


 العام السياق - أوال

 للبالد، الطبيعية الديمغرافية للحالة بإيجاز نعرض السياقية المعطيات هذه في

 المستوى بتدني أو ألمية أوا بالفقر األمر تعلق سواء المطروحة التحديات وأبرز

 .الصحي

 

 الديمغرافية التحديات. 1.1

 النساء يمثل نسمة نماليي بثالثة الموريتانية اإلسالمية الجمهورية ساكنة تقدر

    مساحته تبلغ واسع عبرإقليم تنتشر( 7002 ميکس مسح حسب منها 15.8%

 752و مقاطعة 11و والية 51 بين ما تتوزع وهي. مربع كلم100300700

 هم ومن السكان، مجموع من %32,2 سنوات 9 -0 العمرية الفئة وتشكل. بلدية

 سن بلغوا من نسبة زتتجاو ال حين في ،% 8158 عشرة الخامسة سن دون

 نسمة 708 ب السكانية الكثافة معدل ويقدر. %103 فوق فما والستين الخامسة

 إن ثم اإلقليم؛ ثلث حوالي نقطن السكان من %80 نسبة أن مع المربع الكالم في

 .للبلد اإلجمالية الساكنة من %78 حوالي لوحدها تأوي انواكشوط العاصمة

 لو الرحالبد أعداد أصبحت حيث ريتانيا،مو في التقري وتيرة تسارعت وقد

 مطلع مع سائدا كان الذي باالتجاه مقارنة حقيقيا انقالبا يمثل ما وهو ،858%

 :النسبة كانت حيث المنصرم القرن من الستينات

 نسبة ذلك إلى تضاف. الرحل البدو من %80 مقابل المستقرين من  %70

 .%12 اليوم تجاوزت التي التمدن

 

 واألمية الفقر تحديات ،101

 اإلطار وضع تاريخ ،7000 سنة منذ بذلت التي الجهود من الرغم على

 للسلطات قلق مصدر الفقر انتشار يزال ال الفقر، لمكافحة األول االستراتيجي

 سنويا أوقية 537.000 بحوالي المقدرة الفقر عتبة تحت يعيشون ذلك ؛العمومية



 الحال بطبيعة یيخف الرقم وهذا. الوطني المستوى على 7008 سنة %87 بلغت

 نجد األسرة، معيل نوع مجال ففي. ثقافية السوسيو المتغيرات حسب هامة فروقا

 األشخاص لدى %8051 تبلغ النسبة أن

 %8250 مقابل ،(الفقراء من %2858 أي) الرجال يعيلها أسر في يعيشون الذين

 من %۵۲50 يمثل ما أي) النساء تعيلها أسر في يعيشون الذين لألشخاص

 سنة %5883 من انتقلت قد األسر معيالت للنساء المئوية النسبة بأن علما الفقراء،

 سنة %1581 إلى 7008

 ظاهرة يزال ال الفقر أن اإلقامة لوسط تبعا الفقر نسبة تحليل ويكشف. 7008

 .(الحضري الوسط في %7008 مقابل ،%83.8) باألساس ريفية

 

 1881% يكتبون وال يقرؤون ال الذين نسبة بلغت فقد ،األمية مجال في أما

 مقابل % 8150) الفت بشكل النساء لدى النسبة هذه ارتفاع مع ،7008 سنة

 مقابل %8352) خاص بوجه الريفي الوسط وفي ؛(الرجال عند 7382%

 هذا من يعاني اثنين كل من عنصر قرابة حيث ،(الحضري الوسط في 1052%

 الخام التمدرس معدل فيها بالفعل أصبح يةتربو وضعية ذلك إلى تضاف. الداء

 البنات ومشاركة  7003– 7008 الدراسية السنةفي  %33 األساسي بالتعليم

 والتعاون اإلحصاء إدارة( )%8888) مرتفعة تسرب معدالت مع لكن ،%1

 (.7003 والتخطيط،

 

 الصحية التحديات. 101

 لظروف الدائم حوالمس 7002 کسيم حسب الوضعية تتميز الصحي، المجال في

 :يلي بما 7008 لسنة المعيشة

 ضعف بسبب حية والدة ألف مائة كل 080 إلى األمهات وفيات نسبة ارتفاع

 العالم؛ في ارتفاعا النسب أكثر من وهي السكان، عندصحي ال الوعي مستوى



 ما يتراوح المعدل هذا أن رغم الطبية، الرعاية تحت الوالدات من %37 نسبة -

 بالنسبة %37 وبين( األول الخمس) األكثرفقرا السكان لدى قطف %7258 بين

 ؛(األخير الخمس) المجتمع في األغنى للطبقات

 الرئيسية؛ األمراض ضد التلقيح أكملوا الذين األطفال من فقط %0888 نسبة -

 كلم، 1 شعاع في %0281 يتجاوز ال الصحية الخدمات إلى مادي نفاذ معدل -

 المراكز إلى الوصول بإمكانهم السكان من سبفح %8081 أن إلى إضافة

 دقيقة؛ 10 تتجاوز ال فترة في الصحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الرجال ومسؤوليات اإلنجابية الصحة- ثانيا

 النواحي يشمل العام، بمعناها الصحية الثقافة من يتجزأ ال جزء اإلنجابية الصحة

 البلدان مختلف في الصدارة يحتل اليوم أصبح وقد. والنفسية والعقلية الجسدية

 ال وثقافي وصحي اجتماعي سياق نتيجة موريتانيا مثل النامية البلدان في وخاصة

 .األسري الرفاه وتحقيق والطفل األم صحة مستوى تحسين على يشجع

 والمكونات األهداف: اإلنجابية الصحة. ۲۰۱

 خفض خالل من آمنة أمومة تحقيق إلى جهة، من اإلنجابية، الصحة تهدف

 إلى النامية الدول معظم في وصلت التي واألجنة األمهات ومرض وفيات معدالت

 الحياة من مستوى توفير إلى ثانية، ومن ؛"لها التصدي يتعين مرتفعة معدالت

 .ألفرادها الرفاه امن ويضمن األسرة كرامة يصون

 تاألمها صحة في يؤثر مما الكثير تشمل الواسع بمفهومها اإلنجابية والصحة

 عبر العمرية للمراحل تبعا مضامينها أبرز رصد ويمكن. واألطفال والرجال

 :يلي ما بين التمييز

 الطفولة مرحلة-أ

 السليمة؛ والتغذية الطبيعية الرضاعة -

 األمراض؛ من والوقاية التطعيمات -

 ؛ الجنسين بين التمييز -

 الخفاض، -

 المراهقة مرحلة - ب

 الفسيولوجية؛ والتغيرات اإلنجابي التثقيف -

 ؛والغذاء العامة الصحة قضايا حول التوعية -

 المبكر؛ الزواج -

 اإلنجابي العمر مرحلة - ج

 الزواج قبل الفحص -



 األسرة تنظيم -

 (الوالدة بعد وما الوالدة و الحمل متابعة) اآلمنة األمومة -

 العقم و الجنسية االتصاالت طريق عن المنقولة األمراض

 اإلنجابي العمر دبع ما مرحلة – د

 الفسيولوجية التغيرات بشأن المشورة -

 المصاحبة األعراض وعالج الشهرية الدورة انقطاع  -

 .الرحم وعنق الثدي األورام من الوقاية -

 

 المرجعية .۱۰۱

 يف عندنا المرجعية المرتكزات أهم تتمثل اإلنجابية، الصحة مجال في 

 (إلخ الشخصية، األحوال مدونة الدستور،) والتنظيمية التشريعية النصوص -

 والترقية والنوع الصحة مجاالت في الوطنية القطاعية واالستراتيجيات

 ؛...(النسوية

 المتعلقة المعاهدة البالد عليها صادقت التي الدولية والمعاهدات االتفاقيات -

 .(إلخ المرأة، ضد التمييز أشكال كافة إلغاء معاهدة الطفل، بحقوق

. 

 يوصل فعرها كله، ذلك على المهيمن العام المركز يف اإلسالمية والشريعة

 في غرابة وال الحياة، في تصرفهم ومجاالت قيمهم وشعبها رسميا الموريتانيون

 ثقافته رحي قطب الدين هذا شكل بالمائة، مائة مسلم بش يتعلق األمر دام ما ذلك

 وشعارا ميةتس الحديثة لجمهورية بالنسبة المؤسس والعامل لوحدته الناظم والرباط

 المعاهدات أغلب على موافقتها في تحترمس الدولة جعل ما وهذا ودستورا

 بعض إن إلى اإلسالمية الشريعة مع يتناقض ما على التحفظ خالل من الدولية،

 بالنسبة الحال هو كما صراحة التكويني الطابع ذلك إلى تشير الدولية النصوص

 الحق بلد لكل أن على نصت التي 5338 لسنة والتنمية السكان مؤتمر لتوصيات

 واألديان القوانين مع يتماشى بما العمل برنامج في التوصيات تنفيذ في السيادي

 " .اإلنسان لحقوق ووفقا شعب لكل الثقافية والخلفيات واألخالق



 الرجال مسؤوليات. 101

 يعتبرون باليسيرة ليست فترة طيلة اإلنجابية الصحة برامج على القيمون ظل

 األسرة تنظيم وسائل ومعظم بالمرأة، خاص الحمل ألن بالنساء خاصا هاأمر

 مناسب بشكل تمنح أن يمكن اإلنجابية الصحة خدمات وكون للسيدات، صممت

 إلى السيدات جل حاجة إلى إضافة والطفولة، األمومة صحة خدمات من كجزء

 من ديدالع تقويم أن بيد .اإلنجابية الصحة شئون في واالستقالل الخصوصية

 الرجل، بمشاركة رهين اإلنجابية الصحة مجال في التقدم أن أظهر التدخالت

 التعميمات و االفتراضات بإزالة الكفيلة وحدها فهي. وواعية مستنيرة مشاركة

 في يشاركون وال النساء، ضد العنف يمارسون أنهم في الرجال حول الخاطئة

 ال وأنهم األطفال، من أكبر عددا دائما ويريدون إطالقا، األبناء تربية مسئولية

 من أن كما ،(إلخ الجنسي، باالتصال تنقل التي األمراض لنشر اهتمام أي يعبرون

 اإلنجابية، الصحة قضايا على كاف بشكل يطلعون الرجال هؤالء جعل شأنها

 بهما يحس اللذين والربية التوجس لمواجهة األنسب النهج هو ذلك أن ومعلوم

 ال الذي الواقع بتأمل أكثر ذلك ويتعزز .الموضوع هذا اتجاه الرجال من الكثير

 العالم في -( 7002) مارديني بهية تقول كما - حيث األسرة، في سائدا يزال

 كبيرة بمكانة أسرته داخل الرجل يتمتع خصوصا النامية البلدان وفي عموما

 األسرة وحجم ةوالصح بالتعليم المتعلقة الهامة القرارات اتخاذ في العليا وباليد

 صحة على آثارها تنعكس قرارات وغيرها من االقتصادية الموارد في والتحكم

 النساء صحة في الرجل ويتحكم. الوالدين أيضا تشمل وقد واألبناء الزوجة

 الذين األطفال وعدد للبنات المبكر كالزواج:  القرار اتخاذ خالل من والفتيات

 األسرة التغذية الموارد وتوفير اإلناث، ختانو البنات وتعليم إنجابهم الرجل يريد

 الموارد وتوفير البنات خاصة األطفال وتغذية الحمل أثناء الزوجة وخاصة

 األسرة وتنظيم اإلنجاب ولخدمات واألطفال للزوجة الصحية للرعاية الالزمة

 جنسيا المنقولة األمراض كانتقال: والجنسية اإلنجابية والسلوكيات للزوجة

 اإلنجاب تنظيم مسؤولية تحمل وعدم وخارجها األسرة داخل النساء ضد العنف

 ".األطفال وتنشئة

 يتعلق ما منه عاما، يكون اإلنجابية الصحة برامج في الرجل دور يكاد لذلك، تبعا

 البنت، بصحة تضر قد التي التقاليد رفض والبنت، الولد بين التمييز عدم باألبناء

 بأن الوعي األسرة، تنظيم قضية في لمشاركةا بالزوجة يتصل ما ومنه ،(إلخ



 تشملهما، أن يتعين العقم فحوص أن و الزوجين لكال مشتركة مسؤولية الولد جنس

 ....( التشاور

 األسرة، على المطروحة الصحية التحديات أبرز معرفة الرجل من يستدعي وهذا

 وإرساء لها،داخ اإلنجابية بالصحة الصحيحة المعارف نشر في الفاعلة والمساهمة

 .الزوجة مع التشاور مفهوم وترسخ األبناء بين العدل نظام

 المطروحة التحديات أبرز معرفة. 10101

 و األم: األسرة تواجهها التي واالجتماعية الصحية التحديات أهم على هنا تقتصر

 .واألب واليافع الطفل

 والطفل األم صحة* 

 في وخاصة النمو، طريق في ئرةالسا الدول في نفسها الطفل و األم صحة تطرح

 جملة إلى ذلك ويعود. العمومية الصحة برامج أولويات إحدى بوصفها موريتانيا

 مبكرة سن في اإلنجاب و الوالدات التقارب السلبية اآلثار أبرزها من عوامل

 .األقارب وزواج

 األسرة وتنظيم الوالدات تقارب* 

 في ويذكر والطفل، األم لصحة بالنسبة جمة مشاكل إلى الوالدات تقارب يؤدي

 في بلغت قد األمهات وفيات نسبة أن بينت اإلحصائية المعطيات أن السياق هذا

 هذه ضمن ومن(. 7002 ، کسيم حية والدة ألف مئة كل في 080 موريتانيا

 إليها لها، المصاحبة والمخاطر الوالدة مضاعفات عن ناتجة عالية نسبة الوفيات

 تنظيم ويمكن .الخامسة السنة بلوغ قبل األطفال وفيات نم غيريسيرة نسبة تضاف

 بين الكافي الوقت عبرإعطاء خاصة التحديات، هذه جل مواجهة من األسرة

. قانونية غير و خطرة إجهاض عمليات حدوث وتجنب يليه، الذي والحمل الحمل

 إلرادة كبير حد إلى خاضعا الحمل معه يصبح األسرة تنظيم فأن وبالجملة

 كاألم الهشة بالفئات يتعلق ما منها خاصة الصحية للضوابط مراعيا ين،الزوج

 .إيجابية واجتماعية نفسية انعكاسات من له ما إلى إضافة والطفل،

 تبعا تختلف كثيرة، طرق هناك الوالدات؟ بين المباعدة طرق أبرز هي ما لكن

 الوسائل ملالع وأسلوب ،(الحديثة التقليديةوالوسائل الوسائل) الزمني للعامل

 .(والميكانيكية السلوكية والوسائل الهرمونية



 في يوجد الجنسيحيث االمتناع منها كثيرة، االجتماعية الوسائل) السلوكية الوسائل

 وهذه األم، لبن يلوث المنوي السائل بأن اعتقاد اإلفريقية المجتمعات بعض

 أثناء أعوام ثةوثال عامين بين تتراوح لمدة الجنسي االمتناع تمارس المجتمعات

 من إنه حيث األم لبن من الرضاعة فترة إطالة وسيلة ومنها. الطفل رضاعة

 القذف ومنها. الحمل تؤخر الرضاعة فترة طول أن كثيرة حاالت في المعروف

 (. العزل الخارجي

 الحديثة الوسائل لكن ضار، وأغلبها التقليدية والوصفات الطرق بعض وهناك

 .وفاعلية أمنا أكثر ألنها أفضل

 :الحديثة الوسائل هذه من

 حوالي إلى تصل فاعليتها ونسبة اللوالب الرحمية النمائط •

 .مباشرة التركيب بعد وتبدأ 38%

 .والكبسوالت والحقن، الحبوب، مثل الهرمونية الوسائل •

 من الزمن بمرور جلها يزول التي الجانبية أعراضها بعض رغم - والحبوب

 في انتشارا وأوسعها ،(تبييض حدوث علم إلى تؤدي) الحمل منع وسائل أضمن

صحيحا  استخداما استخدامها حالة في %500 فاعليتها تبلغ إذ الحاضر، الوقت

 . اومنتظم

 األمراض انتقال يمنع أنه فوائده أهم ومن. الذكري الواقي مثل الموضعية الوسائل

 .بةالمكتس المناعة نقص مرض وبخاصية. آخر إلى طرف من التناسلية

 مبكرة سن في اإلنجاب*

 سن في الفتاة إلنجاب عديدة ونفسية صحية مخاطر وجود الدراسات كشفت

 يعرضها مما الفيزيولوجية ومعطياته جسمها تطور مع تتناسب ال مبكرة،

 ذلك إلى يضاف. الموت إلى تفضي قد والتي به، المرتبطة والتعقيدات لإلجهاض

 في بنقص أو مكتمل غير يولد قد إذ د،المولو صحة في المبكر اإلنجاب تأثير

. بعيدها أو الوالدة عند أو الرحم في يموت قد بل التشوهات، ببعض أو الوزن،

 بين بشكل تحد أن الشأن هذا في الشخصية األحوال مدونة أحكام تطبيق شأن ومن

 .المخاطر هذه من



 بعد صةخا جدا، متأخرة سن في اإلنجاب أن إلى كذلك التنبيه يجدر بالمقابل،

 رقابة وجود بعدم تزداد عديدة، المخاطر وابنها األم يعرض والثالثين، الخامسة

 .مؤهل طبي طاقم رعاية تحت وضع أو صحية ومتابعة

 األقارب زواج*

 جعل الذي الشرع مقاصد بعض لتعطيل مدعاة باألقارب الزواج على االقتصار

 من العديد ذلك عنه تنجم وقد وغيرها، األرحام عبر لتتعارف وقبائل شعوبا الناس

 :مثل الصحية، المشاكل

 الخلقية؛ الوليد تشوهات -

 األحيان؛ بعض في ذكائه مستوى تدني -

 السلبية؛ الوراثية الصفات بعض تنحي -

 .األوالد في الوراثية األمراض من العديد انتشار -

 فوائد من الزواج مجال في" لالغتراب ما إلى جاهليتهم في حتى العرب فطن وقد

 :النسب بعيدات من بالزواج يفتخرون جعلتهم ،صحية

 األقارب وليد يضوي وقد فيضوي                     قريبة عم بنت تلده لم فتى

. 

 قضايا مع تعامله نمط يتغير أن ينتظر التحديات، هذه على الرجل اطالع وبعد

 سرةاأل في األضعف الفئات ورفاه تأثير منها له وما عام، بوجه اإلنجابية الصحة

 .الخصوص حياة وجه على واألبناء كالزوجة

 مع اإليجابي والتعامل األسرة تنظيم من تجني التي للفوائد إدراكه مع األمر ويتأكد

 :منها نذكر والتي اإلنجابية، الصحة مجال في المطروحة األخرى التحديات

 لألم: بالنسبة -

 الوضع؛ أوعند الحمل أثناء الوفاة مخاطر تخفيض -

 والمتكررة، المتقارية األحمال عن تنجم قد التي الصحية المخاطر من الحد -

 المحافظة الكبيرة؛ أو جدا الصغيرة العمرية المراحل في األمهات على وخاصة

 والعقلية؛ الجسدية األم صحة على



 المخاطر من التقليل المرتفع؛ الخطورة مستوى ذات األحمال نسبة من التخفيض

 غيرالمرغوب األحمال من للتخلص إليه اللجوء يتم قد ذيال اإلجهاض عن الناتجة

 .بها

 وبالنسبة للطفل:

 الوالدة؛ حديثي األطفال ووفيات األجنة، وفيات معدل خفض -

 المتدنية؛ األوزان وذوي الخداج المواليد والدة معدالت تقليص -

 المواليد؛ لدى العقلي والتخلف الخلقية التشوهات منالحد  -

 عقليا؛ و ونفسيا جسديا سليم بشكل وتطوره الطفل ولنم أفضل مناخ توفير -

 وتوفير التغذية وسوء المعدية باألمراض األطفال إصابة معدالت تخفيض -

 خالل طبيعية رضاعة إرضاعه و وتغذيته بطفلها األم لعناية أكبر فرصة

 .(الكريم القرآن أشار ما نحو على كاملين، حولين مدة أي) كافية فترة

 الجنس عبر لةالمنتق األمراض* 

 وهي بالجماع، تنتقل التي األمراض هي جنسيا المنقولة األمراض

 خاصة المجتمعات، تواجه أصبحت التي الصحية التحديات أكبر أحد

 وسرعة وإناثا، ذكورا الشابة، األجيال صفوف في انتشارها بفعل

 .العدوى طريق عن انتقالها

 :أشهرها ومن

 حرقان (أ: فهي أعراضه أما .Conococus هو له المسبب الميكروب و السيالن

 بالفرج حرقان (ج. البول قناة من یديصد إفراز (ب. التبول كثرة مع البول في

 وله. الحاد فالوب قناة التهاب أو الرحم، التهاب أعراض (د. وأحمراره

 البوقان يمتى وقد والمبيض، الرحم إلى فيمتد االلتهاب ينتشر فقد مضاعفات،

 االلتهابات وتؤدي للعقم، يؤدي مما (فالوب) لقناتي التصاقات وتحدث بالصيد،

 الشهرية، الدورة في اضطراب و الحوض، في آالم إلى الحادثة وااللتصاقات

 فتظهر أعراضه أما. الشكل حلزوني کروبيم يسببه و الزهري .مزمن وإمساك

 : أطوار ثالثة في



 عشرة  بين تتراوح انةحض فترة في يظل الميكروب، دخول بعد:  األول الطورأ(

 وعادة المخاطية، األغشية على صلبة قرحة تظهر وبعدها أشهر، ثالثة إلى أيام

 ويرشح المنطقة، في الليمفاوية الغدد معها وتتضخم مؤلمة، غير القرحة تكون

 .العدوى بالغ وهو القرحة، هذه من خفيف سائل

 الميكروبات وتغزو المادية علة ينفي أن بعد األول الطور يشفي: الثاني الطورب(

 ال الطفح وهذا نحاسي، لون ذو عام جاللي طفح ويخليل شهرين، حوالي بعد الدم

 مع المخاطية واألغشية الفم في بيضاء وبقع التهابات نصه كما بالجلد، حكة يسبب

 الفرج علي زهرية تناسلية ثاليل تظهر وقد الحرارة، درجة في ليابد یارتعاش

 تضع فيهما السيدة حملت با ن،يمناقل إلى المرحلة هذه تستمر وقد الشرج، وحول

 .إجهاض هال ثديح أو ميتا، أو مشوها طفال أحيانا

 فقد والثاني، األول صوربه أثناء المرض يعالج لم إذا:  الثالث الطور (ج

 الطويلة الفترة هذه وفي سنة، ينثالث الى تصل قد سنوات لعدة ويكمن يستوطن،

 الدموية واألوعية القلب وبخاصة المختلفة، الجسم جهزةأ تالميكروبا تهاجم

 خطيرة أمراض عدة إلى يؤدي مما والعظام، والمفاصل والعين واألذن والمخ

 ،(ب) نوع الكبدي االلتهاب ، والشلل القلب، وهبوط الشريان، تمدد:  مثل مختلفة

 وهو. الجنسي االتصال طريق عن وكذلك والحقن، الدم طريق عن ينتقل وهو

 األمراض، ولهذه .الوفاة ثم الكبد فشل ثم الكبد، تليف ثم الصفراء، مرض يسبب

 تضييق الحوض، والتهابات اتفنتع: في أحيانا تتمثل مضاعفات عامة، بصورة

 وبعد الحمل أثناء الطفل و األم عند كثيرة أمراض وظهور العقم؛ البولية، المسالك

 الجهاز وإصابات المكتسبة، المناعة نقص اإلصابة فرص نسبة وارتفاع الوالدة،

 في الدائمة واآلالم واألورام المزمنة، الجلدية واألمراض والكبد، والكلي العصبي،

 .المفاصل

 :الجنس عبر المنتقلة األمراض انتشار عوامل أبرز من

 المعلومات، نقص المجتمع؟ فئات مختلف عند الصحي الوعي مستوى ضعف

 .المشبوهة مارساتالم الجنسية؛ التربية وغياب

 

 

 



 

 

 اإلسالمية المرتكزات - ثالثا

 تمثل التي الدينية والرؤى الشرعية النصوص من مجموعة نقدم يلي، فيما

 وتلك النصوص هذه فعبر. أعاله المذكورة اإلنجابية الصحة القضايا مستندات

 اإلنجابية الصحة لقضايا السمحة ومقاصده الكريم الشرع تعضيد يتضح الرؤى

 و شرعنا توافق ال التي لتلك خالفا واآلجلة، العاجلة اإلنسان مصالح توجهها التي

 .عليها التحفظ تم التي

 

 التداوي مجال 0101

 يحث اإلسالم جعل ما وهذا األساسية، الضروريات من النفس على المحافظة إن

 هللا صلى هللا الرسول يقول العالج، وطلب االستطباب إلى ندبه خالل من عليها،

 إال رواية وفي) دواء داء لكل وجعل والدواء الداء انزل یتعال هللا إن: "وسلم ليهع

 صلى الرسول أرشد وقد(. أبوداوود أخرجه) بحرام تتداووا وال فتداووا ( الهرم

 جاءا لطبيبين قال حين مهارة األطباء أكثر اختيار إلى المريض وسلم عليه هللا

 في مالك أخرجه) أطب أيكما:  موسل عليه هللا صلى بحضوره مريض لفحص

 الشرائع تواطأت التي الضروريات من النفس أن على الفقهاء اتفق وقد(. الموطأ

 أمرا الهالك من لصونها التداوي يجعل ما وذلك صونها، وجوب على جميعا

 واجبا.

 يتعين وعالجا وقاية اإلنسان الصحة اإلسالم منحها التي الكبيرة العناية لهذه وتبعا

 تطبيق خالل من وأبنائهم زوجاتهم وصحة بصحتهم يعتنوا أن الرجال على

 يقررها التي اإلنجابية الصحة قواعد بالطبع ضمنها تندرج التي الصحية، القواعد

 :ذلك من األطباء،

 سليما الوليد على المحافظة الحوامل األطباء بها يوصي التي الوصايا اتباع -

 األمراض؛ من ىمعاف أعضائه في

 ؛ وقتها في المقررة باللقاحات األطفال تلقيح  -

 يكتمل حتى الوالدات بين للتباعد الضرورية اآلجال احترام -



 "الغيلة" اجتناب ويقع كاملين حولين الرضاع  -

 مؤثرة و المرأة بصحة ضارة أنها يثبت التي والتقاليد العادات عن االبتعاد -

 الو ضرر ال" وحديث" يزال الضرر"  بقاعدة عمال خصوبتها، في

 في مالك ورواه مستدا وغيرهما الدارقطني و ماجة ابن رواه" )ضرار

 .(مرسال الموطأ

 الزوجي، وااللتزام العفة ومراعاة الفواحش، من به يرتبط وما الزنى اجتناب

 .والمجتمع واألسرة الفرد على الفاحشة ألضرار ودرءا یتعال هللا ألمر امتثاال

 في داخلة لذلك الالزم المعنوي والدعم ماديةال الوسائل توفير في الرجل ومسؤولية

 مثل ولهن: "وقوله ،(۵ المائدة،" )والتقوى البر على وتعاونوا: تعالى قوله عموم

" بالمعروف وعاشروهن يشملها كما ،(۵۵۲ البقرة،" )بالمعروف عليهن الذي

 ...() رعيته عن ومسؤول أهله في : والرجل راعثيوحد( ۹۱ النساء،)

 .(ومسلم البخاري رواه" )رعيته عن مسؤول لكموك راع وكلكم

 

 األسري التنظيم مجال في  0101

 يتم وهو إليه، تدعو التي والضرورة بالحاجة مرتبط اإلسالم في األسرة تنظيم 

 ومواقف . قهر أو إجبار دونما الزوجين بين التشاور عبر و اختياري بشكل

 يلي فيما نورد جلية رهاغي و األقارب وزواج الحمل منع وسائل من اإلسالم

  .النصية شواهدها بعض

 األخرى الحمل وموانع للعزل بالنسبة-

 كان العزل بأن صريحة وأخبار أحاديث وردت الشرعية، النصوص مجال في

  :منها جائز، أنه و وسلم، وآله عليه هللا صلى النبي عهد على موجودا

 على نعزل كنا: "قال نهع هللا رضي هللا عبد بن جابر عن عليه المتفق الحديث

 عنه لنهانا عنه ينهى شيئا كان ولو ،فلم ينهنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عهد

 .(صحيحه في مسلم رواه" ) القرآن

. 



 النبي إلى جاء رجال أن روي هللا عبد بن جابر أن مسلم أخرجه الذي الحديث

 النبي له فقال ل،تحم أن لها يريد ال جارية عن عن يسأله وسلم عليه هللا صلى

 ".لها قر ما سيأتيها فإنه شئت؛ إن عنها اعزل: " وسلم وآله عليه هللا صلى

 

 :يلي ما إلى اإلشارة تجدر الفقهية، النصوصوفي 

 في العلماء بين خالف ال أنه: "األوطار نيل كتابه في الشوكاني اإلمام ذكره ما

 المعاشرة في شريكة هاألن ذلك على الحرة الزوجة توافق أن بشرط العزل جواز

 الزوجية؛

 فيها جاء التي األحاديث سرد حيث المعاد زاد كتابه في القيم ابن اإلمام أورده ما -

 ذكر ثم". العزل جواز في صريحة األحاديث فهذه: "نصه ما قال ثم العزل، جواز

 وسعد، علي،: "هم الصحابة من عشرة إلى منسوب وإباحته بجوازه القول أن

 وأبو وخباب، علي، بن والحسن عباس، وابن وجابر، ثابت، بن وزيد أيوب، وأبو

 رحمه الشافعي قال وقد. جميعا هللا رضوان عليهم مسعود وابن الخدري، سعيد

 رخصوا أنهم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من عدد عن نروي ونحن

 ال وأنه مباح عزلال أن اإلحياء في الغزالي اإلمام تأكيد .باس به يروا ولم ذلك في

 .بتحريمه يصرح نص

. أحاديث ستة ذلك في روي وقد العزل، جواز إلى موطئه في مالك اإلمام ذهاب

 والباجي والقرطبي واللخمي البر عبد ابن: مثل المذهب أساطين سار ذلك وعلى

 عليش و الدسوقي و والحطاب المواق، مثل وشراح وخليل والزرقاني جزي وابن

8. 

 

 المادتين التقاء لمنع العزل غير أخرى طرقا األيام تطور مع ناسال عرف ولقد

 فال واحدة؛ الطرق هذه وراء من الهدف دام وما تقدم، ما نحو على التناسليتين،

 عند معروفة كانت التي العزل طريقة على الطرق هذه قياس من إطالقا مانع

 .لديهم مقبولة القدماء

 األقارب لزواج بالنسبة-

 ...«بنطفكم سافروا: األوالد ضعف خوف باألرحام االبتعاد على اإلسالم حض

 على تحتوي ال الشريفة األحاديث تحددها كما الزواج معايير و. «تضووا ال»و



 الدين بذات فاظفر ودينها وجمالها وحسبها لمالها ألربع المرأة تنكح: »القرابة

 خلقه أو ينهد ترضون من جاءكم إذا» و (ومسلم البخاري رواه) «يداك تربت

 .(وغيره الترمذي رواه) «كبير وفساد األرض في فتنة تكن تفعلوا إال فأنكحوه

 الحديث العلم أثبتها صحية مخاطر من األقارب زواج عن ينجم لما كذلك ونتيجة

 األوسع االجتماعي ومحيطه الشخص بين العالقة من تحد اجتماعية ومضاعفات

 لإلنسان صانت إلهية حكمة وهي. محارمال زواج بتحريم الكريم القرآن في جاء

 للحد ضرورية أنها الحديث الطب اكتشف التي الحكمة نفسها وهي وتطوره، بقاءه

 .األقارب بين الزواج من

 

 التمييز محاربة مجال في 0101

 بشكل والعقم البنين و البنات بين التمييز ظاهرتي مع الجاهلية أهل تعامل لقد

 ظل باألنثى أحدهم بشر وإذا: )بقوله ذلك بعض يمالكر القرآن صور فقد. سلبي

 يثة أم هون على بشرأينيكه ما سوء من القوم من يتوارى كظيم وهو مسودا وجهه

 تمثل التي المشكلة وهذه(. 13_12:النحل) ( يحكمون ما ساء أال التراب في

 بحسم اإلسالم واجهها وقد اإلناث، ظلم في درجة أقصى تعتبر الوأد إلى المدخل

 ال أن على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يبايعون أيديهم العقبة عند الناس أن منذ

 يهب الذي هو سبحانه الخالق أن بين كما .أوالدهم يقتلوا وال شيئا، باهلل يشركوا

 من ويجعل إناثا و كرانا يزوجهم أو ، الذكور يشاء لمن ويهب إناثا يشاء لمن

 (10 – 83 ،یالشور[ ) عقيما يشاء

 الخطوات هذه أولى و المجتمع، حال إصالح الدين هذا خطوات أولى كانت

 رعايتها فضل الذكر عن التميز لدرجة لها، طبيعي حق كل األنثي إعطاء

 فأحسن شيئا البنات هذه من من: "وسلم عليه هللا صلى النبي قال فقد وتربيتها،

 ثالث ألحد يكون ال" وقال ،(ومسلم البخاري رواه" )النار من سترا له كن إليهن

 األدب في البخاري خرجهأ") الجنة دخل إال إليهن، فيحسن أخوات ثالث أو بنات،

 عال من: "  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن مالك بن أنس وعن ،(المفرد

 .(مسلم رواه" )أصابعه وضم هو و أنا القيامة يوم جاء تبلغا، حتى جارتين

 

 



  الخفاض مجال في 0801

 صدرأ ،7001 أغسطس شهر وفي. الحفاض إلى يشر لم القرآن أن عروفالم من

 ولد حمدا األستاذ الفتوى هذه كتب وقد الحفاض، حول فتوى العلماء من فريق

 .السالك ولد حدمين واإلمام معط ولد محمد ولد والفقيه باب التاه

 :يلي ما الفتوى هذه في بينوا وقد

 ال . البنات خفاض یلإ:  من وال ريبق من ال يشير، نص أي القرآن يتضمن ال

 (واإلقرار التطبيقية، والسنة القولية، السنة) فروعها كافة في المطهرة السنة تدعو

 غالبية .الحفاض إلى يندبوا لم وسلم عليه هللا صلى الرسول أصحاب ذلك؛ إلى

 اليخضعن األفراد، من اريمل 7 من أكثر تضم التي اإلسالمية، األمة في المسلمات

 تعتبر والتي اإلسالم مهد السعودية العربية المملكة في وحتى. الممارسة لهذه

 بالتقاليد التعلل .الممارسة هذه المسلمات النساء تعرف ال للسنة حامية نفسها

 أية إلى يدعو ال فاإلسالم. اإلسالمي التشريع في مقبوال تبريرا يعتبر ال الموروثة

 على والمحافظة. لألفراد والعقلية الجسمية مةوالكرا البشرية الكرامة تنتهك قيمة

 .اإلسالم في األساسية الحقوق من والعقلية الجسدية الحرمةى عل و الحياة

 صحتهن وعلى النساء حياة على الممارسات هذه تحدثها التي األضرار ثبتت وقد 

 جلب على مقدم الضرر دفع أن اإلسالمي التشريع وفي. والعقلية الجسمية

 بالصحة اإلضرار تصور. أو افتراض مجرد هنا المنفعة أن أحرى المنفعة،

 مقاصد من أن ذلك الظاهرة، هذه هجر الى يدعو واليافعة سبب للمرأة اإلنجابية

 يتضمن والخفاض الشرف، على و النسل على المحافظة اإلسالمية الشريعة

 .شريةالب الكرامة على تجنيا يعتبر كما النسل، على المحافظة وجه في مخاطر

 بإجماع فمحرمة (أعاله انظر) األولى الثالثة األنواع أن إلى الفقهاء ذهب وقد

 نصوا ولذلك الموت؛ لخطر إنسان حياة وتعريض للخلقة تغييرا بوصفها الفقهاء

 إذ الرابع النوع في الخالف وإنما. «الدية الشفرة وفي» يضمن ممارسها أن على

 انسجاما القليل أقل سوى ما قطع عدم و التنبه ينبغي أنه اإلحياء في الغزالي اعتبر

 على األنصار نساء تخفض كانت األنصار من امرأة وهي - عطية أم حديث مع

 للوجه أسرى فإنه تتهكي وال أشمي أمعطية يا: »قال حيث (ص) هللا رسول عهد

 وكلهم متقاربة بألفاظ داوود أبو و والبيهقي الحاكم رواه. «الزوج عند وأحظى

 على تعليقه في العراقي الدين زين الحافظ ذلك بين كما ضعيفة أسانيدب رووه

 (الدين علوم إحياء



 وال إليه يرجع خبر الختان في ليس» يقول المنذر ابن اإلمام جعل ما وهو

 .«تتبع لة

 .(داوود أبي سنن شرح أبادي العظيم الدين شمس

 

 والتوصيات النتائج - رابعا

 انتشار من ويحد الحياة، ويحسن األرواح ينقذ ةاإلنجابي الصحة في االستثمار

. التهميش ومحاربة المشاركة على وبشجع المكتسبة المناعة نقص فيروس

 من المستدامة، التنمية وتحقيق الفقر من الحد على بدورها األمور هذه وتساعد

 االستثمار منافع أن يعني وهذا. الشخصية العالقات و الحياة نوعية تحسين خالل

 .المجتمع إلى األسرة ومن األسرة إلى الفرد من تمتد اإلنجابية لصحةا في

 الصحة مجال في الرجال ومسؤوليات دور على التركيز العمل هذا حاول وقد

 السلف وممارسات أقوال و الشرعية النصوص من تستشف ما نحو على اإلنجابية

 ثانية جهة نم الملحاح الواقع متطلبات تمليها ما نحو وعلى جهة، من الصالح

 بالطبع - إضافة الشرعية والمرتكزات السياق تناول بالضرورة استدعى ما وهو

 .وأقسامها ماهيتها: اإلنجابية الصحة إلى -

 :فهي الوثيقة هذه إليها توصلت التي النتائج أبرز أما

 واألمية والفقر والسكان بالجغرافيا المرتبطة بتحدياته السياق تقديم ضرورة -

 خاللها من تتجلى التي المرجعيات بوصفها الصحي، والوعي ستوىالم وتدني

 .اإلنجابية الصحة قضايا

 بالنسبة حرجا تشكل ال التي اإلنجابية الصحة قضايا على التركيز أهمية

 األسري، والتخطيط والطفل، األم قضايا مع اإليجابي كالتعامل القيمية، لمنظومتنا

 .التقليدية الممارسات ومحاربة

 انسجاما ،األخرى المقتضيات بعض على تحفظت البالد أن إغفال دون ة،الضار

 .الوطنية ومصالحنا الدينية قيمنا مع

 في بالنظر إلى موقعه اإلنجابية الصحة قضايا في محوريا الرجل دور اعتبار -

 ثالث على يرتكز الدور هذا وأن األسرة، مكونات باقي في وتأثيره القرار صنع

 :متكاملة دعامات



 اإلنجابية الصحة مجال في المطروحة التحديات بعض ويعي يعرف أن أوالها -

 المنتقلة األمراض أسري، تخطيط من بها يتصل وما الطفل و األم صحة)

 ؛...(الضارة األخرى التقليدية والممارسات والتسمين الخفاض ،"السيدا"

 خالل من ا،القضاي هذه حول وتعبئتها األسرة تحصين على العمل هي والثانية-

 قنوات على للطريق قطعا الشأن، هذا في الصحيحة المعارف نشر على العمل

 الضارة؛ االتصال

 تهم التي القضايا مختلف مع الصحيح التعامل في قويم خلق إرساء هي والثالثة-

 .البنين و البنات بين العدل فيه ويسود الحوار، على يقوم سلوك هو و األسرة،

 قيمنا مرجعية منظور من اإلنجابية الصحة قضايا مع التعاطي تغيير ضرورة

 بعض استثنينا فإذا. صالح سلف وسيرة نصوصا اإلسالم في المتمثلة األساسية

 يزكيها ما لها عديدة جوانب أن نجد عليها، البالد تحفظت التي المحدودة المجاالت

 السلوك بعض إلى إضافة الصحيحة نصوصه وفي اإلسالمي الشرع مقاصد في

 مجاالت ضمن الوثيقة هذه في إليه أشير ما وهو المزكاة، القرون في السائد

 وقبل .المثال سبيل على والخفاض التمييز ومحاربة األسري والتنظيم التداوي

  :التالية التوصيات تقديم المفيد من يكون قد الختام،

 على تأسيسها إعادة بغية السائدة المفاهيم بعض إلى النظر إعادة ضرورة -

 من العديد ذلك ويشمل .تفريط أو إفراط بدون القويم، الشرع مرتكزات

 بين التشاور أو وغيرها، الشرعية القيم باكتساب المتعلق كالحياء المفاهيم

 البنين؛ و البنات بين واإلنصاف العدل مراعاة أو الزوجين،

 وسائل عبر وغيرها اإلنجابية بالصحة المتعلقة المعارف نشر ضرورة -

 المواضيع، بهذه تتعلق ميدانية وبحوث دراسات وإجراء الوسائط، متعددة

 المغلوطة؛ الرؤى بعض وتعديل الخاطئة، األفكار بعض لتقييم

 من النفقة جوانب على تقتصر ال األب مسؤوليات بأن التذكير ضرورة -

 القيم غرس و التربية لتشمل تتجاوزها إنما و ومسکن وملبس غذاء

 يحتاجها التي السليمة بالمعارف الطفل يدتزو على والعمل الصحيحة،

 وال الرشد، عهد إلى بسالم يعبر حتى والمراهقة الطفولة مرحلة في خاصة

 مفاهيم لديه تغرس قد التي السيئة الصحبة إلى يلجأ أن إلى مضطرا يكون

 بصحته، مضرة خاطئة



 ناءالب والحوار المودة على األسرة قيام أهمية مجتمعة؛ وقيم لدينه، مخالفة

 الضرر عنها وتدفع النفع، لها تجلب التي القضايا حول األبوين بين والتشاور

 أصحاب الرجال، وخاصة األسرة أفراد مختلف دعوة وتربويا؛ وسلوكيا صحيا

 اإلنجابية، الصحة قضايا مجال في مسؤولياتهم تحمل إلى البيت، في القوامة

 لتكوين الصحيح المدخل ذلك يعد إذ أسرهم، بأفراد أو بهم يتعلق ما منها سواء

 .الناجح السليم المجتمع صرح يشيد عبرها التي اللبنة هي يمة،سل أسرية خلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هللا تعالى وبركاته. ةوالسالم عليكم ورحم

  المتابعة. شكــــرا على
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