال�سكان  من  مقدرة  اأعداد  هنالك  وكردفان.  اخلرطوم  خا�سة  املجاورة  للواليات 
خا�سة  الكبرية  املدن  اأ�سواق  مع  ويتوا�سلون  اأن�سطتها  مبختلف  التجارة  متار�ض 
يف  تنعقد  التي  الريفية  االأ�سواق  بني  ويتجولون  الوالية  عا�سمة  مدين  ود  مدينة 
اأماكن متعددة يق�سدها النا�ض يف اأيام معينة كل اأ�سبوع اإ�سافة لذلك يعمل قطاع 
كبري من �سكان منطقة الدرا�سة يف قطاع النقل وتتوفر داخل حدود املنطقة اإعداد 
كله  االأجرة.. هذه  الركاب و�سيارات  نقل  باأنواعها وحافالت  ال�ساحنات  كبرية من 
والعاملني  البالد  املغرتبني خارج  الدرا�سة  اأبناء منطقة  الكبرية من  لالأعداد  اإ�سافة 
يف �ستى الوظائف واملهن طرف احلكومة حيث اأن املنطقة قد حظيت منذ زمان بعيد 
بفر�ض تعليمية وتاأهيلية كبرية ل�سكانها مكنتهم من التقدم يف هذا املجال. اإن احلالة 
االقت�سادية اجليدة ن�سبيًا وامل�ستوى االجتماعي جعل كثري من املواطنني وال�سكان 
مما  مقدرة  باأعداد  زراعية  واآليات  خمتلفة  نقل  وو�سائل  خا�سة  �سيارات  ميتلكون 
اأدىاإىل زيادة كبرية يف حركة االنتقال وتطلع النا�ض ومطالبتهم امل�ستمرة بت�سييد 

وتعبيد الطرق وممار�سة ال�سغط على امل�سئولني اليقامتها.)خوجلي،2010(.
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3ـــ2ـــ3 اخلدمات العامة:
1. ال�سحة:

يوجد مبحلية جنوب اجلزيرة 8 م�ست�سفيات وعدد من املراكز ال�سحية تقدر   
61 مركزو77 وحدة رعاية اأ�سا�سية اأولية �سحية )وزارة ال�سحة ، والية اجلزيرة ، 2020م(.

2. التعليم: 
يوجد مبحلية جنوب اجلزيرة 313 مدر�سة اأ�سا�ض بنني وبنات وخمتلطة ،   

وعدد املدار�ض الثانوية 96 مدر�سة )وزارة الرتبية ، مدين ، 2020م(.
3. املياه:

يوجد 196 بئر �سطحي ، 295بئر جويف )الهيئة القومية للمياه ، مدين ، 2020م(.  
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املبحث الرابع
اأثر العوامل اجلغرافية يف تعزيز ال�سلم االجتماعي

4-1 مقدمة: 
العوامل اجلغرافية  واأثر  العينة  الف�سل خ�سائ�ض  الباحث يف هذا  يتناول   

على ال�سلم االجتماعي يف تعزيز ال�سلم االجتماعي.
4-2 خ�سائ�س عينة الدرا�سة: 
1. اخل�سائ�س النوعية للعينة:

اأثر  على عك�ض  ي�ساعد  الدرا�سة  ملجتمع  النوعية  على اخل�سائ�ض  الوقوف  اإن   
العوامل اجلغرافية على ال�سلم االجتماعي ومن تلك اخل�سائ�ض النوع حيث جند اأن معظم 

اأفراد من الذكور نظرًا مل�ساهمتهم الفعالة يف ال�سلم وذلك برتك احلروب والنزاعات.
جدول رقم )1(

النوع ملجتمع الدرا�سة
الن�سبة املئويةالتكرارالنوع

80%120ذكر
20%30اأنثى

100%150اجلملة

�سكل رقم )1(
النوع ملجتمع الدرا�سة

امل�سدر: العمل امليداين 2020م
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يت�سح من ال�سكل رقم)1( اأن 80% من اأفرد العينة من الذكور يف حني اأن   
م�ساركة  مهنة  لطبيعة  يرجع  ذلك  اأن  الباحث  ويرى  االإناث.   20%من  ن�سبة  هنالك 

الرجال يف النزاعات واحلروب.  
2. العمر:

اجلدول رقم )2(
العمر ملجتمع الدرا�سة

الن�سبة املئويةالتكرارالعمر
60%2090 واأقل من40
26،7%4140 واأقل من60

13،3%20اأكرث من 60
100%150اجلملة

امل�سدر: العمل امليداين 2020م

تنح�سر  العينة   اأفراد  من   %  60 ن�سبة   اأن   )2( رقم  اجلدول  من  يالحظ    
ن�سبة  واأن  ـــ60   41 بني  اأعمارهم  تنح�سر   %26،7 و   ، �سنة  20ــ40  بني  اأعمارهم 
النزعات  يف  امل�ساركة  الفئة  اأن  على  يدلل  مما  فاأكرث   60 العمرية  فئتهم   %13،3

واحلروب هم ال�سباب ملا تتطلبه من جهد وحيوية.
3. الو�سع االجتماعي:

للوقوف على احلالة االجتماعية الأفراد العينة وال�سكل رقم )20( يبني ذلك.    
اجلدول رقم )3(

الو�سع االجتماعي 
الن�سبة املئويةالتكرارالعمر

60%90متزوج
25،3%37.5اأعزب
6%9مطلق
8.7%13.5اأرمل

100%150اجلملة
امل�سدر: العمل امليداين 2020م
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�سكل رقم )3(
الو�سع االجتماعي

امل�سدر: العمل امليداين 2020م

يت�سح  من ال�سكل رقم )2(  اأن ن�سبة  60 % من اأفراد العينة  من املتزوجني   
و ن�سبة 25،3 % اأعزب ، و6% مطلق و 8،7% اأرمل  ويرى الباحث اأن ارتفاع  ن�سبة 

املتزوجني ي�سري اإىل وجود ا�ستقرار اأ�سر.
4. امل�ستوى التعليمي:

التعليم عن�سر اأ�سا�سي و مهم يف كافة جماالت احلياة و هو ي�ساعدنا  كثريا   
الدرا�سة  لعينة  التعليمي  امل�ستوى  على  وللوقوف  علمية  بطرق  امل�سكالت  حل  يف 

اجلدول رقم)3( يبني ذلك.
اجلدول رقم )3(

امل�ستوى التعليمي
الن�سبة املئويةالتكرارالنوع

3724.7اأمي
3422.7اأ�سا�ض
6644ثانوي

106جامعي
32فوق اجلامعي

100%150اجلملة
امل�سدر: العمل امليداين 2020م
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يالحظ من اجلدول رقم )3( اأن ن�سبة  44% من اأفراد العينة من ذوي التعليم   
الثانوي، ون�سبة  22.7% من العينة تعليمهم ابتدائي، و اأن ن�سبة 6 % تعليمهم جامعي 
واأن ن�سبة 2% فما فوق اجلامعي  وهذا االرتفاع  يف  ن�سبة التعليم متكن من امل�ساهمة 

يف االقت�ساد الذي يوؤثر يف توفري اخلدمات ال�سحية.
5. املهنة:

�سكل رقم )4(
املهنة ملجتمع الدرا�سة

 امل�سدر: العمل امليداين 2020م

يالحظ من اجلدول رقم )4( اأن ن�سبة  90% من اأفراد العينة عمال، ون�سبة    
5،3% من العينة موظفني، و اأن ن�سبة 4،7 % ميار�سون مهنة التجارة  وهذا االرتفاع  

يف  ن�سبة العمال مما يوؤدي لرفع امل�ستوى االقت�سادي.
5-2 اأثر العوامل اجلغرافية على ال�سلم االجتماعي:   

املوقع واملناخ وال�سطح والت�ساري�ض واملياه واالأر�ض من العوامل املوؤثرة يف   .1
ال�سلم االجتماعي مبنطقة الدرا�سة.
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جدول رقم )5(
تاأثري املوقع واملناخ وال�سطح والت�ساري�س واملياه

واالأر�س يف ال�سلم االجتماعي مبنطقة الدرا�سة
االنحراف املتو�سطالعينة

املعياري
درجة كاي2

احلرية
القيمة 

االحتمالية
النتيجة

توجد فروق1501،710،8618434،36020.00
امل�سدر: العمل امليداين 2020م

يت�سح من اجلدول رقم )5( اأن قيمة كا2 34،360 دالة على وجود  فروق   
قيمته  املعياري  قيمته 1،71 واالنحراف  الو�سط احل�سابي  اأن  ، ويت�سح  اإح�سائية 
0،86184 مما يوؤكد  �سحة الفر�ض القائل اأناملوقع واملناخ وال�سطح والت�ساري�ض 

واملياه واالأر�ض من العوامل املوؤثرة يف ال�سلم االجتماعي. 
لل�سيا�سة ال�سكنية اأثر على ال�سلم االجتماعي.  .2
جدول رقم )6(

لل�سيا�سة ال�سكنية اأثر على ال�سلم االجتماعي
االنحراف املتو�سطالعينة

املعياري
درجة كاي2

احلرية
القيمة 

االحتمالية
النتيجة

توجد فروق1501،660،9351254،88020.00
امل�سدر: العمل امليداين 2020م

من اجلدول رقم )6( جند اأن القيمة االحتمالية 0،00 ووهي اأقل من 0،05 واأن   
اأن قيمة كا2 54،880دالة على وجود  فروق اإح�سائية، ويت�سح اأن الو�سط احل�سابي 
الفر�سية)لل�سيا�سة  يوؤكد  قيمته 0،93512  مما  املعياري  واالنحراف  قيمته 1،66 

ال�سكنية اأثر على ال�سلم االجتماعي(.
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للخدمات العامة اأثر يف حتقيق ال�سلم االجتماعي.  .3
جدول رقم )7(

للخدمات العامة اأثر يف حتقيق ال�سلم االجتماعي
االنحراف املتو�سط العينة

املعياري
درجة كاي2

احلرية
القيمة 

االحتمالية
اال�ستنتاج 

دالة 1502،27330،7849017،08020.00
امل�سدر: العمل امليداين2020م

يت�سح من اجلدول  رقم )7( اأن قيمة كا2 17،080 دالة على عدم وجود فروق   
اإح�سائية، و يت�سح اأن الو�سط احل�سابي قيمته 2،2733 واالنحراف املعياري قيمته 

0،78490 مما يوؤكد الفر�سية)للخدمات العامة اأثر يف حتقيق ال�سلم االجتماعي(.
يف  كما  االجتماعي  ال�سلم  حتقيق  يف  اأثر  والثقافة  والتقاليد  والعادات  للدين   .4

جدول)8(.
جدول رقم )8(

للدين والعادات والتقاليد والثقافة اأثر يف حتقيق ال�سلم االجتماعي
االنحراف املتو�سط العينة

املعياري
درجة كاي2

احلرية
القيمة 

االحتمالية
النتيجة

دالة1502،25230،7958514،92020،003
امل�سدر: العمل امليداين 2020م

يت�سح  من اجلدول  رقم )8( اأن قيمة كا2 14،920 دالة على وجود  فروق   
اإح�سائية، و يت�سح اأن الو�سط احل�سابي قيمته 2،2523 واالنحراف املعياري قيمته 
حتقيق  يف  اأثر  والثقافة  والتقاليد  والعادات  الفر�سية)للدين  يوؤكد  مما   0،79585

ال�سلم االجتماعي(.
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خامتــــة
النتائج: 

)املوقع واملناخ وال�سطح  ال�سلم االجتماعي  اأثر يف حتقيق  للعوامل اجلغرافية   .1
والت�ساري�ض واملياه واالأر�ض(.

لل�سيا�سة ال�سكنية اأثر على ال�سلم االجتماعي.  .2
للخدمات العامة اأثر يف حتقيق ال�سلم االجتماعي.  .3

للدين والعادات والتقاليد والثقافة اأثر يف حتقيق ال�سلم االجتماعي.  .4
اإن االإدارة االأهلية لها دور فاعل يف تعزيز  ثقافة  ال�سالم  والتعاي�ض ال�سلمي مع   .5
تطبيق املنهجيات واالأ�ساليب التي تتما�سي مع وقع املجتمعات املحلية باملنطقة. 
�سعف البنيات التحتية يف املحلية اأثر �سلبًا وبدرجة كبرية يف اإقامة امل�سروعات    .6
التنموية  مما   انعك�ض على  اال�ستقرار  ال�سيا�سي  واالأمني واالجتماعي وبروز 

ثقافة احلرب واأدي بدوره  اإىل متزيق الن�سيج االجتماعي بني قبائل املنطقة.
التو�سيات: 

تو�سي الدرا�سة باالتي:  
عملية بناء ال�سالم واإدارتها ب�سورة جيدة فاعلة ي�ستدعي ذلك ترتيب اال�ستقرار   .1

ال�سيا�سي واالأمني واالجتماعي باملنطقة.
�سرورة دعم دور االإدارة االأهلية عرب الت�سجيع  والتوثيق  وتطويرها بال�سورة   .2

التي متكنها من معاجلة  النزاعات  واإدارتها  ب�سورة فاعلة.
تطوير االأحكام املحلية)العرفية( ال�ستيعاب م�سببات النزاع  احلديثة ولي�ض لها   .3

�سوابق عرفية.
رفع قدرات االإدارة االأهلية على م�ستوى كل القبائل وذلك من خالل التدريب   .4
التجارب  على  واال�سطالع  ال�سالم  بناء  وكيفية  النزاعات  باإدارة  اخلا�ض 

ال�سابقة لالإدارات االأهلية على م�ستوى الدولة وخا�سة   الواليات االأقل منوًا.
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 ، املواطن  لدي   ر�سمية    الغري  بالطرق   االأ�سلحة  انت�سار  ظاهرة  معاجلة   .5
معاالهتمام بالتعليم  العام والتقني لرفع قدرات ال�سباب املهنية للحد من ظاهرة 

النزوح والهجرة.
تطوير االأحكام العرفية ال�ستيعاب م�سببات النزاع احلديثة  .6

اإدارة التنمية للموارد املتنوعة يف املحلية البد من تفعيلها  ب�سورة  خا�سة يف   .7
جمال الزراعة والرثوة احليوانية  مع و�سع اآليات الإدارتها لت�ساهم يف بناء 

ال�سالم االجتماعي. 
ال�سلمي  والتعاي�ض  القبائل  بني  الثقايف  الوعي  لرفع  جديدة  اأ�ساليب  اإتباع   .8
الدائم وذلك باإدخال مادة درا�سات ال�سالم يف املوؤ�س�سات  التعليمية    العامة 

واجلامعات.
والتعليم  كال�سحة  التحتية  البنيات  على  املنطقة  يف  الدولة  �سيا�سات  توجيه   .9

واالأمن ور�سف الطرق واإعادة تخطيط القرى وربطهم باحل�سر. 
ق  طر  وتوفري  النزاعات  وحتليل  لدرا�سة  و�سعبية  ر�سمية  موؤ�س�سات  اإن�ساء   .10

لتطوير برنامج االإنذار املبكر الذي ي�ساهم بقدر كبري يف اإعداد بناء ال�سالم.
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امل�سادر واملراجع
اأواًل: امل�سادر:

الكرمي. القراآن  	•
ثانيًا: املراجع:

ابن عبدالرب: يو�سف بن عبدالله: جامع بيان العلم، دار ابن حزم.  .1
ابن منظور، ل�سان العرب،(بريوت: دار �سادر، 2000م)، مادة)�ض ل م(.  .2

اأبو جابر ،ماجد عبد الكرمي ، عمر مو�سى �سرحان، تكنلوجيا التعليم املبادئ   .3
واملفاهيم، مركز يزيد، الكرك، ط1، 2006م، �ض)288(.

اأبوداوود، �سنن اأبوداوود، كتاب االآداب، اأبواب النوم، برقم)4521(.  .4
لل�سحافة  االأ�سالة  دار   ، الزراعي   املناخ   ، 1996م  �سليمان،  ح�سني  اآدم،   .5

والن�سر واالإنتاج االإعالمي ، الطبعة االأويل.
االأملعي ، زاهر عوا�ض: مع املف�سرين وامل�ست�سرقني يف زواج النبي )�سلى الله   .6

عليه و�سلم( بزينب بنت جح�ض،)د.ت(، ط4، 1403هـ.
اجلوهري  اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري ، تاج اللغة و�سحاح العربية ، دار   .7

العلم للماليني ، بريوت ، 1987م ، �ض 85.
الهجوة واآخرون ،الهجوة عبد الله البدوي ، ، معاوية ح�سني ، حممد بدوي ،   .8
1992م ، اآثار الت�سحر يف حمافظة حمافظة البطانة  ، موؤمتر تنمية حمافظة 

البطانة.
خوجلي م�سطفى)2010م( نهاية ال�سكة حديد – ع�سر ت�سييد الطرق الربية   .9
واجل�سور يف ال�سودان – جملة درا�سات ال�سودان – عدد 42-2010/7م.

خوجلي م�سطفي)2003( ال�سكة حديد بعد قرن من اإن�ساءها جملة درا�سات   .10
�سودانية – كلية االآداب – جامعة اخلرطوم – ال�سودان.
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الطوبجي ، ح�سني حمدي ، و�سائل االت�سال وتكنلوجيا التعليم، دار القلم،   .11
بريوت، ط11، 1989م، �ض189(.

كتابته  وطرق  العلمي  البحث  مناهج  اأحمد)1995م(  الرحمن  عبد  عثمان،   .12
الر�سائل اجلامعية، دار جامعة اأفريقيا العاملية للن�سر، اخلرطوم، ال�سودان.

حمجوب ح�سن حمجوب ، ال�سراعات العرقية واللتينية كم�سوغ للتدخل يف   .13
افريقيا ، 2016م ، �ض 10.

م�سعل ، طالل،  2015م ، مفهوم ال�سالم العاملي.  .14
الناعوري ، عي�سى ، اأدب املهجر، القاهرة، دار املعارف، 1957، �ض3.  .15

ثالثًا: الر�سائل اجلامعية:
جمهورية  يف  النقل  على  املناخ  اأثر  )2008م(  احلليم  عبد  احمد  ممدوح   .1
ال�سودان – درا�سة تطبيقية ماج�ستري- معهد البحوث والدرا�سات االأفريقية– 

القاهرة.
رابعًا: التقارير:

االإح�ساء ال�سكاين ، مدين ، 2020م  .1
حملية جنوب اجلزيرة ، وحدة املعلومات ، 2020م  .2

امل�ساحة مدين ، 2020م.  .3
الهيئة القومية للمياه ، مدين ، 2020م.  .4

وزارة الرتبية والتعليم ، مدين ، 2020م  .5
وزارة ال�سحة ، مدين ، 2020م  .6

خام�سًا: املجالت والدوريات:
احلاج ، حاج اأبا اآدم ، ن�سر ثقافة ال�سالم واآلية التعاي�ض ال�سلمي ورتق الن�سيج   .1

االجتماعي، جملة جامعة زالنجي، العدد)7(، ج2، �سبتمرب2017م.
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�ساد�سًا: املوؤمترات:
ال�ساعوري، ح�سن علي، النزاعات من املنظور االإ�سالمي بني التدابري والوقاية   .1
واالأ�ساليب العالجية، ورقة قدمت يف موؤمتر النزاعات، نقاًل عن جملة التاأ�سيل، 

وزارة التعليم العايل، العدد)25(، دي�سمرب2013م.
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السلم االجتماعي لدى طلبة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم يف ضوء
متغري النوع »دراسة تطبيقية على طالب جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم«

د. ر�صـــــــ� عـــــو�س ال�صيــــــد حممـــــــد •	

ملخـــــ�س
لم االجتماعي لدى طالب اجلامعات   هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على �سمة ال�سِ  
لم االجتماعي التي ترجع للنوع )ذكر- ومعرفة الفروق ذات الداللة االح�سائية يف ال�سِ

اأنثى( وللتخ�س�ض )علمي- اأدبي(، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي. متثل جمتمع 
الدرا�سة يف طلبة كلية الرتبية بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم، وكانت العينة )61( 
اأدبيني و)31( طالب )30( طالبة. و�سممت  بواقع )36( علميني و)25(  طالبًا وطالبًة 
الدرا�سة برنامج احلزم  لم االجتماعي وا�ستخدمت  ال�سِ لقيا�ض  الباحثة ا�ستبانة كاأداة 
لم  ال�سِ اأن  النتائج  واأظهرت  البيانات  لتحليل   )SPSS( االجتماعية  للعلوم  االإح�سائية 
االجتماعي لدى طالب اجلامعة يت�سم باالإيجابية وعدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
لم االجتماعي يرجع للنوع )ذكر- اأنثى( اأو للتخ�س�ض )علمي- اأدبي(. اأو�ست  يف ال�سِ

لم االجتماعي يف مناهج اجلامعات. الدرا�سة بت�سمني مقررات ال�سِ

العلوم. وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة   - الرتبية  –كلية  امل�ساعد  الرتبوي  النف�س  علم  اأ�ستاذ  	•

د. 
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Abstract
 The study aimed to identify the trait of social peace among 
university students and to know the statistically significant differences 
in social peace that are due to gender (male-female) and specialization 
(scientific-literary), and the study used the descriptive approach. 
Science, and the sample was (61) male and female students, with (36) 
scientific, (25) literary, and (31) male and (30) female students. The 
researcher designed a questionnaire as a tool for measuring social 
peace, and the study used the Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) program to analyze the data. Literary). The study recommended 
including social peace courses in university curricula.
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املبحث االول
االإطار العام للدرا�سة

مقدمة البحث:
يعي�ض العامل اأو�ساعًا موؤ�سفة من ال�سراعات والنزاعات مما يحتم خلق ثقافة   
ال�سالم حلل هذه النزاعات، ويلعب طالب اجلامعات دورًا مهمًا يف هذا املجال بتعزيز 
ثقافة تغيري مواقفهم جتاه اأنف�سهم وجمتمعاتهم، وادراك اهمية العي�ض  معًا ب�سالم 

لم والالعنف.  وان يكونوا م�سوؤولني عن الدفاع عن حدود ال�سِ
االإن�سان كائن اجتماعي يعي�ض ويق�سي معظم اوقاته يف جماعة ويف جماعات   
، يوؤثر فيها ويتاأثر بها ، ويتحدد �سلوكه االجتماعي على اأ�سا�ض ال�سلوك االجتماعي 

امل�سطلح عليه . )حامد:205:15( .
اأورد ا�سرف عبد الوهاب )2006م ، 82( اأن ال�سالم االجتماعي يعني غياب   
كل مظاهر العنف والقهر واخلوف يف املجتمع، فال�سالم ال يعني فقط غياب احلرب 
من  العديد  لها  اجتماعية  عملية  عن  يعرب  ولكنه  �سيا�سية  ظاهرة  فقط  لي�ض  اأنه  كما 
ثم  املجتمع  م�ستوى  وعلى  العائلة  م�ستوى  على  ال�سالم  تت�سمن  والتي  امل�ستويات 
على امل�ستوى االقليمي والدويل ، كما يتناول اي�سًا ال�سالم الداخلي اأي ال�سالم مع 

لمي . النف�ض ، وهذا النوع �سروري من اجل خلق عامل �سِ
يعترب التعليم اجلامعي من اأهم املراحل التعليمية ، حيث اإنه ميثل قمة الهرم   
التعليمي ويهدف اإىل اإعداد االأفراد ب�سورة منظمة وموجهة للحياة ، ولذلك اأن التعليم 
العايل مب�ستوياته وخا�سة اجلامعة ينال كثريًا من العناية واالهتمام يف معظم الدول 
املتقدمة والنامية على حد �سواء، وذلك للدور املهم واخلطري الذي يوؤديه يف التنمية 
الب�سرية واالجتماعية واالقت�سادية وما يوفره من قوة عاملة موؤهلة وقيادته للمجتمع 
نف�سيًا واجتماعيًا،  اإعدادًا  الب�سري  بالعن�سر  االإعداد واالهتمام  يتطلب  الذي  االمر 
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اأو  الع�سر واملجتمع  ي�ستجيب ملعطيات  اأن  ي�ستطيع  الرتبوية بحيث  املوؤ�س�سات  من 
يتفاعل معها )عبد الله:1966م:22(.

وتغري  وتطوير  منو  موؤ�س�سات  هي  اجلامعية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  كانت  ملا   
واملعلومات  اخلربات  الكت�ساب  اجلامعي  لل�سباب  الفر�ض  تهياأ  حيث  االف�سل  نحو 
اذا ما  ، ال�سيما  املرغوب  ال�سلوكي  التغري  اإىل حتقيق  توؤدي  التي  املوجهة واملربية 
تناولنا جوانب بناء ال�سخ�سية فكريًا و�سلوكيًا وب�سورة م�ستمرة ،فالبد ان يتعر�ض 
التفاعالت واال�سطرابات الدرا�سية  اإىل كثري من  املتعلمون يف خمتلف امل�ستويات 
والنف�سية واالجتماعية التي يكون بع�سها معوق يحول دون حتقيق متطلبات ال�سلم 
االإجتماعي، وقد ي�ستطيع البع�ض التغلب على هذه املعوقات وتخطيها ويتعذر على 
على  اجلامعي  ال�سباب  ت�سجيع  ي�ستوجب  التي  االمر  جمابهتها،  االخر  البع�ض 
العمليات الدفاعية النف�سية التي يلجاأ اليها الفرد يف مواجهة هذه االزمات واملعوقات 

)علي:1967م:40(.

ُيعد ال�سباب من اأهم الرثوات الب�سرية فاإن غالبية االجتاهات املعا�سرة يف   
العلوم االجتماعية واالإن�سانية اهتمت بدرا�سة اأو�ساع ال�سباب واجتاهاتهم وقيمهم 
واأدوارهم يف املجتمع، ولعل ال�سبب الرئي�سي ملثل هذا االهتمام يرجع اإىل ما ميثله 
ال�سباب من قوة يف املجتمع باعتبارهم �سريحة اجتماعية ت�سغل و�سعًا متميزًا يف 

بنية املجتمع . )جمدي : 2007م : 1187(.
على الرغم من كرثة االأ�ساليب النف�سية والوقائية الدفاعية وتعددها وتنوعها   
يف حماية الذات االإن�سانية من اللوم والتهديد النف�سي برزت اأ�ساليب نف�سية تعد من 
لل�سباب  االأخالقي  وال�سلوك  االإجتماعي  ال�سلم  فان حتقيق  لذلك  االإجتماعي،  ال�سلم 
اأ�سا�سيات  من  اأنها  كما  اجل�سمية  ال�سحة  متطلبات  من  اأكرب  هي  املتعلم  اجلامعي 
االهداف الرتبوية املتوخى حتقيقها من املوؤ�س�سات الرتبوية اجلامعية وبالتايل ت�سبح 
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التي  ال�سليمة  والرتبوية  العلمية  املجاالت  هي  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات 
ت�سهم اإىل حد ما يف مقدرة الفرد واإمكانياته على التوافق مع نف�سه ومع املجتمع الذي 
يعي�ض فيه وذلك من خالل براجمها التعليمية والرتبوية التي تتعامل مع ال�سخ�سية 

االإن�سانية ككل وال�سيما �سخ�سية ال�ساب اجلامعي املتعلم )�سالح واآخرون :1999م:11(.
م�سكلة البحث:

ميكن �سياغة م�سكلة البحث يف ال�سوؤال االآتي:  
ما ال�سلم االجتماعي لدى طلبة جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم يف �سوء  	•

بع�ض املتغريات الدميغرافية ؟
ومن هذا ال�سوؤال تتفرع االأ�سئلة االآتية:

ما �سمة ال�سلم االجتماعي لدى طالب وطالبات املرحلة اجلامعية؟  .1
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف متغري ال�سلم االجتماعي تعزى للنوع   .2

)طالب وطالبة( ؟
للتخ�س�ض  تعزى  االإجتماعي  ال�سلم  فى  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل   .3

)علمي واأدبي (  ؟
اأهداف البحث :

ميكن حتديد اهداف البحث يف النقاط االتية :
معرفة �سمة ال�سلم االجتماعي لدى  طالب وطالبات  املرحلة اجلامعية .  .1

معرفة الفروق بني الطالب والطالبات يف متغري ال�سلم االجتماعي .  .2
معرفة الفروق بني الطالب والطالبات يف متغري ال�سلم االجتماعي والتي ترجع   .3

للتخ�س�ض )علمي واأدبي( .            
فتح الباب للباحثني لتقدمي بحوث يف هذا املجال .  .4

اأكرب لدى  لم االجتماعي ب�سورة  ال�سِ قد ت�ساعد نتائج البحث يف تعزيز مفهوم   .5
طالب املرحلة اجلامعية .
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اأهمية البحث :
وتنبع اأهمية هذا البحث من اأهمية االآتي :

من اأهمية معرفة �سمة ال�سلم االجتماعي لدى  طالب املرحلة اجلامعية .   .1
من اأهمية معرفة الفروق بني الطالب والطالبات يف ال�سلم االجتماعي .  .2

من معرفة الفروق لدى طالب اجلامعة والتي ترجع للتخ�س�ض )علمي واأدبي(.  .3
فرو�س البحث :

يت�سم ال�سلم االجتماعي لدى طالب املرحلة اجلامعية باالإيجابية .  -1
للنوع  تعزى  االجتماعي  ال�سلم  متغري  يف  اإح�سائية  دالله  ذات  فروق  توجد   -2

)طالب وطالبة(.
توجد فروق ذات داللة اإح�سائية فى ال�سلم االجتماعي تعزى للتخ�س�ض )علمي واأدبي(.   -3

حدود البحث :
احلدود املو�سوعية: يتحدد البحث باملو�سوعات االآتية : 

اأ. ال�سلم االجتماعي:
احلدود املكانية: جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم - حملية ودمدين الكربى 

- والية اجلزيرة – جمهورية ال�سودان .
احلدود الب�سرية: طالب كلية الرتبية الفرقة الثالثة بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم.

احلدود الزمانية : 2020-2021م .
م�سطلحات البحث:

ال�سلم االجتماعي: "حالة دائمة ن�سبيًا يكون فيها الفرد متوافقًا نف�سيًا و�سخ�سيًا 
وانفعاليًا واجتماعيًا مع نف�سه ومع االآخرين ويكون قادرًا على حتقيق ذاته وا�ستغالل 
قدراته واإمكاناته اإىل اأق�سى حد ممكن ويكون قادرًا على مواجهة مطالب احلياة وتكون 

�سخ�سيته متكاملة �سويًا ويكون �سلوكه عاديًا بحيث يعي�ض ب�سالم" )حامد : 1988م :9(.
التعريف االجرائي لل�سلم االجتماعي: هي الدرجة التي يح�سل عليها الطالب 

لم االجتماعي امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة . املفحو�ض على ا�ستبانة ال�سِ
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املبحث الثاين
االإطار النظري

لم االجتماعي يف اأي جمتمع ميثل القاعدة االجتماعية االأ�سا�سية التي  اإن ال�سِ  
ينطلق منها اأفراد املجتمعات يف بلدان العامل يف تاأمني تعاي�سهم الديني وال�سيا�سي 
واالقت�سادي واالجتماعي والتعليمي والثقايف ، ومن خالله يتحقق لهم توفري امنهم 
لم  وا�ستقرارهم والبحث عن م�سادر معي�ستهم وم�ساحلهم املادية ، ويف رحاب ال�سِ
املجتمعي ميكن حتقيق التنمية والتقدم والبناء وحفاظ  اجلميع على �سون ممتلكاتهم 

وتبادل منافعهم امل�سرتكة )حمدان: 2012م:13(.
فال�سالم االجتماعي يرتبط بكيفية توفري جمتمع يتجاوز كل مظاهر التفكك   
والتمرد وال�سخط مع ال�سعي اإىل حتقيق اأق�سى اإ�سباٍع ممكن الحتياجات اجلماهري 
ومواجهة م�سكالتهم يف اطار تطبيق اأ�س�ض العدالة االجتماعية التي تنبذ ال�سراع 
وتوفر املناخ املالئم لكي يعي�ض اجلميع يف اإطار من التقبل والتعاون وال�سعور باالأمن 

يف يومه الذي يعي�سه وغده الذي ينتظره. )علي : 2012م : 30(.
ذكر اأحمد )2011م: 29( باأن ال�سباب من اأهم العنا�سر الب�سرية الوقائية التي   
تعمل على مواجهة امل�سكالت النف�سية واالجتماعية والفكرية التي تنت�سر يف املجتمع 
للم�سكالت  ال�سباب من فكٍر وا�سلوٍب وطرٍح وت�سخي�ضٍ  من خالل ما ميثله هوؤالء 
القيم  وتطبيق  تر�سيخ  على  ال�سباب  ويعمل  عامة،  ب�سورة  ال�سلوكية  واالنحرافات 
مما  وفكره  الفرد  �سخ�سية  وا�ستفرار  بناء  على  فاملحافظة  االأ�سيلة،  االجتماعية 
ينعك�ض ذلك اإيجابًا على اأ�سرته وبيئته وجمتمعه حتى تتحقق حلقة اجتماعية تكاملية 

ميثل ال�سباب عمودها الفقري.
تنمية وبناء املجتمع وتعزيز  اأن لطالب اجلامعة دور مهم يف  الباحثة  ترى   
اأن  باعتبار  املجتمع  يف  ال�سلمية  بالطرق  ال�سراع  وحل  االجتماعي  لم  ال�سِ ثقافة 
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قادر  التغيري لالف�سل، وجمتمع طالب اجلامعات  االأ�سا�سية يف  اللبنة  ال�سباب هم 
على غر�ض املفاهيم االإيجابية التي تدعو اإىل الو�سطية والتقبل واالحرتام بني خمتلف 

اأفراد املجتمع .
لم االجتماعي: مفهوم ال�سِ

ْلم  ملن �ساملني وت�ساملوا اأي ت�ساحلوا وامل�ساملة  لم من امل�ساملة ، تقول انا �سِ ال�سِ  
لم بك�سر ال�سني من ال�سالم اأي ال�سلح وهو �سد احلرب ، ومن ذلك  امل�ساحلة، وال�سِ
العليم{  انه هو السميع  للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهلل  }وإن جنحوا   : تعاىل  قوله 

]االنفال: 61[، اأي ان نزلوا لل�سلح ف�ساحلهم. )ابن منظور: 1994م: 279(.

الكافل  والعدل  واالمن  اال�ستقرار  توافر  هو   ،)12  : )2011م  خالد  عرفه   
حلقوق االأفراد يف جمتمٍع ما اأو بني جمتمعاٍت اأو دول. وعرفه الغروي )1991م: 
18( باأنه ذلك التعاي�ض واال�ستقرار التام بني �سعوب واأعراق مناطق خمتلفة نتيجة 
بع�سها  مع  االقليات  تعاي�ض  وتقبل  االآخر  الراأي  واحرتام  اجلوار  وح�سن  التفاهم 

وحل امل�ساكل باالتفاق دون عنف .
املختلفة  اجلماعات  من  اكرث  اأو  اثنني  بني  عالقة  اقامة  هو  املجتمعي  لم  ال�سِ  
االت�سال  من  درجة  ي�سمل  كما   ، البع�ض  بع�سها  مع  بتقارٍب  تعي�ض  التي  الهوية 
لم وامل�ساحلة على اأ�سا�ض  والتفاعل والتعاون الذي ميكن ان مُيهد ويحقق ذلك ال�سِ

ال�سالم والعدالة والت�سامح  .)حممد : 2007م : 82 (.
التعاي�ض ال�سلمي من ال�سالم والوئام االإن�ساين داخل املجتمع املعا�ض كعن�سر   
اأ�سا�سي من عنا�سر تقدم وتطور وبناء املجتمع واأفراده وتتحدد عوامل درا�سة وتقييم 
طبيعة �سلوك وممار�سات هذا املجتمع اأو ذاك بواقع التعاي�ض ال�سلمي واالأهلي ال�سليم 
من خالل بروز ظواهر ُح�سن  روابط بناء عالقاته املجتمعية وقبوله بواقع حالة التعاي�ض 
ال�سلمي البيئي ومد ج�سور التوا�سل االجتماعي بني خمتلف اأفراده و�سرائحه املختلفة 

وقواه احلية الدينية والعرقية وال�سيا�سية والطبقية. )طه : 2010م: 14(.
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يلزم حتليل  لم االجتماعي  ال�سِ اأن مفهوم  العظيم )2008م : 91(  ذكر عبد   
االجتماعي كحالة من جانب وو�سائل حتقيقه من  ال�سالم  االأ�سا�سيني وهي  جانبيه 
جانب اآخر، حيث يقوم حتليل وتو�سيف حالة ال�سالم االجتماعي على مفهوم احلياة 
لتحليل  معياريًا  اأ�س�سًا  �سارت  والتي  بها  املرتبطة  واحلقوق  فيها  واحلق  الكرمية 
املجتمعات واأهمها تلبية االحتياجات الب�سرية االأ�سا�سية من غذاء وماء نقي و�سحة 

وتعليم و�سكن وعمل وو�سائل تاأمني حلماية حتقيق احلياة الكرمية لالإن�سان . 
لم االجتماعي: اأهمية ال�سِ

لم االجتماعي له اهمية كبرية يف جمتمعاتنا العربية واالإ�سالمية، خل�سها  ال�سِ  
عبد النبي )2011م : 1780( كما يلي : 

ال�سالم االجتماعي بني فئات املجتمع وطبقاته يخف�ض من نزاعات  ان حتقيق   -1
التطرف والعنف ال�سيا�سي والديني والطبقي نظرًا ملا يهيئه من توطيد للعدالة 

والفر�ض املت�ساوية لكل املواطنني دون تفرقة اأو متييز .
اإن حتقيق ال�سالم االجتماعي يوؤدي اإىل زيادة انتماء املواطنني ملجتمعهم وزيادة   -2
االجتماعية  وامل�سوؤولية  امل�ساركة  قيم  و�سيادة  املتبادلة  امل�ساعدة  يف  الرغبة 

واحلفاظ على امللكية العامة وزيادة االنتاج يف املجتمع .
اإن حتقيق ال�سالم االجتماعي يوؤدي اإىل زيادة �سعور الفرد بالعدالة واالطمئنان   -3
اإىل حقوقه فيزيد عطاوؤه وتتحول م�ساحله الفردية اإىل اجلماعية مما يوؤدي اإىل 

زيادة م�ساهمته يف �سوؤون املجتمع االقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية. 
اأنواع العنف:

اأورد  �سالح )2014م : 192- 196( اأنواع العنف كما يلي :  
ينطوي   DirekteGewalt املبا�سر  العنف  ال�سخ�سي:  اأو  املبا�سر  العنف   -1
على العالقة املبا�سرة بني اجلاين وامل�ستفيد من العنف، واالأكرث و�سوحًا يف 
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وت�سمل  املبا�سر  العنف  من  اأمثلة  وهناك  اجل�سدي.  العنف  اأ�سكال  من  �سكل 
التي  االإن�سان  حقوق  انتهاكات  اأو  املقاتلة،  اجلماعات  بني  امل�سلحة  النزاعات 

ت�ستهدف املدنيني من قبل قوات اأمن الدولة اأو غريها من اجلماعات امل�سلحة. 
�سلب  يف   StrukturelleGewalt الهيكلى  العنف  ين�ساأ  الهيكلي:  العنف   -2
اأو �سيا�سية على امل�ستوى املحلي  اأو اقت�سادية  اأنظمة وعالقات اجتماعية  بنية 
النوع من  بهذا  للم�سابني  الهياكل �سررًا  وينتج عن هذه  والدويل،  والوطني 
على  احل�سول  فر�ض  وانعدام  والفقر  امل�ساواة  عدم  خالل  من  وذلك  العنف، 
مرتكبي  بني  مبا�سرة  عالقة  هناك  ولي�ض  وغريها.  والتعليم،  الطبية  الرعاية 
اجلرائم وامل�ستفيدين من العنف الهيكلي، كما هو احلال فى حالة العنف املادي 
التفاوت  مثل  متخلفة  اجتماعية  هياكل  ب�سبب  اأذى  اأو  عنف  وينتج  املبا�سر. 

الهائل فى الدخل اأو الرثوة، اأو النمط غري املتكافئ مللكية االأر�ض.
الثقايف هو  العنف  KulturelleGewalt، واإحدى وظائف  الثقايف:  العنف   -3
القيم  ال�سرعية على كل من العنف املبا�سر والهيكلي، وذلك من خالل  اإ�سفاء 
واملواقف التى يتبناها اأع�ساء جمتمعات معينة، فالعنف الثقايف يت�سمن املعايري 
اأو القيم واملواقف واملعتقدات داخل املجتمع والتي ت�سمح اأو ت�سهل ا�ستخدام 

العنف املبا�سر اأو اإدامة العنف الهيكلي. 
لم االجتماعي: اأنواع ال�سِ

درا�سة امل�ساكل الرئي�سية مثل احلرب وال�سراع امل�سلح والعنف ال�سيا�سي، هو   
تو�سيف ال�سالم بو�سفه ظاهرة �سلبية، والتي دفعت يوهان جالتوجن  لتناول درا�سة 
ال�سالم بني ال�سلبية واالإيجابية يف مقالته حول "العنف وبحوث ال�سالم" �سنة 1969. 
ون�سطاء  ال�سالم  درا�سات  من  الكثري  معجم  احلني  ذلك  منذ  التمييز  هذا  دخل  وقد 
ال�سالم. ال�سالم ال�سلبى، هو �سلبي لي�ض الأنه هدف غري مرغوب فيه، ولكن الأنه يتميز 
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بغياب اأو عدم وجود هذه الظواهر االجتماعية وال�سيا�سية املدمرة. اأما ال�سالم االإيجابي 
من ناحية اأخرى، فيتميز بوجود اإيجابية الظواهر االجتماعية وال�سيا�سية مثل العدالة 
وامل�ساواة، وحقوق االإن�سان والرفاهية االقت�سادية. وعالوة على ذلك، يقرتح �سرورة 
امل�سلحة والعنف  االإيجابى، الأن احلرب والنزاعات  لل�سالم  االأ�سا�سية  ال�سروط  توفري 
ال�سيا�سي ناجتة عن غياب ال�سالم االإيجابى. وفقًا الإيان هاري�ض فان ال�سالم االإيجابي 
والعدالة  البيئية  واال�ستدامة  العنف،  نبذ  فى  يتمثل  اأ�سا�سى  �سرط  حتقيق  ي�ستلزم 
االجتماعية، واإزالة اأ�سباب العنف. هذا التمييز بني ال�سالم ال�سلبي واالإيجابي مل ين�ساأ 
مع جالتوجن، فنجد اأن مارتن لوثر كينج، على �سبيل املثال قال: ان ال�سالم " احلقيقي 
لي�ض جمرد غياب بع�ض القوى ال�سلبية مثل التوتر واالرتباك اأو احلرب، بل هو وجود 

بع�ض القوى االإيجابية مثل العدالة وح�سن النية واالأخوة. )اأحمد : 2013م : 30(
ال�سلبي  ال�سالم  ملفاهيم  اإطارًا  اأن جالتوجن و�سع   )260 : )2013م  اأحمد  ذكر   
واالإيجابي، وهو يعد اليوم االأكرث ا�ستخدامًا على نطاق وا�سع. ال�سالم ال�سلبي ي�سري اإىل 
غياب العنف املبا�سر، وال�سالم االإيجابي ي�سري اإىل غياب العنف غري املبا�سر اأو الهيكلي. 

لم االجتماعي: املقومات االأ�سا�سية لل�سِ
لم االجتماعي مقومات هي : اأورد حمدان )2012م : 1( ان لل�سِ  

وجود �سلطات قوية معززة بقواها االمنية والع�سكرية واالن�سباطية العاملة بقوة   -1
لم االجتماعي.  النظام والقانون والتم�سك به يف معاقبة وحما�سبة املُخلني بال�سِ

حتقيق ا�س�ض امل�ساواة والعدالة يف املجتمع ومنع التميز العن�سري والديني والفئوي   -2
بني اأفراد املجتمع وجعلهم �سوا�سية امام تطبيق النظام والقانون ال�سائد. 

لم  منع املظاهر املُخلة باأمن واأمان املواطن وكل االأعمال غري ال�سوية املُقلقة لل�سِ  -3
وال�سكينة العامة للمواطنني . 

�سمان تبادل احلقوق وامل�سالح امل�سرتكة بني فئات و�سرائح املجتمع و�سعور   -4
لمهم االجتماعي والتزامهم تطبيق  اجلميع مب�سئولياتهم امل�سرتكة جتاه حماية �سِ
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لمي واالأهلي املطلوب حيال ذلك .  العمل بقواعد ومبادئ التعاي�ض ال�سِ
بفهم  املجتمع  اأو�ساط  بني  مغرو�ض  ديني  واإر�سادي  جمتمعي  وعي  وجود   -5
القا�سم  باعتباره  االجتماعي  لم  ال�سِ ودالالت  مبعاين  العمل  اهمية  وا�ستيعاب 
امل�سرتك بني اجلميع يف تعاي�سهم وتوادهم وتراحمهم جتاه بع�سهم البع�ض . 

لم االجتماعي: تاأ�سيل ال�سِ
لم واالأمن فجاءت االآيات  اهتم القراآن الكرمي بالق�سايا االجتماعية ومنها ال�سِ  
لمي اآمن ، قال تعاىل: }يا ايها الذين  لم والداعية اإىل بناء جمتمع �سِ التي تبني ف�سيلة ال�سِ
آمنوا ادخلوا يف السِلم كآفة ول تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبني{ ]البقرة : 208[، فلقد 
لم كافة ، ومن معانيها اأخلوا  وجه الله �سبحانه وتعاىل عباده املوؤمنني للدخول يف ال�سِ
يف ال�سلح وامل�ساومة وترك احلرب ، فالله عٌز وجٌل اأمر عباده املوؤمنني الدخول يف 
لم والذي ال يتحقق اإال بااللتزام باأوامر ال�سرع  �سرائع االإ�سالم ومنها االلتزام بال�سِ
واجتناب نواهيه وذلك باالإميان بالقول والفعل يف املحافظة على املجتمع االإ�سالمي. 
}وان جنحوا  تعاىل:  قال  االجتماعي،  لم  ال�سِ على  الدالة  االآيات  من  كثرٌي  وغريها 

للسِلم فاجنح هلا وتوكل على اهلل انه هو السميع العليم{ ]االنفال : 61[. 
عن عبد الله بن عمر ر�سي الله عنهما عن النبي �سلى الله عليه و�سلم قال:   
)املُ�سلم من �سِلم امل�سلمون من ل�سانه ويده ، واملهاجر ما هجر ما نهى الله عنه(، )رواه 
البخاري(، بنّي ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم ان الكّف عن اأذى امل�سلم الأخيه امل�سلم 

بالقول والفعل مما ُيعد اأ�ساًل عظيمًا من اأ�سول املعامالت بني امل�سلمني مما يوؤدي اإىل 
اأمن املجتمع وا�ستقراره ، رواه البخاري . وقال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: 
)من اأ�سبح منكم اآمنًا يف �سربه معافى يف ج�سده عنده قوت يومه فكاأمنا حيزت له 
الدنيا(، )رواه البخاري(،  فمن اأ�سبح اآمنًا يف نف�سه ومن ترب�ض االأعداء وب�سحٍة جيدة 
وعنده ما يكفيه من طعام فقد ُجمعت له الدنيا بخرياتها، وهذه الِنعم البد من توافرها 

لم االجتماعي.  يف املجتمع االإ�سالمي حتى ينعم باال�ستقرار ويتحقق فيها ال�سِ
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املبحث الثالث
اإجراءات الدرا�سة امليدانية

تتناول الباحثة يف هذا املبحث بالتو�سيح اخلطوات املنهجية، واالإجراءات   
اإتباعها يف الدرا�سة التطبيقية، بدءًا بتحديد منهج البحث املتبع، وو�سف  التي مت 
جمتمع الدرا�سة االأ�سلي وعينة البحث، ثم و�سف االأداة التي مت تطبيقها على العينة، 
وكيفية حتكيمها وجتريبها، وو�سف اإجراءات الدرا�سة امليدانية.                                                                      

منهج البحث:
اعتمدت الباحثة يف هذه الدرا�سة على املنهج الو�سفي التحليلي وهو منهج   
مالئم لهذا البحث، واملنهج الو�سفي التحليلي  هو ذلك املنهج الذي يهدف اإىل و�سف 

ما هو كائن و تف�سريه .
جمتمع البحث:

العلوم  وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  بجامعة  الرتبية  كلية  ميثل طالب وطالبات    
الباحثة يف هذه اجلامعة �ساعدها يف جمع  املجتمع االأ�سلي لهذه الدرا�سة، وعمل 

احلقائق واملعلومات. 
عينة البحث:

ي�ستحيل  الذي  ال�سامل  للح�سر  كبديل  العينة  اأ�سلوب  الباحثة  ا�ستخدمت   
اإجراءه يف هذا البحث ، وا�ستملت عينة البحث على )61( طالبًا وطالبًة من جامعة 
علميني،   )36( و  طالبًة   )30( طالبًا   )31( بواقع   ، العلوم   وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن 

)25( اأدبيني.
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اأداة البحث:
لم  االجتماعي: ا�ستبانة ال�سِ

اأوال ال�سدق:
على  ااال�ستبانة  من خالل عر�ض  منه  التحقق  )املحكمون( مت  املحتوى  �سدق   -1

جمموعة  من املحكمني يف جمال علم النف�ض الرتبوي. 
�سدق املقارنة الطرفية )ال�سدق التمييزي(.  -2

املجموعتني  بني  املقارنة  )التمييزي( مت  الطرفية  املقارنة  من �سدق  للتحقق   
مع  التعامل  مت  وقد   ،)22( عددها  البالغ  اال�ستطالعية  العينة  من  والدنيا  العليا 
املجموعتني  باختيار اأعلى 27% واأدنى 27% من العينة اال�ستطالعية فكان عدد كل 
"ت"  اختبار  ا�ستخدام  مت  املجموعتني  بني  وللمقارنة  تقريبًا،  7مفردات  جمموعة 

فكانت النتائج وفق اجلدول التايل:
جدول رقم )1(

يبني اختبار "ت" للمقارنة بني املجموعتني العليا والدنيا
لم االجتماعي  على مقيا�س ال�سِ

حجم املجموعة
العينة

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م�ستوى ت
الداللة

اال�ستنتاج

دالة779.293.254.730.00العليا 759.2910.70الدنيا
يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيمة اختبار "ت" دالة حيث م�ستوى الداللة   
 )SPSS( 0.00 وهو اقل 0.05 وهو م�ستوى الداللة املعتمد بالربنامج االح�سائي
وهذا موؤ�سر على وجود فروق بني املجموعتني العليا والدنيا وهذه الفروق توؤكد اأن 
لم االجتماعي اأعلى من املجوعة الدنيا، وبالتايل  املجموعة العليا لديها م�ستوى من ال�سِ
فاملقيا�ض ميز بني املجموعتني، وبالتايل يعترب �سادقًا باملقارنة الطرفية )التمييزي(.
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ثانيًا: الثبات:
الن�سفية،  التجزئة  لذلك  الباحثة   ا�ستخدمت  املقيا�ض  ثبات  من  للتحقق   
ومعامل الفاكورنباخ للمقيا�ض ككل فكانت النتائج بالن�سبة للتجزئة الن�سفية )0.73( 
وبالن�سبة ملعامل الفاكورنباخ 0.86 وهي قيم منا�سبة و�سمن امل�ستوى املقبول للثبات 
وهو )0.70( بعد التحقق من �سدق وثبات املقيا�ض ميكن للباحثة تطبيقه على العينة 

االأ�سا�سية للبحث .
جدول رقم )2(

يبني ثبات املقيا�س للتجزئة الن�سفية ومعامل الفاكورنباخ
طريق التجزئة الن�سفيةالفاكورنباخامل�ساندة  االجتماعية

0.730.86معامل االرتباط 0.70م�ستوى املقبول
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املبحث الرابع
عر�س نتائج الفر�سيات ومناق�ستها

عر�ض نتيجة الفر�ض االأول:
هذه  من  للتحقق  اإيجابي.  اجلامعية  املرحلة  طلبة  لدى  االجتماعي   ال�سلم  م�ستوى 
الفر�سية مت ا�ستخدام الو�سط الفر�سي، واختبار "ت" للعينة الواحدة فكانت النتائج 

وفق اجلدول التايل:
جدول رقم )3(

لم االجتماعي  لدى طلبة املرحلة اجلامعية  يبني م�ستوى ال�سِ
املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الو�سط 
الفر�سي

م�ستوى ت
الداللة

اال�ستنتاج

دالة72.737.806012.750.00
يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن م�ستوى الداللة )0.00( وهو اأقل من م�ستوى   
الداللة املعتمد بالربنامج االح�سائي )SPSS(، ومعنى ذلك وجود فروق بني متو�سط 
درجات اأفراد العينة والو�سط الفر�سي، وهذه الفروق ل�سالح متو�سط اأفراد العينة، 

لم االجتماعي. اأي اأن عينة البحث لديها قدر منا�سب من ال�سِ
تف�سر الباحثة ذلك يف �سوء تف�سري حامد )205م : 15( بقوله: )اإن االإن�سان   
كائن اجتماعي بطبعه يعي�ض ويق�سي معظم وقته يف جماعة ويف جماعات يوؤثر فيها 
امل�سطلح  االجتماعي  ال�سلوك  اأ�سا�ض  على  االجتماعي  �سلوكه  ويتحدد  بها  ويتاأثر 
عليه(. فتوافق الفرد يف معايريه املجتمعية يعمل على ت�سحيحها من خالل اال�ست�سارة 
والن�سح وت�سحيح اخلطاأ اذ ا�سبح يف املرحلة اجلامعية اكرث وعيًا ومعرفًة للثقافات 
لمي، ان توفر احلاجات للطالب اجلامعي على وجه  ال�سائدة مما يعزز التعاي�ض ال�سِ
والت�سامح  والتقبل  لم  لل�سِ امليل  له  توفر  العموم  وجه  على  واالإن�سان  اخل�سو�ض 

مبختلف مفاهيمه اللفظية واالأدائية .
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عر�س نتيجة الفر�س الثاين:
لم االجتماعي  لدى طلبة اجلامعات  توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف ال�سِ  
اختبار  ا�ستخدام  مت  الفر�سية  هذه  من  للتحقق  واأنثى(.  )ذكر  النوع  ملتغري  تعزى 

 : االآتي  اجلدول  وفق  ذلك  كان  الفر�ض  هذا  نتيجة  على  "ت" للتعرف 
جدول رقم )4(

لم االجتماعي يبني الفروق ذات الداللة االإح�سائية يف ال�سِ
لدى طلبة اجلامعات التي تعزى ملتغري النوع )ذكر واأنثى(

حجم النوعالبيان
العينة

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م�ستوى ت
الداللة

اال�ستنتاج

لم  ال�سِ
االجتماعي     

غري دالة3173.038.010.300.77ذكر 3072.437.71انثى
ت�سري نتائج اجلدول ال�سابق على عدم وجود فروق بني اجلن�سني من الطلبة يف   
لم االجتماعي حيث قيم م�ستوى الداللة على التوايل )0.77 ، 0.31( وهما اأكرب من  ال�سِ

)0.05( اأي ان ال�سالم االجتماعي التي يتلقاها الذكور مقاربة للتي تتلقاها االإناث.
تف�سر الباحثة نتيجة هذا الفر�ض يف �سوء نظرية علم النف�ض االجتماعي التي   
اكدت على اهمية العالقات االجتماعية ان ال�سبابوخا�سة الطالب يتمتعون بعالقات 
الذكور  بني  االختالف  وان  جن�سهم  ونوع  اقرانهم  مع  ومتنوعة  متعددة  اجتماعية 
واالناث قد انتهت وذابت الت=ن الوقت احلايل ا�سبحت فيه فر�ض الدرا�سة والعمل 
مت�ساوية للجميع وال توجد بينهم اختالفات بل ا�سبحت على قدر الكفاءة وا�سبح 
لم االجتماعي من  كٌل منهم موؤثرًا يف املجتمع مما انعك�ض على دورهم يف تعزيز ال�سِ
لم االجتماعي  خال تعر�سهم خلرباٍت متنوعة فيلجاأ هوالء الطالب اإىل البحث عن ال�سِ
وذلك  املجتمعية  بالن�ساطات  اهتمامًا  اأكرث  الطالب  ف�سريحة  االجتماعي.  والتوافق 
ال�ستخدامهم و�سائل التوا�سل االجتماعي والتطبيقات االلكرتونية و ثقافة احلوار 
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االجتماعي  لم  ال�سِ ثقافة  لديهم  فتتكون  يجعلهم  ذوي خربات   اطالعًا مما  اأكرث  و 
كخطاب و�سلوك ب�سكٍل مت�ساٍو بني الذكور واالإناث.

عر�س نتيجة الفر�س الثالث:
لم االجتماعي  لدى طلبة اجلامعات  توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف ال�سِ  
مت  الفر�سية  هذه  من  للتحقق  واأدبي(.  )علمي  الدرا�سي  التخ�س�ض  ملتغري  تعزى 

ا�ستخدام اختبار "ت".
جدول رقم )5(

لم االجتماعي يبني الفروق ذات الداللة االإح�سائية يف ال�سِ
لدى طلبة اجلامعات التي تعزى ملتغري التخ�س�س الدرا�سي )علمي واأدبي(

التخ�س�س البيان
الدرا�سي

حجم 
العينة

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م�ستوى ت
الداللة

اال�ستنتاج

ال�سلم 
االإجتماعي

غري دالة3672.797.500.280.78علميني 2572.018.37اأدبيني
لم االجتماعي انه اال توجد فروق  ت�سري نتائج اجلدول ال�سابق على مقيا�ض ال�سِ  

بني التخ�س�سني العلمي واالأدبي حيث م�ستوى الداللة 0.78 وهو اأكرب من )0،05(.
تف�سر الباحثة نتيجة هذا الفر�ض ان قدرة الطالب اجلامعي على التفكري ال�سليم   
عن  بعيدًا  املنا�سبة  وال�سحية  النف�سية  ال�سروط  توفر  مدى  على  واالبداع  واالنتاج 
اخلوف من احلا�سر والقلق على امل�ستقبل بعيدًا عن الفقر واجلوع والكره وال�سعور 
باالحباط والظلم ليتمتع بالر�سى والقناعة وال�سعادة يف املجتمع اجلامعي الذي ينتمي 
اليه فهذا املجتمع يكفل له حقوقه ويبادله االحرتام بغ�ض النظر عن تخ�س�سه علميًا كان 
ام ادبيًا فتوفر حاجات الطالب على خمتلف تخ�س�ساتهم توفر لهم التوافق النف�سي 

لم االجتماعي. ومع االخرين ومع املجتمع الذي يعي�سون فيه وبالتايل مييلون اإىل ال�سِ
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املبحث اخلام�ض
خامتــــــــــة

نتائج الدرا�سة:
لم االجتماعي لدى طالب وطالبات املرحلة اجلامعية باالإيجابية . يت�سم ال�سِ  -1

لم االجتماعي لدى طالب اجلامعات  ال توجد فروق ذات داللة اح�سائية يف ال�سِ  -2
ترجع للنوع )ذكر وانثى( .

لم االجتماعي لدى طالب اجلامعات  ال توجد فروق ذات داللة اح�سائية يف ال�سِ  -3
ترجع للتخ�س�ض )علمي واأدبي(.

التو�سيات:
يف �سوء النتائج تو�سي الدرا�سة باالآتي:  

لم االجتماعي كمنهج �سمن مناهج  املرحلة اجلامعية . ت�سمني ال�سِ  -1
وتن�سج  تزيد  كي  واالجتماعية  الر�سمية  االأن�سطة  مبختلف  الطالب  م�ساركة   -2

لم االجتماعي .  خرباتهم، وتوفري ال�ُسبل التي ت�ساهم يف جناح عملية ال�سِ
لم  ال�سِ ثقافة  ن�سر  يف  االجتماعي  التوا�سل  ومواقع  االإعالم  و�سائل  توظيف   -3

االجتماعي.
املقرتحات: 

 - اجلزيرة  بوالية  الثانوية  املرحلة  طالب  لدي  االجتماعي  لم  ال�سِ درا�سة   -1
ال�سودان.

لم االجتماعي وعالقتة بدافعية االإجناز لدى العاملني يف املوؤ�س�سات  درا�سة ال�سِ  -2
احلكومية.

لم االجتماعي وعالقته بو�سائل االعالم. ال�سِ  -3
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امل�سادر واملراجع
اأواًل: امل�سادر:

القراآن الكرمي.   -1
اأبو الف�سل اأحمد بن على بن حجر الع�سقالين، 1959م، فتح الباري �سرح   -2

�سحيح البخاري، ج10، بريوت، دار املعرفة.
اأبو جعفر حممد بن جرير الطربي، 2004م، حتقيق اأحمد حممد �ساكر، جامع   -3

البيان يف تاأويل القراآن، ط1،ج4، موؤ�س�سة الر�سالة.
حتقيق  املفرد،  االأدب  1989م،  البخاري،  اإ�سماعيل  بن  حممد  الله  عبد  اأبو   -4

حممد فوؤاد عبد الباقي، ج1، ط3، بريوت، دار الب�سائر االإ�سالمية .
�سحيح البخاري، 2002م ، حتقيق حممد زهري بن نا�سر نا�سر، ط1، ج1،   -5

دار طوق النجاة .
جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور، 1994م، ل�سان العرب، ج12، ط3،   -6

بريوت، دار �سادر.
ثانيًا: املراجع: 

واال�ستقرار  التقليدية  االقت�سادية  ال�سيا�سات  2013م،  الكراز،  اأحمد   -1
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دور الشعـــر العربـــي فــي تعزيـــز ثقافــة الســـالم
اأ.د. حممــــد عبـــــد اهلل �صليمــــ�ن •	

ملخــــــــــــــ�س
يهدف هذا البحث اإىل معرفة دور ال�سعر العربي القدمي واملعا�سر يف تعزيز   
ثقافة ال�سالم، وتر�سيخ قيم ال�سلم االجتماعي، ولعل املنهج الذي ينا�سب هذه الدرا�سة 
وي�ستجيب ملحاورها هو "منهج النقد الثقايف" الذي يدر�ض االأن�ساق امل�سمرة يف الن�ض 
ال�سعري بعيدا عن درا�سة النواحي اجلمالية. وقد خل�ست هذه الدرا�سة اإىل نتائج من 
اأهمها: اأن يف ال�سعر العربي جوانب م�سرقة تدعو اإىل تعزيز ثقافة ال�سالم، وتوؤكد على 
املتلقي  الوجدان وهذا ي�سهم يف تهيئة  ال�سعر يخاطب  ال�سلم االجتماعي، واأن  قواعد 
ال�سوداين مل  ال�سعر  اأن  اإىل  الدرا�سة  االجتماعي، وتو�سلت  ال�سلم  قيم  لقبول  نف�سيا 
يقم بالدور املتوقع منه يف معاجلة ق�سايا ال�سالم وال�سلم االجتماعي على الرغم من اأن 

ال�سودان تعر�ض حلروب وا�سطرابات داخلية كثرية بني اأبنائه منذ اال�ستقالل.

الآداب. كلية  عميد  العلوم،  وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة  والنقد،  الأدب  اأ�ستاذ  	•
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Abstract
 This research aims to know the role of ancient and contemporary 
Arabic poetry in promoting a culture of peace and consolidating the values 
of social peace. Perhaps the approach that fits this study and responds to 
its axes is the “cultural criticism approach,” which studies the implicit 
patterns in the poetic text away from the study of aesthetic aspects. This 
study concluded with results, the most important of which are: that Arabic 
poetry has bright aspects that call for the promotion of a culture of peace, 
and emphasizes the rules of social peace, and that poetry addresses the 
conscience, and this contributes to preparing the recipient psychologically 
to accept the values of social peace, and the study concluded that Sudanese 
poetry did not The role expected of him in addressing issues of peace and 
social peace, despite the fact that Sudan has been subjected to many wars 
and internal turmoil among its sons since independence
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مقدمــــــــــة
ظل  يف  اليوم  حتقيقها  اإىل  العامل  ي�سعى  التي  االآمال  اأكرب  من  ال�سالم   
احلروب واالقتتال الدائر يف اأرجائه، ولعل الب�سر يريدون ال�سلم والعي�ض يف حالة 
اأ�سكاله،  بكل  والعنف  واال�سطرابات،  احلروب  هواج�ض  عن  بعيدًا  الطماأنينة  من 
وهذا ي�ستدعى ن�سر ثقافة ال�سالم بني النا�ض، والتاأكيد عليها واتباع كل الو�سائل 

التي جتعل من هذا الهم واقعا ملمو�سا يعي�سونه ويتمتعون به.
قيم  تر�سيخ  خدمة  يف  توظيفها  ميكن  التي  الناجعة  الو�سائل  من  ولعل   
ورواية  وخطابة  و�سينما  وغناء  م�سرح  من  اأنواعها  بكل  الفنون  االجتماعي  ال�سلم 
وفن ت�سكيلي وغريها، وال�سعر العربي يعد من اأهم هذه الفنون الأن ال�سعر يخاطب 

الوجدان وينفذ اإليه مبا�سرة، يقول ال�ساعر عبد الرحمن �سكري:
األ يا طائر الفردو�س       اإن ال�شعـــــر وجــــــدان

فال�سعر ي�سهم يف بناء الذات والفكر والثقافة �سواء كان �سعرًا ف�سيحًا اأو   
عاميا، وال�سعر قدميًا وحديثًا يلعب دورًا يف توحيد م�ساعر ال�سعوب وجدانيًا، وهو 
فعندما  به  وانفعالهم  له  تذوقهم  النا�ض مبختلف درجات  لدى جميع  مقبولة  و�سيلة 
بفهم  الق�سايا  اإىل  والنظر  الروؤية  توحيد  يف  ذلك  ي�سهم  ال�سعوب  وجدان  يتوحد 
م�سرتك اأو متقارب على االأقل؛ وهذا ما يجعل الدعوة اإىل توظيف ال�سعر يف ن�سر 

ثقافة ال�سالم دعوة مربرة وجمدية يف تعزيز ال�سلم االجتماعي.
م�سكلة البحث:

تطرح هذه الدرا�سة جملة من االأ�سئلة التي ننفذ من خاللها اإىل معاجلة امل�سكلة:  
ما هو دور ال�سعر العربي يف تعزيز ثقافة ال�سالم؟  -

اإىل اأي مدى ا�ستطاع ال�سعر العربي القدمي واملعا�سر اأن ي�سهم يف حتقيق قيم   -
ال�سلم االجتماعي؟
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وتعزيز  ال�سالم  ثقافة  تر�سيخ  ال�سوداين يف  ال�سعر  به  قام  الذي  الدور  هو  ما   -
قيم ال�سلم االجتماعي يف ظل احلروب واال�سطرابات املتالحقة التي حدثت يف 

ال�سودان منذ اال�ستقالل ؟
منهج البحث:

اعتمد الباحث يف اإجراء هذه الدرا�سة على "منهج النقد الثقايف" وهو منهج   
يقول  اإىل جمالياته،  النظر  عن  االأدبي مبعزل  الن�ض  امل�سمرة يف  االأن�ساق  يدر�ض 
عبد الله الغذامي:"اإن م�سروع النقد الثقايف يتجه اإىل ك�سف حيل الثقافة اإىل مترير 
اأن�ساقها حتت اأقنعة وو�سائل خافية، واأهم هذه احليل هي احليلة)اجلمالية( التي من 
واأمر ك�سف هذه احليل  فينا.  واأ�سدها حتكما  االأن�ساق  اأخطر  حتتها يجري مترير 
ي�سبح م�سروعا يف نقد الثقافة وهذا لن يت�سنى اإال عرب مالحقة االأن�ساق امل�سمرة 

ورفع االأغطية عنها")1(. 
هيكل البحث:

يدور هذا البحث حول اأربعة حماور:  
املحور االأول: ثقافة ال�سالم املفهوم وامل�سطلح.

املحور الثاين: ثقافة ال�سالم يف الن�س ال�سعري القدمي.
املحور الثالث: ثقافة ال�سالم يف الن�س ال�سعري املعا�سر.

املحور الرابع: ثقافة ال�سالم يف الن�س ال�سعري ال�سوداين.

عبد الله الغذامي ، النقد الثقايف – قراءة يف االأن�ساق الثقافية، املركز الثقايف العربي ،2005،ط3، �س 77.  )1(
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ثقافة ال�سالم امل�سطلح واملفهوم:
يت�سكل هذا امل�سطلح من مفردتني هما )الثقافة وال�سالم( ويقابل هذا امل�سطلح   
باللغة االإجنليزية )Peace Culture( ونريد بداية اأن نفكك مفردات امل�سطلح ونتعرف 
عليها من الناحية اللغوية واال�سطالحية وبالتايل نحدد املفهوم حتديدًا دقيقًا، حيث 
ال ميكن بناء البحث العلمي اإال من خالل جهاز ا�سطالحي دقيق، وم�سمون معريف 
وا�سح، ومنهج علمي �سارم، حتى يخرج البحث بنتائج علمية �سليمة فنبداأ بالتحديد 

اللغوي مل�سطلحي )الثقافة وال�سالم(.
املفهوم اللغوي مل�سطلحي الثقافة وال�سالم:

لها  وجدنا  )ثقف(  مادة:  يف  والبحث  اللغوية  املعاجم  اإىل  الرجوع  بعد   
معان كثرية ولكننا دلفنا نحو املعني الذي نن�سده ويقربنا نحو امل�سطلح، جاء يف 
معجم ال�سحاح للجوهري: "ثقف ال�سيء ثقفا، وثقافا، وثقوفة: حذقه. ورجل ثقف 
الِعْلَم  َثِقْفُت  ُيقال:   ، ِم  َعلُّ التَّ �ُسِرعُة  وهو  ْيِء  ال�سَّ َثِقَف  وثقف: حاذق فهم")1( "ويقال 
ٍة: اأَ�ْسَرَعُت اأَْخَذُه")2(. "]ثقف[ ثقف الرجل ثقفا وثقافة، اأي  ناَعَة يف اأَْوَحي ُمدَّ وال�سِّ
املثاقفة. والثقاف: ما  �سار حاذقا خفيفا فهو ثقف، مثال �سخم فهو �سخم. ومنه 
اإذا ع�ض الثقاف بها ا�سمازت ت�سج قفا املثقف  ت�سوى به الرماح. منه قول عمرو: 
واجلبينا وتثقيفها: ت�سويتها. وثقفته ثقفا، مثال بلعته بلعا، اأي �سادفته. وقال: فاإما 
تثقفوين فاقتلوين فاإن اأثقف ف�سوف ترون باىل وثقف اأي�سا ثقفا، مثال تعب تعبا: 

لغة يف ثقف، اأي �سار حاذقا فطنا، فهو ثقف وثقف")3(. 
)�سِلم(: ال�سني والالم وامليم معظم بابه من ال�سحة والعافية، ويكون فيه ما   
ي�سذ، وال�ساذ عنه قليل، فال�سالمة: اأن ي�سلم االإن�سان من العاهة واالأذى؛ قال اأهل 
اأبو احل�سن على بن اإ�سماعيل بن �سيده املر�سي، املحكم واملحيط االأعظم حتقيق عبد احلميد هنداوي، النا�سر دار الكتب العلمية �سنة الن�سر   )1(

2000م مكان الن�سر بريوت، عدد االأجزاء 11  ، ج6، �س 356.
املرجع ال�سابق،ج23، �س63.  )2(

 – للماليني  العلم  دار  عطار،النا�سر:  الغفور  عبد  اأحمد  العربية،حتقيق:  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح  اجلوهري،  حماد  بن  اإ�سماعيل   )3(
بريوت،الطبعة: الرابعة 1407 ه  - 1987 م،ج4، �س1334.
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العلم: الله جل ثناوؤه هو ال�سالم؛ ل�سالمته مما يلحق املخلوقني من العيب والنق�ض 
والفناء؛ قال الله جل جالله: }وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَاِر السَّلَِم{ ]يون�س: 25[، فال�سالم الله 

جل ثناوؤه)1(.
)�سلم( ال�سالم وال�سالمة: الرباءة، )ت�سلم( منه: ترباأ، وقال ابن االأعرابي:   
َقاُلوا  الْجَاهُِلونَ  خَاَطبَهُمُ  }وَإَِذا  تعاىل:  وقوله  �سجرة،  ال�سالمة  العافية،  ال�سالمة 

ًما وبراءة، ال خري بيننا وبينكم وال �سر)2(. سَلَماًا{ ]الفرقان: 63[؛ معناه: ت�سلُّ
ْلم(: ال�سالم، وقراأ اأبو عمرو: }ادْخُُلوا فِي السِّلِْم َكافًَّة{ ]البقرة: 208[،  و)ال�سِّ  
ْلم(: ال�سلح بفتح ال�سني وك�سرها يذكر ويوؤنث،  وذهب مبعناها اإىل االإ�سالم، و)ال�سَّ
و)ال�سالم(:  ال�سالمة،  و)ال�سالم(:  �ساملني،  ملن  �سلٌم  اأنا  تقول:  امل�سامل  ْلم(:  و)ال�سِّ
اال�ست�سالم، و)ال�سالم(: اال�سم من الت�سليم. و)ال�سالم(: ا�سٌم من اأ�سماء الله تعاىل، 

و)ال�سالم( الرباءة من العيوب، وُقِرئ }وَرَجُلاً سََلماًا{ ]الزمر: 29[)3(.
التعريف اال�سطالحي لثقافة ال�سالم:

 A/ تعريف ثقافـة ال�سالم الذي اأورده قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة  52/13   
ونبذ  ال�سالم  ثقافة  اإىل  والعنف  احلـرب  ثقافـة  من  "التحول  اإىل  اأواًل  دعا  والذي 
اإىل  وتدفع  تعكـ�ض  و�سلوًكا  ومواقف  "قيما،  تت�سمن  ال�سالم  ثقافـة  العنف" واأن 
والعدالة،  احلرية،  مبادئ  اأ�سا�ض  على  تقوم  التي  وامل�ساركة  االجتماعي  التفاعل 
العنف  الـتي ترف�ض  االإن�سان  والدميقراطيـة، والت�سامح، والت�سامن، وكافة حقوق 
امل�سكالت  حلل  اجلذرية  اأ�سبابها  معاجلة  طريق  عن  ال�سراعات  منع  اإىل  وت�سعى 
من خـالل احلوار والتفاو�ض والتي تكفل املمار�سـة الكاملـة جلميع احلقوق و�سبل 

امل�ساركة الكاملة يف عمليـة تنمية املجتمع")4(.  
معجم مقايي�س اللغة، ج: 3، �س: 68، ابن فار�س.  )1(

ابن منظور، ل�سان العرب، ج: 12، �س: 289.  )2(
خمتار ال�سحاح ،ج1، �س150.  )3(

اإ�سماعيل �سراج الدين، تقـريــر عــن ثقـافـة ال�سـالم فـي العالـم تقرير املجتمع املدين يف منت�سف عقد ثقافة ال�سالم اإعداد موؤ�س�سة ثقافة ال�سالم   )4(
بناء على الدعوة الواردة يف الفقرة العاملة العا�سرة من قرار اجلمعية العامة A/59/143 مقدمة الن�سخة العربية .
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فاجلملة )ثقافة ال�سالم( تتكون من مفردتني هما )ثقافة( و)�سالم(، وهاتان   
الفكرية  وت�سوراتنا  �سياقاتنا  على  كمفاهيم  ظاللهما  باإلغاء  كفيلتان  مفردتان 
واالأيدلوجية مما يوفر اإح�سا�سًا باملعنى احلقيقي لهما يف اإطار التعبري )ثقافة ال�سالم(، 
الأن بع�ض النا�ض يظنون اأن ثمة ثقافة �سالم ميكن التعامل معها مبا�سرة. لكن كما هو 
معروف اب�ستموجليا لي�ض بال�سرورة اأن تكون كل اجلمل املكتملة وال�سحيحة لغويًا 
جماًل حقيقية ذات حتقق فعلى ومعادل مو�سوعي حم�سو�ض على اأر�ض الواقع)1(. 

من خالل النظر اإىل اأفكار واآراء املفكرين والباحثني ميكننا اأن نعرف ثقافة   
�سبيل  يف  تبذل  التي  والعملية  والعلمية  والروحية  املعنوية  اجلهود  باأنها  ال�سالم 
الوقاية من احلروب والنزاعات ومنع اندالعها خالل احلروب والنزاعات ، وتركيز 
هذه اجلهود يف الو�سول اإىل وقف الإزهاق االأرواح واإراقة الدماء واإهدار املوارد 

الب�سرية وتدمري املمتلكات وزيادة الوعي مبخاطرها واآثارها املدمرة)2(. 
وقد انطلق برنامج اليون�سكو امل�سحي نحو ثقافة ال�سالم يف عام 1994 يف   
حماولة الأحياء ر�سالة اليون�سكو االأ�سا�سية القائلة اأن احلروب تبداأ يف عقول النا�ض 
، ولذلك يجب اإقامة دفاعات ال�سالم يف العقول. اإن الهدف من هذا الربنامج هو ب�سط 
واإقامة ال�سالم وحقوق االإن�سان والدميقراطية اإىل جانب التنمية. اأما يف الواقع فهي 
تظل فكرة �سيكولوجية تطمح يف حتويل املجتمع الدويل املتجان�ض من حالة العنف 
اإىل حالة الالعنف التي تت�سم بالثقة والت�سامن والعالقة الودية وخلق عامل ال يوجد 
والتهمي�ض  االإن�سان  واإنكار حقوق  والرثوة  ال�سلطة  اقت�سام  لنزاع حول  مكان  فيه 

الثقايف والعرقي واجلهوي وكل اأ�سكال الهيمنة واالأزدراء)3(. 
بعقد  فقط  يرتبط  اأو  يتوقف  ال  العنف  اأ�ساليب  ونبذ  ال�سالم  اإحالل  اإن   
يرتبط  ولكنه  والقوانني ،   الت�سريعات  با�ست�سدار  حتى  اأو  املعاهدات  اأو  االتفاقيات 

د.ابوالبقا�سم قور، مفهوم ثقافة ال�سالم ،مركز ثقافة ال�سالم ،جامعة ال�سودان .  )1(
هيلني اأولرب، مفهوم ثقافة ال�سالم ، �س23.  )2(

املرجع ال�سابق ، هيلني اأولرب، مفهوم ثقافة ال�سالم ، �س27.  )3(
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يف االأ�سا�ض بن�سر واعتناق ثقافة جديدة وهي ثقافة ال�سالم ،  والتي تنبني على قيم 
التفاهم والت�سامح وقبول االختالف ،  واحرتام كرامة االإن�سانية وعدم االعتماد على 

العنف كمخرج حلل اأية م�سكلة مهما يكن نوعها )1(.  
يرتبط ن�سر ثقافة ال�سالم بالتن�سئة على قيمها ومفاهيمها ،  وهي عملية يجب   
اأن تبداأ منذ الطفولة ويت�سمنها نظام القيم التي حتتويها برامج التن�سئة االجتماعية 
والرتبوية ،  مبا يف ذلك املعلومات والقيم واملهارات احلياتية واأ�ساليب التفكري وبناء 
العقل ،  ولقد كانت هذه الق�سية يف مقدمة اهتمامات العديد من املوؤ�س�سات الدولية 
واالإقليمية واملحلية منذ فرتة ،  حيث بداأت باجلهود والدعوة اإليها عقب انتهاء احلرب 

العاملية الثانية)2(. 
اإنه بدون توجيه املجتمع نحو ثقافة ال�سالم ال ميكن حتقيق التنمية واال�ستقرار   
ال �سيما يف الدول التي ت�ستعل فيها احلروب ، اإذ اأن حتقيق ال�سالم ما هو اإال نتاج 

مبا�سر لتعاون النا�ض مع بع�سهم البع�ض داخل بلدهم ومع العامل اأجمع)3(. 
ثقافة ال�سالم يف الن�س ال�سعري القدمي:

نتخذ من معلقة زهري بن اأبي �سلمى اأمنوذجا لل�سعر القدمي الذي يعزز من   
ثقافة ال�سالم  وزهري هو اأحد االأربعة الذين وقع عليهم االتفاق على اأنهم اأ�سعر العرب 
وهم: امروؤ القي�ض ، وزهري ، والنابغة ، واالأع�سى. فاأما االختالف يف تف�سيل بع�سهم 
على بع�ض فباٍق اإىل اليوم ، وكان يقال: اأ�سعر النا�ض امروؤ القي�ض اإذا ركب ، وزهري 
اإذا رغب ، والنابغة اإذا رهب ، واالأع�سى اإذا �سِرب. وكان زهري اأجمع النا�ض للكثري 
من املعاين يف القليل من االأَلفاظ ، واأح�سنهم ت�سرفًا يف املدح واحلكمة ، ويقال: اإن 

اأبياته يف اآخر ق�سيدته التي اأولها:
د. حم�سن يو�سف،ثقافة العنف يف مقابل ثقافة ال�سالم،االأهرام امل�سرية.  )1(

املرجع ال�سابق ،  د. حم�سن يو�سف،ثقافة العنف يف مقابل ثقافة ال�سالم،االأهرام امل�سرية.  )2(
هيلني اأولرب، مفهوم ثقافة ال�سالم ، �س21.  )3(
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َراِج َفاملَُتثلَِم  ْوَفى ِدْمنٌة مْل تَكلَِّم              ِبَحْوَماَنِة الدَّ اأِمْن اأُّم اأَ

ت�سبه كالم االأنبياء وهي من اأجود حكم العرب وهي:   
َكِثرَيٍة اأموٍر  ف  ُي�شانْع  ل  ْن�شِم َوَمْن  ِبَ َوُيوطاأ  نياب  ِباأَ �ْس  ُي�شرَّ
ِه ُي�شَتم َوَمْن يجعِل املعروَف من دون ِعْر�شِ ال�َشْتَم  َيّتقي  ل  وَمْن  َيفْرُه 
ِلِه ِبَف�شْ وَيْبَخْل  ٍل  َف�شْ َذا  َيُك  وُيْذَمِ َوَمْن  َعْنُه  ُي�ْشَتْغَن  َقْوِمِه  على 
ديَقُه �شَ َعُدّواً  َيْح�ِشْب  ْب  َيْغَتِ م َوَمْن  ُيَكرَّ ل  َنْف�َشُه  ْم  ُيَكرِّ ل  َوَمْن 
َخِليقٍة ِمْن  امرىٍء  عنَد  تُكْن  واإِْن خاَلها َتْخَفى َعلى الَنا�ِس ُتْعلَِمَوَمهَما 

عن  واأبعدهم  �سعرا،  اأح�سفهم  زهري  "كان  اجلمحي:  �سالم  ابن  قال  فقد   
�سخف، واأجمعهم لكثري من املعاين يف قليل من املنطق، واأ�سدهم مبالغة، واأكرثهم 

اأمثاال")1(. 
عبيد  واأ�سباههما  واحلطيئة  �سلمى  اأبي  بن  زهري  يقول  االأ�سمعي  وكان    
ال�سعر وكذلك كل من يجود يف جميع �سعره ويقف عند كل بيت قاله واأعاد فيه النظر 

حتى يخرج اأبيات الق�سيدة كلها م�ستوية يف اجلودة")2(.  
والقيا�سرة  ك�سرى  ملوك  يديرها  كونية  اجلاهلي حروبا  الع�سر  �سهد  لقد   
، وحروبا داخلية بني العرب �سد بع�سهم حتركها الع�سبية القبلية ، وتن�سب الأتفه 
االأ�سباب ، وي�ستجيب لها اأفراد القبلية دون التعقل والنظر يف اأ�سبابها املو�سوعية 
بدافع احلمية " قال اأبو عبيدة: حرب داح�ض والغرباء بني عب�ض وذبيان ابني بغي�ض 
اأن قي�ض بن زهري وحمل ابن بدر  ال�سبب الذي هاجها  ابن ريث بن غطفان. وكان 
لقي�ض بن  ال�سبق. وكان داح�ض حمال  به  اأيهما يكون  تراهنا على داح�ض والغرباء 
وجعال   ، بعري  مائة  على  الرهان  فتوا�سعا   ، بدر  بن  حلمل  حجر  والغرباء  زهري. 
منتهى الغاية مائة غلوة ، وامل�سمار اأربعني ليلة ، ثم قاداهما اإىل راأ�ض امليدان بعد 
اأن �سمراهما اأربعني ليلة. وكان يف طرف الغاية �سعاب كثرية ، فاأكمن حمل بن بدر 

حممد بن �سالم اجلمحي، طبقات فحول ال�سعراء، �س18.  )1(
– بريوت،الطبعة االأوىل ، 1968،عدد  النا�سر : دار �سعب  اأبي عثمان عمرو بن بحر،البيان والتبيني ، حتقيق : املحامي فوزي عطوي   )2(

االأجزاء : 1،ج1،�س 219.



جملة ت�أ�صيل العلوم {476}

يف تلك ال�سعاب فتيانًا على طريق الفر�سني واأرمهم اإن جاء داح�ض �سابقًا اأن يردوه 
بن  فقال حمل  الفحل  االأنثى عن  اأح�سرا خرجت  فلما   ، اأر�سلوهما  ثم   ، الغاية  عن 
بدر: �سبقتك ياقي�ض ، فقال قي�ض: زويدًا يعدوان اجلدد اإىل الوعث وتر�سح اأعطاف 
الفحل، فلما اأوغال عن اجلدد وخرجا اإىل الوعث برز داح�ض عن الغرباء فقال قي�ض: 
جرى املذكيات غالب فذهبت مثاًل. فلما �سارف داح�ض الغاية ودنا من الفتية وثبوا 

يف وجه داح�ض فردوه عن الغاية، ففي ذلك يقول قي�ض بن زهري:
الإ�شادوما ل قيت من حمل بن بدر ذات  على  واإخوته 
فخر بغري  على  فخروا  جواديهمو  غايته  دون  وردوا 

وثارت احلرب بني عب�ض وذبيان ابني بغي�ض، فركدت اأربعني �سنة مل تنتج   
ناقة وال فر�ض فيها ال�ستغالهم باحلرب")1(. 

وكان زهري بن اأبى �ُسلمى من دعاة ال�سالم وال�سلح ونبذ العنف يف هذه احلرب   
يحذر من اأ�سرارها االجتماعية والبيئية والنف�سية ، ومعلقته اأكرب �ساهد على ذلك:

َبْعَدَما ُمّرَة  ْبِن  َغْيِظ  �َشاِعَيا  ِم�َشَعى  ِبالدَّ الَع�ِشريِة  َبْيَ  ما  َل  َتَبزَّ
وُجْرُهِمَفاأَْق�َشْمُت ِبالبْيِت الذي َطاَف َحْوَلُه ُقَرْي�ٍس  ِمْن  َبَنْوُه  ِرَجاٌل 
ا ُوِجْدُتَ يَداِن  ال�شَّ َلِنْعَم  ِمَييناً  َعلَى ُكلِّ َحاٍل ِمْن �َشحْيٍل َوُمْبَ
َبْعَدما وُذْبَياَن  َعْب�شاً  َتَفاَنْوا َوَدّقوا َبْيَنهم ِعطَر َمْن�َشِمَتَداَرْكُتما 
وا�ِشعاً ال�ّشلَم  ُندِرِك  اإْن  ُقلُتما  اٍل َوَمْعُرْوٍف ِمَن الأمِر َن�ْشلَِمَوَقد  ِبَ
َبْحُتَما ِمْنها على َخرِي َمْوِطٍن َوَماأَثِمَفاأَ�شْ ُعُقوٍق  ِمْن  َبعيَدْيِن فيها 
ِر�َشالًة َعنِّي  الأَْحالَف  اأَْبِلِغ  َوُذْبَياَن: َهْل اأَْق�َشْمُتُم ُكلَّ ُمْق�َشِماأََل 
َوُذْقُتُم َعِلْمُتْم  ما  اإّل  احَلْرُب  ِمَوَما  املَُرجَّ باحَلديِث  َعْنَها  ُهَو  َوَما 
َذِمْيَمًة، َتْبَعُثوَها  َتْبَعُثوها  َرِممتى  َفَت�شْ �َشّرْيُتُموها  اإذا  َر  َوَت�شْ
ِبِثَفاِلها َحى  الرِّ َعْرَك  َفُتْتِئِمَفَتْعرُكُكْم  ُتْنَتْج  ُثمَّ  ِك�َشافاً  َوَتْلَقْح 
ُهْم َكلُّ اأَ�ْشاأََم  ِغْلَماَن  َلُكْم  َفَتْفِطِمَفُتْنِتْج  ْع  ُتْر�شِ ُثمَّ  َعاٍد  َكاأَْحَمِر 

�سهاب الدين اأحمد بن عبد الوهاب النويري، نهاية االأرب يف فنون االأدب دار الكتب العلمية - بريوت / لبنان - 1424 هـ - 2004 م الطبعة   )1(
: االأوىل عدد االأجزاء / 33 حتقيق : مفيد قمحية وجماعة، ج15 ،�س274.
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واالأبيات ال�سابقة من معلقته ميدح فيها هرم بن �سنان واحلارث بن عوف   
الإنهاء احلرب  الديات  ال�سالم بني عب�ض وذبيان، ودفعا  بال�سلح وحتقيق  لقيامهما 
وحتقيق ال�سلم االجتماعي "احلارث بن عوٍف املري فاإنه هو الذي اأطفاأ نار احلرب 
بينهما  ال�سلح  و�سعى يف  داح�ض  يوم  بينهما يف  ما جرى  بعد  وذبيان  عب�ض  بني 

بتحمل الديات مع ابن عمه هرم بن �سنان املري")1(:
اٍل َوَمْعُرْوٍف ِمَن الأمِر َن�ْشلَِم َوَقد ُقلُتما اإْن ُندِرِك ال�ّشلَم وا�ِشعاً               ِبَ

املريني  �سنان  بن  بن عوف وهرم  الق�سيدة احلارث  بهذه  "اإن زهريًا مدح   
حاب�ض  بن  ورد  وكان  احلمالة  وحتملهما  وذبيان  عب�ض  بني  بال�سلح  �سعيهما  وذكر 
العب�سي قتل هرم بن �سم�سم املري يف حرب عب�ض وذبيان قبل ال�سلح وهي حرب 
داح�ض ثم ا�سطلح النا�ض ومل يدخل ح�سني بن �سم�سم اأخو هرم بن �سم�سم يف 
ال�سلح وحلف: ال يغ�سل راأ�سه حتى يقتل ورد بن حاب�ض اأو رجاًل من بني عب�ض ثم من 
بني غالب ومل يطلع على ذلك اأحدًا وقد حمل احلمالة احلارث بن عوف بن اأبي حارثة 
وهرم بن �سنان بن اأبي حارثة فاأقبل رجل من بني عب�ض ثم من بني غالب حتى نزل 
بح�سني بن �سم�سم فقال: من  اأنت اأيها الرجل فقال: عب�سي فقال: من اأي عب�ض فلم 
يزل ينت�سب حتى انت�سب اإىل غالب فقتله ح�سني فبلغ ذلك احلارث بن عوف وهرم بن 
�سنان فا�ستد عليهما وبلغ بني عب�ض فركبوا نحو احلارث فلما بلغ احلارث ركوب بني 
عب�ض وما قد ا�ستد عليهم من قتل �ساحبهم واإمنا اأرادت بنو عب�ض اأن يقتلوا احلارث 
بعث اإليهم مبائة من االإبل معها ابنه وقال للر�سول: قل لهم: اآللنب اأحب اإليكم اأم اأنف�سكم 
فاأقبل الر�سول حتى قال ما قال فقال لهم الربيع بن زياد: اإن اأخاكم قد اأر�سل اإليكم: 
اآالإبل اأحب اإليكم اأم ابنه تقتلونه فقالوا: ناأخذ االإبل ون�سالح قومنا ويتم ال�سلح فقال 

عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة االأدب ولب لباب ل�سان العرب،حتقيق حممد نبيل طريفي/اميل بديع ليعقوب.  )1(
النا�سر دار الكتب العلمية،�سنة الن�سر 1998م،مكان الن�سر بريوت،عدد االأجزاء 13،ج7،�س16.  
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زهري يف ذلك هذه الق�سيدة وبعد اأن تغزل بخم�سة ع�سر بيتًا قال:
�شعى �شاعيا غيظ بن مرة بعدما          تبزل ما بي الع�شرية بالدم

ال�ساعيان: احلارث بن عوف وهرم بن �سنان وقيل: خارجة بن �سنان وهو اأخو هرم 
بن �سنان وهما ابنا عم للحارث بن عوف الأنهما ابنا �سنان بن اأبي حارثة واحلارث 
هو ابن عوف بن اأبي حارثة و ابن اأبي حارثة هو ابن مرة بن ن�سبة بن مرة بن غيظ 
بن مرة بن عوف بن �سعد بن ذبيان ومعنى �سعيا: اأي: عمال عماًل ح�سنًا حني م�سيا 
لل�سلح وحتمال الديات و تبزل اأي: ت�سقق يقول: كان بينهم �سلح فت�سقق بالدم الذي 

كان بينهم ف�سعيا يف اإحكام العهد بعد ما ت�سقق ب�سفك الدماء)1(. 
ويحذر زهري يف معلقته من ماآالت احلرب وما تخلفه من كوارث:  

ِم َوَما احَلْرُب اإِلَّ َما َعِلْمُتم َوُذْقُتُم      َوَما ُهَو َعْنَها ِباحَلِديِث املَُرجَّ

ثقافة ال�سالم يف الن�س ال�سعري املعا�سر:
يف هذا املحور نتخذ من ق�سيدة "خطاب ال�سالم" ملحمود دروي�ض اأمنوذجا   
للدعوة اإىل ثقافة ال�سالم يف اإطار الق�سية الفل�سطينية، وقد نتفق معه يف روؤيته اأو 
ال�سالم مع  املعركة احلقيقة هي معركة  اأّن  "اأدرك حممود دروي�ض موؤخرًا  نختلف 
اإ�سرائيل واأّن معركة احلرب معها ما هي اإاّل نوع من اال�ستثمار ال�سيا�سي الذي يغذي 
امل�ستثمرين �سواء كانوا يهودًا اأو عربًا ، لذا نرث �سعره واحة لل�سالم واآمن مبيالد 
تاريخ فل�سطيني جديد خارج امل�سادرة الن�سالية الواهمة والعابثة واعترب اأن حترير 
فل�سطني لن يكون ب�سوط اجلالد نف�سه بل ب�سالح اأفتك منه اأال وهو احلرية القادرة 
على ا�سرتداد ما عجزت عنه املقاومة الفل�سطينّية التي ا�ستبدت فتاهت ون�سيت طريق 
فل�سطني")2(.  ينكر دروي�ض جدوى احلرب ، واأنها مل حتقق ال�سالم املن�سود ، بل 
األي�ض ال�سالم هو احلل؟ فيقول يف ق�سيدته  اأدت اإىل الدمار واخلراب ، ويت�ساءل 

املرجع ال�سابق،ج3،�س6.  )1(
حممود دروي�س، ق�سيدة �سالم مع العدو، �سحيفة لبنان اجلديد، 11 اآب 2015.  )2(
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الطويلة )خطاب ال�سالم(:
واأما الذين ق�شوا ف �شبيل الدفاع عن

الذكريات وعن وهمهم..فلهم اأجرهم اأو
خطيئتهم عند ربهم

حرام حالل
حالل حرام

.. ويا اأيها ال�شعب ، يا �شيد املعجزات
وياباين الهرمي..

اأريدك اأن ترتفع
اإىل م�شتوى الع�شر.. �شمتا و�شمتا..

لن�شمع �شوت خطانا على الأر�س..
ماذا دفعنا لكي نندفع.

ثالث حروب ـ واأر�س اأقل
وتاأميم اأفكار �شعب يحب احلياة - ورق�س اأقل

فهل ن�شتطيع امل�شي اأماما ؟ وهذا الأمام
حطام..

األي�س ال�شالم هو احلل ؟.

عا�س ال�شالم)1( 

فعلى الرغم من اأن دروي�ض وجد اأن عدد املدافع اأكرث من عدد اجلنود يف   
دولته، واجلنود يزيدون عما تبقى لهم من حبوب اإال اأنه يطلب من �سعبه اأن ي�ستمع 
اإىل خطته التي تتلخ�ض يف جمملها يف اجلنوح اإىل ال�سلم مع العدو واإن جنح اإىل 

احلرب من اأجل اأن ي�سود ال�سالم،يقول دروي�ض:
وبعد التاأمل ف و�شعنا الداخلي

حممود دروي�س ، خطب الدكتاتور املوزونة، دار راية للن�سر، 2013م ،ط1، �س 25.  )1(
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وبعد ال�شالة على خامت الأنبياء وبعد ال�شالم
عليه،

وجدت املدافع اأكب من عدد اجلند ف دولتي.
وجدت اجلنود يزيدون عما تبقى لنا من

حبوب
لهذا ، �شاأطلب من �شعبي احلر اأن يتكيف

فورا ،
واأن يت�شرف خري الت�شرف مع خطتي.

�شاأجنح لل�شلم اإن جنحوا للحروب
�شاأجنح للغرب اإن جنحوا للغروب

�شنجنح لل�شلم مهما بنوا من ح�شون
ومهما اأقاموا على اأر�شنا..

ليعي�س ال�شالم)1( 

اإىل  الوا�سل  حممود  وبني  بريوت  من  بالتحرير  املن�سغل  حممود  "بني   
فل�سطني بعربة ال�سالم ق�سيدة مركبة بطريقة يجب اإزاحة كل ال�ستائر عنها لقراءتها 

بتمعن")2(.  
فدروي�ض يعد احلرب �سربا من العبث ، وقد ملها و�سئم منها ؛ ولذلك كرر   
لفظة احلرب ثالث مرات ، فهي ال تنتج اإال م�ستقبال غام�سا فاالإن�سان عنده اأغلى من 

االأر�ض ، يقول دروي�ض:
حروب.. حروب.. حروب

اأما من قـيـادة
لتوقف هذا العبث ؟

وتوقف اإنتاج م�شتقبل غام�س من جثث ؟
حممود دروي�س ، خطب الدكتاتور املوزونة، �س26.  )1(

حممود دروي�س، ق�سيدة �سالم مع العدو، �سحيفة لبنان اجلديد، 11 اآب 2015.  )2(
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اأف الغاب نحن لنقتل جرياننا الباحثي على
اأر�شنا عن و�شادة ؟

وما احلرب يا �شعب اإل غرائز اأوىل، خالف
�شغري

على الأر�س ، ما الأر�س اإل رمال على الرمل
هل دمكم اأيها النا�س اأرخ�س من حفنة

الرمل ؟
عم تفت�س ف احلرب يا �شعبي احلر،

هل عن �شيادة ؟
اأمعنى العدو امل�شاب بداء التو�شع

واخلوف ؟.
فليتو�شع قليال.. ملاذا نخاف.. ملاذا نخاف ؟.

فهل ت�شتطيع اجلرادة اأن تاأكل الفيل اأو
ت�شرب النيل ؟

ف الأر�س مت�شع للجميع.. وفى الأر�س
مت�شع لل�شعادة.

ونحن هنا ثابتون..
هنا فوق خم�شة األف عام من املجد واحلب.

مهما ير الظالم

وعا�س ال�شالم..،)1( 

على  ما  تغري  اأو  ما  تطور  "كلما جرى  معه:  اأجري  لقاء  دروي�ض يف  يقول   
الق�سية الفل�سطينية اأقراأ بعد �ساعات من توقيع اتفاق، مرائي لالأدب الفل�سطيني اأن 
االأدب الفل�سطيني �سقط وانتهى هذا املعيار مل يطبق على اأحد �سوانا وال يرى النا�ض 

حممود دروي�س ، خطب الدكتاتور املوزونة، �س 27.  )1(



جملة ت�أ�صيل العلوم {482}

يف ما جرى للفل�سطينيني االآن اإال اإمكانية وفاة حممود دروي�ض �سعريًا. اإذًا هذا هو 
ق�سدهم اأن ال�سالم ميوتني فاأنا اأقول ال ال�سالم يعي�سني الأن ال�سالم جوهر �سعري 
جوهر اأي �سعر اإن�ساين. لي�ض ال�سالم مبعنى دولتني تتحادثان بل �سالم الب�سر مع 
بع�سهم، �سالم الذات مع الذات �سالم الذات مع االآخر �سالم الذات مع الطبيعة �سالم 
الرجل واملراأة �سالم احلب. هذا هو امل�سمون احلقيقي الأي �سعر بغ�ض النظر عن ما 
كانت �سرارة انطالقته االأوىل")1(. ولذلك يرى دروي�ض اأن احلروب ماهي اإال جتارة 
من احلكام ب�سعوبهم  فهو يدعو اإىل عودة الوعي ويرى اأنه قد اآن االأوان لت�سحيح 
ال�سلم،  يفر من  الذرائع، كي ال  ال�سلم ونقطع عنه جميع  العدو  نلقن  واأن  تاريخنا، 

يقول درو�ض:
اأحبوا الأمري ، وخافوا الأمري

ول تقنطوا من دهاء الأمري
فلي�شت لنا غاية ف امل�شري

ول هدف ، غري اأن ت�شتقر الأمور
على ما ا�شتقرت عليه: اأمري على عر�شه

و�شعب على نع�شه..
اأنا خنجر من حرير

اأحب الرعية اإن اأخل�شت
وان اأرخ�شت دمها ف �شبيل الأمري
فعمر الرعية ف احلب عمر طويل

وعمر الرعية اإن كرهتني ق�شري
اأنا �شانع اجلي�س من كل جي�س بال اأ�شلحة

جمعت اجلنود كما جتمع امل�شبحة
لأبنى جمتمًعا للتحدي وجمتمًعا للت�شدي

لقاء مع حممود دروي�س ، عنوانه )ال�سالم جوهر �سعري( �سفحة موؤ�س�سة حممود دروي�س.  )1(



{483}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

وجمتمعا يدمن املذبحة
اأنا ال�شيف والورد وامل�شلحة

ولي�س على ما اأقول �شهود

ولي�س على ما اأريد قيود..)1(  

اأجل احل�سول على  التنازالت املمكنة وغري املمكنة من  ودروي�ض يقدم كل   
ال�سالم، ذلك اأن  ال�سالم اأغلى ما يف احلياة ، فتنازل عن راأ�ض اأبي الهول، ومرتفعات 
ال�سام، واأنهار لبنان، وبابل، واأطراف �سينا، وكل فل�سطني، �سنفعل كل �سيء من 
اأجل ال�سالم ،اإلقاء االحتفال بيوم ال�سهيد، وحرث مقابر ال�سهداء احلزينة، لندفنها 

فرادى و�سنك�سر كل املدافع حتى تهجر ويفرخ فيها احلمام:   
ويا اأيها ال�شعب ، اآن لنا اأن ن�شحح تاريخنا

كي ن�شاهي احل�شارات قول وفعال..
واآن لنا اأن نلقن اأعداءنا ال�شلم ، در�شا وحال،

�شنقطع عنهم جميع الذرائع ،
كي ل يفروا من ال�شلم.. ماذا يريدون ؟.

ماذا يريدون ؟ كل فل�شطي ؟
اأهال و�شهال..

يريدون اأطراف �شيناء؟.. اأهال و�شهال..
يريدون راأ�س اأبى الهول.. -هذا املراوغ ف

الوقت ؟.. اأهال و�شهال..
يريدون مرتفعات الهجوم على ال�شام ؟..

اأهال و�شهال.
يريدون اأنهار لبنان ؟ اأهال و�شهال..

يريدون بابل كي ياأخذوا راأ�س "نابو" اإىل
حممود دروي�س ، خطب الدكتاتور املوزونة، �س 35.  )1(
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ال�شبي؟.
اأهال و�شهال..

�شاأعطيهمو ما ي�شاوؤون منا ومال ي�شاوؤون كى
اأحمى ال�شلم

وال�شلم اأقوى من الأر�س..اأقوى واأغلى..
فهم بخالء..لئام
ونحن كرام..كرام

وعا�س ال�شالم)1( 

ثقافة ال�سالم يف الن�س ال�سعري ال�سوداين:
الناظر بروؤية فاح�سة اإىل ال�سعر ال�سوداين يجد اأن ن�سر ثقافة ال�سالم فيه   
تكاد تكون نادرة على الرغم من ن�سوب احلروب بني اأبنائه منذ ال�سلطنة الزرقاء وبعد 
احلرب  على  يحم�ض  الغالب  يف  ال�سوداين  ال�سعر  ولكن  مبا�سرة  امل�ستعمر  خروج 
اأبناء الوطن، وميكن اأن  اأو بني  ويدق طبولها �سواء كان ذلك �سد العدو اخلارجي 
ندلل على ذلك ب�سواهد كثرية من ال�سعر ال�سوداين، ولعل ق�سيدة "احلرب �سرب" 
ل�ساعر املهدية الكبري عبد الله حممد عمر البنا تعد اأمنوذجا فريدًا لل�سعر احلما�سي 
يف ال�سودان مبا حملته من اإيقاع مو�سيقي قوي، ومن معان رفيعة يف احل�ض على 
وما  الق�سيدة  مو�سوع  مع  تن�سجم  ومتينة  لغة جزلة  عليه يف  والتحري�ض  القتال، 
ترمى اإليه من بث الروح احلما�سية يف نفو�ض اأن�سار املهدي واأهل ال�سودان قاطبة 

�سد العدو:
ثبات واللقاء  �شب  حياةاحلرب  الإله  �شاأن  ف  واملوت 
هيبة وال�شجاعة  عار  العزماتواجلنب  به  ماقتنت  للمرء 
مكرمة الباأ�س  عند  ومقدام الرجال تهابه الوقعاتوال�شب 
مزية العدو  اإىل  غاياتوالقتحام  لنيلها  لي�شتطاع 

حممود دروي�س ، خطب الدكتاتور املوزونة، �س 30.  )1(
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متى اأجل  له  الدنيا  ف  خ�شياتوالعمر  تزيده  فلي�س  يق�شى 
الأوقاتفعالم خوف املرء اإن خ�شي الوغى وحانت  الكرمي  نف�س 
النف�س بيع  الفخر  كل  اجلناتالفخر  واأجرها  العلي  هلل 
مر�شية ف�شيلة  اجلهاد  الآياتاإن  اأجرها  بحكم  �شهدت 

–يف كتابه نفثات  الناقد واملوؤرخ ال�سوداين حممد عبد الرحيم  اأ�سار  وقد   
عن  الدفاع  يف  ال�سعبي  ال�سعر  دور  اإىل  واالجتماع-  والتاريخ  االأدب  يف  الرياع 
الوطن والعقيدة ومن ذلك"  قول امراأة تدعي " بنت مكاوي " حتر�ض املهدي على 
البالد من  ال�سيعة واالأتباع ليخل�ض  اآنذاك ي�ستجمع حوله  قلب نظام احلكم ، وهو 

النري الرتكي الفادح: 
غري طبل "اأمكبان" اأنا ماب�شوف عزهطبل العز �شرب هوينه ف البزه
وزهاإن طال الوبـــــــر وا�شيــــــه باجلــــــزه فرخـــــــت  ما  نيـــــــــل  عـــــم  واإما 

يقول حممد عبد الرحيم "وال اأجمل وقعًا من هذين البيتني يف التحري�ض ،   
وال اأ�سد اأثرًا منهما يف العبث بدم �سعب يو�سك اأن يثور يومئذ ملا يغالب يف نف�سه 
 ، البغي�ض  ، وتع�سفهم  املجحفة  االأتراك  املكبوتة احلانقة من ت�سرفات  من عواطفه 
ولكن هذه الثورة التي كان يغالبها وي�سقى بها يف اأعماقه الغائرة مل تكن لتجد املنفذ 
الرحب الذي يدفع بها �سعلة واقدة اإىل االآفاق فيما يرجو لها القوم من ق�ساوة وعنف 
وال  اأكرث  ال  امراأة  وحي  من  يكونا  اأن  عجب  ومن  اجلريئني  البيتني  هذين  عند  اإال 

اأقل")1(.  
وي�ستمر يف حتليله لهذين البيتني �سارحًا ومو�سحًا مدلولهما واأثرهما يف   
لقد دق طبل  قوم  يا  االآن  �ساعرتنا احلكيمة:  " تقول  واأن�ساره   الثورة  قائد  نف�ض 
العز جملجاًل داويًا يف العراء موؤذنًا بيقظة المثيل لها اإن اأجبتم داعيه ، ول�ست اأرى 
يف احلق اأجمد نغمًا ، وال اأعذب رجعًا ، وال اأجلب للعز واحلرية امل�سلوبة من طبل " 

حممد عبد الرحيم ، نفثات الرياع يف االأدب والتاريخ واالجتماع ، �س 16.  )1(
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اأمكبان " اأي الثورة الدامية واحلرب ال�سحوق ، ثم تلتفت يف قوة امراأة و�سلطان 
امراأة اإىل املهدي ، وموجهة اإليه احلديث ، وكاأنها ت�سع على عاتقه وحده اال�سطالع 
بعبء هذا االأمر الفادح ال�ساق ، وتطلب اإليه يف اأ�سلوب حكيم  هو خري ما عرف حتى 

االآن من اأ�ساليب االأمثال ذات االأثر الدائم بقولها:
اإن طال الوبر وا�شيه باجلزه              واما عم نيل مافرخت وزه

كل  االأتراك جتاوزوا  اأن  اإىل  ت�سري  حدًا.  له  ف�سع  االأمر حده  فات  اإن  اأي   
اأن  يجدر  ولهذا  واأمر  نهي  من   �سوغوا  وما  �سلطة  من  خولوا  فيما  املعقول  حدود 
ياأخذوا در�سا قا�سيا لقاء ما قدموا للبلد  من هون وحتقري وكاأنها مل يقنعها اأن تاأتي 
مبثل واحد لال�ستدالل املنطقي على اأن البد من ثورة عاجلة اإذ تردف ذلك بقولها " 
واإما عم نيل ما فرخت وزه " اأي اأن الثورة اأمر ال حميد عنه فالنيل اإن مل يطغ ويغمر 
بال�سبل فلن  امل�سالك وياأخذ  ما عري من �ساطئيه واإن مل يف�ض هادرًا فوارًا يزحم 
يفرخ االأوز. وكذلك نحن وكذلك اأمر هذه البالد فاإن مل تن�سب بها تلك الثورة املرجتاة 
فمحال اأن يرا�ض من االأمة ما انثال من جناحها املهي�ض. وحمال اأي�سا اأن نظفر مبا 
البيتني  الناقد  اأخاذ يحلل  اأ�سلوب ر�سيق متني  اإليه من حياة")1( وهكذا يف  نطمح 

ال�سابقني من ال�سعر الدارج.
ومن �سعر التحري�ض يف احلروب الداخلية التي تقع بني القبائل ال�سودانية   
جند �سغبة املرغمابية حتر�ض ح�سن ابنها على القتال بعد تكا�سل وتخاذل وان�سرف 

عنه اإىل اأ�سياء اأخرى:
ولدي ماك  واأنت  اأمك  اأنا  ياح�شي 
نا�شي البنات  غي  كر�شت  بطنك 
ماف خر�س  جلدك  حم�شت  ودقنك 

حممد عبد الرحيم ، املرجع ال�سابق ، �س 16 -  17.  )1(
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ف نكمد  ال�شيف  بحد  م�شروب  لك 
ول م�شروب بل�شان الطري نف�شد ف

•••
لوحك معلق اأ�شوف  يا ح�شي  متي 
مفلق ح�شي  ل  كتل  ح�شي  ل 
غلق �شايتو  للفي  ركب  ح�شي  ل 
املحلق ولقيط  للزكاة  قاعد 

نحو  يجنح  ال�ساعر  اأن  يالحظ  ال�سوداين  ال�سعر  حلركة  فاملتتبع  هنا  ومن   
ال�سعر الوطني واحلما�سي والتحري�سي ولكنه ال يجنح اإىل ال�سعر الذي يدعو اإىل 
ال�سالم، فال�سعر ال�سوداين الذي يدعو اإىل قيم وثقافة ال�سالم �سحيح ونادر، ولعل هذا 
مو�سع ت�ساوؤل عن االأ�سباب التي اأدت اإىل ذلك؟، ولعل من اأهم االأ�سباب اأن اجلهات 
بالقوة ولي�ض باحلوار، وتوطيد  ال�سالم تريد فر�سه  اإحالل  اإىل  ال�سعي  بها  املنوط 
ال�ساعر يعزف  ال�سالم يف املجتمع، مما يجعل  ال�سلم االجتماعي، ون�سر ثقافة  قيم 
عن �سعر ال�سالم متا�سيا مع املوقف الر�سمي للحكومة يف كثري من االأحيان، وعلى 
الرغم من ذلك ال يعدم ال�سعر ال�سوداين بع�ض الن�سو�ض الف�سيحة والدارجة التي 
تدعو اإىل ثقافة ال�سالم واإن قلت، ومن ذلك ق�سيدة "جنون احلرب" الإدري�ض جماع 

الذي ينبذ فيها احلروب ومايرتتب عليها من ويالت واآثار �سالبة على املجتمعات: 
قد كان م�سقط راأ�سها بالغاب يف اأوىل ال�سنني

الأولي دماء  من  تغذت  ملا  وترعرت 
املحدثي علوم  وترعاها  تكلوؤها  والآن 
الناظرين ج�شوم  له  تق�شعر  بوجه  تبدو 
عك�شت مالحمه اخلرائب وال�شحايا الهامدين
دفي اإح�شا�س  كل  الكاآبة  من  يبث  وجه 
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الآمني نفو�س  وق�شوته  دمامته  �شدمت 
حمنقي فقابلوها  الطريق  النا�س  على  اأخذت 
دين وكل  ال�شعوب  كل  من  الأر�س  اأهل  كل  من 
ول�شوف ت�شرعهم اإذا مل ي�شرعوها م�شرعي)1(

ترعاه  الفوؤاد  يف   " ق�سيدته  يف  التني  م�سطفى  يو�سف  ال�ساعر  وكذلك   
العناية" حيث نبذ الع�سبية القبيلة وهي من عوامل عدم ا�ستقرار املجتمع وزعزعة 

اأمنه:
العناية  ترعاه  الفوؤاد  ف 
العزيز الوطن  �شلوعي  بي 
غاية ماعندي  �شالمتك  غري 
النكاية ب�شوي  عداه  يل 
قواي بلملم  هزمت  واإن 
العزيز وطني  ت�شلم  اهلل  �شاء  اإن 

•••
النبيلة للقومية  نحن 
القبيلة ع�شبية  بندور  ما 
وبيلة �شغاين  فينا  تربي 
العزيز الوطن  م�شائب  تزيد 

•••
القبيلة تاريخ  مال  يل  ما 

واأ�شيلة وحيدة  �شعبة  نحن 

زين  ال�سريف  ال�ساعر  اأوبريت  ال�سالم  ثقافة  حملت  التي  االأ�سعار  ومن   
العابدين الهندي يف لوحة جت�سد معاين الوطنية  يف اأجمل �سورة ، وبناء ال�سودان 

اإدري�س  جماع، حلظات باقية،دار الفكر اخلرطوم 1989م،ط4، �س35.  )1(
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بال�سالم، فعيون ال�ساعر وقلبه وروحه تلهج بال�سالم:

الأنام خالق  النا�س  رب  احل�شن  رب  الكون  برب  ق�شما 
كرام اآباء  رفات  من  الكرمي  تربك  ف  ملا  �شونا 
جمداً ل�شرخة ال�شهيد ت�شتخف بالردى تاأجج ال�شرام 
الفطام حتارب  كالندى  ترف  اإذ  الوليد  لب�شمة  �شوقاً 

الظالم  تبدد  م�شاعاًل  عيوننا  من  الظلماء  �شرند 
بال�شالم بالفنون  بالإخاء  بالعطاء  �شودان  يا  نبنيك 
�شالم  اأرواحنا  �شالم  قلوبنا  �شالم  عيوننا 

ال�شالم عا�س   .. �شالم  اأرواحنا  قلوبنا  عيونا 

اأما الغناء ال�سوداين فهو م�سبع باحلما�ض وحتفيز املتلقي وح�سه على القتال   
اأما االأغاين التي حت�ض على ال�سالم فتكاد تكون نادرة ومع  وبث الروح الوطنية، 
ذلك جند بع�ض الغناء ال�سوداين ميجد ال�سالم كما يف ق�سيدة " طيور ال�سالم" التي 

تغنى بها �سيد خليفة:
ال�شالم طيور  يا  رفرف  رفرف 
ال�شالم طيور  يا  واهتفي  واهتفي 
ال�شالم طيور  يا  وارق�شي  وارق�شي 
ال�شالم طيور  يا  روابينا  ف 
اأرا�شينا من  الظالم  عهد  راح 

اأن  اأولها  اأ�سباب،  اأغنيات ال�سالم يرجع لعدة  اأو قلة  اأن غياب  "ويرى نقاد   
باأمره،  وُموؤمترًا  احلاكم  لل�سيا�سي  تابعًا  يكون  دائمًا  ال�سوداين  املبدع  اأو  االأديب 
لتحقيق  واحلرب،  للعنف  مييل  دومًا  كان  الذي  تفكريه  فلك  يف  يدور  جتده  لذلك 
وغياب  انف�سال  حالة  وجود  اإىل  يرجع  يقولون  كما  االأ�سباب  ثاين  اأما  ال�سالم.. 



جملة ت�أ�صيل العلوم {490}

للح�ض القومي، فاملعارك كانت تدور يف اجتاه حمدد وال جتد التفاعالت يف النواحي 
واالأقاليم االأخرى، ثالث االأ�سباب التي ي�سار اإليها كذلك هي �سعف و�سائط االإعالم 
وتبعيتها وبثها لروؤى ال�سالم بعني النظام احلاكم، باالإ�سافة الن�سغال اأغلب الفنانني 
التغني  اأغلبهم عن  املادية، ف�ساًل عن عزوف  العوائد  التي جتلب  باالأعمال  والتغني 

للوطن وق�ساياه عمومًا")1(. 
وهذه االأ�سباب املذكورة وغريها لي�ست خا�سة باالأ�سعار التي تغنى وح�سب   
واإمنا تنطبق على ال�سعر ال�سوداين يف جممله الف�سيح وال�سعبي والذي يغني، كلها 
يندر فيها ال�سعر الذي يدعو اإىل ال�سالم، وحتقيق ال�سلم االجتماعي، وهذه االأ�سباب 
حتتاج اإىل نقا�ض متاأن وع�سف ذهني حتى ن�سل اإىل معرفة كل االأ�سباب، وو�سع 

املعاجلات للم�سكلة.

موقع �سودان فر�ست،اأغنيات ال�سالم ..مقاومة الفنت واحلروب باملو�سيقى، 13/مايو 2020م.  )1(
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خامتـــــــــــة
نتائج البحث:

بالبحث  تناولتها  التي  املحاور  وا�ستكمال   ، الدرا�سة  هذه  من  الفراغ  بعد   
خل�ست اإىل النتائج التالية:

ال�سالم  ثقافة  ب�سط  اإىل  يدعون  �سعراء  واحلديث  القدمي  العربي  ال�سعر  يف   .1
والتاأكيد على ال�سلم االجتماعي.

ال�سعر العربي من الفنون التي ميكن توظيفها يف خدمة ثقافة ال�سالم وال�سلم   .2
اأن يكون هنالك حرج لدى  الق�سايا دون  ال�سعر يطرح  االجتماعي ؛ ذلك الأن 

املتلقي.
عموما،  االإن�سانية  القيم  غر�ض  يف  ي�سهم  وهذا  الوجدان  يخاطب  ال�سعر   .3
ال�سلم  قيم  وتر�سيخ  ال�سالم  ثقافة  لتقبل  عليه  والتاأثري  نف�سيا،  املتلقي  وتهيئة 

االجتماعي. 
من خالل الدرا�سة تبني لنا اأن ال�سعر ال�سوداين لي�ض له دور بارز يف معاجلة   .4

ق�سايا ال�سالم وال�سلم االجتماعي. 
املتتبع حلركة ال�سعر ال�سوداين يالحظ اأن ال�ساعر يجنح نحو ال�سعر الوطني   .5

واحلما�سي والتحري�سي ولكنه ال يجنح اإىل ال�سعر الذي يدعو اإىل ال�سالم.
التو�سيات:

يو�سي الباحث بدرا�سة الفنون االأخرى ودورها يف تعزيز ثقافة ال�سالم وال�سلم  	•
االجتماعي كل يف جمال تخ�س�سه حتى تتكامل االأدوار يف خلق جمتمع م�سامل 
اآمن ت�سود فيه املحبة بدال عن االإقتتال والكراهية ليتفرغ املجتمع للبناء والتنمية 

بعيدا عن ا�ستنزاف املوارد وخلق حالة من اال�سطراب املجتمعي والنف�سي.
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املراجـــــــــــــــع
ابن عبد ربه االأندل�سي، العقد الفريد.  .1

ابن ه�سام، �سرية ابن ه�سام.  .2
االأعظم  واملحيط  املحكم  املر�سي،  �سيده  بن  اإ�سماعيل  بن  على  احل�سن  اأبو   .3
حتقيق عبد احلميد هنداوي، النا�سر دار الكتب العلمية �سنة الن�سر 2000م 

مكان الن�سر بريوت، عدد االأجزاء 11  ، ج6.
عبد  اللغة،املحقق:  مقايي�ض  زكريا،معجم  بن  فار�ض  بن  اأحمد  احل�سني  اأبو   .4

ال�سالم حممد هارون،النا�سر: دار الفكر.
لباب  الني�سابوري،  الثعالبي  اإ�سماعيل  بن  حممد  بن  امللك  عبد  من�سور  اأبو   .5
العلمية، بريوت /  الكتب  الن�سر: دار  لبج ،دار  اأحمد ح�سن  االآداب حتقيق: 

لبنان - 1417 هـ - 1997 م،الطبعة: االأوىل، عدد االأجزاء / 1 ج1
عو�ض  حممد  حتقيق:  اللغة  تهذيب  االأزهري،  اأحمد  بن  حممد  من�سور  اأبو   .6
2001م،عدد   - بريوت  العربي،-  الرتاث  اإحياء  دار  الن�سر:  دار  مرعب، 

االأجزاء / 15،الطبعة: االأوىل،ج9.
ابوالبقا�سم قور، مفهوم ثقافة ال�سالم ،مركز ثقافة ال�سالم ،جامعة ال�سودان   .7

عطوي  فوزي  املحامي  حتقيق:   ، والتبيني  بحر،البيان  بن  عمرو  عثمان  اأبي   .8
النا�سر: دار �سعب – بريوت،الطبعة االأوىل ، 1968،عدد االأجزاء: 1،ج1.

اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري، ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية،حتقيق:   .9
اأحمد عبد الغفور عطار،النا�سر: دار العلم للماليني – بريوت،الطبعة: الرابعة 

1407 ه  - 1987 م،ج4.
اإ�سماعيل �سراج الدين، تقـريــر عــن ثقـافـة ال�سـالم فـي العالـم تقرير املجتمع   .10
املدين يف منت�سف عقد ثقافة ال�سالم اإعداد موؤ�س�سة ثقافة ال�سالم بناء على 
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التنمية املستدامة وأثرها يف تعزيز السِّْلم االجتماعي
د. فتح الرحمن عدلن مو�صى• / د. مريغني حممد اآدم حممد ••	  

ملخــــــــــــــ�س
يف  االجتماعي  ال�سلم  تعزيز  يف  واأثرها  امل�ستدامة  التنمية  البحث  تناول   
ال�سلم  تعزيز  امل�ستدامة يف  التنمية  اأثر  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت   ، املناقل  حملية 
ال�سلم  تعزيز  يف  املوؤثرة  امل�ستدامة  التنمية  موؤ�سرات  معرفة  كذلك  االجتماعي، 
 ، االجتماعي  ال�سلم  وتعزيز  امل�ستدامة  التنمية  بني  العالقة  تو�سيح   ، االجتماعي 
اأ�سلوب من االأ�ساليب التي يفر�سها التطور  اأن التنمية امل�ستدامة اأ�سبحت  ومعرفة 
احلا�سر، اتبعت الدرا�سة املناهج االآتية: التاريخي والو�سفي والتحليلي االإح�سائي، 
ُا�سُتخدم يف البحث كل من املقابلة واملالحظة والدرا�سة امليدانية واال�ستبانة كاأدوات 
للدرا�سة. ومت اختيار حجم عينة ع�سوائية بلغت 200 مفحو�ض. ومت حتليل البيانات 
بوا�سطة برنامج احلزم االإح�سائية للعلوم االجتماعية Spss. وقد تو�سلت الدرا�سة 
اإىل عدة نتائج اأهمها: اأثرت التنمية امل�ستدامة يف تعزيز ال�سلم االجتماعي ، هنالك 
موؤ�سرات التنمية امل�ستدامة توؤثر يف تعزيز ال�سلم االجتماعي، توجد عالقة بني التنمية 
امل�ستدامة وال�سلم االجتماعي. ومن اأهم التو�سيات: على الدولة ت�سجيع ال�سناعات 
وخا�سة ال�سناعات الزراعية التحويلية ، حيث. كذلك تقليل تكاليف االإنتاج بخف�ض 
تعريفة الطاقة والوقود للقطاع ال�سناعي.حتفيز املن�ساآت ال�سناعية بخف�ض الر�سوم 
واالآالت  املعدات  على  اجلمارك  وتقليل  ميكن.  ما  اقل  اإىل   ، احلكومية  وال�سرائب 

ال�سناعية، ن�سر ثقافة اال�ستثمار التعاوين ومن�ساآت امل�ساهمة العامة.

العلوم. وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة   - الرتبية  كلية   - اجلغرافيا  ق�سم   - م�سارك  اأ�ستاذ  	•

العلوم. وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة   - الرتبية  كلية   - اجلغرافيا  ق�سم   - م�ساعد  اأ�ستاذ  	••
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Abstract
 The research dealt with the permanent development 
and its effect in the enhancement of social peace in Almanagil 
college. The study aimed at the knowledge of the effect of 
the permanent development in the enhancement of the social 
peace, and it explains the relationship between the permanent 
development and the enhancement of social peace and realizing 
that permanent development has become a method of the 
development methods which is accepted by the development 
methods which is accepted by the present progress. The study 
followed the following methods: the historical method, the 
descriptive and the statistical. The researcher used each of 
these: the interview , the observation, the field study and the 
questionnaire as media for the study. A random sample in 
which 200 examinees were inquired was carried out, and data 
were analyzed by the statistical package programmed(SPSS). 
The study has come to many results the most important of 
which are: the development affected the enhancement of the 
social peace. Of the important recommendations: countries 
should encourage industry specially transformational and 
agricultural industry. Minimizing the cost of production by 
reducing the energy tariff and the fuel for the industrial sector, 
establishing the industrial foundations, reducing fees and 
government taxes as far as possible, reducing customs for the 
industrial equipments and tools, the spread of co-operative 
investment culture and the general participation foundations.
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املبحث االأول
اأ�سا�سيات البحث

1ــ1 املقدمة:
التقنية خالل الن�سف الثاين من القرن الع�سرين  حدثت التطورات العلمية   
بتحقيق  متيزت  االإن�سانية  احل�سارة  من  جديدة  حالة  لت�سكل  اأ�سا�سية،  قاعدة 
من  اآخر  عدد  ف�سال عن  االت�سال  وو�سائل  احلا�سوب  تقنيات  مذهلة يف  اإجنازات 
االإجنازات التقنية التي حازت على اهتمام كثري من املراقبني، لكنها يف الوقت نف�سه 
الكونية  البيئية  االأزمات  االإن�سانية يف ظروف  بقاء  بفر�ض  املتعلقة  امل�ساكل  اأهملت 
امل�ساحبة لهذه احلالة اجلديدة من احل�سارة حيث ميكن مالحظة االنخفا�ض الن�سبي 
يف اهتمام كل من اجلماعة العلمية واملجتمع ال�سيا�سي بتلك امل�ساكل خا�سة يف ظل 

غياب طريق واقعي حلل مثل تلك امل�ساكل البيئية )اإبراهيم، 2004م(.
تبنت غالبية الدول ال�سناعية املتقدمة يف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين   
اإىل بروز ما  اأدى  االإنتاج مما  اأ�ساليب  العلم والتقنية، و  املتنامي يف  التقدم  طريق 
يعتمد  يعد  مل  الذي  ال�سناعي  بعد  ما  املجتمع  اأو  املعلومات  مبجتمع  يعرف  اأ�سبح 
على ن�ساط االأفراد وال على املجتمع ككل بقدر اعتماده على فر�سية قدرة الب�سر على 
ال�سيطرة على ذلك التقدم. اإال اأن التطورات غري املن�سبطة امل�ساحبة للتقدم ال�سناعي 
و قد اأ�سهمت من جانب اأخر يف تنامي ل�سل�سلة من امل�ساكل ذات الطابع البيئي، حيث 
االقت�سادية،  امل�ساواة  والفقر، وعدم  الت�سحر،  و  البيئي،  التدهور  اأ�سحت ق�سايا 
احلية  الكائنات  انقرا�ض  معدالت  وتزايد  ال�سكاين،  واالنفجار  الكوين،  والدفء 
ب�سكل خميف، واالأمطار احلم�سية، وا�ستنفاد طبقة االأوزون، وتلوث املاء والهواء.

ويطرح بروز هذه امل�ساكل البيئية وتفاقم حدتها عدة حتديات غري منظورة   
للعلوم االجتماعية ولالهتمامات اليومية للمواطنني واحلكومات و امل�سالح اخلا�سة.
احلالة  اليوم حم�سورًا يف  العامل  يواجهه  ما  يعد  )Meadows ،1972( حيث مل 
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املتمثلة يف ا�ستنزاف املوارد الطبيعية التي ميكن مواجهتها واإن كان بطريقة حمدودة 
وغري ذات كفاءة ، من خالل اإحالل راأ�ض املال الطبيعي براأ�ض مال مادي، ونتيجة ما 
اأحدثته الثورة ال�سناعية من اأ�سرار بيئية ن�ساأت ت�ساوؤالت حول التنمية االقت�سادية 
وعالقتها بالبيئة ، وعن النمو املتزايد يف اجلانب االقت�سادي على ح�ساب املقدرات 
البيئية ، والنظم االجتماعية. )عبد اخلالق، 1993م(، فان اال�ستخدام اجلائر للم�سادر 
اأن  اإىل  اأدى  امل�سطردة  ال�سكانية  والزيادة  االأر�سية  الرثوات  وا�ستنزاف  الطبيعية 
ينتبه العامل اإىل اأهمية درا�سة هذه االإمكانيات وكيف �ستلبي االحتياجات املتزايدة 
 Brundtland( يف امل�ستقبل وقد هياأت الدر�سة التي اأعدتها جلنة بروندتالند لعام
)البنا،  امل�ستدامة.  للتنمية  الفعلية  االنطالقة  امل�سرتك،  م�سرينا  بعنوان   )1987
2000م( وحتاول حركة اال�ستدامة اليوم تطوير و�سائل اقت�سادية وزراعية جديدة 
االأمد  على  الذاتية  با�ستدامتها  وتتمتع  احلا�سر  احتياجات  تلبية  على  قادرة  تكون 
الطويل، خا�سة بعدما ات�سح اأن الو�سائل امل�ستخدمة حاليا يف برامج حماية البيئة 
املجتمع  الأن  نظرا  تعد جمدية  واجلهد مل  املال  من  كبري  قدر  ا�ستثمار  على  القائمة 
االإن�ساين ذاته ينفق مبالغًا وجهودًا اأكرب يف �سركات وم�ساريع تت�سبب يف اإحداث 
مثل تلك االأ�سرار. وهذا التناق�ض القائم يف املجتمع احلديث بني الرغبة يف حماية 
نف�سه هو  الوقت  للبيئة يف  املدمرة  ال�سركات والربامج  وا�ستدامتها ومتويل  البيئة 
الذي يف�سر �سبب احلاجة املا�سة لتطوير ن�سق جديد م�ستدام يتطلب اإحداث تغيريات 

ثقافية وا�سعة ف�سال عن اإ�سالحات زراعية واقت�سادية )اإبراهيم، 2004م(.
1ـــ2 م�سكلة البحث:

كانت جمموعة الدرا�سات املرتتبة على م�سروع "املاأزق الذي يواجه اجلن�ض   
الب�سري" باأكادميية دي لين�سي بروما عام 1968م، والهادف اإىل درا�سة امل�سكالت 
للبيئة،  وتدهور  فقر،  من  االجتماعي  ال�سلم  يف  املوؤثرة  الب�سري  للجن�ض  املعوقة 
والهجرة من الريف اإىل احل�سر، ورف�ض القيم التقليدية وغريها )حممد، 1990م( قد 
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خل�ست اإىل و�سع نظرية �ُسميت بنظرية )حدود النمو(، والتي انتهت اإىل اأن ا�ستمرار 
ا�ستنفاد املوارد الطبيعية �سوف يدفع اإىل انهيار مفاجئ يف قدرة البيئة على الوفاء 
التوازن  من  نوع  اإحداث  يتطلب  االأمر  هذا  واأنَّ تاليف خطورة  التقدم،  باحتياجات 
البيئي واال�ستقرار االقت�سادي، غري اأن تًعر�ض نظرية النمو النتقادات �سديدة اإزاء 
ما ت�سمنته من ت�ساوؤم مفرط كان قد دفع اإىل ظهور نظرية التنمية امل�ستدامة بت�سور 
مواجهة بني البيئة واالقت�ساد، وحماولة لدجمهما معًا كاأ�سا�ض للتحول عن االأهداف 
التقليدية لعلم االقت�ساد املرتبطة باإ�سباع رغبات امل�ستهلك وحتقيق ال�سلم االجتماعي، 
وعليه ميكن اأن نلخ�ض م�سكلة البحث يف �سوؤال رئي�سي وهو: ما اأثر التنمية امل�ستدامة 

يف تعزيز ال�سلم االجتماعي؟ وعلى �سوء ذلك ميكن �سياغة عدة ت�ساوؤالت كاالآتي:
اإىل اأي مدى اأثرت التنمية امل�ستدامة يف تعزيز ال�سلم االجتماعي؟  .1

ما اأهم موؤ�سرات التنمية امل�ستدامة املوؤثرة يف تعزيز ال�سلم االجتماعي )حت�سني   .2
الو�سع االقت�سادي ـــ توفري اخلدمات( ؟

هل هنالك عالقة بني التنمية امل�ستدامة وال�سلم االجتماعي؟  .3
1ــ4 اأهداف البحث:

درا�سة اأثر التنمية امل�ستدامة يف تعزيز ال�سلم االجتماعي  .1
معرفة موؤ�سرات التنمية امل�ستدامة املوؤثرة يف تعزيز ال�سلم االجتماعي  .2

تو�سيح العالقة بني التنمية امل�ستدامة وتعزيز ال�سلم االجتماعي  .3
التنمية امل�ستدامة اأ�سبحت اأ�سلوب من اأ�ساليب التنمية التي يفر�سها التطور احلا�سر.  .4

1ـــ3 فرو�س البحث:
اأثرت التنمية امل�ستدامة يف تعزيز ال�سلم االجتماعي.  .1

هنالك موؤ�سرات للتنمية امل�ستدامة توؤثر يف تعزيز ال�سلم االجتماعي؟  .2
توجد عالقة التنمية امل�ستدامة وال�سلم االجتماعي.  .3
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1ــ5 اأهمية البحث:
اأ�سبحت حماية البيئة ومواردها وخلق الوعي البيئي والتفهم ال�سحيح لق�سايا   .1
البيئة باال�ستخدام االأمثل للموارد الطبيعية و الب�سرية يف ظل التنمية امل�ستدامة 

ودورها يف تعزيز ال�سلم االجتماعي هدفا اأ�سا�سيًا لالإن�سان.
تعزيز  يف  دورها  و  امل�ستدامة  والتنمية  البيئية  بالق�سايا  العامل  دول  اهتمام   .2
ال�سلم االجتماعي موؤكدة من خالل عقد املوؤمترات والندوات والتي توؤكد على 

الوعي البيئي واالهتمام بالتنمية امل�ستدامة.
1ـ6 حدود الدرا�سة: 

1ـ6ـ1 احلدود الزمنية:  تتناول هذه الدرا�سة الفرتة املمتدة من 2000م ـ 2019م.
1ـ6ـ2 احلدود املكانية: تقع الدرا�سة يف �سرق اجلزيرة. 

1ـ7 مناهج الدرا�سة: ا�ستخدمت فى هذه الدرا�سة املناهج االآتية: 
: 1ـــ7ـــ1 املنهج الو�سفيحَ

مرورًا  االإغريق  بدرا�سات  امليالد  قبل  بداأ  اجلغرافيا  يف  الو�سفي  املنهج   
و�سف  بتقدمي  تهتم  كانت  والتي  ع�سر  التا�سع  القرن  حتى  واالإمكانية  باحلتمية 
للظواهر واالأحداث دون ان ت�سعى لتحليلها وتف�سريها )عثمان، 1995م(، وا�ستخدم 
الباحثان املنهج الو�سفي لو�سف طبيعة منطقة الدرا�سة وو�سف عنا�سر العوامل 

اجلغرافية املوؤثرة يف حتقيق ال�سلم االجتماعي.
1ـــ7ـــ2 املنهج التاريخي:

ثم حتليلها  املا�سية  الوقائع واالأحداث  التاريخي هو و�سف وت�سجيل  املنهج   
وتف�سريها للتو�سل اإىل حقائق الق�سد منها ر�سم �سورة تنبوؤية للم�ستقبل )حمجوب، 
1989م(. وا�ستخدمه الباحثان يف �سرد تاريخ احلالة االجتماعية يف منطقة الدرا�سة.
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1ــ7ـــ3 املنهج االإح�سائي التحليلي:
يف  اإح�سائي  اأ�سلوب  على  تعتمد  التي  الكمية  املعلومات  من  العديد  هنالك   
املنهج  ويت�سف   ، املختلفة  واالرتباطات  الن�سب  على  للح�سول  وتبويبها  تطبيقها 
قدر  اأكرب  وتكري�ض  املو�سوعية  من  االإن�سانية  العلوم  لتقريب  اأداة  باأنه  االإح�سائي 
ا�ستخدم  )عثمان، 1995م(.لقد  امل�سداقية  بذلك درجة  للنتائج فرتتفع  اليقينية  من 

الباحث املنهج االإح�سائي يف حتليل اال�ستبانة واملقارنات للو�سول اإىل نتائج.
1ـ9 م�سادر جمع املعلومات: 

1ـ9ـ1 امل�سادر االأولية: وت�سمل: 
الدرا�سة امليدانية: اأ. 

املالحظة وتعترب املالحظة ذات اأهمية كربى وذلك من خالل ا�ستخدامها الوا�سع  ب. 
يف كافة اأنواع البحوث عدا التاريخية. 

املقابالت ال�سخ�سية. ج. 
1-10 حجم العينة وكيفية اأخذها:

تطبيقها.مت  ثم  عنها   املعلومات  وجمع  الدرا�سة  جمتمع  من  عينة  اخذ  هي   
حتديد)200( ا�ستبانة ومتثل %10.

جدول رقم )1(
ن�سبة 5%عدد العمالاملنطقة ال�سناعية

2،500250املنطقة ال�سرقية
1،500150املنطقة الغربية

4000400املجموع
امل�سدر:العمل امليداين 2021م
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املبحث الثاين
االإطار النظري

2ــ1 مفهوم ال�سلم: 
لُم: ال�ّسالُم وال�ّسالَمُة: الرباءة، وت�سلَم منه: ترباأ.  ال�سلم وال�سالم لغة: ال�سِ  
 . ْلُم: امل�سامِلُ ْلُم )بالك�سر( هو ال�ّسالُم. وال�سِ وقال ابن العربي )1987م:235( اأّن ال�سِ
ْلٌم و�َسْلٌم،  ْلٌم و�َسْلٌم: ُم�سامِلون، وكذلك امراأة �سِ ني. وقوم �سِ ْلٌم ملن �سامِلِ اأنا �سِ تقول: 
ْلم، وقد ُقرئ على ثالثة  َلم وال�سِّ وت�ساملوا: ت�ساحلوا )ابن منظور،1958م،ج12�س289(. ال�سَّ
ي بذلك  ليم: امللدوغ، �ُسمَّ المة. وال�سَّ ْلم: �سد احلرب، ومنه ا�ستقاق ال�سَّ اأوجه، وال�سِّ
لم، مبعنى:  تفاوؤاًل بال�سالمة، يف قول بع�ض اأهل اللغة )ابن دريد،1998م: �س326(. وجاء ال�سِّ
ال�سالم،  هو  ْلُم  فال�سِ البقاء، 1998م، �س802(.  )اأبو  ويوؤنث  ويذكر  ويك�سر،  يفتح  ال�سلح، 
َّذِينَ آمَنُوا ادْخُُلوا فِي السِّلِْم َكافًَّة وََل َتتَِّبعُوا خُُطوَاتِ  وقراأ اأبو عمرو قوله تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال
ال�سلح  باأنه  اآخرون  وذهب  ال�سني،  بك�سر  مُِّبنيٌ{]البقرة:208[،  عَدُوٌّ  لَُكمْ  َّهُ  إِن الشَّيَْطاِن 
)الفيومي،بدون تاريخ، �س149(. وال�سالم هو ا�سم من اأ�سماء الله تعاىل، لقوله تعاىل:}هُوَ 

َّذِي َل إِلَهَ إِلَّ هُوَ الْمَلِكُ الُْقدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَِزيزُ الْجَبَّارُ الْمَُتَكبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ  اللَّهُ ال
تعاىل،  الله  اأ�سماء  من  ا�سم  ال�سالم  منظور:  ابن  وقال  ]احل�سر:123[.  يُشِْرُكونَ{  عَمَّا 

ل�سالمته من العيب والنق�ض والفناء )ابن منظور،1958مج12�س289(.
وهو  وال�سكينة،  الهدوء  حالة  هو  فال�سالم  ا�سطالحًا:  وال�سالم  ال�سلم   
عك�ض احلرب والعنف الذي يظهر بني ال�سعوب اأو طبقات املجتمع املتباينة اأو الدول 
املتناف�سة، فعندما يغيب ال�سلم االجتماعي يدخل النا�ض يف ال�سراعات وال�سجاالت 
وتعار�ض االآراء والروؤى. وبالرغم من جنوح االإن�سان  اإىل �سنع ال�سالم يف كل حياته 
ويحاول ان تنداح ثقافة ال�سلم وال�سالم االجتماعي جزء من مكوناته ال�سيكولوجية 
اإال اأنه كثريًا ما يخرج عن م�سابط االأمن واالأمان االأمر الذي يولد من خالله كل اأمناط 
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العنف بحجة ال�سيطرة واال�ستغاللية وهذا ما يخالف الكرامة االإن�سانية. فالتعاي�ض 
ال�سلمي بني املكونات االجتماعية ال يعني بال�سرورة تطابق وجهات النظر حول �سائر 
االأمور والق�سايا، الأن تطابق وجهات النظر بني الب�سرية من االأمور امل�ستحيلة، حيث 
ال تتناغم مع نوامي�ض احلياة الطبيعية التي خلقها الله �سبحانه وتعاىل. فالله عز وجل 
حني اأعطى االإن�سان العقل احلر والقدرة على التفكري والنظر يف احلياة، هذا يعني اإنه 
ميتلك اإمكانية االختالف مع االآخرين. ومن غري الطبيعي اأن تتطابق الروؤى الفكرية 
بني الب�سر، ولذلك فاإن ثقافة اخلالف واالختالف غاية ولي�ض هدف. وعلى اختالف 
النا�ض يف اأفكارهم وت�سوراتهم ومواقفهم يغيب عملية التعاي�ض االجتماعي ال�سلمي، 
بالرغم من اأنه هو اخليار احل�ساري الوحيد الذي يكفل للجميع حرية االختيار، ومينع 
ال�سراع والنزاع والت�سادم. كما يعني الوفاق بني اأع�ساء جمموعة ب�سرية متقاربة 
ومت�سلة يف الروابط االأخوية، وانعدام العدوانية، والعنف داخل املجموعة الب�سرية.
يف  ي�ستخدمان  م�سطلحان  وال�سالم  ال�سلم  اأن  ال�سيا�سي،  القامو�ض  يف  جاء  وقد 
قوية  روابط  وجود  ظل  الدويل، يف  العدوان  انعدام  اإىل  لي�سري  الدولية،  العالقات 
ت�سعى يف تنظيم العالقات بينهما. وقيل اإن ال�سالم يعني ال�سالمة، وال�سالمة تعني 
احلماية من جميع االآفات، كما اأطلق على ا�سم اجلنة)دار ال�سالم(، لقوله تعاىل:َ}هلمْ 
]االأنعام:127[. فال�سالم: حتية امل�سلمني  يَعْمَُلونَ{  دَارُ السَّلَمِ عِندَ رَبِِّهمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا َكاُنوا 
نْهَارُ  اأْلَ َتحْتِهَا  مِن  َتجِْري  جَنَّاتٍ  الصَّالِحَاتِ  وَعَمُِلوا  آمَنُوا  َّذِينَ  ال تعاىل:}وَُأدْخَِل  لقوله 
خَالِدِينَ فِيهَا بِِإْذِن رَبِِّهمْ َتحِيَُّتهُمْ فِيهَا سَلَمٌ{ ]اإبراهيم:23[. كما ارتبط ال�سالم باالأمن، لقوله 
]احلجر:46[، ودين االإ�سالم هو دين االأمن وال�سالم،  آمِنِنيَ{  تعاىل:}ادْخُُلوهَا بِسَلَمٍ 
َّهُ لَُكمْ عَدُوٌّ  َّذِينَ آمَنُوا ادْخُُلوا فِي السِّلِْم َكافًَّة وََل َتتَِّبعُوا خُُطوَاتِ الشَّيَْطاِن إِن قال تعاىل:}يَا َأيُّهَا ال
مُِّبنيٌ{ ]البقرة:208[. فال�سلم وال�سالم اأ�سماء م�ستّقة من فعل �سِلم، ويعني اأِمن من كل 
ما يوؤذيه اأو يقلق باله و�سمريه، ويف الالتينّية تعني االأخطر، ومهد االرتقاء، اإ�سارة 
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اإىل اأّن ال�سالم هو اأ�سا�ض كل حداثة، وتقدم لدى الكائن احلي. فال�سلم كلمة تعرب 
عن ميل فطري يف اأعماق كل اإن�سان وحتكي عن رغبة جاحمة يف اأو�ساط كل جمتمع 
�سوي، وت�سكل غايًة وهدفًا نبياًل جلميع االأمم وال�سعوب. وال�سلم من ال�سالم واأ�سله 
ال�سالمة اأي الرباءة والعافية والنجاة من العيوب واالآفات واالأخطار. فال�سالم الذي 
جاء به االإ�سالم، هو انقياد الب�سرية نحو اال�ست�سالم واخل�سوع لله عّز وجّل، اأي: 
�سالم مع الذات، ومع اجلماعة واملجتمع والعامل اأجمع)ح�سني،بدون تاريخ:48(. فال�سالم 
اأي�سًا  االإ�سالم.  االأول يف  االأ�سا�ض  العقيدة، وينبثق منها، فهي  االإ�سالم يقوم على  يف 
يت�سمن  ذلك  العيوب، وجملة  من  والرباءة  والر�سا  ال�سالمة  يعني:  عام  ب�سكل  ال�سالم 
النا�ض  يرومها  وجليلة  كبرية  معان  هي  النف�ض،  وا�ستقرار  والر�سا  االأمان  اأّن  اأي�سًا: 
جميعًا، لتحقيق متطلبات حياتهم، وواقعهم املعاي�ض )ابن اجلوزي،2005م:47(.وقد جعل القراآن 
َّذِينَ  الكرمي من مقا�سده الكلية اأن يدخل الّنا�ض يف ال�سلم كافة، لقوله تعاىل:} يَا َأيُّهَا ال
اجلاهلني،  عدوان  لرّد  م�سلكًا  هنا  فال�سلم  ]البقرة: 208[،  َكافًَّة{  السِّلِْم  فِي  ادْخُُلوا  آمَنُوا 
م�سلك  اأن  ذلك  ]الفرقان:63[.  َقاُلوا سَلَما{  الْجَاهُِلونَ  تعاىل:}...وإَِذا خَاَطبَهُمْ  لقوله 
ال�سلم ال ي�ستوي وم�سلك العنف، وم�سلك العفو ال ي�ستوي وم�سلك االنتقام، فاللني ال 
ي�ستوي مع ال�سدة والغلظة، فالر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم كان يدعو اأ�سحابه 
دائمًا الدفع بالتي هي اأح�سن، م�سداقًا لقوله تعاىل:} وََل َتسَْتِوي الْحَسَنَُة وََل السَّيَِّئُة 
َّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ{]الفرقان:34[. اأي�سًا دعا  َّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ َكَأن َّتِي هِيَ َأحْسَنُ َفِإَذا ال ادَْفعْ بِال
القراآن الكرمي امل�سلمني على التزام ال�سلم يف وقت احلرب كما طالبهم بتلّم�ض ال�سالم 
َقوْمٍ  إِلَىَ  يَصُِلونَ  َّذِينَ  ال إِلَّ  تعاىل:}  لقوله  املخالف،  الطرف  اإيجابيًا من  اإن وجدوا ردًا 
اللّهُ  َقوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء  يَُقاتُِلواْ  َأوْ  يَُقاتُِلوُكمْ  َأن  َأوْ جَآؤُوُكمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ  بَيْنَُكمْ وَبَيْنَهُم مِّيَثاٌق 
لَسَلََّطهُمْ عََليُْكمْ َفَلَقاَتُلوُكمْ َفِإِن اعَْتزَُلوُكمْ َفَلمْ يَُقاتُِلوُكمْ وََألَْقوْاْ إِلَيُْكمُ السََّلمَ َفمَا جَعََل اللّهُ لَُكمْ عََليِْهمْ 

سَِبيلاً{ ]الن�ساء:90[.
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2-2 اآليات حتقيق ال�سلم االجتماعي:
اإن ال�سلم االجتماعي يتحقق بعدة اآليات منها:  

اأ�ساليب ال�سبط االجتماعي يف املجتمع ومنها:  .1
اأَللْبَاِب  ُأولِيْ  يَْا  حَيَاةٌ  الْقِصَاِص  فِي  }وَلَُكمْ  تعاىل:  قال  القانون،  �سيادة  تطبيق  اأ. 

لَعَلَُّكمْ َتتَُّقونَ{ ]البقرة: 179[.
فينكر  نظرته  له  العام  فال�سارع  القيم،  على منظومة  اأي احلفاظ  ال�سارع  ب. 

املنكر ويقر املعروف.
اإ�سالح ذات البني بني املتخا�سمني:)رتق الن�سيج االجتماعي(، وهي ما اأوجبها   .2
بَيْنَهُمَا  َفَأصْلِحُوا  اْقَتَتُلوا  الْمُؤْمِنِنيَ  مِنَ  َطائَِفَتاِن  }وَإِن  تعاىل:  الله  يقول  اإذ  علينا  الله 
َفاءتْ  َفِإن  اللَّهِ  َأمِْر  إِلَى  َتفِيءَ  حَتَّى  َتبْغِي  َّتِي  ال َفَقاتُِلوا  خْرَى  اأْلُ عََلى  إِحْدَاهُمَا  بََغتْ  َفِإن 

َفَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدِْل وََأْقسُِطوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُْقسِطِنيَ{ ]احلجرات: 9[.
تفعيل ثقافة احلوار من خالل املوؤ�س�سات التعليمية واالأجهزة االإعالمية واال�ستفادة   .3

من احلوار النبوي كنموذج للحوار االأ�سري ال�سليم )عبد املوؤمن واآخرون ، 2016م ، 251(.
االآخر، فو�سائل ف�ض  الراأي والراأي  الغري وقيمه وُمثله واحرتام  ثقافة  معرفة   .4
النزاعات تتطلب تنمية املهارات يف احلوار واالإقناع واالإدارة والتوجيه اإ�سافة 

اإىل التوجيه الذهني وت�سحيح املفاهيم )حممد، 2013م ، �س245(.
تعاىل:  قال  والثقافية،  والوظيفية  االأبجدية  اأ�سكالها  بكل  االأمية  حمو  حماربة   .5
الْكَِتابَ  مُهُمُ 

ِّ
وَيُعَل يِهمْ 

ِّ
وَيُزَك آيَاتِهِ  عََليِْهمْ  يَْتُلو  مِّنْهُمْ  رَسُوًل  مِّيِّنيَ  اأْلُ فِي  بَعَثَ  َّذِي  ال }هُوَ 

وَالْحِْكمََة وَإِن َكاُنوا مِن َقبُْل لَفِي َضلٍَل مُِّبنيٍ{ ]اجلمعة: 2[.
النبي  "امل�ساهرة"، وهذا ما فعله  اأي  الزيجات  الرتابط االجتماعي عن طريق   .6
)�سلى الله عليه و�سلم(، فقد كان املغزى من التعدد الأ�سباب �سرعية واجتماعية 
و�سيا�سية واإن�سانية، مما يخدم الدعوة االإ�سالمية ويكون �سبياًل اإىل تر�سيخها 
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يف اأذهان النا�ض )االأملعي ، 1403هـ ، د. ت (.
عليه  الله  )�سلى  لقوله  للمراأة  خا�سة  والتثقيفية  التوعوية  الدعوية  الدورات   .7
و�سلم(:)طلب العلم فري�سة على كل م�سلم( )ابن ماجه واآخرون ، 8/ 901(. ولفظ امل�سلم 

ي�سمل املراأة امل�سلمة.
2ـــ3 تعريف التنمية امل�ستدامة:

تعد التنمية باأنواعها عملية ديناميكية م�ستمرة تنبع من الكيان وت�سمل جميع   
االجتاهات، فهي كعملية مطردة تهدف اإىل تبديل الهياكل االجتماعية وتعديل االأدوار 
واملراكز وحتريك االإمكانات املتعددة اجلوانب بعد ر�سدها وتوجيهها نحو حتقيق 
هدف التغيري يف املعطيات الفكرية والقيمية وبناء دعائم الدولة الع�سرية وذلك من 
خالل تكافل القوى الب�سرية لرتجمة اخلطط العلمية التنموية اإىل م�سروعات فاعلة 

توؤدي خمرجاتها اإىل اإحداث التغيريات املطلوبة )الزهراين،2005م(.
قد ورد اأكرث من ثمانني تعريف خمتلف خا�سة بالتنمية امل�ستدامة، ومن اأهم   
تلك التعريفات واأو�سعها انت�سارا والذي عرف التنمية امل�ستدامة على اأنها "التنمية 
االأجيال  بقدرة  االإ�سرار  اأو  الت�سحية  دون  احلا�سر  اجليل  احتياجات  تلبي  التي 
القادمة على تلبية احتياجاتها وباأنها: "ال�سعي الدائم لتطوير نوعية احلياة االإن�سانية 

مع الو�سع يف االعتبار قدرات النظام البيئي )فيانا، 1994م(.
2ـــ4 اأ�س�س التنمية امل�ستدامة:

ال�سمانات  اأو  االأ�س�ض  من  جمموعة  اإىل  امل�ستدامة  التنمية  مفهوم  ي�ستند   
الرامية اإىل حتقيق اأهدافها وكانت اأهمها:

تاأخذ التنمية يف االعتبار احلفاظ على خ�سائ�ض وم�ستوى اأداء املوارد الطبيعية   .1
احلايل وامل�ستقبلي كاأ�سا�ض ل�سراكة االأجيال املقبلة يف املتاح من تلك املوارد.

بقدر  االقت�سادي  النمو  عائدات  قيمة  على  املفهوم  هذا  اإزاء  التنمية  ترتكز  ال   .2
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من  ذلك  على  يرتتب  وما  العائدات،  تلك  توزيع  وكيفية  نوعية  على  ارتكازها 
حت�سني للظروف املعي�سية للمواطنني حال الربط بني �سيا�سات التنمية واحلفاظ 

على البيئة.
اأمناط اال�ستثمار احلالية، مع تعزيز ا�ستخدام و�سائل  النظر يف  اإعادة  يتعني   .3
واالإخالل  ال�سرر  مظاهر  من  احلد  ت�ستهدف  البيئة  مع  توافقا  اأكرث  تقنية 
بالتوازن البيئي واحلفاظ على ا�ستمرارية املوارد الطبيعية ، ال ينبغي االكتفاء 
تعديل  اأي�سا  االأمر  ي�ستلزم  واإمنا  االإنتاج،  وهياكل  اال�ستثمار  اأمناط  بتعديل 
اأمناط اال�ستهالك ال�سائدة اجتنابا لالإ�سراف وتبديد املوارد وتلوث البيئة. البد 
اأن ي�ستمل مفهوم العائد من التنمية لي�سمل كل ما يعود على املجتمع بنفع بحيث 
ال يقت�سر ذلك املفهوم على العائد والتكلفة، ا�ستنادا اإىل مردود االآثار البيئية 
الغري مبا�سرة وما يرتتب عليها من كلفة اجتماعية، جت�سد اأوجه الق�سور يف 

املوارد الطبيعية )اإبراهيم، 2004م(.
الوقاية من احتماالت  اأ�سا�ض  االإنتاجية  النظم  ا�ستدامة وتوا�سل وا�ستمرارية   .4
تقليدية  نظم  على  تعتمد  التي  النامية  بالدول  خا�سة  التنمية  مقومات  انهيار 

.)Barbara، 1995( ترتبط مبقومات البيئة الطبيعية
2ـــ5 موؤ�سرات التنمية امل�ستدامة:

امل�ستدامة  للتنمية  االأ�سا�سية  املوؤ�سرات  اأبرز  اإىل  االإ�سارة  املفيد  من  لعله   
املتمثلة يف االآتي:

عن  تعبريًا  ومت�ساعدة،  م�ستمرة  فاإنها  وبالتايل  حالة،  ولي�ست  عملية  التنمية    .1
جتدد احتياجات املجتمع وتزايدها.

التنمية عملية جمتمعية، يجب اأن ت�ساهم فيها كل الفئات والقطاعات واجلماعات،   .2
وال يجوز اعتمادها على فئة قليلة اأو مورد واحد.
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التنمية عملية واعية، وهذا يعني اأنها لي�ست عملية ع�سوائية، واإمنا عملية حمددة   .3
الغايات، ذات اإ�سرتاتيجية طويلة املدى، واأهداف مرحلية وخطط وبرامج.

وتلتزم  املجتمعية  الغايات  تعي  تنموية،  اإرادة  مبوجب  موجهة  عملية  التنمية   .4
بتحقيقها، ومتتلك القدرة على حتقيق اال�ستخدام الكفء ملوارد املجتمع، اإنتاجًا 

وتوزيعًا، مبوجب اأ�سلوب ح�ساري يحافظ على طاقات املجتمع.
عملية  متّيز  التي  ال�سمات  اإحدى  ميثل  وهذا  هيكلية،  حتوالت  اإحداث  اأهمية   .5
االإطار  يف  التحوالت  وهذه  االقت�سادي.  النمو  عملية  عن  ال�ساملة  التنمية 
للقاعدة  املادي  والبناء  والتقنية  القدرة  هي يف  مثلما  واالجتماعي،  ال�سيا�سي 

االإنتاجية.
قاعدة  تبني  اأن  التنمية  عملية  من  يتطلب  وهذا  ذاتية،  اإنتاجية  طاقة  اإيجاد   .6
اإنتاجية �سلبة وطاقة جمتمعية متجددة. واأن تكون مرتكزات هذا البناء حملية 
التغرّيات  ذاتية، متنوعة، ومت�سابكة، ومتكاملة، ونامية، وقادرة على مواجهة 
التنظيم  القاعدة  لهذه  يتوفر  اأن  على  لها،  املكونة  العنا�سر  اأهمية  ترتيب  يف 
املدربة  الب�سرية  واملوارد  الرا�سخة،  املوؤ�س�سية  والقدرة  ال�سليم،  االجتماعي 
واحلافزة، والقدرة التقنية الذاتية، والرتاكم الراأ�سمايل الكمي والنوعي الكايف 

)قرين، 2008م(.

حتقيق تزايد منتظم، عرب فرتات زمنية طويلة قادرًا على اال�ستمرار.  .7
االقت�سادي  باملوؤ�سر  عنه  التعبري  ميكن  وهذا  الفرد،  اإنتاجية  متو�سط  زيادة   .8
املعروف " مبتو�سط الدخل ال�سنوي للفرد " اإذا ما اأخذ مبعناه ال�سحيح، واإذا 

ما توفرت له اأدوات القيا�ض ال�سحيحة.
تزايد قدرات املجتمع االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية والتقنية مبا يتوازن   .9

مع متو�سط النمو الن�سبي املقارن يف املجتمعات االأممية االأخرى.
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احلفز  خالل  من  وال�سيا�سي  االجتماعي  باإطارها  التنمية  ترتبط  اأن   .10
بني  الربط  اأ�سا�ض  على  القائم  احلوافز  نظام  يف  ذلك  والت�سجيع،ويتمثل 
اجلهد واملكافاأة، اإ�سافة اإىل تاأكيد انتماء الفرد ملجتمعه من خالل تطبيق مبداأ 
التنمية  ثمرات  توزيع  يف  العدالة  جانب  وكذلك  الوا�سع،  مبعناها  امل�ساركة 
وتاأكيد �سمانات الوجود احليوي لالأفراد واجلماعات، وللمجتمع نف�سه. فهذه 
اجلوانب، باالإ�سافة اإىل كونها متثل اأهداف التنمية، هي يف الوقت نف�سه م�سدر 

قوة و�سائلها وفاعلية وكفاءة اأدائها )عبد البديع، 1990م(.
2ـــ6 جماالت حتقيق التنمية امل�ستدامة:

تطلب تطبيق مفهوم التنمية امل�ستدامة يف العامل، حت�سني الظروف املعي�سية   
جلميع �سكان العامل، بال�سكل الذي يحافظ على املوارد الطبيعية، وجتنيبها اأن تكون 
عر�سة للهدر واال�ستنزاف غري املربر. ولتحقيق هذه املعادلة ال�سعبة، يطلب االأمر 

الرتكيز على ثالثة جماالت رئي�سة ترتبط بتحقيق مفهوم التنمية امل�ستدامة، وهي:
حتقيق النمو االقت�سادي والعدالة، من خالل خلق ترابط بني االأنظمة والقوانني   .1
االقت�سادية العاملية، مبا يكفل النمو االقت�سادي امل�سئول والطويل االأجل جلميع 

دول وجمتمعات العامل دون ا�ستثناء اأو متييز. 
البحث  يتطلب  والذي  املقبلة،  لالأجيال  والطبيعية  البيئية  املوارد  على  املحافظة   .2
امل�ستمر عن اإيجاد احللول الكفيلة للحد من اال�ستهالك غري املربر وغري املر�سد 

للموارد االقت�سادية، هذا اإ�سافة اإىل احلد من العوامل امللوثة للبيئة.
حتقيق التنمية االجتماعية يف جميع اأنحاء العامل، من خالل اإيجاد فر�ض العمل   .3
املاء  توفري  ذلك  يف  مبا  للجميع،  ال�سحية  والرعاية  والتعليم  الغذاء  وتوفري 
للتاأكيد على  العاملية ما بني عام 1972 وعام 2002م  والطاقة. توالت اجلهود 
عقد  من خالل  العامل،  م�ستوى  على  امل�ستدامة  التنمية  قواعد  اإر�ساء  �سرورة 

ثالثة موؤمترات اأر�ض دولية مهمة )عبد البديع، 1990م(.
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2ـــ7 معوقات التنمية امل�ستدامة:
الطبيعية  املوارد  وندرة  حمدودية  اإىل  االأر�ض  قمة  موؤمترات  جميع  نبهت   
املر�سد قد  ا�ستخدامها غري  العامل، واأن اال�ستمرار يف  واالقت�سادية على م�ستوى 
االأجيال  باحتياجات  الوفاء  على  القدرة  عدم  اإىل  وبالتايل  لال�ستنزاف،  يعر�سها 
املقبلة، ومن هذا املنطلق اأكدت تلك املوؤمترات �سرورة خلق عالقة اأخالقية تربط بني 
االإن�سان والبيئة، يتحقق عنها �سون للبيئة، اإ�سافة اإىل ذلك قد نبهت اإىل �سرورة 
التعامل مع املوارد الطبيعية واالقت�سادية بكفاءة عالية، وحتقيق العدالة االجتماعية 
بني النا�ض، من خالل �سمان الفر�ض املتكافئة يف جماالت التعليم وال�سحة والتنمية، 

مبا يف ذلك اجتثاث الفقر )ريحان،2002م(.
رغم اجلهود العاملية واملحاوالت اجلادة لتحقيق مطلب التنمية امل�ستدامة يف   
جميع دول وجمتمعات العامل، اإال اأنه ال تزال تلك املحاوالت قا�سرة اإىل حد كبري، 

وذلك لعدد من االأ�سباب، التي لعل من بني اأهمها واأبرزها: 
لزيادة املطردة يف عدد �سكان العامل، اإذ ت�سري االإح�سائيات اإىل اأن ما يزيد على   .1
�ستة مليارات �سخ�ض ي�سكنون هذه االأر�ض، اأو ما ميثل نحو ن�سبة 140 يف 
املائة خالل الـ 50عاما املا�سية، كما يتوقع اأن يبلغ عدد �سكان العامل بحلول عام 
2050م ت�سعة مليارات ن�سمة، مما �سي�ساعف من تعقيدات التنمية امل�ستدامة 

)عبد البديع، 1990م(.

�سكان  اأن خم�ض  اإىل  االإح�سائيات  ت�سري  اإذ  العامل،  املدقع يف  الفقر  انت�سار   .2
العامل م�سطرون للعي�ض على اأقل من دوالر واحد يف اليوم، هذا اإ�سافة اإىل اأن 
نحو 1.1 مليار �سخ�ض التتوافر لديهم مياه ال�سرب املاأمونة، واأن مياه ال�سرب 
امللوثة وعدم كفاية االإمدادات من املاء يت�سببان يف نحو 10 يف املائة من جميع 

االأمرا�ض يف البلدان النامية.
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عدم اال�ستقرار يف كثري من مناطق العامل والناجت عن غياب ال�سالم واالأمن.   .3
م�سكلة الفقر يف بع�ض دول العامل والتي تزداد حدة مع االأمية وارتفاع عدد   .4
للموارد  الر�سيد  الديون وفوائدها واال�ستغالل غري  ال�سكان والبطالة وتراكم 

الطبيعية.
املناطق  املناطق احل�سرية وانت�سار ظاهرة  اإىل  الهجرة من االأرياف  ا�ستمرار   .5
الع�سوائية، وتفاقم ال�سغوط على االأنظمة االإيكولوجية وعلى املرافق واخلدمات 

احل�سرية، وتلوث الهواء وتراكم النفايات.  
تعر�ض مناطق من العامل ب�سفة عامة لظروف مناخية قا�سية، وخا�سة انخفا�ض   .6
معدالت االأمطار عن املعدل العام ال�سنوي، وارتفاع درجات احلرارة يف ف�سل 
اأدى اإىل تكرار ظاهرة اجلفاف وزيادة  ال�سيف ومعدالت البخر والنتح، مما 

الت�سحر )العو�سي، 2003م(.
املوارد  النق�ض احلاد يف  فيها  ا�ستغاللها مبا  الطبيعية و�سوء  املوارد  حمدودية   .7
الزراعية  الن�ساطات  يف  لال�ستغالل  ال�ساحلة  االأرا�سي  وندرة  وتلوثها  املائية 
املختلفة، وتدهور نوعيتهما، ونق�ض الطاقة غري املتجددة يف بع�ض اأقطار العامل.

عدم موائمة بع�ض التقنيات والتجارب امل�ستوردة من الدول املتقدمة مع الظروف   .8
االقت�سادية واالجتماعية والبيئية يف بع�ض دول العامل النامي، ونق�ض الكفاءات 

الوطنية القادرة على التعامل معها )ريحان،2002م(.
2ـــ8 اإمكانية حتقيق التنمية امل�ستدامة:

وجود  من  البد  ال�سمويل  ومنهجها  مبفهومها  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق   
اإرادة �سيا�سية للدول وكذلك ا�ستعداد لدى املجتمعات واالأفراد لتحقيقها، فالتنمية 
الفئات والقطاعات واجلماعات  اأن ت�ساهم فيها كل  امل�ستدامة عملية جمتمعية يجب 
ب�سكل متنا�سق، وال يجوز اعتمادها على فئة قليلة، ومورد واحد. فبدون امل�ساركة 



جملة ت�أ�صيل العلوم {510}

ور قبول املجتمع بااللتزام الوايف باأهداف التنمية  واحلريات االأ�سا�سية ال ميكن ت�سّ
التنمية  مبكا�سب  متتعه  ور  ت�سّ اأو  �سبيلها،  يف  املطلوبة  والت�سحيات  وباأعبائها 
الفر�ض  تكافوؤ  من  حالة  قيام  ور  ت�سّ ميكن  ال  كما  املقبول،  املدى  اإىل  ومنجزاتها 
احلقيقي وّتوفر اإمكانية احلراك االجتماعي والتوزيع العادل للرثوة والدخل. فالبد 

اأن تقوم كل فئة من فئات املجتمع بدورها لتحقق التنمية امل�ستدامة.
2ـــ9 دور الفرد يف التنمية امل�ستدامة:

اأمناط  يف  تغري  على  تعتمد  فهي  اأخالقي،  مفهوم  فل�سفتها  يف  التنمية  اإن   
ال�سلوك بحيث يتحمل الفرد م�سوؤولية ال�سعور باالآخرين من حوله وكذلك مبن �سياأتي 
له وبالتايل  االإن�سان وتوفري احلياة االأف�سل  بعده. فالتنمية امل�ستدامة حمورها هو 
واحتياجات  احتياجاته  يراعي  الذي  املواطن  �سواء  موقعه  كان  اأيا  اإن�سان  كل  فاإن 
باأمانة  اأو كان املوظف الذي يوؤدي واجبه  اأبنائه وجريانه واملحيط الذي يعي�ض فيه 
لتحقيق االأف�سل لكل امل�ستفيدين من خدماته اأو على م�ستوى �سانع القرار اأو وا�سع 
ال�سيا�سة التي من �ساأنها �سمان رغد العي�ض والقدرة على تلبية االحتياجات للحا�سر 
وامل�ستقبل. فطاملا حمور التنمية امل�ستدامة هو الفرد واحتياجاته فاإن الفرد اأي�سا هو 

االأ�سا�ض يف بناء هذه التنمية )ريحان،2002م(.
2ـــ10 دور االأ�سرة يف التنمية امل�ستدامة:

لالأ�سرة دور كبري يف خلق جيل واعي ومنتمي اإىل جمتمعه وبلده يحر�ض على اأن   
يتمتع اجلميع مب�ستوى عي�ض مقبول ومريح. ولعل االأ�سرة هي القدوة يف ال�سلوك الذي 
اأفرادها  يكت�سبه الفرد منذ ال�سغر فاإذا كانت االأ�سرة حري�سة على حميطها وبيئته فاإن 
�سيكونون كذلك. فاالأ�سرة هي املعلم االأول ملبادئي التنمية امل�ستدامة من حيث �سقل وزيادة 

الوعي واالإدراك للحر�ض على اآخرين كما نحر�ض على اأنف�سنا )العو�سي، 2003م(.



{511}العـدد الث�ين  والع�صـرون - جم�دى الأوىل  1443هـ / دي�صمرب  2021م

2ـــ11 دور املجتمع يف التنمية امل�ستدامة:
يوؤدي املجتمع دورًا بالغ االأهمية يف معاجلة ق�سايا البيئة والتنمية امل�ستدامة،   
فاملجتمعً  هو املحرك االأ�سا�سي واملحور يف عملية التنمية امل�ستدامة وذلك من خالل 
وجود جمتمع واعي ومتفهم حلقوق اجلميع وواجباته من خالل جمتمع متكامل تتحقق 
بيئتها  اأجيال حتافظ على  يهيئ  الوقت  نف�ض  االجتماعية ويف  والعدالة  امل�ساواة  فيه 
وحميطها، وحتر�ض على اأن يتمتع اجليل القادم مبا متتعوا فيه يف بيئة �سليمة. ويقع 
على املجتمع دور هام يف خلق البيئة اال�ستثمارية لنمو اقت�سادي م�ستدام من خالل 
مبادرات املجتمع من الن�ساطات االقت�سادية واالجتماعية التي تهدف لزيادة الدخل. 
وقد �سهدت ال�سنوات االأخرية زيادة ملحوظة يف دور وقدرات وم�ساركات تنظيمات 
املجتمع املدين، االأمر الذي ي�سلط ال�سوء على �سرورة اأن تعمل احلكومات واملنظمات 
الدولية على متكني وتعزيز م�ساركة هذه التنظيمات يف ن�ساطاتها يف امل�سائل البيئية 
لكل  بنف�سه  نف�سه  ينمى  لكي  للمجتمع  ال�سلطة  وتفوي�ض  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق 

جوانبها وي�ستطيع اأن يوا�سل اأمور التنمية واأن يكون متفهما )ريحان،2002م(.
امل�ساعر  عن  للتعبري  وفعالة  جديدة  اأ�سكال  اإىل  املدين  املجتمع  تو�سل   
واالهتمامات ال�سعبية، ومن هنا اأ�سبح يعترب اأداة قوية لتعزيز القيم ومقا�سد التنمية 
الق�سايا  اإىل  ال�سيا�سيني  اأنظار  يلفت  هام  بدور  املدين  املجتمع  وينه�ض  امل�ستدامة. 
االبتكارية، والدعوة  االأفكار والنهج  النا�سئة، والتوعية اجلماهريية، وترويج  البيئية 
اإىل ال�سفافية والن�ساطات غري الفا�سدة يف جمال �سنع القرارات البيئية )قرين، 2008م(.

2ـــ12 الدور احلكومي يف التنمية امل�ستدامة:
�سروط  اأهم  ومن  القرارات  و�سانعة  ال�سيا�سات  را�سمة  هي  احلكومة  اإن   
ذات  يتبعها من خطط  وما  ال�سيا�سات  هذه  تكون  اأن  هو  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق 
�سمولية وتكامل بحيث ال تتعار�ض قوانني وت�سريعات موؤ�س�سة اأو وزارة مع غريها 
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بل على العك�ض تكون يف جمملها �سمن اإطار و�سع هذه ال�سيا�سات مراعاة جلوانب 
اخلطط  عن  واالجتماعي  البيئي  اجلانب  ف�سل  يتم  فال  امل�ستدامة  التنمية  ومناحي 
االقت�سادية واالقت�ساد وال ينف�سل عن العمل البيئي واالجتماعي. والدور املركزي 
من خالل  التنمية  نواحي  لكافة  واملتابع  الرقابي  الدور  لعب  وموؤ�س�ساتها  للحكومة 
كوادر موؤهلة تعي مفاهيم التنمية امل�ستدامة وتطبيقاتها �سمن برامج وا�سحة وحمددة 
يكون كل منها مدعم ومكمل لالآخر. كذلك يقع على عاتق اجلهاز احلكومي كما هي 
لتحقيق  العاملية  التوجيهات  مع  من�سجم  يكون  اأن  للتنمية  الداخلي  بالو�سع  العناية 
التنمية امل�ستدامة من خالل امل�ساركة يف االتفاقيات واملواثيق الدولية التي حتقق هذه 
الغاية وعك�ض هذا التوجه على الو�سع املحلي من خالل و�سع ا�سرتاتيجية وطنية 
املرجع  الدولة وموؤ�س�ساتها وتكون  اأجهزة  كافة  امل�ستدامة ي�سعها ويطبقها  للتنمية 
للنهو�ض بالتنمية امل�ستدامة وتطبيقاتها على كافة مفا�سل العمل احلكومي ابتداًء من 

املوظف انتهاء باملوؤ�س�سة التي يعمل بها )ريحان،2002م(.
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املبحث الثالث
اخل�سائ�س الطبيعية والب�سرية ملنطقة الدرا�سة

3-1 ن�ساأة مدينة املناقل وتطورها التاريخي: 
كلمة  من  جاء  ا�سمها  ويقال  الزرقاء  ال�سلطنة  عهد  اإىل  املناقل  تاريخ  ميتد   
بقدوم  املدينة  ت�سمية  ارتباط  ويعلل  الزمان  ذلك  يف  ال�سلطة  اأهل  وتعنى  مناجل 
مناجل اإليها من �سنار لق�ساء فرتة ال�سيف اأحيانا ، وذلك الرتفاع املكان وخلوه من 
احل�سرات مقارنة مبنطقة �سنار ، ولقد حملت املكاتبات الر�سمية اآنذاك ختم املناجل 
، ورمبا حتول اال�سم فيما بعد اإىل مناقل تطورت يف فرتة اال�ستعمار االإجنليزي ، 
حيث اختريت املناقل كمركز اإداري وبها ماأمور للمركز ورئا�سة االإدارة االأهلية الذي 

ين�سوي حتته خم�ض من النظارات هي: 
نظارة الق�سم ال�سرقي بعبود )كواهلة(.  اأ. 

نظارة الق�سم اجلنوبي باأم طلحة )كواهلة(.  ب. 
نظارة الق�سم الغربي بعدار )رفاعة(.  ج. 

نظارة الكرميت )عركيني(.  د. 
وبعد اال�ستقالل �سهدت مدينة املناقل تطورًا كبريًا يف خمتلف املجاالت ما   
)عبد الرحمن ، 2002(، وقد كانت من اأكرب حمليات  اأهلها لتكون عا�سمة ملحافظة املناقل 
واملناقل  اجلزيرة  م�سروعي  من   %52 متثل  كانت  حيث   ، و�سكانًا  م�ساحة  الوالية 
اإدارية  ثمانية وحدات  تق�سيمها وتتكون من  قبل  كلم مربع  قدرها 6250  مب�ساحة 
هي: وحدة مدينة املناقل ، وحدة ريفي املناقل ، وحدة اجلامو�سي ، وحدة املاطوري 
الهدى ، وهذا  العزازي ووحدة  الكرميت ، وحدة  ، وحدة معتوق الكربى ، وحدة 
يف  قرارًا  طه  ب�سري  الزبري  الربوف�سيور  ال�سابق  اجلزيرة  والية  وايل  اأ�سدر  وقد 
تق�سيمها  ثم  بحدودها اجلغرافية احلالية ومن  املناقل  2014/3/28م بحل حملية 
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وحدات  اإن�ساء  ثم  ومن  القر�سي  وحملية  املناقل  حملية  هما  جديدتني  حمليتني  اإىل 
اإدارية جديدة هي: وحدة  املناقل من خم�سة وحدات  اإدارية جديدة وتتكون حملية 
وحدة  الكرميت،  وحدة  اجلامو�سي،  وحدة  املناقل،  ريفي  وحدة   ، املناقل   مدينة 

الهدى و�سرحان )مركز معلومات حملية املناقل ،2021(.  
3-1-2 املوقع وامل�ساحة: 

تقع حملية املناقل بني خطي عر�ض )13:45ْ( �سمال وخطي طول )3:32 –   
33:15ْ( يف اجلنوبي الغربي لوالية اجلزيرة حتدها غربا والية النيل االأبي�ض ، ومن 
ال�سرق  ال�سرقي والية �سنار و�سماال حملية احل�ساحي�سا ومن  اجلنوب واجلنوب 
معظمها  يقع  م�ساحتها 3671كلم  وتبلغ  اجلزيرة  ال�سرقي حملية جنوب  واجلنوب 
يقع يف  الذي  ال�سرقي  الغربي واجلنوب  ال�سمايل  اجلزء  عدا  املروية  الرقعة  داخل 

رقعة الزراعة التقليدية )عبد الرحمن ، 2002(.

امل�سدر : م�سلحة امل�ساحة – والية اجلزيرة، مدين 2021م
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3-3-2 الرتكيب اجليولوجي: 
يق�سد بالرتكيب اجليولوجي درا�سة اأنواع ال�سخر مبنطقة معينة ، تكونها   

واأعمارها وتوزيعها اجلغرايف )ال�سياد ، 1974(.
ي�سم الرتكيب اجليولوجي يف هذه املنطقة نوعني من اأنواع ال�سخور ح�سب   

اأعمارهم اجليولوجية وهي ابتداء من اأقدم ال�سخور: 
3ـــ1ــ3 التكوينات اجليولوجية:

وميكن تق�سيمها اإىل:  
من طني وح�سى  وتتكون  الرملي  النوبي  احلجر  وت�سمى  النوبية  ال�سخور  اأواًل: 
ورمال خ�سنة وناعمة ومتما�سكة اأو �سلدة. تعترب هذه ال�سخور من اأكرث االأحوا�ض 
التي حتتوي على مياه جوفية حيث ي�سم اأكرب خمزون للمياه اجلوفية يف ال�سودان. 
ترتاوح اأعمار هذه ال�سخور من 350 – 600 قدم وقد ت�سل اإىل 1000 قدم يف 

بع�ض املناطق.
وناعمة غري  ، ورمال خ�سنية  ، غرين  ثانيًا: ر�سوبيات اجلزيرة وتتكون من طني 
طبقة  اأحيانا  بينها  وتف�سل  الرملي  النوبي  ال�سخر  اأعلى  تقع  وح�سى.  متما�سكة 
)االأبحاث اجليولوجية ، 2021(. وتعد املياه من  من الطني يختلف �سمكها باإختالف املوقع. 

العوامل االأ�سا�سية يف التنمية امل�ستدامة. 
3-1-4 الرتبة: 

واحليوان  االإن�سان  حياة  يف  املهمة  االقت�سادية  املوارد  من  الرتبة  تعترب   
فهي التي حتدد بالتفاعل مع الظروف املناخية ونوعية الغالت الزراعية يف املنطقة 
املناقل رملية  الرتبة به�سبة  )مو�سى ،2008(. نوع  القائمة  ال�سناعية  املنتجات  وبالتايل 
يف املنت�سف يف م�ساحة تقدر بحوايل 100.000 فدان ، اأما املناطق حول اله�سبة 
فتغلب عليها الرتبة الطينية مب�ساحة 183.000 فدان والتي ت�ستغل كبلدات يف زراعة 

الذرة والدخن )مركز املعلومات املحلية ، 2021(.
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3-1-5 املناخ: 
تقع حملية املناقل يف نطاق ال�سافنا الفقرية الذي له خ�سائ�ض املناخ املداري   
ترتفع   ، املمطر �سيفا  املداري  واملناخ  �سبه اجلاف  املناخ  تداخلية بني  وهي منطقة 
درجة  واأدنى  مئوية    ْ44 اأق�ساها  تبلغ  حيث  ال�سيف  �سهر  يف  احلرارة  درجات 
حرارة �سجلت يف �سهر يناير بلغت 15ْ  مئوية ، ومن املالحظ اأن درجات احلرارة 

تنخف�ض اأي�سًا يف �سهر اخلريف وال�ستاء ب�سبب الرطوبة الزائدة.
اأما عن الرياح فتتاأثر املدينة بكتلتني هوائيتني وهي الرياح ال�سمالية ال�سرقية   
وتهب يف ف�سل ال�ستاء)دي�سمرب – فرباير( وهي رياح باردة وجافة ومرتبة ، اأما 
االأمطار كما  ت�سبب  ، وهي رياح رطبة  الغربية  الرياح اجلنوبية  الثانية فهي  الكتلة 

تعمل على خف�ض درجة احلرارة واإرتفع ن�سبة الرطوبة يف اجلو.)عمر ، 2007(.
واأعلى  واأكتوبر  ال�سيف بني مايو  اأ�سهر  االأمطار فيرتكز �سقوطها يف  اأما   

معدل يف �سنة 2014 حيث بلغ 476.1 ملم. 
3-1-6 امل�سح النباتي: 

تقع اأرا�سي املحلية منا�سفة بني ال�سقني املطري واملروي تقريبًا ، باجلانب   
املطري توجد النباتات الطبيعية الرعوية بجانب معظم اأنواع الذرة الرفيعة من فرتتية، 
ود اأحمد والدخن باجلزء املروي ومتار�ض زراعة املحا�سيل النقدية املختلفة من ذرة 
والقطن  ال�سوداين  الفول  زراعة  بجانب  حم�سن  هجني   ، وطابت  اأحمد  وود  رفيعة 
 ( املروي.  املنت�سرة على طول اجلزء  الفاكهة  ب�ساتني  بجانب  املختلفة  واخل�سروات 

مركز معلومات حملية املناقل ، 2021(.

تنمو احل�سائ�ض احلولية واملعمرة ذات  اله�سبة)طينية، رملية(  اأوا�سط  يف   
الفلقة وذات الفلقتني.
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3-1-7  الرثوة احليوانية: 
تزخر املحلية بكم هائل من احليوانات اإذ جند اأكرث من 750000 راأ�ض من   
االأبقار و 450000 راأ�ض من ال�سان واملاعز وما يقارب 150000 من االإبل بجانب 
العديد من اخليول واحلمري ومزارع الدواجن املنت�سرة يف كل املحلية )65 مزرعة 

دواجن(.
هذه اخلا�سية املتمثلة يف الرقعة الكبرية ذات ال�سفات املميزة من حيث املناخ   
، نوع الرتبة وهطول االأمطار واالنت�سار املتوازن لل�سكان واحلني اأعطى املحلية حق 
اأن تكون االأوىل من بني حمليات ال�سودان املختلفة يف الزراعة وتربية  القيادة يف 

احليوان )مركز معلومات حملية املناقل ، 2021م(.
3-2 اخل�سائ�س الب�سرية ملنطقة الدرا�سة: 

3-2-1 ال�سكان:
خمتلفة)كواهلة  وقبائل  اأجنا�ض  اإىل  ينتمون  املناقل  مدينة  فى  ال�سكان  اإن   
–عركيني –رفاعة –م�سلمية ــ فرجاب –ح�سانية( ومعظمهم يتحدثون اللغة العربية 
مع وجود بع�ض املهاجرين الذين يتحدثون باللهجات املحلية اإن حجم ال�سكان كان 
فى ازدياد م�ستمر كنتيجة للزيادة الطبيعية والهجرات والنزوح من الريف 1956م( 
مل يكن حجم ال�سكان - اإىل املدينة خا�سة بعد قيام م�سروع املناقل عام 1959م ففو 
تعداد)1955م ــــ1956م( مل يكن حجم ال�سكان  مر�سودا وذلك الن املناقل مل تكن 
مدينة حينها �سكانها اقل من 5000 ن�سمة اأما يف التعدادات الالحقة فقد مت ر�سدها 
�سلطات  اعتربتها  التي  املناطق  بني   46 املركز  احتلت  1956م  تعداد  ففي  كمدينة 
االإح�ساء كمدن  وبلغ عدد �سكانها 6500 ن�سمة )العبادى ، 1973م،�س141(،  واأي�سا زاد 
عدد �سكانها يف تعداد 1973م وفى 1993م بلغ عدد ال�سكان 65405 ن�سمة وبلغ 

تعدادها يف عام 2008م  099775 كما يف اجلدول اأدناه.
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جدول رقم )2(
يبلغ عدد ال�سكان باملحلية 553830 )ح�سب تعداد 2008م(

2008م1993م1983م1973م56-65تعداد
650015223301106540599775املدينة/ املناقل

جدول رقم )3(
ال�سكان يف حملية املناقل

عدد ال�سكانعدد االأحياء/ القرىالوحدات االإداريةالرقم
51099775مدينة املناقل1
101127600الريفي2
36120850اجلامو�سي3
56103974الكرميت4
92101631الهدى5

336553830اجلملة
امل�سدر: مركز معلومات حملية املناقل 2021م 

من اجلدول جند اأن عدد �سكان حملية املناقل قد بلغ 553830 جمموع عد االأحياء   
والقرى بلغ 336 حي وقرية وكان اأكرب تركز لل�سكان يف وحدة ريفي املناقل)127600( 
ن�سمة بعدد اأحياء وقرى بلغ 101 قرية وكان اأدنى تركز لل�سكان يف وحدة املناقل االإدارية 

حيث بلغ عدد �سكانها)099775( ن�سمة بعدد اأحياء بلغ)51( حي.
3-2-2 الرتكيب القبلي: 

اأجل  من  لتتعارف  وقبائل  �سعوبًا  اأهلها  جعل  اأن  االأر�ض  يف  الله  حكمة   
التعامل والتكافل على بر وتقوى الأجل عمارة االأر�ض وات�ساق مع ال�سند التا�سيلى 
الكواهلة والعركيني  املناقل من قبائل  لن�سيج االجتماعي مبدينة  ا  القول  فانه ميكن 
اأما   %  10 ن�سبتهم  تبلغ  اجلعليني  و  امل�سلمية  اأما   %  55 ن�سبتهم  وتبلغ  واملغاربة 
البطاحني واحل�سا نية بفروعها املختلفة ميثلون 24 %اإ�سافة اإىل قبائل غرب ال�سودان 
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بن�سبة 11 %التي تنت�سر يف جتمعات ا�سطرارية داخل م�سروع اجلزيرة كقوة عاملة 
اأنها  اإال  اإن الرتاكيب خمتلفة االأعراق واالأ�سول  يف الزراعة املروية �سناعيا ورغم 
اأو  التجارية  اأو  االجتماعية  لالأغرا�ض  ويتوا�سلون  البع�ض  بع�سها  مع  من�سجمة 
الزراعية واخلدمية مع تفاهم وتنا�سق يتفق مع توجه الدولة وهذا بدوره �سهل من 

الهمة االإدارية وال�سيا�سية باملدينة )تقرير حملية املناقل 2021م(. 
3-2-3 الن�ساط االقت�سادي لل�سكان: 

يعمل معظم �سكان املحلية ب�سفة اأ�سا�سية بالزراعة والرعي باالإ�سافة للن�ساط   
التجاري وال�سناعي وبها عدد من االأ�سواق الن�سطة اأكربها �سوق املناقل ، معتوق ، 

الهدى ، العزازي وعدد من االأ�سواق ال�سغرية يف بع�ض القرى.
اأ. الزراعة: 

احلديث عن الزراعة يحتاج اإىل فهم ودراية كاملة باأن الزراعة هي الن�ساط   
االأوحد من بني جميع االأن�سطة االقت�سادية بقاًء وا�ستدامة ذات طابع متطور والتي ال 

ميكن اال�ستغناء عنها على مدى الدهور. وتنق�سم الزراعة باملحلية اإىل: 
اأوال:ال�سق املروي: 

للمحلية ن�سيب االأ�سد من امل�ساحة املروية مب�سروعي اجلزيرة واملناقل مبا   
يقارب 42% من امل�ساحة.
ثانيا:ال�سق املطري: 

متثل ه�سبة املناقل معظم اجلزء املطري باملحلية واحلديث عن ه�سبة املناقل   
اله�سبة  فاإن  القول  �سح  واإن  وال�سرع  الزرع  يخ�ض  حقيقي  مالذ  متثل  والتي 
يف  توفرها  يندر  التي  ال�سفات  ذات  البكر  باأر�سها  اآخر(  جزيرة  متثل)م�سروع 
الرعي  م�ساألة  ت�سهل  والتي  وامل�سطحة  الوا�سعة  مب�ساحتها  العامل  بقاع  من  العديد 

خللوها من عوامل التلوث واالأمرا�ض الوبائية.
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فوق  مرت   420 بارتفاع  للمحلية  اجلنوبي  اجلزء  يف  اله�سبة  اأرا�سي  تقع   
�سطح البحر. تنح�سر اأرا�سي اله�سبة بني خطي 55 و 32 درجة غربا و 24 و 33 
درجة �سرقا وخطي عر�ض 12 و 14 درجة �سماال و 45 و 13 جنوبا )مركز املعلومات 

حملية املناقل ، 2021(.

ب.الرعي: 
مليون  اأثنني  املناقل  وامتداد  اجلزيرة  بوالية  الرعوية  الرقعة  م�ساحة  تبلغ   

فدان يف �سكل �سرائح كاالآتي: 
مراعي البطانة: وت�سمل 1.5 مليون فدان.  .1

امل�ستقطعة من  االأرا�سي  فدان من  مراعي و�سط اجلزيرة: وت�سمل 200000   .2
م�سروع اجلزيرة وتالل املناقل )مركز املعلومات حملية املناقل ، 2021(.

ج.ال�سناعة: 
الدولة  من  متزايدًا  اهتمامًا  واخلا�ض  العام  القطاعني  يف  امل�ستثمر  وجد   

باعتبار اأن هذين القطاعني دعامة اأ�سا�سية للتنمية خا�سة وا�ستقرارها وتقدمها.
نوع  اأي  ال�ستقبال  موؤهلة  الأنها  واعدة  تعترب  وقراها  مبدنها  املناقل  حملية   
من ال�سناعات واملجاالت اال�ستثمارية باعتبارها منتجة ملدخالت ال�سناعة الغذائية 

واملن�سوجات ولتوفري اأهم مقومات ال�سناعة متمثلة يف االآتي:
ت�سييد اخلط الناقل للكهرباء )املناقل، مارجنان، االأبراج(.   .1

ت�سييد حمطة تقوية مدينة املناقل.   .2
ربط املنطقة بال�سبكة القومية العابرة للواليات عن طريق �سارع االأ�سفلت مدين   .3

اأبوحبرية. واملناقل  – املناقل 
بداأت النه�سة ال�سناعية باملناقل بعد دخول الكهرباء يف منت�سف ال�سبعينات   
مبولدات من مدينة 24 القر�سي وو�سلت اإىل قمة الهرم يف الثمانينات حيث امل�سانع 
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كبري  بقدر  وت�سهم  املحلي  ال�سوق  تغطي  كربى  �سناعية  منطقة  ت�سكل  كانت  التي 
يف االإكتفاء الذاتي والقومي اإال اأن هنالك اأ�سباب اأخذت من مرتكزات النجاح لهذه 
الب�سكويت  امل�سانع م�سنع  االإنتاج والت�سويق( ومن  )التمويل ومدخالت  ال�سناعة 
و2 م�سانع دقيق و3 م�سانع �سعريية و4 م�سانع زيوت و5 م�سانع �سابون و6 
حلويات 7 طحنية و8 م�سانع ثلج و9 م�سانع بالط و10 م�سانع بال�ستيك ومركز 
التلقيح اال�سطناعي )مركز املعلومات حملية املناقل ، 2021(، هذه امل�سانع ت�ساعد على ا�ستدامة 

التنمية وتعزيز ال�سلم االجتماعي الأن العمال يف هذه امل�سانع من خمتلف القبائل.
3-4-4 اخلدمات: 

ظلت �سيا�سة الدولة طيلة االأعوام املا�سية ت�سنع الربامج واخلطط التنموية   
االإنتاج وحت�سني  برامج زيادة  يتفاعل مع  الريف مبا يحقق كيان متكامل  وتطوير 

اخلدمات التعليمية وال�سحية وغريها.
اأ.التعليم:  

توجد 86 مدر�سة اأ�سا�ض بنني و92 بنات و128 خمتلطة و10 خا�سة ، اأما   
عدد معلمو املرحلة 909 ذكور و 2620 اإناث وبها عدد من املدار�ض الثانوية يقدر 

عدد معلموها  566 ذكور و 679 اإناث.
ب.ال�سحة: 

1. اخلدمات ال�سحية مبنطقة الدرا�سة: 
االإن�سان  الب�سرية وذلك العتماد  املجتمعات  لقيام  االأ�سا�ض  تعترب اخلدمات   
واالجتماعي  االقت�سادي  النمو  يعك�ض  الدولة  يف  اخلدمات  توافر  اأن  كما   ، عليها 
للمواطنني مما يبعدهم عن الفقر واجلهل واملر�ض ، وهذه من اأكرث االأمرا�ض انت�سارًا 

يف الدول النامية.
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وهناك العديد من اخلدمات ال�سحية واملوؤ�س�سات العالجية بوالية اجلزيرة   
وحملية املناقل التي يقع بها امل�سروع ما اأدى اإىل انت�سار االأمرا�ض. 

على  املناقل  ال�سحية مبحلية  ال�سئون  واإدارة  الوالئية  ال�سحة  وزارة  تقوم   
الوفاة ب�سبب املر�ض  ن�سبة  املتوطنة والوبائية وخف�ض  االأمرا�ض  تخفي�ض معدالت 

من اأجل �سالمة و�سحة االإن�سان باملحلية. 
2. اإدارة ال�سحة العالجية: 

تقوم الوالية بتوفري عدد من املوؤ�س�سات ال�سحية العالجية موزعة يف حمليات   
الوالية ويوجد مبحلية املناقل 4م�ست�سفيات و30 مركز و85 وحدة للرعاية ال�سحية 

االأ�سا�سية )تقرير وزارة ال�سحة ، 2021م(. 
3. اإدارة �سحة البيئة مبحلية املناقل: 

تهدف  البيئة  اإدارة �سحة  فاإن  املحلية  البيئة يف  بتطوير �سحة  يتعلق  فيما   
للنهو�ض بخدمات �سحة البيئة لتقليل ن�سبة االإ�سابة باالأمرا�ض والوفيات ومن مهام 

اإدارة �سحة البيئة:
 ، االأطعمة  ورقابة   ، ال�سرب  مياه  ورقابة   ، النفايات  من  ال�سليم  التخل�ض   

ومكافحة نواقل االأمرا�ض )اإدارة �سحة البيئة – املناقل ، 2021م(.
4. اإدارة ال�سحة الوقائية مبحلية املناقل: 

تقوم ال�سحة الوقائية مبنطقة الدرا�سة بتنفيذ الربامج الوقائية يف ال�سحة   
العامة وذلك مبحاربة العديد من االأمرا�ض املنت�سرة باملحلية والرتقب للحاالت الوبائية 

ومن اأهم اأق�سامها: 
1. اإدارة التح�سني.

2. اإدارة االأمرا�ض املتوطنة والوبائيات.
3. اإدارة �سحة البيئة.
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4. اإدارة ال�سحة املدر�سية )اإدارة ال�سحة الوقائية – املناقل 2021م(.
ج.اخلدمات الثقافية: 

توجد باملحلية جمموعة من االأندية واملراكز ورابط النا�سئني ومراكز معلومات   
التي متار�ض دورها باملحلية )مركز معلومات املحلية(.

د. ال�سئون االجتماعية: 
الالزم  الدعم  للمواطنني وتقدمي  االجتماعية  بدرا�سة احلاالت  االإدارة  تقوم   
وتقدم  ال�سرعيني  غري  االأطفال  با�ستقبال  تقوم  الطفولة  رعاية  جمال  يف  نحوهم 
امل�ساعدة لهم ، تقوم االإدارة باإعداد درا�سة اجتماعية للمت�سردين باملحلية )مركز معلومات 

املحلية 2021م(.
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املبحث الرابع
التنمية امل�ستدامة واأثرها يف تعزيز ال�سلم االجتماعي

4-1 مقدمة: 
4-2 خ�سائ�س عينة الدرا�سة: 
1. اخل�سائ�س النوعية للعينة:

اأثر  على عك�ض  ي�ساعد  الدرا�سة  ملجتمع  النوعية  على اخل�سائ�ض  الوقوف  اإن   
التنمية امل�ستدامة على ال�سلم االجتماعي ومن تلك اخل�سائ�ض النوع حيث جند اأن معظم 
بدورها حتقق  التي  االقت�سادية  التنمية  الفعالة يف  مل�ساهمتهم  نظرًا  الذكور  من  اأفراد 
املوازنة بني فئات املجتمع مما ي�ساعد على ا�ستقرار املجتمع وحتقيق ال�سلم االجتماعي.

جدول رقم )1(
نوع العينة

الن�سبةالتكرارالنوع
70%140ذكر 
30%60اأنثى

100%200اجلملة
امل�سدر: العمل امليداين 2021م

�سكل رقم )1(
النوع ملجتمع الدرا�سة 

امل�سدر: العمل امليداين 2021م
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العينة من  اأفرد  اأن 70% من  ال�سكل رقم )1(  يت�سح من اجلدول رقم )1(   
الذكور يف حني اأن هنالك ن�سبة 30%من االإناث.  ويرى الباحث اأن ذلك يرجع لطبيعة 

مهنة م�ساركة الرجال يف النزاعات واحلروب.  
2. العمر:    جدول رقم )2(

العمر ملجتمع الدرا�سة
الن�سبة املئويةالتكرارالعمر

60%20120 واأقل من40
30%4160 واأقل من60

10%20اأكرث من 60
100%200اجلملة

امل�سدر: العمل امليداين 2021م

تنح�سر  العينة   اأفراد  من   %  60 ن�سبة   رقم)2(اأن  اجلدول  من  يالحظ    
اأعمارهم بني 20ــ40 �سنة ، و 30% تنح�سر اأعمارهم بني 41 ـــ60 واأن ن�سبة %10 
فئتهم العمرية 60 فاأكرث مما يدلل على اأن الفئة امل�ساركة يف التنمية هم ال�سباب ملا 

تتطلبه من جهد وحيوية.
3. الو�سع االجتماعي:

للوقوف على احلالة االجتماعية الأفراد العينة اجلدول رقم )2( وال�سكل رقم   
اجلدول رقم )2( )2( يبني ذلك.   

الو�سع االجتماعي 
الن�سبة املئويةالتكرارالعمر
50%100متزوج
37.5%75اأعزب
10%20مطلق
2.5%5اأرمل

100%200اجلملة
امل�سدر: العمل امليداين 2021م
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�سكل رقم )2(
الو�سع االجتماعي

 
امل�سدر: العمل امليداين 2021م

يت�سح  من ال�سكل رقم )2(  اأن ن�سبة  50 % من اأفراد العينة  من املتزوجني   
و ن�سبة 37.5 % اأعزب ، و10% مطلق و 2،5% اأرمل  ويرى الباحث اأن ارتفاع  ن�سبة 

املتزوجني ي�سري اإىل وجود ا�ستقرار اأ�سر مما يعزز ال�سلم االجتماعي.
4. امل�ستوى التعليمي:

التعليم عن�سر اأ�سا�سي و مهم يف كافة جماالت احلياة و هو ي�ساعدنا  كثريا   
الدرا�سة  لعينة  التعليمي  امل�ستوى  على  للوقوف  و  علمية  بطرق  امل�سكالت  حل  يف 

اجلدول رقم )3( يبني ذلك.         اجلدول رقم )3(
امل�ستوى التعليمي

الن�سبة املئويةالتكرارالنوع
7%14اأمي

22%44اأ�سا�ض
33%66ثانوي

25%50جامعي
13%26فوق اجلامعي

100%200اجلملة
امل�سدر: العمل امليداين 2020م

يالحظ من اجلدول رقم )3( اأن ن�سبة  33% من اأفراد العينة من ذوي التعليم   
الثانوي، ون�سبة  22% من العينة تعليمهم اأ�سا�ض، و اأن ن�سبة 25% تعليمهم جامعي 
من  متكن  التعليم  ن�سبة  يف   االرتفاع   وهذا  اجلامعي   فوق  فما   %13 ن�سبة  واأن 

امل�ساهمة يف التنمية التي توؤثر يف تعزيز ال�سلم االجتماعي.
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5.املهنة:      جدول رقم )4(
املهنة ملجتمع الدرا�سة

الن�سبةالتكراراملهنة
16.5%33فني

45%90عامل
21%42موظف
17.5%35اإداري

200100اجلملة
�سكل رقم )4(

املهنة ملجتمع الدرا�سة 

امل�سدر: العمل امليداين 2021م

يالحظ من اجلدول رقم )4( اأن ن�سبة  16.5% من اأفراد العينة فنيني، ون�سبة    
45% من العينة عمال، و اأن ن�سبة 21 % موظفني واأن ن�سبة 17.5% من ؟الأفراد العينة 
اإداريني وهذا االرتفاع  يف  ن�سبة العمالة يوؤدي لرفع امل�ستوى التنموي مما يوؤثر على 

ال�سلم االجتماعي.
5-2 اأثر العوامل اجلغرافية على ال�سلم االجتماعي:   

1. اأثرت التنمية امل�ستدامة يف تعزيز ال�سلم االجتماعي.
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جدول رقم )5(
تاأثري التنمية امل�ستدامة يف تعزيز ال�سلم االجتماعي

 النتيجةالقيمة االحتماليةدرجة احلريةقيمة كاأي200
معنوية3.07120.000

امل�سدر: العمل امليداين ، 2021م

من اجلدول رقم )5( اأعاله نالحظ اأن قيمة مربع كاأي جلميع عبارات الفر�سية   
االأوىل )3.07( ، وبقيمة احتمالية قدرها ) 0.000( وهي اأقل من م�ستوى املعنوية 
0.05 ، وعند م�ستوى داللة )5%( مما يدل على اأن هنالك فروق ذات داللة اإح�سائية 
الفر�ض  يثبت �سحة  وهذا  االجتماعي  ال�سلم  تعزيز  توؤثر يف  امل�ستدامة  التنمية  اأن 

االأول الذي ين�ض)اأثرت التنمية امل�ستدامة يف تعزيز ال�سلم االجتماعي(.
2. هنالك موؤ�سرات للتنمية امل�ستدامة توؤثر يف تعزيز ال�سلم االجتماعي.

جدول رقم )6(
موؤ�سرات للتنمية امل�ستدامة التي توؤثر يف تعزيز ال�سلم االجتماعي

تف�سري النتيجةالقيمة االحتماليةدرجة احلريةقيمة كاأي200
معنوية2.2280.00

امل�سدر: العمل امليداين ، 2021م

من اجلدول رقم )6( اأعاله نالحظ اأن قيمة مربع كاأي جلميع عبارات الفر�سية   
االأوىل بلغت )2.22(، وبقيمة احتمالية ) 0.000( وهي اأقل م�ستوى املعنوية 0.05 
، وعند م�ستوى داللة )5%( مما يدل على اأن هنالك فروق ذات داللة اإح�سائية  اأن 
هنالك موؤ�سرات للتنمية امل�ستدامة توؤثر يف تعزيز ال�سلم االجتماعي. وهذا يثبت �سحة 

الفر�ض الثاين الذي ين�ض)اأثرت التنمية امل�ستدامة يف تعزيز ال�سلم االجتماعي(.
3. توجد عالقة بني التنمية امل�ستدامة وال�سلم االجتماعي.
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جدول رقم )7(
العالقة بني التنمية امل�ستدامة وال�سلم االجتماعي

تف�سري النتيجةالقيمة االحتماليةدرجة احلريةقيمة كاأي200
معنوية2.1180.000

امل�سدر العمل امليداين2021م 

الفر�سية  كاأي جلميع عبارات  قيمة مربع  اأن  اأعاله نالحظ   )7( من اجلدل   
االأوىل )2.11( ، وبقيمة احتمالية قدرها )0.000( وهي اأقل من م�ستوى املعنوي 
0.05 وعند م�ستوى داللة )5%( مما يدل على اأن هنالك فروق ذات داللة اإح�سائية 
اأنه توجد عالقة بني التنمية امل�ستدامة وال�سلم االجتماعي. وهذا يثبت �سحة الفر�ض 

الثالث)توجد عالقة بني التنمية امل�ستدامة وال�سلم االجتماعي(. 
5-2 النتائج:

اأدى قيام ال�سناعات يف مدينة املناقل اإىل حت�سن االأو�ساع االقت�سادية ورفع   .1
امل�ستوى املعي�سي.

اإن وجود ال�سناعات يف مدينة املناقل انعك�ض اإيجابا على ارتفاع دخل الفرد واالأ�سرة.  .2
وجود امل�سانع عمل على توفري فر�ض عمل وتقليل البطالة باملنطقة.  .3

اإقامة يف مدينة املناقل �ساعدت املراأة يف امل�ساركة يف العمل وزيادة دخل االأ�سرة.  .4
اأدت التنمية ال�سناعية مبدينة املناقل اإىل حت�سن االأو�ساع االجتماعية بتحول   .5
املجتمع من املجتمع الرعوي والزراعي اإىل املجتمع ال�سناعي مما قلل من ن�سبة 

الفقر ورفع قدرات �سكان املنطقة.
قيام ال�سناعات كان له دوره الكبري واملهم يف تنمية وتطوير املجتمع وحدوث   .6

رفاهية ملجتمع املناقل وتغري يف مظهرها.
اأدت ال�سناعات اإىل حدوث نه�سة وا�سعة على م�ستوى املدينة والقرى املجاورة.  .7
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خامتـــــة
يقدم الباحث بع�ض التو�سيات التي يرى اأنها ت�ساعد قادة التنمية ال�سناعية   
اأجلها قامت هذه ال�سناعات  التي من  الكامل االأهداف  التحقيق  باملحلية وحتى يتم 

ن�سع هذه التو�سيات والتي نتمنى اإن وت�ساهم يف تعزيز ال�سلم االجتماعي.
التو�سيات:

بث الوعي التكنولوجي بتب�سري النا�ض للمتطلبات احلديثة لل�سناعة وميكن ذلك   .1
البيئي  باالأثر  ال�سناعات، واالهتمام  بهذه  تنه�ض  اإن  التي ميكن  املهارات  من 
اأنها تقع بالقرب من التجمعات ال�سكنية ذات الكثافة  يف هذه امل�سانع خا�سة 

ال�سكانية العالية لكي ت�ساهم يف تعزيز ال�سلم االجتماعي.
امل�ستوى  على  للمنتجات  مناف�سة  تكون  حتى  املنتجات  جودة  م�ستوى  رفع     .3

املحلى والعاملي.
على الدولة ت�سجيع ال�سناعات وخا�سة ال�سناعات التحويلية حيث اأن املحلية   .4
املناقل تزخر باملنتجات الزراعية مثل احلبوب الزيتية وكذلك املنتجات احليوانية 

حتي تكون هنلك تنمية متوازنة ت�ساهم يف تعزيز ال�سلم االجتماعي.
تقليل تكاليف االإنتاج بخف�ض اأ�سعارًا لطاقة الوقود للقطاع ال�سناعي، وحتفيز   .5
وتقليل  ميكن  ما  اقل  اإىل  وال�سرائب  الر�سوم  بخف�ض  ال�سناعية  املن�سات 
اجلمارك للمواد اخلام واملعدات واالآالت ال�سناعية التي اأدت اإىل توقف بع�ض 

امل�سانع باملنطقة مما يوؤثر على ال�سلم االجتماعي.
اإن�ساء حمطات الإنتاج الطاقة ال�سم�سية التي ميكن اإن تكون بديل الرتفاع اأ�سعار   .7

الطاقة.
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امل�سادر واملراجع
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