اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العايل
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كلية الشريعة بالرياض
الدراسات العليا
قسم الثقافة اإلسالمية

مفهوم الصحة اإلنجابية في المواثيق
الدولية
دراسة نقدية يف ضوء الإسالم
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير من قسم الثق افة اإلسالمية بكلية الشريعة بالرياض

إعداد الطالبة
مرام بنت منصور بن محزة زاهد
إشراف فضيلة الشيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد الصرامي

العام اجلامعي
0340-0341هـ

1

مفهوم الصحة اإلنجابية في المواثيق الدولية







املقدمــة






2

مفهوم الصحة اإلنجابية في المواثيق الدولية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة
إف اغبمد هلل كبمده ونستعينو ونستغفره ونتوب إليو ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فبل مضل لو ،ومن يضلل فبل ىادي لو ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال
شريك لو ،وأشهد أف ؿبمداً عبده ورسولو ،صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم.
أما بعد:
فإف من أعظم النعم وأجلها علينا -بعد أف أعزنا اهلل باإليباف وأكرمنا باإلسبلـ -معرفتنا حبقائق ديننا،
ووقوفنا على ؿباسن شريعتنا ،وإدراكنا للثمار اليانعة واؼبنافع الواسعة اليت قبنيها يف دنيانا ونرجوىا يف
أخرانا عندما نفقو ديننا ،ونتمسك بأحكامو ،ونتحلى بآدابو ،ونعتصم دبا جاء يف كتاب اهلل وسنة
رسولو صلى اهلل عليو وسلم.
وإف األمة اإلسبلمية والعاَف أصبع -كما يبلحظ اليوـ -يعاين كثَتاً من اؼبهددات والتحديات اؼبفروضة
علينا من الضغوط احمللية والعاؼبية ،واليت تتبع فرض سياسات النظاـ العاؼبي اعبديد ،ويف مقدمتها
منظمة األمم اؼبتحدة ومنظماهتا اؼبختلفة ،واليت تفرض برامج وأفكاراً ىدامة.
ومن بُت تلك الربامج واؼبفاىيم اليت تدعوا ؽبا مفهوـ "الصحة اإلقبابية" ،والذي يعنوف بو قدرة الناس
على التمتع حبياة جنسية مرضية ومأمونة ،وقدرهتم على اإلقباب ،وحريتهم يف تقرير اإلقباب وموعده
وتواترهّٔ ،دؼ تنظيم األسرة والصحة اعبنسيةٔ.
ىذا اؼبفهوـ الذي ي ّْروجوف لو ويكررونو يف مؤسبراهتم لو مضامُت خفية ،هتدؼ إُف ربديد نسل
الشعوب اإلسبلمية وإضعافها ،وذلك من خبلؿ التقليل من قيمة األسرة اؼبًتابطة والتهوين من شأهنا،
فهي مضامُت فيها من اؼبفاسد واػبروج عن أحكاـ ديننا اغبنيف ما ال يعلم مداه إال رب العاؼبُت.
إف ىذه اؼبفاىيم الغربية اليت زبتبئ وراء اؼبصطلحات اؼبصكوكة ربمل يف ظاىرىا ٍ
معاف متقاربة يف
ثقافتنا ،لكن إف أمعنا النظر يف اؼبصطلحات ويف لغتها األصلية صدمتنا الكثَت من اغبقائق واآلليات
اليت تنايف أبسط اؼببادئ واألعراؼ والقيم يف منظومتنا الثقافية ،ويف ىذا البحث كشف لزيف تلك

ٔ انظر :تقرير اؼبؤسبر الدوِف للسكاف اؼبنعقد بالقاىرة عاـ ٜٜٗٔـ ،الفصل السابع ،فقرة  ،ٕ-ٚص.ٖٛ
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اؼبصطلحات الرباقة واؼبفاىيم اؽبدامة ،ونقد ؽبا يف ضوء ديننا اغبنيف ،حىت نتصدى ؽبا ،ونبينها لكافة
أفراد األمة يف ببلدنا والببلد اإلسبلمية خاصة ،وسائر ببلد العاَف عامة.
وأرجوا من اهلل سبحانو وتعاُف أف هبعل عملي ىذا عمبل صاغباً ،ولوجهو خالصاً ،وال هبعل ٍ
ألحد
فيو شيئا.

أسباب اختيار الموضوع:
من أىم األسباب اليت دفعتٍت إُف البحث يف موضوع "مفهوم الصحة اإلنجابية في المواثيق
الدولية" اآليت:
ٔ) أف ىذا الزماف قد تكالبت فيو أيدي األعداء ؽبدـ قيم األمة اإلسبلمية ،وتغيَت ثوابتها
الدينية ،ومفاىيمها االجتماعية ،من خبلؿ تروهبهم لعدة مفاىيم براقة ،القصد منها ىدـ
عامة ،ومن بُت تلك اؼبفاىيم مفهوـ الصحة اإلقبابية.
كياف اإلسبلـ َّ
ٕ) دحض افًتاءات مواثيق األمم اؼبتحدة وكشف الزيغ وراء اؼبفاىيم والشعارات اليت يطلقوهنا يف
مؤسبراهتم ،ومنها مفهوـ الصحة اإلقبابية.
ٖ) تبصَت الناس وتوعيتهم دبفهوـ الصحة اإلقبابية ،وتعريفهم باعبوانب السلبية اليت خفيت
عليهم.
ٗ) قلة الدراسات النقدية اؼبتعلقة دبفهوـ الصحة اإلقبابية.
٘) طلب اؼبزيد من التكوين العلمي حوؿ ىذا اؼبوضوع.

أىداف الموضوع:

يهدؼ البحث إُف:
ٔ) دراسة اؼبفهوـ دراسة وصفية ربليلية ،ونقده يف ضوء اإلسبلـ.
ٕ) معرفة مشروع الصحة اإلقبابية وما يهدؼ إليو.
ٖ) معرفة اؼبصطلحات الداعمة للصحة اإلقبابية.
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الدراسات السابقة:
من خبلؿ حبثي يف اؼبكتبات ومواقع اعبامعات على الشبكة العنكبوتيػة َف أجػد –حسػب علمػي -مػن
قػػاـ بدراسػػة ربليليػػة نقديػػة وافيػػة ؼبفهػػوـ "الصػػحة اإلقبابيػػة يف اؼبواثيػػق الدوليػػة" ،ولكػػن وجػػدت بعػػض
األحباث فيها تشابو يسَت مع حبثي ،سواءاً كاف ىذا التشابو يف العنواف أـ اؼبضموف ،وىي كالتاِف:
( .1الصحة اإلنجابية من منظور إسالمي) تأليف الػدكتور أضبػد رجػاء رجػب ،وىػو حبػث صػادر
عػػن اؼبنظمػػة اإلسػػبلمية للًتبيػػة والعلػػوـ والثقافػػة إيسيسػػكو عػػاـ ٕٓٓٚـ ،البحػػث مكػػوف مػػن
ثنتُت وأربعُت صفحة ،وربدث فيو الباحث عن تركيػب اعبهػاز التناسػلي للمػرأة ،واؼبشػاكل الػيت
قد تعًتي اعبهاز التناسلي للمرأة ،وربدث عن ختاف اإلناث ،وعن وسائل تنظيم األسرة ،وقػد
سػلك الباحػث يف عرضػو مسػػلكا طبيػا ،واصػفا الطػرؽ العبلجيػػة لؤلمػراض الطارئػة علػى اعبهػػاز
التناسلي للمرأة ،فيصنف حبثو يف آّاؿ الطيب.
ٕ( .الثقاف ةةة الجنس ةةية ب ةةين المواثي ةةق الدولي ةةة والتص ةةور اإلس ةةالمي) مػػن إعػػداد األسػػتاذة مػػٌت
صػػبحي ،وىػػو حبػػث يسػػَت منشػػور يف موق ػػع الل نػػة اإلسػػبلمية العاؼبيػػة للم ػرأة والطفػػل ،حب ػػث
مكوف من اثٍت عشرة صفحة ،وقد كاف البحث ؿبصػورا يف الثقافػة اعبنسػية يف اؼبشػروع الغػري،
وقد ربدثت الباحثػة فيػو عػن نظػرة الغػرب لل انػب اعبنسػي ،وأف ثقػافتهم اعبنسػية ثقافػة قائمػة
على الفردية واللػذة واؼبتعػة الوقتيػة ،وؿباولػة الغػرب لنشػر تلػك الثقافػة ،وفرضػها علػى آّتمعػات
اإلسػ ػػبلمية ،وتروهبه ػ ػػا ع ػ ػػن طريػ ػػق مف ػ ػػاىيم ومص ػ ػػطلحات يطلقوهنػ ػػا -ع ػ ػػرب اؼب ػ ػؤسبرات الدولي ػ ػػة
واؼبنظمات األىلية -ويطالبوف بتحقيقها ،ومن تلك اؼبصطلحات اليت حوت ثقافتهم مصػطل
الصػػحة اإلقبابيػػة ،ث ربػػدثت الباحثػػة عػػن الثقافػػة اعبنسػػية يف التصػػور اإلسػػبلمي ،وكيػػف اىػػتم
اإلسبلـ بذلك ،وراعى اغباجات الفطرية عند اإلنساف.
ٖ( .مخاطر خفية للصحة اإلنجابية) من إعداد الدكتورة ست البنات خالد ،استشاري النساء
والوالدة يف مدينة اػبرطوـ بالسوداف ،وىو حبث منشور يف موقع منظمة أـ عطية األنصارية،
مكوف من ٍ
مائة وأربعُت صفحة ،ويعترب من الدراسات العلمية يف ىذا اؼبوضوع ،حيث تناولت
فيو أصل اغبركة اؼباسونية ،ونبذة عن منظمة األمم اؼبتحدة ،وعن أىم مؤسبرات اؼبرأة العاؼبية
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وأىدافها ،وتناولت فيو كذلك تاريخ حركة ربديد النسل وما ورائها ،ومن ث انتقلت إُف
تعريف الصحة اإلقبابية وأجندهتا ،وربدثت أيضا عن العنف ضد اؼبرأة ،واغبركة النسوية
النوعية ،وعوؼبة اؼبرأة.
والفرؽ بيننا ىو أف د.ست البنات -حفظها اهلل -شرحت األجندة بشكل عاـ ،حبيث أبرزت
أىم السلبيات دوف تفصيل كما فعلت يف حبثي ،ودوف ذكر لئلهبابيات اؼبوجودة فيها واليت
تناولتها أيضا بشيء من التفصيل ،كما أين بينت يف حبثي اآلثار األخبلقية واالجتماعية
والصحية اؼبًتتبة على تطبيق خدمات مفهوـ الصحة اإلقبابية ،وقمت بنقدىا ،وىو ما َف
تتطرؽ لو د.ست البنات يف حبثها.

منهج البحث:
أوال  /تتطلب الموضوع دراسة متكاملة ،لذا استخدمت المنهج التكاملي المشةتم للة

لدد من المناىج البحثية ،ومن أىم المناىج المستخدمة في ىذا البحث ما يلي:

ٔ) المنهج الوصفي :وذلك يف عػرض مفهػوـ الصػحة اإلقبابيػة ونشػأتو ووسػائلو ،مػن خػبلؿ تتبػع
مواثيق األمم اؼبتحدة.

ٕ) المنهج التحليلي النقةد  :وذلػك يف ربليػل مفهػوـ الصػحة اإلقبابيػة ووسػائلو ونقػده يف ضػوء
الشريعة اإلسبلمية.

ثانيا  /يتمث المنهج الفني للبحث في:
ٔ) ذكر اسم السورة ورقم اآلية اليت وردت يف البحث.
ٕ) زبريج األحاديث من كتبها اؼبعتمدة ،مع بياف درجة اغبديث.
ٖ) توثيق النقوؿ من اؼبراجع ،فإذا كاف النقل من اؼبرجع نقبل حرفيا فإين أضعو بُت عبلميت
تنصيص ،ث أذكر يف اغباشية اسم اؼبرجع ،واسم مؤلفو ،ورقم اعبزء -إف وجد -ورقم
الصفحة ،وإذا كاف النقل باؼبعٌت ذكرت يف اغباشية اسم اؼبرجع ،واسم مؤلفو ،ورقم اعبزء
والصفحة ،مسبوقا بكلمة انظر.
ٗ) ترصبة األعبلـ غَت اؼبشهورين.
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٘) العناية بقواعد اللغة العربية ،واإلمبلء ،وعبلمات الًتقيم.
 )ٙالًتكيز على اؼبوضوع و االبتعاد عن االستطراد واإلطالة.
 )ٚإتباع البحث بالفهارس الفنية:
 فهرس اآليات. فهرس األحاديث. فهرس اؼبصادر واؼبراجع. -فهرس اؼبوضوعات.
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مفهوم الصحة اإلنجابية في المواثيق الدولية
-دراسة نقدية في ضوء اإلسالم-

تقسيمات البحث:
اؼبقدمة وفيها:
أنبية البحث وأسباب اختياره.
أىداؼ اؼبوضوع.
الدراسات السابقة.
-

منهج البحث.
تقسيمات البحث.
الصعوبات اليت واجهتٍت يف البحث.
شكر وتقدير.

الفص األول :دالالت مفهوم الصحة اإلنجابية وتاريخو ،وفيو أربعة مباحث:
المبحث األول :دالالت مفهوـ الصحة اإلقبابية (.)Reproductive Health
المبحث الثاني :نشأة مفهوـ الصحة اإلقبابية وتطوره.
المبحث الثالث :اؼبصطلحات ذات الصلة (اعبندر  -سبكُت اؼبرأة  -اغبرية واؼبساواة بُت اعبنسُت).
المبحث الرابع :نقد مفهوـ الصحة اإلقبابية.
الفص الثانةي :آثار مفهوم الصحة اإلنجابية ونقدىا ،وفيو مبحثان:
المبحث األول :آثار الصحة اإلقبابية.
المبحث الثاني :نقد آثار مفهوـ الصحة اإلقبابية.
الخاتمة :وفيها أىم النتائج والتوصيات.
الفهارس:
 فهرس اآليات. -فهرس األحاديث.
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 فهرس األعبلـ. فهرس اؼبصادر واؼبراجع. فهرس اؼبوضوعات.صعوبات البحث:
من أبرز الصعوبات اليت واجهتٍت يف البحث قضية الًتصبة لكثَت من اغبقائق عن مفهوـ الصحة
اإلقبابية عند ىيئة األمم اؼبتحدة ،فمعلوـ أف اؼبوضوع يدور فحواه عن أصل اؼبعٌت عند الغرب ،فًتصبة
اؼبواضيع وبعض اؼبراجع األجنبية لفهم حقيقة اؼبعٌت من أكثر الصعوبات اليت واجهتٍت خبلؿ ىذا
البحث.
كذلك صعوبة اغبصوؿ على بعض وثائق ىيئة األمم اؼبتحدة مطبوعة يف كتاب ،فبا اضطرين إُف أخذ
بعضها من اؼبوقع الرظبي ؽبيئة األمم ،وألفهم القضية بشكل واض ٍ حبثت أيضا يف مواقع اؼبنظمات
التابعة ؽبيئة األمم ،فوجدت تقارير وملخصات لبعضها ،خاصة للمؤسبرات اليت انعقدت قبل
ٜٓٔٛـ.
أخيرا:

يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ( :الَ يَ ْش ُك ُر اللَّوَ َم ْن الَ يَ ْش ُك ُر النَّاس)ٔ ،لذلك أسأؿ اهلل العظيم اؼبناف
الذي أكرمٍت باالنتهاء من ىذا البحث أف هبزي خَت اعبزاء كل من ساعدين على إخراج ىذا
البحث ،وعلى رأسهم والداي اغببيباف ،اللذاف ما فًتا عن مساعديت ودعمي معنويا وحسيا ،فأسأؿ
ري الكرًن أف وبقق ؽبما اؼبراد من خَتي الدنيا واآلخرة ،وأف يدًن عليهما الصحة والعافية.
كما أشكر زوجي الذي كاف خَت سند ِف بعد اهلل بتعاونو ومشورتو ومساعدتو ِف يف ترصبة بعض
األمور ،ف زاه اهلل خبَت ما هبازي عبدا من عباده.

ٔ رواه أبو داود يف كتاب األدب ،باب يف شكر اؼبعروؼ (ٗ )ٖٗٓ/رقم اغبديث ،ٖٗٛٔ :درجة اغبديث :صحي  ،انظر:
صحي سنن أي داود للشيخ ؿبمد ناصر الدين األلباين ،مكتبة اؼبعارؼ ،الطبعة األوُف ،الرياض ٜٔٗٔىػ (ٖ )ٕٔٛ/رقم
اغبديث.ٗٛٔٔ :
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والشكر كذلك للشيخ الدكتور عبد اهلل الصرامي –اؼبشرؼ على البحث -الذي كاف لو الفضل –بعد
اهلل -يف إسباـ البحث ،بتصويباتو الدقيقة ،ومبلحظاتو اعبليلة ،ف زاه اهلل خَت اعبزاء ،ووفقو إُف خَتي
الدنيا واآلخرة.
وال أنسى شكر كل من أسدى ِف مرجعا أو أفادين دبعلومة ،وعلى رأس ىؤالء الدكتورة ست البنات
خالد ،اليت ما فتأت عن إمدادي بكل مالو صلة ببحثي ،من مقاالت ودراسات ،ف زاىا اؼبوُف بكل
خَت يف الدنيا واآلخرة ،كذلك األختاف مها اؼبانع ورًن الباين اللتاف مدَّتا ِف يد اؼبساعدة ،بإيصاِف
لعدة مراجع أفادتٍت يف البحث ،ف زانبا اهلل كل خَت ،وجزا اهلل كل من دعمٍت يف ىذا البحث ولو
بدعوة صادقة بظهر الغيب.
الباحثة
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المبحث األول

دالالت مفهوم الصحة اإلنجابية

()Reproductive Health

 /تعريف الصحة لغة:

ص َّ ،
والصحاح:
ُّ
والص َّحة ِّ
الص ُّح ِّ
خبلؼ ُّ
ُ
ص َّ فبلف من علتو و ْ
استَ َ
ذىاب اؼبرض ،وقد َ
الس ْقم ،و ُ
وصحاح بالفت دبعٌت الرباءة من كل عيب وريب.
َ

صح الرج فهو مص ُّ  :ص أىلو وماشيتو ،صحيحا كاف ىو أو مريضا.
وأ َّ
وأصح القوم أيضا وىم مصحوف إذا كانت قد أصابت أمواؽبم عاىة ث ارتفعت.
صح ورد يف اغبديث "ال توردوا اؼبمرض على ِ
مِ
اؼبص ّ "ٔ ،اؼبص الذي صحت ماشيتو من األمراض
ضى على من إبلو ِصحاح ويسقيها معها.
والعاىات أي ال يورد من إبلو َم ْر َ
مص َّحة وم ِ
ص َّحة بفت الصاد وكسرىا يقاؿ أرض مصحة ومصحة :بريئة من األوباء صحيحة ال وباء
َ َ
َ
ٕ
فيها ،وال تكثر فيها العلل واألسقاـ .
فمما سبق يظهر أف الصحة تطلق دبدلوالهتا على خبلؼ السقم وذىاب اؼبرض وعلى الرباءة من كل
عيب وريب" ،وق ِد استعَِتت ّْ ِ
ص َّحت َّ
وص َّ
الصبلَة إذا أ ْ
َس َقطَت الْ َقضاءَ ،
الص َّحةُ لمعاين أخرى فقيل َ
ُْ َ
ٖ
اغبَ ُّق :وىو خبلؼ الباطل"  ،لكن
الص ِحي ُ ْ
وص َّ الْ َقوؿ إ َذا طَابَق الْ َواقع ،و َّ
الْ َع ْق ُد إذا رتَّب عليو أَثَػ ُرهَُ ،
الذي يعنينا ىنا من لفظة الصحة ىو خبلؼ السقم وذىاب اؼبرض وزوالو ،والرباءة من كل عيب.

 1رواه البخاري يف كتاب الطب ،باب ال عدوى (٘ )ٕٔٚٚ/رقم اغبديث.ٖٜ٘ٗ :
ٕ انظر :لساف العرب حملمد بن مكرـ بن منظور األفريقي اؼبصري ،دار صادر ،الطبعة األوُف ،بَتوت ،باب الصاد ،مادة (صح )،
(ٕ ،)٘ٓٚ/والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إلظباعيل بن ضباد اعبوىري ،دار العلم للمبليُت ،الطبعة الرابعة ،بَتوت ،باب
الصاد مادة (صح ) (ٕ.)ٗٓٗ/
ٖ اؼبصباح اؼبنَت ألضبد بن ؿبمد اؼبقري ،دراسة وربقيق :يوسف الشيخ ؿبمد ،اؼبكتبة العصرية ،الطبعة األوُف ،مصر ،مادة
(صح ) ،صٗ.ٔٚ
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الصحة اصطالحا:
يختلف تعريفها بحسب المعرف لها ،وكذلك الفن والموضوع الذ يدرس فيو اصطالحها
فالصحة لند أى الفقو تعرف بأنها:

"الصحة ىي استتباع الغاية والبطبلف ضدىا"ٔ ،وقيل" :كوف الفعل مسقطا للقضاء يف العبادات أو
سببا لًتتب شبرتو اؼبطلوبة منو عليو شرعا يف اؼبعامبلت ويقابلها البطبلف"ٕ.

ب ،ويشمل عندىم العبادات
وجب الْ َقضاء أو َف َهب ْ
ولند األصوليين" :عبارة َع َّما وافق الشرعَ ،
والعقود"ٖ.

ولند أى الطب" :الصحة ىيئة بدنية تكوف األفعاؿ ّٔا لذاهتا سليمة"ٗ ،وقيل" :الصحة يف البدف
حالة طبيعية ذبري أفعالو معها على آّرى الطبيعي"٘.

ويمكن أن يقال أن الصحة ىي :كل ما من شأنو سبلمة البدف والنفس والتوافق االجتماعي.ٙ

وما يعنينا ىنا ىو اؼبعٌت االصطبلحي عند أىل الطب ،والذي يتوافق مع اؼبعٌت اللغوي من سبلمة
البدف وذىاب اؼبرض وزوالو ،والرباءة من كل عيب.

ٔ مع م مقاليد العلوـ يف اغبدود والرسوـ ألي الفضل عبد الرضبن جبلؿ الدين السيوطي ،ربقيق :أ.د ؿبمد إبراىيم عبادة ،مكتبة
اآلداب ،الطبعة األوُف ،القاىرة ٕٗٗٔىػ صٓ٘.
ٕاؼبوسوعة الفقهية الكويتية ،صبع وتأليف ؾبموعة من الباحثُت بإشراؼ وزارة األوقاؼ والشئوف اإلسبلمية بالكويت ،مطابع دار
الصفوة ،الطبعة األوُف ،مصر (.)ٖٖ٘/ٖٙ
ٖ اؼبستصفى يف علم األصوؿ ألي حامد الغزاِف ،ربقيق :ؿبمد بن سليماف األشقر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوُف،
بَتوتٔٗٔٚىػ ص.ٖٔٚ
ٗ اؼبوجز يف الطب البن النفيس عبلء الدين القرشي ،طبعة دؽبي ،سنة ٜٔٔٚـ ،ص.ٔٛ
٘ اؼبع م الوسيط إلبراىيم مصطفى وأضبد الزيات ،ربقيق :ؾبمع اللغة العربية ،دار الدعوة للنشر (ٔ .)٘ٓٚ /
 ٙانظر :دائرة معارؼ القرف العشرين حملمد فريد وجدي ،دار اؼبعرفة ،الطبعة الثالثة ،بَتوت ٜٔٔٚـ (٘.)ٗ٘ٙ-ٗٗٓ/
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 /2اإلنجاب لغة:

اإلقباب مصدر للفعل أقبب يقاؿَ :قبُب ين ب قبابةً ،وأقببت اؼبرأة فهي من بة ومن اب أي ولدت
أقبب الرجل واؼبرأة إذا ولدا ولداً قبيبا أي كريبأ.
الن باء ،ونسوة مناجيب ،وكذلك الرجل يقاؿَ :
قاؿ األعشىٕ:
ب أ َْزما َف والداهُ بو إِذ َقبَبلهُ فنِ ْع َم ما َقبَبل
أ َْقبَ َ
"فأقبب ىنا من أقبب الرجل إذا ولد قبيبا"ٖ.

ٔ لساف العرب البن منظور ،باب النوف مادة (قبب).)ٚٗٛ/ٔ( ،
ذكر أ.د /تركي بن سهو اؽبذاؿ العتييب ،األستاذ يف قسم النحو والصرؼ جبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية أف أقبب ىنا
دبعٌت ولد ،واستشهد بقوؿ صاحب كتاب األفعاؿ" :أقبب الوالد من صبيع األجناس :ولد لو ولد قبيب" ،انظر :كتاب األفعاؿ
ألي القاسم علي بن جعفر السعدي ،عاَف الكتب ،الطبعة األوُف ،بَتوت ٖٓٗٔىػ (ٖ.)ٕٖٙ/
وقاؿ صاحب اؼبصباح اؼبنَت" وأقبب إقباباً ،ولد لو ولد قبيب" انظر :اؼبصباح اؼبنَت ألضبد بن ؿبمد اؼبقري صٖ٘ٓ.
وأما اختصاصو بالن ابة وىي الكرـ ،فعلَّل أ.د/تركي العتييب بأهنا ربمل على أحد أمرين:
ٔ -اليمن والتفاؤؿ.
ٕ -أف مادة قبب ترد ؼبعنيُت متضادين:
سخي ،ورجل من ب وامرأة من بة لو ولد
أ -الن ابة :مصدر الرجل الن يب أي الكرًن ورجل من ب وامرأة من اب ّ
قبيب.
ب -اؼبعٌت اآلخر (اؼبن اب) الرجل الضعيف.
قاؿ الشاعر:
إذا آثر النوـ والدؼ اؼبناجيب ،انظر مع م مقاييس اللغة ألبو اغبسُت أضبد بن فارس بن زكريا ،احملقق :عبد السبلـ
ؿبمد ىاروف ،دار الفكرٖٜٜٔ ،ىػ (٘.)ٖٜٜ/
ٕ األعشى من شعراء اعباىلية واظبو ميموف بن قيس ،من بٍت قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل ،وقد ولد ونشأ يف منفوحة وىي قرية
على ضفاؼ وادي حنيفة يف قبد ،وىي اليوـ من أحياء مدينة الرياض عاصمة السعودية ،لقب باألعشى ألنو كاف ضعيف البصر،
وقد قاؿ ىذا البيت مادحا لسبلمة ذا فائض اغبمَتي ،ويعترب ىذا البيت من حبر اؼبنسرح .انظر :ديواف األعشى ؼبيموف بن قيس،
شرح وتعليق ؿبمد ؿبمد حسُت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة السابعة ،بَتوت ٖٜٔٛىػ ص٘.ٕٛ
ٖ توضي اؼبقاصد واؼبسالك بشرح ألفية ابن مالك ألي ؿبمد بدر الدين اؼبصري اؼبالكي ،ربقيق :عبد الرضبن علي سليماف ،دار
الفكر العري ،الطبعة األوُف ٕٔٗٛىػ (ٕ.)ٕٜٛ/
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اإلنجاب اصطالحا:
َف أجد يف كتب اؼبصطلحات ما يدؿ على معٌت اإلقباب اصطبلحا ،ولكٍت أجد أف معٌت اإلقباب
من اؼبمكن أف يطلق على :العدد الفعلي للوالداتٔ.
ألف الوالدة ىي عملية خروج اعبنُت الناضج القابل للحياة خارج رحم األنثى ،وعندما تن ب اؼبرأة
يقاؿ ولدتٕ وعكسو عندما تلد أي امرأة يقاؿ أقببت اؼبرأة ،سواء كاف طفبل أو طفلُت وىكذا،
وبذلك فإف كلمة اإلقباب تدؿ على العدد الفعلي غباالت الوالدة عند كل امرأة.
أما مفهوـ الصحة اإلقبابية – ىذه الكلمة اؼبركبة -فهو مصطل حديث االستعماؿ َف أجده ّٔذا
اللفظ من قبل ،وقد ظهر ىذا اؼبصطل يف اؼبؤسبرات واؼبواثيق الدولية اليت تعقدىا ؾبالس األمم
اؼبتحدة ،وربديدا ظهر دبفهومو الشامل ،وللمرة األوُف يف وثيقة سياسة دولية ،وذلك خبلؿ اؼبؤسبر
العاؼبي للسكاف والتنمية الذي عقد يف القاىرة عاـ ٗٔٗٔىػٜٜٔٗ -ـ ،والذي يعترب مفصبلً مهماً
يف تاريخ الصحة اإلقبابية.

 /3الصحة اإلنجابية في المواثيق الدولية:
عرفت منظمة الصحة العاؼبية الصحة بأهنا" :حالة من الكماؿ البدين والنفسي واالجتماعي للفرد
واألسرة وآّتمع ،وليست فقط اػبلو من األمراض أو اإلعاقة"ٖ.
ووفقاً ؽبذا اؼبفهوـ هبب أف هتتم اؼبؤسسات الصحية باإلنساف يف أطواره اؼبختلفة ،دبا يف ذلك اؼبرأة.
ول ِّرف مفهوم الصحة اإلنجابية صراحة في مؤتمر القاىرة للتنمية والسكان لام 4444ىة-

4994م:

"وتعٍت الصحة اإلقبابية قدرة الناس على التمتع حبياة جنسية مرضية ومأمونة ،وقدرهتم على اإلقباب،
ٔ
وحريتهم يف تقرير اإلقباب وموعده وتواتره".
ٔ انظر:
THE METHODS AND MATERIALS OF DEMOGRAPHY, Edited by JACOB S. SIEGEL and DAVID A.
SWANSON, Elsevier Academic Press, United States of America 2004 page 371.
 2انظر :لساف العرب البن منظور ،باب النوف مادة (قبب).)ٚٗٛ/ٔ( ،
ٖ تعزيز الصحة النفسية اؼبفاىيم-البيانات اؼبست دة-اؼبمارسة ،الصادر عن منظمة الصحة العاؼبية بالتعاوف مع جامعة ملبورف،
شركة توشكي للنشر ،القاىرة ٕ٘ٓٓـ صٖٔ.
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ويفهم ضمناً من ىذا الشرط األخَت حق الرجاؿ والنساء -بدوف شرط الزواج -يف أف يكونوا على
معرفة بالوسائل اؼبأمونة والفاعلة واؼبمكنة واؼبقبولة اليت ىبتاروهنا لتنظيم األسرة ،فضبلً عن الوسائل
األخرى اليت ىبتاروهنا لتنظيم اػبصوبة ،كاإلجهاض ،ونشر وسائل منع اغبمل ،وسهولة الوصوؿ إُف
ىذه الوسائل ،واالعًتاؼ باغبق األساسي عبميع األزواج واألفراد يف أف يقرروا حبرية ومسؤولية عدد
أوالدىم ،وفًتة التباعد فيما بينهم ،وتوقيت إقبأّم ،واغبق يف الوصوؿ إُف خدمات الرعاية الصحية
اؼبناسبة اليت تتي للمرأة اختيار مراحل اغبمل والوالدة بصورة مأمونة ،وتوفَت أفضل الفرص للزوجُت
إلقباب طفل يتمتع بالصحة ،ويشمل كذلك رعايتها –أي األـ -قبل الوالدة ،وتوفَت الوالدة اؼبأمونة،
والرعاية بعد الوالدة ،دبا يف ذلك تقدًن اؼبشورة اؼببلئمة والتش يع على الرضاعة الطبيعية ،كما يتناوؿ
اؼبفهوـ ضرورة االىتماـ برعاية الشباب اليافعُت واؼبراىقُت ،واالىتماـ بوجو خاص بتلبية اغباجات
التثقيفية واػبدمية ؽبم كي يتمكنوا من معاعبة اعبانب اعبنسي من حياهتم معاعبة إهبابية ومسئولة،كما
يتضمن مكافحة العادات واؼبمارسات الضارة بالصحة اإلقبابية –من وجهة نظر واضعي التعريف-
السيَّما ختاف اإلناث ،كذلك مكافحة األمراض اؼبنقولة باالتصاؿ اعبنسي ،دبا يف ذلك فَتوس نقص
اؼبناعة البشرية.
لع ألوؿ وىلة على التعريف يلحظ يف البداية استخداـ اؼبصطلحات اؼبتضمنة للصحة والرفاه
واؼبطَّ ُ
والرعاية يف اؼبعٌت العاـ ،لكننا سنتناوؿ من خبلؿ ىذا البحث ربليل ؿبتواىا ،وتوضي اللغة
اؼبستخدمة يف التعريف ،ومضموهنا ،واألثر اؼبًتتب على ىذا اؼبضموف على مستوى الفرد وآّتمع
بإذف اهلل.

ٔ تقرير اؼبؤسبر الدوِف للسكاف اؼبنعقد بالقاىرة عاـ ٜٜٗٔـ ،الفصل السابع فقرة  ،ٕ-ٚتقرير اؼبؤسبر العاؼبي الرابع اؼبعٍت باؼبرأة
اؼبنعقد يف الصُت عاـ ٜٜ٘ٔـ ،مادة ٗ.ٜ
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المبحث الثاني

نشأة مفهوم الصحة اإلنجابية وتطوره
َف يكن مفهوـ الصحة اإلقبابية معروفا يف السابق كما ىو اآلف ،ولكنو كاف متواجدا بشكل ضمٍت يف
سياؽ اؼبؤسبرات اليت عقدت قبل مؤسبر التنمية والسكاف عاـ ٗٔٗٔىػٜٜٔٗ -ـ ،والذي ظهر فيو
مفهوـ الصحة اإلقبابية بشكلو اؼبعروؼ اليوـ.
فلو تتبعنا سَت ىذه اؼبؤسبرات -واليت قدمت فكرة الصحة اإلقبابية -قبد أف البذرة األوُف ؼبضامُت ىذا
اؼبفهوـ بدأت يف عاـ ٖٔٙٚىػٜٔٗٛ -ـ باإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ،والذي جعل من
موضوع األسرة -واؼبرأة خاصة -قضية عاؼبية ،وأف لكل إنساف حق التمتع ومطلق اغبرية يف اختيار
اغبياة اليت يريد ،وبناء على ىذا اإلعبلف فإف اغبقوؽ اإلقبابية تشمل بعض حقوؽ اإلنساف اليت
اعًتؼ بػها بعد ذلك يف القوانُت والوثائق الدولية غبقوؽ اإلنساف وغَتىا من الوثائق ،واليت تظهر
ُ
ٔ
توافقاً دولياً يف اآلراء .
ث عقدت األمم اؼبتحدة الدورة األوُف ؼبؤسبراهتا ،واليت كاف ؿبورىا األساسي اؼبرأة ،ففي عاـ
ٖٜٔٙىػٜٔ٘ٓ -ـ عقد مؤسبر بعنواف تنظيم األسرةٕ ،لكنو أخفق ضمن سياؽ الظروؼ الدولية
اؼبعقدة ،ث عادت تلك اؼبؤسبرات يف عاـ ٖٜٗٔىػٜٔٚٗ -ـ تدعو إُف حرية اإلجهاض للمرأة،
واغبرية اعبنسية للمراىقُت وتنظيم األسرة وغَتىا حيث أقيم اؼبؤسبر العاؼبي األوؿ للسكاف يف بػخارست
ٔ انظر :اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف اؼبؤرخ يف ٓٔ ديسمرب ٜٔٗٛـ ،على موقع األمم اؼبتحدة:
http://www.un.org/en/documents/udhr/

ٕ انظر :موقع تنظيم األسرة (  (Family Planningوىي مؤسسة مس لة للتدريب اػباص ومعًتؼ ّٔا من التعليم
اؼبتخصص يف ؾباؿ الصحة اعبنسية واإلقبابية ؼبهنيي الرعاية الصحية األولية:
http://www.familyplanning.org.nz/About/History/1950.aspx

وانظر :وسيلة أمريكية ؽبدـ األسرة ،إعداد ؿبمد عبد اغبميد ،موقع وكالة األخبار اإلسبلمية:
http://www.islamicnews.net/Common/ViewItem.asp?DocID=62869&TypeID=5&ItemID=1105
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عاصمة رومانيأ ،وقد اعتمد يف ىذا اؼبؤسبر خطة عمل عاؼبية ،جاء فيها الدعوة إُف ربديد النسل،
وزبفيض اؼبرأة ؼبستوى خصوبتها ،والدعوة إُف مساواة اؼبرأة بالرجل ،تبله مؤسبر اؼبكسيك عاـ
ٖٜ٘ٔىػٜٔٚ٘ -ـ ،والذي كاف شعاره( :رفع التمييز ضد اؼبرأة) ،والذي أوصى حبرية اإلجهاض
للمرأة ،واغبرية اعبنسية للمراىقُت واألطفاؿ ،وتنظيم األسرة لضبط سكاف العاَف الثالثٕ ،ث جاء
اؼبؤسبر العاؼبي للمرأة ،والذي عقدتو األمم اؼبتحدة عاـٓٓٗٔىػٜٔٛٓ -ـ يف كوبنهاجن عاصمة
الدمبارؾٖ.
وفبا ذبدر اإلشارة إليو أنو بُت مؤسبري اؼبكسيك وكوبنهاجن ،عقدت عدة مؤسبرات ،ولعل أىم تلك
اؼبؤسبرات واالتفاقيات اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة اؼبعروفة باسم (السيداو)ٗ،
واليت أقرهتا اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف أواخر عاـ ٖٜٜٔىػٜٜٔٚ -ـ ،حيث مت فيها االعًتاؼ
بتساوي الرجل واؼبرأة يف صبيع اؼبيادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية ،وأف
يكوف للمرأة حرية ازباذ القرار بشأف عدد أطفاؽبا ،والفًتة بُت إقباب طفل وآخر ،والقضاء على الدور
النمطي لكل من الرجل واؼبرأة وغَتىا من البنود٘.
وبعد ذلك استمرت اللقاءات واؼبؤسبرات ؼبتابعة اػبطط اؼبدروسة يف اؼبؤسبرات السابقة ،فكاف اؼبؤسبر
الدوِف للسكاف ،والذي عقد يف اؼبكسيك عاـ ٗٓٗٔىػٜٔٛٗ -ـ ،ودعا ىذا اؼبؤسبر إُف إعطاء اؼبرأة
حقوقها اؼبساوية غبقوؽ الرجل يف صبيع ؾباالت اغبياة ،و الدعوة إُف رفع سن الزواج ،وتش يع التأخر

ٔ انظر :تقرير اؼبؤسبر العاؼبي للسكاف اؼبنعقد يف أغسطس ٜٗٔٚـ ،وىو ملخص يسَت موجود على موقع اؼبعاىد الوطنية للصحة
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4439451:
وانظر موقع اؼبوسوعة العربية  ،قضية تنظيم األسرة أ.مدين اػبيمي على رابط:
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=43

ٕانظر :وثيقة اؼبؤسبر العاؼبي للسنة الدولية للمرأة مكسيكو سييت ( ٜٔيونيو  ٕ -يوليو) ٜ٘ٔٚـ على:

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Mexico/Mexico%20conference%20report%20opti

mized.pdf

وانظر موقع األمم اؼبتحدة نتائج اؼبؤسبرات اؼبتعلقة بنوع اعبنس واؼبساواة على الرابط:

http://www.un.org/en/development/devagenda/gender.shtml

ٖ انظر :تقرير اؼبؤسبر العاؼبي لعقد األمم اؼبتحدة للمرأة :اعبودة والتنمية والسلم كوبنهاجن ٜٓٔٛـ على الرابط :

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Copenhagen/Copenhagen%20Full%20Optimized.

pdf

 4كلمة السيداو (  )CEDAWىي اختصار:

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against

٘ انظر :اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة ،اؼبنعقد يف  ٔٛديسمرب ٜٜٔٚـ على الرابط:
http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/cedaw-convention79a.html
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يف اإلقباب ،وإشراؾ األب يف األعباء اؼبنزلية ،وإشراؾ اؼبرأة يف مسؤولية النفقة على األسرة ،واإلقرار
باألشكاؿ اؼبختلفة واؼبتعددة لؤلسرةٔ ،والدعوة إُف التثقيف اعبنسي للمراىقُت واؼبراىقات ،واإلقرار
بالعبلقات اعبنسية خارج نطاؽ األسرةٕ.
ث جاء اؼبؤسبر الذي انعقد يف نَتوي عاصمة كينيا عاـ ٘ٓٗٔىػٜٔٛ٘-ـ بعنواف( :اسًتاتي يات
التطلع إُف األماـ من أجل تقدـ اؼبرأة) ،حيث جرى فيو استعراض عقد األمم اؼبتحدة للمرأة –الذي
عقد يف مؤسبر اؼبكسيك السابق ذكره -وتقييموٖ.
ويف عاـ ٕٔٗٔىػٜٜٕٔ -ـ أقيم اؼبؤسبر العاؼبي للبيئة والتنمية يف مدينة ريو دي جانَتو يف الربازيل،
حيث دعا إُف حق النساء يف التحكم يف قدرهتن على اإلقباب ،وربديد النسل ،وإنشاء مرافق صحية
وقائية وعبلجية لرعاية صحية تناسلية مأمونة وفعالةٗ.
وتعد وثيقة مؤسبر القاىرة للسكاف والتنمية والذي انعقد يف القاىرة عاـ ٗٔٗٔىػٜٜٔٗ-ـ ،النقطة
الفاصلة يف اعبهر بقضية الصحة اإلقبابية وبقية القضايا اؼبنحرفة واآلراء اؼبتطرفة واليت َف يعلن عنها من
قبل كاعبندر واغبرية اؼبثلية وكبوىا ،أما اؼبؤسبرات السابقة فقد كانت أقل يف حدهتا واكبرافها
وشططها٘.
يليو مباشرة مؤسبر بكُت عاـ ٘ٔٗٔىػٜٜٔ٘-ـ والذي عقد ربت عنواف( :اؼبساواة والتنمية والسلم)،
والذي سبيز عن غَته من اؼبؤسبرات جبرأتو على القيم األخبلقية ،من خبلؿ دعوتو الصروبة إُف اغبرية
اعبنسية ،والتنفَت من الزواج اؼببكر ،والعمل على نشر وسائل منع اغبمل ،واغبد من خصوبة النساء،

ٔ بعبارة أكثر وضوحاً :من اؼبمكن أف تتكوف األسرة من رجل وامرأة -أسرة تقليدية كما يسميها كويف عناف األمُت العاـ لؤلمم
اؼبتحدة ،-أو من رجلُت ،أو من امرأتُت واليت يسموهنا باألسرة التقدمية أو العصرية.
ٕ انظر :تقرير اؼبؤسبر الدوِف للسكاف ،اؼبكسيك من  ٔٗ-ٙأغسطس ٜٗٔٛـ على:
http://www.choike.org/documentos/conf/ICP_mexico84_report.pdf

ٖ انظر :تقرير اؼبؤسبر العاؼبي الستعراض وتقييم من زات عقد األمم اؼبتحدة اعبودة والتنمية والسبلـ يف نَتوي ،من ٘ٔ إُف ٕٙ
يوليو ٜ٘ٔٛـ على:
http://www.arabhumanrights.org/publications/unconf/women/nairobi-85e.pdf

ٗ انظر :إعبلف مؤسبر األمم اؼبتحدة اؼبعٍت بالبيئة والتنمية اؼبنعقد يف الربازيل شهر يونيو عاـ ٕٜٜٔـ ،على رابط:

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163

٘ انظر :تقرير اؼبؤسبر الدوِف للسكاف اؼبنعقد بالقاىرة عاـ ٜٜٗٔـ ،على موقع األمم اؼبتحدة :

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/231/26/IMG/N9523126.pdf?OpenElement
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وربديد النسل ،والسماح باإلجهاض اآلمن ،وكذلك الًتكيز على تقدًن الثقافة اعبنسية لل نسُت يف
سن مبكرة ،حىت اضطرت إحدى الدوؿ الغربية -وىي السويد -للتحفظ على بعض البنودٔ!
ولتقييم التقدـ العاؼبي احملرز كبو ربقيق األىداؼ اليت حددىا برنامج العمل يف مؤسبر بكُت ،عقد يف
نيويورؾ عاـ ٕٔٗٔىػٕٓٓٓ-ـ اؼبؤسبر الدوِف للسكاف والتنمية واؼبعروؼ باسم (بكُت  ،)٘+حيث
جرى فيو استعراض ؼبنهاج بكُت ،وتبُت منو أف بلداناً كثَتة أحرزت تقدماً ملموساً كبو بلوغ األىداؼ
اليت وضعت يف مؤسبر القاىرة ،وحدد يف ىذا اؼبؤسبر معايَت جديدة للسنوات اػبمس التالية خبلؿ
االستعراض الذي أجرتو اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ،مع الدعوة إُف تكثيف العمل فيما يتعلق
بآّاالت الرئيسية التالية :الصحة اإلقبابية واعبنسيةٕ ،وما ين م عن مضاعفات النفاس من وفاة اؼبرأة
ٖ
وكبوه ،واحتياج اؼبراىقُت ػبدمات الصحة اإلقبابية ،واغبد من عمليات اإلجهاض غَت اؼبأموف
والتصدي للعواقب الصحية الناصبة عنو ،والوقاية من فَتوس نقص اؼبناعة البشرية اإليدز ،والقضايا
اعبنسية والتثقيف اعبنسيٗ.
ويف عاـ ٖٕٗٔىػٕٕٓٓ-ـ أقامت األمم اؼبتحدة أوؿ مؤسبر خاص لؤلطفاؿ والشباب يف نيويورؾ
ّٔدؼ التوصل ػبطة لتحسُت س ل العاَف من ناحية أوضاع األطفاؿ ،واليت كاف نتاجها وثيقة (عاَف
جدير باألطفاؿ) واليت جاءت بنودىا تدعو إُف إباحة اإلجهاض للفتيات من خبلؿ مصطل
خدمات الصحة اإلقبابية ،وتعزيز وضباية حق اؼبراىقُت يف الًتبية الصحية اعبنسية واإلقبابية ،واغبصوؿ
على اؼبعلومات واػبدمات اػباصة بػهما ،تفاديًا للحمل غَت اؼبرغوب فيو أو َّ
اؼببكر ،وتفاديا لؤلمراض

اليت تنتقل عن طريق االتصاؿ اعبنسي كمرض اإليدز٘.

ٔ انظر :تقرير اؼبؤسبر الرابع اؼبعٍت باؼبرأة العمل من أجل اؼبساواة والتنمية والسلم بكُت ،الصُت ٜٜ٘ٔـ على:
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20A.pdf

 2الصحة اعبنسية ىي أيضا أحد اؼبفاىيم احملدثة والذي عرفو مؤسبر القاىرة عاـ ٜٜٗٔـ بأنو :حالة سبلمة كاملة بدنيا وعقليا
واجتماعيا يف صبيع األمور اؼبتعلقة باعبهاز التناسلي ووظائفو وليست ؾبرد السبلمة من اؼبرض أو اإلعاقة.
 3انظر :تعريف اإلجهاض غَت اؼبأموف ص٘ٗ.
ٗ انظر :استعراض تنفيذ إعبلف بكُت ومنهاج عمل بكُت ٘+الذي عقد يف اعبمعية العامة ٜ٘-يونيوٕٓٓٓـ :
http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/beijing+5.htm

٘ انظر :وثيقة عاَف جدير باألطفاؿ  ،نيويورؾ ٕٕٓٓـ على موقع األمم اؼبتحدة :
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/481/76/PDF/N0248176.pdf?OpenElement
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وال يزاؿ التقييم مستمراً لؤلىداؼ اليت قررت يف مؤسبر بكُت يف عاـ ٘ٔٗٔىػٜٜٔ٘-ـ للتعرؼ على
مدى ربققها يف دوؿ العاَف كل طبس سنوات ،فقد تبل مؤسبر (بكُت  )٘+عاـ ٕٔٗٔىػٕٓٓٓ -ـ
انعقاد مؤسبر (بكُت  ٔ)ٔٓ+عاـ ٕٔٗٙىػٕٓٓ٘-ـ يف نيويورؾ مرة أخرى ،وتضمنت بنوده الدعوة
إُف ضماف سبتع اؼبرأة بصحتها من خبلؿ تعزيز الصحة اإلقبابية ؽبا ،و توفَت خدمات رخيصة است ابة
لتوصيات برنامج عمل اؼبؤسبر الدوِف للسكاف والتنمية ،اليت تضمنت القضاء على كافة اؼبمارسات
اليت تضر بصحة النساء والفتيات ،وحقهن يف اغبصوؿ على اؼبعرفة ووسائل منع انتقاؿ فَتوس نقص
اؼبناعة اإليدز ،وجرى فيو استعراض ؼبدى ربقق ىذه األىداؼ واػبدمات يف البلداف اؼبختلفةٕ.
وال زالت األمم اؼبتحدة تتابع تنفيذ ـبططاهتا واليت كاف آخرىا مؤسبر (بكُت  ٖ)ٔ٘+اؼبنعقد يف عاـ
ٖٔٗٔىػٕٓٔٓ -ـ دبدينة نيويورؾ كذلك ،وىو كسابقيو يعترب لقاء ؼبراجعة ما جرى تنفيذه من
أجندة وتوصيات مؤسبر بكُت فيما يتعلق بآّاالت اؼبختلفة غبياة اؼبرأة (األخبلقية واالجتماعية
والتعليمية والصحية واالقتصادية والسياسية) ،وكيفية التغلب على معوقات تنفيذىاٗ.
وتعد ىذه اؼبؤسبرات -دبا تضمنتو من توصيات وما نتج عنها من برامج ومشروعات وضغوط دولية
إللزاـ الدوؿ بتنفيذ ـبرجاهتا -أىم العبلمات الفارقة -وليست الوحيدة -يف سلسلة فرض تصورات
وأنظمة وقيم موحدة للمرأة يف صبيع أكباء العاَف واليت كانت دعوة الصحة اإلقبابية إحدى شبراهتا.
"واغبقيقة اليت البد من اإلشارة إليها ،أف ىذه اؼبؤسبرات ،خاصة اؼبؤسبرات اؼبتعلقة باؼبرأة ،ابتداءً من
ومرورا دبؤسبر كوبنهاجن عاـ
اؼبؤسبر العاؼبي األوؿ للمرأة اؼبنعقد يف اؼبكسيك عاـ ٖٜ٘ٔىػٜٔٚ٘-ـً ،
ٓٓٗٔىػٜٔٛٓ-ـ ،ومؤسبر نَتوي ٘ٓٗٔىػٜٔٛ٘-ـ ،ومؤسبر السكاف والتنمية يف القاىرة عاـ

 1وىو يعٍت مرور عشرة أعواـ على مؤسبر بكُت األصلي.
ٕ انظر :استعراض تنفيذ إعبلف بكُت  ٔٓ+يف الدورة  ٜٗلل نة وضع اؼبرأة :
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/background.htm

وانظر تقرير مكتب عبنة السكاف والتنمية على موقع األمم اؼبتحدة :

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/216/33/PDF/N0621633.pdf?OpenElement

 3وىو يعٍت مرور طبسة عشر عاما على مؤسبر بكُت األصلي.
ٗ انظر :استعراض تنفيذ إعبلف بكُت  ٔ٘+يف الدورة ٗ٘ لل نة وضع اؼبرأة :

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/overview.html
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ٗٔٗٔىػٜٜٔٗ -ـ ،ومؤسبر بكُت ٘ٔٗٔىػٜٜٔ٘ -ـ"ٔ ،ووصوالً إُف مؤسبر بكُت  ٔ٘+اؼبنعقد
يف نيويورؾ عاـ ٖٔٗٔىػٕٓٔٓ -ـ" ،تنطلق من أىداؼ ؿبددة ،وربكمها فلسفة واحدة ،وتلتزـ
إسًتاتي ية طويلة اؼبدى يف تطوير وسائلها ،وتستظل دبظلة األمم اؼبتحدة ،وحراسة النظاـ العاؼبي
اعبديد فبثبل يف الدوؿ العظمى ،بكل ما يبتلك من قدرات مالية ،وخربات إعبلمية"ٕ ،وسلطة سياسية
نافذة ،استطاعت فرض ما تطم إليو من قيم ومبادئ" ،وال تزاؿ تعمل على نسخ ثقافات الشعوب
األخرى وحضاراهتا ،وهتميشها"ٖ ،لطمس ىويتها ،وإلغاء تشريعاهتا اؼبستمدة من أساس ديٍت ،وعوؼبة
التشريعات بإحبلؿ مرجعية علمانية موحدة لكل نساء العاَف ،واعتبار الديانات السماوية معوقا لتنمية
اؼبرأة ،واالنطبلؽ باسم العاؼبية" ،دوف أف يبثل ىذا النظاـ الذي تُدَّعى لو العاؼبية ،شيئًا من اؼبشًتؾ
اإلنساين"ٗ ،و تتزامن ىذه السياسات مع ما تقدمو اؽبيئات الدولية من التخويف من اؼبستقبل،
ونضوب اؼبوارد ،والدعوة إُف اغبيلولة دوف تكاثر السكاف ،األمر الذي أصب يشكل ثقافة العصر،
وموضوع مؤسبراتو.

 1وثيقة مؤسبر السكاف والتنمية رؤية شرعية ،د.اغبسيٍت سليماف اعباد ،الناشر :وزارة األوقاؼ والشئوف اإلسبلمية ،الدوحة ٜٜٔٙـ
ص.ٛ
 2اؼبرجع السابق
 3اؼبرجع السابق.
 4اؼبرجع السابق.
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المبحث الثالث

المصطلحات ذات الصلة
ىناؾ مصطلحات داعمة ؼبفهوـ الصحة اإلقبابية ،وتساعد على نشر خدماهتا وأجندهتا.
ومن تلك اؼبصطلحات:
 -4مصطلح الجندر ( :)Gender

عرفت منظمة الصحة العاؼبية النوع (اعبندر) بأنو "اؼبصطل الذي يفيد استعمالو وصف اػبصائص
اليت وبملها الرجل واؼبرأة كصفات مركبة ،ال عبلقة ؽبا باالختبلفات العضوية"ٔ.
دبعٌت أف كونك ذكراً أو أنثى عضوياً ليس لو عبلقة باختيارؾ ألي نشاط جنسي قد سبارسو ،فاؼبرأة
ليست امرأة إال ألف آّتمع أعطاىا ذلك الدور ،ويبكن حسب ىذا التعريف أف يكوف الرجل امرأة،
وأف تكوف اؼبرأة زوجاً تتزوج امرأة من نفس جنسها ،ؤّذا تكوف قد غَتت صفاهتا االجتماعية ،وىذا
األمر ينطبق على الرجل أيضإً.
فهذا اؼبصطل –اعبندر -أدخل يف القاموس اللغوي لكافة مؤسبرات ىيئة األمم اؼبتحدة وما ينبثق منها
من منظمات بديبل عن كلمة اعبنس -والذي كاف معروفا بأنو يعٌت الذكر واألنثى كما خلقهم اهلل
سبحانو و تعاُف من الناحية اغبيوية والعضوية -و ذلك كمدخل إللغاء التشريعات و األدوار اؼبًتتبة
على وجود جنسُت ـبتلفُت ،والتشريع للتماثل التاـ بُت اعبنسُت.

ٔ اعبندر اؼبفهوـ واغبقيقة والغاية أ .حسن حسُت الواِف ،مقاؿ على موقع صيد الفوائد:
http://www.saaid.net/female/0165.htm

انظر ماذا نعٍت باعبندر يف موقع منظمة الصحة العاؼبية:

http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html

ٕ انظر :الكاشف يف اعبندر والتنمية إعداد ىيفاء أبو غزالة و شَتين شكري ،الصادر عن صندوؽ األمم اؼبتحدة اإلمبائي للمرأة
اليونيفم ،الطبعة األوُف ،عماف ٕٓٓٙـ ،ص.ٕٛ
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وبالبحث يف حقيقة ىذا اؼبصطل تبُت أنو يعٌت الذكر واألنثى ،واألنثى الذكر ،والذكر األنثى،
سموف باغبركة النسوية النوعيةٔ.
واؼبخنث ،ومن أىم الفئات اليت تدعوا إُف ترويج ىذا اؼبصطل من ي َّ
وأما صلة ىذه اؼبصطل دبفهوـ الصحة اإلقبابية فيظهر يف أف اعبندر دبفهومو اغبقيقي يش ع على
إقامة العبلقات بُت األطراؼ الشاذة اؼبذكورة ػبلوىا من ـباطر اإلقباب ،فعندما تكوف ىناؾ عبلقة
شاذة قائمة بُت أنثى وأنثى ،وعبلقة بُت ذكر وذكر ،فإف ىذا األمر يف نظر ىيئة األمم اؼبتحدة وبقق
اؼبتعة اعبسدية واعبنسية دوف أف يكوف ىنالك خطر من وجود اغبمل غَت اؼبرغوب فيو وما قد يتبعو
من ويبلت اإلجهاض وكبوىا كما يف العبلقات السوية ،فهذه العبلقة يف نظرىم تعترب نوعاً من أنواع
اعبنس اآلمن الذي يسعوف يف اغبصوؿ إليو من جراء خدمات الصحة اإلقبابيةٕ.

 -2تمكين المرأة:
َف يكن ىناؾ يف البداية تعريف ؿبدد ؼبصطل سبكُت اؼبرأة ،لكن جاء يف ورشة (عمل اؼبرأة والتنمية
ٍ
يدا من قوة اؼبرأة ،والقوة تعٍت أف ؽبا" :مستوى عاليًا من التحكم،
والتمكُت) بأنو
ببساطة يعٍت مز ً
وإمكانية التعبَت والسماع ؽبا ،والقدرة على التعريف واالبتكار من منظور اؼبرأة ،والقدرة على
االختيارات االجتماعية اؼبؤثرة ،والتأثَت يف كل القرارات آّتمعية وليس فقط يف اؼبناطق االجتماعية
اؼبقبولة كمكاف للمرأة ،واعًتافًا واحًت ًاما كمواطن متسا ٍو ،وكياف إنساين مع اآلخرين ،والقوة تعٍت أيضا
مقدرهتا على اؼبسانبة واؼبشاركة يف كل اؼبستويات االجتماعية ،وليست يف ؾبرد اؼبنػزؿ ،واالعًتاؼ
ّٔذه اؼبشاركة واعتبارىا ذات قيمة"ٖ.

ٔ
تعرؼ اغبركة النسوية بأهنا  :الفلسفة الرافضة لربط اػبربة اإلنسانية خبربة الرجل وإعطاء فلسفة وتصور عن األشياء من خبلؿ
َّ
وجهة نظر اؼبرأة  ،انظر اغبركة النسوية وخلخلة آّتمعات اإلنسانية د .خالد قطب واؽبيثم زعفاف وؿبمد الشريف ،الناشر ؾبلة
البياف ،الطبعة األوُف ،الرياض ٕٔٗٚىػ ص.ٕٙ
ٕ انظر :كتاب ـباطر خفية وراء برامج خدمات الصحة اإلقبابية ،للدكتورة ست البنات خالد ،الناشر :منظمة أـ عطية األنصارية،
اػبرطوـ ٕٜٓٓـ ،ص٘٘ ،واألسرة يف الغرب -أسباب تغيَت مفاىيمها ووظيفتها-دراسة نقدية ربليلية للدكتورة خدهبة كرار
الشيخ ،دار الفكر للمعرفة ،دمشق ،الطبعة األوُف ٖٓٗٔىػ ،ص ٖٗٓ.
ٖ اػبصوصية اغبضارية للمصطلحات مصطلحات وثائق مؤسبرات األمم اؼبتحدة اػباصة باؼبرأة وآّاؿ االجتماعي د.عمرو عبد
الكرًن سعداوي ،حبث منشور على موقع الل نة اإلسبلمية العاؼبية للمرأة والطفل على الرابط:

http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=818
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أي :إف سبكُت اؼبرأة ىنا ىو "منحها الوسائل والسلطة اليت سوؼ تسم ؽبا باالختيار اغبر والتمتع
باغبقوؽ اإلنسانية اليت سبثل اإلطار اؼبرجعي للحقوؽ اإلقبابية"ٔ.
لذلك ترى األمم اؼبتحدة أف سبكُت اؼبرأة واستقبلؽبا وربسُت مركزىا السياسي واالجتماعي
واالقتصادي ىدؼ أساسي لتحقيق التنمية اؼبستدامة ،وأف تقييد اؼبرأة باألدوار اإلقبابية كاألمومة
والعبلقة الزوجية وما يًتتب على اؼبرأة من الرعاية لؤلطفاؿ وأفراد األسرة يبنعها من السَت ،وأنو أكرب
معوؽ ؽبا من التقدـ و اؼبشاركة الكاملة يف التنمية يف آّاؿ العاـ ،لذلك البد من تعليم اؼبرأة
ومشاركتها للرجل يف صبيع آّاالت حبيث تكوف قادرة على ازباذ القرارات بشأف حياهتا اػباصة
والعامة ،ومن ذلك حقها يف السيطرة اؼبطلقة على صبيع جوانب صحتها ،وعلى األخص خصوبتها،
ويعد ذلك أمرا أساسيا يف التمكُت وفقاً ؼبفهوـ األمم اؼبتحدة.
ومن جانب آخر ينظر إُف عدـ سبتع اؼبرأة بالسلطة اؼبطلقة يف التحكم حبياهتا اعبنسية واإلقبابية
وافتقارىا إُف التأثَت يف عملية صنع القرار على أنو أمر يًتؾ أثراً عكسياً على صحة اؼبرأة وفقاُ لرؤية
الوثائق الدوليةٕ.
ونتي ة لذلك قررت ىيئة األمم اؼبتحدة تغيَت اؼبفاىيم والسياسات اؼبنظمة لؤلدوار داخل مؤسسة
األسرة ،و ذلك بتغيَت التشريعات ،عن طريق جعل األدوار داخل األسرة متماثلة لكل من الرجل
ليتسٌت للمرأة اؼبشاركة يف آّاؿ
واؼبرأة ،وفرض مشاركة الرجل اؼبرأة يف أعباء اؼبنزؿ ورعاية األطفاؿَّ ،
العاـ بصورة فباثلة للرجل ،فبا يبكنها من االندماج الكامل يف تنمية ببلدىاٖ.

ٔ الربنامج التدرييب غبقوؽ اؼبرأة اإلنسانية (حقوؽ اؼبرأة اإلقبابية) ،الصادر عن صندوؽ األمم اؼبتحدة اإلمبائي للمرأة اليونيفم،
األردف  -عماف ٕٗٓٓـ ص.ٙ
ٕ انظر :تقرير اؼبؤسبر الدوِف للسكاف اؼبنعقد بالقاىرة عاـ ٜٜٗٔـ ،الفصل الرابع ألف فقرة ٗ ،ٔ-وتقرير اؼبؤسبر العاؼبي اؼبعٍت باؼبرأة
بكُت ٜٜ٘ٔـ الفصل الرابع جيم –الصحة واؼبرأة -فقرة رقم ٕ ،ٜواؼبرأة والصحة بينات اليوـ وبرنامج الغد الصادر عن منظمة
الصحة العاؼبية ،الطبعة األوُف ،سويسرا ٕٜٓٓـ ص ٗ ،واؼبرأة يف مواجهة مسؤولياهتا األسرية وآّتمعية إعداد صبعية تنظيم األسرة
بلبناف ص.ٜٔ
ٖ يف حُت أف اإلسبلـ جعل التحكم يف خصوبة الزوجة أمراً مشًتكاً بالتفاىم مع الزوج ،ال يستأثر بو طرؼ دوف اآلخر ،وحرـ الزنا
وشرع الزواج بديبلً شرعياً عنو ،انظر :تقرير اؼبؤسبر العاؼبي لعقد األمم اؼبتحدة للمرأة :اؼبساواة والتنمية والسلم
/كوبنهاجنٜٔٛٓ،ـ :الفصل األوؿ –اعبزء الثاين /ثالثا-باء الفقرة ٓٔٔ ،صٖٔ ،وتقرير اؼبؤسبر العاؼبي اؼبعٍت باؼبرأة البند رقم
 ٔٓٚفقرة ج.
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و يف ىذا السياؽ أود أف أعرض جزئية من الورقة اليت أعدىا قسم النهوض باؼبرأة باألمم اؼبتحدة،
ونوقشت يف اجتماع خرباء تنظيم األسرة الذي عقد يف بنقالورٔ باؽبند عاـ ٕٔٗٔىػٜٜٕٔ -ـ،
ونشر موجزىا يف ؾبلة اؼبرأة عاـ ٕٓٓٓـ ،الصادرة عن قسم النهوض باؼبرأة باألمم اؼبتحدة ،ذكروا أف
دورا فاعبلً يف تقليل النمو السكاين ،وأنو إذا أراد القائموف
( :برامج تنظيم األسرة اغبالية ال تؤدي ً
على ىذه الربامج تقليل ىذا النمو السكاين على اؼبدى البعيد ،فعليهم الًتكيز على تغيَت دور اؼبرأة
اغباِف يف األسرة وآّتمع ،وعليهم اغبرص على تعليمها وتوظيفها يف أعماؿ مأجورة)ٕ ،وىذا يوض
اؽبدؼ من سعيهم اغبثيث وراء سبكُت اؼبرأة.

 -3الحرية والمساواة بين الجنسين:

تطالب ىيئة األمم اؼبتحدة يف مؤسبراهتا وتنادي بأف من حق كل فرد -متزوجا كاف أـ َف يكن -اغبرية

التامة يف اؼبمارسة اعبنسية حىت لو كانت خارج نطاؽ الزواج ،حبيث سبن خدمات الصحة اإلقبابية
لؤلفراد وبأرخص األسعار ليمارسوا عبلقاهتم بطريقة آمنة ،ويدخل يف ذلك إعطاء اؼبرأة اغبرية الكاملة
يف جسدىا ،ويكوف ذلك بإعطائها اغبرية التامة يف ربديد العبلقات اعبنسية مع الشخص الذي تريد،
و حرية استعماؽبا ؼبوانع اغبمل ،وتأخَت سن الزواج واإلقباب دوف إكراه أو سبييز أو عنف ،واعتربت
ىيئة األمم اؼبتحدة أف اغب ر على حرية فبارسة اعبنس بالنسبة للمرأة يعترب انتهاكاً غبق من حقوؽ
اإلنساف يعاقب عليو القانوفٖ،كما طالبت دبساواة اؼبرأة للرجل ألهنا ترى أف قوامة الرجل -واليت

يشار إليها بعبلقة القوة بُت الرجل واؼبرأة -من أسباب تعويق حصوؿ اؼبرأة على اعبنس اآلمن ،فبا
يعرضها إُف ـباطر اإلقباب ويضر صحتهاٗ.
 1مدينة بنقالور ىي عاصمة والية كارناتاكا يقدر عدد سكاهنا بستة مليوف نسمة ،تقع جنوب غرب والية كارناتاكا وتعد ثالث
أكرب مدينة ىندية ،انظر :موسوعة وكيبيديا على رابطhttp://ar.wikipedia.org/wiki/ :
ٕ انظر :رؤية نقدية التفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة ،إعداد الل نة اإلسبلمية العاؼبية للمرأة والطفل:
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=451

ٖ كما ينص ذلك يف وثيقة بكُتٜٜ٘ٔـ الفصل الرابع-جيم -فقرة  ":ٜٙوتشمل حقوؽ اإلنساف للمرأة حقها يف أف تتحكم
وأف تبت حبرية ومسؤولية يف اؼبسائل اؼبتصلة حبياهتا اعبنسية  ،دبا يف ذلك صحتها اعبنسية واإلقبابية".
ٗ كما ينص ذلك يف وثيقة بكُتٜٜ٘ٔـ الفصل الرابع-جيم -فقرة  – ٜٛبكُتٜٜ٘ٔـ " :الضعف االجتماعي وانعداـ اؼبساواة
يف عبلقات القوة بُت النساء والرجاؿ نبا من العقبات اليت تعًتض اؼبمارسة اعبنسية اؼبأمونة" ،وكذلك ورد يف (البندٓ-ٜبكُت
ٜٜ٘ٔـ) " :تتأثر صحة اؼبرأة أيضاً باالكبياز القائم على نوع اعبنس يف النظاـ الصحي".
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وىذا األمر ىو الذي أك ّده شعار اليوـ الدوِف للمرأة لعاـ ٕٓٔٓـ ،حيث بُت أ ّف اؼبساواة يف اغبقوؽ
وتكافؤ الفرص من األمور اليت تسهم يف ربسُت الوضع الصحي بالنسبة للنساء والفتيات ،ويُعد
التمييز اؼبمارس ضد النساء والفتيات -أو ما يُعرؼ بالتمييز القائم على أساس نوع اعبنس -من أكثر
انتهاكات حقوؽ اإلنساف تفشياً –على حد تعبَت األمم اؼبتحدة ،-فهو وب ّد بشكل وخيم من قدرة
النساء والفتيات وآّتمعات احمللية اليت يعشن فيها على االحتماء وتعزيز مستوى صحتهنٔ.

ٔ انظر :الربنامج التدرييب غبقوؽ اؼبرأة اإلنسانية (حقوؽ اؼبرأة اإلقبابية) صٔ ،ومساواة باغبقوؽ تكافؤ فرص وتقدـ لل ميع تقرير
صادر عن منظمة الصحة العاؼبية على رابط اؼبنظمة  ٛمارس ٕٓٔٓـ :
http://www.who.int/gender/events/2010/iwd/backgrounder/ar/index.html
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المبحث الرابع

نقد مفهوم الصحة اإلنجابية
عند النظر والتأمل يف تعريف مفهوـ الصحة اإلقبابية قبد أنو يدعو إُف أف يعيش كل األفراد من
اعبنسُت حياة جنسية مرضية ،وىذه اغبياة إمبا تتم بعدة نواحي كما تراىا ىيئة األمم اؼبتحدة ،وىي
كالتاِف:



رعاية األمهات يف اغبمل والوالدة وما بعد الوالدة (األمومة اآلمنة).



رعاية الشباب اليافعُت واؼبراىقُت وتثقيفهم (اعبنس اآلمن).



تقنُت اإلجهاض ،وجعلو حقا صحيا من حقوؽ اؼبرأة (اإلجهاض اآلمن).



ؿباربة العادات واؼبمارسات الضارة بالصحة اإلقبابية ،وعلى رأسها ختاف اإلناث.



مكافحة األمراض اعبنسية وعلى رأسها اإليدز.



تقدًن خدمات لكبار السن.

بادئ ذي بدء -يف مناقشة ىذه آّاالت -أحب أف ألفت النظر إُف أصل تعريف الصحة اإلقبابية،
والذي عٍت بو :قدرة (الناس) على التمتع حبياة جنسية مرضية ومأمونة ،وقدرهتم على اإلقباب،
وحريتهم يف تقرير اإلقباب وموعده وتواتره.
فاؼبراد من كلمة الناس ىنا ىم صبيع األفراد والرفقاء  ،ٔcouplesأي أنو ال ىبتص باألزواج فقط،
أما وثيقة القاىرة للتنمية والسكاف ٜٜٗٔـ فبينت أف ىذه اػبدمات تتضمن أيضا الصبية واؼبراىقُت،
بدعم وإرشاد من آبائهم ،ودبا يتماشى مع اتفاقية حقوؽ الطفل ،عن طريق اؼبدارس ومنظمات
الشبابٕ.

ٔ كما وض ذلك يف بند رقم ٘ ٜمن وثيقة بكُت ٜٜ٘ٔـ.
ٕ كما ورد ذلك يف فقرة  ٛ-ٚمن تقرير مؤسبر التنمية والسكاف ٜٜٗٔـ.
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وبذلك نفهم أف الصحة اعبنسية واإلقبابية وخدماهتا حق عبميع األفراد ،ذكورىم وإناثهم ،صغارىم
وكبارىم ،وأهنا قد تكوف خارج نطاؽ الزواج ،بعيدا عن اإلكراه والتمييز والعنف ،يف أعلى مستوى
صحي يبكن ربقيقو –خبلؿ اؼبمارسات اعبنسية -من خدمات العناية بالصحة اعبنسية واإلقبابية.

وفيما يلي استعراض -بشيء من التفصي  -لجوانب مفهوم الصحة اإلنجابية كما
تراىا ىيئة األمم المتحدة:

 /4رلاية الشباب اليافعين والمراىقين وتثقيفهم (:)Safe sex
ويقصدوف منها أنو ال بد من رعاية الشباب اليافعُت واؼبراىقُت ،وذلك من خبلؿ تقدًن جرعة تعليمية
جنسية يتعرؼ اؼبراىقوف من خبلؽبا على شىت الطرائق اعبنسية واإلشكاالت اؼبصاحبة ؽبا ،ليتم اختيار
الطريقة اؼبناسبة ،واليت يتحقق من خبلؽبا إشباع الغريزة ،وتوعيتهم خبدمات ضبط اغبمل كافة،
ووسائل منع اغبمل من حبوب بأنواعها ،وكيفية استخداـ الرفاالتٔ ،كل ذلك لتوفَت جنس آمن من
اغبمل غَت اؼبرغوب فيو واألمراض اعبنسية واليت على رأسها اإليدز ،ويروف أنو هبب مراعاة اػبصوصية
والسرية يف وصوؿ خدمات الصحة اإلقبابية ؽبم ،لذلك قررت األمم اؼبتحدة أنو هبب على
اغبكومات اعتماد برامج عن الثقافة اعبنسيةٕ عبميع مستويات التعليم االبتدائية واؼبتوسطة والثانوية،
ألف اعتماد ىذه الربامج يساعد اؼبراىقُت يف حياهتم اعبنسية ووبميهم من العبلقات اليت يبكن أف
ربمل اػبطر واألذى ؽبم من حاالت اغبمل غَت اؼبرغوب ّٔا ،وكذلك من األمراض اؼبنقولة باالتصاؿ
اعبنسي وعلى رأسها اإليدزٖ.
الذكري.

 1الواقي
 2تعرؼ األمم اؼبتحدة الثقافة اعبنسية بأهنا :توفَت معلومات كاملة ودقيقة عن السلوؾ اعبنسي اإلهباي اؼبأموف واؼبسئوؿ ،دبا يف
ذلك االستخداـ الطوعي لوسائل الوقاية الذكرية اؼبناسبة والفعالة بغية الوقاية من فَتوس اإليدز.
واعبنس اآلمن :ىو استخداـ كافة الوسائل أثناء اؼبمارسة اعبنسية ؼبنع اغبمل ومنع اإلصابة باألمراض اعبنسية ،وأما اعبنس
اؼبسئوؿ :فهو االستخداـ الطوعي ؽبذه الوسائل باالتفاؽ مع اآلخر كما ورد يف الدليل التدرييب للمراىقُت الصادر عن االرباد
الدوِف عبمعيات الصليب األضبر واؽببلؿ األضبر ،االرباد للنشر والتوزيع ،عماف ٕٔٓٓـ صٕٔٔ.
ٖ انظر :تطبيق اغبقوؽ اإلقبابية للمراىقُت من خبلؿ اتفاقية حقوؽ الطفل ،منظمة و مركز اغبقوؽ اإلقبابية ،الطبعة األوُف،
الواليات اؼبتحدة ٜٜٜٔـ صٗ ، ٚ-وعاَف جدير باألطفاؿ دراسة حوؿ واقع الطفولة يف الدوؿ العربية ،إعداد نادية ح اب
وكمليا الصل  ،دار الشروؽ ،الطبعة األوُف ،مصر صٕٕ.
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وقد ظهر ذلك في مؤتمراتها ،فقد جاء في تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان

والذ أقيم في المكسيك لام 4984م:

"ربث اغبكومات على أف تكفل حصوؿ اؼبراىقُت – ذكورا وإناثا على حد سواء -على التعليم
ُ
اؼبناسب ،دبا يف ذلك التعليم اؼبتعلق باغبياة األسرية واعبنس ،مع إيبلء اؼبراعاة الواجبة لدور الوالدين
وحقوقهما ،وللقيم الفردية والثقافية اؼبتغَتة ،وينبغي أف توفر للمراىقُت اؼبعلومات واػبدمات اؼبناسبة
اؼبتعلقة بتنظيم األسرة ضمن اإلطار االجتماعي والثقايف اؼبتغَت لكل بلد"ٔ.
وجاء في تقرير المؤتمر العالمي الستعراض منجزات لقد األمم المتحدة للمرأة في نيروبي لام

4985م:
"ينبغي تقدًن الدعم ػبدمات التثقيف اعبنسي واػبدمات ذات الصلة بصورة متكاملة للشباب –
دبساندة وتوجيو من الوالدين -دبا يتفق مع اتفاقية حقوؽ الطفل اليت تشدد على مسؤولية الذكور عن
صحتهم اعبنسية وعن خصوبتهن وتساعدىم على فبارسة تلك اؼبسؤوليات ،وينبغي أف تبدأ اعبهود
التثقيفية داخل الوحدة األسرية ويف آّتمع احمللي ويف اؼبدارس يف سن مناسبة"ٕ.
وورد فيو" :ينبغي أف تستند است ابة آّتمعات غباجات اؼبراىقُت يف ؾباؿ الصحة اإلقبابية إُف
اؼبعلومات اليت تساعدىم يف اكتساب مستوى النضج اؼبطلوب الزباذ القرارات اؼبسؤولة ،وعلى وجو
اػبصوص ينبغي أف تتوافر للمراىقات اؼبعلومات واػبدمات اليت تساعدىن يف فهم حياهتن اعبنسية
وضبايتهن من حاالت اغبمل الغَت مرغوب فيو ومن األمراض اؼبنقولة عن طريق االتصاؿ اعبنسي"ٖ.

وجاء في تقرير المؤتمر الدولي للتنمية والسكان بالقاىرة لام 4994م:

" يتعُت على البلداف -بدع ٍم من آّتمع الدوِف -أف ربمي ،وتعزز حقوؽ اؼبراىقُت يف الًتبية،
واؼبعلومات ،والرعاية اؼبتصلة بالصحة اعبنسية ،والتناسلية"ٗ.

وورد فيو" :هبب أف تزيل البلػداف العوائػق القانونيػة ،والتنظيميػة ،واالجتماعيػة ،الػيت تعػًتض سػبيل تػوفَت
اؼبعلومات ،والرعاية الصحية ،واعبنسية ،والتناسلية للمراىقُت ،كمػا هبػب أف تضػمن أف ال ربُػد مواقػف
ٔ الفصل األوؿ – ب -ثالثا د ٖ/الفقرة  ٕٙالتوصية  ٕٜصٖٔ.
ٕ الفصل السابع -داؿ -فقرة .ٖٚ-ٚ
ٖ الفصل السابع – ىاء – فقرة .ٗٔ-ٚ
ٗ الفصل السابع –داؿ –فقرة (.)ٖٚ-ٚ
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مقػػدمي الرعايػػة الصػػحية مػػن حصػػوؿ اؼب ػراىقُت علػػى اػبػػدمات واؼبعلومػػات الػػيت وبتاجوهنػػا ،ويف إقبػػاز
ذل ػػك الب ػػد للخ ػػدمات اؼبقدم ػػة إُف اؼبػ ػراىقُت أف تض ػػمن حق ػػوقهم يف اػبصوص ػػية ،والسػ ػرية ،واؼبوافق ػػة
الواعية واالحًتاـ"ٔ.

وورد في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ببكين لام 4995م:

" االىتماـ بوجو خاص بتلبيػة اغباجػات التثقيفيػة واػبدميػة للمػراىقُت كػي يتمكنػوا مػن معاعبػة اعبانػب
اعبنسي من حياهتم معاعبة إهبابية ومسؤولة"ٕ.
وورد فيو" :االذباه إُف الت ارب اعبنسية اؼببكرة -مع انعداـ اؼبعلومات واػبدمات -يزيد من خطر
اغبمل غَت اؼبرغوب فيو واؼببكر للغاية ،ومن خطر اإلصابة بفَتوس نقص اؼبناعة البشرية وغَته من
األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصاؿ اعبنسي ،وكذلك خطر عمليات اإلجهاض غَت اؼبأموف"ٖ.
وورد فيو ":تصميم برامج ؿبددة موجهة إُف الرجاؿ من صبيع األعمار ،وإُف اؼبراىقُت ،هتدؼ إُف توفَت
معلوم ػػات كامل ػػة ودقيق ػػة ع ػػن الس ػػلوؾ اعبنس ػػي واإلقب ػػاي اؼب ػػأموف واؼبس ػػؤوؿ ،دب ػػا يف ذل ػػك االس ػػتخداـ
الطوعي لوسائل الوقايػة الذكريػة اؼبناسػبة والفعالػة ،بغيػة الوقايػة مػن فػَتوس نقػص اؼبناعػة البشػرية اإليػدز
واألمراض األخرى اليت تنتقل عن طريق االتصاؿ اعبنسي ،وذلك مػن خػبلؿ صبلػة أمػور منهػا التعفػف،
ومنها استخداـ الواقيات الذكرية"ٗ.
وورد فيػػو" :ربتػػاج اؼبراىقػػات -مػػع بلػػوغهن -إُف اغبصػػوؿ علػػى اػبػػدمات الصػػحية والغذائيػػة البلزمػػة -
ػوؿ اؼبراىقػات علػى اؼبشػورة واؼبعلومػات واػبػدمات
وإف كن ال وبصلن عليها يف الغالػب األعػم ،-وحص ُ
فيمػا يتعلػق بالصػػحة اعبنسػية واإلقبابيػة ال يػزاؿ قاصػراً أو معػػدوماً سبامػاً ،وكثػَتا مػػا ال يؤخػذ يف االعتبػػار
حػػق الشػػابات يف اػبصوصػػية والس ػرية واالح ػًتاـ واؼبوافقػػة اؼبسػػتنَتة ،واؼبراىقػػات أكثػػر تعرض ػاً ،بيولوجي ػاً
واجتماعيػاً ونفسػػياً ،مػػن األوالد اؼبػراىقُت لئليػػذاء اعبنسػػي والعنػػف والبغػػاء ولعواقػػب العبلقػػات اعبنسػػية
غَت احملمية والسابقة ألواهنا"٘.
ٔ الفصل السابع –داؿ –فقرة (.)ٖٛ-ٚ
ٕ الفصل الرابع –جيم – فقرة ٘.ٜ
ٖ
الفصل الرابع –جيم – فقرة ٖ.ٜ
ٗ الفصل الرابع –جيم – فقرة (ٔٓٛؿ).
٘ الفصل الرابع -جيم – فقرة ٖ.ٜ
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وورد فيو" :إزالة اغبواجز القانونية والتنظيمية واالجتماعية اليت تعًتض التثقيف يف ؾباؿ الصحة
اعبنسية واإلقبابية يف إطار برامج التعليم الرظبي بشأف مسائل الصحة النسائية"ٔ.
وورد فيو" :تقدًن اؼبسػاعدة اؼباديػة واؼباليػة والسػوقية اؼبناسػبة للمنظمػات الشػبابية غػَت اغبكوميػة لتعزيزىػا
حىت تليب اىتمامات الشباب يف ؾباؿ الصحة دبا يف ذلك الصحة اعبنسية واإلقبابية"ٕ.
وورد فيو" :واؼبراىقوف معرضوف للخطر بوجو خاص بسبب افتقارىم إُف اؼبعلومات وعدـ حصوؽبم
على اػبدمات ذات الصلة يف معظم البلداف"ٖ.
وورد فيو" :االعًتاؼ باالحتياجات احملددة للمراىقُت ،وتنفيذ برامج مناسبة ؿبددة ،مثل التعليم
وتقدًن اؼبعلومات بشأف قضايا الصحة اعبنسية واإلقبابية وبشأف األمراض اليت تنتقل عن طريق
االتصاؿ اعبنسي ،دبا فيها فَتوس نقص اؼبناعة البشرية/اإليدز"ٗ.
وورد فيو" :ضماف تثقيف البنات ونشر اؼبعلومات بينهن ،وخباصة بُت صفوؼ اؼبراىقات ،فيما يتعلق
بفسيولوجية اإلقباب والصحة اإلقبابية واعبنسية ،على النحو اؼبتفق عليو يف برنامج عمل اؼبؤسبر الدوِف

للسكاف والتنمية.٘"
وورد فيو" :تأكيد دور ومسؤولية اؼبراىقُت يف ؾباؿ الصحة والسلوؾ اعبنسي واإلقباي من خبلؿ
تزويدىم باػبدمات وعمليات اؼبشورة اؼببلئمة".ٙ
وورد فيػػو" :يػػًتؾ فػػَتوس نقػػص اؼبناعػػة البش ػرية  ...أث ػراً مػػدمراً علػػى صػػحة اؼب ػرأة ،وبصػػفة خاصػػة علػػى
صحة الفتيات اؼبراىقات والشابات ،فكثَتاً ما ال يبتلكن القدرة على اإلصرار على اؼبمارسات اعبنسية
اؼبأمونػػة ،وال يت ػوافر ؽبػػن سػػوى إمكانيػػة ضػػئيلة للحصػػوؿ علػػى اؼبعلومػػات واػبػػدمات البلزمػػة للوقاي ػػة
والعبلج".ٚ

ٔ الفصل الرابع –باء -فقرة ٖ. ٛ
ٕ الفصل الرابع -جيم -بند ٔٔٔ-ب.
ٖ الفصل الرابع -جيم -بند ٔٔٔ-ب.
ٗ الفصل الرابع –جيم -فقرة-ٔٓٚز .
٘ الفصل الرابع –الـ -بند ٔ ٕٛفقرة ىػ.
 ٙالفصل الرابع –الـ -بند ٔ ٕٛفقرة ز.
 ٚالفصل الرابع –جيم – فقرة .ٜٛ
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وجاء في وثيقة (لالم جدير باألطفال) بنيويورك سنة 2002م ما يلي:
"إدراج التعليم اؼبتعلق بفَتوس نقص اؼبناعة البشرية -اإليدز -يف اؼبقررات الدراسية للمراىقُت ،وكفالة
بيئة آمنة ومأمونة والسيَّما للفتيات ،ونشر معلومات جيدة للشباب وخدمات التثقيف واؼبشورة يف
ؾباؿ الصحة اعبنسية ،وتعزيز برامج الصحة اإلقبابية واعبنسية ،وإشراؾ األسر والشباب قدر اإلمكاف
يف زبطيط وتنفيذ وتقييم برامج الوقاية والرعاية اؼبتصلة بفَتوس نقص اؼبناعة البشرية اإليدز"ٔ.
وورد فيها" :إتاحة اإلمكانية للحصوؿ على خدمات مبلئمة ومروبة ورفيعة اؼبستوى يف ؾباالت الرعاية
الصحية -خدمات الصحة اإلقبابية– والتعليم واؼبعلومات عبميع األطفاؿ"ٕ.
وورد فيها" :كفالة حصوؿ ٘ %ٜمن الشباب والشابات بُت ٘ٔ وٕٗ عاما من العمر حبلوؿ
ٕٓٔٓـ على اؼبعلومات والتثقيف ،دبا يف ذلك التثقيف عن طريق األقراف ،والتثقيف اؼبوجو للشباب
بشأف فَتوس نقص اؼبناعة البشرية ،واػبدمات البلزمة لتنمية معارؼ اغبياة الضرورية للحد من
تعرضهم لئلصابة بالفَتوس ،وذلك يف إطار شراكة تامة مع الشباب والوالدين واألسر والقائمُت
بالتثقيف ومقدمي الرعاية الصحية"ٖ.
وورد فيها" :القياـ -حبلوؿ عاـ ٕ٘ٓٓ -بتنفيذ تدابَت لزيادة قدرة النساء واؼبراىقات على ضباية
أنفسهن من خطر اإلصابة بفَتوس نقص اؼبناعة البشرية وذلك أساسا على تقدًن الرعاية الصحية
واػبدمات الصحية دبا يف ذلك يف ؾباؿ الصحة اعبنسية واإلقبابية وعن طريق التثقيف الوقائي الذي
يش ع اؼبساواة بُت اعبنسُت"ٗ.

تحلي ونقد:
من خبلؿ ما سبق من نصوص تَػبَػ َُّت أف ىيئة األمم اؼبتحدة إمبا سعت لتثقيف الشباب ،ودعت كافة
مؤسسات آّتمع األخرى -كاألسرة واؼبدرسة واإلعبلـ -إُف أف تتبوأ دورا رئيساً يف ىذا التثقيف،
وطالبت بإلغاء القوانُت اليت ربد من فبارسة األفراد لنشاطهم اعبنسي ،واعتربت أف فبارسة اعبنس
ٔ عاَف جدير باألطفاؿ بند  ٗٚفقرة ٘.
ٕ عاَف جدير باألطفاؿ  ٖٚفقرةٕ .
ٖ عاَف جدير باألطفاؿ بند  ٗٚفقرة ٕ.
ٗ
عاَف جدير باألطفاؿ بند  ٗٚفقرة ٗ.
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واإلقباب حرية شخصية وليست مسؤولية صباعية ،كل ىذا وبدث بدعوى ضباية الشباب والشابات
من األمراض اعبنسية اؼبنقولة وعلى رأسها اإليدز وذبنيب الشابات اغبمل غَت اؼبرغوب فيو وما يتبعو
من ـباطر اإلقباب أو الرغبة يف اإلجهاض وكبوه ،وأف ؽبم اغبق يف أف يؤدوا فبارساهتم اعبنسية بشكل
آمن ،وحقهم مع ذلك يف سرية ىذه األمور ،وعدـ انتهاكها من قِبَل األسرة!!
وبنظرة فاحصة يف ىذه القضية من اؼبنظور اإلسبلمي قبدىا ال تتفق مع ضوابط الدين واألخبلؽ ،وال
حىت العادات واألعراؼ السائدة يف ؾبتمعاتنا اإلسبلمية ،بل إف إسبلمنا ينتقد عدـ ربط ىذه الدعوة
بضوابط الدين واػبلق ،ويرفضها ووبذر منها ،وهبعلها ؿبصورة يف مرحلة عمرية مناسبة ،وأف يقوـ
بعملية التثقيف أفراد مؤىلوف دينيًا وخلقيا ،وليس كل معلم يص لو أف يُعلّْم ىذا األمر.
إف توعية الشباب وتربيتهم تربية جنسية تساعدىم يف حياهتم أمر تنادي بو الشريعة اإلسبلمية وتدعو
لو ،بل و تؤكد على أنبية أف يستعد الوالداف لًتبية األوالد قبل أف يولدوا ،ؼبعرفة أفضل األساليب
والوسائل يف جوانب الًتبية ،خاصة الًتبية الوقائية لكافة اعبوانب ،وباألخص اعبانب اعبنسي ،ففي
أسلوب اغبب والًتغيب والتوضي يتعلم الصغار آداب ؼبس اعبسد واحًتامو ،وحدود العورة ،وآداب
قضاء اغباجة ،وآداب النوـ ،وآداب اللعب مع الصغار مع البعد عن االحتكاؾ اعبسدي ،وعندما
يكرب الصغار قليبلً ىناؾ آداب اللباس ،وآداب االستئذاف ،وآداب االختبلط بُت اعبنسُت ،وآداب
التفريق يف اؼبضاجع ،كما أف ىناؾ إجابات واضحة وعلمية عن األسئلة واؼبخاوؼ والفضوؿ اؼبرتبط
باعبنس حبيث تُػ ْعطى للطفل جرعات تتناسب مع ِسنّْو ومدركاتو واحتياجاتو ،حىت ال يل أ إُف مصادر

غَت آمنو أو من خبلؿ طرؽ غَت مشروعة ،ويأمر كذلك الدين اغبنيف والشرع اؼبطهر األولياء بأف
يتخذوا التدابَت اإلهبابية والوقائية يف ذبنيب الطفل اؽبياج الغريزي واإلثارة اعبنسية حىت ينشأ على
الصبلح ويًتىب على حب الفضيلة وكره الرذيلة ،ومن ذلك قولو ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ
ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﮈ ﮉ ﯾ ﯿ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ 4فيؤخذ من ىذا النص
أف االبن إف كاف صغَتا ال يفهم أحواؿ النساء وعوراهتن وإثارهتن فبل بأس بدخولو على النساء ،فأما

ٔ سورة النورٖٔ :
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من كاف مراىقا أو قريبا من سن اؼبراىقة -وىو السن بعد التاسعة -فبل يبكن من الدخوؿ على
النساء ،لكونو يفرؽ بُت الشوىاء واغبسناء ،وتتحرؾ شهوتو يف نفسو إف رأى منظرا مثَتأ.
وعندما يشارؼ الطفل سن البلوغ تبدأ معرفة الطفل لوظائف جسم اإلنساف والتغَتات اليت ستطرأ
ميسر وطبيعي؛ ليتقبل الطفل ىذه التغَتات بشكل
عليو عن طريق الشرح والبياف لو بشكل علمي َّ
طيب ،ويعلم األحكاـ الشرعية من طهارة ونظافة شخصية وتكاليف مًتتبة عليها ،وىنا تبدأ
التأكيدات على أنبية غض البصر وربصُت الفرج والبعد عن اؼبثَتات السمعية والبصرية ما أمكن،
وإعبلء اعبانب اإليباين عن طريق التذكَت برقابة اهلل ومعيتو ،وحثو على الصوـ كما قاؿ عليو الصبلة
والسبلـ( :يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،فإنو أغض للبصر وأحصن للفرج ،ومن
َف يستطع فعليو بالصوـ ،فإنو لو وجاء)ٕ ،فبالصوـ تتحقق مراقبة اهلل يف السر والعلن والعوف على
التخفيف من حدَّة الشهوة ،وكذلك حثو على استفراغ الطاقة يف عمل أو حرفة أو أعماؿ الرب،
واختيار الصحبة الصاغبة ،وحضور ؾبالس العلم ،وشغل أوقات الفراغ بػما يعود بالنفع على الفرد
وأسرتو وؾبتمعو إف تيسر ،ألف ملء الفراغ شاغل عن خواطر السوء ،مع تش يع اليافعُت على فبارسة
الرياضة النافعة اؼبفيدة وارتياد اؼبعسكرات والرحبلت واألنشطة التطوعيةٖ.
كما البد من تبصَت ىذه الشروبة باؼبمارسات اؼبنهي عن االقًتاب منها وما ربمل من عواقب وخيمة،
ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ ٗ أو العبلقات اؼبنحرفة
ﮁ
ومن ذلك الزنا :ﭽ ﭾ ﭿ ﮌﮍ ﮀ

ٔ

انظر :تفسَت القرآف العظيم ألي الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت احملقق :ؿبمود حسن ،دار الفكر ٗٔٗٔىػ (ٖ،)ٖٗٗ/

ومسؤولية الًتبية اعبنسية من وجهة نظر اإلسبلـ د.عبداهلل ناص علواف ،دار السبلـ للنشر والتوزيع ،الطبعة األوُف ،القاىرة ص

 ، ٕٚ-ٕٙوميثاؽ األسرة يف اإلسبلـ إعداد ؾبموعة من علماء اؼبسلمُت ،دار الرواد للنشر ،اؼبملكة العربية السعودية ،الرياض
ٖٓٗٔىػ ص  ،ٜٔٙوالثقافة اعبنسية بُت اؼبواثيق الدولية والتصور اإلسبلمي أ.مٌت صبحي ،حبث منشور يف الل نة اإلسبلمية
العاؼبية للمرأة والطفل على رابط:
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=295

 2رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب الصوـ ؼبن خاؼ على نفسو العزوبة (ٕ )ٖٙٚ/رقم اغبديث. ٔٛٓٙ:
ٖ انظر :منهاج الًتبية الصاغبة ألضبد عزالدين البيانوين ،دار السبلـ للنشر ،الطبعة الثالثة ،القاىرة ٜٔٗٓىػ ص ،ٔٓٚاإلسبلـ
واعبنس د.عبداهلل ناص علواف ،دار السبلـ للنشر والتوزيع ،الطبعة األوُف ،القاىرة ص٘ ،ٛ-والثقافة اعبنسية بُت اؼبواثيق الدولية
والتصور اإلسبلمي أ.مٌت صبحي ،حبث منشور يف الل نة اإلسبلمية العاؼبية للمرأة والطفل على رابط:
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=295

ٗ سورة اإلسراء ٖٕ :
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الشاذة ،وأنو يف مقابل ذلك ش عت الشريعة الشباب على الزواج -لئلحصاف -مىت اقتدروا
واستطاعوا ،بل وحث آّتمع على تقليل موانع الزواج وتيسَت سبلو.
وعندما يقبل الفىت أو الفتاة على الزواج توفر ؽبم الشريعة اإلسبلمية اعبانب التثقيفي اػباص بتلك
العبلقة النظيفة اعبميلة اليت امنت اهلل ّٔا على عباده وجعلها آية من آياتو :ﭽ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼٔ ،وقولو :ﭽ ﭙ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼٕ فيعرؼ الزوجاف اغبقوؽ والواجبات لكل منهما ،واغبقوؽ والواجبات اؼبشًتكة
ويتعرفاف على آداب تلك الصحبة واؼبعاشرة باؼبعروؼ واإلحساف؛ لتبقى العبلقة الزوجية ؿبفوفة بالعلم
الصحي ومصونة من االبتذاؿ والعبث والتدينٖ.
فاؼبتأمل يف ىذه الشريعة الغراء سي د كيف أهنا حافلة بالنصوص من القرآف الكرًن والسنة اؼبطهرة
بعيدا عن اللبس أو الفهم اؼبغلوط ،وتُ ّْبُت لنا كيف أف الًتبية
اليت توض الثقافة اعبنسية اؼبشروعة ً
تكوف على مستويات ومراحل ،وزباطب األعمار دبا يناسبها بطريقة ال زبالف الشرع أو زبدش
اغبياء ،اقتداءً ّٔدي النيب صلى اهلل عليو وسلم حينما كانت تأتيو امرأة فتسألو يف بعض اؼبسائل
اػباصة باؼبرأة ،فكاف صلى اهلل عليو وسلم يشَت إُف بعض نسائو كعائشة -رضي اهلل عنها -كي
ذبيبها ،ليعلمنا الرسوؿ اؼبعلم أظبى أشكاؿ األدب بُت اعبنسُتٗ.
ؤّذه الطرؽ اإلسبلمية -وعلى رأسها الزواج -نستطيع أف قبنب الشباب طرؽ العبلقات احملرمة،
واليت قد ينتج منها نقل لؤلمراض اعبنسية كاإليدز ،ونت نب كذلك حدوث ضبل السفاح وما يتلوه
من ـباطر اإلجهاض وكبوىا.
أما ىيئة األمم اؼبتحدة فقد أرادت أف تكوف طبيعة تلك الدراسة قائمة على تعليم األطفاؿ واؼبراىقُت
يف اؼبدارس :اؼبعاشرة بُت اعبنسُت ،والعادة السرية ،واإلجهاض ،وكيفية فبارسة اعبنس دوف خطر
اغبمل ،ومساعدة اؼبراىق على ربديد اذباىو اعبنسي -دبعٌت ربديد أي اعبنسُت يفضل أف يعاشر، -
ٔ سورة الروـ ٕٔ :
ٕ سورة البقرة ٔٛٚ :
ٖ انظر :الثقافة اعبنسية بُت اؼبواثيق الدولية والتصور اإلسبلمي أ.مٌت صبحي ،حبث منشور يف الل نة اإلسبلمية العاؼبية للمرأة
والطفل على رابطhttp://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=295 :
وانظر :الًتبية اعبنسية للطفل د.عدناف باحارث حبث منشور يف موقع الدكتور عدناف باحارث للًتبية اإلسبلمية.
4

رواه البخاري يف كتاب اغبيض ،باب دلك اؼبرأة نفسها إذا تطهرت من احمليض (ٔ )ٜٔٔ/رقم اغبديث .ٖٓٛ
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وتعليمو العادة السرية كوسيلة لئلشباع اعبنسي بعد البلوغ والعبلقات الشاذة ،كبديل ُم ٍ
رض للعبلقات
العادية!ٔ.
"أما من سن ٘ٔ –  ٔٛعاما فقد قررت ىيئة األمم اؼبتحدة أف يضاؼ ؽبم اؼبواضيع التالية :من
حق النساء أف يقررف إجراء اإلجهاض ،من حق الناس احًتاـ أحكاـ دينهم وتقاليدىم ولكن ىذا ال
عبلقة لو حبقوؽ اؼبرء الشخصية ،عدـ وجود دليل على أف الصور الفاضحة تسبب أي إثارة جنسية،
خدمة التواصل مع الشريك اعبنسي بشأف االحتياطات البلزمة لكليهما ،تعليم اؼبراىقُت كيفية اغبوار
حوؿ ىذه العبلقات واغبدود اليت هبب التوقف عندىا"ٕ ،بل يصل األمر فوؽ ذلك إُف أف تعرض
لؤلطفاؿ صور منفصلة للذكر واألنثى ونبا عارياف وعرض صورة المرأة وىي حبلى ث عرض الذكر
واألنثى ونبا مضط عاف وملتصقاف بعضهما ببعض ،واعتبار ذلك وسيلة إلفهاـ الطفل كيفية خروجو
إُف الدنيا!ٖ وىذا ما ال يرضاه عقل وال ترضاه فطره وال دين ظباوي ،بل ىو أسلوب هبر إُف الزنا
والشذوذ وذبريب ىذه الطرؽ ،ألف فطرة الطفل مفطورة على حب االستطبلع والتقليد األعمىٗ.
وىذه أمريكا وأوربا قامت بتعليم الًتبية اعبنسية يف مدارسها ،فلم يبنع ىذا من وقوع اعبريبة ومنع
اؼبمارسات اػباطئة ألطفاؽبم ،بل بالعكس زادت وتفشت؛ ألف من يسمع يريد أف هبرب ويعرؼ
بنفسو ،فتدريس ثقافة اعبنس عندىم زادت من نسبة حب االستطبلع لدى ىؤالء األطفاؿ ،فحاولوا
تطبيق ما تعلموه وما ظبعوه من مدرسيهم ،وأراد كل منهم أف هبرب بنفسو ،فحب االستكشاؼ
واؼبغامرة ىو طبع لدى األطفاؿ ،وقد أقيمت دراسة يف الواليات اؼبتحدة حوؿ العبلقات غَت
ٔ وقد قامت بذلك دولة تنزانيا اليت حددت أىدافا لربامج التثقيف اعبنسي اؼبقدمة لفئة  ٜ-ٙسنوات ،وذلك بأف تقوـ اؼبدرسة
بتعريفهم على األعضاء التناسلية ووظيفة كل عضو وشرح التغَتات لل سد واألمراض التناسلية وخاصة االيدز ومن ث تعرض صورا
لؤلعضاء التناسلية للفىت والفتاة أماـ األطفاؿ ث تسأؽبم عما رأوه ،ث تطلب من ولد وبنت خلع مبلبسهم الداخلية! ،انظر الرؤية
عماف
اإلسبلمية يف مواجهة اإليدز إعداد ىيئة علماء اعبمعية الشرعية بإشراؼ د.عبداغبميد القضاة ،صبعية العفاؼ اػبَتيةَ ،
ص.ٔٙ
 2االتفاقيات الدولية وأثرىا على آّتمعات أ.نزار ؿبمد عثماف مقاؿ على موقع شبكة مشكاة اإلسبلمية ،نشر األربعاء  ٜٔؿبرـ
 ٕٔٗٛىػ على الرابطhttp://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/5/5145/content :
 3انظر :العدواف على اؼبرأة يف اؼبؤسبرات الدولية د.فؤاد بن عبدالكرًن العبد الكرًن ،الناشر ؾبلة البياف الطبعة األوُف ٕٔٗٙىػ
صٕٔ٘.
 4انظر :أصوؿ الًتبية اإلسبلمية وأساليبها يف البيت واؼبدرسة وآّتمع د.عبد الرضبن النحبلوي ،دار الفكر للنشر ،الطبعة الثانية،
دمشق ٖٓٗٔىػ ص.ٕ٘ٚ
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الشرعية ،وقد تبُت من خبلؽبا أف أغلب اؼبراىقُت يبارسوف اعبنس قبل زبرجهم من الثانوية ،وذكرت
الدراسة أف ثبلثة من أربعة يبارسونو قبل زبرجهم ،وأف ٓٗ  %يبارسونو من السن الرابعة عشرة فأقلٔ.
ولننظر أيضا إُف بريطانيا اليت طبقت مناىج التعليم اعبنسي ،فلقد صدر فيها مؤخرا دراسة نسائية
هتاجم تعليم اعبنس وترفضو بشدة وذلك ؼبردوده اػبطَت على الناشئة ،والدراسة كانت من تأليف
باحثتُت نبا الدكتورتاف (مارجريت وايت) و(جانيت كيد) ،وفبا جاء فيها :أف الرجل مهما كاف
تفكَته يفضل أف يتزوج من فتاة َف ذبعل نفسها يف متناوؿ اآلخرين ،وإف القوؿ بأف اؼبوضة ىو تعلم
اعبنس وإباحة اغبديث عنو وإطبلؽ اسم الواقعية عليو ىو ؾبرد ىراء ولغو فارغ ،وقد طلبت اؼبؤلفتاف
من اآلباء بأف يربوا أوالدىم منذ الصغر على اغبياء يف مناقشة األمور اعبنسية ،واالبتعاد عن اؼبوجة
اؼبدمرة اليت تطالب بنشر التعليم اعبنسي يف اؼبدارس.
وقد أعلنت كذلك بعض اؼبدارس الدينية يف الغرب رفضا ؼبثل ىذه القوانُت اعبديدة واؼبثَتة لل دؿ،
ودعت إُف ذبنب تدريس ىذه اؼبواد ،ألف معتقداهتا الدينية ترفض أفكار ربديد النسل واستخداـ
وسائل منع اغبمل وإقامة العبلقات اؼبثلية واستخداـ اإلجهاض كوسيلة للتخلص من اغبمل غَت
اؼبرغوب بوٕ.
إف االذباه كبو تعليم الصغار واؼبراىقُت طبيعة العبلقة اعبنسية واستخداـ وسائل منع اغبمل ،ىو طريق
إلتاحة الفرصة الكاملة ؽبم إلقامة تلك العبلقات احملرمة وإضفاء الشرعية عليها حىت لو وصلت إُف
الشذوذ ،ىذا االذباه ذو النهاية الواحدة ،كبو الدمار واؽببلؾ وفساد اغبياة والكوف ،ألف اهلل سبحانو
وربلبل وشهو ٍ
ات وعربدة ،إف ىذه الثقافة واغبياة البهيمية
وتعاُف َف ىبلقنا عبثاً ،وَف هبعل اغبياة فوضى ً
لتساىم يف تع يل ىبلؾ األمة كما حصل لؤلمم السابقة عندما مالت ميلة واحدة واتبعت
الشهوات ،فلم تقم ؽبا قائمة ،قاؿ تعاُف على لساف نبيو لوط :ﭽ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ
ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮪ ﮭ ﮮ
ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼٖ ،ومن خبلؿ ما سبق
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯤ ﯥ
ٔ انظر :أحكاـ اإلجهاض يف الفقو اإلسبلمي د.إبراىم ؿبمد قاسم رحيم ،اغبكمة للنشر والتوزيع ،الطبعة األوُف ٖٕٗٔىػ
ص.ٜٔٓ
ٕ انظر :تعديل مادة الثقافة اعبنسية يف اؼبدارس اإلقبليزية ،األربعاء ٕٕٗٓٔٓ/ٕ/ـ  ،على موقع  BBCعلى رابط:
http://www.bbc.co.uk/arabic/learningenglish/2010/02/100224_le_sexeducation_main.shtml

3سورة الشعراء ٘ٔٚ٘ - ٔٙ

مفهوم الصحة اإلنجابية في المواثيق الدولية

38

يظهر أف اعبديد يف ثقافة الغرب –اليت يريدوف تصديرىا عرب األمم اؼبتحدة -ىو سعيها بشكل
حثيث لتصدير أمراضها ومشكبلهتا وأزماهتا اػبلقية إُف الثقافات األخرى عن طريق اؼبعاىدات الدولية
واؼبواثيق األفبية وأجهزة اإلعبلـ العاؼبية اليت تروج لتلك اؼبفاىيم اؼبغلوطة واؼبصطلحات الفاسدة ،حىت
وصلت تطبيقات تلك الدعاوي إُف مناىج التعليم يف الثقافات اؼبستهدفة واؼبؤسسات الدينية
واعبمعيات األىلية ،فضبلً عن وسائل اإلعبلـ اؼبختلفةٔ.

 /2محاربة العادات والممارسات الضارة بالصحة اإلنجابية ولل رأسها ختان
اإلناث (:)female circumcision
ترى ىيئة األمم اؼبتحدة أف قضية تشويو األعضاء التناسلية لؤلنثى ،وىي ما يشار ؽبا خبتاف اإلناث،
واليت ىي إزالة أعضاء جنسية سليمة دوف أف يكوف ىناؾ ضرورة طبيبة ،وذبرى عادة للفتاة مابُت
الرابعة والثانية عشر ،فهي ترى أف ذلك عمل فيو انتهاؾ كبَت غبقوقهن؛ ؼبا يًتتب عليو من عواقب
ضارة نفسية وجسدية على الفتاة ،ذبعل منو عمبل من أعماؿ العنف ،لذلك أوجبت على الدوؿ سن
قوانُت ووضع سياسات ؼبعاعبة مسألة تشويو األعضاء التناسلية للمرأة ومنع ىذا األمر واغبد من
تواجده يف شىت البلدافٕ.

وقد وردت تلك المطالبات في مواثيقها ،فمنها ما جاء في تقرير المؤتمر العالمي
الذ لقدتو األمم المتحدة للمرأة في كوبنهاجن 4980م:

" ينبغي منع فبارسات البًت الذي تتبع بالنسبة إُف اؼبرأة فتصيب جسمها وصحتها بالضرر"ٖ.

وجاء في تقرير المؤتمر الدولي للتنمية والسكان القاىرة 4994م:

صٕٗ.

 1انظر :مؤسبر السكاف رؤية شرعية جاد اغبسيٍت
ٕ انظر :تطبيق اغبقوؽ اإلقبابية للمراىقُت من خبلؿ اتفاقية حقوؽ الطفل صٕٓ ،مسرد مفاىيم ومصطلحات اغبقوؽ اإلقبابية
إعداد فريق اؼببادرة الفلسطينية ،منشورات مفتاح ،القدس ٕٓٓٙـ صٖٕ ،وتقرير إهناء تشويو األعضاء التناسلية لئلناث الصادر
عن عبنة وضع اؼبرأة يف الدورة الرابعة واػبمسوف ٔ ٕٔ-مارس ٕٓٔٓـ على موقع األمم اؼبتحدة صٕٓ ،وعاَف جدير باألطفاؿ
دراسة حوؿ واقع الطفولة يف الدوؿ العربية صٕٔ ،والرؤية اإلسبلمية يف مواجهة اإليدز صٕٕ.
ٖ الفصل األوؿ – ب -فقرة ٕ.ٔٙ
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ث اغبكومات على حظر بًت أجزاء من األعضاء التناسلية لئلناث حيثما وجدت ىذه اؼبمارسة،
"رب ُّ
ُ
والعمل بنشاط على دعم اؼبنظمات غَت اغبكومية وآّتمعات احمللية واؼبؤسسات الدينية الرامية للقضاء
على ىذه اؼبمارسات"ٔ.
وورد فيو" :ينبغي اعتماد وفرض التدابَت الكفيلة بالقضاء على حاالت زواج األطفاؿ وبًت أجزاء من
األعضاء التناسلية لئلناث"ٕ.
وورد فيو" :يف عدد من البلداف أدت اؼبمارسات الضارة -واليت يقصد منها التحكم يف اغبياة اعبنسية
للمرأة -إُف حدوث قدر كبَت من اؼبعاناة ،ومن بُت ىذه اؼبمارسات بًت أجزاء من األعضاء التناسلية
لئلناث فبا يشكل انتهاكا للحقوؽ األساسية وخطرا كبَت يستمر طواؿ العمر على صحة اؼبرأة "ٖ.
وورد فيو" :ينبغي للحكومات وآّتمعات احمللية أف تتخذ خطوات عاجلة لوقف فبارسة بًت أجزاء من
األعضاء التناسلية لئلناث ،وضباية اإلناث والنساء من ىذه اؼبمارسات الغَت ضرورية واػبطرة ،وينبغي
أف تشمل خطوات القضاء على ىذه اؼبمارسات وضع برامج قوية واسعة االنتشار للم تمعات احمللية
يشارؾ فيها زعماء القرى والزعماء الدينيوف بالتثقيف وإسداء اؼبشورة بشأف ذلك عن صحة اإلناث
والنساء  ،وتوفَت التأىيل والعبلج اؼبناسبُت للفتيات البليت تعرضن لبًت أجزاء من أعضائهن التناسلية،
وينبغي أف تشمل اػبدمات إسداء اؼبشورة للتثبيط من ىذه اؼبمارسة"ٗ.

وورد كذلك في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين لام 4995م:

"كما أف األوضاع اليت ذبرب الفتيات على الزواج واغبمل والوالدة يف وقت مبكر ،وتعرضهن
للممارسات الضارة مثل عمليات ختاف اإلناث ،تشكل ـباطر صحية جسيمة"٘.
وورد فيو" :الًتكيز بصورة خاصة على الربامج اؼبوجهة إُف كل من الرجل واؼبرأة واليت تؤكد على القضاء
على اؼبواقف واؼبمارسات الضارة ،دبا يف ذلك اػبتاف".ٙ
ٔ الفصل الرابع -باء  -فقرة ٗ.ٕٕ-
ٕ الفصل اػبامس  -ألف -فقرة ٘.٘-
ٖ الفصل السابع  -داؿ  -فقرة .ٕ٘-ٚ
ٗ الفصل السابع -داؿ  -فقرة .ٗٓ-ٚ
٘ الفصل الرابع -جيم  -فقرة ٖ.ٜ
 ٙالفصل الرابع -جيم– بند (ٔٓٚأ).
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وورد فيو" :أعماؿ العنف البدين واعبنسي والنفسي اليت ربدث يف األسرة ،دبا يف ذلك الضرب،
واالعتداء اعبنسي على األطفاؿ اإلناث يف األسرة اؼبعيشية ،وأعماؿ العنف ،واغتصاب الزوجة،
وختاف اإلناث وغَت ذلك من التقاليد الضارة باؼبرأة"ٔ.
وورد فيو" :سن وإنفاذ قوانُت ؼبواجهة مرتكيب فبارسات العنف ضد اؼبرأة ،ومنها مثبلً ختاف اإلناث،
ووأد اإلناث ،واالنتقاء اعبنسي قبل الوالدة ،وتقدًن دعم قوي لل هود اليت تبذؽبا اؼبنظمات غَت
اغبكومية واؼبنظمات األىلية من أجل القضاء على ىذه اؼبمارسات"ٕ.
وورد فيو" :حظر ختاف اإلناث ،حيثما كاف موجوداً ،وتقدًن دعم قوي لل هود اليت تُبذؿ فيما بُت
اؼبنظمات غَت اغبكومية ومنظمات آّتمع احمللي واؼبؤسسات الدينية للقضاء على ىذه اؼبمارسات"ٖ.

وجاء في وثيقة لالم جدير باألطفال لام 2002م:

"القضاء على اؼبمارسات التقليدية الضارة أو التعسفية اليت تنتهك حقوؽ الطفل والنساء ،مثل الزواج
اؼببكر والقسري ،وتشويو األعضاء التناسلية لئلناث (اػبتاف)"ٗ.

تحلي ونقد:
يظهر من حديث اؼبتخصصُت من العلماء والباحثُت واؼبفكرين اؼبعاصرين أف ختاف اإلناث نوعاف:
نوع أ َّقره الشرع وجاءت نصوص السنة باستحبابو ؼبن أراد ذلك ،وىو اػبتاف اليسَت الذي وبصل بو
اؼبقصود٘ ،وقد جاء ذكره يف قولو صلى اهلل عليو وسلم( :الفطرة طبس :اػبتاف ،واالستحداد ،ونتف
اإلبط ،وتقليم األظافر ،وقص الشارب) ،ٙوروي أيضا عن أـ عطية األنصاريةٔ -رضي اهلل عنها -أف

ٔ الفصل الرابع –داؿ -بند ٖٔٔ(أ).
ٕ الفصل الرابع –داؿ -بند ٕٗٔ(ط)
ٖ الفصل الرابع –طاء -بند ٕٖٕ(ح).
ٗ عاَف جدير باألطفاؿ بند ٕ فقرة ٜ
٘ وىو ختاف اإلناث الشرعي :قطع أدىن جزء من جلدة يف أعلى الفرج ،وىي ما يعرؼ بالقلفة عند األنثى ،وقد كاف موجوداً يف
عهد الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم وقبلو ،انظر اؼبوسوعة الفقهية الكويتية صبع وتأليف ؾبموعة من الباحثُت بإشراؼ وزارة األوقاؼ
والشئوف اإلسبلمية بالكويت (.)ٕٛٙ/ٔٚ
 ٙرواه البخاري ،كتاب اللباس ،باب قص الشارب (٘ )ٕٕٜٓ/رقم اغبديثٓ٘٘٘.
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أف امرأة كانت زبنت باؼبدينة ،فقاؿ ؽبا النيب صلى اهلل عليو وسلم( :ال تنهكي فإنو أحظى للمرأة
وأحب إُف البعل)ٕ ،لذلك قبد أف الشارع اغبكيم أوصى باإلمشاـٖ وهنى عن اإلهناؾ؛ ألنو أراد بذلك
قصد تعديل الشهوة وَف يرد قطعها ،فإف يف قطعها نقضا للحكمة من مبدأ تركيبها مع ما يف ذلك من
تنفَت األزواج.
و من األدلة كذلك على مشروعية ىذا األمر حديث عائشة رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليو
وسلم( :إذا التقى اػبتاناف فقد وجب الغسل)ٗ أي :التقاء موضع ختاف الرجل دبوضع ختاف اؼبرأة
عند اعبماع ،وىذا يفًتض أف اؼبرأة ـبتونة مثل الرجل٘.
فهذا النوع ال بأس فيو ،بل إنو قد ثبت طبيا أنو يوازى سباما ختاف الذكور من حيث الفوائد الشرعية
واالجتماعية والصحية واعبنسية ،وقد جاء يف كتاب (العادات اليت تؤثر على صحة النساء واألطفاؿ)
الذي صدر عن منظمة الصحة العاؼبية يف عاـ ٖٜٜٔىػٜٜٔٚ -ـ ما يأيت" :إف اػبتاف األصلي
لئلناث ىو استئصاؿ لقلفة البظر وشبيو خبتاف الذكور ويعرؼ بالسنة ،وىذا النوع َف تذكر لو أي آثار
ضارة علي الصحة ،كما أنو يف بعض األحياف كاف يبارس يف الواليات اؼبتحدة األمريكية وبعض

1

أـ عطية األنصارية اظبها :نسيبة بنت اغبارث األنصارية ،من كبار نساء الصحابة ،أسلمت مع السابقات من نساء األنصار،

وىي من فقهاء الصحابة ،روت عدة أحاديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،كانت رضي اهلل عنها تسَت يف ركب اعبيش
الغازي ،تروي ظمأ آّاىدين ،وتأسو جراحهم ،وترقأ دمهم ،وتعد طعامهم ،انظر :هتذيب التهذيب ألضبد بن علي بن ح ر أبو
الفضل العسقبلين الشافعي ،دار الفكر ،الطبعة األوُف ،بَتوت ٗٓٗٔىػ (ٕٔ ،)ٕٗٛ/سَت أعبلـ النببلء لشمس الدين أبو عبد
اهلل ال َذ َىيب ،ربقيق :ؾبموعة ؿبققُت بإشراؼ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة (ٖ.)ٕٛٓ/
ٕ رواه أبو داود ،باب ما جاء يف اػبتاف )ٜٚٓ/ٕ( ،رقم اغبديث ٔ ،ٕ٘ٚدرجة اغبديث :صحي  ،انظر :صحي سنن أي داود
للشيخ ؿبمد ناصر الدين األلباين (ٖ )ٕٜ٘/رقم اغبديث.ٕ٘ٚٔ :
 3قولو :ال تَػْنهكي أَي ال تأْخذي من البظْ ِر كثَتاً ،شبو القطع اليسَت بإِمشاـ الرائحة ،والنػَّهك باؼببالغة فيو ،أَي اقطعي بعض النَّواةِ
ْ
َ
َ
وال تستأْصليها ،انظر لساف العرب ،مادة (مشم).)ٖٕ٘/ ٕٔ ( ،
ٗ رواه أضبد ،باب أحاديث السيدة عائشة رضي اهلل عنها )ٕٖٜ/ٙ( ،رقم اغبديث  ،ٕٙٓٙٚدرجة اغبديث :صحي  ،انظر:
سلسلة األحاديث الصحيحة حملمد ناصر الدين األلباين ،مكتبة اؼبعارؼ للنشر والتوزيع ،الطبعة األوُف ،الرياض ٜٔٗٔىػ
(ٖ )ٕٜ٘/رقم اغبديث.ٕٔٙٔ :
٘ انظر :ربفة اؼبودود بأحكاـ اؼبولود حملمد بن أي بكر ابن قيم اعبوزية ،ربقيق عبد اؼبنعم العاين ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
األوُف ،بَتوت ٖٓٗٔىػ صٖٓ ،ٖٕ-اػبتاف عباد اغبق علي جاد ،دار أـ القرى للطباعة ،الطبعة األوُف ،القاىرة ٘ٔٗٔىػ
صٕٔ.ٔ٘-
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الدوؿ األخرى ؼبعاعبة عدـ حدوث ىزة االرتواء اعبنسي عند اؼبرأة يف حالة زيادة ح م قلفة البظر أو
ضيقها أو وجود التصاقات"ٔ.
أما النوع الثاين وىو اػبتاف غَت الشرعي والذي يسمى بالفرعوين ،وىو زبليص الفتاة من البظر هنائيا،
وتقليص أشفار اؼبهبل من الداخل واػبارج ،فهذا اػبتاف منهي عنو وال يبت لئلسبلـ بصلو ،بل إف
الشريعة قد حكمت حبرمتو ،إذ إف ضرره مقطوعٌ بو ،وقد علمنا من أدلة الشرع أف التحرًن يتبع
الضرر ،فما غلب ضرره على نفعو حكم الشرع حبرمتوٕ.
فاػبتاف الشرعي لؤلنثى َف يكن فبنوعا من منظمة الصحة العاؼبية بدليل التعريف السابق الصري الذي
أقر بعدـ ضرره ،لكن يف السنوات األخَتة أدمج ىذا اػبتاف مع النوع الثاين – اػبتاف الفرعوين -على
كوهنما نوع من أنواع تشويو األعضاء التناسلية لؤلنثى ،وأف فبارسة اؼبسلمُت لو غَت صحيحة!!
وبناء على ىذا الدمج -اؼبتعمد -للختاف الشرعي لؤلنثى مع اػبتاف الفرعوين بدرجاتو اؼبختلفة،
ُجنّْدت كل جهود اؼبؤسبرات و اؼبنظمات العاؼبية اليت قامت دبحاربة شرسة ػبتاف اإلناث بكل أنواعو
اؼبختلفة ،الشرعي منها و غَت الشرعي ،ربت دعوى أف ختاف اإلناث فيو ضرر صحي جسيم على
اإلناث ،وأف ىذا الفعل اؼبشُت ىو نوع من أنواع العنف ضد اؼبرأة ،وكاف سعيهم حثيثا إلصدار
قوانُت ربرـ وذبرـ كل أنواع اػبتاف ،دوف تفرقة بُت اػبتاف الشرعي واػبتاف الفرعوين ،وكاف األوُف من
ذلك -إف كانوا فعبل حريصُت على صحة اؼبرأة -أف يطالبوا بأف يكوف ىناؾ تدريب سليم للكوادر
الطبية على اػبتاف الصحي حىت تضعف دائرة اػبتاف الفرعوين ،فدلت مطالباهتم تلك والض ة
اإلعبلمية ؽبا على أهنم ال يقصدوف من وراء مطالباهتم اػبتاف بذاتو ،وإمبا يراد الته م على اإلسبلـ،
وؿباولة التشويش عليو ،واالنتقاص منو ،باعتباره يذؿ اؼبرأة ويقضي على أنوثتهاٖ.
فاغبرب العاؼبية القائمة ضد اػبتاف إمبا اؼبقصود الفعلي ؽبا كذلك ىو حرب ضد ختاف الذكور أصبل،
وىذا ما يدور اآلف يف الغرب اليت بدأت باغبرب يف بداية األمر على ختاف اإلناث ،ولؤلسف الشديد
ٔ القوؿ الفصل يف اػبتاف الشرعي د .ست البنات خالد ؿبمد على ،مطبعة السداد ،الطبعة الثالثة ،اػبرطوـ ٕٜٓٓـ ص٘ٔٔ.
ٕ انظر :فتاوى الل نة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء صبع وإعداد :أضبد بن عبد الرزاؽ الدويش ،الناشر :الرئاسة العامة للبحوث
العلمية واإلفتاء (ٖٓ.)ٗٗ/
ٖ انظر :العدواف على اؼبرأة يف اؼبؤسبرات الدولية د.فؤاد العبد الكرًن صٓ ،ٕٜواغبرب على ختاف البنات الشرعي خطوة للحرب
على ختاف األوالد ث على اإلسبلـ ،د.آماؿ أضبد البشَت ،أخصائية طب آّتمع مقاؿ على موقع منظمة أـ عطية األنصارية
لبلرتقاء باؼبرأةhttp://www.umatia.org/khitanwar.html :
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وجدوا ضالتهم عندنا وىف الببلد اليت هبرى فيها اػبتاف غَت الشرعي ،ليبدؤوا باغبملة فيها ،وبعدىا
يشهروا العداء ػبتاف الذكور كما وبصل عندىم اآلف ،وقد ذكرت ىذا األمر ونبهت لو د.ست البنات
خالدٔ فقالت" :إننا إذا تنازلنا اليوـ عن ختاف اإلناث فسنتنازؿ غداً عن ختاف الذكور -الذي ينادى
بو عاؼبيا من طوائف من الشواذ جنسيا -ونتنازؿ بعدىا عن باقي السنن وعن ديننا و شرعنا سباشياً
مع العلمانية واليت ىي ليست الفصل بُت الدين والدولة فحسب ،بل العلمانية اغبقيقية ىي الفصل
بُت اغبياة والقيم يف اؼبمارسات اليومية الشاملة ،واإلتباع األعمى للغرب.
إف الدعوة إُف التخلي اؼبطلق عن ختاف اإلناث من أىم أجندة برامج الصحة اإلقبابية ووثيقة
(سيداو) اليت تدعمها اؼبنظمات األجنبية والدولية ،واليت ليس ؽبا أي مصلحة يف الشريعة اإلسبلمية
وال السنة النبوية الشريفة بل ،وؽبا دور فعاؿ يف عوؼبة مفاىيم اؼبسلمُت ،وفصل الدين عن كل مفاىيم
اغبياة ،واستبداؿ عقيدتنا السمحة بعقيدة العاَف اعبديد"ٕ.
وأخَتاً فإف األمم اؼبتحدة ما زالت تواصل جهودىا للقضاء على ختاف اؼبرأة -جبميع أنواعو ،وذلك
بعقد اجتماعات متواصلة ،ويف بلدا َف متعددة ،من أجل متابعة تنفيذ توصيات ىذه اؼبؤسبرات ،فقد
عقد طبسة عشر خبَتاً من األمم اؼبتحدة اجتماعاً يف تونس ،طالبوا من خبللو اغبكومات أف تتخذ
قرارات شرعية وقانونية لئلسهاـ يف استئصاؿ عادة ختاف الفتيات ،وقد انعقد اجتماع تونس الذي
ينظمو قسم األمم اؼبتحدة اؼبكلف بإعبلء شأف النساء ،بالتعاوف مع منظمة الصحة العاؼبية ،وصندوؽ
األمم اؼبتحدة للسكافّٔ ،دؼ دراسة الوسائل وربسُت سياسات الصحة ؼبصلحة النساء! ،ودعا

البياف اػبتامي ؽبذا االجتماع إُف منع استخداـ الطب ػبتاف الفتيات ،وشدد على ضرورة توجيو
االىتماـ ،غبث موظفي القطاع الصحي على التخلي عن ىذه العادات اليت تؤدي إُف التشويو
ٖ
اعبنسي ،وذلك عن طريق تدريب اجتماعي طيب مبلئم!

 1الدكتورة ست البنات خالد ؿبمد علي ،من مدينة اػبرطوـ بالسوداف ،من مواليد سنة ٜٗ٘ٔـ  ،تعمل استشاري أمراض نساء
وتوليد  ،وىي اآلف مشرؼ عاـ على موقع أـ عطية األنصارية على الشبكة العنكبوتية ،وىي منظمة طوعية تأصيلية دعوية هتتم
باالرتقاء باألسرة اؼبسلمة ،ؽبا عدة مؤلفات تكشف فيها زيف اؼبؤسبرات الدولية.
ٕ القوؿ الفصل يف اػبتاف الشرعي د.ست البنات خالد صٗٔٔ .
ٖ انظر :القوؿ الفصل يف ختاف اإلناث الشرعي د.ست البنات خالد ص.ٜٗ

مفهوم الصحة اإلنجابية في المواثيق الدولية

44

 /3اإلجهاض اآلمن ):)Safe Abortion
يعرؼ اإلجهاض اآلمن بأنو عملية إهناء اغبمل غَت اؼبرغوب فيو بطريقة قانونية وآمنة ربت إشراؼ
كادر مؤىل طبيا ،ويف مكاف مناسب ومؤىل إلجراء ىذه العمليةٔ.
فًتى ىيئة األمم اؼبتحدة أف النساء واؼبراىقات قد وبدث ؽبن ضبل ال يرغنب يف بقائو ،وإذا أردف
إجهاضو القى بعضهن صنوؼ اؼبعوقات ؼبنع ما أرادوا ،فبا قد يضطرىن ألف يل أف ؽبذا السلوؾ
خفية وبطريقة غَت آمنو ،لذلك رأت األمم اؼبتحدة أف من أساليب العناية بصحة اؼبرأة أف يفرض
قانوف يسم ؽبا -سواءاً كانت متزوجة أـ غَت متزوجة -باغبرية يف إبقاء اعبنُت غَت اؼبرغوب فيو أو
إجهاضو ،وأف يكوف ذلك اإلجهاض مسموحاً بطريقة قانونية وآمنة ومعًتفاً ّٔا من الدولة نفسها،
ألف غياب اإلجهاض اؼبشروع واآلمن -للمرأة عموما وللمراىقات خصوصا -يعرض صحتهن
وحياهتن للخطر ويقوض حقهن يف ازباذ قراراهتن بشأف اإلقباب ،وقد وجدوا أف أكثر حاالت

الوفيات عند األمهات اؼبراىقات تعزى للحمل اؼببكر وفبارسات اإلجهاض غَت اؼبأموفٕوالذي يقع
عند اؼبراىقات بنسب أعلى كثَتا من غَتىن ،وذلك ألهنن األقل قدرة على اغبصوؿ على اؼبعلومات
وخدمات الصحة اإلقبابية اعبيدة واؼبتسمة بالسرية ،كما أهنن أقل حيلة من النساء البالغات فيما
ىبص عبلقاهتن االجتماعية ،وقدرهتن على تأمُت وسائل النقل والسبل اؼبالية البلزمة للحصوؿ على
اإلجهاض اؼبأموف ،و وجدوا أف اإلجهاض غَت اؼبأموف لو ـباطر صحية كبَتة ،خاصة عندما يكوف
مقيدا بشدة ،أو ليس يف متناوؿ اؼبراىقات حبيث يسهل عليهن ازباذ قرار اإلجهاض
غَت شرعي ،أو ً
مىت شئن وبطريقة آمنة ومعًتؼ ّٔا ،لذلك قررت على اغبكومات أف تزيل كافة العوائق أماـ توفَت
خدمات اإلجهاض اؼبأموف للمراىقات ،وأف تتخذ خطوات لضماف قدرهتن على إهناء اغبمل بأماف،

 1من خبلؿ تتبعي ؼبواثيق األمم اؼبتحدة وبنودىم َف أجد ؽبم تعريفا لئلجهاض اآلمن ،لكن من خبلؿ فهمي لتعريفهم لئلجهاض
غَت اؼبأموف عرفت ىذا التعريف.
ٕ عرفت منظمة الصحة العاؼبية اإلجهاض غَت اؼبأموف بأنو :إهناء اغبمل الغَت مرغوب فيو إما من قبل أفراد ال يبتلكوف اؼبهارات
البلزمة أو يف بيئة تفتقر إُف اغبد األدىن من اؼبتطلبات أو من كليهما ،انظر :منع وإدارة اإلجهاض غَت اؼبأموف تقرير من الفريق
العامل التقٍت ،منظمة الصحة العاؼبية ،جنيف ٕٜٜٔـ على:
http://www2.doh.gov.ph/ayhd/tp/Volume%201-D%20Module%20B/Module%20B%20Unsafe%20Abortion%20-%20FinalHandout.pdf
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من خبلؿ ربرير قوانُت اإلجهاض اؼبقيدةٔ ،وتوفَت خدمات اإلجهاض اآلمن يف اؼبستشفيات
والعيادات الطبيةٕ ،حىت تبتعد الفتيات عن الل وء للوسائل غَت اؼبأمونة للتخلص من اغبمل غَت
اؼبرغوب ،وتلبية احتياجات الصحة اإلقبابية اػباصة ّٔن ،حبيث تضمن ؽبن حصوؽبن على خدمات
إجهاض قانوين وآمن وبمي حياهتنٖ.

وجاءت ىذه المطالبات مدرجة في مؤتمراتها ،كما جاء في تقرير المؤتمر الدولي

للسكان والتنمية القاىرة لام 4994م:

" التصدي لقضايا اؼبراىقُت اؼبتصلة بالصحة اإلقبابية ،دبا يف ذلك اغبمل غَت اؼبرغوب فيو،
واإلجهاض غَت اؼبأموف ،واألمراض اؼبنقولة باالتصاؿ اعبنسي ،دبا يف ذلك فَتوس نقص اؼبناعة
البشرية-اإليدز ،-وذلك من خبلؿ تش يع السلوؾ اإلقباي واعبنسي اؼبسؤوؿ والسليم صحيا ،دبا يف
ذلك االمتناع اعبنسي الطوعي ،وتوفَت اػبدمات اؼببلئمة واؼبشورة اؼبناسبة لتلك الفئة العمرية على
وجو التحديد"ٗ.

ٔ يقصدوف بذلك القوانُت اليت تواجو اؼبراىقات واليت قد تكوف عائقا عليهن يف اغبصوؿ على خدمات اإلجهاض ،ومن تلك
القوانُت إلزامهن بإببلغ أىلهن أو اغبصوؿ على موافقتهم قبل إجراء اإلجهاض.
ٕ سبارس اآلف يف مستشفياهتم وعياداهتم ما يسمى بإجهاض الوالدة اعبزئية ( )Partial-birth Abortionحيث يتم قتل الطفل
ّٔذه الطريقة الرببرية:
 تسحب أرجل الطفل باؼبلقط خارج الرحم.
 يسحب جسد الطفل كامبل باستثناء الرأس

 تطعن صب مة الطفل دبقص ث توسع الفتحة يف اعبم مة حىت يبوت ويتوقف جسده الضعيف عن اغبراؾ.
 يدخل أنبوب أجوؼ للشفط (مثل اؼبكنسة الكهربائية) فيشفط دماغ الطفل حىت تنهار صب مة الطفل

 يسحب الطفل ميتاً بعد أف أزىقت روحو الربيئة !
انظر :مقاؿ  Partial-Birth Abortionعلى موقع  National right to lifeعلى رابط:

http://www.nrlc.org/abortion/pba/PBA_Images/PBA_Images_Heathers_Place.htm

ٖ انظر :مصائرنا بأيدينا فلنضع حدا للعنف على اؼبرأة الصادر عن منظمة العفو الدولية الطبعة األوُف ٕٗٓٓـ ص ،ٕٙوحاجة
اؼبراىقُت لئلجهاض اآلمن ،منظمة و مركز اغبقوؽ اإلقبابية ،الواليات اؼبتحدة ٕ٘ٓٓـ صٔ ،ٖٔ-ٖ-وتقرير اؼبرأة والصحة
بينات اليوـ وبرنامج الغد الصادر عن منظمة الصحة العاؼبية سويسرا ٕٜٓٓـ صٕ ،ووقائع ضبل اؼبراىقات تقرير من الفريق
العامل التقٍت ،منظمة الصحة العاؼبية على:
http://www.who.int/making_pregnancy_safer/topics/adolescent_pregnancy/en/index.html

ٗ الفصل السابع – ىاء -الفقرة .ٗٗ-ٚ
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"ربث صبيع اغبكومات واؼبنظمات الدولية ألف تتصدى علنا وبشكل مباشر لئلجهاض غَت
وورد فيوُ :
اؼبأموف ،بوصفو أحد األسباب الرئيسية للقلق يف ؾباؿ الصحة العامة ...وينبغي معاعبة اغباالت اليت
تضطر فيها النساء إُف الل وء إُف اإلجهاض ،وتوفَت ما يكفي من رعاية ومشورة طبيبة ،وربث صبيع
اغبكومات على تقييم واستعراض القوانُت اؼبتعلقة باإلجهاض حبيث تأخذ يف االعتبار صحة اؼبرأة
ورفاىها وفقا لؤلوضاع احمللية ،بدال من االعتماد على القوانُت اعبنائية وتدابَت العقوبات"ٔ.

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بكين في لام 4995م:

"عمليات اإلجهاض غَت اؼبأموف هتدد حياة عدد كبَت من النساء ،فبا يبثل مشكلة خطَتة من مشاكل
الصحة العامة"ٕ.

وورد فيو" :النساء البليت وبملن ضببلً غَت مرغوب فيو ،فينبغي أف تيسر ؽبن فرص اغبصوؿ على
أية تدابَت أو تغيَت ٍ
اؼبعلومات اؼبوثوقة واؼبشورة اػبالصة ،و ِ
ات تتصل باإلجهاض يف إطار نظاـ الرعاية

الصحية ،وال يبكن أف تتقرر إال على اؼبستوى الوطٍت أو احمللي ،ووفقاً للتشريع الوطٍت ،ويف اغباالت
اليت ال يكوف فيها اإلجهاض ـبالفاً للقانوف هبب اغبرص على أف يكوف مأموناً ،وينبغي يف صبيع
اغباالت تيسَت حصوؿ اؼبرأة على خدمات جيدة اؼبستوى تعينها على معاعبة اؼبضاعفات الناصبة عن
اإلجهاض ،وينبغي أف تتوافر ؽبا على الفور خدمات ما بعد اإلجهاض يف ؾباالت اؼبشورة والتوعية
وتنظيم األسرة ،األمر الذي من شأنو اؼبساعدة على ذبنب تكرار اإلجهاض ،والنظر يف استعراض
القوانُت اليت تنص على ازباذ إجراءات عقابية ضد اؼبرأة اليت ذبري إجهاضاً غَت قانوين"ٖ.

وورد فيو" :على صبيع اغبكومات واؼبنظمات اغبكومية الدولية واؼبنظمات غَت اغبكومية ذات الصلة
تعزيز التزامها باغبفاظ على صحة اؼبرأة ،ومعاعبة اآلثار الصحية لئلجهاض غَت اؼبأموف باعتبارىا من
االىتمامات الرئيسية يف ؾباؿ الصحة العامة ،كما يتعُت التقليل من الل وء إُف اإلجهاض ،وذلك من
خبلؿ التوسع يف خدمات تنظيم األسرة وربسينها ،كذلك ينبغي على الدواـ إعطاء األولوية القصوى
ؼبنع حاالت اغبمل غَت اؼبرغوب فيو ،وبذؿ كافة اعبهود للقضاء على اغباجة إُف الل وء إُف
اإلجهاض"ٗ.
 1الفصل الثامن – جيم – فقرة (.)ٕ٘-ٛ
ٕ الفصل الرابع-جيم -بند .ٜٚ
ٖ الفصل الرابع –جيم(-ٔٓٙ -ؾ).
ٗ الفصل الرابع –جيم( ٔٓٙ -ؾ).
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وورد فيو" :دبا أف اإلجهاض غَت اؼبأموف يشكل أحد األخطار الرئيسية اليت هتدد صحة اؼبرأة
وحياهتا ،ينبغي تش يع البحوث الرامية إُف فهم العوامل الكامنة وراء اإلجهاض اؼبتعمد والنتائج
اؼبًتتبة عليو ،دبا يف ذلك آثاره على اػبصوبة بعد اإلجهاض ،ومعاعبتها على كبو أفضل ،وينبغي تعزيز
الصحة اإلقبابية والعقلية واؼبمارسات يف ىذا آّاؿ وفبارسات منع اغبمل ،فضبلً عن البحوث بشأف
عبلج مضاعفات عملية اإلجهاض والرعاية يف فًتة ما بعد اإلجهاض"ٔ.

تحلي ونقد:
من خبلؿ ما سبق ظهر كيف أف ىيئة األمم اؼبتحدة ترى أف من أساليب احملافظة على صحة اؼبرأة
ىو جعل اإلجهاض ِّ
حقا صحيَّا ؽبا ،حبيث يبكنها الل وء إليو مىت ما رغبت يف التخلص من أي ضبل
ال ترغب بو ،سواءً أكاف ذلك غباجة أـ لغَت حاجة ،لكوف ىذا األمر يعترب أحد مكونات حريتها
الشخصية ،وبذلك تستطيع اؼبرأة تنظيم اػبصوبة لديها وتنظيم األسرة مىت شاءت ورغبت ،ولن تفكر
حينئذ لل وء إُف اإلجهاض غَت اآلمن!!
إف ىذا األمر لو وضع يف ميزاف الشريعة اإلسبلمية فسن د كيف أنو أمر َف يُ ْعر أي اعتبار للعقيدة
الربانية ،ففكرة اإلجهاض يف األصل أمر حرمتو شريعتنا اإلسبلمية ،ألنو قتل نفس بغَت وجو حق،
وحرماف جنُت من حقو يف اغبياة والبقاء والنماء ،يقوؿ اهلل تعاُف :ﭽ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﮈﮉ ﯾ ﯿ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼٕ وقاؿ تعاُف :ﭽ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ
ﯨ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼٖ ،وىو مع حرمتو يعترب كبَتة من كبائر الدين،
وقد قاؿ النيب -صلوات اهلل وسبلمو عليو -عن ذلك األمر مبينا( :الكبائر اإلشراؾ باهلل ،وعقوؽ
الوالدين ،وقتل النفس ،واليمُت الغموس)ٗ.

ٔ الفصل الرابع –جيم( ٔٓٛ -ط).
ٕ سورة األنعاـ ٔ٘ٔ
ٖ سورة األنعاـٔٗٓ :
ٗ رواه البخاري ،كتاب األيباف والنذور ،باب اليمُت الغموس ( )ٕٗ٘ٙ/ٙرقم اغبديث .ٕٜٙٛ

مفهوم الصحة اإلنجابية في المواثيق الدولية

48

وَف تب الشريعة اإلجهاض إال يف حاالت خاصة وحدود ضيقة وبشروط ؿبدودة جدأ ،يقوؿ الشيخ
يوسف القرضاوي" :إف األصل يف اإلجهاض ىو اغبرمة ،وإف كانت اغبرمة تكرب وتعظم كلما
استقرت حياة اعبنُت ،فهو يف األربعُت األوُف أخف حرمة ،فقد هبوز لبعض األعذار اؼبعتربة ،وبعد
األربعُت تكوف اغبرمة أقوى ،فبل هبوز إال ألعذار أقوى يقدّْرىا أىل الفقو ،وتتأكد اغبرمة وتتضاعف
بعد مائة وعشرين يوماً ،حيث يدخل يف اؼبرحلة اليت ظباىا اغبديث النفخ يف الروح ،ويف ىذه اغبالة
ال هبوز اإلجهاض إال يف حالة الضرورة القصوى ،بشرط أف تثبت الضرورة ال أف تتوىم ،وإذا ثبتت
فما أبي للضرورة يقدر بقدرىا"ٕ.
فإباحة اإلجهاض يف حالة تعرض األـ ػبطر ىو أمر ؿبقق يستند لعدة أصوؿ شرعية ىي حالة
الضرورة لقولو تعاُف :ﭽ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭼ ٖ ،وتغليبا غبياة األـ على حياة جنينها ألهنا األصل وىو
الفرع ،وعمبل بقولو ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﭼ ٗ ،ولتحمل أخف الضررين؛ ألف حياة
األـ مستقرة وحياة اعبنُت ؿبتملة.
والشريعة اإلسبلمية حُت ربسم ىذه القضية ّٔذا األسلوب؛ فإهنا تثبت أهنا دائما تسبػق العلوـ اغبديثة
اليت أكدت تعدد األضرار واؼبضاعفات الصحية واالجتماعية اليت تعقب عملية اإلجهاض ،فالنزيف
والصدمة اعبراحية اليت تعقب اإلجهاض تؤدي إُف وفاة األـ بنسبة ليست ضئيلة ،وتزداد احتماالت
ىذه النسبة يف حاالت فت البطن ،وقد تصل نسبة اغباالت اؼبرضية اؼبًتتبة على اإلجهاض إُف
٘ٔ %من ؾبموع اغباالت.
كذلك قد يتمزؽ عنق الرحم من جراء اإلجهاض ،فبا يؤدي إُف تكرار اإلجهاض تلقائيا بعد ذلك،
كما أنو قد وبدث ثقب يف الرحم بنسبة ال تقل عن ٘ % ٓ.وقد تؤدي إُف إصابات يف األمعاء
واؼبثانة وغَتىا من أجهزة البطن ،وتنتج عنو كثَت من اؼبشكبلت اؼبعقدة أنبها العقم ،واالكتئاب الذي

ٔ انظر :ؾبلة البحوث اإلسبلمية  -ؾبلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
(ٖ ،)ٕٜٙ/ٙوؾبلة ؾبمع الفقو اإلسبلمي -ؾبلة معروفة تصدر عن ؾبمع الفقو اإلسبلمي التابع ؼبنظمة اؼبؤسبر اإلسبلمي
(ٕ.)ٖٛٙٛ/
ٕ من ىدي اإلسبلـ فتاوى معاصرة د.يوسف القرضاوي ،الناشر :اؼبكتب اإلسبلمي ،لبناف ٖٕٓٓـ.)٘ٔٙ/ٕ( ،
ٖ سورة األنعاـ11١ :
 4سورة البقرةٕٖٖ :
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يؤدي إُف االنتحار حيث أف كثَتاً من النساء البليت أجهضن يعانُت من اضطرابات نفسية شديدة
وشعور بالذنب يؤدي ّٔن لبلنتحارٔ.
ىذه ىي نتائج اإلجهاض اؼبفتعل واليت أثبتتها الدراسات الطبية فكيف بعد ذلك يفت الباب على
مصراعيو ألمر يبس قواعد ىذا الدين ،وفيو ما فيو من الضرر اعبسيم !؟.
إف فت باب اإلجهاض ؼبن ال ربتاج لو فيو فت باب شر وفساد؛ ألف من أىم ما يبنع من ارتكاب
الفاحشة خوؼ الفتاة من اغبمل الذي يسبب ؽبا الفضيحة والعار فإذا أجزنا اإلجهاض وجعلناه حق
لكل فتاة واعتربناه من خصوصيتها وحريتها فإف يف ذلك تش يعا ؽبا على ارتكاب الفاحشة
والتخلص من آثارىا وىذا ما تأباه الشريعة.
فهذا اإلجهاض الذي تدعو إليو ىيئة األمم اؼبتحدة من خبلؿ مؤسبراهتا لو صلو وثيقة بإباحية اعبنس
ِ
اؼبسقطة للقيود وااللتزامات ،دومبا شرع أو قواعد آمرة ضابطة ،بل إف اإلجهاض اآلمن الذي يروجوف
لو بطريقة أو بأخرى ىو يف حقيقة األمر إجهاض أجنة الزنا واغبمل غَت الشرعي للمراىقات ،والذي
هبرى بالطرؽ غَت اؼبأمونة ومن وراء الكواليس ،وفيو ما فيو من اؼبضاعفات واؼبشاكل الصحية ،و ىو
الذي نشأ بسببو أزمة اجتماعية حادة ،وىي أزمة األطفاؿ الذين تلدىم أمهات غَت متزوجات ،ففي
خبلؿ ربع قرف تقريبًا ،ارتفعت نسبة ىذا النوع من األطفاؿ من ٘ %إُف  %ٕٛيف أمريكا اغبضارة
والزعامة ،وبازدياد ىذه النسبة ،زاد كم األطفاؿ والغلماف واؼبهملُت واؼبشردين واعباكبُت واؼبنحرفُت
وؿبًتيف اإلجراـ ،فكانت خَت وسيلة ؼبنع ىذه األزمة ورفع اؼبعاناة يف ربمل مسؤولية رعاية ابن الزنا أف
تل أ الفتاة لقتلو بعملية إجهاض ،واعتبار ىذا األمر حقا من حقوقها ،ولؤلسف فقد ورد أنو سنويا
يوجد أكثر من نصف مليوف فتاة مراىقة يف أمريكا يل أف لقتل أطفاؽبنٕ.
وعللت األمم اؼبتحدة بأف ما يدفع الفتاة اغبامل إُف إجهاض نفسها يف آّتمعات اإلسبلمية على
وجو اػبصوص ،ىو وصمة العار اليت تلحق ّٔا بسبب تكوف ىذا اغبمل نتي ة لعبلقة غَت شرعية،
ومن ث تطالب تلك الوثائق بتغيَت الثقافة آّتمعية اليت ذبرـ تلك العبلقات ،فبل تضطر الفتيات

 1انظر :مشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهية د.ؿبمد البار ،الدار السعودية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوُف ٘ٓٗٔىػ ،ص-ٕٙ
.ٕٚ
ٕ انظر :موقع اؼبراكز األمريكية اغبكومية للتحكم باألمراض :مراقبة اإلجهاض ٖٕٓٓـ على الشبكة:
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5511a1.htm
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اغبوامل إُف الل وء إُف اإلجهاض غَت اؼبأموف ،ومن ث مطالبة اغبكومات بتقنُت اإلجهاض حىت
يتيسر للفتيات ،ويعطُت حقهن يف إجراء ىذا األمر ربت رعاية الدولة وضبايتها!
وبعد ىذا كيف نعترب اإلجهاض بعد نفخ الروح حقا للمرأة ونسميو حق االختيار وكبن نعرؼ أنو
جريبة قتل ترتكب حبق إنساف آخر ىو ذلك اعبنُت العاجز عن دفع الظلم عن نفسو؟!
ما ذنب أكثر من ٓ ٙمليونا من األرواح تزىق يف العاَف بسبب عمليات اإلجهاض؟ ىل ىذا ىو
االحًتاـ غبق الطفل يف اغبياة؟! ،إف ىذا االذباه مناقض ألبسط مبادئ اإلنسانية اليت َّ
تدعي ىذه
الربامج أهنا ربميها ،واليت منها ضباية حق اإلنساف يف اغبياة ،فبأي منطق يسم لئلنساف -ربت
شعار اغبرية اعبنسية -إزىاؽ روح إنساف آخر –وىو اعبنُت -يتمتع باغبقوؽ كما يتمتع غَته؟
إف جريبة القتل بشعة بكل القيم واؼبقاييس ،وتأيت بشاعة اعبريبة غالبا يف األطفاؿ واألرامل والضحايا
اليت زبلفها ،فكم ىي بشعة تلك اعبريبة اليت ربرـ مبليُت األطفاؿ من حناف األبوين منذ اؼبيبلد،
وتقضي على براءة طفولتهم.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭑ ﭮ ﭯ
ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ ٔ إف الذين يقدسوف شهواهتم ال يقًتبوف من ىذه
ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ
اؼبناطق اغبساسة ،بل يتناسوهنا ،ويطرحوف حلوالً ىي من قبيل الًتقيع وأحياناً من قبيل التداوي
بالداء ،وىذا ماال ترضاه العقوؿ اللبيبة والفطر السليمةٕ.

ٔسورة النساءٕٚ - ٕٙ :
ٕ انظر :ميثاؽ األسرة يف اإلسبلـ إعداد ؾبموعة علماء ص ٖ ،ٕٚوقراءة إسبلمية يف اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز
ضد اؼبرأة د.هنى قاطرجي ،الصادر عن كلية اإلماـ األوزاعي للدراسات اإلسبلمية ،بَتوت ٕٓٓٛـ صٖٔ ،ومقاؿ قضايا اؼبرأة
من منظور حقوؽ الطفل أ.مثٌت أمُت الكردستاين ،موقع إسبلـ أوف الين الثبلثاء  ٔٙذو القعدة ٕ٘ٗٔ ىػ على الشبكة:
http://www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/Doha_Conference/articles/23.shtml
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ٗ /األمومة اآلمنة (:)Safe motherhood
األمومة اآلمنة ىي الرعاية الصحية اليت هبب توفرىا للمرأة قبل اإلقباب وخبللو وبعده من أجل ضباية
اغبمل والوالدة واؼبولود.
ترى ىيئة األمم اؼبتحدة أف اغبصوؿ على الرعاية الصحية أثناء اغبمل والرضاعة الطبيعية وكذلك
أمور البد منها لضماف ىذه البداية اعبيدة غبياة الطفل،
اؼبعلومات عن خدمات تنظيم األسرة ٌ
ولضماف حياة األـ نفسها ،وتعكس اإلحصائيات حقيقة أف اؼبرأة تواجو عقبات وىي رباوؿ ضماف
بقائها على قيد اغبياة ،والسبب يف ذلك ىو مضاعفات اغبمل والوالدة ،واليت ارتفعت بسببها
معدالت وفيات األمهات واإلعاقة بُت النساء اللوايت يف سن اػبصوبة يف الدوؿ النامية ،وأكثر
اؼبضاعفات القاتلة شيوعا ىو نزيف ما بعد الوالدة ،وكذلك تسمم الدـ ،ومضاعفات اإلجهاض غَت
ِ
اؼبضاعفات –بإذف
اآلمن ،وطوؿ فًتة اؼبخاض عن البلزـ ،وعسر الوالدة ،وغَتىا ،ويلزـ ؼبنع ىذه
الفوري إُف خدمات أمراض النساء والتوليد اعبيدة اؼبزودة دبا ينقذ حياة األـ من عقاقَت
الوصوؿ
اهلل-
ُ
ُّ
ومضادات حيوية ،ونقل دـ وإجراء عمليات التوليد القيصرية عند اللزوـ وغَت ذلك من أشكاؿ
التدخل اعبراحي اليت سبنع التشنج اغبملي ،والنزيف اغباد ،والوفاة بسبب عسر الوالدة ،وذبنب النساء
األمراض بسبب اغبمل ،وتعُت على تفادي انعكاساهتا على األـ والطفل يف آف واحد ،وخصوصا يف
جانب خفض وفيات األمهاتٔ.
ونتيجة لهذا الوضع تركزت الجهود لل الحد من وفيات األمهات بهدف خفضها بمقدار ثالثة
أرباع معدلها بحلول لام 2045م ،وقررت ىيئة األمم المتحدة أمورا تجع الحم أكثر أمان:

 1انظر :حاجة اؼبراىقات إُف اإلجهاض اآلمن ،منظمة و مركز اغبقوؽ اإلقبابية ،الطبعة األوُف ،الواليات اؼبتحدة ٕ٘ٓٓـ صٕ،
وأسئلة وأجوبة حوؿ قضايا الصحة اإلقبابية د .ىديل القزاز ،ناديا للنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة الثانية ،القدس ٕٓٓٙـ
صٔٚ
وانظر مقاؿ األمومة اآلمنة لصندوؽ األمم اؼبتحدة اإلمبائي للمرأة -اليونيفم -على الشبكة:
http://www.unfpa.org/public/mothers

وانظر معدؿ وفيات األمومة ؼبنظمة الصحة العاؼبية على الشبكة:
http://www.who.int/making_pregnancy_safer/topics/maternal_mortality/en/index.html

وانظر ضباية األمهات يف اؼبواقف اػبطرة لصندوؽ األمم اؼبتحدة اإلمبائي للمرأة -اليونيفم -على الشبكة:
http://www.unfpa.org/emergencies/motherhood.htm
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 زيادة فرص اغبصوؿ على وسائل تنظيم األسرةٔ حبيث يكوف تناوؽبا سهبل ميسرا بُت أيدي النساءعامة واؼبراىقات خاصة ،بل يتم توزيعها ؾبانا وخاصة يف القرى النائية ،ويف اؼبناطق الريفية ،اليت ال
زالت نسبة اإلقباب مرتفعة فيها نسبيا مقارنة باؼبدف ،حيث أف ذلك يساعدىن على ذبنب
اغبمل غَت اؼبرغوب فيو ،و يبَُ ّْكن النساء كذلك من مباعدة الوالدات ومنع حدوث حاالت
اإلجهاض غَت اآلمنة ،والتوقف عن اإلقباب عندما وبققن ح م األسرة اؼبرغوب فيو ،فهو بذلك
إسًتاتي ية أساسية لت نب وفيات األمهات عن طريق خفض عدد مرات اغبمل غَت اؼبطلوب.
 ربسُت نوعية الرعاية أثناء اغبمل حيث هبب أف تشمل الكشف عن األمراض اعبنسية وفقر الدـواكتشاؼ ومعاعبة ضغط الدـ الناتج عن اغبمل وتوفَت اؼبشورة بالتغذية اؼبناسبة ؽبم وتأمُت الوعي
دبضاعفات اغبمل والوالدة.
 -تقدًن الرعاية بعد اإلجهاض وتوفَتىا عبميع األمهاتٕ.

وتظهر مطالباتهم بهذا في مواثيقهم كالتالي :فقد جاء في المؤتمر العالمي
للسكان والتنمية في القاىرة لام 4994م:

"من أىداؼ الربنامج اليت يسعى إليها :خفض معدؿ وفيات الرضع واألطفاؿ واألمهات ،وتوفَت
فرص انتفاع اعبميع خبدمات الصحة اإلقبابية دبا فيها تنظيم األسرة "ٖ.
وجاء فيو" :ينبغي أف تكفل اغبكومات اؼبشاركة يف برامج بقاء الطفل وصحة األـ ،وبرامج دعم
الرضاعة الطبيعية "ٗ.
وورد فيو أيضاً" :تتمثل األىداؼ يف ربسُت اغبالة الصحية والغذائية للرضع واألطفاؿ ،وتعزيز الرضاعة
الطبيعية بوصفها اسًتاتي ية لبقاء الطفل"٘.

وورد في المؤتمر العالمي للمرأة في بكين لام 4995م:
ٔ واغبقيقة أهنا وسائل "لتحديد" النسل لكنهم يستعيضوف يف مؤسبراهتم "بتنظيم" النسل وذلك ؼبعرفة دعاة تطبيق ىذه السياسة أف
ما يدعوف إليو ـبالف للشريعة اإلسبلمية وأف ىذا اؼبصطل ال يستخدـ يف آّتمعات اإلسبلمية.
 2انظر :الربنامج التدرييب غبقوؿ اؼبرأة اإلنسانية (حقوؽ اؼبرأة اإلقبابية ) ص.ٔٛ-ٔٚ
ٖ الفصل األوؿ فقرة (ٔ.)ٕٔ-
ٗ الفصل الثامن – ألف – فقرة (.)ٚ-ٛ
٘
الفصل الثامن – ألف – فقرة (.)ٔ٘-ٛ
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"توفَت اؼبزيد من خدمات الرعاية الصحية األولية اؼبتاحة وذات النوعية اعبيدة والزىيدة الثمن ،دبا يف
ذلك الرعاية يف ؾباؿ الصحة اعبنسية واإلقبابية اليت تتضمن اػبدمات واؼبعلومات اؼبتعلقة بتنظيم
األسرة ،مع إيبلء اىتماـ خاص لرعاية األمومة والرعاية يف حالة التوليد الطارئ على النحو اؼبتفق عليو
يف برنامج عمل اؼبؤسبر الدوِف للسكاف والتنمية"ٔ.
وورد فيو" :تعزيز وإعادة توجيو اػبدمات الصحية -وبصورة خاصة الرعاية الصحية األولية -بغية
ضماف حصوؿ اؼبرأة والبنت على الصعيد العاؼبي على اػبدمات الصحية اعبيدة ،واغبد من مرض
واعتبلؿ األمهات ،والقياـ على نطاؽ العاَف بتحقيق اؽبدؼ اؼبتفق ِ
ِ
اؼبتمثل يف زبفيض وفيات
عليو
األمهات بنسبة  05يف اؼبائة على األقل عن مستوياهتا يف عاـ 0995م حبلوؿ عاـ ٕٓٓٓـ ،ث
زبفيضها دبقدار النصف حبلوؿ عاـ 5500م ،وكفالة أف تكوف اػبدمات الضرورية متاحة على كل
مستويات النظاـ الصحي"ٕ.
وورد فيو" :تعزيز اإلعبلـ اؼبتعلق بفوائد الرضاعة الثديية؛ والنظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق
التنفيذ الكامل للمدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األـ اليت وضعتها منظمة الصحة العاؼبية ومنظمة
األمم اؼبتحدة للطفولة ،وسبكُت األمهات من إرضاع مواليدىن وذلك عن طريق تقدًن الدعم القانوين
واالقتصادي والعملي واؼبعنوي"ٖ.
وورد فيو" :االعًتاؼ باغبق يف اغبصوؿ على خدمات الرعاية الصحية اؼببلئمة اليت سبكن اؼبرأة من
اجتياز مرحليت اغبمل والوالدة بأماف ،وتتي للزوجُت أفضل فرصة إلقباب طفل يتمتع بالصحة،
وينبغي معاعبة ىذه اؼبشاكل والوسائل على أساس تقرير اؼبؤسبر الدوِف للسكاف والتنمية ببكُت"ٗ.
وورد فيو" :ينبغي للم تمع الدوِف أف يتحرؾ على أساس فوري إلهباد نظاـ للتنسيق يتسم بالكفاءة،
ٍ
ٍ
إقليمية من أجل توريد وسائل منع اغبمل وغَتىا من السلع األساسية
إقليمية ودوف
وإلقامة مرافق
البلزمة لربامج الصحة اإلقبابية يف البلداف النامية والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ"٘.

ٔ الفصل الرابع -جيم– بند (ٔٓٙىػ).
ٕ الفصل الرابع -جيم– بند (ٔٓٙط).
ٖ الفصل الرابع -جيم– بند ( ٔٓٙص).
ٗ الفصل الرابع -جيم– بند .ٜٚ
٘ الفصل السابع –باء -بند ٕ٘-ٚ
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وورد فيو" :ترشيد شراء العقاقَت ،وضماف وجود إمداد موثوؽ ومستمر من اللوازـ واؼبعدات الصيدالنية
ووسائل منع اغبمل -ذات النوعية الرفيعة -وغَتىا من اللوازـ واؼبعدات ،مع االسًتشاد بالقائمة
النموذجية لؤلدوية األساسية اليت وضعتها منظمة الصحة العاؼبية ،وكفالة أف تكوف العقاقَت والوسائل
مأمونة"ٔ.
وورد فيو" :تتعرض النساء ؼبخاطر صحية خاصة نتي ة لعدـ كفاية االست ابة ونقص اػبدمات
البلزمة لتلبية االحتياجات الصحية اؼبتصلة باغبياة اعبنسية واإلقباب ،فاؼبضاعفات اؼبتصلة باغبمل
والوالدة ىي من أبرز أسباب الوفيات واؼبرض بُت النساء يف سن اإلقباب يف أجزاء كثَتة من العاَف
النامي ،وتوجد مشاكل فباثلة إُف حد ما يف بعض البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة التحوؿ  ...ومن
اؼبمكن اتقاء معظم ىذه الوفيات واؼبشاكل الصحية واإلصابات ،من خبلؿ ربسُت إمكانية اغبصوؿ
على خدمات الرعاية الصحية الكافية ،دبا يف ذلك األساليب اؼبأمونة والفعالة لتنظيم األسرة والرعاية
يف حاالت التوليد الطارئة واالعًتاؼ حبق النساء والرجاؿ يف تلقي اؼبعلومات ويف اغبصوؿ على
أساليب مأمونة وفعالة ومتوفرة ومقبولة لتنظيم األسرة حسب اختيارىم ،وكذلك ما ىبتارونو من
أساليب أخرى لتنظيم اػبصوبة فبا ال يتعارض مع القانوف ،واغبق يف اغبصوؿ على خدمات الرعاية
الصحية اؼببلئمة اليت سبكن اؼبرأة من اجتياز مرحليت اغبمل والوالدة بأماف"ٕ.

وجاء في وثيقة (لالم جدير

باألطفال) لام 2002م:

"ضماف أف يتاح للنساء ،وخباصة اؼبراىقات اغبوامل ،إمكانية اغبصوؿ فورا وبصورة متيسرة التكلفة
على الرعاية األساسية يف ؾباؿ طب التوليد ،وعلى خدمات الرعاية الصحية لؤلمهات أثناء فًتة
الوالدة والنفاس واليت يتوافر ؽبا الت هيز اعبيد ،وعلى العناية اؼباىرة أثناء الوالدة ...والرعاية بعد
الوالدة ،وتنظيم األسرة من أجل أمور يف صبلتها تعزيز األمومة اآلمنة"ٖ.

تحلي ونقد:
1

الفصل الرابع -جيم– بند -ٔٓٙش

.

ٕ الفصل الرابع -جيم– فقرة ٜٚ
ٖ
وثيقة عاَف جدير باألطفاؿ بند  ٖٚفقرة ٔ.
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ال شك أف ما ذكرتو ىيئة األمم اؼبتحدة من وسائل وسبل الرعاية الصحية أثناء اغبمل والوالدة
لضماف حياة الطفل وحياة األـ نفسها إمبا كاف ىدفو ومقصده اغبد من كثرة الوفيات الناذبة عن
مضاعفات اغبمل والوالدة ،وىذا األمر الذي هتدؼ إليو ىيئة األمم اؼبتحدة من جراء خدمات
األمومة اآلمنة إمبا ىو أصل أصيل يف شريعة اإلسبلـ ،فاإلسبلـ أمر بكل ما وراءه حفاظ على النفس
البشرية ،وأوجب غبمايتها تناوؿ ما يقيمها من ضروريات اغبياة كاألكل والشرب واللباس والسكن،
وأوجب دفع الضرر عنها ،وحرـ كل ما يلقي ّٔا إُف التهلكة ،فاهلل سبحانو وتعاُف يف كتابو وعلى
لساف رسولو الكرًن صلى اهلل عليو وسلم قد كفل ىذا اغبق واألماف لؤلـ –حىت اليت جاءت ّٔذا
ٔ
اغبمل عن طريق غَت شرعي -ؽبا وعبنينها ،وَف يب ؽبا التخلص منو وإجهاضو ،ولنا يف قصة الغامدية
–رضي اهلل عنها -أكرب شاىد على مراعاة الشريعة غبفظ النفس ،فقد كاف صلى اهلل عليو وسلم
جالسا يوماَ يف اؼبس د وأصحابو حولو ،وإذ بامرأة تدخل من باب اؼبس د ،حىت وصلت إليو عليو
حدا فطهرين)،
الصبلة والسبلـ ،ث وقفت أمامو وأخربتو أهنا زنت!! وقالت( :يا رسوؿ اهلل ،أصبت ً

حوؿ وجهو إُف اؼبيمنة ،وسكت كأنو َف
اضبر وجو النيب صلى اهلل عليو وسلم حىت كاد يقطر دماً ،ث ّ
ف ّ
يسمع شيئاً ،ؿباوال -صلى اهلل عليو وسلم -أف ترجع اؼبرأة عن كبلمها ،ولكنها امرأة حرة مؤمنة رسخ
اإليباف يف قلبها حىت جرى يف كل ذرة من ذرات جسدىا ،فقالت( :أُراؾ يا رسوؿ اهلل تريد أف تردين
كما رددت ماعز بن مالك-رضي اهلل عنو ،ٕ-فواهلل إين حبلى من الزنا!) فقاؿ ؽبا النيب صلى اهلل
ِ
الصِب يف ِخ ْرقٍَة
دت أَتَػْتوُ بِ َّ
عليو وسلم بعدما علم أهنا حبلى من الزنا( :اذىيب حىت تلدي) ،فَػلَ َّما ولَ ْ
ف َقالَت (ىذا قَ ْد َولَ ْدتُو) ،فنظر النيب صلى اهلل عليو وسلم إُف طفلها ،وقلبو يتفطر عليو أؼبا وحزنًا ،من
ً
يُرضع الطفل إذا أقمنا عليها اغبد؟! من يقوـ بشؤونو؟! فقاؿ ؽبا( :اذىيب فأرضعيو حىت تفطميو)،
فذىبت إُف بيت أىلها فأرضعت طفلها حىت فطمتو ،وما يزداد اإليباف يف قلبها إال رسوخا ،وتأيت بو

 1اظبها سبيعة القرشية ،روت عنها عائشة –رضي اهلل عنها -قالت :ظبعت سبيعة القرشية قالت يا رسوؿ اهلل إين زنيت فأقم علي
حد اهلل...اٍف ،انظر :اإلصابة يف سبييز الصحابة ألضبد بن علي بن ح ر أبو الفضل العسقبلين الشافعي ،ربقيق :علي ؿبمد
الب اوي ،دار اعبيل ،الطبعة األوُف ،بَتوت ٕٔٗٔىػ (.)ٜٕٙ/ٚ
 2ماعز بن مالك من صحابة رسوؿ اهلل ،زىن على عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم ف اء إليو معًتفا بالزنا وطالبا إقامة اغبد عليو،
فت اىلو النيب صلى اهلل عليو وسلم إال أف ماعزا أصر على إقراره بالزنا عدة مرات فبا دفع النيب صلى اهلل عليو وسلم إُف إقامة اغبد
عليو انظر :صحي مسلم ،كتاب اغبدود ،باب من اعًتؼ على نفسو بالزنا (٘ )ٜٔٔ/رقم اغبديث .ٕٗ٘ٚ
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يف يده كسرة خبز يأكلها ،فقالت( :يا رسوؿ اهلل ،قد فطمتو وقد أكل الطعاـ) فأخذ صلى اهلل عليو
وسلم طفلها ،وقاؿ(:من يكفل ىذا) فأخذه رجل من األنصار ،ث أقاـ عليها حد الزنا ٔ.
فحىت مع استحقاؽ اؼبرأة لعقوبة الزنا إال أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم أمر بتأخَت تنفيذ ذلك حىت
تضع ضبلها وترضعو حىت الفطاـ وحىت يستوي الطفل يف أحسن صحة وأفضل حاؿ ،حىت إذا دنا
موعد إقامة اغبد أوصى صلى اهلل عليو وسلم دبن يكفل ىذا الطفل ويعتٍت بأمره ،كل ذلك إمبا كاف
سعيا حثيثا منو صلى اهلل عليو وسلم غبفظ النفس البشرية ،ورأفةً باغبامل واؼبرضع والنفساء ،وبذؿ كل
الوسائل لضماف بقائها يف ىذه اغبياة.
كذلك فبا يدؿ على حفظ النفس البشرية والسعي ألف تكوف يف أفضل ٍ
حاؿ إهباب اإلسبلـ على
والد الطفل اإلنفاؽ على أمو اغبامل لكي ربصل على الرعاية الصحية والتغذية اؼببلئمة ؽبا وعبنينها،
قاؿ تعاُف :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭼ.2
كما أف اإلسبلـ حرـ اإلضرار باعبنُت بوجو عاـ حىت أنو أباح ألمو اغبامل اإلفطار يف رمضاف-
وعليها القضاء ،-قاؿ صلى اهلل عليو وسلم( :إف اهلل عز وجل وضع عن اؼبسافر شطر الصبلة
والصياـ ،وعن اغبامل واؼبرضع)ٖ ،وحث األـ بعد وضعها على أف ترضع وليدىا ؼبا ؽبذه الرضاعة من
أثر طيب يف نفسية وصحة ىذا الطفل ،فقاؿ تعاُف :ﭽﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯢ ﯣ ﯦ ﯧﭼٗ ،ومن ىنا نعلم أف اإلسبلـ يقر كل ما فيو حفاظ على النفس
ﯕﯖ ﯤ ﯥ
البشرية من وسائل وأساليب ربمي اؼبرأة قبل الوالدة وبعدىا ماداـ ال يبس أمرا ؿبرما.
لكن البلَّفت يف ىذه القضية ىو طلب ىيئة األمم اؼبتحدة وإهبأّا على صبيع اغبكومات التكفل
بإيصاؿ اػبدمات واؼبعلومات اؼبتعلقة دبنع اغبمل عبميع اؼبراىقات اؼبتزوجات وغَت اؼبتزوجات ،حبيث
مشروعا قانونًا من
يكوف تناوؽبا سهبل ميسرا بُت أيدي النساء عامة واؼبراىقات خاصة ،ويكوف
ً
ٔ رواه مسلم يف كتاب اغبدود ،باب من اعًتؼ على نفسو بالزنا (٘ )ٕٔٓ/رقم اغبديث .ٕٗ٘ٛ
ٕ سورة الطبلؽ.ٙ :
ٖ رواه النسائي يف كتاب الصوـ  ،باب ذكر اختبلؼ معاوية بن سبلـ وعلي بن اؼببارؾ يف ىذا اغبديث )ٔٛٓ/ٗ( ،رقم اغبديث
٘ ،ٕٕٚدرجة اغبديث :حسن ،انظر :صحي سنن النسائي للشيخ ؿبمد ناصر الدين األلباين ،الناشر :مكتبة اؼبعارؼ للنشر
والتوزيع ،الطبعة األوُف ،الرياض ٜٔٗٔىػ (ٕ )ٖٔ٘/رقم اغبديث.ٕٕٚٗ :
 4سورة البقرةٕٖٖ :
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الدولة ،وذلك ألف يف رأيهم أف اؼبراىقات يواجهن حواجز قانونية وثقافية واجتماعية ربوؿ دوف
حصوؽبن على وسائل تنظيم األسرة ،ففي نظرىم أف الكثَت من آّتمعات مازالت تعترب فبارسة اعبنس
ؿبظورا اجتماعيا ،فكاف ذلك سببا يف أف كثَتا من اؼبراىقات ليس لديهن اؼبعلومات
يف سن اؼبراىقة ً
الكافية لت نب اغبمل ،ويروف أيضا أنو حىت لو كن مطلعات على أساليب منع اغبمل فإهنن على
األغلب ال يستطعن اغبصوؿ عليها بسهولة ،وال ينحصر السبب بأهنن ال يبلكن اؼباؿ البلزـ لشراء
موانع اغبمل ،بل ألف الكثَت منهن يعشن يف بلداف يتطلب اغبصوؿ على موانع اغبمل فيها إُف موافقة
الوالدين أو يف بلداف تضع حدا أدىن لعمر من يريد اغبصوؿ عليهأ.
إف القارئ ؽبذه اؼبطالبات واؼبتأمل فيها ليتيقَّن أف اؽبدؼ من خدمات األمومة اآلمنة -واليت تسعى
إليها ىيئة األمم اؼبتحدة -ال تعٍت رعاية النساء واألطفاؿ واغبد من الوفيات –كما يزعموف -وإمبا
تسعى إلهباد وتوفَت بيئة مناسبة للفتاة اؼبراىقة لتمارس الزنا بطريقة آمنة!!
وحىت لو سلمنا باألىداؼ السامية اليت َّ
يدعوهنا قبدىم كذلك يكثروف من زبويف األمهات و
ترىيبهن من مضاعفات اغبمل والوالدة ،و تكرارىم الشديد ؼبخاطر اؼبوت من تكرار اغبمل والوالدة،
حيث يشيعوف أف كل ضبل يأيت دبخاطر جديدة وصعوبات أكثر ،لذا البد من تش يع األمهات على
استعماؿ موانع اغبمل لكي سبنع اؼبوت عن نفسها ،وربدد عدد أطفاؽبا ،وتتمتع باألمومة اآلمنة ،واليت
ىي يف نظرىم أكرب وسيلة لتمكُت اؼبرأة وتش يعها على تفضيل عملها خارج بيتها على عملها لبيتها
وأسرهتا ٕ.
إف ىذه ىي أعظم حاجاهتم ،وغاية مرادىم اليت تصبو إليها نفوسهم ،إهنا اسًتاتي يتهم اليت هتدؼ
يف النهاية إُف ربديد نسل الشعوب اإلسبلميةٖ والقضاء عليها بإضعاؼ قوة األسرة ،والتهوين من
شأهنا ،والتزىيد من قيمتها اؼبًتابطة ،ونشر الفساد واالكببلؿ يف آّتمعات اإلسبلمية.

ٔ انظر :حاجة اؼبراىقات إُف اإلجهاض اآلمن الصادر عن منظمة و مركز اغبقوؽ اإلقبابية صٕ.
ٕ انظر :ـباطر خفية للصحة اإلقبابية د.ست البنات صٔ ،ٙوميثاؽ األسرة يف اإلسبلـ إعداد ؾبموعة من العلماء صٖ.ٕٚ
ٖ انظر :صندوؽ األمم اؼبتحدة للسكاف ،حالة سكاف العاَف ٕٗٓٓ -اؼبراىقوف والشباب -حيث ذكر فيو أف الغاية من سبكُت
اؼبراىقات للوصوؿ ػبدمات تنظيم األسرة وتأجيل اغبمل ليس من أجل الصحة فحسب ،بل ىي أيضا مفتاح لتباطؤ زخم النمو
السكاين اؼبستمر والسماح للبلداف النامية من جٍت الفوائد االقتصادية اليت يبكن أف ربقق البفاض اػبصوبة ،موجود على رابط:
http://www.unfpa.org/swp/2004/english/ch9/index.htm
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٘ /تقديم الخدمات لكبار السن

وُف مزيد اىتماـ ِ
الشيوخ اؼبسنُت يف آّتمعات ،وأف توفر
لطبقة
ِ
ترى ىيئة األمم اؼبتحدة أنو البد أف يُ َ
ؽبم خدمات الصحة اإلقبابية لزيادة العمر اؼبتوقع ؽبم ،وللكشف عن األمراض اؼبستعصية ،وزيادة
أعداد الدور اػباصة برعاية اؼبسنُت ،حبيث يبَُ َّكػنُوا من اغبصوؿ على الرعاية الصحية ؼبساعدهتم على
حفظ أو استعادة اؼبستوى األمثل من السبلمة الذىنية والعاطفية واعبسمانية ،ولوقايتهم من اؼبرض أو
تأخَت إصابتهم بو ،وذلك ألف شيخوخة السكاف ىي النتي ة اغبتمية اللبفاض اػبصوبة الناجم عن
الن اح الذي حققتو برامج الصحة اإلقبابية وتنظيم األسرة.
فنسبة كبار السن آخذة يف االرتفاع دبعدؿ أسرع من معدالت الزيادة يف أي شروبة عمرية أخرى،
ففي البلداف اؼبتقدمة تت اوز بالفعل نسبة كبار السن مثيلتها يف األطفاؿ ،ويف البلداف النامية قبد أف
نسبة اؼبسنُت آخذة يف االزدياد اؼبضطرد نتي ة لبللبفاض السريع يف معدؿ اػبصوبة ،ووفقا لقسم
السكاف التابع لؤلمم اؼبتحدة ،فمن اؼبتوقع أف يتضاعف عدد األشخاص يف العاَف الذين تبلغ
أعمارىم ٓ ٙعاما أو يزيد خبلؿ السنوات اػبمس واألربعُت اؼبقبلة ثبلث مرات تقريبًا ،لَتتفع بذلك
مليارا حبلوؿ عاـ ٕٓ٘ٓـ ،ويف
عدد اؼبسنُت من ٕ ٙٚمليونا يف عاـ ٕ٘ٓٓـ إُف ما يقرب من ً ٔ‚ٜ
يومنا ىذا يعيش ٓ ٙيف اؼبائة من كبار السن يف البلداف النامية ،وسوؼ ترتفع ىذه النسبة إُف ٓ ٛيف
ٍ
اىتماـ بالسياسات والربامج لدعم
يد
اؼبائة حبلوؿ عاـ ٕٓ٘ٓـ ،لذا قررت األمم اؼبتحدة أف توِف مز َ
ٍ
وبصفة خاصة تلك اؼبشاريع اليت تطبق
أولئك الذين يضطلعوف دبسؤولية تعزيز رفاىية كبار السن،
اؼبعٍت بالسكاف والتنميةٔ.
االسًتاتي يات اليت مت اعتمادىا يف مرحلة ما بعد اؼبؤسبر الدوِف ّْ

وقد وردت مطالباتهم بشمول الشيخوخة ضمن سياسات وبرامج خدمات الصحة

اإلنجابية في لدد من المؤتمرات ،فقد جاء في المؤتمر العالمي للسكان والتنمية
بالقاىرة لام 4994م:

 1انظر :تقرير شيخوخة السكاف الصادر عن صندوؽ األمم اؼبتحدة للسكاف على :

http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage/3a0723ef-b93c-4232-b290-eb41535ec6ce/Population_AgeingAR.aspx

وانظر األمم اؼبتحدة والشيخوخة على :
http://www.un.org/arabic/esa/ageing/wpf.html
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"إف على الدوؿ أف تستهدؼ مسألة تعزيز االعتماد على الذات لدى اؼبسنُت ،وتعزيز نوعية اغبياة،
بتمكينهم من العمل والعيش بصورة مستقلة ألطوؿ وقت فبكن ،ووضع نظم للرعاية الصحية ،عبلوة
على نظم للضماف االقتصادي واالجتماعي"ٔ.
وقد ورد فيو أيضا" :ينبغي أف تكفل اغبكومات اؼبشاركة آّتمعيةَ يف زبطيط السياسات الصحية،
والسيَّما فيما يتعلق بالرعاية طويلة األجل للمسنُت ،واؼبعاقُت ،واؼبصابُت بفَتوس نقص اؼبناعة البشرية

اؼبكتسب واألمراض اؼبتوطنة األخرى"ٕ.

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين لام 4995م:

"أما اؼبسنوف واؼبسنات فلديهم قضايا فبيزة خاصة بالصحة اإلقبابية واعبنسية ال تلقى العناية الكافية
يف أغلب األحياف"ٖ.
وجاء فيو" :ومع الزيادة يف معدؿ العمر اؼبتوقع ،وتنامي عدد النساء اؼبسنات ،أصبحت شواغلهن
خاصا ،ألف االحتماالت الصحية طويلة األجل للمرأة تتأثر بالتغَتات يف فًتة
الصحية تتطلب
اىتماما ً
ً
انقطاع الطمث اليت يبكن مع اقًتاهنا باألوضاع اؼبمتدة طواؿ اغبياة وغَت ذلك من العوامل -مثل
ضعف التغذية وانعداـ النشاط البدين -أف تزيد من خطر أمراض األوعية الدموية وترقق العظاـ ،كما
يلزـ إيبلء اىتماـ خاص ألمراض الشيخوخة األخرى ،وللعبلقات اؼبتبادلة بُت الشيخوخة واإلعاقة بُت
النساء"ٗ.
وورد فيو" :وضع برامج وخدمات إعبلمية ؼبساعدة اؼبرأة على فهم التغَتات اؼبتصلة بالتقدـ يف السن
والتكيف معها ،والعنايةُ باالحتياجات الصحية للمسنات وتلبيتها ،مع إيبلء اىتماـ خاص للنساء
البلئي يعتمدف على آخرين جسدياً أو نفسيًا"٘.

ٔ الفصل السادس -جيم -فقرة (.)ٔٚ/ٙ
ٕ الفصل الثامن – ألف -فقرة ()ٚ-ٛ
ٖ الفصل الرابع -جيم – بند ٜ٘
ٗ الفصل الرابع -جيم – بند ٔٓٔ
٘ الفصل الرابع – جيم– بند ( ٔٓٙف).
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تحلي ونقد:
من خبلؿ ما سبق تبُت كيف أف ىيئة األمم اؼبتحدة أدرجت ضمن خطتها اإلمبائية العناية بكبار
السن ،وتقدًن خدمات صحية ؽبم ورعايتهم ،وىو أمر ؿبمود كاف اإلسبلـ قد سبقهم إليو وأكد عليو
ِ
لم ِس ّْن مكانتو اؼبتميزة يف آّتمع اؼبسلم ،فهو يعامل بكل توقَت
قبل أكثر من أربعة عشر قرناً ،فل ُ
واحًتاـ ،ويظهر ذلك يف العديد من اؼبمارسات العملية يف حياة آّتمع اؼبسلم ،وقد حرص اإلسبلـ
على ىذه اؼبرحلة وجعلها ؿبطة تكرًن وعناية خاصة وأوصى بأىلها مزيد رعاية ،ذلك ألف صاحبها
يتصف بالضعف وحاجتو إُف اآلخرين ػبدمتو والقياـ بشؤونو الدنيوية ،فهي مرحلة عصيبة ،وال
تعوذ منها فلقد روي عنو أنو كاف يقوؿ( :اللهم إين أعوذ بك من الكسل وأعوذ
ع ب أف الرسوؿ َّ
بك من اعبنب وأعوذ بك من اؽبرـ وأعوذ بك من البخل)ٔ.
فمرحلة الكرب مرحلة ربتاج مزيد عناية واىتماـ من بُت سائر اغباالت اليت يبر ّٔا اإلنساف يف حياتو،
ألف مرحلة الكرب مظنة اإلنباؿ والض ر والغضب ،لذلك خصها اهلل تعاُف بالذكر فقاؿ :ﭽ ﮠ
ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ
2
وبُت أف على أبنائهم
ﯦ ﯧﯝ ﯞ ﭼ  ،فاإلسبلـ أعطى عناية فائقة ؽبؤالء اؼبسنُت من اآلباء وغَتىم ّ
خصوصاً وعلى آّتمع عموماً حقاً واجباً ؽبؤالء اؼبسنُت.
وكذلك كانت الشيخوخة ؿبل عناية ووصيَّو من النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ( :ليس منا من َف
يرحم صغَتنا ،ويوقَّر كبَتنا)ٖ ،فأوجب لو االحًتاـ ،وجعل ذلك دليبل على االنتماء للمسلمُت.
كما أوجب ؽبم الشارع الرعاية االجتماعية واػبلقية ،فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ ( :إف من إجبلؿ اهلل
إكراـ ذي الشيبة اؼبسلم)ٗ ،وىاىو صلى اهلل عليو وسلم يضرب لنا أروع النماذج يف التواضع
واإلحساف والتكرًن لكبار السن حُت طلب من أي بكر رضي اهلل عنو أف يبقي والده اؼبسن يف بيتو
ويأتيو.
 1رواه البخاري يف كتاب الدعوات ،التعوذ من أرذؿ العمر (٘ )ٕٖٖٗ/رقم اغبديث ٓٔٓ.ٙ
ٕ سورة اإلسراء .ٕٗ-ٕٖ :
ٖرواه الًتمذي يف كتاب الرب والصلة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و سلم ،باب رضبة الصبياف (ٗ )ٖٕٕ/رقم اغبديث ٕٔ، ٜٔ
درجة اغبديث :صحي  ،انظر :سلسلة األحاديث الصحيحة لؤللباين (٘ )ٕٖٓ/رقم اغبديث.ٕٜٔٙ :
ٗ رواه أبو داود يف كتاب األدب ،باب يف تنزيل الناس منازؽبم (ٗ )ٗٔٔ/رقم اغبديث ٘ٗ ،ٗٛدرجة اغبديث :حسن ،انظر:
صحي سنن أي داود للشيخ ؿبمد األلباين (ٖ )ٜٔٛ/رقم اغبديث.ٖٗٛٗ :
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فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ جاء أبو بكر رضي اهلل عنو بأبيو أي قحافةٔ إُف رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسلم يوـ الفت فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم (لو أقررت الشيخ يف بيتو ألتيتو
تكرمو ألي بكر) فأسلم ورأسو وغبيتو كالثغامةٕ بياضاًٖ.
لذلك ما أكرـ شاب شيخاً لسنو -أي يف شيخوختو -إال قيض اهلل لو من يكرمو عند سنّو ألف اعبزاء

وبسن لو ،ﭧ ﭨ ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩﭼ ٗ.
من جنس العمل ومن أحسن َ
فيظهر لنا فبا سبق أف العناية ّٔذه الفئة واالىتماـ ّٔا من ؿباسن الشريعة اإلسبلمية اليت جاءت بو
وحثت عليو ورغبت فيو ،فلم يكن ىناؾ بد من جعلها قوانُت رظبية ينادى ّٔا يف اؼبؤسبرات الدولية.
و إمبا نادت ؽبا األمم اؼبتحدة نتي ة للمضاعفات و األضرار اليت نت ت من تنفيذ برامج الصحة
فتكوف لذلك طبقة اجتماعية
اإلقبابية ،واليت كانت هتدؼ إُف زبفيض معدؿ اػبصوبة عند النساءَّ ،
من الشيوخ والكهوؿ الذين ىم يف أشد اغباجة للرعاية األسرية واالجتماعية ،فبا أدى إُف أف يطلق
على القرف الواحد والعشرين مصطلحات عاؼبية عدة ،من بينها مصطل "عصر الشيخوخة" والذي
أدى إُف كثَت من الدراسات االجتماعية والديبوغرافية٘ مثل "الثورة الرمادية"  ،و"الثورة الصامتة"
و"اإلنسانية الراشدة".ٙ
1

أبو قحافة عثماف بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي ،والد أي بكر ،أمو آمنة بنت عبد العزي

العدوية عدي قريش وقيل اظبها قيلة ،وىو أوؿ ـبضوب يف اإلسبلـ وىو أوؿ من ورث خليفة يف اإلسبلـ ،مات أبو قحافة سنة
أربع عشرة ولو سبع وتسعوف سنة ،انظر :اإلصابة يف سبييز الصحابة ألضبد بن علي بن ح ر أبو الفضل العسقبلين الشافعي
(ٗ. )ٕٗ٘/
 2الثغامة :نبات لو شبر أبيض يشبو بياض الشيب ،انظر :شرح السنة لئلماـ اغبسُت بن مسعود البغوي ،ربقيق :شعيب األرناؤوط
 ؿبمد زىَت الشاويش ،اؼبكتب اإلسبلمي ،الطبعة الثانية ،بَتوت ٖٓٗٔىػ (ٕٔ.)ٜٕ/ 3رواه أضبد ،باب مسند أنس بن مالك (ٖ )ٔٙٓ/رقم اغبديث ،ٕٔٙ٘ٙ :درجة اغبديث :صحي  ،انظر :سلسلة األحاديث
الصحيحة لؤللباين (ٔ )ٜٛ٘/رقم اغبديث.ٜٗٙ :
 4سورة الرضبن.ٙٓ :
 5مصطل يعٍت :دراسة يف قياس خصائص معينة للسكاف مثل ح م السكاف ،وتوزيع السكاف حسب العمر واعبنس ونوع العمل
والصناعة.
 ٙتشَت تلك اؼبصطلحات صبيعها إُف حاؿ اؼبسنُت يف ىذا القرف ،وأهنم ثروة إنسانية ،وليسوا عبئاً بشرياً واقتصادياً واجتماعياً،
وؿباولة بذؿ الربامج االقتصادية واالجتماعية اليت تكفل اغبفاظ على ما تبقى من الثروة اإلنسانية أي اؼبسنُت ،حىت واف بلغوا
اؼبراحل األخَتة من حياهتم  ،انظر القرف الواحد والعشرين بُت الشيخوخة العاجزة والشباب اؼبندفع يف موقع ؽبا أوف الين يف ٔٔذو
القعدةٕ٘ٗٔ ىػ على:
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وقد أكدت الدراسات أف الواليات اؼبتحدة بدأت تزيد نسبة اؼبسنُت عندىم على ٕٕ ،%بعكس
ؾبتمعاتنا اإلسبلمية اليت تعترب ؾبتمعات نامية فأكثر من  %ٖٚمن سكاهنا تقل أعمارىم عن ٘ٔ
عاـ ،فهذا االزدياد يف عدد اؼبسنُت جعل اغبكومات واؼبنظمات الدولية تطرح إشكالية التعامل مع
اؼبسنُت ،ومدى استيعأّم ؼبتغَتات العصر وربدياتو وإرىاصاتو من جهة ،واغبفاظ على آدميتهم
وضماف حقوقهم اؼبهنية واؼبدنية واإلنسانية من جهة ثانية ،يف الوقت الذي تكوف فيو اؼبرأة اؼبسؤولة
عن رعاية ىؤالء الع زة واؼبسنُت يف داخل البيوت مشغولة بعملها خارج البيت ،فبا يضطر األسر
وآّتمعات إُف الل وء إُف دور الع زة واؼبسنُت،كما ىو حاصل يف التفرغ من مسؤولية األطفاؿ
بتوسيع دور حضانة الصغارٔ.
ومن ضمن الربامج واػبدمات اليت قررت ىيئة األمم اؼبتحدة تقديبها لكبار السن ،توزيع وسائل منع
اغبمل على النساء يف سن األربعُت واػبمسُت سنة ؼبنع ضبلهن يف ىذه السن ،والقياـ بتش يعهن
على استعماؿ اؽبرمونات اؼبعوضة يف مرحلة سن اليأس ،لزيادة العناية جبماؿ اؼبرأة وضباية شيخوختها،
مع ما يف ىذه اؽبرمونات من ـباطر جسيمة ،واهلل سبحانو وتعاُف أعلم منا بأحواؿ أجساـ ىؤالء
النساء ،وىو القادر على أف يتوُف تنظيم ىذه اؽبرمونات يف جسد اؼبرأة إف كانت يف حاجة ؽبا يف مثل
ىذه السن ،ىذا كما تسعى براؾبهم لًتىيب األمهات يف ىذه اؼبرحلة من العمر من اغبمل ؼبا يكوف
فيو من إقباب أطفاؿ معوقُت ومتخلفُت ومنغولُتٕ ،ولنا يف أمنا السيدة خدهبة –رضي اهلل عنها-
األسوة اغبسنة حيث أقببت أفضل وأحسن ذرية يف الدنيا واآلخرة لرسولنا الكرًن وىي يف ىذه الفًتة

من حياهتاٖ.

http://www.lahaonline.com/index2.php?option=content&task=view&id=7303&sectionid=1&Fprint=1

وانظر :ـباطر خفية للصحة اإلقبابية د.ست البنات ص .ٙٙ
ٔ انظر :دور اػبدمة االجتماعية يف ؾباؿ رعاية اؼبسنُت د.ؿبمد مسفر القرين ،حبث مقدـ إُف اللقاء التنسيقي األوؿ لل معيات
اػبَتية باؼبدينة اؼبنورة ص. ٛ
ٕ الطفل اؼبنغوِف :ىو طفل متأخر يف النمو العقلي و اعبسماين ،و ىذا اؼبرض ينتج يف أغلب األحياف نتي ة لوجود نسخة زائدة
من كروموسوـ رقم ٕٔ يف الطفل ،بسبب طفرة أو خطأ يف انقساـ الكروموسومات سواء يف البويضة أو اغبيواف اؼبنوي ،انظر كبو
حياة أفضل ألطفاؿ متبلزمة داوف د .شيخة ساَف العريض ،الصادر عن مركز ودراسات حبوث اؼبعوقُت ،صٖ.ٕٙ
ٖ انظر :ـباطر خفية ػبدمات الصحة اإلقبابية د.ست البنات خالد ص٘.ٙ

مفهوم الصحة اإلنجابية في المواثيق الدولية

63

 /6الوقاية من األمراض الجنسية (االيدز)
ترى األمم اؼبتحدة أنو البد من تعريف آّتمع وتوعيتو خبدمات الصحة اإلقبابية ليساىم بفاعلية يف
منع اؼبزيد من انتقاؿ اإليدز ،والوقاية من انتشاره ،والسعي وراء مكافحة اآلثار االقتصادية
واالجتماعية ؽبذا اؼبرض والسيطرة عليو ،وذلك بأف تعزز اغبكومات اإلعبلـ وبرامج الوقاية ؼبكافحة
اإليدز واألمراض اؼبنقولة جنسيِّا ،وتش ع الرجاؿ واؼبراىقُت الذكور على اؼبمارسات اعبنسية اؼبأمونة،
ونشر خدمات الصحة اإلقبابية يف صبيع اؼبرافق الصحية حبيث يكوف تناوؽبا سهبل بُت اعبميع ،ألف
آّتمعات اليت ال يوجد يف مرافقها الصحية خدمات منع اغبمل أو اليت تقيد اغبصوؿ على الواقي
الذكري يكاد يكوف من اؼبستحيل فيها أف تتمكن اؼبراىقات من ضباية أنفسهن من فَتوس اإليدز
واألمراض اؼبنقولة باالتصاؿ اعبنسي ومن حدوث اغبمل غَت اؼبرغوب فيو ،لذلك كانت اغباجة تدعو
إلجراءات قانونية وسياسية مكثفة لضماف سبل حصوؿ اؼبراىقات على اػبدمات واؼبعلومات الشاملة
عن الصحة اإلقبابية من خبلؿ عيادات األمومة وتنظيم األسرة ،كما ترى األمم اؼبتحدة اغباجة
لضماف حقوؽ اؼبصابُت واؼبصابات باألمراض اؼبنقولة باالتصاؿ اعبنسي على اػبدمات واؼبشورة
اؼبناسبة ،وضبايتهم عموما من التمييز يف التوظيف والتعليم واػبدمات الصحيةٔ.
وجاءت ىذه المطالبات في لدد من المؤتمرات ،ومن بينها ما جاء في المؤتمر العالمي للمرأة

المقام في بكين لام 4995م:
"هبب على اغبكومات استعراض وتعديل القوانُت ومكافحة اؼبمارسات اليت قد تسهم يف تعرض اؼبرأة
لئلصابة بفَتوس نقص اؼبناعة البشرية أو غَته من األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصاؿ اعبنسي ،دبا
يف ذلك سن التشريعات اؼبناىضة للممارسات االجتماعية الثقافية اليت تسهم فيو ،وتنفيذ تشريعات
وسياسات وفبارسات غبماية النساء واؼبراىقات والفتيات الصغَتات من التمييز الناشئ عن اإلصابة
باإليدز"ٕ.

ٔ انظر :الربط بُت الصحة اعبنسية واإلقبابية واػبدمات اؼبتعلقة بفَتوس نقص اؼبناعة اإليدز د.سوزاف أرمسًتونج ،منظمة الصحة
العاؼبيةٕٜٓٓ ،ـ صٖ ،ٗ-تطبيق اغبقوؽ اإلقبابية للمراىقُت ص.ٔٙ
ٕ الفصل الرابع-جيم– بند ٔٓٛفقرة ب.
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وجاء فيو" :تيسَت عملية ترويج الربامج الرامية إُف تثقيف الرجل وسبكينو من ربمل مسؤولياتو من أجل
الوقاية من فَتوس اإليدز واألمراض األخرى اليت تنتقل عن طريق االتصاؿ اعبنسي"ٔ.
وجاء فيو" :تيسَت وضع اسًتاذبيات على صعيد آّتمع احمللي كفيلة حبماية النساء من صبيع األعمار
من فَتوس اإليدز وغَته من األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصاؿ اعبنسي ،وتقدًن الرعاية والدعم
للفتيات والنساء اؼبصابات وأسرىن ،وتعبئة صبيع قطاعات آّتمع كي تقوـ بالتصدي لوباء فَتوس
اإليدز بفرض ضغط على صبيع السلطات اؼبسؤولة حىت تست يب يف الوقت اؼبناسب وبشكل فعاؿ
ومستداـ "ٕ.
وجاء فيو" :كفالة حصوؿ األزواج واألفراد على الصعيد العاؼبي على اػبدمات الوقائية اؼبناسبة
وبأسعار زىيدة فيما يتعلق باألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصاؿ اعبنسي ،دبا يف ذلك فَتوس
اإليدز ،وذلك من خبلؿ نظاـ الرعاية الصحية األولية ،وتوسيع نطاؽ توفَت اؼبشورة وخدمات
التشخيص والعبلج الطوعية والسرية للمرأة ،وكفالة تزويد الدوائر الصحية بالواقيات الذكرية ذات
النوعية الرفيعة -حيث ما أمكن -وباألدوية اػباصة بعبلج األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصاؿ

اعبنسي ،وتوزيع ىذه اؼبواد على تلك الدوائر"ٖ.

وجاء فيو" :دعم الربامج اليت تعًتؼ بأف ارتفاع خطر اإلصابة بفَتوس نقص اؼبناعة البشرية بُت
النساء مرتبط بالسلوؾ اؼبنطوي على ـباطر كبَتة ،دبا يف ذلك تعاطي اؼبخدرات عن طريق اغبقن
الوريدي والسلوؾ اعبنسي ربت تأثَت اؼبخدرات بدوف وسائل وقائية ،والسلوؾ اعبنسي غَت اؼبسؤوؿ،
وازباذ تدابَت وقائية مناسبة"ٗ.

وجاء فيو" :دعم وتع يل البحوث العملية اؼبنحى بشأف الوسائل ذات األسعار اؼبناسبة ،واليت تتحكم
فيها اؼبرأة ،للوقاية من فَتوس نقص اؼبناعة البشرية واألمراض األخرى اليت تنتقل عن طريق االتصاؿ
اعبنسي ،وبشأف اسًتاتي يات سبكُت اؼبرأة من أف ربمي نفسها من األمراض اليت تنتقل عن طريق
االتصاؿ اعبنسي ،دبا فيها فَتوس اإليدز "٘.
ٔ الفصل الرابع-جيم – بند ٔٓٛفقرة ىػ.
ٕ الفصل الرابع-جيم – بند ٔٓٛفقرة و.
ٖ الفصل الرابع-جيم – بند ٔٓٛفقرة ـ
ٗ الفصل الرابع-جيم – بند ٔٓٛفقرة ف
٘ الفصل الرابع-جيم – بند ٔٓٛفقرة س.
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وجاء فيو" :ين م عن العنف اعبنسي واألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصاؿ اعبنسي -دبا يف ذلك
فَتوس نقص اؼبناعة البشرية اإليدز -أثر مدمر على صحة األطفاؿ ،فضبلً عن أف البنات أكثر تعرضاً
من البنُت لنتائج العبلقات اعبنسية غَت احملمية السابقة ألواهنا"ٔ.
جاء في وثيقة (لالم جدير باألطفال) لام 2002م:

"تعزيز القدرات اغبكومية على هتيئة بيئة داعمة لليتامى والبنات واألوالدٕ اؼبصابُت بفَتوس نقص
اؼبناعة اإليدز  ...وكفالة قيدىم يف اؼبدارس وحصوؽبم على اؼبأوى والتغذية اعبيدة واػبدمات الصحية
واالجتماعية على قدـ اؼبساواة مع غَتىم من األطفاؿ "ٖ.
وجاء فيها" :القياـ حبلوؿ عاـ ٕ٘ٓٓـ بتنفيذ تدابَت لزيادة قدرة النساء واؼبراىقات على ضباية
أنفسهن من خطر اإلصابة بفَتوس نقص اؼبناعة البشرية وذلك أساسا على تقدًن الرعاية واػبدمات
الصحية دبا يف ذلك يف ؾباؿ الصحة اعبنسية واإلقبابية وعن طريق التثقيف الوقائي الذي يش ع
اؼبساواة بُت اعبنسُت ضمن إطار يراعي اػبصائص الثقافية والفوارؽ بُت اعبنسُت "ٗ.

تحلي ونقد:
من خبلؿ ما سبق تبُت كيفية تبٍت األمم اؼبتحدة للوسائل اليت تواجو ّٔا مرض اإليدز ،واليت تتمثل
٘
يف فرض مناىج التثقيف اعبنسي يف اؼبدارس ،ونشر خدمات الصحة اإلقبابية خاصة العوازؿ الطبية
على طلبة اؼبدارس واعبامعات واعبنود يف اعبيش والس وف ،وإزالة الوصمة عن مريض اإليدز خاصة
ٔ الفصل اػبامس -ألف -بند .ٕٜٙ
 2لعلو أخطأ من ترجم ىذا النص ،فمصطل األوالد يف لساف الشرع اؼبظهر يشمل البنُت والبنات ولذلك فإف اؼبتعُت ىنا أف يقاؿ
البنُت والبنات.
ٖ بند  ٗٙفقرة ج.
ٗ وثيقة عاَف جدير باألطفاؿ بند  ٗٚفقرة ٗ.
٘ نرى أف الًتويج للعازؿ الطيب ليس للوقاية من اإليدز ،إذ أنو ال وبمي من اؼبرض ،وإمبا لغرض آخر ىو منع اغبمل ،وقبد صدى
صدى ذلك يف تقرير اؼبديرة التنفيذية لصندوؽ األمم اؼبتحدة للسكاف لعاـ ٖٕٓٓ ـ تقوؿ فيو" :إف دمج برامج فَتوس نقص
اؼبناعة البشرية باألمراض اؼبنقولة جنسياً عن طريق االتصاؿ اعبنسي مع برامج الصحة اإلقبابية ىي اسًتاتي ية يبكن أف تفضي إُف
ربسُت سبل الوقاية والعبلج ،كما أهنا تفضي إُف خصوبة أقل" ،انظر :الرؤية اإلسبلمية ؼبواجهة اإليدز د.ضبد اؼبختار ؿبمد
اؼبهدي على موقع الل نة اإلسبلمية العاؼبية للمرأة والطفل على رابط:
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=945
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يف الدوؿ اليت تقوـ منظوماهتا الفكرية والدينية على ربرًن الشذوذ وفبارسة اعبنس خارج نطاؽ الزواج،
ودمج اؼبصابُت بااليدز يف آّتمع –بغض النظر عن سبب إصابتهم باؼبرض ،-ونبذ وصمة العار اليت
ترجع يف نظرىم إُف التقاليد والقيم والثقافات فبا جعل اؼبصابُت ّٔذا اؼبرض عرضة لبلزدراء.
تأملت ىذه الوسائل فتساءلت ،أَف يكن من األوُف على ىيئة األمم اؼبتحدة قبل فرض ىذه الوسائل
وتعميمها البحث عن أسباب اؼبشكلة وحصرىا!؟
فإذا علمنا أف إحصائيات اؼبرض اػباصة بالواليات اؼبتحدة األمريكية ،تفيد "أف  %٘ٛمن اؼبصابُت
فيها كاف بسبب الشذوذ اعبنسي ،وأف ٕ٘ %بسبب اؼبخدرات ،وأف  %ٛبسبب الزنا ،وأف ٔ%
فقط بسبب نقل الدـ ،أي أف ٔ %ٜمن اإلصابات كانت بسبب اقًتاؼ ما حرمتو كل األدياف
السماوية ،إذا علمنا ىذا فإف العبلج واض لكل إنساف ،والشمس ال تُغطى بغرباؿ"ٔ.
إف اؼبتبصر ؽبذا اإلحصائية ليعلن حينها يقينا روعة ديننا العظيم الذي جعل لنا منه ا عظيما ؼبواجهة
ىذا اؼبرض ،فاإلسبلـ راعى الغرائز اعبنسية ،وفت ؽبا بابا وحيدا ومهذبًا لتفريغ طاقاهتا والتمتع

بلذائذىا ،وذلك عن طريق الزواج الذي يرتبط فيو الرجل واؼبرأة دبيثاؽ غليظ ؿباط باحملبة واؼبودة
والرضبة.
كما أف اإلسبلـ مع ذلك منع اؼبمارسات اعبنسية -اليت قد تؤدي إُف حدوث مرض اإليدز
وشيوعو -مثل الزواج اؼبثلي ،وإتياف الرجل لزوجتو من دبرىا ،والسحاؽ بُت النساء ،والبغاء وإشاعة
الفاحشة ،وحرص على شيوع خلق الطهارة والعفة ،كذلك وضع عدداً من اإلجراءات اليت سبنع

اؼبقدمات اليت قد تؤدي إُف الوقوع يف الفاحشة ،ومن ىذه اإلجراءات أمره النساء بعدـ اػبضوع
بالقوؿ كي ال يطمع فيهن الفساؽ ،وحرـ خلوة الرجل باؼبرأة األجنبية ،وفرض على اؼبرأة سًت جسدىا
بلباس ال يشف وال يصف ،و هناىا عن التربج والتكسر ومشية السوء ،والسَت يف الطرقات متعطرة،
وأمر بغض البصر لكل من الرجل واؼبرأة عن اآلخر ،وأمر باالستئناس واالستئذاف عند دخوؿ بيوت
اآلخرين ،وأمر األطفاؿ الذين َف يبلغوا سن التكليف باالستئذاف على أبويهم يف أوقات النوـ والراحة.
فالفرؽ بُت اؼبنهج اإلسبلمي وسياسات األمم اؼبتحدة يف عبلج وباء اإليدز تكاد تنحصر يف أف
اؼبنهج اإلسبلمي يعمل على ذبفيف منابع اؼبرض ،ومعاعبة مصادره ،وؿباصرة شروره ،فهو يعاًف
اؼبشكبلت عبلجاً جذرياً ،حيث يبنع أساساً مسببات اؼبرض بتحريبو الزنا والشذوذ وكل ما يؤدي
ٔ الرؤية اإلسبلمية يف مواجهة اإليدز صٖ.
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إليهما ،األمر الذي يبثل اغبماية اغبقيقية من اإلصابة باألمراض اعبنسية ،بينما سياسات األمم
اؼبتحدة ربافظ على منابع اؼبرض بالدفاع عما يسمى حبقوؽ الشواذ واغبريات اعبنسية ،وتعمل على
صعيد التعامل مع اآلثار دبثل تبٍت شيوع العازؿ الطيب وذلك من باب احملافظة على حرية األفراد ،يف
الوقت الذي تدمر فيو حقوؽ أمم وشعوب ودوؿ رباوؿ أف تقاوـ فرض مبط اغبياة الغري على
العاؼبُتٔ.

ٔ انظر :الرؤية اإلسبلمية يف مواجهة اإليدز ص٘.ٕٛ-ٙ
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وفيو مبحثان:
المبحث األول :آثار الصحة اإلنجابية.
المبحث الثاني :نقد آثار مفهوم الصحة اإلنجابية.
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المبحث األول

آثار الصحة اإلنجابية
للصحة اإلقبابية آثار إهبابية وحسنة وؽبا أيضا آثار سلبية سيئة ،فمن اآلثار اإلهبابية اليت
تركها تطبيق ىذا اؼبفهوـ ،واليت ىي يف أصلها تعترب مبادئ حسنة وجيدة قد جاءت ّٔا
األدياف السماوية ،ووضحها الدين اإلسبلمي ودعا إليها ،ولذا فهي ؿبل القبوؿ والتأييد،
ومن أبرزىا ما يأيت:

أوالا /اآلثار اإليجابية:

 البفاض معدؿ وفيات األطفاؿ واألمهات أثناء الوالدة بشكل ملحوظ يف كثَت من الدوؿ؛
نظرا لتطبيقهم برامج الرعاية الطبية اػباصة باؼبرأة اغبامل واؼبرضع.
 االىتماـ بتوفَت وسائل منع اغبمل الستعماؽبا يف األسرة الشرعية ربت رعاية طبية حسب
ظروؼ األسرة عموماً واؼبرأة خصوصاً بغرض تنظيم النسل عند اغباجة إليو.
 توفَت الرعاية األولية يف طرؽ الكشف اؼببكر للمضاعفات الناذبة عن الزنا واألمراض التناسلية
وسرطانات اعبهاز التناسلي وسرطاف الثدي والعقم.
 تش يع الرضاعة الطبيعية والعناية بصحة اؼبرضع.
 رفع إجازة األمومة يف بعض الدوؿ العربية إُف أربعة عشر أسبوعاً ،است ابة ؼبطالبة منظمة
الصحة العاؼبية لكي تتفرغ األـ ؼبولودىا؛ نظرا ؼبا ألنبية األـ يف ُمبوه النفسي والعاطفي
ّْ
واعبسدي السليم.
 تش يع التغذية الصحية أثناء اغبمل والوالدة والنفاس.
 تطبيق برامج الرعاية الشاملة لكبار السن والعناية ّٔم ،وتوفَت الرعاية الصحية اؼبتكاملة
واؼبستلزمات واألجهزة الطبية يف منازؽبم.
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 إنشاء مراكز صحية تقوـ بتقدًن خدمات التثقيف الصحي للمرأة يف صبيع اؼبراحل العمرية،
وتوجيو النساء لكيفية االستفادة من اػبدمات الصحية األولية والعبلجية.
 زيادة عدد اؼبستشفيات اؼبتخصصة يف الوالدة يف عدد من البلداف العربية ،وخاصة يف األرياؼ
البعيدة عن اؼبدف ،والقياـ بت ديد مستشفيات الوالدة القديبة ،وتزويدىا بالوسائل واؼبعدات
اغبديثة لتقوـ بدورىا الفاعل.
 توفَت وحدات طبية متنقلة لتقدًن اؼبساعدة للحاالت اؼبستع لة واليت تكوف يف القرى البعيدة
عن اؼبدف ،سواء بالنسبة للمرأة اغبامل أو اؼبولود.
 إنشاء العديد من اؼبختربات يف بعض الدوؿ العربية وذلك لكشف اؽبرمونات الوراثية واألوراـ،
وىشاشة العظاـ لعبلج اؼبرأة وضبايتها من اؼبشاكل الصحية.
 إقامة خط ساخن يهدؼ إُف نشر التوعية بكيفية الوقاية من األمراض النسائية ولتلقى
التساؤالت والرد عليها.
 زبصيص نسبة إضافية من ميزانية الدولة ،تقدـ لعيادات ومستشفيات التوليد لتقدًن عناية
ٔ
أكرب للنساء البليت يلدف ّٔا.

ثانيا /اآلثار السلبية:

وأما اآلثار السلبية السيئة للصحة اإلقبابية ،فقد مشلت آّاؿ اػبلقي واالجتماعي والصحي وىي كما
يأيت:

-4اآلثار األخالقية واالجتمالية :

و ىي عبارة عن دعوات ـبالفة للشرع والقيم ،مثل:
 إباحة الشذوذ اعبنسي (اللواط والسحاؽ) وجعل ىذا األمر حقا من حقوؽ اؼبراىقُت ؼبمارسة
عملية جنسية آمنة.
 تشريع اإلجهاض لغَت ضرورة ،وىو حاصل-كما ذكرنا سابقا  -بدافع ربرير اؼبرأة ،واعتبار أف
جسدىا ملك ؽبا ،فهي صاحبة القرار فيو ،وبالتاِف إعطائها اغبرية بأف تقرر ىي إبقاء اعبنُت
ٔ صبيع ىذه اآلثار إمبا كانت نتي ة استقراء عبميع تقارير الدوؿ اليت قدمت يف مؤسبر بكُت  ٔ٘+والذي عقد يف شهر مارس
اؼباضي دبدينة نيويورؾ بالواليات اؼبتحدة األمريكية ،وىي موجودة على موقع عبنة األمم اؼبتحدة االقتصادية واالجتماعية
(االسكوا).
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يف بطنها أو إنزالو دوف الرجوع إُف الزوج ،وقد وجد يف دراسة غربية أف غالب آّهضات
ينتمُت إُف ـبتلف الطبقات االجتماعية ،فمنهن الطالبة واحملامية والعاملة يف اؼبطعم وذات
اؼبؤىل اعبامعي وغَت اؼبؤىلّة جامعيّا ،دبعٌت أ ّف معظم الفتيات آّهضات ومهما كاف
ّ
ؾبرد وسيلة للتخلص من عبئ وال يعترب بتاتا إزىاقا
اىن الثقايف ير ّ
مستو ّ
ين أ ّف اإلجهاض ىو ّ
لروح ؿبًتمة يف نظرىن! وسبب ذلك ىو غياب البعد الديٍت الذي ّأدى إُف انببلج ىذه
الثقافة اليت تق ّدس الكلب أكثر فبّا تق ّدس الروح البشريّةٔ ،وىذا الذي حدث يف ؾبتمعات
الغرب ىو حاصل كذلك يف ببلدنا اإلسبلمية حينما تقر اغبكومات تقنُت اإلجهاض اآلمن،
وجعلو متوافراً يف صبيع العيادات واؼبرافق الصحية.
 تشريع الزنا والدعوة إُف حرية العبلقة اعبنسية احملرمة ،وذلك بإتاحة خدمات الصحة اعبنسية
واإلقبابية عبميع الفتيات غَت اؼبتزوجات ،وأف تتكفل اغبكومة (أي حكومة) باؼبراىقة اغبامل
من غَت زواج –وىي اليت يسموهنا يف مؤسبراهتم باألـ العازبة ،-وكذلك ؿباولة تيسَت انتشار
وتوزيع الرفاالت بُت الذكور على نطاؽ واسع وبأسعار زىيدة.
 انتشار العنوسة بسبب انصراؼ الشباب عن الزواج وبسبب انتشار اإلباحية اعبنسية ،واليت
ىي إحدى متطلبات اعبنس اآلمن والذي ىو حق من حقوؽ الفرد الذي تنادي بو خدمات
الصحة اإلقبابية.
 االعًتاؼ حبقوؽ الزناة والزواين وضماف عدـ تعرض اؼبصابات باإليدز للنبذ والتمييز.
 تكريس اؼبفهوـ الغري لؤلسرة -ال على أهنا وحدة مكونة من رجل وامرأة مرتبطُت بعبلقة زواج
شرعي ،وإمبا تغيَت أشكاؿ األسرة -مثل قبوؿ الزواج بُت الشذوذ ،وقبوؿ األسرة اؼبؤلفة من
عنصر واحد مع الطفل مثل األـ العزباء ،واؼبساكنة من غَت زواج وما إُف ذلك ،وىو كذلك
أحد نتائج اعبنس اآلمن .
 تعديل التشريعات واألعراؼ والقوانُت احمللية ،ومطالبة الدوؿ بإقرار القوانُت اليت ربرـ اػبتاف،
وتلك اليت تبي اإلجهاض ،وتشرع الزواج بُت الشاذين ،كما حدث يف مصر وكما حدث يف

ٔ انظر :الغرب بُت ظاىريت اإلجهاض واالنتحار د.وبي أبو زكريا ،األربعاء  ٜٔصبادى األوؿ ٕ٘ٗٔ ىػ على الشبكة:
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Archive/1089209808200236200.htm
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وهبّْرْـ فاعلؤ ،وكذلك ما حدث يف القانوف التونسي الذي
السوداف من سن قانوف يبنع اػبتاف ُ
أباح اإلجهاض إف كاف للسيدة طبسة أطفاؿ أحياءٕ ،وكذلك ما حدث يف اؼبغرب واعبزائر
من فرض قانوف يقوـ دبراجعة اؼبناىج الدراسية؛ لتكوف متفقة مع اؼبواثيق الدولية وؿباربة
الصورة النمطية للنساءٖ.
 ربديد النسل ،بل وصل إُف التعقيم يف بعض البلداف واعتباره وسيلة من وسائل منع اغبمل،
وذلك حب ة تنظيم الوالدات بُت األوالد وحىت ال تتعرض اؼبرأة للحمل غَت اؼبرغوب فيو
والذي قد يعرضها ؼبخاطر اإلجهاض ،فهو وسيلة للحفاظ على صحتها وصباؽبا ،وكذلك ىو
وسيلة للمحافظة على توزيع اؼبوارد السكانية  ،وقد بدأت – لؤلسف -بعض اغبكومات يف
الدوؿ النامية على دمج سياسات ربديد النسل دؾبا كامبل يف خططها اؼبستقبلية القومية
فتكوف بذلك ؽبا الدور اؼبركزي يف اػبطط التنموية لتلك البلداف كما ىو اغباؿ اآلف يف تايبلند
و صبهورية مصر العربيةٗ ،وكل ذلك يأيت حب ة أف ىذا الطريق ىو الطريق األمثل ؼبعاعبة
قضايا الفقر ،وربقيق التنمية اؼبستدامة اؼبتواصلة ،وإدارة اؼبوارد الطبيعية لكوكب األرض على
كبو يسم باحملافظة عليها وصيانتها ضمانا الستمراريتها مستقببل ،وحصل فعبل يف مصر
حاالت لبعض النساء البليت ال يستطعن ربمل وسائل منع اغبمل التقليدية -وكاف لديهن
عدد من األوالد -فطالنب األطباء بإغبلؽ أنابيب اغبمل لديهن؛ ألهنن ال يستطعن ربمل
وسائل منع اغبمل التقليدية وكاف لديهن عدد كاؼ من األوالد٘ ،كما أعلنت كذلك حكومة
والية دؽبي أهنا ستنظم برناؾبا لتعقيم الرجاؿ من أجل ضبلة لتنظيم األسرةٔ.
ٔ انظر :التقرير الوطٍت عبمهورية مصر العربية ؼبؤسبر بكُت  ٔ٘+ابريل ٕٜٓٓـ صٕٓ ،و التقرير الوطٍت عبمهورية السوداف ؼبؤسبر
بكُت  ٔ٘+ابريل ٕٜٓٓـ صٗٔ.
2

انظر :اإلجهاض يف الدين والطب والقانوف د.حساف حتحوت ،وىو حبث ألقي يف ندوة اإلقباب يف ضوء اإلسبلـ واليت أعدهتا

اؼبنظمة اإلسبلمية للعلوـ الطبية سلسلة ندواهتا عن اإلسبلـ واؼبشكبلت الطبية اؼبعاصرة يف الكويت يف ٔٔ شعباف ٖٓٗٔ ىػ
ٖ انظر :التقرير الوطٍت للملكة اؼبغربية ؼبؤسبر بكُت  ٔ٘+ابريل ٕٜٓٓـ ص ٕٕ ،انظر التقرير الوطٍت لل مهورية اعبزائرية ؼبؤسبر
بكُت  ٔ٘+ابريل ٕٜٓٓـ ص.8
ٗ حىت إف إحدى الدوؿ العربية -لؤلسف -أقامت ضببلت وطنية بعنواف أسرة أصغر مستقبل أفضل ،كل ذلك رغبة يف زبفيض
معدؿ اػبصوبة عند النساء!.
٘ انظر :موقع قناة العربية ،عبنة برؼبانية دبصر توافق على مشروع قانوف لتعقيم الزوجة ربرير مصطفى سليماف ،القاىرة ،الثبلثاء
ٗٔربيع الثاين ٖٔٗٔىػ على الرابط:
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 انتشار حاالت االنتحار الناشئ عن االكتئاب الناشئ عن اإلجهاض بُت اؼبراىقات ،فرغم
أف اغبمل يضعف عموما االندفاع لبلنتحار كما تؤكد ذلك كل اؼببلحظات السريرية ،إال أف
ىنالك دراسات تشَت إُف أف التعرض لئلجهاض يزيد احتماؿ االنتحار إُف عشرة أضعاؼ
عن اغبد العادي للنساء ،وأكثر ما تبلحظ حوادث االنتحار لدى الفتيات يف سن اؼبراىقةٕ.
و يف دراسة كندية رجعية ػبمس سنوات وجد أف من كاف لديهن سوابق إجهاض كانت
لديهن معدؿ أكثر من الزيارات للعيادات النفسية والتنوًن يف األقساـ وخصوصا لدى:
ٔ .الفتيات يف سن اؼبراىقة.
ٕ .النساء اللوايت لديهن قصة تعدد غبوادث اإلجهاض.
ٖ .اؼبنفصبلت واؼبطلقات.
ويبكن إصباؿ اؼبشكبلت النفسية الناذبة عن اإلجهاض يف اآليت:
ٔ.اضطرابات الوظيفة اعبنسية .ٕ .مشكبلت يف التواصل العاطفي والعبلقات الزوجية.
ٖ.اضطراب بعد اإلجهاض .ٗ .حدوث االنتحارٖ.

http://www.alarabiya.net/articles/2010/03/30/104422.html

ٔ

انظر :موقع قناة العربية ،تعقيم الرجاؿ لتنظيم األسرة يف اؽبند ،نيودؽبي ،األحد  ٔٙؿبرـ ٕ٘ٗٔىػ على الرابط:

http://www.alarabiya.net/articles/2004/03/07/346.html

ٕ كشفت دراسة عن النساء الذين يعانوف من صدمة ما بعد اإلجهاض ،وجدت أف ٓ % ٙتعرضن لبلنتحار ،و  %ٕٛحاولن
االنتحار ،و  % ٔٛحاولن االنتحار أكثر من مرة ،انظر :اإلجهاض و عبلقتو باالنتحار د .ديفيد جيم ريردوف على موقع حقائق
اإلجهاض التابع ؼبعهد إليوت بالواليات اؼبتحدة:
http://www.abortionfacts.com/reardon/abortion_and_suicide.asp

ٖ انظر :مشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهية د.ؿبمد البار ص ،ٕٚ-ٕٙواألبعاد النفسية لئلجهاض د.أنور عبيدين ،اػبميس
ٕٔصبادى األوؿ ٕٔٗٛىػ الساعةٕٕ:ٜٔ :ـ على الشبكةhttp://anwar45.maktoobblog.com/349739/ :
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• استخداـ بعض اؼبؤسسات الدينية يف ترويج أجندة الصحة اإلقبابية ،وىو األمر الذي تبنتو سياسة
األمم اؼبتحدة ،وذلك لكوف القادة الدينيُت يشكلوف قوة رئيسية بإمكاهنا أف تأذف ألي فرد فعل ما
يصبوف إليو ،ألف الناس يعلموف أف موافقة ىؤالء القادة الدينيُت إمبا ىي نابعة من نصوص شرعية،
وىنا تكمن قوة إقناع آّتمع ،ومن ذلك ما حدث يف الصوماؿ حيث قبحت اعبمعيات األىلية
التابعة لؤلمم اؼبتحدة يف نشر ثقافتهم لدى علماء اإلسبلـ حىت مت ربرًن ختاف اإلناث ،كما أفىت
شيخ األزىر بإباحة اإلجهاض يف حالة االغتصاب ،وما حدث أيضا يف بن بلديش يف شهر ديسمرب
ٖٕٓٓـ ،حيث أقيم مؤسبر لؤلئمة بغرض تدريب القادة الدينيُت يف ؾباؿ الصحة اإلقبابية وحقوؽ
اؼبرأة وفَتوس نقص اؼبناعة البشرية ربت رعاية صندوؽ األمم اؼبتحدة للسكاف ووزارة الشؤوف الدينية.
ومن ذلك أيضا ما قامت بو عبنة األمم اؼبتحدة من االستعانة بالقادة الدينيُت حملاولة إهباد خطاب
جديد للتعامل مع مرضى اإليدز يكوف خطاب قبوؿ واحًتاـ ورضبة ،وليس خطاباً عقابياً أو مستنداً
سبرا يف القاىرة طالبت فيو ّٔذا األمر ،والذي ظبي (إعبلف القاىرة
إُف الوصم بالعار ،حيث أقامت مؤ ً
للقادة الدينيُت يف الببلد العربية ؼبواجهة وباء اإليدز) ،واؼبتأمل يف بنود ىذا اإلعبلف يدرؾ بوضوح أهنا
تصب يف خدمة شيوع اؼبفاىيم الغربية اليت تستهدؼ تغيَت القيم والثقافات اليت ذبرـ اؼبمارسات
اعبنسية خارج نطاؽ الزواج ٔ.

ٕ -اآلثار الصحية :

أما اآلثار الصحية كثَتة ومتنوعة ومن أبرزىا ما يأيت:

 انتشار مرض اإليدز الناتج عن زيادة معدالت الزنا والشذوذ الذي يدرس ك نس آمن ،وما
است د كذلك من أمراض مثل بكتَتيا آكلة غبوـ البشرٕ اليت بدأت تنتشر بُت الشواذ ،وما
يتبع ذلك من انتشار األمراض الصحية اليت أثبتتها الدراسات الطبية نتي ة لفعل ىذا األمر

 1انظر :الرؤية اإلسبلمية يف مواجهة اإليدز صٖٗ.ٖٜ-
 2ىو مرض وبدث نتي ة اإلصابة ببكتَتيا أوريوس اؼبقاومة للمثيسيلُّت - Methicillin-resistant Staphylococcus aureus-
 ،ويعرؼ اختصاراً بػ  ، MRSAوتتمثل أعراض عدوى اإلصابة ّٔذه البكًتيا يف التهابات جلدية طفيفة وخراجات (دمامل) ،وما
َف يتم الكشف عنها مبكراً يبكن أف تلتهم منطقة العدوى ،وتسبب تسمماً للدـ ،والتهابا لصمامات القلب ،والتهابا رئويا ،انظر:
الشواذ أكثر عرضة لئلصابة بالبكتَتيا آكلة غبوـ البشر أ.مازف الن ار دراسة على موقع اعبزيرة يوـ االثنُت ٗٔؿبرـ  ٕٜٔٗىػ على
رابط:
http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1081386
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من ظهور أمراض التهاب الكبد الفَتوسي ،مرض الزىري ومرض السيبلف ،ومرض اؽبربس،
والتهابات الشرج اعبرثومية ،ومرض التيفوئيد ،ومرض األميبيا ،والديداف اؼبعوية ،ومرض ثواليل
الشرج ،ومرض اعبرب ،ومرض قمل العانة وغَتىا من األمراض اليت قد تؤدي حبياة اإلنسافٔ،
وىذا ما أثبتو الدكتور برواف من اؼبركز األمريكي ؼبكافحة األمراض بأمريكا حيث أعلن أف
ستمائة وطبسُت ألفا من شباب أمريكا ذكورا أو إناثا ربت سن العشرين يصابوف سنويا
بالزىري أو السيبلف.
غرو فهو أمر ناتج عن التعليم الذي يتلقاه اؼبراىقوف يف اؼبدارس ،وما يتوصلوف إليو من
وال ْ
معرفة عن العبلقات اؼبثلية ،واليت اعتربت عندىم كبديل ُم ْرض للعبلقات العادية ،وأهنا إحدى
طرؽ عملية اعبنس اآلمن ،والذي أدى إُف ترويج للعبلقات اعبنسية احملرمة خارج نطاؽ الزواج
حق من حقوؽ الفرد ،ولو مطلق اغبرية يف اعتبار ما ىو أنسب ؼبمارساتو
حب ة أف ذلك ّّ
ٕ
اعبنسية!.
 انتشار سرطاف الثدي والعقم ،وىو أحد توابع اإلجهاض اؼبتعمد ،حيث أنو يزيد من ـباطر
اإلصابة بسرطاف الثدي ،ففي بداية فًتة اغبمل قبد أف مستويات ىرموف االسًتوجُت تزداد،
فبا يؤدي إُف مبو الثدي استعدادا للرضاعة ،فإذا مت مقاطعة ىذه العملية بسبب
اإلجهاض قبل النضج الكامل يف الربع الثالث ،بالتاِف سيًتؾ خبليا غَت ناض ة غَت ؿبصنة
أكثر نسبيا عما كاف عليو قبل اغبمل ،فبا يؤدي إُف ازدياد خطر اإلصابة بسرطاف الثديٖ.
 انتشار االكتئاب واالنتحار بُت األطفاؿ ،حيث إف تعليم األطفاؿ فبارسة اعبنس يف سن
صغَتة يؤدي إُف أف يبارسوا عملية اعبنس يف سن صغَتة فبا يسهم يف البلوغ اؼببكر ،والذي ال
يتناسب مع اؼبرحلة السنية ،األمر الذي يًتتب عليو اإلصابة بأمراض االكتئاب اؼبفضي أحيانا
إُف االنتحار.

 1لبلستزادة يف معرفة أسباب وأعراض ىذه األمراض بالتفصيل عن كل مرض انظر :األمراض اعبنسية عقوبة إؽبية د.عبد اغبميد
عماف ٗٓٗٔىػ ص .ٖٔٔ-ٗٛ
القضاة ،صبعية العفاؼ اػبَتية ،الطبعة األوُفَ ،
2
عماف ص.٘ٙ
انظر :الشباب والشذوذ اعبنسي قوـ لوط يف ثوب جديد د.عبداغبميد القضاة ،صبعية العفاؼ اػبَتيةَ ،
ٖ انظر :مقاؿ حساسية الغدة الثديية للتسرطن :انقطاع اغبمل كعامل خطر يف حدوث ورـ ،إعداد J. Russo and I. H. Russo:على الشبكة
/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1903536 :
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المبحث الثاني

نقد آثار الصحة اإلنجابية
الشك أف النقد مطلب إنساين ؼبواجهة االكبرافات واألخطاء اليت تتسلل إُف حياة األفراد واعبماعات
والشعوب واألمم ،حىت يستحيل التصحي بعد ذلك ،وغياب النقد معناه -ببل شك -تراكم
ترصد السلبيات اليت ينطوي عليها مفهوـ الصحة اإلقبابية ،وإمبا
األخطاء وسباديها ،فلست ىنا بصدد ُّ
السعي كبو توظيف ىذا اؼبفهوـ وخدماتو دبا يعود لؤلمة اإلسبلمية خبَت ،والعمل على صيانة
آّتمعات اؼبسلمة من اآلثار السلبية لو.

أوالا/

بالنسبة لؤلمور اإلهبابية اليت نت ت عن خدمات الصحة اإلقبابية من رعاية صحة اؼبرأة ،وصبع

كل السبل للكشف عن األمراض اليت قد تضر صحتها ،وتقدًن اػبدمات لرعاية اغبامل واؼبرضع
والنفساء ،وتوفَت صبيع السبل للحفاظ عليهن وعلى صحتهن ،فهي أمور حسنة ومن اغبق الذي ال
جداؿ فيو ،فاإلسبلـ يدعو إُف ما فيو صحة اإلنساف وسبلمة بدنو ،ألف اعبسم ىو عدة اإلنساف يف
اغبياة ويف القياـ بالتكاليف الشرعية ،وقد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ( :إف لربك عليك
حقا ،ولنفسك عليك حقا ،وألىلك عليك حقا ،فأعط كل ذي حق حقو)ٔ ،وعنو أيضا أنو قاؿ( :
اؼبؤمن القوي خَت وأحب إُف اهلل من اؼبؤمن الضعيف)ٕ ،وكاف من دعائو صلى اهلل عليو وسلم( :
اللهم عافٍت يف بدين ،اللهم عافٍت يف ظبعي ،اللهم عافٍت يف بصري ،ال إلو إال أنت)ٖ ،وقد تضمنت
أحاديث الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم العديد من القواعد الصحية اليت ربافظ على قوة اعبسم حىت
أنو وجد يف العلوـ اإلسبلمية علم كامل يسمى الطب النبوي ،وقد أمر الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم
بالنظافة وتنظيم التغذية والتداوي وذبنب العدوى ،والقاعدة يف اإلسبلـ أنو هبب اؼببادرة بأخذ كل

ٔ رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب من أقسم على أخيو ليفطر (ٕ )ٜٙٗ/رقم اغبديث .ٔٛٙٚ
ٕ رواه مسلم يف كتاب القدر ،باب يف األمر بالقوة وترؾ الع ز )٘ٙ/ٛ( ،رقم اغبديث ٘ٗ.ٜٙ
ٖ رواه أبو داود يف كتاب األدب ،باب ما يقوؿ إذا أصب (ٗ )ٗٛٗ/رقم اغبديث ٕ ،ٜ٘ٓدرجة اغبديث :حسن ،انظر :صحي
سنن أي داود للشيخ ؿبمد ناصر الدين األلباين (ٖ )ٕ٘ٓ/رقم اغبديث.ٜ٘ٓٓ :
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جديد ونافع طاؼبا أنو ال يصطدـ بنص شرعي قطعي ،وليس ضارا وال خبيثا ،واغبكمة ضالة اؼبؤمن
أىن وجدىا فهو أحق ّٔأ.
وأما بالنسبة للرضاعة الطبيعية والتش يع عليها فهو كذلك أمر ؿبمود دعت إليو الشريعة اإلسبلمية
قبل انعقاد مؤسبرات األمم اؼبتحدة اليت تدعوا لتش يع الرضاعة ،يقوؿ اهلل عز وجل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮪ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼٕ ،وقد دعا اإلسبلـ لذلك ؼبا ربويو ىذه الرضاعة من مردود
إهباي ،وتفاعل بُت األـ ورضيعها ،وشعوره بالعطف واغبناف واإلشباع العاطفي واؼبعنوي ،عبلوة على
ذلك احملافظة على سبلمة بدنو وصحتو اليت تتوفر يف حليب األـ.
وؽبذا األمر اىتم صلوات ري وسبلمو عليو بأمر الرضاعة ،وناقش مع الصحابة قضية منع اغبمل
خبلؿ فًتة الرضاعة فقد ورد عنو صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ  ( :ال تقتلوا أوالدكم سرا فإف الغيل
فيد ْعثرهٖ من ظهر فرسو)ٗ ،والغيلة ىي وطء اؼبرضع ،واؼبعٌت :أف اؼبرضع إذا ضبلت ىبف
يدرؾ الفارس َ
حليبها ويضعف الرضيع ،غَت أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم حُت رأى مشقة ذلك على شباب
الصحابة ،ورأى الفرس والروـ َف يضرىم ذلك ،أرشد أنو ال مانع من مواقعة اؼبرضع.
والذي يظهر ِف من عناية األمم اؼبتحدة بقضية الرضاعة الطبيعية ،أنو ال يقصد منها العناية بالرضيع،
وإمبا مقصدىا األىم أف تكوف وسيلة للحد من اإلقباب يف األماكن اليت ال تتوفر فيها موانع اغبمل

بسهولة ،وىو ضمن برناؾبهم للحد من االنف ار السكاين وأسطورهتم اليت يزعموهنا٘.

ثانيا/

بالنسبة لؤلمور السلبية اليت تنتج عن خدمات الصحة اإلقبابية ،فيأيت يف مقدمتها االعًتاؼ

بالشذوذ اعبنسي والزنا ،وفبا ىو معروؼ يف شريعة اإلسبلـ ما للزنا واللواط من حرمة عظيمة توجب

ٔ انظر :ميثاؽ األسرة يف اإلسبلـ ص .ٕٚٛ
ٕ سورة البقرةٕٖٖ :
ٖ أي :يصرعو ويسقطو ،وأراد ّٔذا أف اؼبرضع إذا جومعت ،فحملت ،فسد لبنها ،وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللنب ،انظر :شرح السنة
لئلماـ البغوي (.)ٜٔٓ/ٜ
ٗ

رواه أضبد ،باب مسند أظباء ابنة يزيد رضي اهلل عنها ( )ٖٗ٘/ٙرقم اغبديث ٖٓ ،ٕٚٙدرجة اغبديث:حسن ،انظر صحي اعبامع

الصغَت لؤللباين ،الناشر :مركز نور اإلسبلـ ألحباث القرآف والسنة ،اإلسكندرية ( )ٕٗٓ/ٕٚرقم اغبديث.ٖٖٔٗٛ :

٘ وىي أف مساحة األرض ؿبدودة والصاٌف منها لسكن الناس وللزراعة واإلنتاج فبّا وبتاجو الناس ؿبدود ،فلهذا وجب اغبد من التناسل
صيانةً لؤلسرة فبا يته ّددىا من خطر كثرة األوالد -بزعمهم -وإنقاذاً لؤلمة فبا يتوقع ؽبا من الببلء وشدة األزمات ،انظر:
New Population Policies: Advancing Women’s Health and Rights by Lori S. Ashford, Population Reference Bureau,
Washington, DC 2001.
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غضب الرب سبحانو ؼبن وقع فيها ،يقوؿ اهلل عز وجل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮌﮍ
ﭙ
ﮄ ﭼ ،1و قاؿ سبحانو :ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭫ ﭬ ﭭﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭼٖ.
وأما دليل حرمتها من السنة فقد قاؿ عليو الصبلة والسبلـ ( :ال يزين الزاين حُت يزين وىو مؤمن )ٗ،
وقاؿ عليو الصبلة والسبلـَ (:ف تظهر الفاحشة يف قوـ حىت يعلنوا ّٔا إال فشا فيهم الطاعوف
واألوجاع اليت َف تكن مضت يف أسبلفهم الذين مضوا )٘ ،فالشريعة اإلسبلمية َف ربرـ أمرا؛ إال ؼبا فيو
فيو اؼبصلحة الكاملة للعباد ،فبالزنا يضيع النسل وزبتلط األنساب وتفسد األخبلؽ ويساىم يف فناء
األمة ،وينتشر فيها الشقاؽ والفساد واألمراض القاتلة واؼبستعصية اليت َف تكن موجودة من قبل.
ولذلك ال يستغرب انتشار اإليدز و الزىري و السيبلف وغَتىا من األمراض الفتاكة عقوبة من اهلل
تعاُف ؼبن تساىل يف ىذه الفاحشة ،ىذه عقوبة الدنيا وأما يف اآلخرة فلهم عذاب أليم فقد قاؿ صلى
اهلل عليو وسلم ( :رأيت الليلة رجلُت أتياين فأخذا بيدي فأخرجاين إُف األرض اؼبقدسة  ...فقاال ِف
انطلق فانطلقنا إُف ثقب مثل التنور أعبله ضيق وأسفلو واسع يتوقد ربتو نار ،فإذا اقًتب ارتفعوا حىت
كاد أف ىبرجوا فإذا طبدت رجعوا فيها ،وفيها رجاؿ ونساء عراة فقلت من ىؤالء؟ قاال ِف :ىؤالء ىم
ٙ
الزناة والزواين).
وأخَتا ال بد أف نعلم أف الزنا جريبة ليست فردية فحسب بل ىي جريبة اجتماعية باألساس؛ ألهنا
تقضي على األسرة واستقرارىا وتؤدي إُف ظهور األطفاؿ غَت الشرعيُت ،فما ذنب عشرات اؼببليُت
ﮂ ﮃ
ﮀ ﮁ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭰﭼٕوقاؿ تعاُف:ﭽ ﭧ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ

ٔ سورة اإلسراءٖٕ :
ٕ سورة الفرقافٜٙ - ٙٛ :
ٖ سورة النورٕ :
ٗ رواه البخاري يف كتاب اغبدود  ،باب ما وبذر من اغبدود ( )ٜٔٓ/ٔٚرقم اغبديث ٕ.ٙٚٚ
٘ رواه ابن ماجو يف كتاب الفنت  ،باب العقوبات (ٕ )ٖٖٕٔ/رقم اغبديث  ،ٜٗٓٔدرجة اغبديث:حسن ،انظر السلسلة
الصحيحة لؤللباين (ٔ )ٕٔٙ/رقم اغبديث.ٜٗٓٓ :
 ٙرواه البخاري يف كتاب اعبنائز ،باب ما قيل يف أوالد اؼبشركُت (ٔ )ٗٙ٘/رقم اغبديث ٕٖٓٔ.
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من األطفاؿ -يف كل الدوؿ الغربية -الذين يأتوف إُف العاَف دوف أب أو أـ؟ أو دوف أف يعرفوا
أحدنبا؟ ىذا إف أتوا إُف الدنيا ،وىذا ماال نرضاه أف وبدث يف ؾبتمعاتنا اإلسبلميةٔ.
ثالثا /أما إباحتهم للشذوذ اعبنسي وكونو أحد متطلبات اعبنس اآلمن ،فبلشك أف حرمة الشذوذ

اعبنسي يظهر حكمها جليا يف قوؿ اهلل تعاُف عن قصة قوـ لوط :ﭽ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﭼٕ ،فإنو سبحانو َّ
نكر الفاحشة يف الزنا ،أي :ىو فاحشة من الفواحش فقاؿ :وال تقربوا الزنا إنو
عرفها يف اللواط فقاؿ :أتأتوف الفاحشة ،وذلك يفيد أف اللواط جامع ؼبعاين اسم
كاف فاحشة ،لكنو َّ
الفاحشة.
ث أكد سبحانو شأف فحشها بأهنا َف يعملها أحد من العاؼبُت قبلهم فقاؿ :ﭽ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ
صرح دبا تشمئز منو القلوب ،وتنبو عنو األظباع ،وتنفر منو أشد
ﯠ ﯡﭼ ،ث زاد يف التأكيد بأف َّ
النفور ،وىو إتياف الرجل رجبل مثلو ينكحو كما ينك األنثى ،فقاؿ :ﭽ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼٖ ،أي :مت اوزوف ؼبا حده اللّو مت رئوف على ؿبارموٗ.
فأكد سبحانو قب ذلك بأف اللوطية عكسوا فطرة اهلل اليت فطر عليو الرجاؿ ،وقلبوا الطبيعة اليت رَّكبها
اهلل يف الذكور ،وىي شهوة النساء دوف الذكور ،فقلبوا األمر ،وعكسوا الفطرة والطبيعة فأتوا الرجاؿ
شهوة من دوف النساء ،وؽبذا قلب اهلل سبحانو عليهم ديارىم ف عل عاليها سافلها ،ونكسوا يف
العذاب على رؤوسهم ،فلم يعاقب أحد دبثل ىذه العقوبات وما ذـ اهلل دبثل ىذه اؼبذمات ؼبثل أىل
اللواط والشذوذ اعبنسي٘.

ٔ
عماف ٘ٓٗٔىػ ص.ٗٚ
انظر :األمراض اعبنسية عقوبة إؽبية د.عبداغبميد القضاة ،صبعية العفاؼ اػبَتية ،الطبعة األوُفَّ ،
ٕ سورة األعراؼ.ٛٓ :
ٖ سورة األعراؼ .ٛٔ:
 4انظر :تيسَت الكرًن الرضبن يف تفسَت كبلـ اؼبناف للشيخ عبد الرضبن بن ناصر بن السعدي ،ربقيق عبد الرضبن اللووبق ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة األوُف ٕٓٗٔىػ ص.ٕٜٙ
٘ انظر :األنوار الساطعات آليات جامعات د.عبدالعزيز بن ؿبمد السلماف (ٔ ،)ٗٚٓ/الضياء البلمع من اػبطب اعبوامع للشيخ
ؿبمد بن صاٌف العثيمُت ،الناشر:الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء ،الطبعة األوُف ٔٗٓٛىػ (ٖ.)ٖٗ٘/
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وأما دليل حرمة ىذا األمر من السنة فيقوؿ عليو الصبلة والسبلـ( :إذا استحلت أميت طبساً  ،فعليهم
الدمار :إذا ظهر التبلعن و شربوا اػبمر و لبسوا اغبرير و ازبذوا القياف واكتفى الرجاؿ بالرجاؿ و
اكتفى النساء بالنساء(ٔ .
فهذا اغبديث يفسر لنا حقيقة اعبنس اآلمن الذي يدعوف لو –لؤلسف -إمبا ىو اكتفاء النساء
بالنساء والرجاؿ بالرجاؿ ويرّْو ُجونو ضمن الوسائل األكثر آماف وضباية!!.
عمن يعمل عمل قوـ لوط( :من وجدسبوه يعمل عمل قوـ لوط
وأيضا قاؿ صلى اهلل عليو وسلم َّ
فاقتلوا الفاعل واؼبفعوؿ بو)ٕ ،وشدد على ذلك بأف من يعمل ىذا العمل فقد يعرض نفسو للطرد من
ِ
عم َل قوـ لوط)ٖ قاؽبا ثبلثاً.
رضبة اهلل فقاؿ( :لعن اهلل من عمل َ
وبعد ىذا أنسم ألمر يغضب اهلل ورسولو أف ينتشر يف ؾبتمعاتنا !! فضبل عن كونو ينشر أمراضا
ع ز الطب عن بعضها ،إف اغبل ؽبذه اؼبشكلة ليس اعبنس اآلمن كما يدعوف وإمبا اغبل يكمن يف
تيسَت الزواج على الشباب من صبيع جوانبو فهو باب يقضي على الفوضى اإلباحية واالكببلؿ وىذا
مصداؽ لقولو عليو الصبلة والسبلـ (:يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنو أغض
للبصر وأحصن للفرج)ٗ.

رابع ا /

فمما ال ريب فيو أف اهلل عز وجل حينما شرع الزواج
بالنسبة ؼبسألة ربديد النسل والتعقيمّْ ،

إمبا كاف غبكم كثَتة ،ومن بُت تلك اغبكم اإلبقاء على اعبنس البشري يف األرض لعمارهتا وإصبلحها
ربقيقاً ؼبا أراده اهلل تعاُف ،وحثا على التكثَت من األوالد الذين يتم ّٔم بناء األسرة وتقوى ّٔم األمة
يوـ القيامة ،وال
اثر بكم األمم َ
ويتحقق التعاوف بينهم ،يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ ( :تزوجوا فإين مك ٌ
تكونوا كرىبانية النصارى)٘.
ٔ رواه البيهقي يف شعب اإليباف ،الباب السابع والثبلثوف (ٗ )ٖٚٚ/رقم اغبديث  ،٘ٗٙٚدرجة اغبديث :حسن لغَته ،انظر
صحي الًتغيب والًتىيب لؤللباين،دار اؼبعارؼ ،الطبعة اػبامسة ،الرياض(ٕ )ٖٖٓ/رقم اغبديث.ٕٖٛٙ:
ٕ رواه أبو داود يف كتاب اغبدود ،باب فيمن يعمل عمل قوـ لوط (ٕ )٘ٙٚ/رقم اغبديث ٕ ،ٗٗٙدرجة اغبديث :حسن
صحي  ،انظر صحي سنن أي داود (ٖ )ٖٚ/رقم اغبديث.ٗٗٙٗ :
ٖ رواه النسائي يف كتاب الرجم ،باب من عمل عمل قوـ لوط (ٗ )ٖٕٕ/رقم اغبديث  ،ٖٖٚٚدرجة اغبديث :صحي  ،انظر
سلسلة األحاديث الصحيحة لؤللباين ( )ٖٔٙٗ/ٜرقم اغبديث.ٖٕٗٙ :
ٗ رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب الصوـ ؼبن خاؼ على نفسو العزوبة (ٕ )ٖٙٚ/رقم اغبديث .ٔٛٓٙ
٘ رواه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب النكاح ،باب الرغبة يف النكاح ( )ٚٛ/ٚرقم اغبديث  ،ٖٖٜٔٛدرجة اغبديث :صحي ،
صحي  ،انظر :سلسلة األحاديث الصحيحة لؤللباين (ٗ )ٖٛ٘/رقم اغبديث.ٕٔٚٛ :
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وألجل ىذا اؼبقصد فطر اهلل الرغبة اعبنسية يف األبداف لكوهنا الوسيلة الطبيعية لئلقباب اؼبشروع،
وليس غاية يف ذاهتا ،ولذلك حينما نأيت ؼبسألة ربديد النسل اليت تنادي ّٔا خدمات الصحة اإلقبابية
البد من تأصيل األمر بداية ليكوف واضحا بينا.
فبل بد أف نعلم أف ىناؾ فرقاً بُت تنظيم اغبمل وربديد النسل :
تؤدي إُف إحداث العقم أو القضاء على
(أ) تنظيم اغبمل :ويكوف يف استعماؿ وسائل معروفة ال ّ
ٍ
ألسباب شرعية القصد ،منها
وظيفة جهاز التناسل ،بل يراد بذلك الوقوؼ عن اغبمل فًتة من الزمن
مراعاة حاؿ األسرة وشؤوهنا من صحة أو قدرة على الًتبية ،أو إلسباـ ُمدة الرضاعة وىي سنتاف كما
بينها ربنا سبحانو وتعاُف يف كتابو الكرًن.
(ب) ربديد النسل :ىو التوقّف عن اإلقباب عند الوصوؿ إُف عدد معُت من الذرية ،وذلك
باستعماؿ وسائل يُظن أهنا سبنع من اغبمل ،كاستئصاؿ الرحم أو االستخصاءٔ.
فتنظيم اغبمل ىنا ؿبموؿ على معٌت أف هبعل بُت كل طفل وآخر مدة من الزمن يتمكن فيها الطفل
من استيفاء حقو من الرضاع والرعاية.
أما ربديد النسل فيُقصد بو تقليل عدد النسل بالوقوؼ عن إقباب األوالد بعد عدد معُت ،وىذا
األمر الذي تنادي بو مؤسبرات ىيئة األمم اؼبتحدة حب ة أ ّف ربديد النسل أو منع اغبمل وبفظ للمرأة
صحتها وصباؽبا و زعمهم أف مساحة األرض ؿبدودة والصاٌف منها لسكن الناس وللزراعة واإلنتاج فبّا
غٌت وفقراً ،فلهذا وجب اغبد من التناسل صيانةً
وبتاجو الناس ؿبدود ،و أف طبقات الناس متفاوتة ً

لؤلسرة فبا يته ّددىا من خطر كثرة األوالد -بزعمهم -وإنقاذاً لؤلمة فبا يتوقع ؽبا من الببلء وشدة
األزماتٕ.
و ال شك أف ىذه اغب ج اليت اعتمدوا عليها يف الًتويج والدعاية ؼبسألة ربديد النسل ال تصل مربراً
ؽبا ،بل ىي غَت صحيحة ؼبناقضتها الواقع ومنافاهتا مقتضى اإلسبلـ والفطرة ،حيث إف لتحديد
النسل أو منع اغبمل بأي وسيلة من الوسائل مضاراً كثَتة اقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية
وجسمية عبلوة على ذلك أنو ؿبرـ شرعا ألنو ىبالف اؼبقصد األوؿ من الزواج أال وىو النسل واإلكثار
ٔ انظر :ربديد النسل د.ؿبمد علي عبداهلل وىو حبث منشور يف ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسبلمي ،وىي ؾبلة معروفة تصدر عن ؾبمع
الفقو اإلسبلمي التابع ؼبنظمة اؼبؤسبر اإلسبلمي (ٕ.)ٖٕٛٛ/
ٕ انظر :تنظيم األسرة وتنظيم النسل د.ؿبمد أبو زىرة ،دار الفكر العري للنشر ،الطبعة األوُف ٖٜٔٙىػ صٔٓٔ ،وؾبلة ؾبمع
الفقو اإلسبلمي الصادرة عن ؾبمع الفقو اإلسبلمي التابع ؼبنظمة اؼبؤسبر اإلسبلمي (ٕ)ٛٚٓٚ/

مفهوم الصحة اإلنجابية في المواثيق الدولية

82

منو ولو كانت فكرة ربديد النسل قائمة على اغبل ؼبا هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم ذلك الرجل
الذي جاء إليو فقاؿ لو :إين أصبت امرأة ذات حسب وصباؿ إال أهنا ال تلد أفأتزوجها فنهاه ث أتاه
الثانية فنهاه ث أتاه الثالثة فنهاه ث قاؿ :تزوجوا الولود فإين مكاثر بكم األمم)ٔ ،فاإلكثار من النسل
مطلوب يف ذاتو وىو غاية الزواج األوُف السامية يف اإلسبلـ وىو الفطرة والطبيعة اإلنسانية وال شك
أف منع النسل وربديده ىو ضد الفطرة واإلسبلـ دين الفطرة كما قاؿ تعاُف:ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤﯥ ﯢ
ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ ٕ ،إال أف يشهد
طبيب ثقة أف اغبمل قد يشكل خطراً على حياة األـ فهذا ال بأس فيو والشرع ال يبانع فيو من فكرة
تنظيم النسل حينئذٖ.
ث إف دعوى ربديد النسل للمحافظة على توزيع اؼبوارد السكانية وخوفا من االنف ار السكاين
فدعوى أيضا باطلة ،فاألرزاؽ بيد اهلل سبحانو وتعاُف الذي تكفل برزؽ كل عبد يف ىذه اغبياة فقاؿ:
ﭬ ﭭ ﭢ ﭼٗ ،فهو سبحانو الذي
ﭽ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
تكفل بأرزاؽ العباد ،بل وتكفل بإيصاؽبا ؽبم فسبحانو من إلو حليم كرًن ،وجزى اهلل خَتاً الشيخ أبا
األعلى اؼبودودي٘ -رضبو اهلل -عندما فند دعوى اؼبدعُت بأف زيادة عدد سكاف العاَف ىو سبب الفقر
وبُت أف ذلك يعترب انتقاداً لذات اػبالق سبحانو واعًتاضاً على
واؼبشاكل اليت ربدث يف العاَفَّ ،
حكمتو البالغة ونظامو احملكم يف السماوات واألرض ،فاهلل تعاُف ما خلق شيئا يف السماوات واألرض
ٔ رواه النسائي يف كتاب النكاح ،باب كراىية تزويج العقيم ( )ٙ٘/ٙرقم اغبديث  ،ٖٕٕٚدرجة اغبديث :حسن صحي  ،انظر:
صحي سنن النسائي حملمد األلباين (ٕ )ٗٔ٘/رقم اغبديث.ٖٕٕٚ:
ٕ سورة الروـٖٓ :
ٖ انظر :فتاوى الل نة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء صبع وإعداد :أضبد بن عبد الرزاؽ الدويش ،الناشر الرئاسة العامة للبحوث
العلمية واإلفتاء ( ،)ٕٜٜ/ٜٔوؾبلة ؾبمع الفقو اإلسبلمي قرار ؾبلس ؾبمع الفقو اإلسبلمي اؼبنعقد يف دورة مؤسبره اػبامس
بالكويت من ٔ إُف  ٙصبادى األوُف  ٜٔٗٓقرار رقم (ٔ) بشأف تنظيم النسل (ٕ.)ٜٕٓٙ/
ٗ سورة ىودٙ :
٘ أبو األعلى اؼبودودي ولد دبدينة أورنج اباد باؽبند سنةٕٖٔٔىػ وتويف سنة ٖٜٜٔىػ ،وىو من أسرة مسلمة اشتهرت يالتدين
والثقافة ،درس العلوـ اإلسبلمية واآلداب العربية ،كما تعلم االقبليزية وحصل على قراءات فاحصة لآلداب اإلقبليزية والفلسفة
والعلوـ االجتماعية ،األمر الذي مكنو من إجراء اؼبقارنة بُت ما تنطوي عليو الثقافة اإلسبلمية وما تتضمنو الثقافة الغربية ،عمل
مدير آّلة اؼبسلم ،وىو اؼبؤسس األوؿ لل ماعة اإلسبلمية يف الىور تويف سنة ٖٜٜٔىػ يف نيويورؾ بالواليات اؼبتحدة ،انظر
اؼبوسوعة اغبركية تراجم إسبلمية من القرف الرابع عشر اؽب ري أ.فتحي يكن ،دار البشَت للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عماف
ٖٓٗٔىػ (ٔ.)ٙ/
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إال على كمية ؿبدودة قاؿ تعاُف :ﭽ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ ،1وأنو سبحانو ال يصدر شيء من
ﮈ ﮉ ﭼٕ.
خزائنو إال بقدر معلوـ قاؿ تعاُف :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ
فاهلل سبحانو خلق ىذا العاَف وأبدع نظامو احملكم وىو الكامل يف تقديراتو وحسابو ،واغبقيقة أف ضيق
األرض على سكاهنا ليس دبشكلة واقعية وليست ىي السبب يف فقر اإلنساف وجوعو ،وإمبا السبب
اغبقيقي لذلك ىو تكاسل اإلنساف وزباذلو وسوء التدبَت وعدـ األخذ باألسباب وعدـ عدالة التوزيع
يف الثروات ،فبينما يبوت الناس جوعا يف أفريقيا نرى تكدس اغببوب واألطعمة يف بعض الدوؿ،
وترمى بعض اؼبنت ات يف البحار للتخلص منها حىت ال تنخفض قيمتها الشرائية ،ونرى بعض
اغبكومات تدفع األمواؿ للمزارعُت حىت ال يزرعوا أراضيهم ألف الدوؿ ليست حباجة إُف مزيد من
ذلك اؼبنتج وىكذا ،وللمشاكل السياسية اؼبؤدية إُف عدـ االستقرار يف بعض الببلد دور كبَت كذلك
يف الفقر واعبوع يف تلك الدوؿ.
وبالنظر إُف مستوى اؼبعيشة للفرد العادي اآلف ،وما يتوفر لو من أكل وشرب ،قبد أنو أحسن من
مستوى اؼبعيشة للملوؾ واألمراء قبل قرنُت أو ثبلثة من الزماف على الرغم من ازدياد سكاف األرض
عدة أضعاؼ وذلك إمبا يرجع إُف ازدياد اؼبوارد واإلمكانيات أضعافا مضاعفةٖ.
وال ريب أف ح هم اليت ذكروىا ح ج واىية ،ال تصمد أماـ النقد العلمي الصحي  ،وإمبا القصد
منها اإلسهاـ يف تقليل نسل اؼبسلمُت ،وإضعافو ،وتوىُت عرى األسرة اؼبسلمة والتقليل من قيمتها،
يقوؿ الشيخ ابن عثيمُت -رضبو اهلل: -
"وأما القوؿ بتحديد النسل فهذا ال شك انو من دسائس أعداء اؼبسلمُت يريدوف من اؼبسلمُت أف ال
يكثروا ألهنم إذا كثروا أرعبوىم واستغنوا بأنفسهم عنهم حرثوا األرض وشغلوا الت ارة وحصل بذلك
ارتفاع لبلقتصاد وغَت لك من اؼبصاٌف فإذا بقوا مستحسرين قليبل صاروا أذلة وصاروا ؿبتاجُت إُف
غَتىم يف كل شيء"ٗ.

ٔ سورة القمر.ٜٗ :
ٕ
سورة اغب ر.ٕٔ :
ٖ انظر :حركة ربديد النسل ألي األعلى اؼبودودي ،الدار السعودية للنشر والتوزيع ،جدة ٗٓٗٔىػ ص .ٔٛٙ-ٔٚٛ
ٗ تفسَت القرآف الكرًن للشيخ ؿبمد بن صاٌف العثيمُت ،إشراؼ مؤسسة ابن عثيمُت اػبَتية ،دار ابن اعبوزي ،اؼبملكة العربية
السعودية ،الطبعة األوُف ٖٕٗٔىػ (ٖ.)ٛٛ/
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وأما إباحتهم لئلجهاض وجعلهم ذلك حقا من حقوؽ اؼبرأة ،فإف اإلسبلـ جعل ؽبذا

األمر موقفا تستكُت أمامو صبيع القوانُت والدعوات وال يبكن ؼبسلم يؤمن باهلل ورسولو أف يت رأ على
أمر حرمو اهلل عز وجل ،فاإلسبلـ حرـ إجهاض األجنة حىت لو كاف ذلك قبل نفخ الروح وقصة
الغامدية –رضي اهلل عنها -أكرب شاىد على ذلك ،واستثٌت من ذلك ما كاف يف حاالت الضرورة من
وجود خطر على حياة األـ وكبوىا  ،وال شك أف مطالبة األمم اؼبتحدة بإباحة اإلجهاض – سواء
أكاف غباجة أـ غَت حاجة – إمبا ىي وسيلة للتخلص من اغبمل غَت الشرعي للمراىقات يف أغلب

اغباالت ،واليت امتؤلت ّٔا ببلدىم ويريدوف عبميع الشعوب أف يكونوا مثلها وصدؽ عثماف بن عفاف

رضي اهلل عنو -حُت قاؿ" :ودت الزانية لو زىن النساء كلهن"ٔ .ث إف الل وء إُف اإلجهاض َف يؤدي إُف حل مشكلة اؼبراىقات اغبوامل واغبد من البفاض عدد
اؼبواليد غَت الشرعيُت فهو يف تزايد مستمر ،ورغم ذلك فإف وثائق األمم اؼبتحدة تدعو صبيع الدوؿ إُف
إباحة اإلجهاض أو ربديد النسل كحل للمشاكل االقتصادية!!؟.
ولنا الواقع أكرب شاىد على ذلك" ،ففي ىنغاريا قبل عاـ ٜٔ٘ٙـ وىو العاـ الذي أبي فيو
اإلجهاض كاف عدد اإلجهاضات غَت القانونية يف حدود مائة ألف إُف مائة وطبسُت ألفا ،فإذا ىي
بعد اإلباحة تصل مائة وستُت ألفا ؼبائة وشبانُت ألفا يف الستينات ،وذباوز مائيت ألف عاـ ٜٔٙٛـ .
كذلك جدير بالذكر أف بعض الدوؿ اليت أباحت اإلجهاض بقصد زبفيف حدة االنف ار السكاين
أو دبعٍت آخر إقرار اإلجهاض وسيلة لتحديد النسل ،قادهتا ذبربتها إُف مأزؽ بدأ يقض مضاجعها،
ففي الياباف حيث اإلجهاض مباح منذ عاـ ٜٔٗٛـ ىبط معدؿ الوالدة إُف ٘ ٖٔ3يف األلف،
وصحت السلطات على حقيقة مره ىي نقص عدد الشباب عن الوفاء دبطالب العمالة ،فإذا أضفنا
أف العناية الطبية أدت إُف زيادة عدد اؼبسنُت يف آّتمع تبُت أف الشروبة اغباملة وىي شروبة العاملُت
اؼبنت ُت قد تقلصت بالنسبة للشروبة احملمولة اؼبكونة من األطفاؿ يف جانب والع ائز يف جانب آخر
.
ويف رومانيا عندما أبي اإلجهاض عاـ ٜٔ٘ٙـ  ،زاد عدد حاالت اإلجهاض القانوين إُف ربع
حاالت اغبمل كلها سنو ٜٔ٘ٛـ  ،وثلثها سنو ٜٜٔ٘ـ  ،ث تفاقمت حىت جاوز عدد ما هبهض
 1ؾبموع الفتاوى ألضبد بن عبد اغبليم ابن تيمية ،ربقيق أنور الباز  -عامر اعبزار ،دار الوفاء ،الطبعة الثالثة ٕٔٗٙىػ
(.)ٔ٘ٔ/ٕٛ
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من اغبمل عدد ما يكتمل إُف الوالدة ورأت الدولة أف األمة سبارس لونا من االنتحار باالنقراض
فبدأت تًتاجع وتعود أدراجها بقصر السماح باإلجهاض على الدواعي الطبية ،وتش يع مبو األمة
دبن مكافأة وعبلوات عن الوالدة واؼبواليد ،وتقرير إجازة أمومة براتب كامل ،وإعفاءات ضريبية
لؤلسرة الكبَتة ،وتبعت رومانيا غَتىا من دوؿ أوروبا الشرقية.
ىذا وقد أعلن أحد األطباء الربيطانيُت يف اإلذاعة الربيطانية قائبلً :إف قانوف اإلجهاض اعبديد قد
احتضنتو ؾبموعة من اؼبشاغبُت قليلة العدد ولكن قوية التنظيم  ،غزت الرأي العاـ بالدعاية اؼبغرضة
احملرفة وسخروا الصحافة يف غسل مخ األمة بشعار اإلجهاض حسب الطلب  ،وبأمواؿ ؾبلوبة من
اػبارج طبعوا وروجوا كتيبا يشرح القانوف اعبديد بأسلوب مغرض"ٔ.
اآلثار المباشرة لتنفيذ القانون الذ يبيح اإلجهاض والتي ظهرت كوضوح الشمس في البلدان

المشرلة لذلك وىي كالتالي :
أ ػ زيادة مضطردة يف حاالت اإلجهاض لدرجة شغلت من أسرة اؼبستشفيات ومن وقت األطباء
االختصاصيُت ما عطل عبلج اؼبريضات باألمراض األخرى .
ب ػ كاف من بُت النساء آّهضات ٗٗ %فقط سيدات متزوجات ،أما  %٘ٙالباقية فكانت ضبل
سفاح لبنات مراىقات ،و %ٖٚمطلقات وأرامل! ،ويف أمريكا خاصة بلغت نسبة ضبل السفاح بُت
آّهضات درجة أعلى من ذلك  ،وىو ما ينبئ عن حقيقة اغباجة اليت يلبيها القانوف اعبديد والذي
تنادي بو األمم اؼبتحدة .
ج ػ رغم إباحة موانع اغبمل وإباحة اإلجهاض فقد زادت نسبة والدات السفاح إُف الوالدات اغببلؿ
جو من التسيب وعدـ اػب ل من اغبراـ وعدـ
زيادة كبَتة ،فبا يدؿ على أف لب القضية ىو إشاعة ّ
االكًتاث بالرادع والزواجر واؼبسئوليات وبعبارة أخري تفشي اإلباحة اعبنسيةٕ.

سادسا/

وأما حاالت االنتحار الناذبة عن اإلجهاض اؼبتعمد فأقوؿ إف االنتحار يف اإلسبلـ كبَتة

من كبائر الذنوب ،وفاعلها متوعد باػبلود يف نار جهنم أبداً ،ويعذبو اهلل تعاُف بالوسيلة اليت انتحر
 1اإلجهاض يف الدين والطب والقانوف د.حساف حتحوت ،وىو حبث ألقي يف ندوة اإلقباب يف ضوء اإلسبلـ واليت أعدهتا اؼبنظمة
اإلسبلمية للعلوـ الطبية سلسلة ندواهتا عن اإلسبلـ واؼبشكبلت الطبية اؼبعاصرة يف الكويت يف ٔٔ شعباف ٖٓٗٔ ىػ
 2اؼبرجع السابق.
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ّٔا ،فعن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿَ ( :من تردى من جبل فقتل نفسو فهو يف نار جهنم يًتدى
ربسى ظبّاً فقتل نفسو ُّ
فسمو يف يده يتحساه يف نار جهنم خالداً
ومن َّ
فيو خالداً ـبلداً فيها أبداًَ ،
ومن قتل نفسو حبديدة فحديدتو يف يده هبأ ّٔا  -أي يطعن -يف بطنو يف نار جهنم
ـبلداً فيها أبداًَ ،
خالداً ـبلداً فيها أبداً )ٔ ،وعنو صلى اهلل عليو وسلم قاؿَ ( :من قتل نفسو بشيء يف الدنيا عذب بو
يوـ القيامة )ٕ ،وعنو صلى اهلل عليو وسلم قاؿ ( :كاف فيمن كاف قبلكم رجل بو جرح ف زع فأخذ
سكيناً فحز ّٔا يده فما رقأ الدـ حىت مات فقاؿ اهلل تعاُف :بادرين عبدي بنفسو حرمت عليو اعبنة
)ٖ  ،فكل وسيلة ذبر إُف أمر ؿبرـ فهي حراـ وىذا األمر متأصل يف مسألة اإلجهاض واالنتحار.
ث إف اإلسبلـ قد حث كل من ابتلي بأذية أو بلية أف يتحلى بالصرب وجعل لذلك بالغ األجر فقاؿ
تعاُف :ﭽ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﭼٗ ،فاإلنساف مهما أؼبت بو اؼبلمات ،ونزلت بو النكبات،
سوغ لو جريبة االنتحار بل عليو الصرب واالحتساب.
فإف ىذا ال يبي ويُ ّْ

سابعا/

بالنسبة لظاىرة انتشار العنوسة فبل شك أف ؽبا عدة أسباب منها ارتفاع تكاليف ومتطلبات

الزواج من غبلء اؼبهور وكبوىا ،والبفاض اؼبستوى اؼبعيشي مع االرتفاع اؼبطرد لؤلسعار وقد يكوف
بسبب تعنت من بعض الفتيات ورفضها ألسباب ال تعترب ،وقد يكوف أيضاً بسبب تعنت بعض
األولياء وتعسفهم يف استعماؿ اغبق ونزع الرضبة من قلؤّم ،وقد يكوف بسبب االختبلط الفاسد
واالكببلؿ وانتشار اإلباحية وفساد آّتمع ،ومع وجود خدمات الصحة اإلقبابية أصب األمر ميسورا
ميسورا
ومتناوال يف أيدي الكثَتين من وسائل اعبنس اآلمن ومنع اغبمل سي د الشباب الطريق
ً
إلشباع شهواتو وقضاء حاجاتو دوف التزاـ أو قيد ،ويعترب ىذا األمر من األمور اليت تصبوا إليها ىيئة
األمم اؼبتحدة ؼبا ألنبية العنوسة يف اغبد من عدد سكاف العاَف الثالث -والعاَف العري من بينهم
طبعا -واليت تطلق عليهم لقب دوؿ اعبنوب سبييزا ؽبم عن دوؿ الشماؿ الغنية.

ٔ رواه البخاري يف كتاب الطب ،باب شرب السم والدواء ودبا ىباؼ (٘ )ٕٜٔٚ/رقم اغبديث ٕٗٗ٘.
ٕ رواه البخاري يف كتاب األدب  ،باب ما ينهى من السباب واللعن (٘ٔ )ٕٗٙ/رقم اغبديث .ٙٓٗٚ
ٖ رواه البخاري يف كتاب األنبياء  ،باب ما ذكر عن بٍت إسرائيل (ٖ )ٕٔٚ٘/رقم اغبديث .ٖٕٚٙ
ٗ سورة الزمرٔٓ:
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ولو أف سبل الزواج تتيسر وتذلل أماـ الشباب الصعاب ،و أف تسعى اغبكومات على معاونة الشباب
الراغب يف الزواج -بدال من تيسَتىا وسائل منع اغبمل -من خبلؿ هتيئة الظروؼ اؼبساعدة على
اغبياة الكريبة يف ـبتلف آّاالت ،لكاف ذلك خَت وسيلة لنشر الفضيلة واغبياة الكريبة ،والعيشة
الرغيدة اليت يتمناىا كل شاب وشابة.

ثامنا/

أما بالنسبة النتشار األمراض من سرطاف الثدي وانتشار اإليدز وأمراض الزىري مرض

السيبلف مرض اؽبربس التهابات الشرج اعبرثومية مرض التيفوئيد مرض األميبيا والديداف اؼبعوية وغَتىا
من األمراض اليت ىي نتي ة لكل من اإلجهاض والشذوذ والزنا ،وما نقل لنا من دراسات طبيبة فإهنا
تؤكد خطورة ىذه األمراض وتأثَتىا على حياة اإلنساف.
ومن ىنا نؤمن أف الشريعة اإلسبلمية َف ربرـ أمرا إال ؼبا فيو من ضرر عظيم قد يكوف خفي على
اإلنساف ولذلك َف تتخذ الشريعة موقفا من ىذه األمور احملرمة إال ؼبا ؽبا من عواقب وخيمة قد تؤدي
حبياة اإلنساف وربنا تعاُف يقوؿ :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯﭼٔ ،ويقوؿ عليو
الصبلة والسبلـ (:ال ضرر وال ضرار)ٕ ،فكوف اإلنساف يتمتع بالصحة والعافية وأف توفر لو السبل
اؼبعينة على ذلك أمر ترغب فيو الشريعة وتدعو لو ،وربرـ كل أمر يؤدي حبياة الناس إُف التهلكة ،وىل
بعد مرض اإليدز من هتلكة! ،فقد أثبتت الدراسات أف فَتوس االيدز يهاجم اػببليا اللمفاوية
اؼبساعدة واليت سبثل العمود الفقري والعقل اؼبدبر عبهاز اؼبناعة عند اإلنساف فيتكاثر فيها ويدمرىا ومن
ث يدمر ىذا اإلنساف ويهلكو ،ولذلك يسمى دبرض نقص اؼبناعة اؼبكتسبة؛ ألف اؼبريض يعاين من
فقداف اؼبناعة بالكامل يف مدة عشر سنوات ومن ث يعرض اإلنساف للموت واؽببلؾٖ.

ٔ سورة البقرة.ٜٔ٘ :
ٕ رواه أضبد ،باب مسند عبداهلل بن العباس (ٔ )ٖٖٔ/رقم اغبديث  ،ٕٛٙٚدرجة اغبديث :صحي  ،انظر سلسلة األحاديث
الصحيحة لؤللباين (ٔ )ٜٗٛ/رقم اغبديث.ٕ٘ٓ :
3
عماف ٜٔٗٓىػ ،ص .ٔٛ
انظر :حصاد اإليدز الشذوذ د.عبداغبميد القضاة ،صبعية العفاؼ اػبَتية ،الطبعة الثانيةَ ،
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تاسعا /وأما بالنسبة لتكريس اؼبفهوـ الغري لؤلسرة وقبوؿ قيامها على رجلُت ربت سقف واحد أو
امرأتُت أو االقًتاف اعبامعي وغَت ذلك فبا يزعموف انو صور متعددة للزواج ،فهذا ما ال ترضاه الشريعة
بل الفطرة السليمة  ،فاإلسبلـ بُت لنا كيف أف األسرة يبدأ تكوينها من زوجُت ذكر وأنثى قاؿ تعاُف
 :ﭽ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﭼٔ ،وىي صورة واحدة تبُت كيف تتكوف عبلقة الزواج بُت رجل وامرأة و ال تتعداىا إُف غَتىا من
الصور الشاذة  ،ولذلك فإف الشريعة اإلسبلمية ربرـ صبيع الصور الشاذة واليت يطلقوف عليها زوراً
ؤّتانا اسم الزواج ألهنا من أنواع االقًتاف العقيم الذي ال ينتج نسبل وبفظ مسَتة البشريةٕ.

ث إننا كيف نرضى و نسم بوجود أسرة شاذة سبلك حق تبٍت األطفاؿ ،وكبن ندعي ضرورة حصوؿ
الطفل على حقوقو كاملة؟
ما ذنب ىذا الطفل الربيء الذي ال يعرؼ وال يبلك من أمر نفسو شيئا لكي يًتىب على ىذا الوضع
الذي تأباه اغبيوانات ويعيش أوضاعا مقرفو بكل معٌت الكلمة بُت رجلُت يبارساف جريبة اللواط
وامرأتُت يبارسن جريبة السحاؽ ،وينبٍت يف ـبيلو ىذا اؼبسكُت أف ىذا ىو النمط الصحي ؼبعٌت
األسرة ؼبدة قليلة من الزماف ،لًتقى مرة أخرى ويصب ىو ضحية لرغبات الشاذين؟!.
لذلك ال بد من توضي مفهوـ األسرة بالغرب ليتض لذوي العقوؿ السليمة بشاعة ىذا األمر؛
ليحذروا منو ،ووبذروا آّتمعات اؼبسلمة من قبولو واألخذ بو.

العاشر/

وأما بالنسبة لتعديل التشريعات واألعراؼ والقوانُت احمللية فهو أمر مرغوب فيو إف كاف

ؼبصلحة العباد والببلد طاؼبا أنو ال يعارض أمرا شرعيا وحكما إؽبيا ،لكن إف ذباوزت تلك التشريعات
أمرا شرعو اهلل عز وجل فهي مرفوضة حتماً ،وىذا ما حدث فعبل من الدعوة لتحديد النسل يف مصر
بسب الفقر ،وكذلك ما حدث يف السوداف من ربرًن اػبتاف مع أنو أمر أقره النيب صلى اهلل عليو
وسلم واستحبو .

ٔ سورة الروـ.ٕٔ :
ٕ انظر :ميثاؽ األسرة يف اإلسبلـ صٕٔٔ.
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اخلامتـ ــة
أضبد اهلل على نعمو جبميع ؿبامده ،وأثٍت عليو بآالئو يف بادئ األمر وآخره ،وأشكره على
وافر عطائو وصبيل سًته وإحسانو ،وأعًتؼ بلطفو يف مصادر التوفيق وموارده.
أضبدؾ ري ضبدا يليق جببللك وعظيم سلطانك يوـ أف مننت علي بإهناء ىذا البحث،
وأسألك ري أف ترزقٍت اإلخبلص فيو ،وأف يدخر ثوابو يوـ العرض عليك.
أما بعد:
فهذه صبلة من النتائج العلمية والتوصيات اليت توصلت إليها أثناء كتابيت ؽبذا البحث وىي
كاآليت:

أوال :أبرز النتائج:

 /4تعٍت الصحة اإلقبابية يف اؼبواثيق الدولية بأهنا قدرة الناس على التمتع حبياة جنسية مرضية
ومأمونة ،وقدرهتم على اإلقباب ،وحريتهم يف تقرير اإلقباب وموعده وتواتره.

 /2يشمل مفهوـ الصحة اإلقبابية قضايا عدة منها األمومة اآلمنة و اعبنس اآلمن و اإلجهاض
اآلمن وؿباربة العادات الضارة بالصحة اإلقبابية وعلى رأسها ختاف اإلناث ومكافحة األمراض
اعبنسية و أمراض القناة التناسلية و اإليدز وتقدًن خدمات لكبار السن.

 /3يعترب مؤسبر القاىرة للسكاف والتنمية والذي انعقد يف القاىرة عاـ ٜٜٗٔـ ىو النقطة الفاصلة يف
اعبهر بقضية الصحة اإلقبابية.

 /4ترى األمم اؼبتحدة أف الوسائل اؼبأمونة والفاعلة لتنظيم األسرة ىي اإلجهاض و نشر وسائل منع

اغبمل.

 /5إف حقيقة اعبندر إمبا تعٍت إلغاء كل الفوارؽ بُت مفهومي الرجل واؼبرأة حىت الفوارؽ اػبَلقية
"البيولوجية" اليت خلق اهلل عليها اإلنساف ،واعتبار ىذه "الفوارؽ الطبيعية" من األعراؼ اؼبصطنعة اليت
تواطأ عليها الناس!.
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 /6يعترب اعبندر وسبكُت اؼبرأة واؼبساواة بُت اعبنسُت أجندة داعمة ؼبفهوـ الصحة اإلقبابية واليت كاف
ؽبا األثر يف نشر خدماهتا.

 /7بعد البحث يف حقيقة مصطل اعبندر تبُت أنو يعٌت الذكر و األنثى ،واألنثى الذكر ،و الذكر
األنثى و اؼبخنث.

 /8أف إدخاؿ مصطل اعبندر يف القاموس اللغوي لكافة مؤسبرات ىيئة األمم اؼبتحدة إمبا كاف سبيبل
إللغاء التشريعات و األدوار اؼبًتتبة على وجود جنسُت ـبتلفُت ،و التشريع للتماثل التاـ بُت اعبنسُت.

 /9يش ع اعبندر دبفهومو اغبقيقي على إقامة العبلقات بُت األطراؼ الشاذة اؼبذكورة ػبلوىا من
ـباطر اإلقباب ،وىي يف نظر األمم اؼبتحدة أحد اؼبمارسات اعبنسية اآلمنة.

 /40سبكُت اؼبرأة يف الصحة اإلقبابية إمبا يعٍت أف تكوف قادرة على ازباذ القرارات اػباصة حبياهتا

اػباصة و العامة ،ومن ذلك حقها يف السيطرة على صبيع جوانب صحتها ،وعلى األخص خصوبتها؛
حبيث يكوف ؽبا حرية استمتاع اؼبرأة جبسدىا الذي سبلكو ،وحريتها يف االحتفاظ بثمرة عبلقاهتا
اعبنسية من عدمو ،وحريتها يف اختيار االذباه اعبنسي أي :فبارسة مع جنس ـبالف أو جنس مثلي
على حسب رغبتها.

 /44يعترب تغيَت دور اؼبرأة اغباِف يف األسرة وآّتمع أحد الوسائل اليت تتخذىا برامج تقليل النمو
السكاين وربديد الشعوب كوسيلة لتحقيق أىدافهم.

 /42تبُت ِف من خبلؿ البحث أف الصحة اعبنسية واإلقبابية وخدماهتا حق عبميع األفراد وليس

لؤلزواج فقط ،دبعٌت أهنا قد تكوف خارج نطاؽ الزواج.

 /43تعرؼ األمم اؼبتحدة الثقافة اعبنسية بأهنا توفَت معلومات كاملة ودقيقة عن السلوؾ اعبنسي
اإلهباي اؼبأموف واؼبسئوؿ ،دبا يف ذلك االستخداـ الطوعي لوسائل الوقاية الذكرية اؼبناسبة والفاعلة
بغية الوقاية من فَتوس اإليدز.

 /44أف اعبنس اآلمن واؼبراد تعليمو يف اؼبدارس إمبا يتضمن تعليمهم اؼبعاشرة بُت اعبنسُت ،العادة
السرية ،اإلجهاض ،كيفية فبارسة اعبنس دوف خطر اغبمل ،ومساعدة اؼبراىق على ربديد اذباىو
اعبنسي ،والل وء للعبلقات الشاذة كبديل ُم ٍ
رض للعبلقات العادية.
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 /45إف الشريعة اإلسبلمية اعتنت بالًتبية اعبنسية للنشء بطريقة ال زبالف الشرع أو زبدش اغبياء،
وأف الًتبية ىذه تكوف على مستويات ومراحل كما بينا سابقا.

 /46إف اؼبؤسبرات الدولية َف تفرؽ بُت اػبتاف الشرعي واػبتاف الفرعوين احملرـ فدؿ ذلك على أهنم ال
يقصدوف من وراء مطالباهتم اػبتاف بذاتو وإمبا يراد الته م على اإلسبلـ وؿباولة التشويش عليو
واالنتقاص منو باعتباره يذؿ اؼبرأة ويقضي على أنوثتها.

 /47إف الشريعة اإلسبلمية أقرت فكرة اػبتاف الشرعي والذي ليس فيو أدين ضرر على اؼبرأة.

 /48إف اإلجهاض اآلمن الذي عنيت بو األمم اؼبتحدة إمبا ىو يف حقيقة األمر إجهاض أجنة الزنا
واغبمل غَت الشرعي للمراىقات.

 /49تبُت أف عملية اإلجهاض اؼبتعمد ؽبا مضاعفات صحية واجتماعية وتنتج عنو كثَت من
اؼبشكبلت اؼبعقدة أنبها سرطاف الثدي و العقم واالكتئاب الذي يؤدي إُف االنتحار

 /20إف الشريعة اإلسبلمية ازبذت موقفا من اإلجهاض وجعلتو ؿبرما كونو قتل نفس بغَت وجو

حق.

 /24إف الشريعة اإلسبلمية أباحت اإلجهاض يف حاالت الضرورة القصوى بأف يشهد طبيب ثقة
أف ىذا اغبمل فيو خطر على حياة األـ .

 /22إف فت باب اإلجهاض وجعلو حق لكل فتاة واعتباره من خصوصيتها وحريتها سبب من
أسباب ارتكاب الفاحشة والتخلص من آثارىا وىذا ما تأباه الشريعة.

 /23إف تعميم وسائل منع اغبمل وإباحة اإلجهاض من وجهة نظر الغرب – ليست حبل ؼبشاكل
فتياهتم اؼبراىقات كما يدعوف -بل ىو يف اغبقيقة توظيف سياسي ونشر لثقافة اإلباحية اعبنسية
لشعوب العاَف الثالث والذي أغلبو من اؼبسلمُت.

 /24األمومة اآلمنة إمبا تعٍت تقدًن الرعاية الصحية اليت توفر للمرأة قبل اإلقباب وخبللو وبعده من
أجل ضباية اغبمل والوالدة واؼبولود ،والسعي وراء توفَت خدمات تنظيم األسرة للنساء عامة واؼبراىقات
خاصة.

 /25إف الشريعة اإلسبلمية تدعوا إُف كل ما فيو حفاظ على صحة اإلنساف وسبلمة بدنو والسعي
وراء كل ما وبفظ حياتو.
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 /26إف اؽبدؼ اغبقيقي من خدمات األمومة اآلمنة واليت تسعى إليها األمم اؼبتحدة ال يعنوف من
ورائها رعاية النساء واألطفاؿ واغبد من الوفيات –كما يدعوف  -وإمبا يسعوف من ورائها إُف توفَت
بيئة مناسبة للفتاة اؼبراىقة كي سبارس الزنا بطريقة آمنة.

 /27إف الشريعة اإلسبلمية أولت كبار السن عظيم العناية ،وتقدًن الرعاية اػباصة ؽبم مع جعل
عظيم األجر واؼبثوبة ؼبن قدـ ذلك.

 /28إف رعاية الكهوؿ و اؼبسنُت اليت تنادي ّٔا ىيئة األمم اؼبتحدة إمبا ىي من اؼبضاعفات و
األضرار اليت تنتج من تنفيذ برامج الصحة اإلقبابية.

 /29إف من حسنات خدمات الصحة اإلقبابية التش يع على الرضاعة الطبيعية وفرض إجازة أمومة
تصل لثبلث سنوات  ،ؼبراعاة كل أـ لوليدىا.

 /30إف تطبيق آلية األمم اؼبتحدة يف تعليم اعبنس اآلمن يف اؼبدارس سبب من أسباب انتشار
العبلقات احملرمة و الشذوذ اعبنسي بُت طبقات اؼبراىقُت.

 /34إف انتشار اإلباحية اعبنسية تؤدي إُف انصراؼ الشباب عن الزواج األمر الذي يؤدي إُف
انتشار العنوسة يف آّتمعات.

 /32إف االعًتاؼ حبقوؽ الزناة والزواين وضماف عدـ تعرض اؼبصابات باإليدز للنبذ والتمييز سبب

من أسباب تفشي األمراض يف آّتمعات.

 /33إف الشذوذ اعبنسي سبب النتشار أمراض كثَتة ع ز الطب عن بعضها ومن ذلك التهاب
الكبد الفَتوسي ،ومرض الزىري ،ومرض السيبلف ،ومرض اؽبربس ،والتهابات الشرج اعبرثومية،
ومرض التيفوئيد وغَتىا من األمراض.

 /34إف عمل قوـ لوط ىو أكرب جذر عملي وقدوة سيئة لوثائق األمم اؼبتحدة.

 /35إف انتشار سرطاف الثدي والعقم بُت النساء و انتشار حاالت االنتحار بُت اؼبراىقات إمبا ىي
إحدى النتائج اؼبًتتبة على اإلجهاض اؼبتعمد.

 /36إف تعليم األطفاؿ فبارسة اعبنس يف اؼبدرسة يف سن صغَتة يؤدي إُف أف يبارسوه يف سن صغَتة
فيؤدي إُف البلوغ اؼببكر ،والذي ال يتناسب مع اؼبرحلة السنية األمر الذي يًتتب عليو اإلصابة
بأمراض االكتئاب اؼبفضي أحيانا إُف االنتحار.
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 /37إف من األىداؼ بعيدة اؼبدى ػبدمات الصحة اإلقبابية ربديد نسل الشعوب اإلسبلمية.

 /38إف الشريعة اإلسبلمية حرمت ربديد النسل والذي يقصد منو قطع النسل بتاتا ؼبخالفتو ؼبقاصد
الشريعة اإلسبلمية.

 /39إف الشريعة اإلسبلمية أباحت مسألة تنظيم اغبمل خاصة إذا كانت األـ تتضرر بتتابع اغبمل،
وإذا رغب الوالداف يف استيفاء طفلهما حقو من الرضاع والرعاية.

 /40إف شريعة اإلسبلـ حرمت كل ما فيو ضرر على اإلنساف أو كاف وسيلة توصل لضرره.

 /44إف اؼبفهوـ الغري لؤلسرة ىو قبوؿ فكرة قيامها على رجلُت ربت سقف واحد أو امرأتُت.

 /42إف تكريس اؼبفهوـ الغري لؤلسرة ىو أحد النتائج اؼبًتتبة على توفَت خدمات الصحة اإلقبابية.

 /43إف الشريعة اإلسبلمية بينت أف لؤلسرة صورة واحدة مكونة من ذكر وأنثى و ال تتعداىا إُف

غَتىا من الصور الشاذة.

 /44إف الشريعة اإلسبلمية حرمت صبيع الصور الشاذة لؤلسرة  -واليت يطلقوف عليها زورا ؤّتانا
اسم الزواج – وذلك ألهنا من أنواع االقًتاف العقيم الذي ال ينتج نسبل وبفظ مسَتة البشرية على
وجهها الصحي اؼبشروع.

 /45إف تعديل التشريعات واألعراؼ والقوانُت احمللية أمر مرغوب فيو ماداـ ال يعارض أمرا شرعيا
وحكما إؽبيا.

 /46إف بعض خدمات الصحة اإلقبابية تضاد يف قراراهتا عقائد األمم سواءا أكانوا يهودا أـ نصارى

أـ مسلمُت أـ غَتىم.

 /47إنو بعد قراءيت اؼبتأنية ؼبفهوـ الصحة اإلقبابية وجدت أف اؼبعٌت الفعلي لتعبَت" الصحة
اإلقبابية ":ىو حرية اعبنس وإشاعة الفاحشة ونشر كل الطرؽ اليت تؤدى إُف خفض خصوبة اؼبرأة
وبالتاِف العمل اعباد على ربديد نسل األمة اإلسبلمية ،وإضعافو ،والتقليل منو.
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ٔ .ربط تقدًن خدمات الصحة اإلقبابية بالعمر اؼبناسب ،وربت سلطة األبوين ،ومراعاة
اػبصوصيات األخبلقية والثقافية والعقائدية للدوؿ اؼبوقعة.
ٕ .نشر الوعي الثقايف والصحي واعبنسي اؼبناسب يف آّتمع بالطرؽ الشػرعية اؼبناسبة.
ٖ .نشر فوائد اػبتاف الشرعي يف آّتمعات اإلسبلمية خاصة ويف العاَف عامة ،وتدريب الكوادر
الصحية على اػبتاف الصحي حىت تضعف دائرة اػبتاف الفرعوين.
ٗ .الدعوة إُف العفة و االمتناع عن فبارسة اعبنس خارج نطاؽ الزوجية كوسيلة وقائية ؼبكافحة
مرض اإليدز.
٘ .أف تقوـ األمهات اؼبسلمات اؼبطلعات على ـباطر اغبركة بتحذير الفتيات من أساليبها وكيفية
يروج ؽبا.
انتشارىا ألهنا تسري كاألخطبوط يف اؼبدارس واعبامعات وؽبا من ّْ
 .ٙربذير اؼبسلمُت من الدعوة اؼبشبوىة اليت روجها أعداء اإلسبلـ لتحديد النسل ،واستنكار ما
تقوـ بو بعض اغبكومات من إجبار اؼبسلمُت على ربديد نسلهم بطريق التعقيم اإلجباري.
 .ٚوجوب التثقيف الصحي للشباب والطبلب للمخاطر اليت تتعرضهم ،وحضهم على االبتعاد
عن اؼبمارسات الشاذة والتمسك بتعاليم األخبلؽ والدين الصحيحة.
 .ٛهبب اشًتاط الزواج للحصوؿ على خدمات تنظيم األسرة ،مع االلتزاـ حبكم الشرع يف قضية
اإلجهاض.
 .ٜهبب على اغبكومات أف تيسر على الشباب أمر الزواج وأف تكفل ؽبم ما يعينهم على حياة
كريبة .
ٓٔ .يتعُت على اغبكومات اإلسبلمية أف تتقي اهلل يف شعؤّا ،وأف يكوف ؽبا مواقف إهبابية
ومطالب قوية تتقدـ ّٔا إُف اؼبنظمات الدولية ،كي ربًتـ خصوصية آّتمعات اإلسبلمية،
والبعد عن فرض أي أنظمة أو قوانُت تتصادـ مع الشريعة اإلسبلمية ،واليت ال تتفق مع مكانتها
باعتبارىا أمة الشهادة على الناس ،واؼبؤىلة لقيادة اإلنسانية للعودة ّٔا إُف بر األماف.
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اآلية
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أوالا :فهرس اآليات

السورة

ﮭ ﮮ ﮯﭼ

صفحة

سورة البقرة
ٔٛٚ

ٖ٘

سورة البقرة

ٜٓ
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ﭧ ﭨ ﭽ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯤ ﯥ
ﯢ ﯣ ﯦ ﯧﭼ

سورة البقرة
ٖٖٕ

٘ٚ
ٜٚ

ﭧ ﭨ ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﭼ

سورة البقرة
ٖٖٕ
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ﭨ ﭩ ﭼ
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سورة األنعاـ
ٜٔٔ
ﭧ ﭨ ﭽ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ سورة األنعاـ
ﮆ ﮇﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ
ٓٗٔ

ٔ٘

ﭧ ﭨ ﭽﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨﯨ ﭼ

ﯨﯨﯨ

ﭧﭨﭽﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ
ﭧﭨﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ
ﭬ ﭭ ﭢﭼ

ﮈﮉ ﯾ ﯿ ﯨ

ﯠ ﯡﯩ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ

ٗٛ

سورة األنعاـ
ٔ٘ٔ

ٗٛ

سورة األعراؼ

ٔٛ

سورة ىود
ٙ

٘ٛ

ٓٛٔ-ٛ
ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ

ٜٗ
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سورة اغب ر
ٕٔ

٘ٛ

ﭧﭨﭽﮠ
ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ سورة اإلسراء
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ٖٕٕٗ-
ﭼ
ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ
ﭧ ﭨ ﭽ ﭾ ﭿ ﮌﮍ ﮀ ﮁ
سورة اإلسراء

ٔٙ

ﭧﭨﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ

ﮅ

ﮈ ﮉ ﭼ

ٕٖ
ﭧ ﭨ ﭽ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮆ سورة الشعراء
ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ
ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ٘ٔٚ٘ - ٔٙ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ
ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯤ ﯥ
ﭧ ﭨ ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ سورة النور
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭼ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ٕ
سورة النور
ٖٔ

ﭧ ﭨ ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ
ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯨ ﯨ ﯨﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨﯨ ﯨ ﮈ ﮉ ﯾ ﯿ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ
ﭧﭨﭽﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ سورة الفرقاف
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ٜٙ – ٙٛ
ﭰﭼ
ﭭ ﭮ ﭯ
ﭧ ﭨ ﭽ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ سورة الروـ ٕٔ
ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ

ٖ٘
ٓٛ
ٖٛ

ٓٛ
ٖٗ

ٓٛ
ٖ٘
ٕٜ

ﭧ ﭨ ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯨ
ﯨﯨ ﭼ
ﯥ ﯦ ﯧﯨﯨﯨ
ﭧ ﭨ ﭽﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﭼ

ﯩﯤ سورة الروـ ٖٓ
سورة الزمر
ٓٔ

ٗٛ
ٜٛ
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ﭧ ﭨ ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩﭼ

سورة الرضبن
ٓٙ

ٕٙ

ﭧ ﭨ ﭽﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ

سورة القمر
ٜٗ

٘ٛ

ﭧ ﭨ ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

سورة الطبلؽ
ٙ

٘ٚ

مفهوم الصحة اإلنجابية في المواثيق الدولية

115

ثانيا :فهرس األحاديث
الحديث

الصفحة

( إذا استحلت أميت طبساً  ،فعليهم الدمار :إذا ظهر التبلعن و شربوا اػبمر و
لبسوا اغبرير و ازبذوا القياف واكتفى الرجاؿ بالرجاؿ و اكتفى النساء بالنساء )

ٕٛ

( إذا التقى اػبتاناف فقد وجب الغسل )

ٕٗ

( إف اهلل وضع عن اؼبسافر الصوـ وشطر الصبلة ،وعن اغبامل و اؼبرضع )

٘ٚ

( إف لربك عليك حقا ،ولنفسك عليك حقا ،وألىلك عليك حقا ،فأعط كل
ذي حق حقو)

ٜٚ

( إف من إجبلؿ اهلل إكراـ ذي الشيبة اؼبسلم )

ٔٙ

يوـ القيامة وال تكونوا كرىبانية النصارى)
مكاثر بكم األمم َ
( تزوجوا فإين ٌ

ٖٛ

( تزوجوا الولود فإين مكاثر بكم األمم)

٘ٛ

( رأيت الليلة رجلُت أتياين فأخذا بيدي فأخرجاين إُف األرض اؼبقدسة ...فقاال
ِف انطلق فانطلقنا إُف ثقب مثل التنور أعبله ضيق وأسفلو واسع يتوقد ربتو نار،
فإذا اقًتب ارتفعوا حىت كاد أف ىبرجوا فإذا طبدت رجعوا فيها ،وفيها رجاؿ ونساء
عراة فقلت من ىؤالء؟ قاال ِف :ىؤالء ىم الزناة والزواين).

ٔٛ

( الفطرة طبس :اػبتاف ،واالستحداد ،ونتف اإلبط ،وتقليم األظافر ،وقص
الشارب)

ٔٗ

كاف صلى اهلل عليو وسلم جالسا يوماَ يف اؼبس د ،وأصحابو حولو ،وإذا بامرأة
تدخل باب اؼبس د ،حىت وصلت إليو عليو الصبلة والسبلـ ،ث وقفت أمامو ،
حدا فطهرين)
وأخربتو أهنا زنت ! وقالت( :يا رسوؿ اهلل أصبت ً

٘ٙ

( كاف فيمن كاف قبلكم رجل بو جرح ف زع فأخذ سكيناً فحز ّٔا يده فما رقأ
الدـ حىت مات فقاؿ اهلل تعاُف  :بادرين عبدي بنفسو حرمت عليو اعبنة )

ٜٛ

( الكبائر اإلشراؾ باهلل ،وعقوؽ الوالدين ،وقتل النفس ،واليمُت الغموس )

ٗٛ

فيد ْعثره من ظهر فرسو)
( ال تقتلوا أوالدكم سرا فإف الغيل يدرؾ الفارس َ

ٓٛ
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(ال تنهكي فإنو أحظى للمرأة وأحب إُف البعل)

ٕٗ

( ال ضرر وال ضرار)

ٜٛ

( ال يزين الزاين حُت يزين وىو مؤمن )
( الَ يَ ْش ُك ُر اللَّوَ َم ْن الَ يَ ْش ُك ُر النَّاس)
( لعن اهلل من عمل عمل قوـ لوط)

ٔٛ
ٚ
ٕٛ

( َف تظهر الفاحشة يف قوـ حىت يعلنوا ّٔا إال فشا فيهم الطاعوف واألوجاع اليت َف
تكن مضت يف أسبلفهم الذين مضوا )

ٔٛ

(اللهم إين أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من اعبنب وأعوذ بك من اؽبرـ وأعوذ
بك من البخل)

ٕٙ

( اللهم عافٍت يف بدين  ،اللهم عافٍت يف ظبعي  ،اللهم عافٍت يف بصري ال إلو إال
أنت)

ٜٚ

( لو أقررت الشيخ يف بيتو ألتيتو تكرمو ألي بكر)
( ليس منا من َف يرحم صغَتنا ،ويوقَّر كبَتنا ،ويأمر باؼبعروؼ  ،ويْنوَ عن اؼبنكر )

ٕٙ

( اؼبؤمن القوي خَت وأحب إُف اهلل من اؼبؤمن الضعيف)

( َمن تردى من جبل فقتل نفسو فهو يف نار جهنم يًتدى فيو خالداً ـبلداً فيها
ربسى ظبّاً فقتل نفسو ُّ
فسمو يف يده يتحساه يف نار جهنم خالداً
ومن َّ
أبداً َ ،
ومن قتل نفسو حبديدة فحديدتو يف يده هبأ ّٔا [أي يطعن] يف
ـبلداً فيها أبداً َ ،
بطنو يف نار جهنم خالداً ـبلداً فيها أبداً )
( َمن قتل نفسو بشيء يف الدنيا عذب بو يوـ القيامة )

ٕٙ
ٜٚ
ٜٛ

ٜٛ

(من وجدسبوه يعمل عمل قوـ لوط فاقتلوا الفاعل واؼبفعوؿ بو)

ٕٛ

(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنو أغض للبصر وأحسن
للفرج ومن َف يستطع فعليو بالصوـ فإنو لو وجاء)

ٖٗ
ٕٛ
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ثالثا :فهرس األلالم
العلم

الصفحة

أبو األعلى اؼبودودي

ٛٙ

أبو قحافة –رضي اهلل عنو-

ٖٙ

األعشى

ٖٔ

أـ عطية األنصارية -رضي اهلل عنها-

ٔٗ

سبيعة القرشية -رضي اهلل عنها-

٘ٙ

الدكتورة ست البنات خالد ؿبمد علي

ٗٗ

ماعز بن مالك –رضي اهلل عنو-

٘ٙ
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رابعا :فهرس المصادر والمراجع
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ٔ .أحكاـ اإلجهاض يف الفقو اإلسبلمي د.إبراىم ؿبمد قاسم رحيم ،سلسلة إصدارات اغبكمة ،الطبعة
األوُف ٖٕٗٔىػ.
ٕ .اإلجهاض يف الدين والطب والقانوف د.حساف حتحوت ،وىو حبث قد نشر يف ندوة اإلقباب يف
ضوء اإلسبلـ بإشراؼ اؼبنظمة اإلسبلمية للعلوـ الطبية سلسلة ندواهتا عن اإلسبلـ واؼبشكبلت
الطبية اؼبعاصرة يف الكويت يف ٔٔ شعباف ٖٓٗٔىػ.
ٖ .أسئلة وأجوبة حوؿ قضايا الصحة اإلقبابية د.ىديل القزاز ،ناديا للنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة
الثانية ،القدس ٕٓٓٙـ.
ٗ .األسرة يف الغرب أسباب تغيَت مفاىيمها ووظيفتها دراسة نقدية ربليلية د.خدهبة كرار الشيخ ،دار
الفكر للمعرفة ،الطبعة األوُف ،دمشق ٖٓٗٔىػ.
٘ .اإلسبلـ واعبنس د.عبداهلل ناص علواف ،دار السبلـ للنشر والتوزيع ،الطبعة األوُف ،القاىرة.
 .ٙاإلصابة يف سبييز الصحابة ألضبد بن علي بن ح ر أبو الفضل العسقبلين الشافعي ،ربقيق :علي
ؿبمد الب اوي ،دار اعبيل ،الطبعة األوُف ،بَتوت ٕٔٗٔىػ.
 .ٚأصوؿ الًتبية اإلسبلمية وأساليبها يف البيت واؼبدرسة وآّتمع د.عبد الرضبن النحبلوي ،دار الفكر
للنشر ،الطبعة الثانية ،دمشق ٖٓٗٔىػ.
 .ٛاألعبلـ قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ والنساء من العرب واؼبستعربُت واؼبستشرقُت ػبَت الدين الزركلي،
دار العلم للمبليُت ،الطبعة اػبامسة عشر ،بَتوت ٕٕٓٓـ.
 .ٜامرأة يف مواجهة مسؤولياهتا األسرية وآّتمعية إعداد صبعية تنظيم األسرة ،دولة لبناف.
ٓٔ .الربنامج التدرييب غبقوؽ اؼبرأة اإلنسانية (حقوؽ اؼبرأة اإلقبابية) ،الصادر عن صندوؽ األمم اؼبتحدة
اإلمبائي للمرأة اليونيفم ،األردف  -عماف ٕٗٓٓـ .
ٔٔ .ربفة اؼبودود بأحكاـ اؼبولود حملمد بن أي بكر ابن قيم اعبوزية ،ربقيق :عبد اؼبنعم العاين ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوُف ،بَتوت ٖٓٗٔىػ
ٕٔ .الًتبية اعبنسية للطفل د.عدناف باحارث ،وىو حبث منشور يف موقع الدكتور عدناف باحارث للًتبية
اإلسبلمية.
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ٗٔ.
٘ٔ.
.ٔٙ
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تطبيق اغبقوؽ اإلقبابية للمراىقُت من خبلؿ اتفاقية حقوؽ الطفل ،الناشر :منظمة ومركز اغبقوؽ
اإلقبابية ،الطبعة األوُف ،الواليات اؼبتحدة ٜٜٜٔـ.
تعزيز الصحة النفسية اؼبفاىيم-البيانات اؼبست دة-اؼبمارسة ،الصادر عن منظمة الصحة العاؼبية
بالتعاوف مع جامعة ملبورف ،شركة توشكي للنشر ،القاىرةٕٓٓ٘ ،ـ.
تفسَت القرآف العظيم ألبو الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت ،احملقق :ؿبمود حسن ،دار الفكر
ٗٔٗٔىػ.
تفسَت القرآف الكرًن للشيخ ؿبمد بن صاٌف العثيمُت ،إشراؼ مؤسسة ابن عثيمُت اػبَتية ،دار ابن
اعبوزي ،اؼبملكة العربية السعودية ،الطبعة األوُف ٖٕٗٔىػ.
تقرير اؼبرأة والصحة بينات اليوـ وبرنامج الغد ،الصادر عن منظمة الصحة العاؼبية ،سويسرا
ٕٜٓٓـ.
تنظيم األسرة وتنظيم النسل د.ؿبمد أبو زىرة ،دار الفكر العري للنشر ،الطبعة األوُف ٖٜٔٙىػ.

 .ٜٔهتذيب التهذيب ألضبد بن علي بن ح ر أبو الفضل العسقبلين الشافعي ،دار الفكر ،الطبعة
األوُف ،بَتوت ٗٓٗٔىػ.
ٕٓ .توضي اؼبقاصد واؼبسالك بشرح ألفية ابن مالك ألي ؿبمد بدر الدين اؼبصري اؼبالكي ،ربقيق :عبد
الرضبن علي سليماف ،دار الفكر العري ،الطبعة األوُف ٕٔٗٛىػ.
ٕٔ .تيسَت الكرًن الرضبن يف تفسَت كبلـ اؼبناف للشيخ عبد الرضبن بن ناصر بن السعدي ،ربقيق :عبد
ٕٕ.
ٖٕ.
ٕٗ.
ٕ٘.
.ٕٙ
.ٕٚ

الرضبن اللووبق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوُف ٕٓٗٔىػ.
الثقافة اعبنسية بُت اؼبواثيق الدولية والتصور اإلسبلمي أ.مٌت صبحي ،حبث منشور يف الل نة
اإلسبلمية العاؼبية للمرأة والطفل على الشبكة.
حاجة اؼبراىقُت لئلجهاض اآلمن ،منظمة و مركز اغبقوؽ اإلقبابية ،الواليات اؼبتحدة ٕ٘ٓٓـ .
حركة ربديد النسل ألي األعلى اؼبودودي ،الدار السعودية للنشر والتوزيع ،جدة ٗٓٗٔىػ.
اغبركة النسوية وخلخلة آّتمعات اإلنسانية د.خالد قطب واؽبيثم زعفاف وؿبمد الشريف ،الناشر
ؾبلة البياف ،الطبعة األوُف ،الرياض ٕٔٗٚىػ.
عماف ٜٔٗٓىػ.
حصاد اإليدز الشذوذ د.عبداغبميد القضاة ،صبعية العفاؼ اػبَتية ،الطبعة الثانيةَ ،
اػبتاف عباد اغبق علي جاد ،دار أـ القرى للطباعة ،الطبعة األوُف ،القاىرة ٘ٔٗٔىػ .
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.ٕٜ
ٖٓ.
ٖٔ.
ٕٖ.
ٖٖ.
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اػبصوصية اغبضارية للمصطلحات -مصطلحات وثائق مؤسبرات -األمم اؼبتحدة اػباصة باؼبرأة
وآّاؿ االجتماعي د.عمرو عبد الكرًن سعداوي ،حبث منشور على موقع الل نة اإلسبلمية العاؼبية
للمرأة والطفل.
دائرة معارؼ القرف العشرين حملمد فريد وجدي ،دار اؼبعرفة ،الطبعة الثالثة ،بَتوت ٜٔٔٚـ.
دور اػبدمة االجتماعية يف ؾباؿ رعاية اؼبسنُت د.ؿبمد مسفر القرين ،حبث مقدـ إُف اللقاء التنسيقي
األوؿ لل معيات اػبَتية باؼبدينة اؼبنورة.
الرؤية اإلسبلمية يف مواجهة اإليدز إعداد ىيئة علماء اعبمعية الشرعية بإشراؼ د.عبداغبميد
القضاة ،صبعية العفاؼ اػبَتية ،مصر.
الربط بُت الصحة اعبنسية واإلقبابية واػبدمات اؼبتعلقة بفَتوس نقص اؼبناعة اإليدز د.سوزاف
أرمسًتونج ،منظمة الصحة العاؼبيةٕٜٓٓ ،ـ.
سلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ ؿبمد ناصر الدين األلباين ،مكتبة اؼبعارؼ ،الطبعة األوُف،

الرياض ٜٔٗٔىػ.
ٖٗ .السنن الكربى ألي بكر أضبد بن اغبسُت بن علي البيهقي ،ؾبلس دائرة اؼبعارؼ النظامية ،الطبعة
األوُف ،حيدر أباد ٖٗٗٔىػ
ٖ٘ .سَت أعبلـ النببلء لشمس الدين أبو عبد اهلل ال َذ َىيب ،ربقيق :ؾبموعة ؿبققُت بإشراؼ شعيب
األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة.
.ٖٙ
.ٖٚ
.ٖٛ
.ٖٜ

الشباب والشذوذ اعبنسي قوـ لوط يف ثوب جديد د.عبداغبميد القضاة ،صبعية العفاؼ اػبَتية،
مصر.
شرح السنة للحسُت بن مسعود البغوي ،ربقيق :شعيب األرناؤوط  -ؿبمد زىَت الشاويش ،اؼبكتب
اإلسبلمي ،الطبعة الثانية ،بَتوت ٖٓٗٔىػ.
شعب اإليباف ألبو بكر أضبد بن اغبسُت البيهقي ربقيق :ؿبمد السعيد بسيوين زغلوؿ ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوُف ،بَتوتٓٔٗٔىػ.
صحي البخاري اؼبؤلف ؿبمد بن إظباعيل أبو عبداهلل البخاري اعبعفي ،ربقيق  :د.مصطفى ديب
البغا ،دار ابن كثَت ،الطبعة الثالثة ،بَتوت ٔٗٓٚ ،ىػ.
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صحي الًتغيب والًتىيب حملمد ناصر الدين األلباين الناشر مكتبة اؼبعارؼ ،الطبعة اػبامسة،
الرياض.
صحي سنن أي داود للشيخ ؿبمد ناصر الدين األلباين ،مكتبة اؼبعارؼ ،الطبعة األوُف ،الرياض
ٜٔٗٔىػ
صحي اعبامع الصغَت حملمد ناصر الدين األلباين ،الناشر :مركز نور اإلسبلـ ألحباث القرآف والسنة،
اإلسكندرية.
صحي سنن النسائي للشيخ ؿبمد ناصر الدين األلباين ،الناشر :مكتبة اؼبعارؼ للنشر والتوزيع،
الطبعة األوُف ،الرياض ٜٔٗٔىػ .
الضياء البلمع من اػبطب اعبوامع للشيخ ؿبمد بن صاٌف العثيمُت ،الناشر :الرئاسة العامة إلدارات
البحوث العلمية واإلفتاء ،الطبعة األوُف ٔٗٓٛىػ .
عاَف جدير باألطفاؿ دراسة حوؿ واقع الطفولة يف الدوؿ العربية ،إعداد نادية ح اب وكمليا

الصل  ،دار الشروؽ ،الطبعة األوُف ،مصر .
 .ٗٙالعدواف على اؼبرأة يف اؼبؤسبرات الدولية د.فؤاد بن عبدالكرًن العبد الكرًن ،الناشر :ؾبلة البياف الطبعة
األوُف ٕٔٗٙىػ.
 .ٗٚفتاوى الل نة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،إعداد أضبد بن عبد الرزاؽ الدويش الناشر :الرئاسة
العامة للبحوث العلمية واإلفتاء .
.ٗٛ
.ٜٗ
ٓ٘.
ٔ٘.
ٕ٘.

قراءة إسبلمية يف اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة د.هنى قاطرجي ،الصادر عن
كلية اإلماـ األوزاعي للدراسات اإلسبلمية ،بَتوت ٕٓٓٛـ .
القرآف العظيم ألي الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت احملقق  :ؿبمود حسن ،دار الفكر ٗٔٗٔىػ
قضية اؼبسنُت الكبار اؼبعاصرة وأحكامهم اػباصة يف الفقو اإلسبلمي د.سعد الدين ىبلِف ،عبنة
التأليف والتعريب والنشر ،الطبعة األوُف ،الكويتٕٕٓٓـ.
القوؿ الفصل يف اػبتاف الشرعي د.ست البنات خالد ؿبمد على ،مطبعة السداد للنشر ٕٜٓٓـ،
اػبرطوـ.
الكاشف يف اعبندر والتنمية إعداد ىيفاء أبو غزالة و شَتين شكري ،الصادر عن صندوؽ األمم
اؼبتحدة اإلمبائي للمرأة اليونيفم ،الطبعة األوُف ،عماف ٕٓٓٙـ.
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كتاب األفعاؿ ألي القاسم علي بن جعفر السعدي ،عاَف الكتب ،الطبعة األوُف ،بَتوت
ٖٓٗٔىػ.
كنز العماؿ يف سنن األقواؿ واألفعاؿ لعلي بن حساـ الدين اؼبتقي اؽبندي ،مؤسسة الرسالة،
بَتوتٜٜٔٛـ.
لساف العرب حملمد بن مكرـ بن منظور األفريقي اؼبصري ،دار صادر ،الطبعة األوُف.
ؾبلة البحوث اإلسبلمية  -ؾبلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء
والدعوة واإلرشاد آّلد الثالث والستوف.
ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسبلمي الصادرة عن ؾبمع الفقو اإلسبلمي التابع ؼبنظمة اؼبؤسبر اإلسبلمي آّلد
الثاين.
ؾبموع الفتاوى ألضبد بن عبد اغبليم ابن تيمية ،ربقيق أنور الباز  -عامر اعبزار ،دار الوفاء ،الطبعة
الثالثة ٕٔٗٙىػ

 .ٜ٘ـباطر خفية وراء برامج خدمات الصحة اإلقبابية د.ست البنات خالد ،منظمة أـ عطية األنصارية،
اػبرطوـٕٜٓٓ ،ـ.
ٓ .ٙاؼبستصفى يف علم األصوؿ ألي حامد الغزاِف ،ربقيق :ؿبمد بن سليماف األشقر ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوُف ،بَتوتٔٗٔٚىػ.
ٔ .ٙمسرد مفاىيم ومصطلحات اغبقوؽ اإلقبابية إعداد فريق اؼببادرة الفلسطينية ،منشورات مفتاح،
ٕ.ٙ
ٖ.ٙ
ٗ.ٙ
٘.ٙ

القدس ٕٓٓٙـ.
مسند اإلماـ أضبد بن حنبل ألضبد بن حنبل ،ربقيق :شعيب األرنؤوط وآخروف ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة الثانية ٕٓٗٔىػ .
مسؤولية الًتبية اعبنسية من وجهة نظر اإلسبلـ د.عبداهلل علواف ،دار السبلـ للنشر والتوزيع ،الطبعة
األوُف ،القاىرة.
مشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهية د.ؿبمد البار ،الدار السعودية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوُف
٘ٓٗٔىػ.
مصائرنا بأيدينا فلنضع حدا للعنف على اؼبرأة الصادر عن منظمة العفو الدولية ،الطبعة األوُف
ٕٗٓٓـ.
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اؼبصباح اؼبنَت ألضبد بن ؿبمد اؼبقري ،دراسة وربقيق :يوسف الشيخ ؿبمد ،اؼبكتبة العصرية ،الطبعة
األوُف ،مصر.
اؼبع م الوسيط إلبراىيم مصطفى وأضبد الزيات ،ربقيق :ؾبمع اللغة العربية ،دار الدعوة للنشر.
مع م مقاليد العلوـ يف اغبدود والرسوـ ألي الفضل عبد الرضبن جبلؿ الدين السيوطي ،ربقيق أ.د
ؿبمد إبراىيم عبادة  ،مكتبة اآلداب ،الطبعة األوُف القاىرة ٕٗٗٔ ىػ.
مع م مقاييس اللغة ألي اغبسُت أضبد بن فارس بن زكريا ،احملقق  :عبد السبلـ ؿبمد ىاروف ،دار
الفكرٖٜٜٔ ،ىػ.
من ىدي اإلسبلـ فتاوى معاصرة د.يوسف القرضاوي ،الناشر :اؼبكتب اإلسبلمي ،لبناف ٖٕٓٓـ.
اؼبوجز يف الطب البن النفيس عبلء الدين القرشي ،طبعة دؽبي ،سنو ٜٔٔٚـ.
اؼبوسوعة اغبركة تراجم إسبلمية من القرف الرابع عشر اؽب ري أ.فتحي يكن ،دار البشَت للنشر
والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عماف ٖٓٗٔىػ.

ٖ .ٚاؼبوسوعة الفقهية الكويتية ،صبع وتأليف ؾبموعة من الباحثُت بإشراؼ وزارة األوقاؼ والشئوف
اإلسبلمية بالكويت ،مطابع دار الصفوة ،الطبعة األوُف ،مصر.
ٗ .ٚمنهاج الًتبية الصاغبة ألضبد عز الدين البيانوين ،دار السبلـ للنشر ،الطبعة الثالثة ،القاىرة
ٜٔٗٓىػ .
٘ .ٚمن ىدي اإلسبلـ فتاوى معاصرة د.يوسف القرضاوي ،الناشر :اؼبكتب اإلسبلمي ،لبناف ٖٕٓٓـ.
 .ٚٙميثاؽ األسرة يف اإلسبلـ إعداد ؾبموعة من علماء اؼبسلمُت ،دار الرواد للنشر ٖٓٗٔىػ.
 .ٚٚكبو حياة أفضل ألطفاؿ متبلزمة داوف د.شيخة ساَف العريض ،الصادر عن مركز ودراسات حبوث
اؼبعوقُت.
 .ٚٛوثيقة مؤسبر السكاف والتنمية رؤية شرعية ،د.اغبسيٍت سليماف اعباد ،الناشر :وزارة األوقاؼ والشئوف
اإلسبلمية ،الدوحة ٜٜٔٙـ.
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