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  1باتنةجامعة  -  میحي عبد الحقالدكتور 

  1باتنةجامعة  - عقیلة عومري الباحثة 

  :مقدمة

والسالم على رسول هللا المبعوث رحمة  الحمد � رب العالمین والصالة
ورضي هللا تعالى عن أصحاب رسول هللا الغّر المیامین وعن  ،للعالمین

   .التابعین وتابعیھم بإحسان إلى یوم الدین

إنھ من المسلمات البدیھیة أّن اإلنسان مخلوق ومجبول على : أما بعد
 ،وذلك من أجل إشباع رغبات ،میال مفطور على العیش مع غیره ،االجتماع

من أجل تحقیق األمن واالستقرار  ،والمعنویة ،وتلبیة حاجاتھ البیولوجیة
وللوصول إلى ھذه الغایات  ،ووصوال إلى السعادة الدنیویة واألخرویة

ألن حاجات  ،والمقاصد البّد من العیش في ظل األسرة والقبیلة والجماعة
 ،وال یمكنھ إشباع تلك الغرائز ،ورغباتھاإلنسان متعددة متنوعة تعدد غرائزه 

وتلبیة الحاجات إال في ظل العیش الجماعي الذي سداه ولحمتھ التعاون 
َوَرفَْعنَا بَْعَضھُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لِّیَتَِّخَذ بَْعُضھُم : والتسخیر لقولھ تعالى

َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوٰىۖ   َوتََعاَونُوا: وقولھ تعالى ،)32: الزخرف( بَْعًضا ُسْخِرّیًا
ْثِم َواْلُعْدَوانِ  والمحضن األول لمبدأ التعاون  ،)2: المائدة( َوَال تََعاَونُوا َعلَى اْإلِ

  .إنما ھو األسرة 

واألسرة ھي المكون األساسي للنّظام االجتماعي في جمیع الشرائع سواء 
ماویة تبني فلسفتھا السماویة أو األرضیة على حد سواء إال أن الشرائع الس
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على أساس التوحید،  ومبدأ االستخالف وعمارة األرض في ظل العبودیة 
 .الحقّة � تعالى

إال أن األسرة المسلمة ذات الثوابت والقیم الحضاریة والتي أساسھا 
الذي  ،الوحي والھدي الرباني قد تعرضت ومنذ زمن بعید للمفھوم الالدیني

وال یزال ھذا  ،یعتمد أسلوب الھدم والتقویض والتفسخ واالنحالل واإلباحیة
وبشكل ممنھج ومنظم ترعاه ھیئات ومنظمات وعلى رأسھا   ،اإلفساد مستمرا

 ،وتعقد لھ الملتقیات والمؤتمرات ،األمم المتحدة بمختلف مؤسساتھا وھیئاتھا
حكومات الغربیة على تنفیذھا وتسن لھ القوانین وتعقد لھ االتفاقیات تسھر ال

بل وتُْلَزُم الدول اإلسالمیة بتنفیذ ھذه االتفاقیات ولو خالفت ھذه  ،وتطبیقھا
وناقضت مقاصد  ،األخیرة أحكام الموروث الحضاري لألمة اإلسالمیة

وكثیر ما تستعمل المنظمات وخاصة النسویة . الشارع الحكیم من بناء األسرة 
ت لتطبیق ُمْخَرَجات تلك المؤتمرات وتنفیذ تلك كآلیات للضغط على الحكوما

وإال ٌعّد المعارض لذلك الممتنعن عن التنفیذ منتھكا لحقوق  ،االتفاقیات
  .ومن ثم یُْشھَُر ضده سیف العقوبات بمختلف أنواعھا ،اإلنسان

ودورھا في  ،تأتي ھذه الورقة لتسلط الضوء على تاریخ تلك القوانین
ثم التفكیك للمنظومة االجتماعیة كما أننا نحاول الربط بین تلك  ،التشكیك

  .القوانین واالتفاقات، ومقاصد الشریعة اإلسالمیة

تقوم األسرة : تاریخ تفكیك المنظومة االجتماعیة ونظام األسرة البشریة
حیث خلق الذكر هللا تعالى الذكر  ،البشریة أساسا على الوحدة بین البشر

 ،وخلق منھا زوجھا وبث منھا رجاال كثیرا ونساء ،واحدةواألنثى من نفس 
ْن  :وتعدد النوع لقولھ تعالى ،تقوم على وحدة الجنس َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ

َودَّةً َوَرْحَمةً  وقولھ ، )21: الروم( أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إَِلْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ
ن َذَكٍر َوأُنثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَاِئَل  :تعالى یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ

َ َعلِیٌم َخبِیرٌ  ِ أَْتقَاُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ   .)13: الحجرات( لِتََعاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

ن نَّفٍْس َواِحَدٍة َوَخلََق یَا أَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا  :وقولھ تعالى َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ
الذي  ھذا ھو األساس، )1: النساء( ِمْنھَا َزْوَجھَا َوَبثَّ ِمْنھَُما ِرَجاًال َكثِیًرا َونَِساءً 
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وتنّكبوا  ،وإن انحرف بعض البشر عن جاّدة الصواب ،تبنى علیھ األسرة
وكانت بدایة االنحراف عن منھج بناء األسرة وأساسھا القویم  ،طریق الھدایة

َولُوطًا إِْذ قَاَل  :في عھد سیدنا لوط علي ید قومھ المنحرفین حیث قال تعالى
َن اْلَعالَِمیَن  إِنَُّكْم َلتَأْتُوَن  )80(لِقَْوِمِھ أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَقَُكم بِھَا ِمْن أََحٍد مِّ

َجالَ  ْسِرفُوَن  الرِّ ن ُدوِن النَِّساِء ۚ بَْل أَنتُْم قَْوٌم مُّ ، )81-80: األعراف( )81(َشْھَوةً مِّ
 ،وھذا ما جعلھم عرضة للھالك والدمار والعقاب الرباني فأباد خضراءھم

 وأباد وجودھم ألنھم بفعلتھم ھذه أصبحوا غیر مؤھلین ،واجتث جذورھم
باطن األرض خیرا لھم من وأصبح  ،لعمارة األرض واالستخالف فیھا

فبتغییبھم لدور المرأة  ،وألنھم عطلوا سننا كونیة ال تتبدل وال تتغیر ،ظاھرھا
جملة وتفصیال وقلبھم لموازین الوجود اإلنساني استحقوا عقابا من جنس 

لقولھ  ،1في األرض وقُلِبَْت علیھم األرض  فَُجِعَل َعالِیَّھَا سافلھافَُغیِّبُوا جریمتھم 
یلٍ  :تعالى ن ِسجِّ   ).74 :الحجر( فََجَعْلنَا َعاِلیَھَا َسافِلَھَا َوأَْمطَْرنَا َعلَْیِھْم ِحَجاَرةً مِّ

) العلماني(ترعرع الطرح الالدیني : على األسرة ونتائجھادینیة الال
ومنظومة العالقات األسریة انطالقا من الزواج وانتھاء  ،بخصوص األسرة

بنمط العالقات التي تحكم الروابط األسریة ـ الحقوق والواجبات ـ في رحم 
والتسلط السیاسي  ،المجتمعات الغربیة التي كان یسودھا النظام اإلقطاعي

من جھة ورجال الدین باسم الحق اإللھي من  ،المشترك بین األباطرة والملوك
 ،حیث نُِصَبْت محاكم التفتیش لقمع كل فكر مبدع أو اختراع ناجح ،جھة أخرى

وتزجُّ من  ،كما صدرت صكوك الغفران لتزف من تشاء إلى الفردوس األعلى
واسم الدین في  ،صدر كل ذلك باسم الرب ،تشاء في قعر جھنم بھتانا وزورا

وكان لرجال  ،تحالف علني بین األباطرة وعرابّي السیاسة ورجال الكھنوت
الدین حصة األسد في ھذا التَُغول والسیطرة والنفوذ مما مھد ووفر المناخ 

فتعالت األصوات لفصل الدین عن كل مظاھر  ،المالئم لنمو الفكر الالدیني
 ،ودعوا إلى الحریة المطلقة ،ومنھا الحیاة الزوجیة ،الحیاة واالجتماع البشري

تقى الفكر اللیبرالي الغربي مع الفكر ولقد ال ،ومنھا حریة اإلنسان في جسده
  .وخاصة في مسألة بناء األسرة وتكوینھا ،المادي الماركسي على الالدینیة
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وجاءت الثورة الصناعیة في أوروبا وما رافقھا من إقبال على الید 
العاملة فأدى ذلك إلى استغالل النساء واألطفال في المھن الشاقة بأزھد 

وحصة  ،العالمیتین األولى والثانیة الدور البارزكما كان للحربین  ،األجور
وإحداث الشرخ الكبیر في المنظومة االجتماعیة  ،األسد في تفكیك بنیة األسرة
وھو ما  ،وبقاء األسر مشردة تحت طائلة الفقر ،نتیجة ھالك مالیین الرجال

ومن ثم  ،بل وامتھان أحقر المھن ،اضطر النساء إلى الخروج إلى سوق العمل
حتى فشى الزنا والرذیلة في ھذه  ،غلت النساء استغالل جنسیا فاحشااست

فأبیحت  ،وأقیمت العالقات الجنسیة خارج أطرھا الطبیعیة ،المجتمعات
كما أبیحت العالقات المثلیة بموجب  ،المعاشرة الجنسیة خارج الزواج

بل ولألسف الشدید تّم تَْسِلیع المرأة  ،تشریعات قانونیة وانتشرت ثقافة الجندر
أوأنھا عامل مھم في تسویق السلع من  ،والتعامل معھا على أساس أنھا سلعة

وثم غیب دور المرأة الحقیقي في إنشاء وتكوین األسرة  ،خالل جسدھا
حتى رمتنا ھذه الفتنة بشظایا ووصلت ألسنة لھیبھا إلى  ،والمحافظة علیھا

  .المجتمعات اإلسالمیة 

نصت المادة السادسة : األسرة في ظل اإلعالن العالمي لألمم المتحدة
دیسمبر  10عشر من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في باریس في 

للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج : "وبموجب القرار 1948
یة عند ولھما حقوق متساو ،أو الدین ،وتأسیس أسرة دون أي قید بسبب الجنس

  ."الزواج وأثناء قیامھ وعند انحاللھ

وعند التأمل في  ھذا المیثاق في : قراءة شرعیة مقاصدیة لھذه المادة
بنده األول من ھذه المادة   نجدھا قد تجاھلت ھویة ما یزید عن ملیار ونصف 
الملیار مسلم الذي تحكم زواجھ وعالقاتھ األسریة منظومة تشریعیة ربانیة 

وھذه المادة  تعتبر تعدي صارخ ومفضوح على دور  ،المصدر ةالوجھة ربانی
واألسرة ككل في إنشاء الرابطة الزوجیة وبناء األسرة وھو  ،الولي الشرعي

َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا : ما یتعارض مع مقصد الشارع الحكیم من قولھ تعالى
َودَّةً َوَرْحَمةً  :وقولھ تعالى، )13: الحجرات( َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا  َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ

فمن مقاصد النكاح التعارف والتآلف بین األسر والحفاظ على ، )21: الروم(
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نسیج العالقات االجتماعیة فإلغاء الولي یھدد الكیان االجتماعي بالتحلل 
  .والزوال لما في ذلك من انتشار العداوات والتشاحن بین أفراد المجتمع

عدم اعتبار دین الزوج یناقض النصوص الصریحة ویخالف مقصد 
مما ال شك فیھ أن العالقات اإلنسانیة تقوم : الشارع من إنشاء األسر المسلمة 

ُ : لقولھ تعالى على أساس البعد اإلنساني بغض النظر عن المعتقد الَّ یَْنھَاُكُم هللاَّ
ی وھُْم َوتُْقِسطُوا َعِن الَِّذیَن لَْم یُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ ن ِدیَاِرُكْم أَن تَبَرُّ ِن َولَْم یُْخِرُجوُكم مِّ
َ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطینَ  وركیزة اإلیمان والعقیدة  القناعة ، )8: الممتحنة( إِلَْیِھْم ۚ إِنَّ هللاَّ

ینِ : والرضا والطواعیة لقولھ تعالى    .)256: البقرة( َال إِْكَراهَ فِي الدِّ

یمنع أتباعھ من إقامة عالقات اجتماعیة مع غیر المسلمین، فاإلسالم لم 
اْلیَْوَم أُِحلَّ لَُكُم : بل وأحل لنا نكاح غیر المسلمات إن كّن عفیفات لقولھ تعالى

الطَّیِّبَاُت ۖ َوطََعاُم الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ لَّھُْم ۖ َواْلُمْحَصنَاُت 
اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن قَْبلُِكْم إَِذا آتَْیتُُموھُنَّ  ِمنَ 

ولكن حّرم  ،)5: المائدة( أُُجوَرھُنَّ ُمْحِصنِیَن َغْیَر ُمَسافِِحیَن َوَال ُمتَِّخِذي أَْخَدانٍ 
وج على زوجتھ على المسلمات زواج غیر المسلم لما في الزواج من سلطة للز

بل ذریة  ،فقد یحمل الزوج غیر المسلم زوجتھ على اعتناق دینھ وتبدیل دینھا
ومعتقد أبیھم فضال عن النصوص المتظافرة  ،المسلمة سیحملون نسب أبیھم

َوَال َتنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّٰى  :من الكتاب والسنة على حرمة ذلك كقولھ تعالى
ْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجبَْتُكْم ۗ َوَال تُنِكُحوا اْلُمْشِرِكیَن َحتَّٰى یُْؤِمنَّ ۚ َوَألََمةٌ  ن مُّ ْؤِمنَةٌ َخْیٌر مِّ مُّ

ئَِك یَْدُعوَن إِلَى النَّاِر ۖ  ْشِرٍك َولَْو أَْعَجبَُكْم ۗ أُولَٰ ن مُّ ْؤِمٌن َخْیٌر مِّ یُْؤِمنُوا ۚ َولََعْبٌد مُّ
ُ یَْدُعو إِلَى اْلَجنَِّة َواْلمَ   ْغفَِرِة بِإِْذنِِھ ۖ َویُبَیُِّن آیَاتِِھ لِلنَّاِس لََعلَّھُْم یَتََذكَُّرونَ َوهللاَّ

وفي إلغاء الولي وجعل األمر بید الفتاة تدمیر صریح لتماسك ، )221: البقرة(
ونشر القطیعة  ،وقطٌع لحبل التواصل ،واحترام اختصاصات أفرادھا ،األسرة

ى غاربھ یفعل ما یشاء ویصنع ما وجعل حبل كل فرد منھا عل ،بین أفرادھا
یرید ن ومن ثم عند حدوث الخالف بین الفتاة وزوجھا الذي تزوجتھ بعیدا عن 
التشاور مع ولي أمرھا واتخاذھا لقررھا بإرادة منفردة سیكون من الصعب 
تحمل الوي ألي مسؤولیة أو احتضان ھذه الفتاة مرة أخرى في بیت والدھا 
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د والتعرض لالنحراف وسلوك طرق البغاء وھذا ما یجعلھا عرضة للتشر
  . وھذا ما ترمي إلیھ المنظومة الغربیة. والدعارة والفساد 

العولمة وتأثیرھا على التماسك األسري ودورھا في تمزیق وتفكیك 
حیث تعددت اآلراء  ،مما دار حولھ الجدل كثیرا مصطلح العولمة :األسرة

 ،وقد رسى االجتھاد أن العولمة مصطلح مغایر للعالمیة ،حول ھذا المصطلح
كما اتفقوا على أن العولمة صورة من صور النظام العالمي الجدید المبني على 

وھي مشروع أمریكي استعماري یعتمد أسلوب اللیبرالیة  ،القطبیة األحادیة
وتعتمد العولمة أسلوب صھر ودمج جمیع الثقافات  ،الرأسمالیة المتوحشة

لیصدر عن نمط واحد ورؤیة  ،ألفكار واألنماط االجتماعیة، واالقتصادیةوا
  . والغطرسة األمریكیة ،واحدة في شتى المجاالت یعلوھا شعار الھیمنة

ومما الشك فیھ أن العولمة ألقت بظاللھا ونتائجھا الوخیمة على واقع 
ي األسرة عموما ولم تسلم منھ األسرة المسلمة رغم ممانعتھا وصمودھا ف

ولم یكن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مجرد صیحة في  ،الكثیر من األحیان
بل لقد ظلت األمم المتحدة عبر مؤسساتھا وھیئاتھا  ،وادي أو نفخة قفي رماد

تتابع األمر عن كثب من خالل المؤتمرات والملتقیات والندوات والفعلیات ھنا 
اإلعالن العالمي وتحرص وفي كل لقاء توصي بتفعیل وتطبیق بنود  ،وھناك

بشكل أخص على الدول اإلسالمیة التي تمانع في التطبیق وتتحفظ على بعض 
بنود االتفاقات لما فیھا من معارضة صریحة لنصوص الشرع  وھدم مقاصد 

  .الشریعة الغراء

عقد الدورة األولى لمؤتمراتھا الدولیة  1950حاولت األمم المتحدة سنة 
لكن الحكومة المصریة في العھد  ،وان تنظیم األسرةحول المرأة واألسرة بعن

  .الملكي أجھضتھ

عقد ھذا المؤتمر العالمي  1975المؤتمر العالمي للمرأة ـ المكسیك سنة  
برعایة  ،1975جویلیة  6ـ 2في الفترة  ، عاصمة المكسیك، في مدینة مكسیكو

حیث تكثف فیھ الجھود من أجل  ،عاما للمرأة 1975األمم المتحدة وحدد عام 
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دولة وحركات تحرر  133شاركت فیھ  ،تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة
  . وطنیة

حیث خرج ھذا المؤتمر ببرنامج عمل مؤداه : 1980مؤتمر كوبنھاغن 
لضمان ملكیة المرأة لممتلكاتھا وسیطرتھا علیھا  اتخاذ تدابیر وطنیة أقوى

ال حقوق المرأة فیما یتعلق بالمیراث فضال عن إدخال تحسینات في مج
  .وحضانة األطفال

عقد ھذا المؤتمر الستعراض وتقییم منجزات : 1985مؤتمر نیروبي 
األمم المتحدة في مجال تعزیز حقوق المرأة، وتزامن عقد المؤتمر مع میالد 

والدة  الحركة من أجل المساواة بین الجنسین، وسمى ھذا المؤتمر، مؤتمر
  .الحركة النّسویة العالمیة

سبتمبر  13ـ 5عقد ھذا المؤتمر بتاریخ  :م1994مؤتمر السكان بالقاھرة 
و نتج عن ھذا المؤتمر برنامج عمل یعتبر  ،من تنظیم األمم المتحدة 1994

حضر ھذا المؤتمر  ،بمثابة وثیقة توجیھیة بصندوق األمم المتحدة للسكان
عن الحكومات والمنظمات الحكومیة والغیر عشرون ألفا ممثلین  20000
تنظیم  ،تحدید النسل ،حول القضایا المتعلقة باألسرة وتتضمن ،حكومیة
وقد قدمت لھذا المؤتمر وثیقة تعتبر برنامج عمل مكونة  ،اإلجھاض  ،األسرة

صفحة بصیاغة تعتمد التصریح تارة والتلمیح  121من ستة عشرة فصال في 
  .إلى اإلباحیة وإباحة اإلجھاض أخرى ینتھي بھا األمر 

والقضاء التام على أي ،ـ الدعوة إلى الحریة والمساواة بین الرجل والمرأة1
واقتضتھ الفطرة وحتمتھ  ،حتى فیما قررتھ الشرائع السماویة ،فوارق بینھما
  .وھو ما تضمنھ الفصل الرابع  ،طبیعة المرأة

واتخذت لھ من الوسائل ما  ،ةـ الدعوة إلى فتح باب العالقات الجنسیة المحرم2
  :یلي

  .أ ـ السماح بحریة الجنس وأنواع االقتران األخرى غیر الزواج
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 ،ب ـ الدعوة إلى اإلجراءات الكفیلة بذلك من خالل بنود الفصل الثاني
  .والفصل السادس والفصل الحادي عشر والفصل السابع  ،والفصل الخامس

والعمل على نشر وسائل  ،بكرالتنفیر من الزواج الم 42ج ـ الجزء رقم 
 ،بدعوى تنظیم األسرة ،والحد من الخصوبة وتحدید النسل ،منع الحمل

كما ورد في  ،والسماح باإلجھاض المأمون وإنشاء المستشفیات الخاصة بذلك
  .272والفصل الرابع فقرة  13 الفقرةالفصل الثالث 

 ،وتعقیم البشریة ،أساسا على نشر اإلباحیةوبالجملة فإن ھذا المؤتمر قام 
وھو . والتعدي الصارخ على القیم اإلیمانیة واألخالقیة ،وھتك حرمات الشرع

ما یتعارض صراحة مع مقاصد الشارع الحكیم من تشریع النكاح وبناء 
  .وحرمة اإلجھاض لما فیھ من اعتداء على حق الحیاة ،األسرة وإنجاب الذریة

وُمْصلِحیھا لم یسكتوا على ھذا المؤتمر، والحق أن علماء األمة ومفكریھا 
بل حتى الفاتیكان  ،بل الجمیع دّق ناقوس الخطر بما فیھم األزھر الشریف

  .نفسھ رفض مخرجات ھذا المؤتمر لتعارضھ مع مبادئ الكنیسة 

وعقد األمم المتحدة ) المؤتمر العالمي الرابع للمرأة(: 1995 مؤتمر بكین
حیث اتخذ ھذا  ،ر القاھرة في بكین بالصینھذا المؤتمر بعد سنة من مؤتم

أولھا اإلعالن العالمي   ،المؤتمر جملة مرجعیات بنى علیھا استراتیجیتھ 
ومشروع إعالن حقوق الشعوب األصلیة أومؤتمر السكان  ،لحقوق اإلنسان

 1992وإعالن ریو دجیرو سنة  ،بالقاھرة واتفاقیات نیروبي وكوبنھاغن 1994
بشأن البیئة والتنمیة  واتفاقیة القضاء على جمیع أنواع التمییز ضد المرأة 

 ).سیداو(مختصرا والمشار إلیھا 

   :نص الوثیقة الختامیة لمؤتمر بكین الخاص بالمرأة

المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في العاصمة الصینیة   یعد
الحصول على حیاة كریمة والعیش خارطة طریق أكدت حق المرأة في  بكین

المساواة، والتنمیة، "في مجتمع خال من التمییز، ونظم المؤتمر تحت شعار 
 ".والسلم
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 15و 4وفي ما یلي نص الوثیقة الختامیة للمؤتمر المنعقد خالل الفترة بین 
 :1995أیلول /سبتمبر

   .بالمرأةنحن الحكومات المشتركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني  -1

م، عام الذكرى الخمسین 1995أیلول /وقد اجتمعنا ھنا في بكین في سبتمبر -2
  .إلنشاء األمم المتحدة

ْلم 3  .ـ وقد عقدنا العزم على التقدم في تحقیق أھداف المساواة والتنمیة والسِّ

ـ وإذ نعترف بأصوات جمیع النساء في كل مكان ونحیط علًما بتنوع النساء  4
روفھن، ونكرم النساء الالئي مھَّْدن السبیل، ونستلھم األمل المتمثل وأدوارھن وظ

 .في شباب العالم

ـ نعترف بأن أحوال المرأة قد شھدت تحسنًا في بعض الجوانب الھامة على مدى  5
العقد الماضي، وإن كان ھذا التقدم متفاوتًا، وما برحت أوجھ التفاوت قائمة بین 

عقبات كبیرة، مما یؤدي إلى عواقب خطیرة  المرأة والرجل، وما زالت ھناك
 .على رفاھیة الناس جمیًعا

نعترف أیًضا بأن ھذه الحالة تزداد سوءاً بسبب الفقر المتزاید الذي یؤثر على  -6
حیاة أغلبیة سكان العالم وال سیما النساء واألطفال، والناشئ عن أسباب وطنیة 

  .دولیة

القیود والعقبات، فنعزز بذلك سبل  ـ نكرس أنفسنا دون تحفظ لمعالجة ھذه7 
النھوض بأحوال المرأة وتمكینھا في جمیع أنحاء العالم، ونُِقرُّ بأن ھذا یقتضي 
عمالً عاجالً ینطلق من روح العزم واألمل والتعاون والتضامن یؤدي اآلن 

 .ویستمر حتى القرن القادم

 :نؤكد مجدًدا التزامنا بما یلي

الحقوق والكرامة واإلنسانیة المتأصلة وسائر  ـ تساوي النساء والرجال في8
المقاصد والمبادئ المنصوص علیھا في میثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي 

اتفاقیة سیما لصكوك الدولیة لحقوق اإلنسان واللحقوق اإلنسان، وغیر ذلك من ا
فضالً عن  حقوق الطفلواتفاقیة  القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

 .إعالن الحق في التنمیةإعالن القضاء على العنف ضد المرأة و
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ـ ضمان األعمال الكاملة لحقوق اإلنسان للمرأة والطفلة باعتبارھا جزءاً ال یقبل  9
 .التصرف أو التجزئة أو الفصل عن جمیع حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة

قق من توافق آراء ومن تقدم فیما سبق من مؤتمرات األمم ـ االنطالق مما تح10
في  م، والطفل1985عام  نیروبيالمتحدة واجتماعات القمة المعنیة بالمرأة في 

م، 1992عام  ریو دي جانیروم، والبیئة والتنمیة في 1990عام  نیویورك
عام  القاھرةوالسكان والتنمیة في  م،1993عام  فییناوحقوق اإلنسان في 

م، وذلك بھدف تحقیق 1995م، والتنمیة االجتماعیة في كوبنھاغن عام 1994
  ..والسلم المساواة والتنمیة 

التوصل إلى التنفیذ الكامل والفعال إلستراتیجیات نیروبي التطلعیة للنھوض  -11
 .بالمرأة

ـ تمكین المرأة والنھوض بھا بما في ذلك الحق في حریة الفكر والضمیر والدین 12
والمعتقد، على نحو یُسھم في تلبیة االحتیاجات المعنویة واألخالقیة والروحیة 

والرجال فرادى أو باالشتراك مع غیرھم، وبذلك تكفل لھم والفكریة للنساء 
إمكانیة إطالق كامل طاقاتھم في المجتمع برسم مجرى حیاتھم وفقًا لتطلعاتھم ھم 

 .أنفسھم

 :ونحن على اقتناع بما یلي

ـ أن تمكین المرأة ومشاركتھا الكاملة على قدم المساواة في جمیع جوانب حیاة 13
المشاركة في عملیة صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة؛ المجتمع بما في ذلك 

  .أمور أساسیة لتحقیق المساواة والتنمیة والسلم

 .أن حقوق المرأة من حقوق اإلنسان -14

ـ أن  المساواة في الحقوق والفرص والوصول إلى الموارد وتقاسم الرجل 15
ھما؛ أمور والمرأة المسؤولیات عن األسرة بالتساوي والشراكة المنسجمة بین

  .حاسمة لرفاھیتھما ورفاھیة أسرتھما، وكذلك لتدعیم الدیمقراطیة

أن القضاء على الفقر باالعتماد على النمو االقتصادي المطرد والتنمیة  -16
االجتماعیة وحمایة البیئة وتوفیر العدالة االجتماعیة، یقتضي اشتراك المرأة في 

افؤ الفرص ومشاركة المرأة والرجل التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، وتحقیق تك
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مشاركة كاملة على قدم المساواة باعتبارھما من عوامل تحقیق التنمیة المستدیمة 
 .الموجھة لخدمة البشر وباعتبارھما مستفیدین منھا

ـ أن االعتراف الصریح بحق جمیع النساء في التحكم في جمیع األمور المتعلقة 17
بخصوبتھن وتأكید ھذا الحق مجدًدا أمر أساسي بصحتھن وخاصة تلك المتصلة 

 .لتمكین المرأة

ـ أن السلم المحلي والوطني واإلقلیمي والعالمي یمكن تحقیقھن ویرتبط ارتباطًا ال 18
انفصام لھ بالنھوض بالمرأة التي تمثل قوة أساسیة في مجاالت القیادة وحل 

 .األزمات وتعزیز السلم الدائم على جمیع المستویات

أن من الضروري أن یتم بمشاركة من المرأة تصمیم وتنفیذ ورصد سیاسات  ـ19
بما في ذلك سیاسات وبرامج إنمائیة تراعي فیھا اعتبارات الجنسین -وبرامج 

 -وتتسم بالفعالیة والكفاءة والتعزیز المتبادل فیما بینھما على جمیع المستویات
 .تعزز وتشجع على تمكین المرأة والنھوض بھا

مشاركة وإسھام جمیع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني وخاصة  ـ أن20
الجماعات والشبكات النسائیة وسائر المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات 
المجتمعات المحلیة، مع االحترام الكامل الستقالل ھذه الجماعات والمنظمات 

 .ةبالتعاون مع الحكومات أمر ھام لتنفیذ منھاج العمل ومتابعتھ بفعالی

، وأن المجتمع الدوليـ أن تنفیذ منھاج العمل یقضي بالتزام الحكومات و21
دولیة بالعمل بما في ذلك كومات والمجتمع الدولي بعقدھم التزامات وطنیة والح

االلتزامات المعقودة في المؤتمر؛ تعترف بضرورة اتخاذ تدابیر قویة لتمكین 
 .المرأة والنھوض بھا

 :وقد عقدنا العزم على ما یلي

ـ مضاعفة الجھود واإلجراءات الرامیة إلى تحقیق أھداف إستراتیجیات نیروبي 22
 .اليالتطلعیة للنھوض بالمرأة في نھایة القرن الح

ـ ضمان تمتع المرأة والطفل تمتًعا كامالً بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة، 23
 .واتخاذ تدابیر فعالة ضد انتھاك ھذه الحقوق والحریات
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ـ اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 24
ة بین الجنسین والطفلة، وإزالة جمیع العقبات التي تعترض تحقیق المساوا

 .والنھوض بالمرأة وتمكینھا

ـ تشجیع الرجال على المشاركة الكاملة في جمیع اإلجراءات الرامیة إلى تحقیق 25
 .المساواة

ـ تعزیز االستقالل االقتصادي للمرأة، بما في ذلك توفیر فرص العمل لھا، 26
الل والقضاء على عبء الفقر المستمر والمتزاید الواقع على المرأة من خ

معالجة األسباب الھیكلیة للفقر، عن طریق إجراء تغییرات في الھیاكل 
بما في ذلك  - االقتصادیة، وضمان تحقیق المساواة في وصول جمیع النساء

إلى  -نساء المناطق الریفیة باعتبارھن من األطراف الحیویة في عملیة التنمیة 
 .الموارد اإلنتاجیة والفرص والخدمات العامة

یز التنمیة المستدیمة التي تتركز على البشر، بما في ذلك النمو االقتصادي ـ تعز27
المطرد من خالل توفیر التعلیم األساسي والتعلیم المستمر مدى الحیاة ومحو 

 ...األمیة والتدریب والعنایة الصحیة األولیة للفتیات والنساء

بالمرأة، والسعي الحثیث ـ اتخاذ خطوات إیجابیة لكفالة السالم من أجل النھوض 28
ْلم إلى نزع السالح العام  -اعترافًا بالدور الرائد الذي تؤدیھ المرأة في حركة السِّ

والكامل تحت مراقبة صارمة وفعالة وتأیید المفاوضات المقصود بھا التوصل 
دون إبطاء إلى إبرام معاھدة عالمیة لفرض حظر شامل على التجارب النوویة 

تحققًا فعاالً ومتعدد األطراف، وتسھم في نزع األسلحة النوویة یمكن التحقق منھا 
  .ومنع انتشار ھذه األسلحة بجمیع جوانبھ

 .منع جمیع أشكال العنف الموجھ ضد المرأة والفتاة والقضاء علیھ -29

ـ ضمان المساواة بین المرأة والرجل في الحصول على التعلیم والعنایة الصحیة، 30
ن المجالین، وتحسین الصحة الجنسیة واإلنجابیة للمرأة، وفي معاملتھما في ھذی

  .وكذلك ما تحصل علیھ من تعلیم

 .تعزیز جمیع حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة -31

ـ مضاعفة الجھود لضمان تمتع جمیع النساء والفتیات الالتي یواجھن عقبات 32
ي أو متعددة تحول دون تمكینھن والنھوض بھن بسبب عامل مثل األصل العرق
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السن أو اللغة أو االنتماء اإلثني أو الثقافة أو الدین أو اإلعاقة أو لكونھن من 
 .السكان األصلیین، تمتًعا كامالً بجمیع حقوق اإلنسان والحریات األساسیة

ـ ضمان احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون اإلنساني، من أجل توفیر 33
 .الحمایة للمرأة والفتاة بوجھ خاص

ـ تنمیة اإلمكانات القصوى للفتیات والنساء في جمیع األعمار، وضمان 34
مشاركتھن الكاملة على قدم المساواة في بناء عالم أفضل للجمیع وتعزیز دورھن 

 .في عملیة التنمیة

 :وقد عقدنا العزم على ما یلي

في تلك  ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد االقتصادیة، بما -35
األرض واالئتمان والعلم والتكنولوجیا والتدریب المھني والمعلومات 
واالتصاالت واألسواق، كوسیلة لزیادة النھوض بالمرأة والفتاة وتمكینھما بما في 
ذلك تعزیز قدراتھما على جني ثمار الوصول على قدم المساواة إلى ھذه الموارد 

 .بواسطة التعاون الدولي ضمن جملة وسائل

ضمان نجاح منھاج العمل الذي سیتطلب التزاًما قویًّا من جانب الحكومات  -36
والمنظمات والمؤسسات الدولیة على جمیع األصعدة، وإننا مقتنعون اقتناًعا 
شدیًدا بأن التنمیة االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة وحمایة البیئة عناصر مترابطة 

التي ھي اإلطار الذي یضم ما نبذلھ من یعزز بعضھا بعًضا في التنمیة المستدیمة 
 .جھود لتحقیق نوعیة تجاه حیاة أرقى لجمیع البشر

خاصة النساء الالئي یعشن -إن التنمیة االجتماعیة المصنفة التي تسلم بتمكین الفقراء 
من استغالل الموارد البیئیة على نحو مستدیم ھي أساس  -تحت وطأة الفقر

تسلم بأن النمو االقتصادي المتواصل ذا القاعدة  ضروري للتنمیة المستدیمة، كما
العریضة في سیاق التنمیة المستدیمة أمر الزم الستدامة التنمیة االقتصادیة 

 .والعدالة االجتماعیة

كما أن نجاح منھاج العمل سیقتضي تعبئة كافیة للموارد على الصعیدین الوطني 
النامیة من جمیع آلیات  والدولي، وكذلك توفیر موارد جدیدة وإضافة للبلدان

التمویل المتاحة، بما في ذلك المصادر المتعددة األطراف والثنائیة والخاصة من 
أجل النھوض بالمرأة، وتوفیر موارد مالیة؛ لتعزیز قدرة المؤسسات الوطنیة 
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ودون اإلقلیمیة واإلقلیمیة الدولیة وااللتزام بالمساواة بین المرأة والرجل في 
یات والفرص، وبمشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في الحقوق والمسؤول

جمیع الھیئات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة، وعملیات رسم السیاسات وإنشاء أو 
 .تعزیز آلیات المساءلة على جمیع األصعدة

ضمان نجاح منھاج العمل أیًضا في البلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة  -37
 .قتضي استمرار التعاون والمساعدة على الصعید الدوليانتقالیة، وھو ما سی

نعتمد ھاھنا منھاج العمل ونلتزم بتنفیذه بما یكفل مراعاة  -نحن الحكومات -إننا  -38
الجنسین في جمیع سیاساتنا وبرامجنا، وإننا نحث منظمة األمم المتحدة 

والدولیة ذات  والمؤسسات المالیة اإلقلیمیة والدولیة وسائل المؤسسات اإلقلیمیة
مع االحترام  -الصلة والنساء والرجال كافة وكذلك المنظمات غیر الحكومیة 

على أن تعمل بالتعاون مع .. وجمیع قطاعات المجتمع الدولي -التام الستقاللھا
  الحكومات على االلتزام الكامل بمنھاج العمل والمساھمة في تنفیذه

 نظرة مقاصدیة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ـ المعروف ب سیداو 

Convention on the Elimination of Discrimination Against 
Women (cedaw) 

صدرت معاھدة أو اتفاقیة القضاء على جمیع  م1979دیسمبر  18بتاریخ 
أشكال التمییز ضد المرأة، وتتألف من تسعین مادة في قالب قانوني ملزم، وقد سبق 
ھذه االتفاقیة تمھید لھا عرف باسم إعالن القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 

لك سنة المرأة، وتبعھا بروتوكول اختیاري لتغطیة الثغرات التي وقعت فیھا، وكان ذ
، حیث بدأت مفوضیة مركز المرأة في األمم المتحدة بإعداد ھذه المعاھدة م1967
م بعد أن 1981، وقد دخلت ھذه االتفاقیة حیز التنفیذ والتطبیق سنة م1973سنة 

صادقت علیھا عشرون دولة وھو النصاب الالزم لشرعیة االتفاقیة، وقعت علیھا 
إلسالمیة، باكستان، بنغالدیش، تركیا، ثمانیة عشرة دولة عربیة وبعض الدول ا

ھناك دول عربیة رفضت أو تحفظت على االتفاقیة، ومن بین  ،مالیزیا، اندونیسیا
  .الدول الرافضة للتوقیع سویسرا، أمریكا، الكامیرون، إفریقیا الوسطى

ولضمان تطبیق ھذه االتفاقیة كما ترید وترغب األمم المتحدة كلفت لجنة وضع 
نظمة األممیة فریقا من الخبراء من أجل صیاغة بروتوكول اختیاري المرأة في الم

، ویھدف ھذا م1999یلحق باالتفاقیة، وقد أصبح ھذا األخیر جاھزا للعمل بھ عام 
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البروتوكول الذي یلحق عادة باالتفاقیات إلى وضع إجراءات تتعلق باالتفاقیات 
والت اتفاقات منفردة خاضعة ذاتھا، أو تتعلق بجانب مھم منھا، وتعتبر ھذه البروتوك

  .لمصادقة الدول األعضاء ویشمل البروتوكول الملحق باالتفاقیات على إجراءین

إجراء یمنح المرأة الحق في الشكوى أمام لجنة القضاء على التمییز  :األول
  .ضد المرأة حول انتھاكات أحكام اتفاقیة سیداو من قبل حكوماتھا 

توجیھ األسئلة حول االنتھاكات الخطیرة أو إجراء یمكن اللجنة من  :الثاني
المستمرة لحقوق المرأة اإلنسانیة في الدول األعضاء في البروتوكول، والذي یمیز 

  . 3ھذا البروتوكول ھو عدم إبداء أي تحفظات إزاءه كما ھو الشأن بخصوص سیداو

  المتحفظ علیھاجدول بتاریخ انضمام الدول العربیة والمصادقة على المعاھدة والمواد 

المادة 
29 

المادة 
16 

المادة 
15 

 الدولة  التاریخ  2المادة  7المادة  9المادة 

 الجزائر 1996 +  + + + +
 البحرین  1994 +  + + + + 

لم تبد أي      
 تحفظ

جزر  1994
 لقمر ا

لم تبد أي      
 تحفظ

 جیبوتي  1998

 مصر  1981 +  +  + +
 العراق  1996 +  +  + +
 األردن  1992   + + + 
 الكویت  1997  +   + +
 لبنان  1994  +   + +
 لیبیا 1989 +    + 
لم تبدي      

 أي تحفظ
 موریتانیا  2001

المملكة  2000 + + + + + +
 السعودیة 

 سوریا  2003 +  + + + +
مصادقة      

كاملة 
وبدون 

تحفظ على 
 أي مادة 

 تونس  1985
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  میزان الشرع الحنیف نصوصا ومقاصدا معاھدة سیداو في

بالنظر إلى بنود االتفاقیة المعروفة بمعاھدة سیداو فإننا ال نجد أشیاء 
جدیدة عما نصت علیھ  توصیات  ومخرجات المؤتمرات األممیة واألیام 
الدراسیة حول المرأة واألسرة عموما وحقوق اإلنسان وما یرافق كل ذلك 

ذلك حیز التنفیذ والتطبیق وألزمت الدول  سوى أن معاھدة سیداو وضعت كل
األعضاء بالتوقیع وااللتزام بموجب تلك البنود وبغض النظر عن الموافقة أو 
المخالفة لمعتقدات األمم والشعوب بما فیھا الشعوب اإلسالمیة  ویمكن أن 

   .نقسم اتفاقیة سیداو إلى أجزاء

  ویتألف من ستة مواد : الجزء األول

مفھوم التمییز والذي یتعلق  وتختص ھذه المادة بتعریف: المادة األولى
بالتفرقة بین الرجل والمرأة في حقوق اإلنسان والحریات األساسیة 

  ).االجتماعیة ـ السیاسیة(

 ،ومما یالحظ ابتداء على ھذه المادة مفھومھا للمساواة بین الرجل والمرأة
احدا مع الرجل في حیث ترید أن تجعل ھذه االتفاقیة المرأة والرجل جنسا و

: وھذا مخالف ألصل الفطرة  ،كل شئ حتى في طبیعة الخلقة وأصل التكوین
 ََّجاِل َعلَْیِھن   .)228: البقرة( َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف ۚ َولِلرِّ

إال أن الدول اإلسالمیة لم تبدي تحفظا حول ھذه المادة ألنھا قابلة للتكییف 
المساواة بین الرجل والمرأة باعتبار التكلیف وباعتبار اإلنسانیة واآلدمیة بأن 

  .والحقوق والواجبات ضمن دائرة وحدة الجنس وتعدد النوع

وھذه المادة التي تحفظت علیھا كثیر من الدول العربیة : المادة الثانیة
حیث تقوم البنود السبعة المكونة للمادة على الطلب من  ،ومنھا الجزائر

األعضاء إیجاد قوانین تعمل على إزالة التمییز ضد المرأة في كافة األحكام 
واللوائح سواء كانت ھذه األحكام صادرة عن أشخاص أو ناتجة عن تقالید أو 

والعمل على فرض ھذه القوانین بالقوة عن طریق العقوبات  ،قوانین أسرة
واعتبار االتفاقیة  ،وھذه المادة تؤسس لفرض العولمة الثقافیة ،على المخالفین
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وھو ما یعارض صراحة التشریع السماوي  ،المرجع الوحید في قضایا المرأة
  .وینظم شؤون األسرة عموما ،المنظم لعالقة الرجل بالمرأة

تتعلق باإلجراءات التي تمكِّن المرأة من ممارسة الحقوق : مادة الثالثةلا
ولم تحدد المادة ھذه والحریات األساسیة على أساس المساواة مع الرجل، 

الحقوق وال الحریات، ولم یتضح بعد ما إذا كانت تتضمن ما یعرف بالحقوق 
  التناسلیة التي وردت في وثیقتي المرأة والسكان العالمیین أم ال؟

ُم المادة االغتصاب واالعتداء على حرمة المرأة : المادة السادسة تَُجرِّ
ولكن المعاھدة لم تجرم الزنا إذا كان  ،وھذا أمر تباركھ الشریعة  وتدافع عنھ

تحرم حیث إن الشریعة  ،برضا المرأة وھو ما تخالف فیھ الشریعة المعاھدة
الزنا تحریما قاطعا جازما برضا المرأة أو بغیر رضاھا، إال أنھا ال تعاقب 
المرأة المكرھة على ذلك، وتعتبر اإلكراه شبھة یسقط بھا الحد عن المرأة، وقد 

رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما " :اخذة الشرعیة عنھا لقولھ تسقط المؤ
  .4"استكرھوا علیھ

 فالمادة ،ویتضمن  المواد السابعة والثامنة والتاسعة: الجزء الثاني
التاسعة تتعلق بھویة المرأة وحقھا في التجنس، وإعطائھا حقا مساویاً للرجل 

اْدُعوھُْم : فیما یختص بجنسیة أبنائھا، وھذا یخالف اإلسالم لقولھ تعالى
 ِ فنسب الطفل یكون لوالده ولیس ألمھ  ،)5: األحزاب( ِآلبَائِِھْم ھَُو أَْقَسطُ ِعنَد هللاَّ

  .5"الولد للفراش": لقولھ 

ال توجد تحفظات كبیرة على مواد ھذا الجزء لعدم : الجزء الثالث
  .تعارضھا مع نصوص الشریعة ومقاصد الشارع الحكیم

ولكن  ،وھذا الجزء ورغم اشتمالھ على مادتین فحسب: الجزء الرابع
تعارضھ مع الشریعة اإلسالمیة تعارضا صریحا وھادما للقیم االجتماعیة في 

  .متقاطعا مع الطبیعة البشریة ،المنظومة اإلسالمیة متنافیا مع الفطرة

تمنح ھذه المادة المرأة أھلیة قانونیة مماثلة ألھلیة : المادة الخامسة عشر
ي بإبطال الصكوك التي وتناد ،الرجل في جمیع مراحل اإلجراءات القضائیة
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كما تنادي بالمساواة في قوانین السفر  ،تحد من من أھلیة المرأة القانونیة
وأما أھلیة المرأة فال تعارض فیھا مع أحكام الشریعة  ،واختیار محل السكن

نصوصا ومقاصد سوى أھلیة إجراء عقود الزواج فقد دھب الجمھور إلى عدم 
ویمكن أن نجد في  ،خالف في ذلك الحنفیةجواز إبرام المرأة عقود الزواج و

ولكن الحق أن  ،مذھب الحنفیة مخرجا لصالحیة المرأة  إلبرام عقود الزواج
  .ھذا المذھب یعمل بھ في نطاق َضیّق

وبدون قیود  ،لكن ما تدعو إلیھ المعاھدة مطلقا وفي كل حین ووقت
ویؤدي  ،وھذا ما یؤدي بالضرورة إلى خلق فوضى أخالقیة وجنسیة ،وشرط

أما مسألة السكن والسفر فالقول بمنح المرأة  ،إلى اضطراب األسرة وتفككھا
بعیدا عن وصایة األھل والوالدین خاصة یؤدي بالمرأة إلى  ،الحریة الكاملة

  .االنحراف وممارسة الرذیلة والفجور بعیدا عن رقابة األھل

ر واألنثى تدعو ھذه المادة إلى المساواة بین الذك: المادة السادسة عشر
والوصایة على  ،وحقوق الوالیة والقَِوامة ،في الزواج وحق اختیار الزوج

   .)النسب(وحق اختیار اسم األسرة  ،األوالد

مما الشك فیھ أن اإلسالم سّوى بین الرجل والمرأة في اختیار الزوج ھذا 
 االختیار المبني على أسس شرعیة  فال تَُزَوج المرأة إلى بمن ترید وترغب في

وال یجوز عضل الفتاة على الزواج بمن ال ترغب وال ترید الزواج  ،زواجھ
ولكن في ذات الوقت ال یجوز أن تمنح حق اختیار شریك حیاتھا بعیدا عن  ،بھ

ووالیة الولي على مولیتھ لیس بحال  ،ھدى اإلسالم فتختار الفاسق أو الكافر
ى أھل االختصاص من األحوال انتقاصا من المرأة، بل ھو إسناد األمر إل

  .حیث یسند األمر للرجل بما یحفظ كرامة المرأة وأنوثتھا

وبالجملة فإن ھذه المادة تتعارض جملة وتفصیال مع النظام اإلسالمي في 
بناء األسرة و ضبط العالقات االجتماعیة بین أفراد األسرة ضمن منظومة 

  . الحقوق والواجبات
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بنود معاھدة سیداو ینبغي أن بعد استعراض  :معاھدة سیداو في المیزان
نقر سلفا أن لیس كل ما في المعاھدة سیئا ومعارضا لمقاصد الشریعة 

   .ولكن ھناك إیجابیات وھناك سلبیات ،وأحكامھا 

  اإلیجابیات : أوال

أ ـ إعطاء المرأة حقوقھا التي حرمت منھا في بعض المجتمعات باسم التقالید 
  .لمرأة ھذه الحقوقالبالیة، وقد سبق اإلسالم أن أعطى ا

ب ـ حمایة المرأة من التعرض لالبتزاز الجنسي واستغاللھا  في الدعارة 
  .والبغاء وبعض أنواع العنف األسري 

  السلبیات : ثانیا

أ ـ المعاھدة سلطة علیا إللغاء القوانین الوطنیة وھو نوع من االستعمار 
  .للدولالفكري للبلدان والتدخل السافر في الشؤون الداخلیة 

ب ـ عولمة قضایا المرأة والحرب على الشرائع السماویة وھي محاولة  
لتكریس مبدأ اإللحاد وإنكار وجود الخالق المسیطر على الكون والخلق 

  .جمیع

من خالل الدعوة إلى عدم وضع : ج ـ الحرب على جمیع التشریعات اإللھیة  
  .اعتبار للشرائع الدینیة، ومنھا قوانین األحوال الشخصیة

   .د ـ تشریع الزنا وإباحتھ

    .ھـ ـ إباحة اإلجھاض

وبالجملة فإن معاھدة سیدوا فیھا من اإلعتداء الصارخ على مقصد حفظ 
ھا من وسوائل تدمیر األسرة وھو ما بدأنا نلمس وفی ،النسل والنسب والعرض

آثاره على المنظومة األسریة في العالم اإلسالمي والوطن العربي والجزائر 
خصوصا وتمثل ذلك في التفكك األسري الذي ظلت نسبھ في تزاید مقلق 

 ،كما ارتفعت نسبة الخلع ،حیث ارتفعت معدالت الطالق بكل صوره ،ومخیف
 ،حیث تلجا الكثیر من النساء وخاصة في العالم اإلسالمي إلى ھذا الحل
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إذ أن جمیع وسائل الحیاة  ،للتخلص من الحیاة الزوجیة وسیطرة الزوج
فالبیت والراتب والمركب  ،فال تخیف من عیلة أو فقر ،موجودة ومكفولة

 وبل إن رغبت في الزنا وممارسة الرذیلة فإن ذلك  أصبح متاحا ،متوفر
وبأیسر الطرق وال خوف من نتائج الزنا فاإلجھاض بابھ مفتوح وطریقھ 

فیجعلون من اإلجھاض  ،وقد یضعف نفر من أصحاب المھن الشریفة ،معبد
فتتحول المھنة الشریفة الطب  ،والكسب الغیر مشروع ،طریق للربح السریع

وكار وتتحول العیادات الصحیة إلى أ ،أو التمریض إلى وسیلة لتشجیع الفساد
  .فساد

ودمرت العقول  ،كما غزت المخدرات بیوتنا ومدارسنا وجامعاتنا
واألخالق وتغلغلت وسائط التواصل االجتماعي وشبكات النت في بیوتنا 

وأخالق التواصل والرحمة  ،لتحول البیوت والعالقات الحمیمیة بین الزوجین
جمعھم ونفور بین الزوجین ال ی ،وصلة األرحام إلى جحیم وھجر وقطیعة

  .سوى الفراش والغریزة للحظات وتنھي 

واألوالد عن أبائھم فمات العواطف  ،كما ال یسأل األب عن أوالده
  . الصادقة النبیلة والوشائج الرحمانیة

حیث أصبحت  ،كما ظھرت نتائج ھذه المعاھدة على العالقات بین األفراد
بھا وعدم الحرج بل إلى المجاھرة  ،ظھرت المخنثین والشواذ في تزاید مستمر

وھناك من یفكر في إنشاء جمعیات للشواذ كما ھو  ،من إعالنھا أمام الناس
  .وانتشرت ظاھرة التحول الجنسي ،الحال في الغرب

ومن آثار ھذه االتفاقیات والمعاھدات على أمننا الفكري بروز ظاھرة 
ن تبني األفكار المنحرفة كعبادة الشیطان والقادینیة واألحمدیة وغیرھم م

التي تولد ردة فعل عنیفة متمثلة في نشوء التطرف والتكفیر  ،األفكار الھذامة
   .المؤدي إلى اإلرھاب

كما انعكست ھذه االتفاقیات على المنظومة القانونیة في الدول العربیة 
فشھدنا في زماننا من یقنن ویشرعن للتساوي في المیراث بین  ،واإلسالمیة

بآیات القرآن الكریم جملة وتفصیال بحجة  وإلغاء العمل ،الرجال والنساء
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وھذا ماشھدناه في  ،مصادمتھا لمبدأ العدل والمساواة بین الرجال والنساء
وخاصة في ظل   ،عصرنا ھذا وما سیكون بعد حین من الدھر هللا أعلم بھ

إذ  ،التراجع الحضاري لألمة اإلسالمیة ونشوء فقھ اإلغتراب  واالستضعاف
یفكر لھا األخر ویدبر لھا العدو وتنفذ لھا دول  أصبحت األمة مشلولة

االستكبار العالمي وال شك أنھا ستخطط وتدبر وتفكر وتنفذ بما یخدم مصالحھا 
  ،في ظل تحالفھا مع الصھیونیة العالمیة والیمین المتطرف في العالم الغربي

وقتل  ،ولو أریقت أنھارا من الدماء ،والحضارة الصینیة ،والھندوسیة الھندیة
وأدھرت جمیع اإلمكانات والمقدرات المادیة والروحیة  ،مالییر من المسلم

  .لألمة اإلسالمیة

  : الخاتمة

ومن خالل ما سبق عرضھ فإننا ندق ناقوس الخطر  ونعلي أصواتنا بأن 
األسرة المسلمة في خطر داھم و تحدي حقیقي ما لم تتداعى أصوات الخیرین  

ومواجھة ھذه  ،یقاف ھذا السیل الجارففي مشارق األرض ومغاربھا إل
الترسانة القانونیة واالجتماعیة بترسانة القیم اإلنسانیة التي قامت علیھا األسرة 

 ،وإذا تھاوت حصون األسرة المسلمة ،البشریة منذ فجر التاریخ البشري
ودكت أسوار الفضیلة والعفة التي بنیت علیھا األسرة فإن البشریة معرضة 

والسیما حینما یتعلق األمر باضطراب  ،ناء والنھایة المحتوموالف ،للزوال
الفطرة ومخالفة الناس لندائھا الخالد الكامن وراء حجب النفس البشریة 

   .وأھوائھا ومیولھا

ومن ھذا المنطلق یجب أن تتعالى األصوات وتتظافر الجھود لبناء سدودا 
  : لحمایة األسرة من خالل ،منیعة وحصونا قویة

  .الملتقیات والمؤتمرات الداعیة لحمایة األسرة تفعیل ـ

   .تشكیل حلف عالمي لحمایة القیم اإلنسانیة التي تقوم علیھا األسرة البشریة ـ

   .الوقوف صفا واحد ضد كل محاوالت تمییع وإفساد األسرة ـ
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الشراكة بین الجھات الرسمیة ومؤسسات المجتمع المدني  محلیا وإقلیمیا  ـ
األسرة ـ (ودولیا من أجل تعزیز منظومة القیم األخالقیة وحمایة األسرة 

المساجد ـ المدرسة بمختلف أطوارھا ـ الجامعات ـ الجمعیات  والمنظمات 
  .)األھلیة والحكومیة  ـ اإلعالم ـ الوزارات

  .العالمینوالحمد � رب 

 :الھوامش
                                                        

  وما بعدھا  453ص  ،8 ج ،محمد رشید رضا ،ـ تفسیر المنار1
2- http://undocs.org/ar/A/CONF.171/13/Rev.1. 

   .ـ  ینظر  موقع األمم المتحدة 3
باب أحادیث القھقھة في الصالة : كتاب الصالة ،174-1/173 ،ـ خرجھ الدار قطني في سننھ4

  .من حدیث جابر ،59وعللھا، حدیث 
   .6368رقم  ،كتاب الفرائض ،صحیح البخاري -5


