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  مقدمةال

الحیاة اإلنسانیة، وحق للجمیع اإلطالع علیه مما ال شك فیه أن كل ما أنتجه العقل البشري هو ثمرة تطور 

عن  فضالً  ،عالم یموج باالختالفاتفي وال سیما أننا أصبحنا الیوم أكثر من أي وقت مضى نحیا  ،والتفاعل معه

والذي أضحى العالم في ظله قریة صغیرة، ومن ثم لم یعد  ،وذلك مع مناخ العولمة ،اقتحامها عالمنا شئنا أم أبینا

  النعزال تحت مسمى الخصوصیة.بمقدورنا ا

وفي الكثیر من المحافل األكادیمیة  ،وٕاذا كانت مصطلحات األنثویة تدرس كنظریة في جامعات الدول الغربیة

في البلدان غیر الغربیة، فإنها كحركة تكرس نفسها على أرض الواقع لتغییر معالم هذا الواقع خارج جدران 

تدفعنا إلى  ..ده في صورة مواثیق دولیة مختومة بشعارات األمم المتحدةبل ونجاحها في صیاغة ما تری ،الجامعة

  خاصة وأنها تدعى أن ما تطالب به هو قاسم إنساني مشترك. ،ضرورة أن تحظى باهتمام باحثینا ودارسینا

تعبر  الوثائق الدولیة مصطلحات هل اإلجابة عن تساؤل:لذلك فإن الهدف من الدراسة التي بین أیدینا هو: 

 واقتصادیاً  عكس نظرة أحادیة لقضایا المرأة على مختلف األصعدة سیاسیاً ت اأم أنه بالفعل ن قاسم إنساني مشتركع

  ؟واجتماعیاً 

وأن تراثنا الفكري یؤكد على أهمیة  ،ومن ثم سوف نستهل الدراسة بفصل یتناول أهمیة تحدید المصطلحات

لدرجة الحرص التام على إلزام  ،قف فكري أو حركي محددوال سیما ما ارتبط منها بمو  ،ضبط الكلمات واأللفاظ

   .المسلمین بمصطلحات وألفاظ بعینها والنهي عن الحید عنها حتى لو كان التقارب بین اللفظین شدید

ثم نثني بفصل یتناول منشأ هذه المصطلحات الواردة بالوثائق الدولیة، خاصة وأن أجندة الحركات األنثویة 

 ؛وٕابراز أخطر آرائها ،ا یستدعي ضرورة التعرف في عجالة على الحركة األنثویةممّ  ؛الدولیة متطابقة مع األجندة

  في ضوء مطالبات هذه الحركة.  حتى یمكن فهم مصطلح الصحة اإلنجابیة

ثم ننقل إلى الفصل الثالث لنتناول مصطلح الصحة اإلنجابیة ومشتمالته من رعایة الصحة اإلنجابیة والحقوق 

عن التعرف على ما هیة الصلة بین الصحة اإلنجابیة والكائن الهالمي الجدید والذي یعرف بـ  فضالً  اإلنجابیة،

یترجم خطأ بـ(النوع االجتماعي)، كذلك التعرف على حقیقة مفهوم العنف في ضوء الصحة الذي (الجندر) و 

لجنس اآلمن، والجنس وا ،كالمراهقة العزباء :اإلنجابیة، مع اإلشارة إلى بعض المصطلحات ذات الصلة

  المسئول... وغیرها من المصطلحات التي ترتبط بالصحة اإلنجابیة.

ثم تعریف مكوناته من خالل عرض عناصر كل من: الصحة اإلنجابیة، والحقوق اإلنجابیة، ورعایة الصحة 

  اإلنجابیة، مع صلة هذا المصطلح بالمراهقین.

 ؛مع مراعاة اختیار بلدان تمثل ثقافات متنوعة ،دان المختلفةونختم البحث بآلیات ترویج هذا المصطلح في البل

  كي نتعرف من خالل التطبیق على أرض الواقع على المعاني الحقیقیة له والمراد منه.

  وأخیرا تداعیات األخذ بهذا المصطلح للوصول إلى توصیات الباحثة.



 

 ٢

  الفصل األول

  بط المصطلحاتض ةأهمی

تطرح من خالله األفكار، فإذا ما اضطرب ضبط هذا  الذيمن أنها الوعاء تنبع أهمیة المصطلحات عموًما 

األذهان، أو في  الوعاء أو اختلت دالالته التعبیریة أو تمیعت معطیاته اختل البناء الفكرى ذاته واهتزت قیمه

ما هو أو التناول المصطنع بقدر  يل اإلجراء الشكلیصطلحات والمفاهیم لیس من قبمخفیت حقائقه، فضبط ال

  وتتعدى أبعادها إلى نتائج منهجیة وفكریة. ،عملیة تمس صلب المضمون

    :معرض بیانه للخصوصیة الحضاریة للمصطلحات يعمارة فمحمد وكما یقول الدكتور 

وبحسبانه  ،مصطلح من المصطلحات باعتباره "وعاء" یوضع فیه "مضمون" من المضامین يإذا نظرنا إلى أ"

فسنجد صالح وصالحیة الكثیر من المصطلحات ألداء دور "األوعیة" "واألدوات"  ..لمعنى"أداة" تحمل "رسالة" ا

  على امتداد الحضارات المختلفة.

التي  ومن حیث الرسائل الفكریة ،أوعیتهافي  توضعالتي  إما إذا نظرنا إلى المصطلحات من زاویة "المضامین"

؛ ألننا سوف نجد أنفسنا أمام المصطلحیدة إلى ضبط كون بحاجة ماسة وشدنالمصطلحات" فس ،حملتها "األدوات

ذات الوقت أمام "مضامین" خاصة ورسائل في "أوعیة" عامة وأدوات مشتركة بین الحضارات واألنساق الفكریة، و 

متمیزة تختلف فیها وتتمیز بها هذه األوعیة العامة واألدوات المشتركة لدى أهل كل حضارة من الحضارات 

  .]١["المتمیزة

 يما ارتبط منها بموقف فكر  خاصةتراثنا الفكرى یالحظ فعًال مدى أهمیة ضبط الكلمات واأللفاظ، في  لمتأملوا

أو حركى محدد، لدرجة الحرص التام على إلزام المسلمین بمصطلحات وألفاظ بعینها، والنهى عن الحیدة عنها أو 

  ].١٠٤[ البقرة:  (ال تَُقوُلوا َراِعَنا وُقوُلوا انُظْرَنا)ًدا تسمیتها بغیر مسمیاتها، حتى ولو كان التقارب بین اللفظین شدی

 بالعدید من المفاهیم والمصطلحات االجتماعيوثائق مؤتمرات األمم المتحدة الخاصة بالمرأة والمجال  زخروت

  .مذاتها الوحدات األساسیة لما یطرح من حلول للمشكالت االجتماعیة لمختلف بلدان العال يُتَشكِّل فالتي 

  وهذا یثیر مشاكل عدة: 

  :المشكلة األولى: تحدید المفاهیم

إال عبر فهم تلك المفاهیم إذ ال یمكن فهم الحلول المطروحة للمشكالت االجتماعیة لمختلف بلدان العالم 

   .وتحدیدها تحدیًدا إجرائی�ا دقیًقا حتى یمكن تشغیلها واالستفادة منها ،والمصطلحات

  

__________________________  
  
 .٤، ص ١٩٩٦نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،  ،محمد عمارة، معركة المصطلحات بین الغرب واإلسالم، القاهرة -١



 

 ٣

  :المفاهیمالمشكلة الثانیة: نقل 

  یختلفان ثقافة ولغة ونمط حیاة ، وهماعندما یتم نقل هذه المفاهیم من مجتمع إلى آخرهذه المشكلة تنشأ حیث 

 يأتتها فالتي  نفس الثمار يبیئة حضاریة مغایرة ال یؤتفي  یمومستوى حضارة، ذلك إن إعادة استنبات المفاه

أى أن كالًما معیًنا قد  ،: "جغرافیا الكالم"يالشهیر على شریعت لمفكر اإلیرانىبیئتها األولى، وهو ما أطلق علیه ا

  ١.يبیئته األول يكان علیها ف يبیئة ما، فإذا تم نقله إلى بیئة أخرى لم یكن بدرجة الصحة التفي  یكون صحیًحا

  :: معیاریة المفاهیمالمشكلة الثالثة

 ي هذهیفهم به الظواهر االجتماعیة ف Standardاسی�ا معیاًرا قیتعتبر المفاهیم القادمة من "بیئتها األولى" فهذه 

تصیر تلك المفاهیم المنقولة أو العابرة للحضارات مفاهیم  يوأكثر من ذلك ُیحَكم به على كل شىء، أ ،البیئة

والمتقدم هو المتوافق معها، وبذلك ، ویصبح المتخلف هو المتخلف عن تلك المفاهیم ،عالمیة ُترد إلیها األمور

البیئة الثانیة نسخة مقلدة أو تحاول أن تقلد البیئة األولى، ویكون الحكم على نجاحها أو إخفاقها بدرجة تصیر 

  قربها من النموذج األول.

  :انزواء ما عداها من مفاهیمالمشكلة الرابعة: 

 يذلك كله، وهتنشأ مشكلة أهم من  ..أثناء عملیة جلب المفاهیم استیراًدا أو نقًال، واعتبارها حكًما ومعیاًرا

یتم تجاهل مفاهیم البیئة  بقدر ما ..انزواء المفاهیم األصیلة للبیئة الثانیة، وبقدر ما تتم عملیة اإلحالل والتبدیل

  الثانیة وتجاوزها.

  تفسیر مفاهیم البیئة األصلیة وفقًا للمفاهیم المستوردة: المشكلة الخامسة:

 ؛ضوء المفاهیم المنقولة استیراًدا أو تقلیًدافي  بیئة األصلیةمفاهیم ال تفسرعندما  تتولدذروة المأساة، و  يه

  :على ذلك ونسوق مثاالً بحجة أنها مفاهیم عالمیة عابرة للقارات والحضارات والثقافات والقیم، 

بیئة الحضارة الغربیة مثًال، عندما یتكلمون عن عالقة الدین بالعلم وما بینهما من تناقض، فإنهم یقصدون في 

الدین المسیحى، وعندما یتم التقلید وتناقش قضایا المجتمع على خلفیة مفاهیم مجتمع آخر، نجد أن كثیًرا  بالدین:

 يالعالم اإلسالمى عندما یتكلمون عن عالقة الدین بالعلم نجد أنهم ال یستبطنون الدین اإلسالمفي  من المفكرین

 يقیلت عن تناقض الدین المسیحالتي  الحجج هو دین المنطقة وشعوبها، بل یستحضرون نفس يأو اإلسالم الذ

وهنا یثور السؤال عن هذا  ،كثیر من القضایافي  مع مكتشفات العلم الحدیث، وهذا ما یحدث يالعالم الغربفي 

العالم اإلسالمى المنتمى تكویًنا ووجداًنا للعالم الغربى: عن أى نمط یعبر؟ هل عندما یتكلم في  المثقف والمفكر

مه ومفاهیمه وتمثل قی ،استبطنه الذيعن ذلك المجتمع اآلخر  میعیش فیه، أ الذية ذلك المجتمع یعبر عن ثقاف

  وعاداته وطرق حیاته؟

__________________________  
  
  .٧ص  ٢٠٠٥رؤیة نقدیة التفاقیة الغاء كافة أشكال التمییز ضد المرأة،  –اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل  -١



 

 ٤

  آن واحد، وهما:في  لذا تفرض ضرورة ضبط المفاهیم واالصطالحات القیام بعملیتین

اإلنسانیة مما علق بها من شاعت بشأن قضایا المرأة واالجتماع والعالقات التي  تحریر المفاهیم األساسیة -أ

 يتحّمل بمدلوالت نفسیة تلق يمضامین ومعاٍن تخالف حقیقتها؛ ألن الكلمات نفسها كأداة للتعبیر وٕاطار للمعان

 ي.وألن "اللغة" لیست مجرد أداة رمزیة، بل إنها جوهر التفاعل الحضار  ؛بظاللها على ذهن وروح السامع والقارئ

بالمرأة  المتعلقة یتصل بقضیة تحریر المفاهیم هو عدم قبول المفاهیم الغربیة فإن من أهم ماوبناء على ذلك، 

 المجال االجتماعى بصفة عامة؛ ألنها محملة بمَسلَّمات فكریة وأسس فلسفیة نابعة من البیئة الحضاریةبخاصة، و 

ها وقیمها، وهى ذات صلة أفكار هي  تنطق بها األمةالتي  أفرزتها، ذلك أنه من المَسلَّم به أن كلمات اللغةالتي 

  عمیقة بالعقیدة، وتصور هذه األمة لإلنسان والكون والحیاة.

وعلى هذا، فإن اصطالحات الغرب ومفاهیمه ال یمكن فصلها عن مالبساتها الفكریة وسیاقاتها التاریخیة، وال 

ا نتعامل مع ألفاظ كم يیمكن التعامل مع المصطلحات والمفاهیم الخاصة بقضایا المرأة أو المجال االجتماع

  االختراعات وأسماء األشیاء.

تمثل منظومة أو نسًقا مفهومی�ا مترابًطا، یتداعى تلقائی�ا عند التي  استبطان المفاهیم اإلسالمیة الخالصة - ب

التعامل مع أحد مكوناته، حیث إن المفاهیم اإلسالمیة تنطلق من التوحید كأساس وغایة، مما یجعل منها وحدة 

تمیزها عن غیرها من األنساق، كما تعبر المفاهیم اإلسالمیة عن  التي تتصف بمجموعة من الخصائص متكاملة

تلك المفاهیم دالالت معینة عند كل  يالف أبعادها ومستویاتها، كما تعطشمولها واختفي  تتناولهاالتي  الحقیقة

 يمیة الكلمة ومسئولیتها وفق البیان القرآنبأه يمستوى للتحلیل، أو عند كل ُبْعد من أبعاد الظاهرة، ذلك أن الوع

  تحریر العقول. في  إنما یشكل األساس

********  



 

 ٥

  الفصل الثاني

  منشأ مصطلح الصحة اإلنجابیة

  :feminismالتعریف باألنثویة أوًال: 

فهي بالنسبة لهم مجرد  ینظر البعض إلى األنثویة بشكل عشوائي على أنها أبعد من أن یطلق علیها نظریة،

  خلیط عشوائي لمجموعة انتقادات تنظیریة تجد صعوبة في تقدیم تحلیل نظري لدونیة المرأة. 

كل  ،عدة نظریات وتیارات يه وٕانما یرى البعض أن األنثویة لیست نظریة واحدة، وعلى النقیض من ذلك،

  لحل مشاكلها وتمكینها. ستراتیجیات إ وواضعاً  ونتائجها، أسبابها محلالً  ،رؤیة لقضایا اضطهاد المرأةیضع منها 

فإنه ال یستطیع أي مجادل أن ینكر امتداد تأثیرها إلى  وسواء نظرنا إلیها على أنها حركة أو نظریة أو فلسفة،

  درجة فهمها واستیعابها لألفكار األنثویة.في  تتفاوتالتي  ،ما وراء العالم الغربي لیصل إلى مختلف بقاع العالم

  وما ینبغي التأكید علیه: 

بحیث  لها، ولكن من الصعب تحدید تعریف جامع مانع ، feminismن هناك محاوالت عدة لتحدید ماهیةأ

إذ أن فصائلها  للتنوع الموجود داخل تیاراتها، وشامالً  عرض مفاهیمها الرئیسیة،في  دقیقاً  ،وشامالً  یكون دقیقاً 

  لخ.إ لیبرالیة و...توزعت بین االنتماءات الفكریة والفلسفیة المختلفة االشتراكیة وال

 ،واستیعاب شرائح النساء المختلفة بنوع التركیز واستقطاب العضویة ومن جانب أخر فإن تعریفها تأثر أیضاً 

بینما ركز و  ة العاملة فقط،أاهتم البعض األخر بالمر و  حیث احتوى بعضها الطبقات العاملة والمتوسطة من النساء،

ترك بین هذه المهم أن القاسم المش ز البعض األخر على المرأة السوداء..البعض اهتمامهم على المرأة البیضاء رك

   ، ونستعرض فیما یلي بعض تعریفات األنثویة:الدفاع عن المرأة يالتیارات كان تبن

  التعریف العام لألنثویة یشیر إلى أنها: 

المجتمع الذي ینظم  يف –أة سوى كونها امر  يءلش ال –االعتقاد بأن المرأة ال تعامل على قدم المساواة  يتعن

ال  بوى تصبح المرأة هي كل ماظل هذا النموذج األفي و  شئونه وتحدد أولویته حسب رؤیة الرجل واهتماماته،

 والمرأة بالعاطفیة، والرجل بالعقالنیة فالرجل یتسم بالقوة والمرأة بالضعف، ال یرضاه لنفسه، كل ما أو یمیز الرجل،

: حركة تعمل على تغییر هذه األوضاع لتحقیق تلك ينثویة هومن ثم فإن األ لسلبیة،والرجل بالفعل والمرأة با

   ١.المساواة الغائبة

  وعرفها اللیبرالیون بأنها:

  نثویةهذا استبعاد لمفهوم التیارات الحدیثة األفي و  ،تدعو لمساواة المرأة بالرجل" ،حركة سیاسیة منظمة"

__________________________  
  
 .١٤، ص ٢٠٠٢عد النسویة، ترجمة أحمد الشامي، المجلس األعلى للثقافة القاهرة، ساره جامبل، النسویة وما ب -١



 

 ٦

  اة إلى أبعاد أعم وأعمق. تجاوزت مفهوم المساو التي  ،الرادیكالیة

  وهناك من عرفها بأنها: 

وطرق  وأصول تلك العالقة، المجتمع،في  ترتكز علیها العالقة بین الجنسینالتي  "كلمة تدل على األفكار

حركة منظمة تسعى لتغییر بنى التي هي  ،وهذا التعریف كسابقه استبعد التیارات المتشددة ١وتطویرها"، تحسینها

  (استئصال ولیس تطویر).  افیة وقانونیةاجتماعیة وثق

  وعرفها البعض بأنها: 

همشت الممارسة واقتصرت على  ،وهذه نظرة قاصرة ،٢ن المرأة من حقوقها""المطالبة بأخذ وضع سیاسي یمكّ 

  .٣قد اهتمت بالكفاح لتغییر العالم" ،وممارسة سیاسیة ،یقول البعض أنها: "نظریة اجتماعیة المطالبة. وأخیراً 

  معنى اللغوي للكلمة:ال

وقد یظهر ، البد من معرفة المعنى اللغوي للمصطلح حتى یوضع االسم بعد التحلیل على مسمى یتطابق معه

من خالل التحلیل اللغوي عدم دقة إطالق هذا المصطلح على كل تیارات الظاهرة العالمیة المعروفة بالحركة 

 جماالً إ ي"یعن شیرین أبو النجا:. كما تقول د فالنسوى مثالً  ة،نثویم أأ نسویة مأ نسائیة feminismفهل  ،ألنثویة

 لذا تلزم التفرقة دائماً  ي؛ال عالقة له بالبیولوج يفالنسویة توجه فكر ، عادة التوازن الفكري والفعلي لعالقات القوىإ

  . ي"جنس بیولوج "أيونسائي  "ومعرفي يأي وعاء فكر "بین نسوى 

لتي الحركات ا على ومصطلح "النسوى"، ي" على الحركات النسائیة اللیبرالیةلبعض "مصطلح النسائاوقد یطلق 

  ٤.لخإ تنحى منحى رادیكالي...

 نثوى أواألنثى أو األ يتعن يوالت ،feminieو female مأخوذة من لغویاً  feminismإن كلمة أو مصطلح 

، womenismهي  يالت ال النسویة، ثویةباألن وعلیه یمكن ترجمتها لغویاً  المرأة، يتعن يوالت،  feminaمن كلمة 

الذي ترجم هنا   womenismیستخدم مصطلح  مقال لها بمجلة "قراءات سیاسیة ":في  وكما تقول "شریفة زهور"

أذهان في  من جوانب سلبیة لما لآلخیر؛ الذي ترجم "أنثویة " feminismلمصطلح  العالم الثالث تفادیاً في  نسویة

  ٥الكثیر من مضامینه بالغرب وقیمه.في  الرتباطه ؛ثالعالم الثالفي  النساء

 تتبنى نهجاً  يالت، خاص بالحركة الرادیكالیة المتطرفة feminismوهناك من المفكرین من  یرى أن مصطلح 

حیث ، ومنهم الدكتور "عبد الوهاب المسیرى" ،وتنظر إلى المرأة مجردة عن السیاق االجتماعي ،تجاه الرجل عدائیاً 

 women's liberationوحل محل المصطلح األول ،feminismر منذ عدة سنوات مصطلح هو یقول: "ظه

__________________________  
  
  .٤٧: ٤٥، ص ٢٠٠٤المثنى أمین الكردستان، حركات تحریر المرأة من المساواة إلى الجندر، دار القلم، الكویت،  -١

 .١١، ص ١٩٨ة روجیه غارودي، في سبیل ارتقاء المرأة، ترجمة جالل مطرجي، دار األدب، بیروت ماد -٢

 روحیة غارودي، المرجع السابق. -٣

   .٨، ص ٢٠٠٢شیرین أبو النجا، نسائي أم نسوي، مكتبة األسرة، القاهرة،  -٤

  .٣٢، ص ١٩٩٣شریفة زهور، اإلسالمییون في مصر.. قراءة في قضیة المرأة، مجلة قراءات سیاسیة، السنة الثالثة، العدد الثاني،  -٥



 

 ٧

movement من المصطلح  وكأنهما مترادفات أو كأن المصطلح األخیر أكثر شموالً ، أي حركة تحریر المرأة

و"حركة  رأة"،ولكن لو دققنا النظر لوجدنا أن هناك مدلولین مختلفین تمام االختالف: "حركة تحریر الم، األول

  .بل ومتناقضتان، التمركز حول األنثى" وهما حركتان مختلفتان

ومن ثم تحاول ، بمعنى أنها تدرك المرأة باعتبارها جزء من المجتمع، فحركة تحریر المرأة هى: حركة اجتماعیة

العقد اإلجتماعى  تستند إلى فكرة ،رؤیتهافي  ١ورغم أن هذه الحركة علمانیة، أن تدافع عن حقوقها داخل المجتمع

لعلها بقایا المجتمع التقلیدي  ،نسانیة واجتماعیةإ داخله أبعاداً  يأن مثلها األعلى یحو  الإ واإلنسان الطبیعي....

وتم إدراك األنثى ، جتماعىالتبخر وتراجع البعد االفي  ومع تصاعد معدالت العلمنة بدأت هذه البقایا الغربي،

، نوثة اللغة والفهم األنثوي للتاریخأوظهرت نظریات تتحدث عن ذكورة و  م بذاته،خارج أي إطار اجتماعي كأنها قائ

   .رؤیة اإلنسان لإلله"في  والجانب الذكورى أو األنثوي

وٕانما أمام ، ثم بتابع قوله: "أي أننا هنا لسنا أمام قضیة حقوق المرأة االجتماعیة واالقتصادیة أو حتى الثقافیة

حالة في بل و ، متمركزة حول ذاتها ،ة من اإلیمان بأن األنثى كیان منفصل عن الذكررؤیة معرفیة متكاملة نابع

   ٢"حركة التمركز حول األنثى". لها ومن هنا تسمیتنا ،صراع  كوني تاریخي معه

  : feminismیمكن القول بأن مصطلح  ..الخالصةو 

 ىي والثقافي وتغییر بنجتماعیر االتسعى للتغی، متعددة األفكار والتیارات، "حركة فكریة سیاسیة اجتماعیة

 تها تبعاً وتختلف نظریاتها وأهدافها وتحلیال ،وصوال إلى المساواة المطلقة كهدف استراتیجي ؛العالقات بین الجنسین

  أي أنها:تتبناها"  للمنطلقات المعرفیة التي

  حركة فكریة: 

وهذه النظریات  ،قضایا ذات الصلة بمیدانهاوعندها نظریات لتفسیر ال، وثقافة خاصة بمعنى أنها تمتلك أفكاراً 

  بالنسبة لها بدیل عن المرجعیة الدینیة وغیرها. 

  حركة سیاسیة: 

عبر منظمات جماهیریة وجماعات ، يمن ممارسة العمل السیاس نوعاً  بمعنى أنها تلتمس لتحقیق أهدافها

بل إنها اآلن تمارس العمل ، یاسيقناة من قنوات ممارسة العمل سهي التي و  ي،ضغط ومؤسسات المجتمع المدن

__________________________  
  
: بمعنى تغلیب العقل البشري على النقل اإللهي، ورفض الدین كمرجعیة علیا للقطع في األمور والعودة إلیه عند االختالف، بل Secularismالعلمانیة  -١

وغیر ذلك من األفكار، ویبدو أن ذلك كان نتیجة طبیعیة للكنیسة وممارساتها، والتي أصرت على  ،تعدى األمر بعد ذلك إلى اإللحاد وٕانكار الخالق بالكلیة

  تقدیم أفكار بشریة معوجة باسم الدین المسیحي.

دونیة السیئة للمرأة والحركة األنثویة تأثرت كغیرها من الحركات بما ذكرنا من أسباب التوجه للعلمانیة، عالوة على أمور أخرى تتعلق بالنظرة الكهنوتیة وال

كامیلیا حلمي، مثنى أمین للمزید انظر:  أصابهما التحریف والتبدیل البشري.وحقوقها في الدیانتین السائدتین في الغرب النصرانیة والیهودیة بعد ما 

 .١٥، ص ٢٠٠٤الكردستاني، الجندر المنشأ المدلول األثر، العفاف، األردن، 

 .١٩٩٦عبد الوهاب المسیري، إشكالیة التحیز، الجزء األول، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي  -٢



 

 ٨

عبر المجلس االقتصادي واالجتماعى و  ،عبر الضغط على مؤسسات األمم المتحدة ،السیاسى على مستوى العالم

  وصنادیق السكان والطفل ولجنة المرأة ومؤتمراتها المختلفة واتفاقیاتها المتعددة.

  حركة اجتماعیة: 

  المجتمع. في  دور المرأةألنها تمس األسرة وبنى العالقات فیها و 

  متعددة األفكار والتیارات: 

  هذه الحركة.  لیهاإتستند التي  لتعدد الخلفیات الفكریة واألیدلوجیة

  : يوالثقاف يللتغییر االجتماع ساعیة

 ،وٕانما ترید تغییر الثقافة والعالقات ،صدار بعض القوانین الشكلیة لتحسین أوضاع المرأةإ ىالتتبن يفه

  راف وقیم جدیدة. وصناعة أع

  :أخطر آراء األنثویة المتعلقة بالصحة اإلنجابیةثانیًا: 

كان للواقع المریر الذي عانت منه المرأة في أوروبا على مدار ثالث حضارات (الیونانیة، الرومانیة، المسیحیة) 

االة وشطط في إال أنه انتهى إلى مغ ،والحصول على اإلنصاف رد فعل عنیف في محاولة مراجعة هذا اإلجحاف

بالفكر  -  أسمته هذه الحركة - فقد هاجمت األنثویات الحضارة الغربیة ذاتها لخضوعها لفكر  ،المطالبات األنثویة

، یطرح عنه بدیالً  فكر نسوي جدید وقدمت ،المسحیةو من العقائد والشرائع الیهودیة والنابع  ،الذكوري األبوي

  ـ: األفكار التالیة

 مهاجمة األدیان:  - ١

حتى وٕان كان البعض ینظر  ،رموز الحركة األنثویة أن المرأة كي تكون فاعلة فعلیها التخلي عن القیودرأت 

 -  رائدة الحركة النسویة في الغرب في النصف األول من القرن العشرین - فنري سیمون دي بوفوار  ،إلیها بقدسیة

والتي مكنت الرجل من  ،تتخذ شكل المقدس على المرأة أن تتخلى عن األساطیر والخرافات والعقائد التيتقول: "

   ١.اضطهاد المرأة، والسیطرة علیها"

   أمران:فكرها كدین جدید بومما ساعد األنثویة على المطالبة بالتخلي عن الدین والتبشیر 

بحیث اتسعت أفكارها مع المنطق السائد في  ،أن هذه الحركة ظهرت في الستینیات من القرن العشرین -أ

واعتباره  ،بل ویهاجم ثوابته ،ویدعو إلزالته من الوجود ،والذي كان یربط الدین بالتخلف ،ربي آنذاكالفكر الغ

  .٢العقل البشري دعن تجمی مسئوالً 

__________________________  
  
 .٣٤ثاني من كتاب الحركة النسویة وخلخلة المجتمعات اإلنسانیة، ص الجنس ال ٤سیمون دي بوفوار  -١

ي صحة وكان هذا رد فعل لتسلط الكنیسة آنذاك وتصدیها للمكتشفات العلمیة في الوقت الذي كان فیه اإلیمان المسیحي مبنیا على الجهل بما شكك ف -٢

 ة إلى أن یحل اإلنسان محله ویملك قراره ومصیره.االعتقاد بهذا الدین بل وصل األمر إلى القول بموت اإلله والدعو 



 

 ٩

الحریة التي أعطاها الفكر الغربي لممارسة أي عقیدة والتبشیر بها أدى بالفكر األنثوي إلى المطالبة  -ب

 بدین أنثوي -  أبویة ومسئولة عن وضع المرأة المتدني ةفي ظنهن ذكوری والتي –باستبدال الرساالت السماویة 

من  یأتي أوالً  ،تحریر المرأة الحقیقي": -  هوت الفیلسوفة المعروفةعالمة الال - ماري دیلي ، حیث تقول جدید

 ،نسوي جدید هذا الفكر بدین وثني واستبدال ،الت والممارسات الدینیةسقاط الفكر الذكوري عن المعتقدات والرساإ

 ،ومن البدیهي أن هذا الدین األنثوي الجدید لن یكبل المرأة بأي قیود ،تكون فیه اإلله/األنثى هي المعبودة الوحیدة

  ١."رث أو ... ولن یحظر على المرأة أي قیود على جسدهاإسواء في زواج أو طالق أو 

 :ملكیة المرأة لجسدها - ٢

 تإلى رفع األنثویةالستمتاع بالشهوات والتمرد على الفطرة بالحركة وحب ا ٢بلغت األنانیة والتمركز حول الذات

على فكر الحضارة الغربیة الذي نظر  األنثويرًدا من الفكر  ؛"your body is your ownجسدك ملكك "شعار 

عقل الذي ربط ال -  أبو الفلسفة الغربیة الحدیثة - فقد انتقد الفكر النسوي دیكارت  ،جسد فقط هاللمرأة على أن

وجعل العقل والتفكیر  ،بین ما هو عقالني وما هو غیر عقالني ووضع تمیًزا صارماً  ،بالذكورة والمادة باألنثویة

   ٣.العقالني من نصیب الرجل، أما المرأة فهي تمثل التفكیر الالعقالني

 ،لى القدرات العقلیةوذهب إلى أن المرأة بطبیعتها تابعة للرجل الفتقارها إ ،وكذلك كانط الذي رسخ هذا المعنى

یقول ، حیث لحمایتهاوهذا  ،وهذا یعطي للرجل الحق في قهرها ،بما ال یجعلها مؤهلة لتقدیر أي مشروع تنویري

والخوف من األضرار المادیة التي  ،في طبیعة المرأة، كالخوف على الجنین مثالً  ة"إن هناك صفات منسوج: كانط

   ٤.بیعة الضعیفة تتطلب حمایة الذكر"ولهذا كانت هذه الط ؛یمكن أن تقع علیها

لغرض ا :وحصدتها في غرضین أساسیین هما ،هذه النصوص وغیرها والتي شغلت العقلیة الغربیة إزاء المرأة

جعل المرأة تتمرد على ، بما القدرة العقلیة الال محدودة من نصیب الرجل وحدهفصارت الجنسي وغرض اإلنجاب، 

وضمت األنثویات إلى مطالبها السیاسیة  ،بالرجل خاصاً  متاعاً لتي ترى في المرأة ا ،ما أسمته الثقافة الذكوریة

   .أي حریتها في أن تهب جسدها لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء ،(الحب الحر) يوه ،واالجتماعیة مطالب جدیدة

  :هذه اآلراءتداعیات ثالثًا: 

 :االمتناع عن الزواج -١

ومن ثم لم  ،فرض على المرأة من أدوار زوجیة وأمومةیبما  ،تعبادهاواسفالزواج في نظرهم مؤسسة لقهر المرأة 

لها، وصار االمتناع عن الزواج هو الدلیل العملي على صدق تبني المرأة ألفكار حركات تحریر  یعد جسدها ملكاً 

الحركة "تحولت األستاذة بجامعة درم بالمملكة المتحدة: شذى سلمان  الدكتورةتقول في هذا  ،المرأة المزعومة

__________________________  
  

1 - Daly.M."Beyond God the father: Towards a philosophy of womens's liberation"londo" the women's press.1973 

  .التمركز حول األنثى -٢

 .٣٢،  ص ٢٠٠٦میة، كتاب مجلة البیان، خالد قطب، الفكر النسوي وثنیة جدیدة، من الحركة النثویة وخلخلة المجتمعات اإلسال -٣

 .٣٣خالد قطب، المرجع السابق ص  -٤



 

 ١٠

النسویة في نهایة الستینات من المطالبة بالمساواة إلى المطالبة بالتحریر، وتقول إحدى النشیطات في الحركة بأن 

م إلى أن ١٩٨٤هذه أن یمتنعن عن الزواج، وتشیر أرقام عام  "حركة التحریر"على النساء إلثبات موقفهن من 

وربما كان ذلك نتیجة تأثیر القوانین الجدیدة التي  ،زوجةقد تقدمت بها ال% من طلبات الطالق في بریطانیا ٧١

  ١."أسهمت الحركة النسویة في الحث على تشریعها

 ؛المرأة إذا أرادت أن یكون لها وجود حقیقي كامرأة علیها أن تتخلى عن األنثویة "إن :وتقول سیمون دي بوفوار

  ٢".التخلي عن األمومة ة، وأیضاً ألنه یمثل أكبر قید للمرأ ؛ألنها مصدر ضعف المرأة، والزواج

 :اإلباحیة الجنسیة -٢

محل مصطلح  partenerوحل مصطلح جدید هو الشریك  ،زواج بدون اً حیث ازدادت حاالت العیش سوی

 ،قانونیة ةترتب علیه زیادة هائلة في أعداد الذین یعیشون دون رابط مما "؛wife – hasband"الزوج أو الزوجة 

، ئرة اإلحصاءات األوروبي أن هناك عالقة من بین كل عالقتي زواج تنتهي بالطالقوتشیر إحصائیات مكتب دا

ملیون زواج  ٢.٢وأصبح المولود الثالث یأتي من عالقة غالبًا ما تكون خارج إطار العالقة الزوجیة. وقد ُسجل 

  ٣.، ولكن في نفس الفترة هناك ملیون عالقة منها انتهت بالطالق٢٠٠٤في عام 

 :حق اإلجهاض -٣

والذي یترتب علیه حقها في إنهاء حمل غیر مرغوب فیه.  ،أو ما أسمته األنثویة بـ"حق المرأة في االختیار"

فهي حرة في التصرف  ،وهذا أمر بدیهي أن یحدث بعد الثورة الجنسیة الهائلة التي ترتبت على تملك المرأة جسدها

ومن ثم  ،رتب علیه أعداد هائلة للموالید غیر الشرعیةمما ت ،شهواتها فقط نداءاللهم إال  ،فیه دون ضوابط أو قیم

  منها:  ،أمورعدة  زیادة حاالت الحمل غیر الشرعيالخیارات لمواجهة  تكان

تجنًبا لحدوث  ؛مع توخي الحذر باستعمال وسائل منع الحمل ،بكیفیة الممارسة الجنسیة تثقیف الفتیات -أ

حتى صار من مطلوبات المدارس وضمن العملیة  ،ثقیفوزاد الطلب على ضرورة هذا الت ،حمل من األساس

كي  ؛ألطفال المدارس االبتدائیة ىحتى صار یعط ،وكلما انخفض سن الممارسة انخفض سن التثقیف ،ةیالتعلیم

  ٤ .یتم تعریف األطفال بالعملیة الجنسیة المأمونة من الحمل واألمراض الجنسیة المعدیة

 ،ورفع الحظر عنها ،وتسهیل الوصول إلیها ،المدارس والجامعات في ضرورة توفیر وسائل منع الحمل - ب

  أو بأسعار رمزیة. وتمكین المراهقات من الحصول علیها مجاناً 

__________________________  
  
 .٨٢دكتورة شذى سلمان الدركزلي، المرأة المسلمة في مواجهة التحدیات المعاصرة، روائع المجدالوي، األردن ص  -١

٢- Beavuoir.s.De."the second sex" translated by.parshley.h.m.Alfred.New york .1968. p.490 

٣-  http://www.20at.com/newArticle.php?sid=2453   

 ویقصد به تقدیم جرعة تعلیمیة حول sex educatinیتم طرح هذا األمر في بالدنا تحت مسمى (الثقافة الجنسیة) بینما الترجمة األدق هي تعلیم الجنس  -٤

سب دونما كیفیة ممارسة الجنس كي یتعرف المراهقون من خاللها على شتى طرق إفراغ هذه الشهوة واإلشكاالت المصاحبة لها لیتم اختیار الطریق المنا

  وقوع آثار جانبیة غیر مرغوبة فیها من حمل أو أمراض جنسیة معدیة.



 

 ١١

طالبت "لذا ؛ وح كحلر فإن اإلجهاض مط ،حمل – ه االحتیاطیاترغم هذ - ٕاذا ما حدث و  ،اإلجهاض -ج

بل وفي فترات الحقة طالبن بإصدار تشریع األنثویة الحكومات بإصدار تشریعات متساهلة بحق اإلجهاض، 

 ،ألنها حرة في التصرف في جسدها ؛من حقوق المرأة أساسیاً  مطلق وحاسم في سبیل اعتبار اإلجهاض حقاً 

  ١.فهي التي تقرر مصیره" ،والجنین جزء منها

مرأة أطلقت بین الحركات النسویة والقضاء بشأن ا م سجاالً ١٩٩٦وقد شهدت أروقة المحاكم األمریكیة سنة 

ولم  ،بعملیة قیصریة وقد تمكن األطباء من إخراج الجنین حیاً  ،النار على بطنها وهي حامل في شهرها السادس

حیرة القضاء  وكان سبببعد أسبوعین بسبب عجز في الكلیة، في ولكنه تو ه، رسغتؤثر الرصاصة إال على 

وكان دفاع  ؟ل أم جریمة إجهاض غیر مرخصهل تتهم بجریمة قت ..في نوعیة اتهام المرأةیكمن األمریكي 

هي أن المرأة أطلقت النار على "نفسها" ألن الجنین  هذه المرأة ع عناالمحامیة التي كلفتها الحركة النسویة للدف

  .٢جزء منها

 :أو ترك طفلها لمن تتبناه حق المرأة في تأجیر رحمها -٤

وال یحق لهذه  ،دفع أعلى سعری لمنعه بعد الوالدة فالرحم جزء منها ومن حقها تأجیره لكي ینمو فیه جنین تبی

تقول إحدى المراهقات التي حملت خارج إطار الزواج واستكملت حملها:  األم أن تسأل عن هذا الطفل بعد ذلك.

لم یكن من  يوأم أذهب إلى المدرسة.. يالعمل ألن يحتاجه الطفل، ال یمكننی الذي"لم یكن بإمكاني منحها الوقت 

 فهى الوحیدة التي تعمل .. ،وٕاذا لم تكن تعمل كنا سنحتاج إلى المال وهو قلیل ألنها تعمل.. ؛ترعاها الممكن أن

  .٣، وسیساعدانها ویعطیانها كل ما لم یكن بإمكاني"يألنها ستحظى بحب أمها وأبیها بالتبن ؛إنه أفضل للطفلة

 :زیادة هائلة في أعداد الموالید غیر الشرعیین -٥

 ،كنتاج لإلباحیة الجنسیة ؛شاكل العویصة التي تواجهها المجتمعات الغربیة اآلنوهذه واحدة من الم

ملیون طفل في دول  ٤.٨أن الطفل الثالث من بین إلى تشیر  واإلحصاءات المتعلقة بأعداد األوالد غیر الشرعیین

في منطقة الشمال في الدول  االتحاد األوروبي ُولد خارج إطار العالقة الزوجیة الشرعیة، وهذه الظاهرة تنتشر غالباً 

، بینما تصل إلى ٥٥.٤في إستونیا، وفي السوید  ٥٧.٨اإلسكندنافیة ودول جزر البلطیق. فتصل النسبة إلى 

والذي یشجع على استمرار هذه الزیادة هو الضامن  ، ٤٥.٢.٤، وفي فرنسا ٤٥.٣في الدنمارك، یلیها التفیا  ٤٥.٤

في الوقت الذي ال  ،لحصول على تكالیف المعیشة والسكن خارج نطاق األسرةاالجتماعي الذي یكفل لألم وطفلها ا

  فوالد الطفل ینفق علیه، أما خارج إطار ،األم وطفلها على هذه اإلعانات إذا ما كان في إطار شرعيتحصل فیه 

__________________________  
  
 .١٧٢المثنى أمین، مرجع سبق ذكره، ص  -١

 .٩١لدركزلي، مرجع سبق ذكره، ص دكتورة شذى سلمان ا -٢

  .١٠٠إیرما بالما، مرجع سبق ذكره، ص  -٣

٤-  http://www.20at.com/newArticle.php?sid=2453    



 

 ١٢

 ١الزواج تحصل المرأة على هذه المعونة على حساب دافعي الضرائب.

 :التنكر لألمومة -٦

ورفض إسناد دور معین  ،نثوي لألمومة في سیاق إثبات الندیة والمساواة الكاملة مع الرجلیأتي الرفض األ

"إن الطفل یعني للرجل إبقاء اسمه، ملكیته، طبقته، فتقول إحدى األنثویات شوالمیث میزستون:  ،للمرأة أو للرجل

فال أفضل أن تكون في مؤسسات وتستطرد الكاتبة بأن تربیة األط ،بینما لألم یعني ضرورة ارتباطها بالبیت"

، أو بني أطفاالً ت، بل من الممكن أن تجماعیة بدل األسرة، كما ترى أنه لیس من الضروري أن تنجب المرأة أطفاالً 

دون أن تجبر المرأة على  ،من المراهقین مع بضع من األطفال ولفترة زمنیة محددة اختیاریاً  اً أن یعیش بضع

فالوسائل الصناعیة لإلنجاب  ،محل اإلنجاب الطبیعي ين بإحالل اإلنجاب الصناعوهذا یفسر مطالبته ،اإلنجاب"

عن طریق  - عن أن المجتمع إذا قام هو بتربیة األبناء  فضالً  ،لمساواة المرأة مع الرجل ضروریاً  تعد أساساً 

ندیتها للرجل  سوف یتوفر الوقت والجهد للمرأة كي تثبت - حضانات أو مراكز مدعومة لتربیة ورعایة األطفال

األمومة "و  "األمومة البیولوجیة"وتفرع عن هذا ما أسموه بـ  .ومساواتها له في كل األعمال السیاسیة واالقتصادیة

لغاء كل من إ"بإحداهن  فتطالب ،لتحریرها تمرد المرأة على إنجاب األطفال مؤشراً  بل واعتبروا أیضاً  ،"االجتماعیة

   ٢".تحریر المرأةفي إنجاز  وهذا ،جیة للمرأة في إنجاب األطفالالمسئولیة الفیزیائیة والسیكولو 

ألن الوظیفة اإلنجابیة وظیفة بربریة  ؛اإلنجابو ن الحمل مللفكر األنثوي لن تتحرر المرأة إال بتحریرها  وفقاً إذن 

كر الذي تزعم فبال - وهكذا نجد أن المرأة األنثویة أرادت  ،وتضع المرأة تحت وطأة القهر ،واستبدادیة في زعمهم

 .أن تتحلل من كل االلتزامات والمسئولیات – أنه یحرر المرأة

 ٣اتساع مفهوم األسرة: -٧

وأصبح من المورثات  ،اتحدا في عالقة زواج وٕانجاب أطفال ،تراجع مفهوم األسرة المكونة من رجل وامرأة

ة إحصائیة عن تراجع شدید في معدل كشفت دراس "،األسرة النمطیة"أو  "األسرة التقلیدیة"وأطلق علیها  ،القدیمة

وأضافت الدراسة التي أجراها المركز القومي  ،اإلناث الراغبات في الحیاة الحرة دالزواج في إیطالیا مع زیادة عد

من أجل  عن اإلنجاب أیضاً بعد أن عزفت المرأة  ،اإلیطالي أن صفة ربات البیوت في طریقها إلى االنقراض

  الحیاة العملیة.. مع غیاب دور األم في مفهوم المجتمع اإلیطالي.التفرغ للعمل والترقي في 

__________________________  
  
شهریا لتربیة مولودها غیر الشرعي في الوقت الذي تحصل فیه المطلقات من المفارقات أن الحكومة الجزاسریة قررت منح ما أسمته "األم العازبة" معاشا  -١

جنسیتها أي  على خمس هذا المعاش وقد تزامن هذا مع مساعي الحكومة إلى تعدیل قانون األسرة بإسقاط شرط الولي وحق المرأة الجزائریة في منح أبنائها

 www.islamonline.netكان دین الزوج. 

2 - p1998Rosemarie Putnam Tong, Feminist thoug ht,1984,p18 

وفي عالم  ١٢/٢٤م (تغییر هیكل األسرة) الفصل ١٩٩٤ظهر صدى هذا واضحا في االتفاقیات والمواثیق الدولیة فنجد في وثیقة مؤتمر القاهرة للسكان عام  -٣

  .)١٥جدیر باألطفال (مع مراعاة األسرة تتخذ أشكاال مختلفة .. أ/



 

 ١٣

أعربت المؤسسات االجتماعیة اإلیطالیة عن بالغ قلقها من استمرار تراجع مفهوم األسرة لدى المرأة. وتقول و 

% تعیش دون ٢١% من تعداد األسر في إیطالیا ال یتجاوز أفرادها الثالثة أشخاص، و٧١الدراسة أن أكثر من 

  وأن معظم حاالت الزواج الحدیثة تأتي بین أسر الجنوب اإلیطالي الذي ال یزال یعتقد في الرباط المقدس.  ،زواج

 ،ظهرت الدعوة إلى بناء األسر الالنمطیةحیث  ،البدیل الكارثة ومع تراجع مفهوم األسرة الطبیعیة حل تدریجیاً 

حیث  ،ولكن بمعنى آخر "أسرة"التسمیة فظلت  ،خرآمحتوى أي تم اإلبقاء على الشكل مع إفراغ محتواه أو تبدیله ب

رجل وامرأة في إطار الزواج، رجل وامرأة خارج "صارت تعني كل بیت تشبع فیه الحاجات األساسیة الطبیعیة 

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

 :المیل الجنسي المثلي (السحاق) -٨

اعتبرت رائدات الحركة األنثویة أن المیل الجنسي  ،ة تمركز المرأة حول ذاتها ورفضها القهر الذكورينتیج

المیل الجنسي المثلي  ، أماعلى قمع الرجل للمرأة دلیالً  -  أي میل المرأة إلى الرجل ومیله إلى المرأة - المغاییر 

"إن  :-  زعیمات الحركة األنثویة ىحدإ -  یان رتشيفتقول أدر  ،وخاصة السحاق فإنه یحقق للمرأة حریتها الحقیقیة

نكار حب المرأة للمرأة واختیارها كشریكة ورفیقة عمر یعد خسارة إلها، وأن  میل المرأة للجنس اآلخر یمثل قهراً 

  .١ة للنساء من أجل التحرر"حفاد

لرجل واالستغناء عنه أي أن الحركات األنثویة نظرت إلى مسألة السحاق على أنه وسیلة للتخلص من تبعیة ا

عبد  .یقول د، عكس الفطرة اإلنسانیة ذلك حتى وٕان كان ،بهومساواتها المطلقة  ،له ندیتها ٕاثباتبل و  ،تماماً 

وٕانما تحول إلى أیدلوجیا  ،شخص انحرافالوهاب المسیري: "إن الشذوذ الجنسي لم یعد مجرد تعبیر عن مزاج أو 

التي یستند إلیها العمران اإلنساني والمعیاریة  ،هي ثنائیة الذكر/األنثى لغاء ثنائیة إنسانیة أساسیةإ إلى تهدف

  .٢"اإلنسانیة

تقول أدریان رتیشي:  ،العتبار المرأة أنثویة حقیقیة بل وصل األمر إلى حد أن األنثویات اعتبرن السحاق شرطاً 

اقیة، وعلیها أن تتخلى عن كل فعلیها أن تكون سح True feminist"إذا أرادت المرأة أن تكون أنثویة حقیقیة 

من  ألنها تمارس الجنس مع النساء بدالً  ...األفكار التي تؤرقها وتجعلها تحس بأنها شاذة ومریضة ومجنونة

 فظهر شعار إذا كانت األنثویة هي النظریة فإن السحاق هو التطبیق. ،٣الرجال"

********  

__________________________  
  

1 - Rich, A., "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence" signs 5:4 1980 pp 631 - 660 

 .٥٧ص  ١٩٩٧عبد الوهاب المسیري، ما بین حركة تحریر المرأة وحركة التمركز حول األنثى: رؤیة معرفیة، مجلة القاهرة،  -٢

 .١٨٠د/ المثنى أمین، مرجع سبق ذكره، ص  -٣



 

 ١٤

  الفصل الثالث

   مصطلح الصحة اإلنجابیة ومشتمالته

  :مصطلح الصحة اإلنجابیةًال: أو 

والتي تصدر  ،Reproductive Health Mattersوالتي تتولي تحریر مجلة  ،"مارج بیریر" اهأوضحت معن

معنى الصحة : "حیث ذهبت في نهایة مقالها إلى أن ،١٩٩٨نوفمبر  ٦فتتاحیة العدد رقم إفي بریطانیا في 

فهي تعني بالقطع  ،طر صحیةاوالحصول علیه دون مخ ،به الجنسیة أشمل من مجرد ممارسة الجنس واالستمتاع

والذي یستلزم ضرورة الوقایة من األمراض  ،أكثر من مجرد غیاب األمراض الجنسیة، فالربط بین الجنس والصحة

فمعنى الصحة الجنسیة یشیر إلى كل أنواع  ،خالل ممارسة الجنس إنما هو خطوة أولى نحو الصحة الجنسیة

   ٢."على أن تكون األعضاء التناسلیة وما یرتبط بها من أجزاء الجسد األخرى سلیمة ومعافاة ١ةالممارسات الجنسی

حیث استشهدت في نفس المقال بتجربة  ،أوجدت صلة بین الشذوذ والصحة الجنسیة أنهار من ذلك ثواألك

لذي عرضت سیرته وا ،بعدها األم والطفل عاشتوالذي تنسب إلیه أول عملیة قیصریة  ،لدكتور "جیمس باري"

رجل إال أنه على حد قولها "كان في حقیقة األمر وراء دوره المهني ومالبسه  مختصرة في أنه رغم كونه ظاهریاً 

فقد عاش ذلك في  ..وفي حالة باري ،ونساء تتسم بالعمق الشدید كرجالفمسائل هویاتنا " :ثم تستطرد قائلة، "مرأةا

  ٣."إال أنها لم تكن بادیة للعیان ،األمر والصحة الجنسیة رغم وجود صالت عدیدة بین هذا ،صمت تام

تم تعریف  ../جـ٩٤في البند  برنامج عمل مؤتمر المرأة الرابع، ووثیقة مؤتمر السكان والتنمیةوفي وثیقة 

وظائفه في األمور المتعلقة بالجهاز التناسلي و  واجتماعیاً  وعقلیاً  حالة سالمة كاملة بدنیاً "الصحة اإلنجابیة بأنها: 

وهذا یعني أن الصحة الجنسیة أو اإلنجابیة هي تمتع  "،وعملیاته، ولیست مجرد السالمه من المرض أو اإلعاقة

بكامل المعافاة في كل ما  -  أو توجهه الجنسي ٤ةبغض النظر عن حالته الزوجیو أي كان  - المخاطب بهذا البند 

  ناسلي ووظائفه وعملیاته.تیخص جهازه ال

   حة اإلنجابیة:الص يولذلك تعن

 ،وقدرتهم على اإلنجاب ،١رضیة ومأمونةعلى التمتع بحیاة جنسیة مُ  - وأفراد ٥أزواج - قدرة الجمیع  -١

  ٣.وموعده وتواتره٢وحریتهم في تقریر اإلنجاب

__________________________  
  
 ٨، صـ٢٠٠٤لجنسیة واألمور الجنسیة، مجلة قباء الصحة اإلنجابیة، مركز نورس للدراسات والبحوث، العدد السابع، نوفمبرمارج بیریر، الجنس والصحة ا -١

سیة وهي التوجیه الجنسي أي میل الفرد لمن ؟ هل لجنسه فیكون میل جنس مثلي أم للجنس اآلخر فیكون میل جنسي مغاییر، ویختلف هذا عن الهدیة الجن -٢

 بذاته ذكر أو أنثى.  إحساس الفرد

 .٧مارج بیریر، مرجع سبق ذكره، ص  -٣

  .لیست فقط الممارسة الفطریة الطبیعیة وٕانما تشمل كل ما هو شاذ عن الفطرة -٤

هم المساكنة والمقصود بها أي اثنین یعیشان معا بغض النظر عن الجنس أو نوع االرتباط، أي الم Partners & couplesأزواج وأفراد، والمقصود بأزواج  -٥

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



 

 ١٥

واعتباره من الممارسات الضارة التي تتعارض مع  ،سني أوفرعوني  ..تجریم ختان اإلناث أي كان شكله -٢

 ملة البدنیة والعقلیة واالجتماعیة في األمور المتعلقة بالجهاز التناسلي.الكا ةالسالمحالة 

صحة المرأة "اتخاذ الصحة اإلنجابیة مبرر للمساواة الكاملة بین الرجل والمرأة، فوثیقة بكین تؤكد على أن  -٣

وانعدام المساواة  ،تصادیةوهذا یتأثر بالعوامل االجتماعیة والسیاسیة واالق ،اً یوبدن واجتماعیاً  تشمل سالمتها عاطفیاً 

 ٩٢ویأتي البند ،٤"بین الرجل والمرأة هو العائق الرئیسي أمام بلوغ المرأة أعلى المستویات الممكنة من الصحة

حیث یقرر البند  ،أمام بلوغ المرأة أعلى مستویات الصحة اً لیوضح كیف أن المساواة بین الرجل والمرأة تعد عائق

"فمحدودیة ما  :اواة بین الرجل والمرأة لبلوغ المرأة أعلى مستویات الصحة فیقولبعد أن یتحدث عن ضرورة المس

یتمتع به كثیر من النساء من سلطان على حیاتهن الجنسیة واإلنجابیة یعد من الحقائق االجتماعیة التي تترك أثًرا 

 معاكًسا على صحة المرأة".

 :رعایة الصحة اإلنجابیةثانیًا: 

"مجموعة الوسائل والتقنیات  :تعریف رعایة الصحة اإلنجابیة بأنها ١٩٩٥وثیقة بكین  من ٩٤البند رقم یوضح 

عن طریق منع وحل المشاكل التي تكتنف الصحة اإلنجابیة.  ،والخدمات التي تسهم في الصحة اإلنجابیة والرفاه

ویستلزم هذا البند  .ة"التي یتمثل هدفها في تحسین الحیاة والعالقات الشخصی ،٥وهي تشمل أیضا الصحة الجنسیة

  .بالطبع إیجاد الخدمات لتحقیق هذه الرعایة

  :عناصر الصحة اإلنجابیةثالثًا:

 ١٦فإن العناصر الرئیسیة لخدمة متكاملة للصحة اإلنجابیة تقع تحت  ،ووفقًا لتوصیات عشر هیئات دولیة

منة، ورعایة ما بعد الوالدة، والمشورة، ورعایة ما قبل الوالدة، والوالدة اآل مثل: تنظیم األسرة، ،تصنیفًا عاماً 

خدمة  ٧٦وتشكل ما مجموعه  ،وخدمات العدوى المنقولة جنسیًا، ومتالزمة نقص المناعة واإلیدز، وخدمات العقم

إال عنصر واحد بین العدید من العناصر هي  فإن رعایة العدوى المنقولة جنسیًا للمراهقین ما ،. ومن ثم٦خاصة

إال أن  ،مشورة حول العدوى المنقولة جنسیاً تقدیم التثقیف والفي  دید من المشروعات والبرامجاألخرى، لقد بدأ الع

  القلیل منها یقدم خدمات عالج العدوى المنقولة جنسیًا.

__________________________  
  
جنسیة مرضیة أي بالشكل الذي یشبع غریزته بغض النظر عن أي قیود ثقافیة أو قانونیة ومأمونة أي تحقق الحمایة المزدوجة من الحمل واألمراض ال -١

 المعدیة.

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

  .٩٤إعالن ومناهج عمل بكین، جیم المرأة والصحة، البند  -٣

 .٨٩أنظر إعالن ومناهج عمل بكین، جیم المرأة والصحة، بنود تبدأ ببند  -٤

لق بین الصحة الجنسیة والصحة اإلنجابیة فالصحة الجنسیة تشیر إلى ما یتعلق بالممارسات الجنسیة فقط أما اإلنجابیة فتزید على ذلك ما یتع الفارق دقیق -٥

 باإلنجاب.

6 - Hardee and Yount,1995  



 

 ١٦

ووسائل منع الحمل العاجلة وخدمات اإلجهاض على النحو المالئم، من  -  ذكرى أو أنثوي - إن تقدیم الواقي 

حتیاجاتهم لرعایة العدوى المنقولة جنسیًا أكثر من حاجتهم لوسائل منع الحمل الرحمیة أو المرجح أن تتطابق مع ا

إال إذا كانت الفتیات یسعین إلى حمایة مزدوجة باستخدام وسیلتین، إال أنه ولسوء الحظ فهذه أضعف  ،الهرمونیة

والمنظمات الحكومیة  مات وثیقة بكین جمیع الحكو  من )ك( البندویطالب  ١عناصر خدمات الصحة اإلنجابیة.

الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة ذات الصلة بـ "التقلیل من اللجوء إلى اإلجهاض من خالل التوسع في خدمات 

غیر  أما النساء الالتي یحملن حمالً  ،تنظیم األسرة، وٕاعطاء األولویة لمنع حاالت الحمل غیر المرغوب فیه

: ١٠٧في البند (هـ) في الفقرة جاء و  ،لحصول على المعلومات الموثوقة"مرغوب فیه فینبغي أن یتیسر لهن فرض ا

بما في ذلك االستخدام الطوعي  ،"توفیر معلومات كاملة ودقیقة عن السلوك الجنسي واإلنجابي المأمون والمسؤول

  "بغیة الوقایة من األمراض .. وتوفیرها بأسعار زهیدة ؛لوسائل الوقایة الذكریة المناسبة والفعالة

  :التثقیف الجنسيرابعًا: 

  .أي إمداد األفراد بالمعلومات الجنسیة الالزمة لممارسات جنسیة محمیة من أیة مخاطر

وللتعرف على ماهیة هذه الثقافة یمكن استقراء بحث أجراه مجلس األبحاث السویدي ومدرسة األبحاث القومیة 

  ن:كینیا وزامبیا للتعرف على أمریفي  على الممرضات القابالت

وفتح خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة  ،هقینابحث موافقة المبحوثات تجاه الشئون الجنسیة للمر  -١

  للمراهقین.

شئون المراهقین الصحیة في  المواقف بین من تلقین منهن تدریب وتثقیف سابقفي  هل هناك تباین -٢

  واإلنجابیة؟

نوعیة هي  وما ،ة التثقیف المراد تقدیمه للمراهقینومن األسئلة الموجهة للمبحوثات یمكن التعرف على ماهی

تحول التي و  ،فضًال عن العوائق من وجهة نظر القائمین على البحث ،الخدمات المطلوب تقدیمها لهؤالء المراهقین

  التوصیات.في  كما وردعلى عوائقها  وكیفیة التغلب ،بل وتحسینها للمراهقین ،دون وصول الخدمات

فكال  ،یجد فیه المراهقین أنفسهم داخل كینیا وزامبیا يالذفي والثقا يه السیاق االجتماعبدایتفي  رصد البحث

 ،كال البلدین خلیط من المعتقدات التقلیدیة المسیحیة واإلسالمفي  والدیانة السائدة ،البلدین بها "میول دینیة قویة

س السابق للزواج أمر محظور. والتثقیف فممارسة الجن - كما یقوم الباحثون  –وبغض النظر عن االنتماء الدیني 

الدینیة  تتواله حالیًا المدارس والمؤسسات –كان یعتمد فیما مضى على كبار السن داخل األسر  يالذ –الجنسي 

 ،مما یؤدي إلى رسائل متضاربة ؛. وغالبًا ما تكون لدى هذه المؤسسات أجندات مختلفةوالمنظمات غیر الحكومیة

__________________________  
  

بریطانیا وتصدر  فيمجلة تصدر  ٢٠٠٤یة، العدد نوفمبر كارل ل ماجابلایر رایدنار، العدوى المنقولة جنسیًا بین المراهقین، مجلة قضایا الصحة اإلنجاب ١-

  الطبعة العربیة عن مركز نورس للدراسات والبحوث.



 

 ١٧

بینما تؤكد المنظمات الدینیة على  ي،یة تدعو الشباب النشط جنسیًا إلى استخدام الواقفالمنظمات غیر الحكوم

  .االمتناع عن ممارسة الجنس قبل الزواج

كل من في  كال البلدین فیما یتعلق بشئون المراهقین "السیاسة الحكومیةفي  يكما رصد البحث الموقف الحكوم

بخدمات منع الحمل، لكن حصول المراهقین على تلك الخدمات تزوید كل النساء والرجال هي  كینیا وزامبیا

: هذا سیؤدي بالمراهقین إلى االمتناع عن ممارسة الجنس بقولهم نقص الخدمات فأشار الباحثون إلى أن ،"محدود

ما یجعل هو الخیار الوقائي الوحید المتاح للمراهقین، ك ي"یجعل هذا من االمتناع عن ممارسة الجنس بشكل دور 

  :، فهيُوجهت للمبحوثات لإلجابة علیها بنعم أوافق أو الالتي  أما عن العبارات ١كبیرًا" اً مل أثناء المراهقة همالح

  ینبغى ترك األوالد المراهقین والبنات المراهقات على حریتهم إلرضاء احتیاجاتهم الجنسیة. - 

  یدز بالنسبة للبنات.وعدوى اإل ،الحمل غیر المرغوب فیه :العادة السریة طریقة جیدة لمنع - 

  ضرورة السماح للطالبة النشطة جنسیًا باستخدام وسائل منع الحمل. - 

  ینبغى السماح بعملیات اإلجهاض للمراهقات ذوات الحمل غیر المرغوب فیه. - 

  .يسنة خارج المدرسة على استعمال الواق ١٦من الضرورى تشجیع البنت البالغة من العمر  - 

  .٢يسنة خارج المدرسة بكیفیة استخدام الواق ١٦لبالغ من العمر ینبغى إبالغ الولد ا - 

أبدت الممرضات/القابالت  فقد، مواقف الممرضات/القابالت تجاه الشئون الجنسیة للمراهقینفي  وعن التباین

مقارنة بمن لم یتلقین هذا  ،مواقف أكثر تعاطفًا مع الشباب فیما یتعلق باستخدام وسائل منع الحمل واإلجهاض

  ٣.التثقیف

  نهایة الدراسة تؤكد أن:في  وجاءت التوصیات

وبصورة عامة لم توافق الممرضات/القابالت على  ،كینیا وزامبیا قضیة أخالقیةفي  "شئون المراهقین الجنسیة

وهذه  ،وعلى استخدامهم لوسائل منع الحمل والعادة السریة واإلجهاض ،ممارسة المراهقین الجنس قبل الزواج

كل من الثقافة والدین، وٕان كانت مواقف الممرضات الالتي حصلن على في  لیة على أن لها جذوراً تعبیرات دال

وبناء على هذه النتائج تثقیف متواصل حول الشئون الجنسیة واإلنجاب عند المراهقین سابًقا كّن أكثر تجاوًبا 

  :نقترح

وال تشمل  ،ع شئون المراهقین الجنسیةضرورة التثقیف المتواصل لمساعدة الممرضات على التعامل مع واق - 

بل  ،بعض الموضوعات أثناء التدریب اإلجهاض واستخدام وسائل منع الحمل وشئون المراهقین الجنسیة فحسب

__________________________  
  
نجابیة، لینیا وأرینسوس، ترجمة أحمد محمود، موقف الممرضات من احتیاجات المراهقین الجنسیة واإلنجابیة في كنیا وزامبیا، مجلة قضایا الصحة اإل -١

  .٧٤، ص ٢٠٠٧لعدد العاشر، مایو مؤسسة المرأة الجدیدة، ا

  .٨٠، ولالطالع على الجداول كاملة أنظر لینیا وأرینیوس، مرجع سبق ذكره، ص٤،رقم ٣تم نقل هذه العبارة من جدول رقم  -٢

  .٨١لینیا وأرینوس، المرجع السابق، ص  ٣-



 

 ١٨

وتعد شكًال من أشكال  ،وترسیخ أن العادة السریة ال تسبب ضرراً  ،كذلك بحث المواقف السلبیة من العادة السریة

  الجنس اآلمن.

فإن إحدى الطرق المفیدة للتعامل مع الحواجز  ،مواجهة الممرضات للمعضالت األخالقیةأما عن عن  - 

 أمر له أهمیته ..وٕاثارة التساؤالت حول ما یقدم على أنه "حقیقة ثابتة" ،غرس موقف التشككهي  الخاصة بالمواقف

  تكوین تفتح الذهن وسماحته.في 

ممارسات المشورة غیر القائمة على  يوتبن ،مستقل كما ینبغى تشجیع الممرضات على التفكیر على نحو - 

وتعترف بالتأثیر المفید إلتاحة  ،وقد یخلق ذلك بیئة أكثر تسامحًا مع شئون المراهقین الجنسیة األحكام المسبقة..

  .١خدمات صحة جنسیة وٕانجابیة صدیقة للشباب"

  :المدارس اإلمریكیةفي  نموذج آخر للتثقیف الجنسي

في  من الطلبة السابقین بإحدى المدارس الثانویة الحضریة ٢٠من مدرسي الجنس و ١٠ أجریت مقابالت مع

وقد أعرب الطلبة عن أن تعلیم الجنس جعلهم أكثر  ،تخدم السود بشكل أساسيالتي و  ،شمال الوالیات المتحدة

هتمامًا، وكان الفصل وأكثر ا ،استخدام وسائل منع الحملفي  وأكثر انتظاماً  ،المسائل الجنسیةفي  حذرًا وحرصاً 

  یستطیعون فیه أن یتحدثوا عن قضایا الجنس. الذيالعدید من الحاالت المكان اآلمن الوحید في  الدراسي

فقد شعرت الفتیات أن الفتیان  ،لم یستسغ العدید من الفتیات والفتیان الفصول المختلطة من الجنسین 

احم نفسك من  ،: كن مسئوالً هي  اب من هذه الفصولیسیطرون على المناقشات. وأكثر من رسالة یذكرها الشب

سیطري على جسدك وعلى  :ما بالنسبة للشابات فكانت الرسالةأاألمراض، وكن مستعًدا لتحمل نتائج أفعالك. 

أن النساء هي  أمورك الجنسیة. ویرى الطلبة والمدرسون على حد سواء رجاًال ونساءًا أن إحدى الرسائل المهمة

  .٢العالقةفي  سواء من األقران أو من شركائهن ،الضغوط لدفعهن إلى النشاط الجنسيیجب أن یقاومن 

  :الحقوق اإلنجابیةخامسًا: 

  .كلمة حق تعني أن تدرك النساء مفردات الصحة اإلنجابیة كحقوق لها تطالب بها

إذ أن الحق شيء  ،ونیةتحمل داللة قان ، من بینها أنهااللغة العربیةفي  العدید من المعاني "rightكلمة "حق لو 

وأنه  ،إن وصف شيء ما بأنه حق یدل على أهمیة هذا الشيء لسالمة وكرامة الفرد أو المجموعة ،یضمنه القانون

  یجب على الدولة حمایة هذا الشيء وتشجیعه.

 ،دراج مطالبات الجسد كحقوق ضمن برامج الصحة اإلنجابیة لسنوات عدةإوقد بحت أصوات األنثویات في 

فتقول  ،حیث تبنت الوثیقة المدخل الحقوقي بالقاهرة من خالل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة ققن انتصاراً حوقد 

__________________________  
  
  .٨٣- ٨١لینیا وأرینوس، مرجع سبق ذكره ص ص  -١

٢ Goldfarb ES, 1995. Gender and race in the sexuality efucation classroom. SIECUS Report. 24 -  مجلة قضایا الصحة

  .٢٠٠٤اإلنجابیة، العدد السابع، نوفمبر 
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كما لم یكن  ،إحداهن: "إن هذا النهج المرتكز على الحقوق لیس نهًجا جدیًدا بالنسبة لبرامج الصحة اإلنجابیة

  ١".للسكان والتنمیة يل، لكنه نال شرعیة من خالل المؤتمر الدو ١٩٩٤عام في  جدیًدا

   :تعریف الحقوق اإلنجابیة

 ،یقرر البند رقم جیم من الفصل الرابع من تقریر وثیقة برنامج عمل مؤتمر بكین ما یتعلق بالمرأة والصحة

  بعض أجزاء أخرى من الوثیقة.في  وأشار إلیها ،تضمن أیًضا تحدید الحقوق اإلنجابیة يالذو 

  الحقوق التالیة: ١٠٠-٩٩- ٩٨-٩٧- ٩٦-٩٥وتضمنت البنود 

أن یقرروا بحریة ومسئولیة عدد أوالدهم، وفترة في  االعتراف بالحق األساسي لجمیع الشركاء واألفراد -١

  وتوقیت إنجابهم. ،التباعد فیما بینهم

  أن تكون لدیهم المعلومات والوسائل الالزمة لذلك. -٢

وثائق في  على النحو الوارد ،إكراه أو عنف وأ دون تمییز ،اتخاذ القرارات المتعلقة باإلنجابفي  الحق -٣

  حقوق اإلنسان.

كي یتمكنوا من معالجة الجانب  ؛االهتمام بوجه خاص بتلبیة الحاجات التثقیفیة والخدمیة للمراهقین -٤

  الجنسي من حیاتهم معالجة إیجابیة ومسئولة.

سیطرة كثیر من النساء والفتیات  كى تتم ؛حیاة البشرفي  كفایة مستویات المعرفة عن الجانب الجنسي -٥

وألن المراهقین معرضین للخطر بوجه خاص بسبب افتقارهم إلى المعلومات  ؛على حیاتهن الجنسیة واإلنجابیة

 :٢٠٠٢معظم البلدان، فجاء في وثیقة عالم جدیر باألطفال سنة في  دمات ذات الصلةوعدم حصولهم على الخ

وبصورة متیسرة التكلفة على رعایة  إمكانیة الحصول فوراً  -  قات الحواملوبخاصة المراه - "یجب أن تتاح للنساء 

مع التأكید على ما ورد  ،٢التولید، والرعایة بعد الوالدة، وتنظیم األسرة من أجل أمور منها تعزیز األمومة اآلمنة"

  .في مؤتمر القاهرة للسكان ومؤتمر بكین

وذلك  ،المسائل المتصلة بحیاتها الجنسیةفي  یة ومسئولیةأن تتحكم وأن تبت بحر في  إعطاء المرأة الحق -٥

  .دون إكراه أو تمییز أو عنف

لمخاطر  هنعدم تعرضفي  أضاف برنامج عمل مؤتمر بكین إلى الحقوق اإلنجابیة السابقة حق النساء -٦

  متصلة بالحیاة نتیجة لعدم كفایة االستجابة ولنقص توفیر الخدمات الالزمة لتلبیة االحتیاجات ال ؛صحیة خاصة

__________________________  
  
مشاریع الصحة اإلنجابیة، مجلة قضایا الصحة اإلنجابیة، العدد السادس،  فيسیدني روث شولى، النوع االجتماعي ومشاركة المجتمع المحلى   -١

  .٢٠٠٣نوفمبر

وقد وضع هذا البند عقب بند یطالب بتوفیر المعلومات (الثقافة الجنسیة) للمراهقین حول تجنب حدوث الحمل مع تیسیر  ٣٧/١عالم جدیر باألطفال، بند -٢

لى أن تخضع لتوعیة وصولهم إلى هذه الخدمات، فإذا ما حدث رغم هذا حمل فإنه على الدولة االعتناء بهؤالء المراهقات الحوامل أثناء وبعد الوالدة ع

 بتجنب الحمل ضمن مشتمالت رعایة، ما بعد الوالدة حتى ال یتكرر الحمل.
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  .١حمایة لصحة المرأة ؛الجنسیة واإلنجابیة

  .ئهقبل الحمل وأثنا -  حالتها الزوجیة بغض النظر عن –االهتمام بصحة األم  -٧

  تحسین الحصول على خدمات الرعایة الصحیة للوصول إلى اإلجهاض اآلمن. -٨

یترك آثارًا مدمرة على  الذيف الجنسي حمایة المرأة من فیروس نقص المناعة المكتسب (اإلیدز) أو العن -٩

ال یمتلكن القدرة على اإلصرار على  يوبصفة خاصة على صحة الفتیات المراهقات والشابات. الالت ،صحة المرأة

الممارسات الجنسیة المأمونة، وال یتوافر لهن سوى إمكانیة ضئیلة للحصول على المعلومات والخدمات الالزمة 

  للوقایة والعالج.

  :نجابیة في الوثائق الدولیة اعتبرهذا فإن مفهوم الحقوق اإل وعلى 

من الفصل السابع لوثیقة المؤتمر  ٧-٣البند رقم ، كما جاء في ضمن حقوق اإلنسانالحقوق اإلنجابیة  -١

ممارسة الجنس سُیعد انتهاكًا لحقوق في  اعتراض على حق المراهقة يومن ثم فإن أ ،للسكان والتنمیة يالدول

أن یتوفر لها إجهاض في  وكذلك امتناع الطبیب عن إجهاض فتاة سُیعد اعتداءًا على حقها اإلنساني ،اإلنسان

فلها  ،دون الرجوع لزوجها یعد حرمان تعسفي من الحریة -  إذا أرادت –حرمان تعقیم الزوجة وكذلك مأمون، 

ومن ثم فإن  ،راه أو تمییز أو عنفالمسائل المتصلة بحیاتها الجنسیة دون إكفي  أن تتحكم وتبت بحریةفي  الحق

  اعتداء على هذا الحق یعد انتهاكًا لحقوق اإلنسان. يأ

صورة أخرى من  يأطریقة اقترانهم سواء بزواج شرعي أو ب بغض النظر عن ،االعتراف بحقوق الشركاء -٢

هنا صیاغة مطاطة و  ،إلخ وعدد األوالد... ،أخذ قرار اإلنجاب من عدمهفي  األفراد حق وكذلك ،صور االقتران

 ،كزواج الجنس الواحد والمعاشرة بدون زواج ،تفتح الباب واسعًا إلقرار أنماط أخرى لألسرة غیر المتعارف علیها

األمر أن یكون القرار المتعلق بالجانب الجنسي یتسم بالمسئولیة من في  قبول العالقات الجنسیة الحرة، كل ما يأ

فالرجل مثًال مطالب إذا ما أراد ممارسة الجنس مع  ،یها إكراه أو عنفوبحریة تامة ولیس ف ،أطراف العالقة

  حمل ال ترغبه هي.في  الذكرى حتى ال یتسبب لها ين یلتزم بالواقأشریكته 

ومعنى آمنة هنا  ،الحصول على معلومات تمكنهم من ممارسة جنسیة آمنةفي  حق المراهقات والمراهقین -٣

ن ممارسة الجنس دون حدوث عواقب من حمل أو انتقال عدوى من اإلیدز أن تكون هناك وسیلة تمكنهم م يأ

وعلى الحكومات أن توفر هذه المعلومات قبل الممارسة الجنسیة  كالواقیات الذكریة والمهبلیة. ،وغیره من األمراض

هذا أن یكون یستلزم  –الوثائق النشطین جنسیًا في  أو ما یسمونه –أنه كلما كانت الممارسة مبكرة  يأ ،األولى

  .االتثقیف الجنسي مبكرً 

__________________________  
  
) المنبثقة من لجنة مركز المرأة باألمم المتحدة الحكومة الكولومبیة بالتمییز CEDAWم، اتهمت لجنة وثیقة (١٩٩٩إشارة إلى اإلجهاض اآلمن في فبرایر  -١

م، نصحت نفس اللجنة حكومة كیرقیزستان بإعادة تعریف السحاق (الشذوذ بین ١٩٩٩اض. وفي تقریرها المقدم عام ضد النساء لرفضها منحهن حق اإلجه

  النساء) باعتباره توجها جنسًیا وٕالغاء العقوبات على ممارسته.
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الحصول على إجهاض آمن دون أن تقتل دفاعًا عن الشرف، أو أن توصم في  حق النساء والمراهقات -٤

  بمخالفة شرع أو أعراف اجتماعیة أو حتى قانونیة.

یة أو عقبات ثقافیة أو اجتماع يالحصول على وسائل منع الحمل وغیرها من الخدمات دونما أفي  حقها -٥

  .أو الخوف من األب في حالة الحمل واإلجهاض خارج إطار الزواج ،التعقیمفي  كاشتراط إذن الزوج ،قانونیة

فهذا شأن خاص ال یحق  ،عن النشاط الجنسي للمراهقین من زنا ولواط وسحاق يمطالبة الوالدین بالتغاض -٦

  یر وصول الخدمات الصحیة المتعلقة بهم.وتیس ،االعتراف بحقوقهم الجنسیة یجب بل ،للوالدین التدخل فیه

تحمیها الدولة، فالشاب أو التي  انتشرت ظاهرة (تطلیق األسر) حیث ،استرالیافي  ما یحدثومن أمثلة ذلك 

 ،الوالدین أو الزوج يعرف القانون بممارسة اإلباحیة والشذوذ بكل حریة دون رأفي  الفتاة أو الزوجة لهم الحق

صدیق أو صدیقة، وممارسة ما یعن لهم. وٕان حدث  يومع أ ،طریقة يوبأ ،وقت يأفي  لوالخروج والدخول للمنز 

فما  ،أن اعترض الوالدان أو الزوج فإن الشاب أو الفتاة أو الزوجة یتوجهون للشرطة لإلبالغ عن تلك المضایقات

ن والمعیشة والراتب وتوفیر السك ،یكون من السلطات إال فصل الشاب أو الفتاة أو الزوجة عن األسرة بالقوة

فتكون موافقتهم  ،هئبناأاألمر التماسًا باستعادة زوجته أو أحد  يحیاة مستقلة تمامًا، وٕان قدم ولفي  المناسب لهم

ألن على  ؛شبه طاعة عمیاءفي  مشروطة بعدم التعرض لحریتهم نهائیًا، وهكذا یعیش األباء واألزواج مع أبنائهم

  .١رقابهم سیف (تطلیق األسر)

ومكافحة  ،یفتح الباب واسعًا لحق زواج الجنس الواحد ..تمییز ياالعتراف بالحقوق اإلنجابیة دون أ -٧

وقد  ،ومن ثم غیر قانونیة ،تفرقة على أساس السلوك الجنسي ُتعتبر تمییًزا يفأ ،القوانین المضادة للشذوذ الجنسي

ودعت إلى إزالة كل عقبات  ،رتبت حقوًقا الذيو  ،وثیقة برنامج عمل مؤتمر القاهرة للسكانفي  بدا هذا واضحاً 

في  القضاء على أشكال التمییز ي"وینبغ، حین نصت الوثیقة على: وأشكال التمییز بین العالقات السویة والشاذة

یكون قائًما على التراضي  فالجنس من حق البشر المهم أن "،السیاسات المتعلقة بالزواج وأشكال االقتران األخرى

م قد اعتبرت أن أي قانون یحظر الشذوذ الجنسي ١٩٩٤نت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان عام وكا ،ومأمون

  ینتهك الوثیقة الدولیة لحقوق اإلنسان السیاسیة والمدنیة، ونصحت بإعادة صیاغته.

   أمون:مسادسًا: اإلجهاض غیر ال

فیه، إما بواسطة أشخاص یفتقرون إلى  إجراء إلنهاء الحمل غیر المرغوب" بأنه عرفته منظمة الصحة العالمیة

  ٢".ظروف تفتقر إلى توافر الحد األدنى من مستویات الرعایة الطبیة أو كلیهمافي  الدرایة الالزمة أو

مؤتمر بكین بنشر المعلومات والمشورة للمراهقات لحمایتهن من الحمل غیر من وثیقة  ٩٣البند رقم وطالب 

ویرى أن حصول المراهقات على المشورة والمعلومات والخدمات  ،المأمون وعملیات اإلجهاض غیر ،المرغوب فیه

__________________________  
  

  ،هـ١٤١٥، ذو القعدة ١١٤٧، ٢٥مجلة المجتمع، العدد  ١-

  ).١٩٩٢-ن، منظمة الصحة العالمیة، تقریر فریق عامل تقنى، جنیف، نیسان/أبریل استنادًا إلى "منع ومعالجة اإلجهاض غیر المأمو  ٢-
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الخصوصیة والسریة في  الغالب حق الشاباتفي  الصحیة واإلنجابیة ال یزال قاصرًا أو معدومًا تمامًا، وال یراعي

ات والخدمات یزید من ن االتجاه إلى التجارب الجنسیة المبكرة مع انعدام المعلومأو  ،واالحترام والموافقة المستنیرة

خطر الحمل غیر المرغوب فیه والمبكر للغایة، ومن خطر اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة وغیره من 

  تنتقل عن طریق االتصال الجنسي، وكذلك عملیات اإلجهاض غیر المأمون.التي  األمراض

ى أن عملیات اإلجهاض غیر ، إذ أشار إل٩٧وتكرر استخدام مصطلح اإلجهاض غیر المأمون بالبند رقم 

  المأمون تهدد حیاة عدد كبیر من النساء.

مع اعترافه بما  ،والمحمي قانوناً  ،فقرة (ي) فهو یرحب باإلجهاض إذا توافرت له شروط األمان ١٠٥أما البند 

مجال في  لإلجهاض غیر المأمون من أثر على الصحة، ومعالجة ذلك األثر بوصفه أحد االهتمامات الرئیسة

  .١لصحة العامةا

فقرة (ط) فیشجع عملیات اإلجهاض بتقریره تشجیع البحوث الرامیة إلى فهم العوامل الكامنة وراء  ١٠٩أما البند 

وتقدیم خدمات ما بعد  ،ذلك أثاره على الخصوبة بعد اإلجهاضفي  اإلجهاض المتعمد، والنتائج المترتبة علیه بما

  مارسات منع الحمل لتجنب تكرار اإلجهاض.وم ،مجاالت المشورة والتوعیةفي  اإلجهاض

  :مصطلحات أخرى ذات صلةسابعًا: 

  :األم المراهقة العزباء

یحظر العالقات الجنسیة قبل  يالذ يحملت خارج إطار الزواج بما ُیعد خرقًا للنظام االجتماعالتي  وهى الفتاة

بما یدفعهن للشعور  -  ساقطات –وصفهن تتكون لدیهن فكرة سلبیة عن أنفسهن ب يلشابات الالتا"أولئك  ،الزواج

  .٢"بأنهن لم یعد ُمرحبًا بهن داخل شبكة العالقات والمؤسسات االجتماعیة

الطرف اآلخر عن  يتخلفي  وٕانما ،ارتكابها ما هو محظورفي  والمعضلة األساسیة لهذه المراهقة لیس

الغرب یطالبن في  هقاتاما یجعل هؤالء المر ب ،وقعت قبل الزواجالتي  دفع ثمن هذه العالقة الجنسیةفي  مسئولیته

في  أن یحمل الطفل اسم عائلته، وأن یصیر له حقوًقا، وأن یساعدها يتعن يوالت ،شركائهن بـ "تحمل المسئولیة"

ومن هنا كان لفظ المسئول مرادف للجنس (الجنس المسئول) في أغلب الوثائق  ٣ إال أنه یهرب تاركًا إیاها. ،تربیته

  الدولیة.

__________________________  
  
، ویتطلب ١٩٩٣لعام  ١٣٣الغرب مثال ذلك قانون میشیفین للقبول الصریح باإلجهاض تم وضعه من قبل المرسوم العام رقم  فيیتفق هذا مع ما یحدث  -١

ساعة قبل القیام باإلجهاض ومن هذه  ٢٤تنوى أجهاض حملها شریطة توفر هذه المعلومات التي هذا القانون توفر معلومات معینة للمراة الحامل 

ملجأ الرعایة  فيإیجاد من یتبنى ولیدها أو لوضعه  فيالمعلومات معلومات بشأن الخدمات المتوفرة من خالل المؤسسات العامة كى تساعد الحامل 

اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة ومؤتمر  فيوق اإلنجابیة والصحة اإلنجابیة اعتدال بنت عبد الرحمن إدریس الحقانظر:  والتربیة.

  ١٥٦، ص٢٠٠٣میزان الشرع، رسالة ماجستیر، الجامعة األمریكیة المفتوحة،  فيالسكان ومؤتمر بكین 

جهاض، مجلة قضایا الصحة اإلنجابیة مركز نورس للدراسات والبحوث شیلي الیوم من الزواج إلى اإل فيإیرما بالما وسیسیلیا كویلودران، حمل المراهقات  ٢-

  .٢٠٠٤العدد السابع نوفمبر 

  .٩٣إیرما بالما، المرجع السابق، ص ٣-
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  :األم المراهقة المتزوجة

كان من الممكن أن یعاقب  يوالذ ،بعد خرقه يتتزوج لتنضم مجدًدا إلى النظام االجتماعالتي  األم المراهقة يه

بعبارة أخرى تعترف الشابة الحامل من خالل الزواج وبشكل رسمي بمسئولیتها عن  بعقوبات اجتماعیة قاسیة.

  الى تتحاشى العقوبات.وبالت ،إقامة عالقات جنسیة وعن الحمل

  :تعیش مع شریكها بدون زواجالتي  األم المراهقة

 ،والتعرض لعقوبات ي،یعني االستبعاد الدائم من النظام االجتماع ،وتعیش مع صدیقها اً أن تكون المراهقة أم

  لزواج.فیقلن أنه مساٍو ل ،وتبحث أولئك المراهقات دائًما عن وسیلة إلضفاء الشرعیة على العیش مع الصدیق

  .ومقبول اجتماعیاً  ،احتیاج للشعور بأنه اختیار مشروعفي  هؤالء الشابات

د لیس فقط من ،فوضعهن هذا غیر مستقر إلى حد بعي ،ولألسف هذا وضع ال تحسد علیه مراهقات الغرب

  ناحیة نوعیة العالقة مع الشریك، فالمستقبل مجهول لها وللطفل ناتج العالقة.

  :Safe Sexالجنس اآلمن 

) من وثیقة بكین على: "وتشمل حقوق اإلنسان للمرأة حقها في أن تتحكم وأن تبت بحریة ٩٦المادة (تنص 

كراه أو إنجابیة، وذلك دون ومسئولیة في المسائل المتصلة بحیاتها الجنسیة، بما في ذلك صحتها الجنسیة واإل

  تمییز أو عنف".

واألفراد على الصعید العالمي  ة توفیر حصول األزواجعلى: "كفال /م) من الوثیقة ذاتها١٠٨وتنص المادة (

فیما یتعلق باألمراض التي تنقل عن طریق االتصال الجنسي، بما  ،على الخدمات الوقائیة المناسبة وبأسعار زهیدة

في ذلك فیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز، وذلك من خالل نظام الرعایة الصحیة األولیة، وتوسیع نطاق 

  وخدمات التشخیص".المشورة 

ن المصطلح هو في الواقع مصطلح یقوم على حق المرأة في إشباع غریزتها بالصورة التي أومن هنا یتضح 

یة معاییر أخرى، ومن ثم فهي تمارس الجنس بصورة توفر لها الحمایة من أتقررها هي، ال التي تضبطها لها 

ب فیه، وحتى یتحقق الجنس اآلمن البد من توافر الوقوع في براثن األمراض الجنسیة أو الحمل غیر المرغو 

األمر الثاني و حتى تتعلم المرأة كیف تحصل على المتعة دونما مخاطر،  ،أوال تعلیم الجنس :عنصرین هامین

لیتم  موانع الحمل، والواقیات الذكریة واألنثویة، ویتطرق األمر أحیاناً  :خدمات الصحة اإلنجابیة، والمتمثلة في

  ١أن أفضل مراحل الجنس اآلمن ال یتم تحقیقها إال بالسحاق. لىإاإلشارة 

  

__________________________  
  
  الحركة النسویة وخلخلة المجتمعات اإلسالمیة ... مرجع سبق ذكره ملحق المصطلحات. -١



 

 ٢٤

  :Sex Educationتعلیم الجنس 

یقصد به تعلیم األطفال والمراهقین كیفیة ممارسة الجنس، بطرق مختلفة، وما یصحبها من مخاطر، والتدریب 

إلصابة باألمراض المنقولة نسب الطرق إلشباع الغریزة، مع تالفي الوقوع في تلك المخاطر، مثل اأعلى استخدام 

  . Sexually Transmitted Diseasesجنسیة 

/ك) من وثیقة بكین على: "وعند االقتضاء إزالة الحواجز القانونیة والتنظیمیة ٨٣وعلى هذا تنص المادة (

 واالجتماعیة التي تعترض التثقیف في مجال الصحة الجنسیة واإلنجابیة في إطار برامج التعلیم الرسمي بشأن

  مسائل الصحة النسائیة" .

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

یجاد خدمات متكاملة بغیة زیادة وعیهم بمسئولیاتهم، إ والمؤسسات التعلیمیة على وضع برامج تعلیمیة لهم، و 

لى نمو إلیها بالنسبة إاعاة أهمیة التعلیم والخدمات المشار ومساعدتهم على تحمل هذه المسئولیات، مع مر 

وتفشي األمراض التي تنتقل  ،لى تفادي الحمل غیر المرغوب فیهإالشخصیة واحترام الذات، وكذلك مراعاة الحاجة 

  طریق االتصال الجنسین، وال سیما فیروس نقص المناعة البشریة / االیدز" عن

*********



 

 ٢٥

  الفصل الرابع

  ذات صلة بمصطلح الصحة اإلنجابیة قضایا

  :ختان اإلناث من منظور الحقوق اإلنجابیةأوًال: 

في  التحكمفي  حق المجتمع يوه ،تنظر النسویات إلى موضوع ختان اإلناث على أنه یكرس رسالة بعینها - ١

م والسیطرة تفترض التحكفي  "تلك الرغبة فتقول إحداهن:الحیاة الجنسیة والمكانة االجتماعیة للنساء والبنات 

هذه الرغبة في  إنه من الواجب التحكم :الرغبة الجنسیة للمرأة، ثانیاً في  أوًال: أن الختان یتحكم فعلیاً  :شیئین

أكثر من مجال آخر یدلل على في  ولو لم تكن النساء مضطهدات .الجنسیة ألنها یمكن أن تكون مصدر للخطر

لكاد هذا الخوف من خطر النساء أن یكون مصدرًا لفخرهن،  ،لثانیةتعامل المجتمع معهن كمواطنات من الدرجة ا

ومن ناحیة أخرى نجد أن قبول النساء لهذه العملیة یرجع إلى أنهن یحاولن من خاللها أن ُیحسَّنَّ من شروط 

تفاوضهن االجتماعى مع الرجال، فقد قالت بعض النساء أن تقلیل رغبتهن الجنسیة تجعلهن أكثر قدرة على 

حالة في  إشباعهن جنسیًا، كما أنها تجعلهن ال یتأثرن كثیرًا بسلوك الزوج الجنسيفي  عامل مع إخفاقات الزوجالت

  ١.البعد أو الهجر مثًال"

بعد مؤتمر السكان اتخذ تناول قضیة ختان اإلناث اتجاهًا جدیًدا، إذ أدرج فیه منظور حقوق اإلنسان  - ٢

  .يوالتنمو  مع ربطها بالجانب الصحي ،وحقوق المرأة

حینما دار صراع حولها وأصبح هذا الصراع یحدد موقف األطراف من  ،ثم أخذت القضیة بعًدا سیاسیاً  -٣

قضایا المرأة بوجه عام، حینما انبرى البعض یدافع عنها واعتبر أن الحفاظ على ممارستها بمثابة نوع من الحفاظ 

مدى مصداقیة ب لقضیة ختان اإلناث یرتبط بشكل مباشر يمخاصة وأن التناول العال ،على الهویة ومقاومة الهیمنة

تقدم الدعم للمنظمات غیر التي  ذلك أن المنظمات الدولیة ،استخدام خطاب حقوق اإلنسانفي  هذه الجهات

مقاومة ختان اإلناث یجب أن یكون لها موقف منسجم من كافة قضایا حقوق اإلنسان في  الحكومیة المحلیة

بینما  ،تجاهله وتهمیشهفي  واقع یشهد أنها تتعامل بانتقائیة مع ما تود أن تطرحه وما ترغببینما ال ،المطروحة

تثیرها القضیة بل وسائر مكونات التي  نظرت المؤسسات الدینیة إلى القضیة من زاویة ال أخالقیة الموضوعات

ن موقف بخصوص هذه أكثر مفي  بل والتقى األزهر مع الفاتیكان ،الصحة اإلنجابیة من اإلجهاض وغیره

مواجهة في  اعتبرته المنظمات النسویة شكل جدید للتضامن بین المؤسسات الدینیة الرسمیة الذياألمر  ،القضایا

  ٢.الحقوق اإلنجابیة للمرأة

__________________________  
  

مصر، مجلة قضایا الصحة اإلنجابیة، مركز القاهرة لدراسات حثوق  فيیه الجنسي لإلناث عایدة سیف الدولة، الجدل السیاسي والقانونى حول التشو  ١-

 .٥٢اإلنسان، العدد الثالث، ص 

  .٥٤عایدة سیف الدولة، المرجع السابق، ص ٢-



 

 ٢٦

في  ربطها بحق شعوب العالم الثالث يوه ،أما المنظمات النسویة فقد أعطت لهذه القضیة أبعاًدا أخرى -٤

تقریر في  تدفع ثمن إفقار هذه الشعوب وحرمانها من حقهاهي التي  أنها اعتبرت أن النساء ذلك ؛تقریر المصیر

فتقول إحداهن:  ،مصیر النساءفي  مصیر البالد عادة ما یستبدل بالتحكمفي  فانعدام القدرة على التحكم ،المصیر

مصحوبًا بتمسك هستیري  ،النساء مصیرفي  مصیر البالد عادة ما یستبدل بالتحكمفي  "انعدام القدرة على التحكم

في  ؤناشكل ملكیة أكبر للرجال على أجساد النساء وحیاتهن. فإذا أراد أصدقافي  عادة ما تترجم ،بهویة زائفة

ولیشرحوا لهم ما یترتب على  ،الشمال أن یقدموا لنا العون فلیضغطوا على حكوماتهم بشأن السیاسات االقتصادیة

  ١.ء"ذلك من حیاة بالنسبة للنسا

   :من منظور الحقوق اإلنجابیة العنفثانیًا: 

  :ضد المراهقات ما یعد عنفاً    - أ

حرمان المراهقات من معلومات وخدمات الصحة  ،تحریم ممارسة الجنس للمراهقات قبل أو خارج إطار الزواج

ال تضطر حتى  ،شرعي وقانوني اإلجهاض بأن یكون" عدم إتاحة اإلجهاض اآلمن ،اإلنجابیة، الزواج المبكر

  .سالیب قد تضر بصحتهاألالمراهقة إلى اللجوء 

 الزواج مؤسسة لقهر المرأة:  -  ب

یعتبر الزواج أحد العوامل األساسیة وراء استمرار ممارسة التشویه الجنسي لإلناث. وهو أمر فمن وجهة نظرهم 

یرید، وأن المرأة لیست حرة یبعث للمرأة برسالة مفادها أن الرجل من حقه أن یطلب ما یشاء ویتحكم في المرأة كما 

. إن تشویه األعضاء الجنسیة لإلناث مناسب كأداة االجتماعیةفي قبول أو رفض وضعها األدنى في لعبة القوة 

للرجل،  االجتماعیةعلى المرأة، ألنه یتركها بقدر من الموارد المادیة یكفي لتلبیة الواجبات  االجتماعیةللسیطرة 

  ٢ل، والقیام بالواجبات المنزلیة.وتحدیدًا حمل وتربیة األطفا

اإلنجاب "وشح الموارد المادیة لدیها هي التي تجعلها ترتضي هذا الدور  أي أن عدم تمكن المرأة اقتصادیاً 

وفي نفس اإلطار ُأجري بحث في مركز الكومیتان ألبحاث الصحة  "،وتربیة األبناء والقیام بالواجبات المنزلیة

ریكیة للتعرف على إدراك النساء لمفهوم العنف األسري وأسبابه وعواقبه واستراتیجیات بتمویل من منظمة فورد األمی

  التعامل معه.

وعدم  ،وتحمل هذا العنف ،وخلص البحث إلى أن رضوخ الزوجات ألزواجهن جنسیًا رغم عدم الرغبة في ذلك

جتماعیة ادم وجود شبكات هجر المنزل إما لكونهن معتمدات اقتصادیًا على األزواج أو لوجود أطفال أو لع

  ٣تدعمهن من مساندة أبوین أو أقارب أو تدخل قضائي.

__________________________  
  
  .٥٨عایدة سیف الدولة، المرجع السابق ص -١

 .٢٠م،١٩٩٩مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،العدد الثالث، نوفمبر  سهام عبد السالم. ذاتیة ورمزیة اللغة، مجلة قضایا الصحة اإلنجابیة، -٢

نف ضد لمزید من التفاصیل انظر نامینو میلیسا، دیفید مس هالبرین، إدراك النساء للعنف األسري في المكسیك، مجلة قضایا الصحة اإلنجابیة، الع -٣

  .٢٢: ١٦، ص ٢٠٠٢النساء،العدد الرابع، مایو 



 

 ٢٧

غتصاب بین األزواج "إن اإلعتداء الجنسي واال :٢٠٠٠في تقریر الیونیسیف عن العنف المنزلي یونیوجاء و 

له الحق  الیعد جریمة في معظم الدول،.... المشكلة هنا أن المرأة بمجرد أن توقع على عقد الزواج فإن الزوج

   .تصال الجنسي مع زوجته"محدود في االالال

  :من منظور الحقوق اإلنجابیةالجندر ثالثًا: 

ألنه ترجم بالعربیة  ؛ولم یثر أحًدا ،موضع ٥١في  ١٩٩٤ظهر ألول مرة في وثیقة مؤتمر القاهرة للسكان عام 

وترجم إلى النوع  ،مرة ٢٣٣م ١٩٩٥عام  ، ثم ظهر في وثیقة بكینأحد ومن ثم لم ینتبه إلیه "/الذكر/ األنثى"إلى 

  .االجتماعي

تعرفه منظمة الصحة العالمیة على أنه: "المصطلح الذي یفید استعماله وصف الخصائص التي یحملها و 

الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعیة، ال عالقة بها باالختالفات العضویة"، بمعنى أن التكوین البیولوجي سواء 

إال ألن المجتمع أعطاها  اً نسي الذي یمارس، فالمرأة لیست أمیس له عالقة باختیار النشاط الجللذكر أو لألنثى ل

یقوم الرجل بأدوار األمومة، وتقوم المرأة بأدوار األب..  وكذلك الذكر، ویمكن حسب هذا التعریف أن ،ذلك الدور

وهذا األمر ینطبق  ،صفاتها االجتماعیة وبهذا تكون قد غیرت ،وأن تكون المرأة زوجًا تتزوج امرأة من نفس جنسها

  ١على الرجل أیضًا. 

وفي بحث أجراه مكتب الیونیسیف باألرجنتین بتمویل من مؤسسة روكفلر األمریكیة على المراهقات حول 

  األسئلة التي وجهت للمراهقات حول:ودارت ، ٢الجندر واألمور الجنسیة

  ینها لما یسمى (القدر)؟هل یمكن السیطرة على العالقة الجنسیة أم تترك - 

  الوسائل التي تعلمینها للوقایة من الحمل ومن أین؟ هي ما - 

  الوسیلة ومن یدفع ثمنها؟  اختیاركیف یتم  - 

  هتمامًا بالجنس من النساء؟ ومن له الحق في المبادرة؟تهل الرجال أكثر  - 

  هل المرأة بدون أطفال تعد إمرأة كاملة؟ - 

  ساویة على أداء المهام التي یراها المجتمع مهامًا ذكوریة أوأنثویة؟هل للمرأة والرجل قدرة مت - 

  : في المحاور اآلتیة ختالف الطبقة التي ینتمین إلیهااتباینت إجابات المراهقات المبحوثات ب 

  حول مشروعات الحیاة لدى أولئك الفتیات وكیف یتخیلن أنفسهن في سن الخامسة والعشرین؟ -١

__________________________  
  
  م.٢٠٠٦ –اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل  –الجندر المنشأ والمدلول واألثر  –تفاصیل أنظر كامیلیا حلمي، مثنى أمین الكردستاني لمزید من ال -١

سة الجنس فإن علیه مثال ذلك إذا قلنا أن الرجل أكثر إهتمامًا بالجنس من المرأة أو أنه صاحب المبادرة باإلتصال مع الجنس األخر أو أنه إذا أراد ممار  -٢

جنیه هذا یعد معیار مزدوج وٕانما المعیار الواحد هو التعامل معهما على إنهما شئ واحد وتجاهل كونه ذكر أو أنثى بمعنى  ١٠٠٠دفع ثمن وسیلة الواقي 

فع مناصفة مع الرجل، كذلك لها الحق نفسه أن على طرفي العالقة اقتسام ثمن الوسیلة لتجنب الحمل بما أنهما شركاء في العالقة الجنسیة أي أن المرأة تد

 في المبادرة بالغزل واالتصال مع الطرف األخر إذا رغبت فیه... كما سیتضح الحقًا بشكل تفصیلي.



 

 ٢٨

بینما كانت الدراسة أو العمل ، (تكوین أسرة) وعًا بین المنتمیات إلى الطبقة الدنیا هوكان الجواب األكثر شی

  الثابت هو الجواب المفضل لدى المنتمیات للطبقة العلیا

  حول التعریف التقلیدي لألسرة فیما یتعلق بأدوار كل من الجنسین: -٢

بینما الطبقة الدنیا تمسكت ، نفس األدوار من الجنسین یجب أن یكون لهما عبرت الطبقة العلیا على أن كالً 

  بشكل أكبر بالتعریف التقلیدي لألسرة.

  هل األمومة مطلب اجتماعي قوي. -٣

% ٢٠في مقابل ، امرأة غیر كاملةهي  مرأة بال أطفال"ا% من الفتیات في الطبقة الدنیا على فكرة ٥٠وافقت 

  فقط الالتي وافقن.

  وممارسة الجنس.عن دور الرجل والمرأة في الغزل  -٤

هتمامًا بالجنس من المرأة، وٕانه یجب أن یأخذ افهو أكثر  ،حول دور الرجل - تقلیدیة –عبرت المراهقات بأراء 

  بزمام المبادرة.

قال بهذا من الطبقة الدنیا أربعة أضعاف أقرانهن  ،وحفاظ الفتاة على عذریتها حتى الزواج أمر مرغوب فیه 

  من الطبقة العلیا.

الرجال هم الذین یتخذون زمام المبادرة في "یات من الطبقة العلیا عندما عرضت علیهم عبارات أما الفت

وأرجعنها إلى تحیزات  ،اعتبرتها عبارات خاطئة".. الرجال أكثر اهتمامًا بالجنس من النساء" "،العالقات الجنسیة

وأن  ،خر أو الحفاظ على العالقة الجنسیةتصال مع الجنس اآلوأن النساء لهن الحق نفسه في المبادرة باال ،ذكوریة

تفاق طرفي العالقة، وأن یقتسما ثمنها بما أنهما اختیارها للحمایة من الحمل تكون باالوسیلة التي یجب أن یتم 

  .شركاء في العالقة الجنسیة

  فیما یتعلق باألدوار المهنیة: -٥

المواقع التنفیذیة إلى القدرات الطبیعیة، فالرجال الت الفتیات من الطبقة الدنیا إلى إرجاع هیمنة الرجال على م

بینما تناسب النساء األعمال التي تتطلب  ،یمكنهم تأدیة األعمال التي تتطلب قوة أو قدرة عضلیة بشكل أفضل

 بینما فتیات الطبقة العلیا مالت إلى إرجاعها إلى وجود تمییز، دمة والتربیةفقط القدرة النسائیة (الطبیعیة) على الخ

  ضد النساء في سوق العمل.

  :وحول إمكانیة فرار اإلنسان من قدره -٦

  ، ١فطرحن بذلك عدم السیطرة على حیواتهن ،رأت فتیات الطبقة الدنیا أن المرء الیستطیع أبدًا الفرار من قدره

__________________________  
  
طرة قد تؤدي وقد حلل البحث هذه النقطة إلى أن هذا الشعور یترجم بفقدان السیطرة على العالقة الجنسیة، بما یجعل السلوك الجنسي من وجهة نظرهم مخا -١

 إلى حمل أو مرض جنسي.   



 

 ٢٩

  جنسیة.أما فتیات الطبقة العلیا لسن بالقدریات، وٕانما یمكنهن أن یسیطرن على حیاتهن سواء المهنیة أو ال

   :الخالصة التي توصل إلیها البحث

حیث جاءت إجابات الفتیات معبرة عن  ،أن بیئة فتیات الطبقة الدنیا وقلة فرص التعلیم رسخ معتقدات تقلیدیة

ففي المجال المهني دور للرجل وآخر للمرأة،  ،المعیار الجنسي التقلیدي المزدوج السماحي للرجل والقمعي للمرأة

سریة الداخلیة أدوار تناسب كل منهما، وفي العالقة الجنسیة للرجل األخذ بزمام المبادرة، بینما وفي العالقات األ

المتعلمات یتبنین صورًا حدیثة ألدوار الجنسین، ذوات هویة نسائیة تمكنهن من السیطرة على حیواتهن من خالل 

  وسلوك جنسي یتوخى حمایة الذات. ،اإلنجازات في الدراسة والعمل

صور المساواة بین الجنسین والسلوك الجنسي الذي یتوخى الوقایة كلیهما غیر ممكن في  ذا فإنوعلى ه

ستكمال التعلیم الثانوي أمرًا محوریًا، وعلى اع،... ومن هذا المنطلق یصبح تمكین الفتیات من قظروف الفقر المد

في اعتبارها تعتبر ضروریة  Genderالمستوى الشخصي فإن برامج التعلیم الجنسي التي تأخذ النوع االجتماعي 

  ١.لتمكینهن من حمایة أنفسهن

  :من منظور الحقوق اإلنجابیة تمكین المرأةرابعًا: 

للسكان والتنمیة موضوع العالقة المركبة بین متطلبات الصحة الجنسیة  يتناول المؤتمر الدول ١٩٩٤عام في 

ألنه  ؛حد ذاتهفي  عالمیة، واعتبر أن تحسین وضعها هدفاً واإلنجابیة للمرأة كفرد وبین سیاسات التنمیة والسكان ال

سوف تتمكن المرأة من ممارسة مزید من  -  كما طرح المؤتمر –كافة المجاالت في  من خالل معالجة العوائق

، ولتمكین المرأة من ٢السیطرة على حیاتها الجنسیة واإلنجابیة، وأن تعمل على نحو فعال من أجل تلبیة احتیاجاتها

قد تحد من قدرتها على النفاذ إلى معلومات الصحة  يوالت ،عامل مع المؤسسات االجتماعیة العامة المعقدةالت

"تحسین تیسیر نفاذ المرأة  من شأنهاالتي  أوصى برنامج العمل بعدد من السیاسات والبرامج ..اإلنجابیة وخدماتها

  .٣الحیاة العامة"في  حول دون مشاركتهاتالتي  والقضاء على العوائق القانونیة إلى تأمین حیاتها...

ألن هذا التمكین  ؛عملیات تهدف إلى تمكینهافي  وال یختلف أنصار المرأة حول ضرورة مساندة المرأة والبدء

المدیر العام  - وكما قالت السیدة "جرو هارلم"  ،سیكون الوسیلة لضمان سیطرتها على حیاتها الجنسیة واإلنجابیة

كلمتها االفتتاحیة بالمؤتمر الدولى للسكان في  - كانت رئیسة وزراء النرویج  يوالت ،میة آنذاكلمنظمة الصحة العال

بمعالجة التفاوت القائم  اً ین أمام القانون، ولكننا نعد أیض"نحن نعد بأن نجعل الرجل والمرأة متساوی والتنمیة:

 ياجات الرجل، حتى نصل إلى الحد الذوأن نعمل على النهوض باحتیاجات المرأة بنشاط أكثر من احتی ،بینهما

  .یمكننا عنده القول بأن المساواة قد تحققت"

__________________________  
  
 -وجهذا البحث أعد لمكتب الیونسیف في األرجنتین بیمویل من مؤسسة روكفلر األمریكیة، ونشر في مجلة شئون الصحة اإلنجابیة بعنوان" قهر مزد -١

  .   ٧٩:٩٢،ص ٢٠٠٤دد السابع نوفمبر مخاطرة مزدوجة : الطبقة والنوع اإلجتماعي واألمور الجنسیة بین المراهقات في األرجنتین"، الع

  .١٩٩٤، القاهرة، عام ١-٤المؤتمر الدولى للسكان والتنمیة، فقرة ٢-

  .المرجع السابق -٣



 

 ٣٠

عملیة یمكن للمرأة في  ة والبدءأوكما تقول إحداهن :"إن المنهج الممركز حول المرأة یسعى إلى مساندة قوة المر 

ومن ثم تتخذ  ،والتغلب علیه بمقتضاها أن تعمل على تقویة إرادتها وقدرتها على تحدید وفهم التمییز بین الجنسین

  .١المرأة مواقف باألصالة عن نفسها"

من تأكید احتیاجاتها وحقوقها  ..البرامج نحو تمكین المرأة –عقب مؤتمر القاهرة للسكان  –وقد توجهت بالفعل 

متالك زمام تحتاجها حتى تتمكن من االتي  مداد بالمهاراتبل واال ،هذا المجالفي  اإلنجابیة، واالرتفاع بمعارفها

إال أنه مع تطبیق هذه  ،األمور فیما یتعلق بحیاتها اإلنجابیة، وتیسیر سبل وصولها إلى خدمات الصحة اإلنجابیة

في  خاصة ،وهو أن استبعاد الرجال قلل من فعالیة هذه البرامج ،تحدًیا خطیراً  تالبرامج على أرض الواقع واجه

  و الرجال.فبدأت الجهود تتوجه نح ،المجتمعات المحافظة

أندونیسیا بتنفیذ برنامج مشاركة في  "قامت مؤسسة التنمیة الریفیةلتوجیه الجهود نحو الرجال، نموذج  ذاوه

إال أن  ،مجال الحقوق اإلنجابیةفي  ورفع وعیهن ،هدف إلى تعلیم النساء كیفیة رعایة صحتهن ،للنساء المزارعات

خاصة أن األزواج قد یشعرون بعدم ثقة  ،تعلمنها غیر مناسبةالتي  ألن وسائل الوقایة ؛النساء شعرن باإلحباط

نها ال تصلح إذا ما كان الزوج یرید أطفاًال، فبدأت الجمعیة األندونیسیة للتنمیة الریفیة أفضًال عن  ،الزوجات

وكان  ،ریف جافا ومادورافي  المدارس اإلسالمیةفي  ببرنامج مبتكر لرفع الوعي موجه إلى النساء الداعیات

إال أنهن جوبهوا بمقوالت للرجال بأن  ،مجال الحقوق اإلنجابیةفي  البرنامج یقدم لهن تفسیرات تتمركز حول المرأة

اإلسالم قد حدد أن الرجل هو المسئول عن استخدام وسائل منع الحمل، وتوقیت ممارسة الجنس، ونتیجة لذلك لم 

مع شعورهن  ،اعتبارها االحتیاجات اإلنجابیة للمرأةفي  تضعال التي  تعد النساء مقتنعات بالنماذج الدینیة القدیمة

فقدمن التماس إلى المنظمات غیر  ،صبحت واعیات بهاأالتي  نهن غیر قادرات على تأكید النماذج الجدیدةأب

 وذلك على ضوء الدور المهیمن للرجل ؛ولیس للزوجات ،الحكومیة المشاركة من أجل توجیه جهودها نحو األزواج

  .٢اإلنجاب والنشاط الجنسي" مجالفي 

المجال الخاص أكثر صعوبة من في  رأة أن تغییر عالقات الجندرمترتب على هذا إدراك أنصار تمكین ال

  .٣"ال یمكن أن نترك الرجال خارج المعادلة"ورفع شعار  ،المجال العامفي  مجال الجندرفي  تحسین األدوار

أو  ٤سواء من أجل زیادة استخدام الواقى الذكرى ،مشاركة الرجالوبالفعل بدأت برامج تنظیم األسرة تسعى إلى 

في  تمثل موافقة الزوج عامًال هاماً التي  المناطقفي  خاصة ،یستخدمن وسائل منع الحمل يلدعم النساء الالت

  .استخدام الزوجة لوسائل منع الحمل

__________________________  
  
برامج الصحة اإلنجابیة، مجلة قضایا الصحة اإلنجابیة، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،  فيتناول قضایا الجندر  فيروسالیا سیور تینو، التحدى  -١

  .١٩٩٩لعدد الثاني، ربیع ا

  روسالیا سیور تینو، مرجع سبق  ذكره. ٢-

3 Bererm, 1996, Men (introduction). Reproductive Health Matter,7 (May) : 7-18 

 

منع الحمل عن طریق ربط مجال  فيتأسست رابطة أندونیسیا الستخدام الوسائل الدائمة لمنع الحمل وجاء تأسیسها من أجل تقدیم خدماتها  ١٩٧٤عام  في -٤

   القناة المنویة، روسالیا سیور تینو، مرجع سبق  ذكره.



 

 ٣١

ألن اشتراك الرجال  ؛أوساط األنثویات في البرامج على هذا النحو أثار جدًال شدیًدافي  إال أن إدخال الرجال

أنه كرس مزید من تجاهل استقاللیة قرار المرأة  يأ ،بمعنى مزید من عدم تمكین المرأة ،سیؤدي إلى زیادة تمكینهم

 هناك خطر كبیر ..وتقول إحداهن: "إذا كان المنطق القابع وراء إشراك الرجل یكمن فیما لدیه من سلطة وٕامكانیة

 يومن ثم یصبح التحد ،مرأة على جسدها یمكن أن تصبح أقل حتى عما كانت علیه من قبلأن سیطرة الفي 

  .١مجال الجندر"في  وال یؤدي إلى فرض عالقات غیر متكافئة ،كیفیة إشراك الرجل بأسلوب یدعم تحرر المرأة

********  

__________________________  
  

  .٤٧روسالیا سیور تینو، مرجع سبق  ذكره.ص ١-



 

 ٣٢

  الفصل الخامس

  اتـــــات وتداعیــــآلی

  :المصطلحهذا آلیات ترویج أوًال: 

 :ید مؤسسة األمم المتحدةتجن - ١

من خالل التغلغل في لجان األمم المتحدة  ،المؤسسة الدولیة لتمریر أفكارهن Feministsاستغلت األنثویات 

البروفیسورة كاترین فورت  أشارتوذلك كما  ،عقد المؤتمرات وٕاصدار الوثائق الدولیة الملزمة وفيالمتخصصة، 

ن المواثیق واالتفاقیات الدولیة التي تخص المرأة إ: "، حیث قالت٢٠٠٠في محاضرة ألقتها في السودان عام 

واألسرة والسكان تصاغ اآلن في وكاالت ولجان تسیطر علیها فئات ثالثة، األنثویة المتطرفة، وأعداء اإلنجاب 

ت تؤمن ، وٕان لجنة المرأة في األمم المتحدة شكلتها امرأة اسكندنافیة كانوالسكان، والشاذون والشاذات جنسیاً 

  ١.، وأن الحریة الشخصیة البد أن تكون مطلقة"وكانت تعتبر الزواج قیداً  ،بالزواج المفتوح، ورفض األسرة

ولعل هذا یفسر تطابق األجندة األنثویة مع القرارات التي تتخذها األمم المتحدة بشأن المرأة، والتي تحاول 

  لدولي. وكأنها معبرة عن مصالح المجتمع ا ،الشرعیة علیها إضفاء

  :التمویل - ٢

على الحكومات  الدولي سواء بالضغطوالذي تستقیه  ،والذي یمثل الوقود المحرك لعجلة األجندة األنثویة

الحكومات من خالل مجالس قومیة الدولیة منح اللتخصیص نسبة من میزانیاتها لالنفاق على مشروعات نسویة أو 

: "إن الهدف إلى ذلك بقوله ح، كما یشیر د.هشام البستانيوغیرها، شریطة أن تكون المعونة كما یحددها المان

الرئیسي من مشروعات الحركة النسویة المتعلقة ببرامج تحدید النسل هو فتح المجال أمام شركات األدویة العالمیة  

  ٢في بلدان العالم الثالث". العمالقة من أجل تسویق منتجات منع الحمل، تحدیداً 

ویمكن أن  ،للجمعیات األهلیةل لتسویق األجندة األنثویة وهو التمویل المقدم وهناك جانب آخر من التموی

والذین یتولون تسویق األجندة األنثویة  ،تلمس آثاره الواضحة في الثراء السریع الذي أصاب قادة الجمعیات األهلیة

  وقادة الرأي الذین یساهمون بجهودهم في تسویق مشروعاتها.

ومناشط لتنفیذ هذه وتطلب من الجهات المتلقیة إصدارات  ،عرض أجندتها واضحة في والجهات المانحة

لن یتمكن من تطبیق أجندته في المجتمعات المحلیة إال  فالطرف األول ،األجندة، والتمویل یحل إشكالیة للطرفین

ر بعین الریبة المجتمعات تنظوذلك ألن  ،إال عبر هذه الجهات المحلیة يوهذا لن یتأت ،باختراق نسیجه االجتماعي

__________________________  
  
، في قاعة الزبیر Pro-family coalitionوردت في ندوة البروفیسورین األمریكیین ریتشارد ویلكنز وكاثرین فورت، من قادة المنظمات المؤیدة لألسرة  -١

 حول اتفاقیة السیداو. ٢٠٠٠ینایر  ٤مؤتمرات الدولیة بتاریخ لل

 .١٩٨، العدد ٢٠٠٣أغسطس  ٢٠التمویل األجنبي آلیة الستعمار الشعوب المتخلفة، ندوة منشورة بجریدة البیان اإلماراتیة،  -٢



 

 ٣٣

هذا الوكیل وأن خاصة  ،أما إذا تم إضفاء الطابع المحلي علیها سوف یتم قبولها ،والشك للمشروعات الغربیة

   مالحظات. ةومن السهل علیه دس السم في العسل دونما أی ،المحلي أدرى بشعاب بلده

  السریع.مصدرا للتكسب والثراء  صارت األجندة األنثویة بالنسبة له والطرف الثاني

رئیسة اللجنة التنفیذیة اإلقلیمیة في  - مریم بنت أحمد عیشة  وحول الدور الذي تقوم به المنظمات األهلیة تقول

: "الیستطیع أحد أن یغفل حجم العمل الذي قامت به هذه -  إقلیم العالم العربي التابع لالتحاد الدولي لتنظیم األسرة

 ،فلقد بدأت العمل بنشر مفهوم تنظیم األسرة إلى أن تبنته الحكوماتالجمعیات التي ال تزال تعمل بكل جرأة، 

لیتم تبنیها في السیاسات  ؛وتعمل الیوم في سبیل نشر مفهوم الصحة الجنسیة واإلنجابیة وحقوق الصحة اإلنجابیة

   .١السكانیة والوطنیة"

  :استقطاب قادة الرأي في المجتمعات المحلیة - ٣

كاختیار سفراء للنوایا  ،والتي یغلب علیها جانب الترغیب ،تخدام شتى الوسائلباسبأشكال مختلفة و ویتم ذلك 

هؤالء القادة  على أن یكون ،تشكیل مجالس قومیة تتبنى األجندةو الحسنة، ومنح جوائز دولیة لشخصیات بعینها، 

اًحا منقطع النظیر فهؤالء القادة إذا ما تم استقطابهم سیعد هذا نجها. وهذا أمر في غایة األهمیة، ئأعضاضمن 

 – منهم عن علم أو جهل –ومن ثم فإن استخدام هؤالء ؛ حیث یضفون علیها من مصداقیتهم ،في تسویق األجندة

ویجعل األجندة التي ینظر بها إلى القادم من خارج المجتمع المحلي،  الشك نظرةعلى  يكوكالء محلیین یقض

  قابلة للتطبیق بال شك.

: االستراتیجیة الجدیدة ذات محاور -  رئیسة إقلیم أفریقیا /السنغال - یدة تماروتوردي السوتشیر إلى هذا المعنى 

خاصة إذا استثمرنا محور الدعوة  ،ستساعد على تحسین وتقدیم خدمات الصحة اإلنجابیة لكل شرائح المجتمع

ل رجال الدین لما لهم وهذا في حال أوجدنا الدعم من قب ،الذي یمكننا من نشر المعلومات والخدمات بطریقة أقوى

  ٢من تأثیر إیجابي في مجتمعاتنا اإلسالمیة.

 الدكتور أحمد كمال أبو المجد: "إن االهتمام بقضایا المرأة في أدبنا االجتماعي المعاصر قد تأثر تأثراً یقول 

یات بتصور هذه القضیة في الفكر األوروبي والغربي بصفة عامة، وقد تبنى هذا التصور أكبر الجمع كبیراً 

  .٣والمنظمات النسائیة"

"لقد فكرت في أن هذا  فقال: ،تعلو على قضایا المرأةمًعا وكان رأیه أن قضایا الوطن والتي تهم المرأة والرجل 

لعقد ندوة عن المرأة، إذ أن هناك مشكالت وطنیة واجتماعیة وحضاریة عدیدة، بحیث إن  التوقت لیس توقیتاً 

   .٤عات األساسیة التي لها أولویة"تناقضات وصراعات تطغى على الصرا

__________________________  
  
  .٤، ص ٢٠٠٤الصحة اإلنجابیة والجنسیة للجمیع، یولیو ٢٠١٥النشرة، العد التنازلي قبل  -١

 .١٤النشرة، المرجع السابق، ص -٢

  .١٩٨٧دكتور أحمد كمال أبو المجد / ورقة عمل إلى المجلس القومي للبحوث االجتماعیة / سنة  -٣

 دكتور أحمد كمال أبو المجد المرجع السابق.  -٤



 

 ٣٤

  :اختراق مجالس البرلمانات والشورى للضغط على الحكومات - ٤

في اجتماعات منتدى برلماني  والذي منح صفة (مراقب دائم) ،لتنظیم األسرة ١تحاد اإلقلیميمثلما فعل اال

ي مجالس البرلمانات والشورى ممثل من مما مكنه من إثارة انتباه األعضاء المشاركین ؛أفریقیا والدول العربیة

حیث تضمنت  ،للبرلمانیین العرب توصیات مؤتمر الرباط علىنعكس ااألمر الذي  ،اإلنجابیة بقضایا الصحة

وتحمي حقوق  التوصیات دعم وتعزیز برنامج القاهرة للسكان، كما تعهد البرلمانیون بضرورة وضع قوانین تؤمن

الصحة الجنسیة واإلنجابیة في المناهج  الحكومات على إدماج مادة  كذلك حث المراهقین في الصحة اإلنجابیة،

إلى جانب ضرورة تعزیز  ،الممارسات التي تتصف بالعنف  وسن التشریعات التي تحد بشكل فوري من ،الدراسیة

وقد رحب مجلس وزراء الصحة  وضمان حقوقها وٕالغاء أشكال التمییز ضدها. كافة األصعدة، دور المرأة على

 ٣٠/٣١واعتمدها في دورته الثامنة والعشرین بتاریخ  ،ب في جامعة الدول العربیة بهذه التوصیاتالعر 

      .٢٠٠٤٢آذار

 اختراق األنظمة التعلیمیة والصحیة في الدول:  - ٥

 :تایالند)نموذج المجال الصحي (  - أ

وحدات الصحیة الفي  العام يالتثقیف الصحفي  إن التثقیف الصحي وترویج الصحة للمراهقین تم إدماجها

وقد تم  ،ومشروعات المنظمات غیر الحكومیة ،عبر اإلعالم العام ،والمدارس والمصانع والمؤسسات األخرى

والحمالت حول الممارسات الجنسیة  ،التثقیف حول فیروس نقص المناعة /اإلیدزفي  تحقیق مستویات رائعة

  ٣.يالذكر  يوكذلك ترویج استخدام الواق ،األكثر أمناً 

 :ل التعلیمي (نموذج المكسیك)المجا   -  ب

، وذلك المكسیك في بالصحة اإلنجابیةالمعنیة  حكومیةالدولیة غیر ال(إمیفاب) وفیما یلي عرض لجهود منظمة 

المناخ السائد  على الرغم أن ،تضمین برنامج متكامل للثقافة الجنسیة في المناهج الدراسیة الوطنیةفیما یتعلق ب

فاإلستراتیجیة التي تم اتباعها هناك تشبه إلى حد كبیر ما  ،ستعرض هذه التجربةون ،هناك هو المناخ المحافظ

  .طویالً  یحدث في بالدنا وٕان كانوا هم قد قطعوا شوطاً 

حیث یعي مؤیدو قضیة التعلیم الشامل حول الشئون الجنسیة أن فاعلیتها ستكون محدودة إن لم یكن المحیط 

متزاید لموضوع التعلیم حول  يفإن السعي للحصول على دعم حكوم ولهذا السبب ،السیاسي مؤیدًا لتطبیقها

  الشئون الجنسیة له أولویة قصوى.

ثم  ،یمدهم بقواعد التعلیم الجنسي يوالذ "،كیف تخطط لحیاتك"البدایة یتلقى المدربون المنهج األساسي ففي 

  یتلقون البرنامج المخصص لكل من األطفال والمراهقین والوالدین.

__________________________  
  
  .١٧، ص ٢٠٠٤یولیو الصحة اإلنجابیة والجنسیة للجمیع،  ٢٠١٥نشرة اإلتحاد الدولي لتنظیم األسرة، العد التنازلي قبل  -١

  .١٤النشرة، المرجع السابق،ص -٢

 .٢٠٠٣لمزید من التفاصیل، أنظر مجلة قضایا الصحة اإلنجابیة، العدد السادس، نوفمبر  -٣



 

 ٣٥

المدارس في  برامج اختیاریة للمدرسین يفه ،ج "كیف تخطط لحیاتك" و"أنا أرید ... أنا أستطیع"أما برام

تقدمها وزارة التعلیم للمدرسین كوسیلة للحصول على التي  جزء من مجموعة من المناهج التعلیمیة يوه ،الحكومة

  .درجات وظیفیة تؤدي إلى زیادة المرتبات

  

  اتباعها، فكانت كالتالي:أما عن االستراتیجیات التي تم 

  :المثابرة للوصول إلى المسئول  - ١

خطة لعقد مؤتمر وضعوا  ..أوائل التسعینات وبناًءا على المقابالت بین وزارات التعلیم ومنظمة إمیفابفي 

لتعلیم حول لللتدریب على برنامج إمیفاب  ؛وطنى هو األول من نوعه لمدرسي المدارس من كل والیة مكسیكیة

  جنسیة "كیف تخطط لحیاتك".الشئون ال

  (وافق ظاهریًا وناقش ما تریده بشكل غیر رسمي) :التفاوض للحصول على حل وسط - ٢

 ،البرنامج إلى مكتبه يالیوم السابق لبدایة التدریب استدعى المسئول الوزارى الكبیر منظمفي  ومع ذلك

وعلى الرغم من استیائها إللغاء أحد  ،الجنسیة وأخبرهم بإلغاء عقد المؤتمر ألن المدربین سیناقشون موضوع المثلیة

البرنامج فلقد وعدت منظمة إمیفاب المسئول الوزارى بأن البرنامج لن یتناول موضوع المثلیة في  العناصر المهمة

یعتبر  الذيو  ،كمله أن ینعقدأوبدون مثل هذه التسویة لم یكن للتدریب ب ،ومن ثم سمح للمؤتمر أن ینعقد ،الجنسیة

الحصول على إقرار رسمي على تدریب المدرسین على موضوعات التعلیم حول الشئون الجنسیة. في  كبیرةخطوة 

في  على الرغم من أنه لم یدرج رسمیاً  ،حلقات للمناقشةفي  موضوع المثلیة الجنسیةعن إثارة  المنظمة تنازلتولم 

  البرنامج.

  :البدء باقتراح برامج تتضمن موضوعات غیر مثیرة للجدل - ٣

 ،استبعاد برامج شاملةفي  ن موضوعات مثل المثلیة الجنسیة یمكن أن تكون السببفإكثیر من الدول في 

واالتصال  ،والوقایة من اإلیدز ،ومنع الحمل ،واحترام الذات ،أدوار النوع االجتماعى :تتضمن موضوعات

برنامج في  المكسیك تضمینهافي  تقبل قاعدة كبیرة من القطاعاتالتي  الموضوعاتهي و  ،واألسرة ،والمناقشة

  .١ثقافة اكتساب المهارات الحیاتیة

ویعد التركیز على هذه القضایا األكثر قبوًال إحدى الطرق لفتح األبواب أمام برامج التعلیم حول الشئون 

تتطرق فیما بعد لموضوعات أكثر إثارة للجدل، وخاصة اآلن بعد أن أكدت منظمة الصحة التي و  ،الجنسیة

في  تم إلقاء الضوء علیهاالتي  ل موضوعات ثقافة اكتساب المهارات الحیاتیةو ) على أولویة تناWHOمیة (العال

تؤكد على التمتع التي  وتطویر المهارات الحیاتیة ،اتفاقیة حقوق الطفل والعدید من االتفاقیات الدولیة األخرى

__________________________  
  
االحمر، هو مهارة  المهارات الحیاتیة المتعلقة بالصحة اإلنجابیة وكما أوضحها دلیل العمل مع الشباب، االتحاد الدولي للجمعیات الصلیب األحمر والهالل -١

 .الشریك في العملیة الجنسیة في التفاوض مع الطرف اآلخر باستخدام العوازل الطبیة تجنبا للحمل واألمراض المعدیة أي جنس آمن ومسئول



 

 ٣٦

تساعد على تقدیم تعریف أشمل لمفهوم الصحة  ..صنع القرار وتحمل المسئولیة :مثل ،بالصحة العقلیة والعاطفیة

یؤكد على أكثر من مجرد القدرة على استخدام وسائل منع الحمل أو الوقایة من األمراض المنقولة  ،الجنسیة

والتركیز على موضوع المهارات الحیاتیة یجعل عرض برامج التعلیم حول الشئون الجنسیة أمرًا سائغًا  ،جنسیاً 

  .الشئون الجنسیة من المحرماتفي  تعتبر التحدثي الت الدولفي  خاصة

  عدم إهمال التفاوض على المستویات المختلفة: - ٤

فإنه من المهم االتصال بالموظفین على المستویات  ،وعند التفاوض مع جهة حكومیة مثل وزارة التعلیم

وى الوطنى لمدیري المدارس عندما كانت منظمة إمیفاب تعمل على عقد أول مؤتمر تدریبي على المست ،المختلفة

ومن ثم عندما قرر المسئول إلغاء المؤتمر  ،ولكن مع مساعده الخاص أیًضا يتحدثنا لیس فقط مع المسئول الوزار 

تعاطف بالفعل مع قضیة التعلیم حول الشئون الجنسیة من خالل مقابلته مع عضوة منظمة  الذي –كان المساعد 

مواقعهم عندما في  المستویات المتوسطة سیبقونفي  ن موظفو الحكومةخاصة أ ،ضغط على المسئولی –إمیفاب 

  یذهب المسئولون الحالیون ویحل محلهم مسئولون جدد.

  :برامج التعلیمفي  إدخال اآلباء - ٥

ومن خالل تجربة منظمة إمیفاب عادة ما یظهر قلق اآلباء عندما یبدأ أبناؤهم برنامج التعلیم حول األمور 

الواقع في و  ،ولیس بسبب المعارضة المطلقة ،هذا القلق أساسًا من إحساسهم أنهم قد تم تجاهلهم ویتولد ،الجنسیة

عقد دورات  یطلبونالدورات التدریبیة عن التعلیم حول األمور الجنسیة والمهارات الحیاتیة في  فإن المدرسین

  .صد، وحتى ال یكونوا حائط وذلك لكسب تأییدهم لهذه العملیة ،تدریبیة لآلباء

  :تطویر مناهج تعلیمیة مناسبة لكل سن - ٦

 ،عالقات جنسیة صحیة منذ سن مبكرفي  یجب أن یبدأ تطویر الهویة الجنسیة والمهارات الالزمة للدخول

   .ویستمر خالل المراهقة

   :رأياستخدام استطالعات ال - ٧

هي  حافظة على الخطاب السائدتسیطر فیها الفئة المالتي  الدولفي  خاصة ي،إن اللجوء إلى استطالعات الرأ

خطابًا لوزیر التعلیم  أرسلت به أجرته منظمة "إمیفاب" يالذ يوعلى سبیل المثال فإن استطالع الرأ ،أفضل طریقة

وبعد نشر هذه المعلومات إعالمیًا تمت متابعة ردود الفعل  ،ووكیل الوزارة للتعلیم االبتدائي تعلمهم فیه بالنتائج

   حولها.

المتعلقة بالشئون الجنسیة وأدوار النوع االجتماعى دوراً عراف الثقافیة واالجتماعیة والمحرمات تلعب األ - ٨

  المجتمع.في  قویاً 

وأسر له بأنه یود أن یعزز  ،كبیر أحد العاملین بمنظمة إمیفاب يإحدى المناسبات قابل مسئول حكومفي و 

عمل ذلك ستقوم في  سیشرع فیهاالتي  لحظةالفي  ولكن ،المكسیكفي  قضیة التعلیم حول األمور الجنسیة



 

 ٣٧

لذا فقد اقترح المسئول أن تقوم إمیفاب  ؛للضغط على الوزارة يالمجموعات المحافظة بالحشد واستخدام تأثیرها القو 

في  بمقابلة قیادات بعض هذه المجموعات المحافظة إلقناعهم بأهمیة تأسیس موضوع التعلیم حول األمور الجنسیة

  ما قمنا به بالفعل.وهو  ،المدارس

التفاوض مع المعارضین للتثقیف حول األمور الجنسیة أن االجتماعات الكبیرة نادرًا في  وتوضح تجربة إمیفاب

تطرح فیها المجموعات المحافظة نفسها باعتبارها تمثل  ،تتحول إلى معركة أیدیولوجیة خاسرة يفه ،ما تنجح

تلك المرحلة طلبت ممثلة في  ولهذا السبب ؛المبتذلة والفاسدة"مواجهة منظمة إمیفاب "في  الفضیلة واألخالق

المقابالت في و  ،ووافقن على ذلك ،منظمة إمیفاب مقابلة القیادات النسائیة لتلك المجموعات كل واحدة على حدة

وهو منهج أعطى نتائج  ،األولى ركزت ممثلة إمیفاب على االختالفات بین مواقف المنظمة ومواقف المعارضة

صارت النساء  ..مساعدة النساء والتعلیم :یفة ولكنها عندما ركزت على الموضوعات المشتركة مثلضع

 -  على األقل –مثل تلك المناقشات أزالت  ،للثقافة الجنسیةالمعارضات أكثر استعدادًا لمناقشة النواحي اإلیجابیة 

  .يعوائق كبیرة أمام تطبیق البرامج على المستوى الوطن

  :لمعارضة المعتدلة أوالً كسب دعم ا - ٩

تدریب لكل المدرسین على برنامج "أنا أرید  على وسط المكسیكفي  حكومة إحدى الوالیاتفي  وافقت السلطات

كما طلبت هذه الجهات أن تبدأ برامجنا بالتركیز على قضیة  ،إن استطعنا توفیر تمویل للكتب ..... أنا أستطیع"

  دخال عناصر أكثر إثارة للجدل فیما بعد.الوقایة من تعاطي المخدرات كمدخل إل

  :تكوین شبكة من المنظمات غیر الحكومیة اإلقلیمیة والمحلیة -١٠

التي  القاهرة وبكین فإننا ال نتوقع أن نفقد جزءًا كبیرًا من األرض يبسبب الضغط العالمي الناجم عن مؤتمر 

 يوالت ،منظمات غیر الحكومیة اإلقلیمیة والمحلیةبدأناها هو تكوین شبكة من الالتي  وأحد المجهودات ،اكتسبناها

تركیز في  سنبدأو  ،لیكونوا قوة مشتركة للدعوة من أجل التغییر ؛مجال الصحة اإلنجابیة والجنسیةفي  تعمل

وهدفنا من هذا المشروع  ،هذه المقالةفي  ستراتیجیات الدعوة نفسها المعروضةإمستخدمین  ،اهتمامنا بوزارة الصحة

  ١المناهج الرسمیة لكلیة الطب والوحدات الصحیة.في  جعناصر هذا المنههو تضمین 

  :المصطلح تطبیق تداعیاتثانیًا: 

فالنقد الذي توجهه إحدى  ،التوسع في تقدیم خدمات منع الحمل واإلجهاض للجمیع، وبخاصة المراهقین - ١

ه تم قصره على خدمات منع الناشطات األنثویات في إحدى الدول العربیة حول مصطلح الصحة اإلنجابیة بأن

اإلجهاض، مع قصر خدمات منع الحمل هذه على المتزوجات فقط،  - من جهة نظرها –الحمل، متجاهلین 

فتقول: "رغم أن المسئولین في مجال الصحة قد استخدموا مصطلح الصحة اإلنجابیة باعتباره خدمات منع الحمل 

__________________________  
  
 .٢٠٠٤مجلة قضایا الصحة اإلنجابیة، العدد السابع، نوفمبر  -١



 

 ٣٨

نه على المستوى الفعلي لم تذهب الخدمات أن الزمان، إال في الستینیات، وخدمات تنظیم األسرة بعدها بعقد م

الصحیة من وسائل منع الحمل إال للمتزوجات فقط، ولم یكن التركیز على تنظیم األسرة على حساب إقصاء 

الحصول  :قضایا الصحة اإلنجابیة األخرى هو اإلقصاء الوحید، فقد عاملوا قضایا الصحة اإلنجابیة األخرى مثل

  ١كقضایا هامشیة" "الختان"آمن أو محاربة التشویه الجنسین لإلناث على إجهاض 

، فهذه ستكون الحقوق اإلنجابیة مدعاة إلى تغییر قوانین األحوال الشخصیة في البلدان اإلسالمیة - ٢

 لحقوق المرأة اإلنجابیة من وجهة نظر األنثویات، وتعد على الفضاء الخاص بالمرأة!! فتقول القوانین تعد انتهاكاً 

إحداهن: "یحظر القانون المصري زواج الفتیات قبل سن السادسة عشرة، وفي قلیل من قرى الریف یتم تزویج 

الفتیات القاعدة اإلسالمیة "اإلعالن" باعتبارها الركن الرئیسي في إثبات شرعیة الزواج،  ؤالءوتتبنى أسر ه ،الفتیات

األمور األخرى المتعلقة بالحقوق اإلنجابیة.. و سن القانونیة، أما عقود الزواج فیتم تسجیلها بعد أن تبلغ الفتیات ال

على حیاة  إال في الحاالت التي یشكل فیها استمرار الحمل خطراً  ،ن القانون المصري یمنع اإلجهاض القصديأ

 ٢.المرأة"

ال فحین تتاح أمام الشباب كافة السبل إلشباع غرائزه خارج نطاق الزواج، وهو الز  هدم مؤسسة األسرة، - ٣

لى صرفه عن الزواج، ناهیك عن ما ینتج عن هذا االنحالل الخلقي إفي مرحلة المراهقة، فسیؤدي هذا بالتأكید 

 لى تدمیر المجتمع بأسره.إیؤدي انتشارها  ،من أمراض فتاكة

نتیجة للعالقات غیر الشرعیة، وما یتبع ذلك من انتشار  التزاید المتوالي ألعداد األطفال غیر الشرعیین، - ٤

 ، وتزاید أعداد األطفال غیر الشرعیین بشكل متوالیة هندسة.تجرائم، واالنحرافات الخلقیة، وتضاعف المشكالال

حیث قال: "إن  "تطبیع الشذوذ"أو كما أطلق علیه الدكتور عبد الوهاب المسیري  نشر الشذوذ الجنسي، - ٥

، بل هو دعوة لتطبیع الشذوذ جنسیاً  الدفاع الشرس عن الشذوذ الجنسي لیس دعوة للتسامح أو لتفهم وضع الشواذ

على طبیعة اإلنسان االجتماعیة، وعلى إنسانیتنا  ، األمر الذي یشكل هجوماً اً عادی طبیعیاً  الجنسي، أي جعله أمراً 

المشتركة، كمرجعیة نهائیة وكمعیار ثابت یمكن الوقوف على أرضه إلصدار أحكام إنسانیة، ولتحدید ما هو 

ساني، أي أن الشذوذ الجنسي لم یعد مجرد تعبیر عن انحراف شخصي، وٕانما تحول إلى إنساني، وما هو غیر إن

 ٣یدیولوجیة"أ

، كنتیجة النهیار المنظومة القیمیة واألخالقیة، فتكون لقمة سائغة للمستعمر، انهیار المجتمعات بأكملها - ٦

  طاب قضایا المرأة.خ لى هذه النتیجة، مستغالً إالذي خطط ودبر ونفذ كل تلك المخططات للوصول 

*********

__________________________  
  
  .٢٠٠٢مایو  -مجلة قضایا الصحة اإلنجابیة -ایا للنقاشالحقوق اإلنجابیة للنساء المصریات قض - عایدة سیف الدولة -١

  .٢٠٠٢مایو  -مجلة قضایا الصحة اإلنجابیة -الحقوق اإلنجابیة للنساء المصریات قضایا للنقاش - عایدة سیف الدولة -٢

  .٥٧، ص ١٩٩٧أكتوبر -، سبتمبرعبد الوهاب المسیري، مابین حركة تحریر المرأة وحركة التمركز حول األنثى: رؤیة معرفیة، مجلة القاهرة -٣



 

 ٣٩

  التوصیات

عامة تسیر علیها المجتمعات البشریة بوجه عام، واإلسالمیة بوجه  إستراتیجیةأن یضع  األنثويأراد الفكر 

  خاص، مما یستدعي منا:

 اإلباحیةونشر  ،ضرورة توعیة المجتمعات بالمصطلحات المطاطة، والتي تستهدف تغریب مجتمعاتنا -١

  ق واسع.الجنسیة على نطا

والتصدي لمحاوالت استهداف جذورنا، ومسخ  ،التمسك بالهویة الثقافیة لمقاومة عملیة التذویب الحضاري -٢

 مجتمعاتنا، حتى تصیر بال هویة أو دین أو ثقافة.

وهو حصن األسرة، وذلك بإصالحها من الداخل حتى ال یتخذها  ،الحفاظ على الحصن األخیر لنا -٣

 التسلل إلى أبنائنا، بتقدیم النموذج الغربي لهم كبدیل لما أسموه بـ "القیم البالیة".اآلخرون ذریعة لضرب قیمنا و 

لتنفیذ تلك األجندة  ؛مشبوهاً  التي تتلقى تمویالً  ،التنبه للطابور الخامس في بالدنا من الجمعیات األهلیة -٤

 ل خداعهم.كي یتم قبولها من البسطاء، ومن ثم یسه ؛الغربیة، مع إضفاء طابع المحلیة علیها

إقامة المؤتمرات المناهضة لهذا الفكر المشبوه، وعمل األبحاث والدراسات وورش العمل التي تتناول سبل  -٥

 مواجهة هذا الخطر "األنثوي" في الداخل والخارج.

*********  

   



 

 ٤٠

  

  الفهرس

  

  الصفحة  الموضوع

  ١  المقدمـة

  ٢  أهمیة ضبط المصطلحات: الفصل األول

  ٥  مصطلح الصحة اإلنجابیةالفصل الثاني: منشأ 

  ٥  التعریف باألنثویة أوًال: 

  ٨ أخطر آراء األنثویة المتعلقة بالصحة اإلنجابیةثانیًا: 

  ٩ تداعیات هذه اآلراء ثالثًا: 

  ١٤  الفصل الثالث: مصطلح الصحة اإلنجابیة ومشتمالته

  ١٤ مصطلح الصحة اإلنجابیة أوًال: 

  ١٥ رعایة الصحة اإلنجابیةثانیًا: 

  ١٥ عناصر الصحة اإلنجابیةثالثًا: 

  ١٦ التثقیف الجنسيرابعًا: 

  ١٨ الحقوق اإلنجابیةخامسًا: 

  ٢١ اإلجهاض غیر المأمونسادسًا: 

  ٢٢ مصطلحات آخرى ذات صلة سابعًا: 

  ٢٥ الفصل الرابع: قضایا ذات صلة بمصطلح الصحة اإلنجابیة

  ٢٥ ةختان اإلناث من منظور الصحة اإلنجابیأوًال: 

  ٢٦ ثانیًا: العنف من منظور الحقوق اإلنجابیة

  ٢٧ ثالثًا: الجندر من منظور الحقوق اإلنجابیة

  ٢٩ رابعًا: تمكین المرأة من منظور الحقوق اإلنجابیة



 

 ٤١

   

  

  ٣٢  الفصل الخامس: آلیات وتداعیات 

  ٣٢ أوًال: آلیات ترویج هذا المصطلح

  ٣٧ ثانیًا: تداعیات تطبیق المصطلح

  ٣٩  ات توصیـــ


