




	"فقه األسرة" تركز على وضع قانوني أفضل للعالقات األسرية 
الدوحة في 30 ابريل /قنا/ تشكل قضايا تعريف األسرة ووضعها القانوني في ا;تمعات املعاصرة ومدى متكّن القوانني الوضعية من 

احملافظة على العالقة التقليدية بني األجيال في األسرة الواحدة أبرز محاور ندوة "فقه األسرة املمتدة والتضامن بني األجيال" التي انطلقت 
���فعاليتها اليوم مبركز قطر الوطني للمؤمترات.

وينظم الندوة التي تستمر يومني معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية بالتعاون مع األكادميية الدولية لدراسة فقه األسرة، 
وبشراكة في الرعاية من قبل "مشروع الزواج وأبحاث قانون األسرة" التابع لكلية احلقوق في جامعة بريغهام يونغ بالواليات املتحدة 

���األمريكية. 
وقال السيد عبداهللا بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس إدارة معهد الدوحة الدولي في كلمة ألقاها باملناسبة إن موضوع الندوة يناقش مسألة 

���شديدة األهمية لتعلقه باألسرة وتضامن األجيال مبشاركة نخبة من ا{تصني من داخل وخارج قطر.
وأكد أن معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية يهدف إلى التأكيد على أن األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع وهي 

���لذلك تستحق كما أكد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان دعم ا;تمع والدولة.
وأوضح أن معهد الدوحة يرمي من خالل هذه الندوة وغيرها من املؤمترات التي ينظمها إلى توفير فضاء للخبراء والباحثني واألكادمييني من 

	مختلف احلضارات والثقافات لالجتماع وتبادل وجهات   
ونوه السيد عبداهللا آل خليفة بأن دولة قطر أصبحت اليوم بفضل حكمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير 
البالد املفدى وسمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ولي العهد العبا أساسيا مؤثرا على الساحة الدولية وأصبحت الدوحة املكان املفضل 
���لتنظيم أهم املؤمترات وامللتقيات األممية وآخرها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية "األونكتاد". 
كما أشار إلى أنه بفضل رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية ا;تمع 
أصبحت قطر تُعرف مبؤسساتها التي تسعى إلى إطالق قدرات اإلنسان من خالل بناء منصة لالبتكار وثقافة اجلودة والتميز في مجاالت 
���التعليم والبحوث وتنمية ا;تمع.
وأضاف أن إنشاء معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية جاء مببادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر خالل مؤمتر 
الدوحة الدولي لألسرة عام 2004 الذي نتج عنه إعالن الدوحة وما تضمنه من تأكيد ألهم االلتزامات الدولية اجتاه األسرة واملرجعية 
	األساسية لعمل املعهد.
وتهدف ندوة "فقه األسرة" إلى استكشاف املبادئ الفقهية وخاصة ("املبادئ األولى" الفلسفية والثقافية والنظرية) التي تنظم االعتراف 
القانوني في القوانني الوضعية بعالقات األسرة املمتدة كالعالقة بني األجداد واألحفاد وأبناء العمومة وغيرها من أشكال العالقات ذات 
���الصلة.
وقالت السيدة نور املالكي اجلهني املدير التنفيذي ملعهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية إن هذه الندوة تنظم في إطار جهود 
املعهد لتعزيز االعتراف على جميع املستويات بأن األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع في ظل ما تواجهه في عاملنا اليوم من 
حتديات كبيرة وضغوطات داخلية وخارجية مما أثر على متاسكها وقدرتها على أداء أدوارها االجتماعية واالقتصادية واالجتماعية 
���بكفاءة. 
وأشارت في كلمة ألقتها في افتتاح أعمال الندوة إلى أن الفعالية ترمي إلى استكشاف املبادئ الفقهية والقانونية التي تنظم االعتراف في 
القوانني الوضعية بالعالقات األسرية بصفة عامة وبعالقات األسرة املمتدة بصورة خاصة وأثر ذلك على التضامن بني األجيال من خالل 
توفير فضاء رحب للنقاش العلمي وتبادل الرأي بني نخبة من كبار العلماء واخلبراء في مجاالت قانون األسرة والفقه القانوني واملتخصصني 
���في مجال الدراسات االجتماعية.
وأكدت أن معهد الدوحة وشريكه في تنظيم هذه الندوة الدولية يطمحان إلى مساهمة اخلبراء في حتديد املبادىء التي ينبغي أن توجه 
ا;تمع والقانون في االعتراف بالعالقات األسرية وتنظيمها ودعمها ووضع قضية األسرة ودعم التضامن بني األجيال على رأس أولويات 
���صانعي السياسات األسرية في الدول ا{تلفة.
وأوضحت السيدة نور املالكي أن قضية التضامن بني األجيال (العالقة بني األجيال ا{تلفة) من القضايا الهامة ليس على صعيد األسرة 
���فقط ولكن على الصعيد الوطني والدولي حيث تعتبر صحة هذه العالقة شرطا جوهريا لتحقيق التالحم االجتماعي. 
وفي حني لفتت إلى أن عدد األسر املمتدة الشائعة في أجزاء كثيرة من العالم والتي تتميز بالعالقات القوية بني أفرادها آخذة في 
األنخفاض السريع، شددت على أن العالقة بني األجيال ا{تلفة في إطار األسرة تعمل على توفير الرعاية املتبادلة بني أفراد األسرة وتبادل 
���الدعم واملوارد املادية وغير املادية بني أفراد األسرة األصغر سنا واألجيال األكبر سنا، باإلضافة إلى دورها القيمي والثقافي. 
وتناقش ندوة فقه األسرة كذلك طبيعة العالقات بني األجيال في األسرة العربية املعاصرة للتأكد من استمرار قدرتها على تأمني التماسك 
لبنيتها والنجاح في حتقيق احتياجات أفرادها من مختلف الفئات العمرية باالستناد إلى ما بقي لها من وظائف وأدوار بالرغم مما تتعرض له 
���من ضغوطات داخلية وخارجية تؤثر على الصالت القائمة بني مختلف األجيال املتعايشة ضمنها. 
وذكرت نور املالكي أن األسرة العربية أثبتت قدرتها الفائقة على تربية أبنائها وتنشئتهم وحثهم على طاعة النظام واالمتثال للسلطات 
األخالقية والدينية والسياسية واالجتماعية ومارست وظائفها وأدوارها بنجاح من خالل استخدام السلطة األبوية التي أتاحت لكبار 
���السن السيطرة على ما يجري فيها.
إال أنها نبهت إلى أن التغيرات والتحوالت املتزايدة التي عصفت باألسرة في إطار العوملة ساهمت في تغيير أنظمة القيم واملفاهيم وطبيعة 
العالقات االجتماعية السائدة فاهتزت العادات وتأثرت التقاليد والعالقات ما بني األجيال بشكل خاص وضعف نظام التكامل االجتماعي 
في األسرة العربية وتراجعت مكانة كبار السن فيها وبدأ التوجه والتحول من عائلة ممتدة إلى أسر نواتية تنقسم وتستقل وتتمحور 
���اهتماماتها حول أوضاعها الذاتية اخلاصة والفردية.
ولكنها استدركت بالتأكيد على أن األسرة املمتدة في العالم العربي مازالت متثل بقيمها وبعاداتها وتقاليدها اإلطار الذي تستمد منه 
األسرة املعاصرة شرعيتها ومكانتها االجتماعية رغم تراجع أدوارها حيث أصبحت املرأة متارس أدورا جديدة، باإلضافة إلى دورها 
���التقليدي في األسرة في حني لم يتطور دور الرجل بدرجة كافية.
وبيّنت املديرة التنفيذية ملعهد الدوحة الدولي أن املعهد يؤكد أن النجاح في حتقيق التضامن بني األجيال يكمن في تفهم طبيعة العصر 
وإزالة املعوقات التي كانت األجيال املتقدمة قد أسهمت في وضعها أمام األجيال الشابة وإعادة ثقة الشباب بالشراكة والتبادل بني األجيال 
���إلى جانب تأسيس العالقات بني األجيال ا{تلفة في األسرة على األخذ والعطاء كضرورة إنسانية وأخالقية واجتماعية وتنموية. 
كما شددت على أن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية و استراتيجيات التنمية الوطنية يعتمد على كيفية مساهمة األسر بشكل جيد في 
حتقيق تلك األهداف واالستراتيجيات وبالتالي فإن تركيز السياسات الوطنية على حتسني رفاه األسر سوف يعود بالتأكيد بالفائدة على 
التنمية وأن ال تقتصر هذه السياسات على مساعدة األسر على مواجهة مسؤولياتها العديدة وحمايتها من التهميش فقط بل يجب أن 
تهدف إلى دعم وظائف األسرة املتنوعة بدال من استبدالها و التعامل مع األسرة على اعتبار أنها مجموعة من األفراد الذين يحتاجون إلى 
	الدعم.
ويناقش املشاركون في ندوة فقه األسرة مسألة الوضع القانوني ألشكال العالقات شبه األسرية األخرى (مثل عالقات املساكنة خارج إطار 
الزواج) وما يترتب على هذه العالقات من أطفال إلى جانب اآلثار املترتبة على هذا التنظيم و داللته وأثره على العالقات االجتماعية 
���وخاصة التضامن بني األجيال. 
وتكتسب الندوة أهمية خاصة كونها توفر فضاء ملقارنة وجهات النظر املتعلقة باالعتراف القانوني بالعالقات األسرية وتنظيمها في 
���مختلف الثقافات وا;تمعات والنظم القانونية.
ويشارك في النقاشات عدد من أبرز العلماء املتخصصني في مجال قانون األسرة و الفقه القانوني الذين ميثلون ثقافات وأديانا ودوال 
مختلفة يجمعهم هدف مشترك هو استكشاف املبادئ التي تقوم عليها العالقات األسرية التي متتد أبعد من األسرة النووية التي تقتصر 
���على اآلباء واألمهات واألطفال لتشمل األجداد واألحفاد واألعمام واألخوال وغيرهم من أفراد األسرة املمتدة. 
وفي حني ستولي الندوة اهتماما خاصا بوضع األطفال داخل األسرة املمتدة، توقع منظموها أن تسفر املناقشات عن نتائج ذات أهمية 
���علمية دائمة. 
وتخلل اليوم األول من الندوة تقدمي بعض العروض التي تناولت القوانني املتعلقة باألسرة ومنها ورقة عمل مقدمة من الدكتور علي بن 
صميخ املري رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بعنوان التشريعات والقوانني املتعلقة باألسرة في دولة قطر "تأمالت في السياسات 
���واملمارسات".
وحتدثت الورقة التي قدمتها بالنيابة عن الدكتور علي املري الدكتورة أسماء عبداهللا العطية عضو اللجنة عن أهمية األسرة ودورها في أمن 
واستقرار ا;تمع وتقدمه، واألسرة واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 /2016 وفق ما ورد في رؤية قطر الوطنية 
���2030 واالستراتيجية العامة لألسرة في دولة قطر إلى جانب تشريعات األسرة في الدولة.
وتناولت ورقة عمل أخرى قدمتها كل من الدكتورة أمينة اجلابر أستاذ الشريعة والفقه اإلسالمي والدكتورة أسماء العطية أستاذ مشارك 
���قسم العلوم النفسية بكلية التربية في جامعة قطر موضوع األسرة في اإلسالم من ناحية احلقوق والواجبات والرعاية واحلماية.
وسطلت ورقة العمل الضوء على موضوع حماية األسرة في الدين اإلسالمي مع التأكيد على أن تشكيل األسرة يبدأ منذ اخلطوة األولى 
في التفكير لتأسيسها باالختيار اجليد للزوجني واألحكام العملية لبنائها ابتداء بالعقد وانتهاء باإلجناب واحلضانة والرعاية وتثبيتا للحقوق 
	األسرية جلميع أفرادها والتقليل من اخلالفات الزوجية وأسلوب معاجلتها مبا يحقق التوافق الزوجي واألسري واالجتماعي. 

���اآلراء واخلبرات مبا يساهم في إثراء البحث العلمي حول قضايا األسرة.
	  

ونوه السيد عبداهللا آل خليفة بأن دولة قطر أصبحت اليوم بفضل حكمة حضرة 
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد املفدى وسمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني ولي العهد العبا أساسيا مؤثرا على الساحة الدولية 
وأصبحت الدوحة املكان املفضل لتنظيم أهم املؤمترات وامللتقيات األممية وآخرها 
���مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية "األونكتاد". 
كما أشار إلى أنه بفضل رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية ا;تمع أصبحت قطر تُعرف 
مبؤسساتها التي تسعى إلى إطالق قدرات اإلنسان من خالل بناء منصة لالبتكار 
���وثقافة اجلودة والتميز في مجاالت التعليم والبحوث وتنمية ا;تمع.
وأضاف أن إنشاء معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية جاء مببادرة من صاحبة 
السمو الشيخة موزا بنت ناصر خالل مؤمتر الدوحة الدولي لألسرة عام 2004 الذي نتج عنه إعالن الدوحة وما تضمنه من تأكيد ألهم االلتزامات الدولية اجتاه األسرة واملرجعية 
	األساسية لعمل املعهد.
وتهدف ندوة "فقه األسرة" إلى استكشاف املبادئ الفقهية وخاصة ("املبادئ األولى" الفلسفية والثقافية والنظرية) التي تنظم االعتراف القانوني في القوانني الوضعية بعالقات األسرة 
���املمتدة كالعالقة بني األجداد واألحفاد وأبناء العمومة وغيرها من أشكال العالقات ذات الصلة.
وقالت السيدة نور املالكي اجلهني املدير التنفيذي ملعهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية إن هذه الندوة تنظم في إطار جهود املعهد لتعزيز االعتراف على جميع املستويات 
بأن األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع في ظل ما تواجهه في عاملنا اليوم من حتديات كبيرة وضغوطات داخلية وخارجية مما أثر على متاسكها وقدرتها على أداء أدوارها 
���االجتماعية واالقتصادية واالجتماعية بكفاءة. 
وأشارت في كلمة ألقتها في افتتاح أعمال الندوة إلى أن الفعالية ترمي إلى استكشاف املبادئ الفقهية والقانونية التي تنظم االعتراف في القوانني الوضعية بالعالقات األسرية بصفة عامة 
وبعالقات األسرة املمتدة بصورة خاصة وأثر ذلك على التضامن بني األجيال من خالل توفير فضاء رحب للنقاش العلمي وتبادل الرأي بني نخبة من كبار العلماء واخلبراء في مجاالت 
���قانون األسرة والفقه القانوني واملتخصصني في مجال الدراسات االجتماعية.
وأكدت أن معهد الدوحة وشريكه في تنظيم هذه الندوة الدولية يطمحان إلى مساهمة اخلبراء في حتديد املبادىء التي ينبغي أن توجه ا;تمع والقانون في االعتراف بالعالقات األسرية 
���وتنظيمها ودعمها ووضع قضية األسرة ودعم التضامن بني األجيال على رأس أولويات صانعي السياسات األسرية في الدول ا{تلفة.
وأوضحت السيدة نور املالكي أن قضية التضامن بني األجيال (العالقة بني األجيال ا{تلفة) من القضايا الهامة ليس على صعيد األسرة فقط ولكن على الصعيد الوطني والدولي حيث 
���تعتبر صحة هذه العالقة شرطا جوهريا لتحقيق التالحم االجتماعي. 
وفي حني لفتت إلى أن عدد األسر املمتدة الشائعة في أجزاء كثيرة من العالم والتي تتميز بالعالقات القوية بني أفرادها آخذة في األنخفاض السريع، شددت على أن العالقة بني األجيال 
ا{تلفة في إطار األسرة تعمل على توفير الرعاية املتبادلة بني أفراد األسرة وتبادل الدعم واملوارد املادية وغير املادية بني أفراد األسرة األصغر سنا واألجيال األكبر سنا، باإلضافة إلى دورها 
���القيمي والثقافي. 
وتناقش ندوة فقه األسرة كذلك طبيعة العالقات بني األجيال في األسرة العربية املعاصرة للتأكد من استمرار قدرتها على تأمني التماسك لبنيتها والنجاح في حتقيق احتياجات أفرادها 
من مختلف الفئات العمرية باالستناد إلى ما بقي لها من وظائف وأدوار بالرغم مما تتعرض له من ضغوطات داخلية وخارجية تؤثر على الصالت القائمة بني مختلف األجيال املتعايشة 
���ضمنها. 
وذكرت نور املالكي أن األسرة العربية أثبتت قدرتها الفائقة على تربية أبنائها وتنشئتهم وحثهم على طاعة النظام واالمتثال للسلطات األخالقية والدينية والسياسية واالجتماعية 
���ومارست وظائفها وأدوارها بنجاح من خالل استخدام السلطة األبوية التي أتاحت لكبار السن السيطرة على ما يجري فيها.
إال أنها نبهت إلى أن التغيرات والتحوالت املتزايدة التي عصفت باألسرة في إطار العوملة ساهمت في تغيير أنظمة القيم واملفاهيم وطبيعة العالقات االجتماعية السائدة فاهتزت العادات 
وتأثرت التقاليد والعالقات ما بني األجيال بشكل خاص وضعف نظام التكامل االجتماعي في األسرة العربية وتراجعت مكانة كبار السن فيها وبدأ التوجه والتحول من عائلة ممتدة إلى 
���أسر نواتية تنقسم وتستقل وتتمحور اهتماماتها حول أوضاعها الذاتية اخلاصة والفردية.
ولكنها استدركت بالتأكيد على أن األسرة املمتدة في العالم العربي مازالت متثل بقيمها وبعاداتها وتقاليدها اإلطار الذي تستمد منه األسرة املعاصرة شرعيتها ومكانتها االجتماعية 
���رغم تراجع أدوارها حيث أصبحت املرأة متارس أدورا جديدة، باإلضافة إلى دورها التقليدي في األسرة في حني لم يتطور دور الرجل بدرجة كافية.
وبيّنت املديرة التنفيذية ملعهد الدوحة الدولي أن املعهد يؤكد أن النجاح في حتقيق التضامن بني األجيال يكمن في تفهم طبيعة العصر وإزالة املعوقات التي كانت األجيال املتقدمة قد 
أسهمت في وضعها أمام األجيال الشابة وإعادة ثقة الشباب بالشراكة والتبادل بني األجيال إلى جانب تأسيس العالقات بني األجيال ا{تلفة في األسرة على األخذ والعطاء كضرورة 
���إنسانية وأخالقية واجتماعية وتنموية. 
كما شددت على أن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية و استراتيجيات التنمية الوطنية يعتمد على كيفية مساهمة األسر بشكل جيد في حتقيق تلك األهداف واالستراتيجيات وبالتالي 
فإن تركيز السياسات الوطنية على حتسني رفاه األسر سوف يعود بالتأكيد بالفائدة على التنمية وأن ال تقتصر هذه السياسات على مساعدة األسر على مواجهة مسؤولياتها العديدة 
وحمايتها من التهميش فقط بل يجب أن تهدف إلى دعم وظائف األسرة املتنوعة بدال من استبدالها و التعامل مع األسرة على اعتبار أنها مجموعة من األفراد الذين يحتاجون إلى 
	الدعم.
ويناقش املشاركون في ندوة فقه األسرة مسألة الوضع القانوني ألشكال العالقات شبه األسرية األخرى (مثل عالقات املساكنة خارج إطار الزواج) وما يترتب على هذه العالقات من 
���أطفال إلى جانب اآلثار املترتبة على هذا التنظيم و داللته وأثره على العالقات االجتماعية وخاصة التضامن بني األجيال. 
���وتكتسب الندوة أهمية خاصة كونها توفر فضاء ملقارنة وجهات النظر املتعلقة باالعتراف القانوني بالعالقات األسرية وتنظيمها في مختلف الثقافات وا;تمعات والنظم القانونية.
ويشارك في النقاشات عدد من أبرز العلماء املتخصصني في مجال قانون األسرة و الفقه القانوني الذين ميثلون ثقافات وأديانا ودوال مختلفة يجمعهم هدف مشترك هو استكشاف 
املبادئ التي تقوم عليها العالقات األسرية التي متتد أبعد من األسرة النووية التي تقتصر على اآلباء واألمهات واألطفال لتشمل األجداد واألحفاد واألعمام واألخوال وغيرهم من أفراد 
���األسرة املمتدة. 
���وفي حني ستولي الندوة اهتماما خاصا بوضع األطفال داخل األسرة املمتدة، توقع منظموها أن تسفر املناقشات عن نتائج ذات أهمية علمية دائمة. 
وتخلل اليوم األول من الندوة تقدمي بعض العروض التي تناولت القوانني املتعلقة باألسرة ومنها ورقة عمل مقدمة من الدكتور علي بن صميخ املري رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
���بعنوان التشريعات والقوانني املتعلقة باألسرة في دولة قطر "تأمالت في السياسات واملمارسات".
وحتدثت الورقة التي قدمتها بالنيابة عن الدكتور علي املري الدكتورة أسماء عبداهللا العطية عضو اللجنة عن أهمية األسرة ودورها في أمن واستقرار ا;تمع وتقدمه، واألسرة واستراتيجية 
���التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 /2016 وفق ما ورد في رؤية قطر الوطنية 2030 واالستراتيجية العامة لألسرة في دولة قطر إلى جانب تشريعات األسرة في الدولة.
وتناولت ورقة عمل أخرى قدمتها كل من الدكتورة أمينة اجلابر أستاذ الشريعة والفقه اإلسالمي والدكتورة أسماء العطية أستاذ مشارك قسم العلوم النفسية بكلية التربية في جامعة قطر 
���موضوع األسرة في اإلسالم من ناحية احلقوق والواجبات والرعاية واحلماية.
وسطلت ورقة العمل الضوء على موضوع حماية األسرة في الدين اإلسالمي مع التأكيد على أن تشكيل األسرة يبدأ منذ اخلطوة األولى في التفكير لتأسيسها باالختيار اجليد للزوجني 
واألحكام العملية لبنائها ابتداء بالعقد وانتهاء باإلجناب واحلضانة والرعاية وتثبيتا للحقوق األسرية جلميع أفرادها والتقليل من اخلالفات الزوجية وأسلوب معاجلتها مبا يحقق التوافق 
	الزوجي واألسري واالجتماعي. 






