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  تمهید

على ید "المستخرب" (وهو ما سمي خطأ  قعامو الر من یكثالفي  العالم اإلسالمىتصدعت الكثیر من دفاعات 

حصن بقى رغم ذلك و رة أخرى، تا من أبناء العالم اإلسالمي "المستخرب"وكالء ذلك  ، وعلى یدتارة بالمستعمر)

إثر  ؛ا بالهدم، بل باالستئصالبات مهددً  -األخیر-  ن هذا الحصنإال أ ،ا طویالً ا على التخریب أمدً األسرة مستعصیً 

، وصارت تعلو فترات زمنیة متقاربة يفو  اإلسالمیة بالدالمختلف في  حمالت شعواءتعرضه في العقود األخیرة إلى 

خطیرة من شأنها بث روح الصراع بین من ربطت بینهما روح المودة والرحمة على  اتبة مرددة مفردأصوات غری

والمرأة فیها توصف (بالمقهورة  مجتمعاتنا توصف (بالذكوریة)مدى القرون بفضل تعالیم اإلسالم الحنیف، فصارت 

المرأة دور فیه  لعبوتدور الجالد والمهمشة)، واألسرة ما هي إال (سجن وقید) في رقبة المرأة یلعب فیه الرجل 

أي قیود، وٕاعطائها تحریر المرأة من ؟ ! ثم ما هو الحل الذي یطرحه أصحاب تلك الدعاوى (السرطانیة)الضحیة

الحریة الجنسیة، وٕاعفائها من المسئولیات األسریة، وٕالغاء قوامة الرجل في األسرة، ثم إلغاء كافة الفوارق بین الرجل 

  ا ضد المرأة یجب القضاء علیه.ق عنفً والمرأة، واعتبار تلك الفوار 

وفي ذات الوقت، نجد االزدواجیة الصارخة في المعاییر، ففي الوقت الذي یطالب فیه المجتمع الدولي بـ 

ا أمام ما تالقیه النساء المسلمات وأطفالهن من قتل وحرق ا ال یحرك ساكنً (تحریر المرأة المسلمة)، یقف متفرجً 

ال مخططات خبیثة لعولمة نمط إیؤكد أن دعاوى المساواة التامة ما هي بما المدمر، وتشرید على ید االستخراب 

لتنتقل مع تلك العولمة كل آفات الحیاة الغربي على شعوب األرض كافة، وعلى رأسها شعوب العالم اإلسالمي، 

  المجتمعات الغربیة، وعلى رأسها ضیاع األسرة وفنائها.

صن األخیر الذي تترس به األمة اإلسالمیة في مواجهة الهیمنة الغربیة، وٕاذا علمنا أن حصن األسرة هو الح

االستجابة ، وأخرى بدعوى التحدیثألدركنا سر إصرار المجتمع الدولي على هدم األسرة واستئصاالها، تارة بدعوى 

نة الحضارة هیمزمن التراجع الحضارى لألمة اإلسالمیة و في  تلك المتغیرات التى هبت علینا ،لمتغیرات العصر

جانبها في  لى تسویق قیم هذه الحضارة خاصةإقیام محاوالت عدیدة للسعى والذى شهد  ،يعصرنا الحالفي  الغربیة

من  وذلكهي األداة التي تم استخدامها لتحقیق ذلك الهدف،  هیئة األمم المتحدة كانتوقد  ،يوالسلوك يجتماعاال

جتماعیة حیال العدید من القضایا االاستصدار حزمة من المواثیق عقد المؤتمرات العالمیة وما یعقبها من خالل 

لى إ -مجملها يف-أدت ، واإلسكان، والبیئة، وغیرها، والتي والطفل ،والمرأة ،والسكان ،تحت مسمیات عدة كالتنمیة

األسرة هوم أن مفبار تلى حد اعإویعارض القیم الدینیة وینشر اإلباحیة یحطم الحواجز األخالقیة نمط حیاة  عولمة

یتقبل العالقات الجنسیة  نه الأل ؛)الحریات الشخصیة(على  )اقیدً (یمثل  )اعقیمً ( امفهومً إال الذى یشرعه الدین لیس 

ین ذكر وأنثى وضمن اإلطار بالعالقات  تلكط أن تكون شترِ ویَ  ،بطة بالقیود الشرعیةوغیر المنضة المفتوح

  .يالشرع
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لثقافة الغربیة والقیم قیم االمقاربة بین على  –ربما بحسن نیة–من یعمل  من بنى جلدتنا ومن المؤسف أن نجد

، بدعوى المرونة وعدم رفض كل ما هو غربي، وهو ما یؤدي إلى يالثوب اإلسالم ي، وٕالباس الوافد الغرباإلسالمیة

  .ختراق حصن األسرة المنیعأ السبل البما هیَّ  إلى مجتمعاتنا، األفكار تلكمرور  تیسیر

، - من جانب آخروكوالیس األمم المتحدة  من جانب، ينسیج العمل األهل يمتغلغل فكباحث - هذا  يدانوقد ح

 ةها المطاطاتالوثائق الدولیة بتعبیر في  أن أعمل على توضیح بعض المفاهیم األممیة والمصطلحات الواردة

لغربیة أو من خالل تحفظات الموسوعات افي  سواء من خالل التعاریف الواردة دالالتهاتوضیح ل ؛ةالفضفاضو 

  . لفهمها مغزاها الحقیقى ؛الوفود الرسمیة على بعض البنود

سوف أركز على مفهوم األسرة وبعض المفاهیم ذات  يلذا فإن ،حاتطیتسع لكافة المص ا ألن المجال الونظرً 

  .الصلة

   :المشكلة البحثیة

نفس المفهوم الذي جاءت المواثیق هو  تلكفي  ةوهل مفهوم األسر  ؟تناولت المواثیق الدولیة مفهوم األسرةهل 

 صالح البشریة: نساءً في  ةتفاقیات الدولیاال يالمفهوم الوارد فیصب وهل  ؟رة اإلنسانیة والشریعة اإلسالمیةالفطبه 

قة في حقیأنها ا فعلیة أم هل تمثل حقوقً  ا للمرأة والطفل)(حقوقً  تفاقیاتاالما أطلقت علیه تلك و  ؟وأطفاال ورجاالً 

  ة؟فعلیحقوق اللل اسلبً األمر تمثل 

   :منهج البحث

الدولیة الخاصة بالمرأة والطفل، واالتفاقیات ؤتمرات أهم الما في تتبع ا تاریخی� سلكت في هذا البحث منهجً 

  بهدف تتبع ورود مصطلح األسرة فیها. ؛الدولیة الصادرة عنها

بهدف  ؛ات المعنیة بالمرأة والطفلوثائق المؤتمر  ضبع تحلیلنقد و التحلیلي في النقدي كذلك استخدمت المنهج 

  .ضوء المصادر اإلسالمیةفي  ونقدهاالوصول إلى مدلوالت المفاهیم ذات الصلة باألسرة في تلك الوثائق 

   :خطة البحث

تعد اللبنة األساس كجماعة اجتماعیة أساسیة في المجتمع موجزة تتناول أهمیة األسرة بوجه عام  : مقدمةأوالً 

  .على وجه الخصوصهذا الجانب في  األسرة المسلمة زتمیُّ وتتناول  ،صرح المجتمعفي 

ثم مفهوم األسرة من  اللغة،في  عرف علیهوالت ثم التعرف على مفهوم األسرة عبر بنود االتفاقیات الدولیة،: اثانیً 

  منظور اإلسالم.

كالجانب  لبعض القضایا المتعلقة باألسرةتفاقیات الدولیة التعرف بشكل تفصیلى على كیفیة تناول اال :الثً ثا

 ،إطار الزواجفي  ر معینة إذا كانتتفاقیات الدولیة محاذیالمتعلق بغریزة اإلنسان الجنسیة والتى وضعت علیها اال

اإلسالم في  مع التعقیب بتوضیح منهج ،اإلطارإشباعها خارج هذا  تم على مصراعیه إذا احً بینما تركت الباب مفتو 
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مع ، والقوامة والتعدد، والنفقة وغیرها. كعقدة النكاح، منظومة األحوال الشخصیة عن فضالً  ،ز اإلنسانتهذیب غرائ

  تحلیل األسباب التى دعت إلى هذا التناول، وتقدیم رؤیة نقدیة من منظور إسالمي.

" مم المتحدةمصطلح األسرة في أبرز المواثیق الدولیة الصادرة عن هیئة األحیث أن بحثنا یتناول ": رابًعا

بالنقد من منظور شرعي، لزم في البدایة أن نتعرف على الجهة القائمة على إصدار تلك المواثیق الدولیة، 

وذلك  والخلفیات الفكریة والثقافیة لمؤسسیها وللقائمین علیها، وانعكاس تلك الخلفیات على المواثیق الصادرة عنها،

الذى تعتنقه عضوات لجنة مركز المرأة الدولیة،  )Radical Feminism( الرادیكالي بتوضیح الفكر األنثوى

تفاقیات المصطلحات ذات الصلة الواردة باالوذلك كى یسهل علینا التعرف على داللة  ؛وموقفهن من األسرة

  الدولیة.

للرد على المواثیق  - یبرز الرؤیة اإلسالمیة لألسرة– يصیاغة میثاق عصر في جربة عملیة عرض ت :اخامسً 

  یة فیما یخص األسرة.الدول

*********  
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  ةـمقدم

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

هیئة األمم المتحدة الصادر عن التقریر في  وردت هذه العبارة .تشهده هذه المجتمعات في شتى المجاالت األخرى"

على األمة  االصرح األخیر الذي صار لزامً لعام العالمي للمرأة. بما یعني أن األسرة هي بمناسبة ا م١٩٧٥عام 

  .للنهوض من كبوتهانطالق منه بل واالإذا أرادت أن تحمي نفسها من الفناء، اإلسالمیة الحفاظ علیه، 

 الإال أنها  ،قتصادياالو  ،سیاسيالو  ،عسكريال :وغز لعقود طویلة لفالشعوب اإلسالمیة رغم تعرضها خالل 

تلبث أن تفیق وتسترد عافیتها  كانت تغط في سباتها العمیق، إال أنها لنوهي وٕان  صیلة.زالت تحتفظ بقیمها األ

  ، ولن تبقى في سباتها إلى األبد.حضارتهاو أصالتها إلى  يءوتف ،افشیئً  شیًئا

تم من (فرنسة) لها على مدار  حین تمكن أبناءها من طرد المحتل رغم ما ،لیس عنا ببعیدنموذج الجزائر أو 

كذلك و  ،تركیا بفضل تماسك األسرة والحفاظ على الدین اإلسالمي، ثم ؛ا من االحتاللمائة واثنین وثالثین عامً 

 ودول البلقان األمر الذي حدى "بهنتنجتون" أن یقول: ،ودول جنوب شرق آسیا ،اتحاد السوفیتي سابقً ب االشعو 

ن ظنوا أن اإلسالم انتهى كدولة ودین بسقوط الخالفة، فتركیا عادت الیوم أقوى .. وأخطأ قبلي كثیرون حی "أخطأتُ 

  .هناك شواهد على إمكانیة عودة اإلسالم لقیادة العالم مرة أخرى"

سعادته الشدیدة  "آري هوكمان"في هولندا  UNFPAممثل صندوق السكان في األمم المتحدة  خفيولم یُ 

"إن ارتفاع معدالت الطالق، في المكسیك:  امؤخرً المي، حیث قال في ندوة عقدت بانهیار األسرة على المستوى الع

  ا لحقوق اإلنسان على البطریاركیة"!! ا كبیرً نصرً  عدُّ وكذا ارتفاع معدالت الموالید خارج نطاق األسرة یُ 

 الخاطئةوالعادات  تسربت إلینا بعض القیم ،نكسار التي تحیاها األمةعلینا أن نعترف بأنه في حالة اال إال أنه

حتى یتسنى له  ؛على إثارة التشكیك في منظومة قیمنا الستبدالها بقیمه االوافد الغربي الذي یعمل جاهدً  سواء من

من موروثات وعادات ما  أو خسائر.بل والعسكریة بأقل قدر ممكن من ال ،ةقتصادیواال ةلسیاسیهیمنته اال استكم

ة یستعصي رّ واختلطت بما هو أصیل فكان نتاج ذلك ثمرة مُ  ،ربلت بلباس الشرعأنزل اهللا بها من سلطان إال أنها تس

  بة عن منهجنا اإلسالمي وتراثنا األصیل.یفهي غر  ،علینا هضمها

اثیم تحاول النیل جر  أىهي تقویة الجهاز المناعي لمجتمعاتنا كي تتمكن من صد االنطالق لذلك فإن نقطة 

، وٕانما هي جماعة اجتماعیة ا فحسبا اجتماعی� نظامً  ، ذلك أن األسرة لیستهاوتحصین إصالح األسرةمنها، والبدء ب

، وتنظیم سلوك أفراده بما یتالئم صرح المجتمع، وتدعیم وحداته أساسیة في المجتمع تقوم بالدور الرئیسي في بناء

لك على أنماط سلوكهم في جتماعیة، فضًال عن دورها في إلزام أفرادها بالضوابط الدینیة، وتأثیر ذمع أدوارهم اال

  مواجهة متغیرات العصر.

فاألسرة باحتوائها عى أكثر من جیل یسهل علیها نقل هذه الضوابط من جیل إلى آخر بسالسة وتلقائیة، فضًال 

عن أن لقاء األجیال فیها یعطي مساحة واسعة إلمكانیة حل المعادلة الصعبة وهي: الموائمة بین الثقافة اإلسالمیة 

  ها التوازن.ناءونافع الوافد بما یحفظ لشخصیة أب ،المعاصرة، أي الموائمة بین صحیح الموروث والثقافة
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  الفصل األول

  الوثائق الدولیةفي  مفهوم األسرة

ومع ذلك لم  ،، والحفاظ على هویة المجتمع وتماسكهتربیة النشءفي  ، بل هو الدور الرئیسلألسرة دور كبیر

إشارة  ةا من أیالمعنیة بالمرأة خلت بنودها تمامً  الوثائقمن  اكثیرً إن هتمام الالئق بها بل الدولیة اال ثائقتعطها الو 

الالفت أن الوثائق و  . يجتماعكفرد مقتطع من سیاقه االبمفهومها الطبیعي والفطري، وٕانما تناولت المرأة ألسرة ل

وفي سیاقات تؤدي من خالل التطبیق إلى إضعاف األسرة  ا،ا وهامشی� ، جاء ذكرها نادرً األسرة ت فیهاذكر التي 

بناء وهدمها، كأن ترد ضمن سیاق المطالبة بتقلیل النسل، أو ضمن سیاق تقیید صالحیة اآلباء في توجیه وتربیة األ

رة ضرو في منتهى الخطورة وهو سیاق في  المفهوم ي، أو أن یأت"نطاق األسرةفي  العنف" :فیما أطلقت علیه الوثائق

التي  نفس الحقوقه وٕاعطاء الشواذ عتراف بالشذوذ وتقنینیعنى اال و ماوه ،عتراف بوجود أشكال أخرى لألسرةاال

الحق في الزواج والتوارث والحصول على كافة الخدمات االجتماعیة، جتماعیة و امن ضمانات  یتمتع بها األسویاء

  لخ.إودفع الضرائب... 

  ألسرة:ل إشارة ةحدة المعنیة بالمرأة من أیمم المتاأل بعض وثائق خلوأوًال: 

إشارة لألسرة بمفهومها  ةمن الالفت للنظر خلو بعض الوثائق الصادرة عن األمم المتحدة بشأن المرأة من أی

  الطبیعي، مثل:

البیان الصادر عن الدورة الثامنة واألربعین بعنوان (تنفیذ استراتیجیات نیروبى التطلعیة للنهوض بالمرأة)  - 

 هداف المتمثلة فى"المساواة والتنمیة والسلم"ستراتیجیات من أجل تحقیق األحدث عن التدابیر الالزمة لتنفیذ هذه االت

 صنع القرارفي  دماج المرأة بشكل كاملة باألساس على إولم یرد ذكر األسرة على اإلطالق بل كان تركیز الوثیق

  ١ الهیئة الدولیةفي  وأالحیاة العامة سواء على المستوى المحلى في 

الدورة في  أحد الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة-  م١٩٩٥لعام  يجتماعواال يقتصادوفى تقریر المجلس اال - 

رغم تناوله  شر فصالً عصفحة عبر أربعة  ٢٢٧لم یرد ذكر األسرة على مدار التقریر الذى بلغ تعداده  - الخمسین

  .٢لخإ..التنمیة في  ةأرأة ودور المر نهوض بالملكحقوق اإلنسان وا ،لمسائل ذات صلة

 المواثیق الدولیة:في  السیاقات التي ورد فیها مصطلح األسرةثانیًا: 

  :تنظیم األسرة وتحدید النسل -١

  : "توفیر معلومات كاملة ودقیقة عن السلوك الجنسي من وثیقة بكین على ١٠٧البند (هـ) في الفقرة  نص

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

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



٦  

بغیة  ؛ك االستخدام الطوعي لوسائل الوقایة الذكریة المناسبة والفعالةبما في ذل ،ولئواإلنجابي المأمون والمس

  الوقایة من األمراض .. وتوفیرها بأسعار زهیدة"

: "التشجیع بدعم من أهالي البنات والبنین وبالتعاون مع موظفي التعلیم من وثیقة بكین/ل) ٨٣وأیضا البند (

بغیة زیادة وعیهم بمسئولیاتهم،  ؛وایجاد خدمات متكاملة والمؤسسات التعلیمیة على وضع برامج تعلیمیة لهم،

لى نمو إلیها بالنسبة إومساعدتهم على تحمل هذه المسئولیات، مع مراعاة أهمیة التعلیم والخدمات المشار 

وتفشي األمراض التي تنتقل  لى تفادي الحمل غیر المرغوب فیهإمراعاة الحاجة الشخصیة واحترام الذات، وكذلك 

  . یدز"/ اإلفیروس نقص المناعة البشریة الجنسین، وال سیمابین یق االتصال على طر 

وتشكل قدرة : "التحكم في خصوصیاتها وتؤكد التقاریر على أن األساس في تمتع المرأة بحقوقها هو تمكنها من

ة العمل العالمیة ا لما سلم به في خطا للتمتع بالحقوق األخرى وطبقً ا هامً المرأة على التحكم في خصوصیتها أساسً 

ولكل األفراد الحق اإلنساني  شریكین لكل"، وأعید التأكید علیه في المؤتمر الدولي المعني بالسكان، ١"للسكان

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

(الحظ: شریكین  .٢توفیر المعلومات وتقدیم الخدمات المتعلقة بتنظیم األسرةبصحة األم وتنظیم األسرة، وینبغي 

Partners (والتي ال تعني بالضرورة زوجین. 

  :واستبدالها بالشراكة القوامة إلغاء -٢

اعتبروا أن الحائل  ،تقییم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأةبمناسبة  ١٩٨٥ فى التقریر األممى الصادرعامف

بتغییر  التقریر الدول األطراف وطالب .عن األسرة ود أمام تمكین المرأة هو جعل الرجل مسئوالً والعقبة الكئ

  :، فجاءت البنود المختلفة لتنص على ذلك٣التشریعات

التشریعات واألنظمة ذات الصلة التي تقصر دور العائل ورب األسرة على الرجل تعوق حصول المرأة  "إن

یرات على هذه المجاالت تضمن للمرأة یارد المادیة وغیر المادیة. ویلزم إدخال تغعلى االئتمانات والقروض والمو 

وٕادخال عبارات أخرى على  استبعاد عبارات مثل "رب األسرة"المساواة في الحصول على الموارد وهناك حاجة إلى 

كما " .٤"ا لحقوقهادرجة من الشمول تكفي للتعبیر عن دور المرأة على نحو مناسب في الوثائق القانونیة ضمانً 

                                                 
)) A.75. XIII.3(منشورات األمم المتحدة، رقم البیع ( ١٩٧٤آب/ أغسطس  ٣٠ - ١٩، بوخارست، ١٩٧٤تقریر مؤتمر األمم المتحدة العالمي للسكان،  -١

  الفصل األول.

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

 .٥٧، ص ١٩٨٥

تم استبدال عبارة (رب األسرة ) وحق الطاعة   ٢٠٠٣فى قوانین بلدان المغرب العربى لمزید من التفاصیل انظر رد تونس على استجوابات لجنة السیداو عام  -٥

  ب(الشراكة)

http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/tunisia/cedaw/cedaw-c-sr-566-03a.pdf  

تموز/ یولیه  ٢٦ -١٥نیروبي، كینیا، ، مم المتحدة للمرأة: المساواة، والتنمیة، والسلمألمم المتحدة، تقریر المؤتمر العالمي الستعراض وتقییم منجزات عقد األا -٤

   .١٠٦، ص ١٩٨٥



٧  

ولیة متكافئة في تنشئة األطفال ئینبغي إدخال برامج تعلیمیة لتمكین الرجال والنساء على حد سواء من تحمل مس

  .١وٕاعالة األسرة، وذلك على جمیع مستویات النظام التعلیمي

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

المرأة لى وضع نهائى یتشارك فیه إیجاد هیاكل وكیانات جدیدة من أجل الوصول إالمجتمع حتى لو اقتضى األمر 

المهام المنزلیة وعلى الدولة الطرف في  الرجل مع المرأة یتشاركوبالمثل ، اإلنفاق على األسرةفي  الرجلمع 

  نفس التقریر: في  وقد ورد ،لجدیدة والمعدلة للذكر واألنثىا ل بل وتشجیع األدوارتمهید المجتمع لتقبُّ 

ة والرجل ولیات األبویة من جانب المرأئالمسوینبغي القیام بعمل متضافر یستهدف إنشاء نظام للمشاركة في "

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

في المواقف  - وقت نفسهفي ال- ولیات مع المرأة، وتحقیق تغییرات ئلمجتمع من المشاركة في تحمل هذه المسا

وینبغي  بحیث یمكن ممارسة هذه األدوار وتشجیع أدوار للجنسین جدیدة أو معدلة االجتماعیة تؤدي إلى قبول

ك اتخاذ القرار فیما یتعلق بحجم األسرة بما في ذل ولیات الوالدینئالمنزلیة وفي مس إعادة النظر في الواجبات

  .٢"ولیات بین المرأة والرجلئوالمباعدة بین فترات اإلنجاب، بغیة تقاسم المس

وینبغي تنقیح القوانین المدنیة، والسیما القوانین التي تتعلق باألسرة، من أجل القضاء على الممارسات التمییزیة "

بغیة منحها  ؛وینبغي إعادة النظر في األهلیة القانونیة للمرأة المتزوجة ،٣حیثما وجدت وأینما اعتبرت المرأة قاصرة

  .٤المساواة في الحقوق والواجبات"

 ا ضد المرأة":اعتبار ممارسة الرجل مسئولیات القوامة داخل األسرة "عنفً  -٣

األسر لى تدخل الحكومات في إدعت الوثائق وبالتالي توسیع دائرة التدخل القانوني داخل األسرة، حیث 

من التقریر األممى سالف  ٢٧١الفقرة في  ورد من ذلك مامتعددة بدعوى حمایتها من العنف، بإجراءات أمنیة 

وینبغي إنشاء جهاز وطني یتولى معالجة مسألة العنف دخل األسرة، وصوغ سیاسات وقائیة وتوفیر أشكال " الذكر:

ساعدة لحمایة ضحایا العنف من النساء واألطفال. كما مؤسسیة لتقدیم المساعدة االقتصادیة وغیرها من أنواع الم

  .٥ینبغي تعزیز اإلجراءات التشریعیة وتقدیم المساعدة القانونیة

وینبغي للحكومات كذلك أن تكثف جهودها "): النساء اللواتي تساء معاملتهن(تحت عنوان  ٢٨٨ فقرةالوفى 

من العنف عن طریق توفیر المأوى والحمایة والدعم المبذولة لوضع أو تعزیز سبل المساعدة لضحایا هذا النوع 

                                                 
تموز/ یولیه  ٢٦ -١٥نیروبي، كینیا، ، للمرأة: المساواة، والتنمیة، والسلم ألمم المتحدة، تقریر المؤتمر العالمي الستعراض وتقییم منجزات عقد األمم المتحدةا -١

 .٦١، ص ١٩٨٥

تموز/ یولیه  ٢٦ -١٥روبي، كینیا، ، نیألمم المتحدة، تقریر المؤتمر العالمي الستعراض وتقییم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة: المساواة، والتنمیة، والسلما -٢

 .٤٦، ص ١٩٨٥

      المقصود به والیة األب على اإلبنة،أو القوامة على الزوجة - ٣

تموز/ یولیه  ٢٦ -١٥نیروبي، كینیا، ، ؤتمر العالمي الستعراض وتقییم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة: المساواة، والتنمیة، والسلمألمم المتحدة، تقریر الما -٤

 .٣١، ص ١٩٨٥

  .٩٥، ص المرجع السابق -٥



٨  

وعالوة على المساعدة الفوریة التي یجب أن تقدم إلى ضحایا العنف الموّجه ضد " والخدمات القانونیة وغیرها.

. وبشكل غیر مباشر یتم ١"النساء في األسرة والمجتمع، ینبغي على الحكومات أن تعمل على زیادة توعیة الجماهیر

ا له أب وٕالزام هذا (األب) بتحمل مسئولیة ذلك عادی�  زنا عن طریق اعتبار الطفل غیر الشرعي طفالً إقرار ال

"وینبغي جعل الوالد المفترض لألطفال الذین ولدوا بصورة غیر شرعیة یساعد في إعالة هؤالء األطفال بن): (اال

  .٢وتعلیمهم:

لحقوق اإلنسان، وكذلك امتناع  اس سُیعد انتهاكً ممارسة الجنفي  ومن ثم فإن أى اعتراض على حق المراهقة

أن یتوفر لها إجهاض مأمون، حرمان تعقیم في  على حقها اإلنساني االطبیب عن إجهاض فتاة سُیعد اعتداءً 

في  أن تتحكم وتبت بحریةفي  دون الرجوع لزوجها یعد حرمان تعسفي من الحریة فلها الحق - إذا أرادت–الزوجة 

 احیاتها الجنسیة دون إكراه أو تمییز أو عنف ومن ثم فإن أى اعتداء على هذا الحق یعد انتهاكً المسائل المتصلة ب

  لحقوق اإلنسان.

تجاه صغار السن حتى یتم تنشئتهم منذ  هبتوجیه كم كبیر من أنشطت  صندوق األمم المتحدة للسكان ویقوم

یتم تقبل المجتمع للحریة أن لجنسین) و وقت مبكر على مفاهیم (الصحة اإلنجابیة) و (تغییر تصور أدوار ا

 م٢٠٠٥فیصدر تقریره لعام  -  )داخل األسرة القوةدینامیات (وأدوار الجنسین داخل األسرة تحت مسمى  ،الجنسیة

عمل صندوق األمم المتحدة للسكان على إقامة ُدور "جاء فیه: والذي  ُدور بلدیة للمراهقین والشباب)بعنوان (

(Casas) ویحصل المراهقون فیها على معلومات  ،لشباب وتشجع هذه الُدور حقوق صغار السنللمراهقین وا

وتدریب بشأن الصحة اإلنجابیة والعنف ویضطلعون بمهام توعیة مجتمعیة من خالل وسائط اإلعالم بشأن 

  ."الصحة والحقوق اإلنجابیة

المراهقین على استخدام العازل تدریب على (والذي یعمل  "إیقاظ ضمائر المراهقین الذكور"یستعین مشروع "

غار السن صفي نیجیریا، بحوارات منظمة للتشجیع على التفكیر االنتقادي لدى الرجال الطبي لمنع حدوث الحمل) 

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

  .٣نجابیة، وحقوق اإلنسان، والدیمقراطیة، والصحة الجنسیة واإلالحمیمة

  :إقرار الشذوذ الجنسي، وٕاعطاء الشواذ كافة الحقوق منها الزواج وتكوین أسر -٤

   :الشاذةأمام العالقات  عقباتالثیقة برنامج عمل مؤتمر القاهرة للسكان حقوًقا ودعت إلى إزالة كل و رتبت 

واستخدمت أشكال االقتران األخرى تعلقة بالزواج والمالسیاسات في  على أشكال التمییز "ینبغى القضاء

  ).The Family in all its forms(مصطلح 

                                                 
 .١٠٣، ص المرجع السابق -١

 .١٠٧، ص المرجع السابق -٢

 .Quality/calidad/QUALITE. No.2003یقة: الصـبیة النیجیریـون یتـأملون المسـاواة بـین الجنسـین" "أبي لم یكن یفكر بهذه الطر  ٢٠٠٣مجلس السكان  -٣

    . نیویورك : مجلس السكان. .14
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جماعة تتكون من شخصین أو أكثر بأنها: " األسرةف مكتب اإلحصاء الرسمي لسكان الوالیات المتحدة عرَّ وقد 

  .١"ابرباط المیالد أو الزواج أو التبني وتقطن معً  اَ یرتبطون معً 

" آن فوستس ستیرلنجوفي دراسة لألمریكیة " ،يالمجتمع األمریكفي  للحركة الفكریة ًیاطبیع ازً فراإویُعد هذا 

تجاوزه الزمن، ولم یعد یعبر  اعت فیها أن "تقسیم الخلق إلى ذكور وٕاناث أصبح واقعً ادَّ  ٢"األجناس الخمسةبعنوان "

جناس، ولیس جنسین فقط، إذ بجانب الرجال بدقة عن حقیقة الواقع اإلنساني، ذلك أن الواقع أصبح یحفل بخمسة أ

  .٣یعاشرون الرجال"الذین والنساء، هناك المخنثون والنساء الشاذات الالئي یعاشرن النساء، والرجال 

حیث ظهرت الدعوة إلى بناء األسر  ،ا البدیل الكارثيتدریجی�  ومع تراجع مفهوم األسرة الطبیعیة، حلّ  

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

كل بیت تشبع فیه الحاجات األساسیة الطبیعیة (رجل وامرأة في إطار الزواج،  :حیث صارت تعنيالمعنى مختلف، 

   یة تأتي).رجل وامرأة خارج إطار الزواج، رجال ونساء دون رابطة قانونیة، رجلین، امرأتین.. والبق

 بشكل قوي،Feminism في المؤتمرات الدولیة التي تظهر فیها األجندة األنثویة  اونجد صدى ذلك واضحً 

مؤتمر القاهرة فنجد الوثیقة الصادرة عن  ذلك المفهوم، عن تلك المؤتمراتالصادرة  الوثائق الدولیة تعكس حیث

وارها وحقوقها وتكوینها األسرة وأدذى جاء بعنوان (ا والالفصل الخامس منهفي  -  م١٩٩٤للسكان والتنمیة عام 

جراءات فعالة إ"وینبغى أن تتخذ الحكومات  :من مواده )وان (تنوع هیكل األسرة وتكویینهامبحث كامل بعنوهیكلها) 

 ،"األخرىقتران وأشكال االالسیاسات والممارسات المتعلقة بالزواج في  للقضاء على جمیع أشكال اإلكراه والتمییز

بتغییر (الهیاكل األسریة) معتبرة ذلك التغییر هو (المجال الحیوي لعمل الحكومات والمنظمات تطالب ى خر وأ

، والمؤسسات البحثیة )، كل هذه المؤسسات تنمیة، ووكاالت الالحكومیة الدولیة، والمنظمات الحكومیة المعنیة

  األسرة).هیكل  غییرعلقة بت(إلعطاء األولویة للبحوث الحیویة المت - بإلحاح–مدعوة 

أسرة شرعیة مؤسسة على عالقة مشروعة بین ذكر وأنثى، وٕانما لتضم كل ألوان  - فقط- تى ال تكون وذلك ح

  نقالب كل ألوان العالقات الشاذةُمدخلة بذلك اال –مرأة امرأة و اأو بین  ،بین رجل ورجل- العالقات 

   .٤قانون ویحمیها ویرتب لها الحقوقوفطرة في إطار األسرة التي یعترف بها ال اوالمحرمة شرعً 

أفضل  ا: "وضع سیاسات وقوانین تقدم دعمً م١٩٩٤في تقریر المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة بالقاهرة جاء و 

  ١"تعدد أشكالهالألسرة، وتسهم في استقرارها وتأخذ في االعتبار 

                                                 
   .٥١صاهللا لؤلؤ، آمنة خلیفة، األسرة الخلیجیة: معالم التغییر وتوجهات المستقبل، من أكرم رضا قواعد تكوین البیت المسلم، مرجع سبق ذكره، عبد -١

المنظمات العالمیة لحقوق  راجتمعت أكب حیث  UNبل سیتم عولمته عبر المنظمة الدولیة ،مریكیاتألم یقتصر هذا العبث على دراسات فردیة لنسویات  -٢

د ساندت هذا البیان اإلنسان وأشهرها على اإلطالق؛ لتضع مًعا مسودة بیان یطالب بضمان كافة الحقوق للشواذ، على المستوى الدولي القانوني والتشریعي، وق

بكلمة  Homosexuals بحقوقهم ،حیث استبدلوا فیه كلمة شواذ يقرار دولإالتنوع داخل هذه الفئة والسعى نحو براز إوقد أرادوا عبر هذا البیان دولة،  ٦٦

)LGBT) والذى یرمز كل حرف في الكلمة الجدیدة إلى نوع مختلف من الشواذ، فحرف ،(L) یرمز للسحاقیات (Lesbians) وحرف ،(G(  یرمز للشواذ الرجال

)Gaysوحرف ،( )B) یرمز لمتعددي الممارسات (Bisexuals)والحرف ،(T) یرمز للمتحولین (Transgender  من موقع منظمة هیومان رایتس ووتش .(

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

، الملف الوثائقي للمؤتمر العالمي ١٩٩٥ -أغسطس - ٢٩فهمي هویدي، مملكة النساء لیست حًال، مركز األهرام للتنظیم وتكنولوجیا المعلومات، األهرام ،  -٣

  .٣٥ص  الرابع للمرأة، بكین،

  .١٤، ص  ٢٠٠٧محمد عمارة ، مقدمة میثاق األسرة في اإلسالم ،اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل ، -٤
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في األنظمة الثقافیة والسیاسیة  ختلفة لألسرأشكاًال موفي تقریر المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة: "توجد  

من دول العالم ذات  كثیرالبل أثارت تلك األجندة موجة عارمة من االعتراضات من قِ  وقد .٢واالجتماعیة المختلفة"

  .الثقافات المحافظة

، تكرر نفس األمر، م١٩٩٦تركیا  - HabitatII اسطنبول للمستوطنات البشریة، وفي مؤتمر ینبعد عام ثم

هل : حول موضوع األسرة وثارت موجة ثانیة من الجدل ،صرار المنظمة الدولیة على نفس األجندةا إوبدى واضحً 

  ؟تقلیدي یجب االنفكاك منه واستحداث مفهوم جدید لألسرةإطار  أنهاأم  ،خلیة اجتماعیة یجب تدعیمها هي

أما الصین ودول عدم  ،ر جدیدة لألسرةطُ استحداث أنماط وأُ بمطالبة الوتزعمت كندا ودول االتحاد األوروبي 

 وثیقة مؤتمر القاهرة للسكاننص وسط تبني النص الذي یقارب وكحل  ،ضد هذا الموقف توقفقد االنحیاز ف

رك اللفظ على عمومه وقد تُ  ،تعدد األنماط األسریةضمن اإلشارة إلى الزوج والزوجة مع ، حیث تم١٩٩٤

وشهدت ، Same sex marriage  استحداث زواج بین الجنس الواحدللجماعات التي تطالب ب إرضاءً  ؛وغموضه

الصحة " و"األشكال المختلفة لألسرةاإلكوادور إلى تحفظه على " ممثل مما دعا اأروقة المؤتمر سجاًال واسعً 

ن التعبیر الثاني ال یمكن أ، و یغیر مفهوم األسرة وأساسها على أساس أن التعبیر األول"، حیث فسرهما اإلنجابیة

  یشمل اإلجهاض كوسیلة لتنظیم األسرة.

واالجتماعیة في مختلف النظم الثقافیة والسیاسیة  )مختلفة لألسرةالشكال على (األ غواتیماالاعترضت  اوأیضً 

تحاد بین الرجل االیجوز تحت أي ظرف تغییر األساس الذي تقوم علیه األسرة وهو  وبررت اعتراضها بأنه ال

وأنها تستند إلى الزواج  ،الرسولي (الفاتیكان) أن األسرة هي الوحدة األساسیة للمجتمع أكد الكرسيكما  .والمرأة

  كشراكة تقوم على المساواة بین الزوج والزوجة.

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

بالنسبة "لجمهوریة هندوراس" إباحة الزواج بین  ا یمكن أن تعني أبدً : "ویجب أن یكون مفهومها بأنه القائالً 

   ٣حیث أن دستورنا الوطني یحمي األسرة بشكلها الطبیعي ؛أشخاص من نفس الجنس

، Different Forms of the Familyأما نص بعض البنود التي أعربت صراحة عن أشكال أخرى لألسرة 

، بل له سابقاته في المؤتمرات السابقة، ففي مؤتمر السكان الذي عقد م١٩٩٦ ا في مؤتمر اإلسكانفلم یكن مستحدثً 

باعتبارها الوحدة  –بأشكالها المتعددة  -: "تعترف خطة العمل العالمیة للسكان واألسرةم١٩٨٤في مكسیكو سیتي 

اسیة في بنیتها بتغیرات أس - وال تزال تمر -عطائها حمایة قانونیة. واألسرة مرتإاألساسیة للمجتمع، وتوصي ب

  .٤ووظیفتها"

                                                 
  
 / أ.٢ -٥، الفصل الخامس (أ)/ ١٩٩٤المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة، القاهرة،  -١

 ).٢٩قرة (م: الفصل الثاني/ الف١٩٩٥المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكین  -٢

في  ة اإلنجابیةلمزید من التفاصیل حول تحفظات الدول على القاهرة للسكان، ووثیقة بكین انظر : اعتدال بنت عبد الرحمن إدریس، الحقوق اإلنجابیة والصح -٣

، الجامعة األمریكیة المفتوحة، قسم الدراسات میزان الشرع، رسالة ماجستیرفي  اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة ومؤتمر السكان ومؤتمر بكین

  .٢٠٠٣اإلسالمیة والعربیة،كلیة أصول الدین ،

  .١٣)، التوصیة ٢٠، الفصل األول (ب) / ثالث، الفقرة (١٩٨٤المؤتمر الدولي المعني بالسكان، مكسیكو،  -٤
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، والتي تعد وثیقة آلیات م٢٠٠٢تأتي وثیقة عالم جدیر باألطفال ، فاألجندة ولم تسلم وثائق الطفل من تلك

، لتبرز ذات المعنى (تعددیة أشكال األسرة) حینما طالبت ١٩٨٩)CRC(وسیاسات لتفعیل اتفاقیة حقوق الطفل 

   ١رة تتخذ أشكاًال مختلفة باختالف النظم الثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة""مراعاة أن األس :الوثیقة الحكومات بـ

وٕانما تظهر  ،تى أكدت على تعددیة أشكال األسرةال يولیست الوثائق الدولیة الخاصة بالمرأة أو بالطفل فقط ه

المؤتمرات  نة المرأة على فرض نفس األجندة فيحرصت لجقد و العدید من المؤتمرات، نفس األجندة بوضوح في 

جاء في تقریر  فقد ،الوثائق الصادرة عنها وقد رسخت نفس المفهوم كنوع من تطبیع المصطلحفقد جاءت  ،األخرى

العالمي للتنمیة االجتماعیة: "األسرة هي الوحدة األساسیة في المجتمع وهي بهذه الصفة یجب أن  مؤتمر القمة

النظم الثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة المختلفة، تتخذ  يوف شاملین، اقها أن تلقى حمایة ودعمً تدعم، ومن ح

  .٢أشكاًال مختلفة"

  :النقاط التالیة في -من حیث مفهوم األسرة –الصادرة عن األمم المتحدة الوثائق الدولیة  تشتركو 

، وهو المنظور الذي یطرح Radical Feminismتناول مفهوم األسرة من المنظور األنثوي الرادیكالي  -١

عي أسرة ارتبطا برباط الزواج الشر كونة من رجل وامرأة قوق اإلنسان، واعتبار األسرة المشذوذ الجنسي كحق من حال

  لألسرة.اإلبداعي واستبدالها بالنموذج الالنمطي  تقف في طریق الحداثة، ویجب (نمطیة)

 اء بین رجال ونساء،یعني إقرار العالقات غیر الشرعیة، سو إقرار وجود أشكال مختلفة لألسرة، بما  -٢

ا بال زواج، ، فاألشكال المختلفة لألسرة تشمل النساء والرجال الذي یعیشون معً والعالقات الشاذة بین مثلیي الجنس

یطلق ، ویحتفظن بهؤالء األطفال فیقمن باإلنفاق علیهم، و النساء الالئي یأتین باألطفال سفاحاوالشواذ، كما تشمل 

  ، وتسمى األم بـ (األم المعیلة).Single parent family المنفرد ذات العائل على هذا التشكیل اسم األسرة

التي یحصل علیها عطائها نفس الحقوق إوضمان  ،حمایة قانونیةال األشكال المختلفة عطاء هذهالتوصیة بإ -٣

  ).أو النمطیة مصطلح (التقلیدیة األسر الطبیعیة والتى صار یطلق علیها في الوثائقفي  األزواج

بالعقالء ، وهو ما حدى اا مخیفً صار وضعً  خالقیةاألفوضى هذه ال المجتمعات الغربیة من ما عمَّ  أن یخفى وال

"لقد أدى انتشار الشذوذ بین  محّذرة:  "سوزان غللر"یریكیة طالق صیحات التحذیر فتقول الكاتبة األمإهناك من 

تهتم المرأة، ویرتدي المالبس الملونة الزاهیة ویكوي  الرجال، أن أخذ شكل الرجل یتغیر، فأصبح یهتم بزینته كما

قة الخالف بینهما، فهو یبحث عن متعه الخاصة شعره حتى أصبح من الصعب التفرقة بین الرجل والمرأة، وزادت شُ 

ل الشاذة، ویضحي بالحیاة األسریة في سبیل فردیته وأنانیته، ثم زاد الطین بلة انتشار اإلیدز بین الشواذ من الرجا

الزواج بسبب المرض، وزاد یمكنهم  أوًال، ثم انتقل المرض اللعین إلى النساء شیئًا فشیئًا، فتزاید عدد الرجال الذین ال

  . ٣عدد النساء الالتي ال یمكنهن الزواج للسبب نفسه"

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

 .٨٠: الفصل الرابع/ ز الفقرة ١٩٩٥نمیة االجتماعیة/ كوبنهاجن مؤتمر القمة العالمي للت -٢

  .ھ٦/١٤١٤/ ٢٣بتاریخ  -)٥٤٨٧العدد ( - صحیفة الشرق األوسط -٣
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  من أن تكون وظیفة فطریة: بدالً وظیفة اجتماعیة  األمومة اعتبار -٥

نثویة لألدوار االجتماعیة لكال ا یعكس الرؤیة األا غریبً المرأة مفهومً تكرس االتفاقیات الدولیة الخاصة ب

الجنسین، والتي تسعى لفصل جنس اإلنسان عن دوره في الحیاة، وبالتحدید فصل جنس المرأة عن دورها األساسي 

إحدى وهو دور األمومة، وهو ما عبرت عنه بیلال آبزوج ( - والمرتبط باألساس بجنسها وتركیبها البیولوجي–

ر البیولوجي وحتمیته یحصر دَ ن القَ أخرى لنخضع لفكرة ألن نعود مرة "زعیمات الفكر األنثوي الرادیكالي) بقولها: 

لداللة ل  Sex من جنس بدالً  Gender لذلك نحن نستخدم كلمة جندر داخل صفات متعلقة بجسدها وجنسهاالمرأة 

  ."الممكن تغییرهاة هي من صنع المجتمع ومن أن حقیقة الرجل والمر أعلى 

اذ التدابیر الحكومات باتخ تطالب(سیداو)  أشكال التمییز ضد المرأة وبالتالي نجد اتفاقیة القضاء على كافة

ول "تتخذ الدأن " :علىفي المادة الخامسة ت نصّ حیث (األمومة وظیفة اجتماعیة)  الزمة لترسیخ هذا المفهومال

  ا یلى:األطراف جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق م

بهدف تحقیق القضاء على التحیزات والعادات  ؛(أ) تعدیل األنماط االجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة 

على أدوار نمطیة للرجل العرفیة وكل الممارسات األخرى القائمة على فكرة دونیة أو تفّوق أحد الجنسین، أو 

  والمرأة.

 بالمسئولیةواالعتراف وظیفة اجتماعیة بوصفها  ،ا سلیًما لألمومة(ب) كفالة أن تتضمن التربیة األسریة تفهمً 

تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن یكون مفهوًما أن مصلحة األطفال هى في  من الرجال والنساء المشتركة لكلٍ 

  ."جمیع الحاالتفي  االعتبار األساسى

تعدیل األنماط االجتماعیة والثقافیة،  ؛ ألنها تنصب علىأهداف اتفاقیة السیداوهذه المادة أحد أهم  كرستو 

وهى ال تفسر ماهیة األدوار النمطیة، وٕان كانت تعنى أنه  سنوات معدودة.في  وهو ما تهدف االتفاقیة إلى تغییره

لیست هناك أنماط خاصة للنساء باعتبارهن نساء، ولیست هناك أنماط خاصة للرجال باعتبارهم رجاًال، ومن ثم 

في  بل ووصف دور المرأة ،، باعتبار األدوار (محایدة) غیر مرتبطة بجنسلتبادل األدوارة فهناك إمكانیة واسع

، وهو ما تحاول االتفاقیة Gender الجندرالمجال األسرى باألنماط الجامدة، وهذا المعنى وثیق الصلة بمفهوم 

أملت على  هى التى والثقافة المجتمعیة ا هكذا، بل ألن التنشئة،خلق ماألنهوال المرأة امرأة الرجل رجًال ترسیخه، فال 

  عالقة لهذا الدور بخلقة كل منهما وتركیبه البیولوجي!!! كل منهما دوره، وكرسته عبر العصور، وال

عام بهیئة األمم المتحدة  جتماعيواال قتصاديلى المجلس االإحالته إالتقریر النهائى الذى تم في  قد وردو 

"تقلیل الوقت الذى تقضیه   ل:- ٢- ١٤ریب) طفال) تحت عنوان (التعلیم والتدحول وثیقة (عالم جدیر باأل م٢٠٠٧

األسرة المعیشیة  مع العمل على تغییر المواقف التى ترسخ تقسیم  ونئبشالقیام بمهام العنایة الیومیة في  البنات

  ."البیتفي  مسئولیات األسریة للعملا لتقاسم التعزیزً  Genderالعمل حسب الجندر 

 ر؛تفاقیات األمم المتحدة األخرى، یتم تكرار المفهوم الواحد أكثر من مرة وٕادماجه ضمن أكثر من محو وكشأن ا

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

ل والمرأة في جمیع نمطیة عن دور الرجحیث نادت بضرورة إزالة أي مفاهیم ، (ج) الخاصة بالتعلیم١٠المادة 
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القضاء على أى مفهوم عن دور الرجل ودور المرأة على جمیع مستویات التعلیم، "  مراحل التعلیم، فنصت على:

تحقیق هذا الهدف، في  وفى جمیع أشكاله، عن طریق تشجیع التعلیم المختلط وغیره من أنواع التعلیم التى تساعد

 ."المدرسیة وتكییف أسالیب التعلیم كتب الدراسة والبرامج وال سیما عن طریق تنقیح

له من للمطالبة بتشجیع التعلیم المختلط، بما  كُحّجةم المساواة بین الذكور واإلناث اونلحظ هنا كذلك، استخد

مساوئ، جعلت الكثیرین من الغربیین أنفسهم یتبنون الدعوة إلى فصل الذكور عن اإلناث في التعلیم حیث ثبت 

  فضلیة ذلك لهم.أ

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

ا ما تقوى لدور الجنسین في النظام الدراسي وعن طریق الكتب المقررة المستخدمة في النظام الدراسي التي كثیرً 

ولیات ئنطویة على عدم المساواة وبخاصة في مجال العمل والمسالم الجامدة غیر المتغیرة والتقلیدیةاألنماط 

  ١األسریة".

هو دور  باألدوار النمطیة الجامدة، والتي تطالب االتفاقیة بتغییرها وتبدیلها، يالنصوص تؤكد أن المعن كل تلك

فها في جمیع المهن التي الزوجة واألم، وذلك یتفق مع تركیز االتفاقیة على تلقي المرأة لنفس التعلیم والتدریب وتوظی

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

 والذي استنكر ،)ر القیم في العائلة العربیةیتغی(إصدارات األمم المتحدة بعنوان  یؤكد هذا المفهوم ما جاء في أحد

صورة، وبالتالي لم یحقق دفع كد هذه الكذلك الخطاب الدیني الذي یؤ كأم،  دراسیة صورة المرأةأن تعكس المناهج ال

"وقد  :في ذلك اإلصدار ورد ، فقدتغییر نظرة المجتمع لدور المرأة ه وهيالمرجوة من األهداف ة إلى سوق العملالمرأ

الدور التقلیدي للمرأة كأم وزوجة، فالمدرسة  لوجي الذي یؤكدیو تزامنت الدعوة لخروج المرأة للعمل مع الخطاب األید

رأة ملتزمة ا ما تصورها كامبل غالبً  ،اا واقتصادیً جتماعیً احقیقیة للمرأة كإنسان نشط وفعال ال تعكس صورة 

  ٢.باإلنجاب واألمومة"

 أنطون"یقول الباحث الطبیعي الروسي ولنستمع إلى شهادة من طبق مبدأ التساوي التام في مجتمعه، حیث 

، بتجارب العلوم الطبیعیة ومشاهداته: استحالة التساوي التام بین الرجل والمرأةفي كتابه الذي أثبت فیه  "نمیالف

الحق أنه  .ینبغي أن ال نخدع أنفسنا بزعم أن إقامة المساواة بین الرجل والمرأة في الحیاة العملیة أمر هین میسور."

اة بین الصنفین مثل ما اجتهدنا في روسیا السوفیتیة، ولم یوضع في لم یجتهد أحد في الدنیا لتحقیق هذه المساو 

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

  ."بل قلما تبدلت في المجتمع أیًضا األسرة فحسب

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

خطرة، تهدد النظام االشتراكي بالدمار، فیجب أن نحاربها بكل ما أمكن  أعراض الفوضى الجنسیة، وهذه حالة جدُ 

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

                                                 
 .٤٤،ص١٩٩٩عواطف عبد الماجد، رؤیة تأصیلیة التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، مركز دراسات المرأة، الخرطوم  -١

  .١٩٩٤. ١٠.١٢المتحدة، أبو ظبى،  اجتماع خبراء األممفي  أوراق عمل قدمت -٢



١٤  

األفراد المثقفین من طبقة باحیة الجنسیة قد سرت عدواها لیس في الجهال األغرار فحسب، بل في منها أن اإل

: یجب أن یبذل المربون اهتماًما شدیًدا - الحائز على جائزة نوبل- "ألكسیس كاریل". ویقول الدكتور "العمال

 ،ك اختالفات ال تنقص بین الجنسینللخصائص العضویة والعقلیة في الذكر واألنثى، كذا لوظائفهما الطبیعیة. هنا

   .١ولذلك فال مناص من أن نحسب حساب هذه االختالفات في إنشاء عالم متمدن

والستكمال المنظومة اعتبرت تلك االتفاقیة أن األمومة لیست صفة لصیقة بالمرأة اقتضاها تكوینها البیولوجى 

لالتفاقیة لذا نادى تفسیر األمم المتحدة  ؛آخر والنفسي، بل هى وظیفة اجتماعیة یمكن أن یقوم بها أى إنسان

لیؤكد على نفس المطلب، بل وجعله هدًفا  إعالن بكینبضرورة وضع نظام إجازة لآلباء لرعایة األطفال، وقد جاء 

استراتیجًیا، فجاء لیحثِّ الحكومات على: "القیام عن طریق التشریعات، بتوفیر الحوافز و/أو التشجیع على تهیئة 

 والمرأة، بما األسرة بین الرجل للنساء والرجال على األجازات الوالدیة، وتشجیع التقاسم المتساوى لمسئولیاتالفرص 

كما حث على ضرورة توفیر شبكات من دور رعایة الطفل  . ٢ذلك عن طریق التشریعات المالئمة والحوافز"في 

  ي العمل بأجر خارج البیت.وه - وفًقا لمفهوم االتفاقیة–حتى تتفرغ األم لمهمتها األساسیة 

  مفهوم األسرة في اإلسالم: ا: ثالثً 

  األسرة من "أ. س. ر" األلف والسین والراء ومعناه الحبس واإلمساك، وأسر إسارة هي :ا* لغة واصطالحً 

عضائها من التزامات أشدة وربطة وقد اشتق مصطلح األسرة من هذه المادة اللغویة لما یترتب على كل واحد من 

  آلخرین.نحو ا

عضائها الدرع الحصین، وهذا أكما أنها تعطي معنى القوة والشدة وهي الدرع الحصین فهي تعد لكل من  

المجتمع، في  المعنى اللغوى لألسرة یجعل منها حصن حصین یصعب اختراقه، والذى بهدمه تضیع العالقات

  اه.ومفهوم األسرة هذا من خواص اإلنسان، فال یطلق علي ذكر الحیوان وأنث

رتبط ركناها بالزواج الشرعي والتزمت بالحقوق ا"هي الجماعة التي  * مفهوم األسرة من منظور اإلسالم:

".  وعلى هذا فإن األسرة في اإلسالم لها  ٣والواجبات بین طرفیها وما نتج عنها من ذریة، وما اتصل بها من أقارب

  األوالد وذوي القربى. ركنان أساسیان هما الزوج والزوجة، وركنان تابعان هما : 

واألسرة الممتدة في اإلسالم تنشأ بالزواج واإلنجاب كاألسرة النواة وتكتمل بزواج األبناء وٕانجاب األحفاد 

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

اجبات والمندوبات لذوي القربى قبل غیرهم من سداء البر والخیر والمعروف وأداء الحقوق والو إوصلة الرحم هي 

سائر الناس. ویتنوع حكم هذه الصلة بین الفرض والواجب والمندوب بحسب قوة القرابة أو بعدها، األقرب فاألقرب 

  بمكانة األمومة.  احتى ترتفع إلي درجة اإلیثار للوالدین ألنهما سبب الوجود، وتتقدم األم على األب إقرارً 

                                                 
١- http://www.islamonline.net/discussiona/message.jspa?messageID=138413&tstart=0   

  ج.\٦\الهدف االستراتیجى واو  إعالن ومنهاج عمل بكین، -٢

  ٥٠،ص٢٠٠٤أكرم رضا، قواعد تكوین البیت المسلم، دار التوزیع والنشر اإلسالمیة،  -٣



١٥  

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

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

  اإلنفاق.لرجل حین تخصه بالعمل و من مهام كسب العیش خارج المنزل، وتفضل ا

وفي هذا مغالطة كبیرة .. فتمایز كل من الرجل والمرأة بخصائص وملكات وقدرات بدنیة ونفسیة معینة ال 

تجعل أحدهما أعلى شأًنا من األخر، ولكنه منوط بقدرة كل منهما على أداء وظائف حیاتیة وحیویة معینة ال 

بین الرجال بعضهم البعض وكذلك النساء. فقوامة البشر كافة حتى في  یستطیع اآلخر القیام بها، وهى سنة اهللا

الرجل في األسرة هي في حقیقة األمر حق للمرأة ال للرجل، فحقها على الرجل أن ینفق علیها ویكفیها مئونة 

  التعرض لمشاق العمل خارج المنزل.

أشكال الرعایة  ال یمكن بأى حال من األحوال أن یدعى أى عاقل مساواة رعایة األسرة الطبیعیة بغیرها منو 

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

  اختصاص المرأة باإلنجاب واألمومة یتناسب تماًما مع طبیعتها التي خلقت علیهاوالشریعة اإلسالمیة ترى أن 

صفة التي وصفت بها المرأة في القرآن الكریم هي الصفة التي خلقت علیها، ال: "- رحمه اهللا - یقول األستاذ العقاد

  .١"أو هي صفتها على طبیعتها التي تحیا بها مع نفسها وذویها

 وقدتعلى من شأن المرأة  هذه وقیمة األمومة ،المرأة إالالمقام األول ال یقوم بها في  األمومة وظیفة بیولوجیةف

، وطلب اإلحسان إلیها، ورعایتها وٕاكرامها، وذّكر من والوصایة بها تكریما لهذا الدور خصها اهللا بمزید من العنایة

ْیَنا اإلنَساَن ِبَواِلَدْیِه وَ ( :نسى فضلها بما القته في سبیل أوالدها من آالم الحمل والوالدة واإلرضاع، قال تعالى َوصَّ

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

فقال: یا رسول اهللا من صلى اهللا علیه وسلم (جاء إلى رسول اهللا قال:  - رضي اهللا عنه–وعن أبي هریرة 

أحق الناس بحسن صحابتي قال: أمك، قال ثم من، قال: أمك، قال: ثم من، قال: أمك، قال: ثم من، قال: 

  .٢)أبوك

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

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

  ٣ب عند المزاحمة"األم تستحق على الولد الحظ األوفر من البر، وتقدم في ذلك على حق األ

لألم بهذا البر والتكریم حتى في حال كبرها وشیخوختها حین ینقطع حملها، وینسى من تعالى وقد احتفظ اهللا 

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

ِعنَدَك الِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما  بَُّك َأال َتْعُبُدوا إال إیَّاُه وِباْلَواِلَدْیِن إْحَسانًا إمَّا َیْبُلَغنَّ وَقَضى رَ    -عز من قائل  –

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

 .١٩٧٤ص  ٤ج  ٢٥٤٨الوالدین وأنهما أحق به ح /  ب : بر -ك : البر والصلة واآلداب -صحیح مسلم -٢

 مرجع سابق. -٤١٦/ ١٠ -فتح الباري -٣



١٦  

رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما واْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة وُقل ، وُقل لَُّهَما َقْوًال َكِریماً  َفال َتُقل لَُّهَما ُأفٍّ وال َتْنَهْرُهَما

  .]٢٤، ٢٣[اإلسراء:  َربََّیاِني َصِغیرًا)

*********  



١٧  

  الفصل الثاني

  ها االتفاقیات الدولیةتتناولالتي  األسرة ونئبشذات الصلة القضایا أبرز 

  والمنظور اإلسالمي لها

علقة بالمرأة والطفل تمس األسرة بشكل هناك عدد من القضایا الهامة تتمحور حولها اتفاقیات األمم المتحدة المت

ا، من حیث التركیب، والقیم، والهویة، والتماسك. من أهم تلك القضایا قضیة ا خطیرً مباشرة، وتؤثر علیها تأثیرً 

العالقات الجنسیة بین الرجل والمرأة خارج وداخل األسرة بغض النظر عن الرباط الشرعى، وما تثمره تلك العالقات 

 :كانوا داخل اإلطار الشرعي أو خارجه، وكل ما یخص قوانین األحوال الشخصیة داخل األسرة من من أبناء سواء

كل تلك القضایا یتم تناولها من منظور واحد: منظور تمكین المرأة،  ..وغیرها یة،الو و قوامة، و طالق، و زواج، 

  ا علیها هي ذاتها.سرة، وحفاظً ا على كیان األوتخلیصها من أي قیود أو ضوابط یمكن أن تكون ملزمة لها حفاظً 

  العالقات الجنسیة: -أوالً 

  :هاوهي أن ن المفهوم األنثوي لتلك العالقاتا للعالقات الجنسیة، ینطلق ما واحدً تتبنى االتفاقیات الدولیة منظورً 

  :بالزواج الشرعي ةرتبطم غیر - ١

ه ال بما یعنى أن لفسیولوجیة للجسم،حتیاجات اضمن اال وأنه ،كالماء والهواءفي الثقافة الغربیة هو الجنس ف

تقریر لجنة في  وقد ورد، ةسنیة معین خر على أن یكبت رغبته الجنسیة إلى مرحلةیحق لكائن من كان أن یجبر آ

، تحت عنوان (القضاء على جمیع أشكال )DAW(األمم المتحدة في  الخبراء الصادر عن قسم االرتقاء بالمرأة 

بیوتهم في  فتیات تحدثمن أسوء أشكال العنصریة والعنف ضد ال "كثیر :ألنثى)ضد الطفلة ا والتمییز العنف

 . والكبت الجنسي للفتیات شامالً ركز على التحكم الجنسي واإلنجابيا توالد دائمً ، مجتمعات الرجال واألومجتمعاتهم

  .ذعان الفتیات"إ التركیز الشدید على عذریة الفتاة وخصوبتها بما یقود للتمیز و 

سن الكل من  بتحدید - صراحة -ومات طالبت الحك، )CSW(لجنة مركز المرأة في األمم المتحدة ن إبل 

مع رفع سن الزواج إذا لزم  ٢وسن الزواج ،minimum legal age of consent١  الجنس ممارسةالقانوني ل

  :جلیزیةالبند في الوثیقة اإلنو  .األمر

"Review, enact and strictly enforce laws and regulations concerning the minimum 

legal age of consent and the minimum age for marriage, raising the minimum age for 

marriage where necessary". 

                                                 
  أي السن التي یسمح للفتاة فیها بممارسة الجنس، دون أن تقع تحت طائلة القانون. -١

  .٢٠٠٧، مارس k/١٣ االستنتاج المتفق علیه الصادر عن الجلسة الواحدة والخمسین للجنة مركز المرأة باألمم المتحدة، البند -٢



١٨  

بحیث یتم استبدال  ولتجنب المعارضة من الدول اإلسالمیة، یتم ترجمة المصطلح بشكل مختلف للغة العربیة

 استعراضهي: ") وبالتالي فالترجمة الرسمیة للبند سن قبول الزواج) بعبارة (انوني لممارسة الجنسالسن القعبارة (

 ورفع بإنفاذها، والتقید الزواج إتمام لسن األدنى والحد األدنى لسن قبول الزواج بالحد تتعلق ولوائح قوانین وٕاصدار

 .الضرورة" تقتضي الزواج حیثما لسن األدنى الحد

لكل فرد مهما كان عمره أو وضعه،  - في المجتمعات الغربیة -  ارسة الجنسیة مضمونة ومكفولةوحیث أن المم

من الدعوة إلى  بدالً  –فنجدها تطالب فإن تلك الوثائق تتعامل مع تبعات تلك الممارسة، ولیس مع الممارسة نفسها، 

أي أن یقوم  ،نسیة (آمنة ومسئولة)لممارسة الجبأن تكون ا -  العفة واالمتناع عن الممارسة خارج نطاق الزواج

األمر الذى  للوقایة من الحمل واإلصابة باألمراض التناسیة. ؛الطرفان باستخدام الوسائل المناسبة أثناء الممارسة

حدوث  دون ات والنساء بكیفیة التمتع بالعالقات الجنسیةضرورة تثقیف الفتی -ا لمنظومة األمم المتحدةوفقً –یتطلب 

تحت عنوان بكین على ذلك  وثیقة وقد نصت ،ابة بأحد األمراض التناسلیة، وعلى رأسها اإلیدزالحمل أو اإلص

صحة الجنسیة بال"وحصول المراهقات على المشورة والمعلومات والخدمات فیما یتعلق  ):٩٣بند-(المرأة والصحة

الخصوصیة والسریة في  الشاباتر حق عتبااالفي  ا ما ال یؤخذوكثیرً  ،اا تمامً ا أو معدومً ال یزال قاصرً  واإلنجابیة

  .حترام والموافقة المستنیرة"واال

الوثیقة تنتقد عدم حصول المراهقات على خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة بسبب عدم إعطائهن الثقة أى أن 

Confidence  والخصوصیةPrivacy عالقاتها الجنسیةفیما یخص  والموافقة المستنیرة!!.  

قدرة الناس  "تعنى  المطلوب توفیرها للفتیات والنساء على خدماتها بأنها: الصحة اإلنجابیة وقد عرفت الوثیقة

تقریر اإلنجاب وموعده وتواتره في  وحریتهم ،، وقدرتهم على اإلنجاب٢ومأمونة ،١على التمتع بحیاة جنسیة مرضیة

أعمارهم، أو حالتهم الزواجیة، بما  ن الصحة اإلنجابیة مطلوب توافرها لكل الناس، على اختالفأ(نالحظ هنا  ٣"

  یعني تقدیمها كذلك للمراهقین والشباب إضافة إلى األزواج)

!! حقائب أبنائهمفي  طمئنان على وجود الواقیات الذكریة وحبوب منع الحملاال -ا لالتفاقیاتوفقً –وعلى األباء 

ع األعمار الى الرجال من جمی "تصمیم برامج محددة موجهة: بكین) -ل١٠٨(البند  وهو ما نص علیه صراحة

لى توفیر معلومات كاملة ودقیقة عن إهـ تهدف ١٠٧دوار الوالدین المشار الیها في الفقرة والمراهقین مع مراعاة أ

نجابي المأمون والمسئول بما في ذلك االستخدام الطوعي لوسائل الوقایة الذكریة المناسبة السلوك الجنسي واإل

   ".مراض األخرى التي تنتقل عن طریق االتصال الجنسيواأل ،یدزمن فیروس اإلغیة الوقایة والفعالیة ب

                                                 
  مرضیة أي بالشكل الذي یشبع الغرائز بغض النظر عن أي قیود دینیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو قانونیة. -١

یتم  تعلیم فالجنس اآلمن یعني ممارسة كافة الوسائل إلشباع الشهوة الجنسیة بدون حدوث الحمل أو انتقال لألمراض الجنسیة وعلى رأسها اإلیدز، لذا  -٢

أن الممارسة التقلیدیة ( الطبیعیة) هي ممارسة خطرة؛ ألنها تتسبب في حدوث الحمل وتسبب  Sex Educationألطفال والمراهقین ضمن مواد تعلیم الجنس ا

ممارسات تقلیدیة –لقوا علیه وعلى رأسها مرض اإلیدز، بینما تعتبر الممارسات الشاذة بالنسبة للفتیات هي ممارسات آمنة، وٕاذا ما رغبت فیما أط انتقال األمراض 

  علیها أن تحتاط بوسائل منع الحمل وهو ما أسموه بالجنس المحمى.–

  ٩٤إعالن ومنهاج عمل بكین، فصل المرأة والصحة، ج/ - ٣
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نما یكون ا، وإ ا ومأمونً ُمرضیً  كتفاء بأن یكون الجنسعدم االعلى الدولیة على التأكید  وقد حرصت الوثائق 

ا ما ال یتعلم "وكثیرً بكین):  – ٩٣، ومن ذلك ما نص علیه (البند وبخاصة حینما تتوجه بالخطاب للرجال مسئوالً 

   .نجاب"الشبان احترام حق المرأة في تقریر المصیر واقتسام المسئولیة مع المرأة في أمور الحیاة الجنسیة واإل

القوة بین الرجل  نعدام المساواة في عالقاتاإلیها ب تشیروالتي  – في األسرة قوامة الرجل ائقتعتبر الوث كما

(حیث أن الزوج قد ال یوافق على استخدام تلك  على الجنس اآلمن سباب تعویق حصول المرأةأمن  –والمرأة 

الضعف االجتماعي وانعدام المساواة في عالقات القوة بین النساء والرجال "بكین):  – ٩٨كما في (البند  - )الوسائل

  ."ةسة الجنسیة المأمونهما من العقبات التي تعترض الممار 

القدرة على  احیث ال تملك المرأة غالبً  ؛قات بین الرجال والنساءوالعوائق من قبیل عدم التوازن في العال"

وٕان انعدام الحوار بین الرجال والنساء بالنسبة إلى احتیاجات  ،ولةئاإلصرار على الممارسات الجنسیة المأمونة والمس

ة بفیروس المرأة الصحیة یؤدي إلى أمور منها تعریض صحة المرأة للخطر وبخاصة من زیادة قابلیتها لإلصاب

: تطالب فیه الحكومات بـ استراتیجیً اا لذا تضع الوثیقة هدفً ؛ )٥بكین+-١٢نقص المناعة البشریة اإلیدز" (البند 

"تمكین جمیع األفراد ذوي األعمار المناسبة من الحصول على رعایة الصحة اإلنجابیة وذلك في أقرب وقت ممكن 

  بیكین). - ط١٠٦"(البند ٢٠١٥على أال یتجاوز عام 

والوصول بسهولة  وموعده وتواتره،٢حریتهم في تقریر اإلنجابب اوأفرادً  ١اعتراف بحق الجمیع أزواجاالكذلك: "

  ٣"لوسائل مقبولة ورخیصة وفعالة وآمنة لمنع الحمل

نص حیث لمراهقات بالدرجة األولى، وا للمراهقین بلفقط،  للمتزوجین ال یفهم خطأ أن تلك البنود موجهة وكي

 المراهقات"ضمان تثقیف البنات ونشر المعلومات بینهن وبخاصة بین صفوف ین) على: بك- هـ ٢٨١ند البند (الب

فیما یتعلق بفسیولوجیة اإلنجاب والصحة اإلنجابیة والجنسیة على النحو المتفق علیه في برنامج عمل المؤتمر 

 .ولیةئسة تنظیم األسرة بشكل یتسم بالمسالدولي للسكان والتنمیة، وعلى النحو المحدد في تقریر ذلك المؤتمر، وممار 

كي یتمكنوا من  ؛للمراهقینهتمام بوجه خاص بتلبیة الحاجات التثقیفیة والخدمیة بكین): "واال- ٩٥ونص (البند 

  .یجابیة ومسئولة"إمن حیاتهم معالجة  يمعالجة الجانب الجنس

حدوث لتفادى  Sexual Information وهكذا أكدت الوثیقة على أهمیة تزوید المراهقة بالمعلومات الجنسیة

لیست في ممارسة العالقات  - ا لالتفاقیات الدولیةوفقً – ، فالمشكلةاإلیدزبأو اإلصابة  حمل غیر مرغوب فیه

 Lack of Sexual Informationالمشكلة في نقص المعلومات الجنسیة  مشروعة، وٕانما تكمنالغیر جنسیة ال

عدوى انتقال و أالحمل غیر المرغوب فیه  مما یتسبب في حدوث ؛حیحةالناتج عن عدم تعلیم الجنس بصورة ص

  اإلیدز!!

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

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

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

  .٩٤ ٩٥ناهج عمل بكین، (ج) المرأة والصحة ، البند،إعالن وم -٣
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وعلى الرغم من أن معظم " :٢٠٠٥لعام  UNFPAالسكان باألمم المتحدة صندوق  ویؤكد ذلك المعنى، تقریر

صعوبة في ویواجه المراهقون الذكور  ،المراهقات تناء المراهقة، تواجه الفتیاثدأون تجاربهم الجنسیة أبالناس ی

  ."اصحیحً  اوال یعرف كثیرون منهم كیف یستخدمونها استخدامً  (العوازل الطبیة) الحصول على الرفاالت

 تحدید هویتها الجنسیة في  إعطاء الفتاة الحق وتتمادى تلك الوثائق في مطالبها الشاذة، إذ تصر على

Sexual Identityالجنسى اتوجههمیلها أو من ثم تحدید و  ،١ Sexual orientation،  بمعنى أن یعطى كل

                                                                                                                             لى القاعدة سالفة الذكر.إ استنادً األفراد الحق في ممارسة الشذوذ الجنسي ا

، لإلیحاء بأنهما شیئین مختلفین یمكن أن ینفصال ؛یةفصل التوجه الجنسي عن الهویة الجنسهنا محاولة أتي وت

، ط أن یتوافق مع تركیبه البیولوجيوللتأكید على أن توجه (میل) الشخص الجنسي سواء للذكور أو اإلناث ال یشتر 

أن هویتها الجنسیة غیر متوافقة مع تركیبها البیولوجي، ا بدعوى نه یمكن للفتاة أن تمیل لفتاة مثلها جنسیً أبمعنى 

  ٢.ونفس الشيء بالنسبة للذكر

، تحت م٢٠٠٧لعام ) DAW(لجنة الخبراء الصادر عن قسم االرتقاء بالمرأة باألمم المتحدة تقریر في  وقد ورد

 Lesbian ات السحاقیاتالفتی( ، تحت عنوان"التمییز ضد الطفلة األنثىو  العنف القضاء على جمیع أشكال" عنوان

girls(: "ات جنسیة تختلف عن القیم السائدةالفتیات تنمو وتكتشف الهویة الذاتیة الجنسیة وربما وجدوا توجه ،

ضحایا العنف الناتج من الهجوم والضرب  ناعتداءات وعنصریة وه نمجموعات الفتیات القاصرات یواجه

ن أعضاء م ها) والتعذیب والقتل، مقترف هذه الجرائم عادة یكوننالممارسة التى یجب أن یفضل نواالعتداء (لتعلیمه

ن أالمجتمعات ومن الصعوبة في  ن العائلة والشرفاء والبولیس. الفتیات السحاقیات كمجموعة لم تظهرمالمجتمع 

  ."الدعم نویجد ؛ لیشرحن وجهات نظرهن ومخاوفهنماكن آمنةأ نیجد

واج من إلیذاء من أسرهن، خاصة عندما تجبرهن أسرهن على الز بمعنى أن الفتیات السحاقیات یعانین من ا

ا ضد هؤالء السحاقیات، وتطالب بتوفیر المناخ اآلمن لهن للتعبیر عنفً  - ا لالتفاقیات الدولیةوفقً  – هذا رجال، ویعدّ 

  عن أنفسهن ومیولهن بحریة!!

الجنسي ل الشذوذ تحوّ  ض،الحریصة على مصالح شعوب األر  - المیمونة–وهكذا على ید الهیئة الدولیة 

  !!راف" إلى "خیار" أو "توجه" مقبولمن "االنحواألخالقي 

  منهج اإلسالم في تهذیب غرائز اإلنسان:

وفتح لها باًبا وحیًدا ومهذًبا لتفریغ طاقاتها والتمتع الشهوة الجنسیة  ومنها غریزة ،راعى اإلسالم الغرائز اإلنسانیة

قتران وال حتى اال ،قتران المثليوحرم ما هو غیر ذلك، فال مجال في اإلسالم لال ا،سوف نورد ذكره الحقً  بلذائذها

                                                 
: "هي إحساس الفرد بنفسه ذكر أو أنثى، بغض النظر عن تركیبه البیولوجي" ، فإذا كانت هویته الجنسیة مطابقة لتركیبه Sexual Identityالهویة الجنسیة  -١

 Sexual orientation ثى (أي انه یسلك سلوك األنثى)، ومن ثم فإن میله الجنسي البیولوجي، كان شخصا طبیعیا، أما إذا كانت الهویة الجنسیة لشاب ما أن

وقد ظهر نوع ثالث یمیل جنسیا نحو نفس جنسه، ونحو الجنس الثاني في نفس الوقت وهو ما یطلق علیه  homosexualیكون نحو ذكر مثله، فیكون شاذا 

bisexual   

  )en.wikipedia.org/wiki/human_sexuality(العالمیة وذلك طبًقا لما جاء في موسوعة ویكیبیدیا  -٢
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مشعًرا بأنها كالوحش  ،القرب منهامجرد حاسًما حیث كان نهیه عن  مرأة دون رباط شرعى، وكان تحذیرهبین رجل وا

  ]١٥١األنعام :[ )َظَهَر ِمْنَها وَما َبَطنَ  وال َتْقَرُبوا الَفَواِحَش َما(: ب منه اإلنسان افترسه فقال تعالىالمفترس إذا اقتر 

ى شیوع وقد حذر المصطفى صلى اهللا علیه وسلم من األضرار الصحیة واألوبئة العامة التي تترتب عل

ُعوُن َواَألْوَجاُع َقْوٍم َقطُّ َحتَّى ُیْعِلُنوا ِبَها ِإالَّ َفَشا ِفیِهُم الطَّا يَلْم َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة فِ « : الفاحشة في أي مجتمع فقال

قوم لوط علیه  ، إذ اعتبر القرآن الكریم الشذوذ فاحشة لم یسبق١» َأْسَالِفِهُم الَِّذیَن َمَضْوا يَلْم َتُكْن َمَضْت فِ  يالَّتِ 

إنَُّكْم ، اَلِمینَ َأتَْأُتوَن الَفاِحَشَة َما َسَبَقُكم ِبَها ِمْن َأَحٍد مَِّن العَ ( علیه السالم: لوط السالم أحد فیها إذ قال نبیهم

 السالم ، وتكرر من نبیهم علیه ]٨١،٨٠:األعراف [) َلتَْأُتوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة مِّن ُدوِن النَِّساِء َبْل َأنُتْم َقْوٌم مُّْسِرُفونَ 

َربُُّكم مِّْن َأْزَواِجُكم َبْل َأنُتْم َقْوٌم  وَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكمْ  ،َأتَْأُتوَن الذُّْكرَاَن ِمَن الَعاَلِمینَ (: تأنیبهم على هذا الفعل الشنیع

األعداء ألنهم ومن معه من  علیه السالم، وحین أصروا على فعلتهم واعتبروا لوًطا  ]١٥٦،١٥٥:الشعراء ) [َعاُدونَ 

ن أن یسري بقطع من اللیل أل علیه السالم، أمر اهللا تعالى نبیه ثم استهزئوا باإلنذارات اإللهیة، من المتطهرین

یٍل مَّنُضودٍ (موعدهم الصبح ثم كانت العقوبة   ،َفَلمَّا َجاَء َأْمُرَنا َجَعْلَنا َعاِلَیَها َساِفَلَها وَأْمَطْرَنا َعَلْیَها ِحَجاَرًة مِّن ِسجِّ

َمًة ِعنَد َربَِّك وَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمیَن ِبَبِعیدٍ  ن أتى فعل قوم لوط وهكذا ینذر القرآن الكریم كل م،  ]٨٣،٨٢[هود:)ُمَسوَّ

، وما هذا الجزاء وأن یمطرهم بحجارة من سجیل منضود، ویصفهم بأنهم ظالمون، األرضأن یخسف اهللا تعالى بهم 

  من الظالمین ببعید.

صلى اهللا علیه ( ، فقد روى اإلمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي أنهحرم اإلسالم السحاق بین النساءكما 

، وفسر بعض العلماء قوله تعالى  »الثَّْوِب اْلَواِحِد  ياْلَمْرَأُة ِإَلى اْلَمْرَأِة فِ  يَوَال ُتْفضِ « : یل) قال في حدیث طـو وسلم

نُكْم َفإن َشِهُدوا َفَأْمِسُكوُهنَّ (:  ى  ِفي الُبُیوِت َحتَّ والالِتي َیْأِتیَن الَفاِحَشَة ِمن نَِّساِئُكْم َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْیِهنَّ َأْرَبَعًة مِّ

بأنها نزلت في مباشرة النساء للنساء، وسماها القـرآن الكریم  ]١٥[النساء:)َیَتَوفَّاُهنَّ الَمْوُت َأْو َیْجَعَل اللَُّه َلُهنَّ َسِبیالً 

  .فاحشة، وأمـر بعزلهن عن المجتمع حتى الوفاة أو التوبة النصوح

جزًءا من التربیة العامة بما یالئم یبها تهذ ، حیث جعلاواضحً الشهوة الجنسیة فإن موقف اإلسالم من وكذلك 

، واإلسالم فطـري وبحاجة عضویة ونفسیة ملحة ؛ ألنها تتعلق بأمریة وهي في حد ذاتها أمر البد منهالمرحلة السن

أبناء المسلمین هو مبثوث في كتب العلم وأبواب الفقه والتي كان یتعلمها یعرض ذلك كله في أنقى ثوب وأطهره، ف

، لكن یالحظ في كتب أهل العلم ما یالحظ في القرآن الكریم والسنة المطهرة من محافظة على جًدافي سن مبكرة 

األدب ومؤدیة للغرض في نفس واستعمال عبارات غایة في  –قدر اإلمكان  –األلفاظ والتلمیح دون التصریح 

  ]٤٣[النساء:) َأْو الَمْسُتُم النَِّساءَ (، مثل قول اهللا عز وجل:الوقت

 ةالمواثیق الدولیة من كیفیفي  بالشكل الوارد التجاه نحو تعلیم الصغار والمراهقین طبیعة العالقة الجنسیةا أما

، وٕاتاحة الفرصة كاملة لهم  Sex Educationفیما یعرف بالثقافة الجنسیة  واستخدام وسائل منع الحمل الممارسة

، بل أنهم یعلمون المراهقین الشذوذ لى الشذوذ، حتى لو وصلت إك العالقات وٕاضفاء الشرعیة علیهاإلقامة تل

.. هذا االتجاه ذو النهایة )Safe Sexكنوع من أنواع (الجنس اآلمن  الجنسي لألطفال والمراهقین في المدارس

                                                 
 . ٤١٥٥حدیث رقم  –باب العقوبات  –كتاب الفتن  –سنن ابن ماجة  -١
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 ألن كل ذلك مضاد للفطرة التي خلق اهللا الناس علیها، ؛مار والهالك وفساد الحیاة والكونالواحدة سیؤدي إلى الد

تبعت الشهوات، ا صارع األمم السابقة حینسابقة فعجلت بهالك أصحابها، كما في مَ  الفواحش أمم لكوقد مارس ت

    .، فلم تقم لها قائمةومارست الشذوذ، واستمرأت الفواحش

  طار الزواج:إفي  فرض القیود على العالقات الجنسیة -٢

 ،ى قید أو شرطدون أقات الجنسیة بممارسة العالفي  دافر مطلق الحریات لأل الوثائق الدولیة في حین تعطي

  :تلك القیودمن تضع قیود عدیدة على نفس الممارسة إذا كانت ستتم في إطار الزواج. 

 حیث یعد من منظور االتفاقیات الدولیة  ؛ا ضد الفتاةعنفً واعتباره  :تحت سن الثامنة عشر تجریم الزواج

برفع سن الزواج وتوحیده من منطلق المساواة بین الفتى البة ، والمطضمن الممارسات الضارة واعتباره، ١اا مبكرً زواجً 

 والفتاة.

أن تزید السن األدنى "ینبغي على الحكومات  :بهذا الشأن م١٩٩٤مما ورد في المؤتمر الدولي للسكان عام و 

إلنفاذ  ؛عند الزواج حیثما اقتضى األمر، وعلى الحكومات والمنظمات غیر الحكومیة توفیر الدعم االجتماعي الالزم

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

   .فرص التعلیم والعمل"

 مبدأ (جسد المرأة ملك لها ا من ، وذلك انطالقً هاكن بكامل رضایذا لم إ تجریم معاشرة الزوجةYour 

body is your ownعتداد بأى وعدم اال متناع عن زوجها،االفي  قالح الزوجة تلك االتفاقیات عطي) ومن ثم ت

، اعتبرت هذه جریمة یعاقب طأها بغیر كامل رضاهاو ذا تنص تعلیماته على عكس ذلك، فإعرف أو دین أو قانون 

  .٢علیها القانون، وتسمى بـ (االغتصاب الزوجي)

سمته باالغتصاب الزوجي ومعاقبة الزوج علیه كما أ ا مع مایً بضرورة التعامل جنائ )٥بكین+(وقد طالبت وثیقة 

"وضع التشریعات و/أو تعزیز اآللیات المناسبة لمعالجة المسائل الجنائیة المتعلقة  ):٥بكین+ -  ٦٩dفي (البند 

ة یذاء الجنسي للنساء والفتیات وكفالواإل االغتصاب في إطار الزواجبجمیع أشكال العنف العائلي بما في ذلك 

 .سرعة تقدیم هذه القضایا للعدالة"

 في تقریر الیونیسیف فا، جنسیً  واعتباره استغالالً  ،وطء زوجتهفي  اض على حق الزوج الطبیعيعتر اال

عد جریمة في معظم یُ  غتصاب بین األزواج العتداء الجنسي واال"إن اال :٢٠٠٠عن العنف المنزلي یونیو

تصال محدود في االالأن توقع على عقد الزواج فإن الزوج له الحق ال الدول،.... المشكلة هنا أن المرأة بمجرد

   !!الجنسي مع زوجته"

                                                 
 ًفا ضد الطفلة!!تعد االتفاقیات الدولیة سن الثامنة عشر هو سن انتهاء مرحلة الطفولة، وبالتالي تعد الزواج تحت سن الثامنة عشر هو زواج لألطفال، وعن -١

:"طلب الشریك (الزوج وغیره) للقاء الجنسي دون رغبة الشریكة یعد اغتصاب زوجي یشمل أیًضا نوع الممارسة نفسها، Marital Rapeاالغتصاب الزوجي  -٢

 )marriage.about.com - glossary-وهو جزء من العنف المنزلي "( موسوعة الزواج 
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حیاة في  فیما یخص الجانب الجنسى یةاإلسالمالشریعة بین الوثائق الدولیة و واضحة مفارقة الهنا وتبدو 

 حیث ،اإلسالمفي  یة األخالقیةولئ، تأتي المسالوثائق الدولیةفي  في مقابل الحریة المنفلتة من أي ضابطف اإلنسان،

ق غلیظ محوط بالحب والود إطاًرا شریًفا عفیًفا عن طریق االرتباط بین الرجل والمرأة بمیثا إلشباع الغریزة حدد

ُهنَّ ِلَباٌس (: لطعام واللباس، حیث یقول سبحانه، معترًفا بأن ذلك االرتباط ضرورة من ضرورات الحیاة كاوالرحمة

واللَُّه َجَعَل َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا وَجَعَل َلُكم مِّْن َأْزَواِجُكم (: وفي قوله تعالى ]١٨٧البقرة :  [)ِلَباٌس لَُّهنَّ لَُّكْم وَأنُتْم 

]٧٢:[النحل)َبِنیَن وَحَفَدًة وَرَزَقُكم مَِّن الطَّیَِّباِت َأَفِباْلَباِطِل ُیْؤِمُنوَن وِبِنْعَمِت اللَِّه ُهْم َیْكُفُرونَ 
ِنَساُؤُكْم (: تعالىوفي قوله  

محوًرا أساسًیا في حیاة الفرد في وفي حین تشكل اللذة الجنسیة ، ]٢٢٣[البقرة:)َحْرٌث لَُّكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتمْ 

اء ولیة المساهمة في بنئیكون إشباع اللذة في الرؤیة اإلسالمیة بالزواج فقط، وبتحمل مس المجتمعات الغربیة،

فبه یكتمل  ،فالزواج الشرعي من األعمال التعبدیة التي یثاب علیها الرجل والمرأة"المجتمع الصالح، والفرد الصالح، 

صلى اهللا علیه وسلم فیقول الرسول الكریم شكًال من أشكال العبادة، في حیاة الفرد المسلم  اعتبارهیتم و  ١"دینهما

  .]لمرواه مس[" وفي ُبضع أحدكم صدقة"

(زواج حین تعتبر االتفاقیات الدولیة زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشر عنًفا ضدها!! مطلقة علیه اسم وفى 

درًءا لسقوطهم في مستنقع الشهوات، فعن عبد اهللا بن  ؛تحّث الشریعة اإلسالمیة على التبكیر بزواج الشباب الطفلة)

َیا َمْعَشَر الشََّباِب، َمْن اْسَتَطاَع اْلَباَءَة َفْلَیَتَزوَّْج « :أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال -رضي اهللا عنه- مسعود 

ْوِم َفِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ  [حدیث صحیح، رواه أحمد والبخاري »َفِإنَُّه َأَغضُّ ِلْلَبَصِر َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج، َوَمْن َلْم َیْسَتِطْع َفَعَلْیِه ِبالصَّ

 .والدارمي، واللفظ للبخاري] ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة

ِإَذا َخَطَب ِإَلْیُكْم َمْن َتْرَضْوَن « َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا علیه وسلم: -رضي اهللا عنه-وَعْن َأِبي ُهَرْیَرَة 

ُجوُه ِإال َتْفَعُلوا َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اَألْرِض َوَفَساٌد َعِریٌض    حسن، رواه الترمذي وابن ماجة]. [حدیث»ِدیَنُه َوُخُلَقُه َفَزوِّ

  :٢منظومة األحوال الشخصیة - اثانیً 

  من وجهة نظر االتفاقیات الدولیة: -١

وأخطر من نفسها المرجعیة والبدیل التشریعي لقوانین األسرة والمرأة لكل بالد العالم،  ٣وتجعل اتفاقیة سیداو

  على :" السیداو") من اتفاقیة ١٥مادة (تنص ال، إذ )١٦- ١٥(بندى  بنودها المتعلقة باألسرة

                                                 
 م).١٩٩٣هـ/ ١٤١٣، (بیروت: دار الكتب العلمیة، ١ق: محمود مطرحي، طهـ): األم، تعلی٢٠٤الشافعي، محمد ابن إدریس (ت -١

فـي میـدان مع االعتراض على هذا المصطلح، كما یقول الشیخ محمد الغزالي فـي كتابـه (كفـاح دیـن): ال وجـود لهـذه التسـمیة (منظومـة األحـوال الشخصـیة)   -٢

ابها وحــدهم، ومــن حقهــم أن یبقوهــا إذا شــاءوا أو یغیروهــا إذا شــاءوا. وال وجــود لكلمــة قــوانین الفقــه اإلســالمي؛ فشــرائع األســرة لیســت أحــواًال شخصــیة تخــص أصــح

 لیة والثقافة الغربیةاألحوال الشخصیة في كتبنا الفقهیة كلها" ویبدو أن هذا المصطلح مترجم عن اللغة الفرنسیة، فاإلسالم ال یعرف التجزئة كما عرفتها العق

 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination)یة القضاء على جمیع أشـكال التمییـز ضـد المـرأة سیداو اختصار لـ (اتفاق -٣

Against Women CEDAW)(قمـة دولیـة) مجـال المـرأة، صـدرت فـي  ،  وهي تعد (المتن) الذى كتبت عل هامشـه جمیـع أعمـال األمـم المتحـدة مـن مـؤتمرات

فإنـه وبـالرغم مـن هیبتـه األدبیـة  –ونظًرا ألن اإلعالن لم یتخذ شكل اتفاقیـة تعاقدیـة  ١٩٦٧، وقد سبقها إعالن بنفس األسم عام  ١٩٧٩عن لجنة مركز المرأة عام

فاقیــة بدراســة اإلمكانــات إلعــداد ات ١٩٧٢لــم یضــع أمــام الــدول التزامــات واجبــة التنفیــذ. ومــن هنــا فــإن اللجنــة الخاصــة بوضــع المــرأة أخــذت فــي عــام  –والسیاســیة 

ة عـن المـؤتمر العـالمي لألمـم تجعل من اإلعالن قوة ملزمة للمنضمین إلیه، ولقیت فكرة إعداد مثل هذه االتفاقیة دعًما كبیًرا لها في الخطـة العالمیـة للعمـل، المنبثقـ
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  تمنح الدول األطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون. -١"

رسة الشئون المدنیة أهلیة قانونیة مماثلة ألهلیة الرجل، ونفس فرص ممافي  تمنح الدول األطراف المرأة -٢

إبرام العقود وٕادارة الممتلكات، وتعاملها في  رجلحقوًقا مساویة لحقوق ال - بوجه خاص-تلك األهلیة، وتكفل للمرأة 

  المحاكم والهیئات القضائیة.في  جمیع مراحل اإلجراءات المتبعةفي  على قدم المساواة

توافق الدول األطراف على اعتبار جمیع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التى لها أثر قانونى  -٣

  باطلة والغیة.یستهدف تقیید األهلیة القانونیة للمرأة 

فیما یتعلق بالقانون المتصل بحركة األشخاص وحریة  ،تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق -٤

  اختیار محل ُسكناهم وٕاقامتهم".

الشئون المدنیة وهى مشكلة غربیة باألساس، ولیس في  تتعلق بمسألة أهلیة المرأةهذه المادة  أن ونلحظ

فى حضارات بأكملها احتفظت النساء فالغرب،  بأسره مما تعاني منه المرأة فيالعالم ة في تعاني المرأبالضرورة أن 

أهلیة وتعترف الكثیر من الثقافات ببالذمة المالیة المستقلة وبشخصیتها القانونیة المستقلة عن أهلها وعن زوجها، 

  تحریر العقود وااللتزام بنصوصها.في  نسائها

ذمة مالیة مستقلة تماًما عن ذمة الرجل، وأهلیة كاملة ب تتمتعأربعة عشر قرًنا ر من أكثاإلسالم منذ في  فالمرأة

سائلة كالرجل سواء الموال األمنقوالت و العقارات و الال تقل عن أهلیة الرجل المالیة، فلها حق تملك جمیع أنواع 

تقرض وتقترض وتشارك بسواء، ولها حق التصرف فیما تملكه، فلها أن تبیع وتشترى وتقایض وتهب وتوصى و 

وتصرفاتها نافذة بإرادتها الذاتیة، وال یتوقف شيء من ذلك على رضا أب أو  خ،وتضارب وتوقف وترهن وتؤجر.. إل

  .زوج أو أخ

  تدفعنا للحدیث عن ثالثة أمور:یحمل إشكالیة أخرى ) ١٥من المادة ( ٤إال أن البند 

في  - بنةاال-ومن ثم فهو یشمل حق الفتاة  ،من عدمه زوجة لى كون المرأةإشارة إالبند أیة في  :أنه لیس أوالً 

  بشكل مؤكد. نحرافاألمر الذى یعرض الفتاة لال ا عن األبوین،ستقالل بالسكن بعیدً اال

ربما تتماس مع قضیة سفر المرأة المسلمة التى وضع  ووه : هو المتعلق بحركة األشخاص وانتقالهم،ایً ثان

  بإذن زوجها، وذلك تحقیًقا لهدفین:و رفقة آمنة في  أن تسافر مع محرم أواإلسالم لها بعض الضوابط، وهى 

  توفیر الحمایة واألمن للمرأة على نفسها. - 

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

  السفر، كما أن للزوجة أن تعترض على سفر الزوجفي  لتحقیق مصلحة مشروعة لألسرة تعلو على مصلحة الزوجة

                                                 
  

وتعتبــر هــذه  ووضــع إجــراءات فعالــة لتنفیــذها". ، التــي دعــت إلــى وضــع "اتفاقیــة للقضــاء علــى التمییــز ضــد المــرأة،١٩٧٥المتحــدة حــول الســنة الدولیــة للمــرأة عــام 

، وهـو مفهـوم یلخــص عملیـة تحدیـد األولویـات التـى ینبغـى علـى مختلـف بلـدان العـالم التفكیـر بهــا  Agenda Settingاالتفاقیـة نتیجـة لسیاسـات (وضـع األجنـدة) 

 لحضارة الغربیة، إلى القائمة العامة ألولویات الشعوب (باختالف ثقافاتها).والحوار حولها، وذلك من خالل انتقال الموضوعات ذات االهتمام من قائمة أولویات ا

 



٢٥  

  إذا أصابها وأطفالها ضرر من سفره.

: منـزل الزوجیة، وعما إذا كان هو محل سكن الزوجة أم ال، وهى قضیة تتصل باستقرار محل الزوجیة، اثالثً 

على حریة اختیار محل واعتباره سكًنا لكال الزوجین، وهو أحد مترتبات عقد الزواج ضمًنا، ومن َثمَّ فإن النص 

أن یكون لها سكن آخر غیر محل سكن الزوجیة، تقیم فیه استقالًال دون الزوج، في  السكن ربما یوحى بحق المرأة

  وهو األمر الذى یستلزم توضیح رأى الشریعة التى تقرر:

  اعتبار مسكن الزوجیة أثًرا من آثار عقد الزواج القائم على رضا الطرفین واختیارهما. -أ 

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

في  حق الزوجمع  ،اختیاره والموافقة علیه سلًفا قبل الزواجفي  سكن الزوجیة هو سكن للمرأة، تشارك - ج

  .]٦الطالق من اآلیة [) ْیُث َسَكنُتمَأْسِكُنوُهنَّ ِمْن حَ االنتقال بزوجته حیث یشاء وهذا الحق یستند إلى قوله تعالى: (

"ال حریة للمرأة في اختیار المسكن وهي مجبرة  األسرة العربیة:في  )التمییز(ن صور مالنسویات  عتبرتها ما وهو

من قبل األمم المكلفة – لجنة السیداووفى الكتاب الصادر عن  ،١"ع زوجها وتسكن معه حیث یشاءعلى أن تتب

"إن القانون : ذكرت ١٩٩٤عام في  تفاقیةلذى ضمنته تحلیل وتفسیر لمواد االوا -تفاقیةاال قتطبی بمتابعةالمتحدة 

 ٢ا"یعد تمییزً  ا على مسكن زوجهاالذى یجعل مسكن المرأة الدائم متوقفً 

  تفاقیة على:) من نفس اال ١٦ص المادة (وتن

كافة األمور المتعلقة في  ضد المرأة للقضاء على التمییز ؛تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة -١"

  :- على أساس تساوى الرجل والمرأة- بالزواج والعالقات األسریة، وبوجه خاص تضمن 

  عقد الزواج.في  (أ) نفس الحق

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

  عند فسخه.(ج) نفس الحقوق والمسئولیات أثناء الزواج و 

األمور المتعلقة بأطفالها، وفى في  (د) نفس الحقوق والمسئولیات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجیة،

  جمیع األحوال تكون مصالح األطفال هى الراجحة.

أن تقرر بحریة وبشعور من المسئولیة عدد أطفالها، والفترة بین إنجاب طفل وآخر، وفى في  (هـ) نفس الحقوق

  على المعلومات، والتثقیف، والوسائل الكفیلة بتمكینها من ممارسة هذه الحقوق.الحصول 

(و) نفس الحقوق والمسئولیات فیما یتعلق بالوالیة والقوامة والوصایة على األطفال وتبنیهم، أو ما شابه ذلك 

  األحوال تكون مصالح، وفى جمیع يالتشریع الوطنفي  من األنشطة المؤسسیة االجتماعیة، حین توجد هذه المفاهیم

                                                 
مركز دراسات  –بحوث وأوراق عمل الندوة اإلقلیمیة، المرأة والهجرة وحقوق اإلنسان  –حقوق المرأة والتشریعات الوطنیة في لبنان  –زینب مروة الصالح  - ١

  .٥٢٣ص  ٢٠٠٦ –األردن  –أربد  –الیرموك  جامعة –الالجئین والنازحین والهجرة القسریة 
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  األطفال هى الراجحة.

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

(ح) نفس الحقوق لكال الزوجین فیما یتعلق بملكیة وحیازة الممتلكات، واإلشراف علیها، وٕادارتها، والتمتع بها، 

  قیمة. يبال مقابل أو مقابل عوض ذوالتصرف فیها، سواء 

 - بما فیها التشریع- ، وتتخذ جمیع اإلجراءات الضروریة يأثر قانون يال یكون لخطوبة الطفل أو زواجه أ -٢

  ."أمًرا إلزامی�ا يسجل رسمفي  لتحدید سن أدنى للزواج، ولجعل تسجیل الزواج

تضم حیث ، )حزمة( إلطالق، وهى تمثل مادةمن أخطر مواد االتفاقیة على اهي هذه المادة هنا أن ونلحظ 

.. حقوق األوالد ،حقوق وواجبات الزوجین ،والیة ،وصایة ،قوامة ،طالق ،زواج :مجموعة بنود تعمل على مستوى

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

الغیه وباطلة وال یصح الرجوع إلیها أو  ةواألسر  تصبح جمیع أحكام الشریعة المتعلقة بالمرأة بمقتضى هذه المادةف

 المادة لتلك –اوفقً -ألن أحكام الشریعة  ؛أن تلك االتفاقیة قد نسختها جمیعا ویبدو أن األمر كما لو ،التعویل علیها

 ١:ESCWA سكوااإل ا فیما صدر عنواضحً  ونجد ذلك ،)تمییزیة( هي أحكام

ین الرجل والمرأة، فال تعطي للمرأة الحق في الزواج إال بوكالة "حین تكرس قوانین األحوال الشخصیة التمایز ب  

وال تمنحها حق الطالق إال عن طریق إقامة دعوى أمام القاضي تثبت بها عدم وفاء الزوج  ،الرجل (األب) وموافقته

ن رجال الدیانات بالتزاماته "المادیة"!! وال تجیز حقها في السفر إال بموافقة الزوج، وال تقر لها الحق في الزواج م

  .٣"لخإا إعطاء جنسیتها ألوالدها من الزوج الذي ال یحمل جنسیتها..، وال تجیز لها أیضً ٢في كل األدیاناألخرى 

  :یلي ما )المرأة والهجرة وحقوق اإلنسانبعنوان ( م٢٠٠٦عقدت في األردن عام إقلیمیة ندوة في  ورد كذلك

  في قوانین األسرة:  )التمییز( صور أبرز "من خالل رصد قوانین األسرة وجدنا أن 

  الزواج: في  ضد المرأة )اتمییزً (اعتبار كل ما یلي  -أوالً 

 .الرجل رأس المرأة والعائلة -١

 .طاعة المرأة للرجل -٢

 .لزوم البكارة عند الزواج -٣

 .إذن الزوج للخروج من البیت -٤

 .ومعاشرة الناس ،إذن الزوج في اختیار األصدقاء -٥

 .بیتإذن الزوج للعمل خارج ال -٦

                                                 
  المجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة لغرب آسیا. - ١

  على كل األدیان؛ إذ أن األدیان السماویة كلها ال تعترف بزواج نساءها من رجال دین آخر.النقمة من األنثویات  - ٢

  .١٢، ص  ١١بیروت. ص  –تغیر القیم في العائلة العربیة  - سلسلة دراسات عن المرأة العربیة في التنمیة  - ٣
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 .ألطفال والمهلة بینهم راجع للزوجعدد ا -٧

 .العالقات الجنسیة عند الطلب ا فيعلى المرأة أن تلبي زوجها دائمً  -٨

 .تعدد الزوجات -٩

 .حق التأدیب - ١٠

 .ذا كانت مسئولة عن انحالل الزواجإسقوط حق المرأة في المهر، والبائنة  - ١١

  :الطالق أو فسخ الزواجفي ضد المرأة  )اتمییزً (اعتبار كل ما یلي  - اثانیً 

 .المثول أمام القاضيوبدون سبب ودون  ،طالق المرأة بإرادة منفردة أي بدون علمها -١

 .أو فسخ الزواج بین الرجل والمرأةعدم المساواة في أسباب الطالق  -٢

 .تفویض طالق المرأة لغیر الزوج -٣

حكمة في حاالت استثنائیة إلى الم عدم إمكان المرأة الطالق إال بدفع مبلغ من المال إلى الزوج أو اللجوء -٤

 .ومحدودة

 .والتاسعة لألنثىحق الحضانة لألم حتى سن السابعة للذكر  -٥

 .عدة من ثالثة أشهر حتى عشرة أشهرال -٦

 .من إعالن الطالقیوًما على المرأة اإلفصاح عن الحمل لزوجها خالل ثالثین  -٧

 .أو بجهازهاقوط حق المرأة المخطئة بمهرها س -٨

 .الرجعي أن یعید زوجته دون رضاها لة الطالقحق الزوج في حا -٩

  األطفال:  لىالحضانة والوالیة عضد المرأة في  )اتمییزً (اعتبار كل ما یلي  -اثالثً 

 .األم في حق الوالیة على األوالد تقدیم األب وبعض الذكور في العائلة على -١

واألخالق ت بحسن السلوك حضانة الولد تعود إلى األم إذا كانت غیر متزوجة برجل غیر والده وعرف -٢

 .والقدرة على تربیة ولده

 .لولد باالعتبارتحدید مدة الحضانة دون أخذ مصلحة ا -٣

 .األم على إرضاع الولد لمدة سنتینإرغام  -٤

  في اإلرث: ضد المرأة  )اتمییزً (اعتبار كل ما یلي  -ارابعً 

 للذكر مثل حظ األنثیین (عند المسلمین). -١

 الزوج من الزوجة (عند المسلمین). رثإرث الزوجة من الزوج نصف إ -٢
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  :أن ضد المرأة )بالتمییز(ن العوامل التي تساهم ت الندوة موعدّ 

  تتأثر القوانین عمیق التأثر باألفكار المقبولة الراسخة في التقالید االجتماعیة واالفتراضیة بشأن األدوار غیر

 . ذي یعطي القوامة للرجل)إشارة إلى الدین اإلسالمي الوذلك في  ( المتساویة من الجنسین

  ون التي تطال ئ، وبذلك تكون الدولة قد أناطت الشالدینیةتخضع القوانین المتعلقة بالعائلة للقوانین والمحاكم

ا كان الدین، فإن القوانین المتعلقة بالعائلة تستند إلى إلى هذا المجال. وأیّ  منحازةلى حد بعید بمؤسسات إالمرأة 

و معیل العائلة وربها، بینما تعتبر المرأة متلقیة العنایة واإلرشاد. وعلیه فإن العالقة بین الزوج االفتراض بأن الزوج ه

 .١"وغیر متساویة في طبیعتها طبقیةه وزوجت

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

تمرات وندوات إقلیمیة، مثل تلك الندوة التي أشرنا إلیها، والتي تعتبر أن تقسیم األدوار على ترویجه من خالل مؤ 

، وقیامه في األسرة للرجلقوامة ال تملیه فطرة اإلنسان، من إعطاءبین الزوجین، التقسیم الفطري والطبیعي الذي 

، وبالمثل أیة ضد المرأة)التمییز (عوامل  منطفال وتربیتهم ورعایة أسرتها، وقیام المرأة بإنجاب األ ،بإعالة األسرة

ا تعّد تمییزً  - والنابعة في األساس من الفوارق الخلقیة والبیولوجیة بینهما –فوارق بین الرجل والمرأة في التشریعات 

  ضد المرأة!!

 :رؤیة نقدیة من منظور الشرع -٢

. ٣الشریعة اإلسالمیة ثوابت معها الواضح لتعارض ٢وقد تحفظت معظم الدول اإلسالمیة على تلك المادة

بالنسبة رجل حیث یشترط بالنسبة للمرأة على نحو مختلف عنه بالنسبة للأمور الزواج أن اإلسالم ینظم فاألصل 

   :عدة أمور للمرأة

  ّحیث یرى جمهور الفقهاء أن الفتاة لیس لها أن تنفرد  عقد الزواج بالنسبة للمرأة یتطلب وجود وليّ : الولي

 زواجها بل یشاركها ولیها في اختیار الزوج. بإنشاء عقد

 -أو ثیًبا بكًرا-خالف قائم في ثبوت الوالیة للمرأة البالغة العاقلة التي بلغت مرحلة الرشد ومن المعلوم أن هناك 

قول، له بالمنقول والمعفاختلف الفقهاء في ثبوتها لها، واختلفوا في صحة الزواج بعبارتها وكلٌّ من الفریقین له استدال

إذا َثَبَت  اشتراط مباشرة الولي للعقد إذا كانت بكرًا، وجواز تولي الثیب العقد بنفسهاالجمهور رنا رأى وقد اخت

التي انتشرت اآلن بشیوع زواج السّر  والحكمة في هذا االختیار هي تالفي المفاسد َعْضُل ولیِّها أو َفَقَدْت الوليَّ 

                                                 
مركــز دراســات  –اق عمــل النــدوة اإلقلیمیــة، المــرأة والهجــرة وحقــوق اإلنســان بحــوث وأور  –حقــوق المــرأة والتشــریعات الوطنیــة فــي لبنــان  –زینــب مــروة الصــالح  -١

 .٥٢٩:  ٥٢٥ص ٢٠٠٦ –األردن  –أربد  –جامعة الیرموك  –الالجئین والنازحین والهجرة القسریة 

 من اتفاقیة سیداو.. ١٦المادة  -٢

عقــد فـي  باألســرة تـدعو إلـى مـنح المـرأة والرجـل نفـس الحقـوق علـى قـدم المسـاواةوقـد ورد فـي تقریـر مصـر حـول الـتحفظ علـى تلـك المـادة: "هـذه المـادة الخاصـة  -٣

لمزیـد مـن التفاصـیل، أنظـر تقریـر مصـر المقـدم  -الشـریعة فـي  القوامـة والوالیـة علـى األبنـاء، وذلـك یتعـارض مـع ثوابـتفـي  الزواج وفى أثنائه وعنـد فسـخه، وكـذلك

 من اتفاقیة سیداو.. ١٦ادة إلى لجنة مركز المرأة حول سبب تحفظها على الم
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- الحاضر، والزعم بأنه زواج شرعي على غیر الحق، وقد تأكدت خطورته الزواج العرفي الشائع في العصر  باسم

  .»على حقوق الزوجة واألوالد - فعلًیا

األخ أو العم أو غیرهم حسب األحوال  والمقصود بالولّي: من له حق تزویج المراة إذًنا ومنًعا وهو األب أو

رأیه فات الكفء الذي  ر حضوره أو استطالعوالمقصود بفقدان الولّي هنا: أن یغیب غیبة بعیدة بحیث لو انُتظ

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

الفقهاء، ویدل علیه عدد من األدلة ومنها:  مباشرة الولي للعقد إذا كانت بكًرا أم ثیًبا فهذا هو ما ذهب إلیه جمهور

صحیحه والدارقطني  رواه ابن حبان في حدیث صحیح،[" َال ِنَكاَح إالَّ ِبَوِليٍّ َوَ◌َشاِهَدْي َعْدلٍ : " صلى اهللا علیه وسلم قوله

َأیَُّما اْمرََأٍة " :َقالَ  لنَِّبيَّ صلى اهللا علیه وسلمَأنَّ ا -اهللا عنها رضي- ، َوَعْن َعاِئَشَة والبیهقي في السنن والطبراني في األوسط]

ِمْن  َفِنَكاُحَها َباِطٌل؛ َفِإْن َدَخَل ِبَها َفَلَها اْلَمْهُر ِبَما اْسَتَحلَّ  ,ِبَغْیِر إْذِن َوِلیَِّها َفِنَكاُحَها َباِطٌل، َفِنَكاُحَها َباِطلٌ  َكَحتْ نَ 

ْلَطاُن َوِليُّ َمْن ال َوِليَّ َلهُ  ,َفْرِجَها ، َوَعْن َأِبي أبو داو والترمذي وابن ماجة]رواه أحمد و  حدیث صحیح،[" َفِإْن اْشَتَجرَا َفالسُّ

اْلَمْرَأُة  َوال ُتَزوِّجُ  ،َزوُِّج اْلَمْرَأُة اْلَمْرَأةَ ال تُ ": صلى اهللا علیه وسلم َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ   - رضي اهللا عنه - ُهَرْیَرَة 

 .غیرها من األدلة النقلیة والعقلیة ، إلىَ◌ُقْطِنّي] حدیث صحیح، َرَواُه اْبُن َماَجْه َوالدَّار[ "َنْفَسَها

 ا للفتاة من باب واشترط أن یكون الزوج كفئً  لمكانة للزوجة،ا من حیث ا: البد أن یكون الزوج مكافئً الكفاءة

 ؛واستقرار حیاتها األسریة من أن تتعرض للعیش في مستوى أدنى مما اعتادته ونشأت علیه ،الحرص على حیاتها

ب ومشاكل قد تؤدي إلى فشل الحیاة الزوجیة ذاتها إلى جانب أنها قد تواجه بمصاعب ا ألن تتعرض لمتاعتفادیً 

 عند محاولة التخلص من هذه الزیجة غیر المتكافئة.

 خالٌص  (المهر) عند عقد الزواج یدفعه الزوج وهو حقٌ  : للمرأة الحق في الحصول على الصداقالصداق 

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

 الزوجیة بصورة كاملة.

ْنُه َنْفًسا َفُكُلوهُ  وآُتوا النَِّساءَ (: قال اهللا تعالى ، ]٤ء:النسا[ )َهِنیًئا مَِّریًئا َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة َفإن ِطْبَن َلُكْم َعن َشْيٍء مِّ

وآُتوُهنَّ : (وقال تعالى]، ٢٤النساء: [ )َفِریَضةً  اْسَتْمَتْعُتم ِبِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  َفَما: ( أي: عطیة، وقال تعالى

 )َما َفَرْضَنا َعَلْیِهْم ِفي َأْزَواِجِهمْ  َقْد َعِلْمَنا: (، ودلیل وجوبه على الزوج قوله تعالى] 2 :النساء[) ُأُجوَرُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ 

المقام المرأة  باإلیتاء في جمیع اآلیات السابقة موّجه للرجال خاّصة، ولم َیْنَس اإلسالم في هذا واألمر ،]٥٠األحزاب: [

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

  .أي: مهورهن]، ٥المائدة: [) آَتْیُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  ِكتَاَب ِمن َقْبِلُكْم إَذاواْلُمْحَصَناُت ِمَن اَلِذیَن ُأوُتوا ال

عوض؛ ألن القرآن الكریم قد سماه  والمهر لیس عوًضا في مقابلة االستمتاع بالمرأة، ولكنه عطاء الزم بدون

ِمن َقْبِل  وٕان َطلَّْقُتُموُهنَّ : (الىطلَّقها قبل الدخول بقوله تع نحلة أي عطیة بدون عوض؛ وألنه یجب نصف المهر إذا

فلو كان المهر عوًضا عن االستمتاع بها ]، ٢٣٧البقرة: [) َفَرْضُتمْ  َأن َتَمسُّوُهنَّ وَقْد َفَرْضُتْم َلُهنَّ َفِریَضًة َفِنْصُف َما

 .فرض نصف المهر إذا طّلقها قبل الدخول ولم یحصل االستمتاع لما
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المرأة وٕاكرامها، وتقدیم الدلیل على  ظهار خطر هذا العقد ومكانته، وٕاعزاز: هو إوالحكمة من وجوب المهر

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

  .لها من لباس ونفقة بها التهیؤ للزواج بما یلزم

في أّن المرأة ال ُتَكلَّف بشيء من واجبات  أة ینسجم مع المبدأ التشریعيّ وكون المهر واجًبا على الرجل دون المر 

زوجة، وٕانما ُیَكلَّف الرجل باإلنفاق؛ ألن الرجل أقدر على الكسب والسعي في  النفقة، سواء أكانت أم�ا أم بنًتا أم

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن (وتعالى:  بحانهوقد وضع القرآن مبدأ توزیع المسئولیات المالیة بین الرجل والمرأة، فقال س الرزق،

َل اللَُّه َبْعَضُهْم َعَلى  ].٣٤[النساء: ) َبْعٍض وِبَما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهمْ  َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضَّ

 وال یلزم الزوجة إعداد شيء من ذلك تأثیث بین الزوجیةالمكلف شرًعا ب فالزوج هو :تأثیث بیت الزوجیة ،

خالص لها  الخاص؛ ال من مهرها الذي تسلمته، وال من غیره مما تملكه من أموال؛ ألن مهرها حقّ  من مالها

بیتها وال لنفقتها؛ وألّن اهللا قد أوجب على الزوج  لوازملاستحقته بموجب عقد الزواج، فال ُتْجبر على إنفاق شيء منه 

وُهنَّ ِلُتَضیُِّقوا َعَلْیِهنّ  م مِّن وْجِدُكْم والَأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْیُث َسَكنتُ (: النفقة، قال اهللا تعالى فالنّص ]، ٦الطالق: [ )ُتَضارُّ

واألثاث ولوازم  على الزوج سكنى الزوجة وعدم إضرارها بهذا السكن، وهذا یتطلب تجهیز البیت بالمتاع قد أوجب

 .البیت بما یتناسب مع حاله وال یضر بالزوجة

 الدیانة أى یدین باإلسالمفي  ن تعقد زواجها إال على شخص متحد معها: المرأة ال تستطیع أاتحاد الدین، 

على أال تتعرض ألى موقف یؤثر على التزامها بمبادئ اإلسالم حرص وقد  .بما یمنع زواج المسلمة بغیر المسلم

رجل وذلك بقصر زواجها على من یؤمن فقط بدیانتها على خالف وضع ال ،عقیدتها وممارسة شعائر دینها بحریة

: - األمین العام لمجمع فقهاء الشریعة بأمریكا–وفى ذلك یرى فضیلة األستاذ الدكتور صالح الصاوي  المسلم.

"حرمة زواج المسلمة بغیر المسلم، وعلى هذا انعقد إجماع األمة، ومن تزوجت غیر مسلم معتقدة التحریم فقد أتت 

اج ما یفضي إلیه من الفتنة في الدین فالمرأة ضعیفة ا من أبواب الكبائر.. ووجه الحكمة في منع هذا الزو بابً 

بطبعها، ولقوامة الرجل علیها تأثیر في تقدیرها لألمور، فقد یحملها على متابعته على ملته، أو باألقل على هجر 

دینها والزهادة في إقامة شعائره. وتنطبق نفس هذه المقولة على ما سیتمخض عنه هذا الزواج من األوالد؛ ألنهم 

فإما أن یدعوهم إلى ملته أو أن یزهدهم في اإلسالم، وفي ذلك خسران الدنیا  ینشئون في كنف أب غیر مسلم،س

  واآلخرة!"

 ى: غیره؛ قال اهللا تعال المرأة المطلقة من زوجها ثالثًا ال تجوز خطبتها من زوجها األول حتى تنكح زوًجا

َتْسِریٌح ِبإْحَساٍن وال َیِحلُّ َلُكْم َأن تَْأُخُذوا ِممَّا آَتْیُتُموُهنَّ َشْیئًا إال َأن َیَخاَفا َأال الطَّالُق َمرَّتَاِن َفإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو (

َتُدوَها وَمن ُدوُد اللَِّه َفال َتعْ ُیِقیَما ُحُدوَد اللَِّه َفإْن ِخْفُتْم َأال ُیِقیَما ُحُدوَد اللَِّه َفال ُجَناَح َعَلْیِهَما ِفیَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك حُ 

َفإن َطلََّقَها َفال َتِحلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى تَنِكَح َزْوجًا َغْیَرُه َفإن َطلََّقَها َفال ُجَناَح  ،َیَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

  ]٢٣٠- ٢٢٩البقرة: [ ) ُحُدوُد اللَِّه ُیَبیُِّنَها ِلَقْوٍم َیْعَلُمونَ  َعَلْیِهَما َأن َیَترَاَجَعا إن َظنَّا َأن ُیِقیَما ُحُدوَد اللَِّه وِتْلكَ 

 الزوجة المسلمة ال تستطیع أن تعقد زواجها وهى  :خر أو معتدة من طالق أو وفاةآأال تكون متزوجة ب

  خر أو مطلقة ولم تنته عدتها أو أرملة ولم تنته عدتها.آزوجة لرجل 
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  علق بعقد الزواج وحقوقه فیها فهى كالتالى:أما بالنسبة لموقف الرجل فیما یت

  .دیللزوج العاقل البالغ الرش ليال یشترط وجود الو  -١

  للمرأة. امفروضً  االرجل مكلف بتقدیم المهر للزوجة ویعتبر المهر شرط من شروط العقد وحقً  -٢

ویستطیع  ،مةمسل ي:الدیانة أفي  لرجل یستطیع أن یتزوج بمن تتحد معهة، فاالرجل یتزوج بمسلمة وبكتابی -٣

إعطاء هذا الحق في  والسبب  مسیحیة أو یهودیة. ي:معه دیانة شرط أن تكون كتابیة أ أن یتزوج بمن تختلف

ن ل أن المسلم یؤمن بالدیانتین المسیحیة والیهودیة كجزء من عقیدته اإلسالمیة. لذلك فإنه ؛للرجل وحجبه عن المرأة

من ال یؤمن بعائر دینها. أما الزوجة المسلمة قد یعیق زواجها یمنع زوجته المختلفة معه دیانة من ممارسة ش

 اإللزام بما تملیه علیها عقیدتها من مبادئ.في  بدیانتها من ممارستها شعائر دینها وأن تكون لها حریة

 الرجل یستطیع أن یعقد زواجه وفى عصمته زوجة أخرى. -٤

شرط الكفاءة معتبر بالنسبة للمرأة فقط أى أن الزوج یجب أن یكون ، و ال یشترط أن تكون الزوجة كفء له -٥

أما الرجل فاألمر على خالف ذلك حیث یستطیع أن یتزوج بمن تكافئه أو بمن تقل  ،من حیث المكانة لها امكافئً 

ضار من وفى هذا خیر كبیر للمرأة. وهو لن ی ،ألن مستواه األرفع سوف یرتفع بالمرأة إلى مستواه هو ؛عنه مكانه

 ذلك عكس المرأة إن تزوجت بمن هو أقل منها كفاءه. 

 سبیل إتمام في  وذلك بسبب ما أنفقه من أموال ؛للرجل امطلقً  اجعل اإلسالم الطالق حقً  :إنهاء الزوجیة

ما سوف یحتاج إلیه  احالة طالقها وأیضً في  الزواج إلى جانب ما یترتب علیه من نفقات ومسئولیات مالیة للزوجة

  الرجل عند طالق زوجته یتحمل بالمسئولیات المالیة التالیة:و  .فقة إذا أراد الزواج مرة أخرىمن ن

  العدة على قدر السعةمدة اإلنفاق على الزوجة المطلقة  طوال. 

 َء َعَلْیُكْم إن َطلَّْقُتُم النَِّسا ال ُجَناحَ (، یقول تعالى: لظروف الطالق ومدة الزوجیة اطبقً  نفقة المتعة هاءإعطا

َقَدُرُه َمتَاًعا ِباْلَمْعُروِف َحق�ا َعَلى  َلُهنَّ َفِریَضًة وَمتُِّعوُهنَّ َعَلى الُموِسِع َقَدُرُه وَعَلى الُمْقِترِ  َما َلْم َتَمسُّوُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا

ون بالمعروف، یسار الرجل وٕاعساره، وأن یك فاآلیة شرطت في مقدارها شیئین: اعتبار .]236: البقرة[ )الُمْحِسِنین

 .وتتغیر وهو موقوف على عادات الناس التي تختلف

وجبًرا لما أصابها من ضرٍر بسبب الطالق، وأیًضا ألن في هذا  الحكمة من وراء هذا التعویض تطییًبا لنفسهاو 

 ةللناس أن الزوج ما طلقها إال لعلة فیها، فإذا هو متعها، یكون هذا بمنزلة الشهاد الطالق غضاضة وٕایهاًما

ألّن اهللا تعالى أمرنا أن نحافظ  بنزاهتها، واالعتراف بأن الطالق كان من ِقَبِلِه أي لعذر یختص به ال لعلة فیها؛

   .على األعراض بقدر الطاقة

حجم  ؛ ألنها تمثل)المعروف(أن تكون مدة الزواج خیر معّبر عن هذا  ١وقد ورد في میثاق األسرة في اإلسالم

 .ن جراء الطالقالضرر الالحق بالزوجة م

                                                 
دعوة واإلغاثة، وهو أول میثاق عالمي لألسرة مستمد من القرآن والسنة، وضعته اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل، بالمجلس اإلسالمي العالمي لل -١

  .٢٠٠٨وصدر عام 
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 عقد الزواج.في  مؤخر الصداق المتفق علیه 

  ُویتكفل بنفقتها حتى تضع حملها ونفقة من  ،الحملقة علیها لفترة لزم الزوج بالنفإذا كانت الزوجة حامًال ی

 ترزق به من ولد.

 ر أن قد حدد قیمة المهان ن كإفاإلسالم أوجب على الزوج  ،إذا كان الطالق حدث قبل الدخول بالزوجة

لقدرته المالیة بحیث ال یجوز  اوفقً ، (المهر) وجب علیه المتعة ایفرض لها صداقً وٕان لم ، یقدم لها نصف المهر

 .للموسع أن یبخل وال للمقتدر أن یتحمل فوق طاقته

 طلب الطالق:في  حق الزوجة  

  طلب الطالق بطریقتین:في  أعطت الشریعة اإلسالمیة المرأة الحق

 وكلما شاءت. ،أن تطلق نفسها وقتما شاءتفي  الزواج بأن یكون لها الحقعقد في  إما أن تنص -١

 لم َتْستَِقْم الحیاة الزوجیة كما أرادها الشرع، ولمو  ،إیقاع الطالق عند الزواجفي  إذا لم تنص على حقها -٢

ا الشقاق یسیطر علیه ُتَحقِّْق الغرض الذي استهدفه منها، وتحولت من حال السكن والمودة والرحمة إلى حیاة

للضرر، فلها حق رفع األمر للقاضى وطلب التطلیق والكراهیة الممقوتة، وعدم استجابة الزوج لطلب زوجته الطالق 

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

بینونة صغرى، فال تحّل لزوجها إال بعقد ومهر جدیدین إذا  ضرر یقع بائًناوالتطلیق لل. اإلخالل بواجباتها الزوجیة

 .للثالث لم یكن الطالق مكّمالً 

كل ما «، والضرر المقصود هنا هو: »أمثالهما ما یتعّذر معه دوام العشرة بین«هو:  الضررضابط هذا و 

تب علیه إلحاق األذى أو األلم وتعمد وبغیر موجب شرعي یتر  یصدر عن الزوج من قول أو فعل أو ترك بقصد

الضرر الذي یلحق بالزوجة بسبب غیبة ضمنه فال یدخل ، اعتبارها أو یعرضها لذلك ببدن الزوجة أو نفسها أو

یلحقها الضرر في  فقده أو إعساره؛ ألن الغالب في هذه الحاالت عدم قْصد الزوج اإلضرار بالزوجة، إنما الزوج أو

 .ضرارهاهذه الحاالت دون قصد منه بإ

 الزوجین أنواع الضرر المسوِّغ للتفریق بین: 

یلحق األذى أو األلم ببدن المرأة كالضرب والجرح وٕالقاء الماء الحار  ، وهو كل ماضرر مادي: الضرر نوعانو 

كالم  ، وهو كل ما یلحق األذى بنفس الزوجة أو اعتبارها أو كرامتها كالسب والقذف وأيمعنوي وضررعلیها، 

والدلیل على وجوب رفع هذا الضرر ما رواه ابن  .رط في كلیهما أن یكون مقصوًدا وبغیر موجب شرعيقبیح، ویشت

حدیث حسن، رواه مالك أحمد [" ِضرَارَ  َوالَ  َضَررَ  الَ :"َقالَ  مصلى اهللا علیه وسلَأنَّ َرُسوَل اِهللا  -رضي اهللا عنهما-عباس 

 ].الدار قطني والحاكم والبیهقي وابن ماجة

 لعدم اإلنفاق أو للَغْیبة المنقطعة التطلیق: 

التطلیق لعدم اإلنفاق أو للَغْیبة هو: وجة في طلب الطالق عند القاضي و هذا هو السبب الثاني لحّق الز 

صبرت على حالها ولم تطلب  وهذا الحق بمثابة الرخصة فهو موكول إلیها، إن شاءت طلبته وٕان شاءت، المنقطعة



٣٣  

ال ضرر وال ضرار وأن الضرر  ا الحق هو الضرر، فالمقرر شرًعا كقاعدة عامة أنهواألساس الشرعي لهذ  .الطالق

وُهنَّ ِلُتَضیُِّقوا: (خاصة في قوله تعالى یزال، كما أمر اهللا عز وجل بعدم اإلضرار بالزوجات بصفة  وال ُتَضارُّ

....وْأَتِمُروا َبْیَنُكم ِبَمْعُروفٍ  ) َتْسِریٌح ِبإْحَسانٍ  لطَّالُق َمرَّتَاِن َفإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأوْ ا: (تعالى ، وقال]٦الطالق: [)َعَلْیِهنَّ

 .الحاالت ولیس من المعروف إلزامهن بالصبر على الضرر الالحق بهن في هذه ]٢٢٩:  البقرة[

ألنه قد تتبدل حال الزوج من اإلعسار  وتطلیق القاضي لعدم اإلنفاق یقع طالًقا رجعًیا إذا كان بعد الدخول؛

الطالق رجعًیا الستبقاء الحیاة الزوجیة إذا ثبتت قدرته على  الیسار في أثناء العدة، فمن الحكمة أن یكون إلى

 .مدة العدة، فإذا انتهت العدة قبل أن یراجعها صار الطالق بائًنا اإلنفاق واستعّد لذلك في

والتواري، والغیبة  والغیبة: هي البعدللغیبة المنقطعة وما في حكمها كالمفقود والمسجون مدة طویلة،  التطلیق أما

كان أو میتًا وال عبرة بمعرفة المكان أو الجهل به  المنقطعة: هي التي تنقطع فیها أخبار الغائب حتى ال ُیعلم أحی�ا

یكون مفقوًدا ونحوه، بخالف غیر المنقطعة وهي التي تصل فیها أخبار الغائب  إذا لم یعلم حیاته أو موته، كأن

أن تطلب الطالق بشرط أن ال تجد المال الظاهر لتنفق  أن هذا االنقطاع ُیَعدُّ سبًبا من أجله َیِحقُّ للمرأةف  .ألهله

َرْت من ُبْعِده عنها منه، أو یكون له مال ولكنها  .١تضرَّ

والمختار في الفقه أن مدة انتظار زوجة المفقود هي ، مقدار المدة التي تنتظرها الزوجة حتى یحكم بالتفریق

عدة الوفاة،  تاریخ مراجعتها للقاضي، وبعد مضّي هذه المدة، إذا لم تتیقن حیاته، فإن الزوجة تعتدّ  أربع سنوات من

وٕانما مدة محددة في جمیع حاالت الفقد،  وسبب الترجیح لهذه المدة ال یستند إلى معیار غلبة الهالك أو السالمة،

كما أنها تعطي مهلة احتیاط ، دبهذه المدة لتربص امرأة المفقو   - رضي اهللا عنه - استناًدا إلى قضاء سیدنا عمر 

 .هالكه إذا لم تتیقن حیاته مقبولة للتأكد من حال المفقود أو لترجیح

متغیِّب عن زوجته قهًرا بالحكم علیه  أما المسجون المذكور في المادة فمعلوم حال حیاته من موته، إال أنه

غیر أنه في حكم الغائب دون عذر، وال یعّد سجنه عذًرا ألنه  یر منقطعة،بالسجن، فیلحق بالغائب عنها غیبة غ

 ویرى اإلمام مالك واإلمام أحمد أن لها طلب التفریق إذا طالت غیبة .علیه بالسجن الذي تسبب بفعله في الحكم

نه أم ال، مال تنفق م الزوج بدون عذر، وأصابها الضرر من ذلك، وخشیت الفتنة على نفسها، وسواء كان عندها

  .وكذلك المسجون مدة طویلة

 الخلـع: 

یتوافر به موِجب الطالق للضرر، ولم ُتِطْق  إذا أبغضت المرأة زوجها وأصابها النفور منه دون سبب من جانبه

طلب الطالق مقابل التنازل عن حقوقها المالیة المترتبة على الطالق  صبًرا على اإلقامة معه، كان لها الحق في

  .قّدمه لها من مهر وهدایا یه ماوأن ترّد إل

َفإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِریٌح  الطَّالُق َمرَّتَانِ (: قول اهللا تعالى وأجمع العلماء على مشروعیته والدلیل علیه

اللَِّه َفإْن ِخْفُتْم َأال ُیِقیَما ُحُدوَد  ُدودَ تَْأُخُذوا ِممَّا آَتْیُتُموُهنَّ َشْیًئا إال َأن َیَخاَفا َأال ُیِقیَما حُ  ِبإْحَساٍن وال َیِحلُّ َلُكْم َأن
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٣٤  

بإباحة الخلع بالشروط  ، هذا القدر من اآلیة الكریمة یتعلق]٢٢٩البقرة: [ )ِفیَما اْفَتَدْت ِبه اللَِّه َفال ُجَناَح َعَلْیِهَما

 .المذكورة في اآلیة الكریمة، وبذلك قال المفسرون

َقْیٍس َأَتْت النَِّبيَّ صلى اهللا علیه وسلم َفَقاَلْت: َیا َرُسوَل  َأنَّ اْمَرَأَة ثَاِبِت ْبنِ  -همارضي اهللا عن-وَعْن اْبِن َعبَّاٍس 

َأْكَرُه اْلُكْفَر ِفي اِإلْسالِم، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه (صلى اهللا  ثَاِبُت ْبُن َقْیٍس َما َأْعِتُب َعَلْیِه ِفي ُخُلٍق َوال ِدیٍن، َوَلِكنِّي اللَِّه،

 اْقَبْل اْلَحِدیَقَة َوَطلِّْقَها: "َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا علیه وسلم ، َقالَ »َنَعمْ «َقاَلْت: ؟ َأَتُردِّیَن َعَلْیِه َحِدیَقَتهُ ) :"وسلم لیهع

رضي - سهل بن أبي حثمة  وفي روایة: قال ،]حدیث صحیح، رواه البخاري والنسائي واللفظ لهما، ورواه ابن ماجة[" َتْطِلیَقةً 

َل ُخْلعٍ : - اهللا عنه َأنَّ  - عنهما رضي اهللا-، وَعْن اْبِن َعبَّاٍس [حدیث صحیح، رواه أحمد] َكاَن ِفي اِإلْسالمِ  َفَكاَن َذِلَك َأوَّ

 ه أبو داود[حدیث حسن، رواالنَِّبيُّ (صلى اهللا علیه وسلم)) ِعدََّتَها َحْیَضًة  اْمَرَأَة ثَاِبِت ْبِن َقْیٍس اْخَتَلَعْت ِمْنُه، َفَجَعلَ 

 ].والترمذي

القاضي؛ لیحكم بتطلیقها من زوجها طالًقا  ویمكن أن یتم هذا الخلع باالتفاق بین الطرفین، وٕاال ُرِفع األمر إلى

إیقاع الطالق، ویقوم القاضي بإصدار حكم التطلیق، ویدل علیه حدیث ابن  بائًنا؛ ألن المفهوم أن الزوج ممتنع عن

وٕالى جواز إعطاء سلطة إیقاع  .١لى اهللا علیه وسلم أمر ثابًتا بقبول الحدیقة وتطلیقهاألن الرسول ص عباس السابق؛

 .التابعین بن جبیر والحسن البصري وابن سیرین وزیاد بن عبید من الخلع للقاضي عند امتناع الزوج، ذهب سعید

  النسبمن حیث: 

وغیر المتزوجة في الحقوق وفي األوضاع  على فرض التساوي التام بین األم المتزوجة، "سیداو"تعمل اتفاقیة 

 االجتماعیة وفي كل شيء، حتى فیما یخص األطفال ثمرة العالقة الجنسیة، مشروعة أو غیر مشروعة، وأخطر ما

، ي حصول غیر الشرعیین على نسب الزانيل غیر الشرعیین بالشرعیین یعنافي ذلك قضیة النسب، فتساوي األطف

یفصل بین من اتفاقیة "السیداو" البند (د) فقهیة المعروفة: "إبن الزنا ماؤه هدر"، ففي مخالفة صریحة للقاعدة ال

: "نفس الحقوق والمسئولیات كوالدة بغض النظر عن حالتها حیث ینص علىمسئولیة األم كوالدة ووضعها كزوجة، 

  .جحة"الزوجیة في األمور المتعلقة بأطفالها وفي جمیع األحوال تكون مصالح األطفال هي الرا

"كشفت تقاریر الدول األطراف عن : فتقول على هذه النقطة –المكلفة بمتابعة السیداو–الدولیة سیداو لجنة وتعلق 

وال یتمتع أطفال هذه العالقات بنفس الوضع الذى یتمتع به  ذا كانا غیر متزوجین،إعدم منح األبوین نفس الوضع 

ضغط األمم المتحدة باتجاه منح األطفال غیر الشرعیین نفس ، ومن ثم ت٢عالقة زوجیة "في  األطفال المولودون

   الحقوق التي یتمتع بها األطفال الشرعیین من حیث النسب والمیراث وغیرها.

  حالة ما إذا كان الحمل نتیجة زواجفي  والشریعة اإلسالمیة تضع أحكاًما خاصة بثبوت النسب وغیر ذلك،

 ٣أم ال.
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عن عائشة رضي اهللا عنها   ، وغیرهما روي البخاري ومسلم، فقد النسببات ثإفي  المنهج الشرعىأما عن 

وقال عبد بن   ، شبهه ىنظر إلأ  ، نه ابنهأإلیه ابن أبي وقاص عهد  یا رسول اهللا ابن أخي عتبة  : قال سعد  : قالت

  : فقال  .. نا بعتبةأي شبها بیّ فر   اهللا علیه وسلم ىصل فنظر الرسول  ،ولد علي فراش أبي  ، ا رسول اهللای هذا أخي  : زمعة

وقد اتفق الفقهاء . الباري وذكر اإلمام ابن حجر في فتح، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، هو لك یا عبد بن زمعة

 وطالما أن ،یمكن أن تترتب علیها هذه النعمة به ، ألن النسب نعمة، والزنى جریمة ال على أن ابن الزاني ال یلحق

  .اش الزوجیة الشرعیة، فهو ینسب للزوجینالولد ولد على فر 

 القوامة:  

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى ( القوامة فیها للزوجة من زوجین، البندان (هـ) و (و) وضع األسرة كمؤسسة مكونیتجاهل 

القرارات دون اد الزوج بتحدید كما أن له أیًضا الوالیة على الصغار، رغم أن هذا ال یعنى انفر  ]٣٤[النساء:  )النَِّساءِ 

یسيء استعمال حقوقه، أو یتعسف  ال يالزوج الذ ومحصلة توافق آراء، مع ترجیح رأي الزوجة، فاألمر شورى رأي

  استعمالها. في

) من  تقریر قسم االرتقاء بالمرأة ٨٢ا ضد المرأة، حیث ینص (البند حین تعد األمم المتحدة تلك القوامة عنفً  في

ي شكل من أشكال أ"): دور الرجال والصبیة في تحقیق مساواة الجندرحت عنوان: (ت ٢٠٠٤ام باألمم المتحدة لع

نه آلیة أوالعالقات غیر المتساویة كما هي علیه، بمعنى ، دوار الجندریة الجامدةبقاء على األالعنف یستخدم لإل

ومن  ،یملك القوة (من) كما هي علیه، وللتأكید على نواع المختلفة من الرجالسیاسة إلبقاء وضع النساء، (واأل

ا .. وبالتالي عد عنفً على من المرأة یُ أوتعني تلك التعریفات، أن كل ما یضع الرجل في درجة  یملك صنع القرار)

من منظور -تجب "، Gender based violence ا مبني على الجندر سرته ُیعد "عنفً أقوامة الزوج على زوجته و 

إشارة إلى وفیها التقریر،  وردت فيظ :األنواع المختلفة من الرجال التي (الح یقافه.إ محاربته و  -األمم المتحدة 

  .الشواذ من الرجال)

 تعددالزوجات:  

 ما منح المرأه الحقإیستلزم ، عقد الزواجفي  منح المرأة والرجل نفس الحقوق على قدم المساواةا لالتفاقیة، طبقً  

هذه النقطة في  لجنة السیداو على تقاریر الدول د علقتوق الرجل من هذا الحق، انأو حرم أن تعدد األزواج،في 

  بما یلى:

ن تعدد الزوجات یتعارض إ و  عدد من الدول،في  "كشفت تقاریر الدول األطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات

 عول،ویمكن أن تكون له نتائج انفعالیة ومادیة خطیرة على المرأة وعلى من ت المساواة بالرجل،في  مع حقوق المرأة

مواقف الحكومات التى تنص دساتیرها على المساواة بین الرجل في  ولذا فال بد من منعه "وتستنكر اللجنة التناقض

ن إ"ـ فتعلق عقب هذا ب تهاك هذا الحق بموجب قوانین أحوال شخصیة أو عرفیة،نوفى الوقت ذاته تسمح با والمرأة،

من  ق مبادئ القانون العام أو القانون الدینى أو العرفى بدالً حقوق الزوجین على تطبیفي  العدید من الدول تعتمد

  .١"تفاقیةاال
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٣٦  

في الحدود المقررة شرًعا، تحقیًقا لمصلحة شرعیة  تعدد الزوجات مباح وفًقا للشریعة اإلسالمیة ومن المعلوم أن

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

  المسكن والمأكل والملبس والمبیت وكّل شئون الحیاة.

وٕاْن ِخْفُتْم َأال تُْقِسُطوا ِفي الَیَتاَمى َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكم مَِّن النَِّساِء َمْثَنى وُثالَث أما أنه مباح فلقول اهللا تعالى: (

، فقد عّلقت اآلیة إباحة ]٣[النساء:  )اِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َأال َتُعوُلواوُرَباَع َفإْن ِخْفُتْم َأال َتْعِدُلوا َفوَ 

التعدد عند األمن من الظلم بین الزوجات في القسم والنفقة عند التعّدد، فهو أقرب إلى عدم الوقوع في الظلم؛ 

  .١األصول فصیغة األمر هنا بشرطه تفید اإلباحة كما تقّرر في

*********  

                                                 
، في مبحث صیغة األمر، وانظر: أحمد بن محمد الصاوي المالكي الخلوتي، حاشیة الصاوي ٢٧٧، ص٣انظر: بدر الدبن الزركشي، البحر المحیط، ج - ١
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  الفصل الثالث

  األنثویات وهیئة األمم المتحدة

  عبر هیئة األمم المتحدة يعولمة الفكر األنثو 

م، ١٩٤٦سنة  Commission on the Status of Women (CSW)تأسست لجنة مركز المرأة 

سنوًیا؛ بهدف دراسة أوضاع النساء كهیئة رسمیة دولیة تتألف من خمس وأربعین دولة من الدول األعضاء، تجتمع 

على النطاق العالمي، وعمل مسودات وتوصیات وتقاریر، ووضع توصیات خاصة بالمرأة، وبشكل خاص: تمكین 

  .Gender Equality، ومساواة الجندر Woman Empowermentالمرأة 

اقیات للمرأة ركزت تفا من االعددً  م١٩٥٩و م١٩٤٩وقد أصدرت اللجنة خالل السنوات العشر مابین عامى 

فیها على قضیة المساواة التامة بین المرأة والرجل بالمفهوم الغربي كقیمة مطلقة، واستخدمت قضیة المساواة هذه 

في تمریر كثیر من القضایا التي تنادي بها األمم المتحدة؛ لعولمة النموذج األنثوي للمرأة في جمیع مجاالت الحیاة 

  ماعیة واألخالقیة والثقافیة واإلعالمیة.السیاسیة واالقتصادیة واالجت

  عولمة الفكر األنثوي عبر هیئة األمم المتحدة:

األمم المرأة بإن لجنة " :Women for America رئیسة منظمة نساء من أجل أمریكا "ویندي رایت" تقول

ى كافة أشكال التمییز ضد اتفاقیة القضاء عل، كما وصفت رایت "رادیكالیة على العالمالنسویة الالمتحدة إنما تفرض 

 Convention on the Elimination of all forms of discrimination Against Women )سیداوالمرأة (

CEDAW في تقریر نشرته صحیفة واشنطن تایمز وأثناء مؤتمر ُعقد في مؤسسة هیرتاج، وهو معهد أبحاث  ةلئقا

إلجبار البلدان على التوقیع على اتفاقیات للحد من النسل ولدعم  اإن االتفاقیة كانت سالحً : "مقره واشنطن العاصمة

  . "االحقوق المدنیة للمثلیین والمثلیات جنسیً 

وتقول األستاذة األمریكیة كاثرین فورث: "إن المواثیق واالتفاقات الدولیة التي تخص المرأة واألسرة والسكان 

األنثویة المتطرفة، وأعداء اإلنجاب والسكان، والشاذون تصاغ اآلن في وكاالت ولجان تسیطر علیها فئات ثالث: 

ا، وٕان لجنة المرأة في األمم المتحدة شكلتها امرأة اسكندنافیة كانت تؤمن بالزواج المفتوح، ورفض والشاذات جنسی� 

  ا، وأن الحریة الشخصیة البد أن تكون مطلقة".األسرة، وكانت تعتبر الزواج قیدً 

 رئیسة منظمة نساء من أجل أمریكاماهى النسویة الرادیكالیة التى حذرت منها  :هناوالسؤال الذى یفرض نفسه 

خرى هل تعكس مطالبات الهیئة الدولیة الفكر األنثوى أتفاقیات الدولیة؟ بعبارة تنادى به مع بنود اال وهل یتطابق ما

الهیئة الدولیة هو في  القرار الرادیكالى رغم قلة معتنقیه ولكن تولیهم مناصب حساسة ووصولهم الى دوائر صنع

  الفكر الشاذ الذى ینافى القیم الدینیة وترفضه الفطرة البشریة ؟ ذلكالذى ساعد على عولمة 



٣٨  

  :Feminismاألنثویة (النسویة) 

وقد واحد لها،  صعب تحدید تعریفا لتنوع تیارات األنثویة، وأشهرها اللیبرالیة واالشتراكیة والرادیكالیة، ینظرً 

على تلك التى تنحى منحى ) النسوى(ومصطلح  على الحركات النسائیة اللیبرالیة، )النسائي(عض مصطلح لبایطلق 

  ١لخ إرادیكالي...

: "ظهر منذ عدة سنوات مصطلح هو - رحمه اهللای– ىالدكتور عبد الوهاب المسیر  یقول العالم والمفكر الكبیر

Feminism وحل محل المصطلح األولWomen's Liberation Movement ،أي حركة تحریر المرأة 

ولكن لو دققنا النظر لوجدنا أن هناك  من المصطلح األول، أو كأن المصطلح األخیر أكثر شموالً  نوكأنهما مترادفا

بل  هما حركتان مختلفتان، )حركة التمركز حول األنثى( و) حركة تحریر المرأة(مدلولین مختلفین تمام االختالف: 

ومن  بمعنى أنها تدرك المرأة باعتبارها جزء من المجتمع، یر المرأة هى: حركة اجتماعیة،فحركة تحر ؛ ومتناقضتان

رؤیتها تستند إلى فكرة العقد في  ورغم أن هذه الحركة علمانیة ثم تحاول أن تدافع عن حقوقها داخل المجتمع،

یة واجتماعیة لعلها بقایا المجتمع نسانإا أن مثلها األعلى یحوى داخله أبعادً  الإجتماعى واإلنسان الطبیعي....اال

وتم إدراك  جتماعى،التبخر وتراجع البعد االفي  ومع تصاعد معدالت العلمنة بدأت هذه البقایا التقلیدي الغربي،

نوثة اللغة والفهم األنثوي أوظهرت نظریات تتحدث عن ذكورة و  األنثى خارج أي إطار اجتماعي كأنها قائم بذاته،

   .رؤیة اإلنسان لإلله"في  لذكورى أو األنثويوالجانب ا للتاریخ،

وٕانما أمام رؤیة  : "أي أننا هنا لسنا أمام قضیة حقوق المرأة االجتماعیة واالقتصادیة أو حتى الثقافیة،ائالً تابع قوی

بل وفى حالة صراع   معرفیة متكاملة نابعة من اإلیمان بأن األنثى كیان منفصل عن الذكر متمركزة حول ذاتها،

  .٢لها"حركة التمركز حول األنثى" ني تاریخي معه ومن هنا تسمیتناكو 

لشىء سوى كونها امرأة  ال–االعتقاد بأن المرأة ال تعامل على قدم المساواة وتعرف (سارة جامبل) األنثویة بأنها: "

بوى نموذج األوفى ظل هذا ال ته حسب رؤیة الرجل واهتماماته،اد أولویم شئونه و تحدَّ فى المجتمع الذي ینظَّ –

والرجل  فالرجل یتسم بالقوة والمرأة بالضعف، كل ماال یرضاه لنفسه، أو تصبح المرأة هي كل ماال یمیز الرجل،

نثویة هى: حركة تعمل على تغییر هذه ومن ثم فإن األ والرجل بالفعل والمرأة بالسلبیة، والمرأة بالعاطفیة، بالعقالنیة

 .٣"ئبةاألوضاع لتحقیق تلك المساواة الغا

 :تیارات الحركة األنثویة. 

، والثاني األنثویة Liberal Feminism، األول: األنثویة اللیبرالیة داخل الحركة األنثویةرئیسان  هناك تیاران

؛ فهما یختلفان وهناك فرق جذري بینهما في الكثیر من المفاهیم واألطروحات، Radical Feminismالرادیكالیة 

                                                 
 .٨، ص٢٠٠٢شیرین أبو النجا، نسائي أم نسوي، مكتبة األسرة،  -١

  .١٩٩٦عبد الوهاب المسیري، إشكالیة التحیز، الجزء األول، المعهد العالي للفكر اإلسالمي،  -٢

  .١٤، ص٢٠٠٢سارة جامبل، النسویة ومابعد النسویة، ترجمة أحمد الشامي، المجلس األعلى للثقافة،  -٣



٣٩  

رفع ذلك  لیاتآلعالج و ، وفي االمجتمع ومصادر الظلم الواقع علیهافي  هما لوضعیة المرأةمن كلٍ  رؤیةتماًما في 

  الظلم.

 هما، كما یؤمنعتراف بالفوارق البیولجیة بینمع االبین الرجل والمرأة بالمساواة یطالب  اللیبراليالتیار ف

 عنصر تمیز للمرأة باعتبارها واهبة الحیاة،، بل ویعدُّه یجابیةإنظر لإلنجاب نظرة ، ویبتكامل األدوار بین الجنسین

ویعارضون اإلجهاض  ،االهتمام باألسرة والبیت ورعایة األوالد واجبات أساسیة وذات أولویة بالنسبة للمرأة یعدُّ و 

  بشدة. 

حتى حد التطابق التام وٕالغاء كافة الفوارق بینهما، المطالبة بالمساواة إلى في  بالغ، فقد الرادیكاليالتیار أما 

نجاب نظرة ینظر لإلالفوارق البیولوجیة یتم تجاهلها وتجاهل أثرها الجوهري في تحدید أدوار كل منهما، ومن ثم 

: سیمون دي بوفوارطلق علیها زعیمة األنثویة الوجودیة كما ت وأة ألمر اا من أسباب دونیة سلبیة ویرى فیه سببً 

الهتمام باألسرة ورعایة األوالد وتربیتهم عوامل معیقة لتحرر ویعتبر ا ویطالب بحریة اإلجهاض،، (عبودیة التناسل)

 ٢٤ انة لمدةضوفر دور حبأسره؛ حیث علیه أن یمسئولیة المجتمع  األمومة هي وأن ،حقوقها نیلها كافةو  المرأة

مقابل زوج للة یمنعها من ممارسة حریتها وتصبح خادمة أا للمر یعتبر هذا التیار الزواج قیدً وبالتالي ساعة متواصلة. 

   إطعامها.

ا لغاء كل من المسئولیة الفیزیائیة، والسیكولوجیة للمرأة في إنجاب األطفال، یكون ممكنً إ"فقط ب :إحداهنوتقول 

هي األفضل فتقول: "فعالیة األم بالتبنى  -التى تقر التبنى- الیهودیة التربیة . وهن یؤمنَّ بأن ١إنجاز تحریر المرأة "

یة وكذلك الطفل بحاجة الى من یبنى معه عالقة حمیمة وال یهم هنا أن یكون األب أو األم ال تقل عن األم الطبیع

) لیست بالضرورة أفضل من عالقة األمومة متعددة األطراف. كذلك فإن عالقة األمومة ذات الطرفین (أم وطفل

ن عالقة األمومة مع األطفال . حیث تقوم نساء مجتمع الكیبوتس بتكوی"اإلسرائیلیة ٢كما تمارس مع أطفال الكیبوتس

  .٣ثار سلبیة "آالكیبوتس، ولم تخلق تلك العالقة أیة في  بشكل جماعي وبمشاركة األمهات المتواجدات

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

العمال الیهود الذین یعیشـون ویعملون سـویًا، ویبلغ  وتعني: تجّمـُع هو تجمع سكني تعاوني تضم جماعة من المزارعین أو )بالعبریة"كیوبتس" أو "الكیبوتس" ( -٢

السلطات المحلیة ویوفر  نوهو مؤسسة فریدة مقصورة على المجتمع الصهیوني،. والكیبوتس هو كیان مستقل اداریا ع عضو. ١٥٠٠و ٤٠عـددهم ما بین 

شكالیة تواجد إلدولة العبریة وقد أخترع هذا األسلوب في اإلدارة لكي یعالج مین فیه ویلقى دعم من ایخدمات تعلمیة وصحیة وحرفیة معتمدا على جهود ذاتیة للمق

نهم ال یؤمنون بمعتقدات تلك الدولة أو أبحیت یحتكم الیهود فیما بینهم لقواعد وقوانین وتشریعات تخصهم وحدهم وال یلجئون ألجهزة الدولة إذ  ،األقلیة الیهودیة

العربیة اإلنحراط خلف شرائع وسلوكیات متناقضة لحكم التجمعات البشریة في مواقع جغرافیة محددة ویعود كل هذا إلى ربما تعني ب "كیبوتس"شرائعها والكلمة 

ن كالقول بأن "األرض لیست ملكا ألحد " و"الجیش الشعبي" یالرغبة في تغییر الواقع وفرض قواعد مخالفة له بزرع شرائع ألفكار ال تراعي حدود وحقوق األخر 

 ١٢٦٨٠٠كیبوتسا سكن فیها  ٢٧٨كانت في إسرائیل  ٢٠٠٤قوق العامة.. في سنة حلذاتي " وغیرها من الشعارات التي تقوض السلطات المركزیة والو"األمن ا

وغیرهم من أبناء  ویغآل آلون وشیمون بیریس وموشیه دیان دافید بن غوریونغلهم من الیهود الغربیین أي المهاجرین من أوروبا إلى فلسطین. نذكر أن أنسمة، 

عبد الوهاب المسیري، "موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة"،  د. .من أعضاء الكیبوتس ١٩٦٧حتى  ١٩٤٩الكیبوتسات). وكان ُثلث الوزراء اإلسرائیلیین من 

 .٢٠٠٤دار الشروق، القاهرة 

"http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3"  

٣- Oakley Ann,Women;s Work The Housewife, Past and. New York,  من مقال د.نورة فرج المساعد، النسویة: فكرها واتجاهاتها، المجلة

  . ٢٠٠٠العربیة للعلوم اإلنسانیة، العدد الواحد والسبعون، 



٤٠  

ا ورادیكالیة من أمریكا فرع نسائي أكثر تطرفً في  ظهر ظهور هذا التیار بأنه : " د. شذى سلمانوتصف 

  ١براز القضیة".تخدمت أعضاؤه وسائل عنیفة إلحیث اس ؛رائدات الحركة األوائل للحركة النسویة

ومن ثم فلیس غریًبا مطالبة أنصار هذا التیار بإلغاء األسرة واعتبارها مؤسسة طالما أسهمت في قهر النساء، 

"إن إلغاء دور ربة  األسرة نفسها، حیث تقول :  –على سبیل المثال  –" آن أوكليوتهاجم إحدى الرائدات األنثویات"

وأیًضا ذلك االفتراض التلقائي بأن دور المرأة هو تربیة األطفال، هي خطوات ضروریة في اتجاه تحقیق المنزل، 

المساواة التي تنشدها النساء وٕان كانت هذه الخطوات هي في حد ذاتها لیست كافیة، ذلك أنه ینبغي إلغاء مؤسسة 

  ٢ي مجال العمل"الزواج أیًضا؛ ألنها معوق أساسي في سبیل المساواة بین الجنسین ف

" خطوة كبیرة أبعد في هذا االتجاه بتطلعها إلى ذلك الیوم الذي ال یتم فیه القضاء شوالمیث فیرستون" خطتو 

، ففي رأیها أن األسرة : "قد ٣على مؤسسة الزواج فحسب، بل وتتحرر فیه النساء تماًما من الحمل واإلنجاب

جي" وأن "هیكل األسرة هو مصدر للقهر النفسي، ساهمت في تأصیل الفئویة الجنسیة من منطلق بیولو 

واالقتصادي، والسیاسي للمرأة"، وتنتهي "فیرستون" إلى أن الطریقة الوحیدة لتحریر المرأة هي أن یحل اإلنجاب 

  .٤الصناعي محل اإلنجاب الطبیعي

- اإلجهاضأكثر اشتهاًرا بمقالتها (دفاع عن  - وهى فیلسوفة أمریكیة-  جودیت جارفیس طومسونوأیًضا 

)، حیث تدافع عن إمكانیة السماح باإلجهاض فهي تقول: "إن المرأة الحامل وطفلها الذي لم یولد، شبیهان م١٩٧١

بالمتبرعة بالدم لشخص مریض بالكلى ذي فصیلة دم نادرة ویحتاج إلى مساعدتها الخیریة حتى یعیش.. مثلما أننا 

 –في أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في التبرع بدمها أم ال  هي التي لها الحق - فقط -نشعر أن المتبرعة بالدم 

  ٥بالمثل األم في النهایة هي التي لها الحق في أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في الحمل أم ال".

األمریكى،  الكونجرسوهى یهودیة كانت تشغل منصب عضو  :بیلال آبزوجومن أشهر األنثویات الرادیكالیات 

نشاطًا ، وكان لهذه المنظمة أكبر األمریكیة أكثر المنظمات األهلیة " وهى ء للبیئة والتنمیةمنظمة النساوترأس " 

م، وفي ١٩٩٤األثر في تنظیم االجتماع العالمي النسائي االستراتیجي في نیویورك في نهایة نوفمبر وبدایة دیسمبر 

ألمم المتحدة للتخطیط لمؤتمر قمة ذلك االجتماع جاء النشطاء من جمیع أنحاء العالم وفریق العاملین من ا

في إدخال التعدیل الخاص بالحقوق المتساویة في میثاق الوالیات  المنظمة المحلیة كوبنهاجن للنساء، وحین أخفقت 

وقد ، المتحدة قمن بتكوین منظمة دولیة تعوضهن ذلك النقص وهي منظمة 'رفع جمیع أنواع التمییز ضد المرأة'

، وضرب عرض الحائط ، وهي تعطى حق اإلجهاضاألمیریكیة المحلیةمن خالل المنظمة حققت لهن ما لم یحققنه 

بالقیم الدینیة التي تناقض النسویة المتطرفة، وكانت وحلیفاتها مصممة على الفوز في كوبنهاجن وبكین بما لم 

                                                 
   .٥٧، ص١٩٩٦شذى سلمان، المرأة المسلمة في مواجهة التحدیات المعاصرة، روائع مجدالدي، عمان، األردن،  ١- 

   . ٢٠٠٠نورة فرج المساعد ،النسویة :فكرها واتجاهاتها ،المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة،العدد الواحد والسبعون ،\من مقال د -٢

 "جدل الجنس" خاتمة، في أماكن متفرقة. -٣

 ٢٢١، ٢١٢"جدل الجنس" ص  -٤

 ١٤٤ما بعد الحركة النسویه ص  -٥



٤١  

وق اإلنجابیة متضمنة الحق Perspective Genderتستطع تحقیقه في القاهرة وهو قبول وجهة النظر النوعیة 

  ١والجنسیة.

م : ( لن نعود بالمرأة الى ١٩٩٥ابریل  ٣لقتها في الجلسة التحضیریة في المؤتمر یوم أالمحاضرة التي وفى 

دخاله قید إ قصاء عنصر الطبیعة و إمعانا منها في إ مومة. و لى دور األإشارة إالوراء لتقبل االدوار الهامشیة والدنیا) 

نسانیة بدأت في تخطي ن اإلأل، نسانیة ذات بالإفكرة الطبیعي ال تعبر عن قیمة ن إ"البحث التقلیدي تقول: 

سباب أل- فیجب علینا  ،ساس طبیعيألى تبریر التمییز الطبقي بین الجنسین على إفلن نحتاج بعد الیوم  ،الطبیعة

 ،غیر موجود عالً نه فقصاء الطبیعة لیس ألإن أوهنا اعتراف ب "،ن نتخلص من مفهوم الطبیعة هذاأ - برجماتیة

خرى ألن نعود مرة "سباب البرجماتیة تستدعي ذلك! وتؤكد الكاتبة نفسها في بحث غیر منشور لها: ن األولكن أل

ن القدر البیولوجي وحتمیته یحصر المرأة داخل صفات متعلقة بجسدها وجنسها. لذلك نحن نستخدم ألنخضع لفكرة 

  "ة هي من صنع المجتمع ومن الممكن تغییرهاأقة الرجل والمر ن حقیأمن جنس للداللة على  كلمة جندر بدالً 

ا عنصرًیا مشترًكا بین حركة (التمركز حول األنثى) هذه وقد دفع ذلك المسیري لیستخلص أن ثمة منزعً 

والحركة الصهیونیة؛ إذ وصف األولى بأنها: "ال تختلف عن الصهیونیة التي ال تحاول حمایة حقوق أعضاء 

یة في أوطانهم، وٕانما تؤكد انفصالهم عن المجتمعات اإلنسانیة التي یعیشون بین ظهراَنْیها، مركِّزًة الجماعات الیهود

على وقائع الظلم الذي لحق بهم عبر التاریخ، متجاهلًة ما حققه بعضهم من ثراء وبروز، وما حققوه من اندماج 

، فیتحولوا من مواطنین في أوطانهم إلى وانصهار في مجتمعاتهم. كل ذلك من أجل أن یتسنى نقلهم إلى فلسطین

  .٢وطننا"مستوِطنین في 

 متعددة األفكار والتیارات، : "حركة فكریة سیاسیة اجتماعیة،Feminismوعلى هذا یمكن القول بأن مصطلح 

إلى المساواة المطلقة كهدف  والثقافي وتغییر بنى العالقات بین الجنسین وصوالً  يجتماعتسعى للتغییر اال

صدار إتتبنى  فهى ال".  ا للمنطلقات المعرفیة التى تتبناهاتیجي وتختلف نظریاتها وأهدافها وتحلیالتها تبعً استرا

. ٣"أوضاع المرأة وٕانما ترید تغییر الثقافة والعالقات وصناعة أعراف وقیم جدیدةلتغییر القوانین الشكلیة  بعض

ضغط ومؤسسات المجتمع المدنى والتى هى قناة  عبر منظمات جماهیریة وجماعات تحقیق أهدافها،وتعمل على 

بل إنها اآلن تمارس العمل السیاسى على مستوى العالم عبر الضغط على  سیاسي،المن قنوات ممارسة العمل 

 ،UNFPA  وصنادیق السكان ،ECOSOC مؤسسات األمم المتحدة عبر المجلس االقتصادي واالجتماعى

، CRCولجنة الطفل  ،CSW ولجنة المرأة، UNDPنمیة ، والتUNIFEM، والمرأة UNICEFوالطفل 

  ومؤتمراتها المختلفة واتفاقیاتها المتعددة.

  :، وأشهرهنCSWاألنثویات في لجنة مركز المرأة باألمم المتحدة ومن ثم تغلغلت 

ر النسوي الفك ةورائدباألمم المتحدة، ه أالمر مركز وراء تأسیس لجنة ة یالرئیسوهي القوة : مینیرفا برناردینو* 

، م١٩٥٠مم المتحدة عام في األ ةیانلجمهوریة الدومینیكل ةممثلك هاینیعوقد تم تمریكا الالتینیة، أدول  الرادیكالي في

                                                 
 ١- http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/6/8324/content  

٢- http://www.wasatiaonline.net/news/print_contents.php?ID=493 ' 

 .٥٣مثنى أمین، مرجع سبق ذكره،صال -٣
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. في مؤتمر المیثاق في سان م١٩٤٥مم المتحدة عام على میثاق األ وقَّعنكانت واحدة من بین أربع نساء و 

نسان والحریات إلعبارة ''لضمان احترام حقوق ان المیثاق یتضمن أت على صرّ أنها أقالت ، حیث فرانسیسكو

  .١"و العقیدةأو الجنس أساس العرق أساسیة دون تمییز على األ

 اللجنة وقد أصرتفي  علیه ترسیخ مبدأ األنثویة ساس الذي تم بناءً قامة األإفي  ساعدت: جیلدر سلیففرجینیا * 

  . ٢حقیق ذلكلت تهاحیاقد قاتلت طوال و ل، للرجا المتاحةن للمرأة الحق في كل الفرص أعلى 

) تفند فیه ریو(على صحیفة ترد فیه  مقاالً  نشرت البرازیل وقدفي  نثویةالحركة األ رائدةتعتبر * بیرثا لوتز: 

 دعوة صدرتأنها بأقالت ، و في الوالیات المتحدة وبریطانیا لن تؤثر على البرازیل نثویةنجازات األاإل بأنرأى ال

  . ةالبرازیلی أةنشاء عصبة المر إلى إ ةرسمی

وقد قالت أنها قامت  ناجبور، الهند،في  م١٨٨٩عام  تولدمن أبرز عضوات اللجنة،  ،جیسي ماري غراي* 

قرار برنامج عمل إجل أا من ومنظمات العمال معً مؤمنة بالفكر األنثوى،  ٩٢ بجمعخالل الحرب العالمیة الثانیة 

ساس أالتعدیل الدستوري إلبطال التشریعات التي تنطوي على تمییز على بطالبت عادة البناء بعد الحرب، و إ

ومن خالل هؤالء وغیرهن تم إسقاط الفكر ..  ت)(بمعنى إلغاء أیة فوارق بین النساء والرجال في التشریعا .٣الجنس

تغییرها تحت مسمى األنثوي على االتفاقیات الدولیة، والتي شكلت القناة التي من خاللها یتم اختراق مجتمعاتنا و 

  الشرعة الدولیة.

*********  

                                                 
١ - fullpage.html?res=9406E6D81E3FF937A3575AC0A96E958260  

٢ - http://www.columbia.edu/~rr91/3567/sample_biographies/virginia_gildersleeve%20-%20bio.htm  

٣ - http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/62186.htm  
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  الفصل الرابع

  وثیقة إسالمیة عالمیة تبرز الرؤیة اإلسالمیة لألسرة

  "میثاق األسرة في اإلسالم"

هذا المیثاق جهد جمعي تضافر على إنجازه مجموعة من العلماء بدعوة من اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة 

وتحت رعایتها، ثم تتابع على تحقیقه  - عالمي للدعوة واإلغاثة باألزهر الشریفالتابعة للمجلس ال-والطفل 

وتمحیصه أعداد من علماء هذه األمة ومن شتى بالدها وبقاعها زادوا على العشرین عالًما، وقد تمثلوا جمیًعا في 

ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذیَن َیْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوال  َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوإَِلى ُأوِلي اَألْمرِ هذا العمل قول اهللا تعالى:(

ْیَطاَن ِإال َقِلیالً  ، فكان عمًال جماعًیا إسالمًیا، سیحفظ له ]٨٣[النساء: ) َفْضُل اللَِّه َعَلْیُكْم َوَرْحَمُتُه التََّبْعُتُم الشَّ

 قیمته ومنزلته. -بإذن اهللا- التاریخ 

یسّد حاجة من حاجات األمة في أهم مكّونات ذاتها: وهي األسرة، وَیْكشف عن  »سالممیثاق األسرة في اإل«و

عدالة اإلسالم ورحمته، وُیْسره وسماحته، واعتداله ووسطّیته، في أمره كّله، بما في ذلك نُظم الحیاة الدنیویة، وعلى 

نواة المجتمع  وبذرته ووحدة تكوینه، بل  رأسها نظام األسرة الذي یعتبر القلب النابض لغیره من النُظم؛ ألن األسرة

 هي صورة مصّغرة عنه.

هذا وقد قام القائمون على المیثاق باستقاء مواّده وبنوده من شریعتنا الغراء الثابتة بصریح الكتاب وصحیح 

تابعین ومروًرا السنة، كما قاموا أیًضا باالنتقاء واالختیار من تراثنا الفقهي الضخم بمذاهبه كّله من لدن الصحابة وال

بالمذاهب الفقهیة األربعة وغیرها، وحرصوا في تدوینهم هذا على االبتعاد عن كل ما هو غریب ومرجوح من اآلراء 

واألقوال وخاصة إذا ضعف مستنُده ووهن معتمُده، أو ما كان مبنی�ا على ُعْرف زمانه ثم تغّیر إلى ُعْرف ُمْستحدث 

  لم ُیْسبق له حكم.

رونها لها دلیلها من الكتاب والسنة كما راعى العلم اء في اختیارهم وانتقائهم وتدوینهم أن تكون كّل مسألة یقرِّ

واإلجماع والقیاس، كما حرصوا على مراعاة ظروف وأحوال المجتمعات الحدیثة القائمة اآلن والمصالح والمفاسد 

عت بین الشرع والعقل، والسمع والرأي، مع المحیطة بهذه المجتمعات، ومآالت األحوال لهذه المصالح والمفاسد، فجم

الحرص الشدید على األخذ بأیسر وأعدل وأوسط اآلراء وأكثرها مالءمة لمقتضیات العصر الحدیث في نظرهم، مع 

  َتَجنُّب مواطِن الخالف بقدر اإلمكان.

و مختلف فیه، وازنوا في صیاغته وألفاظه بین ما هو قطعي وما هو ظني، وبین ما هو متفق علیه وما ه وقد

وبین ما هو ثابت وما هو متغیر، فجعلوا لألول منها اللفظ القاطع، وللثاني منها اللفظ المحتمل، أما ترتیب المواد 

ومنهجیته البحثیة فكانت مشتملة وجامعة لخیر القدیم والحدیث، فكانت موصولة بتراثنا وأصالتنا الفقهیة بتأصیلهم 

ة بأسلوبنا العصري القانوني، وأیًضا مزجوا في تداخل تامٍّ ال ینفصل بعضه عن وتقعیدهم بل ومصطلحاتهم، وموشَّا

بعض بین العقائد واألحكام واألخالق، فسلوك الفرد والجماعة ال بد وأن ینضبط بذلك العقد المنظوم بین اإلیمان 
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نة صغرى، والمجتمع واإلسالم واإلحسان، كما اعتدلت صیاغة تلك المواد بین دور اإلنسان كفرد، واألسرة كلب

ومؤسساته والدولة ككیان معنوي، في وسطیة وعْدل وحفاظ على الحقوق وبیان للواجبات، فلم تغفل دور الفرد وحّقه 

وواجبه من أجل المجتمع، كما لم تهمل دور المجتمع وحّقه وواجبه في سبیل الفرد: فجاءت مواّد هذا المیثاق 

ونها وحاجاتها اّتساًقا یرّشح ئ، قویمة المنهج، اّتسقت فیها أمور األسرة وشوفقراته رفیعة المضمون، واضحة األسلوب

بصفاء منهلها، وثبات أصولها، ورسوخ قواعدها، وشموخ مقاصدها، كما یرّشح بما تضّمنه من أحكام عادلة 

ف، وتوجیهات فاضلة، ترمي إلى تحصین األسرة والمجتمع وتمتین بنائهما وحمایتهما من الزوابع والعواص

  وصیاغتهما على المكارم والفضائل، وٕاعدادهما لیكونا راشدین قاصدین صاعدین.

مادة: ُرؤیة مقاِصدّیة وُكلَّیَّة للشریعة والفقه: تأصیًال » ١٦٤«ونجد خلف تلك الكلمات الدقیقة المحدودة في 

دقیق وَفْهٍم عمیق للواقع والشرع، مع استكمال  وتفریًعا، عقًال ونقًال، استشهاًدا واستدالًال، حاًال ومآًال، ُیْنِبُئ عن ِفْقهٍ 

آالت االجتهاد، فاكتملت المنظومة االجتهادیة من اْلُمْجَتِهد واْلُمْجَتَهد فیه وأدوات االجتهاد، وقد رافق المیثاق 

هو  فجاءت موّضحة ومبینة لذلك الجهد العلمي الضخم المتمثل في المیثاق، رافعة النقاب عما »المذكرة التفسیریة«

  مستبطن، وكاشفة اللثام عن تلك الخلفیة المنهجیة المخبوءة والمستورة في الصیاغة الدقیقة لبنود المیثاق.

   خمسة أبواب: إلىربعة وستون ومائة األ مواد المیثاق تنقسم و 

  :: مبادئ وقیم ومفاهیم عامةالباب األول

لضابطة للتصور الصحیح عن نظام األسرة في المبادئ العامة والقیم الحاكمة والمفاهیم اهذا الباب یتناول 

اإلسالم، فهي تعد قواعد كلیة تضبط فروع وجزئیات نظام األسرة، وكل فصل من هذا الباب یعد عنواًنا كلًیا تندرج 

  تحته هذه القواعد، فكانت خمسة فصول وهي: 

  ]٢-١الفصل األول: رسالة اإلنسان الربانیة [

عبادة اهللا، وعمارة األرض، وٕاقامة - سي الذي من أجله ُخلق اإلنسانویتحدث هذا الفصل عن الهدف األسا

  )١(م - مجتمع إنساني تسوده القیم المثلى من الحق والخیر والعدل

وعن إعداد اهللا لهذا اإلنسان وتأهیله من خالل القدرات العقلیة والنفسیة والجسدیة؛ لتحقیق هذا الهدف، وٕارساله 

  ]٢والفالح [مالرسل لهدایته إلى سبیل الرشد 

  ] ٦-٣الفصل الثاني: الفطرة اإلنسانیة والسنن الكونیة[

مواد هذا الفصل تتحدث عن بعض السنن الكونیة المتعلقة بخلق اإلنسان، وعالقته بغیره من بني جنسه وقد 

  جعلها اهللا في خلقه لتحكم سیرة حیاتهم، وهي: 

  اط الجزاء األخروي ثواًبا أو عقاًبا.]، وهذه اإلرادة هي من٣امتالك العقل وٕارادة التغییر [م -١
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واقتضاء حكمه  ]١: من اآلیة[النساء (...اَلِذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس واِحَدٍة)التساوي في أصل الخلق، قال تعالى  -٢

إلیه التفاوت في بعض الخصائص، كالقوة والضعف، وفي الملكات والقدرات النفسیة والعقلیة والجسدیة والتنوع 

:(َیا َأیَُّها النَّاُس إنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر وُأنَثى وَجَعْلَناُكْم مدعاة للعداوة والتباغض، قال تعالى - أبًدا-البشري لیس 

  ]٤[م ]٤ :[الحجراتإنَّ اللََّه َعِلیٌم َخِبیٌر)  ُشُعوبًا وَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا إنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكمْ 

ین: الذكر واألنثى، ومن الرابطة بین الرجل والمرأة تتكون األسرة، وهي النواة األولى للمجتمع تكامل الزوج  - ٣

(واللَُّه َجَعَل َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا وَجَعَل َلُكم مِّْن َأْزَواِجُكم َبِنیَن وَحَفَدًة وَرَزَقُكم مَِّن  :] قال تعالى٥اإلنساني [م

   ]٧٢: [ النحل َباِطِل ُیْؤِمُنوَن وِبِنْعَمِت اللَِّه ُهْم َیْكُفُروَن)الطَّیَِّباِت َأَفِبالْ 

  ]٩-٦[ الفصل الثالث: وحدة الخطاب الشرعي والتحیز في الوظائف

یتحدث هذا الفصل عن مقتضیات المساواة في فطرة الخلق الطبیعیة بین الرجل والمرأة، وهي مساواة في 

أمًرا ونهًیا،  -الرجل والمرأة - ووحدة الخطاب الشرعي الذي یتناول كل منهما التكالیف الشرعیة في األغلب األعم،

ویقتضي التمایز .  ]٦حالًال وحراًما، ثواًبا وعقاًبا، وفي الحقوق والواجبات اإلنسانیة العامة، وفي الكرامة البشریة [م

  في بعض الخصائص [ ملكات، قدرات بینیة ونفسیة] ما یلي:

 ائف والمهام، فكل میسر لما خلق له. تنوع التخصصات والوظ  

 ولیات والتبعات ئتمایز المراكز القانونیة، بناًءا على تلك الخصائص الفطریة الطبیعیة في توزیع المس

  ] ٨والوظائف لكل من المرأة والرجل.[م

 ٩ومن الضروري اإلقرار بهذه الخصائص والتمایزات لصالح المجتمع [م[  

  ]١٦-١٠ألسرة[الفصل الرابع: الزواج ونظام ا

  ویتناول هذا الفصل:

  تعریف الزواج في اإلسالم: بأنه رابطة شرعیة محكمة بین رجل وامرأة على وجه الدوام واالستمرار، وتنعقد

  ] ١٠بالرضا والقبول الكامل منهما وفق األحكام المفصلة شرع[ م

د لبناء األسرة، وقد حرم اإلسالم ما فالزواج هو اإلطار الشرعي الوحید القتران الرجل بالمرأة واألساس الوحی 

  .  ]١١عدا ذلك[م

 ذوي القرابة  واألسرة في اإلسالم ال تقتصر على الزوجین واألوالد فقط، بل تعدت إلى األسرة الكبیرة]

ولألسرة أهمیة كبیرة؛ فعلیها واجبات ولها حقوق؛ لذلك ]. ١٣المجتمع الكبیر [موالمصاهرة والرضاع] وتمت إلى 

وهي إدارة خاضعة للضوابط واألحكام الشرعیة في كتاب اهللا »  قوامة الرجل«ودها ویدیر شئونها وهي: ُوجد من یق

   ] ١٤[م -صلى اهللا علیه وسلم–وسنة رسوله 

  وقد حرَّم اإلسالم الزواج بالمحارم؛ وذلك لحكمة وهي السمو بهذه القرابة، وحرًصا على حسن صلتها وعدم

  ] ١٥[م الخصومة والبغضاء قطیعتها، ووقایة لها من أسباب
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  ]٢٠-١٦الفصل الخامس: مقاصد األسرة [

  كان هدف الشریعة اإلسالمیة من تكوین األسرة: 

  ،حفظ النسل [ النوع اإلنساني] ولذلك فطر اهللا الرغبة الجنسیة؛ لكونها الوسیلة الطبیعیة لإلنجاب المشروع

  ] ١٦ولیست غایة في ذاتها [م 

  َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا إَلْیَها  حمة: قال تعالى:تحقیق السكن والمودة والر)

  ]١٧[ م  ] ٢١:[ الروم  َوَجَعَل َبْیَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة إنَّ ِفي َذِلَك آلَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن)

  ،م الزنا والتبني وُشِرعت األحكام الخاصة بالعّدة، وعدم كتم ما في األرحام، وٕاثبات حفظ النسب: وألجله ُحرِّ

  ] ١٨النسب وغیر ذلك من األحكام [ م

  یا معشر الشباب من استطاع الباءة فلیتزوج؛ فإنه أغض :" - صلى اهللا علیه وسلم –اإلحصان: قال

  ]  ١٩[ م نسائي وابن ماجة ][حدیث صحیح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وال". للبصر وأحصن للفرج

 ٢٠حفظ التدین في األسرة ودورها في التربیة وغرس القیم الدینیة والخلقیة في نفوس األفراد [ م[  

  :الباب الثاني: مسئولیة األمة عن تكوین األسرة وحمایتها

ل ثالثة هذا الباب مسئولیة األمة عن تشجیع الزواج، وعن حمایة األسرة ورعایتها، وذلك من خالیتناول 

  فصول:

  ]٢٣-٢١الفصل األول: مسئولیة األمة عن تشجیع الزواج[

] وتبیان تسییر سبل ٢١من خالل ثالث مواد یتناول الفصل أساس هذه المسئولیة؛ الرتباط الفرد بأمته [م

  ] عن طریق:٢٢الزواج الشرعي [م

  حل المشكالت المادیة [ البطالة، أزمة السكن...] . -١

  األمة بإدراك أهمیة الزواج في اإلسالم. االرتقاء بوعي  -٢

  الدعوة والتأكید على السلوك اإلسالمي المتوازن بااللتزام بالضوابط الشرعیة لالختالط المباح شرًعا.  -٣

  التأكید على عدم المغاالة في المهور واإلسراف في حفالت الزواج ... -٤

درًءا لدواعي االنحراف األخالقي والجنسي، وعن أبي  ؛كما حثت الشریعة اإلسالمیة على التبكیر بزواج الشاب

"إذا خطب إلیكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم:   هریرة رضي اهللا عنه

  .]حدیث صحیح رواه الترمذي وابن ماجة[ إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عریض"

  



٤٧  

  ] ٣١- ٢٤ن حمایة األسرة ورعایتها [الفصل الثاني: مسئولیة األمة ع

]، وضرورة ٢٤ولیة[مئهذا الفصل مسئولیة األمة عن حمایة األسرة ورعایتها، فبین أساس هذه المس یتناول

درًءا إلنكار العالقة الزوجیة  –]، كما بین وجه المصلحة من توثیق عقد الزواج ٢٥التوازن بین الحقوق والواجبات [م

] كما وضح ٢٧وتحدث عن اشتراط الشهادة على العقد وٕاعالنه [م ] ،٢٦[م - ة واألوالد وحفاًظا على حقوق الزوج

] والتصدي لألفكار ٢٩] ویدعو إلى محاربة األشكال غیر المشروعة للزواج [م٢٨أهمیة قید الموالید [م

  ]٣١[ وٕاشاعة الوعي بقیمة الزواج وآدابه]٣٠المنحرفة[م

  ]٤٥-٣٢الفصل الثالث: وسائل حمایة األسرة [

  تتحدد المحاور األساسیة لحمایة األسرة من خالل ثالثة مباحث:

الوازع الدیني، ویقصد به هنا تلك المعاني والمبادئ المستقرة في وجدان اإلنسان والتي تحجزه  :المبحث األول

  ]٣٦- ٣٢وتمنعه من الوقوع فیما یعارض أو یخالف تلك المبادئ[

حیث قیامه بدور الضبط االجتماعي بنشر القیم والمبادئ وترسیخها الوازع االجتماعي، من  :المبحث الثاني

  ]٤٢- ٣٧في النفوس سلًبا وٕایجاًبا [

الوازع السلطاني، ویقصد به ذلك المعنى المستقر في نفس الفرد بالرضوخ واالستسالم لسلطة  :المبحث الثالث

   ]٤٥- ٤٣ن األفراد وبعضهم البعض [الدولة والمؤدي إلى احترام القوانین والتشریعات الحاكمة للعالقات بی

  :الباب الثالث: بین الزوجین

یتطرق هذا الباب إلى طلب العالقة الزوجیة من بدایتها إلى نهایتها، وما لكل طرف من الحقوق وما علیه من 

  واجبات. وذلك من خالل سبعة فصول: 

  ]٥٠- ٤٦الفصل األول: مقدمات الزواج [

رجل رغبته في الزواج من المرأة، وقبولها هي وولیها لهذه الرغبة، والقواعد على بدًءا بالخطبة التي هي إبداء ال 

] ألحكام العدول عن ٥٠] وتطرقت المادة [٤٩- ٤٨] واللواتي تحرم خطبتهن [ ٤٧] وآثاره[ م ٤٦إبرام عقد الزواج [م

  الخطبة بوجه عام.

  ]٥٥-٥١الفصل الثاني: عقد الزواج [

  ح األسرة من خالل معاییر [التدین، الخلق الكریم، المنشأ الطیب...] یتكلم هذا الفصل عن عوامل نجا

]، كما یتكلم عن األحكام الشرعیة الخمس التي تعتري ٥١ومراعاة التفاوت في السن والثقافة والبیئة االجتماعیة...[

  ]٥٥اج [] والتیسیر في تكلیف الزو ٥٤] وحق االشتراط عند العقد [٥٣]، وشروط صحة الزواج [٥٢الزواج [

  



٤٨  

  ]٦٠-٥٦الفصل الثالث: ضوابط العالقة بین الزوجین [

] والقیم المعنویة ٥٦بین هذا الفصل األصل العام في اإلسالم، وهو المساواة بین الزوجین، إال فیما خصص[

  ] التي تقوم علیها العالقة الزوجیة :٥٧واألخالقیة[

  المودة والرحمة والثقة والتعاون على السراء والضراء.  -١

  العشرة بالمعروف واإلحسان واحترام الكرامة البشریة.  -٢

  الشراكة التامة.  -٣

] على مسئولیة ٥٩] على توافر األهلیة والشخصیة المستقلة للمرأة، والمادة [٥٨كما قررت وأكدت المادة[ 

ة األسرة وحمایتها الرجل على األسرة بالقوامة، وهي لیست قوامة قهر وتسلط، ولكنها مسئولیة وجوب وتكلیف لرعای

صلى  - قال: سمعت رسول اهللا -رضي اهللا عنهما–وصیانتها...، كما أن المرأة مسئولة في بیتها، فعن ابن عمر 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته، فاإلمام راع وهو مسئول عن رعیته، والرجل في أهله یقول :" -اهللا علیه وسلم

زوجها راعیة وهي مسئولة عن رعیتها، والخادم في مال سیده راع راع وهو مسئول عن رعیته، والمرأة في بیت 

  [حدیث صحیح رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي] " وهو مسئول عن رعیته

  ]٧٦-٦١الفصل الرابع: الحقوق والواجبات الزوجیة المتبادلة [

  هذا الفصل حقوق وواجبات الزوجین في ثالثة مباحث: تناولیت

  ] ٦٧- ٦٢الحقوق والواجبات المشتركة [ :األولالمبحث  - 

  ] ٧٢-٦٨الحقوق الخاصة للزوجة على زوجها، كما تناول ضوابط عمل المرأة خارج البیت[ :المبحث الثاني - 

  ]٧٦-٧٣: حقوق الزوج الخاصة على زوجته[المبحث الثالث - 

  إلسالم في الزواج.] التي تتحدث عن تثقیف الشباب بمبادئ ا٦١وقد تصدر هذا الفصل بمادة [ - 

  ]٧٨-٧٧الفصل الخامس: الحقوق المتبادلة بین اآلباء واألبناء [

] أساس العالقة بین اآلباء واألبناء، وكذا حقوق اآلباء على األبناء، ٧٨- ٧٧تناول هذا الفصل في المادتین [

  من صحبتهما بالمعروف واإلحسان إلیهما مدى الحیاة ورعایة حقوقهما حتى بعد وفاتهما.

  ]٨٢- ٧٩الفصل السادس: في تعدد الزوجات[

األحكام المتعلقة بالتعدد وضوابطه، وأن من حق المرأة أن تشترط في عقد الزواج أن  یتطرق هذا الفصل إلى

  ]، والحالة التي یكون التعدد فیها سبًبا لطلب الطالق أو التطلیق. ٨١ال یتزوج علیها زوجها [

  

  



٤٩  

  ]٩٠-٨٣الفصل السابع: في الفرقة [

انحالل رابطة الزواج والمتباینة بین الزوجین، سواء أكان طالًقا أو تطلیًقا أو فسًخا لعقد ین هذا الفصل ب

  الزواج، وذلك في ثالثة مباحث.

ي الطالق، فهو انفصام رابطة الزواج بإرادة الزوج المنفردة، وهو من المباحات المبغضة ف :المبحث األول - 

] ضرورة الصبر واالحتمال بین ٨٦-٨٥- ٨٤]، وبینت المواد التي بعدها [٨٣ [ماإلسالم بل أبغض الحالل إلى اهللا

الزوجین، وكیف أن الشرع بغََّض الطالق وضیق أسبابه، وحثت الشریعة على إعطاء حق المتعة لمن وقع علیها 

زواج، وذلك الطالق؛ تطییًبا لنفسها وجبًرا لما أصابها من ضرر بسبب الطالق. وذلك بحسب یسار الزوج ومدة ال

ى (ال ُجَناَح َعَلْیُكْم إن َطلَّْقُتُم النَِّساَء َما َلْم َتَمسُّوُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا َلُهنَّ َفِریَضًة وَمتُِّعوُهنَّ َعلَ استجابة لقوله تعالى: 

  ]٨٦- ٨٣] [٢٣٦:[البقرة  الُموِسِع َقَدُرُه وَعَلى الُمْقِتِر َقَدُرُه َمتَاعًا ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى الُمْحِسِنیَن)

التطلیق، وهو التفریق عن طریق القاضي، وله أسباب متعددة، فمنها: التطلیق  :المبحث الثاني - 

]، أو الخلع عند بغض المرأة لزوجها بغًضا ال یمكن ٨٨]، أو التطلیق لعدم االتفاق أو الغیبة المنقطعة[٨٧للضرر[

  ] ٨٩- ٨٧] . [٨٩وعدم استجابة الزوج لطلب الزوجة بتطلیقها تعسًفا [دفعه، ویؤدي إلى اإلخالل بواجباتها الزوجیة 

: فسخ عقد الزواج، وهو نقض للعقد من أساسه إذا وجد في اآلخر عیًبا مستحكًما ال یمكن المبحث الثالث - 

  ]٩٠البرء منه، وال یمكن العیش معه إال بضرر، ویستعان بأهل الخبرة في تحدید العیوب الموجهة للتفریق.[

  :الباب الرابع: حقوق وواجبات الطفل في اإلسالم

یتحدث هذا الباب عن المبادئ األساسیة التي تحكم أمور الطفل في اإلسالم، وترك ما یتصل بالتشریع 

واإلجراءات التنفیذیة لكل بلد؛ بغیة المواءمة بین مواد المیثاق وظروف كل مجتمع إسالمي، وروعي في صیاغة 

لیة، تیسیًرا لمقارنة المنظور اإلسالمي للطفل بما عداه من منظورات. وقد احتوى هذا الكتاب مواده االتفاقیات الدو 

  على سبعة فصول: 

  ]٩٤-٩١الفصل األول: العنایة بالطفل منذ بدء تكوین األسرة [

  تتضح العنایة بالطفل منذ بدء تكوین األسرة من:

 ]٩١طلب الولد حفًظا للنوع اإلنساني في إطاره الشرعي [  

 ]٩٢الرعایة المتكاملة منذ بدء الزواج [  

 ] ٩٣غرس القیم اإلنسانیة في الطفل من خالل األسرة[  

 ]٩٤االلتزام بمعاییر الزواج الناجح[  

  



٥٠  

  ]١٠٣-٩٥الفصل الثاني: الحریات والحقوق اإلنسانیة العامة [

ه في الحفاظ على الهویة، ببین هذا الفصل حق الطفل في الحیاة والبقاء والنماء وحقه في االحتفاء بمقدمه، وحق

وتحریم التمییز بینه وبین غیره من األطفال، وحقه في الرعایة الصحیة والمعاملة الجیدة، واالستمتاع بوقت فراغه، 

  وحقه في حریة الفكر والدین وحریة التعبیر.

  ]١٠٧-١٠٤الفصل الثالث: حقوق األحوال الشخصیة [

  ضانة والنفقة.ومن ذلك حق الطفل في النسب، والرضاعة والح

  ] ١١١-١٠٨الفصل الرابع: األهلیة والمسئولیة الجنائیة [

]، كما أن الجنین یتمتع بأهلیة وجوب محدودة للحقوق المالیة ١١١المسئولیة الجنائیة للطفل تتدرج حسب سنه [

داء عند الرشد، وال ]، ویتمتع بأهلیة األ١٠٩]، فإذا ما استهل [أي ُولد حًیا] فإنه یتمتع بكامل أهلیة الوجوب [١٠٨[

  ].١١٠تعدمها أو تنقصها إال عوارض األهلیة [

  ]١١٥-١١٢الفصل الخامس: إحسان تربیة الطفل وتعلیمه [

یتحدث هذا الفصل عن تربیة الطفل، مبیًنا ماهیة التربیة الفاضلة والمتكاملة ومفرداتها، ثم بین أهمیة تعوید 

ن ما هو التعلیم المتكامل والمتوازن للطفل، ثم بین أخیًرا حق الطفل الطفل على العادات االجتماعیة الطیبة، ثم بی

  في الحصول على المعلومات النافعة.

  ]١١٩- ١١٦الفصل السادس: الحمایة المتكاملة [

وتتمثل هذه الحمایة حمایة الطفل من كافة ما یسيء إلیه ،سواًء كانت حمایته من العنف واإلساءة أو الحمایة 

]، أو الحمایة أثناء ١١٨]، أو الحمایة من االستغالل االقتصادي الجائر[١١٧والسمعة [ من المساس بالشرف

  ]، كما یحظى بأولویة الحمایة واإلغاثة أثناءها.١١٩الحروب وحاالت الطوارئ[

  ]١٢٢- ١٢٠الفصل السابع: مراعاة المصالح الفضلى للطفل [

عالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم، ویتم ذلك من خالل االستفادة من إعالنات حقوق اإلنسان [إ

[أو أي إعالن دولي ال یتعارض مع م ١٩٩٠أغسطس  ٥الصادرة عن مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في 

  ]١٢٢-١٢١عمال حقوق الطفل الواردة في هذا الباب.[إ[. وعلى الدولة ومؤسسات المجتمع ١٢٠أحكام الشریعة [م

  :رة الصغرى إلى األسرة الكبرىالباب الخامس: من األس

ومظاهر العالقة الموجودة بین األفراد داخل األسرة،  یبین مدى الترابطو  ،الباب األخیر من هذا المیثاقوهو 

  وبین األسرة الصغیرة "الزوجین واألوالد فقط" واألسرة الكبیرة "جمیع ذوي القرابة من نسب أو مصاهرة". وذلك من



٥١  

  خال ل سبعة فصول:

  ]١٣١-١٢٣التكافل االجتماعي [ : األولالفصل 

التكافل االجتماعي في اإلسالم ذو أهمیة كبیرة بین أفراد المجتمع المسلم؛ لذلك نرى أن هذا الفصل ركز علیه 

  من خالل مباحث ثالث :

  ].١٢٤- ١٢٣مكانة التكافل في اإلسالم [ : المبحث األول

  ].١٣٠-١٢٥: أحكام عامة [المبحث الثاني

  ].١٣١األحكام التفصیلیة للتكافل [ :الثالمبحث الث

  

  ]١٣٤-١٣٢: صلة الرحم [الفصل الثاني

] في العاجل ١٣٣]، وأهمیتها [١٣٢ثالثة مواد بین هذا الفصل تعریف وتحدید مفهوم صلة الرحم [ لمن خال

وَن َما َأَمَر اللَُّه ِبِه َأن ُیوَصَل وُیْفِسُدوَن ِفي (والَِّذیَن َینُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن َبْعِد ِمیثَاِقِه وَیْقَطعُ  واآلجل، قال تعالى:

  وسائل وآلیات صلة الرحم. ١٣٤كما بینت المادة ]. ٢٥[الرعد: اَألْرِض ُأْوَلِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة وَلُهْم ُسوُء الدَّاِر)

  ]١٣٩-١٣٥الفصل الثالث: النفقة [

إذا كان –كافل خاصة نفقة الزوج على زوجته وأوالده النفقة معلم من معالم األسرة، فهي من أهم وسائل الت

] ١٣٨]، والمادة[١٣٩]، وٕان كان معسًرا فعلى أقرب قریب موسر له، وٕاال فمن بیت مال المسلمین [١٣٦] - موسًرا

  تتحدث عن نفقة المرأة غیر المتزوجة أو التي طلقت أو مات عنها زوجها وانقضت عدتها.

  ]١٤٢-١٤٠فس والمال [الفصل الرابع: الوالیة على الن

  والوالیة یقصد بها أن یتولى الكبیر الراشد تدبیر شئون القاصر الشخصیة والمالیة.

والقاصر: من لم یستكمل أهلیة األداء، سواًء كان فاقًدا لها كالصبي غیر الممیز أو المجنون، أم ناقصها 

  لوالیة وما یتعلق ببعض أحكامها.كصبي ممیز ومعتوه أو سفیه. فیتناول هذا الفصل المقصد الشرعي من ا

  ]١٤٩- ١٤٣الفصل الخامس: المیراث [

  هذا الفصل نظام المیراث في اإلسالم كمظهر للعالقة بین األسرة الصغرى والكبرى، فبین حكمه یتناول

]، ثم تحدث عن ١٤٥]، وكذا التوازن الدقیق بین نظامي المیراث والنفقة [١٤٤] وقوام نظام المیراث[١٤٣الشرعي[

]، وأن الذكورة واألنوثة ال تدخل في ١٤٧]، وأیًضا معاییر التوزیع بین الورثة[١٤٦تمیز نظام المیراث في اإلسالم [

  ].١٤٨نظام التوزیع [



٥٢  

] لیحقق ١٤٩هذا الفصل القاعدة العامة للمساواة بین الرجل والمرأة في تطبیق معاییر التوزیع [ یشرحوأخیًرا 

) ْم وَأْبَناُؤُكْم ال َتْدُروَن َأیُُّهْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفعًا َفِریَضًة مَِّن اللَِّه إنَّ اللََّه َكاَن َعِلیمًا َحِكیماً آَباُؤكُ ذلك كله قوله تعالى:(

  ]١١:[النساء 

  ]١٥٦-١٥٠الفصل السادس: الوصیة [

تعمل بها  ] الوصیة الواجبة التي١٥٦هذا الفصل یتكلم عن كل ما یتعلق بأحكام الوصیة، وأدرج في مادته[

بعض تشریعات الدول اإلسالمیة؛ وهذا تحقیًقا لمبدأ العدالة بین األبناء، لیتضح من خالله مدى اجتهاد واضعي 

  المیثاق والحرص على مقاصد الشریعة وتحقیق مصالح الناس.

  ] ١٦٤-١٥٧الفصل السابع: الوقف [

صدق بثمراته ومنافعه في سبیل اهللا الوقف هو حبس المال عن التداول في حیاة الواقف وبعد مماته، والت

تعالى، وأدرجت المادة األخیرة الوقف على الذریة [األهلي] وهذا ترجیًحا لمصلحة شرعیة وعمًال بالنصوص 

  الشرعیة، وبذلك تمت مواد هذا المیثاق.

*********  



٥٣  

  خاتمةال

واثیق الدولیة مفهوم األسرة؟ هل تناولت الم تساؤالت في غایة األهمیة:حاولنا في هذا البحث، االجابة على 

تلك المواثیق هو نفس المفهوم الذي جاءت به الفطرة اإلنسانیة والشریعة اإلسالمیة؟ وهل في  وهل مفهوم األسرة

صالح البشریة: نساء وأطفاال ورجال؟ وما أطلقت علیه تلك في  ةتفاقیات الدولیاالفي  یصب المفهوم الوارد

  ا للحقوق الفعلیة؟أنها في حقیقة األمر تمثل سلبً ا فعلیة أم طفل) هل تمثل حقوقً ا للمرأة والقیات (حقوقً تفااال

والطفل، وبین  الوثائق الدولیة المعنیة بالمرأةفي  رتباط بین معنى األسرةأن اال لى نتیجة نهائیةإوقد توصلنا 

فالمفهوم الذي ورد  ،اتمامً مختلفة أما الحقیقة ف .إسمي وشكلي فقطهو ارتباط والفطرة اإلنسانیة ل الشریعة اإلسالمیة

 لعكسابل لم یكن ال في صالح األسرة، وال في صالح البشریة: نساء وأطفال ورجال..  اتبنود تلك االتفاقی في

الشریعة اإلسالمیة الغراء  التي كفلتها لهم همحقوقكل هؤالء سلب فتطبیق بنود تلك االتفاقیات من شأنه أن ی ؛اتمامً 

  حة من یتم هذا؟!.. وال نعلم لمصل

، وحین المودة والرحمة والسكینة، حین یحل الصراع والتنافس محل األسرة ن تفنىأالبشریة  هل من مصلحة

فرد فیها خسارة لمن دونه، صیر مكسب كل إلى عالقة تعاقدیة حیث ی بین أفرادهاتتحول العالقة التراحمیة 

یتصارع  ، ومن ثم تتحول األسرة إلى غابةآلخرینان مكاسب مالوالعكس، فیحرص كل فرد فیها على تحقیق أعلى 

  ماسك األسرة وتتكاتف.من أن یؤثر كل منهم اآلخرین بما لدیه فتت فیها األفراد على المغانم بدالً 

 ضیاع المقاصد التي تحققها األسرة، من حفظ النسل، وحفظ األعراض،ا وهل من مصلحة البشریة أساسً 

 ا بالعالقات المحرمة، ویتعدى ذلك إلى العالقات الشاذة، ویسانده في ذلكیً فینصرف الشباب عن الزواج، مكتف

الذي دخل دوامة الموت، ویأبى إال أن یجر العالم كله وراءه، فقاده شیطانه إلى صیاغة تلك المجتمع الدولي 

األرض، ویأبى إال  الوثائق المدمرة التي تفوق في قوتها التدمیریة أعتى أسلحة الدمار الشامل، وسّلطها على شعوب

لتتبعن سنن من قبلكم "حین قال: صلى اهللا علیه وسلم ا إلى جحر الضب، كما نبأنا رسول الرحمة هأن تتبعه جمیع

  .؟فمنرسول اهللا: الیهود والنصارى؟ قال:  ، قلنا یاا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموها بشبر وذراعً شبرً 

یضعنا أمام تساؤل في غایة  - میةمن منطلق الحقوق الحقیقیة ولیست الوه- تلك االتفاقیات ل قراءةإن إعادة ال

للتوقیع والتصدیق  ولماذا تمارس الضغوط على الحكومات لصالح من تصاغ تلك االتفاقیات الدولیة؟: األهمیة

ست واضعة تحفظاتها على ما یتعارض مع دینها وثقافتها، مور  وقعت الحكومات بعد طول ترددمالیها؟ ثم إذا ع

  السبب وراء كل ذلك؟ ما ؟تحفظاتتلك اللرفع  علیها ضغوط أخرى

الهیمنة الغربیة التي تستهدف محو الهویة  نظر إن السبب واضح وجلي.. فاألسرة هي الحصن األخیر في وجه

ت عد البوابة الذهبیة لتذویب الثقافات والحضاراتلك الوثائق تمما ال شك فیه أن والسیطرة على مقدرات األمة، و 

أن الثقافة ذلك  ؛وٕالغاء الخصوصیات الحضاریة لصالح الطرف األقوى، والعالم اإلسالمي على رأس المستهدفین

اإلسالمیة التي تشكل هویة األمة اإلسالمیة مستمدة باألساس من دینها العظیم، ومن ثم فإن استهداف الثقافة یعني 

  ، ألنهما لیس مفصولین.استهداف الدین بشكل مباشر



٥٤  

ا على علماء هذه األمة، فالعاِلم كما قال سفیان الثوري (طبیب الدین)، وعن ابن وعظیمً  ا ثقیالً یلقي عبئً وهذا 

فالعلماء هم المسئولون عن  "،فقیه أشد على الشیطان من ألف عابد"عباس عن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال: 

ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكتَاَب الَِّذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن (ول اهللا سبحانه: وفي هذا یق .فهم ورثة األنبیاء ؛إصالح األمة، وحمایة ثوابتها

، ولقد اختصهم اهللا تعالى بالفهم السلیم واإلدراك العمیق لمعاني آیات القرآن الكریم فیقول ]٣٢فاطر: من اآلیة[ )ِعَباِدَنا

  .]٤٣العنكبوت:[ )َها ِإالَّ اْلَعاِلُمونَ َوِتْلَك اْألَْمثَاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس َوَما َیْعِقلُ (عزوجل: 

وأمام هذا الخطر المحدق، الذي یهدد األمة وهویتها، یأتي دور العلماء في التصدي له، وتوقیفه بعلمهم، 

یَن ُیَبلُِّغوَن الَّذِ (. ]٢فاطر: من اآلیة[ )ِإنََّما َیْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ (وقوتهم المستمدة من خشیتهم هللا عز وجل: 

َیا َأیَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْیَك (، ]٣٩سورة األحزاب: من اآلیة [ )ِرَساَالِت اللَِّه َوَیْخَشْوَنُه َوَال َیْخَشْوَن َأَحدًا ِإالَّ اللَّهَ 

ثم الیقین بنصر اهللا عز وجل  .]٦٧المائدة اآلیة: [ )َك ِمَن النَّاسِ ِمْن َربَِّك َوإِْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواللَُّه َیْعِصمُ 

، فهذا وعد من اهللا الذي ال ]٧محمد:[ )َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اللََّه َیْنُصْرُكْم َوُیَثبِّْت َأْقَداَمُكمْ (لمن ینصره 

َوْعَد اللَِّه ال ُیْخِلُف (، وقال تعالى: ]١١١التوبة: من اآلیة[ )ِدِه ِمَن اللَّهِ َوَمْن َأْوَفى ِبَعهْ (یخلف وعده قال اهللا تعالى: 

ال  فالوعد في هذه اآلیة بالنصر والتمكین للمؤمنین متحققٌ ، ]٦الروم:[ )اللَُّه َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َیْعَلُمونَ 

  .]١٧٢- ١٧١الصافات:[ )َنا اْلُمْرَسِلیَن ِإنَُّهْم َلُهُم اْلَمْنُصوُرونَ َوَلَقْد َسَبَقْت َكِلَمُتَنا ِلِعَبادِ (محالة. 

*********  



٥٥  

  حثتوصیات الب

حتى ال  ؛نشر الوعي لدى الشعوب بحقیقة ما تستبطنه االتفاقیات الدولیة من فكر هدام وتحذیرهم منهضرورة  .١

الدعاة والوعاظ والمؤسسات التعلیمیة،  ، وذلك من خاللینخدعوا بما تحمله تلك االتفاقیات من شعارات براقة

 ومنظمات المجتمع المدني المعنیة بالحفاظ على األسرة.

 أهل بالمرأة والطفل وكذلك مشروعات القوانین  على ضرورة عرض كافة االتفاقیات الدولیة الخاصة  .٢

الشرع، ورفض ما لضبطها بمیزان ؛ - قبل إصدارها والتوقیع علیها- االختصاص من علماء الشریعة والقانون 

التي تم  الحكومات اإلسالمیة إلى مراجعة االتفاقیات ةأحكام الشریعة اإلسالمیة ومقاصدها. ودعو  یتعارض منها مع

دون اإلخالل بما اشتملت  البنود تتعارض مع األحكام الشرعیة، ورفض تلكالتوقیع علیها للوقوف على البنود التي 

 .لشریعة اإلسالمیةعلیه من جوانب إیجابیة متوافقة مع ا

إلغاء الفوارق  ات والمواثیق الدولیة، من بنود تدعو إلىفي االتفاقی الشریعة اإلسالمیة خـالف نصوصما ی رفض  .٣

الرجل والمرأة، بما في ذلك التقسیم الفطري لألدوار بینهما من اختصاص الرجل بالقوامة، واختصاص الفطریة بین 

بین الذكر واألنثى في كل أحكام األسرة من زواج وطالق  التام يساو تاللى إالتي تدعو كذلك و ، المرأة باألمومة

 میراث، وغیر ذلك مما هو ثابت في الشریعة اإلسالمیة.و 

التأكید على التزام خصوصیة الثقافة اإلسالمیة، واألحكام الشرعیة، واحترام التحفظات التي تبدیها الحكومات  .٤

 لمتعارضة مع الشریعة اإلسالمیة في المواثیق واالتفاقیات المتعلقة باألسرة.اإلسالمیة وممثلوها حیال بعض البنود ا

" للنقاش مع العلماء والمجامع الفقهیة وعقد ندوات وحلقات نقاشیة یطرح فیها میثاق األسرة في اإلسالمطرح " .٥

عن طریق المنظمات  بهدف تنقیحه واالستفادة منه في استنباط أحكام األسرة، وتوصیله ؛المیثاق للتدارس والنقاش

 فراد األسرة بهدف اإلصالح، والتأهیل للحیاة األسریة السعیدة.أوالجمعیات المعنیة باألسرة إلى كل 

إدخال مفهوم األسرة في مناهج التعلیم في المراحل المختلفة مستقاة من الشریعة اإلسالمیة الحنیفة، وتعلیم  .٦

ي الصحیح بما فیها من التزام بالحقوق والواجبات والموازنة بینهما. إطارها الشور   النشء المعنى الحقیقي للقوامة في

  مع التأكید على احترام األمومة ودور المرأة في بیتها.

ثارة تقدیم برامج إعالمیة تهدف إلى نشر أصول حسن المعاشرة بین الزوجین، والتوقف عن استخدام العنف واإل .٧

  عالمیة المقدمة.الجنسیة في المادة اإل

مؤسسات ومشاریع وبرامج لتأهیل الشباب والفتیات المقبلین على الزواج وٕاعادة تأهیل وتوعیة األسر. مع  إنشاء .٨

مداده برأس المال الالزم إلقامة إ مساعدة الشباب على الزواج، بتوفیر المسكن المناسب، والمساعدة المادیة له، و 

على حل المشكالت األسریة من منطلق الدین مشروعات صغیرة للتغلب على البطالة. وأن تعمل تلك المؤسسات 

  اإلسالمي الحنیف.



٥٦  

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  ١ تمهید

  ٤ مقدمة

  ٥ الفصل األول: مفهوم األسرة في الوثائق الدولیة

  ٥ أوًال: خلو بعض وثائق األمم المتحدة المعنیة بالمرأة من أي إشارة لألسرة

  ٥ ا مصطلح األسرة في المواثیق الدولیةثانیًا: السیاقات التي ورد فیه

  ٥ تنظیم األسرة وتحدید النسل -١

  ٦  إلغاء القوامة واستبدالها بالشراكة -٢

  ٧ اعتبار ممارسة الرجل مسئولیات القوامة داخل األسرة "عنًفا ضد المرأة" -٣

  ٨ إقرار الشذوذ الجنسي، وٕاعطاء الشواذ كافة الحقوق منها الزواج وتكوین أسر -٤

  ١٢  مومة وظیفة اجتماعیة بدًال من أن تكون وظیفة فطریةاعتبار األ -٥

  ١٤ ثالثًا: مفهوم األسرة في اإلسالم

الفصل الثاني: أبرز القضایا ذات الصلة بشئون األسرة التي تناولتها االتفاقیات 

  الدولیة والمنظور اإلسالمي لها

١٧  

  ١٧  أوًال: العالقات الجنسیة

  ١٧  غیر مرتبطة بالزواج الشرعي -١

  ٢٢  فرض القیود على العالقات الجنسیة في إطار الزواج -٢
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  ٢٣  من وجهة نظر االتفاقیات الدولیة -١

  ٢٨ رؤیة نقدیة من منظور الشرع -٢

عولمة الفكر األنثوي عبر هیئة  ..الفصل الثالث: األنثویات وهیئة األمم المتحدة 

 األمم المتحدة

٣٧  
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٥٧  
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