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  مقدمة

بذل فیها  ،عسكریة وسیاسیة واقتصادیة ..لغزوات متنوعة -  خالل مسیرتها الطویلة -ب اإلسالمیة تعرضت الشعو 

عقول جعل اإلسالم صورة باهتة في لجبارة  اً من المثقفین والحكام والمفكرین جهودفي فلكهم ومن دار  ،المستعمرون

 يعلى الغاز  استعصائها يیة عجیبة وهامتلكت خاص كمنهج حیاة، إال أن هذه الشعوب اً تمام هٕابعادالمسلمین و 

قد تأخذها سنة من النوم في نه أصحیح حتفاظ بقیمها األصیلة، االاستطاعت و  ،و جنسیتهأكان لونه  اً أیّ المستعمر 

 إلى حضارتها وأصالتها سالمة غانمة، بل يء، وتفاً فشیئ اً إال أنها ما تلبث أن تفیق وتسترد عافیتها شیئ ،بعض األحیان

  .غیرمكره اً لى دائرتها العربیة اإلسالمیة طائعإ ینتمىفالمستعمر بصبغتها التي تصبغ  يمن األحیان هكثیر في 

بل  ،محاولة للتغریب أيمام أقلعة الصمود  -  یزال وال –كان  يهذا هو حصن األسرة الذ يف يوالسبب الرئیس

  أكثر من موقع.في  تصدعت يالت ينطالق إلصالح الكثیر من دفاعات العالم اإلسالمالونقطة ا

حیث  ،بمناسبة العام العالمي للمرأة م١٩٧٥أصدرته عام الذي  تقریرهافي  وقد شهدت بهذا هیئة األمم المتحدة

"إن األسرة بمعناها اإلنساني المتحضر، لم یعد لها وجود إال في المجتمعات اإلسالمیة، رغم التخلف الذي ذكرت: 

  األخرى". تشهده هذه المجتمعات في شتى المجاالت

في هولندا "آري هوكمان" سعادته الشدیدة بانهیار  UNFPAلذا لم ُیخِف ممثل صندوق السكان في األمم المتحدة 

في المكسیك: "إن ارتفاع معدالت الطالق، وكذا ارتفاع  اً األسرة على المستوى العالمي، حیث قال في ندوة عقدت مؤخر 

  لحقوق اإلنسان على البطریاركیة"!!  اً كبیر  اً نصر معدالت الموالید خارج نطاق األسرة ُیعدُّ 

مختلف بالدنا العربیة في  مجتمعاتنا لحمالت شعواءفي  األسرة تاآلونة األخیرة تعرضفي  نه لألسفأاإل 

ن جمعیات أهلیة ومجالس بالدنا مفي  وكأن هناك خیوط تحرك الدمى الموجودة ،فترات زمنیة متقاربةفي و  ،واإلسالمیة

یلعب فیه الرجل دور الجالد الذي  وسجن األسرة ،وحقوق المرأة المهدورة ،والذكوریة ،القهر :بمفردات تنعقلتي ، واقومیة

  إلعطائها المزید من الحریات. ؛وغیرها من دعاوى شتى تتمركز غالبیتها حول المرأة ..المرأة دور الضحیة يوتؤد

قضایا أكثر خطورة نفس االهتمام، بما یكشف عن ال تلقى فیه فئات أخرى في المجتمع و الذي  الوقتفي  هذا

لألمة  يزمن التراجع الحضار في  اً وجدت لها رواج مشروع تغریب ال یخفى على كل ذي لب، تحت دعاوى متعددة

 ُسمیت بالتحدیث تارة، وباالستجابة لمتغیرات العصر تارة أخرى، ،عصرنا الحالىفي  هیمنة الحضارة الغربیةاإلسالمیة و 

 ى"فرنسیس فوكویاما" الیاباني األصل واألمریكي الجنسیة أن عل لیهإأشار الذي  الجدید يمالمح النظام العالم معبرة عن

ت تسطر نهایة التاریخ بعد تبنیها أوأن الوالیات المتحدة هي التي بد ،العالم أن یتقبل النظام الجدید بكل ما فیه من حریة

عن  اً وسیكون في نظر العالم هو األكثر تخلف أبى ظللعالم، وأن من رفض و للفكر المتحرر والدیمقراطیة والرأسمالیة ل

  .١الدول التي تقبلت الوضع

                                                           

  http://ar.wikipedia.org -١  
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 ،هیئة األمم المتحدة -  يوالسلوك يجتماعجانبها االفي  خاصة -سویق قیم هذه الحضارة تولى كبر ت يالذو 

وما یعقبها من استصدار حزمة من المواثیق وذلك من خالل عقد المؤتمرات العالمیة  ،وبالتحدید لجنة مركز المرأة فیها

لى مجملها إفي  أدت ... إلخ،والسكان والمرأة والطفل جتماعیة تحت مسمیات عدة كالتنمیة،حیال العدید من القضایا اال

 لى حد اعتبار أن مفهوم األسرةإویعارض القیم الدینیة  ،وینشر اإلباحیة ،تصدیر نمط حیاة یحطم الحواجز األخالقیة

یتقبل العالقات الجنسیة الحرة بین  ألنه ال ؛وقید على الحریات الشخصیة ،مفهوم عقیمإال یشرعه الدین لیس ي الذ

واعتبروا أن األسرة الطبیعیة  ،يویشترط أن تكون هذه العالقات بین ذكر وأنثى وضمن اإلطار الشرع مختلف األعمار،

  لخ.إ ...لألبوة واألمومة طلقوا علیه (أدوار نمطیة)أ تؤصل ما يالت ي(التقلیدیة على حد تعبیر الوثائق) ه

   :المشكلة البحثیة

هذه في  وهل مفهوم األسرة ؟أم ال المواثیق الدولیةفي  اهتمام باألسرة باألساس هناكإذا كان  البحث حول ما

صالح البشر في  الدولیة تفاقیاتاالفي  وهل المفهوم الوارد الفطرة اإلنسانیة والشریعة اإلسالمیة؟في  المواثیق هو ذاته

لى سلب إأنها تؤدي فعلیة ألفراد األسرة أم  اً هل تمثل حقوق ..تفاقیاتوالحقوق الواردة بهذه اال ؟وأطفاالً  اً ونساء رجاالً 

  لحقوقهم الحقیقیة؟

  أهمیة البحث:

عن خصوصیتنا  -  مجتمعاتنافي  یتم ترویجها التيو  - ذات الصلة باألسرة قیم الغربیة رغم غرابة وشذوذ بعض ال

المقاربة بین هذه  – عن حسن نیة – بعضهم جلدتنا یحاول يمن بن أنه مع األسف وجدنا أناساً  الصیلة إالحضاریة األ

في  لتسهیل مرور هذه القیم واألفكار ونمط الحیاة يالثوب اإلسالم يالقیم والقیم اإلسالمیة، وٕالباس الوافد الغرب

  ختراق حصن األسرة المنیع.ل البما هیأ السب ،مجتمعاتنا اإلسالمیة

أن أعمل خرى، أمن جهة وكوالیس األمم المتحدة  ينسیج العمل األهلفي  ةومتغلغل من جهة ةهذا كباحث يوقد حدان

وتوضیح دالالتها سواء من خالل  الوثائق الدولیة،في  على توضیح بعض المفاهیم األممیة والمصطلحات الواردة

لفهمها مغزاها  ؛ات الغربیة أو من خالل تحفظات الوفود الرسمیة على بعض البنودالموسوعفي  التعاریف الواردة

سوف أركز على مفهوم األسرة وبعض المفاهیم ذات  يلذا فإن یتسع لكافة المصطحات، ألن المجال ال اً ونظر  ي؛الحقیق

   الصلة. 

   :منهج البحث

سواء في صورة  ،دولیة المبذولة في هذا المیدانفي تتبع بعض الجهود ال اً تاریخیّ  اً سلكت في هذا البحث منهج

واستخدمت المنهج التحلیلي النقدي في تحلیل بعض وثائق ، تقاریر لجان خبراءمؤتمرات أو اتفاقیات دولیة أو 

  .ضوء الشریعة اإلسالمیةفي  ونقدها وكذلك بعض الوثائق المعنیة بالطفل، المؤتمرات المعنیة بالمرأة،

  فرضیة البحث:

من  اً لى القضاء على األسرة نهائیّ إ يسوف یؤد اً المواثیق الدولیة على النحو المذكور حالیفي  ول األسرةأن تنا

   :سارت فیها الوثائق الدولیة على نحو متواز ،خالل مسارات ثالث
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   .وتغییر المفهوم : اللعب بمصطلح األسرة المسار األول

   .تفكیك األسرة القائمة بالفعل : المسار الثاني

  .صرف الشباب عن إنشاء األسرة ابتداءً :  المسار الثالث

  :خطة البحث

ثم مفهوم  جتماع،اللغة، وعلم االفي  والتعرف علیه : التعرف على مفهوم األسرة عبر بنود االتفاقیات الدولیة،أوالً 

  .األسرة من منظور اإلسالم

ال  اً ن اإلجراءات التي تجعل الحیاة الزوجیة جحیمعن طریق جملة م ،: رصد كیفیة تفكیك األسرة القائمة بالفعلاً ثانی

من  اً انطالق اً بحزمة من القوانین التي تعاملت مع المرأة كوحدة لها استقاللها الكامل، والطفل كوحدة مستقلة أیضو یطاق 

ناء بدعوى الوالیة على األبنزع و  ،ونزع قوامة الرجل على المرأة بدعوى (المساواة) ،روح الندیة والصراع في األسرة

  (تمكین الطفل).  

كرفع  ،بتضییق الحالل علیه ؛صرف الشباب عن إنشاء األسرة ابتداءً لى إمجملها في  يتؤد يرصد السبل الت :اً ثالث

لى العقد إبما یجعله أقرب  ،یعقد العقد الشرعي، وكذلك وضع شروط في عقد الزواجالذي  وتجریم المأذون ،سن الزواج

 نهاءإمن حق  الرجل مع حرمان ،طار الزواج، واقتسام الممتلكات بعد الطالقإات الجنسیة خارج المدني، وٕاباحة العالق

تجعل الزواج  التيلى غیر ذلك من اإلجراءات إ ...مرفوض اً له التعدد فهذا أیض ، وٕاذا ما عنَّ الطالق بإرادته المنفردة

  لى عش الزوجیة السعید.إلى الفخ منه إبالنسبة للشاب أقرب 

*********  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤  

  الفصل األول

  وتغییر المفهوم اللعب بمصطلح األسرة

  :تمهید

بل وردت كثیر من  ،هتمام الالئق بهاومع ذلك لم تعطها المواثیق الدولیة اال تربیة النشء،في  لألسرة دور كبیر

تم ولكن تناولتها كفرد  ،ةأرغم تناولها لموضوعات المر  ،من أیة إشارة لمصطلح األسرة اً المواثیق وقد خلت بنودها تمام

 ،لى أقصى حدإأنها همشته  إالالمواثیق بهذا المصطلح بعض خر اعترفت آحین  ي، وفيجتماعمن سیاقه االاجتزاؤه 

سیاق في  وحینما تذكره یكون ،اً كما سیرد ذكره الحق اً تسعین بند يلى حد ذكره ثالث مرات فقط ضمن بنود اتفاقیة تحو إ

فیما  ،تربیة أبنائهمافي  أو أن یرد ذكر المفهوم لَغل ید الوالدین علقة بتنظیم األسرة وتحدید النسل،حتیاجات المتتلبیة اال

عتراف ضرورة اال - اً هو أخطرهم جمیع - سیاق في  المفهوم ينطاق األسرة، أو أن یأتفي  أطلقت علیه الوثائق العنف

ضرورة أن یتسع معنى األسرة  يوٕانما یعن، وذ وتقنینهعتراف بالشذلیس فقط اال يبوجود أشكال أخرى لألسرة وهذا یعن

غیرها جتماعیة واإلرث و وٕاعطاء الجمیع نفس الحقوق من الضمانات اال ،یشمل جمیع العالقات السویة والشاذة يك

  .سواء بسواء

ریعة و الشأالعلوم اإلنسانیة في  لألسرة سواء يلى المفهوم الحقیقإالفصل بإشارة موجزة  هذا لذا سوف نستهل

درجت علیه اإلنسانیة منذ بدء الخلیقة  يالذ، من التفصیل كیف تم تغییر هذا المفهوم يءاإلسالمیة، ثم نتناول بش

   .كدت علیه األدیان السماویةأو  ،فطرتها السلیمةفي  ورسخ

  :المبحث األول: مفهوم األسرة

  :اً لغة واصطالحاألسرة.. أوًال: 

وقد اشتق  ه،وربط هومعناه الحبس واإلمساك، وأسر إسارة هي شد ،لراءاألسرة من " أ س ر" األلف والسین وا

  عضائها من التزامات نحو اآلخرین.ألما یترتب على كل واحد من  ؛مصطلح األسرة من هذه المادة اللغویة

ى وهذا المعن ١عضائها الدرع الحصین.أفهي تعد لكل من  ،وهي الدرع الحصین ،كما أنها تعطي معنى القوة والشدة

في  بهدمه تضیع العالقات يوالذ شعر المرء بأهمیة هذا السور،حصین یصعب اختراقه یُ  لألسرة كسور ياللغو 

  .لخإ ..ولن تعد هناك أبوة أو أمومة أو بنوة أو عمومة أو خئولة. ،المجتمع

  ٢وسمیت بهذا لما فیها من معنى القوة حیث یتقوى بها الرجل. ،وهي عشیرة الرجل ورهطه األقربون

 دوام وال ألن العالقة بینهما ال ؛ذكر الحیوان وأنثاه أنها أسرة ىومفهوم األسرة هذا من خواص اإلنسان، فال یطلق عل

  التزامات. ةتترتب علیها أی شروط والعلى  تتوقف العالقة بینهما ، واللها بقاء

                                                           

   . ٥) دار صادر ، بیروت، ط٣/٦٠محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ( - ١

   .٩، ص ١٩٩٧بطرس البستاني ، محیط المحیط ، بیروت  -٢ 



 

٥  

  :مفهوم األسرة في علم االجتماعثانیًا: 

الوحدة األساسیة في شبكة أي  ، أو األسرة النواة هيسرة الزوجیة الصغیرةعلى أن مفهوم األ أجمع علماء االجتماع

  في بیت مع أطفالهما الطبیعین. رجل وامرأة عالقة قرابة، وهي أن یتعایش أي زوجان ناضجان

 والعمات والخاالت ،واألخوة وزوجاتهم ،واألبناء ،واآلباء ،األجداد"أما عندما تضم األسرة ثالثة أجیال أو أكثر 

  فإننا نتحدث عن األسرة الممتدة. "..وأبناء الخئولة ،وأبناء العمومة ،واألعمام واألخوال وزوجاتهم ،وأزواجهن

حیث یشغل فیها كل فرد ثالثة مراكز أو  ،واألسرة الممتدة كبیرة الحجم ومتشابكة العالقات، ومتعددة المراكز واألدوار

سرة الممتدة في الدراسات االجتماعیة هي: تجمع بعض األسر النوویة أي أن األ ،ویقوم بثالثة أدوار أو أكثر ،أكثر

   ١.داخل األسرة الكبیرة، وتضم بذلك أجیاًال مختلفة اً المستقلة استقالًال داخلیّ 

  :مفهوم األسرة من منظور اإلسالم ثالثًا:

ق والواجبات بین طرفیها وما والتزمت بالحقو  ،بالزواج الشرعي - الزوج والزوجة - رتبط ركناها ا"هي الجماعة التي 

وعلى هذا فإن األسرة في اإلسالم لها ركنان أساسیان هما الزوج  ،٢نتج عنها من ذریة، وما اتصل بها من أقارب"

  وركنان تابعان هما: األوالد وذوي القربى.  ،والزوجة

 ،بزواج األبناء وٕانجاب األحفادوتكتمل  ،أي أن األسرة الممتدة في اإلسالم تنشأ بالزواج واإلنجاب كاألسرة النواة

  بر الوالدین، وصلة األرحام. وتتأسس العالقة فیها على مجموعة من القیم أبرزها:

والرحم في  ،القربى سواء كانوا ذوي رحم أو ذوي نسب من قبیل إطالق السبب يذو : هناصلة األرحام والمقصود ب

  .ي بطن أمهأصل الوضع اللغوي: مستقر خلق اإلنسان واكتمال تكوینه ف

سداء البر والخیر والمعروف وأداء الحقوق والواجبات والمندوبات لذوي القربى قبل غیرهم من إ :وصلة الرحم هي 

  سائر الناس.

بحسب قوة القرابة أو بعدها، األقرب فاألقرب حتى ترتفع  ،ویتنوع حكم هذه الصلة بین الفرض والواجب والمندوب

   ٣بمكانة األمومة. اً هما سبب الوجود، وتتقدم األم على األب إقرار ألن ؛درجة اإلیثار للوالدین ىإل

 تعتمد على صلة الدم باألساسأن األسرة الممتدة في اإلسالم  وهنا تجدر بنا اإلشارة إلى ملحوظة هامة وهي:

تستقل األسرة  بل من األولى أن ،لألسرة الكبیرة على الصغیرة (النوویة) تغول ولیست بالضرورة مكانیة، بمعنى أنه ال

 ؛مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة بین أطراف األسرة - اً أوًال وأخیر  -الصغیرة بمكان وبیت خاص، وٕانما هي 

  تهدف إلى تقویة الروابط.

*********  

                                                           

 .١٤٨، ص ١٩٨٢علیاء شكري، االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة ، دار المعارف ، القاهرة ،  -١

 . ٥٠ص ،٢٠٠٤توزیع والنشر اإلسالمیة ،أكرم رضا ، قواعد تكوین البیت المسلم ، دار ال -٢

 .٨٢، ص ١، ط ٢٠٠٧،  ١٣٢اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل ، میثاق األسرة في اإلسالم ، المادة  -٣



 

٦  

  :المواثیق الدولیةفي  األسرةي: المبحث الثان

  ألسرة:صدارات األمم المتحدة الخالیة من أیة إشارة حول اإبعض  :والً أ

تحدث  ،"التطلعیة للنهوض بالمرأة يتنفیذ استراتیجیات نیروب"عن الدورة الثامنة واألربعین بعنوان صدر بیان  - 

ولم یرد ، "المساواة والتنمیة والسلم"ي ستراتیجیات من أجل تحقیق األهداف المتمثلة فعن التدابیر الالزمة لتنفیذ هذه اال

الحیاة في  صنع القرارفي  دماج المرأة بشكل كاملإس على اباألس ةركیز الوثیقبل كان ت ،ذكر األسرة على اإلطالق

  ١.الهیئة الدولیةفي  وأ يسواء على المستوى المحل ،العامة

الدورة في  أحد الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة ،١٩٩٥لعام  يجتماعواال يقتصادتقریر المجلس االفي و  - 

رغم تناوله  ،صفحة عبر أربعة عشر فصالً  ٢٢٧بلغ تعداده الذي  ،ار التقریرلم یرد ذكر األسرة على مد ،الخمسین

  ٢.لخإ ...التنمیةفي  ةأنهوض بالمرأة ودور المر للمسائل ذات صلة كحقوق اإلنسان وا

أنها إال  ،یفترض أنها تتحدث عن المرأة بشكل غیر مجتزئ التيو  ،التقاریر العربیةفي  وقد سرت العدوى حتى - 

عقدتها  التيالدورة الثالثة  يف تقریر حمل شعار األمم المتحدة، يفف ،الدولیة مركز المرأة لجنةفس وتیرة سارت على ن

لجنة المرأة التابعة للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) في مركز االتحاد النسائي العام في أبو ظبي، 

رغم صلة محاور  ،اً لم یرد ذكر األسرة إطالق ..٢٠٠٧ذار/مارس آ ١٥و ١٤دولة اإلمارات العربیة المتحدة، یومي ب

حیث تناولت أعمال الدورة ثالثة محاور رئیسیة، األول عن تنمیة المرأة العربیة وحمایتها في ظل الحروب  ،التقریر بهذا

قش هذا المحور في والثاني عن المرأة في المنطقة العربیة: واقع وتحدیات وآفاق مستقبلیة، ونو  .والنزاعات المسلحة

ین واألهداف كإطار حلقة حوار لتقییم إنجازات الدول العربیة في تحسین وضع المرأة من خالل تنفیذ منهاج عمل ب

الهدف الثالث بشأن تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة. كما جرى في هذا المحور  اً وخصوص ،اإلنمائیة لأللفیة

والمحور الثالث عن  .ینكفاق المستقبلیة للعمل من أجل التنفیذ الكامل لمنهاج عمل بتحدید العقبات والتحدیات واآل

  ٣البرامج

  :ورد فیها مصطلح األسرة يالسیاقات التصدارات األمم المتحدة و إبعض  :ثانیاً 

  :إعادة تقسیم األدوار داخل األسرة -١ 

أدوار الجنسین داخل األسرة  الحدیث عن ، عندالوثائق الدولیةفي  تناولت مفهوم األسرة التيمن أبرز السیاقات 

 يالتقریر األمم يفف ،باألساس رفع القوامة واستبدالها بالشراكة يتعن التيو  ،"دینامیات القوة داخل األسرة"تحت مسمى 

كین اعتبروا أن الحائل والعقبة الكئود أمام تم ،بمناسبة تقییم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة م١٩٨٥ عام الصادر

                                                           

١- http://www.un.org/ar/documents/index.shtml   

٢- http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/171/94/PDF/N9617194.pdf?OpenElement  

٣- E/ESCWA/ECW/2007/IG.1/711 May 2007   



 

٧  

"إن  :١، فنص علىوطالب التقریر الدول األطراف بتغییر التشریعات ،عن األسرة المرأة هو جعل الرجل مسئوالً 

تعوق حصول المرأة على االئتمانات  ،التشریعات واألنظمة ذات الصلة التي تقصر دور العائل ورب األسرة على الرجل

رات على هذه المجاالت تضمن للمرأة المساواة في الحصول یل تغیوالقروض والموارد المادیة وغیر المادیة. ویلزم إدخا

وٕادخال عبارات أخرى على درجة من الشمول تكفي  ،"رب األسرة" :وهناك حاجة إلى استبعاد عبارات مثل ،على الموارد

  ٢".لحقوقها اً ضمان ؛للتعبیر عن دور المرأة على نحو مناسب في الوثائق القانونیة

ولیة متكافئة في تنشئة ئلتمكین الرجال والنساء على حد سواء من تحمل مس ؛رامج تعلیمیة"كما ینبغي إدخال ب

  ٣".األطفال وٕاعالة األسرة، وذلك على جمیع مستویات النظام التعلیمي

وال یقتصر األمر على مجرد تغییر تشریعات وٕانما المطالبة بإدخال تغییرات جذریة وشاملة على كافة أنظمة 

یتشارك فیه الرجل  يلى وضع نهائإو اقتضى األمر ایجاد هیاكل وكیانات جدیدة من أجل الوصول حتى ل ،المجتمع

 -وعلى الدولة الطرف تمهید المجتمع لتقبل  ،المهام المنزلیةفي  -  بالطبع –ویتشاركا  ،اإلنفاق على األسرةفي  ةأوالمر 

  نفس التقریر: في  وقد ورد األدوار الجدیدة والمعدلة للذكر واألنثى، -  بل وتشجیع

ة والرجل في أولیات األبویة من جانب المر ئ"وینبغي القیام بعمل متضافر یستهدف إنشاء نظام للمشاركة في المس

األسرة ومن جانب المجتمع. ولبلوغ هذه الغایة ینبغي إعطاء األولویة لتوفیر هیاكل أساسیة اجتماعیة تمكن المجتمع 

 ؛في المواقف االجتماعیة - في الوقت نفسه - ات مع المرأة، وتحقیق تغییرات ولیئمن المشاركة في تحمل هذه المس

تؤدي إلى قبول وتشجیع أدوار للجنسین جدیدة أو معدلة. وبحیث یمكن ممارسة هذه األدوار. وینبغي إعادة النظر في 

ألسرة والمباعدة بین فترات ولیات الوالدین، بما في ذلك اتخاذ القرار فیما یتعلق بحجم ائالواجبات المنزلیة وفي مس

  ٤".ولیات بین المرأة والرجلئبغیة تقاسم المس ؛اإلنجاب

من أجل القضاء على الممارسات التمییزیة  ؛سیما القوانین التي تتعلق باألسرة "وینبغي تنقیح القوانین المدنیة، وال

القانونیة للمرأة المتزوجة بغیة منحها ، وینبغي إعادة النظر في األهلیة ٥حیثما وجدت وأینما اعتبرت المرأة قاصرة

  ٦.المساواة في الحقوق والواجبات"

إرضاع الطفل حتى یتم  ؛لى توجیه كم كبیر من أنشطتة تجاه صغار السنإوقد عمد صندوق األمم المتحدة للسكان 

كافة الفوارق بینهما،  فیشب منذ صغره على التساوي التام بین الذكر واألنثى، وٕالغاء ؛تلك القیم مع لعبه وأكله وشربه

  واإلیمان بأن كل األدوار یمكن أن یتقاسمها كل من الذكر واألنثى، أو حتى یتبادالنها.

                                                           

تم استبدال عبارة (رب األسرة) وحق الطاعة   ٢٠٠٣یل انظر رد تونس على استجوابات لجنة السیداو عام لمزید من التفاص ،في قوانین بلدان المغرب العربي ١-

 http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/tunisia/cedaw/cedaw-c-sr-566-03a.pdf ،(الشراكة)ــب

تموز/ یولیه  ٢٦ -١٥ا، ألمم المتحدة، تقریر المؤتمر العالمي الستعراض وتقییم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة: المساواة، والتنمیة، والسلم، نیروبي، كینیا -٢

  .١٠٦، ص ١٩٨٥

 .٦١المرجع السابق، ص  ٣-

 .٤٦المرجع السابق، ص  -٤

  .المقصود به والیة األب على االبنة، أو القوامة على الزوجة -٥

 .٣١مرجع سبق ذكره، ص  ،األمم المتحدة، تقریر المؤتمر العالمي الستعراض وتقییم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة -٦



 

٨  

. اً "ولقد كان لتمكین صغار السن من أن یتولوا زمام مصائرهم مردود والذي أورد فیه ،٢٠٠٥فیصدر تقریره لعام 

تهم اأنشط في مجتمع اً اجتماعیّ  اً قران أصبحوا یلعبون دور كزعماء وكمستشارین لأل اً فأولئك الذین تلقوا منهم تدریب

ویستعین مشروع إیقاظ ضمائر  هم بشأن الصور واألدوار النمطیة الضارة للجنسین ..االمحلیة. وغیر صغار السن رؤ 

كور بحوارات منظمة للتشجیع على التفكیر االنتقادي لدى الذ - على سبیل المثال -المراهقین الذكور في نیجیریا 

سنة. وتتناول مواضیع المناقشة دینامیات القوة داخل األسرة،  ٢٠إلى  ١٤الذین تتراوح أعمارهم من  ،صغار السن

  ١".والعالقات الحمیمة، والصحة الجنسیة واإلنجابیة

  :تنظیم األسرة وتحدید النسل -٢ 

المنظمات غیر الحكومیة ذات جمیع الحكومات والمنظمات الحكومیة الدولیة و  وثیقة بكینمن البند (ك)  طالب

الصلة بـ "التقلیل من اللجوء إلى اإلجهاض من خالل التوسع في خدمات تنظیم األسرة، وٕاعطاء األولویة لمنع حاالت 

الحصول على  صغیر مرغوب فیه فینبغي أن یتیسر لهن فر  أما النساء الالتي یحملن حمالً  ،الحمل غیر المرغوب فیه

  .المعلومات الموثوقة"

 ،ولئ: "توفیر معلومات كاملة ودقیقة عن السلوك الجنسي واإلنجابي المأمون والمس١٠٧ي البند (هـ) في الفقرة وف

.. وتوفیرها بأسعار بغیة الوقایة من األمراض ؛بما في ذلك االستخدام الطوعي لوسائل الوقایة الذكریة المناسبة والفعالة

  زهیدة".

وبالتعاون مع موظفي  ،: "التشجیع بدعم من أهالي البنات والبنینص علىن من وثیقة بكین/ل) ٨٣البند ( اً وأیض

بغیة زیادة وعیهم بمسئولیاتهم،  ؛یجاد خدمات متكاملةإ التعلیم والمؤسسات التعلیمیة على وضع برامج تعلیمیة لهم، و 

لى نمو الشخصیة إنسبة لیها بالإومساعدتهم على تحمل هذه المسئولیات، مع مراعاة أهمیة التعلیم والخدمات المشار 

وتفشي األمراض التي تنتقل على طریق  ،لى تفادي الحمل غیر المرغوب فیهإواحترام الذات، وكذلك مراعاة الحاجة 

   .یدز"االتصال الجنسي، وال سیما فیروس نقص المناعة البشریة/اإل

لما سلم به في خطة  اً وطبق ،خرىللتمتع بالحقوق األ اً هام اً أساس بتها"وتشكل قدرة المرأة على التحكم في خصو 

لكل شریكین ولكل األفراد الحق "، وأعید التأكید علیه في المؤتمر الدولي المعني بالسكان، ٢"العمل العالمیة للسكان

اإلنساني األساسي في أن یقرروا بحریة وعلى بّینة عدد أطفالهم، كما ینبغي تعزیز عناصر الرعایة الصحیة األولیة 

  ٣."األم وتنظیم األسرة، وینبغي توفیر المعلومات وتقدیم الخدمات المتعلقة بتنظیم األسرة المتعلقة بصحة

 - والتي تشیر إلیها بانعدام المساواة في عالقات القوة بین الرجل والمرأة -كما تعتبر الوثائق قوامة الرجل في األسرة 

 كما في ،ال یوافق على استخدام تلك الوسائل حیث أن الزوج قد ،من أسباب تعویق حصول المرأة على الجنس اآلمن

                                                           

.  .Quality/calidad/QUALITE. No. 14.2003اة بین الجنسین" "أبي لم یكن یفكر بهذه الطریقة: الصبیة النیجیریون یتأملون المساو  ٢٠٠٣مجلس السكان  -١

  مجلس السكان.  ،نیویورك

الفصل  ،)A.75. XIII.3(منشورات األمم المتحدة، رقم البیع ( ١٩٧٤آب/ أغسطس  ٣٠ -١٩، بوخارست، ١٩٧٤تقریر مؤتمر األمم المتحدة العالمي للسكان،  -٢

  األول.

 .٥٧العالمي الستعراض وتقییم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة، مرجع سبق ذكره، ص األمم المتحدة، تقریر المؤتمر  -٣



 

٩  

بكین): "الضعف االجتماعي وانعدام المساواة في عالقات القوة بین النساء والرجال هما من  – ٩٨(البند  جاء في

  العقبات التي تعترض الممارسة الجنسیة المأمونة".

القدرة على اإلصرار  اً ال تملك المرأة غالب حیث ،"والعوائق من قبیل عدم التوازن في العالقات بین الرجال والنساء

على الممارسات الجنسیة المأمونة والمسئولة، وٕان انعدام الحوار بین الرجال والنساء بالنسبة إلى احتیاجات المرأة 

وبخاصة من زیادة قابلیتها لإلصابة بفیروس نقص  ،تعریض صحة المرأة للخطر :الصحیة یؤدي إلى أمور منها

"تمكین جمیع  بـتطالب فیه الحكومات  اً استراتیجیّ  اً )؛ لذا تضع الوثیقة هدف٥بكین+- ١٢ریة اإلیدز" (البند المناعة البش

على أال یتجاوز  ،وذلك في أقرب وقت ممكن ،األفراد ذوي األعمار المناسبة من الحصول على رعایة الصحة اإلنجابیة

  بكین). - ط١٠٦(البند  "٢٠١٥عام 

والوصول بسهولة  وموعده وتواتره، ،٢بحریتهم في تقریر اإلنجاب اً وأفراد ١اً جمیع أزواجعتراف بحق الكذلك: "اال

  ٣."لوسائل مقبولة ورخیصة وفعالة وآمنة لمنع الحمل

  :تقیید سلطة الرجل تجاه زوجته أو أبنائه -٣

تقریر قسم االرتقاء ) من  ٨٢حیث ینص (البند  ،ضد المرأة اً تعد األمم المتحدة قوامة الرجل على شئون أسرته عنف

: "أي شكل من " علىدور الرجال والصبیة في تحقیق مساواة الجندر"تحت عنوان:  ٢٠٠٤بالمرأة باألمم المتحدة لعام 

ستخدم لإلبقاء على األدوار الجندریة الجامدة، والعالقات غیر المتساویة كما هي علیه، بمعنى أنه آلیة أشكال العنف یُ 

وتعني تلك التعریفات  ،"ء، كما هي علیه، وللتأكید على من یملك القوة، من یملك صنع القرارإلبقاء وضع النسا سیاسیة

مبني  اً وبالتالي قوامة الزوج على زوجته وأسرته ُیعد "عنف ،اً أن كل ما یضع الرجل في درجة أعلى من المرأة ُیعد عنف

 محاربته وٕایقافه.  -دة من منظور األمم المتح -"، تجب Gender based violence على الجندر 

"وینبغي إنشاء جهاز وطني یتولى معالجة مسألة  :"المساواة والتنمیة والسلمتقریر "من  ٢٧١الفقرة في  كما ورد

وتوفیر أشكال مؤسسیة لتقدیم المساعدة االقتصادیة وغیرها من أنواع  ،خل األسرة، وصوغ سیاسات وقائیةاالعنف د

من النساء واألطفال. كما ینبغي تعزیز اإلجراءات التشریعیة وتقدیم المساعدة لحمایة ضحایا العنف  ؛المساعدة

  ٤".القانونیة

"وینبغي للحكومات كذلك أن تكثف جهودها المبذولة لوضع أو تعزیز سبل المساعدة  :ـ/ه٢٨٨فقرة أخرى في جاء و 

  القانونیة وغیرها. عن طریق توفیر المأوى والحمایة والدعم والخدمات ،لضحایا هذا النوع من العنف

                                                           

والمقصود بها أي اثنین یعیشان معًا بغض النظر عن الجنس أو نوع االرتباط، أي المهم المساكنة  ،Partners & couplesأزواج وأفراد، والمقصود بأزواج  ١-

  واألفراد أي فرد یعیش بمفرده ویتمتع بحیثیاته الجنسیة كیفما یشاء. ،)(امرأة ورجل ، امرأتان ، رجالن ... إلخ

 الحریة في تقریر اإلنجاب، فللمرأة المراهقة الحریة الكاملة في اتخاذ قرار اإلنجاب من عدمه بل وتحدید موعده وعدد المرات. -٢

  .٩٤ ٩٥ إعالن ومناهج عمل بكین، (ج) المرأة والصحة، البند ٣-

  .٩٥تحدة، تقریر المؤتمر العالمي الستعراض وتقییم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة: مرجع سبق ذكره، ص األمم الم -٤



 

١٠  

وعالوة على المساعدة الفوریة التي یجب أن تقدم إلى ضحایا العنف الموّجه ضد النساء في األسرة والمجتمع، ینبغي 

  .١على الحكومات أن تعمل على زیادة توعیة الجماهیر"

ي جعل الوالد المفترض "وینبغعتراف بالعالقات غیر الشرعیة ویعد من نافلة القول أن ورود "األسرة" هنا یشمل اال

  .٢لألطفال الذین ولدوا بصورة غیر شرعیة یساعد في إعالة هؤالء األطفال وتعلیمهم:

حرمان تعقیم الزوجة و لحقوق اإلنسان،  اً ممارسة الجنس سُیعد انتهاكفي  المراهقةبنة االاعتراض على حق  يفإن أ  

المسائل في  أن تتحكم وتبت بحریةفي  فلها الحق ،ن الحریةم اً تعسفی اً دون الرجوع لزوجها یعد حرمان - إذا أرادت - 

لحقوق  اً اعتداء على هذا الحق یعد انتهاك يومن ثم فإن أ ،دون إكراه أو تمییز أو عنف ،المتصلة بحیاتها الجنسیة

  سالم.في  لرغبات زوجته وأبنائه إذا ما أراد العیش اً ن یكون مطواعأفعلى الرجل  اإلنسان.

  (االعتراف بأشكال أخرى لألسرة): الشذوذعتراف باال -٤

إلى إزالة كل عقبات وأشكال التمییز بین  م١٩٩٤الوثیقة الصادرة عن مؤتمر القاهرة للسكان والتنمیة عام  دعت

 ،جاء بعنوان "األسرة وأدوارها وحقوقها وتكوینها وهیكلها" ، والذياالفصل الخامس منهفي  العالقات السویة والشاذة

  من مواده: (تنوع هیكل األسرة وتكوینها) :بعنوانمبحث كامل 

السیاسات والممارسات في  جراءات فعالة للقضاء على جمیع أشكال اإلكراه والتمییزإ"وینبغى أن تتخذ الحكومات 

خرى تطالب أو ) the family–in-all-its-formsواستخدمت مصطلح (قتران األخرى" المتعلقة بالزواج وأشكال اال

یاكل األسریة) معتبرة ذلك التغییر هو (المجال الحیوي لعمل الحكومات والمنظمات الحكومیة الدولیة، بتغییر (اله

 - بإلحاح –والمنظمات الحكومیة المعنیة، ووكاالت التنمیة، والمؤسسات البحثیة )، كل هذه المؤسسات مدعوة 

  ."إلعطاء األولویة للبحوث الحیویة المتعلقة بتغییر هیكل األسرة"

أسرة شرعیة مؤسسة على عالقة مشروعة بین ذكر وأنثى، وٕانما لتضم كل ألوان  -  فقط –لك حتى ال تكون وذ

 اً نقالب كل ألوان العالقات الشاذة والمحرمة شرعُمدخلة بذلك اال -  بین رجل ورجل، أو بین امرأة وامرأة -العالقات 

  . ٣ب لها الحقوقوفطرة في إطار األسرة التي یعترف بها القانون ویحمیها ویرت

، ٤أفضل لألسرة، وتسهم في استقرارها وتأخذ في االعتبار تعدد أشكالها" اً وقوانین تقدم دعم"وضع سیاسات  وكذلك

: "توجد أشكاًال مختلفة لألسر في األنظمة نص على ١٩٩٥عام  وفي تقریر المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة

  . ٥ختلفة"الثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة الم

  العدید من دول العالم ذات الثقافات المحافظة.وقد أثارت تلك األجندة موجة عارمة من االعتراضات علیها من ِقبل 

                                                           

 .١٠٣المرجع السابق ، ص  ١-

 .١٠٧المرجع السابق ، ص  -٢

  .١٤، ص ٢٠٠٧محمد عمارة، مقدمة میثاق األسرة في اإلسالم، اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل،  -٣

 / أ.٢ -٥، الفصل الخامس (أ)/ ١٩٩٤تمر الدولي للسكان والتنمیة، القاهرة، المؤ  -٤

 ).٢٩م: الفصل الثاني/ الفقرة (١٩٩٥المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكین  -٥
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كما جاء في تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة االجتماعیة من نفس العام: "األسرة هي الوحدة األساسیة في 

شاملین، وفي النظم الثقافیة والسیاسیة  اً حقها أن تلقى حمایة ودعموهي بهذه الصفة یجب أن تدعم، ومن  ،المجتمع

  .١واالجتماعیة المختلفة، تتخذ أشكاًال مختلفة"

 ا، تكرر نفس األمر، وبدم١٩٩٦تركیا  - HabitatIIثم بعد عام، وفي مؤتمر اسطنبول للمستوطنات البشریة 

جة ثانیة من الجدل حول موضوع األسرة: هل هي خلیة إصرار المنظمة الدولیة على نفس األجندة، وثارت مو  اً واضح

  اجتماعیة یجب تدعیمها، أم أنها إطار تقلیدي یجب االنفكاك منه واستحداث مفهوم جدید لألسرة؟

وتزعمت كندا ودول االتحاد األوروبي المطالبة باستحداث أنماط وُأُطر جدیدة لألسرة، أما الصین ودول عدم 

تبني النص الذي یقارب نص وثیقة مؤتمر القاهرة للسكان تم الموقف، وكحل وسط  االنحیاز فقد وقفت ضد هذا

، حیث تضمن اإلشارة إلى الزوج والزوجة مع تعدد األنماط األسریة، وقد ُترك اللفظ على عمومه وغموضه؛ م١٩٩٤

أروقة المؤتمر شهدت و ، Same sex marriage إرضاًء للجماعات التي تطالب باستحداث زواج بین الجنس الواحد 

مما دعا ممثل اإلكوادور إلى تحفظه على "األشكال المختلفة لألسرة" و"الصحة اإلنجابیة"، حیث فسرهما  اً سجاًال واسع

ر مفهوم األسرة وأساسها، والتعبیر الثاني ال یمكن أن یشمل اإلجهاض كوسیلة لتنظیم على أساس أن التعبیر األول یغیِّ 

  األسرة.

 ،"األشكال المختلفة لألسرة في مختلف النظم الثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة" :عبارةتیماال على اعترضت غوا اً وأیض

وهو االتحاد بین الرجل والمرأة.  ،وبررت اعتراضها بأنه ال یجوز تحت أي ظرف تغییر األساس الذي تقوم علیه األسرة

اسیة للمجتمع، وأنها تستند إلى الزواج كشراكة تقوم كما أكد الكرسي الرسولي (الفاتیكان) أن األسرة هي الوحدة األس

  على المساواة بین الزوج والزوجة.

وتحفظت جمهوریة هندوراس على عبارة "األشكال المختلفة لألسرة"؛ حیث برر ممثلها الحكومي تحفظ بالده قائًال: 

س" إباحة الزواج بین أشخاص من نفس بالنسبة "لجمهوریة هندورا اً "ویجب أن یكون مفهومها بأنه ال یمكن أن تعني أبد

   ٢".الجنس؛ حیث أن دستورنا الوطني یحمي األسرة بشكلها الطبیعي

في  أول ورودها كان "Different Forms of the Familyن عبارة "األشكال المختلفة لألسرة أویخطئ من یظن 

مؤتمر السكان الذي عقد في  فقد نص بل له سابقاته في المؤتمرات السابقة، ،م١٩٩٤مؤتمر القاهرة للسكان عام 

باعتبارها الوحدة  –بأشكالها المتعددة  - : "تعترف خطة العمل العالمیة للسكان واألسرةعلى م١٩٨٤مكسیكو سیتي 

بتغیرات أساسیة في بنیتها  -  وال تزال تمر -  األساسیة للمجتمع، وتوصي بإعطائها حمایة قانونیة. واألسرة مرت

  ٣".ووظیفتها

                                                           

 .٨٠: الفصل الرابع/ ز الفقرة ١٩٩٥مؤتمر القمة العالمي للتنمیة االجتماعیة/ كوبنهاجن  -١

لمزید من  .١٩٩٥تقریر المؤتمر العالمى الرابع المعنى بالمرأة ، بكین  ،A/CONF.177/20،17October1995  ،Page 193:205األمم المتحدة ،  -٢

ة في اتفاقیة التفاصیل حول تحفظات الدول على القاهرة للسكان، ووثیقة بكین انظر: اعتدال بنت عبد الرحمن إدریس، الحقوق اإلنجابیة والصحة اإلنجابی

م الدراسات لى كافة أشكال التمییز ضد المرأة"، و"مؤتمر السكان" و"مؤتمر بكین" في میزان الشرع، رسالة ماجستیر، الجامعة األمریكیة المفتوحة، قس"القضاء ع

  .٢٠٠٣اإلسالمیة والعربیة، كلیة أصول الدین ،

 .١٣)، التوصیة ٢٠ة (، الفصل األول (ب) / ثالث، الفقر ١٩٨٤المؤتمر الدولي المعني بالسكان، مكسیكو،  -٣
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، والتي تعد وثیقة آلیات وسیاسات م٢٠٠٢لم وثائق الطفل من تلك األجندة، فتأتي وثیقة عالم جدیر باألطفال ولم تس

حینما طالبت الوثیقة  "،تعددیة أشكال األسرة"، لتبرز ذات المعنى م١٩٨٩ )CRC( لتفعیل اتفاقیة حقوق الطفل

   ١النظم الثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة" الحكومات بـ: "مراعاة أن األسرة تتخذ أشكاًال مختلفة باختالف

  في النقاط التالیة: -  من حیث مفهوم األسرة -تشترك الوثائق الدولیة الصادرة عن األمم المتحدة ن أهكذا نجد و 

عرف مكتب حیث  ،بوجه عام، والمنظور األنثوي بوجه خاصنموذج األسرة السائد هو النموذج الغربي  -١

برباط  اً ن من شخصین أو أكثر یرتبطون معالوالیات المتحدة األسرة بأنها: "هي جماعة تتكو اإلحصاء الرسمي لسكان 

  ٢."اً المیالد أو الزواج أو التبني وتقطن مع

المجتمع األمریكى، وفي دراسة لألمریكیة "آن فوستس ستیرلنج" بعنوان في للحركة الفكریة  اً طبیعی اً ویُعد هذا إفراز 

تجاوزه الزمن، ولم یعد یعبر بدقة عن  اً الخلق إلى ذكور وٕاناث أصبح واقع ت فیها أن "تقسیمادَّع ٣"األجناس الخمسة"

حقیقة الواقع اإلنساني، ذلك أن الواقع أصبح یحفل بخمسة أجناس، ولیس جنسین فقط، إذ بجانب الرجال والنساء، 

   ٤.شرون الرجال"والنساء الشاذات الالئي یعاشرن النساء، والرجال الذین یعا ،هناك المخنثون

البدیل الكارثي؛ حیث ظهرت الدعوة إلى بناء األسر (الالنمطیة)،  اً هوم األسرة الطبیعیة، حّل تدریجیّ ومع تراجع مف 

وبهذا یتم اإلبقاء على الشكل مع إفراغ محتواه أو استبداله بمحتوى آخر، فظلت التسمیة (أسرة) ولكن المعنى مختلف، 

ع فیه الحاجات األساسیة الطبیعیة (رجل وامرأة في إطار الزواج، رجل وامرأة خارج حیث صارت تعني: كل بیت تشب

   إطار الزواج، رجال ونساء دون رابطة قانونیة، رجلین، امرأتین.. والبقیة تأتي).

كمؤسسة اجتماعیة  -باتت فكرة األسرة نفسها ، لحق باألسرة الغربیة من تغییر ترصد ما التيفباستعراض الدراسات 

 يوف ،)ديمطلقین علیها اصطالح (النموذج التقلی ،للتاریخ يوكأنها تنتم صارتو  ،تتراجع – يقوم علیها المجتمع السو ی

 "مستقبل العالقات الشخصیة والزواج"بعنوان  م٢٠٠٤نشرتها مجلة الوعى اإلسالمى الكویتیة صدرت صیف  دراسة

 شخص ینتمون للبلدان ٢٥٠٠على عینة تتكون من  «Match com & the future laboratory» وأنجزتها مؤسستا

الستعراض شكل األسر ، المیدان  التالیة: إنجلترا وفرنسا وألمانیا وسویسرا وٕاسبانیا، وبمشاركة حوالي مائة خبیر في

ألسرة والنماذج الجدیدة ل لألنواع اً عام وفي إحدى الفقرات المهمة من هذه الدراسة ورد وصفاً  هذه البلدان،في  الموجودة

 :التقلیدي، وهي عن النموذج اً فشیئ التي بدأت تسود أوروبا، وتبتعد شیئاً 

                                                           

  .١٥-وثیقة عالم جدیر باألطفال، خطة العمل ألف ١- 

   .٥١ره، صعبد اهللا لؤلؤ، آمنة خلیفة، األسرة الخلیجیة: معالم التغییر وتوجهات المستقبل، من أكرم رضا قواعد تكوین البیت المسلم، مرجع سبق ذك -٢

حیث اجتمعت أكبر المنظمات العالمیة لحقوق اإلنسان   UNیكیات، بل تم عولمته عبر المنظمة الدولیةلم یقتصر هذا العبث على دراسات فردیة لنسویات أمر  -٣

دولة،  ٦٦البیان  وأشهرها على اإلطالق؛ لتضع معًا مسودة بیان یطالب بضمان كافة الحقوق للشواذ، على المستوى الدولي القانوني والتشریعي، وقد ساند هذا

)، LGBTبكلمة ( Homosexuals ان إبراز التنوع داخل هذه الفئة والسعى نحو إقرار دولي بحقوقهم؛ح یث استبدلوا فیه كلمة شواذوقد أرادوا عبر هذا البی

)، Gays) یرمز للشواذ الرجال (G)، وحرف (Lesbians) یرمز للسحاقیات (Lیرمز كل حرف في الكلمة الجدیدة إلى نوع مختلف من الشواذ، فحرف ( يوالذ

). من موقع منظمة هیومان رایتس ووتش  Transgender) یرمز للمتحولین (T)، والحرف(Bisexualsیرمز لمتعددي الممارسات ( )Bوحرف (

http://www.hrw.org/en/news/2008/12/18/un-general-assembly-statement-affirms-rights-all  

، الملف الوثائقي للمؤتمر العالمي الرابع ١٩٩٥ -أغسطس -٢٩فهمي هویدي، مملكة النساء لیست حًال، مركز األهرام للتنظیم وتكنولوجیا المعلومات، األهرام ،  -٤

  .٣٥للمرأة، بكین، ص 
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  أسرة عازب (ة(. 

   ًأسرة عازب (ة) یتبنى أطفاال.  

   ًأسرة اللواطیین الذین یتبنون أطفاال. 

  أسرة العشاق الذین یعیشون كأصدقاء دون زواج. 

  واألبناء) ،واألم ،أسرة متعددة األجیال (ثالثة أجیال: الجد والجدة. 

  أسرة الطالق التي یتردد علیها األبناء بین الفینة واألخرى. 

  ١أسرة الجد والجدة التي تتبنى أطفال أسرة أخرى. 

الغرب لیشمل كل هذه األشكال عامل رئیسى ضمن عوامل في  ساعد على اتساع مفهوم األسرةالذي  رأینا أنفي و 

فالسماح باإلباحیة الجنسیة بمختلف صورها وعدم  "؛والعالقات غیر الشرعیةتقنین العالقات الشاذة : "أخرى وهو

لكل  - كان شكل العالقة كان بمثابة رسالة  اً یّ جتماعیة و... أالحقوق والضمانات االفي  يبل وضمان التساو  ،تجریمها

 م١٩٧٥ي سبتمبر عام فف ،تثریب علیكم ال ..افعلوا ما یحلو لكم – من تسول لهم أنفسهم الخروج على نوامیس الفطرة

ضفاء مسحة قانونیة على العالقات إلبحث مسألة  "ولفدون"ل مجلس النواب البریطانى لجنة عرفت باسم لجنة شكَّ 

وهو ما استجابت له الحكومة  ،فخرجت اللجنة بتوصیات إلحداث تعدیالت تشریعیة حول أوضاع المثلیین ،الشاذة

  ٢ البریطانیة.

كان نوعها، أو عنوانها، أو هدف انعقادها، على نفس المفاهیم.. وذلك  اً ل المؤتمرات، أیّ اإلجماع الغریب لك -٢

مر، في بادئ األ اً أو مستنكر  اً وٕان كان یبدو مستغرب ،حتى تتم عملیة التطبیع للمصطلح وقبول أبعاده؛ وذلك ألن طرحه

بل  ال یثیر االستغراب واالستنكار. اً دارج اً م یصبح المصطلح مع التكرار مصطلح، ثاً إال أن مجرد الطرح ُیعد مكسب

یعني إقرار العالقات وهذا إنما وجود أشكال مختلفة لألسرة، ب عترافاالومطالبة شعوب المعمورة على اختالف ثقافاتها ب

 العالقات الشاذة بین مثلیي الجنس، فاألشكال المختلفة لألسرة تشمل النساء وأغیر الشرعیة، سواء بین رجال ونساء، 

بال زواج، والشواذ، كما تشمل النساء الالئي یأتین باألطفال بال زواج، ویحتفظن بهؤالء  اً والرجال الذي یعیشون مع

  ، وتسمى األم بـ (األم المعیلة).Single parent family األطفال فیقمن باإلنفاق علیهم، وتسمى األسرة في هذه الحالة

سوة أ حقوق لهذه األشكال إعطاءوٕانما  ،تراف باألشكال األخرىعالاعلى المطالبة ب اً األمر لم یعد مقتصر  -٣

 قانونیةالالحمایة صار یطلق علیها في الوثائق مصطلح (التقلیدیة)، وٕاسباغ  يوالت ،بالحقوق المعطاة لألسرة الطبیعیة

  علیها.

، ومعاكسة الفطرة انقالب واضح فيألنه  ؛اً مخیف اً وضع سیخلقخالقیة األفوضى ال هذهستجابة لاالوال یخفى أن 

فتقول الكاتبة  ،من إطالق صیحات التحذیر -  نفسهمأ –من الغربیین بالعقالء  اوهو ما حدالفطرة لن یثمر الخیر، 

األمیریكیة "سوزان غللر" محّذرة: "لقد أدى انتشار الشذوذ بین الرجال، أن أخذ شكل الرجل یتغیر، فأصبح یهتم بزینته 

                                                           

١- http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1668&issue=512  

٢- http://www.m9ryh.com/zawaj/tgafh/9.htm  



 

١٤  

حتى أصبح من الصعب التفرقة بین الرجل والمرأة،  ،ویكوي شعره ،البس الملونة الزاهیةكما تهتم المرأة، ویرتدي الم

وزادت ُشقة الخالف بینهما، فهو یبحث عن متعه الخاصة الشاذة، ویضحي بالحیاة األسریة في سبیل فردیته وأنانیته، 

، فتزاید عدد اً فشیئ اً ض اللعین إلى النساء شیئثم زاد الطین بلة انتشار اإلیدز بین الشواذ من الرجال أوًال، ثم انتقل المر 

  . ١یمكنهم الزواج بسبب المرض، وزاد عدد النساء الالتي ال یمكنهن الزواج للسبب نفسه" الرجال الذین ال

*********  

  :الخالصة 

باط مسمى المواثیق هو ارتفي  اللغة وعلم النفس والشریعة اإلسالمیة، ومعناهافي  رتباط بین معنى األسرةإن اال

األخیرة في  تتسع ،ياألولى رجل وامرأة بینهما رباط شرعفي  يفبینما تعن ،أما الحقیقة فمختلفة ومتباینة تماماً  فقط،

ذا إعن أن مفهوم األسرة  فضالً  و خارج إطار الزواج.أ، شرعیة كانت أو شاذة سواء كانت طبیعیة ،لتشمل أشكال أخرى

بمحاذیر وسلبیات إما التهمیش أو على األقل مساواتها بأشكال الرعایة  ك مصحوباً فإنه یالمواثیق والشریعة في  تطابق

  أو تقیید سلطة األبوین. أو تحدید النسل، األخرى،

 ،رفض أي شكل آخر لألسرة عدا هذا المفهوم: "الجماعة التي ارتبط ركناها بالزواج الشرعيوالرؤیة اإلسالمیة ت

  ٢.یها، وما نتج عنهما من ذریة، وما اتصل بهما من أقارب"والتزمت بالحقوق والواجبات بین طرف

*********

                                                           

  .ھ٦/١٤١٤/ ٢٣بتاریخ  ،)٥٤٨٧العدد ( ،صحیفة الشرق األوسط -١

  .٥٠ص ،٢٠٠٤كرم رضا، قواعد تكوین البیت المسلم، دار التوزیع والنشر اإلسالمیة، أ -٢



 

١٥  

  يالفصل الثان

  تفكیك األسرة القائمة بالفعل

  :تمهید

یفوت المواثیق الدولیة أن تشیر إلى أهمیة األسرة كوحدة أساسیة في المجتمع، إال أنها في ذات الوقت تطالب  ال

تجعل  يعن طریق جملة من اإلجراءات الت ،یقها هدم األسرة الطبیعیةبإجراءات خطیرة ستكون النتیجة الحتمیة لتطب

تعاملت مع المرأة كوحدة لها استقاللها الكامل، والطفل كوحدة  يبحزمة من القوانین الت ،یطاق ال الحیاة الزوجیة جحیماً 

والوالیة  ،بدعوى (المساواة)ونزع قوامة الرجل على المرأة  ،األسرةفي  من روح الندیة والصراع اً ا انطالقمستقلة أیض

  .على األبناء بدعوى (تمكین الطفل)

  :المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة: المبحث األول

كي یشب الطفل منذ صغره  ؛تؤكد المواثیق الدولیة وبخاصة مواثیق الطفولة، على قضیة التساوي بین الرجل والمرأة

سواء خارج البیت في  ،وهي أن األنثى تساوي الذكر في كل شيء ،تعلى تلك القیمة التي یریدون بثها في المجتمعا

  مجال العمل والكسب، أو داخل البیت، بغض النظر عن الفوارق البیولوجیة أو األدوار التي یشغلونها.

للخصائص  اً وفق اً إنما حددها المجتمع ولم ُتحدد سلف -  للخلفیة الفلسفیة الكامنة وراء بنود الوثائق اً وفق - فتلك األدوار

فقیام المرأة بدور الزوجة واألم، وقیام الرجل بدور الزوج واألب،  ،البیولوجیة، ومن ثم ال ُیعتد بشرع أو ُعرف ُیكرِّسها

  .ناتج عن التقالید المجتمعیة، وال عالقة لِخلَقة أي منهما بدوره في الحیاة

بعنوان: "إدماج الرجال  م٢٠٠٤عام ) DAW(وقد ورد في تقریر صادر عن قسم االرتقاء بالمرأة باألمم المتحدة 

تبدأ جذورها منذ الطفولة األولى،  ؟ماذا یعني كونك رجالً "الفكرة حول:  :٤٢والصبیة في تفعیل مساواة الجندر" المادة 

أو حتى  ،أو أي امرأة أخرى من األسرة ،ففي كثیر من المجتمعات السبب الرئیسي في عدم مساواة الجندر هو قیام األم

وهو ما یفهمه األوالد والبنات أن المسئولیة األساسیة  ،مربیة بالمسئولیة الكبرى في العنایة بالموالید واألطفال والصغارال

   ١.في الرعایة هي المرأة"

) بكل أشكالها (رعایة األطفال، رعایة المنزل، Caringوالتقریر هنا یؤكد على ضرورة إفهام الصغار أن الرعایة (

.) لیست من اختصاص المرأة وحدها، بل هي مهمة یمكن أن یقوم بها كل من الرجل والمرأة على حد رعایة المسنین.

وأن ُیَنص على ذلك في  ،٥٠:٥٠سواء، وبالتالي طالب التقریر أن یقتسم كل منهما كل أنواع الرعایة تلك بنسبة 

  القانون. 

                                                           

 .٤٢، مادة ٢٠٠٤تقریر لجنة الخبراء (ادماج الرجال والصبیة في مساواة الجندر) ، -١



 

١٦  

یة له هي (امرأة) ُیعد سلبیة كبیرة، فهذا یزرع بل عد التقریر ذاته، اعتیاد الطفل الرضیع على أن مقدمة الرعا

ن رعایة الطفل هو دور من اختصاص المرأة دون أ(التمییز) في نفس الطفل منذ الصغر، فینشأ وقد ترسخ في ذهنه 

  الرجل!!

و ) من التقریر ذاته لتؤكد على نفس المعنى: "وهناك قوى عدیدة تؤثر في التغییر، فعندما ینم٤٧وقد جاءت المادة (

الطفل وقد اعتاد على وضعیة الرجال الذین یعملون في رعایة األطفال وفي األعمال المنزلیة، والنساء الالتي تعملن في 

  ١.إعالة األسرة أو في المواقع القیادیة، فإن هؤالء الصبیة یكونون أكثر مرونة في أفكارهم حول أدوار الرجال والنساء"

الصغار  اً جازة الوضع) للنساء، وذلك كي ُینشإزة أبوة) للرجال أسوة (بجاإومن هنا جاءت المطالبات بتخصیص (

  على أن (أدوار الرعایة) ال ترتبط بالنساء فقط.

مسمى وقد عرفت الوثائق الدولیة قیام كل جنس بدور محدد في الحیاة (المرأة بدور األم، والرجل بدور األب) بـ 

  ).Stereo Typed Roles(األدوار النمطیة بغیض ینفر السامعین 

لیكون مرجعیة تستند إلیها وثیقة  ؛م٢٠٠٧عام  DAWوفي تقریر لجنة الخبراء الذي أعده قسم االرتقاء بالمرأة 

ن الهیاكل الطبیعیة في إدارة "أ :، نص على)٥٠المادة ( ،القضاء على كافة أشكال العنف والتمییز ضد الطفلة األنثى

كأعضاء في  ،رجل أكثر من المرأة والفتاة، ولذلك تكون الفتیات في مستوى أقلالبیت باستمرار تمنح القوة والحقوق لل

والتقسیمات التقلیدیة تزید في اتجاه واحد: تحمیل الفتاة  و متذلل لكل من الرجال والصبیة..تجعلها كتابع أ ،إدارة المنزل

أة لتطویر الوضع االقتصادي كملكیة األرض والقوانین تضیق قدرة المر  األنثى في االهتمام باألطفال والمهام المنزلیة..

  وهذا یؤثر على الفرص للفتیات". ،واإلرث

وفي هذا إشارة صریحة وواضحة لرفض  ،كما أوصى هذا التقریر بإنكار أي (شرع)، أو عرف یكرس هذه األدوار

قوانین تقر اختصاص كل بالرجل. وتصف األمم المتحدة أي  ٢أي دین یرسخ ارتباط األمومة بالمرأة، واألبوة والقوامة

  .من الرجل والمرأة بدور معین (بالقوانین التمییزیة)

یعد تفاقیات الدولیة من وجهة نظر اال ما یمس األسرة المسلمة كمؤسسة ونظام قیم ونمط حیاة،وعلى هذا فإن كل 

  .ضد المرأة سواء بقوامة الرجل على زوجته، أو والیته على ابنته اً تمییز 

  :نموذج للمساواة المطلقةأك "لسیداوا"اتفاقیة أوال: 

 ؛لخإ زواج، طالق، قوامة، وصایة، والیة.. طالبت بالعمل على كافة األوجه: ١"السیداو"اتفاقیة مثل اتفاقیة أن  نجد

حیث جعلت من نفسها المرجعیة والبدیل التشریعي لقوانین األسرة والمرأة ، من المساواة بین الرجل والمرأة وذلك انطالقاً 

                                                           

 .٢٠٠٣أكتوبر  ٢٤ - ٢١، البرازیل DAWتقریر "دور الرجال والصبیة في دعم مساواة الجندر"، صادر عن  قسم االرتقاء بالمرأة في األمم المتحدة  ١-

، وتدبیر عیش، وٕادارة شئون، خلق اهللا الذكر وفیه استعداد فطري لكي یكون رجًال مسئوًال ومدیرًا وراعیًا، ویكتسب الرجل 'القوامة' بقیامه على شئون أسرته من نفقة -٢

مسئولیة' التي أرشد إلیها حدیث 'كلكم راع'، وبالتالي هي مجموعة من الصالحیات وهي أهم الوظائف االجتماعیة للزوج واألب، أى أنها بمثابة 'الرعایة' و 'ال

بعض الصور  مقابل المسئولیات، ویكون الفضل والتفضیل هنا تكلیفًا ال تشریفًا لرجل یتجاوب مع ما وضعه اهللا فیه من استعداد فطري، وٕاذا كانت هناك

المعنى فالحل تقویم هذا االعوجاج بتطبیق شرع اهللا ولیس بتبادل األدوار أو توحیدها لكل من الذكر واألنثى والسلوكیات الفردیة التي تسيء إلى المفهوم بهذا 

  بغض النظر عن الجنس كما ترید االتفاقیات الدولیة .



 

١٧  

على مساواة المرأة المطلقة  )١٥تنص المادة (إذ  ،)١٦- ١٥( يمادتالمتعلقة باألسرة  موادهابالد العالم، وأخطر  لكل

  یحمل إشكالیة تدفعنا للحدیث عن ثالثة أمور: يوالذ ،) من المادة المذكورة٤وبالتحدید البند ( مع الرجل أمام القانون.

في  - االبنة –المرأة زوجة من عدمه، ومن ثم فهو یشمل حق الفتاة  البند أیة إشارة إلى كونفي  أنه لیس :أوالً 

  یعرض الفتاة لالنحراف بشكل مؤكد.الذي  عن األبوین، األمر اً االستقالل بالسكن بعید

وضع اإلسالم  يالت ،تماس مع قضیة سفر المرأة المسلمةی: هو المتعلق بحركة األشخاص وانتقالهم، وهو ربما اً ثانی

  لهدفین: اً رفقة آمنة وبإذن زوجها، وذلك تحقیقفي  أن تسافر مع محرم أو يوابط، وهلها بعض الض

  توفیر الحمایة واألمن للمرأة على نفسها. - 

والحفاظ على متانة العالقة األسریة وتماسكها؛ إذ توجب الشریعة على الزوج أال یستخدم حق اإلذن إال لتحقیق  - 

السفر، كما أن للزوجة أن تعترض على سفر الزوج إذا أصابها في  الزوجةمصلحة مشروعة لألسرة تعلو على مصلحة 

  وأطفالها ضرر من سفره.

قضیة تتصل باستقرار محل الزوجیة،  ي: منزل الزوجیة، وعما إذا كان هو محل سكن الزوجة أم ال، وهاً ثالث

فإن النص على حریة اختیار محل السكن ، ومن َثمَّ اً وهو أحد مترتبات عقد الزواج ضمن لكال الزوجین، اً واعتباره سكن

 وهو األمرأن یكون لها سكن آخر غیر محل سكن الزوجیة، تقیم فیه استقالًال دون الزوج، في  بحق المرأة يربما یوح

  تقرر: التيالشریعة  في یستلزم توضیح الذي 

  تیارهما.من آثار عقد الزواج القائم على رضا الطرفین واخ اً اعتبار مسكن الزوجیة أثر  -أ 

  یفرض توحید محل سكن الزوجیة المشترك بین الزوجین.الذي  استقرار الحیاة االجتماعیة -ب

االنتقال في  قبل الزواج، مع  حق الزوج اً اختیاره والموافقة علیه سلففي  سكن الزوجیة هو سكن للمرأة، تشارك - ج

وهذا بالطبع ، ]٦[الطالق من اآلیة  )نَّ ِمْن َحْیُث َسَكنُتمَأْسِكُنوهُ ( وهذا الحق یستند إلى قوله تعالى: ،بزوجته حیث یشاء

في  عًدته النسویات أحد صورالتمییز ضد المرأة العربیة على وجه الخصوص، فكان ضمن ما رصدته من صور التمییز

 ي، وف٢ء"وتسكن معه حیث یشا ،وهي مجبرة على أن تتبع زوجها ،"ال حریة للمرأة في اختیار المسكن األسرة العربیة:

                                                                                                                                                                                                            

 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination)سیداو اختصار لـ (اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  - ١

Against Women CEDAW)هامشه جمیع أعمال األمم المتحدة من مؤتمرات (قمة دولیة) في مجال المرأة، صدرت  ى،  وهي تعد (المتن) الذي كتب عل

فإنه وبالرغم من هیبته األدبیة  –عاقدیة ونظرًا ألن اإلعالن لم یتخذ شكل اتفاقیة ت ١٩٦٧، وقد سبقها إعالن بنفس األسم عام ١٩٧٩عن لجنة مركز المرأة عام

بدراسة اإلمكانات إلعداد اتفاقیة  ١٩٧٢لم یضع أمام الدول التزامات واجبة التنفیذ. ومن هنا فإن اللجنة الخاصة بوضع المرأة أخذت في عام  –والسیاسیة 

دعمًا كبیرًا لها في الخطة العالمیة للعمل، المنبثقة عن المؤتمر العالمي لألمم تجعل من اإلعالن قوة ملزمة للمنضمین إلیه، ولقیت فكرة إعداد مثل هذه االتفاقیة 

وتعتبر هذه  ، التي دعت إلى وضع "اتفاقیة للقضاء على التمییز ضد المرأة، ووضع إجراءات فعالة لتنفیذها".١٩٧٥المتحدة حول السنة الدولیة للمرأة عام 

، وهو مفهوم یلخص عملیة تحدید األولویات التي ینبغي على مختلف بلدان العالم التفكیر بها  Agenda Settingاالتفاقیة نتیجة لسیاسات (وضع األجندة) 

 ویات الشعوب (باختالف ثقافاتها).والحوار حولها، وذلك من خالل انتقال الموضوعات ذات االهتمام من قائمة أولویات الحضارة الغربیة، إلى القائمة العامة ألول

مركز دراسات الالجئین  –بحوث وأوراق عمل الندوة اإلقلیمیة، المرأة والهجرة وحقوق اإلنسان  –حقوق المرأة والتشریعات الوطنیة في لبنان  –ة الصالح زینب مرو  ٢-

  ٥٢٣ص  ٢٠٠٦ –األردن  –إربد  –جامعة الیرموك  –والنازحین والهجرة القسریة 



 

١٨  

في  لمواد االتفاقیة اً وتفسیر  ضمنته تحلیالً  يوالذ - االتفاقیة تنفیذ المكلفة بمتابعة –الكتاب الصادر عن لجنة السیداو 

  ١."اً على مسكن زوجها یعد تمییز  اً یجعل مسكن المرأة الدائم متوقفالذي  ذكرت: "إن القانون م١٩٩٤عام 

تمثل مادة (حزمة)، هي من أخطر مواد االتفاقیة على اإلطالق، و  عدتُ ها إنفمن نفس االتفاقیة  ٢ )١٦المادة ( أما

حیث تضم مجموعة بنود تعمل على مستوى: زواج، طالق، قوامة، وصایة، والیة، حقوق وواجبات الزوجین، حقوق 

  األوالد.. باختصار: كل ما یمس األسرة كمؤسسة ونظام قیم ونمط حیاة.

وال یصح الرجوع  ،وباطلة ةیع أحكام الشریعة المتعلقة بالمرأة واألسرة الغیوبمقتضى هذه المادة سوف تصبح جم

لهذه المادة  – اً وفق –إلیها أو التعویل علیها، ویبدو أن األمر كما لو نسختها هذه االتفاقیة الدولیة؛ ألن أحكام الشریعة 

"حین تكرس قوانین األحوال  :لى، والذي تنص عESCWA٣فیما صدر عن هیئة اإلسكوا  اً تمییزیة، ونجد هذا واضح

الشخصیة التمایز بین الرجل والمرأة، فال تعطي للمرأة الحق في الزواج إال بوكالة الرجل (األب) وموافقته، وال تمنحها 

حق الطالق إال عن طریق إقامة دعوى أمام القاضي تثبت بها عدم وفاء الزوج بالتزاماته "المادیة"!! وال تجیز حقها في 

 اً ، وال تجیز لها أیض٤في كل األدیانال بموافقة الزوج، وال تقر لها الحق في الزواج من رجال الدیانات األخرى السفر إ

  .٥إلخ" إعطاء جنسیتها ألوالدها من الزوج الذي ال یحمل جنسیتها..

  للمساواة: كأنموذج "المرأة والهجرة وحقوق اإلنسان"ندوة ثانیًا: 

بعنوان (المرأة والهجرة وحقوق اإلنسان): "من  م٢٠٠٦عام األردن بان عمَّ عقدت في  ندوة إقلیمیةفي  كذلك ما ورد

  خالل رصد قوانین األسرة وجدنا أن أبرز صور التمییز في قوانین األسرة: 

  

                                                           

١- The Advancement of Women 1945-1995, The United Nations Blue Book  s  Series  VOL. ISBH92-1-1-100567 United 

nation publication p11. 

جه خاص تضمن على تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات األسریة، وبو  -٢

  .أساس تساوي الرجل والمرأة

  (أ) نفس الحق في عقد الزواج.

  عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل.في (ب) نفس الحق في حریة اختیار الزوج، و 

  (ج) نفس الحقوق والمسئولیات أثناء الزواج وعند فسخه.

  جمیع األحوال تكون مصالح األطفال هي الراجحة.في (د) نفس الحقوق والمسئولیات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجیة، في األمور المتعلقة بأطفالها، و 

الحصول على المعلومات، والتثقیف، والوسائل في (هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحریة وبشعور من المسئولیة عدد أطفالها، والفترة بین إنجاب طفل وآخر، و 

  الكفیلة بتمكینها من ممارسة هذه الحقوق.

علق بالوالیة والقوامة والوصایة على األطفال وتبنیهم، أو ما شابه ذلك من األنشطة المؤسسیة االجتماعیة، حین توجد هذه (و) نفس الحقوق والمسئولیات فیما یت

  جمیع األحوال تكون مصالح األطفال هي الراجحة.في المفاهیم في التشریع الوطنى، و 

  األسرة، والمهنة، والوظیفة.(ز) نفس الحقوق الشخصیة للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختیار اسم 

مقابل أو مقابل عوض  (ح) نفس الحقوق لكال الزوجین فیما یتعلق بملكیة وحیازة الممتلكات، واإلشراف علیها، وٕادارتها، والتمتع بها، والتصرف فیها، سواء بال

   ذى قیمة.

 المجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة لغرب آسیا. –٣

  ثویات على كل األدیان؛ إذ أن األدیان السماویة كلها ال تعترف بزواج نساءها من رجال دین آخر.النقمة من األن -٤

 ١٢، ص  ١١بیروت. ص  –تغیر القیم في العائلة العربیة  -سلسلة دراسات عن المرأة العربیة في التنمیة  –٥



 

١٩  

  ضد المرأة في الزواج:  اً اعتبار كل ما یلي تمییز  - ١

 الرجل رأس المرأة والعائلة.  .أ 

 طاعة المرأة للرجل.  .ب 

 د الزواج.لزوم البكارة عن  .ج 

 بیت الطاعة.  .د 

 إذن الزوج للخروج من البیت.  .ه 

 إذن الزوج في اختیار األصدقاء، ومعاشرة الناس.  .و 

 إذن الزوج للعمل خارج البیت.  .ز 

 عدد األطفال والمهلة بینهم راجع للزوج.  .ح 

 في العالقات الجنسیة عند الطلب. اً على المرأة أن تلبي زوجها دائم  .ط 

 تعدد الزوجات.  .ي 

 حق التأدیب.  .ك 

 المرأة في المهر، والبائنة إذا كانت مسئولة عن انحالل الزواج. سقوط حق  .ل 

  ضد المرأة في الطالق أو فسخ الزواج: اً اعتبار كل ما یلي تمییز  - ٢

 ودون المثول أمام القاضي. ،أي بدون علمها، وبدون سبب ،طالق المرأة بإرادة منفردة  .أ 

 المرأة.عدم المساواة في أسباب الطالق أو فسخ الزواج بین الرجل و   .ب 

 تفویض طالق المرأة لغیر الزوج.   .ج 

أو اللجوء إلى المحكمة في حاالت استثنائیة  ،عدم إمكان المرأة الطالق إال بدفع مبلغ من المال إلى الزوج  .د 

 ومحدودة.

 حق الحضانة لألم حتى سن السابعة للذكر والتاسعة لألنثى.  .ه 

 العدة من ثالثة أشهر حتى عشرة أشهر.  .و 

 من إعالن الطالق. اً ن الحمل لزوجها خالل ثالثین یومعلى المرأة اإلفصاح ع  .ز 

 سقوط حق المرأة المخطئة بمهرها أو بجهازها.   .ح 

 حق الزوج في حالة الطالق الرجعي أن یعید زوجته دون رضاها.   .ط 

  ضد المرأة في الحضانة والوالیة على األطفال:  اً اعتبار كل ما یلي تمییز  - ٣

 على األم في حق الوالیة على األوالد.تقدیم األب وبعض الذكور في العائلة   .أ 



 

٢٠  

وعرفت بحسن السلوك واألخالق والقدرة  ،حضانة الولد تعود إلى األم إذا كانت غیر متزوجة برجل غیر والده  .ب 

 على تربیة ولده.

 تحدید مدة الحضانة دون أخذ مصلحة الولد باالعتبار.  .ج 

 إرغام األم على إرضاع الولد لمدة سنتین.  .د 

  ضد المرأة في اإلرث:  اً تمییز  اعتبار كل ما یلي - ٤

 للذكر مثل حظ األنثیین (عند المسلمین).  .أ 

 إرث الزوجة من الزوج نصف إرث الزوج من الزوجة (عند المسلمین).  .ب 

  وعّدت الندوة من العوامل التي تساهم بالتمییز ضد المرأة أن:

 بشأن األدوار غیر  ،ماعیة واالفتراضیةتتأثر القوانین عمیق التأثر باألفكار المقبولة الراسخة في التقالید االجت

 المتساویة من الجنسین. 

  تخضع القوانین المتعلقة بالعائلة للقوانین والمحاكم الدینیة، وبذلك تكون الدولة قد أناطت الشئون التي تطال المرأة

عائلة تستند إلى االفتراض بأن فإن القوانین المتعلقة بال ..كان الدین اً سسات منحازة إلى هذا المجال. وأیّ إلى حد بعید بمؤ 

الزوج هو معیل العائلة وربها، بینما تعتبر المرأة متلقیة العنایة واإلرشاد. وعلیه فإن العالقة بین الزوج وزوجته طبقیة 

 ١وغیر متساویة في طبیعتها."

ا الفكر، وعملن على ومن ثم نرى أن الفكر األنثوي قد انتقل إلى العالم العربي واإلسالمي من خالل نساء تبنین هذ

ترویجه من خالل مؤتمرات وندوات إقلیمیة، مثل تلك الندوة التي أشرنا إلیها، والتي تعتبر أن تقسیم األدوار بین 

الزوجین، التقسیم الفطري والطبیعي الذي تملیه فطرة اإلنسان، من إعطاء القوامة للرجل في األسرة، وقیامه بإعالة 

من عوامل  اً ز ضد المرأة، وقیام المرأة بإنجاب األطفال وتربیتهم ورعایة أسرتها، أیضاألسرة لهو من عوامل التمیی

والنابعة في األساس من الفوارق في األدوار  –ین الرجل والمرأة في التشریعات التمییز ضدها، وبالمثل أیة فوارق ب

  ة!!ضد المرأ اً تعّد تمییز  -المنبنیة على الفوارق الخلقیة والبیولوجیة بینهما

  :الزواج قضایا في الزوجین بین المساواة تجاه اإلسالم موقفثالثًا: 

.. إطار متوازن یحفظ لكل منهما حقهفي  الحیاة الزوجیةفي  ةأوبقراءة إسالمیة لكیفیة تنظیم العالقة بین الرجل والمر 

  .ا الغراءشریعتنفي  تفاقیات الدولیة وبین ماهو ثابتبون الشاسع بین ما تطالبنا به االال یتضح

  من حیث عقد الزواج: - ١

بالنسبة للبند (أ) الذي ینص على نفس الحق للرجل والمرأة في عقد الزواج. نجد أن اإلسالم ینظم هذا األمر  

  حیث یشترط بالنسبة للمرأة على عدة أمور:  ،بالنسبة للمرأة على نحو مختلف عنه بالنسبة للرجل

                                                           

مركز دراسات الالجئین  ،وراق عمل الندوة اإلقلیمیة، المرأة والهجرة وحقوق اإلنسانبحوث وأ ،حقوق المرأة والتشریعات الوطنیة في لبنان ،زینب مروة الصالح -١

 .٥٢٩:  ٥٢٥ ص ،٢٠٠٦ ،األردن ،إربد ،جامعة الیرموك ،والنازحین والهجرة القسریة



 

٢١  

حیث یرى جمهور الفقهاء أن الفتاة لیس لها أن تنفرد  ،وجود وليطلب عقد الزواج بالنسبة للمرأة یت، فالولي  - أ

 بل یشاركها ولیها في اختیار الزوج. ،بإنشاء عقد زواجها

 - اً أو ثیب اً بكر  - ومن المعلوم أن هناك خالف قائم في ثبوت الوالیة للمرأة البالغة العاقلة التي بلغت مرحلة الرشد 

من الفریقین له استدالله بالمنقول والمعقول،  وكل ،فوا في صحة الزواج بعبارتهاواختلفاختلف الفقهاء في ثبوتها لها، 

إذا ثََبَت َعْضُل  ، وجواز تولي الثیب العقد بنفسهااً الجمهور اشتراط مباشرة الولي للعقد إذا كانت بكر  في وقد اخترنا 

الزواج  التي انتشرت اآلن بشیوع زواج السّر باسم لمفاسدوالحكمة في هذا االختیار هي تالفي ا ؛ولیِّها أو َفَقَدْت الوليَّ 

على  -  اً فعلی –العرفي الشائع في العصر الحاضر، والزعم بأنه زواج شرعي على غیر الحق، وقد تأكدت خطورته 

   .حقوق الزوجة واألوالد

 ،غیرهم حسب األحوال األخ أو العم أو وهو األب أو ،اً ومنع اً ة إذنأوالمقصود بالولّي: من له حق تزویج المر 

رأیه فات الكفء الذي حضر  والمقصود بفقدان الولّي هنا: أن یغیب غیبة بعیدة بحیث لو انُتظر حضوره أو استطالع

أما اشتراط مباشرة الولي  ،التي تقاربت فیها المدن والبلدان فال یلزم تقدیر مسافة، وخاصة في أزماننا هذه ،لخطبة المرأة

الفقهاء، ویدل علیه عدد من األدلة ومنها: قوله صلى اهللا  فهذا هو ما ذهب إلیه جمهور اً أم ثیب اً للعقد إذا كانت بكر 

صحیحه والدارقطني والبیهقي في  رواه ابن حبان في حدیث صحیح،[ "َال ِنَكاَح إالَّ ِبَوِليٍّ َوَشاِهَدْي َعْدلٍ " :علیه وسلم

ِبَغْیِر  َأیَُّما اْمَرَأٍة َنَكَحتْ ": َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهللا علیه وسلم َقالَ  اهللا عنها يالسنن والطبراني في األوسط]، َوَعْن َعاِئَشَة رض

َتَجَرا َفِإْن اشْ  ,ِمْن َفْرِجَها َفِنَكاُحَها َباِطٌل؛ َفِإْن َدَخَل ِبَها َفَلَها اْلَمْهُر ِبَما اْسَتَحلَّ  إْذِن َوِلیَِّها َفِنَكاُحَها َباِطٌل، َفِنَكاُحَها َباِطلٌ 

ْلَطاُن َوِليُّ َمْن ال َوِليَّ َلهُ  رواه أحمد وأبو داو والترمذي وابن ماجة]، َوَعْن َأِبي ُهَرْیَرَة رضي اهللا  حدیث صحیح،[ "َفالسُّ

حدیث صحیح، َرَواُه اْبُن [ "َنْفَسَها اْلَمْرَأةُ  ال ُتَزوُِّج اْلَمْرَأُة اْلَمْرَأَة، َوال ُتَزوِّجُ ": صلى اهللا علیه وسلم َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ  عنه

  .َماَجْه َوالدَّارُقْطِنّي]، إلى غیرها من األدلة النقلیة والعقلیة

یدفعه الزوج وهو حٌق خالٌص  ،للمرأة الحق في الحصول على الصداق (المهر) عند عقد الزواج حق الصداق:  - ب

بالزواج، حیث إن الزوج هو المكلف بإعداد منزل لها ال تساهم به في إعداد منزل الزوجة وال أیة متطلبات خاصة 

 الزوجیة بصورة كاملة.

ْنُه َنْفس وآُتوا النَِّساءَ : (قال اهللا تعالى ]، أي: ٤النساء:[ )اً مَِّریئ اً َهِنیئ َفُكُلوهُ  اً َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة َفإن ِطْبَن َلُكْم َعن َشْيٍء مِّ

وآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ( :]، وقال تعالى٢٤النساء:[ )َفِریَضةً  ِبِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفَما اْسَتْمَتْعُتم (: عطیة، وقال تعالى

 )َما َفَرْضَنا َعَلْیِهْم ِفي َأْزَواِجِهمْ  َقْد َعِلْمَنا(: ، ودلیل وجوبه على الزوج قوله تعالى]٢٥:النساء[ )ِباْلَمْعُروفِ 

المقام المرأة  جمیع اآلیات السابقة موّجه للرجال خاّصة، ولم َیْنَس اإلسالم في هذا باإلیتاء في ]، واألمر٥٠األحزاب:[

 واْلُمْحَصَناُت ِمَن الُمْؤِمَناتِ ( :اهللا تعالى قال الكتابّیة، فأوجب هذا الحّق المادّي على الرجل إذا تزّوج كتابّیة،

 .]، أي: مهورهن٥المائدة:[ )آَتْیُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  ْم إَذاواْلُمْحَصَناُت ِمَن اَلِذیَن ُأوُتوا الِكتَاَب ِمن َقْبِلكُ 

َوَهْبُت ِمْن  ِإنِّي"اْمَرَأٌة ِإَلى َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا علیه وسلم َفَقاَلْت:  وَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد رضي اهللا عنه َقاَل: َجاَءتْ 

َما «، َقاَل: "ُتْصِدُقَها؟ َهْل ِعْنَدَك ِمْن َشْيءٍ " :، َقالَ "َلْم َتُكْن َلَك ِبَها َحاَجةٌ  یَها ِإنْ َزوِّْجنِ "، َفَقاَمْت َطِویًال، َفَقاَل َرُجٌل: "َنْفِسي

اْلَتِمْس َوَلْو " :، َفَقالَ "اً َما َأِجُد َشْیئ"َفَقاَل:  ،"اً َفاْلَتِمْس َشْیئ ،َأْعَطْیَتَها ِإیَّاُه َجَلْسَت ال ِإَزاَر َلكَ  ِإنْ " :، َفَقالَ »ِعْنِدي ِإال ِإَزاِري



 

٢٢  

َقْد :"ِلُسَوٍر َسمَّاَها، َفَقالَ  "َنَعْم ُسوَرُة َكَذا َوُسوَرُة َكَذا"َقاَل:  ،"َأَمَعَك ِمْن اْلُقْرآِن َشْيٌء؟" :، َفَلْم َیِجْد، َفَقالَ "َحِدیدٍ  ِمنْ  اً َخاَتم

ه، وأحمد في مسنده، والبخاري ومسلم وأبو داود في موطئ حدیث صحیح، رواه مالك[ "َزوَّْجَناَكَها ِبَما َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ 

 في مقابلة االستمتاع بالمرأة، ولكنه عطاء الزم بدون اً والمهر لیس عوض .]والدارمي والترمذي والنسائي وابن ماجة

طلَّقها قبل الدخول بقوله  عوض؛ ألن القرآن الكریم قد سماه نحلة أي عطیة بدون عوض؛ وألنه یجب نصف المهر إذا

]، فلو كان المهر ٢٣٧البقرة:[ )َفَرْضُتمْ  ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّوُهنَّ وَقْد َفَرْضُتْم َلُهنَّ َفِریَضًة َفِنْصُف َما وٕان َطلَّْقُتُموُهنَّ (: لىتعا

 .فرض نصف المهر إذا طّلقها قبل الدخول ولم یحصل االستمتاع عن االستمتاع بها لما اً عوض

المرأة وٕاكرامها، وتقدیم الدلیل على بناء  ار خطر هذا العقد ومكانته، وٕاعزاز: هو إظهوالحكمة من وجوب المهر

قصد معاشرتها بالمعروف، ودوام الزواج، وفیه تمكین المرأة من التهیؤ  حیاة زوجیة كریمة معها، وتوفیر النیة على

  .لها من لباس ونفقة بها للزواج بما یلزم

في أّن المرأة ال ُتَكلَّف بشيء من واجبات  ینسجم مع المبدأ التشریعيّ  على الرجل دون المرأة اً وكون المهر واجب

 زوجة، وٕانما ُیَكلَّف الرجل باإلنفاق؛ ألن الرجل أقدر على الكسب والسعي في الرزق، أم اً أم بنت اً النفقة، سواء أكانت أمّ 

َل : (انهوقد وضع القرآن مبدأ توزیع المسئولیات المالیة بین الرجل والمرأة، فقال سبح الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضَّ

  .]٣٤النساء:[ )َبْعٍض وِبَما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهمْ  اللَُّه َبْعَضُهْم َعَلى

، بما أى یدین باإلسالم ،الدیانةفي  المرأة ال تستطیع أن تعقد زواجها إال على شخص متحد معها اتحاد الدین: -ج

 .المسلمة بغیر المسلمیمنع زواج 

َوال َتنِكُحوا الُمْشِرَكاِت َحتَّى (: وجلّ  یحرم زواج المرأة الكافرة غیر الكتابیة حتى ُتْسِلَم أو تصبح كتابیة؛ قال اهللا عزو 

 ْؤِمُنوا وَلَعْبٌد مُّْؤِمٌن َخْیٌر مِّن مُّْشِرٍك وَلوْ الُمْشِرِكیَن َحتَّى یُ  وَألَمٌة مُّْؤِمَنٌة َخْیٌر مِّن مُّْشِرَكٍة وَلْو َأْعَجَبْتُكْم وال تُنِكُحوا ُیْؤِمنَّ 

]، ٢٢١البقرة:[ )َیَتَذكَُّرونَ  واْلَمْغِفَرِة ِبإْذِنِه وُیَبیُِّن آَیاِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهمْ  َأْعَجَبُكْم ُأْوَلِئَك َیْدُعوَن إَلى النَّاِر واللَُّه َیْدُعو إَلى الَجنَّةِ 

التحریم هو تحقیق المفاصلة بین المسلمین  ]، والحكمة من هذا١٠الممتحنة:[ )ِسُكوا ِبِعَصِم الَكَواِفرِ ُتمْ  وال(: وقال تعالى

َلُكُم الطَّیَِّباُت  اْلَیْوَم ُأِحلَّ (: ودلیل إباحة الكتابیات قول اهللا تعالى ،أطفالهما والكفار، ولخطورة تأثیرها على عقیدة وتفكیر

َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكتَاَب ِمن  َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ لَُّهْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناتِ  اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكمْ  َوَطَعاُم الَِّذیَن ُأوُتواْ 

 ن َیْكُفْر ِباِإلیَماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِفيَأْخَداٍن َومَ  آَتْیُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ُمْحِصِنیَن َغْیَر ُمَساِفِحیَن وََال ُمتَِّخِذي َقْبِلُكْم ِإَذا

باإلجماع، الحتمال أن ُیَؤدِّي التعلُّق  ]، غیر أنه ُیْكَره التزّوج بالكتابیة إذا كانت حربّیة٥المائدة:[ )اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرینَ 

ألحكامهم، وذلك شرٌّ  اً ق غیر المسلمین خاضعبأخال اً الولد فیها متخلِّق بها إلى المقام معها في دار الحرب، فینشأ

  .عظیم

ألن المحّبة الصادقة والتعاون الوثیق واألْمن  ؛للضرورة إال اً ویرى بعض الفقهاء أن اَألْولى عدم التزّوج بالكتابیة مطلق

سلطان النساء على الرجال؛  الولد ال تتّم إال باّتحاد الزوجین في الِدْیِن، وخاّصة في هذا الزمن الذي َقِوَي فیه على ِدْینِ 

  .یعول المسلم بماله مسلمًة خیٌر من أن یعول غیرها َوَألنْ 

زوجة  يالزوجة المسلمة ال تستطیع أن تعقد زواجها وه ،أال تكون متزوجة بآخر أو معتدة من طالق أو وفاة -د

  أو أرملة ولم تنته عدتها. ،أو مطلقة ولم تنته عدتها ،لرجل آخر



 

٢٣  

إال بعد انتهاء مدة العدة؛ وذلك ألنها  ،اً وال تلمیح اً ة في عّدة طالق رجعي ال یجوز خطبتها ال تصریحالمرأة المعتدّ * 

  .حكم الزوجة، وال یجوز خطبة زوجة الغیر كما سبق في

 یجوز التلمیح ال التصریح اً فالمرأة المعتّدة من الطالق ثالث، أما المرأة المعتّدة في عّدة طالق بائن ففیها تفصیل *

  .الحنابلة فقط بخطبتها، عند

بینونة صغرى، والفرقة بسبب  اً بائن اً والمرأة المعتّدة في عّدة طالق بائن بینونة صغرى، كالمختلعة والمطلقة طالق *

التصریح والتلمیح بخطبتها؛ ألن نكاحها مباح له وهي في عدتها، فهي  غیبة الزوج أو بسبب إعساره ونحو ذلك فلزوجها

  .بالنسبة له كغیر المعتّدة

َوالَِّذیَن ُیَتَوفَّْوَن ِمنُكْم َوَیَذُروَن (: ؛ قال اهللا تعالىاً فقط ال تصریح اً المرأة المعتّدة في عّدة الوفاة یجوز خطبتها تلمیح *

َعَلْیُكْم ِفیَما َفَعْلَن ِفي َأنُفِسِهنَّ ِباْلَمْعُروِف َوالّلُه  َأَجَلُهنَّ َفَال ُجَناحَ  َفِإَذا َبَلْغنَ  اً َیَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشر  اً َأْزَواج

َسَتْذُكُروَنُهنَّ  ِمْن ِخْطَبِة النَِّساء َأْو َأْكَننُتْم ِفي َأنُفِسُكْم َعِلَم الّلُه َأنَُّكمْ  َوَال ُجَناَح َعَلْیُكْم ِفیَما َعرَّْضُتم ِبهِ (*) َتْعَمُلوَن َخِبیرٌ  ِبَما

َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َیْعَلُم َما  َوَال َتْعِزُموْا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتََّى َیْبُلَغ اْلِكتَاُب َأَجَلهُ  اً ِإالَّ َأن تَُقوُلوْا َقْوال مَّْعُروف اً الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ ِسرّ َولَـِكن 

  .]٢٣٥- ٢٣٤البقرة: ) [َأنَّ الّلَه َغُفوٌر َحِلیمٌ  ِفي َأنُفِسُكْم َفاْحَذُروُه َواْعَلُمواْ 

الطَّالُق (: غیره؛ قال اهللا تعالى اً ال تجوز خطبتها من زوجها األول حتى تنكح زوج اً المرأة المطلقة من زوجها ثالث *

َتاِن َفإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِریٌح ِبإْحَساٍن وال َیِحلُّ َلُكْم َأن تَْأُخُذوا ِممَّا آتَْیُتُموُهنَّ َشْیئًا   َأن َیَخاَفا َأال ُیِقیَما ُحُدوَد اللَِّه إالَمرَّ

ُدوَها وَمن َیَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه َفُأْوَلِئَك َفإْن ِخْفُتْم َأال ُیِقیَما ُحُدوَد اللَِّه َفال ُجَناَح َعَلْیِهَما ِفیَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفال َتْعتَ 

ن َظنَّا َها َفال َتِحلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى تَنِكَح َزْوجًا َغْیَرُه َفإن َطلََّقَها َفال ُجَناَح َعَلْیِهَما َأن َیَتَراَجَعا إُهُم الظَّاِلُموَن (*) َفإن َطلَّقَ 

  .]٢٣٠-٢٢٩البقرة: [ )َأن ُیِقیَما ُحُدوَد اللَِّه وِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه ُیَبیُِّنَها ِلَقْوٍم َیْعَلُمونَ 

  :ليكالتا يفه ،وقف الرجل فیما یتعلق بعقد الزواج وحقوقه فیهاأما بالنسبة لم

  ال یشترط وجود الولي للزوج العاقل البالغ الرشید. -١

  للمرأة. اً مفروض اً وحق ،ویعتبر المهر شرط من شروط العقد ،الرجل مكلف بتقدیم المهر للزوجة -٢

ویستطیع أن  ،الدیانة أي: مسلمةفي  ن تتحد معهالرجل یتزوج بمسلمة وبكتابیة، فالرجل یستطیع أن یتزوج بم -٣

  شرط أن تكون كتابیة أي: مسیحیة أو یهودیة. ،دیانةفي الیتزوج بمن تختلف معه 

كجزء من  ن بالدیانتین المسیحیة والیهودیةإعطاء هذا الحق للرجل وحجبه عن المرأة؛ أن المسلم یؤمفي  والسبب

جته المختلفة معه دیانة من ممارسة شعائر دینها. أما الزوجة المسلمة قد یعیق لذلك فإنه لن یمنع زو  ؛عقیدته اإلسالمیة

اإللزام بما تملیه علیها عقیدتها من في  وأن تكون لها حریة ،زواجها بمن ال یؤمن بدیانتها من ممارستها شعائر دینها

  مبادئ.

تها وممارسة شعائر دینها بحریة، موقف یؤثر على التزامها بمبادئ عقید يلذلك كان الحرص على أال تتعرض أل

  وذلك بقصر زواجها على من یؤمن فقط بدیانتها على خالف وضع الرجل المسلم.



 

٢٤  

  عصمته زوجة أخرى.في و  ،الرجل یستطیع أن یعقد زواجه -٤

  من حیث إنهاء الزوجیة: -٢

 إلى جانب ما  ،الزواج سبیل إتمامفي  ؛ وذلك بسبب ما أنفقه من أموالللرجل اً مطلق اً جعل اإلسالم الطالق حق

والمسئولیات المادیة الملقاة على الرجل عقب الطالق ، حالة طالقهافي  یترتب علیه من نفقات ومسئولیات مالیة للزوجة

 .َیَسار الزوج ومدة الزواج بقدر )المتعة(یسمى  اً مادی اً تعتبر أثر من آثار الطالق، وهو إعطاء الزوجة المطّلقة عطاء

ألن في هذا  اً لما أصابها من ضرٍر بسبب الطالق، وأیض اً وجبر  لنفسها اً تطییب ؛هذا التعویضوالحكمة من وراء 

بنزاهتها،  للناس أن الزوج ما طلقها إال لعلة فیها، فإذا هو متعها، یكون هذا بمنزلة الشهادة الطالق غضاضة وٕایهام

ألّن اهللا تعالى أمرنا أن نحافظ على األعراض  یها؛أي لعذر یختص به ال لعلة ف ،واالعتراف بأن الطالق كان من ِقَبِلهِ 

 َعَلْیُكْم إن َطلَّْقتُُم النَِّساَء َما َلْم َتَمسُّوُهنَّ َأْو تَْفِرُضوا ال ُجَناحَ (: وقد دّل على متعة الطالق قول اهللا تعالى، بقدر الطاقة

فأمرت  ،]236:البقرة[ )َعَلى الُمْحِسِنینَ  اً ِباْلَمْعُروِف َحقّ  اً َقَدُرُه َمَتاع ُمْقِترِ َلُهنَّ َفِریَضًة وَمتُِّعوُهنَّ َعَلى الُموِسِع َقَدُرُه وَعَلى ال

، وفي آیة أخرى أمر اهللا اً یكن قد سمَّى لها مهر  هذه اآلیة الكریمة بالمتعة على الزوج لزوجته إذا طلقها قبل الدخول ولم

َعَلى  اً وِلْلُمَطلََّقاِت َمتَاٌع ِباْلَمْعُروِف َحق(: في قوله تعالى قبل الدخول وبعده اً جمیع تعالى بإعطاء المتعة للمطلقات

 اختلف الفقهاء في كون األمر بالمتعة للوجوب أو للندب، وجمهور الفقهاء على أن األمر ]، وقد٢٤١البقرة:[ )الُمتَِّقینَ 

 وَمتُِّعوُهنَّ َعَلى الُموِسِع َقَدُرُه وَعَلى(: تعالى هللا، ودّل علیه قول ا"بقدر َیَسار الزوج ومدة الزواج تَُقدَّرُ "والمتعة  ،للوجوب

یسار الرجل  ]، فاآلیة شرطت في مقدارها شیئین: اعتبار٢٣٦البقرة:[ )الُمْحِسِنینَ  َعَلى اً ِباْلَمْعُروِف َحقّ  اً الُمْقِتِر َقَدُرُه َمتَاع

وتتغیر، واختار المیثاق أن تكون مدة  فوٕاعساره، وأن یكون بالمعروف، وهو موقوف على عادات الناس التي تختل

 حجم الضرر الالحق بالزوجة من جراء الطالق الزواج خیر معّبر عن هذا المعروف؛ ألنها تمثل

  طلب الطالق:في  حق الزوجة

  طلب الطالق بطریقتین:في  أعطت الشریعة اإلسالمیة المرأة الحق

 لق نفسها وقتما شاءت، وكلما شاءت.أن تطفي  عقد الزواج بأن یكون لها الحقفي  إما أن تنص -١

ُتَحقِّْق  إیقاع الطالق عند الزواج، ولم َتْستَِقْم الحیاة الزوجیة كما أرادها الشرع، ولمفي  إذا لم تنص على حقها -٢

یسیطر علیها الشقاق والكراهیة  الغرض الذي استهدفه منها، وتحولت من حال السكن والمودة والرحمة إلى حیاة

 وطلب التطلیق للضرر، أو التطلیق يعدم استجابة الزوج لطلب زوجته الطالق فلها حق رفع األمر للقاضالممقوتة، و 

دفعه، ویؤدي إلى اإلخالل  ال یمكن اً لعدم اإلنفاق أو للَغْیبة المنقطعة، أو الخلع عند بغض المرأة لزوجها بغض

  .بواجباتها الزوجیة

 ال تحّل لزوجها إال بعقد ومهر جدیدین إذا لم یكن الطالق مكّمالً بینونة صغرى، ف اً والتطلیق للضرر یقع بائن

 .للثالث

 .صبرت على حالها ولم تطلب الطالق وهذا الحق بمثابة الرخصة فهو موكول إلیها، إن شاءت طلبته وٕان شاءت
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ر یزال، وأن الضر  ،ال ضرر وال ضرار كقاعدة عامة أنه اً واألساس الشرعي لهذا الحق هو الضرر، فالمقرر شرع

وُهنَّ ِلُتَضیُِّقوا( :خاصة في قوله تعالى كما أمر اهللا عز وجل بعدم اإلضرار بالزوجات بصفة ....وْأَتِمُروا  وال ُتَضارُّ َعَلْیِهنَّ

َتاِن َفإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأوْ ( :تعالى ]، وقال٦الطالق:[ )َبْیَنُكم ِبَمْعُروفٍ  ، ولیس ]٢٢٩:البقرة[ )َتْسِریٌح ِبإْحَسانٍ  الطَّالُق َمرَّ

  .الحاالت من المعروف إلزامهن بالصبر على الضرر الالحق بهن في هذه

*********  

  :: التضییق على الحاللثاني الالمبحث 

  الزوجات: تعددأوًال: 

عقد الزواج في  منح المرأة والرجل نفس الحقوق على قدم المساواة فإن -  السابق ذكرها - "السیداو"تفاقیة ال اً طبق

على  "السیداو"لجنة  أن تعدد األزواج، أو حرمان الرجل من هذا الحق، وقد علقتفي  الحق ةتلزم إما منح المرأیس

عدد من في  "كشفت تقاریر الدول األطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات هذه النقطة بما یلى:في  تقاریر الدول

واة بالرجل، ویمكن أن تكون له نتائج انفعالیة ومادیة المسافي  الدول، وٕان تعدد الزوجات یتعارض مع حقوق المرأة

تنص  التيمواقف الحكومات في  وتستنكر اللجنة التناقض ،"خطیرة على المرأة وعلى من تعول، ولذا فال بد من منعه

أو  الوقت ذاته تسمح بانتهاك هذا الحق بموجب قوانین أحوال شخصیةفي دساتیرها على المساواة بین الرجل والمرأة، و 

حقوق الزوجین على تطبیق مبادئ القانون العام أو القانون في  عرفیة، فتعلق عقب هذا بـ "إن العدید من الدول تعتمد

  ١.بدًال من االتفاقیة"في الدینى أو العر 

لمصلحة شرعیة أو  اً ، تحقیقاً في الحدود المقررة شرع للشریعة اإلسالمیة اً ومن المعلوم أن تعدد الزوجات مباح وفق

اجتماعیة، وبشْرط القدرة على تبعات اإلنفاق على الزوجات واألبناء، وتحقیق العدالة بینهم بالمساواة التامة في المسكن 

  والمأكل والملبس والمبیت وكّل شئون الحیاة.

َن النَِّساِء َمْثَنى وُثالَث (وٕاْن ِخْفُتْم َأال تُْقِسُطوا ِفي الَیَتاَمى َفانِكُحوا َما َطاَب َلكُ  أما أنه مباح فلقول اهللا تعالى: م مِّ

]، فقد عّلقت اآلیة إباحة التعدد ٣[النساء: وُرَباَع َفإْن ِخْفُتْم َأال َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َأال َتُعوُلوا)

الوقوع في الظلم؛ فصیغة األمر هنا بشرطه  عند األمن من الظلم بین الزوجات في القسم والنفقة، فهو أقرب إلى عدم

  ٢.تفید اإلباحة كما تقّرر في األصول

لمصلحة شرعیة أو اجتماعیة، ومن هذه المصالح معالجة قلة الرجال  اً وُیصار إلى التعدد عند وجود دواعیه؛ تحقیق

عقاب الحروب كما حدث في ألمانیا سواء في األحوال العادیة بزیادة نسبة النساء كشمال أوروبا، أو في أ ،وكثرة النساء

بعد الحرب العالمیة األولى، وحینئذ یصبح نظام التعدد ضرورة اجتماعیة وأخالقیة، تقتضیها المصلحة والرحمة، 

  وصیانة للنساء عن التبّذل واالنحراف.

                                                           

١- The Advancement of Women 1945-1995 10 -١١مرجع سبق ذكره، ص.  

، في مبحث صیغة األمر، وانظر: أحمد بن محمد الصاوي المالكي الخلوتي، حاشیة الصاوي على ٢٧٧، ص٣جانظر: بدر الدبن الزركشي، البحر المحیط،  -٢

  .١٩٠، ص١م)، ج١٩٤١-هـ١٣٦٠الجاللین، القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، (
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األفضل واألرحم ومن  ، فیكون مناً منفر  اً ال تلد، أو أّن بها مرض اً أن المرأة قد تكون عقیم اً ومن هذه المصالح أیض

للرجل فرصة الزواج بثانیة،  يالمروءة أن تظّل هذه الزوجة في رباط الزوجیة؛ ألنه أكرم لها وأحّب إلى نفسها، وتعط

وقد یزول العقم والمرض مع مرور الزمن، إلى غیر ذلك من المصالح الشرعیة واالجتماعیة، حتى وٕان كانت مجرد 

  ایة الزوجة الواحدة له.طغیان الشهوة عند الرجل وعدم كف

 المعاشرة الزوجیة:ثانیًا: 

 Your body isمن مبدأ (جسد المرأة ملك لها  اً وذلك انطالق ؛تجریم معاشرة الزوجة إذا لم یكن بكامل رضاها - 

your own (، االمتناع عن زوجها، وعدم االعتداد بأى عرف أو دین أو في  ومن ثم تعطیها تلك االتفاقیات الحق

تنص تعلیماته على عكس ذلك، فإذا وطأها بغیر كامل رضاها، اعتبرت هذه جریمة یعاقب علیها القانون، قانون 

  .١)االغتصاب الزوجي(وتسمى بـ 

سمته باالغتصاب الزوجي ومعاقبة الزوج علیه كما في أمع ما  اً بضرورة التعامل جنائی )٥بكین+(وقد طالبت وثیقة 

یعات و/أو تعزیز اآللیات المناسبة لمعالجة المسائل الجنائیة المتعلقة بجمیع ): "وضع التشر ٥بكین+ -  ٦٩d(البند 

وكفالة سرعة تقدیم  ،واإلیذاء الجنسي للنساء والفتیات ،بما في ذلك االغتصاب في إطار الزواج ،أشكال العنف العائلي

 هذه القضایا للعدالة".

ففي تقریر الیونیسیف عن ، اً اره استغالًال جنسیوطء زوجته، واعتبفي  االعتراض على حق الزوج الالمحدود - 

 : "إن االعتداء الجنسي واالغتصاب بین األزواج ال ُیعد جریمة في معظم الدول،....جاء ٢٠٠٠العنف المنزلي یونیو

المشكلة هنا أن المرأة بمجرد أن توقع على عقد الزواج فإن الزوج له الحق الال محدود في االتصال الجنسي مع 

  زوجته"!! 

حیاة اإلنسان، في  وتبدو هنا المفارقة واضحة بین الوثائق الدولیة والشریعة اإلسالمیة فیما یخص الجانب الجنسى

حدد إلشباع  حیث اإلسالم،في  لوثائق الدولیة، تأتي المسئولیة األخالقیةافي  ففي مقابل الحریة المنفلتة من أي ضابط

بأن  اً عن طریق االرتباط بین الرجل والمرأة بمیثاق غلیظ محوط بالحب والود والرحمة، معترف اً عفیف اً شریف اً الغریزة إطار 

 )ِلَباٌس لَُّكْم وَأنُتْم ِلَباٌس لَُّهنَّ  ُهنَّ ( ذلك االرتباط ضرورة من ضرورات الحیاة كالطعام واللباس، حیث یقول سبحانه:

ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا وَجَعَل َلُكم مِّْن َأْزَواِجُكم َبِنیَن وَحَفَدًة وَرَزَقُكم مَِّن ( في قوله تعالى:] ١٨٧[البقرة: واللَُّه َجَعَل َلُكم مِّ

ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ( وفي قوله تعالى: ،]٧٢[النحل: )ُهْم َیْكُفُرونَ  الطَّیَِّباِت َأَفِباْلَباِطِل ُیْؤِمُنوَن وِبِنْعَمِت اللَّهِ 

، یكون إشباع حیاة الفرد في المجتمعات الغربیةفي  اً أساسی اً وفي حین تشكل اللذة الجنسیة محور  ،]٢٢٣[البقرة: )ِشْئُتمْ 

"فالزواج تحمل مسئولیة المساهمة في بناء المجتمع الصالح، والفرد الصالح، اللذة في الرؤیة اإلسالمیة بالزواج فقط، وب

 ، یقول النبي صلى اهللا علیه وسلم:٢الشرعي من األعمال التعبدیة التي یثاب علیها الرجل والمرأة، فبه یكتمل دینهما"

  .]رواه مسلم[ "وفي ُبضع أحدكم صدقة"

                                                           

زوجي یشمل أیضًا نوع الممارسة نفسها، وهو :"طلب الشریك (الزوج وغیره) للقاء الجنسي دون رغبة الشریكة یعد اغتصاب Marital Rapeاالغتصاب الزوجي ١- 

 )marriage.about.com - glossary-جزء من العنف المنزلي "( موسوعة الزواج 

  م).١٩٩٣هـ/ ١٤١٣، (بیروت: دار الكتب العلمیة، ١هـ): األم، تعلیق: محمود مطرحي، ط٢٠٤الشافعي، محمد ابن إدریس (ت -٢
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  :جعل األمومة وظیفة اجتماعیة: المبحث الثالث

تفاقیات الدولیة ذات المرجعیة الغربیة حیث اعتبرت اال ،اقتضته الفطرةالذي  يتفریغ األسرة من الدور الحقیق يأ

ن تكون أ يوظیفة ینبغ هي المادیة أن األمومة لیست صفة لصیقة بالمرأة اقتضاها تكوینها البیولوجى والنفسي،  بل

إنسان آخر، لذا نادى تفسیر األمم المتحدة لالتفاقیة بضرورة  يأنها كوظیفة یمكن أن یقوم بها أمدفوعة األجر، كما 

، اً استراتیجی اً لیؤكد على نفس المطلب، بل وجعله هدف )إعالن بكین(وضع نظام إجازة لآلباء لرعایة األطفال، وقد جاء 

ع على تهیئة الفرص فجاء اإلعالن لیحثِّ الحكومات على: "القیام عن طریق التشریعات، بتوفیر الحوافز و/أو التشجی

ذلك عن في  لمسئولیات األسرة بین الرجل والمرأة، بما يجازات الوالدیة، وتشجیع التقاسم المتساو للنساء والرجال على اإل

  .١طریق التشریعات المالئمة والحوافز"

 فهوم االتفاقیةلم اً وفق –كما حث على ضرورة توفیر شبكات من دور رعایة الطفل حتى تتفرغ األم لمهمتها األساسیة 

  وهي العمل بأجر خارج البیت. - 

هذا الدور عبودیة للمرأة، أو كما أطلقت علیها زعیمة في  یرىالذي  يوُیعد هذا أبرز انعكاس للفكر األنثوى الرادیكال

لغاء كل من المسئولیة الفیزیائیة، إ"فقط ب وتقول أخرى: ،األنثویة الوجودیة سیمون دى بوفوار(عبودیة التناسل)

 يالت - وتستدل إحداهن بالتربیة الیهودیة  ،٢إنجاز تحریر المرأة" اً والسیكولوجیة للمرأة في إنجاب األطفال، یكون ممكن

معه عالقة  يلى من یبنإ، وكذلك الطفل بحاجة ٣ال تقل عن األم الطبیعیة يفتقول: "فعالیة األم بالتبن -  يتقر التبن

م. كذلك فإن عالقة األمومة ذات الطرفین (أم وطفل) لیست بالضرورة أفضل وال یهم هنا أن یكون األب أو األ ،حمیمة

اإلسرائیلیة. حیث تقوم نساء مجتمع الكیبوتس  ٤من عالقة األمومة متعددة األطراف. كما تمارس مع أطفال الكیبوتس

ولم تخلق تلك العالقة بوتس، الكیفي  وبمشاركة األمهات المتواجدات ،بتكوین عالقة األمومة مع األطفال بشكل جماعي

  ٥.ثار سلبیة "أیة آ

                                                           

  ج.\٦\تراتیجى واو إعالن ومنهاج عمل بكین، الهدف االس -١

٢- Eisonstein,Contemporary Feminist Thought,1984,p.18.  

    یرعاه. مصطلح (األم البیولوجیة) و (األم اإلجتماعیة) للفصل بین اإلنجاب واألمومة فاألولى تشیر إلى التي تنجب الطفل، واألخرى هي التي/الذي ظهر ٣-

وتعني: تجّمـُع هو تجمع سكني تعاوني تضم جماعة من المزارعین أو العمال الیهود الذین یعیشـون ویعملون سـویًا، ویبلغ  קיבוץ بالعبریةكیوبتس" أو "الكیبوتس" ( -٤

ویوفر  ،صورة على المجتمع الصهیوني، والكیبوتس هو كیان مستقل إدارّیًا عن السلطات المحلیةوهو مؤسسة فریدة مق ،عضو ١٥٠٠و ٤٠عـددهم ما بین 

وقد اخترع هذا األسلوب في اإلدارة لكي یعالج إشكالیة تواجد  ،ویلقى دعم من الدولة العبریة ،خدمات تعلمیة وصحیة وحرفیة معتمدًا على جهود ذاتیة للمقیمین فیه

إذ أنهم ال یؤمنون بمعتقدات تلك الدولة أو  ،ت یحتكم الیهود فیما بینهم لقواعد وقوانین وتشریعات تخصهم وحدهم وال یلجئون ألجهزة الدولةاألقلیة الیهودیة، بحی

عود كل هذا إلى وی ،والكلمة كیبوتس ربما تعني بالعربیة اإلنحراط خلف شرائع وسلوكیات متناقضة لحكم التجمعات البشریة في مواقع جغرافیة محددة ،شرائعها

وفرض قواعد مخالفة له بزرع شرائع ألفكار ال تراعي حدود وحقوق اآلخرین كالقول بأن "األرض لیست ملكًا ألحد " و"الجیش الشعبي"  ،الرغبة في تغییر الواقع

 ١٢٦٨٠٠سكن فیها  ،كیبوتسا ٢٧٨ي إسرائیل كانت ف ٢٠٠٤و"األمن الذاتي " وغیرها من الشعارات التي تقوض السلطات المركزیة والحقوق العامة.. في سنة 

وغیرهم من أبناء  ویغآل آلون وشیمون بیریس وموشیه دیان دافید بن غوریونأي المهاجرین من أوروبا إلى فلسطین. یذكر أن  ،نسمة، أغلبهم من الیهود الغربیین

عبد الوهاب المسیري، "موسوعة الیهود والیهودیة انظر: من أعضاء الكیبوتس).  ١٩٦٧حتى  ١٩٤٩ین من الكیبوتسات، وكان ُثلث الوزراء اإلسرائیلی

  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3، ٢٠٠٤والصهیونیة"، دار الشروق، القاهرة 

-٥ Oakley Ann,Women;s Work The Housewife, Past and. New York, ة العربیة من مقال نورة فرج المساعد، النسویة: فكرها واتجاهاتها، المجل

  . ٢٠٠٠للعلوم اإلنسانیة، العدد الواحد والسبعون، 
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تطالب الحكومات باتخاذ التدابیر ١من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ) ٥(لذا نجد المادة 

وتكرس هذه المادة أحد أهم أهداف اتفاقیة السیداو؛ ألنها  ،الالزمة لترسیخ هذا المفهوم (األمومة وظیفة اجتماعیة)

ال تفسر  يسنوات معدودة. وهفي  ى تعدیل األنماط االجتماعیة والثقافیة، وهو ما تهدف االتفاقیة إلى تغییرهتنصب عل

 اً خاصة للنساء باعتبارهن نساء، ولیست هناك أنماط اً أنه لیست هناك أنماط يماهیة األدوار النمطیة، وٕان كانت تعن

واسعة لتبادل األدوار، باعتبار األدوار (محایدة) غیر مرتبطة  خاصة للرجال باعتبارهم رجاًال، ومن ثم فهناك إمكانیة

باألنماط الجامدة، وهذا المعنى وثیق الصلة بمفهوم الجندر  يالمجال األسر في  بجنس، بل ووصف دور المرأة

Genderوالثقافة  نشئة، وهو ما تحاول االتفاقیة ترسیخه، فال الرجل رجًال وال المرأة امرأة ألنهما خلقا هكذا، بل ألن الت

أملت على كل منهما دوره، وكرسته عبر العصور، وال عالقة لهذا الدور بخلقة كل منهما وتركیبه  التي هي المجتمعیة

  البیولوجي!!

 ٢٠٠٧تم إحالته إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي بهیئة األمم المتحدة عام الذي  يالتقریر النهائفي  وقد ورد

في  تقضیه البناتالذي  "تقلیل الوقت ل:- ٢- ١٤األطفال) تحت عنوان (التعلیم والتدریب) حول وثیقة (عالم جدیر ب

ترسخ تقسیم العمل حسب  يمع العمل على تغییر المواقف الت ،ون األسرة المعیشیةئالقیام بمهام العنایة الیومیة بش

  البیت".في  لتقاسم المسئولیات األسریة للعمل اً تعزیز  ؛Genderالجندر 

وٕادماجه ضمن أكثر  ،اتفاقیات األمم المتحدة األخرى، یتم تكرار المفهوم الواحد أكثر من مرةفي  هو المعتادما وك

من محور؛ لضمان تكریسه وتفعیله، فنجد نفس المفهوم تم إدماجه في المادة الخاصة بالتعلیم في اتفاقیة سیداو، وهي 

مفاهیم نمطیة عن دور الرجل والمرأة في جمیع مراحل  ةلة أیج) الخاصة بالتعلیم، حیث نادت بضرورة إزا/١٠(المادة 

جمیع  يمفهوم عن دور الرجل ودور المرأة على جمیع مستویات التعلیم، وف ي"القضاء على أ التعلیم، فنصت على:

عن تحقیق هذا الهدف، وال سیما في  تساعد يأشكاله، عن طریق تشجیع التعلیم المختلط وغیره من أنواع التعلیم الت

 ."طریق تنقیح كتب الدراسة والبرامج المدرسیة وتكییف أسالیب التعلیم

ونلحظ هنا كذلك، استخدام المساواة بین الذكور واإلناث كُحّجة للمطالبة بتشجیع التعلیم المختلط، بما له من 

حیث ثبت أفضلیة  ،لیممساوئ، جعلت الكثیرین من الغربیین أنفسهم یتبنون الدعوة إلى فصل الذكور عن اإلناث في التع

  ذلك لهم.

وفي تفسیر هذه المادة جاء ما یلي: "یجب على الدول األطراف القضاء على األنماط الجامدة غیر المتغیرة لدور 

األنماط  يما تقو  اً الجنسین في النظام الدراسي وعن طریق الكتب المقررة المستخدمة في النظام الدراسي التي كثیر 

  ٢وبخاصة في مجال العمل والمسئولیات األسریة". ،المنطویة على عدم المساواة ،والتقلیدیةالجامدة غیر المتغیرة 

                                                           

  "أن "تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلى: -١

قائمة على فكرة خرى ال(أ) تعدیل األنماط االجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة؛ بهدف تحقیق القضاء على التحیزات والعادات العرفیة وكل الممارسات األ 

  دونیة أو تفّوق أحد الجنسین، أو على أدوار نمطیة للرجل والمرأة.

والنساء في تنشئة أطفالهم (ب) كفالة أن تتضمن التربیة األسریة تفهمًا سلیمًا لألمومة، بوصفها وظیفة اجتماعیة واالعتراف بالمسئولیة المشتركة لكٍل من الرجال 

  أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسى في جمیع الحاالت."وتطورهم، على أن یكون مفهومًا 

  

 .٤٤،ص١٩٩٩عواطف عبد الماجد، رؤیة تأصیلیة التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، مركز دراسات المرأة، الخرطوم  - ٢
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كل هذه النصوص تؤكد أن المعني باألدوار النمطیة الجامدة، والتي تطالب االتفاقیة بتغییرها وتبدیلها، هو دور 

وتوظیفها في جمیع المهن التي  ،م والتدریبالزوجة واألم، وذلك یتفق مع تركیز االتفاقیة على تلقي المرأة لنفس التعلی

یقوم بها الرجل، ویتفق مع المناداة بتعمیم استخدام موانع الحمل؛ من أجل التفرغ ألعباء الوظیفة خارج البیت. ومما 

حیث استنكر  ،القیم في العائلة العربیة) (تغیر یؤكد هذا المفهوم ما جاء في إحدى إصدارات األمم المتحدة بعنوان

صدار أن تعكس المناهج الدراسیة صورة المرأة كأم، وكذلك الخطاب الدیني الذي أكد هذه الصورة، وبالتالي لم یحقق اإل

"وقد تزامنت  وهي تغییر نظرة المجتمع لدور المرأة، فقد ورد فیها: ،ة إلى سوق العمل األهداف المرجوة منهأدفع المر 

لوجي الذي یؤكد الدور التقلیدي للمرأة كأم وزوجة، فالمدرسة ال تعكس الدعوة لخروج المرأة للعمل مع الخطاب األیدیو 

ما تصورها كامرأة ملتزمة بـ (اإلنجاب  اً ، بل غالباً واقتصادی اً صورة حقیقیة للمرأة كإنسان نشط وفعال اجتماعی

   ١واألمومة).

بت إفسادها قوانین الفطرة، والعدد بنود االتفاقیة، تثفي  بدت صبغتها واضحة التيهذه الرؤیة األنثویة المتطرفة، و 

ومن ثم  ،الالمتناهي من األبحاث والدراسات العلمیة التي تثبت االختالفات الجسدیة والنفسیة والعقلیة بین المرأة والرجل

  ضرورة اختالف الوظائف واألدوار االجتماعیة بینهما.

فیه عدم المساواة الفطریة بینهما، بتجارب یقول الباحث الطبیعي الروسي "أنطون نمیالف" في كتابه الذي أثبت 

العلوم الطبیعیة ومشاهداته: "ینبغي أن ال نخدع أنفسنا بزعم أن إقامة المساواة بین الرجل والمرأة في الحیاة العملیة أمر 

سوفیتیة، هین میسور. الحق أنه لم یجتهد أحد في الدنیا لتحقیق هذه المساواة بین الصنفین مثل ما اجتهدنا في روسیا ال

ولم یوضع في العالم من القوانین في هذا الباب مثل ما وضع عندنا، ولكن الحق أن منزلة المرأة قلما تبدلت في 

  ".اً األسرة، ال في األسرة فحسب بل قلما تبدلت في المجتمع أیض

دت فیهم أعراض ویقول عن الفوضى الجنسیة التي أحدثتها محاوالت تطبیق المساواة: "الحق أن جمیع العمال قد ب

الفوضى الجنسیة، وهذه حالة جُد خطرة، تهدد النظام االشتراكي بالدمار، فیجب أن نحاربها بكل ما أمكن من الطرق؛ 

ألن المحاربة في هذه الجبهة ذات مشاكل وصعوبات، ولي أن أدلكم على آالف من األحداث، یعلم منها أن اإلباحیة 

األغرار فحسب، بل في األفراد المثقفین من طبقة العمال". ویقول الدكتور  الجنسیة قد سرت عدواها لیس في الجهال

للخصائص العضویة والعقلیة في  اً شدید اً : یجب أن یبذل المربون اهتمام-  الحائز على جائزة نوبل -"ألكسیس كاریل" 

ال مناص من أن نحسب الذكر واألنثى، كذا لوظائفهما الطبیعیة. هناك اختالفات ال تنقص بین الجنسین، ولذلك ف

   ٢.حساب هذه االختالفات في إنشاء عالم متمدن

االتفاقیات الدولیة تعتمد في اكتساب التعاطف، على اللعب على وتر األفضلیة والدونیة، بمعنى ونحن نرى أن 

سرة وتعفیها من االدعاء أن كثیر من الثقافات تكرس دونیة المرأة، وأفضلیة الرجل، وذلك حین تِكل للمرأة دور رعایة األ

  مهام كسب العیش خارج المنزل، وتفضل الرجل حین تخصه بالعمل واإلنفاق ..

                                                           

  .١٩٩٤. ١٠.١٢أوراق عمل قدمت في اجتماع خبراء األمم المتحدة، أبو ظبى،  - ١

٢ - http://www.islamonline.net/discussiona/message.jspa?messageID=138413&tstart=0   
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ال تجعل وفي هذا مغالطة كبیرة .. فتمایز كل من الرجل والمرأة بخصائص وملكات وقدرات بدنیة ونفسیة معینة  

ال یستطیع اآلخر  ،تیة وحیویة معینةخر، ولكنه منوط بقدرة كل منهما على أداء وظائف حیامن اآل اً أحدهما أعلى شأن

حتى بین الرجال بعضهم البعض وكذلك النساء. فقوامة الرجل في األسرة هي  ،البشر كافةفي  سنة اهللا يالقیام بها، وه

في حقیقة األمر حق للمرأة ال للرجل، فحقها على الرجل أن ینفق علیها ویكفیها مئونة التعرض لمشاق العمل خارج 

  المنزل.

عاقل مساواة رعایة األسرة الطبیعیة بغیرها من أشكال الرعایة  يأ يحال من األحوال أن یدع يال یمكن بأكما 

، فال یمكن أن یقوم بهذا الدور غیرها بنفس النجاح ،إلخ األخرى، كرعایة المحاضن والمالجئ أو مراكز اإلیواء...

یقول  ،مع طبیعتها التي خلقت علیها اً ة یتناسب تماموالشریعة اإلسالمیة ترى أن اختصاص المرأة باإلنجاب واألموم

الصفة التي وصفت بها المرأة في القرآن الكریم هي الصفة التي خلقت علیها، أو هي صفتها " :- رحمه اهللا -  العقاد

  ١."على طبیعتها التي تحیا بها مع نفسها وذویها

وقد  ،من شأن المرأة يوقیمة األمومة هذه تعل ،لمرأةام األول ال یقوم بها إال االمقفي  فاألمومة وظیفة بیولوجیة

 يلهذا الدور، وطلب اإلحسان إلیها، ورعایتها وٕاكرامها، وذّكر من نس اً خصها اهللا بمزید من العنایة والوصایة بها تكریم

ْیَنا اإلنسَ (: فضلها بما القته في سبیل أوالدها من آالم الحمل والوالدة واإلرضاع، قال تعالى اَن ِبَواِلَدْیِه إْحَسانًا َوَوصَّ

  .]١٥[األحقاف:  )َحَمَلْتُه ُأمُُّه ُكْرهًا وَوَضَعْتُه ُكْرهًا وَحْمُلُه وِفَصاُلُه َثالُثوَن َشْهر

فقال: یا رسول اهللا من أحق صلى اهللا علیه وسلم إلى رسول اهللا رجل قال: جاء رضي اهللا عنه وعن أبي هریرة 

". أبوك" قال: ؟، قال: ثم من"أمك" قال: ؟ثم من ، قال:"أمك" قال: ؟ثم من :قال، "أمك" الناس بحسن صحابتي قال:

  .]١٩٧٤ص  ٤ج  ٢٥٤٨بر الوالدین وأنهما أحق به ح /  ب: -ك:البر والصلة واآلداب - [صحیح مسلم

الوضع قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم  ،مقتضاه أن یكون لألم ثالثة أمثال ما لألب من البر" وقال ابن بطال:

قال القرطبي: المراد من الحدیث أن األم تستحق  .ثم الرضاع، فهذا تنفرد به األم وتشقى به، ثم تشارك األب في التربیة

  ٢.على الولد الحظ األوفر من البر، وتقدم في ذلك على حق األب عند المزاحمة"

تها حین ینقطع حملها، وینسى أوالدها ما لألم بهذا البر والتكریم حتى في حال كبرها وشیخوختعالى وقد احتفظ اهللا 

تعالى: قاسته من أجله، حینئٍذ یركز القرآن الكریم على تلك الحالة التي ال تلتفت إلیها المواثیق أو القوانین فیقول 

َحُدُهَما َأْو ِكالُهَما َفال َتُقل لَُّهَما ُأفٍّ وال ِعنَدَك الِكَبَر أَ  وَقَضى َربَُّك َأال َتْعُبُدوا إال إیَّاُه وِباْلَواِلَدْیِن إْحَسانًا إمَّا َیْبُلَغنَّ (

[اإلسراء: ) ) واْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة وُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّیاِني َصِغیراً *َتْنَهْرُهَما وُقل لَُّهَما َقْوًال َكِریمًا (

٢٣،٢٤[  

*********  

  

  

                                                           

 م. ٢٠٠٠سنة  ،سرةط. الهیئة العامة للكتاب ضمن مكتبة األ ،بتصرف واختصار ٧-٨ص  ،المرأة في القرآن الكریم -١

 مرجع سابق. ،٤١٦/ ١٠ ،فتح الباري -٢
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  :الخالصة

طویًال في مسببات انهیار األسرة وضیاع معناها وقیمتها، من أم تفرغت إلثبات ذاتها  اً لغرب قد قطع شوطإذا كان ا

كان ثقة في نسب هؤالء األطفال إلیه، و خارج البیت، ومن ثم تخلت عن مسئولیتها الطبیعیة تجاه أطفالها، وأب فاقد ال

لى دیارنا سوف إایة بالطفل، فإن نقل هذا األنموذج المقیت البدیل األمثل أن یتدخل المجتمع لیحل محل البیت في العن

 دَ قَ ل دیورانت): "اآلن وقد أخذ البیت في مدننا الكبرى في االختفاء، فقد فَ یلینا بكافة جراثیمه، وكما یقول (و إینتقل 

حیث ال یكون  ،الزواج المقصور على اإلنجاب جاذبیته الهامة، وال ریب أن زواج المتعة سیظفر بتأیید أكثر فأكثر

سینمو الطالق، وتزدحم المدن بضحایا الزیجات و كان أو غیر مباح،  اً ، وسیزداد الزواج الحر، مباحاً النسل مقصود

المحطمة، ثم ال یلبث أن یصاغ نظام الزواج بأسره في صورة جدیدة أكثر سماحة، وعندما یتم تصنیع المرأة، ویصبح 

تحل نظم الدولة الخاصة بتربیة  في حیاة األم، أو اً عارض اً بح الحمل أمر یص ،في كل طبقة اً شائع اً ضبط الحمل سر 

  .١األطفال محل عنایة البیت"

*********  

                                                           

  .١٧٧، ١٧٦م، ص ١٩٨١نقًال عن: محمد قطب، جاهلیة القرن العشرین، دار الشروق،  ٢٣٦، ٢٣٥مباهج الفلسفة ص  -١
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  الفصل الثالث

  سرة ابتداءً نشاء األإصرف الشباب عن 

  :تمهید

 تعسیر :وهما ،ثالث لهما ال -  في خطین متوازیینیسیران  – طریقینهذا الصرف للشباب عن الزواج یتم عن و 

شتعال ایجعل الشباب مدفوعین بحكم فوضع العقبات أمام إشباع الغرائز  ،الحالل والتضییق علیه، وتیسیر الحرام

والدعوة إلى  ،اً إباحة الحریات الجنسیة للمراهقین والناشطین جنسیّ فدعوات من قبیل  .لى أبواب الحرامإغرائزهم الطبیعیة 

حدوث حمل أو  يالممارسة مع تفادوتدریبهم على  ،ائل اإلعالم والتعلیمتعلیم الجنس لألطفال والمراهقین من خالل وس

وٕاباحة  ،ومساواتهم باألسویاء -  حال حدوث حمل يف - مع االعتراف بثمرات الزنا ، اً تجنب األمراض المنقولة جنسیّ 

تشعل  يوالت ،وغیر ذلك من الممارسات التي تدل على االعتراف الكامل بحق المراهق في ممارسة الجنس .االجهاض

طار الشرع یصطدمون بعقبات من قبیل رفع سن إفي  لى إشباع هذه الغرائزإاللجوء في  وٕاذا ما فكروا ،غرائز الشباب

  لخ.إ ..عقد الزواج.في  أطرافه، ووضع شروطالزواج وتجریم 

  :المبحث األول: تعسیر الحالل

  اقتران عقد الزواج بشروط (مدنیة عقد الزواج): أوًال: 

لالئحة المأذونین الصادرة بقرار وزیر  اً تسجیل عقود الزواج وفق يف - على سبیل المثال- مصر في اً لعمل ساریكان ا

) من الالئحة القدیمة لتنص الئحة المأذونین الجدیدة ٣٣، وقد تم تعدیل المادة (م١٩٥٥/ ٤/١العدل المؤرخ في 

على أن: "یبصر الزوجان أو من ینوب  ٢٠٠٠ ) لسنة١٧٢٧بقرار وزیر العدل رقم ( م٢٠٠٠/ ٨/ ١٥الصادرة في 

 عنهما بما یجوز لهما االتفاق علیه في عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبیل المثال:

  االتفاق على من تكون له ملكیة منقوالت منزل الزوجیة. -أ

  ة.االتفاق على من یكون له حق االنتفاع وحده بمسكن الزوجیة في حالتي الطالق والوفا -ب

  االتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إال بإذن كتابي من الزوجة. - ج

  االتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري یدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغیر رضاها. -د 

  ١االتفاق على تفویض الزوجة في تطلیق نفسها. -ھ

صیر الزوجین بها، ستؤدي ال محالة إلى أن تحل روح إن كثرة الشروط التي ألزم المشرع المأذون بتب :ولنا هنا تعلیق

الصراع والتنافس محل روح السكن والمودة والرحمة بین الزوجین، وتتحول العالقة بینهما إلى عالقة تعاقدیة، یمثل 

                                                           

  .١١٣، ١١٢أشرف كمال، موسوعة قوانین األحوال الشخصیة، مرجع سبق ذكره، ص  -١



 

٣٣  

ارتفاع نسب  اً مكسب كل طرف فیها خسارة للطرف الثاني، فتكون النتیجة الحتمیة لذلك ارتفاع نسب الطالق، وأیض

  نوسة بانصراف الشباب عن الزواج.الع

"الحیاة الزوجیة  :م١٠/١/٢٠٠٨تصریح لها بجریدة الجمهوریة بتاریخ  في فوزیة عبد الستار وفي هذا الشأن تقول د.

تبنى على المودة والرحمة ولیست على الشروط، وحین كنت رئیس اللجنة التشریعیة بمجلس الشعب لم  ،عالقة مقدسة

 اً یر موافقة، فكیف نبني نواة أسرة مسلمة جدیدة على إثارة المشاكل، فعقد الزواج لیس عقدأوافق علیها ومازلت غ

  ، بل أسماه اهللا سبحانه وتعالى بالمیثاق الغلیظ".اً تجاری

  :الدعوة إلى رفع سن الزواج ومحاربة الزواج المبكرثانیًا: 

الجسدیة للفتیات خارج نطاق الزواج، وتوفیر  في الوقت الذي تصر فیه االتفاقیات الدولیة، وتلح على منح الحریة

وتلّح على تجریم الزواج  اً وسائل منع الحمل، وٕاباحة اإلجهاض كوسیلة للتخلص من الحمل (السفاح).. تصّر أیض

كما تعّده ضمن الممارسات الضارة، وتطالب برفع سن الزواج وتوحیده  ،ضد الطفلة اً تحت سن الثامنة عشر، وتعده عنف

  المساواة بین الذكور واإلناث.من منطلق 

  :نصوص من االتفاقیات الدولیة تدعو إلى رفع سن الزواج  -١

أن تزید السن األدنى عند الزواج  "ینبغي على الحكومات.. :١٩٩٤من ذلك ما ورد في المؤتمر الدولي للسكان عام 

ماعي الالزم إلنفاذ القوانین المتعلقة حیثما اقتضى األمر، وعلى الحكومات والمنظمات غیر الحكومیة توفیر الدعم االجت

وال سیما بإتاحة بدائل تغني عن الزواج المبكر من قبیل توفیر فرص التعلیم  ،بالسن األدنى الشرعي عند الزواج

  والعمل".

) من الممارسات الضارة والتعسفیة، حیث نصت على: "القضاء ٢٠٠٢وقد اعتبرته وثیقة (عالم جدیر باألطفال 

وتشویه  ،والقسري ،الزواج المبكر :ت الضارة أو التعسفیة التي تنتهك حقوق األطفال والنساء مثلعلى الممارسا

  األعضاء التناسلیة لإلناث". 

/ د): "سن القوانین ٢٧٤في (إعالن بكین) تحت محور القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد الطفلة (جاء و 

ورفع الحد األدنى  ،وٕانفاذ تلك القوانین بصرامة ،د األدنى لسن الزواجوالح ،المتعلقة بالحد القانوني األدنى لسن الرشد

  لسن الزواج عند االقتضاء".

دون  -: "ال یكون لخطوبة الطفلنصت على ٢/ ح/ ١٦وفي اتفاقیة (إلغاء كافة أشكال التمییز ضد المرأة) المادة 

بما فیها التشریع لتحدید سن أدنى للزواج،  ،أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جمیع اإلجراءات الضروریة -  سنة ١٨

  ".اً إلزامیّ  اً ولجعل تسجیل الزواج في سجل رسمي أمر 

فهي تحارب الزواج المبكر، في الوقت الذي تدعو فیه إلى الزنا  ،التناقض العجیب في الوثائق الدولیةونلحظ 

!! اً جنسیّ  اً مرها، األمر الذي ُیولد لدیها كبتوتعتبر أن حفاظ الفتاة على عذریتها هو تحكم جنسي من قبل ولي أ ،المبكر

وتعده الوثائق الدولیة من أسوأ أشكال العنصریة والعنف ضد الفتاة، وهذا ما نص علیه التقریر الصادر عن اجتماع 

د ) في األمم المتحدة بعنوان: "القضاء على كافة أشكال التمییز ضDAWلجنة الخبراء الذي عقده قسم االرتقاء بالمرأة (



 

٣٤  

): "كثیر من أسوأ أشكال العنصریة والعنف ضد الفتیات تحدث في بیوتهم ومجتمعاتهم، ٤٨الطفلة األنثى" في البند(

تركز على التحكم الجنسي واإلنجابي للمرأة والفتیات، والكبت الجنسي للفتیات شامًال  اً مجتمعات الرجال واألوالد دائم

  ١.یقود للتمییز وٕاذعان الفتیات"التركیز الشدید على عذریة الفتاة وخصوبتها 

المواثیق للمطالبة لرفع سن الزواج بأسباب واهیة، كالخوف على صحة األم والطفل، والخشیة من ازدیاد وتتذرع تلك 

ملیون  ١٥حیث نصت على: "هناك أكثر من  ،وثیقة بكینوقد عبرت عن ذلك  ،عدد وفیات األطفال نتیجة هذا الزواج

سنة ینجبن كل عام، لكن األمومة في سن صغیر للغایة إنما تنطوي على  ١٩و ١٥ن بنت تتراوح أعمارهن بی

مضاعفات خالل الحمل والوالدة، بل وعلى خطر یودي بصحة األم، كذلك فإن أطفال األمهات الشابات تزداد بینهم 

ركز المرأة من مستویات اإلصابة باألمراض والوفیات، وما برح اإلنجاب المبكر یشكل عقبة تحول دون تحسین م

النواحي التعلیمیة واالقتصادیة واالجتماعیة في جمیع أنحاء العالم. وٕاجماًال یمكن للزواج المبكر واألمومة المبكرة أن 

  .٢یحدوا بصورة بالغة من فرص التعلیم والعمل"

سن الثامنة عشر،  أكدت على مزایا الزواج قبل ،وتلك االدعاءات مردود علیها بدراسات علمیة طبیة ونفسیة وتربویة

سنة  ١٧بحث قارن فیه حاالت حمل ووالدة في سن  -  خصائي أمراض النساء والوالدةأ - دیفید هارتلي  حیث " قدم د.

، فوجد أن المشاكل في الحالة ٢٥إلى  ٢٠وحاالت حمل ووالدة في سن  - اً مبكر  اً وهو ما تعتبره االتفاقیات زواج - 

ا یقول د. سنانوي: "إن على المرأة من الناحیة البیولوجیة أن تبدأ الحمل من خالل األولى أقل من الحالة الثانیة. وكم

سنوات قلیلة بعد سن البلوغ، فقد تبین أن إنجاب المرأة ألول طفل من أطفالها في سن مبكرة تحت العشرین هو أهم 

  ٣.وسائل الوقایة من سرطان الثدي"

إلى نقص خبرة األم الصغیرة بواجبات الرعایة المطلوبة للمولود، وهذا  أما تأثیره السلبي على الطفل المولود فقد یرجع

  اإلخفاق ال یرجع إلى الزواج المبكر بقدر ما یرجع إلى عدم تدریب الفتاة منذ الصغر على رعایة األطفال.

ا یحدث في أما كونه یقلل من فرص إكمال التعلیم، فهو ما قد تقع فیه من تتزوج في انفصال تام عن أسرتها (مثل م

المجتمع الغربي، حیث تعیش الفتاة مع شاب بدون زواج بعد أن طلب منها والدیها أن تستقل عن األسرة وتعتمد على 

أما في المجتمعات اإلسالمیة، ففي الغالب حین تتزوج الفتاة وهي دون الثامنة عشر، تكون مع أسرتها أو أسرة ، نفسها)

عین لها على استكمال تعلیمها؛ ألن هذا النظام مبني على التعاون والتعاطف زوجها (أسرة ممتدة)، وهي تعتبر خیر م

  والتراحم بین أفراد األسرة.

 -  مرغمة –حیث تعمل المرأة  ،ومن ثم فإن القول بأنه یقلل من فرص العمل إنما ینطبق على المجتمعات الغربیة

  یقلل من دخلها. وبالتالي ،كي تعول نفسها، ومن ثم فإن حملها یقلل من فرص عملها

أما في المجتمعات اإلسالمیة فإن الفتاة ینفق علیها ولیُّها، وٕاذا ما تزوجت ینفق علیها زوجها، وبالتالي فإن مصدر 

  وتحظى بضمان اجتماعي مدى الحیاة. ،دخلها ثابت

                                                           

  م.٢٠٠٧، DAWلى كافة أشكال التمییز ضد الطفلة األنثى، قسم االرتقاء بالمرأة تقریر لجنة الخبراء، القضاء ع -١

 . ١٤٢، ص ١٦٨بند -  الم –، الفصل الرابع ١٩٩٥تقریر المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكین،  -٢

 .٢٨٤، ٢٨٣ص  ،٢٠٠٣لدعوة اإلسالمیة،د/ محمد رمضان أبو بكر، الطفولة في المواثیق الدولیة والمحلیة ، جامعة األزهر، كلیة ا -٣



 

٣٥  

  اآلثار السلبیة لرفع سن الزواج: -٢

سع نطاق في المجتمعات التي استجابت لهذه الدعوات والذي نراه على أو  اآلثار السلبیة لرفع سن الزواج،ناهیك عن 

  الخطیرة من:

  انتشاٌر للزنا:  -أ

مع عدم وجود مصرف طبیعي مما یدفع  ،وذلك بسبب اشتداد الشهوة عند الشباب في هذه المرحلة المبكرة من العمر

  إلخ. الشباب إلى تصریف هذه الثورة في مصارف غیر شرعیة كالزنا واالغتصاب...

 -  أحد الباحثین (كینیث ووكر) أثر رفع سن الزواج في المجتمعات الغربیة فیقول: "ومع تأخر سن الزواجویبین 

فإن المدنیة الغربیة تثیر وتحفز الشهوة  - الجنسي غإلحدى القنوات الهامة للتفری اً وهو ما یمكن أن نعتبره إغالق

بعة التي تجد كل سبل التفریج المشروع مغلقة أمامها. وهذا الجنسیة، مما ینشأ عنه خلق حالة من التهیج واإلثارة المتتا

إلى نوع الثقافة  -  اً أساس - التي ترجعو ت الجنسیة كاالغتصاب، من شأنه أن یتسبب في كثیر من أشكال االنحرافا

عي. ویجب الجنسیة التي صنعناها بأیدینا، فاالنحرافات الجنسیة جزء من ثقافتنا، كما أن البطالة جزء من نظامنا الصنا

أال یدهشنا هذا الوضع، ما دمنا قد أبدعنا شكًال من المدنیة، یضع الشباب، وأغلب األنشطة، والقوى الجنسیة في حالة 

  ١."الذین ندفع الثمن  اً أیض - من اإلثارة المستمرة، فنحن الذین صنعنا هذه األوضاع، ونحن

 :)من الترجمة العربیة ١٢٧ – ١٢٦ص ( ٢لسفة "یقول "ویل دیورانت" الفیلسوف المعروف في كتابه "مباهج الف

 ،"فحیاة المدنیة تفضي إلى كل مثبط عن الزواج، في الوقت الذي تقدم فیه إلى الناس كل باعث على الصلة الجنسیة

عما كان من قبل، كما یتأخر النمو االقتصادي. فإذا كان قمع  اً وكل سبیل یسهل أداءها. ولكن النمو الجنسي یتم مبكر 

وغیر طبیعي في حضارة  اً عسیر  اً ومعقوًال في ظل النظام االقتصادي الزراعي فإنه اآلن یبدو أمر  اً عملیّ  اً بة شیئالرغ

صناعیة أجلت الزواج حتى بالنسبة للرجال حتى قد یصل إلى سن الثالثین، وال مفر من أن یأخذ الجسم في الثورة، وأن 

للسخریة، ویختفي  اً كانت فضیلة موضع التيدیم، وتصبح العفة تضعف القوة على ضبط النفس عما كان في الزمن الق

الحیاء الذي كان یضفي على الجمال جماًال، ویفاخر الرجال بتعداد خطایاهم، وتطالب النساء بحقها في مغامرات غیر 

شوارع بمنافسة ، وتختفي البغایا من الاً مألوف اً محدودة على قدم المساواة مع الرجال، ویصبح االتصال قبل الزواج أمر 

   ٣.الهاویات ال برقابة البولیس. لقد تمزقت أوصال القانون األخالقي الزراعي، ولم یعد العالم المدني یحكم به"

  تقلیل لفترة الخصوبة:  - ب

كما جاء في الدراسة التي أجراها المجلس القومي للسكان: "أن كل ارتفاع في سن الزواج بمقدار سنة یؤدي في 

  طفل، وتؤكد الدراسات المختلفة تأثر الخصوبة بشكل مباشر ٢١ض عدد األطفال في األسرة بنحو المتوسط إلى خف

                                                           

 .١٨٣، ص ھ١٤١٧مها عبد اهللا األبرش، األمومة ومكانتها في اإلسالم في ضوء الكتاب والسنة، جامعة أم القرى، مكة،   -١

تصبح هي األصل المعترف به وتصبح  یلجأ "ویل دیورانت" إلى التفسیر المادى للتاریخ یفسر به اختفاء العفة من المجتمع الصناعي وانتشار الفاحشة فیه حتى -٢

صیر إذا ما رفضنا عولمته العفة مثار السخریة، وما یعنینا هنا أنه نظر إلیه على أنه أمر واقع ال حیلة فیه وینظر إلى آثارها بینما یمكننا أن ننجو من هذا الم

 عبر المواثیق الدولیة.

  http://www.sahwah.netمحمد قطب، مذاهب فكریة معاصرة -٣



 

٣٦  

  ١.حیث أن الزواج المبكر یعطي احتمالیة أعلى لعدد مرات الحمل والوالدة" ،بالسن عند الزواج األول

عداها إلى أوالدها، والسبب فقد ذكر علماء الوراثة أن أثر تأخیر الزواج ال یقتصر بالضرورة على األم فقط، بل یت

  في بطن أمها. اً البویضة الناتجة التي بدأت اختزالها وعملها منذ كانت األم جنین ةهو كهول

  الخطر التربوى: -ج

الخطر التربوي، فكلما قصرت المسافة الزمنیة التي تفصل بین جیلین كلما  اً لیس فقط الخطر الصحي، وٕانما أیض

  ٢.الصغار أكثر قوة، حیث تكون الفجوة بین األجیال من الصغر بحیث یسهل  ردمها كان تأثیر الكبار األدبي على

*********  

  :إباحة العالقات الجنسیة خارج إطار الزواجب تیسیر الحرام :يالثانالمبحث 

  :Sex Educationتعلیم الجنس/التثقیف الجنسي أوًال: 

یمكن حرمان الجسد منه، وأنه على المجتمعات بدًال من  تعد الثقافة الغربیة الجنس كالطعام والشراب والهواء، ال

تقییده بمجموعة من األطر التشریعیة والدینیة، أن تعترف بحق الجمیع في هذه الممارسات وتسمح بها عالنیة، بل 

 minimum legalممارسة الجنس لسن األدنى بالحد تتعلق ولوائح قوانین وٕاصدار ویجب على الحكومات "استعراض

age of consent ، تقتضي حیثما لسن الزواج األدنى الحد ورفع بإنفاذها، والتقید الزواج إتمام لسن األدنى والحد 

 ٣."القوانین تلك إلنفاذ االجتماعي التأیید یئةتهو  الضرورة،

ن أن تمارس الجنس مع من تشاء، بدون أومثلما ُفرض على الحكومات تحدید السن األدنى الذي یمكن للفتاة فیه 

 التوعیة ذلك في بما للمراهقین الخاصة قع تحت طائلة القانون، توجب على الحكومات "تلبیة االحتیاجاتت

؛ حتى ال یضطر المراهقون على األخص إلى الدخول في ٤واإلنجابیة وبالصحة الجنسیة التغذویة، باالضطرابات

یدز)، بما قد ة الممارسة مع توقي الحمل واإلیفیعالقات دون معلومات (أي بدون أن تكون لدیهم المعلومات الالزمة لك

لى اإلجهاض (الذي تبیحه تلك المجتمعات الغربیة إیؤدي إلى أحد الخطرین الحمل غیر المرغوب فیه ومن ثم اللجوء 

 اً أو االصابة باألمراض الجنسیة وبخاصة اإلیدز وأیض .من باب الحقوق والحریات المطلقة) ومن ثم احتمال الوفاة

  الوفاة. 

 ویعبر عن هذا المعنى أحد األعضاء الشباب من البرنامج العالمي للشركاء التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان

  اللغایة بحیث یجب أال نعرف، وینبغي على تلك الفئات أن تعرف أنن ٥: "بعض الفئات تظن أننا صغار السنفیقول

                                                           

 .٤٥، ص ٢٠٠٠ظاهرة الزواج المبكر بریف محافظة أسیوط (مصر)، المجلس القومي للسكان، عام  -١

 .٢٨٦رمضان أبو بكر، مرجع سبق ذكره، ص  -٢

  /ك١٣، البند: ألف/ ٢٠٠٧باألمم المتحدة، للجنة مركز المرأة  ٥١وثیقة القضاء على جمیع أشكال العنف والتمییز ضد الطفلة األنثى، االجتماع  -٣

  ./أ١٤/٤المرجع السابق، البند: ألف/  -٤

سنة)، انظر صندوق األمم المتحدة للسكان، حالة سكان العالم  ٢٤سنوات و ١٠مصطلح صغار السن یعني في تعریف األمم المتحدة (من تتراوح أعمارهم بین  -٥

  .٤٥، ص ٢٠٠٥



 

٣٧  

  افة الجنسیة، بأنها تمثل بالنسبة له الحمایة من الموت.. هكذا یفهم هذا الشاب الثق١صغار السن للغایة ألن نموت"

تعلیم األطفال والمراهقین كیفیة ممارسة الجنس، والتدریب على الطرق  Sex Educationویقصد بتعلیم الجنس 

، واعتبارها األفضل من Oral sexالمختلفة إلشباع الغریزة، منها العادة السریة، والشذوذ الجنسي، والجنس الشفهي 

، والحمل. وتدعو الوثائق Sexually Transmitted Diseasesیث األمان من اإلصابة باألمراض المنقولة جنسیة ح

الدولیة إلى إزالة كل الحواجز والعوائق التي تعوق نشر برامج التثقیف الجنسي، حتى ولو كانت تلك العوائق ناشئة عن 

/ك) من وثیقة بكین: "وعند االقتضاء إزالة الحواجز القانونیة ٨٣القیم والثقافات األصلیة للشعوب، حیث تنص المادة (

في إطار برامج التعلیم الرسمي  ،والتنظیمیة واالجتماعیة التي تعترض التثقیف في مجال الصحة الجنسیة واإلنجابیة

  بشأن مسائل الصحة النسائیة".

وبخاصة بین صفوف  ،ومات بینهن: "ضمان تثقیف البنات ونشر المعلعلى من وثیقة بكین ٩٣كما ینص البند 

المراهقات فیما یتعلق بفسیولوجیة اإلنجاب والصحة اإلنجابیة والجنسیة على النحو المتفق علیه في برنامج عمل مؤتمر 

تصال القاهرة للسكان والتنمیة، وممارسة تنظیم األسرة بشكل یتسم بالمسئولیة، واألمراض التي تنتقل عن طریق اال

والمعلومات والخدمات فیما  . "وحصول المراهقات على المشورة٢بفیروس نقص المناعة البشریة"الجنسي واإلصابة 

في  عتبار حق الشاباتاالفي  یؤخذ ما ال اً وكثیر  ،اً تمام اً أو معدوم اً یزال قاصر  یتعلق بالصحة الجنسیة واإلنجابیة ال

  ٣.حترام والموافقة المستنیرة "الخصوصیة واال

وهذا یرد علیه  ،لتغیر واقع المجتمعات اً قد بات تثقیف األطفال من الضرورات الملحة نظر وقد یرى البعض أنه 

  بوجهین:

لیس من قبلنا نحن فحسب، وٕانما جوبه  اً تریده الوثائق الدولیة مرفوضالذي  أن تثقیف األطفال بالشكل :الوجه األول

وهي الوكالة الدولیة المعنیة  –الیونسكولنت حین أع اً وبدا هذا واضح ،بمعارضة شدیدة حتى من الغربیین أنفسهم

على وزارات التربیة والتعلیم والمدارس  يعن مشروع توزیع دلیل تعلیم اً مؤخر  -  بتطویر التعلیم والثقافة في العالم

بغیة إرشاد المعلمین إلى ما یجب تدریسه لصغار السن من مواضیع تتعلق بالجنس وأجسادهم  ؛والمعلمین في العالم

على  اً هجوم - أغلبها في الوالیات المتحدة - . فشنت جماعات محافظة ودینیة اً قات واألمراض المنقولة جنسیّ العالو 

ألنها توصي بفتح حوار بشأن المثلیة الجنسیة، وتصف العفة بأنها "أحد  ؛مسودة الدلیل التي صدرت في یونیو الماضي

غیر المرغوب فیه، وتقترح المسودة التحاور مع أطفال تبلغ الخیارات المتاحة أمام صغار السن" لدرء المرض والحمل 

 -  ودفعت هذه االنتقادات إحدى الوكاالت المشاركة والمتبرعة الرئیسیة أعمارهم خمس سنوات حول العادة السریة"،

وایة لر  اً وطلب حذف اسمه من المواد المنشورة طبق ،إلى االنسحاب من المشروع - وهي صندوق األمم المتحدة للسكان

  ولین باألمم المتحدة.سئم

 - والیة فیرجینیا األمریكیةب وهو مؤسسة مناهضة لإلجهاض –من معهد بحوث السكان  "كولین میسون"وانتقد 

فإن هذه لیست  حیث یتعین تدریس الجنس لألطفال قبل سن البلوغ، اً المشروع قائًال: "إذا مررت بموقف كهذا أبد

                                                           

 .٤٥المرجع السابق، ص  -١

  (هـ). ٢٨١ثیقة بكین، الهدف االستراتیجى للقضاء على التمییز ضد البنات في مجالي الصحة والتغذیة،بندو  -٢

 .٩٣وثیقة بكین، جسم المرأة والصحة، بند  -٣



 

٣٨  

فما كان  وقد وجدت الیونسكو نفسها إزاء هذا الوابل من االنتقادات في موقف الدفاع. الطریقة المناسبة للقیام بذلك".

منها إال أن أزالت مسودة الدلیل الصادر في یونیو من موقعها على اإلنترنت، وأرجأت نشره إلى اكتمال صورته 

  ١النهائیة.

یمكن حمایة أبنائنا  التي هي فاألخیرة ،جنسیةوالتربیة ال ٢بد من التمییز بین التثقیف الجنسى أنه ال :نيالوجه الثا

تمد الفرد بالمعلومات، والخبرات الصالحة، واالتجاهات السلیمة إزاء  ي"التربیة الت كما عرفها د/حامد زهران:هي بها و 

لیم المسائل الجنسیة بقدر ما یسمح به نموه الجسمي والفسیولوجي، والعقلي، واالنفعالي، واالجتماعي، في إطار التعا

   ٣".الدینیة والمعاییر االجتماعیة والقیم األخالقیة السائدة في المجتمع

  :يوعلى هذا فإن مراحل التربیة تتوزع على مراحل النمو على النحو التال

  :مرحلة الطفولة األولى (مرحلة الكمون الجنسى) - ١

أشار  يوالذ ،يكمون أو الخمول الجنسوتتسم هذه المرحلة بال ،وهذه المرحلة تبدأ من میالد الطفل حتى بدایة تمییزه

فهؤالء هم األطفال الذین ال تثیر فتنة ] ٣١:النور[ )َأِو الطِّْفِل اَلِذیَن َلْم َیْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّساءِ ( القرآن الكریم الیهإ

   ٤.یعرفون معنى الجنس ألنهم لصغرهم ال؛ المرأة وزینتها فیهم الشعور بالجنس

 :یة (مرحلة التمییز)المرحلة الثان - ٢

 اً ألن هذه المرحلة تعد تمهید ي؛و الفتاة ألیة مثیرات تتعلق بالدافع الجنسأوهذه المرحلة ترتكزعلى عدم تعریض الفتى 

ذا ما تعرض الطفل لمثیرات شدیدة وخبرات مهیجة لدافعه إ "و  مرحلة البلوغ،في  يوتهیئة لتمام نضج الدافع الجنس

 يعلى سیر نموه الجنس اً ضار  اً مما یؤثر تأثیر  ؛وقت مبكرفي  يلى تنشیط دافعه الجنسفإن ذلك یساعد ع ..يالجنس

   ٥."نحرافاتفتظهر بعض المیول الشاذة واال ،فیما بعد يالطبیع

النوم بین في  والتفریق ف العورات،أوقات تكشُّ في  داب اإلسالمیة من قبیل استئذان األطفالوهنا تتبع بعض اآل

كما فعل الرسول  ،تدریبه على غض البصر اً وأیض عوید الطفل ستر العورة عبر تعلم أحكام الصالة،وت الذكور واإلناث،

  وكذلك بدء تعلیمه فروض الغسل وسننه. بن العباس أثناء حجة الوداع، مع الفضلصلى اهللا علیه وسلم  الكریم

 مرحلة البلوغ: المرحلة الثالثة - ٣

إشعارهما بالمسئولیة والمحاسبة على  وترتكز على قاعدتین: ى الزواج،تبدأ للفتى والفتاة من لحظة البلوغ حتهي و 

 ختالط والمهیجات الجنسیة،بتعاد عن االواال الدنیا واآلخرة،في  كل فعل بما یتضمن التحذیر من الفاحشة ببیان عقوبتها

                                                           

-١ http://wfsp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=313&Itemid=58  

لوسائل  بما في ذلك االستخدام الطوعي ،عن السلوك الجنسي اإلیجابي المأمون والمسئولتعرف األمم المتحدة الثقافة الجنسیة بأنها:" توفیر معلومات كاملة ودقیقة  ٢-

والجنس اآلمن:هو استخدام كافة الوسائل أثناء الممارسة الجنسیة لمنع الحمل ومنع اإلصابة  اإلیدز.الوقایة الذكریة المناسبة والفعالة بغیة الوقایة من فیروس 

أصدره االتحاد الدولي باألمراض الجنسیة؛ وأما الجنس المسئول: فهو االستخدام الطوعي لهذه الوسائل باالتفاق مع اآلخر (كما ورد في دلیل تدریبي للمراهقین، 

  . ١١٢ص ٢٠٠١االتحاد  –عمان–حمر والهالل األحمر) لجمعیات الصلیب األ

  .٤١٨حامد زهران ،علم نفس النمو، ط.عالم الكتب ، بدون تاریخ ،  -٣

 .١٢٠،ص١٩٨٨محمد زناتى، أحكام اإلسالم وآدابه في ضوء سورة النور، دار أبو المجد للطباعة ، ٤-

 .٦٠،ص١٩٨٩روق ،محمد عثمان نجاتى، الحدیث النبوى وعلم النفس، ط .دار الش ٥-



 

٣٩  

نفاد قوة الشهوة، وعدم ترك ستمور نافعة الأ يتنفیث الطاقة الجسمیة ف هي واألخرى ،يوالتزام الفتیات باللباس الشرع

  وقت فراغ.

 مرحلة االستعداد للزواج:هي و  المرحلة الرابعة - ٤

 كما علمنا  ،إطار من الحیاء واألدبفي  دابهآویجب فیها تعلم أحكام النكاح و  ،مرحلة تسبق الزواج مباشرةهي و 

ج  حدیث حسن غریب، ،يالترمذ[سنن  "واتق الدبر والحیضة ،أقبل وأدبر" :في قوله صلى اهللا علیه وسلمالمصطفى 

  .]٢٩٨٠\،ح٥

 :ورعایة المراهقة الحامل تقدیم وسائل منع الحمل،ثانیًا: 

وفي موعد ال یتجاوز عام  ،قرب وقت ممكنأتطالب وثیقة عالم جدیر باألطفال الحكومات "بإتاحة اإلمكانیة في 

یة الصحیة األولیة على خدمات الصحة لجمیع األفراد من األعمار المناسبة، للحصول من خالل نظام الرعا ٢٠١٥

جراءات التي تقدم من خالل نظام من ضمن اإل اً ، أي أن یصبح تقدیم خدمات الصحة اإلنجابیة إجراء١اإلنجابیة"

  لخ.... إالرعایة الصحیة األولیة من تطعیمات وتحصینات، ووقایة من األمراض، وتغذیة سلیمة

: "وتلبیة حاجة األفراد واألزواج غیر الملباة إلى وسائل م٢٠٠٥ان عام في تقریر صندوق األمم المتحدة للسكجاء و 

الحد من الخصوبة غیر المرغوبة على انعاكسات على  اً وینطوي أیض ،یة حقوق اإلنسانو لمنع الحمل ضروریة من زا

  ٢.هامة على المستوى الكلي"

لیمها، تنص االتفاقیات على تقدیم كل بدعوى أنه یعیق الفتاة عن مواصلة تع ١٨حین یجرم الزواج تحت سن في و 

كید على مواصلة التعلیم للمراهقات الحوامل، وعلى: "أن تتاح للمراهقات الحوامل إمكانیة أالخدمات والرعایة، بل والت

، وبصورة متیسرة التكلفة على الرعایة األساسیة في مجال طب التولید، وعلى خدمات الرعایة الصحیة اً الحصول فور 

 ،وعلى العنایة الماهرة أثناء الوالدة ،ة الوالدة والنفاس، والتي یتوافر لها التجهیز الجید والموظفون األكفاءأثناء فتر 

  ٣.وتنظیم األسرة من أجل أمور في جملتها تعزیز األمومة اآلمنة" ،والرعایة بعد الوالدة

 ٤.راهقات األمهات مواصلة تعلیمهن"و"القیام عند االقتضاء بتصمیم وتنفیذ برامج تتیح للمراهقات الحوامل والم

 بما البنات، لجمیع التعلیمیة األخرى، والمستویات ،االبتدائي المستوى وفي ،المبكرة الطفولة مرحلة في "وٕاكمال الدراسة

  ٥.الشابات" واألمهات الحوامل المراهقات ذلك في

  

  

                                                           

  .٢٠٠٢، ٣٣وثیقة عالم جدیر باألطفال، بند  -١

  .١٢، ص ٢٠٠٥: االستثمارات االستراتیجیة: عائد المساواة، حالة سكان العالم ٢الفصل  -٢

  .٢٠٠٢/ز، ٣٥وثیقة عالم جدیر باالطفال، بند  -٣

  .٢٠٠٢، ١٠/ ٤٠المرجع السابق، بند  -٤

  /هـ.١٤/٢، البند: ألف/ ٢٠٠٧للجنة مركز المرأة باألمم المتحدة،  ٥١ف والتمییز ضد الطفلة األنثى، االجتماع وثیقة القضاء على جمیع أشكال العن -٥



 

٤٠  

  :إباحة اإلجهاضثالثًا: 

حیث  ،أهم عناصر منظومة الصحة اإلنجابیة - االتفاقیات الدولیة من وجهة نظر القائمین على -  یعد هذا المطلب

یزال  نه قد یحدث الحمل رغم توفیر الثقافة الجنسیة ووسائل منع الحمل للفتیان والفتیات، إال أن حدوث الحمل الأیرون 

كله ذلك من عبء ، وفي حال احتفاظ الفتاة بحملها، توجَّب على الحكومة رعایتها طوال فترة الحمل بما یشاً قائم

أن  اً ي عنه، فإن على الحكومة أیضذا قررت الفتاة االستغناء عن مولودها والتخلِّ إاقتصادي ضخم، ویزید هذا العبء 

قررت الفتاة االحتفاظ بمولودها، فإن ذلك یعني أنها مهددة بالتوقف عن التعلیم، حیث ستبحث عن  وٕاذا ما، تتكفل به

فسها وعلیه. وبالتالي یتم طرح اإلجهاض كحل لكل تلك المشكالت، وللترغیب فیه نفاق على نعمل كي تتمكن من اإل

  ه في العیادات والمستشفیات.ؤ بحیث یتم إجرا ،اً ، أي أن یتم إباحته قانون  Safe Abortionیتم وصفه باآلمن

مع ثقافات  -  هاضإباحة اإلج –وتدرك اللجان القائمة على صیاغة االتفاقیات الدولیة مدى تصادم تلك المطالبة 

لى بعض االلتفافات، وذلك كي تتقبل الحكومات إعمدت تلك اللجان فالثالث، خاصة العالم معظم شعوب العالم، و 

أو اعتراض هذا المفهوم، حیث تم إدماج اإلجهاض ضمن "خدمات الصحة اإلنجابیة  ةوالشعوب دون غضاض

وسیلة للتخلص من الحمل (غیر المرغوب فیه "، كSexual and Reproductive health servicesوالجنسیة 

Unwanted Pregnancy(إلیجاد المبرر لعمل اإلجهاض. ؛  

رغم  )عالم جدیر باألطفال(من وثیقة  ٤٤، ٣٥، ٢٤، ٢٣وقد تم بالفعل تمریر هذه المصطلحات في البنـود 

نها تشمل بالضرورة خدمة بأ ،مثل وفدي الوالیات المتحدة وكندا ،بعض الوفود الحكومیة لبعض الدول ضاعترا

وتأمین الحریة الجنسـیة للمراهقات، ورغم ردود األفعال الغاضبة من الدول اإلسالمیة والفاتیكان وبعض  ،اإلجهاض

  ١.Pro – Life & Pro – Family حكومیة األخرى مثـلالالمنظمات غیر 

ضفاء صفة األمان على اإلجهاض إذا في االلتفاف حول المصطلح، یتم التعبیر عنه باإلجهاض اآلمن، إل اً وٕامعان

بهذه االلتفافات، بل یتم تحویل اإلجهاض إلى حق من في و العیادة الطبیة، وال یكتأما تم إباحته وٕاجرائه في المستشفى 

الحقوق اإلنجابیة للنساء والمراهقات، حیث ترى تلك الوثائق أن افتقار الفتیات إلى المعلومات بشأن حیاتهن الجنسیة قد 

دي إلى حمل غیر مرغوب فیه، وبالتالي تلجأ الفتیات الحوامل إلى استخدام وسائل غیر طبیة إلجهاض حملهن، بما یؤ 

یشكل خطورة على حیاتهن، ومن ثم جاءت تسمیة اإلجهاض بهذا االسم الجذاب (اإلجهاض اآلمن) لترغیب الحكومات 

  في الموافقة علیه وٕاقراره وتقنینه.

ع الفتاة الحامل إلى إجهاض نفسها في مجتمعاتنا على وجه الخصوص، هو (وصمة العار) وترى الوثائق أن ما یدف

ن هذا الحمل نتیجة لعالقة غیر شرعیة، ومن ثم تطالب تلك الوثائق بتغییر الثقافة المجتمعیة بسبب تكوُّ  ؛التي تلحق بها

جهاض غیر المأمون، إضافة إلى ما سبق من م تلك العالقات، فال تضطر الفتیات الحوامل إلى اللجوء إلى اإلالتي تجرِّ 

  مطالبة الحكومات بتقنین اإلجهاض، حتى یتیسر للفتیات إجرائه تحت رعایة الدولة وحمایتها.

وتستنكر لجان المرأة والطفل في األمم المتحدة عدم حصول المراهقین في كثیر من دول العالم على خدمات الصحة 

): "وحصول المراهقات على المشورة والمعلومات والخدمات فیما یتعلق ٩٣لبند اإلنجابیة، فنجد في وثیقة بكین (ا

                                                           

  .١٢٧، ص ٢٠٠٢بیان ائتالف المنظمات اإلسالمیة، اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل، المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة،  -١



 

٤١  

یؤخذ في االعتبار حق الشابات في  ما ال اً ، وكثیر اً تمام اً أو معدوم اً بالصحة الجنسیة واإلنجابیة ال یزال قاصر 

د من خطر الحمل غیر مع انعدام المعلومات والخدمات یزی الخصوصیة والسریة واالحترام والموافقة المستنیرة..

وكذلك خطر  ،تصال الجنسيومن خطر اإلصابة باألمراض التي تنتقل عن طریق اال ،المرغوب فیه والمبكر للغایة

حداث تحسینات في الوضع التعلیمي واالقتصادي إعملیات اإلجهاض غیر المأمون. وال یزال الحمل المبكر یعوق 

  واالجتماعي للمرأة في جمیع أنحاء العالم".

: "على الحكومات تحدید قسم من میزانیاتها لتأمین هذه ١٩٩٩كما جاء في توصیات مؤتمر الشباب في الهاي عام 

  ".مهتبحیث یتمكن الشباب من صنع قراراتهم واختیار  ،وخاصة موانع الحمل واإلجهاض ،المطالبات

  ونحن نتساءل .. 

  ون أي قیود.. هو حق لهن؟ هل تحویل النساء والفتیات إلى أوعیة یتم ملئها وتفریغها د

أن تتحول الفتاة إلى (شيء) یتمتع به الرجل، ثم یلقي به في قارعة الطریق، دون أدنى ، وهل هذا هو مفهوم الحق

  كرامة، وأدنى حق؟ 

  هل في هذا أي میزة تتمتع بها الفتاة، ویجوز المطالبة بها كحق من حقوقها؟

من حقوق اإلنسان، قد  اً القات الجنسیة لكل األفراد، وجعلتها حقوٕان كانت المجتمعات الغربیة التي أباحت الع

توصلت إلى تقدیم خدمات الصحة اإلنجابیة ألفرادها في محاولة للتعامل مع ما أفرزته تلك الثقافة من ظواهر خطیرة، 

ة من نفس نتشار اإلصابة بمرض اإلیدز، فهل تعاني مجتمعاتنا اإلسالمیاأهمها ظاهرة حمل المراهقات، وظاهرة 

شیوع للفاحشة في  أخرى، من رغبة اً الظاهرة، حتى یتم ترویج نفس المنظومة فیها؟ أم أن تلك المنظومة تخفي أهداف

  المرأة والطفل.علیهما وأول المجني  ،فیه من ضیاع للحقوق نحالل رغم ماوالفساد الخلقي واال

 ،إلى شتى فنون التحلل واإلباحیة، من أیسر سبیل"فتحت هذه الوسائل الباب أمام كل شاب وفتاة  یقول د.البوطي:

قتحام أسبابه، وتحمل أعبائه، كما أغنى ذلك اوبدون أي كلفة، فلقد أغنى ذلك كًال منهما عن ضرورة التفكیر بالزواج، و 

لذین األطباء افي كًال منهما عن االرتباط بذیول األطفال، وعن تحمل تبعاتهم إذا كان في الوسائل المانعة للحمل، و 

ال یشوبها كدر، وال یدنو إلیها منغص مما یضمن لها سالمة أیتقنون فن اإلجهاض إبقاء على سبیل المتعة المحرمة 

  ١".من المتعة بدون مغرم من النسل والذریة اً اللذة من سوء العواقب، وما یحقق للشباب مغنم

*********

                                                           

 .٥٨ي، مسألة تحدید النسل، مكتبة الفارابي، دمشق، بدون تاریخ، بتصرف، صالبوط رمضان سعید حمدم ١-



 

٤٢  

  الخاتمة

ها بما تشمل من عدل ومحبة یة وقیمیة متناسقة وشاملة، وعدّ قداعتنى اإلسالم ببناء األسرة من خالل منظومة ع

لَِّتْسُكُنوا إَلْیَها َوَجَعَل َبْیَنُكم مََّودًَّة  اً (َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواج :ورحمة آیة من آیات اهللا، كما قال تعالى

لتغیرات سریعة من خالل غزو ثقافي ومفاهیمي في اآلونة األخیرة في  ولكن تعرضت هذه األسرة]، ٢١[الروم: َوَرْحَمًة)

م أ سواء كانت تحدیات داخلیة ،كثیر من مكوناتها، كما تتعرض لتحدیات خطیرة تهدد هویتها وتماسكها واستقرارها

یرة، وحاولنا هذه التحدیات تتفرع تحدیات أخرى اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة وسیاسیة كث وفي كال مساَري، خارجیة

وهو عولمة نمط الحیاة الغربیة من خالل  ،خالل هذه الورقة البحثیة تسلیط الضوء على أحد مظاهر التحدیات الخارجیة

  .هیئة األمم المتحدة

عن  بینه وبین خصوصیتنا الحضاریة من جهة، فضالً  اً شاسع اً ن هناك بونأومن خالل استعراض هذا النمط وجدنا 

قطع شوطًا طویًال في  حیث ،ستیرادغیر صالح لال اً نموذجأبما یجعله بیئته األم من جهة أخرى ي ف فشل هذا األنموذج

مسببات انهیار األسرة وضیاع معناها وقیمتها، من أم تفرغت إلثبات ذاتها خارج البیت، ومن ثم تخلت عن مسئولیتها 

البدیل األمثل أن یتدخل المجتمع لیحل  بما جعل ،الطبیعیة تجاه أطفالها، وأب فاقد الثقة في نسب هؤالء األطفال إلیه

صارت  كانت تعد من الحیاة الخاصة سابقاً  التيجتماعیة فأبعاد الحیاة األسریة واال محل البیت في العنایة بالطفل.

  أخص الخصوصیات بین الرجل وزوجته واألب وأبنائه.في  وشهدت مزید من تدخل الدولة ،قضایا سیاسیة عامة

ولكن أن یتم تعمیم وعولمة هذا  ،)وِلُكلٍّ وْجَهٌة ُهَو ُمَولِّیَها(فهذا شأنهم  ،یریدونه ذا كان هذا هو ماإ نا نرىومن ثم فإن

فإن األسرة هي نواة المجتمع، وهي النمط على شعوب المعمورة عبر بنود اتفاقیات دولیة، فهو أمر غیر مقبول، 

لى جحیم إأما أن نحیل حیاة هذه األسرة  االجتماعي والثقافي.الحصن الحصین الذي یضمن تماسكه واستقرار نسیجه 

  .فهذا مرفوضیطاق  ال

كما نعترض  ختراق مجتمعاتنا،یصوب ال اً تخاذها سهما وٕانما نعترض على ،ةأنرفض رفاهة المر  ال - كنساء – إننا

األوحد) للمشاكل التي یعاني  على إصرار هیئة األمم المتحدة على فرض (الرؤیة األوحد) لقضایا المرأة، وطرح (الحل

وتجاهل التباینات الواسعة في  ،منها النساء في العالم، وعدم مراعاة الخصوصیات الحضاریة المتنوعة لشعوب العالم

بین قضایا  اً شاسع اً بون ن هناك أسیما  وال ،وبالتالي نوعیة الحلول لها ،الثقافات المختلفة، وأثرها في نوعیة المشكالت

من  ینیعانبعض جنبات بالدنا في  فنسائنا ،حقیقة على أرض الواقع ناءتعانیه نسااردة بهذه الوثائق وبین ما الو  مرأةال

ونقص الغذاء  ،وانتشار الفقر ،واألمراض المعدیة ،ینحصر أغلبها في أمراض سوء التغذیة ،مشكالت حیاة ووجود

  .ا مصیریة ولیست من قبیل الترف الحضاريوالماء الصالح للشرب، وهذه القضایا الهامة بالنسبة لنا قضای

توجه وُجل بنود الوثائق ی، يأنه تعرض هامشإال وواقع هذه الوثائق وٕان كان یتعرض لهذه القضایا والمشكالت 

والندیة بین الرجل  ،والناجمة عن الجنس الحر ،يبصورة فعلیة إلى سبیل واحد هو تصدیر وتعمیم مشكالت العالم الغرب

حاب دور األسرة في تربیة الطفل وحمایته، وهي مشكالت لیست ممثلة في واقعنا العربي واإلسالمي وانس ،والمرأة

  بقائها.على له أثره السلبي على مجتمعاتنا و  ،لذا فإن ترویجها في عالمنا اإلسالمي وٕادخالها أمر خطیر ؛بصورة محددة



 

٤٣  

جراثیم تحاول النیل منها،  يكي تتمكن من صد أ ؛لذلك فإن نقطة االنطالق هي تقویة الجهاز المناعي لمجتمعاتنا

فحسب، وٕانما هي جماعة اجتماعیة أساسیة  اً اجتماعیّ  اً والبدایة هي إصالح األسرة، ذلك أن األسرة لیست مجرد نظام

 الرئیسي في بناء صرح المجتمع، وتدعیم وحداته، وتنظیم سلوك أفراده بما یتالئم مع أدوارهم تقوم بالدور ،في المجتمع

االجتماعیة، فضًال عن دورها في إلزام أفرادها بالضوابط الدینیة، وتأثیر ذلك على أنماط سلوكهم في مواجهة متغیرات 

  العصر.

ى أكثر من جیل یسهل علیها نقل هذه الضوابط من جیل إلى آخر بسالسة وتلقائیة، فضًال عن لفاألسرة باحتوائها ع

وهي: الموائمة بین الثقافة اإلسالمیة والثقافة  ،إلمكانیة حل المعادلة الصعبةأن لقاء األجیال فیها یعطي مساحة واسعة 

  بما یحفظ لشخصیة أبنائها التوازن. ؛المعاصرة، أي الموائمة بین صحیح الموروث ونافع الوافد

*********  
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