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  مقدمة

يعمل الغرب يف ظل النظام العاملي اجلديد على  فرض وصايته على ا�تمع الدويل من خالل منظومة حقوق 

تلتزم به الدول كلها، وذلك بإضفاء صفة العاملية على ما لوحد على العامل أويسعى لفرض منط حضاري  ،اإلنسان

معايريه على أ�ا مبادئ وقواعد مستقرة ومسلم �ا على  اً ، فارضوصفه منوذًجا يتعني استلهامهيقدمه �ذا الشأن ب

  .نطاق عاملي

واليت أسستها الدول (، United Nations Organization (UN)ن خالل هيئة األمم املتحدة مو 

تم وبالتحديد جلان املرأة والطفل يف األمم املتحدة، حيث ت ا يف حكم العامل)،لتكون أداة هل ١٩٤٥العظمى عام 

صياغة مفردات ذلك النمط احلضاري األوحد يف صورة وثائق دولية، ومطالبة احلكومات بالتوقيع عليها، مث مطالبة 

مراعاة  أدىن ا�الس النيابية يف الدول املختلفة بالتصديق على بنودها؛ كي تتحول اىل قوانني وطنية ملزمة، دون

  .أي احرتام لقوانينها الوطنية أو ختالف العقيدة أو تباين الثقافة بني ا�تمعاتال

) على مبدأ عدم التفرقة بني الناس على أساس اجلنس، وبالتايل كان هذا ١٩٤٥(١ولقد أكد ميثاق األمم املتحدة

املرأة باملفهوم و  مترا�ا على قضية املساواة بني الرجلؤ ومم املتحدة يف اتفاقيا�ا مدخال يستند إليه اآلن يف تركيز األم

ال تقبل النقاش حوهلا، واستخدمت قضية املساواة هذه لتمرير كثري من القضايا حتولت إىل مسلمات ليت ، وا٢الغريب

تطالب �ا األمم املتحدة لعوملة النموذج الغريب يف مجيع جماالت احلياة على كل شعوب العامل بغض النظر عن  اليت

   ثقافا�ا األصلية أو عقائدها أو أعرافها.

ستوجب لذى ا)، األمر ااألسري نربة املطالبة برفع ما أطلقت عليه تلك الوثائق (العنف ولقد تصاعدت مؤخرا

مصطلح مطاط، يحوي مفردات عدة تؤدي في ضرورة حتديد املفهوم احلقيقي لذلك املصطلح، والسيما أنه 

ي قوامة للزوج مجملها إلى تدخل سافر في شئون األسرة؛ بحجة حماية إناثها وأطفالها من اإلساءة، بما يرفع أ

ارسها اآلباء نحو األبناء ضمن هذا يم بل وإدراج أي نوع من التربيةعلى زوجته، أو والية لألبوين على األبناء، 

  .المصطلح

ومات، وما مطاطية املصطلحات دائما ما تكون هي الفخ الذي يُنصب للحكومات، والذي تقع فيه معظم احلكو 

اجلدران، يزداد اتساعا عاما بعد عام، إذ تضاف إليه يف كل عام  ا، عايلكبري   ا) إال وعاءمصطلح (العنف األسري

 تعدد الزوجات ميثل تعريفات جديدة، وتطبيقات مستحدثة، فتارة يعد قانون اإلرث يف اإلسالم عنفا ضد املرأة، وتارة

                                                 

   /http://www.un.org/aboutun/charterميثاق األمم املتحدة راجع  -١

ديث وهو املفهوم التماثلي والتطابقي بني الرجل واملرأة، دون أي اعتبار للفوارق اجلسدية والنفسية والعقلية بينهما، واليت اثبت العلم احل -٢

  رأة والذي يدعم تكاملهما ومتايزمها من أجل قوة األسرة  ومتاسكها.وجودها وأثرها، فضال عن املفهوم الشرعي للمساواة بني الرجل وامل



٢ 

األب على الفتاة البكر واليت كما يعد التصاق األمومة ورعاية األسرة باملرأة قمة العنف ضدها، مث والية   العنف بعينه.

ومن مث  نفاق على األسرة ومحايتها ورعايتها،قيام الرجل باإلعن  ناهيكتعدها االتفاقيات عنفا ومتييزا ضد الفتاة، 

زوجته، والذي  الزوجة لزوجها، وحق الزوج يف معاشرة تصري له القوامة عليها، مث ما تستتبعه تلك القوامة من طاعة

(اغتصابا زوجيا) أو (استغالال جنسيا) ومن مث تطالب تلك الوثائق بسن القوانني والتشريعات  تعده تلك الوثائق

  !!!العنف)الكم اهلائل من ملعاقبة الرجل على كل هذا (

ستتجرأ وتطالبهم برفع األمم املتحدة  انجل أناالتفاقيات تلك على احلكومات أثناء توقيعها مل خيطر ببال و  

هي الضغوط الدولية متارس عليهم من تلك اللجان لرفع حتفظا�م وااللتزام ا أثناء التوقيع، وها وضعوهحتفظا�م اليت 

الكلي بالتطبيق الكامل لتلك االتفاقيات، يف جتاهل شديد للمرجعيات الدينية والثقافية املختلفة السائدة يف خمتلف 

  بالد العامل.

يف الوثائق الدولية اخلاصة باملرأة والطفل لح (العنف ضد املرأة) مصط نبذة تارخيية عن بداية إدماج وسنورد يف حبثنا

العنف (، مث توضيح ما تعده الوثائق الدولية من مكونات بشكل عام، والذي انبثق منه مصطلح (العنف األسري)

  ا من منظور إسالمي.مع رؤية حتليلية هلوتعريف كل منها وفقا لتلك الوثائق،  )األسري

تصرة عن تداعيات املصطلح، وخطورته على األسرة وا�تمع، يلي ذلك إطاللة سريعة على كما سنورد نبذة خم

إدماج ذلك املصطلح يف  واليت تستهدف بعض التعديالت اجلاري عملها يف قوانني األسرة يف دول إسالمية خمتلفة

العنف األسري (وفق تعريفه يف تلك القوانني، مبعىن أن التعديالت اليت جترى يف تلك القوانني تستهدف القضاء على 

  االتفاقيات الدولية).

  .مؤمتركم الكرمييت نأمل إدراجها ضمن توصيات رد توصيات البحث، والويف النهاية سنو 

  من وراء القصد، وهو يهدي السبيل واهللا

*********  



٣ 

  الفصل األول

  للوثائق الدولية اوفقً األسري" العنف "مصطلح التعريف الفعلي ل

  فى الوثائق الدولية:(العنف) دماج مصطلح إة تاريخية حول نبذ -أوالً 

: المساواة  األمم المتحدة للمرأةمؤتمر مكسيكو لعقد "، وهو ١٩٧٥لمرأة عام لُعقد أول مؤمتر عاملي 

ا مترً مم املتحدة مؤ عقدت اجلمعية العامة لأل١٩٧٩ويف عام  ،واعُتِربَ ذلك العام (العام العاملي للمرأة) "والتنمية والسلم

تتضمن ثالثني مادة بصيغة ملزمة   وخرج املؤمترون باتفاقية ،)ضد املرأة التمييزلى كافة أشكال القضاء ع(:حتت شعار

ضد املرأة  التمييزحتت اسم: (اتفاقية القضاء على كافة أشكال  للدول اليت توافق عليها –وألول مرة–ا قانونيً 

 Convention in the Elimination for all kinds if Discrimination )سيداو(

Against Women (CEDAW) وتشكلت جلنة خاصة ملتابعة الدول يف التزامها بتطبيق االتفاقية مسيت ،

  .CEDAW Committeeبلجنة سيداو 

: "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس هيف املادة األوىل منها بأن )التمييزفت االتفاقية مصطلح (وقد عرّ 

واحلريات األساسية يف امليادين  ،ويكون من آثاره أو أعراضه توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسان ،نساجل

أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها �ذه احلقوق  ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية

  جية وعلى أساس المساواة بينهما وبين الرجل".بصرف النظر عن حالتها الزو أو ممارستها هلا 

ملصطلح   - الذي قامت عليه االتفاقية- ) التمييز(جلنة سيداو، أدركت أ�ا أغفلت تضمني مصطلح  أن إال

ثالثة أشكال  على (التمييز) اقتصر )، حيثGender Based Violenceجندر على ال القائمالعنف (

ييد، ومل يرد مصطلح العنف يف االتفاقية منذ البداية، ولكي تستدرك جلنة سيداو والتق ،واالستبعاد ،: التفرقةفقط، هي

شكًال من  ١القائم على الجندر اعتبار العنف على) اليت أكدت ١٩٩٢لعام  ١٩ذلك، أصدرت (التوصية رقم 

  .٢الرجلعلى أساس المساواة مع  أشكال التمييز الذي يؤثر على قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها

                                                 

ظهر مفهوم جديد للجندر على يد احلركة األنثوية الراديكالية يف الستينيات من القرن العشرين، ومتكّن من إدماجه يف اتفاقيات ومواثيق  -١

ين ذكر وأنثى، بينما جندر تعين نوع = ذكر وأنثى وشواذ، ) واليت تعSex) حمل كلمة (جنس Genderاألمم املتحدة لتحل كلمة (جندر 

) عدم إعطاء الشواذ احلقوق أسوة باآلخرين، وتطالب Gender Based Violenceومن مث يندرج حتت (العنف املبين على اجلندر 

للوصول إىل التساوي املطلق، كما  )، واليت تشمل: إلغاء كافة الفوارق بني الرجل واملرأةGender Equalityالوثائق بـ (مساواة اجلندر 

  تشمل التساوي يف احلقوق بني األسوياء والشواذ.

  .A/47/38راجع يف ذلك: الوثيقة  -٢



٤ 

التمييز ضد وىل من "االتفاقية" ملصطلح التوصية على أن تعريف املادة األ تلك كما أكد البند السادس من  

ا امرأة. كما أكدت أي العنف املوجه إىل املرأة لكو� ،جندرالعنف القائم على أساس ال، إمنا يشمل أيًضا المرأة

د خيالف نصوًصا حمددة يف االتفاقية، وبغض النظر عما إذا  ق )اجلندر العنف القائم على أساس(التوصية على أن 

  أو ال. كانت هذه النصوص تذكر العنف صراحةً 

) الملزمة قانونا، CEDAWوبهذا تم إدماج (العنف القائم على أساس الجندر) ضمن اتفاقية (سيداو 

  ).Discrimination Against Womenمن خالل إضافته لمصطلح (التمييز ضد المرأة 

بحقوق كل ما: "يعيق أو يعرقل متتع املرأة   -١٩٩٢) لعام ١٩وفقا للتوصية (–يشمل  تعريف العنفما أن ك

، واحلريات األساسية مبوجب القانون الدويل، أو اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى يعترب متييزًا حسب مفهوم اإلنسان

  املادة األوىل من االتفاقية".

العاملي حلقوق اإلنسان: "تشكل حقوق اإلنسان للمرأة والطفلة جزًءا من حقوق املؤمتر  تقرير وأيضا ماورد يف

اإلنسان العاملية، ال ينفصل وال يقبل التصرف وال التجزئة، .... والقضاء على مجيع أشكال التمييز على أساس 

  ١اجلنس من أهداف ا�تمع الدويل ذات األولوية" 

ترب العنف ضد املرأة من جماالت اال�ام احلامسة واعترب أن انتهاك "مث جاء منهاج وخطة عمل (بيكني) الذي اع

  .٢احلقوق اإلنسانية للمرأة هو انتهاك حلقوق اإلنسان حتاسب الدول على ارتكابه"

وما هي حقوق اإلنسان للمرأة ؟؟ إ�ا كما ورد يف اإلعالن السياسي لوثيقة بكني "حقوق املرأة حقوق إنسان 

Women rights are human rightsأي أن كل ماورد يف االتفاقيات والوثائق الدولية الصادرة عن .. ٣

هيئة األمم املتحدة واملعنية باملرأة، هي حقوق إنسان للمرأة .. وبالتايل، فإن االعرتاض أو التحفظ على أي بند أو 

تثقيف اجلنسي يف املدارس ، فالتحفظ مثال على المطلب من مطالب تلك االتفاقيات واملواثيق يعد عنفا ضد املرأة

للمراهقني يعد عنفا ضد  الطفلة األنثى، والتحفظ مثال على إدماج املراهقات احلوامل يف املدارس يعد ايضا عنفا ضد 

الطفلة األنثى، والتحفظ على اإلجهاض كوسيلة للتخلص من احلمل غري املرغوب فيه يعد كذلك عنفا ضد املرأة، 

بني الرجل واملرأة يف املرياث، أو يف الزواج والطالق وغريها من البنود اليت تتناقض  وباملثل التحفظ على التساوي

  عنفا ضد املرأة. -وفقا للمواثيق الدولية–تناقضا واضحا مع الشريعة اإلسالمية، تعد كلها 

  

                                                 

  .٣٠، ص١٩٩٣تقرير املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان،  -  ١

   ٢٠٠٣حممد الغمري،  واقع املرأة املصرية يف ضوء إتفاقية السيداو، مركز قضايا املرأة املصرية،  -  ٢

  .١٦،ص٢٠٠٢اعالن ومنهاج عمل بكني ،ادارة شئون اإلعالم ،األمم املتحدة ،نيويورك، -٣



٥ 

وفقا للوثائق ) Domestic Violence(المنزلي ثانيا: مفردات مصطلح العنف األسري 

  الدولية:

، ومن نطاق األسرةكل ما اعتربته الوثائق الدولية عنفا ضد املرأة داخل   (العنف األسري)يف مصطلح يشمل تعر 

وفقا لتعريف - مث، فإن أي فارق بني الرجل واملرأة يف األسرة (سواء يف األدوار أو التشريعات) يعّد متييزا ضد املرأة  

  . Gender Based Violenceدر ومن مث يعد عنفا مبنيا على اجلن - التمييز كما ورد من قبل

  نوردها فيما يلي: -  وفقا للوثائق الدولية –وللعنف األسري مفردات عدة 

 :فرض القيود على الحرية في الجسد  -١

مل تكتف هيئات وجلان األمم املتحدة بالتدخل السافر ىف شئون الدول على املستوى السياسي، وإمنا أعطت 

واألسر، فوصفت الثوابت الدينية والثقافية وا�تمعية لشعوب العامل اليت  لنفسها حق التدخل ىف أدق شئون األفراد

ختتلف مع ما تعمل على عوملته من قيم بالـ (عادات واملمارسات الضارة) كى يسهل املطالبة بتغيريها؛ بدعوى أ�ا 

  له وجوه عدة: - وفقا لتلك الوثائق– ١والتحكم في الجسد والطفلة، متثل عنفا ضد املرأة

 عذرية ال 

تصف وثائق األمم املتحدة التمسك بعذرية الفتاة بالـ (العنف والكبت اجلنسي) وتعد اإلصرار على االحتفاظ 

،  والذي ٢٠٠٧من تقرير جلنة اخلرباء لعام  ٤٨وقد ورد يف الفقرة  بعذرية الفتاة حلني الزواج عنفا ضد الطفلة األنثى،

ضد  والعنفحتت عنوان (القضاء على كافة أشكال التمييز  DAWأعده قسم االرتقاء باملرأة باألمم املتحدة 

عذرية  "يعد الرتكيز الشديد على متهيدا للجلسة الواحدة واخلمسني للجنة مركز املرأة باألمم املتحدة، الطفلة األنثى)

ضد من أشكال التمييز  عّد شكالً ي، و repression of female sexuality الفتاة وخصوبتها كبًتا جنسًيا 

   ٢الطفلة األنثى"

                                                 

 yourالقائمات على جلنة سيداو، وجلنة مركز املرأة شعار ورفع شعار ( Radical Feministsترفع األنثويات الراديكاليات  -١

body is your ownى إدماج هذا املعىن وتطبيقه يف الوثائق الدولية اخلاصة باملرأة )، مبعىن حرية التحكم الكامل يف اجلسد، وحترصن عل

  والطفل.

-٢  Elimination of all forms of discrimination and violence against the girl child - Report 

of the Expert Group Meeting-2006  

http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/elim-disc-viol-

girlchild/EGM%20Report_FINAL.pdf  

http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=2550 ،

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/51sess.htm  



٦ 

ويعتربه عادة تؤدي إىل التمييز ضد املرأة هذا األمر،  UNFPAويستنكر صندوق األمم املتحدة للسكان 

ويطالب بتغيريه ، وذلك يف وثيقة بعنوان (احلق يف تعديل العادات اليت تؤدي إىل التمييز ضد النساء): "على املراة أن 

الليلة األوىل للزواج، كدليل على الشرف والنقاء، وباملقابل ليس على الرجل أن تثبت عذريتها للرجل الذي تتزوجه يف 

  يقدم أي دليل على الشرف والنقاء".

كما يعترب صندوق األمم املتحدة اإلمنائي مسألة عذرية املرأة مسألة خاصة �ا وحدها الحيق ألي من كان أن 

: "وتطلب بعض اإلجراءات القانونية فحص العذرية قبيل يتدخل فيها، حىت لو كان من قبيل اإلجراءات القانونية

. كما يستنكر بشدة حرص الشعوب ذات ١التحقيق يف أي قضايا تتعلق بالنساء، ما يعترب انتهاًكا خلصوصية املرأة"

 الثقافات احملافظة على ضبط العالقات اجلنسية ودعو�ا إىل احلفاظ على العفة والشرف: "االعتقاد بأن شرف املرأة

هو يف جسدها، وأن جسد املرأة وشرفها الكامن فيه هو ملك لألسرة، وأن املرأة ليست أهًال وحدها لتحمل مسئولية 

  .٢شرفها وجسدها وال متلك التصرف بنفسها أو جبسدها وفًقا إلراد�ا"

 اإلجهاض –وسائل منع الحمل –الصحة اإلنجابية (الثقافة الجنسية منع وصول خدمات– 

 (وللمتزوجين اشتراط موافقة الزوج) اهقين،) للمر التعقيم

مىت  أنه من حق الطفلة حتديد ،والذى أسلفنا ذكره، ٢٠٠٧من تقرير جلنة اخلرباء لعام  ١١٥وقد ورد يف الفقرة 

 ١٣٠، ٨٢، ٢٧الفقرات  على حد تعبري التقرير، وأوصى يف Sexually Active) وكيف تصبح (ناشطة جنسًيا

الصحة اإلجنابية (احتياجات  ) للطفلة وتوفري Sexual Healthجلنسيةالصحة ا(بتوفري معلومات 

Reproductive Health (ممارسة اجلنس اآلمن ١٢٤يف الفقرة  لتعليمهم ما أمساه التقرير ) للمراهقني to 

Promote Safe Sex (اجلنسية خارج اإلطار الشرعي للزواج وجعل هذه  مما يصب يف تشجيع املمارسات

  .(اليت حددوا سنها بأ�ا األقل من الثامنة عشرة) ًقا أصيالً من حقوق الطفلةاملمارسات ح

واملراهقني بشكل عملي كيفية ممارسة  كما أوصى التقرير بتوفري معلومات الصحة اجلنسية للطفلة لتعليم األطفال

جنابية للمراهقني، وأكد أثناء ذلك وتوفري احتياجات الصحة اإل العالقة اجلنسية مع توقي احلمل واألخطار املرضية

 منع احلمل يف املدارس خاصة للفتيات لتكون ممارسة اجلنس احلر عندهم أيسر؛ وتوفري على ضرورة توزيع وسائل

  ٣.الرمسية خدمة اإلجهاض بشكل معلن وقانوين، وأطلقوا عليه اسم اإلجهاض اآلمن يف املستشفيات

                                                 

)، مرجع UNFPA، مشروع النوع االجتماعي: السالم واألمن بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان (٢٠٠٦منشورات مفتاح   -١

  .٢٧سبق ذكره، ص 

)، مرجع UNFPA، مشروع النوع االجتماعي: السالم واألمن بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان (٢٠٠٦منشورات مفتاح  -٢

 .٣٤سبق ذكره، ص 

٣-  http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=2550   
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"وحيتاج املراهقون الناشطون جنسًيا نوًعا خاًصا من  :١٩٩٤وقبل ذلك ورد ىف وثيقة القاهرة للسكان عام 

  املعلومات واملشورة واخلدمات فيما يتعلق بتنظيم األسرة، كما أن املراهقات الاليت حيملن حيتجن إىل دعم خاص من

  .١أسرهن وجمتمعهن احمللي خالل فرتة احلمل ورعاية الطفولة املبكرة"

 نس الشريك)الشذوذ الجنسي (اختيار الجنس واختيار ج 

مبعىن إعطاء الفتاة احلق يف اختيار جنسها (إذا كانت تفضل أن تبقى أنثى، أم ترغب يف التحول لتصري ذكرا!) 

وبالتايل اختيار توجهها اجلنسي، فإذا اختارت أن تبقى أنثى، فستتوجه جنسيا حنو ذكر، وبالتايل تقيم العالقة مع 

يطلقون كرا، فستتوجه جنسيا حنو أنثى، وبالتايل تكون شاذة، وهو ما ذكر، أما إن اختارت أن تغري جنسها لتصري ذ 

). ومن Sexual Orientation، والتوجه اجلنسى Gender Identityعليه (احلق ىف حتديد اهلوية اجلندرية 

  ضدها. (عنفا)، وبالتايل إجبارها على االرتباط بذكر يعد  (عنفا)مثّ اعُترب إجبار الفتاة على أن تظل أنثى 

)، واليت ٢٠٠٧ضد الطفلة األنثى ( العنفعن رفع  -السابق اإلشارة إليه–من تقرير جلنة اخلرباء  ٩٦ففي الفقرة 

حبق حتديد  -ما أمساه التقرير- جاء التأكيد على   Lesbian Girls)جاءت حتت عنوان (الفتيات السحاقيات

 Sexual Orientation د التوجه اجلنسيللفتيات، وينبين عليه حتدي)  Sexual Identity(اهلوية اجلنسية 

، ويؤكد ، ومراعاة حق الشاذات يف التعبري عن آرائهن حول الشذوذ وحقهن يف احلصول على شركاء مثليي اجلنس هلن

  عنفا ضد الطفلة األنثى!!التقرير على أن االعرتاض على كل تلك (احلقوق) يعد 

على والفتيات  الصبية تحدى التقاليد االجتماعية للرجال) (مساعدة الصبية ل حتت عنوان كما حيرض ذلك التقرير

الصبية بـ (حقوق الفتيات)، ومن ضمنها احلديث  حتدي التقاليد االجتماعية، ويقدم منوذًجا حلمالت أُقيمت لتوعية

، وضرورة العمل على إزالة هذا اخلوف، ومن  Homophobia مع الصبية عن أسباب التخوف من اجلنس املثلي

  جيع الصبية على ممارسة اجلنس املثلي!!مث تش

بالـ (الفتيات  نأمساه  عمن٢" طالبت الوثيقة برفع "احلساسية اجلندرية"العنفوحتت عنوان " - ويف نفس التقرير

)، أي الفتيات اللوايت تعرضن لألذى Gender based violenceالعنف المبني على الجندر ضحايا 

: أن رفض ا�تمع للفتيات السحاقيات يعد نوًعا ١٢من البند  Tر يف الفقرة بسبب شذوذهن، مث ورد يف ذات التقري

،  وحتدد اهلوية اجلندرية ٣)Gender Identityضدهن، وذلك بناء على ما يسمونه بـ (اهلوية اجلندرية  العنفمن 

                                                 

  الفصل السابع القاهرة للسكان ٤٧ – ٧ -١

  احلساسية اجلندرية تعين تقبل معىن اجلندر، أي االعرتاف باجلنس املثلي، وتقبل الشواذ وإعطائهم نفس احلقوق اليت يتمتع �ا غريهم. -٢

ه، ذكرًا أو أنثى بغض النظر عن تركيبه البيولوجي، فإذا شعر ذكر بأنه إحساس الفرد بذات -وفقا للموسوعة الربيطانية-اهلوية اجلندرية تعين -٣

، وإذا شعرت أنثى بأ�ا ذكر كانت هويتها اجلندرية ذكر، Gayأنثى، فهويته اجلندرية أنثى، وبالتايل يتوجه جنسيا حنو ذكر، فيصري شاذا 

  .Lesbianوبالتايل تتوجه جنسيا حنو أنثى فتصبح سحاقية 



٨ 

ء الفتاة حق اختيار للفرد توجهه اجلنسي، أي ميله اجلنسي حنو أحد اجلنسني. وقد أوصى تقرير جلنة اخلرباء بإعطا

  ١جنسها، وبالتايل حق اختيار توجهها اجلنسي، وعدم إجبارها على توجه جنسي معني!!"

سات وعضوات لجنة مركز تعتنقه مؤسِّ  والذيRadical Feminism الراديكايل  ٢وبقراءة الفكر األنثوي

ن السماوية و الفطرة السليمة، حيث ، يزول االستغراب من هذه األفكار اليت تناقض األدياالمرأة باألمم المتحدة

"إن ميل المرأة للجنس اآلخر يف إحدى مقاال�ا:  "أدريان رتشي"تقول إحدى زعيمات احلركة األنثوية الراديكالية 

يمثل قهرا لها، وإن انكار حب المرأة للمرأة واختيارها كشريكة ورفيقة عمر يعد خسارة فادحة للنساء من أجل 

  !!٣التحرر"

األنثوية الراديكالية نظرت إىل مسألة السحاق على أنه وسيلة للتخلص من تبعية الرجل واالستغناء عنه  فاحلركات

متاما بل آلية إلثبات نديتها له ومساوا�ا املطلقة معه.. ويف ذلك يقول د. عبد الوهاب املسريي: "إن الشذوذ اجلنسي 

ىل أيديلوجيا �دف إىل إلغاء ثنائية إنسانية أساسية هي مل يعد جمرد تعبري عن مزاج أو احنراف شخص وإمنا حتول إ

  .٤ثنائية الذكر و األنثى اليت يستند إليها العمران اإلنساين واملعيارية اإلنسانية

) شرطًا العتبار املرأة (أنثوية حقيقية) فتقول (أدريان  Lesbianismوتعترب األنثويات الراديكاليات (السحاق

فعليها أن تكون سحاقية، وعليها أن  ٥ )True Feministأنثوية حقيقية (أة أن تكون رتيشي): "إذا أرادت املر 

تتخلى عن كل األفكار اليت تؤرقها وجتعلها حتس بأ�ا شاذة ومريضة وجمنونة فقط أل�ا متارس اجلنس مع النساء بدالً 

  ٦من الرجال"

 (الشذوذ اجلنسي) العالقات المثليةالسجن بسبب  ٢٠٠٨منظمة العفو الدولية يف تقريرها عام عّدت وقد 

السجن بسبب العالقات  - لتمييزا( فذكرت حتت عنوان(عنفا) وخمالًفا ملا عّدته معايري دولية حلقوق اإلنسان، 

عالقات «شهور على ستة رجال بعد إدانتهم مبمارسة  ١٠صدرت أحكام السجن ملدد أقصاها  ):الجنسية المثلية

مخالفًة ن املغريب العالقات اجلنسية بالرتاضي بني أفراد بالغني من نفس اجلنس، مما يُعد وُجيرم القانو ». جنسية مثلية

  .للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان

                                                 

١- http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=2550  

  يعرف الدكتور عبد الوهاب املسريي (األنثوية) بأ�ا: متركز العامل حول األنثى -٢

٣- Rich, A., "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence" signs 5:4 1980 pp 631 

- 660 

 ٥٧ص  ١٩٩٧عبد الوهاب املسريي، ما بني حركة حترير املرأة وحركة التمركز حول األنثى: رؤية معرفية، جملة القاهرة،  -٤

 Feminism is the theory and Lesbianism is the practice ..To be a trueشعار األنثوية الراديكالية:  -٥

feminist you must be lesbian  

  ١٨٠د/ املثىن أمني ، مرجع سبق ذكره، ص  -٦
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حقوق المتحولين ( ) ما عدته عنًفا حتت عنوان٢٠٠٨كما أوردت منظمة العفو الدولية يف تقريرها سالف الذكر (

، وهي من املتحولني للجنس اآلخر، للضرب املربِّح املاليزية )آيو(ضت يوليو/ متوز، تعر  ٣٠يف : ")إلى الجنس اآلخر

وصرح أحد مسؤويل إدارة الشؤون الدينية اإلسالمية بأن ؤون الدينية اإلسالمية، على أيدي مسؤولني من إدارة الش

عاقب عليها بغرامة ، واليت يُ »قيام رجل بارتداء مالبس أنثى يف مكان عام«هي » جرمية«اعُتقلت أل�ا ارتكبت  )آيو(

  ."»قانون اجلرائم العامة«دوالر أمريكي، أو بالسجن ستة أشهر، أو بالعقوبتني مًعا، وذلك مبوجب  ٣٠٠قدرها 

 مل باالندماج في التعليم النظاميعدم السماح للمراهقات الحوا 

  اإللحاح على ضرورة إدماج المراهقات الحوامل في التعليم النظامي:

قد ورد ىف الوثيقة النهائية الىت اعتمد�ا جلنة مركز املرأة ىف دور�ا املرتبطة حبمل املراهقات،  �دف إزالة الوصمة

السنوية السادسة واألربعني بعنوان: رفع الفقر من خالل متكني املرأة خالل دورة حيا�ا يف زمن العوملة 

Eradicating poverty, including through the empowerment of women 

throughout their life cycle, in a globalizing world" :ق تأمني فرص الوصول الكاملة ٥ /

إىل مجيع مستويات التعليم  المراهقات الحوامل واألمهات المراهقاتواملتساوية للنساء والفتيات مبا يف ذلك 

  .١والتدريب النظاميني وغري النظاميني"

اخلمسني للجنة مركز املرأة باألمم املتحدة، والذي سبق اإلشارة إليه: وىف توصية صادرة عن االجتماع الواحد و 

 واملدرسني الشرعيني، األمور أولياء ومع اآلباء بالتعاون مع املالئمة، االسرتاتيجيات ووضع والثغرات العقبات "حتديد

 وإكمال الدراسة باملدارس اللتحاقا يف املساواة بتحقيق والتعجيل اجلنسني، بني لكفالة املساواة احمللي، متعلمجا وقادة

 ذلك في بما البنات، جلميع التعليمية األخرى، واملستويات االبتدائي املستوى ويف املبكرة الطفولة مرحلة يف

 الشابات" . واألمهات الحوامل المراهقات

ح وال يخفى ما تحمله تلك التوصية من خطورة شديدة، ففيها أوًال الموافقة الضمنية على أن تصب

المراهقات حوامل، بل التأكيد على تقبل هذا األمر، ثم إدماج هؤالء المراهقات الحوامل ضمن البنات 

  األخريات في المدارس، مع مالهذا اإلدماج من أثر مدمر على سائر البنات.

 :الزواج المبكر -٢

لكثري من البنود اليت تيسر يف حني ال تعد االتفاقيات ممارسة العالقة اجلنسية خارج نطاق الزواج عنف، بل تورد ا

تلك العالقة، وحتفظ هلا سريتها وخصوصيتها، كما تنص على رعاية املراهقة احلامل، وضرورة توفري كل خدمات 

                                                 

 - E/2002/27، تقرير اجللسة وثيقة رقم ٢٠٠٢)، لسنة ٤٦النتائج اليت اعتمد�ا جلنة مركز املرأة يف الدورة ( -١

E/CN.6/2002/13  



١٠ 

هاض) حىت ال حتمل رغم إراد�ا!! ، الرعاية الصحية اثناء الوضع، وضمان توفري خدمات تنظيم النسل (مبا فيها اإلج

  ١ !ثامنة عشر عنفا ضدها!تعترب زواج الفتاة حتت سن ال

: " ينبغي على احلكومات.. أن تزيد السن األدىن ١٩٩٤عام  ICPDاملؤمتر الدويل للسكان وثيقة ورد يف فقد 

عند الزواج حيثما اقتضى األمر، وعلى احلكومات واملنظمات غري احلكومية توفري الدعم االجتماعي الالزم إلنفاذ 

لشرعي عند الزواج وال سيما بإتاحة بدائل تغين عن الزواج املبكر من قبيل توفري فرص القوانني املتعلقة بالسن األدىن ا

  التعليم والعمل".

، حيث نصت على: "القضاء )املمارسات الضارة والتعسفية() من ٢٠٠٢وقد اعتربته وثيقة (عامل جدير باألطفال 

ء مثل الزواج املبكر والقسري وتشويه األعضاء على املمارسات الضارة أوالتعسفية اليت تنتهك حقوق األطفال والنسا

  .٢التناسلية لإلناث"

/ د): "سن القوانني املتعلقة باحلد ٢٧٤ويف إعالن بكني حتت حمور القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد الطفلة (

دىن لسن الزواج عند واحلد األدىن لسن الزواج وإنفاذ تلك القوانني بصرامة ورفع احلد األ ٣القانوين األدىن لسن الرشد

  االقتضاء".

: "ال يكون خلطوبة ٢/ ح/ ١٦ويف اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة واملعروفة اختصاراً بـ (سيداو) املادة 

أو زواجه أي أثر قانوين، وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية مبا فيها التشريع لتحديد سن أدىن  - سنة ١٨دون  - الطفل

   عل تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمراً إلزامياً".للزواج، وجل

مع عدم –تعد كل وثائق األمم املتحدة املعنية باملرأة والطفل زواج الفتاة حتت سن الثامنة عشر عنفا ضدها وهكذا 

فنجد  صندوق  - االعرتاض بل تشجيع العالقات اجلنسية حتت هذه السن والدعوة اىل محايتها واحلفاظ على سريتها

اليت تؤدي إىل التمييز ضد النساء)  ٤العادات(احلق يف تعديل يف وثيقته بعنوان  UNFPAاملتحدة للسكان  األمم

اليت تؤدي إىل التمييز ضد النساء من احلقوق األساسية، ومن أشكال انتهاكات هذا  العادات" يعترب احلق يف تعديل 

على الزواج أو السماح أو التغاضي عن زواج وهو إكراه الفتيات Early marriage التزويج المبكر) ( احلق

للتمتع باألهلية القانونية والنضج الكايف الختاذ قرار  ٥الفتيات الصغريات يف سن يقل عن سن الرشد املقرر قانونًيا

اختيار الشريك أو القبول به. ومبا يسبب حرمانًا للطفلة من حقوقها يف التعليم وحيملها أعباء نفسية واجتماعية 

                                                 

  رعي ا�يز للزواج.مع مايف ذلك من تعارض شديد مع نصوص صرحية بأن البلوغ هو السن الش -١

  .٩\٤٤وثيقة عامل جدير باألطفال،بند ٢-

  سن الرشد هو السن اليت تستقل فيه الفتاة باختاذ قرارا�ا بشأن حيا�ا بالكامل مبا فيها ممارسة العالقة اجلنسية مع من تشاء -٣

  وبالتايل يسهل تغيريها. استخدام لفظ  (العادات) يؤدي إىل التعامل مع هذا األمر على أنه عادة وليس عبادة، -٤

  سنة. ٢١هناك مطالبات قوية برفع سن الزواج ليتساوى مع سن الرشد القانوين الذي هو يف معظم الدول  -٥
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ة، ويصيبها أو حيتمل أن يصيبها بسببه ضرر نفسي أو صحي أو جنسي. والتزويج املبكر يعطل النمو الكامل وصحي

  .١للفتاة، من حيث إكمال التعليم واالستقاللية االقتصادية والنمو اجلسدي والنفسي"

عربية كجزء من والذى يفرتض فيه أن يعرب عن خصوصية املنطقة ال -٢٠٠٥الصادر عام -وىف التقرير اإلقليمى 

العامل اإلسالمى ورد ما يلى: "كذلك ال زال الزواج املبكر منتشرًا ويقف عقبة يف سبيل مواصلة الفتاة لتعليمها، كما 

يؤدي إىل تعطيل طاقات املرأة للمشاركة يف العملية التنموية إضافة إىل مزيد من اإلنفاق على اخلدمات الصحية 

عرض هلا الفتاة نتيجة الزواج املبكر. كذلك فهو من أهم األسباب املؤدية الحتمال والعالجية نتيجة لألضرار اليت تت

وقوع الفقر على النساء؛ حيث أنه حيرم الفتاة من استكمال تعليمها وحيملها أعباء الدور اإلجنايب مبكرًا ويغيبها عن 

نساء بسبب عدم توظيف ترقيتها لعدم املشاركة يف احلياة العملية والنشاط ويساهم يف عدم حتسني الوضع املعيشي لل

إكمال تعليمها. كذلك يؤدي إىل احلمل املبكر دون إدراك خماطر احلمل يف سن مبكرة على صحة األم املراهقة وعدم 

االستعداد لدور األمومة. كذلك فإن الفتيات يف السن املبكرة يكن غري قادرات على إعطاء أي رأي يف حتديد عدد 

الفاصلة ما بني طفل وآخر لقلة الوعي الثقايف نتيجة صغر السن. كذلك يؤدي الزواج املبكر بشكل  األوالد وال الفرتة

أو بآخر إىل ارتفاع نسبة الطالق لعدم وجود استعداد نفسي وجسدي كاف وحيرم الفتاة من حق اختيار الشريك 

   ٢."وإبداء الرأي يف أمر زواجها أل�ا يف سن ال يسمح هلا أن تدرك وتعي وختتار

الوثيقة وقد بدأ التمهيد باملطالبة برفع سن الزواج منذ التسعينيات من القرن العشرين، فنجد على سبيل املثال 

تنص :"وينبغي أن تعمل البلدان  ١٩٩٤والذى عقد بالقاهرة عام  النهائية الصادرة عن المؤتمر الدولى للسكان

ع حاالت زواج األطفال وغريها من أنواع االقرتان على وجه على خلق بيئة اجتماعية اقتصادية تقضي إىل إزالة مجي

السرعة وأن تثين عن الزواج املبكر، وينبغي أن تتخذ احلكومات إجراءات للقضاء على التمييز ضد احلوامل من 

 يز،وتلك الفئة هى الىت تتعرض ىف رأيها للتمي وتطلق الوثائق الدولية عليهن تسمية (األمهات العازبات) ٣الشابات."

وقد  ذلك ألن األمهات ىف اطار الزواج حيصلن أصال على الدعم واملساندة من احلكومات وا�تمعات احمللية احملافظة

منح   مبعىن جية)ا(حقوق املرأة كوالدة بغض النظر عن حالتها الزو  صراحة علىىف املادة السادسة عشر نصت السيداو 

  سواء كانت متزوجة أو بال زوج.لألم  كل احلقوق

                                                 

)، مرجع UNFPA، مشروع النوع االجتماعي: السالم واألمن بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان (٢٠٠٦منشورات مفتاح  -١

  .٢٥سبق ذكره، ص 

 .٢٠٠٥األمني العام لألمم املتحدة حول العنف ضد األطفال، التقرير اإلقليمي منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا مايو  دراسة -٢

http://www.megdaf.org/Accd/Fckimages/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8

%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A2.doc   

  ١١-٦وثيقة مؤمتر  القاهرة للسكان والتنمية  ،  الفصل السادس ،  -٣
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ونلمس فى النص السابق مفارقة عجيبة، فالوثيقة الدولية تنظر لحمل المراهقات غير المشروع كأمر واقع 

وتطالب الحكومات باالعتراف به، بل واتخاذ اإلجراءات لحمايتهن وإعطائهن كافة الحقوق وإال ُعد تمييًزا 

  اته عنفا ضد الطفلة!! ضدهن، أما الزواج لنفس الشريحة العمرية يصير زواجا مبكرا يمثل في ذ

رغم الدراسات العلمية الىت تؤكد على أمهيته بالنسبة –بل وأفصحت الوثيقة عن السبب احلقيقى حملاربة هذا الزواج 

وهو حتديد النسل، ومن مث رمست منط حياة للمرأة مبا حيقق هذا اهلدف فنجد ىف الفصل احلادى عشر  ١للمرأة والطفل

زيادة تعليم املرأة والفتاة يف زيادة متكني املرأة ويف تأخري سن الزواج ويف ختفيض حجم من الوثيقة ما نصه: "تسهم 

 .٢األسر"

طالبت هذه  أحرزت اهليئة الدولية خطوة أبعد من جمرد املطالبة خبلق بيئة متنع هذا الزواج، حيث ١٩٩٩ويف عام 

مجيع التدابري الالزمة ملنع مجيع املمارسات الضارة اختاذ "املرة احلكومات باختاذ مجيع التدابري ملنعه حيث نصت على: 

  .٣اليت من نوع الزواج املبكر والزواج القسري و�ديد حق املرأة يف احلياة"

وأحدث إصدار يعرب عن التناقض الصريح ىف موقف اهليئة الدولية، من حيث الرتحيب التام باحلرية الكاملة يف 

كما –ة ، بل وحث احلكومات على كفالة هذه احلرية للفتيات بصور شىت احلياة اجلنسية ملن هن دون الثامنة عشر 

واملطالبة يف ذات الوقت بتجرمي العالقة اجلنسية لنفس العمر إذا ما كانت ىف إطار الزواج، وذلك ىف  –سريد الحًقا

مسني للجنة مركز للجلسة احلادية واخل DAWالصادر عن قسم االرتقاء باملرأة  -السالف ذكره- تقرير جلنة اخلرباء 

حيث تضمن تشجيع الفتيات على ممارسة اجلنس، وطالب بتوفري اإلجهاض هلن  ٢٠٠٧املرأة باألمم املتحدة 

  للتخلص من احلمل السفاح.

 Early marriage يكرر أحد عشر مرة يف الكثري من الفقرات التأكيد على اعتبار الزواج املبكر ىف الوقت ذاته

  .الصارمة لتجرميه من أشكال العنف ضد الفتاة، ويشدد على املطالبة بسن القواننيسنة) شكالً  ١٨(أقل من  

  :الختان -٣

وية كذلك املطالبة بتجرمي ختان اإلناث (بكافة اشكاله، رغم أن بعض هذه األشكال أقر�ا األحاديث النب

 :ثالثة املوضوع هذا يف �ا ُيستدلُّ  اليت األحاديث وأهم الشريفة،

 مبوضع الرجل ختان موضع التقاء أي اخلتانني، التقاء ومعىن ."الغسل وجب اخلتانان التقى إذا" :األول احلديث

 .عائشة عن مروي واحلديث .الرجل مثل خمتونة املرأة أن يفرتض وهذا اجلماع، عند املرأة ختان

                                                 

واج املبكر ،ودحض الشبهات حوله أنظر: د/ حممد رمضان أبو بكر، الطفولة يف املواثيق ملزيد من التفاصيل حول اجلوانب اإلجيابية للز  -١

 .٢٠٠٣الدولية واحمللية، رسالة دكتوراه ،جامعة األزهر، كلية الدعوة اإلسالمية،

   ٣- ١١، أ ،  ١١وثيقة مؤمتر  القاهرة للسكان والتنمية    الفصل  -٢

  ١٩٩٩)، بعنوان "املرأة والصحة"، لسنة ٤٣ل جلنة مركز املرأة يف الدورة (النتائج النهائية املتفق عليها من قب -٣
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 أسرى فإنه تَنَهِكي، وال َأِمشِّي" :للخاتنة قال وسلم، عليه اهللا صلى النيب أن :عطية أم حديث :الثاين احلديث

  .املعىن يف متقاربة عدَّة، بألفاظ روي وقد ."الزوج عند وأحظى للوجه،

 ."للنساء مكرُمة للرجال، ُسنَّة اخلتان" :حديث هو :الثالث احلديث

 :مهر العروس -٤

من الزوج  هديٌة ال تُردُّ  حيث يعدتتجاهل القائمات على جلنة مركز املرأة فلسفة املهر ىف الشريعة اإلسالمية، 

وليس  ]،٤اآلية  [النساء: من لزوجته من قبيل تكريمها وإدخال السرور عليها ﴿َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ ِنْحَلًة﴾

ففي  بل اعتربوه مثًنا للعروس حيط من قدرها ويعطى للزوج احلق الالحمدود يف متلكها،  مقابل متتعه �ا (فاملتعة متبادلة)

"يعترب الزوج الذي يدفع املهر املرتفع بأنه عقد صفقة مع  اها صندوق السكان التابع لألمم املتحدة:الدراسة اليت أجر 

املهر مثنا  ٢٠٠٠ عام تقرير اليونيسيف للعنف املنزيل عدَّ . وقد ١أهل الزوجة ويتوقع باملقابل أن تليب مجيع احتياجاته"

وجته بناء على مستنكرا حق الزوج يف معاشرة ز  نزيل،عامل من عوامل ارتكاب العنف امل ٣٤للعروس، وواحدا من 

 .(يف إشارة إىل أن املهر يعد مثنا للمرأة يعطي الرجل احلق يف التحكم فيها)عقد الزواج بينهما

 :عمل الفتاة في بيت أهلها -٥

 ة في منزلعمل الفتاة دون الثامنة عشر أن  ٧٦يف الفقرة   -السابق اإلشارة إليه–وقد اعترب تقرير جلنة اخلرباء 

عمالة أسوأ أشكال بإدخاله ضمن  ، وطالب منظمة العمل الدولية ٢ )أسوأ أشكال عمالة األطفال(أحد  أهلها

  . ٣ضد الطفلة عنًفااألطفال، وبالتايل جترميه دولًيا واعتباره 

 :عدم التساوي في الميراث -٦

  بازدياد مرياث الرجل عن املرأة. من عوامل ارتكاب العنف املنزيل: اإلميان ٤ويعد تقريرتقرير اليونيسيف 

) عند تناوله ما ّعده عنًفا ضد املرأة السورية بتقرير اللجنة املعنية ٢٠٠٨وقد استشهد تقرير منظمة العفو الدولية (

حبقوق اإلنسان حيث ورد فيه: "أعربت (اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان) التابعة لألمم املتحدة جمدًدا عن قلقها من 

دم املساواة بني املرأة والرجل يف كثري من ا�االت، سواء يف القانون أو املمارسة العملية، وباألخص يف جمايل استمرار ع

  ".الميراث والطالق

                                                 

)، مرجع UNFPA، مشروع النوع االجتماعي: السالم واألمن بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان (٢٠٠٦منشورات مفتاح  - ١

 .٣٢سبق ذكره، ص 

 الدعارة، وجتارة املخدرات، ويف أعمال تشكل خطرا على حيا�م تعرف أسوأ أشكال عمالة األطفال بأ�ا: تشغيل األطفال يف  -٢

٣ - http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=2550   

  ٢٠٠٠تقرير اليونيسيف عن العنف املنزيل يونيو  -٤
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وتعد املساواة يف اإلرث من املطالبات األساسية للوثائق األممية، وتعمل على إظهارها بشكل متدرج ليقينها أ�ا 

املسلمة، لذا تدفع املنظمات النسوية يف البالد املختلفة إىل املطالبة بذلك من ستلقى معارضة شديدة من الشعوب 

: "أمام هذه األوضاع تأكدت التونسية باب �يئة املناخ لتقبل هذا األمر، ويف هذا الصدد تقول إحدى تلك املنظمات

 ات اليت جتعل النساء يتقهقرن إىلوتدعيمها ومواجهة احلصار املمارس علينا والتهديد لدينا ضرورة الدفاع عن مكاسبنا

حلقوق اإلنسان اليت ترفض  الوراء. وال ميكن يف نظرنا أن يتواصل هذا النضال خارج إطار التمسك باملبادئ الكونية

أساسي وثابت اقتناعا منا أن ال مساواة فعلية بني  التجزئة ومجعيتنا مجعية نسوية مستقلة تعتمد الالئكية كمرجع

الدولة وفصل القانون عن الدين حىت ال نعلل بامسه القوانني التمييزية مثلما هو  دون فصل الدين عنالنساء والرجال 

عامًا من صدور كتاب احلداد، صدرت قوانني األحوال  ٢٦وتقول أخرى: "بعد  .١بالنسبة لقانون اإلرث الشأن

ث بني الذكر واألنثى اليت عليها اليوم أن الشخصية متبنية تدرجييًا إصالحات احلداد واحدا واحدا: املساواة يف اإلر 

: تكييف اإلسالم مع احلداثة، يف هذه احلالة، مع القيم اإلنسانية الكونية ومواثيق   تتبناها الستكمال خيارها التارخيي

حقوق اإلنسان اليت تفرض املساواة التامة بني اجلنسني يف احلقوق والواجبات كافة. كيف تدخل الفتاة التونسية 

  ٢؟"  يش لتأدية اخلدمة العسكرية اإللزامية جنباً إىل جنب مع الفيت ومع ذلك ال تكون مساوية له يف املرياثاجل

دعوة بعض اهليئات النسائية  - وهو أعلى هيئة علمية وإفتائية بالبالد -صف ا�لس العلمي األعلى باملغربقد و و 

ريع بالشَّرْع املغربية بتعديل أحكام اإلرث حىت تتحقَّق املساواة بني ا
ُ
ا دعوة "تدلُّ على جهل أصحا�ا امل لرجل املرأة بأ�َّ

احلنيف، وسوء فهمهم ألحكامه، وعدم متييزهم بني الَقْطِعّي من الدِّين الذي ال يقبل املراجعة حباٍل، وبني ما يَدُخُله 

ه أهله"   .٣االجتهاد بشروطه ويتوالَّ

 :األسرة)األدوار الفطرية لكل من الرجل والمرأة (داخل  -٧

تعترب الوثائق الدولية أن أى اختالف ىف أدوار كل من الرجل واملرأة وإسناد أدوار بعينها للمراة يعد متييزًا وعنًفا 

، بكني) وتعرفه وثيقة Gender Based Violenceضدها، وتطلق عليه مسمى (العنف املبين على النوع 

نف يستخدم لإلبقاء على األدوار اجلندرية اجلامدة، بأنه: "أي شكل من أشكال العىف أكثر من موضع ٥وبكني+

والعالقات غري املتساوية كما هي عليه، مبعىن أنه آلية إلبقاء وضع النساء كما هي عليه، وللتأكيد على من ميلك 

  القوة ومن ميلك صنع القرار" 

بدور األمومة، و قيام هو قيام المرأة  - وفقا لالتفاقيات الدولية– والمقصود باألدوار الجندرية الجامدة

اآلية  ريادة الزوج لألسرة، واملتمثلة يف ، و(العالقات غري املتساوية) املقصود �ا٤الرجل بمهمة القوامة في األسرة

                                                 

١- http://www.mediterraneas.org/article.php3?id_article=603   

٢- http://www.yassar.freesurf.fr/tiamat/bal445.html  

٣- http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-104286.htm  

   http://www.iicwc.org موقع اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل ، مصطلحات  -٤
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  )٢٢٩(البقرة  ﴾وللرجال عليهن درجة﴿ القرآنية:

  من عوامل ارتكاب العنف املنزيل: ١ويعد تقريرتقرير اليونيسيف 

ا. (مبعىن ارتباط دور األمومة ورعاية األسرة باملرأة، ودور القوامة من إنفاق ومحاية التصنيف اجلندري اجتماعيً  .١

 لألسرة بالرجل)

التعريف الثقايف ألدوار اجلنسني. (مبعىن أن قيام املرأة بدورها كزوجة وأم وقيام الرجل بدوره كزوج وأب قد  .٢

 ك وفقا لتعريف اجلندر)أملته عليهما الثقافة ا�تمعية، وليس الفطرة اإلنسانية، وذل

 (يف إشارة إىل قوامة الرجل يف األسرة)توقعات األدوار بني اجلنسني يف العالقات.  .٣

املكانة األقل للمرأة يف التشريعات، سواء القوانني املكتوبة أو املمارسات. (يف إشارة إىل كافة التشريعات اليت  .٤

 بينهما)تفرق بني الرجل واملرأة واملبنية على اختالف األدوار 

 للرجل: 

من العجيب أن كل ما يتعلق بوجود الرجل يف حياة املرأة (كزوج) تعده الوثائق الدولية عنفا ضد املرأة جيب القضاء 

 عليه، وأهم جوانب ذلك (العنف):

  :القوامة 

 درجة أعلى املرء يكون أن: "القوامة ٢٠٠٨منظمة هيومان رايتس ووتش عن حالة املرأة يف السعودية عرف تقرير 

قوامة الرجل هي  . كما اعترب التقرير٢منه" أقل هي/هو ملن متاحة غري جسدية قدرات لديه تكون أن أو غريه من

  ") الذي يسيطر يف ا�تمعات الغربية؛ بل يشمل الدولة نفسهاPatriarchal"امتداًدا للنظام األبوي الذكوري(

حتت عنوان: (إلغاء كافة أشكال التمييز والعنف ضد راة تقرير جلنة اخلرباء الصادرة عن جلنة مركز امل كما طالب

الطبقية يف إدارة  باهلياكل( ) بإلغاء القوامة وأطلق عليها ٥٠(الفقرة يف إىل هذا املعىن  ٢٠٠٧عام الطفلة األنثى)

، تمنح الحقوق والقوة للرجل أكثر من المرأةبأ�ا   Hierarchies within Households )البيت

  .تابعات للرجال ذليالتوالفتيات  لك جيعل النساءواعترب أن ذ

  :مفردات القوامة

 اإلنفاق على األسرة: 

  تطلق الوثائق على قيام الرجل باإلنفاق على األسرة كأحد واجبات القوامة (االعتماد ا القتصادي للمرأة والرجل) 

                                                 

  ٢٠٠٠تقرير اليونيسيف عن العنف املنزيل يونيو  -١

٢ - http://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2008/saudiarabia0408/saudiarabia0408arweb.pdf 
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فف املرأة من أعبائها املنزلية لكي تتاح هلا وتعتربه السبب الرئيسي يف العنف ضد املرأة، وبالتايل طالبت بضرورة أن تتخ

تقرير فرصة اخلروج والعمل خارج املنزل لكي تتقاضى بعض املال، وتستقل  اقتصاديا عن الرجل، ويتضح ذلك يف 

  من عوامل ارتكاب العنف املنزيل:الذي يعترب  ١اليونيسيف 

  .مفهوم أن األسرة هي حمور خاص حتت حتكم وسيطرة الرجل 

 (يف إشارة إىل ماتفرضه القوامة من إنفاق الرجل على أسرته) االقتصادي للمرأة على الرجل تماداالع 

  السفر والخروج والعملاشتراط موافقة الزوج على: 

االعتقاد بأن العنف (اعترب التقرير الصادر عن صندوق االمم املتحدة للسكان هذا الشرط شكال من أشكال 

 .٢اء واألصل أال تعمل أو خترج إال لضرورة يقدرها الرجل)خروج املرأة من البيت هو االستثن

 حق الزوج في معاشرة زوجته:  

) حيث يغتصبون زوجاتهم !!الدعوة الصرحية ملعاقبة وحماكمة األزواج الذين (  منظمة العفو الدوليةوورد عن 

 :-دليل التحركات-تقول املنظمة يف مكافحة التعذيب 

وظفني حكوميني، فإن غلبة اإلفالت من العقاب اليت حتيط مبثل هذا الضرب من "ومع أن اجلناة قد ال يكونون م

ضروب العنف تستتبع مسئولية الدولة عنه. ومن املمكن أن يكون تواطؤ املوظفني العامني أو موافقتهم أو تغاضيهم 

من قبيل ما يسمى  - ثلعلى سبيل امل-حاضرًا عندما جيري إعفاء العنف ضد املرأة من العقوبة القانونية يف قضايا 

  .٣"االغتصاب الزوجي"الدفاع عن الشرف" أو الدفاع عن مؤسسة الزوجية يف حاالت 

، حتت عنوان "االستغالل اجلنسي واالغتصاب يف "٢٠٠٠"تقرير اليونيسيف عن العنف المنزلي يونيو وينعى 

شرها وقتما شاء، كما ينعى عدم وجود العالقات احلميمية" املرأة اليت مبجرد أن تتزوج يصبح من حق زوجها أن يعا

إن االعتداء اجلنسي واالغتصاب بني األزواج ال يُعد جرمية يف معظم الدول، كما أن "قانون يعاقب الزوج على ذلك: 

المشكلة النساء يف العديد من ا�تمعات ال تعترب اجلنس اإلجباري اغتصابًا إذا كانوا متزوجني أو يعيشون كاألزواج، 

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

، بالرغم من أن شروط بعض زوجته؛ لذلك فإن بعض الدول قد اتجهت لسن تشريعات ضد االغتصاب الزوجي

قوانني د براهني و القوانني تضمن إحداث تقدم، فإن حتقيق ذلك غالًبا ما يكون صعًبا على النساء لتجميع وحش

  . "إثبات اجلرمية

                                                 

  ٢٠٠٠تقرير اليونيسيف عن العنف املنزيل يونيو  -١

)، مرجع UNFPAصندوق األمم املتحدة للسكان ( ، مشروع النوع االجتماعي: السالم واألمن بالتعاون مع٢٠٠٦منشورات مفتاح  -٢

  .٣٤سبق ذكره، ص 

  http://web.amnesty.org/actforwomen/scandal-1-araموقع منظمة العفو الدولية ، -٣
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، ويشمل ذلك أيًضا اغتصابًاووفقا لتقارير األمم املتحدة، "يعترب اتصال الزوج جنسًيا بزوجته دون رضاها وموافقتها 

  ١إجبار الزوجة على املمارسة اجلنسية يف أوقات ال حتلو هلا، أو يف أوقات مرضها"

واإليذاء اجلنسي  )التعريفات القانونية لالغتصاب(العنف املنزيل: من عوامل ارتكاب  ٢تقرير اليونيسيفويعد 

بالتايل تطالب جلنة املرأة املنزيل. (يف إشارة إىل تعريف القانون لالغتصاب بأنه "إجبار غري الزوجة على اجلماع" و 

جلماع، زوجته كانت حبذف عبارة "غري الزوجة" من القانون، حبيث يعاقب كل من جيرب أي أنثى على اباألمم املتحدة 

 .)أو غري زوجته

أعربت السيدة املقدم هلا، " على تقرير مصر CEDAW Committee٣ويف تعقيب للجنة سيداو 

: عن قلقها بأن االغتصاب داخل مؤسسة الزواج غري معرتف به يف القانون -من جلنة السيداو- ليفينغستون راداي

  .٤املصري"

لجنة بأن تتخذ السلطات السورية ال"أوصت : يف يونيو/ حزيران ،جلنة السيداو وتعليقا على تقرير سوريا املقدم إىل 

خطوات لتحسني وضع املرأة. ودعت اللجنة إىل إلغاء أو تعديل القوانني اليت تنطوي على متييز، مبا يف ذلك املواد 

م االغتصاب في إطار وبتجري؛ »قانون اجلنسية«و »قانون العقوبات«و» قانون األحوال الشخصية«ذات الصلة يف 

وكذلك إنشاء مركز لإليواء وغري ذلك من اخلدمات، وبالسماح للمنظمات املعنية حبقوق املرأة ولغريها من ، الزواج

  املنظمات غري احلكومية بأن متارس نشاطها بشكل مستقل عن السيطرة احلكومية.

جيرب غري زوجته على اجلماع"، أكدت  ويف إشارة إىل أن القانون السوري يعرف جرمية االغتصاب بأ�ا: "من

 ٤٨٩من املادة  “غير زوجته”عبارة  حذفالسيدة شوتيكول من جلنة السيداو أيضا: أنه سوف يكون من السهل 

  . ٥من قانون العقوبات والذي يشمل العنف اجلنسي"

الزوجة االستجابة أ.د.حممد كمال الدين: "على  ويعد هذا تعدٍّ صريح على ثوابت ىف الشريعة، ويف ذلك يقول

لزوجها عند طلبها اىل الفراش وتُلعن يف احلديث اذا امتنعت بغري عذر مشروع أما بالنسبة للزوج فإن اتصاله بزوجته 

واجب ديانه أي فيما بينه وبني اهللا تعاىل ويلزمه شرًعا أن يعفَّ زوجته ويبعدها عن الوقوع يف احلرام مىت كان قادرًا 

  ٦ت الزوجة عن تلبية رغبة زوجها بغري عذر"على ذلك ويف حال امتنع

                                                 

)، مرجع UNFPAاألمن بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان (، مشروع النوع االجتماعي: السالم و ٢٠٠٦منشورات مفتاح  -١

  .١٤سبق ذكره، ص 

  ٢٠٠٠تقرير اليونيسيف عن العنف املنزيل يونيو  -٢

  املكلفة مبتابعة تنفيذ احلكومات اللتزاما�ا بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة -٣

  (مصر)  ٢٠٠١لسنة   ٤٩٣برقم ( ٢٠٠١قية سيداو املقدم إىل جلنة سيداو عام تقرير مصر حول تطبيق اتفا ٤-

  ٢٠٠٧تقرير سوريا للجنة سيداو لسنة  ٥-

٦- http://www.amanjordan.org/articles/index.php?news=2548&print&print&print   
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ونوضح هنا احلكمة من أمر الزوجة باالستجابة لزوجها، ففي ذلك من الوقاية هلا ولزوجها، بل وللمجتمع بأسره 

من الكثري من اآلفات؛ فحني تكون سبًبا لتحصينه سينصرف عن احلرام وعن أسبابه، فتكون الزوجة مبأمن من خيانة 

ذا أوالً، ومن األمراض اجلنسية القاتلة اليت رمبا تنتقل هلا من زوجها، واليت تسببها العالقات غري زوجها هلا .. ه

الشرعية.. بينما حني تتمرد الزوجة على زوجها وال متنحه حقوقه اجلنسية كاملة جند أن الرجل ينصرف لألخدان 

  ١! وتلك بداية اال�يار احلضاري للمجتمعاتاملرأة تفعل!  والصديقات والعشيقات؛ ليشبع حاجاته اجلنسية!! وكذلك

وليس هذا احلق مطلًقا بال قيود، بل وضع له الشرع ضوابط، وراعى صحة املرأة وظروفها النفسية، فحرم على الزوج 

معاشر�ا أثناء احليض والنفاس؛ ملا حيصل هلا من تعب جسمي ونفسي أثناء احليض أو النفاس، بينما يف غري اإلسالم 

املعاشرة للزوجة أثناء احليض والنفاس تسبب للمرأة الضرر صحًيا باتفاق كل األطباء. وحني حرم ذلك راعى جند أن 

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوْا النَِّساء ِفي اْلَمِحيِض َوَال تـَْقَربُوُهنَّ اللفظ واكتفي بقوله الكرمي: "

"  َذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم الّلُه ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ التـَّوَّابِيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ َحتََّى َيْطُهْرَن فَإِ 

  . ٢]٢٢٢[البقرة

كما حرم عليه اجلماع يف الدبر ويف هذا التحرمي تكرمي للمرأة وصيانة حلقِّها، فللمرأة حقٌّ على الزوج يف الوطء، 

 دبرها يفوِّت حقَّها، وال يقضي وطرها أو حيقِّق مقصودها. وكذلك فالدبر مل يتهيَّأ ملثل هذا العمل، ومل ووطؤها يف

إن «ُخيلق له، وهو قذارة يضر باملرأة وبالرجل، ويورث الكآبة والنفرة بني الزوجني ولذلك يقول صلى اهللا عليه وسلم : 

وجند أنه رواه النسائي عن خزمية بن ثابت رضي اهللا عنه]، » [دبارهنَّ اهللا ال يستحي من الحقِّ فال تأتوا النساء في أ

يف ا�تمعات غري اإلسالمية، غربًا وشرقًا تنتشر األمراض واألوبئة الناجتة عن مجاع الدبر والذي مساه علماء اإلسالم .. 

   ٣اللوطية الصغرى .. وثبت ضرره على الطرفني.

 جابتشارك الزوج مع الزوجة في قرار اإلن:  

  فال تعقيم نفسهاومن مث إذا أرادت  Your body is your ownتعترب األنثويات أن جسد املرأة ملك هلا 

 تطالب االتفاقيات الدولية بأن يكون قرار اإلجناب من عدمه مرتوكا متاما للمرأة،داعي إلذن الزوج، ومن هذا املنطلق 

اململكة  ٤انتقد تقرير احلرياتوقد ، بكون هذه املرأة متزوجة أم ال أخذا يف االعتبار أن تلك االتفاقيات ال تعىن باملرة

   .١العربية السعودية إلعطائها الزوج هذا احلق

                                                 

١- http://www.alradnet.net/epaper/article.php?id_net=٨٢  

  نفس املرجع السابق. -٢

  نفس املرجع السابق. -٣

قوق اإلنسان الننامجة عن نظام الوالية والفصل بني اجلنسني يف انتهاكات ح-، بعنوان: قاصرات إىل األبد٢٠٠٨التقرير الصادر ىف ابريل  -٤

  اململكة العربية السعودية
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 تأديب الزوجة الناشز: 

ألثر ذلك  وتعده عنفا جيب القضاء عليه، يف جتاهل تام ٢تنكر االتفاقيات متاما حق الزوج ردع الزوجة الناشز

األبناء باعتبارهم املتضرر األول من تدمري مبا يعود باألذى والضرر البالغني على النشوز يف تفكيك وهدم األسرة 

  .األسرة وانفكاكها

 يف إشارة إىل( على العنف كوسيلة لفض النزاع املوافقة من عوامل ارتكاب العنف املنزيل: ٣تقرير اليونيسيفيعد ف

ِيت َختَافُوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُ ﴿اآلية القرآنية  ُغوا َعَلْيِهنَّ َوالالَّ وُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِيف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأَطْعَنُكْم َفَال تـَبـْ

 )﴾َسِبيًال ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِلي�ا َكِبريًا

 الوالية على األبناء: 

وب، فالوالية والوصاية تنكر هيئة األمم املتحدة من خالل الوثائق الدولية على اآلباء ما تقوم به هي نفسها الشع

 الزوج وزوجه، أو بني األب اليت متارسها على احلكومات، إىل درجة التدخل يف أدق خصوصيات األفراد، سواء بني

زوجيه البنته.. كل هذه احلقوق تعدها االتفاقيات عنفا ضد الطفل، وتعمل من خالل ، يف توأبنائه، يف تأديبه هلم

 نزعها من اآلباء؛بنودها املتتالية على حتجيمها و 

o تأديب األبناء: 

  بشكل -إعالميا–ياغة العالقة بينهما وذلك بعد الرتكيز تتدخل الوثائق الدولية بني األب وابنه وحماولة إعادة ص

من ضرب وتعذيب حىت تكون األرضية ممهدة بنائهم من بعض اآلباء حنو أ مبالغ فيه على بعض املمارسات الشاذة

  ف إجراءها يف القوانني واليت ستؤدي إىل تكبيل اآلباء وحرما�م من حقهم يف تربية ابنائهم.لتقبل التعديالت املستهد

الصادر عن األمني العام لألمم  العنف يف املواقع املختلفة) اعترب التقرير اإلقليمى للمنطقة العربيةتحت عنوان (ف

ضد األطفال داخل  عنًفاأى سياسة عقابية  وتوبيخهم أو اتباعأ�ذيب الوالدين لألبناء  -بق ذكرهاسال- املتحدة 

  .جيب توقيفه على الفور األسرة

o الوالية على اإلبنة البكر في الزواج: 

  األشخاص أحد : "تعينيالوالية بأنها ٢٠٠٨كما عرف تقرير هيومان رايتس ووتش عن حالة املرأة السعودية 

                                                 
  

  متناسيني أن الزوج سيحرم �ذا الفعل من النسل فالبد أن يكون موافقا على ذلك.  -١

نه: إمتناع املرأة عن املعاشرة يف والنشوز يف اصطالح الشرع هو امتناع املرأة من أداء حق الزوج أو عصيانه أو إساءة العشرة معه، وم -٢

حله الفراش، خمالفة الزوج وعصيانه فيما �ى عنه كاخلروج بال إذنه، ترك طاعة الزوج فيما أمر به وكان من املعروف كخدمته والقيام على مصا

  وسائر حقوقه وتربية ولده، سوء العشرة يف معاملة الزوج والتسلط عليه باأللفاظ البذيئة.

   ٢٠٠٠يونيسيف عن العنف املنزيل يونيو تقرير ال -٣



٢٠ 

بالغاء هذه الوالية؛ ثم طالب ، " ١نية حمدودةقانو  بأهلية تتمتع/ يتمتع آخر شخص مصاحل متثيل أو عن لإلنابة

 ألن تنتهي أن جيب املرأة على الرجل استشهادا بأراء من أطلق عليهم (املناصرين للتحديث) فنص على أن والية

 اآلن للنساء وميكن املعاصر، عاملنا يف صلة ذات أو البدنية هامة القوة تعد مل إذ :قائمة تعد مل الوالية هذه شروط

  الطرفني. من الغالب يف املعيشة توفري نفقات يتم أصبح إذ أنفسهن، على اقاإلنف

 ):(إرتباط دور األمومة ورعاية األسرة بالمرأة للمرأة 

يتقاسم كل من الرجل واملرأة األدوار يف األسرة وفقا الختالف االستعدادات الفطرية واملؤهالت التكوينية بيهما، 

، وال والداللةالثبوت  ر أن مبدأ عدم املساواة املطلقة بني الرجال والنساء أمر قطعيالشريعة اإلسالمية تقر  وهلذا جند

 (آل ﴾َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنـَْثى﴿خالف فيه، وال جمال فيه لالجتهاد، كما دل على ذلك صريح قوله سبحانه وتعاىل: 

  ).٣٦عمران:

بدورها اهلام واجلليل يف إجناب األطفال وتنشئتهم ولقد وهب اهللا سبحانه وتعاىل للمرأة كل ما يؤهلها للقيام 

وتوريثهم القيم واألخالق واالنتماء، والذي بدونه تفقد األمة هويتها، ويفقد األبناء انتماءهم، ويتحول ا�تمع إىل 

  .قطيع من املرتزقة ال والء له وال انتماء، بل وال أخالق وال قيم، فتكون النتيجة احلتمية هي الفناء املؤكد

ويـَُقرِّر اإلسالم للمرأة نوًعا من املسئولية يناسب طبيعتها وتكوينها البدين والنفسي، ويعتربها راعية ومسئولة مع 

زوجها عما ترعاه من أمور البيت واألوالد، وهي مسئولية هلا مكانتها وخطرها على األسرة وا�تمع كله، وال تقّل أمهية 

  .٢التأثري املعنوي واألخالقيعن مسئولية الرجل، بل أعظم منها يف 

منظور االتفاقيات الدولية تكريسا للعنف ضد املرأة،  من ويعد هذا التقسيم الفطري لألدوار بني الرجل واملرأة

وعقدت املؤمترات تلو املؤمترات لبحث كيفية القضاء على ذلك التقسيم، والعمل على تبادل األدوار، أو على أقل 

  .ث ميكن اقتسامها بالتساوي بني اجلنسنيحبي ٣تقدير توحيد األدوار

اللعب باملصطلحات، حيث يتم استبدال  -كما هو املعتاد دائما–ويتم ذلك على خطوات، اخلطوة األوىل 

النمطية) وال خيفى ما هلذا املصطلح من وقع (سليب)، تلي ذلك بـ (األدوار  ٤ مصطلح (األدوار الفطرية أو الطبيعية)

البة بالقضاء على تلك (األدوار النمطية) يف كل من اإلعالم، والتعليم، والسياسات، اخلطوة الثانية باملط

                                                 

١- http://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2008/saudiarabia0408/saudiarabia0408arweb.pdf 

  يتها.بميثاق األسرة يف اإلسالم، اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل، الفصل الثالث، ضوابط العالقة بني الزوجني، مسئولية املرأة يف  -٢

ليست بالضرورة مرتبطة باملرأة، كما أن مسئوليات القوامة وتبعا�ا املختلفة  -وفقا للفكر األممي–مبعىن فصل الدور عن اجلنس، فاألمومة  -٣

 ر.ليست بالضرورة مرتبطة بالرجل، ومن مث فإن توحيد تلك األدوار، مبعىن عدم ربطها جبنس معني، يعين إمكانية أن يقوم أي جنس بأي دو 

 األمومة للمرأة، والقوامة للرجل. -٤



٢١ 

 Genderواالسرتاتيجيات، واملوازنات .. اخل إىل أن يتم يف النهاية حتقق اهلدف الرئيسي وهو (مساواة اجلندر 

Equality( ١حيث يتساوى ويتطابق كل من الرجل واملرأة.  

مومة، ورعاية األسرة ويف املقابل قوامة الرجل يف األسرة، واإلنفاق عليها ومحايتها والقيام قيام املرأة بدور األ يعتربو 

على شئو�ا، وما يستتبعه هذا التقسيم الفطري لألدوار من فوارق يف التشريعات، مثل أحكام الزواج والطالق، 

ة، والسبب يف ذلك أن االتفاقيات تعزو ما عنفا ضد املرأ - يعترب من وجهة نظر االتفاقيات–واملرياث، والتعدد...إخل 

إىل قيام املرأة بالعمل (غري مدفوع األجر) وهو األمومة  ٢ )Feminization of Povertyأمسته (تأنيث الفقر 

ورعاية املنزل، وبالتايل طالبت بأن يقتسم الرجل مع املرأة ذلك العمل حىت تتفرغ هي للخروج والعمل خارج املنزل 

  وتقاضي األجر.

"ترويج من جدول األعمال:  )/ ن٢(من اجللسة العامة للجمعية العامة لألمم املتحدة، البند  ٦٢فى الدورة ف

الربامج اليت متكن النساء والرجال يف األرياف من التوفيق بني أعماهلم ومسئوليا�م العائلية، وتشجيع الرجال على 

  .٣لنساء"تقاسم مسئوليات البيت ورعاية األطفال باملساواة مع ا

حتت عنوان (القضاء على كافة أشكال التمييز   ٢٠٠٧وىف الوثيقة الصادرة عن اجتماع جلنة مركز املرأة عام 

ل) "العمل على تغيري املواقف اليت ترسخ تقسيم العمل حسب نوع اجلنس /١٣(البند : ضد الطفلة األنثى) والعنف

  .٤"سئوليات األسرية للعمل يف البيتتعزيزًا لتقاسم امل

 Gender اجلندرية (اجلنسانية) القوالب النمطيةبـ (بضرورة حتدي وتغيري ما أمساه العديد من الوثائق  طالبتو 

Stereotypes  ( األسباب الرئيسة للعنف والتمييز  إشارة إىل قيام املرأة بدور الزوجة واألم اليت يراها التقرير من

/أ) حتت ١٤/٣، كما يف البند (على العامل العريب واإلسالمي وفرضهضدها، سعًيا وراء تعميم منوذج املرأة الغربية 

 وجيب جمتمعي عميق تغري إىل يدعو النمطية القوالب على القضاء بأن : "التسليم)اجلنسانية النمطية عنوان (القوالب

 على والتشجيع احلياة، جماالت مجيع يف النمطية اجلنسانية القوالب إزالة انهشأ من اسرتاتيجيات باستحداث دعمه

ومن  ،للقرار وصانعات كقائدات نتهصفا ذلك يف مبا املستويات، مجيع على املرأة والفتاة عن إجيابية صورة طرح

 للمواقف للتصدي التوعية وشن محالت املناسبة والربامج والسياسات التشريعات وتنفيذ وضع تشمل وسائل خالل

  .والعنف" للتمييز البنات تعرض يف يت تسهمال ، النمطية القوالب على املبنية والسلوكيات

                                                 

 هذا خبالف األبعاد األخرى ملساواة اجلندر، وهي االعرتاف بالشواذ واعطائهم كافة احلقوق. -١

 مبعىن ارتباط الفقر بالنساء ، بينما الرجال اغنياء. -٢

 .٢٠٠٧كانون األول، ديسمرب   ١٨/ أ من جدول األعمال، ٦٣/ البند ٦٢، الدورة ٧٦اجلمعية العامة/ اجللسة العامة  -٣

 - E/2007/27، وثيقة رقم  ٢٠٠٧) لسنة ٥١يف الدورة ( Agreed Conclusionsالنتائج املتفق عليها  -٤

E/CN.6/2007/9  
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 النمطية للقوالبالتصدي  إىل اجلنسني شباب توجيه فيه ميكن وبيئات جماالت �يئة" :/أ) ١٤/٣كما يف البند (و 

  .البنات" جتاه السلبية واملواقف الجنسانية

 إ"دانة تقاليد أو األعراف:ولم تغفل الوثائق قطع الطريق على الدول التي ستتذرع  بالدين أو الثقافة أو ال

 الوفاء لتجنب الدين أو التقاليد أو تتعلق باألعراف اعتبارات بأي التذرع دون والفتيات النساء ضد العنف

 هذه إزاء العامة بالمسؤولية الدقيق وااللتزام المرأة، ضد العنف بالقضاء على يتعلق يما  الدول بالتزامات

  .١عليها القضاء على العمل مع عنه تتغاضى أو تبرره أو العنف تعزز السلوكية التي األنماط

 :الطالق -٨

الصورة التي يتم بها الطالق في الشريعة اإلسالمية تثير غضب االتفاقيات الدولية، وتعدها 

عنفا، ومن ثم تلح في المطالبة بتقليص صالحيات الزوج، ونقلها لغيره، ومن صور االعتراض على 

  الطالق الشرعي مايلي:

  التطليق باإلرادة المنفردة للزوج 

 التطليق الغيابي 

 في الخلع: إلزام الزوجة برد المهر 

 عدم اقتسام الممتلكات بعد الطالق 

القوانني املتعلقة بالطالق، الوصاية  من عوامل ارتكاب العنف املنزيل:  ٢ويعد تقريرتقرير اليونيسيف

  على األطفال، اإلعالة واملرياث.

البد أخريًا من وضع حد إلساءة التصرف بالطالق باإلراداة املنفردة، م المتحدة للسكان: "ووفقا لصندوق األم

ووضع نظام صارم يقيد حرية إيقاعه مبوافقة الطرفني، ويتالزم مع نظام مايل يُوجب اقتسام ما مت كسبه بعد الزواج بني 

  .٣الزوجني على غرار الدول املتقدمة"

 ال زواجها بآخر بعد الطالقعدم احتفاظ األم بأبنائها في ح 

 عدم احتفاظ األم بأبنائها في حال اختالف دينها أو ردتها 

                                                 

  /د)١٤/٩البند  حتت عنوان: العنف والتمييز، البند ( -١

  ٢٠٠٠تقرير اليونيسيف عن العنف املنزيل يونيو  -٢

)، مرجع UNFPAمشروع النوع االجتماعي: السالم واألمن بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان (، ٢٠٠٦منشورات مفتاح  -٣

  .٢٠، ١٩سبق ذكره، ص 



٢٣ 

 :التعدد -٩

ترى الوثائق في التعدد أبلغ صور التمييز والعنف ضد المرأة، ففي رأي المطالبين بالتساوي 

الزوجة أو يمنع الزوج من التعدد، وليس ذلك فحسب، بل نزعوا عنه غطاء  إما أن تعددالتام:

اعترب صندوق األمم املتحدة  الشرعية لكي يتسنى لهم بعد ذلك تقييده تمهيدا لمنعه وتجريمه، فقد

اليت  العاداتاحلق يف تعديل (تعدد الزوجات جمرد (عادة) وطالب بتعديلها، فتحت عنوان  UNFPAللسكان 

غالًبا ما تتحمل الزوجة مسئولية إعالة ولتعدد الزوجات آثار سلبية على املرأة إذ "جاء: ) تؤدي إىل التمييز ضد النساء

نفسها وأطفاهلا إذا كان لديها أطفال وتدبري شؤون أسر�ا وحىت يف حالة إعالة الزوج لزوجتني وأطفاهلما يف الوقت 

نفسه فإن ذلك يقلل من خمصصات كل فرد يعيله وبالتايل يؤدي ذلك إىل تدين الظروف املعيشية هلؤالء النساء 

  . ١إذا كن غري متعلمات وغري عامالت" وأطفاهلن وخباصة

وغري خاف ما يتم طرحه اآلن يف الدول اإلسالمية من مشروعات لقوانني، أو لتعديالت يف قوانني األسرة تضّيق 

ل القانون التونسي، والقانون املغريب (الذي اثمنها على سبيل امل، التعدد، وحتصره يف أضيق نطاق، إن مل متنعه باملرة

 )٢٠٠٥عام  ١٠املتحدة الدول اإلسالمية مجيعا إىل االقتداء به وذلك أثناء االحتفال مبؤمتر بكني+دعت األمم 

  .وغريها من مشروعات لقوانني مطروحة يف خمتلف البالد اإلسالمية أمام الربملانات للنقاش، سريد اإلشارة إليها الحقا

 أغسطس ١٠خرية الصادرة عن جلنة مركز املرأة يف ) بالتوصية األ٢٠٠٨استشهد تقرير منظمة العفو الدولية (عام 

السلطات األردنية قانونًا  التابعة لألمم املتحدة بأن تسنّ  )جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة(أوصت واليت نصها:" 

شخصية، يف قانون األحوال ال )متييز(شامًال يكفل املساواة بني اجلنسني، مع تعديل أو إلغاء البنود اليت تنطوي على 

  كما أوصت اللجنة بتعديل قانون العقوبات.  ،وقانون العقوبات، وقانون اجلنسية

التذرع مور، وعدم للمعاقبة على تلك األ ؛ا طالبت احلكومات مجيعها بسن قواننيوقد ُضمِّنت تلك الوثائق بنودً 

تلك الوثائق واالتفاقيات. من تلك  جتنًبا للوفاء بالتزاما�ا اليت فرضتها عليها عرف أو تقليد أو اعتبار دينيبأي 

/د) من الوثيقة الصادرة عن االجتماع الواحد ١٤/٩والبند البند ( ،كين) من وثيقة بأ-١٢٤(البند البنود: 

ألديان واألعراف، ل يف حتد واضحوذلك  .واخلمسني للجنة مركز املرأة، وغريها مما ورد يف الوثائق الدولية املختلفة

استبدال كل تلك املرجعيات باملرجعية الدولية اليت تطرحها جلان األمم املتحدة املتخصصة كلجنيت ة بواملطالبة الصرحي

املرأة والطفل، على أن تستقى كل القوانني من تلك املرجعية وال حتيد عنها، وأن يتم استبعاد أي مرجعية أخرى (دين 

 يدة.أو ثقافة أو عرف) إذا ما تعارضت مع تلك املرجعية الدولية الوح

                                                 

)، مرجع UNFPA، مشروع النوع االجتماعي: السالم واألمن بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان (٢٠٠٦منشورات مفتاح  -١

 .٢٦سبق ذكره، ص 



٢٤ 

وللرجل القوامة على األسرة، والبد لألسرة من رئاسة وإال َفَسَد أمرها وتبّدد مشلها، والرجل مؤّهل حبكم فطرته 

وتكوينه البدين والنفسي حلمل تبعات هذه املسئولية وَمَشقَّا�ا، وهي ليست قوامة قـَْهر وتسلط، ولكنها مسئولية 

  ١ها، وضمان مصاحلها املادية وكفالتها بالعمل والكسب وحتصيل املالوجوب وتكليف لرعاية األسرة ومحايتها وصيانت

*********  

                                                 

  اإلسالم، اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل، الفصل الثالث، ضوابط العالقة بني الزوجني.ميثاق األسرة يف -١
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  الفصل الثاني

 تداعيات تبني وتطبيق مفهوم العنف كما ورد في االتفاقيات الدولية

   :هدم األسرة وتفكيكهاأوًال: 

الجتماعية يف العامل، لقد أصبحت (املرأة) (واألسرة) حمورين أساسيني من حماور عمل التجمعات والفعاليات ا

ولدى كثري من املنظمات واجلمعيات احلكومية وغري احلكومية اليت ترفع لواء ورداء احلرية واملساواة وحقوق اإلنسان.  

كما أصبح الشغل الشاغل لتلك التجمعات واملنظمات السعي لعوملة احلضارة الغربية ممثلة يف احلياة االجتماعية لتلك 

تقنني اإلباحية والرذيلة باسم احلرية، ومن خالل حماولة تعميم الشذوذ باسم حقوق اإلنسان الدول؛ وذلك من خالل 

أكرب عائق من عوائق التقدم والرفاهية، فهي أقدم  -يف زعمهم–واحلرية الشخصية، وتقويض بناء األسرة؛ أل�ا 

أشكال القهر، ومن أجل التحرير مؤسسة اجتماعية يّدعون أن الرجل يتسلط من خالهلا على املرأة، وميارس عليها 

املزعوم للمرأة، فإ�م يرون ضرورة التخلص من (األسرة)، واقتالعها من جذورها، ولو أدى ذلك إىل التمرد على كل 

التعاليم الدينية، واألخالق االجتماعية، واملبادئ الفطرية اإلنسانية اليت أرست دعائم الشعوب واألمم على مر التاريخ 

   ١ البشري.

كانت بعض اجلوانب االجتماعية حتكمها أعراف مستمدة من روح الدين، ومن ذلك احلفاظ على األسرة، والزواج و 

املبكر، وقوامة الرجل، وقيامه باإلنفاق، واستقرار املرأة يف بيتها وتفرغها لألمومة وتدبري املنزل ورعاية النشء، وحمافظتها 

زءا من مقومات األسرة وركنا أساسا من أركا�ا، والتعاون بني أفراد على عرضها قبل الزواج وبعده، واعتبار ذلك ج

ا�تمع..، وما إىل ذلك من العالقات االجتماعية القائمة على وصايا الدين، ولكن ذلك كله مل يرق ألعداء الدين 

  .٢فقرروا تغيريه، وإنشاء بديل منه ال يقوم على أساس الدين

: طرق هدم األسرة:   ثانيًا

  على التوازي: هااألسرة وتفكيكها، تسري فيهلدم  يف عدة طرق نظمة الدوليةوتتبع امل

 تغيير القيم والثقافات التي تعزز األدوار الفطرية للرجال والنساء: - ١

  وباسم املساواة تتساوى املرأة مع الرجل مركزا ومسئولية داخل األسرة، مما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على 

                                                 

  ٤٧فؤاد عبد الكرمي، العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية، فهرسة مكتبة فهد الوطنية، ص -١

  ١٧نفس املرجع السابق، ص -٢
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 يس هناك قوامة للرجل على زوجته، أو ما يعرف يف اإلسالم حبق الطاعة، وباسم املساواة خترج املرأة مناألطفال، فل

بيتها إىل ا�تمع وحيل الرجل حملها يف املنزل، وباسم املساواة يتم تشجيع التعليم املختلط، وتتساوى يف املشاركة يف 

لى أي مفهوم فطري عن دور الرجل ودور املرأة يف مجيع مراحل األعاب الرياضية والرتبية البدنية، حىت يتم القضاء ع

التعليم وامليادين األخرى، وباسم املساواة تعمل املرأة جنبا إىل جنب مع الرجل يف أي عمل كان، حىت ولو كان يف 

حتماهلا، مجع القمامة، أو يف مناجم الفحم مثال، أو يف الثكنات العسكرية، دون أي مراعاة لطبيعة املرأة ومدى ا

، أو ملا سيحل باألسرة من خراب نتيجة حلرما�ا من ودون أي مراعاة للمفاسد اليت ستنشأ من جراء تلك املساواة

  .قوامة الرجل فيها

ضرورة تغيري هذه املنظومة الثقافية عرب املناهج التعليمية ووسائل االعالم على الوثائق الدولية صراحة  ركزتوقد 

ث على تغيري املنظومة الثقافية السائدة عرب تغيري صورة املرأة يف املناهج الدراسية، والرتكيز على املختلفة، " وذلك باحل

ت موضوعات حقوق املرأة واملساواة من أجل توعية الرجال والصبية بوجه خاص، وأخريا احلث على إدماج املراهقا

 مرحلة يف وإكمال الدراسة باملدارس االلتحاق يف املساواة بتحقيق ، "والتعجيل ١"احلوامل يف املنظومة التعليمية

 احلوامل املراهقات ذلك يف مبا البنات، جلميع التعليمية األخرى، واملستويات االبتدائي املستوى ويف املبكرة الطفولة

  .٢الشابات" واألمهات

تقر وحترتم األدوار ات اليت جيمع أعضاء جلان األمم املتحدة املعنية باملرأة والطفل على ضرورة تغيري القيم والثقافو 

  الفطرية لكل من الرجال والنساء، بل وتعززها بالقوانني املختلفة، ويبدو ذلك جليا يف االتفاقيات والوثائق املختلفة:

 حتقيق دون حتول اليت التمييزية الثقافية- االجتماعية النمطية والقوالب واملعتقدات املمارسات بأن املشاركون "سلم

 والرجل املرأة تقاسم يف املساواة دون حتول اليت العقبات الرئيسية بني من هي املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة

 اآلراء أدت كما النمطية، القوالب إدامة إىل ٣ والرجل املرأة بني املتكافئة غري عالقات القوة أدت وقد . للمسؤوليات

 املرتل ورعاية يف للمسؤوليات والفتيان الرجال تقاسم مامأ اجتماعية حواجز إجياد إىل الرجل عن أدوار النمطية

 على القوالب هذه عملت كما . اإليدز/ البشرية املناعة نقص فريوس سياق يف الرعاية تقدمي ذلك يف مبا األشخاص،

 عزيزت يف رئيسي بدور تضطلع اإلعالم وسائل بأن وسلم املشاركون . واملرأة الرجل به يقوم الذي العمل نوع حتديد

 من اجلنسانية النمطية القوالب على للقضاء اجلهود بذل أيضا وينبغي .عليه يف القضاء أيضا ولكن النمطية الصور

 و الدراسية وضع املناهج أمهية على املشاركون شدد الصدد، هذا ويف . الرمسي والتعليم الرمسي غري خالل التعليم

                                                 

 .٢٠٠٢األمم املتحدة عام  أنظر وثيقة "عامل جدير باألطفال" الصادرة عن -١

 ، التعليم والتدريب، البند (هـ)٢٠٠٧للجنة مركز املرأة  ٥١االستنتاج املتفق عليه للجلسة  -٢

نتائج املائدة املستديرة رفيعة املستوى بشأن تقاسم الرجل  واملرأة للمسئوليات بالتساوي، مبا يف ذلك تقدمي الرعاية يف سياق مكافحة  -٣

 ٦، البند ٢٠٠٩مارس  ١٣-٢، E/CN.6/2009/CRP.4عة البشرية، فريوس نقص املنا
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 وتتسم . املرأة وحقوق اجلنسني بني املساواة وتعزز ، اجلنسانية القضايا تراعي اليت واألدلة واملشاريع املدرسية، الكتب

  .١ "حامسة بأمهية واملرأة الرجل املساواة بني تؤكد اليت لألطفال االجتماعية التنشئة

 مت و . النمطية للقضاء على القوالب حاسم أمر اجلنسني أدوار عن الناس مفاهيم تغيري أن على املشاركون "واتفق

 اجلنساين التنميط توقعات تواجه املرأة تزال وال. املسعى هذا يف لفتيان وا الرجال يؤديه الذي احلاسم الدور يدتأك

 اليت متعيةلمجا والربامج املشاريع من أمثلة على الضوء املشاركون وسلط. متعلمجا يف رئيسية مناصب تتقلد عندما

جيري  كما“ احملرمات” مواضيع حول النقاش باب فتح ذلك يف مبا النمطية، القوالب القضاء على إىل دفته

  .٢ النمطية" القوالب ملكافحة الشعيب، املستوى على دينية مببادرات االضطالع

ويوضح هذا البند السبل اليت تتبعها األمم املتحدة لتغيري املفاهيم والثقافات اليت تقر وجود الفوارق يف األدوار بني 

  يلي: الرجل واملرأة وتؤيدها، مبا

) أي Tobouاإلعالم، والذي يلعب دورا هاما جدا يف التمهيد للفكرة، وذلك عن طريق كسر (التابو  -١

اخلوض فيما كان من (احملرمات) اليت مل يكن جيرؤ اي إنسان على اخلوض فيها، مثل العالقات اجلنسية غري الشرعية 

مث  استصدار قانون يعطي الشرعية ألولئك األطفال. وما ينتج عنها من أطفال غري شرعيني، وبالتايل طرح فكرة ضرورة

وإبراز خلق واقع مبالغ فيه لقضايا معينة، مثل قضية (الزواج السري) الذي يطلق عليه خطًأ (الزواج العريف)، 

حول حجم الظاهرة، ومن مث طرح فكرة ضرورة استصدار قانون يتعامل مع الظاهرة (بواقعية)  احصائيات مبالغ فيها

يعطي للمرأة نفس حقوق الزوجة الشرعية، مبا ميثل خطورة حقيقية على الزواج ل مبثل هذا االقرتان الفاسدويعرتف 

 .الشرعي، ويتهدده باالنقراض

لتأيت التوصية بإدماج الثقافة اجلنسية يف املدارس  كذلك تناول موضوع إجهاض محل السفاح، وطرحه للنقاش،

وغريها من القضايا اليت مل تكن يف السابق على كيفية الوقاية من احلمل!!  حىت يتدرب املراهقون (الناشطون جنسيا)

مبا  ،مطروحة للنقاش، بينما صارت اآلن موضوعات عادية تتناوهلا الربامج اإلعالمية، والثقافية، واحلوارية بكل أرحيية

  يضخمها وحيوهلا إىل واقع يستدعي التحرك الفوري لعالجه.

تقر ما سبق، يف حماولة لصبغ تلك املطالبات دينية، مبعىن استصدار فتاوى دينية االستعانة باملبادرات ال -٢

 بيح إجهاض املغتصبةت صدرت عن إحدى العاملات يف إحدى القنوات الفضائية املشهورةبالصبغة الدينية، مثل فتوى 

توى جواز رتق غشاء وفتوى نسب الطفل غري الشرعي لألب، وفشريطة أن تثبت املرأة أو الفتاة أ�ا مغتصبة!! 

البكارة، وفتوى جواز رفع سن الزواج اىل الثامنة عشر، وغريها من الفتاوى اليت ما أنزل اهللا �ا من سلطان، واليت 

                                                 

نتائج املائدة املستديرة رفيعة املستوى بشأن تقاسم الرجل  واملرأة للمسئوليات بالتساوي، مبا يف ذلك تقدمي الرعاية يف سياق مكافحة  -١

 ٦، البند ٢٠٠٩مارس  ١٣-٢، E/CN.6/2009/CRP.4فريوس نقص املناعة البشرية، 

 يف إشارة إىل قوامة الرجل يف األسرة -٢
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تعطي الضوء األخضر حنو املضي قدما يف طريق التطبيق الكامل لالتفاقيات الدولية وجتاوز املرجعية اإلسالمية يف 

 التشريع.

والزوجات الغاضبات يف حماكاة لتلك الكائنة يف ملراهقات احلوامل اهلاربات من أسرهن، ايواء إلدور إنشاء   -٣

)، وهي خمصصة إليواء النساء اللوايت يتعرضن للضرب املربح من (الشريك) (Sheltersالدول الغربية، واملعروفة باسم 

غريب، قد يكون وجود مثل تلك الدور ذو والذي ال يشرتط يف ا�تمعات الغربية أن يكون زوجا. وبالنسبة للمجتمع ال

أمهية، وذلك ألن الشاب والفتاة يلتقيان ويتعارفان يف الطريق، فال أهل وال عائلة ميكن أن يقيم هلا هذا الشاب وزنا 

فتكون النتائج وخيمة، مث ال أحد تلجأ إليه تلك املرأة، فالبديل املطروح هو  )لشريكته(أي نوع من األذى  حني يوجه

 أسستها احلكومة إليواء أمثاهلا.دار 

فعليا خطوة مبثابة من يضع العربة أمام احلصان، فهي تعد  مية، فتأسيس مثل تلك الدور هوأما يف جمتمعاتنا اإلسال

واقع يتم رفع والية األب من على ابنته البكر يف الزواج، سيولد واقع شبيه إىل حد كبري ب استباقية ملا سيكون.. فعدما

سر�ا من أجل شاب التقت به يف الطريق وقررت أن تتزوجه رغم اعرتاض األب، أالفتاة  ربية، بعد أن �جراملرأة الغ

تحتمي �ا من هذا لأسر�ا إىل وبالتايل ستتعرض ملثل ما تتعرض له املرأة الغربية من األذى الشديد ولن جترؤ أن ترجع 

وسيزيد عدد هؤالء الفتيات بشكل كبري ي إليها وحتتمي �ا. (الزوج) القاسي، فلن يكون أمامها إال تلك املالجئ تأو 

  جلاري مناقشته بشأن تقنني بـ (الزواج العريف) واالعرتاف به وإضفاء الشرعية عليه.لقانون اا بعد استصدار

الدولية تأسيس تلك الدور يف دول العامل متابعة دقيقة  CEDAW Committeeوتتابع جلنة سيداو 

معلقة على تقرير  قالت السيدة (ريغازويل) مصردور يف تلك الحول متابعة تأسيس  لجنةال تعقيب وحثيثة، ففي

الوارد يف قائمة املسائل  ١٩: "يف إطار السؤال رقم مصر املقدم إىل اللجنة حول تطبيق اتفاقية سيداو فيها

CEDAW/PSWG/2001/I/CRP.1/Add.4) من قانون اإلجراءات )١٦٢) سؤال عن تطبيق املادة 

  ١وإذا كان هناك مكان تستطيع فيه النساء المعرضات للخطر أن يلجأن إليه"اجلنائية 

على ضرورة إنشاء )A/C.3/59/L.25( وأوصت الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العمومية لألمم املتحدة

النساء  ضد املرتكبة ائمباجلر  املتعلقة الشكاوى فعال بشكل تعاجل اهلاربات يف سرية: "أنمثل تلك الدور لتلجأ إليها 

 تتمكن حىت إليه تيسري الوصول أو منها القائم تعزيز أو مؤسسية آليات إنشاء منها بوسائل الشرف باسم والفتيات

  ؛٢وبصورة سرية" آمن جو يف اجلرائم هذه عن اإلبالغ من وغريهن الضحايا

الدور:" تؤمن هذه املؤسسات وفًقا  حول تأسيس تلك ٢٠٠٦يف تقريرها إىل جلنة سيداو عام  األردنذكرت كما 

أما على مستوى املنظمات غري احلكومية فقد برزت  ،للنظام احلماية والتأهيل للنساء الاليت تعرضن للعنف (املعنفات)

                                                 

  ٢٠٠١للجنة سيداو لسنة   -١

  (البند ي) –من جدول األعمال (النهوض باملرأة)  ٩٨البند  -جدول األعمال -اللجنة الثالثة -الدورة التاسعة واخلمسون -٢
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عدة منظمات تعمل على تقدمي الدعم للمرأة املعنفة من خالل توفري اخلطوط الساخنة واملالجئ، فقد قامت إحدى 

كومية بتوفري ملجأ للنساء املعنفات وتعمل هذه املنظمة من خالل التنسيق مع اجلهات احلكومية املنظمات غري احل

ألفني ومخس حاالت. هذا  ٢٠٠٢املختلفة العاملة يف جمال محاية املرأة، وقد استقبل امللجأ منذ افتتاحه يف عام 

نف واإلساءة حيث قامت إحدى هذه من الع األطفالباإلضافة إىل املنظمات غري احلكومية اليت تعين حبماية 

  ١حلماية األطفال الذين يتعرضون للعنف يف منازهلم.“ دار األمان”املنظمات بتوفري 

، وبالشراكة مع مديرية الشئون االجتماعية عن افتتاح البيت فلسطينكذلك أعلنت إحدى اجلمعيات النسوية يف 

  .٢كأول مشروع يف فلسطني  ١٩٩٩/ ٨/ ١اآلمن يف 

 في التشريع لألسرة: ال المرجعية الدولية بالمرجعية اإلسالميةاستبد - ٢

ادعاء وجوِد انتهاكات جسيمة  الغرُب كثريًا ملعاناِة املرأة املسلمِة واضطهاِدها يف ا�تمعات اإلسالمية، مع يروِّج

يس هدفها التدخل األسرة، وبالطبع فإن هذه االدعاءات لض هلا املرأُة املسلمُة داخل نطاق حلقوق اإلنسان تتعر 

ولكنها �دف لتشويِه صورة ا�تمعات املسلمة وإلصاِق التـَُّهم باإلسالم على أنه ديٌن يدعو  إلنقاِذ املرأة املسلمة؛

  ة.واإلرهاب وظُلم املرأ للعنف

، األديان اليت ال تساوي بني الرجل واملرأة مساواة تامة ٢٠٠٥لعام  DAWوقد وصف تقرير قسم االرتقاء باملرأة 

  .)Fundamentalismوإمنا هي (أصولية  ٣بأ�ا (ليست أديان) 

تقرير جلنة اخلرباء الصادرة عن جلنة مركز املراة حتت عنوان: (إلغاء كافة أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة  وىف

اصة ىف الدول تقييد القيم اجلندرية ا�تمعية دائما تنشأ أو تدعم بالتقاليد والدين وخ - ) ٤٩"( :٢٠٠٧األنثى)عام 

حيث يستغل الدين كأساس للقانون املدين ، املعتقدات التقليدية السلبية وتطبيقا�ا يكشف كم تعرض الفتاة لقيم 

خمتلفة من العنف شامال اخلتان ، أنظمة املهر أو مال الزواج ومثن العروس الىت تستهدف الفتاة وتعاملها كأ�ا ملكية ، 

يف أو اعطاء االنتباه هلذه  االضرار املرتكبة ىف كل املستويات ، عامليا ، حمليا فتحديد هذه األخطاء حيتاج لتعر 

  ."باجتاه جمتمعات الفتيات والصبية والقوانني احمللية وسياسا�ا والتطبيقات اليومية من قبل العائالت وا�تمعات

 ولية أخرى، صراحة على بني اتفاقيات د) CRC(واتفاقية حقوق الطفل  (CEDAW)سيداو وتنص اتفاقية 

أن احلكومات ينبغي أن متتنع عن التذرع بالعادات أو التقاليد أو املعتقدات الدينية لتربير املمارسات الضارة اليت 

  .١تتعارض مع حقوق اإلنسان، واليت تشكل أيضاً أشكاالً للعنف وانتهاكات للحقوق اإلجنابية للمرأة

                                                 

  ٢٠٠٦تقرير االردن للجنة سيداو لسنة  -١

)، مرجع UNFPA: السالم واألمن بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان (، مشروع النوع االجتماعي٢٠٠٦منشورات مفتاح   -٢

  .١٧سبق ذكره، ص 

 ٥مبناسبة انعقاد مؤمتر بكني+ ٢٠٠٥، لعام DAWتقرير جلنة اخلرباء الصادر عن قسم االرتقاء باملرأة  -٣
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تونسيات: "فأين العدل مع التمييز الذي مينح طرفًا حقوقًا مبمارسة ويف هذا الصدد تقول إحدى النسويات ال

 على رجال الدين هؤالء أن حيسموا خيارا�م: إما أن الدين عادل، وبالتايل جيب أن العنف جتاه طرف آخر؟ لذلك

يل فإن دينهم يقفوا بقوة ضد أي عنف زوجي، أو أ�م مع هذا العنف بصفته حًقا للرجل، وأيا كانت املربرات، وبالتا

  . ٢"؟يقول بالتمييز ال بالعدل

وتتهم إحدى ناشطات احلركات النسوية يف مصر الدين اإلسالمي بأنه دين يكرس العنف ضد املرأة فتقول: "وقد 

تتعرض الفتيات يف فرتة احليض إىل اإلقصاء باعتبار أ�ن لسن طاهرات ويدنسن املكان مما خيلق لديهن شعورًا بالقذارة 

وحيظر القرآن يف سورة (البقرة) على النساء والفتيات احلائضات ملس كتاب القرآن والصيام والصالة على  واخلجل،

  !!٣أساس أ�ن غري طاهرات"

 :Monitoring األمم المتحدة للحكوماتمتابعة ومحاسبة  - ٢

ت للتوقيع عليها، ال تكتفي هيئة األمم المتحدة بإصدار الوثائق واالتفاقيات الدولية، والضغط على الحكوما

 ٤لجنة سيداو الدولية اتتعقيبل اذجنمبعض وإنما تقوم بمتابعتها متابعة دورية لتنفيذ بنودها كاملة، وفيما يلى 

  ارير الرسمية المقدمة من بعض الدول اإلسالمية:على التق

  :٢٠٠١٥عام  المقدم مصر تقريرالمالحظات على 

املرأة يف  حقوق تعزيز يف أحرز الذي اهلام التقدم إىل :- و الدوليةالسيداعضو جلنة -غونيسيكيري السيدة أشارت"

 آثار التقاليد على القضاء إىل احلاجة. كما أكدت على الدولية بالصكوك ذلك ربط أمهية على أكدت ولكنها مصر،

 املعلومات من يدمز  إىل حاجة وهناك سن الثامنة عشر إىل القانوين البلوغ سن االستعمارية ومن مث جيب رفع القانونية

 ضد املوجه العنف مشكلة عن فضالً  ،الحوامل المراهقات ضد املتزايد والعنف ،األطفال زواج مسألة عن

                                                 
  

من اتفاقية حقوق الطفل يف األمم املتحدة  ٣ -٢٤ملادة (أ) من التفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة وا٥(و، ز) و ٢انظر املادتني  -١

خلاصة ب إدماج حقوق اإلنسان للمرأة واملنظور اجلنساين: العنف ضد املرأة تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة: تقرير املقررة ا ١٩٩٩

: اإلضافة إىل السياسات ٤٤/ ١٩٩٧وفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان  املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، السيدة رادهيكا كوماراسوامي:

 (E/CN.4/1999/68/Add)واملمارسات اليت تؤثر يف احلقوق اإلجنابية للمرأة وتسهم يف العنف ضد املرأة أو تشكل عنفًا ضد املرأة / 

 (A/RES/48/104)ضاء على العنف ضد املرأة إعالن بشأن الق ٤٨/١٠ -١٩٩٣نيويورك األمم املتحدة وانظر أيضًا األمم املتحدة 

    . نيويورك األمم املتحدة.٤املادة 

٢-  http://www.ehcconline.org/information_center/wmview.php?ArtID=2193  

 ،.٢٠٠٢ق اإلجنابية للنساء املصريات قضايا للنقاش، جملة الصحة اإلجنابية، مؤسسة املرأة اجلديدة ،مايواحلقو  -عايدة سيف الدولة -٣

) يطلب منها تقدمي تقارير دورية اىل اللجنة املوكلة مبتابعة تطبيق االتفاقية وهي جلنة سيداو ١٩٧٩ي دولة توقع على اتفاقية سيداو (أ -٤

 التابعة لألمم املتحدة

 (مصر) ٢٠٠١لسنة   ٤٩٣تقرير  -٥
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 الطرف موافقة بدون جنسية عملية أنه على االغتصاب تعريف يتم أنه الشرف ومبا ألسباب متس والقتل املرأة.....،

   ١االغتصاب" حاالت يف القوة ماستخدا إثبات الضروري من كان إذا تساءلت اآلخر،

فرباير  ٢ –يناير  ١٥جلنة سيداو يف اجللسة الرابعة والعشرين ( املالحظات اليت أبد�اوىف �اية هذا التقرير وردت 

  ) وهى فيما يلى :٢٠٠١

 . ٩من المادة  ٢والفقرة رقم  ١٦،  ٢أوصت اللجنة بضرورة سحب تحفظات مصر على المواد رقم  - 

يتضمنه القانون  تمييز ماليللقضاء على أي  ٢٠٠٠لعام  ١صرية على مراجعة القانون رقم حث احلكومة امل - 

  ضد املرأة

؛ حيث إنه ال يعطي حقوقًا قانونية ألبناء السيدة اليت تتزوج من قانون الجنسيةحث احلكومة على مراجعة  - 

 أجنيب، بينما حيصل الرجل على هذا احلق.

اليت يقول نصها "تعمل الدولة على متكني املرأة  من الدستور المصري ١١ لمادةباإعادة صياغة كل ما يتعلق  - 

تؤكد أن الدور الرئيسي للمرأة يتركز على دورها  من التوفيق بني واجبا�ا حنو أسر�ا وواجبا�ا يف العمل، حيث أ�ا 

والعنف ضد المرأة كأم وربة أسرة". (وبالطبع فإن هذه المادة من منظور اتفاقية سيداو تكرس قمة التمييز 

ألنها تجعل الدور األساسي لها هو األمومة ورعاية األسرة، وذلك باعتبار أن القضاء على التالزم بين المرأة 

 وهذا الدور يعتبر الهدف المحوري التفاقية سيداو)

(إشارة إىل تغيري ا. حتسني صورة املرأة يف وسائل اإلعالم، لتغيري املفاهيم واألفكار املتعلقة بدور املرأة ومسئوليا� - 

صورة املرأة من صورة الزوجة واألم، إىل صورة سيدة األعمال واملرأة العاملة، ووصف ذلك بكلمة "حتسني" وكأن دورها  

 كأم هو دور (دوين) يؤدي تغيريه اىل (حتسني) صورة املرأة)

بذهلا للقضاء على ظاهرة ختان  حتتاج اللجنة يف تقرير مصر القادم إىل مزيد من املعلومات عن اجلهود اليت يتم - 

(برغم أن اخلتان يف  مناطق كثرية من مصر خيتلف عن اإلناث، وكذلك معلومات عن قرار وزير الصحة اخلاص حبظره 

 اخلتان يف السودان واثيوبيا، إذ أنه ختان يف األغلب يتوافق مع السنة).

(ويف هذا التجاهل التام ملا تنص عليه الشريعة الزواج املبكر  ظاهرةتعديل القانون املتعلق بسن الزواج ومنع  - 

 اإلسالمية من جواز زواج الفتاة البالغة، واعتبار ذلك جمرد ظاهرة)

، وفًقا للنصوص اليت وردت يف منع ظاهرة تعدد الزوجاتحث احلكومة املصرية على اختاذ خطوات تؤدي إىل  - 

 ة.التفاقية حظر كافة أشكال التمييز ضد املرأ ٢١التوصية رقم 

                                                 

ى اإلكتفاء بشهادة الفتاة بأن هذه املمارسة على غري هواها حيث اليعتد اإل بتوافر عنصر الرضا بني الطرفني بغض النظر عن اإلطار أ -١

 الشرعى
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 من شغل املناصب القيادية. لتمكين المرأةحث احلكومة املصرية على اختاذ إجراءات  - 

 التفاقية القضاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة.  ١حث احلكومة املصرية على توقيع الربوتوكول االختياري - 

  وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن استمرار ختويل القانون تعدد الزوجات بالنسبة للرجال.  - 

مييز بني املراة و الرجل و على وجه قانون العقوبات  تعرب اللجنة عن قلقها من ان هناك عدة احكام يف   - 

. ه ال يتم  معاملتهم على قدم املساواةالرجل واملرأاخليانه الزوجيه ، فيف حالة القتل العمد بعد جرميه  اخلصوص ،

 يتم معاقبتهم.  ، يف حني ان عمالئهن الاىل ذلك، يعاقب البغايا باالضافة

  ٢٠٠٠٢تحفظات اللجنة علي تقرير االردن عام 

مبا  ٢٠٠٣- ١٩٩٩ترحب اللجنة ايضا بادراج املنظور اجلنساين يف خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للفرتة   - 

  .يف ذلك قضايا املرأه يف مجيع القطاعات اليت تغطيها اخلطة

من الدستور و  ٦وري الدراج املساواة على اساس اجلنس يف املادة وتدعو اللجنة احلكومة اىل اجراء تعديل دست  - 

  .من االتفاقية ١الذي يعكس املادة 

و تعرب اللجنة عن قلقها من ان القانون االردين حيرم املراه من ابرام عقود بامسها ، او من السفر وحدها او   - 

القانوين للمرأة االردنية يف اطار الدستور  اختيار مكان اقامتهم. وهي تعترب هذه القيود غري متسقه مع الوضع

 واالتفاقية. 

  وتعرب ايضا عن قلقها من ان القانون االردين يعرتف مبمارسه تعدد الزوجات.  - 

من قانون العقوبات تعذر الرجل الذي يقتل او  ٣٤٠، تشعر اللجنة بالقلق الن املادة وجه اخلصوص وعلى  - 

 و الاليت  وقعن يف فعل الزنا. جيرح زوجته او االقرباء له من االناث 

وعلى ان جتري  ٣٤٠وحتث اللجنة احلكومة علي تقدمي كل الدعم املمكن من اجل االسراع يف الغاء املادة   - 

 انشطه التوعيه اليت جتعل من "القتل دفاعا عن الشرف" غري مقبول اجتماعيا واخالقيا. 

شريعيه تسمح باالجهاض املأمون لضحايا االغتصاب و وتدعو اللجنة احلكومة اىل الشروع يف اختاذ اجراءات ت  - 

 زنا احملارم. 

                                                 

هليئة  -إذا وقّعت عليه–(هذا الربوتوكول ال يقل خطورة عن االتفاقية ذا�ا، إذ يعطي احلق واألمكانية ألي امراة أن تشكو حكومتها  ١-

ارق يف األمم املتحدة بتهمة التمييز ضدها، وحينها يتم إنذار احلكومة إما أن ترفع التمييز أو ان توقع ضدها العقوبات، والتمييز هنا هو أي ف

زوج زوجها بأخرى ...إخل ميكنها أن نصف ما يرثه أخوها أو املرأة اليت ت -على سبيل املثال–املعاملة بني الرجل واملرأة، اي أن املرأة اليت ترث 

 تشكو حكومتها اذا رفضت أن ترفع عنها هذا (التمييز) إىل األمم املتحدة لرفع ذلك التمييز!!)

٢- http://www.arabhumanrights.org/committees/reports.asp?id=4 
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وتوصي اللجنة بأن تنظر احلكومة يف تعزيز اللجنة الوطنية للمرأة عن طريق وضع وجودها على اساس تشريعي   - 

. وتوصي ايضا ، من خالل تعزيز عملية صنع القرار وصالحيات إنفاذ القوانني ، وتوفري املوارد البشريه واملالية الكافية

 بان تعطي هذه االليه والية لتلقي الشكاوى  املتعلقة جبميع اشكال التمييز.

  ٢٠٠٥١تحفظات اللجنة علي تقرير الجزائر عام 

تعرب اللجنة عن قلقها ان التعديالت املقرتح ادخاهلا على قانون االسرة ال تشمل الغاء تعدد الزوجات و الوصايه 

 .القانونية للمرأة 

ليا يف توصيات جلنة سيداو باألمم املتحدة حول التقارير املقدمة من احلكومات حول تطبيق اتفاقية ويبدو ج

ويف هذا جتاوز خطري لصالحيات اللجنة، - سيداو، مدى الضغوط اليت متارس عليها لرفع حتفظا�ا عن االتفاقية 

مبا ال يليق مبنظمة دولية جيدر �ا أن حترتم  وملتابعة أدق التفاصيل يف حياة األفراد - وتعدي سافر على سيادة الدولة

إرادات الشعوب، وال جتعل من نفسا عصا غليظة إلجبارها على التخلي عن قيمها النابعة من ثقافا�ا األصيلة، لتتبع 

  مجيعها ثقافة واحدة متناقضة متاما مع ما تؤمن به.

*********  

                                                 

  املرجع السابق نفس -١
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  الفصل الثالث

قوانين صدرت بالفعل) تم فيه تناول  –مشروعات  –نماذج لقوانين (مسودات 

 مفردات مفهوم العنف كما ورد في االتفاقيات الدولية

  بتعديالت تشريعية، وسن تشريعات جديدة:الحكومات مطالبة أوًال: 

يف سيناريو متكرر، بعد أن تقوم األمم املتحدة بالضغط على احلكومات للتوقيع والتصديق على االتفاقيات 

يتم رصد ما   - يف جتاوز خطري للصالحيات–مرة ثانية لكي ترفع احلكومات حتفظا�ا عن الوثائق الدولية، مث الضغط 

تعتربه االتفاقيات (عنًفا قانونًيا)، مث تبدأ مرحلة جديدة من الضغوط على احلكومات إلجراء تعديالت يف القوانني 

  األممي يف القوانني الوطنية. يتم من خالهلا إدماج املصطلح مبفهومهجديدة  الوطنية، أو سن تشريعات

، بدأ العمل على إجراء التعديالت في قوانين األسرة العالم دولفي نفس التوقيت، وعلى مستوى كل و 

  . واألحوال الشخصية، لتتوافق مع ما تم التوقيع عليه من االتفاقيات الدولية

  :األردن

  ادة املعدلة على ما يلي : تنص امل مت تعديل املادة اخلاصة بالقتل دفاعا عن الشرف حبيث

كل زوجة جتد زوجها ىف فعل اخليانه او الزنا ىف منزل االسرة وتقوم بقتله ، أو تسبب  جروح مميتة للزوج او شريكته "

  .١ةاو كل منهما، يكون هلل احلق يف االستفادة من الظروف املخفف

  مصر:

دة تسمى عقوبة (االغتصاب الزوجي) مسودة لقانون يستحدث عقوبة جدي ٢إحدى اجلمعيات النسوية أعدت

مديرة اجلمعية صرحت  قدو  أحد أعضائه، قون على جملس الشعب املصري عن طريمن املقرر أن يطرح مسودة قانو 

إصدار قانون حلمايتهن من التعرض للعنف  �ا املركز يأملن ىف �لة روز اليوسف: "بأن زوجات استطلعتهن دراسة قام

القانون المقدم ينص على عقاب الزوج إذا أجبر زوجته موضحه أن  على فراش الزوجية اجلنسى عدة مرات يومًيا

وأشارت  ."جنيه ١٠٠٠على المعاشرة الزوجية على غير إرادتها مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن 

دىن أو النفسى أو "مجيع أشكال العنف سواء الب تجريممديرة املركز إىل وجود مادة يف مسودة القانون تنص على 

                                                 

١- http://www.arabhumanrights.org/committees/reports.asp?id=4   

  الج والتأهيل النفسي ضمن شبكة (سلمى)للعنف األسرى وتضم منظمات من مصر وفلسطني واألردن وسورياالندمي للع مركز -٢



٣٥ 

كما تقدم ا�لس القومى للمرأة   .١"فى الخلوةاجلنسى مثل الضرب والتهديد والقذف وحىت سب الزوج لزوجته 

  مبشروع قانون لألحوال الشخصية اجلديد إىل وزارة العدل يدور حول وضع ضوابط تقيد حق تعدد الزوجات.

السري (والذي يطلق عليه جمازا الزواج العريف) وذلك مبنح  ويعمل مشروع القانون على إعطاء املشروعية لالقرتان

من أبرزها احلق يف النفقة، ونسب أوالدها تلقائيا ألبيهم وإلغاء  )الزواج العريف(العديد من احلقوق للمرأة داخل هذا 

ه املنفردة دون ذنب الطالق الغيايب، وإلزام الزوج بتوفري مسكن خاص للزوجة اليت مل تنجب وقام الزوج بتطليقها بإرادت

  من جانبها وذلك إذا استمر الزوج مدة تتجاوز مخسة عشر عاما.

لشخصية (للمسلمني امبسودة لقانون موحَّد لألحوال  ٢كما تقدمت إحدى اجلمعيات النسوية يف مصر

أمهها الثروة جملس الشعب، والذي نص على بعض النقاط اليت تثري جدًال فقهًيا و إىل تقدميه لواملسيحيني)؛ متهيًدا 

املشرتكة أي أن حتصل الزوجة على نصف ثروة الزوج عند الطالق، وأيًضا حصول الزوجة عن أجر الرضاعة أو 

احلضانة سواء كانت ىف بيت الزوجية أو بعد الطالق، حيث أشار مشروع القانون إىل أن الرضاعة واحلضانة ال تعتربان 

  نظريمها وذلك إن مل يأت زوجها مبرضعة.  من واجبات الزوجة وإمنا جيب أن حتصل على أجر

كما نصت مسودة ذلك القانون على أن تكون طاعة الزوجة مقابل إنفاق الزوج فإذا امتنع الزوج عن اإلنفاق 

فليس هلا أن تطيعه وجعل املشروع للمرأة احلق ىف وضع شروط بوثيقة عقد الزواج إذا خالفها الزوج ميكن هلا أن 

  ا أكده مشروع القانون هو أن تكون املرجعية له وحده دون الشريعة االسالمية.تطلب الطالق. وآخر م

أستاذ الفقه املقارن جبامعة األزهر يؤكد أن الثروة املشرتكة مل تنص عليها الشريعة  أحمد طه رياناألستاذ الدكتور  

شرتك فهنا ميكن للزوجة اقتسام اإلسالمية إال ىف حالة إذا كانت الزوجة تعمل مع الزوج يف نفس العمل وبرأمسال م

هذا املال، وما تقرتحه هذه املنظمات يعمل على ا�يار األسرة وجلب العديد من املشاكل خاصة وأن الزوجة ستكون 

فالطاعة شرط    كما أن وضع الطاعة مقابل اإلنفاق ال جيوز شرًعا،   يف هذه احلالة كأ�ا وصية علي أموال زوجها،

إال يف معصية اهللا، أما النفقة فهي واجب علي الزوج وتعترب من حقوق الزوجة وإذا امتنع عنها  أساسي يف عقد الزواج

   . الزوج فللزوجة اللجوء إيل القضاء؛ ألن حق النفقة حق قانوين شرعي

ويشري إيل استحالة أن تكون املرجعية للقانون وحده دون الشريعة اإلسالمية اليت يستمد منها قوانني األحوال 

   . غري دستوري   شخصية للمسلمني وغري ذلك يعتربال

أما عن حق الزوجة يف احلصول علي أجر عن الرضاعة واحلضانة، فأشار د.ريان إيل أن هذا احلق يكون لألم 

أما إذا كانت يف عصمة زوجها فليس من حقها احلصول علي    املطلقة فقط فلها أن حتصل علي أجر عن الرضاعة،

                                                 

) أي بال شهود، ويشكل هذا خطرا كبريا في الخلوةمبا يعين أنه سيتم االكتفاء بشكوى الزوجة بدون شهود، أنظر (سب الزوج زوجته  -١

  ة من الزوجة حنو زوجها مبا يهدد األسر بالتفكك ألتفه األسباب.على األسرة، حيث يفتح ا�ال أمام الشكوى الكيدي

  مركز قضايا املرأة املصرية -٢
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حالة واحدة وهي أن يكون بنات أسر�ا ال يرضعن وإمنا يقمن بتأجري مرضعات باألجر وهذا ما هذا األجر إال يف 

 فيجبأما بالنسبة للحضانة فإذا كانت الزوجة منقطعة حلضانة طفلها وال تعمل   . نص عليه مذهب اإلمام مالك

ب أن الزوج عليه أن يعمل ويأيت علي الزوج اإلنفاق عليها أما حصوهلا علي أجر جبانب هذا اإلنفاق فال جيوز بسب

  باألموال يف مقابل أن تقوم الزوجة باحلضانة وتربية األبناء.

أستاذ الفقه املقارن جبامعة األزهر على ماقاله د.ريان  وبشأن اقتسام الثروة عند  عبدالفتاح إدريسويؤكد الدكتور   

من قام �ا تثبت له ملكية املال    كتسب له أسباب،الطالق، إذ أنه من املقرر يف اإلسالم أن الثروة مكتسب وهذا امل

ومن املعروف أن املرأة هلا ذمة مالية مستقلة عن الزوج وليس للزوج أن يقامسها يف ثرو�ا أو ما يعود إليها من مال 

ة فإنه فإذا كان الزواج قد آل إليه مال من عمله أو مرياث أو وصي  . سواء كان عن طريق العمل أو عن طريق املرياث

 وذُ  قْ فِ نيُ لِ ( : يصبح هو املالك الوحيد هلذا املال وال يكون لزوجته منه سوي حق اإلنفاق وهذا ما أكده قول اهللا تعايل

 جو ز لا ةيكلم نأ اذه ينعمو  ،]٧ : ةيآلا نم قالطلا[ )هُ لَّ لا هُ اتَ آ امَّ مِ  قْ فِ نيُ لْ فَـ  هُ قُ زْ رِ  هِ يْ لَ عَ  رَ دِ قُ  نمَ و  هِ تِ عَ سَ  نمِّ  ةٍ عَ سَ 

 قح يو س اهجو ز  لام يف ةجو ز لل سيلو  قاقحتسالا بابسأ نم ببسب الإ اهيف قح هر يغل تبثي ال ةتباث هلامل

   . عو ر شملا يف دنتسم هل سيل قيلطتلا دنع اهجو ز  ةو ر ث فصن يلع ةأر ملا لو صح نإف يلاتلابو  ةقفنلا

  ١. تعايل ألنه إميان ببعض الكتب وكفر ببعضهباهللا    يعترب كفرًا   واالحتكام إيل قوانني دون الشريعة اإلسالمية وختالفها

  تونس

  أهم التعديالت اليت مت إدخاهلا على (جملة األحوال الشخصية التونسية): 

  ينص على واجب طاعة الزوجة  ١٩٥٦من جملة األحوال الشخصية الصادر عام  ٢٣بعد أن كان الفصل

ادل وباملعروف املتوجبني على كل من الزوجني حيث ورد يف لزوجها يف ما يأمرها به، استبدلت الطاعة باالحرتام املتب

 ٢الفصل اجلديد "على كل واحد من الزوجني أن يعامل اآلخر باملعروف وحيسن عشرته ويتجّنب إحلاق الضرر به."

  منعت تعدد الزوجات، ومعاقبة مرتكب تلك اجلنحة وشريكه بالسجن مع إبطال الزواج الثاين، سواء مت طبًقا

 رمسية أو على خالفها.للصيغ ال

  إلغاء حق الزوج يف تطليق زوجته بقرار منه مع التنصيص على ضرورة أن يقدم أي من الزوجني طلًبا يف الطالق

 .ق القضائيالتطلي أى )١٩٦١للمحكمة املختصة (سنة 

                                                 

   ٢٣) صـ  ٦١٧( العدد  ٢٠٠٩/  ٢/  ٦جريدة االسبوع املصرية  -١

رأة واهلجرة حبوث وأوراق عمل الندوة اإلقليمية امل –جملة األحوال الشخصية مكسب حداثي متجدد للمرأة التونسية  –فاطمة بربوش  -٢

 - ٥٧٧ص  ٢٠٠٦ –األردن –جامعة الريموك  –مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية  –وحقوق اإلنسان 

http://www.karamah.org/arabic/docs/pink_2.DOC  
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  سنة . ٢٠حددت السن الشرعية للزواج يف 

 .منحت األم يف حالة وفاة األب حق الوالية على أوالدها 

  أقامت الوصية الواجبة لفائدة أطفال البنت املتوفاة قبل أبيها أي أتاحت للبنت الوحيدة مرياث كامل تركة

 والدها.

  الجزائر:

على تعديالت جوهرية يف قانون األسرة املعمول به منذ  ١٤٢٥صادقت احلكومة اجلزائرية يف شهر رجب من عام 

النسائية القريبة من أطروحات األحزاب العلمانية واليسارية، عاما حمل انتقاد اجلمعيات  ٢٠، وكان طيلة ١٩٨٤

  زب الطليعة االشرتاكية (الشيوعي)، ومن بني أهم التعديالت اليت أدخلتها اللجنة:وخاصة ح

   إلغاء شرط حضور ويل األمر يف عقد زواج البنت اليت تبلغ سن التاسعة عشرة فما فوق، وهو السن الذي أُقر

وقد أقرت احلكومة هذه املادة على الرغم من اجلدل الذي أثري حول  ل واملرأة على السواء.كحد أدىن لزواج الرج

مسألة غياب الويل يف عقد القران، خاصة أن املذهب املالكي املنتهج يف اجلزائر حيرم كل زجية تتم بعيدا عن رضى 

  بل واعترب كل زواج من دونه مبثابة زنا. وقبول الويل، 

 ت شروطا مسبقة خبصوص تعدد الزوجات، مثل منح القاضي صالحيات واسعة للبت يف كما وضعت التعديال

أحقية الزوج ألكثر من زوجة أو عدم أحقيته. ومن الشروط حصول الزوج على موافقة مسبقة من الزوجة األوىل 

وفري شروط احلياة والثانية، وان يتعهد بالعدل بينهما، وان يتأكد القاضي من قدرته على إعالتهما، وقدرته على ت

  الضرورية هلما.

  وأباح القانون اجلديد إمكانية إرفاق عقد الزواج، باتفاق مسبق بني الزوجني حول عمل املرأة بعد الزواج، وأيضا

  قبوهلا أو رفضها عقد قران زوجها مع امرأة ثانية.

  فر ملطلقته احلاضنة ألوالده ووضع مشروع القانون اجلديد قيودا صارمة ملنع الطالق؛ إذ حتم على الزوج أن يو

مسكنا يأويها، ويف حالة عجزه عن حتقيق ذلك، يتعني عليه أن يؤجر هلا مسكنا الئقا، ويف حال العكس يتيح هلا 

 مشروع القانون اجلديد حق االحتفاظ ببيتها األصلي، باإلضافة إىل منح األم املطلقة حق الوصاية على أبنائها القصر.

للتعبري عن رفضها لتعديل قانون األسرة، وعقدت اجتماعا  يد من اجلمعيات اإلسالميةالعدوجراء ذلك حتركت 

كلم جنوب) دعت فيه إىل مجع مليون توقيع للتعبري عن رفض التعديالت، وخاصة املادة اليت تلغي   ٥٠مبدينة البليدة (

جير عواقب وخيمة على ا�تمع، شرط الويل يف عقد الزواج حيث إنه يفتح الباب أمام النساء لتزويج أنفسهن مما 

  وعلى النساء بصفة عامة ويزيد من املشردات واملطلقات. 

  



٣٨ 

  المغرب:

جدًال واسعًا حول الجدوى منها، ومدى توافقها مع ) ٢٠٠٤الجديدة في المغرب (أثارت مدونة األسرة 

   :١الشريعة اإلسالمية، وقد اشتملت المدونة على البنود التالية

  )، وذلك يف كل من:٤املادة ( ساواة بين األزواجتكريس مبدأ الم -١

 التخللي مفهوم طاعة الزوجة لزوجها وإلغاء رب األسرة   -  أ

األسرة يف حتمل مسؤولية التخلي عن إشراف املرأة على البيت وتنظيم وشئونه. وإحالل املساواة بني الزوجني    -  ب

  .رة مناصفة مع الرجل)(مبعىن إلزام املرأة كذلك باإلنفاق على األس )٣فقرة  ٥١(املادة 

(مبعىن إلغاء القوامة وريادة يف اختاذ القرارات بالتشاور فيما يتعلق بتسيري شؤون األسرة واألطفال  التساوي بينهما   -  ت

  وتنظيم النسل.الزوج لألسرة) 

 ٤٨و  ٤٧إقرار حق الزوجني على وجه املساواة يف وضع شروط إرادية بينهما وتضمينها يف عقد الزواج (املواد    -  ث

  ).٤٩و 

  ). ١٩رفع سن الزواج حىت الثامنة عشر (املادة    -  ج

الوالية حق للمرأة، متارسها الراشدة «حيث أصبحت  شدة:االر البكر إلغاء الوصاية (الوالية) على المرأة  -٢ 

للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك ألبيها أو ألحد «و )،٢٤املادة (» حسب اختيارها ومصلحتها

  . )٢٥املادة ( »أقار�ا

وذلك بوضع شروط لإلذن بالتعدد بوجود ظروف تربره، وعدم وجود شرط من الزوجة بعدم  تقييد التعدد: -٣

التزوج عليها، وإخبار الزوجة املراد التزوج �ا ورضاها مبوجب حمضر رمسي، وتوفر الزوج على املوارد املادية الكافية اليت 

 ٤٠مع إقرار حق املرأة املتزوج عليها بتقدمي طلب التطليق من احملكمة للضرر (املواد من يتعني تقدمي الوثائق املثبتة هلا، 

  ).٤٦إىل 

لتقليص إرادة الزوج في إنهاء الرابطة  والتطليق لشروط وإجراءات قضائية جديدة إخضاع مسطرة الطالق -٤ 

تدعاء الزوجة بكيفية رمسية قبل اإلذن من خالل إخضاعه ملراقبة قضائية مشددة تقوم على إجراءات منها اس الزوجية

شهر قبل اإلذن بالطالق واختاذ احملكمة للتدابري  واألطفال خاللألداء املسبق ملستحقات الزوجة االقضائي بالطالق، و 

  املناسبة من أجل سكن الزوجة واألبناء يف حالة النزاع وقبل وقوع الطالق.

                                                 

    www.amanjordan.orgأنظر مدونة األحوال الشخصية املغربية اجلديدة   -١
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الزوج بشرط من شروط عقد الزواج أو اإلضرار بالزوجة ، إلخالل توسيع حق المرأة في طلب التطليق -٥ 

مثل: عدم اإلنفاق، أو اهلجر، أو العنف أو غريها من مظاهر الضرر، مع إقرار الطالق االختياري حتت مراقبة 

  القضاء.

تبسيط مسطرة عقد الزواج بالنسبة للمغاربة املقيمني باخلارج من خالل االكتفاء بتسجيل العقد حبضور  -٦

  ). ١٤ين مسلمني وفقا لإلجراءات اإلدارية احمللية لبلد إقامتهم (املادة شاهد

وختويل  ،يف القانون املصادق عليها من قبل املغرب )CRC( للطفل إدراج مقتضيات االتفاقية الدولية -٧

  النفقة.لألم مث لألب مث ألم األم، وجعل توفري سكن الئق للمحضون واجبا مستقال عن بقية عناصر  الطفل حضانة

يف حالة عدم توثيق عقد الزوجية ألسباب قاهرة، باعتماد  إثبات النسب وإلحاق إبن المخطوبة بأبيه -٨ 

  سنوات حلل القضايا العالقة. ٥احملكمة البيانات املقدمة يف شأن إثبات البنوة، مع فتح مدة زمنية من 

  ، حقهم يف حصتهم من تركة جدهم.ختويل احلفيدة واحلفيد من جهة األم، على غرار أبناء االبن - ٩ 

إقرار مبدأ جواز االتفاق بني الزوجني، يف وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبري واستثمار  -١٠ 

  .أمواهلما املكتسبة خالل فرتة الزواج مع االحتفاظ بقاعدة استقاللية الذمة املالية لكال الزوجني

ت الزوجية اعتمادا على سائر وسائل اإلثبات وكذا "الخبرة" وتراعي كما تم التوسيع من دائرة إثبا  - ١١

وكذلك التنصيص على إقرار  ) ١٦المحكمة في ذلك وجود أطفال أو حمل ناتج عن العالقة الزوجية (المادة 

  .١ )١٤٧(المادة ا، أو في حالة الشبهة واالغتصاب ثبوت البنوة بالنسبة لألم واعتبارها شرعية بإقراره

ا كانت األفكار األساسية لتلك المدونة تطرح على الناس، كانت تلقى االعتراض الشديد ، حتى  أنه وعندم

االسالميتين و كان عدد من خرج  خرجت مظاهرة نظمتها جماعة العدل و االحسان و الوحدة و التواصل

تاءا شعبيا استف كانم من النساء و الطالبات بشكل خاص، فمعظمه و الف شخص ٣٠٠تجاوز المليون و 

لجنة من فقهاء و علماء و كتاب و باحثين و مستشارين لبحث االمر  كليشتي، تلى ذلك أكثر من ديمقراط

، ثم قام الملك بنفسه بإعالن المدونة بهذا الشكل سالف الذكرخرجت المدونة  و ،نهائية و الخروج بصيغة

بعد مثال يحتذى به بناء على توصية لجنة  لتلك المدونة، بل وصارت فيما مقاومةأي خمدت وبهذا أالنهائية 

  .المرأة في األمم المتحدة

  تشاد:

األحوال الشخصية" يف تشاد، بعد  بدأت احلكومة التشادية مؤخرا مناقشات جادة؛ لتمرير ما يسمى "مدونة

تفاقيات الدولية املستمدة من الشريعة اإلسالمية مبقررات وبنود اال املغرب واجلزائر... واليت تستبدل قوانني املرأة
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 بكني وكوبنهاجن والقاهرة ونيويورك، ومن أهم القضايا اليت مت الرتكيز عليها يف مشروع مدونة األحوال ومقررات مؤمتر

املرياث، تأديب املرأة  الشخصية التشادية.. قضايا مثل " حتديد سن الزواج، تعدد الزوجات، الطالق، القوامة،

احلجاب،حقوق املرأة السياسية (حق الرتشح والرتشيح للوالية  جع)، شهادة املرأة،(كضرب املرأة، واهلجر يف املضا

  .١الطبيعية بني املرأة والرجل العامة)، إزالة الفوارق

  سوريا:

عن عزمه "تقدمي مشروع قانون يف أول مارس/آذار املقبل إىل جملس عضو الربملان السوري حبش  أعلن حممد

   ٢ذ باألسباب املخففة جلرائم الشرفواليت تأخ ٥٤٨قوبات مبا يلغي العمل باملادة الشعب يعدل مبقتضاه قانون الع

األمثلة كثيرة ومتعددة للتعديالت الجاري إدخالها على قوانين األسرة والمرأة والطفل، وجميعها تتشابه في 

ية الدولية في بعض األلفاظ، إال أنها جميعا تتفق في اتخاذها لالتفاق - شكليا–المضمون وإن اختلفت 

  (سيداو) كمرجعية تشريعية، وفي انطالقها من رفع كافة اشكال العنف (األسري) عن المرأة والطفل. 

*********  

  :قوانين األسرة واألحوال الشخصيةتداعيات التعديالت التي أجريت في ثانيًا: 

بدأت تظهر على الساحة بوضوح،  ةاخلطري  رغم مرور فرتات بسيطة على التعديالت يف القوانني، إال ان تداعيا�ا

أمهها ارتفاع نسب الطالق، والعنوسة، والزيادة امللحوظة يف حاالت االقرتان غري الشرعي، وبالتايل نسبة املواليد غري 

حتت عنوان:   الشرعيني، وأيضا نسبة زواج الفتيات خارج نطاق موافقة األب.. فقد نشرت جريدة صوت األزهر:

ذكرت أرقام إحصاءات عاملية مؤخرًا أن عدد  :٢٠٢١لعازبين والمطلقين حتى عام % زيادة في عدد ا٥٠"

% أي أن نسبة ١٥% يف الوقت الذي ستنخفض فيه نسبة الزواج ٥٠العازبني واملطلقني سوف يزداد بنسبة 

بني  %٥٠سنة فسيزيد  ٤٤ – ٣٤املتزوجني ستكون أقلية بني عدد سكان العامل، أما عدد الشباب العازبني بني 

وأوضحت اإلحصائيات أننا نقبل على فرتة ستكون العزوبية فيها مسيطرة على جمتمعاتنا بشكل  . ٢٠١١و  ٢٠٠١

وعن أهم ردود الفعل األوروبية حول هذه اإلحصائيات أكدت هيلني ويلكنسون مديرة مشروع التخطيط  واضح.

ن النساء اليوم ال يتزوجن أل�م ال يعدن يطلنب الدعم والتفكري الشعيب احلر اليت تدرس التوجهات العامة يف بريطانيا أ

االقتصادي من خالل الزواج، لقد باتت لديهن قوة ثقافية واقتصادية تسمح هلن بالتحرر املادي، مما سينتج جمتمعا 

  ٣يتقبل العزباء واستقالليتها.

                                                 

  http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-46-5654.htmرضا عبد الودود،  -١

٢-  http://www.amanjordan.org/articles/index.php?news=3456   
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املغرب إىل املدونة اجلديدة  ويرجع أحد خرباء االجتماعيني سبب االرتفاع امللحوظ يف طلب النساء للطالق يف

قضية  ٢٦٥٤٧وأبرزت اإلحصائية تفوق النساء على الرجال يف طلبات الطالق، إذ رفعن لألسرة بعد تطبيقها: "

قضية بسبب عيب يف أحد األزواج،  ٥٥مقابل  ٢٤٧٨٣. وبلغ عدد قضايا الطالق للشقاق ٤٠٧٢٨مقابل 

الق بسبب غياب الزوج عن قضية ط ٢١٦٩قد الزواج، وبسبب اإلخالل بأحد الشروط املتضمنة يف ع ١٠٧١و

وأرجع خبري اجتماعي هذه الزيادات للمدونة اجلديدة لألسرة بعد تطبيقها، كو�ا فتحت الباب أمام النساء مسكنه. 

   ١املتزوجات ليطلنب الطالق للشقاق، وحيصلن عليه حىت لو كان الطلب مشفوعا بأسباب بسيطة وواهية

اهللا العالوين "القاضي ورئيس حمكمة عمان ـ األردن ـ الشرعية" عن هذا القانون:" حبق املرأة ويقول الشيخ عبد 

بالتحلل من عقد الزواج، فقد أصبح اخللع يثري شهية النساء، فبعضهن أسأن استخدام هذه القانون مما أدى إىل زيادة 

  .٢يف عدد حاالت الطالق

 ٦آالف دعوى خلع يف  ١٠خصية املصرية تداولت حوايل وتشري اإلحصائيات إىل أن حماكم األحوال الش

  حمافظات خالل السنتني األوليني من عمر القانون. 

ليس أخطر على منو األبناء وعذابا�م النفسية وشعورهم بالضياع والتشتت وفقدان اهلدف "يقول املتخصصون: 

مزقة نفسيا اجتماعيًا بالنزاعات أو الشجارات والصواب مث تفاقم املشاكل املتنوعة لديهم واحنرافهم، سوى األسرة امل

بالطالق،  واملصادمات اليومية أو بانفصال الوالدين خبروج أحدمها من نظام وحياة األسرة مرحليًا جزئيًا ، أو كلياً 

 فتتحول األسرة إىل نصف أسرة يف الواقع مبعيل واحد: هو األب أو األم أو اجلد بكل ما يتطلبه ذلك من مهوم نفسية

واجتماعية واقتصادية وإدارية وتربوية يومية... خاصة إذا تعدّد األبناء وضاقت اإلمكانيات املادية وتدنت ثقافة أو 

  ؛ا باألبناء يف األسرة املنكسرةدرجة تعليم األب أو األم مث ضعف انتماء أو تركيز أو اهتمام الواحد منهم

" والقضايا يف احملاكم الوالدين للطالق نشوب "املعارك بويزيد من استفحال املشكلة لدى األبناء عند إرتكا"

وشتائم وتصغري الواحد منهما لآلخر أمام األبناء، أو يف حاالت أخرى بدء كل منهما حبياة خاصة جديدة بالزواج 

اللذين ، جيد األب أو األم وبالنتيجة .م ورعايتهم الواجبة أحيانًا أخرىحينًا أو باالنشغال غري املربّر عن متابعته

  :املثال ليومية صعبة منها على سبي يتوليان املسؤولية املنفردة على األسرة ، أ�ما أمام مشاكل

o  مشاكل الوصاية على األبناء أو زيار�م  

o  اآلثار السلبية النامجة عن النزاعات مع الطرف اآلخر  

o  ندرة الوقت الذي يقضيانه معاً األبناء يف صحبة أو جلسة واحدة  

o لبية النكسار األسرة باالنفصال أو الطالق على التحصيل املدرسي وعالقا�م مع األقران اآلثار الس  
                                                 

١- http://www.alarabiya.net/articles/2008/10/06/57721.html  

٢- http://droitcivil.over-blog.com/article-2263470.html  
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o  ًالتشوش يف العالقات األسرية املمتدة... مع أهل الزوج والزوجة سابقا  

o  ..املشاكل اجلديدة النامجة عن بدء الزوجني السابقني يف البحث عن شريك آخر أو عالقات بديلة أخرى

  ١"ضياع األبناء ومتزقهم النفسي وتعرضهم لشلل السوء واالحنراف خارج األسرة املفككة وما يؤدي ذلك من

خبصوص عالوة على ما سبق، فقد زاد إقبال الفتيات يف املغرب على تزويج أنفسهن حتت محاية القانون اجلديد: "

رمسا، يف حني  ٩٥ألفا و ٦٠ه جمموع ما ٢٠٠٦زواج الراشدة، اليت تعقد زواجها بنفسها، بلغ عدد رسوم الزواج سنة 

ويف نفس الوقت أفادت  .يف املائة ٢٢.٢١بزيادة نسبتها  رمسا، أي ١٧٥ألفا و ٤٩سوى  ٢٠٠٥مل يسجل سنة 

   .٢يف املائة" ٢٢.٢٨االتفاقي إىل  اإلحصائيات إىل ارتفاع نسبة الطالق

يدة باجو، مساعدة اجتماعية من سعكما يزداد معدل جلوء (األمهات العازبات) إىل دور اإليواء، حيث تقول: 

الدار البيضاء تضم حوايل ست مجعيات تساعد األمهات العازبات مبدينة  مجعية إنصاف، يف تصريح لـ "املغربية" إن

 كشف تقريروي،"ما جيعلها تستقطب كل من تواجه حمنة وضع جنني يف مكان آمن وبعيد عن "الفضيحة، الدارالبيضاء

وأفاد  .ملشكلتهن يبحثن عن حل ٢٠٠٧أم عازبة سنة  ١٢٢٧سسة لوحدها اتصلت �اجلمعية إنصاف أن هذه املؤ 

حامل وجهت إىل مراكز  ٢٦٦ بينهن طفل، من ٤٩٣أما عازبة، و ٤٨١املصدر أن اجلمعية تكفلت السنة املاضية بـ 

ء احلديثي الوضع، الكلي أو اجلزئي لألمهات العازبات حسب وضعيتهن، للنسا اإليواء، وأعطيت األولوية يف التكفل

  .٣الشهر السادس وللحوامل من

ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِمن  َكالَِّذينَ  َيُكونُوا َوَما نـََزَل ِمَن اْلَحقِّ َوال قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ  َأن َتْخَشعَ  أََلْم يَْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا﴿

ُهْم فَاِسُقونَ  َكِثيرٌ وَ  قـُُلوبـُُهمْ  َفطَاَل َعَلْيِهُم اَألَمُد فـََقَستْ  قـَْبلُ    ﴾مِّنـْ

وحنن ىف دراستنا هذه حنذر من خلط املفاهيم، وا�ام الشرع احلنيف مبا ليس فيه من أجل الغاء ثوابت يستقيم �ا 

  حال األسرة، وال سيما وقد تعالت أصوات العقالء ىف الغرب مبن فيهم النساء للمطالبة مبا كفله لنا ديننا. 

: "إنَّ املرأة مغفلة؛ ألنَّ مركزها يف ا�تمع يزداد سوءًا يوًما "أجاثا كريستي" ليزية الشهريةحيث تقول الروائية اإلجن

 - حنن النساء-بعد يوم؛ ألننا بذلنا اجلهد الكبري للحصول على حق العمل واملسأواة مع الرجل. ومن احملزن أنَّنا أثبتنا 

 اجلهد والعرق اللذين كانا من نصيب الرجل وحده". أنَّنا اجلنس اللطيف الضعيف مث نعود لنتساوى اليوم يف

إىل هذه احلقيقة حني زارت الشرق املسلم فكتبت تقول: "سبعة أسابيع  "كريستين"ولقد فطنت احملامية الفرنسية 

قضيتها يف زيارة كل من بريوت ودمشق وعّمان وبغداد، وها أنا أعود إىل باريس.. فماذا وجدت؟ وجدت رجالً 

                                                 

-http://www.hamdan-edu.com/arz النزاعات األسرية وانفصال أو طالق الوالدين  -حممد زياد محدان -١
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له يف الصباح.. يتعب.. يشقى.. يعمل.. حىت إذا كان املساء عاد إىل زوجته ومعه خبز، ومع اخلبز يذهب إىل عم

حب، وعطف، ورعاية هلا ولصغارها. األنثى يف تلك البالد ال عمل هلا إال تربية اجليل، والعناية بالرجل الذي حتب، 

وحتقق ما تريد، فالرجل وّفر هلا خبزًا وراحة ورفاهية،  أو على األقل الرجل الذي كان قدرها. يف الشرق تنام املرأة وحتلم

ويف بالدنا، حيث ناضلت املرأة من أجل املسأواة، فماذا حققت؟ املرأة يف غرب أوربا سلعة، فالرجل يقول هلا: 

ا�ضي لكسب خبزك فأنت قد طلبت املساواة. ومع الكد والتعب لكسب اخلبز تنسى املرأة أنوثتها وينسى الرجل 

  ته وتبقى احلياة بال معىن".شريك

  تلك هي القوامة، واليت قال عنها الشيخ حممد عبده: "القوامة تفرض على املرأة شيًئا وتفرض على الرجل أشياء".

عن ا�يار األسرة األمريكية نتيجة سقوط قوامة الرجل يف كتيب بعنوان  "جاردنر آرمسترونغ"ولعل فيما كتبه 

 حياتك الزوجية" ما يعزز ما سبق ذكره. حيث كتب يقول: "ملاذا تشعر أغلب "كيف ميكن أن حتقق السعادة يف

م ختّلوا عن  ن خرجن على فطر�ن. وملاذا يتأنث معظم الرجال ويفشلون أزواًجا؟ أل�َّ النساء باخليبة والشقاء؟ أل�َّ

   .١أصالتهم الفطرية

هناك بعض النساء حطمن حيا�ن «دة األمريكية: ومقرها يف الواليات املتح ٢وتقول زعيمة (حركة كل نساء العامل)

الزوجية عن طريق إصرارهن على املساواة بالرجل، إن الرجل هو السيد املطاع، وجيب على املرأة أن تعيش يف بيت 

مث تتحدث عن نفسها فتذكر أ�ا كثريًا ما تسببت يف إزعاج زوجها  الزوجية، وأن تنسى كل أفكارها حول املساواة.

املتواصل من أجل املساواة، ولكنها اكتشفت بعد ذلك أن هذا السعي كان السبب الرئيسي وراء كل خالفا�ا بسعيها 

  مع زوجها.

خائنات جلنسنا، إذا ارتددنا لدورنا  - بعد أن نلنا حرياتنا أخريًا -هل نـَُعدُّ حنن النساء«، تقول: ٣فهذه كاتبة أمريكية

ول: إن يل آراء حامسة يف هذه النقطة، فإين أصر على أن للنساء أكثر من القدمي يف البيوت؟ وجتيب عن سؤاهلا فتق

حق يف البقاء كربات بيوت، وإنين أقدر مهنتنا وأمهيتها يف احلقل البشري، إىل حد أين أراها كافية ألن متأل احلياة 

  .٤»والقلب

إن املرأة مل يعد هلا أمهية «تقول:  -كما نقلت ذلك وكالة رويرت لألنباء  - وهذه زوجة رئيس جنوب إفريقيا السابق

يف ظل احلرية الزائفة، اليت قضت على كيا�ا وشخصيتها، وجعلتها عرضة لالستغالل البشع من أصحاب العواطف 

املنحرفة من الرجال، مث تقول: إن املكان الطبيعي للمرأة هو البيت، الذي فيه ُتَكوَّن األسرة، وترعى فيه األبناء، أجيال 

                                                 

  ٢٠٠٢-مارس-٢٧هـ::  ١٤٢٣- رمحم-١٤ -موقع الها أون الين  –القوامة حترر املرأة وتقيد الرجل  ١-

  امسها (جويس دافيسون). -٢

 امسها: (فيليبس ماكينلي). -٣

 .٢٩٥مشكالت املرأة املسلمة املعاصرة وحلها يف ضوء الكتاب والسنة/ مكية مرزا، ص  -٤
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  .١»وأمل األمة يف غدها املنشود املستقبل،

إن املطالبة باملساواة الكاملة بني الرجل واملرأة تصل �ما إىل مرحلة «فتقول:  ٢أما رئيسة اجلمعية النسائية الفرنسية

  .٣»الضياع، حيث ال حيصل أحد من الطرفني على حقوقه

يات من مجيع األعمار واملستويات الباريسية، قامت باستفتاء الفتيات الفرنس» ماري مكري« كما أن جملة

% منهن: نعم. ٩٠مليون فتاة، عن رأيهن يف الزواج من العرب، وكانت إجابة  ٢.٥االجتماعية والثقافية، مشل 

  هي: - كما أفاد�ا نتيجة االستفتاء  -واألسباب

 .مللت املساواة بالرجل 

 .مللت حالة التوتر الدائم ليل �ار 

 ري وراء املرتو.واجل مللت االستيقاظ عند الفجر 

 يف املكتب واملصنع. الستيقاظ للعمل حىت السادسة مساءمللت ا 

 اليت اليرى الزوج فيها زوجته إال عند النوم. مللت احلياة الزوجية 

 اليت ال ترى األم فيها أطفاهلا إال حول مائدة الطعام. مللت احلياة العائلية 

*********  

                                                 

  م.١٩٩١/ ٥/ ٢٢هـ املوافق ١٤١١/ ١١/ ٨)، بتاريخ ٦٨١٠العدد ( -صحيفة اجلزيرة -١

 لوفاجيه).امسها: (رينيه ماري  -٢

  .١٦٣انظر: وظيفة املرأة املسلمة يف ا�تمع: ص  -٣



٤٥ 

  الخاتمة

لدولية للعنف األسري داخل إطار الضرب أو اإليذاء احلقيقي، بل تعداها إىل ال ينحصر تعريف االتفاقيات ا

 Genderتعريفات غريبة ما أنزل اهللا �ا من سلطان، فمثال طاعة الزوجة لزوجها تعد (عنفا مبين على النوع 

Based Violence دون )، وباملثل مرياث املرأة نصف الذكر يف بعض احلاالت، كذلك إباحة التعدد للرجل

املرأة، ووالية األب على ابنته يف الزواج، وإلزام الزوج باإلنفاق على أسرته، وإلزام املرأة بدور األمومة والقيام برعاية 

واملبنية بشكل قطعي على اختالف االستعدادات الفطرية واملؤهالت التكوينية بني -أسر�ا... إىل آخر تلك الفوارق 

الثبوت  المية تقرر أن مبدأ عدم املساواة املطلقة بني الرجال والنساء أمر قطعيالشريعة اإلس وهلذا جند - اجلنسني

َولَْيَس الذََّكُر  ﴿والداللة ، وال خالف فيه ، وال جمال فيه لالجتهاد، كما دل على ذلك صريح قوله سبحانه وتعاىل: 

وارق بل وأكدت عليها لتحقيق ومن مث أقرت الشريعة اإلسالمية السمحة تلك الف ).٣٦عمران: (آل ﴾َكاألُنـَْثى

  التكامل والتمايز بني الزوجني كل يف دوره، من أجل تقوية بنيان األسرة. 

بشكل خاص، ما هو إال وعاء كبري غري حمدود وال معلوم األبعاد، يزيد  والعنف األسريفالعنف بشكل عام، 

ضفي عليها صفة اإللزام، مث تضغط على ملئه هيئات دولية تصدر الوثائق، وت امتالء يوما بعد يوم، وتقوم على 

حكومات العامل للتوقيع مث التصديق مث االلتزام مبا فيها التزاما حرفيا، مهما اصطدم بالثوابت الدينية أو الثقافية أو 

التشريعية لتلك احلكومات وشعو�ا، والشريعة اإلسالمية من منظور االتفاقيات الدولية تصنف ضمن ما تطلق عليه 

) ومن مث قامت جلنة املرأة يف األمم Discriminatory lawsرأة يف األمم املتحدة بـ (القوانني التمييزية جلنة امل

  املتحدة بتعيني مقرر خاص مسئول عن متابعة تغيري القوانني (التمييزية).

دولية اليت تعدُّ تلك الوثائق الوصار لزاما على كل حكومات العامل أن تقوم بتعديل قوانينها الوطنية لتتوافق مع تلك 

جاءت املطالبة بضرورة إلغاء طاعة ، ومن مث القضاء عليه من أولوياتها)، وتعترب عنفا مبنيا على النوع( الفوارق

الزوجة لزوجها، وإلغاء والية األب يف الزواج، وإلغاء قوامة الرجل يف األسرة، واملساواة يف املرياث، وإلغاء التعدد للرجل 

ة بتعدد األزواج وغريها من املطالبات اليت إذا استجيب هلا بالفعل فستؤدي إىل تدمري األسرة ومن مث أو السماح للمرأ

  .تدمري ا�تمع بأسره

التذرع وقد ُضمِّنت تلك الوثائق بنوًدا طالبت احلكومات مجيعها بسن قوانني؛ للمعاقبة على تلك األمور، وعدم 

للوفاء بالتزاما�ا اليت فرضتها عليها تلك الوثائق واالتفاقيات، وذلك يف جتنًبا  عرف أو تقليد أو اعتبار دينيبأي 

، واملطالبة الصرحية باستبدال كل تلك املرجعيات باملرجعية الدولية اليت تطرحها جلان تحد واضح لألديان واألعراف

رجعية وال حتيد عنها، وأن يتم األمم املتحدة املتخصصة كلجنيت املرأة والطفل، على أن تستقى كل القوانني من تلك امل

  استبعاد أي مرجعية أخرى (دين أو ثقافة أو عرف) إذا ما تعارضت مع تلك املرجعية الدولية الوحيدة.



٤٦ 

وال نعلم ملصلحة من يتم هذا؟! بالتأكيد ليس من مصلحة املرأة أن تسلب حقها يف الرعاية واحلماية واحلياة 

 making her أن تعمل لتعيش  -بنود تلك الوثائق تطبيًقا كامالً إذا ما طُبقت  –الكرمية، ويصري عليها 

living وحينها يتساوى واقعها مع واقع املرأة الغربية اليت ال مفر هلا من العمل الشاق جنًبا إىل جنب مع الرجل؛ ،

دعم القوي لتنفق على نفسها، وإال فلن جتد من يطعمها.. وأيضا بالتأكيد ليس من مصلحة الفتاة أن حترم من ال

واملساندة اليت يقدمها األهل هلا يف بيت زوجها، حينما تصر تلك الوثائق على رفع والية األب من على ابنته البكر 

يف الزواج حبيث يساندها القانون يف اختيار من تشاء، وهي منعدمة اخلربة، وحيرمها من حكمة األب ونظرته الثاقبة يف 

البنت يف مهب الريح يفوز �ا من يتمكن من اقناعها بأنه الزوج املناسب، وبالطبع اختيار زوج ابنته، وبالتايل تصبح 

مثال هذا الزوج، الذي اختارته الفتاة بعيدا عن العقل متاما، يدرك متام اإلدراك أن فتاته قد انقطع �ا السبيل إىل 

  سر�ا طلبا للحماية.أسر�ا، وله حينها مطلق احلرية أن يؤذيها كيفما شاء فهي لن جترؤ ان تعود أل

وهل من مصلحة األسرة وا�تمع وضع القيود املشددة اليت تصل إىل حد املنع لتعدد الزوجات، ويف نفس الوقت 

حىت تكون دليل معه اذا ما فكرت –لن يتمكن الزوج من معاشرة زوجته إال بإذن مسبق وموافقة (مكتوبة) من الزوجة 

ويف النهاية سيجد الزوج نفسه مضطرا إما إىل تطليق زوجته، حىت الطالق لن  الزوجة أن تشتكيه بتهمة االغتصاب!!

يكون سهال بل سيكون مبوافقة من الزوجة ومبعرفة القاضي، أو ارتكاب الزنا والذي سيكون وقتها أسهل وأيسر 

لفاحشة ممهدا، احللول، ويئول إىل ما آل إليه الرجل الغريب حني انتزعت منه كل الصالحيات، وفتح أمامه طريق ا

  فصار احلرام أسهل لديه من احلالل.

يعد البوابة الذهبية لتذويب الثقافات واحلضارات وإلغاء  (العنف األسري) مصطلحمما ال شك فيه أن ذلك 

اخلصوصيات احلضارية لصاحل الطرف األقوى، والعامل اإلسالمي على رأس املستهدفني، ذلك ألن الثقافة اإلسالمية 

ية األمة اإلسالمية مستمدة باألساس من دينها العظيم، ومن مث فإن استهداف الثقافة يعين بشكل اليت تشكل هو 

  ، أل�ما ليس مفصولني.استهداف الدين مباشر

وعن ابن  كما قال سفيان الثوري (طبيب الدين)، على علماء هذه األمة، فالعاملِ وهذا يلقي عبئا ثقيال وعظيما 

... فالعلماء هم املسئولون }فقيه أشد على الشيطان من ألف عابدقال: { - يه وسلم صلى اهللا عل - عباس عن النيب

َنا ﴿عن إصالح األمة، ومحاية ثوابتها فهم ورثة األنبياء، ويف هذا يقول اهللا سبحانه:  ُمثَّ أَْورَثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفيـْ

 تعاىل بالفهم السليم واإلدراك العميق ملعاين آيات القرآن ) ، ولقد اختصهم اهللا٣٢(فاطر: من اآلية ﴾ِمْن ِعَباِدنَا

  )٤٣(العنكبوت: ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن﴾َوتِْلَك اْألَْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َوَما يَـ : ﴿- عزوجل  - الكرمي فيقول 

قو�م بعلمهم، و وقيفه له، وت وأمام هذا اخلطر احملدق، الذي يهدد األمة وهويتها، يأيت دور العلماء يف التصدي

َا َخيَْشى اللَّ ﴿: عز وجلاملستمدة من خشيتهم هللا  ). ﴿ الَِّذيَن يـُبَـلُِّغوَن ٢(فاطر: من اآلية َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء﴾ِإمنَّ

يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنِزَل ﴿ ، )٣٩ية : من اآل( سورة األحزاب ﴾رَِساَالِت اللَِّه َوَخيَْشْونَُه َوَال َخيَْشْوَن َأَحداً ِإالَّ اللََّه 

. مث اليقني )٦٧( سورة املائدة اآلية: ﴾  ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن َلْم تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت ِرَسالََتُه َواللَُّه يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس 



٤٧ 

)، فهذا وعد ٧(حممد: ﴾وا ِإْن تـَْنُصُروا اللََّه يـَْنُصرُْكْم َويـُثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُ ﴿بنصر اهللا عز وجل ملن ينصره 

)، وقال تعاىل: ١١١(التوبة: من اآلية ﴾َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن اللَّهِ ﴿من اهللا الذي ال خيلف وعده قال اهللا تعاىل: 

)، فالوعد يف هذه اآلية بالنصر والتمكني ٦(الروم: ﴾نَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ َوْعَد اللَِّه ال ُخيِْلُف اللَُّه َوْعَدُه َوَلكِ ﴿

  ).١٧٢-١٧١(الصافات: ﴾َوَلَقْد َسبَـَقْت َكِلَمتُـَنا لِِعَباِدنَا اْلُمْرَسِلَني إِنـَُّهْم َهلُُم اْلَمْنُصوُرونَ ﴿للمؤمنني متحقق ال حمالة. 

املرأة ويساويها يف احلقوق والواجبات مع برمحة البظلم اإلنسان، وينادي بإن ديننا ال يسمح �ضم احلقوق، وال 

الرجل، وإن كانت هناك بعض الصور االجتماعية السلبية حبق املرأة فإن هذا ال يرتبط بالقوانني املستمدة من الشريعة 

إذا ما مت  –الذى سيؤدي  بالتعديل أو العقاب، األمر اإلسالمية بقدر ارتباطها بسلوكيات فردية غري سوية تواجه

  إىل قلة تلك املمارسات مبرور الوقت.  - إعالء قيمة الدين يف ا�تمع 

*********  



٤٨ 

  التوصيات

بنظرة اإلسالم احلنيف إىل األسرة، القائمة على  ؤكد املؤمتر على أمهية الكيان األسري يف بناء ا�تمع، ويعتزي .١

 والتعاطف واالحرتام، والشعور باملسئولية، ويعترب أن خمالفة الناموس الرباين الذي رمحة،احملبة والسكون، واملودة وال

 .شرعه اهللا عز وجل حلفظ هذا الكيان يُعد إخالالً جسيًما بكل مقومات احلياة

بعباده، حني شرع هلم من األحكام ما  ؤكد املؤمترون على إميا�م العميق حبكمة اخلالق عز وجل، ورمحتهي .٢

واجبا�م، يف توازن دقيق، يكفل متاسك األسرة واستقرار ا�تمع، ويعطي   حقوق الزوج والزوجة واألوالد، ويبّني  يضمن

 - يتعلق باألسرة وباألخص فيما–حقه. ويف هذا اإلطار يؤكد املؤمتر على أن أحكام اإلسالم وتشريعاته  كل ذي حقٍ 

وجل مل يشرّع لعباده إال ما فيه خريهم  عرف؛ ألن اهللا عزواجبة االتباع والتحكيم، سواء ُعرفت حكمتها أو مل ت

 .وصالحهم، وسعاد�م يف الدنيا واآلخرة

وزوجًة وبنًتا وأخًتا، ويؤكدون على أن اإلسالم أعلى  يفخر املؤمترون باملكانة اليت أعطاها اإلسالم للمرأة، أًما .٣

 بذلك شريكته يف بناء األمة و�ضتها، وتنمية وطنهاللرجل يف املنزلة واملقام، فهي  من شأن املرأة، وجعلها قرينة

َعدَّ دورها يف بعض األحيان  وجمتمعها، ومل مينعها من أداء دورها االجتماعي والسياسي واالقتصادي والتنموي، بل

 .أهم وأخطر من دور الرجل

خمتلفان من النواحي اجلسدية  بأن املرأة والرجل يؤمن املؤمترون أن الفطرة والعقل السليمني ال ميكن إال أن يقرّا .٤

إليه الشريعة اإلسالمية الغراء، وبنت على أساسه أحكاًما خاصة وواجبات وحقوقًا  والعقلية والنفسية، وهو ما تنبهت

 .منهما، وأناطت بالرجل واملرأة من األدوار ما يتناسب مع هذه الطبائع والتكوينات لكل

الوقوف صًفا واحًدا ضد حمـاوالت هدم كيان  ، وعقالء العامل،يستحث املؤمتر أتباع كل الرساالت السماوية .٥

 واملنظمات الدولية دعم كافة املواقف والتوجهات الضرورية حلماية األسرة؛ لكو�ا األسرة أو إضعافها، ويناشد الدول

 .عامًال هاًما يف احلفاظ على األمن القومي ملختلف ا�تمعات

 .ووضع اخلطط الكفيلة مبعاجلتها يف أسرع وقت علمية وافيةسة دراسة واقع احملاكم الشرعية درا .٦

الدورات التخصصية يف العلوم ذات  تأهيل املرشحني لتويل مهام القضاء الشرعي تأهيًال علمًيا عن طريق .٧

كافية مع قضاة ذوي خربة، يتدربون خالهلا على كيفية التعامل مع  العالقة، وتأهيًال عملًيا عن طريق احلضور ملدة

 .وأطرافها عاوىالد

 .القضايا املنظورة أمام القضاء الشرعي زيادة عدد احملاكم الشرعية والكوادر القضائية؛ لتتناسب مع أعداد .٨



٤٩ 

االتصال وحفظ وتبادل املعلومات بني أقسام  تطوير احملاكم الشرعية، واالستفادة من التقنية احلديثة، لتحسني .٩

ت احلكومية واملؤسسات ذات العالقة من جهة أخرى. وتأهيل القضاة واهليئا احملاكم من جهة، ولربطها بالوزارات

 .سلك القضاء الشرعي لتمكينهم من االستفادة من هذه الوسائل املتطورة والعاملني يف

القضايا األسرية قبل عرضها على  إنشاء أقسام لإلرشاد األسري، تابعة للمحاكم الشرعية، حتول إليها .١٠

وديًا، وحماولة إصالح ذات البني، وتقدمي االستشارات الالزمة  حل املشكالت األسريةالقاضي، وتعىن باإلسهام يف 

 .للحفاظ على األسرة

الدولية املتعلقة باألسرة واملرأة والطفولة، بشرط أال  ال يرى املؤمتر حرًجا من التفاعل مع القوانني واالتفاقيات .١١

 ا االجتماعية الصحيحة، وأولويات احتياجات املرأة والرجلاإلسالمية، وأصولنا وأعرافن تتصادم مع مقررات شريعتنا

 .وهويتنا، وإضرارًا بكل أفراد جمتمعنا والطفل يف جمتمعاتنا، ويعترب املؤمتر ما سوى ذلك اعتداًءا على شريعتنا وأصولنا

وكذلك  - هاقبل التوقيع علي- باملرأة والطفل  يؤكد املؤمتر على ضرورة عرض كافة االتفاقيات الدولية اخلاصة .١٢

االختصاص من علماء الشريعة والقانون؛ لضبطها مبيزان الشرع،  أهل على -قبل إصدارها-مشروعات القوانني 

أحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها. ويدعو احلكومات اإلسالمية إىل مراجعة  ورفض ما يتعارض منها مع

 .البنود تعارض مع األحكام الشرعية، ورفض تلكاليت مت التوقيع عليها للوقوف على البنود اليت ت االتفاقيات

 إىل يف االتفاقيات واملواثيق الدولية، واليت تؤدي الشريعة اإلسالمية ـالف نصوصل ما خييعلن املؤمتر رفضه لك .١٣

حق الرجل يف إيقاع تقييد املرياث، و  إلغاء الفوارق الفطرية بني دور الرجل واملرأة يف ا�تمع، كاملساواة التامة يف

اإلنفـاق على بيته وتربية أوالده، وغري ذلك مما هو ثابت يف  الطالق، وقوامة الرجل يف األسرة، وواجب الرجل يف

قوانني  يرفض املؤمتر كافة البنود اليت اشتملت عليها هذه االتفاقيات، واليت تسعى إىل خمالفة الشريعة اإلسالمية. كما

الشرعي، واالختالط بغري عذر شرعي،  قات اجلنسية خارج نطاق الزواجالشرع والفطرة كإباحة الزواج املثلى، والعال

 .اإلسالمية وغري ذلك من بنود تتصادم مع أحكام الشريعة

عند التوقيع على االتفاقيات، كما  يؤيد املؤمتر متسك حكومات الدول اإلسالمية بالتحفظات اليت ُوضعت .١٤

على كافة الوثائق واالتفاقيات الـيت تتعارض مع الشريعة  يؤكد على حق الدول اإلسالمية يف التحفظ مستقبالً 

 .أحكام القانون الدويل �ذا اخلصـوص، ويرفض سلب الدول هذا احلق ألي سبب كان اإلسالمية، استناًدا إىل

اليت تتسم بالضبابية واملطاطية مثل مصطلح (العنف األسري)  األمميةاملصطلحات على تداول املؤمتر  يتحفظ .١٥

هات ، ويدعو كافة اجلرجل واملرأةبني ال الفوارق كافة  رمي يف النهاية إىل إلغاءيحبيث دم مبعاٍن خمتلفة يستخ الذي

يف  اوإدماجه هافتاوى أل�ا ستتخذ كأرضية لتطبيعاليف أي  تداوهلا املصطلحات وعدم املعنية إىل االنتباه إىل تلك

يف  واضحة تقرها الشريعة اإلسالمية تعريفاتذات  إسالميةمصطلحات استخدام يدعو إىل ، و القوانني املختلفة

  .إصدار الفتاوى



٥٠ 

  الفهرس

  الصفحة  الموضوع

  ١  مقدمة

  ٣  التعريف الفعلي لمصطلح "العنف األسري" وفًقا للوثائق الدولية: الفصل األول

  ٣  صطلح (العنف) ىف الوثائق الدوليةأوال: نبذة تارخيية حول إدماج م

  ٥  عنف األسري وفقا للوثائق الدوليةات مصطلح الثانيا: مفرد

  ٥ فرض القيود على احلرية يف اجلسد - ١

  ٩ الزواج املبكر - ٢

  ١٢ اخلتان  - ٣

  ١٣ مهر العروس - ٤

  ١٣ عمل الفتاة يف بيت أهلها - ٥

  ١٣ عدم التساوي يف املرياث - ٦

  ١٤ األدوار الفطرية لكل من الرجل واملرأة (داخل األسرة) - ٧

  ٢٢  يف الطالق - ٨

  ٢٣ التعدد  - ٩

: تداعيات تبني وتطبيق المفهوم كما ورد في االتفاقيات الفصل الثاني

 الدولية

٢٥  

:   ٢٥  هدم األسرة وتفكيكهاأوًال

: طرق    ٢٥  هدم األسرةثانيًا

  ٢٥  ية للرجال والنساءتغيري القيم والثقافات اليت تعزز األدوار الفطر  - ١

  ٢٩ استبدال املرجعية الدولية باملرجعية اإلسالمية يف التشريع لألسرة - ٢

  ٣٠ Monitoring متابعة وحماسبة األمم املتحدة للحكومات  - ٣



٥١ 

نماذج لتطبيقات عملية لمفهوم العنف األسري الوارد : الفصل الثالث

مطالبات  –ن مشروعات قواني - (قوانين في االتفاقيات الدولية 

 منظمات نسوية محلية) 

٣٤  

  ٣٤ أوًال: مطالبة احلكومات بتعديالت تشريعية، وسن تشريعات جديدة

  ٤٠  تداعيات التعديالت اليت أجريت يف قوانني األسرة واألحوال الشخصيةثانياً: 

  ٤٥ الخاتمة

  ٤٨ التوصيات

 


