
هذه املجموعة الفريدة من الدرا�سات التحليلية حتتوي على احلجج التي تدعم 
»م�ساواة، احلركة العاملية من اأجل امل�ساواة والعدل يف الأ�رسة امل�سلمة«. تنظر هذه 
امل�ساواة والعدل ممكنني داخل الإطار الإ�سالمي،  املادة املرجعية يف �سبب كون 
ملجتمعات  القت�سادي   – الجتماعي  الواقع  �سوء  يف  �رسوريني  كونهما  و�سبب 

امل�سلمني املعا�رسة.

وا�سعة  طائفة  اإىل  تنتمي  حتليالت  بني  جمعها  هو  املجموعة  هذه  يف  القوة  مكمن 
من التخ�س�سات بهدف العتماد على مقاربة احلقوق يف اإ�سالح قوانني الأ�رسة 
والفقه،  القراآن  تف�سري  علم  التخ�س�سات:  تلك  ت�سمل  القائمة.  احلقوق  وحماية 
وقانون  القانوين،   - الجتماعي  والتحليل  القانوين   – الجتماعي  والتاريخ 
حقوق الإن�سان الدويل، ودرا�سات النوع الجتماعي، والعلوم ال�سيا�سية، وعلم 

الجتماع، وعلم القت�ساد.

وعلى الرغم من اأن امل�ساهمات وامل�ساهمني يف هذا العلم من اأ�ساطني العلم والتحليل 
امل�ساواة  اإىل  باحلاجة  املهتمني  لكل  املنال  قريب  اأ�سلوبهم  جاء  فقد  املجال،  هذا  يف 

والعدل يف الأ�رسة امل�سلمة.

فقد  م�ساواة،  حلركة  موجزًا  م�سدرًا  يكون  لأن  يهدف  الكتاب  هذا  لأن  ونظرًا 
احتوى اأي�سًا على اإطار عمل م�ساواة، وهو املقاربة ال�ساملة التي طورناها جماعيًا 
لتكون اأ�سا�س مناداتنا باأن قوانني الأ�رسة وممار�ساتها ميكن – ويجب – اأن تتغري 

لتعك�س امل�ساواة والعدل وواقع حياة امل�سلمني اليوم.
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خالد �أبو �لف�سل اأ�ستاذ القانون “عمر واأزمريالدا األفي” مبدر�سة القانون بجامعة 
كاليفورنيا، لو�س اأجنلو�س. يعترب الأ�ستاذ اأبو الف�سل من املرجعيات الرائدة يف 
القانون  املتحدة واأوروبا. وقد تدرب يف علوم  الوليات  الإ�سالمي يف  القانون 
من  العديد  مع  يعمل  وهو  املتحدة.  والوليات  والكويت  م�رص،  يف  الإ�سالمي 
اأجل  من  املحامني  وجلنة  ووت�س  رايت�س  هيومان  مثل  الإن�سان  حقوق  منظمات 
حقوق الإن�سان. كثريًا ما ي�ستدعى د. اأبو الف�سل لالإدلء ب�سهادته بو�سفه خبريًا 
يف الق�سايا الدولية املتعلقة بقوانني ال�رصق الأو�سط، ويف الق�سايا املتعلقة بقوانني 

الهجرة وطلبات اللجوء ال�سيا�سي. من بني موؤلفات د. اأبو الف�سل:
Conference of the Books: The Search for Beauty in Islam (2001); 
Rebellion in Islamic Law (2001); Speaking in Gods Name: Islamic Law, 
Authority and Women (2001); and And God Knows the Soldiers: The 
Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse (2nd ed. revised 
and expanded, 2001).

حقوق  عن  الدفاع  جمال  يف  ومدربة  وكاتبة،  حرة،  باحثة  بال�سني  كا�ساندر� 
الإن�سان. عملت كا�ساندرا لعدة �سنوات مع مركز �سريكات جاه للم�سادر الن�سائية 
يف باك�ستان، وموؤخرًا مع مكتب التن�سيق الدويل مبوؤ�س�سة “الن�ساء يف ظل قوانني 
الإ�سالمية  الأ�رصة  قوانني  على  وكتاباتها  اأبحاثها  ركزت  لندن.  يف  امل�سلمني” 
وعمليات الإ�سالح القانوين. وت�سمل اأحدث من�سوراتها يف جمال قوانني الأ�رصة 

ثة من كل من الن�سخ املحدَّ
Knowing Our Rights: Women, Family, Laws and Customs in the Muslim 
World (2006), Recognising the Unrecognised: Inter-country Cases and 
Muslim Marriage and Divorce in Britain (2005).
بالدين،  يتعلق  فيما  الدولية وممار�ساتها  التنمية  ل�سيا�سة  نقدًا  موؤخرًا  ن�رصت  وقد 
كما تقوم مب�ساعدة منظمات التنمية الدولية ومنظمات حقوق الإن�سان الدولية على 
تعزيز حتليالتهم املتعلقة بالأ�سوليات الدينية. ي�سمل عملها احلايل درا�سة التحديات 
التي يفر�سها تعدد النظم القانونية على �سيا�سات ومنا�رصة حقوق الإن�سان ل�سالح 
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املجل�س الدويل ل�سيا�سات حقوق الإن�سان. وهي اأي�سًا ع�سو موؤ�س�س ل�سبكة الن�ساء 
يف  املراأة  حقوق  تعزيز  حمالت  يف  بن�ساط  وت�سارك  املتحدة،  باململكة  امل�سلمات 
جمتمعات امل�سلمني يف بريطانيا. وكانت ع�سو جلنة تخطيط حركة م�ساواة وحاليًا 

ع�سو يف املجل�س ال�ست�ساري الدويل مل�ساواة.

املراأة  �سد  العنف  حول  الوطنية  اللجنة  يف  موؤ�س�س  ع�سو  �ساندر�كري�نا  كمال 
من  العديد  نا�سطة يف  كذلك  منذ عام 2003. وهي  اللجنة  باإندوني�سيا، ورئي�سة 
حقوق  لأجل  تعمل  التي  "رحيمة"،  مثل  الإندوني�سية  احلكومية  غري  املنظمات 
املراأة �سمن اإطار الإ�سالم، ومراقبة الف�ساد يف اإندوني�سيا، واإيل�سام، وهي مركز 
تدعو  �سبكة  وهي  اإندون�سيا،  و�سياريكات  الإن�سان،  حقوق  جمال  يف  رائد  فكر 
املا�سي،  انتهاكات حقوق الإن�سان يف  التعامل مع  اأجل  الثقايف من  الت�سالح  اإىل 
وي�سيك، وهي موؤ�س�سة منح حملية للحركات الجتماعية. وهي اأي�سًا ع�سو نا�سط 
يف "القانون والتنمية الن�سائية يف اآ�سيا واملحيط الهادي"، وتعمل حاليًا يف املجل�س 
الإقليمي لتلك املنظمة ويف جمموعة العمل حول حقوق الإن�سان اخلا�سة باملراأة. 
وكانت ع�سو يف جلنة تخطيط حركة م�ساواة وحاليًا ع�سو يف املجل�س ال�ست�ساري 

الدويل مل�ساواة.

حممد خالد م�سعود رئي�س جمل�س الأيديولوجية الإ�سالمية يف باك�ستان، واأ�ستاذ 
�سابق ومدير اأكادميي يف "اإي�سيم" ليدن، بهولندا. ح�سل على درجة الدكتوراه 
يف الدرا�سات الإ�سالمية من جامعة ماكجيل �سنة 1973. له كثري من املن�سورات 
جمتمعات  يف  ال�سائدة  والتوجهات  املعا�رصة  والق�سايا  الإ�سالمي  القانون  يف 

امل�سلمني. من بني من�سوراته:
Shatibis Philosophy of Islamic Law (1995) and Iqbals Reconstruction of 
Ijtihad (1995). He has edited Islamic Laws and Women in the Modern 
World (1996); Travelers in Faith: Studies on Tablighi Jamaat (2000); 
and Atharhawin Sadi men Barri Saghir men Islamic Fikr ke Rahnuma 
(2008). He co-edited Islamic Legal Interpretation: The Muftis and their 
Fatwas with Brinkley Messick and David Powers (1996) and Dispensing 
Justice in Islam: Qadis and Their Judgments with David S. Powers and 



م�ساو�ة: حركة عاملية من �أجل �مل�ساو�ة و�لعدل يف �لأ�رشة �مل�سلمة 8

Ruud Peters (2006). He translated T. Izutsus Ethical Terms in the Quran 
into Urdu as Mafahim-i Quran (2005).

القانون  يف  ومتخ�س�سة  القانونية،  الأنرثوبولوجيا  خبرية  ح�سيني  مري  زيبا 
الإ�سالمي والنوع الجتماعي والتنمية. ح�سلت على بكالوريو�س الجتماع من 
جامعة طهران �سنة 1974، وعلى الدكتوراه يف الأنرثوبولوجيا الجتماعية من 
جامعة كمربيدج �سنة 1980. وهي اأ�ستاذة زائرة مبدر�سة هاوزر للقانون العاملي 
بجامعة نيويورك منذ عام 2002، وباحثة م�ساركة مبعهد لندن لدرا�سات ال�رصق 
الأو�سط، ومركز قانون ال�رصق الأو�سط والقانون الإ�سالمي، كالهما يف مدر�سة 
الدرا�سات ال�رصقية والأفريقية بجامعة لندن. لديها العديد من الزمالت البحثية 
كما كانت اأ�ستاذة زائرة يف العديد من اجلامعات، مبا فيها زمالة يف في�سن�سافت�سكولج 

بربلني )2004-2005(. ت�سمل من�سوراتها
 Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law in Iran and Morocco 
(1993, 2002); Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary 
Iran (1999); and, with Richard Tapper, Islam and Democracy in Iran: 
Eshkevari and the Quest for Reform (2006). . 
كذلك ا�سرتكت مع كيم لوجنينوتو يف اإخراج اثنني من الأفالم الوثائقية الطويلة 
حول الق�سايا املعا�رصة يف اإيران وهي: الطالق على الطريقة الإيرانية )1998(، 
والهروب )2001(. وهي ع�سو يف جلنة التخطيط والتنفيذ التابعة ملنظمة “الن�ساء 
امل�سلمني"، وكانت ع�سو يف جلنة تخطيط حركة م�ساواة وحاليًا  يف ظل قوانني 

ع�سو يف املجل�س ال�ست�ساري الدويل مل�ساواة.

�أمرية �لأزهري �سنبل اأ�ستاذة التاريخ والقانون واملجتمع الإ�سالمي بجامعة جورج 
تاون. وهي متخ�س�سة يف تاريخ م�رص احلديث، والتاريخ الإ�سالمي، واملراأة، 

والنوع الجتماعي والإ�سالم، ولها العديد من املوؤلفات منها:
 The New Mamluks: Egyptian Society and Modern Feudalism (2000); 
Women, the Family and Divorce Laws in Islamic History (1996); The 
Creation of a Medical Profession in Egypt: 1800-1922 (1991); The 
Memoirs of Abbas Hilmi II: Sovereign of Egypt (2006); Women of the 
Jordan: Islam, Labor and Law (2002); and Beyond the Exotic: Muslim 
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Womens Histories (2005). Professor Sonbol is Editor-in-Chief of 
Hawwa: the Journal of Women of the Middle East and the Islamic World, 
published by E.J. Brill. 
وكانت ع�سو يف جلنة تخطيط حركة م�ساواة وحاليًا ع�سو يف املجل�س ال�ست�ساري 

الدويل مل�ساواة.

�أمينة ودود املعروفة با�سم ال�سيدة الإمام لربطها بني الدرا�سة الأكادميية الراديكالية 
والعمل العام. من موؤلفاتها:

 Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Womans Perspective 
(1992) and Inside the Gender Jihad: Womens Reform in Islam (2006) 
�ستار كينج  اأ�ستاذة زائرة ملدر�سة  تقاعدت واأ�سبحت  اأ�ستاذيتها،  انتهاء فرتة  بعد 
للوزارة يف بركلي بكاليفورنيا منذ عام 2006. يف 2008 ا�ستقرت يف اإندوني�سيا 

لتكمل اأبحاثها حول الأخالق الإ�سالمية من منظور النوع الجتماعي ال�سامل.

زينة �أنور نا�سطة يف جمال حقوق املراأة وكاتبة حرة معروفة واملديرة التنفيذية 
ال�سابقة لأخوات يف الإ�سالم، وهي منظمة غري حكومية ماليزية تهدف اإىل تعزيز 
حقوق املراأة �سمن املنظور الإ�سالمي. وهي ع�سو �سابق يف جلنة حقوق الإن�سان 
يف  الكومنولث  باأمانة  ال�سيا�سي  الق�سم  يف  الربامج  م�سوؤويل  ورئي�سة  املاليزية، 
لندن، وخبرية حتليل مبعهد الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدولية. كذلك كانت كاتبة 
�سيا�سية ودبلوما�سية يف نيو �سرتيت�س تاميز، وهي جريدة يومية ماليزية. تعلمت 
بو�سطن،  جامعة  ويف  تافت�س،  بجامعة  والدبلوما�سية  للقانون  فلت�رص  مدر�سة  يف 
ويف موؤ�س�سة مارا للتكنولوجيا مباليزيا يف جمالت العالقات الدولية وال�سحافة. 
وكانت ع�سو يف جلنة تخطيط حركة م�ساواة وحاليًا مديرة م�رصوعات م�ساواة 

وع�سو املجل�س ال�ست�ساري الدويل.
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الدولية  التخطيط  جلنة  والتزام  و�سغف  روؤية  دون  ممكنا  الكتاب  هذا  يكن  مل 
اأهمية جعل  اآذار 2007، حددنا  ا�سطنبول يف  الأول يف  اجتماعنا  ففي  مل�ساواة. 
م�ساواة حركة لبناء املعرفة. و�سعرنا اأنه يجب اأن يرافق الجتماع العاملي لإطالق 
للمطالبة  امل�سلمة  البلدان واملجتمعات  ن�سائية من  �ستح�سد جمموعات  التي  احلركة 
بامل�ساواة والعدل يف الأ�رصة املوارد النظرية لتوفري اخللفية الأ�سا�سية لدى ن�سطاء 

حقوق املراأة عن اإمكانية اإحداث التغيري �سمن نطاق الإ�سالم.

مع  والتحليل  واملعرفة  العلم  مل�ساركتهم  املعطائني  والباحثني  للباحثات  ممتنة  اأنا 
يف  تو�سيحات  وتقدمي  الأ�سئلة  على  لالإجابة  كلل  بال  يداأبون  والذين  الن�سطاء، 
بحثنا امل�سرتك عن حلول. �سكرًا لزيبا مري-ح�سيني، حممد خالد م�سعود، اأمينة 
اأبو  خلالد  و�سكرًا  هذه.  التنوير  رحلة  يف  لنا  تقدمون  ملا  �سنبل،  واأمرية  ودود، 
اأفكارك  ومل�ساركة  املطولة  بحثك  ورقة  لتحرير  لنا  الفر�سة  اإتاحة  على  الف�سل 
الهامة حول الإ�سالم وحقوق الإن�سان مع م�ساركات وم�ساركي م�ساواة. اأ�سكر 
كذلك كا�ساندرا بال�سني وكمال �ساندراكريانا، النا�سطات دوليًا على ما تقدما لنا 
قانون  اإ�سالح  حول  املعا�رصة  العاملية  الجتاهات  عن  عامة  وملحة  معرفة  من 
الأ�رصة واحلقائق الجتماعية والقت�سادية من حياة وواقع املراأة اليوم وما تقدما 

لنا من اأدلة مقنعة باأن التغيري ممكن و �رصوري �سمن �سياقاتنا كم�سلمني.

ول بد يل اأن اأ�سكر اأي�سا النا�سطات والنا�سطني الذين ح�رصوا الجتماع التاأ�سي�سي 
املفاهيمي يف القاهرة يف دي�سمرب 2007، والذين ا�سرتكوا مع الباحثات والباحثني 
لتبادل الأفكار ومناق�سة املبادئ التي �سكلت اإطار عمل م�ساواة. و�سكر خا�س اأي�سا 
للباحثات والباحثني والن�سطاء من اأكرث من ع�رصين دولة الذين قدموا مالحظات 
لعدة مراجعات طوال عام  العمل، والذي خ�سع  اإطار  واقرتاحات بخ�سو�س 
2008. و�سكرًا اأي�سًا لآمال عبد الهادي وفريق العمل يف موؤ�س�سة املراأة اجلديدة 

الذين عملوا بال كلل جلعل هذا الجتماع يف القاهرة ممكننًا. 



11�سكر وعرفان

اإي�ساتو،  كا�ساندرا،  عزة،  اأ�سماء،  اأمرية،  اآمال،  التخطيط:  جلنة  اأع�ساء  اإىل 
عملنا  بتن�سيق  قامت  التي  جانا  �سهيل، وزيبا، وخا�سة  ربيعة،  بينار،  كامال، 
ب�سربها املطلق وذاكرتها املو�سوعية، لكم عميق امتناين لكل ما جلبتم اإىل طاولة 
اأخوات  اإىل ملتقى  نقاط قوة، وخربات متنوعة، وحب. واأخريا  التخطيط من 
املوظفات  اأقلها  ولي�س  احلاليني،  والأع�ساء  املوؤ�س�سني  الأع�ساء  الإ�سالم،  يف 
لتكون دونكم  تكن  فم�ساواة مل  والتفاوؤل،  باحلما�س  املليئني  ال�سغار  واملوظفون 

جميعا.

زينة �أنور
مديرة امل�رصوع، م�ساواة
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مقدمة: ملاذ� �مل�ساو�ة و�لعدل �لآن 
زينة �أنور

امل�ساواة والعدل من القيم الرا�سخة يف الإ�سالم؛ ملاذا، اإذن، تعاِمل قوانني الأ�رصة 
واملمار�سات الإ�سالمية املراأة على اأنها اأقل من الرجل؟

العاملية من  “م�ساواة: احلركة  املرجعي  الكتاب  ي�سمها هذا  التي  الأوراق  ت�سعى 
اأجل امل�ساواة والعدل يف الأ�رصة امل�سلمة” اإىل فهم ن�ساأة قانون الأ�رصة الإ�سالمي، 
وكيف مت بناوؤه يف تراث الفقه الأويل، وكيف ميكن لرثوة امل�سادر يف الفقه ويف 
الآيات القراآنية التي تتحدث عن العدل، والتعاطف، وامل�ساواة اأن تدعم اإ�سالحًا 
يف�سي اإىل عالقات اأكرث م�ساواًة يف الأ�رصة. ومن اجلدير بالذكر هنا اأن الأوراق 
و�سعها  بل  اإلهية،  لي�ست  احلالية  التمييزية  الإ�سالمية  الأ�رصة  قوانني  اأن  تثبت 
ب�رص يف �سياقات اجتماعية – �سيا�سية معينة. ويذهب كتاب تلك الأوراق اإىل اأن 
امل�ساواة والعدل ممكنان و�رصوريان ح�سب ما ورد يف الرتاث الإ�سالمي نف�سه، 
ويف اأُطر حقوق الإن�سان الدولية والد�ساتري، وكذلك يف اإطار الواقع الذي يعي�سه 

الن�ساء والرجال يف العامل الإ�سالمي اليوم.

ل يهدف هذا الكتاب اإىل توفري منط اأو منوذج موحد لقانون الأ�رصة ُيطبق على 
كل امل�سلمني يف كل ال�سياقات، بل يهدف اإىل فتح اآفاق التفكري البناء حول التغيري 
اللذين كانا يف املا�سي جزءًا ل يتجزاأ  التنوع والديناميكية  والإ�سالح وا�ستعادة 

من الرتاث الفقهي الإ�سالمي.

كثريًا ما ُيقال للمراأة امل�سلمة التي تطالب بالعدل وتريد تغيري القوانني واملمار�سات 
التمييزية “هذا قانون الله” وبالتايل فهو لي�س قاباًل للنقا�س اأو التغيري. وعلى ذلك 
ُينَظر اإىل طرح الأ�سئلة اأو حتدي القوانني القائمة اأو املطالبة بالإ�سالح على اأنها 

مناق�سة لل�رصيعة، واإ�سعاف لإمياننا بالله وناأي بنا عن ال�رصاط امل�ستقيم.
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يف عامل ُتعترب فيه حقوق املراأة جزءًا من حقوق الإن�سان، وتعرتف فيه الد�ساتري 
احلديثة للدول الإ�سالمية بامل�ساواة وعدم التمييز، ويفر�س واقع احلياة على املراأة 
قوانني  يف  جنده  الذي  امل�ستمر  التمييز  يغدو  وحاميتها،  اأ�رصتها  عائلة  ت�سبح  اأن 
الدفاع  ميكن   ول  مقبول  غري  اأمرًا  الإ�سالمي  العامل  بقاع  من  كثري  يف  الأ�رصة 

عنه.
 

عقود  طيلة  الإ�سالمية،  املجتمعات  يف  احلقوق  وجماعات  النا�سطات  انفكت  ما 
واملراأة  الرجل  بني  بامل�ساواة  يعرتف  قانوين  اإ�سالح  اجتاه  يف  تدفع  م�ست، 
على  الكثريات  ركزت  وقد  وجدت.  اأينما  القانون  يف  الإيجابية  املواد  وحماية 
يبداأ يف  الن�ساء، والذي كثريًا ما  امل�ساواة والتمييز �سد  قوانني الأ�رصة لأن عدم 
الف�ساء  يف  وحقوقهن  م�ساركتهن  على  �سلبًا  اأثر  قد  “اخلا�س”،  الأ�رصة  ف�ساء 

العام.

التيار  �سد  معارك  مثار  كان  القائمة  احلقوق  وحماية  القانون  اإ�سالح  اأن  على 
للن�سيطات والن�سطاء يف معظم البلدان واملجتمعات الإ�سالمية. وجاءت معار�سة 
تباركه  الذي  الأبوي  والنظام  الدين  با�سم  الباأ�س،  �سديدة  قوى  اجلهود من  تلك 
الدولة. بيد اأن جناح احلركة الن�سائية يف املغرب، �سنة 2004، يف الدفع من اأجل 
ال�سخ�سية(، والذى  الأحوال  ال�سخ�سية )مدونة  الأحوال  لقانون  �سامل  اإ�سالح 
للنا�سطات يف  اإطار امل�ساواة بني الرجال والن�ساء، قد وفر حافزًا جديدًا  جاء يف 
الأ�رصة  بقوانني  املتعلقة  التفكري يف حمالتهن ومطالبهن  الأخرى لإعادة  البلدان 

واإعادة تخطيط ا�سرتاتيجياتهن.

ملاذ� م�ساو�ة؟

ُطِرحت فكرة “م�ساواة” للمراأة الأوىل يف ندوة ت�ساور دولية بعنوان “اجتاهات 
اإ�سالح قانون الأ�رصة يف الدول الإ�سالمية”، عقدتها منظمة “اأخوات يف الإ�سالم” 
يف مار�س 2006 يف كوال ملبور مباليزيا. �سم هذا اللقاء ن�سطاء ودار�سني م�سلمني 
�سهدتا  م�سلمة  اأغلبية  ذواتا  )دولتان  واملغرب  وتركيا،  اآ�سيا،  �رصق  جنوب  من 
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حمالت ناجحة موؤخرًا لإ�سالح قانون الأ�رصة(، واإيران، وباك�ستان، واململكة 
�سعر  وال�سرتاتيجيات.  املعرفة  اقت�سام  بهدف  املتحدة،  والوليات  املتحدة، 
امل�ساركون بحاجة ما�سة لبناء �سبكة دولية من جماعات املراأة يف العامل الإ�سالمي، 
والتي ظلت تعمل على قوانني الأ�رصة لعقود طويلة، من اأجل تبادل الروؤى حول 
ال�سرتاتيجيات واخلربات العلمية واأف�سل املمار�سات. فمن �ساأن هذا التبادل اأن 
يطور اخلطاب الدويل واحل�سور العام والزخم من اأجل الدفع ُقُدمًا بجهود حماية 

احلقوق القائمة وترويج الإ�سالح على امل�ستويني الوطني والإقليمي.

مل ت�سل العديد من اجلماعات اإىل ما ت�سبو اإليه من تقدم يف جهودها الإ�سالحية 
والعابر  الوطني  امل�ستويني  –على  البع�س  بع�سها  عن  مبعزل  عملت  لأنها 
للقوميات– وكذلك ب�سبب معار�سة اجلماعات املحافظة داخل املجتمع، والفتقار 
اإىل دعم حكوماتها. وكانت جهود اإ�سالح قانون الأ�رصة، يف �سياقات اأخرى، 
خا�سة يف دول اخلليج وبع�س البلدان الأفريقية، جديدة ن�سبيًا. ويف طائفة ثالثة 
من البلدان مّثل تنامي الأبعاد ال�سيا�سية مل�ساألة �سيا�سات الهوية و�سيا�سات الأ�سلمة 

تهديدًا بالنكو�س عن الإجنازات ال�سابقة يف اإ�سالح قانون الأ�رصة.

وبينما تعاملت جماعات حقوق املراأة، مثل اأخوات يف الإ�سالم، مع الدين طيلة 
اأكرث من 20 �سنة، اأحجمت العديد من الن�سويات الأخريات يف العامل الإ�سالمي 
حقوق  منطلق  من  املراأة  حقوق  عن  الدفاع  اآثرن  حيث  الجتاه؛  هذا  تبني  عن 
نحو  مدى  على  النا�سطات،  من  متزايدة  مطالبات  هناك  كانت  وقد  الإن�سان. 
ع�رص �سنوات، للنظر اأي�سًا يف التعامل مع الق�سايا املتعلقة بحقوق املراأة امل�سلمة من 
منطلق ديني، ولكن من منظور احلقوق. لقد ن�ساأ هذا الحتياج وجاء ذلك املطلب 
فعالة  و�سائل  اإىل  حتتجن  ولكنهن  وامل�ساواة  العدل  بنموذج  توؤمنَّ  نا�سطات  من 
اإ�سافية للتعامل مع املقاومة، واملعار�سة والتهامات باأنهن م�سدر ال�رصور التي 

متار�سها اجلماعات الإ�سالمية واأ�سحاب املواقف التقليدية يف ال�سلطة الدينية.
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بداأت  وماليزيا  واإندوني�سيا،  وتون�س،  واملغرب،  اجلزائر،  مثل  بلدان  يف 
ات�ساعًا  اأكرث  اأطر  اأغوار  �سرب  يف  رجال  من  يدعمونها  ومن  الن�سائية  اجلماعات 
و�سموًل تدعم فكرة الإ�سالح من زوايا متعددة: دينية، وحقوق اإن�سان دولية، 
ود�ستورية، و�سمانات احلقوق الأ�سا�سية، وواقع الن�ساء املعا�س، وذلك بهدف 
طرح ممار�سات اإيجابية وتقدمية ومناذج لالإ�سالح. ويعتمد هذا الإطار ال�سمويل 
الدول  يف  احلديثة  اليومية  احلياة  واقع  اإىل  ي�ستند  ولكنه  اإ�سالمية،  حجج  على 

الدميقراطية الد�ستورية ويف عامل يربط القانون الدويل بني اأطرافه.

تعمل “م�ساواة” على جمع الأكادمييات والنا�سطات الالتي تردن العمل يف اإطار 
�سواء  للرجال،  م�ساوية  قيمة  لهن  كب�رص  امل�سلمات  الن�ساء  معاملة  ل�سمان  �سامل 
يقع  الذي  الظلم  من  الكثري  اأن  ومبا  املجتمع.  يف  اأو  الأ�رصة  يف  اأو  القانون  فى 
على الن�ساء امل�سلمات ومقاومة اإ�سالح القانون يتخذ من الإ�سالم مربرًا له، فقد 
�سعرنا باأهمية اأن يكون تركيز “م�ساواة” املحوري، بو�سفها حركة بناء معرفة، 
على اكت�ساب املعرفة وفهم الأ�س�س التي متكن من جعل امل�ساواة والتغيري ممكنان 

و�رصوريان من منظور اإ�سالمي.
اأ�سا�س  لبناء  عامني  نحو  مل�ساواة  الدولية  التخطيط  جلنة  ا�ستغرقت  ال�سبب  لهذا 
للمبادرة، حيث طلبت من املتخ�س�سات واملتخ�س�سني كتابة اأوراق نظرية توفر 
مبادئ  بو�سع   قامت  كما  ممكنًا،  التغيري  كون  �سبب  لفهم  الأ�سا�سية  الأر�سية 
الأكادمييني،  وا�ست�سارت  عملها،  يف  “م�ساواة”  به  لت�سرت�سد  عمل”  و”اإطار 
والنا�سطني، واملمار�سني من اأكرث من ع�رصين دولة م�سلمة، وقامت بتنظيم “لقاء 

عاملي” جلمع النا�س معًا للمطالبة بامل�ساواة والعدل. 

تربير �مل�ساو�ة و�لعدل

زيبة  اأمثال  من  وباحثني  لباحثات  رائدة  درا�سات  ك�سفت  الكتاب،  هذا  يف 
مريح�سيني، واأمينة ودود، وحممد خالد م�سعود، وخالد اأبو الف�سل، عن اإمكانية 
ح�سول املراأة على العدل وامل�ساواة من داخل اإطار الإ�سالم. فدرا�سة مريح�سيني 
حول بناء النوع الجتماعي يف النظرية القانونية الإ�سالمية متكننا من فهم املنطق 
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يف  الزواج  فمفاهيم  الن�ساء.  �سد  متيز  التي  التقليديني  الفقهاء  لن�سو�س  القانوين 
على  ال�سيطرة  اإىل  اأدت  التي  القواعد  اأفرزت  والتي  لالإ�سالم،  الأوىل  القرون 
الن�ساء واإخ�ساعهن، مل يعد من املمكن اأن ُتتَّخذ اأ�سا�سًا لتنظيم الزواج والطالق يف 
القرن الواحد والع�رصين. وتذهب مريح�سيني يف ورقتها اإىل اأن قوانني الأ�رصة 
�سكلتها الظروف  الب�رص”،  “من �سنع  ِبنًى فقهية  اإلهية، ولكنها  لي�ست  الإ�سالمية 
املقد�سة  الن�سو�س الإ�سالمية  التي جرى فهم  الجتماعية، والثقافية، وال�سيا�سية 
للزواج بني  الفقهي  التعريف  اأن  توؤكد  اإىل قوانني. وهي  ثم حتولت  من خاللها 
زوج عائٍل حاٍم وزوجة خا�سعة اأ�سبح ل معنى له يف ظل التجارب املعا�رصة 
الإ�سالمي  الفقه  ي�سهده  نوعي”  “حتول  هناك  واأن  للم�سلمني،  الأخالقية  والقيم 

وال�سيا�سة الإ�سالمية حاليًا.

اأما ورقة م�سعود فرتكز على دللة الختالف، اأو تنوع الآراء بني الفقهاء، وكيف 
ميكن اأن ي�سبح هذا امللمح م�سدرًا ثريًا لفهم تطور الرتاث الفقهي الإ�سالمي واأداة 
فقهية مهمة لإعادة تف�سري قوانني الأ�رصة الإ�سالمية. ويوؤكد م�سعود على احلاجة 
للتعامل مع تغري  الب�رص  بناء من �سنع  اإلهيًا، ولكنه  قانونًا  لي�س  الفقه  باأن  للوعي 
الزمان والظروف. فعندما يحل زمان جديد وتطراأ ظروف جديدة، ينبغي اأي�سًا 

تطوير قواعد فقهية جديدة، وفهمًا جديدًا للفقه.

تركز ورقة اأمينة ودود على العديد من الإ�سارات التي وردت يف القراآن م�ساويًة 
بني املراأة والرجل، وتدر�س كيف ميكن اأن توفر تلك الإ�سارات م�سدرًا لفكرة 
امل�ساواة باعتبارها مكونًا اأ�سا�سيًا يف قوانني الأ�رصة الإ�سالمية والعالقات داخلها. 
وهي تقرتح منوذجًا “توحيديًا” لالإ�سالح. فبما اأن الله هو الأعلى واأنه مل يكن 
الأفقية. وهي  التبادلية  العالقة  اإل  �سخ�سني  بني  ثمة عالقة  فلي�س  اأحد،  كفوًا  له 
توؤكد اأن النظام الأبوي الذي ي�سع اإن�سانًا يف مرتبة اأعلى من الآخر هو نوع من 

ال�رصك بالله لأنه انتهاك للتوحيد الذي يوؤكد اأن الله وحده الأعلى.
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تناق�س ورقة خالد اأبو الف�سل نقاط التوتر الرئي�سية بني الرتاث الإ�سالمي ونظام 
العتقاد يف حقوق الإن�سان، وت�ستك�سف اإمكانية حتقيق توافق معياري بني هذين 
الرتاثني الأخالقيني. وتركز الورقة على القدرات اأو املفاهيم العقائدية التي �سيدتها 
اجلهود التاأويلية للفقهاء امل�سلمني والتي ت�ستطيع اإ�سفاء ال�رصعية على تطبيق حقوق 
اإجها�س ظهوره. وهو  اأو  التطبيق  هذا  دفع  اأو  الإ�سالمية  الثقافات  الإن�سان يف 
يعتقد اأن الإ�سالم، حتى واإن مل يعرف تراثًا يف حقوق الإن�سان كذاك الذي تطور 
يف الغرب، فمن املمكن -يف وجود احلجم املطلوب من الت�سميم الفكري، والدقة 
التحليلية، واللتزام الجتماعي- املطالبة ببناء مثل هذا الرتاث، وبالتايل بناوؤه 

يف الواقع.

والرتاث  القراآن  حول  دارت  التي  هذه،  الأربع  النظرية  الأوراق  جمموعة 
الفقهي الإ�سالمي وفرت لنا فهمًا حموريًا لآفاق واإمكانية ا�ستنباط مفاهيم امل�ساواة 
والعدل �سمن الإطار الإ�سالمي. وهو ما �سوف ميكن النا�سطات من امل�سي ُقُدمًا 
يف الدفاع عن الإ�سالح وحماية احلقوق القائمة مع متكينهن، يف الوقت نف�سه، 

من الرد على اتهام مطالبهن باأنها “�سد الإ�سالم” على نحٍو ما.

فقد  الأر�س.  على  الواقع  يف  النظر  على  التالية  الأوراق  جمموعة  ركزت 
اأو�سحت ورقة اأمرية �سنبل حول ت�سكل قانون الأ�رصة كيف اأن قوانني الأحوال 
احلديثة،  الدولة  بنى  من  بنية  الأمر  واقع  يف  هي  اليوم،  الإ�سالمية  ال�سخ�سية 
تاأثرت بقواعد الفقه يف الع�سور الو�سطى، والعادات والتقاليد املحلية، والقوانني 
ال�ستعمارية الأوروبية فيما يتعلق بالعالقات بني اجلن�سني. وقد قامت �سنبل بتتبع 
اأ�سول قوانني الأحوال ال�سخ�سية احلديثة والتاأثريات التي دخلت على بنيتها يف 
باأن  الزعم  اأن تك�سف زيف  فا�ستطاعت بذلك  الدول،  الدالة من  النماذج  بع�س 

قوانني الأ�رصة الإٍ�سالمية اإلهية، ومن ثم فهي ثابتة غري قابلة للتغيري.

وت�ستعر�س ورقة كا�ساندرا بال�سني التنوع الهائل يف النظم الت�رصيعية والقوانني 
تنوع  على  ال�سوء  وت�سلط  الإ�سالمية.  واملجتمعات  البلدان  يف  بالأ�رصة  املتعلقة 
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امل�ساواة  ودفع  بالإ�سالح  للمطالبة  النا�سطات  ا�ستخدمتها  التي  ال�سرتاتيجيات 
والعدل يف قوانني الأ�رصة، والدفاع –يف بع�س ال�سياقات– عن  املكت�سبات التي 
ورقتا  تقدم  الهوية.  �سيا�سات  ت�ساعد  عن  الناجمة  الردة  مواجهة  يف  اأُحرَزت 
بال�سني و�سنبل املزيد من الإي�ساح حول اإمكانية حتقيق الإ�سالح وحماية احلقوق 

يف ال�سياقات الإ�سالمية.

ا�ستخدمت كمال �ساندراكريانا البيانات املتاحة لتو�سح كيف اأثرت القوى العاملية 
امل�سلمة و�سكلتها، بل  العديد من جوانب الأ�رصة  القرن الواحد والع�رصين يف  يف 
وغريتها. وهي حتذر من اأنه يف ظل الواقع اجلديد الذي يعي�سه الرجال والن�ساء 
املراأة  يف  ترى  التي  لالإ�سالم  املتحجرة  والروؤية  اليومية،  حياتهم  يف  امل�سلمون 
كائنًا اأدنى من الرجل، وبالتايل ل ي�ستحق قيمة ول كرامة م�ساوية له، قد توؤدي 
اإىل فقدان الدين نف�سه قيمته ودللته يف امل�ستقبل. ولكنها توؤمن اأي�سًا باأن الروؤى 
اجلديدة لالإ�سالم والتي توؤكد على اإن�سانية املراأة وتف�سح عن نف�سها يف �سكل قوانني 
ح�سا�سة جتاه النوع الجتماعي تبنتها بع�س الدول، هي اأمر �رصوري وممكن 
يف اآن واحد. وترى اأن الوقت قد حان الآن لتحويل ذلك اإىل واقع يف جميع اأنحاء 

العامل الإ�سالمي.

هذه امل�ساهمات ال�سبع ي�سبقها “اإطار عمل م�ساواة” وهو املبادئ والإطار الفكري 
الذي ت�ستهدي به م�ساواة يف عملها، وميكن ا�ستخدامه يف العديد من البلدان لتاأطري 
ال�سبع  الأوراق  على  العمل  اإطار  يبني  وم�ساوية.  عادلة  اأ�رصة  بقوانني  املطالبة 
الإن�سان  حقوق  ومبادئ  الإ�سالم،  تعاليم  بني  جتمع  �ساملة   مقاربًة  م�ستخدمًا 
للمراأة  املعا�س  والواقع  الد�ستورية،  وال�سمانات  الأ�سا�سية  واحلقوق  العاملية، 

والرجل اليوم.

ملاذ� �لآن؟

مل�ساواة تراث تليد. عند نزول الوحي كانت ر�سالة الإ�سالم ثورية يف روحها، 
واأعطت املراأة حقوقًا مل تتوفر لها يف معظم ثقافات ذك الع�رص. وقد حان الوقت 
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للتاأكيد على هذه الروح الثورية وتبيان كيف ميكن لالإ�سالم اأن يقف اإىل جانب 
حركات املراأة وغريها من حركات حقوقية. لقد اأ�سبح، اليوم، احلق يف التحرر 
قانون  ظل  يف  لالإلغاء  قابل  غري  حقًا  الجتماعي  النوع  اأ�سا�س  على  التمييز  من 
حقوق الإن�سان الدويل. وهو ما يعني اأن رف�س التمييز على اأ�سا�س النوع اأ�سبح، 
مثله مثل احلق يف التحرر من التعذيب والعبودية، مقبوًل ب�سكل متزايد بو�سفه 
�سيئًا ل ميكن الت�سامح معه. ل ميكن تربير التمييز على اأ�سا�س النوع الجتماعي 
بالفتقار للموارد، اأو باإعالن حالة طوارئ، اأو بادعاء اأن مقرتف التمييز لي�س 

دولة، وبالتاأكيد ل ميكن تربيره بالثقافة اأو الدين.
 

دورًا  اإ�سالمية،  �سياقات  من  جئن  ن�ساء  بينهن  ومن  الن�ساء،  من  الكثري  لعبت 
لعبت  نف�سه،  الوقت  يف  اإن�سان.  حقوُق  املراأة  حقوَق  اأن  تو�سيح  يف  حموريًا 
مقاربة  على  الإ�رصار  يف  اأي�سًا  حموريًا  دورًا  الإ�سالمية  املجتمعات  يف  الن�ساء 
الأختية  اأن  من  الرغم  وعلى  ال�سديدة.  الدقة  تتوخى  العاملية  الإن�سان  حلقوق 
)Sisterhood( الن�سائية عاملية؛ فمن املعرتف به الآن اأنها جتربة تختلف باختالف 
ال�سياق. من هذا املنطلق كانت م�ساواة جزءًا من توجه عاملي ا�ستطاعت من خالله 
بديلة  تاأويالت  وتطورن  تدفعن  اأن  دينية  اأطر  خالل  من  تعملن  الالتي  الن�ساء 
ال�سوء على حقوق  الدين، وت�سلط  الأبوي على  النظام  تتحدى هيمنة  لعقائدهن 
الن�ساء بو�سفها حقوق اإن�سان. لقد حدث ذلك يف �سياقات دينية اأخرى من خالل 
عمل منظمات مثل “كاثوليكيات من اأجل حرية الختيار”، و”ال�رصاكة الن�سائية 
ليليث  بوذية، و جملة  �سياقات  تعمل يف  التي  والعدل”  ال�سالم  اأجل  الدولية من 
التي ت�سدرها ن�ساء يهوديات، وكذلك يف �سياقات اإ�سالمية من خالل عمل “الن�ساء 
الن�سائية  و”املبادرة  للتعلم”،  الن�سائي  و”الت�سامن  الإ�سالم”،  قوانني  ظل  يف 
اأطلقت  التي  الإ�سالم  اأخوات يف  وبالطبع  الروحانيات وامل�ساواة”  الإ�سالمية يف 

حملة “م�ساواة”.

تطرح “م�ساواة” �سورة مغايرة ل�سورة امل�سلمني وجتاربهم التي يتم الرتويج لها 
ر امل�سلمون على اأنهم غري  وَّ يف �سياق “احلرب على الإرهاب” احلالية. فبينما ُي�سَ
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مت�ساحمني ومتخلفني، وت�سور الن�ساء امل�سلمات  على اأنهن م�سطَهدات و�سحايا، 
على  وت�سميمنا  بالتغيري،  واحتفائنا  نظرتنا،  تقدمية  مدى  عن  م�ساواة  تك�سف 
التاأكيد على تنوع التاأويالت وحتدي ادعاء اأي اإن�سان باأنه ميلك احلقيقة املطلقة. 
وهي تطرح اأي�سًا حتديًا للقوى املت�سلطة داخل جمتمعاتنا والتي ت�سعى اإىل ا�ستخدام 
الإن�سان،  حقوق  لغة  حققتها  التي  املكا�سب  عن  للنكو�س  املتحدة  الأمم  من�سة 
التي  املكت�سبات  للرجوع عن  الوطنية  املن�سات الجتماعية وال�سيا�سية  وا�ستخدام 

حققها الن�ساء والرجال يف بناء جمتمعات عادلة ومت�ساحمة.

الإ�سالمية،  املجتمعات  يف  فقط  لي�س  والرجال،  الن�ساء  له  يت�سدى  توجه  اإنه 
ولكن يف اأي مكان للدين فيه دور عام. هدفهم بناء جمتمعات ل ي�سكل فيها الدين 
ال�سيا�سة  يف  يوؤثر  �سامل  اإطار  من  واحدًا  جانبًا  ي�سكل  ولكن  الأوحد،  العن�رص 
اأن  ينبغي  الذي  الدينية والدور  املعتقدات  اإن احلق يف حتديد ماهية هذه  العامة. 
تلعبه يف القانون العام وال�سيا�سة العامة يجب اأن يكون مفتوحًا اأمام النقا�س العام 

واأن ينجح يف اختبار املنطق العام.

اأملنا اأن ت�سل بنا “م�ساواة”، بو�سفها حركة عاملية، اإىل اليوم الذي يدرك فيه من 
الن�ساء بامل�ساواة والعدل لي�ست بالغريبة  اأن مطالب  يعي�سون يف العامل الإ�سالمي 
الإ�سالمي.  الرتاث  يف  متجذرة  ولكنها  له،  تهديد  هي  ول  ل  الإ�سالم،  على 
ما  قلب  يف  تكون  اأن  يجب  القيم  وتلك   – للتفاو�س  قابلني  غري  والعدل  امل�ساواة 

يعنيه كون املرء م�سلمًا اليوم. 
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