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ن�ساأة قانون �لأ�رشة 
�أثر �ل�رشيعة و�لعرف و�لقو�نني �ل�ستعمارية على تطور 

قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية
�أمرية �لأزهري �سنبل

من ال�سائع والرا�سخ يف الأذهان اأن قوانني الأحوال ال�سخ�سية املعمول بها حاليًا 
يف البلدان الإ�سالمية م�ستندة اإىل ال�رصيعة الإ�سالمية، وبالتايل، ُينظر اإليها على 
اأنها قوانني اإلهية ن�س عليها القراآن و�سنة النبي حممد )�سلوات الله عليه و�سالمه(. 
ومن ثم، فاأية جهود ترمي اإىل تغيري قوانني الأحوال ال�سخ�سية تعد هجومًا وتعديًا 

على مبادئ الإ�سالم الأ�سا�سية.

اجلارية  للمحاولت  املعار�سة  اأ�سكال  اأ�سد  ميثل  احلجج  �سياقة  يف  التوجه  وهذا 
هذه  لأن  ونظرًا  بالن�ساء.  املتعلقة  والقوانني  اجلن�سني  بني  العالقات  لتغيري  حاليًا 
املزاعم غري املثبتة بدليل متثل هيمنة ذكورية مدعومة بالتقاليد، وباملدار�س الدينية 
من  اأمام  الأهمية  بالغة  عوائق  متثل  فهي  الدولة،  يف  القوة  وهياكل  املحافظة، 

يتحدون هذا النظام.

مثل دخول  املن�رصمة،  العقود  �سهدتها  التي  الجتماعية  التحولت  اإىل  وبالنظر 
لأ�رصهن  املالية  لالأعباء  حتملهن  وزيادة  كبرية،  باأعداد  العمل  �سوق  الن�ساء 
نتوقع حدوث تغريات مماثلة  اأن  بنا عندئذ  فيها، حري  يع�سن  التي  واملجتمعات 
الن�ساء  الفل�سفية املتبعة جتاه النوع الجتماعي والقوانني التي قد توجه  يف املناهج 
ال�سيا�سية.  النظم  ال�سوق ويف  العمل، ويف  اأماكن  اأ�رصهن، ويف  حياتهن يف  يف 
ورغم حدوث بع�س التغريات، اإل اأنها غري كافية ملواءمة التحولت التي طراأت 
على جمال العمل واملجال الجتماعي اأو الإجنازات التي حققتها الن�ساء يف احلياة 

العملية واملهنية.  
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يف هذه الورقة، اأود اأن اأطرح عددًا من الق�سايا الهامة املتعلقة باملعوق الرئي�سي 
األ  ال�سخ�سية؛  الأحوال  قوانني  لتغيري  الرامية  م�ساعيهن  يف  الن�ساء  يواجه  الذي 
وهو الفرتا�س اأن هذه القوانني قوانني اإلهية، ومن ثم فهي �رصمدية ل تغيري لها. 

و�ساأعر�س هنا ثالثة اأطروحات لتحدي هذه الفر�سية:
للقيم  الكلي  املجموع  هي  فال�رصيعة  وال�رصيعة.  الفقه  بني  حا�سم  فرق  هناك  1 .
لتوجيه  الله عليه و�سلم(  للنبي حممد )�سلى  بها  اأوحي  التي  الدينية  واملبادئ 
الب�رص يف حياتهم، ول يجب اخللط بينها وبني الفقه الذي يعرب عن نتاج جهود 
الفقهاء على مدار قرون من الزمان لو�سع قواعد قانونية ملمو�سة م�ستقاة من 
الفقهاء مل يعملوا مبعزل عما حولهم، ولكنهم كانوا  القراآن وال�سنة. هوؤلء 
الثقافية والجتماعية ووفقًا خلرباتهم  اإىل كافة الأمور من روؤاهم  ينظرون 
التوافق بني  وجتاربهم، وذلك حماولة منهم لإيجاد �سبيل لتحقيق نوع من 
الأعراف والأو�ساع التي كانت �سائدة يف ع�رصهم ومكانهم وبني القواعد 

التي اأمالها القراآن من اجلانب الآخر.  
قوانني الأحوال ال�سخ�سية هي نتاج الدولة احلديثة. ففي حني ميكننا العثور  2 .
اأن  اإل  الو�سطى،  الع�سور  اإىل  تعود  التي  الفقهية  التفا�سري  القواعد يف  على 
)تلفيق(  مزيج  هي  الراهن  الوقت  يف  امل�سلمني  توجه  التي  الفعلية  القوانني 
التا�سع  القرن  يف  �سادت  التي  والفل�سفة  والأعراف،  الفقهية،  القواعد  من 
ع�رص فيما يخ�س العالقات بني اجلن�سني. هذه القوانني وما تت�سمنه من نهج 
خا�س بالنوع الجتماعي اإمنا تعك�س القيم الفيكتورية )الع�رص الفيكتوري يف 
بريطانيا حتت حكم امللكة فيكتوريا من 1837 اإىل 1901( ال�سائدة والقوانني 
القرن  متبعة يف  كانت  التي  الأوروبية  والقانونية  التعليمية  والنظم  والتقاليد 
الن�ساء  اأن  ورغم  الأوروبية.  الهيمنة  بانت�سار  ات�سم  والذي  ع�رص،  التا�سع 
الأوروبيات قد اأطحن بهذه الفل�سفة وتلك القوانني منذ ذلك الوقت، ظلت فل�سفة 
القرن التا�سع ع�رص يف ما يتعلق بالنوع الجتماعي مت�سمنة يف قوانني الأ�رصة 
الأقاليم الإمربيالية الأوروبية،  التي كانت جزًءا من  الإ�سالمية  البلدان  يف 
ات�سع  امل�ستعمرات،  هذه  ومن  والفرن�سية.  الإجنليزية  امل�ستعمرات  وخا�سة 

نطاق القوانني اأو مت ت�سديرها للبلدان الإ�سالمية. 
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تركيبًا  التحديث  ع�رص  يف  و�سعت  التي  ال�سخ�سية  الأحوال  قوانني  اأر�ست  3 .
لالأ�رصة قوامه الأب املعرتف به الرب الر�سمي لالأ�رصة و�سالحياته حمددة 
اأمًرا  الرتكيب  هذا  اعتبار  ميكن  ل  ولكن  الدولة.  ب�سلطات  وحممية  قانونًا 
طبيعًيا اأو منزًل من ال�سماء، بل هو يف احلقيقة ظاهرة حديثة. هذا ل يعني اأنه 
قبل ذلك الوقت يف القرن التا�سع ع�رص مل يكن هناك وجود "لالأ�رصة"، لأن 
هذه الوحدات الجتماعية طاملا كانت موجودة. ولكن ما ن�ساأ كظاهرة جديدة 
وحتكمها   وتوجهها  "بالأ�رصة"،  القانون  يعرفها  التي  النووية  الأ�رصة  هو 
التي حددت �سلطة الذكر و�سيطرته على زوجته  القانونية احلديثة  املدونات 
واأطفاله وحتكمه فيهما. لقد حتدث القراآن عن الع�سائر والقبائل، وا�ستخدمت 
م�سادر اإ�سالمية اأخرى تعبريت "اآل" اأو "بنو"، لكن هذا ل ي�سري اإىل الأ�رصة 
ال�سغرية امل�سكلة من الزوج/ الأب املتمتع ب�سلطة قانونية على زوجته واأبنائه، 
بل كانت يف احلقيقة اإ�سارة اإىل وحدات اأكرب يتمتع فيها الأب ب�سلطة على ابنته 
تفوق �سلطة زوجها عليها، ووحدات كانت موؤ�س�سة الزواج فيها اأقل جمودًا، 
حيث كانت اإمكانية الطالق متاحة اأمام الن�ساء والرجال بدرجة اأكرب مما هو 

عليه احلال يف الدولة احلديثة. 

هذه الورقة تربهن على �سحة هذه احلجج عن طريق بحث تطور قوانني الأ�رصة 
من املحاكم ال�رصعية يف اململكة العثمانية ومرورها عرب "حتديث" القانون وابتناء 
اأثناء فرتة ال�ستعمار الأوروبي. �سيورد  و�سياغة مدونات الأحوال ال�سخ�سية 
�سي�ستك�سف  ثم  التحديث،  ع�رص  قبل  فيما  القانوين  للنظام  و�سفًا  الأول  اجلزء 
تطور قوانني الأحوال ال�سخ�سية يف م�رص يف القرن التا�سع ع�رص وبداية القرن 
واملداولت  البحرين  يف  حديثًا  ال�سخ�سية  الأحوال  قانون  �سياغة  ثم  الع�رصين، 
الدائرة حوله. اأما اجلزء الثاين من الورقة ف�سيطرح ثالثة جمالت هيكلية اأ�سا�سية 
ت�سهد تباعدًا بني قوانني "ما قبل التحديث" ومدونات الأحوال ال�سخ�سية احلالية: 
القانون يف �ساحات  النوع الجتماعي والقانون، وتطبيق  الفل�سفية جتاه  املقاربة 
جوهر  يف  �سيبحث  والأخري  الثالث  واجلزء  القوانني.  تدوين  واأخريًا  املحاكم، 
التدوين خمتلفة  اأ�سبحت عرب عملية  ولب بع�س قوانني الأ�رصة احلالية، وكيف 

من زاوية الإمكانات واملرونة التي كان م�سموحًا بها قبل التدوين.   
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1. �أ�سول قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لإ�سالمية �ملختارة1

�سعًيا لتتبع اأ�سول قوانني الأحوال ال�سخ�سية الإ�سالمية، �ساأعطي ملحة عن القوانني 
ال�ستعمار  قبل  ما  يف  العثمانية  اململكة  يف  متبعة  كانت  التي  القانونية  واملنظومة 
الأوروبي، والتطورات الالحقة التي �سهدها قانون الأحوال ال�سخ�سية يف م�رص 
يف ظل الو�ساية الأوروبية، هذا على �سبيل درا�سة احلالة. وبعد ذلك �ساأبني كيف 
م�رص،  مثل  ال�ستعمارية،  القوى  من  قوانينها  اأخرى  اإ�سالمية  دول  ا�ستعارت 
ال�سخ�سية يف  قانون الأحوال  التطور اجلاري حاليًا يف  وذلك عن طريق بحث 
لي�ست  الأمر  القوانني يف حقيقة  هذه  اأن  فر�سية  �سيدعم  الطرح  البحرين. وهذا 
قوانني اإلهية، بل مت بناءها انطالًقا من النظرة الفل�سفية الأوروبية للقانون والنوع 
اأنه  الجتماعي بالإ�سافة اإىل بع�س القواعد الفقهية املنتقاة. ما نعرفه اليوم على 
قانون الأ�رصة الإ�سالمي هو نتاج اجلهود التي قامت بها الدول القومية لتحديث 
اأحكام حمددة من كل  ت�سكيل جلان لختيار  العملية  قوانينها. ولقد ت�سمنت هذه 
الت�رصيعية  الأجهزة  به  قامت  الذي  والتدوين  ال�ستعمارية،  والقوانني  الفقه  من 
امل�سلحون  كان  لقد  الدولة.  يف  التنفيذية  ال�سلطات  قبل  من  والإنفاذ  الدولة،  يف 
بالقوانني  متاأثرين  وكانوا  الغربية  اأوروبا  يف  القانون  كليات  خريجي  اأنف�سهم 
اأوطانهم و�رصعوا  اإىل  اأوروبا وجلبوها معهم  التي در�سوها يف  القانون  وفل�سفة 
يف حماكاتها. ويف حني يقال اأن حمتوى القانون م�ستقى من ال�رصيعة، من حيث 
قائمة  كانت  وتنفيذه  القانون  اختيار  يف  اتبعت  التي  فاملنهجية  والروح،  الواقع 
بالكامل على مناذج اأوروبية وفل�سفة القانون والنوع الجتماعي التي كانت �سائدة 

يف اأوروبا يف ذلك الوقت.  

وما ي�ساع اليوم اأنه متثيل لل�رصيعة يف القانون واملمار�سة ل عالقة له مبا كان يدور 
العثمانية  اململكة  حماكم  �سجالت  اإن  القانون.  اإ�سالح  قبل  ال�رصعية  املحاكم  يف 
املركزي  الدور  تظهر  ع�رص  التا�سع  القرن  نهاية  يف  القانون  تدوين  بدء  قبل 
يت�سم  النظام  النا�س والعالقات بينهم. كان  الذي لعبته املحاكم ال�رصعية يف حياة 

الدولة  يف  ال�رصعي  القانون  تكوين  مو�سوع  عن  تف�سياًل  اأكرث  �سابقة  اأوراق  من  ماأخوذ  الق�سم  هذا   1
و�سنبل  )2007ب(  �سنبل  بينها  من  العثمانية،  الدولة  يف  ال�رصعية  املحاكم  يف  واملراأة  احلديثة، 

.)2003(
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باملرونة ووفر جماًل اأمام اجلمهور للتقا�سي يف النزاعات ولتحقيق العدالة، ومل 
الدولة.  �ساغتها  التي  الجتماعية  والأعراف  القوانني  من  معينة  فل�سفة  يفر�س 
الن�ساء  تزاوله  يوميًا  ن�ساطًا  ميثل  املحاكم  �ساحات  يف  التقا�سي  اأن  حينذاك  وبدا 
كما يزاوله الرجال، ومل تكن هناك حماكم منف�سلة لكل جن�س على حدى. ولقد 
الن�ساء  اأن  اأظهرت �سجالت املحاكم امل�رصية والفل�سطينية يف ظل احلكم العثماين 
اأو عملية  لت�سجيل �رصاء عقار،  ب�سكل روتيني  املحاكم  �ساحات  اإىل  يتوجهن  كن 
التي  القرو�س  وت�سجيل  املوجودات،  اأحد  ملكية  على  والتنازع  اإيجار،  اأو  بيع 
باأنف�سهن،  زواجهن  عقود  واإبرام  الب�سائع،  يف  والإجتار  لالآخرين،  يعطونها 
وطلب  عليهن،  الواقع  العنف  عن  والإبالغ  النفقة،  وطلب  اأنف�سهن،  وتطليق 
النفقة من  الأطفال واحل�سول على  املادي من الأزواج، وطلب ح�سانة  الدعم 
الزوج والزوج ال�سابق. تلك املرونة التي متتع بها النظام �سمحت للن�ساء بتحديد 

�رصوط عقود زواجهن وحتديد ال�رصوط التي يرغنب العي�س مبحكمها.

لقد كانت ال�سوابق متثل ركنًا جوهريًا يف املحاكم العثمانية وكانت املبادئ الرئي�سة 
بقد�سية  املبادئ كان ذلك اخلا�س  تلك  اأهم  العام. ولعل  القانون  تتبع كنوع من 
املبادئ  واأحد  الإ�سالمية.  البلدان  يف  كربى  اأهمية  احتل  الذي  الأمر  العقود، 
ال�سعفاء،  حماية  هو  القانونية  النظم  اأغلب  يف  ال�سائعة  الأخرى  الهامة  الرئي�سة 

ول�سيما الأطفال والن�ساء. 

كان الق�ساة يعتمدون على التقدير يف البت يف الق�سايا. وكانت مبادئ ال�ستح�سان 
ال�سياق  بناًءا على  واملحبذ  املتوقع  الجتاه  القا�سي يف  يوجه  ما  وال�ستحباب هي 
الجتماعي والثقايف والقت�سادي الذي يعي�س فيه املواطنون املعنيون. كان كل 
قا�س من الق�ساة منتميًا لأحد املذاهب ومتخ�س�سًا فيه، ولكن كتابات الفل�سفة الدينية 
والتفا�سري التابعة لكل من املذاهب الأربعة كانت يف متناول يده لريجع اإليها عند 
البت يف الق�سايا. ويف الأغلب الأعم، كانت اأحكام الق�ساة وقراراتهم ت�سرت�سد 
بالعرف املحلي وتتخذ وفقًا له. وخالفًا ملا هو مطبق يف الدولة القومية احلديثة، 
اأية مدونات قانونية حتدد العالقات الجتماعية،  مل ُتر�س الدولة ما قبل احلديثة 
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ال�رصائب،  بتح�سيل  املتعلقة  التنفيذية  القوانني واملرا�سيم والأوامر  اأ�سدرت  بل 
القانوين  الفقه  بهذا  وا�سرت�سادًا  الأخرى.  الأمنية  التدابري  واأنواع  الدية،  ومبلغ 
وتلك املبادئ، كان الق�ساة ي�سلون اإىل اأحكامهم. وخالفًا للمعمول به يف املحكام 
اليوم، مل يكن للقا�سي احلق يف اإكراه املراأة على البقاء مع زوج ترغب بالطالق 
القا�سي هو  القا�سي حتى عن �سبب طلبها الطالق. كان دور  ي�ساألها  منه، ومل 
دور الو�سيط يف ما يتعلق باحلقوق املالية والإعا�سة، اآخذًا يف العتبار املالب�سات 

املحيطة بالطالق. 

اأما التعامل مع املدونات القانونية واإجراءات املحاكم ب�سكل مركزي فلم يتم اإل يف 
العهد احلديث عندما ت�سكلت الدول القومية على اأعقاب اململكة العثمانية ال�سابقة. 
والقوانني  القانونية  الأنظمة  اأخذت  املن�رصم،  القرن  خالل  الفرتة،  تلك  ومنذ 
املتبعة بالتحول من حيث ال�سكل والفل�سفة والنية يف كل دولة اإ�سالمية على حدى. 
وت�سمن حتديث القانون تق�سيم املدونات القانونية اإىل مدونات وطنية، وجنائية، 
وجتارية. وكانت الدولة هي من يحدد املحاكم اأو الكيانات امل�سوؤولة عن كل نوع 
من هذه املدونات. ومن ثم، فتحت الكثري من املحاكم وتغريت وفقًا للتحولت 

التي طراأت على احلكومات والحتياجات الجتماعية.

ال�رصعية  املحاكم  الن�ساء يف  التغري يف معاملة  الرئي�سية وراء  الأ�سباب  اأحد  ولعل 
احلديثة، هو اإن�ساء الدولة احلديثة ملحاكم �رصعية منف�سلة؛ فهذه املحاكم مل حتتكم 
ولكن  التحديث.  قبل  ما  فرتة  يف  ال�رصعية  املحاكم  و�سعتها  التي  ال�سوابق  اإىل 
التي جمعتها  القانونية  املدونات  ب�سياغة  الدول احلديثة  قامت  عو�سًا عن ذلك، 
اللجان املختلفة، وو�سعت املدونات اجلديدة يف يد ق�ساة تلقوا تعليمهم يف املدار�س 
الق�ساة بتطبيقها يف املحاكم. وعرب  اأولئك  التي فتحت حديثًا، واألزمت  الق�سائية 
الكامنة  والفل�سفة  املحاكم،  نظام  يحكم  الذي كان  املنطق  العملية، مت حتجيم  هذه 
وراء القانون امل�ستند اإىل ال�رصيعة، واإمكانية التحايل واملرونة التي كانت توفرها 
للجمهور والق�ساة على حد ال�سواء. وحل حمل املمار�سات ال�سائعة املوجودة يف 
تخدمه،  كانت  الذي  باملجتمع  ع�سويًا  ارتباطًا  ترتبط  كانت  والتي  النظام  قلب 
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قوانني خا�سة مالئمة للهيمنة الذكورية التي جاءت بها الدولة احلديثة يف القرن 
الفئات  املطاف �سد  نهاية  تعمل يف  القوانني كانت  اأن هذه  التا�سع ع�رص. ووجد 
النظام  توحيد  جهود  مع  حتى  والأطفال(،  الن�ساء  )اأي  املجتمع  يف  الأ�سعف 
املحاكم  �سجالت  ا�ستخدام  لعدم  ونظرًا  بالكفاءة.  مت�سمًا  متناغمًا  القانوين وجعله 
ال�رصعية  املحاكم  اإليها  ت�ستند  ك�سوابق  التحديث  قبل  ما  اإىل  ترجع  التي  ال�رصعية 
احلديثة، فقدت الن�ساء حقوقها، مبا يف ذلك احلق يف العمل واإبرام عقود الزواج 

خا�ستهن.  

فعلى �سبيل املثال، قانون الأحوال ال�سخ�سية امل�رصي الذي اتخذته الدول العربية 
الأخرى منوذجًا يحتذى به، اأ�سدر يف الع�رصينيات من القرن املا�سي، ول يزال 
ي�سهد تطورات وتغريات حتى اليوم. اإل اأن اإ�سالح القوانني واملحاكم يف م�رص 
يرجع اإىل عام 1885 عندما بداأت م�رص يف تق�سيم حماكمها اإىل حماكم وطنية، 
وخمتلطة، و�رصعية وملل. وخالل تلك الفرتة، مت تبني الأ�سلوب الأوروبي يف 
الدولة  الوطنية ت�رصف على م�سالح  املوؤ�س�سية. ولقد كانت املحاكم  الإ�سالحات 
ومن  الفرن�سي  القانون  من  م�ستعارة  فيها  املطبقة  القوانني  وكانت  عام،  ب�سكل 
اأو  الأجانب  ميثل  التي  املنازعات  بف�س  -املعنية  املختلطة  املحاكم  اأما  ال�سوابق. 
ال�رصكات الأجنبية طرفًا فيها، وكان التقا�سي فيها يتم وفًقا للقوانني الأوروبية- 

فقد اأن�سئت كي ل يفقد الأجانب المتيازات العثمانية. 

اأما حماكم امللل، فكانت تطبق قوانني الأ�رصة الدينية على خمتلف الطوائف الدينية 
طوال ع�رص اململكة العثمانية، وكانت املحاكم ال�رصعية تطبق نف�س ال�سيء على 
امل�سلمني. ومبا اأن �سالحيات املحاكم الكن�سية كانت حمدودة يف احلقبة العثمانية 
للتقا�سي-  امل�سلمني  امل�سلمني وغري  اأمام  مفتوحة  ال�رصعية  املحاكم  كانت  –عندما 
التي  القانونية  امل�سائل  لكافة  القانونية  ال�سوابق  الدينية  امللل  حماكم  لدى  تتوفر  مل 
يتم التقا�سي ب�ساأنها اأمامها. ومن ثم، عندما وجدت فجوة يف ال�سوابق، كان يتم 
اللتجاء اإىل تطبيق القانون ال�رصعي. وعلى �سبيل املثال، طبقت املحاكم قوانني 
امل�سلمني  الذكور غري  امل�سلمني؛ ونتيجة ذلك ورث  الإ�سالمية على غري  املرياث 
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�سعف حظ الإناث من بنات جلدتهم. ومن املفارقة اأن قوانني ال�رصيعة الأخرى 
اأن تعطي غري امل�سلمني مرونة يف الزيجات غري  مثل الطالق والتي كان ميكن 
املرغوب فيها وخمرجًا منها، مل تنل قبول الكنائ�س رغم اأن هذه الكنائ�س نف�سها 

قبلت تطبيق قوانني املرياث الإ�سالمية.

وحتى بعد اأن حتولت الدولة لتطبيق نظام قانوين موحد بدًل من اتباع النظام متعدد 
والفل�سفات  القانونية  املدونات  ظلت   ،1952 عام  م�رص  يف  حدث  كما  املحاكم، 
الوطنية احلديثة م�سوؤولة  املحاكم  الكامنة وراءها على حالها دون تغيري. كانت 
عن الق�سايا اخلا�سة باملجال العام، مثل امل�سائل التجارية والق�سايا الوطنية، اأما 
القوانني التي تتعامل مع ق�سايا الأ�رصة فكان ينظر اإليها ب�رصامة باعتبارها تنتمي 

اىل املجال الديني.

الوطنية  للمحاكم  منوذجًا  الفرن�سية  وخا�سة  الأوروبية  القوانني  قدمت  حني  يف 
واملختلطة، كانت ال�رصيعة متثل م�سدر القوانني التي تتعامل مع الزواج، وح�سانة 
الأطفال، واملرياث والوقف. وهذه هي ال�سلة فيما بني قوانني الأحوال ال�سخ�سية 
اأو  بالزواج  املتعلقة  النزاعات  يف  تنظر  التي  املحاكم  على  اأطلق  لقد  وال�رصيعة؛ 
ح�سانة الأطفال ا�سم املحاكم ال�رصعية وكان القانون املطبق يف هذه املحاكم م�ستق 
من ال�رصيعة. اإل اأن عملية حتديث القانون هذه مل تتبع التقليد الذي اتبعته املحاكم 
ال�رصعية يف مرحلة ما قبل التحديث حيث كان الق�ساة يتمتعون باملرونة ولديهم 
�سلطة تقديرية عند البت يف الق�سية، م�ستندين يف ذلك اإىل املذاهب، وال�سوابق، 
ظل  يف  النزاع  حمل  الق�سية  يف  للمتقا�سني  املحددة  والحتياجات  والأعراف، 
الو�سع املطروح. ومن ثم، كان القانون املدون يف روحه وتطبيقه خمتلفًا عن 
املبادئ الفقهية التي ا�سُتمد منها، ويقينًا كان خمتلفًا عن الإمكانات ال�رصعية الهائلة 
التي كانت متاحة للق�ساة قبل حتديث القانون. كان حدوث ذلك قدرًا حمتومًا عند 
الأخذ بعني العتبار حقيقة اأن الدولة واأع�ساء جلنة التحديث كانوا من خريجي 
اأطرًا خمتلفة  اأوروبا، والتي كانت تعلم  القانون احلديثة يف م�رص ويف  مدار�س 
بها  املعمول  والقوانني  واملجتمع  للدولة  ومقاربة خمتلفة  القانونية  املفاهيم  لو�سع 
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فيهما. ولنقل بب�ساطة، اأنه يف حني كانت حماكم ما قبل التحديث مت�سلة باملجتمع 
القومية،  بالدولة  مبا�رص  ب�سكل  ارتبطت  احلديثة  املحاكم  فاإن  ع�سوي،  برباط 

وتقوم على  خدمة اإرادتها.

الأول  كان  ال�سخ�سية  الأحوال  لقانون  اتبعته م�رص يف و�سعها  الذي  النهج  اإن 
الدول  به  حتتذي  منوذجًا  ميثل  يزال  ول  وكان  العربية،  املنطقة  يف  نوعه  من 
لالأحوال  قانون  �سياغة  حاليًا  جتري  مثاًل،  البحرين  ففي  الأخرى.  الإ�سالمية 
ال�سخ�سية، وم�سودة هذا القانون خا�سعة حاليًا لنقا�سات كبرية. تزعم البحرين 
اأن ال�رصيعة هي ما ميلي القانون املقرتح، ولكن يف واقع الأمر، اتخذت عملية 
ذاته.  امل�رصي  القانون  نهج  وجوهره،  القانون  ثقافة  وكذا  القانون،  �سياغة 
العربية  "املو�سوعة  من  ماأخوذ  ال�سخ�سية"  "الأحوال  تعريف  اأن  اأي�سًا  ويقال 

املي�رصة" وا�سعة ال�ستخدام كم�سدر مو�سوعي مطبوع يف م�رص.
اأو  الطبيعية  اخل�سائ�س  يف  اآخر  عن  ان�سان  مييز  ما  جممل  هي 
على  القائمة  القانونية  املبادئ  لها  وفقًا  ت�رصي  والتي  العائلية، 
اإذا كان هذا الن�سان  القانون واخلا�سة بحياته الجتماعية مثل ما 
ذكر اأو اأنثى، ما اإذا كان متزوجًا اأو اأرمل اأو مطلق اأو اأب اأو ابن 
اأو  �سنه  ب�سبب  اأو غري ذلك  اإذا كان مواطنًا كاماًل  ما  اأو  �رصعي، 
البالهة اأو اجلنون، اأو ما اإذا كان يتمتع بالأهلية املدنية الكاملة، اأو 

ما اإذا كان حمكومًا يف اأهليته لدواع قانونية.2 

اإل اأن هذا التعريف هو التعريف نف�سه الذي تو�سل اإليه الق�ساة يف اإحدى الق�سايا 
التي نظرت فيها املحاكم امل�رصية عام 1937، حيث �سيغ اآنذاك تعريف "الأحوال 

ال�سخ�سية" كما يلي:
اآخر من  ان�سان عن  اإجمايل ما مييز  ال�سخ�سية  بالأحوال  املق�سود 
ت�رصي  لها  وفقًا  والتي  العائلية،  اأو  الطبيعية  اخل�سائ�س  حيث 
القانون واخلا�سة بحياته الجتماعية  القائمة على  القانونية  املبادئ 

حكومة البحرين )2005(، �س 3.   2
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متزوجًا  كان  اإذا  ما  اأنثى،  اأو  ذكر  الن�سان  هذا  كان  اإذا  ما  مثل 
اإذا كان مواطنًا  اأو ما  ابن �رصعي،  اأو  اأب  اأو  اأو مطلق  اأرمل  اأو 
كاماًل اأو غري ذلك ب�سبب �سنه اأو البالهة اأو القوة العقلية، اأو ما اإذا 
كان يتمتع بالأهلية املدنية الكاملة، اأو ما اإذا كان حمكومًا يف اأهليته 

لدواع قانونية.3

ل يجب اأن نده�س عندما جند هذه التماثالت التي ترجع اإىل الروابط البينية فيما 
بني الدول العربية املختلفة، والتعليم امل�سرتك الذي يتلقاه املحامون وال�سيا�سيون 
وامل�رصعون وغريهم من املهنييني يف هذه البلدان، ف�ساًل عن عمليات ال�ستعارة 
العربية  الدول  خطى  لتتبع  ت�سعى  دول  يف  القوانني  تدوين  عملية  اأثناء  املبا�رصة 
الأخرى التي اأ�سلحت قوانينها لتتنا�سب مع التقاليد القانونية الغربية. ويف الوقت 
ذاته، يت�سمن قانون الأحوال ال�سخ�سية املقرتح يف البحرين بع�س الختالفات 
الن�سيج  يف  املمتدة  ال�رصة  وبنية  للقبلية  امل�ستمرة  الأهمية  تعك�س  التي  الثقافية 
الجتماعي. ومن ثم يختلف تعريف القانون لنطاق الأ�رصة اإذ يت�سمن العالقات 
النا�سئة عن الزواج مثل الن�سب وامل�ساهرة، وهو ما ل يوجد يف قوانني الأحوال 
ال�سخ�سية يف دول مثل م�رص اأو �سوريا، حيث ت�سكل الأ�رصة ال�سغرية املكونة من 

الأب والأم والأبناء لب هذا القانون. 

ت�رص البحرين، �ساأنها �ساأن العديد من الدول الإ�سالمية الأخرى، على اأن قانون 
الأحوال ال�سخ�سية املقرتح م�ستق من ال�رصيعة الإ�سالمية ول يحيد عنها.4 ولكن 
القانون البحريني متجذر بعمق يف القوانني امل�رصية املتاأثرة تاأثرًا �سديدًا بالفل�سفة 
ال�ستعمارية الأوروبية والهياكل يف ما يتعلق بالقانون والنوع الجتماعي؛ ويف 
الوقت نف�سه، يختلف عن قوانني الأحوال ال�سخ�سية الأخرى يف املنطقة التي ُيزعم 
اأي�سًا اأنها م�ستقاة من ال�رصيعة. ولنا اأن نتعجب ونت�ساءل: مل تتغري فل�سفة القوانني 
وخ�سائ�سها على هذا النحو الكبري من دولة لأخرى اإذا كان امل�سدر فعاًل واحد؟

املجموعة الر�سمية للمحاكم الأهلية وال�رصعية )1937(، �س 11.  3
مرجع �سبق ذكره �س 6.  4
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2. �أوجه �لتباعد �ملنهجية بني �ل�رشيعة وقو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية

اأخذًا يف العتبار عملية التدوين هذه وتاأثري الفل�سفة الأوروبية التي حتكم القانون 
ت�سمنت  التدوين  حديثة  ال�سخ�سية  الأحوال  قوانني  اأن  �سنجد  القانونية،  والنظم 
ال�رصعية  والقوانني  عنها  منبثقة  اأنها  ُيدعى  التي  ال�رصيعة  عن  منهجية  اختالفات 
التا�سع  القرن  القوانني يف  ال�رصوع يف حتديث  التي كانت مطبقة يف املحاكم قبل 
اإزاء النوع  الفل�سفي  اأوجه تباعد: )1( النهج  ع�رص. جتدر الإ�سارة هنا اإىل ثالثة 
املقنن  الهيكل  و)3(  املحاكم،  يف  القانون  تطبيق  و)2(  والقانون،  الجتماعي 

للقانون نف�سه. 

�أ- �لنهج �لفل�سفي �إز�ء �لنوع �لجتماعي و�لقانون

ت�سمنت  ال�سخ�سية،  لالأحوال  تعريفًا  اأورد  الذي  ال�سابق  ال�ست�سهاد  لنا  بني  كما 
العالقات  فل�سفيًا خا�سًا جتاه  نهجًا  الدولة احلديثة  التي طورتها وطبقتها  القوانني 
والوحدات  "الطبيعية"  خوا�سهم  اأ�سا�س  على  الب�رص  اإىل  نظر  حيث  الن�سانية 
اإدراك  مت  جديدة  منظومات  احلديثة  القوانني  �سكلت  لقد  "الأ�رصة".  متثل  التي 
امل�ستوى  �سواء على  تنظيمه والتعامل معه،  الن�ساين من خاللها، وكذا  املجتمع 
القانوين اأو غري القانوين. اإن تعريف الأحوال ال�سخ�سية بناءًا على اخل�سائ�س 
الطبيعية -مبعني ذكر اأو اأنثى، قا�رص اأو بالغ، عاقل اأو غري عاقل- وبناءًا على 
الحتياجات الجتماعية مثل م�سوؤولية الدولة عن �سون "الأ�رصة" وتبنيها خلطاب 
اأخالقي اأ�سفى قدا�سة على الأ�رصة ور�سخ لها، اأدى اإىل اإيجاد نظام غري عادل 
اأنكر احلريات على بع�س القطاعات يف املجتمع )الن�ساء والأطفال( وو�سعها يف 

اأيدي قطاع اآخر )الذكور البالغني(.

والختالفات  القانون،  يحدد  الجتماعي  النوع  يف  الختالف  فاإن  وهكذا، 
كما  متامًا  الكاملة،  القانونية  الأهلية  الن�ساء  على  ينكر  عائقًا  اأ�سبحت  البيولوجية 
ال�سخ�س غري العاقل اأو القا�رص الذي يحتاج اإىل حماية "ويل". وعندما اأ�سبحت 
احلجج املبنية على الختالفات البيولوجية عرًفا، ظهر بجالء اأكرب تاأثري الذكورية 
يف تف�سري القوانني التي تتعامل مع العالقات الزوجية، وهو ما مت ب�سكل متدرج 
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 ،1885 عام  "الزواج"  تنظيم  على  اإ�سالحه  مت  قانون  اأول  ركز  ومتزايد. 
بغر�س  ال�سخ�سية  لالأحوال  �سامل  قانون  تدوين  بحلول عام 1920، مت  ولكن 
ي�ستهان  ل  كبرية  نقلة  "الأ�رصة"  اإىل  "الزواج"  من  النقلة  اإن  "الأ�رصة".  تنظيم 
ركز  الزواج،  طريف  من  كل  وحقوق  واجبات  على  الأول  ركز  فبينما  بها، 
الثاين على الأ�رصة و�سب اهتمامه عليها باعتبارها وحدة ير�سدها القانون. وهنا 
ظهرت ق�سايا جديدة ذات اأهمية مثل ت�سكيل وحدة الأ�رصة وتعريف الزواج على 
الأ�رصة  الأب رب  اأ�سبح  "�رصعيني".  اأبناء  واجناب  الأ�رصة  لتكوين  و�سيلة  اأنه 
قانونًيا، واأ�سبحت الزوجة يف نظر الدولة تابعة للزوج، وفقدت حقوقًا قانونية 

بعد الزواج.

لقد ترتب على اإدخال القانون النابليوين يف م�رص يف جمالت امللكية، واملالية، 
واجلن�سية، والتجارة، واجلرمية اأثُر هائل على املنظومة القانونية والعالقات بني 
النابليوين  القانون  فلقد و�سف  الجتماعي،  بالنوع  يتعلق  وفيما  اجلن�سني ككل. 

على النحو التايل:
الزوج  حقوق  على  خا�س  ب�سكل  يعتمد   .... النابليوين  القانون 
و�سلطته باعتباره رئي�س الأ�رصة، وعلى الحرتام الذي يجب اأن 
توليه له الزوجة والأبناء. اعترب اأن الزوج هو الأقدر على اإدارة 
ثروات الأ�رصة، وبالتايل، وب�سفته راأ�س الأ�رصة، فاأحيانًا ما تلغي 

احلقوق املمنوحة له حقوق زوجته واأبنائه.5

ما من �سك اأن هذه الفل�سفة القانونية طرحت يف الفرتة احلديثة مع الأحكام املن�سو�س 
الفل�سفة  تبني  على  مثال  خري  يعطي  �سيء  من  فما  القانون.  يف  �رصاحة  عليها 
اجلن�سية  قوانني  من  اأكرث  املحلية  القوانني  يف  ومواءمتها  نابليون  ملدونة  القانونية 
تابعة لزوجها وحت�سل على جن�سيته مبجرد زواجها منه  الزوجة  اعتربت  التي 
وتفقد جن�سيتها )يرجى مالحظة اأن هذا تغري لحقًا يف الدول الأوروبية وال�رصق 
اأو�سطية(، واأنكر على املواطنة احلق نف�سه يف اإعطاء جن�سيتها لزوجها واأبنائها. 

بوتايه ودي لفال ]Butaye and de Laval[ )1981(، �س 132.  5
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اأخرى  اأمثلة  الكاملة. وثمة  القانونية  الأهلية  املراأة  اأنكرت على  اأخرى،  بعبارة 
كثرية، فكل الدول العربية ت�ستلزم ت�سمني الزوجات والأبناء يف بطاقة حتقيق 
الختالفات  على  القائمة  القانونية  لل�سيطرة  رموز  اإل  هذه  ما  الزوج.  �سخ�سية 

البيولوجية.

ب- تطبيق �لقانون يف �ملحاكم

ما  اإىل فرتة  تاريخها  يعود  التي  ال�رصعية  املحاكم  اأر�ستها  التي  ال�سوابق  ت�سكل  مل 
مل  التدوين،  من  النتهاء  بعد  وحتى  القوانني،  لتدوين  م�سدرًا  التحديث  قبل 
يرجع اإليها الق�ساة فيما ي�سدرونه من اأحكام. وبذلك مل تكن اآلف الق�سايا التي 
نظرت يف املحاكم امل�رصية واملحتواة يف ال�سجالت ال�سخمة التي يرجع تاريخها 
يف  اأن�سئت  التي  ال�رصعية  للمحاكم  بالن�سبة  تذكر  قيمة  اأية  ذات  التا�سع  القرن  اإىل 
عهد التحديث. وينطبق هذا على تركيا، و�سوريا، وفل�سطني، والدول الإ�سالمية 
الأخرى الزاخرة بكم هائل من ال�سجالت يف حمفوظاتها. عالوة على ذلك، فلقد 
ا�ستخدام مرجعيات، وم�سادر واإجراءات خمتلفة لإ�سدار  الق�ساة على  تدرب 
القانونية امل�ستقاة من  األ يهتم الق�ساة بال�سوابق  اأحكامهم. ولعله كان من املتوقع 
املدونة  القوانني  اأن  حقيقة  من  انطالًقا  لالإ�سالح،  ال�سابقة  القانونية  املمار�سات 
املطبقة يف املحاكم احلديثة كانت حمدودة ال�سلة بالقوانني والإجراءات التي عملت 
انقطاع وا�سح يف  اأثناء فرتة ما قبل ال�ستعمار. وهكذا، كان هناك  بها املحاكم 

ممار�سة القوانني ال�رصعية بني فرتة التدوين احلديثة وفرتة ما قبل الإ�سالح. 

ج- تدوين �لقو�نني

كانت القوانني التي اأدخلت منذ القرن التا�سع ع�رص عبارة عن مدونات اختارتها 
جلان وطبقها الق�ساة الذين تلقوا تعليمهم يف املدار�س اجلديدة التي افتتحت لتعليم 
املذهب  يف  تعليمهم  ال�رصعية  املحاكم  يف  الق�ساة  تلقى  مثاًل،  م�رص  ففي  الق�ساة. 
احلنفي والذي اأ�سبح مذهب الدولة يف ال�سبعينيات من القرن التا�سع ع�رص )فقبل 
واملالكي  ال�سافعي  املذهبني  اأي�سًا  امل�رصية  ال�رصعية  املحاكم  طبقت  الوقت،  ذلك 
تطبق  مل  ولكن  املذهبني(.  لهذين  بالفعل  ينتمي  اأغلبهم  فكان  املواطنني،  خلدمة 
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التحديث، ولكنها عو�سًا  قبل  املذهب احلنفي كما كانت تفعل يف فرتة ما  املحاكم 
اجلديدة  القوانني  اأن  يعني  مما  الفقه.  من  مدونة  ن�سخة  تطبق  كانت  ذلك  عن 
تنطوي على اختالفات جوهرية عن القوانني التي كانت �سائدة �سلفًا، وخا�سة اأنه 
مل يعد من املمكن تطبيقها بالقدر نف�سه من املرونة اأو ال�سلطة التقديرية امل�ستخدمة 

قبل التدوين.

ا�سم  تفا�سيل مثل  التحديث  فيما قبل  الزواج  اأن تت�سمن عقود  الطبيعي  كان من 
الزوجة، وا�سم الزوج، واأ�سماء الوالدين، والعناوين واملهن. وكانت تذكر ما 
اإذا كانت الزوجة بكرًا اأو ل، وما اإذا كان الزوج اأو الزوجة قا�رصًا اأو بالغًا، 
اأو تزويجها. كما ت�سمن  اأي منهما قا�رصًا، فمن يتمتع بحق تزويجه  واإذا كان 
اأي�سًا معلومات عمن ميكن اأن ميثل الزوجة اأو الزوج يف اإمتام عقد الزواج، واإذا 
كانا دون ال�سن القانونية، فمن ويل كل منهما. كما كان يت�سمن غالبًا قيمة املهر 
اأي�سًا لغة حمددة يف ما يتعلق بالحرتام  املتفق عليه وكيف يتم �سداده، وت�سمن 
املتبادل يف العالقات بني الزوجني. كانت هناك م�ساحة يف عقد الزواج لت�سمني 
اأو طلب الزوج  اأية �رصوط، مثل رف�س الزوجة لتخاذ زوجها زوجة ثانية، 

من الزوجة األ تخرج من املنزل دون احل�سول على اإذن منه.

هذه بع�س من الأمور التي كان يجري التفاو�س ب�ساأنها ويتم ت�سمينها كجزء من 
التفاق التعاقدي الواجب احرتامه، واإل يعترب الطرف الذي مل يحرتم �رصوط 
التحديث.  فرتة  جاءت  حتى  وحمتواه  العقد  هذا  هيكل  ا�ستمر  له.  خمالفًا  العقد 
ظهرت  التي  وحمتواها  الزواج  عقود  �سكل  يف  التغريات  اأن  اإ�سافة  هنا  ويجب 
مبرور الوقت كانت مرتبطة ارتباطًا خا�سًا بت�سكيل الدولة. فعلى �سبيل املثال، 
اأكرب  قدرًا  الهجري  الثالث  القرن  اإىل  تاريخها  يرجع  التي  الزواج  تظهر عقود 
الن�ساء وقدمها  من املرونة يف اللغة امل�ستخدمة ويف ت�سمني ال�رصوط التي طلبتها 
الفرتة  اإىل  التي يرجع تاريخها  العقود  العقد، يف حني تظهر  الرجال كجزء من 
عالمات  من  وهو  )الت�ساق(،  واملتطلبات  اللغة  توحيد  من  اأكرب  قدرًا  العثمانية 
ومن  املعايري.  توحيد  تتطلب  التي  احلديثة  الدولة  بدايات  يف  النمطي  الت�سويغ 
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الهياكل احلكومية والأو�ساع  اأن هناك �سلة مبا�رصة بني  اجلدير بالذكر هنا هو 
ال�سيا�سية والقوانني واللوائح املختلفة املعمول بها.

اأُدخل تقنني الزواج يف ظل الدولة القومية احلديثة؛ حدثت تغريات هائلة  عندما 
يف جوهر القانون، ومت ت�سمني عقد معياري يف املدونات حديثة الإعداد. كان 
الزواج يعرف وفقًا للتعريفات الفرن�سية التي اعتربت الأب راأ�س ال�رصة مبوجب 
القانون. ومل ترتك العقود احلديثة ذات ال�سكل املن�سق القائم على ملء الفراغات 
جماًل لت�سمني نوع ال�رصوط التي ا�ستخدمتها الن�ساء �سابًقا لتحديد نوعية الزواج 

الالتي يرغنب يف اإمتامه.

يف م�رص على �سبيل املثال، حددت املادة )1( من املر�سوم ال�سادر يوم 30 يونيو/ 
متوز 1885 تعريفًا لعقد الزواج ب�رصوط حمددة بناًءا على املمار�سات املقارنة يف 
فرن�سا. كان عقد الزواج ي�سمم يف �سكل وثيقة تعتمد على ملء الفراغات. ويبدو 

على ال�سكل التايل:
امليالدي(  )التقومي  ل�سنة  املوافقة    ........ )هجرية(  �سنة 
.......، اأمامي  ..... ماأذون عقد الزواج  يف حي ..... 

مبدينة ........
بح�سور  1- ال�سيد ........ ابن ...... ابن ،،،، ، واأمه 
هي ال�سيدة .....  وعمره .... العنوان ،،،، الديانة ....
اجلن�سية .....، املهنة ..... 2- الآن�سة املولودة يف ......  
......وعمرها  يف   املولودة   ....... اأمها  و   ..... ابنة  
املهنة   ،..... ....اجلن�سية  الديانة   ،،،، العنوان   ....

.....
هذه  على  املوقعني  ال�سهود  اأمام  اأعلنا  عاقل،  بالغ  وكالهما 
الوثيقة.....  باأنهما يرغبان يف الزواج وفقًا للديانة الإ�سالمية. 
�رصحت لهما اأن ال�رصيعة تت�سمن هذه ال�رصوط: 1( اأن الزوج له 
من  ورباع  وثالث  مثنى  نف�سه  الوقت  يف  يتخذ  اأن   ،... احلق 
اأنه  التي يف ع�سمته. 2(  الزوجة  لو اعرت�ست  الزوجات، حتى 
ميكن له اأن يطلق زوجته متى اأراد حتى بدون موافقتها. وميكنه 
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اإذن منه.  بدون  الزوجية  ا منعها من اخلروج خارج منزل  اأي�سً
ا يف اأن ينالها ... يف منزل الزوجية وتنفيذ  كما اأن له احلق اأي�سً

ذلك واجب عليها وفًقا لل�رصيعة ....

اإن تطبيق هذا العقد القيا�سي اجلامد والحتكام اإىل قوانني ثابتة لالأحوال ال�سخ�سية 
ق�سى على املرونة التي كان يتمتع بها النظام مما كان ميكن الق�ساة من الرجوع 
ال�سوابق،  على  بناًءا  الأحكام،  اإ�سدار  يف  املتباينة  امل�سادر  من  كبري  عدد  اإىل 
والتقدير الق�سائي، وامل�سلحة العامة. كما جتاهل اأي�سًا اأهمية املمار�سات القانونية 
املرتاكمة على مدار قرون والتي �سكلت القانون العام. عالوة على ذلك، ق�سى 
توحيد �سكل عقد الزواج والقوانني احلاكمة لالأحوال ال�سخ�سية على اإمكانية تقرير 

الن�ساء ملحتوى عقود الزواج خا�ستهن وال�رصوط التي يع�سن يف ظلها. 

3. تر�سيخ عملية �لتدوين للجانب �لبيولوجي على �أنه قدر حمتوم

بالإ�سافة اإىل التباعد املنهجي عن ال�رصيعة، اختلفت القوانني املدونة حديثًا اأي�سًا 
ما  ع�رص  يف  ال�رصعية  املحاكم  يف  مطبقة  كانت  التي  ال�رصيعة  عن  جوهرها  يف 
من  ال�رصعية،  القواعد  من  املتوفرة  املتنوعة  املجموعة  بني  ومن  التحديث.  قبل 
انتقاها وتبناها �سناع  التي  القواعد اخلا�سة بعقود الزواج  اأن جمموعة  الوا�سح 
القانون هي تلك القواعد التي منحت الرجل حق ال�سلطة على املراأة يف الزواج، 
مبا يف ذلك الطاعة الكاملة من الزوجة واحتبا�سها يف املنزل، وقدرة الزوج على 
الزواج بالعدد الذي ي�ساء من الن�ساء وكذا حق التطليق كما يحلو له. ورغم اأن 
عقد الزواج كان معتمدًا على النموذج الفرن�سي، كان ميكن ا�ستقاء هذه املبادئ 
حتديدًا من م�سادر فقهية. اإل اأنه اأخذًا يف العتبار التنوع الكبري الذي يت�سم به الفقه 
ا�ستخدام  اأي�سًا  ميكن  كان  الإ�سالمية،  القانونية  واملمار�سات  الإ�سالمي  القانوين 
امل�سادر الفقهية ل�ستقاء جمموعة خمتلفة من القوانني وعقد زواج خمتلف، ولكن 
هذا مل يكن ليتحقق يف غياب منظور خمتلف اأو نية مغايرة. اإن الأحكام املختارة 
مبقارنتها  اختربت  ما  اإذا  املدققة  املراجعة  عملية  اأمام  لت�سمد  تكن  مل  واملدونة 
يتجاوز  فيما  نظرت  التي  بالفل�سفة  مقارنتها  اأو  العدل،  اأو  ال�ستح�سان،  مببادئ 
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ن�س القانون لتنظر يف النية من القانون، اأي: حماية ال�سعفاء يف نهاية املطاف. 

بوجود  العلم،  حتى  اأو  حمدود،  اهتمام  �سوى  هناك  يكن  مل  الفكرة،  ولتب�سيط 
املقا�سد وراء ال�رصيعة، ول باأن قواعد ال�رصيعة على قدر من الت�ساع والتعقيد 
عام  و�سع  الذي  مثاًل  امل�رصي  فالقانون  مدون.  قانون  يف  و�سعها  معه  يتعذر 
اختيار  �ساد  حيث  الأبوي،  للنظام  وفقًا  كان  الأحكام  اختيار  اأن  يبني   1885
الن�ساء  بحقوق  املتعلقة  اجلوانب  وجتاهل  الذكور،  بحقوق  املتعلقة  اجلوانب 
ذاتها عالقات  بحد  التدوين  ال�رصيعة. وبهذا ر�سخت عملية  املن�سو�س عليها يف 
متيز بني اجلن�سني. ويف حني اأن هذه القواعد كانت "�سحيحة اإ�سالمياً"، مبعنى اأنه 
ميكن اأن تكون موجودة يف فقه اأحكام املذاهب، يف هذه احلالة املذهب احلنفي؛ اإل 
اأنه كان من املمكن الإطاحة بها وفقًا ملبادئ املقا�سد اأو امل�سالح )امل�سلحة العامة( اأو 
املمار�سات القانونية التي كانت متبعة قبل التدوين. فر�سخت عملية التدوين ذاتها 
املقيا�س  باعتبارهم  و�سياق حمدد  للمراأة وو�سعيتها يف وقت  البيولوجي  اجلانب 

املعياري العام ال�سالح لكل الأوقات. 

يلقي النقا�س التايل نظرة عامة على عدد من املجالت املحددة التي كانت ت�سكل 
جوهر القوانني املدونة  التي طبقت يف فرتة ما بعد التحديث والتي كانت اأقل تعاطًفا 
تلك  اأن  حقيقة  يبني  مما  الفرتة؛  تلك  قبل  احلال  عليه  كان  مبا  مقارنة  الن�ساء  مع 
القوانني اجلديدة و�سعها ب�رص واأنهم تبنوا فل�سفة خا�سة واإطارًا خا�سًا، ومن ثم ل 

ميكن اعتبارها "قوانني اإلهية" اأو منزلة من ال�سماء.
 

�أ- �لطالق

لقد ر�سخ عقد الزواج املدون حديثًا حقًا غري عادٍل باحل�سول الطالق، كما اأن 
احلقوق املرتتبة على الطالق متيز ب�سكل خا�س �سد الن�ساء. فقد منح الزوج احلق 
يف التطليق ح�سب اإرادته؛ ومل مينح احلق نف�سه للزوجة. ورغم اأن كل املدار�س 
الفقهية وفرت للزوجة العديد من الأ�سباب التي متكنها من تطليق زوجها، مل يتم 
اإر�ساء اإل اأ�سباب حمدودة؛ ينبغي الربهنة عليها كي تتمكن الزوجة من احل�سول 
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اإثباتها مبا ل  الإعالة، والتي توجب  الأ�سباب عدم  الطالق. ت�سمنت هذه  على 
الزوج  اأقارب  اأحد  ا�ستعد  اإذا  مقبول  غري  �سببًا  يعترب  وكان  لل�سك،  جماًل  يدع 
اإثبات ال�سعف اجلن�سي مبا ل يرتك جماًل  اأي�سًا  لتويل مهمة الإعالة. كما يجب 
لل�سك عن طريق تقدمي الأدلة الطبية، والنتظار ملدة عام حيث قد ي�سفى الزوج 
اأن الزوجة قد علمت بعدم قدرة الزوج اجلن�سية يف  خالل هذه املدة. واإذا ثبت 
اأي وقت قبل الزواج اأو بعده وقبلت البقاء معه، عندئذ ل ميكن منحها الطالق. 
ومل يكن �رصب الزوجة من �سمن الأ�سباب املقرة للطالق. بل نظر اإليها الق�ساة 
الن�ساء  اأجربت  اأنها م�ساألة طبقية، حيث  الق�سايا على  يبتون يف هذه  الذين كانوا 
الفقريات على قبول الإ�ساءة بحكم اعتيادهن لهذه املعاملة يف الأ�رصة. ومل يفر�س 
اأي �رصط يقيد احلق اأحادي الطرف للزوج يف تطليق زوجته اأو اإرجاعها خالل 

�سهور العدة. 

ب - �لطاعة

الإعالة  حول  كبري  ب�سكل  يدور  القانون  يف  الزوجة  بحقوق  العرتاف  كان 
املالية اأثناء الزواج وبعد الطالق؛ الأمر الذي كان يرتبط ارتباطًا وثيقًا مبفهوم 
الطاعة. كان الزوج ملزمًا ماليًا باإعالة زوجته �سواءًا باملهر اأو النفقة. وفر�س 
بني  تربط  التي  املعادلة  هذه  اإن  الزوج.  تطيع  باأن  الزوجة  واجب  ذلك  مقابل 
النفقة والطاعة اأ�سبحت اأمرًا مركزيًا يف الزواج ويف قانون الزواج. كان ينظر 
ب�ساأنها كما كان  التفاو�س  يتم  م�ساألة  باعتبارها  املطلق ولي�س  ب�سكلها  الطاعة  اإىل 
احلال يف الزيجات ال�سابقة لفرتة التحديث؛ الأمر الذي ميكن اثباته بالرجوع اإىل 
�سجالت الزواج والطالق يف املحاكم ال�رصعية التي يعود تاريخها اإىل فرتة ما قبل 

التحديث.

مل يت�سح تاأثري الفل�سفة والقيم الفكتورية ب�سكل جلي اإل عند التطبيق اجلديد للطاعة. 
يف ال�سابق، كان يتوقع اأن تكون الطاعة جزءًا من عقد الزواج امل�رصوط. وعندما 
ي�رص الزوج على طاعة الزوجة لرغباته بعدم اخلروج من منزل الزوجية دون 
احل�سول على موافقته، كان لها حرية الختيار باللتزام بهذه الرغبة اأو ترك 
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الزواج. فكان الحتبا�س اختياريًا ول يفر�سه القانون اإل باختيار الزوجة. جاء 
القانون احلديث وغري هذا وتعامل مع الطاعة على اأنها الطاعة املطلقة للزوج. 
ومبا اأن الطالق مل يكن يف يد املراأة ول حت�سل عليه اإل اإذا منحها الزوج اإياه، 
ومبا اأن عقود الزواج مل تت�سمن اأية �رصوط؛ مل يعترب زواج الزوج من اأخرى 
خرقًا للعقد، واأ�سبحت قدرة املراأة على اخلروج من الزواج اأمرًا بالغ ال�سعوبة. 
ذويهن،  منازل  اإىل  والعودة  الزوجية  منزل  ترك  اإىل  الن�ساء  ثم، جلاأت  ومن 
"بيت  فكرة  اإعمال  وبعد  مبفردهن.  العي�س  اأو  الأقارب،  اأحد  لدى  الختباء  اأو 
الطاعة" عام 1920، اأ�سبحت الطاعة املطلقة نافذة مبوجب ال�سالحية التي تتمتع 
بها الدولة، اأي اأن ال�رصطة تعطي الزوج حق الطلب من املحكمة اإر�سال ال�رصطة 

جلر زوجته مرة اأخرى للعي�س معه طاملا اأن البيت الذي يوفره لئق.

ورغم العتقاد باأن الإ�سالم اأ�س�س الطاعة وبيت الطاعة، مل يظهر حق الحتبا�س 
يف بيت الطاعة يف اأية قوانني يف م�رص اأو يف اأي مكان اآخر يف العامل الإ�سالمي يف 
الفرتة ال�سابقة للتحديث، ولكنه كان موجودًا يف القانون يف بريطانيا حتى القرن 
واإجبارها  زوجته  حب�س  للزوج  �سمح  الذي  "الكوفرتور"6  مبداأ  حتت  الع�رصين 
اإىل ذلك،  بالإ�سافة  الزوجية.  العالقات  قيام  ل�سمان  العي�س معه، وذلك  على 
والتعامل  م�رص.  يف  امل�سلمات  غري  على  يطبق  الطاعة  وبيت  الطاعة  مبداأ  كان 
احلديث مع ق�سايا الطاعة يف م�رص كان يعتمد على القانون رقم 25 ل�سنة 1920 
)املعدل �سنة 1929، و1979، و1985(، هذا بالن�سبة للم�سلمني، وعلى الأحكام 
من 140اإىل 151 من قوانني الأحوال ال�سخ�سية لالأقباط الأرثوذوك�س ال�سادرة 

عن املجل�س املللي عام 1938 )اأعادت توكيده حمكمة النق�س عام 1973(.

ا�ستخدام  هذا  وعزز  القبطيات  الزوجات  على  ترفع  الطاعة  بيت  ق�سايا  كانت 
بالكتاب  وال�ست�سهاد  بالأقباط،  اخلا�سة  ال�سخ�سية  الأحوال  لقوانني  املحاكم 
املقد�س. يف واحدة من الق�سايا التي نظرت اأمام املحكمة عام 1953، اأ�سدرت 
واجب  لزوجها  الزوجة  "طاعة  التايل:  احلكم  دمنهور  يف  املللي  املجل�س  حمكمة 
ثم مل يكن  منف�سلة عن حقوق زوجة، ومن  املتزوجة حقوقًا  للمراأة  يكن  التا�سع ع�رص مل  القرن  فى   6

باإمكانها عقد العقود اأو امتالك اأي نوع من امللكية.
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عليها، وفقًا لقانون الكني�سة ووفقًا للتقاليد املتبعة يف املجل�س املللي. ]لأن الطاعة[ 
التنفيذية  ال�سلطات  تدخل  �سدة  بلغت درجة  الأ�رصة، مهما  الزاوية يف  هي حجر 
ل�سمان اإنفاذ هذا احلكم بالقوة اجلربية. فدونه �ستكون الأ�رصة حتت رحمة اأخطار 
ج�سيمة"7 وا�سح وجلي اأن الطاعة التي حتتل مكانة مركزية يف قانون الأ�رصة ل 
ل يوجد اإل يف ال�رصيعة، ولكنها اأدخلت على كل  "اإ�سالمي"  متثل جمرد مفهوم 

اجلاليات الدينية يف م�رص وطبقت فيها. 

ج- �لقدرة على �لتفاو�ض و�إ�سافة �ل�رشوط لعقود �لزو�ج

�ساأنها  من  الزواج  عقد  اإدراج �رصوط يف  احلق يف  اأي�سًا  املدونة  القوانني  األغت 
حماية م�سالح الزوجة. فاملادة 12 من القانون امل�رصي لعام 1885 تن�س على 

ما يلي: 
ل ي�سح الزواج الذي يت�سمن �رصطًا اأو ظرفًا م�سكوكًا يف حتقيقه. 
غري اأن عقد الزواج الذي يربم حتت �رصوط غري قانونية يعد قانونيًا 
ولكن يعترب ال�رصط كاأنه مل يوجد؛ مثل الزواج الذي ي�سرتط فيه 

الزوج عدم وجود �سداق.
واإذا اأ�سيفت �رصوط اإىل العقد، يحكم القا�سي عند الطالق ب�سحة الزواج وعدم 
�سحة �رصوطه، لتنافيه يف العموم مع ال�رصيعة كما هو حمدد يف قوانني الأحوال 

ال�سخ�سية اجلديدة.

عقود  يف  ت�سمينها  على  الن�ساء  اأ�رصت  التي  ال�رصوط  اأهم  كانت  ال�سابق،  يف 
الزواج تتمثل يف األ يتخذ الزوج زوجة ثانية، فاإن فعل ي�سبح للزوجة الأوىل 
اأن تختار بني اأن تطلق الزوج من زوجته الثانية اأو اأن يتم طالقها هي نف�سها.8 
وحتديد  الزوجة  معاملة  بح�سن  تق�سي  �رصوط  و�سع  اأي�سا  ال�سائع  من  كان  كما 
عند  املراأة من زوجها  تطلب  كانت  ما  احل�سنة. وغالبًا  املعاملة  هذه  ت�ستوجبه  ما 
الزواج اأن يقوم على توفري املاأكل وكفالة اأبنائها من زيجة اأخرى، مبا يف ذلك 

املجل�س امللي، دمنهور، 27-11-1953، الق�سية اخلام�سة ع�رص.  7
�سنبل  واقراأ  اأ�سفله  املذكورة  الق�سايا  انظر  فيها،  املدرجة  وال�رصوط  الزواج  عقود  حول  للمزيد    8

.)2005(
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البنات القا�رصات الالئي قد يكن يف ح�سانة الأم حتى بعد زواجها مرة اأخرى. 
اأ�رصتهن، كاأمهاتهن  اأفراد اآخرون من  اأن يعي�س معهن  الن�ساء يطلنب  كما كانت 
مثاًل، وكن يدرجن ذلك يف عقود الزواج؛9 وكذلك كن يطالنب باأل ُيخَرجن من 
معاملتهن،  دقيقة ومعقدة عن  تفا�سيل  ذلك، وحددن  يرغنب يف  اإن مل  بيوتهن 
اعتربت  وقد  مهمة.10  اعتربنها  التي  الأمور  من  وغريها  حركتهن،  وحرية 
املحاكم يف فرتة ما قبل احلداثة هذه ال�رصوط ملزمة للعقد وعمدوا اإىل مراعاتها 
اإذا ما قدمتها الزوجة اأمام املحكمة. اأي اأن احلق املطلق للزوج يف تطليق زوجته 
وحرمان الزوجة من اأي اختيار داخل موؤ�س�سة الزواج مل يكن قائمًا ما مل ترغب 

الزوجة فيه اأو توافق عليه.11 

عقد  يف  ال�رصوط  اإ�سافة  على   1885 قانون  و�سعها  التي  القيود  اأغلقت  وبذلك 
حريتهن  ل�سمان  الزواج  عقود  يف  الن�ساء  ت�ستخدمه  كانت  باب  اأهم  الزواج 
بتحديد نوعية احلياة التي يتوقعونها مع اأزواجهن، واأن يكون لهن �سبيل لإعادة 
التفاو�س ب�ساأن زيجاتهن اإن مل ت�رص الأمور على ما يرام، واأن ميكنهن احل�سول 
على الطالق دون الإ�سطرار اإىل دفع تعوي�س مايل للزوج اإذا مل ي�رص الزواج 
على النحو املرجو. ومنذ عام 1885 ف�ساعًدا، رف�س الق�ساة العتداد بال�رصوط 
املت�سمنة يف عقود الزواج يف اإجراءات التقا�سي على اأ�سا�س "�سحة العقد واعتبار 

ال�رصط غري قائم". 
ونالحظ اأن بع�س البلدان مثل الأردن، التي ا�ستمرت يف تطبيق القوانني القبلية 

“اأمام �سيدنا ال�سيخ �سم�س الدين.... املالكي، متت امل�ساحلة بني امُلعلم عبد النا�رص، ابن املعلم ن�رص   9
الدين..... وزوجته اأمة احلمان، بنت احلاج اأحمد ... م�ساحلة قانونية، بعد التعرف على معناها 
وتبعاتها القانونية، فاإن اآخر ما تبقى عليه لزوجته املذكورة يف �سكل نفقة �سابقة ونفقة ك�ساء اإىل يومنا 
هذا هو مبلغ 48 اأن�ساف ف�سة �سيماين ل اأكرث. كما وافق الزوج املذكور على اأن تعي�س اأم زوجته 
املذكورة، املراأة بدر، يف منزل ابنتها املذكورة واأل يطلب منها اإعانة ]تعوي�سًا[ ما دامت �ساكنة معها 
يف ميناء الإ�سكندرية ومل ت�سبب متاعب....." الإ�سكندرية، الوثائق، 958 )1551(، 1: 408-

1731
املراأة فرج ... عادت لع�سمة زوجها، �سليمان، الذي طلقها مرتني ... مقابل �سداق قيمته 450   10
دينار ف�سة �سليماين، و hal 50 على اأن يدفع املبلغ على اأق�ساط ملدة ع�رصين عامًا ... وقد قرر لها 
األ ي�رصب  عليه  واأُ�سِهد  قانونًا  منه  ذلك  قبلت  وقد  �ستوية و�سيفية،  كنفقة  ن�سفًا  املذكور 40  الزوج 
اأي من هذه  بعيدًا عنها ... ويف حالة حدثت  ي�سافر  اأخرى واأل  يتزوج من  املذكورة واأل  زوجته 
الأمور اأو اأمور �سبيهة واأثبتت قانونًا واأبراأته هي من بقية الأن�ساف وال�سداق ... تطلق طلقة واحدة 

ت�سبح بها ملك نف�سها ...” اأمام القا�سي احلنفي، الإ�سكندرية، 957 )1550(، 1: 157-34. 
يرد اإنفاذ ال�رصوط من جانب املحاكم واحلالت املت�سلة املعرو�سة اأمام املحاكم يف �سنبل )2008(.  11
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ال�رصوط، مبا يف ذلك حق  بقانونية بع�س هذه  اعتدت  القانوين،  داخل نظامها 
الزوجة يف الطلب باأل يتزوج زوجها باأخرى.

د- �ل�سد�ق

ف�سّلت عقود الزواج يف الفرتة ما قبل 1885 بنود ال�سداق، والذي كان جزًءا 
مهمًا من العقد واإن مل يكن بال�رصورة اجلانب املركزي فيه. ويف بع�س الأحيان، 
كان ي�سري العقد اإىل اأن املبلغ هو ال�سداق "املتوقع ملثيالتها"، ويف بع�س الأحيان 
املبلغ، ويف بع�س الأحيان  اأن تذكر  ال�سداق دون  تلقيها  اإىل  املراأة ت�سري  كانت 
كان املبلغ يحدد تف�سيليًا ومن ثم يحدد ما اإذا كان الدفع مقدمًا اأو على اأق�ساط على 
عدد من ال�سنوات، ويف اأحيان اأخرى مل تت�سمن العقود اأي ذكر لل�سداق على 
اأكرث من جمرد  يت�سمن  كان  الزواج  عقد  اأن  هو  املهم  الأمر  اأن  اإل  الإطالق. 
بع�س املعلومات الب�سيطة عن ال�سداق. فربغم اأن العتبارات املالية كانت مهمة 
اإل اأنها مل تكن امل�ساألة الوحيدة، ويف اأغلب الأحيان مل تكن حتى امل�ساألة الأ�سا�سية، 

التي يت�سمنها العقد. 

من جانب اآخر، اأخذ ال�سداق والأمور املالية الأخرى اأهمية مركزية يف عقود 
الزواج القيا�سية. ولعل وا�سعي عقود الزواج احلديثة قد تاأثروا بالنقا�سات التي 
اأي�سًا  اأغلب الأحيان ق�ساة  الذين كانوا يف  دارت بني فقهاء الع�سور الو�سطى، 
املحاكم  اأمام  التقا�سي  يف  طبيعيًا  اأمرًا  كانت  التي  املالية  بامل�سائل  اهتموا  ثم  ومن 
املخت�سة بالنظر يف الت�سويات املالية. وكان من املنطقي اأن مي�سي الفقهاء اأوقاتا 
طويلة يف مناق�سة امل�سائل املالية، التي غالبًا ما تظهر يف ثقافة التجار والأ�سواق يف 
املدن الكربى املنفتحة على العامل والتي عا�س فيها فقهاء الع�سور الو�سطى. ويف 
الوقت ذاته، عادة ما التفت الفقهاء اإىل الق�سايا التي مل تكن لها اإجابات مبا�رصة يف 
القانون، ومن ثم خرجوا يف �ساأنها بفتاوى حمددة. غري اأنهم كانوا يولون اهتماما 
اأقل بالقواعد العامة، التي كانت �سائعة ومن ثم اتخذت كم�سّلمات. ولعل ذلك كان 
ال�سبب يف تناول العديد من كتب الفقه مو�سوعات حمددة وجتاهلها مل�سائل قانونية 
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اأقرب لأن  املحددة  املو�سوعات  اأ�سبحت هذه  الزمن،  اأكرث عمومية. ومبرور 
ت�سكل م�سدر القانون ومنطقه، بالرغم من كونها اأ�سا�سًا ال�ستثناء ل القاعدة. 

اأو غري  املالئم  الفقهاء حول متى يكون من  نقا�سات  املثال، �سارت  �سبيل  فعلى 
املالئم للمراأة ترك بيتها تتخذ على اأنها ما ق�سى به الإ�سالم للن�ساء، يف حني اأنها 
ل تعدو يف الواقع جمرد كونها مناق�سات و�سجالت بني الفقهاء. ومع ذلك، فال 
الفقهاء  اإىل يومنا هذا يف اخلطابات الجتماعية وبني  ال�سجالت قائمة  تزال هذه 
ويف �ساحات الق�ساء. فال يزال العتقاد باأن بع�س الأمور كعدم خروج املراأة 
للعمل دون اإذن زوجها، اأو ال�سفر اأو احلج دون حمرم اأو حتى مغادرة املنزل 
اإل ل�سبب يحدده الفقه، كعيادة الأم يف حالة مر�سها؛ هي اأحكام الإ�سالم، مع اأنه 

يف الواقع ل يوجد ما يدعمها يف القراآن اأو ال�سنة. 

وبالن�سبة لل�سداق، فربغم اأنه كان ي�سكل جزءا مهما يف عقود الزواج يف الفرتة 
اآنذاك بقدر ما اأ�سبح يف فرتة ما بعد  ال�سابقة للحداثة، فاإنه مل يكن مكونًا رئي�سيًا 
احلداثة. فال بد اأن هذا التحول يف الرتكيز قد نتج عن تاأثريات خارج الإجراءات 

والأحكام املعتادة للمحاكم ال�رصعية يف فرتة ما قبل احلداثة. 

هـ- �لولية و�حل�سانة 

ميكن مالحظة فل�سفة �سطوة الذكور على الزوجات والأبناء، التي اأدخلها قانون 
نابليون الفرن�سي، يف قوانني الأحوال ال�سخ�سية احلديثة التي تنكر على الأمهات 
احلق يف الولية على اأبنائهن اأو على اأموالهم ]ولية النف�س واملال[. ففي الغالب 
اأموال  على  للو�ساية  اجلد  اأو  الأب  اختارها  ما  اإذا  اإل  الولية  للمراأة  يحق  ل 
الأبناء،12 وهو ما يعد اأمرا بعيدا كل البعد عما كانت تق�سي به املحاكم ال�رصعية يف 
فرتة ما قبل احلداثة حيث كثريًا ما كان القا�سي يقوم باختيار الأم للو�ساية على 
اأبنائها الأيتام واأموالهم حتى واإن كان ذلك �سد رغبات الزوج املتويف، وذلك 

الكتاب الذهبي، املجلد الأول، �س 234.  12
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اإذا ات�سح للقا�سي كونها اأف�سل واأوثق للولية على الأبناء.13 

وكجزء من الإ�سالحات القانونية وا�سترياد القوانني الأوروبية، ُرِفع �سن الر�سد 
من خم�سة ع�رص اإىل واحد وع�رصين عامًا، وهو ما عنى اأن يظل الفتيان والفتيات 
الوفاة حتت  بعد  الأ�رصة  اأفراد  اأو غريهم من  اآبائهم  يرثونها عن  التي  واأموالهم 
�سن  لأن  ونظرًا  عمرهم.  من  تالية  �سنوات  لعدة  الرجل  الأ�رصة  رب  �سيطرة 
الزواج بالن�سبة للفتاة كان ال�ساد�سة ع�رصة فقد كان لالأولياء �سيطرة �سبه كاملة على 
حياة الفتيات املادية واملالية اإىل اأن يتزوجن، وهو ما كان يتم عادة باختيار الويل 
البالغات  للفتيات  للمذهب احلنفي  القوانني اجلديدة وفقا  نف�سه. ويف حني �سمحت 
ا للويل باللجوء للمحاكم  بالزواج دون موافقة الويل، فاإن القانون نف�سه �سمح اأي�سً
للمطالبة بتطليق الفتاة اإن تزوجت بزوج مل يوافق الويل عليه. لقد عزز القانون 
ال�سلطة الأبوية والأ�رصة، كما عززت عملية التحديث يف واقع الأمر دور الأ�رصة 

النووية و�سيطرة الأب والأقارب الذكور. 

4. خامتة

القانون ال�رصعي  التا�سع ع�رص، كان  القرن  قبل بداية ع�رص الإ�سالح يف نهاية 
الذي طبقته املحاكم املحلية ميثل املمار�سات الجتماعية املرتاكمة ملجتمعات حملية 
واأقاليم معينة. وميكن القول اأن املحاكم كانت مبثابة موؤ�س�سات اجتماعية حملية، 
مرتبطة ارتباطا ع�سويًا باملجتمعات التي تخدمها، حيث جرى فيها تف�سري القوانني 
الإ�سالمي  الفقه  ال�سائدة، وحيث �سكلت م�سادر  املحلية  ال�رصعية وفقًا لالأعراف 
فيها على اختالف اأنواعها م�سدرًا م�رصوًعا للقانون. وقد تبدل هذا الأمر ب�سكل 
حاد اإبان فرتة احلداثة، عندما اأدجمت الفل�سفة والأنظمة القانونية الأوروبية داخل 

قوانني اأحوال �سخ�سية موحدة جديدة. 

وفقا للنظام اجلديد الذي جرى اإ�سالحه، ت�سبح الدولة، من خالل تدوين القوانني 
القوانني  وتنفيذ  وتاأ�سي�س  ملنح  املبا�رصة  اجلهة  هي  القانونية،  الأنظمة  وتوحيد 

للمزيد من املعلومات عن هذه الق�سية، مبا يف ذلك التفا�سيل املتعلقة باحلالت املعرو�سة اأمام املحاكم،   13
انظر �سنبل )2007اأ(. 
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وي�سدرون  للق�سايا  ي�ستمعون  الذين  الق�ساة  اأ�سبح  ذاته،  الوقت  ويف  العامة. 
تلك  –عرب  الن�ساء  حققت  رمبا  م�سيئتها.  لتنفيذ  تدربهم  للدولة،  "نتاجًا"  الأحكام 
العملية دوًرا اأكرب على امل�ستوى العام وم�ستوى اإدارة الدولة، لكنهن فقدن القدرة 
على املناورة واملرونة والقوة، بل وحتى فقدن بع�س املزايا اجلوهرية التي كانت 
القوانني تكفلها لهن. وتكمن اإ�سكالية هذا الو�سع يف حقيقة اأنه برغم حتكم العن�رص 
الب�رصي والدولة يف حتديد هذه القوانني، ما زالت تقدم باعتبارها قوانني �رصعية، 

وت�سبغ عليها قد�سية دينية، مما يجعل نقدها اأو تغيريها اأمرًا �سديد ال�سعوبة.

ينبغي  احلالية،  ال�سخ�سية  الأحوال  قوانني  قدمًا وتغيري  امل�سي  نتمكن من  ولكي 
لنا تفكيك القوانني ذاتها لإظهار اأ�سولها وتو�سيح امل�سار الذي اأدى اإىل اندماج 
القوانني املختلفة لت�سكيل قانون �سمي "قانون الأحوال ال�سخ�سية" وجرى و�سفه 
بالقانون ال�رصعي. ولعله من ال�رصوري قطع ال�سلة بني الثنني وهو ما ميكن 
اإجراوؤه يف عدة خطوات. اأوًل، ينبغي تو�سيح اأ�سول القوانني والعملية الرتاكمية 
جاد  تاريخي  بتحليل  القيام  ينبغي  ثانيًا،  القوانني.  هذه  خاللها  من  ن�ساأت  التي 
ملمار�سة القانون وتطور الفقه يف خمتلف الأماكن والأزمان يف العامل الإ�سالمي؛ 
ولعل اأف�سل اأ�سلوب هو ا�ستخدام منهج مقارن، بالعتماد على �سجالت املحاكم 
وكتابات الفقهاء مع مراعاة ال�سياق الذي عملوا فيه. ثالثًا، ينبغي اقرتاح قوانني 
جديدة بالعتماد على الإجراءات ذاتها التي اتبعت يف فرتة ما قبل احلداثة، مع 
القوانني  ا�ستقاء  ال�رصيعة يف  للقانون وا�ستخدام  ال�رصيعة كم�سدر  باأهمية  الإقرار 
التي من �ساأنها حتقيق العدل وتلبية الحتياجات املتغرية للمجتمع، ل �سيما الفئات 
الأكرث �سعفًا فيه، مع الأخذ بعني العتبار الوقائع الزمنية واملكانية احلالية. ولن 
يكون هذا الأمر هينا، اإل اأن اتخاذ مثل تلك اخلطوات من �ساأنه اأن ير�سي اأر�سية 

�سلبة للتغيري اليوم وم�ستقباًل.   
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