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�إطار عمل حركة "م�ساو�ة"

هذا الإطار هو وثيقة عمل تو�سح الإطار املفاهيمي حلركة "م�ساواة" 
العاملية التي تهدف اإىل حتقيق العدل وامل�ساواة داخل الأ�رصة امل�سلمة. 
من  العديد  لأن  �رصوري  التغيري  باأن  "م�ســاواة"  حركة  تنادي 
قوانني الأحوال ال�سخ�سية وما يدعي اأنها من املمار�سات الإ�سالمية 
ل تت�سم بالعدل ول تالئم حياة الأ�رص امل�سلمة وامل�سلمني وخرباتهم 
اأو ت�ستجيب لها، كما تنادي باأن التغيري ممكن من خالل تبني اإطار 
للم�ساواة والعدل يت�سق مع مقا�سد الدين الإ�سالمي ومبادئ حقوق 
الإن�سان واحلقوق الأ�سا�سية وال�سمانات الد�ستورية والواقع الذي 
يعي�سه كل من الرجال والن�ساء يف وقتنا احلايل. تبني احلركة على 
والنا�سطات/الن�سطاء  احلكومية  غري  املنظمات  بذلتها  التي  اجلهود 
على مدى عقود بغية اإ�سالح قوانني الأحوال ال�سخ�سية والأ�رصة 
مقاومة  اأجل  ومن  الن�ساء،  �سد  متtيز  التي  امل�سلمة  املجتمعات  يف 
التعديالت الرجعية التي تطالب بها املجموعات املحافظة داخل  هذه 

املجتمعات.

تبلور هذا الإطار على مدى ع�رصين �سهر من التعاون يف ما بني 
جهودهم  توحدت  الذين  امل�سلمني  والعلماء  النا�سطات/الن�سطاء 
تقوم  الأ�سا�سي-الذي  الفريق  يت�سمن  املبادرة.  هذه  لطالق 
اأعماله-  بتن�سيق  ماليزيا(  )ومقرها  الإ�سالم  يف  اأخوات  منظمة 
نا�سطات  جمعت  ع�سوة  ع�رصة  اثنتي  من  مكونة  تخطيطية  جلنة 
واأكادمييات من احدى ع�رصة دولة. تبلور الت�سور احلايل لالإطار 
واملناق�سات  الجتماعات  من  �سل�سلة  خالل  من  �سياغته  وجرت 
التي عقدت يف ما بني علماء واأكادمييني ون�سطاء وممار�سني ملهنة 

القانون من اجلن�سني من حوايل ثالثني بلد. 
• • • • • •
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�أننا نرى �أن مبادئ �لإ�سالم م�سدر للعدل و�مل�ساو�ة و�لإن�ساف وحفظ كر�مة 
�لأحو�ل  قو�نني  يف  و�مل�ساو�ة  �لعدل  حتقيق  باأن  ونوؤمن  جميعا،  �لب�رش 
�ل�سخ�سية و�ملمار�سات �ملتعلقة بالأ�رشة يف �لبلد�ن و�ملجتمعات �لإ�سالمية  

�رشوري وممكن يف �لوقت نف�سه. 
  

و�إذ ندرك:

الإن�سان  حلقوق  العاملية  واملعايري  ال�رصيعة  ومقا�سد  القراآن  تعاليم  • اأن 
القرن  يف  حياتنا  وواقع  الد�ستورية  وال�سمانات  الأ�سا�سية  واحلقوق 
امل�سلمني  بني  العالقات  اإخ�ساع  جميعا  تتطلب  والع�رصين  احلادي 
التي  واملمار�سات  للمبادئ  واخلا�س-  العام  الف�سائني  -يف  وامل�سلمات 

ت�ستند اإىل امل�ساواة والعدل والإن�ساف، 
• واأن لكل امل�سلمني، رجال ون�ساءا، نف�س احلقوق وعليهم نف�س الواجبات 
يف ما يتعلق بقراءة الن�سو�س الدينية، وامل�ساهمة يف فهم ر�سالة الإ�سالم 
املنزلة من رب العاملني، والعمل من اأجل حتقيق العدل وامل�ساواة وخري 

الب�رصية داخل  اأ�رصهم وجمتمعاتهم وبلدانهم،
• واأن العديد من القوانني واملمار�سات املطبقة حاليا يف البلدان الإ�سالمية ل 
تت�سم بالعدل، واأنه ل مير يوم دون اأن تعكر فيه م�سامينها املجحفة �سفو 

حياة جميع اأفراد الأ�رصة ول �سيما الن�ساء،
واملمار�سات  القوانني  كحال  والتطور  التغري  دائم  الب�رص  حال  • واأن 

الإجتماعية التي ت�سكل العالقات داخل الأ�رصة،
والحرتام  والرحمة  واملودة  والعدل  للم�ساواة  يدعو  الإ�سالم  • واأن 
املتبادل يف ما بني جميع الب�رص، واأن طريقنا نحو التغيري ينبغي اأن يكون 

على �سوء هذه القيم، 
• واأن اإ�سالح القوانني واملمار�سات لفائدة املجتمع وامل�سلحة العامة كان 

دائًما جزءا من الفقه الإ�سالمي،
• واأن متتع كل الب�رص بحقوق الإن�سان كما هو متعارف عليها دوليا يتطلب 
احلفاظ على كرامتهم وكفالة امل�ساواة الفعلية يف ما بينهم وعدم تعر�سهم 

للتمييز،
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نعلن نحن، كم�سلمات ومو�طنات فى �أمم ع�رشية، �أن حتقيق �لعدل و�مل�ساو�ة 
د�خل �لأ�رشة �رشوري وممكن يف �لوقت نف�سه، و�أن �لوقت قد حان لإدر�ك 

هذه �لقيم و�إدر�جها يف قو�نيننا وممار�ساتنا.

�ألف- حتقيق �لعدل و�مل�ساو�ة د�خل �لأ�رشة �رشوري

البلدان  يف  بالأ�رصة  املتعلقة  واملمار�سات  ال�سخ�سية  الأحوال  قوانني  معظم  تقوم 
واملجتمعات الإ�سالمية يف يومنا هذا على النظريات واملفاهيم التي طورها الفقهاء 
على مدى طويل من احلقب التاريخية وال�سياقات القت�سادية والجتماعية. وقد 
اهتدى الفقهاء يف تف�سريهم للقراآن وال�سنة بالواقع ال�سيا�سي والجتماعي الذي كان 
�سائدا يف ع�رصهم، اإ�سافة اإىل جمموعة من الفرتا�سات حول القانون واملجتمع 
املعرفية  للحالة  انعكا�سا  معظمها  يف  كانت  والتي  فيه،  والن�ساء  الرجال  واأدوار 
امل�ساواة  اآنذاك. ومل يكن ملفهوم  ال�سائدة  الذكورية  والقيم الأخالقية واملوؤ�س�سات 
امل�ساواة  تكن  فلم  العدل،  عن  مفهومهم  يف  مكانا  الجتماعي  النوع  اأ�سا�س  على 
بني اجلن�سني ذات �سلة كبرية بت�سورهم عنها، مبعنى اأن امل�ساواة مل تكن جزءا 
من خرباتهم الجتماعية. فقد كان مفهوم الزواج يف حد ذاته عبارة عن هيمنة 
من جهة الزوج وخ�سوع من جهة الزوجة. وكان ينظر اإىل الرجال على اإنهم 
حماة الن�ساء وعائلو الأ�رصة فى حني مل تكن الن�ساء ملزمات بالعمل املنزيل اأو حتى 

باإر�ساع اأطفالهن، وذلك يف مقابل اإبداء الطاعة التامة لأزواجهن.

ومع بداية القرن الع�رصين، بداأت فكرة انطواء العدل بال�رصورة على امل�ساواة 
العامل الذي يهيمن عليه  النا�س للعدل وت�سورهم عنه. كان  التاأثري على فهم  يف 
كتاب الفقه قد بداأ يف الختفاء ولكن الفهم غري املت�ساوي حلقوق الرجال والن�ساء 
انتاجه، بطريقة  ا�ستمر بالرغم من ذلك،واأعيد  الفقهاء يف كتاباتهم  الذي كر�سه 
معدلة، فى قوانني الأ�رصة فى الفرتة ال�ستعمارية وما بعدها، والتى دجمت بني 
ال�ستعمارية وبع�س اجلوانب  التاأثريات  التقليدية، وبني كل من  الفقهية  املفاهيم 

ال�سلبية للثقافات والتقاليد املحلية.
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بهذه  احلالية  الإ�سالمية  ال�سخ�سية  الأحوال  اأو  الأ�رصة  قوانني  معظم  تبلورت 
�سلة  ذات  غري  اأ�سحت  ومفاهيم  افرتا�سات  على  قائمة  بالتايل  وهي  الطريقة، 
باحتياجات وخربات واإ�سهامات امل�سلمني/امل�سلمات يف وقتنا احلايل. وقد انتقلت 
تزايد  الذين  والعلماء،  الفقهاء  يد  من  الأحكام  واإ�سدار  الت�رصيعات  �سن  �سلطة  
انف�سالهم عن تطورات الواقع ال�سيا�سي والجتماعي املتغري، اإىل يد اأجهزة تنفيذية 
وت�رصيعية ل متلك �رصعية الطعن يف تف�سريات ال�رصيعة التي خرجت اإىل الوجود 
يف فرتة ما قبل احلداثة ول تنتوي القيام بذلك اأو ترغب فيه. وحتى يف املجتمعات 
الإ�سالمية التي مل تكن اآراء الفقهاء القدامى قد قننت فيها، فقد ا�ستخدمت القواعد 
لتاأ�سيل  احلالت  من  العديد  يف  وال�ستعمارية  املحلية  واملعايري  العتيقة  الفقهية 
املجتمع  الرجال والن�ساء على م�ستوى الأ�رصة، وتكري�سها يف  امل�ساواة بني  عدم 

الأو�سع.

التي  القوانني والأعراف  الناجتة عن هذه القطيعة بني  اأ�سكال الظلم واجلور  اإن 
عفا عليها الزمن والواقع املعا�رص -والتي جندها كثريا يف العديد من املجتمعات 
التمييز  الأ�سكال من  تكن مثل هذه  تعد ول حت�سى. مل  الإ�سالمية- ل  والبلدان 
والإجحاف غريبة عن القوانني العلمانية التي كانت مطبقة حول العامل اآنذاك اإىل 
معايري  مع  لتتما�سى  تدريجيا  القوانني  هذه  وتطورت  الع�رصون  القرن  جاء  اأن 
امل�ساواة العاملية اجلديدة. وبالنظر اإىل الرتابط يف ما بني العديد من قوانني الأحوال 
اأ�سكال  فاإن  املجتمع  بالأ�رصة وغريها من جوانب  املتعلقة  ال�سخ�سية واملمار�سات 
الظلم واجلور داخل الأ�رصة قد اأثرت على الن�ساء يف العديد من املجالت الأخرى 
مبا يف ذلك كرامتهن واأمنهن ال�سخ�سي وحرية حركتهن ومعاملتهن اأمام القانون 

اإ�سافة اإىل حقهن يف التملك واملواطنة واجلن�سية والعمل وامل�ساركة ال�سيا�سية.  

اإن العدل  يف وقتنا و�سياقنا احلاليني ل ميكن اأن يف�سل عن امل�ساواة. وواقع الأمر 
التي  بالطريقة  والأ�رصة،  ال�سخ�سية  الأحوال  قوانني  جوانب  من  العديد  اإن  هو 
عرفها الفقهاء القدامي واأعيد انتاجها وتقنينها يف قوانيننا املعا�رصة، ل هي معقولة 
ا�ستنادا  عنها  الدفاع  اأو  تربيرها  حتى  ميكن  ول  املعا�رصة  الظروف  �سوء  يف 
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اإىل  افتقارها  –من حيث  تفي  القوانني واملمار�سات ل  اإٍ�سالمية. وهذه  اأ�س�س  اإىل 
امل�سلمة  الأ�رص  حياة  اأي�سا  تالئم  ل  ولكنها  فح�سب،  ال�رصيعة  مبتطلبات  العدل- 
الن�ساء من   ت�ستجيب لها، بل وت�ستخدم يف وقتنا احلايل يف حرمان  اأو  وخرباتها 
القيام باختيارات كرمية يف احلياة، وهو ما يعترب ال�سبب الرئي�سي يف عدم ان�سجام 

الزيجات وتفكك الأ�رص فى وقتنا احلايل.

باء- حتقيق �مل�ساو�ة و�لعدل د�خل �لأ�رشة ممكن

والإن�ساف  وامل�ساواة  العدل  بينها  من  املبادئ  من  الكثري  القراآن  تعاليم  تكتنف 
والكرامة واملودة والرحمة، والتي تعك�س جميعها �سننا كونية، وتت�سق يف الوقت 
اأن  مبقدورها  القراآنية  القيم  وهذه  املعا�رصة.  الإن�سان  حقوق  معايري  مع  نف�سه 
بال�سكل  بالأ�رصة  املتعلقة  والقوانني  املمار�سات  ت�سهده  الذي  التطور  اإىل  ت�سيف 
الذي يتما�سى مع مفهومنا املعا�رص عن العدل الذي يت�سمن امل�ساواة بني اجلن�سني 

اأمام القانون ويف غري ذلك من املجالت.

لكي  بالأ�رصة  املتعلقة  واملمار�سات  ال�سخ�سية  الأحوال  قوانني  بتغيري  املطالبة  اإن 
امل�سلمون/امل�سلمات يف  يعي�سه  الذي  والواقع  وامل�ساواة  العدل  مبادئ  تتما�سى مع 
اإىل العديد من مفاهيم الفقه الإ�سالمي الأ�سا�سية، ومن  وقتنا املعا�رص ت�ستند فعليا 

بينها:

به  ويق�سد  والفقة  املنزل،  ال�رصاط  وهي  ال�رصيعة،  بني  فرق  ثمة  • اأنه 
جمموع  هي  املاء(،  مورد  لغة  )وهي  فال�رصيعة  الإ�سالمي.  الفقه  علم 
القيم واملبادئ الدينية مثلما اأوحي بها اإىل حممد عليه ال�سالم لتوجيه حياة 
الب�رص  يحاول  التي  العملية  هو  الفهم(،  لغة مبعنى  )وهو  والفقه  الب�رص. 
ال�رصيفة بو�سفهما  القراآن وال�سنة  ا�ستقاق قواعد قانونية من  من خاللها 
م�سدري الفكر واملمار�سة الأ�سا�سيني يف الإ�سالم. وال�رصيعة كمفهوم ل 
ميكن ق�رصها على جمموعة من القوانني فهي اأقرب اإىل الأخالق منها 
الب�رصية  توجه  التي  الأخالقية  واملبادئ  للقيم  جت�سيد  فهي  القانون،  اإىل 
نحو العدل وال�سلوك القومي. وواقع الأمر هو اإن ما ي�سار اإليه على وجه 
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التاأكيد على اأنه قوانني ال�رصيعة ما هو يف الأغلب اإل ناجت الفقه، مبعنى 
مثل  تعامل  اأن  ينبغي  والتبديل. ول  والتغيري  للخطاأ  قابل  ب�رصي،  فهم 
اأنها جزءا ل يتجزاأ من  الدينية على  للن�سو�س  الب�رصية  التف�سريات  هذه 

مبادئ ال�رصيعة ومقا�سدها، كما ل ينبغي دجمها فيها. 
• اأنه ثمة فئتان من الأحكام ال�رصعية: العبادات واملعامالت. حتدد اأحكام 
العبادات العالقة بني الله واملوؤمنني، ومن ثم فالتغيري فيها حمدود. اأما 
وهي  الب�رص،  بني  ما  يف  العالقات  فتحكم  باملعامالت   املتعلقة  الأحكام  
بالتايل قابلة للتغيري. وحيث اإن حال الب�رص يف تطور م�ستمر، ثمة حاجة 
دائمة لأحكام جديدة تقوم على تف�سريات جديدة للن�سو�س الدينية لكي 
واملكان.  الزمان  لتغري  مالئمة  الزمن  عليها  عفا  التي  القوانني  ت�سبح  
للق�سايا  حلول  لإيجاد  الفقهاء  �سبيل  وهو  الجتهاد،  منطق  هو  وهذا 
اجلديدة يف �سوء الوحي. تنتمي الأحكام املتعلقة بالأ�رصة والعالقات بني 
من  اعتربوها  طاملا  الفقهاء  اأن  يعني  مما  املعامالت  طائفة  اإىل  اجلن�سني 
امل�سائل الجتماعية والتعاقدية التي حتتمل اإعادة النظر فيها ب�سكل عقالين 

وتغيريها.
• كذلك ينبغي اأن تعك�س القوانني اأو التعديالت التي تدخل با�سم ال�رصيعة 
قيم امل�ساواة والعدل واملحبة واملودة والحرتام املتبادل يف ما بني الب�رص 
جميعا، فهذه هي القيم التي اتفق عليها امل�سلمون والتي يعتربها الفقهاء من 
مقا�سـد ال�سـريعة التـي ل خـالف عليـها. فكما يقول ابن القيم اجلــوزية 
-وهو من فقهاء القرن ال�سابع هجريا/الرابع ع�رص ميالديا- "اإن ال�رصيعة 
مبناها واأ�سا�سها على احِلَكم وم�سالح الِعباد يف املعا�س واملعاد، وهي عدل 
عن  خرجت  م�ساألة  فكل  كلها،  وحكمة  كلها  و�سالح  كلها  ورحمة  كلها 
العدل اإىل اجلور وعن الرحمة اإىل �سدها وعن امل�سلحة اإىل املف�سدة وعن 

احلكمة اإىل العبث فلي�ست من ال�رصيعة واإن اأدخلت فيها بالتاأويل".
• اإن اختالف الراأي من املفاهيم الأ�سا�سية التي طاملا كانت جزءا من الفقه، 
الفقهية. فال يوجد الآن -واأبدا مل  املذاهب  ا�ستقرت ر�سميا  حتى بعد ما 
متعددة  مذاهب  وجود  فاإن  موحد.  اأو  واحد  فقهي  مذهب  هناك-  يكن 
يف حد ذاته ناهيك عن تعدد قوانني الأحوال ال�سخ�سية وقوانني الأ�رصة 
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يف خمتلف البلدان الإ�سالمية يف يومنا هذا، خلري دليل على اأنه ل ميكن 
ل�سخ�س اأو جماعة اأو بلد بعينه اأن يدعي وجود فقه اإ�سالمي اإلهي واحد 
وموحد اأو يدعي ملكيته ملثل هذا الفقه اإن وجد. ويف اإطار الدولة احلديثة، 
يجب اأن نقر مبثل هذا التنوع يف الأراء واأن نتفاعل معه لتحديد اأف�سلها 

من حيث خدمة امل�سلحة العامة والوفاء مبتطلبات العدل وامل�ساواة.

وهكذا، فاإن قوانني الأحوال ال�سخ�سية اأو الأ�رصة املعا�رصة، املدونة منها وغري 
املدونة، لي�ست قوانني اإلهية، فهي قوانني و�سعية ت�ستند اإىل تف�سريات قام بها ب�رص 
مند عقود مديدة اإىل اأن قننتها القوى ال�ستعمارية واحلكومات الوطنية يف �سكلها 
احلايل. وحيث اإن هذه القوانني قد و�سعها ب�رص يف ما يخ�س العالقات بني الب�رص، 
فاإنها قابلة للتغري بال�سكل الذي ل تخرج فيه عن مبادئ الإ�سالم  والذي تتوافق 
موؤخرا  اأدخلت  التي  الإيجابية  الإ�سالحات  واإن  واملكان.  الزمان  تغري  مع  به 
والتطورات  ال�سالمية   البلدان  من  العديد  فى  ال�سخ�سية  الأحوال  قوانني  على 
التي طراأت على املمار�سات املتعلقة بقوانني الأ�رصة تدعم اإمكانية حتقيق مثل هذا 

التغيري.

العدل  حتقيق  نحو  الطريق  القراآن  يت�سمنها  التي  املثلى  والقيم  املبادئ  متهد 
وامل�ساواة يف القوانني واملمار�سات املتعلقة بالأ�رصة، مثلما مهدت من قبل للق�ساء 
فيها  تت�س�سب  التي  الظلم  لأ�سكال  الإدراك  تزايد  فمع  العبودية.  موؤ�س�سة  على 
العبودية، ومع تطور الظروف بال�سكل الذي مكن من الق�ساء عليها، اأعيد النظر 
يف القوانني واملمار�سات املتعلقة بالعبودية وعفا الزمن على القواعد الفقهية ذات 
ال�سلة.  وباملثل، ينبغي اأن تتطور قوانني الأحوال ال�سخ�سية واملمار�سات املقننة 
الإ�سالم،  عليهما  ين�س  اللتني  وامل�ساواة  العدل  قيمتي  تعك�س  بحيث  بنا  اخلا�سة 
وبحيث تعزز اأي�سا املعايريالعاملية حلقوق الإن�سان وتتناول يف الوقت نف�سه الواقع 
الذي تعي�سه الأ�رص امل�سلمة يف القرن احلادي والع�رصين. وباملثل، ينبغي اأن تعك�س 
القوانني اأو التعديالت التي �ستقدم با�سم الإ�سالم يف امل�ستقبل قيم امل�ساواة والعدل 

واملحبة واملودة والحرتام املتبادل بني الب�رص جميعا.
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جيم- مبادئ �لعدل و�مل�ساو�ة د�خل �لأ�رشة

�ملبد�أ �لأول: �إن �لقيم �لإ�سالمية و�لعاملية �ملتمثلة يف �مل�ساو�ة وعدم �لتمييز 
و�لعدل و�لكر�مة هي �أ�سا�ض كل �لعالقات �لإن�سانية.

يدعو الإ�سالم اإىل العدل وامل�ساواة والكرامة واملودة والرحمة يف العالقات بني 
عاملية  كمبادئ  اأي�سا  القيم  هذه  اأقرت  وقد  الأ�رصة،  نطاق  وداخل  جميعا  الب�رص 

وقننت كحقوق يف العديد من الد�ساتري الوطنية واملواثيق الدولية.

ذلك  جند  الآخرة،  الدار  ويف  خلقهم  يف  القراآن  يف  مت�ساوون  والن�ساء  الرجال 
"نف�س  من  خلقوا  قد  والن�ساء  الرجال  اأن  فيها  تعايل  يقول  التي  الن�ساء  �سورة  يف 
ي�ستق  ول  الأخر  على  اأحدهما  يعلو  ول  الأخر  قبل  اأحدهما  ياأتي  فال  واحدة"، 
اأحدهما من الأخر. فاملراأة مل تخلق لإ�سعاد الرجل، ولكنها والرجل قد خلقا �سويا 

مل�سلحة بع�سهما البع�س.

يوؤكد لنا القراآن على قيمتي “املودة والرحمة” )�سورة الروم، الآية 21( وعلى 
اأن الن�ساء لبا�س للرجال والرجال لبا�س لهن )البقرة، الآية 187(، واأن الله قد 
خلقنا جميعا ذكورا واإناثا من بع�سنا البع�س  )اآل عمران، الآية 195(. كذلك 
اأولياء  بع�سهم  واملوؤمنات  “املوؤمنون   :)71 )الآية  التوبة  �سورة  يف  تعايل  يقول 
بع�س، ياأمرون باملعروف وينهون عن املنكر”. اأما الآيات القراآنية الأربعة التي 
تتحدث �رصاحة عن �سلطة الرجال على الن�ساء داخل الأ�رصة وعدم امل�ساواة بينهم 
يف املجتمع، )البقرة، الآية 222 والآية 228، و�سورة الن�ساء الآية 2 والآية 34( 
فينبغي فهمها يف �سوء املبادئ الإ�سالمية الأو�سع واأغرا�س ال�رصيعة ومقا�سدها، 

ل مبعزل عنها. 

اإن اأ�سكال فهم العدل والظلم تتغري مع تغري الزمن، ويف اإطار نظرة القراآن العاملية 
للعدل وامل�ساواة، هناك العديد من الآيات التي ميكن اأن تقدم منوذجا للعالقات 
داخل الأ�رصة ويف ما بني الب�رص يت�سق مع مفاهيم العدل املعا�رصة. ولكي نحقق 
العدل يف زمننا ولكي نظل ملتزمني بروح الإ�سالم وتعاليمه، ينبغي اأن تتج�سد 
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امل�ساواة يف قوانيننا وممارا�ستنا. ينبغي كذلك اأن يحل الحرتام املتبادل واملودة 
العالقات  ويف  والن�ساء  الرجال  بني  العالقة  يف  امل�ساواة  عدم  حمل  وال�رصاكة 

الإن�سانية جميعها. 
  

�ملبد�أ �لثاين: يحق لكل فرد �لتمتع باملو�طنة �لكاملة و�ملت�ساوية، مبا يف ذلك 
�مل�ساركة ب�سكل كامل يف جميع جو�نب �حلياة يف �ملجتمع.

القدر والكرامة، وهو ما  الب�رص قد خلقوا مت�ساويني يف  اأن جميع  يعلمنا الإ�سالم 
جند �سدى له يف مبادئ حقوق الإن�سان العاملية، ويدعو القراآن كذلك اإىل امل�ساواة 
التامة بني “امل�سلمني وامل�سلمات” يف جوانب احلياة املتعددة، ويو�سح اأن الله قد 

اأعد لهم “مغفرة واأجرا عظيما” )الأحزاب، الآية 35(.

القدر  يف  مت�ساويني  ب�رصا  بو�سفهم  ون�ساءا،  رجال  الأفراد،  لكل  يحق  وهكذا 
يف  امل�ساواة  قدم  على  امل�ساركة  ومواطنات،  وكمواطنني  الله،  اأمام  والكرامة 
احلياة ال�سيا�سية والقيادة والو�سول اإىل  املوارد القت�سادية وامل�ساواة اأمام القانون 
وال�ستقاللية على الأ�سعدة القت�سادية والجتماعية والثقافية وال�سيا�سية. يو�سح 
اإليهم مهمة  الله  اأوكل  لله يف الأر�س وقد  الب�رص رجال ون�ساء خلفاء  اأن  القراآن 
البلدان  يف  جميعا،  والنا�س  للم�سلمني  يحق  وهكذا  الأر�س.  يف  اإرادته  حتقيق 
املجتمعات  يف  حتى  اأو  و�سيا�ساتها،  لقوانينها  م�سدرا  الإ�سالم  من  تتخذ  التي 
ي�سهموا على نحو منفتح يف  اأن  الإ�سالم على عاداتها وتقاليدها،  فيها  يوؤثر  التي 
القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات من اأجل حتقيق العدل وامل�ساواة داخل اأ�رصهم 

وجمتمعاتهم املحلية وبلدانهم، بل اإن هذا الإ�سهام واجب عليهم.

د�خل  �مل�ساو�ة  تتطلب حتقيق  و�لن�ساء  �لرجال  بني  �مل�ساو�ة  �لثالث:  �ملبد�أ 
�لأ�رشة

جميعا،  النا�س  بني  ما  يف  والرحمة  واملودة  والعدل  امل�ساواة  اإىل  الإ�سالم  يدعو 
وهكذا ينبغي اأن تلبي قوانني الأحوال ال�سخ�سية واملمار�سات املتعلقة بالأ�رصة هذا 
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النداء بتعزيز هذه املبادئ وال�ستجابة للواقع الذي يعي�سه امل�سلمون وامل�سلمات يف 
وقتنا احلايل. 

واأن  الأ�رصة،  بامل�ساواة والعدل داخل  النا�س، رجال ون�ساءا،  يتمتع  اأن  ينبغي 
يح�سلوا على الحرتام والتقدير ملا ي�سهموا به يف الأ�رصة واملجتمع. اإن الإقرار 
بامل�سوؤوليات امل�سرتكة داخل الأ�رصة يجب اأن ياأتي م�سحوبا بامل�ساواة بني الرجال 
والن�ساء يف احلقوق و�سنع القرار والو�سول اإىل العدالة والتملك والتق�سيم العادل 
لالأ�سول واملمتلكات عند ف�سخ الزواج اأو عند الوفاة. اإن املبادئ الإ�سالمية واملعايري 
العاملية حلقوق الإن�سان وال�سمانات القانونية والد�ستورية وتفا�سيل الواقع الذي 
يعي�سه الرجال والن�ساء يف وقتنا احلايل متهد جميعها طريق جمتمعاتنا اإىل حتقيق 
العدل وامل�ساواة يف قوانني الأحوال ال�سخ�سية واملمار�سات املتعلقة بالأ�رصة. اإن 
بالعدل  تنادي  التي  املراأة،  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  اتفاقية  اأحكام 
وحتقيق امل�ساواة للمراأة مع الرجل داخل الأ�رصة واملجتمع، لهي اأكرث ات�ساقا مع 
ال�سخ�سية  الأحوال  اأحكام قوانني  القرن احلادي والع�رصين- من  ال�رصيعة -يف 

والأ�رصة يف العديد من بلداننا وجمتمعاتنا الإ�سالمية.

يتطلب حتقيق هذه �ملبادئ �سن قو�نني وو�سع �سيا�سات لكي:

• ت�سبح العائلة م�سدرا لالأمن والن�سجام  والدعم والنمو ال�سخ�سي لكافة 
اأفرادها، 

• ي�سبح الزواج �رصاكة بني �سخ�سني مت�ساويني يتبادلن الحرتام واملودة 
ويت�ساركان يف �سنع القرار،

اأو  الزوجة،  اأو  الزوج  نف�س احلقوق يف اختيار  للمراأة والرجل  • يكون 
اختيار عدم التزوج، واحلق يف األ يربم الزواج اإل بر�سى الطرفني 
يتعلق  ما  يف  احلقوق  نف�س  لهما  يكون  كما  احلر،  واختيارهما  الكامل 

بف�سخه، واحل�سول على نف�س احلقوق عند  حله،
• يكون لكال الزوجني نف�س احلقوق يف ما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات 
والإ�رصاف عليها واإدارتها والتمتع بها والت�رصف فيها ووراثتها، و�سعا 
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يف العتبار احلاجة اإىل كفالة الأمن القت�سادي جلميع اأفراد الأ�رصة،
املتعلقة  الأمور  يف  وامل�سوؤوليات  احلقوق  نف�س  والأم  لالأب  • يكون 

باأطفالهما.
• • • • • •

ندعو نحن، بو�سفنا رجال ون�ساء� متم�سكني بالعدل و�مل�ساو�ة، �إىل �إحياء 
نحث  كما  �مل�سلمة،  �لأ�رشة  د�خل  و�لعامليتني  �لإ�سالميتني  �لقيمتني  هاتني 
وكل  �لدينيني  و�لزعماء  �لدولية  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سيا�سيني  و�لقادة  حكوماتنا 
�لقيمتني  بهاتني  �لتم�سك  �أجل  من  �سويا  �لعمل  على  و�مل�سلمات  �مل�سلمني 
و�إدر�جهما يف قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية و�ملمار�سات ذ�ت �ل�سلة بالأ�رشة.  

�مل�سلمة يف  �لأ�رشة  د�خل  و�لكر�مة  و�لإن�ساف  �لعدل و�مل�ساو�ة  �إن حتقيق 
�لقرن �حلادي و�لع�رشين �رشوري وممكن، وقد حان �لوقت لإدر�ك هذه �لقيم 

و�إدر�جها يف قو�نيننا وحياتنا �ليومية

�للجنة �لتخطيطية  

ا�سماء جودة )نيجريا(
اآمال عبد الهادي )م�رص(

اأمرية الأزهري �سنبل )م�رص/قطر/الوليات املتحدة(
اي�ساتو توراي )جامبيا(
بينار لكاراكان )تركيا(

ربيعة النا�رصي )املغرب(
زيبا مريـ ح�سيني )اململكة املتحدة/اإيران(

زينة اأنور )ماليزيا(
�سهيل اأكرب واري�س )باك�ستان(

عزة �سليمان )م�رص(
كا�ساندرا بال�سني )اململكة املتحدة(
كامال �ساندراكريانا )اندوني�سيا(
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