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  المحور الثاني : الحقائق
  بل قضايا المرأة بين العقل والدين

  

مقاًال للدكتور  ٣٤، ص ٢٠١٣أبريل  ١٨نشرت جريدة األهرام في عددها الصادر يوم 
، خصصه لنقد وثيقة األمم المتحدة  والجنون" "قضية المرأة بين العقلمحمد عمارة بعنوان 

المتعلقة باستخدام العنف ضد المرأة ، والتي أصدرتها لجنة وضع المرأة باألمم المتحدة في 
، وقد بدأ سيادته مقاله بأمرين يستحقان  ٢٠١٣مارس  ١٥ – ٤) في الفترة من ٥٧جلستها (

ين إلى علماء األزهر الشريف ، ومن أن يعّيب عليه فيهما على اعتبار أنه أصبح من المنسوب
الواجب عليه في القضايا التي تمس سمعة الناس وأعراضهم أن يكون بعيدًا عن التسرع في 
الحكم ، وأن يبتعد بالقضايا ذات الجدل االجتماعي عن األساليب الخطابية والعبارات 

سوب على المفكرين الحماسية ، ألن ذلك يضيِّع الحقائق ، وال ينصف الحقيقة ، كما أنه مح
المستنيرين الذين تكونت عقولهم على المائدة الفكرية المستنيرة لإلمام جمال الدين األفغاني ، 
واإلمام محمد عبده الذي جمع أعماله كاملة في خمس مجلدات ، وال يتصور من مثل سيادته 

باته في وهو الذي درس فكر اإلمام محمد عبده ويفاخر بذلك في كل محفل ، أن تكون كتا
موضوعات المرأة ردة فكرية عن رأي اإلمام الكبير فيها ، ألن تأثير تلك الموضوعات بأي 
تجربة منصفة للمرأة مما ال يصح عقًال تجاهله باعتبار أنها من الحكمة التي يعطيها اهللا لمن 

خيراً  "يؤتي الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتييشاء من عباده ، وقال قال سبحانه : 

، وحيث كانت من الحكمة فإنه ال يسوغ االلتفات عنها ، بل يجوز االسترشاد بها السيما  كثيراً"
إذا جاءت متفقة مع مبادئ الدين في العدل والمساواة التي ال تختلف موضوعات الحقوق 
فيهما باختالف جنس من يجب له الحق ، ومن المعلوم في دين اهللا ، أن الحكمة ضالة المؤمن 
أنّى وجدها فهو أحق بها ، ومن ثم فلم يكن ثمة عيب في االسترشاد بالتجارب المنصفة 
لحقوق المرأة طالما كانت متفقة مع هدى الدين ، وليست متناقضة معه ، كما أنه لم يكن ثمة 
عيب في مقولة اإلمام محمد عبده عن تجارب الغرب في مجال الحقوق اإلنسانية على وجه 
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ماً هناك ولم أجد مسلمين"لمرأة على وجه الخصوص : العموم ، وحقوق ا ،  "لقد وجدت إس
إسالمًا في الغرب يتعامل مع حقوق المرأة بمثل تلك األساليب  –رحمه اهللا  –فهل وجد 

المنافية لمبادئ األديان وهدى اإلسالم ؟ ، أم أنه وجب تكامًال وتوازنًا في مجال الحقوق 
إناثًا على درجة سواء ؟ ، وليس من حق أحد أن يعّيب على المقررة لبني اإلنسان ذكورًا و 

الكاتب نكوله عن أصوله الفكرية وابتعاده عنها ، حيث أصبح ذلك من سمات الكثيرين 
العتبارات يقدرونها ، وقد يكون منها المقبول المستساغ والممجوج غير المستساغ ، وإنما 

  أمرين : –الذي يعنينا في العتب عليه كما ذكرنا ابتداء 
أنه عدَّد مساوئ تلك الوثيقة واستخرج منها ما يفوق السخائم األخالقية التي يباح  أولهما :

فيها الزنا والَخَنا واإلباحة الجنسية والشذوذ ، وأن جميع األمم مطالبة بتحقيق ذلك إعماًال 
بيحة التي ال لمقررات األمم المتحدة ، وبعد أن استخرج من الوثيقة تلك المفردات المنفرة الق

يمكن أن يقرها إنسان أو يفهمها على ذلك النحو الذي ذكره سيادته استدار على المجلس 
ذكر في مستهل كالمه أنه قد أقر تلك المبادئ المنفرة القومي للمرأة باللمز والطعن حين 

  ورفضتها المؤسسات ذات المرجعية اإلسالمية ومنها األزهر الشريف .
ك التصوير الذي تجاوز المبالغة إلى مخالفة الحقيقة في كثير مما ونحن إذ نعتب عليه ذل

ذكره إلى حد اإلثارة والتأليب ، ألن المجلس القومي للمرأة كيان وطني يستلهم رسالته من وحي 
رسالة السماء التي أنصفت المرأة ، ويدفع عن حقوقها ذلك اإلجحاف الذي يالحقها في كل 

من األشياء ، وليست كيانًا إنسانيًا محترمًا خلقه اهللا وأثبت له  فترة ليتعامل معها وكأنها شيء
الكرامة ضمن من أثبتها لهم من كافة بني آدم ذكورًا وإناثًا ، وعمله يقوم على األخالق الفاضلة 
التي تمجُّ الرذيلة ، وتحمي حقوق المرأة وقضاياها في ظالل تلك األخالق اإلسالمية التي ال 

ها ونصف المجتمع يعاني من التهميش والتهديد باقتناص حقوقه اآلدمية يمكن أن يقوم بناؤ 
واإلنسانية ، ولسنا بحاجة ألن نذكر سيادته بأن أعضاء هذا المجلس (المجلس القومي للمرأة) 
مصريون مؤمنون شرفاء ، يؤمنون بهدي الدين الحنيف ، ويعلمون يقينًا أن األخالق الفاضلة هي 
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ق"صلى اهللا عليه وسلم :  –ل من جاء به غاية ذلك الدين كما قا خ تمم مكارم ا  "إنما بعثت 
، ومن كان شأنهم كذلك ال يمكن أن يكونوا محًال لمثل ذلك اللمز الذي رماه بهم كاتب ذلك 

  المقال ، ألنهم ال يقرون باطًال ، وإنما يطالبون بحقوق المرأة التي قررتها شريعة اإلسالم لها .
جعل المجلس القومي للمرأة في موضوع الندية المناوئة لألزهر الشريف حين أنه  ثانيهما :

وحي قال "إنه قد وافق على تلك الوثيقة بما تضمنته من السخائم األخالقية التي تصورها من 
تأويالته الباحثة عن النقائض" ، في حين أن األزهر الشريف قد عارضها ، أو كما قال في مقاله 

عن األزهر الشريف  –بعد  –أنه وقت أن كتب مقاله وحتى اآلن لم يصدر  ووجه العتب عليه –
بيان يعبر عن رأيه فيها ، وهو بذلك االستباق يريد أن يضيِّع على األزهر حياد موقفه في 
الموضوع ، حين يعلن عن رأيه فيه ، لقد أعلن سيادته أن األزهر عارض الوثيقة قبل أن يعلن 

هل أصبح المفكر العظيم هو األزهر الشريف ؟ أم ماذا يقصد بذلك األزهر عن موقفه منها ، ف
هي  –االستباق الذي يمثل افتئاتًا على تلك المؤسسة العلمية اإلسالمية التي كانت وال تزال 

كلما داهمه أُمريهم حقوق المرأة ، فيجد من شيخه العالم الجليل   –الحصن األول للمجلس 
نصاف واهتمام ، وإذا كانت مثل تلك الكتابات تهدف من اإلمام الدكتور أحمد الطيب كل إ

ضمن ما تهدف إليه إلى تقويض التواصل اإلسالمي بين المجلس ، وتلك المؤسسة اإلسالمية 
العريقة ، بمثل تلك النميمة الفكرية التي يحاول الكثيرون استخدامها في هذه األيام ، فإن اهللا 

هر الشريف بقاماته العلمية الشامخة وعلمائه األفذاذ لن يفلح غاية تلك الكتابات وسيظل األز 
السند القوي للمرأة في مناصرة حقوقها ومنع الظلم عنها ، وفي هذا السياق  –بعد اهللا  –هم 

  ينبغي إبراز بعض الحقائق وهي :
أننا جزء من منظومة دولية مثلنا كمثل أي دولة إسالمية أو غير إسالمية ، وعالقات  .١

لمنظومة تقوم على التعاون والتواصل فيما يرفع الظلم ويحقق العدل ، الدول في تلك ا
وليس من حق أي أحد في تلك المنظومة المتكاملة أن يْفرض عليها غير ما تراه هي ، 
وإنما من حقه أن يحتاط لبلده في حدود دينه وخصوصياته الوطنية ، وما تفرضه عليه 
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دول اإلسالمية ومنها مصر ، ولهذا يكون من عادات بلده وتقاليده ، وذلك ما تقوم به ال
الهراء تصور البعض أن أحدًا يمكن أن يوافق على العالقات الجنسية المحظورة ، أو 
الخارجة عن إطار الزواج ، أو أن يكون ممارسة الجنس غاية في ذاته بعيداً عن الضوابط 

ادات وتقاليد تنفر التشريعية المقررة في كل المجتمعات بحسب دينها وما تتبناه من ع
 من تلك األخالق اإلباحية بطبعها .

ومن سمات ذلك التعامل : التعاون فيما تتفق عليه الدول وفقًا لألسس التي تبنى عليها 
رأيها ، ويعذر بعضها بعضًا فيما تتمسك به كل دولة حماية لدينها وعاداتها ، وفي ضوء 

األرض على اختالف دولها وأديانها  تلك المبادئ إجماًال يتم ذلك التعاون بين أجناس
وأخالقها ، وفي عالم لم يعد الحرص على كفالة حقوق اإلنسان فيه قابًال للتجزؤ ، أو 

  مما يجري في الخفاء .
وألن إفهام أهل األرض لمعاني ألفاظ المواثيق الدولية ليست واحدة ، وذلك الختالف  .٢

األلفاظ اللغوية ، فقد اتسمت ألفاظ  الثقافات والعادات والتقاليد التي تساعد على فهم
تلك المواثيق بنوع يكاد يكون فريدًا في سعته ، حتى يستطيع اللفظ الذي يختار 
للصياغة أن يصل بمضمونه إلى كل من يقرؤه من أهل الكوكب األرضي ، فيفهم منه 

افة الشعوب في معنى يتفق مع ما يفهمه اآلخرون حتى يتم التواصل الدولي وتتعاون ك
تنفيذ ما ترتضيه من بنود تلك االتفاقيات ، ولهذا كانت ألفاظ االتفاقيات الدولية واسعة 
مرنة ، وفيها من بحبوحة الصياغة ما يسمح للبعض بأن يفسر ألفاظها وفقًا لما يمليه 
عليه فكره أو مأربه ، وكان في التحامل على تلك األلفاظ بعيدًا عن سياقها ومجال 

ب فيها نوع من اإلجحاف الكبير والظلم الفائق ، وإذا كان من المتصور أن الخطا
ينحرف في تأويل تلك األلفاظ مغرض أو باحث عن خطأ ، فإن هذا االنحراف في 

 التفسير أو التأويل ال يتصور بحق العلماء الصادقين .
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، والعنف لقد صاغت لجنة وضع المرأة باألمم المتحدة "وثيقة منع العنف ضد المرأة"  .٣
صلى اهللا  –في ذاته أمر مقيت بعيد عن هدى اإلسالم ، ومخالف لسنة نبي اإلسالم 

ء إ الذي قال :  –عليه وسلم  ء إ زانه ، و نزع من  "أن الرفق ما كان في 

، وإذا كانت األمم المتحدة قد تبنت هذا المفهوم الديني في مسمى الوثيقة ،  شأنه"
صلى اهللا  –في جانب المرأة والنبي نكاره ؟ وكيف يسوغ أفكاره فهل يكون من العقل إ

هلي"يقول :  –عليه وسلم  هله ، وأنا خيركم  "من أيضًا :  –، ويقول  "خيركم خيركم 

 ، ذلك من حيث المسمى . أحسن المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ، وألطفهم بأهله"
رأة إذا أصاب بدنها أو سالمة أما من حيث المضمون في جملته فإن العنف مع الم

جسمها أال يدخل ذلك في باب العقاب الجنائي الذي يقره الشرع والقانون ؟ ، وإذا  
كان العنف موجهًا إلى كرامة المرأة ، وألصق بها ما يمس شرفها واعتبارها ، أال يكون 
ذلك عنفًا يعاقب عليه الشرع اإلسالمي والقانون الجنائي ؟ ، ذلك من جهة الحق 

  العام.
أما من جهة الحق الخاص ، والعالقة بين الزوج وزوجته ، هل األحسن في شرع اهللا أن  .٤

يعنف الزوج مع زوجته ، أم يعاملها كما أوجب اهللا بالمودة والسكينة والرحمة في قوله 
بينكم مودة  ل"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعتعالى : 

ه األمر الذي يوجب أن تكون معاملة الزوج لزوجته على هذا النحو ؟ ، ، ومعنا ورحمة"
وهن بالمعروف"وقوله تعالى :  ، وغير ذلك من األدلة الشرعية الكثيرة المفيدة  "وعا

لهذا المعنى ، وفي مجال العالقة الخاصة ، هل من الذوق وأدب اإلسالم أن يكون 
الزوجة كياناً حسياً لقضاء الشهوة ، أم بالرفق  التعامل مع الزوجة فيها بالعنف الذي يعتبر

الذي يراعي فيه ظروفها الصحية والنفسية واالجتماعية وغيرها مما ال تكتمل تلك 
العالقة إال بها ؟ السيما وأنها تمثل حقًا مشتركًا ومتساويًا في وجوب االستماع به بين 

قة حتى اعتبرتها إضرارًا بها الزوج وزوجته ؟ ، وإذا عنف الزوج مع زوجته في تلك العال
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ورفعت أمرها للقضاء فهل تالم المرأة في ذلك بعد أن أوصلها الزوج إليه بالعجز عن 
استيعابها ، والعنف معها ؟ أما يالم الزوج الذي خالف آداب اإلسالم في التعامل 
األسري ؟ ، وإذا كانت الوثيقة تدعو إلى منع العنف مع الزوجة من هذا المنطلق 

نساني ، هل يكون في ذلك دعوة إلى الفجور أو الجنون كما يقول األستاذ الفاضل اإل
 إذا ما استبعدنا كل معنى شاذ أو غير شرعي ؟ .

إن العالقة بين الزوج وزوجته شأن خاص ال تستطيع محكمة في األرض أن تتدخل فيها  .٥
كفول شرعاً إال إذا لجأ إليها المتقاضي متضررًا من أذى وقع عليه وحق التقاضي م

وقانونًا ، ومحاكم األسرة تمتلئ باآلالف من تلك القضايا ، ولهذا كان من الغريب ما 
ذكره األستاذ الفاضل عن التقاضي الدولي أو غيره بعيدًا عن تلك الحقائق الشرعية التي 
تبيح للمضرور أن يلجأ للقضاء مطالباً برفع الضرر عنه ، وليس في ذلك من غضاضة إال 

البعض يرى في لجوء الزوجة إلى القضاء دفاعًا عن حقها عيبًا أخالقيًا أو  إذا كان
 محظوراً شرعياً .

أما عن الزواج المبكر ، فإن كافة الدول اإلسالمية تضع للزواج سنًا محددًا ، وهذا  .٦
األمر معمول به في مصر ، منذ قرون بعيدة ، ومعمول به في كافة الدول اإلسالمية ، 

يس غايته منع زواج الصغيرة ، وإباحة عالقات الرذيلة ، ولكن غايته وهذا التحديد ل
تحقيق المقاصد الشرعية المتعلقة بتوازن الحقوق البدنية والعقلية بين الزوجين ، والتي 
بمقتضاها تتحقق االستطاعة الشرعية في القيام بواجبات هذا العقد الذي سمَّاه اهللا 

لفتاة الصغيرة ال تستطيع القيام بأعباء الزواج بدنياً ميثاقًا غليظًا ، ومن المعلوم أن ا
ونفسيًا وعقليًا السيما وأن تلك األعباء قد تعقدت ، وافتقدت النصير من أسرة الزوجة 
بعد أن أصبح كل فرد فيها مهمومًا بشئون معاشه ، وعاجزًا عن تقديم العون لم تتزوج 

ل الزوجية ، أو تربية األوالد الذين من بناته إذا كانت صغيرة ، وال تستطيع إدارة منز 
 سترزق بهم وهي في عجز عن عدم تربيتهم .
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وأما عن تنقل المرأة ، فقد أصبح حق الحل والترحال حقًا إنسانيًا مكفوًال لكل إنسان  .٧
والمسئوليات الدولية والوطنية ما ال بعد أن تعلمت المرأة وأصبحت تتقلد من المناصب 

الشريعة قد كفلت األمان للمرأة في حال تنقلها وسفرها  يتقلده الرجل ، وإذا كانت
بتقرر مبدأ مصاحبة المحرم ، فإن ذلك المبدأ ليس مقصودًا لذاته ، وإنما لكفالة األمن، 
وقد أصبح ذلك األمن مكفوًال بالرفقة المأمونة ، والصحبة في السفر ، حيث ال يتصور 

في باخرة أو طائرة ، أو حافلة أو أن يقع على المرأة مكروه وهي في صحبة مسافرين 
أتوبيسًا ، وهي لن تمنع النجدة من الناس ، في أي مكان توجد فيه ، ألن التعدي على 
حرمات المرأة لم يعد شأنًا أسريًا أو وطنيًا ، بل أصبح شأنًا عامًا ينهض الجميع للدفاع 

 عنه وتجبره المرأة في كل مكان .
ن أنها تخرج تاركة األسرة دون وفاق أو استئذان ، فإنه وأما ما ذكره األستاذ في مقاله م

على فرض صحة هذا القول ووقوعه في مجال العمل ، حيث أن المرأة حيث تخرج 
لسفر أو غيره ال يتصور أن تخرج دون علم أوالدها أو زوجها ، أو ترتيب أوضاع بيتها 

ًا بين الزوجة فإن األمر يفترض نزاع –كما قلنا   –قبل أن تخرج ، ولو صح ذلك 
وزوجها في شأن أسري ، وقد تحسَّب له المشرعون في معظم البلدان ، ومنها مصر ، 
وقرروا أن النزاع إذا احتدم بين الزوج وزوجته في هذا الموضوع ، يرفع األمر للقضاء 
المستعجل ليتخذ فيه حكمًا يمنع التعسف ويوازن بين المصالح والمفاسد في ضوء منع 

 رسة حقها في الحل والترحال باعتبار أن ذلك من حقوق اإلنسان .المرأة من مما
وأما عن حق المرأة في شأنها االجتماعي ، ومنه الموافقة على الزواج ، وكذلك الموافقة  .٨

على اإلنجاب ، فإننا لم نعرف أحدًا من علماء المسلمين قد منعها هذا الحق ، 
الحق بزعم أن الصياغة األممية وتعجب األستاذ الفاضل من تصور حصولها على هذا 

قد قالت : حق المرأة ، ولم تقل حق الزوجة ، فإنه تعنت يدعو للعجب ، فهل يخرج 
الزواج الزوجة عن كونها امرأة ؟ ، وهل تفقد المرأة طبيعتها كامرأة إذا اختارت أن تكون 
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ك زوجة ؟ ، وما هو الداعي لهذا االعتساف في تفسير األلفاظ بما يولد منها تل
المعاني، التي ال تحتملها ، السيما وأن كل معنى يوحي بعالقة غير أخالقية غير وارد في 

  تفكيرنا .
لى قراءة فقهية موضوعية تستهدف إجالء الحق في اللفظ وتفسيره إن حقوق المرأة بحاجة إ

وفقًا لصحيح الدين بعيدًا عن الشطط والهوى والعبارات الخطابية والحماسية التي تصلح 
جييش الناس ضد تلك الحقوق ، وال تصلح للنصح ، وال لبيان الحق الذي شرعه اهللا في لت

  الموضوع ، نسأل اهللا أن يهدينا الحق والصواب ، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا .
  المجلس القومي للمرأة

  
  
  


