
حقوق النشر والطبع ورقيًا والكترونيًا محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

فلسفة الال إنجاب

وفاء عّلوش
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الملخص التنفيذي:

إن فلســفة الحيــاة تقــوم علــى ركيزتيــن أساســيتين همــا التكاثــر واإلعمــار، لــذا كان للخصــب والــوالدة مكانــة 

مرموقــة فــي تاريــخ الحضــارات البشــرية ذلــك أن الــوالدة تعنــي الحيــاة لمــا لهــا مــن أهميــة فــي تعزيــز قــوة 

ــدل العصــر،  ــم تناســبًا مــع تب ــر المفاهي ــاة تتغي ــر الحي المجتمعــات البشــرية أو الحضــارات المختلفــة. ومــع تغّي

يرافــق ذلــك تغيــرات علــى الصعــد االجتماعيــة والعلميــة، لكــن األثــر األكبــر يكــون في تغيــر األوضــاع االقتصادية 

وضــرورة االنتبــاه إلــى مســألة تحديــد النســل لتتناســب مــع الوضــع االقتصــادي لــكل عائلــة.

• مقدمة عن أهمية المرأة وداللة التكاثر في الثقافات والحضارات المختلفة.

•  المرأة ودورها الفيزيولوجي في التناسل.

• ظهور ثقافة تحديد النسل وأهميتها ودعوات الحكومات المختلفة لها.

• تحديد النسل وعالقته باالقتصاد.

• تحديد النسل في الدول النامية.

• فلسفة الال إنجاب.

• تصاعد الفكر الال إنجابي وانتشاره، وعالقة ذلك بانتشار الحروب واالستبداد.

• الرأي االجتماعي والفقهي في ثقافة الال إنجاب.
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مقدمة 

أهمية المرأة وداللة التكاثر في الثقافات والحضارات المختلفة:

يجمــع الدارســون والنظريــات المختلفــة علــى أن العالــم قــد ُخلــق ليســتمر، وأن وظيفــة اإلنســان األساســية كانــت 

إعمــار العالــم والحفــاظ علــى ديمومتــه واســتمراره باإلعمــار علــى األصعــدة كافــة ماديــة ومعنويــة، حتــى إن 

ــاد للخصــب فــي الطبيعــة  ــاك أعي ــة احتلــت مكانــة رفيعــة فــي الحضــارات علــى اختالفهــا.. فــكان هن الخصوب

ــرام  ــزواج واالحت ــة ال ــن ناحي ــوة م ــر حظ ــنَّ األكث ــا ك ــة كم ــة العالي ــاء ذوات الخصوب ــة للنس ــم ورفع أو تكري

االجتماعــي.  

ولهــذا خلــق اهلل الكائنــات علــى اختالفهــا مــن نبــات وحيــوان وإنســان مــن زوجيــن.. وانطالقــًا مــن ذلــك حثــت 

ــود  ــودود الول ــر قــال رســول اهلل: تزوجــوا ال ــزواج وضــرورة التكاث ــة ال ــب الســماوية علــى أهمي ــان والكت األدي

فإنــي مكاثــر بكــم يــوم القيامــة«.

ــل ألن  ــع الحم ــم من ــرورة تحري ــى ض ــيحية عل ــة والمس ــالمية واليهودي ــماوية اإلس ــان الس ــت األدي ــد اتفق وق

اإلنجــاب أســاس إعمــار الكــون وهــو جوهــر الخلــق، إذ »رفــض الديــن المســيحي فكــرة تحديــد النســل كمــا جــاء 

ــروا األرض وأخضعوهــا«.  ــن: »وباركهــم ااهلل وقــال لهــم أثمــروا وأكث فــي اإلصحــاح األول مــن ســفر التكوي

وجــاء أيضــا فــي المبــادئ التــي أطلقهــا البابــا بيــوس الحــادي عشــر »الــزواج الطاهــر هــو الــزواج الــذي ال بــد أن 
يــؤدي إلــى اإلنجــاب دون انقطــاع أو تنظيــم«.1

احتــل الــزواج وتكويــن األســرة أهميــة كبيــرة وعملــت الشــرائع والقوانيــن فيمــا بعــد علــى تنظيمــه ضمــن أطــر 

ــى  ــم بمعن ــة التنظي ــارات أخــرى عملي ــدت تي ــل أي ــه، وفــي المقاب ــًا ل ــًا للمجتمعــات ومرجع ــة تكــون ناظم معين

وجــود ُمــَدد زمنيــة معقولــة لتباعــد المــدة الفاصلــة بيــن الحمــول.

ــار الزوجــة  ــد اختي ــه عن ــة إذ كان مــن المتعــارف علي ــرى مــن أجــل تحقيــق هــذه الغاي ــة كب وكان للمــرأة أهمي

أن تكــون صغيــرة فــي الســن مــن أجــل ضمــان خصوبتهــا والتأكــد مــن قدرتهــا علــى إنجــاب كثيــر مــن األطفــال 

وهــذا مــا بقــي متبعــًا حتــى عصرنــا الراهــن.

المرأة ودورها الفيزيولوجي في التناسل

»يشــير داغــان ويلــز، أســتاذ الطــب اإلنجابــي بجامعــة أوكســفورد، إلــى التدهــور التدريجــي فــي خصوبــة المــرأة 

مــن ســن 35 عاًمــا فصاعــًدا، قائــال: إنهــا إحــدى مظاهــر عــدم المســاواة الكبيــرة فــي الطبيعــة.

ــي الســن، لكــن هــذا  ــع تقدمهــم ف ــال م ــاب األطف ــى إنج ــًا فــي قدرتهــم عل ــا انخفاض ــال أيًض ــي الرج ويعان

االنخفــاض فــي الخصوبــة يبــدأ فــي وقــت متأخــر ويحــدث ببــطء أكثــر مــن النســاء. ويميــل معــدل الخصوبــة عنــد 
الرجــال إلــى البــدء فــي االنخفــاض مــن ســن 40 إلــى 45 عامــًا«.2

حرصــت المجتمعــات علــى تزويــج الفتيــات فــي ســن صغيــرة نســبياً، يعــود مــرد هــذا الســلوك إلــى االعتقــاد 

صديق خالد خوجة، تنظيم النسل يف الديانات الساموية  1

الحمل: هل ُيكن الحفاظ عىل خصوبة املرأة رغم تقدمها يف السن؟  2

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/206/4/1/101224
https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-54019593
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ــبب  ــن بس ــن معي ــد س ــا بع ــض خصوبته ــرأة تنخف ــأن الم ــة ب ــات العلمي ــم الدراس ــه معظ ــذي أكدت ــائد ال الس

انخفــاض عــدد بويضاتهــا فيمــا يبقــى الرجــل قــادرًا علــى إنتــاج عــدد ال نهائــي مــن الحيوانــات المنويــة حتــى 

ســن متأخــرة.

غيــر أن تطــور العلــم والتقنيــات الحديثــة أكــدت أنــه أصبــح بإمــكان المــرأة اإلنجــاب ولــو فــي ســن متأخــرة إذ إنــه 

»فــي عــام 2017، خلــص تقريــر إلــى أن متوســط ســن األمهــات الالتــي يلــدن فــي دول منظمــة التعــاون والتنميــة 

االقتصاديــة وصــل إلــى 30 عامــاً. وتشــير اإلحصــاءات إلــى أن 44% مــن المواليــد األحيــاء فــي إنجلتــرا وويلــز فــي 

العــام نفســه، كانــوا ألمهــات فــي ســن 30 عامــاً. وفــي كوريــا الجنوبيــة أيضــاً، كان متوســط ســن النســاء عنــد 
إنجــاب الطفــل األول 31 عامــًا«.3

ــٌر فــي خصــوص  ــٌر إيجابــٌي كبي ــه أث إن هــذا التقــدم الــذي طــرأ علــى مفهــوم الخصوبــة يمكــن أن يكــون ل

اســتمرار الجنــس البشــري، وعــدم الخــوف مــن انقراضــه، وهــو األمــر الــذي يؤرق كثيــرًا مــن العلماء والدارســين 

والحكومــات علــى حــد ســواء، إذ إن بعــض االتجاهــات وطــرق تنظيــم النســل التــي اتبعــت أدت إلــى انخفــاض 

كبيــر فــي معــدل المواليــد مــا أصبــح يشــكل تهديــدًا حقيقيــًا للنــوع البشــري.

 لفتــرة طويلــة كان أمــر تحديــد النســل فــي الــدول الفقيــرة شــديد األهميــة وكانــت »الســيطرة علــى معــدالت 

الخصوبــة فــي البلــدان الفقيــرة، هدًفــا رئيًســا للــدول الشــرق آســيوية مثــل الصيــن وكوريــا الجنوبيــة وتايــوان 

وســنغافورة، ضمــن اســتراتيجيتها التــي بــدأت، فــي العقــود األخيــرة مــن القــرن الماضــي، بالتحــول إلــى دول 

غنيــة مؤثــرة فــي قوتهــا الماليــة وقــد نجحــت بالفعــل فــي ضبــط معــدالت المواليــد لديهــا وتمكنــت مــن رفــع 

مســتويات الدخــل، لكنهــا اآلن تســارع إلــى عكــس هــذا التوجــه وتشــجع الــزواج واإلنجــاب، فــي ظــل الخــوف مــن 

نقــص األيــدي العاملــة الالزمــة وارتفــاع أعمــار المجتمعــات، الــذي بــات معضلــة رئيســة لــدى العديــد مــن البلــدان 
وربمــا العالــم أجمــع«.4

فــي المقابــل فــإن كثيــرًا مــن النســاء قــد بــدأن علــى نحــو جــدي برفض فكــرة اإلنجــاب ألســباب كثيــرة ومختلفة.. 

ويذهــب كثيــر مــن الدارســين إلــى أن إعــراض النســاء عــن اإلنجــاب قــد يكــون بســبب سياســات الحكومــات التــي 

عملــت علــى تحديــد النســل، فيمــا يلقــي المجتمــع اللــوم علــى األنظمــة االقتصاديــة التــي توفــر فــرص عمــل 

ــاب  ــرغ إلنج ــزل والتف ــي المن ــرأة ف ــل الم ــر دور عم ــا بحص ــه مطالًب ــع صوت ــم يرف ــرًا منه ــى إن كثي ــاء حت للنس

األطفــال ملقيــن علــى كاهلهــا وحدهــا مســؤولية عــدم انقــراض النــوع البشــري ومحمليــن إياهــا مســؤولية 

األخطــاء المتعاقبــة التــي قــد تــودي بالعالــم إلــى االنهيــار بســبب انقــراض اإلنســان.

الحمل: املرجع السابق.  3

تهديد حضارة البرش؛ ما املصري الذي ينتظر العامل مع تدهور معدالت الخصوبة؟   4

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1453118
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ظهور ثقافة تحديد النسل وأهميتها ودعوات الحكومات المختلفة لها

ُقــدر عــدد ســكان كوكــب األرض فــي الوقــت الراهــن بحوالــي 7.7 مليــار نســمة وفقــًا إلحصائيات األمــم المتحدة 

إذ »وصــل فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2011، إلــى 7 مليــارات نســمة. ولالحتفــال بتلــك المناســبة، ُدشــنت حركــة 

عالميــة تدعــى 7 مليــار إجــراء، وُيتوقــع أن يزيــد عــدد ســكان العالــم بمقــدار مليــاري فــرد فــي الـــ 30 عامــًا 

المقبلــة، وهــذا يعنــي أن ســكان العالــم ســيزيد مــن 7.7 مليــار فــي الوقــت الراهــن إلــى 9.7 مليــار مــع حلــول 
عــام 2050، وأن يصــل العــدد إلــى 11 مليــاًرا مــع حلــول العــام 2100.« 5

لقــد كان الخــوف مــن االنفجــار الســكاني أحــد أهــم تخوفــات الحكومــات فــي فتــرة مــن األزمنــة وقــد ادعــى 

كثيــر مــن الــدول والحكومــات أن مــوارد الطبيعــة ال تكفــي للتزايــد المســتمر للجنــس البشــري، داعيــن األســر إلــى 

التوقــف عــن اإلنجــاب كإجــراء احتــرازي هــام وضــروري ألجــل الحفــاظ علــى المــوارد الموجــودة فــي الكوكــب، 

وتبــرر كثيــر مــن الحكومــات الدعــوة إلــى تحديــد النســل بــأن الكوكــب وصــل إلــى الحــد األقصــى فــي االســتيعاب 

ــى  ــًا إل ــون حتم ــا متجه ــكلة فإنن ــذه المش ــل ه ــتعد لح ــم نس ــا إذا ل ــرًا وإنن ــري مؤخ ــس البش ــداد الجن ــن أع م

مواجهــة كارثــة حقيقيــة.

فيمــا مضــى ســاهمت المجاعــات واألوبئــة بإزهــاق أرواح المالييــن مــن البشــر فمــرض الجــدري وحــده علــى ســبيل 

 )World Atlas ( ــم، وفقــًا لمــا ورد فــي موقــع ــال أدى إلــى وفــاة قرابــة 300 مليــون شــخص حــول العال المث

الكنــدي.

لكــن الحقــًا عــززت األدويــة الحديثــة مــن جــودة حيــاة البشــر، فبــات اإلنســان يعيــش لفتــرة أطــول مــن الســابق، 

مــع ذلــك قــد يدهشــك أن عــدد ســكان األرض منــذ بدايــة التاريــخ البشــري حتــى اآلن هــو قرابــة 108.2 مليــار 
شــخص، أي مــا يعــادل 14 ضعــف عــدد األحيــاء حاليــاً.« 6

وتشــير األرقــام إلــى أن نســبة النمــو الســكاني تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر بفعــل عوامــل مختلفــة غيــر أن الهنــد 

ــا، إذ »يعيــش 61% مــن  ــر اكتظاظــًا بالســكان علــى حســاب نمــو ســكاني ســلبي فــي أوروب والصيــن همــا األكث

ســكان العالــم فــي آســيا )4.7 مليــار نســمة(، و17 فــي المائــة فــي أفريقيــا )1.3 مليــار نســمة(، و10 فــي المائــة 
فــي أوروبــا )750 مليــون نســمة(«. 7

لقــد أثــرت الظــروف المختلفــة والمتعاقبــة علــى رغبــة بعــض العوائــل فــي اإلنجــاب فامتنــع كثيــر منهــم عنــه 

علــى خــالف األســر التــي مــا زالــت تؤمــن أن ســبب الــزواج الرئيــس هــو التناســل والتكاثــر، متخذيــن فــي ذلــك 

موقفــًا عدائيــًا وهجوميــًا تجــاه مــن ال يفكــر بمثــل طريقتهــم.

النمو السكاين موقع األمم املتحدة  5

كم عدد البرش الذين عاشوا عىل األرض منذ بدء التاريخ، وكم سيبلغ عددهم عام 2050؟  6

النمو السكاين  7

https://www.un.org/ar/global-issues/population
https://arabicpost.net/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/2020/12/16/%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%B0/
https://arabicpost.net/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/2020/12/16/%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%B0/
https://www.un.org/ar/global-issues/population
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تحديد النسل وعالقته باالقتصاد

ال شــك أن دعــوات البــالد وحكوماتهــا إلــى الحــد مــن اإلنجــاب أو تقليلــه كان مســتندًا إلــى أســباب اقتصاديــة، 

حتــى وإن كان فــي العقوبــات المفروضــة علــى المخالفيــن كثيــر مــن المغــاالة والمبالغــة. ولقــد كانــت سياســة 

الطفــل الواحــد التــي اتبعــت فــي عــام 1979 للحــد مــن النمــو الســكاني تشــمل عقوبــات كثيــرة للمخالفيــن، 

»وبموجــب هــذه السياســة تــم فــرض عقوبــات علــى المخالفيــن شــملت دفــع غرامــات والطــرد مــن الوظيفــة أو 

مواجهــة اإلجهــاض اإلجبــاري أو اإلخصــاء. ولكــن معــدل اإلنجــاب كان قــد تدنــى بشــكٍل حــاد بالفعــل قبــل عقــٍد 
مــن الزمــان«.8

غيــر أن الصيــن قــد عــادت وبــدأت بتغييــر سياســاتها منــذ قرابــة خمــس ســنوات، فبــدأت بتشــجيع الســكان علــى 

إنجــاب المزيــد مــن األطفــال فيمــا قوبــل ذلــك بهجــوم كبيــر علــى وســائل التواصــل االجتماعــي معلليــن ذلــك 

بــأن الحكومــة تفتقــر إلــى حــس المراعــاة لظروفهــم الشــخصية.

لقــد غيــرت الصيــن اتجاههــا بعــد مالحظــة الحكومــة أن الصيــن بــدأت تصبــح بلــدًا هرمــاً، مــا أثــر علــى دوران 

ــًا  ــد. »وتجــري حالي ــة بســبب انخفــاض معــدل الموالي ــد العامل ــى الي ــدأت تفتقــر إل ــة االقتصــاد لديهــا إذ ب عجل

ــم  ــاٍن مــن خــالل تقدي ــى إنجــاب طفــل ث ــازة األمومــة والتشــجيع عل ــد إج ــن تمدي ــوع بي ــراءات تتن مناقشــة إج

حوافــز نقديــة مباشــرة أو إعفــاءات ضريبيــة لبعــض الوقــت، حتــى إن بعضهــم يطالــب برفــع القيــود علــى عــدد 
ــًا«.9 األطفــال المســموح بإنجابهــم كلي

إال أن ذلــك ال يبــدو وحــده كافيــًا حتــى اآلن لتغييــر فكــرة الشــباب الصينــي الــذي ال يحبِّــذ فكــرة اإلنجــاب ويعــدُّ 

ــى  ــة شــخصية وخاصــة إل ــل األمــر مــن قضي ــق فــي أمــور لهــا خصوصيتهــا، وتحوي ــر الئ تدخــل الحكومــات غي

قضيــة قوميــة مثلمــا تتعمــد فــي إعالناتهــا التشــجيعية.

تحديد النسل في الدول النامية

علــى نحــو مخالــف اتجهــت كثيــر مــن الــدول التــي كانــت تحــذر مــن مغبــة االنفجــار الســكاني إلــى الحــث علــى 

إنجــاب المزيــد مــن األطفــال مثلمــا فعلــت الصيــن أو روســيا بعــد اكتشــافها أثــر تحديــد النســل علــى المنحــى 

االقتصــادي، حيــث »تشــجع حكومــات العديــد مــن دول العالــم علــى اإلنجــاب ألســباب اقتصاديــة، كإعــالن روســيا 

عــن يــوم ســنوي لإلنجــاب يتضمــن إجــازة مــن الوظائــف الحكوميــة، وتراجــع الصيــن والهنــد عــن سياســات تحديــد 
النســل مؤخــًرا، إذ إن االكتظــاظ الســكاني هــو أســاس العمالــة الرخيصــة التــي يقــوم عليهــا اقتصــاد البلديــن«.10

ــداد  ــات أع ــن ثب ــذي يضم ــدل ال ــرأة( أي المع ــف ام ــكل أل ــوًدا ل ــو 2.1 )21 مول ــي ه ــة اإلحالل ــدل الخصوب »مع

الســكان عنــد مســتوياتها الحاليــة. عندمــا يرتفــع معــدل النمــو الســكاني عــن معــدل اإلحــالل، فــإن ذلــك يعنــي 

ــي، فــإن أعــداد الســكان تكــون مرشــحة  ــد، وعندمــا يقــل عــن المعــدل اإلحالل أن أعــداد الســكان ســوف تتزاي

للتناقــص. وفقــا للبيانــات المتاحــة، فــإن معــدل الخصوبــة يزيــد علــى المعــدل اإلحاللــي فــي دول العالــم الفقيــرة 

ملاذا باتت الصني تشجع عىل إنجاب املزيد من األطفال؟  8

املرجع السابق.  9

عامر حسن منال، هل تجد الفلسفة الال إنجابية فرصة يف مجتمعاتنا  10

https://www.bbc.com/arabic/world-46768450
https://www.7iber.com/society/about-antinatalism/
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أو الناميــة عموًمــا، أي الــدول التــي ال تحتــاج إلــى نمــو ســكاني، علــى ســبيل المثــال يصــل المعــدل إلــى 6.8 فــي 

النيجــر و6 فــي بورونــدي ومالــي. الــدول التــي تحقــق معــدل الخصوبــة اإلحاللــي حالًيــا هــي فرنســا وإندونيســيا 

ــي،  ــدل اإلحالل ــن المع ــة ع ــدل الخصوب ــل فيهــا مع ــي يق ــدول الت ــا ال ــرب والســعودية وســريالنكا، بينم والمغ

فمعظمهــا مــن الــدول الصناعيــة التــي تحقــق معظــم النمــو االقتصــادي فــي العالــم، مثــل الصيــن وكنــدا )1.6( 

والبرتغــال وإســبانيا )1.5(، وألمانيــا وإيطاليــا واليابــان )1.4( وكوريــا الجنوبيــة )1.2(، بينمــا يصــل معــدل الخصوبــة 

فــي ســنغافورة إلــى 0.8، أي 8 أطفــال فقــط لــكل ألــف امــرأة. مــع األســف أعــداد الــدول التــي تنخــرط تحــت 

معــدل الخصوبــة اإلحاللــي تتزايــد بمــرور الوقــت. الظاهــرة األخــرى المثيــرة للقلــق هــي ارتفــاع نســبة الشــيوخ 
)أكثــر مــن 60 عامــا( إلــى إجمالــي الســكان فــي العالــم«.11

تعــد الشــيخوخة أو معــدل األعمــار المرتفــع هــو العقبــة األهــم أمــام النمــو االقتصــادي لذلــك نزعــت دول 

القــارة العجــوز فــي فتــرات كثيــرة إلــى اســتقدام العمالــة مــن الــدول الناميــة التــي تعــد دوالً فتيــة بالمعنــى 

العــام، لكــن ذلــك يواجــه برفــض كبيــر فــي المجتمعــات الغربيــة لمــا لــه مــن آثــار تغيــر التركيبــة الســكانية 

وتهــدد باضطــراب سياســي أو اجتماعــي فــي كثيــر مــن األحيــان.

لقــد ســاهم الوضــع االقتصــادي المتــردي الــذي تعيشــه الــدول الفقيــرة فــي جعلهــا تحــذو حــذو كثيــر مــن الدول 

التــي دعــت إلــى تحديــد النســل، فبــدأت تخفــض التعويضــات العائليــة الممنوحــة ألفــراد األســرة مــن أجــل الحــد 

مــن اإلنجــاب، كمــا بــدأت تحــرص علــى وجــود توعيــة أســرية بمــا يخــص وســائل تحديــد النســل وتوزيعهــا علــى 

ــل الجديــد  ــدى الجي أفــراد األســر لالســتفادة منهــا واســتخدامها، كمــا أن األرقــام تشــير إلــى رغبــة شــديدة ل

بمنــع الحمــل أو علــى األقــل تأخيــر حدوثــه إذ »يــوّد نحــو 222 مليــون مــن األزواج فــي البلــدان الناميــة تأخيــر 

الحمــل أو وقفــه.. لكّنهــم ال يســتخدمون أّي أســلوب مــن أســاليب منــع الحمــل. وفيمــا يلــي بعــض األســباب التــي 

تكمــن وراء ذلــك:

• محدودية االختيار من ضمن األساليب الموجودة.

ــرة أو  • محدوديــة حصــول النــاس علــى أســاليب منــع الحمــل، الســيما الشــباب أو الشــرائح الســكانية الفقي

ــر المتزوجيــن. األشــخاص غي

• الخوف من اآلثار الجانبية أو خلفية اإلصابة بها.

• معارضة استخدام موانع الحمل ألسباب ثقافية أو دينية.

• تدني نوعية الخدمات المتاحة.

• العقبات القائمة على نوع الجنس«.12

يبــدو أن العامــل االقتصــادي هــو العامــل الفيصــل فــي ضــرورة تحديــد النســل مــن عدمهــا فــي مجمــل األحــوال 

إال أن المشــكلة التــي قــد نعانيهــا انعــكاس تلــك السياســيات علــى ســلوك األفــراد ورغبتهــم فــي اإلنجــاب مــن 

محمد إبراهيم السقا، هل فشلت سياسات تحديد النسل يف العامل؟ جريدة العرب االقتصادية الدولية  11

تنظيم األرسة، منظمة الصحة العاملية  12

https://www.aleqt.com/2016/02/19/article_1031592.html
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception
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عدمــه وهــذا مــا ال تأخــذه سياســات الــدول بالحســبان، حيــن اتبعــت الصيــن سياســة الولــد الواحــد مــدة طويلــة 

أدى ذلــك إلــى تأقلــم أبنــاء البــالد مــع تلــك السياســة وإلــى عــدم تجاوبهــم مــع السياســة الجديــدة التــي تحــث 

علــى اإلنجــاب، عــدا عــن أن الظــروف المحيطــة قــد تشــكل لــدى األشــخاص فــي ســن اإلنجــاب فلســفة خاصــة لــكل 

موقــف علــى حــدة.

فلسفة الال إنجاب

ــى  ــن عل ــة القادري ــى رغب ــد النســل عل ــة مــن الزمــن فــي تحدي ــرة طويل ــي اتبعــت لفت ــرت السياســات الت لقــد أث

اإلنجــاب، رافــق ذلــك ظهــور اتجاهــات مختلفــة تدعــو إلــى وقــف التكاثــر فــي أواخــر القــرن المنصــرم معتبريــن 

أن اإلنســان هــو وحــده أصــل الشــرور وأن الكوكــب يجــب أن يســتعيد حيويتــه ذلــك أن االكتظــاظ الســكاني هــو 

العائــق الوحيــد لذلــك.

 )VHEM( ظهــرت فــي ســبعينيات القــرن المنصــرم »الحركــة الطوعيــة النقــراض العنصــر البشــري التــي تختصر إلــى

وهــي حركــة اجتماعيــة تؤيــد فكــرة انقــراض الجنــس البشــري عــن طريــق الحــد مــن عمليــة التكاثــر. وتدعــم تلك 

الحركــة فكــرة االنقــراض فــي حــد ذاتهــا وفــي المقــام األول، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يمنــع االنحــالل البيئــي، 
وجــاء ذلــك طبًقــا لرؤيــة األعضــاء العامليــن علــى الحركــة«.13

ــى  ــره عل ــن جب ــررًا ال يمك ــبب ض ــا أن تس ــكانية بمقدوره ــة الس ــة أن الكثاف ــذه الحرك ــاء ه ــد أعض ويعتق

الكوكــب وأنهــم بدعواتهــم هــذه قــد يســتطيعون درء مــا يمكــن أن يلحقــه اإلنســان مــن أضــرار بالكائنــات 

األخــرى، ووضــع حــد لمعانــاة الســالالت المختلفــة عنــه بســبب جشــعه وتوحشــه، ويدافعــون عــن الكوكــب ضــد 

اإلنســان الــذي قــد يتســبب بتدميــر العالــم بســبب االنفجــار الســكاني واســتخدامه غيــر المحــدود أو المشــروط 

للمــوارد.

يعتقــد مؤسســو هــذه الحركــة أن البشــر غيــر منســجمين مــع محيــط األرض الحيــوي وأن التجمعــات البشــرية لــم 

تكــن قــادرة علــى إدارة العالــم بمــا ال يضــر بالبيئــة أو أذى الكائنــات األخــرى منوهيــن للخطــر الــذي يمكــن أن 

يمثلــه االكتظــاظ الســكاني علــى الكوكــب.

وعلــى الرغــم مــن انتشــار المصطلــح فــي القــرن العشــرين إال أنــه لــم يظهــر فــي العالــم العربــي ســوى فــي 

العقديــن األخيريــن، فقــد ظهــر اتجــاه آخــر يرفــض اإلنجــاب أيضــًا لكنــه يختلــف نوعــًا مــا مــع االتجــاه األول 

فهــو يرفــض فكــرة اإلنجــاب ألنــه يــرى مســألة الــوالدة والتكاثــر ذات أثــر ســلبي علــى العالــم.

»ربمــا كان الفيلســوف األلمانــي )آرثــر شــوبنهاور( أول مــن طــرح الــال إنجابيــة كضــرورة أخالقيــة، مشــيًرا إلــى 

أن الحيــاة تخلــو مــن الســعادة، أو فــي أفضــل أحوالهــا تقــدم مــن الســعادة مقــداًرا ضئيــاًل ســيضيع فــي ظــل 

البــؤس، وبالتالــي مــن غيــر المنطقــي إنجــاب طفــل ليختبــر حيــاة مماثلــة. إذ يطــرح »شــوبنهاور« »تســاؤالً لــو 

ــس البشــري بالوجــود؟  ــي الصــرف، هــل سيســتمر الجن ــى المنطــق العقل كان إنجــاب األطفــال قــراًرا يقــوم عل

ألــن يمتلــك اإلنســان مــن الشــفقة مــا يكفــي إلعفــاء الجيــل المقبــل قســوة الوجــود، أو علــى األقــل أال يقــوم 

ويكيبيديا، الحركة الطوعية النقراض الجنس البرشي  13

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
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بنفســه بــدٍم بــارد بفــرض عــبء الوجــود علــى أفــراد جــدد؟«.14

ــة  ــوالدة«15، وهــي عملي ــاة أو لل ــًا هــي: »توجــه فلســفي يعطــي قيمــة ســلبية للحي ــة تعريف ــال إنجابي وال

ــرار ال لســبب قاهــر صحــي أو اجتماعــي يمنعهــم مــن اإلنجــاب. ــار أصحــاب الق اختي

يعتقــد أصحــاب هــذه الفلســفة أن الحيــاة ليســت مــن القيمــة اإليجابيــة لنســتطيع إنجــاب طفــل إليهــا ونجعلــه 

يخــوض معانــاة قــد تســبب لــه إحباًطــا أو مشــكالت اجتماعيــة، وهــم ينظــرون إلــى العالــم وبنائــه نظرة تشــاؤمية 

وال يرحبــون بفكــرة إعمــار الكوكــب، ألن أفضــل مــا يمكــن إلنســان أن يقدمــه البنــه هــو أال ينجبــه إلــى هــذا 

العالــم.

تنطلــق الفلســفة الــال إنجابيــة مــن وجهــة نظــر أخالقيــة ويبــرر معتنقوهــا اتجاههــم بأنهــم بإنجابهــم يتخذون 

قــرارًا أنانيــًا مــع تعــذر تبيــن رغبــة المولــود وأنهــم إذ يرفضــون اإلنجــاب فــأن العالــم ليــس مثاليــًا بمــا يمكنهــم 

مــن ضمــان الســعادة لمولودهــم القادم.

ــذي يعتقــد أن دور اإلنســان  ــرة تقــوي موقفهــم أمــام المجتمــع ال ــة أســبابًا كثي يضــع معتنقــو هــذه النظري

الطبيعــي هــو التكاثــر وضمــان اســتمرار الكوكــب، لكــن الســمة العامــة لأســباب التــي يقدمونها تبدو تشــاؤمية 

وتتمحــور حــول ســلبيات العالــم وتغــول الشــر وعجــز اإلنســان عــن إصــالح هــذه االنحرافــات التــي أدت إلــى تدهور 

العالــم وجعلــه مكانــًا ســيئًا ال يصلــح ألن يكــون مكانــًا مناســبًا لتأميــن حيــاة جيــدة وســعيدة لأطفــال الذيــن لــم 

يكــن لهــم حــق االختيــار بالمجــيء إلــى العالــم مــن عدمــه.

ومن ضمن األسباب التي يسوقونها:

التقليــل مــن المعانــاة: يعــدُّ هــذا الدافــع األكثــر شــيوعًا عنــد مناهضــي اإلنجــاب فمــن المؤكــد أنَّ الطفــل . 1

ســوف يعانــي خــالل حياتــه منــذ والدتــه وحتــى مماتــه فهــذه هــي طبيعــة الحيــاة، ومــن األمــور التــي قــد 

يعانيهــا الطفــل المــرض، الحــوادث، التنمــر، التحــرش، االغتصــاب، التعذيــب، التمييــز، ســوء المعاملــة، جرائــم 

ــاة بأبســط صورهــا بالجــوع والعطــش  ــى المعان ــات النفســية وتتجل ــف، اإلعاقــة الجســدية أو االضطراب العن

والشــعور بالوحــدة والمجهــود البدنــي وخيبــة األمــل والتعــب واإلحبــاط.

عــدم القــدرة علــى أخــذ موافقــة المولــود: نحــن جميعنــا هنــا بــدون موافقتنــا فغالبــًا مــا يتــم اإلنجــاب . 2

بســبب حــث المجتمــع علــى اإلنجــاب ألســباب اجتماعيــة أو دينيــة، وهــذا يعــدُّ جــدال أخالقًيــا يحــاول مــن خاللــه 

أصحــاب هــذه الفلســفة دفــع الشــخص المقبــل علــى اإلنجــاب إلــى التفكيــر فــي أخالقيــة قــراره الــذي يقــوم 

علــى إجبــار كائــن حــي علــى الوجــود فــي هــذه الحيــاة والمعانــاة فيهــا ولــو علــى مســتوى ألــم بســيط دون 

أن يكــون مخيــًرا، وطالمــا نعــرف بالبداهــة أنــه مــن غيــر الممكــن الحصــول علــى موافقــة المولــود للمجــيء 

ــن  ــاة ولكــن بالمقابــل ل ــذة الحي ــن يجــرب ل ــه ل ــاة، فيجــب تركــه مســتريًحا فــي العــدم، صحيــح أن إلــى الحي

يشــعر بالحــزن علــى عــدم تجربتهــا ألنــه غيــر مــدرك لهــا، وفــي الوقــت نفســه لــن يجــرب ألمهــا ومعاناتهــا.

عامر حسن منال، هل تجد الفلسفة الال إنجابية فرصة يف مجتمعاتنا  14

ويكيبيديا، ال إنجابية  15

https://www.7iber.com/society/about-antinatalism/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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ــم . 	 ــه لأل ــل مخاطــر تعــرض طفل ــه يقب ــرر شــخص إنجــاب طفــل، فإن ــا يق ــرة: عندم ــبه بالمقام ــاب أش اإلنج

والمعانــاة، ممكــن أن تكــون المخاطــرة عاليــة إذ يمكــن أن تكــون لديــه مشــكلة ســواء مشــكلة جينيــة أو 

مرضيــة معينــة أو حالــة صحيــة خاصــة جســدية أو نفســية خــالل حياتــه طبعــًا ليــس بالضــرورة أن يحصــل ذلــك، 

ولكــن وجــود مثــل هــذه االحتماليــة يكفــي العتبــار جلبــه إلــى الحيــاة أشــبه بالرهــان أو المقامــرة المبنيــة 

علــى التفــاؤل فقــط ال علــى المنطــق.

أنانيــة اإلنجــاب: تختلــف األســباب التــي تدفــع النــاس لإلنجــاب بيــن الرغبــة فــي إثبــات النضــج والرجولــة أو . 	

الرغبــة فــي ربــط الشــريك لأبــد أو لجعــل أطفالهــم يقومــون باإلنجــازات والطموحــات التــي لــم يســتطيعوا 

أو فشــلوا بالقيــام بهــا أو مجــرد اعتبــار اإلنجــاب ســنة الكــون أو الحاجــة إلــى شــخص يقــوم بمســاعدتهم 

عندمــا يكبــرون وكل هــذه األســباب أنانيــة، حيــث إنهــم ال يفكــرون بمصلحــة الطفــل أو يوازنــون بيــن مقــدار 

األلــم الــذي ســيعانيه فــي حياتــه ومقــدار المتعــة التــي ســيحصل عليهــا ثــم اختيــار إنجابــه أو عــدم إنجابــه 

علــى هــذا األســاس.

ــي . 5 ــوالدة وتنته ــدأ بال ــا تب ــدوى منه ــة وال ج ــاة عبثي ــفة أن الحي ــذه الفلس ــار ه ــرى أنص ــود: ي ــة الوج لعن

ــوم. ــر محت ــم أم ــا أن موته ــاة طالم ــذه الحي ــى ه ــال إل ــب أطف ــة لجل ــال حاج ــي ف ــوت حتم ــوت فالم بالم

النفعيــة الســلبية: يقــوم هــذا المبــدأ علــى أن التقليــل مــن الضــرر أفضــل مــن المبالغــة فــي الســعادة! أي . 	

عندمــا تقــوم بتبنــي طفــل تقلــل الضــرر عنــه، وتجعــل حياتــه أفضــل، وذلــك أفضــل مــن أن تزيــد مــن ســعادة 

كائــن آخــر ســتنجبه، بذلــك أنــت تقلــل الضــرر لشــخص موجــود ومضــرور بالفعــل بــدالً مــن إنجــاب كائــن آخــر 

وتحــاول إســعاده.

االنفجــار الســكاني: هنــاك نســبة قليلــة مــن معارضــي الــوالدة يســتندون إلــى هــذا المبــرر والحجــة وهــو . 	

أن المصــادر والمــوارد علــى الكوكــب ال تكفــي للبقــاء علــى قيــد الحيــاة لســنوات طويلــة إذا اســتمر النــاس 

بالتكاثــر وبالتالــي ســنصل إلــى مرحلــة المجاعــات والحــروب فــي كل الكــرة األرضيــة ثــم إلــى االنقــراض.

عــدم القــدرة علــى تحمــل المســؤولية: هنــاك أشــخاص ال يرفضــون اإلنجــاب باعتبــاره فعــاًل أنانيــاً، ولكــن . 	

ببســاطة يــرون أنفســهم غيــر قادريــن علــى تحمــل مســؤولية طفــل أو لعــدم حبهــم لأطفــال أو لوجــود 

مشــاكل دائمــة بيــن الشــريكين أو لعــدم وجــود حيــاة مســتقرة فيعــدُّون إنجــاب طفــل خــاص بهــم عمــاًل ال 

أخالقيــًا بصــورة شــخصية لمنــع نشــوء الطفــل فــي وســط أو ظــروف أو مجتمــع غيــر صحــي.

التأثيــر البيئــي: ُيعــدُّ مــن أنصــار هــذه الفلســفة أيضــًا الناشــطون فــي حمايــة البيئــة الذيــن يــرون أنــه كلمــا . 	

زاد عــدد األشــخاص ازداد التلــوث البيئــي وازداد االســتهالك واإلضــرار بالبيئــة مــا يجعلهــم يشــجعون علــى 

عــدم اإلنجــاب حفاظــاً علــى البيئــة والنظــام البيئــي.

ــن فــي . 	1 ــن ومتورطي ــة بأطفــال موجودي ــم بحاجــة للعناي ــال: العال ــن األطف ــد م ــاج للمزي ــم ال يحت العال

الحيــاة أصــاًل وجعلهــم أشــخاًصا أكثــر ســعادة وقيمــة بــدال مــن اإلتيــان بأطفــال آخريــن ومحاولــة تأميــن حيــاة 
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ســعيدة لهــم«16.

وهــم بأســبابهم هــذه يعتقــدون أنهــم يضعــون مصلحــة األطفــال فــي المقدمــة ألنــه مــن الواجــب تأميــن بيئــة 

مناســبة لحيــاة طبيعيــة مــن أجلهــم، وبالتالــي فإنهــم يقومــون بتضحيــات جمــة بتغليــب شــعور الــال إنجــاب علــى 

شــعورهم الغريــزي بالرغبــة بإنجــاب األطفــال ويؤثــرون مصلحتهــم علــى أن يقومــوا بإنجابهــم انصياعــًا لشــعور 

أنانــي وفــق مــا يعتقــدون.

تصاعد الفكر الال إنجابي وانتشاره وعالقة ذلك بانتشار الحروب واالستبداد:

ال شــك أن للوضــع العالمــي المتدهــور علــى صعيــد الصحــة واألمــن واالقتصــاد وانتشــار الحــروب اليــد الطولــى 

فــي جعــل شــريحة كبيــرة مــن النــاس تعكــف عــن اإلنجــاب وترغــب بإنهــاء هــذا الحيــاة علــى هــذا الكوكــب 

واعتقادهــم بــأن اســتمرار هــذه الحيــاة ال يعــدو كونــه ضربــًا مــن ضــروب العبــث، وأن كل مــا يمكــن لإلنســان أن 

يفعلــه يتســم بالــال جــدوى وأن هــذا العالــم قــد آن لــه أن ينتهــي لينهــي معــه رحلــة العــذاب غيــر المنتهيــة 

لبنــي البشــر.

يتفــق المؤمنــون بنظريــة الــال إنجــاب بمجمــل األســباب التــي ســلف ذكرهــا وإن اختلفــت الفلســفة نســبيًا لــدى 

ــا  ــم تجتمــع لتشــكل لدين ــرة فــي العال ــا اســتنتاجه أن العوامــل الســلبية المؤث ــر أن مــا يمكنن بعضهــم، غي

نظريــة ترفــض اســتمرار الحيــاة وربمــا قــد تذهــب باتجــاه انهائهــا.

يبــدو العجــز هــو العامــل المســيطر علــى الحالــة الشــعورية لــكل مــن يفكــر بإنهــاء حياتــه أو يعتقــد بعــدم 

ــار  ــذا التي ــا ه ــد فيه ــي تصاع ــة الت ــرة الزمني ــن الفت ــدو م ــا يب ــس، كم ــم النف ــرحه عل ــا يش ــًا لم ــا وفق جدواه

وانتشــر أنــه ترافــق مــع حالــة عامــة تعيســة وموغلــة فــي الشــر فــي العالــم العربــي تحديــدًا، ذلــك أن خيــارات 

الحيــاة المختلفــة قــد أغلقــت فــي وجــه كثيــر ممــن آمنــوا باحتمــال التغييــر وخاصــة بعــد ثــورات الربيــع العربــي 

ــر مــن األنظمــة القمعيــة  ــت إلــى حــروب مفتوحــة فــي مختلــف البــالد وانكشــاف الغطــاء عــن كثي التــي تحول

والمتوحشــة بالتزامــن مــع تغــّول االســتبداد فيهــا واشــتداده.

وقــد تعــّرض األشــخاص الذيــن يتابعــون اإلنجــاب بشــكل طبيعــي فــي ظــل هــذه الظــروف النتقــادات حــادة 

»لكــن ذلــك ليــس  االنتقــاد الوحيــد. ففــي بعــض المجموعــات المناهضــة لإلنجــاب، يلّمــح المســتخدمون إلــى 

ــرة لحــدوث  ــاك احتمــاالت كبي ــد األطفــال فــي مناطــق الحــرب، أو إذا كانــت هن ــه ال ينبغــي أن يول فكــرة أن

ــة  ــاب التربي ــل خط ــاب مث ــدو الخط ــان يب ــض األحي ــي بع ــض. وف ــل المنخف ــاء ذوي الدخ ــى لآلب ــة، أو حت إعاق
ــم تحســين النســل«.	1 ــة، أو عل االنتقائي

ويــرى فريــق آخــر مناصــر لمذهــب الــال إنجابيــة أن »الحــروب والمجاعــات والكــوارث البيئيــة هــي جــزء مــن الروتيــن 

التاريخــي للبشــرية، ولعــل األطفــال اليتامــى هــم دائًمــا أول ضحايــا هــذه الكــوارث. وفــي الوقــت الــذي يمــوت 

فيــه األطفــال جوًعــا فــي الصومــال أو فقــًرا فــي الهنــد أو قتــاًل فــي ســورية أو يعيشــون طفولــة كارثيــة فــي 

مياتــم معظــم دول العالــم الثالــث، فإننــا عندمــا ننجــب أطفــاال جــدًدا ال نقــوم فقــط بتجاهــل احتياجــات هــؤالء 

سامي بالل، فلسفة الال إنجابية »ضد النسل« وموقف اإلسالم من الال إنجاب  16

جوناثان غريفينغ، جامعات مناهضة اإلنجاب يطالبونك بالتوقف عن إنجاب األطفال  17

https://www.hellooha.com/articles/3452-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
https://www.bbc.com/arabic/world-49325073
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ــد  ــل نزي ــا يســتمر، ب ــا تتكــرر واســم عائلتن ــأكل والعنايــة والحمايــة ال لشــيء ســوى لرؤيــة جيناتن المســاكين ل

مــن بؤســهم إذ إن أطفالنــا ســوف ينافســونهم علــى المــأكل والمشــرب والمســكن والملبــس وفرصــة العمــل، 

وبمــا أن أطفالنــا ســيحظون بتربيــة وتعليــم وعنايــة أفضــل، فــإن فرصهــم بانتــزاع فــرص العمــل والرواتــب األفضل 

والمنــح الدراســية وشــركاء الحيــاة األنســب ســتكون أعلــى بمراحــل مــن فــرص األيتــام، الذيــن ستســتمر معانــاة 
معظمهــم علــى طــول الحيــاة.«18

الرأي االجتماعي والفقهي في ثقافة الال إنجاب

ــم يتمكــّن مــن اإلنجــاب ألســباب صحيــة أو ألســباب اجتماعيــة واقتصاديــة إلــى وقــت  تعرضــت النســاء الالتــي ل

طويــل لالنتقــاد ومحاولــة النيــل واالنتقــاص مــن كمالهــّن والنيــل مــن أنوثتهــّن، لكــن ذلــك بــدأ يصبــح مرفوضــًا 

ــن مــن أن  ــال إنجــاب، منطلقي ــي تتجــه نحــو ثقافــة ال ــة المثقفــة والمتعلمــة الت مــن بعــض الشــرائح االجتماعي

االكتظــاظ الســكاني فــي مجتمعاتنــا ســبب انعــدام فــرص الحيــاة الكريمــة وانعــدام فــرص التعليــم الجيــد أو 

العمــل المحتــرم وبالتالــي مــن األجــدى حمايــة األطفــال الذيــن ســننجبهم مــن مغبــة الحيــاة غيــر الرحيمــة.

ــن  ــه ال وجــود لموقــف فــي الدي ــد الوهــاب رفيقــي أن و«يوضــح الباحــث فــي الدراســات اإلســالمية محمــد عب

اإلســالمي مــن فلســفة الــال إنجابيــة بشــكل محــدد. »صحيــح أن هنــاك نصوصــًا دينيــة كثيــرة تحــّث علــى اإلنجــاب، 

وعلــى التناســل، والتوالــد، أو مــا يســّمى تكثيــر ســواد األمــة، أي أن المســلمين كلمــا كانــوا أكثــر عــددًا، كلمــا 

كانــوا أكثــر قــوة، فهــذا المنطــق موجــود بشــكل كبيــر فــي أدبيــات الفقــه اإلســالمي، ولكــن فــي المقابــل 

ــار شــخص، ألســباب فلســفية حياتيــة، أال ينجــب ألنــه يــرى  ــاك مــا يمنــع عــدم اإلنجــاب، وعليــه إذا اخت ليــس هن

أنــه ليســت لديــه إمكانيــات ليرعــى بهــا مولــودًا، أو يــرى أنــه ليــس مــن العــدل إنجــاب طفــل فــي عالــم ملــيء 

ــى  ــار أي شــخص عل ــب، فأظــن أن هــذا حقــه، وال يمكــن إجب بالحــروب والصراعــات والمآســي والشــرور والمصائ
اإلنجــاب«.19

فــي النهايــة يبقــى المحــدد األساســي إلنجــاب األطفــال أو عــدم إنجابهــم خاصــًا بــكل أســرة علــى حــدة، 

مــع مــا يناســبها مــن الشــروط العامــة والظــروف الخاصــة مــن دون إطــالق أحــكام أو مهاجمــة الطــرف اآلخــر.

عامر حسن منال، هل تجد الال إنجابية فرصة يف مجتمعاتنا، مرجع سابق.  18

سلمى درداف، هذا جناه أيب عيّل«، ولن نجني عىل أحد مغاربة يعتنقون »الال إنجابية«  19
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