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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

   :تقذیم

 سیذاو االستعمبر الجذیذ
ل اهلل كعمى آلو الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى مكالنا رسك      

  :، أما بعدكصحبو كمف كااله

ا بىٍينىييـ اٍحكيـ كىأىفً يقكل اهلل تعالى: )        أىٍىكىاءىىيـٍ  تىتًَّبعٍ  كىالى  المَّوي  أىنزىلى  ًبمى
ا بىٍعضً  عىف يىٍفًتنيككى  أىف كىاٍحذىٍرىيـٍ  لٍَّكا فىًإف  ًإلىٍيكى  المَّوي  أىنزىلى  مى  أىنَّمىا فىاٍعمىـٍ  تىكى

 ( لىفىاًسقيكفى  النَّاسً  مّْفى  كىًثيرنا كىإًفَّ   ذينيكًبًيـٍ  ًببىٍعضً  ييًصيبىييـ أىف المَّوي  ييًريدي 
 .[49:مائدة]ال

 بتمي العالـ الحديث الذم يتفاخر بالديمقراطية كبالحرياتلقد اي      
كحضارتو كرقيو بمؤسسة  اإلنسافة نسانيَّ كالحفاظ عمى إ العامة،

 المرأة كبنياف األسرة، كترعى حقكقى  حقكقتحافظ عمى يفترض أنيا 
كتصكف حريتو في اختيار المنيج الذم يرل فيو الخير لو،  اإلنساف

 ، كالجمعية العامة التابعة ليا كالتيالمتحدة األمـىي  ىذه المؤسسةي 
المتحدة، حيث أصدرت ىذه  األمـمفكضية مركز المرأة بعنيا  تانبثق

حماية المرأة  التي تزعـ أنيا تريدي  "،سيداك"اتفاقية بسمى ما يي  المفكضية
ي القكيـ بنشر اإلنسانكلكنيا في الحقيقة تريد تدمير البنياف  ،كاألسرة
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ات في مستنقعات االنحالل كالضياع، كليس سقاط المجتمعإ الرذيمة ك 
أدل عمى ذلك مف دعكتيا إلشاعة العالقات غير الشرعية مف خالل 

حيث تدعك  ،ساسي كىك المساكاة الكاممة بيف الرجل كالمرأةمبدئيا األ
 عطاء الحرية الكاممة لكال الجنسيف عمى حد سكاء، كىي مفسدةإلى إ

 عظيمة لـ تقبميا حتى الدكل المتحررة .

الدكل تغيير  ىأنيا تفرض عمكٕاف أغرب ما في ىذه الكثيقة      
لتصبح أصالن ثابتان مف أصكل  ،دساتيرىا كقكانينيا بما يتطابق معيا

القضاء كالقانكف كأعمى درجة مف درجات التشريع، فيي كبكل تأكيد 
االستعمار القديـ، حيث كاف أصبحت استعماران جديدان يزيد خطره عمى 

االستعمار القديـ يستكلي عمى األرض كالثركات كينيبيا كلكف ىذه 
خالق فتحرفيا، المؤسسة الدكلية بيذه الكثيقة تريد أف تسيطر عمى األ

فييا مف ما ض عمى قفتن ،كعمى األدياف فتحاربيا ،كعمى القيـ فتمزقيا
 قكاعد كتشريعات ال يجكز المساس بيا.

كٕاننا كعمماء ننظر ببالغ الخطكرة لكجكد ىذا النكع مف التعامل      
مف قبل مؤسسة دكلية مع دكل ليا قكانيف كمجالس تشريعية كحككمات 

غى عمى ذلك كمو طفتأتي ىذه الكثيقة لت ،تنفيذية كمحاكـ قضائية
مالء الجديد الذم يمحك جميع ىذه الشخصيات كتفرض عمييا ىذا اإل
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زاحة الديف الذم ىك صماـ األماف الحامي إيا االعتبارية ككل غايت
في ذلك عمى مجتمعاتنا  ، كخير ما يصدقاإلنسافنسانية كالحافظ إل

قكانينيا رغـ قصكر الكثير مف القكانيف عف ك  سالمية كشعكبيااإل
  مسايرة الشريعة حسبما جاءت في ديننا الحنيف.

قيع عمى ىذه حكال التك إننا نؤكد عمى أنو ال يجكز بحال مف األ     
كال يجكز اعتبارىا كثيقة دكلية ممزمة لما فييا مف ىذه  ،الكثيقة

لدرجات سحيقة مف االنحرافات  الخبائث التي ستجعل المجتمع مترديان 
طيكًر ًسيًنيفى قال تعالى: ) الخطيرة، ٍيتيكًف كى كىىىذىا اٍلبىمىًد اأٍلىًميًف  كىالتّْيًف كىالزَّ

مىٍقنىا  دىٍدنىاهي أىٍسفىلى سىاًفًميفى ًإالَّ الًَّذيفى  اإلنسافلىقىٍد خى ًفي أىٍحسىًف تىٍقًكيـو ثيَـّ رى
ٍيري مىٍمنيكفو  ـٍ أىٍجره غى اًت فىمىيي اًلحى ًمميكا الصَّ نيكا كىعى  .[6-1:التيف](  آمى

كٕاننا في ىذا السياق نرفض رفضان قاطعان ما قاـ بو محمكد عباس      
تكقيعو انتحاالن لصفة رئيس ليست بالتكقيع عمى ىذه الكثيقة كنعتبر 

فيو كىك ال يمثل الشعب الفمسطيني كال ينكب عنو في أية حال فضالن 
  قرار المرفكض ليذه الكثيقة الباطمة.عف ىذا اإل
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 يىٍيًدم فىمىفٍ  ًعٍمـو  ًبغىٍيرً  أىٍىكىاءىىيـٍ  ظىمىميكا الًَّذيفى  اتَّبىعى  بىلً قال تعالى: )      
لَّ  مىفٍ  ا المَّوي  أىضى مى ًنيفنا ًلمدّْيفً  كىٍجيىكى  فىأىًقـٍ  نىاًصًريفى  ًمفٍ  لىييـٍ  كى  المَّوً  ًفٍطرىتى  حى

مىٍييىا النَّاسى  فىطىرى  الًَّتي ٍمقً  تىٍبًديلى  الى  عى ًلكى  المَّوً  ًلخى ـي  الدّْيفي  ذىَٰ لىًَٰكفَّ  اٍلقىيّْ  أىٍكثىرى  كى
   .[30-29:الرـك] ( يىٍعمىميكفى  الى  النَّاسً 

كأكد كذلك أف أتكجو بالشكر الجزيل إلى األخ أ. د. صالح الرقب     
عداده ليذه الدراسة الميمة كالشاممة لجميع بنكد ىذه الكثيقة، إعمى 

كبياف عكارىا مف الناحية الشرعية كالدستكرية كالعقمية كتصادميا مع 
الفطرة السكية التي فطر اهلل تعالى الناس عمييا، كٕاننا نعمف كعمماء 
أننا سنتصدل لكلّْ محاكالت العبث بالمجتمع الفمسطيني، كمحاكالت 
تدمير بنيانو األسرم، بحجة حماية األسرة كالتي ليس فييا إالَّ الخراب 
كضرب النسيج االجتماعي كالبنياف األخالقي الذم يميز مجتمعاتنا 

 سالمية عف غيرىا مف المجتمعات.اإل

 نوآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمی

 النائب د. مروان حممد أبو راس                                              
 رئيس رابطة علماء فلسطني                                              

 رئيس فرع االحتاد العاملي لعلماء املسلمني يف فلسطني                                           
 مــ 2020/ 6/   23                                               هـ1441/ ذي القعدة /  2غزة                                                  
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 :مقذمت الكتبة
كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا  الحمد هلل، نحمده كنستعينو    

كمف سيئات أعمالنا، مف ييده اهلل فال مضل لو، كمف يضمل فال 
 عبده كرسكلو. ان ىادم لو. كأشيد أف ال إلو إال اهلل، كأشيد أف محمد

 وبعد... 

تكاجو تحدّْياتو عديدةن كخطيرةن، تقتل في نفسيا  المسممةى  فإفَّ المرأةى      
فضل، فتحارب في دينيا كقيميا كأخالقيا كفطرتيا، الطمكح إلى األ

بفرض أنماط غريبة كشاذة مف السمكك كاألكضاع الغربية المتناقضة 
مع قيميا الحضارية، كالمخالفة لشريعتيا اإلسالمية الربانية، كذلك 
فيما يتعمق بشكل ىذه القيـ الرفيعة كجكىرىا؛ فتكصـ بالتطرف 

دينيا مظيران كمخبران، فيي متطرفة في كالجمكد كالرجعية، إذا التزمت ب
يا الكاسع الفضفاض، كمتطرفة في رفضيا االختالط كالتبرج يّْ زً 

الممجكج، متعصبة في دفاعيا عف قضايا المسمميف، كمتزمتة في 
حرصيا عمى تمقيف أكالدىا مفاىيـ كقيـ كآداب اإلسالـ، بينما يككف 

عمى المرأة المسممة النمكذج الغربي ىك االعتدال المقبكل الذم يجب 
 االلتزاـ بو. 
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كما أكثر أكلئك الذيف يكيدكف لممرأة المسممة، كما أكثر الذيف    
ركف ليا ليل نيار، يريدكنيا أف تصبح سمعة دبّْ يريدكف النيل منيا، فيي 

تباع كتشترل، تتخبطيا الشيكات كتغرق في مستنقع الرذائل، كتنفذ 
اإلسالمي مف خالليا، مخططات األعداء في ىدـ كياف المجتمع 

  ألىمية دكرىا في بناء كياف األسرة المسممة، كالمجتمع المسمـ.

كر لمدَّ  مف ىذه االتفاقيات؛ نظران  األكبري  لقد كاف لممرأة النصيبي     
، كألثرىا الفعال في أطكار حياتياالخطير الذم تقكـ بو في جميع 

لبيت، كٕاضفاء جك رعاية الزكج، كتربية األبناء، كالقياـ عمى رعاية ا
السيما في ظالل اإلسالـ  ،ة كاليدكء كالسعادة عمى األسرةالطمأنينمف 

تمع، كىذه أمكر ال عمى المجا تنعكس آثاره كتحت مظمتو الكارفة ممَّ 
ىذا يحكل دكف  تنظر إلييا الثقافة الغربية بعيف الرضا كاالحتراـ؛ ألفَّ 

كاتيا، كمف ثـ فقد لكبرل في استعمار الشعكب كنيب ثر الدكل  أطماع 
بافتعال مشاكل كقضايا بيف األخالق  عمدكا إلى تفكيك األسرة كىدـ

الرجل كالمرأة، كجعمكىا ذريعة لمتدخل إلفساد العالقة تحت مظمة 
كبما يحقق  ،؛ التي صاغكا مكادىا كفق أىكائيـاإلنسافاتفاقيات حقكق 

سمميف أغراضيـ، جاىديف إلى إلزاـ دكل العالـ كشعكبو كخاصة الم
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بتمك المعاىدات، كفرضكا عمييـ أف دساتيرىـ كقكانينيـ دكف نظر 
 ثقافتيا. لخصكصية األمة اإلسالمية كدكف مراعاة لدينيا أك احتراـ

كمف أخطر ىذه االتفاقيات )اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال     
كالتي أصبحت  ،CEDAWعرف بـــ "سيداك" التمييز ضد المرأة التي ته 

عالـ اإلسالمي المرجعية لكضع القكانيف الخاصة بقضايا المرأة في ال
 .كالعربي كدكل العالـ التي صادقت عمييا

 هذه الذراست:
كعرض  ،المالحظات العامة عمى اتفاقية سيداك عرضى  تتناكلي      

 بياف خطكرة ما في االتفاقيةك  ،مناقشتياك  بنكد اتفاقية "سيداك"، معظـ
مف  مف كيالت تصيب المرأة كاألسرة في مقتل، كأيضان كشف ما فييا

َـّ في قضايا المرأة،  لمشريعة اإلسالمية مخالفات صريحة كخطيرة ث
التي قدمت ك  التي عقدت في راـ اهلل، دراسة تكصيات المجنة المشتركة

يصدر بناءن عمييا قكانيف عباس كي كد ممحلرئيس السمطة  ياتكصيات
تصبح الزمة كبذلك  ر في جريدة الكقائع الفمسطينية،تنش بمراسيـ

كالمجنة المشتركة ىي: "ىيكمف  ،في الضفة الغربية كقطاع غزة التنفيذ
، كمركز مقرىا أمريكا (Human Rights Watchرايتس ككتش")

 ، ك"المساكاة اآلف"كمقرىا راـ اهلل المرأة لإلرشاد القانكني كاالجتماعي"
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كىذه المجنة  ،فركع في معظـ دكل العالـكىي منظمة أمريكية ليا 
لمتابعة تنفيذ اتفاقية "سيداك"  يظير أنَّيا لجنة معتمدة دكليان  المشتركة

بياف خطكرة البركتكككل االختيارم الخاص أقكـ ب ان أخير ك لدل السمطة، 
  .المشؤكمة باتفاقية "سيداك"

األسرة إفَّ مف أخطر االتفاقيات الدكلية التي تستيدف تدمير     
المسممة كالمرأة المسممة ىي: المسماة بــــ)اتفاقية القضاء عمى جميع 

(، كقد صدرت ىذه CEDAWأشكال التَّمييز ضد المرأة )سيداك 
ـ، 1979االتفاقية مف الجمعية العمكمية لألمـ المتحدة في عاـ 

 ت صياغةي كتمَّ  ،ـ1981سبتمبر عاـ  3كأصبحت سارية المفعكل منذ 
تفاقية بعيدان عف مشاركة ممثميف مف الدكل اإلسالمية، مكاد ىذه اال

خصكصيات لدكف مراعاة  ،كلذلك انطمقت مف الرؤية الغربية المادية
حمكالن بزعميـ كاألدياف األخرل، كىي تطرح كالثقافات الحضارات 

ش لمشاكل المرأة  تقكـ عمى الفكر الغربي المادم العمماني، الذم ييمّْ 
كاختالف  ،، كال يراعي التبايف الثقافي الكاسعدكر الديف في المجتمع

  أكضاع المرأة كمشكالتيا مف مجتمع آلخر.

دكلة مف أعضاء  189كصل عدد الدُّكل المكقعة عمييا إلى لقد    
تحفظت عمى عدد مف  ةدكل( 50كىناك خمسكف) ،المتحدة األمـ
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عربية تحفظاتيا دكل  20كأبدت فتيا لقكانينيا كدساتيرىا. لىا لمخامكاد
عمى بعض بنكد االتفاقية، كذلك استنادنا إلى تعارضيا مع تشريعاتيا 

 .مكادىا مع الشريعة اإلسالميةمف  عددالكطنية، أك بسبب تعارض 

ىي الكحيدة في منطقة الشرق  يةفمسطينالسمطة الكتكاد تككف      
األكسط كشمال أفريقيا التي كقعت بدكف أم تحفظ عمى جميع البنكد 

رئيس السمطة محمكد عباس عمى اتفاقية حيث كقَّع مبدئيان  ،باالتفاقية
كذلك نص ، ـ8/3/2009بمناسبة يكـ المرأة العالمي بتاريخ "سيداك" 

الكقائع جريدة في  ذلك تـ نشريالمرسكـ في مادتو الثانية عمى أف 
َـّ  كقدالرسمية، الفمسطينية  مف الجريدة ف يبالفعل بالعدد الثمان النشر ت

 ـ.27/4/2009الصادر بتاريخ ك 

َـّ  ذلك كبعد    في المتحدة  األمـالتكقيع رسميان عمى االتفاقية في  ت
بدكف أم تحفظات عمييا، كىك ما أثار استغراب ك  ،ـ1/4/2014

كتبع  الكطنية، كالشخصيات الدينية المؤسساتكاستيجاف الكثير مف 
 بمدينة راـ اهلل، ـ29/4/2018في صدر رئاسي  مرسكـ ذلك إعالف

بتكقيع محمكد عباس بتشكيل الفريق الكطني لمناقشة التقرير األكلي 
كزارة شؤكف  كيتككف مف: ،"سيداك"لدكلة فمسطيف الخاص باتفاقية 

 ،ككزارة الداخمية ،كزارة العدلك  ككزارة الخارجية كالمغتربيف، المرأة،
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النيابة ، ك المجمس األعمى لمقضاء الشرعيك  ،كزارة التنمية االجتماعيةك 
 ،كزارة التربية كالتعميـ العاليك  ،كزارة الصحة، ك العامة )نيابة األسرة(

 ((1.الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، ك كزارة العملك 

عامان كأكل  18مف  يككفل تحديد سف الزكاجب رئاسيه  مرسكـه كتبعو    
مف بعض الجمعيات االتفاقية  كراء فمَّ مالبنكد التي تنفذ بضغط 

في المجتمع الفمسطيني، كىك ما فتح الباب لمكثير مف النسائية 
 .المشؤكمة االتفاقيةىذه النقاشات كاالستفسارات حكل 

 المشتركة المجنة في المشاركات النسائية الجمعيات تقديـ كتبعو
 عباس حككمة كزراء مجمس أقرَّهي  الذم" األسرة حماية قانكف" مشركع

 جرل كالذم ـ،11/5/2020 بتاريخ األكلى بالقراءة الغربية الضفة في
 برفض قكبل كلكنو ،"سيداك" اتفاقية مف كركحان  نصان  مكادهً  اشتقاقي 

 نكاب ذلك كمف كالقانكنية، الدينية كالمؤسسات شرائح معظـ مف شديد
 الشريعة أساتذة كمعظـ اإلسالمية، لمحركة المنتميف التشريعي المجمس

                                                           
ـ بشأف تشكيل الفريق الكطني لمناقشة التقرير األكلي 2018( لسنة 1انظر مرسكـ رقـ ) -1

مع المجنة المعنية ” لدكلة فمسطيف الخاص بـاتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة
بالقضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة لألمـ المتحدة. 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17023 
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 المحاميف كنقابة الغربية، بالضفة الفمسطينية الجامعات في اإلسالمية
 .فييا العشائر كمجالس

عدُّ الكاليات المتحدة األمريكية الدكلة الكحيدة التي لـ تصادق كتي      
"، إضافة لثماني دكل أخرل لـ تنضـ إلييا عمى اتفاقية "سيداك

الصكمال ك السكداف، ك دكلة الكرسي ألرسكلي، ك باألساس بينيا إيراف، 
عمى بعض مكاد  فظوعف تح كما أفَّ العدك الصييكني أعرب ،كتكنغا

، حينما كقعت عمى اتفاقية سيداك، بحسب ما 16االتفاقية بينيا المادة 
 .االحتاللأظيرتو كثيقة صادرة عف خارجية 

 المالحظبث العبمت على اتفبقیت "سیذاو":
ذكر أهم المالحظات العامة على نقبل مناقشة اتفاقیة "سیداو"     

 -هذه االتفاقیة، وهي:

االتفاقية مبدأىا كمنتياىا المساكاة المطمقة كالتماثل التاـ بيف  -1
الرجل كالمرأة في جميع المجاالت السياسية كاالقتصادية، 

 -عية، كالرياضية، كالقانكنية كنحكىا. كىذا مبدأ خاطئ لآلتي:كاالجتما
لىٍيسى الذَّكىري )مخالفتيا لصريح القرآف الكريـ يقكل سبحانو:  -أ  كى

 .[36:آل عمراف] (كىاأٍلينثىىَٰ 
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: "إنما النساء شقائق  Uح السنة، يقكل الرسكل لصري مخالفتيا ۔ب 
النصف المماثل الذم ال كالشق ىك النصف المكمل كليس ( 1)الرجال"،

�خر.يختمف عف اآل
 الكظائف بعض في االختالفات إفَّ  إذ: السميـ لمعقل مخالفتيا ۔ج 

 عقالن  تقتضي كىي بياف، إلى تحتاج ال كالمرأة الرجل بيف الفسيكلكجية
 لمرجل بالنسبة الحياتية األدكار" الخارجية الكظائف في اختالفات كجكد

 ".كالمرأة
بجك العداء بيف الرجل كالمرأة، فيي تصكر  االتفاقية مشحكنةه  -2 

العالقة بيف الرجل كاألنثى كعالقة ظمـ تاريخي تريد أف تضع حدان لو، 
كترل أفَّ الحياة يجب أف تقسـ بالتساكم بيف الرجل كالمرأة، كأف الرجل 
إذا أخذ نصيبا أكبر، فإف ذلك عمى حساب المرأة. كالصكاب أف الحياة 

، كلكل دكره ليست بيذا الضيق بل ىي رحبة فسيحة تسعيما معان 
ـ كتكامل إلثراء الحياة كتحقيق التعارف كالمكدة غككظيفتو في تنا

مىٍقنىاكيـ مّْف  كالرحمة كحفظ النكع: قال اهلل تعالى: )يا أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا خى
قىبىآًئلى لً  ـٍ شيعيكبان كى عىٍمنىاكي ـٍ ذىكىرو كىأيٍنثىى كىجى ـٍ عىندى المًَّو أىٍتقىاكي فيكٍا ًإفَّ أىٍكرىمىكي تىعىارى

) ًبيره ًميـه خى   .[13]الحجرات: ًإفَّ المَّوى عى
 
 

                                                           
 أخرجو اإلماـ أحمد في المسند كأبك داكد في السنف. -1
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ـٍ مّْف تيرىابو ثيَـّ ًإذىآ أىنتيـٍ بىشىره  )كًمٍف ءىايىاًتًو أىفٍ : كقال تعالى مىقىكي خى
ـٍ أىٍزكىاجان لّْتىٍسكينيكٍا ًإلىٍييىا  مىقى لىكيـ مٍّْف أىنفيًسكي ًمٍف ءايىاًتًو أىٍف خى كفى كى تىنتىًشري

) كفى دَّةن كىرىٍحمىةن ًإفَّ ًفى ذىًلكى ألىيىاتو لّْقىٍكـو يىتىفىكَّري عىلى بىٍينىكيـ مَّكى : كىجى  .[21]الرـك
في الحقكق  ثـ إف اختالف األدكار الحياتية يقتضي اختالفان  

 كالكاجبات بال ظمـ.
االتفاقية تنظر لممرأة باعتبارىا فردان مستقالن، كليست عضكان في  -3

كمع ذلك فقد ذىبت لمساكاة الزانية  ،أسرة فييا المرأة كالرجل كالطفل
بالزكجة، كمساكاة أبناء الزنا باألبناء الشرعييف مساكاة كاممة في كل 

 الحقكق.
االتفاقية تريد القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كذلك  -4

أمره ال يقبل عقالن كال منطقان كال كجدانان؛ ألفَّ التمييز بكل المعايير فيو 
خر كاتفاقية آالقبيح، كلك استبدل اسـ االتفاقية باسـ  الحسف كفيو

 .القضاء عمى جميع أشكال الظمـ الكاقع عمى المرأة لكاف مقبكالن 
االتفاقية ناقصة ألنَّيا تحدثت عف حقكق المرأة، كأغفمت  -5 

مـز المرأة بكاجب، كالحق البدَّ أف يقابمو كاجباتيا، فميس فييا بند كاحد يي 
 التزاف المطمكب في المجتمعات. كاجب حتى يحدث ا

تتككف االتفاقية مف عدد مف البنكد تتناكل كافة جكانب الحياة  -6 
كتستيدف إبطال الشرائع الدينية كٕاحالل  ،العامة كالشخصية لمنّْساء

محميا التشريعات الكضعية التي تنصُّ عمييا ىذه االتفاقية، كمعمكـ أفَّ 
تناسب كفطرة الذكر كاألنثى، التشريعات اإلسالمية كضعت كفق ما ي
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كأصبح معمكمان اختالف الذكر كاألنثى في التركيب الفسيكلكجي 
كالبيكلكجي، الختالفيما في المياـ كالكظائف، فيما يخضعاف لقانكف 
الزكجية الذم تخضع لو جميع الكائنات في ىذا الككف، قال اهلل جلَّ 

لىٍيسى الذَّكىري كىاأليٍنثىى(  ، كاهلل الذم خمقنا ىك [ 36ف:عمرا ]آلشأنو: )كى
أعمـ بنا مف البشر الذيف كضعكا ىذه األنظمة كالقكانيف، قال تعالى: 

 ) ًبيري مىقى كىىيكى المًَّطيفي اٍلخى ـي مىٍف خى ، كالذيف كضعكىا [ 14تبارك: ])أىالى يىٍعمى
ليس لخير البشرية كسعادتيا، كٕانما لغايات كأىداف خبيثة يسعكف 

 يمنة كالسيطرة.لتحقيقيا لزيادة الي

ىي بمثابة قانكف دكلي لحماية حقكق المرأة،  "سيداك"إفَّ اتفاقية  -7
عمييا حيث أنَّو بمكجب ىذه االتفاقية تصبح الدُّكل األطراف المكقعة 

التدابير لمقضاء عمى التمييز بيف الرجال  اآلف ممتزمةن باتخاًذ كافة
يتعمق بممارسة جميع كالنّْساء، سكاءن عمى مستكل الحياة العامة فيما 

الحقكق المدنية، كالسّْياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية، كالثَّقافية، كفي 
التَّمتع بيذه الحقكق، أك عمى مستكل الحياة الخاصة، كعمى كجو 

 الخصكص في اإلطار األسرم.

االتفاقية مطاطية كفضفاضة بخالف االتفاقيات الدكلية المعركفة،  -8
ف التفسير، كىذا قد يغرم البعض بالتكقيع عمييا كتحمل أكجو كثيرة م
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، كلكف ىذا غير ممكف؛ ألف تفسيرات بحجة إمكانية تفسيرىا محميان 
المجنة المشرفة عمييا ممزمة، كيؤكد ذلك قكل البركفيسكرة )كاثريف(: 
"إف التكقيع عمييا يعني التكقيع عمى كل المكاثيق كالمناقشات كالمكائح 

الجانبية المؤسسة عمى ىذه االتفاقية". كاالتفاقية كالمذكرات التفسيرية 
اآلف مقرة فميس ىناك مجال لاللتفاف عمييا، كىي تعتمد عمى خطة 
العمل المطركحة في المؤتمرات الدكلية الخاصة بالمرأة مثل نيركبي، 
كالقاىرة، كبكيف، كىذه المؤتمرات كاضحة كصريحة في كثير مف 

ية شديدة المطاطية فيناك إضافات أىدافيا كنصكصيا، بينما االتفاق
 مف تكقيع بعض الدكل عمييا.  عامان  19جاءت بعد 

ىذه االتفاقية تحكـ العالقات بيف المكاطنيف، كىذا استثناء لمقانكف  -9
الدكلي؛ ألفَّ مف شأف االتفاقيات الدكلية أف تحكـ عالقة الدكل مع 

تفرض ىذه بعض، أمَّا ىذا االستثناء فيك يتطمب مف الحككمات أف 
التغييرات عمى المكاطنيف، كىذا يؤدم )حتى بالمنطق الغربي( إلى 

ل الدكلة عمى الحياة.  تغكُّ
ىذه االتفاقية تعدُّ عملى المرأة التكسبي حقان مكتسبان، كليس  -10

ضركرة استثنائية، كما أفَّ ىذه االتفاقية ال تريد استثناء المرأة مف 
ت مخاطر جسدية أك أخالقية، بعض األعمال التي تكصف بأنَّيا ذا

فيي تريد لممرأة أف تعمل في األعمال الميمية، كفي المحاجر كالمناجـ، 
كتعدُّ منظمة العمل الدكلية استثناء المرأة مف ىذه األعمال تخمفان 
كرجعية، كآية ذلك أنَّو لمَّا عرضت الحككمة المصرية عمى منظمة 
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ه المنظمة ىذه القكانيف، العمل الدكلية قكانيف عمل المرأة، رفضت ىذ
ألنَّيا استثنت النَّساء مف ىذه األعمال، ألنيفَّ رفضف مزاكلتيا، 
فالنساء المصريات ال يردف تركف بيكتيف في الميل لحاجة أكالدىف 
ليف مف جية، كألفَّ ىذه األعمال قد تعرضيف لالبتزاز الجنسي مف 

كثيرو  يفَّ إلىزمالئيف مف جية ثانية، كألفَّ خركجيف في الميل يعرض
، كىذا يبيّْف لنا أنَّو ال يمكف بأية حال مف مف المخاطر مف جيةو ثالثة

: قال تعالى األحكال مناقضة الفطرة التي فطر اهلل تعالى النَّاس عمييا
مىقى الذَّكىرى كىاأٍليٍنثىى مىا خى ـٍ لىشىتَّى(، )كى  .[4-3]الميل: إفَّ سىٍعيىكي

أك بنكد اتفاقية "سيداك"، عرض نصكص مكاد نعندما  مالحظة:
تمييزان ليما  بالخط الغامقكنصكص تكصيات المجنة المشتركة ستككف 

عف التعقيب عمييا، الذم يبيّْف خطكرتيما ككيالتيما، كما فييما مف 
مخالفات خطيرة كصارخة لمشريعة اإلسالمية، كلمعقل الصريح، 

 كالفطرة السميمة.

 "سیذاو":المبحث األول: عرض بعط بنود اتفبقیت 

ألغراض هذه االتفاقیة : "( من اتفاقیة "سیداو"1المادة ) نصَّت -
یعنى مصطلح "التمییز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتم 
على أساس الجنس ویكون من آثاره أو أغراضه، توهین أو إحباط 

والحریات األساسیة في المیادین  اإلنساناالعتراف للمرأة بحقوق 
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یة، واالقتصادیة، واالجتماعیة، والثقافیة، والمدنیة. أو في السیاس
أي میدان آخر، أو توهین أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو 
ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجیة وعلى أساس 

 .المساواة بینها وبین الرجل
كالذم يتعمق بالتفرقة  ،بتعريف مفيـك التمييز تختص ىذه المادة    

كالحريات األساسية في المياديف  اإلنسافبيف المرأة كالرجل في حقكق 
كمف ، كافة: السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالمدنية

المالحظات األساسية عمى ىذه المادة مفيكميا لممساكاة بيف المرأة 
لىييفَّ كالرجل الذم يتنافى مع النظرة اإلسالمية، حيث ي قكل تعالى: )كى

ًكيـه(  ةه كىالمَّوي عىًزيزه حى مىٍيًيفَّ دىرىجى اًل عى ًلمرّْجى كًف كى مىٍيًيفَّ ًباٍلمىٍعري ًمٍثلي الًَّذم عى
فاهلل سبحانو كتعالى لـ يخمق زكجان كاحدان، بل زكجيف  .[228]البقرة:

مختمفيف، ذكران كأنثى، كىذه الحقيقة الككنية كردت في قكلو تعالى: 
ٍيًف( )كى  ٍكجى مىٍقنىا زى إٌف مما ىك معمكـ أٌف ، [ 49:]الذارياتًمٍف كيلّْ شىٍيءو خى

ثٌمة اختالفات حقيقٌية بيف الرجل كالمرأة؛ مف ناحية سيككلكجٌية، 
كبيكلكجية، كفسيكلكجية، كىذا قدره ال يمكف تحقيق المساكاة فيو؛ 

كفطره  سافاإلنلكجكد جكانب مختمفة بيف الذكر كاألنثى التي طبع اهلل 
عمييا، ثـ إٌف االختالفات في الكظائف الفسيكلكجية ستسبب اختالفات 

 حقيقية في كظائف الحياة فيذا أمره حتمي.
الحل في التعامل مع قضايا المرأة؛ مساكاتيا مع  إٌف التكىـ بأفَّ     

الذكر في كٌل شيء؛ قد يغٌر في ظاىره بصٌحتو؛ لكٌف مع التدقيق نجد 
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إجحاف كانتقاص كل طرفو مف اآلخر؛ كليذا فإٌف  أٌف في المساكاة
)القياـ بالقسط(، ك مفيكـ اإلسالمي:)تحقيق العدل(الذم أمرنا بو في ال

كأٌما دعكل المساكاة في كل شيء فيذا خالف العدل؛ ألٌنو مف الخطأ 
العدل كالمساكاة بيف متغايريف في الًخمقة كالصفة؛ كىذا االختالف ال 

فو مقدرةو عمى القياـ بشيء، أك صالحيتو يمغي أف يككف لكل طر 
لشيء ال يصمح لمطرف اآلخر، كمف ىنا نيدرك المفيكـ السميـ الذم 
ٍكا  ا تىبىايىنيكا فإذا تىسىاكى ٍيرو مى قالو عمماء اإلسالـ: "لىٍف يىزىالى النَّاسي ًبخى

  (1)ىىمكيكا".

في كاٌفة تشريعاتيا إلى تحقيق قيمة  كالشريعة اإلسالمية تتشكفي      
  . العدل؛ دكف قيمة المساكاة

كقد الحظ ذلك الباحث الفرنسي )لكيس ميك( في كتابو: )المدخل إلى 
دراسة الشريعة اإلسالمية( مبٌينان أف القانكف الكضعي الغربي ييتـ 
بالمساكاة؛ بينما ييتـ اإلسالمي بتحقيق العدالة؛ ألف المساكاة تعني 

تطبيق القانكف القائـ عمى الجميع كيفما كاف القانكف ككيفما كاف فقط 
الكضع أك النظاـ المستقر في البمد؛ بينما الشريعة اإلسالمية تقصد 
إلى تحقيق العدالة كال تعترف بأم قانكف منافو لمقاصدىا كذكر أٌف 
القانكف الكضعي الغربي ييتـ بالمساكاة؛ بينما ييتـ اإلسالـ بتحقيق 

                                                           
 .2/2، كعيكف األخبار البف قتيبة ـ 16/13انظر: فتح البارم  -1
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ة. كنحف ال ننكر أنو قد يككف في المساكاة قدره مف العدل؛ لكنو العدال
سيككف فييا قدر مف الظمـ كذلك؛ ألٌنو حيف ييفترض التساكم بيف 
الرجل كالمرأة فسيككف مؤٌداه: أٌف الرجل تمامان مثل المرأة كالمرأة تمامان 
مثل الرجل؛ كىذا باطل كما أسمفنا بناءن عمى الخصائص الذاتية 

بية الجسدية كالنفسية المكدعة في كل جسـ منيما؛ ليذا كالتركي
فالمفيكـ الذم أيمرنا بو في الشرع اإلسالمي ىك مفيكـ العدل؛ فاهلل 
يىٍنيىىَٰ  ٍحسىاًف كىإًيتىاًء ًذم اٍلقيٍربىىَٰ كى تعالى يقكل: )ًإفَّ المَّوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًل كىاٍإلً

ًف اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلمينكىًر كىاٍلبىغٍ  ( عى كفى ـٍ تىذىكَّري ـٍ لىعىمَّكي  .[90النحل: ]ًي يىًعظيكي
يقكل األستاذ عباس محمكد العقاد في تعميقو عمى دعكة التماثل ىذه   

و مف المجاجة الفارغة أف يقال: إفَّ الرجل كالمرأة سكاء في بقكلو: "إنَّ 
جميع الحقكق كجميع الكاجبات، ألفَّ الطبيعة ال تنشئ جنسيف 

ليما صفات الجنس الكاحد، كمؤىالتو، كأعمالو، مختمفيف لتككف 
 (1)."كغايات حياتو

: (3)فالمادة  (:3،2المادتان) - "تشجب الدول األطراف جمیع  تنصُّ
أشكال التمییز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل 
المناسبة ودون إبطاء، سیاسة تستهدف القضاء على التمییز ضد 

 :لذلك تتعهد بالقیام بما یلي المرأة، وتحقیقاً 

                                                           
 .46-45الفمسفة القرآنية لمعقاد ص -1
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إدماج مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرها الوطنیة أو  -أ
تشریعاتها المناسبة األخرى، إذا لم یكن هذا المبدأ قد أدمج فیها 
حتى اآلن، وكفالة التحقیق العملي لهذا المبدأ من خالل التشریع 

 .وغیره من الوسائل المناسبة
المناسب من التدابیر، تشریعیة وغیر تشریعیة، بما في اتخاذ  -ب

 ذلك ما یناسب من جزاءان، لحظر كل تمییز ضد المرأة،
فرض حمایة قانونیة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع  -ج

الرجل، وضمان الحمایة الفعالة للمرأة عن طریق المحاكم ذات 
ي عمل االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البلد، من أ

 .تمییزي
االمتناع عن مباشرة أي عمل تمییزي أو ممارسة تمییزیة ضد  -د

المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما یتفق وهذا 
 .االلتزام

اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة  -هـ
 من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

یر المناسبة، بما في ذلك التشریعي منها، اتخاذ جمیع التداب -و
لتغییر أو إبطال القائم من القوانین واألنظمة واألعراف والممارسات 

 .ضد المرأة التي تشكل تمییزاً 
ضد  إلغاء جمیع األحكام الجزائیة الوطنیة التي تشكل تمییزاً  -ي

 .المرأة"
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المیادین، وال : تتخذ الدول األطراف في جمیع تنصُّ  ):2المادة ) -
سیما المیادین السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، كل 
التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعي منها، لكفالة تطور المرأة 

 اإلنسانوذلك لتضمن لها ممارسة حقوق  ،وتقدمها الكاملین
 .والحریات األساسیة والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل

: تركزا عمى مطالب مف الدكل المكقعة عمى (3،2المادتان) ب:التعقی
بالنظر إلى المادة الثانية يالحظ االنتقال مف الجانب االتفاقية. ف

التنظيرم إلى الجانب العممي لتطبيق ىذه االتفاقية، كتعتبر ىذه 
االتفاقية مف أسرع االتفاقيات الدكلية تطبيقان كتنظيمان، كمف أشدىا 

المجنة المسند ليا متابعتيا، كقد سعت ىذه االتفاقية  متابعة مف قبل
مف خالل الفقرة األكلى مف المادة الثانية إلى جعل ىذه الكثيقة ركيزة 
ثابتة في دساتير كأنظمة الشعكب، في سبيل جعميا قيمة كركيزة مف 
ركائز المجتمعات الثابتة في البقاء، كالقابمة لمتطكير، ممَّا يجعل 

عة في الشعكب تكلد عمى ىذه االتفاقية، ككأنيا جزء األجيال المتتاب
مف ركحانية الشعب، فتضيع البشرية شيئان فشيئنا، كتنحرف عف مسارىا 

 الحقيقي في حقيقة االستخالف في األرض. 
إفَّ "اتفاقية سيداك"، تعتبر في الحقيقة دستكر الحركة النسكية     

مثمما ننظر نحف إلى  الغربية المتطرفة، كينظركف إلى ىذه االتفاقية
( نصَّت 2القرآف كدستكر مقدس. كما نصت الفقرة الثانية مف المادة )

ق يطبَّ  مف العمى عمى اتخاذ التدابير الشرعية كغير الشرعية 



 السلیمة والعقل والفطرةمیزان الشرع سیداو في                                      22 
 

   

، كمخالفة لمديف الحق، االتفاقية، لما احتكت عميو مف تبذل أخالقي
 لجنة االتفاقية لالمتحدة مف خال األمـ كلذلك شرعت كلمعقل كالفطرة

عمى أنيا كجو مف كجكه  ا يدلُّ يطبقيا، ممَّ  إجراءات جزائية لمف ال
 ،كعمميان  ،كفكريان  ،سياسيان  ليا بعدان  أفَّ كىذا يعني الييمنة العالمية، 

أف  الركح الرأسمالية، فبدالن  كفقلسياسات الشعكب  معاديان  كاقتصاديان 
لرأسمالية مف خالل يككف ىناك أسرة كاحدة مجتمعة مقتصدة، سعت ا

ىذه الكثيقة إلى تفكيك األسرة بحجة المساكاة، كالقضاء عمى النمطية، 
لتزيد معدالت االستيالك المادم، في حالة التفرقة كاالستقالل 

 األسرم.
عمى إعطاء المرأة  (2)ت الفقرات األخيرة مف المادة كما نصَّ     

عيا عمى التمرد ا يشجحصانة قانكنية في المطالبة بالمساكاة، ممَّ 
كشريعة األسرم، كاليركب مف قكامة الرجل، كاالحتكاـ لغير دينيا 

طمس اليكية الدينية لمشعكب باالحتكاـ لغير ك ، ربيا عز كجل
قكانينيا، كتكحيد الرؤية العالمية في حق المرأة المخالف لألخالق 

 ( الدعكة إلى إلغاء2)المادة  "سيداك"كرد في اتفاقية  حيث ،كالثكابت
كفرض  ،جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القكانيف كالتشريعات
كتغيير  ،حماية قانكنية لحقكق المرأة عمى قدـ المساكاة مع الرجل

كٕابطال القائـ مف القكانيف كاألنظمة كاألعراف كالممارسات التي تشكل 
الخ، كىذه المادة بفركعيا مف أخطر المكاد في …تمييزان ضد المرأة

جعمت مرجعية االتفاقية فكق مرجعية ديف  يايداك"، ألنَّ اتفاقية "س
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ٕابطال كٕالغاء كل األحكاـ الشرعية المتعمقة بالمرأة كخاصة اإلسالـ، ك 
 في العقكبات كحد الزنا، ككذلك نظاـ الميراث في الشريعة اإلسالمية،

األنثى نصف نصيب الرجل، كما قال تعالى:  كمف ضمنو إعطاء
ـي الٌموي ًفي ظّْ األينثىيىٍيًف(  )ييكًصيكي ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثلي حى كقد  ،[11:]النساءأىٍكالىًدكي

رت اآليةي الكريمة حكمان مف أحكاـ اإلسالـ القطعية التي ال تقبل رَّ قى 
 .المناقشة

( مف االتفاقية تخالف الشريعة اإلسالمية، 2ثالثان: ىذه المادة )
المرأة، كالشريعة بمحاكلتيا القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد 

اإلسالمية تؤيّْد التمييز اإليجابي لممرأة، الذم يككف ليا، كليس ضدىا، 
ر مساكاة المرأة لمرجل في األصل، ككرامة الخمق كفي المسؤكلية،  كتقرّْ

، كالمساكاة في استحقاق مكم كاألخرك كحمل األمانة، كفي الجزاء الدني
ائع كسمك األخالق، ثَـّ كل زكج لحقو، كٕاقامة الشعائر كاألحكاـ لمشر 

بعض الكظائف الفسيكلكجية في ختالف اللتقرر التمييز اإليجابي 
 لممرأة عف الرجل.

لما خمقو اهلل مف كجكد ذكر كأنثى كلكل كظيفتو  ةمخالفال رابعًا:
"، كاهلل سبحانو كتعالى االجتماعية الخاصة بو ال كما زعمت "سيداك

ٍيًف الذَّكىرى  ٍكجى مىقى الزَّ خمق زكجيف، الذكر كاألنثى، قال تعالى: )كىأىنَّوي خى
ٍيًف الذَّكىرى كىاأليٍنثىى( ، [46]النجـ:كىاأليٍنثىى(  ٍكجى عىلى ًمٍنوي الزَّ كقال تعالى: )فىجى

يٍ  ،[39]القيامة: ٍكجى مىٍقنىا زى  . [49]الذاريات: ًف(كقال تعالى: )كًمف كيلّْ شىٍيءو خى



 السلیمة والعقل والفطرةمیزان الشرع سیداو في                                      24 
 

   

ـي  ٍعتييىا أيٍنثىى كىالمَّوي أىٍعمى عىٍتيىا قىالىٍت رىبّْ ًإنّْي كىضى كقال تعالى: )فىمىمَّا كىضى
لىٍيسى الذَّكىري كىاأليٍنثىى(  عىٍت كى ، كقال تعالى:  [36-35]آل عمراف:ًبمىا كىضى

مىى بىعٍ  ـٍ عى كي لى المَّوي ًبًو بىٍعضى اًل نىًصيبه ًممَّا )كال تىتىمىنٍَّكا مىا فىضَّ ضو ًلمرّْجى
ًلمنّْسى   .[35]األحزاب: (اًء نىًصيبه ًممَّا اٍكتىسىٍبفى اٍكتىسىبيكا كى

بل  للقانون األساسي الفلسطیني: (3،2المادتان): مخالفة خامساً 
( مف اتفاقية "سيداك" يتعارض مع أحكاـ 2كل ما كرد في المادة )

، 1التي تنص الفقرتاف ) ( مف القانكف األساسي الفمسطيني،4المادة )
 ( منيا عمى التالي:2
كلسائر الديانات السماكية  ،اإلسالـ ىك الديف الرسمي في فمسطيف -1

 احتراميا كقدسيتيا.
تتعارض ككما  مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي لمتشريع. -2

 ـ2003( مف القانكف األساسي لسنة 9ىذه المادة مع نص المادة )
كتعديالتو تحت عنكاف "المساكاة أماـ القانكف كالقضاء" عمى التالي: 

الفمسطينيكف أماـ القانكف كالقضاء سكاء ال تمييز بينيـ بسبب العرق "
حيث  .اإلعاقة"أك الجنس أك المكف أك الديف أك الرأم السياسي أك 

حصرت المادة المساكاة بحق مثكل المرأة أماـ المرافق القضائية دكف 
إلى  حكاـ القانكف عمى الجميع استنادان قرت بسرياف أأيقات كما مع

ع المشرّْ  مف حقّْ  مع مراعاة أفَّ  ،قاعدة )عمكمية القاعدة القانكنية(
ـى  تخصيصى   لتمييز فئات كشرائح مثل قانكف المعكقيف. خاصةن  أحكا
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فإنَّ االتفاقیة تشجع المشؤومة على تفكیك  وبالتالي: سًا:ساد
بأف تفتح الباب عمى مصراعيو لمعالقات المحرمة  وهدمها،األسرة، 

تحقيق المساكاة الكاممة كالمطمقة بيف ( مف خالل مبدئيا األساسي كىك
الرجل كالمرأة، إلى درجة التماثل كالتطابق، كىك بالضبط )ترجمة 

لفظ المساكاة التامة يشمل حتى القكانيف  لكممة الجندر(، كما أفَّ 
تختمف فيو المرأة  اإلسالمية حكـ في الشريعة أمَّ  الشرعية، بحيث أفَّ 

 تمييزان. عدُّ ذلك يي  عف الرجل فإفَّ 
تطالب الدكل المكقعة بأف  :مف اتفاقية سيداك )2المادة ) ًا:بعسا

إدماج مبدأ المساكاة بيف الرجل كالمرأة في  :تتعيد بالقياـ بما يمي"
دساتيرىا الكطنية أك تشريعاتيا المناسبة األخرل، كاتخاذ المناسب مف 
التدابير، تشريعية كغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب مف جزاءاف، 
لحظر كل تمييز ضد المرأة، كفرض حماية قانكنية لحقكق المرأة عمى 

ماف الحماية الفعالة لممرأة، عف طريق قدـ المساكاة مع الرجل، كض
المحاكـ ذات االختصاص كالمؤسسات العامة األخرل في البمد، مف 
أم عمل تمييزم، كاتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك 
التشريعي منيا، لتغيير أك إبطال القائـ مف القكانيف كاألنظمة 

كٕالغاء جميع  .رأةالم ضدَّ  كاألعراف كالممارسات التي تشكل تمييزان 
 .المرأة" ضدَّ  األحكاـ الجزائية الكطنية التي تشكل تمييزان 
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 الدول  من  "سیداو"المادة الثانیة من اتفاقیة تطالب  :ثامناً 
 -:أن تقوم بما یلي اإلسالمیة  

إلغاء كٕابطال األحكاـ الشريعة المستمدة مف ديننا اإلسالمية فيما  -1 
لككنيا بزعـ  ،يتعمق بقضايا المرأة كاألسرة )األحكال الشخصية(

كاضعييا فييا تمييز بيف الرجل كالمرأة، كىذا مناقض لإلسالـ عقيدة 
حيث سعت ىذه االتفاقية مف خالل الفقرة األكلى مف المادة كشريعة. 

  في دساتير كأنظمة الشعكب. ثابتةن  الثانية إلى جعل ىذه الكثيقة ركيزةن 
عف القكانيف المحمية كناسخة  نفسيا كبديل "سيداك"تطرح اتفاقية  -2

كالمادة  (2،3)تاف:، كمف أخطر المكاد التي تكرس ىذا األمر المادليا
 أك منظكمةن  ببنكدىا حزمةن  تشكلُّ ( 2مف االتفاقية، فالمادة ) (29)

بعضيا  ـ بعضيا إلى بعض، بل كتسدُّ تستدعى بعضيا بعضان، كتسمّْ 
فيي  ،"المنظكمة المادة" مق عمييا:ثغرات بعض، كىك ما يجعمنا نط

كاستبداليا بقكانيف غير  تدعك إلى تعديل أك إلغاء القكانيف المحمية
. كىكذا تمغي االتفاقية كافة المرجعيات التشريعية كالدينية تمييزية

 .ي المرجعية العميالتصبح ى
اتخاذ التدابير الشرعية كغير الشرعية لمف ال يطبق االتفاقية، ممَّا  -3

يا ستجابو برد فعل عالمي يعطي حقيقة لمدارس ليذه االتفاقية أنَّ 
سرم، كلذلك رافض ليا، لما احتكت عميو مف تبذل أخالقي، كانحالل أي 

يا مف ضمف عمى أنَّ  شرعت إجراءات جزائية لمف ال يطبقيا، ممَّا يدلُّ 
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االستعمارية في مجال القيـ كاألخالق كالقضايا  كجكه الييمنة العالمية
 االجتماعية.

مخالفة االتفاقية لمنظكمة قكانيف األحكال الشخصية المطبقة في  -4
لسنة  303رقـ  قطاع غزة كالضفة الغربية، كمف ذلك: قانكف العائمة

الفقرة )ك( مف  تنصُّ حيث  ،المستمدة مف الفقو اإلسالمي ـ1954
( مف االتفاقية عمى كجكب اتخاذ التدابير الضركرية لتعديل 2المادة )

ضد المرأة  التي تشكل تمييزان  ،أك إلغاء القكانيف كاألنظمة كاألعراف
بمعنى تمتـز السمطة تعديل أحكاـ شيادة المرأة، كالطالق، كالمكاريث، 
كأحكاـ النكاح لممرأة البكر، كأحكاـ األحكال الشخصية، كقانكف العائمة 
المستمدة مف الفقو اإلسالمي، كما نصَّت الفقرة )ز( عمى إلغاء 

ى عقكبة العقكبات الكطنية التمييزية ضد المرأة، كقد ينسحب ذلك عم
الزنا في قانكف العقكبات، كتصبح الجريمة مباحة، كبمقتضى ىذه 
المادة تصبح جميع األحكاـ الشرعية المتعمقة بالنساء الغية كباطمة، 
كال يصحُّ الرجكع إلييا، أك التعكيل عمييا، كبذلك تككف اتفاقية "سيداك" 

 .ناسخة ألحكاـ الشريعة اإلسالمية التي جاءت في قانكف العائمة
إعطاء المرأة المسممة حصانة قانكنية في المطالبة بالمساكاة، مما  -5

سرم، كاليركب مف قكامة الرجل، كاالحتكاـ يشجعيا عمى التمرد األي 
لغير دينيا كشريعتيا الربَّانية، في سبيل طمس اليكية الدينية لمشعكب 
باالحتكاـ لغير قكانينيا، كتكحيد الرؤية العالمية في حق المرأة 

 لمخالف لألخالق كالثكابت.ا

http://www.ljc.gov.ps/images/stories/famly_court2.pdf
http://www.ljc.gov.ps/images/stories/famly_court2.pdf
http://www.ljc.gov.ps/images/stories/famly_court2.pdf
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كغيرىا مف اتفاقية "سيداك" تخالف ممَّا أجمع  (2،3) إفَّ المادة تاسعًا:
يحـر عمى كأئمة المسمميف قديمان كحديثان: بأنَّو عميو عمماء 

 عمى  مف االفتراء لما فيو التحميل كالتحريـ دكف استناد لمشرع المسمـ
ـي ( فقد قال اهلل تعالى: عمى اهلل تعالى،  ا تىًصفي أىٍلًسنىتيكي كىالى تىقيكليكٍا ًلمى

كفى  مىى الٌمًو اٍلكىًذبى ًإفَّ الًَّذيفى يىٍفتىري كٍا عى رىاـه لّْتىٍفتىري الىله كىىىذىا حى اٍلكىًذبى ىىذىا حى
 ) مىى الٌمًو اٍلكىًذبى الى ييٍفًمحيكفى  . [116]النحل:عى

بأكبر  مقركنان كألف القكل عمى اهلل بغير عمـ جاء في القرآف الكريـ 
بّْيى اٍلفىكىاًحشى مىا : (الكبائر كأعظـ الذنكب، قال اهلل تعالى ـى رى رَّ قيٍل ًإنَّمىا حى

ـٍ  ا لى قّْ كىأىٍف تيٍشًركيكا ًبالمًَّو مى ـى كىاٍلبىٍغيى ًبغىٍيًر اٍلحى ٍث ا بىطىفى كىاأٍلً مى ظىيىرى ًمٍنيىا كى
مىى  ٍل ًبًو سيٍمطىانان كىأىٍف تىقيكليكا عى (يينىزّْ  .[33األعراف:] المًَّو مىا ال تىٍعمىميكفى

لي إالَّ ًمف  ا ًلغىيًر اهلل، ال يىحصي ـي الحىالًل اتّْبىاعن تىحًري كتىحًميلي الحرىاـً كى
، الًَّذيفى تىقيكديىيـ شىيىاًطيفي  ًخفىاًف العيقيكًل الطَّاًئًشيفى كىالسُّفنيىاًء الفىاًسًقيفى

تيًضمُّييـ عىًف  ًف الطًَّريًق الًجفّْ كىاًإلنًس كى تيغًكيًيـ ًبكىيًدىىا عى السًَّبيًل، كى
، قىالى تىعىالى ًسرى الًَّذيفى قىتىميكا أىكالدىىيـ سىفىينا ًبغىيًر ًعمـو  :الميستىًقيـً )قىد خى

مىا كىانيكا  مُّكا كى مىى اهلًل قىد ضى قىييـي اهللي افًترىاءن عى زى رَّميكا مىا رى كىحى
 .[140األنعاـ:])مييتىًديفى 

أفَّ التشريع ىك حق خالص هلل رب عقيدتنا كمسمميف مف ك       
ـٍ : (العالميف، قال اهلل تعالى ا لى ـٍ شيرىكىاء شىرىعيكا لىييـ مّْفى الدّْيًف مى ـٍ لىيي أى

لىٍكالى كىًممىةي اٍلفىٍصًل لىقيًضيى بىٍينىييـٍ كىإًفَّ الظَّاًلًميفى لىييـٍ عىذىابه  يىٍأذىف ًبًو المَّوي  كى
 اإلنسافكقال شيخ اإلسالـ ابف تيمية رحمو اهلل: ك  ،[21]الشكرل:)أىًليـه 
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الحراـ الميٍجمع عميو، كحرَّـ الحاللى المجمعى عميو، أك بدَّل  متى حٌمل
الشرعى المجمعى عميو، كاف كافران كمرتدان باتفاق الفقياء، كفي مثل ىذا 

ـٍ يىٍحكيـ بً ) نزل قكل اهلل تعالى عمى أحد القكليف: مىف لَّ ا أىنزىلى الٌموي كى مى
كفى  ـي اٍلكىاًفري  (1).[44:المائدة] (فىأيٍكلىًئكى ىي

فإفَّ مف التحميل كالتحريـ حق خالص هلل تعالى  تشريعكٕاذا كاف     
، كمف صرفى ىذا ينازع اهلل تعالى في حقو في التشريع يككف كافران 

كحده  الحقَّ لغير اهلل تعالى فقد أشرك مع اهلل غيره، فإفَّ العبادة هلل
كالحكـ لو كحده، كاهلل ال يرضى أف يشرك معو أحد في عبادتو كال في 

ا : قال اهلل تعالى .حكمو اًلحن بًّْو فىٍميىٍعمىٍل عىمىالن صى ك ًلقىاءى رى )فىمىٍف كىافى يىٍرجي
دنا بًّْو أىحى )كىالى ييٍشًركي  اهلل تعالى: ، كقال [110الكيف:] )كىالى ييٍشًرٍك ًبًعبىادىًة رى

دناًفي حي  كألفَّ التحاكـ إلى الشرع شرط مف شركط  .[26]الكيف: (ٍكًمًو أىحى
يىا أىيُّيىا الًَّذيفى ( :كجلَّ  يحصل انتفى اإليماف، قال اهلل عزَّ اإليماف إذا لـ 

ـٍ فىًإف تىنىازىٍعتيـٍ ًفي  نيكٍا أىًطيعيكٍا الٌموى كىأىًطيعيكٍا الرَّسيكلى كىأيٍكًلي األىٍمًر ًمنكي آمى
( فىريدُّكهي ًإلىى الٌمًو كىالرَّسيكًل ًإف كينتيـٍ تيٍؤًمنيكفى ًبالٌمًو كىاٍليىٍكـً اآلًخرً شىٍيءو 
فإذا لـ يتحاكـ في محل النزاع إلى الكتاب كالسنة، كلـ  .[59]النساء:

    كقال اهلل  ،يرجع إلييما يككف غير مؤمف باهلل، كال باليكـ اآلخر
بّْكى الى ( عز كجل:  رى بىٍينىييـٍ ثيَـّ الى فىالى كىرى كّْميككى ًفيمىا شىجى تَّىى ييحى ييٍؤًمنيكفى حى

مّْميكٍا تىٍسًميمنا ييسى ٍيتى كى ا مّْمَّا قىضى رىجن ـٍ حى  .[65]النساء:  )يىًجديكٍا ًفي أىنفيًسًي
"ال یعتبر اتخاذ الدول : وبأنَّ ( من اتفاقیة "سیداو" 4نصَّت المادة ) -

                                                           
 .3/268مجمكع الفتاكل:  -1
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تستهدف التعجیل بالمساواة الفعلیة األطراف تدابیر خاصة مؤقتة 
بالمعنى الذي تأخذ به هذه االتفاقیة، ولكنه  بین الرجل والمرأة تمییزاً 

یستتبع، على أي نحو، اإلبقاء على معاییر غیر متكافئة  یجب أالَّ 
أو منفصلة، كما یجب وقف العمل بهذه التدابیر متى تحققت أهداف 

بر اتخاذ الدول األطراف تدابیر وال یعت .التكافؤ في الفرص والمعاملة
خاصة تستهدف حمایة األمومة، بما في ذلك تلك التدابیر الواردة 

 ".في هذه االتفاقیة، إجراء تمییزیاً 
 یتضح للدارس المتفحص للمادة الرابعة من هذه االتفاقیة أنَّها: 
مان ال مراء فيو، كأف تسعى إلى أف تككف جميع بنكدىا أمران مسمٌ  -1

تدابير تنفيذىا مف أكلكيات الشعكب، كأف اإلجراءات المكجكدة تصبح 
في الشعكب المنفتحة التي تكافق بعض بنكد ىذه الكثيقة ال يعتد بيا 
مالـ تكتمل جميع التدابير، كذلك في سعي حثيث إلى طمس ىكية 
الشعكب كتضييعيا، كحمميا عمى التغيير بكل كسائل الضغط 

ي بإعطاء النصائح بل ىي تدعك جميع العالمية، كاالتفاقية ال تكتف
الدكل المكقعة عمى االتفاقية إلى سف القكانيف التي تمنع التمييز ضد 
المرأة، بما فييا اتخاذ التدابير الخاصة لمتعجيل بالمساكاة التامة بيف 
الرجل كالمرأة، كباتخاذ خطكات لتعديل األنماط االجتماعية كالثقافية 

 متماديان. التي تجعل مف التمييز عرفان 
و كتقميل مف أىميتو، ألنَّ ، )األمكمة( تيميش لدكر المرأة الطبيعي -2 

يتعارض مع المساكاة التي تنادم بيا السيداك، كتحظر ىذه المادة 
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خاصة بالمرأة أم ليككف لمرجل  ،كضع أم أحكاـ أك معايير يضاأ
ة كتسمح فقط بكضع قكانيف مؤقتة خاصة بالمرأ ،كالمرأة نفس القكانيف

ثـ تمغى بمجرد بمكغ  ،لإلسراع بتحقيق المساكاة بينيما كبيف الرجل
 المساكاة.

تجاىل لالختالفات الفسيكلكجية بيف الرجل كالمرأة، كلدكر المرأة  -3 
في األمكمة، كالنظر لمجنسيف باعتبارىـ شيئان راجعان لمبيئة كالتنشئة 

نادت ىذه االجتماعية، ال لحقيقة قدرات الطرفيف كصفاتو الخاصة ك 
الحركة بتفكيك األسرة باعتبارىا مؤسسة مصطنعة، كليست طبيعة، 
كانتقدت حصر دكر المرأة في األمكمة كاإلنجاب، كاعتبرت أف قيـ 
العفة كاألمكمة كضعت لتزيف كعي المرأة لتقنع بالمجال الخاص 
كنادت باعتماد المرأة عمى نفسيا اقتصاديان، كطرحت الشذكذ كالتمقيح 

 .أحد البدائلالصناعي ك
"تتخذ الدول األطراف ": ( من اتفاقیة "سیداو5نصَّت المادة ) -

جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلي: تغییر األنماط االجتماعیة 
والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقیق القضاء على التحیزات 

بكون والعادات العرفیة وكل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد 
أي من الجنسین أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار نمطیة 
للرجل والمرأة. وكفالة تضمین التربیة العائلیة فهما سلیما لألمومة 
بوصفها وظیفة اجتماعیة، االعتراف بكون تنشئة األطفال وتربیتهم 

أن مصلحة  مسؤولیة مشتركة بین األبوین على أن یكون مفهوماً 



 السلیمة والعقل والفطرةمیزان الشرع سیداو في                                      32 
 

   

 االعتبار األساسي في جمیع الحاالت.األطفال هي 
المادة عمى أف تتخذ الدكل األطراف جميع التدابير المناسبة  تنصَّ  -

لتحقيق ما يمي: تعديل األنماط االجتماعية كالثقافية لسمكك الرجل 
بيدف تحقيق القضاء عمى التحيز كالعادات كاألعراف التي  ،كالمرأة

ك أعمى أدكار نمطية لممرأة تقكـ عمى فكرة أف أحد الجنسيف أدني أ
 كالرجل".

 أم لممرأة، النمطية األدكار عمى القضاء إلى دعت (5) المادة -
 إلغاء بيا كتعني اعتبار األمكمة عمل متناصف بيف الرجل كالمرأة.

 األسرة لعرل نقض المادة ىذه كفي أطفاليا، لرعاية المتفرغة األـ دكر
ا تعالى: لقكلو كمخالفة لى  )ًبمى ييـٍ  الٌموي  فىضَّ مىى بىٍعضى ا بىٍعضو  عى ًبمى  أىنفىقيكاٍ  كى

( ًمفٍ  ـٍ حيث يركف أٌف األمكمة كظيفة اجتماعية  .[34النساء:] أىٍمكىاًلًي
يمكف أف يقكـ بيا أم شخص آخر، حتى إنيا ال تختمف عف سائر 
األعمال المنزلية غير المربحة األخرل التي تعتبر أدكاران نمطية 

( فقرة )ب( تنادم 5كتقميدية يجب تغييرىا، ليذا جاءت المادة )
لألمكمة بكصفيا بضركرة أف تتضمنف التربية األسرية تفيمان سميما 

كظيفة اجتماعية يمكف أف يقكـ بيا أم انساف آخر، كاهلل تعالى جعل 
مياـ الحمل كالكضع كالرضاعة كاألمكمة لألـ؛ فقال اهلل تعالى : 
ْـّ كىالى  مىٍيًو فىأىٍلًقيًو ًفي اليى ٍينىا ًإلىى أيْـّ ميكسىى أىٍف أىٍرًضًعيًو فىًإذىا ًخٍفًت عى )كىأىٍكحى

اًفي كىالى  (  تىخى ًميفى اًعميكهي ًمفى الميٍرسى ًني ًإنَّا رىادُّكهي ًإلىٍيًك كىجى  .[7القصص:]تىٍحزى
إذف فييا مصادمةه لجميع الثكابت كالشرائع السماكية  ىذه المادةي  -
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عامة، كاإلسالـ خاصة، كذلك ألفَّ اإلسالـ جعلى لكًل جنسو دكره 
دكار ترتيبات كميماتو التي تناسب طبيعتو الفسيكلكجية، ككفلى ليذه األ

ال تخلُّ بكرامة أم جنس، فأتت ىذه الكثيقة لتنسف تمك الثكابت 
كالشرائع بصكرة مزرية لمعقل، كالفطرة، كالكاقع بإلغاء جميع األنماط، 
فماذا بقي بعد ذلك؟ إذا بدَّلت األدكار، كغيَّرت األنماط، كصكدرت 

ية، كأنقمب اإلنسانأخالق كقيـ المجتمعات، لـ تعد ىناك قيمةه لمحياة 
الكضع البشرم إلى كضع بييمي، ال غاية، كال ىدف مف كجكده، كما 

 أفَّ فيو تغييبه لدكر العقل الصريح كالفطرة السميمة كٕاقصاءه ليما.
 لرعاية اآلباء" "إجازة نظاـ بكضع المتحدة األمـ تفسير نادل كما   

 (5) المادة كصفت كما ليـ، رعاية دكر شبكات كتكفير األطفال
 شخص، أم بيا يقكـ أف يمكف اجتماعية كظيفة بأنيا المرأة كظيفة

 لتفكيك كمحاكلة دينية قكاعد مف مستمدة بمفاىيـ مساس ىذا كفي
 التي كالحناف العطف جكانب مف مجرد حاقد جيل كٕاخراج األسرة نظاـ

 أك الحضانة أك الرضاعة طريق عف سكاء األميات مف يكتسبيا
 غيرىا.

تتخذ الدول األطراف جمیع أن  اتفاقیة سیداو( من 6)المادة: -
التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعي منها، لمكافحة جمیع 

 .أشكال االتجار بالمرأة واستغالل بغاء المرأة
ىذا الكالـ منقكض شرعان ألٌف االتجار بالبغاء أك العمل  التعقیب:

كالزنى كلك كاف بعيدان عف االتجار  ،بالدعارة محٌرـ كميجٌرـ في الشرع
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نىا ًإنَّوي كىافى ): ؛ فاهلل تعالى يقكل بالمرأة فيك كذلك ميحٌرـ بيكا الزّْ كىالى تىٍقرى
سىاءى سىًبيالن  كأٌما تجارة البغاء كغيرىا فإٌنيا مف  ،[32]اإلسراء: (فىاًحشىةن كى

  باب أكلى كأحرل يجب محاربتيا كمقاكمتيا.
على أْن "تمنح الدول  :من اتفاقیة "سیداو"( 9نصَّت المادة ) -

مساویة لحقوق الرجل في اكتساب جنسیتها  األطراف المرأة حقوقاً 
أو تغییرها أو االحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص أال یترتب على 
الزواج من أجنبي، أو على تغییر الزوج لجنسیته أثناء الزواج، أن 

بال جنسیة، أو أن  جنسیة الزوجة، أو أن تصبح تتغیر تلقائیاً 
 وتمنح الدول األطراف المرأة حقاً  ،تفرض علیها جنسیة الزوج

 لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالهما". مساویاً 
لباب مف القضايا العائمية في المجتمعات اإلسالمية،  ستككف فتحان  -1

منيا تشجيع المرأة عمى التمرد عمى  ،لمخالفتيا ركح العقيدة اإلسالمية
كالية األب أك مف يقكـ مكانو، أمَّا إبقاء الزكجة عمى جنسيتيا فيذا 
حق ليا عندما تككف المرأة مسممة كتتزكج مف رجل مسمـ يختمف عنيا 

 في الجنسية.
عمى  يا تنصُّ أما النقطة الثانية مف ىذه المادة التاسعة فإنَّ  -2 

سية أبناءىا، كىذا يتبعو عدة أمكر خطيرة إعطاء األـ الحق في جن
  -منيا:

: فصل األبناء عف عصبتيـ كىذا مخالف لإلسالـ، لقكلو تعالى -أ
، كىي خاضعة [5:األحزاب] (المَّوً  ًعندى  أىٍقسىطي  ىيكى  آًلبىاًئًيـٍ  اٍدعيكىيـٍ )
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لمسياسة الشرعية كترجيح مصمحة الطفل، كما يتعمق بذلك مف 
 حضانتو كتنشئتو.

نشأة األبناء في غير مسقط رأسيـ، كىذا مخالف لألعراف  -ب
اإلسالمية إال في حاالت الضركرة، أمَّا أف يصبح األمر قانكنان ممزمان 

كتضييع  جر كيالت كثيرة مف ضياع األنساب،لمحككمات فسي
 الحقكق، كعدـ معرفة األقارب كصمتيـ، كضياع المكاريث.

ر لسكاد عصبة غيرىـ فيو تقميل لسكاد عصبة الرجل، كتكثي -ج
حينما تككف األـ كتابية، فيكثر سكاد األعداء  كيككف األمر أشد فتكان 

 كيقل سكاد المسمميف.
كككف المرأة كتابية سيؤدم لحاق أبناءىا المسمميف بيا إلى مكاالة  -د

مف حاد اهلل كرسكلو، كفي ىذا مخالفة لثكابت عقدية، منيا أف يككف 
 ميف.لمكافريف سبيالن عمى المسم

(: أن تتخذ الدول األطراف جمیع 11)(، و11نصَّت المادتین ) -
التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة لكي تكفل لها 
حقوقا مساویة لحقوق الرجل في میدان التربیة، وبوجه خاص لكي 

 تكفل، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة.
المساكاة المطمقة في مناىج التعميـ كأنكاعو كفي شركط إفَّ       

كتشجيع  تيفادىاتيف المالتكظيف كالتعميـ الميني التي نادت بيا 
، كقكاعد الشريعة اإلسالمية، التعميـ المختمط تخالف الفطرة السميمة

فركقات الفسيكلكجية تقتضي أف تختمف مناىج التعميـ في األمكر كال
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 ،الختالفات الفسيكلكجية كاألعمال الشاقة لممرأةالتي تؤثر فييا ىذه ا
لما يجرُّ إليو مف مخالفات  أما التعميـ المختمط لمبالغيف فيك حراـ شرعان 

شرعية كمشاكل اجتماعية، كذلك المساكاة المطمقة بيف الذككر كاإلناث 
طبيعة بعض األنشطة  في األنشطة الرياضية ال يقرُّىا الشرع، إذ أفَّ 

 تككيف المرأة. ال تتناسب مع
عمى أحكاـ شاذة  ( من االتفاقیة11من فقرت المادة )ضتت -1

تتعارض مع الديف اإلسالمي كتتنافر مع العادات كالتقاليد المستقرة 
كما ال تنسجـ مع فمسفة القانكف األساسي مثال: أٌنيىا نصت الفقرة )ج( 
عمى تشجيع االختالط في مرفق التعميـ كالعمل عمى تنقيح الكتب 

كبالتالي كحيث  ،الدراسية كالبرامج كأساليب التعميـ لتحقيق ىذه الغاية
أف المصادقة يترتب عنيا التزامات كجكبية فإف السمطة مطالبة بإنفاذ 
ذلك كىك ما يتعارض مع خصكصية المجتمع الفمسطيني ال سيما أف 

ع شعار )تأنيث مدارس فرس الخاصة كمدارس الككالة باتت تر االمد
كركبا تتجو نحك الحد مف االختالط لما لو مف عكاقب البنات( كأ

كال ريب أف االختالط المينٌظـ بيف الطرفيف في بيئة دراسة  كخيمة.
كعمل؛ مما أرشدت الشريعة اإلسالمية إلى منعو؛ فإفَّ الصالة كىي 

كج أشرف األعمال؛ يككف لمرجال صفيـ كلمنساء صفيف؛ كفي خر 
ليٌف مدخالن كمخرجان في �U النساء كدخكليف جعل رسكل اهلل

مسجده، ككاف القكـ مف الصحابة يتأخركف حتى تنقمب كترجع النساء 
 إلى بيكتيٌف كقت الفجر.
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نصت الفقرة )ز( على تساوي المرأة والرجل في ممارسة  -2
كىذا يجافي أعرافنا كعاداتنا المستقرة السيما  ،األنشطة الریاضیة

حياء، الرياضات التي تتطمب أزياء خاصة كاحتكاك كاختالط يخدش ال
)اإلسالـ ىك الديف الرسمي في فمسطيف(، كيعارض القاعدة الدستكرية:

كال ريب أٌف ممارسة المرأة  ،كلما ليذه القاعدة مف تداعيات كآثار
ضية بيف الرجال سيؤدم إلى تبرجيا؛ لمرياضة بكافة األلعاب الريا

كٕاظيار مفاتنيا، كسيؤدم حتمان لكقكع الكثير مف عالقات آثمة تدكر 
اًىًميًَّة  ،في دكائر المحظكر شرعان  كاهلل تعالى يقكل: )كىالى تىبىرٍَّجفى تىبىرُّجى اٍلجى

 ) ٍعفى ًباٍلقىٍكًل فىيىٍطمىعى  ،[33األحزاب:]اأٍليكلىىَٰ كيقكل تعالى: )فىالى تىٍخضى
كفنا(  قيٍمفى قىٍكالن مٍَّعري   .[32األحزاب:]الًَّذم ًفي قىٍمًبًو مىرىضه كى

 :(11المادة ) -
جاء في البند )و( الحق في الوقایة الصحیة وسالمة ظروف  -1

 العمل، بما في ذلك حمایة وظیفة اإلنجاب.
تكفير كسائل منع الحمل لممراىقات، عمى  ينصُّ ىذا البند  التعقیب:

كتدريبيف عمى استخداميا، مع إباحة اإلجياض لمتخمص مف الحمل 
كٕاالَّ فما  ،غير المرغكب، فيو تحت مسمى الحقكق الجنسية كاإلنجابية

الحق في الوقایة الصحیة وسالمة ظروف العمل، بما في ) معنى
" سيداك"كقد نصحت لجنة  خاصةً  ،(ذلك حمایة وظیفة اإلنجاب

كجكد أعراض خطيرة تحمي النساء مف تكرار الحمل غير  بضركرة
أٌف اإلجياض غير اآلمف لو مخاطر يمكف أف تؤدم إلى ك المرغكب؛ 
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مف كجكد تكعية كرعاية صحٌية  الكفاة؛ فميذا قٌدمكا بتكصية بأٌنو البدَّ 
الئمة فيما إليجاد إجياض آمف؛ ألٌنو كما قالكا في غياب "الخدمة الم

يتصل بتنظيـ الخصكبة قد تضطر النساء إلى المجكء إلى إجراءات 
طبية غير آمنة مثل اإلجياض غير القانكني بسبب نقص الخدمات 

)انظر لمتكصية العامة  ،"المناسبة فيما يتعمق بالتحكـ في الخصكبة
التي اعتمدتيا لجنة سيداك في دكرتيا الحادية عشر عاـ  19رقـ 

  "العنف ضد المرأة"(. بعنكاف 1992
منفس لقتل  و؛ فإنٌ [آمنان أك غير آمف كاف  سكاءه [اإلجياض  إفَّ      

محٌرـ كجريمة كبرل مف جرائـ فإنو  ،التي نيفخ فييا الركح كاكتممت
ال تقل عف جريمة قتل شخصو في الشارع متعمدان؛ فكيف إذا  ،القتل

د زنى؛ فإٌنو ال يجكز أك ابنةن؛ فضالن عف أف يككف كل كاف ذلك ابنان 
االعتداء عميو. ليذا فقد أكدت لجنة اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة التابعة لألمـ المتحدة" )لجنة سيداك أك معاىدة 
حقكق المرأة( بصكرة مستمرة عمى أف القكانيف المقيّْدة لإلجياض 

مى جميع تشكل تمييزان ضد المرأة. كينطبق ىذا عمى النساء كع
 األشخاص الذيف يمكف أف يحممكا.

كقد كرد في تقرير لجنة الخبراء الصادر عف شعبة االرتقاء بالمرأة    
القضاء عمى كافة أشكال "بعنكاف:  2007لعاـ  DAWالمتحدة  األمـب

بتكفير معمكمات  115العنف كالتمييز ضد الطفمة األنثى"، في الفقرة 
الصحة الجنسية لمطفمة لتعميـ األطفال كالمراىقيف بشكل عممي كيفية 
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ممارسة العالقة الجنسية مع تكقي الحمل كاألخطار المرضية أثناء 
ما أكد عمى ذلك كتكفير احتياجات الصحة اإلنجابية لممراىقيف، ك

ضركرة تكزيع كسائل منع الحمل في المدارس خاصة لمفتيات؛ لتككف 
ممارسة الجنس الحر عندىف أيسر، كتكفير خدمة اإلجياض بشكل 
معمف كقانكني، كأف يطمق عميو اسـ اإلجياض اآلمف في المستشفيات 

كمف الرعاية الصحية عندىـ : تكفير مكانع الحمل لألنثى  ،الرسمية
أكاف لمزكاج أك ما قبل الزكاج؛ كفي ىذا إقرار لمفاحشة دكف تحديد 

كنشرىا كٕاشاعتيا؛ كٕاال فما الفائدة مف جكد مكانع الحمل قبل الزكاج 
لكال أٌنو قد تككف ىناك عالقات عاطفية ثنائية بيف رجل كامرأة يحصل 
إثرىا زنى؛ مما ييخشى أف يككف مف بعده حمل؛ فيككف لممرأة كعي 

  ستخداـ ىذه المكانع.بضركرة استعمال كا

)ج( أن یكفل للمرأة الحق بناء  ( وخصوصًا في بند11المادة ) -2
على مساواتها بالرجل بالحق في اختیار المهنة ونوع العمل الذي 

 تریده.

ال ريب أٌف ىذه المادة فييا ظمـه كبير لممرأة؛ فكثيره مف  التعقیب:
لطبيعتيا الجسدية  األعمال التي يقـك بيا الرجال؛ ال تستطيع المرأة

القدرة عمى تحمُّميا؛ بل إٌنيا ترىق كاىميا كعافيتيا، مثل القياـ بأعمال 
البناء، أك إصالح مجارم المياه كتمديد شبكات الصرف الصحي، أك 
العمل في مجاالت الحجر في المقالع أك صناعة الرخاـ في المصانع، 
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في الشكارع، أك أك إزالة القمامة كالنفايات مف الحاكيات المكجكدة 
القياـ في دكر إطفاء الحرائق في الغابات، أك الحرائق التي في 
البيكت، أك مطاردة الجناة كالمجرميف، أك القياـ ببعض األعمال 
العسكرية القتالية البحتة، أك إصالح العطب في الخمل المكجكد في 

 السيارات أك البكاخر.
)التدابیر المناسبة عمى:  ( من اتفاقیة "سیداو"13نصَّت المادة ) -

للقضاء على التمییز ضد المرأة في میدان الرعایة الصحیة من أجل 
أن تضمن لها، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، والحصول 
على خدمات الرعایة الصحیة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظیم 

 األسرة(.
نادت  جل كالمرأة التيت الصحية بيف الر المساكاة في الخدما إفَّ     

عمييا، غير أفَّ المطالبة بتكفير مكانع الحمل  بيا ىذه المادة ال غبارى 
 وفيباط ذلك بعالقة شرعية )الزكاج(، لألنثى عمكمان دكف تحديد االرت

كال شكَّ في تحريـ ذلك  ،الممارسة الجنسية لغير المتزكجيف إقرار بحقّْ 
يةو خارج نطاق الزكاج مف عالقةو جنس ، فكلُّ عقالن كفطرةك  شرعان 

ال ىذا كىك أمر يقرُّ الفاحشة كيشيعيا  ،قطعان في ديف اهلل المحرمات 
 يرضاه اإلسالـ. 

"التدابیر المناسبة  عمى: ( من اتفاقیة "سیداو"12نصَّت المادة ) -
للقضاء على التمییز ضد المرأة في المجاالت األخرى للحیاة 
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لها، على أساس المساواة بین االقتصادیة واالجتماعیة لكي تكفل 
 الرجل والمرأة نفس الحقوق."

إفَّ االستحقاقات األسرية التي طالبت بيا ىذه المادة بالمساكاة      
يذا بكل فييا بيف الرجال كالنساء، كالتي تشمل المساكاة في الميراث، ف

يمغي ما قررتو الشريعة اإلسالمية بإعطاء األنثى يظمـ المرأة، ك بساطةو 
ـي الٌموي ًفي  نصف نصيب الرجل في الميراث كما قال تعالى: )ييكًصيكي

ظّْ األينثىيىٍيًف( ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثلي حى كىذه المادة أيضان تيمغي  ،[11النساء:] أىٍكالىًدكي
ًلمنّْسىاًء  بيكفى كى اًل نىًصيبه مّْمَّا تىرىكى اٍلكىاًلدىاًف كىاأٍلىٍقرى قكلو تعالى: )لّْمرّْجى

بيكفى ًممَّا قىلَّ ًمٍنوي أىٍك كىثيرى نىًصيبنا نىًصيبه مّْ  مَّا تىرىكى اٍلكىاًلدىاًف كىاأٍلىٍقرى
ا(  كضن  . [7النساء:]مٍَّفري

المطالبة بالتساوي "عمى:  ( من اتفاقیة "سیداو"15نصَّت المادة ) -
التام بین المرأة والرجل في الشؤون القانونیة. وٕاعطاء المرأة الحق 

المتصل بحركة األشخاص، وحریة اختیار محل  فیما یتعلق بالتشریع
 ."سكناهم وٕاقامتهم

مع الرجل، كتنادم  متساكيةن  قانكنيةن  أىميةن  ىذه المادة تمنح المرأةى  -1
مف أىمية المرأة القانكنية، كما أف  بإبطال الصككك كالقكانيف التي تحدُّ 

يخالف الشريعة اإلسالمية التي جعمت شيادة  15مف المادة  3البند 
)كىاٍستىٍشًيديكا شىًييدىٍيًف ًمٍف  كما قال تعالى: رجل تساكم شيادة امرأتيف،ال

ٍكفى ًمفى الشُّيىدىاًء  له كىاٍمرىأىتىاًف ًممٍَّف تىٍرضى مىٍيًف فىرىجي ـٍ يىكيكنىا رىجي ـٍ فىًإٍف لى اًلكي ًرجى
ا اأٍليٍخرىل(أىٍف تىًضلَّ ًإٍحدىاىي  ا فىتيذىكّْرى ًإٍحدىاىيمى  . [282البقرة :]  مى
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في  أىًئمَّة المسمميف جميكر مكقفمف "سيداك" ىذه المادة  تخالفي  -2
 عدـ قبكل شيادة المرأة في الحدكد كالقصاص، كىذا الفرق في الحكـ

مف االختالفات الفسيكلكجية التي أشرنا إلييا،  ناتجه  بيف الرجل كالمرأة
المرأة عف  ابتعاد كمعمكـه فالرجل أضبط مف المرأة في األمكر المالية، 

االحتكاك بمكاطف الجرائـ كالعدكاف عمى األنفس كاألعراض كاألمكال، 
راخ الصي  فيغمبي عميياكعدـ ضبطيا لعكاطفيا عند كقكع ىذه الحكادث، 

بحاجةو إلى  كأداءه  الشيادة تحمله  كما أفَّ  ،هكٕاغماض العينيف كنحك 
الصالبة كالشجاعة، كالقدرة عمى الخركج مف نطاق العاطفة، في حيف 
أف المرأة تيمع أماـ الشدائد مف الجرائـ، كترق أماـ األحزاف، فال تممك 
رباطة الجأش لرؤية القتل مثالن، حتى تشيد أماـ القاضي، كال يأمف 

ا ترل المتَّيـ في قفص االتياـ ينتظر الحكـ مف جانب عاطفًتيا حينم
بالمكت مثالن مف أف تشفق عميو، فتبدل الشيادة، أك تحجـ عف أدائيا؛ 

ٍفقى اآلية المذككرة جعل ممَّا  ،لذا جاء اإلرشاد إلى االستشياد كى
  شيادتيا غير مقبكلة عند جميكر الفقياء.

لحدكد ىذا كيرل بعض الفقياء قبكل شيادة المرأة في ا     
الصحيح أف تقبل شيادة  ر بعض أىل العمـ أفَّ كالقصاص. كقد قرَّ 

 و مف المتفق عميو أفَّ كما أنَّ  ،المرأة ما دامت عادلة ضابطة داعية
في أمكر اختصاصيا؛ كشيادتيا في  شيادة المرأة كحدىا تيقبىلي 

الرضاع، كالبكارة، كالثيكبة، كالحيض، كالكالدة، ككذلك جماعات 
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ا كاف تختص بمعرفتو النساء، بل ىي كاألعراس، كنحك ذلك ممَّ النساء 
 .يا أحق مف شيادة الرجلفي ىذه األمكر تعدُّ شيادتي 

تعطي ىذه المادة لممرأة حرية اختيار محل سكنيا بعيدان عف  -3
ىذا األمر في قة في السفر كاالنتقال، ك مى طٍ المي  ةحريتعطييا الأسرتيا، ك 

الفتاة عف أسرتيا، كالزكجة عف  بتعادال يؤدمفتحه لباب شرو كبير، 
كفيو مخالفةه صريحةه لألحاديث  ،مف المفاسدكىذا فيو الكثير زكجيا 

النبكية الكثيرة التي تمنع المرأة مف السفر إال مع زكجيا أك ذم محـر 
)ال يحل المرأةو تؤمف باهلل كاليكـ اآلخر أف  : Uمنيا، كقكل النبي 

(  تسافر ثالثان إال كمعيا ذك : )ال  U. ككقكلو ركاه البخارم كمسمـمحـر
سفران يككف ثالثة أياـ  سافرى باهلل كاليكـ اآلخر أف تي  المرأةو تؤمفي  حلُّ يى 

فصاعدان إال كمعيا أبكىا أك ابنيا أك زكجيا أك أخكىا أك ذك محـر 
 .ركاه مسمـمنيا( 

 الرجل قكامة مبدأ مع فتتعارض كالسكف التنقل حرية المرأة تعطي -4
 الرجل كقكامة السفر، أك الخركج قبل لكلييا المرأة استئذاف كضركرة

 تتخذ قيادة مف ليا بدَّ  كال مؤسسة فاألسرة العقل، يستسيغو أمر لألسرة
 الندية جك أما الرجل، ىي القيادة كىذه األطراف، مشاكرة بعد القرار

 ىذه تفكيك إلى إال يؤدم فمف االتفاقية بو شحنت الذم كالعداء
( مف ىذه المادة يخمك مف اإلشارة 4البند ) كما أفَّ  .""األسرة سسةالمؤ 

إلى ككف المرأة زكجة، كبالتالي فيك يعطي لمفتاة الحق في االستقالل 
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بالسكف بعيدنا عف األبكيف، األمر الذم ييعرّْض الفتاة لخطر الضياع 
 .كاالنحراف

  على: ( من اتفاقیة "سیداو"16نصَّت المادة ) -
الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على تتخذ 1- 

التمییز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات 
العائلیة، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بین الرجل 

 :والمرأة
 .نفس الحق في عقد الزواج -أ

د الزواج إال نفس الحق في حریة اختیار الزوج، وفى عدم عق -ب
 .رضاها الحر الكاملب

 .فسخهنفس الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وعند  -ج
نفس الحقوق والمسؤولیات بوصفهما أبوین، بغض النظر عن  -ح

حالتهما الزوجیة، في األمور المتعلقة بأطفالهما وفى جمیع األحوال، 
 .ن لمصلحة األطفال االعتبار األولیكو
وبإدراك للنتائج، عدد نفس الحقوق في أن تقرر، بحریة  -هـ

أطفالها والفاصل بین الطفل والذي یلیه، وفى الحصول على 
ة بتمكینها من ممارسة هذه المعلومات والتثقیف والوسائل الكفیل

 .الحقوق
نفس الحقوق والمسؤولیات فیما یتعلق بالوالیة والقوامة  -و

والوصایة على األطفال وتبنیهم، أو ما شابه ذلك من األعراف، حین 
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توجد هذه المفاهیم في التشریع الوطني، وفى جمیع األحوال یكون 
 .لحة األطفال االعتبار األوللمص

حق نفس الحقوق الشخصیة للزوج والزوجة، بما في ذلك ال -ز
 .ر اسم األسرة والمهنة ونوع العملفي اختیا

نفس الحقوق لكال الزوجین فیما یتعلق بملكیة وحیازة  -ح
الممتلكات واإلشراف علیها وٕادارتها والتمتع بها والتصرف فیها، 

 .سواء بال مقابل أو مقابل عوض
ثر قانوني، وتتخذ أال یكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي  -2

الضروریة، بما في ذلك التشریعي منها، لتحدید جمیع اإلجراءات 
 .إلزامیاً  سن أدنى للزواج ولجعل تسجیل الزواج في سجل رسمي أمراً 

 
 -:ا يميكتأتي خطكرة ىذه المادة أيضان ممَّ   

تصبح اتفاقية "سيداك" ىي المصدر الرئيس كالكحيد لمتشريعات  أفٍ  -1
صارت شريكان هلل تعالى أم  كالقكانيف الخاصة بقضايا المرأة كاألسرة،

كالتحميل كالتحريـ حق خالص هلل  التشريع أفَّ  كمعمكـ في التَّشريع،
كحده ال شريك لو، كمف صرف ىذا الحق لغير اهلل فقد أشرك مع اهلل 

ـٍ يىٍأذىف قال اهلل تعالى:  غيره، ا لى ـٍ لىييـٍ شيرىكىاءي شىرىعيكا لىييـ مّْفى الدّْيًف مى )أى
ـٍ كىإًفَّ الظَّاًلًميفى لىييـٍ عىذىابه أىًليـًبًو اهللي  لىٍكالى كىًممىةي اٍلفىٍصًل لىقيًضيى بىٍينىيي ( كى
                                                                     .[21]الشكرل:
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ـٍ أىٍف يىٍفًتنيككى عىٍف بى  ـٍ كىاٍحذىٍرىي ا أىٍنزىلى كقال تعالى: )كىالى تىتًَّبٍع أىٍىكىاءىىي ٍعًض مى
ـٍ كىإًفَّ  ـٍ ًببىٍعًض ذينيكًبًي ـٍ أىنَّمىا ييًريدي المَّوي أىٍف ييًصيبىيي لٍَّكا فىاٍعمى المَّوي ًإلىٍيكى فىًإٍف تىكى
مىٍف أىٍحسىفي ًمفى المًَّو  اًىًميًَّة يىٍبغيكفى كى ـى اٍلجى ٍك كىًثيرنا ًمفى النَّاًس لىفىاًسقيكفى أىفىحي

ا ًلقىٍكـو يي  ٍكمن ( حي  .[50-49المائدة:]كًقنيكفى
المسممة بالزكاج مف غير  السماح لممرأةىذه المادة تنص عمى  -2

صكص عميو بالمنع في كتاب اهلل منكمعمـك بداىة بأنَّو  المسمـ،
لىعىٍبده كجلَّ عزَّ  تَّى ييٍؤًمنيكا كى كا اٍلميٍشًرًكيفى حى ، قال اهلل تعالى: )كىالى تيٍنًكحي

ـٍ أيكلىًئكى يىٍدعيكفى ًإلىى النَّاًر كىالمَّوي يىٍدعيك  بىكي لىٍك أىٍعجى ٍيره ًمٍف ميٍشًركو كى ميٍؤًمفه خى
ييبىيّْفي آىيىاًتًو ًلمنَّا ٍغًفرىًة ًبًإٍذًنًو كى نًَّة كىاٍلمى ( ًإلىى اٍلجى كفى ـٍ يىتىذىكَّري ًس لىعىمَّيي

ًمٍمتيميكىيفَّ ميٍؤًمنىاتو فىالى تىٍرًجعيكىيفَّ ًإلىى  [221البقرة:] ، كقال تعالى: )فىًإٍف عى
 ) ـٍ يىًحمُّكفى لىييفَّ ىي ـٍ كىالى  . [103]الممتحنة:اٍلكيفَّاًر الى ىيفَّ ًحلّّ لىيي

كالمرأة، كقد إلغاء تعدد الزكجات، مف باب التساكم بيف الرجل  -3
)كىإًٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تيٍقًسطيكٍا ًفي  :أباح اهلل عز كجل لمرجل التعدد، فقال

ثيالىثى كىريبىاعى فىًإٍف ًخٍفتيـٍ  ٍثنىى كى كٍا مىا طىابى لىكيـ مّْفى النّْسىاء مى اٍليىتىامىى فىانًكحي
ـٍ ذىلً  انيكي مىكىٍت أىٍيمى  .[3]النساء: )كى أىٍدنىى أىالَّ تىعيكليكاٍ أىالَّ تىٍعًدليكٍا فىكىاًحدىةن أىٍك مىا مى

غير أٌف تعدد النساء مشركع في اإلسالـ شرط العدل، كالنفقة؛ كحاجة 
الرجل لذلك. كٕاٌف مف يتأٌمل اتفاقية سيداك يجدىا تمنع مف التعدد، 
كتمنع مف الزكاج ممف ىٌف دكف سف الثامنة عشر؛ إٌال إٌنيا ال تيعارض 

لك كقع بينيما الزنى كلك كانا دكف الثامنة العالقات بيف الطرفيف ك 
 عشر.



       47                                                     السلیمة والعقل والفطرةمیزان الشرع سیداو في 
                                      

             

إلغاء العدة الشرعية لممرأة في حالتي الطالق ككفاة الزكج لتتساكل  -4
 كىذا مخالفه  ،بعد طالق أك كفاة زكجتو بالرجل، الذم ال يعتدُّ 

يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًإذىا طىمٍَّقتيـي : (تعالىكلو قكمنيا: لنصكص القرآف الكريـ، 
ـٍ  بَّكي كا اٍلًعدَّةى كىاتَّقيكا المَّوى رى . [1]الطالق:)النّْسىاء فىطىمّْقيكىيفَّ ًلًعدًَّتًيفَّ كىأىٍحصي

كءو كىالى يىًحلُّ لىييفَّ  كلوكق ثىةى قيري بٍَّصفى ًبأىنفيًسًيفَّ ثىالى تعالى: )كىاٍلميطىمَّقىاتي يىتىرى
اًمًيفَّ  مىقى المَّوي ًفي أىٍرحى ًإف كيفَّ ييٍؤًمفَّ ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر  أىف يىٍكتيٍمفى مىا خى

ا(  حن ًلكى ًإٍف أىرىاديكا ًإٍصالى قُّ ًبرىدًّْىفَّ ًفي ذىَٰ بيعيكلىتيييفَّ أىحى   .[228]البقرة: كى
ت مف الحيض عٌدة أخبر عنيا تعالى سى كمعمكـ أفَّ لمحائض التي يئً 

ًئي يىًئٍسفى ًمفى اٍلمىًحيًض ًمف نّْ  ثىةي فقال: )كىالالَّ ـٍ ًإًف اٍرتىٍبتيـٍ فىًعدَّتيييفَّ ثىالى سىاًئكي
ٍممىييفَّ  ٍعفى حى ميييفَّ أىف يىضى اًل أىجى تي اأٍلىٍحمى ـٍ يىًحٍضفى كىأيكالى ًئي لى أىٍشييرو كىالالَّ

مىف يىتًَّق المَّوى يىٍجعىل لَّوي ًمٍف أىٍمًرًه ييٍسرنا(  ، كلممتكفى عنيا  [4]الطالق:كى
فٍَّكفى تعالى ى في محكـ التنزيل فقالعٌدة، أخبر عنيا تعال : )كىالًَّذيفى ييتىكى

بٍَّصفى ًبأىنفيًسًيفَّ أىٍربىعىةى أىٍشييرو كىعىٍشرنا فىًإذىا بىمىٍغفى  ا يىتىرى كفى أىٍزكىاجن يىذىري ـٍ كى ًمنكي
كًف كىالمَّ  ـٍ ًفيمىا فىعىٍمفى ًفي أىنفيًسًيفَّ ًباٍلمىٍعري مىٍيكي نىاحى عى مىييفَّ فىالى جي ا أىجى وي ًبمى

 ) ًبيره  .[234]البقرة: تىٍعمىميكفى خى

 كىذا مخالفه إلغاء مبدأ الكالية عمى المرأة لتتساكل مع الرجل،  -5
لمشرع اإلسالمي، فالنكاح لمفتاة ال يككف إٌال بإذف كلي يقكـ عمى 
شأنيا شرط أف يككف بمكافقتيا كرغبتيا بمف يتقٌدـ ليا، كأال يعضميا 
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كليُّيا أك يمنعيا حٌقيا مف الزكاج بمف يتقٌدـ ليا؛ ألٌف اهلل تعالى يقكل: 
ييفَّ ًإذىا  ميكىيفَّ أىف يىنًكٍحفى أىٍزكىاجى مىييفَّ فىالى تىٍعضي }كىإًذىا طىمٍَّقتيـي النّْسىاءى فىبىمىٍغفى أىجى

ًلكى ييكعىظي ًبًو مىف كىافى ًمنكيـٍ  كًف ذىَٰ ٍكا بىٍينىييـ ًباٍلمىٍعري ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً  تىرىاضى
ـٍ كىأىٍطيىري كىالمَّوي يىٍعمى  ـٍ أىٍزكىىَٰ لىكي ًلكي { اآٍلًخًر ذىَٰ  . [232]البقرة: ـي كىأىنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى

ىذا أقرب  كٕاتاحة طمب يد الفتاة دكف إذف كلٌييا كال عمـ أىميا؛ فإفَّ 
يككف النكاح  أف اإلسالمية لمطمب غير الشرعي؛ كليذا طمبت الشريعة

بإذف أىميف لييفارقف بذلك طريقة المتخذات أخداف، أك مف يحصل 
كليس ىك مف قبيل  ،ىذا مذمكـ شرعان  الزنى بالتراضي؛ فإفَّ  ـبيني

: )فىانًكحيكىيفَّ ًبًإٍذًف أٍىًمًيفَّ كلو تعالىالزكاج المأمكر بو؛ كيكٌضح ذلك ق
كًف ميٍحصى  كرىىيفَّ ًباٍلمىٍعري اتو كىال ميتًَّخذىاًت كىآتيكىيفَّ أيجي ٍيرى ميسىاًفحى نىاتو غى

 )  . [25]النساء:أىٍخدىافو
رتو السنة النبكية مف إثبات الكالية عمى أيضان كىذا  مخالفه لما قرَّ

ال نكاح إال  " :  Uبق ليا الزكاج، كما في قكل النبيالمرأة التي لـ يس
لي   المسمميف كىك ، كاشتراط الكلي قال بو جميكر عمماء (1) " بكى

 .المعمكل بو في قانكف األحكال الشخصية في بالدنا
إلغاء مبدأ قكامة الرجل عمى المرأة المقررة شرعان، قال تعالى:  -6

ًبمىا  مىى بىٍعضو كى ـٍ عى يي لى الٌموي بىٍعضى مىى النّْسىاء ًبمىا فىضَّ الي قىكَّاميكفى عى )الرّْجى
 ) ـٍ مغي ىذه المادة ما أكجبتو الشريعة ، كتي  [34]النساء:أىنفىقيكٍا ًمٍف أىٍمكىاًلًي

اإلسالمية مف حقكق عمى الزكج لزكجتو مف المير، كالنفقة كنحكىما. 

                                                           
حو العالمة األلباني في صحيح سنف الترمذم 1-  .ركاه أبك داكد، كالترمذم، كابف ماجة، كصحَّ
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ًكيـه( ك  ةه كىالمَّوي عىًزيزه حى مىٍيًيفَّ دىرىجى اًل عى ًلمرّْجى  .[228]البقرة:قال تعالى: )كى
لمقياـ عمى لمرجال فالرجل في الشريعة اإلسالمية أعطي مرتبة القكامة 

شؤكف المرأة كحراستيا؛ كيقكمكف بما يحتجف إليو مف النفقة، كالكسكة، 
 عامان  كظيفة شرعية، كليست تفكيضان  في اإلسالـ القكامةك  كالمسكف.

مف الرجل مف جية  ما ىي إشرافه لحق المرأة، كٕانَّ  لمرجل، كال إلغاءن 
األمر بالمعركف كالنيي عف المنكر كالقياـ عمى شؤكف الحياة 
الزكجية، بما يضمف بقاءىا كاستمرارىا كفق مراد الشارع كمقصده؛ 
ألف القكامة تتعمق بجانبيف ميميف ىما: األعراض كاألمكال، ككالىما 

 فَّ مف المقاصد الكمية التي سعت الشريعة إلى حفظيا. كيمكف القكل بأ
عمةى التفضيل الذم ىك سبب القكامة راجعةه إلى: كمال العقل كٕانفاق 
المال، كالكظائف الشرعية المنكطة بالرجل مف أمر بمعركف كنيي 

 عمى ذلك جميكر المفسريف. كجياد كقضاء، كما نصَّ  ،عف منكر
مخالفتيا ألحكاـ الشريعة اإلسالمية فيما يتعمق بتكزيع الميراث  -7

ظّْ اال ٍنثىيىٍيًف( قال اهلل تعال ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثلي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى ى: )ييكًصيكي
 .[11]النساء:

بف ألمو. حق مساكم لمرجل في تجكيز نسبة اإلإعطاء المرأة  -8
ـٍ  ـٍ آًلبىاًئًي كىذا يخالف ثبكت النسب في اإلسالـ لقكلو تعالى: )اٍدعيكىي

فنسب الطفل يككف لكالده كليس  ،[5]األحزاب:ىيكى أىٍقسىطي ًعندى المًَّو( 
 ألمو؛ بخالف ابف الزنى فإٌنو يينسب كييستمحق بأٌمو.
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  :21حتي البند 17القسم الثاني من االتفاقیة من البند -
لجنة االتفاقية، ك ث عف "تفعيل االتفاقية، تحدَّ تالبنكد ىي التي  ىي

تدخل في  :مكاد إجرائية 28-17المكاد ف دخكل االتفاقية حيز النفاذ".ك 
     نطاق السياسة الشرعية التي يككف فييا مف كجو لالجتياد. 

كلكجكد دكلة  ،الستعمار داخمي جديد سي رّْ كى ىذه المكاد تي  كالمالحظ أفَّ 
يا تعطي لجنة المراقبة التي كرد ذكرىا في المادة داخل دكلة، كما أنَّ 

  كالتكصيات.حق تفسير االتفاقية كرفع التقارير  17
تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى  ( تنصُّ على أن:18فالمادة ) 

األمین العام لألمم المتحدة، تقریرًا عمَّا اتخذته من تدابیر تشریعیة 
وقضائیة وٕاداریة وغیرها، من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقیة وعن 

قریر یما تنظر اللجنة في هذا التفالتقدم المنجز في هذا الصدد، 
 -:وذلك

 في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنیة. -أ
وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة  -ب

 ذلك.
یجوز أن تبین التقاریر العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى  -ت

 .الوفاء بااللتزامات المقررة في هذه االتفاقیة
 وخطورة هذه المادة من اتفاقیة "سیداو" نبیِّنه فیما یلي:   
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المتحدة كما ينبثق عنيا مف اتفاقيات كلجاف ىي  األمـأف تصبح  أوًال:
عمى اتفاقية  ةً عى قً الجية المسؤكلة كالكحيدة في مراقبة الدكلة المكى 

"، كبالتالي ليس مف حق أمّْ جية قانكنية أك نظامية مف "سيداك
مؤسسات السمطة الفمسطينية المراقبة كالتعديل لنصكص االتفاقية أك 

، فيذا الحق ليس لممجمس التشريعي، كال لمحككمة الفمسطينية، حذفيا
ت ئنشأك المحكمة الدستكرية، كليس ىذا الحق لكزارة المرأة التي أي 

كبالتالي خضكع التشريعات ألىكاء  ،الفمسطينية لرعاية حقكق المرأة
مف كراء عكلمة المرأة كقضايا األسرة الجية التي ىي كنزكات 
 الحككمات، فكق عالمية المرأة قضايا جعل ذلك: معنى المسممة.

 نساء كخصكصان  العالـ، نساء كل إخضاع خالل مف لمقارات كعابرة
 كالقبكل اقتباسو مف البدَّ  المعالـ محدد نسكم نمطو  إلى اإلسالمي العالـ

 ترفض التي الجديدة" النسكية "األيديكلكجية ىك النمط ىذا بنمكذجو،
 لمتعبير )الجندر( النكع مفيكـ منيما بدالن  كتستبدل كاألنثى، الذكر فكرة
 كل كفي العالـ، كل في النسكية الحركات تفرضو البشرم، الجنس عف

 األعمال. لك كفي كالشعكب الدكل

إفَّ عكلمة المرأة ىك الجانب االجتماعي كالثقافي في "العكلمة"  ثانیًا: 
المتحدة كأمريكا كأكركبا إلى فرضو عمى بقية دكلة  األمـالذم تسعى 

كالتكصيات كالكثائق التي تكقع  ،العالـ، خاصة دكل العالـ الثالث
المتحدة تعتبر ممزمة ليا،  األمـعمييا الدكل كالحككمات األعضاء في 

المتحدة تقكـ بكل ىيئاتيا كمؤسساتيا بتنفيذ ما جاء في  األمـكما أفَّ 
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تكصيات ىذه المؤتمرات الدكلية ككثائقيا بما في ذلك المراقبة 
كالمتابعة لمدل التزاـ الدكل كالحككمات بيا. كما أفَّ المنظمات غير 

كة ضغط في دكليا لمراقبة المتحدة تمثل ق األمـالحككمية الممثمة في 
المتحدة كتكصياتيا كمتابعة ذلك، كىي  األمـالتزاـ ىذه الدكل بقرارات 

 .في ىذا تشبو "جكاسيس لألمـ المتحدة" في دكليا
ُـّ االتفاقية بالمكافقة عمييا، ب فبعد البدء ؛مف أكجو خطكرتياك       يت

دكلة، كالبدء إيداع صك لدل األميف العاـ لألـ المتحدة بانضماـ ىذه ال
مف القبكل بيا، كعقد اجتماعات  بتنفيذ مكاد االتفاقية بعد ثالثيف يكمان 

لمتابعة ما أحرزتو الدكل مف تنفيذ البنكد، الدكلية دكرية لممنظمة 
كيحقُّ لمدكل إبداء التحفظات عمى أم بند مف البنكد، كعند الرغبة في 

ُـّ تقديـ طمب بذلك، كلكف الباحث ال ال يمكف  مسمـرفع التحفظ يت
، فالفقرة الثانية -كيحقُّ لمدكل إبداء التحفظات- خداعو بيذه المكافقة

 تحفظ   أيَّ  : )ال یجوز إبداء  عمى أنَّو التي تنصُّ (: 38المادة ) مف
فكأفَّ ىذه الفقرة لموضوع هذه االتفاقیة وغرضها(،  یكون منافیاً 

قكة سياسية عمى الضغط عمى الشعكب  الدكلية تعطي لممنظمة
َـّ فعمو في العديد مف  المكقعة برفع تحفظاتيا شيئان فشيئان، كىذا ما ت

مَّا حرصان عمى الحكـ مف قبل إالدكل اإلسالمية مثل تكنس كمصر، 
عمى ىذه الدكل كتبعية األخيرة  العدل الدكليةمنظمة القادة، أك تسمط 

  .ليا
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دة التزامًا صریحًا من الدول األطراف (: تتضمن الما34المادة ) -
باتخاذ التدابیر الالزمة إلنفاذ هذه المعاهدة في بلدانهم، ومنها 

كبالتالي  ،نظمة والقراراتنیة واللوائح واأل التعدیالت الدستوریة والقانو 
تحمل ىذه المادة قيدان كٕالزامان قد يرتب المسؤكلية عمى الدكلة المتخمفة 
عف اتخاذ مثل ىذه التدابير مثل الحدّْ مف المساعدات، كٕاعادة النظر 

 ،المتحدة كالتضييق عمى ىذه الدكل األمـفي برامج الدعـ المقدمة مف 
كنات مف مؤسسات أم ابتزاز الدكل اإلسالمية الفقيرة التي تتمقى المع

المتحدة مف خالل إلزاميا بتنفيذ االتفاقية المخالفة لشرع اهلل  األمـ
تعالى، كٕالغاء قكانيف األحكال الشخصية التي تعمل بيا في مجال 

 المرأة كاألسرة.
بین الدول في تفسیرها  (، حیث جعلت أيَّ خالف  39المادة )و  -

لى إلتحاكـ اإلغاء ، كفي ذلك لى منظمة العدل الدولیةإیحتكم فیه 
الشريعة اإلسالمية، كىذا يعدُّ قصدان خفيان مف مقاصد الكثيقة، كما إنَّو 
يؤدم إلى إبطال قكانيف كدساتير جميع الدكل، كفي ذلك فرض 
لمييمنة السياسية كاالقتصادية كالفكرية عمى الشعكب السيما 

كجو مف كجكه االستعمار  اإلسالمية، ممَّا يؤكد أفَّ ىذه الكثيقة ىي
أم طرح اتفاقية السيداك نفسيا كبديل عف القكانيف المحمية  المعاصر.

عمى عرض  في إحدل بنكدىا فيي تنصُّ  29كناسخة ليا، فالمادة 
الخالفات التي تنشأ مف تفسير أك تطبيق ىذه االتفاقية عمى التحكيـ، 

اتفاق عبر  أك عمى محكمة العدل الدكلية في حالة عدـ التكصل إلى
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مع السيادة الكطنية كعدـ تدخل أم  التحكيـ. كىذا األمر يتعارضي 
 طرف خارجي في الشؤكف الداخمية لمبالد.

العقبات  عمى إزاحة كلّْ  بالعملً  األعضاءى  كلى الدي  االتفاقيةي  ـي زً مٍ كتي     
الثقافية كالفكرية كالقانكنية التي تعترض تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك 

كاليكية الخاصة، بل كتطيير مناىج التعميـ ككسائل  ،كالثقافةالديف، 
ككل ما يخالف  اإلسالمية، مديف كالثقافةل أثرً أم اإلعالـ مف 

 االتفاقية.

بإصذار قوانین وفق  اللجنت المشتركت توصیبثالمبحث الثبني: 
 :"سیذاو"اتفبقیت 

لقد صدرت مجمكعة مف التكصيات عف ما يسمى المجنة     
، (1)(Human Rights Watchالمشتركة "ىيكمف رايتس ككتش")

 (3)، ك"المساكاة اآلف"(2)كمركز المرأة لإلرشاد القانكني كاالجتماعي"
                                                           

غير  منظمة دكلية "، كىياإلنسافتعني "مراقبة حقكق منظمة "ىيكمف رايتس ككتش"  -1
تأسست في  بأمريكا، مدينة نيكيكرك كالدعكة ليا، مقرىا اإلنسافحقكق  معنية بالدفاع عف حككمية

 ـ.1978سنة 
ىك منظمة فمسطينية مستقمة،  غير   (WCLAC)مركز المرأة لإلرشاد القانكني كاالجتماعي -2

ـ، كتتمتع المنظمة بمركز استشارم خاص مع المجمس 1991حككمية. تأسست في القدس عاـ 
مف خالل صياغة رؤية نسكية    .(ECOSOC)االقتصادم كاالجتماعي التابع لألمـ المتحدة

 اة كالعدالة االجتماعية. مبنية عمى المساك 
ـ؛ تيدف إلى العمل مف أجل 1992تأسست عاـ  منظمة غير حككمية ىي المساكاة اآلف -3

مف قبل المحامية األمريكية ، لمنساء كالفتيات في جميع أنحاء العالـ اإلنسافحماية كتعزيز حقكق 
كالمحامية اإليرانية فلاير غاراىي. نمت  نافانيثيـ بيالم، جسيكا نيكريث كالمحامية الجنكب أفريقية

بمدنا. كتزعـ  160عضك في  35.000المنظمة بشكلو سريع حتى صارت تضـٌ ما يزيد عمى 
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إلى لجنة "اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
االنتياء مف كرشة عمل مشتركة "سيداك" حكل دكلة فمسطيف. بعد 

كصدر عنيا تقريره  ،ـ2018يكنيك/حزيراف  4بينيـ، عقدت بتاريخ 
خر صفحاتو آعشريف صفحة، كقد تضمف في مف مككف مف أكثر 

مجمكعة مف التكصيات قيدّْمىت لمسمطة الفمسطينية كي تنفذىا عمى 
 أرض الكاقع، كما ىك كاضح في التقرير المذككر.

تيا التي رفعتيا ما يسمى بالمجنة المشتركة إلى اتكصي كننقل حرفيان     
أحكاـ الشريعة  بدلى تككف السمطة الفمسطينية كي تجعميا مكادان قانكنية 

اإلسالمية المعمكل بيا في المحاكـ الشرعية بغزة كالضفة الغربية، 
فيما يتعمق باألحكال الشخصية اعتمادان مف ىذه الجمعيات النسائية 

ركة( عمى اتفاقية "سيداك" المشؤكمة، كقد جعمنا )المجنة المشت
تمييزان ليا عف التعقيبات التي تكشف  ،الغامق التكصيات بالمكف

كمخالفتيا الصريحة ألحكاـ الشريعة اإلسالمية، في  ،خباياىا السيئة
ما أحمَّو اهلل تعالى، كذلك بسمطاف  ما حرَـّ اهلل تعالى، كتحريـً  استحاللً 

                                                                                                                        
المنظمة أنيا تيحاكل المنظمة مكافحة أعمال العنف ضد المرأة كما تعملي عمى تكثيق انتياك 

  .ـ1948عاـ  إلنسافااألساسية التي جاءت في اإلعالف العالمي لحقكق  اإلنسافحقكق 
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د عباس التي كقع عمييا رئيس السمطة الكطنية محمك اتفاقية "سيداك" 
المجمس التشريعي  بً ـ، مستغميف تغييً 2009آذار/مارس  8 بتاريخ

َـّ  كمراقبة عمل الحككمة. عف دكره في سف التشريعات، كبعدىا ت
المتحدة في  األمـالتكقيع رسميان مف السمطة الكطنية عمى االتفاقية في 

رغـ  عمييا، كف أم تحفظاتو ـ بد2014نيساف عاـ  األكل مف
مخالفتيا الكاضحة كالصريحة ألحكاـ الشريعة اإلسالمية كلمقانكف 
األساسي الفمسطيني، الذم نصَّ في مادتو الرابعة عمى أفَّ اإلسالـ 

، كالشريعة اإلسالمية ىي المصدر الرئيس لمدكلة ىك الديف الرسمي
المؤسسات كىك ما أثار استغراب كاستيجاف الكثير مف  .لمتشريع

كتبع ذلك إعالف رئاسي عاـ  .كالعشائر كالشخصيات الدينية كغيرىا
ـ صدر بتكقيع الرئيس محمكد عباس بتشكيل الفريق الكطني 2018

لمناقشة التقرير األكلي لدكلة فمسطيف الخاص باتفاقية "سيداك"، كتبعو 
إصدار مرسكـ بقانكف مف الرئيس عباس برفع سًف الزكاج لــــــ 

كمف البنكد التي تينفَّذي بضغط مف صنَّاع االتفاقية  لً ، كأكَّ عامان 18
 كمراكز جمعياتجمعيات حقكقية، ك مف  كرائيـ في المجتمع الفمسطيني

  نسائية ذات تكجيات عممانية مدعكمة مف الجيات الغربية.
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 نص ما جاء في تقریر اللجنة المشتركة:

ُتشجع  اللجنة المشتركة على تقدیم التوصیات التالیة للحكومة     
 الفلسطینیة:

ا یجعلها نشر نص اتفاقیة سیداو في الجریدة الرسمیة، ممَّ  -1
 محلي. كقانون   ُملزمةً 

اليدف مف نشر اتفاقية سيداك في الجريدة الرسمية لمسمطة  التعقیب:
ىذه االتفاقية قانكنان ممزمان لمشعب الفمسطيني  صبحى تي  الفمسطينية أفٍ 

بقطاع غزة كالضفة الغربية، كمصدران ألحكاـ الشريعة اإلسالمية 
المعمكل بيا فيما تتعمق باألحكال الشخصية كما يمحق بيا مف قضايا، 

التنفيذ مف مؤسسات السمطة الفمسطينية، مع  كاجبى  القانكفي  كيصبحي 
ض عمى أم جية قانكنية أك اء فييا لـ تيعرى العمـ أفَّ االتفاقية كما ج

عرض عمى المجمس نظامية مف مؤسسات السمطة الفمسطينية، فمـ تي 
التشريعي، كال عمى الحككمة الفمسطينية، أك المحكمة الدستكرية، كال 

لرعاية حقكق المرأة الفمسطينية. فمف ت ئنشأي عمى كزارة المرأة التي 
عمماني ىي:  تكجوو  ة الغربية ذاتً كرائيا فقط جمعية نسائية في الضف

"مركز المرأة لإلرشاد القانكني كاالجتماعي"، مع منظمتيف أمريكيتيف، 
يا ضت نفسى ىما: "ىيكمف رايتس ككتش"، ك"المساكاة اآلف"، كقد فرى 
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ما يتعمق بقضايا األحكال الشخصية التي في عميا تشريعيةو  كمرجعيةو 
 تعالج قضايا المرأة األسرة لفمسطينية.

التصدیق على البروتوكول االختیاري التفاقیة سیداو كأداة  -3
 .اإلنسانللمساءلة بموجب القانون الدولي لحقوق 

محق المإفَّ  البروتوكول االختیاري الملحق باالتفاقیة: التعقیب:
ـ. 1999لمعمل بو في عاـ  جاىزان  برتكككالن باتفاقية "سيداك"، قد أصبح 

 اإلنسافباتفاقيات حقكق  عادةن  ىذا البركتكككل الذم ييمحقي  في يدً كيى 
"كضع إجراءات تتعمق باالتفاقية ذاتيا أك تتعمق بجانب ىاـ مف  :إلى

االتفاقية. كتعٌد ىذه البركتكككالت اتفاقيات منفردة خاضعة لمتكقيع 
 كاالنضماـ كالمصادقة مف قبل الدكل األطراف في االتفاقية األصمية". 

كذلك أنو،  ،سيداكخاص لمبركتكككل عف اتفاقية  تمييزه  عدُّ ا يي كىذ    
قبل إقرار البركتكككل االختيارم، لـ يكف بإمكاف األفراد أك مجمكعات 
األفراد الحصكل عمى الحمكل الناجعة في المنتديات الدكلية بالنسبة 

إضافة إلى ذلك فإفَّ ما  ،إلى انتياكات اتفاقية "سيداك" التي تطاليف
ميَّز ىذا البركتكككل ىك النَّصُّ الصريح الذم جاء بو حكل عدـ جكاز 
إبداء أية تحفظات عمى البركتكككل، كذلك بخالف ما جرل في اتفاقية 

 القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
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 خطورة البروتوكول االختیبري:المبحث الثبلث: 

 -لممحق باتفاقية السيداك عمى إجراءيف اثنيف:يشتمل البركتكككل ا   

إجراء یمنح المرأة الحق في الشكوى إلى لجنة القضاء على  -1
التمییز ضد المرأة حول انتهاكات أحكام اتفاقیة سیداو من قبل 

 حكومتها.
وٕاجراء آخر یمكُِّن اللجنة المشتركة من توجیه األسئلة حول  -3

یة في الدول اإلنسانحقوق المرأة االنتهاكات الخطرة أو المستمرة ل
 التي أصبحت أعضاء في هذا البروتوكول االختیاري.

و ييعطي النساءى الحقَّ في ما في البركتكككل االختيارم أنَّ  كأخطري      
المتحدة. كبذلك  األمـتجاكز الحككمات، كالتقدـ بشكاكل مباشرة إلى 

الدكل المكقعة  يمنح لجنة اتفاقية "سيداك" صالحية كبيرة في إجبار
عمى البركتكككل عمى تنفيذ االتفاقية؛ تفادينا لمعقكبات التي يمكف أف 

كما في المثال التالي:  تكقع عمييا إذا لـ تمتـز التزامنا كامالن بالتنفيذ،
َـّ تكريث سيدة مسممة في دكلة إسالمية نصفى ميراث أخييا، كفقنا  إذا ت

تمييزنا مف منظكر اتفاقية ألحكاـ الشريعة اإلسالمية، ييعدُّ ذلك 
"سيداك"، فإذا كانت ىذه الدكلة عضكنا في البركتكككل، يمكف لتمك 
السيدة أف تتقدَّـ بشككل إلى لجنة "سيداك" الدكلية، كحينيا ستطمب 
َـّ  المجنة مف الدكلة اتخاذ إجراء عاجل، مثل: كقف تكزيع الميراث، ث

سمح لمنساء ، بحيث يي يمي ذلك مطالبة الدكلة بتعديل قانكف المكاريث
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بتقاسـ الميراث بالتساكم تمامنا مع الرجال، لتتحقق المساكاة الكاممة، 
لك اشتكت امرأةه مسممةه مف عدـ : كمثال آخر ،كفقنا التفاقية "سيداك"

السماح ليا بالزكاج برجل غير مسمـ، كىك ما ييعدُّ مف منظكر اتفاقية 
َـّ  تقدمت المرأةي بشككل إلى لجنة  "سيداك" تمييزنا عمى أساس "الجندر"، ث

"سيداك"، فإنَّو يتكجب عمى الدكلة أف تيقدّْـ تفسيرنا ليذا المنع، كما 
أك اتخذتيا لرفع  ،اإلجراءات كالتدابير التي ستتخذىا حى تكضّْ  عمييا أفٍ 

َـّ السماح لتمك المرأة بالزكاج بغير المسمـ!.   ذلك التمييز، كمف ث

الدكلي ىك المرجعية العميا لمسائمة  كبالتالي يصبح القانكف     
لمحككمة في تطبيقيا التفاقية سيداك، فميست أحكاـ لمشريعة اإلسالمية 
أك مجمس القضاء الشرعي، أك المحكمة الدستكرية الفمسطينية، أك 

لحككمة االمجمس التشريعي الفمسطيني ىي الجيات المرجعية لمسائمة 
ايا كاألسرة كالمرأة الفمسطينية قض صبحي أم تي  ،في تنفيذ اتفاقية سيداك

لمزاج الجيات الدكلية كالجمعيات النسائية التابعة ليا، كىذا  خاضعةن 
في  حقو  يعني سمب السمطة الفمسطينية كمؤسساتيا المختصة أمَّ 

ككضع المرأة  ،ة بتككيف األسرةختصَّ القكانيف الفمسطينية المي  مراجعةً 
 الفمسطينية كأطفاليا.
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 السماح للجنة سیداو بإجراء ُمراجعة استثنائیة بعد عامین بدالً  -2 
سنوات، للسماح بُمراقبة  4من الُمراجعة الدوریة المعتادة كل 

 صیاغة وسن قانون حمایة األسرة.

تصبح لجنة "سيداك"، كىي: )لجنة "ىيكمف رايتس ككتش"  التعقیب:
مساكاة اآلف"( ىي كمركز المرأة لإلرشاد القانكني كاالجتماعي"، ك"ال

المرجعية الكحيدة التي تقـك بإجراء ميراجعات استثنائية بعد عاميف 
ميراقبة الحككمة الفمسطينية في صياغة كسف قانكف حماية  تىتىمثَّل في

األسرة الفمسطينية، كتنفيذىا كفق اتفاقية سيداك، كىذا يعني أفَّ لجنة 
ايا األسرة كالمرأة سيداك ىي المرجعية الكحيدة التي تتحكَّـ في قض

لممجمس  مرجعيَّة ة لمجمس القضاء الشرعي كالال مرجعيَّ فالفمسطينية، 
إجراء ميراجعة استثنائية  لو كلغيره حقَّ فال  ،التشريعي الفمسطيني

 -كما في البند السابق –لقانكف حماية األسرة الفمسطينية، كىذا يعني 
حق في مراجعة  سمب السمطة الفمسطينية كمؤسساتيا المختصة أمَّ 

القكانيف الفمسطينية الخاصة باألسرة، ككضع المرأة الفمسطينية 
، كما تَـّ سمب الحق في سف القكانيف المتعمقة بالمرأة كاألسرة كأطفاليا

 . الفمسطينية
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تعدیل قوانین األحوال الشخصیة اإلسالمیة والمسیحیة لضمان  -4
علق بالزواج، فیما یت ،تمتع المرأة بحقوق ُمتساویة مع الرجل

 والطالق، والحضانة، والوصایة على األطفال والمیراث.

التحاكـ إلييا في  اهلل تعالى، كعدـى  ةعيشر  فَّ تنحيةى أ ال شكَّ  التعقیب:
 شؤكف الحياة مف أخطر كأبرز االنحراف في مجتمعات المسمميف،

الذم  كىذا ما تسعى إليو كتقصده اتفاقية السيداك، كصدق اهلل العظيـ
ا أيٍنًزلى ًمٍف : )قال مى ا أيٍنًزلى ًإلىٍيكى كى ـٍ آمىنيكا ًبمى ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى يىٍزعيميكفى أىنَّيي أىلى

ييًريدي  كا ًبًو كى كا أىٍف يىٍكفيري قىٍد أيًمري اكىميكا ًإلىى الطَّاغيكًت كى قىٍبًمكى ييًريديكفى أىٍف يىتىحى
ـٍ  الن بىًعيدناالشٍَّيطىافي أىٍف ييًضمَّيي الى ككمسمميف ليس مطمكبان  [60]النساء: (ضى

منَّا أف نترك أحكاـ إسالمنا، كأف نترك حضارتنا اإلسالمية الخالدة، 
التي ال عالقة  كننتقل بفكرنا كأخالقنا كسمككنا إلى حضارات اآلخريف

 في مفاسدىا كانحدارىا إلى الياكية. انقمدى ليا بالديف كاألخالق،

لغاء قكانيف األحكال الشخصية إلإفَّ اتفاقيةى سيداك تيدف      
اإلسالمية كالمسيحية المعمكل بيا في الضفة الغربية كقطاع غزة، 

ة ضماف تمتع المرأة بحقكق ميتساكية مع الرجل فيما يتعمق: جَّ حي بً 
بالزكاج، كالطالق، كالحضانة، كالقكامة، كالكصاية عمى األطفال، 

ية، كليس كما ينصُّ كالميراث، لكف ليست كفق أحكاـ الشريعة اإلسالم
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المعمكل بو  في غزة كمثيمو األردني انكف العائمة المعمكل بو حاليان ق
مف أحكاـ الشريعة اإلسالمية، بل  ككالىما مستمده  في الضفة الغربية،

كفق اتفاقية "سيداك" كتكصيات لجنة سيداك المشتركة: )لجنة "ىيكمف 
جتماعي، كالمساكاة كمركز المرأة لإلرشاد القانكني كاال "رايتس ككتش

اآلف(، كبالتالي فرض قكانيف كتشريعات مخالفة كمناقضة لمشريعة 
ك"، كىذا يعني زكاج المرأة دكف ااإلسالمية كما جاء في اتفاقية "سيد

كلي شرعي كاألب أك غيره كما تقتضي الشريعة اإلسالمية، كالطالق 
، كبالتالي الحقَّ  االمرأة ىذأيضان عطى ال يككف بيد الرجل كحده، بل تي 

في زيادة معدالت نسبة الطالق في المجتمع الفمسطيني، ككذلك الحال 
الحضانة، كالكصاية عمى األطفال كالميراث، كفيما تضمنو تقرير 

بند مف ال اىذ ىالمجنة المشتركة مف تكصيات، كىذا كما يتضح معن
 .تكصيات لجنة سيداك المشتركة

(: من 16المشتركة من المادة )وهذه التوصیة استلتها اللجنة    
أخطر ما نصَّت عميو اتفاقية  مفالمادة  ذهكىاتفاقیة "سیداو". 

)األحكال بالتشريعات األسرية  "سيداك" المشؤكمة، كىي خاصةن 
الدُّكلى أف تتَّخذى جميعى التدابير  طالبت االتفاقية الشخصية(، ألفَّ 

األمكر المتعمقة المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة 
بيف  المساكاةى  فى ضمى بالزكاج كالعالقات العائمية، كبكجوو خاصو أف تى 



 السلیمة والعقل والفطرةمیزان الشرع سیداو في                                      64 
 

   

كنفس الحقكق كالمسؤكليات أثناء الزكاج  ،الرجل كالمرأة في عقد الزكاج
 ،كالقكامة ،كعند فسخو، كنفس الحقكق كالمسؤكليات فيما يتعمق بالكالية

 إلخ.…كالكصاية عمى األطفال
 سنة. 18ى لسن الزواج إلى رفع الحد األدن -5

كىذا يعني إلغاء قكانيف األحكال الشخصية اإلسالمية التي  التعقیب:
إذا كاف لدييا قدرة عمى  ،سنة 18كعمرىا أقل مف  تسمح لمفتاة الزكاج

 بتكاليفوتحمل عبء الزكاج، كما يترتب عميو مف معاشرة الزكج كالقياـ 
عامان  17، فمثالن لك كانت ىناك فتاة كسنيا األسرية كالمنزليةالنفسية 

مثالن، كلدييا قدرة جسمية كعقمية عمى القياـ بالكاجبات كزكجة، كالحظ 
تمنعيا مف الزكاج، كىذا يترتب ك اسيدكالداىا ميكليا لمزكاج فاتفاقية 

كمعمكـ بأفَّ سفَّ الزكاج في  ،عميو مشاكل اجتماعية كخمقية متعددة
تَّىَٰ قال اهلل تعالى: ) ،كغ لمفتى كالفتاةاإلسالـ ىك: سف البم  بىمىغيكا ًإذىا حى

كٕانَّما شرع الزكاج تحصينان  ، كىك بمكغ سف التكميف، [6]النساء:( النّْكىاحى 
لمفركج، كصكنان لألعراض، كستران لمعكرات، كتحصيالن لممقاصد 

   .العظيمة التي جعميا اهلل في النكاح

كمعمكـ أفَّ قانكف حقكق العائمة المعمكل بو في قطاع غزة: كٕاف    
كاف يشترط في أىمية النكاح أف يككف سف الخاطب ثماني عشرة سنة 
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سمح ينَّو إالَّ أ ،المخطكبة سبع عشرة سنة فأكثر يشترط فيك  ،فأكثر
كلمفتاة التي  ة،اب بالزكاج اذا كانت ىيئتو محتمملمقاضي بأف يأذف لمش

سابعة عشرة مف عمرىا أف يأذف ليا بالزكاج إذا كانت ىيئتيا لـ تتـ ال
 محتممة ككلييا أذف بذلك.

 –كلقد انتقد الشيخ الدكتكر عكرمة صبرم خطيب األقصى      
عامان،  18تحديدى سفّْ الزكاج في فمسطيف بـ  -كمفتي فمسطيف سابقان 

َـّ تحديد سنة الزكاج؟ ففي  اإلسالـ كقد تساءل قائالن: "عمى أم أساس ت
َـّ  عمى حده، ال أفٍ  األمر مرتبط بالبمكغ، كال بد مف النظر لكل حالةو  يت

 18ه". كتساءل خطيب األقصى بالقكل: "لماذا كاف التحديد بـ تحديدي 
عامان!؟ ككاف مف األكلى أف  17عامان أك  19عامان!؟ كلماذا ليس 

ينظرى  ييتخذى قراران بكضع األمر في يًد قاضي المحكمة الشرعية، كأفٍ 
 لكًل حالةو بشكلو منفرد، كيتخذ قراراه كليس بيذه الطريقة".

الشاب الذم أحسَّ أنَّو بمغ مبمغ الرجال، كىنا يطرح سؤاالن:      
يس كصار يفكر كيميل إلى الجنس اآلخر، كبدأت المشاعر كاألحاس

، أك رأل امرأة، ككاف مقتدران فتاة تتحرك في كجدانو إذا سمع صكت
مف الزكاج  عى نً فماذا يصنع إذا مي  ،كجسمانيان عمى تكاليف الزكاج ماليان 

كعمره دكف الثامنة عشرة؟ أيصكف نفسيا كيعفيا عف طريق الزكاج، 
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كقد أباحت لو ىذه  !!!أـ يقضي شيكتو في الحراـ ؟!ك"سيداك" تمنعو
كنفس السؤال  ،ةيالكثيقة ممارسة الجنس خارج إطار العالقات الزكج

ت الفتاة بنفس حالة ىذا الشاب. أليس ىذا الشاب المسمـ طرح إذا كانيي 
 مىفً  الشَّبىابً  مىٍعشىرى  يىا : "U مطمكب منو االستجابة ليدم النبي

ـي  اٍستىطىاعى  كٍَّج، البىاءىةى  ًمٍنكي ًر، أىغىضُّ  فىًإنَّوي  فىٍميىتىزى في  ًلٍمبىصى مىفٍ  ًلٍمفىرًج، كىأىٍحصى  كى
، فىعىمىٍيوً  يىٍستىًطيعٍ  لىـٍ  ٍكـً اءه  لىوي  فىًإنَّوي  ًبالصَّ  .(ركاه البخارم كمسمـ)" كىجى

كبيذا تضمَّنىت ىذه التكصيات تناقضان كاضحان، بيف المطالبة      
بإعطاء الفتيات كالنساء الحق في الممارسات الجنسية خارج نطاق 

التي تحظر الزنا،  284الزكاج، كما سيأتي الحقان: )إلغاء المادة 
العالقات الجنسية خارج إطار الزكاج، كبيف المطالبة بتجريـ الزكاج 

سنة(، كالعمل عمى رفع سف الزكاج بشكل مستمر،  18المبكر تحت 
 ثمانية عشرة سنة. (18)كبدايتو كما في ىذه التكصيات سف

السماح للنساء بالوالدة في المستشفى، وتسجیل أطفالهن من  -6
دون شرط تقدیم عقد الزواج، والسماح لهن بتسجیل أطفالهن باسم 

تمییز بسبب عدم تعرض األطفال لل أسرة من اختیارهن، وضمان
 الحالة الزوجیة للوالدین.
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المكلكد دكف معرفة  تنجبى  فٍ أىذا يعني أفَّ المرأة ليا الحرية  التعقیب:
الرجل الذم كاف سببان في الحمل!! فمك كانت الزكجة حامالن مف 

كالسماح  ،ال يضيرىا أف تبرز صكرة عف عقد الزكاجإنَّو زكجيا فعالن ف
سيؤدم حتمان إلى  ا ىيباسـ أسرة مف اختيارى طفميابتسجيل  ممرأةل

 كيعني أيضان أفَّ  ،خمط األنساب كتداخميا، كتمزيق النسيج االجتماعي
 .!!، كال يككف كالده الشرعيالمكلكد مجيكل األب

كيظير مف ىذه التكصية التمييزي الكاضحي بيف الجنسيف،        
باسـ أبيو؟،  المكلكدي  الطفلي  لي سجَّ كلصالح المرأة، كالسؤال: لماذا ال يي 

ـٍ ىيكى أىٍقسىطي ًعندى المًَّو(  ـٍ آًلبىاًئًي . [5]األحزاب:كاهلل تعالى يقكل: )اٍدعيكىي
عمى عدـ تعرض األطفال لمتمييز بسبب  كٕاذا كانت التكصية تنصُّ 

سـ األسرة إل األطفال بيفالسماح لممرأة بتسج ،الحالة الزكجية لمكالديف
أف يككف الطفل المكلكد لـ يأت  لح المرأة، إالَّ التي تريد ىك تميُّز لصا

 .عرف لو أبه كلـ يي  ،)إطار العالقات الزكجية( مف طريق شرعي
كالحكمة مف نسبة الكلد إلى أبيو ىي أف أباه ىك القائـ عميو، كالمكمف 

كالمتكلي الدفاع عنو كنحك ذلك، كلذا كاف مف  -إف كاف فقيران  -بنفقتو 
  دكف مف فقد أمو فقط.فقد أباه يسمى يتيمان، 
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م الساري في الضفة الغربیة 1961تعدیل قانون العقوبات لسنة  -7
الساري في غزة، إللغاء تجریم  1926وقانون العقوبات لسنة 

 وضمان الحصول اآلمن والقانوني على حق اإلجهاض. ،اإلجهاض

 اإلجياض أفَّ  عمى كحديثان  قديمان  المسمميف عمماء أجمع لقد التعقیب:
 كجو بغير ةو محرم نفسو  إزىاق مف فيو لما ،شرعان  حراـ الركح نفخ بعد
 في الجنيف بقي إذا األـ مكت كتحقق قاىر عذر ىناك كاف كٕاف .حق

ـٍ ًمٍف  .ذلك العمماء أجاز فقد بطنيا دىكي يقكل اهلل تعالى: )كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالى
ـٍ  قو نىٍحفي نىٍرزيقيكي (ًإٍمالى ـٍ  .  [151 :األنعاـ] كىإًيَّاىي

كلقد أعمف مجمس اإلفتاء األعمى الفمسطيني برئاسة المفتي الشيخ    
رفضو إجياض الجنيف، ـ 2019/12/19الخميسمحمد حسيف يـك 

شرعي أك  كشدَّد عمى تحريمو في مختمف مراحل الحمل، دكف سببو 
الصادر بتاريخ  102/2صحي معتبر، مؤكدنا عمى قراره الخاص رقـ 

ـ، الذم نصَّ 6/1/2008الصادر بتاريخ  2/66ـ رقـ 7/2/2013
ـ لطفميا إجياض األ "إفَّ  عمى حرمة اإلجياض. كقال مجمس اإلفتاء:

ـ يككف مقرران إذا ثبت لدييا كفق تقارير طبية تؤكد بأفَّ حياة األ
ضة لمخطر"، كأفَّ التشكىات الخمقية الجسيمة عمى )األصل( معر 

يكمنا عمى  120الجنيف تبيح اإلجياض، شريطة النظر في ذلك قبل 
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الحمل بو، مؤكدنا عمى االعتماد عمى فتاكم المفتي العاـ لمقدس 
  كالديار الفمسطينية.

فما اليدف الذم تسعي لو شرعان،  حرمان كٕاذا كاف قتل األجنة مي     
يداك" كالمجنة المشتركة مف إباحة اإلجياض!؟ إنَّو حماية اتفاقية "س

العالقات إطار النساء المكاتي يحممف مف ممارسة الجنس خارج 
جنة المشتركة مالزكجية )ممارسة البغاء(، خاصة أفَّ تكصيات ال

حظر الزنا، كرفع سف الزكاج، فيذه المادة مف  إلغاءى  في مَّ ضى تى تى 
 التكصيات تابعة لمادة إلغاء حظر الزنا.

ـ مف أجل: تعريف 1960تعديل قانكف العقكبات لسنة  -8
االغتصاب باعتباره اعتداء ذم طبيعة جنسية عمى أم جزء مف جسـ 
الضحية بكاسطة أداة أك عضك جنسي، مف دكف مكافقتيا أك باإلكراه، 

 االغتصاب الزكجي بشكل صريح، مع اإلشارة إلى أفَّ كتجريـ 
ُـّ  ،أشكال االعتداء غير االختراقية في ضمَّ تن االعتداء الجنسي يى  تعديل فيت

الفصل الخاص بالجرائـ الجنسية بشكل ييفيد أف الجرائـ الجنسية 
عف "ميخالفات  ضد األخالق  ارتيكبت في حق أشخاص عكضان 

 كاآلداب العامة".
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الجماع ممارسة  :ىك االغتصاب الزكجيمقصكد ىنا بال :التعقیب
ُـّ بدكف مكافقة أحد الزكجيف، كمصطمح االغتصاب  الجنسي الذم يت

مجرد نقص المكافقة  أكجو كغير منضبط، فإفَّ  الزكجي يحتمل عدةى 
َـّ  كافو  حتى لك لـ  قترح،عميو القانكف المي  اغتصابان يعاقبي  اعتبارهي  ليت

كىذا يعني عدـ ممارسة الرجل لعالقتو  ،البدنيتـ استخداـ العنف يى 
الجنسية مع زكجتو إالن برضاىا التاـ، مع أفَّ ىذه التكصيات تتضمف 

ممارسة الجنس الحراـ أم خارج إطار  -الطمب بإباحة الزنا، 
القانكف المقترح  في تبرير  كقد يستخدـي  -العالقات الزكجية الشرعية

م قد تقكـ بو بعض الزكجات تجاه االبتزاز المادم كغير المادم الذ
 زكجيا في حالة طمب منيا المعاشرة الزكجية.

طمب  عف تمبيةامتناع المرأة  مف المعمكـ شرعان كعقالن كعيرفان أفَّ ك     
مف النشكز كاالستعصاء عمى طمب  ضربه ىك اىا لمجماع زكجيا إيَّ 

افيكفى نيشيكزىىيفَّ فىًعظيكىيفَّ  ًتي تىخى زكجيا، كليذا يقكل اهلل تعالى: )كىالالَّ
مىٍيًيفَّ  ـٍ فىالى تىٍبغيكا عى اًجًع كىاٍضًربيكىيفَّ فىًإٍف أىطىٍعنىكي كىيفَّ ًفي اٍلمىضى كىاٍىجيري

ًميِّا كىًبيرنا(  . كمف المتحتـٌ عقالن كعرفان [34لنساء:]اسىًبيالن ًإفَّ المَّوى كىافى عى
أحيانان بحاالتو نفسية أك ظركفو صعبة  كذكقان أٌف الزكجة قد تمرُّ 

زكجيا؛ فيذا بيف تمنعيا مف المكافقة عمى المكاقعة المشركعة بينيا ك 
ا ال ييمتفت إليو؛ كليس مف قبيل النشكز. كٕاٌنما يككف ىذا نشكزان إذا ممَّ 
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ا كامتنعت منو كأبت مطمقان؛ فمك ألزميا استعصت المرأة عمى زكجي
مف حقكقو المشركعة  زكجيا كأجبرىا عمى المكاقعة لما كاف ذلك إالَّ 

ذىب الفقياء إلى أف : "جاء في المكسكعة الفقيية الككيتية كالمعركفة.
لمزكج أف يطالب زكجتو بالكطء متى شاء إال عند اعتراض أسباب 

كالظيار كاإلحراـ كنحك ذلك، شرعية مانعة منو كالحيض، كالنفاس، 
 ."فإف طالبيا بو كانتفت المكانع الشرعية، كجبت عمييا االستجابة

عمى الزكج ًعٍشرىةى زكجتو بالمعركف،  كجلَّ  أكجب اهلل عزٌ لقد ك       
كتدعيـ األسرة  ،كٕاصالح ذات البيف ،كىذا يعني ترتيب البيت المسمـ

بركابط المكدة كاإلحساف ككشائج الرحمة كالمعركف، قال تعالى : 
يىٍجعىلى  كًف فىًإف كىًرٍىتيميكىيفَّ فىعىسىى أىف تىٍكرىىيكٍا شىٍيئان كى كىيفَّ ًباٍلمىٍعري )كىعىاًشري

ٍيران كىًثيران( "خيركـ خيركـ  : U كقال رسكل اهلل ،[19]النساء: الٌموي ًفيًو خى
كىذا يعني أفَّ مكقع المرأة في المجتمع  ،(1)أنا خيركـ ألىمي"ألىمو، ك 

 .المسمـ ىك مكقع الحب كالكٌد كاالحتراـ، كالمعركف كاإلحساف

كمف األمكر التي انتشرت في أكساط بعض األسر المسممة مف        
المخالفات في تمك المعاممة الحسنة التي أيمرنا بيا: بذاءة المساف، 

مقان، أك التأفف مف أىميا كذكر نقائصيـ، كتقبيح المرأة  ًخمقةن أك خي
ككذلك سب المرأة كشتميا كمناداتيا باألسماء كاأللقاب القبيحة، كمف 

كمف ذلك أيضان تجريحيا بذكر  ،ذلك إظيار النفكر كاالشمئزاز منيا
                                                           

ُحھ األلباني في صحیح الجامع رقم ) -1  .(1134رواه الترمذي، وابن ماجھ، وصحَّ
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ذلك يكدر خاطرىا في  محاسف نساء أخر، كأنيف أجمل كأفضل، فإفَّ 
الشريعة اإلسالمية أمرت بكل ما يزيد مف  ٕافَّ ك  ،أمر ليس ليا فيو يد

كترك  المحبة بيف الزكجيف، كنيت عف كل ما يفسد العشرة بينيما.
المرأة طاعة زكجيا إذا دعاىا لمالطفتو كمداعبتو خالف ما أمرت بو 

 حثت عميو.، ك الشريعة اإلسالمية
رضي اهلل عنو قال:  أبي ىريرة عف كغيرىما كمسمـ البخارم ركل     

"إذا باتت المرأة مياجرة فراش زكجيا لعنتيا  : Uقال رسكل اهلل 
، كقال رسكل اهلل ""حتى تصبح: كفي ركاية ،المالئكة حتى ترجع"

�U: دعا الرجل زكجتو لحاجتو، فمتأتو كٕاف كانت عمى  "إذا
: "كالذم نفسي  Uكقال رسكل اهلل   ،النسائي كالترمذم ركاه التنكر".

بيده؛ ما مف رجل يدعك امرأتو إلى فراشو فتأبى عميو، إال كاف الذم 
فمف ىذه  .ركاه مسمـعمييا حتى يرضى عنيا"  في السماء ساخطان 

النصكص يتبيف أنو ال يجكز لممرأة أف تمنع زكجيا إذا دعاىا لمفراش، 
 أف يككف ليا عذر مقبكل شرعان. كلك كانت في شغل شاغل؛ إالَّ 

الذي یسمح لآلباء "بتأدیب"  63الوارد في المادة إلغاء الحكم  -9
 أطفالهم حسب العرف العام.

إفَّ كالية اآلباء عمى األبناء تجعل ضرب األب لكلده يأتي  :التعقیب
فإف تمرد بعض التأديب لمف عصى كلـ ينتصح، التربية ك في سياق 

و ينصحى  العصياف كتعدم حدكد اهلل فعمى كالده أفٍ  كلده عميو كأبى إالَّ 
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كليكف لو بمثابة الطبيب الشفيق، فإف احتاج  ،و أكالن برفق كليفظى عً كيى 
بشرط سالمة العاقبة، بمعنى أال يؤدم  شرعان  إلى الضرب فال مانع

كنفكر الكلد أك تعديو عميو، كأف يككف الضرب  ،ىذا إلى مفسدة كبيرة
ىناك س ليٕاذا كاف معمكمان بأنَّو ك  .رفيقان ال يمحق بو ضرران  ضربان ىينان 

، كال اإلنسافأىـ مف تحقيق العبكدية هلل  تعالى التي ىي مقصد خمق 
بالمحافظة عمى الصالة، فالضرب لمف أساء  يككف تحقيق ليا إالَّ 

كخالف كعصى كظمـ، كىذا الضرب ليس ضرب انتقاـ كتشف، لكنَّو 
 بالصالة أبناءكـ مركا: " �Uقال رسكل اهلل .ضرب تأديب كتمريف

صحيح ) ".المضاجع في بينيـ كفرّْقكا لعشر، عمييا كاضربكىـ ،لسبعو 
 .(قال الشيخ محمد ناصر الديف األلباني حسف صحيح  ،أبي داكد

 األب عمى كأكجب بف،لإل حقان  الشرع جعمو الذم التأديب كىذا   
 األبي  فرَّط كٕاذا مذمكمان، ال محمكدان  كاف األب بو قاـ كٕاذا بو، القياـ

 كىذا ،الحكيـ الشرع كفمو بما يقـ كلـ ضيَّعو، فقد ابنو تأديب في
 كالتعذيب. القسكة إباحة يعني ال التأديب

الذي یمنح فقط أفراد  386إلغاء الحكم الوارد في المادة  -11
األسرة الذكور الحق في رفع دعوى سفاح القربى نیابة عن 

 القاصرین.
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 تجریم العنف الجنسي داخل األسرة. -11

مف المعمكـ أنَّو مف حق الزكج معاشرة زكجتو، كخطكرة ىذه  التعقیب:
التكصية أٍف تىعيدُّ العالقة الشرعية بيف الرجل كالمرأة كالمبنية عمى رغبة 
الرجل، مع انعداـ الرضا الكامل مف المرأة، أك في أكقات ال تحمك ليا، 

يان اغتصابان زكجيان، كٕاذا لمسيا مف دكف رضاىا ييعىدُّ ذلك تحرشان جنس
عمييا،  العقكبةى  الرجلى  بيا، عنفان جنسيان، كبالتالي فيك جريمة يستحقُّ 

كىذا يفتح بابان لبعض النساء أٍف تتمرد عمى زكجيا كتبتزَّهي عندما يريد 
معاشرتيا جنسيان، كقد يقـك بعض األزكاج مقابل ذلك قضاء شيكتو 

تكصيات الجنسية خارج إطار العالقات الزكجية، كقد أباحت لو ىذه ال
حاق(، كممارسة )السّْ  الزنا لمنساء كممارستيف الجنس مع مثيالتيف

ات ثميَّ الرجال الجنس مع الرجال )المكاط(، فيما يعرف بحقكق المً 
( كالتي 16كالمثمييف كأحرار الجنس كحمايتيـ. كما في التكصية رقـ )

اإلدانة العلنیة لجمیع التهدیدات وأعمال العنف تنصُّ عمى: )
 (.بة ضد المثلیات ومزدوجات المیول الجنسیة وأحرار الجنسالُمرتك

ىي نفسيا  -التي أصدرت اتفاقية "سيداك" –المتحدة  األمـخاصة أفَّ 
المثمييف كمزدكجي  ضدَّ  تدعك الدكل إلى إلغاء القكانيف التي تميّْزي 

 الميل الجنسي كمغايرم اليكية الجنسانية.
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ا )العالقات الجنسیة خارج التي تحظر الزن 384إلغاء المادة  -13
 إطار الزواج(.

في إباحة جريمة الزنا بيف الجنسيف. كىذا  صريحه  ىذا نصه  :التعقیب
يترتَّب عميو انتشار ىذه الجريمة، كفتح أبكاب المالىي كاألندية 

ـي بىٍعدى كقد  ،كالفنادق لممارسة الرزيمة كالفكاحش ـي أىٍحمىدي: الى أىٍعمى ا مى قىالى اٍإلً
 : ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو أىنَّوي قىالى ًديًث عى نىا، كىاٍحتىجَّ ًبحى ـى ًمفى الزّْ اٍلقىٍتًل ذىٍنبنا أىٍعظى

" ، مىقىكى : أىٍف تىٍجعىلى ًلمًَّو ًندِّا كىىيكى خى ـي؟ قىالى يىا رىسيكلى المًَّو: أىمُّ الذٍَّنًب أىٍعظى
 : ، قىالى ـى مىعىكى افىةى أىٍف يىٍطعى لىدىكى مىخى : أىٍف تىٍقتيلى كى ؟ قىالى : ثيَـّ أىمُّ : قيٍمتي قىالى

اًركى فىأىٍنزىلى المَّوي تىٍصًديقىيىا ًميمىًة جى ؟ قىالى أىٍف تيزىاًنيى ًبحى : ثيَـّ أىمُّ قال  "،قيٍمتي
ـى كىالًَّذيفى الى يىٍدعيكفى مىعى المًَّو ًإلىينا )تعالى:  رَّ رى كىالى يىٍقتيميكفى النٍَّفسى الًَّتي حى آخى

قّْ كىالى يىٍزنيكفى  اعىٍف لىوي اٍلعىذىابي  المَّوي ًإالَّ ًباٍلحى مىٍف يىٍفعىٍل ذىًلكى يىٍمقى أىثىاما ييضى كى
اًلحان  ٍف تىابى كىآمىفى كىعىًملى عىمىالن صى يىٍخميٍد ًفيًو مييىانا ًإالَّ مى ًة كى يىٍكـى اٍلًقيىامى

كىافى المَّوي غىفيكران رىًحيمافىأي  سىنىاتو كى ـٍ حى -68الفرقاف:] (كلىًئكى ييبىدّْلي المَّوي سىيّْئىاًتًي

ـٍ ( قال تعالى:كقد أكد سبحانو حرمة الزنا بقكلو:  (1).[70 كىالًَّذيفى ىي
اًفظيكفى  ـٍ حى كًجًي ـٍ فىًإنَّييـٍ غىٍيري  ًلفيري مىكىٍت أىٍيمىانييي ـٍ أىٍك مىا مى مىى أىٍزكىاًجًي ًإالَّ عى

                                                           
 –الجكاب الكافي لمف سأل عف الدكاء الشافي أك الداء كالدكاء: ابف قيـ الجكزية، دار المعرفة  -1

 .111ص  ـ 1997-ىـ1418األكلى،  الطبعة -المغرب
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ميكًميفى  ـي اٍلعىاديكفى  مى ًف اٍبتىغىى كىرىاءى ذىًلكى فىأيكلىًئكى ىي كقال . [7–5]المؤمنكف:)فىمى
سىاءى سى  (تعالى: نىا ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كى بيكا الزّْ ( كىالى تىٍقرى   .[32]اإلسراء:ًبيالن

تعدیل وتسریع تبني مشروع قانون حمایة األسرة لضمان  -12
حمایة كاملة للناجیات، بما في ذلك تحدید التزامات الحكومة بشكل 
واضح لمنع العنف، وحمایة الناجیات، ومقاضاة المعتدین؛ ُمراجعة 
تعریف "األسرة" في مشروع القانون لیشمل الشركاء غیر 

الزوجي والعنف الجنسي وفرض الُمتزوجین؛ تحدید االغتصاب 
 عقوبات علیه؛ وتمویل إلنفاذه.

يعني حماية المرأة التي تقكـ بعالقات جنسية خارج إطار  :التعقیب
أم حماية الزانية، كٕاصدار التشريعات لحمايتيا، ممَّا يؤدم  ،الزكاج

إلى زيادة عدد الزانيات في المجتمع الفمسطيني، كانتشار جريمة 
كٕاالَّ كحماية المجرميف جنسيان،  ،مف أمف العقاب أساء األدب ،بغاءال
، كالمثمية بيف ماذا يعني مصطمح "الشركاء غير الميتزكجيف" إالَّ الزناةف

النساء المكاتي يمارسف السحاق  :ىف ، كالمثمياتالرجال ىك المكاط
أنُّو ال يكجد أدنى شكَّ في حرمة الشذكذ  بينيف، كمعمكـ لكل مسمـو 

حرمة ي، سكاء المكاط بيف الذككر، أك السحاق بيف اإلناث، ك الجنس
و اهلل تعالى في كتابو الكريـ كعاب عمى فعمو، مقدمات ذلك، كقد ذمَّ 
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ـٍ ًبيىا ًمٍف فقال تعالى: ) ليكطنا ًإٍذ قىالى ًلقىٍكًمًو أىتىٍأتيكفى اٍلفىاًحشىةى مىا سىبىقىكي كى
ـٍ لىتىأٍ  دو ًمفى اٍلعىالىًميفى ًإنَّكي الى شىٍيكىةن ًمٍف ديكًف النّْسىاًء بىٍل أىٍنتيـٍ أىحى تيكفى الرّْجى

كقال تعالى: )أىتىٍأتيكفى الذٍُّكرىافى ًمفى اٍلعىالىًميفى  ،[54: النمل] (قىٍكـه ميٍسًرفيكفى 
) ـٍ بىٍل أىٍنتيـٍ قىٍكـه عىاديكفى ـٍ ًمٍف أىٍزكىاًجكي بُّكي ـٍ رى مىقى لىكي كفى مىا خى تىذىري ]الشعراء:  كى

لى عىمىلى قكـً لكطو لعف اهللي مف عىمى "  :بقكلو U. كقد ذمَّو الرسكل [165
ركاه أحمد في المسند، قال أحمد )" لعف اهللي مف عىمىلى عىمىلى قكـً لكطو ثالثنا

ال خالف بيف الفقياء في أفَّ السحاق  كأيضان  ،(شاكر: حديث صحيح
كىك مف األفعال الشنيعة التي ال يقرىا  ،حراـ، كىك مف كبائر الذنكب

مف لديو ذرة مف ديف، أك مسكة مف عقل، كتخالف الفطرة السميمة، 
كقد  ،في ذلك مسمـ ككيف يشكُّ  ،كتنفر منيا األخالق المستقيمة

عمى جممة مف كبائر الذنكب، فمف ذلك كشف  ىذا المنكري  اشتمل
يا اشتماليا عمى العكرات كالنظر إلييا بغير ضركرة كال حاجة، كمن

جاء في  ،لمس العكرة بشيكة، كىذا كمو حراـ بإجماع المسمميف
عميو السالـ فكانت المرأة  لكط كبدأ السحاق في قـك :األلكسي تفسير

ما حق القكل عمى رضي اهلل تعالى عنو إنَّ  حذيفة تأتي المرأة، فعف
بالرجال. عميو السالـ حيف استغنى النساء بالنساء كالرجال  لكط قـك

لمحمد بف عمي عذب اهلل  قمت  و:رضي اهلل تعالى عن أبي حمزة كعف
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 ،تعالى نساء قكـ لكط بعمل رجاليـ فقال: اهلل تعالى أعدل مف ذلك
 (1(. استغنى الرجال بالرجال كالنساء بالنساء

ُمراقبة اإلدانة والحكم في قضایا العنف الجندري، بما في ذلك  -14
استخدام القضاة لألحكام القانونیة لتخفیض القتل، لضمان عدم 

 العقوبات في مثل هذه الحاالت.

: العنف القائـ عمى النكع (2)المقصكد بالعنف الجندرم :التعقیب 
ىذا كٕاف كالمان في ظاىره حسف لكنو  ،االجتماعي، كخاصة المرأة

كمعمكـ بأفَّ اهلل تعالى  ،يعني عدـ قياـ الرجل بتأديب زكجتو الناشز
جعل عالقة المرأة بالرجل عالقة تفاىـ كتكامل، كلـ يجعميا عالقة 
تضاد كتصادـ، كجعل السمطة لمرجل عمى المرأة بالكالية 

مىى النّْسىاءً  كالقكامة الي قىكَّاميكفى عى لقد شرع اهلل تعالى  ،[34]النساء:))الرّْجى
دينيف كحياءىف، كييذب  ألكلياء النساء تأديبيف بما يحفظ عمييف

سمككيف، كيحجزىف عمَّا ال يحل ليف، كلك اقتضى ذلك اليجر أك 

                                                           
  .8/173 األلكسيتفسير  -1
الجندرة في األصل تعني النكع أك الجنس، كىي تشير إلى األدكار االجتماعية لمنساء كالرجال  -2

تتحدد مف قبل مجتمع ما، أك ثقافة ما عمى أنيا األدكار كالمسئكليات كالسمككيات المناسبة  كالتي
ل لكل مف الرجل كالمرأة في ىذا المجتمع، مفيـك الجندرة في الغرب كالمستكرد لنا مف خال

عمالئو، يعني الدكر االجتماعي كالسياسي المتماثل لكل مف المرأة كالرجل، كتعتبر الثقافة الغربية 
المادية، ىي العامل األساس في ترتيب األدكار، كليس الجنس كمككناتو النفسية كالفسيكلكجية، 

 كالعضكية.
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الحجر أك الحرماف مف شيء أك حتى الضرب، كلكنو ضرب تأديب ال 
 ضرب انتقاـ كتشفي كتشيي.

كألف مف معاني العنف الجندرم األذل النفسي كالتيديد بممارسة     
ـ شككل لممحكمة ضد زكجيا فيذا يعني قياـ المرأة بتقدي ،العنف

بمجرد أف سمعت منو كممة عدَّتيا ىي أذل نفسي أك تيديد بممارسة 
ر في  العنف. كبيذا يؤدم إلى استعالء المرأة عمى زكجيا، كأف تقصّْ

القياـ بكاجباتيا تجاىو، كىك ال يستطيع أف يحرّْك ساكنان بحجة عدـ 
 ممارسة العنف الجندرم.

الُقضاة بشكل ُیراعي النوع االجتماعي، االستثمار في تدریب  -15
 ال سیما فیما یتعلق بالعنف ضد المرأة.

مف المالحظ في ىذا المقترح كغيره يتضمَّف التمييز لصالح  التعقیب:
المرأة بالذات، كأفَّ ىناك رغبة انتقاـ مف الرجل ربّْ األسرة كسيًدىا 

ى كافة أنكاع األكَّل، كٕاالَّ لما ال تككف التكصية بتدريب القضاة عم
العنف دكف تفريق بيف الرجل كالمرأة، كقد تكجد نساء يستخدمف العنف 
ضد الزكج كذك الشخصية الضعيفة، كىناك عنف يقع مف بعض 
النساء ضد األطفال، كخاصة أبناء الزكجة الثانية، فمماذا التكصية 

 .؟!بقانكف فيما يتعمق بالعنف ضد المرأة



 السلیمة والعقل والفطرةمیزان الشرع سیداو في                                      81 
 

   

هدیدات وأعمال العنف الُمرتكبة ضد اإلدانة العلنیة لجمیع الت -16
المثلیات ومزدوجات المیول الجنسیة وأحرار الجنس، بما في ذلك 

 العنف الذي یرتكبه أفراد األسرة.
اعتماد تشریع شامل یحظر جمیع أشكال التمییز والعنف على  -17

 أساس المیول الجنسیة والهویة الجندریة.
ية ممارسة الرجل كالمرأة لحما أم المطالبة بسف تشريعاتو  :التعقیب

بيف الرجال، كممارسة النساء  لجريمة الزنا برضاىما، كممارسة المكاط
كتجريـ مالحقة ىؤالء المجرميف قانكنيان، بل  ،لجريمة السحاق بينيف

كىذا يعني تشجيع  ،معاقبة مف يستخدـ أم نكع مف العنف ضدىـ
كٕاصدار المرأة عمى إقامة عالقات جنسية خارج إطار الزكاج، 

التشريعات لحمايتيا، مما ييقمل عدة الزيجات الشرعية كانتشار الفكاحش 
: )فىٍميىٍحذىًر الًَّذيفى القائل كصدق اهلل العظيـ ،في المجتمع الفمسطيني

ـٍ ًفٍتنىةه أى  اًلفيكفى عىٍف أىٍمًرًه أىف تيًصيبىيي ـٍ عىذىابه أىًليـه(ييخى  .[63]النكر: ٍك ييًصيبىيي
أفَّ مصطمح "الجندر" ارتبط منذ نشأتو بحركات تحرير كىكذا نجد     

َـّ فيك مصطمح خاص بالمرأة أكثر مف الرجل، كىدفو  المرأة، كمف ث
اإلناث أكثر مف الذككر، كغايتو القصكل تحقيق ما يسمكنو بـ"النزعة 

كىذا التنميط االجتماعي  ،األنثكية" في مكاجية "المجتمع الذككرم"
االجتماعية التي تريد إرساء قيـ كمفاىيـ  الجديد، مرتبط بالعكلمة

غربية اجتماعية جديدة في سياق عكلمة المجتمعات البشرية، كنسف 
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ية طكال آالف السنيف مف مفاىيـ كقيـ أكدتيا اإلنسانما تعارفت عميو 
 .األدياف، كرسختيا الطبيعة البشرية، كالفطر السكية

لجنائي ( من قانون العقوبات ا3) 153إلغاء المادة  -18
التي تجّرم "العالقات الجنسیة  1926( لسنة 74البریطاني رقم )

 المخالفة للطبیعة".

"العالقات الجنسية المخالفة لمطبيعة" عدة جرائـ، ـــ المراد ب :التعقیب
بيف  ىي: الزنا بيف الجنسيف، كالمكاط بيف الرجال أنفسيـ، كالسحاق

النساء أنفسيـ، كىذه مطالبة صريحة بإباحة ممارسة المرأة لجريمة 
لمنساء ممارسة السماح لمرجال ممارسة المكاط بينيـ، كالسماح الزنا، ك 

السحاق بينيف، كىذا يؤدم تشجيع النكادم كالفنادق عمى أف تككف 
 مقرات ليذه العالقات اآلثمة المحرمة شرعان كفطرةن )البغاء كالدعارة(،

 كما في بعض الدكل.

اتخاذ تدابیر إللغاء المواقف االجتماعیة والممارسات الثقافیة  -19
المبنیة على األدوار النمطیة حول الرجال والنساء، وضمان عدم 

 .نسیة، والهویة والتعبیر الجندريالتمییز على أساس المیول الج
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 نصبي يا تى أىداف اتفاقية "سيداك"؛ ألنَّ  أىُـّ  ىذه المادة أحدي  :التعقیب
عمى تغيير األنماط االجتماعية كالثقافية لسمكك الرجل كالمرأة، كىذا 
يعني تغيير دكر المرأة كزكجة كأـ تربي األكالد، كتغيير دكر الرجل 
كأبو لو حقُّ القكامة في األسرة. كىذا كذاك يقكد إلى ما يسَّمى 

مجتمعنا  بالجندر، كىك منظكمة فمسفية متكاممة مف القيـ الغريبة عمى
اإلسالمي، تيدف إلى إلغاء كافة الفركق بيف الرجل كالمرأة، كالتعامل 
مع البشر عمى أنيـ نكعه مف المخمكقات المتساكية في كل شيء مف 

ي في مقابل الحيكاف اإلنسانالخصائص كالمقكمات، كىذا النكع 
كالنبات، فالدَّاعكف إلى )الجندر( يعتبركف أف الفكارق التشريحية 
كالفكارق بيف كظائف األعضاء كاليرمكنات بيف الرجل كالمرأة لـ تعد 

 !ذات قيمة، كأنو يمكف تخطييا كاعتبارىا غير مؤثرة
كىكذا نجد أفَّ مصطمح الجندر يحمل بيف طياتو مضاميف خطرة،     

تنسف المعتقدات الدينية، كالقيـ األخالقية، كتدمر األسرة كالمجتمع، 
مية، كٕاف كانت تمك الجيكد تسير ببطء كتدرج كتخالف الشريعة اإلسال

لعدـ لفت االنتباه، كٕاثارة ردكد فعل مضادة؛ إال أفَّ ىدفيا النيائي ىك 
اجتثاث اليكية اإلسالمية لمشعكب المسممة، كالسعي إلى مسخ ىذه 
الشعكب، كذكبانيا في العكلمة الغربية االجتماعية كالثقافية التي تجرم 

 .عمى قدـ كساق
ا كتطمب تشجيع التعميـ المختمط في جميع مراحل التعميـ، كىذه كم    

تخالف الفطرة السميمة كالفركقات الفسيكلكجية بيف الذكر كاألنثى، 
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كتعارض قكاعد الشريعة اإلسالمية، كخاصة االختالط في مرحمة 
كال شك أفَّ التعميـ المختمط أحدي عكامل نشر الفساد كاإلفساد  ،المراىقة

كاالختالط في التعميـ أصبح سببان لمقضاء عمى كثيرو مف  في المجتمع،
القيـ كاألخالق، فالحياء قد ريفع، كالحشمة قد كلت، كالعفة كادت أف 
تختفي، كانتزع الحياء مف الطمبة إالَّ القميل، كصارت المدارس الثانكية 

رمو كالجامعات معارض لألزياء كمسرحان إلبراز مفاتف المرأة في عي 
 .رم الجاىمية األكلىعمى عي  فاضحو تفكق

 الخالصت: 

يا ية ألنَّ األممأف اتفاقية "سيداك" مف أخطر االتفاقيات  ال شكَّ       
األساسية في المجتمع المسمـ، فيي  اتالمبنأىـ ىي التي تيدـ األسرة، 

كصف  تسعى لتدمير الحصف األخير مف حصكف اإلسالـ، لذا فإفَّ 
فتكيا بالمجتمع  قميله في حقيا، حيث إفَّ يا "ميسىرًطنىة" مكادىا بأنَّ 

 تركج االتفاقية ىذه إف ،المسمـ أشدُّ مف فتًك مرض السرطاف بالمريض
عقيدتيا  عمى لمتمرد المرأة دفع يعني كذلك كالمرأة، الرجل بيف لمصراع
 لتفكيك يؤدم بما أسرة كل داخل الفتنة كٕاشعال كخصكصيتيا، كثقافتيا

 كبقائيا المجتمعات لتماسك األساسية المبنةتشكل  التي المؤسسة تمك
 -كبياف ذلك كما مرَّ في استعراضنا لمعظـ مكادىا:

ىي اتفاقية تنضحي باألفكار الغربية التغريبية، ك  اتفاقية "سيداك" إفَّ  -1
تريد أف تفرض نظرةن كاحدةن لإلنساف كالككف كالحياة، كىي النظرة 

ـ الدينية أك الخصكصيات الغربية العممانية التي ال تعترف بالقي
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معياره مف  يستمدُّ  ،الحضارية، كالتي تنظر لإلنساف باعتباره كائننا مادينا
 القكانيف الطبيعية المادية.    

ا ،كاحدةن  رؤيةن  االتفاقيةي  تفرض كما -3 حيث الحياة،  في كاحدنا كمنيجن
ترتبط بنكد االتفاقية بجميع مرافق الحياة، كبكل مشاريع الدكلة 
المختمفة: السياسة، كاالقتصاد، كالجيش، كالبرلماف، كمؤسسات القرار، 

كالتدريب، كالقانكف، بحيث إف الدكلة  ،كالتعميـ، كالصحة، كالتكظيف
المنضمة إلييا قد تضطر إلى تغيير دينيا، كثقافاتيا، كأكلكياتيا، 

 كبرامجيا لكي تستجيب لمتطمبات االتفاقية.
ا تفرضك      في إالَّ  إدراكيا يمكف ال كمفاىيـ مصطمحات أيضن

 القضاء بمعنى النمطية، األدكار مفيـك ذلك كمف سياقاتيا الغربية،
 األسرة، كمف في األب كدكر أطفاليا، لرعاية األـ المتفرغة دكر عمى

َـّ  ثالثة أشياء  رفضى  كجب عمينايي  لالتفاقية العاـ اإلطار دراسة فإفَّ  ،ث
 -:ىي

لإلنساف  العامة كالرؤية االتفاقية، خمف الكامنة الغربية الفمسفة أوًال:
 .االتفاقية تحمميا التي كالككف

 مختمف بو كتمـز بل لو، تيرٌكج الذل الحياة في الكاحد المنيج ثانیًا: 
 .كالشعكب األمـ

 .سياقاتيا في المستخدمة كالمصطمحات المفاىيـ ثالثًا: 
 لمنظكمة مضمكننا تحمل التي الغربية النظرة سيادةي  عمييا غمبي يى  -2

 كالكاجبات الحقكق منظكمة مضمكف عف يختمف الحقكق كالكاجبات
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 عمى الغربية الرؤية فرض فإفَّ  ثىَـّ  كمف العالـ، ثقافات كثير مف لدل
 الحقيقية االحتياجات عف التعبير في مصداقيتيا في االتفاقية يشكك

 .نساء العالـ لكل
 نظرتيا ىي ىذه االتفاقية خمف الكامنة الفمسفة عناصر أىَـّ  لعلَّ  -4 

 الطبيعية القكانيف مف كأفكاره قيمو يستمد امادين  كائننا  باعتباره لإلنساف
 دكف الطبيعية كلمحتميات المادية، الظركف لنفس كيخضع المادية،

 عنيا تتحدث التي لممرأة يةاإلنسان الحقكق فإفَّ  ثـ كمف .غيرىا
 كائننا يمثل - امرأة أية امرأة، عف عبارة- إلنساف حقكق االتفاقية ىي
 أك بأسرة لو عالقة كال اجتماعي، غير البعد، أحادمٌ  فرديان منعزالن،

  .أخالقية أك تاريخية مرجعية أك أك دكلة، مجتمع
 الحضارة العممانية مفاىيـال جكىر تمثل مجمميا في الفمسفة كىذه    

 لمخالق، كتصكراتيا كالحياة، كالككف كنظرتيا لإلنساف الغربية،
 .يةاإلنسان الحياة كالمتغير في الثابت كمساحات

اـ كالتماثل التَّ  ،ترتكز اتفاقية "سيداك" عمى مبدأ المساكاة المطمقة -5
بيف المرأة كالرجل في التشريع، كفي المجاالت السياسية كاالقتصادية 

، ككافة كاالجتماعية كالثقافية، كفي التعميـ كالعمل كالحقكق القانكنية
 .األنشطة

اتفاقية "سيداك" تيدفي إلى ىدـ كطمس كٕالغاء األحكاـ الشرعية  -6 
المتعمقة باألسرة، كتفرض عمى األسرة المسممة نمط الحياة الغربي 
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 المتحرر مف القيـ كالمبادئ األخالقية، كتدعك إلى المساكاة المطمقة
، كٕالى اتكالمنكر  كاحشكتيدف إلى إشاعة الف ،بيف الرجال كالنساء

كيدلَّ  ،نشر الثقافة الجنسية لمسخ البقية الباقية مف قيمنا األخالقية
 األنثكية الحركات لتيارات تعكد االتفاقية ىذه جذكر أفَّ عمى ذلك: 

 مف مرجعية أفكارىا تستقي التي الراديكالية )اليسارية أك العممانية(
 الفمخ كفكرم حضارم سياق في كنشأت إسالمية، كلدت غير غربية
 .اإلسالمية الحضارة كالثقافة لسياق

صريحةه لنصكص متعددة ك اتفاقية "سيداك" فييا مخالفاته  -7  
رىه عمماء األمة  عمى مدل المسممة الكتاب كالسنة، كمخالفةه لما قرَّ

القركف الماضية. كما أفَّ اتفاقية "سيداك" تحدَّثت عف حقكق المرأة 
 !عمى المرأة؟ كأغفمت كاجباتيا، فمـ تذكر أم كاجبو 

، أك التكقيع عمييااتفاقية "سيداك" ىناك عدة كيالت مف كراء إقرار  -8
كلذا يجب عمى كل مسمـ لديو ذرة مف إيماف أك مسكة مف  أك تنفيذىا،

أك التكقيع  ،اتفاقية "سيداك"  يجنب البالد كالعباد كيالت إقرار عقل أفٍ 
  -لما يأتي: .، أك تنفيذىاعمييا

سيداك( ىي المرجعية القانكنية كالتشريعية اتفاقية )أف تصبح  -أ
لحماية حقكق المرأة، حيث أنَّو بمكجب ىذه االتفاقية تصبح الدُّكل 
األطراف المكقعة عمييا ممتزمة باتخاذ كافة التدابير لتطبيقيا، كضمف 
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المكاثيق كاالتفاقيات الدكلية  اتفاقية "سيداك" مرجعيةي  صبحي فت ،دساتيرىا
 ة اإلسالـ في أحكاـ األحكال الشخصية.فكق مرجعي

ألخالق لك  اإلسالمي كتشريعاتو، معارضتيا الصريحة لمديف -ب
كالقيـ، عبر التقميل مف أىمية الزكاج، كالدعكة إلى اإلباحية 

 كاالنحالل.

احتكائيا عمى مكاد تؤدم إلى تغيير جذرم في المجتمع، كإلغاء  -ج
 دكر األـ، كتحديد صالحيات األب. 

إلى إخراج المرأة المسممة مف عفتيا ككرامتيا،  ذه االتفاقية تيدفي ى -د
َـّ باع كتي تي  كجعميا سمعةن   .كال قيمةه  ال يقاـ ليا بعد ذلك كزفه  شترل، ث

دعكتيا إلى إبطال القكانيف كاألعراف كالتشريعات الدينية،  -ق
 ات الدكلية.يكاستبداليا باالتفاق

كمعتقداتيـ الدينية، كدعكتيا  ،كحضاراتيـإلغاؤىا لثقافات الشعكب  -ك
 إلى آحادية ثقافية في ظل العكلمة.

إباحة الزنا بيف الجنسيف بالتراضي، كٕاباحة المكاط كالسحاق تحت  -ز
  الحقكق الجنسية لممثميف كالمثميات.ك  )العالقات غير الطبيعية(، مسمى

 بيا يتعمق ماك  االتفاقية، ليا تركج التي المحرمة الجنسية العالقات فيذ



 السلیمة والعقل والفطرةمیزان الشرع سیداو في                                      88 
 

   

 كنشر- كالمراىقات المراىقيف بيف خاصة- الجنس بحرية كالسماح
، العالقة اآلثمة ليذه المحرمة الثمرة عمى لمقضاء الحمل؛ منع كسائل

 الفحشاء لنشر حاكلةكىي م ،فيو المرغكب غير الحملي  ىسمَّ يي  ما أك
 .المجتمعات البشرية بيف كالرذيمة

الممارسات التي يككف أساسيا ديني أك إلغاء التحفظات أك  -ح
حضارم، بل تستبعد الديف، كتدعك إلى فصمو عف شؤكف حياة البشر، 
كما تيمل ىذه الكثيقة الدكر الذم يمكف لمديف أف يقكـ بو في مجال 
مقاكمة العنف المكٌجو ضد النساء، كاالغتصاب، كاالتجار القسرم 

  .بالنساء كالدعارة
مطالبتيا بسف تشريعات كٕاصدار قكانيف جديدة مغايرة لألحكاـ  -9

 -الشريعة اإلسالمية، عمى النحك التالي:
استبدال القكامة لمرجل الزكج بالشراكة، كاالقتساـ التاـ لألدكار  -أ 

رعاية األطفال، الشئكف  داخل األسرة بيف الرجل كالمرأة مثل: اإلنفاق،
كىذا مف  ،في األسرة عنفان ضد المرأة الرجلباعتبار قكامة  ،المنزلية

زعزعة االستقرار األسرم لدل المسمميف بعد أف تضطرب  شأنو:
  .األدكار التي يمعبيا كل مف الرجل كالمرأة في إدارة األسرة

التساكم التاـ في تشريعات الزكاج مثل: إلغاء كل مف: التعدد،  -ب 
سممة كالعدة، كالكالية، كالمير، كٕانفاق الرجل عمى األسرة، كالسماح لمم

أم إلغاء الفكارق التي تقرُّىا الشريعة  ،بالزكاج بغير المسمـ كغيرىا
ى اإلسالمية بيف الرجل كالمرأة، مف باب تكامل األدكار، كٕاقرار ما يسم
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بالنكع االجتماعي، مثل: تشريعات الزكاج كالكالية، كالطالق، كالتعدد، 
 الًعدة، المير، الميراث، كغيرىا.

أم منع زكاج الفتاة تحت سف  ،رفع سف الزكاج إلى الثامنة عشر -ج
مكنيا مف تحمل الثامنة عشرة، كلك كانت ذات ىيئة جسمية كنفسية تي 

 كافة أعباء الزكجية.
 التساكم التاـ في اإلرث بيف الرجال كالنساء. -د

إلغاء الكالية عمى الفتاة في الزكاج. كٕالغاء استئذاف الزكجة لمزكج  -ه
 في السفر، أك العمل، أك الخركج، أك استخداـ كسائل منع الحمل.

 سحب سمطة التطميق مف الزكج كٕاعطائيا لممرأة كذلك. -و
كجيا بتيمة: االغتصاب أك إعطاء الزكجة الحق في أف تشتكي ز  -ز 

التحرش الجنسي أك غيره، كعمى الجيات المختصة تكقيع عقكبة عمى 
ذلك الزكج مماثمةن لعقكبة مف يغتصب أك يتحرش بأجنبية، حيث تىعيدُّ 

المتحدة العالقة الشرعية بيف الرجل كالمرأة كالمبنية عمى رغبة  األمـ
في أكقات ال تحمك ليا،  الرجل، مع انعداـ الرضا الكامل مف المرأة، أك

اغتصابان زكجيان، كٕاذا لمسيا مف دكف رضاىا ييعىدُّ ذلك تحرشان جنسيان 
بيا، كتدخل جميعيا ضمف نطاق العنف الجنسي مف اتفاقية مف 

 المتحدة. األمـمنظكر اتفاقية "سيداك" كمف منظكر 
منح الفتاة كل الحريات الجنسية، باإلضافة إلى حرية اختيار  -ح 

كحرية اختيار جنس الشريك، أم تختار أف تككف عالقاتيا  ،جنسيا
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ـي المرأة الكامل في جسدىا كما تشاء،  الجنسية طبيعيةن أك شاذةن. كتحكُّ
 كمنح الفتاة حرية تغيير جنسيا متى شاءت.

تكفير كسائل منع الحمل لممراىقات، كتدريبيف عمى استخداميا،  -ط 
ر المرغكب فيو، تحت مع إباحة اإلجياض لمتخمص مف الحمل غي

 سمى الحقكق الجنسية كاإلنجابية.مي 
مساكاة الزانية بالزكجة، كمساكاة أبناء الزنا باألبناء الشرعييف  -ي

 مساكاةن كاممةن في كل الحقكق.
 إعطاء الشكاذ جنسيان كافة الحقكق كحمايتيـ كاحتراميـ، كأيضان  -ك

القائل:  العظيـكصدق اهلل  ،)حماية العامالت في البغاء )العاىرات
ـٍ عىذىابه أىًليـه ًفي  )ًإفَّ الًَّذيفى ييًحبُّكفى أىٍف تىًشيعى اٍلفىاًحشىةي ًفي الًَّذيفى آمىنيكا لىيي
ـٍ كىرىٍحمىتيوي  مىٍيكي لىٍكالى فىٍضلي المًَّو عى الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة كىالمَّوي يىٍعمىـي كىأىٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى كى

كالقائل: )ييًريديكفى ًلييٍطًفئيكا نيكرى  .[20-19]النكر:( كفه رىًحيـه كىأىفَّ المَّوى رىءي 
 ) كفى لىٍك كىًرهى اٍلكىاًفري ُـّ نيكًرًه كى ـٍ كىالمَّوي ميًت  .[8]الصف:المًَّو ًبأىٍفكىاًىًي

وعشبئریت فلسطینیت  دینیت وقبنونیت  وروابط هیئبثالمبحث الرابع: 
 تفبقیت "سیذاو":رافضت ال

لقد قكبمت اتفاقية "سيداك" بالرفض التاـ مف الييئات العممية      
الشرعية في معظـ بمداف العالـ اإلسالمي، نظران لمخالفاتيا الخطيرة 
ألحكاـ الشريعة اإلسالمية، كمخالفتيا لصريح العقل، كلمفطرة السميمة. 

دان كلككنيا استعماران جديدان لمعقكل، كغزكان فكريان يستيدف تحطيـ كاح
مف أىـ حصكف المسمميف، أالى كىي األسرة، كما يترتب عمى تنفيذىا 
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 ،مف نشر لمفكاحش كالمنكرات، كٕاحداث الصراع بيف المرأة كالرجل
 الدينية كالقانكنية كالركابط كلكنَّا نقتصر ىنا بعرض مكقف الييئات

كالعشائرية الفمسطينية. حيث قكبمت اتفاقية "سيداك" بالرفض التاـ مف 
كنقابات المحاميف في  كالعشائرية، الدينية كالركابط الييئات ةكاف

 الدستكرية. المحكمة كمف الضفة الغربية،

 األعمى اإلفتاء مجمس أعمفالفلسطیني:  األعلى اإلفتاء مجلس أكالن:
 يـك حسيف محمد الشيخ المفتي برئاسة الفمسطيني

 "سيداك "اتفاقية "مضاميف لكافة رفضو ـ 2019/12/19الخميس
 التي القضايا مف ذلك غير أك أك الميراث، بالزكاج، تعمق ما سكاء

 الشرعية، في العمـك االختصاص ذكم إلى بشأنيا يرجع أف ينبغي
األساس  القانكف نصَّ  كقد المعتمدة، الرسمية الدينية المؤسسات لىإ ك 

 الرسمي الديف ىك اإلسالـ أفَّ  عمى منو بعةاالر  المادة في الفمسطيني
 لمتشريع، الرئيس المصدر ىي اإلسالمية كأفَّ الشريعة فمسطيف، في

،  2017/5رقـ التفسير الدستكرم في الدستكرية المحكمة بو كقضت
اتفاق  اشتراط يفيد ما المحكمة قرارات كضمف ـ 12 /2018/3بتاريخ

 اليكية مع اإلنساف بحقكق الخاصة الدكلية كاالتفاقات المعاىدات
 . لمشعب الفمسطيني كالثقافية الدينية
األقصى لـــ  المسجد خطيب صبرم عكرمة كقد صرَّح الشيخ     

 قضايا أبرزىا عدة، بأمكرو  تمسُّ  سيداك اتفاقية قدس": أفَّ  شبكة"
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 بيف الزكجيف، الحميمة العالقة كجكىر كالميراث كالزكاج، اإلجياض،
 ،الفمسطيني المجتمع طبيعة مع تتعارض التي التفاصيل مف كغيرىا

 كالمختصيف شرعيفالمي  ىـ األمكر ىذه في النظر األصل في كأفَّ 
 ،اإلدارييف أك السياسييف ال الشريعة اإلسالمية، في كالفقياء الشرعييف

 عديدة، خمق مشاكل في سيساىـ فمسطيف في االتفاقية ىذه تنفيذ كأفَّ 
 الفمسطيني، بالمجتمع المرأة عالقة جكىرة تضرب كأنَّيا خصكصان 

  .اإلسالمية الشريعة في كاضحة لقكاعد مخالفةكفييا 
لقد نظمت رابطة عمماء فمسطيف  :بغزة رابطة علماء فلسطین ثانیًا:

بقطاع غزة كرشة عمل بعنكاف: )اتفاقية "سيداك" في ميزاف الشريعة(، 
بحضكر جمع مف عمماء رابطة عمماء فمسطيف، كعمماء الجامعة 

الشرعي، ككزارة األكقاف اإلسالمية، كالمجمس األعمى لمقضاء 
كالشؤكف الدينية، كالعضكات في الحركة النسائية اإلسالمية، كذلك يكـ 

ـ في 2020يناير 15ىـــ المكافق 1441جماد األكلى  20األربعاء 
 قاعة مقر الرابطة الرئيس بمدينة غزة.

كقاـ المجتمعكف بدراسة لالتفاقية المسماة باتفاقية القضاء عمى      
التي تتككف مف  CEDAWجميع أشكال التَّمييز ضد المرأة )سيداك 

ثالثيف بندان، كما تـ تدارس ما استجد مف دعكات عمى الساحة 
الفمسطينية مف قبل مراكز جمعيات نسائية كشخصيات فمسطينية 

اك، كما يطالب بو ىؤالء مف سف قكانيف رسمية لدعـ اتفاقية سيد
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عمى اتفاقية "سيداك" تتنافى مع الشريعة  كٕاصدار تشريعات بناءن 
 اإلسالمية كالعقل الصريح، كالفطرة السميمة. 

كقد تبيَّف لممجتمعيف أفَّ اتفاقية سيداك مف أخطر االتفاقيات     
المسممة مف الدكلية التي تستيدف تدمير األسرة المسممة كٕاخراج المرأة 

رسالتيا الفطرية، فاالتفاقية مف مبدأىا إلى منتياىا تطالب بالمساكاة 
المطمقة كالتماثل التاـ بيف الرجل كالمرأة في جميع المجاالت السياسية 

 كاالقتصادية، كاالجتماعية، كالرياضية، كالقانكنية كنحكىا. 
كمخالفةن لمعقل  ،ةكىذا ييعدُّ مخالفةن صريحةن لمقرآف الكريـ  كالسنة النبكي

 المادة في األساس الفمسطيني القانكف السميـ، كأيضان مخالفة لنصّْ 
 "كىي منو الرابعة

 اإلسالمية كأفَّ الشريعة فمسطيف، في الرسمي الديف ىك اإلسالـ أفَّ  
 في الدستكرية المحكمة بو كقضت لمتشريع"، الرئيس المصدر ىي

 كضمفـ  2018/3/12 خبتاري ، 2017/5رقـ التفسير الدستكرم
 الدكلية كاالتفاقات اتفاق المعاىدات اشتراط يفيد ما المحكمة قرارات

لمشعب  كالثقافية الدينية اليكية مع اإلنساف بحقكق الخاصة
 ي.الفمسطين

كما تبيَّف أٌف االتفاقية مشحكنة بجك مف العداء بيف الرجل كالمرأة،     
فيي تصكر العالقة بيف الرجل كاألنثى كعالقة ظمـ تاريخي تريد أف 
تضع حدان لو، كترل أفَّ الحياة يجب أف تقسـ بالتساكم التاـ بيف 

كتصبح اتفاقية "سيداك" المشؤكمة ىي المرجعية  ،الرجل كالمرأة
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كالتشريعية لحماية حقكق المرأة، حيث أنَّو بمكجب ىذه القانكنية 
االتفاقية تصبح الدُّكل األطراف المكقعة عمييا ممتزمة باتخاذ كافة 

فتصبحي اتفاقية "سيداك" مرجعيةن  ،التدابير لتطبيقيا، كضمف دساتيرىا
 فكق مرجعية اإلسالـ في أحكاـ األحكال الشخصية.

اقية "سيداك" تيدفي إلى ىدـ كطمس كتبيَّف بكل كضكح أفَّ اتف      
كٕالغاء األحكاـ الشرعية المتعمقة باألسرة، كتفرض عمى األسرة المسممة 
نمط الحياة الغربي المتحرر مف القيـ كالمبادئ األخالقية، كتيدف إلى 
إشاعة الفكاحش كالمنكرات، كٕالى نشر الثقافة الجنسية بيف البنيف 

 كيدلَّ عمى ذلك: أفَّ  .يمنا األخالقيةكالبنات لمسخ البقية الباقية مف ق
الراديكالية  األنثكية الحركات لتيارات تعكد االتفاقية ىذه جذكر

 غير غربية مف مرجعيات أفكارىا تستقي التي )اليسارية أك العممانية(
 لسياق مخالف كفكرم حضارم سياق في كنشأت إسالمية، كلدت
 .اإلسالمية الحضارة كالثقافة

 وأقرَّ المجتمعون بإجماع التوصیات التالیة:  
مف مبدئيا إلى  فضان تامان، جممة كتفصيالرفض اتفاقية "سيداك" ر  -1

 منتياىا. 
مطالبة الدكل المسممة بضركرة االنسحاب مف اتفاقية "سيداك"  -2

كنذكريىا بدىكًرىا في  ،لصريحة ألحكاـ الشريعة اإلسالميةلمخالفتيا ا
المحافظًة عمى ىيكيًَّة األمَّة كثقافتيا كحضارتيا، كالتأكيد عمى كجكب 
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االلتزاـ بالمرجعية اإلسالمية في التعامل مع قضايا المرأة كمطالبيا 
 كمشكالتيا.

ضركرة تكعية المجتمع المسمـ بحقيقة ىذه االتفاقية، ككشف  -3
الفتيا لمشريعة اإلسالمية سكءاتيا كفضح عكارىا، كبياف مدل مخ

 كلمعقل الصريح كلمفطرة السميمة.
ضركرة اإلسياـ الفاعل كاإليجابي في تبني قضايا المرأة المسممة  -4

 كحقكقيا المشركعة، كرفع الحيف كالظمـ عنيا. 
دعكة المؤسسات المتخصصة في العالـ اإلسالمي إلى إبراز قيـ  -5

ا لمعالـ، كذلك بدراسة قضايا اإلسالـ االجتماعية كاألسرية كتقديمي
المرأة دراسة شرعية معمقة تراعي معاصرة التطكر الفكرم كالفقيي، 
بما يخدـ كيعيف عمى تنمية الكعي بيف الدعاة كالتربكييف كاإلعالمييف 
بكاقع االتفاقيات كالمؤتمرات الدكلية المتعمقة بالمرأة، كذلك األىمية 

 دكرىـ في ترسيخ ىكية المرأة المسممة.
رفض التدخل األجنبي في قضايا المرأة كاألسرة في الدكل  -6

اإلسالمية، كتأكيد سيادة الدكل، كخصكصيات الشعكب في الحفاظ 
 عمى ىكيتيا.

تفعيل دكر اإلعالـ بجميع أشكالو لتكضيح ماىية ىذه االتفاقية  -7
المشؤكمة، كما تتضمنو مف معايب كمفاسد كما تجره مف كيالت لممرأة 

كال بدَّ مف قياـً العمماء  ،لمسممة، كبياف مكقف اإلسالـ منيااكلألسرة 
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في جميع القطاعاًت كالييئات بتكًعية الجميكًر اإلسالمي بأىداف 
  يا.رىكة األينثىكية الجديدة كمخطَّطالحى 

لقد  القدس: في والدعاة العلماء وهیئة العلیا اإلسالمیة الهیئة ثالثا:
 القدس في كالدعاة العمماء كىيئة العميا اإلسالمية الييئة أعمنت

 مشترك بياف في جاء فقد سيداك"، التفاقية المطمق رفضيما المحتمة
اتفاقية  أخذت "كأخيران  :ـ 2019األكل / كانكف22  األحد يـك لمييئتيف
بعد  كذلك أخرل، تمك خطكة التنفيذ إلى طريقيا المدٌمرة "سيداك"

 عمى فشمت حيث سنكات، عشر عف يزيد ما دامت سابقةو  محاكالتو 
 عمى كفمسطينية أجنبية مؤسسات عدة حيث اتَّفقت كاآلف!!. إثرىا

 األحكال عمى قانكف خطيرة مقترحة تعديالت بإدخال المطالبة
اتفاقية  يسمى ممَّا مستمدة التعديالت ىذه فَّ أك  الفمسطيني، الشخصية

 اإلسالمية الييئة تدارست "كقد :البياف كأضاف ،الدخيمة" )سيداك(
 المقترحة التعديالت فمسطيف ببيت المقدس كالدعاة العمماء كىيئة العميا

 تتركَّز البنكد جميعيا ىذه أفَّ  كاتَّضح ،"سيداك" اتفاقية عمى الخطيرة
 ضرب كىذا، كمقكماتيا األسرة تفكيك كعمى الجنسية األمكر عمى

بالقكل:  بيانيما الييئة كاختتمت ،األسرة" كىك المجتمع معقل في آلخر
َـّ  أكالن، اهلل يتقكا أف األمر الشأف كأكلي أصحاب عمى يتكجَّب"  أف ث

 األسرة، كتخكف تيدـ التي الخطيرة االنحرافات ليذه حدان  يضعكا
 يتعمق ما ككلِّ  الشخصية، األحكال لقانكف تعديلو  أمَّ  كأفَّ  الكطف.
 الشريعة في االختصاص أصحاب إلى أف ييسند ينبغي باألسرة
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 كتشريع قانكف أمّْ  يغنينا عف العظيـ اإلسالمي ديننا كأفَّ  اإلسالمية،
االتفاقية  ىذه كرفض ككطنو لدينو انتصر مف كلَّ  كنحيي كضعي،
 كأفٍ  قكلتيـ، يقكلكا أفٍ  الشرعي العمـ كطالب لمعمماء كنداؤنا كتكابعيا.

 الخطيرة". التعديالت ىذه كمف االتفاقية، مف ىذه مكقفيـ عف يعمنكا
 وكلیة الدین وأصول الدعوة كلیة في التدریسیة الهیئة أعضاء رابعًا:

 اتفاقية فيو يرفضكف بيانان  القدس أصدركا جامعة في الكریم القرآن
 تتعارض كلَّ اتفاقية رفضكا كما الشرعية، لألحكاـ لمخالفتيا "سيداك""

 أنصفى  قد اإلسالـ أفَّ  عمى البياف كأكدَّ  اإلسالمية، الشريعة أحكاـ مع
 الشرعي العمـ أىلى  البيافي  كدعا كصانيا، عمييا كحافظ المرأة ككرَّميا

 . اإلسالـ في المرأة مكانة لمنَّاس كأف يبيّْنكا  اتفاقية "سيداك"، لرفض
 فقد ،"سيداك" مرفكضة قانكنية اتفاقيةإف  خامسًا: جهات قانونیة:

 صرَّح اتفاقية "سيداك"، حيث الغربية الضفة في المحاميف نقابة رفضت
 نقابة المحاميف برفض الغربية بالضفة عبيدات جكاد المحاميف نقيب

 ،"سيداك"اتفاقية  عمى عبيدات: "ال نكافق التفاقية "سيداك". كقال جكاد
 كالقيـ ديافاأل مع تتعارض التي البنكد مف فييا الكثير االتفاقية كىذه

 كأكضح مستحيالن، طبيقيا أمران ت مف يجعل ممَّا فمسطيف، في السارية
االرتباط، كطريقة  بحرية تتعمق قضايا عمى تنصُّ  االتفاقية أفَّ  عبيدات
 كاألبكة، الطفل، كحقكق الطفل، تعميـ كطريقة المثمييف، كزكاج الزكاج،

 دياف.األ مع تتعارض التي الكثيرة مف األمكر كغيرىا كالميراث،
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 عمييا، كال نكافق ،"سيداك"اتفاقية  نرفض"المحاميف:  نقيب كقال    
 االتفاقيات بكافة الخاص الدستكرية المحكمة بقرار نتمسك نحف بل

 المحكمة نصُّ  جاء حيث فمسطيف، دكلة عمييا التي كقَّعت الدكلية
 القيـ مع الدكلية االتفاقيات ال تتعارض بأفٍ  كصريحان  كاضحان  الدستكرية
 .فمسطيف في كالديانات
 أصدرت سیداو":"التام اتفاقیة  الخلیل تعلن رفضها عشائر سادسًا:
 اجتماعيـ ـ بعد 2019/12/21السبت يـك مساء بيانان  الخميل عشائر

 في االتفاقية لتطبيق التاـ رفضيـ أكدكا التميمي، آل في ديكاف
 فمسطيف ككجياء عشائر حمل تكقيع بياف في مكصييف فمسطيف،

 كطالب البياف ،عنيا يترتب ما ككل سيداك اتفاقية مف التامة بالبراءة
 سف برفع االلتزاـ مف القضاة كحذَّر النسكية، المؤسسات جميع بإغالق
 . النسكية المؤسسات أنشطة تغطية مف كحذَّر الصحفييف الزكاج،

 غيث الكىاب عبد الخميل في االصالح رجال عميد صرَّح كقد    
 االسالمية الشريعة يخالف بند فكل فييا خطر، االتفاقية كل"بقكلو: 

 كجياء أحد جبريل السراحنة كصرَّح"، كالديف الًعٍرض عمى خطر
َـّ  لنا كضعكا كاسيد اتفاقية في النقاط مف الكثير"فقال:  العشائر  السّّ

 المرأة حقكقيا عطاءإ ك  المرأة تحرير سٌمىمي  تحت في الطعاـ،
 نصافيا".إ ك 

 المختار أكدَّ  فقد:  "سیداو""اتفاقیة  ترفض غزة قطاع عشائر سابعًا:
 غزة قطاع في العشائر لشؤكف العميا الييئة رئيس المغني سمماف أبك
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 مخالفة بنكد فييا مف جاء اتفاقية "سيداك" كما العشائر رفض عمى
 المغني كقال ،كمكركثو الفمسطيني المجتمع كقيـ اإلسالمية، لمشريعة

 بنكد جميع عمى السمطة تكقيع نرفض "فمسطيف"لصحيفة  في حديثو
 أك مكركثنا أك تاريخنا في أف نقبميا يمكف ال التي سيداك""اتفاقية 

 كأفَّ  مؤسساتنا المختمفة، في بيا العمل أك بإقرارىا نسمح أك ديننا،
 إلى االنحالل يصالإ ك  المجتمع، إسقاط إلى تيدف كبنكدىا االتفاقية

 بفمسطيف تميق ال ككنيا كتفصيالن، جممةن  نرفضو ما كىك جميع أفراده،
 كأىميا.

 مصبدر الذراست:
 عمى عدة دراسات كجمع مادتيا ىذه الدراسةإعداد في  عتمداي       

كالنقض، كبياف ما  كأبحاث عممية تناكلت اتفاقية "سيداك" بالمناقشة
ومن فييا مف مخالفات خطيرة لمشريعة اإلسالمية كلمفطرة السميمة، 

 -هذه الدراسات واألبحاث:

القضاء عمى كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداك" اتفاقية  -1
SEDAW ر شرعي: المجنة اإلسالمية لممرأة ك رؤية نقدية مف منظ

 مصر. – الجيزة، كاإلغاثة لمدعكة العالمي اإلسالمي كالطفل، المجمس
 Human Rightsالتقرير المشترك بيف "ىيكمف رايتس ككتش") -2

Watch كمركز المرأة لإلرشاد القانكني كاالجتماعي"، ك"المساكاة ،)
اآلف" المقدـ إلى لجنة "اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد 
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يكنيك/حزيراف  4 المرأة )سيداك( حكل دكلة فمسطيف، الدكرة السبعكف،
 ـ.2018

 .اتفاقية "سيداك" في منظكر الشريعة اإلسالمية: د. تيسير الفتياني -3
في شبكة  بنكد كمكاد اتفاقية "سيداك"، كىي منشكرة في عدة مكاقع -4

  المعمكمات البنكية.
، المكاد الميسىرًطنىةي خالصة اتفاقية الشكاذ جنسيان التي تسمى سيداك -5

أ.د حساـ الديف عفانة، أستاذ كالىماـ : CEDAW في اتفاقيًة سيداك
 دس، أبك ديس.الفقو كأصكلو بكمية أصكل الديف كالدعكة، الق

 محمد د.حقكق المرأة في اإلسالـ كاتفاقية سيداك: محاضرة أ -6
األمنية،  فيد الممك بكمية المدنية الدراسات النجيمي، رئيس يحيى

 جامعة لمقضاء العالي بالمعيد الشرعية كالسياسة المقارف الفقو كأستاذ
 اإلسالمي الفقو بمجمع اإلسالمية، كالخبير سعكد بف محمد اإلماـ

 ـ.2007 فبراير 27 المكافق ق1428 صفر 9 الثالثاء الدكلي، يـك
: األثر العقدم كالفكرم عمى المرأة المسممة مف اتفاقية السيداك -7

تخصص عقيدة كمذاىب  ،في الشريعة كأصكل الديفكىك رسالة 
الممك خالد،  ، جامعةاهلل آل عايش مشاعل حمفاف عبدأ.  معاصرة:

 .ـ2015-ىـ 1436كأصكل الديف، الشريعة  كمية
ـ اتفاقية القضاء عمى 1979المتحدة الصادرة عاـ  األمـاتفاقية  -8

جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداك( دراسة نقدية مقارنة، رسالة 
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ماجستير: أسماء محمد البمكشي، جامعة أـ القرل كمية الدعكة كأصكل 
 الديف.

قراءة في اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة  -9
CEDAW .كمية اإلماـ األكزاعي لمدراسات  نيى قاطرجي، : د

لبناف، بحث مقدـ لمؤتمر "أحكاـ األسرة بيف  -اإلسالمية بيركت
الشريعة اإلسالمية كاالتفاقات كاإلعالنات الدكلية"، جامعة طنطا 

 ـ.7/9/2008بمصر
مكقع صيد  نزار محمد عثماف،: اإلسالـ الميزاف في سيداك -10

 الفكائد.

الشيخ خباب   :كيف خالفت )اتفاقية سيداك( التشريعات القرآنية؟ -11
انظر صفحة الشيخ في مكقع صيد الفكائد  الحمد،

https://www.saaid.net/Doat/khabab/207.htm 
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