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Abstract: Woman face alotafphisical and psychological assault and Humiliating treatment, in all times at war or at peace and in all around
the world. Organization of woman rights always record alot of woman injury, specially in the time of problems and crisis of countries.
Although Islam an national organisations made a lot of Lawes protect women but we still need to wake up the people and teach them the
woman rights.
Research aims:
This research is aiming for the following
1) a contribution in creating a culture of the woman's right in Islam and international law.
2) to show the connection between Islam and international law and differences between them.
3) make a database contain the laws of Islam and international law.
The research problem is what woman exposed to like physical injury, psychological injury, humiliating and bad treatment. Caused by
instable circumstances. Which make woman weak vulnerable and fragile. And that creates the need of woman rights data base.
Keywords: protection. woman. crises. Islamic legislation The law.
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حماية المخأة في أوقات األزمات بين الذخيعة اإلسالمية والمهاثيق الجولية
لضمى دمحم فيج العكضجؼ  ،رحضق رعج دمحم السذايخي

كمية االمام االعظم (رحمو هللا) الجامعة -بغجاد  -العخاق
الممخص : :تتعخض السخأة إلى اعتجاءات جدجية كنفدية ،كمعاممة ميضشة ،كتعدف كجػر ،كتيسير كاقراء ،في زمغ الدمع كالحخب ،في شتى أرجاء العالع ،كتدجل
السشطسات السعشية بحقػؽ السخأة انتياكات فطيعة مغ كقت آلخخ لحقػؽ الشداء ،كال سيسا في أكقات اشتجاد األزمات كالسذاكل.

كعمى الخغع مغ أف الذخيعة اإلسبلمية كالقانػف الجكلي ،قج قخ ار جسمة مغ األحكاـ لحساية السخأة في أثشاء السذاكل كالرخاعات السحمية كالجكلية ،إال أنشا ال زلشا

بأمذ الحاجة لتػعية الجسيػر بحلظ ،كتعخيف السخأة بحقػقيا.
كىحا البحث ييجؼ إلى:




اإلسياـ في خمق ثقافة شخعية كقانػنية ،تديع في حساية السخأة أثشاء األزمات العاصفة.

تدميط الزػء عمى التخابط بضغ الذخيعة اإلسبلمية كالقانػف الجكلي ،كبياف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بضشيسا.

تػفضخ قاعجة معمػماتية يسكغ استعساليا في إدارة األزمات ،قائسة عمى التػفضق بضغ رأؼ الذخيعة اإلسبلمية كالقانػف الػضعي.

مذكمة البحث :تشصمق مذكمة البحث مغ السفيػـ العاـ لؤلزمة ،في تمظ الشقصة الحخجة كالمحطة الحاسسة التي يتحجد عشجىا مرضخ تصػرىا إما لؤلفزل كإما لؤلسػأ،
الحياة أك السػت ،الحخب أك الدمع ،إليجاد حل لسذكمة ما.
كمحػر بحثشا ىػ تمظ األزمات التي تتعخض ليا السخأة نتيجة ألكضاع غضخ مدتقخة أك ق اخرات غضخ مجركسة مسا يذكل تيجيجاً ليا عمى الرعضج الشفدي كالجدجؼ أك
أمشيا الخاص ،بحضث تكػف بحاجة لمحساية كتػفضخ االستخاتيجية السشاسبة لتجاكز األزمات أك التقمضل مغ آثارىا.

الكممات المفتاحية :الحساية ،السخأة ،األزمات ،الذخيعة االسبلمية ،القانػف الػضعي.

 1مقجمة
الحسج هلل الخحيع بعباده ،الخؤكؼ بيع ،الحؼ حق الحق كنرخه ،آخحاً بضج الزعيف كمتقرا لو مغ ضالسو ،كالربلة كالدبلـ عمى

الخحسة السيجاة لمبذخية جسعاء دمحم كعمى آلو كصحبو أجسعضغ.
وبعج:

انصبلقا مغ قػؿ الشبي الكخيع دمحم :
اإليم ِ
َض َع ُ ِ
ان"( ،)1كمع ما تتعخض السخأة
" َمن َأرَى ِمْن ُكم ُمْن َكًاخ َفْمُي َغِّيْخُه ِبَي ِج ِهَ ،فِإنْ َل ْم َي ْد َت ِط ْع َفِبمِ َد ِان ِوَ ،فِإ ْن َل ْم َي ْد َت ِط ْع َف ِبَقْم ِب ِوَ ،وَذلِ َك أ ْ
ف ْ َ
مغ اعتجاءات جدجية كنفدية ،كمعاممة ميضشة ،كتعدف كجػر ،كتيسير كإقراء ،في زمغ الدمع كالحخب ،في شتى أرجاء العالع ،كما

تدجمو السشطسات السعشية بحقػؽ السخأة مغ انتياكات فطيعة مغ كقت آلخخ لحقػؽ الشداء ،كال سيسا في أكقات اشتجاد األزمات

كالسذاكل ،كعمى الخغع مغ أف الذخيعة اإلسبلمية كالقانػف الجكلي ،قج قخ ار جسمة مغ األحكاـ لحساية السخأة في أثشاء السذاكل
كالرخاعات السحمية كالجكلية ،إال أنشا ال زلشا بأمذ الحاجة لتػعية الجسيػر بحلظ ،كتعخيف السخأة بحقػقيا.

فذخعنا بكتابة ىحا البحث اليادف إلى:

 )1اإلسياـ في خمق ثقافة شخعية كقانػنية ،تديع في حساية السخأة أثشاء األزمات العاصفة.
( )1اٌّنٕؼ اٌظض١ش اٌّغتظـ ثٕمً اٌؼؼي ػٓ اٌؼؼي ئٌ ٝؿمٛي هللا ِ ،نٍُ ثٓ اٌضزبد أث ٛاٌضنٓ اٌمش١ـ ٞإٌ١نبثٛؿ( ٞد٘261 :ـ) ،تضم١ك :دمحم فإاػ ػجؼ اٌجبل ،ٟػاؿ ئص١بء اٌتـاث اٌؼـث – ٟث١ـٚد،
صؼ٠ج ؿلُ (.69/1 ،)78
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 )2تدميط الزػء عمى سبل الحساية الذخعية كالقانػنية ،كبياف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بضشيسا.
 )3تػفضخ قاعجة معمػماتية يسكغ استعساليا في إدارة األزمات ،قائسة عمى التػفضق بضغ رأؼ الذخيعة اإلسبلمية كالقانػف الػضعي.
مذكمة البحث :تشصمق مذكمة البحث مغ السفيػـ العاـ لؤلزمة ،فيي تمظ الشقصة الحخجة كالمحطة الحاسسة التي يتحجد عشجىا مرضخ

تصػرىا إما لؤلفزل كإما لؤلسػأ ،الحياة أك السػت ،الحخب أك الدمع ،إليجاد حل لسذكمة ما.

كمحػر بحثشا ىػ تمظ األزمات التي تتعخض ليا السخأة نتيجة ألكضاع غضخ مدتقخة أك ق اخرات غضخ مجركسة مسا يذكل تيجيجاً ليا
عمى الرعضج الشفدي كالجدجؼ ،أك أمشيا الخاص ،بحضث تكػف بحاجة لمحساية كتػفضخ االستخاتيجية السشاسبة لتجاكز األزمات أك

التقمضل مغ آثارىا.
منيجية البحث:

 )1نيجشا شخيقة البحث السػضػعي التأصضمي ،فحاكلشا االعتساد عمى أمات الكتب كرد الشرػص إلى قائمضيا.
 )2خخجشا األحاديث الػاردة ،كارتأيشا اختيار ما صح مشيا مغ كتب الدشة السعتبخة.
 )3أضيخنا الدبل الذخعية كالقانػنية لحساية السخأة في كل أزمة مغ األزمات السحكػرة ،كارتأيشا تخؾ السػازنة بضشيسا لمقارغ ،لزضق
مداحة البحث ،كعجـ اإلشالة.
 )4أكردنا بعس اإلحرائيات الخاصة بأزمة مغ أىع األزمات التي تتعخض ليا السخأة كىي ارتفاع ندب الصبلؽ كالتخمل ،في ممحق
مع البحث لتقخيب الرػرة كبيانيا.
كقج حسل البحث عشػاف( :حساية السخأة في أكقات األزمات بضغ الذخيعة اإلسبلمية كالسػاثضق الجكلية) .كقدسشاه تقديساً ثبلثياً،

فزع ثبلثة مباحث ،ككل مبحث ضع ثبلث أزمات كل أزمة في مصمب ،فزبلً عغ مقجمة كتسيضج كخاتسة ،كىي كسا يأتي:
-

مقجمة .ثم تمييج :ضع التعخيف بسفخدات عشػاف البحث.

-

المبحث األول :حساية السخأة في أكقات األزمات االجتساعية كاألسخية كالشفدية في الذخيعة اإلسبلمية كالقػانضغ الػضعية .ويمكن
حرخ أىم األزمات االجتماعية التي تتعخض ليا المخأة في:

-



السصمب األكؿ :العشف كسمب حق الحياة.



السصمب الثاني :ارتفاع ندب الصبلؽ كالتخمل.



السصمب الثالث :تجني السدتػػ التعميسي كالرحي.

المبحث الثاني :حساية السخأة في أكقات األزمات الدياسية كالحخكب الجاخمية كالخارجية في الذخيعة اإلسبلمية كالقػانضغ
الػضعية .ومن ىحه األزمات:

-



السصمب االكؿ :التيجضخ كعجـ االستقخار.



السصمب الثاني :الشداعات الجاخمية.



السصمب الثالث :التيسير.

المبحث الثالث :حساية السخأة في أكقات األزمات االقترادية كالسالية في الذخيعة اإلسبلمية كالقػانضغ الػضعية .وأنهاعيا كثيخة
منيا:


السصمب االكؿ :الفقخ.



السصمب الثاني :فخص العسل.



السصمب الثالث :القخكض الخبػية.

© 2022NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

Applied Science University Journal, Vol.6 No.1 Jun.2022

128

الخاتمة.

-

راجضغ أف تديع ىحه الجراسة في إماشة المثاـ عغ التذخيعات اإلسبلمية الخاصة بتػفضخ الكخامة اإلندانية لمسخأة في الطخكؼ
العرضبة التي تحيط بيا ،كاعتساد ذلظ في الجراسات الحقػؾية ،كتزسضشو في التذخيعات القانػنية ،مغ قبل البخلسانات كالسشطسات
الحقػؾية .كباهلل التػفضق.
تمييج:

قبل الذخكع بحكخ الحساية بذقضيا الذخعية كالقانػنية البج مغ معخفة ما يخاد بالحساية:
ِ
ِ ِ ِ
َح َس ْض ُت)
َؼ َم ْح ُ
ػر َال ُيْق َخ ُب .ك(أ ْ
طٌ
 فالحساية (لغة) :مرجر حسى يقاؿَ :"(ح َساهُ) َي ْحسيو (ح َس َاي ًة) َد َف َع َع ْش ُو َك َى َحا َش ْي ٌء (ح ًسى) أ ْ
اْلس َكاف جعْمتُو ِحسى .كِفي اْلح ِج ِ
يثَ « :ال ِح َسى ِإ اال ِاهللِ َكلِ َخُسػلِ ِو»(.)3(")2
َ
َ َ ََ ُ ً َ
 -كفي االصصبلح :مغ خبلؿ البحث لع يتبضغ لي فخؽ بضغ معشى الحساية لغ ًة كاصصبلحاً ،فالسعشى المغػؼ ىػ نفدو السعشى

االصصبلحي ،كاصل معشى الحساية ال يختمف في نفدو كإنسا يختمف في نػع الحساية بحدب ما يزاؼ أليو ،فسعشى حساية

السخيس عمى سبضل السثاؿ :السشع مسا يزخه مغ شعاـ أك شخاب أك غضخه ،كمعشى حساية السجني مثبلً :السشع مسا يزخه مغ

شعاـ أك شخاب أك غضخه ،فحساية السخأة ىػ دفع الزخر عشيا مسا تػاجيو مغ أزمات.
ِ
ط ك (أ ََزـ) ع ِغ ا ِ
ضق َكُك ُّل
 كاألزمة (لغة)" :مرجر(أزـ) ك (ا ْأل َْزَم ُة) ِّالذ ْيء أ َْم َد َظ َع ْش ُو َكَب ُاب ُو َ
الذاجةُ َكاْلَق ْح ُ َ َ َ
ض َخ َبَ ،ك(اْل َسأ ِْزُـ) اْل َسز ُ
ِ
ش ِخ ٍ
زا َمأ ِْزٌـ"(.)4
َ
ضِّض ٍق َب ْض َغ َجَبَم ْض ِغ َمأ ِْزٌـ َك َم ْػض ُع اْل َح ْخ ِب أ َْي ً
يق َ
 كاألزمة (اصصبلحاً) ىي" :حالة تػتخ كنقصة تحػؿ تتصمب ق اخ اًر يشتج عشو مػاقف ججيجة سمبية كانت أك إيجابية تؤثخ عمىمختمف الكيانات ذات العبلقة" (.)5

فالحساية الذخعية لمسخأة مع ما أكالىا مغ مكانة عطيسة كمختبة جمضمة ،كانت بجفع الزخر عشيا كأعصاءىا حقػقيا السدمػبة

(الكخامة اإلندانية ،كالسالية ،كاالجتساعية ،كحتى الدياسية مشيا) كغضخىا مغ الحقػؽ كالػاجبات مخاعياً تكػيشيا الشفدي كالجدساني،
كالسصمع عمى األنطسة يخػ بػضػح أف ال نطاـ عمى كجو األرض رفع السخأة إلى الجرجة التي رفعيا إلضيا اإلسبلـ ،فداكاىا هللا تعالى
َجَخُىم
بالخجل في قبػؿ األعساؿ حضغ قاؿ  :ـ َم ْن َع ِم َل َصالِ ًحا ِّمن َذ َك ٍخ أ َْو أُن َث ٰى َو ُى َه ُم ْؤ ِم ٌن َفَمُن ْحِيَيَّن ُو َحَيا ًة َ
طِّيَب ًة ۖ َوَلَن ْج ِدَيَّن ُي ْم أ ْ
ِ
الخج ِ
اؿ"( ،)6كساكػ بضشيسا في السدؤكلية
َح َد ِن َما َكاُنها َي ْع َمُمه َن[ الشحل  ،]97 :كيؤكج ذلظ رسػؿ هللا  بقػلوِ" :إان َسا ِّ
ِبأ ْ
اء َشَقائ ُق ِّ َ
الش َد ُ
ِِ
َى ِل بيِت ِو ،والم أخَ ُة ر ِ
ِ
"كُّم ُكمْ َر ٍ ُّ
اعَي ٌة َعَمى َبْي ِت َزْو ِج َيا َوَوَل ِج ِهَ ،ف ُكُّم ُك ْم
اعَ ،و َّ
فقاؿ ُ :
الخ ُج ُل َر ٍ
هل َع ْن َرِعَّيتوَ ،واألَم ُيخ َر ٍ
اع َعَمى أ ْ َ ْ َ َ ْ َ
اع َوُكم ُك ْم َم ْدُئ ٌ
ِ ِ ()7
َر ٍ ُّ
هل َعنْ َرِعَّيتو"  ،كجاء في األثخ أف السخأة تخفع درجة الخجل إف أكخميا كتخفزو إف استغميا كأىانيا فقضل" :ما أكخـ
اع َوُكم ُكمْ َم ْدُئ ٌ
الشداء إال كخيع كما اىانيغ إال لئيع" ،كبمغت الحساية اقرى حجكدىا في قػلو  في مشاسبات عجة كحتى كىػ في انفاسو األخضخة:
"اس َتهصها ِبالِّند ِ
اء َخْيًخا"( ،)8كلع يدؿ نبي الخحسة  يػصي بيغ ميسا كانت درجة قخبيغ مغ الخجل كسا جاء َع ِغ اْل ِسْق َجا ِـ ْب ِغ
ْ ْ ُ
َ
ِ
ِ
يكم ِبالِّنداءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام في َّ
يك ِخب":أ َّ
هللا ُيهص ُ
َم ْعجِ َ
َ
هللا ُيهص ُ ْ
يك ْم بالّن َداء َخْيًخا ،إ َّن َ
ال :إ َّن َ
هللا َوأَ ْثَنى َعَمْيوِ ُث َّم َق َ
الناس َف َحم َج َ
َن َر ُس َ
هل هللا َ ق َ
ّلِل ََِ ٌٚـمُ ،)(ٌِِٗ ٛؿلُ اٌضؼ٠ج( ،)2370ص.148
( )1اٌجغبؿ ، ٞاٌزبِغ اٌظض١ش  ،اٌزقء اٌخبٌج ،ط ،1ػاؿ اٌشؼت  ،اٌمب٘ـح ،1987 – 1407 ،وتبة(ثؼء اٌٛص ،)ٟثبة (الَ صِ َّ ٝئِالَّ ِ َّ ِ
( )2اٌـافِ ، ٞغتبؿ اٌظضبس ،تضم١كٛ٠ :مف اٌش١ظ دمحم،ط ،5اٌّىتجخ اٌؼظـ٠خ  ،اٌؼاؿ إٌّٛؽر١خ ،ث١ـٚد – ط١ؼا٘1420 ،ـ ِ ، َ1999 /بػح(س َ  ،)ٜص. 82
(ٕ٠ )4ظـ :اٌـافِ ، ٞغتبؿ اٌظضبسِ، ،بػح ( أ ف َ)  ،ص .17
( )1ػ .فٙؼ ثٓ اصّؼ اٌشؼالْ  ،اٌم١بػح األِٕ١خ ٚئػاؿح األفِبد ، :ربِؼخ ٔب٠ف اٌؼـث١خ ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خ ،َ2010،ص.5
()6اٌش١جبِٔ ،ٟنٕؼ اإلِبَ أصّؼ ثٓ صٕجً ، ،تضم١ك :شؼ١ت األؿٔإٚط  -ػبػي ِـشؼٚ ،آعـ ،ْٚاٌزقء اٌـاثغ ،طِ ،1إمنخ اٌـمبٌخ٘ 1421 ،ـ  ،َ 2001 -ص ٚ ،265لبي ػٕٗ اٌش١ظ شؼ١ت :صؼ٠ج صنٓ
ٌغ١ـٖ.
()7اٌجغبؿ ، ٞاٌزبِغ اٌظض١ش  ،اٌزقء اٌنبثغ  ،ؿلُ اٌضؼ٠ج ( ،)5200ص. 31
( )8إٌ١نبثٛؿ ، ٞطض١ش ِنٍُ ،اٌزقء اٌخبٔ ،ٟثبة (اٌٛط١خ ثبٌٕنبء) ،صؼ٠ج ؿلُ ( ،)1468ص . 1091
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طَ ،فما يخ َغب و ِ
َىلِ اْل ِك َت ِ
احٌج ِمْن ُي َما َع ْن
االت ُك ْمِ ،إ َّن َّ
َخْيًخاَ ،فِإ َّن ُى َّن أ َّ
ُم َي ُات ُك ْم َوَبَن ُات ُك ْم َو َخ ُ
الخ ُج َل ِم ْن أ ْ
اب َي َت َدَّو ُج اْل َمْ أخَ َة َو َما ُت َعِّمُقَي َج َ
اىا اْل َخْي َ َ َ ْ ُ َ
ص ِ
اح ِب ِو"(.)9
َ
أما الجيهد الهضعية متمثمة بالمهاثيق الجولية والقهانين المحمية لمجابية األزمات التي تتعخض ليا المخأة عمى األصعجة المختمفة:

فإف مػضػع حساية السخأة كالحخص عمى تستعيا بكافة الحقػؽ مغ أىع القزايا السصخكحة عمى الداحة العالسية سػاء أكاف في

أكقات األزمات أك غضخىا ،فعق جت مغ أجميا السؤتسخات كصكت االتفاؾيات كالسػاثضق التي أكجت بشػدىا عمى ضخكرة تستع السخأة

بحقػقيا كحسايتيا ،مع التأكضج عمى السداكاة التامة بضغ الخجل كالسخأة في الحقػؽ كااللتدامات ،كقج كرد في (السادة  )3مغ اتفاؾية
القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسضضد ضج السخأة" :تتخح الجكؿ األشخاؼ في جسيع السياديغ ،كال سيسا السياديغ الدياسية كاالجتساعية
كاالقترادية كالثقاؼية ،كل التجابضخ السشاسبة ،بسا في ذلظ التذخيعي مشيا ،لكفالة تصػر السخأة كتقجميا الكاممضغ ،كذلظ لتزسغ ليا

مسارسة حقػؽ اإلنداف كالحخيات األساسية كالتستع بيا عمى أساس السداكاة مع الخجل"(.)10

كأكجت عمى فخض الحساية القانػنية؛ لتصبضق السداكاة" :فخض حساية قانػنية لحقػؽ السخأة عمى قجـ السداكاة مع الخجل ،كضساف

الحساية الفعالة لمسخأة ،عغ شخيق السحاكع ذات االختراص كالسؤسدات العامة األخخػ في البمج ،مغ أؼ عسل تسضضدؼ"(.)11

كسا دعت إلى إبصاؿ جسيع التذخيعات كالقػانضغ التي تقف مػقف التسضضد ضج السخأة كسا كرد أنو" :يشبغي دراسة كل ما تبقى مغ

أحكاـ تذخيعية تسضضدية في السجاالت االجتساعية ،كاالقترادية ،كالدياسية ،كفي قانػف العقػبات ،كالقانػف السجني؛ بػية إبصاؿ جسيع

القػانضغ كاألنطسة التي تسضد ضج السخأة ،ؼيسا يترل بالحقػؽ الستعمقة بالجشدية ،كاإلرث ،كحيازة األمبلؾ كالتحكع فضيا  ...ال""(.)12
كأبخمت األمع الستحجة كالجكؿ األعزاء بيا الكثضخ مغ اإلتفاؾيات الجكلية في مجاؿ حقػؽ السخاة كحسايتيا.

كبعج ىحا العخض السػجد لسكانة السخأة في االسبلـ كحسايتو ليا ،كالجيػد الػضعية محاكلة حسايتيا كالحفاظ عمى حقػقيا،
سشحاكؿ عخض بعس األزمات كسبل حساية السخأة في حاؿ تعخضيا ليا بػسائل الذخيعة أك بالػسائل القانػنية كاالتفاؾيات الجكلية،
كمغ ىحه األزمات:
المبح ث األول :حماية المخأة في أوقات األزمات االجتماعية واألسخية والنفدية:
المطمب األول :العنف وحخمانيا حق الحياة

أوالً :الحماية الذخعية:
إف الحساية الذخعية شسمت السخأة بكل مدسياتيا إبش ًة كانت أك زكجة أك أما أك اختاً ،كلسا كانت العادة عشج العخب قبل اإلسبلـ
التذاؤـ بػالدة األنثى ،كإصجار الحكع بإعجاميا بأف تجس فى التخاب كىى حية ،جاءت الحساية مغ هللا تعالى ،فكاف لئلسبلـ مػقف
حاسع مغ حقيا في الحياة كاحتخاـ إندانضتيا فحـ تذاؤميع ،كعاب سمػكيع فى التخمز مشيا كجعل قتميا قتبلً لمشفذ التى حخـ هللا قتميا
ِ
ِ
يع 
َح ُج ُى ْع ِب ْاأل ُْنثَى َ
بغضخ حق ،فأندؿ هللا عد كجل فى ذلظ قخآنا يكذف حساقتيع فقاؿ تعالىَ  :كإِ َذا ُب ّذ َخ أ َ
ض ال َك ْج ُي ُو ُم ْدَػًّدا َك ُىَػ َكط ٌ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ُّ ِ
ِ
ٍف
اء َما َي ْح ُك ُسػ َف[ الشحل،]59-58:كحلظ أعصى القخآف
َيتََػ َارػ م َغ اْلَق ْػ ِـ م ْغ ُسػء َما ُب ّذ َخ بو أَُي ْسد ُك ُو َعَمى ُىػ أ َْـ َي ُج ُّس ُو فى الت َخاب أ ََال َس َ
كدةُ ُسِئَم ْت 
الكخيع لؤلنثى حق السعاتبة لآلباء ككذف ما كقع عمضيا مغ ذنب لمسحاجة أماـ هللا يػـ الؿيامة فقاؿ تعالىَ :كإِ َذا اْل َس ْػُء َ
ِ
َؼ َذ ْن ٍب ُقِتَم ْت[ التكػيخ .]9 ، 8 :
بأ ِّ
( )9اٌطجـأ ، ٟاٌّؼزُ اٌىج١ـ  ،اٌزقء اٌؼشـ ، ْٚؿلُ اٌضؼ٠ج ( ،)648ص ٚ ،274اٌ١ٙخِّ ، ٟزّ غ اٌقٚائؼ ِٕٚجغ اٌفٛائؼ ،تضم١ك :صنبَ اٌؼ ٓ٠اٌمؼم ،ٟاٌزقء اٌـاثغِ ،ىتجخ اٌمؼم ،ٟاٌمب٘ـح٘1414 ،ـ-
 ،َ1994ثبة (صك اٌّـأح ػٍ ٝاٌقٚد) ،ص.202
( )10ئتفبل١خ اٌمضبء ػٍ ٝرّ١غ أشىبي اٌتّ١١ق  :اٌّبػح( /)2فمـح(د) ص . 153
( )11ئتفبل١خ اٌمضبء ػٍ ٝرّ١غ أشىبي اٌتّ١١ق  :اٌّبػح( /)2فمـح(د) ص 152
( )12اٌّإتّـ اٌؼبٌٌّ ٟؼمؼ االُِ اٌّتضؼح ٌٍّـأح  :اٌّنبٚاح ٚاٌتّٕ١خ ٚاٌنٍُ /وٛثٕٙبوٓ  ،َ1980-ٖ1400 ،اٌفظً األٚي /اٌزقء اٌخبٔ /ٟحبٌخب-اٌف  ،اٌفمـح( ،)59صٚ ،22اتفبل١خ اٌمضبء ػٍ ٝرّ١غ أشىبي
اٌتّ١١ق  :اٌّبػح( /)2فمـح(د) ص . 152
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اس ِب حد ِغ ُّ ِ
كحساىا كأكج الػصية بيا كىي أـ ،فكبلـ الشبي الكخيع  عشجما سألو رجل :يا رسػؿ هللاِ مغ أَح ُّق الاش ِ
ُم َظ،
اؿ" :أ ُّ
َْ َ
الر ْحَبة؟ َق َ
ٌَُ َ َُ َ
ُْ
اؾ"(.)13
ُم َظ ،ثُ اع أ ُّ
ثُ اع أ ُّ
اؾ أ َْدَن َ
ػؾ ،ثُ اع أ َْدَن َ
ُم َظ ،ثُ اع أَُب َ
كسا رفس االسبلـ تعشيف السخأة كإجبارىا عمى ما يخل بكخامتيا كيدمبيا حقػقيا ،كمغ ذلظ أثبت ليا حق اختيار الدكج كعجـ
النِبي َ ،فَقاَل ْت :يا رسهل َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللاِ ،إ ّنَ أَِبي َزَّو َجِني
ام ْابَن َت ُو َو ِى َي َك ِارَىةٌَ ،فأ ََتت َّ َّ
اؿ"َ :زَّو َج خ َج ٌ
َ َُ َ
إكخاىيا ،ففى الحجيث َع ْغ ُم َج ّس ِع ْب ِغ َي ِد َيجَ ،ق َ
وأََنا َك ِارىةٌَ .قالَ « :فخّدَ رسهل َّ ِ ِ
ييا»"(.)14
َ
َّللا  ن َك َ
اح أَِب َ
َ
َ َ َُ ُ
كلع ييسل تشبيو الدكج عمى التخفق بيا كحسايتيا كالحفاظ عمى حقػقيا كسا جاء في الحجيث الذخيف أ ا
َؿ الاشِب اي َ ما
َف َرُجبلً َسأ َ
ص ِعسيا ِإ َذا َ ِ
َح ُّق اْلس ْ أخَِة َعَمى ا
الي ْي ُج ْخ ِإال ِفي اْلَب ْض ِت"(،)15
َف َي ْك ُد َػ َىا ِإ َذا ا ْكتَ َدىَ ،كال َي ْ
شع َعَ ،كأ ْ
اؿ" :أ ْ
ز ِخ ِباْلَػ ْج َوَ ،كال ُي َؿِّب ْحَ ،ك َ
َف ُي ْ َ َ
الدْك ِج؟ َق َ
َ
كَقاؿَ رسػؿ هللاِ" :أَ ْكسل اْلسؤ ِمِ
ِ
َح َدُش ُي ْع ُخُمًقاَ ،ك َخ ْض ُخُك ْع َخ ْض ُخُك ْع لِِش َد ِائ ِي ْع"(.)16
أ
ا
ان
يس
إ
ضغ
ش
َ ُ ُْ َ َ ً ْ
َُ ُ
ثانياً :الحساية القانػنية

بعج أف تكمسشا عغ أزمة العشف كسمب حق الحياة مغ الجانب الذخعي كبضشا دكرىا في حساية السخأة عشج تعخضيا ليا ،البج مغ

تبياف الجيػد الػضعية لحسايتيا كالحفاظ عمى حقػقيا ،محاكلضغ عخض ىحه الجيػد بحيادية كنطخة عمسية استقرائية:
قج شغل مػضػع العشف ضج السخأة مداحة كبضخة في العجيج مغ االتفاؾيات كالسػاثضق الجكلية ،كعمى الخغع مغ ذلظ ال تػجج أؼ
()17

اتفاؾية تحخـ العشف ضج الشداء.

كمشيا اإلعبلف بذأف القزاء عمى العشف ضج السخأة كرد ؼيو" :يشبغي لمجكؿ أف تجيغ العشف ضج السخأة كأالّ تتحرع بأؼ عخؼ أك

تقمضج أك اعتبارات ديشية بالتشرل مغ التداميا بالقزاء بو ،كيشبغي ليا أف تتبع بكل الػسائل السسكشة كدكف تأخضخ ،سياسة تدتيجؼ
()18

القزاء عمى العشف ضج السخأة "

كتؤكج السادة ( )3مغ اإلعبلف عمى أف" :لمسخأة الحق في التستع ،عمى قجـ السداكاة مع الخجل ،بكل حقػؽ اإلنداف كحخياتو

األساسية ،كفي حساية ىحه الحقػؽ كالحخيات ،كذلظ في السياديغ الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية كالثقاؼية كالسجنية أك أؼ مضجاف

آخخ"( ،)19كغضخىا الكثضخ مغ البشػد كالتػصيات التي ال يدعشا ذكخىا في ىحه الػرقات السعجكدة (.)20
المطمب الثاني :إرتفاع ندب الطالق والتخمل:

تعج قزية الصبلؽ كازدياد عجد األرامل بدبب الحخكب كالشداعات في السشصقة مغ األزمات الذائعة في يػمشا ىحا ،حضث ارتفعت

ندبة الصبلؽ في بمجانشا العخبية خرػصاً كبمجاف العالع عسػماً ارتفاعاً مخيفاً يكاد يداكؼ خسذ ندب الدكاج كسا جاء في بعس
االحرائيات العالسية كالسحمية ،كقج كذف تقخيخ نذخ مؤخ اًخ إحرائيات حكػمية كحقػؾية كأمسية أضيخت أرقاما مخيفة عغ ارتفاع حاالت
()21
الصبلؽ كزيادة عجد األرامل مشح العاـ  2003كحتى اآلف.

( )13طض١ش ِنٍُ ،اٌزقء اٌـاثغ ،ثبة (ثـ اٌٛاػٚ ٓ٠أّٙب أصك ثٗ) ،صؼ٠ج ؿلُ (.1974 ،)2548
( )14اٌّظؼؿ ٔفنٗ ،اٌزقء اٌخبٔ( ،ٟثبة اٌٛط١خ ثبٌٕنبء)  ،صؼ٠ج ؿلُ (.1091 ،)1468
( )15مٕٓ اثٓ ِبرٗ،اٌزقء االٚي ،ثبة (صك اٌّـأح ػٍ ٝفٚرٙب) ،صؼ٠ج ؿلُ (.593 ،)1850
( )16مٕٓ اٌتـِؾ،ٞاٌزقء اٌخبٔ ،ٟثبة (ِب ربء ف ٟصك اٌّـأح ػٍ ٝفٚرٙب) ،صؼ٠ج ؿلُ (.257 ،)1162
(ٕ٠ )17ظـ :أػّبي اٌّإتّـ اٌؼ ٌٟٚاٌنبثغ  :اٌّـأح ٚاٌنٍُ األٍ٘ /ٟطـاثٍلِ 21-19 ،بؿك  ،َ2015ص.12
()18ئػالْ ثشأْ اٌمضبء ػٍ ٝاٌؼٕف ضؼ اٌّـأح :اػتّؼد ِٓ لجً اٌزّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّتضؼح ثّٛرت لـاؿ٘ب  104/48اٌّإؿط ف 20 ٟوبٔ ْٛاألٚي /ػ٠نّجـ ،1993اٌّبػح . 4
( )19اٌّظؼؿ ٔفنٗ  :اٌّبػح (. )3
(ٌّ)20ق٠ؼ ِٓ اإلطالع ػٍ ٝاٌمٛأ ٓ١اٌٛاؿػح ثشأْ ئٔىبؿ اٌؼٕف ضؼ اٌّـأح ّ٠ىٓ اٌـرٛع ِٕٙبد ػًّ ثى ، ٓ١االٌتقاَ(ػاي )1-ثزّ١غ فمـاتٗ ٚ ،اتفبل١خ اٌجٍؼاْ األِـ٠ى١خ ٌّٕغ ِٚؼبلجخ ٚامتئظبي اٌؼٕف ضؼ
اٌّـأح :اػتّؼتٙب اٌزّؼ١خ اٌؼبِخ ٌّٕظّخ اٌجٍؼاْ االِـ٠ى١خ ػبَ . َ1994
(ٌ )21الطالع ٕ٠ظـِ :ـوق إٌجأ اٌٛحبئمٚٚ ،https://m.annabaa.org/arabic/community ،ٟوبٌخ أٔجبء اٌ١م.ٓ١
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كبعج االشبلع عمى الشدب الػاردة في ممحق بحثشا ىحا نجج أنفدشا كباحثضغ أماـ مدؤكلية كبضخة؛ إليجاد الحمػؿ الشاجعة ليحه
األزمة السدتذخية في السجتسع كأخػاتيا مغ األزمات التي تسخ بيا السخأة مشعكدة عمى األسخة كالسجتسع ،كما يشتج عشيا مغ تفكظ في

نديج السجتسع كتفد" لجدجه ،فكاف لداماً عمضشا أف ندمط الزػء عمى ما ك ِجج مغ الحمػؿ في ديششا الحشيف ،كندخخىا لعبلج االزمات
التي نسخ بيا.

أوالً :الحماية الذخعية:
تعدف الخجل في مدألة الصبلؽ كاستبجاده
جاء اإلسبلـ بسعالجات ناجعة لحساية السخأة في ضل ىحه األزمة (الصبلؽ) ،فحج مغ ّ
فى أمخه ،فجعل لو حجاً ال يتجاكزه ،كىػ الثبلث شمقات ،بعج أف كاف قبل اإلسبلـ ليذ لو حج يقف عشجه ،ثع جعل إليقاع الصبلؽ كقتاً،

كألثخه مجة تتخبز فضيا السخأة بسا يدسى (عجة) إلتاحة الفخصة لمدكجضغ لمعػدة إلى الرفاء كالػئاـ ،كنيى هللا  عغ بخذ الخجل حق

الس أخة إذا أراد شبلقيا كاستبجاؿ غضخىا ،كزجخ ككب" مغ أراد أف يأخح مغ صجاقيا شضئاً كأمخىع بعجـ الػقػع في مثل ىحا الفعل مع ضيػر

ؾبحو في الذخع كالعقل ،بل كألدمو حتى بعج شبلقيا بحسايتيا كعجـ اإلضخار بيا كمحاكلة التزضضق عمضيا ،كأمخىع باإلنفاؽ عمضيغ

كمخافة هللا تعالى فضيغ كعجـ إخخاجيغ مغ بضػتيغ حتى تشقزي العجة ،لعسػـ قػلو تعالى :ك َعَمى اْلسػُل ِ
ػد َل ُو ِرْزُق ُي اغ َك ِك ْدَػتُ ُي اغ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِباْلسعخ ِ
كؼ[البقخة ،]233 :كقػلو تعالى{ :أ ِ
ِ
زِّيُقػا َعَم ْض ِي اغ[الصبلؽ ،]6 :كذلظ مجة
كى اغ لتُ َ
ػى اغ م ْغ َح ْض ُث َس َكشتُع ّمغ ُك ْجج ُك ْع َكَال تُ َ
ز ُّار ُ
َسكُش ُ
َ ُْ
ْ

عجتيا ،كالسصمقة البائغ ،إف كانت حامبلً فميا الشفقة مغ أجل الحسل حتى تزع حسميا ،ككسا كانت سبباً فى إحاشة بضت الدكجية
ِِ
ِ
ِ
اجا ِلتَ ْد ُكُشػا ِإَل ْض َيا
بدياج مغ السػدة كالخحسة ،حضث ىى الدكغ كاالستقخار كفقا لقػلو تعالىَ  :ك ِم ْغ َآياتو أ ْ
َف َخَم َق َل ُك ْع م ْغ أ َْنُفد ُك ْع أ َْزَك ً
كجعل بضش ُكع مػادة كرحس ًة ِإ اف ِفى َذلِظ َآلي ٍ
اف ِإالا
ات لَِقػ ٍـ َيتََف اك ُخك َف[ الخكـ]21:؛ كاف ليا حق الحساية فى السقابل َ ى ْل َج َداء ِ
اإل ْح َد ِ
َ َ
ْ
َ َ َ َ ََْ ْ َ َ ً َ َ ْ َ
ُ
()22
ِ
اف[الخحسغ ،]60:كىحا مسا لع تقخره كتحفطو شخيعة قبل التذخيع اإلسبلمي.
اإل ْح َد ُ
كسا أعصاىا اإلسبلـ حق شمب التفخيق بضشيا كبضغ زكجيا إذا ساءت عذختو ليا كاستحاؿ دكاـ الدكاج بضشيسا ،فجعل ليا حق
ضَمع نْفدو كَال تَتا ِخ ُحكا آي ِ
ِ
ِ
ِ
ضخ ا ِ
َّللاِ ُى ُدًكا} [البقخة،]231 :
ات ا
شمب الصبلؽ لمزخر قاؿ تعالىَ :كَال تُ ْسد ُك ُ
َ
ػى اغ َ ً
ار لتَ ْعتَ ُجكا َك َم ْغ َيْف َع ْل َذل َظ َفَق ْج َ َ َ َ ُ َ
ِ
هللا َعَمْي ِو»( ،)23كقج جاء في تفدضخ الزخار الػارد في
اق َش َّ
هللاَ ،و َم ْن َش َّ
اق ُ
كقج قاؿ رسػؿ هللا «:ال َضَخَر َوال ضَخَارَ ،م ْن َض َّار َض َّارُه ُ
اآلية أؼ"إثارة العجاكة كإزالة األلفة كإيقاع الػحذة ،كمػجبات الشفخة ،كذكخ السفدخ كنفي تفدضخ ىحا الزخار كجػىا :أحجىا :ما ركؼ أف

الخجل كاف يصمق السخأة ثع يجعيا ،فإذا قارب انقزاء القخء الثالث راجعيا ،كىكحا يفعل بيا حتى تبقى في العجة تدعة أشيخ أك أكثخ.

والثاني :في تفدضخ الزخار سػء العذخة والثالث :تزضضق الشفقة ،كاعمع أنيع كانػا يفعمػف أكثخ ىحه األعساؿ رجاء أف تختمع السخأة مشو

بساليا"(.)24

كسا أعصاىا حق افتجاء نفديا بالساؿ عغ شخيق الخمع َ فِإف ِخْفتع أ اَال ي ِؿيسا حجكد ا ِ
ِِ
ِ ِ
َّللاِ َف َبل
كد ا
يسا ا ْفتََج ْت ِبو تْم َظ ُح ُج ُ
ُ َ ُُ َ
َّللا َف َبل ُجَش َ
ْ ُْ
اح َعَم ْضي َسا ؼ َ
َّللاِ َفأُكَلِئظ ىع ا
الطالِ ُسػ َف[ البقخة،]229:كىحا مغ باب الحساية االجتساعية لمسخأة فى كل األحػاؿ ليرػف
كد ا
كىا َك َم ْغ َيتَ َعاج ُح ُج َ
تَ ْعتَ ُج َ
َ ُُ
اإلسبلـ كخامتيا كيخفع قامتيا كيحسضيا في شجتيا كرخائيا.

(ٕ٠ )22ظـ :اٌـافِ ، ٞفبت١ش اٌغ١ت اٌّنّ( ٝاٌتفن١ـ اٌىج١ـ) ،اٌزقء اٌخالح ،ْٛط ،3ػاؿ ئص١بء اٌتـاث اٌؼـث – ٟث١ـٚد٘ 1420 ،ـ ،ص ٚ ،564-563اٌغبفْ ٌ ،جبة اٌتأ ً٠ٚفِ ٟؼبٔ ٟاٌتٕق ،ً٠تضم١ك:
تظض١ش دمحم ػٍ ٟشب٘ ،ٓ١اٌزقء االٚي،ط ،1ػاؿ اٌىتت اٌؼٍّ١خ – ث١ـٚد٘ 1415 ،ـ ،ص.357
( )23اٌضبوُ ،اٌّنتؼؿن ػٍ ٝاٌظض١ض ،ٓ١اٌزقء اٌخبٔ ،ٟصؼ٠ج ؿلُ ( ،)2345صٚ ،66لبي ػٕٗ٘ :ؾا صؼ٠ج طض١ش ػٍ ٝشـط ِنٍُ ٠ ٌُٚغـربٖ .
()24تفن١ـ اٌـافِ ، ٞفبت١ش اٌغ١ت أ ٚاٌتفن١ـ اٌىج١ـ ،اٌزقء اٌنبػك ،ص . 453
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كأكج اإلسبلـ الحشيف عمى حساية السخأة األرممة ،كأعمى مشدلة مغ يدعى لقزاء حاجاتيا كيعضشيا في شجتيا ،بل كأثشى الثشاء الجديل
"الد ِ
اعي َعَمى األ َْرَمَم ِة
عمى القائع عمضيا كجعل مختبتو بسختبة السجاىج في سبضل هللا كالعابج في نياره كلضمو بقػلو  :ا
ا ()25
اىجِ ِفي سِبضلِ ا ِ
اِ
السد ِكضغِ َكاْلسج ِ
ِ
ِ
ر ا
ف الشبي  بقػليع:
ػـ المْضل"  ،كقج ُكص َ
َُ
َك ْ
َ
ػـ الش َي َار َكَيُق ُ
َّللا ،أ َْكَ :كالحؼ َي ُ ُ
ِ ِ ()26
كأَبيس يدتدَقى اْلغس ِ ِ ِ
ِ
ِ
ر َس ٌة لِ ْؤل ََرامل"
اـ ب َػ ْجيو  ...ث َس ُ
امى ع ْ
َ َْ َ ُ ْ َ ْ
اؿ اْلَضتَ َ
ََ ُ
كليذ بعج ىحه الحساية مغ حساية لمسخأة في أشج ازمة قج تسخ بيا كىي فقجاف السعضل (الدكج) سػاء باالنفراؿ أك السػت.
ثانيا :الحماية القانهنية لممطمقة واألرممة:
مغ السػاد القانػنية الػاردة لحقػؽ السخأة السصمقة كالحجيث عغ السداكاة ؼيسا يخز الصبلؽ ،فإف عمى الجكؿ االشخاؼ كاجب تأمضغ:

"السداكاة ؼيسا يخز انحبلؿ الدكاج مسا يدتبعج إمكانية الصبلؽ ،فاألسذ التي يقػـ عمضيا الصبلؽ كإبصاؿ الدكاج يشبغي أف تكػف ىي
نفديا بالشدبة لمخجل كالسخاة عمى حج سػاء فزبلً عغ الق اخرات الستعمقة بتػزيع السستمكات كالشفقة كالػصاية عمى األشفاؿ ،كالفرل في
ضخكرة بقاء الرمة بضغ األشفاؿ كاألب غضخ الػصي يشبغي أف تدتشج إلى إعتبارات متداكية"(.)27

كبخرػص األزمات التي تسخ بيا السخأة بدبب التخمل كرد في مؤتسخ الدكاف كالتشسية في القاىخة أنو" :يشبغي أف تقجـ الحكػمات
السداعجة الى األسخ ذات الػالج الػحضج ،كتػلي حاجات األرامل كاأليتاـ اىتساما خاصاً ،كيشبغي بحؿ جسيع الجيػد لمسداعجة في بشاء

الخكابط األسخية في الطخكؼ التي تتسضد برعػبة خاصة ،كالطخكؼ التي تذسل أشفاؿ الذػارع مثبلً"(.)28
المطمب الثالث :االزمات العممية والرحية:

إف مغ أىع األزمات التي تتعخض ليا السخأة حخمانيا مغ التعميع كإبقائيا قابعة في دىالضد الجيل ،كببل ريب أف جيميا سضشعكذ

عمى األسخة كالسجتسع ككل ،كسا قاؿ الذاعخ معخكؼ الخصافي:
فكيف ُّ
نطغ باألبشاء خض اًخ

اذا نذأكا بحزغ الجاىبلت

أوالً :الحماية الذخعية:
جاء اإلسبلـ حامياً لمسخأة كحافطاً لحقيا فى التعميع؛ لتأخح حطيا فى السجتسع كالخجل مغ حضث العمع كالعسل ،فداكػ بضشيع في
قبػؿ األعساؿ ،كسا في قػلو تعالىَ :فاستَجاب َليع رب ِ
ِ
ٍِ ِ
ِ
ز ُكع ِم ْغ َب ْع ٍ
س[ آؿ
ُّي ْع أَّنى ال أُض ُ
ْ َ َ ُْ َ ُ
يع َع َس َل َعامل م ْش ُك ْع م ْغ َذ َك ٍخ أ َْك أ ُْنثَى َب ْع ُ ْ
ِ
ِ
ا
ِ
َعتََق َيا َكتََداك َج َيا َفَم ُو
َح َد َغ تَأْد َيب َيا ،ثُ اع أ ْ
ُّسا َر ُج ٍل َك َ
يس َياَ ،كأاَدَب َيا َفأ ْ
اف ْتع ْش َجهُ َكلِ َضجةٌَ ،ف َعم َس َيا َفأ ْ
َح َد َغ تَ ْعم َ
عسخاف ،]195 :كقاؿ " :أَي َ
َج َخ ِ
اف"( ،)29كالػلضجة ىي ابشة األمة ،فإذا كاف ىح ا أجخ الخجل لتعميسو الخقضق كاكخاميغ فكيف بأىل بضتو (زكجتو كابشتو)؟ ،كفى الحجيث
أْ
ِ
يزةٌ َعَمى ُك ِّل ُم ْدمِعٍ"( ،)30ككسا ىػ معخكؼ فكل خصاب في القخآف أك الدشة لع يخرز فيػ عاـ يذسل الخجل
عشو َ " :
شَم ُب اْلعْم ِع َف ِخ َ

( )25طض١ش اٌجغبؿ ،ٞاٌزقء اٌخبِٓ ،ثبة اٌنبػ ٟػٍ ٝاألؿٍِخ ،صؼ٠ج ؿلُ ( ،)6006ص.9
( )26اٌّظؼؿ ٔفنٗ ،اٌزقء اٌخبٔ ،ٟف ٟصؼ٠ج ؿلُ ( ،)1009صٚ ،27فِ ٟنٕؼ االِبَ أصّؼ ،اٌزقء اٌتبمغ ،صؼ٠ج ؿلُ ( ،)5673ص ِٓ ،486-485لظ١ؼح ف ٟاٌؾة ػٓ إٌج  ٟألث ٟطبٌت(ٚ ،اٌخّبي):
اٌٍّزأ ٚاٌغ١بثٚ ،ل ٛ٘ :ً١اٌّطؼُ ف ٟاٌشَؼحِ ( ،ػظّْخ ٌألؿاًِ) إّٔ٠ :ٞؼ ِٓ ُٙاٌض١بع ٚاٌضبرخ .
( )27اٌّبػح( )3اٌّنبٚاح ف ٟاٌضمٛق ث ٓ١اٌّـأح ٚاٌـرً  ،اٌفمـح(،)26ص.173
(ِ )28إتّـ اٌنىبْ ٚاٌتّٕ١خ /اٌمب٘ـح  : َ1994اٌفظً اٌـاثغ-ة  ،االرـاء(،)13-5ص. 95
( )29طض١ش اٌجغبؿ،ٞاٌزقء اٌنبثغ ،صؼ٠ج ؿلُ ( ،)5083ص. 6
ج َػٍََ ٝ
ت ْاٌؼ ٍِْ ُِ ،صؼ٠ج ؿلُ ( ،)224ص .81
ض ًِ ْاٌؼٍَُ َّبءِ َْ ٚاٌ َض ّ ِ
( )30مٕٓ اثٓ ِبرٗ ،اٌزقء االٚي ،ثبةُ فَ ْ
طٍَ ِ
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ِ
َّللاِ»( ،)31ككسا
َّللاِ َم َدا ِج َج ا
اء ا
كالسخأة عمى حج سػاء ،كإنسا يعبخ بمفع التحكضخ مغ باب التغمضب ،كقج جاء عغ الشبي « :الَ تَ ْسَش ُعػا إ َم َ
ىػ معخكؼ فإف السداجج كانت مكاناً لمعبادة كتمقي العمع.
ط َع ىحه األزمة التي تسخ بيا السخأة في ضل الشداعات كالحخكب كما نتج عشيا
أما عمى السدتػػ الرحي فبل يخفى عمى أحج ِع َ
مغ تجني في السدتػػ العمسي كالسعيذي ،كانعجاـ األمغ كاالستقخار ،مسا أدػ إلى تفاقع السذاكل الرحية (البجنية كالشفدية) في
السجتسع بعسػمو كالسخأة عمى كجو التحجيج كػنيا العشرخ األضعف مغ الشاحية الرحية كػنيا تتعخض آلالـ مدتسخة كىي مغ تتحسل
تبعات الحسل كالػالدة كرعاية األسخة ،فػقع عمضيا الحسل األكبخ في ضل ىحه األكضاع ،فكاف البج مغ حساية كرعاية صحية ليا ُلضخفع

عغ كاىميا بعس ىحا العبئ ،كالتأكضج عمى أىسية ىحا الجانب ،كسا أكج عميو ديششا الحشيف ،فاإلسبلـ أكلى الرحة أىسية بالغة،
كجعميا مغ أىع نعع الجنيا ،فقج أشمق لفع الػ(رحسة) كسا جاء في تفدضخ قػلو تعالىَ  :كإِانا ِإ َذا أَ َذ ْقَشا اإلنداف ِماشا َر ْح َس ًة[الذػرػ :مغ
ِ
َّللا مثَ ًبل َقخي ًة َكانتْ ِ
الغشى ك ِ
ص َسِئاش ًة[ الشحل ]112 :
آمَش ًة ُم ْ
َْ َ
مغ الرحة ك َ
األمغ ،كفي قػلو تعالىَ  :ك َ
االية  ]48قضل :أؼ نعس ًة َ
ض َخ َب ا ُ َ
()32
قاؿ الخازؼ في تفدضخه ،قػلو( :آمشة) إشارة إلى األمغ ،كقػلو( :مصسئشة) إشارة إلى الرحة.
اسِ :
ِِ
ضيسا َكِث ٌضخ ِم َغ الاش ِ
كقاؿ الشبي "ِ :ن ْع َستَ ِ
الف َاخغُ"( ،)33فالرحة في نطخ اإلسبلـ ضخكرة إندانية ،كحاجة
الر اح ُة َك َ
ّ
اف َم ْغُبػ ٌف ف َ
أساسية كليدت تخفاً ،أك أم اًخ كسالياً ،كلحياة اإلنداف حخمتيا ،كال يجػز التفخيط بيا ،أك إىجارىا ،كلع تقترخ الرحة عمى الجدج كحجه
ِ
العقل ،كالرحة الشفدية،
بل تعجت إلى صحة
ككجػب حسايتيا كرعايتيا ،لحا كفمت الذخيعة إيجاد بضئة صحية سميسة تشعكذ سبلمتيا عمى سبلمة صحة االنداف ،كحخـ كل ما
عمضيا،

كسا

يؤدؼ إلى السداس بدبلمتيا أك االعتجاء
ِ
ِ ِ
كَالتُْف ِد ُجك ِاؼ ْ ِ ِ
ضغ[ األعخاؼ :مغ اآلية .]85
ص َبلح َيا َذل ُك ْس َخ ْضٌخَل ُك ْسِإ ْن ُك ْشتُ ْس ُس ْؤ ِمش َ
ياأل َْرضَب ْع َجإ ْ
َ
ثانياً :أسالضب الحساية القانػنية الػضعية:

يجؿ

()34

عمى

ذلظ

قػلو

عسػـ

تعالى:

مغ األزمات التي تقف بػجو تصػر السخأة عجـ الحرػؿ عمى التعميع الكافي كمغ القػانضغ الػضعية التي صكت ليحا الباب :

يحرمغ مشو
 "ضساف الحرػؿ عمى تعميع كتجريب -رؼيعي الشػعية  -عمى كل السدتػيات السبلئسة  ،لمشداء البالغات المػاتي لع ّإال قميبل  ،كالسعػقات ،كالسياجخات شخعاً ،كالبلجئات كالسذخدات ،بػية فتح مديج مغ فخص العسل أماميغ "(.)35
 ككرد أيزاً انو يجب" :إعصاء االكلػية لكل البخامج التعميسية الخسسية كغضخ الخسسية ،التي تجعع السخاة كتسكشيا مغ تشسية احتخاـالحات ،كاكتداب السعخفة  ،كاتخاذ الق اخرات ،كتحسل السدؤكلية ؼيسا يتعمق برحتيا ،مع التخكضد برػرة خاصة عمى البخامج
السػجية إلى كل مغ الخجل كالسخأة ،كالتي تؤكج عمى القزاء عمى الدكاج السبكخ-بسا في ذلظ زكاج األشفاؿ"-

()37( )36

.

أما عمى السدتػػ الرحي فقج جاء في اتفاؾية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسضضد " :تتخح الجكؿ األشخاؼ جسيع التجابضخ السشاسبة
لمقزاء عمى التسضضد ضج السخأة في مضجاف الخعاية الرحية مغ أجل أف تزسغ ليا ،عمى أساس السداكاة بضغ الخجل كالسخأة ،الحرػؿ

عمى خجمات الخعاية الرحية ،بسا في ذلظ الخجمات الستعمقة بتشطيع األسخة"(.)38
( )31طض١ش اٌجغبؿ ،ٞاٌزقء اٌخبٔ ،ٟصؼ٠ج ؿلُ ( ،)900ص.6

(ٕ٠ )32ظـ :ؿ أث ٛاٌنؼٛػ  ،ئؿشبػ اٌؼمً اٌنٍ ُ١ئٌِ ٝقا٠ب اٌىتبة اٌىـ ،ُ٠اٌزقء اٌخبِٓ ،36،اٌـاف،ٞاٌتفن١ـ اٌىج١ـ،اٌزقء اٌؼشـ. 279 ،ْٚ
( )33طض١ش اٌجغبؿ ،ٞاٌزقء اٌخبِٓ ،وتبة اٌـلبئك ،صؼ٠ج ؿلُ ( ،)6412ص.88
()34عبٌؼ ػجؼ هللا طبٌش  ،صك اإلٔنبْ ف ٟمالِخ طضتٗ ف ٟاٌشـ٠ؼخ ٚإٌظبَ ،ؿمبٌخ ِبرنت١ـ ف ٟاٌؼؼاٌخ اٌزٕبئ١خ ، ،ربِؼخ ٔب٠ف اٌؼـث١خ ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خ ،اٌـ٠بع٘1428 ،ـ ،ص.3
(ِٕٙ )35بد ػًّ ثى ٓ١فمـح (ن) ،ص.41
( )36تمـ٠ـ اٌّإتّـ اٌؼبٌّ ٟاٌـاثغ اٌّؼٕ ٟثبٌّـأح /ثى :َ1995 ٓ١اٌفظً اٌـاثغ-ر ،ُ١اٌفمـح (أ)  ،ص.55
(ٛ٠)37رؼ اٌؼؼ٠ؼ ِٓ إٌظٛص اٌت ٟتضج ػٍ ٝاٌتؼٌٍ ُ١الطالع ٕ٠ظـ :ئتفبل١خ اٌمضبء ػٍ ٝرّ١غ أشىبي اٌتّ١١ق ضؼ اٌّـأح :اٌزقء اٌخبٌج /اٌّبػح( )10ثزّ١غ فمـاتٙب ،صٚ ، 155اٌّبػح ( ،)14فمـح(ػ) ،
ص.158
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المبحث الثاني :حماية المخأة في أوقات األزمات الدياسية والحخوب الجاخمية والخارجية في الذخيعة اإلسالمية والقهانين الهضعية.
المطمب األول :التيجيخ وعجم االستقخار

ٍ
تشسية كإبجاع
يعج األمغ نعسة مغ نعع هللا عمى عباده لمػصػؿ إلى االستقخار كاليجكء الشفدضضغ أكالً ،كاالجتساعضضغ ثانياً ،كمشصمقاً لكل
كتصػيخ ،كببل ريب أف مغ أبذع األزمات التي تعاني مشيا بعس السجتسعات ،كمغ ثع تشعكذ أثارىا عمى األفخاد عسػماً كعمى السخأة
خرػصاً ،أزمة فقجاف األمغ كاألماف ،كمع تصػر الػضع الدياسي بالسشصقة العخبية ،لتصذيج صخاعات كنداعات في بعس البمج انخبلؿ
العقػد األخضخة ،تحسمت السخأة العخبية العبء األكبخ مشجخاء أعساؿ العشف كالشدكح كالتيجضخ ،ىحه األزمة أدت إلى ضيػر حاجة ماسة

لمبحث عغ معالجات حؿيؿية كسبل ناجعة لتخصضيا ،فكاف لداماً عمضشا البحث كاالستقراء في القػانضغ الذخعية كالػضعية النتذاؿ السخأة
()39
مغ ىحه األزمة.
أوالً :الحماية الذخعية:
اؿ
إف نعسة األمغ كاالستقخار مصمب لكل إنداف ،فيحا نبي هللا ابخاـيع  شمب مغ هللا نعسة األماف كسا جاء ؼيقػلو َ :كإِ ْذ َق َ
ِ
اـيع ر ِب اجعل ىحَ ااْلبَمج ِ
آمًشا[ إبخاـيع ]35 :
ِإ ْب َخ ُ َ ّ ْ َ ْ َ َ َ
فاالبتجاء بصمب نعسة األمغ في ىحا الجعاء يجؿ عمى"أنو أعطع أنػاع الشعع كالخضخات كأنو ال يتسذيء مغ مرالح الجيغ كالجنيا إال بو،
كسئل بعس العمساء األ مغ أفزل أما لرحة ؟ فقاؿ :األمغ أفزل ،كالجلضل عمضيأ نذاة لػانكدخت رجميا فإنيا ترح بعج زماف،
ثع إنيا تقبل عمى الخعي كاألكل كلػ أنيار بصتؽي ع كضع كربط بالقخب مشيا ذئب فإنيا تسدظ عغ العمف كال تتشاكلو إلى أف تسػت،
()40

كذلظ يجؿ عمى أف الزخر الحاصل مغ الخػؼ أشج مغ الزخرالحاصل مغ ألع الجدج".

كغالباً ما يكػف تأثضخ عسميات التيجضخ كعجـ االستقخار عمى السخأة أكبخ بكثضخ بدبب دكرىا في الحفاظ عمى األسخة كرعايتيا،

فجعل ليا حق الدكغ اآلمغ الحؼ يكفل ليا خرػصضتيا كحسايتيا مغ السزايقات أك االعتجاءات ،فإف لع تدتصع السخأة أك مغ يعضميا
ُّ
ُّ
ػؿ َع ْغ َرِعاضِت ِوَ ،فاأل َِم ُضخاال ِحؼ
تػفضخه ،كجب عمى كلي األمخ أك الحاكع تػفضخه كسا دؿ عمى ذلظ عسػـ قػلو " :أَال ُكم ُكعْ َار ٍعَ ،كُكم ُك ْع َم ْدُئ ٌ
َعَمى الاش ِ
ػؿ َع ْغ َرِعضِات ِو"(.)41
اس َار ٍعَ ،ك ُىػَ َم ْدُئ ٌ

ثانياً :الحماية القانهنية :كسا ذكخنا تتعخض السخأة إلى حالة مغ عجـ االستقخار السادؼ كالسعشػؼ ،كأحياناً قج تزصخ إلى تخؾ مشدليا أك
مجيشتيا ألسباب عجيجة مشيا الحخكب األىمية أك الخارجية ،أك الكػارث الصبيعية كغضخىا ،فتتعخض إلى ضخكؼ غضخ شبيعية كتزصخ
إلى تحسل الكثضخ مغ السعاناة ،ىحا الػضع كاف محط أنطار األمع الستحجة فأصجرت العجيج مغ القػانضغ مشيا:
ما كرد في مؤتسخ الدكاف كالتشسية" :يشبغي أف تعالج البمجاف أسباب التذخد الجاخمي ،بسا في ذلظ تجىػر البضئة كالكػارث الصبيعية
كالرخاع السدمح كإعادة التػشضغ القدخية كاف تشذئ اآلليات البلزمة لحساية كمداعجة السذخديغ ،بسا في ذلظ تقجيع التعػيس عغ
()43( )42

األضخار ،حضثسا أمكغ ،كالسيسا لمحيغ ال يكػف بسقجكرىع العػدة إلى مكاف إقامتيع السعتاد في االجل القرضخ"

.

( )38ئتفبل١خ اٌمضبء ػٍ ٝرّ١غ أشىبي اٌتّ١١ق ضؼ اٌّـاح :اٌزقء اٌخبٌج  ،اٌّبػح(. )12
(ٕ٠ )39ظـ :االمتـات١ز١خ االلٍ١ّ١خ :صّب٠خ اٌّـأح اٌؼـث١خ /األِٓ ٚاٌنالَ ،األِبٔخ اٌؼبِخ ٌزبِؼخ اٌؼٚي اٌؼـث١خِٕ ،ظّخ اٌّـأح اٌؼـث١خ١٘ ،ئخ األُِ اٌّتضؼح ٌٍّنبٚاح ث ٓ١اٌزٕنٚ ٓ١تّى ٓ١اٌّـأح (٘١ئخ األُِ
اٌّتضؼح ٌٍّـأح( ،2012 ،ص.7
( )40اٌـاف ،ٞاٌتفن١ـ اٌىج١ـ ،اٌـاف ،ٞاٌزقء اٌتبمغ ػشـ ،ص .104-103
() 41طض١ش ِنٍُ ،اٌزقء اٌخبٌج ،ثبة (ثبة فضٍ١خ اإلِبَ اٌؼبػيٚ ،ػمٛثخ اٌزبئـٚ ،اٌضج ػٍ ٝاٌـفك ثبٌـػ١خٚ ،إٌ ٟٙػٓ ئػعبي اٌّشمخ ػٍ ، )ُٙ١صؼ٠ج ؿلُ ( ،)1829ص.1459
(ِ )42إتّـ اٌنىبْ ٚاٌتّٕ١خ  /اٌمب٘ـح : َ1994اٌفظً اٌتبمغ/ر ،ُ١فمـح ( ، )21-9ص. 65
(ٌٚ )43الطالع ػٍِ ٝق٠ؼ ِٓ إٌظٛص اٌمبٔ١ٔٛخ اٌؼ١ٌٚخ اٌٛاؿػح ف٘ ٟؾا اٌظؼػ ّ٠ىٓ اٌـرٛع ئٌِ :ٝإتّـ اٌنىبْ ٚاٌتّٕ١خ /اٌمب٘ـح  :اٌفظً اٌتبمغ/ر ،ُ١فمـح ( ، )22-9صِٕٙ ٚ ، 65بد ػًّ ثى ، ٓ١ي،
فمـح (َ) ،ص٘(ٚ ،85بء ، )5-اٌجٕؼ ( )149ثزّ١غ فمـاتٗ .
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ما نسخ بو في ىحه األياـ مغ حخكب كنداعات ألقت أكزارىا عمى األفخاد عسػماً ،كعمى السخأة بػجو الخرػص ،فكانت عخضة

لمتيجضخ كالقتل كالدمب كاإلمتياف ،كاإلذالؿ ،كشتى أنػاع الزغػط الشفدية ،كالستاعب الجدجية ،فكاف لداماً البحث عغ سبل لحسايتيا

كالتخؽيف عشيا.

أوالً :الحماية الذخعية:
إف حساية الشداء كمشع قتميغ كاالعتجاء عمضيغ أثشاء الشداعات الجاخمية أك انجالع الحخكب ،مبجأ أقختو الذخيعة اإلسبلمية كدافعت
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
اِ
َٰ ِ
اؿ ك ِّ ِ
ٱهللِ كٱلس ۡدتَ ۡزعِفضغ ِ
ِ
ٱلخج ِ
ِ ِ
ِ
يغ
غ
م
ٱلش َدآء َكٱل ِػل ََٰج ِف ٱلح َ
َ
َ
ّ
َ
َ َ
عشو ،كسا جاء ذلظ في ۡقػلو تعالىَ  :ك َما َل ُكع َال تَُقتُمػ َف في َسبضل ا َ ُ
ۡ ۡ ِ ۡ ِِ ۡ ِ ا ِ ۡ
ّٗ ۡ
ٱجعل الشا ِمغ الجنظ ن ِ
ۡ ا ِ ا
ضخ [الشداء ،]75 :
ر ًا
ُ َ َ
نظ َكلِّيا َك َ َ
َيُقػُلػ َف َربَاشٓا أَخ ِخجَشا مغ ََٰىحه ٱلَقخَية ٱلطال ِع أَىُم َيا َكٱج َعل لَشا مغ ل ُج َ
فاإلسبلـ اعتبخ القتاؿ في سبضل هللا مقخكناً بالجفاع عغ السدتزعفضغ مغ الشداء كاألشفاؿ( ،)44لحا جعل السػت مغ اجل الجفاع عشيا
ِِ
ِ
ِ
َىِم ِو َف ُي َػ َش ِي ٌضجَ ،ك َم ْغ ُقِت َل ُدك َف ِد ِيش ِو َف ُيػَ َش ِي ٌضجَ ،ك َم ْغ ُقِت َل ُدك َف
"م ْغ ُقت َل ُدك َف َمالو َف ُيػَ َش ِي ٌضجَ ،ك َمغْ ُقت َل ُدكفَ أ ْ
شيادة فقاؿ رسػؿ هللا َ :
َد ِم ِو َف ُو َك َش ِي ٌضج"( ، )45كأكج االسبلـ عمى حخمة قتل الشداء كالربياف أك االعتجاء عمضيغ كسا جاء عغ ابغ عسخ ،قاؿ" :كججت امخأة
مقتػلة فضبعس تمظ السغازؼ ،فشيى رسػؿ هللا عغ قتل الشداء كالربياف"(.)46
ثانياً :الحماية القانهنية:

اىتست األمع الستحجة بإصجار إعبلنات حػؿ حقػؽ السخأة كشخيقة حسايتيا أثشاء الشداعات السدمحة ،كسا جعمتيا ضسغ محاكر

السؤتسخات الجكلية السعشية بالسخأة مشيا:

-

ما كرد في إعبلف بذأف حساية الشداء كاألشفاؿ في حاالت الصػارغ كالسشازعات السدمحة" :تعتبخ أعساال إجخامية جسيع أشكاؿ
القسع كالسعاممة القاسية كالبلإندانية لمشداء كاألشفاؿ ،بسا في ذلظ الحبذ كالتعحيب كاإلعجاـ رميا بالخصاص كاالعتقاؿ بالجسمة

كالعقاب الجساعي كتجمضخ السداكغ كالصخد قدخا ،التي يختكبيا الستحاربػف أثشاء العسميات العدكخية أك في األقاليع السحتمة"(.)47

-

ككرد ايزاً في نفذ اإلعبلف أنو" :ال يجػز حخماف الشداء كاألشفاؿ ،مغ بضغ الدكاف السجنضضغ الحيغ يججكف أنفديع في حاالت
الصػارغ كالسشازعات السدمحة أثشاء الكفاح في سبضل الدمع كتقخيخ السرضخ كالتحخر القػمي كاالستقبلؿ أك الحيغ يعيذػف في

أقاليع محتمة ،مغ السأكؼ أك الغحاء أك السعػنة الصبية أك غضخ ذلظ مغ الحقػؽ الثابتة ،كفقا ألحكاـ اإلعبلف العالسي لحقػؽ
اإلنداف ،كالعيج الجكلي الخاص بالحقػؽ السجنية كالدياسية ،كالعيج الجكلي الخاص بالحقػؽ االقترادية كاالجتساعية كالثقاؼية،
()49( )48

كإعبلف حقػؽ الصفل ،كغضخ ذلظ مغ صكػؾ القانػف الجكلي"

.

()44ػ .ػجؼ ػجؼ هللا صنٓ  ،صّب٠خ إٌنبء ٚاألطفبي أحٕبء اٌضـٚة ف ٟاٌفمٗ االمالِٚ ٟاٌمبٔ ْٛاٌؼ ، ،ٌٟٚع ،1ؽ ٚاٌضزخ ٘1436ـ-اوتٛثـ ،َ2015ص.46
(ِ )45نٕؼ أصّؼ  ،اٌزقء اٌخبٌج ، ،صؼ٠ج ؿلُ ( ،)1652ص.190
( )46طض١ش ِنٍُ ،اٌزقء اٌخبٌج ،ثبة تضـ ُ٠لتً إٌنبء ٚاٌظج١بْ ف ٟاٌضـة ،صؼ٠ج ؿلُ ( ،)1744ص.1364
( )47ئػالْ ثشأْ صّب٠خ إٌنبء ٚاألطفبي ف ٟصبالد اٌطٛاؿئ ٚإٌّبفػبد اٌّنٍضخ اػتّؼ ٔٚشـ ػٍ ٟاٌّأل ثّٛرت لـاؿ اٌزّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّتضؼح(3318ػ )29-اٌّإؿط ف 14 ٟوبٔ ْٛاألٚي /ػ٠نّجـ
 ،1974اٌفمـح (.)5
()48ئػالْ ثشأْ صّب٠خ إٌنبء ٚاألطفبي ف ٟصبالد اٌطٛاؿئ ٚإٌّبفػبد اٌّنٍضخ اػتّؼ ٔٚشـ ػٍ ٟاٌّأل ثّٛرت لـاؿ اٌزّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّتضؼح(3318ػ )29-اٌّإؿط ف 14 ٟوبٔ ْٛاألٚي /ػ٠نّجـ
 ،1974اٌفمـح (.)6
(ٌّ )49ق٠ؼ ِٓ االطالع ثغظٛص ٘ؾا اٌشأْ ٕ٠ظـ :اإلػالْ ثشأْ صّب٠خ إٌنبء ٚاألطفبي ف ٟصبٌخ اٌط ٛاؿئ ٚإٌقاػبد اٌّنٍضخ :طبػؿ ػٓ اٌزّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّتضؼح  ،ؿلُ (( )3318ػ ،)29-فٟ
.َ1974 14/12
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إف التسضضد أك تيسير السخأة كإجحاؼ حقػقيا مغ األمػر التي ال كجػد ليا في اإلسبلـ ،فالشداء شقائق الخجاؿ كسا ذكخنا سابق ًا،
شكع ِمغ َذ َك ٍخ أ َۡك أُنثَ ٰۖى ب ۡعز ُكع ِم ۢغ ب ۡع ٰۖ ٖ ا ِ
َٰ ِ ِ
كبعزيع مغ بعس بجلضل قػلو تعالىَ  :ف ۡٱستَجاب َلي ۡع ربُّي ۡع أَِّني َٓ ِ
يغ
س َفٱلح َ
َٰ َ ُ ّ َ
ال أُض ُ
َ َ ُ َ ُ
يع َع َس َل َعس ٖل ّم ُ ّ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ُكِّف َخاف َعش ُي ۡع ََسِّض ِات ِي ۡع َكَألُد ِخَماش ُي ۡع َج َٰاش ٖت تَ ۡجخِؼ ِمغ تَ ۡحِت َيا ٱألَن ََٰي ُخ َث َػ ّٗابا ِّمغ
أل
ا
ػ
اج ُخكْا َكأُخ ِخ ُجػْا ِمغ ِد ََٰي ِخِىع َكأُكُذكْا ِفي َسِبضمِي َكََٰقَتُمػْا َكُقِتُم ْ َ َ
َى َ
ِع ِشج ا ِِۚ
ٱهلل ِع َشجه ۥ ح ۡد ُغ ٱلثاػ ِ
اب [آلعسخاف.]195 :
ٱهلل َك ا ُ ُ ُ
َ
أوالً :الحماية الذخعية:
إف ما تعانيو السخأة العخبية مغ تيسير إنسا ىػ بدبب مخالفة تعاليع اإلسبلـ الخاصة بالسخأة ،كإيثار تقالضج عتيقة كأعخاؼ بالية ال عبلقة

ليا باإلسبلـ،

اىمِي ِ
َّللاِ ِإف ُكاشا ِفي الج ِ
اة َما
كتقجيع ىحه التقالضج عمى األحكاـ الستعمقة بالسخأة في الذخيعة اإلسبلمية ،كىحا سضجنا عسخ  يقػؿ"َ :و ا ْ
َ
َن ُعّجُ لِ ِّمشد ِاء أَم ًخاَ ،حتاى أ َْن َدؿَ ا ِ ِ
قدع"( )50لحا فإف السجتسع السدمع فقج كثض اخ مغ شاقاتو السبجعة حضغ سسحشا
َ ْ
َّللاُ فضي اغ َماأَ ْن َدَؿَ ،كَق َد َع َل ُي اغ َما َ
–نحغ السدمسضغ -بتيسير دكر السخأة كإقرائيا عغ مػاقع التأثضخ في مجتسعاتشا .كلع تكغ السخأة ميسذة في أؼ مجاؿ مغ مجاالت
الحياة فكاف ليا حق تسثضل نفديا أماـ القزاء كاإلدالء بالذيادة كالتعيج بالػالء أك الؿياـ بالبيعة بشفديا.

()51

ُّيا ٱلاشِب ُّي
فقج أمخ هللارسػؿ هللا الكخيع  أف يبايع الشداء مباشخة كأف يتحسمغ مدئػليات أنفديغ كحياتيغ ك
اختياراتيغ فقاؿ تعالىََٰٓ  :يأَي َ
ۡ
ّٗ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ٱهللِ َش ۡضا كَال ي ۡد ِ ۡخقغ كَال ي ۡدِنضغ كَال ي ۡقُتمغ أ َۡكََٰلجى اغ كَال يأِ
ِ
ضغ ِبُب ۡي َٰتَ ٖغ َيفتَ ِخ َيش ُو ۥ َب ۡض َغ أ َۡي ِجي ِي اغ
ت
ؾ ٱل ُسؤ ِم ََٰش ُت ُيَبايِ ۡعَش َظ َعَم َٰٓى أَف اال ُيذ ِخك َغ ِب ا
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ
ٓء َ
إ َذا َجا َ
ۡ
ِۚ
ۡ
كأ َۡرجمِ ِي اغ كَال ي ۡع ِ
ٱهللَ َغُف ٞػر ارِح ٞيع [السستحشة،]12 :
ٱهللَ ِإ اف ا
كؼ َؼَبايِ ۡع ُي اغ َك ۡٱستَغِف ۡخ َل ُي اغ ا
ر َضش َظ ِفي َمع ُخ ٖ
َ َ
َ ُ
فكانت الشداء يذعخف بالحخية أف يعبخف عغ أنفديغ كأف تُدسع أصػاتيغ ،فيحه سػرة السجادلة في القخآف تبجأ بذكػػ حديشة مغ امخأة
َّللا َقػؿ االِتي تج ِادُلظ ِفي زك ِجيا كت ْذت ِكي ِإَلى ا ِ
َّللا يدسع تَحاكرُكسا ِۚ ِإ اف ا ِ
ِ
يع
َْ َ ََ َ
َُ َ
َّللاَ َسس ٌ
لخسػؿ هللا  شيادة مغ هللا عمى ذلظَ  :ق ْج َسس َع ا ُ ْ َ
َّللا َو ا ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ
بِ
ر ٌضخ[ السجادلة،]1 :فاهلل جل في عبله استسع لمسخأة كأكالىا مكانة كأىسي ًة عطيسة ،فسغ أنت لتيسذيا كتعتبخىا كائغ مغ الجرجة
َ
الثانية؟! .كاألمثمة عغ دكر السخأة كمكانتيا في االسبلـ كثضخة ججاً ،ال مجاؿ لحكخىا في ىحه الػرقات.
ثانياً :الحماية القانهنية:
كفي ىحا الرجد اىتست األمع الستحجة تيسير السخأة كتيسير دكرىا السيسا في السجاؿ الدياسي كمغ تػصياتيا:

-

ما كرد في اتفاؾية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسضضد ضج السخأة التي تكفل لمسخأة عمى قجـ السداكاة مع الخجل الحق في:
"الترػيت في جسيع االنتخابات كاالستفتاءات العامة ،كاألىمية لبلنتخابات لجسيع اليضئات التي يشتخب أعزاؤىا باالقتخاع

العاـ"(. )52

-

ككرد أيزا في نفذ االتفاؾية" :السذاركة في صياغة سياسة الحكػمة كفي تشفضح ىحه الدياسة ،كفي شغل الػضائف العامة،

-

كنداء حق السذاركة في الذؤكف العامة كالتستع بالحقػؽ الدياسية بسا فضيا حق
كرد في الجستػر العخاقي" :لمسػاششضغ ،رجاالً
ً
الترػيت كاالنتخاب كالتخشيح"(.)54

كتأدية جسيع السياـ العامة عمى جسيع السدتػيات الحكػمية "(.)53

( )50طض١ش اٌجغبؿ ،ٞاٌزقء اٌنبػك ،ثبة (تجتغِ ٟـضبح أفٚاره) ،صؼ٠ج ؿلُ ( ،)4913ص.157
(ٕ٠)51ظـ :اٌؼ ،ٟٕ١ػّؼح اٌمبؿ ٞشـس طض١ش اٌجغبؿ ،ٞاٌزقء اٌتبمغ ػشـ ،ػاؿ ئص١بء اٌتـاث اٌؼـث ، ٟث١ـٚد ،ص ٚ ،251-250ػؿٚفح دمحم ػقد  ،اٌتفن١ـ اٌضؼ٠ج ، ،اٌزقء اٌخبِٓ ،ػاؿ ئص١بء اٌىتت
اٌؼـث١خ  ،اٌمب٘ـح٘1383 ،ـ ،ص ٚ ، 533-532اٌش١ظ أصّؼ اٌط١ت  ،شمبئك اٌـربي  ..اٌّـأح ٚ ..ػػُ ِن١ـح اٌتط٠ٛـِ ،مبي ثزـ٠ؼح "طٛد األف٘ـ" ف ٟاٌ َٛ١اٌؼبٌٌٍّّ ٟـأح /8 ،آؽاؿ.2017 /
( )52اتفبل١خ اٌمضبء ػٍ ٝرّ١غ أشىبي اٌتّ١١ق ضؼ اٌّـأح  :اٌزقء اٌخبٔ /ٟاٌّبػح( ،)7فمـح(أ) ،ص.154
( )53اتفبل١خ اٌمضبء ػٍ ٝرّ١غ أشىبي اٌتّ١١ق ضؼ اٌّـاح  :اٌزقء اٌخبٔ /ٟاٌّبػح( ،)7فمـح (ة) ،ص .154
( )54اٌؼمتٛؿ اٌؼـال : ٟاٌّبػح (. )20
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كنداء -حق السذاركة في الذؤكف العامة كالتستع بالحقػؽ الدياسية ،بسا فضيا
ككرد في الجستػر البحخيشي" :لمسػاششضغ-رجاالً
ً
حق االنتخاب كالتخشيح ،كذلظ كفقاً ليحا الجستػر كلمذخكط كاألكضاع التي يبضشيا القانػف ،كال يجػز أف يحخـ أحج السػاششضغ مغ

حق االنتخاب أك التخشيح إال كفق القانػف"(.)55

المب حث الثالث :حماية المخأة في أوقات األزمات االقترادية والمالية في الذخيعة اإلسالمية والقهانين الهضعية.
المطمب األول :الفقــــخ

يعج الفقخ أحج أىع األزمات االقترادية التي تػاجييا السخاة في العرخ الحجيث ألسباب متعجدة مشيا :التفكظ األسخؼ كغياب

التزامغ الحؼ كاف مػجػداً داخل األسخة الكبضخة ،حضث تخمى كثضخ مغ األبشاء عغ الؿياـ بػاجباتيع األساسية في رعاية ذكييع ،السيسا
السصمقات كاألرامل المػاتي يزصخرف إلى العسل مغ أجل إعالة أنفديغ كأبشائيغ ،فزبلً عغ التغضضخ الحؼ ش أخ عمى ضخكؼ السخأة
()56

السعيذية نتيجة غياب الدكج بدبب انجالع الحخكب أك الدفخ أك ىجخة الحكػر كغضخىا مغ األسباب.

أوالً :الحماية الذخعية :حسى اإلسبلـ السخأة مغ الفقخ فجعل مغ كاجب الخجل (أباً ،أخاً ،زكجاً ،أك إبشاً) إعالتيا كتػفضخ مدتمدمات
العير الكخيع ليا ،ليحا جعل لو القػامة عمضيا مقخكنة باإلنفاؽ،
ٍ
كسا في قػلو تعالىِّ  :
الش َد ِاء ِب َسا َف ا
ات
ز َل ا
ِسا أ َْنَفُقػا ِم ْغ أ َْم َػالِ ِي ْع َف ا
ات َق ِانتَ ٌ
امػ َف َعَمى ِّ
الرالِ َح ُ
َّللاُ َب ْع َ
الخ َج ُ
ز ُي ْع َعَمى َب ْعس َكب َ
اؿ َقاػ ُ
ِ
َّللا ك ا
يبل
ػى اغ َفِإ ْف أَ َ
ػزُى اغ َف ِع ُ
ات لِْم َغ ْض ِب ِب َسا َحِف َ
َح ِاف َ
ش ْعَش ُك ْع َف َبل تَْب ُغػا َعَم ْض ِي اغ َسِب ً
البلِتي تَ َخا ُفػ َف ُن ُذ َ
ط ٌ
زا ِج ِع َك ْ
ػى اغ َك ْ
كى اغ في اْل َس َ
اض ِخُب ُ
اى ُج ُخ ُ
ط ُ
ع اُ َ
اف َعمِيًّا َكِب ًضخ [الشداء :مغ اآلية ،] 34كسا جعل لو حق التسمظ كأىمية الترخؼ بأمػاليا ،فجعل ليا ذمة مالية مدتقمة ،كحفع
ِإ اف ا
َّللاَ َك َ
ليا حقيا فى السضخاث لئبل تُشازع ؼيو :أماً ،كزكجة ،كبشتاً :كبضخة كانت أك صغضخة أك حسبلً فى بصغ أميا،
اف ك ْاألَْقخبػ َف ِم اسا َق ال ِم ْشو أَك َكثُخ ن ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ؾ اْل َػالِ َج ِ
ر ًضبا
ُ ْ َ َ
ضب م اسا تَ َخ َ
ضب م اسا تَ َخ َ
اف َك ْاألَْق َخُبػ َف َكلِ ّمش َداء َنر ٌ
قاؿ تعالى :لم ِّمخ َجاؿ َنر ٌ
ؾ اْلَػال َج ِ َ َ ُ
كضا [ الشداء.]7 :
َمْف ُخ ً
تخس" اآلية أف الحقػؽ السادية حق محسي قانػناً في اإلسبلـ ،كمغ الججيخ بالحكخ أف إعبلف اإلسبلـ عغ السضخاث لمسخأة قج سبق العالع
()57
الغخبي بأكثخ مغ ألف عاـ ،حضث حخمت السخأة فعمياً حق اإلرث في الجكؿ الغخبية حتى نياية القخف الدادس عذخ.
ثانياُ:الحماية القانهنية:
تحاكؿ األمع الستحجة باىتساميا بسػضػع السخأة أف تفرميا عغ مجتسعيا كأسختيا ،معتبخة أف ما تعاني مشو السخأة يختمف عغ
معاناة سائخ أفخاد عائمتيا كمغ الشرػص القانػنية الػاردة في ذلظ:

-

إف" :فقخ الشداء لو صمو مباشخة بانعجاـ الفخص االقترادية ،كاالستقبلؿ الحاتي ،كإنعجاـ إمكانية الحرػؿ عمى السػارد

-

سغ قانػف الزساف االجتساعي :كرد في قانػف رقع ( )18لدشة (2006ـ) السادة ( )3بذأف الزساف االجتساعي ( :تدتحق

االقترادية-بسا في ذلظ االئتساف ،كامتبلؾ األراضي كإرثيا.)58("-

السداعجة االجتساعية كفقاً ألحكاـ ىحا القانػف األسخ كاألفخاد البحخيشضغ السؿيسػف في مسمكة البحخيغ مسغ تشصبق عمضيع الذخكط

( )55اٌؼمتٛؿ اٌجضـ : ٟٕ٠اٌّبػح ( ، )1فمـٖ (٘ـ) .
(ٕ٠ )56ظـ :ػ ٝٙٔ .ػؼٔبْ اٌمبطـر ،ٟاٌّـأح فِٕ ٟظِٛخ األُِ اٌّتضؼح – ؿؤ٠خ ئمالِ١خ ،-ط ،2ػاؿ(ئ-ٞوتت)ٌٕ ،ؼْ ،2017 ،ص.317 -316
(ٕ٠)57ظـ:اٌغبفْ ،تفن١ـاٌغبفْ ،اٌزقء االٚي ،صِ ٚ ،433بؿ ٞئف .ؿاػفٛؿػ  ،صمٛق اٌّ١ـاث ٌٍّـأح ثّٛرت اٌمبٔ ْٛاٌٛٙ١ػٚ ٞاإلمالِ ،ٟص  23ث .ٟم،2000 ،Int’l & Comp. L. ،. ٟ
ص.135
( )58تمـ٠ـ اٌّإتّـ اٌؼبٌّ ٟاٌـاثغ اٌّؼٕ ٟثبٌّـأح /ثى :َ1995 ٓ١اٌفظً اٌـاثغ (أ)  ،اٌفمـح(،)51ص.26
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كذلظ مغ الفئات التالية :األرامل ،السصمقات ،السيجػرات ،البشت غضخ الستدكجة ،األيتاـ ،السعاقػف ،العاجدكف عغ العسل،

السدشػف ،الػلج))(.)59

كيججر اإلشارة ىشا أف األمع الستحجة غالباً ما تخبط بضغ الفقخ كازدياد معجالت الػالدة مسا جعميا تذجع عمى تحجيج الشدل ككرد في

ذلظ:

-

انو يجب" :كضع كتشفضح بخامج تشطيع األسخة ،كإدراج معمػمات خاصة بتشطيع األسخة في السشاىج الجراسية لمفتيات كالفتياف ،تتعمق

بالصخؽ الد ميسة كالسقبػلة لتشطيع الخرػبة؛ حتى يتسكغ الخجل كالسخأة مغ تحسل مدؤكلية تشطيع األسخة ،كتعديد الرحة ،كسبلمة
كرفاـية األميات كاألشفاؿ؛ لتسكضغ السخأة مغ أف تسارس بحخية كمدؤكلية حق تحجيج عجد األشفاؿ ،كالفتخات الفاصمة بضشيع"(.)60
المطمب الثاني :فخص العمل

تع ج أزمة البصالة كعجـ تػفخ فخص العسل ،أزمة عامة لمخجل كالسخأة عمى حج سػاء ،كلكشيا لمشداء أكبخ ،حضث تعاني السخأة في

مجتسعاتشا مغ التزضضق كعجـ إتاحة الفخص السبلئسة لمعسل ،بسا يتػافق مع إمكانياتيا كمؤىبلتيا ،كتقجيع الخجل عمضيا ،السيسا في

السجاالت السحتخمة كالتي ترػف كخامتيا كحخمتيا .لحا كاف مغ الػاجب البحث عغ الػسائل الذخعية كالقانػنية التي تحق لمسخأة حقيا
في العسل كفق الذخكط كالسقتزيات الستَ ِ
صمبة لعسميا.
ُ
أوالً :الحماية الذخعية:
شاركت السخأة السدمسة في السجتسع األكؿ كلكغ بقجر ،فاإلسبلـ ديغ يتبلءـ مع الفصخة ،كال يكمف نفداً إال كسعيا ،فكمف الخجل

بالجياد – مثبلً – كأسقصو عغ السخأة.
كبيحا يكػف اإلسبلـ قج كزع العسل بضغ الخجل كالسخأة ،كل حدب قجرتو ،كىحا ما تؤكجه الجراسات االجتساعية في الػقت الحاضخ،
كتفدضخ اإلسبلـ ليحا التقديع أف الشاس – كإف كانػا متداكيغ في كخامتيع كأسشاف السذط – إال أنيع مختمفػف مغ حضث القجرات،
كالسػاىب ،كالسقجرة الجدسية ،فالحؼ يرمح لمؿياـ بعسل ما قج ال يرمح لمؿياـ بعسل آخخ .فتخريز بعس األعساؿ لمسخأة،
كتخريز البعس اآلخخ لمخجل ليذ ؼيو انتقاص مغ قجر السخأة ككخامتيا ،كلكشو تقديع عادؿ يعج ضخكرياً الستسخار السجتسع.
ۢ
َٰ ّٗ
ِ ۡ ِ ۡ ٍِۚ
ۡ ۡ
ۢ
اِ
َنكثا تَتا ِخ ُحك َف أ َۡي ََٰسَش ُك ۡع َد َخ َبل َب ۡضَش ُك ۡع أَف تَ ُكػ َف أُ امةٌ ىي أَرَب َٰى مغ أُ امة ِإان َسا
زت َغدَل َيا ِمغ َب ۡع ِج ُقاػٍة أ
َ
كفي قػلو تعالىَ  :كَال تَ ُك ُ
ػنػْا َكٱلتي َنَق َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ ِ
ِ
ػكع ا ِ
ذكخت
الغ ْدؿ عسمية كاف يقػـ بيا الشداء قجيساً ،اآلية ىشا
ْ
ٱهللُ ِبو ِۚۦ َكَلُضَبِّضَش اغ َل ُكع َيػَـ ٱل ِؿ ََٰي َسة َما ُكشتُع ِؼيو تَخَتمُِفػ َف [الشحل َ ،]92 :
َيبُم ُ ُ
السخأة في ىحا العسل؛ ألنو عسل خاص بالشداء في ىحا الػقت دكف الخجاؿ ،كقج تصػر السغدؿ اآلف إلى ماكشة حياكة أك ماكشة خياشة،

كيرػف
فبل مانع إذف مغ عسل السخأة في أؼ مجاؿ بسا يتػافق مع إمكانياتيا كقجراتيا ،ماداـ عسبلً شخيفاً يحفع عمضيا كخامتيا ُ
()61
حخمتيا.
ثانياً :الحماية القانهنية:

مغ الركػؾ القانػنية الػاردة في شأف أزمة فخص العسل كالحمػؿ ليا:

( )1ػٍ ٟػجؼ هللا  ،اٌّـرغ اٌتشـ٠ؼ ٟف ٟإٌظٛص اٌّتؼٍمخ ثبٌّـأح ف ٟاٌتشـ٠ؼبد اٌجضـ١ٕ٠خ(تزّ١غ)  ،لنُ اٌجضٛث ٚاٌؼؿامبد -ئػاؿح شإ ْٚاٌٍزبْ ٚاٌجضٛث  ، َ2011 ٛ١ٔٛ٠ ،ص.73
()60تمـ٠ـ اٌّإتّـ اٌؼبٌٌّ ٟؼمؼ األُِ اٌّتضؼح ٌٍّـأح :اٌّنبٚاح ٚاٌتّٕ١خ ٚاٌنٍُ /وٛثٕٙبوٓ  :َ1989اٌفظً األٚي -اٌزقء اٌخبٔ /ٟحبٌخبً(ة) ،اٌفمـح ( ،)146ص. 35
( )61اٌشؼـا ،ٞٚتفن١ـاٌشؼـا ، ٞٚاٌزقء اٌخبٌج ػشـ ،ص  ٚ ، 8177ػ ٘ٚجخ ثٓ ِظطف ٝاٌقص ، ٍٟ١اٌتفن١ـ إٌّ١ـ ف ٟاٌؼم١ؼح ٚاٌشـ٠ؼخ ٚإٌّٙذ، ،اٌزقء اٌخبٔ،ٟط ،2ػاؿ اٌفىـ اٌّؼبطـ – ػِشك،
٘ 1418ـ ،ص ٚ ،322ػ .فإاػ ػجؼ اٌىـ ،ُ٠ػًّ اٌّـأح ؿؤ٠خ شـػ١خِ ، ،مبي ِٕشٛؿ فِٛ ٟلغ (ٌٙب ا ْٚال/26 ،)ٓ٠اوتٛثـ.2007 /
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ما كرد في اتفاؾية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسضضد " :الحق في اختيار السيشة كنػع العسل ،كالحق في التخؾية كاألمغ عمى
العسل كفي جسيع مدايا كشخكط الخجمة ،كالحق في تمقي التجريب كإعادة التجريب السيشي ،بسا في ذلظ التمسحة الحخؼية كالتجريب

السيشي الستقجـ كالتجريب الستكخر"(.)62

كاىتست أيزاً باحتياجات السخأة السعػقة فػرد في اتفاؾية االشخاص ذكؼ اإلعاقة :

-

"تتخح الجكؿ األشخاؼ جسيع التجابضخ السبلئسة لكفالة التصػر الكامل كالتقجـ كالتسكضغ لمسخأة ،بغخض ضساف مسارستيا حقػؽ

-

مشياج عسل بكضغ " :كضع بخامج خاصة لمشداء السعػقات كضساف الػصػؿ إلضيا لتسكضشيا مغ الحرػؿ عمى فخص العسل

اإلنداف كالحخيات األساسية السبضشة في ىحه االتفاؾية كالتستع بيا" (.)63

كاالحتفاظ بيا ،كضساف الحرػؿ عمى التعميع كالتجريب عمى جسيع السدتػيات السبلئسة ،كفقاً لمقػاعج السػحجة بذأف تكافؤ
الفخص لمسعػقضغ ،كتكضيف ضخكؼ العسل ،قجر اإلمكاف بسا يشاسب إحتياجات الشداء السعػقات البلئي يشبغي أف تكفل ليغ

الحساية القانػنية ضج فقج كضائفيغ عمى غضخ أساس كلكػنيغ معػقات"(.)64

-

ككرد في الجستػر البحخيشي" :تكفل الجكلة تحقضق الزساف االجتساعي البلزـ لمسػاششضغ في حالة الذيخػخة أك السخض أك العجد
عغ العسل أك الضتيع أك التخمل أك البصالة ،كسا تؤمغ ليع خجمات التأمضغ االجتساعي كالخعاية الرحية ،كتعسل عمى كقايتيع مغ

بخاثغ الجيل كالخػؼ كالفاقة"(.)65

-

ككرد ايزاً في الجستػر العخاقي  " :تخعى الجكلة السعاقضغ كذكؼ اإلحتياجات الخاصة كتكفل تأىضميع بػية دمجيع في السجتسع
كيشطع ذلظ بقانػف"(.)67(.)66

المطمب الثالث :القخوض الخبهية

تعج مدألة القخكض الخبػية كتيدضخىا لمسخأة عغ شخيق ما يدسى برشاديق إقخاض ك(تسكضغ) السخأة،بعج أف خخجت عغ أىجافيا
كغايتيا كتحػلت الى بشػؾ تجارية ربػية تعسل ضج نديج السجتسع ،ككاف السفخكض أف ىحه الرشاديق كججت لتسػيل مذاريع صغضخة

لمسخأة الخاغبة باإلنتاج كتحدضغ دخل العائمة ،كلكغ ما حرل أف ىحه القخكض قجمت ُبيدخ لمسخأة بفػائج ضعف فػائج البشػؾ ،فأصبحت
أزمة كبضخة تػجب البحث ليا عغ بجائل؛ النتذاؿ السخأة مغ الػقػع فضيا كتحسل تبعاتيا الذخعية كاإلقترادية ،حضث كبسخكر سشػات
عمى بجء عسل ىحه الرشاديق تخاكست السجيػنية عمى آالؼ الدضجات ،كباشخ شابػر كبضخ مغ السحامضغ العسل مع تمظ الرشاديق
كأفخدت دكائخ التشفضح اقداماً خاصة لقزايا صشاديق السخأة ،كصجرت ق اخرات حبذ آالؼ الدضجات الستعدخات عغ الجفع بعج استجراجيغ
لقخكض استيبلكية ،إضافة إلى مخالفتيا ألحكاـ الذخيعة ،ليذ فقط بالشدبة لمسخأة بل ىي أحكاـ عامة تحخـ تمظ القخكض شالسا أنيا
()68

مقتخنة بالفػائج الخبػية السحخمة شخعاً.
أكالً الحساية الذخعية:

( )62اتفبل١خ اٌمضبء ػٍ ٝرّ١غ أشىبي اٌتّ١١ق ضؼ اٌّـأح  :اٌزقء اٌخبٌج /اٌّبػح( ، )11اٌفمـح(د) ،ص.156
( )63اتفبل١خ االشغبص ؽ ٞٚاالػبلخ ،اٌٍزٕخ اٌّؼٕ١خ ثضمٛق األشغبص ؽ ٞٚاإلػبلخ 13،وبٔ ْٛاالٚي – ػ٠نّجـ  ، َ2006اٌّبػح (ٌٕ )6نبء ؽٚاد اإلػبلخ.
(ِٕٙ )64بد ػًّ ثى :ٓ١االٌتقاَ (٘بء ،)5-فمـح(، )ٞص.104-103
( )65اٌؼمتٛؿ اٌجضـ :ٟٕ٠اٌّبػح ( )5فمـح (د).
( )66اٌؼمتٛؿ اٌؼـال :ٟاٌّبػح (.)32
(ٌّٚ )67ق٠ؼ ِٓ اإلطالع ػٍ ٝلٛأ ٓ١فـص اٌؼًّ ٕ٠ظـ :اتفبل١خ اٌمضبء ػٍ ٝرّ١غ أشىبي اٌتّ١١ق ضؼ اٌّـأح :اٌزقء اٌخبٌج /اٌّبػح( ،)11رّ١غ اٌفمـاد ،صِٕٙ ٚ ،157-156بد ػًّ ثى :ٓ١اٌجٕؼ(٘بء،)5-
رّ١غ اٌفمـاد.
( )68ػ ٝٙٔ .اٌمبطـر ، ٟاٌّـأح فِٕ ٟظِٛخ األُِ اٌّتضؼح ، ،ص ٚ .221-220دمحم اٌظج١ض، ٟأٚلفٛا طٕبػ٠ك ئلـاع اٌّـأحِ ، ،مبي ف ٟطفضخ ػّْٛ
.2017/4/17 ،http://www.ammonnews.net/article/310228
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قج عالج ديششا الحشيف ىحه األمخ بصخؽ شتى كقجـ بجائل عجيجة ال يدعشا ذكخىا في ىحه الػرقات ،مشيا :التجارة كسا جاء في قػلو تعالى:

َّللاُ اْلَب ْي َع َك َحاخـ ِّ
الخَبا[البقخة :مغ اآلية ،]275كمشيا الدكاة كالقخض الحدغ كقج ُذك اخ في آيات عجة كفضيا الػعج الخباني بالسزاعفة
َح ال ا
َ كأ َ
َ
كالسعية كتكفضخ الدضئات
مشيا قػلو تعالى:
َّللا ِمضثَ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الر َبل َة كآَتَْضتُع ا
ػى ْع
اؿ ا
َّللاُ ِإِّني َم َع ُك ْع َلِئ ْغ أََق ْستُ ُع ا
َ كَلَق ْج أ َ
الدَك َ
َم ْشتُ ْع ِب ُخُسمي َك َعادْرتُ ُس ُ
َ
ضل َكَب َع ْثَشا م ْش ُي ُع ا ْثَش ْي َع َذ َخ َنق ًضبا َكَق َ
اؽ َبشي إ ْس َخائ َ
َخ َح ا ُ
اة َكآ َ
َ ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
َّللا َقخضا حدًشا َأل َ ِ
ِ
الدِب ِ
ضل
اء ا
َكأَ ْق َخ ْ
ُكّف َخاف َع ْش ُك ْع َسِّضَئات ُك ْع َكَأل ُْدخَماش ُك ْع َجاشات َت ْجخِؼ م ْغ تَ ْحت َيا ْاأل َْن َي ُار َف َس ْغ َكَف َخ َب ْع َج َذل َظ م ْش ُك ْع َفَق ْج َ
ضتُ ُع ا َ ْ ً َ َ
ض ال َسَػ َ
[السائجة ،]12 :ككحلظ االستدقاط ككضع الجيغ كالتخؽيف عغ السجيغ كسا في قػلو " :م ْشي ادخعَمصسع ِد ٍخ،ي ادخ ا
الم ُي َعَم ْض ِي ِؽ ُّ
يالج ْنَي َاك ْاآل ِخ َخِة"(،)69
َ َ َ َ ُْ َ َ
ِ
كعغ شخيق جسع التبخعات مغ السػسخيغ كىحا أمخ أجازه الذخع في حاالت مشيا ما ذكخه الشبي ِ" :إ اف اْل َس ْدأََل َة َال تَ ِح ُّل اال لثبلثة :لِحؼ
ِ ()71( )70
َفْق ٍخ ُم ْج ِق ٍع ،أَكْ لِِحؼ ُغ ْخٍـ ُمْف ِط ٍع ،أَكْ لِ ِحؼ َدـٍ ُمػجع" .
ثانياُ :االجخاءات القانػنية :كرد في مدألة القخكض لمسخأة عجداً مغ القػانضغ كالتػصيات الجكلية مشيا ما كرد في:

-

السؤتسخ الجكلي لمدكاف كالتشسية/القاىخة  " :يشبغي لمحكػمات -عمى جسيع األصعجة -أف تكفل لمسخأة القجرة عمى شخاء السستمكات

كاألراضي ،كحيازتيا ،كبيعيا ،عمى قجـ السداكاة مع الخجل ،كالحرػؿ عمى القخكض ،كالتفاكض بذأف العقػد باسسيا ىي كنيابة

عغ نفديا ،كمسارسة حقػقيا في السضخاث"(.)72

-

ككرد أيزاً أنو يشبغي" :إزالة القضػد الستبؿية السفخكضة عمى حقػؽ السخأة في ممكية األراضي ،أك كراثة السستمكات ،أك اقتخاض

األمػاؿ"(.)74(.)73
الخاتمة:

بعج ىحا العخض السػجد ألىع األزمات التي تتعخض ليا السخأة كسبل الحساية الذخعية كالقانػنية ليا تػصمشا إلى جسمة مغ الشتائج

كالتػصيات ،أىسيا:

 )1أف السخأة ميسا بمغت مغ السكانة كالعسخ تبقى ذلظ الكائغ الخقضق الحؼ لصالسا أكصى بو هللا تعالى ،كنبيو الكخيع  حتى كىػ
في آخخ أنفاسو.
 )2أف في جسيع السجتسعات كحتى الستقجمة مشيا تتعخض السخأة لعجد مغ األزمات التي تشتيظ حقػقيا ،كتثقل كاىميا ،كتحسميا ما
ال تصضق.
 )3ليذ ىشالظ شخيعة (سساكية أك كضعية) سابقة أك متأخخة لذخيعة اإلسبلـ تفػؽ أك تتقجـ عمى حسايتو لمسخأة كمخاعاتو ليا في
جسيع مدسياتيا (أماً ،كأختاً ،كزكجة ،كبشتاً ،مصمق ًة كانت أك أرممة) ،فمع يغفل حالة مغ حاالتيا إال كضسغ ليا حقيا ،ككفخ

حسايتيا.

 )4أغمب القػانضغ الػضعية السيسا ما يتعمق بالخعاية االجتساعية مدقاة بذكل أك بآخخ مغ ركح الذخيعة اإلسبلمية.
( )69مٕٕبثّٕبرٗ،اٌزقء اٌخبٔ ،ٟثبة (ئٔظبؿ اٌّؼنـ) ،صؼ٠ج ؿلُ( ،)2417ص.808
(ِ )70نٕؼأصّؼ،اٌزقء اٌتبمغ ػشـ ،صؼ٠ج ؿلُ ( ،)12278ص.296
(ٌّٚ)71ق٠ؼ ِٓ االطالع ٕ٠ظـ :ػ .دمحم مبِ ، ٟثؼائً اٌتؼبًِ اٌـث ٞٛف ٟاٌفمٗ اإلمالِِ ، ،ٟزٍخ ربِؼخ األٔجبؿ ٌٍؼٍ َٛاإلمالِ١خ ،اٌّزٍؼ ،3ع ،9آؽاؿ  ،2011صِٚ 223ب ثؼؼ٘ب.
( )72اٌّإتّـ اٌؼٌٍ ٌٟٚنىبْ ٚاٌتّٕ١خ/اٌمب٘ـح  ،َ1994-ٖ1415اٌفظً اٌـاثغ -ر ،6-4 /ُ١ص. 22
(ِ )73إتّـ اٌمّخ اٌؼبٌٌٍّ ٟتّٕ١خ اإلرتّبػ١خ /وٛثٕٙبوٓ  ،َ1995 :اٌفظً األٚي -اٌّـفك األٚي/ر ُ١االٌتقاَ(٘/5ـ)  ،ص21
(ٕ٘ٚ )74بن اٌىخ١ـ ِٓ إٌظٛص اٌت ٟتٕض ػٍ ٝضـٚؿح تن ً١ٙاٌمـٚع ٌٍّـأحٕ٠ ،ظـ :اتفبل١خ اٌمضبء ػٍ ٝرّ١غ أشىبي اٌتّ١١ق ضؼ اٌّـأح  :اٌزقء اٌخبٌج /اٌّبػح( ، )13ثزّ١غ فمـاتٙب،صٚ ،157تمـ٠ـ
اٌّإتّـ اٌؼبٌّ ٟإلمتؼـاع ٚتمِٕ ُ١١زقاد ػمؼ األُِ اٌّتضؼح ٌٍّـأح :اٌّنبٚاح ٚاٌتّٕ١خ ٚاٌنٍُ١ٔ /ـٚث :َ1985 ،ٟاٌفظً األٚي/حبٔ١ب ً-ر ُ١اٌفمـح(،)214صٚ ،75تمـ٠ـ اٌّإتّـ اٌؼبٌّ ٟاٌـاثغ اٌّؼٕٟ
ثبٌّـأح/ثى :َ1995ٓ١اٌفظً اٌـاثغ/أٌف ،اٌفمـح (/63أ) ،ص.32
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 )5راعت الذخيعة اإلسبلمية ما لع تخاعو السػاثضق الجكلية كالقػانضغ الػضعية عشج دعػتيا لحخية السخأة كمداكاتيا بالخجل ،كإقحاميا
في أنػاع العسل السشيكة ،غاضة الشطخ عغ ما أثبتتو الشطخيات الحجيثة مغ تفاكت القجرات الجدجية كالشفدية بضغ الخجل كالسخأة،
عشج تذخيعيا لعسل السخأة ككضع الزػابط لو.
التهصيات:

 -1نػصي مغ خبلؿ ىحا البحث بإمعاف الشطخ في مقاصج الذخيعة مغ األحكاـ كالزػابط التي كضعتيا إكخاماً لمسخأة ،كحساية ليا،
كصػناً لكخامتيا كإندانضتيا ،خبلفاً لسا يثار حػلو مغ شبيات ىزع السخأة أك االنتقاص مشيا ،كسمب حقػقيا.

 -2تدخضخ كسائل اإلعبلـ كالتقشيات االلكتخكنية السختمفة مغ أجل إضيار الرػرة الشؿية لتكخيع اإلسبلـ لمسخأة كمكانتيا في
السجتسع.
كختاماً نخجػ مغ هللا التػفضق كالدجاد كالعفػ عغ الغفمة كالتقرضخ ،كالحسج هلل كالربلة كالدبلـ عمى رسػلو الكخيع دمحم كعمى آلو

كصحبو أجسعضغ.

بعج القخآن الكخيم.

قائمة المخاجع

] [1االستخاتيجية االقميسية :حساية السخأة العخبية /األمغ كالدبلـ ،األمانة العامة لجامعة الجكؿ العخبية ،مشطسة السخأة العخبية ،ىضئة األمع الستحجة لمسداكاة بضغ الجشدضغ
كتسكضغ السخأة (ىضئة األمع الستحجة لمسخأة(2012 ،ـ.

] [2د .دمحم سامي  ،بجائل التعامل الخبػؼ في الفقو اإلسبلمي ، ،مجمة جامعة األنبار لمعمػـ اإلسبلمية ،السجمج ،3ع ،9آذار 2011ـ.
] [3أبػ الدعػد العسادؼ دمحم بغ دمحم بغ مرصفى (ت982 :ىػ) ،إرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع ،دار إحياء التخاث العخبي – بضخكت( ،د،ط)( ،د،ت) .
] [4دركزة دمحم عدت  ،التفدضخ الحجيث ، ،دار إحياء الكتب العخبية  ،القاىخة1383 ،ىػ.

] [5عبلء الجيغ عمي بغ دمحم بغ إبخاـيع بغ عسخ الذيحي أبػ الحدغ ،السعخكؼ بالخازف (ت741 :ىػ) ،لباب التأكيل في معاني التشديل  ،تحقضق :ترحيح دمحم عمي
شاىضغ ،دار الكتب العمسية – بضخكت ،ط 1415 ،1ق ػ.

] [6حسج متػلي الذعخاكؼ (ت1418 :ىػ) ،تفدضخ الذعخاكؼ – الخػاشخ ،مصابع أخبار الضػـ1997 ،ـ.
] [7د كـبة بغ مرصفى الدحضمي  ،التفدضخ السشضخ في العقضجة كالذخيعة كالسشيج ، ،دار الفكخ السعاصخ – دمذق ،ط 1418 ،2ق ػ.
] [8دمحم بغ إسساعضل بغ إبخاـيع بغ السغضخة البخارؼ ،أبػ عبج هللا (ت256 :ىػ) ،الجامع الرحيح ،دار الذعب – القاىخة  ،ط.1987 1407 ، 1
] [9خالج عبج هللا صالح ،حق اإلنداف في سبلمة صحتو في الذخيعة كالشطاـ ،رسالة ماجدتضخ في العجالة الجشائية ،جامعة نايف العخبية لمعمػـ األمشية ،الخياض،
1428ىػ.

] [10مارؼ إؼ .رادفػرد  ،حقػؽ السضخاث لمسخأة بسػجب القانػف الضيػدؼ كاإلسبلمي 23 ،بي .سي2000 ،Int’l & Comp. L. ،.ـ .

] [11د .عبج عبج هللا حدغ  ،حساية الشداء كاألشفاؿ أثشاء الحخكب في الفقو االسبلمي كالقانػف الجكلي  ،ع ،1ذك الحجة 1436ىػ-اكتػبخ2015ـ .
] [12الجستػر البحخيشي .
] [13الجستػر العخاقي .
] [14ابغ ماجة أبػ عبج هللا دمحم بغ يديج القدكيشي ،كماجة اسع أبيو يديج (ت 273 :ىػ) ،سشغ ابغ ماجو ،تحقضق :دمحم فؤاد عبج الباقي ،دار إحياء الكتب العخبية -
ؼيرل عيدى البابي الحمبي ،ببل.

] [15أبػ دمحم محسػد بغ أحسج بغ مػسى بغ أحسج بغ حدضغ الغضتابى الحشفى بجر الجيغ العضشى (ت855 :ىػ)،عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،دار إحياء التخاث
العخبي – بضخكت ،ببل.
] [16د  .فيج بغ احسج الذعبلف ،الؿيادة األمشية كإدارة األزمات ،جامعة نايف العخبية لمعمػـ األمشية2010،ـ.
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] [17دمحم بغ عيدى بغ َس ْػرة بغ مػسى بغ الزحاؾ ،التخمحؼ ،أبػ عيدى (ت279 :ىػ) ،الجامع الكبضخ  -سشغ التخمحؼ ، ،تحقضق :بذار عػاد معخكؼ ،دار
الغخب اإلسبلمي – بضخكت1998 ،ـ.
] [18أبي الحدغ نػر الجيغ عمي بغ أبي بكخ بغ سميساف اليضثسي (ت807 :ىػ) ،مجسع الدكائج كمشبع الفػائج ،تحقضق :حداـ الجيغ القجسي ،مكتبة القجسي ،القاىخة،
1414ىػ1994 -ـ.
] [19عبج هللا ناصح عمػاف  ،محاضخة في الذخيعة اإلسبلمية كفقييا كمرادرىا ،سمدمة بحػث اسبلمية ىامة  ،دار الدبلـ.

] [20زيغ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج القادر الحشفي الخازؼ(،ت 666:ىػ) ،مختار الرحاح ،تحقضق :يػسف الذي" دمحم ،السكتبة العرخية  -الجار
الشسػذجية ،بضخكت – صضجا ،ط1420 ،5ىػ 1999 /ـ.
] [21د  .نيى عجناف القاشخجي  ،السخأة في مشطػمة األمع الستحجة (رؤية اسبلمية) :د.نيى القاشخجي ،مجج لمشذخ كالتػزيع ،بضخكت -لبشاف ،ط1426 ،1ىػ-
2006ـ.
] [22عمي عبج هللا العخادؼ ،الباحث القانػني  ،السخجع التذخيعي في الشرػص الستعمقة بالسخأة في التذخيعات البحخيشية :تجسيع  ،قدع البحػث كالجراسات ،إدارة
شؤكف المجاف كالبحػث  ،يػنضػ 2011ـ .

] [23أبػ عبج هللا الحاكع دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم بغ حسجكيو بغ ُنعيع بغ الحكع الزبي الصيساني الشيدابػرؼ السعخكؼ بابغ البيع (ت405 :ىػ) ،السدتجرؾ عمى
الرحيحضغ ،تحقضق :مرصفى عبج القادر عصا ،دار الكتب العمسية – بضخكت ،ط.1990 – 1411 ،1
] [24أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ حشبل بغ ىبلؿ بغ أسج الذضباني (ت241 :ىػ) ،مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل ،تحقضق :شعضب األرنؤكط عادؿ مخشج ،كآخخكف،
مؤسدة الخسالة ،ط 1421 ،1ىػ  2001 -ـ.

] [25مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذضخؼ الشيدابػرؼ (ت 261 :ىػ) ،السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا  ،تحقضق :دمحم فؤاد عبج
الباقي ،دار إحياء التخاث العخبي – بضخكت ،ببل.
] [26سميساف بغ أحسج بغ أيػب بغ مصضخ المخسي الذامي ،أبػ القاسع الصبخاني (ت 360 :ىػ) ،السعجع الكبضخ ،تحقضق :حسجؼ بغ عبج السجضج الدمفي ،مكتبة ابغ
تيسية – القاىخة ،ط1994 ،2ـ.
] [27د أحسج مختار عبج الحسضج عسخ (الستػفى1424 :ىػ)  ،معجع المغة العخبية السعاصخة  ،عالع الكتب ،ط 1429 ،1ىػ  2008 -ـ

] [28د .محسػد عبج الخحسغ عبج السشعع ،معجع السرصمحات كاأللفاظ الفقيية ،مجرس أصػؿ الفقو بكمية الذخيعة كالقانػف  ،جامعة األزىخ ،دار الفزضمة ،ببل.

] [29أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحدضغ التيسي ال اخزؼ السمقب بفخخ الجيغ الخازؼ خصضب الخؼ (ت606 :ىػ) ،مفاتيح الغضب السدسى (التفدضخ الكبضخ)،
دار إحياء التخاث العخبي – بضخكت ،ط 1420 ،3ىػ.
المؤتمخات:

 )1أعساؿ السؤتسخ الجكلي الدابع  :السخأة كالدمع األىمي /شخابمذ 21-19 ،مارس 2015ـ.

)2

تقخيخ السؤتسخ الجكلي لمدكاف كالتشسية /القاىخة بتاري"  13-5ايمػؿ/سبتسبخ 1994ـ.

)3

تقخيخالسؤتسخ العالسي الخابع السعشي بالسخأة /بكضغ بتاري"  15-4ايمػؿ/سبتسبخ1995ـ.

)4

تقخيخ السؤتسخ العالسي إلستعخاض كتقضيع مشجدات عقج األمع الستحجة لمسخأة :السداكاة كالتشسية كالدمع /نضخكبي بتاري"1405ىػ1985 -ـ.

)5

تقخيخمؤتسخ القسة العالسي لمتشسية اإلجتساعية /كػبشياجغ 1995 :ـ.

)6

السؤتسخ العالسي لعقج األمع الستحجة لمسخأة  :السداكاة كالتشسية كالدمع /كػبشياكغ 1400 ،ىػ 1980-ـ.

اإلتفاقيات:

 )1إتفاؾية االشخاص ذكؼ االعاقة  :المجشة السعشية بحقػؽ األشخاص ذكؼ اإلعاقة،بتاري" 13كانػف االكؿ – ديدسبخ 2006ـ .
 )2اتفاؾية البمجاف األمخيكية لسشع كمعاؾبة كإستئراؿ العشف ضج السخأة :اعتسجتيا الجسعية العامة لسشطسة البمجاف االمخيكية عاـ 1994ـ.
 )3إتفاؾية القزاء عمى جسيع أشكاؿ ا لتسضضد ضج السخأة :اعتسجت كعخضت لمتػؾيع كالترجيق كاإلنزساـ بسػجب قخار الجسعية العامة لؤلمع الستحجة 180/34
السؤرخ في  18كانػف األكؿ/ديدسبخ1979ـ تاري" بجء الشفاذ 3:أيمػؿ/سبتسبخ1981ـ،كفقاً ألحكاـ السادة.)1( 27

اإلعالنات:

 )1إعبلف بذأف حساية الشداء كاألشفالفي حاالت الصػارغ كالسشازعات السدمحة اعتسج كنذخ عمي السؤل بسػجب قخار الجسعية العامة لؤلمع الستحجةبتاري" 14
كانػف األكؿ/ديدسبخ .1974
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إعبلف بذأف القزاء عمى العشف ضج السخأة :اعتسجت مغ قبل الجسعية العامة لؤلمع الستحجة بسػجب قخارىا  104/48السؤرخ في  20كانػف األكؿ/
ديدسبخ.1993

التهصيات:

 )1مجسػعة التػصيات الرادرة عغ األمع الستحجة :التػصية العامة بذأف السادة( )16مغ إتفاؾية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسضضد ضج السخأة.

المقاالت والمهاقع االخبارية اإللكتخونية:

)1

مخكد الشبأ الػثائقي ،https://m.annabaa.org/arabic/community ،كككالة أنباء اليقضغ.

)2

"شقائق الخجاؿ  ..السخأة  ..كدعع مدضخة التصػيخ ،الذي" أحسج الصضب ،مقاؿ بجخيجة "صػت األزىخ" في الضػـ العالسي لمسخأة /8 ،آذار.2017 /

)3

أكقفػا صشاديق إقخاض السخأة ،دمحم الربيحي ،مقاؿ في صفحة عسػف 2017/4/17 ،http://www.ammonnews.net/article/310228

)4

عسل السخأة رؤية شخعية ،د .فؤاد عبج الكخيع ،مقاؿ مشذػر في مػقع (ليا اكف اليغ)/26 ،اكتػبخ.2007 /
الممحق
االحرائيات الخاصة بندب الطالق

كذكخ تقخيخ نذخ في  21أيمػؿ  ،2019أف مخصج الحخيات لمجفاع عغ السخأة السعشفة ،كىػ مشطسة مدتقمة ،رصج ارتفاعاً كبض اًخ في حاالت الصبلؽ ىحا العاـ ،حضث

أكج عمى أف اإلحرائيات الخسسية الرادرة مغ مجمذ القزاء األعمى ،تذضخ إلى أف ندب الصبلؽ في العخاؽ في الشرف األكؿ مغ سشة  2019بمغت (،)33970

يقابميا ( ) 149459حالة زكاجفي بغجاد كالسحافطات العخاؾية عجا محافطات كخدستاف ،كبارتفاع ممحػظ عغ عجد الحاالت في الدشػات الدابقة.

()75

كتطيخ الػثيقة ،التي أصجرىا مجمذ القزاء األعمى ،في ( 19شباط  ،)2020أف مجسػع حاالت ترجيق الصبلؽ الخارجي السدجمة في محاكع جسيع السحافطات

العخاؾية ،عجا محافطات كخدستاف (دىػؾ كالدميسانية كأربضل) ،خبلؿ كانػف الثاني ،2020/بمغ ( )5143حالة ،ؼيسا بمغ مجسػع حاالت التفخيق بحكع قزائي
(.)1443

كيذيج العخاؽ ارتفاعا غضخ مدبػؽ بشدبالصبلؽ ،باالضافة إلى أف  %70مغ حاالت الصبلؽ لع تدجل رسسيا في السحاكع ،كتحجث خارج السحاكع ،ككسا ىػ كاضح
في االحرائيات الرادرة عغ مجمذ القزاء األعمى اآلتية:

نبلحع أف ( )73569مجسػع حاالت الصبلؽ لعاـ كامل أؼ بستػسط ( )6131حالة في الذيخ ،في حضغ بمغت في شيخ كانػف الثاني 2020/ما يقارب
( )6586عجا الحاالت غضخ السدجمة في السحاكع ،ككسا يتزح في االحرائية اآلتية:

(ٕ٠ )75ظـ :اٌّٛلغ االعجبؿ ٞاٌؼـالِٚ ،2019/8/24 ،http://incpress.net/3451--2019.html ،ٟـطؼ اٌضـ٠بد ٌٍؼفبع ػٓ اٌّـأح اٌّؼٕفخ،
.-https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO
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في حضغ سجمت محاكع مسمكة البحخيغ الذخعية خبلؿ عاـ  )16(2018حالة زكاج في كل يػـ مقابل ( ) 5حاالت شبلؽ ،أؼ ما يقارب الثمث .كأضيخت

أحجث اإلحرائيات الرادرة عغ ك ازرة العجؿ كالذئػف اإلسبلمية انخفاض ندبة حاالت الدكاج بسا يقارب  %10عغ العاـ  ،2017حضث سجمت ( )6039حالة
زكاج ،ك( ) 1929حالة شبلؽ خبلؿ العاـ الساضي ،ؼيسا كاف عجد حاالت الدكاج ( )6691كالصبلؽ ( )1890حالة خبلؿ سشة  . 2017كسجل البحخيشضػف ما

يقارب ( )10حاالت زكاج ك( ) 4حاالت شبلؽ يػميا خبلؿ الدشة الفائتة أؼ ما يقارب الشرف ،حضث بمغ عجد عقػد الدكاج لمبحخيشضضغ ( ،)3940كعقػد األجانب
( )635عقجاً ،ؼيسا كاف عجد عقػد الصبلؽ لمسػاششضغ ( ،)1362كعقػد األجانب (.)106

()76

كيسكغ االشبلع مغ خبلؿ الججكؿ اآلتي عمى التػزيع الشدبي لعقػد الدكاج كالصبلؽ في دكؿ مجمذ التعاكف لعاـ :2016

()77

(ٕ٠ )76ظـ http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1156433 :اٌّٛلغ اٌـمٌّ ٟزـ٠ؼح أعجبؿ اٌغٍ١ذ/24 ،فجـا٠ـ.2019/
(ٕ٠ )77ظـ :اصظبءاد اٌقٚاد ٚاٌطالق ف ٟػٚي ِزٍل اٌتؼبٌ ْٚؼٚي ِزٍل اٌتؼبٌ ْٚؼٚي اٌغٍ١ذ اٌؼـث١خ ٌؼبَ  ،َ2016اٌتمـ٠ـ اٌنٕ ٞٛاٌظبػؿ ػٓ اٌّـوق االصظبئٌ ٟؼٚي ِزٍل اٌتؼبٌ ْٚؼٚي اٌغٍ١ذ
اٌؼـث١خ ،اٌؼؼػ ،3فجـا٠ـ ،2019 ،ص.15
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كقج بمغت معجالت الدكاج كالصبلؽ في البحخيغ لمدشػات ( )2016-2010كسا ىػ مػضح في الذكل اآلتي:

()78

كؼيسا يخز ندب األرامل تذضخ االحراءات نقبلً عغ مدؤكلضغ مخترضغ كمشطسات مجنية أف ما بضغ  90الى  100امخأة عخاؾية تتخمل كل يػـ نتيجة

اعساؿ القتل كالعشف الصائفي كالجخيسة السشطسة في العخاؽ ،كيقػؿ مكتب االمع الستحجة لتشدضق الذؤكف االندانية مغ جشيف ،اف ىحه األرقاـ قج تكػف أقل مسا ىي
في الػاقع إذا أخحنا بشطخ اإلعتبار جخائع القتل الخؽية التي يتعحر تدجضميا ،كبحدب نتائج مدح األمغ الغحائي الحؼ نفحه الجياز السخكدؼ العخاقي لئلحراء
()79

خبلؿ عاـ  ،2016فإف عجد األرامل كالسصمقات في العخاؽ بمغ ممضػناً ك( )938ألف أرممة كمصمقة.

(ٕ٠ )78ظـ :اٌّظؼؿ ٔفنٗ ،ص.24
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