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تفكيك البيت املتصدع
بعد اسرتاحة ختللتها غفوة غشيت الصديقني ،تبادل كل منها مقعده لتجديد نشاطهام ،ثم بدأ
مايكل احلديث:

راشد :أولاً  :اإلسالم مل يكن أول من رشع الطالق حتى نسقط عليه نتائج هذا الترشيع ،فقبل
اإلسالم كان الطالق شائ ًعا يف العامل كله تقري ًبا ،وكان الرجل يغضب عىل املرأة فيطردها حم ًقا
أو مبطلاً  ،ودون أن يكون للمرأة أي حق أو عوض عىل الرجل ،وعندما ازدهرت احلضارة
اليونانية ،كان الطالق شائ ًعا فيها دون قيد أو رشط ،أما الديانة اليهودية فمن املعروف أهنا تبيح
الطالق ،وأنه من حق الرجل وحده وباإلرادة املنفردة ،كام أن له احلق يف تطليق زوجته بدون
عذر ،وإن كانوا يرون أن إيقاعه بعذر أفضل ،ويالحظ يف الطالق عندهم :أن املرأة إذا تزوجت
بزوج أخر ال تستطيع العودة إىل زوجها األول.
ثان ًيا :هل يشيع الطالق فعلاً يف املجتمعات اإلسالمية حتى نقول إن إباحة اإلسالم للطالق
هو سبب ذلك ،لنلق نظرة عىل بعض اإلحصائيات يف العامل للمقارنة:

يف أمريكا بلغ متوسط معدل الطالق لألعوام من 1995 ،1992م ( )502حالة طالق
لكل ألف حالة زواج ،ويتوقع ازدياد هذا املعدل بنسب كبرية ،ولعل ذلك مما حدا باإلدارة
األمريكية إىل إخفاء نسبة حاالت الطالق بالرغم من إعالهنا عن عدد حاالت الزواج منذ عام
1999م وحتى اآلن ،ويف روسيا االحتادية بلغ متوسط معدل الطالق خالل األعوام من 2001
– 2004م ( )750حالة طالق لكل ألف حالة زواج ،ويف السويد بلغ متوسط معدل الطالق
يف السنوات نفسها ( )539حالة طالق لكل ألف حالة زواج ،ويف بريطانيا بلغ متوسط معدل
الطالق ( )538حالة طالق لكل ألف حالة زواج خالل األعوام من 2003 – 2000م.

ويف اليابان بلغ متوسط معدل الطالق ( )366حالة طالق لكل ألف حالة زواج خالل
األعوام من 2004 –2000م.
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من املالحظ أنه يشيع يف املجتمعات اإلسالمية إيقاع الطالق ،وأرى أن أحد أسباب ذلك
إباحة اإلسالم الطالق.
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أما إذا نظرنا إىل املجتمعات اإلسالمية فإن أعىل معدل طالق حتقق كان يف الكويت ،وبلغ
( )347حالة طالق لكل ألف حالة زواج خالل األعوام من 2004 –2000م ،أما البلدان
كثريا ،ففي األردن بلغ املعدل ( )184حالة طالق لكل ألف حالة
األخرى فإهنا أقل من ذلك ً
زواج خالل األعوام من 2004 –2000م ،أما يف فلسطني فبلغ املعدل خالل الفرتة نفسها
( )142حالة طالق لكل ألف حالة زواج.

فهل نقول بعد ذلك أن الطالق منترش يف املجتمعات اإلسالمية ،وأن سبب ذلك إباحة
اإلسالم للطالق؟!
مايكل :ولكن من املعروف أن اإلسالم اشتهر بسهولة إيقاع الطالق مقارنة بغريه من األديان
والنظم االجتامعية.

راشد :هذا التعليق حيتوي عىل أكثر من موضوع ،فلتسمح يل أن أتناوهلا مفصلة.
مايكل :تفضل.

راشد :املوضوع األول :هو اعتقاد سهولة إيقاع الطالق يف اإلسالم بشكل مطلق ،بالطبع ال
يوجد ترشيع وال أي نظام اجتامعي يشجع عىل الطالق ..قد أقر معك أنه بالفعل قد يتساهل
يف هذا األمر من ال يلتزم بتعاليم اإلسالم ويسيئ استخدام بعض الصالحيات املمنوحة له بغري
حق ،ولكن يف الوقت نفسه جيب أن نعلم أن تعاليم اإلسالم بريئة من هذا السلوك ،فهي واضحة
يف احلد من هذا األمر وتنظيمه بام يقلل من آثاره السلبية ،وما حيدث يف بعض املجتمعات هو
نتيجة ُبعد هذه املجتمعات عن حقيقة دين اإلسالم يف ترشيعاهتا ونظمها.
مايكل :هل يمكنك توضيح هذه النقطة بعض اليشء؟
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ويف مرص بلغ املعدل خالل األعوام من 2003 –2000م ( )134حالة طالق لكل ألف
حالة زواج ،ويف املجتمع السوري بلغ املعدل خالل األعوام من 2002 -2000م ( )84حالة
طالق لكل ألف حالة زواج ،ويف ليبيا بلغ املعدل ( )51حالة طالق لكل ألف حالة زواج خالل
األعوام من 2004 –2000م ،ويف إيران بلغ متوسط معدل الطالق ( )97حالة طالق لكل
ألف حالة زواج خالل األعوام من  2003 -2000م.
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راشد :أصل الزواج يف اإلسالم أنه عقد دائم وحيرم تأقيته بوقت معني؛ بام يعني أنه يفرتض
أن تستمر احلياة الزوجية بني الزوجني حتى يفرق املوت بينهام ،وقد ُو ِصف عقد الزواج بأنه
ميثاق غليظ ،وذلك مما يدعو إىل احرتامه وعدم التفكري يف حله ،كام أن الطالق مسألة بغيضة
يف اإلسالم إال يف حاالت الرضورة ،وعند االضطرار إليه أرشد اإلسالم إىل أنه ينبغي استباقه
ببذل حماوالت إصالح وإمتام إجراءات معينة حتد منه ،وأن تصاحبه آداب تصون كرامة مجيع
األطراف وحتافظ عىل ما تبقى من األرسة:

مايكل :هذا هو املوضوع األول ،فامذا غريه؟

راشد :النقطة األخرى املهمة هي النظرة اخلاطئة إىل واقع املجتمعات األخرى غري اإلسالمية،
فاحلقيقة أن الطالق فيها يمكن أن يتم ألسباب تافهة ،وال بد أنك تعرف ذلك؛ ففي أمريكا مثلاً
تذكر الوقائع القضائية أنه يمكن احلكم بالطالق إذا كان أحد الزوجني يدمن الكمبيوتر أو متابعة
الربامج أو املباريات عىل التلفزيون ،ويف كندا يكفي أن يثبت أحد الزوجني أن رشيكه يعاين من
فورا ،ويف إيطاليا يمكن أن حيصل أحد الطرفني عىل
الشخري أثناء النوم حتى حيصل عىل الطالق ً
حكم بالطالق إذا أجربه رشيكه عىل القيام ببعض األعامل املنزلية ،ويف بريطانيا يعد االستخفاف
بشؤون الزوج كإتالف تذكار مسو ًغا للطالق.
أما يف اليابان فقد توافق املحكمة عىل إصدار حكم بالطالق إذا كان رشيك احلياة ينام بطريقة
ال تعجب رشيكه طالب الطالق.
مايكل :ما ذكرته يا سيد راشد صحيح ،ولكنه واقع يف النظم القضائية العلامنية املنفصلة عن
الدين ،أما املسيحية فموقفها معروف من الطالق وتشديدها يف منعه إال لعلل حمدودة قد يصعب
إثباهتا يف احلقيقة.
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فقد دعا اإلسالم إىل إمساك الزوجة وعدم طالقها إن كرهها زوجها لصفة ما ال حيبها ،وذكّره
برضورة النظر إىل صفات أخرى قد توجد فيها وتدعوه إىل إمساكها ،وصان قداسة الزوجية من
العبث؛ فحذر من اهلزل يف إصدار كلمة الطالق ،كام أمر الزوج بضبط أعصابه والرتيث يف
تقويم زوجته ،وندب اإلسالم إذا مل يستطع الزوجان عالج املشكلة إىل تدخل أطراف أخرى
هتمها مصلحة الزوجني للعالج واحلل ،ثم جعل الطالق النهائي عىل مراحل من أجل التجربة
للم الشمل وعودة الزوجني ،فلم حيكم هبدم احلياة الزوجية من أول نزاع بني
وإتاحة الفرصة ِّ
الزوجني ،بل جعله عىل ثالث مرات ،يملك الزوج بعد كل من األوىل والثانية أن يراجع زوجته،
ٍ
ٍ
وقاس عىل
ملفت
وحتى بعد الثالثة أباح اإلسالم رجوع الزوجني ،ولكن ذلك إذا حدث إجراء
زوجا غريه.
الزوجني ،وهو أن تتزوج املطلقة ً
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راشد :أنا أزعم أن هذا التشديد ال يوافق طبيعة البرش وال يناسب احلياة اإلنسانية ،ويوضح
ذلك أن بعض املسيحيني الذين يعيشون يف البلدان اإلسالمية ويرون الفرق بني الدينني ،قد
يرتكون دينهم هرو ًبا من هذا العنت عندما يصلون إىل نقطة فارقة يف حياهتم االجتامعية وال
جيدون استجابة من دينهم لطبيعة احلياة وتعقيداهتا.

إنني أرى أن ترشيع الطالق بالضوابط املذكورة يف اإلسالم من سامحة هذا الدين وواقعيته.

مايكل :ولكن ،ملاذا جيعل اإلسالم الطالق ح ًّقا للرجل وحده ،أليس ذلك ظلماً للمرأة؟!

كيل يراعي مجيع األبعاد ،وأقصد أن ننظر
راشد :مرة أخرى ،ينبغي النظر لألمر من خالل إطار ّ
إىل هذا األمر من خالل منظومة اجتامعية كاملة ،تبدأ بالزواج نفسه ومقاصده ،ومتر بمفهوم
األرسة ووظيفة كل طرف فيها وأعبائه وواجباته وحقوقه.

وهنا نذكر أنه ثبت علم ًّيا أن املرأة بطبيعتها أكثر عاطفية وتقل ًبا واندفا ًعا من الرجل؛ مما جيعل
الرجل أكثر إدراكًا
وتقديرا لعواقب هذا األمر ،وأقدر عىل ضبط أعصابه ،وكبح مجاح عاطفته
ً
حال الغضب والثورة.

كام أن إيقاع الطالق يرتتب عليه يف اإلسالم تكبد الزوج وحده خسائر مالية ،وتلزمه تبعات
مالية عقب الطالق ،وال شك أن هذه التكاليف املالية املرتتبة عىل قرار الطالق تكون أسبا ًبا
إضافية حتمل األزواج عىل الرتوي وضبط النفس.
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وهذا ما يميز اإلسالم ،فاإلسالم وهو حيتم أن يكون عقد الزواج مؤبدً ا يعلم أنه إنام ُيشرَ ِّ ع
ألناس يعيشون عىل األرض ،هلم خصائصهم وطباعهم البرشية وظروفهم التي قد تتغري ،ويضع
ً
هامشا يف الوقت نفسه للخطأ يف االختيار الذي قد ال تكشفه إال التجربة ،ويراعي أن تغري هذه
الظروف أو الوقوع يف هذا اخلطأ قد ينتج عنه سلبيات بدرجات متفاوتة ،قد حتتمل أحيانًا وقد
تكون جسيمة ال حتتمل إال بخسائر نفسية واجتامعية بل ومادية باهظة ،لذا :رشع هلم كيفية
معاجلة هذه األخطاء إذا تعثر العيش وضاقت السبل وفشلت طرق اإلصالح ،واإلسالم يف
هذا دين واقعي كل الواقعية ،ومنصف كل اإلنصاف لكل من الرجل واملرأة ولألرسة مجي ًعا،
فتصحيح املسار حتى باالفرتاق وبداية جتربة جديدة ،أفضل من تلظي مجيع أفراد األرسة بنار
اخلالفات والشقاق أو االستمرار مع فوات املقصد من الزواج وأهدافه ،التي أمهها :السكن
النفيس من خالل املودة والرمحة وتأسيس أرسة مستقرة ناجحة ..فالطالق يف اإلسالم عالج
نجاحا.
وتقويم ملسار ،وفرصة للتغيري وإعطاء فرصة لبدء حياة جديدة أكثر
ً
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ومع ذلك :فإن اإلسالم رغم أنه جعل الطالق ح ًّقا للرجل وحده ،إال أنه مل هيمل إجياد
وجيها يستحق ذلك ،وهذا ما يعرف باخلُلع،
طريق للمرأة يف االنفصال عن الزوج إذا رأت سب ًبا
ً
بضوابط وترشيعات حتفظ حقوق مجيع األطراف.
هل حتب يا عزيزي أن نتحدث عن وضع املرأة يف بالدكم؟!

مايكل :أرى أن نتناول طعام الغداء؟
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