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بدؼ هللا الخحسؽ الخحيؼ

السقجمة:
الحسج هلل ،نحسجه كندتعيشو كندتغفخه ،كنعػذ باهلل مغ شخكر أنفدشا كمغ سيئات أعسالشا،
مغ ييجه هللا فبل مزل لو ،كمغ يزمل فبل ىادؼ لو .كأشيج أف ال إلو إال هللا ،كأشيج أف دمحم
عبجه كرسػلو.
وبعج...
ِ
تحج ٍ
َّ
عجيجة كخصيخًة ،تقتل في نفديا الصسػح إلى األفزل،
يات
فإف السخأة السدمسة تػاجو ّ
ً

فتح ارب في ديشيا كقيسيا كأخبلقيا كفصختيا ،بفخض أنساط غخيبة كشاذة مغ الدمػؾ كاألكضاع
الغخبية الستشاقزة مع قيسيا الحزارية ،كالسخالفة لذخيعتيا اإلسبلمية الخبانية ،كذلظ فيسا
يتعمق بذكل ىحه الكيع الخفيعة كجػىخىا؛ فتػصع بالتصخؼ كالجسػد كالخجعية ،إذا التدمت بجيشيا
مطي اًخ كمخب ًاخ ،فيي متصخفة في زييا الػاسع الفزفاض ،كمتصخفة في رفزيا االختبلط
كالتبخج السسجػج ،متعربة في دفاعيا عغ قزايا السدمسيغ ،كمتدمتة في حخصيا عمى تمقيغ
أكالدىا مفاليع كقيع كآداب اإلسبلـ ،بيشسا يكػف الشسػذج الغخبي ىػ االعتجاؿ السقبػؿ الحؼ
يجب عمى السخأة السدمسة االلتداـ بو.
فيجبخكف
كما أكثخ أكلئظ الحيغ يكيجكف لمسخأة السدمسة ،كما أكثخ الحيغ يخيجكف الشيل مشياِّ ،
ليا ليل نيار ،يخيجكنيا أف تربح سمعة تباع كتذتخػ ،تتخبصيا الذيػات كتغخؽ في مدتشقع
الخذائل ،كتشفح مخصصات األعجاء في ىجـ كياف السجتسع اإلسبلمي مغ خبلليا ،ألىسية دكرىا
في بشاء كياف األسخة السدمسة ،كالسجتسع السدمع.
لقج كاف لمسخأة الشريب األكبخ مغ ىحه االتفاقيات؛ نط اخ لمجكر الخصيخ الحؼ تقػـ بو في
جسيع أشػار حياتيا ،كألثخىا الفعاؿ في رعاية الدكج ،كتخبية األبشاء ،كالكياـ عمى رعاية البيت،
كإضفاء جػ مغ الصسأنيشة كاليجكء كالدعادة عمى األسخة ،السيسا في ضبلؿ اإلسبلـ كتحت
مسا تشعكذ آثاره عمى السجتسع ،كىحه أمػر ال تشطخ إلييا الثقافة الغخبية بعيغ
مطمتو الػارفة َّ
الخضا كاالحتخاـ؛ َّ
ألف ىحا يحػؿ دكف أشساع الجكؿ لكبخػ في استعسار الذعػب كنيب
ثخكاتيا ،كمغ ثع فقج عسجكا إلى تفكيظ األسخة كىجـ األخبلؽ بافتعاؿ مذاكل كقزايا بيغ الخجل
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كالسخأة ،كجعمػىا ذريعة لمتجخل إلفداد العبلقة تحت مطمة اتفاقيات حقػؽ اإلنداف؛ التي
صاغػا مػادىا كفق أىػائيع ،كبسا يحقق أغخاضيع ،جاىجيغ إلى إلداـ دكؿ العالع كشعػبو
كخاصة السدمسيغ بتمظ السعاىجات ،كفخضػا عمييع أف دساتيخىع كقػانيشيع دكف نطخ
لخرػصية األمة اإلسبلمية كدكف مخاعاة لجيشيا أك احتخاـ ثقافتيا.
كمغ أخصخ ىحه االتفاقيات (اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييد ضج السخأة التي
تعخؼ بػ ػ "سيجاك"  ،CEDAWكالتي أصبحت السخجعية لػضع القػانيغ الخاصة بقزايا السخأة
في العالع اإلسبلمي كالعخبي كدكؿ العالع التي صادقت عمييا.

ىحه الجراسة:
تتشاكؿ عخض السبلحطات العامة عمى اتفاقية سيجاك ،كعخض معطع بشػد اتفاقية
"سيجاك" ،كمشاقذتيا ،كبياف خصػرة ما في االتفاقية مغ كيبلت تريب السخأة كاألسخة في مقتل،
ثع
كأيزًا كذف ما فييا مغ مخالفات صخيحة كخصيخة لمذخيعة اإلسبلمية في قزايا السخأةَّ ،
دراسة تػصيات المجشة السذتخكة التي عقجت في راـ هللا ،كالتي قجمت تػصياتيا لخئيذ الدمصة
بشاء عمييا قػانيغ بسخاسيع تشذخ في جخيجة الػقائع الفمدصيشية ،كبحلظ
محسػد عباس كي يرجر ً
تربح الزمة التشفيح في الزفة الغخبية كقصاع غدة ،كالمجشة السذتخكة ىي" :ىيػمغ رايتذ
ككتر"( )Human Rights Watchمقخىا أمخيكا ،كمخكد السخأة لئلرشاد القانػني
كاالجتساعي" كمقخىا راـ هللا ،ك"السداكاة اآلف" كىي مشطسة أمخيكية ليا فخكع في معطع دكؿ
العالع .كىحه المجشة السذتخكة يطيخ َّأنيا لجشة معتسجة دكليَا لستابعة تشفيح اتفاقية "سيجاك" لجػ
الدمصة ،كأخيخ أقػـ ببياف خصػرة البخكتػكػؿ االختيارؼ الخاص باتفاقية "سيجاك" السذؤكمة.
َّ
إف مغ أخصخ االتفاقيات الجكلية التي تدتيجؼ تجميخ األسخة السدمسة كالسخأة السدمسة ىي:
السدساة بػ ػػ(اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التَّسييد ضج السخأة (سيجاك  ،)CEDAWكقج
صجرت ىحه االتفاقية مغ الجسعية العسػمية لؤلمع الستحجة في عاـ 1979ـ ،كأصبحت سارية
كتست صياغ ُة مػاد ىحه االتفاقية بعيجًا عغ مذاركة
السفعػؿ مشح  3سبتسبخ عاـ 1981ـَّ .
مسثميغ مغ الجكؿ اإلسبلمية ،كلحلظ انصمقت مغ الخؤية الغخبية السادية ،دكف مخاعاة
لخرػصيات الحزارات كالثقافات كاألدياف األخخػ ،كىي تصخح بدعسيع حمػالً لسذاكل السخأة
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ِ
ييسر دكر الجيغ في السجتسع ،كال يخاعي
تقػـ عمى الفكخ الغخبي السادؼ العمساني ،الحؼ ّ
التبايغ الثقافي الػاسع ،كاختبلؼ أكضاع السخأة كمذكبلتيا مغ مجتسع آلخخ.
لقج كصل عجد ُّ
الجكؿ السػقعة عمييا إلى  189دكلة مغ أعزاء األمع الستحجة .كىشاؾ
خسدػف( )50دكلة تحفطت عمى عجد مغ مػادىا لسخالفتيا لقػانيشيا كدساتيخىا .كأبجت 20
استشادا إلى تعارضيا مع تذخيعاتيا
دكؿ عخبية تحفطاتيا عمى بعس بشػد االتفاقية ،كذلظ
ً
الػششية ،أك بدبب تعارض عجد مغ مػادىا مع الذخيعة اإلسبلمية.

كتكاد تكػف الدمصة الفمدصيشية ىي الػحيجة في مشصقة الذخؽ األكسط كشساؿ أفخيكيا التي
كقعت بجكف أؼ تحفع عمى جسيع البشػد باالتفاقية ،حيث َّ
كقع مبجئيًا رئيذ الدمصة محسػد
عباس عمى اتفاقية "سيجاك" بسشاسبة يػـ السخأة العالسي بتاريخ 2009/3/8ـ ،كحلظ نز
تع
السخسػـ في مادتو الثانية عمى أف يتع نذخ في جخيجة الػقائع الفمدصيشية الخسسية ،كقج َّ
الشذخ بالفعل بالعجد الثسانيغ مغ الجخيجة كالرادر بتاريخ 2009/4/27ـ.
تع التػقيع رسسياً عمى االتفاقية في األمع الستحجة في 2014/4/1ـ ،كبجكف أؼ
كبعج ذلظ َّ
تحفطات عمييا ،كىػ ما أثار استغخاب كاستيجاف الكثيخ مغ السؤسدات الجيشية كالذخريات
الػششية ،كتبع ذلظ إعبلف مخسػـ رئاسي صجر في 2018/4/29ـ بسجيشة راـ هللا ،بتػقيع
محسػد عباس بتذكيل الفخيق الػششي لسشاقذة التقخيخ األكلي لجكلة فمدصيغ الخاص باتفاقية
"سيجاك" ،كيتكػف مغ :ك ازرة شؤكف السخأة ،كك ازرة الخارجية كالسغتخبيغ ،كك ازرة العجؿ ،كك ازرة
الجاخمية ،كك ازرة التشسية االجتساعية ،كالسجمذ األعمى لمقزاء الذخعي ،كالشيابة العامة (نيابة
األسخة) ،كك ازرة الرحة .كك ازرة التخبية كالتعميع العالي ،كك ازرة العسل ،كالجياز السخكدؼ
لئلحراء الفمدصيشي.

))1

كتبعو مخسػـ رئاسي بتحجيج سغ الدكاج ليكػف مغ  18عامًا كأكؿ البشػد التي تشفح بزغط
م َّسغ كراء االتفاقية مغ بعس الجسعيات الشدائية في السجتسع الفمدصيشي ،كىػ ما فتح الباب
لمكثيخ مغ الشقاشات كاالستفدارات حػؿ ىحه االتفاقية السذؤكمة.
 -1انطخ مخسػـ رقع ( )1لدشة  2018ـ بذأف تذكيل الفخيق الػششي لسشاقذة التقخيخ األكلي لجكلة فمدصيغ
الخاص بػاتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييد ضج السخأة” مع المجشة السعشية بالقزاء عمى جسيع أشكاؿ

التسييد ضج السخأة التابعة لؤلمع الستحجةhttp://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17023 .
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ُّ
كتعج الػاليات الستحجة األمخيكية الجكلة الػحيجة التي لع ترادؽ عمى اتفاقية "سيجاك"،
إضافة لثساني دكؿ أخخػ لع تشزع إلييا باألساس بيشيا إيخاف ،كدكلة الكخسي ألخسػلي،
كالدػداف ،كالرػماؿ كتػنغا .كسا َّ
أف العجك الرييػني أعخب عغ تحفطو عمى بعس مػاد
االتفاقية بيشيا السادة  ،16حيشسا كقعت عمى اتفاقية سيجاك ،بحدب ما أضيختو كثيقة صادرة
عغ خارجية االحتبلؿ.

السالحغات العامة عمى اتفاقية "سيجاو":
قبل مشاقذة اتفاقية "سيجاو" نحكخ أىؼ السالحغات العامة عمى ىحه االتفاقية ،وىي-:
 -1االتف اقية مبجأىا كمشتياىا السداكاة السصمقة كالتساثل التاـ بيغ الخجل كالسخأة في جسيع
السجاالت الدياسية كاالقترادية ،كاالجتساعية ،كالخياضية ،كالقانػنية كنحػىا .كىحا مبجأ خاشئ

لآلتي-:

أ -مخالفتيا لرخيح القخآف الكخيع يقػؿ سبحانو( :كليذ الحكخ كاألنثى).

ب۔ مخالفتيا لرخيح الدشة ،يقػؿ الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع" :إنسا الشداء شقائق

الخجاؿ" )1(،كالذق ىػ الشرف السكسل كليذ الشرف السساثل الحؼ ال يختمف عغ األخخ.

ج۔ مخالفتيا لمعقل الدميع :إذ َّ
إف االختبلفات في بعس الػضائف الفديػلػجية بيغ الخجل

بل كجػد اختبلفات في الػضائف الخارجية "األدكار
كالسخأة ال تحتاج إلى بياف ،كىي تقتزي عق ً
الحياتية بالشدبة لمخجل كالسخأة".

 -2االتفاقية مذحػنة بجػ العجاء بيغ الخجل كالسخأة ،فيي ترػر العبلقة بيغ الخجل كاألنثى

كعبلقة ضمع تاريخي تخيج أف تزع حجًا لو ،كتخػ َّ
أف الحياة يجب أف تقدع بالتداكؼ بيغ الخجل
كالسخأة ،كأف الخجل إذا أخح نريبا أكبخ ،فإف ذلظ عمى حداب السخأة .كالرػاب أف الحياة
ليدت بيحا الزيق بل ىي رحبة فديحة تدعيسا معا ،كلكل دكره ككضيفتو في تشاعع كتكامل

إلثخاء الحياة كتحقيق التعارؼ كالسػدة كالخحسة كحفع الشػع :قاؿ هللا تعالى( :يا أَُّي َيا َّ
اس ِإَّنا
الش ُ
َّللاِ أ َْتَق ُ ِ
َّللا َعِميع
َكَخَم ُك ْع َع َشج َّ
اك ْع ُش ُعػباً َكَقَب ِآئ َل ِلتَ َع َارُفػْا ِإ َّف أ ْ
اكع ِّمغ َذ َك ٍخ َكأ ُْنثَى َك َج َعْمَش ُ
َخَمْقَش ُ
اك ْع إ َّف َّ َ
ِِ
َف َخَمَق ُكع ِمغ تُخ ٍ
اب ثُ َّع ِإ َذآ أَنتُ ْع َب َذخ َت َشت ِذ ُخك َف َك ِم ْغ
َخِبيخ) سػرة الحجخات( .13:ك ِم ْغ َء َاياتو أ ْ
ْ ّ َ
ِِ
َنف ِد ُك ْع أ َْزَكاجًا ِّل َت ْد ُكُشػْا ِإَل ْي َيا َك َج َع َل َب ْيَش ُكع َّمَػَّد ًة َكَر ْح َس ًة ِإ َّف ِفى َذِل َظ
َف َخَم َق َل ُكع ِّم ْغ أ ُ
ءاياتو أ ْ
َ
ٍ
ِ
ألََيات ّلَق ْػ ٍـ َي َتَف َّك ُخك َف) سػرة الخكـ .21:ثع إف اختبلؼ األدكار الحياتية يقتزي اختبلفا في
الحقػؽ كالػاجبات ببل ضمع.
 -1أخخجو اإلماـ أحسج في السدشج كأبػ داكد في الدشغ.
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 -3االتفاقية تشطخ لمسخأة باعتبارىا فخداً مدتقبلً ،كليدت عزػاً في أسخة فييا السخأة كالخجل
كالصفل .كمع ذلظ فقج ذىبت لسداكاة الدانية بالدكجة ،كمداكاة أبشاء الدنا باألبشاء الذخعييغ

مداكاة كاممة في كل الحقػؽ.

 -4االتفاقية تخيج القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييد ضج السخأة ،كذلظ أمخ ال يقبل عقبلً كال

مشصقاً كال كججاناً؛ َّ
ألف التسييد بكل السعاييخ فيو الحدغ كفيو القبيح ،كلػ استبجؿ اسع االتفاقية
باسع أخخ كاتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ الطمع الػاقع عمى السخأة لكاف مقبػال.
 -5االتفاقية ناقرة َّ
ألنيا تحجثت عغ حقػؽ السخأة ،كأغفمت كاجباتيا ،فميذ فييا بشج كاحج

يمدـ السخأة بػاجب ،كالحق َّ
البج أف يقابمو كاجب حتى يحجث االتداف السصمػب في السجتسعات.
لمشداء.
 -6تتكػف االتفاقية مغ عجد مغ البشػد تتشاكؿ كافة جػانب الحياة العامة كالذخرية ِّ
تشز عمييا ىحه
كتدتيجؼ إبصاؿ الذخائع الجيشية كإحبلؿ محميا التذخيعات الػضعية التي ُّ
االتفاقية ،كمعمػـ َّ
أف التذخيعات اإلسبلمية كضعت كفق ما يتشاسب كفصخة الحكخ كاألنثى،
كأصبح معمػمًا اختبلؼ الحكخ كاألنثى في التخكيب الفديػلػجي كالبيػلػجي ،الختبلفيسا في
السياـ كالػضائف ،فيسا يخزعاف لقانػف الدكجية الحؼ تخزع لو جسيع الكائشات في ىحا
جل شأنو( :كَليذ َّ
الح َك ُخ َكاأل ُْن َثى) آؿ عسخاف ،36:وهللا الحؼ خمقشا ىػ أعمع بشا
الكػف ،قاؿ هللا َّ
َ َْ
َّ ِ
يف
مغ البذخ الحيغ كضعػا ىحه األنطسة كالقػانيغ ،قاؿ تعالى( :أ ََال َي ْعَم ُع َم ْغ َخَم َق َك ُىَػ المص ُ
اْل َخِب ُيخ) تبارؾ ،14:كالحيغ كضعػىا ليذ لخيخ البذخية كسعادتيا ،كإنسا لغايات كأىجاؼ خبيثة

يدعػف لتحكيقيا لديادة الييسشة كالديصخة.

َّ -7
إف اتفاقية (الديجاك) ىي بسثابة قانػف دكلي لحساية حقػؽ السخأة ،حيث َّأنو بسػجب ىحه
باتخاذ ٍ
ِ
االتفاقية تربح ُّ
كافة التجابيخ لمقزاء عمى
الجكؿ األشخاؼ السػقعة عمييا اآلف ممتدم ًة
اء عمى مدتػػ الحياة العامة فيسا يتعمق بسسارسة جسيع
التسييد بيغ الخجاؿ ك ِّ
الشداء ،سػ ً
ِ
الدياسية ،كاالقترادية ،كاالجتساعية ،كالثَّقافية ،كفي التَّستع بيحه الحقػؽ ،أك
الحقػؽ السجنية ،ك ّ

عمى مدتػػ الحياة الخاصة ،كعمى كجو الخرػص في اإلشار األسخؼ.

 -8االتفاقية مصاشية كفزفاضة بخبلؼ االتفاقيات الجكلية السعخكفة ،كتحسل أكجو كثيخة مغ

التفديخ ،كىحا قج يغخؼ البعس بالتػقيع عمييا بحجة إمكانية تفديخىا محميا ،كلكغ ىحا غيخ
مسكغ؛ ألف تفديخات المجشة السذخفة عمييا ممدمة ،كيؤكج ذلظ قػؿ البخكفيدػرة (كاثخيغ)" :إف
التػقيع عمييا يعشي التػقيع عمى كل السػاثيق كالسشاقذات كالمػائح كالسحكخات التفديخية الجانبية

السؤسدة عمى ىحه االتفاقية" .كاالتفاقية اآلف مقخة فميذ ىشاؾ مجاؿ لبللتفاؼ عمييا ،كىي
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تعتسج عمى خصة العسل السصخكحة في السؤتسخات الجكلية الخاصة بالسخأة مثل نيخكبي،

كالقاىخة ،كبكيغ ،كىحه السؤتسخات كاضحة كصخيحة في كثيخ مغ أىجافيا كنرػصيا ،بيشسا

االتفاقية شجيجة السصاشية فيشاؾ إضافات جاءت بعج  19عاما مغ تػقيع بعس الجكؿ عمييا.

 -9ىحه االتفاقية تترف َّ
بأنيا تحكع العبلقات بيغ السػاششيغ ،كىحا استثشاء لمقانػف الجكلي؛
َّ
أما ىحا االستثشاء فيػ
ألف مغ شأف االتفاقيات الجكلية أف تحكع عبلقة الجكؿ مع بعسَّ ،
يتصمب مغ الحكػمات أف تفخض ىحه التغييخات عمى السػاششيغ ،كىحا يؤدؼ (حتى بالسشصق

تغػؿ الجكلة عمى الحياة.
الغخبي) إلى ُّ

 -10ىحه االتفاقية ُّ
عسل السخأة التكدبي حقًا مكتدبًا ،كليذ ضخكرة استثشائية ،كسا َّ
أف ىحه
تعج َ
االتفاقية ال تخيج استثشاء السخأة مغ بعس األعساؿ التي تػصف َّ
بأنيا ذات مخاشخ جدجية أك
أخبلقية ،فيي تخيج لمسخأة أف تعسل في األعساؿ الميمية ،كفي السحاجخ كالسشاجعُّ ،
كتعج مشطسة
لسا عخضت
العسل الجكلية استثشاء السخأة مغ ىحه األعساؿ تخمفًا كرجعية ،كآية ذلظ َّأنو َّ
الحكػمة السرخية عمى مشطسة العسل الجكلية قػانيغ عسل السخأة ،رفزت ىحه السشطسة ىحه
ألنيا استثشت َّ
القػانيغَّ ،
َّ
ألنيغ رفزغ مداكلتيا ،فالشداء السرخيات ال
الشداء مغ ىحه األعساؿ،
يخدف تخكغ بيػتيغ في الميل لحاجة أكالدىغ ليغ مغ جية ،ك َّ
ألف ىحه األعساؿ قج تعخضيغ
يعخضيغ إلى ٍ
َّ
لبلبتداز الجشدي مغ زمبلئيغ مغ جية ثانية ،ك َّ
كثيخ مغ
ألف خخكجيغ في الميل

ٍ ٍ
يبيغ لشا َّأنو ال يسكغ بأية حاؿ مغ األحػاؿ مشاقزة الفصخة التي
السخاشخ مغ جية ثالثة ،كىحا ِّ
الشاس عمييا( :كما َخَمق َّ
فصخ هللا تعالى َّ
الح َكَخ َك ْاأل ُْن َثى َّ
إف َس ْعَي ُك ْع َل َذتَّى) سػرة الميل.4-3:
َ
ََ
مالحغة :عشجما ن عخض نرػص مػاد أك بشػد اتفاقية "سيجاك" ،كنرػص تػصيات المجشة
يبيغ خصػرتيسا
السذتخكة ستكػف بالخط الغامق تسيي ًاد ليسا عغ التعقيب عمييا ،الحؼ ِّ
ككيبلتيسا ،كما فييسا مغ مخالفات خصيخة كصارخة لمذخيعة اإلسبلمية ،كلمعقل الرخيح،

كالفصخة الدميسة.
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السبحث األول
عخض بعض بشؾد اتفاقية "سيجاو"
نرت السادة ( )1مؽ اتفاقية "سيجاو"" :ألغخاض ىحه االتفاقية يعشى مرظمح "التسييد
 َّضج السخأة" أي تفخقة أو استبعاد أو تقييج يتؼ عمى أساس الجشذ ويكؾن مؽ آثاره أو

أغخاضو ،تؾىيؽ أو إحباط االعتخاف لمسخأة بحقؾق اإلندان والحخيات األساسية في السياديؽ
الدياسية ،واالقترادية ،واالجتساعية ،والثقافية ،والسجنية .أو في أي ميجان آخخ ،أو تؾىيؽ

أو إحباط تستعيا بيحه الحقؾق أو مسارستيا ليا ،برخف الشغخ عؽ حالتيا الدوجية وعمى
أساس السداواة بيشيا وبيؽ الخجل.
ىحه السادة تختز بتعخيف مفيػـ التسييد ،كالحؼ يتعمق بالتفخقة بيغ السخأة كالخجل في

حقػؽ اإلنداف كالحخيات األساسية في السياديغ كافة :الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية

كالثقافية كالسجنية .كمغ السبلحطات األساسية عمى ىحه السادة مفيػميا لمسداكاة بيغ السخأة
(كَل ُي َّغ ِم ْث ُل َّال ِحؼ َعَم ْي ِي َّغ
كالخجل الحؼ يتشافى مع الشطخة اإلسبلمية ،حيث يقػؿ تعالىَ :
ِ
كؼ كِل ِمخج ِ
ِ
َّللاُ َع ِديد َح ِكيع) البقخة .228:فاهلل سبحانو كتعالى لع يخمق
اؿ َعَم ْي ِي َّغ َدَرَجة َو َّ
باْل َس ْع ُخ َ ّ َ

زكجًا كاحجًا ،بل زكجيغ مختمفيغ ،ذك ًاخ كأنثى ،كىحه الحكيقة الكػنية كردت في قػلو تعالى:
ٍ
حكيكية بيغ
ثسة اختبلفات
إف مسا ىػ معمػـ ّ
(ك ِم ْغ ُك ِّل َش ْيء َخَمْقَشا َزْك َج ْي ِغ) الحارياتّ ،49 ،
ّ
أف ّ
َ
سيكػلػجية ،كبيػلػجية ،كفديػلػجية ،كىحا قجر ال يسكغ تحقيق
الخجل كالسخأة؛ مغ ناحية
ّ
السداكاة فيو؛ لػجػد جػانب مختمفة بيغ الحكخ كاألنثى التي شبع هللا اإلنداف كفصخه عمييا ،ثع
إف االختبلفات في الػضائف الفديػلػجية ستدبب اختبلفات حكيكية في كضائف الحياة فيحا
ّ
أمخ حتسي.
إف التػىع َّ
كل شيء؛ قج
ّ
بأف الحل في التعامل مع قزايا السخأة؛ مداكاتيا مع الحكخ في ّ
ٍ
شخؼ مغ
أف في السداكاة إجحاؼ كانتقاص كل
يغخ في ضاىخه
لكغ مع التجقيق نجج ّ
برحتو؛ ّ
ّ
ّ
فإف الحؼ أمخنا بو في السفيػـ اإلسبلمي( :تحقيق العجؿ) ك (الكياـ بالقدط)،
اآلخخ؛ كليحا ّ

ألنو مغ الخصأ العجؿ كالسداكاة بيغ
أما دعػػ السداكاة في كل شيء فيحا خبلؼ العجؿ؛ ّ
كّ
ٍ
شخؼ مقج ٍرة عمى الكياـ
متغايخيغ في ال ِخمقة كالرفة؛ كىحا االختبلؼ ال يمغي أف يكػف لكل
بذيء ،أك صبلحيتو لذيء ال يرمح لمصخؼ اآلخخ ،كمغ ىشا ُنجرؾ السفيػـ الدميع الحؼ قالو
اؿ َّ
مكػا".
اس ِب َخ ْي ٍخ َما َتَب َايُشػا فإذا َت َد َاكْكا َى ُ
الش ُ
عمساء اإلسبلـَ" :ل ْغ َيَد َ
كالذخيعة اإلسبلمية تتذػؼ في كا ّفة تذخيعاتيا إلى تحقيق قيسة العجؿ؛ دكف قيسة
السداكاة؛ كقج الحع ذلظ الباحث الفخندي (لػيذ ميػ) في كتابو( :السجخل إلى دراسة الذخيعة
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مبيشاً أف القانػف الػضعي الغخبي ييتع بالسداكاة؛ بيشسا ييتع اإلسبلمي بتحقيق
اإلسبلمية) ّ
العجالة؛ ألف السداكاة تعشي فقط تصبيق القانػف القائع عمى الجسيع كيفسا كاف القانػف ككيفسا

كاف الػضع أك الشطاـ السدتقخ في البمج؛ بيشسا الذخيعة اإلسبلمية تقرج إلى تحقيق العجالة كال
ٍ
تعتخؼ بأؼ قانػف
مشاؼ لسقاصجىا كذكخ أ ّف القانػف الػضعي الغخبي ييتع بالسداكاة؛ بيشسا
ييتع اإلسبلـ بتحقيق العجالة .كنحغ ال نشكخ أنو قج يكػف في السداكاة قجر مغ العجؿ؛ لكشو

مؤداه:
سيكػف فييا قجر مغ الطمع كحلظ؛ ّ
ألنو حيغ ُيفتخض التداكؼ بيغ الخجل كالسخأة فديكػف ّ
بشاء عمى
ّ
أف الخجل تسامًا مثل السخأة كالسخأة تسامًا مثل الخجل؛ كىحا باشل كسا أسمفشا ً
الخرائز الحاتية كالتخكيبية الجدجية كالشفدية السػدعة في كل جدع مشيسا؛ ليحا فالسفيػـ
ِ
ْم ُخ ِباْل َع ْج ِؿ
الحؼ أُمخنا بو في الذخع اإلسبلمي ىػ مفيػـ العجؿ؛ فاهلل تعالى يقػؿ( :إ َّف َّ َ
َّللا َيأ ُ
اء ِذؼ اْلُقخبى كي ْشيى ع ِغ اْلَفح َذ ِ
اف كِإي َت ِ
ِ
ط ُك ْع َل َعمَّ ُك ْع َت َح َّك ُخك َف) سػرة
شك ِخ َكاْلَب ْغ ِي َي ِع ُ
اء َكاْل ُس َ
َْ ٰ ََ َ ٰ َ
ْ
َك ْاإل ْح َد ِ َ
الشحل.90 :
يقػؿ األستاذ عباس محسػد العقاد في تعميقو عمى دعػة التساثل ىحه بقػلوَّ :
"إنو مغ المجاجة

إف الخجل كالسخأة سػاء في جسيع الحقػؽ كجسيع الػاجباتَّ ،
الفارغة أف يقاؿَّ :
ألف الصبيعة ال

تشذئ جشديغ مختمفيغ لتكػف ليسا صفات الجشذ الػاحج ،كمؤىبلتو ،كأعسالو ،كغايات حياتو.

تشص" :تذجب الجول األطخاف جسيع أشكال التسييد ضج
 -السادتان( :)0،2فالسادة (ُّ )0

السخأة ،وتتفق عمى أن تشتيج ،بكل الؾسائل السشاسبة ودون إبظاء ،سياسة تدتيجف القزاء
عمى التسييد ضج السخأة ،وتحكيقا لحلػ تتعيج بالكيام بسا يمي:

أ -إدماج مبجأ السداواة بيؽ الخجل والسخأة في دساتيخىا الؾطشية أو تذخيعاتيا السشاسبة

األخخى ،إذا لؼ يكؽ ىحا السبجأ قج أدمج فييا حتى اآلن ،وكفالة التحقيق العسمي ليحا السبجأ
مؽ خالل التذخيع وغيخه مؽ الؾسائل السشاسبة.

ب -اتخاذ السشاسب مؽ التجابيخ ،تذخيعية وغيخ تذخيعية ،بسا في ذلػ ما يشاسب مؽ

جداءان ،لحغخ كل تسييد ضج السخأة،

ج -فخض حساية قانؾنية لحقؾق السخأة عمى قجم السداواة مع الخجل ،وضسان الحساية

الفعالة لمسخأة عؽ طخيق السحاكؼ ذات االختراص والسؤسدات العامة األخخى في البمج ،مؽ

أي عسل تسييدي،

د -االمتشاع عؽ مباشخة أي عسل تسييدي أو مسارسة تسييدية ضج السخأة ،وكفالة ترخف

الدمظات والسؤسدات العامة بسا يتفق وىحا االلتدام؛

ىـ -اتخاذ جسيع التجابيخ السشاسبة لمقزاء عمى التسييد ضج السخأة مؽ جانب أي شخص

أو مشغسة أو مؤسدة.
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و -اتخاذ جسيع التجابيخ السشاسبة ،بسا في ذلػ التذخيعي مشيا ،لتغييخ أو إبظال القائؼ مؽ

القؾانيؽ واألنغسة واألعخاف والسسارسات التي تذكل تسيي اد ضج السخأة.

ي -إلغاء جسيع األحكام الجدائية الؾطشية التي تذكل تسيي اد ضج الس أخة".

تشز :تتخح الجول األطخاف في جسيع السياديؽ ،وال سيسا السياديؽ
 -السادة (ُّ :(2

الدياسية واالجتساعية واالقترادية والثقافية ،كل التجابيخ السشاسبة ،بسا في ذلػ التذخيعي

مشيا ،لكفالة تظؾر السخأة وتقجميا الكامميؽ .وذلػ لتزسؽ ليا مسارسة حقؾق اإلندان

والحخيات األساسية والتستع بيا عمى أساس السداواة مع الخجل.

التعقيب :السادتان( :)0،2تخك اد عمى مصالب مغ الجكؿ السػقعة عمى االتفاقية .فبالشطخ إلى

السادة الثانية يبلحع االنتقاؿ مغ الجانب التشطيخؼ إلى الجانب العسمي لتصبيق ىحه االتفاقية،

كتعتبخ ىحه االتفاقية مغ أسخع االتفاقيات الجكلية تصبيقًا كتشطيسًا ،كمغ أشجىا متابعة مغ قبل
المجشة السدشج ليا متابعتيا ،كقج سعت ىحه االتفاقية مغ خبلؿ الفقخة األكلى مغ السادة الثانية
إلى جعل ىحه الػثيقة ركيدة ثابتة في دساتيخ كأنطسة الذعػب ،في سبيل جعميا قيسة كركيدة

مسا يجعل األجياؿ الستتابعة في
مغ ركائد السجتسعات الثابتة في البقاء ،كالقابمة لمتصػيخَّ ،

فذيئا،
الذعػب تػلج عمى ىحه االتفاقية ،ككأنيا جدء مغ ركحانية الذعب ،فتزيع البذخية شيئًا ً

كتشحخؼ عغ مدارىا الحكيقي في حكيقة االستخبلؼ في األرض.

إف "اتفاقية سيجاك" ،تعتبخ في الحكيقة دستػر الحخكة الشدػية الغخبية الستصخفة ،كيشطخكف
َّ

إلى ىحه االتفاقية مثمسا نشطخ نحغ إلى القخآف كجستػر مقجس .كسا نرت الفقخة الثانية مغ

نرت عمى اتخاذ التجابيخ الذخعية كغيخ الذخعية عمى مغ ال يصبق االتفاقية ،لسا
السادة (َّ )2
احتػت عميو مغ تبحؿ أخبلقي ،كمخالفة لمجيغ الحق ،كلمعقل كالفصخة كلحلظ شخعت األمع
يجؿ عمى أنيا كجو مغ
مسا ُّ
الستحجة مغ خبل لجشة االتفاقية إجخاءات جدائية لسغ ال يصبقياَّ ،

كجػه الييسشة العالسية ،كىحا يعشي َّ
أف ليا بعجاً سياسياً ،كفكخيًا ،كعمسياً ،كاقترادياً معادياً
لدياسات الذعػب كفق الخكح الخأسسالية ،فبجال أف يكػف ىشاؾ أسخة كاحجة مجتسعة مقترجة،
سعت الخأسسالية مغ خبلؿ ىحه الػثيقة إلى تفكيظ األسخة بحجة السداكاة ،كالقزاء عمى

الشسصية ،لتديج معجالت االستيبلؾ السادؼ ،في حالة التفخقة كاالستقبلؿ األسخؼ.

نرت الفقخات األخيخة مغ السادة ( )2عمى إعصاء السخأة حرانة قانػنية في
كسا َّ

مسا يذجعيا عمى التسخد األسخؼ ،كاليخكب مغ قػامة الخجل ،كاالحتكاـ
السصالبة بالسداكاةَّ ،
لغيخ ديشيا كشخيعة ربيا عد كجل ،كشسذ اليػية الجيشية لمذعػب باالحتكاـ لغيخ قػانيشيا،

كتػحيج الخؤية العالسية في حق السخأة السخالف لؤلخبلؽ كالثػابت .حيث كرد في اتفاقية "سيجاك"

السادة ( ) 2الجعػة إلى إلغاء جسيع أشكاؿ التسييد ضج السخأة في القػانيغ كالتذخيعات ،كفخض

حساية قانػنية لحقػؽ السخأة عمى قجـ السداكاة مع الخجل ،كتغييخ كإبصاؿ القائع مغ القػانيغ
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كاألنطسة كاألعخاؼ كالسسارسات التي تذكل تسيي اًد ضج السخأة…الخ ،كىحه السادة بفخكعيا مغ
أخصخ السػاد في اتفاقية "سيجاك"َّ ،
ألنيا تعشي جعمت مخجعية االتفاقية فػؽ مخجعية ديغ
اإلسبلـ ،كإبصاؿ كإلغاء كل األحكاـ الذخعية الستعمقة بالسخأة كخاصة في العقػبات كحج الدنا،
ككحلظ نطاـ السيخاث في الذخيعة اإلسبلمية ،كمغ ضسشو إعصاء األنثى نرف نريب الخجل،
ِ
يكع َّللا ِفي أَكالَ ِد ُكع ِل َّ
ع األُنثََي ْي ِغ) سػرة الشداء اآلية .11كقج
مح َك ِخ ِم ْث ُل َح ِّ
كسا قاؿ تعالىُ :
(يػص ُ ُ ّ ُ
ْ ْ
قخرت اآلي ُة الكخيسة حكساً مغ أحكاـ اإلسبلـ القصعية التي ال تقبل السشاقذة.

ثالثًا :ىحه السادة ( )2مغ االتفاقية تخالف الذخيعة اإلسبلمية ،بسحاكلتيا القزاء عمى جسيع
تؤيِج التسييد اإليجابي لمسخأة ،الحؼ يكػف ليا،
أشكاؿ التسييد ضج السخأة ،كالذخيعة اإلسبلمية ّ
كليذ ضجىاِّ ،
كتقخر مداكاة السخأة لمخجل في األصل ،ككخامة الخمق كفي السدؤكلية ،كحسل
األمانة ،كفي الجداء الجنيػؼ كاألخخكؼ ،كالسداكاة في استحقاؽ كل زكج لحقو ،كإقامة الذعائخ
ثع تقخر التسييد اإليجابي االختبلؼ بعس الػضائف
كاألحكاـ لمذخائع كسسػ األخبلؽَّ ،
الفديػلػجية لمسخأة عغ الخجل.

رابعًا :السخالفة لسا خمقو هللا مغ كجػد ذكخ كأنثى كلكل كضيفتو االجتساعية الخاصة بو ال كسا
(كأََّن ُو َخَم َق
زعست "سيجاك" ،وهللا سبحانو كتعالى خمق زكجيغ ،الحكخ كاألنثى ،قاؿ تعالىَ :
ِ
الدكجي ِغ َّ
َّ
َّ
الح َكَخ َكاأل ُْنثَى)
الدْك َج ْي ِغ الح َكَخ َكاأل ُْنثَى) سػرة الشجع ،46:كقاؿ تعالىَ( :ف َج َع َل م ْش ُو َّ ْ َ ْ
سػرة الكيامة ،39:كقاؿ تعالى( :ك ِمغ ُك ِّل َشي ٍء َخَمْقَشا َزْك َج ْي ِغ) سػرة الحاريات .49:كقاؿ
ْ
ِ
َّ
ِ
ض َع ْت َكَل ْي َذ الح َك ُخ
ض ْعتُ َيا أ ُْنثَى َو َّ
َّللاُ أ ْ
َعَم ُع ب َسا َك َ
ض َع ْت َيا َقاَل ْت َر ِّب ِإّني َك َ
تعالىَ( :فَم َّسا َك َ
زل َّ ِ
ز ُك ْع َعَمى
َّللاُ ِبو َب ْع َ
َكاأل ُْن َثى) سػرة آؿ عسخاف ،36-35:كقاؿ تعالى( :كال َت َت َسَّش ْػا َما َف َّ َ
اء ن ِ
ِ ِ
اؿ ن ِ
َب ْع ٍ
اك َت َد ْب َغ) سػرة األحداب.35:
ريب ِم َّسا ْ
ريب ِم َّسا ْ
اك َت َدُبػا َكِل ّمش َد َ
س ِل ِّمخَج ِ َ
خامداً :مخالفة السادتان( )0،2لمقانؾن األساسي الفمدظيشي :بل كل ما كرد في السادة ()2
مغ اتفاقية "سيجاك" يتعارض مع أحكاـ السادة ( )4مغ القانػف األساسي الفمدصيشي ،التي تشز

الفقختاف ( )2 ،1مشيا عمى التالي:

 -1اإلسبلـ ىػ الجيغ الخسسي في فمدصيغ ،كلدائخ الجيانات الدساكية احتخاميا كقجسيتيا.
 -2مبادغ الذخيعة اإلسبلمية مرجر رئيدي لمتذخيع .ككسا تتعارض ىحه السادة مع نز

السادة ( )9مغ القانػف األساسي لدشة 2003ـ كتعجيبلتو تحت عشػاف "السداكاة أماـ القانػف

كالقزاء" عمى التالي" :الفمدصيشيػف أماـ القانػف كالقزاء سػاء ال تسييد بيشيع بدبب العخؽ أك
الجشذ أك المػف أك الجيغ أك الخأؼ الدياسي أك اإلعاقة" .حيث حرخت السادة السداكاة بحق

مثػؿ السخأة أماـ السخافق القزائية دكف معيقات كسا اقخت بدخياف أحكاـ القانػف عمى الجسيع

ِّ
استشادًا إلى قاعجة (عسػمية القاعجة القانػنية) ،مع مخاعاة َّ
أحكاـ
تخريز
السذخع
حق
أف مغ ِّ
َ
َ
خاص ًة لتسييد فئات كشخائح مثل قانػف السعػقيغ.
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فإن االتفاقية تذجع السذؤومة عمى تفكيػ األسخة ،وىجميا ،بأف تفتح
سادساً :وبالتاليَّ :

الباب عمى مرخاعيو لمعبلقات السحخمة مغ خبلؿ مبجئيا األساسي كىػ )تحقيق السداكاة
الكاممة كالسصمقة بيغ الخجل كالسخأة ،إلى درجة التساثل كالتصابق ،كىػ بالزبط (تخجسة لكمسة

أف لفع السداكاة التامة يذسل حتى القػانيغ الذخعية ،بحيث َّ
الجشجر) ،كسا َّ
أؼ حكع في
أف َّ

فإف ذلظ ُي ُّ
الذخيعة اإلسبلمية تختمف فيو السخأة عغ الخجل َّ
عج تسيي ًاد.
سابعاً :السادة ( (2مغ اتفاقية سيجاك :تصالب الجكؿ السػقعة بأف "تتعيج بالكياـ بسا يمي :إدماج

مبجأ السداكاة بيغ الخجل كالسخأة في دساتيخىا الػششية أك تذخيعاتيا السشاسبة األخخػ ،كاتخاذ

السشاسب مغ التج ابيخ ،تذخيعية كغيخ تذخيعية ،بسا في ذلظ ما يشاسب مغ جداءاف ،لحطخ كل

تسييد ضج السخأة ،كفخض حساية قانػنية لحقػؽ السخأة عمى قجـ السداكاة مع الخجل ،كضساف
الحساية الفعالة لمسخأة ،عغ شخيق السحاكع ذات االختراص كالسؤسدات العامة األخخػ في

البمج ،مغ أؼ عسل تسييدؼ ،كا تخاذ جسيع التجابيخ السشاسبة ،بسا في ذلظ التذخيعي مشيا،

لتغييخ أك إبصاؿ القائع مغ القػانيغ كاألنطسة كاألعخاؼ كالسسارسات التي تذكل تسيي اًد َّ
ضج
السخأة .كإلغاء جسيع األحكاـ الجدائية الػششية التي تذكل تسيي ًاد َّ
ضج السخأة".
ثامشًا :تظالب السادة الثانية مؽ اتفاقية "سيجاو" مؽ الجول اإلسالمية أن تقؾم بسا يمي-:

 -1إلغاء كإبصاؿ األحكاـ الذخيعة السدتسجة مغ ديششا اإلسبلمية فيسا يتعمق بقزايا السخأة

كاألسخة (األحػاؿ الذخرية) ،لكػنيا بدعع كاضعييا فييا تسييد بيغ الخجل كالسخأة ،كىحا

مشاقس لئلسبلـ عقيجة كشخيعة .حيث سعت ىحه االتفاقية مغ خبلؿ الفقخة األكلى مغ السادة

الثانية إلى جعل ىحه الػثيقة ركيدًة ثابت ًة في دساتيخ كأنطسة الذعػب.
 -2تصخح اتفاقية "سيجاك" نفديا كبجيل عغ القػانيغ السحمية كناسخة ليا ،كمغ أخصخ السػاد

تذكل ببشػدىا
التي تكخس ىحا األمخ السادتاف )2،3(:كالسادة ( )29مغ االتفاقية ،فالسادة ()2
ُّ
ُّ
كتدج بعزيا ثغخات
حدم ًة أك مشطػم ًة تدتجعى بعزيا بعزاً ،كتدِّمع بعزيا إلى بعس ،بل
بعس ،كىػ ما يجعمشا نصمق عمييا :السادة – السشطػمة" .فيي تجعػ إلى تعجيل أك إلغاء

القػانيغ السحمية كاستبجاليا بقػانيغ غيخ تسييدية .كىكحا تمغي االتفاقية كافة السخجعيات
التذخيعية كالجيشية لتربح ىي السخجعية العميا.

مسا يعصي حكيقة لمجارس
 -3اتخاذ التجابيخ الذخعية كغيخ الذخعية لسغ ال يصبق االتفاقيةَّ ،
ليحه االتفاقية َّأن يا ستجابو بخد فعل عالسي رافس ليا ،لسا احتػت عميو مغ تبحؿ أخبلقي،

يجؿ عمى َّأنيا مغ ضسغ
مسا ُّ
كانحبلؿ أسخؼ ،كلحلظ شخعت إجخاءات جدائية لسغ ال يصبقياَّ ،
كجػه الييسشة العالسية االستعسارية في مجاؿ الكيع كاألخبلؽ كالقزايا االجتساعية.

 -4مخالفة االتفاقية لسشطػمة قػانيغ األحػاؿ الذخرية السصبقة في قصاع غدة كالزفة
الغخبية ،كمغ ذلظ :قانػف العائمة رقع  303لدشة 1954ـ السدتسجة مغ الفقو اإلسبلمي ،حيث
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تشز الفقخة (ك) مغ السادة ( )2مغ االتفاقية عمى كجػب اتخاذ التجابيخ الزخكرية لتعجيل أك
ُّ
إلغاء القػانيغ كاألنطسة كاألعخاؼ ،التي تذكل تسيي اد ضج السخأة بسعشى تمتدـ الدمصة تعجيل
أحكاـ شيادة السخأة ،كالصبلؽ ،كالسػاريث ،كأحكاـ الشكاح لمسخأة البكخ ،كأحكاـ األحػاؿ

نرت الفقخة (ز) عمى إلغاء
الذخرية ،كقانػف العائمة السدتسجة مغ الفقو اإلسبلمي ،كسا َّ
العقػبات الػششية التسييدية ضج السخأة ،كقج يشدحب ذلظ عمى عقػبة الدنا في قانػف العقػبات،
كتربح الجخيسة مباحة ،كبسقتزى ىحه السادة تربح جسيع األحكاـ الذخعية الستعمقة بالشداء

يرح الخجػع إلييا ،أك التعػيل عمييا ،كبحلظ تكػف اتفاقية "سيجاك" ناسخة
الغية كباشمة ،كال
ُّ

ألحكاـ الذخيعة اإلسبلمية التي جاءت في لقانػف العائمة.

 -5إعصاء السخأة السدمسة حرانة قانػنية في السصالبة بالسداكاة ،مسا يذجعيا عمى التسخد
األسخؼ ،كاليخكب مغ قػامة الخجل ،كاالحتكاـ لغيخ ديشيا كشخيعتيا الخَّبانية ،في سبيل شسذ
اليػية الجيشية لمذعػب باالحتكاـ لغيخ قػانيشيا ،كتػحيج الخؤية العالسية في حق السخأة السخالف

لؤلخبلؽ كالثػابت.

تاسعًاَّ :
مسا أجسع عميو عمساء كأئسة
إف السادة ( )3،2كغيخىا مغ اتفاقية "سيجاك" تخالف َّ
السدمسيغ قجيسًا كحجيثًاَّ :
بأنو يحخـ عمى السدمع التحميل كالتحخيع دكف استشاد لمذخع لسا فيو مغ
ِ
ِ
ف أَْل ِدَشتُ ُك ُع اْل َك ِح َب َى َحا َحبلَؿ
االفتخاء عمى هللا تعالى ،فقج قاؿ هللا تعالىَ) :كالَ َتُقػُلػْا ل َسا َتر ُ
َّ ِ
كى َحا حخاـ ِّل َتْف َتخكْا عَمى ِ ِ
َّللاِ اْل َك ِح َب الَ ُيْفِم ُحػ َف) الشحل.116:
يغ َيْف َت ُخك َف َعَمى ّ
َّللا اْل َكح َب ِإ َّف الح َ
ّ
ُ َ
َ َ ََ
كألف القػؿ عمى هللا بغيخ عمع جاء في القخآف الكخيع مقخكنا بأكبخ الكبائخ كأعطع الحنػب ،قاؿ
ِ
هللا تعالىُ) :قل ِإَّنسا ح َّخـ ربِي اْلَفػ ِ
َف
ض َيَخ ِم ْش َيا َك َما َب َ
اح َر َما َ
ص َغ َك ْاأل ْث َع َكاْلَب ْغ َي ِب َغ ْي ِخ اْل َح ِّق َكأ ْ
ْ َ َ َ َّ َ َ
ِ
ِ
يل
َف َتُقػُلػا َعَمى َّ
تُ ْذ ِخُكػا ِب َّ
اهللِ َما َل ْع ُيَش ِّدْؿ ِب ِو ُسْم َ
َّللا َما ال َت ْعَم ُسػ َف) األعخاؼَ .33:
صانًا َكأ ْ
كتحم ُ
حخيع الح ِ ِ
الدًفي ِ
اؼ العُق ِ َّ ِ ِ
يخ هللا ،ال يحرل إالَّ ِمغ ِخَف ِ
اعا لِ َغ ِ
اء
َا
ػؿ الصائذ َ
بلؿ اتَّب ً
ُ
الحخ ِـ َكَت ِ ُ َ
يغ َك ُّ َ
َ ُ ُ
ِ
َّ ِ
نذ كتُ ِ
َ ِِ
الدِب ِ
يغ ِ
غػ ِ
الج ِّغ ك ِ
يل ،كتُ ِ
اإل ِ
ييع ِب َك ِيج َىا َع ِغ
زُّم ُيع َع ِغ َّ
يغ َتُق ُ
ػد ُىع َشَياش ُ
يغ ،الح َ
الفاسق َ
َ
َ
َ
ِ َّ ِ
َّ
ِ
الد ُىع َسَف ًيا ِب َغ ِ
الص ِخ ِ
يخ ِعم ٍع َك َح َّخُمػا َما َرَزَق ُي ُع
يغ َقَتُمػا أَك َ
اؿ تَ َعالىَ( :قج َخدَخ الح َ
السدتَكيعَِ ،ق َ
يق ُ
ِ
ِ
افتخاء عَمى هللاِ َقج ُّ
يغ( سػرة األنعاـ.140:
ضمػا َك َما َك ُانػا ُميتَج َ
َ
هللاُ َ ً َ
كمغ عقيجتشا كسدمسيغ َّ
أف التذخيع ىػ حق خالز هلل رب العالسيغ" ،قاؿ هللا تعالى) :أ َْـ
ِ
َّللا كلػال كِمسة الفر ِل لق ِ
الج ِ
زي َب ْيَش ُي ْع َكِإ َّف
يغ َما َل ْع َي ْأ َذف ِب ِو َّ
َل ُي ْع ُشَخَكاء َشَخُعػا َل ُيع ِّم َغ ّ
ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َْ ْ َُ َ
َّ ِ ِ
يغ َل ُي ْع َع َحاب أَِليع( سػرة الذػرػ .21:كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية رحسو هللا :كاإلنداف
الطالس َ
السجسع عميو ،أك َّ
السجسع عميو ،كاف
ع
الحبلؿ
كحخـ
الس ْجسع عميوَّ ،
بجؿ الذخ َ
َ
َ
َ
متى حّمل الحخاـ ُ
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كاف اًخ كمختجاً باتفاؽ الفقياء ،كفي مثل ىحا ندؿ قػؿ هللا تعالى عمى أحج القػليغَ ( :ك َمغ َّل ْع َي ْح ُكع
()1
َّللاُ َفأ ُْكَلِئ َظ ُى ُع اْل َك ِاف ُخك َف).
ِب َسا أ َ
َندَؿ ّ
كإذا كاف تذخيع التحميل كالتحخيع حق خالز هلل تعالى َّ
فإف مغ يشازع هللا تعالى في حقو

الحق لغيخ هللا تعالى فقج أشخؾ مع هللا غيخهَّ ،
فإف
صخؼ ىحا
في التذخيع يكػف كاف ًاخ ،كمغ
َّ
َ
العبادة هلل كحجه كالحكع لو كحجه ،وهللا ال يخضى أف يذخؾ معو أحج في عبادتو كال في حكسو.
ِِ ِ ِ
ِ
ِو َفْميعسل عس ًبل ِ
ِ
َح ًجا( سػرة
قاؿ هللا تعالىَ( :ف َس ْغ َك َ
صال ًحا َكَال ُي ْذ ِخ ْؾ بعَب َادة َرّبِو أ َ
اء َرّب َ ْ َ ْ َ َ َ
اف َي ْخ ُجػ لَق َ
ِِ
الكيف ،110:كقاؿ (:كَال ي ْذ ِخ ِ
َح ًجا( سػرة الكيف .26:ك َّ
ألف التحاكع إلى الذخع
َ ُ ُ
ؾ في ُح ْكسو أ َ
ِ
َّ
آمُشػْا
شخط مغ شخكط اإليساف إذا لع يحرل انتفى اإليساف ،قاؿ هللا عد كجل َ):يا أَُّي َيا الح َ
يغ َ
الخسػؿ كأُكِلي األَم ِخ ِمشكع َفِإف تشازعتع ِفي شي ٍء َفخُّدكه ِإَلى ِ
ِ
ِ
الخس ِ
ػؿ ِإف
ّ
َّللا َكأَش ُ
أَش ُ
َ ْ ُ ُ
ْ
يعػْا َّ ُ َ َ ْ
يعػْا ّ َ
َّللا َك َّ ُ
ََ َ ْ ُ ْ
ُْ
اهللِ َكاْلَي ْػ ِـ اآل ِخ ِخ) سػرة الشداء .59:فإذا لع يتحاكع في محل الشداع إلى الكتاب
ُكشتُ ْع تُ ْؤ ِمُشػ َف ِب ّ
كالدشة ،كلع يخجع إلييسا يكػف غيخ مؤمغ باهلل ،كال باليػـ اآلخخ .كقاؿ هللا عد كجلَ ) :فبلَ
ِ
كربِظ الَ يؤ ِمشػف حتَّى يح ِّكسػؾ ِفيسا َشجخ بيشيع ثُ َّع الَ ي ِججكاْ ِفي أ ُ ِ
ز ْي َت
َ ُ
َنفد ِي ْع َحَخًجا ّم َّسا َق َ
َ َّ َ
ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ََْ ُ ْ
ِ
ِ
يسا( سػرة الشداء.65:
َكُي َدّم ُسػْا َت ْدم ً
نرت السادة ( )4مؽ اتفاقية "سيجاو" َّ
بأنو" :ال يعتبخ اتخاذ الجول األطخاف تجابيخ خاصة
 َّمؤقتة تدتيجف التعجيل بالسداواة الفعمية بيؽ الخجل والسخأة تسييدا بالسعشى الحي تأخح بو

ىحه االتفاقية ،ولكشو يجب أالَّ يدتتبع ،عمى أي نحؾ ،اإلبقاء عمى معاييخ غيخ متكافئة أو
مشفرمة ،كسا يجب وقف العسل بيحه التجابيخ متى تحققت أىجاف التكافؤ في الفخص

والسعاممة .وال يعتبخ اتخاذ الجول األطخاف تجابيخ خاصة تدتيجف حساية األمؾمة ،بسا في
ذلػ تمػ التجابيخ الؾاردة في ىحه االتفاقية ،إجخاء تسييديا".

يتزح لمجارس الستفحص لمسادة الخابعة مؽ ىحه االتفاقية َّأنيا:

 -1تدعى إلى أف تكػف جسيع بشػدىا أم اًخ مدمسًا ال مخاء فيو ،كأف تربح تجابيخ تشفيحىا مغ
أكلػيات الذعػب ،كأف اإل جخاءات السػجػدة في الذعػب السشفتحة التي تػافق بعس بشػد ىحه
الػثيقة ال يعتج بيا مالع تكتسل جسيع التجابيخ ،كذلظ في سعي حثيث إلى شسذ ىػية الذعػب

كتزييعيا ،كحسميا عمى التغييخ بكل كسائل الزغط العالسية ،كاالتفاقية ال تكتفي بإعصاء

الشرائح بل ىي تجعػ جسيع الجكؿ ا لسػقعة عمى االتفاقية إلى سغ القػانيغ التي تسشع التسييد
ضج السخأة ،بسا فييا اتخاذ التجابيخ الخاصة لمتعجيل بالسداكاة التامة بيغ الخجل كالسخأة ،كباتخاذ

خصػات لتعجيل األنساط االجتساعية كالثقافية التي تجعل مغ التسييد عخفاً متسادياً.
 -2تيسير لجكر السخأة الصبيعي (األمػمة) ،كتقميل مغ أىسيتوَّ ،
ألنو يتعارض مع السداكاة
 -1مجسػع الفتاكػ.268/3 :
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التي تشادؼ بيا الديجاك ،كتحطخ ىحه السادة أيزا كضع أؼ أحكاـ أك معاييخ ،خاصة بالسخأة

أؼ ليكػف لمخجل كالسخأة نفذ القػانيغ ،كتدسح فقط بػضع قػانيغ مؤقتة خاصة بالسخأة لئلسخاع

بتحقيق السداكاة بيشيسا كبيغ الخجل ،ثع تمغى بسجخد بمػغ السداكاة.

 -3تجاىل لبلختبلفات الفديػلػجية بيغ الخجل كالسخأة ،كلجكر السخأة في األمػمة ،كالشطخ

لمجشديغ باعتبارىع شيئاً راجعًا لمبيئة كالتشذئة االجتساعية ،ال لحكيقة قجرات الصخفيغ كصفاتو
الخاصة كنادت ىحه الحخكة بتفكيظ األسخة باعتبارىا مؤسدة مرصشعة ،كليدت شبيعة،
كانتقجت حرخ دكر السخأة في األمػمة كاإلنجاب ،كاعتبخت أف قيع العفة كاألمػمة كضعت

لتديف كعي السخأة لتقشع بالسجاؿ الخاص كنادت باعتساد السخأة عمى نفديا اقتراديًا ،كشخحت
الذحكذ كالتمكيح الرشاعي كأحج البجائل.
نرت السادة ( )5مؽ اتفاقية "سيجاو"" :تتخح الجول األطخاف جسيع التجابيخ السشاسبة
 َّلتحقيق ما يمي :تغييخ األنساط االجتساعية والثقافية لدمؾك الخجل والسخأة ،بيجف تحقيق

القزاء عمى التحيدات والعادات العخفية وكل السسارسات األخخى القائسة عمى االعتقاد بكؾن
أي مؽ الجشديؽ أدنى أو أعمى مؽ اآلخخ ،أو عمى أدوار نسظية لمخجل والسخأة .وكفالة

تزسيؽ التخبية العائمية فيسا سميسا لؤلمؾمة بؾصفيا وعيفة اجتساعية ،االعتخاف بكؾن
تشذئة األطفال وتخبيتيؼ مدؤولية مذتخكة بيؽ األبؾيؽ عمى أن يكؾن مفيؾما أن مرمحة

األطفال ىي االعتبار األساسي في جسيع الحاالت.

تشز الس ادة عمى أف تتخح الجكؿ األشخاؼ جسيع التجابيخ السشاسبة لتحقيق ما يمي :تعجيل
 َّاألنساط االجتساعية كالثقافية لدمػؾ الخجل كالسخأة ،بيجؼ تحقيق القزاء عمى التحيد كالعادات
كاألعخاؼ التي تقػـ عمى فكخة أف أحج الجشديغ أدني أك أعمى أدكار نسصية لمسخأة كالخجل".

 السادة ( )5دعت إلى القزاء عمى األدكار الشسصية لمسخأة ،أؼ اعتبار األمػمة عسلمتشاصف بيغ الخجل كالسخأة .كتعشي بيا إلغاء دكر األـ الستفخغة لخعاية أشفاليا ،كفي ىحه

ٍ
السادة نقس لعخػ األسخة كمخالفة لقػلو تعالىِ( :ب َسا َف َّ
َنفُقػْا
ِسا أ َ
َّللاُ َب ْع َ
ز َل ّ
ز ُي ْع َعَمى َب ْعس َكب َ
ِ
أف األمػمة كضيفة اجتساعية يسكغ أف يقػـ بيا أؼ شخز آخخ،
َمَػالِ ِي ْع) .حيث يخكف ّ
م ْغ أ ْ
حتى إنيا ال تختمف عغ سائخ األعساؿ السشدلية غيخ السخبحة األخخػ التي تعتبخ أدكا ًار نسصية
كتقميجية يجب تغييخىا ،ليحا جاءت السادة ( )5فقخة (ب) تشادؼ بزخكرة أف تتزسشغ التخبية

األسخية تفيسًا سميسا لؤلمػمة بػصفيا كضيفة اجتساعية يسكغ أف يقػـ بيا أؼ انداف آخخ ،وهللا
ُـ
(كأ َْك َح ْيَشا ِإَلى أ ِّ
تعالى جعل مياـ الحسل كالػضع كالخضاعة كاألمػمة لؤلـ؛ فقاؿ هللا تعالى َ :
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ػسى أ ْ
َف أ َْرضعيو َفإ َذا خْفت َعَم ْيو َفأَْلكيو في الَي ِّع َكَال َت َخافي َكَال َت ْحَدني إَّنا َرُّادكهُ إَل ْيظ َك َجاعُمػهُ
ُم َ
ِ
ِ
يغ) سػرة القرز.7:
الس ْخَسم َ
م َغ ُ
 ىحه السادة إذف فييا مرادمة لجسيع الثػابت كالذخائع الدساكية عامة ،كاإلسبلـ خاصة،14

ألف اإلسبلـ جعل ِ
ٍ
كذلظ َّ
ككفل ليحه
جشذ دكره كميساتو التي تشاسب شبيعتو الفديػلػجية،
لكل
َ
َ
تخل بكخامة أؼ جشذ ،فأتت ىحه الػثيقة لتشدف تمظ الثػابت كالذخائع
األدكار تختيبات ال ُّ
برػرة مدرية لمعقل ،كالفصخة ،كالػاقع بإلغاء جسيع األنساط ،فساذا بقي بعج ذلظ؟ إذا َّ
بجلت
كغيخت األنساط ،كصػدرت أخبلؽ كقيع السجتسعاتَّ ،
غشو لع تعج ىشاؾ قيسة لمحياة
األدكارَّ ،
اإلندانية ،كأنقمب الػضع البذخؼ إلى كضع بييسي ،ال غاية ،كال ىجؼ مغ كجػده ،كسا َّ
أف

فيو تغييب لجكر العقل الرخيح كالفصخة الدميسة كإقراء ليسا.

كسا نادػ تفديخ األمع الستحجة بػضع نطاـ "إجازة اآلباء" لخعاية األشفاؿ كتػفيخ شبكات

دكر رعاية ليع ،كسا كصفت السادة ( )5كضيفة السخأة بأنيا كضيفة اجتساعية يسكغ أف يقػـ بيا
أؼ شخز ،كفي ىحا مداس بسفاليع مدتسجة مغ قػاعج ديشية كمحاكلة لتفكيظ نطاـ األسخة

كإخخاج جيل حاقج مجخد مغ جػانب العصف كالحشاف التي يكتدبيا مغ األميات سػاء عغ
شخيق الخضاعة أك الحزانة أك غيخىا.

 السادة )6(:مؽ اتفاقية سيجاو؛ تؽ تتخح الجول األطخاف جسيع التجابيخ السشاسبة ،بسا فيذلػ التذخيعي مشيا ،لسكافحة جسيع أشكال االتجار بالسخأة واستغالل بغاء السخأة.

جخـ في
التعقيب :ىحا الكبلـ مشقػض شخعًا ّ
كم ّ
ألف االتجار بالبغاء أك العسل بالجعارة ّ
محخـ ُ
حخـ ؛ فاهلل تعالى يقػؿَ ( :كَال
الذخع .كالدنى كلػ كاف بعيجًا عغ االتجار بالسخأة فيػ كحلظ ُم ّ
ِ
َتْقَخُبػا ِّ
فإنيا مغ
اء َسِب ً
أما تجارة البغاء كغيخىا ّ
الدَنا ِإَّن ُو َك َ
يبل) سػرة اإلسخاء .32:ك ّ
اف َفاح َذ ًة َك َس َ
باب أكلى كأحخػ يجب محاربتيا كمقاكمتيا.
أن "تسشح الجول األطخاف السخأة حقؾقا
 ن َّرت السادة ( )9مؽ اتفاقية "سيجاو" :عمى ْمداوية لحقؾق الخجل في اكتداب جشديتيا أو تغييخىا أو االحتفاظ بيا .وتزسؽ بؾجو
خاص أال يتختب عمى الدواج مؽ أجشبي ،أو عمى تغييخ الدوج لجشديتو أثشاء الدواج ،أن

تتغيخ تمقائيا جشدية الدوجة ،أو أن تربح بال جشدية ،أو أن تفخض عمييا جشدية الدوج.
وتسشح الجول األطخاف السخأة حقا مداويا لحق الخجل فيسا يتعمق بجشدية أطفاليسا".

 -1ستكػف فتحا لباب مغ القزايا العائمية في السجتسعات اإلسبلمية ،لسخالفتيا ركح العقيجة

أما إبقاء الدكجة
اإلسبلمية .مشيا تذجيع السخأة عمى التسخد عمى كالية األب أك مغ يقػـ مكانوَّ ،

عمى جشديتيا فيحا حق ليا عشجما تكػف السخأة مدمسة كتتدكج مغ رجل مدمع يختمف عشيا في

الجشدية.

 -2أما الشقصة الثانية مغ ىحه السادة التاسعة َّ
تشز عمى إعصاء األـ الحق في جشدية
فإنيا ُّ

أبشاءىا ،كىحا يتبعو عجة أمػر خصيخة مشيا-:

أ -فرل األبشاء عغ عربتيع كىحا مخالف لئلسبلـ ،لقػلو تعالى (أدعػىع إلبائيع ىػ أقدط
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عشج هللا) ،كىي خاضعة لمدياسة الذخعية كتخجيح مرمحة الصفل ،كما يتعمق بحلظ مغ

حزانتو كتشذئتو.

ب -نذأة األبشاء في غيخ مدقط رأسيع ،كىحا مخالف لؤلعخاؼ اإلسبلمية إال في حاالت

أما أف يربح األمخ قانػنًا ممدمًا لمحكػمات فديجخ كيبلت كثيخة مغ ضياع
الزخكرةَّ ،
األنداب ،كتزييع الحقػؽ ،كعجـ معخفة األقارب كصمتيع ،كضياع السػاريث.

ج -فيو تقميل لدػاد عربة الخجل ،كتكثيخ لدػاد عربة غيخىع كيكػف األمخ أشج فتكا حيشسا
تكػف األـ كتابية ،فيكثخ سػاد األعجاء كيقل سػاد السدمسيغ.

د -ككػف السخأة كتابية سيؤدؼ لحاؽ أبشاءىا السدمسيغ بيا إلى مػاالة مغ حاد هللا كرسػلو،

كفي ىحا مخالفة لثػابت عقجية ،مشيا أف يكػف لمكافخيغ سبيبلً عمى السدمسيغ.

نرت السادتيؽ ( ،)12و ( :)11أن تتخح الجول األطخاف جسيع التجابيخ السشاسبة لمقزاء
َّ -

عمى التسييد ضج السخأة لكي تكفل ليا حقؾقا مداوية لحقؾق الخجل في ميجان التخبية،
وبؾجو خاص لكي تكفل ،عمى أساس السداواة بيؽ الخجل والسخأة.

َّ
إف السداكاة السصمقة في مشاىج التعميع كأنػاعو كفي شخكط التػضيف كالتعميع السيشي التي

نادت بيا ىاتيغ السادتيغ كتذجيع التعميع السختمط تخالف الفصخة الدميسة ،كقػاعج الذخيعة
اإلسبلمية ،كالسفخكقات الفديػلػجية تقتزي أف تختمف مشاىج التعميع في األمػر التي تؤثخ
فييا ىحه االختبلفات الفديػلػجية كاألعساؿ الذاقة لمسخأة .أما التعميع السختمط لمبالغيغ فيػ

يجخ إليو مغ مخالفات شخعية كمذاكل اجتساعية ،كحلظ السداكاة السصمقة بيغ
حخاـ شخعا لسا ُّ
يقخىا الذخع ،إذ أف شبيعة بعس األنذصة ال تتشاسب
الحكػر كاإلناث في األنذصة الخياضية ال ُّ

مع تكػيغ السخأة.

 -1تتزسؽ فقخت السادة ( )12مؽ االتفاقية عمى أحكاـ شاذة تتعارض مع الجيغ اإلسبلمي

كتتشافخ مع العادات كالتقاليج السدتقخة كسا ال تشدجع مع فمدفة القانػف األساسي مثاؿّ :أن َيا
نرت الفقخة (ج) عمى تذجيع االختبلط في مخفق التعميع كالعسل عمى تشكيح الكتب الجراسية

كالبخامج كأساليب التعميع لتحقيق ىحه الغاية .كبالتالي كحيث أف السرادقة يتختب عشيا التدامات
كجػبية فإف الدمصة مصالبة بإنفاذ ذلظ كىػ ما يتعارض مع خرػصية السجتسع الفمدصيشي ال

سيسا أف السجرس الخاصة كمجارس الػكالة باتت تخقع شعار (تأنيث مجارس البشات ) كأكركبا

طع بيغ
السش ّ
تتجو نحػ الحج مغ االختبلط لسا لو مغ عػاقب كخيسة .كال ريب أف االختبلط ُ
الصخفيغ في بيئة دراسة كعسل؛ مسا أرشجت الذخيعة اإلسبلمية إلى مشعو؛ َّ
فإف الربلة كىي
أشخؼ األعساؿ؛ يكػف لمخجاؿ صفيع كلمشداء صفيغ؛ كفي خخكج الشداء كدخػليغ جعل

بل كمخخجًا في مدججه ،ككاف القػـ مغ الرحابة يتأخخكف حتى تشقمب
ليغ مجخ ً
رسػؿ هللا ّ
ػتيغ كقت الفجخ.
كتخجع الشداء إلى بي ّ
16

 -2نرت الفقخة (ز) عمى تداوي السخأة والخجل في مسارسة األنذظة الخياضية ،كىحا يجافي
أعخافشا كعاداتشا السدتقخة السيسا الخياضات التي تتصمب أزياء خاصة كاحتكاؾ كاختبلط يخجش
الحياء ،كيعارض القاعجة الجستػرية( :اإلسبلـ ىػ الجيغ الخسسي في فمدصيغ) ،كلسا ليحه

أف مسارسة السخأة لمخياضة بكافة األلعاب الخياضية بيغ
القاعجة مغ تجاعيات كآثار .كال ريب ّ
الخجاؿ سيؤدؼ إلى تبخجيا؛ كإضيار مفاتشيا ،كسيؤدؼ حتسًا لػقػع الكثيخ مغ عبلقات آثسة
تجكر في دكائخ السحطػر شخعاً .وهللا تعالى يقػؿ( :كَال َتب َّخجغ َتب ُّخج اْلج ِ
اىِمَّي ِة ْاألُكَل ٰى) سػرة
َ َ َْ َ َ َ
ص َس َع الَّ ِحؼ ِفي َقْمِب ِو َمَخض َكُقْم َغ َق ْػًال
ز ْع َغ ِباْلَق ْػ ِؿ َفَي ْ
األحداب ،33:كيقػؿ تعالىَ( :ف َبل تَ ْخ َ
َّم ْع ُخكًفا) سػرة األحداب.32:
 -السادة (:)11

 -1جاء في البشج (و) الحق في الؾقاية الرحية وسالمة عخوف العسل ،بسا في ذلػ حساية
وعيفة اإلنجاب.

يشز عمى تػفيخ كسائل مشع الحسل لمسخاىقات ،كتجريبيغ عمى استخجاميا،
التعقيب :ىحا البشج ُّ

مع إباحة اإلجياض لمتخمز مغ الحسل غيخ السخغػب ،فيو تحت مدسى الحقػؽ الجشدية
كاإلنجابية .كإالَّ فسا معشى (الحق في الؾقاية الرحية وسالمة عخوف العسل ،بسا في ذلػ
حساية وعيفة اإلنجاب) .خاصة كقج نرحت لجشة "سيجاك" بزخكرة كجػد أعخاض خصيخة
أف اإلجياض غيخ اآلمغ لو مخاشخ يسكغ أف
تحسي الشداء مغ تكخار الحسل غيخ السخغػب؛ ك ّ
صحية إليجاد إجياض
بأنو البج مغ كجػد تػعية كرعاية
قجمػا بتػصية ّ
تؤدؼ إلى الػفاة؛ فميحا ّ
ّ
ألنو كسا قالػا في غياب "الخجمة السبلئسة فيسا يترل بتشطيع الخرػبة قج تزصخ
آمغ؛ ّ

الشداء إلى المجػء إلى إجخاءات شبية غيخ آمشة مثل اإلجياض غيخ القانػني بدبب نقز

الخجمات السشاسبة فيسا يتعمق بالتحكع في الخرػبة"( .انطخ لمتػصية العامة رقع  19التي

اعتسجتيا لجشة سيجاك في دكرتيا الحادية عذخ عاـ  1992بعشػاف "العشف ضج السخأة").

َّ
فإنو قتل لمشفذ التي ُنفخ فييا الخكح،
إف اإلجياض سػاء كاف آمشاً أك غيخ آمغ؛ ّ
ٍ
شخز في الذارع
محخـ كجخيسة كبخػ مغ جخائع القتل ،ال تقل عغ جخيسة قتل
كاكتسمت ّ
فإنو ال يجػز االعتجاء
متعسجًا؛ فكيف إذا كاف ذلظ ابشًا أك ابش ًة؛ فز ً
بل عغ أف يكػف كلج زنى؛ ّ
عميو .ليحا فقج أكجت لجشة اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييد ضج السخأة التابعة لؤلمع
السقيجة
الستحجة" (لجشة سيجاك أك معاىجة حقػؽ السخأة) برػرة مدتسخة عمى أف القػانيغ
ِّ

لئلجياض تذكل تسيي اًد ضج السخأة .كيشصبق ىحا عمى الشداء كعمى جسيع األشخاص الحيغ
يسكغ أف يحسمػا.

كقج كرد في تقخيخ لجشة الخبخاء الرادر عغ شعبة االرتقاء بالسخأة باألمع الستحجة DAW

لعاـ  2007بعشػاف :القزاء عمى كافة أشكاؿ العشف كالتسييد ضج الصفمة األنثى" ،في الفقخة
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 115بتػفيخ معمػمات الرحة الجشدية لمصفمة لتعميع األشفاؿ كالسخاىقيغ بذكل عسمي كيفية
مسارسة العبلقة الجشدية مع تػقي الحسل كاألخصار السخضية أثشاء ذلظ كتػفيخ احتياجات

الرحة اإلنجابية لمسخاىقيغ ،كسا أكج عمى ضخكرة تػزيع كسائل مشع الحسل في السجارس

خاصة لمفتيات؛ لتكػف مسارسة الجشذ الحخ عشجىغ أيدخ ،كتػفيخ خجمة اإلجياض بذكل
معمغ كقانػني ،كأف يصمق عميو اسع اإلجياض اآلمغ في السدتذفيات الخسسية .كمغ الخعاية

الرحية عشجىع  :تػفيخ مػانع الحسل لؤلنثى دكف تحجيج أكاف لمدكاج أك ما قبل الدكاج؛ كفي

ىحا إقخار لمفاحذة كنذخىا كإشاعتيا؛ كإال فسا الفائجة مغ جػد مػانع الحسل قبل الدكاج لػال ّأنو
قج تكػف ىشاؾ عبلقات عاشفية ثشائية بيغ رجل كامخأة يحرل إثخىا زنى؛ مسا ُيخذى أف يكػف

مغ بعجه حسل؛ فيكػف لمسخأة كعي بزخكرة استعساؿ كاستخجاـ ىحه السػانع.

 -2السادة ( )11وخرؾصًا في بشج(ج) .أن يكفل لمسخأة الحق بشاء عمى مداواتيا بالخجل
بالحق في اختيار السيشة ونؾع العسل الحي تخيجه.

أف ىحه السادة فييا ضمع كبيخ لمسخأة؛ فكثيخ مغ األعساؿ التي يقػـ بيا
التعقيب :ال ريب ّ
تحسميا؛ بل ّإنيا تخىق كاىميا
الخجاؿ؛ ال تدتصيع السخأة لصبيعتيا الجدجية القجرة عمى ُّ
كعافيتيا ،مثل الكياـ بأعساؿ البشاء ،أك إصبلح مجارؼ السياه كتسجيج شبكات الرخؼ الرحي،
أك العسل في مجاالت الحجخ في السقالع أك صشاعة الخخاـ في السرانع ،أك إزالة القسامة

كالشفايات مغ الحاكيات السػجػدة في الذػارع ،أك الكياـ في دكر إشفاء الحخائق في الغابات،

أك الحخائق التي في البيػت ،أك مصاردة الجشاة كالسجخميغ ،أك الكياـ ببعس األعساؿ العدكخية
القتالية البحتة ،أك إصبلح العصب في الخمل السػجػد في الديارات أك البػاخخ.

نرت السادة ( )10مؽ اتفاقية "سيجاو" عمى( :التجابيخ السشاسبة لمقزاء عمى التسييد
 َّضج السخأة في ميجان الخعاية الرحية مؽ أجل أن تزسؽ ليا ،عمى أساس السداواة بيؽ
الخجل والسخأة ،والحرؾل عمى خجمات الخعاية الرحية ،بسا في ذلػ الخجمات الستعمقة

بتشغيؼ األسخة).

السداكاة في الخجمات الرحية بيغ الخجل كالسخأة التيغ نادت بيا ىحه السادة ال غبار

عمييا ،غيخ َّ
أف السصالبة بتػفيخ مػانع الحسل لؤلنثى عسػمًا دكف تحجيج االرتباط ذلظ بعبلقة
شخعية (الدكاج) ،كفي ىحا إقخار بحق السسارسة الجشدية لغيخ الستدكجيغ .كال َّ
شظ في تحخيع
ٍ
ٍ
يقخ الفاحذة
عبلقة
ذلظ شخعاً ،فكل
جشدية خارج نصاؽ الدكاج مغ السحخمات قصعاً .كىػ أمخ ُّ

كيذيعيا كال يخضاه اإلسبلـ.
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نرت السادة ( )12مؽ اتفاقية "سيجاو" عمى" :التجابيخ السشاسبة لمقزاء عمى التسييد
َّ -

ضج السخأة في السجاالت األخخى لمحياة االقترادية واالجتساعية لكي تكفل ليا ،عمى أساس

السداواة بيؽ الخجل والسخأة نفذ الحقؾق".

َّ
إف االستحقاقات األسخية التي شالبت بيا ىحه السادة بالسداكاة فييا بيغ الخجاؿ كالشداء،
ٍ
بداشة يطمع السخأة ،كيمغي ما قخرتو الذخيعة
كالتي تذسل السداكاة في السيخاث ،فيحا بكل
اإلسبلمية بإعصاء األنثى نرف نريب الخجل في السيخاث كسا قاؿ تعالى( :ي ِ
َّللاُ ِفي
ػص ُ
يك ُع ّ
ُ
أَكالَ ِد ُكع لِ َّ
ع األُنثََي ْي ِغ) سػرة الشداء .11:كىحه السادة أيزاً ُتمغي قػلو تعالى:
مح َك ِخ ِم ْث ُل َح ِّ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
(ِّل ِمخج ِ ِ
ؾ اْلَػاِل َج ِ
ؾ اْلَػاِل َج ِ
اف َك ْاألَْقَخُبػ َف ِم َّسا َق َّل
اف َك ْاألَْقَخُبػ َف َكِل ّمش َداء َنريب ّم َّسا َتَخ َ
اؿ َنريب ّم َّسا َتَخ َ
َّ
ِ
ِ
كضا) سػرة الشداء.7:
م ْش ُو أ َْك َكثَُخ َنر ًيبا َّمْف ُخ ً
نرت السادة ( )15مؽ اتفاقية "سيجاو" عمى" :السظالبة بالتداوي التام بيؽ السخأة والخجل
 َّفي الذؤون القانؾنية .وإعظاء السخأة الحق فيسا يتعمق بالتذخيع السترل بحخكة األشخاص،
وحخية اختيار محل سكشاىؼ وإقامتيؼ".

 -1ىحه السادة تسشح السخأة أىمية قانػنية متداكية مع الخجل ،كتشادؼ بإبصاؿ الركػؾ كالقػانيغ

التي تحج مغ أىمية السخأة القانػنية ،كسا أف البشج  3مغ السادة  15يخالف الذخيعة اإلسبلمية
اس َت ْذ ِي ُجكا َش ِي َيج ْي ِغ ِم ْغ
(ك ْ
التي جعمت شيادة رجل تداكؼ شيادة امخأتيغ ،كسا قاؿ تعالىَ :
الذيج ِاء أ ِ
ِ
ِرج ِال ُكع َفِإف َلع ي ُكػنا رجَمي ِغ َفخجل كام أخََت ِ ِ
اى َسا َفتُ َح ِّكَخ
ض ْػ َف م َغ ُّ َ َ ْ
اف م َّس ْغ َت ْخ َ
َف َتز َّل ِإ ْح َج ُ
َ ْ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َْ

ُخَخػ) سػرة البقخة .282:
اى َسا ْاأل ْ
ِإ ْح َج ُ
 -2تخالف رأؼ الجسيػر في عجـ قبػؿ شيادة السخأة في الحجكد كالقراص ،كىحا الفخؽ في
الحكع ناتج مغ االختبلفات الفديػلػجية التي أشخنا إلييا ،فالخجل أضبط مغ السخأة في األمػر

السالية ،كقج سمف القػؿ أف بعج السخأة عغ االحتكاؾ بسػاشغ الجخائع كالعجكاف عمى األنفذ

كاألعخاض كاألمػاؿ ،كعجـ ضبصيا لعػاشفيا عشج كقػع ىحه الحػادث ،كغمبة الرخاخ كإغساض

العيشيغ كنحػه عمييا ،يجعل شيادتيا غيخ مقبػلة عشج جسيػر الفقياء .ىحا كيخػ بعس الفقياء

قخر بعس أىل العمع َّ
أف الرحيح أف تقبل
قبػؿ شيادة السخأة في الحجكد كالقراص .كقج َّ
شيادة السخأة ما دامت عادلة ضابصة داعية.

 -3تعصي ىحه السادة لمسخأة حخية اختيار محل سكشيا بعيجًا عغ أسختيا ،كحخيتيا السصمقة في
شخ كبيخ ،لسا لب ِ
الدفخ كاالنتقاؿ ،كىحا األمخ فتح لباب ٍ
عج الفتاة عغ أسختيا ،كالدكجة عغ
ُ
زكجيا مغ السفاسج .كفيو مخالفة صخيحة لؤلحاديث الشبػية الكثيخة التي تسشع السخأة مغ الدفخ
إال مع زكجيا أك ذؼ محخـ مشيا ،كقػؿ الشبي صمى هللا عميو كسمع(:ال يحل المخٍأة تؤمغ باهلل

كاليػـ اآلخخ أف تدافخ ثبلثًا إال كمعيا ذك محخـ) ركاه البخارؼ كمدمع .ككقػلو صمى هللا عميو
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كسمع( :ال يحل المخٍأة تؤمغ باهلل كاليػـ اآلخخ أف تدافخ سف اًخ يكػف ثبلثة أياـ فراعجاً إال
كمعيا أبػىا أك ابشيا أك زكجيا أك أخػىا أك ذك محخـ مشيا) ركاه مدمع.

 -4تعصي السخأة حخية التشقل كالدكغ فتتعارض مع مبجأ قػامة الخجل كضخكرة استئحاف السخأة
لػلييا قبل الخخكج أك الدفخ ،كقػامة الخجل لؤلسخة أمخ يدتديغو العقل ،فاألسخة مؤسدة كال َّ
بج
ليا مغ قيادة تتخح القخار بعج مذاكرة األشخاؼ ،كىحه الكيادة ىي الخجل ،أما جػ الشجية كالعجاء
الحؼ شحشت بو االتفاقية فمغ يؤدؼ إال إلى تفكيظ ىحه السؤسدة "األسخة" .كسا أف البشج ()4
مغ ىحه السادة يخمػ مغ اإلشارة إلى كػف السخأة زكجة ،كبالتالي فيػ يعصي لمفتاة الحق في

بعيجا عغ األبػيغ ،األمخ الحؼ ُي ِّ
عخض الفتاة لخصخ الزياع كاالنحخاؼ.
االستقبلؿ بالدكغ ً
نرت السادة ( )16مؽ اتفاقية "سيجاو" عمى -1 :تتخح الجول األطخاف جسيع التجابيخ
 َّالسشاسبة لمقزاء عمى التسييد ضج السخأة في كافة األمؾر الستعمقة بالدواج والعالقات

العائمية ،وبؾجو خاص تزسؽ ،عمى أساس السداواة بيؽ الخجل والسخأة:
أ -نفذ الحق في عقج الدواج،

ب -نفذ الحق في حخية اختيار الدوج ،وفى عجم عقج الدواج إال بخضاىا الحخ الكامل،
ج -نفذ الحقؾق والسدؤوليات أثشاء الدواج وعشج فدخو،

ح -نفذ الحقؾق والسدؤوليات بؾصفيسا أبؾيؽ ،بغض الشغخ عؽ حالتيسا الدوجية ،في

األمؾر الستعمقة بأطفاليسا وفى جسيع األحؾال ،يكؾن لسرمحة األطفال االعتبار األول،

ىـ -نفذ الحقؾق في أن تقخر ،بحخية وبإدراك لمشتائج ،عجد أطفاليا والفاصل بيؽ الظفل

والحي يميو ،وفى الحرؾل عمى السعمؾمات والتثكيف والؾسائل الكفيمة بتسكيشيا مؽ مسارسة

ىحه الحقؾق،

و -نفذ الحقؾق والسدؤوليات فيسا يتعمق بالؾالية والقؾامة والؾصاية عمى األطفال

وتبشييؼ ،أو ما شابو ذلػ مؽ األعخاف ،حيؽ تؾجج ىحه السفاليؼ في التذخيع الؾطشي ،وفى

جسيع األحؾال يكؾن لسرمحة األطفال االعتبار األول،

ز -نفذ الحقؾق الذخرية لمدوج والدوجة ،بسا في ذلػ الحق في اختيار اسؼ األسخة

والسيشة ونؾع العسل،

ح -نفذ الحقؾق لكال الدوجيؽ فيسا يتعمق بسمكية وحيازة السستمكات واإلشخاف عمييا

وإدارتيا والتستع بيا والترخف فييا ،سؾاء بال مقابل أو مقابل عؾض.

 -2ال يكؾن لخظؾبة الظفل أو زواجو أي اثخ قانؾني ،وتتخح جسيع اإلجخاءات الزخورية،

بسا في ذلػ التذخيعي مشيا ،لتحجيج سؽ أدنى لمدواج ولجعل تدجيل الدواج في سجل رسسي
أم اخ إلداميا.

وتأتي خظؾرة ىحه السادة أيزًا مسا يمي-:
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 -1أف تربح اتفاقية "سيجاك" ىي السرجر الخئيذ كالػحيج لمتذخيعات كالقػانيغ الخاصة

ِِ
ِ
ِ
الج ِ
ر ِل
اء َشَخُعػا َل ُيع ِّم َغ ّ
يغ َما َل ْع َي ْأ َذف بو هللاُ َكَل ْػَال َكم َس ُة اْلَف ْ
بقزايا السخأة كاألسخة( ،أ َْـ َل ُي ْع ُشَخَك ُ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
اء ُى ْع
(كَال َتتَِّب ْع أ ْ
َلُقز َي َب ْيَش ُي ْع َكِإ َّف الطالس َ
يغ َل ُي ْع َع َحاب أَليع( سػرة الذػرػ ،21:كقاؿ تعالىَ :
َىَػ َ
كاح َحرىع أ ِ
َّللا أَف ي ِ
َّ
ػؾ َع ْغ َب ْع ِ
ر َيب ُي ْع
س َما أ َْنَدَؿ َّ
اعَم ْع أََّن َسا ُي ِخ ُ
َ ْ ْ ُْ ْ
َّللاُ ِإَل ْي َظ َفِإ ْف َتَػل ْػا َف ْ
َف َيْفتُش َ
يج َّ ُ ْ ُ
ِِ ِ
الش ِ ِ
ِبَب ْع ِ
يخ ِم َغ َّ
َّللاِ ُح ْك ًسا
س ُذُنػِب ِي ْع َكِإ َّف َكِث ًا
َح َد ُغ ِم َغ َّ
اس َلَفاسُقػ َف أََف ُح ْك َع اْل َجاىمَّية َي ْب ُغػ َف َك َم ْغ أ ْ
ِلَق ْػ ٍـ ُيػِقُشػ َف) سػرة السائجة.50-49:
 -2الدساح لمسخأة السدمسة بالدكاج مغ غيخ السدمع ،السشرػص عميو بالسشع في كتاب هللا عد
ِ
يغ َحتَّى ُي ْؤ ِمُشػا َكَل َع ْبج ُم ْؤ ِمغ َخ ْيخ ِم ْغ ُم ْذ ِخٍؾ َكَل ْػ
(كَال تُْشك ُحػا اْل ُس ْذ ِخِك َ
كجل ،قاؿ هللا تعالىَ :
َّللاُ َي ْج ُعػ ِإَلى اْل َجَّش ِة كاْلس ْغِف َخِة ِبِإ ْذِن ِو كُيَبِّي ُغ َآَي ِات ِو ِل َّمش ِ
َع َجَب ُك ْع أُكَلِئ َظ َي ْج ُعػ َف ِإَلى َّ
اس َل َعَّم ُي ْع
الش ِار َو َّ
أْ
َ
َ َ
ٍ
ِ
ػى َّغ ِإَلى اْل ُكَّف ِار َال
ػى َّغ ُم ْؤ ِمَشات َف َبل َت ْخِج ُع ُ
َي َت َح َّك ُخك َف) سػرة البقخة ،221:كقاؿ تعالىَ( :فِإ ْف َعم ْستُ ُس ُ
ُى َّغ ِح ّّل َل ُي ْع َكَال ُى ْع َي ِحُّمػ َف َل ُي َّغ) سػرة السستحشة103.:

 -3إلغاء تعجد الدكجات ،مغ باب التداكؼ بيغ الخجل كالسخأة ،كقج أباح هللا عد كجل لمخجل
صػْا ِفي اْلي َتامى َف ِ
بل َث
الش َداء َم ْثَشى َكثُ َ
انك ُحػْا َما َ
(كِإ ْف ِخْفتُ ْع أَالَّ ُتْق ِد ُ
اب َل ُكع ِّم َغ ِّ
ش َ
َ َ
التعجد ،فقاؿَ :
اع َفِإ ْف ِخْفتُع أَالَّ َتع ِجُلػْا َفػ ِ
اح َج ًة أ َْك َما َمَم َك ْت أ َْي َس ُان ُك ْع َذِل َظ أ َْدَنى أَالَّ تَ ُعػُلػاْ( سػرة الشداء.3:
َكُرَب َ
ْ
َ
ْ
إف مغ
أف تعجد الشداء مذخكع في اإلسبلـ شخط العجؿ ،كالشفقة؛ كحاجة الخجل لحلظ .ك ّ
غيخ ّ
ىغ دكف سغ الثامشة
يتأمل اتفاقية سيجاك يججىا تسشع مغ التعجد ،كتسشع مغ الدكاج مسغ ّ
ّ
عذخ؛ إالّ ّإنيا ال تُعارض العبلقات بيغ الصخفيغ كلػ كقع بيشيسا الدنى كلػ كانا دكف الثامشة

عذخ.

 -4إلغاء العجة الذخعية لمسخأة في حالتي الصبلؽ ككفاة الدكج لتتداكػ بالخجل ،الحؼ ال يعتج

بعج شبلؽ أك كفاة زكجتو .كىحا مخالف لشرػص القخآف الكخيع ،قاؿ تعالىَ) :يا أَُّي َيا َّ
الشِب ُّي ِإ َذا
ِِ ِ
ِ
ِ
َ َّ
الشداء َف َ ِ
َّ
َّللا َرَّب ُك ْع( سػرة الصبلؽ .1:كقاؿ تعالى:
صّمُق ُ
ػى َّغ لع َّجت ِي َّغ َكأ ْ
رػا اْلع َّج َة َكاتُقػا َّ َ
َح ُ
شمْقتُ ُع ّ َ
َّللا ِفي أَرح ِ
(كاْلس َ َّ
ِ
َنف ِد ِي َّغ ثَ َبلثَ َة ُق ُخ ٍ
ام ِي َّغ ِإف
ر َغ ِبأ ُ
صمَق ُ
َْ
كء َكَال َيح ُّل َل ُي َّغ أَف َي ْكتُ ْس َغ َما َخَم َق َّ ُ
ات َي َتَخَّب ْ
َ ُ
ك َّغ يؤ ِم َّغ ِب َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِٰ ِ
ص َبل ًحا) سػرة البقخة:
ُ ُْ
اهلل َكاْلَي ْػ ِـ ْاآلخ ِخ َكُب ُعػَلتُ ُي َّغ أ َ
َح ُّق بَخّدى َّغ في َذل َظ إ ْف أََرُادكا إ ْ
 .228كمعمػـ َّ
(كال َّبلِئي
أف لمحائس التي يئدت مغ الحيس ّ
عجة أخبخ عشيا تعالى فقاؿَ :
َشي ٍخ ك َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ز َغ َكأُكَال ُت
البلئي َل ْع َي ِح ْ
َيئ ْد َغ م َغ اْل َسحيس مغ ّن َدائ ُك ْع إ ِف ْارَت ْبتُ ْع َفع َّجتُ ُي َّغ ثَ َبلثَ ُة أ ْ ُ َ
َّ ِ
ْاأل ِ
َّ
َم ِِخه ُي ْدًخا) سػرة الصبلؽ،4:
َجُم ُي َّغ أَف َي َ
ْ
َح َساؿ أ َ
َّللا َي ْج َعل ل ُو م ْغ أ ْ
ز ْع َغ َح ْسَم ُي َّغ َك َمغ َيت ِق َّ َ
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كلمستػفى عشيا عجة ،أخبخ عشيا تعالى في محكع التشديل فقاؿِ َّ :
شك ْع َكَي َح ُرك َف
يغ ُي َتَػَّف ْػ َف ِم ُ
ّ
(كالح َ
َ
ِ
ِ
يسا َف َعْم َغ ِفي
َنف ِد ِي َّغ أ َْرَب َع َة أ ْ
ر َغ ِبأ ُ
َجَم ُي َّغ َف َبل ُجَش َ
َش ُي ٍخ َك َع ْذًاخ َفإ َذا َبَم ْغ َغ أ َ
أ َْزَك ً
اجا َي َتَخَّب ْ
اح َعَم ْي ُك ْع ف َ
أَ ُنف ِد ِي َّغ ِباْلسعخ ِ
َّللاُ ِب َسا َت ْع َسُمػ َف َخِبيخ) سػرة البقخة.234 :
كؼ َو َّ
َ ُْ

 -5إلغاء مبجأ الػالية عمى السخأة لتتداكػ مع الخجل ،كىحا مخالف لمذخع اإلسبلمي ،فالشكاح

يتقجـ ليا،
لمفتاة ال يكػف إالّ بإذف كلي يقػـ عمى شأنيا شخط أف يكػف بسػافقتيا كرغبتيا بسغ ّ
شَّمْقتُ ُع
كأال يعزميا ُّ
{كِإ َذا َ
كلييا أك يسشعيا حّقيا مغ الدكاج بسغ ّ
يتقجـ ليا؛ ّ
ألف هللا تعالى يقػؿَ :
ِ
ِ ِٰ
ع
ػع ُ
ِّ
اج ُي َّغ ِإ َذا تََخ َ
َجَم ُي َّغ َف َبل تَ ْع ُ
اض ْػا َب ْيَش ُيع ِباْل َس ْع ُخكؼ َذل َظ ُي َ
زُم ُ
ػى َّغ أَف َيشك ْح َغ أ َْزَك َ
اء َفَبَم ْغ َغ أ َ
الش َد َ
ِ
َّللاُ َي ْعَم ُع َكأَنتُ ْع َال َت ْعَم ُسػ َف}
ش َي ُخ َو َّ
شك ْع ُي ْؤ ِم ُغ ِب َّ
اهللِ َكاْلَي ْػ ِـ ْاآل ِخ ِخ َٰذلِ ُك ْع أ َْزَك ٰى َل ُك ْع َكأَ ْ
اف ِم ُ
ِبو َمغ َك َ
فإف ىحا أقخب لمصمب
كلييا كال عمع أىميا؛ ّ
سػرة البقخة .232 :كإتاحة شمب يج الفتاة دكف إذف ّ
غيخ الذخعي؛ كليحا شمبت الذخيعة أف يكػف الشكاح بإذف أىميغ ُليفارقغ بحلظ شخيقة الستخحات
فإف ىحا محمػـ شخعاً كليذ ىػ مغ قبيل
أخجاف ،أك مغ يحرل بيشيغ الدنى بالتخاضي؛ ّ
ِ
انكحػى َّغ ِبِإ ْذ ِف ِ
ػرُى َّغ
الدكاج السأمػر بو؛
ّ
ْ
أىم ِي َّغ َكآتُ ُ
كيػضح ذلظ قػلو تعالىَ( :ف ُ ُ
ُج َ
ػى َّغ أ ُ
ات كال متَّ ِخ َح ِ
ِ ٍ
ٍ
ِ
ِ
َخ َج ٍ
اف) سػرة الشداء .25:كىحا أيزًا مخالف
ات أ ْ
رَشات َغ ْيَخ ُم َداف َح َ ُ
باْل َس ْع ُخكؼ ُم ْح َ
قخرتو الدشة الشبػية مغ إثبات الػالية عمى السخأة التي لع يدبق ليا الدكاج ،كسا في قػؿ
لسا َّ
الشبي صمى هللا عميو كسمع" :ال نكاح إال بػلي" ،ركاه أبػ داكد ،كالتخمحؼ ،كابغ ماجة،

كصححو العبلمة األلباني في صحيح سشغ التخمحؼ ،كاشتخاط الػلي قاؿ بو جسيػر عمساء
َّ
السدمسيغ كىػ السعسػؿ بو في قانػف األحػاؿ الذخرية في ببلدنا.

 -6إلغاء مبجأ قػامة الخجل عمى السخأة السقخرة شخعًا ،قاؿ تعالىِّ :
الش َداء
امػ َف َعَمى ِّ
(الخَج ُ
اؿ َق َّػ ُ
س كبِسا أ َ ِ
ٍ
ِب َسا َف َّ
َمَػ ِال ِي ْع) سػرة الشداء ،34:كتمغي ىحه السادة
َّللاُ َب ْع َ
ز َل ّ
َنفُقػْا م ْغ أ ْ
ز ُي ْع َعَمى َب ْع َ َ
ما أكجبتو الذخيعة اإلسبلمية مغ حقػؽ عمى الدكج لدكجتو مغ السيخ ،كالشفقة كنحػىسا .ىحا
أىع ما تزسشتو اتفاقية "سيجاك" ،كتػصيات المجشة السذتخكة مغ مػاد مخالفة صخاحة لذخع رب
ُّ
العالسيغ .قاؿ تعالى( :كِل ِمخج ِ
َّللاُ َع ِديد َح ِكيع) سػرة البقخة .228:فالخجل في
اؿ َعَم ْي ِي َّغ َدَرَجة َو َّ
َ َّ
الذخيعة اإلسبلمية أعصي مختبة القػامة لمخجاؿ لمكياـ عمى شؤكف السخأة كحخاستيا؛ كيقػمػف بسا

يحتجغ إليو مغ الشفقة ،كالكدػة ،كالسدكغ.

اإلسبلمية فيسا يتعمق بتػزيع السيخاث قاؿ هللا تعالى( :ي ِ
يك ُع
ػص ُ
ُ
ا ٍالّْنثََي ْي ِغ) سػرة الشداء11.:

 -7مخالفتيا ألحكاـ الذخيعة
َّللا ِفي أَكَال ِد ُكع لِ َّ
ع
مح َك ِخ ِم ْث ُل َح ِّ
َّ ُ
ْ ْ
 -8إعصاء السخأة حق مداكؼ لمخجل في تجػيد ندبة االبغ ألمو .كىحا يخالف ثبػت الشدب
َّللاِ) سػرة األحداب ،5:فشدب الصفل
ط ِع َشج َّ
ػى ْع ِآلَب ِائ ِي ْع ُىَػ أَ ْق َد ُ
في اإلسبلـ لقػلو تعالىْ :
(اد ُع ُ
بأمو.
يكػف لػالجه كليذ ألمو؛ بخبلؼ ابغ الدنى ّ
فإنو ُيشدب ُ
كيدتمحق ّ
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 القدؼ الثاني مؽ االتفاقية مؽ البشج 17حتي البشج:22ىي البشػد ىي التي ت َّ
تحجث عؽ "تفعيل االتفاقية ،ولجشة االتفاقية ،ودخؾل االتفاقية حيد
الشفاذ" .فالسؾاد  08-17مػاد إجخائية :تجخل في نصاؽ الدياسة الذخعية التي يكػف فييا مغ
كجو لبلجتياد .كالسبلحع أف ىحه السػاد تكخس االستعسار داخمي ججيج ،كلػجػد دكلة داخل
دكلة ،كسا َّأنيا تعصي لجشة السخاقبة التي كرد ذكخىا في السادة  17حق تفديخ االتفاقية كرفع
التقاريخ كالتػصيات.
تشص عمى أن :تتعيج الجول األطخاف بأن تقجم إلى األميؽ العام لؤلمؼ
فالسادة (ُّ )18
عسا اتخحتو مؽ تجابيخ تذخيعية وقزائية وإدارية وغيخىا ،مؽ أجل إنفاذ
الستحجة ،تقخي ًاخ َّ
أحكام ىحه اال تفاقية وعؽ التقجم السشجد في ىحا الرجد ،كيسا تشغخ المجشة في ىحا التقخيخ
وذلػ-:
أ -في غزؾن سشة واحجة مؽ بجء الشفاذ بالشدبة لمجولة السعشية.
ب -وبعج ذلػ كل أربع سشؾات عمى األقل ،وكحلػ كمسا طمبت المجشة ذلػ.

 -2يجؾز أن تبيؽ التقاريخ العؾامل والرعاب التي تؤثخ عمى مجى الؾفاء بااللتدامات
السقخرة في ىحه االتفاقية.

وخظؾرة ىحه السادة مؽ اتفاقية "سيجاو" ِّ
نبيشو فيسا يمي:

أو ًال :أف تربح األمع الستحجة كما يشبثق عشيا مغ اتفاقيات كلجاف ىي الجية السدؤكلة
أؼ جية قانػنية
كالػحيجة في مخاقبة الجكلة السػقعة عمى اتفاقية "سيجاك" ،كبالتالي ليذ مغ حق ِّ
أك نطامية مغ مؤسدات الدمصة الفمدصيشية السخاقبة كالتعجيل لشرػص االتفاقية أك تعجيميا،

فيحا الحق ليذ لمسجمذ التذخيعي ،كال لمحكػمة الفمدصيشية ،أك السحكسة الجستػرية ،كليذ ىحا

الحق لػ ازرة السخأة التي أنذأت لخعاية حقػؽ السخأة الفمدصيشية .كبالتالي خزػع التذخيعات
ألىػاء كندكات مغ كراء عػلسة السخأة كقزايا األسخة السدمسة .معشى ذلظ :جعل قزاياىا

عالسية فػؽ الحكػمات ،كعابخة لمقارات مغ خبلؿ إخزاع كل نداء العالع ,كخرػصا نداء
العالع اإلسبلمي ,إلى نسط ندػؼ محجد السعالع البج مغ اقتباسو كالقبػؿ بشسػذجو ،ىحا الشسط

ىػ "األيجيػلػجية الشدػية الججيجة" التي تخفس فكخة الحكخ كاألنثى ،كتدتبجؿ بجال مشيسا مفيػـ
الشػع (الجشجر) لمتعبيخ عغ الجشذ البذخؼ ،تفخضو الحخكات الشدػية في كل العالع ،كفي كل
الجكؿ كالذعػب كفي كل األعساؿ.
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ثانياًَّ :
إف عػلسة السخأة ىػ الجانب االجتساعي كالثقافي في "العػلسة" الحؼ تدعى األمع

الستحجة كأمخيكا كأكركبا إلى فخضو عمى بكية دكلة العالع ،خاصة دكؿ العالع الثالث.

كالتػصيات كالػثائق التي تػقع عمييا الجكؿ كالحكػمات األعزاء في األمع الستحجة تعتبخ

ممدمة ليا ،كسا َّ
أف األمع الستحجة تقػـ بكل ىيئاتيا كمؤسداتيا بتشفيح ما جاء في تػصيات ىحه
السؤتسخات الجكلية ككثائقيا بسا في ذلظ السخاقبة كالستابعة لسجػ التداـ الجكؿ كالحكػمات بيا.

كسا َّ
أف السشطسات غيخ الحكػمية السسثمة في األمع الستحجة تسثل قػة ضغط في دكليا لسخاقبة
التداـ ىحه الجكؿ بق اخرات األمع الستحجة كتػصياتيا كمتابعة ذلظ ،كىي في ىحا تذبو "جػاسيذ

لؤلمع الستحجة" في دكليا.

يتع إيجاع صظ لجػ األميغ
كمغ أكجو خصػرتيا فبعج البجء باالتفاقية بالسػافقة عميياُّ ،

العاـ لؤلـ الستحجة بانزساـ ىحه الجكلة ،كالبجء بتشفيح مػاد االتفاقية بعج ثبلثيغ يػما مغ القبػؿ

كيحق
بيا ،كعقج اجتساعات دكرية لمسشطسة الجكلية لستابعة ما أحخزتو الجكؿ مغ تشفيح البشػد،
ُّ
يتع تقجيع شمب
لمجكؿ إبجاء التحفطات عمى أؼ بشج مغ البشػد ،كعشج الخغبة في رفع التحفع ُّ
كيحق لمجكؿ إبجاء التحفطات،-
بحلظ ،كلكغ الباحث اإلسبلمي ال يسكغ خجاعو بيحه السػافقة-
ُّ

تشز عمى َّأنو( :ال يجؾز إبجاء أي تحفع يكؾن مشافيا
فالفقخة الثانية مغ السادة ( :)08التي ُّ

لسؾضؾع ىحه االتفاقية وغخضيا)َّ ،
فكأف ىحه الفقخة تعصي لمسشطسة قػة سياسية عمى الزغط
تع فعمو في العجيج مغ الجكؿ
عمى الذعػب السػقعة بخفع تحفطاتيا شيئاً فذيئاً ،كىحا ما َّ
أما حخصًا عمى الحكع مغ قبل القادة ،أك تدمط السشطسة عمى
اإلسبلمية مثل تػنذ كمرخَّ ،
ىحه الجكؿ كتبعية األخيخة ليا.

 السادة ( :)04تتزسؽ السادة التدامًا صخيحًا مؽ الجول األطخاف باتخاذ التجابيخ الالزمةإلنفاذ ىحه السعاىجة في بمجانيؼ ،ومشيا التعجيالت الجستؾرية والقانؾنية والمؾائح واالنغسة
والق اخرات ،كبالتالي تحسل ىحه السادة قيجاً كإلداماً قج يختب السدؤكلية عمى الجكلة الستخمفة عغ
ِ
الحج مغ السداعجات ،كإعادة الشطخ في بخامج الجعع السقجمة مغ
اتخاذ مثل ىحه التجابيخ مثل ّ
األمع الستحجة كالتزييق عمى ىحه الجكؿ .أؼ ابتداز الجكؿ اإلسبلمية الفقيخة التي تتمقى
السعػنات مغ مؤسدات األمع الستحجة مغ خبلؿ إلداميا بتشفيح االتفاقية السخالفة لذخع هللا

تعالى ،كإلغاء قػانيغ األحػاؿ الذخرية التي تعسل بيا في مجاؿ السخأة كاألسخة.

أي خالف بيؽ الجول في تفديخىا يحتكؼ فيو الى مشغسة
 والسادة ( ،)09حيث جعمت َّالعجل الجولية ،كفي ذلظ إلغاء التحاكع الى الذخيعة اإلسبلمية ،كىحا ُّ
يعج قرجاً خفياً مغ
مقاصج الػثيقة ،كسا َّإنو يؤدؼ إلى إبصاؿ قػانيغ كدساتيخ جسيع الجكؿ ،كفي ذلظ فخض لمييسشة

مسا يؤكج َّ
أف ىحه الػثيقة ىي
الدياسية كاالقترادية كالفكخية عمى الذعػب السيسا اإلسبلميةَّ ،

كجو مغ كجػه االستعسار السعاصخ.
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أؼ شخح اتفاقية الديجاك نفديا كبجيل عغ القػانيغ السحمية كناسخة ليا ،فالسادة  29في

إحجػ بشػدىا فيي تشز عمى عخض الخبلفات التي تشذأ مغ تفديخ أك تصبيق ىحه االتفاقية

عمى التحكيع ،أك عمى محكسة العجؿ الجكلية في حالة عجـ التػصل إلى اتفاؽ عبخ التحكيع.

كىحا األمخ يتعارض مع الديادة الػششية كعجـ تجخل أؼ شخؼ خارجي في الذؤكف الجاخمية
لمببلد.

كتمدـ االتفاقية الجكؿ األعزاء بالعسل عمى إزاحة كل العكبات الثقافية كالفكخية كالقانػنية

التي تعتخض تشفيح االتفاقية ،بسا ف ي ذلظ الجيغ ،كالثقافة كاليػية الخاصة ،بل كتصييخ مشاىج
التعميع ككسائل اإلعبلـ مغ أثخ الجيغ كالثقافة ككل ما يخالف االتفاقية.
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السبحث الثاني
خظؾرة البخوتؾكؾل االختياري
يذتسل البخوتؾكؾل السمحق باتفاقية الديجاو عمى إجخاءيؽ اثشيؽ-:
 -1إجخاء يسشح السخأة الحق في الذكؾى إلى لجشة القزاء عمى التسييد ضج السخأة حؾل
انتياكات أحكام اتفاقية سيجاو مؽ قبل حكؾمتيا.
 -0وإجخاء آخخ ِّ
يسك ُؽ المجشة السذتخكة مؽ تؾجيو األسئمة حؾل االنتياكات الخظخة أو
السدتسخة لحقؾق السخأة اإلندانية في الجول التي أصبحت أعزاء في ىحا البخوتؾكؾل
االختياري.

الحق في تجاكز الحكػمات،
الشداء
كأخصخ ما في البخكتػكػؿ االختيارؼ أنو ُيعصي
َّ
َ
كالتقجـ بذكاكػ مباشخة إلى األمع الستحجة .كبحلظ يسشح لجشة اتفاقية "سيجاك" صبلحية كبيخة في
تفاديا لمعقػبات التي يسكغ أف تػقع
إجبار الجكؿ السػقعة عمى البخكتػكػؿ عمى تشفيح االتفاقية؛ ً

تع تػريث سيجة مدمسة في
اما كامبلً بالتشفيح ،كسا في السثاؿ التالي :إذا َّ
عمييا إذا لع تمتدـ التد ً
كفقا ألحكاـ الذخيعة اإلسبلميةُ ،ي ُّ
تسييد مغ مشطػر
عج ذلظ ًا
دكلة إسبلمية
نرف ميخاث أخيياً ،
َ
زػا في البخكتػكػؿ ،يسكغ لتمظ الديجة أف َّ
تتقجـ
اتفاقية "سيجاك" ،فإذا كانت ىحه الجكلة ع ً
بذكػػ إلى لجشة "سيجاك" الجكلية ،كحيشيا ستصمب المجشة مغ الجكلة اتخاذ إجخاء عاجل ،مثل:

ثع يمي ذلظ مصالبة الجكلة بتعجيل قانػف السػاريث ،بحيث يدسح لمشداء
كقف تػزيع السيخاثَّ ،
كفقا التفاقية "سيجاك".
تساما مع الخجاؿ ،لتتحقق السداكاة الكاممةً ،
بتقاسع السيخاث بالتداكؼ ً
كمثاؿ آخخ :لػ اشتكت امخأة مدمسة مغ عجـ الدساح ليا بالدكاج بخجل غيخ مدمع ،كىػ ما
ُي ُّ
ثع تقجمت السخأةُ بذكػػ إلى لجشة
ًا
عج مغ مشطػر اتفاقية "سيجاك"
تسييد عمى أساس "الجشجر"َّ ،
ِ
"سيجاك"َّ ،
أف تػضح اإلجخاءات
ًا
قجـ
فإنو يتػجب عمى الجكلة أف تُ ّ
تفديخ ليحا السشع ،كسا عمييا ْ

ثع الدساح لتمظ السخأة بالدكاج بغيخ
كالتجابيخ التي ستتخحىا ،أك اتخحتيا لخفع ذلظ التسييد ،كمغ َّ
السدمع!.
كبالتالي يربح القانػف الجكلي ىػ السخجعية العميا لسدائمة لمحكػمة في تصبيقيا التفاقية
سيجاك ،فميدت أحكاـ لمذخيعة اإلسبلمية أك مجمذ القزاء الذخعي ،أك السحكسة الجستػرية
الفمدصيشية ،أك السجمذ التذخيعي الفمدصيشي ىي الجيات السخجعية لسدائمة لمحكػمة في تشفيح
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اتفاقية سيجاك .أؼ تربح قزايا كاألسخة كالسخأة الفمدصيشية خاضعة لسداج الجيات الجكلية
كالج سعيات الشدائية التابعة ليا ،كىحا يعشي سمب الدمصة الفمدصيشية كمؤسداتيا السخترة أؼ
حق في مخاجعة القػانيغ الفمدصيشية السخترة بتكػيغ األسخة ككضع السخأة الفمدصيشية كأشفاليا.
السخاجعة الجورية
 -2الدساح لمجشة سيجاو بإجخاء ُمخاجعة استثشائية بعج عاميؽ بجال مؽ ُ
بسخاقبة صياغة وسؽ قانؾن حساية األسخة.
السعتادة كل  4سشؾات ،لمدساح ُ
التعقيب :تربح لجشة "سيجاك" ،كىي( :لجشة "ىيػمغ رايتذ ككتر" كمخكد السخأة لئلرشاد
القانػني كاالجتساعي" ،ك"السداكاة اآلف") ىي السخجعية الػحيجة التي تقػـ بإجخاء ُمخاجعات

استثشائية بعج عاميغ في ُم اخقبة الحكػمة الفمدصيشية في صياغة كسغ قانػف حساية األسخة
الفمدصيشية ،كتشفيحىا كفق اتفاقية سيجاك ،كىحا يعشي َّ
أف لجشة سيجاك ىي الجية السخجعية
الػحيجة التي َّ
تتحكع في قزايا كاألسخة كالسخأة الفمدصيشية ،ال مخجعية لسجمذ القزاء الذخعي
كال لمسجمذ التذخيعي الفمدصيشي حق إجخاء ُمخاجعة استثشائية لقانػف حساية األسخة الفمدصيشية،
أؼ حق
كىحا يعشي – كسا في البشج الدابق -سمب الدمصة الفمدصيشية كمؤسداتيا السخترة َّ
في مخاجعة القػانيغ الفمدصيشية الخاصة باألسخة ،ككضع السخأة الفمدصيشية كأشفاليا.
 -4تعجيل قؾانيؽ األحؾال الذخرية اإلسالمية والسديحية لزسان تستع السخأة بحقؾق
ُمتداوية مع الخجل فيسا يتعمق بالدواج ،والظالق ،والحزانة ،والؾصاية عمى األطفال
والسيخاث.
التعقيب :ال شظ َّ
كعجـ التحاكع إلييا في شؤكف الحياة مغ أخصخ
أف تشحي ّة شخع هللا تعالى،
ّ
كأبخز االنحخاؼ في مجتسعات السدمسيغ ،كىحا ما تدعى إليو كتقرجه اتفاقية الديجاك ،كصجؽ

َّ ِ
ِ
َف
يجك َف أ ْ
آمُشػا ِب َسا أ ُْن ِدَؿ ِإَل ْي َظ َك َما أ ُْن ِدَؿ م ْغ َقْبِم َظ ُي ِخ ُ
هللا العطيع( :أََل ْع َتَخ ِإَلى الح َ
يغ َي ْدُع ُسػ َف أَنَّ ُي ْع َ
ِ
الص ِ
ِ
ِ َّ
يج َّ
ض َبل ًال َب ِع ًيجا)
الذ ْي َ
َيتَ َح َ
اك ُسػا ِإَلى َّ ُ
اف أ ْ
َف َي ْكُف ُخكا ِبو َكُي ِخ ُ
اغػت َكَق ْج أُم ُخكا أ ْ
َف ُيزم ُي ْع َ
صُ
الشداء .60:ككسدمسيغ ليذ مصمػبًا َّ
مشا أف نتخؾ أحكاـ إسبلمشا ،كأف نتخؾ حزارتشا
اإلسبلمية الخالجة ،كنشتقل بفكخنا كأخبلقشا كسمػكشا إلى حزارات اآلخخيغ نقمجىع في مفاسجىا
كانحجارىا إلى الياكية.
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َّ
إف اتفاقي َة سيجاك تيجؼ إلغاء قػانيغ األحػاؿ الذخرية اإلسبلمية كالسديحية السعسػؿ
بيا في الزفة الغخبية كقصاع غدة ،بحجة ضساف تستع السخأة بحقػؽ ُمتداكية مع الخجل فيسا
يتعمق :بالدكاج ،كالصبلؽ ،كالحزانة ،كالقػامة ،كالػصاية عمى األشفاؿ ،كالسيخاث ،لكغ ليدت
يشز قانػف العائمة السعسػؿ بو حالياَ في غدة كمثيمو
كفق أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية ،كليذ كسا ُّ
األردني ككبلىسا مدتسج مغ أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية ،بل كفق اتفاقية "سيجاك" كتػصيات
لجشة سيجاك السذتخكة( :لجشة "ىيػمغ رايتذ ككتر كمخكد السخأة لئلرشاد القانػني كاالجتساعي،
كالسداكاة اآلف) ،كبالتالي فخض قػانيغ كتذخيعات مخالفة كمشاقزة لمذخيعة اإلسبلمية كسا جاء
في اتفاقية "سيجكا" ،كىحا يعشي زكاج السخأة دكف كلي شخعي كاألب أك غيخه كسا تقتزي
الذخيعة اإلسبلمية ،كالصبلؽ ال يكػف بيج الخجل كحجه ،بل تعصى السخأة ىحه الحق ،كبالتالي
زيادة معجالت ند بة الصبلؽ في السجتسع الفمدصيشي ،ككحلظ الحاؿ الحزانة ،كالػصاية عمى
األشفاؿ كالسيخاث ،كفيسا تزسشو تقخيخ المجشة السذتخكة مغ تػصيات ،كىحا كسا يتزح معشا
في ىحه الػرقة.
وىحه التؾصية استمتيا المجشة السذتخكة مؽ السادة ( :)16مؽ اتفاقية "سيجاو" .كىحه
نرت عميو اتفاقية "سيجاك" السذؤكمة ،كىي خاصة بالتذخيعات األسخية
السادة ىي أخصخ ما َّ

ألف االتفاقية شالبت ُّ
(األحػاؿ الذخرية)َّ ،
جسيع التجابيخ السشاسبة لمقزاء عمى
كؿ أف تتَّخ َح
َ
الج َ
ٍ
ٍ
خاص أف
كبػجو
التسييد ضج السخأة في كافة األمػر الستعمقة بالدكاج كالعبلقات العائمية،

تزسغ السداكاة بيغ الخجل كالسخأة في عقج الدكاج ،كنفذ الحقػؽ كالسدؤكليات أثشاء الدكاج
كعشج فدخو ،كنفذ الحقػؽ كالسدؤكليات فيسا يتعمق بالػالية ،كالقػامة ،كالػصاية عمى
األشفاؿ…إلخ.

 -5رفع الحج األدنى لدؽ الدواج إلى  18سشة.
التعقيب :كىحا يعشي إلغاء قػانيغ األحػاؿ الذخرية اإلسبلمية التي تدسح لمفتاة الدكاج إذا
كاف لجييا قجرة عمى تحسل عبء الدكاج ،كما يتختب عميو مغ معاشخة الدكج كالكياـ بتكاليفة
بل لػ كانت ىشاؾ فتاة كسشيا  17عامًا
الشفدية األسخية كالسشدلية كعسخىا أقل مغ  18سشة ،فسث ً
بل ،كلجييا قجرة جدسية كعقمية عمى الكياـ بالػاجبات كدكجة ،كالحع كالجاىا ميػليا لمدكاج
مث ً
فاتفاقية سيجكا تسشعيا مغ الدكاج ،كىحا يتختب عميو مذاكل اجتساعية كخمكية متعجدة .كمعمػـ
بأف َّ
َّ
سغ الدكاج في اإلسبلـ ىػ :سغ البمػغ لمفتى كالفتاة .قاؿ هللا تعالى( :حتى إذا بمغػا
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الشكاح) سػرة الشداء ،6:كىػ بمػغ سغ التكميف ،ك َّإنسا شخع الدكاج تحريشاً لمفخكج ،كصػنًا
بل لمسقاصج العطيسة التي جعميا هللا في الشكاح.
لؤلعخاض ،كست ًاخ لمعػرات ،كتحري ً
كمعمػـ َّ
أف قانػف حقػؽ العائمة السعسػؿ بو في قصاع غدة :كإف كاف يذتخط في أىمية الشكاح
أف يكػف سغ الخاشب ثساني عذخة سشة فأكثخ .كمغ السخصػبة سبع عذخة سشة فأكثخَّ .
فإنو
سسح فممقاضي بأف يأذف لمذاب بالدكاج اذا كانت ىيئتو محتسمو .كلمفتاة التي لع تتع الدابعة
عذخة مغ عسخىا البمػغ فممقاضي أف يأذف ليا بالدكاج إذا كانت ىيئتيا محتسمة ككلييا أذف
بحلظ.
تحجيج
كلقج انتقج الذيخ الجكتػر عكخمة صبخؼ خصيب األقرى – كمفتي فمدصيغ سابقًا-
َ

تع تحجيج سشة الدكاج؟
سغ الدكاج في فمدصيغ بػ  18عامًا ،كقج تداءؿ قائبلً" :عمى أؼ أساس َّ
ِّ
يتع تحجيجه".
ففي اإلسبلـ األمخ مختبط بالبمػغ ،كال بج مغ الشطخ لكل حالة عمى حجه ،ال أف َّ
كتداءؿ خصيب األقرى بالقػؿ" :لساذا كاف التحجيج بػ  18عامًا!؟ كلساذا ليذ  19عاماً أك

ِ
أف
 17عامًا!؟ ككاف مغ األكلى أف ُيتخ َح ق اخ ًار بػضع األمخ في يج قاضي السحكسة الذخعية ،ك ْ
لكل ٍ
ٍ
يشطخ ِ
بذكل مشفخد ،كيتخح ق اخراه كليذ بيحه الصخيقة".
حالة
َ
أحذ أنَّو بمغ مبمغ الخجاؿ ،كصار يفكخ كيسيل إلى
كىشا يصخح سؤاالً :الذاب الحؼ َّ
الجشذ اآلخخ ،كبجأت السذاعخ كاألحاسيذ تتحخؾ في كججانو إذا سسع صػتاً ،أك رأػ امخأة،
ككاف مقتج ًار ماليا كجدسانيًا عمى تكاليف الدكاج كسشو دكف الثامشة عذخة فساذا يرشع إذا مشع
مغ الدكاج كعسخه دكف الثامشة عذخة؟ أيرػف نفديا كيعفيا عغ شخيق الدكاج ،ك"سيجاك" تسشعو
أـ يقزي شيػتو في الحخاـ كقج أباحت لو ىحه الػثيقة مسارسة الجشذ خارج إشار العبلقات
الدكجة .كنفذ الدؤاؿ يصخح إذا كانت الفتاة بشفذ حالة ىحا الذاب .أليذ ىحا الذاب السدمع
مصمػب مشو االستجابة ليجؼ الشبي صمى هللا عميو كسمع" :يا معذخ الذباب مغ استصاع مشكع
الباءة فميتدكج ،فإنو أغس لمبرخ كأحرغ لمفخج ،كمغ لع يدتصع" ركاه البخارؼ كمدمع.
تزسَشت ىحه التػصيات تشاقزاً كاضحاً ،بيغ السصالبة بإعصاء الفتيات كالشداء
كبيحا
َّ

الحق في السسارسات الجشدية خارج نصاؽ الدكاج ،كسا سيأتي الحقًا( :إلغاء السادة  284التي

تحطخ الدنا ،العبلقات الجشدية خارج إشار الدكاج ،كبيغ السصالبة بتجخيع الدكاج السبكخ تحت
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 18سشة) ،كالعسل عمى رفع سغ الدكاج بذكل مدتسخ ،كبجايتو كسا في ىحه التػصيات سغ
18.
 -6الدساح لمشداء بالؾالدة في السدتذفى ،وتدجيل أطفاليؽ مؽ دون شخط تقجيؼ عقج
الدواج ،والدساح ليؽ بتدجيل أطفاليؽ باسؼ أسخة مؽ اختيارىؽ ،وضسان عجم تعخض
األطفال لمتسييد بدبب الحالة الدوجية لمؾالجيؽ.
التعقيب :ىحا يعشي َّ
أف السخأة ليا الحخية اف تشجب السػلػد دكف معخفة الخجل الحؼ كاف سبباً
في الحسل!! فمػ كانت الدكجة حامبلً مغ زكجيا فعبلً فبل يزيخىا أف تبخز صػرة عغ عقج
الدكاج .كىحا سيؤدؼ حتسًا إلى خمط األنداب كتجاخميا ،كتسديق الشديج االجتساعي .كيعشي
أيزًا أف السػلػد مجيػؿ األب!!
اضح بيغ الجشديغ ،كلرالح السخأة ،كالدؤاؿ :لساذا ال
كيطيخ مغ ىحه التػصية
ُ
التسييد الػ ُ
َّللاِ) سػرة
ط ِع َشج َّ
ػى ْع ِآلَب ِائ ِي ْع ُىَػ أَ ْق َد ُ
يدجل الصفل السػلػد باسع أبيو؟ ،وهللا تعالى يقػؿْ :
(اد ُع ُ
األحداب .5:كإذا كانت التػصية تشز عمى عجـ تعخض األشفاؿ لمتسييد بدبب الحالة الدكجية
تسيد لرالح السخأة ،إال أف
لمػالجيغ .فالدساح لمسخأة بتدجل األشفاؿ باسع األسخة التي تخيج ىػ ُّ
يكػف الصفل السػلػد لع يأت مغ شخيق شخعي(إشار العبلقات الدكجية) كلع يعخؼ لو أب.
كالحكسة مغ ندبة الػلج إلى أبيو ىي أف أباه ىػ القائع عميو ،كالسكمف بشفقتو -إف كاف فقي اًخ-
كالستػلي الجفاع عشو كنحػ ذلظ ،كلحا كاف مغ فقج أباه يدسى يتيسًا ،دكف مغ فقج أمو فقط.
 -7تعجيل قانؾن العقؾبات لدشة 1962م الداري في الزفة الغخبية وقانؾن العقؾبات لدشة
 1926الداري في غدة ،إللغاء تجخيؼ اإلجياض وضسان الحرؾل اآلمؽ والقانؾني عمى
حق اإلجياض.
التعقيب :لقج أجسع عمساء السدمسيغ قجيسا كحجيثا عمى َّ
أف اإلجياض بعج نفخ الخكح حخاـ ،لسا
فيو مغ إزىاؽ نفذ محخمو بغيخ كجو حق .كإف كاف ىشاؾ عحر قاىخ كتحقق مػت األـ إذا
(كَال َتْقُتُمػا أ َْكَال َد ُك ْع ِم ْغ ِإ ْم َبل ٍؽ
بقي الجشيغ في بصشيا فقج أجاز العمساء ذلظ .يقػؿ هللا تعالىَ :
اى ْع).
َن ْح ُغ َن ْخُزُق ُك ْع َكِإَّي ُ
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كلقج أعمغ مجمذ اإلفتاء األعمى الفمدصيشي بخئاسة السفتي الذيخ دمحم حديغ يػـ
الخسيذ2019/12/19ـ رفزو إجياض الجشيغَّ ،
كشجد عمى تحخيسو في مختمف مخاحل
مؤكجا عمى ق اخره الخاص رقع  2/102الرادر
الحسل ،دكف سبب شخعي أك صحي معتبخ،
ً

نز عمى حخمة
بتاريخ 2013/2/7ـ رقع  66/2الرادر بتاريخ 2008/1/6ـ ،الحؼ َّ
":إف إجياض االـ لصفميا يكػف مقخ ًار إذا ثبت لجييا كفق
اإلجياض .كقاؿ مجمذ اإلفتاءّ ،
بأف حياة االـ (األصل) معخضة لمخصخ" ،ك َّ
تقاريخ شبية تؤكج َّ
أف التذػىات الخمكية الجديسة

مؤكجا
يػما عمى الحسل بو،
ً
عمى الجشيغ تبيح اإلجياض ،شخيصة الشطخ في ذلظ قبل ً 120
عمى االعتساد عمى فتاكؼ السفتي العاـ لمقجس كالجيار الفمدصيشية.
كإذا كاف قتل األجشة محخما شخعاً ،فسا اليجؼ الحؼ تدعي لو اتفاقية "سيجاك" كالمجشة
السذتخكة مغ إباحة اإلجياض!؟َّ :إنو حساية الشداء المػاتي يحسمغ مغ مسارسة الجشذ خارج
العبلقات الدكجية (مسارسة البغاء) ،خاصة َّ
أف تػصيات الجشة السذتخكة تتزسغ إلغاء حطخ
الدنا ،كرفع سغ الدكاج ،فيحه السادة مغ التػصيات تابعة لسادة إلغاء حطخ الدنا.
 -8تعجيل قانػف العقػبات لدشة 1960ـ مغ أجل :تعخيف االغتراب باعتباره اعتجاء ذؼ
شبيعة جشدية عمى أؼ جدء مغ جدع الزحية بػاسصة أداة أك عزػ جشدي ،مغ دكف
مػا فقتيا أك باإلكخاه ،كتجخيع االغتراب الدكجي بذكل صخيح ،مع اإلشارة إلى أف االعتجاء
الجشدي يتزسغ أشكاؿ االعتجاء غيخ االختخاقية .تعجيل الفرل الخاص بالجخائع الجشدية
"مخالفات ضج األخبلؽ
بذكل ُيفيج أف الجخائع الجشدية ارتُكبت في حق أشخاص عػضا عغ ُ
كاآلداب العامة".
يتع بجكف مػافقة أحج الدكجيغ،
التعقيب :االغتراب الدكجي ىػ الجساع الجشدي الحؼ ُّ
كمرصمح االغتراب الدكجي يحتسل عجة أكجو كغيخ مشزبط ،فإف مجخد نقز السػافقة كاؼ
ليتع اعتباره اغتراباً يعاقب عميو القانػف السقتخح ،حتى لػ لع يتع استخجاـ العشف البجني .كىحا
ال بخضاىا التاـ ،مع َّ
أف ىحه التػصيات
يعشي عجـ مسارسة الخجل لعبلقتو الجشدية مع زكجتو إ ً
تتزسغ الصمب بإباحة الدنا ،أؼ مسارسة الجشذ الحخاـ أؼ خارج إشار العبلقات الدكجية
الذخعية .كقج يدتخجـ القانػف السقتخح في تبخيخ االبتداز السادؼ كغيخ السادؼ الحؼ قج تقػـ بو
بعس الدكجات تجاه زكجيا في حالة شمب مشيا السعاشخة الدكجية.
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كعخفاً َّ
أف امتشاع السخأة مغ شمب زكجيا َّإياىا لمجساع ضخب مغ
مغ السعمػـ شخعاً كعقبلً ُ
الشذػز كاالستعراء عمى شمب زكجيا ،كليحا يقػؿ هللا تعالى( :ك َّ ِ
ػزُى َّغ
البلتي َت َخا ُفػ َف ُن ُذ َ
َ
ِ
ش ْعَش ُكع َف َبل َت ْب ُغػا َعَم ْي ِي َّغ سِب ً ِ
اض ِخُب ُ ِ
اف
َف ِع ُ
زا ِج ِع َك ْ
ػى َّغ َك ْ
َّللا َك َ
كى َّغ في اْل َس َ
اى ُج ُخ ُ
ط ُ
يبل إ َّف َّ َ
َ
ػى َّغ َفإ ْف أَ َ ْ
ٍ
بحاالت
تسخ أحيانًا
َعِمِّيا َكِب ًيخا) سػرة الشداء .34:كمغ الستحتّع عقبلً كعخفًا كذكقًا ّ
أف الدكجة قج ّ
ٍ
ضخكؼ صعبة تسشعيا مغ السػافقة عمى السػاقعة السذخكعة بيشيا كزكجيا؛ فيحا مسا
نفدية أك
ال ُيمتفت إليو؛ كليذ مغ قبيل الشذػز .ك ّإنسا يكػف ىحا نذػ اًز إذا استعرت السخأة عمى زكجيا
كامتشعت مشو كأبت مصمقًا؛ فمػ ألدميا زكجيا كأجبخىا عمى السػاقعة لسا كاف ذلظ إالّ مغ حقػقو
السذخكعة كالسعخكفة.
لقج أكجب هللا عد كجل عمى الدكج ِع ْذَخَة زكجتو بالسعخكؼ ،كىحا يعشي تختيب البيت
السدمع كإصبلح ذات البيغ كتجعيع األسخة بخكابط السػدة كاإلحداف ككشائج الخحسة كالسعخكؼ،

كؼ َفِإف ك ِخىتسػى َّغ َفعدى أَف ت ْكخىػْا شيئًا كيجعل َّللا ِف ِ
اشخكى َّغ ِباْلسعخ ِ
ِ
يو َخ ْي ًاخ
(ك َع ُ ُ
َ ُْ
َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُّ
َ ُْ ُ ُ َ َ
قاؿ تعالى َ :
َكِثي ًاخ) الشداء .19:كقاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع ":خيخكع خيخكع ألىمو ،كأنا خيخكع
كصح ُحو األلباني في صحيح الجامع رقع ( .)3314كىحا
ألىمي" .ركاه التخمحؼ ،كابغ ماجو،
َّ

يعشي َّ
الػد كاالحتخاـ ،كالسعخكؼ
أف مػقع السخأة في السجتسع السدمع ىػ مػقع الحب ك ّ

كاإلحداف.

كمغ األمػر التي انتذخت في أكساط بعس األسخ السدمسة مغ السخالفات في تمظ
السعاممة الحدشة التي أُمخنا بيا :بحاءة المداف ،كتقبيح السخأة ِخمق ًة أك ُخمقًا ،أك التأفف مغ أىميا
كذكخ نقائريع ،ككحلظ سب السخأة كشتسيا كمشاداتيا باألسساء كاأللقاب القبيحة ،كمغ ذلظ

إضيار الشفػر كاالشسئداز مشيا .كمغ ذلظ أيزًا تجخيحيا بحكخ محاسغ نداء أخخ ،كأنيغ
فإف ذلظ يكجر خاشخىا في أمخ ليذ ليا فيو يج .ك َّ
أجسل كأفزلَّ ،
إف الذخيعة اإلسبلمية أمخت
بكل ما يديج مغ السحبة بيغ الدكجيغ ،كنيت عغ كل ما يفدج العذخة بيشيسا .كتخؾ السخأة
شاعة زكجيا إذا دعاىا لسبلشفتو كمجاعبتو خبلؼ ما أمخت بو الذخيعة اإلسبلمية كحثت
عميو .ركػ البخارؼ كمدمع كغيخىسا .عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ :قاؿ رسػؿ هللا صمى
هللا عميو كسمع " :إذا باتت السخأة مياجخة فخاش زكجيا لعشتيا السبلئكة حتى تخجع" .كفي
ركاية " :حتى تربح" ،كقاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع" :إذا دعا الخجل زكجتو لحاجتو،
فمتأتو كإف كانت عمى التشػر" .ركاه الشدائي كالتخمحؼ ،كقاؿ :حدغ صحيح ،كصححو ابغ
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حباف .فسغ ىحه الشرػص يتبيغ أنو ال يجػز لمسخأة أف تسشع زكجيا إذا دعاىا لمفخاش ،كلػ
كانت في شغل شاغل؛ إال أف يكػف ليا عحر مقبػؿ شخعًا.
 -9إلغاء الحكؼ الؾارد في السادة  60الحي يدسح لآلباء "بتأديب" أطفاليؼ حدب العخف
العام.
التعقيبَّ :
إف كالية اآلباء عمى األبشاء تجعل ضخب األب لػلجه يأتي في سياؽ التأديب لسغ
كخالف األكامخ التي ال شظ في نفعيا
جان َب اليجاية كالرػاب،
عرى كلع يشترح ،كمغ َ
َ
كفائجتيا لمػلج في الجنيا كاآلخخة ،كليذ أىع مغ تحقيق العبػدية هلل تعالى التي ىي مقرج

خمق اإلنداف ،كال يكػف تحقيق ليا إال بالسحافطة عمى الربلة ،فالزخب لسغ أساء كخالف
كعرى كضمع ،كىحا الزخب ليذ ضخب انتقاـ كتذفَّ ،
لكشو ضخب تأديب كتسخيغ .قاؿ رسػؿ
هللا صمى هللا عميو كسمع" :مخكا أبشاءكع بالربلة لدبع ،كاضخبػىع عمييا لعذخِّ ،
كفخقػا بيشيع
في السزاجع" .صحيح أبي داكد ،قاؿ الذيخ دمحم ناصخ الجيغ األلباني حدغ صحيح.

كىحا التأديب الحؼ جعمو الذخع حقاً لبلبغ ،كأكجب عمى األب الكياـ بو ،كإذا قاـ بو األب
ضيعو ،كلع يقع بسا كفمو الذخع
األب في تأديب ابشو فقج َّ
كاف محسػدًا ال محمػمًا ،كإذا َّ
فخط ُ
الحكيع .كىحا التأديب ال يعشي إباحة القدػة كالتعحيب.
 -12إلغاء الحكؼ الؾارد في السادة  086الحي يسشح فقط أفخاد األسخة الحكؾر الحق في رفع
دعؾى سفاح القخبى نيابة عؽ القاصخيؽ.
 -11تجخيؼ العشف الجشدي داخل األسخة.
أف َت ُع ُّج العبلقة
التعقيب :مغ السعمػـ َّأنو مغ حق الدكج معاشخة زكجتو ،كخصػرة ىحه التػصية ْ
الذخعية بيغ الخجل كالسخأة كالسبشية عمى رغبة الخجل ،مع انعجاـ الخضا الكامل مغ السخأة ،أك

في أكقات ال تحمػ ليا ،اغتراباً زكجياً ،كإذا لسديا مغ دكف رضاىا ُي َع ُّج ذلظ تحخشاً جشديًا

بيا ،عشفًا جشديًا ،كبالتالي فيػ جخيسة يدتحق الخجل العقػبة عمييا ،كىحا يفتح بابًا لبعس

أف تتسخد عمى زكجيا َّ
كتبتدهُ عشجما يخيج معاشختيا جشدياً ،كقج يقػـ بعس األزكاج مقابل
الشداء ْ

ذلظ قزاء شيػتو الجشدية خارج إشار العبلقات الدكجية ،كقج أباحت لو ىحه التػصيات الدنا
لمشداء كمسارستيغ الجشذ مع مثيبلتيغ(الدحاؽ) ،كمسارسة الخجاؿ الجشذ مع الخجاؿ
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(المػاط) ،فيسا يعخؼ بحقػؽ السثميات كالسثمييغ كأحخار الجشذ كحسايتيع .كسا في التػصية رقع
السختكبة ضج
( )16كالتي ُّ
تشز عمى( :اإلدانة العمشية لجسيع التيجيجات كأعساؿ العشف ُ
السثميات كمددكجات السيػؿ الجشدية كأحخار الجشذ) .خاصة َّ
أف األمع الستحجة – التي
تسيد ضج السثمييغ
أصجرت اتفاقية "سيجاك" -ىي نفديا تجعػ الجكؿ إلى إلغاء القػانيغ التي ِّ

كمددكجي السيل الجشدي كمغايخؼ اليػية الجشدانية.

 -10إلغاء السادة  084التي تحغخ الدنا (العالقات الجشدية خارج إطار الدواج).
التعقيب :ىحا نز صخيح في إباحة جخيسة الدنا بيغ الجشديغ .كىحا يتختَّب عميو انتذار ىحه
الجخيسة ،كفتح أبػاب السبلىي كاألنجية كالفشادؽ لسسارسة الخزيمة كالفػاحر .كقج قاؿ اإلماـ
أحسج ابغ حشبل" :كال أعمع بعج قتل الشفذ شيئًا أعطع مغ الدنا" ،كقج أكج سبحانو حخمة الدنا
َّ ِ
طػ َف ِإ َّال َعَمى أ َْزَكا ِج ِي ْع أ َْك َما َمَم َك ْت أ َْي َس ُان ُي ْع َفِإَّن ُي ْع
يغ ُى ْع ِلُف ُخك ِج ِي ْع َح ِاف ُ
بقػلو :قاؿ تعالىَ ) :كالح َ
َغ ْي ُخ َمُمػ ِم َ ِ
اء َذِل َظ َفأُكَلِئ َظ ُى ُع اْل َع ُادك َف( السؤمشػف .7–5:كقاؿ تعالىَ ) :كَال َتْقَخُبػا
يغ َف َسغ ْاب َت َغى َكَر َ
ِّ
الدَنا

آخَخ
َ

ِ
اء
ِإَّن ُو َك َ
اف َفاح َذ ًة َك َس َ
َكال َيْقُتُمػ َف َّ
الشْف َذ َّالِتي

يبل) اإلسخاء .32 :كقاؿ تعالىِ َّ :
يغ ال َي ْج ُعػ َف َم َع َّ
َّللاِ ِإَلياً
َسِب ً
(كالح َ
َ
ِ
ح َّخـ َّ َّ
ف َل ُو
اع ْ
َّللاُ ِإال ِباْل َح ِّق َكال َي ْدُنػ َف َك َم ْغ َيْف َع ْل َذل َظ َيْم َق أَثَاما ُي َ
ز َ
َ َ

ِِ
اْلع َحاب يػـ اْل ِكي ِ
ِ
ِ َّ
ص ِالحًا َفأُكَلِئ َظ ُيَب ِّج ُؿ َّ
امة َكَي ْخُم ْج فيو ُم َيانا إال َم ْغ َت َ
َّللاُ
آم َغ َك َعس َل َع َسبلً َ
اب َك َ
َ ُ َْ َ َ َ
ٍ
ِ
َّللاُ َغُفػ ًار َرِحيسا) الفخقاف.70-68:
اف َّ
َسِّيَئات ِي ْع َح َدَشات َكَك َ
 -12تعجيل وتدخيع تبشي مذخوع قانؾن حساية األسخة لزسان حساية كاممة لمشاجيات ،بسا
في ذلػ تحجيج التدامات الحكؾمة بذكل واضح لسشع العشف ،وحساية الشاجيات ،ومقاضاة
الستدوجيؽ؛
السعتجيؽ؛ ُمخاجعة تعخيف "األسخة" في مذخوع القانؾن ليذسل الذخكاء غيخ ُ
تحجيج االغتراب الدوجي والعشف الجشدي وفخض عقؾبات عميو؛ وتسؾيل إلنفاذه.
التعقيب :يعشي حساية السخأة التي تقػـ بعبلقات جشدية خارج إشار الدكاج .أؼ حساية الدانية،
مسا يؤدؼ إلى زيادة عجد الدانيات في السجتسع الفمدصيشي،
كإصجار التذخيعات لحسايتياَّ ،
كانتذار جخيسة البغاء .مغ أمغ العقاب أساء األدب.
الستدكجيغ" إالَّ الدناة ،كالسثمية
كحساية السجخميغ جشديًا ،فساذا يعشي مرصمح "الذخكاء غيخ ُ
بيغ الخجاؿ ىػ المػاط بيغ الحكػر ،كالسثميات ىغ الشداء المػاتي يسارسغ الدحاؽ بيشيغ،
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كمعمػـ لكل مدمع ُّأنو ال يػجج أدنى َّ
شظ في حخمة الذحكذ الجشدي ،سػاء المػاط بيغ الحكػر،
أك الدحاؽ بيغ اإلناث ،كمقجمات ذلظ ،كقج ذمو هللا تعالى في كتابو الكخيع كعاب عمى فعمو،
فقاؿ تعالى( :كلػشا إذ قاؿ لقػمو أتأتػف الفاحذة ما سبقكع بيا مغ أحج مغ العالسيغ إنكع
لتأتػف الخجاؿ شيػة مغ دكف الشداء بل أنتع قػـ مدخفػف) سػرة الشسل .54 :كقاؿ تعالى:
ِ
الح ْكخ ِ
(أ ََتأْتُػ َف ُّ
يغ َكَت َح ُرك َف َما َخَم َق َل ُك ْع َرُّب ُك ْع ِم ْغ أ َْزَكا ِج ُك ْع
اف م َغ اْل َعاَلس َ
ََ
هللا
َع ُادك َف)الذعخاء .165 :كقج َّ
ذمو الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع بقػلو " :لعغ ُ

َب ْل أ َْنتُ ْع َق ْػـ
مغ َع َس َل َع َس َل

لػط لعغ هللا مغ عسل عسل قػ ِـ ٍ
قػ ِـ ٍ
لػط ثبلثًا" .ركاه أحسج في السدشج ،قاؿ أحسج شاكخ:
َََ َََ
ُ
حجيث صحيح ،كأيزًا ال خبلؼ بيغ الفقياء في َّ
أف الدحاؽ حخاـ ،كىػ مغ كبائخ الحنػب.
كىػ مغ األفعاؿ الذشيعة التي ال يقخىا مغ لجيو ذرة مغ ديغ ،أك مدكة مغ عقل ،كتخالف
الفصخة الدميسة ،كتشفخ مشيا األخبلؽ السدتكيسة.
ُ -14مخاقبة اإلدانة والحكؼ في قزايا العشف الجشجري ،بسا في ذلػ القتل ،لزسان عجم
استخجام القزاة لؤلحكام القانؾنية لتخفيض العقؾبات في مثل ىحه الحاالت.
التعقيب :السقرػد بالعشف الجشجرؼ( :)1العشف القائع عمى الشػع االجتساعي ،كخاصة السخأة.
ىحا كإف كبلمًا في ضاىخه حدغ لكشو يعشي عجـ قياـ الخجل بتأديب زكجتو الشاشد .كمعمػـ َّ
بأف
هللا تعالى جعل عبلقة السخأة بالخجل عبلقة تفاىع كتكامل ،كلع يجعميا عبلقة تزاد كترادـ،
ِ
الشد ِ
كجعل الدمصة لمخجل عمى السخأة بالػالية كالقػامة ِّ
اء( الشداء.34 :
(الخَج ُ
امػ َف َعَمى ّ َ
اؿ َق َّػ ُ
لقج شخع هللا تعالى ألكلياء الشداء تأديبيغ بسا يحفع عمييغ ديشيغ كحياءىغ ،كييحب سمػكيغ،
عسا ال يحل ليغ ،كلػ اقتزى ذلظ اليجخ أك الحجخ أك الحخماف مغ شيء أك حتى
كيحجدىغ َّ
الزخب ،كلكشو ضخب تأديب ال ضخب انتقاـ كتذفي كتذيي.

 -1أسصػرة الجشجرة :الجشجرة في األصل تعشي الشػع أك الجشذ ،كىي تذيخ إلى األدكار االجتساعية لمشداء
كالخجاؿ كالتي تتحجد مغ قبل مجتسع ما ،أك ثقافة ما عمى أنيا األدكار كالسدئػليات كالدمػكيات السشاسبة لكل

مغ الخجل كالسخأة في ىحا السجتسع ،مفيػـ الجشجرة في الغخب كالسدتػرد لشا مغ خبلؿ عسبلئو ،يعشي الجكر

اال جتساعي كالدياسي الستساثل لكل مغ السخأة كالخجل ،كتعتبخ الثقافة الغخبية السادية ،ىي العامل األساس في
تختيب األدكار ،كليذ الجشذ كمكػناتو الشفدية كالفديػلػجية ،كالعزػية.
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كألف مغ معاني العشف الجشجرؼ األذػ الشفدي كالتيجيج بسسارسة العشف .فيحا يعشي قياـ
السخأة بتقجيع شكػػ لمسحكسة ضج زكجيا بسجخد أف سسعت مشو كمسة َّ
عجتيا ىي أذػ نفدي أك
ِ
تقرخ في الكياـ
تيجيج بسسارسة العشف .كبيحا يؤدؼ إلى استعبلء السخأة عمى زكجيا ،كأف ّ
بػاجباتيا تجاىو ،كىػ ال يدتصيع أف ِّ
يحخؾ ساكشاً بحجة عجـ مسارسة العشف الجشجرؼ.
 -15االستثسار في تجريب الُقزاة بذكل ُيخاعي الشؾع االجتساعي ،ال سيسا فيسا يتعمق

بالعشف ضج السخأة.

يتزسغ التسييد لرالح السخأة بالحاتَّ ،
كأف ىشاؾ
التعقيب :مغ السبلحع في ىحا السقتخح كغيخه
َّ

ِ
األكؿ ،كإالَّ لسا ال تكػف التػصية بتجريب القزاة
رب األسخة
كسيجىا َّ
رغبة انتقاـ مغ الخجل ِّ
عمى كافة أنػاع العشف دكف تفخيق بيغ الخجل كالسخأة ،كقج تػجج نداء يدتخجمغ العشف ضج
الدكج كذك الذخرية الزعيفة ،كىشاؾ عشف يقع مغ بعس الشداء ضج األشفاؿ ،كخاصة
أبشاء الدكجة الثانية ،فمساذا التػصية بقانػف فيسا يتعمق بالعشف ضج السخأة.
السختكبة ضج السثميات ومددوجات
 -16اإلدانة العمشية لجسيع التيجيجات وأعسال العشف ُ
السيؾل الجشدية وأحخار الجشذ ،بسا في ذلػ العشف الحي يختكبو أفخاد األسخة.
 -17اعتساد تذخيع شامل يحغخ جسيع أشكال التسييد والعشف عمى أساس السيؾل الجشدية

واليؾية الجشجرية.

التعقيب :أؼ السصالبة بدغ تذخيعات لحساية مسارسة الخجل كالسخأة لجخيسة الدنا بخضاىسا،
كمسارسة المػاط بيغ الخجاؿ ،كمسارسة الشداء لجخيسة الدحاؽ بيشيغ .كتجخيع مبلحقة ىؤالء

السجخميغ قانػنياً ،بل معاقبة مغ يدتخجـ أؼ نػع مغ العشف ضجىع .كىحا يعشي تذجيع السخأة

عمى إقامة عبلقات جشدية خارج إشار الدكاج ،كإصجار التذخيعات لحسايتيا ،مسا ُيقمل عجة
َّ ِ
يغ
الديجات الذخعية كانتذار الفػاحر في السجتسع الفمدصيشي .كصجؽ هللا العطيعَ( :فْمَي ْح َح ِر الح َ
ريبيع ِف ْتشة أَك ي ِ
ِ
ِ
ر َيب ُي ْع َع َحاب أَِليع) .سػرة الشػر.63:
َم ِِخه أَف تُ َ ُ ْ َ ْ ُ
ُي َخالُفػ َف َع ْغ أ ْ
كىكحا نجج َّ
ثع فيػ
أف مرصمح "الجشجر" ارتبط مشح نذأتو بحخكات تحخيخ السخأة ،كمغ َّ

مرصمح خاص بالسخأة أكثخ مغ الخجل ،كىجفو اإلناث أكثخ مغ الحكػر ،كغايتو القرػػ
تحقيق ما يدسػنو بػ"الشدعة األنثػية" في مػاجية "السجتسع الحكػرؼ" .كىحا التشسيط االجتساعي
الججيج ،مختبط بالعػلسة االجتساعية التي تخيج إرساء قيع كمفاليع غخبية اجتساعية ججيجة في
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سياؽ عػلسة السجتسعات البذخية ،كندف ما تعارفت عميو اإلندانية شػاؿ آالؼ الدشيغ مغ
مفاليع كقيع أكجتيا األدياف ،كرسختيا الصبيعة البذخية ،كالفصخ الدػية.
 -18إلغاء السادة  )0( 150مؽ قانؾن العقؾبات الجشائي البخيظاني رقؼ ( )74لدشة
 1926التي تجخم "العالقات الجشدية السخالفة لمظبيعة".
التعقيب :السخاد ب"العبلقات الجشدية السخالفة لمصبيعة" .عجة جخائع ،ىي :الدنا بيغ الجشديغ،
كالمػاط بيغ الخجاؿ أنفديع ،كالدحاؽ بيغ الشداء أنفديع ،كىحه مصالبة صخيحة بإباحة مسارسة
السخأة لجخيسة الدنا ،كالدساح لمخجاؿ مسارسة المػاط بيشيع ،كالدساح لمشداء مسارسة الدحاؽ
بيشيغ ،كىحا يؤدؼ تذجيع الشػادؼ كالفشادؽ عمى أف تكػف مقخات ليحه العبلقات اآلثسة
السحخمة شخعًا كفصخًة (البغاء كالجعارة) ،كسا في بعس الجكؿ.
 -19اتخاذ تجابيخ إللغاء السؾاقف االجتساعية والسسارسات الثقافية السبشية عمى األدوار
الشسظية حؾل الخجال والشداء ،وضسان عجم التسييد عمى أساس السيؾل الجشدية ،واليؾية
والتعبيخ الجشجرييؽ.
التعقيب :ىحه السادة أحج أىع أىجاؼ اتفاقية "سيجاك"؛ ألنيا تشرب عمى تغييخ األنساط
االجتساعية كالثقافية لدمػؾ الخجل كالسخأة ،كىحا يعشي تغييخ دكر السخأة كدكجة كأـ تخبي
األكالد ،كتغييخ دكر الخجل ٍ
حق القػامة في األسخة .كىحا كذاؾ يقػد إلى ما ي َّدسى
كأب لو ُّ
بالجشجر ،كىػ مشطػمة فمدفية متكاممة مغ الكيع الغخيبة عمى مجتسعشا اإلسبلمي ،تيجؼ إلى
إلغاء كافة الفخكؽ بيغ الخجل كالسخأة ،كالتعامل مع البذخ عمى أنيع نػع مغ السخمػقات
الستداكية في كل شيء مغ الخرائز كالسقػمات ،كىحا الشػع اإلنداني في مقابل الحيػاف
كالشباتَّ ،
فالجاعػف إلى (الجشجر) يعتبخكف أف الفػارؽ التذخيحية كالفػارؽ بيغ كضائف األعزاء
كاليخمػنات بيغ الخجل كالسخأة لع تعج ذات قيسة ،كأنو يسكغ تخصييا كاعتبارىا غيخ مؤثخة!
كىكحا نجج َّ
أف مرصمح الجشجر يحسل بيغ شياتو مزاميغ خصخة ،تشدف السعتقجات
الجيشية ،كالكي ع األخبلقية ،كتجمخ األسخة كالسجتسع ،كتخالف الذخيعة اإلسبلمية ،كإف كانت تمظ
الجيػد تديخ ببطء كتجرج لعجـ لفت االنتباه ،كإثارة ردكد فعل مزادة؛ إال َّ
أف ىجفيا الشيائي
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ىػ اجتثاث اليػية اإلسبلمية لمذعػب السدمسة ،كالدعي إلى مدخ ىحه الذعػب ،كذكبانيا في
العػلسة الغخبية االجتساعية كالثقافية التي تجخؼ عمى قجـ كساؽ.
كسا كتصمب تذجيع التعميع السختمط في جسيع مخاحل التعميع ،كىحه تخالف الفصخة الدميسة
كالفخكقات الفديػلػجية بيغ الحكخ كاألنثى ،كتعارض قػاعج الذخيعة اإلسبلمية ،كخاصة
االختبلط في مخحمة السخاىقة .كال شظ َّ
أحج عػامل نذخ الفداد كاإلفداد في
أف التعميع السختمط ُ

السجتسع ،كاالختبلط في التعميع أصبح سبباً لمقزاء عمى ٍ
كثيخ مغ الكيع كاألخبلؽ ،فالحياء قج

ُرفع ،كالحذسة قج كلت ،كالعفة كادت أف تختفي ،كانتدع الحياء مغ الصمبة إالَّ القميل ،كصارت
فاضح تفػؽ
السجارس الثانػية كالجامعات معارض لؤلزياء كمدخحاً إلبخاز مفاتغ السخأة في عخٍؼ
ٍ
عمى عخؼ الجاىمية األكلى.

الخالصة:
شظ أف اتفاقية "سيجاك" مغ أخصخ االتفاقيات األمسية َّ
ال َّ
ألنيا تيجـ األسخة ،التي ىي أىع

المبشات األساسية في السجتسع السدمع ،فيي تدعى لتجميخ الحرغ األخيخ مغ حرػف
بأنيا "مد ِ
خشَشة" قميل في حقيا ،حيث َّ
اإلسبلـ ،لحا َّ
إف فتكيا بالسجتسع
فإف كصف مػادىا َّ ُ َ
أشج مغ ِ
السدمع ُّ
فتظ مخض الدخشاف بالسخيس .إف ىحه االتفاقية تخكج لمرخاع بيغ الخجل

كالسخأة ،كذلظ يعشي دفع السخأة لمتسخد عمى عقيجتيا كثقافتيا كخرػصيتيا ،كإشعاؿ الفتشة داخل
كل أسخة بسا يؤدؼ لتفكيظ تمظ السؤسدة التي تذكل المبشة األساسية لتساسظ السجتسعات

مخ في استعخاضشا لسعطع مػادىا-:
كبقائيا .كبياف ذلظ كسا َّ

َّ -1
تشزح باألفكار الغخبية التغخيبية ،كىي اتفاقية تخيج أف تفخض نطخًة
إف اتفاقية "سيجاك"
ُ
احجة لئلنداف كالكػف كالحيا ة ،كىي الشطخة الغخبية العمسانية التي ال تعتخؼ بالكيع الجيشية أك
ك ً
ُّ
يدتسج معياره مغ القػانيغ
ماديا،
الخرػصيات الحزارية ،كالتي تشطخ لئلنداف باعتباره ً
كائشا ً
الصبيعية السادية.

احجا في الحياة ،حيث تختبط بشػد االتفاقية
احجة،
كمشيجا ك ً
 -0كسا تفخض االتفاقية رؤي ًة ك ً
ً
بجسيع مخافق الحياة ،كبكل مذاريع الجكلة السختمفة :الدياسة ،كاالقتراد ،كالجير ،كالبخلساف،

كمؤسدات القخار ،كالتعميع ،كالرحة ،كالتػضيف كالتجريب ،كالقانػف ،بحيث إف الجكلة السشزسة
إلييا قج تزصخ إلى تغييخ ديشيا ،كثقافاتيا ،كأكلػياتيا ،كبخامجيا لكي تدتجيب لستصمبات

االتفاقية.
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أيزا مرصمحات كمفاليع ال يسكغ إدراكيا إالَّ في سياقاتيا الغخبية ،كمغ ذلظ
كتفخض ً
مفيػـ األدكار الشسصية ،بسعشى القزاء عمى دكر األـ الستفخغة لخعاية أشفاليا ،كدكر األب في

ثعَّ ،
رفس ثبلثة أشياء ىي-:
األسخة ،كمغ َّ
فإف دراسة اإلشار العاـ لبلتفاقية ُيػجب عميشا َ
أو ًال :الفمدفة الغخبية الكامشة خمف االتفاقية ،كالخؤية العامة لئلنداف كالكػف التي تحسميا
االتفاقية.

خكج لو ،بل كتمدـ بو مختمف األمع كالذعػب.
ثانياً :السشيج الػاحج في الحياة الحػ تُ ّ
ثالثًا :السفاليع كالسرصمحات السدتخجمة في سياقاتيا.

مزسػنا لسشطػمة الحقػؽ كالػاجبات يختمف
 -2يغمب عمييا سيادة الشطخة الغخبية التي تحسل
ً
عغ مزسػف مشطػمة الحقػؽ كالػاجبات لجػ كثيخ مغ ثقافات العالع ،كمغ َث َّع َّ
فإف فخض
الخؤية الغخبية عمى االتفاقية يذكظ في مرجاقيتيا في التعبيخ عغ االحتياجات الحكيكية لكل

نداء العالع.

كائشا
أىع عشاصخ الفمدفة الكامشة خمف ىحه االتفاقية ىي نطختيا لئلنداف باعتباره
َّ -4
لعل َّ
ً

ماديا يدتسج قيسو كأفكاره مغ القػانيغ الصبيعية السادية ،كيخزع لشفذ الطخكؼ السادية،

كلمحتسيات الصبيعية دكف غيخىا .كمغ ثع فإف الحقػؽ اإلندانية لمسخأة التي تتحجث عشيا

أحادؼ
كائشا فخديًا مشعدالً،
االتفاقية ىي حقػؽ إلنداف -عبارة عغ امخأة ،أية امخأة  -يسثل ً
ّ
البعج ،غيخ اجتساعي ،كال عبلقة لو بأسخة أك مجتسع أك دكلة ،أك مخجعية تاريخية أك أخبلقية.
كىحه الفمدفة في مجسميا تسثل جػىخ السفاليع العمسانية الحزارة الغخبية ،كنطختيا لئلنداف

كالكػف كالحياة ،كترػراتيا لمخالق ،كمداحات الثابت كالستغيخ في الحياة اإلندانية.

 -5تختكد اتفاقية "سيجاك" عمى مبجأ السداكاة السصمقة ،كالتساثل التَّاـ بيغ السخأة كالخجل في
التذخيع ،كفي السجاالت الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية كالثقافية ،كفي التعميع كالعسل
كالحقػؽ القانػنية ،ككافة األنذصة.
تيجؼ إلى ىجـ كشسذ كإلغاء األحكاـ الذخعية الستعمقة باألسخة ،كتفخض
 -6اتفاقية "سيجاك"
ُ
عمى األسخة السدمسة نسط الحياة الغخبي الستحخر مغ الكيع كالسبادغ األخبلقية ،كتجعػ إلى

السداكاة السصمقة بيغ الخجاؿ كالشداء .كتيجؼ إلى إشاعة الفػاحر كالسشكخات ،كإلى نذخ الثقافة

كيجؿ عمى ذلظَّ :
أف جحكر ىحه االتفاقية تعػد
الجشدية لسدخ البكية الباقية مغ قيسشا األخبلقيةَّ .

لتيارات الحخكات األنثػية الخاديكالية (اليدارية أك العمسانية) التي تدتقي أفكارىا مغ مخجعية

غخبية غيخ إسبلمية ،كلجت كنذأت في سياؽ حزارؼ كفكخؼ مخالف لدياؽ الحزارة كالثقافة
اإلسبلمية.
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 -7اتفاقية "سيجاك" فييا مخالفات متعجدة كصخيحة لشرػص الكتاب كالدشة ،كمخالفة لسا
أف اتفاقية "سيجاك" َّ
قخَره عمساء األمة السدمسة عمى مجػ القخكف الساضية .كسا َّ
تحجثت عغ
َّ
حقػؽ السخأة كأغفمت كاجباتيا ،فمع تحكخ أؼ ك ٍ
اجب عمى السخأة؟!
 -8ىشاؾ عجة كيبلت مغ كراء إقخار اتفاقية "سيجاك" أك التػقيع عمييا ،أك تشفيحىا ،كلحا يجب
أف يجشب الببلد كالعباد كيبلت إقخار
عمى كل مدمع لجيو ذرة مغ إيساف أك مدكة مغ عقل ْ
اتفاقية "سيجاك"  ،أك التػقيع عمييا ،أك تشفيحىا .لسا يأتي-:

أ -أف تربح اتفاقية (الديجاك) ىي السخجعية القانػنية كالتذخيعية لحساية حقػؽ السخأة ،حيث
َّأنو بسػجب ىحه االتفاقية تربح ُّ
الجكؿ األشخاؼ السػقعة عمييا ممتدمة باتخاذ كافة التجابيخ
فتربح اتفاقية "سيجاك" مخجعي ُة السػاثيق كاالتفاقيات الجكلية فػؽ
لتصبيقيا ،كضسغ دساتيخىا.
ُ
مخجعية اإلسبلـ في أحكاـ األحػاؿ الذخرية.

ب -معارضتيا الرخيحة لمجيغ اإلسبلمي كتذخيعاتو ،كلؤلخبلؽ كالكيع ،عبخ التقميل مغ أىسية
الدكاج ،كالجعػة إلى اإلباحية كاالنحبلؿ.
ج -احتػائيا عمى مػاد تؤدؼ إلى تغييخ جحرؼ في السجتسع ،كإلغاء دكر األـ ،كتحجيج
صبلحيات األب.
تيجؼ إلى إخخاج السخأة السدمسة مغ عفتيا ككخامتيا ،كجعميا سمع ًة تُباع
د -ىحه االتفاقية
ُ
ثع ال يقاـ ليا بعج ذلظ كزف كال قيسة.
كتُذتخػَّ ،
ق -دعػتيا إلى إبصاؿ القػانيغ كاألعخاؼ كالتذخيعات الجيشية ،كاستبجاليا باالتفاقات الجكلية.
ك -إلغاؤىا لثقافات الذعػب كحزاراتيع ،كمعتقجاتيع الجيشية ،كدعػتيا إلى آحادية ثقافية في
ضل العػلسة.
ز -إباحة الدنا بيغ الجشديغ بالتخاضي ،كإباحة المػاط كالدحاؽ تحت مدسى (العبلقات غيخ
الصبيعية) ،كالحقػؽ الجشدية لمسثميغ كالسثميات .فيح العبلقات الجشدية السحخمة التي تخكج ليا

االتفاقية ،كما يتعمق بيا كالدساح بحخية الجشذ -خاصة بيغ السخاىقيغ كالسخاىقات ،-كنذخ

كسائل مشع الحسل؛ لمقزاء عمى الثسخة السحخمة ليحه العبلقة اآلثسة -أك ما يدسى الحسل غيخ
السخغػب فيو فيو محاكلة لشذخ الفحذاء كالخذيمة بيغ السجتسعات البذخية.
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ح -إلغاء التحفطات أك السسارسات التي يكػف أساسيا ديشي أك حزارؼ ،بل تدتبعج الجيغ،
كتجعػ إلى فرمو عغ شؤكف حياة البذخ ،كسا تيسل ىحه الػثيقة الجكر الحؼ يسكغ لمجيغ أف

السػجو ضج الشداء ،كاالغتراب ،كاالتجار القدخؼ ،بالشداء
يقػـ بو في مجاؿ مقاكمة العشف
ّ
كالجعارة.

 -9مصالبتيا بدغ تذخيعات كإصجار قػانيغ ججيجة مغايخة لؤلحكاـ الذخيعة اإلسبلمية ،عمى
الشحػ التالي-:

أ -استبجاؿ القػامة لمخجل الدكج بالذخاكة ،كاالقتداـ التاـ لؤلدكار داخل األسخة بيغ الخجل

كالسخأة مثل :اإلنفاؽ ،رعاية األشفاؿ ،الذئػف السشدلية .باعتبار قػامة الخجل في األسخة عشفًا
ضج السخأة .كىحا مغ شأنو :زعدعة االستقخار األسخؼ لجػ السدمسيغ بعج أف تزصخب األدكار
التي يمعبيا كل مغ الخجل كالسخأة في إدارة األسخة.
ب -التداكؼ التاـ في تذخيعات الدكاج مثل :إلغاء كل مغ :التعجد ،كالعجة ،كالػالية ،كالسيخ،
كإنفاؽ الخجل عمى األسخة ،كالدساح لمسدمسة بالدكاج بغيخ السدمع كغيخىا .أؼ إلغاء الفػارؽ
تقخىا الذخيعة اإلسبلمية بيغ الخجل كالسخأة ،مغ باب تكامل األدكار ،كإقخار ما يدسى
التي ُّ

بالشػع االجتساعي ،مثل :تذخيعات الدكاج كالػالية ،كالصبلؽ ،كالتعجدِ ،
العجة ،السيخ ،السيخاث،
كغيخىا.
ج -رفع سغ الدكاج إلى الثامشة عذخ .أؼ مشع زكاج الفتاة تحت سغ الثامشة عذخة ،كلػ كانت
ذات ىيئة جدسية كنفدية تسكشيا مغ تحسل كافة أعباء الدكجية.
د -التداكؼ التاـ في اإلرث بيغ الخجاؿ كالشداء.
ه -إلغاء الػالية عمى الفتاة في الدكاج .كإلغاء استئحاف الدكجة لمدكج في الدفخ ،أك العسل ،أك
الخخكج ،أك استخجاـ كسائل مشع الحسل.
و -سحب سمصة التصميق مغ الدكج كإعصائيا لمسخأة كحلظ.
ز -إعصاء الدكجة الحق في أف تذتكي زكجيا بتيسة :االغتراب أك التحخش الجشدي أك

غيخه ،كعمى الجيات السخترة تػقيع عقػبة عمى ذلظ الدكج مساثم ًة لعقػبة مغ يغترب أك
يتحخش بأجشبية ،حيث َت ُع ُّج األمع الستحجة العبلقة الذخعية بيغ الخجل كالسخأة كالسبشية عمى رغبة
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الخجل ،مع انعجاـ الخضا الكامل مغ السخأة ،أك في أكقات ال تحمػ ليا ،اغتراباً زكجياً ،كإذا
لسديا مغ دكف رضاىا ُي َع ُّج ذلظ تحخشًا جشديًا بيا ،كتجخل جسيعيا ضسغ نصاؽ العشف

الجشدي مغ اتفاقية مغ مشطػر اتفاقية "سيجاك" كمغ مشطػر األمع الستحجة.

ح -مشح الفتاة كل الحخيات الجشدية ،باإلضافة إلى حخية اختيار جشديا ،كحخية اختيار
ُّ
كتحك ُع السخأة الكامل في
شاذة.
جشذ الذخيظ ،أؼ تختار أف تكػف عبلقاتيا الجشدية شبيعي ًة أك
ً
جدجىا كسا تذاء ،كمشح الفتاة حخية تغييخ جشديا متى شاءت.
ط -تػفيخ كسائل مشع الحسل لمسخاىقات ،كتجريبيغ عمى استخجاميا ،مع إباحة اإلجياض
لمتخمز مغ الحسل غيخ السخغػب فيو ،تحت مدسى الحقػؽ الجشدية كاإلنجابية.
ي -مداكاة الدانية بالدكجة ،كمداكاة أبشاء الدنا باألبشاء الذخعييغ مداك ًاة كامم ًة في كل الحقػؽ.
ك -إعصاء الذػاذ جشدياً كافة الحقػؽ كحسايتيع كاحتخاميع ،كأيزا حساية العامبلت في البغاء

ِ ِ َّ ِ
(العاىخات( .كصجؽ هللا العطيع القائلِ( :إ َّف َّال ِحيغ ي ِحُّبػف أ ِ
آمُشػا َل ُي ْع
َ ُ َ ْ
يع اْلَفاح َذ ُة في الح َ
َف َتذ َ
يغ َ
َع َحاب أَِليع ِفي ُّ
َّللاِ َعَم ْي ُك ْع َكَر ْح َستُ ُو َكأ َّ
َّللا
ز ُل َّ
الج ْنَيا َك ْاآل ِخَ ِخة َو َّ
َّللاُ َي ْعَم ُع َكأ َْنتُ ْع َال َت ْعَم ُسػ َف َكَل ْػَال َف ْ
َف َّ َ

ِ
َّللا مِت ُّع ُن ِِ
صِفُئػا ُنػر َّ ِ ِ ِ ِ
ػره
يجك َف ِلُي ْ
(ي ِخ ُ
َرُءكؼ َرحيع) سػرة الشػر .20-19:كالقائلُ :
َ
َّللا بأَ ْفَػاىي ْع َو َّ ُ ُ
َكَل ْػ َك ِخَه اْل َك ِاف ُخك َف) سػرة الرف.8:
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السبحث الثالث
تؾصيات المجشة السذتخكة بإصجار قؾانيؽ وفق اتفاقية "سيجاو"
لقج صجرت مجسػعة مغ التػصيات عغ ما يدسى المجشة السذتخكة "ىيػمغ رايتذ

ككتر"( ،)1()Human Rights Watchكمخكد السخأة لئلرشاد القانػني كاالجتساعي"(،)2
()3

ك"السداكاة اآلف"

إلى لجشة "اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييد ضج السخأة "سيجاك"

حػؿ دكلة فمدصيغ .بعج االنتياء مغ كرشة عسل مذتخكة بيشيع ،عقجت بتاريخ 4

يػنيػ/حديخاف 2018ـ .كصجر عشيا تقخيخ مكػف مغ أكثخ عذخيغ صفحة ،كقج تزسغ في
أخخ صفحاتو مجسػعة مغ التػصيات ُق ِّج َمت لمدمصة الفمدصيشية كي تشفحىا عمى أرض
الػاقع ،كسا ىػ كاضح في التقخيخ السحكػر.

كنشقل ىشا حخفيًا تػصيتيا التي رفعتيا ما يدسى بالمجشة السذتخكة إلى الدمصة الفمدصيشية

كي تجعميا مػاداً قانػنية بجؿ أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية السعسػؿ بيا في السحاكع الذخعية بغدة
كالزفة الغخبية ،فيسا يتعمق باألحػاؿ الذخرية اعتسادًا مغ ىحه الجسعيات الشدائية (المجشة
السذتخكة) عمى اتفاقية "سيجاك" السذؤكمة ،كقج جعمشا التػصيات بالمػف األحسخ الغامق ،تسيي ًاد
ليا عغ التعقيبات التي تكذف خباياىا الديئة كمخالفتيا الرخيحة ألحكاـ الذخيعة اإلسبلمية،
حخـ هللا تعالى ،كتحخيع ما أحمَّو هللا تعالى ،كذلظ بدمصاف اتفاقية "سيجاك" التي
في استحبلؿ ما َّ
 -1مشطسة "ىيػمغ رايتذ ككتر" تعشي "مخاقبة حقػؽ اإلنداف" ،كىي مشطسة دكلية غيخ حكػمية معشية
بالجفاع عغ حقػؽ اإلنداف كالجعػة ليا ،مقخىا مجيشة نيػيػرؾ بأمخيكا ،تأسدت في سشة 1978ـ.

 -2مخكد السخأة لئلرشاد القانػني كاالجتساعي ) (WCLACىػ مشطسة فمدصيشية مدتقمة ،غيخ حكػمية.

تأسدت في القجس عاـ 1991ـ ،كتتستع السشطسة بسخكد استذارؼ خاص مع السجمذ االقترادؼ

كاالجتساعي التابع لؤلمع الستحجة  (ECOSOC).مغ خبلؿ صياغة رؤية ندػية مبشية عمى السداكاة كالعجالة
االجتساعية.

 -3السداكاة اآلف ىي مشطسة غيخ حكػمية تأسدت عاـ 1992ـ؛ تيجؼ إلى العسل مغ أجل حساية كتعديد

حقػؽ اإلنداف لمشداء كالفتيات في جسيع أنحاء العالع ،مغ قبل ال سحامية األمخيكية جديكا نيػريث كالسحامية
ٍ
بذكل سخيع حتى صارت
الجشػب أفخيكية نافانيثيع بيبلؼ ،كالسحامية اإليخانية فخياؿ غاراىي .نست السشطسة
بمجا .كتدعع السشطسة أنيا تُحاكؿ السشطسة مكافحة أعساؿ العشف
تزع ما يديج عمى  35.000عزػ في ً 160
ّ
تعسل عمى تػثيق انتياؾ حقػؽ اإلنداف األساسية التي جاءت في اإلعبلف العالسي لحقػؽ
ضج السخأة كسا
ُ

اإلنداف عاـ 1948ـ.
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كقع عمييا رئيذ الدمصة الػششية محسػد عباس بتاريخ  8آذار/مارس 2009ـ ،مدتغميغ
تع
تغييب السجمذ التذخيعي عغ دكره في سغ التذخيعات ،كمخاقبة عسل الحكػمة .كبعجىا َّ
التػقيع رسسيًا مغ الدمصة الػششية عمى االتفاقية في األمع الستحجة في  /1نيداف عاـ 2014ـ
بجكف أؼ تحفطات عمييا ،رغع مخالفتيا الػاضحة كالرخيحة ألحكاـ الذخيعة اإلسبلمية
نز في مادتو الخابعة عمى َّ
أف اإلسبلـ ىػ الجيغ الخسسي
كلمقانػف األساسي الفمدصيشي ،الحؼ َّ
لمجكلة ،كالذخيعة اإلسبلمية ىي السرجر الخئيذ لمتذخيع .كىػ ما أثار استغخاب كاستيجاف
الكثيخ مغ السؤسدات كالعذائخ كالذخريات الجيشية كغيخىا .كتبع ذلظ إعبلف رئاسي عاـ
 2018ـ صجر بتػقيع الخئيذ محسػد عباس بتذكيل الفخيق الػششي لسشاقذة التقخيخ األكلي
لجكلة فمدصيغ الخاص باتفاقية "سيجاك" ،كتبعو إصجار مخسػـ بقانػف مغ الخئيذ عباس بخفع
كأكؿ البشػد التي تُ َّشف ُح بزغط مغ َّ
ِ
صشاع االتفاقية كمغ كرائيع في
سغ الدكاج ل ػ ػ ػ 18عاماًَّ ،
السجتسع الفمدصيشي مغ جسعيات حقػقية ،كجسعيات كمخاكد ندائية ذات تػجيات عمسانية

مجعػمة مغ الجيات الغخبية.
نص ما جاء في تقخيخ المجشة السذتخكة:
ُتذجع المجشة السذتخكة عمى تقجيؼ التؾصيات التالية لمحكؾمة الفمدظيشية:
 -1نذخ نص اتفاقية سيجاو في الجخيجة الخسسية ،مسا يجعميا ُممدمة كقانؾن محمي.
التعقيب :اليجؼ مغ نذخ اتفاقية سيجاك في الجخيجة الخسسية لمدمصة الفمدصيشية أف تربح ىحه
االتفاقية قانػناً ممدماً لمذعب الفمدصيشي بقصاع غدة كالزفة الغخبية ،كمراد اًر ألحكاـ الذخيعة
اإلسبلمية السعسػؿ بيا فيسا تتعمق باألحػاؿ الذخرية كما يمحق بيا مغ قزايا ،كيربح
القانػف كاجب التشفيح مغ مؤسدات الدمصة الفمدصيشية ،مع العمع َّ
أف االتفاقية كما جاء فييا لع
تُعخض عمى أؼ جية قانػنية أك نطامية مغ مؤسدات الدمصة الفمدصيشية ،فمع تعخض عمى

السجمذ التذخيعي ،كال عمى الحكػمة الفمدصيشية ،أك السحكسة الجستػرية ،كال عمى ك ازرة السخأة

التي أنذأت لخعاية حقػؽ السخأة الفمدصيشية .فسغ كرائيا فقط جسعية ندائية في الزفة الغخبية
ذات تػجو عمساني ىي" :مخكد السخأة لئلرشاد القانػني كاالجتساعي" ،مع مشطستيغ أمخيكيتيغ،
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ىسا" :ىيػمغ رايتذ ككتر" ،ك"السداكاة اآلف" ،كقج فخضت نفديا كسخجعية تذخيعية عميا عمى
ما يتعمق بقزايا األحػاؿ الذخرية التي تعالج قزايا السخأة األسخة لفمدصيشية.
 -0الترجيق عمى البخوتؾكؾل االختياري التفاقية سيجاو كأداة لمسداءلة بسؾجب القانؾن
الجولي لحقؾق اإلندان.
التعقيب :البخكتػكػؿ االختيارؼ السمحق باالتفاقية :السمحق باتفاقية "سيجاك" ،قج أصبح
البختػكػؿ جاى اد لمعسل بو في عاـ 1999ـ .كييجؼ ىحا البخكتػكػؿ الحؼ ُيمحق عادة
باتفاقيات حقػؽ اإلنداف إلى "كضع إجخاءات تتعمق باالتفاقية ذاتيا أك تتعمق بجانب ىاـ مغ
كتعج ىحه البخكتػكػالت اتفاقيات مشفخدة خاضعة لمتػقيع كاالنزساـ كالسرادقة مغ
االتفاقيةّ .

قبل الجكؿ األشخاؼ في االتفاقية األصمية".

كىحا ُّ
تسييد خاصًا لمبخكتػكػؿ عغ اتفاقية الديجاك .كذلظ أنو" ،قبل إقخار البخكتػكػؿ
ًا
يعج
االختيارؼ ،لع يكغ بإمكاف األفخاد أك مجسػعات األفخاد الحرػؿ عمى الحمػؿ الشاجعة في
السشتجيات الجكلية بالشدبة إلى انتياكات اتفاقية "سيجاك" التي تصاليغ .إضافة إلى ذلظ َّ
فإف ما
ميد ىحا البخكتػكػؿ ىػ َّ
ز الرخيح الحؼ جاء بو حػؿ عجـ جػاز إبجاء أية تحفطات عمى
َّ
الش ُّ
البخكتػكػؿ ،كذلظ بخبلؼ ما جخػ في اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييد ضج السخأة.
ِ
مسا يؤسف لو َّ
ع
ك َّ
أف مجمذ كزراء سمصة راـ هللا بخئاسة الجكتػر دمحم اشتية ُق ّج َـ لو مذخك ُ
قانػف حساية األسخة الحؼ جخػ اشتقاؽ مػ ِ
الدسعة،
اده نراً كركحاً مغ اتفاقية "سيجاك" سيئة ُّ
ُ

قخهُ مجمذ الػزراء السحكػر بالقخاءة األكلى بتاريخ 2020/5/11ـ .كقج ىحا القانػف
كقج أ َّ
(قانػف حساية األسخة) قػبل بالخفس الذجيج مغ نػاب السجمذ التذخيعي بالزفة الغخبية،

كأندلػا بيانًا ،يعمشػف رفزيع السصمق ليحا القانػف الخبيث .كسا أندؿ مجسػعة مغ عمساء
كمسا جاء في بيانيع" :انصبلقا
الذخيعة في فمدصيغ ،بذأف ما يدسى "قانػف حساية األسخة"َّ .
مغ مدؤكليتشا تجاه ديششا كأمتشا التي أخحىا هللا عميشا في كتابوَ( :لتَُبِّيُشَّش ُو ِل َّمش ِ
ػن ُو)
اس َكال َت ْكتُ ُس َ
آؿ عسخاف ،187:كعمى لداف نبيو صمى هللا عميو كسمع" :الجيغ الشريحة ،قمشا لسغ يا رسػؿ
هللا؟ قاؿ :هللا ،كلخسػلو ،كألئسة السدمسيغ كعامتيع" ،فإنشا  -في ممتقى عمساء الذخيعة في

مسا ُيدسي بقانػف حساية األسخة ،الحؼ شمعت
أرض فمدصيغ السباركة -نعمغ مػقفشا الذخعي َّ
سخ بو شعبشا مغ تحجيات
عميشا بسدػدتو فئة تُدِم ُع إق اخراه قانػنا ،في استغبلؿ كاضح لسا َي ُّ
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صحية كمعيذية كسياسية ،مع ما في ىحا القانػف مغ مخالفات كاضحة ككبيخة ألحكاـ ديششا
كقيع مجتسعشا ،كمع ما يتزسشو مغ عػامل تجميخ لؤلسخة التي ىي أخخ حرػنشا".
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السبحث الخابع
الييئات والخوابط الجيشية والقانؾنية والعذائخية الفمدظيشية الخافزة
التفاقية "سيجاو":
لقج قػبمت اتفاقية "سيجاك" بالخفس التاـ مغ الييئات العمسية الذخعية في معطع بمجاف
العالع اإلسبلمي ،نط اًخ لسخالفاتيا الخصيخة ألحكاـ الذخيعة اإلسبلمية ،كمخالفتيا لرخيح
العقل ،كلمفصخة الدميسة .كلكػنيا استعسا اًر ججيجاً لمعقػؿ ،كغدكاً فكخياً يدتيجؼ تحصيع كاحجاً
ال كىي األسخة ،كما يتختب عمى تشفيحىا مغ نذخ لمفػاحر
مغ أىع حرػف السدمسيغ ،أ َ
كالسشكخات ،كإحجاث الرخاع بيغ السخأة كالخجلَّ .
كلكشا نقترخ ىشا بعخض مػقف الييئات
كالخكابط الجيشية كالقانػنية كالعذائخية الفمدصيشية .حيث قػبمت اتفاقية "سيجاك" بالخفس التاـ مغ
كافة الييئات كالخكابط الجيشية كالعذائخية ،كنقابات السحاميغ في الزفة الغخبية ،كمغ السحكسة
الجستػرية.
 -1مجمذ اإلفتاء األعمى الفمدظيشي :أعمغ مجمذ اإلفتاء األعمى الفمدصيشي بخئاسة السفتي
الذيخ دمحم حديغ يػـ الخسيذ 2019/12/19ـ رفزو لكافة مزاميغ "اتفاقية "سيجاك" سػاء

ما تعمق بالدكاج ،أك السيخاث ،أك غيخ ذلظ مغ القزايا التي يشبغي أف يخجع بذأنيا إلى ذكؼ

نز القانػف
االختراص في العمػـ الذخعية ،كالى السؤسدات الجيشية الخسسية السعتسجة ،كقج َّ

أف اإلسبلـ ىػ الجيغ الخسسي في فمدصيغ ،ك َّ
األساس الفمدصيشي في السادة الخبعة مشو عمى َّ
أف

الذخيعة اإلسبلمية ىي السرجر الخئيذ لمتذخيع ،كقزت بو السحكسة الجستػرية في التفديخ

الجستػرؼ رقع  ،2017/5بتاريخ 2018/3/ 12ـ كضسغ ق اخرات السحكسة ما يفيج اشتخاط

اتفاؽ السعاىجات كاالتفاقات الجكلية الخاصة بحقػؽ اإلنداف مع اليػية الجيشية كالثقافية لمذعب

الفمدصيشي.

صخح الذيخ عكخمة صبخؼ خصيب السدجج األقرى لػ ػ "شبكة قجس"َّ :
أف اتفاقية
كقج َّ

ٍ
بأمػر عجة ،أبخزىا قزايا اإلجياض ،كالدكاج ،كالسيخاث كجػىخ العبلقة الحسيسة
تسذ
سيجاك ُّ

بيغ الدكجيغ ،كغيخىا مغ التفاصيل التي تتعارض مع شبيعة السجتسع الفمدصيشي .ك َّ
أف األصل

في الشطخ في ىحه األمػر ىع السذخعيغ كالسختريغ الذخعييغ كالفقياء في الذخيعة اإلسبلمية،

ال الدياسييغ أك اإلدارييغ  .ك َّ
أف تشفيح ىحه االتفاقية في فمدصيغ سيداىع في خمق مذاكل
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عجيجة ،خرػصاً ك َّأنيا تزخب جػىخة عبلقة السخأة بالسجتسع الفمدصيشي ،كفييا مخالفة لقػاعج

كاضحة في الذخيعة اإلسبلمية.

 -2رابظة عمساء فمدظيؽ بغدة :لقج نطست رابصة عمساء فمدصيغ بقصاع غدة كرشة عسل
بعشػاف( :اتفاقية "سيجاك" في ميداف الذخيعة) ,بحزػر جسع مغ عمساء رابصة عمساء

فمدصيغ ،كعمساء الجامعة اإلسبلمية ،كالسجمذ األعمى لمقزاء الذخعي ،كك ازرة األكقاؼ

كالذؤكف الجيشية ،كالعزػات في الحخكة الشدائية اإلسبلمية ،كذلظ يػـ األربعاء 20

جساد األكلى 1441ىػ ػ السػافق  15يشايخ2020ـ في قاعة مقخ الخابصة الخئيذ بسجيشة

غدة.

كقاـ السجتسعػف بجراسة لبلتفاقية السدساة باتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ

التَّسييد ضج السخأة (سيجاك  CEDAWالتي تتكػف مغ ثبلثيغ بشجاً ،كسا تع تجارس ما

استجج مغ دعػات عمى الداحة الفمدصيشية مغ قبل مخاكد جسعيات ندائية كشخريات

فمدصيشية رسسية لجعع اتفاقية سيجاك ،كما يصالب بو ىؤالء مغ سغ قػانيغ كإصجار

تذخيعات بشاء عمى اتفاقية "سيجاك" تتشافى مع الذخيعة اإلسبلمية كالعقل الرخيح،
كالفصخة الدميسة.

كقج تبيَّغ لمسجتسعيغ َّ
أف اتفاقية سيجاك مغ أخصخ االتفاقيات الجكلية التي تدتيجؼ

تجميخ األسخة السدمسة كإخخاج السخأة السدمسة مغ رسالتيا الفصخية ،فاالتفاقية مغ مبجأىا
إلى مشتياىا تصالب بالسداكاة السصمقة كالتساثل التاـ بيغ الخجل كالسخأة في جسيع

السجاالت الدياسية كاالقترادية ،كاالجتساعية ،كالخياضية ،كالقانػنية كنحػىا .كىحا ُي ُّ
عج

مخالف ًة صخيح ًة لمقخآف الكخيع كالدشة الشبػية .كمخالف ًة لمعقل الدميع ،كأيزاً مخالفة ّ ِ
لشز
القانػف األساس الفمدصيشي في السادة الخابعة مشو كىي " َّ
أف اإلسبلـ ىػ الجيغ الخسسي في

فمدصيغ ،ك َّ
أف الذخيعة اإلسبلمية ىي السرجر الخئيذ لمتذخيع" ،كقزت بو السحكسة الجستػرية

في التفديخ الجستػرؼ رقع  ،2017/5بتاريخ 2018/3/ 12ـ كضسغ ق اخرات السحكسة ما يفيج
اشتخاط اتفاؽ السعاىجات كاالتفاقات الجكلية الخاصة بحقػؽ اإلنداف مع اليػية الجيشية كالثقافية
لمذعب الفمدصيشي.

أف االتفاقية مذحػنة بجػ مغ العجاء بيغ الخجل كالسخأة ،فيي ترػر
كسا تبيَّغ ّ
العبلقة بيغ الخجل كاألنثى كعبلقة ضمع تاريخي تخيج أف تزع حجاً لو ،كتخػ َّ
أف الحياة

يجب أف تقدع بالتداكؼ التاـ بيغ الخجل كالسخأة .كتربح اتفاقية "سيجاك" السذؤكمة ىي
السخجعية القانػنية كالتذخيعية لحساية حقػؽ السخأة ،حيث َّأنو بسػجب ىحه االتفاقية
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تربح ُّ
الجكؿ األشخاؼ السػقعة عمييا ممتدمة باتخاذ كافة التجابيخ لتصبيقيا ،كضسغ

فتربح اتفاقية "سيجاك" مخجعي ًة فػؽ مخجعية اإلسبلـ في أحكاـ األحػاؿ
دساتيخىا.
ُ
الذخرية.
كتبيَّغ بكل كضػح َّ
تيجؼ إلى ىجـ كشسذ كإلغاء األحكاـ
أف اتفاقية "سيجاك"
ُ
الذخعية الستعمقة باألسخة ،كتفخض عمى األسخة السدمسة نسط الحياة الغخبي الستحخر مغ

الكيع كالسبادغ األخبلقية ،كتيجؼ إلى إشاعة الفػاحر كالسشكخات ،كإلى نذخ الثقافة

كيجؿ عمى ذلظَّ :
أف
الجشدية بيغ البشيغ كالبشات لسدخ البكية الباقية مغ قيسشا األخبلقيةَّ .

جحكر ىحه االتفاقية تعػد لتيارات الحخكات األنثػية الخاديكالية (اليدارية أك العمسانية)
التي تدتقي أفكارىا مغ مخجعيات غخبية غيخ إسبلمية ،كلجت كنذأت في سياؽ

حزارؼ كفكخؼ مخالف لدياؽ الحزارة كالثقافة اإلسبلمية.
أقخ السجتسعؾن بإجساع التؾصيات التالية:
و َّ

 -1رفس اتفاقية "سيجاك" رفزاً تاماً ،جسمة كتفريبلً مغ مبجئيا إلى مشتياىا.

 -2مصالبة الجكؿ السدمسة بزخكرة االندحاب مغ اتفاقية "سيجاك" لسخالفتيا الرخيحة
السحافطة عمى ىػي ِ
ِ
كنحكخىا َبج ِ
األمة كثقافتيا
كرىا في
ألحكاـ الذخيعة اإلسبلمية.
َّة َّ
ُ
ُ
كحزارتيا ،كالتأكيج عمى كجػب االلتداـ بالسخجعية اإلسبلمية في التعامل مع قزايا
السخأة كمصالبيا كمذكبلتيا.

 -3ضخكرة تػعية السجتسع السدمع بحكيقة ىحه االتفاقية ،ككذف سػءاتيا كفزح
عػارىا ،كبياف مجػ مخالفتيا لمذخيعة اإلسبلمية كلمعقل الرخيح كلمفصخة الدميسة.

 -4ضخكرة اإلسياـ الفاعل كاإليجابي في تبشي قزايا السخأة السدمسة كحقػقيا
السذخكعة ،كرفع الحيف كالطمع عشيا.

 -5دعػة السؤسدات الستخررة في العالع اإلسبلمي إلى إبخاز قيع اإلسبلـ االجتساعية
كاأل سخية كتقجيسيا لمعالع ،كذلظ بجراسة قزايا السخأة دراسة شخعية معسقة تخاعي معاصخة

التصػر الفكخؼ كالفقيي ،بسا يخجـ كيعيغ عمى تشسية الػعي بيغ الجعاة كالتخبػييغ

كاإلعبلمييغ بػاقع االتفاقيات كالسؤتسخات الجكلية الستعمقة بالسخأة ،كذلظ األىسية دكرىع

في تخسيخ ىػية السخأة السدمسة.

 -6رفس التجخل األجشبي في قزايا السخأة كاألسخة في الجكؿ اإلسبلمية ،كتأكيج سيادة
الجكؿ ،كخرػصيات الذعػب في الحفاظ عمى ىػيتيا.
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 -7تفعيل دكر اإلعبلـ بجسيع أشكالو لتػضيح مالية ىحه االتفاقية السذؤكمة ،كما
تتزسشو مغ معايب كمفاسج كما تجخه مغ كيبلت لمسخأة كلؤلسخة السدمسة ،كبياف مػقف
ِ
القصاعات كالييئات ِ
ِ
الجسيػر
بتػعية
اإلسبلـ مشيا .كال َّبج مغ قيا ِـ العمساء في جسيع
كمخص ِ
َّ
صاىا.
الح َخكة األُنثَػية الججيجة
اإلسبلمي بأىجاؼ َ

 -3الييئة اإلسالمية العميا وىيئة العمساء والجعاة في القجس :لقج أعمشت الييئة اإلسبلمية

العميا كىيئة العمساء كالجعاة في القجس السحتمة رفزيسا السصمق التفاقية سيجاك" ،فقج جاء في

بياف مذتخؾ لمييئتيغ يػـ األحج  /22كانػف األكؿ 2019ـ" :كأخي اًخ أخحت اتفاقية "سيجاك"
ٍ
السجمخة شخيقيا إلى التشفيح خصػة تمػ أخخػ ،كذلظ بعج محاك ٍ
سابقة دامت ما يديج عغ
الت
ّ

عذخ سشػات ،حيث فذمت عمى إثخىا!! .كاآلف حيث اتَّفقت عجة مؤسدات أجشبية كفمدصيشية

عمى السصالبة بإدخاؿ تعجيبلت مقتخحة خصيخة عمى قانػف األحػاؿ الذخرية الفمدصيشي ،ك َّ
اف
مسا يدسى اتفاقية )سيجاك( الجخيمة" .كأضاؼ البياف" :كقج تجارست
ىحه التعجيبلت مدتسجة َّ
الييئة اإلسبلمية العميا كىيئة العمساء كالجعاة ببيت السقجس فمدصيغ التعجيبلت السقتخحة

أف ىحه البشػد جسيعيا َّ
الخصيخة عمى اتفاقية" سيجاك" ،كاتَّزح َّ
تتخكد عمى األمػر الجشدية كعمى
تفكيظ األسخة كمقػماتيا .كىحا ضخب آلخخ معقل في السجتسع كىػ األسخة" ..كاختتست الييئة

بيانيسا بالقػؿَّ " :
يتػجب عمى أصحاب الذأف كأكلي األمخ أف يتقػا هللا أكالًَّ ،
ثع أف يزعػا حجاً
ٍ
ليحه االنحخافات الخصيخة التي تيجـ األسخة ،كتخػف الػشغ .ك َّ
تعجيل لقانػف األحػاؿ
أؼ
أف َّ
ككل ما يتعمق باألسخة يشبغي أف ُيدشج إلى أصحاب االختراص في الذخيعة
الذخريةِّ ،
اإلسبلمية ،ك َّ
كل مغ
أؼ قانػف كتذخيع كضعي ،كنحيي َّ
أف ديششا اإلسبلمي العطيع يغشيشا عغ ِّ

أف
انترخ لجيشو ككششو كرفس ىحه االتفاقية كتػابعيا .كنجاؤنا لمعمساء كشبلب العمع الذخعي ْ
أف يعمشػا عغ مػقفيع مغ ىحه االتفاقية ،كمغ ىحه التعجيبلت الخصيخة".
يقػلػا قػلتيع ،ك ْ

 -4أعزاء الييئة التجريدية في كمية الجعؾة وأصؾل الجيؽ وكمية القخآن الكخيؼ في جامعة

كل
القجس أصجركا بيانًا يخفزػف فيو اتفاقية" "سيجاك" لسخالفتيا لؤلحكاـ الذخعية ،كسا رفزػا َّ
اتفاقية تتعارض مع أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية ،ك َّ
أكج البياف عمى َّ
أنرف السخأة
أف اإلسبلـ قج
َ

أىل العمع الذخعي لخفس اتفاقية "سيجاك" ،كأف
ككخميا كحافع عمييا كصانيا ،كدعا
َّ
ُ
البياف َ
يبيشػا َّ
لمشاس مكانة السخأة في اإلسبلـ.
ِّ
 -5اتفاقية "سيجاو" مخفؾضة قانؾنية :فقج رفزت نقابة السحاميغ في الزفة الغخبية اتفاقية
صخح نقيب السحاميغ جػاد عبيجات بالزفة الغخبية بخفس نقابة السحاميغ
"سيجاك" ،حيث َّ

التفاقية "سيجاك" .كقاؿ جػاد عبيجات" :ال نػافق عمى اتفاقية "سيجاك" ،كىحه االتفاقية فييا
مسا يجعل مغ تصبيقيا
الكثيخ مغ البشػد التي تتعارض مع االدياف كالكيع الدارية في فمدصيغَّ ،
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أم اًخ مدتحيبلً ،كأكضح عبيجات َّ
تشز عمى قزايا تتعمق بحخية االرتباط ،كشخيقة
أف االتفاقية ُّ
الدكاج ،كزكاج السثمييغ ،كشخيقة تعميع الصفل ،كحقػؽ الصفل ،كاألبػة ،كالسيخاث ،كغيخىا مغ

األمػر الكثيخة التي تتعارض مع االدياف.

كقاؿ نقيب السحاميغ" :نخفس اتفاقية "سيجاك" ،كال نػافق عمييا ،بل نحغ نتسدظ بقخار

السحكسة الجستػرية الخاص بكافة االتفاقيات الجكلية التي َّ
كقعت عمييا دكلة فمدصيغ ،حيث

بأف ال تتعارض االتفاقيات الجكلية مع الكيع
جاء ُّ
نز السحكسة الجستػرية كاضحاً كصخيحًا ْ
كالجيانات في فمدصيغ.

 -6عذائخ الخميل تعمؽ رفزيا التام اتفاقية "سيجاو" :أصجرت عذائخ الخميل بيانًا مداء يػـ
الدبت 2019/12/21ـ بعج اجتساعيع في ديػاف آؿ التسيسي ،أكجكا رفزيع التاـ لتصبيق

االتفاقية في فمدصيغ ،مػصييغ في بياف حسل تػقيع عذائخ ككجياء فمدصيغ بالبخاءة التامة

مغ اتفاقية سيجاك ككل ما يتختب عشيا  .كشالب البياف بإغبلؽ جسيع السؤسدات الشدػية،
كححر القزاة مغ االلتداـ بخفع سغ الدكاجَّ ،
َّ
كححر الرحفييغ مغ تغصية أنذصة السؤسدات
الشدػية.

صخح عسيج رجاؿ االصبلح في الخميل عبج الػىاب غيث بقػلو" :كل االتفاقية فييا
كقج َّ
خصخ ،فكل بشج يخالف الذخيعة االسبلمية خصخ عمى ِ
كصخح جبخيل الدخاحشة
الع ْخض كالجيغ َّ ".
الد َّع في الصعاـ،
أحج كجياء العذائخ فقاؿ" :الكثيخ مغ الشقاط في اتفاقية سيجكا كضعػا لشا ّّ

مدسى تحخيخ السخأة كاعصاء السخأة حقػقيا كانرافيا".
تحت ّ
 -7عذائخ قظاع غدة تخفض اتفاقية "سيجاو"" :فقج َّ
أكج السختار أبػ سمساف السغشي رئيذ

الييئة العميا لذؤكف العذائخ في قصاع غدة عمى رفس العذائخ اتفاقية "سيجاك" كما جاء فييا

مغ بشػد مخالفة لمذخيعة اإلسبلمية ،كقيع السجتسع الفمدصيشي كمػركثو .كقاؿ السغشي في

حجيثو لرحيفة "فمدصيغ" نخفس تػقيع الدمصة عمى جسيع بشػد اتفاقية "سيجاك" التي ال يسكغ

أف نقبميا في تاريخشا أك مػركثشا أك ديششا ،أك ندسح بإقخارىا أك العسل بيا في مؤسداتشا

السختمفة ،ك َّ
أف االتفاقية كبشػدىا تيجؼ إلى إسقاط السجتسع ،كايراؿ االنحبلؿ إلى جسيع
بل ،كػنيا ال تميق بفمدصيغ كأىميا.
أفخاده ،كىػ ما نخفزو جسم ًة كتفري ً
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مرادر الجراسة:
اعتسج في إعجاد ىحه الجراسة كجسع مادتيا عمى عجة دراسات كأبحاث عمسية تشاكلت
اتفاقية "سيجاك" بالسشاقذة كالشقس ،كبياف ما فييا مغ مخالفات خصيخة لمذخيعة اإلسبلمية
كلمفصخة الدميسة ،ومؽ ىحه الجراسات واألبحاث-:
 -1اتفاقية القزاء عمى كافة أشكاؿ التسييد ضج السخأة "سيجاك"  SEDAWرؤية نقجية مغ
مش طػر شخعي :المجشة اإلسبلمية لمسخأة كالصفل ،السجمذ اإلسبلمي العالسي لمجعػة كاإلغاثة،
الجيدة – مرخ.

 -2التقخيخ السذتخؾ بيغ "ىيػمغ رايتذ ككتر"( ،)Human Rights Watchكمخكد السخأة
لئلرشاد القانػني كاالجتساعي" ،ك"السداكاة اآلف" السقجـ إلى لجشة "اتفاقية القزاء عمى جسيع

أشكاؿ التسييد ضج السخأة (سيجاك) حػؿ دكلة فمدصيغ ،الجكرة الدبعػف 4 ،يػنيػ/حديخاف

2018ـ.

 -3اتفاقية "سيجاك" في مشطػر الذخيعة اإلسبلمية :د .تيديخ الفتياني
 -4بشػد كمػاد اتفاقية "سيجاك" ،كىي مشذػرة في عجة مػاقع في شبكة السعمػمات البشكية.
ِ
 -5خبلصة اتفاقية الذػاذ جشديًا التي تدسى سيجاك ،السػاد السد ِ
اتفاقية سيجاك
خشَش ُة في
َُ
 :CEDAWكبلىساػ أ.د حداـ الجيغ عفانة ،أستاذ الفقو كأصػلو بكمية أصػؿ الجيغ كالجعػة،
القجس ،أبػ ديذ.
 -6حقػؽ السخأة في اإلسبلـ كاتفاقية سيجاك :محاضخة أ.د دمحم يحيى الشجيسي ،رئيذ الجراسات

السجنية بكمية السمظ فيج األمشية ،كأستاذ الفقو السقارف كالدياسة الذخعية بالسعيج العالي لمقزاء

جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسبلمية ،كالخبيخ بسجسع الفقو اإلسبلمي الجكلي ،يػـ الثبلثاء 9

صفخ 1428ق السػافق  27فبخايخ 2007ـ.

 -7األثخ العقجؼ كالفكخؼ عمى السخأة السدمسة مغ اتفاقية الديجاك :كىػ رسالة في الذخيعة
كأصػؿ الجيغ ،تخرز عقيجة كمحاىب معاصخة :أ .مذاعل حمفاف عبج هللا آؿ عاير ،جامعة

السمظ خالج ،كمية الذخيعة كأصػؿ الجيغ1436 ،ىػ 2015-ـ.

 -8اتفاقية األمع الستحجة الرادرة عاـ 1979ـ اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييد ضج

السخأة (سيجاك) دراسة نقجية مقارنة ،رسالة ماجدتيخ :أسساء دمحم البمػشي ،جامعة أـ القخػ كمية

الجعػة كأصػؿ الجيغ.
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 -9قخاءة في اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييد ضج السخأة

CEDAW

 :د .نيى

قاشخجي ،كمية اإلماـ األكزاعي لمجراسات اإلسبلمية بيخكت -لبشاف ،بحث مقجـ لسؤتسخ "أحكاـ
األسخة

بيغ

الذخيعة

بسرخ2008/9/7ـ.

اإلسبلمية

كاالتفاقات

كاإلعبلنات

الجكلية"،

جامعة

ششصا

 -10سيجاك في السيداف اإلسبلـ :ندار دمحم عثساف ،مػقع صيج الفػائج.
 -11كيف خالفت (اتفاقية سيجاك) التذخيعات القخآنية؟  :الذيخ خباب الحسج ،انطخ صفحة
الذيخ في مػقع صيج الفػائج .https://www.saaid.net/Doat/khabab/207.htm
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