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 يف اإلسالم والغربسرة ألا

 خمتار حممد

 الدينية عقائدىم وباختالف البشر تاريخ امتداد وعلى للمجتمع، األساسي االجتماعي البنيان ىي األسرة
 كتابو يف تعاىل هللا يقول البشر؛ كل بُت ادلشًتك القاسم ىي األسرة كانت الثقافية، وخلفياهتم وألسنتهم

ن َخَلَقُكم الَِّذي َربَُّكمُ  ات َُّقواْ  النَّاسُ  أَي َُّها يَا: )العزيز َها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  ن َّْفسٍ  مِّ ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمن ْ  رَِجاالً  ِمن ْ
 (.ٔ:النساء( )َرِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ  اللَّ  ِإنَّ  َواأَلْرَحامَ  بِوِ  َتَساءُلونَ  الَِّذي اللَّ  َوات َُّقواْ  َوِنَساء َكِثَتًا

 ما حيقق مبا وادلرأة الرجل بُت العشرة جعل يفيد عقد) أنو زىرة أيب الشيخ لتعريف طبقا يعٍت الزواج كان وإذا
 تبعاً  اإلسالم يف األسرة فإن( واجبات من عليهما وما حقوق من لكليهما ما وحيدد اإلنساين الطبع يقتضيو

 تقوم عالقات خالذلا ومن هبا تتأسس واليت ادلسلم، اجملتمع يف األساسية االجتماعية الوحدة ىي ادلفهوم ذلذا
 .الرحم وصلة الوالدين برّ  قيم على أساساً 

 من ادلسلمة األسرة داخل العالقة عليو تكون أن ينبغي دلا الصدد ىذا يف تؤسس النساء سورة من ٖٙ اآلية
 َوبِاْلَواِلَدْينِ  َشْيًئا ِبوِ  ُتْشرُِكواْ  َوالَ  اللَّ  َواْعُبُدواْ : )وتعاىل سبحانو هللا يقول.. وإحسان وتكافل وتراحم حب

ِبيلِ  َواْبنِ  بِاْلَنبِ  َوالصَّاِحبِ  اْْلُُنبِ  َواْْلَارِ  اْلُقْرَب  ِذي َواْْلَارِ  َواْلَمَساِكُتِ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَب  َوِبِذي ِإْحَسانًا  السَّ
بُّ  الَ  اللَّ  ِإنَّ  أَْْيَاُنُكمْ  َمَلَكتْ  َوَما  (.َفُخورًا سُلَْتاالً  َكانَ  َمن حيُِ

 يَ ْغُضْضنَ  لِّْلُمْؤِمَناتِ  َوُقل) ادلسلمة لألسرة والسًت العفة قواعد بوضوح فًتسم النور سورة من ٖٓ اآلية اأم
َها َظَهرَ  َما ِإالّ  زِيَنتَ ُهنَّ  يُ ْبِدينَ  َوال فُ ُروَجُهنَّ  َوحَيَْفْظنَ  أَْبَصارِِىنَّ  ِمنْ   يُ ْبِدينَ  الوَ  ُجُيوهِبِنَّ  َعَلى ِِبُُمرِِىنَّ  َوْلَيْضرِْبنَ  ِمن ْ

 أَوْ  ِإْخَواِِنِنَّ  َبٍِت  َأوْ  ِإْخَواِِنِنَّ  َأوْ  بُ ُعولَِتِهنَّ  أَبْ َناءِ  َأوْ  أَبْ َناِئِهنَّ  َأوْ  بُ ُعولَِتِهنَّ  آبَاءِ  َأوْ  آبَائِِهنَّ  َأوْ  لِبُ ُعولَِتِهنَّ  ِإال زِيَنتَ ُهنَّ 
ْفلِ  َأوِ  الّرَِجالِ  ِمنَ  اإِلْربَةِ  أُْوِل  َغَْتِ  التَّاِبِعُتَ  َأوِ  انُ ُهنَّ أْيَْ  َمَلَكتْ  َما َأوْ  ِنَساِئِهنَّ  َأوْ  َأَخَواهِتِنَّ  َبٍِت   لَْ  الَِّذينَ  الطِّ

يًعا اللَِّ  ِإىَل  َوُتوبُوا زِيَنِتِهنَّ  ِمن ُُيِْفُتَ  َما لِيُ ْعَلمَ  بَِأْرُجِلِهنَّ  َيْضرِْبنَ  َوال النَِّساءِ  َعْورَاتِ  َعَلى َيْظَهُروا  أَي َُّها رتَِ
 (.تُ ْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  ْلُمْؤِمُنونَ ا
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: تعاىل هللا يقول الغليظ؛ كادليثاق بأِنا البداية منذ ويصفها احلماية من بسياج األسرة الكرمي القرآن وحييط
ِبيناً  َوِإذْتاً  بُ ْهَتاناً  أَتَْأُخُذونَوُ  َشْيئًا ِمْنوُ  تَْأُخُذواْ  َفالَ  ِقنطَارًا ِإْحَداُىنَّ  َوآتَ ْيُتمْ  َزْوجٍ  مََّكانَ  َزْوجٍ  اْسِتْبَدالَ  أََردّتُُّ  َوِإنْ )  مُّ

يثَاقًا ِمنُكم َوَأَخْذنَ  بَ ْعضٍ  ِإىَل  بَ ْعُضُكمْ  أَْفَضى َوَقدْ  تَْأُخُذونَوُ  وََكْيفَ   (.ٕٕ-ٕٔ:النساء( )َغِليظًا مِّ

 عليو يًتتب وما الطالق مسألة يًتك ال الكرمي القرآن فإن ادلسلمة األسرة داخل العشرة تستحيل عندما وحىت
 النَِّساء طَلَّْقُتمُ  َوِإَذا: )تعاىل هللا يقول الطرفُت؛ حقوق يكفل ما ذلا يضع أن بدون الزوجُت بُت انفصال من

نَ ُهم تَ رَاَضْواْ  ِإَذا أَْزَواَجُهنَّ  يَنِكْحنَ  َأن تَ ْعُضُلوُىنَّ  َفالَ  َأَجَلُهنَّ  فَ بَ َلْغنَ   َكانَ  َمن ِبوِ  يُوَعظُ  َذِلكَ  بِاْلَمْعُروفِ  بَ ي ْ
 (.ٕٖٕ: البقرة( )تَ ْعَلُمونَ  الَ  َوأَنُتمْ  يَ ْعَلمُ  َواللُّ  َوَأْطَهرُ  َلُكمْ  أَزَْكى َذِلُكمْ  اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللِّ  يُ ْؤِمنُ  ِمنُكمْ 

ا بِاْلَمْعُروفِ  َمَتاعٌ  َولِْلُمطَلََّقاتِ : )آخر موضع يف ويقول  (.ٕٔٗ:البقرة( )اْلُمتَِّقُتَ  َعَلى َحقِّ

 أروقة داخل تروج اإلنسان حقوق رتاعات فإن اإلسالم يف واألسرة للزواج ادلفهوم ىذا من العكس وعلى
 حدث ما وىو بديلة، أخرى مفاىيم والسكان بادلرأة ادلتعلقة ادلسائل لبحث تنعقد اليت الدولية ادلؤدترات كل

 رفع) وىو داللة من ُيلو ال شعاراً  اتوْللس رفع والذي م،ٜ٘ٚٔ عام بادلكسيك( سييت مكسيكو) يف
 للمرأة الثالث ادلؤدتر مث م،ٜٓٛٔ عام بالدمنارك كوبنهاجن يف آخر مؤدتر ادلؤدتر ىذا وتبع( ادلرأة ضد التمييز
 بشكل دعا الذي م،ٜٜٗٔ عام مصر يف بالقاىرة( والتنمية السكان) ومؤدتر م،ٜ٘ٛٔ عام كينيا يف بنَتويب

 وتقنُت اْلنس إباحة إىل اإلسالمي والعال مصر يف للمسلمُت الدينية ادلشاعر مع اصطدم ومبا صريح
 شرقي وكل بل مسلم، كل أذن على غريباً  مصطلحاً  ادلؤدتر ىذا عن الصادرة الوثائق وتبنت بل ، اإلجهاض

 (.ادلتعايشُت أو ادلتحدين) مصطلح وىو دينو، عن النظر بغض

 وإباحة اْلنسية، اخلصوصية ثقافة تعميم سبل حول مناقشات وجلساتو القاىرة مؤدتر أروقة وشهدت
 ىذه اتفاق عدم عن النظر بغض - سواء حد على وادلرأة للرجل الصدد ىذا يف الشخصية ادلمارسات
 والدعوة للمراىقُت، اْلنسية ادلعلومات وإتاحة - وقوانينها اجملتمعات وأعراف الدينية، الشرائع مع ادلمارسات

 من حتد اليت القانونية والنصوص ادلمارسات وإلغاء وعائالهتم، أسرىم قبل من خصوصيتهم انتهاك عدم إىل
 الشخصية احلريات صميم من مها واإلصلاب اْلنس مسأليت أن باعتبار اْلنسية، حلرياهتم األفراد شلارسة

 !.للمواطنُت
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 تكثيفاً  م،ٜٜ٘ٔ عام بكُت الصينية العاصمة ويف القاىرة مؤدتر من واحد عام بعد شهدت ادلسائل وىذه
 .العال أضلاء سلتلف من رمسية وغَت رمسية وفود ضمن ألفا ٖٙ ومبشاركة والتناول، الطرح يف شديداً 

 فقط ليس ختتلف اليت األسر من األمناط عن تدعيو ما حول باحلديث تسهب ادلؤدتر ىذا وثائق إن بل
( ورجل رجل) زوجُت من تتكون أن ْيكن األسرة أن وتعترب بل لألفراد، والسلوكية اْلنسية ادليول باختالف

 األديان عليو الذي كل يعارض لألسرة مفهوما تقدم ذاهتا ادلتحدة األمم وثائق إن بل( وامرأة امرأة) أو
 ما تكريس أمام الطريق بذلك لتفتح الزواج، من بدالً ( اقًتان) مصطلح استخدمت عندما وذلك رتيعاً،

 وادلعاشرة الشواذ عالقات على الشرعية إضفاء من الغرب، بلدان بعض يف سلتلفة كنائس بو أقرت أن سبق
 اليت الدولية وادلؤدترات ادلتحدة األمم عن الصادرة الوثائق أحلت وحيث امرأتُت، أو رجلُت بُت اْلنسية
 ىذه بُت التمييز أشكال كل إزالة مسألة على اإلنسان، وحقوق باألسرة ادلتعلقة األمور دلناقشة عقدت

 عالقات على القائمة التقليدية األسرة وبُت السوية اإلنسانية الطبيعة ُيالف ما على تقوم اليت العالقات
 .الكون نواميس عرفتو كما الطبيعي الزواج

 مؤدتراً ( ىوايرو) مدينة شهدت بكُت، مؤدتر ىامش وعلى الصينية، العاصمة من مًتاً  كيلو ٓٗ بعد وعلى
 األسرة مبؤسسة ادلتعلقة للقضايا رئيسي بشكل اجملتمعون وتعرض احلكومية، غَت يةالتطوع للهيئات آخر

 والشذوذ والزنا وادلَتاث واإلجهاض اْلنس قضايا مناقشة خالل من االجتماعي، التنظيم أشكال كإحدى
 الصحية احلقوق إعالن) مسي مبا ىؤالء وخرج اْلنسية، حرياهتم شلارسة يف ادلثليُت حبقوق يسمى وما اْلنسي

 ادلالئم، اإلصلاب أسلوب اختيار يف والرجل ادلرأة وحق الشذوذ، بإقرار نظرىم وجهة ليؤكدوا( واْلنسية
 ادلرأة تقدم طريق يف وعائق التخلف، مظاىر من مظهر هبم واالىتمام ألبنائهم اآلباء رعاية أن واعتبار

 رعاية ذلك يف مبا ادلنزل داخل ادلرأة عمل ادلؤدتر وثائق واعتربت الرجل، مع متساوية حقوق على وحصوذلا
 !.النامية اجملتمعات يف التنمية عملية يعيق شلا البطالة؛ من ونوعا ذلا استغالالً  األسرة، شؤون

 االجتاىات أصحاب وعمد( gender) لفظ استخدام ادلؤدتر ىذا عن الصادرة الوثائق يف شاع كما
 العربية باحلروف مكتوبة الكلمة استخدام إىل العربية باللغة الناطقُت اإلنسان حقوق وأدعياء النسوية

 االصطالح ىذا أن ىؤالء اعترب وحيث ذلا، عربية كًترتة( النوع) لفظة استخدام حىت لتجنب( اْلندر)
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 وادلستويات وأنثى ذكر إىل البسيط االنقسام رلرد من - ادعائهم حد على - بكثَت أوسع معاين يتضمن
 .هبا ادلرتبطة والرمزية الثقافية

 عام أكتوبر ٛٔ و ٚٔ يومي القاىرة ادلصرية بالعاصمة( والذاكرة ادلرأة) ملتقى ىيئة نظمتو خاص مؤدتر ويف
 والنفسية ادلعنوية اآلثار عن للتعبَت( للجندر) العربية باللغة كمقابل( اْلنس ىوية) كلميت اختاذ ّت ٜٜٛٔ

 أو أنثى أو ذكراً  يكون أن ْيكن اإلنسان أن يتضمن وما واألنوثة، الذكورة ىوية على تًتتب اليت واالجتماعية
 الدْيقراطية الزدىار أساسياً  ادلبادئ هبذه األخذ وأصبح اتفق، كيفما حىت أو سحاقياً  أو لوطياً  أو سلنثاً 

 ىذه بدمج للسماح تعديلها، أو والتشريعات القوانُت بسن احلكومات ومطالبة هبا، ادلرتبطة ادلفاىيم وترويج
 . احلكومات ذلذه والتشريعية القانونية ادلرجعيات سياق يف األفكار

 لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة مقر يف عريب اجتماع عقد شهدت بَتوت اللبنانية العاصمة إن بل
 األمم وصندوق العربية الدول جامعة مبشاركة ٜٜٛٔ عام ديسمرب ٘ٔ – ٕٔ من الفًتة يف( األسكوا) آسيا

 .إليو اإلشارة سبقت الذي بكُت مؤدتر توصيات تنفيذ دلتابعة للمرأة، ادلتحدة

 أديس يف مشاهباً  مؤدتراً  ادلتحدة لألمم االقتصادية للجنة التابع األفريقي ادلركز نظم ٜٜٜٔ عام نوفمرب ويف
 (.السادس األفريقي النسائي ادلؤدتر) عنوان حتت أبابا،

 الفرص.. اخلليجية ادلرأة) عنوان حتت مؤدترىا( البحرين فتاة ِنضة) رتعية رعت ٜٜٜٔ عام من مارس ويف
 يونيو ٜ-٘ من الفًتة يف بنيويورك مؤدترىا ادلتحدة األمم تعقد أن قبل وذلك ،(ادلطلوبة واألدوار وادلعوقات

 ورتيع واإلباحية اْلنسية احلريات تكريس إىل الدعوة عنو الصادرة الوثائق تضمنت والذي ٕٓٓٓعام
 غريب مفهوم وتأسيس الزواج، مؤسسة دور وهتميش والشاذة، الطبيعية اْلنسية وادلمارسات العالقات

 امرأة أو ورجل رجل واحد نوع من يكونا أن ْيكن شخصُت من تتكون أِنا وىي لألسرة وشاذ وجديد
 !!.وامرأة

 يف تقوم اليت حىت أو لو، التابعة وادلنظمات وثقافتو للغرب الدالل اإلطار يف األسرة لقيمة الًتاجع ىذا ولعلّ 
 التنوير أو التحديث شعارات حتت ادلسلمة اجملتمعات إىل نقلو البعض حياول والذي منو، دتويل على عملها
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 ادلبالغ والعري الغرب، رلتمعات أصاب الذي اْلنسي السعار إىل منو األكرب اْلزء يف يعود الليربالية، حىت أو
 اْلنس أبناء بُت ومثلية شاذة جنسية عالقات إقامة مسألة تعدى الذي اْلنسية، العالقات يف والشذوذ فيو،

 احليوانات مباشرة إىل سوية، غَت جنسية عالقات يف لألطفال اإلنساين غَت االستخدام وحىت بل الواحد،
 .واإلعالم الفنون أشكال كل يف اْلنسية الغريزة وإقحام

 والنرويج والسويد فنلندا يف نادرة اجتماعية عادة يصبح االجتماعي واصلالت أشكال كأحد الزواج أن وصلد
 الزواج تقريره يف يصف باريس يف الدْيوغرافية للدراسات القومي فادلعهد فرنسا، يف شيئاً  األمر ُيتلف ول ،

 عالقات من%  ٖٓ فإن ادلثال سبيل على ٜٚٚٔعام يف وأنو ، الكثَتون عنها أقلع روتينية عادة أصبح بأنو
 العملية ْيارسان فرنسيُت أزواج ستة كل بُت من زوجان وأصبح ، زواج بدون تتم وامرأة رجل بُت التعايش

 يعرف أن بدون يولدون الذين األطفال عدد بلغ العام ىذا ويف البشرية، للطبيعة منافية شاذة بطريقة اْلنسية
 الفرنسية األسرة أن من زلذراً  ٜٜٜٔ عام يف عقَتتو يرفع ادلعهد إن بل طفل، ألف ٖٓٓ شرعيون آباء ذلم

 تعيش أسرة ألف ٓٙٙ فقط توجد فرنسية أسرة مليون ٛ.ٚ بُت من أنو ظهر أن بعد لالنقراض، طريقها يف
 .طبيعية مشًتكة حياة وحتيا متكاملة

 عام سبتمرب ففي الربيطاين، النواب رللس على أولوياهتا وادلثليُت الشواذ رتاعات تفرض ادلتحدة ادلملكة ويف
 حول تشريعية تعديالت إلحداث بتوصيات النواب رللس شكلها اليت( ولفندون) ْلنة خرجت ٜٚ٘ٔ

 الواليات ذلك بعد وتبعتها الربيطانية احلكومة ذلك بعد بالفعل لو استجابت ما وىو ادلثليُت، أوضاع
 ىذه وبدأت بل واللوطيُت، السحاقيات منظمات الغرب يف تشكلت ادلاضي القرن ستينات ومنذ ادلتحدة،

 (!.الثالث اْلنس حرية حتقيق) بدعوى بينها فيما التعاون ادلنظمات

 النسائية احلركة

 يف األسرة لفكرة األساسية القيمة اِنيار إىل عملياً  أدى الذي اْلنسي والشذوذ اذلوس ىذا إىل وباإلضافة
 منذ متسارع بشكل نشاطها بتوسيع وبدأت الستينات، يف نشأت اليت ادلرأة حترير حركة فإن الغرب،

 على احلصول هبدف وتونس، ومصر تركيا أبرزىا عديدة وإسالمية عربية رلتمعات إىل تسللت الثمانينات،
 وحتت ، للمرأة السياسية وادلمارسة العمل ظروف يف قانونية وضمانات حقوق من اْلماعات ىذه تدعيو ما
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 أو( األنثوية) ىو جديد مفهوم استخدام إىل احلركة ىذه حتولت( الرجل سلطة من ادلرأة حترير) شعار
 ادلفهوم ىذا باستخدام الغرب يف النسائية احلركات بعض وبدأت feminism( النسائية) أو( النسوية)

 اجملتمعات أن باعتبار( ادلرفوضة األبوية السلطة) اْلماعات ىذه اعتربتو ما واستبعاد ادلرأة، ألفضلية للًتويج
 تالية مرحلة يف تعلن النسائية احلركة إن بل الرجال، عليها استوىل مث أمومية البداية يف كانت انيةاإلنس

 دلمارسة النظري اإلطار نفسها واعتبار اْلنسية، العالقات يف حىت الرجال عن دتاماً  استغنائها إمكانية
 .النساء من ادلثليات بُت السحاق

 طباع ضد األسري النظام أن بدعوى األسرة، عبء من التخلص ىو النسائية للحركة األساسي واذلدف
 ادلرأة الستعباد الرجل، جانب من ادلستمرة الضغوط إطار يف فرضتو اليت ىي االجتماعية القيود وأن البشر،

 الذي الشخص) عن غريب مفهوم وساد ادلنزلية والواجبات األطفال رعاية بأعباء وتكبيلها عليها، والسيطرة
 الشذوذ ترويج مفردات من طويلة قائمة إىل انضمت اليت ادلقوالت ضمن( امرأة يصبح ولكن امرأة يولد ال

 .للطبيعة ادلنايف والسلوك اْلنسي

 النسائية، وادلبادئ ادلفاىيم ىذه تبٍت يف بدأت الدولية ادلنظمات أن فهو ذلك كل من األخطر أما
 قضية منها تصنع أن ذلك بعد لتحاول والقانونية، الشرعية الصفة عليها تضفي رمسية وثائق يف وصياغتها

 قضايا ضمن اعتربىا األخرى، احلكومات على للضغط الورقة ىذه الستخدام سعيو يف الغرب إن بل دولية،
 بغض ادلرأة، ضد دتييزاً  تشكل اليت وادلمارسات واألعراف القيود برفع يسمى ما إىل داعياً  اإلنسان حقوق

 .الغربية غَت اجملتمعات يف السائدة الدينية وادلبادئ القيم عن النظر

 رتيع على القضاء باتفاقية يسمى ما ٜٜٚٔ عام يف ادلتحدة لألمم العامة اْلمعية اعتمدت الصدد ىذا ويف
 واحلقوق اجملاالت رتيع ويف شاملة بصورة ادلساواة إىل تدعو اليت االتفاقية وىي ادلرأة، ضد التمييز أشكال

 للخصائص دتايزاً  ىناك أن فكرة ورفض التماثل، درجة إىل يصل ومبا وادلدنية، والثقافية واالقتصادية السياسية
 تعديل على بالعمل عليها ادلوقعة احلكومات االتفاقية ىذه تطالب كما وادلرأة، الرجل بُت الوظائف أو

 يقوم أن فرد ألي ْيكن وظيفة أِنا على األمومة وتصف وادلرأة، الرجل لسلوك والثقافية االجتماعية األمناط
 على الرجل، دون ادلرأة على الدور ىذا يقتصر أن الالزم من وليس االجتماعي، واستعداده لرغبتو وفقاً  هبا
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 للدول ملزمة اعتربت اليت االتفاقية ىذه من( ٙٔو ٜو ٚو ٕ) البنود على اإلسالمية الدول حتفظ من الرغم
 .عليها ادلوقعة

 ادلسلمة األسرة على اذلجوم

 األسرة ضد يتوقف ال الذي الضاري اذلجوم زتلة وراء اخلفية األسباب نستنتج أن لنا ْيكن تقدم ما ضوء يف
 الضعف ضوء يف لو، بالنسبة مفهوم غَت دتاسك من تبديو وما األسرة ىذه أن يعترب فالغرب ادلسلمة،

 من الغرب إليو يهدف ما وجو يف عثرة جرح تشكل ، اإلسالمية الدول يعًتي الذي واالقتصادي السياسي
 قصف لشن فقط ليس الغرب دفع ما وىو عليو، اْلديدة العودلة قيم وفرض اإلسالمي للعال استيعاب

 وبل وادلرأة، اإلنسان حقوق الفتات الستخدام أيضاً  ولكن ادلسلمة، األسرة قيم ضد يهدأ ال إعالمي
 األقل على أو ادلسلمة، األسرة عليها تتأسس اليت الثقافية البٌت لتحطيم األوقات بعض يف العلمي والبحث

 بعض تّدعي بل ، الزوجات وتعدد الطالق مثل قضايا على احلمالت ىذه يف والًتكيز شأِنا، من التهوين
 تتعارض الزوجات تعدد آلية أن ادلسلمة وادلرأة األسرة حول البحث يف ختصصن الالئي الغربيات الباحثات

 (!.الرجال شقائق النساء) فيو جاء الذي الشريف النبوي احلديث مع

 رلتمعاتنا داخل تظهر وأفواه أقالم وبدأت معقول، حد كل ادلسلمة األسرة على ادلستعرة احلرب فاقت لقد
 على تقوم واليت اجملتمعات، ىذه يف التقليدية األسرة أمناط تغيَت بإعادة لتنادي نفسها، والعربية اإلسالمية

 أحدثتو ما الصدد ىذا يف بعيد وغَت األسرة، داخل األم - والزوجة األب– الزوج بُت العمل تقسيم أساس
 بل واْلزائر، ومصر تونس وخاصة الشخصية، األحوال بقوانُت يتعلق فيما اإلسالمية احلكومات من عديد

 ادلواطنُت حق من يصبح وفيو ادلدين، الزواج اسم حتت للجدل ادلثَت قانوِنا سنت اللبنانية احلكومة إن
 .الزوجُت من كلٍّ  ديانة عن النظر وبغض ادلدنية احملاكم خالل من الزواج اللبنانيُت

 ادلسلمة، األسرة حال إلصالح ورجالو نسائو كل جهود إىل احلاجة أمس يف اليوم اإلسالمية اجملتمعات إن
 أن يف مراء وال مضى، وقت أي من أكثر يتهددىا وبات لو تتعرض الذي اخلطر مواجهة يف أكثر ودعمها

 ال الذي احلل ىو ضوئها، على للمسلمُت الشخصية باألحوال يتعلق ما وضبط اإلسالمية للشريعة العودة
 حُيَكُِّموكَ  َحىتََّ  يُ ْؤِمُنونَ  الَ  َورَبِّكَ  َفالَ : )العزيز كتابو يف وتعاىل سبحانو يقول اخلطر، ىذا لتفادي عنو بديل
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نَ ُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُدواْ  الَ  مُثَّ  بَ ي ْ َّا َحَرًجا أَنُفِسِهمْ  يف  َيَِ  فاألسرة ،(ٛٙ: النساء( )َتْسِليًما َوُيَسلُِّمواْ  َقَضْيتَ  شلِّ
 ..وشريعتو باإلسالم التزمت طادلا هبا حتيط اليت ادلخاطر من مأمن يف دوماً  كانت ادلسلمة


