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ملخص الدراسة
تعارفت املجتمعات اإلنسانية منذ ظهور الرساالت السماوية والفلسفات األرضية، على أن األسرة  تخضع 
في  تأسيس���ها ووظائفها  إلى القيم والتش���ريعات الدينية. إال أن هذا املفهوم بدأ  يتغير تدريجّيًا منذ مطلع 
القرن املاضي بعد التحوالت العلمية والفكرية التي طرأت على هذه املجتمعات. وقد أدت تلك التحوالت إلى 
تغيير كبير في تكوين وخصائص وقيم األس���رة في الغرب. جتلى ذلك في عزوف الش���باب عن الزواج، وفي 

زواج  الشاذين جنسّيًا، وفي تغير مفهوم الزنا، وفي إجناب األطفال خارج إطار الزواج.

لقد كان من نتائج هذا الواقع أن بدأت املجتمعات الغربية تشهد تراجًعا في  القيم األخالقية، لصالح قيم 
جديدة على رأسها: الفردية، واملنافسة، ومبدأ املنفعة، وحب املادة، وإهمال اجلانب الروحي واملعنوي للعالقة 
بني أفراد األسرة. وهو ما أدى إلى تفكك األسر داخل هذه املجتمعات، وانتشار األمراض اجلنسية، وتعاطي 

املخدرات، وارتكاب اجلرائم.

 لقد كان من نتائج االنفتاح اإلعالمي، وانتش���ار بعض املفاهيم اخلاطئة حول األسرة لدى بعض املسلمني، 
وضعف الرقابة الذاتية والعامة، أن بدأت القيم الغربية تنتقل تدريجّيًا إلى املجتمعات اإلس���المية. فضعفت 
العالقات األس���رية، وازداد عزوف الش���باب عن الزواج، وتراجعت عالقة املودة والتراحم واالحترام املتبادل 

داخل هذه األسرة.

وم���ن أهم العوامل اخلارجية التي كان لها دور في بروز هذا الواقع اجلديد، نظام العوملة الذي اس���تخدم 
وسائل اإلعالم من أجل نقل ثقافة املادة والعنف واإلثارة الرخيصة.

أما العوامل الداخلية فتكمن في سوء فهم الدين اإلسالمي ومقاصده الشرعية عند بعض أبناء املسلمني. 
إضافة إلى بعض املمارس���ات القضائي���ة املنحازة في كثير من األحيان لصالح الرجل، وإلى انتش���ار بعض 

األعراف املوروثة اخلاطئة والبعيدة عن ثوابت الشرع احلنيف.

 أخيًرا، فإن إصالح أي خلل قد يطرأ على األسرة املسلمة ينبغي أن يتم في إطار مرجعيتها األولى: كتاب 
الله وسنة نبيه، وبالتعاون بني األفراد والدول وأجهزة التعليم، وأجهزة اإلعالم، ومؤسسات املجتمع بأنواعها 
كافة. وعلى عاتق هذه املرجعيات تقع مهمة التثقيف وتنوير الرأي العام الداخلي واخلارجي ملواجهة األعداء 

وفضح  أهدافهم. 
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تعد األسرة املس���لمة بخصوصيتها الثقافية القيمية وباعتبارها لبنة املجتمع املسلم وركيزته الرئيسة، تعد في 
صدارة مش���هد احلروب القيمية التي تستهدف ثوابت األمة وبنيتها األساسية. ولم ترد لفظة األسرة في القرآن 
الكرمي والسنة النبوية الشريفة، بل استُخدمت ألفاظ أخرى للتعبير عنها، منها لفظ األهل، كما في قوله تعالى: 
}ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭ{ ]ط���ه: 132[، وقوله عز وج���ل : } مئ        ىئ  يئ  جب{]هود: 45[. ووردت أيًضا 
بلفظ العش���يرة، كما في قوله تعالى: }ڇ  ڇ  ڇ{ ] الشعراء: 214[. كذلك ُركز على معاني الزواج 

والتزويج لإلشارة والداللة إلى معنى األسرة والعائلة.

ْرُع احلصينة، والعش���يرة، ومن الرجل الرهط األدنون)1(؛ ألنه  أما في اللغة فقد ورد تعريف األس���رة بأنها الدِّ
يتقوى بهم.

ع بني رجل وامرأة، ويترتب عليه وظيفتهما األساسية وهي إجناب  تتأسس األسرة في اإلسالم إثر عقد شرعي يوَقّ
األطفال. وتتحّدد بنتيجته مسئوليتهما في تربية األبناء، وتنشئتهم على قواعد اإلميان وفضائل األخالق. 

 هذا املفهوم لألسرة ال يقتصر على اإلسالم، بل إنه مفهوم تعارفت عليه املجتمعات منذ بدء التاريخ؛ حيث اتفقت 
الرساالت الثالث الكبرى على أن األسرة مؤسسة تخضع في تأسيسها ووظائفها ومسئولياتها إلى التشريع الديني. 

وه���ذا التعريف ال يتعل���ق بالدين واللغة فقط، بل إن علماء االجتماع عّرفوا األس���رة بأنها »جماعة اجتماعية 
بيولوجية نظامية، تتكون من رجل وامرأة، تقوم بينهما رابطة زوجية مقررة. ومن أهم الوظائف التي تقوم بها هذه 
اجلماعة: إش���باع احلاجات العاطفية، والقيام باألدوار التربوية، وتهيئة املناخ االجتماعي الثقافي املالئم لرعاية 

وتنشئة وتوجيه األبناء«.)2(

لقد اختلف مفهوم األس���رة املعاصر عما اتفقت عليه الرس���االت والش���رائع والعلماء عبر التاريخ؛ حيث صار 
يلحظ ابتداء من مطلع التسعينيات من القرن املاضي بعض التعريفات املختلفة لألسرة التي بدأت تأخذ باالعتبار 
التحوالت العاملية التي طرأت على نظام األسرة في العالم. فجاء في موسوعة »الروس الكبرى« الطبعة اجلديدة 
التعريف التالي: »األسرة مجموعة شخصني أو أكثر بينهما عالقة قرابة، سواء ضاقت أو اتسعت«. وهذا التعريف 
اهتم بإدماج أنواع األس���ر، كما راعى وجود أنواع أخرى في امل���دى املنظور. وهو تعريف محايد ال يهتم بتحديد 

)1( الفيروز آبادي، القاموس احمليط، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1999م ج2، ص 6.
)2( إكرام بنت كمال بن معوض املصري، عوملة املرأة املسلمة.. اآلليات وطرق املواجهة، مركز باحثات لدراسة املرأة، الطبعة األولى، 2010م، ص 349.
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مسئوليات األس���رة ووظائفها، وال باألخالقيات التي 
تقوم عليها األسرة التقليدية.)1(

 وهذا التعريف يتفق مع الدعوات الدولية إلى تغيير 
أشكال األس���رة ووظائفها. فقد دعت اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة إلى التغيير »في 
الدور التقليدي للرجل ودور املرأة واألسرة واملجتمع«. 

بينما أك���دت وثيقة مؤمتر بكني 
على »أن لألسرة أنواًعا وأمناًطا 

تختلف حسب املجتمع«.)2(

م���ن هن���ا تأتي أهمي���ة هذا 
البحث وال���ذي هو حتت عنوان 
»القيم الغربية وأثرها على كيان 
األسرة املسلمة« في هذا الوقت 

بالذات بعد أن بدأت تظهر على األسرة املسلمة بعض 
التغيرات والتأثيرات الغربي���ة على تكوينها ووظائفها 

ومسئوليات أفرادها. 

متهيد: 

لم يُعرف عن أحد من العلماء العرب استعماله لكلمة 
»القيم« باملعنى الذي يُستعمل اليوم، واملترجمة حرفّيًا 
من كلمة Value اإلجنليزي���ة)3(. أما الكلمة التي تقابل 
لفظة القيم في اللغة العربية؛ فهي ما يُعرف باألخالق. 
وهي تسمية تكررت عند احلديث عن اجلانب الفلسفي 

وتداخلت مع لفظتي »القيم« و»املثل العليا«.)4(

وتعتبر دراس���ة القيم باًبا من أبواب علم الفلس���فة، 
أو ما يُع���رف ب� »عل���م القي���م« axiology، وأول من 
حتدث عن هذا العلم هو »الفيلس���وف األملاني نيتشه، 

)1( عب���د الهادي بو طالب، مفهوم األس���رة ومس���ئوليتها ف���ي الديانات 
واإلعالن���ات العاملية ومواثيق األمم املتحدة، من كتاب أزمة القيم ودور 
األسرة في تطور املجتمع املعاصر، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، 

الرباط، 2001م، ص 159.
)2( إكرام بنت كمال بن معوض املصري، عوملة املرأة املسلمة، ص 350.

)3( ناصر الدين األسد، نظرات في لغة املصطلح وفي مضمونه، من كتاب 
أزمة القيم ودور األسرة في تطور املجتمع املعاصر، ص 49.

)4( املرجع السابق، ص 53.

والبرجماتيون؛ حس���ب ما أجم���ع عليه أغلب مؤرخي 
الفلسفة«. )5( 

ويعتب���ر الفالس���فة أن القيم ثالثة ه���ي: اجلمال 
واخلير واحل���ق. والبعض اآلخر أض���اف إليها قيمة 
رابعة أسموها القيمة الدينية. إال أنهم لم يعطوا للدين 

دوًرا سوى حماية القيم الثالث األولى. 

ويختلف دور القيم في اإلسالم 
عنه عند فالسفة الغرب في أمور 

عدة منها :

القيم في اإلسالم  1- مصدر 
بينما مصدر  الوحي اإللهي،  هو 
الش���رائع الوضعية هو البش���ر، 

ولهذا فالقيمة هنا نسبية. )6(

 2- للقيمة في اإلس���الم خصائص ومميزات عامة، 
فهي مطلقة؛ ألنها من عند الله عز وجل، وهي معايير 
مسلَّمة بني جميع أفراد املجتمع أو غالبيتهم، ال تتغير 
بتغي���ر الزمان وامل���كان. وهي جتمع ب���ني حق الفرد 
وحق اجلماعة، وبني الس���عادة الدنيوية والسعادة في 

اآلخرة.

3- دور املجتمع املس���لم في حماية ِقَيمه. وعليه أن 
»يتخذ في سبيل حمايتها عدًدا من اإلجراءات التي قد 
يكون منها معاقبة املخالف عقاًبا بدنّيًا أو عقاًبا معنوّيًا 

كاإلهمال واالحتقار«. )7( 

أواًل: القيم الغربية وأثرها على األسرة الغربية:

تعتبر األس���رة في الغرب من أهم املؤسس���ات التي 
تض���ررت بع���د الث���ورة الصناعية في مطل���ع القرن 
���بق  املاضي. ومن املعروف أن هذه الثورة كان لها السَّ
في إخراج املرأة من بيتها وأس���رتها، وإقناعها بأهمية 

)5( ثريا التركي، تغير القيم في العائلة العربية، األسكوا، 1995م، ص16.
)6( املرجع السابق، ص 38.

)7( عب���د الله بن ناصر الصبيح، التغيُّ���ر االجتماعي وصراع القيم، ملحق 
مجلة البيان، عدد 271، ربيع األول 1431ه�، ص 19.

تعتبر األسرة في الغرب من أهم المؤسسات 
الت��ي تض��ررت بع��د الث��ورة الصناعي��ة في 
مطلع القرن الماضي. ومن المعروف أن هذه 
��بق في إخراج المرأة من  الثورة كان لها السَّ
بيتها وأس��رتها، وإقناعها بأهمية دورها 

اإلنتاجي في المجتمع. 



القيم الغربية وأثرها على كيان األسرة املسلمة

121التقرير االسرتاتيجي الثامن

دورها اإلنتاجي في املجتمع. كان ذلك بس���بب التوسع 
االس���تعماري، وحاجة املصانع إلى الكثير من األيدي 
العامل���ة، وذهاب الرجال إلى احل���روب وموتهم فيها 
بأعداد كبي���رة، وخاصة أثناء وبع���د احلرب العاملية 
األولى )1914-1918م(. كذلك فإن إش���راك النساء 
بالعم���ل هدف إلى تخفيض راتب الرجل وإجباره على 

اخلضوع لشروط أصحاب املصانع.

أ- مصادر القيم الغربية:

بعد انتصار الثورة الفرنس���ية عام1789م، وبداية 
ظهور االكتش���افات العلمية وما تاله���ا من بوادر 
الثورة الصناعية، دعا الفكر الفلس���في الغربي إلى 
تقديس العقل البش���ري تقديًسا مطلًقا، وإلى فصل 

الدين عن الدولة.

 وظهرت؛ نتيجة لهذا الواقع اجلديد، بعض الدعوات 
الفلسفية املناهضة للدين، مثل املذهب النسبي القائم 
على الشك في احلقائق املطلقة، والنزعة البرجماتية 
أي النفعية. كما كثرت الدعوات »إلى حترير األخالق 
من سلطة املعتقدات الدينية، حتى ال تقوم على اخلوف 
من عذاب جهنم، وال على الطمع في نعيم اجلنة، فضاًل 

عن حتريرها من سلطة رجال الكنيسة«.)1(

لق��د جتل��ت مس��اعي أه��ل احلداث��ة الغربي��ني عند 
دعوهتم إىل فصل األخالق ع��ن الدين يف اعتماد ثالثة 

مبادئ هي:

1- مبدأ اإلنس���انية الذي يقضي بأن اإلنسان قادر 
على أن يأخذ زمامه بيده، ويحدد مصيره بنفس���ه من 
دون حاجة إلى االس���تعانة بقوة غيبية أو التوكل على 

موجود متعاٍل.

2- مبدأ العقالنية الذي يعتبر أن العقل هو السلطان 
الداخلي الذي يستطيع لوحده أن يصدر أحكامه على 

)1( طه عب���د الرحمن، ما بعد األس���رة وما بعد األخ���الق، انقالب قيم 
احلداثة، من كتاب أزمة القيم ودور األسرة في تطور املجتمع املعاصر، 

مرجع سابق، ص 315.

جميع األشياء.

3- مب���دأ الدنيوية الذي يدعو إل���ى التمتع بالدنيا 
دون التفكير باآلخرة، على اعتبار أن احلياة الدنيا هي 

مستقر اإلنسان ومآله.)2(

وقد كان لهذه املبادئ األثر الكبير على نظرة املجتمع 
الغربي إلى احلياة اإلنس���انية والعالقات االجتماعية، 

وخاصة على مفهوم األسرة في الغرب. 

ب- واقع األسرة الغربية املعاصرة:

يش���هد العالم الغربي اليوم تغي���ًرا كبيًرا في تكوين 
وخصائص وقيم األس���رة التي تش���كل اخللية األولى 
للمجتمعات اإلنس���انية، وأبرز مظاه���ر هذا التغيير 

ميكن ملسه فيما يلي: 

1- العزوف عن الزواج: 

نتيجة س���يطرة الرغبة اجلامحة باإلش���باع املادي 
لدى اإلنس���ان الغربي، وقوانني الطالق املجحفة بحق 
الرج���ل، وخروج املرأة إلى العمل، والدعوات املتطرفة 
إلى احلرية الفردية واإلباحية اجلنس���ية؛ فقد ازداد 
عزوف الشبان والشابات عن الزواج، هرًبا من مسئولية 
احلياة الزوجية. وقد نش���رت في هذا املجال صحيفة 
»بردفيل« النمس���اوية تقريًرا يظهر فيه أن الش���عب 
النمساوي حتول إلى شعب من العازبني. فاإلحصاءات 
التي نُشرت في شهر أبريل ) نيسان( من عام 2000م 
أش���ارت إلى أن في النمس���ا اليوم حوالي 976 ألف 
عازب ) من مجموع الس���كان البالغ 7،9 مليون (، وأن 

عددهم سيرتفع عام 2030 إلى 1،27 مليون عازب.

وهذه األرقام اخلاصة بالنمسا ال تختلف كثيًرا عن 
باقي الدول الغربية، فقد أشارت دراسات حديثة قامت 
به���ا األمم املتحدة واالحتاد األوروبي إلى أنه من اآلن 
وحتى عام 2050 سينقص عدد السكان في إيطاليا 16 

)2( س���عيد بن س���عيد العلوي، األس���رة والقيم في عالم اليوم، من كتاب 
أزمة القيم ودور األس���رة في تطور املجتمع املعاصر، مرجع س���ابق، 

ص 316.
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مليوًنا، وفي كل من أملانيا وإسبانيا 9 ماليني، وروسيا 
26 مليوًنا، واليابان 22 مليوًنا، وكذلك سيحدث تناقص 

في أمريكا وبريطانيا وكوريا اجلنوبية.)1(

ويأتي العزوف عن الزواج نتيجة انتش���ار ما يُعرف 
ف���ي تلك املجتمعات باملس���اكنة، فق���د وصف تقرير 
للمعهد القومي للدراس���ات الدميوجرافية في فرنسا 
الزواج بأنه »عادة روتينية أقلع عنها الكثيرون، وأنه في 
عام 1997م على س���بيل املثال، فإن 30% من عالقات 

التعايش بني رجل وامرأة تتم بدون زواج«.)2(

 2- التغري يف أشكال األسرة : 

حيث بدأت تظهر أش���كال جديدة لألس���رة لم تكن 
معروفة من قبل، على رأسها األسر املكونة من زوجني 
متماثلني ف���ي اجلنس؛ حيث مت إقرار زواج الش���واذ 

جاسم محمد املطوع، التحديات االجتماعية التي تواجه األسرة، مؤمتر   )1(
األسرة العربية في وجه التحديات، أغسطس 2002م، ص 223.

مازن ب���ن صالح مطبقاني، الغ���رب من الداخل، األس���رة في بعض   )2(
املجتمعات الغربية املعاصرة، ص 11.

جنس���ّيًا في س���تة بلدان في العالم، ه���ي: النرويج، 
هولندا، بلجيكا، إسبانيا، كندا، ووالية ماساتشوستس 

األمريكية.)3(

3- اإلجناب خارج إطار الزواج : 

 U.S.A. TO DAY وفي هذا اإلطار نش���رت صحيفة
األمريكي���ة في عدده���ا الصادر ف���ي 28 يناير عام 
1997م، تقري���ًرا حول تضاعف ع���ددت األمهات من 
دون زواج في الفت���رة املمتدة ما بني 1960- 1992م، 
ويذكر بأن الواليات املتحدة األمريكية تأتي في املرتبة 

السادسة في قائمة البلدان في هذا املجال.)4(

 NEWSWEEK وفي دراسة عن أوروبا نشرت مجلة
األمريكية في عددها الصادر في 20 يناير 1997م )5( 
نتائج أحد التقارير الرسمية الصادرة في عام 1994م 

النرويج تسمح بزواج الشاذين جنسّيًا، صحيفة الوئام اإللكترونية.  )3(
أحمد منصور، سقوط احلضارة الغربية، رؤية من الداخل، دمشق، دار   )4(

القلم، الطبعة الثانية، 2002م، ص64.
)5( املرجع السابق، ص 46.
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حول نسبة الوالدة ألطفال خارج إطار الزواج، وجاءت 
النتائج على الش���كل التالي: السويد 50%، الدامنارك 
46،8%، النروي���ج 45،9%، فرنس���ا 34،9%، اململك���ة 
املتحدة 32%، فنلندا 31،3%، هولندا 31،1%، النمس���ا 
26%، أيرلن���دا 19،7% البرتغ���ال 17%، أملانيا %15،4، 
لوكس���مبورج 12،9%، بلجي���كا 12،6%، إيطاليا %7،3، 

اليونان %2،9.)1( 

علًم���ا بأن ه���ذه األرقام في ارتف���اع متزايد. ففي 
فرنس���ا تشير اإلحصاءات الصادرة عام 2008 إلى أن 

نسبة الوالدات غير الشرعية فاقت تلك الشرعية.)2(

4- تراجع معدالت اإلجناب : 

وتش���كل هذه القضية أب���رز حتّد يواجه األس���رة 
الغربية اليوم مما دفع ببعض املسئولني إلى دق ناقوس 
اخلطر، خوًفا على دولهم من التالش���ي؛ نتيجة تراجع 

عدد املواليد وزيادة نسبة الشيوخ.

وتؤكد اإلحصائيات الرس���مية هذه القضية؛ حيث 
ذكر التقرير السنوي للحكومة البريطانية عام 1993م 

أن حجم األس���رة البريطاني���ة انخفض من 
2.9 ف���رد عام 1971م إل���ى 2.4 فرد عام 

1993م.)3(

 وينطب���ق األم���ر نفس���ه على األس���رة 
األمريكية؛ حيث نشرت صحيفة أمريكية أن 
نسبة العائالت املكونة من أبوين في الواليات 
املتحدة قد انخفض انخفاًضا ملحوًظا بحيث 
أصبحت عائلة واحدة فقط من بني كل أربع 
عائ���الت أمريكية يعي���ش بينهما األب واألم 
في من���زل واحد. وتق���ول اإلحصائيات: إن 
نس���بة عائالت األبوين كانت تشكل 40% من 

املرجع السابق، ص 69.  )1(
)2( عفاف عنيبة، األسرة الغربية بني الثابت واملتغير في القوانني الوضعية، 

ص 3.
مازن ب���ن صالح مطبقاني، الغ���رب من الداخل، األس���رة في بعض   )3(

املجتمعات الغربية املعاصرة، ص 9.

نسبة العائالت األمريكية في عام 1970م، وبحلول عام 
1990م انخفضت هذه النس���بة إلى 26.3%، ووصلت 

في عام 1995م إلى %22.5.)4(

وقد عمد هؤالء من أجل إيجاد حل ملشكالتهم، إلى 
اتخاذ خطوات عدة، منها:

أ- فتح باب الهجرة للش���باب من أجل العلم والعمل، 
وفي هذا املجال يش���ير التقرير املذكور أعاله إلى أن 
األس���ر البريطانية من أصل هندي أو باكستاني أكبر 

حجًما من األسرة البريطانية األصلية.)5(

 أدى ه���ذا التزايد في ع���دد املهاجرين إلى ارتفاع 
األصوات املنددة بهذا التزاي���د، خاصة جتاه الهجرة 
اإلس���المية التي يعتبرونها تش���كل خطًرا على وجود 
وكيان وسياسة هذه الدول. وهذا األمر هو الذي دفع 
بالسياس���ي »جان ماري لوبان«)6( ف���ي إطار حمالته 
لالنتخابات الفرنسية إلى القول: »قريًبا سيغلب على 
مارسيليا سكانها املس���لمون، فهذه الهجرة هي أشبه 

بحركة استعمارية«.)7(

املرجع السابق، ص 10.  )4(
املرجع السابق، ص 9.  )5(

سياسي فرنسي، رئيس ومؤس���س حزب اجلبهة الوطنية املنتمي إلى   )6(
أقصى اليمني.

)7(  عف���اف عنيبة، األس���رة الغربية ب���ني الثابت واملتغير ف���ي القوانني 
الوضعية، ص7-6.
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 ب- تشجيع النساء على اإلجناب بدون زواج. فبعد 
ا في معدالت الوالدة،  أن شهدت أوروبا انخفاًضا حاّدً
بدأت احلكومات األوروبية تشجع على اإلجناب، وتدفع 
األموال للنساء مقابل ذلك؛ حيث تتقاضى األمهات غير 
املتزوجات ش���هرّيًا إعانات اجتماعية مببلغ يتراوح ما 

بني 400-500 دوالر أمريكي عن الطفل الواحد.)1(

ج- بزوغ دعوات إلى التمسك بالقيم العائلية، كما هو 
احلال في بريطانيا؛ حيث خطف حزب العمال بزعامة 

توني بلير هذه الفكرة من حزب احملافظني.)2(

ج����- أه���م القيم ال���ي تبن���ى عليه���ا العالقات يف 
األسرة الغربية:

 إن القوانني الوضعية الغربية 
التي متن���ح املرأة املس���اعدات 
االجتماعية، تش���ترط أال يكون 
في بيتها رجل.)3( وكان من نتائج 
الواقع أن بدأت املجتمعات  هذا 
القيم  تراجًعا في  الغربية تشهد 
األخالقي���ة، على حس���اب قيم 

جديدة، من بينها:

ا- الفردية التي حتكم العالقات األسرية؛ حيث أخذ 
»التناف���س بني األفراد يتنامى على حس���اب الترابط 
األس���ري، وأصبح وجود )خيارات( هو ديدن اجلميع، 
وليس بق���اء )األواصر( األس���رية. وحس���ب املنطق 
الرأسمالي فإن األوالد لم يعودوا ميثلون )محور الربح( 

بل أصبحوا )محور التكاليف(«.)4(

وفي هذا املجال أكدت صحيفة )كريستيان ساينس 
مونيتور( األمريكية في تقرير نشرته في شهر ديسمبر 
1996م، أن »أرباب األس���ر األمريكية من العاملني في 
مختلف املهن يعانون من عدم متكنهم من التوفيق بني 

أحمد منصور، سقوط احلضارة الغربية، مرجع سابق، ص 70-69.  )1(
املرجع السابق، ص 70-69.  )2(

)3( املرجع السابق، ص 66.

)4( املرجع السابق، ص 66.

التزاماتهم األسرية وبني حاجاتهم إلى حتقيق النجاح 
املنش���ود في مجال عملهم، األمر الذي يلقي بظالله 
على عالق���ة هؤالء بأطفالهم« . وأش���ار التقرير إلى 
أن »ظاه���رة ذهاب األمهات إلى العم���ل، وبقاء اآلباء 
في املنزل تش���كل تهديًدا خطيًرا على حياة األس���ر 

األمريكية«.)5(

وكان من نتائج هذه الفردية أن بدأت الدول تتدخل 
في عملية تربي���ة األوالد، واالهتمام بهم وتعليمهم ما 
تراه مناسًبا لسياس���اتها واجتاهاتها، حتى ولو كانت 
هذه السياس���ات ال تتناس���ب مع عقيدة األب ورغبته 
في تعليم أوالده. علًما بأن هذا التدخل من ِقبَل الدول 
ال يقتصر على النظام التعليمي 
خ���ارج املنزل، بل يَط���ال أيًضا 
تربية األوالد داخل املنزل؛ حيث 
كان اللتزام ال���دول باالتفاقيات 
الدولية أثره في فرض القوانني 
اس���تخدام  األب من  التي متنع 
الوس���ائل التربوية التي تنتقص 
من حقوق الطفل. ففي إجنلترا 
مث���اًل يتع���رض األب للمحاكمة 
بتهمة القسوة فيما لو عامل أطفاله عني املعاملة التي 
كان األب منذ مائة س���نة فقط خليًقا أن يراها كفيلة 

حلسن تنشئتهم.

ومن مناذج هذا التدخل نشر التعليم اجلنسي داخل 
امل���دارس، ومن���ع األهل من التدخل ف���ي خصوصية 
أبنائهم املتعلقة بأُمورهم اجلنس���ية والتناسلية. ليس 
ذلك فحسب، بل إن بعض الدول تؤمن للفتاة القاصر 

احلامل املسكن لها ولطفلها.

2- انش���غال األهل عن وظيفته���م التربوية التي 
ُكلِّفوا بها، فباتت كثرة أعمال اآلباء ال تس���مح لهم 
برؤي���ة أبنائهم وقًت���ا كافًيا. أم���ا األمهات الالتي 
لن مع أبنائهن النس���بة الكبيرة من عائالت  يش���كِّ

)5( املرجع السابق، ص 58.

س��اينس  )كريس��تيان  صحيف��ة  أك��دت 
مونيت��ور( األمريكي��ة في تقرير نش��رته في 
األس��ر  »أرب��اب  أن  1996م،  ديس��مبر  ش��هر 
األمريكية من العاملين في مختلف المهن 
يعانون من عدم تمكنهم من التوفيق بين 
التزاماته��م األس��رية وبي��ن حاجاتهم إلى 
تحقيق النجاح المنشود في مجال عملهم، 
األم��ر ال��ذي يلقي بظاله عل��ى عاقة هؤالء 

بأطفالهم« .
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»الوالد املنفرد«؛ فإنه���ن بدورهن ِبنت يركضن من 
أجل تأمني متطلبات معيشة األسرة املتزايدة والتي 

من بينها كلفة حاضنة األوالد.

3- فقدان قيم���ة الترابط بني أفراد العائلة؛ نتيجة 
تطبيق مفهوم احلرية الش���خصية، ف���كان النفصال 
الولد عن أهله عندما يبلغ سن النضوج، وخروجه من 
دائرة األس���رة للعيش وفق مفهومه للتحرر واالعتماد 
على ال���ذات، أثره في إضعاف مكانة العائلة والعالقة 
بني اآلباء واألبناء »الذين وجدوا أنفس���هم ضمن نسق 
حضاري م���ادي ال يول���ي أي اهتمام لقي���م التكافل 
والتراح���م والتعاض���د. فعوامل التق���دم االقتصادي 
وسيطرة الفلسفة املادية التي تؤمن فقط باألثر املادي 
للجهد اإلنس���اني، وحتّقر من شأن الروح وتعادي دور 
ا على البنية  الدي���ن كان لها تأثي���ر كبير وكبير ج���ّدً

االجتماعية في الغرب«.)1(

ثانًيا: القيم الغربية وأثرها على األسرة املسلمة:

تتمتع األسرة في اإلس���الم بالقدسية، وقد أوضح 
القرآن الكرمي، والس���نة النبوية الشريفة، وكتب الفقه 
اإلسالمي األحكام اخلاصة باألسرة، وكيفية احملافظة 
عليها، واملس���ئولية امللقاة على عات���ق كل من الرجل 

واملرأة في هذا املجال.

1- مصادر القيم اإلسالمية اليت حتكم األسرة:

 ال يعد اإلس���الم املصدر الوحيد للقيم التي حتكم 
املجتمع���ات اإلس���المية؛ فإن كثيًرا م���ن هذه القيم 
ُوجدت في العصر اجلاهلي، وملا جاء اإلس���الم أقر 
بعضها وثبَّتها، ومنها: قيم اجلود والكرم والش���جاعة 
والنخ���وة، وإغاثة امللهوف، وحماية اجلار...إلخ. وقد 
أضاف اإلس���الم إليها قيًما جدي���دة أصيلة تتناول 
كل نواحي احلياة الفردية، واألس���رية واالجتماعية، 

واالقتصادية والسياسية. 

عفاف عنيبة، األسرة الغربية بني الثابت واملتغير في القوانني الوضعية،   )1(
مرجع سابق، ص 5.

وكان من بني القيم األس���رية التي أوجدها اإلسالم 
ِقَي���م التع���اون والعمل ب���روح اجلماع���ة، والتضامن 
والتكاف���ل، والعطف على الصغي���ر واليتيم، واحترام 
الكبير وطاعة األبوين، والدفاع عن احلرمات، والعفة 
وغض البصر، والنظافة والطهارة.. إلى غير ذلك من 
القيم التي توارثها أبناء األمة اإلسالمية من جيل إلى 

جيل، واحتكموا إليها في سلوكياتهم وتصرفاتهم.

إّن حتلي أبناء اإلسالم بهذه القيم هي التي حفظتهم 
حتى اليوم من التفكك والتشرذم الذي أصاب غيرهم 
من األمم. وهذه اخلصوصية وهذا التميز على سائر 
األمم، هو الذي دف���ع بأعدائهم أن يعملوا بجهد وكد 
لتفكيك األسرة اإلسالمية، مستخدمني لذلك وسائلهم 
االقتصادي���ة والثقافية واإلعالمية م���ن أجل ضمان 

جناحهم في مهمتهم.

2- أهم املتغريات اليت طرأت على األسرة املسلمة:

إن م���ن أول اآلث���ار التي بدأت تظهر على األس���رة 
املس���لمة نتيجة تأثرها بالغرب، هو التغير في ش���كل 
األسرة، ففيما كانت األسرة املمتدة التي تضم األجداد 
والزوج���ني واألبن���اء وزوجاتهم، واألحف���اد واألصهار 
واألعم���ام، ترتبط فيما بينها برب���اط أبدي، قائم على 
التعاون والتآزر من أجل توفير العمل واملس���كن والزواج 
واحلماية لكل أفرادها منذ امليالد وحتى املمات، حتول 
شكل هذه األسرة إلى األسرة النووية املؤلفة من الزوج 
والزوجة وأوالدهما، لتضعف بذلك صلة الرحم التي دعا 
اإلسالم إلى احملافظة عليها، ولتقضي على »اجلماعية 

التي كانت سمة قيمية مميزة للعائلة املمتدة«.)2( 

ه���ذا وال يقتصر التغيير على الش���كل فقط، وإمنا 
طال أيًضا الوظائف واملسئوليات. 

ومن املتغريات الي ميكن مالحظتها:

1- تأخر سن الزواج، بل والعزوف عنه نهائّيًا في بعض 
احلاالت. وذلك نتيجة للضائقة االقتصادية والبطالة 

تغير القيم في العائلة العربية، ص 26.  )2(
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وغالء املهور، مما تسبب في وجود كثير من املشكالت 
االجتماعية، أولها عنوس���ة الش���بان والشابات. ففي 
مصر مث���اًل، ذكرت إحدى الدراس���ات، الصادرة عن 
املركز القوم���ي للبحوث االجتماعية واجلنائية مؤخًرا 
أن نس���بة غير املتزوجني من الشبان والشابات بلغت 
 بش���كل عام حوال���ي 30%، وبالتحديد 29.7% للذكور 
و28.4%. وكذلك فإن هذه العنوسة تسببت وفق دراسة 
أجراها املركز القومي للس���موم في القاهرة بانتحار 

2700 فتاة خالل عام واحد.)1(

 وقد عمد بعض الش���باب من أجل إشباع غريزتهم 
اجلنس���ية إلى طرق عديدة، منها م���ا يُعرف بالزواج 
العرفي، أو زواج املس���يار، ومنها ما يُعرف باملس���اكنة 
التي بدأت تأخذ طريقها إلى بعض املجتمعات العربية 
املنفتحة نوًعا ما، مثل لبنان وتونس وس���وريا وغيرها. 
ففي سوريا مثاًل يعزو بعض اخلبراء االجتماعيني بروز 
هذه الظاهرة احملدودة إلى انتشار البطالة بني الشباب 

وعدم قدرتهم على حتمل مسئوليات الزواج.)2( 

أما في لبنان فقد ذكر الدكتور أسامة طبارة أستاذ 
علم االجتماع في اجلامعة اللبنانية أن »التماهي بالغرب 
والتقليد األعمى لنمط وأسلوب احلياة الغربية هو أحد 

األسباب الرئيسة في متّسك هؤالء باملساكنة«.)3(

2- حتول العالق��ات بني املرأة والرجل من عالقات 
سكن ومودة ورحمة، وتضحية وتوازن في العالقات 
واحلقوق والواجبات، »النابعة من التمسك بشرع 
الله العظيم، إلى نوع من الثنائية املتناقضة التي 
تؤذن بالصراع بني ش���قي النفس الواحدة، وبني 

األبناء والبنات، والصغار والكبار«.)4(

 وقد نت���ج عن هذه التحوالت أم���ور خطيرة، على 

العربية. نت.  )1(
ثنائي يرفض اعتباره���ا مرحلة ما قبل االرتباط الدائم، العربية. نت،   )2( 

7 يونيو 2006م.
املساكنة، انتصار الرغبة على التقاليد 23 آذار 2010م، موقع لبنان اآلن.  )3(

إكرام بنت كمال بن معوض املصري، عوملة املرأة املسلمة، مرجع سابق،   )4(
ص 348.

رأس���ها ضعف قوام���ة الرجل على بيت���ه؛ حيث كان 
خلروج املرأة إلى العمل، واس���تقاللها االقتصادي عن 
الرجل أثره في نشوء نوع من االستقاللية لديها جعلها 
تتعالى على الرجل. ومما زكى هذا األمر تكاسل بعض 
الرجال وتخليهم عن مسئولياتهم التي فرضها الله عز 

وجل عليهم.

 وقد كان من نتائ���ج غياب أو ضعف القوامة أيًضا 
أن بدأت تظهر بعض عوامل التمرد على مبدأ الطاعة 
املرتبط بالقوامة. وفي ذلك تشير دراسة أنثروبولوجية 
ملجتم���ع النخبة في مدينة جدة إلى أن مفهوم الطاعة 
عن���د املرأة قد بدأ في التغي���ر، »فالزوجة اآلن تخرج 
م���ن البيت للزيارات والتس���وق ب���دون أن ترجع في 
ذلك إل���ى زوجها، كما كانت تفعل أمها. ومع ذلك فإن 
استقالليتها في احلركة خارج املنزل تظل في التحليل 

األخير مقيدة من جانب زوجها«.)5(

3- س��وء تربي��ة األطف��ال، وخاص���ة م���ن الناحية 
الصحية والنفس���ية. وذلك بسبب غلبة النظرة املادية 
االس���تهالكية؛ حي���ث ال يقوم أحد بعم���ل إال بأجر، 
وخاصة النس���اء، الالتي تأثرن بالنظرة الغربية التي 
تطالب باعتبار وظيفة املرأة وظيفة اجتماعية تستحق 
األجر املادي عليها، مما ح���ول العالقة بني الزوجني 
كما وصفها الدكتور عبد الوهاب املسيري إلى »عالقة 

تعاقدية مادية، وليست عالقة تراحمية تعاطفية«.)6(

لق���د أذنت كل هذه التغيرات ببداية حتول من الِقيم 
اجلماعية إل���ى القيم الفردية. فغاب مفهوم التضامن 
الذي كان موجوًدا داخل األس���رة الكبيرة، وتخلى كثير 
من األبناء عن القيام بواجباتهم األساس���ية في رعاية 
ذويهم عند الِكب���ر أو العجز أو املرض. ولعل »الزيادة 
في عدد الدور التي ترعى اآلن كبار السن بعد أن كان 
ا  مكانهم ضمن العائلة املمتدة من املؤشرات املهمة جّدً

ثريا التركي، تغير القيم في العائلة العربية، مرجع سابق، ص30.  )5(
جاسم محمد املطوع، التحديات االجتماعية التي تواجه األسرة، مؤمتر   )6(

األسرة العربية في وجه التحديات، مرجع سابق، ص 226.
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على تغير العالقة بني الكبار والصغار«.)1(

4- تعدي��ل كث��ري من القوانني العربية حتى تتناس���ب 
م���ع الدعوات الغربي���ة، ومن ه���ذه القوانني، قوانني 
األحوال الشخصية، املتعلقة بالزواج والطالق، واإلرث 

واحلضان���ة، ورفع س���ن الزواج 
وغي���ر ذلك م���ن القضايا التي 
الشريعة اإلسالمية.  إلى  حتتكم 
هذا إضافة إلى الدعوات إلقرار 
قانون ال���زواج املدني الذي ينزع 
الش���رعية  صفته  ال���زواج  عن 
الدينية ليجعله بيد الدولة حتت 

حجة رفع التمييز عن املرأة ومساواتها بالرجل. 

ومن ه���ذه القوانني التي يطال���ب بتعديلها قوانني 
العقوبات التي تتعلق بجرائم الزنا، وخاصة زنا الزوجة، 
واإلجهاض، والتحرش اجلنسي. إضافة إلى القوانني 
التي جتّرم العنف األس���ري. وقد أقر مجلس الوزراء 
اللبناني في جلسته املنعقدة في 6 أبريل 2010م قانوًنا 
للعنف األس���ري، ومن بني بنوده معاقبة »كل من أكره 
زوجته بالعنف والتهديد على اجلماع باحلبس من ستة 

أشهر إلى سنتني«.)2(

العوامل الي ساهمت يف تغيري واقع األسرة املسلمة: 

أواًل : العوامل اخلارجية:

تعّرف العومل���ة Globalization بأنها القوة مبفهومها 
الشامل االقتصادي والسياسي والعسكري واإلعالمي 
والثقاف���ي، وه���ي نت���اج داخلي محض للرأس���مالية 
املعاصرة يتجسد في الشركات املتعددة اجلنسية التي 

كان للواليات املتحدة األمريكية حصة األسد فيها.)3(

هذا التعريف الذي يظهر فيه سعي الواليات املتحدة 

ثريا التركي، تغير القيم في العائلة العربية، مرجع سابق، ص 31.  )1(
النجار يحيل مش���روع قانون حماية النس���اء من العنف األسري، إلى   )2(

مجلس الوزراء، موقع بوابة لبنان للتنمية واملعرفة.
إكرام بنت كمال بن معوض املصري، عوملة املرأة املسلمة، مرجع سابق،   )3(

ص 28.

األمريكية إلى الس���يطرة عل���ى العالم، دفع بكثير من 
املفكرين إلى عدم التمييز بني العوملة واألمركة. 

 وتش���كل العوملة الثقافية إحدى الوسائل املهمة في 
اختراق ثقافات الشعوب واستعمار عقولهم وأفكارهم 
تأثير  إلغاء  وتوجهاتهم، وبالتال���ي 
الدي���ن على حياتهم، واس���تبداله 
بالفكر العلماني الغربي الذي يدعو 
إلى الفصل بني الدين واحلياة، كما 
يدعو إلى التمت���ع مبباهج احلياة 
وف���ق ثقاف���ة اس���تهالكية تبحث 
واملعنوية،  املادي���ة  الرفاهيات  عن 
وتق���دمي املصال���ح الفردية واملنافع الش���خصية على 

املصالح اجلماعية.

 وللعوملة الثقافية أدوات عديدة تستخدمها في سبيل 
إحكام سيطرتها على الشعوب وضمان جناح مهمتها، 

ومن بني هذه األدوات:

منظمة األمم املتحدة وأدواتها:

 تس����عى األمم املتح����دة م����ن خ����الل منظماته����ا 
ومؤمتراتها)4(، إلى تعميم النظرة الغربية لقضايا املرأة 
واألسرة، والضغط على احلكومات العربية واإلسالمية 
من أجل تطبيق توصياتها املخالفة في كثير من بنودها 
للش����ريعة اإلس����المية. ومن األمور التي تسعى إلى 
فرضها أو تعديلها فيما يتعلق باألسرة: »السماح بزواج 
املس����لمة بغير املس����لم، إلغاء املهر، وإلغاء والية األب 
عل����ى البنت البكر، وكذلك إلغاء طاعة الزوجة للزوج، 
وجترمي وطء الزوجة بغير كامل رضاها، واستحداث 
جرمية اسمها )االغتصاب الزوجي( لتحطيم العالقة 
ب����ني الزوجني، وجترمي تأديب األبن����اء، وبالتالي رفع 

والية األب عن األبناء«.)5(

أبرز هذه املؤمترات اخلاصة باملرأة، مؤمتر املكسيك 1975م، ومؤمتر   )4(
كوبنهاج���ن 1980م، ومؤمت���ر نيروب���ي 1985م، ومؤمتر بكني 1995م 

وتوابعه 2000، 2005 و2010م.
)5(  عف���اف عنيبة، األس���رة الغربية ب���ني الثابت واملتغير ف���ي القوانني 

الوضعية، مرجع سابق.

تس��عى األمم المتحدة من خال منظماتها 
ومؤتمراته��ا، إلى تعميم النظ��رة الغربية 
لقضاي��ا الم��رأة واألس��رة، والضغ��ط عل��ى 
الحكوم��ات العربي��ة واإلس��امية م��ن أجل 
تطبي��ق توصياتها المخالفة ف��ي كثير من 

بنودها للشريعة اإلسامية. 
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إضافة إلى ذلك اس���تعانت ه���ذه املنظمة، من أجل 
ضمان جناح مهمته���ا، باحلركات النس���ائية احمللية 
الداعية إلى حترير املرأة، والتي كان لها دور في حتويل 
العالقة بني الرجل واملرأة إلى عالقة تصادمية، وذلك 
عبر تسليط األضواء على قضية املرأة بشكل منفصل 
عن قضايا األس���رة، وعبر الدعوة إلى »التخلص من 
أعباء األس���رة، بدعوى أن النظام األسري ضد طباع 
البش���ر، وأن القيود االجتماعية هي التي فرضته في 
إطار الضغوط املس���تمرة من جانب الرجل الستعباد 
املرأة والسيطرة عليها، وتكبيلها بأعباء رعاية األطفال 

والواجبات املنزلية«.)1(

نشر القيم املادية االستهالكية:

لقد كان من نتائج حتول العالم إلى سوق استهالكية 
كبيرة لتصريف املنتجات الغربية، 
أثره على األسرة العربية واملسلمة 
التي كان لتأثرها بهذه الفلس���فة 
دوره ف���ي ب���روز قي���م جديدة، 
وعل���ى رأس���ها قيمت���ان: »قيمة 
الرغبة اجلامحة في االس���تكثار 
من املال، وتقييم كل ش���يء على 
أساس )قيمته( املادية، وهي رغبة 
ال س���قف لها، وال ح���ّد يحدها. 
والقيمة الثانية هي قيمة املنافسة 

الت���ي تتحول إلى صراع، واس���تعداد عقلي ونفس���ي 
الستبعاد اآلخر وتصفية وجوده«.)2(

 وكان م���ن أبرز نتائج انتش���ار ه���ذه القيم، غلبة 
االعتب���ارات املادية عند اإلقدام عل���ى الزواج، وأثناء 
اختيار الزوج أو الزوجة. إضافة إلى انتش���ار ظاهرة 
العزوف عن الزواج، هرًبا من التزامات ومس���ئوليات 
الزواج.  وكذلك كان من بني هذه النتائج »سعي أفراد 

)1(  م���ازن بن صالح مطبقان���ي، الغرب من الداخل، األس���رة في بعض 
املجتمعات الغربية املعاصرة، مرجع سابق، ص 12.

)2(  أسعد السحمراني، األسرة العربية والتحديات الفكرية، مؤمتر األسرة 
العربية في وجه التحديات، مرجع سابق، ص 39.

األس���رة إلى البحث عن مص���ادر جديدة للمال، وإلى 
زيادة ساعات العمل، مما أدى إلى التخفيف من قدرة 
الوالدي���ن واألم خصوًصا على التوجيه واإلعداد. كما 
أنه يقلل فرص اللقاء بني أفراد األسرة، وينتج عن ذلك 

ضعف الروابط واألواصر بني أفراد األسرة«.)3(

 تعميم قيم العوملة عرب وسائل اإلعالم:

يتيح اإلعالم ووسائل االتصال احلديثة )احلاسوب، 
ألع���اب الفيدي���و، اإلنترنت، الهاتف النق���ال( ألفراد 
األس���رة العربية فرًصا عديدة للتع���رف على العالم 
اخلارجي، والتعلم، واكتس���اب خبرات جديدة، وحتى 
الدع���وة إلى الله عز وج���ل. إال أن هناك في املقابل 
عدًدا من املخاطر والتحديات التي تفوق في خطورتها 

اإليجابيات املذكورة، ومن بينها :

أ- نقل ثقافة العنف واإلثارة 
واجلرمية عبر هذه الوس���ائل. 
اليونسكو  منظمة  فقد خلصت 
نتائج األبحاث التي تتعلق بأثر 
وس���ائل اإلعالم على الشباب، 
وم���دى أثر أف���الم العصابات 
على املراهقني، وخطرها الدائم 
واليافعني،  الشباب  على نفوس 
أفالم  )إن  التالي���ة:  بالعب���ارة 
العصابات هي الس���بب في العقد النفسية اخلطيرة. 
وال يرجع ذلك إلى أنها حتّبذ اجلرائم فحس���ب، وإمنا 
إلى ما تورثه م���ن اضطرابات أخالقي���ة تكمن وراء 

اجلرائم املختلفة(.

ب- نش���ر القيم الغربية عب���ر البرامج اإلعالمية 
املس���توردة. ومن ه���ذه القيم املتعلقة باألس���رة قيم 
الفردية واالس���تهالكية. وهذا األم���ر ال يقتصر على 
البرام���ج املخصصة للكب���ار، بل إن بع���ض البرامج 
الكرتونية املوجهة لألطفال تعرض في منتجاتها بعض 
هذه القيم. وعلى سبيل املثال؛ فإن أبطال برامج »والت 

)3(  املرجع السابق، ص 39.

كان م��ن نتائ��ج تح��ول العال��م إل��ى س��وق 
المنتج��ات  لتصري��ف  كبي��رة  اس��تهاكية 
الغربية، أثره على األسرة العربية والمسلمة 
التي كان لتأثرها بهذه الفلسفة دوره في 
ب��روز قي��م جديدة، وعل��ى رأس��ها قيمتان: 
»قيم��ة الرغب��ة الجامحة في االس��تكثار من 
الم��ال، وتقيي��م كل ش��يء عل��ى أس��اس 
)قيمت��ه( المادية، وهي رغبة ال س��قف لها، 

وال حّد يحدها«.
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ديزني« ال يتزوجون، ولكن يقومون بعالقات حب حرة، 
فميك���ي ماوس يحب ميمي، ولكن���ه ال يتزوجها أبًدا، 
وع���م دهب ال زوجة له، وعم بندق ال زوجة له، وكذلك 
عبقرينو وبطوط، ففكرة األس���رة غير موجودة في كل 

هذا الفيض من اإلنتاج الذي يغزو العالم بأسره«.)1(

ج- إضعاف التفاعل االجتماعي بني أفراد األسرة، 
ومي���ل أفرادها، وخاص���ة األطف���ال واملراهقني إلى 
العزلة عن بقية أفراد األسرة. لقد أدت هذه الوسائل 
»باإلنس���ان ألن يتواجد جس���دّيًا في م���كان وفكرّيًا 
وعاطفّيًا واجتماعّيًا في مكان آخر. لقد فصلت احليز 

املادي لإلنسان عن احليز اخلاص باملشاعر«.)2(

د- نقل املش���كالت األسرية املنتش���رة في الغرب عبر 
األقمار االصطناعية والقنوات الفضائية، األمر الذي يؤثر 
على نظرة الطفل ملعنى األس���رة، وملفهومها احلقيقي في 
كيان املجتمع واألمة، وكذلك يشوش ذهنه بالصور الزائفة 
لتل���ك املجتمع���ات املتحررة: من اخت���الط دون ضوابط 
شرعية، ومعاشرة محرمة، وشذوذ جنسي، وعادات غربية 

دخيلة، ومفاهيم معكوسة مغالط فيها.)3(

ه�- نس���خ كثير من البرامج الغربي���ة إلى العربية، 
مع ما فيها من مس���اوئ. ومن هذه البرامج ما يعرف 
ببرام���ج تلفزيون الواقع، مثل برنامج س���تار أكادميي 
الذي يجمع بني الشبان والشابات في منزل واحد ملدة 
تزيد عن أربعة أش���هر، مع م���ا يحدث في داخل هذا 
املنزل من اختالط وإباحية، وما إلى ذلك من تصرفات 

تنقل مباشرة على الهواء.

ثانيا : العوامل الداخلية:

إن من بني العوامل التي ساهمت في جناح القوى 

)1(  جنالء القليوبي، اإلعالم واألس���رة، دراسة قدمت في امللتقى الدوري 
الثان���ي للمفكرات املس���لمات في طه���ران، موقع االحتاد النس���ائي 

اإلسالمي العاملي، ص 8.
)2(  نايف كرمي، متغيرات التكنولوجيا ووس���ائل االتصال، مؤمتر األسرة 

العربية في وجه التحديات، ص 156. .
)3(  منير س���عد الدين، التناقض في تربية الطفل بني األس���رة ووسائل 

اإلعالم، مؤمتر األسرة العربية.. ص 184.

الغربية في التغلغل إلى مجتمعاتنا اإلسالمية هو جهل 
كثير من أبناء اإلس���الم باألحكام الشرعية، وخاصة 
تلك التي تتعلق باألس���رة وبالعالقات الزوجية، مما 
س���ّهل الطريق أمام الغربيني وأتباعهم من الداخل 
ف���ي بث دعواهم الهدامة، ومن بني هذه األمور اليت 

حتدث ما يلي:

1- س���وء فهم الدين ومقاصده الشرعية فيما يتعلق 
بالعالقة الزوجية، واس���تغالل ه���ذا الدين من أجل 
حتقيق بعض املآرب الش���خصية. ومنها حرمان املرأة 
من حقوقها التي ضمنها لها اإلس���الم، وبخاصة فيما 
يتعلق مبوافقته���ا على العري���س، وبالطالق واخللع، 
والتفري���ق، واإلرث، وممارس���ة س���لطة القوامة التي 
كثيًرا ما تُستخدم كوسيلة لالستبداد وممارسة العنف 

والظلم جتاه املرأة خاصة واألسرة عامة. 

2- جمود قوانني األس����رة عن فه����م متطلبات التطور 
االجتماعي، إضافة إلى أن بعض املمارس����ات القضائية 
الس����يئة واملنحازة في كثير م����ن األحيان لصالح الرجل؛ 
جعلت دعاة حترير املرأة من الداخل واخلارج يس����تغلون 
ه����ذا الواقع من أجل ش����ن هجماتهم ضد األس����رة في 
املجتمعات اإلس����المية متهمني »اإلس����الم بإذالل املرأة، 
وإنكار حقوقها اإلنس����انية في الزواج واإلرث والشهادة، 

مما يشعر املرأة بالظلم والقهر والكبت واالضطهاد«.)4(

3- انتشار بعض األعراف املوروثة اخلاطئة البعيدة 
عن ثوابت الش����رع، منها التمييز بني الذكر واألنثى، 
وحرمان النس����اء من اإلرث، وحبس املرأة عن الزواج 
إال م����ن أحد أقاربها، وحرمان امل����رأة من الزواج من 
غير طبقتها، والنظرة الدونية إلى املرأة املطلَّقة وإلى 
املرأة بش����كل عام باعتبارها »ناقصة عقل ودين، ومن 
ثم فال ميك����ن االعتماد عليها فيما يحتاج إلى إعمال 

العقل والفكر«.)5(

)4(  محمد فاروق النبهان، أثر القيم الدينية في استقرار األسرة، من كتاب 
أزمة القيم ودور األسرة ص 212-211.

)5( أمة السالم أحمد رجاء، املرأة بني ثوابت اإلسالم وأعراف املجتمعات، 
من كتاب مؤمتر املرأة العربية في مواجهة التحديات، ص 43-42.
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األس���رة  بتحص���ني  الكفيل���ة  الوس���ائل   : ثالًث���ا 
املسلمة:

إن ما ورد سابًقا من مخاطر تهّدد قيم األسرة املسلمة؛ 
نتيجة تداخالت العوامل اخلارجية والداخلية؛ ال يعني 
بحال من األحول اس���تيراد احلل���ول البعيدة عن قيم 
وتقاليد املجتمع، بل إن إصالح أوضاع األسرة املسلمة 
يكون من خالل الشريعة اإلسالمية التي سمحت لهذه 
األسرة بالوجود، فالدين هو الذي يحدد ألفراد األسرة 

حقوقهم وواجباتهم واألدوار املنوطة بهم.

م���ن هنا فإن أي إصالح ألي خل���ل يطرأ على هذه 
األس���رة؛ ينبغ���ي أن يتم في إط���ار مرجعيتها األولى 
أي اإلس���الم، وبالتعاون بني األفراد املكونني لألسرة، 
وبني مؤسس���ات املجتمع كلها. فلهذا املجتمع بأجهزته 
املتعددة أدوار عديدة في جناح األسرة، ال تقل أهمية 
عن دور األس���رة نفس���ها. بل رمبا تتجاوزها أحياًنا؛ 
نظًرا لتعدد اإلمكان���ات التي ميتلكها املجتمع، وقد ال 
متلكها األسرة. وكون الفرد ال يعيش وحيًدا، بل هو ابن 
مجتمعه وابن بيئته، مما يجع���ل التأثير عبر احملاكاة 

والتقليد أمًرا كثير الفائدة.

 1- دور األفراد يف التمسك بالقيم اإلسالمية:

 يتحدد دور اإلنس���ان في احلفاظ على كيان األسرة 
بدًءا مبس���ئولياته الفردية التي حّددها له اإلسالم من 
ناحية تقومي نفسه وحفظ جوارحه من ارتكاب السيئات 
واملعاصي، وهذه املسئولية حددها الله عز وجل بقوله: 
ی{  ی   ی      ی   ىئ     ىئ   ىئ    ېئ   }ېئ  
]اإلس���راء: 36 [. وقد بّينها الرس���ول صلى الله عليه 
وس���لم بقوله: »ال تزول قدما عبد ي���وم القيامة حتى 
يسأل عن عمره فيما أفناه ، وعن علمه فيم فعل فيه، 
وعن ماله من أين اكتس���به وفيم أنفقه ، وعن جسمه 
فيم أباله«.)1( وصوالً ملسئوليته جتاه أهله، فهو املكلف 
باإلنفاق عليهم والعطف عليهم ورعاية ش���ؤونهم، وهو 

)1( رواه الترمذي وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي برقم 
.2417

يُحاَس���ب على إهماله لهذه املسئولية، وفي هذا يقول 
الرس���ول صلى الله عليه وس���لم: »كفى باملرء إثًما أن 

يضّيع من يقوت«.)2(

وهذه املسئولية تس���توجب أن يراعي كل من الرجل 
واملرأة حقوق الل���ه في التعامل مع بعضهم، ومع باقي 
أفراد األسرة، وأن يقوما بواجباتهم في تربية أبنائهم 
التربية اإلميانية التي تقيهم، وحتصنهم داخلّيًا من أية 

مغريات خارجية ميكن أن يتعرضوا لها.

 وال يج���ب أن تقتصر التربي���ة اإلميانية على جانب 
العبادات وتأدية الشعائر فقط، بل يدخل في هذه التربية 
زرع القيم واألخالق والفضائل، وعلى رأسها قيم التكافل 

والتعاون والعدالة، وما إلى ذلك من قيم أسرية.

وتأتي أهمية التركيز على دور األفراد في التمسك 
بالقيم األسرية، نتيجة للدور الذي يوليه نظام العلمنة 
الغربي لهؤالء األفراد؛ حيث إنه ال ينظر إلى األس���رة 
على أنها كيان خاص له واجبات على األفراد املنتمني 
له، بل إنه يتجاهل دور األس���رة وحقوقها ليركز على 
أدوار األفراد وحقوقهم، ويتم حتديد حقوق كل طرف 
من قب���ل القانون، الذي يصبح هو احلامي حلقوق كل 
طرف، ولينتهي بذلك الدور اجلماعي لألسرة، ولتنتهي 

الشخصية االجتماعية االعتبارية لألسرة.)3(

2- دور األسرة يف التحصني الداخلي:

تقوم األسرة املس���لمة بدور كبير في احلفاظ على 
الهوي���ة اإلس���المية، وحماية أبنائها م���ن االغتراب 
الثقاف���ي واالجتماعي الذي بدأ يتس���لل إليها بقصد 

أحياًنا، وبغير قصد أحياًنا أخرى.

 وم���ن األمور اإليجابية املهم���ة التي ميكن أن يكون 
لألس���رة دور كبير فيها، هو تنشئة األبناء على القيم 
اإلس���المية، وتعزيز انتمائهم للغتهم ودينهم وثقافتهم 
وتاريخهم؛ ليأخذوا من ه���ذا االنتماء منطلًقا لتقييم 

)2( رواه أبو داود 1692 وحسنه األلباني.
)3( رفيق حبيب، األسرة املستهدف األول للعلمنة، موقع إخوان أون الين.
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كل ما ه���و وافد من الغرب، وعلى رأس���ه ما يعرض 
في وس���ائل االتصال من قيم تشّجع على االستهالك 

والعنف والفردية.

وكذلك فإن لألس���رة دور مهم في تنمية مش���اعر 
أفرادها في إطار من التوافق واالنسجام، وعدم حتويل 
العالقة بينهم إلى صراع وصدام، بل إلى تكافل وتراحم 
وتكامل في إطار املرجعية اإلسالمية التي حفظت لكل 

منهم حقوقه وحددت واجباته.

3- دور الدول ومؤسسات اجملتمع يف كبح مجاح 
التغريب:

يحتاج أمر احملافظة على قيم األس���رة املسلمة إلى 
تضاف���ر جهود قوى املجتمع املتع���ددة من أجل وضع 

واالس���تراتيجيات  اخلط���ط 
الت���ي تضمن  األمد  البعي���دة 
حماية مؤسس���ة األس���رة من 
االختراق، ومن هذه املؤسسات 

التي هلا دور فعال ما يلي:

ومؤسس���اتها  الدول���ة   -1  
احلكومية التي لها دور كبير في 

حماية األس���رة املسلمة. وذلك عبر عدم سن القوانني 
املخالفة لطبيعتها وأص���ل وجودها، وعلى رأس هذه 
القوانني تلك التي تدعو إليها املؤمترات الدولية، مثل 
إباحة اإلجهاض، ومنع الزواج املبكر، ورفع سن الزواج، 
وما إلى ذلك من مطالب جتاهر بها احلركات النسائية 

ومن وراءها من جهات دولية.

 وتأتي أهمية االنتباه خلطورة هذا األمر مع استخدام 
اجلهات الدولية للترغي���ب والترهيب، من أجل إرغام 
حكومات ه���ذه الدول على التوقيع عل���ى اتفاقياتها، 
وتعديل قوانينها الداخلية حتى تتناسب مع التوجهات 
الدولية، حتى ولو كانت ه���ذه التوجهات تتعارض مع 
الشرائع واألعراف والتقاليد واملبادئ األخالقية التي 
تؤمن بها هذه الدول. علًما بأن بذور هذا التغيير بدأت 

تظهر في كثير من الدول العربية التي أخذت تعدل من 
قوانينها الداخلية، متاشًيا مع االتفاقيات الدولية التي 

عت عليها. وقَّ

2- أجه���زة التعليم مبراحلها كافة؛ حيث ينبغي أن 
تش���مل املناهج املقترحة على تبيان لقيمة األس���رة، 
»ومكانة املرأة في اإلسالم، واملفهوم الشرعي للعالقة 
بني الرجل وامل���رأة، واحلقوق الزوجية، والوس���ائل 
الفاعلة في تربي���ة األوالد، وبيان األفكار املتضاربة 
مع الفطرة. ويش���مل ه���ذا املنهج أيًض���ا: عرًضا 
تاريخّيًا للجهود الدولية في إفس���اد املرأة واألس���رة 
املسلمة، وعوملة احلياة االجتماعية عموًما، عن طريق 
املؤمترات العاملية، وبي���ان أهدافها اخلبيثة احلالية 

واملستقبلية«.)1(

3- أجهزة اإلع���الم التي حلت 
التربية،  م���كان األم واألب ف���ي 
وبات لها تأثير كبير على األطفال، 
خاصة مع س���رعة االكتش���افات 
العلمية التي س���اهمت في وجود 
ه���وة علمية وثقافي���ة بني األبناء 
املجاالت، حتى  ه���ذه  واآلباء في 
أصبح الولد هو الذي يعلّم أهله بدل أن يكون العكس، 
وكذلك ساهمت هذه األدوات املستحدثة من تلفزيون 
وفيديو، وألعاب حاس���وب، وإنترن���ت، في زيادة الهوة 
االجتماعية ب���ني الطرفني، حت���ى إن الدكتور أحمد 
عكاش���ة رئيس جمعية الصحة النفس���ية العاملية نقل 
واقع األطفال اليوم مع ه���ذه التكنولوجيات احلديثة، 
فقال: »أحتدى أن مُيِضي أّي منا أكثر من نصف ساعة 
مع ابنه أو ابنته في احلديث بعيًدا عن وسائل االتصال 

والترفيه احلديثة وأهمها التليفزيون«.)2( 

 وإذا أُخذ بعني االعتبار املواد الفاسدة والهابطة التي 

إكرام بنت كمال بن معوض املصري، عوملة املرأة املسلمة، مرجع سابق،   )1(
ص 385.

)2( جنالء القليوبي، اإلعالم واألسرة، مرجع سابق، ص 9.

يحت��اج أم��ر المحافظ��ة عل��ى قي��م األس��رة 
ق��وى  جه��ود  تضاف��ر  إل��ى  المس��لمة 
المجتم��ع المتعددة من أج��ل وضع الخطط 
واالستراتيجيات البعيدة األمد التي تضمن 

حماية مؤسسة األسرة من االختراق
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تُبَث عبر هذه الوس����ائل، والتي يتلقاها األطفال عادة 
بالقبول؛ لعدم وجود َملَكة النقد والتحليل لديهم، ميكن 
عندئذ إدراك الدور الكبير املنوط باإلعالم اإلسالمي 
من أج����ل العمل عل����ى إنتاج األفالم واملسلس����الت 
والبرامج الس����ينمائية واإلذاعية والتلفزيونية الهادفة 
التي تنس����جم ومبادئ ديننا احلنيف من جهة، وكذلك 
العمل على كش����ف زيف الغ����رب وأنظمته اإلعالمية 
املعادية واملُِضلّة أمام الشعوب اإلسالمية املستضعفة 

من جهة أخرى. )1(

4- مؤسس���ات املجتم���ع بأنواعها كاف���ة: الدعوية 
واالجتماعية والثقافية، التي يقع على عاتقها، وبغياب 
الدور الفاعل لل���دول واحلكومات في بعض األحيان، 
مهمة احلفاظ على األسرة وقيمها. ومن بني النشاطات 
التي ميكن أن تقوم بها هذه املؤسسات: »التشجيع على 
الزواج وتيس���يره، التوعية باألحكام الشرعية املتعلقة 
باألسرة وبالدراس���ات االجتماعية والنفسية املتعلقة 
بها، رعاي���ة األمومة والطفولة واملس���نني والزوجات 
في اخلالفات الزوجية، ومش���كالت الشباب مع اآلباء 
واألمهات، إقامة مجالس الصلح بني أفراد األس���رة، 
العناية ب���دور احلضانة واملدارس ووس���ائل اإلعالم 
واملس���اجد التي متثل التربية اخلارجية التي تش���كل 

أفراد األسرة من داخل نفوسهم«.)2(

كما أن لهذه املؤسس���ات دوًرا كبي���ًرا في التعريف 
والتص���دي ومواجهة وبيان األه���داف احلقيقية غير 
املعلن���ة التي ترم���ي إليها بعض املؤمت���رات الدولية، 
والتعاون مًع���ا من أجل فضح تل���ك األهداف، وبيان 
ش���ناعة وخبث تلك املق���ررات، والوقوف في وجه أي 
تغيي���ر أو تعديل في القوانني احمللية وقوانني األحوال 
الشخصية، ال يتناسب مع توجهات الشريعة اإلسالمية 

فيما يتعلق بأحكام األسرة واملرأة والطفل.

)1( فائزة النوري، مخاطر إعالمية تواجه الناشئة املسلمة، ص3.
)2( عبد الله بن وكيل الشيخ، األسرة املسلمة وصيانتها من أخطار العوملة، 

ملحق مجلة البيان عدد271، ص 31.

اخلامتة: 

إن التغيير في وظيفة األسرة ومسئولياتها ومكوناتها 
التي ظهرت آثاره واضحة على األسرة الغربية، بدأت 
لألس���ف تظهر على األسرة املس���لمة. ومن مناذجها: 
تخلي امل���رأة عن وظيفتها األساس���ية وهي األمومة، 
وتأخر س���ن الزواج، وغي���اب بعض املب���ادئ والقيم 
األخالقية التي كانت حتتكم إليها األس���رة املس���لمة 
مث���ل قيم التعاون والرحم���ة والتعاضد والتعاون. وما 
إلى ذلك من قيم س���اهمت في حفظ األسرة املسلمة 
طوال الق���رون املاضية، في وجه التحديات اخلارجية 

والداخلية التي كانت تواجهها. 

 إن موجة العوملة التي اكتسحت العالم بشكل كبير، 
وما تركت���ه من أثر على القيم األخالقية واألس���رية، 
ميكن مالحظته عند االط���الع على اجلهود الضخمة 
التي تبذلها الوالي���ات املتحدة من أجل خوض »حرب 
القيم«. فقد خصصت هذه الدولة مبلغ 21 مليار دوالر 
في عام 2005م، لوس���ائل اإلعالم العربية ومؤسسات 
البحث؛ بهدف ضمان جناح تبني املسلمني لقيم الغرب، 
»وقد أطلقوا على تلك املنظومة القيمية اجلديدة اسم 
»اإلسالم املعتدل«، وإنصاًفا لهذه التسمية ميكن إطالق 

ل« عليها.)3( »اإلسالم املعدَّ

 إن واقع انهيار األسرة الغربية أمر اعترف به عقالء 
الغرب، فقال ألكسيس كاريل في مؤلفه الشهير »اإلنسان 
ذلك املجهول«: »أصبح الرجل واملرأة على السواء، ومن 
الصعب أن نحدد جنسهما: لتداخل وظائفهما، وبسبب 
مساواة لم حتترم االختالف اجلوهري الذي أقره الرب 

في خلقه لكليهما«.)4(

كما أن هذا الواقع هو الذي دفع بآخرين إلى حتذير 
باق���ي املجتمعات من أن يصيبها ما أصاب املجتمعات 
الغربية. وف���ي هذا املجال ح���ذرت األمريكية »دالي 

)3( الد زروان، قيم الغرب كخيار في مواجهة أفكار اإلسالم، ص 3.
)4( عفاف عنيبة، األسرة الغربية بني الثابت واملتغير في القوانني الوضعية، 

مرجع سابق، ص7.
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أدلياري«، رئيسة جمعية األمهات الصغيرات، املسلمني 
من االنزالق وراء الدعوات الهدامة التي ترّوج لها منظمة 
األمم املتحدة قائلة: »لقد دم���روا املجتمع األمريكي، 
وجاءوا اآلن بأفكارهم للمجتمعات اإلس���المية حتى 

يدمروها ويدمروا املرأة ودورها فيها«.)1(

احمد منصور، سقوط احلضارة الغربية، مرجع سابق، ص 62.  )1(
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معلومات إضافية
األمم املتحدة واملؤمترات اخلاصة باملرأة: 

 عقدت األمم املتحدة أول مؤمتر عاملي خاص باملرأة وهو: )مؤمتر مكسيكو لعقد األمم املتحدة للمرأة: املساواة 
والتنمية والس���لم(، وذلك في عام 1975م في املكس���يك؛ حيث حضرته 133 دولة، واعتمد فيه أول خطة عاملية 
متعلقة بوضع املرأة على املستوى احلكومي وغير احلكومي في املجاالت السياسية واالجتماعية والتدريب والعمل 

على حماية األسرة. 

كم���ا اعتمدت خطة العمل العاملية لعقد األمم املتحدة للمرأة: املس���اواة والتنمية والس���لم، لألعوام )1976 - 
1985م( . 

في عام 1979م عقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مؤمتًرا حتت ش���عار: )القضاء على كافة أشكال التمييز 
ضد املرأة( ، وخرج املؤمترون باتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة. 

 وج���اءت هذه االتفاقي���ة ألول مرة بصيغة ملزمة قانونّيًا للدول التي توافق عليها، إما بتصديقها أو باالنضمام 
إليه���ا. وقد بلغ عدد الدول التي انضمت إلى ه���ذه االتفاقية مائة وثالث وثالثون دولة، إلى ما قبل مؤمتر بكني 

عام 1995م. 

 في عام 1980م عقدت األمم املتحدة )املؤمتر العاملي لعقد األمم املتحدة للمرأة: املس���اواة والتنمية والس���لم(  
في )كوبنهاجن( بالدامنارك وهو املؤمتر الثاني اخلاص باملرأة؛ وذلك الستعراض وتقومي التقدم احملرز في تنفيذ 
توصيات املؤمتر العاملي األول للس���نة الدولية للمرأة، ولتعديل البرامج املتعلقة بالنصف الثاني من العقد األممي 

للمرأة. 

 في عام 1985م عقد )املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم املتحدة للمرأة: املساواة والتنمية 
والس���لم( في )نيروبي( وهو املؤمتر الثالث اخلاص باملرأة والذي عرف باس���م: )اس���تراتيجيات نيروبي املرتقبة 

للنهوض باملرأة(، وذلك من عام 1986م حتى عام 2000م، وقد شارك فيه سبع وخمسون ومائة دولة.

 ف���ي عام 1995م عق���دت األمم املتحدة )املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة(  في )بكني( ، وقد دعت فيه إلى 
مضاعفة اجلهود واإلجراءات الرامية إلى حتقيق أهداف اس���تراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض باملرأة بنهاية 

القرن احلالي. 

ويعتبر هذا املؤمتر متميًزا عن املؤمترات األخرى التي تبنتها األمم املتحدة؛ حيث دعت فيه بصراحة وبوضوح 
إلى العديد من األمور التي فيها مخالفة للشريعة اإلسالمية، بل فيها مخالفة للفطرة التي فطر الله تعالى الناس 

عليها، مثل: 

الدعوة إلى احلرية واملساواة - مبفهومهما املخالف لإلسالم- والقضاء التام على أي فوارق بني الرجل واملرأة، 
دون النظر فيما قررته الشرائع السماوية، واقتضته الفطرة، وحتمته طبيعة املرأة وتكوينها. 
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الدعوة إلى فتح باب العالقات اجلنسية احملرمة شرًعا؛ ومن ذلك: 

الس���ماح بحرية اجلنس، والتنفير من الزواج املبكر، والعمل على نش���ر وسائل منع احلمل، واحلد من خصوبة 
الرجال، وحتديد النس���ل، والس���ماح باإلجهاض املأمون، والتركيز على التعليم املختلط بني اجلنسني وتطويره، 

وكذلك التركيز على تقدمي الثقافة اجلنسية للجنسني في مبكرة، وتسخير اإلعالم لتحقيق هذه األهداف. 

كما أن في هذا املؤمتر إعالًنا لإلباحية، وس���لًبا لقوامة اإلس���الم على العباد، وسلًبا لوالية اآلباء على األبناء، 
وقوامة الرجال على النساء. 

مؤمترات األمم املتحدة اخلاصة بالسكان والي ناقشت قضايا متعلقة باملرأة:

باإلضافة إلى هذه املؤمترات اخلاصة باملرأة فهناك مؤمترات أقامتها األمم املتحدة خاصة بالس���كان، إال أنها 
ناقشت في وثائقها قضايا متعلقة باملرأة وبالعقد األممي اخلاص باملرأة، وهي: 

1- )املؤمتر العاملي األول للسكان( في رومانيا عام 1974م. 

2- )املؤمتر الدولي املعني بالسكان( في املكسيك عام 1984م.  

3- )املؤمتر الدولي للسكان والتنمية( في القاهرة عام 1994م، وقد نوقشت في هذا املؤمتر قضايا شبيهة متاًما 
بالقضايا التي س���بق ذكرها في املؤمتر الرابع للمرأة ببكني، ويعد هذا املؤمتر من املؤمترات التي أثارت وثيقته 

ضجة واسعة في العالم اإلسالمي وغير اإلسالمي؛ بسبب مخالفتها للشرائع السماوية وللفطرة السليمة. 

مؤمترات أخرى لألمم املتحدة نوقشت فيها بعض قضايا املرأة: 

1- )املؤمتر العاملي لتوفير التعليم للجميع(  املنعقد في )جومتيان - تايالند(  عام 1990م. 

2- )مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل( املنعقد في )نيويورك( عام 1990م الذي أكد فيه ما ورد في اتفاقية 
حق���وق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1989م، ومن ذلك: حق الطفل في حرية الفكر 

والوجدان والدين، والدعوة إلى سلب والية اآلباء على األبناء. 

3- )املؤمتر العاملي للبيئة والتنمية( املنعقد في )ريودي جانيرو البرازيل( عام 1992م الذي أشير فيه إلى حقوق 
النساء في التحكم في قدرتهن على اإلجناب، والدعوة إلى إنشاء مرافق صحية وقائية وعالجية للرعاية الصحية 

التناسلية تكون مأمونة وفعالة، وكذلك الدعوة إلى حتديد النسل. 

4- )املؤمتر العاملي حلقوق اإلنس���ان( في النمسا، عام 1993م، وطالب هذا املؤمتر بالتصديق العاملي من قبل 
جميع الدول على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة بحلول عام 2000م. 

5- )إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن القضاء على العنف ضد النساء(، وذلك في عام 1993م. 

6- )مؤمت���ر القمة العاملي للتنمي���ة االجتماعية( الذي أقيم في كوبنهاجن ع���ام 1995م الذي مت فيه اإلقرار 
بأشكال األس���رة املختلفة، والدعوة إلى املس���اواة بني املرأة والرجل، ومن ذلك إسقاط قوامة الرجل على املرأة 
داخل األسرة، ودعوة الرجل لتحمل األعباء املنزلية، ودعوة املرأة للخروج للمساهمة في سوق العمل، وكذلك إزالة 
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القيود املفروضة على املرأة في وراثة املمتلكات. 

7- )مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية( )املوئل الثاني( الذي انعقد في )تركيا( عام 1996م.

8- )مؤمتر األمم املتحدة للمرأة عام 2000م املس���اواة والتنمية والس���الم في القرن احلادي والعشرين( الذي 
انعقد في )نيويورك(، وقد تضمنت وثيقة هذا املؤمتر التحضيرية ما يلي: 

- الدعوة إلى احلرية اجلنس���ية واإلباحية للمراهقني واملراهقات والتبكير بها مع تأخير سن الزواج، وتشجيع 
جميع أنواع العالقات اجلنس���ية خارج إطار األس���رة الش���رعية )رجل وامرأة( ، وتهمي���ش دور الزواج في بناء 

األسرة. 

- إباحة اإلجهاض. 

- تكريس املفهوم الغربي لألس���رة، وأنها تتكون من ش���خصني ميكن أن يكونا من نوع واحد )رجل + رجل، أو 
امرأة + امرأة( . 

- تشجيع املرأة على رفض األعمال املنزلية، بحجة أنها أعمال ليست ذات أجر. 

- املطالبة بإنشاء محاكم أسرية من أجل محاكمة الزوج بتهمة اغتصاب زوجته. 

- إباحة الش���ذوذ اجلنس���ي )اللواط والس���حاق(، والدعوة إلى مراجعة ونقض القوانني التي تعتبر الش���ذوذ 
اجلنسي جرمية. 

- فرض مفهوم املساواة الشكلي املطلق، والتماثل التام بني الرجل واملرأة في كل شيء مبا في ذلك الواجبات: 
كالعمل، وحضانة األطفال، واألعمال املنزلية، وفي احلقوق: كامليراث. 

- املطالبة بإلغاء التحفظات التي أبدتها بعض الدول اإلسالمية على وثيقة مؤمتر بكني 1995م. 

املصدر: 

العوملة االجتماعية للمرأة واألسرة، د. فؤاد بن عبدالكرمي، موقع لها أون الين: 
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&id=6063




