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قانون �لأ�رشة يف �ل�سياقات �لإ�سالمية
دو�فع و��سرت�تيجيات �لتغيري

كا�ساندر� بال�سن

امل�ستويني  على  للجدل  املثرية  املو�سوعات  اأكرث  اأحد  الأ�رصة  قانون  كان  لطاملا 
الأمر  ولهذا  املعا�رص.  الوقت  الإ�سالمية يف  ال�سياقات  ال�سيا�سي والجتماعي يف 
املجال  احلديث  هذا  اأف�سح  فعلى �سعيد،  �سواء.  و�سلبية على حد  اإيجابية  جوانب 
اإمكانية مناق�سة الأمور وعالقات القوى التي كانت تعترب فيما �سبق م�سائل  اأمام 
قا�رصة على املجال اخلا�س. وعلى ال�سعيد الآخر، تعر�ست ا�ستقاللية الن�ساء يف 
بع�س الأحيان للتهديد يف جمال ميثل احللقة الأ�سا�سية لتحقيق وال�ستمتاع بحقوقهن 
يف كل مناحي حياتهن. ويف حني كانت الن�ساء دومًا هن الالتي يبادرن بال�سعى 
ال�سياقات  اأو حماية حقوقهن املهددة يف قانون الأ�رصة يف  اإيحابي  لإحداث تغيري 
مفاهيم  باإعادة �سياغة  املطالبة  قيادة حركات  الن�ساء يف  يتزايد دور  الإ�سالمية، 

العالقات الأ�رصية ا�ستنادًا اإىل �سياغة وا�سحة املعامل ملفهومي امل�ساواة والعدل.

تغيري  باإحداث  اخلا�س  املطلب  هذا  التعرف على  اإىل  البحثية  الورقة  هذه  ت�سعى 
اإيجابي يف قوانني الأ�رصة وحماية احلقوق، مو�سحًة ال�سبل التي �ساعدت ب�سكل 
متزايد يف جعل حتقيق امل�ساواة والعدل داخل الأ�رصة امل�سلمة اأمًرا ممكًنا. وتطرح 
الورقة، بعد ال�ست�سهاد باأمثلة عن مدى ات�ساع جمال التنوع يف الأنظمة القانونية 
متنوعة  جمموعة  الإ�سالمية،  وال�سياقات  البلدان  يف  بالأ�رصة  املتعلقة  والقوانني 
من ال�سرتاتيجيات التي ت�ستخدمها النا�سطات لتعزيز امل�ساواة والعدل يف قوانني 
الأ�رصة وتعاملهن مع الظروف التي تتعر�س فيها احلقوق احلالية للتهديد. ونظرًا 
الجتماعية  التغريات  مناق�سة  الورقة،  لهذه  ميكن  ل  املتاحة،  امل�ساحة  ل�سيق 
والقت�سادية املهولة التي حدثت داخل املجتمعات الإ�سالمية والتي ُتربز �رصورة 

اإعادة �سياغة مفاهيم العالقات الأ�رصية ا�ستنادًا اإىل مبادئ امل�ساواة والعدل. 
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ال�سياقات  الأ�رصة يف  لقوانني  بالن�سبة  املعا�رصة  الفرتة  تعريف  اإن  القول  وينبغي 
�سبيل  على  اآ�سيا  جنوب  )يف  البلدان  بع�س  ففي  الهني.  بالأمر  لي�س  الإ�سالمية 
املثال(، بداأت عمليات التقنني -وهي غالبًا ما متثل الأداة الرئي�سية لتغيري القوانني-  
اإبان احلقبة ال�ستعمارية وات�سعت يف حقبة ما بعد ال�ستعمار. ويف بلدان اأخرى 
)مثل دول اخلليج واأجزاء من دول الغرب الأفريقي املتحدث باللغة الفرن�سية(، 
مل ُترَث ق�سية التقنني اإل يف العقد املا�سي. يف حني ميثل قانون الأ�رصة الإ�سالمي 
التقنني يعود  اأخرى )مثل نيجرييا( جزءًا من م�سل�سل م�ستمر من عدم  بلدان  يف 
�ساأركز  الورقة،  اإىل فرتة دخول هذه املجتمعات يف الإ�سالم. ولأغرا�س هذه 
عر�سي على ما حدث من تطورات على مدار الأربعة عقود املا�سية. وهي فرتة 
للنا�سطات دفاًعا  العمل اجلماعي  �سهدت ظهور وا�سح لقوتني متكافئتني، وهما 
عن حقوقهن، والروؤى ال�سمولية للدين التي ت�سعى للتحكم يف ال�سيا�سة واملجتمع 

)ي�سار اإليها يف بع�س الأحيان با�سم حركات الأ�سولية الدينية(.

�أوًل: �لتنوع يف �لأنظمة �ل�سيا�سية ونو�جت قانون �لأ�رشة بالن�سبة للمر�أة 

ال�سديد  بالتنوع  الإ�سالمية  ال�سياقات  يف  القوانني  اإ�سالح  عمليات  ات�سمت  طاملا 
التي  الجتماعية  والعادات  ال�سيا�سية  والأنظمة  القانونية،  الأنظمة  لتباين  نظرًا 
هذه  يف  ال�سائدة  الإ�سالمية  الفقه  تفا�سري  وكذلك  القوانني  وتطبيق  تف�سري  توجه 

املجتمعات. 

للقراآن  املتعددة  التفا�سري  بني  القانون، يرتاوح  يت�سل مب�سادر  فيما  تنوع  وثمة 
اإبان احلقبة ال�ستعمارية، وقانون نابليون والقانون  وال�سّنة، اإىل القانون العام 
قانونية  اأنظمة  من  مزيجًا  نيجرييا،  مثل  البلدان،  بع�س  وتطبق  ال�سوفييتي. 
متعددة، يتوازى معها تعدد املحاكم، فهناك املحاكم العرفية وال�رصعية والعامة1،  
بينما تطبق بلدان اأخرى، مثل تركيا، نظامًا اأحاديًا. ويف بع�س البلدان، مثلما 
هو احلال يف الكامريون والهند، ميكن للزوجني اختيار النظام الذي يرغبان يف 
ت�ستخدم كلمة عام هنا لو�سف قوانني الأ�رصة التي طبقتها �سلطات الحتالل والتي مل تكن م�ستندة اإىل   1
التقاليد اأو اإىل التعاليم الإ�سالمية. وغالبًا ما يطلق عليها قوانني علمانية اأو مدنية، اإل اأنه مّلا كانت جميع 
على  تقوم  تقريبا  الأحوال  كل  القوانني يف  تلك  كانت  ومّلا  مدنبة  قوانني  الأ�رصة يف جوهرها  قوانني 

املفهوم امل�سيحى لالأ�رصة فقد جتنبت اللفظني لعدم �سحتهما.
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امل�سي مبوجبه )�سواء كان نظامًا عرفيًا اأودينيًا اأو عامًا(، ويف بلدان اأخرى مثل 
م�رص و�رصيالنكا )حيث ميثل امل�سلمون اأغلبية يف الأوىل واأقلية يف الثانية(، يخ�سع 
الزوجان لأحكام قوانني الأ�رصة الإ�سالمية. وبينما تتميز ماليزيا بنظام فيدرايل 
يخول لكل ولية من ولياتها الخت�سا�س بو�سع قوانني لالأ�رصة وتطبيقها، تت�سم 
اجلزائر باملركزية ال�سديدة داخل هيئة واحدة يف الدولة. ويف بع�س البلدان التي 
مدنيًا  قانونًا  املحاكم  ت�ستخدم  ما  غالبًا  واأملانيا،  بريطانيا  مثل  م�سلمة  اأقليات  ت�سم 
موحدًا يختلف تطبيقه يف الق�سايا التي يكون اأطرافها م�سلمون عما اإذا كان اأطرافها 
من غري امل�سلمني. كما تتنوع اأنظمة املحاكم اأي�سًا؛ ففي باك�ستان تنظر حمكمة اأ�رصة 
واحدة يف ق�سايا كافة اجلماعات الدينية، بينما تطبق �سوريا نظامًا ق�سائيًا متعددًا 

للف�سل يف م�سائل اأ�سحاب الديانات املختلفة. 

تتداخل وتت�سابك قوانني الأ�رصة والقوانني اجلنائية يف العديد من الق�سايا املتعلقة 
وهو  الزواج،  بت�سجيل  اخلا�س  لل�رصط  ميكن  املثال،  �سبيل  فعلى  الن�ساء؛  بحياة 
الذي يعد خطوة اإيجابية على طريق الإ�سالح، اأن ي�سري اأقل نفعًا للمراأة اإذا ما 
مت جترمي العالقة اجلن�سية خارج موؤ�س�سة الزواج ال�سليم من خالل تطبيق قوانني 
احلدود. ويف بع�س الأنظمة، يجّرم اأي�سًا اأي انتهاك لأحكام قانون الأ�رصة )مثل 
الأحكام املتعلقة بتعدد الزوجات، والأطفال والزواج املبكر، والنفقة(. وب�سكل 
اأعم، غالبًا ما يرتبط قانون الأ�رصة بالقانون الد�ستوري، الذي قد يعرتف مثاًل 
بو�سع القانون العريف اأو القانون ال�رصعي اأو كالهما، مبا يف ذلك الأمور املتعلقة 
بق�سايا الأ�رصة، اأو قد ي�سكل ما قد يبدو اأنها متناق�سات ي�ستع�سي حلها، بني العدل 

بني اجلن�سني واحلق يف احلرية الدينية. 

حياة  نف�سه على  بالقدر  نتائج عملية خمتلفة  عنها  تنجم  املختلفة  الأطياف  هذه  كل 
تاأثرها  ب�سبب  النفقة،  اإىل  اإ�سارة  اأي  على  قوانينها  تن�س  ل  فبنغالدي�س  الن�ساء. 
التون�سية  القوانني  اأي ممتلكات، يف حني تن�س  الن�ساء حيازة  بعادات تنكر على 
-على الأقل قانون الأ�رصة- على النفقة. يف �رصيالنكا ويف جنوب �رصق اآ�سيا حيث 
ي�سود املذهب ال�سافعي، ي�سرتط وجود ويل للعرو�س امل�سلمة واإن كانت بالغة، يف 
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حني ينتفي هذا ال�رصط يف باك�ستان وبنغالد�س حيث يطبق املذهب احلنفي. كما 
ما بني  الزوجات، يرتاوح  تعدد  ب�ساأن  القانونية  املواقف  تنوع كبري يف  ثمة  اأن 
املنع التام للتعدد )كما احلال يف تون�س، حيث ال�رصيعة م�سدر الت�رصيع، وتركيا، 
حيث م�سدر الت�رصيع علماين(، اإىل غياب اأي تنظيم له )مثل ال�سعودية ونيجرييا( 
مروًرا بنظم يخ�سع هذا الأمر فيها اإىل تنظيم جزئي )كما يف م�رص وماليزيا ودول 
�رصق اأو�سطية واآ�سيوية عديدة اأخرى(. ين�سف هذا التنوع املذهل اأ�سطورة العامل 
امل�سلم الواحد، املتجان�س، الذي يزعمه امل�ست�رصقون وو�سائل الإعالم العاملية على 

حد �سواء، وكذلك القوى اليمينية داخل املجتمعات الإ�سالمية. 

غري اأن القا�سم امل�سرتك هنا هو اأنه مهما تباينت مواقف القوانني والأعراف املتعلقة 
اأو  الدين  اإىل  ا�ستنادًا  التباين  الأ�رصة، فكثريًا ما يجري تربير هذا  قانون  بق�سايا 
احلفاظ على الهوية الدينية -الوطنية اأو الدينية- العرقية. فاأغلب الن�ساء يتعر�سن 
للتهمي�س من جانب هياكل ال�سلطة التي حتدد عمليات الإ�سالح الت�رصيعي وت�سكيل 
الهوية املجتمعية. ومن ثم، فنادرًا ما تتناول القوانني املحلية والأعراف احتياجات 
اإليها من  اإن حدث وتطرقت  اليومي،  تن�ساأ من كفاحهن  التي  الن�ساء و�سواغلهن 
الأ�سا�س. ويف ال�سياقات الإ�سالمية التي جرى فيها ا�ستحداث ت�رصيعات اأو تغيري 
لتقاليد واأعراف مبا يزيد من اختيارات الن�ساء احلياتية، كثرًيا ما كان الهدف من 
اأو املجتمع الوطني، ولي�س  الديني/العرقي  وراء هذه الإجراءات تقوية املجمتع 

متكني الن�ساء – اأو بالتحديد الن�ساء املهم�سات – يف حد ذاتهن. 

وعلى الرغم من ذلك، وعلى مدار القرن املا�سي، جنحت مطالب الن�ساء املتعلقة 
على  عميقًا  تاأثريًا  توؤثر  ما  غالبًا  –التي  الأ�رصية  حياتهن  �سكل  تغيري يف  باإحداث 
يف  املفيدة  التغيريات  بع�س  حتقيق  يف  العام–  املجال  يف  انخراطهن  احتمالت 
بداية  منذ  الأحداث  وترية  ت�سارع  ومع  الأحيان،  بع�س  ففي  الأ�رصة.  قانون 
املفاهيم  اإجمالية واإيجابية على كافة  اأجريت تغيريات  الواحد والع�رصين،  القرن 

التي ت�سكل اأ�سا�س العالقات الأ�رصية.
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ثانيًا: مطالب �جلماعات �لن�سوية بامل�ساو�ة و�لعدل

من املهم اأن نتذكر اأن املق�سد من وراء املطالبة بتحقيق امل�ساواة والعدل يف قانون 
اأتناول  و�سوف  الرجعي.  الإ�سالح  ومقاومة  الإ�سالح  حتقيق  هو  الأ�رصة 
الدولة  واأ�سلمة  الأمة  ببناء  اخلا�س  الق�سم  يف  الرجعي  الإ�سالح  م�ساألة  بال�رصح 
و�سيا�سات الهوية. اإ�سافة اإىل ذلك، فاإين اأنظر اإىل لفظة اجلماعات الن�سوية على 
الذكوري من قهر  النظام الأبوي  فيه  ت�سبب  ملا  اأعلنوا رف�سهم  اأنها ت�سم رجاًل 
حلياة الرجال والن�ساء على حد �سواء، حتى واإن جتنب العديد من الرجال، بل 

والن�ساء، ممن هم جزء من هذا ال�رصاع، تعريف اأنف�سهم على اأنهم "ن�سويني". 

باملطالب اجلديدة-  لي�ست  امل�ساواة والعدل -وهي  العديد من مطالب  ن�ساأت  وقد 
�سكلها  يف  القانونية  النظم  عجز  اأظهرت  التي  للن�ساء  املعا�سة  التجارب  واقع  من 
الزواج  الباك�ستاين  الوزراء  رئي�س  قرر  فعندما  احتياجاتهن.  تلبية  عن  احلايل 
من ثانية يف اأوائل اخلم�سينات من القرن املا�سي، �سحذت زوجته الأوىل اأق�سى 
قوى املنظمات الن�سائية الكربى يف باك�ستان من اأجل املطالبة بتقنني قوانني الأ�رصة 
الإ�سالمية ومن ثم و�سع حدود ل�ستغالل الرجال للن�ساء داخل الأ�رصة. وبلغت 
جلنة ر�سيد، التي ت�سكلت يف عام 1955، مداها حني جنحت يف ا�ست�سدار مر�سوم 
قوانني الأ�رصة الإ�سالمية لعام 1961، التي ن�ست على ت�سجيل الزواج والطالق 

وو�سع قيود تنظيمية على تعدد الزوجات. 

لقد اكت�سبت مطالب الن�ساء بالإ�سالح زخمًا كبريًا منذ ثمانينات القرن املا�سي، 
عندما بداأت الن�سويات يف التحرك اإىل ما هو اأبعد من املواقف التب�سيطية عن قهر 
اأدلة بّينة عن كيفية عمل هياكل القهر. وتعد  النظام الأبوي الذكوري اإىل جمع 
هذه اإحدى ال�سرتاتيجيات التي مكنت من التحرك باجتاه حتقيق امل�ساواة والعدل 
داخل الأ�رصة امل�سلمة، والتي نناق�سها مبزيد من التف�سيل فيما يلي. حدود امل�ساحة 
املتاحة تعني اأين لن اأ�ستطيع اخلو�س هنا يف كافة العوامل الجتماعية وال�سيا�سية 
اأنه من املهم الرتكيز على  اإل  والقت�سادية التي مكنت من حتقيق هذا احلراك، 
اإعادة مفاهيم امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق الإن�سان اإىل دللتها الطبيعية. ومن 
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والعدل،  امل�ساواة  بتحقيق  املطالبة  على  قرون  منذ  داأبن  الن�ساء  اأن  فرغم  ثم، 
اإل  املراأة  ملنا�رصة حلقوق  واٍع يف حركة جماعية  ب�سكل  املطالب  هذه  تتبلور  مل 
واليوم،  احلقوق.  بهذه  لالعرتاف  تقباًل  اأكرث  ككل  املجتمع  واأ�سبح  موؤخرًا، 
اأ�سبحت حتى الأحزاب اليمينية ذات الهوية الدينية م�سطرة اإىل الزعم على الأقل 
مبنا�رصة حقوق املراأة. كما اأ�سبح على الدول التوقيع على معاهدات دولية تقر 
مبوجبها مب�ساواة املراأة مع الرجل، واأ�سبحت تتعر�س ل�سغوط متزايدة من اأجل 
�سحب حتفظاتها على املواد املتعلقة بالأ�رصة، يف اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 
التمييز �سد املراأة )CEDAW(على �سبيل املثال، التي و�سعت حتت ذريعة حماية 
الأهمية  بالغة من  ال�سياق على درجة  الثقافية والدينية. ويعد هذا  اخل�سو�سيات 

من اأجل تعزيز وحماية حقوق الن�ساء داخل الأ�رصة امل�سلمة.2

وعلى الرغم من اأن تنظيم الن�ساء لأنف�سهن ب�سكل جماعى للح�سول على حقوقهن 
كان له اآثار اإيجابية على اإ�سالحات قانون الأ�رصة يف ال�سياقات الإ�سالمية، ينبغي 
لنا اأن نتوخى احلذر واأن ل نعزي كافة التغيريات الإيجابية للجهود التي بذلتها 
الن�ساء فح�سب. ففي كوت ديفوار على �سبيل املثال )حيث ي�سكل امل�سلمون 38% من 
ال�سكان(، يتزايد رف�س املجتمع للمحاكم العرفية اأو غري الر�سمية ل�سالح املحاكم 
التي تطبق قانونًا مدنيًا عامًا )التي عادة ما تعود على الن�ساء بنتائج اأف�سل( نظرًا 
لهجرة ال�سكان اإىل احل�رص وحتلل البنى الجتماعية التقليدية، ولي�س ب�سبب جهود 

املنا�رصة التي تقوم بها الن�ساء. 

قو�نني  يف  و�لعدل  �مل�ساو�ة  تعزيز  يف  �مل�ستخدمة  �ل�سرت�تيجيات  ثالثًا: 
�لأ�رشة

النا�سطات  ت�ستخدمها  التي  املختلفة  لال�سرتاتيجيات  عامًا  اإطارًا  الق�سم  هذا  ير�سم 
النا�سطات  ت�ستجيب  اأما كيف  الأ�رصة،  قوانني  الن�ساء يف  بزيادة حقوق  للمطالبة 

التوجه  تناق�سًا �سارخًا مع  امل�سلمة  الأ�رصة  قانون  اإيجابي يف  التحول احلتمي نحو حتقيق تغيري  ميثل   2
الوا�سح يف جمالت القانون الدويل التي جنح حتالف وا�سنطون الإ�سالمى-الكاثوليكى يف الرجوع 
للخلف بفهم حقوق الن�ساء يف املناق�سات املتعلقة بالقانون الدويل، ل�سيما يف جمالت ال�سحة الإجنابية 

وحقوقها.
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يف  بعد  ما  يف  له  ف�سنعر�س  للتهديد  القائمة  احلقوق  فيها  تتعر�س  التي  للمواقف 
الق�سم اخلا�س بعمليات التعديل الرجعي للقوانني. وتي�سريًا لعملية التحليل، تنق�سم 
ال�سرتاتيجيات التي نتناولها هنا اإىل جمموعتني رئي�سيتني: اأوًل، ال�سرتاتيجيات 
ارتباطًا  الأكرث  ال�سرتاتيجيات  ثم  واملنا�رصة،  احلمالت  مبنهجيات  املتعلقة 
بالروؤى التحليلية واملفاهيمية. ول يتعدى العر�س هنا كونه عر�سًا �سديد العمومية 
املت�سمن،  والبتكار  التنوع  حجم  يعك�س  اأن  املتوقع  من  ولي�س  لال�سرتاتيجيات 
الأمثلة  اختريت  وقد  الإيجابي.  التغيري  ب�ساأن  واحدة  دولة  جتربة  يف  حتى  ول 
املطروحة هنا من حيث الأ�سا�س لأنها تو�سح بجالء اأن حتقيق اإ�سالحات اإيجابية 

يف ال�سياقات الإ�سالمية هو اأمر ممكن بالفعل. 

�أ- توثيق �لوقائع �ملعا�سة للمر�أة وخرب�ت �لظلم

اأحدى ال�سرتاتيجيات الهامة كانت ك�سف عيوب النظم القانونية القائمة من خالل 
�سبيل  اإيران، على  ففي  القانون.  للن�ساء مع  املعا�سة  التجارب  فى  املتاأين  البحث 
الزوجات، غري  الآلف من  اإىل ترمل  العراقية  الإيرانية  اأدت احلرب  املثال، 
للفقه  ذكوري  تف�سري  اأ�سا�س  على  املبنية  اإيران،  يف  الأطفال  ح�سانة  قوانني  اأن 
الإ�سالمي، كانت تق�سي باأن تفقد الن�ساء اأطفالهن يف كثري من الأحيان، فينتهون 
النا�سطات الإيرانيات املدافعات عن  اأ�رصة الزوج املتويف. وجنحت  اىل ح�سانة 
حقوق الن�ساء يف املطالبة باإ�سالح الأحكام اجلائرة من خالل ن�رص اأمثلة للماآ�سي 
الت�ساوؤلت حول مدى مطابقة  واإثارة  الأحكام،  هذه  فيها  ت�سببت  التي  العاطفية 
ومتجيد  الجتماعية،  والعدالة  الإ�سالم  عن   1979 ثورة  ل�سعار  الأحكام  هذه 
ويف  احلرب.3  يف  باأرواحهم  �سحوا  الذين  )الرجال(  لت�سحيات  ال�سلطات 
�سحفيًا  موؤمترًا  الإ�سالم"  يف  "اأخوات  منظمة  نظمت   ،2001 عام  يف  ماليزيا، 
اأنها مل تنجح  اآملًة يف اإحراج احلكومة ودفعها اإىل اإجراء تغيريات ت�رصيعية. اإل 
يف حتقيق الإ�سالح املن�سود من خالل تقدمي املذكرات، فقررت املنظمة تقدمي اأدلة 
عامة عن حالت الظلم التي تعانيها الن�ساء امل�سلمات مع تطبيق قانون الأ�رصة يف 
نظام املحاكم ال�رصعية. �رصحت اإحدى الأمهات كيف كان عليها اأن تنا�سل خلم�س 

كار وهودفار )1996(  3
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�سنوات ملجرد اأن حت�سل على الطالق من زوج كان يعاملها بعنف بلغ مداه اأن 
للهرب من  دائمًا  �سائاًل حم�سيًا. ونظرًا لأنها كانت م�سطرة  األقى على وجهها 
زوجها، مل تتمكن من اإقامة الدعوى يف الوقت املنا�سب ومن ثم مل حت�سل على 
مثل  اأجربت  وقد  املحلية.  ال�رصعية  الأحكام  تكفلها  التي  املالية  حقوقها  اأو  نفقتها 
هذه الأدلة البّينة احلكومة على اأن تقطع على نف�سها وعدًا بالإ�رصاع ياإقامة نظام 
الن�ساء  انتهجت  امل�سلمات.4 ويف عام 2006،  للن�ساء  يوفر احلماية  اأ�رصة  حماكم 
البحرينيات نهجًا مماثاًل يف حملتهن من اأجل اإ�سدار قانون لالأحوال ال�سخ�سية، 
النظام  ظلم  من  مبا�رصًا  تاأثريًا  تاأثرن  الالئي  الن�ساء،  من  جمموعة  قامت  حيث 
من  �سغطًا  ويبنني  حياتهن  ق�س�س  يروين  الأوروبية  الدول  يف  بجولة  القائم، 

اأجل حتقيق الإ�سالح. 

ولعل اأ�سلوب البحث املقارن قد اكت�سب �سهرة خا�سة نظرًا لأن الك�سف عن اأوجه 
ال�سبه والتباين يف جتارب الن�ساء املعا�سة يدعم حتليل هياكل ال�سلطة التي تنجم عنها 
هذه اخلربات. ومن بني اأمثلة البحث املقارن التي اأدت اإىل دعم مطالب امل�ساواة 
املجتمعات  يف  والقانون  "املراأة  برنامج  عمليًا،  دعمًا  الأ�رصة  داخل  والعدل 
امل�سلمني، وا�ستمر قرابة  الن�ساء يف ظل قوانني  اأحد برامج �سبكة  وهو  امل�سلمة"، 
�سبكة  وتخطط  بلد.5  ع�رصين  من  اأكرث  و�سمل   1991 عام  منذ  �سنوات  ع�رص 
املبادرات ال�سرتاتيجية للمراأة يف القرن الأفريقي )SIHA( حاليًا لإجراء اأبحاث 

اإقليمية عن جتارب الن�ساء مع خمتلف جوانب قوانني الأ�رصة. 

ب - تعبئة �جلهود عرب بناء �لإجماع وقو�عد �لعمل و��سعة �لنطاق

ملمو�ًسا  جناًحا  النطاق  وا�سعة  العمل  وقواعد  الإجماع  بناء  ا�سرتاتيجية  حققت 
لتحقيق هدف واحد  العام  الراأي  املراأة وح�سد  منا�رصة حقوق  تعزيز جهود  يف 

بعينه.

كوبو�سامي )2001(  4
انظر  5

http://www.wluml.org/english/pubsfulltxt.shtml?cmd%5B87%5D=i-87-16766.
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على �سبيل املثال، وافق الربملان الرتكي يف عام 2001 على اإدخال 1030 تعديل 
على القانون املدين الرتكي. جاء ذلك النت�سار تتويجًا حلملة طويلة الأمد حل�سد 
اأ�س�سًا  اأخريًا  املعدل  القانون  وي�سع  الرتكية.  الن�سائية  احلركة  جانب  من  التاأييد 
التي جتعل  الفقرة  اإلغاء  الأ�رصة من خالل  داخل  والن�ساء  الرجال  بني  للم�ساواة 
الرجل رب العائلة، والن�س على تق�سيم ممتلكات الزوجية منا�سفة. وجاء ذلك يف 
اأعقاب حملة عامة �سخمة ا�سرتكت فيها اجلماعات الن�سائية يف �سائر اأنحاء البالد، 
متجاوزة النق�سامات التقليدية داخل احلركة الن�سائية الرتكية واملقاومة القوية من 
جانب القوميني واملحافظني الدينيني الذين كانوا ي�رصون على الحتفاظ بتطبيق 
نظام امللكية املنف�سلة منذ عام 1926. وباملثل، متكن حتالف وا�سع من املجموعات 
نحو  والدفع  الديني  اليمني  معار�سة  على  التغلب  من   ،2004 عام  يف  الن�سائية 
اإ�سالح املدونة )قانون الأحوال ال�سخ�سية(. ويف العام املا�سي، ت�سكل يف م�رص 
برنامج �سي�ستمر ملدة ثالثة اأعوام يجمع بني ثمان جماعات ن�سائية بهدف اإ�سالح 

قانون الأحوال ال�سخ�سية. 

كما جرى ا�ستخدام احل�سد اجلماهريي من اأجل دعم التغيري التدريجي يف املناطق 
التي ل تتوفر فيها بعد -من الناحية ال�سرتاتيجية- اإمكانية اإعادة �سياغة مفاهيم 
�سبيل  فعلى  واملغرب(.  تركيا  يف  حتقق  الذي  ال�سكل  )على  الأ�رصية  العالقات 
املثال، يف عام 2003 ، جمع حمامون ومتطوعون اآخرون يف �سوريا 15000 
توقيعًا على م�رصوع تعديل الأحكام املتعلقة بح�سانة الأطفال ل�سالح الن�ساء؛ مبا 
يكفي حلمل الربملان ال�سوري على املوافقة على النظر يف القرتاح. ويف النهاية، 
مت تغيري قانون احل�سانة، اإل اأن ذلك مل يحدث اإل من خالل �سدور مر�سوم من 
الرئي�س )الذي ينتمي لالأقلية العلوية( لتجنب اإثارة احتجاجات منظمة من جانب 
ال�سياقات  بع�س  اجلماهريي ميكن يف  احل�سد  اأن  ذلك  ال�سنة.6 ويو�سح  امل�سلمني 
اأن ي�سبب ردة فعل عك�سية، ومن ثم فرمبا يعترب ح�سد تاأييد امل�رصعني اأكرث تاأثريًا 

وفعالية.

http://www.ep.liu.se/ea/iap/2005/003/iap05003.pdf. انظر  6
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جـ – ك�سب تاأييد �مل�رّشعني وزيادة مدى �لوقع �ل�سيا�سي

يعاين اإ�سالح قوانني الأ�رصة من عدد من القيود؛ من بينها عدم و�سول اأ�سوات 
من هم يف اأ�سد احلاجة لالإ�سالح، الن�ساء عادة، اإىل امل�رصعني. ومع ذلك، فاإن 
ك�سب التاأييد ب�ساأن اإ�سالح قانون الأ�رصة، دون احلاجة للبدء بح�سد هائل للراأي 
اأثبت جناحه. ومن الأمثلة احلديثة، يف عام 2000  – قد  العام املوؤيد لالإ�سالح 
ازدادت خيارات الطالق للن�ساء امل�رصيات من خالل اإقرار مفهوم اخللع. فقد 
بذلت املجموعات الن�سائية جهودًا حثيثة من اأجل التوحد حول هذه الق�سية و�سعت 
الرجال. كما متكنت من  امل�رصي من  الربملان  اأع�ساء  اإىل احل�سول على دعم 
ك�سب تاأييد وزير العدل وحتديد اأ�سماء اأبرز اأع�ساء املجل�س ممن ي�ستطيعون اإقناع 

اأع�ساء اآخرين. 

وعلى نحو متزايد، بداأت الن�ساء بتناول مفاهيم املواطنة وا�ستخدام قوة اأ�سواتهن 
امل�رصعني  اأمام  جماًل  يدع  ل  مبا  ال�سيا�سية،  فر�سهن  زيادة  يف  النتخابية 
واحلكومات وال�سلطات للمجازفة بتجاهل مطالب املراأة. وقد لعبت م�سرية املليون 
الأ�رصة  قانون  يف  كلي  اإ�سالح  حتقيق  ل�سالح  نظمتا  اللتان  التوقيعات  وحملة 
اإيران حملة مماثلة  باملغرب دورًا هامًا يف �سمان جناح احلملة، كما نظمت يف 

جلمع مليون توقيع لدعم الإ�سالح اأي�سًا. 

من  خماطر  فثمة  بلداننا،  من  العديد  متيز  التي  ال�سيا�سية  ال�سياقات  يف  اأنه  غري 
اجلهود التي تبذل من اأجل ح�سد تاأييد جماعة بعينها من �سانعي القرار اأو اأع�ساء 
الربملان. ففي فيجي ق�ست اإحدى املحاميات النا�سطات، التي تنحدر من اأ�سول 
تاأييد الربملانيني لإجراء حزمة �ساملة من  هندية م�سلمة، �سنوات عديدة يف ح�سد 
ا�سطراب  فرتة  اأثناء  الربملان  بحل  لتفاجاأ  الأ�رصة،  قانون  على  الإ�سالحات 
وبعد  الربملاين.  للنقا�س  احلزمة  عر�س  فيه  مت  الذي  الأ�سبوع  نف�س  يف  �سيا�سي 
مرة  ال�سفر  نقطة  من  تبداأ  لأن  املحامية  ا�سطرت  ما،  نوعًا  ال�ستقرار  عودة 
اأخرى، والعمل مع جمموعة جديدة متامًا من ال�سيا�سيني والربملانيني، وبالرغم 
من هذا فقد كللت جهودها بالنجاح يف النهاية واأ�سبحت فيجي الآن من اأكرث البلدان 

تقدمًا يف العامل يف جمال قانون الأ�رصة. 
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د – �لرتكيز على �لتعديالت �لإجر�ئية

اإجرائية  اإ�سالحات  باإدخال  الن�سوية  اجلماعات  نادت  �سبق،  ما  اإىل  وبالإ�سافة 
الفوز  واأن  لالأ�رصة،  مدونة  كونه  جمرد  من  اأكرث  يعد  القانون  باأن  واأقرت 

ب�سمانات للحقوق داخل ن�س القانون ل يتعدى كونه اأكرث من ن�سف املعركة.
الن�ساء  الت�سدي لحتياجات  القائمة يف  القانونية  النظم  ف�سل  ولعل بع�س جوانب 
يتمثل يف ات�سالها باملراأة حتديدًا، مثل غياب هيئة ق�سائية تراعي اعتبارات النوع 
الجتماعي. وثمة اأوجه اأخرى، مثل غياب امل�ساعدة القانونية وتاأخر الإجراءات 
�سعف  وكذلك  بال�سالحيات،  يتعلق  ما  يف  الرمادية  وامل�ساحات  طويلة،  ملدد 
النحيازات  خلطر  الق�سائية  الدعاوى  اأ�سحاب  تعّر�س  التي  القانونية  ال�سياغة 
الثقافية والجتماعية، وتعوق حتقيق العدل لكل اجلماعات ال�سعيفة. غري اأن هذه 
اجلوانب مهمة ب�سكل خا�س للن�ساء الالتي يعانني من نزاعات اأ�رصية، حيث اأنه 
يف العديد من دوائر الخت�سا�س ت�سكل الق�سايا التي ترفعها الن�ساء اأغلب ق�سايا 
�سمان  عن  القانونية  الأنظمة  عجز  ويوؤدي  الأ�رصي،  والعنف  الأ�رصة  قانون 

حقوقهن وحمايتها اإىل تعر�سهن للخطر يف حميطهن املبا�رص، اأ�رصهن.   

القانون  على  تعديالت  اإدخال  على  الرتكيز  يكون  فرمبا  ذلك،  على  وعالوة 
من  الآلف  معاناة  من  تخفف  فورية  نتائج  يحقق  وقد  �سال�سة  اأكرث  الإجرائي 
اأ�سحاب الدعاوى املحتملني، ل�سيما عندما يكون ال�سياق ال�سيا�سي معاك�ًسا لإجراء 
اإ�سالحات ت�رصيعية كربى. مل ياأِت تو�سيع حقوق الن�ساء امل�رصيات يف الطالق 
من خالل اإ�سافة "اخللع" ب�سكل �رصيح اإىل قائمة اأ�سكال الطالق املمكنة، بل عرب 
يف  الدائر  اجلدال  حدة  اأظهرت  وقد  ماهرة.  �سياغة  �سيغت  اإجرائية  تعديالت 
و�سائل الإعالم حول الن�سو�س املقرتحة اأنه لو مّر الإ�سالح بقنواته املبا�رصة، 

فرمبا ما كان للتعديل اأن يتم.

هـ – �لت�سال و�ملنا�رشة و�لتاأثري على �لر�أي �لعام

ومنا�رصة  ات�سال  بعنا�رص  للتغيري  الهادفة  الناجحة  احلمالت  اأغلب  تتميز 
ففي  ذاته.  املنهج  الأ�رصة  قانون  اإ�سالح  جهود  اتخذت  وقد  قوية،  جماهريية 
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اجلزائر، اأ�سدرت حملة "20 �سنة بركات" )ع�رصون عامًا .. كفى( مادة دعائية 
ق�سرية رائعة على اإ�سطوانات دي يف دي حتتوي على اأغنية احلملة مما اأدى اإىل 
الفئات الجتماعية  الن�ساء من جميع  اإثارة ق�سية قانون الأ�رصة وبث الروح يف 
لتقدمي الدعم. بينما اأ�سدرت القائمات على حملة الإ�سالح يف املغرب العديد من 
التاأثري والفعالية املوجهة ملختلف فئات اجلماهري، مبا يف ذلك  املطبوعات �سديدة 
كتيب بعنوان "�رشوري وممكن" �سمم خ�سي�سًا للح�سول على منا�رصة ودعم 
امللك ومن لديهم القدرة على اإ�سدار مدونة جديدة. وقد داأبت منظمة "اأخوات يف 
الإ�سالم" مباليزيا على اإقامة حتالفات مع و�سائل الإعالم وا�ستخدامها يف زيادة 
ال�سغط ال�سرتاتيجي على امل�رصعني بغية حتقيق تغيري اإيجابي يف قانون الأ�رصة. 
يف حني اأدت عملية املنا�رصة اجلماهريية يف باك�ستان التي بداأت منذ عدة اأعوام يف 
اإدخال تعديالت مهمة على الن�سو�س املتعلقة بـالزنا – وهو اأحد املو�سوعات التي 

تت�سل ات�سال وثيقًا مب�ساألتي �سحة الزواج واختيار الزوج.

و – مطالب �لإ�سالح �سمن �إطار �لدين

اإن املطالبة باحلق يف الجتهاد وا�ستخدام الأدوات الفقهية، مثل التخري والتلفيق 
)اختيار التفا�سري املالئمة لل�سياق من بني املدار�س الفقهية املختلفة( كاأ�سا�س لإجراء 
اجلديد.  بالأمر  لي�س  الإ�سالمية  ال�سياقات  يف  الأ�رصة  قانون  يف  اإيجابي  اإ�سالح 
ففي الفرتة ال�سابقة ل�ستقالل الهند، ا�ستند قانون حل الزيجات بني امل�سلمني لعام 
1939، والذي قنن ح�سول الن�ساء على الطالق، على مذاهب اأخرى بخالف 
يف  اإل  الطالق  يف  احلق  الن�ساء  يعطي  ل  والذي  الهند  يف  ال�سائد  احلنفي  املذهب 
اأ�سيق احلدود. ويف تون�س، اأعطى ا�ستخدام الجتهاد م�رصوعية لالإ�سالح الذى 
قامت به الدولة يف قانون الأحوال ال�سخ�سية لعام 7،1956 والذي ا�ستهر بحظره 
اأن الجتهاد  القراآنية. كما  الن�سو�س  تف�سري  اإعادة  اأ�سا�س  الزوجات على  لتعدد 
كان هو املرجعية املبا�رصة للجنة ر�سيد التي كانت �سببًا يف اإ�سدار مر�سوم قوانني 

الأ�رصة الإ�سالمية يف باك�ستان عام 1961.

كيلي )1996: 3-81(.  7
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الباحثات  جانب  من  الجتهاد  يف  باحلق  املطالبة  يف  الثقة  تزايد  فهو  اجلديد  اأما 
الأ�رصة،  داخل  والعدل  للم�ساواة  الداعيات  الدينية  العلوم  يف  واملتخ�س�سات 
وكذلك من جانب املجموعات الن�سائية. وقد ركزت الأخرية تركيزًا خا�سًا على 

تعليم املراأة نف�سها بنف�سها اأحكام الفقه والتف�سري. 

مع  تامًا  توافقًا  يتوافق  اجلن�سني  بني  العدل  اأن  اإىل  امل�سادر  من  الكثري  وتذهب 
رئي�سيًا  مكونًا  ويعد  الإ�سالم،8 بل  يف  املجتمع  وم�سلحة  الجتماعية  العدالة  مبداأ 
فيه. ول يت�سع املجال يف هذه الورقة اأن نتحدث عما اإذا كان ا�ستخدام حجج من 
اأنه  غري  بعينه.  �سياق  اأي  يف  مالئمة  ا�سرتاتيجية  يعد  الدينية  الأطر  اأحد  داخل 
–يف  الن�سائية  املنظمات  اأن  حتديدًا،  املا�سيني  العقدين  مدار  على  الوا�سح،  من 
مواجهة تنامي القوة ال�سيا�سية للجماعات الدينية، واأمام حقيقة اأن الدين هو اأحد 
اأوجه احلياة الجتماعية، بنت على نحو مطرد اأي�سًا مطالبها باإجراء اإ�سالحات 
يف  "اأخوات  قامت  املثال،  �سبيل  على  ماليزيا،  ففي  ديني.  اإطار  داخل  اإيجابية 
-بنجاح ودون اأي تنازلت- بالدعوة �سمن الإطار الديني من اأجل  الإ�سالم" 
حتقيق اإ�سالحات اإجرائية وقانونية تفيد الن�ساء يف جمالت قانون الأ�رصة والعنف 
�سد املراأة. وقد وجهت احلكومة الدعوة اإىل املنظمة لتقدمي املزيد من التو�سيات 
ب�ساأن اإدخال اإ�سالحات على قانون الأ�رصة، كما طورت املنظمة عالقات عمل 
التف�سريات  تاأتى بع�س  ال�رصعية. وحاليًا  املحاكم  جيدة مع عدد من ق�ساة نظام 
اجلديدة، والأكرث تقدمية فيما يتعلق بالنوع الجتماعي والإ�سالم، من اإندوني�سيا 
حماولت  الإ�سالمية  واجلامعات  للدولة  التابعة  البحثية  املوؤ�س�سات  قادت  حيث 

اإ�سالح قانون الأ�رصة.

حول  الفعالة  القوية  باملناق�سات  اإيران  متيزت  املا�سيني،  العقدين  مدار  وعلى 
اإ�سالح قانون الأ�رصة �سمن اإطار الدين. و�سواء كان الأمر اختيارًا ا�سرتاتيجيًا، 
اإطار  ذات  اأنها  يفرت�س  مناهج  اأو  علمانية  مناهج  ا�ستخدام  با�ستحالة  الت�سليم  مع 
غربي حقوقي اأو كليهما، اأو كان من منطلق القتناع باأن التف�سري التقدمي لالإ�سالم 

8  النعيم )1990(؛ ح�سن )1992(؛ ودود-حم�سن )1992(.
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يوفر للمراأة اإمكانية احل�سول على حقوق مت�ساوية داخل الأ�رصة، فاإن املجموعات 
الن�سائية يف اإيران بداأت حركة قوية متميزة من اأجل الإ�سالح، راف�سًة التفا�سري 
التقليدية التي مت العمل بها يف الفرتة التالية لعام 1979 مبا�رصة. فقد تعاملن مع 
علماء الدين وفتحن مناق�سات عامة وا�سعة النطاق؛ ووثقن بعناية تاأثري الأحكام 
الن�ساء احلياتية  يتيح ال�ستماع اىل خربات  امل�ساواة، مبا  التي تنطوي على عدم 
واحل�ساب  احلمالت  �سن  خالل  من  الإيرانيات،  الن�ساء  وا�ستطاعت  اليومية. 
الدقيق ل�ستخدام قواهن النتخابية، يف ا�ست�سدار عقد زواج ر�سمي جديد يت�سمن 
قائمة تف�سيلية بحقوق الزوجة يف حالة الطالق. كما ين�س على تق�سيم ممتلكات 
الزوجية منا�سفة يف حال وقوع الطالق دون ذنب من الزوجة. وعالوة على 
اأ�سبح الرجال  ذلك، فمنذ عام 1993، وبعد كفاح اآخر للمجموعات الن�سائية، 
اأجر الأعمال املنزلية لزوجاتهم،  الذين يطّلقون زوجاتهم ملزمني قانونيًا بدفع 
املبلغ  املحكمة  وحتدد  الإ�سالمي.  الأ�رصة  لقانون  وفقًا  واملهر  النفقة  اإىل  اإ�سافة 
الدقيق على اأ�سا�س عدد �سنوات الزواج وو�سع الزوجني. و جتادل النا�سطات 
الإيرانيات –مع اقرارهن ب�سعوبة تنفيذ هذه الأحكام، باأن هذه الإ�سالحات قد 
عززت كثريًا من قوة الن�ساء على امل�ساومة، وجنحت حتديدًا يف ت�سحيح بع�س 

الختاللت يف اأحكام ح�سانة الأطفال والطالق ل�سالح الن�ساء.9

لكن منهج "ال�سالح من الداخل" قد ميثل اإ�سكالية يف البلدان التي ت�سم جمتمعات 
كبرية من غري امل�سلمني، اإذا ما جعل للدين الأولوية بني م�سادر ال�سيا�سة العامة. 
اأغلبية  املالي  ي�سكل  فحيث  ماليزيا،  امل�سكالت من  تف�سيل  ياأتي  اأخرى،  ومرة 
القانون  موقف  اإعالء  يف  جناح  اأي  حتقيق  فاإن  ماليزيا،  يف  امل�سلمني  ال�سكان 
املالي  غري  من  الأخرى  الأعراق  تراه  قد  القانوين  النظام  داخل  الإ�سالمي 
للموؤ�س�سات غري  املتاح  املجال  النتقا�س من  ثم  للمالي، ومن  اأنه مك�سب  على 
الإ�سالمية.10 وهو ما يثري قلق املجموعات الن�سائية ب�سبب تاأثريه ال�سلبي املحتمل 

على التناغم الجتماعي. 

كار وهودفار )1996(.  9
اإندوت )2000: 25(.  10
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وميكن تق�سيم دول الغرب الأفريقي الناطقة بالفرن�سية اإىل جمموعتني، اإحداهما 
تطبق مدونات اأ�رصة موحدة على كل املجتمعات )عادة ا�ستنادًا اإىل قانون نابليون 
اأما  ومايل(،  ال�سنغال  مثل  والتقاليد،  الدين  اإىل  امل�ستندة  املعاجلات  بع�س  مع 
�سنوات،  عدة  منذ  موحدة  اأ�رصة  قوانني  �سياغة  فيها  فجرى  الأخرى  املجموعة 
ولكنها مل ت�سن اأو ت�سدر بعد ب�سبب املعار�سة ال�سيا�سية )مثلما هو احلال يف ت�ساد 
وغينيا وبنني(. ويف كال املثالني، فاإن الرتكيز التام على اإعادة التف�سري ل يعترب اأكرث 
اإفادة من الناحية ال�سرتاتيجية. ففي كليهما، يطالب الإ�سالميني بقوانني  املناهج 
منف�سلة لكل جماعة دينية، وهو ما يثري خماوف النا�سطات من زيادة تق�سيم الأمة 

والت�سبب يف م�سكالت جمة ملن يتزوجن من جمموعات دينية اأحرى. 

ز – تعدد �لأطر �ملرجعية و�إعادة ت�سور مفاهيم �لأ�رشة

اإ�سدار مدونة جديدة باملغرب يف جتنب الثغرات  جنحت احلملة امللهمة من اأجل 
الإ�سالح. وكانت  ملطالب  اأوحد  كاإطار مرجعي  الدين  ا�ستخدام  تنتج عن  التي 
اإحدى ال�سمات املميزة للحملة جتذرها يف اأطر مرجعية متعددة مت تو�سيحها على 
املقاربة  وهي  بع�سًا،  بع�سها  ت�ستثني  اأنها  على  ولي�س  بع�سًا  بع�سها  تكمل  اأنها 
جمموعة  حملة  جناح  املغرب  ا�ستلهمت  الن�سوية.  احلمالت  تتبناها  كانت  التي 
اإيجابية يف  اإحداث تغيريات  امل�ساواة والتي كانت �سببًا يف  اأجل  95 املغاربية من 
اجلزائر يف عام 2005.  وبالفعل، بدا يف حالة املغرب اأن ا�ستخدام اأطر مرجعية 
متعددة كان عاماًل اأ�سا�سيًا يف جناح احلملة. وهذه ال�سرتاتيجية مل جتمع فح�سب 
مفاهيم  مع  الإ�سالمية  الأفكار  توافق  على  والتاأكيد  الفقه  قراءة  اإعادة  عملية  بني 
بالواقع  وعالقتها  الن�ساء  حياة  لوقائع  بتوثيق  اأي�سًا  قامت  بل  الإن�سان،  حقوق 
الجتماعي، بالرتكيز على مواطنة الن�ساء والتاأكيد على التزامات الدولة مبوجب 
قانون حقوق الإن�سان الدويل. مثل هذه ال�سرتاتيجية تقدم يف جوهرها �سيئًا لكل 

�سخ�س.  

وعالوة على ذلك، �سعت النا�سطات يف كل من املغرب وتركيا ب�سكل متعمد اإىل 
لقد جنحن يف  الزوجية وجنحن يف ذلك.  للعالقة  احلاكمة  املفاهيم  اإعادة �سياغة 
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الدفع باأن هناك فجوة �سخمة بني البناء الأبوي التقليدي لالأ�رصة )�سواء مبقت�سى 
قانون نابليون اأو املدونة �سديدة الرتكاز على املذهب املالكي( والوقائع الجتماعية 
القت�سادية لعالقات الأ�رصة املعا�رصة، واأن تلك الفجوة ت�رص باملجتمع ككل ومن 

ثم تتطلب اإعادة نظر �ساملة.    

�سياغة  اإعادة  على  القائمة  الإ�سالح  جهود  بني  التمييز  ال�سعب  من  يكون  وقد 
�ساملة ملفاهيم العالقات الأ�رصية وبني تلك اجلهود التي ل حتدث �سوى اإ�سالحات 
القانونية  النظم  اإىل  جزئًيا  الأمر  هذا  ويعود  القائمة.  القوى  عالقات  يف  طفيفة 
ووقائع العالقات الأ�رصية �سديدة العتماد على ال�سياق. ومن ثم، بينما اأعرب 
لتخاذه  املقرتح  اجلديد  البحريني  الأ�رصة  قانون  حمتوى  جتاه  اأملي  خيبة  عن 
منحى تقليدي حمافظ، فاإن الن�ساء البحرينيات لهن راأي خمتلف، اإذ تعتربن اأن 
اأي �سكل من اأ�سكال التقنني ير�سل ر�سالة جوهرية اإىل الرجال باأنه لن ي�سمح لهم 
بانتهاك حقوق الن�ساء يف الأ�رصة والإفالت من العقاب؛ بالن�سبة لهن يعد هذا الأمر 
كتلة  اإىل خلق  الزمن،  يوؤدي، مبرور  قد  تغيريًا طفيفًا  يبدو  فما  تغيريًا جذريًا. 

حرجة توؤدي اإىل اإعادة �سبط العالقات الزوجية.

وقد اأف�سحت التعديالت التي اأدخلت على قانون حماكم الأ�رصة يف باك�ستان عام 
2002 املجال اأمام اإمكانية رفع دعاوى تطالب فيها الن�ساء بن�سيب من ممتلكات 
مدنية  دعوى  رفع  على  العتماد  ل  الطالق  اإجراءات  من  كجزء  الزوجية 
منف�سلة، وهو الإجراء �سبه امل�ستحيل، ل�سرتداد حقوقها مبوجب القانون املدين 
�سبه  ال�سنني(. ويف  املحاكم لع�رصات  الدعاوى يف  اأجل هذه  العادي )وقد يطول 
القارة الهندية جرت العادة اأن ت�سطر الن�ساء الالتي يقمن بتطليق اأزواجهن اإىل 
التخلي عن اأي اأمل ل�سرتداد اأو اقت�سام ممتلكات الزوجية. ويظهر ذلك اختالًل 
اأو  املادية  للخ�سارة  املراأة  بتعر�س  التهديد  يقوم على  الزوجية  العالقات  خفيًا يف 
الفقر اأو كالهما اإذا ما مار�ست حقها يف الطالق. وقد ي�ساعد القانون اجلديد كثريًا 

يف معاجلة هذا الختالل، اإذا ما متكنت الن�ساء من ا�ستخدامه ب�سكل روتيني.
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لي�ست  الأ�رصة  مفهوم  �سياغة  واإعادة  املتعددة  املرجعية  الأطر  ا�ستخدام  اإن 
املهمة  املناحي  اأحد  ولعل  و�سحاها.  ع�سية  بني  ترويجها  ي�سهل  التي  بالأفكار 
هو  وتركيا  املغرب  يف  الأ�رصة  قانون  اإ�سالح  مل�ساألة  ال�سرتاتيجية  املقاربة  لهذه 
ما ذكرته النا�سطات يف كال البلدين عن اأدراكهن ملدى انخراطهن يف هذا العمل 
لأجل طويل، حيث اأن هذه الروؤية اجلديدة تتطلب التزاما دائمًا بالتغيري والتي من 

�ساأنها التغلب على ما يحدث من انتكا�سات وعقبات خالل عملية التغيري. 

ر�بعًا: مناهج �لإ�سالح �لرجعي

بالرغم من التقدم امللمو�س الذي اأحرز نحو تكري�س امل�ساواة والعدل يف الأ�رصة 
امل�سلمة يف العقود الأخرية، فقد ظلت اأي�سًا حقوق الن�ساء القائمة يف قانون الأ�رصة 
معر�سة لتهديدات خطرية. وقد ياأّتي ذلك من اأوجه ال�سعف والتناق�س يف عملية 
بناء الأمم بعد احلقبة ال�ستعمارية، وكذلك مع بروز �سيا�سات الهوية، ل �سيما مع 

و�سع الدين كاأولوية يف التحديد احلا�سم لهوية املرء. 

حتقيق  رف�ست،  اأو  الدولة،  اأعاقت  املا�سي،  القرن  وت�سعينات  ثمانينات  ويف 
كان  الأماكن،  بع�س  يف  الإ�سالمية.  ال�سياقات  من  العديد  يف  للن�ساء  العدل 
باك�ستان،  يف  احلال  كان  )كما  املجتمع  "لأ�سلمة"  الدولة  �سيا�سة  من  جزءًا  ذلك 
التوحيد، وموؤخرًا يف  بعد  ما  واإيران، وماليزيا، واليمن يف فرتة  وال�سودان، 
فرق  �سيا�سة  لتطبيق  كو�سيلة  الدين  ل�ستخدام  اأو  النيجريية(،  الوليات  بع�س 
ت�سد. ويف فل�سطني، ل تنظر الن�سويات ملا تقوم به الدولة الإ�رصائيلية من احلفاظ 
على قوانني اأ�رصة خمتلفة قائمة على الدين لالأقلية العربية باعتباره اإقرارًا اإيجابيًا 
بالتنوع، بل كو�سيلة فعالة لتق�سيم املجتمع الفل�سطيني وتكري�س تخلفه الجتماعي 

والقت�سادي وا�ستدامته.11

روحانا )2006(. قد تتغري نية الدولة اأي�سًا مبرور الوقت. فما كانت روؤية مبداأية للقيادات القومية ما   11
بعد ال�ستعمار عن احرتام الأقليات الدينية يف باك�ستان رمبا يكون قد جرى جتاهلها، عن عمد اأو عن 

غري عمد، يف ظل الأنظمة املتعاقبة.
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ويف اأماكن اأخرى، ن�ساأت التهديدات �سد حقوق الن�ساء عن انتهازية وتردد املوقف 
املطالب  لبع�س  وتدريجية  الأجل  ق�سرية  حلول  تقدمي  يف  متثل  الذي  احلكومي 
الأكرث تطرفًا من جانب الف�سيل الإ�سالمي.12 مع ف�سل احلكومة اجلزائرية ف�ساًل 
ذريعًا يف تلبية طموحات �سعبها بعد التحرر من ال�ستعمار الفرن�سي، اأقرت مدونة 
الأ�رصة الرجعية لعام 1984 )والتي جرى اإ�سالحها يف 2005( ل�سرت�ساء نفوذ 

اليمني الديني.

اىل  املهم�سة  واجلماعات  للن�ساء  املواطنة  حقوق  اإقرار  يف  الدولة  ف�سل  اأدى  وقد 
بنغالدي�س،  ففي  اأخرى.  مرة  الر�سمية  غري  القانونية  الأنظمة  بظهور  ال�سماح 
اإىل ا�ستخدام هذه الأنظمة غري الر�سمية كمدخل لتحقيق  �سعت اجلماعات الدينية 
جمال�س  نفذت   ،1993 عام  ومنذ  وال�سيا�سية.  الجتماعية  ال�سيطرة  من  مزيد 
على  الرجم(  )منها  متطرفة  عقوبات  �سالي�س(  با�سم  يعرف  )ما  القروية  التحكيم 
حياتهن  �رصكاء  اختيار  اأو  اأزواجهن  من  الطالق  جرائم  ارتكابهن  ب�سبب  ن�ساء 
قانونية  عدم  اأعلن  الذي   2001 عام  التاريخي  املحكمة  قرار  وبرغم  باأنف�سهن. 
جميع الفتاوى،13  فاإن التحالفات ال�سيا�سية املتغرية وال�سغوط من اجلماعات الدينية 
املت�سددة يعنى اأن تظل امل�ساألة م�ساألة انتخابات اإىل اليوم. ويف اأوائل الت�سعينات يف 
اإمكانية  اأوزبك�ستان، �سمحت احلكومة باإجراء مناق�سات برملانية واإعالمية حول 
ال�سماح مرة اأخرى بتعدد الزوجات. وبرغم اأن هذه الأمر مل يتبعه اأي اإ�سالح، 
فقد عزز ذلك من التحيزات املعادية للن�ساء يف تنفيذ قانون الأ�رصة.14 ومنذ عدة 
�سنوات يف ال�سنغال انتهز بع�س مر�سحي النتخابات الفر�سة ودعوا اإىل تطبيق 
قوانني اأ�رصة منف�سلة قائمة على الدين. ولتزال هذه التهديدات م�ستمرة اإىل يومنا 
هذا يف مناطق اأخرى من العامل. ففي غامبيا تواجه الن�ساء تهديدًا ياإ�سالح قوانني 

12  حممد )2000: 69(.
التما�س ق�سائي رقم 5897 ل�سنة 2000 ،  13

Editor, The Banglabazar Patrika and others vs. District Magistrate and Deputy 
Commissioner, Naogaon),
يف جل�سة ا�ستماع بح�سور من�سة من ع�سوين منهما امل�ست�سارة نظمون اآرا �سلطانا، وهي اأول قا�سية يف 

.45 )2001( BLD 21 املحاكم العليا ببنغالدي�س، ومت ن�رص التقرير برمز
14  توختاخودييفا )1999(.
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احلكومة  فيه  تكافح  وقت  يف  الإ�سالمي  للفقه  حمافظة  تفا�سري  على  يقوم  الأ�رصة 
ملقاومة معار�سة املتطرفني الدينيني ال�سيا�سيني الذين يتزايد نفوذهم. 

ويف عدد من البلدان التي ت�سم اأقلية م�سلمة مهمة، اأدى �سعود �سيا�سات الهوية 
امل�سلمة.  لالأ�رصة  منف�سلة  قوانني  تطبيق  اإمكانية  ب�ساأن  جدال  ن�سوب  اإىل  الدينية 
اإقامة وطن  ب�ساأن  تراجع جبهة حترير مورو عن مطلبها  الفلبني، وبرغم  ويف 
يف  التقليدي  ال�سافعي  املذهب  بتطبيق  املطالبة  يف  ا�ستمرت  فقد  للمورو،  م�ستقل 
تف�سري قانون الأ�رصة امل�سلمة كجزء من مطلبها بهوية قومية منف�سلة، وقد منحت 

ما طالبت به يف عام 1977. 

الثقافية  الهوية  حفظ  يف  الن�ساء  دور  فاإن  الرتاجع،  وراء  العامل  كان  ومهما 
يف  غالبَا  الن�ساء  تظل  اأن  عنى  وحمايتها  اإنتاجها  واإعادة  اجلماعية15  والقومية 
موقع املتلقي لالإ�سالح القانوين واأدى اإىل التالعب بالرموز الثقافية مثل قوانني 
الأ�رصة وقواعد الزي. وقد مت توثيق تاأثري ذلك على الن�ساء بالفعل.16 وبالن�سبة 
للمراأة يف اإيران وماليزيا وال�سودان واليمن، فقد عنى الرتاجع �سحب العديد من 
احلقوق املمنوحة للن�ساء مبقت�سى قوانني �سابقة متيزت بطبيعتها التقدمية يف فرتة 

من الفرتات يف العامل الإ�سالمي.

ويف الأماكن التي طبقت فيها اإ�سالحات رجعية )�سواء من خالل الربملان اأو من 
العمليات دائًما بعدم وجود جمال  ات�سمت مثل تلك  خالل مرا�سيم دكتاتورية(، 
من  العديد  ويف  البديلة.  التفا�سري  اأو  الختالف  ب�ساأن  الت�سامح  وانعدام  للنقا�س 
ت�ساحمت  دميقراطية،  اأنها  يفرت�س  اأجواء  ظل  يف  وحتى  الإ�سالمية،  ال�سياقات 
الدول، بل و�سجعت، هجمات الت�سهري التي �سنها املتطرفون الدينيون ال�سيا�سيون 

�سد املطالبني باإجراء اإ�سالح قانوين حقوقي. 

ويبدو اأن تطبيق اإ�سالحات رجعية على قوانني الأ�رصة با�سم بناء الأمم واإقرار 
الهوية �سمة ممِيزة يف �سياقات ما بعد النزاعات التي تندر فيها املوارد وتنكم�س 

يوفال-ديفي�س )1997(.  15
انظر هيلي-لوكا�س )1994(، و �سهيد واآخرون )1998(، ومري-ح�سيني )1999(.  16
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يف  اإ�رصاكهن  اأو  الن�ساء  حلقوق  الأولوية  اإعطاء  ب�ساأن  ال�سيا�سية  الإرادة  فيها 
املفاو�سات مبوجب قرار الأمم املتحدة 1325 )ب�ساأن ال�سالم واملراأة والأمن(. 
ذلك.  على  مثاًل  العراقي  الأ�رصة  قانون  يف  الأخرية  الرجعية  التغريات  وتعد 
ويف الفرتة التالية لل�رصاع يف �سيرياليون )حيث ي�سكل امل�سلمون ن�سبة 60% من 
ال�سكان(، اأدت م�ساعدات اإمنائية دولية اإىل اإحياء اأنظمة ق�سائية تقليدية ومعادية 

للن�ساء اإىل حد بعيد.
 

الداعيات حلماية حقوق  النا�سطات  تعقيد جهود  اإىل  الهوية  �سيا�سات  اأدى بروز 
خمتلفة  لالأ�رصة  قوانني  وجود  )مع  لبنان  ففي  الأ�رصة.  داخل  وتعزيزها  الن�ساء 
النا�سطات  طالبت  الد�ستور(،  بها  يعرتف  التي  ع�رص  الثمانية  الدينية  للجماعات 
داخل  الجتماعي  الت�رصذم  ملواجهة  موحد  مدين  قانون  بتطبيق   1998 عام  يف 
حماة  اأنف�سهم  يعلنون  من  كل  جانب  من  �سديدة  مبعار�سة  قوبل  اأنه  اإل  البالد. 
لهوية الطوائف املختلفة )با�ستثناء الدروز(، ومت جتنيبه يف نهاية املطاف لأ�سباب 
�سيا�سية. ويف الهند التي تت�سم بتعدد الأعراق والديانات، كانت قوانني الأ�رصة يف 
بوؤرة التوترات ال�سديدة بني اجلماعات الهندو�سية وامل�سلمة يف البالد بعد ت�ساعد 
م�سلمني  اأ�سوليون  عليها  حر�س  التي  ال�سغب  حالة  واأدت  الطائفية،  ال�سيا�سات 
وقد  امل�سلمة.  للمراأة  النفقة  قوانني  يف  رجعي  تغيري  حدوث  اإىل   1986 عام  يف 
اأعيقت جهود الإ�سالح الن�سوية يف ظل وجود حكومة اأ�سولية هندو�سية لإدارة 
اأ�سا�سي  ب�سكل  يعنى  �سوف  موحد  قانون  اأي  اأن  من  املخاوف  اأثار  مما  البالد، 

فر�س القوانني الهندو�سية على جماعات الأقلية.

حماية �حلقوق �حلالية للمر�أة يف �لأ�رشة

بالرغم من هذه ال�سورة املعتمة، فالأمر اجلدير بالذكر هو حدوث حتول تدريجي 
معاك�س يف الآونة الأخرية نحو مزيد من امل�ساواة والعدل يف عدة من البلدان التي 
�سهدت بع�س اأ�سد التغيريات الرجعية فيما يتعلق بحقوق الن�ساء يف قانون الأ�رصة؛ 
الهادفة لتعزيز وحماية احلقوق  الن�سوية  اإىل اجلهود  وعادة ما يرجع ذلك ن�سبيًا 
اأمكن يف  فيها تراجع،  التي حدث  الأحوال  الأ�رصة. ومن ثم، فحتى يف  داخل 

النهاية اإحداث تغيري اإيجابي وحماية احلقوق القائمة. 
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ملقاومة اجلوانب  ال�سرتاتيجيات  الن�سويات جمموعة متنوعة من  ا�ستخدمت  وقد 
الإ�سكالية لعملية الأ�سلمة املفرو�سة من جانب الدولة والإ�سالح القانوين النا�سئني 
عن ظهور �سيا�سات الهوية، اعتمادًا على الظروف اخلا�سة بكل �سياق. ومعظم 
ال�سرتاتيجيات التي ا�ستخدمت حلماية احلقوق القائمة للن�ساء داخل الأ�رصة متاثل 
بعمليات  اخلا�س  الق�سم  يف  �سابق  �سياق  يف  ناق�سناها  التي  ذاتها  ال�سرتاتيجيات 

الإ�سالح الإيجابية. 

اأنف�سهم  يعلنون  من  �سعى   ،2005  -2003 عامي  بني  ما  الفرتة  يف  كندا،  ويف 
"قادة للمجتمع" اإىل تطبيق املحاكم ال�رصعية للف�سل يف م�سائل الأ�رصة بني امل�سلمني 
من  كان  املحاكم  لتلك  اللجوء  اأن  ورغم   .1991 لعام  التحكيم  قانون  مبوجب 
املفرت�س اأن يتم على نحو طوعي، فقد اأكد املعار�سون للقانون اأنه بالن�سبة للن�ساء 
غالبًا ما ترادف كلمة طوعي الإكراه الجتماعي. وقد ات�سمت حملة املقاومة التي 
كللت يف النهاية بالنجاح بتحالف وا�سع بني م�سلمني متدينني، ولدينيني منحدرين 
من خلفيات ثقافية اإ�سالمية، وعلمانيني داخل املجتمع الكندي الأو�سع؛ واملنا�رصة 
اجلماهريية من خالل اللقاءات والندوات؛ واملطالبة الواعية امل�ستمرة بحق الن�ساء 
ق�سية  هي  الق�سية  هذه  اأن  على  والتاأكيد  اأنف�سهن؛  وتعليم  الدين  تف�سري  اإعادة  يف 

تتعلق بالن�ساء بعيدًا عن م�ساألة الهوية الدينية اأو الثقافية.

له  كان  كما  الكندية،  احلملة  يف  خا�س  ب�سكل  فعاًل  دورًا  الدويل  الت�سبيك  لعب 
دور بارز يف العديد من حمالت قانون الأ�رصة الناجحة. النا�سطات يف ال�سياقات 
الهوية  و�سيا�سات  "الأ�سلمة"  خالل  من  الهوية  فر�س  يتحدين  الالتي  الإ�سالمية 
ما مع  اإىل حد  تتنايف  اجلن�سني  بالعدل بني  باأن مطالبهن  اتهامًا  يواجهن  ما  غالبًا 
الدويل  الت�سبيك  يوفر  �ساحلة.  م�سلمة  امراأة  تن�سئ  التي  والأعراف  التقاليد 
�سبيل مقاومة  املنا�سالت يف  اأوًل، تدرك  ال�سياق:  ثالث مميزات مهمة يف هذا 
الإ�سالحات الرجعية باأن هناك ن�سالت مماثلة يف جميع اأنحاء العامل، وهو ما 
ميكنهن من حتليل هياكل القوة والأهداف ال�سيا�سية من وراء الإ�سالح على نحو 
خربات  عن  املعلومات  تبادل  احلدود  عرب  الت�سبيك  يت�سمن  ثانيًا،  فعالية.  اأكرث 
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الن�ساء بالقانون والإ�سالح القانوين يف ال�سياقات الأخرى، وهو ما يعزز وعي 
النا�سطات املحليات باملميزات واملخاطر املحتملة لالإ�سالح القانوين. ثالثًا، ي�سمح 
الت�سبيك بتبادل ال�سرتاتيجيات؛ فبينما قد ل تنتقل هذه اجلوانب من �سياق بعينه اإىل 
�سياق اآخر على نحو فعال، فال �سك اأن تبادل وت�سارك ال�سرتاتيجيات ميكن اأن 

يوحي مببادرات جديدة. 

حول  حملًيا  متجذر  وعي  ووجود  الدويل  امل�ستوى  على  الت�سبيك  فاإن  وباملثل 
حلماية  �رصوريًا  اأمرًا  اأي�سًا  يعد  وال�سيا�سي  العام  للوجدان  تروق  التي  الق�سايا 
احلقوق القائمة للن�ساء يف قوانني الأ�رصة يف ال�سياقات الإ�سالمية. وبذلك، جنحت 
ال�سيا�سية  الدينية  القوى  جهود  مقاومة  يف  الن�ساء  حقوق  جمال  يف  النا�سطات 
لإدخال اإ�سالحات رجعية يف �سياقات متباينة مثل ال�سنغال وباك�ستان. كما تعمل 
العربية  الإمارات  ففي  اجلديدة.  احلقوق  من  املزيد  تعزيز  على  ال�سرتاتيجية 
املتحدة واململكة العربية ال�سعودية، قامت النا�سطات الالتى يطالنب بو�سع قوانني 
اأو حت�سني تطبيق اجلوانب الفقهية غري املقننة، باإلقاء ال�سوء على الأعداد ال�سخمة 
من حالت الطالق لإثبات اأن الن�سو�س القائمة ل حتقق الأ�رصة امل�ستقرة وهي 

النغمة ال�سائدة التي ما طفق املحافظون يرددونها. 

خام�سًا – ��سرت�تيجيات �لتمكني طويلة �لأجل   

�سيالليوجلو،  الن�ساء مثل فريدا  املدافعات عن حقوق  الرتكيات  النا�سطات  ترى 
يحتاج حًقا  ما  تركيا،  املدين يف  القانون  بالرغم من جناح حملتهن لإ�سالح  اأنه 
للتغيري لي�س القانون فقط بل عقلية النا�س اأي�سا. تغيري نظام القيم يحتاج اإىل �سنني 
وعقود.17 مبعنى اآخر، قد يجري تغيري القوانني، اإل اأن هذا الإ�سالح القانوين 

ل ميثل اإل جزءًا �سغريًا من التطور املجتمعي.

وحتى بعد جناح جهود الإ�سالح القانوين، فثمة حتد قائم ب�ساأن متكني الن�ساء من 
ا�ست�سدار اأحكام اإيجابية. وقد اأدى ذلك اإىل تطور مفهوم الوعي القانوين، وهو 

17 زمان )2001(.
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الأمر الذي يتجاوز برامج املعرفة القانونية الب�سيطة التي تعرف النا�س بالقوانني 
وال�ستغالل  القهر  حتديد  من  النا�س  ميكن  القانوين  الوعي  القائمة؛  واملوؤ�س�سات 
اللذين يتعر�سون لهما والتعبري عنهما. وهذه هي املرحلة الأوىل يف الكفاح من 
اأنه يت�سمن بناء التحالفات  اأجل الو�سول اإىل جمتمع اأكرث عدل واإن�سافا.18 اأي 
بني املنظمات الن�سائية، واملحاكم التي تنظر يف قانون الأ�رصة، والوزارات ذات 

ال�سلة، على النحو الذي يجرى حاليًا يف املغرب. 

الأمر املهم هو اأن برامج التمكني القانوين مل تركز على القوانني الأ�سا�سية فح�سب، 
بل �سعت ب�سكل واٍع اإىل تتبع وك�سف الروابط املت�سابكة بينها وبني التقاليد والدين 
واملمار�سات القانونية، ومن ثم متكني الن�ساء من حتليل بنى القهر الواقع عليهن 
اأكرث  ا�سرتاتيجيات  و�سع  من  بالتايل  ذلك  مكنهن  وقد  فعاًل.  حتلياًل  وم�سادره 
اللجنة  �سعت  فعندما  وبذلك،  للكلمة.  الأعم  باملعنى  القوانني  لإ�سالح  فعالية 
-1994 عامي  بني  ما  الفرتة  يف  الن�ساء  و�سع  يف  بالتحقيق  املعنية  الباك�ستانية 
الن�سائية  القانونية، متكنت املجموعات  اآراء ب�ساأن الإ�سالحات  اإىل جمع   1997
والقوانني  بالعادات  تتعلق  ملمو�سة  تو�سيات  تقدمي  من  ال�سعبي  امل�ستوى  على 
الإجرائية والقوانني ال�سخ�سية. وقد جرى اإدماجها يف التقرير النهائي للجنة ل�سنة 
الأ�رصة  )تعديل( حماكم  قانون  التو�سيات يف  ببع�س هذه  العمل  19،1997 ومت 

لعام 2002 الذي وفر للن�ساء حت�سنا ملمو�سًا يف �سبيل حتقيق العدل لهن. 

�ساد�سًا - تقييم �جلهود �لر�مية �إىل تعزيز وحماية حقوق �لن�ساء يف �لأ�رشة 

قد ل تكون الوترية الفعلية لالإ�سالح القانوين عاماًل حمددًا "للنجاح". فالإ�سالح 
بالإ�سالح لأغرا�سها  الدولة  اهتمت  اأينما  يكون �رصيعًا  ما  غالبًا  الأمر  واقع  يف 
اخلا�سة، وبطيئًا اأينما كانت قوته الدافعة تاأتي من مطالب الن�ساء بالعدل وامل�ساواة. 
وحتى عندما جنم الإ�سالح ال�رصيع عن مبادرة الن�ساء مبطالبهن، فقد ثبت فيما 
بعد اأن هذه ال�رصعة ذاتها متثل اإ�سكالية، حيث قد ل يجري النظر برتٍو وتدقيق يف 

تفا�سيل الأمور )ل�سيما يف ما يتعلق بالتطبيق(.

18  �سبحان )1992(.
19  احلكومة الباك�ستانية )1997(.
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التغيري  ومقاومة  الإيجابي  الإ�سالح  تقييم  ي�ستع�سي  فقد  ذلك،  على  وعالوة 
ا  الرجعي نظرًا لأن تاأثري تغيري املواقف وال�سلوكيات قد ي�ستغرق عقوًدا، واأي�سً
لأن موؤ�رصات النجاح ميكن اأن تكون موطن خالف �سيا�سي. على �سبيل املثال، 
الإ�سالح القانوين الذي يوؤدي اىل زيادة احلالت التي ح�سلت فيها الن�ساء على 
يعتربه  حني  يف  ايجابيًا،  موؤ�رًصا  التقدمية  الن�سائية  املجموعات  تراه  قد  الطالق، 
الكمية  املوؤ�رصات  اأن  كما  واملجتمع.  الأ�رصة  تفكك  على  �سلبيًا  موؤ�رصًا  املحافظني 
ترفعها  التي  الق�سايا  عدد  لزيادة  ميكن  املثال،  �سبيل  فعلى  اأي�سًا.  كافية  لي�ست 
الن�ساء يف املحاكم اأن يثبت اجتاهني �سديدي الختالف: اإما اأن القانون الذي جرى 
اإ�سالحه عجز عن توفري اأ�سا�س اآمن حلقوق الن�ساء ومن ثم عجز عن منع ن�سوب 
النزاعات؛ اأو اأن القانون الذي جرى اإ�سالحه جنح يف متكني الن�ساء من احل�سول 

على حقوقهن داخل الأ�رصة.
 

�سائر  على  اأثرها  جممل  حيث  من  الإ�سالحات  درا�سة  ينبغي  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
املثال،  �سبيل  امل�ستهدفني بالإ�سالح فح�سب. فعلى  اأع�ساء املجتمع، ولي�س على 
يقال اأن التعديل الذي اأدخل على الأحكام املتعلقة بتعدد الزوجات يف ماليزيا عام 
القانون  معنى  تقوي�س  اإىل  اأدى  اجلديدة،  الزوجة  بهدف حماية حقوق   1994
وتوجهه الأ�سلي، والذي كان ي�سعى لتنظيم – ومن ثم تثبيط – تعدد الزوجات 

ودعم حقوق الزوجة الأوىل. 

ويف النهاية، فمن ال�رصوري رف�س الفكرة القائلة باأن ف�سل اجلهود التي كانت 
ترمي اإىل اإحداث اإ�سالح اإيجابي اأو منع حدوث تغري رجعي يعد ف�ساًل �ساماًل. 
اأثناء فرتة احلمالت احلقوقية، وما  فما يو�سع من برامج وما يقام من حتالفات 
يجري من تعزيز للتحليالت، ون�رص للوعي العام، وما يكت�سب من خربات من 
خالل التفاعل مع الهياكل ال�سيا�سية و�سنع القوانني، وما يثار من ق�سايا اجتماعية 

عديدة ذات �سلة قد يوؤدي يف احلقيقة اإىل عمليات تغيري اأكرث عمقًا وات�ساعًا.
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�خلامتة

ق�سايا  اإىل  الأ�رصة  داخل  احلقوق  وحماية  الأ�رصة  قوانني  اإ�سالح  يتطرق 
خمتلف عليها �سيا�سيًا حول الهوية الثقافية، ويثري ت�ساوؤلت ب�ساأن حقوق الدولة 
وم�سوؤولياتها جتاه املجتمع والأفراد، وي�سكك يف مدى النفع من وراء ديناميات 
الأكرث  هم  املجتمع  من  �رصائح  حلقوق  يتطرق  كما  القائمة،  الجتماعي  النوع 
للتغيريات يف  ينظر  اأن  الن�ساء والأطفال. يجب  اأ�سواتهم، وهم  لتكميم  عر�سة 
القانون على اأنها عملية اجتماعية، عملية ل متثل فيها التعديالت الن�سية اإل جزءًا 
�سغريًا. وعندما ننظر من هذا املنظور الأو�سع ميكننا حينها فقط توقع الثغرات 
املحتملة لالإ�سالح وفهم اأثرها على كافة جوانب التفاعل الجتماعي وهياكل القوة. 
وعالوة على ذلك، فاإن الظروف التي متكن من اإجراء اإ�سالح اإيجابي اأو التي 
حتدث تغيريًا رجعيًا، وكذلك ال�سرتاتيجيات التي تتبعها النا�سطات احلقوقيات، 
التي ت�ساعد يف خلق مثل هذه الظروف اأو ال�ستجابة لها، تتباين وفقًا ملقت�سيات 
الأ�رصة  اإ�سالح  م�سائل  يف  النخراط  اأن  اإذن  عجب  فال  حدة.  على  �سياق  كل 
وحماية احلقوق داخل الأ�رصة ي�سكل اأمرًا بهذه الدرجة من ال�سعوبة والتحدي. 

  
ل  التحديات  واأن  ال�سياقات،  بع�س  �سديدة يف  انتكا�سات  قد حدثت  اأنه  �سك  ول 
ال�رصاعات  مثل  عوامل  ب�سبب  الأخرى  ال�سياقات  من  العديد  يف  قائمة  تزال 
ال�سلطوية والقوى  النظم  الفقر، ومتادي  الإقليمية والوطنية، وارتفاع معدلت 
التي ت�ستغل الدين والهوية الدينية يف حتقيق مكا�سب �سيا�سية. اإل اأنه برغم �سطوة 
هذه القوى، فاإن قوانني الأ�رصة يف ال�سياقات الإ�سالمية على مدار العقود الأربع 
فبينما  اإيجابي.  اجتاه  يف  وحتميًا  تدريجيًا  التحرك  يف  اأخذت  قد  عمومًا  املا�سية 
ت�سرتك العديد من القوى الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية يف هذه العملية، فاإن 
جهود النا�سطات احلقوقيات قد اأو�سحت ب�سكل جلي اأن تعزيز وحماية امل�ساواة 
والعدل يف الأ�رصة امل�سلمة اأمر �رصوري وممكن.  فعلى مدار ال�سنوات الع�رصة 
املا�سية، ظهر اجتاه جديد يت�سم بالإيجابية يف قوانني الأ�رصة، مما يوؤكد على اأن 
اإعادة ال�سياغة ال�ساملة ملفاهيم الأ�رصة الإ�سالمية تدعو اإىل اإنهاء عالقات ال�سيادة 
والإخ�ساع البالية والفا�سلة والعاجزة، وا�ستبدالها بعالقات م�ساواة وعدل قائمة 
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الروؤية عن الأ�رصة م�رصوعًا طويل  على احلب واملودة. وقد يكون حتقيق هذه 
الأمد، غري اأن التطورات الأخرية اأظهرت اأنه من املمكن الآن ت�سور مثل هذا 

الواقع يف ال�سياقات الإ�سالمية.
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