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المرأة واألسرة في خطر !!
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

ْؤِمَناِت  َواْلُ ْؤِمِننَي  َواْلُ َواْلُْسِلَماِت  اْلُْسِلِمنَي  ﴿ِإَنّ 

اِدَقاِت  اِدِقنَي َوالَصّ َواْلَقاِنِتنَي َواْلَقاِنَتاِت َوالَصّ

يياِشييِعيينَي  ييياِبيييَراِت َواْلَ يياِبييِريييَن َواليييَصّ َوالييَصّ

َقيياِت  ييَتييَصييِدّ ِقيينَي َواْلُ ييَتييَصييِدّ يياِشييَعيياِت َواْلُ َواْلَ

اِفِظنَي ُفُروَجُهْم  اِئَماِت َواْلَ اِئِمنَي َوالَصّ َوالَصّ

اِكَراِت  اِكِريَن اهلَل َكِثيًرا َوالَذّ اِفَظاِت َوالَذّ َواْلَ

َعِظيًما﴾ َوَأْجييييًرا  َمييْغييِفييَرًة  َلييُهييْم  اهلُل  َأَعيييَدّ 

 ]األحزاب: 35[



الدول الغربية وكيان يهود قد سخروا كل طاقاتهم وإمكانياتهم يف محاربة اإلسالم، ومن 
أولويات حربهم ضرب قيم اإلسالم وفصل األمة اإلسالمية عن دينها، فاستهدفوا مناهج 
التعليم ونشروا الفساد يف املجتمع، وهم يعملون بكل الوسائل لهدم األسرة، وال يّدخرون 
ومادياً، وبذلك يحافظون على مصاحلهم  وخلقياً  وعقائدياً  جهداً يف هدم األمة فكرياً 
االستعمارية ويثبتون كيان يهود كغدة سرطانية تنخر يف األمة، فصحوة األمة اإلسالمية 
على  وجودي  خطر  القائمة  واألنظمة  العمالء  احلكام  على  وثورتها  لدينها  واحتضانها 
مصالح الغرب وتهديد مباشر لكيان يهود، وأم اجلرائم أن الدول االستعمارية قد اتخذت 
من األنظمة يف العالم اإلسالمي رأس حربة حملاربة األمة وإبقائها ذليلة خاضعة للدول 
الغربية، فسخرت تلك األنظمة وزاراتها وأجهزتها حملاربة اإلسالم ووفرت الغطاء واحلماية 

ملئات املؤسسات واملنظمات التي تعمل على هدم األمة وإشاعة الفساد بني الناس.
والسلطة الفلسطينية من جنس هذه األنظمة اخلائنة هلل ورسوله، فقد اقترفت اخليانة 
العظمى بتنازلها عن معظم األرض املباركة لكيان يهود، وهي اآلن متارس دوراً قذراً ومتقدماً 
يف محاربة اإلسالم وهدم األسرة وتدمير أبنائنا وبناتنا تنفيذاً لسياسات أعداء اإلسالم، 
فهي توقع االتفاقيات ومن ثم تسن القوانني والتشريعات مبا يتواءم مع تلك االتفاقيات ويف 
الوقت ذاته توفر الغطاء للمؤسسات واجلمعيات املمولة من الدول الغربية، وتسخر لها 
منابرها اإلعالمية وتفتح لها أبواب املدارس واجلامعات وغيرها لتنخر يف املجتمع وتهدم 
الفلسطينية  السلطة  تسعى  التي  اخلبيثة  سيداو  اتفاقية  االتفاقيات  هذه  ومن  بنيانه، 
جاهدة لتنفيذها بحسب ما أوردته يف تقريرها إلى جلنة سيداو املؤرخ يف 2020/7/27 
والذي أكدت فيه تبنيها التفاقية سيداو دون حتفظ وأنها تواجه حتديات وصعوبات تعرقل 
تنفيذها أهمها وفق ما ذكرت )تواجه احلكومة الفلسطينية منذ االنضمام إلى اتفاقية 
"سيداو" يف العام 2014 دون إيراد أي حتفظ، العديد من الصعوبات والتحديات يف سبيل 
وذلك   ،2018 العام  يف  "سيداو"  عن جلنة  الصادرة  والتوصيات  االتفاقية  أحكام  تنفيذ 
بسبب احلمالت املعارضة لالتفاقية... مبا يخالف موقف القيادة الفلسطينية وقرارات 
الفلسطينية بضرورة تنفيذ أحكام االتفاقية،  التحرير  الوطني واملركزي ملنظمة  املجلس 
ومواءمة التشريعات الوطنية مبا ينسجم معها. باإلضافة إلى الرفض املجتمعي لبعض ما 
تضمنته االتفاقية من أحكام.( انتهى، فهذا النص الواضح والصريح تؤكد فيه السلطة 
أنها تريد تنفيذ اتفاقية سيداو كاملة وبعبارة أخرى فإنها تريد تشريع املثلية والزنا، ونزع 
الشرعية  األحكام  وإلغاء  اإلجهاض  وإباحة  الطالق  العدة يف  وإلغاء  ال��زواج،  الوالية يف 
املتعلقة بامليراث، ...الخ، والذي مينعها من هذه اجلرمية هو الرفض املجتمعي. هذه هي 
العظمى  اخليانة  اقترفت  التي  فالقيادة  قيادتها،  موقف  هو  وهذا  الفلسطينية  السلطة 
وتنازلت عن األرض للعدو "كيان يهود" تريد إكمال برنامجها اإلجرامي يف هدم املجتمع 

ومتزيقه ليعيش كيان يهود عيشاً هنيئاً مطمئناً.

االفتتاحية 



على  الفلسطينية  السلطة  وقعت  لقد 
اتفاقية سيداو عام 2014 دون حتفظ، 
وأرس��ل��ت ت��ق��ري��ره��ا ال��رس��م��ي األول إلى 
ملتزمة   2017 آذار  يف  س���ي���داو  جل��ن��ة 
بذلك باملادة الثامنة عشرة من سيداو، 
بإرسال  ال���دول  مبوجبها  تتعهد  وال��ت��ي 
التشريعية  التدابير  عن  دوري��ة  تقارير 
ال��ت��ي تتخذها  واإلداري�������ة  وال��ق��ض��ائ��ي��ة 
ل��ت��ط��ب��ي��ق س�����ي�����داو، ث����م أرس����ل����ت جلنة 
»استجواب«  أسئلة  السلطة  إلى  سيداو 
يف تشرين الثاني 2017، ورّدت السلطة 
يف شباط 2018 على استجواب سيداو 
ب��ت��وض��ي��ح مل���ا ق��ام��ت ب���ه إلن���ف���اذ سيداو 
ووعدت برفع سن الزواج وإقرار مشروع 
قانون حماية األسرة وتغييرات أخرى. 

وبالفعل بدأت السلطة بالعمل بقانون 
رف�����ع س����ن ال��������زواج إل�����ى 18 ع���ام���ا لكال 
كأبرز   ،2019/12/29 بتاريخ  اجلنسني 

ثمرة التفاقية سيداو املشؤومة. 
بعد ذلك زادت شهية اجلمعيات النسوية 
»ال��س��ي��داوي��ة« إلح����داث تغيير ك��ب��ي��ر يف 
أن  وخاصة  الشخصية  األح���وال  قانون 
السلطة وضعت نفسها حتت محاسبة 
ال���ت���ي ط��ال��ب��ت السلطة  جل��ن��ة س���ي���داو 
تقريرها  كبيرة يف  »تنازالت«  بتعديالت 
تقرير  ع����ن   )2018 )مت������وز  اخل���ت���ام���ي 

السلطة األولي. 
واجلمعيات  س����ي����داو  جل���ن���ة  وم����ارس����ت 
ال��ن��س��وي��ة امل��م��ول��ة م��ن ال��غ��رب ضغوطًا 
على السلطة لنشر سيداو يف اجلريدة 

ال��رس��م��ي��ة، وه����ذا ال��ن��ش��ر ي��ع��ن��ي عمليًا 
ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، وش��ك��ل��وا جتمعًا  إق����راره����ا 
أس��م��وه »ائ��ت��الف س��ي��داو« يضم عشرات 
اجلمعيات النسوية واحلقوقية لغرض 
متابعة إنفاذ سيداو، وبدأت اجلمعيات 
ال��ن��س��وي��ة »ال���س���ي���داوي���ة« ب���ال���ت���روي���ج ملا 
أسموه قانون حماية األسرة من العنف، 
و هذا القانون مطلب للجنة سيداو وقد 

اعتمد أخطر مفاهيم اتفاقية سيداو.
ويف تقرير حديث بتاريخ 2020/7/27 
مقدم من السلطة كمعلومات إلى جلنة 
سيداو عن متابعة تطبيق سيداو، تبني 
سيداو  لتوصيات  استجابتها  السلطة 
ب��رف��ع س��ن ال����زواج وع���ادت َت��ِع��ُد بتمرير 
مشروع قانون حماية األسرة من العنف 
وذهبت  س��ي��داو،  مفاهيم  يعتمد  ال���ذي 
إلى أكثر من ذلك بأن اعتبرت أن الرفض 
لها  التحديات  م��ن  لسيداو  املجتمعي 

ولقيادة السلطة!
ات��ف��اق��ي��ة س��ي��داو وقانون  ال��ن��اظ��ر يف  إن 
أن���ه���ا تستهدف  ي��ج��د  ح��م��اي��ة األس������رة 

مقدمة
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تغيير قانون األحوال الشخصية بشكل 
خاص وإلغاء كل ما تبقى فيه من أحكام 
إح����داث تغيير كبير يف  ب��ه��دف  ش��رع��ي��ة 
منط العالقات االجتماعية وحياة املرأة 
ووض��ع األس��رة، مبا يقربها من النظرة 
وأكثر  بل  االجتماعي،  للنظام  الغربية 
والبالد  ال��دول  من  كثيرًا  إن  إذ  تطرفًا، 
ع��ل��ى سيداو  غ��ي��ر اإلس��الم��ي��ة حتفظت 

وشبيهاتها.
إن السير يف فرض سيداو وشبيهاتها ال 
يقتصر على فلسطني، فقد زادت وتيرة 
األحوال  قوانني  لتغيير  مؤخرًا  العمل 
ال���ش���خ���ص���ي���ة وت���غ���ي���ي���ر من������ط احل����ي����اة 
املسلمني بشكل عام،  االجتماعية لدى 
مثل السودان والعراق واألردن ومصر... 
ال��ت��ي تعتبر متقدمة يف  ت��ون��س  وح��ت��ى 
ت��ط��ب��ي��ق س���ي���داو ان��ت��ق��ل��ت إل����ى مرحلة 
بني  امليراث  مناصفة  باعتمادها  أعمق 
املسلمة  ب��زواج  والسماح  واألنثى  الذكر 
من غير املسلم، وكل ذلك يرافقه تعديل 
األمر  ليصبح  امل��درس��ي��ة  امل��ن��اه��ج  ع��ل��ى 
مجرد  وليس  القادمة  لألجيال  ثقافة 
قانون، ولذلك جند توجهًا غربيًا عامًا 
ي��دف��ع ب��ب��الد امل��س��ل��م��ني إل���ى االنحالل، 
وق���د ات��خ��ذ اجل��م��ع��ي��ات ال��ن��س��وي��ة جزءًا 

من خطته.
ويف ه��ذا اإلص����دار نسلط ال��ض��وء على 
اتفاقية سيداو، واألثر القانوني املترتب 
على توقيعها، ومدى خطورتها وخطورة 
م��ا يسمى ب��ق��ان��ون ح��م��اي��ة األس����رة من 

ال���ع���ن���ف، ون����ب����ني احل����ك����م ال���ش���رع���ي يف 
حماية  قانون  ومشروع  سيداو  اتفاقية 
األسرة، وجنيب على تساؤل ماذا يعني 
حماية  وق��ان��ون  سيداو  اتفاقية  تطبيق 
األسرة؟ ونتناول قانون رفع سن الزواج 
النوع  ث��ق��اف��ة  وح��ق��ي��ق��ة  ف��ل��س��ط��ني،  يف 
االج��ت��م��اع��ي »اجل���ن���در«، وواق���ع املساواة 
ب��ني ال��رج��ل وامل����رأة يف م��ي��زان اإلسالم، 
املساواة  ف���ك���رة  خ����ط����ورة  ع����ن  ون���ك���ش���ف 
الضوء  ونلقي  املجتمع،  على  وآث��اره��ا 
على وض��ع امل���رأة يف ال���دول التي تطبق 
سيداو وقانون حماية األسرة، وكيف أن 
سيداو  جل��ن��ة  محاسبة  حت��ت  السلطة 
التنازالت،  م����ن  مب���زي���د  وع������دت  وأن����ه����ا 
للجمعيات  اخل��ب��ي��ث  ال������دور  ون��ك��ش��ف 
النسوية يف فلسطني وحقيقة ما تقوم 
ب���ه م���ن إف���س���اد، ون��خ��ت��م ب���ن���داء حتذير 
ي���ح���اك لهم  مل���ا  امل���ب���ارك���ة  أله����ل األرض 

وألسرهم.
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إلى  الفلسطينية  السلطة  انضمت 
ات��ف��اق��ي��ة ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ك��اف��ة أشكال 
التمييز ضد امل��رأة »سيداو« يف األول 
من نيسان عام 2014 دون إيراد أي من 
وانضمت  م��واّده��ا،  على  التحفظات 
االختياري  البروتوكول  إلى  السلطة 
اجلمعيات  وت���ض���غ���ط   .2018 س���ن���ة 
تعديل  إل��ى  السلطة  ل��دف��ع  النسوية 
وقوانني  الشخصية  األح��وال  قوانني 

العقوبات ليوافق سيداو متاما.
هي  الفلسطينية  ال��س��ل��ط��ة  وُت��ع��ت��ب��ر 
الشرق األوس��ط وشمال  الوحيدة يف 
االتفاقية  على  وقعت  التي  إفريقيا 
دون حتفظ، مع العلم أن كيان يهود 
سجل حتفظات عدة على االتفاقية، 
وقعت  األمريكية  املتحدة  وال��والي��ات 
االتفاقية إال أن الكوجنرس لم يصادق 

عليها. 

اتفاقية سيداو

إن ال��ن��اظ��ر يف ات��ف��اق��ي��ة س��ي��داو يجد 
امل����رأة بأنها  ق��د ح���ددت مشكلة  أن��ه��ا 
ال��ت��م��ي��ي��ز ال����ذي ي��ت��ط��ل��ب »امل����س����اواة«، 
وهذه فكرة خبيثة مضللة، فتحصيل 
باستنساخ  ي��ك��ون  ال  حلقوقها  امل����رأة 
احلق نفسه الذي للرجل، واستعملت 
لفظة »التمييز« يف االتفاقية لإليحاء 
باملعنى السلبي وليشمل ما قد يكون 
ت��ق��ت��ض��ي��ه اخللقة  مت����اي����زًا ط��ب��ي��ع��ي��ًا 
والفطرة، ثم حددت االتفاقية معنى 

 The Convention on the Elimination of(�هي اختصار ل-CEDAW-سيداو
all Forms of Discrimination Against Women( وتعني اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وهي معاهدة دولية اعتمدتها اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة عام 1979 وتصفها بأنها وثيقة احلقوق الدولية للنساء، ُصّدقت 
املعاهدة يف 3 أيلول/سبتمبر من عام 1981 ووقع عليها عدد من الدول، وكثير 
توقع  لم  دول  وهنالك  واالعتراضات،  التحفظات  بعض  مع  عليها  وافق  منها 
املتحدة  الواليات  مثل  باالتفاقية  العمل  تفعيل  دون  ولكن  وقع  وبعضها  عليها، 

األمريكية، وتتضمن االتفاقية ثالثني مادة وعدداً من البروتوكوالت اإلضافية.
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الوسائل املناسبة؛
التدابير،  م���ن  امل��ن��اس��ب  ات���خ���اذ  )ب( 
تشريعية وغير تشريعية، مبا يف ذلك 
م���ا ي��ن��اس��ب م���ن ج������زاءات حل��ظ��ر كل 

متييز ضد املرأة؛
املناسبة،  التدابير  جميع  اتخاذ  )و( 
مبا يف ذلك التشريعي منها، لتغيير أو 
إبطال القائم من القوانني واألنظمة 
واألع������راف وامل���م���ارس���ات ال��ت��ي تشكل 

متييزًا ضد املرأة.
مبطلة  سيداو  اتفاقية  م��واد  وتعتبر 
ون���اس���خ���ة ل���ك���ل م����ا ع���ن���د ال�������دول من 
ت��ش��ري��ع��ات وق���وان���ني ل��ل��ت��ك��ّي��ف م��ع ما 
ت��ف��رض��ه االت���ف���اق���ي���ة، ض���ارب���ة عرض 
احلائط باألساس الذي صدرت عنه 
تشريعها،  وم���ص���ادر  ال���ق���وان���ني  ت��ل��ك 
وتأتي كذلك ناسخة لكل دين وعقيدة 
وهوية وثقافة، وملغية ملا استقر فيها 
من نظرة ألدوار الرجل واملرأة، ما عدا 
واملبنية  االتفاقية  تقرها  التي  تلك 
ع��ل��ى وج���ه���ة ال��ن��ظ��ر ال��غ��رب��ي��ة تلك، 

فمثال ورد يف املادة 5:
األط����������راف جميع  ال��������دول  ت���ت���خ���ذ    

التدابير املناسبة لتحقيق ما يلي:
االجتماعية  األمن�������اط  ت��غ��ي��ي��ر  )أ( 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ل��س��ل��وك ال���رج���ل وامل�����رأة، 
بهدف حتقيق القضاء على التحيزات 

التمييز، وحددت املرجعية يف النظرة 
إل���ى احل���ق���وق، وه���ي ح��ق��وق اإلنسان 
واحل���ري���ات األس��اس��ي��ة ح��س��ب وجهة 
»اإلعالن  ورد يف  الغربية ومبا  النظر 
ومواثيق  اإلن���س���ان  ال��ع��امل��ي حل���ق���وق 
الغرب  ق��ي��م  وك�����أن  امل���ت���ح���دة«،  األمم 
ومفاهيمه هي املرجع واألساس الذي 

تبنى عليه قيم العالم والشعوب!

األثر القانوني للتوقيع على 
اتفاقية سيداو

من  سيداو  اتفاقية  على  التوقيع  إن 
ال���دول���ة يقتضي م��ج��م��وع��ة من  ق��ب��ل 
األمور القانونية املؤثرة يف التشريعات 

واألحكام، وذلك على النحو التالي:

ات��ف��اق��ي��ة  س���ي���داو  لها  أوال:    
الدستور  ف����وق  وال��س��ل��ط��ة  ال���س���ي���ادة 
والسلطات، حيث تلتزم الدولة املوقعة 
بتعديل مواد دستورها وقوانينها مبا 
يتالءم مع اتفاقية سيداو، فقد جاء 

يف املادة 2 ما نصه:  
 )أ( إدم��اج مبدأ امل��س��اواة بني الرجل 
وامل��������رأة يف دس���ات���ي���ره���ا ال���وط���ن���ي���ة أو 
لم  إذا  األخ���رى،  املناسبة  تشريعاتها 
يكن ه��ذا امل��ب��دأ ق��د أدم��ج فيها حتى 
لهذا  العملي  التحقيق  وكفالة  اآلن، 
التشريع وغيره من  املبدأ من خ��الل 
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املمارسات  وك����ل  ال��ع��رف��ي��ة  وال����ع����ادات 
األخرى القائمة على االعتقاد بكون 
أع��ل��ى من  أو  أدن���ى  أي م��ن اجلنسني 
للرجل  منطية  أدوار  على  أو  اآلخ���ر، 

واملرأة.

للرقابة  الدولة  ثانيا: خضوع   
من قبل جلنة سيداو: 

تؤكد االتفاقية ذلك من خالل جلنة 
س���ي���داو« منبثقة عن  اس��م��ه��ا »جل��ن��ة 
مراقبة  وظ��ي��ف��ت��ه��ا  امل���ت���ح���دة،  األمم 
الدول من حيث االلتزام باالتفاقية، 
حيث جاء يف البند األول من املادة 17: 

)م���ن أج���ل دراس����ة ال��ت��ق��دم احمل����رز يف 
ت��ن��ش��أ جلنة  االت��ف��اق��ي��ة،  ه���ذه  تنفيذ 
للقضاء على التمييز ضد املرأة )يشار 

إليها فيما يلي باسم اللجنة(...(
وجاء يف املادة 18:

)تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى 
تقريرًا  املتحدة  ل��ألمم  ال��ع��ام  األم��ني 
ت��داب��ي��ر تشريعية  ات��خ��ذت��ه م���ن  ع��م��ا 
وق��ض��ائ��ي��ة وإداري�����ة وغ��ي��ره��ا م��ن أجل 
إن���ف���اذ ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة وع���ن التقدم 
احمل����رز يف ه���ذا ال���ص���دد، ك��ي��م��ا تنظر 

اللجنة يف هذا التقرير ...(

ال���دول���ة املوقعة  إل����زام  ث��ال��ث��ًا:   
مفاهيم  ب����إدخ����ال  اإلت���ف���اق���ي���ة  ع���ل���ى 
اتفاقية سيداو ضمن مناهج التعليم 
الدولة  اتفاقية سيداو تلزم  إن  حيث 
دور  عن  وأفكارها  مفاهيمها  بتعليم 
املرأة وجعلها ثقافة تعطى لألجيال، 
وأن يتم تضمينها يف مناهج التعليم 
بحيث تعدل تلك املناهج على أساس 
واملساواة  ال��ت��م��ي��ي��ز  مل��ع��ان��ي  ن��ظ��رت��ه��ا 
وكذلك نظرتها للمرأة ودوره��ا حيث 

جاء يف املادة 10:
منطي  مفهوم  أي  على  القضاء  )ج( 
ع��ن دور امل���رأة ودور ال��رج��ل يف جميع 
مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن 
املختلط  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ش��ج��ي��ع  ط���ري���ق 
وغيره من أنواع التعليم التي تساعد 
يف حتقيق هذا الهدف، وال سيما عن 
طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج 

املدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
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اع��ت��ب��ار جل��ن��ة سيداو  راب����ع����ًا:   
م�����رج�����ع�����ي�����ة ل����ت����ف����س����ي����ر امل��������ف��������ردات 

واملصطلحات الواردة يف االتفاقية
إن تفسير بنود اتفاقية سيداو يكون 
بحسب »جل��ن��ة س��ي��داو« ال��دول��ي��ة وال 
والقانونيني  عني  املشِرّ لفهم  تخضع 
ذل���ك من  ع��ل��ى  أدل  ال���دول���ة، وال  يف 
خ���ض���وع ال����دول����ة ل���الس���ت���ج���واب من 
ق���ب���ل جل���ن���ة س�����ي�����داو، وق�����ي�����ام جلنة 
سيداو مبحاكمة القوانني والتقارير 
دوري،  بشكل  ال��دول��ة  تصدرها  التي 
لالتفاقية  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  م����ن  ل���ل���ت���أك���د 
بحسب تفسيرات اللجنة مما ال يدع 
تنفيذًا  س��ي��داو  بنود  لتنفيذ  م��ج��ااًل 

مجتزءًا.

خ������ام������س������ًا: مت����ك����ني األف����������راد   
وامل��ؤس��س��ات م��ن ال��ش��ك��وى إل���ى جلنة 

سيداو بشكل مباشر.
ب���ال���ت���وق���ي���ع على  ال���س���ل���ط���ة  ق����ام����ت 
التفاقية  االخ���ت���ي���اري  ال���ب���روت���وك���ول 
سيداو، والذي ينص على إمكانية أن 
واألطراف  ال���دول  يف  األف����راد  يتقدم 
املوقعة على هذا البروتوكول بالشكوى 
إلى جلنة سيداو مباشرة حيث نص 

البروتوكول االختياري:
)املادة 1

تقر الدولة الطرف يف هذا البروتوكول 

باختصاص  ال�����ط�����رف«(  )»ال������دول������ة 
ال���ل���ج���ن���ة اخل����اص����ة ب���ال���ق���ض���اء على 
ال��ت��م��ي��ي��ز ض���د امل�����رأة )»ال���ل���ج���ن���ة«( يف 
وفقا  ل��ه��ا  امل��ق��دم��ة  التبليغات  تلقي 

للمادة الثانية، والنظر فيها.

 املادة 2
قبل  م���ن  ال��ت��ب��ل��ي��غ��ات  ت���ق���دمي   يجوز 
األفراد أو مجموعات األفراد، أو نيابة 
القضائية  ال���والي���ة  مب��وج��ب  ع��ن��ه��م، 
يزعمون  وال����ت����ي  ال����ط����رف،  ل���ل���دول���ة 
أي من  أن��ه��م ضحايا الن��ت��ه��اك  فيها 
احل��ق��وق ال�����واردة يف االت��ف��اق��ي��ة على 
ي����دي ت��ل��ك ال���دول���ة ال���ط���رف. وحيث 
ي���ق���دم ال��ت��ب��ل��ي��غ ن��ي��اب��ة ع���ن أف������راد أو 
مجموعات من األفراد، فيجب أن يتم 
ذلك مبوافقتهم، إال إذا أمكن لكاتب 
التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من 

دون مثل هذه املوافقة.( انتهى

الشأن  ذات  ال������دول  ب����أن  ال��ع��ل��م  م���ع 
سيادتها  م����ن  االن���ت���ق���اص  ت��ق��ب��ل  ال 
بتحاكم رعاياها إلى جهات خارجية. 
وتوقيع السلطة على هذا البروتوكول 
تبالي  ال  أنها  على  يدلل  االختياري 
بسيادتها املزعومة حني يتعلق األمر 

بإرضاء الغرب واستجالب األموال. 
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التي والمحرمات  الجرائم 
 تدعو إليها اتفاقية سيداو

أواًل: تدعو سيداو إلى تغيير الدور النمطي للمرأة بكالم عام فضفاض، 
وذلك بتغيير األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة بشكل 
يتناقض مع الفطرة التي فطر اهلل الرجل واملرأة عليها، فهي تدعو لهدم 
وتعمل على  املجتمع،  والرجل يف  املرأة  العالقة بني  التي حتدد  املفاهيم 
الطبيعي والفطري كزوجة وأم تربي األوالد، بحيث ال  املرأة   تغيير دور 
يوجد اعتبار خاص لألمومة، وكذلك تغيير دور الرجل األساسي كأٍب جتب 
للمرأة  النظرة  القوامة يف األسرة، وجتعل "سيداو"  النفقة وله حُقّ  عليه 
والرجل وأدوارهما ضمن إطار يجعل النوع اإلنساني »املرأة والرجل« شكاًل 
واحداً ال اعتبار فيه لالختالف الطبيعي والعضوي بني الرجل واملرأة أو 

كأنه ال أثر له، فقد جاء يف املادة 5: 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة لتحقيق ما يلي:

)أ( تغيير األمن��اط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل وامل��رأة، بهدف 
حتقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى 
القائمة على االعتقاد بكون أي من اجلنسني أدنى أو أعلى من اآلخر، أو 

على أدوار منطية للرجل واملرأة.

ثانيًا: الدعوة إلى التعليم املختلط بجميع مراحله، وال يخفى ما يف التعليم 
املختلط وما يف االختالط عموماً بني الرجال والنساء من فتنة وفساد، 
ومن حرمة تخالف ما عليه احلياة اإلسالمية من فصل بني الرجال والنساء 

إال يف حدود ما أقره الشرع، فقد جاء يف املادة رقم 10: 
امل��رأة ودور الرجل يف جميع  )ج( القضاء على أي مفهوم منطي عن دور 
املختلط  التعليم  تشجيع  طريق  ع��ن  أشكاله،  بجميع  التعليم  م��راح��ل 
وغيره من أنواع التعليم التي تساعد يف حتقيق هذا الهدف، وال سيما عن 

طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم.
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ثالثًا: تدعو االتفاقية إلى املساواة يف امليراث بني الرجل واملرأة، بخالف ما 
جاء به تشريع احلكيم العليم من تنظيم ملسائل امليراث، وذلك عند دعوتها 

إلى املساواة يف احلق يف االستحقاقات العائلية حيث جاء يف املادة 13:
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد 
املرأة يف املجاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل لها، 
على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، نفس احلقوق، وال سيما: )أ( احلق 

يف االستحقاقات العائلية.

والرجل يف  امل��رأة  بني  التام  بالتساوي  املطالبة  على  تنص سيداو  راب��ع��ًا: 
الشؤون القانونية، وإعطاء املرأة احلق فيما يتعلق بالتشريع املتصل بحركة 
األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم، معتبرة أن إلزام املرأة 
مخالفة  يعني  مما  التمييز،  عني  هو  السفر  خ��الل  معها  احمل��رم  بوجود 
الشريعة يف حكم الشهادة على املعامالت املالية قال تعالى: ﴿َواْسَتْشِهُدوا 
َتْرَضْوَن  ْن  مِمَّ َواْمَرأََتاِن  َفَرُجٌل  َرُجَلنْيِ  َيُكوَنا  َلْم  َفِإْن  ِرَجاِلُكْم  ِمْن  َشِهيَدْيِن 
ْخَرى﴾ ]البقرة: 282[،  َر ِإْحَداُهَما اأْلُ َهَداِء أَْن َتِضَلّ ِإْحَداُهَما َفُتَذِكّ ِمَن الُشّ
ومخالفة ما قررته الشريعة بخصوص أحوال السكنى وأحكام السفر إال 

بزوج أو محرم، فقد جاء يف املادة 15:
)2( متنح الدول األطراف املرأة، يف الشؤون املدنية، أهلية قانونية مماثلة 
ألهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه يف فرص ممارسة تلك األهلية، وتكفل 
ل��ل��م��رأة، ب��وج��ه خ���اص، ح��ق��وق��ًا م��س��اوي��ة حل��ق��وق ال��رج��ل يف إب����رام العقود 
وإدارة املمتلكات، وتعاملهما على قدم املساواة يف جميع مراحل اإلجراءات 

القضائية.
 )4( متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشريع 

املتصل بحركة األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
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خامسًا: تعتبر امل��ادة 16 يف سيداو هي األخطر والتي تنص على املساواة 
يف الزواج والطالق، وهذا يترتب عليه إلغاء العدة وإلغاء الولي يف الزواج 
وإلغاء القوامة وإلغاء تعدد الزوجات، وكذلك ما يفهم من الفقرة ه� من 
املادة 16 من إباحة اإلجهاض، وتدعو االتفاقية الدول إلى تعيني سن أدنى 
للزواج وهو سن ال� 18، وهو أول بند عملي طبقته السلطة عام 2019 مع 
ما يف ذلك من اختالف بل مخالفة يف تعريف الطفولة والبلوغ يف اإلسالم 

وتبني وجهة النظر الغربية.
جاء يف املادة 16 من سيداو: 

1-- تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز 
ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص 

تضمن، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة:
)أ( نفس احلق يف عقد الزواج؛

)ب( نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، ويف عدم عقد الزواج إال برضاها 
احلر الكامل؛

)ج( نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
)د( نفس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما 
الزوجية، يف األمور املتعلقة بأطفالهما ويف جميع األحوال، يكون ملصلحة 

األطفال االعتبار األول؛
ت��ق��رر، بحرية وب���إدراك للنتائج، ع��دد أطفالها  )ه���( نفس احل��ق��وق يف أن 
والفاصل بني الطفل والذي يليه، ويف احلصول على املعلومات والتثقيف 

والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق؛
والوصاية  والقوامة  بالوالية  )و( نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق 
على األط��ف��ال وتبنيهم، أو م��ا شابه ذل��ك م��ن األع���راف، ح��ني توجد هذه 
املفاهيم يف التشريع الوطني، ويف جميع األحوال يكون ملصلحة األطفال 

االعتبار األول؛
)ز( نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة مبا يف ذلك احلق يف اختيار 

اسم األسرة واملهنة ونوع العمل؛
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املمتلكات  وحيازة  مبلكية  يتعلق  فيما  الزوجني  لكال  احلقوق  نفس  )ح( 
واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو 

مقابل عوض.
2- ال ي��ك��ون خل��ط��وب��ة ال��ط��ف��ل أو زواج����ه أي أث���ر ق��ان��ون��ي، وت��ت��خ��ذ جميع 
أدنى  التشريعي منها، لتحديد س��ن  ذل��ك  ال��ض��روري��ة مب��ا يف  اإلج����راءات 

للزواج وجلعل تسجيل الزواج يف سجل رسمي أمرًا إلزاميًا.
يف  للمرأة  مطلقة  مساواة  عن  تتحدث  سيداو،  اتفاقية  أن  نرى  وهكذا 
وواجباتها،  اللتزاماتها  ذكر  أي  دون  احلريات،  وعن  الرجل،  مع  حقوقها 
وهذا اختالل واضح يؤكده إسقاط القيود والضوابط التي يجب أن يلتزم 

بها كٌل من الرجل واملرأة.
اإلسالم  إللغاء  يدعون  املسلمني  ب��الد  يف  سيداو  التفاقية  الداعني  إن 
الشخصية،  األح��وال  لقوانني  أساساً  تكون  أن  من  اإلسالمية  والشريعة 
تلك  يف  والناظر  ظالمية،  رجعية  أحكاماً  الشرعية  األحكام  ويعتبرون 
وأن  وفروعها،  أصولها  الشرع يف  أحكام  مع  تتصادم  أنها  يرى  االتفاقية 
موادها تتضارب مع األحكام الشرعية املتعلقة باملرأة وتكاليفها ودورها يف 
احلياة، ومع األحكام الشرعية التي تخص النظام االجتماعي. واهلل تعالى 
خلق الذكر واألنثى وجعل لهما حدودًا ومن تعداها فقد ظلم الرجل واملرأة، 
وال يتعداها إال الظاملون، ﴿ِتْلَك ُحُدوُد اهلِل َفاَل َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعَدّ ُحُدوَد 

امِلُوَن﴾ ]البقرة: 229[ اهلِل َفُأوَلِئَك ُهُم الَظّ
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الحكم الشرعي في اتفاقية سيداو

  أواًل: إن اإلس��الم احلنيف 
قد ضمن العيش الكرمي للرجل واملرأة 
بعقيدة  فخاطبهما  س��واء،  ح��ٍد  على 
اإلس���الم وأن���زل ش��رع��اً ق��ومي��اً فيه 
صالحهما ما استقاما على أحكامه، 
فصالح الناس ال يكون إال بانضباطهم 
وتقّيدهم باألحكام الشرعية، وضنك 
غياب  سببه  ال��ن��اس  وف��س��اد  العيش 

اإلسالم من حياتهم وعدم تقّيدهم بأحكام اهلل، وهذا ما بّينه احلق سبحانه 
ُأْن��َث��ى َوُه��َو ُمْؤِمٌن  َذَك��ٍر أَْو  ��ا ِم��ْن  يف كتابه العزيز، قال تعالى: ﴿َم��ْن َعِمَل َص��احِلً
]النحل:  َيْعَمُلوَن﴾  َكاُنوا  َما  ِبأَْحَسِن  أَْجَرُهْم  ُهْم  َوَلَنْجِزَيَنّ َبًة  َطِيّ ُه َحَياًة  َفَلُنْحِيَيَنّ
َواَل  َيِضُلّ  َف��اَل  ُه��َداَي  َبَع  اَتّ َفَمِن  ُه��ًدى  ي  ِمِنّ ُكْم  َيْأِتَيَنّ ��ا  ﴿َف��ِإَمّ وقال سبحانه   ]97
َيْشَقى )123( َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإَنّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة 

أَْعَمى﴾ ]طه: 124-123[

  ث��ان��ي��ًا: اإلس��الم ك��ّرم امل��رأة وحفظ لها حقوقها وش��رع من األحكام 
الشرعية ما يضمن للمرأة حقوقها وكرامتها سواء كانت طفلة صغيرة أو شيخة 
كبيرة،  فاألحكام الشرعية بّينت حقوق املرأة سواء كانت أماً أو بنتاً أو أختاً أو 
عمة أو خالة أو زوجة أو امرأة أجنبية، فأوجب اإلسالم بَرّ الوالدين وجعل لألم 
فضاًل يزيد على األب وهي أحق الناس بالبر وُحسن الصحبة، َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ 
اِس ِبُحْسِن ُصْحَبِتي؟ َقاَل:  َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإلَى َرُسوِل اهلِل  فقال: َمْن أََحُقّ الَنّ
َك« َقاَل: ُثَمّ َمْن؟ َقاَل:  َك« َقاَل: ُثَمّ َمْن؟ َقاَل: »ُأُمّ َك« فَقاَل: ُثَمّ َمْن؟ َقاَل: »ُأُمّ »ُأُمّ
»أبوك« رواه ابن حبان وإسناده صحيح على شرط الشيخني، ومن أحسن تربية 
بناته كّن له ستراً من النار، عن عائشة رضي اهلل عنها قال رسول اهلل  »َمْن 
ارِ« رواه البخاري،  ، ُكَنّ َلُه ِسْترًا ِمَن الَنّ َيِلي ِمْن َهِذِه الَبَناِت َشْيئًا، َفأَْحَسَن ِإَلْيِهَنّ
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وأوجب صلة األرحام وصيانة األعراض وغض البصر، وأوجب على الرجال أن 
اللباس يف  وأحكام  والوالية،  النفقة  أحكام  وبنَيّ  عنهن،  دفاعاً  أنفسهم  يبذلوا 
احلياة العامة واخلاصة، وأحكام االختالط واالجتماع... وغيرها من األحكام 
بالنظر  العلماء  تناولها  وقد  رسوله،  وسنة  اهلل  كتاب  يف  مفصلة  جاءت  التي 
واالستدالل لبيان هذه األحكام عملياً ليتقيد بها املسلمون طاعة هلل ولرسوله.

أن ترقى إلى شيء مما شرعه اإلسالم  أدن��ى بكثير من  والتشريعات الوضعية 
تكرميًا وحفظًا للمرأة وصيانة لها، وأبعد ما تكون عن الرعاية الصحيحة لها، 
ألن اإلسالم جعل قوام العالقة بني الرجل واملرأة تقوى اهلل تعالى واخلشية منه 

يف السر والعلن، وهذا ال يكون يف التشريعات الوضعية.  

   ثالثًا: املشكالت التي تنشأ يف املجتمع ال تُعالج عالجاً صحيحاً إال 
باألحكام الشرعية، وإن ابتغيت معاجلات لها من شريعة البشر أدى ذلك إلى فساد 
يف الناس، واستعصت هذه املشكالت على احلل، وازدادت مظاهرها السلبية، 
الناس ينطق بهذا يف بالد املسلمني وغيرها،  الذي يعيشه  والواقع احملسوس 
السكينة  عنها  وغابت  الفساد،  فيها  استشرى  قد  كله  العالم  يف  فاملجتمعات 
الغربية  املجتمعات  واستشرى يف  األرحام،  أواصر  فيها  وتقطعت  والطمأنينة، 
االجتار بالبشر وامتهان املرأة، فال ينظرون إليها إال أداة للمتعة وترويج السلع 
الغالبة على هذه املجتمعات،  العري واملجون هو الصفة  واخلدمات، وأضحى 
واملواثيق الدولية والدساتير الغربية وما متخض عنها من قوانني تعالج حقوق 
اإلنسان أو املرأة لم تقم على أساس صحيح عند تشريعها، بل كانت قائمة على 
وشراً  الناس  على  بالء  فأصبحت  االستعمارية،  القوى  ومصالح  البشر  أهواء 
للتدخل يف شؤون الدول وبسط  يزيد حياتهم ضنكاً على ضنك، وأداة خبيثة 
الهيمنة عليها، فحرية التدين حسب زعمهم من حقوق اإلنسان، والتدين عندهم 
هو التدين الذي يكون مفصوالً عن احلياة، ولهذا يُحارب ويُقمع من يريد حتكيم 
الدين يف احلياة، فليس من التدين عندهم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
من  ذل��ك  يعّدون  بل  وح��ده  هلل  احلاكمية  تكون  أن  عندهم  التدين  من  وليس 
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التطرف واإلرهاب... فحرية التدين كذبة كبيرة وليست حقيقية، ويكفي للداللة 
على هذا؛ حربهم املستعرة ضد اإلسالم كمنهاج حياة، ومثلها فكرة حقوق املرأة 
ومساواتها بالرجل، فهي فكرة مقيتة قائمة على استغالل املرأة وليس تكرميها؛ 
ألن األساس الذي قامت عليه هو أساس باطل، واستطاع املجرمون أن يلبسوا 

على النساء هذه احلقيقة وخصوصاً يف املجتمعات الغربية.

  رابعًا: تقوم االتفاقية يف مجمل موادها نصاً وداللة على أساس التماثل 
والتطابق التام بني الرجل واملرأة، وإلغاء الفروق بينهما واملساواة املطلقة، وهذا 
مناقض للفطرة اإلنسانية التي خلق اهلل الرجال والنساء عليها، ومخالف لتصور 
َل اهلُل ِبِه  ْوا َما َفَضّ اإلسالم والنظرة القرآنية، حيث يقول اهلل تعالى ﴿َواَل َتَتَمَنّ
 ﴾ ا اْكَتَسْبَ َساِء َنِصيٌب مِمَّ ا اْكَتَسُبوا َوِللِنّ َجاِل َنِصيٌب مِمَّ َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض ِللِرّ
امل��رأة خواصاً  وامل��رأة فجعل يف  الرجل  ]النساء: 32[، فاخلالق سبحانه خلق 
فضلها بها، وجعل يف الرجل خواصاً فضله بها، وبناء على هذا التفاضل بينهما 
للرجل  للمرأة دور ال ميكن  به، وكان  القيام  املرأة  للرجل دور ال تستطيع  كان 
األبناء  وتربية  واإلرض��اع  باحلمل  امل��رأة  فضل  سبحانه  فاحلق  به،  ينهض  أن 
َرُجٌل  َجاَء  َقاَل:  َعنُْه  اهللُ  َرِضَي  ُهَريَْرةَ  أَِبي  َعْن  ثالثاً  األم  ببر  األبناء  وأوصى 
ِإلَى َرُسوِل اهلِل  َفَقاَل: يَا َرُسوَل اهلِل، َمْن أََحُقّ النَّاِس ِبُحْسِن َصَحابَِتي؟ َقاَل: 
َك« َقاَل: ثَُمّ َمْن؟  َك« َقاَل: ثَُمّ َمْن؟ َقاَل: »ُثَمّ ُأّمَك« َقاَل: ثَُمّ َمْن؟ َقاَل: »ُثَمّ ُأُمّ »ُأُمّ
َقاَل: »ُثَمّ أَُبوَك« رواه البخاري. وخص الرجل بالقوامة والوالية ووجوب السعي 
والنفقة، فهذا ما فضل اهلل به بعضهم على بعض، وهذه الفطرة التي فطر اهلل 
الرجل واملرأة عليها ليكون كل واحد منهما مكمال لآلخر وليجد كل واحد منهما 
ِمْن  َلُكْم  أَْن َخَلَق  آَياِتِه  ﴿َوِم��نْ  تعالى:  السكن والسكينة يف الطرف اآلخر قال 
ًة َوَرْحَمًة ِإَنّ يِف َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْوٍم  أَْنُفِسُكْم أَْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَوَدّ

﴾ ]البقرة: 187[ ُروَن﴾ ]الروم: 21[ ﴿ُهَنّ ِلَباٌس َلُكْم َوأَْنُتْم ِلَباٌس َلُهَنّ َيَتَفَكّ
إن فكرة حقوق املرأة ومساواتها بالرجل � التي جاءت بها اتفاقية سيداو � فكرة 
غربية املنشأ بعيدة كل البعد عن اإلسالم وتعني عندهم إطالق العنان للمرأة 
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ال��رج��ل يف أي وق��ت، ولهذا جتد  أو ح��دود لتكون يف متناول  ب��ال قيود  لتعيش 
االختالط،  ويشجعون على  واحلجاب،  العفة واحلشمة  يحاربون  لها  املروجني 
ويفتحون األبواب مشرعة للمجون، هذه هي حقيقة القوانني الغربية واملواثيق 
ولم  املجتمعات  املشاكل يف  وعمقت  رهقاً،  إال  الناس  زادت  ما  وهي  الدولية، 
فاتفاقية سيداو ومخرجاتها مهما  وبؤسًا،  إال شقاء  امل��رأة  زادت  تعاجلها، وما 
عملوا على تزيينها فإنها ُصممت لتكون املرأة سهلة املنال للرجال دون قيود أو 
عوائق، وهي تستهدف بشكل خاص املسلمني، ألن احلياء وقيم العفة والغيرة 
على العرض تتعارض مع أهدافهم، واملسلمون يتخلقون باحلياء والعفة والغيرة 
على العرض طاعة هلل ورسوله، واإلسالم جعل حقوق املرأة قائمة على العدل 
وليس املساواة، فاإلسالم لم يفرض على املرأة العمل إلعالة نفسها أو غيرها، 
بل ضمن لها النفقة من الوالدة حتى املمات من خالل األحكام الشرعية التي 
أوجبت على الرجل أباً أو أخاً أو زوجاً أو ولداً اإلنفاق عليها، وإذا لم يوجد من 

ينفق عليها انتقلت نفقتها على الدولة. 
واجلرمية أن هذه االتفاقية تطالب الدول املوقعة عليها بسن تشريعات وقوانني 
تضفي الشرعية على الزنا واملجون والشذوذ، وتعمل على تهيئة األجواء إلزالة 
اإلسالمي  العالم  يف  املجرمة  احلاكمة  والسلطات  الرذيلة،  متنع  التي  القيود 
تتسابق لتنفيذها... فاتفاقية سيداو تدعو إلى إلغاء والية األب يف الزواج وإلغاء 
عدة املرأة املطلقة... ومتكني املرأة من الزواج مبن تريد بغض النظر عن دينه 
النساء ضد  التمرد عند  بذور  زرع  إلى  وتسعى  العري،  وتشجع على  وجنسه، 

أزواجهن وآبائهن وتفكيك األسرة باسم احلرية.

  خامسًا: أمر اهلل تعالى املسلمني بإقامة دينه والتقيد بشرعه، وأوجب 
عليهم مسؤولية عظيمة جتاه الناس جميعاً بوصفهم شهداء اهلل على الناس، قال 
ُسوُل  اِس َوَيُكوَن الَرّ ًة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى الَنّ تعالى: ﴿َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأَمّ
َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾ ]البقرة: 143[، والشهادة على الناس توجب على املسلمني أن 
كافة،  للناس  اإلسالم، وحمله رسالة خير وهدى  أحكام  بإقامة  يكونوا عدوالً 
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أكانت  الشرائع سواء  كل  على  مهيمنة  اإلسالم  تكون شريعة  أن  يوجب  وهذا 
َبنْيَ  مِلَا  ًقا  ِقّ ُمَصِدّ ِباحْلَ اْلِكَتاَب  ِإَلْيَك  ﴿َوأَْنَزْلَنا  سماوية أم وضعية، قال تعالى: 
ِبْع أَْهَواَءُهْم  ا أَْنَزَل اهلُل َواَل َتَتّ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْيَنُهْم مِبَ
َعَلُكْم  ِقّ ِلُكٍلّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاَء اهلُل جَلَ ا َجاَءَك ِمَن احْلَ َعَمّ
َمْرِجُعُكْم  اهلِل  ِإَل��ى  ��ْي��َراِت  اخْلَ َفاْسَتِبُقوا  آَتاُكْم  َما  يِف  ِلَيْبُلَوُكْم  َوَلِكْن  َواِح��َدًة  ��ًة  ُأَمّ
 ُ اهلَلّ َل  أَْن��زَ ا  مِبَ َبْيَنُهْم  اْحُكْم  َوأَِن  َتْخَتِلُفوَن )48(  ِفيِه  ُكْنُتْم  ا  مِبَ ُئُكْم  َفُيَنِبّ َجِميًعا 
ْوا  ِبْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أَْن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما أَْنَزَل اهلُل ِإَلْيَك َفِإْن َتَوَلّ َواَل َتَتّ
اِس َلَفاِسُقوَن  ا ُيِريُد اهلُل أَْن ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم َوِإَنّ َكِثيًرا ِمَن الَنّ َ َفاْعَلْم أمََنّ
ِة َيْبُغوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اهلِل ُحْكًما ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن﴾ ]املائدة:  اِهِلَيّ )49( أََفُحْكَم اجْلَ
48-50[، فاهلل أوجب علينا االحتكام إلى شرعه فقط، ونهانا نهياً شديداً عن 
الفتنة عن بعض ما أنزل اهلل، فكل شريعة غير شريعة اإلسالم هي طاغوت 
ا  ُهْم آَمُنوا مِبَ ِذيَن َيْزُعُموَن أََنّ ال يجوز االحتكام إليها، قال تعالى: ﴿أََلْم َتَر ِإَلى اَلّ
اُغوِت َوَقْد ُأِمُروا أَْن  ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَن أَْن َيَتَحاَكُموا ِإَلى الَطّ
ُهْم َضاَلاًل َبِعيًدا )60( َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا  ْيَطاُن أَْن ُيِضَلّ َيْكُفُروا ِبِه َوُيِريُد الَشّ
وَن َعْنَك ُصُدوًدا ﴾ ]النساء:  ُسوِل َرأَْيَت امْلَُناِفِقنَي َيُصُدّ ِإَلى َما أَْنَزَل اهلُل َوِإَلى الَرّ
ُموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم  ى ُيَحِكّ َك اَل ُيْؤِمُنوَن َحَتّ 60-61[، وقال تعالى: ﴿َفاَل َوَرِبّ

ُموا َتْسِليًما﴾ ]النساء: 65[ ا َقَضْيَت َوُيَسِلّ ُثَمّ اَل َيِجُدوا يِف أَْنُفِسِهْم َحَرًجا مِمَّ

وبناء على هذه النقاط فإن الكم الشرعي 
يف اتفاقية سيداو، هو كما يلي:

إن اتفاقية سيداو ومخرجاتها ليست من اإلسالم، وال يجوز االحتكام إليها أو 
الدعوة لتطبيقها، ألن االحتكام إليها هو احتكام إلى الطاغوت، قال تعالى: 

ا ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَن  ُهْم آَمُنوا مِبَ ِذيَن َيْزُعُموَن أََنّ ﴿أََلْم َتَر ِإَلى اَلّ
ُهْم  ْيَطاُن أَْن ُيِضَلّ اُغوِت َوَقْد ُأِمُروا أَْن َيْكُفُروا ِبِه َوُيِريُد الَشّ أَْن َيَتَحاَكُموا ِإَلى الَطّ
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َضاَلاًل َبِعيًدا﴾، والطاغوت ليس عقيدة الكفر فقط، بل عقيدة الكفر واألنظمة 
كان  ولذلك  والقوانني،  األنظمة  إلى  يكون  والتحاكم  عليها،  القائمة  والقوانني 
أخذ األنظمة والتشريعات من غير اإلسالم هو حتاكماً إلى الطاغوت، واتفاقية 
سيداو من األنظمة الوضعية والقوانني الغربية فهي شريعة طاغوت يحرم أخذها 
ْساَلِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يِف  أصاًل وفرعاً، قال تعالى: ﴿َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإْلِ
اِسِريَن﴾ والدين هو العقيدة وما انبثق عنها من تشريعات، فمن  اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَ
غير تشريعات اإلسالم فلن  يبتغ تشريعاً  أو  يبتغ عقيدة غير عقيدة اإلسالم 
ِة َيْبُغوَن َوَمْن أَْحَسُن  اِهِلَيّ يقبل منه وهو من اخلاسرين، وقال تعالى ﴿أََفُحْكَم اجْلَ

ِ ُحْكًما ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن﴾. ِمَن اهلَلّ
بها اإلسالم مثل حق  التي جاء  إن تضمنت بعض اجلزئيات  واتفاقية سيداو 
املرأة يف التعليم فإن هذه اجلزئيات ال تعطيها الشرعية، فحق املرأة يف التعليم 
ويعمل  الغربية،  القوانني  وف��ق  وليس  الشرعية  األحكام  وف��ق  اإلسالم  ضمنه 
ب��ه املسلمون على أن��ه حكم ش��رع��ي ج��اء ب��ه ال��وح��ي ول��ي��س ألن��ه ج��اء يف هذه 
االتفاقية، فاملسلمون يتعبدون اهلل بالتشريعات على أنها أحكام شرعية واجبة 
على  مبنية  اإلسالم  يف  والقوانني  والتشريعات  ورسوله...  هلل  طاعة  التنفيذ 
أدلة تفصيلية مأخوذة من كتاب اهلل وسنة رسوله ومما أرشدا إليه من األدلة 

التشريعية املعتبرة...
أما أولئك الذين زعموا أن االتفاقية ال تتعارض مع الدين، وال تخالف اإلسالم، 
فهؤالء كشف اهلل لنا حقيقة قلوبهم املريضة مبسارعتهم إلى أعداء اإلسالم 
ِذيَن يِف ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ُيَساِرُعوَن ِفيِهْم َيُقوُلوَن َنْخَشى  فقال سبحانه: ﴿َفَتَرى اَلّ
ُ أَْن َيْأِتَي ِباْلَفْتِح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُيْصِبُحوا َعَلى َما  أَْن ُتِصيَبَنا َداِئَرٌة َفَعَسى اهلَلّ
وا يِف أَْنُفِسِهْم َناِدِمنَي﴾ ]املائدة: 52[، وكشف لنا حقيقتهم يف قوله تعالى:  أََسُرّ

َل َلُهْم  ْيَطاُن َسَوّ َ َلُهُم اْلُهَدى الَشّ وا َعَلى أَْدَباِرِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبنَيّ ِذيَن اْرَتُدّ ﴿ِإَنّ اَلّ
َل اهلُل َسُنِطيُعُكْم يِف َبْعِض  ِذيَن َكِرُهوا َما َنَزّ ُهْم َقاُلوا ِلَلّ َوأَْمَلى َلُهْم )25( َذِلَك ِبأََنّ
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ُ َيْعَلُم ِإْسَراَرُهْم﴾ ]محمد: 25-26[، فهؤالء الذين يفترون على اهلل  اأْلَْم��ِر َواهلَلّ
الكذب حق فيهم قول اهلل تعالى: ﴿َوِإَنّ ِمْنُهْم َلَفِريًقا َيْلُووَن أَْلِسَنَتُهْم ِباْلِكَتاِب 
ِلَتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب َوَيُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اهلِل َوَما ُهَو ِمْن 

ِعْنِد اهلِل َوَيُقوُلوَن َعَلى اهلِل اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن﴾ ]آل عمران: 78[.
يحاربون  الذين  اإلسالم  أعداء  هم  لها  واملروجون  سيداو  التفاقية  فالداعون 
اإلسالم وأحكامه، ويعملون ليل نهار إلفساد نساء وأبناء املسلمني، ولهذا يحرم 
إلى ضرب اإلسالم واملسلمني،  تنفيذها ألنها تهدف  السير يف  على املسلمني 
ويحرم على املسلمني مسايرة أو طاعة أعداء اإلسالم يف تنفيذ هذه االتفاقية 
َها  أَُيّ ﴿َي��ا  تعالى:  قال  الشرعية،  لألحكام  ومخالفة  اإلس��الم  من  ليست  ألنها 
وُكْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم َفَتْنَقِلُبوا َخاِسِريَن﴾  ِذيَن َكَفُروا َيُرُدّ ِذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا اَلّ اَلّ
أَْمَر  ُتِطيُعوا  َواَل  َوأَِطيُعوِن )150(  اهلَل  ُقوا  ]آل عمران: 149[، وقال تعالى  ﴿َفاَتّ
ِذيَن ُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض َواَل ُيْصِلُحوَن﴾ ]الشعراء: 152-150[ امْلُْسِرِفنَي )151( اَلّ
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أقّر مجلس وزراء السلطة مشروع قانون 
حماية األسرة من العنف بالقراءة األولى 
بتاريخ 2020/5/11. وهذا يعني أن بحث 
القانون من قبل مجلس الوزراء جاء يف 
ظروف الطوارئ واإلغالق يف بداية وباء 
ك��ورون��ا، وه��ذا ي��دل على وج��ود ضغط 
ويدلل  خارجية  جهة  من  السلطة  على 
القانون  مترير  السلطة  محاولة  على 
الناس،  انشغال  وأثناء  الظالم  يف جنح 
وتوجد تسريبات تفيد أن مجلس وزراء 
والتكتم  الثانية،  القراءة  أق��ّر  السلطة 
على اخلبر يدلل على سير السلطة مرة 

أخرى يف جنح الظالم.
العنف  م��ن  األس���رة  حماية  ق��ان��ون  إن 
مجتمعية،  حاجة  على  مبنياً  يكن  ل��م 
اتفاقية  ملتطلبات  استجابة  كان  وإمن��ا 
سيداو، وكذلك  نتيجة للنشاط احملموم 
إلى  تسعى  التي  النسوية  للمؤسسات 
لتكون قدوة  الغربية  القوانني  استنساخ 
الغربية يف  امل��رأة  امل��رأة يف بالدنا هي 
احلقوق واحلريات، بل إن هذه املؤسسات 
صارت تأخذ كل جرمية تكون ضحيتها 
استهالالً  ب��ه��ا  تستهل  وك��أن��ه��ا  ام����رأة 

لتضعها يف سياق مطالباتها املشبوهة، 
وتدليساً-  كذباً  -ولو  نسبتها  وتضخم 
وكأنهم  فلسطني  أه��ل  لتصّور  وذل���ك 
مجتمع يستشري فيه العنف ضد النساء 
ي��دان فيه  ال��ذي  الوقت  واألس���رة، ويف 
املؤسسات  هذه  كانت  بجرميته  املجرم 
املجتمع  إلدان��ة  تسعى  حادثة  كل  عند 
وعشائره،  وثقافته  قيمه  وإدان��ة  برمته 
مع أن هذه اجلرائم مدانة ومستنكرة من 
قبل عموم الناس، ال يقّرها اإلسالم وال 
طبيعة الرجال من أهل األرض املباركة 
نسائهم،  على  واحلريصني  الغيورين 
بل إن اجلرائم عموماً، ومنها ما تكون 
غياب  بسبب  تقع  إمنا  املرأة،  ضحيتها 
وغياب  الرادع  العادل  بشرعه  اإلسالم 
السلطان احلازم، وبسبب سلطة فاسدة 

تنشر الفساد وحتميه يف املجتمع.
لم تختلف عقلية واضعي قانون حماية 
العنف عن عقلية أصحاب  من  األسرة 
فمرجعية  ال��ق��ان��ون،  وض��ع  س��ي��داو يف 
هي  مصطلحاته  ب��ع��ض  يف  ال��ق��ان��ون 
مثال،  التمييز  كتعريف  سيداو  اتفاقية 
صياغة  امل�����واد  ص��ي��اغ��ة  يف  وك���ذل���ك 
من  الكثير  حتتها  يدخل  بحيث  عامة 
اإلمكانيات الكيدية والتفلت وتقييد دور 
األب يف ممارسة دوره يف التربية، ويف 
أسرته،  على  وقوامته  سلطته  إف��ق��اده 
وهي يف كل هذا مخالفة للشرع ومعطلة 
للدور الذي أناطه الشرع بالرجل وكلفه 
به لرعاية أسرته واحلفاظ عليها، ولكن 

مشروع قانون »حماية األسرة من العنف«
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أو  إهانة  أغراضه  أو  آث��اره  من  ويكون 
اإلنسان  ب��ح��ق��وق  إج��ح��اف  أو  إن��ك��ار 
واحلريات األساسية يف امليادين املدنية 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية 
الفضفاض  التعريف  وهذا  والثقافية«. 
عنف  جرمية  البنه  األب  تأديب  يجعل 
َكِر  ومتييزاً ويجعل قول اهلل تعالى ﴿ِللَذّ

﴾ متييزاً. ْنَثَينْيِ ِمْثُل َحِظّ اأْلُ
وينص مشروع القانون على عقوبة من 
املسودة  يف  ج��اء  فقد  بالتمييز،  يقوم 
»يعاقب كل من يرتكب جرمية التمييز، 
أشهر  ثالثة  عن  تقل  ال  م��دة  باحلبس 
دينار  تقل عن خمسمائة  ال  بغرامة  أو 
أردني  دينار  ألف  عن  تزيد  وال  أردن��ي 
أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً أو 

بكلتا العقوبتني«.
وفق  تعريفها  يتم  األساسية  واحلريات 
يترتب  التمييز  وإلغاء  الغربي،  املفهوم 
التي  الشرعية  األحكام  كل  إلغاء  عليه 
تخص املرأة دون الرجل أو الرجل دون 
أحكام  يعتبرون  ذلك  وبناء على  امل��رأة، 
والعدة  وال��وص��اي��ة  وال��والي��ة  ال��ق��وام��ة 
والطالق وامليراث متييزاً. وتُعتبر تنشئة 
الفتاة على لبس احلجاب أو منع املرأة 

من السفر دون محرم متييزاً. 

  ثانيا:  اعتمد مشروع قانون 
حماية األسرة تعريفاً فضفاضاً لألسرة 
الشرعية،  غير  العالقات  فيه  يدخل 
فاملادة 4 من القانون تعتبر من األسرة: 

بحجة وجود »املعّنفني« أو املعتدين جعل 
القانون سيفاً مسلطاً على األب.

ملشروع  م��س��ودت��ني  على  حصلنا  وق��د 
طفيفة  بينهما  وال���ف���روق  ال���ق���ان���ون، 
وال��ت��ع��دي��الت ش��ك��ل��ي��ة، وب��ال��ع��ودة إلى 
وزارة  عن  ال��ص��ادرة  القانون  مسودات 
التنمية االجتماعية جنمل أخطر ما يف 

القانون وفق ما يلي:

  أوال:  يعتمد مشروع قانون 
سيداو  اتفاقية  تعريف  األس��رة  حماية 
وقد  اجل��ن��س،  أس���اس  ع��ل��ى  للتمييز 
رّدها  يف  السلطة  من  تعهداً  ه��ذا  ك��ان 
بتاريخ  س��ي��داو  جلنة  اس��ت��ج��واب  على 
يف  نصه  م��ا  ورد  فقد   ،2018/2/20
رسالة السلطة »اعتماد تعريف التمييز 
الوارد يف اتفاقية سيداو ضمن مشروع 
قرار بقانون حماية األسرة من العنف«. 
وأكدته السلطة يف تقرير حديث بتاريخ 
جلنة  إل��ى  فيه  قدمت   2020/7/27
سيداو معلومات عن تقدمها يف تطبيق 
»مت  التقرير  هذا  يف  ورد  فقد  سيداو، 
اعتماد تعريف للتمييز، مبا ينسجم مع 
اتفاقية »سيداو« وغيرها من اتفاقيات 
حقوق اإلنسان، يف مشروع القرار بقانون 

بشأن حماية األسرة من العنف.«
يعّرف  األس��رة  حماية  قانون  ومشروع 
التمييز على أنه »كل تفرقة أو استبعاد 
أو تقييد ميارسه أحد أفراد األسرة على 
أفرادها على أساس اجلنس  غيره من 
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العالقة  قيام  والزوجة يف حال  »ال��زوج 
الدرجة  حتى  بالدم  األق��ارب  الزوجية، 
باألسرة  يرتبط  من  وك��ل   ... الثالثة، 

برابطة كفالة أو التبني..«. 
ولم يجعل القانون وجود عقد زواج كما 
يف قانون األحوال الشخصية هو أساس 
لتكوين  وال���زوج  ال��زوج��ة  ب��ني  للعالقة 
تعريف  يف  ي��دخ��ل  عليه  وب��ن��اء  أس���رة، 
وعدم  واملساكنة  املدني  ال��زواج  األسرة 

وجود أي عقد.

   ثالثا:  يهدم القانون والية 
األب ويسلبه من أي أسلوب لتربية أبنائه 
حتت طائلة العقوبة، فالقانون يستخدم 
أل��ف��اظ��اً واس��ع��ة وي��ع��دد أن��واع��اً كثيرة 
العنف  أشكال  القانون  ويعدد  للعنف، 
واجلنسي  والنفسي  اجلسدي  بالعنف 
هفوة  أي  أن  يعني  وهذا  واالقتصادي. 
عنفاً  يعتبر  تأنيب  أو  ص��وت  علو  أو 
يستوجب تدخل النيابة، ويعتبر القانون 
التمييز على أساس اجلنس عنفاً ويعتبر 
من  املنع  ويعتبر  عنفاً،  للحرية  التقييد 
البنته  األب  إلزام  ويعتبر  عنفاً،  السفر 
متييز،  وجرمية  عنفاً  اجللباب  بلبس 
ويعتبر منع األب البنه أو زوجته أو ابنته 
من العمل يف أي مجال ال يراه يتفق مع 

قيمه وأخالقه عنفاً اقتصادياً. 
هو هدف  وصورته  األب  وه��دم سلطة 
واضح لدى اجلمعيات السيداوية، فمثال 
يف التقرير املشترك بني »هيومن رايتس 

ووتش«، و"مركز املرأة لإلرشاد القانوني 
واالجتماعي"، و"املساواة اآلن" إلى جلنة 
سيداو وردت فيه التوصية التالية »إلغاء 
احلكم الوارد يف املادة 62 الذي يسمح 
العرف  حسب  أطفالهم  بتأديب  لآلباء 

العام.«

ي��وج��د يف مشروع    راب����ع����ا:  
وهذا  احلماية،  أمر  يسمى  ما  القانون 
يتم  ومبوجبه  م��واد،  عشر  يف  ُمفّصل 
العنف،  ممارسة  بحجة  األس��رة  تفريق 
وإبعاده  األب  إخ���راج  مبوجبه  وميكن 
عن بيته، وميكن إخراج الزوجة واألبناء 
نفقة  وعلى  العنوان  مجهول  مكان  إلى 
من  امل��ص��اري��ف  ك��اف��ة  فيحملونه  األب 
نفقة وإي��ج��ار س��ك��ن... ال��خ. وك��ل هذا 
يؤكد استهداف سلطة األب يف التربية 

والقوامة والوالية. 
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  خامسا:  املادة قبل األخيرة 
ما  كل  بإلغاء  تقول  القانون  يف مشروع 
يتعارض مع هذا القانون، وهذا ينساق 
األحوال  قانون  كبيرة يف  تغييرات  على 
الشخصية على وجه اخلصوص، وعلى 
وقانون  العقوبات،  قانون  يف  تغييرات 
الوحيد  هو  رمب��ا  الشخصية  األح���وال 
إلى  مجمله  يف  يستند  ال��ذي  املتبقي 

األحكام الشرعية حتى اآلن. 

 سادسا: مشروع قانون حماية 
للمشاكل  خصبة  بيئة  ي��ع��ّد  األس����رة 
عّما  يبلغ  فالذي  الكيدية،  والشكاوى 
يكون  ال  ق��د  األس���ري  العنف  أس��م��وه 
ي��ك��ون -ح��س��ب ما  ق��د  املتضرر وإمن���ا 
اخلدمات  مقدمي  ال��ق��ان��ون-  اس��م��اه 
االجتماعية...  أو  التعليمية  أو  الطبية 
قبول  الشرطة  على  القانون  ويفرض 
مجهوال.  امل��ش��ت��ك��ي  وي��ب��ق��ى  ال��ش��ك��وى 
ويسمح القانون باستخدام التسجيالت 
ثغرة  وهذه  كبينة،  والتصوير  الصوتية 

يعرف القانونيون خطورتها. 

 سابعا: يعتبر القانون معاشرة 
الرجل لزوجته دون رضاها جرمية تزيد 
والسؤال هنا    عقوبتها عن سنة سجن، 
وكيف  ج��رمي��ة؟!  ذل��ك  اعتبار  مل��اذا مت 
املرأة  اّدعاء  إثباتها؟ وهل مجرد  سيتم 
يكفي؟! وهل  األمر مت دون رضاها  أن 
ستقوم املرأة بتصوير عالقتها الزوجية 

التسجيالت  يقبل  القانون  لإلثبات ألن 
استنساخ  على  ي��دل  ذل��ك  ك��ل  كبينة؟! 
معاجلات الغرب وقوانينه بكل ما حتويه 
م��ن ف��س��اد، واإلس����الم أوج���ب العشرة 
باملعروف وحرم على املرأة أن متنع نفسها 
: »ِإَذا َدَعا  من زوجها، قال  رسول اهلل 
ُج��ُل اْم���َرأََت���ُه ِإَل���ى ِف��َراِش��ِه، َف��َل��ْم َتْأِتِه،  ال��َرّ
امْلاََلِئَكُة  َلَعَنْتَها  َعَلْيَها،  َغ��ْض��َب��اَن  َف��َب��اَت 

ى ُتْصِبَح« رواه مسلم َحَتّ

التعديالت  إن شكل  ثامنا:    
ب��ني امل���س���ودات امل��ت��ع��اق��ب��ة ي���دل على 
القانون،  لتمرير  واخل����داع  التدليس 
فباملقارنة بني املسودتني املتوفرتني جند 
التعديالت  يجعل  الذي  الصياغة  خبث 
الالحقة  امل��س��ودة  يف  فمثاًل  شكلية، 
الوزارات  كافة  »تلتزم   :6 امل��ادة  تقول 
وامل���ؤس���س���ات احل��ك��وم��ي��ة ك���ل حسب 
السياسات  بتطوير  ومهامه  اختصاصه 
واخل��ط��ط وال��ب��رام��ج ال��الزم��ة لضمان 
إدماج التدخالت الالزمة للحفاظ على 
متاسك األسرة، ومحاربة أي شكل من 

أشكال العنف األسري«. 
كانت  السابقة  امل��س��ودة  يف   6 وامل���ادة 

تقول: 
احلكومية  واملؤسسات  الوزارات  »تلتزم 

كل حسب اختصاصه باآلتي:
العام  والتعليم  التربية  وزارة  تضع   •
تعليمية  برامج  العالي  التعليم  ووزارة 
وتربوية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف 
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مبادئ  وترسيخ  األس��رة  ضد  والتمييز 
حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني 

والتثقيف الصحي.
تعمل وزارة الصحة على تقدمي كافة   •
العنف  ل��ض��ح��اي��ا  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات 
األسري وإعداد التقارير الالزمة وتدريب 
اخلدمات  ه��ذه  على  الطبية  ك��وادره��ا 

لضمان املعاينة واملعاجلة.
• تتولى وسائل اإلعالم العامة واخلاصة 
األسرة  ضد  العنف  مبخاطر  التوعية 
وأساليب مناهضته والوقاية منه، ومينع 
اإلش��ه��ار وب��ث امل���واد اإلع��الم��ي��ة التي 
حتتوي على صور منطية أو مشاهد أو 
أقواٍل وأفعاٍل مسيئة لألسرة أو املكرسة 

للعنف أو املقللة من خطورته، وذلك بكل 
الوسائل والوسائط اإلعالمية.«

ال��ص��ي��اغ��ة اجل����دي����دة على  وواض������ح أن 
الواردة  التفصيالت  عمومها تشمل كل 
شكلي  التعديل  وأن  السابقة،  امل��ادة  يف 
ع����ب����ارات فضفاضة  ب���اس���ت���خ���دام  وي���ت���م 
تخدم هدف الداعني إلى تطبيق سيداو، 
األسرة  ال��ش��ق��اق يف  ب����ذور  زرع  وأه��م��ه��ا 
وت��ف��ت��ي��ت امل��ج��ت��م��ع، وإق����ص����اء اإلس����الم 
الغربية  ال��ث��ق��اف��ة  وإدخ�������ال  وأح���ك���ام���ه 
لتكون هي احلكم يف العالقات األسرية، 
وإدخ����ال����ه����ا إل�����ى امل���ن���اه���ج يف امل�������دارس 

واجلامعات ووسائل اإلعالم العامة. 

26



بعكس الكثير من االتفاقيات التي يتم التوقيع عليها، ويكون االنضمام إليها 
يتسول ثمن  لبلد  النووية  األسلحة  انتشار  اتفاقية احلد من  كتوقيع  شكليًا، 
اخلبز بالقروض، فإن التوقيع على اتفاقية كاتفاقية سيداو ليس فقط أمرًا قاباًل 
للتطبيق، بل إن الدول الغربية والقائمني على اتفاقية سيداو يسعون لتطبيقها 
فعاًل وإيجادها واقعًا، ومثلها مثل الكثير من تصورات الغرب ومفاهيمه التي 
واألنظمة  باحلكومات  الغرب  يكتف  ولم  اإلسالمية،  بالدنا  لنشرها يف  يسعى 
لتكون أداته يف تفعيل هذه االتفاقية ونشرها، وإمنا أوجد لذلك مؤسسات مت 
اعتمادها ومتويلها وإنشاؤها بكثافة وبأعداد هائلة لتعمل لياًل ونهارًا وصواًل 
إلى سيداو كاملة وهذا أخطر أهدافها، ولتكون رقيبة على احلكومات يف ذلك 

وتؤزهم أزا.
وها هي تلك املؤسسات يف فلسطني، فبعد توقيع هذه االتفاقية بدأت تطالب 
أساسها،  على  السلطة  ومساءلة  الرسمية  اجلريدة  ونشرها يف  بتفعيلها  أوال 
باستحقاقاتها  واملطالبة  نتائجها  وحصد  عليها  للبناء  محاوالت  وشرعت يف 
حتى قبل أن تنشر يف اجلريدة الرسمية، وقد متثل ذلك بقوانني ُطّبق أحدها 
)رفع سن الزواج إلى 18 عاما( واآلخر قيد النقاش والتداول لإلقرار وهو )قانون 
التهيئة وه��و قانون )حقوق  الثالث فهو قيد  وأم��ا  العنف(  حماية األس��رة من 
القوانني هي استحقاقات  ه��ذه  وك��ل  ال���زواج(  بعد  املشتركة  امللكية  ال��زوج��ة يف 

سيداو كما ورد.
 ومخطئ كل اخلطأ من يظن أن سّن قانون حتديد سن الزواج أو قانون حماية 
األسرة من العنف هو حالة فردية أو فريدة، بل إن املطلوب هو تغيير كافة القيم 
واملفاهيم اإلسالمية وكذلك األحكام الشرعية يف القوانني التي تنظم شؤون 

املرأة وصواًل إلى منوذج كامل لوضع املرأة الغربية.

ماذا يعني تطبيق اتفاقية سيداو

 وقانون »حماية األسرة«؟
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وإن تفعيل اتفاقية سيداو سيترتب عليه مايلي: 
ومفاهيمها  س��ي��داو  م��ع  م��ت��وائ��م��ة  لتصبح  األج���ي���ال  ث��ق��اف��ة  تغيير    
وخصوصًا أن االتفاقية تدعو ملواءمة التعليم وتغيير األمناط الثقافية ليكون 

على أساس مفاهيم سيداو.

أحكام  على  القائمة يف مجملها  الشخصية  األح���وال  ق��وان��ني  تغيير   
الشريعة اإلسالمية، وإضافة قوانني تناقض أحكام اإلسالم. 

   أن تصبح االتفاقية هي القاضية واحلاكمة على القضاء يف املوضوعات 
ذات الشأن واملتعلقة باملرأة وتكييف القضاء يف فلسطني ليتالءم مع ذلك، حيث 
ورد يف رد السلطة الفلسطينية على جلنة سيداو التالي: »سيتم نشر االتفاقيات 
يف اجلريدة الرسمية الفلسطينية بعد حتديد مكانتها وآلية نفاذها من اجلهة 
يكون  الرسمية  اجلريدة  االتفاقيات يف  ه��ذه  نشر  وبعد  االختصاص،  صاحبة 
ألي قاض احلق يف الرجوع إلى نصوصها واالستناد إليها عند إصدار أحكامه« 

)شباط/2018(.

   ومبا لها من عموميات يف الصيغ وإطالقات ومفاهيم عامة ومرجعيات 
حتددها النظرة الغربية حلقوق املرأة والفرد، فإّن االتفاقية ستشكل األرضية 
سوابق  وإي��ج��اد  لالتفاقية،  املخالفة  الشرعية  واألح��ك��ام  ال��ق��وان��ني  يف  للطعن 
قانونية تستند إلى سيداو كقانون، وذلك من مثل قضايا زواج املسلمة من غير 
املسلم أو إلغاء أحكام املواريث الشرعية، أو املطالبة بقانونية العالقات الشاذة 
كمتطلب ل�"حق اإلنسان" حسب هويته اجلنسية، وسيكون القانون حينها مرتكزا 

يدعم مثل هذه املطالبات بل سيكون القبول بها من مقتضيات االتفاقية.
وال يقال هنا إن االتفاقية ال تنص على ما ذك��ر، ال يقال ذل��ك ألن االتفاقية 
جاءت بعموميات يدخل حتتها حاالت كثيرة، تدخل داللة إن لم تكن نصًا، ولعل 
التقرير املشترك بني "هيومن رايتس ووت��ش"، و"مركز امل��رأة لإلرشاد القانوني 

28



واالجتماعي"، و"املساواة اآلن" إلى "جلنة سيداو" حول "دولة فلسطني"، هو أكثر 
ما يدل على ذلك بل وعلى أكثر بكثير من ذلك من حيث الكوارث واملصائب، 
ومن حيث إنه النموذج الذي يعّبر عن فهم املؤسسات النسوية نفسها لسيداو 

وهي املنظرة لها واحلاملة للوائها.
أما تطبيق ما يسمى بقانون "حماية األسرة من العنف" فليس بعيدًا يف آثاره 
عن تطبيق اتفاقية سيداو، بل إنه ميثل إحدى اخلطوات العملية والتنفيذية 
النظر  األف���راد من وجهة  القانون حقوق  وذل��ك عندما يضع  ملفاهيم س��ي��داو، 
الغربية يف مقابل بنيان األسرة املسلمة ومتاسكها وقيمها، وهذا ال يخفى أثره 
يف إيجاد التفكك واالض��ط��راب يف األس��رة املسلمة، وذل��ك مبا يعطيه القانون 
من إمكانية الدعوى الكيدية وكف يد الوالد عن تربية األبناء وضبط األسرة، 
وسلبه حق القوامة والتأديب مبا يضعف مسؤوليته وواجباته، فسالمة األسرة 
ومتاسكها وطمأنينتها وحسن تنشئتها موقوف على دور األب وحزمه ورعايته 
وقوامته وهذا ال يريده الغرب يف أسرنا وتعمل اجلمعيات النسوية على هدمه، 
فالهدف هو تفكيك األسرة وتدميرها، وال يقال إن القانون ال ينص على التفلت 
وتفكيك األسرة، ال يقال ذلك ألن هذا هو ما يعطيه القانون فعاًل يف مضامينه 
من إمكانيات للتفلت والتمرد لألوالد والبنات والزوجات بحجة التعنيف، ذلك 
التعنيف الذي وضع مفهومه يف القانون واسعًا مائعًا فضفاضًا مغلوطًا، وال 
القانون يف أصله عقوبات للجناة وإنصاف للمجني عليهم، ال يقال  إن  يقال 
والتربية وأسس  وب��ني احل��زم  الفروقات بني اجلرمية  أض��اع  القانون  ذل��ك ألن 
جلعل احلق باملفهوم الغربي مقياسًا ليكون القانون سيفًا مسلطًا على رقاب 
أرباب األسر، فالقانون يوفر الغطاء للمرأة إن أرادت التمرد على زوجها، ويوفر 
الغطاء للبنت إن أرادت اخلروج عن طاعة أبيها، والذي يؤكد على هذا أن القانون 
ال يوجد فيه ذكر لوجوب طاعة املرأة لزوجها، وال يعالج نشوز املرأة ومتردها، 
فكله منصب على إيجاد األجواء التي متكن املرأة واألبناء من التصرف بعيدًا 
عن القيم واألحكام الشرعية وتوفير احلماية القانونية لتمردهم وعصيانهم 

لرب األسرة ومخالفتهم لألحكام الشرعية.  
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الزواج  رفع سن  فإن  سابقاً  ذكرنا  كما 
كأول خطوة عملية إلنفاذ سيداو،  أتى 
ففي رد السلطة على استجواب سيداو 
السلطة  بينت  املؤرخ يف 2018/2/20، 
أنها بصدد رفع سن ال��زواج مبا نصه: 
»كما مت اإلشارة إليه سابقاً يوجد توافق 
رفع  ض��رورة  على  ومجتمعي  حكومي 
الدولية  لالتفاقيات  وفقا  ال��زواج  سن 
التي انضمت إليها دولة فلسطني، وهذا 
ما مت تضمينه يف مشاريع القوانني ذات 
املرجعيات  تعددية  يلغي  مبا  العالقة 

القانونية.«
عادت  السلطة  من  اإلق���رار  ه��ذا  وم��ع 
اخلتامية  مالحظاتها  يف  سيداو  جلنة 
بتاريخ 2018/7/25، وأكدت على رفع 
سن الزواج، فقد ورد يف التقرير النص 

التالي:
خاص  ب��وج��ه  بالقلق  اللجنة  "وت��ش��ع��ر 

إزاء ما يلي:
أ- استمرار زواج األطفال بسبب وجود 
قوانني عديدة يف الدولة الطرف تتباين 
السن  ب���ت���ح���دي���د  امل��ت��ع��ل��ق��ة  أح���ك���ام���ه���ا 
القانونية الدنيا للزواج، ومنها املادة 5 
املطبق  الشخصية  األح���وال  قانون  من 
يف ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي حت���دد السن 
للفتيان  عاما   16 يف  ل��ل��زواج  القانونية 

قانون رفع سن الزواج في فلسطين
)واقع القانون ووجهة نظر اإلسالم(

و15 للفتيات، واملادة 5 من قانون حقوق 
ال��ع��ائ��ل��ة امل��ط��ب��ق يف ق���ط���اع غ����زة التي 
حتدد سن الرشد القانونية يف 17 عاما 

للفتيات و18 عاما للفتيان.."
السلطة  ق��دم��ت��ه  ال�����ذي  ال��ت��ق��ري��ر  ويف 
بتاريخ  س���ي���داو  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
معلومات  تضمن  وال��ذي   2020/7/27
ع���ن ت���ق���دم ال��س��ل��ط��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة يف 
)ب��ت��اري��خ 3  ال��ت��ال��ي:  تنفيذ س��ي��داو ورد 
القرار  إص������دار  مت   2019 آذار/م���������ارس 
بشأن   2019 ل��س��ن��ة   )21( رق���م  ب��ق��ان��ون 
حت��دي��د س��ن ال���زواج يف دول���ة فلسطني، 
لألحوال  الناظمة  التشريعات  ليعدل 
للمسلمني  ب���اخل���ص���وص  ال��ش��خ��ص��ي��ة 
دولة  املواطنني يف  وجميع  واملسيحيني 
بقانون  ال��ق��رار  وض��ع  بحيث  فلسطني، 
حدًا أدنى لسن الزواج يف فلسطني وهو 
18 سنة شمسية للذكور واإلناث دون أي 

متييز، مع منح بعض االستثناءات(.
بقانون  العمل  رسمياً  السلطة  وب��دأت 
رفع سن الزواج بتاريخ 2019/12/29. 
ولتبرير هذا القرار أوردوا حججاً عدة 

نفصلها يف التالي:
1- اّدعت السلطة وخاصة وزارة شؤون 
مجتمعية  أتى حلاجة  القرار  أن  امل��رأة 
زواج  يف  ال��ط��الق  ح��االت  كثرة  بسبب 
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ص��غ��ار ال��س��ن، وه����ذا االّدع������اء نفاه 
الشرعية  احمل��اك��م  قضاة  م��ن  العديد 
املركزي  اجل��ه��از  إحصائيات  وتكذبه 
اجلدول  ففي  الفلسطيني،  لإلحصاء 
امل��ن��ش��ور ع��ل��ى م��وق��ع اجلهاز  امل��رف��ق 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني ال يظهر 
واملطلقات  املطلقني  لسن  خصوصية 
املثال،  ما بني ال 15-19، وعلى سبيل 
يظهر أن عمر  25-29 للرجال وعمر 
حلاالت  وق��وع��اً  أكثر  للنساء   24-20

الطالق.  انظر )امللحق رقم - 1-(

نسبة  الرت��ف��اع  احلقيقي  وال��س��ب��ب 
ورعاية  التقوى  ضعف  ه���و  ال���ط���الق 
السلطة للبرامج والنشاطات اإلفسادية 
وقيمهم  ال��ن��اس  دي��ن  تستهدف  ال��ت��ي 
وأخالقهم، وغياب الراعي الذي يرعى 

شؤون الناس بأحكام اإلسالم.
بتذكير  يكون  املشكلة  ه��ذه  ومعاجلة 
الناس مبا أوجبه اهلل عليهم من حقوق، 
وترغيبهم  نفوسهم  يف  التقوى  وإث���ارة 
باآلخرة، وبأمرهم باملعروف ونهيهم عن 
التي  الفساد  مظاهر  ومحاربة  املنكر، 
عليها،  للقائمني  والتصدي  املجتمع  يف 
ونؤكد أن املشاكل التي تنشأ يف املجتمع 

احلياة،  م����ن  اإلس��������الم  غ����ي����اب  س��ب��ب��ه��ا 
ال��ف��س��اد ع��ل��ى مصاريعها  أب����واب  وف��ت��ح 
يف امل��ج��ت��م��ع، وع�����الج ه����ذه امل���ش���اك���ل ال 
الفساد  مل��ظ��اه��ر  ب��ال��ت��ص��دي  إال  ي���ك���ون 
أي��دي املفسدين1، والعمل  واألخ��ذ على 
الدؤوب الستئناف احلياة اإلسالمية يف 
قائمة  التشريعات  ك��ل  بجعل  املجتمع 

على العقيدة اإلسالمية.
2- قامت اجلمعيات النسوية من فترة 
طويلة بحمالت ضد زواج من هم دون 
ال� 18 بحجج النواحي الصحية وأضرار 
احلمالت  وتلك  الفتيات،  جسم  على 
كانت ممولة من الدول الغربية واالحتاد 
الدول  والواقع يف  األوروب��ي خصوصاً. 
األوروبية أنها وإن كانت متنع زواج من 
أنهم يسمحون  إال  ال 18  هم دون سن 
السن،  ذلك  دون  اجلنسية  بالعالقات 
ون��ن��ق��ل م���ن م��وق��ع ق��ن��اة ب���ي ب���ي سي 
)2018/3/6( ما نصه )وتختلف السن 
الدول  بني  اجلنس  ملمارسة  القانوني 

األوروبية، على النحو التالي:
14 عاما يف النمسا وأملانيا، واملجر     •

وإيطاليا والبرتغال
•   15 عاما يف اليونان، وبولندا والسويد

ِ َوالَْواِقِع ِفيَها، َكَمثَِل َقْوٍم  1 عن النعمان بن بشير رضي اهلل عنهما، عن النبي  قال: »َمثَُل الَْقاِئِم َعلَى ُحُدوِد اهلَلّ
وا َعلَى َمْن  اْستََهُموا َعلَى َسِفينٍَة َفَأَصاَب بَْعُضُهْم أَْعاَلَها َوبَْعُضُهْم أَْسَفلََها َفَكاَن الَِّذيَن يِف أَْسَفِلَها ِإَذا اْستََقْوا ِمْن امْلَاِء َمُرّ
َفْوَقُهْم َفَقالُوا: لَْو أَنَّا َخَرْقنَا يِف نَِصيِبنَا َخْرًقا َولَْم نُْؤِذ َمْن َفْوَقنَا، َفِإْن يَتُْرُكوُهْم َوَما أََراُدوا َهلَُكوا َجِميًعا، َوِإْن أََخُذوا َعلَى 

ْوا َجِميًعا« رواه البخاري ْوا َوجَنَ أَيِْديِهْم جَنَ
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•   16 عاما يف بلجيكا، وهولندا وإسبانيا، 
وروسيا

•   17 عاما يف قبرص
القانوني  فالسن  بريطانيا  يف  أم��ا     •
ويتمتع  عاما،   16 هو  اجلنس  ملمارسة 
بحماية  ع��ام��ا   13 س��ن  دون  األط��ف��ال 

إضافية.( انتهى.
وتقوم دول أوروبية بوضع قوانني لرعاية 
مواليد من ينجنب وهن صغيرات. ولذلك 
ألنهم  نفسه  ال��زواج  يف  لديهم  املشكلة 
العالقات  نشوء  يف  مشكلة  يجدون  ال 
اجلنسية بني من أعمارهم أقل من 18 
أما  مشكلة  فيه  يوجد  ال  فالزنا  سنة، 
ما  ساء  أال  وممنوع!،  فمشكلة  ال��زواج 

يحكمون.
3- وبالتدقيق يف تقارير منظمة الصحة 
العاملية عن املخاطر الصحية ملا يسمونه 
بالفقر  يرتبط  جن��ده  املراهقات  حمل 
املناطق  يف  تنتشر  ال��ت��ي  واألم�����راض 
وباألمراض  التغذية  وب��س��وء  الفقيرة 
الشرعية  غير  وال��ع��الق��ات  اجلنسية 
وباإلجهاض  احل��ك��وم��ي  وب���اإله���م���ال 
وخاصة ألنه كثيرا ما يكون حماًل غير 

شرعي، وليس األمر متعلقاً بالسن.

احلكم الشرعي يف جعل سن 18 هو 
احلد األدنى للزواج:

18 سنة  إل��ى  ال����زواج  س��ن  رف��ع  إن  أ. 
ما  وه��و  سيداو،  التفاقية  تنفيذاً  ج��اء 

صرحت به وزيرة شؤون امل��رأة، أي أن 
اخلضوع  هو  القرار  هذا  على  الباعث 
للقرارات  واالستجابة  اإلسالم،  ألعداء 
النسوية  للجمعيات  واستجابة  الدولية، 
املمولة من الدول الغربية والتي تهدف 
التمرد  بذور  وزرع  األس��رة  تفكيك  إلى 
والعقوق فيها، وسلخ املرأة املسلمة عن 
ضمنت  التي  الشرعية  واألحكام  دينها 
لها العيش الكرمي... وجعل سن الثامنة 
أو على غيره  ال��زواج  على  عشرة قيداً 
م��ن ش��ئ��ون ال��ع��الق��ات ال ي��ج��وز، ألن 
ذك��ر يف  له  ي��رد  لم  الثامنة عشرة  سن 
االسالم، ولم يجعل له اإلسالم اعتباراً 

يف أي شيء . 
وق���ان���ون رف����ع س���ن ال������زواج ه���و مقدمة 
ل��ت��ع��دي��ل ب���ل ل��ت��غ��ي��ي��ر ق���ان���ون األح�����وال 
اتفاقية  بنود  مع  ليتناسب  الشخصية 
سيداو اإلجرامية.  والفرع يأخذ حكم 
األصل ومبا أن األصل »اتفاقية سيداو« 
باطل وطاغوت فما بني عليها هو باطل 

وطاغوت. 
مع  يتعارض  ال���زواج  س��ن  رف��ع  إن  ب. 
ال���ذي ح��ث فيه  ق���ول رس���ول اهلل  
فقال:  فيه  ورغب  الزواج  على  الشباب 
َم��ِن اْس��َت��َط��اَع ِمْنُكُم  ��َب��اِب  »َي��ا َمْعَشَر ال��َشّ
َيْسَتِطْع  َل����ْم  َوَم�����ْن  ْج،  َف���ْل���َي���َت���َزَوّ ال����َب����اَءَة 
���ُه َل���ُه ِوَج�����اٌء« رواه  ���ْوِم َف���ِإَنّ َف��َع��َل��ْي��ِه ِب���ال���َصّ
مالك  بن  أنس  وعن  ومسلم،  البخاري 
رض��ي اهلل عنه ق��ال: َك��اَن َرُس���وُل اهلِل 
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 يَْأُمُر ِبالْبَاَءِة، َويَنَْهى َعِن التَّبَتُِّل نَْهًيا 
ُجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد،  َشِديًدا، َويَُقوُل: »َتَزَوّ
رواه  اْلِقَياَمِة«  َي��ْوَم  اأْلَْنِبَياَء  ُمَكاِثٌر  ��ي  ِإِنّ
حسن  بإسناد  الترمذي  وروى  أحمد، 
َقاَل  َق��اَل:  املزني  حامت  أبي  طريق  من 
: »ِإَذا َجاَءُكْم َمْن َتْرَضْوَن  َرُسوُل اهلِل 
َتُكْن  َتْفَعُلوا  ِإاَلّ  َفأَْنِكُحوُه،  َوُخُلَقُه  ِديَنُه 
ِفْتَنٌة يِف اأَلْرِض َوَفَساٌد، َقاُلوا: َيا َرُسوَل 
ِإَذا َجاَءُكْم َمْن  َق��اَل:  َوِإْن َكاَن ِفيِه؟  اهلِل، 
َت��ْرَض��ْوَن ِدي��َن��ُه َوُخ��ُل��َق��ُه َف��أَْن��ِك��ُح��وُه، َثاَلَث 

اٍت«. َمرَّ
ج. لقد بنَيّ لنا رسول اهلل  وصحابته 
وعماًل...  ق��والً  ال���زواج  أحكام  ال��ك��رام 
الزواج  عقد  األمة شروط  علماء  وذكر 
مفصلة؛ ولم يكن السن قيداً فيها على 
الكفاءة  وإمن��ا حتدثوا عن  اإلط��الق... 
واألهلية وهذا يختلف متاماً عن موضوع 
السن، وزواج النبي  من عائشة وهي 
بوحي من  كان  التاسعة من عمرها  يف 
اهلل تعالى وهو يؤكد أنه ال يجوز تقييد 

الزواج بسن محدد.
د. واحلق سبحانه بنَيّ يف سورة الطالق 
عدة املرأة املطلقة وذكرها مفصلة، فذكر 
عدة املرأة احلائض ثم التي انقطعت عن 
احمليض ثم الالئي لم يحضن ثم أوالت 

األحمال، فقال سبحانه:
����ي����ِض ِمْن  ِ ِئ�����ي َي���ِئ���ْس���َن ِم�����َن احمْلَ ﴿َوال�����اَلّ
ُتُهَنّ َثاَلَثُة أَْشُهٍر  ِنَساِئُكْم ِإِن اْرَتْبُتْم َفِعَدّ
اأْلَْحَماِل  َوُأواَلُت  َي��ِح��ْض��َن  َل��ْم  ِئ��ي  َوال��اَلّ

ِق اهلَل  أََجُلُهَنّ أَْن َيَضْعَن َحْمَلُهَنّ َوَمْن َيَتّ
َيْجَعْل َلُه ِمْن أَْم��ِرِه ُيْسًرا﴾  فعدة املرأة 
التي لم تبلغ احمليض ثالثة أشهر، وهذا 
العدة هو تشريع حلكم  التشريع حلكم 
تبلغ  لم  التي  امل��رأة  من  ال���زواج  إباحة 
احمليض، وهذا التشريع من لدن حكيم 
خبير، من اهلل الذي خلق املرأة والرجل 
فيه صالحهما  مبا  أعلم  سبحانه  وهو 
أكثر من أنفسهما، واألحكام الشرعية ال 
تؤخذ باألهواء والعقول، فوظيفة العقل 
بها  هي فهم األحكام الشرعية والعمل 
وال  تقييدها،  أو  عليها  احلكم  وليس 
ت��ق��ي��ي��د ح��ك��م ش��رع��ي إال بدليل  ي��ج��وز 

شرعي. 
هي. أما تبرير القرار بحجة جواز تقييد 
املباح، فهو من لبس احلق بالباطل، إذ 
برر بعض مفتي السلطة قرار رفع سن 
من  املباح  تقييد  بجواز  بقولهم  ال��زواج 
للناس.  العامة  املصلحة  بحجة  احلاكم 
وهذا ال ينطبق على هذه املسألة، فحكم 
يجوز  وال  مباح  نساء  أرب��ع  من  ال��زواج 
للحاكم أن مينع الزواج بأكثر من واحدة 
للحاكم  يجوز  ال  كما  عامة...  ملصلحة 
للمصلحة  دي��ن��ار  ب��أل��ف  امل��ه��ور  تقييد 
العامة، فهذا النوع من املنع أو التقييد 
للحكم  تعطيل  ألنه  يجوز  ال  للمباحات 
أي  اإلباحة  حكم  شرع  ال��ذي  الشرعي 

أنه حترمي ملا أحل اهلل، قال تعالى:
َباِت  ُموا َطِيّ ِرّ ِذيَن آَمُنوا اَل حُتَ َها اَلّ  ﴿َيا أَُيّ
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اَل  اهلَل  ِإَنّ  َتْعَتُدوا  َواَل  َلُكْم  اهلُل  أََح��َلّ  َما 
وقال   ]87 ]املائدة:  ��ْع��َت��ِدي��َن ﴾  امْلُ ُي��ِح��ُبّ 
سبحانه: ﴿َواَل َتُقوُلوا مِلَا َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم 
اْلَكِذَب َه��َذا َح��اَلٌل َوَه��َذا َح��َراٌم ِلَتْفَتُروا 
ِذيَن َيْفَتُروَن َعَلى  َعَلى اهلِل اْلَكِذَب ِإَنّ اَلّ
اهلِل اْلَكِذَب اَل ُيْفِلُحوَن ﴾ ]النحل: 116[، 
وهذا النوع من املنع والتقييد للمباحات 
ليس مما ُجعل للحاكم أن يتصرف فيه 
اإلدارات،  تنظيم  مثل  واجتهاده،  برأيه 
وترتيب اجلند، وما شاكل ذلك، فاحلاكم 
ليس له احلق يف تنظيم كل املباحات، بل 
حاكماً.  بوصفه  للحاكم  مباح  هو  فيما 
فرض  من  الشرعية  األحكام  باقي  أما 
فإن  مباح  أو  وح��رام  ومكروه  ومندوب 
الشرع  ب��أح��ك��ام  فيها  ُم��ق��ّي��د  احل��اك��م 
شأنه شأن باقي املسلمني، وال يحل له 
البخاري  ملا روى  اخلروج عنها مطلقاً، 
ومسلم عن عائشة رضي اهلل عنها أن 
رسول اهلل  قال: »َمْن أَْحَدَث يِف أَْمِرَنا 
َه���َذا َم��ا َل��ْي��َس ِم��ْن��ُه َف��ُه��َو َرٌدّ« وه��و عام 
سبحانه  واحلق  وغيره،  احلاكم  يشمل 
أن  دون  ال��زواج  املستطيع  للقادر  أج��از 
يقيده بسن معينة، فتقييده بسن معينة 
من  وهذا  الشرعي،  للحكم  تعطيل  هو 
الشرع،  عنه  نهى  الذي  حترمي احلالل 
تنظم  التي  القوانني  عن  يختلف  وهذا 

أو  البناء  أعمال  تنظم  أو  السير  حركة 
اللوائح اإلدارية التي تنظم عمل الدوائر 
واملؤسسات، فجعل الدوام يف املؤسسات 
ثماني ساعات أو عشراً أو أقل أو أكثر 
هو من تنظيم املباح ... ومنع السيارات 
الثقيلة من السير يف طريق معينة ضمن 
ساعات محددة هو تنظيم املباح املتروك 

أمره إلى احلاكم شرعاً. 

اختيار سن ال 18 كحد أدنى 
للزواج!

إن اختيار سن 18 سنة لم يكن بناء على 
أي أسس سواء شرعية أو حتى عقلية، 
فلماذا ال يكون 20 سنة أو 16 سنة؟!  ومت 
اعتماد هذا السن بناء على تعريف األمم 
التعريف يخالف  للطفل، وهذا  املتحدة 
الشرعية  فاألحكام  الشرعي،  احلكم 
عاجلت أمر اإلنسان وهو يف رحم أمه 
كبيراً،  ويصير شيخاً  ويكبر  يولد  حتى 
بسنتني،  ال��رض��اع  فترة  ح��دد  فالشرع 
وإذا بلغ الطفل سبع سنني ُعلم الصالة 
والنجاسة  الطهارة  أحكام  يُعلم  أنه  أي 
وكيفية الصالة، وآداب اإلسالم، وإن بلغ 
بالصالة ضرب على  ينتظم  ولم  عشراً 
تركها ضرب تأديب، وإذا بلغ احللم منع 
من الدخول على النساء إال بإذن.. وإن 
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بلغ الرشد دفع إليه ماله ليتصرف فيه 
... وهذه األحكام أدلتها يف كتاب اهلل 

وسنة رسول اهلل واضحة بينة...
ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه  ْيَنا اإْلِ •    قال تعالى ﴿َوَوَصّ

���ُه َوْه��ًن��ا َع��َل��ى َوْه���ٍن َوِفَصاُلُه  َح��َم��َل��ْت��ُه ُأُمّ
ِإَلَيّ  َوِل��َواِل��َدْي��َك  اْشُكْر ِلي  أَِن  َع��اَم��نْيِ  يِف 

امْلَِصيُر﴾ ]لقمان: 14[
ْبَياَن  : »ُم���ُروا الِصّ •   َق��اَل َرُس���وُل اهلِل 

َواْضِرُبوُهْم  ِس���ِن���نَي،  ِل���َس���ْب���ِع  ���اَلِة  ِب���ال���َصّ
ُقوا َبْيَنُهْم يِف  َعَلْيَها يِف َعْشِر ِسِننَي، َوَفِرّ

امْلََضاِجِع« رواه احلاكم يف املستدرك
آَمُنوا  ����ِذي����َن  اَلّ ����َه����ا  ﴿َي����اأَُيّ تعالى:  ق��ال   •

اُنُكْم  أمَْيَ َم��َل��َك��ْت  ����ِذي����َن  اَلّ ِل��َي��ْس��َت��ْأِذْن��ُك��ُم 
َثاَلَث  ِمْنُكْم  ��ُل��َم  احْلُ َيْبُلُغوا  َل��ْم  ��ِذي��َن  َواَلّ
وق��ال تعالى: ﴿َوِإَذا  ]النور: 58[  اٍت﴾  َم���َرّ
َفْلَيْسَتْأِذُنوا  ُلَم  احْلُ ِمْنُكُم  اأْلَْطَفاُل  َبَلَغ 
َكَذِلَك  َقْبِلِهْم  ِم��ْن  ��ِذي��َن  اَلّ اْس��َت��ْأَذَن  َكَما 
َعِليٌم َحِكيٌم﴾  َواهلُل  آَياِتِه  َلُكْم  اهلُل   ُ ُيَبنِيّ

]النور: 59[
•   ويف آية إبداء زينة النساء قال تعالى: 

َي��ْظ��َه��ُروا َعَلى  َل���ْم  ���ِذي���َن  اَلّ ��ْف��ِل  ال��ِطّ ﴿أَِو 
َساِء﴾ ]النور: 31[ َعْوَراِت الِنّ

ى  َحَتّ اْلَيَتاَمى  قال تعالى: ﴿َواْبَتُلوا     •

َكاَح َفِإْن آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا  ِإَذا َبَلُغوا الِنّ
َفاْدَفُعوا ِإَلْيِهْم أَْمَواَلُهْم﴾ ]النساء: 6[

لم  ال���ذي  ه��و  األدل���ة  بحسب  فالطفل 

يبلغوا  لم  الذين  واألطفال  احللم،  يبلغ 
احللم لهم أحكام فمن كان دون السابعة 
هو الطفل الذي لم يظهر على عورات 
املرأة وال  النساء وهذا ال حتتجب منه 
ترفع به خلوة، أما من بلغ السابعة فهو 
صبي مييز يُعلم الصالة ويؤدب بآداب 
به  وتُرفع  االستئذان،  ويُعلم  اإلس��الم، 
البلوغ، فمن  التكليف هو  اخللوة، وسن 
الشرعية  باألحكام  مخاطباً  أصبح  بلغ 
والعقاب،  ال��ث��واب  أفعاله  على  وترتب 
املوازنة  ع��ل��ى  ال���ق���درة  ه���و  وال���رش���د 
يضر  ما  ومعرفة  األم��ور  بني  والتقدير 
وهذا  يفعل،  ما  عواقب  وإدراك  وينفع 
التعامل  وأوج��ه  الناس  معرفة  يقتضي 

معهم. 
عشرة  الثامنة  دون  هم  من  أن  وثقافة 
األمة وعلى  أطفاالً خطرة على  يعدون 
رجاالً  تنشئ  ال  فهي  األب��ن��اء؛  تنشئة 
صاحلني وال نساء صاحلات، فتصنيف 
باألطفال  عشرة  الثامنة  دون  هم  من 
سيجعلهم يف بيئة ال تصنع الرجال وال 
وجتعلهم  املسؤولية،  على  البنت  تنشئ 
عالة على غيرهم، ويف اإلسالم إذا بلغ 
معاملة  ويعامل  رج��اًل  أصبح  الصبي 

الرجال وكذلك املرأة أيضاً.
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بتمويل  ال��ن��س��وي��ة  اجل��م��ع��ي��ات  ت���ق���وم   
غربي وبضوء أخضر من السلطة، بنشر 
الناس،  ب��ني  االج��ت��م��اع��ي  ال��ن��وع  ثقافة 
املؤسسات  يف  وح�������دات  ل���ه���ا  وأس�����س�����وا 
االجتماعي  ال���ن���وع  م��أس��س��ة  وج���ع���ل���وا 
هدفًا ملا يسمى وزارة شؤون املرأة. ويتم 
أو  االجتماعي  النوع  ملفاهيم  التسويق 
املرأة  بني  امل��س��اواة  اجلندر من مداخل 
والرجل ومتكني املرأة. ولذلك يتعاطى 

الكثيرون مع هذه املفاهيم بسطحية دون إدراك حقيقتها وآثارها املدمرة 
الحقًا على املجتمع.

إلى  ه���ذا املصطلح  أدخ���ل  م��ن  أول  أوك��ل��ي  آن  ال��ب��اح��ث��ة اإلجن��ل��ي��زي��ة  ُتعتبر 
الدراسات االجتماعية يف سبعينات القرن املاضي، وبداية انتشاره دوليا كان 
القاهرة للسكان عام 1994 ثم مؤمتر بكني  املشؤومة؛ مؤمتر  املؤمترات  يف 
للمرأة عام 1995. وقد فرقت آن أوكلي بني اجلنس والنوع، فعرفت اجلنس 
بأنه مجموعة اخلصائص التشريحية والفيزيائية التي متيز الذكورة عن 
بالبنية،  التي ال عالقة لها  والذكورة  بأنه األنوثة  األنوثة، وعرفت اجلندر 
التي يحصل عليها  األخ��رى  النفسية  والثقافة واخلصائص  باملجتمع  بل 

الرجل أو املرأة من املجتمع.
وق���د ع��رف��ت منظمة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة اجل��ن��در ع��ل��ى أن���ه: »امل��ص��ط��ل��ح الذي 
أنها  على  وامل���رأة  الرجل  يحملها  التي  وص��ف اخلصائص  استعماله  يفيد 
صفات اجتماعية مركبة، أي ال عالقة لها باالختالفات العضوية والتركيب 
البيولوجي«. ويف املوسوعة البريطانية ُعرف مصطلح اجلندر بأنه )شعور 
فعند  البيولوجي،  النظر عن جنسه  بغض  أنثى  أو  كذكر  بنفِسه  اإلن��س��ان 
ت��واف��ق ب��ني الهوية اجل��ن��دري��ة والتركيب  ي��ك��ون ه��ن��اك  ال��ن��اس  األغلبية م��ن 

ثقافة النوع االجتماعي )الجندر، الجندرة(
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ال��ب��ي��ول��وج��ي ل��ل��ج��س��م، ول��ك��ن ه��ن��اك ح�����االٌت ال ي��رت��ب��ط ف��ي��ه��ا ش��ع��ور اإلنسان 
وُهويته  العضوية  فات  الِصّ بني  تواُفق  هناك  يكون  وال  العضوية،  بخصائصه 
العوامل  فيها  ر  تؤِثّ بل  ب��ال��والدة؛  ثابتة  ليسْت  الُهوية اجلندرية  إَنّ  اجلندرية، 
ر وتتوسع بتأثير  الُهوية اجلندرية، وتتغَيّ النفسية واالجتماعية بتشكيل نواة 

العوامل االجتماعية، كلما منا الطفل.( انتهى  
وثقافة النوع االجتماعي هو متطلب لسيداو، فاملادة 5 من سيداو فقرة )أ( تقول: 
وامل��رأة، بهدف حتقيق  الرجل  والثقافية لسلوك  »تغيير األمن��اط االجتماعية 
القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على 
االعتقاد بكون أي من اجلنسني أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار منطية 

للرجل واملرأة،...«
   وبناء على ما تقدم جنمل خطورة نشر ثقافة النوع االجتماعي »اجلندرة« يف 

التالي:
1- يظهر جليًا أن سبب ابتداع مصطلح اجلندر هو التفاف من دعاة املساواة 

املطلقة على اجلنس الذي ال ميكن جتاوزه لوضوح فروق األعضاء واجلسم. 
2- تؤسس ثقافة اجلندر للشذوذ، واعتبار العالقة بني رجلني أو امرأتني هي 

عالقة مشروعة بني أنواع مختلفة يشعر أحدها كذكر واآلخر كأنثى.
3- ثقافة النوع االجتماعي تلغي األمومة وتعتبرها مجرد وظيفة ميكن أن يقوم 
بها الرجل أو آخرون غير األم. وترى النسوية اإلجنليزية آن أوكلي أن األمومة 
خ��راف��ة أوج��ده��ا املجتمع وال أص��ل لها يف الغريزة البشرية وإمن��ا ه��ي وظيفة 
الفرنسية سيمون دي  والنسوية  آخ��ر.  أي بديل  بها  أن يقوم  اجتماعية ميكن 
بوفوار قالت بأّن املرأة ستظل مستعبدة حتى يتم القضاء على خرافة األسرة، 
وخرافة األمومة، والغريزة األبوية. واتفاقية سيداو املشؤومة تؤكد على اعتبار 
األمومة مجرد وظيفة، فاملادة 5 فرع )ب( تقول: »كفالة تضمني التربية العائلية 

فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية...«.
امل��ؤس��س��ات واجل��ام��ع��ات للترويج لثقافة النوع  ال��ن��دوات يف  وق��د ع��ق��دت م��ئ��ات 
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لهذه  للترويج  ج��دا  كثيرة  مختلفة  إعالمية  ب��رام��ج  إل��ى  إض��اف��ة  االجتماعي، 
الثاني  كانون  تشكيل جلنة يف  ومت  وشبيهاتها.   وأخواتها من سيداو  الثقافة 
2020 باتفاق بني وزارتي التربية والتعليم واملرأة ملتابعة قضايا النوع االجتماعي 
ع��ض��وات يف اجلمعيات  م��ن  تتكون  اللجنة  أن  وال��الف��ت  التعليم،  »اجل��ن��در« يف 

النسوية السيداوية!
النوع االجتماعي »اجلندر« من  أبعاد ثقافة  وميكن االط��الع بكل وض��وح على 
التقرير املشترك بني "هيومن رايتس ووت��ش"، و"مركز امل��رأة لإلرشاد القانوني 
واالجتماعي"، و"املساواة اآلن" إلى جلنة سيداو يف حزيران/2018، فقد جاء من 

توصياتهم التالي: 
امُل��رت��ك��ب��ة ض��د املثليات  ال��ع��ن��ف  ال��ت��ه��دي��دات وأع��م��ال  اإلدان����ة العلنية جلميع   •
ال��ذي يرتكبه  ومزدوجات امليول اجلنسية وأح��رار اجلنس، مبا يف ذلك العنف 

أفراد األسرة.
• اعتماد تشريع شامل يحظر جميع أشكال التمييز والعنف على أساس امليول 

اجلنسية والهوية اجلندرية.
• إلغاء املادة 152 )2( من قانون العقوبات اجلنائي البريطاني رقم )74( لسنة 

1936 التي جتّرم »العالقات اجلنسية املخالفة للطبيعة«.
على  املبنية  الثقافية  واملمارسات  االجتماعية  املواقف  إللغاء  تدابير  اتخاذ   •
األدوار النمطية حول الرجال والنساء، وضمان عدم التمييز على أساس امليول 

اجلنسية، والهوية والتعبير اجلندريني.
ميكن االطالع على التقرير من الرابط التالي:

https://www.hrw.org/ar/news/2018/07/04/318905
وميكن االطالع على كامل التوصيات الواردة يف التقرير يف امللحق رقم 2.
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حيث  من  اإلنسان  اهلل  خاطب  لقد 
اإلميان واحلساب والثواب والعقاب، 
النظر  بغض  إنساناً  خاطبه بوصفه 
عن جنسه رجاًل أم امرأة، وعن لونه 
ْنَساُن َما  َها اإْلِ أبيض أم أسود ﴿َيا أَُيّ
َك اْلَكِرمِي﴾ ]االنفطار: 6[،  َك ِبَرِبّ َغَرّ
َك  َك َكاِدٌح ِإَلى َرِبّ ْنَساُن ِإَنّ َها اإْلِ ﴿َياأَُيّ

َكْدًحا َفُماَلِقيِه﴾ ]االنشقاق: 6[، 
ِذي  ��ُك��ُم اَلّ ��ُق��وا َرَبّ ��اُس اَتّ ��َه��ا ال��َنّ ﴿َي��ا أَُيّ
َوَخَلَق  َواِح������َدٍة  َن���ْف���ٍس  ِم���ْن  َخ��َل��َق��ُك��ْم 
ِمْنَها َزْوَجَها َوَبَثّ ِمْنُهَما ِرَجاال َكِثيًرا 
ِذي َتَساَءُلوَن ِبِه  ُقوا اهلَل اَلّ َوِنَساًء َواَتّ
َرِقيبًا﴾  َعَلْيُكْم  َكاَن  ِإَنّ اهلَل  َواأْلَْرَح���اَم 
ا  ِإَنّ ���اُس  ال���َنّ ���َه���ا  أَُيّ ﴿َي����ا   ]1 ]النساء: 
َوَجَعْلَناُكْم  َوُأْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم 
أَْكَرَمُكْم  ِإَنّ  ِل��َت��َع��ارَُف��وا  َوَق��َب��اِئ��َل  ُشُعوًبا 
ِعْنَد اهلِل أَْتَقاُكْم ِإَنّ اهللَ َعِليٌم َخِبيٌر ﴾ 
َلُهْم  ﴿َف��اْس��َت��َج��اَب   ،]13 ]احلجرات: 
ي اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم  ُهْم أَِنّ َرُبّ
ِمْن َذَكٍر أَْو ُأْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض﴾ 

]آل عمران: 195[
وأما من حيث التكاليف أي املطالبة 
باألحكام الشرعية والقيام باألعمال 
للمرأة حقوقاً،  فاإلسالم حني جعل 

وجعل عليها واجبات، وجعل للرجل 
إمنا  واجبات،  عليه  وجعل  حقوقاً، 
تتعلق  وواج���ب���ات  ح��ق��وق��اً  جعلها 
االسالم،  ي��راه��ا  كما  مبصاحلهما 
ومعاجلات ألفعالهما باعتبارها فعاًل 
معيناً إلنس�ان معني. فجعلها واحدة 
اإلنس�انية  طبيعتها  تقتضي  ح��ني 
َجْعلها واحدة، وجعلها متنوعة حني 
تقتضي طبيعة كل منهما هذا التنوع. 
وهذه الوحدة يف احلقوق والواجبات 
ال  أنه  كما  مساواة،  عليها  يطلق  ال 
أن  كما  مس�اواة،  عدم  عليها  يطلق 
والواجبات  الت�ن�وع يف احلقوق  ذلك 
ال يراد منه عدم مساواة أو مساواة، 
ألنه حني ينظر إلى اجلماعة رجاالً 
إليها  ينظ�ر  إمن��ا  نس�اء  أو  ك��ان��ت 
ليس  إنس�ان�ي�ة  جم�اع�ة  باعتبارها 
اجلماعة  هذه  ط�ب�ي�ع�ة  ومن  غ�ير، 
اإلنسانية أن حتوي الرجال والنساء، 
ُقوا  اُس اَتّ َها الَنّ قال اهلل تعالى: ﴿َيا أَُيّ
ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة  ُكُم اَلّ َرَبّ
َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبَثّ ِمْنُهَما ِرَجاال 
َكِثيًرا َوِنَساًء﴾ ]النساء: 1[، وعلى هذا 
واملرأة  الرجل  بني  امل��س��اواة  ليست 

والمرأة  الرجل  بين  المساواة 
في ميزان اإلسالم
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قضيًة أو مشكلة محتملة الوقوع يف 
احلياة اإلسالمية، وما هذه اجلملة 
الغرب،  يف  املوجودة  اجلمل  من  إال 
اجلنسني  ب��ني  امل���س���اواة  ف��م��ف��ه��وم 
إلى  ج��ذوره  غربي متتد  مفهوم  هو 
التجربة النسوية التاريخية يف الغرب، 
وغياب  الظلم  نتيجة  ول��دت  والتي 
بوصفها  للمرأة  الطبيعية  احلقوق 
إنساناً، فقد عاشت املرأة الغربية يف 
احلقوق  من  مجردة  عظيمة  مأساة 
أقرب  منزلتها  وكانت  واإلنسانية، 
إلى احليوان، حتت حكم أنظمة من 
وضع البشر. فطالبت املرأة الغربية 
هذا  وات��خ��ذ  اإلن��س��ان��ي��ة  بحقوقها 
الطلب بحث املساواة طريقاً لنيل هذه 
احلقوق. وأما اإلسالم فال شأن له 
بهذه االصطالحات ألنه أقام نظامه 
االجتماعي على أساس متني يضمن 
متاسك اجلماعة واملجتمع ورقيهما، 
السعادة  وال���رج���ل  ل��ل��م��رأة  وي��وف��ر 
اإلنسان  بكرامة  الالئقة  احلقيقية 
الذي كّرمه اهلل تعالى بقوله: ﴿َوَلَقْد 

ْمَنا َبِني آَدَم﴾ ]اإلسراء: 70[ َكَرّ
وبناء على هذه النظرة شرع التكاليف 
الشرعية، وبحسب هذه النظرة جعل 

احلقوق والواجبات للرجال والنساء. 
والواجبات  احل��ق��وق  ت��ك��ون  فحني 
ح��ق��وق��اً وواج���ب���ات إن��س��ان��ي��ة، أي 
تتعلق  تكاليف  التكاليف  تكون  حني 
يف  الوحدة  جتد  كإنسان  باإلنسان 
جتد  أي  والواجبات،  احلقوق  هذه 
الوحدة يف التكاليف، فتكون احلقوق 
والرجل  امل��رأة  من  لكل  والواجبات 
تختلف  ال  واح��دة  منهما  كل  وعلى 
وال تتنوع، أي تكون التكاليف واحدة 
ومن  السواء.  على  والنساء  للرجال 
هنا جتد اإلسالم لم يفرق يف دعوة 
اإلن��س��ان إل��ى اإلمي���ان ب��ني الرجل 
واملرأة، ولم يفرق يف التكليف بحمل 
ال��دع��وة إل��ى اإلس���الم ب��ني الرجل 
املتعلقة  التكاليف  وجعل  وامل����رأة. 
وحج  وص��وم  ص��الة  م��ن  بالعبادات 
التكليف،  حيث  م��ن  واح���دة  وزك���اة 
التي  بالسجايا  االت��ص��اف  وج��ع��ل 
أخالقاً  الشرعية  باألحكام  ج��اءت 
السواء،  ع��ل��ى  وال��ن��س��اء  ل��ل��رج��ال 
وج��ع��ل أح��ك��ام امل��ع��ام��الت م��ن بيع 
وإجارة ووكالة وكفالة وغير ذلك من 
واحدة  باإلنسان  املتعلقة  املعامالت 
العقوبات  وأوق��ع  والنساء،  للرجال 
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أحكام اهلل من حدود  على مخالفة 
وجنايات وتعزير على الرجل واملرأة 
باعتبارهما  بينهما  ت��ف��ري��ق  دون 
والتعليم  التعلم  وأوج���ب  إن��س��ان��اً، 
الرجال  بني  فرق  ال  املسلمني،  على 
وال��ن��س��اء. وه��ك��ذا ش��رع اهلل جميع 
كإنسان،  باإلنسان  املتعلقة  األحكام 
واحدة للرجال والنساء على السواء. 
الناحية  هذه  من  التكاليف  فكانت 
والواجبات  احلقوق  وكانت  واح��دة، 
امْلُْسِلِمنَي  ﴿ِإَنّ  تعالى:  قال  واح��دة. 
َوامْلُْؤِمَناِت  ����ْؤِم����ِن����نَي  َوامْلُ ���ْس���ِل���َم���اِت  َوامْلُ
اِدِقنَي  َوالَصّ َواْل��َق��اِن��َت��اِت  َواْل��َق��اِن��ِت��نَي 
اِبَراِت  َوالَصّ اِبِريَن  َوالَصّ اِدَقاِت  َوالَصّ
ِقنَي  اِشَعاِت َوامْلَُتَصِدّ اِشِعنَي َواخْلَ َواخْلَ
اِئَماِت  اِئِمنَي َوالَصّ َقاِت َوالَصّ َوامْلَُتَصِدّ
اِفَظاِت  َواحْلَ ُف��ُروَج��ُه��ْم  ��اِف��ِظ��نَي  َواحْلَ
اِك����َراِت  اِك���ِري���َن اهلَل َك��ِث��ي��ًرا َوال����َذّ َوال���َذّ
أََعَدّ اهلُل َلُهْم َمْغِفَرًة َوأَْجًرا َعِظيًما﴾ 
﴿َوَما  تعالى:  وقال   ،]35 ]األحزاب: 
اهلُل  ِإَذا َقَضى  ُمْؤِمَنٍة  َواَل  مِلُْؤِمٍن  َك��اَن 
َيَرُة  اخْلِ َلُهُم  َيُكوَن  أَْن  أَْم��ًرا  َوَرُس��وُل��ُه 
َوَرُسوَلُه  اهلَل  َيْعِص  َوَم��ْن  أَْمِرِهْم  ِمْن 
]األحزاب:  ُمِبيًنا﴾  َفَقْد َضَلّ َضاَلاًل 
ا  وقال تعالى: ﴿َمْن َعِمَل َصاحِلً  ]36

ُه  ِمْن َذَكٍر أَْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَيَنّ
أَْجَرُهْم  ��ُه��ْم  َوَل��َن��ْج��ِزَي��َنّ ��َب��ًة  َط��ِيّ َح��َي��اًة 
]النحل:  َيْعَمُلوَن﴾  َكاُنوا  َما  ِبأَْحَسِن 
97[، وهكذا جند أن جميع األحكام 
كإنسان  باإلنسان  املتعلقة  الشرعية 
ومهما  األح��ك��ام،  ه��ذه  كانت  مهما 
اهلل  شرعها  ق��د  وت��ع��ددت،  تنوعت 
واحدة للرجل واملرأة على السواء. إال 
أن ذلك ال يعتبر مساواة بني الرجل 
وامل����رأة وإمن���ا ه��ي أح��ك��ام شرعت 
لإلنسان، فكانت للرجل واملرأة على 
السواء، ألن كاًل منهما إنسان. وهذه 
تعالى  األحكام هي خطاب من اهلل 

متعلق بأفعال اإلنسان.
وحني كانت هذه التكاليف الشرعية 
تتعلق بطبيعة األنثى بوصفها أنثى، 
اجلماعة،  يف  م��ك��ان��ه��ا  وب��ط��ب��ي��ع��ة 
تتعلق  أو  املجتمع،  يف  وموضعها 
بطبيعة الذكر بوصفه ذكراً، وبطبيعة 
يف  وموضعه  اجل��م��اع��ة،  يف  مكانه 
التكاليف  ه���ذه  ك��ان��ت  امل��ج��ت��م��ع، 
متنوعة بني الرجل وامل��رأة، ألنها ال 
بل  مطلقاً،  لإلنسان  عالجاً  تكون 
تكون عالجاً لهذا النوع من اإلنسان، 
الذي له نوع من الطبيعة اإلنسانية 
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ال  فكان  اآلخ��ر،  النوع  عن  مختلف 
من  النوع  لهذا  العالج  يكون  أن  بد 

اإلنسان، ال لإلنسان مطلقاً.
الرجال  اإلس����الم  إخ��ت��ص  وه��ك��ذا 
دون  عليهم  ف��رض��اً  وجعلها  ب��أم��ور 
أموراً  النساء  على  وفرض  النساء، 
دون  عليهن  ف��رض��اً  جعلها  معينة 
منهما  كل  أن يرضى  وأمر  الرجال، 
مبا خصه اهلل به من أحكام، ونهاهم 
ما فضل  وعن متني  التحاسد،  عن 
﴿َواَل  بعض  على  بعضهم  ب��ه  اهلل 
َل اهلُل ِبِه َبْعَضُكْم َعَلى  ْوا َما َفَضّ َتَتَمَنّ
اْكَتَسُبوا  ا  مِمَّ َنِصيٌب  َجاِل  ِللِرّ َبْعٍض 
ا اْكَتَسْبَ َواْسأَُلوا  َساِء َنِصيٌب مِمَّ َوِللِنّ
َ َكاَن ِبُكِلّ َشْيٍء  اهلَل ِمْن َفْضِلِه ِإَنّ اهلَلّ
َجاُل  ﴿الِرّ  ،]32 ]النساء:  َع��ِل��ي��ًم��ا﴾ 
اهلُل  َل  َفَضّ ا  مِبَ َساِء  الِنّ َعَلى  اُم��وَن  َق��َوّ
ا أَْنَفُقوا ِمْن  َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َومِبَ

أَْمَواِلِهْم﴾ ]النساء: 34[
فقد فرض اهلل على الرجال اجلهاد، 
وجعله جائزاً للنساء، وفرض صالة 
اجلمعة على الرجال وجعلها جائزة 
لباس  النساء  على  وف��رض  للنساء، 
اجللباب وغطاء الرأس ولم يفرضه 
وأع��ط��ى ح��ق حضانة  الرجال،  على 

الصغار للنساء دون الرجال، وفرض 
على الرجل املهر للمرأة وجعله حقًا 
لها عليه، وفرض عليه الكسوة وإيجاد 
السكن وجتهيزه عند ال��زواج... مما 
﴿َوآُتوا  املسلمني..  عند  مشهور  ه��و 
ِطْبَ  َف��ِإْن  ِنْحَلًة  َصُدَقاِتِهَنّ  َساَء  الِنّ
َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا 
اهلل  وف����رض   ]4 ]النساء:  َم���ِري���ًئ���ا﴾ 
النساء  اإلن��ف��اق على  ال��رج��ال  على 
ال��والدة حتى املمات فجعل اهلل  من 
تعالى العمل لكسب املال فرضًا على 
الرجل، ولم يجعله فرضًا على املرأة 
بل مباحًا لها، إن شاءت عملت، وإن 
شاءت لم تعمل. قال تعالى: ﴿ِلُيْنِفْق 
ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه﴾ وذو ال تطلق إال 
على املذكر، وقال: ﴿َوَعَلى امْلَْوُلوِد َلُه 
فجعل  ِبامْلَْعُروِف﴾  َوِكْسَوُتُهَنّ  ِرْزُق��ُه��َنّ 

النفقة على الذكر.
وُجعلت شهادة امرأتني بشهادة رجل 
واح���د يف األع��م��ال ال��ت��ي ت��ك��ون يف 
جماعة الرجال، ويف احلياة العامة، 
م��ن م��ث��ل ش��ه��ادت��ه��ا ع��ل��ى احلقوق 

واملعامالت قال تعالى: 
ِرَجاِلُكْم  ِمْن  َشِهيَدْيِن  ﴿َواْسَتْشِهُدوا 
َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَلنْيِ َفَرُجٌل َواْمَرأََتاِن 
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َتِضَلّ  أَْن  َهَداِء  الُشّ ِمَن  َتْرَضْوَن  ْن  مِمَّ
ْخَرى﴾  َر ِإْحَداُهَما اأْلُ ِإْحَداُهَما َفُتَذِكّ
]البقرة: 282[، وُقبلت شهادة النساء 
التي حتدث يف  األم��ور  وحدهن يف 
يكون  وال  فحسب  النساء  جماعة 
يف  حصلت  كجناية  ال��رج��ال،  فيها 
حمام النساء، واكتفي بشهادة امرأة 
واحدة يف األمور التي ال يطلع عليها 
البكارة  يف  كشهادتها  النساء،  إال 
الرسول  ألن  وال��رض��اع��ة،  والثيوبة 
 ق��ب��ل ش��ه��ادة ام����رأة واح����دة يف 

الرضاع.
املرأة  لباس  يكون  أن  وأمر اإلسالم 
أن  أمر  كما  الرجل،  للباس  مخالفاً 
للباس  مخالفاً  الرجل  لباس  يكون 
املرأة. ومنع أحدهما أن يتشبه باآلخر 
باللباس، ومبا يخص به ومييزه عن 
أعضاء  بعض  كتزيني  اآلخ��ر،  النوع 
اهلل  أبي هريرة رضى  اجلسم. عن 
عنه قال: »َلَعَن رسوُل اهلِل  الرجَل 
َيْلَبُس ِلْبَسَة املرأِة، واملرأَة َتْلَبُس ِلْبَسَة 
وصححه،  احلاكم  أخرجه  ال��رج��ِل« 
َعنُْهَما  َع��بَّ��اٍس َرِض��َي اهللُ  َع��ِن ابْ��ِن 
ِهنَي  امُلَتَشِبّ اهلِل   َرُس��وُل  »َلَعَن  َقاَل: 
َهاِت ِمَن  َساِء، َوامُلَتَشِبّ َجاِل ِبالِنّ ِمَن الِرّ

َجاِل« رواه البخاري  َساِء ِبالِرّ النِّ
امل����رأة يف  وج��ع��ل اإلس����الم نصيب 
يف  ال��رج��ل  نصيب  نصف  امل��ي��راث 

بعض احلاالت، قال اهلل تعالى: 
َكِر ِمْثُل  ﴿ُيوِصيُكُم اهلُل يِف أَْواَلِدُكْم ِللَذّ
﴾ ]النساء: 11[ وهذا يف  ْنَثَينْيِ َحِظّ اأْلُ
العصبات، كاألوالد واإلخوة األشقاء 
األنثى يف  واق��ع  ألن  واإلخ���وة ألب، 
ذلك أن نفقتها واجبة على أخيها إن 
على  ق��ادرة  كانت  ولو  فقيرة،  كانت 
العمل، وجعل نصيب املرأة كنصيب 
الرجل يف بعض احلاالت، قال اهلل 
َكاَلَلًة  ُي��وَرُث  َرُج��ٌل  َكاَن  تعالى: ﴿َوِإْن 
أَِو اْمَرأٌَة َوَلُه أٌَخ أَْو ُأْخٌت َفِلُكِلّ َواِحٍد 
أَْكَثَر  َك���اُن���وا  َف����ِإْن  ���ُدُس  ال���ُسّ ِم��ْن��ُه��َم��ا 
ُلِث﴾  الُثّ يِف  ُش��َرَك��اُء  َف��ُه��ْم  َذِل���َك  ِم��ْن 

]النساء: 12[
اإلخوة  نزلت يف كاللة  اآلي��ة  وه��ذه 
ذلك  األنثى يف  واق��ع  إن  حيث  ألم، 
أن نفقتها ال جتب على أخيها ألمها، 
ألنه وإن كان محرماً ولكنه ليس ممن 

جتب عليه النفقة.
املالية  بذمتها  للمرأة  اإلسالم  وأقر 
التملك،  يف  حقها  وأك���َدّ  املستقلة، 
وسائر  وال��ش��راء  البيع  ومم��ارس��ة 
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العقود املالية، بالرغم من أنه أوجب 
-سواء  حاالتها  جميع  يف  نفقتها 
أكانت أماً أم أختاً أم زوجة أم بنتاً- 
على الرجل -أباً كان أم أخاً أم زوجاً 
أم ابناً- وإذا لم يوجد من ينفق عليها 
فإن نفقتها تنتقل إلى بيت املال يف 
الدولة اإلسالمية دون أن جتبر على 

العمل.
وهكذا جاء اإلسالم بأحكام متنوعة 
خص الرجال ببعضها، وخص النساء 
ببعضها، وهذا التخصيص يف األحكام 
وإمنا هو  معناه عدم مساواة،  ليس 
عالج ألفعال األنثى باعتبارها أنثى، 
وعالج ألفعال الذكر باعتباره ذكراً، 
يتعلق  بخطاب  عوجلت  ق��د  وكلها 
واقعها  درس  وإذا  العباد.  بأفعال 
نوع  ملشكلة  عالج  أنه  تبني  جميعها 
ال  وهو  نوعه،  باعتبار  اإلنسان  من 
اإلنسان  ع��الج  ع��ن  يختلف  أن  ب��د 
فيه  تالحظ  ول��م  إنساناً.  باعتباره 
ناحية املساواة، أو عدم املساواة ألنها 
لوحظ  وإمن��ا  البحث،  محل  ليست 
فيه كونه عالجاً معيناً ملشكلة معينة، 
إلنسان معني. هذا هو وجه التنوع يف 

األحكام بني الرجل واملرأة فيما ورد 
حال  أي  وعلى  متنوعة،  أحكام  من 
فهي عالج ملشكلة إنسان، سواء أكان 
عالجاً واحداً لكل من الرجل واملرأة 
بينهما  أم كان متنوعاً  العلم،  كطلب 
بالنسبة  واختالفها  ال��ع��ورة  كتنوع 
يعني  وال  للمرأة.  وبالنسبة  للرجل 
أو  إنسان،  على  إنسان  متييز  ذلك 
بحث مساواة أو عدم مساواة. وأما 
النساء  أن  من  احلديث  يف  ورد  ما 
يقصد  فإمنا  ودي��ن،  عقل  ناقصات 
اعتبار األثر الصادر بالنسبة للعقل 
العقل  نقصان  معناه  وليس  والدين، 
أو نقصان الدين عندهن. ألن العقل 
من  كل  عند  الفطرة  باعتبار  واح��د 
الرجل واملرأة، والدين واحد باعتبار 
الرجل  من  كل  والعمل عند  اإلميان 
واملرأة. واملراد من هذا احلديث هو 
بجعل  املرأة،  شهادة  اعتبار  نقصان 
ك��ل ام��رأت��ني ب��ش��ه��ادة رج��ل واحد، 
املرأة،  عند  الصالة  أي��ام  ونقصان 
كل  يف  احليض  أي��ام  بعدم صالتها 
وعدم صيامها  النفاس،  وأيام  شهر 

أيام احليض والنفاس يف رمضان.
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هذا هو موضوع احلقوق والواجبات، 
قد شرعها  الشرعية،  التكاليف  أي 
إنسان،  هو  حيث  من  لإلنسان  اهلل 
ولكل نوع من نوعي اإلنسان: الذكر 
من  ن��وع��اً  باعتباره  ولكن  واألن��ث��ى، 
اإلنسانية،  صفة  له  اإلنسان  أن��واع 
وال  التشريع،  عند  النوعية  وصفة 
يراد متييز أحدهما عن اآلخر، كما 
أمور  من  شيء  أي  فيها  يالحظ  ال 

املساواة وعدم املساواة.
للرجال  احل��ق��وق  ه��ذه  جعلت  وق��د 
محل  وإناثاً  ذك��وراً  واألبناء  وللنساء 
منذ  اإلسالمية  ال��دول��ة  يف  تطبيق 
عهد الرسول  وحتى هدم اخلالفة 
اليهودي  اإلجنليز  عميل  ي��د  على 
مصطفى كمال، وبعدها حل الظالم 
أوقع  م��ا  التفكير  يف  واالن��ح��ط��اط 
الظلم على الناس عامة رجاالً ونساء 
صغاراً وكباراً من األنظمة احلاكمة 
ابتعد  وكلما  الغرب،  من  املدعومة 
ازداد  والتقوى  اإلس��الم  عن  الناس 
الظلم جتاه بعضهم البعض، فتهرب 

بعض الرجال من مسئولياتهم جتاه 
اإلسالم  أوام��ر  عن  وابتعدوا  امل��رأة 
وإعطائها  امل���رأة  على  احل��ف��اظ  يف 
حقوقها كاملة كما أمر اهلل، وكذلك 
ما  إلى  النساء  بعض  نظرة  اختلت 
يجب أن تكون عليه املرأة الصاحلة 
والزوجة الصاحلة، وبالرغم من بقاء 
القوانني اخلاصة بالنظام االجتماعي 
والتي تتعلق بالعالقة ما بني الرجل 
واملرأة وما يترتب عليها معمول بها 
يف احملاكم الشرعية، إال أن طغيان 
الرأسمالي  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ظ��ام 
والعالقات  والقوانني  النظام  على 
أضعف هذه احملاكم الشرعية وجعل 
لتضع  نافذة  غير  أحيانا  قوانينها 
احلقوق يف نصابها على الرجل وعلى 
املرأة، وهذا لم يحصل صدفة وإمنا 
أضعفت عن عمد من قبل األنظمة 
األنظمة  ه���ذه  ع��ل��ى  ي��س��ه��ل  ح��ت��ى 
الوضعية  األنظمة  وإدخ��ال  التدخل 
الغربية إلى احملاكم الشرعية لتحل 

مكان األحكام الشرعية. 
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ال تصلح فكرة املساواة التي نشأت عند الغربيني أساساً لتنظيم العالقات بني 
الناس - رجاالً ونساء - وال يجوز جعلها أساساً ألي تشريع من التشريعات، 

وذلك لسببني: 
األول: لم يقم الغربيون بنقاش فكرة املساواة نقاشاً فكرياً معمقاً مجرداً 
وبعيداً عن نظامهم القائم على االستعمار واالستعباد وتاريخهم املقيت يف 
هضم حقوق املرأة وظلمها، بل أخذ طرح الفكرة صورة الصراع بني الرجل 
واملرأة، لذلك ظهرت احلركة النسوية املبتدئة التي طالبت باملساواة مبظهر 
املخاصم للرجل ونادت باملساواة على أساس النّدية، وكمفردة من مفردات 
الصراع مع الرجل، أي أن فكرة املساواة جاءت كردة فعل على الظلم الذي 
ميارسه الغربيون على املرأة، وتعبيراً عن سخط ونقمة جتاه النظام الفاسد 
الذي ينظم عالقة الرجل باملرأة، ولهذا لم تكن املساواة فكرة ثبتت صحتها 
بالبحث والنقاش، ولم تكن قائمة على أسس صحيحة يف البحث حتى عند 

الغربيني أنفسهم.  
عامة  قاعدة  جعلها  قبل  خطأها  أو  الفكرة  صحة  يبحثوا  لم  فالغربيون 
للعالقة بني الرجل واملرأة، ولم يناقشوا فكرة املساواة بغية معرفة هل تصلح 
أصاًل وأساساً لتنظيم العالقات بني الناس ثم لتنظيم العالقة بني الرجل 
واملرأة أم ال، إذ لو فعلوا ذلك رمبا اهتدوا إلى بطالنها وسقوطها، ويكفي 
أن يسألوا أنفسهم هل يصح مساواة الرجل القوي مع الرجل الضعيف يف 
التكاليف؟ وهل يصح مساواة املرأة والرجل يف األعمال؟ فلو سألوا أنفسهم 
هذا، لوجدوا أن فكرة املساواة حتمل يف ثنايها الظلم للمرأة والرجل، وفوق 
هذا لم ينظروا إلى ما يجب أن تكون عليه العالقة بني الرجل واملرأة، فأساس 
هذه  نظروا  فلو  اآلخر،  أحدهما  يكّمل  أن  هو  واملرأة  الرجل  بني  العالقة 

النظرة الهتدوا إلى ما يجب أن تكون عليه العالقة بني الرجل واملرأة.  
  

المساواة فساد فكرة 
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الثاني: مفهوم املساواة يختلف عن مفهوم العدل نقيض الظلم، فاملساواة 
ال تعني العدل ال لغة وال اصطالحاً، وهناك عمل مقصود للتضليل وجعل 
املساواة والعدل مفهوماً واحداً، وقد ساعد هذا االلتباس يف إكساب فكرة 
املساواة تأييداً ودعماً، ألن الناس بطبيعتها حتب العدل وتنفر من الظلم 

وتكرهه.
ذلك  ويتضح  خاطئ،  اعتبار  واحداً  مفهوماً  والعدل  للمساواة  أن  واعتبار 
بسهولة عند تطبيق املساواة تطبيقاً عملياً يف العالقات بني الناس، فاعتماد 
مفهوم املساواة لتنظيم العالقات بني الناس يقتضي إلغاء الفروق الفردية 
بينهم مثل امليول واختالف الرغبات وتفاوت الطاقات، وهذا هو عني الظلم، 
فهل من العدل مثاًل مساواة املهندس املتفوق مع املهندس الضعيف؟ وهل 
من العدل أن يساوي األب بني أبنائه يف النفقة فيعطي إبنه اجلامعي مبلغاً 
مساوياً إلبنه طالب املدرسة، ويعطي من يحتاج إلى الطبيب مبلغاً مساوياً 

ملا يعطيه للسليم؟
إن النظرة الصحيحة يف الرعاية هي تكليف الناس بقدر طاقتهم ومراعاة 
الفروق الطبيعية التي بينهم، والنظرة الصحيحة يف رعاية األبناء واالنفاق 
عليهم تقوم على العدل وليس املساواة، ألن املساواة يف بعض صورها ظلم 
أو َسَفه، وركيزة النظرة بني الرجل واملرأة هي أن يكّمل أحدهما اآلخر، وأن 
يراعي كل واحد منهما الفروق الطبيعية التي بينهما، وأن تكون العالقة 
السكينة  لتحقيق  باملعروف  والعيش  والتعاون  املودة  على  قائمة  بينهما 
والطمأنينة يف األسرة، ألن احلاضنة الطبيعية للرجل واملرأة هي األسرة 

التي من خاللها يحافظ على نوع اإلنسان.  
ولهذين السببني يتضح بطالن فكرة الساواة وتضليل القائمني عليها، 

وأنها فكرة ال حتقق العدل والطمأنينة بني الرجل والرأة. 
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إلى  النسوية  اجلمعيات  دع���وة  إن 
»املساواة« وعدم التمييز ليست مجرد 
على حقوقهن  النساء  دعوة حلصول 
والسياسية..،  والقضائية  التعليمية 
وإمن������ا ه����ي دع������وة إل�����ى ت��غ��ي��ي��ر أدوار 
وأمن��اط سلوك الرجل وامل���رأة وحتى 
ل���و خ���ال���ف ذل����ك ف���ط���رة ك���ل منهما. 
يف  املساواة  تعني  ال  املساواة  ففكرة 
امليراث فقط بل تعني أيضاً أن عليها 
الرجل  على  التي  نفسها  الواجبات 
من حيث العمل واإلنفاق على نفسها 
لم  وإذا  األطفال  وعلى  البيت  وعلى 
احلياة  أساسيات  تستحق  ال  تعمل 
الكرمية، وهذا أدى إلى انتقال األعباء 
ال��ت��ي ع��ل��ى ال��رج��ل إل���ى امل����رأة فضاًل 
إليها  املوكلة  الطبيعية  األع��ب��اء  ع��ن 

بوصفها أمًا حتمل وتربي األطفال.
إن التشريعات الغربية تعتبر العالقة 
أساسها  اثنني  ب��ني  شركة  الزوجية 
املرأة  جت��د  ول��ه��ذا  امل��ادي��ة،  العالقة 
الفكرة  ه��ذه  تطبق  التي  ال��ب��الد  يف 
اخلبيثة تعمل يف كافة مجاالت احلياة 
الصعبة كالبناء والسيارات واملطاعم 
يف  بأجسادهن  االجت���ار  ع��ن  فضاًل 
كأداة  واستخدامهن  ع��دة،  مجاالت 
واخلدمات  السلع  وت��روي��ج  للدعاية 

فهذه  وال��ت��س��ل��ي��ة،  للمتعة  أداة  أو 
وجلبت  املرأة  ظلمت  اخلبيثة  الفكرة 
بعيدة  وه��ي  والتعاسة،  الشقاء  لها 
وهذا  كرامتها  صيانة  عن  البعد  كل 
مشاهد محسوس وتدركه النساء يف 

الغرب متام اإلدراك. 
فكرة  ت��ب��ن��ت  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع��ات  إن 
»املساواة« تعاني من مشاكل اجتماعية 
متفاقمة أثرت على بنية األسرة وعلى 
املرأة واألطفال بشكل خاص. فنتيجة 
الزواج  النسوية جتاه  احلركة  ألفكار 
حتقيق  يف  للمرأة  معيقاً  باعتباره 
فائدته  قمعياً  كياناً  وتصويره  ذاتها 
النساء  من  كثيراً  ف��إن  للرجل،  أكثر 
صرن ينظرن إلى وضعهن كزوجة وأم 
أقل شأناً من املهنة والوظيفة. وأدى 
رفض  إل��ى  النساء  من  بالكثير  ه��ذا 
الزواج أو األمومة، ونتج عنه تناقص 
يف أعداد املواليد بشكل خطير أصبح 
يهدد النمو السكاني لتلك املجتمعات. 
النسوية  احل��رك��ات  لتحفيز  ونتيجة 
العالقات  زادت  اجلنسية  للحرية 
خارج إطار الزواج، ورافق ذلك زيادة 
يف حاالت اإلجهاض. وهذه احلريات 
وخاصة  املسئوليات  من  التنصل  مع 
ظاهرة  تنامي  إل��ى  أدت  الرجل  من 

فكرة المساواة بين الرجل والمرأة 
وآثارها في المجتمعات
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أطفال الشوارع.
بني  امل���س���اواة  أف��ك��ار  تسببت  ل��ق��د 
اخلالفات  إح�����داث  يف  اجل��ن��س��ني 
الزوجية  املسؤوليات  حول  والصراع 
وأص��ب��ح��ت امل��ن��اف��س��ة ت��ه��ي��م��ن على 
األدوار  ح��ول  ال��زوج��ني  بني  العالقة 
واملسؤوليات بدالً من االحتاد والتعاون 
حيث يفي الزوج والزوجة بالتزاماتهما 
واملكملة.  واألسرية احملددة  الزوجية 
كما أصبح الزواج ميدان صراع حول 
بدالً  الشخصية  واحلقوق  اخليارات 
من كونه رابطة ألفة قائمة على املودة 
جتاه  الزوجني  ومسؤوليات  والرحمة 

بعضهما البعض. 
اجلمعيات  له  ت��روج  ما  أخطر  وم��ن 
املساواة  الربط بني  النسوية محاولة 
لها  يحلو  وم��ا  امل���رأة،  ض��د  والعنف 
النوع  على  املبني  العنف  تسميته 
أن  تعتبر  النظرة  فهذه  االجتماعي. 
العالقة بني الرجل واملرأة هي عالقة 
ما  ك��ل  أن  وت��ع��زو  وص����راع.  تنافس 
الذكر  نظرة  إل��ى  يعود  امل��رأة  تعانيه 
الدونية لها بوصفها أنثى وإلى دورها 
املختلف عن دور الذكر. وهذه النظرة 
السقيمة تتنافى مع ما أخبرنا به اهلل 
سبحانه وتعالى عن الفطرة البشرية 

وطبيعتها، حيث يقول اهلل تعالى: 
﴿َوِمْن آَياِتِه أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم 

َبْيَنُكْم  َوَجَعَل  ِإَلْيَها  ِلَتْسُكُنوا  أَْزَواًج���ا 
ًة َوَرْحَمًة ِإَنّ يِف َذِلَك آَلَي��اٍت ِلَقْوٍم  َم��َوَدّ

ُروَن﴾ ]الروم: 21[ َيَتَفَكّ
ويف احلقيقة فإن النظام الرأسمالي 
املتحكم بالغرب يدعم فكرة املساواة 
بني اجلنسني ويجند لذلك مؤسسات 
واسعاً  امل��ج��ال  وفتح  املتحدة  األمم 
وهذا  املؤسسات،  تلك  يف  للنسويات 
يعود ملا ألفكار املساواة ومتكني املرأة 
ونفعية ألصحاب  اقتصادية  آثار  من 
يتم  املبررات  فبهذه  األم��وال،  رؤوس 
إخراج النساء إلى العمل وهذا يوفر 
الرجال،  م��ن  أرخ���ص  عاملة  أي���دي 
والرجال  النساء  أجور  بني  فالفجوة 
األوروبية.  ال���دول  يف  حتى  قائمة 
اجلانب  يستغل  آخ���ر  ج��ان��ب  وم���ن 
األنثوي يف املرأة يف العمل. وكثير من 
أعمال املرأة يعتمد على جسدها أو 
جمالها وصارت أداة إعالنية لترويج 
ذلك  أدى  وق��د  واخل��دم��ات.  السلع 
من  أشكال  يف  النساء  استغالل  إلى 
وما  احلديثة،  االقتصادية  العبودية 
مستفيداً  ال��رأس��م��ال��ي  ال��ن��ظ��ام  دام 
اقتصادياً  تعتبر متكيناً  الدعارة  فإن 
معاناة  ع��ن  واإلح��ص��ائ��ي��ات  للنساء، 
املرأة من االستعباد اجلنسي واالجتار 
بالبشر يف الدول الغربية إحصائيات 
النظام  جشع  م��دى  تكشف  صادمة 
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تكسي  أو  شاحنة  سائقة  أو  البغاء 
البناء  أع��م��ال  جميع  يف  أو  عمومي 
والنظافة وغيرها، وهذا هو املوجود 
يف غير بالد املسلمني، فلم يزد هذا 
فكثرت  ضنكاً  إال  ال��ن��س��اء  امل��ف��ه��وم 
البؤس  واستشرى  االنتحار،  ح��االت 
حتى إنك جتد من النساء من ال جتد 
ما يقيتها وال يقيت أطفالها، وتعاظمت 
يف ظل جائحة كورونا حتى يف الدول 
املتقدمة معيشيا كاليابان، وأصبحت 
يتسولن  وغيرها  أمريكا  يف  النساء 
وألطفالهن،  ألنفسهن  الطعام  لقمة 
بينما بقيت النساء يف بالد املسلمني 
يتمتعن بكرامة العيش يف ظل العائلة 

وفق أحكام اإلسالم.
التمييز  ب��ع��دم  املطالبة  نتيجة   .2
واملساواة يف عقد الزواج تفقد املرأة 
حقها عند الزواج يف املهر املعجل واملهر 
املؤجل وإيجاد السكن وفرش السكنة 
الذي فرضه اإلسالم، وتصبح تكاليف 
الزواج مناصفة بني الطرفني!! علماً 
بأن اإلسالم فرض ذلك على الرجل، 
وإذا حصل الطالق بعد الدخول تأخذ 
مهرها كله، وتأخذ نصفه إذا حصل 
الطالق بعد العقد وقبل الدخول، أما 
وفق اتفاقيات سيداو فيتقاسمون ما 

أنفقوه إذا حصل الفراق.
للزوجني  أن  على  س��ي��داو  تنص   .3

على  مصلحته  وت��ق��دمي  الرأسمالي 
الكرمية  احلياة  وتوفير  املرأة  كرامة 

لها.
بالدنا  اليوم يف  املطبقة  األنظمة  إن 
تقوم  العالم هي أنظمة علمانية  ويف 
ال��رأس��م��ال��ي. وق��د ثبت  امل��ب��دأ  على 
رعاية شؤون  األنظمة يف  هذه  فشل 
له،  الطمأنينة  حتقيق  أو  اإلن��س��ان 
رجاًل كان أو امرأة. وأما اإلسالم فهو 
واألنثى  الذكر  خالق  عند  من  نظام 
خلقهما  وق��د  بطبيعتهما،  وال��ع��ال��ِم 
يف  أدوارهما  لهما  وحدد  تعالى  اهلل 
اإلسالم  يستخدم  ول��م  احلياة،  ه��ذه 
مصطلح املساواة بني املرأة والرجل؛ 
وليعالج  لينظم  ج���اء  اإلس����الم  ألن 
اجل���ذري���ة ملشاكل  احل��ل��ول  ول��ي��ض��ع 
فجعل  ب��اخ��ت��الف��ات��ه��ا،  اإلن��س��ان��ي��ة 
اإلسالم للمرأة والرجل عالقة مميزة 
يتوافق  مبا  شرعية  بأحكام  وخصها 

مع فطرتهما.

املرأة يف ظل املساواة املطلقة ويف ظل 
سيداو هي اخلاسر األكبر:

عليها  تأسست  التي  املساواة  إن   .1
بلوغها  عند  الفتاة  أن  تعتبر  سيداو 
التي  النفقة  يف  حقها  تفقد   18 سن 
ضمنها لها اإلسالم، ما يعني فقدانها 
لو  تعمل حتى  لم  إذا  بكرامة  للعيش 
دور  يف  أو  كخادمة  للعمل  اضطرت 
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أثناء  نفسها  واملسئوليات  احل��ق��وق 
أن  يعني  وهذا  وعند فسخه،  الزواج 
املرأة مجبرة على العمل واإلنفاق على 
البيت وعلى األطفال وبالتالي تخسر 
من  النفقة  يف  أطفالها  وح��ق  حقها 
أثناء  الرجل وحده كما قرر اإلسالم 
معلوم  هو  كما  فسخه  وعند  ال��زواج 

عند عموم املسلمني.
حضانة  يف  امل��رأة  سيداو  جعلت   .4
احملاكم  يف  ن����زاع  م��ح��ل  األط���ف���ال 
ألن��ه��ا ت��ق��ول ب��أن ل��ل��زوج��ني احلقوق 
أبوين  بوصفهما  نفسها  واملسئوليات 
الزوجية،  حالتهما  عن  النظر  بغض 
وهذا ما هو حاصل يف الغرب، بينما 
بعد  الصغار  حضانة  ق��رر  اإلس���الم 

الطالق لألم والنفقة على األب.
5. ستفقد الفتيات التعليم اجلامعي 
إذا طبقت سيداو، فالتعليم يف الدولة 
مجاني  التطبيب  هو  كما  اإلسالمية 
للذكور واإلناث على حد سواء، ومن 
ذلك التعليم اجلامعي، وبغياب حتكيم 
اإلسالم فإن على األب توفير أقساط 
ذكوراً  األب��ن��اء  وم��ص��اري��ف  اجلامعة 
املسلمني  بالد  يف  واحلاصل  وإن��اث��اً، 
ومنها فلسطني أن بعض األبناء يتركون 
التعليم من أجل إعانة األب يف اإلنفاق 
على العائلة ومن ذلك تعليم أخواتهم 
يف اجلامعات، ولذلك جتد أن أعداد 

الفلسطينية  اجلامعات  يف  الفتيات 
بارز،  بشكل  ال��ذك��ور  أع���داد  ي��ف��وق 
وأبيها  وإخوتها  البنت  بني  فالعالقة 
الصلة  وحسن  الرحمة  على  قائمة 
وهم املسؤولون عن رعايتها واإلنفاق 
عليها وتعليمها، ولكن إذا كانت البنت 
سيداو  بحسب  إخوتها  إل��ى  ستنظر 
إلى  ينظرون  واإلخوة  الغربية  والقيم 
أختهم أو ابنتهم بحسب هذه النظرة، 
ألن  األكبر  اخلاسر  هي  البنت  ف��إن 
اتفاقية  يف  جاء  وما  الغربية  النظرة 
التي  اإلس��الم  مفاهيم  تهدم  سيداو 
جتعل للبنت أولوية يف الرعاية والعناية 
وتعزز األنانية بني اإلخوة واألخوات، 
وهذا مشاهد محسوس يف املجتمعات 
فالفتيات  الغربية،  واألنظمة  الغربية 
كما الذكور يف الغرب يعملون يف شتى 
أنواع األعمال بعد سن 18 ويف بعض 
الدول بعد سن 16، يعملون يف املطاعم 
ومواخير  والبارات  الوقود  ومحطات 
الدعارة وغيرها لتوفير احتياجاتهم، 
فهل هذا ما تريده اجلمعيات النسوية 
فأين  لفتياتنا؟!  بسيداو  تنادي  التي 
ستعمل الفتيات من أجل اإلنفاق على 
تعليمهن اجلامعي إذا ُطبقت املساواة 
ال��رج��ال عن  وت��خ��ل��ى  التمييز  وع���دم 
الفتيات؟!  على  اإلن��ف��اق  يف  واجبهم 

أال ساء ما يحكمون.
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االجتماعية  والتنمية  امل���رأة  ووزارت���ا  واحلقوقية  النسوية  اجلمعيات  تقوم      
بالترويج لقانون حماية األسرة من العنف بشعارات كبيرة محاولة اإليهام بأن 
هذا القانون هو العالج الشايف لكل مشاكل املرأة. ولكن الواقع الفعلي للبالد 
التي طبقت قوانني مشابهة يؤكد أن العنف ضد املرأة واألسرة يف ازدياد، ومن 

األمثلة على ذلك:
أوردت اإلندبندت )2020/2/15( تقريرًا عن وضع النساء يف بريطانيا ورد    • 
فيه »وتشير البيانات التي نشرها مكتب اإلحصاء الوطني إلى مقتل 80 امرأة 
على يد الشريك احلالي أو السابق يف الفترة املمتدة بني أبريل )نيسان( 2018 
العدد  وارت��ف��ع  السابق.  العام  ب��زي��ادة قدرها 27% عن   - )آذار( 2019  وم��ارس 
اإلجمالي للنساء ضحايا جرائم القتل يف إجنلترا وويلز بنسبة 10% يف العام 

الذي ينتهي يف مارس 2019 - وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ 13 عامًا.«
 •  يف فرنسا قتلت 146 امرأة على أيدي أزواجهن يف 2019 حسب تقرير للمرصد 
ال��وط��ن��ي ال��ف��رن��س��ي للقضاء ع��ل��ى ال��ع��ن��ف امل��م��ارس ض��د ال��ن��س��اء )ف��ران��س 24، 

.)2020/11/25
 •  أوردت بي بي سي )2018/2/23( اخلبر التالي »أظهرت نتائج مسح حديث 
يف فرنسا أن نحو 4 ماليني امرأة - أي ما يعادل 12% من النساء يف البلد - 
تعرضن لالغتصاب مرة واحدة على األقل يف حياتهن، كما جاء يف املسح الذي 
أجراه مركز بحوث جان جوريه يف باريس، أن 43% من النساء كن قد تعرضن 

للمس بغرض جنسي دون موافقتهن.«
بتاريخ  »دراس���ة بريطانية ص��ادم��ة« منشور على اجل��زي��رة  من تقرير بعنوان   •  
2020/3/9 ننقل التالي: »وقالت الكاتبة بولني ماشادو يف تقرير نشرته مجلة 
»تيرافيمنا« الفرنسية إنه وفقا لألمانة العامة اخلاصة باملساواة بني اجلنسني 
املنزلي  للعنف  يتعرضن  18 سنة  تفوق أعمارهن  ام��رأة  آالف  ف��إن حوالي 210 
سنويا يف فرنسا، ويف عام 2019 ماتت امرأة على يد زوجها أو طليقها كل يومني 

وضع المرأة في الدول التي تطبق سيداو 
وقوانين حماية األسرة
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ونصف تقريبا«.
 •  يورو نيوز )2019/11/22( »تشير اإلحصائيات إلى أن 17% من اجلرائم التي 
حصلت يف فرنسا عام 2018 هي جرائم عنف منزلي وأن أكثر من 80% من 

الضحايا كن من النساء.«
 •   ي���ورو ن��ي��وز )2020/11/26( »تعرضت ام���رأة واح���دة م��ن ك��ل ث��الث ن��س��اء يف 

االحتاد األوروبي للعنف اجلسدي أو اجلنسي«.
البريطانية تعرضوا ملضايقات جنسية  الطلبة يف اجلامعات  »نصف عدد     •  

منها االغتصاب«، تقرير صحفي نشر يف الغارديان 2019/2/26.
 •    وكالة األناضول )2019/12/17( »ارتفع عدد النساء الالئي تعرضن لالعتداء 
اجلنسي واالغتصاب، يف النصف األول من العام 2019، بالسويد بنسبة %20 
الوطني  للمجلس  تقرير  بحسب  املاضي  العام  من  نفسها  الفترة  مع  مقارنة 
السويدي ملنع اجلرمية،... وتزداد معدالت العنف ضد املرأة يف السويد كل عام، 
والتي تعتبر واحدة من البلدان التي تتمتع بأعلى مستوى من الرفاهية، ويبلغ 

عدد سكانها 10 ماليني نسمة«.
يورونيوز 2019/1/25 »ناشطة سياسية هولندية، إيرينا، قالت يف تصريح     • 
ل�"يورونيوز": »... اإلحصاءات توضح أن 45% من النساء يف هولندا يتعّرضن 
ل��ل��ع��ن��ف اجل���س���دي أو اجل��ن��س��ي، وأن واح������دة م���ن ك���ل 8 ن���س���اء ي��ق��ع��ن ضحية 

لالغتصاب«.
هذا هو واقع املرأة يف الدول الغربية التي تطبق اتفاقية سيداو، وهو ما يريدون 
نقله إلى املسلمني، جلعل املرأة ممتهنة سهلة املنال ويف متناول اجلميع للتمتع 

بها بشكل أو بآخر.
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إن الدول التي صادقت أو انضمت 
بالقانون  م��ل��زم��ة  االت��ف��اق��ي��ة  إل���ى 
كما  التنفيذ،  موضع  يف  وأحكامه 
على  وطنية،  تقارير  بتقدمي  تلتزم 
األق���ل م��رة ك��ل أرب���ع س��ن��وات عن 
التدابير التي اتخذتها لالمتثال يف 
التزاماتها مبوجب املعاهدات. وقد 
الرسمي  تقريرها  السلطة  قدمت 
آذار  يف  س��ي��داو  جلنة  إل��ى  األول 
2017، وشكلت السلطة سنة 2018 
الوطني  الفريق  رئ��اس��ي  مب��رس��وم 
لدولة  األول����ي  ال��ت��ق��ري��ر  مل��ن��اق��ش��ة 
سيداو  باتفاقية  اخلاص  فلسطني 
على  بالقضاء  املعنية  اللجنة  م��ع 
املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع 
ويتكون من  املتحدة،  التابعة لألمم 
وزارة   .2 امل���رأة  ش���ؤون  وزارة   .1
اخلارجية واملغتربني 3. وزارة العدل 
4. وزارة الداخلية 5. وزارة التنمية 
األعلى  املجلس   .6 االجتماعية 
للقضاء الشرعي 7. النيابة العامة 
)نيابة األسرة( 8. وزارة الصحة 9. 
 .10 العالي  والتعليم  التربية  وزارة 
املركزي  اجلهاز   .11 العمل  وزارة 
)واختيار  الفلسطيني  لإلحصاء 
يدلل  املؤسسات  تلك  من  الفريق 
على حجم التغيير املطلوب من تلك 

السلطة تحت محاسبة لجنة سيداو

 وتتعهد بمزيد من التنازالت!

املؤسسات إلنفاذ بنود االتفاقية(.
يف  التقرير  ن��اق��ش  الفريق  وه���ذا 
2018/7/12 أمام هيئة خاصة يف 
األمم املتحدة، وفوق هذا أصدرت 
تقارير  وحقوقية  نسوية  مؤسسات 
السلطة يف تطبيق  تقدم  عن مدى 
ذكره  مت  ما  يؤكد  وهذا  االتفاقية، 
لرقابة  تخضع  السلطة  بأن  سابقاً 
احمللية،  اجل��م��ع��ي��ات  وم���ن  دول��ي��ة 
وتتلقى جلنة سيداو الدولية تقارير 
السلطة  حكومة  أداء  عن  مفصلة 
باتفاقية  يتعلق  فيما  واملؤسسات 
س��ي��داو.  وم��ا زال��ت جميعها تشن 
ال��ق��وان��ني وخاصة  ع��ل��ى  ه��ج��وم��اً 
سبيل  وعلى  الشخصية،  األح��وال 
املثال ورد يف تقرير ملؤسسة »احلق«، 
عصام  إع����داد   ،2018 ح���زي���ران 
النصوص   ...( نصه  م��ا  عابدين 
الواردة يف قانون األحوال الشخصية 
املعمول به يف الضفة الغربية وقانون 
حقوق العائلة املعمول به يف قطاع 
غزة، بشأن األمور املتعلقة بالزواج 
على  تنطوي  العائلية،  والعالقات 
والفتاة،  امل��رأة  ضد  واض��ح  متييز 
مبا  تعديل،  إلى  بحاجة  زال��ت  وما 
يتواءم بالكامل مع سيداو، وبخاصة 
النصوص القانونية املتعلقة: بالزواج 
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الزوج  اخ��ت��ي��ار  وال��ط��الق وأه��ل��ي��ة 
وتعدد الزوجات والوالية والوصاية 
واحلضانة  وامل����ي����راث  وال��ت��ب��ن��ي 
هذا  والشهادة.  املشتركة  واألم��وال 
يُقر به  املرأة والفتاة،  التمييز ضد 
فلسطني  لدولة  الرسمي  التقرير 
كما  للجنة،  امل��ق��دم  س��ي��داو  ح��ول 
الصادرة  وال��ق��رارات  األح��ك��ام  أن 
تخضع  ال  الشرعية  احمل��اك��م  ع��ن 
أمام  الطعن  أشكال  من  شكل  ألي 
احملاكم املدنية }القاضي الطبيعي{ 

...( انتهى
السلطة  على  اجلهات  تلك  وتأخذ 
بنود  ن��ش��ره��ا  ع���دم  الفلسطينية 
سيداو يف اجلريدة الرسمية. وقد 
جلنة  وشكلت  السلطة  استجابت 
االتفاقية  ن��ش��ر  ل��دراس��ة  وزاري����ة 
يف اجل���ري���دة ال��رس��م��ي��ة، وذل���ك 
الفلسطينية  السلطة  تقدمي  عقب 
سيداو  جلنة  إلى  األول��ي  تقريرها 
يف آذار 2017، وباإلضافة لتعرض 
اجلمعيات  من  النتقادات  السلطة 
من جلنة  استجواباً  تلقت  النسوية 
وهنا  بتاريخ 2017/11/24  سيداو 
ن��ن��ق��ل ب��ع��ض ال��ف��ق��رات م���ن هذا 

االستجواب:
)وي���ش���ي���ر ال��ت��ق��ري��ر إل����ى أن أج����زاء 
األساسية  ال���ن���ظ���م  م����ن  م���ت���ع���ددة 
الواليات  م��خ��ت��ل��ف  ع����ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة 

ال��ق��ض��ائ��ي��ة م��ث��ل األردن وم��ص��ر ال 
ال���دول���ة الطرف  ت����زال م��ط��ب��ق��ة يف 
الشريعة  م�����ع  ج���ن���ب  إل������ى  ج���ن���ب���ًا 
اإلسالمية. يرجى تقدمي معلومات 
التدابير الرامية إلى )أ( وضع أطر 
قانونية لتنظيم حقوق املرأة وإلغاء 
القوانني البالية التي ال تتفق مع 
ملعاجلة  )ب(  و  االت��ف��اق��ي��ة؛  أح��ك��ام 
والفتيات  ال���ن���س���اء  ض���د  ال��ت��م��ي��ي��ز 
فيما  الشخصية  األح��وال  بقوانني 
وال��ط��الق وحضانة  ب��ال��زواج  يتعلق 

األطفال، وامليراث( انتهى
ي��رج��ى تقدمي  )ك��م��ا  كذلك:  وورد   
معلومات عن التدابير املتخذة لعدم 
جت���رمي اإلج��ه��اض وت��وس��ي��ع نطاق 

أسباب اإلجهاض القانوني(.
تقدمي  )ي����رج����ى  ك��ذل��ك:  وورد    
التشريعية  التدابير  عن  معلومات 
املتخذة  ال���ت���داب���ي���ر  م����ن  وغ���ي���ره���ا 
لتعديل األحكام التمييزية ... )ب( 
التي تعتبر شهادة  اإلث��ب��ات  ق��اع��دة 
رج���ل ل��ت��ك��ون م��س��اوي��ة الث��ن��ني من 
ق��ي��ود على  ال��ن��س��اء؛ ... )د( ف���رض 
املرأة من الزواج بالرجل غير املسلم 
منح  ت��وف��ي��ر  )ه(  330(؛  )ال���ف���ق���رة 
ذك��ر عقد  لوصي  القانونية  الصفة 
الزواج باسم أقاربهم اإلناث( انتهى 

55



وق����د ب��ع��ث��ت ال��س��ل��ط��ة ب����رد على 
 ،2018/2/20 بتاريخ  االستجواب 
اتفاقية  لتنفيذ  سعيها  فيه  أك��دت 
تتحني  أنها  فيه  وأوضحت  سيداو 
ذك��رت يف  وق��د  املناسب،  ال��ظ��رف 
ردها أنها اعتمدت تعريف التمييز 
الوارد يف اتفاقية سيداو يف مشروع 
األس���رة من  ب��ق��ان��ون حماية  ق���رار 
ستنشر  بأنها  أك��دت  كما  العنف، 
الرسمية  اجل��ري��دة  يف  االتفاقية 
لذلك،  مواتياً  الظرف  يكون  حني 
قاض  ألي  ب��ع��ده��ا  ي��ح��ق  ب��ح��ي��ث 
واالستناد  نصوصها  إل��ى  الرجوع 
وقد  األح��ك��ام،  إص��دار  عند  إليها 
أكدت السلطة يف ردها بأنها نفذت 
عدداً من التدريبات للواعظات حول 
العنف املبني على النوع االجتماعي، 
قانون  بصياغة  تقوم  أنها  وأك��دت 
والذي  العنف  من  األس��رة  حماية 
املرأة  حلماية  تدابير  على  يحتوي 
اتفاقية  العنف مبا ينسجم مع  من 
سيداو، وقد أكدت السلطة يف ردها 
بأن مستوى التشريعات التي تستند 
ليست  اإلس��الم��ي��ة  الشريعة  إل��ى 
أعلى من أية تشريعات أخرى! كما 
تأخذ  اجلديدة  املناهج  بأن  أكدت 
بعني االعتبار مفاهيم وأدوار النوع 
االجتماعي، ووضحت يف ردها بأنه 
سيتم العمل على مراجعة النصوص 

التي حتتوي متييزا ضد  القانونية 
اتفاقية  م��ع  ينسجم  مب��ا  امل����رأة 
سيداو، كما أكدت أنه سيتم معاجلة 
مجموعة من النصوص القانونية يف 
قانون األحوال الشخصية... وهذا 
غيض من فيض ما يحمل الرد من 
سيداو  جلنة  إرض��اء  يف  مسارعة 
)انظر  العاملني.  وإغضاب اهلل رب 

امللحق رقم 3(
ثم أكدت السلطة يف تقرير جديد 
إلى  مقدم   2020/7/27 بتاريخ 
تنفيذ  يف  مضيها  س��ي��داو  جل��ن��ة 
عدة  عقد  بعد  اللجنة  ت��وص��ي��ات 
وقد  اخلصوص،  بهذا  اجتماعات 
أنها  التقرير  يف  السلطة  ذك���رت 
لتنفيذ  شاملة  وطنية  طورت خطة 
جميع توصيات جلنة سيداو خالل 
األعوام 2019-2022، وننقل بعض 
الفقرات من التقرير، والرقم يشير 

إلى رقمها يف التقرير: 
امل����الح����ظ����ات  اس������ت������الم  ب����ع����د   .3(
الفريق  أع����ض����اء  ق�����ام  اخل���ت���ام���ي���ة، 
ال��وط��ن��ي اخل����اص مب��ت��اب��ع��ة تنفيذ 
واملشكل مبوجب  »سيداو«،  اتفاقية 
 2018 ال����ع����ام  رئ����اس����ي يف  م����رس����وم 
ووزارة  امل����رأة  ش����ؤون  وزارة  ب��رئ��اس��ة 
وعضوية  وامل���غ���ت���رب���ني  اخل���ارج���ي���ة 
ال��ع��الق��ة، بعقد عدة  ذات  ال�����وزارات 
اج���ت���م���اع���ات مل���ن���اق���ش���ة اخل����ط����وات 
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اللجنة،  الالحقة لتنفيذ توصيات 
والتي كانت أولها ترجمة التوصيات 
من  وتعميمها  العربية  اللغة  إل��ى 
خ��الل مجلس ال���وزراء على جميع 
العالقة  ذات  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 
من أجل البدء بتنفيذها كل حسب 

اختصاصه. 
4. كخطوة أولى يف سبيل معاجلة 
هذه التوصيات، قام أعضاء الفريق 
تتضمن  مصفوفة  بإعداد  الوطني 
ج���م���ي���ع ال����ت����وص����ي����ات، اإلج���������راءات 
الواجبة االتباع لتنفيذ كل توصية، 
اجلهة املسؤولة عن تنفيذ كل توصية 
ال����الزم للتنفيذ.  ال��زم��ن��ي  واإلط����ار 
وم��ن ثم مت تطوير ه��ذه املصفوفة 
إل���ى خ��ط��ة وط��ن��ي��ة ش��ام��ل��ة لتنفيذ 
ج��م��ي��ع ال��ت��وص��ي��ات خ���الل األع����وام 
تضمنت  ب���ح���ي���ث   ،2022-2019
اخل���ط���ة ال���ت���دخ���الت واإلج���������راءات 
ال����واج����ب ال���ق���ي���ام ب��ه��ا ل��ت��ن��ف��ي��ذ كل 
توصية، اجلهات املسؤولة عن تنفيذ 
كل تدخل، الفترة الزمنية الالزمة 
للتنفيذ والتي تتراوح بني األعوام 
أنشطة  هناك  حيث   ،2019-2022
قد يتم تنفيذها بشكل فوري وهناك 
أنشطة مستمرة التنفيذ على مدار 
السنتني القادمتني، باإلضافة إلى 

مؤشرات لقياس األداء.
للتمييز،  ت��ع��ري��ف  اع���ت���م���اد  مت   .9

»سيداو«  اتفاقية  م��ع  ينسجم  مب��ا 
ات����ف����اق����ي����ات حقوق  م�����ن  وغ����ي����ره����ا 
بقانون  القرار  اإلنسان، يف مشروع 

بشأن حماية األسرة من العنف.
بقانون  ال��ق��رار  إص����دار  ... مت   .24
رقم )21( لسنة 2019 بشأن حتديد 
فلسطني،  دول�������ة  يف  ال���������زواج  س����ن 
الناظمة  ال����ت����ش����ري����ع����ات  ل����ي����ع����دل 
باخلصوص  الشخصية  ل��ألح��وال 
وجميع  وامل��س��ي��ح��ي��ني  ل��ل��م��س��ل��م��ني 
املواطنني يف دولة فلسطني، بحيث 
وضع القرار بقانون حدًا أدنى لسن 
18 سنة  وه��و  ال��زواج يف ف��ل��س��ط��ني 
أي  دون  واإلناث  للذكور  شمسية 

انتهى. متييز..( 
لقد أكد التقرير أن إصدار السلطة 
للقرار بقانون حتديد احلد األدنى 
واستجابة  تنفيذاً  كان  الزواج  لسن 
أن  يؤكد  وه��ذا  س��ي��داو.  ملتطلبات 
سعيها إلقرار قانون حماية األسرة 
وأن  سيداو،  يف  جاء  ملا  تنفيذ  هو 
موضوعة  أخ��رى  شرعية  أحكاماً 
على طاولة النقاش والتعديل ومنها 
واحلضانة  وال��والي��ة  امل��رأة  شهادة 
واألخطر  ال��زوج��ات،  تعدد  وحظر 
مع  يتوافق  مبا  املناهج  تغيير  هو 
سيداو وتدريب أئمة املساجد وفق 

أجندات سيداو. 
ويضاف إلى ما سبق توقيع السلطة 
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امللحق  االختياري  البروتوكول  على 
الدول  تقر  حيث  سيداو  التفاقية 
األطراف باختصاص »جلنة سيداو« 
أو  األف���راد  م��ن  التبليغات  بتلقي 
إذا مت  مباشرة  األفراد  مجموعات 
االتفاقية  حسب  حقوقهم  انتهاك 

من قبل الدول األطراف.
التعاطي من السلطة مع  ومع هذا 
إرضائها،  ومحاولة  سيداو  جلنة 
فهي تدرك حقيقة الرفض الواسع 
وخاصة  وم��خ��رج��ات��ه��ا  ل��س��ي��داو 
العنف  م��ن  األس���رة  حماية  ق��ان��ون 
املنبثق عن سيداو. ولكنها بدل أن 
رفضهم  يف  فلسطني  أله��ل  تنحاز 
لتشكوهم  ذهبت  سيداو  التفاقية 
يف  بطأها  وب���ررت  س��ي��داو  للجنة 
املناهضة  التنفيذ بسبب احلمالت 
لالتفاقية، وفوق هذا تعتبر السلطة 
املجتمعي  ال���رف���ض  أن  ب��وق��اح��ة 
لها وملوقف قيادتها  لسيداو حتدياً 
هذا  السلطة  أوردت  وقد  املخزي، 
 2020/7/27 تقرير  يف  صراحة 
إلى جلنة سيداو، حيث ورد النص 
التالي )تواجه احلكومة الفلسطينية 
منذ االنضمام إلى اتفاقية »سيداو« 
أي  إي����راد  دون   2014 ال��ع��ام  يف 
الصعوبات  م��ن  ال��ع��دي��د  حت��ف��ظ، 

تنفيذ أحكام  والتحديات يف سبيل 
االتفاقية والتوصيات الصادرة عن 
 ،2018 ال��ع��ام  يف  »س��ي��داو«  جلنة 
املعارضة  احلمالت  بسبب  وذل��ك 
التشريعية  وال��ت��داب��ي��ر  لالتفاقية 
املتخذة  واإلجرائية  والسياساتية 
لتطبيقها على املستوى الوطني، مبا 
يخالف موقف القيادة الفلسطينية 
وقرارات املجلس الوطني واملركزي 
الفلسطينية  ال��ت��ح��ري��ر  مل��ن��ظ��م��ة 
االتفاقية،  أحكام  تنفيذ  بضرورة 
الوطنية  ال��ت��ش��ري��ع��ات  وم���واءم���ة 
إلى  باإلضافة  معها.  ينسجم  مبا 
الرفض املجتمعي لبعض ما تضمنته 

االتفاقية من أحكام.( انتهى. 
بينها  الهوة  توسع  بذلك  والسلطة 
وتؤكد  فلسطني  أه��ل  عموم  وب��ني 
الغربية  ل���إلم���الءات  خ��ض��وع��ه��ا 
األجنبي،  من  املمولة  واملؤسسات 
فلسطني  أه��ل  م��ن  يتطلب  وه���ذا 
األخذ على يد هذه السلطة املتآمرة 
والوقوف بقوة يف وجه أية محاولة 
لفرض سيداو وقانون حماية األسرة 
املنبثق عنها بإدراك ما ستنتج هذه 
وحالة  أسري  تفكيك  من  القوانني 

انحالل عام. 
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الغرب هو املسؤول الفعلي عن ضياع 
كيان  وتثبيت  أهلها  فلسطني وحقوق 
يهود، وهو الذي يوفر احلماية والغطاء 
للحكام الفاسدين واملجرمني يف العالم 
اإلسالمي، وهو الذي يفتعل األزمات 
ويشن  املسلمني  ب��ني  ال��ف��ن  وي��وق��د 
احل��روب حتت ذرائ��ع هو يصنعها أو 
لها، فمن ميارس هذه  يهيئ األجواء 
اجلرائم بحق األمة هل يكون حريصاً 
أو  فلسطني،  يف  النساء  حقوق  على 
يف غيرها من بالد املسلمني؟! وملاذا 
ينفق املاليني على أنشطة املئات من 
املؤسسات النسوية؟ أينفقها من أجل 
الوقت  يف   " "حقها  امل���رأة  اس��ت��رداد 
الذي يتم فيه خنق الناس اقتصادياً؟! 
ال  هذه  اإلجرامية  سياساته  فهم  إن 
سياساته  فهم  خ��الل  م��ن  إال  يكون 
ألهلها  قتل  من  األم��ة  األخ��رى ضد 
لطغاتها  وتسليط  ل��ع��دوه��ا  ودع���م 
تأتي  بحيث  لثرواتها،  ونهب  عليها 
هذه النشاطات لتكمل الهدم بإفساد 
نسائها ومحو قيمها وكل ما له أثر من 
إسالمها، ورأس حربته يف هذا األمر 

واملؤسسات  »باجلمعيات  يسمى  ما 
ويؤكد  امل���رأة«،  ومؤسسات  النسوية 
َكَفُروا  ���ِذي���َن  اَلّ ﴿ِإَنّ  تعالى  قوله  هذا 
َسِبيِل  َعْن  وا  ِلَيُصُدّ أَْمَواَلُهْم  ُيْنِفُقوَن 

اهلِل﴾ ]األنفال: 36[ 
ازداد  األخيرة  العشر  السنوات   ويف 
اجلمعيات  ن���ش���اط  الف����ت  ب��ش��ك��ل 
وقطاع  الغربية  الضفة  يف  النسوية 
وجتمعات  كيانات  وتأسست  غ���زة، 
إقليمية،  لهن ومنها جتمعات  جديدة 
وبتنسيق فيما بينها وتنسيق كامل مع 
السلطة، وتناغم بني هذه املؤسسات 
رأسها  وعلى  املؤسسات  من  وع��دد 
التنمية  ووزارة  امل��رأة،  ش��ؤون  وزارة 
األعلى  املجلس  وكذلك  االجتماعية 
يف  وج��دت  كما  والرياضة.  للشباب 
احملافظات أقسام تسمى "قسم تنمية 
ومراكز  الطفل"  تنمية  و"قسم  املرأة" 
تسمى "تواصل" تنسق بني اجلمعيات 

النسوية.
لقد فتحت السلطة املجال للجمعيات 
النسوية للعمل وبث السموم، فال يكاد 
يخلو قطاع من نشاطاتها، فاستهدفت 

الجمعيات النسوية الهدامة

وحقيقة ما يجري في فلسطين 
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والصحة  واجل���ام���ع���ات  امل�������دارس 
واألوقاف والبلديات والقضاء والنيابة 
سافر يف  بشكل  وتدخلت  والشرطة، 

التعليم ومناهج التعليم.
وميكن إجمال أخطر ما تقوم به هذه 

اجلمعيات يف التالي:
أمواالً من  تتلقى هذه اجلمعيات   -1
غربية.  وخاصة  أجنبية  مؤسسات 
أجندات  تبني  على  مشاريعها  وتقوم 
املمولني  تدخل  سراً  وليس  املمولني، 
املسميات.  يف  وحتى  التفاصيل  يف 
وتصريحات سابقة لبعض الناشطات 
سبيل  فعلى  ه���ذا،  أك���دت  النسوية 
املرأة  جمعية  م��دي��رة  )أش����ارت  املثال 
إلى  خ��ري��ش��ة،  أم��ل  للتنمية  العاملة 

وج�������ود اش����ت����راط����ات س���ي���اس���ي���ة، ألي 
متويل خارجي يرتبط بالضرورة مع 
تأثرنا  املانحني، مضيفة "نحن  رؤي��ة 
والناشطة  وأج���ن���دات���ه".،  ب��ال��ت��م��وي��ل 
"أعتقد  ت��ق��ول:  آم��ال صيام  النسوية 
محسومة  قضية  التمويل  قضية  أن 
الفلسطينية  املؤسسات  اجلدل، فكل 
مهما كان تصنيفها تعتمد بشكل أو 
التمويل اخلارجي، وبدال  بآخر على 
لنناقش  التمويل  أم��ور  مناقشة  م��ن 
يف  املمولة  املشاريع  تنفذ  كيف  أم��ور 
قضايا ال تخدم إال أجندة واضحة"( 

جيفارا سمارة، وفا 2011/3/19
اجلمعيات  لنشاطات  املتابع  إن   -2
تقوم  يجدها  فلسطني  يف  النسوية 

60



بتسويق ثقافة وممارسات خارجة عن 
وأخطر  لديننا،  ومعادية  األمة  ثقافة 
الثقافة ه��و ض��رب دور  م��ا يف ه��ذه 
بالعداء  وإشعارها  األس��رة  يف  امل��رأة 

ألهلها وأمتها.
السلطة  املؤسسات  ه��ذه  تدفع   -3
ينسجم  مبا  القوانني  تعديالت  نحو 
دور  لتغيير  وشبيهاتها  س��ي��داو  م��ع 

املرأة يف األسرة واملجتمع.
السلطة  ع��ل��ى  ب��ال��رق��اب��ة  ت��ق��وم   -4
وكتابة  مؤسساتها  على  والتجسس 
ال��ت��ق��اري��ر وإرس��ال��ه��ا م��ب��اش��رة إلى 
التقارير  وتشمل  ال��دول��ي��ة،  اللجان 
واملناهج  واملؤسسات  احلكومة  أداء 
وحتى ممارسات الناس، وذلك جلعل 
تلك  لتنفيذ  الضغط  حتت  السلطة 

األجندة التدميرية لألسرة.  
5- تقوم اجلمعيات النسوية وداعموها 
ومعلومات  وأرق��ام  إحصائيات  بنشر 
مشاريع  مت���ري���ر  ب���ه���دف  م��غ��ل��وط��ة 
املجتمع  إظهار  على  وتعمل  محددة. 
النساء،  ض��د  العنف  يف  غ���ارق  أن��ه 
أي حادث  اس��ت��غ��الل  إل���ى  وت��س��ارع 
والتأكد  التحقيق  قبل  وحتى  ف��ردي 
اّدعت  فمثال  احل��ادث.  حيثيات  من 

وزي��رة امل��رأة آم��ال حمد يف تصريح 
لوطن بتاريخ 2020/5/9 أن العنف 
ضد النساء قد تضاعف خالل فترة 
انتشار  عن  الناجتة  املنزلي  احلجر 
واتخذ  فلسطني  يف  كورونا  فايروس 
حاالت  زيادة  ومنها  مختلفة،  أشكاال 
سفاح القربى يف فترة احلجر املنزلي. 
وبعد أيام جاء تصريح املتحدث باسم 
الشرطة العقيد لؤي ارزيقات مكذباً 
ارزيقات،  أفاد  )فقد  الوزيرة،  اّدعاء 
بأن اإلحصائيات الصادرة عن إدارات 
الشرطة املختلفة، قد أظهرت اختالفاً 
واملسجلة  الواردة  القضايا  أعداد  يف 
لدى الشرطة وأنواعها ومنها ما كان 
بعكس التوقعات، وخاصة يف قضايا 
األسرة واألحداث. ولوحظ من خالل 
إدارة  ل��دى  املسجلة  اإلح��ص��ائ��ي��ات 
تراجعاً  واألح����داث  األس���رة  حماية 
العنف  قضايا  يف  وك��ب��ي��راً  واض��ح��اً 
ال��ع��ن��ف اجلسدي  س����واء  األس�����ري، 
وال��ن��ف��س��ي واجل��ن��س��ي وم���ح���اوالت 
وفا  امل��ن��زل،  م��ن  وال��ه��روب  االنتحار 

.)2020/5/15
وت��ت��ض��ح أك���ذوب���ة »احل������رص على 
من  النسوية  اجلمعيات  لدى  امل��رأة« 
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تطرحها،  ال��ت��ي  القضايا  اس��ت��ق��راء 
أية  بتضخيم  تقوم  اجلمعيات  فتلك 
بني  املشكلة  أن  فيها  يشتبه  قضية 
النساء  مع  وتتواصل  وذوي��ه��ا،  امل��رأة 
لتحريضهن على الزوج واألب واألخ، 
نزع  على  محرضة  بعضهن  وكتبت 
احل��ج��اب، وم��ؤخ��را ص��در سيل من 
البيانات من تلك اجلمعيات النسوية 
عن  للدفاع  السيداوية  واملؤسسات 
التي نظمت حفاًل راقصاً  تلك املرأة 
النبي  وم��ق��ام  مسجد  يف  مختلطاً 
إلى  وذه��ب��وا  ال��س��الم،  م��وس��ى عليه 
املثال  سبيل  فعلى  مت��ام��ا،  تبرئتها 
صدر عن تيسير خالد عضو اجلبهة 
سيداو،  دع��اة  وأح��د  الدميقراطية 
صدر عنه القول: "فما قامت به هو 
تنظيم نشاط ثقايف مشروع مبوافقة 
من جهات االختصاص يف احلكومة" 

)معا 2020/12/30(.
اجلمعيات  ت��ت��ع��اط  ل��م  امل��ق��اب��ل  ويف 
على  املعتقالت  قضايا  مع  النسوية 
خلفية سياسية، ولم تقف مع قضية 
قتلت  التي  ع��واودة  نيفني  املهندسة 
يف  ع��دة  بجهات  استنجادها  رغ��م 

ال��وزراء حينها  السلطة ومنهم رئيس 
وكان  حلمايتها،  هلل  احل��م��د  رام���ي 
من  لتهديدات  تتعرض  أنها  واضحاً 
تكن  ولم  السلطة  يف  متنفذة  جهات 
نتائج التحقيق الذي قامت به السلطة 
مقنعًة. ولم تبد اجلمعيات النسوية أي 
موقف مناصر للمعلمات اللواتي متت 
إحالتهن للتقاعد القسري من عملهن 
برواتب  املطالبة  مع  وقوفهن  بسبب 
املعلمني. وسكتت تلك املؤسسات عن 
القمع الذي تعرضت له نساء يف وقفة 
رافضة لقانون حماية األسرة املنبثق 
 2020/5/9 ب��ت��اري��خ  س��ي��داو  ع��ن 
ق��د ص��در عن  إن��ه  ب��ل  رام اهلل،  يف 
التي  ال��س��ي��داوي��ة  امل��ؤس��س��ات  بعض 
تؤيد  بيانات  حقوقية  نفسها  تعتبر 
القمع ضمنياً حينما طالبوا السلطة 
األمنية  األجهزة  ت��درج  يف  بالتحقيق 

يف استخدام القوة. 
بالدنا  يف  النسوية  اجلمعيات  وهذه 
النسوية  املؤسسات  على خطا  تسير 
التي  الغربية  وامل��ؤس��س��ات  الغربية 
اإلنسان  وحقوق  بالدميقراطية  تعنى 
واملرأة، هذه املؤسسات الكاذبة أثارت 
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ارتّدت  سعودية  فتاة  لدعم  ال��زواب��ع 
الزوابع  وأث���ارت  كندا،  إل��ى  وهربت 
لفتاة أفغانية نزعت احلجاب، وقضية 
قيادة املرأة للسيارة كانت على رأس 
القائمة.. ويف املقابل لم يكن تعاطيها 
ذا بال مع النساء اللواتي قتلن بقنابل 
العراق،  أو  أفغانستان  يف  أم��ري��ك��ا 
تعرضن  اللواتي  النساء  مئات  وم��ع 
النساء  وآالف  الشام  يف  لالغتصاب 
نظام  يد  على  وتهجرن  قتلن  اللواتي 

اإلجرام يف الشام. 
النسوية،  املؤسسات  فإن  وللمفارقة 
فلسطني،  أه��ل  ال متثل  ال��ت��ي  وه��ي 
متثلهم  وال  برجالها  وال  بنسائها  ال 
وعقيدتهم،  وأف��ك��اره��م  قيمهم  يف 
بطبيعتها  ليست  أنها  م��ن  وبالرغم 
أحد،  من  موكلة  متثيلية  مؤسسات 
قلة  عليها  القائمني  أن  من  وبالرغم 
»املشاريع«  تلك  من  تقتات  مرتزقة 
ومعهم  أنهم  إال  األجنبية،  احلقوقية 
األمة  عن  الغرباء  العلمانيني  من  ثلة 
ودينها ميارسون االستقواء على أهل 
البلد يف فرض قوانني وإلغاء قوانني 
وجماعات  لوبيات  وتشكيل  أخ��رى، 

ضغط، وما ذلك إال لسكوت السلطة 
وإذعانها، فهي التي ال ترد يد المس 

عوضاً عن مانح.
تكتف  ل����م  امل���ؤس���س���ات  ه�����ذه  إن 
باالستقواء على أهل البلد الرافضني 
لقوانينها ومشاريعها بسطوة األجنبي 
وماله حينا وبالسلطة وتسلطها حينا 
آخر، ولكنها زادت على ذلك بتشويه 
عنهم،  ترويجه  حت��اول  مبا  صورتهم 
ومثله االنتقاص من عشائرهم والتي 
غالباً ما شكلت صخوراً يف وجه الفن، 
الساحقة من  الغالبية  ازدراء  وكذلك 
الناس وقذفهم تارة باجلهل والتخلف 
وتارة بالظالمية والتكفير واإلقصاء، 
مع أن الواقع يشهد صارخاً أن هذه 
برامج  م��ن  تشتريه  مب��ا  امل��ؤس��س��ات 
صوت  تسمع  أن  ت��رف��ض  وإع����الم، 
أو  تلفزيوني  برنامج  يف  حتى  الناس 
الكاثرة  الكثرة  وه��م  ال��ن��اس  جت��اب��ه 
وأهل البلد، يف مشهد يعبر عن أبرز 
التي  ل�"دميقراطيتهم"  الكذب  صور 
يزعمون  التي  "احلقوق"  ول�  يّدعون 

املطالبة بها.
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بعض الفعاليات الرافضة لسيداو ومخرجاتها
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يا أهل األرض القدسة الباركة فلسطني: إنكم تتعرضون منذ نحو مئة عام 
لهجمات متالحقة تستهدف دينكم وأعراضكم وأراضيكم وأموالكم، من قبل 
وقتلكم  مباشر  بشكل  استعمركم  فقد  سيداو،  صانع  املجرم  الكافر  الغرب 
وهجركم ونكل بكم جميعًا رجااًل ونساء وأطفااًل، ثم ازداد إجرامًا فأعطى 
أرض فلسطني لليهود، ليقيموا كيانهم املجرم على أرضكم أرض فلسطني 
املباركة فهجركم يف جميع الكرة األرضية وشتت شملكم وأعمل فيكم املجازر، 
وما دير ياسني وصبرا وشاتيال عن أذهانكم ببعيدة، فقتل الرجال واألطفال 
وبقر بطون النساء، وكل ذلك حصل بدعم عسكري ومالي من كافة الدول 
الغربية وأمريكا، وبتعاون من حكام العرب ثم بعد ذلك بتخاذل من منظمة 

التحرير والسلطة الفلسطينية.
اجلرائم  ه��ذه  ارتكبوا  الذين  أنفسهم،  يهود  وكيان  الغربية  ال��دول  وه��ا هي 
املتخاذلة،  السلطة  من  وبتعاون  املجرمة  سيداو  اتفاقيات  إليكم  ُي��ص��ّدرون 
يريدون سحق املرأة وهدم األسرة حتت مسميات عدة؛ حترير امل��رأة، متكني 
امل���رأة، حماية امل���رأة م��ن العنف، امل��س��اواة وع��دم التمييز ض��د امل���رأة، حقوق 
الطفل،... وأدواتهم جمعيات فيها أشباه رج��ال ونساء ال خالق لهن باعوا 
آخرتهم بدنيا أعدائكم مقابل أموال مسيسة ووظائف رخيصة، فيعملون على 
هدم األسرة بداًل من حمايتها، ويهاجمون دينكم وأحكامه املتعلقة باملرأة، 

ويعملون على انحالل املرأة متامًا كما هو حال كثير من نساء الغرب.
أنفسهم سؤااًل  لسألوا  النسوة عقل  وأوالء  ال��رج��ال  أشباه  لهؤالء  ك��ان  فلو 
بسيطًا:  كيف ملجرم عمل كل اجلرائم البشعة ضد الرجال والنساء واألطفال 
يف فلسطني ويف غيرها من بالد املسلمني أن ميول جمعيات نسوية من أجل 
وا َعْن َسِبيِل اهلِل  ِلَيُصُدّ ُيْنِفُقوَن أَْمَواَلُهْم  ِذيَن َكَفُروا  اَلّ مصلحة املرأة؟! ﴿ِإَنّ 
َم  َجَهَنّ ِإَلى  َكَفُروا  ِذيَن  َواَلّ ُيْغَلُبوَن  ُثَمّ  َحْسَرًة  َعَلْيِهْم  َتُكوُن  ُثَمّ  َفَسُيْنِفُقوَنَها 
ُيْحَشُروَن ﴾ ]األنفال: 36[، ولو كانوا ميلكون أدنى بصيرة ألدركوا أن الغرب 
يستغلهم لتفكيك األسرة وإفساد املرأة وهدم أبناء وبنات املسلمني من أجل 
إيجاد جيل جديد مائع مقلد للغرب تابع له، ناٍس للجرائم التي ارتكبها 
الغرب وناٍس ألرضه احملتلة، يعيش بسالم مع من احتل أرضه وانتهك عرضه 

نداء إلى أهل األرض المباركة فلسطين
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ودن�����س م��ق��دس��ات��ه، ف��ه��ل ج���رائ���م هؤالء 
ال��ع��م��الء واجلواسيس  ع���ن  ت��ق��ل ج���رم���ًا 
ال��ذي��ن ت��ع��اون��وا م��ع االح��ت��الل اليهودي 
واألمريكي  وال���ف���رن���س���ي  وال���ب���ري���ط���ان���ي 
واإليطالي والروسي مقابل أموال ملوثة 
بغيضة؟! أال ساء ما يحكمون، ولن ينال 
هؤالء جميعًا إال خزي يف الدنيا ولعذاب 

اآلخرة أشد وأنكى لو كانوا يعقلون. 
ا َيْكِسُبوَن﴾ ]البقرة: 79[ ا َكَتَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل َلُهْم مِمَّ ﴿َفَوْيٌل َلُهْم مِمَّ

أيها الرجال الرجال وأيتها النساء الرائر
إن حرب أعدائكم على دينكم ال تتوقف وأسركم أضحت مستهدفة بشكل مباشر، 
والسلطة الفلسطينية ومعها املرتزقة من اجلمعيات النسوية املمولة من أعداء 
اإلسالم يؤكدون ألعدائكم أنهم ال يدخرون جهدًا يف تنفيذ سياساتهم وبرامجهم 
التي تهدم أسركم وتنشر الرذيلة والفساد بني أبنائكم، وقد رأيتم هذا يف تقاريرهم 
وتعهداتهم ألعداء اإلسالم، وهذا يوجب عليكم أن تقفوا بقوة وحزم ضد السلطة 
وبرامجها اإلفسادية التي تخدم بها أعداء اإلسالم وكيان يهود، فال تسمحوا 
باعت  خ��الل سلطة وضيعة  إليكم من  يدخلوا  أن  يهود  وكيان  الغربية  للدول 
البالد قبل العباد، وبعض اجلمعيات النسوية الرخيصة، وال متكنوهم من هدم 
أسركم وتخريب نسائكم وبناتكم وشبابكم وأطفالكم، وعليكم أن تستمروا بقوة 
يف أعمالكم الرافضة لسيداو وما بني عليها من قوانني كقانون حماية األسرة 
أو رفع سن الزواج ...الخ، وقد كان ألعمالكم الطيبة وجتمعاتكم املباركة رجااًل 
ونساء وعشائر، الرافضة لسيداو ومخرجاتها يف كافة أرجاء األرض املباركة، أثر 
كبير يف التصدي لهؤالء املجرمني، فاثبتوا وصابروا وأفشلوا مؤامرات الغرب 
وأعوانهم يف السلطة وبعض اجلمعيات النسوية املارقة، لتمرير ما يسمى زورا 
وبهتانا قانون حماية األسرة من العنف واتفاقية سيداو الضالة املضلة الهادمة 
لألسرة، فاهلل اهلل يف نسائكم، اهلل اهلل يف بناتكم اهلل اهلل يف شبابكم، فتفوزوا بعز 

الدنيا واآلخرة. 
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ويف اخلتام: علموا أبناءكم حب اهلل وحب رسوله، علموهم كتاب اهلل وسنة 
رسوله، حدثوهم عن الصحابة الكرام وحملهم االسالم  وتضحيتهم من 
أجل إقامة دين اهلل يف األرض، حدثوهم عن أمهات املؤمنني والصحابيات 
اجل��ل��ي��الت ال��ل��وات��ي ت��رك��ن أث����رًا ب����ارزًا يف م��س��ي��رة ح��م��ل اإلس����الم، ال زالت 
اغ��رس��وا فيهم طاعة اهلل وط��اع��ة رس��ول��ه، اجلسوا مع  األج��ي��ال تتناقله، 
أعداء  وب��ص��روه��م مب��ا يكيده  اإلس���الم  ب��أح��ك��ام  أبنائكم وحت����اوروا معهم 
اإلسالم، وحذروهم من اتباع خطوات الشيطان، أو مواالة أعداء اإلسالم 
ِذيَن آَمُنوا  أو الركون إلى الظاملني، استجيبوا لنداء اهلل تعالى  ﴿َيا أَُيَها اَلّ
َجاَرُة َعَلْيَها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ  اُس َواحْلِ ُقوا أَْنُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها الَنّ

ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن اهلَل َما أََمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن﴾ ]التحرمي: 6[
ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم مِلَا ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا  ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا هلِلِ َوِللَرّ َها اَلّ ﴿َيا أَُيّ

َشُروَن﴾ ]األنفال: 24[ ُه ِإَلْيِه حُتْ أََنّ اهلَل َيُحوُل َبنْيَ امْلَْرِء َوَقْلِبِه َوأََنّ
وأخيرًا: إن اخلالفة على منهاج النبوة، قد قارب فجرها على بزوغ، لتبدد 
نوُرها،  العالم  وسيعم  العفنة،  والعلمانية  والرأسمالية  الضالل  ظلمات 
الناس  إلى  أكمل وجه حاملة اخلير  أمة محمد مبهمتها على  وستقوم 
اإلس���الم مطمئنني... كنف  ال��ن��اس يف  ليعيش  ال��ب��ش��ري��ة،  وش��اه��دة على 

اللهم بلغنا هذا اخلير واحفظ على أهل األرض املباركة دينهم ودماءهم 
وأعراضهم واجعل لهم من لدنك سلطانًا نصيرًا.

واحلمد هلل رب العاملني.

وقفة جماهيرية في رام اهلل رافضة لقانون حماية االسرة

67



املصدر:
http://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=274

ملحق رقم 2
القانوني  لإلرشاد  املرأة  »مركز  و  ووتش«،  رايتس  »هيومن  بني  مشترك  تقرير  توصيات: 
واالجتماعي«، و»املساواة اآلن« إلى جلنة »اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة )سيداو(« حول دولة فلسطني، الدورة السبعون
يونيو/حزيران 2018

التمييز ضد  على  بالقضاء  املعنية  للجنة  السبعني  الدورة  انعقاد  قبل  التقرير  هذا  يأتي 
املرأة، ومراجعتها اللتزام دولة فلسطني باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة )سيداو(. يتطرق هذا التقرير إلى املواد 1 و2 و3 و5 و7 و10 و12 و15 و16 من االتفاقية
...

•  توصيات
نُشجع اللجنة على أن تُعلن بوضوح أن ُمعاهدة سيداو، كما صّدقت عليها دولة فلسطني 

من دون حتفظات، تُطّبق على جميع األراضي الفلسطينية.
نُشجع اللجنة على تقدمي التوصيات التالية للحكومة الفلسطينية:

 • نشر نص اتفاقية سيداو في اجلريدة الرسمية، مما يجعلها ُملزمة كقانون محلي.
القانون  للمساءلة مبوجب  االختياري التفاقية سيداو كأداة  البروتوكول  التصديق على   •  

الدولي حلقوق اإلنسان.

ملحق رقم 1
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 • السماح للجنة سيداو بإجراء ُمراجعة استثنائية بعد عامني بدال من املُراجعة الدورية 
املعتادة كل 4 سنوات، للسماح مبُراقبة صياغة وسن قانون حماية األسرة.

بحقوق  املرأة  متتع  لضمان  واملسيحية  اإلسالمية  الشخصية  األحوال  قوانني  تعديل   •  
األطفال  على  والوصاية  واحلضانة،  والطالق،  بالزواج،  يتعلق  فيما  الرجل  مع  ُمتساوية 

وامليراث.
 • رفع احلد األدنى لسن الزواج إلى 18 سنة.

 • السماح للنساء بالوالدة في املستشفى، وتسجيل أطفالهن من دون شرط تقدمي عقد 
الزواج، والسماح لهن بتسجيل أطفالهن باسم أسرة من اختيارهن، وضمان عدم تعرض 

األطفال للتمييز بسبب احلالة الزوجية للوالدين.
 • تعديل قانون العقوبات لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية وقانون العقوبات لسنة 
حق  على  والقانوني  اآلمن  احلصول  وضمان  اإلجهاض  جترمي  إللغاء  غزة،  في  الساري   1936

اإلجهاض.
 • تعديل قانون العقوبات لسنة 1960 من أجل:

 • تعريف االغتصاب باعتباره اعتداء ذي طبيعة جنسية على أي جزء من جسم الضحية 
بواسطة أداة أو عضو جنسي، من دون موافقتها أو باإلكراه، وجترمي االغتصاب الزوجي بشكل 
صريح، مع اإلشارة إلى أن االعتداء اجلنسي يتضمن أشكال االعتداء غير االختراقية. تعديل 
الفصل اخلاص باجلرائم اجلنسية بشكل يُفيد أن اجلرائم اجلنسية ارتُكبت في حق أشخاص 

عوضا عن »ُمخالفات ضد األخالق واآلداب العامة«.
العرف  أطفالهم حسب  »بتأديب«  لآلباء  الذي يسمح   62 املادة  في  الوارد  احلكم  إلغاء   •  

العام.
 • إلغاء احلكم الوارد في املادة 286 الذي مينح فقط أفراد األسرة الذكور احلق في رفع دعوى 

سفاح القربى نيابة عن القاصرين.
 • جترمي العنف اجلنسي داخل األسرة.

 • إلغاء املادة 284 التي حتظر الزنا )العالقات اجلنسية خارج إطار الزواج(.
 • تعديل وتسريع تبني مشروع قانون حماية األسرة لضمان حماية كاملة للناجيات، مبا 
في ذلك حتديد التزامات احلكومة بشكل واضح ملنع العنف، وحماية الناجيات، ومقاضاة 
املُتزوجني؛  الشركاء غير  القانون ليشمل  ُمراجعة تعريف »األسرة« في مشروع  املعتدين؛ 

حتديد االغتصاب الزوجي والعنف اجلنسي وفرض عقوبات عليه؛ ومتويل إلنفاذه.
 • ُمراقبة اإلدانة واحلكم في قضايا العنف اجلندري، مبا في ذلك القتل، لضمان عدم استخدام 

القضاة لألحكام القانونية لتخفيض العقوبات في مثل هذه احلاالت.
يتعلق  فيما  سيما  ال  االجتماعي،  النوع  يُراعي  بشكل  الُقضاة  تدريب  في  االستثمار   •  

بالعنف ضد املرأة.
 • اإلدانة العلنية جلميع التهديدات وأعمال العنف املُرتكبة ضد املثليات ومزدوجات امليول 

اجلنسية وأحرار اجلنس، مبا في ذلك العنف الذي يرتكبه أفراد األسرة.
 • اعتماد تشريع شامل يحظر جميع أشكال التمييز والعنف على أساس امليول اجلنسية 

والهوية اجلندرية.
 • إلغاء املادة 152 )2( من قانون العقوبات اجلنائي البريطاني رقم )74( لسنة 1936 التي جتّرم 
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»العالقات اجلنسية اخملالفة للطبيعة«.
 • اتخاذ تدابير إللغاء املواقف االجتماعية واملمارسات الثقافية املبنية على األدوار النمطية 
حول الرجال والنساء، وضمان عدم التمييز على أساس امليول اجلنسية، والهوية والتعبير 

اجلندريني.
ملحق رقم 3

بعض فقرات رد السلطة الفلسطينية بتار يخ 2018/2/20 على استجواب جلنة سيداو، 
والرقم يشير الى رقم الفقرة كما ورد في التقرير

)2_ مت اعتماد تعريف التمييز الوارد في اتفاقية سيداو ضمن مشروع قرار بقانون حماية 
األسرة من العنف - بحيث فرض القانون عقوبات عل التمييز ضد املرأة...

وآلية  بعد حتديد مكانتها  الفلسطينية  الرسمية  اجلريدة  في  االتفاقية  نشر  3_ سيتم 
الرسمية  اجلريدة  في  االتفاقيات  هذه  نشر  وبعد  االختصاص  اجلهة صاحبة  من  تنفيذها 

يكون ألي قاضي احلق في الرجوع إلى نصوصها واالستناد إليها عن اصدار األحكام. 
العنف  للواعظات حول  التدريبات  تنفيذ عدد من  مت  األئمة فقد  بتدريب  يتعلق  فيما   _8

املبني على النوع االجتماعي والصحة االجنابية وامليراث.
9_ من التدابير املتخذة لوضع أطر قانونية تنظم حقوق املرأة صياغة قانون حماية األسرة 
اتفاقية  مع  ينسجم  مبا  العنف  من  املرأة  تدابير حلماية  ايجاد  على  نص  وقد  العنف،  من 

سيداو...
4(، فإن الشريعة اإلسالمية هي مصدر  للقانون األساسي الفلسطيني )املادة  17_ وفقاً 
رئيسي للتشريع وليس املصدر الرئيسي للتشريع، أي أن هناك مصادر أخرى للتشريع يستند 
إلى الشريعة اإلسالمية  التي تستند  التشريعات  الفلسطيني، وعليه فإن  إليها املشرع 

تكون مبرتبة باقي التشريعات العادية وال تكون مبرتبة أعلى.
ضمن  االجتماعي  النوع  وأدوار  مفاهيم  االعتبار  بعني  لألخذ  سياساتية  إرادة  هناك   _71

املناهج اجلديدة ...
117_ ورد في التقرير األولي تفصيالً وافياً عن األهلية القانونية للمرأة في الفقرات )311 
لغاية 323(، وسيتم العمل على مراجعة كافة النصوص القانونية التي تتضمن متييزاً ضد 

املرأة وتعديلها مبا ينسجم مع اتفاقية سيداو.
119_ لم يطرأ أي تعديل على قاعدة االثبات التي تعتبر شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتني، 

وسيتم معاجلة ذلك عند اصدار قانون األحوال الشخصية الفلسطيني.
األحوال  قانون  مشروع  في  باحلضانة  املتعلقة  النصوص  كافة  معاجلة  جاري   _120

الشخصية...
املسلم،  املسلمة من غير  زواج  املتعلق بحظر  النص  لتعديل  توجه حالي  يوجد  121_ ال 
والقدس احملتلة  الغربية  السارية في كل من الضفة  أن قوانني األحوال الشخصية  حيث 

وقطاع غزة حتظر زواج املسلمة من غير املسلم وتعتبره زواجاً باطال.
رفع سن  توافق حكومي ومجتمعي على ضرورة  يوجد  اليه سابقا  االشارة  124_ كما مت 
الزواج وفقا لالتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطني، وهذا ما مت تضمينه في 

مشاريع القوانني ذات العالقة مبا يلغي تعددية املرجعيات القانونية.
 126_ يتم مناقشة حظر تعدد الزوجات من قبل مؤسسات اجملتمع املدني وخاصة النسوية 

منها، ولكن حتى اآلن لم يطرأ تعديل بهذا اخلصوص.
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وفي الختام
علموا أبناءكم حب اهلل وحب رسوله، علموهم كتاب اهلل وسنة رسوله، 
حدثوهم عن الصحابة الكرام وحملهم االسالم  وتضحيتهم من أجل 
إقامة دين اهلل يف األرض، حدثوهم عن أمهات املؤمنني والصحابيات 
اجلليالت اللواتي تركن أثرًا ب��ارزًا يف مسيرة حمل اإلس��الم، ال زالت 
األجيال تتناقله، اغرسوا فيهم طاعة اهلل وطاعة رسوله، اجلسوا مع 
أبنائكم وحتاوروا معهم بأحكام اإلسالم وبصروهم مبا يكيده أعداء 
اإلس���الم، وح��ذروه��م م��ن ات��ب��اع خ��ط��وات الشيطان، أو م���واالة أعداء 
اإلسالم أو الركون إلى الظاملني، استجيبوا لنداء اهلل تعالى  ﴿َيا أَُيَها 
َجاَرُة َعَلْيَها  اُس َواحْلِ ِذيَن آَمُنوا ُقوا أَْنُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها الَنّ اَلّ
َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن اهلَل َما أََمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن﴾ 

]التحرمي: 6[

ُيْحِييُكْم  مِلَا  َدَعاُكْم  ِإَذا  ُسوِل  َوِللَرّ اْسَتِجيُبوا هلِلِ  آَمُنوا  ِذيَن  اَلّ َها  أَُيّ ﴿َيا 
َشُروَن﴾ ]األنفال:  ُه ِإَلْيِه حُتْ َواْعَلُموا أََنّ اهلَل َيُحوُل َبنْيَ امْلَْرِء َوَقْلِبِه َوأََنّ

وأخيرا: إن اخلالفة على منهاج النبوة، قد قارب فجرها على بزوغ، 
لتبدد ظلمات الضالل والرأسمالية والعلمانية العفنة، وسيعم العالم 
أكمل وجه حاملة اخلير  أمة محمد مبهمتها على  نوُرها، وستقوم 
الناس يف كنف اإلسالم  ليعيش  البشرية،  الناس وشاهدة على  إل��ى 
مطمئنني...اللهم بلغنا هذا اخلير واحفظ على أهل األرض املباركة 

دينهم ودماءهم وأعراضهم واجعل لهم من لدنك سلطانًا نصيرًا
واحلمد هلل رب العاملني.
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