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إهداء

المتواصع.جهدي ثمرة أهدي وامتنان.. وتقدير حب يكل 
نفسىفي غرس من إلى والنكفاح.. الصبر وعنوان العطاء.. رمز إلى 

معادنيمصدر إلى وقلبه.. بحنانه وحماني علمني من إلى العلم؟. حب 
ورعاه•عمره•• الله أءلال العزيز•• والدي إلى روحي•• م ويل

صحتمن إلى والأمان•• الهلهر رمز إلى والحنان.. الحب بع ؤإلى 
طيلةبالدعاء غمرتني من إلى البحث.. عناء محي وتحمك وصبرت 
ورعاها.تعالى.. اه، حففلها الغالية.. والدتي إلى العلمية.. مسيرتي 

البحثهدا.. أهدى 





وتقديرشكر 

وتعالىسبحاف، له والشكر فيه، مباركا محلينا كثيرا حمدا خ، الحمد 
اتماموكرمه بفضله وأعان وفق ما على وباؤلنا ءلاهتا ا، وأنم أولا 
الهليبوالياء ازكثير، والحمد العفليم الشاكر لك فاللهم البحث، هدا 

المبارك.

فيبشكرهما ريي أمرني من إلى الجزيل بالشكر أتقدم وبعد: 
تربيتيفي اش يعد الفضل لهما كان اللذين الكريمين والدي كتابه، 

الجزاء.حير عني وجزاهما اش، رعاهما إلي، والإحسان 
بكليةالإسلامية الدراسات م قفي ممثلة ؤليبة، حامعة وأشكر 

ليوأتاحت، أبوابها لي فتحمت، أن على الإنسانية، والعلوم الاداب 
أكنافها.بين العليا الدراسات لواصلة الفرصة 
للدكتورْوالتقدير، الامتنان وجزيل الشكر، بعميق أتقدم كما 

لأسأ والتوجيه، النصح من لي بدلته ما على جرادات حولة الفاصلة 
جوادإنه ^١، عني يجزيها وأن وجهدها، علمها في يبارك أن الله 

أعضاءالأفاضل الأساتذة إلى الشكر، بجزيل أتوجه أن يفوتني "ولا 
أنأسأل واممه البحث، هذا مناقشة بقبول تقفلهم على الناقشة، لجنة 

الجزاء.حير عني يجزيهم 
إتمامعلى أءانني، من لكل الجزيل، وشكرى دعواتي، وختاما.. 
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أوبكلمة، سواء والمشورة النصح لي قدم ممن البحث، هدا 
راجيهالإطالة، مخافة اسمه أذكر لم ممن العذر أطلبا كما بمساعدة، 

ؤيرصاه،يحبه لما والمداد الصواب، يلهمنا أن القدير الطي لمولمح، اس 
علىوبارك لم وماش وصلى الراحمين، وأرحم الأكرمين، أكرم إله 

٠كرا لما توسلم وصحبه اله وعلى محمد نبينا 

الاحثة



الدراسةملهمص 

الإسلاميةالمجتمعات على وايارْ الجندر مفهوم الدرامة! عنوان 
الإسلامية((,الثقافة ضوء في تحليلية نقدية رردرامحة 

اJدراسة:أهداف 

ومعرفةالجندر، مفهوم عن والغموض الستار إزاحة في: تمثلت، 
إلىانتقاله اثل وموبيان يه، المرتبهلة والمصهللمحات المفاهيم 

عاليالوقوف ثإ ومن عنه، الناتجة والاثار الإسلامية المجتمعات 
المفهوم.ذلك اثار مواجهة ممل ؤإيصاح للمنهوم، الرافضة ، الواقف

الدراسة:منهج 

منعدد على يشتمل الذي التكاملي النهج الباحثة استخدمت، 
•والتقدي والتحليلي والتاؤيهنيخ الوصفي النهج من البحثيه الناهج 

أث الدراسة فصول 
ؤالتاليI النحو على فصول أربعة من الدراسة تكونت، 

ل٢ آالدولية(، المواثيق في المرأة حقوق عن )نبذة التمهيديI الفصل 
حقوقبشأن انمولية والمزتمرات الاتفاقيات أهم على• ؤيشتمل 

منها.المعلة وغير العلمنة والأهداف المرأة، 

والنشأة(،والصهللحات المفاهيم )الجندرت الأول! الفصل 



هاهسمحء
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المرتبطةوالمصهللحات والمفاهم بالمفهوم، التعريف على؛ ؤيشتمل 
والتشريعية.وافموية الثقافية الناحية من نشأته ثم ومن يه، 

علىوآثاره انتقاله، او،ا؛ ومحت الجندر )مفهوم الثاني! الفصل 
التمئاةالممهوم انتقال وسائل على؛ ؤيشتمل الإسلامية(، المجتمعات 
والتمويلالحكومية، وعير الحكومية والمقلمات الدولية، يالنفلمات 

وآثارهالإعلامية، ة والمومالمحثية، والمعاهد والمراكز الأجنبي، 
والاجتماعية،الثقافية، الماحية من الإسلامية المجتمعات على 

والاقتصادية.والتعليمية، والأخلاقية، 
وسبلالإسلامية المقافة موقف، الجندر! رمفهوم المالث؛ الفصل 

والموسي،الشرعي، الموقف، على؛ ؤيشتمل مواجهته(، 
والفردية.والمجتمعية، الحكومية، الواجهة وسبل والمجتمعي، 

النتائج:أهم 

وهذهوالماثل، والهلاJق المساوي على الجندر دعوة قامسث،  11
والأنثىالأم جعل وتعالى سبحانه قافه مرفوصة، باطله دعوة 

معا.بهما إلا الحياة تقوم ولا مختالفين، وعين ن و
منوالى الإسلامية، المجتمهات جنتها المى الأثار تعدديت، — 2 

المحصية.الأحوال قوانين تغيير أبرزها إ؛ 

التوصيات:هم أ ز
وبيانظلها، في المفهوم هذا ظهر المي الرجعيات محاورة - 1  ؤ

الخصوصيةاحترام وضرورة الخهوم، هذا من الإسلام ، موقف
الإملأميةّلاهجتمعات الثقافية 

ومصطلحاتمفاهيم من اكخمبمية الأحوال قوانين تنقية ء 2 
الأولية.والمزتمرات الاتفاقيات __ 
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المثضط

على:وتشتمل 

الدرامة.مشكلة -؛؛؛- 

الدراسة.أهداف -؛إ؛ 

الدراسة.همية أ. 

الدراسة.اختيار أسياب أق 
الدراسة.مصهللحات أق 

الدراسة.حدود ألا 

السامة.الدراسات أق 

الدراسة.منهج أق 
الدراسة.تميمات ألا 

الدراسة.صعوبات أق 





المقدمة

شرورمن بافء ونعوذ ونستغفره، تعينه، وننحمده، لله، الحمد إ0 
فلايضلل ومن له، مقل فلا الله يهدم من أعمالنا، ومسات، نا، أنف

أنوأشهد له، شريك لا وحده اممه إلا إله لا أن وأشهد له، هادى 
وآتمإقُ ولائوى جؤ، حل ؤيتأ؛بماأقياءامتوأألمواأس ورموله. عبده محمدا 

محمحمحهممحنمخءممء١نق
قولي'ثان آه إن رآلآيْام يمء ^ ١٠٥أفى أقن ئآقمأ ومآء "محمإ يءي ثمتا 

^^ع؛مإهئرلإمبشك@مصتي
قيأثثن،ئجيبمً،.

تبعد أما 

كنأليؤدى وأنثى ذكر من اف الأن— وتعالى سحانه — اممه حلق فقد 
حلقثهيناسب ما منهما كل إلى وأوكل الحياة، في دوره متهما 

فهلرتهمع نتناب وحقوق Jواحبارت، منيما كلأ وخص وتكونيه، 
منوأتباعهم الغرب،؛ في المرأة تحرير دعاه أن إلا وقدراته، 

وتقديمالتكامل، وهذا التتاسسس، هذا إزالة في برحوا ما العلمانيين 
وتطبييوالمرأة، الرحل بين والتمايل المساواة في الغربي النموذج 

.١102^٠^ عمران، آل سورة ( 1) 
أ.الآة:الماء، مورة )2( 
.71. 70الأية: الأحزاب، سورة )3( 



؛١,.س|ااهس ج ؛ؤ.ه^ 

وثعاراتكاذبة، دعوات تمت الإمحلامية المجتمعات على ذلك 
حقوقشعار وتحت المرأة، حرية عن للدفاع المعي بدعوى رنانة؛ 

الذكوري،المجتمع ؤإلغاء المجتمع، في دورها وتفعيل المرأة، 
المرأةوأف المساواة، تلك مضامين ذكر دون المساواة، ومصلحة 

؛رحت،ما سوية ومتفلمات، مراكز حلال ومن الميادين، جمح قي ءاددْ 
ذللا،في تخدط م الإملامية المجتمعات في المكر ذللا، نشر في 

الاهتمامءلاهنها التحدة الأمم مقللة تحت، شقي دوليه مؤتمرادت، 
العمل،في \ذإ بث، الحقيقة في ولكنها وحقوقها، المرأة بقضايا 

ذلك،ومن غامضة، ومما مصهللحان، تمرير إلى جاهدة عى نفهي 
1م، 994عام في عقد الذي للمكان القاهرة مؤتمر في مثلا حصل ما 

مصطلحوهو ألا المبهمة، المصهللحات، من مصعللح منه انعللق والذي 
1م، 995عام بكين مؤتمر في المصمللح هذا تكرار أعيد ثم ااالجندر،ا، 

المؤتمر.ذللا، في المكررة المصهللحات أبرز من كان فقد 

اتومزمالدولية، والمحافل المزتمرات في تردده لكثرة ونفلرا 
آثارهوتبين منه، المراد ونبيي يجليه، دراصة من لأبد كان المجتمع؛ 

الدراسة.هد،ه فكان٠تا الهلويل، المدى على الإسلامية المجتمعات على 

\لددس•مشكلة أولا: 

الأتي:النجو على الدراسة مثاكلة محياعه يماكن 

الإنجليزية؟اللغة وفي العربية اللغة في بالجندر الراد ما / 1س 
الاصهللاح؟في فيه الواردة التحاريم، وما 

الجنل.ر؟بمفهوم الصلة ذات والمصهللحات المفاهيم أبرز ما ءس2/ 

البشري؟الناكر في تهلور وكيف الجتل.أر؟ مفهوم نشأ مش س3/ 



تأثت ٠

إلىالجندر مفهوم انتقال في أمهمّت التي الوسائل أهم ما س4/ 
الإسلامية؟المجتمعات 

إلىالجندر مفهوم انتقال عى الناتجة الاثار طبيعه ما س5/ 
الإسلامية؟المجتمعات 

 /s_ المفهوم؟تجاه والأفراد الموسات موقف ما
الإسلامية؟المجتمعات في الجندر مفهوم مواجهة وسائل ما س7/ 

\كوس'أهداف ثانيا: 

إلىالوصول — الله بإذن — الدراسة هده حلال من الباحثة تحاول 
تالأتية الأهداف تحقيق 

الجندر.مفهوم عن والغموض الستار إزاحة _ 1 

بمفهومالصلة ذات والممطلحات المفاهيم على التحرق . 2 
الجندر.

الجندر.مفهوم لنثا٥ التاريخي والتهلور التدرج رصد _ 3 

المجتمعاتإلى الجندر مفهوم بها انتقل التي ائل الوسبيان — 4 
الإسلامية.

الثقافية،افاحيق من انتقاله على المترتبة الآءLر عرض - 5 
ونقل.والاقتصادية، والتحليمية، والأحلاقية، والاجتماعية، 

الإسلامية.الثقافة صوء في الآ٠Lر تللث، 
تجاهوالمجتمعي والمزسي الشرعي الموقف، عالي الوقوف _ 6 

المفهوم.

ذلكآثار مواجهة في استخدامها يجسمط التي بل الإيضاح - 7 
اسوم.



أهميةثالثا: 

أوجزهاالأمور، من حمله من الموصؤع هدا درامة أهمية ئكتب 
فيما

بالألفاخلوالتلاعب، التحايل أمالسب، تفضح الدراسة هده إف - 1 
الإسلامية.المجتمعات، إلى المفهوم نقل إلى تهدف التي 

إلىالمفهوم انتقالط على المترتبة الأثار تعرض الدراسه هده إف - 2 
الإسلامية.الثقافة صوء في وتتقيها الإسلامية، المجتم.عاتإ 

بحقوقالعناية في الإسلام أسبقية على تزكي الدراسه هده إف — 3 
المواثيقعلى ، iJJJbوتفوقه العادلة، المساواة بتقريره المرأة 

اثمولية.

الدراسة:اختيار أسياب، وابعا؛ 

يأشما الدراسة، لهده الباحثة اختيار أسباب، أهم من كان لقد 
تسليطحلانا من المعاصر الإسلامي المجتمع في الوعي نشر — 1 

علىيساعد مما به، ام والأُتم_الموصؤع، هدأا على الضوء 
مجتمعاتنافي الناس من الكثين أل وبخاصة له، التما.ي 
تجهله.الإسلامية 

هذافي يها ايتليئا التي القضايا من المرأة تحرير ئفبميه إف -2 
الذلاهرةهذه مكافحة في مهز أن الباحثه فأرادمحت، العصر؛ 

أن؛عل. الإسلامية، الثقافة صوء في ارها مويصحح الخهليرة، 
الإسلامي.عالمنا في النساء بحص بين لن؛ تتثقافتها أحذيت، 

الواحسم،من أف الباحثة فرأُتظ الموصؤع، هذا في الكتابة قلة - 3 
حديدهبدراسة الإسلامية المكتبة ؤإثراء العالم، طلاب، خدمه 





تحتإق؛اقر هأكز ؤ تعالى؛ قال آثار، وجمعه؛ الشيء• رسم من بقي 
ؤوإ>؛\ءتعالى: قال منها، بقي ما الأعمال؛ وآثار ، أده 

الإرالأميةأمج،:المجتمعات - ج 

منؤيتخد واحد بإله يومن الذي المجتمع هو الإسلامي المجتمع 
اشعبادة إلى العباد عبادة من الإنسان فيه فيتحير دينا، الإسلام 
الإسلاميةالعقيدة مكونات فيه تجتمع الذي المجتمع وهو وحده، 
وتوجهوالتعاليمات، التشريعات له تخضع حياة منهج تكون عندما 

كانوبهذا جزئياتها، بكل والتقاليد الحادات وئضبمل السلوكيات،، 
الواقععلى وتحقيقه التشرع جوهر بين التهنابق هناك يكوف أن ينبغي 

الاجتماعي.

الإخمةرءآ:د-الئقافة

والقيموالتشريحات، والأحكام والتصورات، العقائد ررجمله ي ه ؤ
والعلوموالأداب، والفنون والأعراف، والعوائد ادئ، المبو م

أت

.50الآأة؛ الروم، سورة ( ل) ٩
.23الآأةت الزخرف، محورة )2( 
تحقيق;الكلوم، من العرب، كلام ودواء العلوم سس معيد، ين نشوان الحم؛ري، •' ٣ روا 

1.ص52 م(، 12000ير= 421الفكر، دار )دمشق: 1، ْل الدالي، د س ي
المج؛مماتاا،صياغة إعادة في ودورها الدولية ارالموتمرات خالل.، نورة عد، الانفلر• ر*نجآ ؤ؛ 

ومؤتمراين،اتفاقيايت، مؤتمر: عمل أوراق )محرر(، الكريم المد مد ذواد ءي• طيف 
لدراس.ات;احثات، مركز )الرداض: هلأ، الإسلامي، العالم على وأثرها الدولة المرأة  ٦٢

.ص1402ه(،  434الرأة، 
ط2،الأول، المستوى الإسلامية الممافة أحمد، محمد وباحاير، عمر؛ علي بادحدح، )ة( 

 -L :ص131ه=8هه2م(،  429المزين، مد الللث، جامعة )حدة.

















أوالمادية الأشياء وصف في ؤيستخدم ت الوصفي المنهج - 1
.٢٦علميةر بطريقة ظاهر؛ آثار له شيء وأي المعنوية، 

مفاملممن به يرتبط وما المنهوم، عرض في الباحثة استخدش وقد 
الإسلامية.المجسات إلى انتقاله وكيفية ومصهللحات، 

منمختلفة أنواع على للحصول ٠١ؤيستخدم التاريخى! المنهج - 2 
هذهتأثير لتحديد وذلك المعرفي، الهلابع ذات والعلومايت، البيانات 

أفرادمنها يعانى التي والقضايا المشكلات على الماصية الأحداث 
الحاليةاارالأوقات في المجتمعات 

الدوليةوالموتمرات الاتفاقيات نتع حلال من الياحثه أفادت وقد 
بهامئ الش والمراحل المرأْ، حقوق بشأن التحده الأمم عن الصادرة 
الحاصر.الوقت حتى ظهوره منذ المفهوم 

النهجمن مكون النهج وهذا التقدي! التحليلي المنهج — 3 
هنأيحتى عليه والتعرف الواقع تحليل في رريميد الذي التحليلي 

آ.اءر إيجابياته وتخير سلياته، ومعالجه معه، والتعامن؛ له، لتخهليك. ا إ

الإيجابياتإبراز على تركيزه يكون ١١الذي النقدي النهج و آ
ا،التقويم موضع العمل على حكم ؤإصدار لبيات، وال>؛' 

مؤتمراتأهداف، بيان فى المنهجين كلأ الباحثه استخدئ، قد و ٦
q المجتمعاتعلى الناتجة الأثار بيان وفي المرأة، حقوق اتفاقيات و

)يرون,'ط1، العلهى، البحث في أساسية قواعد إسماعيل، سعيد صيتي، انظر؛ ( أ) 
.ص36م(، 419و= ه 1415الرسالة، مؤسسة 

اكواعداسى ابث يية عقلة، ومبيضين، محمد؛ نصار، وأبو محمد؛ عبيدات، )2( 
.ص163م(،  999والشر، للطاعة وائل دار )الأردن: ط2، والمملبثقات، والمراحل 

.68صريسابق، مر-بع العلمي، البحث ش أساسية قواعد صيى، )3( 
.ص96السابق، المرجع )4( 



المواقفذكر ومحي الإملامية، الئمامة صوء في ونقدها الإسلامية، 
المواجهة.ومبل المفهوم على الترسة 

'll-U : للدراسة:الفنية الصياغة

اسمبدكر للأية والتخريج العشماش، الرمم وفق لأيات ا كتابه — 1 
الحاشية.في لأية ا ورقم المورة 

وبئالمصادرها، إلى وعزوها النبوية، الأحاديث تخريج - 2 
الدىالكسامحبا مصدر فويق الحبمحسحن، فى يكن لم إن درجبجها 

عنكاملة العلوما١^، ووكشِ_ا مرة، لأول الحدفث، منه أحذ 
ورقموالماب،، والكتاربا، الحديث،، رقم ذكر مع الكتار_، 

تتمالحديث، ذكر تكرر فإذا الصفحة، ورقم - وجد إن - الجزء 
تخريجه،،.رامق ب الحاشية في ذللث، إلى الإشارة 

إلىنص وكز قاظه، إلى قول كز ية محنالملمة، الأمانة التزام - 3 
بينوضعه تم حرفيا نقلا المرح من النقز كان فإذا مصال،ره، 
النقزكان ؤإذا الحاشية، في الإحالة ئم تنصيص، علامتي 
الخعلقةالمعلومارت، ذكر ْع ررانذلراا، الحاشية في يدكر بالمعنى 

تكررفإذا له، ذكر أول ئد الدراسة صلب، في الذي بالرجع 
عنوانتكتب، يم المؤلف، لشب، الباحثة فتيكر المرحع ذكر 

ثمسابق،،، ارمرجع ثم الأحيان، يعفى في مختصرا الكتاربا 
ولمالمرجع تكرر ؤإذا الصفحة، ورقم - وجد إن - الجزء رقم 

الجزءورقم المابق،،، الرجع ١١تكسن، يفاصل بينهما يفصل 
نصمن جزء حيفا حال وفي الصفحة، ورقم - وجد ن إ- 

ررؤّؤآاّمتتالية ماةلا تضع 
يرن،ْصفحامحت، عبر ذكرهم ورد الذين الأعلام لبعض الترجمة - 4 

الدراسة.يموصؤع ومحيقه صله لهم ممن حصوصا الدراسة، 



المنثلما0يخمى فيما وذلك الإنترنت، موافر إلى الرحؤع — 5
الكتبإلى الرحؤع مع المتخصمحة، والمجلات والموتمرات 

أمكن.ما 

الألفامحل.وغريب يالمصطلخات التعريف - 6 

منها.الاستفادة تقوب الدراسة، آحر في فهارس وصع — 7 
التيوالتوصيات النتائج أهم تحوي بخاتمة الدراسة وحتمت، — 8 

إليها.تذصلت 

الدراسة:تقسيمات تاسعا: 

وفهارس.وخاتمة فصول وأربعة مقدمة من الدراسة هذ،ه تتكون 
المهدمة

الدراسة،أهمية الدراسة، أهداف، الدراسة، مشكلة ت على وتشتمل 
الدراساتالدراسة، حدود الدراسة، ممهللحات اختيارها، باب أس

ال>راسة.وصعوبات الدراسة، تقسيمات الدراسة، منهج المابقة، 
الدولية.المواثيق في المرأة حقوق عن نيدة التمهيدي! الفصل 

•بمحن ض ليصل 
عنالصادرة الدولية والموتمرات الاتفاقيات أهم ت لأول ا البهصش، 

الرأة.حقوق بشأن التحية الأمم 
بالرأة.المحنية الدولية الاتفاقيات الأول! الهللم، 

بالرأة.المعنية الدولية الوتمرات الثاني؛ الهللم، 
المرأة.حقوق واتفاقيات مؤتمرات أهداف الثاني! البحشر 

المرأة.ومؤتمرات اتفاقيات س المعلنة الأهداف الأول! الهللم، 
المرأة.ومؤتمرات اتفاقيات س العلمنة غير الأهداف الثاني! الهللم، 



والنشأة.والمصهللحات المفامم الجندر: ت لأول ا الفصل 
*محن بض 

والمصهللحات.المفاهيم الجندر؛ الأول؛ المبحث 
الجندر.مفهوم الأول؛ المهللب 
للجندر.الأسامي المقاهم الثاني؛ اسمب 
بالجندر.الصلة ذات المصهللحات الثالث؛ المهللب 

الجند.ر.مفهوم نشأة الثاني؛ البحث 
الثقافية.المرجعية الأول؛ المهلااب 
الئوية.المرجعية الثاني؛ المهللب 
التشريعية.الرجعية الثالث؛ المهللب 

المجتمعاتعلى ؤآثاره انتقاله وسائل الجندر؛ مفهوم الثاني؛ الفصل 
الإسلامية.

•بمحن ض ممصل 
المجتمعاتإلى الجندر مفهوم انتقال ومحائل الأول؛ المبحث، 

الإسلامية.

الدولية.المقلمات الأول؛ المْللب 
الحكومية.وغير الحكومية المقلمات الثاني؛ الهللم، 

الأجشي.التمول الثالث،؛ الطلب 
البحثية.والمعاهد المراكز الراح؛ الهلال_، 
الإعلامية.المؤسسة الخامس؛ الهللم، 

المجتمعاتعلى الجندر مفهوم انتقال اثار الثاني؛ البحث، 
الإملأمة.

الثقافية.الألكر الأول؛ اس,، 



الاجتماعية.الآىر الثاني: المْللب 
الأخلاقية.الآ٠ار المْلالبالثاك: 

الآثاراسية.المْلفاراع;
الاقتصادية.الآئر الخاص: انمللب 
وسلالإسلامية الثقافة موقف الجندر: ممهوم الثالث: الفصل 

مواجهته.

الجناJر٠مفهوم من الإسلامية الثقافة موقف الأول: المبحث 
الشرعي.الوقف الأول: المهللب 
الموسى.الموقف الثاني: المهللب 

الجت٠الىاالموقف الثالث: المهللب 

الخنل.ر.مفهوم مواجهة مبل الثاني: البحث 
الخآكومية.بل الالأول: المهللب 

المجنمعية.بل الالئاز: لمْللب ا ؤ
الفردية.المبل الثالث: لْللب ا آ
والتوصيات.التائج أبرز وتتضمن لخاتمة: ا ا
الفهارس:•أ 
الألفاظ.وغريب الصحللخات هرس ف ث
والراجع.الصادر هرس ف ؤ

اادراسة:صعوبات عاشرا: 

يمكنالل،راسة مراحل حلال الصعوبات يعص الباحثة واجهت 
بالتالي:يجازف إل 



صلهلهم ممن للاعلأم واشية تراجم على الحصول صعوبه - 1
الدراسة.بموصؤع 

الحصولوصعوبه الدراسة، بموصؤع المتخصممة المراجع قلة — 2 
عليها.

الميالائار بين أنتقل وأنا يعتمرني، الذي المني الألم > 3 
المفهوم.أحدثها 
حقمن فيها كان ما بشرى، جهل الدراسة هن،ْ فإل وبالختام، 

فيهاكان وما — توفيقه على والثناء الحمد وله — وحده الله فمن وصواب 
وأتوباممه وأستغفر الشيطان، ومن مش فدلك وتقصير؛ وزلل حقيإ من 
ذلك.من إليه 

الموفيقوباطه هذا 
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االقملالتمءياّي ا

المرأةحقوق عن نيذة 
الاJولUةالمواثيق فى 

بحثازثوفيه 

الدوليةوالمنوتمرات الاتفاقيات أهم ت الأول المبحث أق 
المرأة.حقوق شأن المتحدة الأمم عن الصادرة 

حقوقومنوتمرات اتفاقيات أهداف I الثاني المبحثج ؛٠ 
المرأة.



؛;ا;'•؛بم؛،? مبم؛د،لخأكأا ٌ،صنهطاع ّ;-أ 

\ه؛ ؟-،،٧ ة.ادبمهثما| را؛.ش يءِيقبم- ا ة؛ 
ء— خ؛ , م،ءءمهإ محاع ا ت.'



التمهيديالفصل 

الدوليةالمواثيق فى المرأة حقوق عن نبيه 

منلابد الدولية، المواثيق في المرأة حقوق عن الحديث قبل 
مفهوممعرفة إلى نصل حتى الدولية،،، ررالمواثيق مصعللح معنى إيضاح 

تيلي كما وذلك الدولية،،، المواثيق في المرأة ررحقوق 

ؤالداوJية: المواثيق مصطلح أولاً: 
الإياء الواو للبت موثق وأصلها ميثاق، مقرئها اللغويI التعريف 

هيمعان عدة على الكلمة وتهللق مواثيقر والجمع قبلها، ما لكسر 
الاش:

!٠

ة

الواو،فصل القاف، حرف ، مج01سابق، مرحع العرب، لسان منفلور، ابن انظر؛ ( 1) 
.ص173

محمداللام عبد تحقيق* اللغة، مقاييس معجم فارس، بن أحمد الرازي، انفلرت )2( 
الواوباب الواو، كتاب ج6، 1م(،  1979هًً  399الفكر، دار )ييروتت 1، هل هارون، 
.ص58والثاء، 

تحقيق!العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح حماد، بن إسماعيل الجوهري، انفتر! )3( 
م(، 11987ه=  407للملأسن، العلم دار )بيروت! ءل4، عقنار، الغفور عبد أحمد 
1.ص365 الواو، فصل القاف، باب ج^، 

ثبيني كقولهم! ؛ ، المعاهدلأ من حوي مأ ، ، ر المحكم المهد - 1 
.آ•



ولا\س مهد لممحن وفي، تعالى• قوله ومنه عهد، أي محثاق، وبينه 

العربية،الدول لجامعة الثقافي كالميئاق جماعي، اتفاق — 2 
المتحدة.الأمم هيئة وميثاق 

أوشخصان مئا رم عليه يتحالما أو يتعاهد ما وهو القانون، — 3 
،٠مشأركر عمل أجل من تتألف رابهله هو أي أكثر، 

الاصطلاحي:التعريف 

علىالجلال امحقاءُ ثراد التي الدولية ءالأتفاقيات ض ثْللق 
ميثاقمثل ؤاقليمية دولية لمنفلمات منشأه تكون عادة وهي موصوعيا، 

1م((رى. 945يونيه  26في الوقع التحدة الأمم 

الصادرةوالأتفاقيات والعهود الإءلأنالئ< ارهي أدق أحرى بعبارة أو 
البلا..انجانب من عليها التصديق تم والتي التحدة، الأمم هيئة عن 

دعموالأتفاقيا١ت، الإءلأناتا هده ، هدفوكان الدولية، المقلمة أعضاء 
المثالبيل سعلى ومنها العالم، توى معلى ن ما لإنا حقوق حركه 

1م«زين. 948ديسمبر في الصائن الإنسان لحقوق العالمي الإعلاذ 

.20الآية: الرءا.،ّورة)أ(
)القاهرة!1، ط المعاصرة، العريية اللغة معجم وآحرين، مختار؛ بن أحمد عمر، انظر■ )2( 

.2399صرروثقء، مادة الواو، حرف هج3، م(،  2008= 1ه  429الكتب، عالم 
أ/أ/1 7 بتاؤخ استرحعت الإنسان، لحقوق الدولي القانون ومفاهيم مصهللحات )3( 

الدوليالقانون مركز موع من ّهةم اة 
http://www.cihlhr.org^^

فيالتربوية الإنسان ررحقوق المنعم، عيد المنعم عبد وناغ، عطا؛ بن محمود مسيل، )4( 
مج8،الترسة، كلية مجلة مصر، مقارنةة، وثائقية دراسة الإسلامي والفكر الغربي الفكر 

.م،ص200552فبراير ، 14ع



اادوJية:المواثيق في المرأة حقوق مفهوم ئانياث 
صمنتدخل فإنها الدولية المواثيق في المرأة حقوق مفهوم عن أما 
بهلبيعةينطبى ككل؛ الدولي الإنسان حقوق ارقانوو، لأف الإنسان؛ حقوق 
فيالإنسان حقوق ودعثث ((رن. على!لمرأت تاما انطباقا الحال 

يلزمالتي المطالب أو الاحتياجات ررمجموئ بأيها الدولية المواثيق 
هدافي — بينهم تمييز أي دون الأشخاص، عموم إلى بة بالنتوافرها 

الأصلأو العميدة أو النؤع أو الجنس لاعتبارات مواء _ الخصوص 
بأفالقود يمكن التعريف حلال ومن آحر((رى. اعتبار لأي أو الوطني 
التيوالمطالب ))الاحتياجات هي• الدولية المواثيق في المرأة حقوق 

الرجلبين المطلقة المساواة إلى للوصول تمييز أي دون توافرها يلزم 
والأتماقياتات الإعلانطريق عن فرصها يتم والتي والمرأة، 

المتحدة((.الأمم هيئة عن الصادرة والمّزتهرات 
يرتكزالدولية المواثيق في المرأة حقوق حهلاب فال أكثر ولتوصيح 

ءلىثلأثماٍلهىره:
إطارحارج مستقإ؛ كفرد المرأة مم تشريعاتها فى تتعامل أنها - 1 

الآّرة.
الجنسين،بين تمايز أو اختلاف وجود حقيقة ترفص أئها . 2 

(.gender)الاجتماعي النؤع مصتللح ونسى 
واجباتها.ذكر دون المرأة، حقوق على خهلا؛ها فى تركز أثها ء 3 

دارزالإيىكند'رية* طأ، )لدولي، الإنسان حقوق قانون موسوعة مج، بن أمتر يوصف، )1( 
.51ص2 8ه02م(، الجاسة، المطبوعات 

٦،ط العريي، الوطن قي الإنسان حقوق السيد، ين عدنان وحسين، أحمد؛ الرشيدي، )2( 
1.ص7 ه2م(، 02انماص، اككر دار )ييروت; 

مقدمةعمل ورقة الدولية®، المواثيق قي ررالأسرة عبداطه، بنت نورة العدوان، انفلرت )3( 
لعلمالسعودية الجمعية الرياض، الخاصرة، والتغيرات السعودية الأسرة أعمال صمن 

4.- 3 ص ص 1ه،  426/5/7- 5 الامحماعية، والخدمة الاجماع 

ة





ا؛دولانمبحث 

الدولمةوانموتمرات الاتفاقيات أهم 
رأةانم حقوق بشأن اثمتحاJة الأمم عن الصائرة 

نتيجةالمرأة وصع تطور الميلادي عشر التامع القرن مهللع مند 
المدن،إلى السباب هجرة من رافقها وما الصناعية التكنولوجية الثورة 
وتفضيلهاأقل، بأحور المرأة باستخدام المصانع أصحاب قام حيثا 
ؤتفى بالمساواة والمهئالبة اء النحرؤج إلى ادى مما ، غرها على 

حريةإلى تدعو الش والأتفاقيات المؤتمرات أقيمت، ثم من ، الأجور 
١لأمم ا هيئة إنشاء مع كانت، والتي بالرجل، اواتها ومالمرأة 

فعام لأهاىره اتفاقيه الدولية الاتفاقيات بين من وكان التحدةرى، 
آ.

1،ط ، إمحلامهء رررؤية المتحدة الأمم منظومة في المرأة عدنان، نهى القاطرجي، انظرت ( 1) 
1ه=60ه2م(، 426والتونيع، والشر للدراسات الجامعة المؤسسة مجد )ييروت! 

.ص56
يعدعضو مائنى نحو لأن ا وتضم 1م،  945عام أنشئت دولية، منظمة هي المتحدةت لأمم ا ى ر 

الرئيسة:أجهزتها ومن جتتف، في أوروئي مقر ولها نيويورك، ومقرها سويسرا، انضمام 
الكافي،عيد انفلرت الدولية. العدل ومحكمه الأمن، ومجالمل العامة، الجمعية 

مكيتي)إلكرونيت د.ءل، الأسان، حقوق مصهللحات معجم الفتاح، عبد بن إسماعيل 
.76- ص57 ص د.ت(، العربية، 

محكمةمقث أنها كما الهولندية، الحكومة مقر وص الهولندي، الساحل في تضر لأهااىت )3( 
حساموعثمان، مصعلفى؛ أحمد، اثملر! الملكية,ساعة الرسمي الدولية، العدل 

ه2م(،04والتونبمر، للنشر العلوم دار )الهاهرةت ، 1 هل الجنرافية، الموسوعة الدين، 
.158ج4،ص



عد0وتبعتها للنساء، القانونية الحماية على نصت، التي، أم 2هو 
1م، 933- 1  921ِ 1  091 - 1  904الأعوام في دولية اتفاقيات، 

.٢٦بالماءر الاتجار بفكافحة ْلاوت 

تأسيستم عندما المرأة، بقضايا الدولي الاهتمام تزايد ذللث، وبعد 
1م، 945/6/26يتاؤيخ أبرم الذي وميثاؤها المتحدة الأمم دستور مئة 

والحريايت،الإنسان حقوق احترام على الأولى مادته في أكد والدي 
تفريقولا الدين، أو اللغة أو الجنس بسب، تميز بلا للّاٌرا الأساسية 

الميثاقمن ون والحمة الخامالة المسوتعد والرحال، اء النبين 
المتحدة،الأمم متثلمة في الأعضاء الدول لجمع ملرمة قانونيه محاعدء 
النساءبين والتمييز التفريق عدم عالمي أساس على يقر والتي 

المتحدةللأمم العامة الجمحيه  cj'ja{1م  948عام وفي ؛ والرجالءر 
المنفلومةفاتحه يعتبر والذي الإنسان، لحقوق العالمي الإعلأف 

الحقوقكافة يتناول ومرجعي اسي أمدولي، بيان وأود الدولية، 
ررلكلأف: على منه الثانية اJادة نصت وقد بالأفرادره، المتعلقة |■ 
هذافي المذكورة والحريات، الحقوق بجميع التمتع ص ان إن•و 
العنصر،يب بالتمييز ما مولا نؤع، اى ّْر، تمز دونما الإعلان، يد 
كانأو سيامي الرأي؛ أو الدين، أو اللغة، أو الجض، أو اللون، و أ ٩
أوالثروة، أو الاجتماعي، أو الومحلني الأصل أو ياسي، مير غ أ
1.ص96 صايق، مرمع المتحدة، الأمم مثلومة قي المرأة القاطرجي، انظرت 1( ) ي
منم 201أ/2 1لم0 7 بتاراخ استرجعت و\ووخمة، نظرة الدولية المواثيق في المرأة انظرن 2( ) ن

والهلفلللمرأة العالية الإسلامية اللجتة موئع 
httpV/iicwc^rg/lagna/iicwc/iicwc^h^ ٦٣

مقدمةعمل ورقة الدولية®، والمواثيق العامة الحياة قي المرأة ة هندة، ، رجي، ابن انفلرت )3( 
المتثلمةالقاهرة، واليامئة، العامة الحياة فى الخريية المرأة ملتقيارّث، أعمال، صمن 

.125صه2م، 12الإدارة، لكمية العرمحة 



ررالخمسينفي الأعلاف هذا واكتب ١،، آحر«أ وصع أرأي المولد، 
تفهمتقد الدود لأن الدولي؛ العرفي القانون صفة الماصية سنة 

الإعلانقاف هذا إلى بالإنحافة حقوق، كأنه الإعلان واحترمت 
والمتعلقةاللاحقة العاهدالتا لجم،ع قانوني أساسي كحجر استخدم 

ران،،ر الإنبحقوق 

التيالدولية والؤتمرامحت، الأنفاقيا^، توالم، الإعلان ذللث، وبعد 
ومحاكمنالمرأة، حقوق موصؤع تتناول التي التحية الأمم تصدرها 

التيالدول قبل من التنفيذ ملزمه كونها في الأتفاقيايت، هذه أهمية 
والدساتيرالقوانين مع تتعارض كانت، ولو حتى عليها، وئعح، 

التشريععلى المفيذ في الأولوية الاتفاقيات، لهذه أف أي الداحلية، 
ه.الئؤس الدول لتالالث، الداخلي 
Iالأتية المطالم، فى بيانها أهميه تأنى هنا ومن 

ؤبالمرأة. المعنية الدولية الاتفاقيات، الأول! المهللم، 
1بالرأة. الممحتية الدولية المزتمرات، الثاني: المطلم، 

أثإي ه. 

ئ
أ'•
آ

I
ء

الإعلانوروثيقة ؛ هى84سابق، مرجع الدور، الإسان حقوق قانون موسوعة يوسف، ( أ) 
المتحدة.الأمم موغ متثورات ، 72صرإالإنسان(، لحقوق العالمي 

http://www.un.org/ar/documents

1.ص27 سابق، مرجع المتحدة، الأمم متفلومة قي المرأة القاحلرجي، )2( 
1,ص96 السابق، الخرحع انفلرت )3( 



قممنثثهتخ
زءش«*'>بم

بالمرأة:اادوJيةزلا الاتفاقيات الأول: المطلب 

وحقولها،بالمرآة تعنى عديدة اتفاقيات المتحدة الأمم هيئة عقدت 
الاتفاقيات:س وأهم 

م:1952عام ياسة الالمرأة حقوق اتفاقية - 1 

المتحدةللأمم المامة الجمعية أقنت 1م،  952ديسمبر  20في 
للمرأة،يامية البالحقوق الخاص الاتفاق 7( - د  640رقم )القرار 
تكونأن على مائة، عشرة ؤإحدى ديباجة من الاتفاقية هدْ وتتألم، 

1م. 954يوليه آ في المفعول نافدة 

:تختص؛الرأةرى مواد من الاتفاقية هده فى حاء ومما 

بشروطالانتخابات، حمبع في التصرست، حى اء للن1؛ ررالمادة 
تجير•أي دون الرجال ومحن محنهن تساوى 

المنتخبةالهيئات لجمبع ينتخبن أن في الأهلية للنسساء ت 2 المائة 
وىنسها دمسروهل الوطني، التسرع يمهتضمى 0 المنا العام، لاقترلع يا 

تمييز•أي دون الرجال وين محنهن 

جميعوممارسة الخامة الناصستا يملي أهلية للتساء ت 3 المائة 
تساوىسمروؤل الوحلنى، الشسرلإ^ يمقتاضى المنسصاة الخامة ال٠وهلايف 

تميزا(.أي دون الرحال وبين سهن 

ينالقي التعاون تقلم الش الأ>اف التُددة قيات هيالدولية: الاتفاقيات )1( 
الكتبدار )سروتت ط1، الميثرة، العربثة الموسومة الدولءا, 

.31ص26 مج6، م(، 12010ه= 431العصرية، 
؛658- ص756 ص بيايق، مرحع الدولي، الإنسان حقوق قانون موسوعة يوسف، )2( 

.ص82المتحدة، الأمم موقع منشورات السياسة(، المرأة حقوق و)اماقية 



ْعالتساوي للمرأة يأل صمحم0 الاتفاقية هذه أف الملاحفل ومن 
!هي أماسية حقوق ثلاثة في الرجل 

الرسمية.الانتخابات جمع في الانتخابات حق - 1 
علىالم.ؤسسسة الهتامحتا من اى لعضوية تثتخّب ان فى حقها " 2 

القومي.القانون بمقتضى الانتخاب،؛ 

العامة،،.الوظائفا وممارمة العامة، المناصمتا تولي حق ~ ق 
الأل،ودفيها تتعهد عالمي، نقناق ذات، محاها،ة أود تعد بن.لك، وهي 

السياميةللحقوق مواؤلنيها بممارسة الأؤلرافف 
1م: 957عام المروجة المرأة بجشية الخاصة المعا - 2 

)القرارالمتحدة للأمم العامة الجمعية أفدت 1م،  957يناير  29في 
المتزوجة،المرأة بجنسمية الخاصة العاهدة (، 11- 1د  040رقم 

إلىبالدعرة 1م  949عام المتحدة الأمم هيئة به هامت، ما إلى استنادا 
إ؛ونتألم، الرجل، ْع المساواة للمرأة تكفل دولية معاهدة إبرام صرورة 

ؤأغهلس 1 1 في التنفيل، حثز دحلت، وقد مادة، عشرة واثتتي دبجاجة من 
'1Iملئ.  958

ة
و!الحوار ْوغ من ا'هةم أ/l  2/50 وتارأخ امترجمّك الدولي، الصعيد على المرأة حال ( ٦) 

٦٦المتمدن 
http://www.ahewar.org/debat/sh ٩

٦٦القصاء اتفاقية المحتلمة جوانبها من الدولية الوثائق دراصة هدى، المتعم، عبد انفلرت )2( 
أوأم 201أ/2 3ا1 دتاريخ استرجعت نموذجا، التمييزصدالمرأة)سيداو( أشأكال كافة على 

٠٩والهلفل للمرأة العالية الإسلامية اللجنة موقع من 
572  =http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php7id >و

،لهدعلى يطلق ما وعاليا معينة، علاقة تنظيم على أكثر أو دولتين محن اتفاق هي العاهدةت )3( 
مرحعالميثرة، الحربية الموسوعة انقلرت السياسية. الصبغة ذات الدولية الاتفاقيات  ل. 31ص26 مج6، سابق، 

الإسلاميةاللجنة موقع سابق، مرحع تاؤيخية، نظرة الدولية المواثيق في المرأة انثلرت )4( 
والهلفل.ولخرأة العالية 



أ

تالمرأة يختص مما الاتفاقية هده فى عرض ومما 

لانعقاديجوز لا أنه على المتعاقدة الدول كل توافق 1أ رءالمادة 
الزوجتغيير ولا أض، وبين موامحلنيهأ أحد بين انحلاله أو الزواج 

علىأثر ذات آلية بصورة يكون أن الزوجية، الحياة أثناء يته لجنم
الزوجة.جنسية 

دولةجنسيه باختياره مواطنيها أحد اكتساب يجوز لا 2ت المادة 
هذازوجه تمتع أن جنسيته، عن مواطنيها أحد تخالي ولا أحرى، 

بجشسيتها.الاحتفاظ من المواطن 

ذلك،طلسث، إذا مواطئها، أحد من المننزوجة للاجتبية 3ت المادة 
خاص،امتيازي تجنس إجراء خلال من زوجها، جنسيه تتكتمس1ا أن 

الأمنمصلحه تعرفها التي للقيود الجنسية هذه متح إخضاع ؤيجوز 
العام((.أو القومي 

تهي نقاط ولأ>ث، على الأتفاقيه نصت، قد تكون وJدلالث، 1" 

أوالزواج عقد بمجرد تلقائيا المرأة جنية تغيير يكون لا أن —  ١
—ا

تت
إنهائه.1ع.٠  ٠٠

الزوج.ية جنتغيير عند بجتيتها الاحتفاظ حى للمرأة 0 أ— 

بشروط.لكن زوجها ية بجتالمهلالبة في الحي الأجتبية للمرأة ف أ— 

؛671 —  71ص5 ص محايق، مرحع الدولي، الإنسان حقوق قانون موسوعة يوسف، ( 1) 
«46صرإالمتحدة، الأمم موقع منشورات المتزوجة(، المرأة بجتسية الخاصة و)المعاهدة 

موقعمن م 201 2/2/25استرجعت للمرأة، الإنسان حقوق دعد، موسى، انفلرت )2( 
المتمدنالحوار 

http://www.ahewar.org/debat/sho^



يٍرا||ا^٠ ٩٩يِ 

ونجيلالرواج، ن لالأدنى والحد بالزواج، الرضا اتفاقية . 3 
مت1965و1م  962عام الرواج عقود 

)القرارالمتحد، للأمم العامة الجمعية ألمأت 1م،  962نونمير 7 في 
نلالأدنى والحد بالزواج، الرضا اتفاقية 1(، 7 - د 1  763رقم 

مواد،وعشر، ديباجة من وتكونت الزواج، عقود وتسجيل الزواج، 
1م. 964ديسمبر 9 في التتفيد حمن ندحل أن على 

تهي بالمرآة تختص مواد على الاتفاقية هدْ نصت، وقد 
كاملارضاء الطرفين برضا إلا قانوئا الزواج ينعقد لا أ! ررالمادة 

اللازمةالملأنية تأمين بحد بثخميهما وباعرابهما فيه، إكراه لا 
وفماالشهود، وبحضور الزواج، بعقد المختصة الملهلة وبحضور 

القانون.لأحكام 
؛1؛من زواج ثانويا يتعقد ولا الزواج، ن لأدنى حد تعيين ث 2 المائة 

ؤشرمحل من الإعفاء المختصة المسلطة تقرر لم ما المن، هذا دون هم 
•pزواجهما. المزمع المحلوقين لصالحة جدية، لأسالتا المن 

؛i"في الزواج عقود جمبع بتسجيل المختصة اللعلة تقوم و. المادة 
أ!رسميء. سجل 

٩ '•كالتالي هي حقوق ثلاثه أكدت قد المواد هد، تكون وبهذا 
قالأولى. المائة في وردت لما بالزواج الاختيار _حريه 

رقالثانية. المائة في ورد كما الأطفال زواج على لقضاء ا- 

؛724- ص327 ص سائق، مربع الدولي، الإنسان حقوق قانون موّوعت يوسم،، )1( 
منثوراتاالزواج(، عقود ونجيل الزواج لن الأدنى والحد بالزواج الرصا و)اآفاةيت 

.74- ص37 ص المتحاJة، الأمم موقع 
المتمدن.الحوار موسر سابق، مرجع للمرأة، ان الإنحقوق انثلرت )2( 



آ
ئ,
تث
١؛

٩

المادةفي وردت كما الزواج حالات لتدؤين مجل إنشاء رورْ ص- 
الثالثة.

م:1967عام الرأة صد التمييز عر القضاء 4-إءلأنزآ، 
)القرارالتحدة للأمم العامة الجمعيه أقرت 1م  967نوفمبر 7 في 

صدالتمييز على يالقفاء الخاص الإعلان (، 22- د  2263رقم 
تأحدالمتحدة للأمم العامة الجمعيه ااإ0 ديباجته تضمنت الذي المرأة، 

فيحديد من أكدت قد المتحدة الأمم ثعوب، أنا الاعتبار يحين 
وقيمته،الإنسان وبكرامة الأساسية، الإنسان بحقوق إيمانها الميئاق 

؛الحقوقا،أ في والمرأة الرجل وبماوي 
المرأةمساواة أكدت مائه؛ عثرة إحدى من الإعلأف ؤيتألما 

إلآني)3(.الحقوق هذه أبرز ومن الحقوق، حميع في بالرحل 
بالإعلان من المادسة المائة •عليها نصمتإ التي الدنية لحقوق ا- 

اؤيةمبحقوق متزوحة، غير أو كانت متزوحة المرأة تمتع راكفالة 
الدني،،.القانون ميدان في الرجل لحقوق 

التمييز،أشكال على القضاء الإعلأف أوجب الجزائية لأحكام ا- 
التيانمقوبات قوانين أحكام جميع ررتلغى المائعة المائة في وذلك 

المرأة،،.صد تمييز على تنهلوى 

A
-ؤ.

قدمحتواها ولكن سلما، موجودة أومبادئ قواعد أوتوصيح تأكيد ررعاده ص )1( 
جديدة((,قواعد وصع الإعلانات ستهدف وقد مناقشة، محل أو مؤكدا يكون لا 

وللاممالدولي للتنثيم العامة للنظرة فقهية دراسة الدولية المتفلمأت جعفر، عبدالسلأم، 
النهضةدار )القاهرةت حل6، الإقليمية، والمنفلمات المتخصصة والوكالأت المتحدة 
,ص168م(،  996العربية، 

و)إعلأن؛ ص376سابق، مرجع الدولي، الإنسان حقوق قانون موّوعة يوسف، )2( 
.ص48المتحدة، الأمم موقع منشورات المرأة(، صد اكيثر على القضاء 

.87- ص68 ص السابق، والخرم ؛ 677-  675ص ص السابق، المرجع )3( 



,؛لإ3;

التدابيرجميع ءتتخد ان التاسعة المائة فى ودللث، التعليم قوق ح٠ 
غيرأو متزوحايت، والماء، الفتيايت، نمتع كمالة أحل مى المناسبة 
حميععلى التعليم ميدان الرحال؛ي لحقوق اؤية متبحقوق متزوحايت، 

#٠ له مسسوئا 

المادةفي الإعلان ذكر حبث، والاجتماعية الاقتصادية لحقوق ا. 
المرأة،تم؛غ لكفالة المناسبة التدابير جمح ارتتخد أل منه العاشرة 
ميدانفي الرجل لحقوق اؤية مبحقوق متزوجة، غير أو متزوجة 

والاجتماعية®.الامحادية الحياة 

تهما نقطتين على شدد قل. الإءلأل هذا أف الملاحفل ومن 
والمرأة.الرجل بين متق التي القوانين إلغاء ت الأولى الضلة 

الاتفاقياتفي وردت التي حقوقها ١^* إعطاء الثانية: القطة 
ان،الإنلحقوق العالمي والإعلان المتحدة، الأمم ميثاق من الا؛قة 

ثالدولييزرن. والعيدين 1م،  966عام الصائرتين والأتفاقيتين 
رؤلتشد جهد؛ أقصى ببدل التوصية على المتحدة لأمم ا عملت ولذلك 

'P،. والأفرادر الحكومية غير والمنثلمات للحكومات فيه الواردة المبادئ 
إعام المرأة صد اكمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية ة. 

إ:(: CEDAw)ّسداو/ب والمعروفة 1م،  979
قهده المتحدة للأمم العامة الجمعية أقرت 1م،  979ديسمبر 1 8 في 

٦١في تنفيذها ء ٠٠يكون؛أن على (، 34— د 1  80رقم )بقرارها الاتفاقية 
أ1م.  981عام مسر 

طأ،منها، الإسلام وموص، معاصرة نائية قضائية ءروأ، ين تومحق ومة، انظر؛ )1( 
مرجعالمتحا-ة، الأمم مفلومة في المرأة والتاطرحي، 1؛  63ص ه=6ه02م(، 1427)

.200ص سابق، 
الدولية،الؤiمرارت، في المرأة على العدوان اعريم، عبد ين فواد المد انثلر: )2( 

رص45م(، 12005ه= 426الّان، مجلة )الرياض: ط1، 



الدوليةالاتفاقيات ررإن I فيها حاء ديباجة من الاتفاقية وتكونت 
تشجعالمتممة، والوكالأت المتحدة الأمم برعاية المعقودة 
المرأةصد التمييز وأن والمرأة...، الرجل بين الحقوثما في المساواْ 

ان،الأتكرامة واحترام الحقوق في المساواة لمدأ انتهاكا يمثل 
باليهاحياة في الرجل مع المساواة قدم على المرأْ مشاركة أمام وعقبه 

ن.والثقافية«ر والاقتصادية والاجتماعية السامية 

جاءأجزاء ستة في وردت مادة؛ ثلاثين في الاتفاقية جاءت وقد 
هذهأبرر أف إلا المابقة، الاتفاقيات في ورد ما الحقوق من فيها 

المراُمالآتي>ء<:
الرجللملوك والثقافية الاجتماعية الأنماْل تغيين )أ( 5 والمائة 

المرفئة،والخادات التحيزات، على القضاء تحقيق بهدف والمرأة، 
أحدتفوق أو دونية، فكرة على القائمة الأحرى الممارسات وك-رغ 

والمرأة.للرجل نمطة ألواد على أو الجنّين، 
بوصفهاللأمومة مليما تفهما الأسرية التربية تضمين كفالة زب( 

الرجالمن لكل المشتركة والاعتراف؛اكسؤولية اجتماعية، وخليفة إ• 
وتللورهم.آمحلفالهم تتشئة في والماء .و 
ودورالرجل دور عن لمهلي مفهوم أي على القضاء )ج( ٦ ٥ المائة دن 
طريقعن أسكاله، جمع وفي العليم مستويات جميع على المرأة إ؛ 
تحقيقفي سماعي الي المُليم أنواع من وغيرْ المختلْل المعليم شجيع ت ١
الهدف.دا ه ؤ

مناتخاذه الحال يقتضي ما جمح الأطراف الدول تتخذ  11المائة ,ؤ 

؛640- ص936 ص سابق، مرمع الدولي، الإنسان حقوق قانون موسوعة يوسف، ( ٦) 
الأمممرغ متشورات المرأة(، محي التمييز أشكال جميع على القضام و)اتفاةية 

8.- ص6 ص السابق، والمرحع ؛ 645-  643ص ص السابق، المرجع )2( 















تفاياإدراج على المتحدة الأمم إصرار يتضح سبق ما حلال ومن 
منخطرة إلا هذا وما والأتفامات، \لؤسم\ت كل ني المرأة 

فيالغربية الثقافة تبني على الملمة المرأة وحمل التغريب، حطوات 
الى، الطرفة النوئه الفكريه المرحعه ولكرمي ، الحا٥ مجنامط مى 

للفروقمراعاة دون والمرأة، الرحل بين التامة المساواة على تقوم 
لالثقاJةومخالفة الإنسانية، الفطرة على ف، تعوهذا ية، الجن

الأّلأمةره.

المالةوالمتفلمات المتحده الأمم مقر وتضم العالم، مستوى على مدينة أكبر "ومادمى 
انظر؛العالمية. الثقاقة مراكز أهم تعتبر أنها كما والبورصات، والمصارف الضخمة 
1.محى69 سابق، مرحع الجغرامة، الخوسوعة وعثمان، أحمد؛ 

ظلفى الملة للمرأة الأنفعالى العقاى والإرشاد سليمان، المعيد عواسرية، انفلرت 1( 
الأسرةمؤتمر أعمال صمن مقدمة عمل ورقة الدولية؟®، المرأة مزتمرات تحديات 
ووزارةالإسلامي؛ للفكر العالي العهد عمان، العاصرة، التغيرات ظل قي المسلمة 

ص1.7ه،  434/6/30-  28الأردية، والجامعة الاجتماعية؛ الممية 

'لا

ة
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•بوا 

غهر-ن٠ مح'ذ 



اِسجا. ابث٣نح 
انمرأةحقوق ومؤتمرات اتفاقيات أهداث 

محددةأهداف من - كافة - المرأة ومرتمرات اتفاقيات انطالص0 
طويلةوامتراتيجية الأهداف، بتلك وملتزمة واحده، فالسنة تحكمها 
وبخاصةالمجتمعات على وقيم مبادئ فرض على عملت، المدى، 

هوالغربي النظام وجعل الإسلامية، الهوية تفتيت، بقصد الإسلامية، 
العالمي.الظام 

1الأهداف هد0 أو إلا الطرق، بشتى تحقيقها على العمل كان ولهدا 
وواصحة، معلنة أهداف بين ما تفاوتت، يل واصحه، صيغة يصخ لم 

'والزج تريد أنها إلا ذاك وما المتار، تحت، عليها عمل وأهداف، 
ءّلثرٌيى محق ؤ ت تعالى لقوله مصداقا ملتها، في الإسلامية بالمجتمعات 

بعدأهؤاءهم أئبعت وؤن ألهدئ هو اشي هدك، إت\ قل يثمم تل حئ ١^^٤، ولأ ألهؤد 
آلتللث، ل بيا يلى وفيما . ه ير ئ؟ وك من أممم من لأئ، ما آلمر من جأءق ألjكا 

'٠ ٠٠' 'م 

'آ• ا المطلتين في صوئها، في تعمل المح، والأٌسراتيجتات الأهداف 
,وآالمرأة. ومزتمرات اتفاقيات من المعلنة الأهداف الأول،; الهلاو_، 

وومؤتمرات اتفاقيات من المحلتة غير الأهداف الثاني; الهللم_، 

هالم؛• 

آ

ثإ؛أو أو 

.120الأيت: المرْ، مورة 1( 



ومؤتمراتاتفاقيات من اامعلنة الأهداف الأول؛ المطلب 
اكوأة:

بعضهااتخذ معالتة، بأهداف المرأة ومؤدمرات اتفاقيات جاءت 
رأؤدثُتعالى• الله لقول امتثالا للحق منصف لكنأ الإيجاط طابع 

ألإوثاومأعل ثتدوا آن أأرايّ آثتجد ص1وءغ؛اعي أن ق سمماة بمي؛ككإ 
\لأتي٣الوحه عر وهي ١،، وأقموأ4ز تأصةدبثادمأءث

بحلولالمرتفعة الأمية معدلات على والقضاء المرأة، تعليم - ١ 
0هه2م.عام 

الخاصة.الحاجات وذوات المنان، اء بالنالعناية 2-الوءو0إلى 

المناطقفى خاصة النساء، بين الارية الأمراض مكافحه - 3 
الفقيرة.

شبكاتحلال من حشئا واستغلالها بالمرأة، الاتجار محاربه - 4 
ذللث،واعتبار المجال، ا هل. في متخصهصة حماية وعمايات 

محرمه.دوليه حريمه إ• 

علىالمرأة تصوير عن الامتناع على الإعلام ائهل وم-تشجيع ة  إ
استغلالهاعدم وكذلك الرحل، من منزلة أدنى مخلوقة ألها ١؛؛ 
الجنس.سوق فى وسلحه ماده إ؛ 

الممل،لنفس ين الجنبين الأجور في المساواة على العمل؛ — ة <' 
الجودة.وبنفس ،■ت7 

i
8.المائدة، سورة )٦( 
والأسرة؛؛،للمرأة الاجتماهمة والعولمة الكريم، عبد بن فواد الكريم، العبد انفلر• رة، 

المد؛أ-صد سيد و٠لهطاوي، ؛ ص34م، 2002يناير ، 170مجلةالمان،عالرياض، 
كليةمجلة مصر، ، نقدية؛؛ دراسة لجتدر ا لثقافة التربوية ر١المممللات علي، محمد وعرب، 

1. 65- 1  46ص ص 5ه02م، مايو ، 1،ع85ْج يالمصورة، التربية 



^١^في الرجل قبل من المرأة صد الجني التحرش مكافحه ء 7
وغيرها.العمل 

منأو الملح، النزاع حلال من حنسئا المرأة استغلال مع ء 8 
وفقرهن.اللاجئات محتروف استغلال حلال 

أمومة.إجازْ العاملة المرأة إءط\ئ - 9 

الأم.إلى بة بالنالملمة، الرصاعة إلى الدعوة .  10
موية.تشثة وتنثئته الهلفل، تربية عن الوالدين ولية مؤ — 11

الولادة.قل الجني والانتقاء المات، وأد من التحديت . 1 2 
الشريعةمع المتوافقة - الأهداف هان.ْ إيجابية من الرغم وعلى 

والخاداتالتحتزات على القضاء من عليه تحمل وما - الإسلامية 
وحقوقهامطالمها على الحصول ومن بالمرأة، الضارة العرفية 

٦تنفيذ.ها، متابعة على تحرص لم الوتمرات، هدْ أن إلا ، الشروعة 
ؤسوء من العالم في النزاع منامحلق في يحصل ما نشهد ونحن حاصة 
'ووسائل أل كما جنسا، عليها والاعتداء واستغلالها، المرأة، أحوال 

اومادة لعة مبصورة المرأة تقدم زالت وما تلتزم؛ن.لك لم الإعلام 
احتمية 

هه ه 

منم 201أ/2 أ/ه 7 وت\وخ امحترجعّى الاّولية، المواثيق قي حرجة ومفاهيم بنود ت انظر 1( 
والطفلللمرأة العالمية الإسلامية اللجنة موقع 

276  =icwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id;//؛http



ومؤتمراتاتفاقيات من المعلية غير الأهداف ١^١،^،: المطلب 
المرأة:

أفإلى يصل المرأة وءؤتمر\ت اتفاقسأت أهداف عن المنمب إف 
احطن أشد هو ما لتمرير ستار إلا هي ما - الذكر المابقة - الأهداف 

الأهداف!هده ومن الإسلامية، عن قفلا اليشريه بالمجتمعات 

الاجتماعيةالحياة حوانس، عن الدين فصل هو الرئيسي الهدف — 1 
فكرةعلى تقوم ررالموتمرات تللئا أساس إف حيث، ، المختلفة 

فيوومحليفتها المرأة، ءلبيعة حيال - الأصل حيحإ من - مخالفة 
الحياة«رى.

الصعيدعلى البشري لوق الوتحكم تنهلم كونية قواعد إرمحاء — 2 
أماجتماعية كانت، سواء الحياة؛ مجالات، كل في المالي 
رويرت،به صرح ما ذللئ، على يدل ومما ثقافية، أم اقتصاديه 

ررلقديقول؛ حيث، المتحدة، الأمم ؤولي مأحل ا مولرر 
هدافي ونجانا وعدالتنا سلامنا مستقبل أل جازما اعتقدت 

كونيبل؛-وحك، عالمية بحكومة رهنا يكون لن الكوكب 

الإسلاميالفكر بين المرأة قصايا وبعض التريية محمد، محمد بنت إيمان الشامي، ( 1) 
م(،2012والتونيم، للشر والإيمان العلم دار يسوق! - )مصر ط1، والغربي، 

.ص351
ص8.محايق، مجرمع المرأْ، على العدوان الكريم، العبد )2( 
الدكتوراهدرحة على حصل فرنا، في ونشأ بلحكا في ولد 1م(،  923)مولرت رو؛رتا )3( 

فيالكواليس حلف حياته من عاما أربعين مولر كرس سترابوئ، جامعة س القانون في 
عرفالعام، الأمين لمساعدة المتحدة الأمم صفوف في وارتقى المتحدة، الأمم 

أربعةألقح والسلام، للتربية اليونسكو حائزة على حصل الأمل، ورسول ؛الفيلسوف، 
اللغات.مختلف فى كتابا عشر 

Muller, Robert, "The Absolute Urgent Need For Proper Earth Government From
Four Thousand Ideas For A Better World", http://www.goodmomingworld.org/
documents/,(2003), p.29.



ءليعيةقوانيى تْليق إلى نحتاج أننا بمعنى كونية، وحكومة 
فيموحوده القوانين هذه إف كونية، استلهامئة Jطورية 

رؤيدااكتشاقها وسيعاد العفليمت، والنبوءايت، الكبيرة الديانات 

العالمية،،المقلمات عبر رؤيدا 

الأهدافأول من يبدو وهدا الغربية، الحياة نمهل فرض — 3 
ضححلال من وذلك والمونمرات، الاتفاقيات لتلك الحقيقية 

فيالسائدة والثقافة للقيم مخام، وأخلاقي وثقافي قيمي بديل 
لأحرمستهلكين جعلنا أدق يمعر أو الإسلامية، المجتمعات 

والملوك.القيم مجال في الغربي العالم إليه توصل ما 

المجتمعاتعلى الميهلرة لتسهيل لأمريه ا المحياة نحعل تفكيلث، - 4 
الإسلاميةالمجتمه-ات نجاخ أل الغرب أدرك فلقد الإسلامية، 
قوةإلك، الأول المقام مح، يرجع الممح، الاحتلال من وتحررهم 

والمزنمراتالاتفاقيات تلك عمدت لذلك، الأسري، البناء 
وبالتاليالأسرة، كيان هدم بهدف المرأة قضايا على بالتركيز 

ككل.المجتمع هدم 

لأعدادال،كم_ية الزيادة على يهلرة الومحاوله التءحكلم ء 5 
٦١١الراه.با بنفلرية بالغري، الدعوة .أا اردبهلا حاللمن، 

أآ"'ونضوب المذكان زيادة بين ربهل الذي آ مالتوسر توماس 
1
٩

 (1 )Muller, Robert, The Absolute Urgent Need For Proper Earth Government From ٩
92..Four Thousand Ideas For A Better World,  Pو' آتعرف نظرية وصع إنكليزي، محيامي اقتصاد عالم أم(،  834- 1  766)مالتوست توماس )2( 

الغذائية،المواد تزايد ية نتفوق ية بنيتزايد العالم محكان عدئ يأن تقولت يالمالتومية 
إنجابمن والتقليل المتأخر الزواج ًلريق عن جماحها يكبح لم إذا الواقعة هذأه ونأل 

البحلبكي،انفلرت المحمودة. غير والمجاعة الفقر من حال إلى العالم تقود فإنها الأولاد، 
.41هس2 1م(،  992للملأين، العلم دار )ييروت! ط1، المورد، أعلام معجم منير، 

ال

ة

و!



أفإلا لاحر، إقليم من متباينة السكان مشكله أف هع الموارد، 
محاولةإلا ذاك وما التباين، هدا تراع لم المتحدة الأمم هيئه 

رالإسلامية المجتمعات، في المكانية الزيادة على للسيهلرة 
بينالتناقفى غاية في وهدا وحفاراتها، الشعوب ثقافاين، إلغاء . 6 

الخصوصيةمراعاة على واتفاقيانها مؤتمراتها في القائم النص 
النصوصمضامين وبين والمانونية؛ والثقافية الحضارية 
حميععلى فرصها يراد نمهليه معايير تكرمحى التي التفصيلية 

علىالقضاء اتفاقية ولعل الخصوصيايت،، مراعاة دون البشر 
ذللث،على شاهد حير المرأة صد التمييز أشكال حمح 

التهائيهالمرجعية فقهل وقيم أفكار من تحمله وما الوثائق جعل؛ — 7 
علىالدول بها وئلزم الإسلامية، المجتمعات، إليها تحتكم اش 

الأمريزيد ومما الوثائق، ^Ui، وفق الداحلمية قوانينها تغيير 
محددةغير — فضفاضة ألفاظ على تحتوى الوثائق تاللث، أف سوءا 

إلاكيلك يكن لم متبهلن، معنى لها كان ؤإن - المعنى 
التفسيردور بأني ذلك بعد ومن الإسلامية، الدول تعتمده ل ؤ
الإسلاميةالدول على الضغهل ودور )المتبهلن( المعنى دللث، ل ٦
نهلمهاوثعدل الحاني، تللث، لتقبل - منها الفقيرة وبخاصة -  و
الخلررك.مض ومحا الوءائق، ظالث، أساس لى ع ج
r>

المرأةهوية على للحقاحل تربوي نموذج ررنحو حنين، بن محمل العجمي، انظرت 1( ) ت' 
مصر،نقدية®، تحللة دراسة المتطرفة الأنثوية الحركة إلى الدعوة صوء قي لمسلمة ا ي
2.1 - 1 ص0 ص م، 2005ميشسر ، ْج2،ع95يالمنصورة، التريية كلية مجلة ؤ، 

التميزأشكال لكفة عر القضاء ا;فاقة والطفل، لامرأة الع1لمة الإمخسة اسة انظر: 2( )م 
العفافجمعية )الأردن: طأ، شرعي، منفلور من نقدية رؤية ررسيداو® المرأة صد ^ ٦٠٢

.ص52م(، 2010ه=1431الخيرية، 
سابق،مرجع المسلمة، المرأة هوية على للحفاظ تربوى نمودم نحو العجمي، انظر: )3( 

ص8•



منعليه تنطوي وما والمؤتمرات، الاتفاقيات لتلك ونتيجه 
مفهوممن بداية المفاهيم؛ من العديد ظهرت المبظنة الأهداف 
يرصمفهوم إلى الحقوق، جمع في والمرأة الرحل بين المساواة 

أسابإلى يعود الفروق هدْ سب وأل بينهما، احتلافات وحول 
عليهتهللق ما وهو ، بيولوجية فروق إلى وليس واجتماعية تاؤيخيو 

هداالباحثة تتناول ولهدا ارالجندوء، مفهوم المتحدة الأمم هيئة 
المرجعيةمعرفة ثم ومن مصهللحات، من عليه ينطوي ما وثنين المقهوم 

تعالى.الله شاء إن التالي الفصل في عليه يعتمد الش 

•لا

ة

.ؤ
ة
و

'ؤتللكائنات المتشعبة الأشكال وكذلك الحية، الطبيعة تطور قوانين ررتتناول هي الييولوجيات 1( 
.ئوتشتمل باليثة، دلأ المنيا وعلاقتها الجزش وتطورها زها وارتها ووظتفتها ؤ٠-ا بنا الحية* 

والأجنة،الأعضاء وظائف وعلم النيات، وعلم الحيوان، لعلم الجزيئية العلوم على  لشكري وشيرين بكر؛ أبو أميمة قي* صهيب، محمد الشريف، ١^٠،. والوراثة... 
ءل1،الجنمين، يئن والاحتماض الثقافي التمييز إلغاء والجتدر( )المرأة )محرر(، 
.240- صو2ّ3 م(، 12002ه=  423الئكر، دار )دمشق: 



فهيناعنلهلتأ لحالذكأا ت' صنااطبمباأ|ماإا ن و،ا رؤعأ؛ى-، محيلته مء 
ّ(إ.دهتمأاءنقسصاا تاِبمهنف نر؛ءمعل' نبما ببمسهلخمأا اد محي ّسه ؟يهف 

ْااإسا';لا َبمًأّ،ا' ..ظ'أ ناص\ ثص ءدأامء«اا ا_هاإ أّبمبى ح ّ.اخ؛ 
اا-ءب ث إ محتالءكلمتهن يمحهنيا ٠ إ٠٠ 0 يح ، JL»S^^١ ٠٦^٠٤;<كأبعؤ فىجا1 أ تحب ب'

بم؛الأميهنم؟-ءا يس'أ ا؛ ؛ vlO- ٩.؛؛ ص 0لنم مله 
محنيهرب'،' ثدءثم؛ا «هؤتا '؛ يأاا,دتجا؛الهانخ ا٠٠ض' ينبمرَاا إنه 

نيب،ال ِهِأك شّ،ه  ٥٦■دءنامحءر،لأءام، .؛ ٠٦٦' ٠١ ٠٠٦ئ _؛' بيجّ 
ماتا؛محيله.وضي ا ا راسقفأ ا مجإ.اتحن■ أ ن؛ *لث ا ض لعق ا . 



امحدركالقمل 

الحندر:

والنشأةوالمصهلالخات المفاصم 

وفهم؛حثانت

والمصطلحاصالمفاهيم الجئدر! ت الأول لبحث اه 
الجندر.مفهوم نشأة اكاني: لبحث اه 





سهد

فيالمرأة حقوق عن نبذه ابق انالمصل في الدراسة تناولت 
الدولهوالموتمرات الاتفاقيات أهم من تصمنته وما الدولية الموائيق 

التاليالفصل وفي المعلنة، وغير منها العلنة والأهداف المرأة، حول 
وهوالوثائق نلك في حنرحت التي المفاهيم أهم من واحدا متتناول 

,,أاحا،••,اا.,ِ ل ا,. الا,. َ اا.ناع ..؛٨, 7_ •ت . «، .»ااس-ا.;م.ء 

رسر"ر-را س ي 7 •ي '~يمتم 'م س ر'ِّ' 'رب 

والصطلحاتاسيه، الأموالمقاهيم تعريمه، مبينه ؛ ررالجندرا، مفهوم 
الفلروف— ايله ساء إن س بيان يم ومن ، نقدها مع بالمفهوم المحلة ذات 

المفهوم.هدا فيها ظهر التي التاريخية 

؟•

أ





اءولالمبحث 

والمصطلخاتالمفاهيم الحتدر؛ 

المكره؛حلاله من تهلؤج الذي التعبيري الوعاء المصطلحات تمثل 
فإذاوحضاؤية، وثقافية لغوية ومضاميس مدلولات من تحمله بما 

البناءاحتل التعبيرية مدلولاثه احتلمت أو الوعاء صبظ اصطرب 
وربماحمائمه، وحمست الأذهان، في قيمته واهتزت ذاته، المكري 
والأممالشعوب. وحياة الأمم ثقافات في ؛انعكاساته مقرته عهلمتا 
وتمحيصتحليل دون الأحرين ومسميامحتا مصطلحات تقبل لا الراقية 

إ؛ورزأ ثعنتا ثمولوأ لا ءامنوأ ت تعالى قال ،، دأصي-لر أو 
وعثداب ؤأنثيأ آنْلزيا 

ؤعن البعد كل يعيدة شاذة أفكار من الجندر مفهوم يحمله لما ونظرا 
إنالتاليةت المهلال_، في يياثه الأمر تهللب فقد الإسلامية، الثقافة 

أآ الجندر. تعريف، ت لأول ا المهللبط 
Iللجتدر. الأسامب المفاهيم : الثاني الطل,، 
1بالجندر؛ الصلة ذات اسللحات : الثالث،الطلب 

أحمد،و راشد؛ وشهوان، محمد؛ يحيى، وأبو الرحمن؛ عبد الكيلأتى، انفلرت ( 1) 
1،ط الععsر، وتحديات الس>ام ثقافة الإسلامية الثقافة ، يوسم، غيظان، و العوايثة؛ 

1.,4 ص 1ه=10ه2م(،  421ريع، والتو ششر الخاهج دار )عمان! 

؛104الأية: القرة، ّورة )2( 



الحندر:تعريف الأول: 

!اللغوي التعرف ت أولا 

العربية- اللغة وقواميس معاجم في ررجندر(، كلمة عن البحث عند 
اللغةعن مختلما منحى لغة كل في أحذت ئد تجدها - والإنجليزية 

التالي:التقسيم على وهي الأحرى، 

العربية!اللغة في الجئدر - أ 

النسقوفق العربية اللغة وقواميس معاجم في جاءت ®جتدرا، كلمة 
التالي:

علىالملم أمررت إذا الكتاب جندرت ١١العرب: لسان في حاء - 1 
لثمحزٌمنه دوس ما 

ماعلى الفلم أمر الكتاب: ررجئدر المحيهل: القاموس وفي — 2 
منه١١درس 

(2)

درسما على الملم أمر الكتاب ررحندر الصحاح: مختار وفي — 3
وأقلتهذهب ما بعد ونته أعاد إذا الثوب، وكدا ليتبين، منه 

1.صن32 الجيم، فصل الراء، حرف مج4، سابق، مرحع العرب، لمال صفلور، ابن ( 1) 
اشراف!المحيهل، القاموس يعقوب، بن محمد طاهر أبو الدين مجد الفتروزآيادى، )2( 

والتونيع،والنشر للهلياعة الرسالة مؤسسة )ديروتت ط8، العرقسوسي، نعيم محمد 
.ص363الجيم، ضل الراء، باب ه=5ه02م(، 1426

الشيخيوسما ت تحقيق الصحاح، محتار القادر، عبد ين يكر أيي بن محمد الرازي، )3( 
در(،)ج الجيم، باب 1م(، 1ه=9و9  420العصرية، المكية ط5، محمد، 

.ص45



بعدرونقه أعاد ونحوم الثوب جندر ١٠ت الوسيط المعجم وفي - 4
لشين®منه درس ما على الملم أمر ونحوه والكتاب يهابه... 

لزيادةر(؛ د )ج في ذكره تميم )رحندز، العروس: تاج وفي . 5 
حمامله كجنفر، الأمير، وحندر اسم، والجندور النون. 

والقنطرةالجامع صاص، جندر بن حسن وأمير بمصن، 
القاهرة،ارى.ظاهر بالحكن، 

أصلحته،،الشيء ررحتدريت، الأفعال! كتاب وفي — ة 
للدلالةاستعود0 ررحندر،، كلمة أف السابقة التعريفات من ؤيتبين 

الآتي•ءلىمعام؛هم،
أفضل.هو ما إلى الشيء عادة إ- 
شخص.سم ا- 

_اسمءكانرى.
المحوج.وتوبة لإصلاح ا- 

والتهديب.لتقويم ا- 

حامد؛القادر، وعبد أحمد؛ والنيات، إبراهيم؛ ، رمصهلفى العريية اللغة مجمع ( 1) 
الدولية،الشروق مكتبة )القاهر٥ت ءل4، الوسيعل، المعجم محمد(، والجار، 

.14صهه=40ه2م(، 1425
جواهرمن العروس تاج مرتضى، محمد السيد فيض أبو الدين محب الزبيدي، )2( 

ضلالراء، باب ج6، 1م(،  994ه= 1414الفكر، دار )ييروتت حل1، القاموس، 
.21ص6 الجيم، 

1.ص99 ج١'، سابق، مرحع الأفعال، كتاب المعدى، )3( 
محنه،الإسلام وموهم، الاجتماعي( )الؤع الجندر حقيقة علي، حسن متى المروري، )4( 

الخمرية،الرمد مؤس،سة رصنعاء. د.حل، م^سأتاأر، لما ا درجة لمل مقدم لكتا؛ب ا هدا ل صا 
.ص53م(، 12007ه= 428

ح
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الإجليرة:اللغة فى الجدر - ب

،٢٦\ genus)اللففل من اللأسي الأصل من مشتق راجتدرا؛ كلمة أصل 
التذكيرحيث من الجنمز الماموسي اللغوي الإطار في وتعني 

علىمراحل يعدة الأم لغتها في الكلمه هدم مرت وقد ، والتأنيث 
التالي:المحو 

بمعنىعشر الرابع القرن منذ ( gender)كلمة استحيت ٠ 1 
]نوص.أو ^١ كونه حالة إلى للاشارة الجنس؛ 

إلابه تعمل لا هزلثا الاستعمال هذا اعتبر 1م  900عام وفي . 2 
نا>اربن.

المعنىعلى الكلمه تقتصر أن امحترح 1م  926عام وفي ~ ق 
الذكرفئات إلى الأسماء إسناد إلى للإشارة وذلك المحوى، 

والؤثرى.
الحالةإلى للإشارة استخدمت العشرين القرن منتصف وفى — 4 

وتلكذكت هذا بأف والملقين المنشئة على القائمة الاجتماعية 
البيولوجيةالاختلافات إلى يشير الجنس بينما أنش، 

Mcarthur, Tom ,The Oxford Companion to the English Language, (New york: (1 )

Oxford University Press, 1992), P.430.

Doniach, N.s, The Oxford English -Arabic Dictionary Of Current Usage, (New (2)
York: Oxford University Press, 1972), P.489.

أكسفوردموع ْن ةم 6013/ة/دت1رخ استرجعت ررحتدرة، مادة انظرت 3(  )
http://oxforddictionariescom/definition/english/gender?q = gender

I/7/2 سانح استرجعت 1م،  989الأور الطبعت الإنجليزي، أكفورد قاموس انظر؛ )4( 
الحرةالموسوعة ؤيكيسديا، مويي عن؛ نقلا ه2م 13

http://en.wikipedia.org/wiki/Gender

Fowler, H.W, A Dictionary of Modem English Usage,, (great Britain: Wordsworth (5)

Editions Ltdl994 P.211.

أكسفورد.موع سائق، مرحع ررجتدر((، مادة انفلر! )6( 



عنبديلا امتخدت العشرين القرن من الأخير النصف وفى _ 5
بعضفي إلا النوع وهوية ي الجنالتوجه وعن الجض 

وجنسالمأمون، والجنس الجنسي، الاتصال مثل! المواصع 
رر الرقيق والجنس العامل، 

الأتي؛في القول إيجاز يمكن بيانه مبق ومما 
استراقهو إنما ررجمدرا، كلمة في اللغتين بين القائم الاستراق ف أ— 

فقعل.اللغثل في 

والتهذيب،التقويم إطار في العربية اللغة في استعمل0 نها أ— 
إلخ.المعوج... وتسوية 

منهامعاني؛ بعا.ْ — الإنجليزية — الأم اللغة في استحملّى نه-ا أ— 
الجني.والتوجه والتأنيث،، التدكير حيث، من الجنس 

إالأبللأمسر: اكرم،ئث:
؟■ما بسسإ وذللث، ءلهورْ؛ عند الجدل من كثيرا راالجندر،ا مفهوم أثار 

والتعريفايت، وتنؤع تعدد إلى ذلك، وأدى واللبس، الغموصس من به أحيهل 
والأتي؛ النحو على حوله 

؛ر( Gender Identity)الجندؤية الهوية البريaلانية الموّوعأ ١ 1 
-؛الأعم وفي أنثى، أو كذكر ه بنمان الإنررثعور بأيها! 

معلى تكون العفوية والحصائص الجندرية الهويه فإف الأءالّ_ا 
فيهايرتبعل لا حالات، هناك ولكن واحدة، تكون أو اتفاق، 

بينتوافق هناك يكون ولا العصوية، بخصائصه الإنسان سعور 

Australian Human Rights, Addressing sexual orientation and sex and/or gender (1

identity discrimination, (Sydney: Mascot Printing, 1968, p.5.
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الشخصيشعوره أي• الجندؤية، وهويته العضوية الصفات 
والأ/ثة((رُبالدكورة 
ثابتهليت الجندؤية الهويه رافإ0 ت بقولها التعريم، وتواصز 
يةالنقالعوامل؛ مها توثر بل -؛ أنثى أو ذكر - بالولادة 

وتتوسعتتغين وهي الجندرية، الهوية نواة يتثاكل والاجتماعية 
الطمل((رى.نما كلما الاجتماعية العوامل بتأثير 

Iبأثه فقالت أوصح؛ تعريما العالمية الصحة منغلمه وذكرت - 2 
يحملهاالش الخصائص وصما استعماله يفل الذي ررالمصْللح 

لهاعلاقة لا اجتماعية، مركبة كمحفات والمرأة الرجل 
/ر العضوية(( بالاخلافات 

Iبأل للمرأة الإنمائي المتحدة الأمم صندوق تعريف في وجاء - 3 
وهدهوالأنثى، الذكر من لكل اجتماعيا المحددة ررالأدوار 
تبايناوتتباين الزمن، بمرور تتعر يالتعلم ئكتسسب التي الأدوار 
أحرى((إلى ثقافة ومن الواحدة، الثقافة داحل شاسعا 

أيهعلى رركوئر(( والبحوث للتي المرأة مركز وءنفه — 4 
والالتزامات(،ات والواجب)الحقوق الأدوار رراختلاف 

صدألمميز أثلكل لكفة على القفاء اتفاب واممل، للمرأة العالمة الإسلأمة اليجة )1( 
/I/54 اصترجمء لرجتدراا، ومادة ؛ 1  07- 1  06ص ص مايق، مرم المرأة، 

البرطانيةالموّوعة مرغ من ه2م 31 
http://www.brita]nnicaxom/EB_

صالمرجع )2( 
موغمن 1ه2م  3/5/20يتاراخ استرحمت( ومادة 1؛ ص70 السابق، المرع )3( 

العالميةالصحة مقلمة 
http://www.who.int/topics/gender/en

الاجتماعي،النؤع ومصعللخات مفاهيم مسرد للمرأة، الإنمائي المتحدة الأمم صندوق )4( 
ص4,م(، 2001العريية، للدول الإقليمي الكتب )عمازت ط4، 



مظ 
٠٥

والرحل،المرأة ومكانة والصور، واكسؤوليات والعلاقات 
التاالتطور عبر وثقافيا اجتماعيا تحديدها يتم والتي 

للتغسر،،قابله وكلها ما، لمجتتع 
بينررالفروقات ت بأيه له المتبنية التسوية الجمعيات تعرفه بينما — ة 

أساسمحلى وليس واجتماعية، ثقافية أس على ين الجن
٠؛لميولوص بيولوجي 

بأيه!1م،  994محام للمكان القاهرة مؤتمر في الممهوم وئرجم ء 6 
والأنوثة.الن،كورة حيث من ، أ الجني(( ررنؤع 

ررالدكرت بأثه الجتدر عرف 1م  998عام روما وثائق وفي — 7 
نملاقاسعلأى.في والأنثى 

بالرأةالمحني الرابع المؤتمر في التعريف لجنة أقنت بينما — 8 
The non definition)تعريفه بعدم 1م،  995عام بكين في المعقد 

the term Gender
ح

و بالتؤع وحدة محلى عملت أنها التعريفات هنأْ على الملأحفل ومن 

0

مالأولى، الوحدة الاجتماعي، النؤع مقهوم للمرأة، الإن٠ابي المتحاّه الأمم صندوق ( 1) 
ءص5_6. م(، 2001العربية، للدول الإقلمي الم )ئان: ط4، 

؟وءلائفا علم ؤيمى الحية، الأجام أعضاء وءلائف دل.رس الذي هوالعلم الفيولوجيات )2( 
آ1. ص53 سابق، مرجع الملقي، المعجم الحربية، اللغة مجمع انثلر؛ الأعضاء. 

آث1. ءس30 مابق، مربع والبتدر، المرأة وشكري، أبوبكر، )3( 
ؤسسمبر أيلول/  513—القاهرة والتنمية للكان الدولي المؤت٠ر *يقرير المتحدة، الأمم )4( 

..1. ص3 1م(،  995المتحدة، الأمم موقع مشورايت، )نيويورك; 1م،  994
تموو/يولته 17- ةأ الدولية الجنائية للمحكمة الأسامحي روما نفلام المتحدة، الأمم )5( 

ص1.8م(،  998المتحدة، الأمم موغ منثورايت، )نيويوركت 1م،  998
-الأثر - المدلول - المنشأ الجتدر كاميليا، حلمي، و أمين؛ مثنى الكردمحتاني، )6( 

.ص05م(، 12008ه= 428الخيرية، العفاف جمعية )ئان: ْل2، الأثر، - الدلول 
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.36صران، آل سورة 1( ) يِ 
.45الأة: النجم، سورة 2( ) إ

.4.3الآة: الاول،سورة3( ) ه
ابندار ت ردمشق 1، هل البخاري، صحح إسمامل، بن محمد الثه عبد أبو البخاري، )4( 

بالماءالمشبهون باب اللباس، كاب ، 5885حم(، 2002= ه 1423ممر، 
1,ص584 بارجال، والمتشبهات 

.49الآيةت سورة )5(  ٠٠

عنالشري الكائن ومسغ والأنوثة، الدكورة معالم بهلمس البشرى 
الأدواروتغيير والمرأة، الرحل بين البيولوجية الفروق لكفة إلغاء ؤلريق 

لي؛رأةسثلها يكون أدوار من للرجل ند يفما ين، الجنبين 
والمرأةبالرجل، ارجل زواج يمكن بحيث واحدا، نوعا باعتبارهما 

بدليلالإسلامية، الشريعة تخالف الرؤية هده قاف هدا وعلى بالمرآة، 
باسمهنؤع كنأ وجل عر اش ذكر لما بينهما فرق هناك يكن لم لو أنه 

وقوله،، علإؤق ألدك ولإز ؤ تعالى! الله قال كثيرة، مواصع في 
-غلثأأد3ؤوتات تعالى وقوله ، محإلأنمحا^■ ألدن تاة تعالى• 

١^،الموثة؛الأحاديث، المه حقق كما ئأهاواإنءئع4ره، 
عنومنها بالرحال؛ اء والماء، الرحال؛المتشئه عن تنهى 
المتشبهينه الله رمحود ررلمن قال؛ )ه عباس ابن عن ه عكرمة 

كانفإذا دالنخال«رئ. ت؛ من زالنثثلمهاج، لألأناء، الدخال من 
متمايلينواحدا حنثا جعلهم يكول أل أولى بابا فمن محرما المشبه 

تعالى؛قال الآكون، هدا في اه منة عالي اعتراصا الصفاتر في 
=قيمحءءهجلآ<.

مم ص  

٠٠١



ّهمحجءاسس 

i_l _ :٠٧٧الأساسية المفاهس؛ الئاني^

الخدرة:أولا: 

المتعلقةوالفروق والأدوار يمات التقجمح أف قة الفالهدم ترى 
كلنفلرة عن الناشئة والأفكار التصورات فيها بما والمرأة؛ بالرجل 

أيويقافته! المجتمع صغ من ذلك كنأ الآحر؛ وللجنس ه لنممتهما 
بأدوارتقوم أل للمرأة يمكن بحيث تغييره، ؤيمكن مصطع ذلك أ0 

الفكرةهذه إل حيث المرأة، بأدوار يقوم أل للرجل ؤيمكن الرجل؛ 
إحدىأكدته ما وهذا ر ر صغره منذ الطفل في المجتمع صبغها 

ؤإنايا،ذكورا يولدون الناس ®إف : بقولهاالجندر قضايا في المدربات 
اءنيصبحون كيف ثم وأولادا، بنايا يكونون كيف يتعلمون ولكنهم 

والأدواروالاتجاهات الملوكيان هي ما يتعلمون إنهم ورجالا، 
ذللث،ومعنى / يالأحرين،،ر يتصلون وكيف لهم، الماسة والنشاطات 

لأنهاامرأه ليت، المرأة وأف ، كدللث، حلق لأنه رجلا ليس الرجل( ررأف 

دراسةعلى يطلق الاصطلاح وقي الحكمة، محبه اليوناني الأصل قي هي الفالسفةت )1( 
أكانسواء الأشياء حمائق على الوقوف أوهي عقليا، المعرفة وتفسير الأولى البادئ 
قيمذاهب حمله أو بمبه ميما على ئْللق وقد إرادتنا، عن حاربا أم بامحيارنا وجودها 

الهيئة)القاهرة! د,حل، الفلسفي العجم العربية، اللغة مجهع انفلر! معين• عصر أو بلد 
.139-  138صم(، 1983ه=1403الأميرية، المطاع لشزون العامة 

نونموقع )محيطين! ط2، الإسلامي، الفكر في دراسامت، يسام، جرار، انفلر! )2( 
.321ص م(، 12006ه=  427القرآنية، والأبحاث للدراسات 

التعليمكتب في بها المتصلمة والقيم الاجتماعي النؤع ررأدوار أحمد، أنيس طائع، انفلر! )3( 
م،2005، 21مم العلية، التربية كلية مجلة أسيوحل، اليمتيةاأ، الجمهورية قى الأساسي 

ّ.ص511
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رجلا،ذللث، تجعل التي هي ، ر الاجتماعية التنشئه بل كيلك؛ حلقت 
امرأ0((أى.وطك 
ماهي والأنوثة الدكورة بأف الزعم إلى قة القلهذه ادى تتم-ول 
ذلككان ولو ه، لتفمنهما ك>رأ يريده وما والأنثى، الذكر به يشعر 

أنثىأثه شعر إذا الذكر حى من أف أي اليولوجي، واقعه ٌع يتناقض 
حقومن ذكرآخر، من الزواج ذلك في بما الأنثى؛ معاملة يعامل أل 

البيولوجيةالفروق لتأثير طن بذلك وهي كذلك، تتصرف أف الأنثى 
•والأذثىره الذكر من كث وسلوك ألواو تحديد في الفْلرية 

قةالقلهذه قيام لأف الخلق، في اش فهلرة على اعتراض فيه وهذا 
وحدهاالاجتماعية التنشئه بدعوى الأدوار بين المطلق التماهي على 
المنهلىهذا وتجاهل للمرآة، ذاك أو للرجل الدور هذا يقرر من هي 

والهرمونية،والعصبية والشية والعضوية الحيوية الاختلافات حقائق 
والاجتماعية،الملوكية والأدوار الوءلائف على يم من اتها وانعكام

I  والرأة*"'.الرجل س ص
أ
ت
والاحماعيالقافي التراث نقل حلالها من يم الي >االءماوة هي الاجماعية: اكثئة 1( ) ١
عاداتهبه تقضي يما الأحد على متعودا المبمع، ثقاقة مشربا ؤيكير يشب حيث لفرد، ل ٦
المفاهيمالأ■حتماع علم أسى السمح، عبد محمد عثمان، ١لعامةأأ٠ ومحنته تقاليده و ؤ
,353صند.دت،(، )القاهرة، هل1، القضايا، و خ
صدالميز أشكال كافة على القضاء اتناقية واممل، ليرأة العالمة الإسلأمة اللجة 2( ) ؤ

.ص64سابق، مرجع المرأة، 
.322صىمحابق، مر"؟ع الإسلامي، الفكر قي دراسايت، جرار، انفلر• رق، 
الأتفاءيات٠في والمرأة الرجل يئن المساواة رلفلسمة محمد، أحمد الدغثي، انظرت ر4( 

كليةمجلة الأزهر، حامعة الإسلأميةأآ، التربية فلسفة صوء فى الدولية والإعلانات 
.232صىدونيو9هه2م، أ، التر؛ية،ج1،ع14



السرية:الأدواررآ، ثاث: 

ماحب ان الجنبها ينوم التي ءالأدوار إلى المفهوم هذا يشير 
منبمجموعة الأدوار هذْ ترتبط ما وغالتا لهما، المجتمع حدده 

مولودرجه المجتمع، هذه في المائدة القيم عن تمر الش الملوكيان 
القيامين الجنمن كل إحالة بمدى منوط لهما وتعزيرْ المجتمع 

ثقافيامحتوعه لأنها ذذلتا الأدوار وهد0 به«رى. المنوط بالدور 
الرمنعير يابته ليت فهي الاحتماعيه؛ التنشئه خلال من واحتماعيا 

متغير٥رأ'،،ديناميآكيهرق، هي ؤإنما والمجتمعات، الثقافات بين ولا 
التالير'هي رئيسه فثات ثلاث إلى مقسمه 

1.الدورالإنتاحي:

فييمكن حيث والتجارة، للامتهلأك والخدمات الماغ إنتاج يشمل 

ح
ئ

كداسرا أن دورك هذا بها، القيام يجب التي المتولية أو ءالواجب هو الدور؛ ( 1) 
ئُدور أحمد، يوسف، بن محمد عقيقي، اأعملْ. بهذا تقوم أن وواجبما متوليتلثا أي 

—والأمن، المجتمع ندوة أعمال صمن هقا-مة عمل ورقة المجتمع®، أمن ش الامحرة 
'أ. 201ص 1ه،  425/2/24-  21الأمنة، فهد الخللخ، كلة الراض، 

*٦هل4، مرجعية، حقيبة الجندروالتنمية قي الكاثق، شيرين، وشكري، هيفاء؛ غزالة، أبو )2( 
العربية،للدول الإقليس الكتب، للمرأة، الإنماش المتحدة الأمم صندوق )عمان؛ 
.ص32م(، 2006

بالحركةاتصافها جهة من الشعور حالات دراسة على بمللق فئ فلمل.م، هى ديناميكية؛ )3( 
وأفالحركة، هي المائة حقيقة ترى التي الملقية المدام، على تحللق كما والتبدل، 

جميل'صليبا، انفلر؛ والتهلور. التقدم مراحل من مرحلة سوى ليست، الأشياء جوهر 
أثن- ص47ة جأ، م(، 1982اللبناني، الكتاب دار )بيروت؛ د.ءل، القالفي، الحجم 

ي. 575

مد)عنان؛ ، 1 محل واكافية(، الاجتماعية )الأبعاد الجتدر محماو، عصيت حوسو، انثلرت )4( 
٩٠٢. ص622وهه2م، حارالشروقلكث..روالتوزع، 

علىللتدري-إ أوكمام دليل أدلتا، ومواو، جانيت،؛ وعمد، سوزان؛ وليامز، انفلر: )5( 
ههه2م(،والتشر، للثقافة المدى دار ت )دمشق ، 1 محل الإمام، معين ترجمة؛ الجندر، 

س. 298ج1،ص7و2_ 

0



تختلفموف لكن فيها، ينخرمحلوا أن معا والرحال للنساء الدور هذا 
العادةوقي للعمل، ، الجندرىر للتقسيم تبعا ومسؤولياتهم وظائفهم 

الرحال.عمل من قيمة وأم؛ وصوحا أم؛ الإذتاجي، النساء عمل؛ 
الإنجابي:2-الدور 

ورعايةإنجاب ذلك فى بما عاليها، والحفافل الأسرة رعاية يشمل 
بأهميةالر.ور هن،ا ؤيحنلى المنزلية، بالأعمال والاهتمام الأطفال، 

وتنحصرحقيقئا، عملا يعتبر لا ذللث، ومع البشرى، النؤع لبقاء 
والفتيات،.النساء في كاملة بصورة مّؤوليتح 

المجتمعيالا.ور س 3 

عملفهو والمناسبات،، للخد.مات اعي لاحتمسا التنفليم مل ي
اء،والنالرحال من كنأ فيه ينخرط حيما المجتمع، لتنمية صرورى 

بينماأكثر، الرحل دور بروز في الجندرى التقسيم هيمنه تخلهن ولكن 
عملمن قيمة أئل؛ أنه ؤيصئم، وضوحا، أفنأ النساء عمل؛ يكون 

عاتقعلى تقع والإنتاجي الإنجابي الصل سووليه أف ْع الرجال، |■ 
وحينالإنمائية، المشارإع في المشاركه تحرمهن الأعباء فهذه اء، الت•و 
فيالحمل حاب على يكون موف يستهلك الذي الوقت فإن يشاركن ق؛ 
الطعام.وتحقير الأطفال، رعاية مثل؛ الأحرى المهام إل 

علىالأدوار هذْ وتغيير تعديل قمح، يرتكز الجتدر مفهوم فإل لذا و إ
ى:منها رئيسية عوامل .و 
.1■

ونشاطاتومسؤوليات، وأدوار، مختلفة، مهمات ررتحصيصن هو الجندري! التقسم )1( 
الكاشفوشكري، غزالة، أبو منامتاة. ومماؤا اجمماعثا يعسر لما ومما والرجال للنساء 

.ص86سابق، مر-أع والتنمية، الجتدر في 
الوحدةالاجتماعي، النؤع مفهوم للمرأة، الإنماش المتحدة الأمم صندوق انثلرت )2( 

ص3.سابق، مرجع الأولى، 



•النوعين بين الاختلاف أمياب وتحليل معرفة _

إيجادومحاوله النوعين، بين التوازن عدم وأشكال أسباب حديد ت_ 
الاختلاف.هذا ْلرقوعالجة 

العدلتوفين يتم حتى النوعين بين العلاقة وتطوير عديئ ت- 
بينولكن والمرأة الرجل بين فقط ليس الموعين، بين والمساواة 

حميعا.المجتمع أفراد 

السريعةفي الأدوار تونيع بال القول يمكن الأمر هذا وفي 
أفترفض بذلك وهي تمايلها، وليس تكاملها على يقوم الإملامية 

إطالصراع، مفهوم اس أمعلى والنساء الرحال بين الحلاقه تؤئسل 
لتحقيقالعقائدي والتوافق والمودة والتراحم الترابط مدأ على تؤشثه\ 

فيالعنصرية المفلرات ترفص أنها كما الأرض، في الاستخلاف معنى 
الرحالبين المقابلة تصبح بحيث، الرجل ودور المرأة دور تحديد 
إالفهلرية، وفليفته حسب، كليهما تخاطب، ؤإنما باطلاق؛ هكذا والنساء 

ؤفهي الأسرة، وهي الأولى الاجتماعية المؤمن خلال من ودوره 
ؤكما والخالة، والعمة والابنة، والزوجة، الأم، المرأة تخاطب، 
ؤوذللئ، ، والعم والولي، والابن، والأبا، الزوج، ١^٣^ تخاطب 

آتتت يقول ه الله رسول سمح أنه ه عمر ين الله عبد عن ورد كما 
برتيو ص منوود وهو راع ئالأمام رعثته عى ومنؤود ناع 

وروآها بيت قمح، والمرأْ رعيته ض منوود وهو رغ أهله فن والئجا؛ 
نوويهو واع نيدو مال في والخادم رعيتها ننووقآص وهي راعة، 

الئتي.الله.وأخ؛؛ب رسول مى ه-ؤلأء ننماستا محاد رعيته عى 

ربرمجهام-بريْلأذيا•طأ، ؤإثارات، موامم، الثماقي جهادنا جمال، سلطان، انظر: 1( 
.29_ص82م(، 1993،و=1414الإّلامية، الدراطُت، مركز 

و:مح
وج



راعطلفز رت ءس منؤود ونو راع أبيه مال في وادرجلأ دال؛ 
رعمح؛ار^،•عذ منوود وظكم 

لتلكمغايرة مقامي طرحت قد الإملأمة الثقافه تكون وبدلك 
والمودةوالإنصاف والتعاون التكامل على ئائمة ^ ^^٥١١٠٧الأدوار 

الجتسين•محن والرحمة 

والخدر:الجض : ثالثا

مفهوموبين بينه الأغلسة خالطت محقي الجندر مفهوم لحداثة ^١ 
على— الجندر أنصار محول حب — نعرفهما أن يمكن لدا ، الجنس 

الأي:المحو 

الذكرمابين الملبيعية البيولوجية ررالفروق في يتمثل :  Sexالجنس 
ووجدت، يمكن ولا الإنسان، مع تولد فروق وهي والأنثى، 

مع؛نةا،رق/وفليفة أداء أجل من إ• 

المرأة،عن الرجز تميز التي البيولوجية بالصفات يرتبْل أنه ي أ آ
والتيوافكازرى، الزمان ينير أو الثقافات يتغير تغير لا التي و ؟

يعملولا سده هال قي راع العيد باب الاستقراض، كتاب ، ح9ه42البخاري، صحيح )1( 
.ص085ياذنه، إلا 

.ءس08سابق، مرجع واكمامت، الاجتماعية الأبعاد ر الجند حوسو، انذلر: )2( 
.11ص سابق، مربع الجتدروالتنمية، في الكاشف، وشكري، غزالة؛ أبو )3( 
اليداوالرأة صد التميز أشكال كافة على المضاء اراماقية 'ك، رقية العلواتي، انظر؛ )4( 

أعمالصمن مقدمة عمل ورقة ، الإسلاميةا( الخصوصية اًنار في نقدية تحليلية قراءة 
البحرين،إنسانية، رؤية بالمرأة... النهوض الإنسانية للتنمية الثالث، المبي^ الملتْى 
1ا1 ص 7هه2م، نوفمبر  22-  21اهية، النالبحرين جمعية 





أ
ت
تث

ث:

إفبقولها: الأمر هذا الباحثات إحدى توجز المقام هذا وفي 
بحيثحنى« وارفرق ( Gender differences)جنومية،، ررفروق بين ررالتمييز 

الجنسيةالفروق تقوم حين في احتماعثا، محددْ الجنومة فروق تعد 
ئحددهو بما معرضا محدودية إلى ونظتا بيولوجية، أسس على 

بالإصافةالتمييز، هذا مثل استحالة أعتقد فإني بيولوجيا أو اجتماعيا 
هيوالجنسية الملوكية الفروق من كثيرا أف جدا المحتمل من أنه إلى 

بعصهايعتبر المتباينة، الزيرات من عدد بين معقدة تفاعلات نتاج 
بينالتمييز فال وأحيتا، اجتماعيا، الأحر والعض بيولوجيا عموما 

سلوكنافكل ما، نوعا نائما أمر لهو والاجتماعية اليولوجية الوثرات 
آر بيولوجي؛؛ أماص ذو هو المعنى وبهذا أدمغتنا، قبل من محكوم 

يماضلا أئه بالموصؤع اختصاصها حلال من الباحثة تزكي وبهذا 
بهيقوم وما الاجتماعي الملوك وبين البيولوجية الفروق بين الفصل 

الفرد.

بالحندر:الصلة ذات المصهللحات الثالث: اامطاد، 

بقضاياالمتعلقة الدولية والأتفاقيات الؤتمرات وثائق فلت، ح ي
يماكنلا والتي المضاللة، المصهللحات من بالعديد والمجتمع لمرأة ا و
المصهللحات;هذه ومن لغتهم، في مدلولها بمعرفة إلا همها ف أ

م،42005/20هعام الإنانة، للعلوم العالمي العهد التسوية، الدراسات قم 
لبنان،الحره، الئقافة في )الجندر( والنؤع ارالجنوسة سالم، ليض، ءن• نقلا ٦■ صرو 
.ص94م، 2008يناير ، 348،ع مج03العريي، المستقيل مجلة 

المعرفةعالم )الكويت؛ د.محل الموسوي، ليلى ترجمة؛ الل-ماغ، جنوسة ملما، ءا؛بر، ١، 
.ص132ه=80ه2م(،  429والآداب،، والفنون للممافة الوْلتي المجلس ءن صدر 



:( Empowerment)التمكن - 1

،العشرين المرن من عمتثات التفي التمكسن مصطلح ظهر 
المؤتمراتجميع في الصيت الذائعة الممطلمحات من وأصبح 

منمزيدا يعني يبساطة ارإنه •' تعريفه في ورد حيث الدولية. والأتفاقيات 
منومزيدا التحكم، من عاليا متوى ت لها تحني والقوم المرأة، قوة 

التعريه،على والقدرة لها، ماع والالتعبير ؤإمكانية التحكم؛ 
الاجتماعيةالاختيارات على والمدرة المرأة، منفلور من والابتكار 

المناطقفي فقهل وليس المجتمعية، المرارات كل في والتأثير المؤثرة، 
كمواطنواحتراما واعترامحا للمرأة، كمكان المقبولة الاجتماعية 

المساهمةعلى مقدرة تحني والقوة الاحرين، ْع اني إنوكيان متساو، 
فقيل،المنزل في وليست، الاجتماعية، المستويات كل في والمشاركة 

قيمهءارى.وذات بها، معترمحا مشاركة المرأة مشاركة تعني كما 
مضموزرق،،من تحمله ما بكل القوة يعني التمكين أف ذلك ومعنى 

ئملهل والتالتقوية تعني النصوص في المذكورة الكلمة أصنأ أف ذلك 
و

آ
£عمل ورقة المرأ©®، تمكين في الأهلية الجمان اردور الأمير، إمحال المازش، انظرت )1( 

قوحلول، مشكلات العريية المرأة أمية محو الراح التوي الؤتمر أعمال صمن مقدمة 
٠١ص3و. 7هه2م، والخلوم، والثقافة للتربية العربية التقلمة القاهرة،  لاJJجنةت قي ^لصطااحاتآأ، الحصا الغصوصية وفي الكريم، عبد عمرو ءأسعاّاوى، )2( 

صدالتممز أشكال كافة على القضاء اتفاقية )محرر(، والهلفل للمرأة العالمية الإسلامية 
م. 111ص مر-ءعسابق، )سيداو(، المرأة 

ومتيمة عمل ورقة القرار،، صنع ى المصرية المرأة ءدور المد، منى حافظ، انثلر؛ )3(  مركزآالقاهرة، متياينة، حضاردة أطر ساحة على مجتمعاتنا قى المرأة مؤتمر أعمال صمن 
.ص83ج^، ةه02م، نوفمبر  16-14المعرفية، الدراسات 

ورقة، متيايتة؛؛ حضاؤية رزى حلفية على المرأة ومستقبل الدين، سيف الفتاح، عبد انقلر )4( 
متيايتة،نية حضا أطر ساحة على مججتمعاسا في المرأة مؤتمر أعمال صمن مقدمة عمل 

.11ص7 السابق، الخر-ح 



يعنيولا الرحل، مع صراعها في المرأة ءاتمكين بأيه! عرف كما 
ؤإعطائهادفعها حلال من يتم لا وذلك . المرأة،؛ وصع إصلاح 
منيتم ما يقدر إليه، تهلمع ما إلى للوصول اللازمة والكفاءة الخبرة 
أى؛بالنصف، النصف شعار يحمت، بيه النالحصص دْلبيق حلال 

ال>ياةرى.مجالامحت، كل في للمرأة ونصف، للرجل نصف 

فيالمستخدمة المناهج من التمكين مصطلح يعتبر وبهذا 
التنمية،حاصبمة المجالأيتط؛ جمع في المرأة لإدماج الدولية الاتقاقتايتج 

رالجندرر أهداف لتحقيق ووسيلة 

:( Reproductive Health)الإنجاُية الصحة - 2 

لمأنه إلا السبعينيامت،، بداية في الإنجابية الصحة مصطلح ظهر 
وزادالثمانينيايت،، أواحر في إلا العالمي والتأييد الاهتمام على يحصل 

1مرص،، 994عام القاهرة مؤتمر عقد بعد عيتيايت، التفي به الاهتمام 
واجتماعياوعقليا بدنيا كامل رفاق من حاله لاهي • بأنها عرفها الذي و إ
ولسستاوعملياته. ووظائفه التناسلي المتعلقة؛الجهاز الأمور جميع ي ف آ
الإنجابيةالصحه نمى ولدللث، الإعاقة. أو المرض من الملامة جرد م ؤ
ي
الطاعةدار )القاهرةت 1، ط وساخنة، معاصرة محصايا الني، مد الرحمن تمد العدوى، ٦( ) إ» 
.71ص ه=5هه2م(، 1426سأوية، ا 0

سابق،مربع متايته،  Ajj\a>روى حلفية على المرأة تقبل مالفتاح، مد انفلرت )2( 
ص7أأ•■3. 

أ/4 سانح استرجعت (؟ا، 15+ ماذاحل.ثفىءؤسر)كض قمراء، المسعي، انذلوت )3( .. 
الفوائدصيد موقع من م 201أ/2 0 ۶^٩ 

http://www^aaid^et/female/0188.htm
التثرعوأصالة الدولية المواثيق يين المرأة حقوق محمود، منال المشتي، انذلر؛ )4( 

1.ص37 م(، 201ا 1ه=  432الممافة، دار )عنان: 1، ط الإسلامي، 





:( Discrimination)التميز - 3

التمييزأشكال حميع على القضاء اتفاقية في التمييز مصطلح ورد 
أوتفرقة ارأي بأوا؛<! الأولى المادة في عرفته والتي ررسعيداو® المرأة صد 

أغراضهأو آثاره من ؤيكون الجنس أساس على يتم تقييد أو اّسعاد 
يحقوقوالمرأة الرحو تساوى أساس على للمرأة، الاعتراف من النيئ 

والاقتصاديةالمياسية الميادين فى امية الأموالحريات الإنسان 
إبطالأو آخر، ميدان أي في أو والمدنية والثقافية والاجتماعية 

بغضلها وممارمتها بها، تمتعها أو الحقوق بهده للمرأة الاعتراف 
الزوحية(،رُحالتها عن النفلر 

حيثالاتفاقية، عليه تدور الذي الرحى قطن، المصهللح هدا ؤيمثل 
الأحتماعيةرى.وآثاره تداعيائه له قانوني كمصهللح صلث، إنه 

نوعاواعتبارهما والمرأة الرجل بين التامة المساواة إلى يدعو فهو 
كماالقانون، أو الخمائص فى ولا الوظائف ش يختلفان لا واحدا، 

فىالتامة المساواة يحقيق على بالعمل الحكومات يلزم نه أ ؤ
صالحفي تصث، قوانين محس إلى الأمن اصهلر لو حتى لتشريعات، ا ؛

رالإيجابي^ التمييز ميل من هذا معتيرين المرأة 
المرأةلصالح التمييز يصفون حين أنفهم يناقضون بدللث، وهم 

باليي.الرجل لصالح التميير فيه يصفون الذي الوقت في يالإيجابي،، 
فالمساواةمحتلمين، بين واه ان والإجحاف الفللمم أعظم س ؤإن 

٦

؛ت
تث
١؛

٩

سابق،مرجع اورأ0، صد الميز أشكال جميع ؛٠^، القضاء باتفاب الخاصة الوثيقة )1( 
ص4•

1. 21ص سابق، مربع للمصطلحات، الحقارأة الخصوصية قي معداوي، انذلر؛ )2( 
1.ص67 صايق، مريع المرأة، محايا ويعص التربية الشامي، انفر؛ )ق( 



والحصائصالسمات في المتماين بين تكون عندما إلا تتحقق لا 
١،.الةانو0 واJراكز والوظائف 

:( Stereotyped Roles)الممهلية الأدوار - 4 

محيالتمييز أشكال كافة على القضاء اتفاقية في المصهللح هدا ورد 
الأطرافالدود منها الأول البند يهنالب إذ ة؛ الخامالمادة في المرأة 

بهدفوالمرأة، الرجل لملوك والثقافية الاجتماعية الأنماط دررتعديل 
المارمحاتروكز العرفية والمادات التحثزات على القضاء تحقيق 
أدوارعلى أو الجنين، أحد تفوق أو دونية فكرة على القائمة الأحرى 

خاصةأنماظ هناك ليس أمه اعتبار على هذا والمرأهءار للرحل نمعلية 
الأدوار،لمبادل واسه إئكانيه فهناك لإ ومن لارجال، ولا اء للم

المرأةدور ووصف يل بجنس، مرتبطة غير أي محايدم واعتبارها 
وثيقالمعنى وهذا الجامدة، للأسرة؛الأنماط كقائد والرجل كزوجة 
إالأجتماعيلى. الموع بمفهوم الملة 

والذي الفطرية الأسرة مفهوم على هجوما يعتبر هذا أف يخفى ولا 
ؤتمثل والتي الخليقة، بدء منذ والمجتمعات الأديان أهز عليه أجمع 
وعقد يربهلهما وامرأة رجل من تزكون باعتبارها المالم شعوب أغلب 
زكما التكامل، نحو محما الحياة ، وظائفبينهما وتتونع شرعي، زواج 

لوأف أسرتها، لرعاية التفرغه الأم دور على القضاء إلى يهدف أنه 
ي'مرتبطة بالمرأة لصيقه وظيفة لمست، فهي اجتماعيه، وظيفة الأمومة 

1.ص22 سابق، مريع للممطلحات،، الحصاؤية الخعوصة ش معداوي، انئلر: )1( 
سابق،مرجع المرأة، صد التميز أشكال حميع على القضاء باتفاقه الخاصة الوثيقة )2( 

المميزأشكال كافة على القضاء اتفاقية والملفل، للمرأة الخالٍة ١^٠،^  -ي)3( 
.46. ص54 مابق، مرجع المرأة، صد 



أيبها يقوم أن يمكن اجتماعيه وظيفه هي بل اييولوجي، بتريها 
وللمرأتبعامة، للأسرة الظالم من فيه ما هدا وفي • آحر ان إن

خاصة.بصفة والطفل 

;( Sexual Orientation Freedom)المطية غير الحياة حرية - 5 

التوجهحرية بها يقصد اووي المهلية غير الحياة حرية مصعللح هو 
كحي( 226)رقم المادة نص في كين مؤتمر في مرة لأول الجنسي؛ 

الإنسان.حقوق من 

فهوحن. المصهللح على المشاركة الوفود اعتراض من الرغم وعلى 
عامرربراغ؛؛ في الشباب مؤتمر في لفرصه المحاوله عررت أنه إلا 

بإضافة)الايبرالية(زى التحريية المقلمات حاولت حث 1م،  998
منالخوف ررمرض آخر: يشكل ولكن المعنى نفس مصطلح 

الشبابإعلان نص ودعا الجشي، الشدوذ من أي المهلية<، غير الحياة 
منالخوف ومرض والعرقية العنصرية التفرقة ررمكافحة إلى رربراغ؛ا في 

الجشي،،الشذوذ ا إ
حديدمن المصهللح عاد 1م  999عام للشباب لاهاي مؤتْر في م ث آ
الجنمىالتعاليث يكون أن يجب أنه وهو قوة، بكل نفه ليفرض آ؛ 
٩

1، 22صر؛مر-ءعساق، ^صطاحات، الحمحا الحصوصة في سعداوى، انظرت )٦( ؛ا 
مركزاتحد كما U^، ونشئا ثقافثا مركزا وسمل مدنها، وأكم الشك عاسة براغ: 2( ) ؤ
العالم،عواصم موسوعة عيداممه، انظر! التشيك. لجمهوؤية الحديدية للسكك اما ه ر
.٠32  31ص سابق، رجع م و

الرئيسالمحرك أنه يدعوى الشخصية الخفحة مبدأ على النظرية هده تقوم الليبراك: ره 
فتدخلثم ومن الشخصية، الخافع حملة هي العامة المفعة وأن الإنساني، للنشاحل 
كانتسواء الخللقة الملهلة فتعارض التقدم أساس الحرية أن تزعم كما مرفوض، الدولة 
الحديثة،قباء دار )الماهر٥ت ءل5، اسقي، المعجم مراد، وهبه، انفلر: دينية• أو دنيوية 

.ص935م(، 2007



الجنيللتعبير الحريه يعهلى وأن المراحل، لجمع إلزاميا الشامل 
•النمهلى غر الجشى والسلوك 

الشباببين التفرقة ررعدم إلى العالم حكومات الإعلأف دعا كما 
التوجهأو الجنس، أو الحضارة، أو الدين، أو العرق من أساس على 

الأمرء، الجني والشاحل السلوك أو - النمهلية غير الحياة _ الجنسي 
الثواذرن.لجماعات ١^١^١ ثل الذي 

:( Unions and Couples)والمتعايشون المتحدون - 6 

القاهرةمزتمر داحل الجدد أثارت التي المصطلحات أكثر من 
بعيداوالمتعايشين المتحدين حقوق تناول لكونه 1م،  994عام للكان 

مجتمعلأي والوحيد الهلسعي الأساس بوصفها الأسرة ذكر عن 
معحتى الجنسية الممارسة في الشخص راحريه به ؤيقصد . بشري 

ا.النحاق(اار - )اللواهل الجنس نقس س شخص 

- 11ص7 ابق، مرجع للمصطلحاتا، الحقارأة الخصوصية ؛ي سعداوى، اننلر: ( 1) 

.114_113صالأبق، الرجع انفلر: )2( 
1،ٍل إسلامي، منفلور من تربوية مواجهة مافي! غزو الجندر حن، ءبد0 فاروق قلية، )3( 

.ص133ه=80ه2م(،  429الكتب، ء1لم )القاهرة: 
1.1 ص4 ابق، مرجع للممهللحات،، الحفارية الخموصية في معداوي، انثلر; )4( 
.71- ءسه7 ابق، مرجع ثقافي، غزو الجندر قلية، )5( 

ح

و
،ولاهاي ؤإسهلتبول بكين مؤتمرات في إليه الدعوة تكررت وقد 

زقيات، والمحا اللوطيين حقوق إقرار إلى عي ررالبذللث، يعني مما 
تالإطار مارغ الجنية حريتهم يمارسون طبيعيين أثخاصا واعتبارهم 
١)الأب الأسرة نهتاق وهو المجتمع فرصه الذي التمعلي أو التقليدي 

1ر الزواج®ز مقللة تحت والأم( 
0
د



:( Family benefits)لأمريه ا لامتحقاقات ا - 7
علىالقضاء اتفاقية من عشرة الثالثت المادة في المصعللح هذا ظهر 
جمخالأطراف الLلواا ررتتخذ بأن المرأة صد التمييز أشكال جم؛ع 

الأحرىالمجالات في المرأة نحد التمييز على للقضاء الماسة التدابير 
اوينأساس على لها تكمل لكي والاجتماعية الاقتصادية للحياة 
الاستحقاقاتفى الحق ت ولاسيما الحقوق بنفس والمرأة الرحل 

الأمية((رن.
بينالمهللمة والمساواة الميراث قضية المصهللح بهذا محصد وقد 
الفعلردة لتجنب الصيغة بهذه استخدامه وتم فيه، والمرأة الرجل 

الميراثفي المساواة عن الحديث عند الإسلامي 
منبد لا المصهللحات ونالك الخهوم لهذا البيان هذا وبعد وهكذا 

لأفلها، وتمحيص وفحص فكر إعمال دون امتزراعها حهلورة تأكيد 
التيحاصة؛البيئة وعقديه اجتماعيه سياقات يحوي منها مصتللح كذ' 
فيهارهنشأ 

وتصادمالإسلامية، الثقافه وواضحة صريحة مخالفة ، وتخالف
الصهللحاتهذه مثل من بهلبعها تنفر التي المليمة الإنسانية الفهلره 

بالحقوق!المرأة ومؤتمرات اتفاقيات، وصفتها التي 

محايق،مرجع المرأة، صد التمييز أسكال جمح على القفاء _ L^ljالخاصة الوثيقة ( 1) 
ص9.

1.هس32 مايق، مرجع للصْلاحات،، الحقايية الخصوصية في معداوي، انثلر: )2( 
مايق،مربع المرأة، صد التمييز أشاكال( كافة على القضاء العلواني،اماءيت انفلرت )3( 

.ص52



د;ء\مح،ء،صً;-ءء 

الثانيالميءهث 

الحتدرمفهوم نشأة 

للوجوديظهر لم الوافدة المفاهيم من مفهوم أي أل به المسلم من 
مندزب حليها، في ؤيترمع ، علها يرتكز مرجعيه له يكن لم لو 

تلكأحد الجتدر ومفهوم عليها، هو التي بالصورة حلج حتى فكرها، 
علىظهوره عند الجدل من ا كثين أثارت التي الوافدة المفاهيم 
للثقافةصريحة مخالفة من يحوى بما وذلك الإسلامي، المستوى 

هذاوعلى السليم، والعقل والمنهلق، وية، الوالفطرة الإسلامية، 
التالية;الطالب، حلال من البحّث، هدا في الباحثة حديث، يكون 

الثقافيت.الرجعية الأول: المطلس، 

الثوية.الرجعية الثاني: المهليب، 

التشريعية.الرجعية : الثالث،المهللج، 

-ة--؛!؛- أق- 

هالمرجعية الأول: الهطنم، 
لمنهااستقى التي الروافد من بالعد^٠ الثقافيه المرجعية تتمثل 

الأتي:وص نشأته، ص الأكبر الأثل لها فكانت، فكنْ، المفهوم 

و

أ



ت
د

الصهيوسةرن:أولا: 

قتالهفهم رموامرة، ثورة تمنأ حلما معلوم هو كما اليهود يقفا 
جميعأحلاق تيمنت هي أجلها من يعيشون التي ورمالتهم الأنبياء، 

•ر اللإمحاد مطية واستخدامها المراة، حصوصا ر ال

حقوقلبحعث، عقدتر التي الموتمرامحتا حميع في ذللث، اتضح وقد 
حكماءلبروتوكولأُت، العملية التطبيقات، ظهرين، حجث، المرأة 

ةالأبالأعتى من مجمعا أن توهمتا ررولو ت عنها قيل التي صهيونرىرق، 
فيمتعاونين أو منفردين طوائفه أو أفراده ليتبارى انعقد قد الأشرار 

أشدعقل تتفق لما إذن واستعباده، العالم لتدمير حهلة أجرم ابتكار 
مدهمن شر ٌؤاٌ~رق عن وعتم—ا وحسمة إحراما مة الالأبهولاء 

المؤامرة«زى.

مجدلإعادة المرسومة المخهكنات تتقيد مهمتها تتفيدية، يهودية ررمنفلمة هى ١لصءيوتةت ( 1) 

منالسيطرة ثم إسرائيل، مجملتكة إقامة ثم محلمان، هثكل وبناء )التهود( إمرابل بني 
عبداه؛بن ناصر القفاري، المتتفلر((. يهوذا( رملك مالك تحمى العالم على حلالها 

1حل المعاصرة، والمذاهب الأديان في الموجز الكريم، عيد بن ناصر والعقل، 
.هس85م(، 1992= ه 1413والتونيع، للشر الصميعي دار )الرياصرإت ؤق 
عددهابسويسرا، بازل في 1م  897عام كتبت وثيقة هي صهيون■ حكماء بروتوكولأت )2( إي 
والإتجلثزي،الروس الأصل من صفحة وحسثن مائة نحو قي بروتوكولا وعشرين أريعا .1 
إمبراطونيةلإقامة محكمة حهلة وصع مجتها الأساس الهدث 1م،  905عام سرت ما ول أ ب

تانظر القدس. مقرها يكون عالمية حاكومة وتديرها اليهود الهلان لتخفع عالمية 
دار)القاهرةت ط3، والمهيوسة، اليهودية البروتوكولأت الوهاب، عبد الميري، ■و 

2.1 - 1 1 ص م(، 2003الشروق، 
للنشرالتقوى دار )القاهرةت د.ط، وJاريحا، نشأه اليهود صفوت، الشوادفي، انفلرت )3( 

5.1 - ص3 د.ت(، والتونيع، 
وترجمة!تقدير صهيون، حكماء يروتوكولأت اليهودي الخهلر حليفة، محمد التونسي، )4( 

.محي92د.ت(، العريي، الكتاب دار )بيروت! محل4، العقاد، محمود عباس 



الخطيرةأهدافهم تنفيد على نهار ليل اليهود صل لدلك وتحقيقا 
كالتالي•وهم، الجندر، مفهوم عليه يتمحور ما غاية هي الش 
الأسري؛التذلام هدم - أ 

فكرةفرد كل عقل إلى أوحينا ءافإذا العاشر: البروتوكول في حاء 
،١َ الأمميين بين الأسرية الحياة ندمر فوف الدانية أهميته 

هدامة،أسرية قرصيالت، ترسيخ طريق عن بالفعل الهدم تم وقد 
احقهمالأم تكون أن الممانعة وعدم الأسرة، في التخضث، كقبول 

طبيعيأمر لأنه الحياة؛ من النمط هدا على وأمحلفالها أسرتها ْع تعيش 
^٥.^٠١١ض ولا 

اعتبنحيث، ^٢ ١^٠١هذا في العاملين أحهلن ، اادوركايم«أؤيحد 
اءءرالنشيوعيه والأصز لها، صروره ولا صناعئا، عملا ارالأمرة 

والإباحية*الموصى إشاعة — ب 

الخمر،أصلتهم قد أناس المسيحيين ررومن الأول: البروتوكول في 

ومعنى(، Gentil)لكلمت ترحمة اليهود عدا على للدلالة الكلمة اصتعمك الأممتين• )٦( 
.111ص السابق، المرحع انفلر؛ وألوثتتتن• والكفرة والأنجاس البهائم عندهم الكلمة 

1.ص05 السابق، المرحع )2( 
الصهيونيةالمخهلهنات نشأة أصل يايجازت الصهيونية علي، محمد باحرييه، انفلرت )3( 

.ص08ه=1ه02م(، 1421)الشر، طأ، العصرية، النزعة ذات العالمة 
بفلمةالاجتماع، علم رواد من يعتبر فرنسي، يهودي ؛'م،  1917- 858)كايمت دور )4( 

مولفاتهتمن الفرد، من بدلا مهللئا اجتماعنا واقعا الجماعة مح حث الوصعية كويت 
محمد،شهاب، انفلرت الدينية؛؛. للحياة الأولية وارالأشكال المجتبمع؛؛، قي العمل ررتقسيم 

مم. ص42م(، 2007عربية، كتب ت )إلكتروني د.حل، الاجتماع، علم رواد 
الفكرغزو في الصهيونية اليهودية التلمودية المخهلهلات أنور، الجندي، انظرت )5(  ل.172صم(، 1977ه=1397الاعتصام، دار )القاهرة: ٍل2، الإسلامي، 
مجلةالهند، الفتن(؛؛، وراء حفية )أيائي وحديثا قديما رراليهود الوحيد، عبد القادر، عبد )ة( 

.ص53م، 2009أغسهلس ع8، ، 41مج الأمة، صوت 

آ

ح

؟٠



أعراهمالذي المكر والجون يالكلأسيكيأت مجانين شبانهم وانقلب 
آ.وخدمنا؛أر ومعلمونا وكلأزنا به 

قالواالذين ، ءرويال،،ر ررميجموند المجال هذا في وكلامهم يئن ومن 
صوءفي الجنسسة العلاقات يعرض ومسظل منا، فرؤيد رءإن ت فيه 

همهؤمصبح مقدس، شيء الشباب نفلر في يبقى لا لكي، الشمس؛ 
أننفلريته في فرؤيد حرص ولهذا ل الجنيه،، غرائزْ إرواء هو الأكبر 

علىوفرصه الجس مفهوم ياساعة الههودي، المخطحل ذللث، ينفد 
المجتمعات.

توحدتكاد لا والدنمرك ، ويدر الففي ذلك؛ في نجحوا وقد 
حكومةوتشجع بل الزواج، قبل ية الجنالحلاقات تعرف، لا فتاه 

.11ءس8 سابق، مرجع الخطر!^٥^،، التوني، )1( 
النفسي،التحلل مدرسة موص اوكا، تمطيب أم(  939- 1  856)فرؤيدت ميجموند )2( 

أحلياءمححظ أوديت، وعقدة الأولى الهلفولة متد الجنية الغريزة تهلور في نفلريته أئاريث، 
أرنقيرمولفاتهت أهم من حركته، إلم، انقموا قد كانوا ممن وعدد العقلة لأمراصن ا و
مرجعالميثرة، العربية الموسوعة انقلرت الجنس®, في رسائل ور١Jلأدثا لأحلام((، ا ج
.2402_ 2401مج5،صىاييى،ّ أ
أم(، 975ه=1  395الرسالة، مؤسسة )يثرون.' ط2، والجنس، الإسلام شحي، يكن، 3( ) م
،ةأ•م ث
عاصمتهاامكنديناو0، جزيرة سيه من الشرش الجزء في تقع مملكة هي الويد! )4( __  راع، دستور؛، ملكي فيها الحكم بنام الميلاد؛ا، التاصح القرن، في سنت، تأ توكهولم،" س ل
الاقتصادي،التعاون( ومنفلمة الأوروبي، الاتحاد ش عضو وهي أوروبا، في دولة كير أ 0

)القاهرة؛1، ط المالم، معجم؛لدان، محمد، عتريس، انفلر؛ المتحدة. والأمم والتنمية، لإ 
.78- ٍن67 م(، 2002ه=1  422للنشر، الثقافية لدار ا ل

القرن،نهاية في ت، تأسكوبتهاجن، عاصمتها أوروبا، سمال، في تقع مملكة هي الدنمرك؛ )5( 
مقاحلمة،عشرة أرع من تتكويت، مساحه، الإسكتدنافية الدول، أصغر من الميلادؤ،، الثامن 
الأوروبي،الاتحاد في عضو ومر دمتوركا، ملكي فيها الحكم نفئام واحدة، ومدينة 

انثلر؛التءحدة, والأمم والتنمية، الاقتصادي، التعاون، ومتثلمة الأحللنهلي، سمال، ، وحلف
,63-  61مجن السابؤر، المرجع 



المشرومة,غير العلاهات عن تنجم التي الإجهاض عماليات الدانمرك 
تبعاالماء شيوعية مبدء عالي يقوم النظام كان ، السوءيتير الاتحاد وفي 

نظامررإل دالت عندما ررماركس،، ئررْ ما وهذا ، اليهود لخطط 
للمرأةمقيد عمت زوجها بغير تتصل أن للمرأة يحل لا الذي الزواج 

رمجلثلهأ«'".
٠الحسي الشذوذ ئشر — ج 

الكبرىالدول كل في نشرنا رروقد عشر؛ الرابع البرتوكول في جاء 
بعلقصيرة فترة تمر وسمالقوس. يغش قذرا مريصا أدبا الزعامة ذوات 

هذاومن ، الأدبء هذا مثل سيهلرة تشحع على بحكمنا الاعتراف 
بإشرافوذلك العالم، دول في نشرم تم فقد الجنسي، الشذود الأدب 

منمحانوئا اليهود استصدر بريهلانيا ففي اليهودية، الجمعيات من 
وكذلكالقانون، علمها يعاقّت، جريمه اعتباره وعدم بإباحته، الثرلان 

فيالشذوذ أندية فانتشرت نشره، في اليهود نجح وغيرها المؤيد في 
ومباركتهااانمولة حماية تحت، مكان كل 

ح

و

آين ما الفترة ى عثرة الخسة الوفية الدول هن العديد اتحاد هو وفي! الالاتحاد ( 1) 
تو للاتحاد المؤسسة الدول ممري هي روميا وكانت، 1م،  991وحش أم  922عامي  ؤدار )يرودت،ث د.ط، الجغرافية، التاريخية الموموعة معود، الخوند، انثلر؛ عاصمته. 
ن. 34-  31ص 1، ج 1م(،  994المهضة، رواد 

أالإعلامية الأجهزة في اليهودي المموذ الرحمن، عبد سيد بن فزاد الرفاعي، انثلر: )2( 
و1 ص32 ^،(، ١٥والترنح، للنشر رهران مكية )القاهرة! 1، حل الإعلامية، ان والري

ئ.. 125_
ؤح أمس يهودي، أصل من ألماني اشتراكي فيلسوف، 1م( 3ةة - 1  81ر8 ماركس! كارل )3( 

،ئالال« اررأس مؤلفاتبم! من الشيوعي، البيان يامم المعروفة الأولى الشيوعية الويقة أنجلز 
سابق،مر-ح الميثرة، العرية الوّوءة انثلر! العاصرة. الشيوعية إنجيل يعتبر الدي  ل.2965صهج6، 

1.ص52 سابق، مر-؛ع اليهودي، الفوذ الرفاعي، )4( 
1ّ 71- 1  70ص سابق، مرجع اليهودي، الخهلر التونسي، )5( 



تنعدمبحيث الحياة، ننة تخرس ذلك وراء من اليهود وهدقئ 
ز ٧٧١الهدف هو وهذا الجنسين بين الفوارق 

;عليهاوالقضاء الأديان محاربة - د 

اليهودية،غير الأديان لهدم بخهلط اليهودية المخهلهلا٠تi حملتا 
فنكوننا لأنفنمكن ررحتما عر• الرابم^ البروتوكول فى حاء حمضا 
بوحدانيةالمعترف الدين أي لينتا، غير دين قيام نبخ لن الأرض سادة 

ولهداالعالم. مصير به ارتبهل كما إيانا باحتياره حهلتا ارتبْل الذي المحُ 
النتيجهتكون ؤإذ الإيمان، عقائد 'كن؛ نحهلم أن علينا يجمب، الس_ا 
ملحدينا؛أثمار هي لهذا المؤقتة 

الناسحمل؛ يليها الأولى الخطوة الإلحاد كان المنهللق هذا ومن 
الهدامةالفكرية المداهب، ؤإيجاد اليهودية، الديانة بصحة الإيمان على 

بحاحةتعد لم البشرية بأن وتصويرها ، والوحولية كالشيوعية 
أيديولوجيةتكون التي الأفكار هذه نشر على اعد مومما . إليها 

والمومحاتالإعلام، ائل وسعلى الصهاينة سيهلرة هي لجندر ا إ
أ
1. 30- 1 ص82 اليهودي، النفوذ الرفاعي، انظرن 1( ) م
1.صى96 الهودي، الخطر التونسي، 2( ) آ
الملكيةعلى القضاء على أسامه قي يقوم اجتماعي اقتصادي ررمذهب هيغ الشيوعيةت 3( ) ٦
مائياوتوجيههم لإشراقها، ؤإحضاعهم الأفراد، حياة في الفعال الدولة وتدحل لفردية، ا ]
1.ص4ه سابق، مرحع الفلسفي، المعجم العربية، اللغة مجمع روحيا؛؛• و و
الماهية،على سابقا وجعله وخصائصه الوجود إبراز على يقوم ررمذهب هي لوجودية• ا ؤ

الفرئنط؛ الش المعللمة بالحرية ؤيزمن ماهيه، لا وجود أنه على الإنسان إلى ينظر فهو 
العربية،اللغة مجمع يلائمه((. الذي النحو على وجوده ؤيملأ بنفسه نفنه يمع أن من 

.211ص محايق، مرجع الفلسفي، المعجم 
الخهلروالتونسي، ص5أأ؛ سابق، مر"ح التلمودية، المختلطات الجندي، انفلرت )ة( 

1.ص78 يق، ما مرجع اليهودي،  ٠٠



والمنفلماتالمتحدة، الأمم كمنظمة الدولية والمنقلمات، الإعلامية، 
يهودىعنصر من تخلو تكاد لا الني لها التابعة 

اسابى::ظئا

وماالميلادي عثر التاسع القرن أوائل في العلمية الثورة ساعدت 
التحرؤيه،ريها مفى المرا٥ ه والكنالدين صد حروُب من فها 

تفسيرفي والإله النص محل العلم إحلال، إلى الدءواائ، جاءت ■حسن، 
الحديثة.الحفارة إنجيل واعتباره بالإنسان يختص ما 

صوروهكما والكنسة الد}ن الفترة تلاث، فى المراة عدو ارإ ويما 
الملماستبدال( إلى اللمانية الدعوات في المرأة وحدت فقد لها؛ 

التيالقيود من للتحري سيلا اكولة عن الدين فمل ؤإلى بالدين 
ونيلهاالمرأة قضايا أصبحّت، ثإ ومن الكتيسةره. عاليها فرصتها 
والحقوؤ،القضايا هده تفصل التي انملمانية العقلية من جرءا لحقوقها 

صالا-ين'"■
حسث،من الجندر لنشأة مشرعا الملمانية كانّتخ هدا على وبناء 

أام^ 
وبجوانبها الحياة فصل على تقوم والأتفامحيات المؤJمرات . أ 

ح

و

لوعدهااا.وما 1 ص00 ررللأستزادة مابق، مرحع اليهودي، النفوذ الرفاعي، انظر؛ )1( 
بالآحرْالاهتمام من وتوجيههم الناس صرف إلى تهدف اجتماعية حركة ررهي العلماديةت )2( 

منشأتها العلمانية الرحمن، عبد ين ممر الحوالي، وحدها^ا. الدنيا بهده الاهتمام إلى 
وأم حامعة مْلاع ت المكرمة )مكة 1، ط المعا"صره، الإسلامية الحياة في ؤآثارها وتطورها  آ.ص22م(، 1982ه=214هالقرى، 

.ص86مابق، مرجع المتحدة، الأمم منفلومة في المرأة القاحلرحي، انفلرت )3( 
أنوروالخضري، ؛ ص52مابق، مرحع المرأة، على العدوان الكريم، العبد انفلرت )4( 

عنتصدر سلسلة )الرداضت 1، ط تاردخها..وواقعها، اليمن في التسوية الحركة قاسم، 
ص5.م(، 12007ه= 428البيان، مجلة 



التمييزأشكال من شكلا تعتبره إيها بل الدين، عن المختلفة 
صدالمرأةر١/

مجالاتجمح في المرأة الرجل بين يفرقوا لم العلمانية دعاة — ب 
أوالمياسية، أو الاجتماعية، احية نالمن الحياة 

الأقتصاديةرى.

منإليه يدعو وما الجندر أفكار إنتاج في الأصل هي العلمانية - ج 
التامالتمام؛ |احنها التي المساواة إلى وصولا الرأة، تحرير 

والمرألأه•الرجل بين 
الغربيالنموذج تعميم في المحليون الوكلاء هم العلمانيون - د 

كافة^،.العالم اء نعر 
العلمانية.وليد إلا هو ما الجتدر أل لتا يتضح وبهيا 

١٠١٧:

علىوذلك العالمي؛ وأ-حذ شاملة هرة فنا العولمة تعسر إ' 
المجالاتمختلف وتصيب الجغراب، الحدود تراعي لا أنها عتبار ا أ
٦

م
تت

1.ص73 مر■جعسادق، الجندر، لثقافة التربوية المتطلبات وعزب، طهطاوي؛ انظرت 1( ) يير 
1.ص7 سابق، مر-ح المرأة، على العدوان الكريم، العبد انفلرت 2( ) ٦
.140— 1  39صررمر•٣عسادق، الخندر، حقيقة المروري، انظر• )ق( إُ 
محايق،مرحم المسلمة، المرأة هوية على للحفاظ تربوي نموذم نحو العجمي، انفلر؛ )4( ذُ 
أأ.ص ث
والتداخلالترابط من مزيد تحقيق إلى يننع حديد عالمي لنظام ظاهره ررهي الحولةت )5( 'قأ 

النظامهذا في تختفي بحيث المجالات...، جمح قي العالم دول جمح بين والتعاون 
ظلفي ناقصة أو مقيدة تكون مشيئتها يحب التصرف في حريتها لأف الدولة؛ سيادة صفه 

الغني،عبد كمال المرسي، الحالميةااأا, ررالتبعية بأنها وصفها يمكن لدا الجديد، النفلام 
الحديث،الجامعي المكتب )الإسكندرية! ط1، العولمة، فخ من الخروج 

.م(،ص200231ه=1422ل



الحياةجوانب من العديد تأثيراتها هنالت وقد ان، للأتالمعيشية 
عالميا،المرأة عولمة عن فيها الحديث، وأصح والأمرية، الاجتماعية 

الواسعالانتثار مع خاصة ،، المجتمحادث،ر سفلز الظاهرة بهده وتأثريتا 
،أمحالينها وتعددت، تقنيائها، تهلورت، التي الإعلام لوسائل ريع وال

كقريةيعد ولم حدة، وا كاسرة العالم أصبح حتى أجهزتها، وتنوعتا 
الجندر.لمفهوم الد.ءوة اليسير السهل من كان ولدا واحدة، 
المفاهيمشأن شأنه نشره، سبيل في العولمة سعت، فمد هذا وفي 
همارق،:أساسيتين ركيزتين على الأحرى 

والسياسيةوالثمافئة والمكانية الزمانية الحواجز إزالة _ 1 
تريده.ما لفرض محاولة والشعوب،، الأمم بين والاقتمبمادية 

فيمستخدمة المجالات، جميع على والسيعلرة الهيمنة فرض س 2 
الذيالإؤلمار عن الخروج يحاول من على العقوبات فرض ذللث، 

تحدده.

ئ• الأتي حلال من الجتدر نشأة في تأثيرها يتجلى ولهذا 
ومن كثير فى محاورها من أساسنا محورا المرأ٥ جعلتا أ. 

بوالمساواة، الحرية، لواء ترفع التي والجمعيات المقلمات 
و،. ازر الإنوحقوق 

0

إعمل ورقة سويوترما؛أا، تحليل ررالعولمة علي، العزيز عد الخزاعلة، انفلرت ( أ) 
زودءحل،يات المصرة الأسرة الاجتماع لقسم التاسعة السنوية الندوة أعمال صمن مقدمة 

آت. ص54م، 72002-8مايو عية، جتما لا ا ت ما لدرا وا ليحوث ا مركز القاهرة، العولمة، 
ؤط1، اكحرر، ودعاْ والقوانين الأديان ين المرأة صل علي، زكي اليد، انفلرت )2( 

م. 401ص 7هه2م(، = 1،و  428والشر، للباص الوئء دار )الممورة: 
الأوقاف،وزارة )القاهرةت ، 1 حل العولمة، وثقافة الو،سة القيم العاوي، أحمد، انفلرت )3( 

.99_ص79م(، 2005= 1ه  426
العريةالمرأة منفلمة العريية المرأة على وتأثيرها العولمة محمود، أنور زناتي، انفلرا )4( 

1.ص د.ت( )القاهرة، د.ط، أنموذجا، 



تهحرؤيةالأكثن الحركات وشجعت النساء، استقلاب فى زادت - ت

والزواج•الجنس على - لراديكالية ا- 
نموإلى للعولمة والدولية التكنولوجية الاتجاهات أدت I ج 

العالم.همر السوية الاجتماهمة الحركات 
العالم،أرجاء كل إلى النساء حقوق عن الغربيه الأفكار نشرت - د 

}الجندرر أيديولوجية نشر وباكالى 
منظمةمقدمتها وفي العالم في والتوجيه للفرار مراكر أنتجمت، - ه 

للمؤتمراتالرسمي الراعي تعتبر والتي المتحدة؛ الأمم 
لها.اكايعة والمفلمات 

فيهاألحل التي وجمعياتها المرأة، ان يرامحمثاؤيع نشرت - و 
الجندرمفهوم 

والعلمانيةالصهيونيه أل بق حمما خلال من لنا يتبين وهكل،ا 
المفهوم.نشأة في الأمحاسثة الثقافيه والدءائلم الركائز هي والعولمه 

٠٠٠

التسوية:المرجعية الثاني: المطاب، م

والنفلرةوالحرمان الاصهلهاد من أسكالأ الغرب، في المرأ٥ انت، ء أ
وبجعلهاإنسانيته،؛، في وررمختلثا نجنا؛؛، رركائنا باعتبارها لها لممتهنة ا ي
تسودكانت، الش المقرة طلث، للشرور((، وررأصلأ للخطيئة((، ممدنا » ئ
النفل-اماستغلال من عانت، كما الوسطى، القرون حلال وروبا أ ؤ

طا!عتاترجمة: انية، الأنوالرعاية العولمة بول، ؤيلدينج، ؛ فيلث، حوؤج، انفلر: )1( 
1. 86. 1 ص36 م(، 520ت(للثهافة، الأعلى المجلس )القاهرة: 1، ط المروحي، 

مركز)القاهرة: ط3، جهنم، إلى الهلريق العولمة عبداه، أحمد إسلام، أبو انظر: )2( 
.68_ص76ه2م(، 04= 1ه  425الإسلامي، الموض 



المزلخارج لنمل الماء المظام ذلك دفع حيث الرأّماليرا'،، 
الأصواتبدأت محدند الرحورى، من أفلأ بأجور ب، لاuت 

المطالماتهدْ مع الرحل، مع اواة بالمالنطسالبة ائية الم
عشرالتاصع المرن في (^^، feminism)التسوية فلهرت والاحتجاجات 

الزمنعبر الحركة هده وتطورت المنفلمرمجآ، الشكز اتخذت كحركة 
التيالحركات كل شأن شأنها حركات، إلى نفسها على وانقسمت 

مهيمنهكانت التي والسياسة والاجتماعية الفكرية بالتيهارات تأثرت 
غايةإلى تمحورت نسوية حركات منها انبثق والتي نشأتها، وقت 

Iمختلفان ن تيارا يكتنفهما العشرين القرن محن السبعينات 

إلىينفلر كما الحياة، واهية باعتبارها للمرأة ينظر ت الأول التيار 
وذاتأسامحسة، واجبات باعتبارها الأولاد ورعاية واليين الأسرة 

ة٠للمرا يالنسية لويه وا 

٦يعملون من لغير ملكا الإنتاج ومائز تكون أن أسامه اقتصادي ررنظام هي الرأسمالية! ( 1) 
صه9,سابق، مرِح الفلسفي، المعجم العربية، اللغة مجمع فيه®• 

والمجتمع حالة دراسة والاليات الأهداف المرأة! تحرير ررحركات نجلاء، راتب، انفلر! )2( 
'٦أطر ساحة على مجتمعاسا قي المرأة مزتمر أعمال صمن مقدمة عمل ورقة المصريأأ، 

ئةم،ج1، 006_6نوفمبر 14المعرفية، الدراسات مركز الماهرة، متباينة، حضانية 
وأ. ص18

أاستهدنم، عشر، الثامن القرن خلال إنجلترا في قامت اجتماعية ررحركة هي التسوية! )3(  ئمع المهللمة للماواة صماما للمرأة؛ والاقتصادية والسياسية الاجتماعية الحقوق تدعيم 
سابق،مرحع المسلمة، المرأة هوية على للحفاظ تربوي نموذج نحو العجمي، الرجالأ؛. 
0صهأ. 

ومنفلمة )القاهرة! ط1، والمؤسسة، العمل اجتماع وعلم امع عائشة، التائب، انفلرت ر4( 
٦٠. ص98م(، 2011العربية، الرأة 

٥٠^ضير لة محال)الرياض! ط1، لنان، في التسوية الحركة عدنان، نهى القاطرجي، انظر! )ة( 
٣ص8. م(، 2007ه=1428البيان، مجلة عن 

اللامعبد جعفر في• الزؤج®، اختيار في المرأة ررحق ريح، أحمل يوسما، انفلر! )6( 
الإسلامية،الجامعات رابهلة )القاهرة! الإسلام، في وحقوقها المرأة مكانة )محرر(، 

1. 146_ 145صم(، 2006= ه 1426



ؤ

الاهتمامؤيعتبر والإجهاض، الأمومة بحرية يطالب الثانيI التيار 
حقوقها،وأحدها المرأة لتحرر معيقة عوامرإ الأولاد ورعاية بالأسرة 

حريتها.ممارسة من يمنعها للمرأة قيدا الزواج يعتبر كما 
النحوعلى منهلمة حركات تلأيثا في التياران هدان دسكل وقد 
التالي:

(:Liberal Feminism)الليبرالية النسؤية أولا: 

1)الفرسيهالثورة فترة في عشر الثامن المرن نهاية في ظهرت 

فيالمرأة وصع تحسين أحل من ررتعى وية نكحركة ، وامتداداتها 
فيوالحضور القانونية، والحماية والصحة، والعمل، التعليم، مجال 

غيرتحثري منهللق من المياسية والمشاركة المختلفة، الحياة مناسهل 
((رى.متطرف، 

فيكحقها للمرأة لأساسه ا بالحقوق لبه اعلى ركزت وقد 
حيثالمرأةاا، حقوق عن رردفاع كتاب نشر إثر ودلك التعليم، 

إلىالمرأة حاجه ، (أ فت ولمتونكرا ررماري فيه أكدت 

لتشملالفرنسية الأرض في الجغرافية الحدود تجاوزت شاملة، ثورة هي الفرسةت الثورة )1( تلأ 
مهمين؛على قات 1م،  789عام ا فرنفي بدأت الجريء. بمكرها الدنيا أرجاء إثّ 
الدينعلى القضاء والثانية! والإقطاع، المالكية في ممثلة الدولة على قضاؤها لأولى! ا ؟

الإنسان،القانون، الحرية، الدين، حول مبادئها بررت ورحالها، الكنيسة في مثلا م آ
ضوءقي ونقد عرض الفرنسية الثورة حسن، عدنان ياحارث، انظر! الحياة. الكون، 2_ 
الإسلامي،التراث إحياء مكتبة المكرمة! )مكة ط1، الإسلامية، لتربية ا ي

.12م(،ص7_2012ه=1433
أ/1 استرجعت، ومذاهبها، التسوية الحركة ساران ليلى، نادية عتساوي، انظرت )2( 

المتمدنالحوار ُوني من اّهةم و/2 
http;//www.ahewar.org/debaU^^

.36صرإمابق، مرحع اليمن، في السوية الحركة الخضري، )3( 
عن=اردفاع كتابها! أحرجت، انجليزية، مؤلفة 1م(  797—  1759)ولستونكرافت،! ماري ر4( ٠. 



تتميزالتي هي المثالية ذالرأ0 التعلمم، طريق عن ، الاقلأن؛_ةر 
والمدنية.المنزلية الؤولي1ت بين وتجمع والذكاء، بالحيوية 
أبرزيعد الذي ، ستيوارت ررجون منئلرها عبر طالبمت كما 

أماموالمساواة التصويت في المرأة بحق ، التسوية لهذ0 رائد 
وتونيعأطفالهاري، على والوصاية أموالها، في والتصرف القانون، 
معالأدوار، تكامل إلى تودي بحث والمجتمع، الأسرة في الأدوار 

الأسرةداحل مواء الذكور يد في لهلة الوتركز المرأة، إقصاء رفض 
يعصباتخاذ الرحر؛ يستقإأ أن تمانع لا كانت، ؤإن المجتمع، أو 

،•ر معينة ظروف في الأسرة داخل المرارات 

ح
تت

سةألفت كما ، إنجلترا قي ائية النالحركة قي هام كتاب أول ؤيعتير المرأة®، —حقوق 
الميسرة،العريية الموسوعة اتفلرت مختلفين. لمولقين أرع ّّير لها وحرجت مؤلفات، 

.3612.- 3611صهج7، مايق، مرجع 
حياتهفي الإنسان قدرة تعني وهي العقل، على يقوم التفكير في أسلوب هي العقلأنيةت )1( 

الشرف،انفلرت والعواؤلف. المشاعر عن بعيدا الواعية، المحاكمة على اليومية 
.ص842مابق، مر"أع والجندر، المرأة )محرر(، شكرى وشيرين بكر؛ أبو ميمة أي 

?٦ش أغرقه أبيه، يد على تتلمذ بريطاني، أم(  873-  1806)ت ميل ستيوارت حون )2( 
٦السياسة وعلم والاقتصاد الفلسفة في مؤلفاته وتتابعت عنه، الأول تعاليمه تلقى الدراسة، 

وررالاقتصادوالأستقراش®، القياسي الختهلق في ررمذهب مؤلفاتهت من النفس، وعلم 
ئؤالصداقة دار )بيروت! ، 1 حل الخالم، مشاهير موسوعة نييل، موضى، املرت السياسي®. 

بالمرأة تحرير حركات أمين، مثنى والكردستاتي، ؛ 391ص ج2، ه2م(، 02العربية، 
٦الكتاب هدا أصل عمارة، محمد تقدJمت نقدية، إسلأمة دراسة الجندر إلى المساواة من 

ةوالتونع، للنشر القلم دار )القاهرةت ط1، الماجستير، درجة لنيل مقدم 
I. ص46م(، 2004= 1ه  425

الأبوي^،النظام لمقاومة للتربية تسوية فلسفة ررنحو محمد، الرءوف عيد بدوي، انفلر؛ )3( 
.71ص أ؛ريل9هه2م، ، ،ع75مج51العربية، التربية مستقيل مجلة 

وحلموحاتالواغ تحديات بين العربية المرأة قصايا أحمد، مدحة عيادة، انفلرت )4( 
.ص34ه2م(، 11والتوقع، ايرلمشر دار )القاهرة; 1، حل المستقبل، 

.ص09سابق، مجرم المرأة، تحرير حركات الكردستاتي، انظرت )5( 



٩

الليبرابالسوية مواصفات إجمال يمكن بيانه مٍق ما حلال ومن 
بامص:

المرأة.بحقوق للمناداة صيحة أول نها أ- 

المطالقة.اواة الم شعار تسرر م ل- 

الحقوقعلى اقتصرت ؤإنما ية، الجنللقضايا تتهلرق م ل- 
والالتية•والاقتصادية اليامحية 

جذؤيةتغييرات عن الحديسنا دون المرأة، وضع بتحسين نالست، حم- 
الجنسين.وعلاقات المجتمع بنية في 

منآرائها عن تعبر لا التي الصطالحايت، أدبياتها في تستخدم لا - 
الأبوية،لطة والالذكوري، والتحيز المهللقة، الماواة مثل' 

إلخ.القوة... وعلاقات 

هلحيةالالجواو_ا على تركز أنها حانست، من أنتقدت فقد هذا ومع 
الضالأيديولوجية التراكيس، كفكيلث، شيئا تفعل ولا لرجل، لاتحيز 
النيالتاريخي ال٠مك ثعتبر؛مثابة أنها إلا ، للرجال النساء تخضع 

إلىبعد فيما تتهلور سوف، والتي المساء، قضايا تجاه الأنفنار ول ح ؤ
الأجتْاضرموالنؤع الجنسين محن الروابط إشكاليان محلوح 

:( Marxist Feminism)الماركسية التسؤية : يانثا

يديعلى عفسر، التاسع القرن أواسهل في الماركسة حلهرت 

.ص88المابق، المرحع انظرت )٦( 
المتهساتفى قراءة الإسلامية.. حش الراديكالية من ءالموية أحمد، عمرو، انفلرت )2( 

القيمتغير معركة ش الأمة )محرر(، الرحمن همد بن أحمد الصويان، ب الفكرية®، 
.145صه2م(، 11ه=1432ًالثيان، مجلة )الرياض: والمفاهم، 

.89صرإسابق، مرجع والمؤنسة، العمل اجتملع وعلم الّوع التائب، انفلر• )ت( 



تعتبروهذه ،، تطويرهار في ، ررلينين،،ل وماهم ، وارإنجا|ز(<ل ررماركس،، 
إلىاستندوا وقد الخاصة، الملكية فلهور ْع بدأ وقهنها المرأة قمع أف 

للجنسهزيمة أكبر الخاصة والملكية الرأسمالية قيام أف ررإنجلزا؛ اعتبار 
المجالينبين ما يميز للعمل نثلاما الرأمماليه شثدت حيث ائي، الن

الأعمالوللمرأة والمدفؤع، المنتج الممل فللرحل والخم، الخاص 
■اج الإنصمن المصنفه عر المنزله 

إلىالماركسي التسوى الثار م انقوقتي الالاتحاد مقوكل وهع 
مذميزت

أجلمن التضاد بأف تقول التي  ٠٠الشعبية ررالثوية ت لأول ا الدم، 
والتهميسالفقر صد الضال مع يترافق أن يجب، ين الجنبين المساواة 

والخصرية.

علىيعمل الذي المنزلي،' الممل مقابل ررالأحر ت الثاني الذهج، 
—منهللما الاقتصاد، في المحوب وغير المرئي غير المهناع حجم تبيان 

ِمكان هو البشر( )إنتاج أو الولادة وعمل المنزلي الممل أف من 
ؤتومجانية بالرحل لاقتمادي ا لارتبامحل ا مع لترافقه اء التامتغلأل 

ب

Iماركس؛ي كارل مع أمهم أناني، اشتراكي م 1م(  895. 1  820)إنجلز: فردرك ( 1) 
ولي لما ا لعون ا وتقديم سة لدرا وا للبحث لتقمغ ا في عد0 ما كما ، ركسية لما ا لشيوهمة ا وصع 

■أد العلمية الاشتراكية ورامحالم انجلتراة، في العاملة الطبعة ررحالة مجؤلماJه! أهم من له، 
ور. 465صن، 1 مج سابق، مرحع الميثرة، العربية الموسوعة انفلرت 

ؤالثورة هائي يوليانوف، ألتش فلاديمير الحقيقي: اسمه أم(  924-  1917)لبين: )2( 
شيوعيةدولة أود كرس الذي الشيوص والرفتق السوفياتي الاتحاد ومؤّس الروسية، 

الرأسماليةراتْلور مؤلفاته: من ماركس، كارل وتعاليم مبادئ على تقوم العالم في مركزية 
مايق،مرحع العالم، مشاهير موسوعة موسى، انثلر: ئلسفيةاأ. وراكراسات روسيا®، في 

.92_ج3،صن98
.251ص سابق، مرجع والخدر، المرأة وشكري، يكر؛ أبو انثلرت )3( 

ح

و



الاغترابمفهوم )) الماركسة وية التامتخدمت لذلك ، العمل 
الأْشادتنجب كالألة فهي إنتاجها؛ عن اكرأْ' اغتراب عن لكسر 
عندماإلأ المرأة عند الاغتراب شعور ينتهي ولن الزؤج. وتخدم 

للم؛ضعوفائدة قيمة ذات أعماو حلال من ذاتها تحمى أن تستطع 
ككل«رى.
اكاJةرق،:الأفكار مجموعه الماركسي الموي الاتجاه ؤبمى 

ألأنوثتها وأف حقوق، من للرحل ما لها حث، إنسال الرأ٥ ف أ- 
الرجل•به يقوم ثيء بأي القتام من تمتعها 

ولاية، الجنعلاقتها فى حرة تكون أن تقتضى المرأة حريه ة أ- 
للرحل.فرديا ملكا لمت لأنها الزواج، يمنعها 

منؤإخراجها اقتصاديا، المرأة لتمكين الأجواء تهيئة رورة ص- 
عاملهلتكون والزؤج، البست، واجبات، من وتخلصيها البيت،، 

وحضانةالجماعية، الهلاءم إنشاء محلريق عن وذللثط ومنتجة، 
منلا الدولة مهام من الأؤلفال تربيه تكون وأن وغيرها، الأؤلفال 

المرأة.مهام 
المساواةعلى تركيزها سب، بللانتقاد الحركة هذه تعرصح، ولقد 

والهامالأدوار بتاء كيفية عن النفلر تصرفث، جعلها الاقتصادية، 
ميهلرةمن للتخلحى الدواء هو المدفؤع المرأة عمل ليغدو الأحرى، 

وهووارإنجلزا؛ راماركيءا تصور كما الاجتماعية ات المومفي الذكور 
ٌ, .)4( صحيحعير عمل 

ابق.ءر->ع ومذاهبها، التويت الحركة تيارايث، عيساوي، انظر؛ ( 1) 
1.ص87 ابق، مربع ي.رالأمادالأمحا<اهمةواكاقة، حوسو، انقلرت )2( 
مرجع-المدلول-الأثر، الأثر - المدلول - المنشأ الجدر وحلمي، الكريمتاني؛ انقلر؛ )3( 

.114-ءس3 سابق، 
1اص28 محايق، مرحع واكامة، الاجتماعية الجثدرالأساد حومحو، انغلرت )4( 



(:Radical Feminism)الراديكالية النسؤية : ثالى 

فكريهرركحركة العشرين المرن من السبيات أواخر في ظهرت 
للتغييرعى نوالتيارات،... الأفكار متحدية اجتماعية ّءياسية 

إلىوصولا الجنسين بين العلاقات بمي وتغيير والثقافي، الاجتماعي 
وأهدافهانفلريائها وتختلف استراتيجي، كهدف المهلالقة المساواة 

أفكارهام وتتتتبناها، التي المعرفية لLلمنهلالمات تبعا وتحليلاتها 
إلىونهيق وعداءهما، ين الجنصراع وتتينى والشذوذ، بالتهلرف 

وعلاقاتوالثقافة والتاؤيخ واللغة الدين عن جديدة قراءات تقديم 
ن.الجشسن«ر 

ليررمسمون الوجودية المفكرة من أفكارها وامتلهمت تأثرت وقد 
الأساسالرافد كان الذي الأحرء، ررالجض كتابها في بوفوارءرى 

يصيربل امرأ0، المرء يولد ررلأ تقول التي المركزية فكرته في لهارق،، 
ئأبدية، طبيعه لها ليس المرأه أف على ؛ذلك، يشدد كانت حيث، كذلك،،(، 

و. به تتقيد قالتا لها يرمم الذي هو المجتمع تايخ يل 
آ

و. ص35ْرجعسادق، المرأة، تحرير حرلكت الكردستاتي، انفلرت )1( 
أ*المدرسة قي عملت ،_، Uljقي ولدت 1م( 6ةو _ 1 )8ه9 بومحوار• دي سيمون ر2(  لولم كان الذي ١^٠^^٥، الجنس ١١المرأة حول العشرين القرن كتب أعظم كتبت الوجودية، 

سكوت،انفلرت العشرين. القرن أفكار في مميزة مكانة واحتنأ ثوييا، عملا يرل 
يمحمد محمود ترجمةت المعاصرون، المفلرون أساسيا اجتماعا عالنا حمسون جون، 

إفمحايق، مرحع م(، 200ووالنشر، للأيحاث الحربية الشكة )بيروت! ، 1 هل حلمي، 
ط.. 184_18صه

صه5.محايق، مرحع والثقافية، الاجتماعية الأبعاد الجتدر حوسو، انْلر! )3(  لدار )بيروت: د.ط، متئرجي، جلال ترجمة: المرأة، ارتقاء مميل في روجيه، غارودي، )4( 
مرجعتحريرالرأة، حركات الكردستاني، عن: نقلا . 57_ص65م(، 1959الأداب، 

.6iمى سابق، 



مخكيزر^،:مرحلتين عبر الحركة هذ0 ومملورت 

العشرين،القرن من الثاني النصف بداية من الأولى• المرحلة 
هذهحلال الراديكاليون ؤيتبنى بعينيات، النهاية حتى واستمرت 

قوة،علاقات هي والمرأة الرحل بين الموحوله العلاقايت، المرحلة 
وحقوقها.المرأة مكانة حساب على امتيازات للرجل فيها بملي 

بينالجندري الصراع هذا إزالة على الحركة هذ.ْ ناشهلو رم ولهذا 
المنوطةوالأدوار بالأسرة الخاص المجال في حاصة والمرأة الرحل 

بينالقوة علاقات ترسيخ في الرئيس لم، الباعتبارها ؛المرأة، 
ساءلإعادة فاعلة ائز كومالمياسي العمل على ركزوا كما الجنسين، 

التامة.المساواة إلى وصولا والمرأة الرجل بين العلاقة 

للأن،مستمرة وهى العينيان نهاية من بدأت الثانية! الرحلة 
إلىوالمرأة الرحل بين الخلاقة تحاليل الرحاإة هذه نجازون حيث 

القضاءيتسنى حتى والأنوثة الذكورة من كل على القضاء إلى الدعرة 
فئاتوبناء المجتمعات تشكيل إعادة بعدها وتتم الجنسية، الهلبقية على 

لتشكيلاء المالرحلة هذه تدعو كما تمييز، أو تحيز دون حديدة 
الخلاقةحتى الرحال••• مع علاقاتهن وقطع بهز، حاصة مؤّات 

لإيجادوتدعو المجتمعات، جمع في المسائية الهلبيعية ية الجن
منهامحلنا الرحا^^٢، مجتمع عن ومنفصل فقمل، موحد ائي نمجتمع 

واقعفي الموجودة اواة اللامإنهاء إلى يودي الجنسين بين الفصل أل 
الزواغيخص فيما تغير ئد الراديكاليات ح-هلاب أف كما المرأة، 

إلىالمساواة من بكين هامش على مصطلحات مج، عالية الكوردي، انفلر• )٦( 
وحقوقالاجتماعي النؤع على اك-رما دليل )محرر(، مرجئة إيتاس ؛ي! التماثل، 
1. ٠09 1 ص7ه 6هه2م(، العربرربا!ل.نااأ، الشباب جمعية )حيفا! ، 1 محل المرأة، 

1.ص78 سائق، مرجع والثمافة، الاجتماعية الأبعاد الجنل،ر حوسو، اتفلر؛ )2( 



النمطا ليوالأسرة الزواج أف مفاده جديد توجه لترسيخ والأسرة 
والأسرة.للزواج نمهل من أكثر هناك بل والطبيص، الوحيد 

•يلى ٌا المرحلتين هاتين على والملاحفل 

الواخالفللم وأن المرأة، لواقع تايخي تحاليل على تعتمد نها أ- 
الرجل،هو بفللمها هام والذي أنثى، كونها بب بكان عليها 
هوالرجال صد الحرب® ررإعلأن حلال من الواجهة كانت لذللث، 

الكاسي،.لإحراز الوحيد العلريق 

داحلين الجنعلاقات مجمؤع في جدري بتغيير تهلال_، نها أء 
للمساواةوصولا الأبوية، لهلة البزوال والمجتمع الأسرة 

ألترى حيث، المجتمع، في — الجندر _ النؤع وسيادة الهللقة 
النساء،صد التمييز في الرئيس اللم، تمثل الأبوية اللعله 

الحياةُ'ُميادين مختلمخ فى عليهن واليهلرة 

واللغةكالمالم الاجتماعية النيات في الفلر إعادة إلى تدعو نها أ— 
متحيزةباعتبارها المرأة نفلر لوجهة وفما و)الدين(، والتاؤيخ 
7^/،jUU آ

أبأجور بالْلالة فبدأت كسرة؛ مفزامحت، التسوية الحركه مرت وهكذا 
٠٦ أهدالحركات، من المديد تقم بمدرسؤ وانتهت، الرجل، مع اؤية مت

رِسدودا الأكثر الأمر وتبين رأيناه، الذي الحد الشاذ الاتجاه فى بلمت، 
ؤمن لأحيرة ا الثلاثة المقود حلال حققتهما اللذان والانتثار اليهلره هو 

ح

و

وآحرين،وقطب؛ ؛ 104صسابق، مرجع المرأة، تحرير حركات الكردساني، انظر: )1( 
.ص51محايق، مربع الإمحلامية، المجتمعات، وحلخلة الثوية الحركة 

سابق،مرجع الإسلامية، المجتمعاتإ وحلخالة التسوية الحركة وآحرين، قهلب؛ انقلر؛ )2( 
.ص72



r>

منللعديد الفكري النسق ءرئمنل إنها حيث العشريزرن، القرن 
فييصاغ والتي المتجمدة، وللأمم للمغرب التابعة الدولية الوكالات 

كافة((لع،.المجتمعات على مقروصة دولية اماقيات، شكل 

الدوليهوالاتفاقيات المواثيق ®إن فورث((أق"،ت رركاثرين تقول وبهيا 
ولجانوكالات في الأن تصاغ والسكان.. والأمرة المرأة تخص التي 

الإنجابوأعداءُ الطرفة، الأنثويه ثلاثة: فئات طيها تسيْلر 
لجنهررؤإف تضيف؛ ثم ،، حنسثاااؤ والشاذات والثاذون والسكان، 

بالزواجتزمن كانّتا امكنينافيه امرأه شكلتها المتحدة الأمم في المرأة 
الحريةوأف قيدا، الزواج تعتبر وكات الأسرة، ورفض المفتوح، 
مهلالقه((رة،.تكون أن لأيد الشخصية 

$ه ه 

التربيةوالشامي، ص7؛ سّابق، مرحع المرأة، تحرير حركايت، الكردمتاني، انفلرت 1( ) آ
1.ص84 سابق، مرجع المرأة، قفايا بعض و و
1.ص64 مابق، مرجع الزوج، احتا; المرأة؛ي حق يومف، 2( ) ي
المتحدة،الولايات يوخ بريجهام جامعة ش القانون كلية ش محاصرة ءورتت كاثرين )3( ؛* 
مثل!واتفاقيات الوثائق فحوى وتعرف المتحدة، الأمم اجتماعات من بالعديد اركت ش ؛
العالميالمركز مديرة وهي المرأة، صد التمسز أشكال جمح على القضاء تفاقية ا و
لينهمركز الدولية، المرأة وقوانين العولمة ندوة انفلرت بريجهام. يجاممة الأسرة سيامات ل ؤ
فيقراءات عفت، الجمري، ص: نقلا م. 2000يتاير 4 الخرمحلوم، الإعلامي، لأنتاج ل ذ

م201أ/2 3/ه بتاؤيخ استرجعت المرأة، حول الصادرة الدولية والقرارات الاتفاقيات .مد 
العالسالإسلامي المائي الاتحاد مونع س ٣ 

http://muslimauni0n.0rg/news.php?i=12256

ص7.سابق، مربع المرأة، تحرير حركات الكردمتاني، )4( 
المابق.المرجع )5( _ _



اوتشرسية:المرجعية الثالث: المطلب 

عنتصدر التي والتشريعات بالموانين التشرمية المرجعية تتمثل 
وهيبتهلبيقها، الأعضاء اكود يلزم والتي الدولية، المؤتمرات 

كالتالي:

!الةاهر٥ااررموتمر والتنمية للسكان الدولي المؤتمر أولا: 

الفترةفي القاهرة في يالكان العش الثالث الدولي المؤتمن عقد 
حيث،المتحدة، الأمم هيئة إشراف تحت 1م،  1994ّستمبر 3 - 5 من 

ومؤتمر1م،  974عام بوحارست في المكان لموتمري تتويجا به جيء 
منبداية المسابقة؛ المزتمرات من ومتحدا 1م،  984عام مكسيكو 

1م، 985عام نيروبي في المنعقد واللم والتنمية المساواة مزتمر 
عليهاللبناء أساسيه ركيزْ 1م  994للأسرة الدولية المة إلى وصولا 

وسمتة فيه—ا عقدت سنوات ثلاث في للمؤتمر التحضير تم وقد 
—مندوبون فيه وشارك إقليمية، مؤتمرات وحمه للخبراء، اجتماعات 

ؤالعالم. دول مختلف من 
ؤمن صفحة وعشرين ؤإحدى مائة من مكونه المؤتمر وثيقة وجاءت 

أوالإجهاص الجنس أحد فصلا، عثر ستة على موزعة الكبير، القطع  ا٠١الصفحات وبقيت صفحة، مائة إلخ للمراهقين... الجنس وتحاليلم 
١^٥.لقضية الأحرى المثرين 
؛آة، ) قي مرة لأول ررالجندر® ممهللح ؤلهر الصفحات هده بين ومن 

٩٠٢سابق، عرجع أم،  994عام بالقاهرة والخمية للكان \لوووا اوؤت»ر تقرير انئلر: )1( 

سجعالأر، نراسأ-اس-الآتر-استرو ئطني،وض، )2( 

ح

و



أحدزى،انتماْ يثر لم أنه إلا ين(زن، الجنكلمة عن )بدلا موصئا 
اواْمبالوحل المرأة مساواة عن فيه بالحديث الاهتمام كان حيث 

المؤتمررق،!مبادئ أحد كانت بل كيرا، اهتماما تامه 

•يأتي ما على الراح المبدأ نص فئد 
المرأةوتمكين ين الجنبين والإنصاف المساواة تعزيز ررإل 

المرأةقدرة وكفالة أشكاله، بجميع المرأة صد العنم، على والقضاء 
ايرامجض الزايية حجر تمثل أمور حصربتها على السثهلرة على 

واكمة«رين.بالكاف المملة 

على:الثامن المبدأ ونص 
الصحةمن الممكنة المستويات بأعلى التمغ قي الص ان إنررلكل 

على- تكفل لكي التدابير؛ كل تتخد أن الدول وعلى والعقلية• البدنية 
خدماتعلى الجميع حصول - والمرأة الرجل بين المساواة أساس 
الإنجابيةالصحية بالرعاية الخملقه الخدمات فيها بما الصحية الرعاية 

الجنسية«رى.والصحة الأمرة تقليم تثمل التي |■ 
والإنصافين الجنبين ررالمساواة عن مستقز فصز أقرئ ما ك ي

الجندنةالفرقة مثلاهر كذ" بتحمليم فيه حاء حيث المرأة®، وتمكين 
اتوالمومحالإعلام ائهل ووسالمدارس على ®يتوجب • أنه ب ؤ

^١

و،
تة
د

تقبلمالفتاح، صد انظر; X )الجنين أنها على للونقة العوتحر الإصدار قي ترجمتها ( ١٦ 
1.ءس90 سابق، مرجع متاية، حضاليت روى حلقية على المرأة 

مربعلخدرالشأ-الدترل_الأر_الدترل_الأر، وحلمي، الكردستاني؛ انءلر• )ة( 
.ص74سابق، 

.ص78سابق، مربع المرأة، على المدران الكريم، المل• انثلر; رق( 
القملمايق، مربع 1م،  994عام بالقاهرة والتنمية للمكان الدولي المؤتمر تقرير )4( 

1.ص0 الراح، المبدأ الثاني، 
1.1 ص الثامن، المبدأ الثاني، النمل السابق، المرجع )ة( 

ص





د٠١٩

i

فىالإعلان نص على تحفظالها دوله وعشرون ثلاث أبدت وقد 
ا؛اتجاهاتر أربعة 

كانتإذا الإنجابية الصحة مثل مصطلحات على الاعتراض - أ 
الإجهاض•حرية تحني 

وحرياتوالمتحدين المتعايشين مصطلح على الاعتراض - ب 
والتأكيدالنمطية، غير الحياْ منها المراد كان إذا الأشخاص 

والذيوالمرأة الرجل بين المبرم العقد هو الرواج أف على 
الأمره.يكون 

الحريات!للأشخاص تخول التي المصطلحات على الاعتراض - ج 
إلخ.الجنسية... والصحة الإنجابية كالصحة المختلفة 

أنماهناللأسرة بأف يصرح الذي الإعلان نص على الاعتراض ~ د 
البشرية.المجتمعات فى مختلقه 

I الالتزام((عبارات يكررن أنه إلا التحفظات هذه من الرغم على و®
منويأعلى على تلتزم أن للحكومات لأيسغي ؛ تقول التي ارالإلرام® و أ

أانمل برنامج في الواردة والأهداف الغايات بتحقيق يامي م 
هذهتنفيذ وكفالة الدولية المعاون وآليات الضمانات إعمال سغي ي ؛
منتظماامتعراصا تنظم أن الخامة الجمعية على يسغي ،••• لتداذير ا إ
هذاّ.ّ((رص،.الخل برنامج لتنفيذ •لإ 
ؤ.

.71ص سابق، وجع الجِدرمومافى، قلية، انظر-  ٢٦ل
الفعلسابق، ٌر"؛ع 1م،  994عام بالقاهرة والتنمية للمكان الدولي رة، 

1.ص6ه )7(، الفقرة )ألف(، عثر السائس 
.ص22)9(، الفقرة )ألف،(، الرابع الفصل السابق، المرجع )ة، 
1.ص90 (، 21)الفقرة )جيم(، عثر السائس الفصل المعابق، الرجع ره، 



ئمؤاإإإ||

■بكين" تنمر ٢١١المرأ٥ العني الراع العالي الؤد٠ر ت ثانيا 
فييالمرأْ المعني الراع العالي المزتمن التحدة ١^٩٠-؛؛ عقدت 

شعارتحت 1م،  995سبتمبر 1 5 _ 4 من الفترة في بالصين بكين مدينة 
بتنفيذالتعجيل منه الهدف وكان لم، والوالتنمية الماواة 

1م 985عام بالمرآة للنهوض التهللعية نيروبي استراتيجيات 

بينما مشارك ( 50000)عن يزيد ما المشاركين عدد بلغ وقد 
منوأكثر الأعلام^،، ووماممل الحكومية غير والقلمان الدوJ ممثلي 

العالمأنحاء جميع من امرأة ألف 1( )04 
حيثوأحهلرها وية، الثالمؤتمرات أهم من يعد المؤتمر هدا 
تنادىامرأة ، 700)من مكونة وية نموتمرية تقناهرة أكبر فيه حرجت 
الشواذ.أو الحافيان بحقوق 

لل٠خفلاتالهام والتحرك العمل قاعدة الوثيقه اعتبرت كما 
وخاصةالمابقة المزتمرات وقرارات ولخ2؛لهلات الموعية، التسوية 
مساواةعن موسع بشكل فيه الحا،يث كان حيث ،، القاهرةر مزتمر 
فصولأكثر القمية هده على والتأكيد تامة، مساواة بالرجل المرأة 

بحياةالمتعلقة للموصوعات عملي كتهليق الفرعية، حثه ومحبا المزتمر 
الرأةرى.

ح

و

أ

أأبول/  415-يجئن بالمرأة المعني الرابع العالمي المؤتمر تقرير المتحا-ْ، الأعم انظر: )1( 
والأول، الفحل م(، 1996المتحدة، الأمم موقع مشورات )نيويورك; 1م،  995سبتمير 

م. ص252س اكاْن، ^،، ١٧١^ )2( 
مرجعالمرأة، حول الصائرة الدولية والقرارات، الاتفاقيات، في قراءات، الجمري، انثلر: )3(  لالعالمي. الإسلاهي ائي النالاتحاد موقع سائق، 
•ص27ابق، مرجع موثقافي، الجدر قلية، امملر; )4( 
.ص09سابق، مرجع المرأة، على العدوان الكريم، المد انفلر: )5( 



مصطلحظهر المفهوم، فرض في والتدرج التهيئة لخهلة ومراعاة 
(233)المصهللح تكرر حيث أوقح بشكل ولكن ثانية مرة ررالجندرا؛ 

)1(.
مر0

لهنالنساء أل العمل منهاج ررويؤكد المهمة! بيان عنوان حاء 
»،عويالمشاركة معا، بالخمل إلا معالجتها يمكن لا مشتركه ؛ jpشوا

بينالمساواة تحقيق في الخمئل المشترك الهدف، بلؤخ أجل من الرجل 
الجنسناارى.

مواجهةمن يتمكى لن العاللم ررفاف الخلي؛ الإطار في جاء كما 
الدولي...التعاون حلال، من إلا والعشرين الحائي القرن تحديات 
كاملةشراكة لتصح والرجل المرأة بين العلاقة في الجدري والتحول 

،.الماواهءر قدم وعلى 

والصحةوالعمل التعليم مجال في له المملى التعلميى وتجلى 
الطفلةتواجهه ما ررإزاله الخال؛ سبيل على جاء حيث إلخ، والتنمية... 

بحقوقهمالأولاد كئ يتمتع حتى بالإرث، يتعلق همما وعقبات ضن من 
الاقتضاءحسبإ القيام منها أمور، جملة طريق عن وذللثا تمييز، دون 
الخلافة،حق في المساواة لهم تضمن التي التشريعات ؤإنفاذ بن 

الهلفل(\ه/جض عن الفلر بغض يرثوا أن في المساواة لهم وتكفل 

مجالات،في التوصسات، من مجموعة في العملي المملبيق تجلى كما 

.ص74ا؛ق، مر->عااالأثر، - المدلول - المنشأ الجدر وحلمي، الكردستاتي؛ انفر؛ )1( 
المصلسابق، مريع 1م،  995يجض بالمرأْ المعي ارابع العالمي، المؤتمر  jip'،رة( 

ص8.)3(، الفهمة الأول، 
1.ص2 (، 17)الفقرة الثاني، الفعل السايهم،، المرجع رة( 
.ص731د(، -  274)الفقرة )لأم(، اراع الفصل الادق، المرجع )4( 





عنيختلف جديد مدلوو أو معش أي قصد قد أنه إلى يشير ما العمل 
ن.قيلءار من له المقبول الاستخدام 

والأنثى،بالدكر تعريفه الغربية الدول رفض إلى ذلك أدى مما 
غيرالحياة يشمل تعريما ونحع على وأصرت النية، سوء يثبت ما وهدا 

منمحاولة أية الأحرى الدول رفضت بينما اجتماعي، لوك ك التمهلية 
بعدمالمصهللح اللجنة ء_نفت أن التتيجه فكانمتا النؤع، هذا 

تعريفهاارُ

التيالأعمال حلال من العمل منهاج تتقيد ®يلزم فإله ذللث، ومع 
حلالالمتحدة الأمم منفلومة ومؤسسات هيئالتا حميع بها تضهللع 

منيتجزأ لا جزءا وبوصفه التحديد وجه على م 200ه— 1  995الفترة 
الأوسعا،رق،.البرمجة عملية 

الخاني®!ررالموئل الشرية للمتوطنات المتحدة الأمم مؤتمر • ثالتا 
اسهلنبولمدينة في البشرية للمسمتوطات المتحدة الأمم مؤتمر عقد ِث 
منكبير عدد حضرْ وقد 1م،  996يونيو  314-الفترة في تركيا، ب آ
هذاوهدف ( 21 00)عددها بلغ الحكومية غير لمتثلمان ا أ
الفصلسابق، مرجع أم،  995يكض بالمرأة المعني الرابع العالمير المؤتمر تقرير )٦( ؛' 
.ص562الرابع، المرفق لثامن، ا إ
-ص94 الأثر، - المدلول - الخنئأ الجندر وحلمى، الكردستاني؛ انظر؛ 2( ) ر
.50ل

القملسابق، مرجع ام،  995مكض بالمرأ؛ العني الرابع العالي المؤتمر تقرير )ت( افر 
TT  149ص(، 306)الفقرة )جم(، الخامس. الثاني()الموئل البثرة للمتوطاأتا المتحدة الأمم مزتمر تقرير المتحدة، الأمم انظر؛ )4( 

1م( 996المشحدة، الأمم موقع منثوراين، )نيويورك؛ أم،  996يونيه حزيران/  4-3
.ص332الثالث،، الرفق العاشر، لقمل ا —



والتنميةللجميع، الملائم ®المأوى موضوعين معالجة إلى المؤتمر 
التحضر((رى.في آخد عالم في الشرية للمتوضات ٦، الستدامةر 

مشاركهوالرحال ماء النحم؛ع مشاركة ررستكفل I إعلانه في وجاء 
اديةوالاثتص— السياسة الحياة في اواة، الم يدم وعلى تامه 

سياساتفي ين الجنبين المساواة سنشء>ع كما والاجتماعية...، 
.رية البللمتوحلنايت، المتل.امة والتنمية المأوى ومشايع وبرامج 
فيين الجنبين المساواة ®بهدف الكامل الالتزام فيه ورد كما 

الاعتبارات®بادماج الالتزام وكذلك اليشرية«رى، المسترقات 
والبرامجيامحات والالتشريعات في )الجند.ر( الجنس بنؤع المتعالمة 

نؤعيراعي الذي التحلل طريق عن بالمستوطنات الخصلة والهشا 
الجنس«رئ.

الإنجابيةالصحة مصطلحات تحوى بنودْ جاءت ذلك جانب إلى 
والاعتراف، والإجهاض الأسرة، تنفليم من تشمل بما ية والجن

الأساسيةالوحدة هي ®الأسرة فيه: جاء حيث المختلفة الأسر بأشكال 
ؤالحماية تتلقى أن حقها فن تعزيزها، من لأيد ولذلك للمجتمع، 

ح

و

أقدٌإ يمضي أن يمكن لا الامحمحادي المو أن موداْ فكري ءتوجه محي المستدامة: اكمية )1( 
أنوالحفاظ إتضابها، من بدلا الْلممة الوارد استخدام إءادة همه يجرى الذي بالمدر إلا 

لءذم والأرض"• والماء النقي، الهواء وحماية الحيوي، التنؤع على 
إالعربية، الوحدة دراسات مركز )بيروت: ط4، الصباغ، فائز وتقديم: ترحمة الاجتماع، 

ه. ص547م(، 2005
المرفتم،سابق، مرجع 1م،  996محام البشرية للمتوظات التحدة الأمم مزتمر تمرير )2( 

صأأ.)2(، الفقرة الأول، الفصل ١)؛:!^،، 
٦•ص )ى، المقرة الأول، المرفق آلأول، الفصل ابق، الالرجع )3(  ل.ص82)64(، الفقرة )دال(، الئاك الفصل ازبق، المرجع )4( 
•٦١ص -و(، 36)الفقرة )جيم(، الرابع الفصل المائي، الر-أع )6( 



النظممختلف في للأسرة مختلمه أشكال وتوجد الشاملين. والل.ء-م 
٦■؛,والاجتماعية(<ر والسياسية القافية 

وما،، 1مر  994عام للمكان القاهرة مؤتمر في البند هدا ورد وقد 
نهايةفي بها الاعتراف يتم حتى فرصها في والتهيئة للتدرج إلا ذلك 

الأص.

!اربكينا5(< نيؤيورك اجتماع ! رابعا

المتحدةالأمم مقر في العامة للجمعية الخاصة ة الجلت عقل، 
م،2000يونيو 9 - 5 الفترة في »يكين+5« يعرف والذي بنيويورك، 

الواحدللقرن لام والوالتنمية الجنسين بين ررالمساواة مى متحت 
(،ره.والعشرين 

والتحدياُتوالعقبات المحرز التقد.م استعراص منه الهل.فئ كان وقد 
منمزيد واتخاذ 1م،  995بكين عمل منهاج تنفيذ وجه في تقف التي 

،.الدورر الهبمعيد ومنها الأصعل.ة كافة على والمهلالثات الإجراءات 
•، ١^^ تناولتها الش الإتجازات صمن من و ؤ
:آ
1.ص8 (، 31) الفم؛ الثاني، الفصل المابق، اور-بم، 1( ) ه
سائق،مرجع م، 1994عام بالقاهرة والتنمية للمكان الدولي الزتمر تمرير انفلر! 2( ) ٩
.ص72)1(، الفقرة )أك(، الخامس لفصل ا ٩
العملومنهاج ييكين إعلان لتتفين، سنوات، الخمس استعراض المتحدة، الأمم ت انظر 3( ) ئ

أ/7/4 يتارخ استرحعت، ههه2م، يونيو 5-9 العامة الجمعية في عقد الذي 5( ب ربكتن 
المتحدةالأمم موقع من م 2201  ر
http://www.unمrg/womenwatch/daw/folهاwup/beij^ا  htm.5ؤ' 

 )4(United Nations, Furtlier actions and initiatives to implement the Beijing Declaration
,16 ,and Platform for Action, General Assembly, Twenty-third special session

November 2000, p.l.

 )5(United Nations, Further actions and initiatives to implement the Beijing Declaration

and Platform for Action, pp4-19.د





والاهتمامالجنسين بين للعلاقات الكامل الاهتمام إيلأء ينبغي - ة
للمراممين؛والحدب التثقيفية الحاجات لتلبية خاص بوجه 

الجني•ملوكهم مع إيجابية بطريقة التعامل من لتمكينهم 
الجسيالسلوك واعتماد لتشجيع برامج وتنفيذ تصميم — 3 

لملرقالفعال الاستخدام وعلى والموول، المأمون والإنجاُي 
بماحسيا، المنقولة والأمراض فيه المرغوب غير الحمل مغ 

البشرية.المناعة نقمي فيروس ذللث، في 

لمعالجةالجودة عالية خدمات على اء التحصول يجب - 4 
أنؤينبغي _، الأمن غير — الإجهاض عن الناجمة الصاعقات 

وجهعلى الأسرة وتنفليم والتعليم الإرقاد خدمات، يقدم 
الإجهاض.تكرار تجنبا على اعله توالني السرعة 

 5 I فيسين الجنبين للماواة المجتمعي الدعم وتعزيز إنشاء
غيرالمتعلمات سئما ولا المدني، المجتمع مع التعاون 

الحكومية.

الحملحالات تفادي بثّأن للمراهقات والدعم المشورة إسداء _ 6 ث
والمكر.فيه المرغوب ير غ ي ٦

م
تث
البحولث،ذللث، في بما اني، الجنالمنثلور ومراعاة تعميم — 7  آ٥
الجنس.نؤع على لقائمة ا أ
بجميعالأسر رفاه لدعم وبرامج سياسات، وتعزيز وضع — 8 ]' 
شكالها.أ ؤ

الممهليةالمواقف، تغيير بشان برامج وتنفيل، سياسات، وضع — و 
الجنسين.بأدوار يتعلق فيما لوكيات وال

بينالمساواة على والتيريمنا الجنسّانية التوعية حملات تعزيز — 1 0 
الضارة.التمملية الأدوار على للقضاء الجنسين؛ 



المؤتمراتيعدم من تتايعت، فقد والطالبات الإنجازات تلك وهع 
للحكوماتالكامل الالتزام على أكد الذي 1اا رُبكيناه مؤتمر ومنها 

عدمْع ا5(ا رربكض ووثيقة العمل، ومنهاج بكين إعلان بتطيق والدول 
وثيقةبنود على والخفلمات الدول وصعتها المب التحففلات إلى الإثارة 

1ملأ/ 995الخام فى علها التوقيع أثناء بكين 
ثقافيةمرجعية على قامت الممهوم نشأة أل نستنتج الختام! وفي 

إلىأحرى، إلى مرحلة من تدفعه وية نومرجعيه أفكارها، منها تستقي 
الرئيسالمشئ هي التي المؤتمرات تمثل تشريعية مرجعية جانب 
الذيوالتنمية للمكان القاهرة مزتمر من بدائه للمفهوم رسمية بصورة 
عليهأكد الذي بكين مؤتمر لم ومن له، ظهور كأول وثائقه في أدرجه 
فيأدرجته التي الأحرى الزتمرات إلى للعيان، أقوى بصورة وأبرزه 

علىآثارها لها فكانت، إلخ، والصحة... والمكان التنمية في محّياساتها 
فيالباحثه تبينه ما وطا خاصة، بصفة لإسلامي وا الخالي المحيي 

تعالى.اش شاء إن التالي الفصل 
ح

و

أ

0
و

3

.ص88سائق، مرجع ثماني، غزو الجندر قلية، انظر: 1( 



صس؛|اا،سا

_ايئممش__•,



الخانالفصك 

انتقاله،وسائل الحندرث سهوم 
الإسلاميةالمحتمعات على ؤآثاره 

ومهبحئ1ن:

إلىالجندر مفهوم انتقال وائل الأول: المبحث ءأ؛ 
الإسلامية.المجتمعات 

علىالجندر مفهوم اذتة.ال آثمار الثاني المبحث أو 
الإسلامية.المحتمعات 



لإيأءآمحُئه



سمه،طد

الجندربممهوم التعريهن، السابق الفصل في الدراسة عرصسث، 
الييئهثم ومن به، الصلة ذايت، والمصطيحاج، له، الأمحامحسه والمقامم 
الفصلفي وتتناول والنشرمئة، والقوية الثقافية من للمفهوم المرجعيه 

ثإومن الإسلامية، المجتمعات، إلى المفهوم انتقال ومائز الحالي 
الانتقال.هذا على المترتبه الآىز 

3
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امحًولالمبحث 

الحندرمفهوم انتقال وسائل 
الإسلاميةالهحتمعات إلى 

فيطاقة من يمتلكون ما كنأ أمتنا أبناء من وأتبامه الغرب سحر لقد 
ومؤتمراتاتفاقيات في الواردة والمصهللحات المفاهيم تصدير سبيل 

اَاكشوأ ؤءن قال الإمحلامية، المجتمعات إلى المرأة 
'آثم حنته عقهن 0^0 ثم ُهث ص ِلمندمأ مله،و _وذمون 

رايهترفع متثلمان منها الوسائل؛ شتى على ذلك في اعتمدوا وقد 

3

٩المرأة، وحقوق والحرية المساواة تدعى جمعيات ومنها الإنسانية، 
ق؛
,3
ئ

بتلك،التزامهم بمدى الحآكومات مراقبة على تعمل الواقع في ولكنها 
آللدين ومعاداة وشذوذ إباحية من فيها ما رغم والموتمرات، الاتفاقيات 

.1صراحة. 

وI لأتية ا المطال_، ش الوسائل، تللث، تناول يمكن عليه وبناء 
ؤالدولية. المقلمات الأولت المءلد_،
الحكومية.وغير الحكومية المقلمات الثاني؛ المؤهللسر 
الاحض.التمويل : الثالث انمللب 

.36الأية: الأنفال، سورة 1( 



آ
و،
تث

المشة.والعامي الراكز الرابع: الطلب 
الإعلامية.الوسة الخامس: الهللب 

هه ثإ؛- 

الدولية:المنظمات الأول: المطلب 

العاملةالدولية النفلمات من  JbJbJijالإسلامية الجتمعات تزخر 
النحوعلى وهي التحية، لأمم ا مؤتمرات توصيات تنفيد متابعة على 

ايار:

خاص:بشكل الرأة بقضايا تعنى ٠نهلات الأول: اكرع 
الرأة:يشوون يعنى التي التحدة للأمم التابعة النفلمات أهم من 

(:unfpa)للسكان التحدة الأمم صندوق - أ 
الإشرافإليه وعهد ،، 1مر  969عام نيويورك في الصندوق أسس 

يعملالتي الأهداف أهم ومن ا• السكانيةأ العالمية المؤتمرات على 
:هي تحقيقها على 

ذلكفي بما الإنجابية، الصحة برامج إيجاد على ررالمساس0 — 1 
الجنسية.والصحه الأسرة، تنظيم آؤ 
د

؛124صسابق، مرجع المتحدة، الأمم منظومة ش المرأة القاطرحي، انفلرت 1( ) ٠
1. 72صرإسابق، مرحع لبنان، في النسوية الحركة القاحرجي، و غ
الكريم،والعبد ؛ 149صسابق، مرحع المرأة، على العدوان الكريم، العبد انظرت 2( ) ي
صوءقي نقدية دراسة الدولية الؤJ٠رات في المرأة قضايا الكريم، عبد بن فزاد ؤُ 

باحثايت،مركز )الرياحست ط2، الدكتوراه، درحة ليل مقدم اتكتاب هدا أصل الإسلام، جيم 
1.ص64 1، ج ه2م(، 111ه= 432الرأة، لدراسات 

موقعمن م 201 22/4/1 استرحعت للمكان، التحية الأمم صندوق حول )ق( 
للسكانالخحدة الأمم صندوق 

http://www.unfpa.org/public/̂ د



اسّإلى عئ وال، المرا٥ ويمكن ن، الجنبن اوا0 الم2س 
العالم،،.مكان تعداد 

منوليس التبرعات، حلال من كاملا الصندوق تموفر؛ ؤيتم 
مصدرأكبن يعد فإيه ذلك ومع ، المتحدلأ للأمم المعتمدة الميزانية 

قدمحيث والسكانية؛ ا الإنجابيةر الصحة برامج لتمويل العالم قي 
والتيالبرامج! هده لتتفيد دولار مليون ألف من يقرب ما الصندوق 

الإسلاميةالمجتمعات بعض في فعليا ثمارها آتت 

(:unifem)للمرأة الإنمائي المتحدة الأمم صحدوق - ب 

خاصتهلوعي كصندوق 1م  976عام نيويورك في الصندوق أنشئ 
إِالمتحدة الأمم ببرنامج ترتبهل ثابتة متثلمة إلى تحول ثم بالمرأة، 
'آ1م،  994عام آسيا غرب متملقة في أعماله الصندوق وباشر الإنمائي. 

ؤالبرنامج عمن ويشمل عمان، محي الإقليمي الكتب افتتاح عندما 
ؤ. عربية دوله عشرة ثلاث" المرأة تقدم إلى يهدف الدى 

f
٩

ؤ1. ص37 مابق، مرجع لمال، في التسوية الحركة الماطرجي، انظر؛ )1( 
نيبالجندر، الصلة ذات الممطلحات من الأول المصل في الإنجاية الصحة مفهوم انفلرت )2( 

يص2ة• 
.أرعمل ورقة الاقمحادي®، والاستقلال المرأة ررعمل عداش، بنت نورة العدوان، انظر! )3( 

ورالرياض، الإسلامية، واكشريعات الدولية القوانين بين الأسرة دوه أعمال صمن مقدمة 
أص6. 1ه،  425/3/21.  20العامة، العزيز صد الللث، مكبة 

'ؤ,وقهلر، وفلسطض، وعمان، واليمن، والبحرض، العربية، والإمارات الأردن، وهي )4( 
انظر!السعودية. العربية والمملكة والعراق، وسونية، ومصر، ولبنان، والكويت،، 

والقاطرجي،؛ 125ص سابق، مرجع المتحدة، الأمم صفلومة في المرأة القاطرجي، 
فيالسوية الحركة والخضري، ؛ 176صسابق، مرحع لبنان، في التسوية الحركة 
.171ص سابق، مرحع اليمن، 

اوراحعالسايقة.انظر: )5( 



ت، ٧ رمحسة محاور ثلاثة في الصندوق صنأ ؤيرتكز 
لضمانالمجتمع في دورها وتعزيز اقتصاديا، المرأة ررتمكيى — 1 

سآمنة حياة 

الجندرى،التخمليهل مجالات في المؤشسية المدرات دعم — 2 
الحاكم.إدارة في )الجتدر( الاجتماعي النؤع ؤإدماج 

أشكالكافة مكافحة أجل من للمرأة انية الأنالحقوق تعزيز — 3 
التنمية،؛.عملية امحمتمرارية لضمان المرأة؛ صد العنف 

المرأةررحقوق برنامج رراليونيفيماا أنشأت الأهداف تلك ولتحقيق 
للمتفلماتوالقني المالي الدعم تقديم على اشتمل الدي انية؛؛ الأن

اتفاقيةحول المعالومات ونشر التيريما، وتوفير الحكومية، غير النسائية 
الجندرقضايا دمج على الحكومات ْع العمل إلى بالإضافة ميداو، 

تتجهكما الإصلامية، البلدان من عدد فى برامجه المكتن، نفد وقد 
كافهالمنهلقة بلدان لتشمل البرامج هده تمتن، أن إلى متقبلا النيه 

I  والندللابحاث الدولي الممهل. - جv__U  بالمرأةالمهوض أجل من
INSTRAW):) أ
ت,
إنشاءتم حيث، 1م.  979عام الدومينياكان في أعماله المعهد دأ ب أتق

؛126صسابق، مرمع الأمم مفلومة ؛ي المرأة القاطرجي، انظر؛ 1( ) ر
.176صلمان، ءي التسوية الحركة القاْلرجي، و ئ
1.ص67 سابق، مربع لمان، في التسوية الحركة القا'ءلرحي، انفلر؛ 2( ) ر
أونلها موغ من م 2012/و/27بتاؤخ ّامترحعثا أميا، غرب متطقة قي اليونيفيم • انفلر )وآ ؤُ 

http://wwwJahaonlinexom/articles/view/2745?htm
ثسفي وتقع دومسجو، سانتو وعاصمتها الدوميتيكان، جمهويية هي الدوميتيكان؛ )4( 

المتحدة.الأمم وقي الأمريكية، الدول، متثلمة في عضو وهي الغربية، الهند جزر إحدى 
.66- ص46 مابق، مرجع العالم، بلدان ُعجم عتريس، نْلر؛ ا ن



تقدمحول المعلومات ونشر وجمع يالأبحاث القيام أجل من المعهد 
كافة.المستويات على التنمية في ودمجها المرأة، 

والتينيروبي، مزتمر استراتيجيات مع المعهد برامج وتنسجم 
والإقليميةالخالية المستويات على واقعية عمل برامج إلى ترجمت 

٦،.والوْليةر 

الدولمن الطوعية التبرعات من كامل بشكل المعهد تمويئ ؤيجري 
الحكومية،وغير الحكومية والنفلاتا المتحدة، الأمم في الأعضاء 

أحرىزوموارد والأفراد والؤسسادت، 

عام:توجه ذات متثلمامت، الثاني: اظئ 
يوالخامة النفلمات جمع في المرأة قضمه التحدة الأمم تدحل 

٩: أهمهامن لها، التابعة 
(:escwa)آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجتة . أ 

الإقليمياما تمثل وهي أم، ق7و عام بيروت في اللجنة تأسست 
٩تلك بها تقوم التي الهام أبرز ومن آسيا، عربي في المتحدة للأمم 

زخاصة لجنة بتامحيس قامت وليلك وحقوقها، المرأة بقضايا تتعلق التي 
أحلال من ررالإسكوا(ا تعمل ذلك إلى إضافه المرأة، بشؤون للاهتمام 

رالأتي: محلريق عن العربية المرأة وضع بتحسين متخسس فريق 
وحلال من الاجتماعي بالنؤع المتعلقة بالقضايا المجتمع توعية _ 1 

ؤووسائل واللقاءات الثقافية، والندوات ات، والدراسالتقاؤير 
الإعلام.

j

1(،رقم )الرزمة الجندر على تدؤيب حقيبة يابرا، وكندسون، رايل؛ ، انظر•( 1) 
ص3.يالمرأة، النهوض أجل من والتي;يب للبحث الدولي المعهد 

1.ص7.2 سابق، مرجع المتحدة، الأمم مفلومة في المرأة المامحنرحي، انفلرت )2( 



ومئاييعوبرامج ان سامفي الاجتماعي النؤع منظور 2-إدماج 
■ن لجن١ بن اوا٥ الملحقق التتمه؛ 

النش_اءلاتمن بعدد اللجنة هده قاممى الأهداف لتلك وتحشما 
ْنهاره:

الياماتش الاجتماعي النؤع قضايا لإدماج إقليمي مركر بناء > 1 
الرئيسه.والنشاطات العمل وبرامج 

فيالاجتماعي التؤع لإحصاءات وطنية برامج تهلوير مثرؤع -2 
العريية.البلدان 

تبادلبهدف الاجتماعي النؤع حول عربية بيانات قاعدة إطلاق ء 3 
بياناتاس أمعلى الجتدري الواقع وعكس المعلومات، 

رموئوقةأ ومعهليات 

:( UNESCOوالثقافة)والعلوم للتربية التحدت الأمم مة - ب 
والتيالمتحدة، الأمم مقلمة عن انبثقت التي المنف1مادت، إحدى هي و. 
المرأة،قضايا في فاعلا دورا لها أن إلا والثقافة والعلوم بالتربية هتم ت ؛
هدهثأكلت( كما بها، الخاصة ال٠ؤتمرات في والمشاركة الإعداد في و ؤ
فيبه الإسهام يمكن ما بإعداد إليها عهد استشاريه لجنه المتظمة أِ 
1م. 995كين ب و

بشاناليونسكو دور نشاهل بتعزيز المساهمة أهدافها ضمن من وكان 
والإسهاموالسلام، والتنمية، المساواة، الثلاثةI المؤتمر وضوعاين، م ؤ

1. 60■ 1 ص85 سابق، مر-؛ع لبنان، قي التسوية الحركة القامحترم، اتفلرت 
.161ص السابق، المرم انفلرت 
المستقبل،جريدة لبنان، العريي®، العالم في الجتدر إحصايايت، حول رلاجتماع انقلرت 

ص8.ه، 1430/أ/24، 3451ع



الرحاللوك ومأدوار تحدد التي الجامدة القوالب على القضاء مي 
الجنسأإلى تستند الش والتمييز المماوت أشكال ثم ومن اء، والث

المجتمعاتفي التعلمم مناهج بتهلوير المغلة هذه تهتم كما 
وفماوذلك الثوية، المتحدة الأمم أحندة مع يتفق بما الإسلامية 

الأمرأهذا في لجهودها الخحدة الأمم وثائق لإشارة 
I(fao)والزراعة الأغذية متفلمة — ج 

يقضاياتهتم ذلك مع ولكنها العدائي، بالأمن تهتم منثلمة هي 
بنالمساواة ان عمل ححله المتثلمة هذه تبنت فلقد المراة، 

المشاركهنواحه التي المعوقات ررإزالة إلى فيها هدفت، ، الجنسين 
والريفيةالزراعية التنمية في المساواة قدم على وللرجال اء للتالفعالة 

إلىتستند التي الجديدة الشراكة أف الخهله وتزكي ؛منافعها. والتمتع 
التنميةلتحقيق أساميا شرظا تعتبر والرحال الماء بين اواة الم 

الامنر«أئ.محونها والتي المستدامة والرقية الزراعية 
:( world bank)الدولي المك - د 

فمنذالجشمسن، يمن المساواة دمساءحع في هام بدور النلثا هذا لقوم 
لدعمأمريكي دولار بليون 3و7 حوالي البنث فدم بكين مؤتمر انعقاد 

1؛ ٠.22 1  21ص محابق، مرحع المتحدة، الأمم منظومة قي المرأة القاطرم، انظرت )1( 
الحركةوالقاطرجي، ؛ ص05سابق، مرحع المرأة، على العدوان الكريم، والعبد 

مرحعالمرأة، قصايا الكريم، المد و ؛ 170-ص961مر-ءعمحابق، لمان، ش التسوية 
1. 48- 1 ص74 1، ج سابق، 

سابق،مجرحع الإسلامية، الخجممعات وحالخالة التسوية الحركة وآخرين، قطب؛ انفلرت )2( 
.ص332

1.صه2 سابق، مرحع المتحدة، الأمم منظومة في المرأة القاطرجي، انظرت )3( 
استرحعتم(، 2007_ 2002)والتنمية الجنسين بين المساواة بشأن المنفلمة عمل حهلة )4( 

المتحدةللأمم والزراعة الأغذية منظمة موقع من م 201 92/9/1 يتاؤيخ 
http://www.fa0.org/docrep/m^



فيالمقيئ القروض ثلثي من أكثن قدم كما الفتيات. تعلمم مشروعات 
المساواةيقضايا مرتبهلة وأهداف والمكان، والغذاء الصحة مجالات 

للمرأةالإتجايية والصحة الجنسين، بين 

علىخنزض وية نبأجندة مصحويه عاده القروض هد،ْ وتكون 
فيمالية بحصص تساهم أنها كما القروض، متالمية المربية الدول 

الأحندةرمشروعات 
!( iLO)الدولية العمل متثلمة ٠ ه 

وعملتخ، بيروت ومقره العربية للدول الإقليمي الكتب ؤيمثلها 

كماالممل، سوق إلى الجنسين بين المساواة نقل على المقلمة هده 
اقتصادياتفي واستحيا^.ا الجندر بخصوص إقليمية مبادرة قدمت 
العربيةرى.البلدان 

العملمجال في حوله شاملة بحملة ه2م 09عام في قامت وكذلك 
وهدفتلائق،،، العمل قلب في الجندنية ررالخساواة شعار تحت وذللث، 

فيين الجنبين الماواة بأهمية الوعي متوى رفع إلى حلالها ن م إ
I ١لمالأء٠الرى.ء
علىعميتط الل.وليه الخفلاتا أن المرض هذا مجن يتضح هكذا و ث
تمكينمن براقة مصعللحالتا نحتا - الجندر - المفهوم هذا رض ف ٩

1. 68- 1 ص76 مايق، مرحع لبنان، في التسوية الحركة القاؤنرجي، انفلرت ٦( )  0
سابق،مرحع الإسلامية، المحنمعات وحلخلة التسوية الحركة ، قطب؛انفلر؛ 2( ) ي
.ص532■3, 

1.ص46 سابق، مرحع لينان، في التسوية الحركة القاطزحي، انفلرت )ق( ،ئ 
الإيلميالكتب )يرون: د.ط، إقلمة، عامة لمحة الدولية، العمل مقلمة انثلر: )4( 

م(،ص5-2011.9العرية، للدول 
يوميةالوقت جريدة البحرين، اللائق®، العمل قالب في ررالجتدر ّسيكة، الجار، انفلرث )ة( 

٠ 1ه. 8429/6/ ، 843عمستقالة، سياسية  ٠٠



منالشعوب اعدة وموالتعلم، التربية إلى الفقر، ومعالجة المرأة، 
أدوامحت،من أداة إلا الأمر حقيقة في هي وما القروض، تقديم خلال 
الإمحلامية،للمجتمعات، الاجتماعي الكائن لهدم المتحدة الأمم 

الإسلامية.هويتها ولهلمس 

الحكوميةوعير الحكومية ال٠دقألمات، الثاني: المطلي، 

الدودبها ألزمت، الي الدولية المؤتمرار>ت، وقرارات لتوصيات تنفيذا 
التيالحكومية وغير الحكومية المتفلمات، من العديد الدود هد، أهامت، 

المجتمعات،إلى المفهوم لإدخال والدورات، البرامج من العديد تنفد 
ئت المتثلمان، تللث، من لنماذج عرصى يلي وفيما الإسلامية، 

إالحكومة: المقلمات، الأول: الفرع 
ؤالتالي: هي المرأة، بقضايا تعنى الي الحكومية النفلاتإ أهم من 

>يررالمرايةاار^ا: المرأة أ-متثلمة 
r

منظمة)القاهرة! 1، ط م، 1201 - 2001الإجازات من عقد العرسة المرأة منفلخة انفلر! ( 1ر 
.93ص4-م(، 2012ه=1433المرية، المرأة 

مصرحمهونة عمان، سلهلتة البحرين، مملكة المتحدة، المربية الإمارات دولة هي )2( 
فلسهلين،دولة المردان، حمهونة المراق، ح٠هورية اليمنية، الجمهونة المربية، 
الجمهونةاللبنانية، الجمهونة الوردة، المربية الجمهوردة الهاشمية، الأردتية الخملكة 

الإسلاميةالجمهوية المغربية، المملكة لميا، الجزائرية، الجمهونية التونسية، 
1.ص0 المائي، الخرحع انظر! الخوريتانية٠ 

٢١جامعة مقللة تحت، تعمل التمح، الحكومية المنفلمات، إحدى هي 
أالقمه به أوصت، لما تفعيلا تأمسثها جاء مصر. ومهنها العربية، الدول 

أعدد بلغ وقد م، 2000عام بالقاهرة انعقدت، الي الُريية للمرأْ الأولى 
٦دولارءا. عثرة ّت، وتمديئا توقيعا المقلمة في الأعضاء الدول 



هي!أساسية، غايات ثلايث، لخدمة المنفلمه وتأسست، 
قدراتها.وتعزيز العربية المرأة تمكين ء 1 

شريكاالمرأه تكون بأف ككل والمجض،ع بياتها المرأة توعيه — 2 
السمية.في المساواة قدم على 

التمكينغايات أجل من الدول بين التعاون وسيق تفعيل - 3 
والتوعية.

حدعلى — العربية بالمرأة التهوصى إنجاز على المتثلمة عملت( لدللمثا 
بعدالاجتماعي؛تضمين المجاد خاصة المجالات، جميع في - قولها 

والتنمية.التخهليهل فى الجندر 

لأهعءافها،تحقيما المجالات ، iiJLjفي المتثلمة مثاؤيع وجاءت 
يلي:ما ضمتها ومن 

فيهعقدت الذي الحربية؛؛، المرأة ودعم ررالإعلأم برنامج إقامة — 1 
فيومدربه عربية إعلامية كوادر إعداد استهدفت، عمل ورثات 

جندرى.بمفهوم المرأة قضايا لهلرح وموهلة المرأة، ؤون ش ٠
المرأة؛؛،مجال في والإبلاغ والدراسة البحث، ررتشجيع برنامج _ 2 أ
الفهموتعميق الاجتماعي، النؤع مفهوم نشن يستهدف( لذي ا م
العربيةالثقافة ثم ومن الأكاديمي؛ المجال داخل به الوعي و أ
سملت،أهدءافه لتحقيق مختلقه اليات البرنامج ويسنخل..م ككل. .ل 
النؤعمنفلور من المكتوبة الكتمب، ؤإصدار تل،ريبيه، وراُت، د 0

مختلفة.وجوائز بحثية بح وتقديم الاجتماعي، ري 
الذيالحربية؛؛، المرأة أوضاع حول والموثرأت رءالأدلة برنامج 3_ 

الدوليهبالأتفاقيات العر؛ية الل،ول التزام مدى نتع إلى يهدف 
عليها.وست، التي 

المرأةررمنثلمة قاف والمساؤيع الأها،افج تللث، تحقيق أجل ومن — — 



الدوليةالمنفلمات مع تعاون اتفاقيات أنشأت _ حرجا لاتجد — العريية،، 
واللجنةرراليونيفيما،، للمرأة الإنمائي المتحدة الأمم صندوق ت مثل 

ذلكنماذج ومن ررالإمآكوا((، آسيا غربي لدول والاجتماعية الاقتصادية 
إلىالمرقومة الوطنية التقارير إعداد حول التدردبيه الدورة مشاركتها 

اا.15رركينا

ررالمصرية((للمرأة القومي المجلس . ب 
نقعلهالمجلس هدا إنشاء مصر في التسوية الحركة أنصار يعتبر 

حملةبوضع المجلمؤ، يختص حيث المرأة، تاريخ في حقيقي تحول 
مجالفي العامة السياسات تنفيذ ومتابعة بالمرأة، للنهوض قومية 

المجللتبها يقوم التي الأليات أهم ومن المرأة، 
ئمنها بالمرأة، الخاصة القومية المؤتمرات من العديد عقد _ 1 

٩للمرأة. القومي للمجض والثاني الأول الؤت٠ر 
إجميع في توصيات بعدة تخرج والتي الفكرية، المنتديات، عقد - 2 

يالرجل. مع الماواة لتحقيق المجالات 
يقالتوصيات لتنقيد ممر تتحدها التي الخْلوات تسارع يتضح وبهذا 
ؤمقررات وحاصة بالمرأة المعنية المتحدة الأمم مؤتمرات ر الصادرة 

للمرأة.القومي المجلس بانشاء ذروتها بلغت وقد أم،  995بكين 
٦: )رالقهلرية((الأسرة لشؤون الأعلى المجلس ء ج 

0ولقاءات ودورات، برامج، وتنفيذ إعداد إلى المجلمز يهدف، 
ؤعقد حيث، ، المجتمع في المرأة دمج على تعمل وتدييبية تثقيفية 

للمرأةالإنمائي المتحدة الأمم صندوق مع بالتعاون المجلمل 

,٥
ه
ء

٩

سابق،مرجع الإسلامية، المجتمعات وخلخلة التسوية الحركة وآحرين، قطب؛ انظرت ( 1) 
.193- ص781 

.ص943عائق، مرجع التحرر، ودعا؛ والقوانين الأديان ين المرأة عمل المار، اننلر: )2( 



فيالاجتماعي المؤع ررمالملمة I يعنوان عمل ورثه ررالمويفسم 
كافة،انمولة قطاعات من محتلمة جهات فيها شارك الموسات،، 

تعريفإل الورثة هدفت — ا اليونيفيمر تدريب خبيرة فيها اصرت ح— 
المنويانفي ررالجندر® مفهوم دمج باليات والخشاركات المشاركين 

والعملي،التفلري باطارها المختنقة والؤسسات الوزارات داخل كافه 
ومنامحهات، المزمفي المفهوم دمج واليالت، السي، أٌوتحديد 

التعاملوكيفية الموسات، في دمجه دون تحول التي العوقالتا 

مسه|س^|عف'|

)2(
معه

رراليمية®:ليرأة الوشية اليبمة د. 

ؤإعدادعليها، الصدق الدولية المواثيق تهلبيق إلى اللجنة تهدف، 
ماإلى تأسيسهأ مند نعى اللجنة وهده تنفيذها، مستوى حول التقارير 

كافةعلى )المنير( الاجتماعي الموع بقفاا الوعي ررزيادة - 1 
والقئوات.والأهلر المستويات 

التخعليهل.مراحل مختلفط في الاجتماعي النؤع قضايا إدماج - 2 

النؤعتحليل أدوالت، إدماج بأهمية والوعي المعرفة ية نرفع — 3 
الموعى.التخهليمحل في الاجتماعي 

قيثاركت، بالمملور، الصلة ذامت، محالفلسفة دكتوراه عمان، مواليد من هي ت شكري شيرين )1( 
الشرقفي والمرأة الاجتماعية راالتغيرا>تإ أعمالها; من الجندر، عن هامت ندوامتا 

المرأةوشكري، يكر؛ أيو انقلر; والمملورا،. والاقتصاد والتعليم وررالمياسة الأوسهدء؛ 
•مابق مرجع والجتدر، 

مرحعالتغرير، وموجايت، التعسر موصايت، بين الملمة المرأة الكريم، العبد انثلر؛ )2( 

لشؤونالأعلى المجلي )اليمن; د.محل الجنلر، حول الومحلية الإصتراتيجتة مشرؤع )3( 
.14-ص31_5ه02م(،  2002للمرأة، الوطية اللجة المرأة، 



منوالاقتمادية الاجتماعية والمشروعات البرامج تحليل — 4
•والتنمية،، الاجتماعي النؤع منظور 
رربتاءحول نقاش حلقة تضمنعك قد اللجنه أف بالذكر والجدير 

الأممصندوق مع بالتعاون الاحتماعي،، النؤع منفلور من القدرات 
بأوصاعالمتعلقة القضايا على الحلقه هده وركزت للسكان، المتحدة 

إدماجأهميه المشاركون وناقش كافه، المجالات في عام يثكل المرأة 
إصامحةين، الجنبين الفجوة وتقليص التنمية، في الاجتماعي النؤع 

التيالمشاكل وتحديد للمرأة، الفعالة المجتمع؛الأدوار توعية إلى 
نثرعلى تصئ بذلك واللجمه ،، العملر موقع إلى وصولها تعوق 

كافة.المجالات في وتهليقه المفهوم 
»الأردنيةاارى:اكرأة لغزون الوطنة اللجنة ه_ 
الراميةالأهداف، من العديد تنفيد عاتقها على أحدت اللجنة هانأه 

وتحسينالمجالات، جميع ش الجنسين بين المساواة منقلور تعرير إلى 
ؤطة الأيفي اركتها مونيادة التنمية، في المرأة وصع وتعزيز 

الاقتصادية.

التشاءلات،من بالحديد اللجنه هزه قاْمت، أهدافها تحقيق أحل ومن 
ج: منهاوالبرامج 

آوتنفيذ الأردنية، بالمرأة للنهوض الومحلتي العمل برنامج وصع — 1 
لبكين. عمل نطة 

؛اليداو. اتفاقية تهلبيق حول الوعلني التقرير إعداد - 2 
و,

•3
.آ•

ث
٩

٩

مرجعالتغرير، وموجات التغثتر موصات يئن الملمة المرأة الكريم، المد انفلرت ( 1) 

تفي الأردن®، على المرأة ومؤسرات ت سون، الدرواشة، انظرت )2( 
المرأةومؤتمرات اتفاقيات، عمل أوراق )محرر(، الكريم الماّ، الكريم عبد فواد 

ص4ه2.محابق، مرحع الإسلامي، العالم على وأثرها الدولية 



الخدمةديوان في الاجتماعي النؤع ودمج دعم برنامج ء 3
وغيرها.والموارنة والمناهج 

المرأة»الالبانت«;لشؤون الوطقة الهيئت و- 
الدوليةالاتفاقية عن اكحفظات رغ على تأمسها مند الهيئة عملت 

قيامهاحلال من وذلك المرأة، صد التمييز أشكال جمع على للقضاء 
!منهانشاطات، يعدة 

تغييرأجل من المدى، بعيدة الامتراتيجية تنفيد على العمإ؛ — 1 
لملوكواكقافية الاجتماعية بالأنمامحل المتعلقة التقليدية الذهنية 
والرجل•المرأؤ 

حولمركزها في والمدوات الحاصرايت، من لة لمإقامة - 2 
/الإنجابية^ بالصحة تتعلق مواصع 

حوليتمحور مشروعا رراليونيفيماا مع بالتعاون الهيئة أقامت، وقد 
جمحقي إدحاله كيفية وعلى المفهوم، على وتدريبها الكوادر إعداد 
ْعبالتعاون الهيثه أنجزت كما والبرامج. الاستراتيجي التخهليهل أنشطة 

التقريرفي وذلك الاجتماعي، النؤع حول مصنفه إحصاءات، ررالإسكوا<، 
عامفي بكين عمل منهاج تنفيذ في المحرز التقدم عن الوطني 

والرجلالمرأة عن الكاملة الإحصائية بالصورة الهيئه فأنجزته 1م،  999
مح،لمتانص•

ارالغر؛ية،،الأسرة مدونة — ز 
انموليةالمزتمرات لتوصيات عملي كتهلييق المدونة هذْ جاءت 

يميما عتها ونتج 1م،  995عام بكين مؤتمر ولاسيما المرأه، حول 
عنتقريرها في الدوله اقترحتها والتي التنمية،، في المرأة إدماج دررحهلة 

.96- ص49 محايق، مريع ننان، قي التسوية الحركة القاء؛لرحي، انقلرث )1( 
.96- ص59 محايق، مرجع والجندر، المرأة ومكري، بكر؛ أبو انثلر؛ )2( 



فيهالمفهوم تكرر حيث ^،، ٢٠٦ووو عام والأسرة الاحتماب الرعاية 
٨؛،^^:ما وتضمنت مرة، ثلاثين من أكثر 

معالوزارية، القطاعات كل أطر صمن القارية هذْ ررإدماج س 1 
•وصرورتها بأهميتها تحسيسهم 

والوثائقالنصوص كنأ في الجندنية( )النوعية/ القارية إدماج س 2 
الرجعية.

القاريةا،.هذه ضوء على الوطنية البرامج كئ تقييم — 3 
أنشطتهاالحكومية النتلمات لهذه بأف القول يمكن هذا ويعد 

نعىالذي الهدف فان ذللث، وْع ثتكر، لا التي انية والأنالاحتماعيه 
والابتعادالمتحدة، الأمم أحندة من عاليه وقع ما متابعة هو إليه 

الإسلامية.الشريعة تعاليم عن يالجتمعات 

ايعولأص:غير الثاني: الفرع 
المرأةبقضايا تهتم التي )الأهلية( الحكومية غير المقلمات أهم من 

الخالة:الثات 

علىالدولية المرأة ومؤتمرات اماقيات مهنالب وآثار محمية، ينخلوون، انقلرت )1( 
اماءيات<مؤتمر؛ عمل أوراق )محرر(، الكريم المد الكريم مد فواد ت في المغرب،؛؛، 
.هس922محابق، مرجع الإسلامي، العالم على وأثرها الدولية المرأة ومؤت٠رادت، 

المجتمعبالمغربإ المسائية التسوية الحركة مشرؤع محمود، الرحمن عيد الممراني، )2( 
- 142صم(، 12006ه= 427البيان، مجلة )الري_اض؛ طأ، أنموذجا، الغردي 

.143

مملولقد الزمن، من لل،ة معا تلاقت، الناس من ررمجمومة هي الحكومية! غير المقلمات، )3( 
قاممعية غايا؛—، لتحقيق ما؛؛ ررينية وأسأت، أشهر، بقعة إلى أوتقتصر المتين عثرات، إلى 

انيثمت،قد تكون أو قصل،ي، بفحل تثكال-تتا قد البنية هل،ه تكون وقل، معا، نها بتحأقرائها 
الأمممنفلومة قي المرأة القاثلمرجي، الامحتراتيجية؛،. لحاجاته وامحتجابه العمل بمواكبة 

1.ص43 محابق، مرجع المحلة، 

د





الائتماديالمجلس لحساب ارست_شارى بمركز حفلمت التي 
غيرعربيه منظمه بوصفها وذلك المتحدة للأمم التابع والاحتماص 

الذيالتصور في دور لها والتي ترفعها التي الشعارات ومن حتكوم؛ة، 
النساءبين وررالتفامن العقل®، عن الحجاب رررفع المجتمع يتبناه 
قوة((.

غيرالمتثلمان لهذه ملفتة كثرة الأخيرة الأونة في ؤيلاحثل 
بينما الإسلامية المجتمعات في عددها وصل فقد الحكومية، 

المرامبعض اذاش هذا ن،  160,000إلى  120,000
التمويليةوالوكالات والؤسسات البحتية، 

علىعملتا الحكومية وغين الحكوميه الخفلمات هده فإل وبالنهاية 
يالوسائل بشتى الجندر مفهوم فيه بما التورد الفكر تعميم 

3,ؤوتقاليده. اللم المجتمع ثقافة عن الفلر وبغض والأسالمس،، 

f
٩

I
ق
تث

"1

يوحش لها وليدها ب من اعتاوا الحاة مناحي كافة في بالرحل ومساواتها =المرأه 
آوءيرُا• الأصل® هي وءالأنى والجس®، ءالمرأ؛ من ضرورة، دون عملها 
و,أ/5/ 0 ، 6493عالعربي، القدس جريدة المداوي®، ررنوال إبراهم، درؤيس، انفلر؛ 
وملي وأثرها المرأة تحرر للءا٥ الدانية اليرة علي، زكي وأبوغضة، 1؛ ص0 1ه،  431

أؤرص84 م(، 2007للطاعة، الوفاء دار )المنهورة; 1 ؤل أيكارهم، 
؛137صسابق، مرجع المتحدة، الأمم منفلومة في المرأة الةاءلرحي، انثلر: )1( 

الجتدروالكردستاني، ؛ 81ص سابق، مرجع لبتان، في التسوية الحركة والقاءلرحي، 
.ص48سابق، مرجع الأثر، - المدلول الخدأ. 

التاليةالءلال_، في التمويلية، والوكالأت، والمؤسسات، البحثية، المراكز الباحثة تتاول )2( 
التفصيل.عن بشيء 











r>

والأسرةالرأة قضايا على تركز وهي الأهلية، المنظمات ْع التعامئ 
تتبنىالغالب في لأنها حملوريها، تكمن وبهذا والطفل، والمكان 

وقدالعولمة، نحو التغيير عجلة تسريع في وسهم أنثوية، مشروعات 
للمنفلماتدولار مليون عشر سبعة 1م  994عام معوناتها قيمة بلغت 

وحاJهاأه.ممن في الأهلية 

تنيهو الأجسي الممويل من الأساس الهدف فإف الأمر نهاية وفي 
يرىهنا ومن المجتمعات. في زرعها على والعمد مرفوضة، أفكار 

غربيةئقافة ذات أجنبية هيئات من المتدفقه الأموال تلك ررأل الباحثون 
غرسحلال من الإسلامية، للدول المجتمعية اليئة تشويه إلى تولى 

أصليهثقافه فيها تسود المي مجتمعانا في الغرب وأفاكار ومعايير قيم 
الإملأمى«رى.الدين ص متيم 

.٠٠

I ،ال؛جبة:والمعاهد المراكز المطلي
المجتمعاتنسيج في تتغلغز البحوث ومعاهد مراكز دأت ب و
قضاياسمأ ستار _"تحت الجندر - سمومها تنفث وأحذ>ت الإسلامية، إل 
يلي;ما المراكز هذه وس ومشاكلها، المرأْ ■أ 
جامعية!ومعاهد مراكز الأول؛ ^٤ ١ ي

يلي!ما بالجامحات، المتصلة والمعاهد المراكز هم أص 

فيالشضة الأحوال قوانض ءولمت والطفل، ليرأة العالمية الإصلامية اللجنة انذلو: )1( 
.ص84مايق، مرجع مصر، 

.ص57الر-حالايق، )2( 



,(1)«. ررالقاهمة«ني الجاسة - أ

مستوىعلى الاجتماعي النؤع دراسات في تخصصا الجامعه قدمت 
المرأةودراسات الاجتماعي للنؤع معهدا أنشأت كما الكالوريوس، 

دراساتعن والتعلمية الٍحثية للبرامج مركز يمثابة ليكون م 2000عام 
الأوسهل.الشرق في المرأة 

؛رربيروت® في الأمريكية ب. 

توىم على المرأة يرامحان عن برنامجا الجامعة تقدم 
كمابالقاهرةلى، الأمريكية الجاممة ليرئامج مشابها ابكالوريوس 

صمنومن العربي، الحالم في المرأة دراسات معهد الجامحه أنشأت 
أالمعهد ؤيصدر اء، الثحول معلوماتية قاعدة إنشاء على العمز أهدافه 
>الحالم في الوحيدة المائية الدوريه وهي والإنجليزية، بالعربية دوريه 

Iنمير التي العربي 
؛ررالمودان® في الأحفاد جامعة ء ج 

نظرةالرئة الجامعات في دراسي كحمل المرأة رادرامات سلوى، شعراوي، اننلر: )1( 
الحاصرالمرئية الجامعات في المرأة دراسات )محرر(، نيد أيو علا في; مستقبلة®، 

.ص572هه2م، أريل،  28-27المرية، المرأة مقلمة القاهرة، والمستقبل، 
.ءس82السابق، المربع انفلرت )2( 
1. 21ص مايق، مربع لسان، ئي التسوية الحركة القاؤنرجي، انثلر: )3( 

آ
ث
٩

وررالنؤع بعنوان! العليا ات الدراستوى م على برنامجا تقدم 
هفي المرأة دراسالت، وحدء يتح البرنامج وهذا والتنمية®، الاجتماعي 

ؤالمشاركون ؤينخرمحل إلماجستير، ائل رسإعداد إلى لإضافة يا الجامعة، 
زررالنؤع ! ومنهايدرس، التي العلمية المقررات في البرنامج بهذا 

ؤالاجتماعي وررالموع الاجتماعي((، والتغيير الناقة الاجتماعي، 



الحائيالمرن في الاجتماعي النؤع وررتحديات والاقتصادء، 
٦،•والعشرين«ر 

العالميةيالهيئات صلات لها الجاسه أف بالذكر الجدير ومن 
الأجنبية،والسفارات للكان، المتحدة الأمم صندوق مثل• الأحرى 

للجندرزيمتاصرتها المعروفة العالية الشخصيات وبعض 

!، عدزرار ررجامعة في والتيؤيب للبحوث المرأة مركز - د 
الجامعة،ومجلس عدن جامعة رئيس إشراف تءصت المركز يعمل 

ومواردموارده على معتمدا حارجئ تمويل دون ه تأسيمند ؤيعمل 
التيوالدراسات البحوث إجراء المركز مهام بين ومن ١^١^^، 

الاجتماعيةللأدوار النوعي التحليل إطار في اء المبقفايا تهتم 
المؤعحول تدصؤ برامج إقامة إلى المركز ؤيحى (، gender)للجنسين 

الدراساتمجال في معلومات قواعد بناء ؤإلى والمتمية، الاجتماعي 
الجندرمفهوم على المائمة تلك وحاصة التسوية 

!بيرنيتءاررجامعة في المرأة دراسات معهد - ه  1
ومفهومالنساء، حقوق مجال في المراق، بدور نشوئه مند ام ق ي

الحكوميةوعير الحكومية الؤّسسات ات سيامفي لاجتماعي ا التؤع 
٦

ت,
تث

٩

^ممية،نهلرْ المريتة الجامعات ش درامي كحقل المرأة درامات معراوي، انظر؛ )1( 
.ص72ابق، مرجع 

.ص04ابق، مرجع الرأه؟إ، من يريدون اأعمر،ماذا انظر؛ )2( 
منالوتجاري بحرى ميناء أعرق وتعتبر الندب، باب شرقي قي تقع يمنثه مدينه هي عدن؛ )3( 

البلدانمعجم محمد، إبراهم الممحفي، انظر التاؤيخية. عدل مناره معالمها من القدم، 
مرجعم(، 12002ه= 422والتونيع، للنشر الكلمة دار )صنعاء؛ ءل4، اليمنية، والقبائل 

.1027-  1025ايق،ج2،ص
.ص78سابق، مرحع اليمن، في التسوية الحركة الحضري، انظر؛ )4( 
.15_ه149صالسابق، المرجع انظر؛ )5( 



أء-

الاحتماص،ررالنؤع عنوانه! برنامجا المعهد وقدم ، والدولة العلمية 
)ماجستيرالعليا الدراسات مستوى على التنمية® ات ودرامحالقانون 

الخصوبةعناؤين تحمل دراسيه له محلأصدر كما ، ودبلومات( 
المهنيوالتيؤيب والتعليم العمل، ومحوق والاقتصاد والسكان، 

!صنعاء١١ ررحامعه فى ؤية النوالدرامحات التتلسمية الحولث، مركز — و 

مملكةسفارة من بتمويل المرأة ودراسات للبحوث كوحدة أنشئ 
ومجلسصنعاء جامعة رئيس إشراف تحمتا ؤيعمل هولندا، 

ؤإقليميمحلي مركز إلك، يتحول أن من المركر وتممحن ١^١^^، 
ذاتوالأبحاث الموارد بتوثيق يقوم حيث، والأبحاث، للدراسات 

مقرراتروصع ! بهاقام التي الأنشْلة ومن الجندنية، بالقضايا الصلة 
، ١١الجندنة التنمية 'كررمادة المركز في التدريس هيئة لأعضاء دراسية 

التمكنمويمر ه لينوكذلي الجندؤيه، ة اسالحمستوى ورف^ 
البحوثمركز مدير برئاسة والإنصاف 

مستقلة!ومعاهد مراكز ! المع 
الجامعات!عن المستهلة والمعاهد المراكز أهم من 

الضفةفي الاجتماعي النؤع مؤشرات أيمن، المجيد، عبد و عزت؛ نادر معيد، انفلرت آ أ) 
بيزؤيتا،جامعة هلين! )فالد.ط، ، كمرجعية( بكتن مؤتمر )توصيات غزة وقهلاع العربية 
ص8.،((، 2001

مستقبلية،نفلرة العربية الجامعات في درامي كحقل المرأة دراميان محراوي، انفلرت )2( 
.ص62مابق، مرجمر 

غزة،وقهلاع الغربية الضفة في الاجتماعي النؤع مؤشرات الجيد، عبد و محيي؛ اتفلرت )3( 
ص8.سابق، مرجع 

.ص78سابق، مرمع اليمن، في التسوية الحركة الخضري، انئلر؛ )4( 
٢ة مومموع من م 201أ/l  2/50 يتاريخ امترجحت، الاجتماعي(، )النؤع الجندر انظرت )5( 
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1)رركوثر((والبحوث العرسه المرأة مركر — أ

أ
٦

و,
تث
د

تونس،ومقرْ دولية، قانونية صفة ذو مستقل إقليمي مركز وهو 
وهوالمنهلقة، في الاجتماعي التؤع حول مرجعيه مؤّسسه رركوثرا، ؤيعد 

التاءبأوصاع بالتهوفى الكفيلة التدابير اتخاذ صرورة إلى يدعو 
والإعلامالتوعية حلال من وذلك والمانونية، والاجتماعية الاقتصادية 
الحكومية،وغير الحكومية المتثلمان مع ار'كوور(ا ؤيتعاون والتدريب. 

ومنفلومةوالعالية، والإقاليممة الومحلنية والدراسات البحوث ومراكز 
هياكلها.بمختلثب التحل.ة الأمم 

!والتينيب ات للدراسالمرأة ملتقى — ت 

المركرمحئعمل تعزرى، مدينه مقره حكومي غير أهلي ملتئى وهو 
حلالمن الاحتماص والمؤع الإنسان بحموق الوعي ونشر تعزيز على 

برامغوتفلم المرأة، قصايا عن وأبحاث دراسات تقديم محي المساصة 
الحكومية،غير والمنفلمات المساشة المجموعات وتطوير لتنمية 

العامة((,والحياة الاجتماعي ررالنؤع أصدرها الش البحوث ومن 

حطيرةبأدوار تقوم البحثيه والمعاهد المراكز هده أل يتبين وهكذا 
الأبحاثبتمويل القيام صعيلط على كان سواء دولها، لصالح نب 
توجهاتمثل! مهمة؛ استحبارأ معلومات توفر التي الدراسات و ٦

مفاهيمترؤيج صعيد على أو فيه، التأثير وأدوات العام الرأي ور 

والكافصفاض توض في المحلي الحكم في المرأة مشاركة سم، عيداه، اظرت )1( 
ص6.ه2م(، 06والبحوث، لاكدرJب العريية المرأة مركز )تونس! د.ط، مثالا، 

1. 53- 1  51ص مايق، مرحع اليمن، في التسوية الحركة الحضري، انفلرت )ة( 
يعشرات،المدينه وJ٠يزت، كيلأ، 245يمسافة حنوثا صنعاء عن تبعد يمنية، مجديتة هي تعز! )3( 

انفلرتالإسلام. قيل ما إلى تايجها يحوي التي الجند مدينة منها والتاينجية الأثرية المواغ 
.233-  231ص جاّ، سابق، مر"؛ع اليمنية، والشائل البلدان معجم المقحفي، 



الجندر،مهسلنح مثل! الخاصة؛ دولها أحندة تخدم ومصطالخات 
الإنجاييةوالصحة والتمييز، 

وسائلأهم إحدى هي البحثيه واJمع٠اهد المراكز فإل هذا وعلى 
علمية.طرقة المفهوم نشر 

الإعلامية:المؤسسة الخامس: المطلب 

والختعلقةالوافدة الثقافات تسويق في الإعلامية الخومحسسة ساهمت 
هنأوتيت ما بكل المؤسسسة هذه عميت، حسث، المرأة، رشؤون 

إعلاميةوسيلؤ مجرد إلى المرأة تحويل إلى وتقنية مائية إمكاانياري، 
للأفكارالفاّدةرى.

1. 96- 1 ص59 محايق، مرجع لبنان، في الئوية الحركة القاهلرجي، انفلرت )1( 
حلج)السعودوةتمهوعة ، 1 تل متغير، زمن في المرأة أحمد، اممه عبد اليومحف، انثلر; )2( 

.ص61م(، 2004= 1ه  425آفان، 
1٠  54— 1 ص3ة محابق، مرحع المرأة، فضايا ويعص التربية الشامي، انفلرت )3( 
بالمرأْ((،الخاصة الدولية للمواثيق الإعلامي التفعيل ١١الحسن، أبر منال فزاد، انفلرت )4( 

رابملة)القاهرة! ءل1، الإعلام، في المرأة صورة )محرر(، اللام عبد جعفر في؛ 
.ص943م(، 12006ه= 427الإسلامية، الجامعات، 

3
•٦١. فيالإعلامي التقدم من للجندر الناقلة الجهاث، امتفادُت، وقد 

ِأفي بحقوقها تمتعها ومدى الغربية، المرأة وصع عن مزيفة صورة عرض 
بالرجورى.الكاملة ومساواتها المجتمع 

r
٩ والؤّسسادت،، وأهم أخطر من يعتبر الإعلامية ة الموسفال ولذلك، 

قحم؛ع على للمرأة النمهلية الصورة تغيير عاتقها على وضعت، فقد 
أِالأجندة قمة على كهدف هذا ووصع الإعلامي، الإنتاج مستويايت، 
؟ما صمتها من والتي ، المواثيق على المويحة الدول لجمع الإعلامية 



مجالفي المبذولة الجهود أن ررينبغي • بأيه المكان وثيقة قي ورد 
تثقيفطريق عن الوعي نبالة إلى والاتصال والمثقيف الإعلام 

والصحةالممالمة الأمومة مثل! الأولوية ذات القضايا بشأن الجمهور 
الإنجابيةا(روالحقوق 

أنحاصة بصمة الأهمية ررمن أقه! إلى الوييقة نفس أثارت كما 
منكاملة بمجموعة والاتصال... والتثقيف الإعلام استراتيجيات ترتبظ 

الأمرةتنفليلم ذلك في بما الإنجابية، الصحة مجال في الخدمات 
آ.الجنمية((ر والصحة 

للممهوم!المائلة الإعلامية ة المومهده فرؤع ومن 

والمجلات!الصحف — أ 

تقوموالي الأفكار، نشر في الرئيمة الإعلامية ائل الوسمن يعتبر 
التساوي،بالأجر المتمئلة العالم في السوية الحركة أهداف، على 

بحقالقانوني ، لاعترافوا ية، الجنّالحرية فى بالحق والاعتراف 

،.المرأْ^ صد للتمييز الاهتمام من مزيد الإحهاض،وإءطاء 
رريالقوميةالشعور غرس فى اسلما أمدورا الصحافة لعست، وقد 

منعملا وليت، امرأة لكل والصفيق الخهليل طريق عن اآ ائية الم
لحقيقوذللئط إلخ، تاكي... سائقه البورصة، في مناديه ال؛ الأعم-

الفصلسابق، مرحع 1م،  994عام بالقاهرة والتنمية للسكان الدولي المؤJمر تقرير )1( 
.ص187(، )6 الفقرة )باء(، عشر الحادي 

.79- ص87 (، 19)الفقرة السابق، الرجع )2( 
تحريرعالي عام مائة مؤتمر النساديةاأ، الصحافة يرامحان قي الحديثة ررالأتفاقيات انفلرت )3( 

.ص1074، ج 1م،  999أكوبر  28-  23للثقافة، الأعالي المجلس القاهرة، الرأة، 
تحليليةدراسة الدينية الصحافة قى المرأة ررصورة الواحد، عيد رصا يوسف، عن؛ نقلا 

الإعلام،قي المرأة صورة )ممحرر(، الملام عيد جعفر زت الإسلأمياا، اللواء لصحيفة 
1. 109- ص80 سابق، مر"؛ع 



رجولةإلى الأنوثة وتحويل الأنوثة، في الرجولة دمج وهو هدفها 
ن.والعكزر 

الحركات،أحبار نقل على ائية النبينها ومن الصحف عملتؤ كما 
المرأةبحقوق المهلالية المؤتمرات، أحبار لاسيما العالم، في ائية الن

١^^^•الدول قي يجري ما غرار على 

والترجمة:اكألم، - ب 

 ،^LJr_ ،ؤإحراءالمرأة، موصؤع في التأليم، على التسوية الحركات
فيوالحلول ت، والمقترحا بالتوصيات، تمتلئ التي والدراسات، الأبحاث، 

،الإملامية— لالثقافة مخالفتها رغم — ومشاكلها المرأة لقضايا زعمهم 
وقدالجنسية، بالحرية المناديات، من فهي ، وى عدا لا ث، يا كنا ذللث، ومن 

دىميمون ؛٠ وصفها تم التي الغربية المجلات، من كثير في فكرها نشرتا 
الأومْل((رى.الشرق بوفوار 

حولالماركسية اليسانية الكتايات، ترحمة حل نشا إلى يالإنحافة 
يوفوار،دى مون لوالاحرأ؛ لجنس راا كتاينط ٠ مل ة المرا تحرير 

جعفرقي؛ المرنة®، الإعلام وسائل في المرأْ ثقايا #عولمة نهى، القاطرجي، انظر; ( 1) 
والتاطرحي،1؛ ص36 سائق، مرجع الإعلام، في المرأة صورة )محرر(، الملام عبد 

.507- ص605 سابق، مريع المتحدة، الأمم منظومة في المرأة 
مرمالمربية، والالمرالية المسوية المجمعات قيل من الداحالي الإلزام التاطرحي، انظر; )2( 

.139ّايق،ص

أصلالمواحهة، وطرق، الألمان الملمة المرأة عولمة كمال،، إكرام الممري، انثلر; )3( 
كراس١تباحئات مركز )الرياض; ءلأ، الماحتير، درحة ليل مقدم الكتاب هدا 

.ص222ه2م(، 110ه= 431المرأة، 
الملمة،المرأة وقالب عقل على وأثره الفكري الخزو محمد، رفعت، طاحونر، انثلر; )4( 

1.ص3ه م(، 12012ه= 433الحر، المفكير مركز )دمشق; ط1، 
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إلىأدى مما الكثير، وغيرها يوره وررنحو والمرأةاأ، وررلينين 
العربيةالتمويه الحركة إلى المتهلرفة السوية الثورة أفكار انتقال 

توالفضائيات التالفريون ج. 

LJ^١ وذلك المش، عر ارا الأكئن الإعلاميه الوميلة تحد 
الوميالةئعد فهي لذلك النفوس، في تأثير من واللون الصورة لثقافة 

الرأيذكيلِ في أثآا والأعفلب للجمهور، حدثا الأكثن الاتصالية 

ءء, ء ،م  يهلالبناللاتي الأنثويان يد في طيعة أدام الوسيلة هده صارت وقد 
حتىالمعهودة، والصور القديمة، الوعية أنماحل كل من اللفاز بتهلهير 
بإطارالممثلة غير الجديدة المحور على معتادين الأطفال ينمو 

ٍ)3(س. 
جي

معالجةفي متخصصه برامج الفضائية القتوات بعض حمصت، وقد 
فيالخحدة الأمم أحندة بتتنفيد قامت، والي بالساء، الخاصة القضايا 

مواصحالخلقاترئ.اختيار 
وس،كلالسادة الممارسا تصحم على البرامج يعفى عملت كما 
كالصربالمجتمع في المائدة بأنها للرائي يحثل بحيث فيه مالغ 

.59صرإمر"أعمابق، الأر، ^^درالمشأ—الملأترل— الكردمحتاني، ت انظر ( 1) 
تحليليةرؤية ت التنمية في العريية المرأة دور تعزيز رروسائل حله، رقية العلواتي، انظرت )2( 

المستدامةالتنمية في الحربية المرأة دور ملتقى أعمال صمن مقدمة عمل ورقة ء مستقبلية® 
1. 53صرإم، 2008الإدارية، للتنمية العربية المتهلقة الماهرة، والمجتمعية، 

.87صرإسابق، مرحع الأثر، _المدنيل_ المنشأ الجندر الكردستاتي، انفلر؛ )3( 
،181—  18صررهسابق، مرحع والأسرة، المرأة قضايا عولمة القاطرجي، انفلرت )4( 

ءا.بعدها وما 1 صىه8 نفسه المرحع وررللأستزادة 



سنقوا إصدار سسدعى وا حلق والقصد للسماء، لمبرح ا
\ف\لأي.ذلك مع لكامل 

حيثذلك في كبيت دوت التلمزيونية للدراما كان ذلك إلى يالإصافة 
المرأةاستقلاد هو الإيجابي القطب بأف مضمولها؛ بتحليل خت رم 

فييكمن السلس القطب أل حين في الرجل، عن واستعناوها 
رالوجادر من لها الدائم عوئه تحتاج من أو لزوجها احتياجها 

)العنكبوتية الشكة . د 

أهملبث الإنترنت بكة ث من فروعها بجمبع المنفلمات استفادت 
الخاصةالإنترنت مواقع حلال من دوليا أفكارها ونشر أنشعلتها، 

■,٠٦المرأة، صد العنف لقفايا المخصص أمان موقر المواير هده ومن 
إ، والمصرية والمنية، ة، نهلوالملالمصرية، المراة وموقع 

برسمية جهات المواير هذه وراء يقم، ما وغالبا إلخ، والمغربية••• 
ئوالجمعيات ات المزمحبعض أو والإعلام الثقافة كوناران 

Iالنمائةرين. 
تق

٩
ومواقععناؤين، من تحمف وما المدونات إلى بالإصافة هدا 

كبيربدور تقوم والتي FacebookU (twitter ،))من الاجتماعي التواصل 
المفهوم.نشر عملية في 

0

ي
'ؤ,في الشخصية الأحوال قوانين عولمة والطفل، للمرأة العالمية الإسلامية اللجنة انفلرث ( 1) 

.ص34محايق، مرّح مصر، 
٩٠٢محابق، مر-؛ع بالمرأة، المتعلقة الدولية للمواثيق الإعلامي التفعيل القامحترجي، انثلر! )2(  ل.ص473
.ص763السابق، الر-ءع انظر؛ )3( 
1.ص66 محابق، مرجع والأسرة، المرأة قضايا عولمة القاءلر-حي، انفلر؛ )4( 
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لترؤيجخصتا ميداثا ثعتبر الإعلامية ه المومأل يتضح وهكذا 

الإسلامية.المجسات داخل الغربية الماهيم 
المتثلمانمن ائل الوستلك أف بجلأء يتضح تقدم ما  ١٢وبعد 
لأجنبي،ا والتمويل الحكومية، وغير الحكومية والمنفلجّات الدولية، 

مراكزإلا هى ما الإعلامية المؤسسة إلى البحثية، والمعاهد والمراكز 
ررالقفاءإلى تهدف فهي الإسلامية، المجتمعات داخل للمغرب استطالة 

القلعةأنها أثبتت التي الاجتماعية الفلم وعر الإسلامية الهوية على 
الصراعفاي، ولدا والانهيار، قومحل المن الإسلامي العالم حمت، التي 
والئقافيالديني إلى والاقتصادي الماسي من انتقل الغرب مع 

كافةعلى آثاره وتجلّت، ،، والوجودا،ربالهوية المتصل والاجتماعي 
للثقافةومعارضه الدولية، المقلمات لتهللمحات مواكبه الأصعدة، 
تعالى.اش ثاء إن الثاني الهبحث، في الباحثة تبيته ما وهدا الإسلامية، 

ؤيبإملأم موير من م 201أ/2 أ/2 7 متا استرجعّى المرأة، عولمة كمال، حييب، 1( 
httpiZ/artides.islamweb.net/^^



الثانيانميحث 

اسدرمفهوم آثار 

الإسلاميةالهحتبمعات على 

حقوقمن الإسلامية المجتمعات في المرأة بحقوق الطالبة انتقلت 
المهللقهبالمساواة الهلالبة إلى الإسلامية الشررعة لها كفلتها مشروعة 

الوتمراتوتوصيات معهليات فأصبحت، المجالات، كل في )الجندر( 
مرحلةإلى التخهليهل مرحلة من تنتقل والحكومية الدولية والمنفلمات 

الإسلامية،المجتمعات في للعيان بائيه آثارها ومحلهرت التنميد، 
وماالمجتمعات، هذ0 في الاجتماعية المنفلومة في حللا وأحدئت، 

إلأتتيجه:ذللئ، 

وتهميشهاحقوقها، وملم، البعض، من للمرأة الدونية لنقلرة ا_ 
بسبسإوذللث، الله، أحله ما تحريم بالبعض وصل حتى وظلمها 
منبها افه أنزل ما وتقاليد ءادادت، 

الحديث،فى حاء لما مهداها ولحضارته، للغرب، والتبعية لتقليد اء 

كافنن نثن ررلشئن قال: النبي. أف خم سعيد أبى عن 
صييغل ناكوا ؤ لَخض يدزاع، ماةا يشض، \ ًنش٣ 

مص«ر هاد: نامحانى؟ ١^، ننول ة ض: لمثكمموْ/ 

.ص658لابْاذمصنيإصاسل، كتابأحادسث،الأساء، ، 3 4 5 6 ح البخاري، صحج 1( 



وتدنيالإسلامية، المجتهعات، من العديد في الأمية بة تارتفاع —
الكيرجهل إلى إصافة الدول، هذه في للمرأة التعليمي المستوى 

المرأةجهل إلى ذللث، أدى الإسلامية يثقافتهم الأمة أبناء من 
الإسلامية.بحقوقها 

أهدافهم،تحقيق أجل من به يتذرعون الجندر دعاء جعل ذللث، كن؛ 
البعيد،المدى على الإسلامية للمجتمعايت، مدمره آثارا نتيجتها فكانت، 

التالية:و؛ي1نذلكإفىاو1ْالب، 

اسمراكقافية.الأول: المع، 

الاجتماعية.الآظر الثاني: اسي، 
الأخلاقية.الأثار الثاك: الع، 
التعليمية.الأثار الراع: الطل؛، 
الاقتصادية.الأثار الخاص: الهلل؛، 

I اساي:الأم الأول: س ا
الجند.ر،دعاة من الإسلامية المجتمعالم، جنتها التي الأثار أولى إف أتي 
النحوعلى وذللث، الإسلامية، ؛الئوايتن، والتشكل؛، المساس محاولة ي ه ي
I م:ا
:١^^،بأصول الذكيالئ، ولا: أ ؤ

بأصولالتشكيلي، محاولة هى الجندر دعاه إليه سعى ما أبرز إف 
ض؛ط شس عن الدين،وذلك 

تعالى:الق ذات فى الخوض 1- 

الجرأةوصلت، حتى الدين في يشككون مابرحوا الجندر دعاة إف — — 



لماذااءلون! ؤيتررالأها،ا الجلالة لثقل وذكورة أنوثة قضية إثارة إلى يهم 
المؤنثدون الذكر بضمير اه،، ٠١إلى القرآن يشير 

يرمزالجد أصبح ارلمد المداوي! قالته ما ذلك على الأدلة ومن 
ترمزفهي الروح أما ذاتها، المرأة إلى والشيهلال الدنس، الجنس إلى 
فوقالإله يمثل الذي الرجل أو الأعلى الجس المقدس، إلى 

الأرض«رى.
حلمالمتاحسثا والإنص_افر المكين سير من ذللث، واتضح 

وكئسالأنثى محو كرس كتامحت، ل١أقدم إف بالقول! الإلهية الذاتا أوراقه 
الذكرة((ارين.اممه فكرة ابتداة التوراة في كان الذكورية الململة 
فاشلة،محاوله هى — بالاه والعياذ — اه ذكوؤية ادعاء محاولة إف 

إالذكر فتعالى! 
.آ'لمس واش الأرض، إعمار غايتها وظائم، لهما اكنيا ض والأنثى 
Iآسآصدومبجيثلإ تعالى: قال كذللث،، 

آامأجئْللقعلى وئد!جزَ ر)فاش يقزوئوائ؛رة()ى، 
f
٩

ؤإ. 21ص6 ماق، مرحع المرأة، تحرير حركات الكردستاتي، انظرت )1( 
آدار )دهشق! ط1، والأخلاق، والدين المرأة هبة وعزت، نوال؛ المداوي، )2( 

٦١. ص61م(، 2000ه=1421اممر 
ؤسبتمبر  14—  12من الفترة في عقد المرأة، مؤJمرات أحد والإنصاف؛ التمكين مؤتمر )3( 

'إرالتعبيقيإ البحوث مركر عمده وتبنى صنعاء، حامعة رئيس رعاية تحت وووأم، 
]iالهدمة الأوراق أغلب قي ررالجندر؛ا كلمة على ركز أنه تميز وقد التسوية، والدراسات 

ي. 91- ص09 سابق، مرجع ثئاقي، غزو الجندر قلة، انئلرت إله. 
رنأعمال صمن مقدمة عمل ورقة العجما،، ودور الخصهللح ررأزمة زليخا، نيشة، أبو )4( 

-1 2 صنعاء والعشرين الحادي القرن قي التسوية للدراسات العالمية التحديات مؤتمر 
الإساني.الحوار مؤسسة موع ساق، 

.11الأية؛ الشورى، سورة )5( 
.4.1الأية: الإخلاص، سورة )6( 
٠٠. ص794ساق، مر"ح اكحرر، ودعاة والقوانين الأديان بين المرأة عمل الميد، انفلر؛ )7( 



الذاتتلك نفلير، ولا مناص ولا مشابه، ولا لها ثاني لا واحدة ذات 

-لله حاشا - أنه ذاثه مرمل نبي أو سماوي، كتايس، أي ييع لم التي، 
واحدررؤإله قادر حالي ولكنه رمزا، ليس اممه إف أنشا أو ذكت 

الكريم:القرآن 2_الإماءةإلي 

ومنالقرآنية، الأيات على الصريح اعتداءهم الجندر دعاء كرر 
أيصاورد ولكن اف، الإنحلق افه أف القرآن في ررورد قولهم: ذلك 

ثنائيةعش ينبني الجندرئ الإلهي ص والأنثى، الذكر حّ أنه 
'الثالأى.حنا يقذ ولا صريحة 

تطميىتم فقد ذللث،، من والإنصاف، التمآكين مؤتمر أوراق تخذ ولم 
فيالمرأة دناءة عن مزاعمهن يعزز بما الكريم القرآن آيامحت، بعض 

تعالى:افه بقول ذلك على التدليل في إحداهن ذهبت، فقد الإسلام، 
علامةبأف فيه: دالتا ،، ألدؤريمر لتاء لس وٍدهن، إكئا لتاء لمى 

عفلمهيدعم بما  ١١منكرة الإناث، تقديم من أفضل الذكور في التعريف، 
ذكرتالتالية الأيه أف تعرف!، ولم المرأة، مكانة ودناءة الرحل كانة م ؤ
دهآداازوج4م ^أو وجل• عز فه ا يقول السواء على والإناث لذكور ا ي
 ■Iلثئامح(،ربنرى;
١
.ص894ال<ر-يعالابق، )1( •أ 
وكساو؛ لي وحاج، ،؛ جشئنوفرص، دروملأ؛ وكورنل، رجاء؛ سلامة، )2( ], 

أبوأنهلوان ترجمة: )الجندر(، والتأنيث، التدكير ليندا ولدهام، سئماjx^؛ نيرانجانا، 
1.ص5 م(، 2005الربي، الثمافي الرم اليفاء: )الدار 1، ط د، ز ؤ

.49الأية: الشورى، سورة ر3( 
.50الآية؛ الشورى، سورة )4( 
التحديايت،مؤتمر أعمال، صمن مقدمة عمل ورقة ، أ؛ اللغة ومحلهلة لاالمرأة رثيدة، عود، م)ة( 

مؤسسةموج سائق، مرجع والعشرين، الحادي القرن في التسوية للدرامايتإ العالمية 
الأنسار.الحوار 



وتعريفالأجناس أسماء في الأصل هو ءالتنكير عاشور! ابن قال 
لتعريففاللام للمخايض، المعهود الصنف لأنهم باللام الذكور 
الصنفذلك يهب أى لمقصد، الجنس تعريفا إلى يصار ؤإنما الجنس 

فيه((وترغبون به وتتحدثون تعهدونه الذي 

أنثى،أم كان ذكتا عام، بشكل ان للأتالقرآني الخطاب إل كما 
فأءد_ابينهما، تمايز أو تفريق فلا ادم، بني من كونهما ، مواء حد على 

ؤكآث؛األبنأو آلثاسه بلفظ لقرآن ١ فى وودت التي الآياتا 
الإنسان.بتي من كوئهما لكلهما، الخْتاب يكون ^ ١۶١٠

والمرأةالرجل بين و نلم الإسلامية الشريعة أف فيه لأشك ومما 
الذينوأما عدلأ، ليس بينهما المهللقة التسوية لأن مطلقه؛ تسويه 

إنماثالثا جنتا يقبل ولم حهلا؛ين على اشتمل القرآن بأف ينادون 
خاصهو ما في تشريع من الإسلام به جاء ما إلغاء بذلك يريدون 
كامألةرى.حقوقها المرأة إعهلاء بدعوى بالمرأة، حاص هو وما يالرجل 

القرآني!النص قراءة إعادة إلى الدعوة - 3 
نيدرأبو حامد نصر أمثال! الرجز ماركعت، نسائيه أسماء برزت 
قراءهالثابتة النصوص قراءة إعادة إلى الا.ءوة في ، شحرورر ومحمد 

التونسيةالدار ت )تونس ، د.ط والتنوير، التبمحرير تفسير الطاهر، محمد عاشور، ابن ( 1) 
.138ص، 1ه(،ج52 984لكر، 

1, 57— 1  56صر؛مر٣عسادق، الملمة، المرأة عولمة المصري، انظر! )2( 
المناصبفي تدرج هلتهنا، بمحافغلة مصر في ولد 1م(،  943)نيين أبو حامد نصر )3( 

والبلاغية،الإسلامية الدرامات أستاذ منصب حاليا وشغل معيد، وحليقة من الجامعية 
عندالقرTن في المجاز قضية في دراسة التفسيرت في العقلي ءالاتجاه مولماتهت أهم من 

نصرالتحرير، هيئة انفلرت القرآزأ؛. علوم في دراسة ت النهى وررمفهوم المعترلةاأ، 
-1 ص40 1م،  993مايو ، ع39ونقد، أدب مصر، العالميةأأ، السيرة نيد أبو حامد 
105.

كتس،—عدة له الهتدسة، كلية في معيدا عين دمشق، في ولد أم(،  938)شحرورت محمد )4( 
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نوالت منهن نذكر النصوص، إلى التا النظرة تراعي عمرية 
منبأيها إحداهن تصفها التي المرنيسيرا،رى، السعداوى، 

ؤإعادةالمرأة، حقوق مجال فى يبحثن اللاتي الملمايت، المسويان 
تسويةنظر وجهة من القرآن تفسير 

القرآنعلى يرتكز كان إذا ررالخهلابا أف يرين المتمللق هذا ومن 
الايايت،،بعفس ر وتفقراءة إعادة يتهليب، أنه الموكد فمن الكريم 
تفسراتبين ل والجا الجدد تثير أصسحّت، المى الايات خاصة 

ءدة«رى.

نسائيمجلمى ررإنشاء إلى المؤسسات إحدى دعت فقد ولذلك 
علىحطوة المسوي لممسير ا هدا ة ا ين معتبرا الكريم، القران لممسمر 

فيالإسلام صورة تحسين طريق 

والقرآن!ررالكتاب كتابه في شحرور محمد نفسين حاء هذا وفي 
الايات،من لكثير ساذ فهم عن تعبر حددال0 فراءه معاص-رة®، راءة ق ؤ

قيالحكيم التنزيل دراسة قي بدأ والأصاسيات، التربة ميكانيك تخصصه مجال ةي ً ؤ
للفقهجديدة أصول وررنحو معاصرةاا، قراءة والقرآزت ارالكتاب مؤلفاته؛ من أيرلندا، ؤإ 
شحرورمحمد الدكتور موغ من م 201 23/4/1 استرجعت ءأ، لإسلامي ا رإِ 

http://www.shahr0ur.0rg/?pagejd = 2 ٦
مغربيهوباحثه كاتبه وهي بالمغرب، قاس مدنية في ولدت 1م(،  940)المرسي؛ فاحلمة )1( قُ 
الحجاب((،وراء راما مؤلفاتها؛ أهم من الاجتماعية، العلوم مجال في تخصصة م ؤ
فامحلمةالمغربية والباحثة ءالكاتبة فريد، شاكر حسن، انفلر؛ المياسي((, ررالحريم و ق
المتمرنالحوار موقع من 1ه2م  23/4/1 يتاريخ استرجعت ، 2792ع لمرنيسي((، ا ن

http://ww.ahewar.org/debat^ذي 

.ص93سابق، مرجع المتحدة، الأمم منثلومة في المرأة القاحنرجي، انثلر؛ )2( 
.ص65مايق، مرحع والجندر، المرأة وشكري، بكر؛ أبو انفلر؛ )3( 
.71صن المايق، المرجع )4( 

1. 54— 1 صل35 سابق، مرحع الإسلامية، حتى الراديكالية من التسوه عمرو، )5(  ٠٠



يدعمجديد بفقه فخرج المرأة وقضايا شؤون تتناول التي تلك وخاصة 
٥•١؛)^^ في والرجل المرأة بين المساواة 

يقسن؛ءلا يأقه الإملامية الشريعة من الثابت تخالف القراءْ هده إف 
ولامعقوله، ولا ذوقه، ولا برأيه لا القرآن، يعارص أن قمل أحد من 

/ر وحده(، ولا قياسه، 

الأمة،مرجع هو الذي بالقرآن الممل الخاء إلى ستؤدي القراءه فهذه 
فهمامنه ميمهم ان إنلأف التحريف، من اش حففله والذي 

جم؛عإليه يحتكم عام قانون هناك يكون لا أن عنه ينتج مما مغايرا، 
التنزيل،من باية أحدهم على الاحتجاج عند واضح وذلك، الناس! 
هذاريلزمني فلا للأية فهملث، هذا مسامرة! سيقول 

التفسيرغير على وتأوله الحديث، أو القرآف فثن لأمن أف كما 
آيالت،في ملحد الله، على مفتر فهو والتابعين الصحابة عن المعروف 

والإلحاد،الزندقة لباب، فتح وهذا مواصحه، عن للكلم محرف الله، 
رالإسلام(( دين س يالاضطرار اليهللأن معلوم وهو 

للهوى؛اتياعا الأحاديث، صحة في الطعن - 4 
وتصحيحهاتضعيفها من الجندر دعاة عند ماح لا المبوية الأحاديحط 

الأمثلةومن وأهوائهم، فكرهم مع يتماثى بما نفيرها إعادة وحتى 
•يلي ما بها وتلاهمهم الأحاديث،، في محلتهم على 

.ص24سابق، مرحع المتحدة، الأمم منفلومة في المرأة القاحنرجي، انظرت )1( 
ط3،الجرار، وعامر الياز؛ أنور تحقيق* الفتاوى، مجمؤع أحمد، الدين تقي تيمية، ابن )ة( 

1.صراإ8 ، 5هه2م(،ج131هل=  426الوفاء، دار )المتصورة؛ 
الفوران،فوزان ين صالح مديم؛ النص، فهم إعادة بدعة صالح، محمد المجد، انظر؛ )3( 

.81- صه8 1ه==ه1ه2م(،  431للنشر، زاد مجموعة )حدة؛ ط1، 
,131- 1 ص03 جقأ، سابق، مرّثع الفتاوى، مجبمؤع تنمية، ابن ر4( 
,45- ص44 سابق، مرجع الخحدة، الأمم منظومة في المرأة القاطرحي، انقلرت )5( 



r>

٩

الإسلامإهانة إثمات أحل من المعيقة بالأحاديث الامتعاط -
ليسفهو ن، وخالموهن(ر )شاوروهن حديث ومنها للمرأة، 
الصحة.من له نصيب ولا له، سند ولا بحديث، 

افهرضوان التكرام الصحابة من الأحاديث برواة لتشكسث ا- 
بصلاحه،اشتهر الذي لههئه بكرة أبي ْع فعلوا كما عليهم، 

حاءالذي حديثه صعق لإثبات انتقاده المرنيى حاولت فقد 
أيامه افه رسول مى سمعتها مكلمة الله ئثعني لمد فيه! 

iمحأياتل الجمل يأصحاب ألحى أف كديئ، ما بعد الجمل، 
بم،غيهي هوا ئد ئارّئ أفز أن . ١^ ننول بمغ قاد; 

ائنأة(اره.أ>ننئلم ^^١ قزم مج ررلن قاد: بمنى، 
حديثاومنها الياق، عن ؤإحراجها الأحاديث، بعض فهم وء س- 

أصحى،في اطه. رنوي حزخ قادت ه، الخيري معيد أبي 
الثناءقز ررنا ققاد: ١^، ش م اكلى، ار فئلر أز 

،؟٥٥١ننول زمم ققئن: ال1ار(( أقر أئن أريئكن فاِني نحدقن 
عملئاقصات من رأيت، ما العشير، وككمنل اللعن، ررمحن)، ائت ف ؛
مصافوما ت يلن إحداكن،،، من الحازم الرحل للب أدهن، دين و آ

نصم،مثل المنأة سهاده راأJيمز ثالث افه؟ رسول يا وعملنا ديننا 

الدين،علوم إحياء دشرح المتقنين السادة إتحاف، الحسيني، محمد ين محمد الزييدى، أ( ) ؛' 
.356ص جة، د.ت،(، الفكر، دار )دمتزت .ءل-، د و
1 32له اله؛اشح، أهل من الثقفي، كلل.ة بن الحارث، بن نفح الصحابي هو >ه■' بكرة أبو 2( ) ر
ممنوهو ه. الني إلى ، الء؛لائفحمن من يكره تدلى لأنه بكرة؛؛ ررأبو له قيل حديثا. 'ؤ؛ 

انثلر!ين. وحماثنتين ستة بالصرة توفى صفين،،  ١١وأيام ررالجم.ل،ا يوم الفتنة اعتزل طفف  ج8،م(، 2002للملأيين، العلم دار )بيرويت،! ، 15هلالأعلام، الدين، حير الزركلي،  ٩٠٢
ّص44

وقيصر،كرى إلى الني. كتاب، ؛اب، المخازي، كتاب، ، 4425حالبخاري، صحيح )3( 
ه86.1ص ل



عا'

أليزئلها محان من ررس قاد: ثر، مر: الآم(( ثهاذة 
من1و}ل1أ رر قاد: تلى، هلي: شم،؛ ولم يمز لم حاصث، إدا 

نحاندينها،،رُ

الصلاةعليه رربين باز بن العزيز عبد الشيخ سماحه قال 
تجبرشهاديها وأو حففلها، صعق جهة من عقلها نقحال أل واللام 
فتزيدتني ثل أنها بسبب الشهادة لفبهل وذلك أحرى؛ امرأة بشهادة 

منشد؛ن ؤأمتئؤدؤأ ؤ مسحسانه: قال كما تنمصها، او الهادة فى 
نجلأن الشنيع من مبمون مثن وأتأثثاب، يبجل يثج، يبجيا لم ؤثالًقم؛ن 

فيفلأنها دسها؛ نقصان وأْا آمحهره، إ.ئنيثا مْؤت ائوُ؛ه1ثا 
الصلاة،تقفي ولا الصوم، وتيع الصلاة، تيع والفاس الحيض حال 
ؤإنماعليه، مواحذة ليسنت، القص هذا ولكن الدين، نقصان من فهدا 
رقماوجل عز شرعه الذي هو وجل، عز اه بشؤع حاصلا نمص هو 

(4) ا؛عليها وتيسيرا بها 

شأنتهوين هو الجندر لدعاة الأساس المقصد فإل المهئاف وبنهاية 

.ص48الصوم، الحائض ترك باب الحيض، كتاب ، 304حالمحاري، صحيح ( 1) 
بنالله عبد ين العزيز عبد المجدد العلامة 1ه(،  1420-  330)باز! ين العزيز عبد الشيخ )2( 

وتلقىالكريم، القرآن حفظ الرياض، في ولد باز، آل الله عيد ين محمد ين الرحمن عبد 
التينيسفي وعمل القضاء، وتولى الرياضي، علماء من عدد على الشرعية العلوم 

وعينالنبوية، بالمدينة الإسلامية والجامهة بالرياض، الشريعة وكلية العلمي، بالمعهل 
الجليةررالفوائد مؤلفاته! من والإرشاد، والدعوة والإفناء العلمية البحوث لإدارات رئيسا 

محملالحمد، انقلر؛ ((. ١٠٥۵١٠^وما الصحيحة و١لالعةيدة القرصية^، المباحث فى 

حريمة،ابن دار ت )الرياصن 1، ٠؛- باز، بن العزيز عبد الإمام سيرة من جوانب إبراهيم، 
.575_ 1ه(،ص03 422

.282الأة: الثرة، سورة )3( 
محمدف! ؤإشرا جمع متتوعة، ت لا ومما وى فنا مجمؤع لله، عبدا ين لعزيز ا عيد ز، با بن ا ( 4) 

.ص292ج4، 1ه(،  420القاسم، دار )الرياض! هل1، الشويعر، سعد بن 



أوقبولها في المعياو هو والعقرأ الهوى وبالتالي وتعقليلها، المنة 
ردها.

وأصوله!الإسلامي الفقه تشؤيه محاولة ! ثانيا
الأتي!حلال من الإسلامي للفقه الجندر دعاة تشويه يثلهر 

بدونالاجتهاد - 1 

دونالناس لكل بابه وفتح المهللق، بالاجتهاد الجتدر دعاة يطالب 
.والتغيير المملور بدعوى شرومحل ولا صواظ 

التمكينمؤته-ر في ا ال.يالمي الصمد عبد ورقة جاءت وقد 
اجتهادونحو اجتهاد، بلا جديدة قوانيى ررنحو بعنوان! ، والإنصاف

النظامهذا لماذا النص؟ مع اجتهاد لا ررلماذا ! فيهايقول نّائي® 
إلىالوصول أجل من مواجهتها يجب التي الأسئلة هي هده المحدد؟ 

حدمةفي الاجتهاد نضع لكي للاجتهاد• جديدة أنفلمة لإحلال الهدف 
منالأنهللاق علينا ين للجنالجماعي بالنضال نعرفها والتي الأنثوية 

مجالفى يعملون الدين والتقاليديين التقليدية الحدود واحتراق هتا، 
الأجتهاد«رى.

.ص63مر->عسادق، الجندرموثقافي، قلية، انظر؛ )1( 
مؤتمرقي المثارين من بالغرب، قاس جامعة فى دكتور الديالمىت الصمد عيد )2( 

أ/4/9 صنعاء في أقيم الذي والعشرين، الحادي القرن في التسوية الدراسات تحديات 
باتجا0للاجتهاد جديدة قواعد أجل ررمن الأولى؛ المؤتمر؛ في ورقتتن قدم أم،  999

باهتماماتهيتعلق فيما الشخصية تجريته عن فيها وتحدث الثانيةت والورقة نسايىاا، اجتهاد 
التحدياتمؤتمر انظر؛ أم•  985عام نثر والجنساأ والخرأة بعنوازت كتاب له الئسويةاا، 

مؤسسةموغ مابق، محرمع والعشرين، الحادي القرن في التسوية للدراسات العالمة 
الإنساني.الحوار 

عملورقة نساشاأ، اجتهاد باتجاه للاجتهاد جديدة قوانين ررنحو الصمد، عبد الديالمي، )3( 
الحاديالقرن في التسوية للدرامات الحالمة التحديات أعمال صمن مقدمة 

الإنساني.الحوار ءؤسسة موقع محابق، مجر-؟ع والعشرين، 



تهي للاجتهاد الجديدة التفلم لأستنبامحل وسائل أرع اقترح وقد 

لتهلبيقه.مواتية غين الاجتماعية الذلروءث تكون عندما النص ١إلغاء ل— 

بطريقةقرآني نص لأي اعتاد أي يوحد لا المعاملات مجال ي ف— 
غيرالأول والحسي الأدبي الفهم ومحاوله وشاف، مديد بأنه آلية 

•الإلهي؛ المراد إلى للوصول أقفل يشكل يمح والدي ءلاهر، 

ْعالاجتهاد أف تعكس والتي والهامشية الصغيرة الفتاوى حديث، ت- 
الأستئنائالأمر هدا الفقه، تاريخ في حديث، قد النص وجود 
الجديد.الاجتهاد نظام في يغير أن يجب 

توديبؤلريقة الم،( )خصوصية أو )عمومية بنفلام لأحد ا- 
(<.للماواة يدعو منهلقي نفلام بقاء إلى 

مفتوحاليس الاجتهاد أف الإسلامية الشريعة في الحروف من إف 
■كالتالمح، وهي المجتهد بها يلتزم صوايظ له بل مصراعيه، على 

مجالفلا الورود قهلعي صريح دلي]؛ الشرعي الحكم على دل ذا إ- 
ؤألقؤهطؤذ،ظ،إو: الزناحكم في تعالى كقوله فيه، للاجتهاد 

الجلدات.عدد في للاجتهاد مجال لا ، تثثايأتهنحد 

أحدهماأو والدلالة، الورود ظني نص فيها ورد التي الواقحة ما أ— 
الدليلفي يبحش، المجتهد لأف مجاد، للاجتهاد ففيهما ظني 

ودرجهإلينا، وصوله وطريق سده، حيث، من الورود الفلمئ 

للدليل.المجتهدين تقدير يختلفث، هن،ا وفي رواته، 

السابق.المرجع ( 1) 
د.ت(،القلم، دار )القاهرة! ط8، الفقه، أصول علم الوهاب، عبد حلاف، انفلر: )2( 

.217-ص612
2.الأية! النور، مورة )3( 



؟'س^^'اقا'

للاجتهادمجاد ففيها حكمها على نص لا التي الواقعه ما أ- 
الأصول.أهل عند المعروفة بالهلرق 

معرفةمن الأصول؛ علماء عند عليها متعارف ثروظ وللمجتهد 
السنةومعرفة وعلومه، الكريم القرآن ومعرفة وعلومها، العربية اللغة 

رالإح٠اعر مواصع ومعرفة الفقه، أصول علم ومعرفة وعلومها، 
ألأم الجتدرا دعاة عند تواقرئت، والشروظ الضوابظ هذه فهل 

أعتاقهاوإي الشرعية النصوص تعطين؛ إلا هو ما اجتهادهم من المراد 
؟!وهواهم دعواهم ْع توافى حتى 

،;ذكورىر بأثه الإسلامي الفقه اتهام - 2 
بالجمودإياهم واتهامهم والفقهاء، الفقه نقد أمساليثهم ومن 

أمينةقالمت، كما الظلام عصر في عاشوا وأنهم والنكورية، والتخلف 
ولديناالظلام عصر في ولدوا أربعة لفقهاء نخضع رركيف ت حيي ال

اويثاق(اص.

وجودبحجة وذللث، للمرأة معاد فكر بأيه الإسلامي الفكر اتهام و ٠
لعلماءيتيسر لم موصوعة أو صحيفة روايالؤ، أو الإّرائليات، بٌما لإ 

صياغتهايم لم الفقهاء لبعض أقوال أو حينها، في تمحيصها محددين 
ئ,
تث
n

ةمومم)بيروات،ت هل1، الفقه، أصول علم يسر يومحف، ين اش مد الجديع، انظر؛ ٦( ) ي
.388-  381ص 1م(،  1997ه= 841 الران، •؛. 
.221ص سابق، مرحع المرأة، تحرير حرلكت الكردستاتي، انظر؛ 2( ) 0

ؤإحدىوصك1طوصحفيهمصرة، بالقاهرة، ولدت 1م(،  995-191)4 المموت أسنة )3( 
الأسيوعيةالمصور ومجلة حواء، مجلة أسست مصر، في المرأة تحرير حركة رائدات ُؤر 

دارنترأس امرأة أود وكانت المرأة، تحرير قفبمايا لخدمة الخجلين ووحلفت الشهيرة، 
العريثةالخوسوعة انفلرت المسشلءا. وررمثاؤيع العزلةأآ، رروحي مولفاتهات من الهلال، 

.ص054مجاّ، مرحعرصايق، الميئرة، 
والمفور(،الحجاب معركة الأول؛ )الشم الحجاب عودة أحمل، محمد المقدم، ر4( 

.126صه=60ه2م(، 1427دارية، )الرياض: ٍل0أ، 



منهمفصدرت فيها عاشوا التي بالبيئة تأئرهم نتيجه كانت دقيق بشكل 
لمكثيرة أحيان وفي -، يخهلئ لا من وجز - فيها أحطأوا اجتهادات 

لتتتنعسياقها من متطع أو تحتمل، لا ما يحمل أقوالهم ولكي يخهلئوا 
مرادة.غير ودلألاث، معان منها 

فينوعيا تغييرا بالتعميم( )هكذا الفقهاء ررغير ت يقول كاتب فهذا 
قرآنيهنصوصا عديدة حالات في وتجاهلوا المرأة، من الإسلام موقف، 

آفةوالتعميلم ، كدللث، الفقهاء كز ليس بأنه عاليهم ؤيرد صريحهءرا،، 
والفكر.الرأي أهل ومضياقيه علمية في تقدح ومنهجيه فكريه 

الإسلامية:الثقافة ركائز محاربة : تالئا

ويهويالد.ين، أصول في الكيلث، حانهن، إلى الجندر دعاة عمد 
التالي:حلال من الإسلامية الثقافة ركائز محاربة إلى الإسلامي، الفقه 

العربية:اللغة صياغة إعادة إلى الوموة - 1 

بتمييزالمتعلقة والثوابت، اللغة إلغاء إلى بالدعوة الجندر دعاة ذهي، 

ئمومن عنها، بديلا مهجنة اصهللاحايت، ؤإحلأل والجنس، النؤع 
واللساناللغة أهل وبين الشرعية ومدلولاتها ثوابتها بين فاصل إيجاد 

دعوىوهي والتا;سجية، الشرعية النصوص مدلولأت فهم في الحربي 
رالبشرية المجتمعات من مجتمع أي في نجدها لم 

صورةعلى للوقوف التداول العربي العجم ررتفحص ذللث، ومن 
فحصوكدللث، بالبناء، يتعلق فيما المتحدمة والتعبيرات الألفاظ 

مالأهالي، دار )دمشث(• د.ط، والمجمع، الدين في المربية المرأة الخودايت،، حض، )1( 
المرأة،تحرير حركات، الكردساتي، عن: نقلا ، ص09أم(،  996والشر، للطاعت 

—. 36- ص53 مر-حمابق، مافي، غزو الجا.ر فليه"، انثلر; )2( 



يةالجنوأبعاده الجندرى تكوينها وكثف العربية اللغة ربانية 
ن.واللأحنسيةء،ر 

•قبيل من مفرداتهم لتطالإ هزلاع عند الجندرى الهوس ؤيستمر 
تأنيثلأنويتها، اللغة استرداد المكان، تأنيث الأنوثة، )تدؤين 

بحروفالمكتوبة والقردان الصطلخات من ذلك ونحو الذاكرة( 
هيمنهله حهلاد_، كن؛ يصت أن صاحثها يتوؤع لا غربية، وأفكار عربية 

ؤيفقلقالصلاحيامحت،، هده منه يحت( أن يجب، ذكوري خ0ذ\ب بأنه 
ررالأنثىت كتابها المداوي سمت< كما الأنثى وهي الأصل إلى ليعود 

علىحلثه تقدم m قائم الأصل؟ هي الأنثى فهل الأصل«رى. هي 
الأصل؟؛هي حواء أصحت، فكيف، حواء حلق 

التيالعربية اللغة بهلبيعة لجهلهم نتيجة إلا هو ما منهم صدر ما إل 
أهللخة فهي أحرى، بلغة توحد لا التي ومميزائها خصائصها لها 

ؤ،إداثنتعالى• قال يحفثله، الله تكمل الذي القرآن لغة وص الجنة، 
مننصيمت، أكبر حققت، التي، اللغه وهي، ز -ث؛لفئوفهر لإ ألدثروإي دا ر إ
النهضةعصر حتى التاريخ فجر منذ المالم في الوامع لانتشار ا آ
الخديثة.الأوروبية ٥" 

-بعد فيما - ئسمظ أنثوي؛المرأة لغوى خْلابا بإيجاد المهلالة في، و أ
العمومبصيغة جاءيت، التي، والبادية الشرعيه التكاليما المرأة ن ع إ

ثاًإأري تلها ا؛ؤ يقول: لأية ا نص لأن مثلا؛ كالصيام والمرأة للرحل 
•ؤ.

.ص29المر-حاوادق، )1( 
الييان،مجلة الرياض، العريية®، الحداثة الاتجاهات رايقوم الغامديت ناصر بن سعتي رة( 

ؤيبإسلام مرغ من م 201 2/9/27دتارخ استرجين، 5ه02م. دناير/ءبرادر ع8ه2، 
http://artides.islamweb_

9.الآيةت الحجر، سورة )وا 



لألعلي يكتب لم الصيام إف ت تقول ذامرأ0 ٦،، ألمرثامهر ءلبم=قلم محب 
فرصهفي إليها يوجه لم الخناب 

علىدامت ما الإملاميه الشعوب راأ0 الجندر دعاه أدرك ولهذا 
وبالقرآن،بالإسلام مرتبطه ّحظإأ فإنها العربية، باللغة وثيقة صلة 

حملتهمثنوا وبهيا ، الكبرى«ر الإسلامية بالوحدة آكه متموستفلرأ 
•يثوهوها أن وأرادوا اللغة، هال0 على 

الإسلامي:اكاريح صياغة إعادة إلى الدعرة . 2 
لناحلمه يما الارتبامحل عدم إلى بالدعوة الجندر دعاة أحد 

وفهمأصيلؤ وتقاليد قيم من الأمة تاؤيخ من ورثناه وما المتقدمون، 
المقدمةللنصوص 

ئبتوافر إلا تتم أف يمكن لا المرأة إنصاف-، ررحركة أف إحداهن فترى 
ؤتفكيك إلى التباس، ودون بوضوح يهدف الذي المعرفي، الئى ذلك 

إالمجردهءارة/ المقدسة عن"الضوص الشري التاريخ 
?.النصوص إلى تشير أنها ويين النوكتاباُت، مهلبوعايته على ورايلاحفل 

٩أو رجعي، تراث أنها على التسوية الأجندة معها يقدم الش الإسلامية 
 ،Lأو الإر ،LنروJالقديم«رص. أو اI

و،
تث

ؤ. 183الأية: القرة، مورة )1( 
ل1، ط العولمة، تحدياتر ومواجهة الملمة المرأة الءاول.ان، نين مهيلة حماد، انثلر; )2( 

و. ص07م(، 12003،و= 424المكان، ْكتة )الرياض: 
رالقلم، دار ت )دمشق هل8، الثلاثة، المكر أحنحة حيكة، حس الرحمن عبد الميدانى، )3( 

'ؤ.. ص1353ه=0هه2م(،  420
.36- ص53 مر-ءعصابق، في، ثقا غزو لجندر ا قلية، انفلر! )4( 
المرأةمجلة القاهرة، التسوية®، للمعرفة إسلامي منظور ررنحو أماني، صالح، )5( 

ص8•ه2م، 100، ع والحضارة، 
سابق،مرجع الإسلامية، المجتمعات وحلخلة السوية الحركة وآخرون، قطب؛ )6( 

.ص77



المرنسمي،ات بدرامالغرب في الكبير الاهتمام كذلك ر يفوهذا 
قراءهتعيد التي الأبحاث من النؤح هذا أمام مبكرا الباب فتحت التي 

بقراءةتكوينها مراحل في الإسلامية والصحافة الإسلامي التاؤيخ 
كتاباتهافى الشاJيد النقد جوانب على القوي الضوء ليهلها بتويؤ، ن

والدينرُالثقافة تجاْ الملبية والمشاعر 

فيأما والعاصر، الحديث التاؤخ في مهمثة المرأة أف هذا وفي 
الإسلام،ناء ؤإنجازايت، بأحبار مليء فهو الإسلامي التاؤيخ 

وتهلتيىإلا للبي. سيرة كتانم، من وما العامة، الحياة في ومثاركتهن 
وفىالحصار، وفى قريش، تعذيب تحمل في النساء مشاركة إلى 

الغزوات،،في المشاركة وفي الرسول مبايعة وفي الهجرة، 
نثلرت،إذا إلا المرأة ينعم، لن فالتاريخ الرأي. ض والمشاركة 
كاملوأعطيت لها، الإسلام نظرة المرأة إلى الإسلامية المجتمعات 

الإملأمرى.في حقوقها 
أنصارهؤ ونجث المنهوم، هذا حْلر مدى يتبين العرض هذا ويحد 

فيالثوابت( هذه زعزعة على وحرصهم الإسلامية، الثقافة ثوابت على 
ؤإصحافها.الأمة أبتاء نفوس 

.ص65محابق، مرجع والجدر، المرأة وثكري، يكر؛ أبو - انظر ، ٦ر 
—1 ص00 ابق، مرحع العولمة، لت، تحديا ومواجهة لمة المالمرأة حماد، انظر• رى 
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ج

ي

تمليك،بعقد يكون ما أشبه ظل الإسلام في ®الزواج السعداوى؛ 
والإنفاقءارن.)المهر( الصداق بحكم زوجته الزوج يملك 

الدعوةمن صوو الإسلامي للزواج المدارة لهدم نتيجه وظهرت 
نسبةوارتفاع المللاق، حق في الزوجين وتساوي المدني، للزواج 

معاديةتيارالت، ظهور إلى لاحمة مرحلة في تولى والتي المنومة، 
الغرب،في حصل كما لإنجاب وا الشرعي والارتباط والأسرة للزواج 

الحضاري.والشوط الهثوط في أسوأ إلى ستئ من والتدرج 

المجكرتالزواج محاربة - 2 

الأمرلهم يتسنى حتى وذلك الزواج، بتقنين الجندر دعاة طالم، 
فيه،الجندر مفاهيم وتهلبيى تدريجئا، الزواج نقنام على بالقضاء 
البلادبعض في الشخصية الأحوال، قوانين حاءنا ذللث، >،ع وتماشنا 

وتعالمغرب، في سنة عشرة لمال إلى الزواج سن برفع الإسلامية 
تزمحيحيصح ررلأ اليمن في كما وتجريمه بل ،، الجزائرل فمم، نه ّثره ع 1

منؤيحام، عشرة، الثامنة سن بلوغه دون أنثى أو كان ذكتا الصغير ■و 
يالمجنأو يئاو ألما ين حمعن تقل لا مالية بغرامه ذللقإ يخالفإ ث' 
ءام((ره.لة خل و

أفيرى الحلال،، الشرعي، المتقد على التضييهم، هدا في، التأمل و إ
العريةالموبيسة )وووت\ د.ط، العربية، للمرأة العاري الوجه نوال، السعداوي، )1( 'ؤ, 

فىالشخصية الأحوال قواني عولمة والطفل، للمرأة العالية الإسلأمئة اللجنة ١^; )2( 
.ص46مابق، مرجع مصر، 

ط1،اليمن، قي الشخصية الأحوال قوانين عولمة قاسم، بن أنور الخضري، اظرت )3( 
1.ص50 1ه(،  432ادرأث، لJراسات ءرم رالرياضُ  ٠٠

ُءظ.;



الشرعيةغير العلاقات إقامة متع في صوت لهم يسمع لم الخدر دعاه 
الوسائل.بشتى إشاعتها إلى سعوا إثهم بل السن، هدا في 

ثلاثةفي المبكر الزواج على تحث، الإسلامية الشريعة أن حين في 
موامحلن:

بمادؤيق ٍؤ0؛وأَ \وبإ أيينمئ ؤادكمأ ؤ ت تعالى قال الآكريم القرآن ي ف- 
الق

ذهبوقد بالتزؤيج، أمر هذا  ١١الأية; هذه ير نففي كثير ابن 
وقوله، عليه٠٠ قدر من كل على وجوبه إلى العلماء من ط\وأو\ 
أسهرثقثة شيمي آربم؛و  oiبن ألجني، ثن قس وأش ؤ ت تعالى 

وعدملصغرهن ١١تفسيره! في الشوكاني فال ، وامتِبجصه 
أشهر((ره،.ثلاثة فعدتهن أي: الحيض، ّن بلوغهن 

'يالشباب، بزواج التبكير على تحثا التي المهلهره النبوية السنة ي ف— 
ؤبييذ، سبع بنت وهي ئروجها غ الئبي ُُأف ه عائشة عن 

?.وهي عنها ومات ننها، ومحا سين، ينع نث، زهي إيه زرئت، 
وكثا قال؛ أثه )جهئه حوي مبن اممه عبد وعن ،، عنزة(( يمال شن، 
Iررنا اللة ئقادَلناننود ذ£ا،نجد لأ شبا؟ا ه ١^؛، َذع 

3

د,
تث

ث. 32الآة: الور،سورة )1( 
ط2سلأْة، محمد ين مامي تحقيق: العثلم، القرآن تفسير عمر، ين إسماصل كير، ابن )2( 

0. 51ص ج6، 1م(،  999أه= 420طية، دار )الرياض: 
أ4. الأية: الللأق، ر3(سورة

'قأٌن والدراية الرواية م ين الجامع القدير فتح عحم؛،، بن علي ين محمد الشركاني، )4( 
م(،12007ه= 428المعرفة، دار )بيروت: ط4، الغوش، ، يومفتحقيق: التمسر، علم 
1.صىهه5 ، ج82

_u.م شة أبي تحقيق: لم، مصحيح الحجاج، بن لم مأبوالحسن اليسابوري، )5( 
الكاح،مماب، ، 1422ح1ه=6هه2م(،  427ٍليبة، دار )الراض: ْل1، الفارابي، 

.ص246مجأ، المغيرة، الكر الأب، تزؤيج باب، 

تءو؛تء





هناكيل القاصي، بإذن وتقييده الزوجة، موافقة على الزؤج حصول 
وتعاقبتونس، في الشخصية الأحوال كمجلة التعدد تجرم قوانين 

•الروجتزز محن اواة للمالخعدد يكرس س بالجن 
صبهلت،التي الإسلامية، للشريعة مخالث هدا فإف واضح هو وكما 

ؤةئك؛مأتات تعالى قال بينهن، العدل اشترامحل مع زوجات، بأربع الحدي 

أمحألأشوزأ4رى.

أفمنها التحدد، إباحة تؤكد شريفة نبويه أحاديث جاءت وقد 
ئدكرتت د محا نوة، يمان وعلميي ررأنلمت قال! قيس بن الحارث 

آعدد وقد أنبما«ره. ملمهن اخثن اي قفاي لض.، ذللأ، 
P' ذلك على الأمه وأجمعت يعدهم، ومن والصحابه الرسول. 

إمن حرمانها عدم في للمرأة مصلحه الزوجات تحدد إباحة في إل 
ؤالعذر قيام حال في منافعه تعمليل بعدم الرجل ومصالحه الزواج، 

لعدوها مقاومة فيمكنها عددها ليكثر الأمة ولمصالحق الواحدة، بالمرأة 
ؤحكيم من تحديد بأربع الزوجات وتحديد الحاليا، هي اممه كلمه لذكون 
همنافع بعض تنليل إلى الفضية الملة بين وّق أمت وهو حسر، 

ي
إر ٠٦٦صزة سابق، مرجع الأوصط، الشرق في والمواطنة الجتدر جوزف، اتفلرت )1( 

0ص2ة• سابق، مرجع العربية، الثقافة في والؤيع الجتوممة ولمخي، 
ي3. الآ؛ة; الماء، سورة )2( 
'ؤأناصر محمد وعلق! أحاديته على حكم داود، أبي سنن الأشعث،، بن سليمان داود، أبو )3( 

الْللأق،كاب ، 224٦ح ئ،  424المعارف، ْكبت )الراض: ْل2، ^،، ٧٠٧١الدين 
)حدين،الألماني؛ وقال ؛ ص093أوأحتان، أرع من أكثر اء نوعندْ أ"سالم من في باب 

)الرياض؛٠ل٦، داود، أبي ّتن صحيح الدين، ناصر محمد الألماني، انثلر: صحح(، 
ص02"مح2، م(، ٦998^ه=4٦9المعارف، مكبة 

٦.ص86 محابق، مرجع ثقافي، غزو الجندر قلية، انفلر; )4( 



بلوازمالقيام على القدرة عدم مثلنه هي التي الكثرة وبين الرجل، 
الزوجة^.

والخاليلأتكالهللاق أحرى اعتبارات من بكثير فالتعدد 
منالكثير ظل تحت ترزح التعدد خيار من المحرومة والبلاد وغيرها، 

والأولادرى.الزوحئ نمها تدفع U ظلإا واض السيئة الملوكيان 

المرأة:على الرجل قوامة رفض - 4 

قوامةإلغاء في والأخر الحين بين الجندر دعاة مطالب تتردد 
بعضعلى تعديلات عدء حرت فقد الأمر لدلك واستجابة الرجل، 

عامأسقمل الذي التونسي القانون من بدءا الشخصية الأحوال قوانين 
عنالتخلي ثم ١^^^، الطاعة عش ينص أساميا بندا أم 993

الأحوالمدونة مشرؤع في جاء كما لزوجها الزوجة طاعة مفهوم 
المرأةلفر بالمماح المصرية التجربة إلى ، الغرب في الثخصية 

زوجهارمإذن دون 

بالقرآن،القرآن إيضاح قي اليان أضواء المختار، محمد بن الأمين محمد الشنقيهلي، )1( 
.ص42م(،ج3، 1995،و=1415اممر، دار )بيروت: د.ط، 

)عتان:ط2، الغربية، والفلم الإسلام بين والأسرة المرأة محمد، حسان، أبو انظر؛ )2( 
.ص105ه02م(، أه=  421الخيرية، العفاف جمعية 

ومذكرة؛ 11ص8 سابق، مريع الأومحعل، الشرق في والواءأنة الجندر جوزف، انئلر؛ )3( 
والهلفل،بالرأة الخاصة الدولية الاتفاقيات تتناولها الش القضايا بأهم توصيحية 

فيالأسرة ارميث١ق في متمثلة للأسرة الإسلامية والرؤية الوحلية، القوانين على وتداعياتها 
للمرأةالعالمة الإسلأمة اللمجة موقع من م 201 72/10/1 بتارخ امترجعت الإسلام®، 

والطفل
940  =http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php7id

فىالشخصية الأحوال قوانين عولمة والْلفل، للمرأة العالية الإسلامية اللجنة انذلر: )4( 
الاتفاقياتتتناولها التي القضايا بأهم توضيحية ومدكرة صه3؛ سابق، مرجع مصر، 

السابق.المرجع والهلفل...، بالرأة الخاصة الدولية 
مر-ءع=التغرير، وموجات التغيير موصات بين الملمة المرأة الكريم، العبد انفلر: )5( 



المرأةعلى الرحل قوامة ملم، أحل من التعديلأيت، هذه كنأ 
للشريعةالشرعية للنصوص صريحة مخالمه وهده ؤإسماطها، 
بمثهتِآممث قص يما ألسثني عق واموث ةالتعالى: الإملأمية، 

ن•أتلالهمM بن أثموأ وبمآ ني، مبؤ 
الومغرم ___،، لا تكاليم، القوامة أو إلى تلمح لأيه ا فهذه 

تأينأجل ْن والكدح بانمل للرجل إلزام حمقتها في وهي مغنم، 
بينمماحرم الأمر في فليس هذا وعلى أمرته. لأفراد الكريمة الحياة 

بقدرتهللرحل مستحقه هتا فالقوامه مخلومن، بين صله منا ولا كاسين، 
حصائصهإلى ترجع القدره وهذه المملري، تكوينه على بتاء ذللث، على 
ولمببيلد، ولا يحمل، لا أنه حيث، من المرأة دون المواتية انية الأن

ئيعي أن عليه كان ولهذا يرصع، ولا ينمس، ولا يحيص، لا أنه ذللث، 
3المرأة• وبين بينه مشتركة حياة بناء أجل من 

|■لك}، يكون أن الإملأم في الاجتماعي التنثليم مادئ من أف كما 
•٦كانت، ولو صغيرة، أو كبيره كانت، مهما يرأسها أمير أو مدير جماعة 
ؤ. الله ود رم أف نجهنه، الخيري معبد أبي فعن اثنين، من تتألم، 

jLi : أمن ظلآّرة أخذئلم((رصه، قأكؤئنوا ثم فى ئلاثه خنج ررإِذا
قالأمان. بر إلى يقودها قائد لها يكون أن أولى ياب، 

يسبيل على لمت فهي، للرجل،، القوامة أسديت، الخنمللق هل،ا ومن 

وّمابق، مرجع المتحدة، الأمم مفلومة قي المرأة والقاٍلرجي، ؛ ص96=ابق، 
يص45. ابق، مرجع،العرين، الثقافة في والنؤع الجتومة ولمض، ؛ ص732

ؤ-. 34الأية: الماء، سورة )1( 
أحدهم،يؤمرون سمافرون القوم في باب الجهاد، مماب ، 2608حداود، أيي سن )2( 

أبيسن صحح الألباني، انفلر: صحيح(، حن )حديث الألباني: وقال، ؛ ص854

-ص74مجعّابق، النرية، واكلم الإلأم ين والأّرة أث'5أنبالمآة \إ.■ )3( 
48.



والتوجيهالتكامل مبل على هي إنما والاصتعباد، والاستبداد التفامحل 
والإرشاد.

القضاء:يد الطلاق جعل - ة 

إلىؤيدعون الرجل، بيد الهللاق كون على الجندر دعاه يعترض 
خارجيتم لا فالهللاق الحق، هذا ألغى الذي التونسي بالمشرع التأمي 

اواةالمآّماس على الطلاق يهللب اء للنالقانون وسمح المحكمة، 
ال٠شئءةالقوانين جعلت، الوضع ذللث، مع وتماشنا ر ر الرجل مع التامة 

دائرةمحمى يكول لكن جزئيا الطلاق في الزوج حى المغرب في 
بينماعلى الولاية حى المضاء باعمناء وذلك القضاء، 

بيدالعللاق بجعل مصر غي الحالية المويه لبالت، جاءت؛
البحسث، الخابي الخلاق بمنع الطالة في الحرين وفي القاضيرى، 

الحكمة^،.لدى بمعإلأ 

I نصوصبه جاءيت، لما مخالفه ئعد والتئريعايت، القوانين هذه و
وصزأ3َلأوعلا: جذ ، ٥١قول ذللث، فمن الإسلامية، لشريعة ا آ

ٌتعالى: قوله في ها عائشة قالت، إإبممح4رى، ^،أدمج ٧٠١.
عندئاكوف المنأة فى ارأيزلتإ إ.ماصايمؤين. أو محورا بملها يس امئ ح ي

٦

و،
تث

1.1 ص8 سابق، مرجع الأوسط، الشرق ر والمواطة الجتدر جوزف، انثلر؛ ( 1) 
.ص37سابق، مرحع بالمغرب، اليسانية السوية الحركة مشرؤع العمراني، انفلر؛ )2( 
قىالشخصية الأحوال قوانين عولمة والعلفل، للمرأة العالمية الإسلامية اللجنة \نظو )3( 

1.ص93 سابق، مرجع مصر، 
يالرأةالخاصة الدولية الاتفاقيات تناولها الي القضايا باهم توضيحية مذكرة انثلر؛ )4( 

والهلفل.للمرأة الحالية الإسلامية اللجنة موقع سابق، مرجع والطفل•■•، 
.229الأية: البقرة، سورة )5( 
•128الأية: الماء، مودة )6( 



وأنسمحي،ثهللمني، لأ هممود! ظلالها ثريد صحقها هتهلود الرجل، 
ن.((ر لأته ا ثذؤ مثزلث مش، جئ ى وأك 

يعودإنما الزوج، بيد الطلاق الإسلامية الشريعة حصر وفي 
Iأهمهار من لأساد_، 

عليهاوغدسا المرأة بخلاف، عليه يغالب( العقلي تكوينه ون ك— 
الماحيةمن الطلاق س الأود المتضرد أنة إلى بالإضافة العاطفة، 
لمطلقتهوالنفقه الزواج، في المهر عليه يجب الذي فهو المادية، 
أكئنيجعله الأمر وهذا والحضانة، الحدة فترة طوال ولعياله 

شيئا.الطلاق يمين أمر يكلمها لا قد التي المرأة من لقسه 

حالامحي،في إلا للقاضي إعلانه وعدم الزوج بيد الطلاق حمن ف إ- 
لألالإسلام؛ إليه يدعو الذي التستر لمباسأ يعود إنما قموى 

علىحفاظا إعلائها؛ يصح لا أمورا تشتمذ الطلاق أسبايت، معظم 
وأبنائها.بناتها ومستقبل أفرادها وسمعة الأسرة كرامة 

أنفلها الزوجة على معنوي أو مادي ضرر وئؤع حال ض وأما 
شهودأو صادقة ببثنايت.( دعواها تثبتا وأف القضاء، إلى أمنها ترخ 

البايت،الحكم ؤإصدار لطلبها الامتجايه الحالة هده في ولها عدول، 
زوجهارى•ومحن محنها بالمفريق 

بصورةأو تصخمآ بشكل الطلاق استخدام محي إساءة كن أل كما 
•السرع على وليعس نفسه المسيء على إنما تعسمة 

.1375صمج2، التمسير، كاب ح12ه3، صححط٠إ، ( 1) 
؛ص684محايق، مرحع المتحدة، الأمم منفلومة قي المرأة القاحلرجي، انظرت )2( 

.ص023محابق، مر-ح لمان، في النسوة الحركة والقاهلرجي، 
.131ص محايق، مرجمر المرأة، قصايا ويعص التربية الشامي، انفلر؛ )3( 



m:■

وأم:كزوجة المرأة دور على القفبماء محاولة - 6

للأجيال،ومرئية كأم المرأة به تقوم ما إنكار الجندر دعاة يحاول 
عنؤولة المهم، المرأة بأل التقليدي المفهوم رءإل ت السعداوى تقول 
العملعن المؤول هو الرجز وأف يالمت،، والخدمة الأؤلغال تربية 

الديالاجتماعي الوصع من نابع حاطئ مفهوم هو إثما المتا؛ حارج 
علىقدرتها وعدم المرأة، تحلف، هدا عن ونتج المرأة، فيه وصعمت، 

والفنون((والعلوم العامة الحياة في النبؤغ 

الغرصذلك، عنها ترقع أف هو المرأة عن القهر ترفع ررأن ت وتقول 
الالرجز وأل فئهل، وأم كزوجة دورها هو الحياة في دورها يأل 

فقهل((روأما زوجا يكون أن عليه يفرض 

جاءكما الأسرة داخل الأدوار بتغيير مهنالتهم جاءيت، ذللث، وعلى 
أداوركز ؛اقتسام )قانوئا( الرجز ررإلزام الغربية المرأة مدونة في 

ؤإلزامالمولي( والعمل المرأة)الأطفال، مع الأمرة داخل الرعاية 
معالأسرة مسووليامتط كافة وتحمل الإنفاق باقتسام المرأة)قانونا( 

الرجل«رى•
المرأةدور من التخلخن إلى الفضي لهو للأدوار التقسملم هدا إف 

فهيعقلينا، شأتا الإسلامية الشريعة في للمرأة قاف وأم، كزوجة 
طءقثصَوازع ابمن ؤيثتا تعالى: قال الأمومة، ممحدن 

المستقيل،ومطايع دار )الإ٠سكندرية: ط4، والجنس، المرأة نوال، المعياري، )1( 
.104ص1م(،  999

د.ت،(،العربي، المتقبل دار )سروُت،: ءل4، الأصل، هي الأنش نوال، الداوي، )2( 
.174_173ص

فيالئخصية الأحوال قوانين عولة والهلفل، للمرأة العالية الإسلامية اللجة انثلرت )3( 
.ص03سابق، مرجع مصر، 



التيالرويسه الوء_امه وهي ئكؤفشلأ4ر٦،، وبمئث َوةوحملم وؤبمثثه 
وطبيعيةفطرية حصائص من الله حصها بما ذلك الأسرة، عليها تقوم 

المكانة.هذه اقتضت 

ررمنأف الإسلامية الشريعة عليها تقوم التي العدالة كمال من أف كما 
بينهاالاتصال ثمرة وتآكمJإ وJرصع وتضع يصدَ أف المرأة وظائف 

هينةوليست ثانيا، وحهليره أولا، ضخمه وظائما وهى الرجل، وبين 
غائرعميق وعقلي ونفي عضوي إعداد بدون تولى بحيث يسيرة، ولا 
-الرجل — الثاني بالشطر تنوظ أن كيلك، عدلا فكانت، ا الأنثى كيان في 

نتفي؛كي للأنثى، كدللث، الحماية وتوفير الضرورية، الحاحامحت، توفير 
وتكفلوترصع وتضع تحمل أن عليها يحمل ولا الخليرة، لوظيفتها 

وكانت،واحدا آن في وطفلها نفسها لحماية هر ونونكد تحمل ثم 
العضويتكوينه في الخمائص من الرجز تمنح أن كيلك عدلا 

تمنحوأن هده، وظائفه أداء على يعينه ما والنقي والعقلي والعصبي 
علىيبها ما والنفي والعقلي والعصي العضوي تكويتها في المرأة 

ا.تلك،«ر وفليفتها أداء 
البحثيةالدرامايت، من كثير أثبتت، فقد ذللث، إلى وبالإضافة 

للأولاد؛تحديث، عده مشكلأيت، هناك أف المجال، هذا في الحديثة 
ترتبهن- وأشكاله صوره ؛مختلف، - ، الانحرافأو الدرامي كالتخلف، 

فالأمالمنزل. خارج بالحمل وانشغالها الأم بغيابظ كبير حد إلى 
علىوتقوم الطفولة، مجنل. يبدأ الذي لاحتماعي ا الضبهل بدور تقوم 
خصوصاممهله، ليست، مهمة وتلك، ، وتنميتها المجتمع قيم مة حرا 

الآة:5أ.الأحقاف، مورة )1( 
الشروق،دار )القاهر: ، ْل23القران، ظلال في إبراهيم، سد قطب، )2( 

.ص056ج5، ْج2، م(، 12003ه= 423



يثرونهاواعتزازها ، عقائد،ها قوة في يتمثل الأمم مقومات أحد أية 
اساءأء.والمثل لنم اس 

والمرأة!الرجل بين العلاقات تحول - 7 

الجنسين،بين والصراع العداوة رؤح إذكاء على الجندر دعاة عمل 
ورحمةمودة من الإسلامية الدول بعض في بينهما العلاقات فتحوك 

النابحة،والواجبات والحقوق الحلاقات فى وتوازن وتضحية ومحكن 
التيالمتناقضة الثنائية من نهمع إلى العثليم، اه يشرع التمسك »من 

والصغاروالبنات الأبناء وبين الواحدة، القس شمي بين بالصراع ئوذل 
والكبار((رى.

حيث،بيته؛ على الرجل قوامة صعما التحولات هذه نتيجة وكاست، 
أرهالرجل عن الاقتصادي واستقلالها العمل، إلى المرأة لخروج كان 

هذازاد ومما عليه، تتعالى جعلها لديها الامتقلالية من نؤع نشوء في 
التيمسزولياتهم عن وتخليهم الرجال، بعض محاسن سوءا الأمر 

ثفلهربدأت أنها نتائجها من كان والتي عليهم، وجإأ عر الله فرصها 
؛القوامةرو،.المرتيهل الهلاءة مبدأ على التمرد عوامل بعض 

ولالاإرجل، حصنا ليت، الإسلامية الشريحة نفلر في المرأة إف 
جزءوهو منه، جرء وهي ، لها مكمل وهو له مكملة هي بل له، منازعا 

منهماكلأ وجعل والأنثى، الذكر الزوجين حلق تعالى والله متهارص،، 

الكريم،والعبد ؛ 119صسابق، مرجع المرأة، على العدوان الكريم، العبد انظر! )1( 
.ص873ج1، سابق، مرجع المرأة، قصايا 

،347صررسابق، مرحع الملمة، المرأة عولمة المصري، انظر! )2( 
فيت(؛، الملمة الأسرة كيان على وأثرها الغريية ررالقيم نهى، القاطرجي، انظرت )ة( 

مرجعوالمفاهيم، القيم تغيير معركة في الأمة )محرر(، الرحمن عبد أحمد الصويان، 
.127_126لم؛ق،ص

1. 26صريسابق، مرحع الملمة، المرأة عولمة المصري، انثلرت )4( 



واشبه، لإيماغ ا يتمنى ولا يصارعه، ولا يفاده لا للاحر، مكملا 
عنتسا م كاملا موجودا يخلى لم أنه الحياة في منته من جعل تعالى 

تعالى!قال شاملا، نف؛لاما الزوجيه جعل بل الأحرى، الموجودات، 
الجنّينبين صراع فلا ،، نلؤزي؛هر فئؤ لهمن -خاكأ ه صؤذ ؤوي>( 

يبينالذي هو الخالق بل وواجباتهما، حقولهما يحددان لا لأنهما 
علىأا-محها هنجن آلإى بثل، ؤولس بحانه! سالقائل وهو ذلك،، 

)3()2(/|ََِ
درحم؟أ

الأمري:8_الممكك،
قبلمن احتراقها تم التي ^١^٢٧ ١١أهم من الشخصية الأحوال قانول 

الأسري،الصعيد على تغيرات، أحدئت، يدورها والتي الجندر، دعاة 
إ؛تبوأن، المثال سبيل فعلى المحللاق، J_، في المستمر ممثلة؛التزايد 

حبين المحللاق نسبة في عالمئا والرابع عربيا، الأول ررالمركز تونس 
إحاصه قياسية، أرقام إلى الهللاق حالات، ارتفعت، أن بحد الأزواج، 

ؤالمنفلمة الإسلامية التشريعات، من كثيرا ألغى التونسئ القانوف وأف 

ق

إلىالرامية بالمرأة الخاصة الدولية ال٠ؤتمرات، لأجندة وتهلبيما 
الحربيةالحكومات، من الكثين سعت، لأسرة ا قوانين في تغييرات، ل إدحا 

.49الأة: الزارات، سورة )1( 
.228الأية: المرة، سورة )2( 
الإسلاميينكتابات، ين المرأة حرين ممهللح موسى، بن محمد الثريف،، انفلرت )3( 

,ص123ه=7ه02م(،  428والنشر، التونيع دار )القاهرة! ط1، العريس، ت وتطبيقا 
والطفل،بالمرأة الخاصة الدولية الاتفاقيات تتناولها التي القضايا بأهم توصيحية مذكرة )4( 

للمرأةالعالمية الإسلامية اللجتة موي بق، محا همرّثع ، الوطنية••• القوانين على وتداعياتها 
والعلفل.,

٩بناء العللاق عمليات، مهل مما غربيه، قوانين مكانها وأحل للأسرة، 
1الزوجة^ أو الزوج رهمة عز 

,3
تت

>ت

٩



للمرأةرأسية اواة لم تحقيقا الأمرة محاكم إقامة بفكرة الأحد إلى 
يجعلالأسرة قوانين مجال في هدا تعلمي فال ثم ومن الأسره، ياحل 
ومنوبامحلله، لاغية بالرأة التعلقة الإسلامية الشريعة أحكام حم؛ع 

الأسرةتفكيك إلى تدريجثا الجديدة القوانين هده تودي أل التوني 
العرييةالمجتمعات في الملمة 

لهامهدت التي المعنفات إيواء مراكز بفاكرة الأحد تم ذلك إزاء 
)العنفاء المصد بالعنف الخاصه التحية الأمم وثائق 

فيؤلهنه العربية الدول بعض في وجودها يمثل والتي ،، الجندرى(ر 
للمشكلاتالإسلامية والحلول الاجتماعي التكافل لقيم مقتل 

الأّريةرق/للعلاقات ونمنا الارية، 
الميةللامرة لهو القرارات بتلك الأخذ فإل ذلك وعلى 

المسلمالمجتمع بناء ررلبنة الإسلامية، الشريعة في ئعتبر التي 
ومفخرةالروحية، القوة ومركز المالحة، التربية ومحصن الخرايعل، 
الجندر،دعاة قبل من ستهدفة فهي ولذلك ، اكسلمةاا الشعوب 

مجرةلا ا إلها تحتكم كانجث، التي والشم المبادئ بعضن محب هما رريعد خاصة 

مابق،مرحع الإسلامية، المجسات و-خلخالة الئسوية الحركة وآحرين، قطب؛ انفلرت ( 1) 
.204ص3ه2_ 

أنالمحتمل من الجنس نؤع على القائم الخف أعمال من عمل ررأي الجتدري• الخف )2( 
يالهيامالتهديد ذلك في بما للمرأة، معاناه أو نفسي أو حنسص أو بيتي أدى عليه يترتب 

فيذلك حدث مواء الحرية، من التعسفي الحرمايث أو الإكرا0 أو الشيل، هدا من بأعمال 
1م، 995بكين يالمرأة المعي الراع الُالمم، المؤتمر تقرير الخاصةأ،٠ أو الخامة الحياة 
.ص06(، 113)فقرة )دال(، الراح الفصل محابق، مرحع 

مجلةالملمة الأسرة عولمة مواجهة في الهادف الإعلام ®دور هناء، اللام، عبد انفلرت )3( 
مرجعالإعلام، في المرأة صورة )م*حرر(، الملام عبد جعفر ت في أنموذجاه، الزهور 
,ص582سابق، 

.ص95ضايق، مرجع ثقافي، غزو الجندر محلية، انثلرت )4( 



ذلكإلى وما والتعاون، والتعاضد والرحمة التعاون قيم ت مثل لمة الم
فيالماضية القرون محلوال لمة المالأسرة حفظ في ساهمت قيم من 

تواجهها®كانت الش والخارجية الداخلية التحديات وجه 

الإنجاب!معدلات ترامع و- 

الأممدعوة مع العربية الدول في النسل تحديد إلى الدعوة أدت 
فيمة ن مليارات  8,7ليصل العالم سكان نيادة من الحد إلى المتحدة 
والعشرينالحادى القرن منتصف 

العربية،الدول من كثير لدى كبيرا رواجا الدعوه هدْ لاك وقد 
نقصإلى ذلي ل,الذي السكان كانفجار واهيه دعاوى ذلك في مستخدمه 

الحمل،موق إلى الخروج إلى المرأة ودعوة والدواء، والخاء الغذاء 
علىوالمنهل الإسلامية، الدول بعض على المقويات وفرض 

برالصحة مسمى تحمت، الأمرة تنفليم مشروعات، لتبني الحكومات 
١١وتيسير والمائية، والهلبية الالية المعونات وتمديم ، الإنجابية 

٩• الدول هدْ ش العملاء قبل من إليها الوصول 
و

قمن كثير في الخصوبة معدلات، انخفضت، الدعوات لهده ونتيجه 
االمثال! سيل فعلى ات، المياسهده نتع التح، العربية الدول 

لمابين مولودا  2,65من الكويت، في الخصوبة معدلث، نخفض اس 
إمابين الفترة في سم}وت\  2,38حوالي إلى 0ه02م، 1م.  995

و
.آ■

سابق،مربع الملمة، الأسرة كيان على وأثرها الربية القيم القاينرجي' انثلر؛ 1( 
1.ص23 

انظر)2( 
انظر)3( 
انظر)4( 

صرإ5ة2.محابق، مر-ح المتحدة، الأمم منظومة في المرأة القاطرحي، 
،154—  153صىمحابق، مرح^^ الله، المرأة عولمه المصرى، 

.ص445ج1، محايق، مرجمر المرأة، قضايا الكريم، العيد 





 .٦

الخصوبةمعدلات حمض من تبعه وما المنهج التخيظ هذا إل 
بتكئيرترعب التي الإسلامية للشرمة مخالس أمر - بيانه مبق ما ك- 

نينهالذريه بأف الكريم القرآل فبين مقاصدها، من وجعلته يل النمل، 
ألصرةزذته )\ز؛ث0 أنال ؤ وتعالى! بحانه سالحق فقال الدنيا، الحياة 

محايبمدلغ محظ أئثسآؤ من جعنلغ وآس ؤ ت تعالى وقوله ،، آللتا4ر
بقوووذغ وحمدآ نتل أرنيطم 

بنمعقل فعن فيها، ورءستا الذؤية ءلاو_ا على النبوية السنه وحشت، 
ذاذ،\ش\أ اصنث، إو هفقات:١^ \و زين خاءَ iات: ه يسار 

الثانه\و\أ P ررلأ(( داد \إ{زَذِبيا؟ ، joلأ-:زي زخنال، خمنم، 
يئئكاثت قإنى الزلوث ١^٧ رمحئيوا محقات: الثاقه أتاة ئ؛ دنهاةُ، 

Iالأنم«ره. 
ؤالولد(( طلب، ررباب، فقال: صحيحه، في البخاري الإمام ترحم وقد 

إأحاديث، لم مصحيح أورد كما ، اللرية في ترهمب، أحاديث، ومحاق 
ؤقاد: ه الله ود رم أف )جهئع هريرة أبي عن منها الدرية، في ترعن، 

Iعلم أز خارثة، ضيقة ءادقة: من إلا ط انقثلع ذ الأنا ناث ررإدا 
Iله((رة/ ندعو صالح ولد أو به، يممع 

تق
د

\الأمم مظوئ في ايرأة القاطرجي، ص: نقلا ، ص93أ/3هه2م، 1 / 122،  578=ع
ؤ. ص563مر-»عس1وق، المتحدة، 

ب. 46الأية! ،، الكهفمحورة )1( 
•ؤ. 72الأية: الحل، محورة )2( 
,ؤالمساء، من يلد لم من تزؤيج عن المهي باب، الكاح، مماب، ، 205حهداود، أبي سن )3( 

صححالألباني، انثلرت صحح(، حن )حديث، الألباني! وقال، ؛ 356-  355صص  آ.ص1475، مج محابق، مربع داود، أبي سن 
ب1335صالوك، هلل، ياب، البخاري، صحح انفلر! ؤ4( 
وءات4،بعد الثواب محن اي( الإنيلحق ما باب الوصية، كتاب 1،  631ح لم، مصحح )5( 

ألص077مج2، 



!فيهاجاء العلماء، كبار لهيئة فتوى صدرين، الدعوة هده على وبناء 

للمهلرةممادم الحمل متع أو ل التبتحديد المود أف إلى ررنثلتا 
ارتضاهاالتي الإسلامية وللشرخ عليها، الخلي اممه فهلر التي الإنسانية 

متعأو ل التبتحديد القول دعاة إلى ا ونفلت لعباده، تعالى الرب 
وللأمةعامة، بصفة للمسلمين الكيد إلى ؛دعوتها تهدفن، فهي الحمل 
وأهلها.البلاد امتنعمار على القدرة لهم تكون حش حاصة بصفة الحربية 

باشظن وسوء الجاهلية، أعمال من صرب بدلك، الأحد إف وحيث، 
البشريةاللبنايتت، كثرة من المتكون الإسلامي للكيان ؤإصعافت تعالى، 

التلتحديد يجوز لا بأيه يمرر المجلل قاف كله لدللث، وترابهلها، 
خشيهذللث، من القصد كان إذا الحمل منع يجوز ولا مهللئا، 

الإملأق(^ن.

الأحوالقوانين على كثيرا يعولون الجندر دعاة أل يتضح هذا ويحد 
بنالتامة اواة المولتحقق لمة، الممرة لا ا لتفكلث، خصية ال 

السامية.الإسلامية القيم على وللقضاء الجنسين، 

الأخلاقية:الأتار الثالث،: اامطنم، 

الجندردعاه يسعى التي الأهداف أبرز من الأخلاقيه القوضى تعتبر 
•أبرزها ومن الإسلامية، المجتمحايت، يعص في نشرها إلى 

الرواج!ة مزمحايج الجنسية العلاهايث، انتشار — 1 

دعوةعلية تقوم ما أبرز الشرعية غير العلاقادّتإ إقامة حريه راثحد 

الحبملومتع النل تحديد قي والحكم والإفناء، العالمية البحرُث، لإدارايت، العامة الرئاسة 1( 
1.ص82 1مح،  400اكاش محرم-جمادي الإ،لأمية،ع5، الحويث، مجلة ٌعالدل؛لاأ، 



صدالتمييز عدم بدعوى وذلك العربية، المجتمعات في الجندر دعاة 
إدحال،حلال من المسألة هده تقنص منهللمهم كان ولذلك المرأة، 

فيالتهاون من المزيد تضفي الشخصية الأحوال قوانين على تعديلايث، 
معاقاالحازبة،ا الأم ررمنح الجزائر في المثال! بيل سفعلى الأمر، 
إثباتفي، ماح المصر وفي ،  ٠٠الشرعي غير مولودها لتربية شهريا 
السعداوىبه طالبت لما تنفيذ هذا أف والواير ،، لأقرأ الزنا ابن، ___، 

أنحفر ومن، وقرعي،، ثريث فهو يولد طفل ررأي تقول: حسث، قبل، من، 
الشرففي، لأب ا ْع الأم امم اوى ويتأبته، أو أمه امحم على يحصل 

المسماةالذلاهرة الوجود من، ئمحى وبهذا والأحلاقى،، الاجتماعي، 
الدعارةبكات ث ررثنامي، لوحفل كما الشرءييز،((رق،، غير بالأطفال 
الداحل،في، الغرب سمعة تلهلح يانح، التي د الجبوالاتجار 

عيجم.الئتخؤ، الأطفال عدد تزايد إلى طر ذلك، أدى والخارج«ربن، 
التي،القوانين، إلغاء أيصا العلاقات هده انتشار عالى، ساعد وقد 
الخصوص،وجه، على، التونسي، القانون ١١فى، كما الإجهاءسإ، نحالم، 

من،أشهر ثلاثة أول في، الإجهاصن، للمرأة القانو0 هذا أباح فقد 
الحمإ،«رة/

مريعمن م 72012أ/0أ/بمايخ اّترجت الشضثة، الأحوال قواين على إْللألة )1( 
والهلفلللمرأة العالمية الإبيلامية اللجة 

301  =http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id

م،الشخصية الأحوال، قوانين ءولمة والءلمJ،، للمرأة العالمية الإسلامية اللجتة انفلر; )2( 
1.ص97 ابق، مرجع، مصر، 

والنثر،للدراسات المربية ة الموم)بغيالت د.حل، والجنس، الرجل، نوالط، المداوي، )3( 
.ص1642م(،  986

سابق،مرجع الغرب، على الدولية المرأة ومؤتمرات اتفاقيات مهإاو_ا أثار ينخلدوذ،، ر4( 
.242م،

أ/7 بتاؤيخ استرجعت، 1، ا5 بكين، إلهم، بك؛زا من، المربية المجتمعات سيدة، محمود، )5( 
والهلملخللمرأة المالية الإسلامية اللجتة مولمر من، م 2/201 أه 

828  =http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id



حالة 111ر 1 0 إلى عديم وصل حتى الإجهاض ررينتثر لناف وفي 
العوازلتونيع حلال من الإنجايية الصحة قوانين وتهلبيق ، نهءا ّكل 

مشرؤعفي كما الجم؛ع متناول في وجعلها الحمل مغ وحبولتا التلبية 
الخلة

(2).

مرعامحرمة الزواج إطار حارج ية الجنالعلاقات أل ومعلوم 
قال، ه ألمه دم/تمحأ ^،٠ تعالى! قال الحد، إقامة يستوجب نز وهي 

أنعن فضلا يالمقدمات والإتيان بالحزم الزني تقربوا ررولأ البيضاوي! 
بمثلؤياأفصأزحزمتعالى•قوله في بالقتل وقرنه ، ، ١٧٠٣تبا؛
•تعالى قوله في دنيويه عقوبه له وجعل ، ,'وأتي-كثه محلا إلايآلؤ أثث 

قلبالإيمانمن انتماء ، وهرأمح<،جلدإSوجزءنث»ايادنجق'
يرنيررلأ محاد؛ ه ام رسول أف لههم هريرة أبي عن جاء كما الزاني 
هذامن اممه. رسول تحدين وجاء ئؤميىاارى، وهو يزني حيى الراني 
•يقود ه الثني 'نجع أنه هُ الأشعري عامر أبي فحن الأمر، 

اكنحاني:قال وممَ\م ١^٠> تطوف آمحزام أمحي من »وونن 
I < ،الزنى•"؛'.اتحلاد والماد
آ
.ص403ابق، مرحع لبان، قي الئسوية الحركة القاهلرجي، )1( آج 
1.صه0 ابق، مرحع بالمعرب، التسوية الحركة مشرؤع العمراني، انفلرت 2( ) ب
.32الآية: الإسراء،سورة 3( ) ٦
إعدادالتتأؤيل، وأسرار التنزيل أنوار محمد، بن عمر بن القه عبد الدين ناصر البيضاوي، ه، ر ئ
العربي،التراث إحياء دار ، 1 حل المرعشلي، الرحمن عبد محمد تقديم• و ؤ
.ص452م(،ج3، 1998ه=1418ي
.68الأية: سورة )5( 'ؤ. 

2.الآيةت النور، سورة )ة( 
1.ص776 الحمر، وشرب الزني باب الحدود، كتثاب ، 6772حالبخاري، صحح )7( 
ؤيسميهالخمر يستتحنأ فنمن حاء ط باب الأشربة، كتاب ، 5590حالبخاري، صحح )8( 

.1421- 1420شراسه،ص
أدلهءجمع من المرام بلؤغ شؤح اللام سيل الأمير، اسماعيل بن محمد الصنعاني، )9( ء- 



ومخالفةانية، الأنبحق جريمة يعد فإيه الإجهاض إباحة أما 
أي،ألنمل منلوأ ولا ؤ ت تعالى قال حق، بغير نص قتل في اش لسريعة 

>'ةق؛و'ؤمقتإلإمحُنول-سالى: ئ؟هال-أده4>أء، 
جتلقامقاة ةنه> إن تإقاؤ رربجم 
الحلال،أم الحرام بهلريق تخلق كان مواء المتخلى الهلمJإ إن 

الحرمة،وهو واحد حقه في الحك-لم قاف الهلبيعية، أم الصناعية يالهلريقة 
الإسلامحرص لقد الحياة، إلى مجيئه وسب طريقة عن النفلر بغض 

فالإسلام، الزنا طريق عن المرأة بطن في المتكون الجنين سلامة على 
Iقال خهض أبيه عن بريدة ين عبداه عن روى فقد ، محترما اثا إنيعده 

ؤإقه، زثيتئد إني الله، رسول يا ممالث،! العامديه يجاءيت، 
I)؟و أف لطك وني؟ نم ١^ رنوي :ا مزك: ١^، كاف قلثا رثئا، 

وخش محادثتي لأ، ررإثا محاد: لخطى، إني محزاطه ناعزا، زذذك ئا 
إ■لو حتى قتله يحرم فائه الجنين في الروح مخ فإذا الحديث،ره، 

Iنوى س لكن 
٩ت الجنسي بالشدوذ المجاهرة شيؤع — 2 

و

قالدفاع مرحلة من وائتةاJت، الحربي، العالم في الثلاهرة هده انتشرت؛ 
آالمحييين على دزوُب بشكل هرلأء عى محيالهجوم، مرحلة إلى 

المعرفة،دار )سروُت،! ، 1 ط سحا، مأمون خليل ت تحقيق =الأحكام، 
.132صم(،ج2، 1995ه=1415

.151الأة: الأنعام، سورة )1( 
.31الآة: الإّراء،ّورة)2( 
مج2،يالزني، ه نفعر اعتر؛، من باب، الحل.ود، كتاب، 1،  659ح لم، مصحيح )3( 

.181 ص 
1،ط والثريعة، العلم ين الأناس، العزيز، عبد والخياط.، أحمد؛ نياد ملامة، )4( 

.321 .  21ص2 1م(،  1996ه= 741 البيارق، دار )يروض 



مستفثدينشذوذهم، تقبل إلى الناس دفع أجل من والجماض الفردي 
تلموتمرا وا الدولية، المسومسمادتا تقدمه الذي لدعم ا من 

ررالمتحدونبمصهللحات،! وثايمها حفالث، والتي الدولية والأتفاقيات 
عملإلى إصافه والجندرا؛، النمهلية، غير الحياة وحرية والمنعاشون، 

هدمتكريس على تعمل والتي لها التابعة المتفلمايت، في المتحدة الأمم 
العالم.في حنسثا الشاذين دعم وفي برامجها، في الماهيم 

صورةفي العربية الباليان من عدد في المجاهرة نالك، ءلهرت، وبهيا 
وفيوق، التمراكز في ممئالة جنسيا للثاذين مباشرة ملتقياين، 
والحدائق،العامة الأماكن وفي والديسكوهاين،، التدليك، صالوناين، 

ملتقيايث،لهم أف كما الشواؤلئ، وعلى والمهناعم، المقاهي في وحاصة 
فيمنهم عدد عمد وقد العنكبوتية، الشبكة حلال، من تتم مباشرة غير 

التواصلمواني على ومجموعات، صفحات، تأسيس إلى العربية الدول، 
للشن.وذداعمة جمعيات، وتأسيس بهم، حاصة وما.ونات، الاجتماعي، 

العالمفي الأولى الجمعيه  ٠٠حالم جمعية رر رأسها وعلى الجنسي، 
ومتحولي،والمد>،، المثليات حماية إلى تهدفئ التي لعربي، ا ؤ
لجضُاُ.ا أ
ت
يلحىالذي والخراب الدمار ميتم، للعيان يتضح هده المجاهرة في و اد

الفهلرةحالم، الذي الشنيع الفعل هذا جراء من الإسلامية لمجتمعات، ا ٦
ا.اماآلثشى يل، ةلأؤ\0 أثأنؤن ؤ تعالى• قال محرما، يكون أن قبل لسوية ا ١
ررفهذات عاشور ابن قال ،، عادمح4رمم أنم ل قأ وم  'ظءلإ، ■ ؤ

الحيوانمن يقع لا للفهلرة، مخالفث، الفثلع الفعل هذا أف على تنبيه 

وآلياتوالنتائج الأسمباب العريي العالم في الشذوذ هرة نهى،القاطرجي، انغلرت ( ٦) 
المرموارللأستزأدة ه2م؛ 10دسمبر، 271مجا1ةاويان،ع الرياض، الحل®، 

.166„165الأية: اكماء، سورة)2( 



ؤق؛[نوبكتعالى! وقوله ، غيرهم(، فعله ما ابتدعوْ عمل فهو العجم، 

ةمحهرى

هذامن تحدر التي الأحاديث من بالعديد النبوية الممته وحفلت 
ررإفاش رنوي محاد ياي! ؤهئد عمداش بن جابر فعن الشذوذ، 

يفعلمن وعد كما ووط،ارق،، يوم أمتي على أ-حاف ما آحوف 
ررلعىهاد! )جهم عباس ابن فعن اش، رحمة من والإبعاد بالهلرد ذلك 

كماالثناء((رين، من ، النخاJ من الئخمحن . السي 
ودرم هال هاد! أيه )غهئه عباس ابن فحن له، الدنيوية العقوبه حاءت 

والنئعولالماعل ثماهثلوا لوط يوم عمل يعمل وجدئموه ررمذ ه الله 
.ه((>م

٩والمجتمع، الفرد على الشذوذ انتشار عن سج التي الأثار عن أما 
إ

ؤالحلال فيصبح والأحلاقية، الدينية والمحايير القيم في الخلل - 1 
ث
٩

و1• ص97 1، ج9 سابق، مرجع والتنوير، التحرير تمر عاشور، ابن )1( 
ق. 55_54الآة:المل،سورة )2( 
'*٠١محمد وعلق• أحاديثه على حكم الترمذي، ستن ّورة، بن عيسى ين محمد الترمذي، )3( 

يكتاب، 1،  457ح1،و(،  741 المنارف، قتة )الرياض: 1، ط الألاتي، ا'لدين ناصر  .ؤحن(، )حديث الأJااي) وقال .؛ ص543اللوطي، حد قي جاء ما باب، الحدود، 
ا؛امكتبة )الرياض! ط1، الترمذي، سنن صحح الدين، ناصر محمد الألباني، انظر! 

ي1. ص83 ^2، 1ه=00ه2م(،  420المعارف، 
ُؤرالبيوت، من يالنساء المتشبهين إحراج باب اللباس، كتاب ، 5886حالبخاري، صحح )4(  آ1.ص584 
؛802- 801ص لومحل، قوم عمنإ عمل فيمن الحدود، كتاب ، 4462حداود، أبي سنن )5( 

مرحعداود، أبي سنن صحح الألباني، انفلرت صحيح(، حسن )حديث الألباني! وقال 

محابق.مرجع العرُي، العالم في الشذوذ  ULtالقاحنرحي، انظر! )6( 



يحرمالذي بالدين الاستهتار ؤيزيد حلالا، والحرام حراما 
م،من أنواعها؛ كئ الجرائلم وكئث أنواعه، بكث الشذوذ 
الخ.المخدرات... وتعاؤلي وسرقة، 

مرصرأسها وعلى حنثا، الشادين بين الأمراض انتشاو - 2 
ررفوفقا)الإيدز(، م الجفي والمقاومة المناعة نمصان 

شرقمنهلقة فى يوحد أيه يعتقد حدا، المحاففلة للتقديرات 
يحملونشخص  400,000من أكثر المتوسهل الأبيض البحر 

صعقالرقم هذا ؤيبالغ البشرية، المناعة نمص فيروس 
العصية،الأمراض إلى إضافه ((رن، الماضية نوات التقديرايت، 

أوالانتحار إلى أصحابها توصل قد التي النفسية والاصهلرابات 
هرعمر بن الله عبد عن ورد لما مصداقا إلا ا هان، وما القتل، 

المهاجريي،مغثن لريا قمادت ه الله رسول ■عليثا أمبز قادت 
ثظهرلم ثدركوهى؛ أف بالله وأعود بهي، ابجتم إدا حس 

\ظ\شمتص محا إلا بما، ممئوا ض قق، قزم ق الثاحشه 
ؤمصزا(( الدين أحلأي في مصث، محن ئأ التحر والأوجاع 

إرتإذ الطسعيه، سكالها ا وتعسر لمة، المالأسرة عرى موJمرإ ء 3 
الزواجعن السباب عزوف إلى سودي تالشدوذ ممارسه ند 
الاجتماعية•المشكلات سبة زيادة في يسهم وهذا الشرعي، إل 

٨١

والاجتماص،الاقتصادي للأنماء العريي الصندوق الإنمأش، المتحدة الأمم يرنامج )1( 0
العرية،للدول الإقلمي الأكتب )الأردن، ، 2002للعام العرية الإنابة اكمتة قرير ت أ
.ص93م(، 2002أ

الدشناصر محمد وطق! ^^،احأدض اينماحه، سنن يزيد، بن محمد ماجه، ابن )2( . .
بابالفتن، كتاب ، 4019حه(، 1417المارق، مكتبة )الراض: 1، ٍو \لأب\و،  ٠۶

ناصرمحمد الألباني، انفلرت حسن(، )حديث الألباني! وقال ؛ 664صر؛العقوبات، 
1م(، 1997ه= 741 المعارف، مكتبة )الرياض! 1، حل ماحه، ابن سن صحح الدين، 

.مج3،ص613 ٠٠

m.



!لجدهاالمرأة ملكية فكرة انتشار — 3

حلثاتفلهر وبدأت الجندر، دعاة قبل من محار التي الأمور أحطر من 
الكتاباتهده فتزكي لجدها، المرأة ملكية قضية العربية كتاباتهم في 

الحريةهذه ؤيتقسل ومناهجه قيمه يغير أن لأبد المجتمع أل على 
يه.خاص شيء فى يتصرف لشخص مشروعا حما باعتبارها 

،حده يمتللث، ن ا إنكنأ ف ا ررالمروصر؛ عداوى. التقول 
حقوقأود فهذا ان، إنلأيها حدها المرأة تمتللق أف والمفروض 

ان((رن.الإن

أنفالها الجنية، علاقاتها في المرأة حرية في الملكية تلك وتتمثل 
٦قيود هناك يكوف أن غير من مقتفى بغير أو بمقتضى بالرحال تختلظ 

ومن الجامعة إلى الابتدائية من التعليم ففي المزعوم، المص هذا على 
إ.الأفراح وكذلك الأعمال، وفي المراهقة، لرحلة حتى استثناء غير 

؛ما وتلبز تشاء من مع تجلز أن لها الأحوال كل وفي والمناسبات، 
ةإذن غير من مغردة افن تمأف ولها ،، تشاءر من وترافق تشاء، 
إلسابقا. مد كما مها نقتجهفز أن ولها ،، زوجهار 

تقوعدمه، حدها ستر في المرأة حى في الملكية تللث، وتتمثل 
ؤوعدم المتر أما فقهل، حسدها كشف في المرأة حى يقاد أن والأصح 
؛'من للحرمان وسبتا ورجعيه، تخلما باعتباره يحارب فذلك الكشف 

ءوعلى شاهد وأوصح ، المجتمع في والامتيازات الحقوق من الكثير 

.21ص5 سابق، مر"؛ع العربية، للمرأة العاري الوجه عداوي، ال)1( 
.241- ص832 مايق، مرجع المرأة، تحرير حركايت، الكردماتي، انظرت )2( 
فيالشخصية الأحوال قوانين عولة والطفل، للرأة الخالية الإسلامية اللجنة انئلر! )3( 

1.ص62 سابق، مر-أع معر، 
.241- ص832 مايق، مرجع المرأة، تحرير حركايت، التكردّتاني، انظر؛ )4( 



الحجابومتع تونس، في الجاهعات لحول من المحجبات متع ذلك 
فيأحدت المحارة من الصور وهدم الجزائر، في الجوازات صور في 

الإسلاميةالجنسيات بعض في الظهور 

مفاهيمعلى انقلاب هو إثما والمحاربة التحول هذا فإل كل وعلى 
لمةمكل على يريقه الحجاب جعلت التي الإسلامية الشريعة 

ألثئتعالى! قال ه، ولرسوله وحزأ عر لله وطاعه بل مآكلفة، 
ابنيقول ، ه ظدّهن من عثثن دؤى آلمؤينين ؤمو ؤثائف، زؤحك ألض 

المومناتراء التيأمر أن لينا، ته رسوله آمرا تعالى رريقول كثير! 
جلاسهن،من عليهن بينين بأف - لشرفهن وبناته أزواجه اصه ح- 

تعالى!وموله ، الإماء،( وممات الجاهلية اء نممِات عن ليتميزن 

ألمهردإآًظم محاق محثآء ثن نثهؤخل ٠قعا سأئؤئن ؤ،، 
بالمعى،الماء جميع ذللث، في ررؤيدحل ت القرطي يقول 

وصوئها،بدئها عورة، كلها المرأة أف من الشريعة أصول تضمنته وبجا 
يكوفداء أو عليها، كالشهادة لحام، إلا ذلك كشم، يجوز فلا 

عندها،،وتعين يعرصى عما مزالها أو بدنها، ب —
أ
أنوثةحماية في الحجاب مشروعية من الحكمة تبرز هنا من و ٌ
والتضليل،الانحراف عوامل عن بها والبعل حيائها، وحفظ المرأة، إن 
يحففلكله هذا ومع والمرحفين، المفترين ألمنة من عرضها وصون ■1 

.31ص سابق، مرحع ا، المرأة؟ من يريدون ماذا العمر، انظر! 1( )  ر
.59الأة: الأحزاب، سورة )2( و. 

.481ص ج6، مابق، مر-ءع العفليم، القرآن تفسير كثير، ابن )3( 
.53الآية: الأحزاب،سورة )4( 
عبدبن الله عبد ت تحقيق القرآن، لأحكام الجامع يكر، أبي ين أحمد ين محمد القرطبي، )ة( 

،ج71ه=ت6ه02م(، 1427الرسالة، مؤسسة )بيروت! ط1، التركي، المحسن 
.ص802



ونوناالقلب وانشغال والقلق، التوتر من وأعصابها نمنها عليها 
منالرr؛^ يحمي أيصا وهو والميححات، المثيرات شتى بين عوامحلمها 
التفكك،أسساب من الأسرة ؤيحمى والقلق، الانحراف عوامل 
روالانحلال^ قومحل العوامل من كله المجتمع ؤيحمي 

الملمة!للمرأة المضيئة الصورة اهتزاز — 4 

جميعودحلمتا وزاحمتهم، الرحال المرأه حالهلمتا الجندر باسم 
وانقلست،شخصيتها، وتشومت، أنوثتها، ففقديت، العمل، مجالات، 
حيائهامن وأحرحتا الأصلية، فهلرتها عن وأبعدت، لديها، الماهيلم 
فيتحملها أل يجم—، التي الحقيقية الأهداف عن وأبعدت، وعفتها، 
ئفهلرتها من لح وتنالمنيع، حماها من تخرج حش ذللث، كئ حياتها، 

ووتنساق عملهم، وتعمل بهلبعهم، لتتهلح الصاحب، ميدانهم إلى الرفيعة 
إ.والانحلال. والتهتلث، التلدذ في انيايهم 

يكانت، التي الرائحة المحوو من الكثين فقدت، الملمه الحربيه فالمرأْ 
هوالصحاسان، المؤمنين، أمهات، أيام والكرامة، العزة زمن عليها 

وبمكانه تمتعى واللاتي مريبة، عصوو حتى بعدهن ومن الجليلان،، 
وُ ٠٠ً  ً

ؤت٠ بنورهن بعدهن من على أصاءت مصيئه صورا وشكلن عظيمة، 
أبين كما الرجل شقيقه الإملامية الشريعة فى المرأة إل 
Iشركه فكانت، الئخال((رى، شقائق اشاءُ ))١^١ ؛قوله: ال!ه. زنود 

ي
'وموّسمة )ييرويتات 1، ط الإسلامية، الحياة قي المرأة مركر يوسف، القرصاوي، انفلرت ( 1)  آ.ص41م(، 2001الرسالة، 

.332— صرإه33 سابق، مر-ح الملمة، المرأة عولمة المصري، انقلرت )2( 
.ص54منامه، في الملة يجن، الرجل ش باب الهلهارة، كتاب ، 236حداود، أبي سنن )3( 

سابق،مرحع داود، أبي سنن صحح الألباني، انفلرت حسن(، )حديث الألباني! وقال 
.هج1،ص27
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■a
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الإسلامقيم على المجتمع ساء وفي الدعوة، وفي الإيمان، في الرحل 
منوعفة الدس، من وطهارة حلق، في يتم ذللث، وكلأ وبادئه، 
التيوتعالى سحال الق، بأوامر والتزام يالحجاب،، والتزام الحرام، 

فنالوتحرم موجب، بغير الاحتلاظ وتحرم بالأحنبية، الخلوة تحرم 
اهرُنمه إبليس سهام من سهب هي الش الفلرة وتحرم محرم، بغير 

الجتمعايت،في الجندر مفهوم انتشار لأنار العرض هذا وبعد 
لهذهنتيجه الهاؤية حافة على المجتمعات، هذْ أل يتضح الإسلامية 

الأمةأبناء من المثقفة اشم، على يوجس، مما الأحلاقية، الموصى 
منوالتحذير المخاطر، بهذه الوعي بثا في مسؤولياتهم تحمل 

الخطر.المزلق هذا في الاستمرار 

التعليمية:الأنار الرابع: المطلب، 

كانت،وللللث، التعليمية، بالموسة يمر أن لأبد مي أي صيامه ل إ إ
تمالتي الأثار ومن الجندر، دعاة اهتمامات، أولى من المؤسسات، ن.0 ه ي

الأتي:والتعليم التربية مجال في إحداثها 

الماهج!صياغة إعادة _ 1 ي
فيالجندر مفهوم ؤإدماج التدنيس مناهج تغيير إلى الدعوه اءت، ح ز
التربويالمركز توصيات، في حاء ما ذلك، ومن المدرسية، لتكتسا ا ز

المناهجفي المفهوم دمج أحل من المؤلقين حميع إلى اللبناني 
.التومات، هذه ومن التعلمه، 

الشروق،دار )الم١هرةت د.ط، الثه، ظلمات، من نخرج ْلم محمد، ءهلِا، انقلر؛ 1( 
.ص184م(،  994



امحق..١
*•■أء

حارجيعملن لا من تجاه التعاطت ئظهن أف المدرسية الكتب الي ع- 
المرأة.عمل بأهمية القائلة الفكرة تعزيز وبالتالي النزل، 

اختيارحق في والمات الصبيان بين المساواة على الحرص نبغي ي- 
الاهتمامعلى اليناُت، وتئحع الدراسة، ومواد الرياصية الألعاب 

أنواعها،بمختلف والرياصة الميكانيلث،، وعلم يالرياصيايت،، 
والعنايةالمزل، وأعمال يالفنون الاهتمام على الصبيان وتشحع 

بالأٍلفال.

ررهييقال كأن تناوبية، بصورة وراهيءا ررهوءا نستعمل أن ليتا ع- 
عندحيادية أمثلة واختيار ، وزوجته،، ررهو يقال ما بقدر  ٠٠وزوجها
مؤنثارولا مدكر لا اليومية الحياة مفلاهر إلى الإشارة 

فيالتسوية والحركايت، الماسهله والجمحياث، الخفلادت، نجحمت، كما 
إذالأسرة، تنفليم حول فصولا انمراسية المناهج تصمين في لبنان 

الثانويةالرحلة في يدرس الذي الجديد المدرسي الكتاب نقمن 
مادةإدراج تإ كما الأسرة، تتفليم في دروس حمسة من مزلما فصلا 
ى.الدراس الخهاج في كانية الالتربية 

الصحةمفاهيم لإدخال ، jujl•؛،محاولات، هناك ذللث، حانمب، إلى 
بينحيث وسوليا، الأردن في الماهج في الجندر ومفهوم الإنجابية، 

مفاهيمتصمين سيتم أنه موريا بوالتعليم التربية وزارة في ممزولئ 
وزارةأف إلى بالإصافة ،، التاهجر في ر والجني، الإنجابية الصحة 

.338- ص733 سابق، مرجع المتحدة، الأمم مفلومة ر المرأة القامحنرحي، انثلر: )1( 
.11ص4 سابق، مرحع لبنان، في النسوة الحركة القامحلرجي، انظرن )2( 
منالمسلمة المرأة تواجهها الي المخاطر الأسرة! ررعولمة فواد، الكريم، العيد انفلر! )3( 

مرجعالإطم، في المرأة صورة )محرر(، اللام عيد جعفر في؛ الأسرهءأ، إفساد حلال 
التغرير،ت وموجا التغيير موصات بين المسلمة المرأة الكريم، والعيد ؛ 263حسسابق، 
.83- ص28 سابق، مرجع 



..آدمغء م ؛■: 

فيالجندر مفاهيم لإدخال مصفوفات إعداد على حاليا ررتعمل التربية 
لورثاتالتخمليط مع منهاج، كل منامبة بحب الدرامية المناهج 

المفهومءرن.حول الكب ومؤلفي الأوليين للموجهين تيمية عمل 
منبدعم المغرب في العالي التعليم وزارة قامت الإمحنار هذا وفي 

بالإئلأنالتحدة للأمم التابض الإنمائي والمركز الاقتصادية اللجنة 
نصأحسن اختيار تستهدف والجندر، المرأة موصبمؤع حول ابقة معن 

مشرؤععملت كما المرأة، وقضايا الجندر مفهوم إلى يتهلرق إبداعي 
صمنمواصع مجموعة إدراج واقتراح التعليمية، البرامج لتغيير حملة 

وموصؤعالجندر، حسبا القارية موصؤع I منها الدرامية القررات 
}ز الإنجابية الصحة 

مبذولةجهودا هناك أ0 إلى الباحثاث، إحدى أثارت اليمن وفي 
دورعن الفاهيم لتصحيح المدرسية الكب، في المرأة وصع لتحسين 

للواجوموضوعي قرب يشكل والنساء الرحال أدوار ومتاقشة النؤع، 
الأحت،اءيرئ.

والإناث،الذكور بين التعليم مناهج توحيد على الممذ تم بينما 
والاقتصادكالهندمة رجالية مناهج الرأه تدرسها التي الناهج وجعل 

المرأة،تناسب لا تخصصات فتح إلى بالإضافة ، وغيرها والهن 
للنؤعالوطنية الامتراتيجية التنفيذية الحملة مشرؤع ذلك ومن 

فيالفتيات دمج إلى خململه ضمن عي يالذي اليمن في الاجتماعي 

مرجعالمرأة، صد التمييز أشكال جميع صلى القضاء اماقيه خلل ش المرأة حقوق نبي، )1( 
.ص952مابق، 

—1 0 ة ص مايق، مرحع ، يالغرم، اؤية اليالنوية الحركة مشرؤع العمراني، انفلر )2( 
108.

.ص89سابق، مرحع اليمن، في التسوية الحركة الخضري، انفلرت )3( 
5.1 ة صن ابق، سمرجع الملمة، المرأة عولمة المصري، انفلرت )4( 



ليحولوتهيئتهن لتآملهن المهني، والتدرب الفض المعلم ساسة 
/العد،لار سوق 

فيثابت هو ما تخالف فيها حاء وما الرؤية هذه فإل هذا وعلى 
فيوالمرأة الرجل بين الفوارق كافة إثبات في الإسلامية الشريعة 

والأنشطة.المدرسية الكتب 
ولايل إسلامي، تحمليه غير من التعليم في ررالتوسع أل ونوصح 

عنالمرأة فطرة اختلاف إنكار أف ذلك كئه. القلق مصدر هو فهلري حتى 
وجبثم ومن الاختلاف، هذا في شك فلا تغاب، أو غباء الرجل 

العملمجالات اختلاف ووجب الاختلاف، لهذا وفما الماهج اختلاف 
للبست،مزاحمة مجرد الأمر يصير أف أما ، الاختلاق... لهذا تبعا كذلك 

يؤوطبيعثها فطريها ذللثا صائم لو حتى والتحصر التمدن بحجة الولد مع 
؛ت• يعقل؛' لا فذلك وعامله؛الأفران وصانعه مهندسه البشت، ئرى بحيث 

إالتعليمية ة يالمزمالجندر دعاة اهتهسمام أل إلى الانتباه ينبعي وهنا 
١المساواة ثقافة يتشرب جيل تنشئة إلى يهدق إط بخاصة والخاهج 
وكان مهما والقيود الضواظ ؤينبد الشخصية، بالحرية ؤيزمن الطلقة، 
وحقوقه. على اءتل،اء أنها اعتبار على مصدنها 

ئ'وجعن الإسلامية، الهوية ومقومات أسس عن الابتعاد وبالتالي 
يخاصه المتعلمين تسكل مجتمعية ثقافة الدراسية المررارّت، تلك 

إعقليئهم ودسيزا شخصيتهم، فتصاغ صغرهم منذ تلميها في لانخراطهم 
ؤالناهجر٥. لتلماك وفقا 
1.ص52 ابق، مرجع اليمن، وية؛ي النالحركة الخضري، انفلر: )1( 
للعالمالفكري الغزو أسأل-—، شريفا، محمد والزييق، محمد؛ علي جريئة، )2( 

.69_ص86م(، 1979،و=1399الامحمحام، دار )القاهرة: ط3، الإسلامي، 
- 111 ص ابق، مرجع بالغربا، اليسارية المرية الحركة مشرؤع العمراني، اتثلر: )3( 
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التربيةأمر تجعل، لم شه الوقت في ولكنها شرعية، أحكام من بها 
مح،اليوم الحاد عليه هو كما صواث ولا قيود بدون مفتوحا الجمة 

التثقيثيأتي ؤإنما ■،، ر الغربي العالم في والمراهقين الأهلفال، تدريس 
فيهوسعمز الغرائز، يثير لا أحلاقي إهتار وفي مهيبة عبارات في 

وهيتوالرفث، واللمس، والمس، )كالمباثرة، ال١كريم القرآن ألفاحل 
الكراموصحايته . الله رسول استعملها وألفاظ ، لك( 

■الجنين بين المختلهل التعليم - 3 

أكثرفي وانتشر والأنثى، الذكر بين المختلهل التعليلم شاع لقد 
jLوالحضارة، المملور قيم من قيمة تعد ذلك لأف الإسلامية؛ البلدان 

ئذلك ؤيعد الدرس، مماعد في جنب إلى جّبا "؟)، ٠٢١١مع المرأْ تكون 
ومن يعد كما نظرهم، وجهه من والإناث، الذكور بين المساواة صور من 

إ.بينهما، الجندري التمييز على للقضاء سخي أن يجب التي، الإجراءات 
١لحقوق انتهاكا ذللث، عد ؤإلأ الاجتماعي، والحيل المساواة ولتحقيق 

1الأ;ان!رى.

.645- ص446 1، ج محابق، مرجع المرأة، ضايا الكريم، العبد انظر؛ )1( 
.88- ص78 مابق، مرجع وساخته، معاصرة قضايا ١^^، انثلر! )2( 
.ص692سابق، مرجع الملمة، المرأة عولمة المصري، انظر! )3( 
.31— 30الأية؛ النور، سورة )4( 

٩
وجاءت التي الإسلامية الشريعة صريحه مخالفه يخالمث وهذا 

هؤ؛، ت نعالك، قال عنه، وتتهمح، الاحتلائل تحرم صريحة بنصوص 
ؤ-يويما أف  ٤١ئم أجن ه محبممْلمحأمقجهث ثى يئقؤأ

ؤكان ررولئا كثير: ا؛ن ةال بمنثون@ؤوهتثثتسةآمحؤ4رى، 
ؤسم سهام النفلر السلف؛ بعض قال كما القلب، اد فإلى داعية المفلن 

'ؤ,اش الأبصار بحففل أمر كما الفروج بحففل اممه أمر ولذلك القلس،؛ إلى 





شأنهمن ما وكل الحرام، في والوقؤع الفتنة إلى الوصوو إلى وميله 

علىللاختلأْل المالبيه الاثاز والعمليه الُالم1 ^ ٨١أنمت وفد 
أبررهارى:لعئ التعلمة، انملية 

وانتشارالأحلأفى الانحلأو ض المتمشت الأخلاقي: لأم ا. 
عنناهيك مبكرة، سى محي والإناث الذكور بين الجنسية العلاقاتر 

ايئومبها تطالعنا التكب والاغتصات ية الجنالتحرمامحت، حالات 
اء.مصاح الإعلام 

والطالبات؛للطلاب التعليمي المستوى انخفاض التعليمي: لأثر ا- 
ئتلثي التي الأمير في والتفكير بالأجر، منهما لإ لانشغال وذلك 

والطرف اهتمام إثارة إلى منهم طرف كئ وسعي ية، الجنحاجاتهم 
إعدة. بوسائل الأحر 
آيتعرضن اللاتي الفتيات في الأم هذا ؤيفلم !لض: .

ينسيئة ية نفبحالة بمس حيث، ية، الجنللمضايقات أو للاغتصاب، 
ؤللفتيات ية بالنالحاد وكذلك للمدرسة، الذهاب يرفضن تجعالهن 
ؤمما الذكور الهللأب من حاجتهن يشبع اهتماما يجدو لا قد اللواتي 
٦ذلك. في واسي الغيرة فى يوضن 

0يكون المختلطة المدارس ففي الجنس: أماس على لتمييز ا- 
يحساب على لجنس ات والمعلمِالمعلمين عند الحظوة وتكون الاهتمام 

الطرفتن*بين والعداوة الغيرة نار يشعل مما الأحر، الجنس 

ارسالةمكتبة )عمازث ط3، الملمة، المرأة قفايا أهم حسن، محمد أبويحي، انظر; ( 1) 
.11ص2 1ه(،  411الحدشة، 

.961 - ص606 1، ج سابق، مرجع المرأة، ضايا اتكرJم، العيد انفلر: )2( 





عنالحديث كثيرة اء، المأفقه من ها عائشة \دؤسما أم وكاث 
أءا_لمأحدا رأت ررما نجهم: الزبير بن عروه يقول الله.، رسول 
ه®عائشة من بفقه أعلم ولا فريضة، ولا بشعر، 

أزواججميع كلم إلى ها عائشة علم جمع ررلو ت الزهري وفال 
أكئر((زى.ها عائثه علي كان الماء جمح وه 
قيمهالعلي جعلت الإسلامية الشريعة أق يتضح الأحاديث، هذه ومن 

فيحقها المرأة على منكر لم لذا الإسلامي، المجتمع قيم من عليا 
واجما،أسا تعلمها اعتبرلتا بل ثانويا، ألرا تعليمها ئحد ولم التعليم، 

المرأةطبيعة مع يتفق الذي ذللث، هو الحلم من يقصد الذي ولكن 
اممهاختمها الأي واحتماصها فهلرتها مع ؤيتفق الحياة، في وومحليفتها 

منهايطلب وما وآدابها، وعبادتها، دينها عقائد من المرأة فتحلي به، 
مكلفهالإسلام في كوئها واجب أمر أولادهاره، وتربية زوجها لرعاية 

اليوم،ذراْ الذي بالشكل خروجها ولكي كالرجل، تماما ذلك، في 
مافهذا هل؛يعتها تناسس_ا لا لتخصصات ودراستها بالرجال، واختلاهلها 

دينها.لها يرضاه لا 

بنأمامة محمد أبي تحقيق: شية، أبي ابن مصف، محمد، بن اق. همل شيبة، أبي ابن )1( 
والنشر،للطباعة الحديثة الفاروق )القاهرة: طأ، محمد، بن إبراهيم 

.ص205م(،ج8، 12008ه= 429
محمودتحقيق: الصفوة، صفوة الفرج، أبو الدين حمال الجوزي، ابن ر2( 

.ص33ج2، ام(، 1985ه= 405المعرفة، دار )بيروت،: ط3، رواس، ومحمد 
.121- 1 ص02 سابق، مرجع المرأة، على العدوان الت5ريم، البل انقلر؛ )3( 





كانتما متى الخرؤج من المرأة نمتع لم الإسلامية الشريعة إل 
فيبقاؤها فالأصل؛ ملحه حاجه هناك تكن لم فإذا ملحه، حاجه هناك 

،^جآيجثقآلأوك4 تعالى: قال بيتها، 
كانؤإف الست،، بلزوم الأمر لأية! ا هازه ررمعنى القرطبي! قال 

يردلم لو هذا بالمعنى. فيه ءينهن لحل فقد . البمحا اء لنالخطاب 
بيويهن،النساء بلزوم ملأى والشريعة كيم، ماء، النجمع يخعل دليل 

اءنتعالى اممه أمر لقد لضرورة. إلا منها الخروج عن والايكفاف 
عنونهاص لهن، تشريما بدلك وحاطهى بيوتهن، بملازمة . الشي 

علىمنه حرصا وذللث، } الأولى^ الجاهلية فٌل؛ أنه وأعلم التبرج، 
وصوماالأسرة؛ رعاية في التها لرموتقديرا لها تكرينا المرأة، مكانة 

ومشاغلهارى.الحياة زحمة في الأيتدال من لها 

المرورتنظم ررشرؤلية،، عربية عاصمة في رارأيت، الغزالي! يقول 
تيذ'أف إلهإ•*• النساء مدغ أن ينبغي كان ما شاي، صل؛ هذا ت فقلت، 

فيوعامله وميكانيكيه شرمحليه تكوف كأف الرجل، أعمال ك،اأ المرأة 
وماالتنقل وأدواب للعربات ائقه وسالقوايع، في ومنفلفه الممانع، 

اوينوقلما تناوله، أن لها يجوز ولا مها، يلبى فلا ذلك، شابه 
الجال((ربن.هذا في الرجال 

يفرضوهدا البيولوجي، الذكوين في الرجل عن تحتلما فالمرأة 
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ي. 33الأية: الأحزاب، سورة )1( 
'ؤء1،  41ص ، ج71سابق، مرحع القرآن، لأحلكم الجامع القرطي، )2( 
ذينموذج الإسلامي المجتمع في التنمية وتبعات ررالمرأة حلم،، حلاف، خلاف، انثلرت )3( 

متتمير، ع32التعاون، مجلة الخليج، لدول التعاون لمجلس العامة لأمانة ا ،

لدار )القاهرةت هل8، والواقية، الراكدة التقاليد بين المرأة قضايا محمد، الغزالي، )4( 
-و3.ص83ه-5ه02م(، 1426الشروى، 



أتث

الالرحال أف فآكما منهما، كلأ تناسب عمل فرص إيجاد عليهم 
للقياميصلحن لا النساء قاف الأطفال، بتريية للقيام يصلحون 

يتقىوهذا ءستا، أمرها من المرأة يرهق أن يريد لا فالإملأم الشاقة، 
تئل؛التحمل على المرأة قدرة أل من عديدة علمية الت، درامأثبتته ما مع 

وتربيةوالإرصاع الحمل من به اختصت ما إلا الرجل، قدرة عن كثيرا 
١،.الرحالر من أعلى الأعمال هذه أداء على قدرء فلها وغيرها، الأبناء 

لامرأة:2-الأمتقلألالأةتصادي 

دعاةعند الامتقلالية أماس هو بأجر المنزل حارج الممل، أصءحءا 
الأب،عن الاقتصادي الاستقلال ررأف السعداوى! أكدين، فقد الجندر، 

أختهامن أكثر وشخصيه اجتماعيه حقوقا المرأْ... يمنح قد الزوج أو 
زوجهالأأو أبيها ءلء_( عاله تمس( المح، 

المرأءنتقاضى بأي، الجندر دعاة عند يكوف استقلالها وتحقيق 
يجعلهابأل( الكفيJ؛ وحدء فهذا المعاش، مستوى ْع المناب، ررالأحن 

اللجوءدول( تقبلها مفى والتفكبر مصيرها، وتهمر بذاتها، أكثر تشعر 
أنهامما تعري، التي التقليدية الزواج مؤسسة إطار في الرجل لمح، إ ١

المرأةحصول تيسير تم ذلك، تحقيق، وبهدف ، الفشل؛؛ إلى سنتم، ّ 
يحلا،عليها تدر بمشروعات للقيام المالية والائتمانات القروض لى ع ٦
شركاتتقود بهذا المرأه محأصهص0 ا. الرجلر عن اسقلالها تعزز و إ

1.ص89 سابق، مرحع المرأة، قضايا وبعض التربية الشامي، انفلرت ( 1) 
1, 09- 1 ص80 سابق، مرحع والأخلاق، والدين المرأة وعزت، المعداوي؛ )2( 
واكرJراتأاالمرأة لشرط الإيجابي الطرح بين والروح الفكر ررقرصان النحل البشير، )ق( 

المغرب،قي المسوية الحركة الخمراني، عن: نقلا ص4، 1م،  8984مجارس، جريدة 
.ص02سابق، مرجع 

1.ص25 مابق، مر-ثع الجندر، لثقافة التربوية المتهللبات وعزب، حلهطاوي؛ انثلر! )4( 



إلىولا إليه بحاجة تعد فلم الرحل عن وامحتقثت كبرى، وموسات 
قوامته!

البيتمن الخرؤج المرأة على توجب لم الإسلامية الشريعة إف 
أبنائهاعلى أو ها نفعلى تنفق أن عليها توجب ولم والكب، للعمل 

نفسهاتشغل مكرمة معززة بيتها في البقاء على تحثها بل ، وزوجها 
أوابنا أو زوجا أو أبا كان مواء الرجز وتجبر بل ، وأمرتها بأبنائها 

منيعول من وعلى نفسه، على للأنفاق العمل على ولنا أو أحا 
التخلييحرم شرعي واجب المرأة على الرجل من والإنفاق النساء، 

وءذاJهرالله ءض_، إلى مانعه ؤيتعرص عنه، 
راقالرجلئه! باز بن الخزيز عبد الشيخ مماحه يقول ذللث، وفي 

ووالمهلف، الأولاد، بتربية تقوم والمرأة لاكتساب، وا بالنفقة يقوم 
ؤلتعليم تناممها التي والأعمال والحضانة، والرضاعة والحنان، 

1.من ذلك ونحو لهن والتمريض والتهلبب، مدارسهن، ؤإدارة الثنات،، 
؛ضياعا يعتبر المرأة يل من الواجبات، قإف بالنساء. المختصة الأعمال 

<٢١، دللوعند ، ومعنويا ا حمره لا ا ، تفكلعله ؤيرتب، فه! بمن للبه، 
ؤ،!! ر  ٠٠ومعش حقيقة لا وصورة مكلا المجتمع يصبح 
قوضياعها الأسرة تف،كلث، بضمان كفين الاقتصادي الاستقلال هدا إف 

لمن الكثين وأف خاصة المجتمع، فساد وبالتالي ، أحلاقها وانحلال 
ياصهلرت، ؤإذا الإنجاب، في يرغبن لا اقتصاديا التقلأت، الأمهات، 
ؤتحول التي الشكلأت، من كثير في ٠؛^؛-؛ يتسن، فقد لدللث، إحداهن 

رؤعلى العلفل حصول عدم أو الخارجي، العمل واجبات تأديتها دون 
الإسلام،في والسياسية المدنية المرأة حقوق القادر، عبد محمد فارس، أبو انقلرت ( 1ز 

.22.19صهه02م(، الفرقان، دار )ئان: ط1، 
لإلارامت،العامة الرئاسة )الرياض! ، 1 حل ، وحهلر0 اكرج عبدايئه، بن العزيز عبد باز، ابن )2( 

.21ص أم(، 992ه=1413والإرشاد، والدعوة والإفناء العلمية اليحوث، 



زوجهامال وترعى البيت تدير التي المرأة أف كما له، اللازمة الرعاية 
وتخنثالأخلاق، وقواعد الحياة أس وتعلنهم أؤلفالها وتربي 
بالأعباءمثمله امرأة البيت في إليها يأوي حينما زوجها عن التعب 

العمل!عن عاطاله أنها على إليها يتفلر فكيف ٦،، والهامز 

الخهنابهذا فى المرأة لوك لالأساميه القاعدة القرTن أرمى لقد 
آلجنهفةقممي ولا جآؤن ذ اُ_الى: التقهي، الإل

الرجلوموازرة الأمومة، لوخليفة تتقيأ أن المرأة فعلى ، آلاؤلايم■ 
لأجلتبذل أن عليها ؤيجب، الحياة، أعباء من الداحلي النصغ، بأداء 
بشمالها،الاللم وتحرك بيمينها المهد تهز فهي ومعها، في ما ذللثا 

الذيالمقت هذا من وهي النساء، وكرائم الرجال فحول من تنجبه لما 
روحمن الرجل في ئبلما بما الأحدايثا، مجرى لغير فيه تمكثا 

واكاُت،زى.والدأب، الشجاعة، 

الشباب!بين الهلالة نسبة نيادة - 3 

ميدانفي للرجل مزاحمتها نتيجه لبي مأثر المرأة لامتقلأل كان 
كماالرجال، صفوف، فى البaلالة نشر إلى أدى مما له، الهلبيعى النشاحل 

العملإلى ؤلريمها فيها المرأة أحذيت، التي البلاد جميع في الحال هو 
أتبصتافقد . الدولة ووذلاوف_ا والصنع وق الفي البيت؛ حاؤج 

ابق،مرجم لمة، المالمرأة هوية على للحقاخل تربوي نموذم نحو العجمي، انفلرت ( 1) 
.ص04

.33الأية: الأحزاب،، سورة )2( 
1ه=3ه02م(، 424اليمامة، )يروض ًل1، المرأة؟، عن uذا الدين، نور عتر، انقلر: )3( 

.163_162ص
تكريمبين المرأة عمل  ١١عبدالله، سعد وعاثور، ا؛ يوسفمحمود الثوبكي، انفلر )4( 

ه2م،07ع9، 1، مج الأزهر، جامعة ءجالة غزة، والبهتانء، التحرير ودعاة الإسلام 
.ص303



عليه،مقصورة كانت التي العمل مجالات في الرحل تنافس المرأة 
العملفرص توفير فى الدولة كاهل على العبء صاعما لدوره وهدا 
العاطلالشباب قاف أحرى ناحية ومن ناحية، من هدا الجنسين، لكلا 
والأنتحارالقتل لجرائم ارتكابا المجتمع فئات أكثر هو العمل عن 
تحققهاقتصادي ربح فأي ز المخدرات^ وتعاطي والاحتيال رقة وال

أكانمواة عيها بالأنفاى الذكلف حاِ ال طالة إل, أدى \ذ\ \م\1

'سأنسض؟بم 
فيتعمل أن فلها الحمل مزاولة إلا ذلك بعد المرأة أبت، فإذا 

اءالتوتمريض كالتوليد للمِرأة فيها الحاجة نس التي، الأعمال 
تزاحمأن لها يجوز ولا الهات، مدارس في والتعليم وعلاجهن، 

ئوأن الزوج، إذن تأحد أن عليها ؤيجبا عملهم، مجالات في الرجال 
ؤالهج••• وعن بالرجل والخلوة الاختلاط عن بالعد تلتزم 

يبيتها حارغ المرأة عمل من نمانع لا ررإننا ■' ، الفوزازر الشيخ يقول 
ؤبالضواطالآتية: كان إذا 

٩

ويوجد لا بحسثا إليه المجتمع يحتاج أو العمل هدا إلى تحتاج ن أ— 
هالرجال• من به يقوم من 

زالأساس. عملها هو الدي اليت يعمل قيامها بعد ذللث، يكو0 ن أ— 
مايق،مرجم المسلمة، المرأة هوية على للحفاظ تربوى نموذم نحو العجمي، انفلرت ( 1) 

"ِء2.
.ص303السابق، المرحع انثلرت )2( 
1. 66- 1 ص46 سابق، مرجع المرأة؟، عن ماذا عتر، انثلرت )3( 
)الملكةد.ط، يالمومنات، تختص أحكام على تنييهات قوزان، ين صالح الفوران، )4( 

1هر(، 423والإرشاد، والدعوة والأوقاف الإسلامية الشزون وزارة السعودية؛ العربية 
ص2أ■



وتطبيبالنساء، كتعليم النساء محيهل في هذا يكون أن -
الرحال.عن منعزلا ؤيكون النساء، وتمريض 

ولادينها، أمور تتعلم أن المرأة على يجب بل مانع لا ذللث، ك- 
المرأة((,إليه تحتاج ما دينها أمور من وتعلم تتعلم أن ماغ 

الإنتاج:وقلة الاسهلأك ادة يز- 4 

نقصفي جليه آثاره ظهرت المنزل في دورها عن المرأة تخلي إف 
بالإضافةواسيرادالوادالامتهلاكية، الاستهلاك، وزادة الإنتاج، 

أوالمنزل، في حائمايت، شكل على الحاملة الأيدي استيراد إلى 
فيالمرأة عمل مقابل هذا وكئ الغذائية، المواد إنتاج في عاملات، 

الرحالقيام السهل ومن يل إنتاجية، قيمه لها ليس حدمية أعمال 
بهار^،.الحمل عن العاطل والشباب، 

وتعتريهاالرجل، من العمل على وقدرة وعملا إنتاجا أمأ المرأة إل 
تعوداقتصادية فائدة فأي الكثير، الشيء العمل من الخانعة الأمور من أ• 
أصعماالميت خارج عملها في عنها يغني المي المرأة عمل ن م أ
علىيوئر وهذا كثيرة، نفقايت، الأسرة يكلم، المرأة عمل ؤإل الرجال، اتأ 
الفقاترق،:هذْ ومن الخزررى، لاقتصاد ا ة
والربياتالحاضنات كامتخدام البديلة العمالة إحلال - إ
الخادمات.٠ .ء 
ي
■ؤ.

1.ص96 سابق، مرجع الجندر، لثقافة التربوية المتْأاواتا وعزب،، ءلههل1وي؛ انفلرت )1( 
والبهتان،التحرير ودعاة الإسلام تكريم بين المرأة عمل وعامور، الشوبكي؛ انفلرت )2( 

.ص303سابق، مرجع 
نقلا، 27_ص62م، 2000،ع1، جامعةمؤتة،ج51الأردن، للبحوح،، موته مجلة )3( 

.304- ص303 السابق، المرجع عن؛ 



علىالرصع للأطفال ولاسيما الأمومة تكاليف ارتفاع —
لهم.المصنعة التعدية ووسائل الألبان شراء 

متابعةعن الأبوين لانشغال للأيناء والتدريس التعليم نفقات ياده ن— 
دراستهم•

الجاهزة،كالمأكولأت المدطة الأستهلاكية المواد عر الإنفاذ و— 
الخ.البيت... خارج للملابس والتتفليف والغل 

قوهيمشل؛ البيت داحل؛ المرأة عمنإ أل إر التنبيه يجب هنا ومن 
القياملقاء أجرا نقاصت لو المرأْ ررإف حيث، منتجا وعملا اقتصاديه 
ؤإفالمة، في دولار 1  4500من أكثن أرها لكان المزلية، أعمالها 

إلى% 25من بأكثر يساهمن المناعية المجتمعات في الأن النساء 
٦،.الخزلية((ر بأعمالهن القومي، حل الن، منتجات من ه%4 

والتعليميهلأحلاقيه وا والاجتماعية الثقافيه ر الأي فهذه وبعدت 
فيالدين زعزعة على عملت، التي، الجندر مفهوم لشيؤع والاقتصادية 

وءهلالت،الإسلامية، القيم من ونالت، الأسره، وأصعمت، النفوس، 
والاجتماعيةالقيمية المفلومة تخلخل إر وأدت الاقتصادية، القوى 

لدللث،التصدي الجم؛ع على يتوجس، مما الإسلامية، المجتمعات في 
تعار.ش ا شاء إن التالي القمل في تناوله يتم ما ا وهن. المنهوم، 

1ه(، 041 السدس، مكتية )الكوJتت ءل3، حواء، إلى رمحالة رشيد، محمد العويد، 1( 
.321ص سابق، مرحع المرأة، على العدوان الكريم، العبد عن! نقلا ، ص37





اكاكالفضك 

الحندر:ممهوم 
الإسلأسةموقف 

مواحهتهوسل 

مفهوممن الإسلامية الثقافة موقف الأول! المبحث أق 
الحنادلأ

الحتدر.مفهوم مواجهة مبل الثاني! لمبحث اه 



اق7ف)ق،ؤي|إيؤ 



تمصي

إلىالمفهوم انتقال وس1ئرأ المابق الفصل في الباحثة بينت أن بعد 
والاجتماعيةالثقافية الناحية من وآثاره الإسلامية المجص-ات 

موئتتعرص أن لزاما كان والاقتمادية؛ والتعليمية والأحلاقية 
الشرعيالصعيد على المفهوم ذلك من الإسلامية المجتمعات 

المفهوم،مواجهة مبل تحرص م ومن والمجتمعي، والمزشي 
المدمرة.آئارْ من الإسلامية المجتمعات وحماية 

3
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ي
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ئ
ؤ





اءُ

'بق"؛ول٠^٠ 
الخندرمفهوم من الإسلامية الثمافة موقف 

مضتمصت

.251الأية: اكرة، ّورة ( 1

عنثدافع طائفه زمان كل في تنبري أن الأرض في اق، سه 
ألناسأم ولولادمع ؤ ت تعالى لقوله مصدائا البامحلل، ويميت الحق 

،٦، اثش؛شهل عق محخم، ذو أسي رأنحكن ألآ)ير ثس!ثد.ت ببني بمكّهر 
—تنبض ولازاك الآكثيت، الخير من فيها لازال الإسلامية والمجشسات 

يإاممائدين. وكيد الحاقدين، حقد رغم بالحق وتصنع بالحياة، 
إوثيقة في له هلهو؛ أول منذ الجندر مفهوم أثار فقد ولهدا 
ؤفي وراد الجميع، ودهثه استغراب بالقاهرة والتنمية السكان 

?.غومحل الف وبخاصة الدولية، الوسائل بكافة فرصه محاوله استغرابهم 
ؤالجميع فأيدي عليه، التحففل إزالة في الحكومات على المستمرة 

ؤفي الياحثه تعرصها والتي له، المعارض موقفهم وأعلنوا اسذكارهم، 
أالتالية: الْلالب 

إالشرعي. الوقف : الأول المهللب 
المومحي.الوقف، : الثاني الطلمط 
~ُالمجتمعي. الوقف، : الثالث،المهللمط 

ؤ



الشرعي:الموقف الأول: المطلب 

ليكونوالتاين الاختلاف على مبنيا الكوف وتعالى محاه الله حلق 
الكونفي منته من وجعل بعض، ْع بعضها الموجودات لتكامل محبا 

الزوجيةجعل بل -^، ١١عن مستغنثا موجودا يخلى لم أمه والحياة 
زؤ؛ثوخق.فكا يظ • تعالى قال شاملأ، نفل-اما — والأنثى لدكر ا— 

آ)زؤحنبثه ر. مزى دفأى ه كأ م سبحسال وقوله ع ١ >نِؤئ0ه لثأتؤ_ 
خأةوما ظ. إدا روا بممح( إدا ت تعالى وقوله خ ألدئَوأمحهر 

نوعانوالأنثى الذكر أ0 على وامححه دلاله دلت قد الأيات فهذه 
دعوهوتماثلهما بقهما تسويتهمايعوم وأف بهما، إلا الحياه تقوم لا 

وجزتعز وقوله ، ألدمي ؤوةس ت تعالى قال مرفوصة، بامحلله 
أحقثأزأتث1 يصيب قزْال سن عق بممتسؤم هء آممه دقؤ م، ثثنوأ ^^٤٠ 

يتمنىأف عن النهي رروفيه الشوكاني: قال غتا شبب هثة 
عدممن نؤع ذلك قاف عليه، الناس من غيره به افه فصل ما اذ الأن

وحكمتهإرادته مقتفيمى وعلى عباده بن ممه ا قسمها التي مة بالهلرضا ا إ
والغة((زى.ا آ

والتحنثالتشبه عن تنهى أحاديث النبوية السنة أوردت كما 
٦

و.
تق

أ
.49الآةت الدانات، محورة )1( إأ 
.39.  38الأية: القيامة، سورة 2( ) 0
أ_4.الآة:اللل،سورة 3( ) أ
ورقةإمحلامهء، نقيين قراءة وأفكارهات الأنثوية ررالحركة أمض، مشى الكردي، انثلر! )4( 'ؤ, 

22الأزهر، جامعة القاهرة، الإمحلأم، في المرأة تحرير مزتمر أعمال صمن مقدمة عمل ،م 
1. 30- 1 ص92 3هه2م، فراير  23 .

.36الآيةت عمران، آل سورة )ة( 
.32الأية: النماء، سورة )6( 

.ص492ج5، س1دق، مر-ح القدير، فتح الشوكاني، )7(  ٠٠



اكثبهينالله. رنوي ررلص ت محاد هم-اس.<، ابن قعن والترجل، 
هومحه ، لألتخاو((زأ، الثناء من زالنثشبجات الثناء، التب\و من 

منناكنيلأُت، ١^^، من النخمحن اشئ. رالنن ثاد: 
اصن:وداشه ررننن ئاد: أبي وعن الئناءاى، 

الآيو((زى.لبمه تيز حأةِ اتيأةِ، ئ يز 
فقطيكون اممه رحمة عن والإبعاد والطرد الوعيد هذا كان فإذا 
بالصفات،اؤيين متواحدا كائنا يجعلهما فكيف باللباس، بالتشبه 

والوظائما؟اوالمراكز، والحصائص، 

الذيالشكل على بالمساواة الخاداة تؤيد لا الإسلامية الشريعة إف 
يخالم،هذا لأف والسكان، المرأة ومؤتمرات، الدوليه الخفلمات، تريده 

ولكنهاأؤوؤسأردمي'؟لأييى، تعالى• قوله وواصحه صريحة مخالفه 
ررعلىالقائم والتكامل التوازي( يحقق الذي العدل، إلى الدعوة 

أحدصد تمييز ولا مطلؤ، تفضيل دون الجنين وثكاملي الأدوار، تونيع 
الجثين(أة/

بمعتىالمساواه أما والتاكامز، التوازل يحقق الذي هو فيها فالعدث، 
إذاإلا عائله تكوف أف يمكن فلا الجندر لمفهوم وفما والتاوي التشابه 
أماالمساواة، تتحقق حينئذ وتشابهت،، والصفات(، الخصائص تساوت 

بينالمساواة لأن عائلة؛ مساواة تحقيق يمكن فلا مختلفين كانا إذا 
ّ>ح

ي
■و

I
ؤ. ص67تخريجه سق ( 1) 

ؤ. 201ص تخريجه سق )2( 
دوقال ؛ ص337ص النساء، لباس هي باب اللباس، كتاب ، 4098حداود، أيي سنن )3( 

^^٩س1دق، مرحع داود، أمحي متن صحح الألباني، انفلرت صحيح(، )حديث الألبانىت 
.مج2،ص915

.36الآةت عمران، آل سورة )4( 
1.ص84 مابق، مربع وأفكارها، الأنثوية الحركة الكردي، )5( 

آ
٩



التيهي العادله فالمساواة والإنصاف، العدد يحقق لا ظلم المحتلمين 
ذلكعلى يترتب وما يكولوحة والالبيولوحة الخصائص بين يوازن 

}والواحباتر الحقوق في اختلاف من 
والمرأة،الرحل بين فساوى ذلك، على الحكيم الشميع مار وقد 

التالي;المحو على هي بأمور سهما 

والمرأة؛الرحو بين الإسلام قيها ساوى التي الأمور أولا؛ 
بينالأماسثه القاعدة العادلة المساواة الإسلاميه الشريعة اتخديت، 

بالأتي:تتمثل أمور عدة في والمرأة الرحل 
الإنسانية:والكرامة الخلقة أصل في الماواة أ. 

فليسالسرية، يتهم،ا نفي والمرأة الرجل بين الإسلام اوى ملقد 
لأحدهمافضل ولا الأحر، من أكثر الإنسانية مقومامحت، من لأحدهما 

قالطين، من مخلوق فالكن؛ الإنساني، عنصره الأحر؛__، على 
وهما، ه طين ين آلأيّن ؤيدأ■ْلث حكت وى محس إ
الأحر،على لأحدهما قفل فلا واحدة؛ وأم واحد أمح-، إلى بان نتي ن
محإئاسؤننمٌرصمىُالى: ال ق ج
تعالى;فال التكريم، في يهمق؛يتهما لم سبحانه أنه ما ك أ
رمحاى: الإسلام،، في الجنسين ين العادلة ارالماواة محمود، مكارم الديري، انثلر؛ )1( ]' 
القلم،دار )الق1همةت طأ، الإسلام، ش المرأة تحرير )محرر(، الودود د مه ز
.152.151ص م(، 2004= 1هو  424و, 

7.لأية: ا الجدة، سورة )2( . .
.13الأية: الحجرات، مورة )3( 
مايق،مرحع الملمة، المرأة هوية على للحفاظ. تربوي نموذج نحو العجمي، انثلرت )4( 

سايق،مرجع الجتا.ر، لثمافة التريوية المتهللبات وعزب،، وطههئاوي؛ ؛ ص72
أ.71ص ل



■بنوعيه البري للجنس هنا محالتكريم ، تثمبميلاه حلمتا 4اس 

ؤءّاتعالى• قال لم، المللرجل أحقا المسلمه المرأة وجعل بل 
حثالئخال((ره، شثائق الأناءُ لآ\ها ومحوله ^^، ^١٧

منهم،شقص كأنهن وأمثالهم نذلادرهم ررأي الحديث: رح ث في جاء 
لأيهوأمه لأبيه أحوه الرجل وثقيق أدم.i؛، من حلقت حواء ولأو 
عنلجهنع هريرة أبي عن الحديعثا في جاء ومحي ، ا، نسه من به نثؤ 

-ئتا«رئ.ُاشاء لرزانثزٍقوا داد: ه ١^، 

،بنتا أو زوجة أو أحكا أو أما كانت مواء فهي هدا وعلى 
الصفاتومن التقوى من منهما كنأ به يكتإنما بيتهما القائم والتفاصن؛ 
ئالأحر. عن به ونمو ترتقي التي والأخلاق 

ؤ: والجزاء التآكليف في الماواة _ ب 

إتعالى فه ا وجه فقد كالرجل، تماما عبادتها عن ؤولة مالمرأ٥ 
آؤَم؛شرناَثبمث تعالى: محال للرجل، وجهه كما لها بالتكاليف حهلابه 

؛؛فالممس ، ؤوؤألإسإلإذستيإلاc■' سسحانه ومحوله 
وكما عليها أوحمس، فقد هنا ومن والأنثى، الذكر يشملان ال والإن

ّيالحلال ومعرفة والخبايات، القائد معرفه الرجل على أوجب 
.3•

I 70الأية: الأمراء، مورة )1( 
.10الأيت: الحجرات، سورة )2( 
آ'. ص502تخريجه سق )3( 
جامعيشرح الأحوذى تحفة الرحيم، عبد بن الرحمن عبد محمد الماركفوري، )4( 

.ص963ج1، د.ت(، الفكر، دار )دمئق: د.ء؛ل، الترمدي، 
1. 321ص اء، بالنالوصاة باب التكاح، كتاب ، 5186حالبخاري، صحيح )5( 
.38الأية؛ ؛^_، محورة)6( 
.39الأية: الجم، محورة )7( 





آفءأعد ؤإلدنيش كنيغ ه ؤإلديكيخ، ؤأ-ثفيت وأث؛طإ؛ن وآاصت1ني 
لتمشجصسسه.

عملمن كطرف الرجل بجانب الأية في المرأة ررتذكر وبهذا 
المجتمع،محي إليها النفلر وترمحية المرأة، قيمة رفع في الإسلام 

العلاقةمن مواء؛ فيه هما فيما الرجل جانب إلى مكائها وإءهلاJها 
فيالقويم والسلوك والعبادة اكلهر في العقيدة هدم ذكاليف ومن باش، 

الحياة«رى.

تالحقوق في المساواة — ج 

الكاملةوالأهلية البلمؤخ بعد والمرأة الرحل من كلأ الإسلام مثح 
Iِ ا ومئهار الحياة، مجالات، شتى في متاؤيه حمومحا 

ؤ.هذا في بينهما تمييز فلا والتصرفات العقود مجال فى ء 1 

إورهي محإجارق بيع من العقود لمزاولؤ أه!؛ فهما الجانب،، 
٦يوف مالها مي تتصرفن، الأهلية، كامزغ لها وهي ووقف، ووكالإ 

?■أو الهة، أو الشراء، أو بالبيع، سواء زوجها أو وليها إذن 
؛الهدية. أو التصدق، 

.ووالتمللث.، الميرايث،، في الحي للمرأة الاقتصادي! المجال في 2_ 
,3•

I. 35الأة: الأحزاب، ّورة )1( 
ؤدار )ييروت. 1، ط الكبرى، الناش متن الرحمن، عبد أبو شعيب بن أحمل، النساش، )2( 

Iؤةَ تحار قوله باب التمر، كتاب 1، 1  404ح1م(،  1991ه=  411اسة، الكتب،  آ. 431ص ج6، >أٍصه.( أكليص 
.41ص7 ج6، سابق، مرجع العفليم، ;!^، ٠١١تمر كشر، ابن )3( 
.2863ص، ج22هج5، سابق، مرجع القرآن،، قللال( ئي ةْو_،، )4( 
،1 محل بعدل، لست، والمرأة الرجل ين المهللقة الماواة ، محمد رفعتط حون، محنا ت انفلر )5( 

_. 29. ص42 م(، 1201ه=2  433الحر، التفكير مركز )دمشق: 



ولهاالمهر؛ أو الهثة أو الوصية أو والعمل الكب حلريق عن 
كالرجل.تملك فيما التصرف مهللى 

فيالحي للمرأْ والمدنية! الاجتماعية الحقوق مجال في — 3 
فإكرامبسواء، مواء كالرجل، إكراه، دون زوجها اختيار 

ممنالزواج عر ثنا. أو كانت - العاقلة \و\ّ' المرأة 
صحيح،غين استئذانها دون عليها والعقد به، الارتبامحل تريد لا 

لتحرقاتإُطالأ الزواج، عقد بمسخ الهلالبات حى لها وأبيح 
رصاها.أو إدنها ول.ون عليها عقد الذي المتئد الولي 

المرأْتتساوى ت الرأي إبداء وحرية والتعليم التربية مجال في - 4 
فيتتساوى كما وتحصيل، ومحللبه التعليم حى في الرجل ٌع 

أنفي الحي فللمرأة الرأي، إبداء حرية وفي والتهذيب،، التربية 
مجديةبمشورة صوانا تراه فيما تنصح وأن ستشار، وأن تثير 

سواء.سواء الرجل مثل مثلها سديد، ورأي 

والمرأة:الرحل بين الإسلام بها رق التي الأمور ت ابا ث ؛
٠٦

و,
التركين،تراعى التي الحائلة المساواة على الإسلامية الشريعة قامت، تث
هذهومن التكاليف،، في اختلاف من عنه ينتج وما لبيولوجي ا ي
0

الأْورص:
بعصالمرأة عن الإسلام أسقهل الشرعية: التكاليف بعض — أ ؤِ 

والنفاس،الحيض وقب، في والصيام كالصلاة الشرعية، التكاليف 
مثلا؛كالإحرام أحكامه، بعض في الرجإأ المرأْ تخالف، الحج؛ وكذا 

الحكمة-^ LJlذكرت وقو والحجاب، والمواْة، بالطلاق، يتهما وق للذ5رارت عنتا 1( 
الاثار.من السابق الفصل في مت4 



أنالمرأة على يجب فلا الجهاد؛ وكذلك الرجل، ملأس تلبس فلا 
للرحليالتبة الأمر كما اه سيل في تجاهد 

يحولأو طيعتها، يناقض ما كث المرأة عن أبعد أثه يتجلى ويهدا 
أوزيادْ الرجل عن الأحكام ببعض فخصها كاملة، رمالتها أداء دون 

كملاةوالاجتماعية؛ الدينية الواحباتا يعص عنها أسقهل كما نقصاJا، 
مبدأمع يتنافى ما هذا في وليس ، ذللث، وغير والجهاد، الجمعة، 
ولاالاجتماعية، والكرامة والأهلية الإنسانية في بالرجل مساواتها 

يبعضالفئات يعص تخص عصر كز في والقوانين الشرائع تزاد 
أيمنه يفهم أن دون التخصيص، ذلك يقتضيها لمصالحة الأحكام 

وازكرامةالأهلية في المواطنين بين المساواة بمبدأ اس م

لمالتي أو خهلآ، هتلت التي المرأة ديه جعلت، ت الدية ء ب 
الرجل.دية نمبمما يعادل يما شروطه استيفاء لعدم القصاص تتوجن، 

الإنسانيةفي بالرجل اواثها متقرر أن يحد غريبا ذللث، يبدو وقد 
Iبهذه له علاقة لا الأمن أن غير الاجتماعية، واوكرامة والأهلية 
ومتهما. كز مقتل عن يشأ الذي بالضرر علاقة ذو هو ؤإنئا المبادئ، 

.غرجلا المقتول كان مواء القاتل، من القصاص يوجب، العمد القتل إ0 
,ؤفي متاؤيان أنهما ذللئ، امرأء، أو رجلا القاتز كان وسواء امرأه، أو 

ئوالعقوبه المالئ، التعويغحم، سوى فيه فلسر، الخهلآ القتز أما الإنسانية. 
متلالتي والزوجه حطأ، أبوهم متل الذين، فالأولاد ونحوه، جن بال

أماعليهم، بالإنفاق يقوم كان الذي محيلهم فقدوا قد حهلآ، زوجها 

3
و

ؤ

.329ِ  321ص مرجعرايؤ،،ج1، المرأة، قضايا ، ١^٠٣المد انثلر: )1( 
مكتبةت )الرياض، ط7، والقانون، الفقه سن، المرأة مصؤلفى، الساعي، انفلر: )2( 

35ّم،م(، 199و= 1ه  420الرزاق، 





تستدعيالمداله إذ المالية، والتكاليف الواجبات في تباسهم رغم 
والظلمالإححاث كان ؤإلأ والواجب، الحق بين التوازن تحقيق 

د-الشهادة:

قالالواحد، الرجل مهاده تعادل( امرأتين شهادة الإسلام جعل 
وأز،أثثااائثمث دبقآ قآؤؤ لم نثالخفره من ثإ-يثني وانمدوأ ؤ الى: تع

حيث• آ'امحإ4 إننل٤ثا ءتئصفئ يببل أن ألأيدآؤ من مثن 
هووتفكيرها حواء نفس يوجه الذي اس الأمالمحور أل وجد إيه 

ببيتهاالدائم ذهنها وانشغاو يان النمن لها تعرض وما العامحلمة، 
الفقد تفكيرها، أولويات من ليت، المعاملات هده وكون وأطفالها، 

أويان النفي الوقؤع من يعصنها الذي الكافي الاهتمام الأمر تعطي، 
وحولوبالتالي الرجل، شهادة ينصف، شهادئها جعلت، لذللث، الخهلأ، 

ؤانفحاو لأي الخضؤع ألوان من لون أي على االقضاء كفين أحرى امرأة 
بوالضمان، والامتيئاؤ( الحيهلة ميل من يعد وهذا ؤإيحاء، تأثير أو 

إإنسانيتها من يقلل أو المرأة كرامه يخدش ما مطلقا محيه وليس 
يوقدرهازم 

ؤوالولادة الحمل كاشات الرحال؛ عليها ثللغ لا التي الأموث وأما 
ؤشهادة فيها اعقرت فقد والرضاع، والعدة، الجدية، اء الموعيوب 

يباكسة الحاث( وكذلك، الحالات؛ بحص فى الرحل كثهادة المرأة 
آبما شهدت أو نفسها فعي على شهدت إذا وكذا رمضان، شهر هلال 

يشهادتهارج فنجل ائية، المالاجتماعات في يقع 

3

مرجعالعصر، وتحديات الملم ثقافة الإسلامية الثقافة وآخرين، الكيلأتي؛ انقلرت ( 1) 
صن3ة3>يق، ما 

.282الأية: القرة، سورة )2( 
.31ص سابق، مرجع )الجنلءر(، الاجتماعي التؤع رموز، أيو انفلرت )3( 
.337-  336هس1، ج سابق، مرجع المرأة، ممايا الكريم، المد انئلر: )4( 





المؤسسي:الموقف الثامي: اامط|ب 

فييدور ما ودحض تفنيد على العامله الإملاميه المواقث توالت 
غامقةومفاهيم مصهللحات من الدولية والاتفاقيات المؤتمرات 

الحكومية،وغير الحكومية الموسان صعيد على الجندر كمفهوم 
التالي:النحو على وهي 

اوياظتالؤس1ة:أولأ:

والتيالحكومية، والدوائر والمجامع الهيئات بيانات بعض شملت 
التالي:أولاها كانت 

عودية:الالعربية بالمملكة العلماء كبار هيئة — أ 

أ؛بتايا المودية المربية بالملكة الملماء كبار هيئة مجلمز أصدر 
والاستثنائية دورته فى بالقاهرة والتنمية للمكان الدولي الؤدمر حول 

11ه.  41 5/3/23 20من الفترة في الْلائف، ب في المعقدة القامة 
ؤ: بينهامن الوثيقة عليها ركزت التي التقاحل من عددا البياف ذكر وقد 
ؤعر التام والقضاة والمرأة، الإجل بين والمساواة ب إلى ررالدعوة 

ؤالفهلرة، واقتضته الماؤية، الشراع قررته فيما حتى بيتهما فوارق أية 
رهو كاملا فصلا لذلك الوثيقه وعقدت وتكوينها، المرأة محلبيعئ وحتمته 
زوتمكين والإنصاف سين الجنبين المساواة بعنوان: الرابع الفصز 
آالرأة«. 

المربيةالمملكة فى اللماء كيار هيئه مجلس فإة هذا؛ وعلى  آبلي■ ما بالإجماع يقرر الودية 
والإجراءاتالمبادئ من الوثيقه هذه إليه دعت، ما أ0 ررأولأ: 
التيالمماؤية الشراعر ولجميع للإسلام مخالم، الإباحية والأهداف 



والأخلاقالثقة، وللفظر واللام، الصلاة عليهم الرسل، يها جاءت 
وخللاد.وكفر القويمة، 

منهذا الذي المزتمر هذا حضور لمين للممرعا يجوز لا ثانيا• 
فيه.الاشتراك وعدم مقاطش عليهم ويءمحس، عمله، وثيقة مضمون 

وحماعالت،وأفرادا وثعوبا حكومالت، لمين المعلى يجب ثالتاء 
الأخلاق،وفوضى للاباحية، دعوة أي وجه في، واحدا صما الوقوف 

ونشر

يتقئأن المسلمين أمور من شيئا اطه ولأم من كذ على يجب رابئا: 
وأنالمطهر، الإسلامي ^٤ ٣٧بايسوسهم وأن رعيته، ومح، شه في، القّ 

سيءحر في سيئا يكون وألا والفتنة والفساد الشر أبواب عنهم د ي
بقولالجمع ولدكن شؤونهم، جميع في، اش مريعة يحاكم وأن عليهم، 

سعأمبنمنستمحبحانه: اش 
آدث;شيقصم;تٍبت آد:ءي ين وقآ و عئ ةوث؛ثهقدئ 

بمدنأيهؤق وجل،• عر وبقوله ا، ر ؟يلوأتلا أف آلسءرآب 
بجهنون4،،رىرق،.لثوب -قكثا آس أنسثى ونت 

المعقودةفىالتاسعة الامتثنائية المجليفىدورته أصدر كما 
مؤتمرحول بيايا أه  641 4/ 3/ الثلاثاء يوم من ابتداء الهلائف دينة م ا
كين-ب 1

آ
تق

متعمدة،تعممه مواده فى اعتمد قد المؤتمر هدا آن المجيس كر ذ ~
احؤإفالتغباُت،، إطلاق منه: الهدف واضحا، العبارات، في، التواء و ؤ

.27-  26الأية: الماء، سورة )1( 
.50المائدة، سورة )2( 
المؤتمرحول دالمماكة العالماء كثار هيثة رربيان والإفناء، العلمية للبحوث الدائمة اللجنة )3( 

.388-ص383ه، 1415، 42الإمخمة،ع انموث مجلة واكمة«، لدكان الدولي 



وشريعته،اق، وفطرة الأخلاق صراط عن البعيدة للممارسات المجال 
الجنسية.الرغبات وراء للأنفلأت 

وعلماءوشعوبا حكومات ررالخلمين يدعو المجيز ءإ0 ولهذا 
والتحذيرالمؤتمر، هذا بمنهاج للتنديد وأفرادا وحماعات ومنفلمات 

،إليها الإشارة تقدمت التي أهدافه على للرد الجميع ودعوة منه، 
فيها((الوقؤع عن للمسلمين وحماية ورسوله، اممه أنكره ن إنكارا 

الإسلاميةالبحوث مجمع _ ب 

تناولهاما بيايا الشريف بالأزهر الإسلامية البحوث مجمع أصدر 
بكينمؤتمر في الهلروحة القضايا في الإسلامية الفلر وجهة إبداء فيه 
1ه. 416/3/17والثلاثين الحادية دورته في 

إِكلمة تخدام كام ١١بالألفافل للمس، الشديد استنكاره البيان أورد وقل، 
ؤالفوارق إلغاء إلى ترمي محرفة بمعان المرات عشرالت، ( gender)نؤع 
Iولا بالذكر هو لا مسخ، إلى الإنسان وتحويز والأنوثة، الذكورة بين 
يالهدف((. وسلامة القصد ببراءة الإيهام ْع وذلك، بالأنثى، هو 

و؛هما' التوصيات؛ من عريا المجمع بيال أورد فقد ولهذا 
وأوثيقة في ورد ما على التحفثل باعلأن والشعوب، الدود طالم، ت أولا 

يالقيم ْع ؤيتنافى الأديان، ومحائن الإسلامية الشريعة يخالم، مما كين 
أِالراسخة. والثقافية الاجتماعية 

3

ه'حول يالممدكة العلماء تمار م؛ة ءابان والإفناء، العلمية للبحوث الءايمة اللجة ( 1) 
-331ص 1ه،  641 ، 45ع الإسلامية، اJحواث، مجلة بالمرأْ((، المعي الرابع العالمي 

334.

الشريفالإسلامية!الأزهر الحويث، مجمع من ررمحان الإسلامية، البحوُث، مجمع انفلر; )2( 
-اه  41الآ-محر6 ربيع شهر حلال، بالمراة المعني ارابع الدولي الوتمر انعقاد بمناسة 
.54- ص25 1ه،  421التوحيل.،ع5، مجلة مصر، ، 1م((  995ستمبر 



،؟7

اللهحلق مقتضى على الحفاظ إلى المجتمعات الجمع دعا ؛ ثانيا
أنزلهاالتي الأحكام تحدى بأف الإيمان ؤإلى أنثى، أو ^١ للإنسان 

يورثالقيم هدم على يالتحريض انية الإنالملأثان لتحكم اممه 
توقعإنما تنميه؛ ورائها من يرجى لا الفاحشة اعة إشوأل ال، الف

وفيماالقرآن، في الله حرمها التي بالمحفلورات الإسلامي المجتمع 
اللهرسول سنة قي جاء 

فىبتئائها بالاحتفاظ والشعوب الإسلامية الدود طالب ! ثالثا
فيقوط ال من الإنساني المجض<ع على حفامحنا والأخلاق، الملوك 
•الهاؤية 

الحتى بكين عمل مشرؤع عبارات صبهل إلى المجمع دعا ت رابئا 
الأمةقيم في وثبت الإسلامية الثريعه به أمرت ما يخالث ما إلى تمتد 

العصور.ا مختلففى الإسلامية 

1الإسلامي للشباب العالمية الندوة - ج 
عدةفي الإسلامي للشباب المالية للندوة انمام الأصل تحدث 

التيالمشبوهة المزتمراين، عن الندوة مقر في عقدت صحفية ؤتمرالت، م إ
المؤتمراتتللث، أف فيها كثف، المتحدة. الأمم موسات إحدى تبنتها ■ب 
لأيالقوى اممياذ هي التي الأّرة صد التدمير أدوات كئ رتجئثن ر ج
الأجيال،لتنشئه الخصين والخص للتربية، المتين والأساس جتمع، م ٩
العلاقةبها تحول مصطلحات ترميخ في جهدها بك-زأ عى نل ب أ
عقيمةجنسية فوصى إلى الأسرة نمناق في والمرأْ الرجل بين لحميمة ا ث
آ.أزواجاا،ر المخلوقات حلق وراء من البالغث الإلهية الخكمة صادم ت ؤ

الجهتي•حماد بن مائع د• ن ر 
مؤتمرت صحفي مؤتمر قي الإسلامي للشاب العالمية للندوة العام ررالأمين فهد، الكران، )2( 

أ/ 2/8الرياض، الجزيرة، جريدة حتسثاأأ، الشواذ أهلروحات يتّنى للشباب لاهاي 
ه.1419

و»-فدممسدلصاقتأث



فيوالانحلال اد الملإثاعة عى نالتي المنفلمات من حدر كما 
وطالبالإسلامية، الدول في تعميمه وتريد الغربية، المجتمعات 

هذهوجه في الوقوف الإسلامية والمنفلمات الإسلامية، الدود 
نشرحلال من المجتمع كيان زعزعة إلى تهدف التي المحاولات 

المرأةبواسطة لانحلال وا اد الف
١^^^:الإفتاء دار د. 

فيوذلك الجندر بمفهوم تتعلى فتوى الممريه الإفتاء دار أصدرت 
مساواةمفاهيم عليه يهللق ما إلى الدعوه ررإف I فيها جاء 1ه  1425/ و/ 

الموروثوتخالف الفطرة، تخالفإ تجربة إلى اليشريه تدعو الجندر، 
قيممن الأديان عليه أجمععتا ما ا وتخالفبأسرها، للبثرية الحضاري 
أذهانفي موهومة وتوقعات( حيالأت، لمحض ذلك وكئ ومبادئ، 

ئيذكروا لم لأنهم المبيح؛ الخيال مستوى إلى يرق لم الداعين أولئلئ، 
ؤقتلوه أن بعد ه نفأمام الإنسان قتل إلى تودي التي وتداعياته مقاره 

و.الاجتماعي الأمن في مممبوق غير احتلال إلى ونودي ربه، أمام 
ِثِعلى بالبهللأن الأساسية الإنسان حقوق على وتحكم العالمي، والسلام 

ؤعاجلا ونودي الحقوق، هذه يعص تحقق أنها من أرادوه ما عكس 
و؛جميعا العقلاء يأباها بصورة البشري الاجتماع في حلل إلى وآجلا 
أللمن، معر او لمين ماكانوا 

يوبكنأ لام والالخير مبتغي بكل؛ المصرية الإفتاء دار تهسب، ولذا 
إالنزيم، هذا ؤإيقان المدمر، التيار هذا صد الوقوف والحكماء العقلاء 

إوقوعه(،. قبل للثم ومتعا استفحاله، قبل للأمر تداركا المميت،؛ 

و

إفسادمخططات يكشف الإملأمى الشباب لتدوة العام ارالأمن فهد، انكران، انظرت )1( 
الرياض،الجزيرة، جريدة القادم،،، الشهر المتحدة الأمم متثلمة في المرأة ءول٠ة المرأْ; 

1ه. 421/2/22
الإفتاءدار ممر، منهاء، الإمحلامية الشريعة وموقف الجتدر اواة مررحكم الفتوى، أمانة )2( 

م.2004/3/25، 4235للالمرقم المصرية، 



!١، لإسلأ٠ىر ا الفقه مجمع - ه
المؤتمرمنثلخت عن الختبثق الإسلامي الفقه مجمع مجلس أصدر 
2اإلى 1ه  5427/ / 28من ابتداءً عشرة الماسة دورته في الإسلامي 

عليه!أؤللق المجتمع تنمية في المرأة دور عن قرارا اه  427ة/ 
حيثالملم٠، المجتمع تنمية في المرأة لدور الإسلامي راالإءلأن 

الدوليةالؤتمرات تلك من تحدر التي القرارات من العديد فيه جاء 
يلي!ما القرارات تلك ومن مفاهيم، من فيها وما 

المرأةحقوق مجال في يعقد التي اكوليه المؤت٠را٠ت، إل أولا• 
منشكلا - الدين - تعتبره بل الدين، عن الحياة فصل مفهوم من تنهللى 

المرأة.صد التمييز أشكال 

والمرأةالرجل بين المساواة شعار اتخاذ من الحذر يجبا ؛ ثانيا
للإسلام.مخالفة لممارمامحت، مبررا 

التيوالتقاليد الخاداتر من المسلمة المرأة حماية غروره •' ثالثا 
وشرفهاوعرضها دينها على الحفافل في حمها وتنتهلثا للفللم، يرصها 1. 
مالها•و ؤ
اّدية،بالنواحى اهتم.تا والمكان التنمية مؤتمراين، إن I ابئا ر م
عنروله ومأسرة ربه تكول أن وهي للمرأة الفْلريه الوظيفه تجاهلت، و ب
ليمة.الاض الأْلفال نشئة ت ١
وأباحتروهمشته، الأسرة دور أهملت، الؤتمرادث، هده إن •' امسا ح إ
صورها,يشش المائه لعلاقامت، ا ؤ

الفقهلمجهع عشرة السابعة للدورة الختامي الإسلامي، الفقه مجمع انظرت ٦( 
جمادى2 - الأولى جمادى  28الهاشمية الأردنية المماكة - عمان الدولي الإسلامي 

،41ع الإسلامية، الجامعة مجلة مجصر، ،آ، 2006يونيو 28- ه/42 1427الثانية 
.337. ص633 1ه،  428



يلي؛بما المجمع يوصي ولهذا 
البديلوطرح الدولية، المؤدمرات في الفعالة المشاركة أولا: 
محها•الإسلامي 

ذللث،ونشر المرأة، قضايا من الإسلام بموقف التعريث ئانتا: 
العالم.أنحاء جميع في الحية والالغات< 

الدوليةالأتفاقيايت، لدرامة ندوات بعقد المجمع أمانة قيام ثالتا: 
المشاركةموضؤع ودراسة الإسلامي، لموقفإ لالوصول بهدف 

الشرعية.الأ-حكام ضوء في السياسية 
لمينالملعلماء العالمي الاتحاد ء و 

__حول ته حلفي ييايا لمين الملعلماء العالمي الاتحاد أصدر 
لئ 415—في والفتيات؛، اء التصد العنف أشكال كافة ومغ إلغاء رروثيقة 
ؤلتحقيق القرارات من عدد على اشتملمن، والتي م، 2013مارس 

إإليه أشار الذي الأمر وهو المستويات، كافة على الجيرية المساواة 
ؤالدولية للأتفاقيات وفقا به يراد الصهللح هذا ررإل بالقول: البياف 

ي.الرجل بين طيعية فوارق أي إزالة المحية الأمم هيئة عن الصادرة 
والتشريعاتا،. وفي الأدوار، في والمرأة: 
يمن حملة على المسلمين لملماء المالمى الاتحاد يؤكد هذا وفى 

آالتوصيات: 
ؤالقيم على الحفاظ بفبمرورة التحدأة الأمم الاتحاد يهلال_، أولا: 

المماؤية.الرسالات بها جاءت التي والقوانين، والأحلاق 

و

وثيقةحول الملمين لعلماء العالي الاتحاد رررأي الملين، لعالمي العالمي الاتحاد ( 1إ 
أ/5/4 المتحدة بالأمم المرأة للجنة ( 57)ة الجلفي تهلرح التي المرأة صد العف 
1-3•ص بالدوحة، الريي الكتج، قهلر، م(<، 2013





بوأسمته رربكينا5(( وثيقة في ورد لما الإسلامي التصور يوصح تقريرا 
المنجدة،لأمم با المختصة اللجنه إلى اله إرستإ وقد البديل((، ررالتقرير 

المتحدة،بالأمم الإسلامية للدول الدائمة اJعثاات، لكز إرساله تم كما 
الوفودعلى تونيعه تم كما الإسلامية، النفلمايتؤ على تونيعه وتم 

فيمشاركتهم أثناء لهم مرجنا لتكون يالموتمر، المشاركة الرسمية 

الاقتصاديبالمجلس استثساري عفو وهي اللجنة قدمت، كما 
حولالإسلامية الخفلمايتح ائتلاف رماله المتحدة؛ بالأمم والاجتماعي 

والخمسينالحادية حلتها في المرأة مركز لجنة من المقدمة المودة 
قراير_9طرس70ه2مرى. 26

ئإسلاميه متثلمه وثمانين حمسة من المكون الائتلأفث، أكد وقد 
جالمرأة من كل إلى الفلر صرورة بنوئه بعض فى المؤتمر حلال عالميه 

إالأسرة مصالح على يحاففل بما الاجتماعي سياقهما في والرجل 
ؤالإسلامية البادئ ١؛، صرورة إلى الائتلاف دعا كما والمجتمع، 

؟ين الجنبين المساواة أف وأكد والمرأة، للأسرة نقلرتها فى الصحيحة 
ؤ'التي، الكاٌله الماثله تفترض ولا والإنصاف العدالة على تقوم 

1إلاسُ"• 
.ؤمع التواصل هملى حرص الائتلاف رغد أن بالذم الجدير ومن 

I
ؤمن رؤية والطفل للمرأة العالمية الإملاعية لرالاJجة كاميليا، حلمى، انثلر: )1( 

"j■. 59- ص65 ابق، مرجع الإسلام، قي المرأة تحرير )محرر(، الودود عبئ رما في; 
ذمحول الإسلامية المقلمات ورسالة والطفل، للمرأة العالية الإسلامية اللجنة انثلرت )2( 

العاصر،الملم مجلة مهر، الخحدةأ،، يالأمم المرأة مركز لجنة من المقدمة المودة  لوما  181ص ه نفالمرجع رروللأسرادة 1؛ .18 1  71ص 1ه،  1427، ع32 ، 31مج 
يعدهاا؛.

.ص98سابق، مرجع ثهاقي، غرو الجندر قلية، انظرت )3( 





المؤتمراتنشاط مواجهة في كبير بدور المركز نام وقد 
الجتمماتفي الوعي روح يبث وذلك انمولمة، والاتماقيات 

ومؤتمراترراتفامحيات كمزتمر المزتمرات عقد حلال من الإسلامية 
محيبالبحرين ممد الدي الإملامي(( الخالم عاى وأثرها الدولية المرأة 
رررابملةكالتقى الملتقيات من المديد لملم كما 1ه،  431الخام 

وصلومحي يتركيا، عقد الذي ا، الخالية الإسلامية ائية النالمتثلمان 
إقامتهإلى بالإصامحة دوله، وعشرون حمس هيه المشاركة الدول عدد 

الدليلإلى فيها مستندة المرأة قضايا من عددا تهلؤح تلمزيونية برامج 
والدراسات.والأيحاث الشرعي 

المالية^،:الإسلامية المائية المقلمات راطة -ج 

ئثملمك نسائية، متثلمة وسعين منا صممت إسلامية رابهلة هي 
ؤمواجهة إلى الرابهلة وتهدمح، والإسلاميه، المربية الأول أغلب 

إقيم مع تتعارض والمي الملمة، المرأة تستهدف المي الخهلهلات 
•ؤالميداو واتماقيات المتحدة، الأمم ممررات نحو الإسلام وعقائد 
ؤالدولية والقرارات المؤتمرات من وغيرها +5 وبكين بكين، ومؤتمر 

وإلى عى نكما الإسلامية، المجتمعات خصوصية تراعي لا والتي 
نتاجتكون قد والي، الملمة، المرأة تواجه التي الاهتمام؛المشكلات 

ؤتناقض التي والتقاليد للعادات نتيجة أو للأملأم، خاطئ فهم 
يلللتغلمات ي الموسالبناء تهلوير على الرابهلة تحمل كما الإسلام، 

■ٍؤلرفع المتثلمان هذ0 لخوبي دورات تتفليم حلال من المشاركة، 
المعلومات.وتبادل المهنية كفاءتهم ورفع يهم والهوض مستواهم 

بالمرأةللنهوض واعدة انهللاقة العالمية.. الإسلامية ائية النالنفلمات رابملة انثلر؛ 1( 
لاينأون لها موير من 1ه2م  65/2/1 سترحعت ا الملمة، 

http://www.lahaonline.com



والتيالإسلامية، غير المقلمات ْع كذلك للتواصل ستسعى كما 
الاستفادةستتم كما الإسلام، وقيم تتوافق التي الأهداف بعض تتبنى 

لديها.تتوفر التي المعلومات وقاعدة المقلمات هده إمكانات من 

المهجإلى العالم الإسلامية الخفلمات تقود أن الرابهلة تهدف وت
وذلكوحقوقها، كرامتها لها ؤيحفثل المرأة يكرم الذي الصحيح، 

قيمعن بأهدافها انحرمى التي الغربية، المسوية المقلمات عن بديلا 
الإسلام.قيم عن ناهيك الفهلرة 
صمنحكومية، غير كمنفلمة نمها نجيل إلى الرابهلة عى ون
نهلاقوتوسيع المتحدة، بالأمم المرتبهلة الأهلية المتعلمات ثبكة 

وطرحالمسوية، والعالية الإقليمية والندوات للمؤتمرات حضورها 
وقضاياها.المرأة حول الإسلامية الرؤية 

القائمالموئسي الإسلامي الموقث يتضح الواقم، تلك، وبنهاية 
المليمةللفهلرة مخالفتها لشوت، الجندرية؛ واة للمسا التام الرفض على 

اشتملكما والأنثى، الذكر بين الغوارق إزالة في المماؤية وللشرائع 3. 
تحفهلهاؤإعلأن واحدا صما بالوقوف الحsكوماتا مهنالبة على لوقم، ا ؛
الخفلا>ت،الوقم، طالم، كما التحففل، ؛ذللث، للمساص التام ورفضها ق, 
وعمدالإسلامي، اوال.يل وطرخ المؤتمرات تللث، في الجادة لمشاركه ا أ
فيتهلبيقها على والحمل المسلمة، المرأة ؛حقوي للتحريم، لدوات، ا ي
تلك،بريق وراء ياق الأنبعدم المجتمعات، مهلالبة وأحيرا، كاحل، ا و
والأخلاقالقيم مع يتلاءم بما والأخذ تحريرها، عليها بل لفاهيم ا ؤ

—— ٠ ■ - — *■ءء ■ ■ ٠ ٠ ٠• ا"لإسالآمه1 



|U_J _ :اوث1وثJI___

القاهرة«ؤت0وي في ورد ما على الإسلامي المجتمع مواقف توالت 
الواقف!هده على الأمثلة هذه ومن المنهوم، ذلك من وبكين 

!العلماء موقف أولا! 

لزاماكان ولذا ؤيهتدى، يقتدي وبهم نبرامجا، هم الأمة علماء 
هؤلاءأبرز ومن المفهوم، هدا تجاه مواقفهم من بعصا أعرص أن علي 

العلماء!

!زءدفؤ باز بن العزيز عبد الشيح مماحة — أ 
ذلكوقت المودية المربية للملكة الخام الفتي سماحة أصدر 

حبرمن الإعلام وسائل في نشر ما أثر على بيانا ه باز ابى الشيح 
إئار المنفى في المؤتمر هذا رريأتي • فيه جاء بكين، مؤتمر انعقاد 

ووالتنمية المكان مؤتمر _ المذكور الزتمر عليه مار الذي والهلريق 
إعلى والقضاء بالرحل، المرأة مساواة على التركيز متضمنا _، بالقاهرة 

•وتبنت، وقد شيء، كئ في والمرأة الرجل بين التمييز أشكال، جميع 
آمبادئ التحدة الأمم لهيئة الخامة الأمانة من المقدمة الوثيقة ودة م

قإلغا■؛ إلى الدعوة ! منهاذللئ،، تحقيق سبيل في ضاله وأحكاما كفريه، 
ثإلى والدعوْ الدين، أساس على والمرأة الرجل بين تنتز قوانيث أي 

ؤمحلريق عن الأسرة وتاكوين المأمونة، الجنسية الممارسة باسم الإباحية 
إِالمأمونة، ية الجنبالأمور والشابامحت، الشباب، وتثقيف، الأفراد، 

ؤإلى والشايايت، اكباب، ودعوه والمرأة، الرجل بين التمييز ومكافحه 
؛دون عامحق الدين وأف الدين، أساسن على القائمة الفوارق هذه تحهليم 

البين،والضلال الكفر من الوثيقه تضمنته ما آخر إلى المساواة... 

3

البحوثمجلة بكين عن وبيان ءرتحدمحر ءّداش، بن الزير عبد باز، ابن 1( 
.336_ ص533ه، 1416، الإّلأمة،ع54
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العفةمن ومحلخها Jأحمعها، للبشرة بل والمسلمين، للأملأم والكيد 
واما٠ة.والحياء 

عالييده الله بسهل ومن الملمين، أمر ولاة على يجب فإنه لهذا 
اللازمةالتدابير يتخذوا وأن الؤJمر، هذا يقاطعوا أن أمورهم من أى 

هذاوجه في واحدا صما يقفوا وأن الملمّين، عن الشرور هذه لمنع 
الكائدين،كيد من والحذر الحيهلة أحذ اللين وعلى الفاجر، الغزو 
الحاقدين١٠.وحقد 

;١، علي العلامة الشخ - ب، 
جاءبياما جمعة علي الوئت، ذللث، في المصرية الديار مفتي أصدر 

الرجلبين المهللمى التساوي تحني والتي الجندر، مساواه ررأما ت فيه 
آدممن الناس افه حلق فلقد ؤيحرمه، ذللث، يرقص الإسلام قاف والمرأة 
وفىجبامحتج، والوا الحقوق فى الماواه بينهما والشأل حواء وزوجته 

فىالتاوي هو بينهما آن الوليس ، الكليف، وفى انية، الإن
والوظائف،.الخصامحمس 

التشثهبالأخر فريق كئ تشئه عن نهى قد الإسلامي الشرغ نرى ولذا 
ثنمعوأتعالى! قال حلقه، من افه وبمراد الكون بتوازن ،خذاي الذي 

^٤١شبب وللقع آًًكسأوأ منا تييب، ,ؤنجال عق بمكخم يهء أممه يقل ما 
وق_ال،، عيسكالأ حقامحي إزاثء من وتكلوأه 

ئ.•'وقال، ^رى، دتنه عقن عق؛ن أرى تئل ؤو>ؤ؛ ت تعالى 
الئجال((«ُ'صا.شقائى الماء ءانما 

الجتدو،اواة محول المصرية الديار ْفي جمعة علي الدكتور فضيلة فتوى انثلرت )1( 
وامملللمرأة العالية الإسلامية اللجة ْوئع من م 201 2/1 70/1 بتارخ امترجعت، 

36  =http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.plip7id

.32الإية: الماء، سورة )2( 
.228الإة: القرة، سورة )3( 
ص5ه2.تخريجه سق )4( 



1)جعفرالله همد امن الشح — ج

البحوثومكتب العلمي الرحمة مركز على العام المشرف ذكر 
ءالجندربعنوان له محاصرة فى جعفر أمين اليمن فى العلمي والتحقيق 

لمقرراتمصادم الجندر مفهوم إل فيها جاء والواجب،،، الخهلر 
المحاق،ويبيح اللوامحل، ؤيبيح الزنا، سح فالجتدر والشريعة، العقيدة 

عزاش قال كما كالأنثى، ليس الدكر بأف لإسلاميه ا الشريعه ؤيحارض 
والنكاحالقوامة فى الشريعة ؤيعارض ، وجل:

الجندرتقرير أف كما الأحكام. من وغيرها والدية والإرث والهللاق 
آمنوا،الدين في الفاحشة شيؤع إلمحا محولي وترسيخه وتجذيره وتمرمحرْ 
بنالمحرمة البهمة العلاقات واشار الملمين، بين اد الفوحلهور 

ئغءُّدأَبميمحاق يقول' وتٌالٌ ٌبٌانه ربّا والثٌ ، محمز. أمؤ 
وv نأص ثث ثأس نأيإ ق ألإ قائ م ءَاثيأ اكرك< ذ ألفنؤشه شع 

إ.ياجتثاث عفليما ميلا أف هو القوم هؤلاء يريدْ ما ف ،
أبقيمه الحفليم الإسلامي الاجتماعي والنفل.ام وجل، عر اش صبغة 

أوالمضيلة؛ والغيرة والشرف والكرامة والهلهر العفاف من وأحلاقه 
ئإالجاهلية صبغه ذلك عن عوصا ؤيحلوا ، حياتنا من ذلك كن يجتثوا 
ؤأممه بى لمس ومن أثئ منعه ؤ يقول! وجل عز واش الجاهلية، وحكلم 
ؤوجل عز ش عبيدا نكون أف ا أردنفإذا ، لإ وهمن ينعه 
إِمن وننخلع كلها، وجل عز اه بصبغة نصهلخ أن من بد فلا حما، 

ثآأ/ أ/2 2 اليمن، محاصرة، الخلرواتراحبtأ، لخير صراه، أمين جعفر، انفلرت 1( 
اليمنعلماء منبر مرغ من 1ه2م أ/4 أ/ 4 يتاؤيح استرحعت م، 3201

20689  ==http://olamaa-yemen.net/main/articles.as

.ajVI! 36عمران، آل سورة )2( 
.19ت لأية ا النور، سورة )3( 
.138الأية: البقرة، سورة )4( 



أؤبل لمس وٌئ آإًهيق؛محا أثءمحأ ؤ ت تعالى قال كله، الجاهلية حكم 
ن.بج-قنود<4ر •ؤدم -مكثا 

الثقافية)النخب موقف : ثانثا

تصدىفقد الرسمية، الهيئايت، على المفهوم لهدا التصدي يقتصر لم 
تهؤلاء ومن موقفهم، وأعلنوا للمفهوم والكقاب الباحقين من عدد 

كام0حلمىرى:أ.الدكتورة 
بالمجلسوالهلفل للمرأة الخالية الإسلامية اللجنة رئيسة حذرت 
تمتقإلى الأنثوية محعي من حلمي كاميلما والإغاثة للدعوة الإسلامي 

الحياةمناحي في الجندر منظور بادماج يعرف بما النؤع علاقالتا 
يهدفاودللثا الحكومية، عير أو الحكومية مواء المجتهع، ومومحسات 

علىالمجتمع وفي الأسرة داخل الجنسين ءلأقات، في حيري تغيير 
الجتمعايت،به تتمتع الذي الأسري التفنام يهدد مما سواء، حد 

الجتم.عادتافي الحال هو كما للضياع عرصه ؤيجعلها الإسلامية، 
لغربية•ا 1

تالسعد نورة الدكتوره — ب ■و 
بعضفي مقالاتها في المسحد نورة والكاتبة الأكاديمية ثالم، إة 
علىالقضاء هو الأولى تياراته بعض في الجندر مفهوم إف لصحف، ا ؤ
ألإلا الحقوق، في بالرجال باواتهن والهلالة المساء، ضد لتمّييز ا ا
منثلومةلإعلاء الإنساني وغير الأخلاقي غين الجالم، هو حالثا يتقد ا م خ
الذكربين الاختلاف وترفض الأسرة،" وتلغي والزنا، المذود تبيح أؤر 

,50المائدة، سورة ( ٦) 
1ه2مأ/4 أ/ بتاؤيح استرحعّش عمان، العولمة، ظل ش الأسرة ْزتمر فعاليايث، انظرت )2( 

والطفلللمرأة العالية الإسلامية اللجنة موغ من 
http://www.iicwc.org/lagna/catig/con 02.htm



تعالى!لقوله الأصل، هو الملمين نحن لدينا ما أئه رغم والأنثى، 
بين١^١٤ وتدكي بل ٦■*، ةئ4ر إدا ؤألأنمح،وممثق ألدت ووخا ؤ ج 

بينهماالتكامل تعزز الإسلامية المنفلومه بينما والمرأة، الرجل 
يخعلورةالوعئ هو اء ونرحالا مسلمين يصفتنا منا iالطلوب 

العدالةتحقيق بدعوى الاحتماعي التؤع وشعارايت، اُت، سيامتمرير 
آليةوفق الأحلاقي وغير الشرعي غير المد هدا أمام والوقوف للنساء، 
فيعماليا وترجمته اء، للتالحقوقي الوصع لإصلاح الموحد العمل 

ورفضالعالمية، المؤتمرائت، هد0 في الخثاركه فقهل وليس الواقع، 
منلأبد أيه كما الكريم، الإنساني وللحى للشريعة الخالقة بنوئها 
العاليةالتشريعية والجالس الإسلامي العالم رابهلة من حازمة وقفاين، 
الإنساني؛والمجتمع بل الملم، المجتمع في الأسرية البنية لحماية 

ئتقوده الذي الحملين التوجه هذا ترفض حمعيايث، الغرب، في هناك لأ0 
ؤ. والشواذ المحاقيان، من مجموعه 

ؤ! الجلأه٠ةر أميمة الدكتوره - ج 
ؤالذي الجندر مفهوم أف الجلأهمة أميمة والكاتبة لأكاديمية ا ذكريث، 

ي؛هذا إليه ذم_، ما ع يتفق لا التنموية ببرامجها المتحدة الأمم به تنائي 
Iمن لكز، حدد الذي الإسلامي، الدين مع يتفهم، لا بل الغر؛/،، العالم 
■وأل إلا عدة، حوانب، من تختلف، قد وواحبايت،، حقوقا والنساء الرحال 

ث
I. 46_45الآة:الجم، سورة )1( 
ؤ، 1311ع0 الرياض، جريدة ، اا< ا والغاية المفهوم حالي، نورة عد، الانظر؛ )2( 

وه. 1425/3/21
الرياض،جريدة المحنمعه، قي وتطيماته حالي، نورة المعد، انفلرت )3( 

ابق.ايوالرجع 1ه؛  1427/9/9،  3978ع أ/لأ/ 5 من ^^ ١٩اسرجعمك منه، لأبد التحففل أحمد، بتت أميمه الجلاهمة، اتفلرت )4( 
الفوائدصيد موقع من ه2م أ4 

http://www.saaid.net/daeyat/om



كالمافمجملها في هي تعارض، لا تكامل اختلاف هدا اختلأيها 
باحترامته لتبعى نما وهو تنافر، لا نحاذب عنصرا والموجبمب، 
نء  َ

وطسعته،يتناسب واحس، للرجل فكما والأنثى، الذكر من كل تخصص 
القيامعن عاجز الرجJأ أل وكما وطبيعتهن، يتناسب واجت، اء للت

بمهامالقيام عن بدورها هي عاجزة فالمرأة الهليعية والرصاعة بالحمل 
الفئة.الرجل 

،تثريف،ر محمد الإسلامي الكانس، - د 
اللندنيةالإسلامية البيان يمجلة الإسلامي والكانس، الباحثا عرض 

ثمالمرأة، تحرير زورا أسموه ممن الجندر مفهوم تهلور ثريفإ محمد 
الفروقإلخاء إلى الأمر انتقل ثم الماواة، إلى المْلاوة إلى 

عنالمرأة فيها تفترق التي التشريعال-تإ كل إبعلال محلريق عن التشريحية، 
حيثاليولوجية الفروق إلناء على والعمل دينية، كانت ولو الرجل 

الجندر.وهو جديدا مصعللحا اخترعوا 

نفلرغير من إليها يدعون التي، التامه المساواة تللث، إف الحق ولعمر 
لهيالحياة، في به المناهل والدور ؤإمكاناته الإنسان جنس طبيعة لى إ أ
1 ١^>(•^( ١
ت
فيبينها يساوى واحدا نموذجا كلها الخليقه تجعل أن يمكن كيف ف م
أليمكن لا الذي والأنثى الذكر بين التكويتي الخلاف رغم شيء، ل ك ب
إرادتهم؟كانت، ومهما المخربون، فعل مهما يجحد أو نكر ي إ
 '[١

ماوبياف وكشمها، الاتجاهات، هذه رصد متا يتهللن، الأمن هذا ف إ و
منهاتنجو حش مقاومتها على والعملأ وزلل، وحْلر حلل من فيها 

تعار.اش اذن الإسلامية المجتمعات 

السان،مجالة لندن، تلووادة((، وحصان ءالمرأْ شاكر، بن محمن، الشرف، انثلرت 1( 
.م،ص201032،درس271ع



'ج'مض،بمءءّ؛أء'■بم«■؛ 

:٢٦المجارر حالي الكاتب ه_ 
بأيهاالجتدر قضية النجار حالي المصري والكاتب الباحث يثن 

تقوملا الفالمه هده الغربي، الفكر أزمة عن تعبر غربيه نسائيه فلسمه 
العلممعطيات مع تتناقض فلسمه تصورات هي بل عالسة، أص على 

تماللث،ولا والمرأة، للرحل الملموس الواقع مع ونتناقض الحديث،، 
والنساء.الرحال بين الفوارق إلغاء إمكانية على الدليل فه الملهده 

مةالملهده تهلبيق أف إلى نطمس تجعلنا التي الضماناتر لديها وليس 
فيتنزلي تزاد لا الغرسه المجتمعات، أل ؤيبدو إيجايثة، بنتاج ميأتي 

الاحتماعيالواقع في ماثالأ فهي النتائج أما الادثة. فة الفي٠تاuتإ 
قةفلتكوف أن لها يراد أنه فى قة القلهده حهلورة وتكمن الغربي، 
العالم.مستوى على السّرية 

\و-الكابحنالواليىزى: 
بما يكز الجندر مفهوم أف الوالي حن والإعلامي الكاتب أوصح 

إالسياسة، وحندرة اللغة، حندرة من ومسمياذت،؛ تقليعايت، من يحمل 
ؤمما هو إلخ، الاقتصاد..٠ وحندرة الأسرة، وحندرة الأدب، وحندرة 

لآ.ُموفمرالت، فى المهلره الموهه ، ائوالفالمأروفه، العةّلايتط افرريه 

إلفي المشاركة الدول معفلم فرفضته وروما، وصنعاء، والقاهرة، مكين، 
'و؛عقولما، بقلوينا، نرفضه ونحن والفهلر، يتناهى لأثه المؤتمرات؛ هذه 

إ■ؤيصهلدم الفهلرة، مع يتنافى لأنه قوة؛ من أوتينا ما ويكز ؛ألسنتنا، 
؛يحمز لا رفض فهو الأصيلة، وقيمنا الإسلامي، وديننا ؛محتقال،اتنا 

و

الأسرةلهدم جديد غربي معول ث Gendsrءراأجل،ر سعاو، حاك النجار، ر! انثل( 1) 
وسه7.م، 2005أبريل ، 474عالإسلامي، الوعي مجلة الكويت،، المسلمةء(، 

أ/1 يتاؤيخ اسرجعت، والغاية، الحقيقة و المفهوم الجندر حمسن، حسن الوالي، انفر: )2( 
الفواممصيد موقع من 1ه2م  2/9

http://www.saaid.net/female/0165.htm
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علىيحافظ رفض هو بل المرأة؛ حقوق وجه في الوقوف ثبهة 
العالمين.رب لها اصطفاها التي الماميه المكانة في ويضعها المرأة، 

منالممهوم؛ هدا ترقص المواقف جمع أل إلى سبق مما سحلص 
مراعاةعلى القائمة العادله المساواة أعلن الذي الشرعي الوقف 

التماثللهذا راقصا والمرأة، الرجل من لكل الميولوجية الخصائص 
الؤش>يالموقث أبدى كما المليم، والعقل ليمة الللفهلرة المخالف 

إلىالحكومات، من بواجبه القيام الجميع مهنالتا والاستنكار التنديد 
الثقافيةالنخب، من والأفراد لالعلاء كان كما والأفراد، المثلمات، 

بخهلورةالإسلامية المجتمعات، توعية وصرورة الرفض في ممام؛ موقفثا 
اسء.هذا 



الثانيالمبحث 

الخندرمفهوم مواحهة سل 

والمنثلماتالدولية، والموتمرات المتثلمان صغومحل تكالست، 
الإسلاميةالمجتؤعات على أجنسا تمويلا الممولة والأهلية الحكومية 
ومخاكنهاحطرها تبين وقد سالطان، من بها اممه أنزل ما مما 
ِفي والوقوف ، لها التصدي يتهللم؛، مما وجل عر اش لثميع الصريحة 

أِمواجهه في فئاته بكل المجتمع إسهام من لابد كان ولهذا ، وجهها 
وإلى وصولا ت لمومسا ا أو الحكومات من دلك كان سواء المفهوم 
إما ييأ حئ يمور ما يععث لا أث إيى ؤ وجل• عر لقوله ما مصيا الأفراد، 
أدعآثأ إدا سي ^؟بمبوأ ءامنوأ آؤين تعالى! وقوله ، أذني؛ميم 

سبلالباحثة تعرض ولرسوله لله واستجابة المنهللق هذا ومن 
الأتية!الطالب في المفهوم مواجهة 

الحكومية.بل الالأول: المطيب 
Iالمجتسية. المبل : الثاني المطيب 
والفردية. بل الالثالث،: الطلب 
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.11الأية: الرعو، سورة )1( 
.24الأية: الأنفال، سورة )2( 



الحكوسة:السبل الأول: المحلف 

لقبولالأولى البوابه هي الإسلاميه الحكومات أف فيه لأشك مما 
وتشريعاتهاقوانينها في إدراجها ثز ومن عاليها، بالتصديق الاتفاقيات 

وهيللمجتممات، الأمان صمام فهي ولذا عاليها، والتحمظJ رفضها أو 
علىالأقدر وهي المفهوم، مواجهة في الأكبر العبء عليها يقع التي 

اتخاذعلى وقدرة لطان ممن الحكومات به تتمنع لما ا نفلت ذلك، 
ولذاوثقافة، فكر من تنبتا٠ لما وفما المجتمعات أمور وتيير القرارات 

يدحللأنه الممهوم؛ لهذا التصدي في مسؤولية أعظإ مسؤوليتها قاف 
فييدحل الذلالة القرارات هذه على والوافقه النصيحة، باب فى 

هار يبن معقل فعن ذلك، من ه حدر وقدر الرعية، غثل باب 
زعثه،الئهُ بمترعيه ض من ررنا يقول: ه الله ننول بت ئل; 

ن،الغ؟ه((ز هِ ط خرآ !لأ _، غاثئ زئؤ لموت ننم لموت 
الأتية؛جل الاتخاد الحكومات على يجب هذا وعلى 
حلالمن لث، وذلعالمنا، المرأة من الإسلام موقف، نشر - 1 

المرأةقضايا عن عالمية مؤتمرات لقد إسلامية مبادرات، 
معتبرةرإسلاميه جهات، نتناها شرعئ، متظور من والأسرة 

الدوليةالمرأة ومؤتمرات اتفاقيات، ومقررات بنود بعض رفض - 2 
الإسلامية،الشريعة مع تتعارض والتي عاليها، الوقعة 

منالدود هذه له تعرصئ، مهما الرفض بهذا والتمسلث، 

النار،لرمته الغاش الوالي استحقاق باب الإيمان، كتاب ، 227حملم، صحح ( 1) 
.ص57مج1، 

عبدنوال والعيد، ؛ 11ص30 ج2، سابق، مرحع المرأة، قضايا الكريم، العيد انفلرت )2( 
النفقةصوء في ر3لممادت، والضوايعل المفهوم الإسلام في المرأة وحقوق العزيز، 

المدينةالإسلام، في المرأة حقوق مؤتمر أعمال صمن مقدمة عمل ورقة الزوحيةأأ، 
.ص164ه،  435/2/29-  28حامعةهلسة، المنورة، 



وقبلالإسلامية، الشعوب لهوية احتراما لتقبلها، الضغوط 
والمرأةالرحل بين المساواة نفى الذي اش بكتاب عملا ذللث، 
ؤثلإفافو؛لإأ4رُتعالى: لقوله 

مؤتمربكل التأكيد بتجديد الإسلاميو الحكومات ممتلئ قيام — ق 
والمؤدمراتوبكين القاهرة مؤتمري في ورد ما رقص على 

الشريعةصريحه مخالفة تخالف مفاهيم من لهما، اللاحقة 
كبارهيئة من الصادر البيان إلى استنادا وذلك، الإسلامية، 
الفقهومجمع الإسلامية، بحوُث، الومجمع العلماء، 
إسماعهممن فلأيي الحديد، يلين الهلرق كثره لأف الإسلامي؛ 

المسائل.هدم في افه حكم وبيان الحق، كلمة 
مارفض توكل، الإسلامية الحتكوماب جمح من موحد تقرير رفع - 4 

ئدولية، وثائى من الخحل4ة بالأمم المرأة مركز لجنة من يصدر 
3■والحضاري الثقافي التنؤع باحترام ملهم من الالتزام يتم لم ما 

إفإذا التحا،ة، الأمم ميثاق في عليه منعوص هو كما للشعوب 
يهذا فى الدخول على الناس إكرام عن نهانا وحل عز افه كان 

٦.يكرهوننا ، فكيف،، ؤلأ'إ'ئإ،ؤ،ألدأداهر تعالى؛ قال اكين، 
ووفلسفاتهم؟! نفلرياتهم تقل على 

و;المؤتمرات، حلال من الإسلامية الجهود توحيد على الممل — ة 
يمن الحكومية؛ وغير الحكومية والخفلمات، واللجان الإسلامية 

آلقوله موحدة، إسلاميه موامحت وصياغؤ التقصي، استكمال أحل 
أتعالى: 

.36الأية: عمران، ال سورة )1( 
.256الأية: انقرة، ّورة )2( 
.103الأية: عمران، ، JTسورة)3( 
حقوقوالعياّ، ؛ 11صرإ4هج2، سابق، مرحع المرأة، قفايا الكريم، العبل. انفلرت )4( 

.ص74سابق، مرجح والقوابمل، المنهوم الإسلام في المرأة 



تث

العالمدول ض الاستثارة والمجالس اورّنات إحاطه ,
فيالدائمة البعثات أداء حول ثاملة وتماري_ن الإسلامي 
بدورهليقوم عليها التوقع تم التي والوثائق الدولية، المقلمات 

ثقافةعن التعبير في تقصيرها حال في البعثات تلك محاسبة في 
عنالمزولة الوزارات ومحاّبة تمثالها، التي الشعوب 

توجيههار^،•
والملفلبالمرآة الخاصة الدولية الاتفاقيات كافة عرض صروره - 7 

قبلوالقانون الشريحة عالماء من الاحتماص أهل على 
لامنحابةوا ميع، اليمزان لصبعلها عليها والتوقع إصدارها 

لضبْلهمرى.
صندوقبإنشاء ائية النللجمعيات الأجنبي التمويل من الحد - 8 

الإسلاميةللدول والمعونات القروض يقدم إسلامي دولي 
والمحوناتالدولي النقد صندوق عن والاستغناء الفقيرة، 

علىللضغهل وقروصها معوناتها نستخدم لا حتى الغربية 
مخالفةوقرارات اتفاقيات من تفرصه ما لقبول لملمين ا ؤ
لعقدة.ل آ
الأجنبيالتمويل بمنع العربي الخليج دول تتمسائ، أل - 9  آ
دولحدو الإسلامية الدول بقيه تحدو وأن الأهلية، للجمعيات ,آ 

اللجنةموقع سابق، مرحع الفاحشة، لتقنين المتحدة الأمم من متصاعدة صغوحل انفلرت 1( )  ي
والطفل.ليرأة العالمة لإسلأمة ا و

عملورقة الدولية®، المواثيق في الأسرى الخف ررمصطاح كامجيليا، حلمي، انفلر! )2( 
8شعبانلينان، والقانون، للشريعة الرابع الإسلامي المؤتمر أعمال صمن مقدمة 
للمرأةالخلمة الإسلامية اللجنة موع من 1ه2م  3/2/21استرحعت؛تاؤيخ 1ه،  432

والطفل
wc^^^http://www.iicwc.org/lagna/i؛=  983



الإسلاميالتنمية ينث يتولى أن على اأتمويز، وتمغ الخليج، 
فيالإسلامي المنهج تنتهج أن شريهلة الجمعيات هذه 

.٢٦وأهدافهاز حهلهلها 

المحليةالمنفلمات علاقات لمراقبة واللواثح القوانين وصع — 1 0 
مياساتإنفاذ دون للحيلولة الأجنبية والحكومات بالمنفلمات 

الأهلية،لمنفلماتنا المهدم الدعم حلال من أجنبية وأجنية 
للمخاكيزرع/رائعة عقوبات ووصع 

تجاهمسؤولياتها بتحمل والأهلية الحكومية الجهات مخامحلبة ء 1 1 
الدولية،والأنفاقيات يالمؤتمرات، بتوعيتهم المجتمع أفراد 

عليها.المرتبة والآئر 

والمعالجةبها، بالنهوض الملمة المرأة وصع إصلاح - 1 2 
إِكاصلاح العادلة؛ غير التعجيزية والقرارات للأنهلمة السريعة 

ودولية صغوط تمارس لئلا وذلك والقضاء، الشرعية المحاكم 
إبنود مقياس على والفرارات الأنفلمة هذه وتفصيل لتعديل 

آالدولية. الواثيق 

ؤ؛الشريعة يجعل الشخصمية الأحوال قوانين إصلاح على العم)؛ — ١ 3 
Pمن تهلبيمه تم ما وتعدjj؛ عليه، ترتكز الدي المرتكز الإسلامية 

فىوغيرها والطلاق الزوجات كتحدد الدولية الوثائق بنود 

'ؤ؛• الريية البلدان يعص 

؛في المرأة قضايا تقصي على تعمل بحثية مؤسسايت، إنشاء — 1 4 
ؤ,والدوات والمحاضرات المزتمرالت، عقد حلال من المجشع 

•3

٢^—  94صريمايق، مرجع العولمة، تحديات ومواجهة المسلمة المرأة حماد، ايفلرت 1( )
95.

والكردمتاتي؛؛ 464صنمايق، مرجمر المرأة، تحرير حركات التكردستاتي، انظرت )2( 
س1, صرإ8ة محابق، مرحع —الأثر، —المدلول المش؟ الجندر وحلمي، 



ثمومن والتمحيص، بالدراسة المرأة مشكلات تتناول التي 
ذلك.على بناء التوص؛اُج، نمير 

التغريبيوى النحل النشا لمتا متخهبمعة؛ مراكر تأسيس ٠ 1 ة 
منموتمرات، من به يتعلق ما ومعرفة والإقليمي، العالمي 

فيها،متقدم التي الممل وأوراق إثامتها، مراعيي حيث؛ 
يتمكنحتى ذلك، وغير ، لها التحفيرية والاحتماعالت، 

المؤت٠راتاهده أفكار مقاومة من الجانب هذا فى المهتمون 
.٢٦وسرءةرحدية بكل 

دعمعلى يعمل؛ الملمة، للمرأة إملأمي عربي مجيى إنشاء ء 1 6 
للتسويةالمناهضة والجمعيات المنظمات 

المرأة،لعمل الشرعية الضوابظ تراعى التي العمل فرص توفير - 1 7 
علىالمسلم المجتمع في الأموال رؤوس أصحالت، وحمث، 

وفقائية النالعاملة الأيدي تخدم التي الجوانتح في الاستثمار 
بيئةوحلق اء، الماحتياجات لتغملية الشرعية، الضوابط 

I المروجإر إحراجهن دون منهن المؤهلة للكوادر عمل فرص و
وفتهنوفطرتهن وأخلاقهن قيمهن ن م ؟

مجتساهحماية في الحكومات تلمه دوو \هأ أل يتضح وهكذا 
،عليها التصديق عن الأمتناع هو المؤتمرات هذه افات من لإسلامية ا ٩
قضايافي والحكلم الأحنى، التمويل ومنع عبا، بالتحفثل التمسلق و ؤ
وحل.عز الله شرعه بما المرأة ]' 

و،
تث

1.1 ص3ه ج2، سابق، مرحع المرأة، قضايا الكريم، العبد انفلرت )1( 
سابق،مرجع الإسلامية، المجتمعات و-محلخالة الئسوية الحركة وآخرين، قهلب؛ انفلرت )2( 

1.ص43 
.ص742سابق، مرجع المن، في النوية الحركة الحضري، انفلرت )3( 



mm
المحتهعية:السبل الثاني: المهللب 

ثعتبرالتي ومنظما المجتمع ات حممؤ دور بيال بدلك ؤيقصد 
ومفهومفكر أي لواجهة معل؛ أن بجب التي الفعالة الومحامل أهم من 

الوسسساتتتلك وأهم وافد، 

الأب:الؤّسة أولا: 
فيكبير بدور تقوم الي ات المومحاولى ٌن الأسرية ة المزمتعد 

دشثُثاحيث الوافدة، المفاهيم من الإسلامية الهوية على المحاقفله 
بدورهاتقوم أن ينبغي ولهدا والقيم، المعرفة أنواع جميع الهلفز فيها 

الأتية:بالميل منه أفرادها وحماية للمفهوم، التصدي في 
التيالصحيحة الإسلامية الحقيده الأبناء إكساب، على العمل - 1 

عنوتنهاهم حير، كل إلى وتدفعهم نفوسهم، في الفهلرة تعزر 
خنعهريرة أبي عن الحديث في حاء لما مصدائا ثر، كل 

،٧^١٥الفئلنة على يولد مولود ررك-ل؛ النبي ثاد ناد: 
ثشانهِ((رمأز بجَانه أن ثهئذان4ِ 

محّتعملوالتي الأسرة، داخل الإسلامية الثقافة روح بث، - 2 
إإءلارالهدامة، والداهب، الأيىكار من تحصينهم على بدورها 

الإسلامية.القيم من 
الواحس،الطرق أهل من فهي إيمانية، صالحه تربيه الفتاة تربيه — 3 

إلحيمث، طريقها، تعترض التي التحديامتإ لواحهة اتباعها 
التحديايت،مواجهة على القدرة تحمليها للمرأة الصالحة التربية 

لث،والتموالخاطفية، المائية المغريات أمام وصمود بشجاعة 
والدبيةرى.الأخلاقية بالقيم 

.ص433المشركن، أولاد قي قيل ما باب الجنائز، كتاب 1،  385حالبخاري، صحيح )1( 
1. 79صر؛سابق، مرحع الجندر، لثقافة التربوية وعزب، طهطاوي؛ انفلرت )2( 
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و،
تث

منيعد والذي التتشئه، فى نة الحالقدوة أمحلوب اتحاد — 4 
وسلوكه.الهلفل شخصية في المويرة الأساليب أفضل 

لدىسليمة سرعية قواعد ترسي أن لمة مأمرة كل على ينبغي ة" 
الذيالنور بمثابة تكون حتى كافة، المجالات فى أبنائها 
أهمومن ما، قضية في الأمن عليهم احتلمل إذا الأبناء يه يهتدي 

حقوقمن الثرعئ اJوقف بياتها يجب التي الشرعية القضايا 
رر المعامرة وقضاياها المرأة 

الفوارقمراعاة الأسرة بها تقوم أن ينبغي التي الأدوار أهم من - 6 
الهلبيعيةوالأدوار والأنثى، الذكر بين واليكولوجية البيولوجية 

عنتختلف بنفلرة الفتا؛ تعامل بحيث منهما، لكل الخاصة 
التحيزبيل سعلى ليس كله هذا لكن الحياة، نمهل في الفتى 

بعضتصنع كما منه الأنثى وحرمان الذكر كتحلميم والثللم 
الأّر.

ولأمتهمولمجتمعهم لدينهم الأسرة أفراد انتماء تعزيز - 7 1. 
يتمما كذ رفض إلى الانتماء هذا يدفثهم كي لإّلامية، ا إ

الإسلامئة٠يالمجتمعات لتنفيذ٥ إملأؤء 

بالحلموتحبيبهم القراءة، على وتشجيعهم الأبناء بتثقيف القيام - 8  آ
فكريهحصانه إكسابهم يتم وبهذا الصحيحة، المافعة المعرفة و ي
وافد.مفهوم أي د ض 2

الساحةعلى يثار بما وتحصينها، الأسرة توعية على العمال؛ — 9 'ؤ. 
بابفتح حلال من هدامة، وأفكار ومنا قضايا من ؤيعلرح 
الأسرة.أفراد بين أحداث من متجد ي فيما والمناقشة الحوار 

.271ص محايق، مرحع الفكر، قضايا ويعص التربية الشامي، انظرت 1( 



الموسسهبها تقوم أن يبني التي تل الأهم أن يتضح هنا ومن 
يالقيمالأبناء وتحصيى الصالحة، بالتربية القيام هي الأسرية 

معها.التعامل وكيفيه أحداث، من تجد يبما والتوعيه الإسلامية، 

التعليمية!المؤسسة ت ثانيا 

المؤ>اسسةهي جامعه أم مدرسه كانت، سواء التعليمية ة المومتعد 
بالمعارف،الناشئة تزؤيد وفي الأسرة، بعد التنشئه عملية في الثانيه 

يتوجساولدا الهدامة، والمذاهب، الأفكار من وتحصينهم والقيم، 
الأتية!بل يالالمجتنمع تجاه بواجبها القيام عليها 

المسالمين،اء نبين الأبجدية الأمية على القصاء على الحمل — 1 
فيورالمجتمع، بيد أيديهن ليمحعن لديهن الوعي، نسبة وزيادو 

إوإءهلادهن معاناتهن، من والتخفيف المعالجة في إيجاسا ذللث، 
3وسلوكا. نفلره فللمهن ممن ؤإنصافهن الشرعيه، حقومحهن 

Iالدراسية، المراحل حميع في الجنسين بين الفصل على العمإا - 2 
؛وجعلها الكريم، القرآن وتحقيظ الدينية التربية على التركيز ْع 

1اسيهزن. مواذأّ
والرحلة في التعليم مناهج في الأمرة مادة إدحال اعتماد - 3 

علىالمنهج هدا ؤيثتمل والنايت،، للبنين والثانوية المتوسهلة 
'بالشرعي والممهوم الإسلام، في المرأة ومكانة الأسرة، قيمة 

للقوامة،الصحيح الإحئار وتوضيح والمرأة، الرحل بين للعلاقة 
ووبيان الأولاد، تربية في الفعالة والوسائل الزوجية، والحقوق، 

؛93—صى29 سابق، مرحع العولمة، حييات ومواجهة الملمة المرأة حماد، انظرت 1( 
الإسلاميةالتربية قي مواجهتها وآليات الجندر ثقافة ررآثار صالح، بدرية والميمان، 

الإسلاميةالتربية إسهامات الدولي المؤتمر أعمال صمن مقدمة عمل ورقة العاصرةأا، 
.ص152ه،  431/ 3/26—  24جاكرتا، جامعة إندونيسيا، البشرية، التنمية في 



الدوليةللجهود تاريخي وعرض الفطرة، ْع المتصادمة الأفكار 
الاجتماعيةالحياة وعولمة الملمة، والمرأة الأسرة إفساد فى 

مر ءموما 
لإملأمئة،ا العقيدة صوابط على يقوم موحد تعليمي ظام .إيجاد - ه 

إعدادوبرامج القديمة، المقررات، تهلوير حلال من يتم وهذا 
فيالعلمانية الغربية للأفكار الأعمى التقاليد وعدم المعلمين، 

التعاJميرمالطام 
يتمإسلامي، منغلور من المرأة بحقوق تعنى مقررات، إعداد — 5 

حقوقثقافة لإثاعة الدراسية، الراحل كافة في ندرينها 
ومشآكلاتهابقضاياها والتوعية أنشهلتها، ودعم المرأة، 

التعليميةات، الؤا،في للأجيال يقدم فيما المتتفلمة المراجحه — و 
التعليمي؛علاقة؛المفلام له مما وغيرها ومعاري، علوم من 

ونتناسساالمجتمع، ينشدها التي الأهداف، لهلبيعة موافقة لتكون 
وثوابت،الشريعة، أحكام لع تتنافى ولا العصر، معتليان، مع 

الصحيحة.وأعرافها ومبادئها لأمة، ا إ
والتعليم،التربية وزارات، بين متكاملة بصورة والتعاون يى التن— 7  ٦
والشؤون، والأوئافوالإعلام، والثقافة العالي التعليم و ث
منالإسلامية الهوية على للمحاظلة والعدل، الإسلامية،  ١١
ؤإثرائهاالتعليم، يغرسها التي القيم وتعزيز الملبية، الؤئرات، ؛' 
عنوالابتعاد الجهات، تلك تقيمها التي والفعاليات ؛البرامج  ٩٠
القما؛ا.ض ح التعامل في لتناقص ا ؤ

.11ص20 ج2، سابق، مرحع المرأة، قضايا الكريم، العبد انغلرت )٦( 
.ص62محايق، مرحع مواجهتها، ؤآليات الجتدر ثقافة آثار الميمان، انفلرت )2( 
ونقده،عرض الدولية المواثيق قى المرأة ررحقوق الخى، عبد حن غدة، أبو انفلرت )3( 

.205صرإسابق، مرجع الإملأم، في المرأة حقوق أعمال صمن مقدمة عمل ورقة 









ملاحيو1صداو المرأة، قضايا ناهشت، التي المايقة الؤتمرات 
٦،.الؤتمراتر هذه من الشرعي الموقف لمان صحفيؤ 

اJرأةمحاط مماول الي لشاليات الإسلامي الإعلامي الدهمأ - 4 
تغطيتهاخلال من الإسلامية، الشريعة نظر وجهة من 

والمحاصراتوالموتمرات، والندوات، للمهرحانات، 
ونشرالملمة، المرأة على كبيرة بفائدة تعود والتي القيمة، 

والتلفازوالمجلات، الجرائد خلال من الفعاليات، هذه 
الإلكزونية.والمواقع والفضائيات، 

الصحيحةالإسلامية المقيدة لنشر تهدف برامج تخصيص - ة 
الهدامةالأفكار دحض مع انمخيلة، الأفكار من الخالية 

علىوآثارها ادها فببيان المرأة، وتحرير وية كالئ
الإسلامية.المجتمعات 

متخصحةبرامج تقدم إسلامية ؤإذاعات تلفزيونية قنوات إنشاء — 6 
الإسلاميةبحقوقها المرأة توعية على تحمل المرأْ، بقضايا 

I مشكلات،من تواجه فيما لها الحلول وميم لها، لمشروعة ا
الدوليةالمرأة ومزتمرات اتفاقيات تسعلنه ما حقيقة لها تفلهر و آ
وحشمتهاحيائها من الملمة المرأة إحراج هدئها مفاهيم ن م ؤ
والمجتمعية.الأسرية القيم وهدم عفتها، و ي
متخصصةومكتبات العامة، المكتبات في خاصة أقسام تأسيس — 7 <' 
الإسلامجعلها وكيف الإسلامية بحقوقها يعنى المرأة قضايا ب ي
تكوينهامع يتناسب فيما الرجل مع المساواة قدم لى ع ل

الاتفاقياتفي الواردة بالفاهيم بتعريفها وتقوم الجدي، 
تطيقها.على الترتبه والأثار بنوئها حيث من للمرآة الدولية 

0
ه؟7

.11ص20 ج2، محاق، مرُثع المرأة، قضايا الكريم، الخبل ١^^■ ٦، 

ة؛أ.هء؛ه









وتوزيعهاالإسلامية، النظر وجهة من ومقرراتها المؤتمرات 
الثقافةوحهلورة للمرأة، الشرعية بالحقوق لتوعيتهم الناس على 

الأسرةوعلى نفسها، المرأة على المجال هذا في الوافدة 
والمجتمع.

إسلاميةمؤتم_رادت، بعقد المبادرة الدينية التا ٌالمؤ لبني — 1 ٥ 
محاسنوبئال والهلفل، والأسرة المرأة قضايا عن عالمية 
الحقيقيةالصورة وتوضيح الفهلرة، لبا ١١٥٠١وموافقته الإسلام 

أحلس وذللث، المضللين؛ تشويه عن بعيدا الإسلامي للنفلام 
نتائج،من المؤتمرات هدْ إليه توصلتا مما الاستمالة 

فيممثلا الغرب يتناها الش الدولية المؤتمراات، إلى ؤإبمالها 
هذهفي يهلمح لما موحدة إسلامية كروية المتحدة لأمم ا هيئة 

الأجتماعيةر٦■،.المسألة حول قضايا من المؤتمرات 
منالممهوم، هدا مواحهة في ان المؤسسيهده تتكاتفا وبهيا 

التيبل الأبرز من التي الدينية إلى والإعلامية والتحليمية الأسرية 1. 
هذهوتفنيد الشرعي، الحكم وبيال توصيح هي بها تقوم أن بُي، ي ؤ
والمبادرايث،المؤتمرات ؤإثامه الشرعية، الأدلة ضوء في المفاهيم أج 
الإسلام،في الأسرة كميثاق الشرعية الوثائق ؤإصدار لإسلامية، ا ^
المرأةبقضايا وتثقيفهم والخطماء، والأئمة الدعاة بفئة والاهتمام •أ 
٠لمسية ا 0

ي
.3■

1,ص460 ج2، مايق، مر-؟ع المرأة، قضايا الكريم، العبد انظر• أآ 



اكردية:السبل الثالث: المطلب 

الإسلاميالمجتمع أفراد من فرد كز اش. ود رم حمل لقد 
بناه عبد عن الحديث ش حاء كما أمته، وتجاه نفه تجاه مسؤوليته 

عسومنوود راع رركدكم يقول اممه. رسول سمع أنه )جهم عمر 
الإسلاميالمجتمع في فرد كز تحمل من لابد ولهذا ن، زعسه((ر 
يمكنالتي المقترحات بعض يلي وفيما الثقافة، لهده التصدي مسؤوليه 

مواقعهم:اختلاف على المجتمع أفراد يتباها أن 

المرأة:أولا: 

والمعنيةبالمجتمع الكبرى الشريحة وهي المجتمع، أساس المرأة 
زولهدا واحد، آن في ذكها ومالفاسدة الثقافة هذه غايه وهي بالأمر، 

3.؛؟V؛ بل بالالمفهوم مواجهة في الأكبر الدوو عاتقها على يقع 
إمن فتعرف ثامله، واعيه دراسه الإسلامية الأسرة ^!١٢ دراسه ٠ 1 

أمن هو وما واجبات، من عليها وما حقوق من لها ما حلالها 
ي.بقيمها وتتمسلث، فتدفعه، وافد فكت هو وما فتأحذه، ثقافتها 

والإسلامية بالثقافة نفسها تثقيم، إلى إضافة الإسلامية، ومبادئها 
٠؟الصححة. 

ي

زحسن ناحية من بها المناؤل الاجتماعي الدور يآهمية الوعي - 2 
ليحفظ بها والتي أمرتها على والحاففلة لأولادها، تربيتها 

Iيكوف وأن والانهيار، التفمم، من الإسلامي المجتمع كيا0 
يبهالجنسين بين التكويني الاختلاف أف كامن تصور لديها 

عدالةكمال من وهذا والأدوار، ض الو٠٧ ض اختلاف 

.81ص تخريجه سبق 1( 





اسء:: ئاثا

غيرهم،من أكثر موعة موكلمتهم الأنبياء، ورثة هم العلماء 
ضاصؤأ4زه،ُالتعالى: سهموئيتهم، 

ى،إلاندا محثإ0  ٠٤ؤبجتهم أممه رسكت ثثمن أ|يك< ؤ وقالتعالى: 
مخاعف،له والتصدي المفهوم مواجهة في دورهم فإل ولدا 

دينهمتجاه يموولياتهم القيام عليهم يجبا لدا عفليمة، ووليتهم وم
يمكنهمالتي الأمور ومن وتحجيمها، الأفاكار هد0 مواجهة في وأمتهم 

;بهاالقيام 
عصريةبأساليب وسها الإسلامية، للقيم النايس حاجات إءث،باع — 1 

معالحنة، القدوة نماذج وتقديم والمنهلق، العقل على تعتمد 
ئوالموعفلة الحكمة بين للناس القيم هدم إيصال وسائل تنؤع 

ؤمعا، والعقوو القلوب تفتح التي المقنعة واوكالمات والحنة 
أإرضذلكسالآافءْ. 

الأراءومراجحه الاجتماعية، وسيافاته الإسلامي الفقه دراسه - 2 
1صريح على المحلة الثقافة فيها علست التي والفتاوى الفقهية 

ؤوالقانونية، الحقلية المرأة أهلية فيها وأهدرت ومقاصده، الحي 
إوسنة الهرآني المص مع نتعارص لونيه نظره لها ولدمت 

ؤاههامووواسوثُ". رّول 
4

ي. 28الأية: فاز، سورة )1( 
و. 139^: الأحزاب، ّورة )2( 
والعجممب،؛ ص72سابق، مرجع مواجهتها، وآليات الجتدر ثقافة آثار الميمان، انظرن )3( 

.43صرإممابق، مرجع المسلمة، المرأة هوية على للحفاظ تربوي نموذج نحو 
كليةمجلة قطر، ، ء تقويمية تحليلية دراسة ت ررالجندرة أحمد، ريح أحمد يوسف، انثلرت )4( 

وعرب،وحلهطاوي؛ صهأأ؛ م، 2003، ع12الإسلامية، والدراسات الشريعة 
.173صسابق، مرجع الخدر، لثقافة التربوية الخممللبات 



الموقفوبيان المرأة، حقوق فى والجافين العالين مناصحه - 3
مؤتمراتأو ندوات شكل على لقاءايت، حلال من منها الشرعي 
القضايافى متخصصون عالماه يديرها الهلرفين بين يعقد حواؤيؤ 

^٦،.٢٠٣كل لدى الفكر تصحيح بهدف الشرعية، 
وأنهالإسلامي، العالم في التغرسي وى النالتيار نخ كشم، - 4 

مشوهةهيئامحت، من المدعوم المحاصر الزندقة تيار من جزء 
خادجة"'•

عالممن تصدر صحيحة فتوى فال الفتوى، بقضية الاهتمام — ة 
كثيرةجهودا ئحبتل أن يمكن وأمانة، قوة في صادق، 

الكثينعليها أنفق كثيرة ومخهلهلارتv الموى، الفكر لأصحاب، 
والالرى.الوقت من 

هدهعلى التصديق بعدم الإسلامية الدول حكام مخاطية — 6 
وبيانالاجتماعية، وقيمدا ديتنا مع النحارصة الاتفاقيات 

هدهعلى الموقعة الإسلامية الدول حاب، انيجوب 
لأتفاةية٣ا إ
والامحقاقياتالمؤتمرات ينوي محهلبيق على المترتبة المخاؤلر بيان — 7  آ
الإسلامية،القيم وعلى لمة، الموالأسرة المرأة على لدولية ا ؤ
•الإملأمئة المجتمعات، على و ؤ
ماالمرأة؛ قضية في المتع المعتدل الإسلامي المنهج .اؤلهار - ة  ل
والموءذلةوبالحكمة إجحاف، ولا غلو بدون عليها، وما لها "و 
 3■_______

,ص74سابق، مرجمر والضواط، المفهوم الإسلام في المرأة حقوق العيد، انظر 1( ) ظخهك 
.11 01ص مر-أعسابق،ج2، المرأة، قصايا الكريم، المد انثلر؛ )2(  ٦٠٢

سابق،مرحع الإسلامية، المجتمعات وخلخلت التسوية الحركة وآحرين، قعلب؛ انظر؛ )ق( 
.270-ص962

.ص392سابق، مرحع والرسمية، الشرعية المؤسسات واجب يوسف، انفلرت 4( )د 



فيالمتح الغربي المنهج عوار وبيان نة، الح
المرأة.قضية في الدولية والأتفاقيات 

المرأة،بقضايا المعنثة الحكومية الجهات مع التواصل _ و 
تواجهالتي، المشكلات وح-اأ إنجاز سرعة على ووعظهم 

فيالدولية المنفلماسم، على الفرصة لتفوسث، وذللث، المرأة، 
أونصرة بحجة الإسلامية للدوو الداخلية الشؤون في التدخل 
وحمايتها.المرأة مناصرة 

سقيههو العلماء عاتق على تقغ التي السل أج من إف يتبين وبهيا 
ؤإهدارالمرأة إذلأو على تعتمد التي، الضعيفة الرجعية الاراء من الفقه 

المرأة.قضية في المعتدل الإسلامي المنهج ؤإظهار حقوقها، 

الثقافة:الخ، : ثالثا

ؤفي الإسلامية المجتمعات في الثقافية اشص_ا دوو نغف.وإ أن يمكن لا 
؟يل والعلماء، المرأة دور عن  ١٣لا بمكان فدورها المفهوم، مواجهة 

ؤالذي الفكر بث في تأثيرهم قوه يشهد الواقع لأف أعفلم، يكوف ربما 
ؤالمجال، هذا في مسؤولياتهم تحمل من لهم لابد هتا ومن يتبنونه، 

أ؛يلي: ما ^ عن وذللث، 
Iالحادات على القائم الإسلامي الفاكري الترايث، ودراسه مراجعه . 1 

يفيما خاصه الخاكلئ، من الصحيح وفرز الموروثة، والتقاليل. 
اأَ وتهميثها. لمرأة ا ياقصاء يتعلق 

ند

وأسباُ.—،لمة، المالمرأة تخلف أسبا)>_، دراسة على الحمل ء 2 
/،واحتر مخامحلن من، ذلك عن ينتج ما ومحاق دينها، عن بمدها 
المرألأ^،.نهضمة 

مرجعالمرأة، حول الصادرة الدولة والقرارات الاتفاقات في قراءات الجعيري، انفلر: 1( 
العالمي.الإسلامي الناش الاتحاد موقع سابق، 



وتوصّحلمن، المفن وفسره الغربي المكر اد فتوصمح د 3
الحفارةمبادئ وقيم فكر رقص يعزز بما عليهم، السلبية آثاره 

منومبتدعيها صانعيها حاث إليه آل ما بتوصيح والقيام الغربية، 
،بالصحنوالكتابة والأبحاُث،، ات، الدرامسنثر حلال 

الأحرى.المعرفة وومائل والجلأيت،، 

الندوات،طريق عن الإسلامي المجتمع في المرأة دور توضيح - 4 
مننماذج فيها يعرض التي المفتوحة واللقاءات، والأنشهلة 

لبنات،القدوة هى أنهى على والتأكيد الؤمتين، أمهات، 
٠ائهم ونالملميى 

منالملمة المرأْ تعانيه عما والأبحامحثط الدراسات، إجراء - 5 
هنبرفعها والموولين الختصن ومهنالبه ومشكلات،، مفلاللم 
العلمية.المؤتمرات، حلال 

تكونالممهوم هدا مواجهة ممووليه أل يتضح الهلافإ نهاية وفي 
علىوقل،رتهم لهلتهم بوأفراده اته ممؤ يكذ المجتمع عاتق على 

بالتحففل،والتملأظ التصديق، عن الامتاغ عليها فالحثكومات، التأثير؛ 
اتخالعليهم يجبا والأفراد والتوعية، التحصيى عليها والؤسسات، 

العلبيعيدورها على بالمحافنلة أمرتها في المرأة من بدءا المثل؛ 
مهبملجتهامحي يحاك بما والوعي لها، وتعالى مسحانه الله أعده الذي 

بمنزلتهموالملماء لتخدعها، براقة ؛أسالمن، يعلرح قرارات، من 
عاليها،التعدبمب ومن منها والتحدير بالتوعية يقومون يالمجتمع 

-ص42 سابق، مرحع مواجهتها، ؤآليات الجندر ثقافة محار ان، الميمر؛ انظ1( 
—1 ص57 سابق، مرحع الخدر، محافة الريرية ^^نات وعزب، وحلهطاوي؛ ؛ 28

181.



والموتمراتوالأبحاث الدراسات من يعدونه بما والكتاب والباحثون 
ونوعيالمعرفة، وسائل محي وتبرزها المقاسم، هده تحولا التي 

منها.والتحذير يمخاطرها، الإسلاميه المجتمعات 

و
و

أ
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الذكربين الْليعيؤ اليولوجية المروق إلى يشير الجس أف 
فييتمثذ الجندر بينما تتغير، لا ثابته فروق وهي والأنثى، 

الدورعلى ساء المجتمع قبل من يعثلى التي الاجتماعية الأدوار 
للتغيير•قابله وهي الجنسين، من ذكل1 البيولوجي 

 1 1 i النؤعوالجندر البمولوحض الجنس بين التميير أف اتضح(
شرعا،ولا عقلا لا ؛ مقبوو وغير زايث أمر هو الاجتماعي( 
اسأمذو هو إنما المرد به يقوم اجتماعي ودور ملوك 

محولوجي•
يدعوالتي الأمور إلى وتدعو به، متصلة مصطلحات للجندر — 1 2 

لتحقيقالجندر ستخدم وهى المسار، نفس فى وتصب ها، إل
والصحةوالتمر، المكن، * ، المأصطلحامهذه ومن اهدافها، 

الخ.الإنجابية... 

القويارتباكله المفهوم نشأة في الثقافية والدعائم الركائز أهم من 1 3 
منإليه تدعو وما والعولمة، والعلمانية الصهيونية بالحركات 

أيىكار؟

مرحلة،إلى مرحلة من الجندر مفهوم وئه النالمرحعيه نقلت، — 1 4 
يالتهلرفم تتبأفكار وانتهت، مشروعة، بحقوق فبدأت 

البندر.مفهوم عليه يتمحور ما غاية وهي والثذوذ، 
للسكافالماهرة بمؤتمر للممهوم التشريعية المرجعية يمثلتتخ ٠ 1 ة 

كينمؤتمر بعده ومن له، نلهور كأول 1م،  994عام والتنمية 
.وبعده أقوى، بصورة وأبرزه عليه أكد والوي 1م،  995عام 

والكافكالتنمية سياساتها في أدرحته التي المؤتمرات توالت، 
والصحة.

لعدة حلال من الإسلامية المجتمعات إلى الجندر مفهوم انتقل ء 1 6 

ق
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وغيرالحكومية والمنفلمات الدولية بالمنفلمات تتمثل قنوات 
والمعاهدوالمراكز الأجنبي التمويل حلال ومن الحتكومية، 

الإعلامية.ة والمومالبحثية 

1  y — آثاوءدْ إليها الممهوم انتقال من الإسلامية المجتمعات حنت
تبالأش متمثلة 

الثقافية:الآئر _أ 

الدين:بأصول التشكياك أولا: 

تعالى.اه ذات في الخوض - 1 
الكريم.القرآن إلى 2-الإساءة 

القرآني.الممى قراءة إعادة إلى الدعوة — 3 
للهوى.اتباعا الأحاديث صحة في الشى - 4 

وأصوله:لإسلامي ا الفقه تثؤيه : ثانثا
مجتهدين•بدون الاجتهاد - ٦ 
ذكوري.بأيه الإسلامي الفقه اتهام - 2 

الإسلامية:الثقافة ركائز محاربه : ئلثا 

العربية.اللغة صياغة إعادة إلى الدعوة - 1 
الإسلامي.التارخ صياغة إعادة إلى الدعوة — 2 

الاجتماعية:ى-الأءار 

الإسلامية.والأسرة الزواج ، llajنقد — 1 
المبكر.الزواج محاربة — 2 
الزوجات.تحدد على التضييق — 3 

المرأة.على الرجل قوامة رفض - 4 
القضاء.بيد الهللاق جعل - 5 





بينالأساسثة القاعدة العائلة المساواة الإملأمة الشريعة اتخذت - 19
تتمثلأموو عدة في والمرأة الرحل 

انية.الأنوالمراْة الخلقة أصل في المساواة - أ 
والجزاء.التكليف ش المساواة — ب 

الحقوق.في المساواة - ج 
تراعىالض المائلة المساواة عش الإسلامية الشريعة قامت -  20

التكاليف،في اختلاف من عنه ينتج وما البيولوجي التركيب 
تيالأتى بينهما 

الحجوكذا والصيام كالصلاة ت الشرعية التكالمم، بعض - أ 
والجهاد.

لمالتي أو خيلآ، ئتلت التي المرأة ليه فجعلت الدية؛ - ب 
الأمنوهذا الرحل. دية نصف يعادل بما القصاص تستوجب 

بالضررعلاقة ذو هو إنما والكرامة، بالإنسانية علاقة له ليس 
والمرأة.الرجل من كئ مقتل عن ينشأ الذي 1. 
لأ0الأنثى؛ نصيب ا صعقالرجل نصيب كان ت الميراث - ج  أ
أنالحيل من وليس أعفلم، الرجل على المترتبة اّلية الأعباء ت> 
الواجباتفي تباينهم رغم الحقوق، في الأفراد بين ساوي ي أ

اuلة.والتكاليف 

إلحبث، الرجل، شهادة تعادل امرأتين شهادْ جعلت الشهادةت - د 
امرأةووجود عاؤلفتها، هي المرأ؛ يوجه الذي الرئيس لمحور ا ؤ

فيهوليس والضمان، والامتيثاق الخيملة قبيل من هو أحرى 
وىل،رهاؤانيتها إنمن يقلل أو المرأة كرامة يخدش ما ممللقا 

به،وأذنمت، التعدد، الإسلامية الشريعة أباحمتا الزوجات• تعدد — ه 
الجورمن حائما غير الخل>ل، من واثما الرجل يكون أن بشرءل 

0



أوالمرأ٥ تكون كأن إليه؛ محتاجا القاسي، غير والميل 
مرض•بها 

بياناترالجندر لمفهوم الرافضة الإملامية المواقف ثملت —  21
العلماءكبار كهيئة الحكومية؛ والدوائر والمجامع الهيئات 
والندوةالإسلامية، البحوءث، ومجمع السعودية، العربية بالمملكة 
ومجمعالمصرية، الإفتاء ودائرة الإسلامي، للشساب العالمية 

لمين،الملعلماء العالمي والاتحاد الإسلامي، الفقه 
بالدراساتالمفهوم مواجهة على العمل في أحدت وموسسماتر 
ومركزوالهلفل، للمرأة العالمية الإسلامية كاللجنة والأبحاث، 

المرأة.لدرامات باحثات 

اواةللمالتام الرفض عن الإسلامي الموسي الموقم، عبر .  22
ماؤيةالوللشراع السليمة، للفهلرة مخالفتها لثبوت الجندنية؛ 

الحكومات!وطالب والأنثى، الذكر بين الفوارق إزالة في 
اصللمالتام ورفضها تحفثلها ؤإعلأن ، واحدا صفا بالوقوف 

تلكفى الجادة المشاركه المنغلمات طالب كما التحففل، بدلك 

للتعريفالمدوات وعقد الإسلامي، البديل وءلرح المؤتمرات، 
الداخل،في تطبيقها على والعمل لمة، المالمرأة ؛حقوق 
بلالمفاهيم، تللث، بريق وراء الانسياق بعدم المجتمعات ومهلالبة 
والأخلاقالقيم مع يتلاءم بما والأخذ ، تحريرها عاليها 

الإسلامية.

ونوعيةالرقص، في دور الثقافية والنحس! للمالماء كان -  23
التعريفخلالي من المفهوم؛ هذا بخهلورة الإسلامية المجتمعات 
المنابرخلال ومن المفتوحة، واللقاءات والندوات به؛البيانات 

الاعلأمة.



القيامالحكومات على يبني الش الحكومية السل أهم أ0 انصح -  24
ومتعوالتحف-ذل، والتمسك عاليها، التصدس عن الامتناع بها 

الأجشي•التمويل 
فيهاالجهود تتكاتف أن ينبغي التي الجماعية بل الأهم ومن —  25

ةالمرموقيام التربوي، بواجبها الأسرية ة المرمقيام 
أكثرلتهتم الناهج صياغة ؤإعادة التعليم، بتعميم التعليمّية 
الكليايت،ؤإئشاء الوافدة، والمناهيم وبالأفكار بالمرأة 

وكذاالملمة، للخزأة" الحقوقي الجانب تتولى التي والمعاهد 
الإعلاميين،سريحة بالاهتمام الإعلامية ة المرمقيام 

تلفزيونيةقنوات، ؤإنثاء الملمة، المرأة بقضايا وتثقيفهم 
حولهايثار ما وترصد الملمة، والأسرة بالمرأة تهتم ؤإذاعية 

العنكبوتية،الشبكة تفعيل مع واتفاقيات،، من 
التيوالتقارير البيانات، إصدار الدينية ة المرمعلى وأخيرا، 

ؤإقامةالمفاهيم، هده وتفنيد الشرعي، الحكم تبين 
الشرعيةالوثائق ؤإصدار الإسلامية، والبادرات، الموتمراته 

والأئمةالدعاة بفئة والاهتمام الإسلام، في الأسرة كميثاق 
الملمة.المرأة بقضايا وتثقيفهم الخهلباء و أ
دورهاعلى المرأة؛الح-اففلة قيام الفردية المثل أهم ومن -  26.ؤ 
انملماءوقيام له، وتعالى سبحانه اممه أعدها الذي لْلبيعي ا 0
التصديقومن والؤتمرات، الاتفاقيات، تللث، من والتحذير التوعية ؛ ؤ

والأبحايث،بالدراسات، القيام والكتاب، الباحثين وعلى عليها، 
ائلوسفي وتبرزها المفاهيم، هذْ تحرر التي والموتمرات،  ٩٠٣

منها.الإسلامية المجتمعات، ونوعي الحرفة 

,٩
ني



اوتوصي1ت:أهم يائيا؛ 

تالتالية التوصيات الباحثة تعرض دكرت التي بل الجانب إلى 

لدىالإسلامي الثقافي والانتماء الديني، الوانع تقوية صرورة . 1 
والحوارانصرات والمحا البرامج حلال من المجتمع أفراد 

والمدوات.

بقضايابالاهتمام والهيئات والإدارات المؤسسات قيام صروره ء 2 
تحولالتي العقبات ؤإزالة بحلها، رع والتومشاكلها، المرأة، 

الإسلامية.حقوقها أحد دون 

بمواجهةتقوم لمة، المالمرأة بحقوق مختصة ات مؤّإنشاء - 3 
العاداتمن الداحلي الصعيد على سواء يحمها الانتهاكات 

والاتفاقياتالمزتمرات من الخارجي الصعيد على أم والتقاليد 
الدولية.

العربيةالدول بعض في الشخصية الأحوال قانون تنقية على العمل - 4 
والموتمراتالاتفاقيات في الواردة والمصهللحات المفاهيم من 

الدولة.

المرأةأوصاع تناقش دولية إسلامية مؤتمرايت، إقامة صروره _ 5 
الواقع.أرض على مملثى بنتائج الخروج إلى ونهيق، المسلمة، 

والمجتمع أفراد تثقيف دور والتحليمية الإعلامية المؤسسات على _ 6 
حلالمن الجنل>ر كمفهوم المتوردة والمفاهيم بالمصهللحات  آوالدوات. والمحاضرات البرامج 

الدوليةان الزممراقبه اختصاصها من يكون هيئة إنشاء . 7 
وبرامجها،وأعماب، نشاءلاتها، حيمثإ من المجتمع ات ومزمح



المقاسوالمصطيحات المفامم تلك من تحريرها على والعمل 
الإملأمة.للثقافة 

المرأةدراسات مسمى تحت والكليان الجامعات في أقسام إنشاء — 8 
بالفاهيموتعريفها إسلامية، ثقافة المرأة بتثقيف يهتم الملمة 

البحوثؤإحراء إسلاميا، نقالها وكيفية المستوردة، والصهللحات 
بدللثا.المعلقة والدراسات 

الاتفاقياتفي الواردة والمصهللحات المفاهيم يرصد العناية - و 
وبيانءاليها، والرد وتفنيدها وتحريرها الدولية، والؤتمرات 

فيها.الإسلامية النفلر وجهة 

الإسلام،في المرأة بحقوق متخصمة علمية مجلات إصدار - 1 ه 
يها.المرأة ونوعية بتهلبيقها، المختصين ومهنالبة 

موقفالبيان قللها، في الممهوم ؤلهر التي الرجعيات محاورة -  11
احترامأهمية على والتأكيد المفهوم، هذا من الإسلامية الشريحة 

الخصوصيةمفهوم ترعى التي الدولية والهيئات لمنفلمات ا ء
صغوؤلهاعن والتخلي الإسلامية، والدول للمجتمعات لثقافية ا ي

د*.اة المسا، التعلمة تما  ١١ق تنفذ لقصد الدول هذه علء, 

و
فيها،المشاركين ومحاورة فيها، والثاركة المؤتمرات متابعة - 1 2  إ
وقراراتها.المؤتمرات هذه من الإسلامية الشريعة موقف، بيان و ي

المصهللحاتتتناول التي الملية الدراسات من المزيد إجراء - 1 3 
سلوبيان الإسلامية، الجتمعات على حهلرها وبيان الأممية، 
الإسلامية.المجتمعات فى انتشارها دون والحيلولة لها التصدي 

كن؛من أبناء٥ ؤيحفثل الديى هذا يحففل أن تعالى اشّ أسأل وبحد•• 

٦

آت,
تث



كلمن والحاظ المكايد، صد على القادر فإنه بهم، متربص ثر 
العالمين.رب لاه الحمد أن دعوانا واحر سوء، 

٠٠٠





امارس

الألفاظوغريب المصهللحات فهرس أق 
والمرام.المصادر فهرس ؛؛أ 

الموضوعات.فهرس أق 





الآلهأ|ظوغريب المصطالحات فهرس 

الصفحة الكلمة
م

١٥١ الأورومح،الاتحاد  ١

٣٦ الدوليةالاتفاقيات  ٢

١٧٩ الشخصيةالأحوال  ٣

٤٦ الإعلانات ٤

٣٩ المتحدةالأمم  ٥

٩٥ الأممض ٦

٩٤ صهيونحكماء بروتوكولأت  ٧

٦٣ المولوحا ٨

٨٠ الجندرىالتقسيم  ٩

٧٨ اكثثةالأجماب ١٠

١٢١ المستدائالتتمة  ١١

١٠٤ الفرسسهالورم  ١٢

٧٩ الدور ١٣

٧٩ مكيةدسا  ١٤

١٠٣ الرأسالية ١٥





والمراحعالمصائر فهرس 

الكريم.القرآن أولا: 

اشر:كتب : ثابا

محمد،بن عمر بن اه عبد الدين اصر نيضاوي، بالِ 1 
إعداد1(. )ط التأويل، وأسرار التنزيل أنوار أم(.  1998ه= 41)8 

الترايث،إحياء دار بيرولتا، المرعشلي، الرحمن عبد محمد وتقديم! 
الربي•

1م(. 1995ه—= 41)5 المختار، محمد بن الأمين محمد الثنقيهلي، — 2 
الفكر.دار بيروت، )د.محل(. بالقرآن، القرآن إيضاح في اليان أضواء 

القديرفع 1ه=70ه2م(.  428)محمد، بن علي ين محمد الثوكاني، - 3 
تحقيق؛)ءل4(ّ ير، النفعالم من والدراية الرواية فتي بين الجامع 
المعرفة.دار بيروت، الغوش، يوسم، 

والتنؤير،التحرير ير نف1ه(.  984)الطاهر، محمد عامحور، ابن ~ 4 
للنشر.التونسية الدار تونس، )د.طآ. 

الجامع1ه=6ه02م(ر  427)يكر، أبي بن أحمد ين محمد القرطبي، - 5 
التركي،المحن عبد بن افه عبد تحقيق؛ 1(لأ )ط القران، لأحكام 

٠الة الرمة موما، يروي

)ط23(رالقرآن، ٍللأل في 1ه=3ه02م(ؤ  423)إبراهيم، مد قف،، - 6 
الشروق.دار القاهرة، 



القرآنجر تف1م(.  1999م— 420)عمر، بن إسماعيل كنير، ابن — 7
طيبة.دار الرياض، ملامة، محمد بن محامي تحقيق; )ط2(. العثليم، 

!الحديث،كتب ؛ ثالتا

ابنسنن صأح؛ح 1م(.  1997ه= 41)7 الدين، ناصر محمد الألباني، - 8 
المعارف،.مكتبة الرياض، 1(. )ط ماحه، 

أبيصتن صحيح 1م(.  1998ه= 41)9 الدين، ناصر محمد الألباني، - 9 
المعارف.مكتبة الرياض، 1(. )ط داود، 

ننمصحيح 1ه=ههه2م(.  420الدين،)ناصر محمد الألباني، - 1 0 
المعارف.مكتبة الرياض، 1(. )ط الترملءي، 

م(12002ّه= 423)إسماعيل، ين محمد اف، عبد أبو البخاري، — 1 1 
كثير.ابن دار دمشق، 1(؟ )ط البخاري، صحح 

الترمذي،منن ه 1417)محورة، ين ُعيمى بن محمد الترمذي، — 1 2 
الألباني،الدين ناصر محمل. وعنق; أحاديثه على حكم 1(• )ط 

المعارف.مكتبة الرياض، 

)ط2(اداود، أبى متن 1ه(.  424)الأشعث،، بن محليمِان داود، أبو — 1 3  ث
الريانحى،الألباني، الدين ناصر محمد وعلق; أحاديثه على كم ح ؤ

المعارف.مكتبة 

المتقنينالسادة إتحاف ت،. )ئ. الحيني، محمي. ين مح٠ل١ الرييلاي، — 1 4 
الفكر.دار دمثز، )د.ط(؟ الدين، علوم إحياء بشؤح 

ابنمصنف، م(. 12008ه= 429)محمد، بن اش عبد شيبة، أبي ابن - 1 5 لإ 
محمد،بن إبراهيم ين أمحمامة محمل. أبي • تحقيق أ(ب )ط شيبة، أبي 'ذ 

والنثر.للهلباؤة الحديثة الفاروق القاهرة، 

٦

آت,
تث

0

حكم1(. )ط ماجه، ابن محنن 1ه(.  41)7 يزيد، ين محمد ماجه، ابن - 1 
مكتبةالرياض، الألباني، الدين ناصر محمد وعلق! أحاديثه على 

المعارف.



تحفة)د.ت(. الرحيم، عبد بن الرحمن عبد محمد المباركفوري، - 1 7
الفكر.دار دمشق، )د.محل(. الترمذي، جامع شرح الأحوذي 

1م(. 991= 1ه  141 ) الرحمن، عبد أبو شعيب بن أحمد النسائي، - 1 8 
العلمية.الكنب دار بيروت، 1(. )محل الكرى، النسائي سنن 

المنهاجم(ا 1200ه=ه 421) شرف، بن يحيى الدين محيي النووي، - و٦ 
الأفكارست الأردن، )د.حل(. الحجاج، بن لم مصحيح شرح في 

الدولية.

1ه=60ه2م(. 427)الحجاج، بن ملم الحسن أبو ابورى، الني— ه2 
محمدنثلر قنيبة أبي تحقيق! 1(؟ )هل لم، مصحيح 

هليبة.دار الرياض، 

والفتاوى:والأصول الفقه كب : رابعا
ومقالامحت،فتاوى مجمؤع أه(.  420)اش، عثل. بن العزيز عبد باز، بن ا- 

الرياض،الئويعر، معد بن محمد ؤإشرافا: جمع 1(• رْل متنوعة، 
القامم.دار 

القتاوى،مجموع 5ه02م(ب 1ه=  426)أحمد، الدين تقي تيمية، -ابن 22
الوفاء.دار المنصورة، الجزار، عامر و الباز؛ أنور تحقيق؛ )ءل3(• 

أصولعلم تيسير أم(•  1997ه= 41)8 ، ، يوسفبن اش عبد الجديع، —  23
الريان.ة مزمبيروت، 1(. )هل الفقه، 

أالقاهرة، )ءل8(. الفقه، أصول علم )د.ت(. الوهاب، ب حلاف، -  24
]دارالقالم. 

؟مبل 1م(؟  1995ه= 41)5 الأمير، إسماعيل بن محمل، الصتعاني، -  25
لةتحقيق; 1(؟ )هل الأحكام، أدلة جمع من المرام بلؤخ شؤح السلام 

المعرفة.دار بيروت، شيحا، مأمون حليل 
جمع1(. )هل الإجماع، 1ه(ا  41)8 الله، عبد بن يومف البر، عبد ابن -  26

فنافرين الوهاب وعبل، الشلهوب؛ العزيز عبد ابن فواد وترتيب: 
—- القاسم. دار الرياض، الشهري، 



تختصأحكام على تنبيهات 1ه(.  423)فوزان، بن صالح المرنان، -  27
الشؤونوزارة عولمة، الالعربية المملكة رد-ءل(. منامنا، بالمؤ 

والإرشاد.والدعوة والأوقاف، الإسلامية 

اللغة!كتب ت خامثا 

تاجالصحاح 1م(.  1987ه=  407)حماد، ين إسماعيل الجوهري، -  28
عمنار،الغفور عبد أحمد تحقيق; )ءل4(. العربية، وصحاح اللغة 

للملامحن■العلم دار بيروت، 
ودواءالعلوم شمس 1ه=ههه2م(.  421) سعيد، بن نشوان الحميري، —  29

داردمشق، الدالي، محمد تحقيق; 1(. )محل الكلوم، من العرب، كلام 
الفكر.

مقاييسمعجم 1م(ؤ  979أم—  399)فارس، بن أحمِد الرازي، -  30
الفكر•دار ، بيرويت، هارون، محمد لام العبد تحقيق; 1(. )حل اللغة، 

1م(ا 1999ه= 420)القادر، عبد بن كر أبي بن محمد الرازي، -  31
بيروت'محمد، الشيخ يوسما تحقيق; )ءل5(. الصحاح، مختار 
العصرية.الكبة 

مرتشى،محمد يد الفيفارإ ابو الدين محسم، الزييدي، —  32آ
1(.)محل القاموس، جواهر من العروس تاج 1م(.  1994ه=  41)4 إؤ 
الفكر.دار يروتا، ُ ٩

كتاب،أم(.  1983ه= 403)علي، بن جعفر ين علي الخدي، -  33ؤ
الكب.؛ JUييروم،، 1(. )ْل لأفعال، ا ث
اللغةمعجم م(ر  12008ه= 429)وآخرون، مختار ين أحمد عمر، -  34'3, 

الكتب،.عالم القاهرة، 1(ا )هل المعاصرة، المربية 

،يعقوب، ين محمد اهر تلمأبو الدين مجد الفيروزآبادى، -  35
نعيممحمد إشراف; )هل8(. المحيتل، القاموس م(ّ 12003ه= 426)

والتونيع.والسر للهلباعة الرسالة ة مومح، ييرويت، وسي، الخرمح



وعبدأحمد؛ والنيات، إبراهيم؛ )مصطفى، العربية اللغة مجمع -  36
المعجم1ه=4هه2م(.  425)محمد(، والنجار، حامد؛ القادر، 
الدولية.الشروق ،كبة القاهرة، )ْل4(. الوسْل، 

العرب،،لسان 1م(.  994ه=1  41)4 مكرم، بن محمد منظور، ابن -  37
صائر.دار بيروت، )ءل3(. 

واJالاJان:والتراحم الأعلام كشسا ت سائسا 
بيروت،1(. )محل المورد، أعلام معجم 1م(.  992)منير، البعلبكي، -  38

للملامحن•العلم دار 
صفوة1م(ب  1985ه= 405)المرج، أبو الدين جمال الجوزي، ابن -  39

بيروت،رواس، ومحمد فاحورى؛ محمود تحقيق؛ )ءل3(ب الصفوة، 
المعرفة.دار 

عبدالإمام سيرة من حواسج، 1ه(ّ  422)إبراهيم، محمد الحمد، —  40
حزبمة•ابن دار الرياض، ن• )ءل باز، بن العزيز 

داربيروت، 1(. )ْل5 الأعلام، م(. 2002)الدين، خير الزركالي، -  41
للملأيئن.العلم 

الخفلرونأساسا اجتماعا عالما ون حمم(. 2009)جون، محاكون، -  42
الشاكةبيروت، حلمى، محمد محمود ترجمة! 1(. )تل المعاصرون، 

والنشر.للأبحاث العربية 

إلاكتروذى.)د.هل(. الاجتماع، علم رواد م(. 2007)محمد، مهاب،، -  43

داربيروت، )د.هل(. فى، الفالالعجم 1م(.  982)جميل، صليبا، -  44
اللبناني.الكاب، 

مصطلحاتمعجم )د.ت(. الفتاح، عبد بن إسماعيل الكافي، عبد -  43
العربية.مكتبتي إلكتروني، )د.حل(. الإنسان، حقوق 

1(.)تل المالم، بلدان معجم م(ؤ 12002ه= 422)محمد، عتريس، _  46
ليشر.الثقافية الدار القاهرة، 





وخطره،السؤج أم(.  992= 1ه  41)3 الله، عبد بن العزيز عبد باز، ابن - آة 
والإفتاءالعلمية البحويث، لإدارات العامة الرياسة الرياض، 1(. )ط 

والإرشاد.والدعوْ 

القضاءاتفاقية قلن في المرأة حقوق 1ه2م(. 1 ) معيد، هالة نبسي، -  58
بيرولتا،1(. )محل سيداو، المرأة صد التمييز أشكال جميع كلى 

الحقوقية.الحلبي متشورايت، 

حآكماءبروتوكولأت اليهودي الخطر )د.ت(. حليفة، محمد التونسي، —  59
دار؛يروءت،، العقاد، محمود عباس وترحمة! تقدير )ءل4(. صهيون، 

العربي.الكتاب 
الإسلامي،الفكر في ات درا-م(. 12006ه=  427)بسام، جرار، -  60

إلكتروني.القرآنية والأ؛حايث، للدراسات، نون موقع ْلين، فل)ءل2(ا 
1م(. 1979ه= 399)، شريف، محمد والزبتق، محمد؛ علي جريشة، أة— 

دارالقاهرة، )ءل3(. الإسلامي، للعالم الفكري الغزو أّالسي، 
الاعتمام.

اليهوديةالتلمودية المختلطات أم(.  977= 1ه  397)أنور، الجندي، -  62
٠الاعتصام دار القاهرة، )ءل2(. الإسلامي، الفاكر غزو في الصهيونية 

الإسلامبين والأسرة المرأة 1ه02م(؟ = 1ه 421) محمد، ان، حأبو -  63
الخيرية.الحقاف، جمعية عمان، )ط2(. الغربية، والنظم 

السالمةالمرأة 4هه2م(. = 1ه  425)العزيز، عبد بن أحمد الخصين، -  64
الكتب.عالم دار الرياض، )ءل8(. الحييات، أهام 

المسلمةالمرأة 1ه=30ه2م(،  424)العابدين، زين مهيلة حماد، -  65
العبيكان.مكتبة الرياض، 1(ّ )حل الولخة، تحديات ومواجهة 

الشخصيةالأحوال قوانين عولمة أه(•  432)حسن، بن عائل الخمد، -  66
طهالمرأة. لدرامحات باحثات مركز الرياض، 1(. )محل البحرين، في 

نشأتهاالمالخاتية أم(•  1982ه= 402)الرحمن، عبد بن سفر الخوالي، —  67
مكة1(. )تل العاصرة، الإسلامية الحياة فى وآئارها وتطورها 
_لأالقرى. أم حامعة مهنابع المكرمة، 

١

أت

ئ
ط



اليمنفي الشؤية الحركة 7هه2م(. = 1ه  428)قاسم، أنور الخضري، _  68
الٍيان.مجلة عن نمير سلسلة الرياض، 1(. )ط وواقيها، تاراخها.. 

بينالعادلة اواة الم 4١١هه2م(. = 1ه  424)محمود، مكارم الديري، س  69
المرأةتحرير )محرر(، الودود عبد رصا في; الإملأم«، في الضمن 

القلم.دار القاهرة، 1(, )محل الإسلام، في 

حقوق،ه2م(. 02)يد، البن عدنان وحين، أحمد؛ الرشيدي، ء  70
.العاصر الفكر دار بيروت، 1(. )ط المربي، الومحلن في الإنسان 

فياليهودي النفوذ )د.ت(. الرحمن، عبد محيي بن فواد الرفاعي، ِ  71
مكتبةالقاهرة، 1(. )ط الإعلامية، والموسسأت الإعلامية الأجهزة 

والونيع•للشر نهران 
العربية،المرأة على وتأثيرها المؤلمة )د.ت(. محمود، أنور زناتي، ٠  72

القاهرة.أنموذجا، المربية المرأة متثلمة 

والقانون،الفض بجن المرأة أم(.  1999ه= 420)مصهلفى، السباعي، -  73
الوراق.مكتبة الرياض، )ءل7(. 

1م(. 1996ه= 41)7 العزيز، عبد والخياهل، أحمد؛ زاد سلامة، ء  74
اليارق•دار بيروت، أ(ب )تل والشريعة، اللم ين الأناس آمحلفال 

مواقفالثقافي جهادنا 1م(.  1993ه= 41)4 جمال، سلطان، .  75
الإسلامية.الدراسات مركز ؛ريهلانيا، - برمجهام 1(ا )ٍل ؤإثارات، 

•ا( )يل الإسلام، في ان الإنحقوق )6هه2م(. ين، حسمرة، ٠  76
والشرللهلباعت الهانئ دار القاهرة، 

الأديانبين المرأة عمل 1ه=7ه02م(ا  428)عاز، زكي المسد، .  77
للهلثاعةالوفاء دار المنصورة، 1(. )محل التحرر، ودعاة والقوانين 

٠والشر 

المرأةتحرر لدماة الدانية المسرة ه2م(. 07)عض، زكي يد، ال.  78
1 )أفكارهم، على وأثرها  js .) ،والشر للهلثاعت الوفاء دار المنصورة.









بم؛همبء

4

قوانينعولة 1ه(.  432)واسل، للمرأة انمالمة الأسلاب اللجة .  11ه
باحثاتمركز الرياض، 1(. )هل مصر، قي الشخصية الأحوال 

المرأة.ات لدرام

بينالمرأة 1م(.  1999ه= 420)العلوي، الكير عبد لمدغري، ا. 
فضالة.مطبعة المغرب، أ(ب )محل التغيير، إلى واكءوة الفقه أحكام 

قغمن الخروج م(. 12002ه= 422)الض،، مد كمال لمرمي، ا- 
الحديث،.الجامعي الكتب، الامكندؤية، 1(. )ؤل العولمة، 

اليهوديةالمروتوكولأت )3ه02م(. الوهاب، عبد -المسيرى، 
الشروق.دار القاهرة، )ءل3(. والصهيونتة، 

بينالمرأة حقوق م(. 12011ه=  432)مسود، منال لثني، ا- 
دارعمان، 1(. )محل الإسلامي، التشريع وأصالة الدولية المواثيق 

الثهافة.

)الممالحجاب عودة 1ه=60ه2م(.  427)أحمد، محمد لقدم، ا- 
طيبة.دار الرياض، 1(ب )يزه والثور(، الحجاب معركة الأول; 

مهمإعادة بدعة 1ه2م،. 1ه=ه  431) الح، صمحمد لمجاد، ا- 
مجمومةجدة، الفوران، فوزان بن صالح تقديم; 1(ّ )محل النص، 

للشر.زاد 

أجتءحةم(. 12000ه= 420)حنبكة، حسن الرحمن مد ليداني، ا- 
القلم.دار دمشق، )ط8(ا الثلاثة، الكر 

معاصرةائية نقضائية 1ه=6هه2م(،  427)علي، بن توفيق هبة، و- 
د.م1ّ(. )هل منها، الإسلام وموقف، 

الملمة،المرأة قضايا أهم 1ه(.  411) حسن، محمد يحيى، بو أ- 
الحديشة؛الرسالة مكبة لمان، )ًل3(. 

)ءل2(.والجض، الإسلام 1م(.  1975ه= 395)فتحي، -يكن، 
١الرمالة ة مزمليرونا، 

زمنفي المرأة 1ه=4هه2م(ّ  425)أحمد، اه عبد ،، ليوسفا- 
آفان.حلج مهلثعة المعودية، 1(. )هل متغير، 

20

21



؟"؛م

ضالكتب ثاث: 

)المرأة2ه02م(. = 1ه  423)شيرين، وشكري، أميمة؛ بكر، أبو - 1  22
1(.)ط الجنسين، بجن والاجتماعي الثقافي المسر إلغاء والجدر( 

الفكر.دار دمشق، 

الاجتماعية)الأبعاد الجندر )90ه2م(. محمد، عصمت، حوسو، - 1  23
والتونع.للشر الشروق دار عمان، 1(. )هل والثقافية(، 

بغداد،)د.محل(. والجس، الرحل 1م(.  986)نوال، عداوي، ال- 1  24
والنشر.للدراماين، العرسة ة المزمم

الإسكنال،رية،)ءل4(ب والجس، المرأة 1م(.  999)نوال، -المعداوى، 125
المستمل.ومهئاع دار 

)د.حل(.المرية، للمرأة الماري الوجه )لت(. نوال، المداوي، - 1  26
للنسر.المربة ة المزممبروت، 

داريرون،، )طا4(. الأصل، محي الأنثى )د.ت(. نوال، الداوي، - 1  27
١المريي التقبل 

المرأة1ه=0هه2م(ّ  421) هةرؤوف، وعزلت،، نوال؛ -الداوي، 128
المكر.دار دمشق، 1(ؤ )هل والأخلاق، والدين 

المترجمة؛الكت..، ! تاسعا

والرعايةالعولمة )5هه2م(. بول، ؤيلدينج، ،؛ iL_s-جورج، 129
المجلسالقاهرة، المروحي، طلختا ترجمة؛ 1(. )محل انية، الأن

الأعارلاثقافة.

الأوسط■،الشرق في والموامحلتة الجندر )3هه2م(ا سعاد، ،، جوزن- 1  30
حيروعادل نعمان؛ ورمزي الصّينى؛ فوان ؤيما ترجمة! 1(ا )محل 

النهار•دار بتروت، الله، 

لينج، وجنا ا؛ جنفييفوفريس، دروملأ؛ وكورنل، رجاء؛ -سلامة، 131





الإنسانحقوق ئانون موسومة )وهه2م(. فرج' بن أمير يوسف، - ١  41
الجامعية.المطبوعات دار الإمكندؤية، 1(. )ط الدولي، 

الجامعية!الرسائل عشر! الحادي 

دراسةالجتدر مفهوم 1ه(.  431) اش، عبد صالح نهى الخليفي، - 1  42
درجةليل مقدم منشور غير تكميلي، بحث الإسلام، ضوء في نقدية 

الإسلامية.سعود بن محمد الإمام جامعة الماجّتير، 

الجندرحقيقة 1ه=7ه02م(.  428)علي، حسن منى —المروري،  143
مقدمالكتاب، هل،ا أصل منه، الإسلام وموئف، الاحتماعي( )النؤع 

الحرية.الرمي مؤبيسة صنعاء، 1(. )ط الماحتر، درحة لنيل 

الملمةالمرأة عولمة 1ه2م(ؤ ه = 1ه 431) لمال، إكرام الممرى، - 1  44
درحةلنيل مقدم الكتاب، شذا أصل المواجهة، وطرق الآليات 

المرأة.ات لدرامباحثات مركز الرياض، 1(؟ )محل الماجستير، 

قضايا1ه2م(. 1 = 1ه  432)الكريم، عبد بن ثمناي الكريم، المبد - 1  45
أصلالإسلام، ضوء في نقدية دراسة الدولية المؤتمرات في المرأة 

مركزالرياض، )طا2(ب الدكتوراه درجة لميل مقدم الكتاب، هذا 
المرأةنمراسات باحثات 

المرأةتحرير حركايت، 4هه2م(ر = 1ه  425)أمين، مثنى ادكردستاني، - 1  46
الكتاب،هدا أصل .ية، نقادإسلامية درامة الجندر إلى المساواة من 

القاهرة،عمارة، محمد تقديم! . Cl)حل الماجستير، درجة ليل مقدم 
والتونع.للنشر القلم دار 

الؤسسسات!عن الصادرة والدرامالت، اابحوءث، عشر! الثاني 
ورئةالقرار؛؛، صنغ في المصرية المرأة رردور يد، المنى حاثمفل، — 1  47

أحلرساحة على مجتمعاتنا فى المرأة مؤتمر أعمالط صمن مقدمة عمل 
16مج1_فة، المع اسات انم١ كن م القاهءة، اينة، متحمارية 

بجءْْم



،الدولية٠٠المواثيق في الأسري العنف رامصطلح كاميلسا، حلمي، - 1  48
للشريعةالرابع الإسلامي المؤدمر أعمال صمن مقدمة عمل ورقة 

1ه. 432ثعبان 8 لبنان، والقانون، 

تحليلوالأسرة: ررالعولمة عالي، العزيز عبد -الخزاعلة، 149
نؤيةالالندوة أعمال صمن مقدمة عمل ورقة ، موسولوحى،، 

العولمة،وتحديايت، المصرية الأسرة الاجتماع م لقالتاسعة 
مايو8 - 7 الاجتماعية، الت، والدرامالبحولث، مركز القاهرة، 
2هه2م.

اجتهادباتجاه للاجتهاد جديدة قوانين رانحو الصمد، عبد الديالمي، - 1  50
القرنفي ؤية النللدرامالت، العالمية التحديايت، موممر ادى،ا، ن

ةمومصنعاء، و9و1م، 1متس -4 12صنعاء ئ'. والث الحادء/ 

الحولالإنساني.

دراسةوالآلياُت، الأهداف المرأة؛ تحرير ارحركات، نجلاء، -راب، 151
ممرمؤ أعمال صمن مقاسمة عمل ورقة المصري((، المجتمع حالة 

مركزالماهرة، متباينة، حضاؤية أؤلر ساحة على مجتمعاتنا في المرأة 
6هه2م.نوفمبر —6 14المعرفية، الدراسات، 

الدولية(،،والمواثيق العامة الحياة فى ارالمرأة هندة، وجب، ابن - 1  52َبت 
الحياةفي العربية المرأة ملتقيات، أعمال صمن مقدمة عمل رقة و ٦
الإدارية،للتنمية العربية المنفلمة القاهرة، يامئة، واللعامة ا آ
ه2م.12ج
الاجتماعيالنؤع 1ه=5ه02م(.  426)عدنان، سئما رموز، أبو - 1  53أ
القدس.هلين، فلرالجندر(، ،آ7 

عملورقة المعجم((، ودور المصهللح ؛؛أزمة زليخا، )يشة، أبو — 1  54'ؤأ 
فيالنؤية للدراسات، العالمية التحديات، مؤتمر أعمال صمن مقدمة 

،صنعاء م، 1999امبتمبر 4 -  12صنعاء والعشرين الحادي القرن  ١٢
الإنساني.الحوار مؤسسة 

تمكينفي الأهلية الجمعيات، رادور الأمير، إقبال مالوؤلى، ال— 1  55— — 



محوالراح المنوي المؤتمر أعمال صمن مقدمة عمل ورقة الرأْاا، 
العوبيةالمنظمة الماهرة، وحلول، مشكلامحت، المربية المرأة أمية 

م.2007واللوم، واكمافة للتربية 
وفويفاهنساف د ئ^^أوهه •_ ررالجندر محمد، بن حن بالة، م6ة1_ 

اليمن.إب،، جامعة منه®، الإسلام 
حضانيةروى خلفية على المرأة ارمستقبل ، ٥٤١٧١سيفا الفتاح، عبد — 1  57

مجتمعاتناقى المرأة مؤتمر أعمال صمن مقدمة عمل ورقة متباينة؛،، 
اتالل،راممركز القاهرة، متباينة، حض_ارية أؤلر ساحة على 

م.2006نوفمبر  16-14العرفية، 
مزتمرIعمل اوراق )محرر(. الكريم عبد يزاد الكريم، البد — 1  58

الإسلامي،المالم على وأثرها الولية المرأة ومؤتمرائت، اتفاهياُت، 
1ه. 434المرأة، لدرامات، باحثايت، مركز الرياض، ، 1 محل 

ورقةالدولية،،، المواثيق فى لأمرة ١١٠اش، عبد يسن، نورة الدوان، — 1  59
العاصرة،والتغيرائن، الودية الأسرة أعمال صمن مقدمة عمل 

5الاحتماعية، والخدمة الاجتماع لخلم الودية الجمعية الرياض، 
1ه. 426/5/ 7- 

تقلالوالاسالمرأة عمل  ١١اش، عبد بست نورة العدوان، - 1  60
بينالأسرة ندوة أعمال صمن مقدمة عمل ورئة الأنتصادي،،، 

عبدالمللث، مآكتبة الرياض، الإسلامية، والشريعايت، الل.ولة القوانين 
1ير. 425/3/ 21- 20الخزيزالا٠ة، 

المجتمع،،،أمن في الأسرة رردور أحمد، يوسف، بن محمد —عقيقي، 161
الرياض،والأمن، المجتمع ندوة أعمال صمن مقدمة عمل ورئة 
1ه. 425/2/24- 21الأمنية، لمد اللك، كلية 

ضدالتمييز أثاتمال كافة على القضاء رراتفاقية تله، رقية انملوانى، - 1  62
الإسلامية،،،الخصوصية إطار في نقدية تحليلية قراءة الميداو المرأة 
لالتنميةالثالث، المربى الالتقى أعمال صمن مقدمة عمل ورقة 

البحرينجمعية البحرين، إنانية، رؤية بالمرآة••• النهوض الإنسانية 
•7هه2م نوفمبر  22- 21المائية، 

اممحة:,-ب
."ابمبمْ\,



تالتنمية في العربية المرأة دور تعزيز رروسائل طه، رقية العلواني، _ 1  63
دورملتقى أعمال صمن مقدمة عمل ورقة ءسشاليةاا، تحليالية رؤية 

المنطقةالقاهرة، والمجتمعية، المستدامة اكمية فى المربية المرأة 
8هه2م.الإدايية، لكية العربية 

للمرأةالأنفعالى العقلي الإرشاد  ١١سليمان، حيي العواثرية، _ 1  64
عملورقة الدولية؟،،، المرأة مؤتمراين، تحديات، ظل في لمة الم

التغيرات،ظل في لمة الملأمرة ا منويمر ال أعمّصمن مقدمة 
التنميةووزارة الإّلأمى؛ للفكر العالمي العهد عمان، العاصرة، 

ه.1434/ 6/30_ 28الأردنية، والجامعة الاجتماعية؛ 

المفهومالإسلام في المرأة حقوق ١١العزيز، عبد نوال اليد، _ 1  65
مقدمةعمل ورقة الزوجيه،،، النفقة صوء فى تهلبيقات، والقوايهل 

المنورة،المديتة الإسلام، في المرأة حقوق مؤتمر أعمال صمن 
1ه. 2435ا/ 29.  28طيبة، جامعة 

الدوليةالمواثيق في المرأة ررحقوق الغتي، عبد حن غدة، أبو _ 1  66
المرأةحقوق مؤتمر أعمال صمن مقدمة عمل ورقة ونقدا،، عرض 

ه.1435/2/29_ 28طيبة، جامحة الخورة، المدية الإسلام، ي ف ؤ
نقديةقراءة : وأفكارهاالأنثوية الحركة ١١أمين، مثنى الكردي، . 1  ٦67

فيالمرأة تحرير مؤتمر أعمال صمن مقدمة عمل ورقة إسلامية،،، 
أن,
م.2003فبراير  23-  22الأزهر، جامعة القاهرة، لإسلام، ا ثتث
صمنمقدمة عمل ورئة وسلطة ررالمرأة رشيدة، مسعود، س 1  68إّ 
الخرزفي السووة للدرامحات اليالمية التحديات عمال أ ب
مؤسسةصنعاء، ووو!"م، سستسر 14س  12والمشردنصنطء الحادي ٌفي 
الحوارالإنساني.أ. 

فيمواجهتها وآليات الجندر ئقافة رراثار صالح، الميمان، . 1  69
أعمالصمن مقدمة عمل ورقة المعاصرق^، الإسلامية التربية 

الشرية،الش٠مة قى الإّلأمة ادنسه إصب^هات اكور، سم المؤ
1ن 3431/ / 26.  24حاكرا، جان اندونيسيا، 



والهيئات:المقلمات منشورات عشر: الثالث 

لعلماءالعالي الاتحاد رأي المسلمين، لعالمي العالمي الاتحاد - 1  70
)75(الجالسة في تهلرح التي المرأة صد العنف، وئ؛قة حول الملمين 

النم_،نظر، م، 2013.  15.4اJتحدة المرأة؛Lم سة 
يالدوحة.الرئيسي 

بيجينبالرأة المعني الراح المالي المؤتمر تقرير التحدة، الأمم - 1  71
الأممموح منشورات نيويورك، 1م،  995ميتمير أيالول/ 1 5 ء 4 

1م. 996المتحدة، 
المسريةللمتومحلنات المتحدة الأمم مؤتمر تقرير المتحدة، الأمم .٠ 1  72

منشوراتنيويورك، 1م،  996يونيه حريران/ 3—4 اكاني( )الموئل 
1م. 996المتحدة، الأمم موقع 

-15الدولية الجنائية للحكمة اسي الأ،روما  ٢١١٥المتحدة، الأمم - 1  73
المتحدة،الأمم موقع منشورات نيويورك، م، 1998تموز/يوليه  17

1م. 998

-5 القاهرة والتنمية للمكان الدولي الؤت٠ر تقرير الخحدة، الأمم - 1  74
الأممموقع منشورات نيويورك، 1م،  994ستمسر أيلول/  13

1م. 995المحدة، 

منها،الإسلامية الشريعة وموقف الجدر مساواة حكم الفتوى، أمانة _ 1  75
هه2م.4/3/25، 4235السلملرقم المصرة، الإفتاء دار مصر، 

للأنماءالعربي الصندوق الإنمائي، المتحدة الأمم برنامج _ 1  76
المربيةالإنسانية انمية تقرير )2هه2م(. والاجتماعي، الاقممادى 

المربية.للدول الإقليمي الكتّ_< الأردن، م، 2002للعام 
علىتدمي، حقسة )د.ت(. بابرا، وكندسون، رايل؛ _؛لومبيرغ،  177

منوالتيييبا للبحث، الدولي العهد لا(. )د1١٠(، رقم )الرزمة الجندر 
بالمرآة.النهوض أجل 

والموسة،الممل اجتماع وعلم التؤع 1ه2م(. 1 ) عائثة، التايس،، _ 1  78
المربية.المرأة متثلمة القاهرة، 1(. )تل 



النؤعمؤشرات 1هه2م(. ) أيمن، المجيد، وعبد عزت؛ نادر سعيد، - 1  79
بكينماؤتمر )توصيات غزة وئطاع الغربية الضفة في الاجتماعي 

ييزليت.جامعة هلين، فل)د.هل(. ، كمرجعية( 

الجامعاتفي المرأة درامات ه2م(. 05)، )محرر( علا نيل، أبو - 1  80
العربية.المرأة متثلمة القاهرة، )د.ءل(. والمتقيل، الحاصر العربية 

مفاهيمرد م1ه02م(. ) للمرأة، الإنمائي المتحدة الأمم صندوق — 1  81
الإقليميالكتب صان، )ًل4(. الاجماعي، الموع ومصعللحات 

العربية.للدول 

النؤعمفهوم م(. 2001) للمرأة، الإنمائي المتحدة الأمم صندوق - 1  82
الإقليميالمكتب ئان، )ط4(. الأولى، الوحدة الاجتماعي، 

العربية.للدول 

فيالحلي الحكم في المرأة مشاركة )6هه2م(. منيم، اه، عبد — 1  83
المربيةالمرأة مركز تونس، )دبءل(. مثالا، والكاف صفائس تونس 

والبحوث.س>ريب 

والحديدى،جمال؛ سيف، وأبو أيمن؛ ومنصور، أريج؛ -عثمان، 184
ليلى،زهية، وأحو محمد؛ نصار، غادة؛ الكيالي، رغد؛ إ■ 
ومعلوماتالامرة تقليم خدمات توفر واغ تحليل درامة 1ه2م(ب 1 )  ن
للمكان.الأعر المجلي الأردن، )د.ْل(ّ الإنجابية، لخحة ا ؤ
فيالكاشف )6ه02م(. نيرين، وشكرى، هيفاء؛ غزالة، أبو - 1  ١85
الأممصندوق عمان، )هل4(؟ مرجعية، حقيبة والتنمية لجئالإ.ر ا ٦
العربية.للدول الإقليمي الكتب للمرأة، الإنماش لتحدة ا إ
النؤععلى التي;__، دلمل )6ه02م(ا )محرر(، إيناس مرحية، 1-  86لإ 
الربالشباب جمعية حيفا، 1(ّ )محل المرأة، وحقوق الاجتماعي '١• 

رربلدناءؤمه 
ه2=5هه2م(02ّ)الجندر، حول الوطنة الأستراسة مشروع - 1  87

الوؤلنيةاللجنة المرأة، لئوون الأعلى المجلس اليمن، )د.ط-(ّ 
للمرأة.





، ١٠وية النللمعرفة إملأمي منظور نحو  ١١)ههه2م(. أماني، صالح، - 1 9 7
القاهرة.والحضارة، المرأة مجلة 1(. )ع 

1ه2م(.1 = 1ه  432))محرر(، الرحمن عبد بن أحمد الصويان، - 1  98
ستؤيايصدر محكم تقرير والفاهيم؛،، القيم تغيير معركة في لأمة ١١١

الرياض•الثيان' مجلة عن 

والقيمالاجتماعي التؤع ررأدوار م(. 2005)أحمد، أنيس طائع، - 1  99
اليمنية،؛،الجمهونة في امي الأمالتعليم كتب في يها المتصلة 

أميوط.العلمية، التربية كلية مجلة ، 21مج 

)مايو50ه2م(.علي، محمد وعزب،، يد؛ الأحمد سيد طه٥لاوي، —  200
مجلة1)ع85(. مج نقدية؛؛، دراسة الجندر لثئافة التربوية ررالمتهللبات 

مصر.بالمنصورة، التربية كلية 

قديمااليهود  9١١هه2م(. طس )أغالوحيد، عبد القادر، عبد -  201
الأمة،صوُنتخ مجلة )ع8(. 41مج ، القس(؛؛ وراء حفية وحديثا)أيالي 

الهند.

ررالمولمة2هه2م(. )يناير الكريم، عبد بن فواد الكريم، العيد -  202
الرياض.البيان، مجلة 1(. )ع07 والأسرة،؛، للمرأة لاجتماعية ا ا
تربوينموذج ررنحو م(ؤ 2005)سبتمبر حمسنين، بن محمد العجمي، —  203ع
الحركةإلى الال،ءوة ضوء في لجة الالمرأة هوية على لحفاظ ل ؛
كليةمجلة مج2)ع95(ا ، نقديه؛؛ تحليلية دراسة التهلرفة لأنثوية ا —
مصر.بالمنصورة، لتربية ا و

الكاملةالوراثية ررالخريطة م(ؤ 2002)عمرو، أبو أحمد الغامدي، -  204ؤ
المحويث،مجلة )ع2(ا حقيقيه؛؛، أصبح الذي الخيال للأذسالت 'ؤ, 

العلمين'بحائل؟كلية التربؤية، 
المالمفي الشذوذ ظاهرة  ١١م(؟ 201مبر0 )دينهى، القا>جي، -  205

البيان،مجلة (. 271)ع الحل؛؛، ؤآليات والنتائج الأسياب، المربي 
الرياض•



في)الجندر( والنؤع ررالجنوئ 8ه02م(. )يناير سالم، -لبيض، 206
لبنان.العربي، المتقبل مجلة (. 348ءجه3)ع العربية(٠، الثئافة 

رررمالة1ه(.  427)والملفل، للمرأة العالمية الإملأسة اللجنة .  207
المرأةمركز لجنة من المقدمة المودة حول الإسلامية النذلات، 

مصر.العاصر، الملم مجلة 1(. )ع32  31مج التحل،ة،ا، بالأمم 
هيئةرربيان ، 1ه(  41)5 والإفناء، العلية للبحوث، الدائمة اللجنة _  208

)عوالتنمية،،، للمكان الدولي المؤتمر حول يالملكة العلماء كبار 
الإسلامية.البحوذ، مجلة (. 42

كبارهيئة 1ه(.ارييان  41والإفتاء،)6 انملمية لليحوط، الدائمة اللجنة _  209
)عبالمراة،،، المعني الرابع العالي المؤتمر حول بالملنكة العلماء 

الإسلامية.البحوث، مجلة (ا 45

البحوث،مجمع من رابيان 1ه(.  421) الإسلامية، اليحوح، مجمع ء  021
الرابعالدولي المؤتمر انعقاد يمناّبة الشريف، بالأزهر الإسلامية 

1مآآ، 995سّتمبر- 1ه  41الآحر6 ربيع سهر حلال بالمرأة العني 
مصر.التوحيد، مجلة )ع5(. 

المابعةللدورة الختامي 1ه(ّرلاويان  428)الإسلامي، الفقه مجمع -  121
الأردنيةالملكة - عمان انمولي الإسلامي الفقه لجمع عشرة 

28-  124ه/  427الثانية جمادى 2 الأولى. جمادى 28الهاشمية 
مصر.الإسلامية، الجامعة مجلة (. 41)ع ه2اا، 06يونيو 

فبراير) النعم، عبد النعم عبد ونال، عقنا؛ ين محمود يل، م_  221
والفكرالغربي الفكر في التربوية الإنسان )رحقوق 5هه2م(. 
التربية،كلية مجلة 1(. 4 )ع مج8 مقارنة،،، وثائهية دراسة الإسلامي 

مصر.

معول: ،، Genderررالجندر )أ؛ري،ل50ه2م(. معد، حالي المجار، ِ  321
الوعيمجلة (ب 474)عالسملمة،،، الأسرة لهدم حال.يد غربي 

الكويت،.الإسلامي، 
تحليليةدراسة لاالجنا..رةت )3هه2م(,أحمد، ربيع أحمد ، يوسم، _  421

قْلر.الإسلامية، والدراسات، الشريعة كلية مجلة (ا )ع12، تقويمية،، 
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جريدةالعربيءا، العالم في الجندر إحصائيان حول اراحتماع -  521
1ه. 430/1/ 24(. 3451)ع لبنان، المشل، 

فيالإسلامي للشباب العالمية للندوة العام ررالأمين فهد، البكران، -  621
الشواذأؤلروحات يتبنى للشباب لاهاي مؤسر صحفي! مذتمو 

1ه. 41أ/9  2/8الرياض، الجزيرة، جريدة جتثا®، 
يكشف،الإسلامي الشباب لال.وة العام ررالأمين فهد، البكران، -  721

المتحدةالأمم متثلمة في المسرأة عولمة ت المرأة اد إفمخهلهلاينت، 
1ه. 421/ 2/22الراض، الجريرة، جريدة القادما(، الشهر 

التنمية،جر التنمية؛،، أجل من المرأة راتمكن ؤياض، جليلي، ابن -  821
1ه2م.1 يناير (. 99)ع 1 ه ْج الكون، 

المربي،القال.س جريدة ررنوالالل.اوىاا، إبراهيم، -درؤيس، 921
1ه. 431(بهأ/5/ 6493)ع

جريدةالمجتمع،؛، في وتهلبيقال ررالجندر حال،، نورة السعل،، -  220
1ه. 9427/9/ (ّ 13978)عالرياض، 

الرياض،جريدة والغاية!،،، المفهوم ررالجناور.. حال،، نورة عد، ال-  221
1ه؛ 425/3/ 21(. 131)ع01 

الوئت،جريدة اللائق،،، الحمل قلبا في ررالجندر سبيكة، التجار، -  222
1ه. 6429/ 8/ البحرين، مسقلة، ممامئة يومية 

أدبالعلمية،،، السيرة زيل. أبو حامد نمر ررتوثيقات! التحرير، هيئة -  223
1م. 933مايو )ع39(؟ مصر، ونقد، 

الأجسية:المراحع عشر: الخامس 
224 - Mcarthur, Tom, (1992). The Oxford Companion to the English

Language, New york: Oxford University Press.

225 - Doniach, N.s, (1972). The Oxford English -Arabic Dictionary Of
.Current Usage, New York: Oxford University Press



226 - Australian Human Rights, (1968). Addressing sexual orientation and sex

and/orgenderidentitydiscrimination, Sydney: Mascot Printing.

227 - Muller, Robert, (2003). "The Absolute Urgent Need For Proper Earth

Government From Four ThousandldeasFor A BetterWorld",

http://www.goodmorningworld.org/documents

228 - United Nations, (16 November 2000). Further actions and initiatives to

implement the Beijing Declaration and Platform for Action, General Assembly,

Twenty-third special session.

229 - Fowler, H.w, (1994). A Dictionary of Modern English Usage, great

Britain,wordsworthEditions Ltd.

ت)الإنترنت( المعلومات شكة من الخواغ عشر! المادس 
بيجينإعلان لتنميد محنوات الخمس امتعراصس المتحدة، الأمم ء  231

9— 5 العامة الجممية في عقد الذي 5( + )بكين الممل ومنهاج 
المتحدةالأمم موغ دونيوههه2م، 
5.htm  اhttp://www.un.org/womenwatch/daw/followup/beijing

الإسلاميةاللجية موقع الشخصية، الأحوال( قوانين على إطلالة .  232
والطفلللمرأة العالمة 

301  =http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php7id

الإسلاميةاللجنة موير الدولية، المواثيق في حرجة ومفاهيم بنود -  233
والطفلللمرأة العالمة 

276  =http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php7id

الصادرةالدولية والقرارات، لأنفاقيات، ا فى قراءات، عفت،، الجعبرى، _  234
العاليالإسلامي اش النالاتحاد موح المرأة، حول، 

12256  =http://muslimaunion.org/news.php7i

علماءمنبر موقع جبا،؛، والوا الخطر راالجندر الله، عبد أمين جعفر، -  235
اليمن(

http://olamaa-yemen.net/main/articles.aspx7article_no = 20689

الفوائدصيد موح منه، لابد التحففل أحمد، بنت، أميمة الجلاهمة، —  236
http://www.saaid.net/daeyat/omima/1107htm



الإنسانيالحوار مؤسسة موقع الاجتماعي(، الجندر)امع -  237
http://www.diaJogue-yemen^rg/ar/modulesphp?name = Sections&op = vie-

8 =wartide&artid

المتمدنالحوار موغ الدولي، الصعيد على المرأة حال —  238
30412  =?http://www.ahewar^rg/debat/show.art.asp
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انموضوعاتفهرس 

٥إهداء 

٧وتقدير شكر 

٠•. ٠٠ ٠٠الدرامة ملخمى   ٠٠  ٠.٠ ٠ ٠. .٠ ٠  ٠*.٠  ٠.٠٠  ٠٩

 cl_١٣

١١٤^١^ مشكاة أولا: 
١٥الدراسة أهداف : 'اتا

١٦الدراسة أهئة ىلثا:

١٦الدراسة احتيار أمحباب ! رابعا
^١١. ................................ الدراسة ممهللحات ت حامتا 

١٩الدراسة حدود ! سمائنا

١٩ازبقة الدراسات : مابئا

٢٥الأرامة منهج ت ثامنا 
٢٨الأرامة تقسمان \ تاسعا 

٣٠الأرامة صعوبات : عاشتا 
٣٥. ..١ . .١ . ١ . .١ الأولية المواثيق في المرأة حقوق عن سذ.ة التمهيل.يت الفصل 

الأممعن الصادرة الأولية والموتمرات الاتفاقيات أهم • الأول البحث 
٣٩. ب........ب....ب.....المرأة حقوق ن بثأ المتحدة 

٤٢. ................بالمرأة انمنية الأولية الاتفاقيات الأول! المهللب 
٤٩بالرأة المعنية الأولية المؤتمرات الثاني! المهللب 



٠٥٠ . ٠ ٠ ٠ . .٠ ٠ ٠ . ٠ . ............. بالمرأة الخاصة المؤJمرات ت أولا 
٥٣. ........بالرأة صلة ولها مختلفة قضايا الخاصة المؤتمرات ثانتا 
٥٧المرأة حقوق ومؤتمرات اتفاقات أهداف ت الثاني المبحث، 

٥٨. .....المرأة ومؤت٠رات اتفاقيات من المعلنة الأهداف الأول؛ المهللب 
٦٠. ...المرأة ومؤتمرات اتفاقيات من المعلنة غير الأهد.اف ت الثاني المعللب 

٦٥. ..............واكأة واسعللحات المقام الجندر: الأول: الفصل 
٦٧تمهيد 

٦٩. .................والممهللحات المفاهيم الجندرت الم؛ءءثالأولث 
٧٠الجندر تعريف الأول؛ المئللب 
٧٠للجناJر اللغوي الممريف أولا؛ 
٧٣اكُرشالأءْللأحىكبمدر 'اتا؛ 

٧٧سندر الأناثة المفاهيم الْلاابالثاتي؛ 
٧٧الجندرية القلقة أولا؛ 
٧٩الجدرة الأدوار ءاتا؛ 

٨٢والخدر الجنس ؛ ءالثا
٨٤. ...............بالخدر الملة ذات الممهللحات الثالث؛ المهللب 

٧ ٠^^(Empoweiroent ) . ّ.. . ٨٥. ..ؤ٠ .........ّ . ١ ّ . ١ ؟ ّ ١ ٠
٨٦. .................( Reproductive Health)الإنجابية الصحة - ٢ ث

٨٨( Discrimination)التمييز - ٣ آ
١٨٩ ؤ ر . ١ . ١ . ...١ . .....١ . . ( Stereotyped Roles)الممهلية الأدوار - ٤ و
٩٠. ......( Sexual Orientation Freedom)المقلية غير الحياة حرية - ٥ إئ 
٠......؟..( Unions and Couples)والتعايثون المتحدون - ٦ ■؛,  ٩١. .٠

٩٢. . ١ . . ّ . . ١ . ١. .١ . . ١ ؟ ( Family benefits)الأسرية ب-الأسحقاقات 2
٩٣الجندر مفهوم نشأة الثاني؛ المبحث ي
٩٣. ...........................اكافية الرج٠يةالأول؛ اس و

١.. ...المهيونية  ٩٤. ١..١..١........ ...............؛ ١

٩٩العلمانية 

١٠٠العولمة 

أولا
ثاتا

'الثأ

٢'اورجميةاش.وية الءللباكانى؛



وق.؛ئء

أولا
ثان

'الثا

١٠٤ . . . . .. . . . . . . . .. . .. (Liberal Feminism)  اللسراليةالنسوة
١٠٦ . . . . . . . . . . . . . . . . (Marxist Feminism)  الماركيةالنوية

١٠٩ (Radical Feminism)  الراديكاليةالنوية

١٢٠التشرمية المرجعية الثالث: اوْلف 

أولا
'Lتا

'الثا

١١٢'ا .....ا...ءآ هرة لما ا مؤتمر رر والتنمية ن للّكا الدولي ال٠ّؤتمر 

١١١^؟ . ......بكين® ررموتمر بالمرأة المعني الرابع العالمي المؤت،<ر 
١.الثاني® ررالموئل اليثرية للمتوحلنات المتحدة الأمم مؤتمر  ١  ١١٢٠

١٢٢ه® + اربكين نيويورك اجتماع ! رابعا
١٢٧ّ لإسلامه ا المجتم.عات على وآثاره انتقاله، وماثل الجندر■ مفهوم الثاني' الفصل 

١٢٩تمهيد 

٠١٢٠١ .الإسلامية إراسصات الخدر طهوم مال الأول! المحث 
١٢٠٢الدولأ المقلمات الأول! المْللب 
١١٢٢. .........حاص بشكل المرأة بقضايا تحي متثلمان الأول! الهمع 
STo. ........ ........ .....عام تويؤ ذات مثلماث الثاني! الفرع 
١١٢٩الحكومة وغير الحكومية المتثلمان الثاني! المهللب 

١٣٩الحكومة المقلمات الأول! الفرع 
١٤٥. ............ .........الخومية غير المقلمات الثاني! الفرع 

١٤٨الأمي اضل الْللبالثاك!
١٤٨. ....... ........التمويلمة والوكالأت الؤّات الأول! الفرع 
١٥١الداعمة الدول سفارات الثاني! الفرع 
١٥٢البحثية والمعاهد المراكز الرابع! المطلب 
ا؟ ١٥٢جامعية ومعاهد مراكز الأول! الهمع 
٩ ١٥٥ممتقلمة ومعاهد مراكز الثاني! الضع 
ة ١٥٧الإعلامية المؤسسة الخس! الخللب 

١٥٨والمجلات الصحف - أ 
١٥٩والترجمة التأليف - ت
١٦٠والقفائيات التلفزيون - ج

١٦١د_الئبكةالخكبوتية 

١٦١٢.. ......الإملامية المجتمعات على الخدر مفهوم آثار الثاني! المحث 

ك



١٦٤الآئراكائت الأول: انملف 
١٦٤اض أصول اسك أولا: 

٢^١١. .................وأصوله الإّلأمى الفقه تشويه محاولة : ثانيا
١٧٥الإّلأب الثقافة ركام محاربة : *الثا

١٧٩؛. ..ؤؤ...ب.بؤ..ا..ؤ..؛.با؛ؤالآئرالأجماب اوْلاباكاني:
١٧٩بّ ......؟ا؟ا.... .....ا_مدمملامانيواجوالأمّرةالإمح؛لأب 

١٨٠المكر الزواج ٢-محاربة 
١٨٢"ا'.اصقضسدازوجات 

١٨٤\فجزءو\دو\أ قوامة ؛-رفض 
١٨٦ه_-بملامملآقيالاصاء 

١٨٨. ..... ..........وأم كزوجة المرأة دور على القضاء محاولة - ٦
١٩٠واسمأة ارحل س العلاقات ٧-تحول 

١٩١الأسري خ_الصكك 
١٩٣الإنجاب سيلان -تراجع ٩

١٩٦الآئارالأحلأب اكاك:الطلب 
١...........ارواج مؤسس،ة حاؤج الجسية العلاقات انتشار — ١  ١١٩٦

١٩٩. ......................الجني و1لأثل.وذ المجاهرة ثيؤع - ٢ و
٢٠٣لجدها المرأة م_انتشارعرْس ؤ
٠....ا.اب...الملة للمرأة المضيئة العورة ر اهتزا — ٤ ي ٠ ٢٠٥. ....٠

٢٠٦الآئراسية الطلباراع:
٢٠٦ا_اءادةصاغةالخاس ٩

ث,
ني

٢١٠. ............التعليم مناهج في الجتمية الترسة إدخال محاولة - ٢  ؤ
٢١١م_التعليماستلطبينانمين 0
٢١٤. ......٠..المرأة أمام التعليم رص ليادة - ٤ ر
٢١٦الأئارالاقممادية الخاص: المْلف ض

٢١٦المفبهل غير والتوفليف العمل - ١
٢١٨للمرأة آ_الأسقلألالأةممادى 

٢٢٠الثياب بين لة البط ية نم-وادة 
٢٢٢الإنتاج وقلة الأسهلأك ؛_و1دةل



ع»ه|

٢٢٥. ...مواجهته وصبل لإملامية ا الثقافة موقف مفهومالحندرت ت الثالث الفصل 
٢٢٧نمهد 

٢٢٩. ..........الجدر ثهوم من الإسلامية المحافة مرقق الأول: المحث 
١٢٣٠^١^ الأول: اسمب 
٢٣٢. ........ والمرأة الرجل محن الإّلأم فها اوى الش-الأمور أولا: 

٢٣٦. ..........والمرأة الرحل ين الإّلأم بها رق ام الأمور : ثاتا
٢٤١. .........................اووفاسمس اسوباممني:

٢٤١تاJؤسثة UUاأولا: 
٢٤٨المؤا،.ى العمل إ ثانيا 

٢٥٣. ......... ......... ......اووفانمسي اسباكالث:
٢٥٣العلماء موقف أولا: 

٢٥٦الثمامة النخب موقف : ثانثا
٢٦١الجدر مفهوم مواجهة مبل الثاني: البحث 

٢٦٢الحكومية الل الأول: المهللب 
٢٦٧اسعية الميل اكاز: اسب 
٢٦٧الأسرية الموسة أولا: 

٢٦٩التعليمية ة الموسإ ثانيا 
٢٧٣ةالإءلأمة الؤّ:ىلثا

٢٧٦الدينية ة الموس: رابئا
٢٧٩الأردية المل الثالث:اسب 
٢٧٩المرأة أولا: 

l_lj  : ؟■ ٢٨١العلماء<

و ٢٨٣الثقافة الخف : ٠الئا
1 ٢٨٧الخاتمة 

ت' ٣٠١الألأاءل وغريب المح.هاالحات فهرس 
٣٠٣والمراجع الصادر فهرس 
٣٣١الموصوعات فهرس 




