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  قضية المرأة بين العقل والشطط
م بالصـفحة ١٨/٤/٢٠١٣ردًا على المقال الذى نشـر فـى جريـدة األهـرام يـوم الخمـيس 

(صفحة الفكر الديني) تحت عنوان (قضـية المـرأة بـين العقـل والجنـون) والتـى  ٢٤رقم 
وجهــــة نظـــره فـــى وثيقـــة األمـــم المتحــــدة  –أورد فيهـــا األســـتاذ الـــدكتور  محمـــد عمـــارة 

والخمـيس للجنـة وضـع المـرأة بـاألمم  السـابعةة بالمرأة والتى كانـت ثمـرة الجلسـة المتعلق
م تحـــت عنـــوان (محاربـــة ٢٠١٣مـــارس  ١٥-٤المتحـــدة التـــى انعقـــدت فـــى الفتـــرة مـــن 

سالف الذكر أن المجلـس القـومى للمـرأة العنف ضد المرأة ) وقد رأى سيادته فى مقاله 
ا ومنهـا األزهـر الشـريف وقـد قـرر سـيادته قد أيد الوثيقة حال كون جهات كثيرة رفضته

أن يتبنى المنهج العلمى فى تحليل مضمون الوثيقة ليبدى رأيه فى منظومة القيم التـى 
إال أنه ورغم قوله أنه قد تبنى المنهج العلمى فى التعرض للوثيقة قد جانبه  جاءت بها

وجود صورة ذهنية  الصواب تمامًا فى التوسل بهذا المنهج لكنه مال إلى العاطفة وٕالى
سـلبية عـن الوثيقـة فضـًال عـن معتقـد واتجـاه لـدى سـيادته عنهـا وراح يفسـر الوثيقـة فـى 
ظــل هــذا المعتقــد وذلــك االتجــاه بعيــدًا عــن المــنهج العلمــى الــذى أشــار إليــه فــى بدايــة 

فــى ظــل أســر العاطفــة وتنحيــة  هالمقــال ومــن تــم فقــد جــاءت كــل مفاهيمــه واســتنتاجات
 فــى الوثيقــة منهــا أنهــا تحــث الــدول األمــورادته االنتبــاه إلــى بعــض وقــد لفــت ســي العقــل

كــون ذريعــة فــى طريــق تعلــى اســتبعاد التقاليــد واألعــراف واالعتبــارات الدينيــة عــن أن 
من الوثيقـة وكـذلك علـق سـيادته  ١٤محاربة العنف ضد المرأة وفقًا لما ورد فى المادة 

 مـن الوثيقـة ورد علـى ذلـك ٢٢ة على مصطلح الصحة الجنسية وفق ما ورد فـى المـاد
م بالقــاهرة ١٩٩٤فــى الفصــل الســابع مــن برنــامج عمــل مــؤتمر الســكان ســنة  بمــا جــاء
ســـيادته بأنـــه يـــدعو إلـــى اإلباحيـــة الجنســـية بصـــرف النظـــر عـــن شـــرعيتها أو  ووصـــفه

مشــروعيتها وانتهــى ســيادته إلــى أن الوثيقــة األخيــرة دعــت إلــى تحــريم الــزواج المبكــر 
لنشـاط الجنسـي المبكـر للجميـع ، كمـا انتقـد سـيادته دعـوة الوثيقـة إلـى وحللت وأباحت ا

فيا يتعلق بتربية األطفال والعمل المنزلى ، وانتقد سيادته ما دعت المشاركة المتساوية 
إليه الوثيقة من انتقاد تقسيم العمل علـى أسـاس الجـنس كمـا انتقـد سـيادته دعـم الوثيقـة 

سيادته ما فهمه من الوثيقة من أنها تدعو إلى تقديم  لحق المرأة فى التنقل ، كما انتقد
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الرجــل الــذى يعاشــر زوجتــه دون رضــاها إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة وكأنهــا جريمــة 
  حرب وجريمة ضد اإلنسانية . 

  والحقيقة أن هذه الوثيقة بريئة من كل هذه الخياالت واألوهام لألسباب اآلتية :   
يق األوهــام عنهــا للــرأى العــام فــى مصــر قبــل أن تنعقــد أوًال : أن هــذه الوثيقــة تــم تســو 

ــًا حيــث صــدر بيــان االتحــاد العــالمى لعلمــاء المســلمين موقعــًا مــن  الــدورة بأســبوع تقريب
م فـى حـين أن ٢٨٢/٢٠١٣رئيس االتحـاد فـى  –األستاذ الدكتور / يوسف القرضاوى 

ـــــــدورة بـــــــدأت فـــــــى  ـــــــى النـــــــور إال ب٤/٣/٢٠١٣ال ـــــــم تخـــــــرج هـــــــذه الوثيقـــــــة إل عـــــــد م ول
م والغريب أن البيان قد تضـمن حقـائق وكـأن الوثيقـة قـد صـدرت بالفعـل ١٩/٣/٢٠١٣

وبالتـــالى فقـــد صـــادر علـــى المطلـــوب ووضـــع العربـــة أمـــام الحصـــان واســـتبق األحـــداث 
فجــاءت الوثيقــة بعــد أكثــر مــن عشــرين يومــًا بعيــدة إلــى حــد كبيــر عــن كــل مــا ورد فــى 

  قاطه العشر التى تضمنها . بيان االتحاد العالمى لعلماء المسلمين فى ن
  

(حزب الحرية والعدالة ) على موقع كـل  و خوان المسلمينثانيًا : كذلك صدر بيان اال
منهما سـابقًا كـذلك علـى صـدور الوثيقـة بعـدة أيـام ولـم تكـن المشـاورات والمناقشـات قـد 

  بدأت بعد فى الصياغة النهائية ودون أدنى بناء على واقع مكتوب .
  

الوثيقـة  مأصحاب الرؤية الضيقة وغير المنطقية وغير الموضوعية اهتما تجاهلثالثًا :
بالفقر والجوع والحرمان من التعليم والحرمان من العمل والحرمـان مـن الميـراث وكـذلك 
القهــر والحرمــان مــن الرعايــة الصــحية والحرمــان مــن البيئــة الصــالحة لفــرص متكافئــة 

والحرمــان مــن العدالــة االجتماعيــة واالضــطهاد فــى  غيــر مبنيــة علــى النــوع أو الجــنس
نـواح محـددة فـى أذهـانهم وخيـاالتهم وهـى النـواحى فـى وصبوا جم غضـبهم بيئة العمل 

الجنســـــية فقـــــط فجـــــاءت مخرجـــــاتهم مغمضـــــة الطـــــرف تمامـــــًا (عـــــن عمـــــد) عـــــن كـــــل 
  اإليجابيات التى وردت فى الوثيقة .

  
ـــدور الرا ـــة فـــى رابعـــًا: تجاهـــل غيـــر المتخصصـــين هـــذا ال ـــذى قادتـــه مصـــر ممثل ئـــع ال

شــخص الســفيرة مرفــت الــتالوى والوفــد المرافــق لهــا فــى العــودة بمصــر إلــى دور الريــادة 
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ر الـــدول العربيـــة وبعـــض الـــدول األفريقيــــة صــــفـــى العمـــل الدبلوماســـى حيـــث قـــادت م
نحو اسـقاط مـا كـان محـل توافـق مـن الـدول الغربيـة وبعـض الـدول األفريقيـة  واألسيوية

ى تـثل المثلية أو االجهاض أو نوع الجنس وكانت هذه هى المرة االولـى المواألسيوية 
يوافــــق فيهــــا الجمــــوع علــــى التغاضــــى عــــن هــــذه األشــــياء التــــى تعتبــــر بمثابــــة حقــــوق 

فـــى دســـاتيرهم وتشـــريعاتهم وثقـــافتهم ومنهـــا  ورودهـــاامـــواطنيهم فـــى دولهـــم فضـــًال عـــن 
  نوب أفريقيا ... الخ .فرنسا وألمانيا وبلجيكا والنرويج .... والبرازيل وج

  
خـوان المسـلمين عالمى لعليماء المسـلمين وبيـان االخامسًا : أن ما ردده بيان االتحاد ال

وكــذلك المقــاالت مــن كثيــر ممــن لــم يــدقق عــن خطــأ أو عمــد قــد ســمى األشــياء بغيــر 
مســـمياتها حيـــث أطلـــق علـــى الوثيقـــة اتفاقيـــة واســـبغ عليهـــا طـــابع اإللـــزام فـــى حـــين أن 

إطــار القــانون الــدولى أن االتفاقيــات الملزمــة لهــا إطــار فــى التنظــيم الــدولى الثابــت فــى 
والـــوطنى وهـــى ال تلـــزم الدولـــة إال بطريـــق محـــدد فـــى التصـــديق عليهـــا والتوقيـــع ودور 

 فـى إنفـاذ هـذه االتفاقيـات فـى داخـل الدولـة ودوره األساسـيالرئيس ثم المجلـس النيـابى 
وهناك قرارات ملزمة وهناك قـرارات غيـر رقات فضًال عن أن هناك أنواع كثيرة من التف

  ملزمة وهناك إعالنات وهناك توصيات وهناك رغبات .
  

وقــــد جــــاءت الوثيقــــة فــــى إطــــار غيــــر ملــــزم اللهــــم إال إلزامــــًا أدبيــــًا حيــــث غيــــر   
 وبفهــمضــرورى وال واجــب التوقيــع عليهــا مــن الــدول وهــى علــى ســبيل اإلرشــاد والحــث 

التى جاءت باللغة اإلنجليزية وبعد الترجمة العربيـة ذلك من خالل صياغة كل موادها 
  كذا). يراعى –يفضل كذا  –الحث على كذا –كذا  ينبغىفى إطار (

  
) كـان موضـوعًا واحـدًا فقـط هـو موضـوع العنـف ٥٧( الـدورةسادسًا : أن موضوع هـذه 

ضــد المــرأة ولــم يكــن فــى موضــوعات الــدورة الــزواج أو الطــالق أو الحريــة الجنســية أو 
  صحة اإلنجابية ...الخ من الموضوعات التى تناولها المنتقدون . ال
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 سابعًا : كانت الوثيقة تهدف إلى خدمة قضايا المرأة فى العـالم كلـه التـى وصـلت فيهـا
أكثر من مليار سيدة تتعرض للعنـف فـى العـالم ولـم تكـن تهـدف إلـى هـدم  األعداد إلى

  من األحوال .قيم اإلسالم ومثله وحضارته وثقافة أهله بحال 
  

الشطط فى المبالغة فـى أن القـيم  متنثامنًا : لقد ركب كاتب المقال وهو الفقيه الكبير 
التــى تــدعو إليهــا الوثيقــة تصــادم الــدين اإلســالمي وهــو مــا يســئ إلــى الــدين اإلســالمى 
ألن المشاركة فى أعمال المنزل وٕاعطـاء المـرأة حقهـا فـى الكرامـة اإلنسـانية ومسـاواتها 

واألهليـــة  المســـتقلةق والعمـــل والحقـــوق والواجبـــات مـــع الرجـــال والذمـــة الماليـــة فـــى الخلـــ
 لمــا جــاءت الوثيقــة لتوكــد ذلــك فاجأنــافكــل ذلــك مــن أصــول اإلســالم ومبادئــه الكاملــة 

خر اإلسالم آخر اتجاههم الوثيقة أم ترى آاإلسالم فهل  رالغالة أن هذا ليس من جوه
  !!؟ .

           


