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 المؤتمررنامج ب 

 
 

  19099 – 0099ساعة من ال فتتاح المؤتمرإ
 
 قرآن كريم                                            *  

   .عفاف الحكيمالحاجة : وحدة الهيئات النسائيةمسؤولة  * كلمة
                                   . الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد رئيس كتلة: ر* كلمة راعي المؤتم 

     .عفاف علويةمية معّرفة االفتتاح: اإلعال
 19029-19099ستراحة فطور إ

 00101-01.01ولى: الجلرسة اال 
 .  الشيخ محمد رضا زيبائي نجاد كتوردال: تفاقيات الدوليةاألسرة في اال -    
خديج    ة  كتور دال    : تفاقيااااات الدوليااااةى خلفيااااة الماااااطلحات الااااواردة فااااي االإضااااالة علاااا -

 .المحميد
 .  نرسية خزعليإكتور  دال: ة في االتفاقيات الدوليةسر أسباب وخلفيات استهداف اال -

  .  منيرة كورانيعالمية تدير الجلسة اال       
 02.41-00.01الجلرسة الثانية: 

: سااارة وأسااااليب المواجهاااةت الدولياااة ودوري فاااي  ااادم االاإلعاااالم المساااتخدم لااااالا االتفاقياااا -   
 فضيلة الشيخ علي خازم 

غ   اد  : ال   دكتور  لخدماااة أ اااداف االتفاقياااات الدولياااة وساااب  التااااد المناااا ل التعليمياااة المساااخرة  -
 زيدان.



 وحدة الهيئات النسائية_________________________________ سرةاالتفاقيات الدولية على تفكيك األثر أ مؤتمر

 

 3 

)نماااامن مااان ساااعيها لت ييااار  ومعنوياااا   المنظماااات النساااوية وحيااار الحكومياااة المدعوماااة مالياااا   -     
 .الدكتور  حنان المصري زعيتر :(قوانين األسرة في لبنان

    .سوزان شعيتوعالمية الجلسة االتدير          
 2099 - 12029ستراحة االة وحدال إ           

 
 0.01 - 2.11الجلرسة الثالثة: 

 .الدكتور  لبنى إرسماعيل :رةسالت يرات الطارئة على اال -

: الش  يخ سااتارار والتماساام المجتمعاايمسااتوا االساارية الطارئااة علااى ات االإنعكاااا الت ياار  -   
 محمد زراقط

 :  فاقيات الدولية بحسب رؤية اإلمام الخامنئيتاإلسرة وحمايتها في وجه ب تحاين األأسالي -   
 رسبحانيالشيخ محمد تقي 

 .افال مسلمانيعالمية تدير الجلسة اال             
 إعالن البيان الختامي 

 .  تواياتال -
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 :أهداف المؤتمر 

 
األسااارة والتاااي تتعاااار  مااا  التعرياااف بخطاااورة وخلفياااات االتفاقياااات الدولياااة الموجهاااة نحو  - أ

 شريعة اإلسالمية وتهدف إلى تفكيم األسرة المسلمة. ال
تفاقيااات الدوليااة علااى األساارة وسااب  العواماا  المساااعدة فااي فاار  رؤيااة االالكشااف عاان  - ب

 التاد  لها.

تفاقياااات باااة علاااى تطبيااا  االكيفياااة تحااااين األسااارة والمجتمااا  مااان امتاااار السااالبية المترت - ن
 .الدولية

 ها.إرسال التوايات المناسبة للعم  علي -د 
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 :اح المؤتمرإفتت
 
  .عفاف الحكيمالحاجة  الهيئات النرسائية وحد كلمة م:   

 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، والاالة والسالم على أشرف الخل  وسيد المرسلين محمد وآله      

 الطيبين الطا رين واحبه المنتجبين.
للمااومة سعادة النائب "الحان محمد  رئيا كتلة الوفال ،بداية أرحب براعي مؤتمرنا      
بضيوفنا المحترمين سماحة الدكتور "الشيخ محمد تاي سبحاني" رئيا مركز الحضارة  ،رعد"

لتنمية الفكر االسالمي وسماحة الدكتور "الشيخ محمد رضا زيبائي نجاد" رئيا المركز العلمي 
والدكتورة "أنسية خزعلي" رئيسة للدراسات واألبحاث في شؤون المرأة واألسرة في قم المادسة، 

جامعة الز رال في طهران.. والدكتورة "خديجة المحميد الوزان" الباحتة في الفكر االسالمي 
 وحاو  المرأة واألسرة.. الكويت

كما أرحب بباية المشاركين المحترمين في فعاليات  ما المؤتمر من داخ  لبنان.. وبسائر 
عالمية والتاافية النشطة في مجتمعنا من سائر والفعاليات اإلللهيئات النسائية  الحضور المميز

المناط  وسائر المؤسسات.. أرحب بكم جميعا  وأ ال  وسهال  بكم والسالم عليكم ورحمة اهلل 
 وبركاته، وبعد:

اخترنا لمؤتمرنا  ما العام عنوان "أتر االتفاقيات الدولية على تفكيم األسرة" وملم بهدف الاال 
مجم  ما تحمله  مي االتفاقيات من تفااي ، وما ترمي إليه من أبعاد.. ال تطالنا الضول على 

كأسر وحسب.. ب  تطا  مجتمعاتنا كك .. وبالتالي تطالنا كأمة ُيعم  بشتى الطر  ِلحرقها 
 عن مسار ا ومعتاداتها وقيمها..

سالمي، وأرسى لها االسالم العزيز، جع  األسرة المسلمة ُلبنة المجتم  اإل : بأنونبدأ أوال  
نظاما  على أسا راسخة باعتبار ا الوحدة البنائية األساسية التي يتركب منها جسم المجتم  
الكبير، والتي لها الدور االساا في تشييد ارح المجتمعات وتماسكها وتدعيم وحدتها وتنظيم 
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ما كانت مفككة سليما  قويا  سلوم أفراد ا.. فإما كانت األسرة سليمة قوية كان المجتم  كله  .. وا 
 نعكا ملم على المجتم  أيضا ..إ

 تمام، ليا فاط لما تمتله نا كمسلمين تحظى بفاعلية شديدة وا  وعليه.. فإن األسرة من منظور 
من عوام  االستارار النفسي واالجتماعي، ولكن أيضا  باعتبار ا الوعال الحضار  الم  يشك  

 مة.ي النهاية شخاية وكيان ووجدان األف
الم  ال بد أن يكون حيا  البة والالب التي ال بد أن تكون هي النواة واألساا والااعدة ف 

 نابضا  ألنه بهمي األسرة ومن خاللها نعاين نسب الضعف والاوة في مجتمعاتنا وأمتنا..
حتضان النشأة لمدرسة التي ُاريد لها أن تتولى أاألسرة من منظورنا كمسلمين  ي ا: تانيا  

والل ة والايم الحميدة كسابهم العادات والمفا يم ليمهم وا  نال، وتربيتهم وحمايتهم وتعاألولى لألب
 ضطالعهم بالمسؤوليات مستابال ..كيما يتم إعداد م وا  

وقد حرص اإلسالم ك  الحرص على أن يجع  األسرة المسلمة نمومجا  رفيعا  ومتاال  يحتما.. 
 ة في المجتم  اإلنساني كك ..لما تمتله من عناار الريادة والايادة الاالح

قا  تعالى في سورة التحريم في ماام التنبيه والتشديد واألمر لسائر المكلفين بتأمين الوقاية 
ا أيها المين آمنوا قوا يه.. والتداو  اإلنساني المستدام }المتواالة لعملية التنمية المستدام

  6 ليكم نارا {/أنفسكم وأ
 212يرتم األقربين{/}وانمر عش عرالوفي سورة الش

 
 بالنشيد الوطني ونشيد حزب اهللالفتتاح ا
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  291}وقضى ربم إال تعبدوا إال إياي وبالوالدين إحسانا{/ وقا  تعالى في سورة األسرال
إنها معالم واور من مهام ومسؤوليات الدور الجلي  لألسرة المسلمة كما عرضها الارآن 

الضوابط بسالسة  الكريم ملفتا  إلى أن  مي المؤسسة الممتدة في الزمن واألتر والعاملة على نا 
وتلاائية من جي  مخر.. ليست إال موقعا  تربويا  متادما  ومكانا  للتكام  اإلنساني، الم  ال بد 
أن ُيحمى وُياان وأن ُيحرص عليه.. ألن المجتمعات بدون رابطة األسرة  معرضة للتفكم 

 واالنهيار والزوا  على كافة الاعد..
تطالعنا بها دو  ال رب المتهالكة اجتماعيا  في  مي  وأن ما يهمنا  نا،  و المفارقة التي

المرحلة من الزمن والمتمتلة في الهجمة الشرسة والمركزة على األسرة بوجه عام وحيث باتت 
 مي الاضية في عداد الاضايا المعاارة التي تستوجب البحث والدراسة والعناية لما لها من أتر 

 بالغ على حاضر المجتمعات ومستابلها..
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و ما إضافة إلى ما تشنه  مي الدو  أيضا  من جهود مكتفة من جهة تانية لتعميم النمط ال ربي 
ة واألمريكي بوجه أخص على ك  مجاالت الحياة في المجتمعات االنسانية.. عاملين بوقاح

مم المتحدة ومنظماتها المتعددة، ممية لهيئة االجهزة األحير مسبوقة الست ال  االو يمنة 
التاافة من خال  اتفاقيات ووتائ  عالمية تااغ من خال  مؤتمرات اممية عن  لفر   مي

 االسرة والمرأة والطف  والتنمية.. 
 
 

 
 

 مي األفكار المدمرة للهويات والخاوايات..  -توننكلي-يلخص الرئيا األمريكي الساب  
الحياة األمريكية، إن على امتداد المجتم  البشر  باوله: ]إننا نريد ان نسّير العالم وف  نمط 

أمريكا اليوم مؤمنة بأن قيمها االحة لك  الجنا البشر .. واننا نشعر أن علينا التزاما  مادسا  
 بتحوي  العالم إلى اورتنا[

نه من دون حاجة إلى االستدال ، بتنا اليوم نجد من حولنا مخططا  عالميا  واتفاقيات  وا 
و الدور العائلي للمرأة وملم عبر المناداة بشعارات ومؤتمرات دولية ترمي إلى  دم األسرة ومح
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التحرر والمساواة وضرورة ت يير تعريف العائلة ودور ا االجتماعي إلى ما يتاورونه من 
المساواة في جمي  األحوا .. واوال  إلى ت ييب الهوية والخاواية الدينية والتاافية لتابا 

لاارات ب  للحضارات والديانات كملم.. ياو  اإلمام المفا يم ال ربية العلمانية ليا فاط عابرة ل
الخامنئي دام ظله في إحدا توجيهاته وارشادته الكريمة: ]إما لم توجد األسرة في المجتم  
سوف تفش  ك  التربية البشرية وك  الحاجات الروحية لإلنسان. ألن الطبيعة البشرية  ي 

ن ال تحا  تلم التربية الاحيحة والكاملة  كما، فبدون األسرة ومحيطها بدون أحضان الوالدي
 الخالية من العيوب والعاد. وال ملم التعالي الروحي المطلوب.

ما كانت بيئة الروحية والعاطفية إما تربى في أ نما يكون سالما من الناحيةفاإلنسان إ سرة، وا 
من الناحية  العيش  ادئة ومناسبة في العائلة أمكن االطمئنان بأن االطفا  سيكونون سالمين

 .العاطفية والنفسية[
نه بالعودة إلى المحرم االساسي لهمي االتفاقيات نجد أنها الحركة النسوية النوعية )جندر    وا 

فيمنيم( ومن يدعمها من منظمات وممولين وسياسيين مو  نفوم.. حير أن  يئة األمم المتحدة 
اي  ملم الهدف عبر اجهزتها فيما بعد كانت  ي األداة والمراع التي تم استخدامها لتح

ومنظماتها المتعددة وامكاناتها.. وملم بعد االجتماع العالمي االستراتيجي الم  حضري في 
نيويورم نشطال الحركة النسوية من أنحال العالم وفري  العاملين في األمم المتحدة للتخطيط 

 02كان في الاا رة عام لتلم المؤتمرات التي بدأت بالمكسيم فكوبنهاكن فنيروبي فمؤتمر الس
  05ومؤتمر بكين في الاين عام 

الاضال على جمي  اشكا  التمييز ضد -اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية  1075وفي العام 
التي وضعت برنامجا  للعم  النهال  ما التمييز بعد أن ضربت عر  الحائط بالايم  -المرأة

ا مؤترة في تشكي  األدوار بين الجنسين الدينية واستهدفت التاافة والتااليد بوافها قو 
والعالقات األسرية.. والتي كانت من أخطر االتفاقيات لكونها حملت ماطلحات خطيرة حير 
واضحة المعالم:منها تعريف أشكا  متعددة لألسرة ووض  دور المرأة في تربية األجيا  وتوفير 

 ت يير ا..األمن األسر  والمجتمعي باألدوار النمطية التي ال بد من 
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ورحم أنه تمت مناقشات وحوارات وكتابات عديدة حو   مي االتفاقيات ورحم رفضها شعبيا  من 
العديد من الفعاليات االسالمية والوطنية في مجتمعاتنا إال أنها ما زالت تمت  موق  الادارة 

 في تحركات المنظمات النسائية الممولة من ال رب..
اقية وما أعابها من مؤتمرات لشرحها ودعمها سوال مؤتمر والجدير بالمكر ان  مي االتف  

الاا رة للسكان وبكين في الاين فإنها نات في مادتها التانية على ابطا  الاوانين واالعرف 
دون استتنال لتلم التي تاوم على اساا ديني واستبدلتها باوانين دولية، و ي بملم تخو  

التشريعات الوطنية والدينية وتمنا الاانون الدولي االتفاقيات الدولية ح  أل ال الاوانين و 
 الحاكمية والهيمنة على سائر الدساتير والتشريعات الوطنية.
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ويباى األخطر من  ما كله  و أن  مي االتفاقيات تعتبر ملزمة قانونيا  لسائر الدو  الموقعة 
يد من الدو  االسالمية عليها لتنفيم بنود ا، وقد وّقعت عليها معظم الدو  العربية والعد

 والض وط متواالة لسحب التحفظات.. 
والجدير بالمكر إنه لم تستط  أ  دولة من رف  البنود المعتر  عليها نهائيا  من الوتياة، ولم 
يب  لهم أ  خيار سوا التحفظ الم  ال يعتد به من نظر  مي الاوانين التي تريد نظاما  تاافيا  

 واحدا  يهيمن على العالم..
نختم بأن التحد  الم  يواجهنا على اعيد ما تحمله  مي االتفاقيات والمواتي  التي  أخيرا :

لبست لباسا  دوليا .. ومحليا  جندت العديد من المؤسسات األ لية..  ي ال شم تحتان منا إلى 
الى الكتير من الياظة والتنبه.. ولو ان األسرة في ربوعنا كانت وما زالت وستباى بأمن اهلل تع

 إحدا الاالع االساسية في حماية الايم والتربية عليها.
نه ومن أج  الوقوف على ما يجر  حولنا والتعام  معه بوعي ودراية.. رأينا أن من واجبنا  وا 
إلاال الضول على  ما الموضوع لنكون جميعا  باورة الواق  المحلي والعالمي م  ك  ما 

ن نكون من أ   االلتفاف الدائم ألبعاد ما يحام لألمة يتطلبه من تنبه سائلين المولى سبحانه ا
 من مكائد ومشاري ..
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 وألج  ان نوفي الموضوع حاه عملنا:
 على حار برنامل المؤتمر في حلاات تالث م  عناوين محددة ومتنوعة و امة.. .1

ويحا   جعلنا مسم ختام المؤتمر العنوان االساسي والم  يحم  خالاة المطلب .2
سرة وحمايتها من وجهة نظر السيد الاائد المطلوبة و و "أساليب تحاين األاالستفادة 

الخامنئي دام ظله" واردنا تحديدا ان يكون  ما العنوان للعالمة الدكتور الشيخ محمد تاي 
 سبحاني الم  تواالنا معه وتفض  علينا بالموافاة مشكورا..

 اهلل وبركاته. م  الشكر الجزي  لحضوركم جميعا ،والسالم عليكم ورحمة

 
 
 



 وحدة الهيئات النسائية_________________________________ سرةاالتفاقيات الدولية على تفكيك األثر أ مؤتمر

 

 13 

 
  عد:مقاومة رسعاد  النائب الحاج محمد ر رئيس كتلة الوفاء للكلمة 

 
 

 
 

 و من أخطر بداية ال بد من التنويه الى أن الموضوع الم  يعالجه  ما المؤتمر اليوم      
بعاد وأعما  الَمشادة ب  الاراع الحضار  الاائم بين الايم النفعية الموضوعات التي تكشف أ

 ادية وبين الايم االسالمية..الم
ال ربية الحاضنة والراعية  من يظن ان االشتبام االستراتيجي الاائم بين الاوا االستكبارية

االسرائيلي في منطاتنا، وبين قوا المااومة النا ضة بعبل التاد  عن األمة والوطن، للعدو 
لفااعات المتااعدة فيما  و اشتبام عسكرُ  وسياسُي واقتاادُ  فحسب، فإنه ال يبار إال ا
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ت يب عن رؤيته حالة ال ليان المستعر في العم  بسبب التناق  الحاد واالحتكام الدائم بين 
الايم والمفا يم التاافية والحضارية التي تشك  المحفزات والدواف  لك  السلوم واالدال الظا ر 

 على المستوا السياسي والحياتي العام لطرفي االشتبام.
 

ن بنسٍب متفاوتة بين بلٍد وآخر أو بيئٍة األسرة ف ي عالمنا العربي واالسالمي ال تزا  تشك ، وا 
وأخرا، المولِّد األساا للروح وللايم والمفا يم االسالمية الباعتة على تميز الشخاية 
الحضارية المترسخة قناعاتها باوابية االسالم وخياراته المحاة والعادلة والخيرة للبشرية 

مختزنة بفض  إيمانها باهلل وبامتداد أف  استتماراتها في الحياة الدنيا نحو الخلود في جمعال، وال
 الحياة امخرة، قدرة   ائلة  على التبات الامود والمااومة للباط  ولحشودي ومشاريعه.

وألن االسرة المسلمة تنطو  على ك   مي االمكانية الواعدة، فإن طواحيت االستكبار والباط  
لى استهدافها من أج  تجفيف مناب  التموين واالمداد لك  المنا ضين والمااومين يركزون ع

 لسياساتهم على ك  محاور المواجهة.
 فما  َو أا   مي الحكاية؟! وكيف نلخص تطوراتها؟!

*     *      *     * 
منم ما سّمي بعار النهضة في اوروبا بين منتاف الارن الساب  عشر وحتى الارن التامن 

ر الميالد ،جنا العا  ال ربي للتركيز على محورية االنسان في الحياة، مستبعدا  أ  دور عش
 للدين في اياحة شخايته وتنظيم مجتمعه.

وم  ظهور انجازات التورة الاناعية.. راح ال رب يمجد انسانه ويعتد بتفوقه وبإنجازاته، 
 تبار ا سبب التميز والتفو  ومبعثويعتبري سيد الكون، ويرون لتاافته في ك  انحال العالم باع

 الرفاي للبشرية ومح  الر ان لتحاي  سعادتها.
تم انتالت العدوا إلى الواليات المتحدة األميركية التي تشّب  انسانها ومجتمعها بالتاافة 

 على منوالها. االوروبية المادية ونسجا  
زتها ومنظماتها.. أخم يتطور وبعد الحرب العالمية التانية وتأسيا  يئة األمم المتحدة وأجه

ادار الاوانين الدولية الشمولية لارية الكونية( ويتس  تدخله عبر إمفهوم "النظام العالمي" و)ا
 في ك  المجاالت.
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مريكية بالارارات الدولية.. تحاد السوفياتي وتحكم االدارة االاألمر بلغ مروته اتر تداعي اال
 اتجا ا  حربيا  يهدف إلى فر  النمط الحضار  وتبلور ظا رة العولمة التي  ي ليست اال

ال ربي الماد  على شعوب العالم ودوله ومجتمعاته، وتمويب أو ال ال ك  االنماط الحضارية 
الم ايرة.. وتعطي  ك  فرص باائها وتأتير ا في أوساط الشعوب والمجتمعات كافة.. واحداث 

 عن الاوانين والمنا ل التاافية والتربوية ت يير اجتماعي شام  يطا  البنية االساسية لها فضال  
 واالجتماعية واالقتاادية والسياسية.

لاد نشطت المؤتمرات العالمية واالتفاقيات الدولية لتحاي  أ داف العولمة في ك  النواحي 
 والمجاالت..

 
 

قليمية وأضافت األمم المتحدة الى إ تماماتها بالمساعدات اإلنسانية وف  النزاعات اإل
والدولية.. مهمة التنظير لاضايا الشعوب والدو  وممارسة التدخ  في شؤونها السيادية 
والداخلية تحت عنوان "حماية حاو  االنسان" تارة، أو تحت عنوان "قضية المرأة"  تارة أخرا، 
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أو تحت اسم "منظمة التجارة العالمية" تارة تالتة فضال  عن اادار مجموعة من الاوانين 
لدولية تحت مريعة الحاجة العالمية لتنظيم اقتااد الدو  وحماية االستتمارات الشمولية ا

 ومكافحة تبيي  االموا  ومكافحة الفساد وما شاك .
وألن الدو  الضعيفة تنحو عادة للتاليد واالناياع إلرادة الدو  الاوية وتعم  للتكّيف ولو قسرا  

وتاييمه أو اختيار مدا مالئمته لايم  م  " الجديد الحضار  " دون بم  أ  جهد في دراسته
شعبها ومفا يمه وماالحه. فاد شاعت في منظومة  مي الدو  سياسة اقرار الاوانين 

 المترجمة، واالنضمام السري  الى االتفاقيات الدولية التي توقعها الدو  الكبرا وترّون لها.
  اتجا اتها في دساتير و كما تسللت العولمة بسرعة عبر الاوة والنفوم الدوليين إلى فر 

وقوانين ومنا ل معظم دو  العالم وخاواا  دو  العالم العربي واالسالمي ومنظومة الدو  
 االوروبية وامسيوية التي انفكت عن االتحاد السوفياتي الساب .

وكان لاضية المرأة واألسرة حظها الوافر من  ما التسل .. فلاد اعتمدت الجمعية العامة لألمم 
م، " اتفاقية الاضال على كافة اشكا  التمييز ضد 1070كانون األو  عام  18ة في المتحد

المرأة" والتي عرفت باسمها المختار" سيداو".. واعتبرت احدا االتفاقيات الدولية لحاو  
 االنسان.

و ي اتفاقية ملِزَمٌة قانونيا  للدو  األطراف الموقعة عليها بتنفيم بنود ا.. وفي مضمونها تدعو 
باورة شاملة الى المساواة المطلاة بين الرج  والمرأة في جمي  الميادين وتعتبر ان أ  تفري  

 في االدوار والحاو  والتشريعات بين الرج  والمرأة تمييز مرفو  ضد المرأة.
م، ما سمي بالبروتوكو  1000عام  1ت 6وفيما بعد أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

  يخو  االفراد والمجموعات اال لية تاديم شكاوا بشأن انتهاكات مزعومة االختيار  .. الم
التفاقية "سيداو" من جانب ا  دولة موّقعة عليها، مما يتيا للجنة الدولية المختاة بمراقبة 
ال  تطبي  االتفاقية، انمار الدولة المدَّعى ضد ا م  امهالها فترة ستة أشهر لرف  االنتهام.. وا 

 ت.تعرضت للعاوبا
م، مؤتمر قمة عالمي للتنمية 1005نه كان قد عاد في بكين عام وتجدر االشارة إلى أ

لى اسااط  االجتماعية ادر عنه وتياة قانونية دولية.. تدعو إلى المساواة بين الرج  والمرأة وا 
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قوامة الرج  على المرأة واألسرة، كما تدعو الرج  لتحم  االعبال المنزلية.. وتدعو المرأة 
 ون والمسا مة في سو  العم .للخر 

اشاعُة التتايف الجنسي، وكان واضحا  في الوتياة: تهميُش دور الدين في حياة االنسان، و 
سر للشوام واالعتراف بهم، وتاريُر المساواة والتمات  بين الجنسين، أو ما  و أعم من وتكويُن أ

ا، ومشاركة المرأة ى جسد ملم، مما ااطلحوا عليه "بالجندر"، وتكريا ح  سيادة المرأة عل
 فر  كوتا لها في المجالا النيابية وحير ا من المجالا التمتيلية.في ان  الارارعبر 

تفاقية "سيداو"والماررات الاادرة عن المؤتمرات الدولية مالحظة مضامين وتياة بكين وبنود إوب
م رب حو  المرأة األخرا التي انعادت في المكسيم وفي نيويورم وفي الاا رة ومن قب  في ال

واألسرة والنمو السكاني والتنمية االجتماعية والطفولة واألمومة.. ي دو واضحا  تماما  أن حاية 
العولمة من استهداف األسرة بشك  عام..  ي االطاحة بالخلية االجتماعية المتماسكة التي ال 

الم ايرة للايم واالنماط تزا  تضخ في البشرية الايم واالنماط والمنا ل التاافية والسلوكية.. 
 والمنا ل التاافية والسلوكية ال ربية التي تعتمد ا العولمة لاناعة االنسان الجديد...

وألن األسرة المسلمة بشك  خاص..  ي الخلية البشرية التي تنمو وسط مخزون حضار  
ية السلوكية للفرد  ائ ، ينتل على الدوامنمطا  متميزا ومتماسكا  على اعيد الايم والتاافة والمنهج

والجماعة وُيمكي الطموحات البعيدة المدا التي تفّسر الحيوية والفعالية الدائمة لإلسالم 
ولنمومجه الحضار  الشام  والاادر على منافسة النمومن الحضار  ال ربي.. فمن الطبيعي 

تمعات أن تتركز جهود العولمة ضد ا حتى ال يعود لها أ  تأتير في اناعة االنسان والمج
 وتكوين النمومن المضاد لنمومجها.

ال بد من االشارة  نا الى أن عّدة الش   المستخدمة لتفكيم االسرة المسلمة.. تبدأ من 
الشعارات الم رية والجامبة والمضّللة في آن.. كشعارات الحرية والمساواة ورف  التمييز ونبم 

 ..و ي شعاراٌت ينجمب اليها عفويا  العنف وحماية حاو  االنسان والاحة االنجابية وما شاك
المعمبون والماهورون كما الحالمون علهم يجدون لدا أاحابها ادوية شافية أو مسكنات 
مالمهم ومواجعهم أو بايص نوٍر لتحاي  آمالهم، فكيف إما انضم الى  مي الشعارات   جيش 

مراكز تخطيط وأبحاث  عرمرم من وسائ  االعالم والدعاية واالعالن يضّم أمرعا  متنوعة من
ودراسات الى قنوات فضائية متعددة الل ات وبرامل اتارة وتتايف وتوجيه ومعار  فنية 
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واناعية مختاة بحاجات وكماليات المرأة في ك  المجاالت، ودور أزيال ومساباات عالمية 
متعددة لملكات الجما  وأفالم وكليبات ومؤسسات تجمي  ومنتجعات احية وسياحية 

ت وجمعيات أ لية محلية تنتشر وتموَّ  في ك  بلدان العالم لتسوي  وترويل مفا يم ومنظما
 وقيم ومنا ل وقوانين العولمة المختاة بالمرأة واألسرة ؟.

 
 
 

 
 
 

لاد أفضت جهود العولمة وخاواا  باالستناد الى اإلتفاقيات الدولية وعبر أدوات الترويل 
  عام وباألسرة المسلمة بشك  خاص يمكن تلخياها المختلفة الى أضرار جسيمة باألسرة بشك

 بما يلي : 
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 أوال  : 
إقحام المفا يم المنافية لإلسالم وفرضها دوليا  باسم حاو  االنسان. األمر الم  أشاع مناخا  

 سلبيا  دعائيا  أسهم في االسالة الى نمومن األسرة المسلمة وحّجم فعاليته وتأتيري..
  شعارات "المساواة بين المرأة والرج " و "حرية المرأة وتحرر ا" ومما ال شم فيه أن است ال

أسهم في تسهي  تسل  مجموعة من المفا يم ال ربية التي اعتُِبَرت.. حاوقا  مكتسبة ومكرسة  
 ومنها :

أ _ ح  اإلباحية والشموم الجنسي.. تحت مريعة أن "التعدد ينب ي أن يكون حاا  للمرأة كما  و 
 مبدأ المساواة. ح  للرج " وف 

 ب _ ح  التتايف الجنسي لألطفا  والدعوة الى الحرية الجنسية واالباحية للمرا اين.
 _ ح  األبنال في رف  سلطة امبال عليهم.  ن

د _ فر  الزوجة كشريم ممات  للزون في التأتيث واالنفا .. وفر  الزون كشريم مما ت  
 للزوجة في األمومة والحضانة.

 تانيا  : 
 هداف العالقات األسرية : وملم من خال  : است

أ _ فر  االباحية على أفراد االسرة.. عبر مطالبة األبوين بالت اضي عن النشاط الجنسي 
ألبنائهما قب  الزوان.. واعتبار من  المرا اين من الممارسة الجنسية عن حير طري  الزوان 

 عنفا  أسريا  يستوجب المالحاة لألبوين ومعاقبتهما.
_ استهداف األمومة ودور ا..  عبر الض ط على األم للعم  خارن المنز  تحت مبدأ " ب 

إدمان الزوجة في التنمية " وتشجيعها على رف  أعما  المنز  الزوجي بحجة أنها ليست 
مات أجٍر ماد . وكملم عبر منا الزوجة ح  تحديد الحم  وح  االجها  وارحام الزون 

ومة والحضانة. وك  ملم تحت ما ااطلا عليه بمبدأ "تمكين على دور الشريم لها في األم
 المرأة".

ن _ تشري  "مبدأ حرية المرأة بالتحكم في جسد ا"، م  ما يرتبه ملم من مفاسد على العالقة 
الزوجية وعلى اختالط النس  عبر االنجاب حير الشرعي. فضال  عن اشاعة االنحال  بين 

 شرعي وبنال االسر.الشباب وارف ا تمامه عن الزوان ال
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تشري  ما سمي بجرم "االحتااب الزوجي" وفر  العاوبات على الزون، اما ما ادعت  _د 
 زوجته في المحاكم الاضائية بسبب ارتكابه لهما الجرم المبتدع.

تحري  أفراد األسرة على  تم خاواياتهم واسااط حرمة أسرار م األسرية واحراؤ م   _ ا 
قضاٍل أسرٍ  مختص عند االختالف حو  ك  ا يرٍة أو كبيرة، رحم ما باستسها  التحاكم أمام 

 يعكسه االعتياد على مت   ما التااضي من تهشيٍم للمودة ولحرمة المنز . 
 

 تالتا  : افراغ األسرة من وظائفها األساسية. وملم من خال  : 
 الطعن في مبدأ "قوامة الرج ". _أ 
ن أفراد االسرة بعيدا  عن روحية المودة والرحمة والسكِن فر  التعام  الاانوني الاارم بي _ ب

 فيما بينهم.
 االطاحة بالدور الرعائي لألب.. وانتزاع الاالحيات التأديبية منه. _ن 
 التحكم التدريجي في عدد أفراد األسرة وف  برامل واتفاقيات تنظيم األسرة وتحديد النس . - د

 في أمرين أساسيين :  والناتل الواقعي بك   مي األضرار تمت 
 تفاقم المشاك  بين أفراد االسرة وارتفاع معدالت الجريمة األسرية والجنسية. -أ 
 احال  الوااية الدولية على أفراد األسرة، بموجب المواتي  والاوانين الدولية. -ب

        *                         *                           * 
 اتأيها االخوة واألخو 

تمة فار  جو ر  بين نظرة ال رب الى األسرة ونظرة اإلسالم إليها.. فال رب ال ينظر الى 
ما ما التفت الى أ مية المشاعر المختزنة  األسرة إال من زاوية االستتمار االقتااد  المنتل وا 
لدا ك  من أفراد ا.. فإنه يعم  على قولبتها في نمط يخدم تحسين زيادة االنتان ونوعيته 

 يا إال.. دون أ  اعتبار للكرامة االنسانية أو للعدالة الحاة.ل
أما اإلسالم فيرا في األسرة الخلية االجتماعية األولى المؤ لة لتنمية الايم واالخال  والمفا يم 
العملية الاحيحة لمواجهة تحديات الحياة وامكال الداف  الماتي لدا االنسان من أج  أدال 

ن من حوله وحرمة خاواياتهم وممتلكاتهم.. والتربية على عبادة اهلل واجباته واحترام امخري
وطاعته وبم  الجهد لني  رضاي في ك  االتجا ات والممارسات والطموحات تحاياا  للعدالة 
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وللتكام  بين األدوار واونا  لمسار الكما  االنساني الضامن لتحاي  االستارار والطمأنينة 
 والرمائ  المسببة للنزاعات والخاومات.والكابا لألنانيات واألطماع 

وبملم كله ينشأ التوازن بين حب المات وحب امخرين، وبين المالحة الخااة والمالحة 
العامة، وبين الداف  الماتي والخضوع للاانون، وبين الادرة على االنتان وحسن التارف 

 بالفائ  من األرباح.
ون خضوعا  وقهرا .. ب  عبادة وسعادة.. وال تعود وفي األسرة المسلمة ال يكون االناياع للاان

السلطة أو الاوامة جبروتا  وامتيازا  بادر ما تكون مسؤولية تفتر  حسن تدبير ورعاية.. وال 
تعود األمومة بطالة وكسال  بادر ما تابا أمانة ومهمة سامية تستلزم ابرا  ووعيا  وجهدا  

تميز. وال تعود العالقة الجنسية مشاعا  فوضويا  وقدرة على استشراف نااط الخل  أو مواطن ال
واستجابة لنزوة.. ب  ت دو نبيلة ومهمبة وجزلا  من مشروع بنال حضار  انساني متكام  يحفظ 
النوع والنس  ويمّون المجتمعات باألفراد الاويمين. إن الاانون يستطي  فر  ضوابط خارجية 

 مب الدواف  الماتية لإلنسان..وتشري  عاوبات للمخالفين لكنه أعجز من أن يه
وحد ا األسرة المسلمة التي تشك  المحضن المالئم لتربية االنسان على استاامة الدواف  
والممارسات واأل داف والطموحات.. تم بعد ملم يأتي دور المدرسة والمجتم  والاانون 

ي.. يابا كائنا  والسلطة. فاالنسان الم  ال يعيش الحافز الماتي وال يكبا جموحه رادع مات
بليدا  مهِمال  ومْهَمال .. أو مشروع شرير متمرد على السلطات والاوانين. وألن األسرة المسلمة قد 
أنيطت بها مهمة تنشئة االنسان الاويم في جسدي وعاله وروحه.. وتهيئته ليكون عنارا  ايجابيا  

ا  فيه السكن والطمأنينة فاعال  في المجتم .. فاد أراد ا اهلل أن تكون المرت  الم  يتح
واالرتياح المتباد .. وأن تتجلى فيه المودة والرحمة ليحسن التفهم والتفا م والتكام  والتخطيط 
المشترم لأل داف والبرامل، وتوزي  األدوار تحت ساف العبودية هلل والطاعة ألحكامه وتحم  

 المسؤولية تجاي قضايا المجتم  العامة.
دت الى األسرة المسلمة  ي بهما المستوا من األ مية والحساسية في وألن الوظائف التي أسن

آن.. كان ال بّد من إحاطتها بجملة من المادمات والترتيبات والتشريعات التي تسهم جميعها 
في انجاح األسرة بمهامها.. والمتدّبر في ناوص الارآن والسنة المعاومة.. يدرم عظمة 

ات التفايلية وااللتفاتات الواردة بشأنها. ورحم استشعار دور األسرة من خال  عظمة التشريع
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وجود حاجة معاارة لم ل بع  نااط الفراغ التي تتا  ببنية األسرة وأدوار ا المستجدة 
أحيانا .. إال أن الااور الحاا  في ملئها ال يعيب شموَ  التشري  أبدا  بادر ما يحّ  أو 

لى ملئها عبر االجتهادات الفاهية التي يوجب على أ   االختااص في ك  عار العم  ع
توائم وف  األاو  الشرعية بين قواعد االحكام والفتاوا المناسبة للتعاطي م  الوقائ  

 المستجدة.
واما كان البع  يأخم على المسلمين قرالتهم المكورية للنص الارآني وللمناخ المحيط 

ع فيه.. إاّل أن العولمة بنظرتها الى بالتشري ، و و مما ينب ي الحمر منه دوما وتالفي الوقو 
المرأة قد أفسدت تكوينها وأطاحت بإنسانيتها وتعاطت معها كأنتى مورد حاجة واسعة 
لإلستتمار عليها وتحاي  األرباح على حسابها. ان االسالم يضمن أنسنة المرأة .. فيما 

 العولمة تسعى ألبلستها..
اا تاديا الفرد يجنا لتكريا  مي الفردية إن ال رب الم  ينه  مشروعه الحضار  على اس

الى حد شرعنة االباحية له في التاافة والسياسة كما في االقتااد.. ويكاد يان  المجتم  
وقواعد سلوكه وضوابطه تبعا  لتلم االباحية التي تتناق  حكما  م  االجتماع وتفتت وحدته 

ية ازال امخرين.في حين أن االتزان وتماسكه، بسبب ال لو في المشاعر الفردية والروح األنان
 والتوازن  و سمة الشخاية في المجتم  االسالمي.

ان االتفاقيات الدولية حو  المرأة تنطل  من العا  الفرد  االباحي ولملم نجد ا مزدحمة 
 بالمواد والبنود التي تتناق  م  مفا يم االسالم المتوازنة والنبيلة..

رم فيه نخبة من الباحتين والباحتات االسالميين المتخااين ولهما المؤتمر المهم الم  تشا
ممن نعتز بمشاركاتهم وبا تماماتهم، أن يتنبه لمخاطر تلم االتفاقيات وأضرار ا على األسرة 
المسلمة.. وبين يديه من الدراسات التفايلية الناقدة من وجهة نظر اسالمية.. العديد مما 

سالمية المختلفة، وعن الجهات االسالمية التي ادر عن مراكز االبحاث والدراسات اال
عرضت رؤيتها النادية لهمي االتفاقيات.. امكر منها : "الرؤية النادية.. من منظور شرعي التي 
أعدتها لجنة الاياحة المنبتاة عن االجتماع العام لباحتين ومفكرين وعلمال اسالميين من 

ف المؤتمر كما أض  بتارفه أيضا  نسخة مختلف البلدان العربية.." أض  نسخة منها بتار 
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عن : )الدراسة الاادرة عن المجلا األعلى للتورة التاافية في ايران تحت عنوان : "االسرة 
 المسلمة بين االتفاقيات الدولية والماااد العليا للشريعة"(.

ة تاتضي أما.. ماما ينب ي أن نفع  لمواجهة طوفان العولمة الهادر في  مي المرحلة؟! فالحايا
الاو .. ان ميزان الاوا  و الم  يفر  تأتيري في  مي المواجهة و و في منطاتنا لن يستار 
لاالا ال رب إن شال اهلل.. والر ان كبير على التزام أمتنا بأاالتها وبرؤيتها كما بحاوقها 
ن طا  زمن التنكر لها.. إال أن التبات واالارار عليها.. سيفرضان على ال رب  التي وا 
االقرار بها أو سيضطرانه لابو  التعايش معها واالعتراف بح  النمط االسالمي المتمايز في 
الباال والحضور واالمتداد. وأو  ال يث  و امعان  ما ال رب المستكبر لح  الشعب االيراني 
المسلم في امتالم التكنولوجيا النووية والتخايب ألحرا  سلمية.. م  ما ينطو  عليه  ما 

ن من إقرار ضمني بادرة المفا يم والايم االسالمية على انتزاع الحضور الدولي االمعا
 والسياد  الفاع  للجمهورية االسالمية االيرانية في  ما العالم.

ن الدو  العربية واالسالمية وتلم المنا ضة للعولمة، معنيٌة حكما  بالتاد  لهما الطوفان   وا 
 ضمن خطة مشتركة وبرامل مضادة وفاعلة.

كما أن للمجتمعات االسالمية ومؤسساتها المدنية دورا  مؤترا  على األق  في تعطي  العم  
بالمواد السلبية الواردة بتلم االتفاقيات في دولنا العربية واالسالمية وفي االارار على 

 التحفظات التي تم تسجيلها وعدم التساما بشأنها.
بلدنا ومنطاتنا ولملم ال بد من بم  الجهود ان  مي المؤتمر ال ينب ي أن ي دو يتيما  في 

 لتشجي  عاد المؤتمرات النادية في ك  بلد عربي واسالمي وفي أكتر من اقليم ومنطاة وقارة..
كملم ال بد من تنشيط ما أمكن من الدراسات والندوات وانشال المزيد من الجمعيات النسائية 

قشة اطروحات المنظمات والجمعيات المتخااة في رعاية وتأ ي  األسرة المسلمة.. ومنا
األ لية المسّوقة لمضامين االتفاقيات الدولية الخاطئة. وتخايص وسائلنا االعالمية لبرامل 
تتايفية ممنهجة في  ما المجا  واالستفادة من ك  الخبرات والطاقات الاادرة على نشر الوعي 

مجا  التربية والمرأة واألسرة األسر  االسالمي، واعداد الباحتين والباحتات المختاين في 
والعناية بإقامة مشاري  ومؤسسات اسالمية ناظمة وموجهة لألنشطة الرياضية والفنية والاحية 
وحتى الترفيهية لإلناث عموما ،  وتضمين منا جنا التعليمية والدينية فاوال  منهجية لتحاين 
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امهم ولتعزيز تاتهم، باحة ناشئتنا ضد المفا يم ال ربية في  مي الموضوعات ولتركيز افه
 واوابية نظرة االسالم، واحكامه وفلسفة فاهه في السلوم الزوجي والتربية االسرية.

كما أن إيالل السادة العلمال ا تماما  خااا  بهما المضمار في كتاباتهم ودروسهم وأنشطتهم، 
  و أمر ضرور  وله بالغ األتر والفائدة.

والدينية تستطي  عبر ض وطها واتااالتها خل  أجوال وال شم بأن المرجعيات السياسية 
مشككةومعطلة ل زو المفا يم االسرية الوافدة التي تخفي أ دافا  سياسية خطيرة أقلها اسااط 

 مناعة الدو  والشعوب ازال محاوالت فر  التسلط والتبعية لل رب وسياساته وتاافته.
 وختاما ..

ائية في حزب اهلل، المنظمة والداعيِة الى  ما المؤتمر ك  الشكر والتادير لوحدة الهيئات النس
 الهادف والمنتل.

والشكر والتادير مواوالن للسادة والسيدات األعالم في  ما الميدان بعالمنا العربي واالسالمي 
وكملم لك  من تعاون وآزر ودعم  مي الخطوة المباركة واألم  كبير أن تتواا  الجهود في 

  ما االتجاي.
 

 م عليكم ورحمة اهلل وبركاتهوالسال
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 الجلرسة األولى :  

 

 
 
  رئيا المركز العلمي للدراسات واألبحاث في شؤون المرأة ):"إيرانبائي نجاد "الدكتور الشيخ زيكلمة 

 (واألسرة في قم المادسة

 .األرسر  في اإلتفاقيات الدولية: المحور األول  
 .ّد المرأة( وفي المنظار اإلسالميشكا  التمييز ضتفاقية الاضال على جمي  أ)إمفهوم األسرة في 

م( مااان الاااارن المناااارم بمرحلاااة الموجاااة التانياااة ٠٦٩١-٠٦٩١ُتعاااَرف الساااتّينيات والّسااابعينيات )
م( ٠٥٨١للحركات النسوية. وخالفا  للموجة األولى من الحركة الممكورة التاي ظهارت باين عاام )

ة علااى بعاا  الحاااو ، متاا  حااّ  التاااويت م( والتااي ترّكاازت مطالااب أاااحابها الجزئياا٠٦٩١و)
والِملكيااة والتعلاايم إلااى جانااب بعاا  المطالبااات الخااااة بالرفا يااة فااي محاايط العماا  فاااط، فاااد 
تضااّمنت المطالبااات فااي الموجااة التانيااة تارياارا  حااو  األسااباب التااي أّدت إلااى انحطاااط أوضاااع 

 المرأة على مّر التاريخ.
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ب الحركة النسوية عرضا  للمجتم  المتالّي الم  ومن خال  التارير الممكور قّدم أاحا
 ينشدونه باإلضافة إلى استعرا  السُُّب  األساسية التي تكف  حاولهم على أ دافهم.

وقد لعبت الراديكالية والليبرالية النسوية الدور األبرز والتأتير األكبر من بين النَِّح  
نية، حيث ظهرت الليبرالية النسوية في والمما ب النسوية األخرا المشاِركة في الموجة التا

 الواليات المتحدة بينما كانت أوروبا ماّرا  للراديكالية النسوية.
وم  ادور مسّودة باسم )اتفاقية الاضال على جمي  أشكا  التمييز ضّد المرأة( في عاد 

 م(، تأّتر نّص ٠٦٩٦م( تّم الماادقة على نّص تلم االتفاقية في عام )٠٦٩٨السبعينيات )
مالحظة المبادئ المعا دة الدولية الممكورة بشك  كبير باألدب النسوّ  الليبرالّي، ولهما يمكننا 

األخرا الخاّاة بالنسويين الليبراليين بوضوح في كّ  ماّدة من مواّد تلم والاَيم والمسائ  
 المعا دة.
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 :أ( المبادئ والقَيم الرسائد  في المعاهد 
، ُيطَل  ماطلا )الفردانية( على امرال واألفكار التي تّتخم من : باختاارالفردانية -١

رادته )بمعانيها المادّية( معيارا  أوحدا  للحاياة، وترا  مي النظرية أّنه ال يحّ   مطالب الفرد وا 
ألّية قدرة خارجية، سوال أكانت اادرة عن الدولة أو عن اهلل سبحانه، أن تهيمن أو تتحكم في 

متطّلباته باعتبار أّن حياة الفرد تتعّل  به وحدي فاط دون حيري، كما أّنه ال يحّ  إرادة الفرد أو 
للمشرِّع تحديد نجاحات الفرد أو تاييد سعادته. ويعتاد أاحاب  مي النظرة أّنه ال وجود ألّية 
ه حاياة أخالقية، ب  ال بّد من تعريف الاَيم اإلنسانية ووافها باالستناد إلى ميو  الفرد ورحبات

فاط، وأّنه ينب ي على األخال  واأل داف االجتماعية والتاافية أن تكّيف نفسها وفاا  لتلم 
 الميو  والرحبات.

: يرا أاحاب  مي النظرية أّنه ال وجود ألّية قيمة سوا )قيمة( الحرّية، الحرية -٢
، وأّنه ال وعليه، فإّنه ما من شيل يمكنه تحديد حرّية الفرد أو تاييد ا سوا حرّية امخرين

االحية ال للاَيم األخالقية وال للمكانة اأُلسرية في تاييد حرية الفرد، ولملم طرح أاحاب  ما 
( موضوع حرية االنتاا  واختيار المسكن واإلقامة كحاو  ٠٨الّرأ  في البند الراب  من المادة )

اط برضى الطرفْين ( إلى أّن الزوان مر ون ف٠٩ُمسلَّم بها للزوجْين، بينما أشارت المادة )
الَمعنّيْين وليا باألحكام الشرعية أو الاوانين الحكومية أو الوالدْين، ألّن أّيا  من  ؤالل ال يملم 
الحّ  في ملم وال اإلشراف على مسألة الزوان وال تانين زوان األبنال إطالقا . كما اّرح 

زوان( بدال  من عبارة )البنت أاحاب النظرية الممكورة بشرعية استخدام عبارة )َطرَفْي عاد ال
( لتفسا المجا  بملم للِمتلّيين بالزوان في حالة كان ملم ٠٩والولد( الممكورة في المادة )

ُمباحا . ويمكننا كملم مالحظة  ما النوع من الحرية في العالقات الاائمة بين الرج  والمرأة، 
ين الرج  والمرأة  ي مادا  لحّ  فاد اعتبرت المعا دة الممكورة أّن العالقة حير المشروعة ب

السيطرة على الجسد وأّن ملم يّتاف بالحرية، وأّن ما يجب إدانته  و است ال  المومسات 
جنسيا  دون رضى أحد الطرفْين، وحتى إما كانت  مي العالقة خاّاة بالزون والزوجة فإّن ملم 

 ُيعّد اعتدال  جنسيا  ال حير.
من أّن  ؤالل يعتبرون أّن العالقة الجنسية الحّرة لألفراد والجدير بالمكر أّنه على الرحم 

( سنة  ي مادا  لحّ  السيطرة على الجسد وأّن ملم يمّت  ٠٥المين تاّ  أعمار م عن )
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( اعتبر أّن الزوان والخطبة قب  بلوغ سّن ٠٩( من المادة )٩عمال  حّرا  وقانونيا ، إاّل أّن البند )
 أّية آتار قانونية. التامنة عشرة ال تترّتب عليه

باعتبار ا مؤسسة ُمشرفة –وفي  ما الشأن كملم أعلنت لجنة محو التمييز ضّد النسال 
عن قلاها بسبب عجز الفتيات تحت سّن العشرين عن الحاو   -في منظمة األمم المتحدة

على الوسائ  الخااة بَمن  الَحم  وملم في كّ  من )بيرو( و)إيطاليا(، واعترضت اللجنة 
ممكورة أيضا  ضّد الحكومة األلمانية لعدم حاو  المومسات الالتي ُيجبرن على دف  ال

الضرائب وفاا  للاانون األلماني على دعم وحماية الاوانين الخااة بالعم  والضمان 
 االجتماعي.

وقب  بض  سنوات قام فرياْين في )اندو  المرأة في األمم المتحدة( بنشر كتاب لمؤّلفته 
( تحت عنوان )تعليم الحاو  اإلنسانية للنسال والفتيات(، وبعد َناد مضمون )جولي مرتوا

اإلعالن العالمي لحاو  اإلنسان ومضمون المعا دة، توّالت الكاتبة إلى نتيجة مفاد ا أّنه ال 
بّد من منا الحرية للعالقات الجنسية بعد الزوان وكملم العالقات بين الِمتلّيين، وأّنه ينب ي 

ات َدعم وحماية العالقات الجنسية للشباب قب  الزوان. وبعد بيانها أّن جمي  على الحكوم
األديان تتمّيز بخاائص تاافية يتّم بواسطتها اضطهاد المرأة، سعت الكاتبة إلى اعتبار تلم 
األديان المّتهم األّو  ِلما آلت إليه أوضاع المرأة المأساوية داعية إلى إدخا  اإلاالح 

 األديان. والتعدي  في تلم
 

 :ب( التوصيات الرئيرسية في المعاهد 
: يرا أاحاب النظرة الليبرالية أّن سبب االختالفات تجاهل االختالفات النفرسية -١

النفسية بين الرج  والمرأة يعود في ال الب إلى عوام  تربوية وبيئية، وأّنه أمر ُمزّيف 
ما كّنا سنؤّيد بع  أتباع الموجة ا لتالتة المين يميلون إلى اعتبار االختالف وُماطَن  تماما ، وا 

ناجما  عن المادر البيئّي للتمييز النفسّي فإّن التمييز الممكور ال يمكنه أن يكون قاعدة 
 وأساسا  للتمييز التطبياّي والحاوقّي.
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( من المعا دة على كّ  أنواع التمييز ٠ ما، وُأطِل  ماطلا )التمييز( في المادة )
الجنا والم  يعني تجا   تأتير التمييز النفسّي والجسمّي لكّ  من الرج  الاائمة على أساا 

 والمرأة وفي جمي  المجاالت.
: من وجهة نظر النسويين الليبراليين فإّنه ال يمكن للجنسية أن المرساوا  في األدوار -٢

أة أو الرج  تكون أرضية للتمييز في المواق  واألدوار، وال يمكن بالتالي تاّور أدوار تابتة للمر 
 واعتبار ا أدوارا  جنسية. وقد أشارت العديد من بنود المعا دة إلى  مي التواية بشك  اريا.

فالبند )أ( متال  من المادة الخامسة يطالب بتساو  األدوار التاليدية لكّ  من الرج  
حضانة المتمّتلة ب–والمرأة، بينما أوضا البند )ب( من المادة نفسها وباراحة أّن األمومة 

 ي مسؤولية اجتماعية، بمعنى، أنه ال ينب ي اعتبار المرأة  ي المسؤولة عن تربية  -الطف 
الطف  والايام بأدوار ا في األمومة بسبب طبيعتها وخلاتها، ب  ال بّد من تاسيم أدوار األمومة 

كما استمّر بين كّ  من الرج  والمرأة والمجتم  معا  وفاا  ِلما ورد مكري في مادمة المعا دة. 
البند الممكور بالتطّر  كملم إلى المسؤوليات المشابهة لألب واألّم تجاي أبنائهما والتأكيد على 

 ملم.
ومهما يكن من أمر فإّنه ال يجب أن تكون الجنسية أساسا  للتمييز بين الرج  والمرأة في 

 الايام بأدوار األمومة وتطبياها.
: يعتاد أتباع النسوية الليبرالية أّن الجنسية ُفَرصالمرساوا  في الحقوق والتكاليف وال -٣

ال تمتلم الاالحية لتكون عامال  للتمييز بين حاو  المرأة والرج ، ال على المستوا اأُلسرّ  
وال على مستوا الحياة االجتماعية؛ ولهما، فإّن األسرة التي تتاّور ا المعا دة وتابو إلى 

( إلى ٠٠أو الرئاسة، فيما دعا البند )ن( من المادة ) إيجاد ا  ي أسرة تنعدم فيها الوالية
ضرورة المساواة في المسؤوليات الخااة بالرج  والمرأة داخ  األسرة وكملم عند وقوع 
الطال . وطالَب البند )د( من المادة نفسها بتساو  الحاو  والمسؤوليات المتعلاة بالرج  

الجتماعية واالقتاادية والسياسية وتطبي  قاعدة والمرأة في مااب  أبنائهما على مستوا الحياة ا
 تشابه األدوار وتساويها.

( فاد أشار إلى تكافؤ الُفَرص في مجا  العم  على ٠٠وأّما البند )ب( من المادة )
افترا  تجا   مسؤولية اإلعالة التي ياوم بها الرج  إزال ُأسرته والعم  على تاسيم  مي 
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( موضوع المساواة في ٥( و)٩لمرأة، بينما تضّمنت المادتْين )المسؤولية على كّ  من الرج  وا
 الحاو  االجتماعية والسياسية بين الرج  والمرأة.

ورحم  ما فإّن العديد من أتباع النسوية الليبرالية ُيباون الباب مفتوحا  أمام االستتنالات 
اعترافهم ُيمّت  أرضية في ما يتعّل  بموضوع المساواة الحاوقية بين الرج  والمرأة إاّل أّن 

لحاولهم على المساواة بين حاو  الجنسْين بشك  أسه  وأسرع. فأّوال  فإّن التمييز اإليجابّي 
يتمّت  في تطبي   مي اإلجرالات المؤّقتة التي تاّب في مالحة المرأة من أج  تسري  

البلدان حاولها على المساواة المطلوبة، و و ما حا  في بع  مجالا التشري  في بع  
على سبي  المتا  من خال  إعطال المرأة نايبا  ُمعّينا  في تلم المجالا حيث يعجز الرجا  

( إلى التمييز اإليجابّي ٤( من المادة )٠)ها في ملم الّدور وقد أشار البند عن منافست
 الممكور.

ظروف التي تانيا ، الخطوة اإليجابية والمتمّتلة في الحماية الخااة للمرأة وَدعمها في ال
تجعلها في حالة خاّاة من الناحية الجسمية حيث ُتسَلب منها فراة منافسة الرج ، وأبرز 
مادا  لملم  و تاديم الحماية الخااة للمرأة خال  فترة الَحم  ومنحها إجازة استتنائية عند 

 (.٠٠ة )( من الماد٩( و)د٩( من المادة الرابعة والبند )ب٩الوالدة و و ما أشار إليه البند )
: عندما تابا حاالت التمييز التكوينّي بين الرج  المرساوا  في التربية والتعليم -٤

والمرأة با تة وقليلة التأتير، وعندما يتّم اعتبار المساواة في األدوار واألوضاع والحاو  
 والمسؤوليات بمتابة قيمة من الاَيم، عندئم يأتي دور طرح ضرورة المساواة في تعليم المرأة
والرج . واستنادا  إلى ملم ينب ي أن تترّكز رسالة النظام التربوّ  على تربية البنات واألوالد 
بأساليب متشابهة من أج  الواو  إلى األ داف المشتركة، باإلضافة إلى تاديم قيم متشابهة 

لنسوية لكّ  منهم. وُتعتبر المساواة في التربية من أ ّم النشاطات واالستراتيجيات التي تعم  ا
الليبرالية على تحاياها، و و ما تّم طرحه بشك  اريا في الماّدتْين الخامسة والعاشرة من 

 المعا دة.
وجدير بالّمكر أّن البحوث والدراسات التي ُأجريت في بع  األقطار األروبية تشير إلى 

سنوات اقترح حدوث آتار سلبية كبيرة في النظام التعليمّي الموّحد للمكور واإلناث. فاب  بض  
المختّاون البريطانيون ضرورة الفا  بين الفاو  الدراسية للمكور واإلناث وتاديم ماّدة 
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تعليمّية رجالّية مناسبة للمكور. وفي التارير الم  قّدمته إلى لجنة محو التمييز، نوّ ت النرويل 
ك  عاّم، م  إلى أّن التعليم الُمختلط قد تسّبب في انحطاط المستوا التعليمّي لديها بش

 التاريا باستمرار التزامها كما في الساب  ببنود المعا دة الخاّاة بالمساواة في التعليم.
 

 :شكل اأُلرسر  في المعاهد 
رحم أّن النسويين الليبراليين ال ياّرحون بمحو اأُلسرة أو إزالتها كما يفع  نظراؤ م من 

اعتبار األسرة وحدة مات قيمة وخاواية الراديكاليين، إاّل أّنهم ما زالوا ياّرون على عدم 
ُمعّينة، ويرون أّنه ال بّد للمرأة من أن تُاّل  من ارتباطها باألسرة َقدر استطاعتها. ويعتاد  ؤالل 
أّن إضفال أّ  نوع من الايمة على األمومة والزوجية أو إعطال أ مية ما لألسرة من شأنه أن 

تدار ا على المستوا االجتماعّي إلى تهديد جّد . كما ُيعّر  النجاح الفرد  للمرأة وحريتها واق
يرا  ؤالل أّن التأكيد واإلارار على توحيد األدوار الجنسية يمكنه أن يهّيئ األرضية المناسبة 
لتخليص المرأة من امتار اأُلسرية وارتباطاتها والّسير في طري  تحاياها لنجاحاتها الفردية 

 باستمرار.
( من ٠٩لجنة محو التمييز ضّد المرأة والُمكّلفة بموجب المادة )وفي  ما الشأن أعربت 

المعا دة الممكورة بمسؤولية اإلشراف على مدا تاّدم البلدان في مسألة تنفيم مفاد المعا دة، 
أعربت عن قلاها لدولة )بيالروسيا( لتعيينها يوما  باسم )يوم األّم( ومنحها جائزة )األمومة( 

لجنسية، وفي الوقت نفسه حّمرت اللجنة الممكورة )قرقيزستان( بسبب بسبب إشاعة التااليد ا
الض وط التي تمارسها على النسال إلجبار ّن على تطبي  األدوار التاليدية المتمّتلة باألمومة 
والزوجية. واعترضت اللجنة نفسها على ارتفاع مستوا الحماية لألمومة في )جمهورية 

ة عن أسفها لدولة )تايلند( بسبب عدم تشجيعها لوسائ  التشيم(، وأعربت اللجنة الممكور 
 اإلعالم  نام لبيان وض  البنات والنسال فيما يتعّل  باألدوار حير التاليدية.

وتشير بع  العبارات الموجودة في المعا دة الممكورة إلى أّن متطّلبات النظام 
 و النظام نفسه الم  يعتبر الرأسمالّي الحديث قد ألات بظاللها على المعا دة بشك  كام ، و 

المرأة المحور الرئيا والحاياّي لالقتااد الدولّي ويطالب بالحضور المتكافئ لكّ  من الرج  
م  »والمرأة على الساحة االقتاادية. ونطال  في ماّدمة المعا دة الممكورة العبارات التالية: 
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ا المساواة والعدالة سيلعب دورا  إيماننا بأّن إيجاد نظام اقتاادّ  دولّي جديد قائم على أسا
يماننا كملم بأّن التطّور »أو « مهّما  في تحاي  التاّدم في مجا  المساواة بين الرج  والمرأة وا 

الكام  ألّ  َبلد وازد اري في مجا  الرفا ية العالمية واستارار السالم يتطّلب المشاركة الكاملة 
 «.فئة ومتساوية م  الرج في جمي  المجاالت وفي ظّ  ظروف متكاللمرأة 

وُيمَكر أن نتائل الدراسة التي قامت بها جماعة من الباحتين ال ربيين تشير إلى أّن على 
المجتمعات التي تسود فيها الاَيم حير األسرية للحياة االجتماعية على الاَيم اأُلسرية الخالاة 

حّرة والتعايش خارن إطار أن تتوّق  ارتفاع نسبة الطال  وشيوع حالة العالقات الجنسية ال
 الزوان وازدياد حاالت الزوان بين المتلّيين.

والناطة الهاّمة األخرا  ي أّننا ال نرا أّية إشارة إلى أ مية إحكام ُأسا األسرة 
وعالقات األقارب ومسألة إعالة الّرج  ألسرته والاَيم األخالقية مت  العفاف، ال في المعا دة 

م(، ٠٦٦٨مات الّالة بها كوتياة مؤتمر )بكين( الاادرة عام )الممكورة وال في الناوص 
رحم أّن جمي  تلم النااط تاّب بالتأكيد في مالحة المرأة ورضا ا الكام  بالنسبة للحياة 
االجتماعية. وبدال  من ملم فاد تفاقمت حاالت الطال  وشيوع حياة العزوبية وارتفاع سّن 

الزوان دون أن يجرؤ أحد على تسمية  مي الحاالت  الزوان وروان حياة التعايش خارن إطار
 بالمشاك  الحاياية، مّما يشير إلى سيطرة النظرة الفردية على الوتائ  والمعا دات الدولية.

فإما اعتبرنا دراسة وض  األسرة في األقطار التي تحدث فيها أكبر نسبة من التطّور في 
ة، إما اعتبرنا ملم معيارا  لتاييم النسبة مجا  التنسي  الجنسّي الم  تنشدي األمم المتحد

الموجودة لوض  األسرة والمعايير الدولية لحاو  المرأة على أساا ناوص المعا دات، فإّن 
ملم سيوالنا إلى نتائل مد شة. فعلى سبي  المتا  فإّن مادار االختالف بين حاو  المرأة 

السويد والدانمارم( أقّ  بكتير في حير ا والرج  في الدو  االسكندنافية )و ي فنلندة والنرويل و 
وبالتالي فإّن الدو  الممكورة تمتلم أعلى نسبة  -باستتنال إيسلندة بالّطب –من الدو  األخرا 

من المؤشرات الجنسية، لكن، ما زالت اإلحاائيات في تلم األقطار تشير إلى الوض  الُمزر  
( ٨٨، تبّين اإلحاائيات إلى أّن حوالي )الم  ما زالت األسرة تعيشه فيها حتى امن. فمتال  

في المئة من الفتيات السويديات ُوِلدن بطرياة الزوان حير الّرسمّي أو الاانونّي حيث تا  
 ( في المئة.٩١إلى أكتر من ) -عاامة الّسويد– مي النسبة في )ستوكهولم( 
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اتار علينا إّن استنباط المدلوالت المعادية لألسرة من بطون ناوص المعا دة ال ي
فاط، فاد انضّم إلى  ما الميدان العديد من المتّافين والمؤسسات ال ربية وبدأت تنتاد الوض  
الاائم  نام، فعلى سبي  المتا  وبعد طرحها للمدلوالت المعادية لألسرة التي تتضّمنها المعا دة 

نضمام إلى  مي الممكورة، ناشدت جمعية األّمهات األميركيات الحكومة األميركية بعدم اال
 المعا دة.

 
 

 
 

 :األرسر  من منظار إرسالمي  
ال بّد لنا أّوال  من اإلشارة إلى ناطة مهّمة و ي أّن االختالف بين األسا واأل داف 
واالّتجا ات اإلسالمية من جهة وبين النظرة النسوية الليبرالية من جهة أخرا قد بلغ مبل ا  

يبرالية مشكلة أو ُمعضلة ُيمّت  أ ّم السُُّب  والحلو  والاَيم بحيث أّن ُمعظم ما تعتبري النسوية الل
في النظرة اإلسالمية، وعلى عكا ملم فإّن ُمعظم ما يحسبه أاحاب تلم الفلسفة ما قيمة أو 

 معنى  و في الحاياة مشكلة أو عامال  لحدوث المشاك  الرئيسية من الناحية الدينية لدينا.
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وار والحاو  والتعليم ُيمّت  أ ّم مشكلة في إطار النظرة فمتال  فإّن التمييز بين األد
النسوية الليبرالية )وفي ناوص المعا دة كملم( بينما ُيعتبر ملم كّله جزلا  مهّما  من الحلو  
الضرورية بالمنظار اإلسالمي، ومن وجهة نظرنا فإّن الفردانية والحرية واالستااللية في أفعا  

 ي أساا الكتير من المشاك  التي تواجهها األسرة إاّل أّن ملم أعضال األسرة ومسؤولياتهم 
 ُيمّت  للفري  األّو  قَيما  أساسية وجزلا  مهّما  من الحلو  واإلاالحات.

 وباختاار، يمكننا إيجاز النظرة اإلسالمية تجاي األسرة بالعبارات التالية:
تماعي قائم على أساا الموّدة : ُتعتبر األسرة بمنظار اإلسالم أ ّم وأعظم كيان اجأو الا 

والّرحمة والعالقات الالبية وااللتزام بالمسؤوليات، وعليه، فإّنه ال ينب ي استا ار ا واعتبار ا 
مجّرد عاد اجتماعّي بحت. و كما، فإّن وجود فار  واضا إلى حّد ما بين قواعد التعايش 

 ُيعّد أمرا  اعتياديا .األسرّ  وقواعد العالقات الموجودة في المؤسسات االجتماعية 
: تشير النظرة اإلسالمية إلى أّن األسرة بحاجة إلى األخالقّيات كحاجتها إلى ثانياا 

الحاو ، فمن شأن الحاو  أن تجع  الحدود أكتر شفافية و ي كملم عام  لتمّكر المسؤوليات، 
تجّلى ضرورة ت ّلب بينما تعم  األخالقيات على إيجاد النشاط والرّقة والتجّدد داخ  األسرة، وت

الجّو األخالقّي على نظيري الحاوقّي من خال  اعتبار العواطف والمحّبة عامال  إلرسال قواعد 
األسرة إلى جانب العوام  األخرا. فاألسرة بحاجة ماّسة إلى سيادة الجّو األخالقّي فيها أكتر 

قية في أكتر الحاالت من أّية مؤسسة أو كيان آخر، كما أّن ضرورة ُمراعاة العالقات األخال
 تتجّلى أ مّيتها أكتر من أّ  وقت آخر. -ونااد بملم الطال –توّترا  

: تُاّر النظرة اإلسالمية بأّن أّ  مجتم  إنسانّي تكون الوحدة واالنسجام أمرْين ثالثاا 
ة مطلوبْين فيه،  و أحون ما يكون إلى الايادة، ف ياب  مي األخيرة أو تاسيمها أو تعّدد اإلدار 

سيعّر  ُبنيان المؤسسة االجتماعية وتجّدد ا إلى خطر حاياّي، وتّتضا أ مّية  مي المسألة 
 بجالل في األسرة باعتبار ا أ ّم مؤسسة اجتماعية.

ومن المعلوم أّن قيادة الرج  لألسرة لن تاترب من فاعلّيتها المطلوبة إاّل عندما ُيعّبر عن 
ا  زوجته، على أن يحفظ أعضال األسرة جميعا  خالص حّبه وموّدته ألعضال أسرته وخاوا

 حرمة قيادته ويحترمونها في مااب  ملم.
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: ال يمكن إدرام االختالفات التكوينية لكّ  من الرج  والمرأة في الافات الجسمية رابعاا 
أو فهمها إاّل في ضول المساواة اإلنسانية والتمات  في المنزلة  -بالمنظار اإلسالمي–والنفسية 
قية، وال ينب ي عندئم إحداث ما يمكن أن ُيمّت  إ انة لهما الجنا أو مام، ب  اعتبار األخال

 ملم وتياة وسندا  للفعاليات المتمّيزة.
: من وجهة نظرنا فإّن الفا  بين األدوار واالختالفات الحاوقية ُيعّد ضمانة خامرساا 

مة مناسبة لبيان النظرة اإلسالمية إلحكام الُعرا األسرية وتجّدد ا. وقد تكون كلمة )ُمَكمِّ ( كل
الخااة بعالقة الجنسْين معا ، فمن الناحية التكوينية يمتلم كّ  من الرج  والمرأة افاتا  تمّيزي 
عن امخر لكّنها تباى افاتا  ُمكمِّلة لبعضها البع  ويمكنها بالتالي أن تابا أرضية 

من  -لكن الُمكمِّلة لبعضها البع –فة الجتماب كّ  منهما نحو امخر، كما أّن األدوار المختل
شأنها أن تهّيئ األرضية المطلوبة لالنسجام والفاعلية بين الرج  والمرأة في حياتهما األسرية 

 إلى أقاى حّد.
: من الناحية اإلسالمية فإّنه ما من فلسفة ظهرت في كّ  التاريخ اإلنساني أكتر رسادرساا 

المساواة في األدوار والحرّيات )بمعنا ا الليبرالّي(، ولملم ُمعاداة لألسرة وجزئياتها كالفردانية و 
فإّن تطبي  مضمون المعا دات الدولية المتعلاة بموضوع المرأة واألسرة المبنية على أساا 
شاعة العيش اأُلحادّ   المبادئ الممكورة من شأنه أن يعم  على إضعاف األواار األسرية وا 

 وأنواع التعايش الحّر األخرا.
وجهة نظرنا فإّن النااط التالية قد تكون عوام  يمكن أن تؤّد  إلى إبعاد األسرة ومن 

 عن أ دافها السامية وأن تضعها أمام مشاك  وتحّديات جّمة:
 النظرة الخاطئة إزال المرأة واحتاار ا. -٠
إضاعة األ داف أو التمّسم بأ داف حير واقعية وحير حاياية والتوّقعات حير  -٩

 ن البع  وامخر.المناسبة بي
تاديم تاّور مزّيف لألنوتة والرجولة وعدم امتالم المعلومات الكافية حو  المميزات  -٣

 النفسية للجنا امخر.
التأكيد الُمباَلغ فيه على األبعاد الحاوقّية وحياب الجّو األخالقّي والعاطفي داخ   -٤
 األسرة.
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 لتعاون واالنسجام والتآلف.التأكيد على االستااللية العملية وفادان روح ا -٨
ضعف المهارات الحياتية ومنها المهارات الخااة بالعالقات والمهارات الضرورية  -٩

في مواجهة األزمات والسيطرة على حاالت ال ضب واالنفعا ، باإلضافة إلى مهارة التحّبب 
 والمحّبة.
ي بنال ضحالة معلومات األسرة في معرفة المسؤوليات االجتماعية والعجز ف -٩

 العالقات االجتماعية.
التاّرف الفردّ  وعدم االستعانة بادرات المستشارين من مو  الخبرة والمؤمنين  -٥

 المخلاين.
االبتعاد عن اهلل وعدم التوّك  عليه في الحياة وضعف اإليمان بالوعود اإللهية  -٦

 وفادان التوّلي والبرالة.
 كلمة أخير 

 السادة األفاض ...
الم  ُيسّمى أحيانا  بعار العولمة أو عار ظهور شبكات -نا الحالي ياوم في عار 

التواا  االجتماعي أو عار الهيمنة اإلعالمية أو عار الحداتة السّيالة )في مااب  الحداتة 
ياوم تّيار إعالمّي عظيم ونظام تعليمّي  -الساكنة( أو عار الحداتة المتأّخرة في أحيان أخرا

معيارية دولية أو شبكات المنظمات حير الحكومية وبع  المدران حديث ومؤسسات تشريعية و 
السرّيين في شبكات التواا  االجتماعّي بالترويل بشك  منسجم إلى الاَيم الليبرالية. وفي  ما 
البحر الخضّم ووسط أمواجه المتالطمة نشهد األسرة التي ُتعتبر أ ّم مركز للمااومة واألساا 

اإلسالمية و ي تاارع ببسالة في محاولة منها للحفاظ على قَيمها الم  تستند إليه الحضارة 
 األخالقية.

ولعّ  من الخطأ أن نظّن أّن الساحة األالية للاتا  تاتار على الجبهات العسكرية 
والسياسية أو حتى المجاالت االقتاادية، فالحرب الحاياية تجر  في ساحة العاائد 

بيُله وكّ  أتباعه إلى تحاي  ُأمنيتهم في السيادة والسيطرة واألخالقيات حيث يستعّد الشيطان وقَ 
عن طري  ت يير نمط حياتنا، واستخدام سالح الوتائ  والمعا دات الدولية من خال  تحريف 

 األ داف والاَيم لدا الجي  الجديد للواو  إلى حكم إبليا والشياطين.
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وح إلى أّن األسرة والعالقات إّن الروايات التي تتحّدث عن وقائ  آخر الزمان تشير بوض
بين الرجا  والنسال  ي أ ّم المجاالت التي تسما للفساد باالنتشار والشيوع في  ما الوقت 
الحّساا. وفي مت   ما الظرف يطرح سؤا  نفسه أمام علمال العاَلم اإلسالمي و و: كيف 

الرسمية وحير  يمكنهم تحديد األ داف والسياسات والبرامل الخااة بالمؤسسات التربوية
حيائه من جديد؟ وكيف  الرسمية ومنها األسرة، بما يتناسب م  َسير التكام  اإلسالمي وا 
يستطيعون إدخا  مسألة التوّلي والبرالة في الب الحياة اليومية وخااة حياة األسرة والّنظر 

 إلى  مي األخيرة كأ ّم قاعدة للمااومة والّامود في  ما الميدان؟
 نستطي  تفعي  رسالتنا التاريخية إزال األسرة على الّنحو المطلوب؟وأخيرا ...    

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتهو 
 
  (ر اإلسالمي وحاو  المرأة واألسرة)باحتة في الفك :الدكتور  خديجة المحميد" الكويت"كلمة. 

 "الدولية د  في االتفاقياتك الوار إضاء  على خلفية المصطلحات المتعلقة باألرسر  تل": الثانيالمحور      
 
 :المقدمة

بعد عنال واراع طوي  م  الظلم واالستبداد عاشته المجتمعات البشريه قرونا طويلة، 
أابحت ماولة الحاو  والاانون من الماوالت األساسية التي تحكم مسيرتها في الزمن 

رسائها الشرائ  المعاار. ورحم أن األاو  األولى لفكرة حاو  اإلنسان قد تكفلت برسمها و  ا 
السماوية متعاقبة حينما بدأ الناا يعيشون حياة مشتركة، إال أن تاريخ التنظير لها ونظمها في 
 وتائ  مكتوبة م  المطالبة والمتابعة الشعبية لتطبياها ينسب لجهود وضعية بعيدا عن الدين. 

اا في زمانه على ك  نبي من األنبيال أولي العزم قد ُأرس  بشريعة ربانية تنظم حياة الن
أساا من العد  والحكمة واإلنااف، وقد تدرجت الاوانين اإللهية في مفرداتها المنظمة لحياة 
الناا من حيث العم  والتفاي  م  التدرن في النمو والتجارب والنضل للمجتمعات اإلنسانية، 

الم  قبله لما ك  نبي مرس  شريعته اإللهية تأتي أكتر تفايال وسعة ليكم  جهود وشريعة 
بتتبيت أاولها وتفاي  الاوانين التي تحكمها  مي األاو  الربانية وفاا لمستحدتات الزمان 
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والمكان التي تت ير بت ير الظروف والحاجات واإلدرام البشر ، حتى كان ختم الشرائ  
 باإلسالم المستوعب لجمي  حاجات المجتمعات البشرية.

التاريخ قد أقات تمرات جهاد جمي  األنبيال والرس   إال أن جهود المستبدين من الحكام عبر
في نظم حياة الناا وتخلياهم من البؤا والظلم، ولم يسلم اإلسالم من  ما اإلقاال الشديد. 
ف دت البشرية المعمبة تبحث عن حلو  بعيدا عن نظم الرساالت السماوية،  ما بالرحم من أن 

نية الوضعية قد أتت من المخزون العمي  في الوجدان المباد ل الحاوقية العامة للاوانين اإلنسا
الجمعي والفرد  للمجتمعات واألفراد لما أرسته جهود الرس  الربانيين من أاو  تتطاب  

 والفطرة اإلنسانية في تطلعها للحياة العادلة.

الشعوب منظمات دولية متعددة، فتكونت في عام  أنشأت م  إطاللة الارن العشرين الميالد 
. إلقرار الحاو  األساسية أنحال العالمكانت تهدف م منظمة العم  الدولية التي  1010

تبلورت مفا يم حاو  اإلنسان الحديتة فيما بعد، وكونت الدو  المستالة منظمة األمم المتحدة، 
على  ميتا الوقد نص ، أولى وتائ  حاو  اإلنسان العالمية ُعدّ والتي أادرت ميتاقها الم  

ام حاو  اإلنسان والحريات األساسية للناا جميعا  دون تمييز بسبب الجنا أو تعزيز احتر 
، وبعد أن من قائمة تتناو  بالتفاي  حاو  اإلنسان كان يخلو الميتا وألن الل ة أو الدين. 

فاد أادرت منظمة األمم المتحدة الدولية في العاشر وضعت الحرب العالمية التانية أوزار ا 
الم  ااحته لجنة حاو  اإلنسان « اإلعالن العالمي لحاو  اإلنسان» 1028من ديسمبر 

 (3. 217تالث سنوات بموجب قرار ا رقم  أكتر من على مدا

اإلعالن العالمي لحاو  اإلنسان تضمن المبادئ الرئيسية للحاو  المدنية والسياسية 
، و و ليا تالتين مادةويا  في مادمة و ، واالقتاادية واالجتماعية والتاافية والحريات الفردية

نما يتاف بايمة أدبية عالية.  قانونا ملزما، وا 

بإادار اإلعالن العالمي لحاو   1028لعام  217لم تكتف تواية الجمعية العامة رقم 
األمم المتحدة على إعداد مواتي  تضم التزامات قانونية عملت (، ب  UDHR) اإلنسان

قررت الجمعية العامة أن يكون  نام  1052ام في عمحددة.  واضحة م  الدو  ووسائ  تنفيم
وامخر حاو   (ICCPR) ميتاقان أو عهدان أحد ما يعالل حاو  اإلنسان السياسية والمدنية
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، وسارعت لجنة حاو  اإلنسان إلى (ICESCR) اإلنسان االقتاادية واالجتماعية والتاافية
 للجمعية العامة.مشروعين الورفعت  1052العم  الجاد فأنهت عملها في العام 

عاما  من النااش والجد  استار الرأ  اإلجماعي للدو  األعضال على الميتاقين وبعد اتني عشر 
( في ديسمبر 29)الدورة 2196في اي تهما األخيرة، وقد ادرا بارار الجمعية العامة رقم 

 م.1066

ة الدو  للماادقة تم توالى إادار قرارات الجمعية العامة لالتفاقيات والعهود الدولية ودعو 
 عليها واالنضمام لها:

 (ICERD) االتفاقية الدولية للاضال على جمي  أشكا  التمييز العنار  -

 (CEDAW) اتفاقية الاضال على جمي  أشكا  التمييز ضد المرأة -

اتفاقية منا ضة التعميب وحيري من ضروب المعاملة أو العاوبة الااسية أو الالإنسانية  -
 (CAT)أو المهينة 

 (CRCتفاقية حاو  الطف  )ا -

 (CMWاالتفاقية الدولية لحماية حاو  جمي  العما  المهاجرين وأفراد أسر م ) -

 (CEDاالتفاقية الدولية لحماية جمي  األشخاص من االختفال الاسر  ) -

 (CRPDاتفاقية حاو  األشخاص مو  اإلعاقة ) -

 2996آمار/مارا  15ي في أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة مجلا حاو  اإلنسان الدول
 ، ليح  مح  لجنة األمم الساباة لحاو  اإلنسان. 60/251بموجب الارار 

 0ُأنشأت    األطراف للمعا دات الدولية األساسية لحاو  اإلنسانراد امتتا  الدو آليات من و 
 لجان، لجنة من الخبرال لك  اتفاقية أو معا دة دولية. 

لاد اادقت وانضمت الدو  العربية واإلسالمية لالتفاقيات والمعا دات الدولية، وأابحت 
عة لرقابة بحكم عضويتها في مجلا حاو  اإلنسان الدولي و يئة األمم المتحدة خاض

ومحاسبة ومطالبات المجلا الدولي لاللتزام ببنود االتفاقيات التي انضمت لها، وأابحت 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/60/251&Lang=A
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تواجه ض وطا دولية لرف  تحفظاتها على بع  متطلبات البنود التفايلية التي تتعار  
والشريعة اإلسالمية، خاواا ما يتعل  بالتوابت األسرية، فكيف السبي  إلى الموقف الم  

راكه المدنية في حفظ الحاو  األساسية لإلنسان م  الحفاظ على الخاواية يعزز الش
 الحضارية والتاافية للدو  األعضال في  مي المنظمات الدولية؟...

 
ودالالتها الثقافية  المصطلحات المتعلقة بالمرأ  واألرسر  في االتفاقيات الدولية 

 والقانونية بالمنظور الغربي
 

اإلعالن العالمي لحاو  اإلنسان وبنود االتفاقيات الدولية على  لاد تم التركيز في فارات
استخدام مجموعة من الماطلحات اإلنسانية العامة مت : الكرامة، المساواة، الحرية، والعد ، 
وحزمة أخرا من الماطلحات المستحدتة والتي تتعل  بالمرأة واألسرة وأنماط الحياة 

استعملت بمدالي  ومعاني تنطل  من مباني فكرية  االجتماعية. وك  من  مي الماطلحات قد
وفلسفات حربية ووضعية في نظرتها للحياة والكون واالنسان، تختلف تماما وجو ريا من حيث 
ال ايات والتوظيف عما  و سائد في أنماط حياة المجتمعات البشرية عبر تاريخها المرتبط 

 باألنبيال والرساالت السماوية.
دقة عند معاني  مي الماطلحات واستيضاح دالالتها، وأ دافها التي ترمي لما ينب ي الوقوف ب

إلى إعادة اياحة الحياة اإلنسانية بأنماط مستحدتة على مستوا دولي يشم  جمي  
المجتمعات، فبداية التحو  تنطل  باستحداث مفا يم وماطلحات جديدة و ادفة لت يير الفكر 

 ات والمناظرات والمؤتمرات بمراح  تدريجية ومدروسة.والاناعات والمعتادات من خال  الحوار 
ولنستعر  معاني أ م  مي الماطلحات التي وردت في االتفاقيات الدولية وبروتوكوالتها 

 والتي تستهدف المرأة واألسرة بالت يير:
 Equalityالمرساوا   

دوار بال أ  فر  من المساواة بين المرأة والرج  بمعنى التساو  والتشابه التام في الكينونة واأل
 حيث المكورة واألنوتة سوال في مجا  الحياة األسرية، أو في مجا  الحياة العامة.

 Freedom  الحرية
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 ويااد بها الحرية المطلاة بال رادع وال قيد سوا التعد  على حرية امخرين وحاوقهم.
 Sexual Orientation Freedomحرية الحيا  غير النمطية  

لماطلا الحرية في إقامة العالقة الجنسية خارن اإلطار الشرعي الم  تتكون به وُيعنى بهما ا
شاعة  األسرة الطبيعية النمطية من الرج  والمرأة، بحيث يكون عنوانا لحرية التوجه الجنسي، وا 

باحة الشموم الجنسي.   اإلباحة الجنسية، وا 
م، حيث دعا إعالن 1005ظهر  ما الماطلا ألو  مرة في " مؤتمر بكين " المنعاد عام " 

( من وتياة المؤتمر إلى حرية الحياة حير النمطية كح  من 266المؤتمر في نص المادة رقم )
حاو  اإلنسان، مما استدعى طلب الكتير من الدو  المشاركة لتعريفه أو حمفه، في حين 

ودو  االتحاد  أكدت ا كالعادة ا الدو  ال ربية وعلى رأسها الدو  اإلسكندنافية وكندا وأمريكا
األوروبي أن العبارة ال تضيف حاا  جديدا  من حاو  اإلنسان وحرياته، وتجدر اإلشارة إلى أنه 

ونتيجة العترا  كتير من الدو  منها الدو  اإلسالمية، ودو  جنوب أمريكا الالتينية 
نفسها ) ى الاين الكاتوليكية، وحتى الكنيسة الكاتوليكية نفسها، .....وحير ا من الدو ، حت

( وقفت ضد  ما الماطلا، وتم حمفه من وتياة بكين التي تعتبر أو  وتياة، المضيفة للمؤتمر
وعلى الرحم من حمف  مي  ....ومؤتمر ا أو  مؤتمر يدرن  ما الماطلا في أجندة أعماله

( من نص اإلعالن )إعالن بكين (، إال أن المحاولة عبارة ) حرية الحياة حير النمطيةال
حيث حاولت المنظمات ، م1008ي مؤتمر الشباب في براغ في البرت ا  عام تكررت ف

التحريرية )الليبرالية( والشامة إدخا  الماطلا مرة أخرا، ولكنها لم تنجا نظرا  للمعارضة 
م 1000وفي مؤتمر " ال ا  " للشباب والمنظمات حير الحكومية عام  ...الشديدة التي لايتها

الحظ أن الم ...اة حير النمطية ا من جديد ليفر  نفسه بك  قوةعاد الماطلا ا حرية الحي
م، تم بدأ التدرن في فر  1002المفهوم تم اإليحال به في مؤتمر السكان في الاا رة عام 

م، مما يعكا 1000م، وال ا  عام 1008المفهوم ا ومن تم الماطلا ا في مؤتمر براغ عام 
. اطلا، مهما كان الجهد المبمو  في  ما الاددالمحاوالت الدؤوبة واإلارار على فر  الم

 "0) 
في الحياة  استطاعوا أن يالوا إلى واحد وعشرين اورة يمكن أن تكون عليها وضعية األسرةو 

 (19 .مكرا أو أنتى، أم مكرين، أم أنتيين.. إلخ اسوال كان حير النمطية، والتي تتكون من اتنين
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 Unions and Couples  المتحدون والمتعايشون
و و ماطلا وتي  االرتباط بماطلا " الحياة حير النمطية "، ويتضمن في معناي " زوان 

 المتليين ".
م ، 1002ألو  مرة في مؤتمر الاا رة للسكان عام ظهر ماطلا " المتحدين والمتعايشين " " 

في نهايات الارن الماضي، وكان  ما الماطلا من أكتر الماطلحات التي أتارت الجد  
أروقة المؤتمر لكونه تناو  حاو  " المتحدين والمتعايشين "، بعيدا  عن أ  إشارة أو مكر  داخ 

بما يعني اإلارار لامؤسسة " األسرة " بوافها األساا الطبيعي والوحيد أل  مجتم  بشر ، 
ولاد أيدت األمم المتحدة في  الواضا، والسعي الدؤوب من أج  تانين " الشموم الجنسي "

ة مطالب الفئة الشامة، وأبدت استعداد ا لدعم مطالبها، وفي  ما المجا  جال لاال مناسبات عد
م بالحلف 1008"مار  روبنسون" المفوضة العليا لحاو  اإلنسان في األمم المتحدة عام 

الدولي للشوام، الم  أكدت فيه ) في اعتراف واضا ( أن ا تمام األمم المتحدة بحاو  الشوام 
م، والم  تضمن في تناياي حماية 1028عالمي لحاو  اإلنسان الاادر عام بدأ م  اإلعالن ال

"ح  التوّجه الجنسي "، ولاد دعمت "روبنسون" في  ما اللاال جهود  ما الحلف، وأعلنت 
عزمها على تعيين مراقب خاص لمتابعة حاو  الشوام "، ومنها بطبيعة الحا  ح  زوان 

دة للشموم الجنسي، على أن ك  تفرقة على أساا الجنا الواحد، ومكافحة الاوانين المضا
  ...السلوم الجنسي تعتبر حير قانونية من وجهة نظر ا !!!

ويزداد األمر وضوحا وانكشافا وحرابة حين نعلم أن وتياة برنامل عم  مؤتمر الاا رة للسكان 
نما ترتب لها " حاوق ا "، وتد عو إلى إزالة ك  ال تاف عند إباحة  مي األشكا  من " األسرة "، وا 

عابات وألوان التمييز بين  مي العالقات واالقترانات الشامة والمحرمة، وبين األسرة الاائمة على 
الزوان، فتاو  الوتياة : " وينب ي الاضال على أشكا  التمييز في السياسات المتعلاة بالزوان 

ا  و:  The Family-in-all-itsوأشكا  االقتران األخرا "، واستخدمت الوتياة لملم ماطلح 

Forms ا أفض  لألسرة، وتسهم ، وجع  المؤتمر من أ دافه وض  سياسات وقوانين تادم دعم 
 في استارار ا، وتأخم في االعتبار تعددية أشكالها.

 
تم جال بعد ملم في الوتياة ما يفسر  مي التعددية بمت  : زوان الجنا الواحد، والمعاشرة بدون 
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 متساٍو " زوان، والك  في الحاو 
 (11و و األمر الم  تكرر في بكين واسطنبو  وال ا ." 

 Empowermentتمكين المرأ   
 ، أما كلمةEnablingكلمة تمكين في الل ة العربية ترجمتها في الل ة اإلنجليزية  و 

Empowerment   المفهوم الممكورة في الناوص والوتائ  لألمم المتحدة، فهي تعني وف
وقد أتت الترجمة العربية حير دقياة للكلمة المعبرة عن المفهوم  ،لتاوية(ا) المعتمد لديهم

 والاانونية  استاوال المرأة في الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتااديةالمااود. و و تاوية و 
بنزعة فردية وف  المنظور والفلسفة ال ربية المادية بعيدا عن معاني التضحية واإليتار 

 رية واالجتماعية التي تحظى باألولوية بمعيار المالحة العامة.لالعتبارات األس
عاد مفهوم التمكين في عاد . و ترج  جمور مفهوم التمكين لعاد الستينيات من الارن الماضي" 

م، تم في 1002التسعينيات باوة أتر إعالن الحكومات في مؤتمر الاا رة للسكان والتنمية في 
م بإزالة كافة العابات التي تحو  دون تمكين 1005في بكين  المؤتمر العالمي الراب  للمرأة
لتتمكن من ممارسة دور ا االقتااد  وتفاعلها م  السياسات  ،المرأة في الجانب االقتااد 

االقتاادية، وتضمن المؤتمر العديد من البنود التي تؤكد تمكين المرأة؛ منها: المساواة في 
 دريب والمعرفة التي تعزز المكانة االقتاادية للمرأة.الحاو  على الموارد االقتاادية والت

، وقد تأاَّ   ما 19ومؤتمر بكين + ، 5جليًّا في مؤتمر بكين + ماطلا التمكين اتضا
، و ي االسم المختار DAWN م من خال  لاال مجموعة1085الماطلا عمليًّا عام 

 (12 "  للتنمية البديلة بمشاركة المرأة من أج  عهد جديد.
 safe sexنس اآلمن  الج
، باألمرا  المناولة جنسيابطرياة تال  من مخاطر اإلاابة  النشاط الجنسي و ممارسة " 

 ( 13"  .اإليدزن كنتيجة النتشار مر  وقد ظهر  ما الماطلا في تمانينات الارن العشري
 ويشم  الماطلا أيضا الممارسة الجنسية بحيث ال ينتل عنها حم  حير مرحوب.

مما الشرعية " الزوان "، في إطار العالقات المااود  هأن ماطلا الجنا اممن قد يفهم من
. ولكن متعل  بالجانب الاحي والوقائي لشريكي عالقة مشروعةلكونه  ال يعارضه عاق 

عالنات المؤتمرات الدوليةفي السياقات التي يستخدم فيها  ما الماطلا  بمتابعة في و  وتائ  وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2
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ممارسة أدبيات المنظمات المعنية بحاو  المرأة سيكشف أن المااود من الماطلا  و ال
أو حير مشروعة، وسوال كانت بين الرج  والمرأة ) كانت الجنسية على إطالقها مشروعة 

(، خاواا أن تلم الممارسة  ةد الجنا الواحد ) المتلية الجنسياجنسين مختلفين ( أو بين أفر 
من الحاو  المنظمات الدولية الحاوقية ) أيا كانت، وعلى أ  وجه تمت ( أابحت في عرف 

 (12 .ة التي ال ينب ي للمجتم  أو الدولة التدخ  فيها أو تاييد ااألساسي
 Reproductive Health   الصحة اإلنجابية

على سوال كانت شرعية، أو حير شرعية أو شامة، ك  أنواع الممارسات الجنسية وُيعنى بها 
 . أجزال الجسد سليمة ومعافاةجمي  أن تكون 

خدمات الاحة  1005من وتياة بكين  02قم البند ر  ومن أج  توفير ا كحاو ، وضا
بأنها "مجموعة الوسائ  والتانيات والخدمات التي تسهم في الاحة اإلنجابية والرفاي اإلنجابية 

عن طري  من  وح  المشاك  التي تكتنف الاحة اإلنجابية، و ي تشم  أيضا الاحة 
ما حدث حم   .....".الجنسية التي يتمت   دفها في تحسين الحياة والعالقات الشخاية  وا 

حير مرحوب تتكف  الدولة فإن الدولة  ي التي تتحم  العبيل، وأحيانا يتم اإلجها ، 
 (Safe Miscarriage. 15اإلجهاض اآلمن  ولخطورته جالت المطالبات بإدخا  مفهوم 

 Genderالجندر  
في فروقها  و النوع االجتماعي بما يتاف به من أدوار، دون اعتبار للمكورة واألنوته 

نما  البيولوجية. و و ماطلا يتضمن أن االختالف بين الرج  والمرأة ليا حتمية بيولوجية، وا 
تانعه طبيعة األدوار التي تارر ا أعراف المجتم  وتاافته لك  منهما، و ي تختلف من بيئة 

 إلى أخرا، ومن زمان إلى آخر.
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 * تعريف منظمة الاحة العالمية:
ماطلا  World Health Organization(  WHO)  العالمية تعرف منظمة الاحة

"الجندر " على أنه : " الماطلا الم  يفيد استعماله واف الخاائص التي يحملها الرج  
 (16والمرأة كافات مركبة اجتماعية، ال عالقة لها باالختالفات العضوية ". 

 وبمالحظة  مي التعريفات الدولية للجندر يتبين:
وينطب   ما األمر على الرج  أيضا. ما يجع  المولد، و  بالخلاة امرأةالمرأة ليست  -

به، ك  منهما وجد ي و المجتم  والوسط االجتماعي الم  ، والرج  رج  مرأةإ المرأة
.. وأن تكون  ، والمرأة رجالومن  نا وحسب  ما التعريف يمكن أن يكون الرج  امرأة

الرج  زوجا يتزون رجال من نفا جنسه، و المرأة زوجا  تتزون امرأة من نفا جنسها، 
 .قد حير افاته االجتماعية ك  منهما كونيوبهما 

العالقة لها باختيار النشاط الجنسي الم  واالختالفات البيولوجية بين الرج  والمرأة  -
 .يتضمن دعوة اريحة لالعتراف بالممارسات الشامة جنسيامما يمارسه ك  منهما، 
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م، حيث ورد في 1002مرة في وتياة مؤتمر الاا رة في سبتمبر " ألو  ماطلا الجندر ظهر"
( موض ، منها ما جال في الفارة التاسعة عشرة من المادة الرابعة من نص 51تلم الوتياة في )

لم ُيِتر الماطلا أ  نزاع أو اختالف و اإلعالن الم  يدعو إلى تحطيم ك  التفرقة الجندرية، 
ا، وملم بسب ترجمته بما يفيد نوع الجنا )المكر/ في مناقشات المؤتمر أو حتى خارجه

ى مدلوله دف لماطلا ) الجنا / النوع (، ومن تم لم ُينتَبه إلااألنتى(، أ  تم النظر إليه كمر 
 الحاياي.

ولكن بشك   -تم إتارته مرة تانية  لتاب  المفهومالمالئم تهيئة المناخ ووف  منهل التدرن ل
إم ظهر ماطلا " الجندر "  -م 1005بكين للمرأة عام  في مؤتمر -أوضا وأكتر إلحاحا 

كان لجهود بع  و البع  لألمر،  انتبه( مرة في وتياة المؤتمر، و نا  233وتكرر ) 
محموالت في كشف  اكبير  االمعارضين أل داف المؤتمر من الناارا ال ربيين الكاتوليم دور 

ن و الراحبفاضطر ، واحتدم النااش، إلى اراع استمر أيام امما أدا  ما الماطلا ودالالته، 
 .في تمرير الماطلا إلى قرار بإنشال لجنة خااة لتاوم بتعريفه وتحديدي

خطوة أخرا عندما مكر تارير لجنة التنمية تم في وتشير الوتائ  إلى أن أمر فر  الماطلا 
أن "الجندر" مفهوم اجتماعى حير  -بشك  اريا  -م، 1007االجتماعية فى العالم عام 

وفي خطوة أخرا أتي مؤتمر " روما إلنشال المحكمة  مرتبط باالختالفات الحيوية )البيولوجية(،
 تم، والم  تكشف1008عام  18/6 - 12/6الجنائية الدولية " المنعاد في روما في الفترة من 

 وتائاه عن محاولة مستميتة من قب  الدو  ال ربية لتجريم الاوانين المضادة للشموم الجنسي، إم
أوردت تلم الدو  في وتائ  المؤتمر: أن ك  تفرقة أو عااب على أساا " الجندر" تشك  

جريمة ضد اإلنسانية، لينتا  األمر في  ما السيا  من محاولة فر  الماطلا، إلى مرحلة 
في سلوم األفراد والدو ، وفي الاوانين  هأر  الواق  لماتضياتعلى اإللزام والتجسيد العملي 

 .ما السلومالتي تحكم  
 

ا لهمي المسيرة الطويلة، والمحاوالت المست تمام  لفر   ما المفهوم دعا إعالن مؤتمر "  مرةوا 
 13 - 6ال ا  " للشباب والمنظمات حير الحكومية ، الم  عاد في  ولندا خال  الفترة من 

لتحطيم الاورة التاليدية  م، إلى إنشال جهاز خاص في ك  مدرسة "1000فبراير عام 
 ". لسلبية للهوية الجندريةوا
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 بع  التوايات التي انتهى إليها اإلعالن الاادر عن  ما المؤتمر: وما يلي 
إلزاميا   Comprehensive Sex Educationيجب أن يكون التعليم الجنسي الشام   -

على جمي  المراح ، ويجب أن ي طي المتعة الجنسية، والتاة، والحرية عن التعبير 
 الجنسي حير النمطي، ) أ  حير الطبيعي أو التاليد  (. الجنسي، والسلوم

المطالبة بإنشال جهاز خاص في ك  مدرسة، لتحطيم الاور التاليدية والسلبية للهوية  -
للعم  على تعليم الطلبة حاوقهم الجنسية واإلنجابية )المتعلاة بالجهاز و الجندرية، 

 .العضو  اإلنجابي(
 ت / النسال" و"للفتيان / الرجا  "،ولهدف خل   وية إيجابية "للفتيا  -

يدعو االعالن الحكومات الى عدم التفرقة بين الشباب على اساا من العر  او الدين 
 (18. او الحضارة او الجنا او التوجه الجنسي )الشموم( او السلوم والنشاط الجنسي

ي فلكه تدور ف منظومة كاملة من المفا يم والماطلحات التييشك   " الجندر " ماطلا 
المتحدون  التي أوردناي: حرية الحياة حير النمطية، ها، من تلم المفا يم :ا  ليعتبر محور و 

 Womanتمكين المراة ) استاوال المرأة (  ، المساواة التامة بين الرج  والمرأة،والمتعايشون

Empowerment الاحة اإلنجابية ،Reproductive Health  الجنا اممن، اإلجها ،
األخرا التى يتم توظيفها إلل ال جمي  الفرو  بين الرج   حير ا من الماطلحاتو اممن. 

والمرأة، والتعام  م  جمي  البشر على أنهم مخلوقات متشابهة ومتماتلة في ك  الخاائص 
والماومات، وال قيمة للفوار  التشريحية واالختالفات في وظائف األعضال والهرمونات بين 

ماطلا ة على  مي الماطلحات التي تجر  في فلم " الجندر ": الرج  والمرأة، وكأمتل
العنف ، Violence Against Women والعنف ضد المرأ ، Discrimination التمييز
 .Family violence األرسري

طارا إلعادة تشكي  الحياة  -ماطلا الجندر يتضا بملم أن  الم  يشك  منظومة وا 
  -النمطية التي رسمتها الفطرة اإلنسانية والشرائ  اإللهية االجتماعية البشرية تشكيال بعيدا عن

ومجموع الماطلحات الواردة في المواتي  والمؤتمرات الدولية تجّسد المشروع الدولي المتجه 
إلل ال واق  التكام  الماد  واالقتااد  والنفسي واالجتماعي في بنية األسرة الطبيعية الفطرية 
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ويني المخلو  لتكون وحدة أساسية في بنال المجتمعات اإلنسانية التي ترتكز على التنوع التك
وف  ما رسمته لها اإلرادة اإللهية في حاياتها وأ دافها التكاملية لألفراد وللبني االجتماعية 

 البشرية، وزودتها بالنظم التي تكف  سالمة مسارتها نحو النمو وعمران المات والحياة. 
 
 رئيسة جامعة الز رال في طهران " إيران"ة الدكتور  إنرسية خزعلي كلم(). 
 ةهداف االرسر  فی االتفاقيات الدوليرستات إأرسباب وخلفيالمحور الثالث :            

 
 المقدمة

 :المضمار  ما في بکالم الاائد ابدأ ات المرتبطة بهاوالتحديهتم باالسرة الموتمريبما ان 

 ي الركياااازة األساساااية فااااي المجتماااا  ،فهااا ؛ ان مساااألة اأُلساااارة مساااألة فااااي حاياااة األ مّيااااة
بمعناااى ان  ااامي الخلياااة إما كانااات ساااليمة فاااإن  ال. والخلياااة األاااالية فاااي كياااان المجتمااا 

ما كانت سايمة يسر  سامها إلى ما ساوا ا سالمتها تمتّد إلى ما سوا ا، با  بمعناى  ، أوا 
ن ماان وكااّ  جهااازيتكوّ . فالباادن لاايا سااوا مجموعااة الخاليااا. ساالمت ساالم الباادن إما انهااا

الحفاااظ علااى سااالمة الخاليااا فمعنااى ملاام اننااا  ونحاان إما اسااتطعنا. ماان الخاليااا مجموعااة
 .ان المسألة على  ما الادرمن األ مية. على سالمة ملم الجهاز حافظنا

ن يتااّدم أااال  دون أن يكاون فاي البلاد كياان ُأسارة ساليم إن المجتم  اإلساالمي اليمكان أ
ت حيرالتاافيااااة ، ال يمكااااان التاااااّدم ماااان حيروجاااااود وفاعاااا  وناااااب  بالحياااااة فاااااي المجاااااال

 ُأسراالحة 

بااارام إدت الاااى أاالساااباب التاااي  یال يخفاااى ان احااادة،الدولياااات االتفاقيااااماااا بالنسااابة الااا  
 اادار ا   ااو وجااود الظلاام وعاادم العدالااة و  المعا اادات و المواتياا  وعاااد المااؤتمرات الدوليااة

 يأخم أحيانا   م الن و خ وحتى امنم عهد قديم عبر التاريحاو  شريحة من المجتم  م
 مابولة في الظا ر. اورا  

لااى ظهااور اااور مختلفااة ماان إ خاارا يااؤد  دائمااا  ألااى جانااب عواماا  إلاااد كااان الجاانا "
و جازلا مان تاافااة المجتما  بساابب  تابتااا   الظلام ضاد الماارأة. وأاابحت بمارور الوقاات أمارا  

  داخلياة باالضاافة الاى خاوايات المارأة كاادرتها علاى الاابر والتحما  الفاائ  كعواما
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عالساااوند / ." )عااادم وجاااود آلياااات قانونياااة الحااااا  الحااا  وتاااراكم أناااواع الظلااام المتنوعاااة
 (13/ ص 1382

إن بعاا  الظلاام الاام  تتعاار  لااه الماارأة وحاوقهااا وموقعهااا علااى المسااتويات الشخاااية 
 واالساارية واالجتماعيااة يعاااود الااى االساااا النظريااة الفكريااة للمجتمعاااات و يعاازو الااابع 
امخاار ملاام الااى الاااوانين الموضااوعة فااي تلاام المجتمعااات فيمااا يعااود الاساام امخاار الااى 
أساااالوب تعاماااا  االفااااراد أوالحكااااام ماااا  الماااارأة .وتعماااا  المجتمعااااات المختلفااااة والمااااؤتمرات 

خيارين مماا ياؤد   بطبيعاة الحاا  الاى ايجااد الدولية بشك  عام على ت ييار الاسامين  اال
 ....ت ييرات في الرؤية و الفكر.

"لاااد تاااتر وضاا  المااراة فااي المجتمعااات باااورة كبياارة و مسااتمرة باااختالف الزاويااة التااي 
ينظاار بهااا اليهااا فااي تاياايم جهود ااا وتااادير دور ااا و تالهااا ، باااختالف االزمنااة و االمكنااة 

 (0/ 2990وااليديولوجيات و التطور الفكر  و العلمي ")فنجان علم /
 

 : هادوافعمعاهد  الغاء التمييز و 
 

لاااد تماات الماااادقة علااى  اامي المعا اادة التااي تخطااى باادعم كفاااح الماارأة االوروبيااة ضااد 
فااااي الجمعيااااة العامااااة لالماااام  1070التميياااز  فااااي التااااامن عشاااار ماااان كااااانون االو  عااااام 

 المتحدة.
وربمااا يمكاان الاااو  أن أولااى االعتراضااات فااي  ااما الخاااوص تمتلاات باااعترا  الماارأة 

ر إحتجاجا على سيادة الرج  و يمنتاه فاي ميتاا  حااو  الفرنسية أوائ  الارن التاس  عش
االنسان الفرنسية حيث أدت  مي الحركة إلى تشكي  مكتب أناار المرأة الم  أكد على 

 عدة نااط  ي:
تتمااا  المااارأة أماااام الرجااا  و خاااااة فاااي الحيااااة الزوجياااة باالساااتاال  وحرياااة االختياااار  -

 والحاو  االنسانية.
 الناحية الفكرية واالنسانية. ألمرأة حرة ومستالة من -
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ينب ااااي أن تشااااارم الماااارأة فااااي الاضااااايا السياسااااية وتتساااااوا ماااا  الرجاااا  فااااي الحاااااو   -
 (12/ص 1382) اجر /

وعلى الارحم مان وجاود متا   امي الحركاة فانناا نارا رؤا مساتوحاة مان النظارة االحتاارياة 
فكاارين متاا  جااان الااى الماارأة حتااى فااي االسااا الفكريااة للمتافااين االوروبيااين. حيااث أن م

جااام روسااو كااانوا يعتااادون بااان الماارأة  ااي بطبيعتهااا كااائن ضااعيف وال تعماا  علااى نشاار 
( لكاااان الحركااااات 13/ص 1382عاياااادتها و رؤا ااااا بشااااك  واساااا  )ناااااال عاااان عالسااااوند/

الاااى المااااادقة  1028المطالباااة بالعدالاااة للمااارأةأدت فاااي العاشااار مااان كاااانون االو  عاااام 
باادأت الجمعيااة العامااة العماا  ضاامن ميتاااقي  1028لعااام علااى الميتااا  العااالمي . ومناام ا

 "الحاو  السياسية والمدنية" و " الحاو  االقتاادية واالجتماعية والتاافية"
وبسااابب عااادم وجاااود الااااراحة فاااي  ااامين الميتااااقين قامااات الحركاااات و التياااارات النساااوية 

ضاايا النساوية وبدعم من الااوا الكبارا وضا ط االمام المتحادة باعاداد مساودة معا ادة الا
. 1070حتااى تاام فااي نهايااة المطاااف الماااادقة عليااه فااي عااام  1067فااي نااوفمبر عااام 

 وتتضمن  مي المعا دة مادمة وستة اقسام و تالتين موضوعا خااا بحاو  المرأة.
 
 

 :االطار العام للمعاهد 
 في نظرة أولية وعامة علاى بناود وفاارات  امي المعا ادة يالحاظ باأن المعا ادة تساعى الاى

دياة واالجتماعياة. المساواة ب  التشابه بين المرأة و الرج  فاي جميا  المجااالت الفر  قرارإ
البياات وماان تربيااة  وجهااة عماا  الماارأة وتحرر ااا ماان إطااارفااي إمتااداد  يويااأتي  ااما السااع

االوالد وتادعو المعا اادة الااى مساااواة الماارأة ماا  الرجاا  فااي جمياا  المجاااالت. وقااد أعطاات 
أن الامين  باالختالفات الجسدية والنفسية باين  امين الجنساين. حيارالمعا دة أ مية قليلة 

تعادة دوناوا المعا ادة يعتاادون باأن  امي االختالفاات والفارو  كانات مؤقتاة. ومان أجا  إساا
لاى إز ضاد ا جارت االشاارة فاي المعا ادة ل ال كا  أشاكا  التميياا  المكانة الواقعية للمرأة و 

ة الحماا  والرضاااعة مااا يعنااي اسااتحالة ال ااال أن  اامي االختالفااات تكااون عااادة خااال   فتاار 
 االختالفات الجنسية وما تاتضيه ملم.
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 منها:بشک  عام و لملم أورد المحااون بع  االشكاالت على  يكلية  مي المعا دة 
 :الف( عدم اعطاء االهتمام للواقع

فااااراد ال يسااااتطي  ت يياااار شاااائ أو عاااادم االعتااااراف بااااه ماااان قباااا  األإن االعتااااراف با ميااااة 
الفات البشرية ساوال ياتم االلتفاات إلياه أم ال تئ  العينية. فالجنا أحد الفوار  واالخالحاا

أن لحااظ الجانا أمار إعتباار  يمكان إساااطه  يتم. فجنا المرأة حير جنا الرج  علماا  
لكاان االخااتالف العينااي بينهمااا ال يمكاان حاا  النظاار عنااه. و ال ينب ااي وضاا  الاااوانين 

 االعتبار. عينية بنظر  الالحاوقية بدون أخم  مي الحاائ
 :ب( االهتمام بالبعد الواحد

إن لالنسان أبعاد مختلفة معنوياة سياساية إجتماعياة اقتااادية وأسارية وحير اا لكنناا نارا 
أن المعا ادة تؤكاد فااط علااى البعاد االقتااا  للمارأة الدال دور ااا فاي النظاام االقتااااد  

هااادف  اااي إل اااال الحااااو  التاليدياااة العاااالمي الحاااديث. والخطاااوة اال ااام فاااي تحايااا   اااما ال
 للمرأة واحال  الحاو  االقتاادية الحديتة محلها.

 :الثقافات ج( توحيد
تعاااود مساااألة توحياااد التاافاااات الاااى أن المعا ااادة تطلاااب مااان الااادو  االعضاااال فاااي االمااام 
المتحدة ال ال الاوانين المنافية لماواد المعا ادة واحاال  قاوانين منساجمة معهاا محلهاحياث 

   ااامي الخطاااوة تعتبااار االنساااب لتحاياأ اااداف الرأسااامالية. ملااام أن تعااادد التاافاااات ان متااا
 أمام تنامي واتساع رقعة سلطة الرأسمالية الجديدة على االمم. كبيرا   يعتبر مانعا  

 

 :التوجه غير القانونيد( 
للااااوانين التاااي تحكااام دو  كااا  منطااااة  وياااة وطنياااة خاااااة. لاااما فاااان المااااادقة علاااى 

وال حير وطنية يؤد  الى ض وطات حير قانونية من قب  النظام الادولي ماررات في أج
واال م  و أن أجوال المعا دات الدولية تابعاة لهيكلياة نظاام التسالط الادولي و ا  إن  اما 

نساني   ( 35-1383/31زادگان ...../)مهدو  ؟النظام عاد  وسلمي وا 
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 : االرسر  و نتائج تطبيق المعاهد 
ة ال يجاار  تعريااف االساارة فاااط علااى أساااا اتفااا  ماااد  محاا  فااي المجتمعااات الشاارقي

وبعيدا عان العالقاات العاطفياة والنفساية. لاملم فاان  امي المجتمعاات تتحما  أكبار امتاار 
السلبية  والنتائل المارة مان تطبيا  بناود المعا ادة الن المعنوياات والمادياات إمتزجات ما  

مادياة واالقتااادية المحضاة التاي بعضها في المجتمعات الشارقية حياث أن الحساابات ال
يعتمااد ا العااالم ال ربااي ويجعلهااا أساااا كاا  سااعادة وشاااال...  اامي الحسااابات لاايا لهاااا 
مكانااة مهمااة فااي المجتمعااات الشاارقية، علااى الاارحم ماان أن الااايم الموجااودة لاادا االساار 

يااة الشارقية تسااير نحااو االفاو  و االنهيااار نتيجااة تااأتير التطاور التكنولااوجي والهجمااة ال رب
التاافية وفر  المعايير ال ربية من قب  االوساط الدولياة والسالطات االجنبياة. ومان باين 
 ااامي االماااور يمكااان االشاااارة الاااى طااارح المسااااواة باااين الرجااا  و المااارأة فاااي ظاااروف حيااار 
متكافئاة والنظاار الرجوليااة الاى الاازوان وفاار  شاروط الرجاا  علااى المارأة والنظاار باحتاااار 

 ة في إطار االسرة.الى حاجياتها كامرأة خاا
 احتاار دور االمومة والزوجية

فاااي رفضاااها  ااامي 1تااااو  جماعاااة حيااار حكومياااة تااادعى " جمعياااة االمهاااات االميريكاااات" 
المعا اادة: ينب ااي علااى االميااركيين أن يعلمااوا بااان الهجمااة علااى االمومااة والاادين والساايادة 

علاى الارحم مان الوطنية اابحت مارة اخارا علاى مارباة مان حادودنا. و يعلام  اؤالل اناه 
ان الميتااا  العااالمي لحاااو  االنسااان يااداف  بوضااوح عاان كيااان االساارة و االمومااة، فااان 
معا ااادة ال اااال التميياااز ضاااد المااارأة تااانا  فاااي الفاااارة الرابعاااة عشااارميتا  االمااام المتحااادة 

، الفاااارة ن( و تعتبااار ادوار االموماااة 19، الفاااارة ب/ الماااادة 5لحااااو  االنساااان: )الماااادة 
تجاي دور امستنسااخ اارا تاليديااة كمااا انهااا تعتباار كاا  اسااتنتان اسااتنتاجا تاليااديوالزوجيااة ادو 

 المرأة والرج  اورة تاليدية ومخالفة للمساواة.
 (1382/131)مجموعة مااالت/

ونااااا شاااااارون" فاااااي مااااااا  تحاااات عناااااوان "أخطاااااال الحركاااااات مياااااو  الكاتاااااب االميركاااااي " 
 النسوية":

                                                           

1
 www.americanmothers.org 
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ائر جي االياارادات والعائاادات حيااث جلباات لنااا سااتعتباار حريااة الماارأة بالنساابة لنااا زيااادة فاا
خاااااة بالنساااال وحااا  اختياااار العااايش المفااارد وتأسااايا االسااار مات الفااارد الواحاااد وايجااااد 
مراكااز ازمااة االعتاادال واالعتبااارات الفرديااة و العشاا  الحاار و ... لكاان مااباا  ملاام فانهااا 

دياي/ فاالية نهبت شيئا آخر يتضمن سعادة الكتير من النسال و  و وجاود االسارة) اا
(و ماان  نااا فااان  اامي المعا اادة تاضااي علااى كتياار ماان رحبااات 60/ 12كتاااب الناااد/ ش

الماارأة االساارية فيمااا تاااوم توااايات االوساااط الدوليااة علااى أساااا أنهااا تعكااا ملاام. إن 
تواااايات لجناااة ال اااال التميياااز الاااى الااادو  االعضاااال تشاااير بشاااك  واضاااا الاااى أن نظااارة 

كاااملم الاااى دور ازواجهااان الاااى انهاااا تواااايات تتضااامن المعا ااادة الاااى دور المااارأة كاااأم و 
 االحتاار. 

اااال  اااتين الاادولتين إن اللجنااة وجهاات انتاااادات الااى روساايا البيضااال و اليابااان بساابب اب
 م و عادم ال اال  ااتين الجاائزتين كاملم بسابب االبااال علاى دورم وياوم األعلى جائزة األ

ولي  ااااتين الااادولتين ال اااال كااا  موماااة علاااى شاااكلها التالياااد . ولاااملم طلبااات مااان مساااؤ األ
برنااامل ياااومي يشاااير الاااى وجاااود اختالفاااات جنسااية باااين الرجااا  والمااارأة. وال شااام إن  اااما 
الناااوع مااان التواااايات الااااادرة مااان لجناااة ال اااال التميياااز يكشاااف اال اااداف الحاياياااة لهاااا 
ويوضا كيف إن نظرة الحركات والتيارات النساوية المهيمناة علاى المعا ادة تتنااق  ما  

 طفا  وناا  الاايمافظة والمراقبة وتعليم وتربية األاي  للمرأة في المحي واألر التاريخالدو 
 (77/ 1383و  و..../ دجيا  الاادمة. )مهوالتاافات من قب  المرأة الى األ

 :الغاء التمييز من زاوية تأصيل الرجل
م من امفات التي يمكن مالحظتها في جمي  تاورات الحركات النسوية  و)اادور حكا

قليمياة االختالفاات العميااة فاي الظاروف اإلواحد علاى موضاوعات مختلفاة( فيماا تفار  
والتاافة وفي الدين والعم  وامداب والتااليد وكملم تناوع الظلام الام  تعرضات لاه المارأة. 

فالواافات الطبياة  يضاا  أراساة والتعاما  معاه بشاك  مختلاف ومساتا  الدك  ملام يفار  
لااى ظهااور أعاارا  ساايئة إماا  المااري  باا  وتااؤد  آالم المجتالعامااة والعميااال تزيااد ماان 

 وأماارا  جدياادة. وماان الفرضاايات المسااباة حياار الاااحيحة فااي تحلياا  التيااارات النسااوية
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شاؤون المناز   وتادبير تربياة الطفا ساسية كاالوالدة و دوار األدوار النسال: األأتاور    
 ( 13/ص 1383)كرماني /محارة و حير معتنى بها ادوارا   سرةوتنظيم األ

ة مان أنساانية للمار ة  او ان ننظار الاى الحااو  اإلأن من اكبر الظلام بحا  شخااية المار إ
قيمها االنسانية من  مي الزاوية. و نعتبار ة" ونعرف حاوقها و أزاوية "نظرة الرج  الى المر 

 قيمااة كاا  مااا ينسااجم ماا  نشاااطات الرجااا  و كاا  مااا ال ينسااجم ماا  الرجااا  شاايئا مضااادا  
زمااااة أة يجعلهااااا تواجااااه أن متاااا   ااااما التعريااااف لمكانااااة الماااار إال. يااااد للنسااااللااااايم و حياااار ج

الشخاااية وفااادان الهويااة كمااا يضااعها فااي باارزخ بااين نفسااياته و معنوياتااه الداخليااة ماان 
/ 1383/ الماااادرخااارا. )أخااااطئ للااادور المنااااط بهاااا مااان ناحياااة جهاااة و باااين الفهااام ال

131) 
وضااعها علااى قاادم ة ماان المنااز  و أر خااران المااإمياا  محاااوالت االوساااط الدوليااة  ااي ن جإ

دوار المااراة أل الكبياار ما االطااار فااان االحتاااارالمسااواة ماا  الرجاا  فااي المجتماا . و فااي  ا
سارة ظر الى كياان األتنة عن  مي الاضايا و أن تتخلى المر أساسية والتربوية يؤد  الى األ

 نظرة ميكانيكية.
ة حياااار أر كاااا  مااااا ياولااااه الرجااااا  بخاااااوص الماااار "نعتباااا 2تاااااو  الساااايدة "دورتااااي اسااااميث"

 ة وأرسون العالم من وجهة نظر الرج  وليا بالشك  الم  تنظر المار . النهم يدا  احيح
)نااال 3ارتباطاتها شخاية ال قيمة لها" ة و أتريدي. فالرجا  يعتبرون تجارب وعالقات المر 

 (.79/ ص 1383و .../ عن مهدو  زادگان
ا  فاااي حاااين تعتبااار   الماااراة فاااي منافساااة ااااعبة مااا  الرجاااان متااا   ااامي المعا ااادات تجعااا

 ا  فيما تعتبر ك  ما يشم منه رائحة خاوايات الرج  وعمله وتارفاته  واأل
 التمييز.من االحتاار والساوط و  نوعا   ةالبة أالى المر  تك  ما يم و ةأولون المر 

ا فاي االخاتالف ا يسالبهماراة كماإلماراة حاهاا فاي كونهاا و في مت   ما التوجاه ياتم سالب ا
حاها الم  منحتها ايا اا الخلااة ويفار  عليهاا باالعنف واالجباار التشاابة  و م  الرج  و 

 ال ال التمييز.م  الرج  وال ال حاجياتها الفطرية ويمنحها عنوان المساواة و 
                                                           

2
Dorothy Smith 

3
Stanly .L (1982) why men oppress women`s or how eupertaan ces of serim can tell us interesting 

and…. 
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 :  بارسم المرساوا أظلم المر 
ر طياة علاى الكتياستخدام الكتير من المفا يم في العار الرا ن بالفاظ جميلة للت إجرا 

الحريااة العوبااة بيااد ااابحت مفااا يم متاا  الديماراطيااة و أماان المطااام  االسااتعمارية متلمااا 

 الاوا االستعمارية للت ل   في دو  العالم التالث. 

"لاااد جاارا تنظاايم االدبيااات الخااااة المسااتخدمة فااي المعا اادة بشااك  جعاا  تلاام المفااا يم 

لم تادف  التاافاات المحلياة بشاك  ااريا فضال عن تلبية بع  اال داف مت  ت ريب العا

( 71/ ص1383ان و ....../ گااو  زاددو شاافاف التخااام مواقااف متساارعة تجا هااا" )مهاا

مااور شااعار المساااواة باادون ان تاخاام بنظاار االعتبااار االختالفااات الجساادية و ماان  اامي اال

والنفسااااية و االحتياجااااات المختلفااااة لكاااا  ماااان الرجاااا  و المااااراة فااااي حااااين ان المساااااواة و 

لتشابه في ظ  شروط حير متكافئة  ي عين الظلم و عدم العدالة و تحميا  وظاائف و ا

رتاه و ظاروف الخاااة باه و  او ماا يعناي دتكاليف احد الجنسين على امخر الم  لاه ق

 الخرون عن العدالة و المساواة.
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 و ياو  "فيكز" في كتاب تحت عنوان المراة و التمييز: ان  ما الكتاب يتحدث عن
الحياة الواقعية للمراة في التسعينات الن التمييز ضد المراة بسبب جنسها ليا فاط كان 
موجودا ب  كان االشد من ا  وقت. و انش لت ام اننا بالمظا ر االجتماعية و التاافية 
للحركة النسوية. ظهور المراة في االعالم، ل ة الجنا او ما يسمى الحرب بين المراة 

حم من كون  مي االمور جمابة و خادعة اال انها ليست اا  و الرج . وعلى الر 
الموضوع ب   ي انعكاا و نتائل لعدم التوازن السياسي و االقتااد  للنوعين. و ما 
زالت النسال يعتادن بان الزوان من رج  م  نوايا حسنة يوفر لهن الحياة و المعيشة 

جدت الخل  باحتياجات و (. و يعتاد ايضا بان  مي الاوانين او 15/ 1382)فيكز /
عالقات و انسجام الرج  و المراة و ياو : ان النسال بحاجة الى ان يكن بجانب 
الرجا  و يحظين بتأييد م ليحرزن التادم و يشعرن بانهن على اتاا  بالعالم الحاياي، 
و عندما تشكو النسال فان ملم بسبب ضعف الرجا  و عدم قدرتهم على فهم المراة 

 (208/ 1382فالمراة تريد العم  الى جانب الرج  و ليا ماابله.)فيكز /بشك  كام . 
 

 :فول دفئهاأتزلزل االرسر  و 
اكيد لى التإدت أ( على المعا دة Humanismاالة االنسان)أن  يمنة فكر مدرسة إ

الرج  داخ  االسرة و التالي  من التزامهما تجاي ة و أستااللية الشخاية للمر إعلى 
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في الاانون من عدم حاجة االسرة الى  16لفارتان ن و ح من المادة االسرة و تعتبر ا
( من الاانون ان ك  من الزوجين حر في اختيار 2)الفارة 15مدير، فيما تعتبر المادة 

ن يايم ك  من المراة و الرج  في مدينة و أ  السكن و االقامة، و بملم يمكن مح
 يعيشان من حيث االسم فاط حياة مشتركة.

ت  مي الاضية االسرة في بع  الدو  االوروبية الى وض  بحيث حلت الحياة لاد دفع
المشتركة) العيش المشترم( بدون زوان رسمي و برحبة شخاية فاط مح  الزوان 
الرسمي، و يجر  تنظيم وض  السكن و النفاة و االوالد فاط عن طري  االتفا  

يعيش ك  منهما في  الاور  بين الطرفين و قد يختلف مح  سكن الزوجين بحيث
 دولة و يتزاوران فيما احيانا. لملم تحم  بع  الدو  االوروبية و منها المانيا على
دراسة سن قانون لكيان االسرة الجديد و يادم تعريفا جديدا لالسرة بحيث ال يكون فيه 
الزوان و االسم المشترم المالم الوحيد لالسرة. ب  يحظى بحماية الدولة ك  شخاين 

 1382ن و يجتمعان على مائدة طعام واحدة تحت عنوان االسرة. ) اجر  و... /يعيشا
 (.193/ص
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و مااان النتاااائل السااايئة جااادا لااابع  ماااواد  ااامي المعا ااادة يمكااان االشاااارة الاااى انهياراالسااارة 
روحاة فاي  امي المعا ادة الاى بشك  مباشر و حير مباشر. فمن جهة تؤد  الاوانين المط

حيار مألوفاة و تاضاي علاى االجاوال التاي تخلا  االساتارار و سر حير مابولة و أتشكي  
توجاااه ال رائاااز داخااا  االسااارة و تزياااد المحباااة و االلفاااة كماااا تعااار  الاااى الخطااار التربياااة 
النفسااية و الفكريااة لالطفااا  و الفتيااان. و ماان جهااة اخاارا فااان تزلااز  االخااال  الجنسااية 

 يوجه ضربة الساا االسرة و تشكيلها باورة احيحة منها:
 الضرر الكبير الم  يايب المراة في العالقات الحرة بين الرج  و المراة -1
 وقوع حوادث حير مابولة و مرحوب بها في العالقات الجنسية الحرة -2
 االجها  في العالقات الجنسية الحرة و مخاطر ا البدنية والنفسية على المراة -3
 لمواليدالوالدات حير المشروعة و العاد النفسية لهؤالل ا -2
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 االزمات و االنحرافات االجتماعية -5
سااااوط الشخااااية وااااوال الاااى العهااار و تحاااو  الماااراة الاااى اداة للدعاياااة. )مهااادو   -6

 (61/ 1383زادگان و ....../ 
"ولهااما فاااد يعتاااد الناااظرعن بعااد ان المااراة فااي ال اارب اكتساابت شخااايتها و انهااا تعاايش 

شااباع جنساي حريااز  و اكتفاال نفسااي انتااو  الحيااة فااي لامة و متعااة و نشااط و انهااا فاي ا
...ولكن الدارا عن قرب يجد ان الكتير منهن في حرمان و معاناة حتى و ن فاي سان 
الشاااباب الن التناااافا  ناااا فاااي جماااا  الظاااا ر ال الاااروح ...والماااراة فاااي كتيااار مااان دو  
 الشااار  لااام تكااان و لااام تعاااد افضااا  حااااال مااان الماااراة ...فانهاااا فاااي الكتيااار مااان  ااامي الااابالد
الزالاااات تعاماااا  كانسااااانة ناقاااااة التتمتاااا  بااااالكتير ماااان حاوقهااااا السياسااااية و االجتماعيااااة 
...اختلااف وضاا  الشاار  و ال اارب فهااما حالاااب و ما م لااوب ، ولكاان لاام يختلااف وضااا  
المراة فيهما فهي م لوبة علاى امر اا ، ناا و ناام ،فكانات ضاحية التخلاف  ناام وفريساة 

 (173/ 2991التادم  نا .")االمين /
 

 :وق االرسر  و ارسارسها الفكريحق
المااااود ماان الحاااو  االساارية  ااي الحاااو  الاام  لهااا عالقااة بتشااكي  االساارة و الحياااة 
المشاتركة . لاملم فاان  امي الااوانين تشام  قضاايا كتيارة مان سان الازوان و ااا  تشاكي  
االسااارة و شاااروطها متااا  رضاااى االب و المهااار و كيفياااة ادال العااااد الاااى قضاااايا تتعلااا  

و ح  حضانة االطفا  و قضايا مت  النفاة و المسؤوليات المتبادلة بين الماراة بالطال  
و الرجاا  و االوالد. و ممااا ال شاام فيااه فااان  اامي الاااوانين ينب ااي ان تنسااجم و تتفاا  ماا  
اعتاادات  تفكرات ك  امة ب  و ينب ي ان تنب  عن قلب تلم العاائد. و اال فانهاا تاؤد  

التااورة عليااه. و قااد اكاادت مادمااة المعا اادة علااى "احتاارام الااى رفاا  الاااانون و التماارد و 
حااا  السااايادة الوطنياااة" و يعناااي حااا  السااايادة الوطنياااة ان يوضااا  الااااانون علاااى اسااااا 
اعتاادات شعب تلم الدولة و ال يعني ان يض  امخرون قاوانين علاى اسااا افكاار م و 

 اا ملم. اعتااداتهم. و ان ت ير  الدو  ودساتير او سائر قوانينها على اس
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لااملم و ماان باااب االعتاارا  علااى زعامااة ال اارب فااي تحريااف حاااو  المااراة يحاا  للاادو  
االسااااالمية ان تتسااااائ  عاااان الساااابب فااااي عاااادم اعتماااااد الاااااانون االلهااااي نمومجااااا و قاااادوة 
باعتباااار اناااه يؤكاااد علاااى الااادور المركاااز  للماااراة داخااا  االسااارة و تربياااة الجيااا  الساااليم و 

االجتماعياه والعلمياه اماا يؤكاد علاى الادور االساساي  الاالا ما  عادم منعهاا النشااطات
للرجاا  فااي االمااور االقتاااادية وتتبنااى باادال منااه المساااواة بااين الرجاا  و المااراة فااي جمياا  

 (196و  195/ 1382االمور. ) اجر  و ..../ 
% مان المعا ادة( تتحادث عان 29حالاة مان موضاوعات المعا ادة )يعااد   22و بما ان 

  المااراة، و نظاارا لوجااود قااوانين اسااالمية خااااةفي جمياا  تلاام مواضااي  االساارة و حاااو 
ن إالااوانين الداخلياة امار ضارور ، و الحاالت الممكورة فاان تطبيا  تلام الحااالت علاى 

 مت   ما االمر يتطلب ح  السيادة للشعوب و المحافظة على افكار م  واعتااداتهم.
المعا دة منساجمة ما  الااوانين احيا انه يمكن ان يكون الكتير من قوانين و بنود  مي 

المحلياااة، اال ان  ناااام حااااالت اخاااتالف بينهماااا خاوااااا عنااادما تتنااااق  مااا  االساااا 
الفكرية لشعب من الشعوب حياث ال يحا  فاي  امي الحالاة الياة سايادة وطنياة ان تفار  

 وجهة نظر ا و رأيها على المعا دة. 
لمطروحاة  ناام اخاتالف فاي في قسم االسرة و في ما يتعل  ببع  الحاو  و الاوانين ا

وجهااات النظاار الفاهيااة و الاانونيااة بااين الاااوانين المعمااو   بهااا فااي الاادو  و بااين فااارات 
المعا ااادة منهاااا فاااي مساااؤوليات و وظاااائف الااازوجين و الايموماااة و الحضاااانة و الطاااال  
و..... حياااث مااان الممكااان ان تكاااون بعااا  الااااوانين مساااتوحاة مااان االساااالم و بعضاااها 

الياااد  الوطنياااة. علماااا انناااا ال نساااعى الاااى تأيياااد مااااداقية جميااا  الااااوانين امخااار مااان التا
الموجودة في الدو . و ان ك  موضوع بحاجة الاى مااا  مساتا  و ملام لتضاارب امرال 
و تبعااا لااملم تفاااوت عواقااب و نتااائل تطبياا  ا  قااانون. و  ااو اماار ال يااؤد  فاااط الااى 

رجاا  مان تشاكي  االسارة، با  يعنااي انهياار االسارة فاي ال ارب ماا يتضامن ايضاا تهارب ال
عاادم التاازامهم فااي حااا  الاازوان و تحمياا  المااراة اكتاار ممااا تااادر عليااه و يمناا  عنهااا دعاام 

 الرج  و حمايته.
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 الروية:  مي بواسطة ارال ربي  ان عل  الاائد اد سماحةيؤ و 
ان مااا يحااا  اليااوم فااي ال اارب ماان  اادم لكيااان اأُلساارة ،و ااو مااا تظهاار معالمااه واضااحة 

فااأكتر يومااا  بعااد آخاار، سااوف تظهرتأتيراتااه ،والينب ااي اسااتعجا  االمااور. فااالحوادث  أكتاار
ّنمااا  العالمياة واألحااداث التاريخياة ال تظهاار افرازاتهااا وال تّتضاا تأتيراتهااا بهامي الساارعة ؛ وا 
تظهرتأتيراتهااا تاادريجيا  ،متلمااا تركاات تأتيراتهااا حتّااى امن. فااي ملاام اليااوم الاام  حاّاا  فيااه 

 تاّدم ،كانت اأُلسرة ال زالت متماسكةال رب  ما ال
اااو : أوّد أن أبااّين طبعااا  أن ال اارب ين فاا   ااما المجااا  و يينبااه سااماحته بضااعف ال ااربيو 

يتمّلص بد ال من طرح قضاية اأُلسارة. ففاي كاّ  البحاوث التاي يطرحونهاا يتيارون قضاية 
لضاعف عناد المرأة ، حيرانهم اليطرحون قضية اأُلسرة أاال . فاضية اأُلسرة ي موطن ا

ال رب ؛إم ان  م يطرحون قضية المرأة على بساط البحث ،ولكّنهم ال يشيرون إلى إسام 
 اأُلسرة ، رحم ان المرأة ليست بمعز  عن اأُلسرة

ة ي  مخططااات الاااوی االسااتعمار يااان االساارة لتحايااات تهاادف ايااملخااص الاااو  ان االتفاق
  مسااائ  ياالزمهااا فاا  التطبية و ياارة تحکمهااا التاافااة ال ربية ااا يااتتطلااب العااالم اار التاا  
 :     مطامعهاية لتحاياارض

 ةية ال  االسرة ال داف اقتااديت النظرة المادياوال   : تتب
 ة عل  ا  عضوي  التاافة المستوردة االجنبيا: تفکک انسجام االسرة لتحميتان

  االمهااات وتکفاا ن بخااروجهم ماان حضاانيالطفااا  والناشاائة ليااة ال ربياامنااة التربي:  تالتااا  
 ة لهمياالحضان االجتماع

 ات تکملهاية ف  اعما  جافة للحاو  بدون اخالقينير الدييم والمعاي:تهدم الا رابعا  
 تها اما اشار الاائد حفظه اهلل:يت و و يمن المراة الت  تعد  بالب واخيرا تخل  االسرة

ماااارأة وفااااي إطااااار اأُلساااارة يمتّاااا  الرجاااا  المظهرالخااااارجي لتلاااام اأُلساااارة بااااين مااااا تمتّاااا  ال
المظهرالداخلي لها. وان شئتم اياحة  ما المعناى بمشااعر أرفا  يمكان الااو  ان الرجا  

 قشر اللوزة  والمرأة لّبها. فهما المعنى يمكن التعبيرعنه بمت   مي التعابير.
 وحاااو  االساارة مواضااي  عاان تتحاادث المعا اادة موضااوعات ماان بالمئااة نيعشاار  ان وبمااا
 تطبيا  فاان المامكورة الحااالت تلام جميا  فاي خااة ميةاسال قوانين ة، ونظرالوجودأالمر 
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 حااا  يتطلاااب االمااار  اااما متااا  ضااارور ، وان امااار الداخلياااة الااااوانين علاااى الحااااالت تلااام
 .عتااداتهما  و  فكار مأ على والمحافظة للشعوب السيادة
 رؤيتهاا لبياان وملام االنساان حااو  حو  مشتركا اميتاق تادر نأ االسالمية الدو  على

 خاااااااماأل مااااااا  الخلااااااااة فاااااااي والرجااااااا  ةأالمااااااار  مكاناااااااة خااااااااوص فاااااااي الخاااااااااة فكار ااااااااأو 
 االختالفات تلم م  العاد  والتعام  بينهما بنظراالعتباراالختالفات

 ال نيااااة تاااااافتهم لااااىإ الرجااااوع االسااااالمية وخااااااة ةيالشاااارق االماااام علاااا  الواجااااب نأ امااااا
 العزيزةعملياااا مكانتهااب واالعتااراف ةأالماار  تكااريم فاي لهااا المتياا  التااي العاليااة الااايم وتطبيا 
 .واالجتماعي المنزلي المستويين وعلى

 
كتر االمور تشنيعا على االسالم عناد بعا  المتافاين مبادا الاواماة التاي جعلهاا اهلل أ"من 

 للرجا  على النسال في قوله الحكيم :
" الرجا  قوامون على النسال بما فض  اهلل بعضهم على بع  و بما انفاوا مان اماوالهم  

 (.59سال /)الن
.و ااااامي النزعاااااة  اااااي التاااااي سااااايطرت علاااااى منظماااااة االمااااام المتحااااادة فاااااي االتفاقياااااة التاااااي 
اااااادرت..و مي الاضااااية التااااي اكتااااروا الل ااااط حولهااااا ، لااااو نظرنااااا فيهااااا نظاااارات عاليااااة 
موضوعية واقعية ، لا  الخالف حولها او النعدم تماما النها سانة مان السانن فاي جميا  

ارياااة و االقتااااادية و السياساااية . فماااا مااان تشاااكيلة مااان مرافااا  الحيااااة االجتماعياااة واالد
تشكيالت الحياة اال كان فيهاا مبادا الاواماة معماوال باه باعتبار اا اساساا مان اساا النظاام 

 ( 175/ 2995المتمر .")المطعني /
ال شم ان  نام اسبابا متعددة قيلت في قباو  المجتمعاات االساالمية لزعاماة الرجا  فاي 

 االسرة منها:
الممكااااان ان تكااااون  ناااااام اختالفاااااات فااااي وجهاااااات النظاااار و االموا  فاااااي كااااا  ماااان  -1

مجموعااااة او جمعيااااة تعاااايش ماااا  بعضااااها الاااابع  او عاااااد بينهااااا حتااااى لااااو كاناااات  اااامي 
لاى انهياار و حا  إحياناا أشخااين، حياث تاؤد   امي االختالفاات المجموعة تتشك  من 

علاى كياان االسارة  حافظاةجا  المأة. و من  نا ينب ي على الشرع مان العاد او المجموع
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ات كاا  ماان الرجاا  و المااراة. ينب ااي  اام الكيانااات االجتماعيااة و بااالنظر لنفساايأالتااي تعااد 
فااي  فاي  امي ن يجع  الادرات الجسدية وقوة المشااعر لادا كا  واحاد مان الجنساين الأ

 سالم الرج  الكلمة الفا  في ملم. المجموعة حيث منا اإل
التبعيااة حياار المشااروطة و حياار الماياادة ماان قباا  الزعامااة ال تعنااي الحكاام المطلاا  و  -2

ن شرط عادم وجاود ماان  او ضارر، اماا يالتبعية تكون فاط في مسالة التمکالمراة ب  ان 
فااي بايااة االمااور فااان المااراة تكااون بمتابااة مساااعدة للرجاا  و شااريكة لااه، كمااا انااه ليساات 

 خالقية و حير شرعية.أي قضايا حير  نام تبعية ف
طااار إتياار ماان المسااؤوليات فهااو مسااؤو  فااي ة للرجاا  يعنااي قبولااه للكن ماانا الزعامااإ -3

 ن يعم  على ملم.ألمرفهة و الراحة لالسرة و ينب ي التكاليف عن توفير الحياة ا
ماان الممكاان ان تتااوفر  اامي الااادرات فااي المااراة اكتاار ماان الرجاا ، ولكاان ينب ااي علااى  -2
لمجتماا  و اتريااة و االحلبيااة فااي كانون بااان يأخاام بنظاار االعتبااار االن يشاارع الاااألمشاارع ا

 مادار عم  مختلف الشرائ  فيه.
 16/ 1382)رئيسي /

 
 الورقة البحثية : توصيات

كبر قدر ممكن من ح  الشرط بالماارنة م  سائر المعا ادات أن المعا دة تتضمن أبما 
ة فااااي  اااامي ألااااى مسااااألة الماااار إواالقتاااااادية المحضااااة  الدوليااااة و بااااالنظر للنظاااارة الماديااااة

مر مسلم باه، أالشرقية و خااة الدو  االسالمية  دة فان عدم مابوليتها في الدو  المعا
 لملم من الضرور : 

و  االنسااان و ملاام لبيااان ن تااادر ميتاقااا مشااتركا حااو  حاااأعلاى الاادو  االسااالمية  -1
ظار ة و الرج  في الخلاة م  االخام بنألمر افكار ا الخااة في خاوص مكانة ارؤيتها و 

 التعام  العاد  م  تلم االختالفات.تالفات بينهما و االعتبار االخ
  االحكاااام و تطبياهاااا مااا  الظاااروف واالوضااااع مااان خاااال  اعاااادة النظااار فاااي بعااا -2

 ة و االسرة في المجتم .أكانية اليجاد التوجه العاد  للمر مإالحاكمة  نام 
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الاام  يتعااار  ماا  الحاااو  ماان خااال  تاااحيا بعاا  مااواد معا اادة ال ااال التمييااز  -3
االجتماعيااة للمجتمعااات الشاارقية يااتم الاارد بشااك  مناسااب علااى االفضاالية التااي لفرديااة و ا

 تبحث عنها الدو  ال ربية.
لااااى تاااااافتهم ال نيااااة إة وخااااااة االسااااالمية الرجااااوع ين الواجااااب علاااا  االماااام الشاااارقأامااااا 

 لياا  ة و االعتاراف بمكانتاه العزيازة عمأوتطبي  الايم العالية التي المتي  لها في تكريم المار 
 و على المستويين المنزلي و االجتماعي .

                                                                   
 المصادر

 الاران الكريم -

 /دارالهاد  /الطبعة االولى المرا  ،ازمة الهوية و تحديات المرستقبلم/ 1002-االمين ،احسان  -

 سيم قدا/ چاپ او  /ن كنوانرسيون زنانه / 2831-رئيسي ، مهد   -

 / موسسه آموزش  و پژو ش  امام خمين  /چاپ او  نقد الحاقه /  2838-سجاد منش ، لطف اهلل  -

 اجتماع  زنان /چاپ او  –/ شورای فر نگ  زنان و حقوق برابره / 2831-عالسوند ، فريبا  -

 / ترجمه:اسفنديار رزند پور و .../چاپ او  زنان و تبعيضه /  2831-فيکز، ايت  -

 بيروت /الطبعة االولى–/منشورات الحلبي  مبدا عدم التمييز ضد المرا م / 1002 –فنجان علم ،منا   -

 /انتشارات بين الملل   دی /چاپ او  فلرسفه خلقت/  2838 –ارمان  ، طوب   -

مل  /ترجمه :خطيب لو و  رسند اجالس ويژه مجمع عمومی رسازمانه /  2832-مراز امور مشارات زنان   -

 و .../چاپ ا

 / مراز مديريت حوزي  ای علميه خوا ران کنوانرسيون/ 2831مجموعه مااالت ، -

 الاا رة / الطبعة االولى–/دارالفارو   حقوق المرا  و الطفل/ 1002-المطعني ،عبدالعظيم  -

 اجتماع  زنان /چاپ او  –/شورای فر نگ   حقوق زنان/ 2838مهدوی زادگان و ...، -

 .اجتماع  زنان –/شورای فر نگ   نانحقوق جهانی ز / 2831 اجری و ... -
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 الجلرسة الثانية : 
 

 
 
  (ألمنال في تجم  العلمال المسلمين)باحث إسالمي وأمين سر مجلا ا:فضيلة الشيخ علي خازمكلمة . 

 . ودوره في هدم االرسر  وارساليب المواجهة ات الدوليةياالعالم المرستخدم لصالح االتفاقاألول:المحور 

 

 كالتالي : مواض  الكلمات في العنوان الماترح لي لياير   فأحيربدون مادمات أدخ 
وسب  المواجهة.وسيكون كالمي دم في ملم خات الدولية الهادمة لألسرة واإلعالم المستياالتفاق

 في تالتة عناوين :
 الخطر. مورد الماطلحات و اإلعالم العناوين -1
 والت يير. اإلعالم عن -2
 المواجهة . أساليب -3
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مرة يكون الحديث عن األتر وتفكيم األسرة ودور اإلعالم عن االتفاقات الدولية نتحدث عندما 
ومرة يكون عن التأتير فوسائ  اإلعالم تعم  على جمب الجمهور لمتابعتها ب   النظر عن 

 حرضها فاد يكون تجاريا وقد يكون سياسيا أو تاافيا.
ضعه النفسي واالجتماعي والجمهور نفسه يستخدم وسائ  اإلعالم ويفاض  بينها بحسب و 

 واالقتااد  والتاافي.
الحديث عن األتر يكون بحسب بع  الباحتين أكتر موضوعية فهو ال يتضمن حكما مسباا 

يحتان إلى استارال عبر استبيانات ميدانية خااة للواو  إلى حجم التفاع  و لكنه م  ملم و 
 أتري. 

وتأتيراتها السلبية في ما يتعل  بالهوية أما الحديث عن التأتير فهو بحث في وسائ  اإلعالم 
التاافية والايم والسلوكيات و و بحث نظر  في جوانب وعملي استارائي أيضا في جوانب 

 ميدانية.
 :ولمالحظة مدا التأتير ال بد من دراسة

وقدرتها على إحداث الت يير وقياا المت يرات التي ال يمكن العالقة بوسائ  اإلعالم  -أ 
 منية لوقوعها ب  يمكن مالحظتها في الحياة اإلجتماعية . تحديد مدة ز 

 .تر وسائ  اإلعالم على الايم أ -ب 
 .تر ا على السلوكيات أ -ن 
 ارتباط الجما ير بالايم أو البعد عنها ومدا تجاوز ا للسلوكيات بتأتير اإلعالم.دراسة مدا و 
 

في االتفاقيات  ر على األسرة نا نحن بحاجة إلى تحديد العناوين و الماطلحات مورد الخط
 .نسيابها إالدولية لمتابعة 

تكفلت به دراسات المحور يفتر  أن تكون قد و و ما )في وسائ  اإلعالم لخدمة  ما الهدف 
 ،(4األو  من المؤتمر

                                                           

 من المادمة واحتياطا ولمزيد من تكام  ورقتي حا  وقوعها بيد الاارئ مستالة عن أورا  المؤتمر أورد ما مكرته الورقة 4
http://iicwc.org/lagna_I0I/iicwc/iicwc.php?id=223 الدولية الوتائ  في الواردة في دراستها " الماطلحات 

 واني :للمرأة "  تحت عن
 . "2999 عام 5+ بكين"  :" 1005 عام بكين"  وتياتي في اإلنجابية "الاحة -1
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 و انتكاساتها في السلوم.على مستوا الايم ل النتائل الحاالة في الوعي اومن تم استار  
 

إيجابية دينية تجاي مفا يم الايم ، فالفر  بين الايم و السلوكيات ن توضيا و نا أيضا ال بد م
 األشيال والموضوعات 

 .عالياو وجدانيا و حركيا و م  المجتم  عضويا اإلنسان تفاع  فهو السلوم أما و األشخاص 

                                                                                                                                                                                        

 الجندر . -2

 فتحت العنوان األو  نجد :
 :Reproductive Rights الحاو  اإلنجابية  (1)  

 : Reproductive Health Services خدمات الاحة اإلنجابية (2) 

 :Sexual Health الاحة الجنسية (3) 

 : Reproductive Health Careالاحة اإلنجابيةرعاية  (4)

 : Safe Abortion اإلجها  اممن  (5) 

 :Safe Sex الجنا اممن (6) 

 :Sexual Relationships العالقات الجنسية (7)

 : Responsible Practices الممارسات الجنسية المسئولة (8)

 :Sex Education تعليم الجنا (9)  

 : Sexual Violence العنف الجنسي (10)

 :Sexual Information المعلومات الجنسية (11) 

 :Sexual orientation التوجه الجنسي (12)

 :Sexual Identity الهوية الجنسية (13)

 :Marital Rape االحتااب الزوجي (14)

 وتحت العنوان التاني نجد :
 :Gender الجندر (1) 

 :Gender Equality مساواة الجندر (2)

 :Gender perspective المنظور الجندر  (3) 

 :Gender mainstreaming مأسسة الجندر (4)

 :Gender awareness الوعي الجندر  (5)

 :Gender based violence العنف المبني على أساا الجندر(6) 
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 والتغيير:عن اإلعالم 

ل  باالتفاقات الدولية    ي ّير اإلعالم في الايم أو السلوم أو فيهما معا؟ الخطر المتع
 و   و كيف تمكن مواجهته؟في موردنا يشملهما معا فما  و االعالم المستخدم 

)ك  وسائ  اإلعالم العالمية التاليدية بما فيها وسائ  عالم مباشر بالمعنى العام إ نام 
ا و انطل  ويستمر م  نفا االتفاقية تمهيداإلعالم الرسمية للدو  الموقعة على اإلتفاقيات( 

عالم بالمعنى الخاص تتوالي إدارة شؤون االعالم في االمم إو نام ومتابعة ، انعاادا و اعالنا 
 المتحدة التي تمتلم موقعا على االنترنت ومواق  على الفايسبوم وتويتر و يوتيوب.

 تعم   مي االدارة كما ينص موقعها على :
 النشر والتوزي نقل االخبار:  .1
 الضول على اال داف والاضايا مات األولوية لألمم المتحدة...بتسليط  براز القضايا:إ .2
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والوسط األكاديمي  بالعالقة م  المنظمات حير الحكومية لابد بناء الشراكات: .3
 الشهيرة المناارة. إلى الشخايات الشبابية واوال والمجموعات

م  األمم المتحدة من خال  مراكز المعلومات والزيارات عفي  إشراك الجمهور: .4
 السترشادية واالحاطات ودوائر االتاا  بالفيديو والموارد التعليمية.ا

توفير سب  مطورة للواو  إلى تروة المعلومات المتوفرة عن الاضايا  مشاطر  المعرفة: .5
 مات الالة

 .العمل مع ورسائط اإلعالم  .6

 وفي لمحة عن الجمهور والشركال فهم :
 المجتم  المدني والمنظمات حير الحكومية .1

 اط األكاديمية والطالبية و الشبابيةاألوس .2

 مشا ير من محاف  الفنون و الترفيه .3

ا السؤا  مَّ أ،  بعد حاو  االتفاقيات الدوليةعن اإلعالم العام والخاص يأتي قب  و  ما الكالم 
وال  موازٍ  األ م فهو عن دور الجهات الداعية إلى تدوي   مي االتفاقات والم  يسير بخطٍ 

ن حرضه  و تسييلها إليجاد الهدف األالي المنشود له و و إيجاد يتوقف عند حاولها أل
 الت يير التاافي في المجتمعات المستهدفة. ولملم فإنه يعم  بموازاة عم  األمم المتحدة وعبر

)سينما، تلفزيون، رسمية وخااة طرقه الخااة من خال  وسائط اإلعالم نفسها كمؤسسات 
ومن خال  نترنت، وسائط التواا  اإلجتماعي( مسرح، إماعة، احف، مجالت، مواق  إ

نفسها كفاعلة مباشرة وما تاوم به نفسها من دعاية و إعالم وما  NGOSمنظمات الا 
 تستدعيه من خال  أعمالها لت طية وسائ  إعالم أخرا.

إن الكلفة المنخفضة أو شبه المجانية لتأسيا وسائ  إعالم كانوات فضائية أو مواق  إنترنت 
تواا  إجتماعي أسهمت في زيادة  ائلة في عديد ا من جهة ومن جهة أخرا ومواق  

 ضاعفت من قدراتها على التأتير الم  بات أكتر اعوبة في قياسه عما كان عليه ساباا .
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كملم فالتاديمات المالية والعينية من المؤسسات الدولية ومن نفا الدو  ااحبة المالحة 
ضا في توليد عدد كبير منها تعم  معا  ي وسائ  لمؤسسات المجتم  المدني أسهمت أي

 اإلعالم شبه التاليدية والحديتة على تسيي  مضامين االتفاقات الدولية بخاوص األسرة.
 أرساليب المواجهة:

 يسأ  أحد الباحتين    تاوم وسائ  االعالم بالتعزيز أو بالت يير؟
جهة، لكن السؤا  األساسي من  و إّن الجواب على  ما السؤا  يساعد في اختيار أسلوب الموا

المسؤو  عن إدارة  مي المواجهة؟ وما  ي قدراته؟ وقب  ملم ما  ي ميادين المواجهة:  
 الت يير التاافي أم اناعة الرأ  العام ؟

إن الجواب سيشم  الدولة طبعا لكن في حالة كون الدولة أمضت اإلتفاقية الدولية ولو م  
ى التدخ  اإلعالمي من حيث مواجهتها من قب  المنظمات تحفظات سيجعلها حير قادرة عل

 ات.يحير الحكومية والض ط عليها إلعطائها فراة موازية للمنظمات المعارضة لإلتفاق
 سؤا  آخر ما  و مدا مسؤولية اإلعالم عن تشكي  الوعي التاافي؟

 ما المجا   و    نام ماادر أخرا حير اإلعالم ؟ لنركّب منها سؤالنا أين  و إعالمنا في
 مهما كانت اإلجابة وأين  ي الماادر األخرا لاناعة الرأ  العام؟

 )   يجر  بث  ما المؤتمر مباشرة متال  وكيف سي طى و إلى من سيا ؟(
العام ( في قضية مت   الرأ  اناعة أم التاافي إن استراتيجية الفا  بين العنوانين )الت يير
كما تاتضي متابعة ميدانية و ما جهد يحتان إلى  قضيتنا تاتضي آليات وسياسات متخااة

 مؤسسة تاوم به لتساعد أاحاب الارار بتحديد المسار.
 لكن أق  ما أدعو إليه مؤسساتنا اإلعالمية الاائمة حاليا  و:

   اال تمام بكوتا نسائية أسرية لجهة تضمينها في الب البرامل ال من جهة العدد  :أوال
 أو التسمية فاط.
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   رم التهميب اللفظي كاستعما  المتلية و الشموم وتسمية األمور بمسمياتها ت :تانيا
 الجرمية الشرعية )لواط ومساحاة ومسافحة و زنا(.

   اإللتفات إلى مواجهة الاضايا موضوع اناعة الرأ  العام فأن تاوم تالث  :تالتا
السحا  محطات لبنانية في نفا الليلة بعم  برامل خااة بعد تشري  أوباما للواط و 

 دون أ  مواجهة أمر مست رب.

   في اناعة الوعي التاافي متا  المسلسالت الرمضانية العربية والتركية التي  :رابعا
اشتملت في السنوات التالث األخيرة على تكرار مواضي  الزنا وزنا المحارم واللواط و 

بينما السحا  وشرب الخمور والعر  الفاضا خاواا المسلسالت التركية والسورية 
يعر  تلفزيون المنار تالث مسلسالت على اتر بعضها في عنوان المااومة درب 
الياسمين وحدي كان حضور األسرة والمرأة واضحا م  مالحظات على تفااي  في 

 مسلسالت و برامل أخرا.

   اإلنتباي إلى اإلعالنات لا  :خامساNGO   متال  وض  المحجبة في برامل االست ال
PPSICO . 

مي كلها ومعها يباى موضوع التحاين بزرع الايم وبالتربية على السلوم الديني وقب   
واألخالقي العام  و األساا في المواجهة ألنه يبني المعرفة وُيَمكِّن من إيجاد الحا 
نما مجرد أتر لعالقة عادية  الناد  عند ك  متل  لإلعالم فال يكون تمة تأتير سلبي وا 

 بوسائ  اإلعالم .
 اادر :مراج  وم

 اإلعالم والتأتير في الرأ  العام : كلية الرضوان. -

 سوسيولوجيا اإلنترنت : الدكتور نديم مناور  . -

  =223http://iicwc.org/lagna_I0I/iicwc/iicwc.php?idوالطف   للمرأة العالمية اإلسالمية أبحاث اللجنة -

 أتر وسائ  اإلعالم على الايم والسلوكيات لدا الشباب : السعيد بو معيزة . -

http://iicwc.org/lagna_I0I/iicwc/iicwc.php?id=223
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  مستشارة تربوية وناشطة إجتماعية الدكتور  غاد  زيدان :كلمة(.) 
 .المناهج التعليمية المرسخر  لخدمة أهداف اإلتفاقات الدوليةالمحور الثاني :             

 
أو دوليا إلى المحافظة على قيمه و عاداته  يهدف ك  مجتم  سوال كان عربيا     

إن أ م وسيلة  وتااليدي وحضارته ومعتاداته، و  مي تسمى توابت وماومات المجتم .
 مجتم   ي المنا ل التعليمية. تعتبر المنا لالللمحافظة على توابت وماومات  

 عملية ندتست. التعليمية من أ م الوسائ  التي تستخدم لنا  توابت وماومات المجتم 

 تمت  التي المرتكزات من عدد على التعليمية في العالم االسالمي المنا ل تطوير

العامة لهمي المنا ل. تتمحور  مي المرتكزات حو   األ داف تاوم عليه الم  األساا
وتراتة، وبعضها  المجتم  بفلسفة فلسفية تتعل   بعضها واالعتبارات األسا من مجموعة

 العايدة واتجا اتهم، ومنها ترسيخ وميولهم أفرادي   بحاجاتتتعل خر اجتماعيةما

 اإلسالمالمجتمعية. تركز األسا الفلسفية على تبني  الايم وتتبيت الفرد، عند اإلسالمية

األسا اإلجتماعية فهي والحياة. أما  واإلنسان للكون الشام  واإللتزام بمنهجه كعايدة،
سلوم ك  فرد و ممارستها في اإلسالمية  ايمبال المجتمعات اإلسالمية تمسمتدعو إلى 

 مي  كما تدعو إلى تمسم .لحياته تعتبر ظال    من أفراد  مي المجتمعات حتى
بنال على ما تادم نرا ضرورة إياللعملية   .اإلسالمي العربي المجتمعات بانتمائها

ن أ   تطوير المنا ل التربوية في أ  مجتم  إسالمي إلى مواطني  مي المجتمعات، وا 
عملية فر  للمنا ل التربوية من قب  مجتمعات خارجية على مجتم  إسالمي تعتبر 

توابت وماومات  ما المجتم ، وبالتالي تهديدا  ألسسه الفلسفية واإلجتماعية. تهديدا   ل
قا  الرئيا رونالد ريجان عندما ادر التارير األمريكي المشهور "أمة في خطر" وقد 

(Nation at Risk): 
"لو أن  مي المنا ل التي بين أيدينا فرضتها علينا أمة من األمم العتبرنا ملم اعتدال      

 سافرا  علينا".
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الى تحديات تهدد   تتعر  المنا ل التعليمية في المجتمعات االسالمية بشك  خاص
بنيتها الداخلية والخارجية، وأن أحد أشكا  التهديد العولمة  توابتها وماوماتها وبالتالي

مشاري  معدي لهما ال ر  سوال كانت مشاري   لجديدة وبنود االتفاقات الدولية .فهناما
جيا  أمريكيه رسمت خطوطها للسيطرة على أقرتها االتفاقات الدولية او مشاري  أدوليه 
لاد بدأت  مي الهجمة الت ريبية الشرسة على نظام التعليم في المجتمعات العربية .كاملة 

في عهد  مار ة الارن التاس  عشر، منم تأسيا الدولة الحديتة فياإلسالمية في بداي
محمد علي، والتي بدأ ا بسياسة االبتعاث التي اتبعها؛ بإرسا  الطالب الشبان حير 

أوروبا ا التي كانت موطن ا للفتن والشهوات ا، وكان  ما أخطر ما المحانين للتعلم في 
فعله في الحاياة؛ ألنه من  نام بدأ الخط العلماني يدخ  ساحة التعليم، ومن ورائه ساحة 

 الحياة في المجتمعات اإلسالمية ومن ورائها إلى باية أركان  مي المجتمعات.
 
ت االوروبية واألميركية والتي تتطب  في ن المنا ل التربوية المستوردة من المجتمعاإ

يفاد ا  ويتها المدارا اللبنانية الخااة تهدد كيان المجتمعات اإلسالمية في لبنان مما 
اإلسالمي. فمختلف المواد التعليمية في  مي المنا ل تحتو  على  وانتمائها العربي

ي لبنان مت  تفكم موضوعات بعيدة عن تاافة وعادات و تااليد المجتمعات اإلسالمية ف
 إلخ........ التحرش الجنسي ، وسرة، شرب الكحو ، التعاطي بالمخدرات، المساكنةألا

 توابتها وماوماتها. إن من شأن ملم أن يشرمم قيم مجتمعاتنا اإلسالمية ويهدد 
 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D9%85%D8%B5%D8%B1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D9%85%D8%B5%D8%B1%22
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وباختاار فإن موجة التالعب بالمنا ل التعليمية إنما تتجه في تعاليمها، إلي السو  
لي إنتان الفرد السوقي، ال المواطن العربي المسلم. يتم ملم العولم ، كما قلنا ي وا 

من خال  فر  منا ل تعليمية أ دافها مستترة تحت مظلة نشر العلم والمعرفة أعالي، 
الجديدة لاالا سياقنا اإلنمائي والحضار  والديماراطي. و و شعار ح  يراد به باط  

موبان  ويتنا الحضارية، ب  وانسالخ أجزال  من حيث مخاطري والتي قد تؤد  إلي
و ما األمر . المجتمعات اإلسالمية العربية من تاافتها وتراتها الحي ول تها وماالحها

لى تجزئه  -كما ياو  د. إبرا يم الريا- قد يؤد  في المستاب  إلى نتائل خطيرة وا 
لى نوع من االخترا  التاافي واالجتماع ي والطائفي والسياسي تاافية في فكر المجتم  وا 

لى نوع من التآك  الفكر  والحضار  لك  ماومات المجتم  الحضارية  واالقتااد ، وا 
والتاريخية والدينية، وبالتالي اقتالع ك  الجمور التي انعتها مؤسساتنا االجتماعية 

 والتربوية الوطنية في فكر المجتم .
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عليمية تهدد كيان المجتمعات إن سب  التاد  للمشاري  الدولية التي تفر  منا ل ت
اإلسالمية تكون في إيالل عملية تطوير المنا ل التعليمية ألفراد المجتم  و عدم 

في تاييم  مي المنا ل المستوردة و  ،من الخارن،  أو تكون، على األق  ااستيراد 
 تعديلها و موالمتها بما يتناسب م  قيم و توابت وماومات مجتمعاتنا اإلسالمية.

 
 

 ي الجمعية اللبنانية طبيبة ومنساة لجنة الوقاية من العنف واإلسالة ف):الدكتور  حنان المصرية كلم
 .(لطب األطفا 

 :ومعنوياا  اا مالي المدعومة حكومية الغير النرسائية المنظمات :المحور الثالث
 

 مدخل

والعم  إن روح التعاون والمساعدة، وجدت منم وجود البشرية، فاإلنسان اجتماعي بالفطرة، 
االجتماعي كان يتم عبر التاريخ في أشكا  مختلفة، فردية أو جماعية. فالحروب وما ولدته 
من ويالت ومآا شج  على تأسيا الجمعيات الطوعية  الدينية وتأدية دور ال تمارسه 
 .الحكومات، كتنفيم أعما  إنسانية  تهدف بشك  مباشر إلى تخفيف المآسي عن بني البشر

رات على اإلحاتة واالحسان اوال والتضامن والتعاون تانيا ، وفي ظ  التطورات اعتمدت المباد
السياسية المتالحاة في العالم، أخمت روحية التضامن واإلنمال تح  مكان العم  االحساني. 

من خال  الجمعية  1832الارن التاس  عشرعام بداية  فبرزت  المنظمات حير الحكومية 
 دية. البريطانية لمحاربة العبو 

،سمي   1023ونظرا  لتكاتر الجمعيات والهيئات والمنظمات ، تم انشال ا تحادا لها ،عام 
المجلا األميركي للمؤسسات األ لية لإلحاتة. كان من ابرز مهامه  تأمين المساعدات 
للشعوب االوروبية )توزي  أدوية، مواد حمائية، وألبسة....إلخ( خااة لالجئين والمهجرين بعد 

 العالمية التانية . الحرب 
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و في الفترة نفسها ، في المملكة المتحدة ، تم تأسيا لجنة أوكسفورد لمكافحة المجاعة  
 .و ي حاليا من ا م الجمعيات البريطانية "أوكسفام" 1022اليونانية  في العام 

تطّور دور المنظمات ال ير حكومية بشك  واس  حيث اابا لها  تأتير ا مهم ا على 
ت والدو  التي تعم  فيها، وباتت تشّك  أحد أ م أشكا  العالقات الدولية الحديتة المجتمعا

وآلياتها تم تحوي  نشاطا ا نحو العالم التالث الم  كان تحت االستعمار من الدو  العظمى .  
من المسلم به،  أنه كلما كان دور  مي المنظمات فاعال  في إحدا الدو  ، كان ملم يأتي 

ى حساب سيادة  مي الدولة سوال  في اإلطار السياسي أو االقتااد  أو ومن دون شم عل
  .االجتماعي

اما في الارن الواحد والعشرين ، فاد تاّدمت ل ة الماالا على جمي  الايم األخرا في  
المفا يم الحديتة للعالقات الدولية فاابا  لهمي المنظمات  تأتير ا السلبي على الواق  

ير مفا يم المجتم  وتااليدي وتاافاته بما يتناسب م  ماالا الدو  االجتماعي  مت  ت ي
 0 .المانحة ويحّا   يمنتها عليها جيال  بعد جي 

 
 ة:الحكوميتعريف المنظمات الغير 

ُتعرف المنظمة  ال ير حكومية على أنها مجموعة من األفراد لهم  دف معّين، يستخدمون  
 ي شخاية اعتبارية لها كيانها المستا  عن األفراد طريا ا أو أكتر للواو  إليه. والمنظمة 

 المكّونين لها، وُتدار بواسطة مجلا إدارة منتخب بواسطة الجمعية العامة لألعضال

وقد نالت اعتراف منظمة االمم المتحدة كشريم أساا وفّعا  في تارير ماير البشرية  
لطة التالتة في العالم بعد ومستابلها وفي الدفاع عن حاو  اإلنسان فاابحت بمتابة  الس

 2:الحكومات واألحزاب السياسية.يجب ان تتوافر فيها المعاييرامتية
 يكلية شبيهة بهيكلية منظمة تحظى بنظام تأسيسي وشك  قانوني . 

 مؤسسة على يد أفراد أو منظمات مستاّلون عن الدولة. 
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 يئات اتخام الارارات فيها مستاّلة عن سلطات الحكومة . 

  موّجهة للمالحة العامة ال للربا، وتتخّطى ماالا أعضائها أ دافها. 

 : يمكن تانيف األ داف التي تنشد ا المنظمات حير الحكومية  
   العم  على تحاي  أحرا  اقتاادية بالمفهوم الواس 

  تاديم الخدمات الاحية وتلبية الحاجات الخااة للفارال مت  توزي  األحمية والمالبا
الكوارث واألزمات، إلى جانب الايام بأعما  إنمائية ترّكز بافة  واألدوية في أوقات

 أساسية على الجماعات الفايرة 

  االستشارات والايام بالبحوث والدراسات المطلوبة لجهات معينة بما في ملم تنفيم
 . 0مشاري  خااة بها

 رب التاد  والدفاع عن قضايا البيئة والمرأة وحاو  اإلنسان في أوقات السلم والح
  .على حد سوال

وقد سنت الدو   الاناعية  قوانين  تعتبر فيها  دف  التبرعات والمساعدات للهيئات حير 
 .الحكومية بمتابة وأ مية تسديد الضرائب للدولة

 

نما دور  مي المنظمات والجمعيات تحت اسمال وشعارات مختلفة  بشك  كبيرفي الدو  النامية 
% من مجموع  المساعدات  النمال 15جمعية بتاديم  2999، قامت  1086. ففي العام 

مما سما 4مليار دوالر  6،  بل ت المساعدات التي قدمت ب1009الدو  النامية . وفي العام 
لألمم االمتحدة تشري  دور الهيئات حير الحكومية،واألعتراف بها كشريم فعا  إلى جانب 

 روبية المشتركة أنشأت إطار ا تنسياي االحكومات ومنظمات األمم المتحدة. كما أن السو  األو 

CEE\ONG  جمعية أوروبية بالتعاون في ما بينها  699م  الهيئات األ لية، سما لحوالى
 .وم  البرلمان األوروبي
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 :تعريف العمل التطوعي

أن الموروث التاافي العربي االسالمي والمسيحي يحتو  على العديد من الايم االجتماعية  
جابية كالتعاون والتكاف  والزكاة والبر واالحسان وحير ا من الايم التي تحفز والتاافية االي

 5مواطن على التفاني من أج  ال ير.ال
ياسم العم  التطوعي الى فرد  و و عم  أو سلوم اجتماعي يمارسه الفرد من تلاال نفسه 

رادة وال ينب ي منه أ  مردود ماد  ، وياوم على اعتبارات أخ القية أو اجتماعية وبرحبة منه وا 
و و أكتر تادما  من العم  التطوعي الفرد  و أكتر  أو انسانية أو دينية والى مؤسساتي 

تنظيما  وأوس  تأتيرا  في المجتم ،  توجد مؤسسات متعددة وجمعيات أ لية تسا م في أعما  
ي السنوات تطوعية كبيرة لخدمة المجتم .فالتعليم والتربية والاحة قد شهدت تطورا ملحوظا ف

 6االخيرة
اما  تموي  العم  الطوعي فهو احد  االشكاالت التي تواجه العاملين في  ما الحا  ألن 

وتلعب المرأة  دورا  بارزا  في مؤسسات المسا مة المالية  ال تكون اال بالادر المحدود جدا  
ك  جوانبه  ربط العم  الطوعي فيو العم  الطوعي سوال  في الجهات المانحة أو المستفيدة.

بالعبادة يعتبر أمرا  مهما  لتطويري وتادمه حتى يلعب دوري المنشود باورة ترضى مادم الما  
للعم  الطوعي وفي الوقت تحفظ وتاون كرامة متلاى الخدمة الطوعية. وتختلف  مي 

يت الماادر اختالفا  كبيرا  من ناحية حجم  وطبيعة التموي   فالدو  ال نية مت  السعودية والكو 
 يعتبر تمويلها أكبر من تموي  األفراد. 

 :برز المنظمات العالميةأ

 ،منّظمة مستالة تعم  بحياد تام وعدم تحّيز في حاالت اللجنة الدولية للاليب األحمر
 7.االضطرابات والنزاعات المسّلحة
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  اإلتحاد الدولي لجمعيات الاليب األحمر والهال  األحمر،مهّمته تنسي  المساعدات
ية في أتنال الكوارث الطبيعية ودعم البرامل اإلنسانية التي تاوم بها الجمعيات الدول

  .الوطنية وتنمية قدراتها وتعزيز التعاون وتباد  الخبرات والموارد في ما بينها
 

  منظمة دولية ال تب ي  1071منظمة السالم األخضر العالميةحرينبيا في العام ،
م واألنماط المعيشية نحو ممارسات تحافظ على الربا، تعم  على ت يير الرأ  العا

بلد ا في العالم ، أما المركز  29البيئة وتنشر السالم. لديها  مكاتب في أكتر من 
الرئيا فهو في أمستردام،  ولندا. ومن أقدم الشعارات التي اتخمتها "عند اقتالع آخر 

 8"أن نأك  الما شجرة وتسّمم آخر نهر ونفو  آخر سمكة، سنكتشف أننا ال نستطي  

 

 وتعم تعزيز حاو  اإلنسان المعترف بها دولي ا وحمايتها منظمة العفو الدولية . 
المنظمة من أج  تحسين حياة األشخاص من خال  تنظيم الحمالت والتضامن 

الدولي. يتبنى ناشطو ا قضايا حاو  اإلنسان فيحشدون الجمهور ليمارا الض وط 
ت، وكسب التأييد، وكملم تنظيم الحمالت على عن طري  المظا رات، واالعتااما

 9.المواق  اإللكترونية

الدفاع عن حاو  المين وقعوا في براتن الفار  ،من أ م أ دافها وقف العنف ضد المرأة 
وكرامتهم، إل ال عاوبة اإلعدام، معارضة التعميب ومحاربة اإلر اب بالعدالة، إطال  

  .ن والمهاجرينسراح سجنال الرأ  وحماية حاو  الالجئي
 الجمعيات الوطنية، ي جمعيات الاليب األحمر والهال  األحمر المنتشرة في العالم. 
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 :المنظمات الغير حكومية في لبنان

عانى لبنان طويال  من ويالت الحروب األ لية من جهة ومن االعتدالات االسرائيلية من جهة 
ا لدخو  المنظمات حير ا ا مالئم  لحكومية األجنبية بشك  واس  ووالدة اخرا، فشّك  مناخ 

منظمات حير حكومية محلية، اجتماعية، عائلية وحتى مم بية، كان لها تأتير ا سلبي ا على 
 وحدة المجتم  اللبناني .

  
فضال  كبير ا في إعادة إعمار لبنان وتنشيط الدورة االقتاادية فيه مما  ولكن كان لها ايضا 

ااد  على الرحم مما يعانيه من أزمة كبيرة. إن  ما الدور في تلم أّتر إيجاب ا على واقعه االقت
 الظروف الاعبة  أدا إلى:

  نمو الادرات التي تتمت  بها المنظمات التي واكبت المحنة وانخرطت في برامل مواجهة
 .نتائجها

 مكان الفع  في ظروف اعبة  .تطوير مفا يم العم  االجتماعي وا 
 عي بمواجهة العالية الفردية السائدة في لبنانبروز روح الفري  والعم  الجما 
   التطّوع في سبي  خدمة امخرين مما  يشّك  نالة نوعية في العالقات داخ  المجتم

مبنية على العطال في سبي  ال يرمهما كانت الطائفة او الجنا او اللون او العمر او 
  .المستوا االجتماعي والعلمي

التداعيات السلبية على الواق  االجتماعي نتيجة ت ل   لكن في المااب  يمكن تسجي  بع  
 مي المنظمات حير الحكومية في مختلف شرائا المجتم  وما نتل عن ملم من تجامبات 

 مي المنظمات مرتبطة بالدو  المانحة التي سا مت بزيادة الشرخ بين  مي الشرائا، كون 
اعني .ارن المالحة الوطنية اللبنانيةتمّولها والتي تض  شروط ا أو تفر  التزامات قد تا  خ

 واخص بملم الجمعيات النسا ئية التي تاوم باالنمال والتطوير الى جانب ادخا  مفا يم جديدة 
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 . قد تكون مدمرة للعائلة والايم والدين
َتْشم  سجاّلُت الدولة اللبنانية منّظماٍت ماَت بنيات وأ داف مختلفة مت  أوكسفام، جميعِة  

الماااد، جهاد البنال، مؤّسسة الحرير ، وعدٍد وافٍر من  ,(YMCA)لمسيحيينالشّبان ا
المنّظمات العائلية حير الحكومية كمؤّسسة الافد  ومؤّسسة رينيه معوَّ ، وروابط رجا  

 . 01والكّشافةاألعما ، 
لبنان،  فالوحدُة المخاَّاُة للمنّظمات حير الحكومية، التي تدير ا وزارُة الشؤون االجتماعية في

في تاديرات  .منّظمة حير حكومية. منها تأّسسْت حديت ا 6999تحتو  في سجاّلتها أكتَر من 
لباحتين في مجا  الجمعيات األ لية ،فإن عدد المنظمات األجنبية العاملة في لبنان يا  

% من إجمالي عدد المنظمات حير 15منظمة أ  حوالى  1392من أا   299اليوم إلى
 00بنان.نمكر منها:الحكومية في ل

 7 .1025جمعية وطنية مستاّلة تأسست في العام  الاليب األحمر اللبناني

  و ملم بعد اكتشاف  برامي  من النفايات السامة  1006منظمة السالم األخضر عام
يطاليا وبلجيكا. مكتب لبنان  و الوحيد في المنطاة العربية، تاب   ُاّدرت من ألمانيا وا 

وقد تم إرجاع الاسم األكبرمن  مي النفايات  إلى  .سط في مالطالمكتب البحر المتو 
يطاليا ومازالت حتى امن تبحث عن بع  البرامي  البلجيكية  8.ألمانيا وا 

  مؤسسة "جهاد البنال" قامت  إلى جانب الدولة بإعادة اإلعمار في الضاحية، فأعادت
شاة سكنية،  2999ميم مبنى ُدمر جزئي ا وتم تر  102مبنى ُدمر تمام ا و 182بنال 

لمساعدة الناا في استعادة منازلهم، وقد استعانت بخبرال أجانب للمشاركة في ورشة 
العم  منهم عالم االجتماع في الواليات المتحدة البروفسور سكوت بولينز، وآخر من 

 02المجلا الوطني الفرنسي للبحوث العلمية ايريم فيرديي
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  ي منظمة حير ربحية، ومؤسسة كهنة ليان في بلجيكا و ي مؤسسة "حلوبا  إمباكت" و

 00قرية 11مؤسسة خااة بمساعدة لبنان والتي سا مت بإعادة إعمار 
   الهال  األحمر اإليراني أ    بع  الجسور والمستشفيات والكهربال والتعاقد م

 . 04مدرسة 199متعهدين لترميم 
   المدارا وقام ببنال خّزَانات وتركيب   الهال  األحمر االماراتيطور  شبكة المياي وأ

 مضّخات مياي وموّلدات كهربائية.
   الوكالة األميركية للتنمية الدولية رممت البنى التحتية والمدارا وامتار وساعدت

 05المزارعين، إسوة بما قامت به منظمة "فرسان مالطا" و"البعتة البابوية"
 ألف دوالر. على  139ل ت قيمة الهبة مؤسسة "نيككو" اليابانية، جهزت المدارا، وب

أن يتم شرال التجهيزات من السو  اللبنانية لتشجي  االقتااد اللبناني وف  توجيهات 
 الجمعية.
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   أكاديمية التطوير التربو  و ي مؤسسة أميركية حير حكومية سا مت في إعادة البنال
ا في حا  التعليم والتربية  06وخاوا 

 ع الزراعة في المنطاة الريفية في مجاالت عديدة أ مها دعم االتحاد األوروبي قطا
:تشجي  الزراعة العضوية وتأطير ا وتسوياها، التناي  الزراعي، تطوير آلية مراقبة 
الجودة،  التركيز على المنتجات اللبنانية مت  الزيتون ،  التسليف الزراعي من خال  

المرأة الريفية من خال  التاني  الارو  الا يرة للمزارعين والتعاونيات، برنامل دعم 
ال مائي وتعاونيات المونة،  مشاري  دعم اإلنتان الحيواني من خال  توزي  األباار 
والماعز المؤالة وتشجي  إنتان المزروعات العلفية، توزي  منا مالية للمزارعين 

 07. إلعادة استئناف أعمالهم الزراعية
  ام وتدمير الاناب  العناودية التي خّلفها قامت  المنظمات حير الحكومية بنزع االل

العدوان اإلسرئيلي في األراضي الزراعية في الجنوب بما يمّكن المزارعين من إعادة 
است اللها زراعي ا وبي  منتجاتها وتحسين أوضاعهم االقتاادية. وتم تنظيف أكتر من 

 قطعة ار  ُأعيدت إلى 3299ماليين متر مرب  من األراضي عبارة عن  6
مخّلف حربي من األل ام والاناب  العناودية  17999أاحابها، وتم تدمير نحو 

 08والامائف حير المنفجرة. 
  رابطة فوز  جابر من النبطية  أعادت بنال جسر  حبوش والجرم . 
  جمعية آ  فرحات من بلدة عرب االيم بنت  جسر الست زبيدة الم  يربط النبطية

  .بإقليم التفاح
  سسة آما  حوراني من مرجعيون ببنال جسر  الخردلي والتحرير.كما تعّهدت مؤ 

ن كان  نسبة قليلة من المنظمات تعم  بعاود عم  مارَّح عنها في الضمان االجتماعي، وا 
إن ُسو  العم  والشركات  09لديهم عاود فهم في ك  األحوا  يعملون لفترات قايرة األمد 

ال  مشروع "وعد" إلعادة اإلعمار للمباني التي المحلية استفادت من عم   مي المنظمات، فمت
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مبنى(، والتي انتهى إعمار ا بعد حوالى   266دمرتها إسرائي  في الضاحية الجنوبية في )
شركة مااوالت لبنانية وبلغ إجمالي عدد الاوا العاملة في المشروع في فترة  32تعاقد م  

لى جانبهم عدد ا كبير ا من ا 3813المروة   21لمهندسين ومش لي المعدات.عامال ، وا 
 ؟لماذا لبنان

للمنظمات الدولية  تأتير ا ال يستهان به في لبنان قياس ا إلى دو  المنطاة، فالعديد من 
المنظمات الدولية والوطنية حير الحكومية تضطل  بدوٍر نشيط في تعزيز حاو  اإلنسان في 

الحار الجمعية اللبنانية لحاو  المجتم  اللبناني وحمايتها وأ مها على سبي  المتا  ال 
االنسان التي تعنى بحاو  المرأة، حاو  الطف ، ح  التعبير عن الرأ ، معاملة السجنال، 

  .الح  في الحياة، وح  المشاركة في الشؤون العامة
العتماني الخاص بالجمعيات، الم   1090تخض  المنظمات اللبنانية حير الحكومية لاانون 

حات ليبرالية مات إلهاٍم فرنسي في إطار منا ح  تشكي  الجمعيات. كتب كجزٍل من إاال
ويعرِّف الاانون الجمعيات بأنها مجموعٌة مؤلفٌة من عدة أفراد يوّحدون معلوماتهم وجهود م 

،فالاانون اللبناني ينص على أن في استطاعة أ  21بشكٍ  دائم وال يكون  دفهم الربا
عملون مع ا في نشاٍط معيٍن ال يتوخى الربا مجموعة تضم أكتر من تالتة أشخاص، ي
 11الشخاي، أن تتسجَّ  كمنظمٍة حير حكومية

 

ان لبنان يتمت  بأكتر المجتمعات المدنية فعالية ونشاط ا وأقلها قيود ا في الشر  األوسط نتيجة 
، حيث حياب الدولة ونتائل 1009ل اية العام  1075الحرب األ لية التي امتدت من العام 

ب الكارتية وعدم االستارار السياسي، سمحت  للمنظمات حير الحكومية اللبنانية أو الحر 
األجنبية بدور وتأتيرمهمين على الوضعين االقتااد  واالجتماعي نظر ا للمجاالت الواسعة 
التي عملت فيها .لما فإن مااربة موضوع المنظمات حير الحكومية مسألة دقياة وحساسة، 
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التاديمات والعطال بين حّد البعد االنساني الّارف وحّد البعد السياسي  كونها تبحث في مسألة
 الم  تدخ  فيه الماالا الخااة نمكر البع  منها : 

  22مليار دوالر. 2قدرت الخسائر التي سّببتها الحرب االسرايلية االخيرة  بنحو 

 ن العام الوض  االقتااد  يباى  سيئ ا باستمرار  بسبب عدم االستارار وحجم الدي
 20مليون دوالرحاليا . 89المترتب على لبنان والم  بلغ 

  يشك   وة كبيرة خااة في االرياف حياب أو ضعف المجالا البلدية في تأدية أدوار ا 

   من الشعب اللبناني يعيشون في ظ  ظروف 8الفارو و يشك   تحدِّي ا كبير ا. فنحو %
أما األكتر فار ا  فهي .%2885بة الفار الفار المدق . وبحسب "البنم الدولي" تبلغ نس

% منها 69% من أسر لبنان.1282األسر التي ترعا ا نسال ارام  وتبلغ نسبتها 
 24دوالر أميركي في الشهر 299مجرَّدة من أ ِّ ت طية احيَّة، وتعيش بأق  من 

  لى اح الفساد تكار الممأسا الم  يعاني منه لبنان  يؤدِّ  إلى تاسيم مشوَّي للموارد وا 
 ُيماَرُا في عدة أسوا 

  :المرأ  في المنظمات الغير الحكوميةعالقة 
قامت المرأة اللبنانية بدور بارز في التوعية االجتماعية  وفي تحسين الخاائص المختلفة   

امة والمرأة خااةوملم من ألفراد المجتم  والتاد  للمشكالت التي يعاني منها  األفراد ع
 ة .المنظمات النسائيخال  

وقد نجحت  مي المنظمات بسبب قوة بنالاتها وكفالة قدرتها التنظيمية واإلدارية وتوافر الدعم  
 المالي الالزم لتنفيم برامجها الخااة .
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 من ابرز النجاحات : 
   دور قياد  يتمت  في تأسيا وتنفيم بع   المشاري   االنتاجية واالقتاادية وتحاي

      التنمية االجتماعية.
  يجاد دو فرص عم   ر تفايلي ألدوار المرأة يتمت  في التدريب وح  المشكالت وا 

  متزايدة للنسال في الاطاعات الريفية والحضرية
  دور تنشيطي لبرامل التنمية لإلرتاال بخاائص المرأة من خال  التموي  لعديد من

 ة للمرأة. البرامل وتأسيا مشاري   خدمية لالرتاال بالخاائص االجتماعية واالقتاادي

لتنفيم  مي المشاري  ، ال بد  من بع  الشروط مت  ر الوقت الكافي والالزم لإلشراف 
واإلدارة على األعما  ،الادرة على اإلبداع واالبتكار في مجا  العم  الخير  وتحاي  الادرة 
  المالية من خال  تنشيط وتشكي  اللجان النسائية في الناابات وربطها بالمؤسسات المانحة

أن الكيان العائلي يشك  حجر الزاوية في البنال االجتماعي وتشك   األسرة الحجر االساا في  
المجتم  االسالمي،وتعتبر  المرأة من ا م العناار المكونة لألسرةفهي التي تاوم  بالدور 
الرعائي الم   و عبارة عن عم  مجاني ودون مااب   . ويجهد ال رب في اظهار الو ن 

ي  قانون األحوا  الشخاية،و الجه  الناتل عن  العادات والتااليد، اضافة الى الموجود ف
الاور النمطية للمرأة، ملف الجنسية، الكوتا النسائية، التعنيف الجسد ، اورة المرأة في 
اإلعالم واإلعالن، تهميش المرأة سياسيا ، التمميز وحير امما يستدعي العم  على تنمية 

 25وتمكين المرأة 
أضحى من المسلم به   ا  مفهوم المشاركة بمفهومي التنمية والتمكين إتااال  وتياا ، فلاديت

أن تنمية حاياية، يستحي  إنجاز ا على أ  اعيد، دون مشاركة الناا باطاعتهم المختلفة، 
وفئاتهم وطبااتهم االجتماعية، في انعها من ناحية، وفي جني تمار ا من ناحية أخرا. لما 

شاركة النسال في الجوانب المختلفة للواق  االجتماعي تاف كمؤشر أساسي على فأن درجة م
وض  المرأة ومشكالتها، ومكانتها وقوتها وتمكنها في المجتم . فالشخاية الاوية والمزد رة 
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والفاعلة  ي الاادرة على تحاي  النمو االجتماعي واالقتااد  والسياسسي، كما أن النمو 
أن يااا بمدا الفرص التي يتيحها لتحاي  مشاركة الاطاعات االجتماعي بدوري يمكن 

 المختلفة وتفتحها وازد ار ا وفاعليتها.
ويعتبر العنف ضد المرأة أحد أشكا  اإلنتهاكات الجسيمة لحاوقها التى تؤتر سلبا  على 
المجتم  وعلى استاراري ورخائه سوال كان العنف داخ  األسرة ما يسمى بالعنف المنزلى 

جها  فى شك  التحرش فى الشارع أو مكان العم  أو عنف معنوا ومادا من خال  اوخار 
اإلتجار بالنسال أو العنف الجماعى فى حاالت اإلضطرابات الداخلية والحروبمت   اإلحتااب 
والات . فالدولة  ى الالعب األساسى والفاع  فى منظومة حاو  اإلنسان بأسر ا و ي  التى 

على مواد اإلتفاقات الدولية و تارر شك  التعاون م  األطراف  تارر اإلنضمام وتتفاو 
األخرا و تحدد مدا اإللتزام بمبادئ ومعايير وأنماط حاو  اإلنسان المتعارف عليها دوليا . 
ويمكن لها  التعاون م  المجتم  المدنى من أج  ملم. وقد انضم لبنان كما  معظم الدو  الى 

 دولة( 187ة حاو  الطف  وحاو  المرأة )اإلتفاقات الدولية خااة اتفاقي
وقد ازداد الحديث في السنوات األخيرة عن الدور الم  يمكن أن تاوم به المنظمات حير 

لنجاح برامل التنمية وضمان استدامتها الخااة بالمرأة ، فادرة المجتمعات على  الحكومية  
رأة التي ال  بد أن تتوافر لديها مواجهة الت يرات العالمية مر ون بمشاركة واعداد وتأ ي  الم

معطيات أساسية تمكنها من المسا مة اإليجابية في حركة التنمية وتوجيهها، ويأتي في مادمة 
 مي المعطيات اإلنتان االقتااد  الم  يضعها في موض  الاوة ويجعلها قادرة على خدمة 

 26مجتمعها.
من أكتر االتفاقيات   1070عام بنال على ما سب  ، كانت اتفاقية الاضال على التمييز 

ا للحركة الفيمنية التي انطلات في أواخر الارن التاس   الدولية إتارة للجد . وربما اعتبرت تتويج 
والحاياة أن اإلنسان .عشر وأوائ  الارن العشرين في ال رب ل ر  استرجاع المرأة حاوقها

( وروان 18وحتى الارن  17ال ربي منم بدل عار ما يسمى بالنهضة )بين منتاف الارن 
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الروح العلمية والعالية، سعى لالبتعاد عن الدين،. ولما كان قد امتلم زمام الادرة الاناعية فاد 
راح ا بالتدريل ا يعتبر نفسه سيد الكون وبدأ يادر تاافته إلى األر  كلها كي يسيطر عليها 

أخير ا فكرة "النظام  باعتبار ملم مادر السعادة للبشرية، وتطورت الشعارات حتى طرحت
العالمي الجديد" و"الارية العالمية" وتم العم  على تأسيا المنظمات الدولية وسن "الاوانين 
الشمولية" في مختلف األبعاد. وأوكلت بع  المهام إلى  مي المنظمات لتحاياها م  االحتفاظ 

  التدخ  في مختلف وقد ُأعطيت افة المشروعية الدولية لتستطي.باّمام األمان ال ربي فيها
 .الشؤون ومنها الشؤون االجتماعية

 

 تنص االتفاقية ضمن بنود ا الكتيرة على ما تلخياه: 
  إيمان ميتا  األمم المتحدة بحاو  اإلنسان األساسية، ومنها المساواة في المنزلة والايمة

 همابين الرج  والمرأة، وعن أن اإلعالن العالمي لحاو  االنسان يرف  التمييز بين

    إقامة النظام العالمي االقتااد  الجديد الاائم على العد  واإلنااف و تحاي
 المساواة بين الجنسين ،  يعتمد على محو التمييز واالستعمار والعنف واالحتال 

   تحكيم السالم العالمي، ومن  التوتر، والتعاون المتباد  بين األقطار ب   النظر على
ا السالح النوو  يسا م في تحاي  الهدفنظمها، ونزع السالح العام   والكام  وخاوا 

  ،الدور األساسي للمرأة في تحاي  الرفاي والتنمية االجتماعية التي لم تعرف أبعاد ا بعد
 .وأ مية األمومة ودور الوالدين في العائلة وتربية األطفا  وتاسيم المسؤوليات

 ما يتعار  م  مجتمعنا  و التالي : 
  والخاما عشر  ، تعريف التمييز بأنه يعني حمف أ  تفرقة  في البند االو

على أساا الجنا تتعار  م  أحكام الحجاب االسالمي،  م  أحكام الشهادة 
قامة  من األب في الزوان والعاوبات اإلسالمية وأحكام اإلرث، وا  وأحكام الدية وا 

 .الزوجة، والوالية
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  ر األمور االجتماعية منحها حاوقها المتساوية في سائفي البند العاشر
كاالستفادة من حاو  العيلولة والارو  االجتماعية والنشاطات التفريحية 

 .تتعار  م  أحكام حرمة النظر ل ير المحارم .والرياضية والتاافية

  في البند الخاما عشر ك  تحفظ الينسجم م  أ داف االتفاقية و موضوعها
 .مرفو 

  :االرسالم والمرأ 
ة حاوقها االقتاادية كاملة وأوك  اليها كما أوكَ  إلى الرج  مسألة الوالية منا االسالم المرأ

 المتبادلة:
وتحملت إلى جانب ."َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَيال َبْعٍ  "، " َوَأْمُرُ ْم ُشوَرا َبْيَنُهْم "

)عليهما السالم( إال أنها بايت  الرج  مسؤولية الخالفة اإلنسانية منم البدل حيث آدم وحوال
إن األمة اإلسالمية اليوم محرومة من كتير من الطاقات النسائية  .بعيدة عن الارار السياسي

التي تستطي  ان  المستاب  الرائ  .ما الم  يمن  المرأة المسلمة المفكرة أن تسا م في ان  
ية ودف  عملية اإلنتان إلى الارار السياسي، وما الم  يمنعها من اياحة السو  االقتااد

األمام؟ إن تاريخنا اإلسالمي يزخر بالنسال اللواتي انعن التاريخ وكفى المرأة فخر ا أنها 
سا مت في توفير الجو الاالا النطالقة الرسالة من مكة ولوال ا لما أمكن لنبتة اإلسالم أن 

تشارو ا وقرار ا الحكيم، وقد إن الارآن ليحدتنا عن بلايا ملكة سبأ وحكمتها و  .تنمو و تترعرع
 كانت المرأة الطليعة في ان  الت يير السياسي الكبير في إيران. 

المسؤولية الدولية ضرورة، وقد ا تم الارآن الكريم باضية المظلومين والمستضعفين منم 
انطالقته الكبرا ووّجه  ّم المسلمين إلى األر  ك  األر  حتى حينما كان المسلمون في 

 عف واعتبر رسالته عالمية:أشد الض
ن َيَكاُد الَِّميَن َكَفُروا َلُيْزِلُاوَنَم ِبَأْبَااِرِ ْم َلمَّا َسِمُعوا المِّْكَر َوَيُاوُلوَن ِإنَُّه َلَمْجُنوٌن، َوَما ُ َو ِإاّل  "َواِ 

 ِمْكٌر لِّْلَعاَلِميَن"
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وحاوقها الم تابة  أن تشكي  المؤسسات الدولية  و تشكي  حديث، بدأ يست   موضوع المرأة 
والظلم الواق  عليها لاالا فر  بع  المفا يم التحللية لتحاي  الكتير من أ دافها المعادية 
لإلنسانية من قب  ت يير تعريف العائلة، وفسا المجا  لما يسمى بالحرية الجنسية، وتعميم ما 

 .وأمتا  ملميسمى بالحاو  الجنسية للشباب، وكملم فتا باب التعليم الجنسي اإلباحي 

والمرأة المسلمة مدعوة عبر جهود ا الشخاية أو جهود ا المنظمة بشك  منظمات حير 
حكومية أ لية أو إقليمية أو دولية مدعوة للوقوف بوجه  ما التحرم الهدام ب  واست الله 

عالن ا لشأنها المرأة  ناف المجتم  اإلنساني لما ال  لالتجاي اإليجابي دفاع ا عن حاوقها وا 
 .جوز حط لكرامتها أو امتهان لادراتها اإلنسانيةي

ال يمكن الية خطة  خطة تنمية أن تت اف  دور الايم االخالقية والعايدة الدينية . إن مبدأ 
التساو  في إمكانية االستفادة من الخيرات الطبيعية و ي  بة اهلل تعالى ليدعونا جميع ا للعم  

 .عيشة، وعلى المستوا العالمعلى تحاي  تاارب كبير بين مستويات الم
من  المالحظ في مختلف الوتائ  الماترحة محاولة ابعاد المرأة  عن المسيرة المتوازنة وعالقة  
الدين في الحياة اليومية  كما تسعى  إلى تفكيم الروابط العائلية ، وفسا المجا  لعالقات 

شك  معاكا م  فطرته وروابط خارن اإلطار العائلي. محاولة تنظيم التحرم السكاني ب
 اإلنسانية وموقعه من الكون ير مابولة 

ن َتُعدُّوْا ِنْعَمَت الّلِه اَل ُتْحُاوَ ا ِإنَّ اإِلنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّاٌر   ."" َوآَتاُكم مِّن ُك ِّ َما َسَأْلُتُموُي َواِ 
 ننقل لكم ما جرى في لبنان في احد مشاريع هذه المنظمات :

النسال وسائر أفراد األسرة من العنف أحد العناوين األساسية للمواجهة مشروع قانون حماية 
بين الحرام النسو  العلماني والتيار الديني المحافظ، وخاواا  ضمن الطوائف اإلسالمية 
التي رأت فيه تهديدا  أساسيا  لألسرة وخروجا  عن أحكام الشريعة، فضال  عن كونه تهديدا  جديدا  

 27لشرعية، مشابها  لما نتل من تدابير حماية األحداثلاالحيات المحاكم ا
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، 1005أن أو  اقتراح قانون لمنا ضة العنف المنزلي، قدمه النائب الراح  منوا  يونا في 
وقد أشار فيه الى تفاقم موجة أعما  العنف التي تمارا ضد الااارين واألطفا  والزوجات 

اعتبر يونا في مشروعه أن "حرمة المنز " والمسنين في كنف بع  العائالت والمناز . وقد 
ال يمكن أن تالا "حطال  أو مريعة لالعتدال في داخله على الااارين والنسال أو الشيوخ، 
سوال كان  ما االعتدال نفسيا  أو جسديا ، وطالب الحكومة بأن تض  بالتعاون م  لجنتي 

لتحمي  مي الفئة من العنف  التربية وحاو  اإلنسان في المجلا النيابي مشروع قانون جديد
 28الممارا عليها

والم  دارت أعماله حو  التمييز والعنف ضد المرأة، حّفز  1005مؤتمر بيجينغ العام 
 الناشطات والناشطين في لبنان على تكتيف أعمالهن حو  العنف الممارا ضد المرأة. 

معية من العم  على نظرا  لرف  وزارة الداخلية والبلديات إعطال علم وخبر لتمكين الج
موضوع العنف ضد المرأة، ارتأت مجموعة من الجمعيات التي كانت حائزة علما  وخبرا ، في 

"التحاي " على الرف ، عبر إنشال "الهيئة اللبنانية لمنا ضة العنف ضد النسال" التي  1007
يما في ما يتعل  حددت أولويتها بالعم  على تطوير الاوانين اللبناني لتكف  حماية للمرأة "ال س

بجرائم الشرف"، م  إقرار ا بأن "اإلاالح الاانوني وحدي، على الرحم من أ ميته الفائاة، ال 
يوفر الضمانة الكافية للمرأة المعّرضة للعنف، خااة على مستوا التطبي . فإما ما تحا  ملم 

ر تلم اإلاالح، ال بد من استكماله بعم  دؤوب على اعيد المجتمعات المحلية لت يي
 29المفا يم الخاطئة والمتوارتة جيال  عن جي "

قب  جمعية كفى عنف واست ال  الى  ان الاانون المعد  لحماية االسرة من العنف قد قدم من
مجلا الوزرال اللبناني  لدراسته.  ما المشروع يعتبر مفككا لالسرة ومتادخال م  اعما  
المحاكم الروحية والمم بية في لبنان نا يكم عن المخاطرالكبيرة الكامنة من ورال  ما الاانون 

 .من ناحية التأتير االجتماعي والت يرات العائلية 

file://legalagenda-pc/d/Mofakkira%20-%20NETWORK/LA%20-%20Magazine/Mufakkera%20-%20issue%2016/New%20folder/13/13-b.docx%23_ftn4
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فى عنف واست ال   ي جمعية نسائية ا لية حير حكومية تاسست واخمت علم وخبر جمعية ك
وتعم  على استحداث الاوانين التي تعنى بشؤون المرأة  او  تاوم بتعديلها  2995امار  8في 

بشك  عام . تعتمد بتمويلها على المشاري  التي تادمها  للهيئات الخارجية مت  الهيئة الطبية 
 01االمم المتحدة الدولية ، منظمة

وقد  لاي المشروع الم  بادرت جمعية كفى الى اقتراحه بهدف حماية النسال من العنف 
تعديالت عدة ضمن مافيات مؤسسات الدولة في اتجاي مراعاة  واجا األطراف المعارضة 
والتخفيف من حدة معارضتها، فإن أبرز  مي التعديالت حا  داخ  اللجنة المنبتاة عن 

مشتركة. وقد حا  ملم بعدما بادر عدد من الجمعيات اإلسالمية الى توسي  رقعة اللجان ال
 االعترا  عليه.

فتحت حطال مبدأ المساواة الم  يفر  حماية جمي  أفراد األسرة وليا فاط النسال من  
 أعما  العنف، انزل  المشروع بإرادة واضعيه في اتجاي إعادة تعريف  مي األعما  ضمنا . 

ساسية مان  األية تفكيم شبكة األداخ  االسرة من العنف  و بدامرأة باانون لحمايتها ال فتمييز
لحماية المجتم . و ما يستوجب العم  بشك  واعي ومنظم اليجاد الحلو  والطر  البديلة 

 .للمعالجة واعطال االولوية لما  و ا م
إضالات  امة ليا فاط على يلاي  ما المشروع بتحوالته والنااشات الدائرة حوله وبمناسبته،  

كيفية مااربة المؤسسات العاملة في التشري  لحاو  النسال، ب  بشك  أعم على خاائص 
المواجهة الممكنة بين التيارين العلماني النسو  والمحافظ في المرحلة الحاضرة، م  ما يتخل  

اق  الارارات ملم من خطوط حمرال يشهر ا التيار المحافظ الم  يباى شديد التأتير في مو 
 .العامة

أو  أوجه المواجهة نشهد ا في مطل  الاانون، أ  تسميته والتي أابحت "مشروع قانون  
لحماية النسال وسائر أفراد األسرة من العنف األسر " بعدما كانت في المشروع المحا  من 

 قب  مجلا الوزرال "مشروع قانون لحماية النسال من العنف األسر ".
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 00لى تكريا "الح  الزوجي في الجماع" إتجاي إ ،حتااب الزوجيحمف تجريم اال
تكريا المساواة في جرم الزنى بين المكور واإلناث، بحيث ساوا المشروع بين الزنى المرتكب 
من الرج  بالزنى المرتكب من المرأة، من حيث عناار الجرم ومن حيث العاوبة التي بات 

عدما كانت سنة فاط بالنسبة الى زنى الرج . كما حد ا األقاى سنتين في جمي  الحاالت، ب
 أدخلت اللجنة ضمن الئحة جرائم العنف اتخام أ  من الزوجين 

 خليال  جهارا .
فتا الباب أمام تدابير حماية مختلفة م  تسهي  الحاو  عليها من خال  إعطال الااضي 

 عن إعطال المختص وقاضي األمور المستعجلة ح  تارير ا ضمن أاو  مستعجلة، فضال  
النيابة العامة ح  اتخام قرارات معينة بانتظار ادور أمر الحماية عن المرج  المختص. كما 
تم تسهي   مي التدابير من خال  إنشال اندو  من شأنه االسهام في مساعدة ضحايا 

 العنف..
اعتماد التخااية كضمانة لحسن تطبي  الاانون. فاد نص المشروع على أن يكلف النائب 

لعام محاميا  عاما  أو أكتر في المحافظة بتلاي الشكاوا المتعلاة بحوادث العنف األسر  ا
(. كما نص على أن تنشأ لدا المديرية العامة لاوا األمن الداخلي قطعة 2ومتابعتها )مادة 

متخااة بجرائم العنف األسر  تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوا المادمة والمحالة 
أحكام الاانون وت طي أعمالها األراضي اللبنانية كافة. ويراعى في تشكيلها أن تضم  اليها وف 

عناار من اإلناث وأن يكون عناار ا مدربين التدريب الكافي على ح  النزاعات والتوجيه 
االجتماعي. كما نص المشروع تيمنا  بالتحاياات الجارية م  األحداث على حضور مندوبين 

 . (5الشؤون األسرية وبح  النزاعات )مادة اجتماعيين عارفين ب
 : مراجعال

 shrsc.com/articles/187.htmhttp:، "المنظمات الحكومية وحير الحكومية"، متوافر على الموق  جمي  عودة-1

 .http://www.mandint.org/ar/guide-ngos:دلي  عملي للمنظمات حير الحكومية متوافر على الموق -2
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"المنظمات حير الحكومية في المجتم  الدولي"، تعريب ناوال متيني وجورن سعد، الطبعة األولى، دار  أرنولد دو روالن،-3

 .19، ص 2998النجوا، بيروت، 

 .557 -510، ص ص 2919، لبنان،  1النظرية العامة والمنظمات العالمية"، ط  -خلي  حسين، "التنظيم الدولي-2

  1002. في سنة [1]تجم "باحتات" 

 1، ص2991محمد عبد الح ، االعالم والعم  التطوعي،-5

 .02ص ، التطوعي العم  أ مية، األحمد االا-6

 http://www.redcross.org.lb حمر اللبناني، متوافر على الموق موق  الاليب اال-7

 http://www.greenpeace.org/arabic/about،  االخضرالعالمية منظمةالسالم موق -8

 http://www.amnesty.org/ar/who-we-are/about-amnesty-internationalموقعمنظمةالعفوالدولية-0

، لبنان، 1األ لية في لبنان"، مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوتي ، ط عبداهلل محي الدين، "الجمعيات  -19

 .5، ص 2999

المنظمات حير الحكومية وانعكاسها على الواق  االقتااد  واالجتماعي في لبنانالعايد الركن حسن جوني ضابط مّدرب  -11

 .2912تموز،  12، رلى معو ، جريدة النهار 20في كلّية فؤاد شهاب للايادة واألركان

 .2996أيلو /سبتمبر  25جريدة النهار، -12

 .2996أيلو /سبتمبر  28جريدة المستاب ،  -13

 .2996أيلو /سبتمبر  39جريدة السفير،  -12

 2997آمار/مارا  22بيار عطاهلل، جريدة النهار،   -15

 .2996تشرين التاني/نوفمبر  8جريدة النهار، -16

 . http://www.hanawey.org :متوافر على الموق  -17

 .2، ص 1639، العدد 2990نيسان/أبري   29شؤون لبنانية، جريدة المستاب ، االتنين  -18

 1753، العدد2912تموز/يوليو  19اقتااد، جريدة االخبار، التالتال  -10

 .12232، العدد 7/2912/ 12زينب ياحي، جريدة السفير، -29

 1220، محمد علي التسخير  16العدد  -تاافتنا  -21

file://legalagenda-pc/d/Mofakkira%20-%20NETWORK/LA%20-%20Magazine/Mufakkera%20-%20issue%2016/New%20folder/13/13-b.docx%23_ftn1
http://www.hanawey.org/
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 الموق  متوافرعلى، لبنان تموزعلى حرب عن تاريرنهائي"، االنسان لحاو  اللبنانية الجمعية، "نعمةجمعة-22

www.ssnp.net/content/view 
 ,.http://alhayat.com/Details/502545  الموق  متوافرعلى، الحياة جريدة-23

 www.annd.orgالموق   متوافرعلى، االقتاادية للحاو  الشاملة جعةالمرا-22

 21637 العدد، 2999 كانون االو  5.  كيف تواجه تحديات العولمة والتنمية،  المنظمات ال يرالحكومية-25

 . 2992 – حزيران،قطر – لكوار ا  عائشة: والمستفيدة المانحة الهيئات في دورالمرأة-26

 . 2990 آب 13 للطوائف،األخبار، ملزما نظاما الخطر،الاضاليكرا حا  في  نزارااحية،الطف -27

 .28/7/1005 النهار، ،جريدة"المناز  في العائلي لمكافحةالعنف قانون اقتراح يادم يونا" -28

، 2992، ويةمركزالدراسات االسي، جامعة الاا رة"، الدورالمت يرللمنظمات حيرالحكومية في ظ  العولمة، "عبدالعظيم زينب-20

 51-59 ص

 ،طوقان حناناتر العولمة على بنية و يك  االسرة |اتر العولمة على الفجوة بين المكر واالنتى . د. حنان المار  زعيتر  -39

لون حيرالحكومية المدنيةُ  المنّظمات موظَّفين إلى حالمين من"-31    متوافرعلى، 2998"، لبنان الت ييرفي وعمليةُ  والمموِّ

 http://adabmag.com:. الموق 

 .www.lkdg.org/ar/node/6940 : بوابة لبنان للتنمية والمعرفة، متوافر على الموق  -32

الطبعة  ,"Gender profile in Municipal Election in Lebanon" ,مجموعة األبحاث والتدريب للعم  التنمو  -33

 .3، ص 2996األولى، مؤسسة فريدريش إيبرت، بيروت، 

 :دة الباز، "الح  في تكوين الجمعيات والمؤسسات األ لية"، متوافر على الموق شهي  -32

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=132367 
 .2992الشؤون االجتماعية  حسان مخيبر، "الجمعياتفي لبنان: دراسة قانونية""، بيروت: وزارة-  35

تأسيا أولى الجمعيات اللبنانية المعنية بموضوع العنف ضد المرأة، تحت تسمية "الجمعية اللبنانية لمنا ضة العنف ضد -36

 المرأة" 

 .1005-1002تينا نااش، "تمن النشوز" ، نشر في "المرأة والسلطات" باحتات، الكتاب االو ،  -37

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=132367
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=132367
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حسان مخيبر، "تكرار للمنفعة العامة "العلم والخبر" إياا  ..ال ترخيص تستلمه االدارة ...ال تعطيه"، جريدة النهار، -38

 .1005كانون االو   6ملح  "حاو  الناا" 

 .1007آمار  22البيان التأسيسي للهيئة اللبنانية لمنا ضة العنف ضد النسال، بيروت دار الندوة  -30

 األنبال .،  عالكرامة.  2915  شباط:  ورشة عم  لإلعالم”البحث عن األرضية المشتركة -29
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 الجلرسة الثالثة : 
 

 
 
 (أستامة جامعية)تور  لبنى إرسماعيل : ككلمة الد 
 ثار الرسلبية على االرسر  والمجتمع االرسالمي.اآلالمحور األول :    

 
 إختاار خمسة نااط أساسية:بمن  مي امتار سنعر  

حال  ا الروابط تمزُّ  الكتير من األنسجة االجتماعية، واختال  ا إن لم نا  ان -1
 األسرية واالجتماعية، ومرو  الشباب وتمرد م على ضوابط األسرة، وقيم المجتم .

ترد  عالقة امبال باألبنال،واناراف األولين عن دور م التربو  التاريخي ا ما  - 2
عدا الرعاية المادية ا يااب  ملم است نال األبنال عن الحاجة إلى أوليال األمور تحت 

 ستااللية وبنال المات.عناوين اال

 
تهديد النظام األخالقي اإلسالمي، فمن خال  العولمة يرون للشموم الجنسي،  -3
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ويحاو  ال رب استادار قوانين لحماية الشموم الجنسي في العالم، ومن أحدث 
( بد  كلمة Genderمحاوالت العولمة محاولة، فر  ماطلا جديد يطل  عليه )

(sexومن المسائ  الجدي ،)المستحدتة التي تحاو  بع  المنظمات والحكومات  د
 ال ربية

لزام شعوب العالم األخرا بوجهة نظر م فيها، مسألة تعريف الجنا واألسرة، فلفظة ف رضها، وا 
 (،ب  إن لها أبعاد ا خطيرة قلما نتنبه إليها.sexالجندر ال تتطاب  تمام ا م  لفظة )

لمرأة، و ما بدوري يؤد  إلى انتشاراإلباحية، الشرعية التي تنظم وتضبط عالقة الرج  با
 والرمائ ، والتحل  الخلاي، وخدش الحيال، والكرامة، والفطرة اإلنسانية.

ضعافها وقط  أواار ا،  إفساد وتفكيم األفراد واخترا   عبرالعم  على تفكيم األسرة وا 
فساد المرأة والمتاجرة بها، واست اللها في اإلتارة واإلشباع الجنسي، وبالتالي إشاعة  وعيهم، وا 

الفاحشة في المجتم ، وبالمااب  تعميم فكرة تحديد النس ، وتعايم النسال، وتأمين  مي 
 السياسات وتانينها بواسطة المؤتمرات مات العالقة: 

)"مؤتمرحاو  الطف "، "مؤتمر المرأة في بكين"، "مؤتمر السكان"، وما تخرن به  مي المؤتمرات 
واتفاقيات تأخم افة الدولية، ومن تمَّ اإللزامية في التنفيم والتطبي ، وما منارارات وتوايات 

تلبث آتار ملم أن تبدو واضحة للعيان في الواق  االجتماعي استسالم ا وسلبية فردية، وتفكك ا 
حباطات عامة، وشل  تام لدور المجتم ، الم  تحو  إلى قطي  مسير،  أسري ا واجتماعي ا، وا 

حرائزي، ال يعرف معروف ا وال ينكرمنكر ا، متحلال  من أ  التزامات أسرية ومنااد لشهوته و 
واجتماعية، إال في إطار ما يلبي رحباته وشهواته وحرائزي( . و نا نشير الى دور اإلعالم في 

 .ملم
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تاب  المرل لماته، وتعريفه لنفسه كشيل متميز  والموسوعة البريطانية تعرف "الجندر" بأنه: )
ه البيولوجي الحاياي(،فهنام من األشخاص من يرون أنه ال الة بين الجنا عن جنس

والجندر، إم أن مالما اإلنسان البيولوجية الخارجية الجنسية مختلفة عن اإلحساا الشخاي 
بعبارة أخرا أكتر تبسيط ا، فإن الجندر بعبارتهم تنارف إلى حير  الداخلي لماته أو للجندر،
اط، ونحن ال نعرف وال نار في ديننا وتاافتنا إالَّ بهما، فالجندر تشم  المكر واألنتى كجنسين ف

الشامين جنسي ا من سحاقيات، ولواطيين، ومتحولي الجنا، إم أنها ترتبط بتعريف المرل لماته، 
 و ويته، وليا بجنسه البيولوجي.

ا من المنظومات الدولية تسابا ا محموم   ومن  نا تأتي خطورة المسألة، ولهما نرا في المؤتمرات
ا األوروبية، لفر  لفظ ) ( بد  لفظ Genderال ربية، وبع  الحكومات ال ربية، وخاوا 

(sex التي تنارف إلى المكر واألنتى فاط، وملم عند الحديث عن حاو  اإلنسان، أو )
 محاربة التمييز ضد اإلنسان، أو تجريم أفعا  ترتكب ضد اإلنسان(.

دا الفرد، وتعمي  مفهوم الحرية الشخاية في العالقة االجتماعية، تاوية النزعة األنانية ل -2
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وفي عالقة الرج  بالمرأة، و ما بدوري يؤد  إلى التسا   م  الميو  والرحبات الجنساية، وتمرد 
 اإلنسان على النظم واألحكام

 
 :(كر اإلسالميز الحضارة لتنمية الف) مدير األبحاث والدراسات في مرككلمة فضيلة الشيخ محمد زراقط 

 انعكاس التغيرات األرسرية الطارئة على مرستوى االرستقرار والتمارسك المجتمعي المحور الثاني:      
 

 
 

من االمور التي تكشف ايضا عن ان اهلل عز وج  يريد لهمي االسرة ان تكون مستارة، تشريعه 
ه يريد ان يضبط طيش لمبدأ الوالية على البنت في الزوان، و ما واضا في فلسفته وحكمته، ان

الشابة او تهور ا العاطفي بحكمة ابيها لكن شرط ان ال تتحو   مي الحكمة الى استبداد او 
است ال  للبنت، ولملم اساط الوالية في بع  الحاالت كي ايضا ال يجبر االب ابنته على 

 ن الم   و ناي الزوان ممن يريد فيؤد  الى عكا االستارار و و الكري بين الزوجي
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أيضا، شرع االسالم العدة بين الزوجين سوال عدة الطال  او عدة الوفاة. عدة االستارار بينهما 
الطال   ي فراة تعطى للزوجين الستعادة حياتهما الزوجية بعد الطال . وحتى ايضا في 

زون حالة الوفاة، ربما تكون العدة عدة نفسية من الزون الساب  كي تستطي  الزوجة االرتباط ب
مبدأ التحكيم  و من المبادال التي تلفت الى ان الشريعة تريد د فتبدأ حياة مستارة أيضا . جدي

لهمي االسرة االستارار،  فال ياب  االسالم ان يكون الطال   و الخيار االو  عند ا  اختالف 
بين الزوجين ب  جع  مجموعة من التعايدات في شروط الطال  وما شابه ملم، وال يس  

 الوقت 

 الزوجين بين الخاومة ح  اشكا  من شك   و الم  التحكيم ايضا ومنها. ستعراضهاال
 .لمكر ا الوقت يس  ال أخرا أمور و نام.  االسرة الستعادة

 مستارة، االسرة تكون ان اراد وج  عز اهلل ان نكتشف وحير ا، المالحظات  مي خال  من 
 الحاالت، بع  في الفرا  ابواب فتا ب  الزوجين الحد سجن الى تتحو  ان لها يرد لم لكنه
 من واحدة و مي الشريعة، ارادتها نسبية احرا  لتحاي  استارار  و المطلوب االستارار الن
 من مجموعة اتخم كما فإنه.  الزوان الى الرؤية في والمسيحية االسالم بين االختالف نااط

 الى تتحو  عندما االسرة  مي فمل األبواب بع  أيضا  فتا االستارار الى تؤد  التي التدابير
 دائمة العالقة تباى ال كي للزون الطال  االحية اعطى فمتال،. الحد ما او للزوجين سجن
 لفساد يكون ال كي مخرن مجرد  و وحدي للزون الطال  االحية اعطى انه ارا وأنا. ومؤبدة
 واحد باب بفتا  عةالشري فاكتفت الزوجة، جهة من ،وباب الزون جهة من باب بابان، االسرة
 .االستارار مادارمن على تحافظ كي االسرة لفم

 الوسيلة  مي يجع  لم ايضا لكنه الزوجين، بين لالستارار وسيلة  و الم  المهر شرع أيضا
 على عالقاتهما تبنى ان دون يتزوجا ان يمكن ب  الزوجين، بين العالقة في اساسيا عنارا
 .مهر
 التي الحاالت في االسرة بفم وتعالى سبحانه اهلل امن فاد بي،نس  و المطلوب االستارار  ما

 .الماالا بع  لتحاي  سببا تكون ان بدال والمفاسد للمشاك  سببا العالقة فيها تكون
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 في الخل  من شي الى تؤد  التي الدولية االتفاقيات في فاط المشكلة    المشكلة؟ أين
 .الزوجين بين العالقة وفي االسرة تماسم

 الفت ولكن البعيد المستوا على ولو كبير اتر ا فان االتفاقيات  مي اتر من اخفف ان اريد ال 
 المسلمون نحن اليها نلتفت ان ينب ي التي الداخلية االسباب من مجموعة وجود الى النظر
 .االتفاقيات تلم عن النظر ب  

سرة نشير اليها  نام مجموعة من االسباب الداخلية  التي تؤد  الى عدم استارار اال
، تتحو  االم عند حياب الهجر سريعا:واحدة من المشاك  التي يبتلى فيها المجتم  اللبناني، 

زوجها الى ام واب البنائها م  ما يستتبعه ملم من مشكالت والسبب ليا ضرورة اقتاادية 
 تستدعي السفر ب  رحبة في توسعة حير ضرورية على المستوا االقتااد .

: واحدة من اسباب عدم استارار االسرة وال ينب ي التكتم عليه في يالعنف االرسر  -1
مجتمعنا، ينب ي االلتفات الى بع  النسال المعنفات في مجتمعنا وان نعالل  مي 

 المشكلة بمعالجات تاافية واخالقية وما شابه ملم.

االمر المضل  في مجتماعاتنا اننا نحسب ان مجتمعاتنا واسرنا تابتة في مااب  
 رب.لكن     ما االستارار والترابط االسر   و ترابط حاياي؟ أحسب ان عددا كبيرا ال

من االسر المستارة في مجتمعنا  ي مستارة تحت ض ط الضرورة، وليست مستارة 
 بشك  اختيار .

متال: المرأة في مجتمعاتنا النها تخشى ان تكون مطلاة ترضى بالعيش في اسرة قد ال 
 ا الخوف على االوالد والخوف على المستاب  االقتااد  للزوجة.ترا ا مناسبة لها، كم

عندما نريد ان نتحدث عن ترابط اسر ، ينب ي  ان نلحظ مت   ما الترابط المضل  اما 
 احت التسمية.

أود ان أشير الى ناطة: إن  مي االتفاقيات ب   النظر عن الموقف من بع  بنود ا 
ها تريد ان تفر  على جمي  المجتمعات نتائل او مخالفتها لبع  احكام الشريعة، ان
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ما توالت اليها على مدا سنوات، و ما ال ينسجم م  طرياة تعام  االسالم الم  اراد 
 ان ي ير بع  التشريعات االسرية الى تشريعات اسالمية .

عندما اتى االسالم لم يبدأ بتشري  ك  االحكام لالسرة لكن بدأ بالت يير بشك  تدريجي. 
الجم  بين االختين امر محرم في الشريعة لكن لم يأت االسالم ويفر  الطال  متال 

 على من تزون اختين ب  حافظ على استارار تلم االسر.
ايضا متا  آخر، حّرم ان يتزون الولد زوجة ابيه ولكن استتنى ما سلف للحفاظ على 

 استارار االسر الساباة.
حسن كما نرا في الشريعة االسالمية، لكن : حتى لو اردنا الت يير الى األاالشكالية

ينب ي ان يكون  ما الت يير ت ييرا تدريجيا، االمر الم  ال يمكن ان يحا  وال يعطوننا 
 مهلة كافية في  مي االتفاقيات الدولية.

 
:  مي االتفاقيات على الرحم من خطورتها ، اال انها ليست قدرا، لكن االخير النقطة

لناي الى قدر، فهمي االتفاقيات  ي تعبير قانوني عن تاافة مشكلتنا في امر اخر حو 
تتلى علينا لي  نهار في وسائ  اعالم متعددة ويلانوننا ايا ا بشك  مباشر وحير 
مباشر. فان  مي االتفاقيات يمكن ان ال تتطباها االمم المتحدة على االق  في المستاب  

تتهرب من  ما البند او مام  الاريب تحت ض ط الفا  الساب ، ويمكن ال  دولة ان
ب  من ك   مي االتفاقيات، لكن ما ال يتهرب منه  و ما يسميه السيد الخامنئي دام 

اشكا  مختلفة، منها الاور المتحركة وليا زو التاافي الم  يتسرب الينا عبر ظله ال 
بطرياة مباشرة، اختم بمتا : المسلس  التلفزيوني المخاص لالطفا  ما يسمى: 

دم اورة مختلفة عن االب، فهو ال يحتو  اور أومشا د خطيرة ولكن يا لغامبو
م خرقال، فيلانوننا مت   مي الاورة باشكا  مختلفة تا  الينا يجع  األب أحم  واأل

 وتؤتر فينا اكتر من  مي االتفاقيات التي يحاو  المجتم  الدولي ان يفرضه علينا.
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  ر مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي(مدي):الدكتور الشيخ محمد تقي رسبحانيكلمة  

 ب تحصين األرسر  و حمايتها فی وجه اإلتفاقيات الدولية من منظوراإلمام الخامنئي.يأرسال :المحور الثالث
 

قب  الدخو  ف  الب الموضوع و تاديم بع  المحاور األالية حو  أساليب تحاين  
 نؤاد عل  ناطتين  امتين: االسرة ف  وجه اإلتفاقيات الدولية، من الضرور  ان 

الناطه االول :  أّنه حينما نتحدث عن ايفيه المواجهه لإلتفاقيات الدوليه حو  األسرة او المرأة 
 ما ال يعني أّن ا  ما  و مطروح ف  ضمن تلم البنود فاسد ومردود،  وأّن ا  المحاوالت 

رة و تفکيکها،  ب  لو ننظر الدولية ف   ما المجا  ليست إالَّ موامرات ف  تفنيد ايان االس
بنظرة واقعية و عمالنية نری ان  مي اإلتفاقيات    جزل من تداعيات الحداتة والتجديد أو 
باألحری    حلاة من سلسلة حلاات العار الجديد بما لها من المبادئ الفلسفية واألخالقية 

 والايم العلمانية البرجوازية. 
أسيسها قد أنجزت انجازات ابيرة،  اما انتجت مآز  نعم  مي النهضة ف  سيا  تکوينها و ت

 وأزمات عدة أمام اإلنسان و األسرة. 
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الناطه التانيه: اما  و المعلوم، إّن اإلتفاقيات الدولية امت  اتير من المواتي  والمعا دات 
ّنها الدولية وحير الدولية لم تکن وليدة ساعة او سنة، ب  لها خلفيات تاريخية عمياة، اما أ

نشأت من جمور تاافية و معرفية، واملم لها متطلبات اجتماعية واقتاادية ، ولملم ليا 
جزافا  أن ُياا  إّن اّ  حراة تسع  ألن تاف ف  وجه تحديات اهمي،  وا  مشروع يريد ان 
يادِّم معالجة شاملة لحلحلة المشاا  المتأزمة المتعولمة، يحتان ال  رؤية واضحة وتخطيط 

ريطه مات بعد محلي و اقليمي، و ا  ملم يتناسب م  حجم الاضيه و أبعاد ا و مرحلي وخ
 امتداداتها.              
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و من  نا نشا د ان السيِّد الخامنئي  ف  ا  خطاباته و ممارساته يحاو  قب  ا  شيل ان 
ن  ا الحيو  ف  بنال المجتم  و تکوييادِّم اورة حضارية جديدة عن األسرة المسلمة ودور 

الهجمة التاافية الت  قاد ا األّمة و و ينّبه دائما  بشک  او بآخر على تحاين األسرة تجاي 
 ال رب بالنظريات وأساليب الحياة و وسائ  اإلعالم و منها الارارات واالتفاقيات.

 
 

 
  
ال يجد  اما لم نستط  أن ُنعبِّد الطري   لتحاي  الايم اإلسالميه األسرية ف  اميم  

تنا وأوطاننا ف   مي الظروف المتطورة والخطرة،  ولملم  و يتکلم بإارار عل  أّن مجتمعا
المخرن األساا من تلم التحديات ال يتحا  اال بالتخلي عن بع  المرتکزات و العادات 
العرفية الالشرعيهة من داخ  األسرة التاليدية والتحلي بما  و المعاو  و المتاح من الايم و 

 ة. امداب االسالمي
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وعل  ضول  مي المادمة، نبدأ بتاديم ما طرحه من تعليمات وممارسات تالا ان تاب ف  
ن  مي التعليمات تحت استراتيجيات تالث و لک  منها األساليب و   مي الخانة وأری ان ندوِّ

 امليات :

اإلستراتيجية األول ، و   األ م من وجهة نظراإلمام الخامنئي: تمتين بنال األسرة ف  
مجتمعات المسلمة و حمايتها من أ  ادمات اجتماعية واقتاادية أو من أ  خل  روحي ال

 او انهيار نفسي.
 مي االستراتيجية تأسست عل  أساا اّن بنية المجتم  اإلنسان  ال تستار اال بتکوين نواة 
أسرية متماسکة ومتداخله. و حين نسم  ان سماحته اان يتحدث عن" قداسه االسري" او " 

 ه الزوان" ال نفهم منه اال التاايد عل  قيمه االسري و لزومها للعيش السليم اممن.قداس
و عل  ضول  مي االستراتيجيه نری اّن  نام أساليب ومنا ل لتطبياها عل  الواق  قد أكد 

 عليها السيد الخامنئي:
المجا ،  لعلمي ف   ماالمحوراالو ، و عمليأ    مهمه المفکرين و ااحاب الشأن الديني و ا

ف   تطلباتهاوانتان خطاب تجديد  متأا  حو  مکانة االسرة ومکوناتها و م و التنظير 
عل  ضول تاريحاته، ندرم اّن  مي المهمة ال تتم وال تتوقف عند حدود المجتم  المعاار . و 

النظريات واالفتالات  ب   ال بدَّ ان يتحو   ما الخطاب ال  مخططات و نمامن عملية تالا 
 تسود عل  الحياة العادية االسرية .  ان

المحور التان ، إن االسر ة ال تتکون االَّ عبر تانيف الوظائف وتوزي  األدوار بين اعضائها 
و لملم سماحته يعتاد و يؤاد عل  ايجاد موازنات دقياه بين حاو  الرج  و المرأي ف  داخ  

خ  االسرة وخارجها من الحاو  الفردية االسري و املم اقامة توازن تام بين حاو  المرأي ف  دا
 و االجتماعية و التربوية و االقتاادية.

وال يخف  ان الحاو  و المسؤوليات ف  داخ  النظام االسر  متبادله و متناساه، ال يمکن 
لب بوظائف اال بعد توفر استيفال ح  اال عل  ضول أدال حاو  االخرين وليا معاوال ان يطا

  االمکانيات.الظروف و 
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وعل  ملم نجد انه وبشک  حريب ال ُيتوق   الدخو  في تفااي  دور الرج  و المرأي و  
مکانيه حضور ما ف  شت  جوانب الحياة من دون ان  وظائفهما ف  داخ  األسرة و المجتم  وا 

 يتضرر جانب او يتعدی عل  جانب آخر.
العلمال و  و ف   مالمجا  تتظهر مهمة تتايف الشباب و وظيفة أاحاب اإلعالم و

المؤسسات لتربية جي  جديد واعداد م ألدال مهامهم في داخ  االسرة وتحملهم و قبولهم لهمي 
المسؤوليات الخطيرة و الحساسة. و إاماال لهما االسلوب، يؤاد االمام الخامنئي عل  ااحاب 

المادسة  الارار و التشري  عل  ضرورة اعادة النظر ف  الاوانين و الماررات عل  وف  الشريعة
 لتحو  دون المنازعات والتنافسات األسرية. 

 

 
 

االستراتيجية األول : إيجاد مناخ أخالقي وروحي داخ  االسرة، وتحوي   المحوراألخير في
االسرة ال  محيط آمن وداف  وحيو  لکّ  األعضال وتحوي  االسرة ال  مدرسة تربوية يترب  

اللاالات و االحرالات. و من أساليب تحاي  فيه جي  االا ياون نفسه و يت لب عل  ا  ا
 ما الهدف،  و توقير شخاية المرأي  وتادير ا من قب  الزون و تعظيم شأن الرج  من قب  
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الزوجة، ومنها الحفاظ عل  قيمومة الزون ف  شؤون االدارة العامة لألسرة و اإلقرار بدور 
 حاسم للمرأة  في إدارة الشؤون الداخلية .

التانيه:  ي الممانعة التاّمة تجاي أ  تعد و تجاوز لکيان األسرة المسلمة عبر  االستراتيجيه
  مي اإلتفاقيات الدولية.

و ف  ظ   مي االستراتيجيه نستوحي بع  األساليب والمنا ل من المات سماحه الاائد عل  
 النحو التالي:

حکام الشرع المادسة أو : عدم اإلعتراف بأ  بند من بنود اإلتفاقيات اما كانت تخالف أاالو 
 تضر بشک  أو آخر بحا  االسري ف  ا  األوطان االسالمية .

: عدم السماح بتحکيم تلم البنود عل  الاوانين و الماررات الوطنيه او المحلية،  و لو التان 
تحت ض وط دولية رسمية او اعالمية و تحت شعارات احاو  االنسان او حاو  المرأة أو 

 حاو  االطفا .
: السعي الدووب  لناد  مي اإلتفاقيات و اشف ما تضمنته من اإلشکاليات و تاالثال

التناقضات و توعية الشباب حو  تداعيات  مي الايم و الاوانين و خااه تظهير ما حا  ف  
المجتمعات ال ربية من التهتم و االسالات لکيان األسرة و  وية المرأي و الفظائ  الت  ابتليت 

 ال و الرجا  و االطفا . بها ا  من النس
الراب  : مواجهه ال زو التاافي واإلعالمي ال ربي اأداة للتهيئة الم نية والروحية للابو  
واإلعتراف بک  اإللاالات والارارات، و ما يكون باستخدام ا  األدوات اإلعالمية و الخبرات 

والمسرح و السينما و  اإلعالنية و التوس  بأعل  درجات الفنون الاديمة والجديدة  االشعر
 الموسياى ما دام متاحا  و مشروعا .

تمهيد لمشروع دولي حو  المرأة واألسرة ابدي  حضار  إسالمي او  االرستراتيجيه الثالثه:
 إنساني تجاي األنمومن ال ربي للحياة والتادم. و مي الخطة قد تتيسر عبر المحاور التالية : 

ي حو  االسري والمرأي بالتنسي  م  العلمال المسلمين و االو  : تنظيم وتائ  ومعا دات جديد
حير المسلمين و بالتعام  م  اإلخاائيين من الحاوقيين وأاحاب الرأ  ف  العلوم 

 االجتماعية والتربوية و االقتاادية .  
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التاني: تکوين اتلة دوليه او بالحّد األدن  اتلة إقليمية أو دينية من ا  الدو  المعنية الت  
 م بهما الشأن واتخام قرارات مشتراة والتأايد عل  الحفاظ عل  التاافات المحلية والوطنية.تهت

التالث: إيجاد شبکة من المؤسسات األ لية و النخب الفکرية و االجتماعية والناشطين ف  
مجا  األسرة و المرأة من ارجال العالم و التنسي  المستمر حو   مي الوتائ  و التاأتير عل  

   العام و الض ط عل  المؤسسات الرسمية للمن  من التاويت أو االعتراف. الرأ
و ف  الختام جدير بالمكر أّن السيِّد الاائد يعتاد وُيار عل  أّن الجمهورية االسالمية عل  
رحم من الاعوبات والتجامبات من الداخ  والخارن استطاعت ان تواجه المسا  ال رب  لكيان 

و يجب عل  االيرانيين وحير االيرانيين أن يأخموا  مي التجربة ال نية األسرة ال  حد ابير 
 بعين اإلعتبار وأن يااوموا ويستمروا ويوسعوا نشاطاتهم ف  مجا  التفكير والعم . 

 

 
 

 
 من الحضور في الغداء جانب                         
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    التوصيات :
بعد انتهال جلسات  ما المؤتمر نشكر جمي  المحاضرين الكرام المين شرفونا             

ديم كلماتهم وابحاتهم، ونخص بالمكر المحاضرين من الجمهورية االسالمية االيرانية وشاركوا بتا
ومن دولة الكويت، كما نشكر ك  من حضر فيه من المناط  والوحدات والمعا د والمؤسسات 

 على اختالفها، ونختتمه بالتوايات التالية: 
 المخططات  مي فكش يتطلب و ما الخارجية، المخططات من األسرة على . المحافظة1

 وبيان خطورتها.
 وبيان منها، الخارجة والتوايات الدولية المؤتمرات فعاليات لك  إعالمي الايام براد -2

 .منها الموقف الشرعي

المحافظة على األسرة من المخططات الداخلية والتي تتبنا ا المنظمات النسوية العلمانية -
الداخلية، عبر التنسي  بين الجهات والمنظمات المدعومة من الخارن ، وتنظيم سب  مواجهتها 

األ لية اإلسالمية ، وتكوين جبهة ض ط قوية تعم  على متابعة ما يادر عنها وتتادا لها 
 وسائ .البكافة 

 وكسب افوفنا اخترا  أج  من امخرون يست لها التي الداخلية اإلاالحات إجرال -3
 والاوانين الشرعية والمحاكم واإلعالم التعليم يتناو  ما اإلاالحات  مي لهم، ومن المؤيدين
 الداخلية.

المدربين )من اعالميين  بع  تخايص المخططات عبر بهمي مجتمعاتنا وتتايف توعية -2
للتوعية على مخاطر االتفاقيات والتوعية بموقف االسالم  وتدريبهم ومتافين وقيادات مجتمعية(

 تجاي األسرة عبر الوسائ  المختلفة.
ة الخبرال واالكاديمين االسالميين للعم  على وض  الوتائ  الموازية للوتائ  العالمية دعو  -5

 (.كوتياة حاو  المرأة وواجباتها في اإلسالم، ووتياة األسرة في اإلسالممن منظور اسالمي) 
يجاد ، الزوان على للمابلين تأ ي  بدورات والايام باألسرة اال تمام -6  بعد استشارية مراكز وا 
 والاحية. والتاافية، النفسية، لمشكالتها ح  ايجاد أج  لزوان منا

 الايام باألبحاث والدراسات التي تكشف  مي االتفاقيات والمؤتمرات وخلفياتها وخطورتها.  -7
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 العرب والحاوقيين من قب  المتافين وتاييمها الحداتة ماطلحات دالالت تمحيص -8
 لها تسوياية حالة في فياعوا الحاوقية، وأنشطتهم الفكرية أعمالهم في قب  استخدامها والمسلمين

 يشعرون )امتا  المتحدين والمتعايشين والجنا اممن والجندر وا الى ملم..(. حيث  ال من
 

 
 
مدراسهم والمتافين  بمختلف اإلسالمية األمة فاهال بين والبحث الحوار حركة إطال  -0

 مناحي كافة ب  المستجدة، واألسرية االجتماعية الاضايا تشخيص على يعين الحاوقيين بما
 المعاارة. المجتمعات في سير الت يير طالها التي الحياة

طالقه من قب  الدو  واسعا الحوار باب فتا -19  الحاوقية الهيئات في األعضال اإلسالمية وا 
 تساؤالتل اإلسالمي العالم في اإلنسان حاو  عن الحاوقية والمدافعة والمنظمات الدولية،
 بشك  وماطلحاتها مفرداتها وتوضيا اإلنسان، وحاو  الحرية والمساواة حو  مفا يم مفتوحة
 الوضعي . والمنظور اإلسالمي من المنظور علمي تفاعلي

 


