
 كيف خالفت ) اتفاقية سيداو ( التشريعات القرآنية؟

 بقمم: خّباب بن مروان الحمد

الحمد هلل رّب العالميف، أحمده سبحانو وأشكره ، ومف مساوئ عممي أستغفره، وأستعينو عمى نيؿ 
 :أّما بعد                                           ا قضىفيمالرضا، وأستمد لطفى 

يتحدث بو وال يخشى  الميثاؽ عمى مف تأّىؿ لمعمـ أف يقوؿ بالحؽ وال يكتمو؛ وأفتعالى  فقد أخذ اهلل
ْذ َأَخَذ المَُّو ِميثَاَؽ الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلتَُبيٍُّننَُّو ِلمنَّاِس َواَل َتْكُتُموَنُو في اهلل لومة الئـ،  وىو القائؿ: }َواِ 

ـْ َواشْ   َتَرْوا ِبِو َثَمًنا َقِميبًل َفِبْئَس َما َيْشَتُروَف{.َفَنَبُذوُه َوَراَء ُظُيوِرِى

ِإفَّ }: تعالى في كتماف الحؽ وعدـ بيانو وأاّل نكوف ممف تناولتيـ اآلية بالحديث وخوفًا مف عقوبة اهلل
ـْ ِإالَّ النَّاَر الَِّذيَف َيْكُتُموَف َما َأنَزَؿ المَُّو ِمَف اْلِكَتاِب َوَيْشَتُروَف ِبِو َثَمًنا َقِميبًل ُأولَ   ِئَؾ َما َيْأُكُموَف ِفي ُبُطوِنِي

ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ  ـْ َوَلُي ـُ المَُّو َيْوـَ اْلِقَياَمِة واََل ُيَزكٍّيِي  .{ َواَل ُيَكمٍُّمُي

 القائـ بذلؾواستنكارًا لمحاوالت تبديؿ الديف، وتجفيؼ منابع الشريعة اإلسبلمية؛ التي وّبخ اهلل فييا 
 .{ ُيِريُدوَف َأْف ُيَبدٍُّلوا َكبلـَ المَّوِ }: -تبارؾ اسمو  –فقاؿ 

َواَل َتْمِبُسوا اْلَحؽَّ  }:عنو فقاؿ –تبارؾ وتعالى  –الحؽ بالباطؿ؛ الذي نيى اهلل  سِ بْ تحذيرًا مف لَ و 
ـْ َتْعَمُموفَ   .{ ِباْلَباِطِؿ َوَتْكُتُموا اْلَحؽَّ َوَأنُت

ـْ َلَفِريًقا َيْمُووَف َأْلِسَنَتُيـ } ؛ واهلل تعالى يقوؿ:بجواز ما تمنعو الشريعة وترفضو  ورفضًا لمقوؿ فَّ ِمْنُي َواِ 
نِد المَِّو ِباْلِكَتاِب ِلَتْحَسُبوُه ِمَف اْلِكتَاِب َوَما ُىَو ِمَف اْلِكَتاِب َوَيُقوُلوَف ُىَو ِمْف ِعنِد المَِّو َوَما ُىَو ِمْف عِ 

ـْ َيْعَمُموفَ َوَيُقوُلوَف َعمَ  َفَوْيٌؿ لٍّمَِّذيَف َيْكتُُبوَف اْلِكَتاَب } :-عّز مف قائٍؿ عميمًا  –وقاؿ  {ى المَِّو اْلَكِذَب َوُى
َذا ِمْف ِعنِد المَِّو ِلَيْشَتُروا ِبِو َثَمًنا َقِميبًل َفَوْيٌؿ لَُّيـ مٍّمَّا َكَتَبْت  ّـَ َيُقوُلوَف ىَ  ـْ ُث ـْ َووَ ِبَأْيِديِي ْيٌؿ لَُّيـ مٍّمَّا َأْيِديِي

 {َيْكِسُبوفَ 

وخوفًا مف حموؿ عذاب اهلل المادي والحسي أف يمّس مجتمعنا؛ وأف يزيد اهلل في تسميط أعداء الديف 
معاف المحتميف الغاصبيف ع المزيد مف احتبلالنا وسمب ديارنا وأراضينا ومقدراتنا؛ ولئبل في مينا، وا 



ـْ } : -جّؿ وتقّدس  –يصيبنا ىذا العذاب وال نقع في قولو  َفْمَيْحَذِر الَِّذيَف ُيَخاِلُفوَف َعْف َأْمِرِه َأف ُتِصيَبُي
ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ   .{ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُي

 :ألجؿ ىذا كّمو أقوؿ وباهلل التوفيؽ

ـْ ِمَف الدٍّيِف َما َوصَّى ِبوِ  .1 ُنوًحا  إّف اهلل تعالى ىو الذي شرع لنا الديف فقاؿ عّز وجؿ : }َشَرَع َلُك
ـَ َوُموَسى َوِعيَسى َأْف َأِقيُموا الدٍّيَف َوال تَتََفرَُّقو  ْيَنا ِبِو ِإْبَراِىي ا ِفيو{ وىو َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَؾ َوَما َوصَّ
ّـَ َجَعْمَناَؾ َعَمى  َشِريَعٍة مٍَّف اأْلَْمِر َفاتَِّبْعَيا واََل تَتَِّبْع َأْىَواءَ  الَِّذيَف اَل  الذي قاؿ عّز وجؿ : } ُث

ـْ َأْوِلَياُء َبْعٍض َوالمَّوُ  فَّ الظَّاِلِميَف َبْعُضُي ـْ َلف ُيْغُنوا َعنَؾ ِمَف المَِّو َشْيًئا َواِ   َوِلي   َيْعَمُموَف * ِإنَُّي
 اْلُمتَِّقيَف{.

التسميـ واإلذعاف واالنقياد ألوامر اهلل تعالى والواجب عمى كؿ مف داف بديف اإلسبلـ 
عف نواىيو؛ فإّف اإلسبلـ استسبلـ هلل وألحكامو وتشريعاتو وامتثاؿ ألوامره؛ وال يجوز واالنتياء 

الحيدة عف ذلؾ  لممسمـ أبدًا أف يحيد عف شرعة اهلل وعف دينو وعف شعائر اإلسبلـ؛ فإفّ 
:}ِإفَّ  –سبحانو وبحمده  –وتحريؼ آليات رّب العالميف؛ فيو القائؿ الحكيـ  ،إلحاد في الديف

ِقَياَمِة َف ُيْمِحُدوَف ِفي آَياِتَنا اَل َيْخَفْوَف َعَمْيَنا َأَفَمف ُيْمَقى  ِفي النَّاِر َخْيٌر َأـ مَّف َيْأِتي آِمًنا َيْوـَ الْ الَِّذي
ـْ ِإنَُّو ِبَما َتْعَمُموَف َبِصيٌر{ ] سورة فّصمت : )  ([.40اْعَمُموا َما ِشْئُت

كيؼ واهلل تعالى ينيانا عف  وثوابتو، س الديفكما أّف البعد عف تطبيؽ آياتو انحراؼ عف أس
َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َواَل تَتَِّبُعوا الس ُبَؿ َفَتَفرََّؽ بِ  ـْ اتباع ُسبٍؿ ُتغاير سبيمو فيقوؿ: }َوَأفَّ ىَ  ُك

ـْ تَتَُّقوَف{  ذلكـَعف َسِبيِمِو  اُكـ ِبِو َلَعمَُّك سبحانو  ىو؛ و سبيؿ اهلل ىو السبيؿ الحؽ ألفّ َوصَّ
ـُ َمْف  وتعالى الحؽ وىو األعمـ بمصالح الخمؽ مف الخمؽ أنفسيـ فقد قاؿ تعالى: } َأاَل َيْعَم

 {.َخَمَؽ َوُىَو المَِّطيُؼ اْلَخِبيرُ 
 وصادقت ،1979 ديسمبر/األوؿ كانوف 18 في االتفاقية ىذه المتحدة األمـ اعتمدتلقد  .2

 الدوؿ مف قميؿ عدد سوى المتحدة، لؤلمـ العامة الجمعية في األعضاء الدوؿ معظـ عمييا
  .والصوماؿ والسوداف إليراف إضافة األمريكية، المتحدة الواليات رأسيا عمى



؛ بؿ اإلسبلـديف  ليست إال ضربًا مف ضروب االنحراؼ عفوبالتأمؿ في ىذه االتفاقية فيي 
تشريعات وقوانيف ورسومات أنظمة  امعنى؛ إذ فييىي ديف جديد بكؿ ما تحممو الكممة مف 

 .وأسسو النقيةوثوابتو  المسمـ بالضرورة مف ديف اإلسبلـوتقنينات تخالؼ ما يعممو 
ذا كانت ) اتفاقية سيداو ( وليدة ألفكار مجتمعات منحمة أو منحرفة عف الديف، أو كاف و  ا 

عمينا، أو أف نوافؽ عمييا بناًء  دينيا عمى بطبلف؛ فإّنو ال يجوز لنا أف نسمح ليـ بفرضيا
ذلؾ  االتفاقيةعمى أّف كثيرًا مف الدوؿ وّقعت أو طّبقت ىذه االتفاقّية؛ فإّف األعظـ مف ىذه 

العيد والميثاؽ واالتفاقية والوثيقة التي وقّعيا المسمـ مع رّبو أال يتقّوؿ عميو وال عمى الديف أو 
؛ بؿ إّف مف فعؿ ذلؾ فقد اتّبع سبيؿ سبلـمجتمع المسمميف بما ُيخالؼ عقيدة وشريعة اإل

ِإنََّما َيْأُمُرُكـ ِبالس وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأف تَُقوُلوا َعَمى المَِّو  الشيطاف الذي حّذر اهلل مف اتباعو فقاؿ: }
 .([169َما اَل َتْعَمُموَف{ ] البقرة: )

مجتمعات غربية كثر فييا في القروف عمينا أف نفيـ سبب انبثاؽ ىذه الوثيقة أو االتفاقية مف 
السابقة اضطياد المرأة، ومف تتبع كبلـ فبلسفتيـ فسيجد أّف نظرتيـ لممرأة ال تعدو إال أنيا 
شّريرة وبنت الشيطاف وغيرىا مف األلفاظ الميينة؛ فضبًل عف الديف النصراني الكنسي 

 ا مف سمطاف...الُمحّرؼ الذي فرض عمى المرأة قيودًا كثيرًا ما أنزؿ اهلل بي
ىذا كّمو ال يتوافر في ديف اإلسبلـ؛ فإذا كانت ىذه االتفاقية ابنة بيئتيا وىـ يقوموف بدمج 

اة شديدة في النظرة الدونية المجتمعات لتييئتيـ لقبوليا؛ فيذا ألّف المرأة عندىـ عانت معان
 ليا.

مدار ثبلثة عشر ومف تتبع كيؼ كانت المرأة المسممة في عصور الحضارة اإلسبلمية عمى 
قرف وكيؼ كانت المرأة الغربية فسيعمـ أّف المرأة كانت تناؿ مف الحقوؽ واالمتيازات ما ال 

 تنالو كبار نساء القـو في أوروبا والغرب!
 المساواة حركة ألجمو ناضمت شيء كؿ"" : ردلي ايفوف: "اإلنجميزية الكاتبة تقوؿوفي ىذا 
 ."سنة ٠ٓٓٔ منذ المسممة لممرأة متاحاً  كاف السبعينيات في النسوية

بناًء عمى رسميا  ما مف وثيقة أو اتفاقّية جرت فييا نصوٌص ُتحاوؿ أف تصؿ إلى العدالة .3
وتحقيؽ  والصوابفاقات قدٌر كبيٌر مف اإليجابّية يكوف في ىذه الوثائؽ واالتالذي تعتقده؛ إاّل و 



لقد حممت وثيقة )سيداو( ومف اإلنصاؼ أف نقوؿ : الحقوؽ؛ والبعد عف التعسؼ والظمـ؛ 
لنا عمييا تحفّظات بؿ نتفؽ  كثيرًا مف الجوانب الصحيحة والتي تنصر حقوؽ المرأة؛ وليس

قوؽ تعطى لنا وفييا تعظيـ حرمة مف حرمات اهلل، أو حؽ مف الح فإّف أّية وثيقة؛ معيا
قيمة العدالة نجعميا قواسـ مشتركة بيننا في إعبلء يمكف أف الصحيحة فإّنا نوافقيـ عمييا، و 

 .حؽوال
بؿ  مف االتفاؽ مع الصواب الذي فييا ال ُيمغي مفيوـ التصويب لمباطؿ الذي فييا ىذا القدرو 

وال  لفطرة اإلنسانية السميمة؛ والتشريعات السماوية،كونيا تحمؿ توصيات ونصوص تضاد ا
لنصوص القرآف الكريـ وما  منيا صريحة تتّسؽ مع العقوؿ الصحيحة، فضبًل عف مخالفات

 صّح عف النبي صّمى اهلل عميو وسّمـ في السّنة الثابتة.
إّف مما ىو معموـ أّف ثّمة اختبلفات حقيقّية بيف الرجؿ والمرأة؛ مف ناحية سيكولوجّية،  .4

جوانب مختمفة بيف  وجودال يمكف تحقيؽ المساواة فيو؛ لوبيولوجية، وفوسيولوجية، وىذا قدٌر 
إّف االختبلفات في الوظائؼ عمييا، ثـ  هوفطر  اإلنساف لتي طبع اهللنثى االذكر واأل

 أمٌر حتمي. ذابلفات حقيقية في وظائؼ الحياة فيلوجية ستسبب اختيو الفس
يغّر كّؿ شيء؛ قد تيا مع الذكر في مساوافي التعامؿ مع قضايا المرأة؛  لحؿأّف ابإّف التوىـ 

 ففي المساواة إجحاؼ وانتقاص كؿ طرٍؼ ممع التدقيؽ نجد أّف لكّف بصّحتو؛  ظاىرهفي 
اآلخر؛ وليذا فإّف الذي أمرنا بو في المفيوـ اإلسبلمي: ) تحقيؽ العدؿ( و )القياـ بالقسط( 

ألّنو مف الخطأ العدؿ والمساواة بيف  وأّما دعوى المساواة في كؿ شيء فيذا خبلؼ العدؿ؛
االختبلؼ ال يمغي أف يكوف لكؿ طرٍؼ مقدرٍة عمى القياـ  متغايريف في الِخمقة والصفة؛ وىذا

بشيء، أو صبلحيتو لشيء ال يصمح لمطرؼ اآلخر، ومف ىنا ُندرؾ المفيوـ السميـ الذي 
 "َلْف َيَزاَؿ النَّاُس ِبَخْيٍر َما تََباَيُنوا فإذا َتَساَوْوا َىمُكوا". :قالو عمماء اإلسبلـ

ة تشريعاتيا إلى تحقيؽ قيمة العدؿ؛ دوف قيمة المساواة؛ والشريعة اإلسبلمية تتشوؼ في كافّ 
وقد الحظ ذلؾ الباحث الفرنسي )لويس ميو( في كتابو: ) المدخؿ إلى دراسة الشريعة 

أف القانوف الوضعي الغربي ييتـ بالمساواة؛ بينما ييتـ اإلسبلمي بتحقيؽ مبّينًا  اإلسبلمية(
انوف القائـ عمى الجميع كيفما كاف القانوف وكيفما فقط تطبيؽ الق تعنيالعدالة؛ ألف المساواة 



كاف الوضع أو النظاـ المستقر في البمد؛ بينما الشريعة اإلسبلمية تقصد إلى تحقيؽ العدالة 
وال تعترؼ بأي قانوف مناٍؼ لمقاصدىا وذكر أّف القانوف الوضعي الغربي ييتـ بالمساواة؛ 

 بينما ييتـ اإلسبلـ بتحقيؽ العدالة.
وف فييا قدر مف الظمـ لكنو سيككوف في المساواة قدٌر مف العدؿ؛  ننكر أنو قد يونحف ال

ّف الرجؿ تمامًا مثؿ سيكوف مؤّداه: أالرجؿ والمرأة فبيف التساوي  و حيف ُيفترضكذلؾ؛ ألنّ 
المرأة والمرأة تمامًا مثؿ الرجؿ؛ وىذا باطؿ كما أسمفنا بناًء عمى الخصائص الذاتية والتركيبية 
الجسدية والنفسية المودعة في كؿ جسـ منيما؛ ليذا فالمفيوـ الذي ُأمرنا بو في الشرع 

يَتاِء ِذي اإلسبلمي ىو مفيـو العدؿ؛ فاهلل تعالى يقوؿ: } ِإفَّ المََّو َيْأمُ  ْحَساِف َواِ  ُر ِباْلَعْدِؿ َواإْلِ
ـْ َتَذكَُّروَف{ ] سورة النحؿ: ) ـْ َلَعمَُّك  ([.90اْلُقْرَبى  َوَيْنَيى  َعِف اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُك

 :ولو أردنا أف ُنطّبؽ ذلؾ لوجدنا بعض األمثمة
نفسيا والمساواة بينيـ في ذلؾ ليس عداًل؛ ألّف  فإّف التعميـ والتدريس لجميع الطبلب بالطريقة

 .العدؿ إعطاء كؿ طالب حّقو مف حاجاتو التي ُتوصمو لميدؼ والنتائج السميمة
عالـٍ أو خبير؛ فييا إجحاؼ بالعالـ والمساواة بيف رأي طفٍؿ غير بالغ؛ مع رأي فقيو أو 

 الكبير.
بتقسيـ الشيء لكؿ طرؼ بالتساوي المساواة بيف المختمفات ظمـ وجور؛ ألنيا تقـو ف إذف

 .بغض النظر عف صفاتو وطبائعو
ليذا فإّف لمرجؿ خصائصو وصفاتو التي يتمّيز بيا عف المرأة؛ ولممرأة صفاتيا وخصائصيا 
التي تتمّيز بيا عف الرجؿ؛ وبيذا التمّيز يحصؿ االختبلؼ؛ وبيذا االختبلؼ يحصؿ التنوع، 

والتوازف؛ وتتحقؽ معالـ سنة اهلل في الكوف والحياة بناًء عمى وبيذا التنوع يحصؿ التكامؿ 
 االختبلؼ بيف البشر.

إّف انبثاؽ ىذه الوثيقة خرج مف َرِحـِ مجتمعات اضطيدت المرأة؛ وعانت المرأة مف ذلؾ  .5
االضطياد معاناة شديدة؛ ومف تطّمع إلى كبلـ فبلسفة الغرب، أو إلى ما كاف يقـو بو كثيٌر 

بطارقتيـ في النظرة الدونية واإلىانة لممرأة؛ فسيعمـ أّف ىذه الوثيقة كانت رّد مف قساوستيـ و 



فعٍؿ حقيقي عمى االضطياد؛ وىذا الرد كاف فيو مطالبة لحقوقيف ولكف زاد عمى ذلؾ وجود 
 الغمو والمبالغة في إعطاء المرأة أكثر مف حّقيا.

 ديمقراطية نتظرأ لف القانوف، بقوة وحقوقيا المرأة حرية سأفرضحيف نقرأ قوؿ )سارتر( : 
؛ فإننا نعمـ كيؼ كاف ليذه الدعوات أثر الديف سـبا الذكورية بالثقافة المنخدعيف مف شعب

كبير ليس في محاربة الذكورية؛ بؿ في محاربة الديف، وفطرة كثير مف الشعوب التي ال تؤيد 
لفكر الذكوري؛ بؿ تعّدى الذيف لـ يصؿ بيـ الحاؿ لمقاومة الذكور أو ادعاة الفكر الّنسوي 

األمر لمحاربة رجاؿ العمـ الذيف يسمونيـ : ) رجاؿ الديف( إلى أف يرفضوا أصبًل وجود 
تشريعات سماوية مف الرب اإللو؛ بدعوى أّنو يوجد إلو، وىذا ُيشير إلى ُمذّكر؛ فمماذا ال توجد 

 إالىة إشارة إلى مؤنث! 
 نعـ قد وصؿ األمر ألف ُيقاؿ ذلؾ!

مقتصرة عمى ىذا النحو أو إلى فالقصد أّف ىذه الوثائؽ التي تتحدث عف حقوؽ المرأة ليست 
ىذا الحد؛ بؿ إنَّيا تتجاوز لمعارضة الديف واإللو؛ ومف يدقؽ النظر في بنود االتفاقية فسيجُد 
فييا حقائؽ تشير إلى أّنيا وثيقة ضّد الديف؛ ألّنيا تفرض تطبيقيا فوقيتيا عمى كؿ 

 ات الدينية أو العرفية .التشريع
ضمف خطط كبير لتمكيف المرأة مف األمـ المتحدة، وبناًء عمى التوجيات النسوّية المؤّثرة في  .6

 المرأة تعانيو ما بإبراز والنسوييف الميبرالييف مف جداً  كبير ىنالؾ حراؾذلؾ؛ فإّننا نمحظ أّف 
 .وتسمط اضطياد مف

 بأياـ ومقارنتيا كرامة مف لممرأة اإلسبلـ منحو ما عمى الفضبلء جيد يقتصر أالّ  والواجب
 بمفاىيـ أّتى ولو ضّدىا اضطياد أي ومنع، عمييا وما ليا ما حقوقيا ذكر بؿ الجاىمية؛

 .متشددة أو شاّذة دينية

 ما األشياء التي في ىذه الوثيقة من بنوٍد ونصوٍص ُتخالف النصوص القرآنية؟ :والسؤال اآلن 

 :عّدة نقاط فإّنو ُيمكف إجماليا في
 إبطال األحكام والموائح التي تميز بين الرجل والمرأة. .1



راد بو ىضـ النص القرآني واضٌح في التفريؽ بيف الرجؿ والمرأة؛ ليس مف قبيؿ التمييز الذي يُ إّف 
َؿ : } َواَل َتَتَمنَّْوا َما كؿ جنٍس لو طبيعتو ووظيفتو في الحياة؛ وليذا قاؿ تعالى فّ المرأة حّقيا؛ بؿ أل َفضَّ

ـْ َعَمى  َبْعٍض لٍّمرٍَّجاِؿ َنِصيٌب مٍّمَّا اْكَتَسُبوا َوِلمنٍَّساِء َنِصيٌب مٍّمَّا اْكَتَسْبَف َواسْ  َأُلوا المََّو ِمف المَُّو ِبِو َبْعَضُك
 .[( 32) { ] سورة النساء، آيةَفْضِمِو ِإفَّ المََّو َكاَف ِبُكؿٍّ َشْيٍء َعِميًما

 .([36سورة آؿ عمراف ، آية )] {َوَلْيَس الذََّكُر َكاأْلُنَثى  : }وقاؿ سبحانو 

األنثى مغايرة لمذكر، وأّف لمرجاؿ نصيب مما اكتسبوا ولمنساء نصيب كوف ففي اآليتيف وضوٌح في 
مما اكتسبف، وأّف بينيما فروقات ومفاضبلت؛ وال يصح أف نعتبرىما سواًء في المساواة الختبلؼ 

 لعاطفية فضبًل عف الصفات األخرى.أحواليما الخمقية وا

 إلغاء قوامة الرجل عمى المرأة. .2

 مف اتفاقية سيداو. (16مادة )وقد نّصت عميو 

ـْ َعَمى   َؿ المَُّو َبْعَضُي  وىذا ُيخالؼ صريح القرآف بقولو تعالى : }الرٍَّجاُؿ َقوَّاُموَف َعَمى النٍَّساِء ِبَما َفضَّ
 .([34] سورة النساء، آية ) {َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوا ِمْف َأْمَواِلِيـْ 

 ([228َوِلمرٍَّجاِؿ َعَمْيِيفَّ َدَرَجٌة َوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيـٌ{ ] سورة البقرة: )وقولو تعالى : }

اؿ بحّد فالرجؿ في الشريعة اإلسبلمية أعطي مرتبة القوامة لمقياـ عمى شؤوف المرأة وحراستيا؛ فالرج
نّص اإلماـ الشوكاني: " يقوموف بالذب عنيف، كما تقـو الحكاـ واألمراء بالذب عف الرعية، وىـ 
أيضًا يقوموف بما يحتجف إليو مف النفقة، والكسوة، والمسكف، وجاء بصيغة المبالغة قولو: }َقوَّاُموَف{ 

 ليدؿ عمى أصالتيـ في ىذا األمر".

 بالعداء بين الرجل والمرأة. ةمشحوناالتفاقية  .3

الرحمة والسكف  قائمة عمى معنىالزوج والزوجة  بيف في ديف اإلسبلـ لعبلقةاينبغي أف تكوف 
ـْ ُشُعوًبا  َوَقَباِئَؿ والتعارؼ والمودة؛ فاهلل تعالى يقوؿ: }يا َأي َيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكـ مٍّف َذَكٍر َوُأنَثى  َوَجَعْمَناُك

ـْ ِإفَّ المََّو َعِميـٌ َخِبيٌر { ] سورة الحجرات، آية : )ِلَتَعا ـْ ِعنَد المَِّو َأْتَقاُك  ( [13َرُفوا ِإفَّ َأْكَرَمُك



ـْ َأْزَواًجا لٍَّتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَؿ َبْيَنُكـ مَّوَ  فَّ دًَّة َوَرْحَمًة إِ ويقوؿ تعالى: }َوِمْف آَياِتِو َأْف َخَمَؽ َلُكـ مٍّْف َأنُفِسُك
ِلَؾ آَلَياٍت لٍَّقْوـٍ َيَتَفكَُّروَف{ ]الروـ  ( [21):ِفي ذَ 

ـُ الَِّذي َخَمَقُكـ مٍّف نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَؽ ِمْنَيا َزْوَجَيا وَ  َبثَّ ِمْنُيَما ويقوؿ تعالى : }َيا َأي َيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك
ـْ َرِقيًبا { ] سورة النساء : ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا المََّو ا ـَ ِإفَّ المََّو َكاَف َعَمْيُك لَِّذي َتَساَءُلوَف ِبِو َواأْلَْرَحا

(1] ). 

 آيات تحّث عمى بذل المعروف لمزوجة

أو حاؿ قرب  ،في حاؿ االتفاؽ المعروؼوالعبلقة الثنائية بيف الزوج وزوجتو عبلقة قائمة عمى 
 وقد ورد ذلؾ في عّدة آيات و سور، ومف ذلؾ: الطبلؽحتى في حالة بؿ  ،االفتراؽ

الحقوؽ والمواـز والواجبات متبادلة بيف الطرفيف الزوج والزوجة وذلؾ كّمو بالمعروؼ؛ فقد قاؿ أوال: 
 [.228تعالى: }َوَلُيفَّ ِمْثُؿ الَِّذي َعَمْيِيفَّ ِباْلَمْعُروِؼ{ ]البقرة:

منيّف ما ال يريده، فاهلل تعالى يقوؿ: }َوَعاِشُروُىفَّ الزوج بالمعروؼ حتى لو كره معاشرتيف ثانيًا: 
 ( [19] سورة النساء: ) {ِباْلَمْعُروِؼ َفِإف َكِرْىُتُموُىفَّ َفَعَسى  َأف َتْكَرُىوا َشْيًئا َوَيْجَعَؿ المَُّو ِفيِو َخْيًرا َكِثيًرا

قة؛ فاهلل تعالى يقوؿ: االئتمار بالمعروؼ وبذلو بيف الطرفيف حتى لو كانت الزوجة ُمطمّ ثالثًا: 
ف ُكفَّ ُأواَلِت َحمْ  وُىفَّ ِلُتَضيٍُّقوا َعَمْيِيفَّ َواِ  ـْ َواَل ُتَضار  ٍؿ َفَأنِفُقوا }َأْسِكُنوُىفَّ ِمْف َحْيُث َسَكنتُـ مٍّف ُوْجِدُك

ـْ َفآُتوُىفَّ ُأُجوَرُىفَّ وَ  ـْ َعَمْيِيفَّ َحتَّى  َيَضْعَف َحْمَمُيفَّ َفِإْف َأْرَضْعَف َلُك ف َتَعاَسْرُت ْأَتِمُروا َبْيَنُكـ ِبَمْعُروٍؼ َواِ 
{ ] سورة الطبلؽ: )  ([6َفَسُتْرِضُع َلُو ُأْخَرى 

ْنُيَما َوَتَشاُوٍر رابعًا:  تسميـ الماؿ بالمعروؼ لممرضعة؛ كما قاؿ تعالى :}َفِإْف َأَراَدا ِفَصااًل َعف َتَراٍض مٍّ
ْف َأَردت   ـْ ِإَذا َسمَّْمتـُ مَّا آتَْيتـُ ِباْلَمْعُروِؼ{ َفبَل ُجَناَح َعَمْيِيَما َواِ  ـْ َفبَل ُجَناَح َعَمْيُك ـْ َأف َتْسَتْرِضُعوا َأْواَلَدُك

 ( [233]سورة البقرة )



في حالة الطبلؽ فإّف اإلمساؾ ليّف يكوف بالمعروؼ وتسريحيّف بالمعروؼ فإّف اهلل تعالى خامسًا: 
ـُ النٍَّساءَ  َذا َطمَّْقُت َفَبَمْغَف َأَجَمُيفَّ َفَأْمِسُكوُىفَّ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َسرٍُّحوُىفَّ ِبَمْعُروٍؼ َواَل ُتْمِسُكوُىفَّ  يقوؿ: }َواِ 

ـَ َنْفَسوُ  ِلَؾ َفَقْد َظَم  ([231]سورة البقرة: ) {ِضَراًرا لٍَّتْعَتُدوا َوَمف َيْفَعْؿ ذَ 

ُمَطمََّقاِت َمتَاٌع ِباْلَمْعُروِؼ َحّقًا َعَمى اْلُمتَِّقيَف{ سادسًا: بّيف اهلل تعالى أّف لمُمطمقات متاٌع بالمعروؼ: }َوِلمْ 
 [.241]سورة البقرة اآلية 

سابعًا: في حالة إرضاع الُمطّمقة وىي ُترضع لزوجيا؛ فعمى الوالد رزؽ المرضع والكسوة بالمعروؼ 
ّـَ عمى قدر الميسرة؛ فقد قاؿ تعالى: }َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَف َأْواَلَدُىفَّ حَ  ْوَلْيِف َكاِمَمْيِف ِلَمْف َأَراَد َأف ُيِت

ذا كانت ىذه اآلية 233الرََّضاَعَة َوَعَمى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُيفَّ َوِكْسَوُتُيفَّ ِباْلَمْعُروِؼ{ ]سورة البقرة : ) ( [ وا 
 فييا نفقة لمزوجة الُمطّمقة فيي لمزوجة التي لـ ُتطّمؽ أحرى وأولى.

بل يجوز لولّي الفتاة الُمطّمقة أف يمنعيا ويعضميا حّقيا في زواجيا فنًا: في حالة طبلؽ الزوجة؛ ثام
ـُ النٍَّساَء َفَبَمْغَف  َذا َطمَّْقُت مف آخر؛ ما داـ قد حصؿ بينيما تراٍض بالمعروؼ؛ فاهلل تعالى يقوؿ: }َواِ 

ـْ َأَجَمُيفَّ َفبَل َتْعُضُموُىفَّ َأف َينِكْحَف َأْزَواَجيُ  ِلَؾ ُيوَعُظ ِبِو َمف َكاَف ِمنُك فَّ ِإَذا َتَراَضْوا َبْيَنُيـ ِباْلَمْعُروِؼ ذَ 
ـْ اَل َتْعَمُموَف{ ] س ـُ َوَأنُت ـْ َوَأْطَيُر َوالمَُّو َيْعَم ِلُكـ َأْزَكى  َلُك  ([.232ورة البقرة: )ُيْؤِمُف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر ذَ 

بالشرع  ؼَ رِ كؿ ما عُ ، وىو بالمعروؼ يـمنصوُص عميو في القرآف الكر  ةفالحظ أّف التعامؿ مع المرأ
 واإلحساف . ،والقوؿ الحسف ،مف فعؿ الخير والفضيمةأو بالعقؿ حسنو 

 آيات تحث عمى دفع الضرر عن الزوجة

 أدلتيا تستمد( ضرار وال ضرر ال:) قاعدة إف حتى؛ بالمرأة اإلضرار الشريعة عنو نيت ما أعظـ مف
 تمسكوىف والفي قولو تعالى:} الكريمات اآليات ىذه فتأمؿ بالمرأة، األذى إلحاؽ عف النيي آي مف

 والدة تضار ال{ وفي قولو تعالى:}عمييف لتضيقوا تضاروىف وال{ وفي قولو تعالى:}لتعتدوا ضرارا
 .المرأة عف الضرر رفع كفمت الشريعة أف لتدرؾ{ بولدهِ  لو مولود وال بولدىا

 تجويز نسبة االبن ألمو.في إعطاء المرأة حق مساوي لمرجل  .4



 مف اتفاقية سيداو.( 16مادة )جاء ىذا في 

ـْ ُىَو َأْقَسُط ِعنَد المَِّو{ ] سورة ثبوت النسب في وىذا يخالؼ  ـْ آِلَباِئِي اإلسبلـ لقولو تعالى:}اْدُعوُى
بخبلؼ ابف الزنى فإّنو ُينسب وُيستمحؽ ؛ ([ فنسب الطفؿ يكوف لوالده وليس ألمو5األحزاب، آية : )

 بأّمو.

 بين الرجل والمرأة التي تقوم عمى أساٍس ديني. المميزةاألحكام إلزام الدول الموقعة بإبطال  .5

 مف اتفاقية سيداو. (2المادة رقـ )جاء ىذا في 

حكـ اهلل يجب أف يعمو  ؛ ألفّ وىذا باطؿتجعؿ مرجع الميثاؽ فوؽ مرجعية اإلسبلـ؛ ومفادىا أّنيا 
ـَ اْلَجاِىِميَِّة َيْبُغوَف َوَمْف َأْحَسُف ِمَف المَِّو ُحْكًما لٍَّقْوـٍ  عمى أحكاـ الجاىمية؛ فاهلل تعالى يقوؿ: } َأَفُحْك

يَما َشَجَر اهلل تعالى يقوؿ : }َفبَل َوَربٍَّؾ اَل ُيْؤِمُنوَف َحتََّى ُيَحكٍُّموَؾ فِ ([ و 50ُيوِقُنوَف{ ] سورة المائدة : )
ـْ َحَرجًا مٍّمَّا َقَضْيَت َوُيَسمٍُّموْا َتْسِميمًا{  ] سورة النساء : ) ّـَ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِي ـْ ُث  ([.65َبْيَنُي

 يتعارض مع حقوق المرأة بالمساواة مع الرجل.منع تعدد الزوجات، بدعوى أّنو  .6

 مف اتفاقية سيداو.( 16مادة )جاء ىذا في 

َف النٍَّساء َمْثَنى }: شرع وأباح التعدد؛ بقولو عّز وجؿَّ  فإّف اهلل تعالىوىذا باطؿ  َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكـ مٍّ
النساء مشروع في اإلسبلـ شرط العدؿ، والنفقة؛ تعدد غير أّف  [(3سورة النساء: )]َوُثبَلَث َوُرَباَع { 

 وحاجة الرجؿ لذلؾ.

ّف  يجدىا تمنع مف التعدد، وتمنع مف الزواج ممف ىّف دوف سف الثامنة  مف يتأّمؿ اتفاقية سيداووا 
 عشر؛ إاّل إّنيا ال ُتعارض العبلقات بيف الطرفيف ولو وقع بينيما الزنى ولو كانا دوف الثامنة عشر.

ومع كوف االتفاقية تمنع مف إشيار تعدد الزوجات؛ إاّل أّنيا تسمح وال ُتعارض مف إشيار تعدد 
اشقات، ولو كاف يقع بيف أولئؾ الزنى فيذا ليس ممنوعًا ما داـ أّنو قد وقع بشرط الخميبلت والع

 الرضى.



 إلغاء والية الرجل عمى المرأة عند عقد الزواج؛ العتبار المساواة بينيما. .7

 مف اتفاقية سيداو. (16)وىذا مذكور في المادة 

فيـ يروف أّف لممرأة الزواج بمف شاءت بدوف والية أو وصاية والدىا عمييا؛ وىذا باطؿ ألّف اهلل تعالى 
ـْ  اِلِحيَف ِمْف ِعَباِدُك ـْ َوالصَّ جعؿ عصمة المرأة بيد ولييا فخاطبيـ بذلؾ وقاؿ: }َوَأنِكُحوا اأْلََياَمى  ِمنُك

ـْ ِإف َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغِنِيـُ  َماِئُك  ([32المَُّو ِمف َفْضِمِو َوالمَُّو َواِسٌع َعِميـٌ{ ]سورة النور: ) َواِ 

ـُ النٍَّساَء َفَبَمْغَف َأَجَمُيفَّ َفَأْمِسُكوُىفَّ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َسرٍُّحوىُ  َذا َطمَّْقُت فَّ ِبَمْعُروٍؼ ويقوؿ اهلل تبارؾ وتعالى : }َواِ 
ـَ َنْفَسُو{ ] سورة البقرة: )َواَل ُتْمِسُكوُىفَّ ِضَراًرا لٍَّتْعَتُدوا َومَ  ِلَؾ َفَقْد َظَم  .([231ف َيْفَعْؿ ذَ 

ذف ولي يقوـ عمى شأنيا شرط أف يكوف بموافقتيا ورغبتيا بمف يتقّدـ ليا، فالنكاح لمفتاة ال يكوف إاّل بإ
ذَ  ؛مف يتقّدـ ليامف الزواج ب أو يمنعيا حّقياولي يا ال يعضميا وأ ـُ النٍَّساَء ألّف اهلل تعالى يقوؿ: }َواِ  ا َطمَّْقُت

ِلَؾ يُ  وَعُظ ِبِو َمف َكاَف َفَبَمْغَف َأَجَمُيفَّ َفبَل َتْعُضُموُىفَّ َأف َينِكْحَف َأْزَواَجُيفَّ ِإَذا َتَراَضْوا َبْيَنُيـ ِباْلَمْعُروِؼ ذَ 
ـْ َوَأْطَيُر  ـْ َأْزَكى  َلُك ِلُك ـْ ُيْؤِمُف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر ذَ  ـْ اَل َتْعَمُموَف{ ] سورة البقرة: ِمنُك ـُ َوَأنُت َوالمَُّو َيْعَم

(232.]) 

أّما إتاحة طمب يد الفتاة دوف إذف ولّييا وال عمـ أىميا؛ فإّف ىذا أقرب لمطمب غير الشرعي؛ وليذا 
أو مف يحصؿ  طمبت الشريعة أف يكوف النكاح بإذف أىميف لُيفارقف بذلؾ طريقة المتخدات أخداف،

؛ فإّف ىذا مذمـو شرعًا وليس ىو مف قبيؿ الزواج المأمور بو؛ ويوّضح ذلؾ يزنى بالتراضبينيف ال
 قولو تعالى : }َفانِكُحوُىفَّ ِبِإْذِف أْىِمِيفَّ َوآُتوُىفَّ ُأُجوَرُىفَّ ِباْلَمْعُروِؼ ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت َوال

 ( [25ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍف{ ] سورة النساء : ) 

 رجل والمرأة في الشؤون القانونية.التساوي بين ال .8

 مف اتفاقية سيداو.(  15وقد أشير إلييا في مادة ) 



حيث تعدؿ شيادة رجؿ  المادة تمغي ما قررتو الشريعة اإلسبلمية في موضوع شيادة المرأة،وىذه 
ـْ َيُكوَنا َرُجَمْيِف َفَرُجٌؿ َواْمَرَأتَاِف } تعالى: كما قاؿ شيادة امرأتيف؛ ـْ َفِإْف َل َواْسَتْشِيُدوا َشِييَدْيِف ِمْف ِرَجاِلُك

 ( [282)اآلية : سورة البقرة ]ِممَّْف َتْرَضْوَف ِمَف الش َيَداِء َأْف َتِضؿَّ ِإْحَداُىَما َفُتَذكٍَّر ِإْحَداُىَما اأْلُْخَرى{ 

 بين الذكر واألنثى وطمب المساواة بينيما.الم في اإلسإبطال قسمة الميراث  .9

 مف اتفاقية سيداو. (13في مادة ) ى ذلؾوقد أشير إل

ا َتَرَؾ ىذه المادة ُتمغي قولو تعالى: }لٍّمرٍَّجاِؿ َنِصيٌب مٍّمَّا َتَرَؾ اْلَواِلَداِف َواأْلَْقَرُبوَف َوِلمنٍَّساِء َنِصيٌب مٍّمَّ و 
[ وتمغي قولو تعالى: (7َواأْلَْقَرُبوَف ِممَّا َقؿَّ ِمْنُو َأْو َكُثَر َنِصيًبا مَّْفُروًضا{ ] سورة النساء، آية )اْلَواِلَداِف 

ـْ ِلمذََّكِر ِمْثُؿ َحظٍّ اأْلُنثََيْيِف{ ]سورة النساء، آية : )} ـُ المَُّو ِفي َأْواَلِدُك  .([11ُيوِصيُك

ال فقد اغتصبيا.تقييد حق الزوج في معاشرتو زوجتو بشرط ر  .11  ضاىا؛ وا 

اع ضرب مف النشوز مجملأة مف طمب زوجيا إّياىا امتناع المر أّف  عموـ شرعًا وعقبًل وُعرفاً مف الم
ِتي َتَخاُفوَف ُنُشوَزُىفَّ َفِعُظوُىفَّ َواْىُجُروُىفَّ قوؿ اهلل تعالىوليذا ي، ى طمب زوجياواالستعصاء عم : }َوالبلَّ
ـْ َفبَل َتْبُغوا َعَمْيِيفَّ َسِبيبًل ِإفَّ المََّو َكاَف َعِميًّا َكِبيًرا{ ] سورة النساء:ِفي اْلَمَضاِجِع   َواْضِرُبوُىفَّ َفِإْف َأَطْعَنُك

(34]). 

بحاالٍت نفسية أو ظروٍؼ صعبة تمنعيا مف  أحياناً  ومف المتحتـّ عقبًل وعرفًا وذوقًا أّف الزوجة قد تمرّ 
 وليس مف قبيؿ النشوز. شروعة بينيا وزوجيا؛ فيذا مما ال ُيمتفت إليو؛الموافقة عمى المواقعة الم

ّنما يكوف ىذا نشوزًا إذا استعصت المرأة عمى زوجيا وامتنعت منو وأبت ؛ فمو ألزميا زوجيا مطمقاً  وا 
 وأجبرىا عمى المواقعة لما كاف ذلؾ إاّل مف حقوقو المشروعة والمعروفة.

 إتاحة الزواج بغير المسممين. .11

 مف اتفاقية سيداو.(  16مادة ) في  وقد أشير إلى ذلؾ



ـُ اْلُمْؤِمَناُت  ـُ ُمَياِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُىفَّ مع أّف اهلل تعالى يقوؿ: }َيا َأي َيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإَذا َجاَءُك المَُّو َأْعَم
ـْ َيِحم وَف َلُيفَّ َوآُتوُىـ ِبِإيَماِنِيفَّ َفِإْف َعِمْمُتُموُىفَّ ُمْؤِمَناٍت َفبَل  ـْ واََل ُى َتْرِجُعوُىفَّ ِإَلى اْلُكفَّاِر اَل ُىفَّ ِحؿٌّ لَُّي

ـْ َأف تَنِكُحوُىفَّ ِإَذا آتَْيُتُموُىفَّ ُأُجوَرُىفَّ واََل ُتْمِسُكوا ِبِعَصـِ اْلَكوَ  اِفِر{ ] سورة مَّا َأنَفُقوا واََل ُجَناَح َعَمْيُك
 ([.10الممتحنة : )

ـْ واََل تُنِكُحوا قاؿ تعالى: }واََل تَنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى  ُيْؤِمفَّ َوأَلََمٌة م ْؤِمَنٌة َخْيٌر مٍّف م ْشِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبتْ و  ُك
 ([221اْلُمْشِرِكيَف َحتَّى  ُيْؤِمُنوا{ ] سورة البقرة: )

 الق، أو عّدة الحيض(.)عّدة وفاة الزوج، أو عّدة الط إلغاء العّدة عمى المرأة .12

 مف اتفاقية سيداو.( 16المادة ) ُيفيـ مف ضمفوىذا 

 وىو مخالؼ لنصوص القرآف الكريـ.

ُيفَّ فمممطّمقة عّدة أخبر عنيا القرآف بقولو تعالى:}َواْلُمَطمََّقاُت َيَتَربَّْصَف ِبَأنُفِسِيفَّ َثبَلَثَة ُقُروٍء َواَل َيِحؿ  لَ 
لِ  َأف َيْكُتْمَف َما َخَمؽَ  َؾ المَُّو ِفي َأْرَحاِمِيفَّ ِإف ُكفَّ ُيْؤِمفَّ ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر َوُبُعوَلُتُيفَّ َأَحؽ  ِبَردٍِّىفَّ ِفي ذَ 

 ([228ِإْف َأَراُدوا ِإْصبَلًحا{ ]سورة البقرة:)

ِئي َيِئْسَف  ولمحائض التي يئست مف الحيض عّدة أخبر عنيا تعالى فقاؿ: } ِمَف اْلَمِحيِض ِمف َوالبلَّ
ـْ َيِحْضَف َوُأواَلُت اأْلَْحَماِؿ َأَجُمُيفَّ  ِئي َل ـْ َفِعدَُّتُيفَّ َثبَلَثُة َأْشُيٍر َوالبلَّ ـْ ِإِف اْرتَْبُت َأف َيَضْعَف َحْمَمُيفَّ  نٍَّساِئُك

 [ [4َوَمف َيتَِّؽ المََّو َيْجَعؿ لَُّو ِمْف َأْمِرِه ُيْسًرا{ ] سورة الطبلؽ، آية )

ـْ َوَيَذُروَف َأْزَواًجا  لممتوفى عنيا عّدة ، أخبر عنيا تعالى في محكـ التنزيؿ فقاؿ: }و  َوالَِّذيَف ُيَتَوفَّْوَف ِمنُك
ـْ ِفيَما َفَعمْ  ِيفَّ َف ِفي َأنُفسِ َيَتَربَّْصَف ِبَأنُفِسِيفَّ َأْرَبَعَة َأْشُيٍر َوَعْشًرا َفِإَذا َبَمْغَف َأَجَمُيفَّ َفبَل ُجَناَح َعَمْيُك

 ([234ِباْلَمْعُروِؼ َوالمَُّو ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيٌر{ ] سورة البقرة، آية : )

 بغير رضى أىميا أو زوجيا.السماح لممرأة في المبيت في مكان آخر  .13

 مف اتفاقية سيداو.( 15وىذا موجود ضمف المادة )



زوجيا، قاؿ تعالى :  وجة ىو سكفوىذا باطؿ؛ فإّف محؿ سكف الفتاة ىو سكف أىميا، وسكف الز 
{ ] سورة الطبلؽ، آية : ) } وُىفَّ ِلُتَضيٍُّقوا َعَمْيِيفَّ ـْ َواَل ُتَضار   ( [6َأْسِكُنوُىفَّ ِمْف َحْيُث َسَكنتـُ مٍّف ُوْجِدُك

ولو قيؿ بمؤدى ىذه المادة لجاز لممرأة الخروج مف بيتيا بدوف إذف ولّييا أو زوجيا، والسفر والتنقؿ 
؛ أو بيف المدف وال عصبة مف النساء المأمونات الثقات؛ وليس دوؿ؛ وىذا ال يجوز إال مع ذي محـر

 ذلؾ إال حفاظًا عمييّف ومنحًا لؤلمف ليّف.

 اعتبار األمومة عمل متناصف بين الرجل والمرأة. .14

نيا ال تختمؼ إكف أف يقـو بيا أي شخص آخر، حتى حيث يروف أّف األمومة وظيفة اجتماعية يم
ماؿ المنزلية غير المربحة األخرى التي تعتبر أدوارًا نمطية وتقميدية يجب تغييرىا، ليذا عف سائر األع

( فقرة ) ب ( تنادي بضرورة أف تتضمف التربية األسرية تفيمًا سميما لؤلمومة  5جاءت المادة ) 
بلتفاقية بوصفيا وظيفة اجتماعية يمكف أف يقـو بيا أي انساف آخر، ولذا نادى تفسير األمـ المتحدة ل

بضرورة وضع نظاـ إجازة لآلباء برعاية الطفؿ حتى تتفرغ األـ لميمتيا األساسية وىي العمؿ بأجر 
 خارج البيت .

ٍـّ األمومة لؤلـ؛ فقاؿ اهلل تعالى : }واهلل تعالى جعؿ مياـ الحمؿ والوضع والرضاعة و   َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأ
ٍـّ واََل َتَخاِفي واََل َتْحَزِني ِإنَّا َراد وُه ِإَلْيِؾ َوَجاِعُموُه ِمَف ُموَسى َأْف َأْرِضِعيِو َفِإَذا ِخْفِت  َعَمْيِو َفَأْلِقيِو ِفي الَي

 {.(7) القصص:[ ] سورة الُمْرَسِميفَ 

ٍـّ ُموَسى َفاِرًغا ِإْف َكاَدْت َلتُْبِدي ِبِو َلْواَل َأْف َرَبْطَنا َعَمى قَ وقاؿ تعالى: } ْمِبَيا ِلَتُكوَف ِمَف َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأ
 .([10: )القصص] {الُمْؤِمِنيفَ 

قاؿ تعالى: }َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَف َأْواَلَدُىفَّ َحْوَلْيِف َكاِمَمْيِف ِلَمْف وجعؿ اهلل لموالدات مدة الرضاع حوليف؛ ف
ّـَ الرََّضاَعَة{ ]سورة البقرة: )  .([233َأَراَد َأْف ُيِت

} َحَمَمْتُو ُأم ُو َوْىًنا َعَمى َوْىٍف بعد رضاعو في عاميف؛ فقاؿ تعالى: وجعؿ الحمؿ لؤلـ ؛ وفصالو
 .([14َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِف { ]سورة لقماف: )



نَساَف ِبَواِلَدْيِو ِإْحَساًنا َحَمَمْتُو ُأم ُو ُكْرًىا َوَوَضَعْتُو ُكْرًىا َوَحْمُمُو وَ  ْيَنا اإْلِ َثبَلُثوَف  ِفَصاُلوُ وقاؿ تعالى : } َوَوصَّ
 ([15َشْيًرا { ] سورة األحقاؼ: )

ـْ َوَبَناُت اأْلَِخ َوَبَناويقوؿ تعالى  ـْ َوَخااَلُتُك اُتُك ـْ َوَعمَّ ـْ َوَأَخَواُتُك ـْ َوَبَناُتُك ـْ ُأمََّياُتُك َمْت َعَمْيُك ُت اأْلُْخِت : } ُحرٍّ
ِتي َأرْ  ـُ البلَّ { ] سورة النساء: )َوُأمََّياُتُك ـْ  .وىذه اآليات ُمحكمة وواضحة{ (23َضْعَنُك

والوالدات ُيرضعف أوالدىف : }قولو تعالىمع وفصالو في عاميف{ : }قولو تعالىبيف تعارض يوجد ال و 
ألف العاميف {وحممو وفصالو ثبلثوف شيرْا : }قولو تعالىمميف لمف أراد أف يتـ الرضاعة{ و حوليف كا

يبقى لنا ستة أشير؛ وىي التي تكوف أقؿ مدة أربعة وعشروف شيرًا؛ فحيف نطرحيا مف الثبلثيف 
 .لمحمؿ

 اقش بيف الزوجيف في شؤوف األوالد؟ىؿ يوجد تشاور وتنو 

بشأف موضوع الفطاـ لمرضيع إذا كاف ىذا ثابت شرعًا وعقبًل وعرفًا؛ ومف ذلؾ ما ذكره اهلل تعالى إّف ف
ْف في حاؿ الطبلؽ؛ كما قاؿ تعالى: }َفِإْف َأَراَدا ِفَصااًل َعف  ْنُيَما َوَتَشاُوٍر َفبَل ُجَناَح َعَمْيِيَما َواِ  َتَراٍض مٍّ

ـْ ِإَذا َسمَّْمتـُ مَّا آَتْيتـُ ِباْلَمْعُروِؼ{ ]سورة الب ـْ َفبَل ُجَناَح َعَمْيُك ذا 233قرة )َأَردت ـْ َأف َتْسَتْرِضُعوا َأْواَلَدُك ( [ وا 
 ي حاؿ الزواج وعدـ الخصاـ مف باب أولى.كاف ىذا أثناء الطبلؽ فإف التشاور والتراضي بينيما ف

 باإلكراه.إال في حالة بالمرأة جريمة ألن ىذه حرية فردية الزنى ال ُيعّد  .15

حيف ؿ االغتصاب واإلكراه؛ و اهلل تعالى الزنى سواء أكاف ذلؾ عمى سبيؿ الرضى أو في حالقد حّرـ 
ُتعد مف ُفعؿ بيا كذلؾ زانية بؿ ضحّية يكوف باالغتصاب واإلكراه؛ فإّنو أشد فاحشة وأمقت حااًل؛ وال 

اب؛ ولمف اغتصبيا فعؿ رادع وزاجر، أدخمو العمماء في حد الحرابة مف ُقّطاع الطريؽ الذيف اغتص
ُموا َأْو ُيَقتَّ قاؿ اهلل تعالى فييـ : } ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَف ُيَحاِرُبوَف المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَف ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأْف 

ـْ ِخْزٌي ِفي الد   ـْ ِمْف ِخبَلٍؼ َأْو ُينَفْوا ِمْف اأْلَْرِض َذِلَؾ َلُي ـْ َوَأْرُجُمُي ـْ ِفي ُيَصمَُّبوا َأْو تَُقطََّع َأْيِديِي نَيا َوَلُي
 ( [33اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيـٌ{ ] سورة المائدة : )



كاف الزنى عمى سبيؿ  وحؽ األعراض؛ حتى ولأّما الزنى بحد ذاتو فإّنو كبيرة وفاحشة وجريمة في 
ْنُيَما ِماَئَة َجْمَدٍة َواَل َتْأُخْذُكـ ِبِيَما َرْأَفٌة ِفي ِديِف  الرضى لقولو تعالى : }الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكؿَّ َواِحٍد مٍّ

ـْ ُتْؤِمُنوَف ِبالمَّػِو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر َوْلَيشْ   ( [2َيْد َعَذاَبُيَما َطاِئَفٌة مٍَّف اْلُمْؤِمِنيَف{ ] سورة النور: )المَّػِو ِإف ُكنُت

َنا ِإنَُّو َكاَف َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيبًل{ ] اإلسراء: )  .([32وقاؿ اهلل تعالى: }َواَل تَْقَرُبوا الزٍّ

 إباحة اإلجياض. .16

السطور؛ يمكف أف لكف بيف  ؛صراحة اتفاقية سيداو ال تنص عمى إباحة اإلجياض أفّ يزعـ بعضيـ 
الحؽ في الوقاية الصحية وسبلمة ( التي جاء في البند ) و( 11المادة ) وباألخصتشـ ىذه الرائحة، 

 ظروؼ العمؿ، بما في ذلؾ حماية وظيفة اإلنجاب.

القوؿ بالحرية المطمقة الفردية مع نزعة في العمؿ والدراسة؛ مختمط ضرورة وجود مجتمع إّف القوؿ ب
وأىؿ ىذه االتفاقية الذيف  بيف الطرفيف؛ الزنى(ي أجواٍء كيذه قد تحصؿ الفاحشة )فإّنو ف حد؛لكّؿ أ

قضايا المراىقيف المتصمة بالصحة يسعوف لدراسة  كتبوىا يعمموف مؤّداىا ومآالت القوؿ بذلؾ؛ وليذا
اإلجياض: موضوع ، وقد ُيطمقوف عمى الجنسية والتناسمية بما في ذلؾ الحمؿ غير المرغوب بو

 .الرعاية اإلنجابية()أو  )رعاية الصحة اإلنجابية(

مف وثيقة القاىرة  (7/3نص البند ) ( أو1995) وىي المصطمحات نفسيا التي تحمميا وثيقة بّكيف
صحة اإلنجابية، والرعاية الجنسية؛ بناء عمى عبارات الالتي تتحدث عف جواز اإلجياض لمسكاف 

؛ وأّف التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة؛ وتقرير موعد اإلنجاب وتتابعوو يوجد حؽ لؤلفراد في أنو 
الذيف يقيموف عبلقات جنسية متكررة خارج نطاؽ الزواج مف حقيـ أف يحصموا عمى الصحة  األفراد

 اإلنجابية كاممة غير منقوصة أيًا كانت أعمارىـ.

ؿ غير المرغوب؛ مف تكرار الحمأعراض خطيرة تحمي النساء بشأف وجود نصحت لجنة السيداو وقد 
؛ فميذا قّدموا بتوصية بأّنو البد مف أف تؤدي إلى الوفاة مخاطر يمكفلو جياض غير اآلمف اإلألّف 

في غياب "الخدمة المبلئمة فيما  وجود توعية ورعاية صحّية إليجاد إجياض آمف؛ ألّنو كما قالوا



إجراءات طبية غير آمنة مثؿ اإلجياض  يتصؿ بتنظيـ الخصوبة قد تضطر النساء إلى المجوء إلى
 (.1بسبب نقص الخدمات المناسبة فيما يتعمؽ بالتحكـ في الخصوبة) غير القانوني

سواء أكاف اإلجياض آمنًا أو غير آمف؛ فإّف قتؿ النفس التي ُنفخ فييا الروح واكتممت  نحف نقوؿو 
ع متعمدًا؛ فكيؼ إذا في الشار محّرـ وجريمة كبرى مف جرائـ القتؿ ال تقؿ عف جريمة قتؿ شخٍص 

 ؛ فضبًل عف أف يكوف وليد زنى؛ فإّنو ال يجوز االعتداء عميو.أو ابنةً  اً كاف ذلؾ ابن

قد أكدت لجنة اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة التابعة لؤلمـ المتحدة" ليذا ف
وانيف المقيٍّدة لئلجياض تشكؿ تمييزًا )لجنة سيداو أو معاىدة حقوؽ المرأة( بصورة مستمرة عمى أف الق

 (.2)ع األشخاص الذيف يمكف أف يحممواضد المرأة. وينطبؽ ىذا عمى النساء وعمى جمي

 2007لعاـ  DAWوقد ورد في تقرير لجنة الخبراء الصادر عف شعبة االرتقاء بالمرأة باألمـ المتحدة 
بتوفير  115بعنواف: القضاء عمى كافة أشكاؿ العنؼ والتمييز ضد الطفمة األنثى"، في الفقرة 

معمومات الصحة الجنسية لمطفمة لتعميـ األطفاؿ والمراىقيف بشكؿ عممي كيفية ممارسة العبلقة 
نجابية الجنسية مع توقي الحمؿ واألخطار المرضية أثناء ذلؾ وتوفير احتياجات الصحة اإل

لممراىقيف، كما أكد عمى ضرورة توزيع وسائؿ منع الحمؿ في المدارس خاصة لمفتيات؛ لتكوف 
ممارسة الجنس الحر عندىف أيسر، وتوفير خدمة اإلجياض بشكؿ معمف وقانوني، وأف يطمؽ عميو 

 اسـ اإلجياض اآلمف في المستشفيات الرسمية.

                                                           

التي اعتمدتيا لجنة سيداو في دورتيا الحادية عشر  19( ُينظر لمتوصية العامة رقـ  1
 بعنواف "العنؼ ضد المرأة": 1992عاـ 

 ( موقع منظمة العفو الدولية: 2
-and-do/sexual-we-https://www.amnesty.org/ar/what

facts-rights/abortion-reproductive/ 
 

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/


ؿ لؤلنثى دوف تحديد أكاف لمزواج أو ما قبؿ الزواج؛ ومف الرعاية الصحية عندىـ : توفير موانع الحم
ال فما الفائدة مف جود موانع الحمؿ قبؿ الزواج لوال أّنو  شاعتيا؛ وا  وفي ىذا إقرار لمفاحشة ونشرىا وا 
قد تكوف ىناؾ عبلقات عاطفية ثنائية بيف رجؿ وامرأة يحصؿ إثرىا زنى؛ مما ُيخشى أف يكوف مف 

 ي بضرورة استعماؿ واستخداـ ىذه الموانع.بعده حمؿ؛ فيكوف لممرأة وع

ـْ ِإفَّ  } :تعالى واهلل تعالى حّرـ اإلجياض فقد قاؿ يَّاُك ـْ َواِ  ـْ َخْشَيَة ِإْمبَلٍؽ نَّْحُف َنْرُزُقُي واََل تَْقُتُموا َأْواَلَدُك
ـْ َكاَف ِخْطًئا َكِبيًرا{ ] سورة اإلسراء: )  ([31َقْتَمُي

َذا   ([9، 8) :{ ] سورة التكويرِبَأيٍّ َذْنٍب ُقِتَمتْ  * اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَمتْ قاؿ تعالى : }َواِ 

اَل َيْسِرْقَف واََل وقاؿ تعالى:)َيا َأي َيا النَِّبي  ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمْؤِمَناُت ُيَباِيْعَنَؾ َعَمى َأْف اَل ُيْشِرْكَف ِبالمَِّو َشْيًئا وَ 
{ ] سورة الممتحنة: )َيْزِنيَف َواَل َيْقُتْمَف َأْواَلدَ   .( [12ُىفَّ

 إشارات في جواز المثمية الجنسية : ) الشذوذ( . .17

: ال يوجد نص صريح في ذلؾ؛ فنقوؿ كؿ برامج األمـ المتحدة تدعـ حقوؽ المثمييف؛ فإّف قد ُيقاؿ
األمـ المتحدة تدعو الدوؿ إلى إلغاء القوانيف التي تميز ضد المثمييف ومزدوجي الميؿ الجنسي 

كيموف قوانيف الفيديو الذي يديف فيو باف وُينظر إلى ىذا التقرير مع  (3ايري اليوية الجنسانية)ومغ

                                                           

ومزدوجي ( األمـ المتحدة تدعو الدوؿ إلى إلغاء القوانيف التي تميز ضد المثمييف  3
 الميؿ الجنسي ومغايري اليوية الجنسانية :

https://news.un.org/ar/story/2013/05/178512 

https://news.un.org/ar/story/2013/05/178512
https://news.un.org/ar/story/2013/05/178512


( وكذلؾ التقرير الصادر عف األمـ المتحدة يتحدث عف مكافحة التمييز القائـ عمى 4)إرىاب المثمييف
 .(5الميوؿ الجنسية واليوية الجنسية)

وقد أكدت لجنة اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة التابعة لؤلمـ المتحدة" )لجنة 
تشمؿ التمييز ضد النساء المثميات  وىيتنطبؽ عمى جميع النساء، دة حقوؽ المرأة( سيداو أو معاى

شكاؿ الخاصة مف أو المتحوالت جنسيًا، وال سيما بالنظر إلى األ؛ ائيةأو ذوات الميوؿ الجنسية الثن
 التمييز عمى أساس النوع االجتماعي الذي يتعرضف لو.

وال ريب أّف ىذا ُيخالؼ نصوص القرآف الكريـ القاطعة بتحريـ المواط، وأّنو ما أىمكت قرية قوـ لوط 
وليذا قاؿ تعالى في تقبيح فعؿ قوـ لوط: )َوُلوطًا ِإْذ َقاَؿ ِلَقْوِمِو  إال بسبب قياميـ بيذا الفعؿ الخسيس؛

ـْ َلَتْأُتوَف الرٍَّجاَؿ َشْيَوًة ِمفْ  ـْ ِبَيا ِمْف َأَحٍد ِمَف اْلَعاَلِميَف * ِإنَُّك ُدوِف النٍَّساِء َبْؿ  َأَتْأُتوَف اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُك
ـْ َقْوـٌ ُمْسِرُفوَف( ] سورة األ محؿ الحرث اعتداء عمى ىذا العمؿ الشنيع  أفّ كما [[ 81-80عراؼ:]َأْنُت

ـْ َحْرٌث  الذي لـ يأذف اهلل بو؛ فاهلل تعالى أجاز ذلؾ مع النساء إثر عقد زواٍج شرعي؛ فقاؿ: } ِنَساُؤُك
{ ] سورة البقرة: ) ـْ ـْ َأنَّى  ِشْئُت ـْ َفْأُتوا َحْرَثُك د ُيقّدر اهلل بسبب ومحؿ الحرث ىو الفرج الذي ق[، (223لَُّك
وبّيف تعالى أّف الرجؿ عميو أف يأتي زوجتو فيما أباحو اهلل اإليبلج وجود حمٍؿ مما ينتج عنو المولود؛ 

وأمره بو؛ فقد قاؿ في سياؽ آية اعتزاؿ النساء في المحيض: } َواَل تَْقَرُبوُىفَّ َحتَّى  َيْطُيْرَف َفِإَذا َتَطيَّْرَف 
ـُ المَُّو{ ]سورة البقرة : ) َفْأُتوُىفَّ ِمْف َحْيثُ  ووجو الداللة أّف الرجؿ مأموٌر بإتيانيّف في  ( [222َأَمَرُك

 المحؿ الذي أباحو اهلل بيف الزوجيف.
                                                           

 : ( باف كيموف يديف قوانيف إرىاب المثمييف 4
-moon-ki-ban-https://www.hrw.org/news/2012/12/17/un

laws-homophobic-condemns 
 ( مكافحة التمييز القائـ عمى الميوؿ الجنسية واليوية الجنسية 5

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.asp
x 
 

https://www.hrw.org/news/2012/12/17/un-ban-ki-moon-condemns-homophobic-laws
https://www.hrw.org/news/2012/12/17/un-ban-ki-moon-condemns-homophobic-laws
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx


اؿ عّز وجّؿ: د قفق ئرة الجائزة لو شرعًا فإّنو معتدٍ خارج الدا وبّيف تعالى أّف مف قاـ بيذه األفعاؿ
ـْ َحافِ  ـْ ِلُفُروِجِي ـْ َغْيُر َمُموِميَف )5ُظوَف )}َوالَِّذيَف ُى ـْ َفِإنَُّي ـْ َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُي ( َفَمِف 6( ِإالَّ َعَمى  َأْزَواِجِي

ـُ اْلَعاُدوَف ) ِلَؾ َفُأولَ ِئَؾ ُى  [ 7 – 6 – 5({ ]سورة المؤمنوف : 7اْبَتَغى  َوَراَء ذَ 

ألن جسدىا ممك ليا؛ والُمجّرم أن يكون حق المرأة في التحكم في جسدىا برضاىا  .18
 في الدعارة. من خالل االتجار بيا واستغالل جسدىا ذلك 

وىذا الكبلـ  مف اتفاقية سيداو؛ التي حّرمت التجارة بالمرأة واستغبلؿ البغاء؛ (6) وُيفيـ ىذا مف بند
 .رععارة محّرـ وُمجّرـ في الششرعًا ألّف االتجار بالبغاء أو العمؿ بالد منقوض

َنا ِإنَُّو  اهلل تعالى يقوؿ : }يو كذلؾ ُمحّرـ ؛ ففالزنى ولو كاف بعيدًا عف االتجار بالمرأة و  َواَل َتْقَرُبوا الزٍّ
وأّما تجارة البغاء وغيرىا فإّنيا مف باب أولى وأحرى  ([32َكاَف َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيبًل{ ] سورة اإلسراء:)

 يجب محاربتيا ومقاومتيا.

واعتبار أّن االنفصال بينيما من ضروب  العمل والدراسة المختمطة،تشجيع  .19
 التمييز والعنف ضد المرأة.

 ( مف اتفاقية سيداو.10وىي موجودة ضمف المادة )

وال ريب أف االختبلط الُمنّظـ بيف الطرفيف في بيئة دراسة وعمؿ؛ مما أرشدت الشريعة إلى منعو؛ فإّف 
لمرجاؿ صفيـ ولمنساء صفيف؛ وفي خروج النساء ودخوليف الصبلة وىي أشرؼ األعماؿ؛ يكوف 

جعؿ رسوؿ اهلل ليّف مدخبًل ومخرجًا في مسجده، وكاف القوـ مف الصحابة يتأخروف حتى تنقمب 
 ع النساء إلى بيوتيّف وقت الفجر.وترج

وعمى شكؿ ترتيبي متكرر؛ فسوؼ ينتج عف ذلؾ  وأّما جمع الرجاؿ والنساء في بيئة مختمطة واحدة
فيف فقداف كٍؿ مف الطر فضبًل عف التأذي باالغتصاب، أو وقوع بالفاحشة، أو تحرش الجنسي، 

ألّف الوسائؿ ليا أحكاـ المقاصد، شرعًا؛ كؿ طريؽ يؤدي إلى ىذا فيو ممنوع ليذا فإّف  ؛خصوصيتو
ـْ َوُيِريُد الَِّذيَف َيتَّ يقوؿ اهلل تعالىف سورة { ]ِبُعوَف الشََّيَواِت َأْف َتِميُموا َمْيبًل َعِظيـً :}َوالمَُّو ُيِريُد َأْف َيُتوَب َعَمْيُك



ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ ِفي 27:النساء [ ويقوؿ تعالى: }ِإفَّ الَِّذيَف ُيِحب وَف َأف َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَف آَمُنوا َلُي
ـْ اَل َتْعَمُموَف{ ] ـُ َوَأنُت  ([19سورة النور: ) الد ْنَيا َواآْلِخَرِة َوالمَُّو َيْعَم

ذا سألتموىف متاعًا فاسألوىف مف وراء حجاب ـ االختبلط في القرآف قولو تعالىومف أدلة تحري : } وا 
 ( [.53ذلكـ أطير لقموبكـ وقموبيف{ ] سورة األحزاب : )

َو ِتْمَقاَء َمْدَيَف َقاَؿ َعَسى   وقاؿ تعالى حاكيًا قصة موسى عميو السبلـ : } َربٍّي َأف َيْيِدَيِني  َوَلمَّا َتَوجَّ
ـُ اْمَرَأَتْيِف 22َسَواَء السَِّبيِؿ ) َف النَّاِس َيْسُقوَف َوَوَجَد ِمف ُدوِنِي ( َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَف َوَجَد َعَمْيِو ُأمًَّة مٍّ

ّـَ َتَولَّى  23ا َشْيٌخ َكِبيٌر )َتُذوَداِف َقاَؿ َما َخْطُبُكَما َقاَلتَا اَل َنْسِقي َحتَّى  ُيْصِدَر الرٍَّعاُء َوَأُبونَ  ( َفَسَقى  َلُيَما ُث
( َفَجاَءْتُو ِإْحَداُىَما َتْمِشي َعَمى اْسِتْحَياٍء 24ِإَلى الظٍّؿٍّ َفَقاَؿ َربٍّ ِإنٍّي ِلَما َأنَزْلَت ِإَليَّ ِمْف َخْيٍر َفِقيٌر )

َنا  َفَممَّا َجاَءُه َوَقصَّ َعَمْيِو اْلَقَصَص َقاَؿ اَل َتَخْؼ َنَجْوَت َقاَلْت ِإفَّ َأِبي َيْدُعوَؾ ِلَيْجِزَيَؾ َأْجَر َما َسَقْيَت لَ 
( 26( َقاَلْت ِإْحَداُىَما َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإفَّ َخْيَر َمِف اْسَتْأَجْرَت اْلَقِوي  اأْلَِميُف )25ِمَف اْلَقْوـِ الظَّاِلِميَف )

ى اْبَنَتيَّ َىاتَْيِف َعَمى  َأف تَْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج َفِإْف َأْتَمْمَت َعْشًرا َفِمْف َقاَؿ ِإنٍّي ُأِريُد َأْف ُأنِكَحَؾ ِإْحدَ 
اِلِحيَف ) ِلَؾ َبْيِني َوَبْيَنَؾ َأيََّما 27ِعنِدَؾ َوَما ُأِريُد َأْف َأُشؽَّ َعَمْيَؾ َسَتِجُدِني ِإف َشاَء المَُّو ِمَف الصَّ ( َقاَؿ ذَ 

 ( ] سورة القصص[28ُت َفبَل ُعْدَواَف َعَميَّ َوالمَُّو َعَمى  َما َنُقوُؿ َوِكيٌؿ )اأْلََجَمْيِف َقَضيْ 

 إباحة المساواة في فرص المشاركة النشطة في األلعاب الرياضية والتربية البدنية. .21

 مف اتفاقية سيداو.( 10وىذه المادة موجودة ضمف رقـ )

أنواع التعميـ، وال ريب أّف ممارسة المرأة  وىي في نفس بنود تشجيع التعميـ المختمط وغيره مف
ظيار مفاتنيا، وسيؤدي حتمًا  لمرياضة بكافة األلعاب الرياضية بيف الرجاؿ سيؤدي إلى تبرجيا؛ وا 

 لوقوع الكثير مف عبلقات آثمة تدور في دوائر المحظور شرعًا.

 ([33وَلى  { ]سورة األحزاب:)واهلل تعالى يقوؿ:} َواَل َتَبرَّْجَف َتَبر َج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُ 

{ ] سورة }َفبَل َتْخَضْعَف ِباْلَقْوِؿ َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض َوُقْمَف َقْواًل مَّْعُروًفاويقوؿ تعالى:
 ([32: )األحزاب



لِ  ـْ ذَ  ـْ َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُي وا ِمْف َأْبَصاِرِى ـْ ِإفَّ المََّو َخِبيٌر ويقوؿ تعالى : }ُقؿ لٍّْمُمْؤِمِنيَف َيُغض  َؾ َأْزَكى  َلُي
( َوُقؿ لٍّْمُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَف ِمْف َأْبَصاِرِىفَّ َوَيْحَفْظَف ُفُروَجُيفَّ واََل ُيْبِديَف ِزيَنَتُيفَّ 30ِبَما َيْصَنُعوَف )

ْبِديَف ِزيَنَتُيفَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِيفَّ َأْو آَباِئِيفَّ َأْو ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنَيا َوْلَيْضِرْبَف ِبُخُمِرِىفَّ َعَمى  ُجُيوِبِيفَّ َواَل يُ 
ِني َأَخَواِتِيفَّ َأْو آَباِء ُبُعوَلِتِيفَّ َأْو َأْبَناِئِيفَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِيفَّ َأْو ِإْخَواِنِيفَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِيفَّ َأْو بَ 

ـْ َيْظَيُروا ِنَساِئِيفَّ َأْو َما َمَمَكْت َأْيَمانُ  ْرَبِة ِمَف الرٍَّجاِؿ َأِو الطٍّْفِؿ الَِّذيَف َل ُيفَّ َأِو التَّاِبِعيَف َغْيِر ُأوِلي اإْلِ
ـَ َما ُيْخِفيَف ِمف ِزيَنِتِيفَّ َوُتوُبوا ِإَلى المَّوِ   َجِميًعا َأي َو َعَمى  َعْوَراِت النٍَّساِء واََل َيْضِرْبَف ِبَأْرُجِمِيفَّ ِلُيْعَم

ـْ تُْفِمُحوَف )اْلمُ   .({31ْؤِمُنوَف َلَعمَُّك

أن الطالق كما يكون لمرجل يكوُن لممرأة، وأّن المرأة يجوز ليا أن تتزوج من  .21
 ولو كان زوجيا راغبًا بيا رافضًا زواجيا بغيره وتطميقيا نفسيا منو.شاءت 

طبلؽ؛ ونحف نقوؿ ، وأّف الذي بيده عصمة النكاح؛ ىو الذي يممؾ الوالحؽ أّف الطبلؽ حٌؽ لمرجؿ 
ّف اهلل تعالى ال يحبو؛ ولكف إذا اضطر األمر إليو  فسيكوف ىو الحؿ األنسب؛ إّف الطبلؽ بغيض وا 

و في كتابقد جعؿ اهلل أمر الطبلؽ يكوف لمرجؿ وليس لممرأة؛ و  فبل عبلقة دائمة بيف متباغضيف؛ لكف
 ممؾ الطبلؽ وأمره بيد الرجؿ . العزيز

َطمََّقَيا َفبَل َتِحؿ  َلُو ِمف َبْعُد َحتََّى تَنِكَح َزْوجًا َغْيَرُه َفِإف َطمََّقَيا َفبَل ُجَناَح َعَمْيِيَما }َفِإف فاهلل تعالى يقوؿ:
 [.230رة اآلية َأف َيَتَراَجَعا ِإف َظنَّا َأف ُيِقيَما ُحُدوَد الّمِو َوِتْمَؾ ُحُدوُد الّمِو ُيَبيٍُّنَيا ِلَقْوـٍ َيْعَمُموَف{ ]سورة البق

ـْ َلُيفَّ َفِريَضًة َفِنْصُؼ َما َفَرْضُتـْ  ف َطمَّْقُتُموُىفَّ ِمف َقْبِؿ َأف َتَمس وُىفَّ َوَقْد َفَرْضُت  َإالَّ َأف وقاؿ تعالى:  }َواِ 
ـْ ِإفَّ الّمَو ِبَما َيْعُفوَف َأْو َيْعُفَو الَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النٍَّكاِح َوَأف َتْعُفوْا َأْقَرُب ِلمتَّْقَوى واََل تَنَسُوْا الْ  َفْضَؿ َبْيَنُك

 [.  237َتْعَمُموَف َبِصيٌر{ ]سورة البقرة: 

ـُ النٍَّساء َفَطمٍُّقوُىفَّ ِلِعدَِّتِيفَّ َوَأْحُصوا اْلِعدََّة َواتَّ  ـْ اَل وقاؿ تعالى:  }َيا َأي َيا النَِّبي  ِإَذا َطمَّْقُت ُقوا المََّو َربَُّك
ِو َفَقْد ِتِيفَّ َواَل َيْخُرْجَف ِإالَّ َأف َيْأِتيَف ِبَفاِحَشٍة م َبيٍَّنٍة َوِتْمَؾ ُحُدوُد المَِّو َوَمف َيَتَعدَّ ُحُدوَد المَّ ُتْخِرُجوُىفَّ ِمف ُبُيو 

ـَ َنْفَسُو اَل َتْدِري َلَعؿَّ المََّو ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَؾ َأْمرًا{ ]سورة الطبلؽ اآلية   [1َظَم



تو بأف ُتطّمؽ نفسيا منو ففعمت فقد وقع طبلقيا؛ ودليمو قولو تعالى : }َيا َأي َيا أّما إذا فّوض الزوج زوج
ْف النَِّبي  ُقْؿ أِلَْزَواِجَؾ ِإْف ُكْنُتفَّ ُتِرْدَف اْلَحَياَة الد ْنَيا َوِزيَنَتَيا َفَتَعاَلْيَف ُأَمتٍّْعُكفَّ َوُأَسرٍّ  ْحُكفَّ َسَراًحا َجِميبًل * َواِ 

: ْدَف اهلَل َوَرُسوَلُو َوالدَّاَر اآْلِخَرَة َفِإفَّ اهلَل َأَعدَّ ِلْمُمْحِسَناِت ِمْنُكفَّ َأْجًرا َعِظيًما{ ] سورة األحزابُكْنُتفَّ ُترِ 
[، وتكوف صيغة طبلؽ المرأِة نفَسيا مف زوجيا بمفظ: َطمَّقُت نفسي منؾ، أو أنا طالٌؽ منؾ. 28-29

 فإذا قالت لو: أنَت طالؽ؛ لـ يقع.

فل لممرأة الحق بناء عمى مساواتيا بالرجل بالحق في اختيار المينة ونوع أن يك .22
 العمل الذي تريده.

 وخصوصًا في بند)ج(. (11) المادةمضموف ذلؾ موجود في 

وال ريب أّف ىذه المادة فييا ظمـٌ كبير لممرأة؛ فكثيٌر مف األعماؿ التي يقوـ بيا الرجاؿ؛ ال تستطيع 
، مثؿ القياـ بأعماؿ البناء كاىميا وعافيتيا، يا ترىؽبؿ إنّ  القدرة عمى تحم ميا؛المرأة لطبيعتيا الجسدية 
أو العمؿ في مجاالت الحجر في المقالع ، وتمديد شبكات الصرؼ الصحي أو إصبلح مجاري المياه

أو أو صناعة الرخاـ في المصانع، أو إزالة القمامة والنفايات مف الحاويات الموجودة في الشوارع، 
ياـ في دور إطفاء الحرائؽ في الغابات، أو الحرائؽ التي في البيوت، أو مطاردة الجناة والمجرميف، الق

أو القياـ ببعض األعماؿ العسكرية القتالية البحتة، أو إصبلح العطب في الخمؿ الموجود في 
 السيارات أو البواخر.

ييا ال لكوف العمؿ بذاتو يراد نشره ىذا فضبًل عف أّف بعض األعماؿ التي تعمؿ بيا المرأة ُتمتيُف ف
واإلعبلف واإلعبلـ بو؛ بؿ لكوف جسد المرأة سمعة يدر الرزؽ والماؿ مف خبلؿ عرضيا، وطمِب 

 الكشؼ عف جزء مف مفاتنيا لكي تقوـ بترويج البضائع والسمع ألجؿ غاية استيبلكية.

 عن العبارات المبيمة والمجممة في )اتفاقية سيداو( أتحدث! 

المطالعوف لكثيٌر مف نصوص االتفاقيات وبنودىا أو التوصيات والبيانات التي وّقعت عمييا بعض 
في كثيٍر مف فإّنيـ دولنا سواء أكانت المتعمقة باالتفاقات السياسية، أو االجتماعية، أو الحقوقية؛ 
 ..األحياف يأخذوف األمور بظواىر نصوصيا، وال يمتفتوف إلى ما ُأبيـ أو ُأجمؿ منيا



قرأُت ىذه االتفاقية حرفًا حرفًا؛ ولكني لـ أجد في ىذه االتفاقية أنيا تنص عمى كذا  :يأتي مف يقوؿ
 !وكذا؛ وليذا يخرج بنتيجة تقوؿ: إّف مف ُيعارض ىذه االتفاقية ُيحّمؿ االتفاقية ما ال تحتمؿ

مف النصوص والوثائؽ قد نرى بعض الناس ال ُيحسف القراءة وُيحّمؿ االتفاقية أو غيرىا  صحيح أننا
 !كبلمًا ليس فييا؛ وُيمكف أف يجعؿ اسـ بكر أنو عمر ِبقدرة قادر وبتحميؿ ساذج

 :لكف الحقيقة أّف ىذه االتفاقيات قد يكوف ليا

 .وجياف : وجو خفي ووجو عمني

 .ولغتاف: لغة انجميزية كتبت باألصؿ، ولغة عربية

تركيباتو ومؤداه عّما ىو موجود في المغة وقد يكوف ما ىو مكتوب بالمغة العربية يختمؼ في 
 .اإلنجميزية التي ُكتبت بيا االتفاقية في األصؿ

؛ لكف ثّمة اختبلؼ وفوارؽ اً بؿ قد يكوُف المكتوب في بعض النصوص ظاىره بالعربية معناه إيجابي
دقيقة بيف النص بمعناه العربي واالنجميزي، بؿ ما يدور مف مقاصد أخرى تحت عبارة النص 

 .االنجميزي تكوف أكثر إرادة لممعاني مف المعنى العربي في ىذا النص المحدد

 أيف نجد في قانوف سيداو أّف اإلجياض جائز؟ :مف يسأؿحيف يأتي 

تعكس المعنى و)الرعاية الصحية(  البنود المتعمّقة بموضوع : ) حؽ المرأة في االختيار( : إفّ نقوؿف
و والتي ىي في حقيقتيا عممية قتؿ لمجنيف غير المرغوب الذي يطمح أصحاب ىذه الوثيقة لتحقيق

فيو؛ لكف ميزة العبارات العامة الضبابية اليبلمية أنيا تُبقي تفسير األمر بشكؿ منطادي رجراج مرف 
 .كٌؿ ُيفّسره حسب ىواه

إّف التفسير الحقيقي يكوف مف خبلؿ ظيور عدد مف ممثمي األمـ المتحدة لمناىضة التمييز بيف 
 .ؿ والنساء؛ ممف يقولوف بمؿء أفواىيـ إنيـ مع المرأة في حؽ اإلجياضالرجا



 زد إلى ذلؾ عممًا أّنو قد ورد في تقرير لجنة الخبراء الصادر عف شعبة االرتقاء بالمرأة باألمـ المتحدة
 DAW   بعنواف: ) القضاء عمى كافة أشكاؿ العنؼ والتمييز ضد الطفمة األنثى( في  2007لعاـ

بتوفير معمومات الصحة الجنسية لمطفمة لتعميـ األطفاؿ والمراىقيف بشكؿ عممي كيفية  115الفقرة 
ممارسة العبلقة الجنسية مع توقي الحمؿ واألخطار المرضية أثناء ذلؾ وتوفير احتياجات الصحة 
اإلنجابية لممراىقيف، كما أكد عمى ضرورة توزيع وسائؿ منع الحمؿ في المدارس خاصة لمفتيات؛ 

ف ممارسة الجنس الحر عندىف أيسر، وتوفير خدمة اإلجياض بشكؿ معمف وقانوني، وأف يطمؽ لتكو 
 .عميو اسـ اإلجياض اآلمف في المستشفيات الرسمية

ليذا وصمت رسائؿ مف المجاف المكمفة مف األمـ المتحدة لمدوؿ التي وّقعت عمى االتفاقية بمتابعة 
 .جياض باعتبار أنو حؽ لؤلفرادتنفيذ بنودىا حيث ُيطالبوف فييا بتقنيف اإل

 قرأت االتفاقية ولـ أجد فييا الدعوة لئلجياض؟ :فيؿ ُيمكف أف يأتينا أحٌد اآلف ويقوؿ لنا

فالواجب أف يؤخذ النص بمعناه األصؿ؛ ثـ يرجع لتطبيقات ىذه االتفاقيات ، والتذييبلت الُممحقة 
 .ممية الناشئة عف ىذه االتفاقاتبالقانوف والتفسيرات التي فّسروىا بيا، والممارسات الع

ىذه االتفاقيات يجب أف نتفنف في فيميا أثناء مطالعتيا؛ وأف ندرؾ الخفايا والمآرب والدسائس 
الموجودة فييا؛ وأال تمّر عمينا مرور الكراـ؛ فكثيرًا ما حصمت اتفاقات وجرى عمييا قمـ التوقيع؛ بسبب 

جو، فضبًل عف كونيا تعمؿ عمى نشر أفكارىا بأساليب اإلجماؿ في الكبلـ، ووجود عبارات حّمالة أو 
المواثيؽ وباف أّف كثيرًا مما ىذه كـ صحَب كثيٌر مّنا أصحاب و   وِحيؿ تنطمي عمى كثير مف الناس؛

 !! ُيقاؿ فييا مف كبلـ مجمؿ إنما ىو لذّر الرماد في العيوف

اتفاقات وتوصيات؛ وكاف ليا فبل يصح أف تنطمي اتفاقياتيـ عمينا؛ فإذا نبت مف تمؾ الدوؿ مف 
مساس بشرعتنا؛ وتغيير ألعرافنا وأنظمتنا االجتماعية؛ فمنحذر منيا؛ فإنيا قد تكوف مثؿ )خضراء 
الدٍّمف( تغّر بمظيرىا لكف منبتيا غير آمف؛ بؿ ثمرتيا فييا شوؾ، وىي الثمرة السيئة، ومثؿ ىذه 

؛ فكثيرًا ُخدعت األّمة بمعسوؿ الكبلـ، والغاية الثمار قد عرفناىا سابقًا واألصؿ أال ُنخدع بيا كثيراً 
 ! غير؛ ألف الثمرة سيئة



.  :جاء في إنجيؿ مّتى كبلمًا عمى لساف السيد المسيح عيسى بف مريـ يقوؿ فيو ـْ ـْ َتْعِرُفوَنُي "ِمْف ِثَماِرِى
َشَجَرٍة َجيٍَّدٍة َتْصَنُع َأْثَمارًا َجيٍَّدًة ، َوَأمَّا  َىْؿ َيْجتَُنوَف ِمَف الشَّْوِؾ ِعَنبًا ، َأْو ِمَف اْلَحَسِؾ ِتينًا؟ َىَكَذا ُكؿ  

ِديَُّة َفَتْصَنُع َأْثَمارًا َرِديًَّة ، اَل َتْقِدُر َشَجَرٌة َجيٍَّدٌة َأْف َتْصَنَع َأْثَمارًا َرِديَّةً  ، َواَل َشَجَرٌة َرِديٌَّة َأْف  الشََّجَرُة الرَّ
ـْ َتْعِرُفوَنُيـْ" ! َتْصَنَع َأْثَمارًا َجيٍَّدًة. ُكؿ    َشَجَرٍة اَل َتْصَنُع َثَمرًا َجيٍّدًا تُْقَطُع َوُتْمَقى ِفي النَّاِر. َفِإذًا ِمْف ِثَماِرِى

 :نصيحة ألصحاب القرار والمسؤولية في بالد المسممين 

: ( حيث جاء فييا26إّف أفضؿ حّؿ لمخروج مف ىذه االتفاقية ؛ العمؿ ببنٍد مف بنودىا وىي المادة )
وقت أف تطمب إعادة النظر في ىذه االتفاقية، وذلؾ عف طريؽ إشعار  أيدولة طرؼ ، في  ألي

 . يوجو إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة خطي

في الكونغرس يوجد قرار أف ىنالؾ رفض وىنالؾ دوؿ تحّفظت عف االتفاقية بالكمّية؛ ومنيا أمريكا؛ ف
الشخصية ويعتبر ذلؾ نوعًا مف التدخؿ في الشؤوف  ألي تقرير يفرض أي تشريعات خاصة باألحواؿ

الذي ال يجب أف  ، وىي بذاتيا ترى أّف دستورىا وقرارىا ىو األعمى والفوقيالداخمية لمواليات المتحدة
مع ذلؾ فإّف مجمس الشيوخ األمريكي لـ يوافؽ عمى الوثيقة؛ ألنو يرى أّنيا تدعـ ، و يعمو عميو دستور

الجنسي؛ فإذا كانوا يرفضوا الوثيقة لمعرفتيـ مسبقًا أّف بنودىا تبيح  حؽ اإلجياض، وحؽ الشذوذ
ىذه االتفاقية  ممارسة ىذا الشيء؛ ولـ تحتمؿ أمريكا ىذا؛ فما بالنا نجد مف يقوؿ : نوافؽ عمى توقيع

ف مف يرفضيا يقوـ بالتحريض ضد المجتمع ا  ف نشرىا أصبح استحقاقًا عمنيًا و ا  بدوف أدنى تحفظ و 
 وشيطنتو!

( مف االتفاقية مف حيث إّف 16" إسرائيؿ " أعربت بموجب النص عف تحفظيا؛ فيما يتعمؽ بالمادة )و
قوانيف األحواؿ الشخصية الممزمة لمختمؼ الطوائؼ الدينية في إسرائيؿ ال تتوافؽ مع أحكاـ تمؾ 

 المادة.

مف سّنة رسوؿ اهلل لو أّف حكوماتنا قصدت التعرؼ عمى حقوؽ المرأة وواجبتيا في القرآف وما صّح 
 .وسيرتو؛ الستطاعت أف تستخرج وثيقة تكفؿ لممرأة حقوقيا وتحفظ ليا كرامتيا



المشكمة أّف القبمة والوجية اليوـ لـ تعد لمقرآف وال لمسنة بؿ صارت حيثما يّمـ الغرب وجيتو؛ ولف و 
سكات ديننا وىويتنا يكوف ذلؾ إال ساعيُا في تخريب مجتمعاتنا ؛ بؿ تقميدنا لو في شؤونو وترؾ مستم

 :؛ فإّنو كما قيؿىوافٍ و  وضعةٍ  يجعمنا عرضة ألف نجد أنفسنا في ىاويةٍ وقيمنا وثوابتنا س

 !ومف يكف الغراب لو دليبًل * يمر بو عمى جيؼ الكبلب

ولو أننا أفدنا مف الغرب تقدمو الصناعي والتقني لـ يكف لنا مع ذلؾ أي اعتراض؛ لكف أف نجعؿ 
تى في مسائمنا الدينية والشرعية وما يمس مجتمعنا وبنيتنا العائمية فإّننا لف نناؿ الغرب ىو دليمنا ح

ىي دوؿ العرب التي وقّعت عمى  ؛ وىازاد تخبطًا وضعفًا وضعةً مف أجؿ ذلؾ عزًا وال رفعة؛ بؿ سنُ 
 ىذه االتفاقية؛ ىؿ تقّدمت أحواليا؟ أو تحّسنت أمورىا؟

مات التي تأتي مف الحكومات أو المنظمات العالمية؛ سيجعؿ إّف قبوؿ اإلمبلءات والضغوطات واإللزا
اآلخريف يزيدوف في فرض قيميـ وأفكارىـ عمينا؛ ونحف نظف أف رضوخنا سيعزز مف مكانتنا؛ وىذا 
لف يزيدنا إال رىقًا ووىنا؛ بؿ نحف نرمي بكؿ ما لدينا مف أسباب لمعزة والسعادة والكرامة لقاَء ما 

 :يًا ؛ والحقيقة أف وضعنا صار ُيرثى لو ؛ فصرنا كما قاؿ الشاعرنتخّيؿ أّنو يفيدنا دول

 !! ألقى الصحيفة كي يخفؼ رحمو * والزاد حتى نعمو ألقاىا

 اإلسبلـ؛ فاإلسبلـ ليس مجرد شعارات تُقاؿ، بؿ ىو عمؿفيـ حقيقة إّننا بحاجة ألف نعيد النظر في 
وممارسة وحراؾ في الواقع؛ وعمى الُرغـ مف وجود ىذه القوانيف التي لـ تأت عبثًا بؿ  وتشريعات

حاوؿ يي كّميا نتاج لمفكر الغربي الذي يُ فاقيات وستمييا مواثيؽ واتفاقات فسبقتيا قوانيف ومواثيؽ وات
 أف ُيعالج مشكبلتو في واقعو.

اإلبداع في مجاؿ االتصاالت ع الغرب؛ و الحركة الصناعية في واق التقدـ اليائؿ فيومع التسميـ ب
والمواصبلت؛ إاّل إّننا نجد في واقع مجتمعاتيـ وأسرىـ وعوائميـ خواء روحيًا ىائبًل؛ وىـ بذاتيـ 

المعنوية التي تتعمؽ بنظاـ وف عف موت الغرب، وعف خمو المجتمع مف الحياة بيعترفوف بذلؾ بؿ يكت
التركيز عمى المتعة والمذة ، ألنيا حضارة مادّية تقـو بلتواصؿ المجتمعي، وحياة الخدمةاألسرة، وا

 يوية.والرفاىية والمادية والدن



تجعميـ يتمّيزوف في وثائقيـ التي يسعوف فييا  والتقانات العممية ال يمـز منيا أف كؿ ىذه األشياء
لتحقيؽ العدالة خاصة في مجاؿ التشريعات؛ ألّف أي تشريع يخرج عف االىتداء بوحي السماء؛ فإّنو 

 التضاد والتناقض والتنافر كذلؾ. سيكوف فيو كثير مف

ّف مف التجافي عف الشرع أف نفترض منو التنافي عف العدؿ؛ واختيار تش  خرى لمحاولة ريعات أوا 
مرأة، وبيف يدينا كتاب اهلل وسّنة النبي صمى اهلل عميو وسّمـ تشيد وتبيف وتوضح ذلؾ إنصاؼ ال

 وسيرتو العممية مع الصحابة والصحابيات.

إذا كانت المرأة تعاني في مجتمعات المسمميف مف ظمـ أو اضطياد أو تقصير في الحقوؽ؛ فبل ثـ 
دوؿ أخرى عانت المرأة عندىـ أضعاؼ أضعاؼ ما عانت بو يعني ىذا أف نذىب ألخذ العبلج مف 

المرأة في ببلد المسمميف؛ بؿ عمينا أف نعود إلى التشريعات اإلسبلمية في القرآف والسنة المطيرة فإنيا 
المعيف الصافي، ومنجـ حموؿ المشكبلت، مع ضرورة تطبيؽ ذلؾ في واقعنا الحياتي؛ فبل ينفع عمـٌ 

اسب أف ندع ىذه المؤسسات الغربية النسوية المدعومة مف جيات أجنبية ببل عمؿ؛ وليس مف المن
تعيث في ببلدنا فسادًا فكريًا؛ الستغبلؿ مظالـ تقع عمى بعض النساء مف ىنا وىناؾ؛ فبل أّظف أف 
الغرب حريص بيذا الشكؿ عمى نساء المسمميف؛ فإّف أكثر مف عانى مف الحروب والدمار وكوارث 

تمؾ الدوؿ الغربية؛ فالمسألة عندىـ ليست تأكيدًا لحرصيـ وكانت بموافقة ألطفاؿ القتؿ ىـ النساء وا
عمى نيؿ المرأة حقوقيا؛ بؿ لتفكيؾ المجتمع؛ وضّخ الماؿ ُبغية إيجاد فئات كثيرة تتبع تعاليـ النظاـ 

 الغربي الذي يراد عولمتو!

بوية الثابتة عف النبي صمى اهلل بقي أف أقوؿ: لـ أشأ أف أضع في ىذه الورقة العممية األحاديث الن
عميو وسمـ فيما ُيعارض ىذه االتفاقية؛ أو فيما يكوف مف وجو تشريعي بشكٍؿ آخر؛ ألّف الغاية مف 

يحمؿ ىذه الدالالت الكثيرة في موضوع التشريع  القرآني؛ فإذا كاف القرآف ذلؾ تقريب الناس لميدي
فييا تشريعات تجعمنا نعتبر ىذا الورقة العممية  الشارحةلنبوية المبينة و بالنسبة لممرأة، فإّف السّنة ا

يتعمؽ لمتعرؼ عمى المزيد مف التوضيح المتعمؽ بالتشريعات النبوية فيما  ونقطة انطبلؽ أساساً 
 . وآخر دعوانا أف الحمد هلل رّب العالميف.ىذه الوثيقة بالجوانب التي خولفت فييا


