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  توصيات�حماية�ا�رأة

هـ�١٤٣٤ربيع�الثاني�/ ٢٧-٢٥!س�مي��ي�الف��ة��الندوة�الفقهية�الثانية�والعشرون�
جمع�الفقه

م�بالجامعة�!س�مية�العربية،�ا
سجد�الجامع�بمدينة�أمروهة�٢٠١٣مارس��١١إ5ى��٩ا
وافق�

  بوEية�أترابراديش

  

إن�قضية�حقوق�ا
رأة�وحمايRSا�مطروحة�عNى�طاولة�البحث��ي�الوقت�الراهن،�وأصبحت�

�إن� �أجمع، �العالم �ي� �ي�حديث�الساحة� �يبعث�لعمومه �حقوق�ا
رأة �بصدد �الغربي �العالم تصور

�عل\Rا،�
ً
الدنيا�كلها،�وهو�أن�الزوجgن�زمي�ن�وشقيقان،�وليس�أحدهما�يعت��cرئيس�_سرة�أو�قواما

وبالتا5ي�جرى�الغرب�أن�الزوجة�ينبoي�أن�تمنح�حريRSا�وحقها��ي�الط�ق�مثل�الزوج،�وأن�يتوقف�

ا
حاكم،�ف��خيار�wحدهما��ي�استخدام�حق�الط�ق�بنفسه،�وكذلك��أمر�التفريق�بgن�الزوجgن�عNى

�ي�� �ال��كة �وأن�تقسم �كل\Rما، �للرجل�وا
رأة �أن�يفرض�الحظر�عل\Rا �فينبoي �_زواج، �تعدد مسألة

!رث�بالتساوي�بي�Rما،�وأن�يكون�ل~م�حق�الوEية�مثل�_ب،�وأن��Eيسمح�لشاب�أو�لشابة�بالزواج�

� ١٨قبل�بلوغهما� �إ5ى�الزاني�ا
باشر،�والف���أو�الفتاة�عند�بلوغهما �١٨سنة،�وأن�ينسب�ولد�الزنا

سنة�تثبت�لهما�الحرية��ي�أبدا�Rما،�ف��ينبoي�أن�ُيحال�بي�Rما�وبgن�ا
مارسة�الجنسية،�كما�ينبoي�أن�

إيقاع�تكون�ا
متلكات�ا
سجلة�لكل�واحد�م�Rما�مش��كة،�وتوزع�عNى�أساس�التساوي�بي�Rما��ي�حالة�

�من�دون�رضاها�يعت��cذلك�جريمة�وزنا،�وينبoي�أن�يؤذن�
ً
الط�ق،�والرجل�إذا�تمتع�بامرأته�جنسيا

  .للنساء��ي�استخدام�وسائل�منع�الحمل�و!جهاض�وما�إ5ى�ذلك

�١٥-٤هذه�التوصيات�جاهزة�للتقديم��ي�ا
ؤتمر�الخامس�والسبعgن�ا
نعقد��ي�الف��ة�ما�بgن�

�عنوا�Rام�من�قبل�لجن٢٠١٣مارس� القضاء�عNى�جميع�طرائق�التطرف�: "ة�النساء�ل~مم�ا
تحدة،

ع�عل\Rا�سائر�البلدان�_عضاء�" ضد�ا
رأة�والفتاة
ّ
وهناك�محاوEت�حثيثة�من�القوى�الغربية�أن�توق

�القانون�ا
خالف�لهذه�التوصيات� �لو�جرى�ف\Rا �عل\Rا �والبلدان�ال���يتم�توقيعها �ي�_مم�ا
تحدة،

  .م�ا
تحدة�التدخل��ي�شؤو�Rا�ورفع�قضية�تلك�البلدان�إ5ى�ا
حاكم�الدوليةفيحق�ل~م

هذه�القوانgن�وإن�كانت�تخالف�جميع�الديانات�السماوية�وغ��gالسماوية،�ولكن�الحقيقة�

أن�جميع�أهل�الديانات�قبلوها�وعملوا��Rا�سوى�ا
سلمgن،�wجل�أن�صلRSم�بديانا�Rم�صلة�اسمية�
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�ي�شؤو�Rم�الخاصة،�أما�_مة�!س�مية�فإ�Rا�تعتقد�بحاكمية�الدين�عNى��فقط،�فالدين��Eيتدخل

�العالم� �عNى �فيجب �ا
سلمgن، �إ�Eمع ��Eيكون �الصدام �أن �البدي¡� �فمن �¢ن، �ح�� �كلها الحياة

�هذه� �بمثل �يتأثروا Eو� �والجرأة �بالحكمة �الوضع �هذا �مع �يتعاملوا �أن �!س�مية �و_مة !س�مي

  .�قيةالحم�ت�ال�أخ

�ب�دنا� �وهذه �وهضم�حقوقها، �ا
رأة �عNى �ا
تصاعد�ل�عتداء �ا
همة�¤تجاه ومن�القضايا

�الوضع� �وهذا �ا
رأة، �والتطرف�عNى �حوادث�التحّرشات�الجنسية �إ�Eوتقع �يوم ��Eينق¦¥� الهند

�لتقنgن� �ا
عنية �الجهات �جميع �من �تشتد �فا
طالبات �الحياء، �جبgن �له �يندى �للغاية، مؤسف

  .ب�الصارم��ي�مثل�هذه�الجرائم،�والحكومة�الهندية�قد�أولت�ا
سألة�¤هتمام�البالغالعقا

�بgن�الرجال�والنساء��ي�
ً
�كب�gا

ً
ي�أن�هناك�فرقا ورؤية�!س�م�تجاه�ا
رأة�تختلف�عن�هذا،�̈و

�يتطلب�العدل��Eا
ساواة، �نزRªا �وتكوين�ا
جتمع �نظام�_سرة �إحكام �وبالتا5ي �ا
واهب�والطاقات،

�إ5ى�مواه»Rما�ا
ختلفة،�والحقوق�والواجبات�تم�تعيي�Rا�
ً
فا
سؤوليات�ألقيت�عNى�الرجل�وا
رأة�نظرا

�وسائر� �والحفاظ�عل\Rا �كفالة�_سرة �ولذلك�ألقى�!س�م�مسؤولية حسب�ا
واهب�وا
سؤوليات،

�_غ� �هذه �من �و¤نط�ق �بالحرية �يتمتعن �والنساء �الرجال، �عNى �جعل�ا
سؤوليات�ا
الية �ثم ل،

الرجل�رئيس�_سرة،�والقّوام�وا
شرف�عل\Rا،�وعNى�هذا�ا
بدأ�تقوم�سائر�_حكام�الشرعية�ا
تعلقة�

  .بالحياة�العائلية

�يعت®�� �ولكنه �الرجل، �ألقيت�عNى �والقوامة �ي�!س�م،� �أهمية�كب�gة �أن�لحقوق�ا
رأة كما

ن�عNى�السيئات،�والقضاء�عل\Rا،�ويدعو�كذلك�بتقليل�دائرة�_سباب�والدوا¯ي�ال���تحرض�!نسا

�وعقوبات�شديدة�عل\Rا�ح���
ً
إ5ى�تكوين�بيئة��Eتشجع�الناس�عNى�ارتكاب�الجرائم،�ثم�وضع�حدودا

�عNى� �الجرائم��Eيق¦¥� يعدل�مع�ا
ظلوم�و�Eيظلم�ا
جرم،�فوضع�العقوبات�من�دون�منع�دوا¯ي

  .الجرائم،�كما�أن�ذلك�مخالف�للعدل�و!نصاف

�الفقهية�الثانية�والعشرون�
جمع�الفقه�!س�مي�بالهند��عNى�هذه �الندوة الخلفية�تو�¥²

  :م�ما�يNي٢٠١٣مارس��١١- ٩هـ�ا
وافق�١٤٣٤ربيع�¢خر��٢٨-٢٦ا
نعقدة��ي�الف��ة�ما�بgن�

 
ً
�  :أو� �العالم �سكان ��–إن�أغلبية �ا
تغربة �الغربية �البلدان �ف\Rا �فإقامة��–بما ترتبط�باwديان،

التساوي�بكل�أطرافه�بgن�الرجال�والنساء��ي�الحياة�¤جتماعية�والزوجية�و!ذن�للشباب�

�مخالفة�لتعاليم�الديانات� والشابات��ي�¤ستمتاع�الجنµ¥��من�دون�ع�قة�قانونية�بي�Rما
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ي�تد¯ي�الديمقراطية�واح��ام�الرأي�العام�أن�تتجنب�هذه�كلها،�فمن� واجب�هذه�البلدان�̈و

  .القوانgن�ا
اجنة�والبغيضة�عند�جميع�_ديان�و�Eتحاول�فرضها�عNى�¢خرين

 
ً
إّن�هذا�التصّور�للمساواة�يتناقض�مع�قانون�الفطرة،�وكلما�اصطدم�!نسان�مع�قانون�  :ثانيا

ومثله�من�_مراض�ا
زمنة�الخط�gة�إ��E-!يدز–،�وليس�الفطرة�وقع�فريسة�لعذاب�هللا

�لهذه�الحقيقة،�فيجب�عNى�العالم�كله�أن�يدع�تصور�التصادم�مع�قانون�
ً
�واضحا

ً
Eمثا

الفطرة�ويع��ف�بتفوق�القوانgن�!لهية،�R�wا�م«ºلة�من�خالق�الفطرة،�وليس�هناك�أحد�

  .يعرف�مصلحة�!نسانية�وضررها�مثله

 
ً
الندوة�بالعالم�!س�م�أن�يحاول�فهم�مؤامرة�الغرب�هذه،�فإن�غايRSا�ليست�الحفاظ���Rيب  :ثالثا

عNى�حقوق�ا
رأة،�وإ�Rا�هدم�نظام�!س�م،�فمن�واجبه�أن�يرفض�بشدة�هذه�ا
حاوEت�

�عNى�مثل�هذه�ا
سّودة
ً
  .وا
ؤامرات�ا
خالفة�ل¿نسانية�و_خ�ق�و�Eير¾¥��بتوقيعه�أبدا

 
ً
��Rيب  :رابعا �التشريعات��كما �من �وأمثالها �R�wا �عل\Rا، ��Eتوقع �أن �الهندية �بالحكومة الندوة

�لتلك�
ً
والقوانgن�غ��gمقبولة�لدى�جميع�فئات�وطوائف�الشعب�الهندي،�ومغايرة�صريحا

  .الحرية�الدينية�ال���أعطيت�لجميع�ا
واطنgن��ي�الدستور 

 
ً
�عNى  :خامسا �العقوبة �بتشديد �الهندية �الحكومة �تكتفي E� �الجرائم��وأن �عNى �للقضاء الزنا

الجنسية،�بل�عل\Rا�أن�تفرض�الحظر�عNى�دواع\Rا�و_سباب�ا
حرضة�عل\Rا�مثل�إغ�ق�

شركات�صناعة�الخمور،�وفرض�الحظر�عNى�ا
خدرات�بكل�أنواعها،�كما�صرح�بذلك��ي�

�غ��gمختلط�
ً
�تعليميا

ً
ضوابط�توج\Rية�من�دستور�الهند،�كما�ينبoي�لها�أن�تشكل�نطاقا

gستطاع،�ب
�ا �حسب �_جنبية �با
رأة �¤خت�ط �من �Âجن_� �الرجل �ويمنع �الجنسgن، ن

�الجسد� �تس���أعضاء �وال�� �الفتيان�والفتيات�استخدام�ا
�بس�ا
حتشمة ويحتم�عNى

الفاتنة،�ويفرض�الحظر�عNى�_ف�م�وال�cامج�الخليعة،�وعNى�ممارسة�الوظائف�الليلية�

سنة�وشرط�زواج�البنات�بكو�Rن��٢١بنgن�بكو�Rم�يبلغوا�للنساء،�وأن�يلoي�شرط�زواج�ال

سواء�كان�بالرضا�أو��- سنة�وأن�تقرر�مع�اتخاذ�هذه�التداب��gالحازمة�عNى�الزنا��١٨يبلغن�

�cعقوبات�شديدة�-بالج.  

 
ً
والواقع�أن�الجرائم��Eيمكن�القضاء�عل\Rا�بواسطة�القانون�فحسب،�وإنما�يحتاج�ذلك�إ5ى�  :سادسا

�� �حوادث�القتل�وقطع�تغي��gشامل �إ5ى
ً
�فأصبح�من�الضروري�نظرا �¤تجاهات�وا
يول، ي
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الطرق�والفساد��ي�الب�د،�وتورع�كث��gمن�ا
ثقفgن��ي�مثل�هذه�الحوادث�الفتاكة�أن�تقوم�

الحكومة�بإدخال�التعاليم�الخلقية��ي�ا
قررات�كجزء��Eينفك�ع�Rا،�وتنشر�ال�cامج�ا
بنية�

�تربية�_خ�ق�والسل �النشرات�و!ع�نات�التجارية�عNى �وأن�تقيد وك�ع��cوسائل�!ع�م،

  .با
ثل�الخلقية

 
ً
إن�ا
سلمgن�طائفة�داعية�أخرجت�لتقديم�دعوة�الخ��gوال�E��cبمجرد�استخدام�اللسان�  :سابعا

�ا
رأة،� �حقوق �بأداء �وRªتموا �هذا، �بواج»Rم �يقوموا �أن �لهم �فينبoي ،
ً
�أيضا �بالعمل بل

�¤بت �كل �ويتجنبوا�ويبتعدوا �ا
�gاث، �ي� �حقها �للمرأة �ويعطوا �عل\Rا، �¤عتداء �عن عاد

�وينشئوا� �العبادة، �من
ً
Eبد� �وتجارة

ً
�مكسبا �النكاح �يتخذوا Eو� �الط�ق، �حق استغ�ل

�ل~خ�ق�الفاضلة�والسلوكيات�النبيلة�ال���أمر��Rا��ي�!س�م�
ً
�فريدا

ً
Eيقدم�مثا�

ً
مجتمعا

  .تجاه�ا
رأة

��� 


