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مكانة �ملر�أة يف �لأ�رشة �مل�سلمة بني ما�ض متخيل وو�قع 
م�ستجد:

لقطات و�قعية من �لقرن �حلادي و�لع�رشين
كمال �ساندر�كري�نا

تدفق  من  م�سبوقة  غري  م�ستويات  تدفعه  والع�رصين  احلادي  القرن  يف  العامل  اإن 
املعلومات وحركة الأفراد ب�سكل يخلق حتديات وفر�س وتطلعات جديدة ويولد 
ب�سكل ل ميكن كبح جماحه ول عك�س م�ساره، وب�سكل ل  بالتغيري  طاقات تدفع 
ي�ستثنى منه اأي جزء يف العامل، فالكل، رجال ون�ساء واأطفال، حتت تاأثري هذه 
القوى واإن كان ذلك باأ�سكال خمتلفة، وهم جميعا ي�ساركون وبفعالية يف تغريات 
هذا العامل اجلديد واأحداثه املتالحقة، �سواء ب�سكل طوعي اأو دون اإرادتهم، و�سواء 

لالأف�سل اأو الأ�سواأ. 

الدائم  البع�س مع حفاظها  التغيري مع بع�سها  يف بع�س الأوقات تتعار�س قوى 
على تعددية توجهاتها، وبينما ينعم املزيد واملزيد من النا�س بالرثوات والرخاء، 
يعاين اآخرون حتت وطاأة احلروب امل�ستمرة ول يزال الب�رص غري قادرين على 
حل هذه الظاهرة وا�سعة النت�سار. وعلى الرغم من ذلك كله، اأو رمبا ب�سببه، فقد 
عزز املجتمع الدويل يف القرن احلادي والع�رصين من التزامه باحلرية والكرامة 
وامل�ساواة وال�سلم و�رصورة الق�ساء على الفقر من خالل اإعالن الألفية الذي اأكد 

عليه زعماء العامل يف مطلع القرن اجلديد يف عام 1.2000

التي طاملا واجهتها  التقدم والتحديات  الإ�سالمي مبعزل عن  العامل  يكن  واأبدا مل 
الب�رصية بل كان يف وقت من الأوقات اأحد اأكرث قواها تاأثريا، بل اإن الواقع الذي 
ا�ستجابة  ذاتهما  حد  يف  هما  امل�سلمة  الأ�رص  و�سكل  وامل�سلمات،  امل�سلمون  يعي�سه 

اأف�سى ذلك اإىل اخلروج باإعالن اأهداف الألفية التنموية. انظر:  1
 http://www.un.org/millenniumgoals/
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للتحديات التي ي�سهدها العامل. ومن هنا بات حتميا علينا اأن ننظر مليا يف الطرق 
التي اأثرت بها قوى القرن احلادي والع�رصين العاملية على الأ�رصة امل�سلمة والكيفية 
التي �سكلت وغريت بها العديد من اأوجهها. واإننا يف اإعادة تخيلنا لالأ�رصة امل�سلمة 
ينبغي األ نتجاهل ق�سوة واقعها يف يومنا هذا واأن ن�سع ن�سب اأعيننا يف الوقت نف�سه 

روؤية الإ�سالم لالأ�رصة وما ميكن ا�ستلهامه من قيمه الف�سلى. 

توظف هذه الورقة البيانات العاملية لر�سم �سورة اأولية للواقع الذي تعي�سه الن�ساء 
احلادي  القرن  يف  امل�سلمة  الأ�رصة  يف  املوؤثرة  املتغرية  العوامل  والتقاط  اليوم 
يف  الن�ساء  تواجهها  التي  التحديات  املتاحة  احلالة  درا�سات  تو�سح  والع�رصين. 
بها  اجتمعت  التي  الكيفية  تظهر  كما  امل�سلمة  واملجتمعات  الأ�رص  �سمن  هذا  يومنا 
الن�ساء واأمم باأكملها �سويا للق�ساء على هذه التحديات من خالل اإدخال تعديالت 
للجميع. واإن  العدل وامل�ساواة  القوانني وال�سيا�سات ل�سمان حتقيق  جذرية على 
خربات الن�ساء الفعلية ب�سكل عام جتربنا على الإقرار باأن حتقيق امل�ساواة والعدل 
بني اجلن�سني يف الأ�رصة امل�سلمة قد اأ�سبح من ال�رصوريات التي ل ميكن اإنكارها، 
تنب�س  وجمتمعات  م�ستنرية  �سيا�سية  قيادة  توافر  حال  حتقيقها  فعليا  ميكن  والتي 

بالدميوقراطية ومن خالل ن�سال امل�سلمات وحلفائهن لتحقيق العدل وامل�ساواة. 

�أ- م�سلمات يك�سنب قوتهن يف �لقت�ساد �لعاملي

العمل  ب�سوق  امراأة  مليون   200 التحقت  ال�سابقة،  الع�رصة  الأعوام  مدار  على 
لي�سل عدد الن�ساء العامالت حول العامل اإىل 1.2 مليار امراأة2، وقد اأ�سبح عمل 
كانت  والتي  الزراعة  العمل يف  من  بدءا  الوقت،  مع مرور  تنوعا  اأكرث  الن�ساء 
امل�سدر الرئي�سي لعمل الن�ساء منذ 10 اأعوام م�ست، و�سول اإىل قطاع اخلدمات 
متعدد الأوجه الذي ي�سم الآن حوايل ن�سف عدد كل الن�ساء العامالت، 3وهذه 
يف  الوا�سعة  الهوة  من  الرغم  وعلى  الإ�سالمي.  العامل  من  ن�ساءا  ت�سم  الأرقام 
الإح�ساءات ول �سيما يف ما يتعلق بالن�ساء امل�سلمات، ميكننا مع ذلك ال�رصوع يف 

منظمة العمل الدولية )2008:1(  2
الزراعة 36.1% ويف قطاع اخلدمات %46.3،  العامالت يف  الن�ساء  ن�سبة  يف عام 2007، كانت   3

امل�سدر ال�سابق، �س. 3
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ا�ستخال�س وابتناء بع�س الجتاهات العامة من خالل البيانات املتاحة عامليا حول 
حيوات الن�ساء ب�سكل عام. 

حول  الأقاليم  خمتلف  يف  امل�سلمات  الن�ساء  و�سعية  يف  هائل  تباين  ثمة  بالطبع، 
ومن  اآ�سيا،  �رصق  جنوب  من  الن�ساء  تعترب  الدولية،  العمل  ملنظمة  وفقا  العامل. 
الفلبني وجنوب  اإندوني�سيا وماليزيا وجنوب  بينهن ن�سبة كبرية من امل�سلمات من 
العقد  مدار  على  العمل  �سوق  يف  بامل�ساركة  يتعلق  ما  يف  فعالية  الأكرث  تايالند، 
�رصق  بعد  العامل  م�ستوى  على  مرتبة  اأعلى  ثالث  على  حافظن  حيث  املا�سي، 
يف  امل�ساركة  م�ستويات  اأقل  فاإن  املقابل،  ويف  ال�سحراء.  جنوب  واأفريقيا  اآ�سيا 
�سوق العمل حول العامل هي للن�ساء من منطقتي �سمال اأفريقيا ووال�رصق الأو�سط 
اأن املنطقة العربية قد �سهدت يف الفرتة  واأغلبهن م�سلمات.4 ولكن جدير بالذكر 
مقارنة  القت�سادي  الن�ساط  من  الن�ساء  ن�سيب  زيادة يف  اإىل 2003  من 1990 
بكل مناطق العامل الأخرى بلغت �ستة اأ�سعاف املعدل العاملي، اأي زيادة قدرها  
19% مقارنة بزيادة 3% بالن�سبة مل�ساركة الن�ساء يف الن�ساط القت�سادي يف العامل 

ككل.5

ي�سعنا  ل  واأخرى،  منطقة  بني  القائمة  والتباينات  باخل�سو�سيات  الإقرار  ومع 
اإنكار حقيقة اأن املزيد واملزيد من الن�ساء امل�سلمات يلعنب الآن دورا فعال يف �سوق 
العمل والقت�ساد. ويف العديد من احلالت، تقوم الن�ساء بذلك من خالل التحرك 
يوما  اأ�سبحن  قد  الن�ساء  اأن  هو  الأمر  الوطنية. وواقع  احلدود  واإيابا عرب  ذهابا 
بعد يوم وب�سكل متزايد جزءا ل يتجزاأ من حركة ال�سكان املتزايدة حول العامل، 
بحيث يكاد ي�سكلن ن�سف ن�سبة املهاجرين على م�ستوى العامل. ويعني ذلك- وفقا 
الدولية  احلدود  يعربن  امراأة  مليون   95 اأن  لل�سكان-6  املتحدة  الأمم  ل�سندوق 
بلدانهن. ويف  داخل  لأخرى  منطقة  من  ينتقلن  الالتي  العديدات  بخالف  وذلك 
اآ�سيا التي ت�سم اأكرث من ن�سف تعداد امل�سلمني على م�ستوى العامل، فاق عدد الن�ساء 

امل�سدر ال�سابق، �س.5  4
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي )2006:8(  5
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املهاجرات من بلدانهن الأم عدد الذكور.7 ويف اإندوني�سيا التي يعي�س فيها حوايل 
176 مليون م�سلم، �سكلت الن�ساء ن�سبة80 % من العمالة التي هاجرت اإىل اخلارج 

يف الفرتة من 2000 اإىل 2003. 

لل�سكان مبا  املتحدة  الأمم  يفيد �سندوق  العامل يف 2006،  �سكان  تقرير حالة  يف 
يلي:

ت�سافر الن�ساء املهاجرات للزواج اأو للحاق باأزواجهن واأ�رصهن اأو 
للعمل يف اخلدمة املنزلية اأو النظافة اأو رعاية املر�سى وكبار ال�سن 
والأطفال. وهن يعملن اأي�سا كمزارعات ونادلت وعامالت يف 
خطوط الإنتاج يف ظل ظروف عمل م�سنية، كما يتقلدن اأي�سا مهنا 
تتطلب م�ستوى عال من املهارة واخلربة اإ�سافة اإىل العمل كمعلمات 
وممر�سات وعامالت يف اجلن�س، ويف جمال الرتفيه وم�سيفات، 
�سابات وكبريات يف  للجوء، وهن  وهن كذلك لجئات وطالبات 
واأرامل.....  ومطلقات  متزوجات،  وغري  ومتزوجات  ال�سن 
مع  توافقا  اأكرث  فر�س  عن  ويبحثن  متعلمات  منهن  والبع�س 
موؤهالتهن. والبع�س الآخر من خلفيات فقرية اأو حمدودة الدخل 

وي�سعني اإىل تاأمني حياة اأف�سل لأنف�سهن واأطفالهن.8

يف  الن�ساء  اأ�رص  هم  ي�ستفيد  من  واأهم  اأول  العاملية؟  الن�ساء  هجرة  من  امل�ستفيد  من 
الن�ساء املهاجرات ير�سلن ن�سيبا  اأن  بلدانهن الأم. تظهر العديد من الدرا�سات9  
بالرجال.  مقارنة  الأم  بالدهن  يف  اأ�رصهن  اإىل  يك�سبنه  مما  وبانتظام  اأكرب 
والأموال التي تر�سلها العامالت املهاجرات اإىل اأوطانهن ميكنها اأن تنت�سل اأ�رصا 
اأو حتى جمتمعات باأكملها من براثن الفقر. على �سبيل املثال، تظهر الدرا�سة التي 
باملراأة  النهو�س  اأجل  الدويل من  للبحوث والتدريب  املتحدة  بها معهد الأمم  قام 
)INSTRAW( بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة )IOM( يف عام 2000 اأن 

امل�سدر ال�سابق، �س.23  7
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الن�ساء من بنغالد�س الالتي يعملن يف ال�رصق الأو�سط ير�سلن يف املتو�سط %72 
مما يك�سبنه من اأموال، واأن %56 من هذه التحويالت ت�ستخدم لتلبية الحتياجات 
اليومية اأو للرعاية ال�سحية اأو التعليم، وهو منط يعك�س اأولويات اإنفاق العامالت 
من  الكثري  اإنفاق  اإىل  الرجال  مييل  املقابل،  ويف  اأخرى.  بلدان  يف  املهاجرات 
اأن تدلل لقطة �رصيعة من حياة �سومينا-  اإ�ستهالكية. 10وميكن  دخلهم على بنود 
العربية  اململكة  يف  تعمل  تنجرة  من  نو�سا  غرب  من  اإندوني�سية  مهاجرة  وهي 

ال�سعودية- على هذا الجتاه:  
تر�سل �سومينا نقودا اإىل اأهلها كل �ستة اأ�سهر لأربعة اأ�سباب: اأول، 
وثانيا  املال،  اإىل  يحتاجون  اأهلها  مع  يعي�سون  الذين  اأطفالها  لأن 
لأن اأهلها يحتاجون اإىل املال لبناء منزل، ثالثا لأن �سومينا ل تريد 
لزوجة زوجها الأوىل �سانيدي اأن ت�ستخدمه، ورابعا لأن �سومينا 
مبدخرات  الت�رصف  ي�سيئون  الذين  الأزواج  عن  كثريا  ت�سمع 
زوجاتهن وي�ستخدمونها اإما للتزوج من اأخريات اأو الت�سكع وراء 

الن�ساء وخيانة زوجاتهم.11

يف  هامة  اأدوارا  اأي�سا  الن�ساء  تلعب  احلروب،  بها  تع�سف  التي  املناطق  ويف 
امل�ساهمة يف بقاء اأفراد اأ�رصهن على قيد احلياة. تبلغ ن�سبة الن�ساء والأطفال حوايل 
%80 من اإجمايل عدد النازحني داخليا والالجئني حول العامل وذلك وفقا ملكتب 
الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية.12  وعادة ما تتويل هوؤلء الن�ساء م�سوؤولية 
اإعالة الأ�رصة بني ظالل املوت والدمار وهن يغرين يف غ�سون ذلك من التق�سيم 
التقليدي للعمل بناءا على النوع الجتماعي. ويف ما يلي �سهادة من اأحد العاملني 

يف جمال الإغاثة الإن�سانية يف غرب دارفور توؤكد على هذا املعنى:
تتحمل الن�ساء العبء الأكرب من احلمل الذي خلفه النزاع يف غرب 
دارفور. يبلغ عدد النازحني داخل املخيمات وامل�ستوطنات املتفرقة 
الأمهات  والن�ساء،  �سخ�س؛  األف   710 حوايل  البالد  اأنحاء  يف 

امل�سدر ال�سابق  10
Krisnawaty (2008)8 :انظر  11

Inter-Agency Standing Committee (b para. 2 :1999)8 :انظر  12
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والزوجات، هن الالتي يجمعن اأوا�رص هذه العائالت، والبع�س 
اأزواجهن،  وفاة  بعد  الوحيد  الدخل  كم�سدر  اأ�رصهن  يعلن  منهن 
ذلك  وجند  للهجوم.  التعر�س  من  خائفون  الرجال  كان  متى  اأو 
يف  املخيمات  اأكرب  من  واحد  وهو  "مورنيه"  يف  الو�سوح  جلي 
يخاف  وحيث  العربية  امليلي�سيات  بها  حتيط  التي  دارفور  غرب 
اأي رجل  فاإن  باملخيم.  املحيطة  املنطقة  التحرك خارج  النا�س من 
يغادر املخيم ويقع يف يد ميلي�سيات اجلنجويد يقتل يف احلال، بينما 
ت�سطر  ذلك  ومع  املخيم.  غادرت  اإذا  "فح�سب"  املراأة  تغت�سب 
والبيع  الطهي  اأجل  من  احلطب  جلمع  يوميا  املخيم  ملغادرة  الن�ساء 
حيث يعترب ذلك الو�سيلة الوحيدة لدر الدخل داخل املخيم املكتظ عن 
اآخره. ............ عملت مع خديجة وعائ�سة ل�سنع الفرن 
قد  ال�سباح  هذا  وكانت  اأطفال  لع�رصة  اأم  خديجة  بنا...  اخلا�س 
اأعدت الطعام لهم قبل ح�سور التدريب. يف الأيام العادية، تغادر 
�ساعات  �ست  وت�سري  الباكر  ال�سباح  يف  الظالم  يف  املنزل  خديجة 
جلمع احلطب، وتعود لطهي الطعام لأ�رصتها ثم تذهب اإىل ال�سوق 
لبيع ما تبقى من الأخ�ساب. وتبقى خديجة يف ال�سوق ما ي�ستغرقها 

من وقت لبيع احلطب.13 

ال�سلم  وقت  ويف  ومي�سورات،  فقريات  امل�سلمات،  الن�ساء  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 
وجمتمعاتهن  عائالتهن  منو  يف  حمورية  اأدوارا  يلعنب  ال�سواء،  على  واحلرب 
هن  والالتي  اأهمية  الأكرث  مدخراتهن  ي�ستخدمن  وهن  احلياة.  قيد  على  واإبقائها 
اأن20 %  يقدر  واآخرين. وب�سكل عام  اأطفالهن  )النفقة( لإعالة  لها  احتياجا  اأكرث 
امل�سلمة  البلدان ذات الأغلبية  بالتقريب من الأ�رص املعي�سية ترتاأ�سها ن�ساء.14 ويف 
ترتاوح ن�سبة الأ�رص املعي�سية التي ترتاأ�سها ن�ساء من 7 % )يف باك�ستان( اإىل15 % 

)يف املغرب( و29% )يف موريتانيا(.15 

    (n.d.) O'Boyle :انظر  13
  UNICEF (2007: 28) انظر �سندوق الأمم املتحدة للطفولة  14

اإدارة ال�سوؤون الإقت�سادية والجتماعية، ق�سم الإح�ساء بالأمم املتحدة )2006: 5-130(  15
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ومع ذلك، ين�س اإعالن القاهرة حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم املعتمد يف 5 اأغ�سط�س/
اآب 1990 الذي خرج به املوؤمتر الإ�سالمي التا�سع ع�رص لوزراء اخلارجية اأن 
“املراأة م�ساوية للرجل يف الكرامة الإن�سانية” ولكن “على الرجل عبء الإنفاق 
الن�ساء كعائالت  اإنكار دور  اإن  )املادة 6(.16  على الأ�رصة وم�سوؤولية رعايتها” 
لأ�رصهن وحرمانهن منه وما يرتتب على ذلك من ال�ستحقاقات املخولة لهن ل 

ي�رص الن�ساء اأنف�سهن فح�سب بل ي�رص اأي�سا اأ�رصهن وجمتمعاتهن. 

وحتى يف الأ�رص التي ل تكون فيها الن�ساء العائالت الرئي�سيات لأ�رصهن املعي�سية، 
اأجل �سمان �سالح  اأهمية �سديدة من  فاإن متتعهن ب�سلطة اتخاذ القرار تظل ذات 
الأ�رصة، ول�سيما الأطفال. يفيد �سندوق الأمم املتحدة للطفولة )اليون�سيف( مبا 

يلي:
تكون  قد  باأ�رصهن  املتعلقة  القرارات  من  الن�ساء  اإق�ساء  تبعات  اإن 
�سديدة على الأطفال قدر �سدتها على املراأة نف�سها، ففي الأ�رص التي 
املخ�س�سة  املوارد  ن�سبة  جند  قرار،  �سانعات  فيها  الن�ساء  تكون 
لالأطفال اأكرب بكثري عن تلك الأ�رص التي يقل دور املراأة فيها تاأثريا، 
وذلك لأن الن�ساء - مقارنة بالرجال- يولني اهتماما اأكرب لالأهداف 
التي  ا�ستخدام نفوذهن واملوارد  اإىل  املتعلقة ب�سالح الأ�رصة وميلن 
والأ�رصة  خا�س  ب�سكل  الأطفال  احتياجات  لتعزيز  فيها  يتحكمن 

ب�سكل عام.17    

كفلت  وريادة،  دخل  من  اإليه  يحتجن  مبا  اأ�رصهن  تزويد  حماولة  غ�سون  ويف 
جهد  بعد  م�ساركتهن  وتعدت  القت�ساد  يف  هاما  دورا  لأنف�سهن  امل�سلمات  الن�ساء 
متوا�سل نطاق منازلهن لتنطلق اإىل القت�ساد العاملي، وهو الأمر الذي يو�سح 
القدرة  بعد يوم على  نا�سطات، يح�سلن يوما  اقت�ساديات  الن�ساء، كفاعالت  اأن 
ذلك  واأ�سبح  باأكملها  لأمم  وال�سيا�سية  الجتماعية  احلياة  كامل  على  التاأثري  على 

واقعا اجتماعيا يف العامل الإ�سالمي ي�سعب اإلغائه. 
 Ertürk (2007: 16) :انظر  16

  UNICEF (2007: 16) انظر �سندوق الأمم املتحدة للطفولة  17
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جمايل  يف  الرئي�سيني  الفاعلني  بع�س  يغري  اجللية،  احلقائق  لهذه  وا�ستجابة 
اإىل  بها  التي كانوا ينظرون  الطريقة  الدولية الآن من  العاملي والتنمية  القت�ساد 
الن�ساء ويتعاملون معهن على اأ�سا�سها، وهم يقرون الآن بالن�ساء ك�سانعات قرار 
بلدانهن،  يف  احلقوق  كامالت  ومواطنات  بالقت�ساد،  يتعلق  ما  يف  نا�سطات 
العامل  حول  يوم  بعد  يوما  الوعي  ويتزايد  عاملية.  اإن�سانية  حقوق  لهن  وكب�رص 
للخطر وتتحمل وحدها  نف�سها  تعر�س  احلقائق  تتجاهل هذه  التي  املجتمعات  باأن 
اأن  العاملي  التوظيف  تقاريرها حول  اأخر  الدولية يف  العمل  تفيد منظمة  نتائجه. 
القت�ساد على  للن�ساء، وقدرة  اقت�سادية جديدة  اأدوار  تقبل  املجتمع على  “قدرة 
خلق وظائف ل�ستيعابهن ملن املتطلبات الرئي�سية لتح�سني خمرجات �سوق العمل، 

والدفع كذلك بالتنمية القت�سادية ككل.”18 

وتتزايد ا�ستجابة وا�سعي ال�سيا�سات القت�سادية على امل�ستوى العاملي خل�سو�سية 
الواقع الذي تعي�سه الن�ساء وما يواجهنه من م�ساعب. يف التقرير العاملي ملوؤ�رص 

فجوة النوع الجتماعي لعام 2007، يفيد املنتدى القت�سادي العاملي مبا يلي: 
اأية اأمة ب�سكل كبري على ما اإذا كانت ت�ستغل مواهب  تعتمد تناف�سية 
الإناث  بها  تتعلم  التي  الكيفية  واأي�سا على  اأم ل،  ن�سائها وتعلمهن 
والتنموية،  التناف�سية  قدرتها  ولتعظيم  مواهبهن.  ا�ستغالل  وكيفية 
ينبغي على كل اأمة اأن ت�سعى جاهدة لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني 
اأن الإنتاجية والنمو  ...... )حيث( توؤكد العديد من الدرا�سات 

القت�سادي يتزايدان مع اإنخفا�س عدم امل�ساواة بني اجلن�سني.19
 

كيف ميكن الربط بني هذه احلقائق التي تنطبق اأي�سا على الن�ساء امل�سلمات وبني 
الإ�سالمي  العامل  يف  والأ�رصة  ال�سخ�سية  الأحوال  قوانني  من  العديد  ن�سو�س 
القائمة على افرتا�سات عري�سة باأن عائل الأ�رصة هو الرجل ل غري؟ كيف ميكن 
للتوفيق بني واقع  اإليه  الذي نحتاج  تبعاتها؟ ما  الظاهرة وما هي  اأن ن�رصح هذه 
املجتمعات  �سمن  والأ�رصة  الزواج  تنظم  التي  والقوانني  امل�ستجد  الن�ساء  حيوات 

الإ�سالمية حول العامل؟

  ILO (2008: 3) انظر: منظمة العمل الدولية  18
  Hausmann et al. (2007: 20) :انظر  19
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ب- �لن�ساء يف �لأ�رشة �مل�سلمة: �لتمييز و�لعنف بالقانون

اإىل اأخوات يف الإ�سالم،
مل  طويلة  �سنوات  منذ  ومتزوجة  عاملة  امراأة  واأنا  عائ�سة  ا�سمي   
يٌعلني زوجي خاللها اإل يف ما ندر، رمبا لأنه �سعر باإنني اأك�سب 
وبالتايل من غري ال�رصوري عليه اأن يزودين مبا يزود به الأزواج 
املنزل  ا�سرتيت  اأنا من  اأ�سا�سية. وهكذا كنت  اأمور  زوجاتهن من 
الطبيب  اأجرة  يدفع  من  اأنا  وكنت  ومالب�سي،  والأثاث  وال�سيارة 
عند مر�سي وكنت اأ�ساعد يف دفع م�رصوفات تعليم الأطفال. ومبا 
اأموايل  ا�ستثمرت  فقد  اأحت�سل على �سيء منه،  اأنني لن  اأعلم  اأنني 
من  )اأ(   107 الق�سم  ين�س  �سخ�س.  اأي  على  عالة  اأكون  ل  لكي 
اأن  الزوج  اإنه من حق  على  )املاليزي(  الإ�سالمي  الأ�رصة  قانون 
يجمد ح�ساب زوجته عند ف�سخ الزواج. فهل معنى ذلك اأن كل من 
اأملك من حقه واأنه من حقه اإدعاء اأنها ممتلكات زوجية م�سرتكة يف 
حني اإنها جميعا مما حت�سلت عليه وحدي دون م�ساعدة منه؟ اآمل 
واأدعو الله اأن تعدل احلكومة هذه القوانني واأن تاأخذ طلب اأغلبية 

الن�ساء امل�سلمات يف بلدنا بعني العتبار." 20

البلدان الإ�سالمية تف�سريات لالإ�سالم تقو�س من  تعتمد احلكومات يف العديد من 
حقوق الن�ساء وتقلل من قيمة اإ�سهاماتهن الفعلية يف الأ�رصة واملجتمع ككل، فتقنن 
طاعة  الأحوال  اأغلب  يف  وتتطلب  لالأ�رصة  الزوج  تراأ�س  م�ساألة  الأ�رصة  قوانني 
الن�ساء لأزواجهن مثلما هو احلال يف العديد من دول ال�رصق الأو�سط، بل وتعطي 
الزوج اأحيانا �سلطة املوافقة على حق الن�ساء يف العمل وال�سفر اأو رف�سهما. ويف ما 
يتعلق باملرياث، حت�سل الأخوات علي ن�سف ن�سيب اأخوانهن، وحت�سل الن�ساء 
ب�سكل عام على ن�سيب اأقل من ممتلكات العائلة مقارنة بالرجال. يف اجلزائر، 
)املادة 39(.  الزوجة طاعة زوجها"  "يجب على  اأنه  الأ�رصة على  قانون  ين�س 
وهكذا ت�سع هذه القوانني يف اآخر الأمر اأ�سا�سا لعدم امل�ساواة يف القانون بني الن�ساء 

  Hanis Hussein (2006) :انظر  20
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والرجال حتى يف ما يتعدى نطاق الأ�رصة.21

للرجال وواحد  للطالق، واحد  ت�ستخدم احلكومة نظامني خمتلفني  ويف م�رص، 
للن�ساء.22 فللرجال امل�سلمني احلق يف الطالق دون �رصط اأو قيد ودون احلاجة 
اإىل الرجوع اإىل الزوجة اأو اللجوء للق�ساء، بينما ينبغى على الن�ساء امل�رصيات 
الراغبات يف الطالق اأن يلجاأن اإىل حماكم غري فعالة واأن ينتظرن دورهن يف 
طابور الق�سايا املعلقة للح�سول على الطالق. تفيد منظمة مراقبة حقوق الإن�سان 
عليه  للح�سول  املحاكم  اأمام  والنتظار  الطالق  املت�سمنة يف طلب  امل�ساعب  اأن 
املالية  التخلي عن حقوقهن وم�ستحقاتهن  امل�رصيات على  الن�ساء  العديد من  جترب 
من اأجل دفع الأزواج اإىل تطليقهن يف مقابل اإ�سطرارهن يف العادة اإىل الت�سحية 

بحقوقهن القت�سادية. 

لتح�سل  الزوجة حا�سنة  اأن تكون  القانون امل�رصي  ي�سرتط  نف�سه،  الوقت  ويف 
على حقها يف املنزل اأو ال�سقة، وهو الأمر الذي يحول دون �سعي غري احلا�سنات 
مما  الطالق،  بعد  �سكن  لهن  يكون  األ  من  العميق  خوفهن  ب�سبب  للطالق 
يجربهن على ال�ستمرار يف عالقة يتعر�سن فيها ل�سوء املعاملة والإيذاء من قبل 

اأزواجهن.
اأ�سعر كاأنني يف م�سيدة مينعني من اخلروج منها. اأ�سعر بالإكتئاب. 
اإنه يطلب ذلك  اأريد.  اإنه دائما يرغب يف ممار�سة اجلن�س واأنا ل 
يغادر  اأن  وقبل  عمله  اإىل  طريقه  يف  يكون  اأحيانا  كثريا..... 
يلتفت اإيل ويقول “الليلة ليلتنا )ملمار�سة اجلن�س(”. و اإذا رف�ست، 
اأين  اإىل  ي�رصبني ويخلف يل كدمة �سوداء حول عيني... ولكن 

اأذهب اإذا طلقت منه؟ لن اأح�سل على اأي �سيء.23

  Freedom House (2005) :انظر  21
  Human Rights Watch (2004a: 1) انظر: منظمة مراقبة حقوق الإن�سان  22

  Human Rights Watch (2004a: 45) انظر: منظمة مراقبة حقوق الإن�سان  23
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اإيجاد �سبل ملوا�سلة  اأنف�سهن مرغمات على  الن�ساء  العديد والعديد من  وهكذا جتد 
العي�س والختيار بني العنف واحلرمان، وينت�رص ذلك عرب اأنحاء العامل الإ�سالمي. 
ففي اإندوني�سيا يعترب العنف املنزيل اأكرث اأنواع العنف الذي تواجه املراأة �سيوعا، 
حيث تفيد اللجنة الوطنية للعنف �سد املراأة يف اإندوني�سا اأن عدد احلالت التي بلغ 
عنها وتعاملت معها خمتلف املوؤ�س�سات القانونية وال�سحية واملجتمعية يف اإندوني�سيا 
ي�سل اإىل 20 األف حالة، وذلك يف عام 24.2007 وقد وجدت درا�سة قامت بها 
الن�ساء يف  باملائة من  اأكرث من 50  اأن  اأقطار متعددة  العاملية على  ال�سحة  منظمة 

بنغالد�س يتعر�سن لعنف جن�سي وبدين على يد �رصكائهن الأقربني. 

ويف اأفغان�ستان، اأفاد �سندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة )اليونفيم( اأن 1،327 
حالة عنف �سد الن�ساء قد وثقت يف الفرتة من يناير/كانون الثاين اإىل يونيو/حزيران 

2005، واأن 36 امراأة قد قتلت ومنهن 16 حالة على يد �رصكائها الأقربني.25

العامل الإ�سالمي،  باأي حال من الأحوال على  لي�س مق�سورا  العنف املنزيل  اإن 
عر�سة  اأكرث  الن�ساء  جتعل  الإ�سالمي  العامل  يف  التمييزية  الأ�رصة  قوانني  ولكن 
ملثل هذا النوع من النتهاكات. ومعظم هذه القوانني ت�ستخدم ال�رصيعة يف العادة 
كاأ�سا�س لإ�ستثناء الن�ساء من التمتع بحقوق الإن�سان العاملية، والدفع بعدم اإنطباقها 
فقط  للرجال  اأن  الإ�سالم  الإن�سان يف  القاهرة حول حقوق  اإعالن  يرى  عليها. 
“احلق يف اإطار ال�رصيعة يف حرية التنقل، واأن “�سالمة اجل�سد م�سونة ول يجوز 
ت�رصي  “ل  �رصعي.”26  م�سوغ  بغري  بها  امل�سا�س  يجوز  ل  كما  عليها،  العتداء 
اأحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية �سليمة عماًل بحق مقرر مبقت�سى 
ال�رصيعة” وفقا للمادة 60 من قانون العقوبات امل�رصي، 27الذي يت�سمن من بني 
التي ل يكون فيها ال�رصب مربحا، ومتى  �سليمة الأحوال  بنية  الأفعال املرتكبة 

  Komnas Perempuan (2008) :انظر  24
  UNIFEM (2007: 2) انظر: �سندوق الأمم املتحدة للطفولة  25

  Ertürk (2007: 16) :انظر  26
انظر قانون العقوبات امل�رصي رقم. 58 )1937(  27
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كان ال�رصب غري موجه للوجه ومتى كان ال�رصب غري موجه للمناطق احل�سا�سة 
التي يكون �رصبها مميتا.28

يقت�رصن على  امل�سلمة ل  الأ�رصة  والعنف يف  للتمييز  يتعر�سن  الالتي  الن�ساء  اإن 
الزوجات اأو البنات اأو زوجات الإبن، فاإن غري القريبات الالتي يوظفن للخدمة 
يف املنازل يكن اأكرث عر�سة للعنف بالنظر اإىل مكانتهن الأدنى و حتامل اأرباب 
العمل عليهن. يف اإندوني�سيا، ا�ستقبلت مراكز التعامل مع الأزمات حوايل 500 

حالة من العامالت باملنازل يف الفرتة من 2004 اإىل 29.2007 

العامالت  تاأتي معظم  الأو�سط،  ال�رصق  اأخرى من  واأجزاء  ويف منطقة اخلليج 
اإندوني�سيا  من  �سيما  ول  اآ�سيا  من  م�سلمات،  منهن  والعديد  املنزلية،  اخلدمة  يف 
العامالت  عن  موؤخرا  �سدر  تقرير  يف  �سرييالنكا.  من  واأجزاء  وبنغالد�س 
منظمة  ال�سعودية،30  ر�سدت  العربية  اململكة  يف  املنزلية  اخلدمة  يف  الآ�سيوات 
مراقبة حقوق الإن�سان ممار�سات تت�سمن عمال ق�رصيا وا�سرتقاقا وتوظيف هوؤلء 
الن�ساء حتت �رصوط اأقرب اإىل ال�سرتقاق، اإ�سافة اإىل غري ذلك من اأ�سكال الإيذاء 
مياتي  نور  بها  اأدلت  التي  ال�سهادة  من  التالية  املقاطع  الغت�ساب.  اإىل  و�سول 
اإندوني�سيا ت�سف بع�س ممار�سات  اإحدى العامالت يف اخلدمة املنزلية من  وهي 

العمل الق�رصي:
اأية فر�سة للراحة. كنت ا�ستيقظ يف الرابعة �سباحا،  مل يكن لدي 
اأعد الإفطار لالأطفال، ثم اأعمل طوال اليوم ب�سكل متوا�سل دون 
ا�سرتاحة ثم اأخلد اإىل النوم يف الثالثة �سباحا، ويف العديد من املرات 

مل تتاأت يل فر�سة النوم وكنت اأعمل على مدار ال�ساعة.

   Human Right Watch الإن�سان  حقوق  مراقبة  منظمة  يف  وارد   ،)2000(  Ammar انظر:   28
(2004a: 14)

  Komnas Perempuan (2008) :انظر  29
  Human Rights Watch (2008) انظر منظمة مراقبة حقوق الإن�سان  30
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كان كفيلي يحتفظ بجواز �سفري، وكان يعمل �رصطيا، ومل يكن 
من  املنزل  باب  يو�سدون  كانوا  املنزل.  من  باخلروج  يل  ي�سمح 
اخلارج لكي اأظل حمبو�سة يف الداخل. كنت قد ق�سيت هناك عاما 
اأجرة  �سيارة  ا�ستقللت  الهرب.  فر�سة  يل  �سنحت  عندما  كامال 
اإىل  واأخذين  الق�سم  اإىل  كفيلي  جاء  ثم  �رصطة  �سابط  اإىل  اأخذتني 

املنزل من جديد. وبعد اأن و�سلت، اأبرحوين �رصبا جمددا.31
 

ال�سبيهة  عملها  ظروف  عن  الإ�سالمية  مينداناو  منطقة  من  فلبينية  عاملة  تتحدث 
بال�سرتقاق يف اململكة العربية ال�سعودية فتقول: 

اقتادوين اإىل وكالة )يف ال�سعودية( يحتالون فيها على النا�س. بقيت 
يف الوكالة ملدة اأ�سبوع كان على اأن اأعمل فيه يف خم�سة منازل يف 
اأ�سبوع واحد. ويف احدى الليايل اأخربين الكفيل اأنه �سياأخذين اإىل 
منزل اأحد اأخوته، ولكن مل يكن يف املنزل اأحد غريه. بداأ يف عناقي 

وتقبيلي واأنا ا�رصخ قائلة “ل تفعل ذلك بي. اأنا م�سلمة”

املنزل،  اإىل  احلقيقي  عملي  رب  اأخذنى  الوكالة  اإىل  عدنا  عندما 
الوكالة( وبعد  اأرجعك )اإىل  “اح�سني الت�رصف حتى ل  وقال يل: 
فرتة، بداأ يف اإظهار بع�س العاطفة نحوي وطلبني يف غرفة نومه 
وقال يل اأنه يرغب يف اأن يعلمني عن الكيفية التي ح�سل بها علي 
اكت�سفت  وهنا  ريال.  اآلف  بع�رصة  ا�سرتاين  اأنه  قائال  الوكالة  من 

اأنني قد ابتعت.32

التقليدية  املمار�سات  بع�س  اإىل  اأي�سا  خا�س  ب�سكل  عر�سة  امل�سلمات  الن�ساء  اإن 
ال�رصف. واإن  بال�سداق وجرائم  املتعلقة  الإناث، واجلرائم  ال�سارة مثل ختان 
الفتقار اإىل �سيا�سات حكومية حلماية الن�ساء ب�سكل فعال من هذه املمار�سات ال�سارة 
الإن�سان  حقوق  كفالة  اإزاء  مب�سوؤوليتها  الإ�سطالع  عن  الدولة  تقاع�س  يو�سح 

  Human Rights Watch (2008: 35) انظر: منظمة مراقبة حقوق الإن�سان  31
  Human Rights Watch (2008: 42) انظر منظمة مراقبة حقوق الإن�سان  32
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جلميع مواطنيها، ول يقل اإثارة للقلق تكري�س العتقاد باأن هذه املمار�سات ذات 
�سلة ما بالتعاليم الإ�سالمية. 

الالتي  والفتيات  الن�ساء  عدد  يقدر  الأو�سط،  ال�رصق  بلدان  وبع�س  اأفريقيا  يف 
البنات  عدد  يبلغ  بينما  وامراأة،  بنت   130 من  اأكرث  بحوايل  للختان  تعر�سن 
الن�ساء والفتيات  تهاجم  بنغالد�س،  العام. ويف  اثنني مليون يف  للختان  العر�سة 
و�سل  وقد  ال�سداق،  مبوؤخر  املتعلقة  النزاعات  يف  احلم�سية  ال�سوائل  با�ستخدام 

عدد ال�سحايا اإىل 315 امراأة يف 2002 و267 يف 2005. 

بالعنف  اخلا�س  املتحدة  الأمم  تقرير �سادر عن مقرر  ي�سري  نف�سه،  الوقت  ويف 
�سد املراأة اإىل انت�سار جرائم ال�رصف يف م�رص واإيران والأردن ولبنان واملغرب 
ومنطقة  املتو�سط  البحر  بلدان  من  وغريها  واليمن  وتركيا  و�سوريا  وباك�ستان 
يزيد  ما  تتعر�س  اأن يف كل عام  لل�سكان  املتحدة  الأمم  اخلليج. ويقدر �سندوق 
على خم�سة اآلف امراأة اإىل القتل ب�سبب جرائم ال�رصف 33 التي تو�سف باأنها اأكرث 

اأ�سكال العنف الأ�رصي تطرفا و�رصاوة.34

ومتى تغا�ست احلكومة اأو حتى اعتمدت ممار�سات تنطوي على عنف اأو متييز 
�سد الن�ساء يف املجتمع عن طريق �سن قوانني لتحقيق هذا الغر�س بالإحالة ب�سكل 
بني  التحالف  �سيوع  مدى  على  تدلل  فاإنها  الإ�سالم،  اإىل  مبا�رص  غري  اأو  مبا�رص 
الن�ساء  تغدو  احلالت،  هذه  يف  الإ�سالم.  يف  الأبوية  والقوى  ناحية  من  الدولة 
�سحايا للتمييز املنهجي على يد الدولة واملجتمع، ويرتكن حلالهن دون �سبل فعالة 
للحماية اأو اللجوء اإىل القانون. هذه القوانني تتعار�س بذلك مع توجهات املجتمع 
واملكا�سب  والجتماعية  القت�سادية  الإجنازات  من  تقو�س  اإنها  كما  الدويل، 
يف  اإليها..  الو�سول  اأجل  من  باأ�رصها  وجمتمعات  الن�ساء  جاهدت  التي  الفردية 
اإطار حقوق الإن�سان، الذي تتتحمل احلكومات فيه بالأ�سا�س م�سوؤولية متتع كل 
حلقوق  ج�سيما  انتهاكا  اأي�سا  القوانني  هذه  تعترب  الإن�سانية،  بحقوقهم  مواطنيها 

الإن�سان. 

  UNFPA (2000: 29) انظر: �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان  33
  Human Rights Watch (2004b: 1) انظر: منظمة مراقبة حقوق الإن�سان  34
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�لقرن  �لأ�رشة يف  �لعدل يف  باجتاه حتقيق  و�لقو�نني  �لقيم  تغيري  حتمية  ج( 
�حلادي و�لع�رشين

تزايد  غ�سون  يف  العك�س.  ل  بالعدالة  املجتمع  ح�س  النهاية  يف  القوانني  تتبع 
اإ�سطالعهن يوما بعد يوم باأدوار مركزية يف منو وبقاء عائالتهن، وم�ساركتهن 
الفعالة يف املجتمع العاملي املتنقل والقائم على املعلومات، اأ�سبح للعديد من الن�ساء 
اأي�سا، وعيا خمتلفا وتطلعات  امل�سلمات- كما هو احلال بالن�سبة للرجال امل�سلمني 
جديدة �سكلتها اخلربات احلياتية احلالية التي ف�سلتهن عن العديد من ن�ساء الأجيال 

الأكرب منهن. 

يفيد تقرير التنمية الب�رصية ال�سادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف 2005 
يف  كان  كما  مقبول  اأمرا  الزوجات  تعدد  يعتربون  ل  امل�سلمني  من  العديد  اأن 
املا�سي، وقد اأظهر ا�ستطالع الراأي الذي نظم لأغرا�س هذا التقرير يف اأربعة 
بلدان عربية- م�رص والأردن ولبنان واملغرب- عدم موافقة ن�سف الرجال على 
الأقل وكل ال�سيدات تقريبا على تعدد الزوجات، كما علق العديد ممن وافقوا على 

هذه املمار�سة موافقتهم على موافقة الزوجات املعنيات.35

يف ما يلي تعرب امراأة اإندوني�سية م�سلمة من اإقليم اآت�سيه الذي دمره النزاع وكارثة 
ت�سونامي عن �سعورها اجلديد بالتحرر بعد اأن قررت الطالق من زوجها امل�ستغل 

الذي كان ي�سيء معاملتها، قائلة:
والأب  الأم  دور  األعب  اأن  الآن  علي  يتعني  اأنه  من  الرغم  على 
اأطفايل  اإعالة  يف الوقت نف�سه، وعلى الرغم مما ي�ستتبعه ذلك من 
اأ�سعر بعبء. فواقع الأمر هو  اأنني ل  اإل  وتعليمهم وم�ساعدتهم، 
حاجة  ودون  وحدي  قراراتي  اتخذ  لأنني  بال�سعادة  اأ�سعر  اأنني 
اإىل اخلوف من زوجي. كما اأنني اأ�سعر باأنني م�سوؤولة عن تربية 
اأطفايل يف حني اأنه يف وجود زوجي يف ما �سبق كنت �سديدة التكال 

عليه.36

  UNDP (2006: 136) انظر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي  35
  Afrida Purnama (2004) :انظر  36
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ل يقت�رص الدور الذي تلعبه الن�ساء امل�سلمات الالتي يهاجرن عرب احلدود الوطنية 
بو�سفهن  ن�سطا  دورا  اأي�سا  يلعنب  بل  لعائالتهن؛  مالية  حتويالت  اإر�سال  على 
الجتماعية  احلياة  املراأة يف جميع جمالت  تعزيز حقوق  عامليات يف  مواطنات 
والقت�سادية وال�سيا�سية يف بلدانهن الأم. على �سبيل املثال، ي�سري �سندوق الأمم 
املتحدة لل�سكان اإىل الدور الفعال الذي تلعبه الأفغانيات الالتي يع�سن خارج البالد 
الأمم  وتعترب  اأفغان�ستان.  يف  الد�ستور  و�سع  عملية  يف  الن�ساء  م�ساركة  دعم  يف 
بها  تعود  التي  اجلديدة  واملعارف  واملواقف  واملهارات  الأفكار  هذه  مثل  املتحدة 

الن�ساء املهاجرات اإىل بلدانهن الأم “حتويالت اجتماعية.”37  

وتغريت  للن�ساء  جديدة  اأدوار  انبثقت  املجاعة،  فيه  ت�سببت  الذي  الع�رص  وب�سبب 
العالقات القائمة على النوع الجتماعي بني الرجال والن�ساء. يف ال�سودان مثال، 
جناة  ح�سن  واأ�سبحن  املحلي  القت�ساد  حت�سني  يف  قيادية  اأدوارا  الن�ساء  لعبت 

جمتمعاتهن كما يت�سح من الق�سة التالية:
يف وقت املجاعة )1984-1985( جاهد اأولئك الذين قرروا البقاء 
يف منازلهم لتجنب املوت جوعا، وقد ا�ستخدموا ا�سرتاتيجيات خمتلفة 
ملوا�سلة العي�س ولتاأمني رفاهية عائالتهم. وقد كان الأمل الوحيد 
لبقاء اأهل منوا�سي يف دارفور يف غرب ال�سودان منذ وقت املجاعة 
اإىل الوقت احلايل هو ا�ستخدام الفنون واحلرف التقليدية من اأجل 
وقد  جوعا.  الت�سور  من  العائالت  حلماية  اقت�سادية  �سبل  تطوير 
جديدة  وت�سميمات  اأمناط  با�ستخدام  منوا�سي  يف  الفنانات  بادرت 
تاأتي  للبيع بحيث  قابلة  للخروج مبنتجات  بينما هن يحكن �سالتهن 
اأولئك الفنانات رموزا واأ�سكال مبتكرة  اأبدعت  بتغيري اقت�سادي. 
تعك�س اأوقات الع�رص التي مررن بها، كان ذلك مبثابة حتقق �سخ�سي 
يف قهر اجلوع والفقر املدقع؛ وكان اأي�سا تعبريا عن اأملهن يف حياة 
ملنتجات  كموزعني  الرجال  عمل  تزايد  لذلك(  )ونتيجة  اأف�سل. 
الن�ساء ويف بيع و�رصاء املواد اخلام التي ت�ستخدمها الن�ساء يف فنونهن 

   UNFPA (2006: 14) انظر �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان  37
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"كانت اأخواتنا  التقليدية. وكما ي�سف اأحد �سيوخ منوا�سي الأمر، 
هن من عملن يف وقت املجاعة من اأجل بقائنا جميعا، ولولهن لكنا 
قد اختفينا من على وجه الأر�س." ووظف )الرجال( يف العديد من 
الأ�سغال ولكنها كانت جميعها حتت اإ�رصاف الن�ساء. اآ�سا، �ساحبة 
اأي�سا  مقهى، توظف رجال لإح�سار املياة اإىل املقهى كما توظف 
جزارا لذبح املا�سية لإمدادها يوميا مبا يلزمها من حلوم، وت�ستخدم 

كذلك �سبيانا للقيام بالأعمال وامل�ساوير.38

اأي ما كانت الأ�سباب، و�سواء كانت ب�سبب واقع احلياة ال�سعب والفقر واحلرب 
احلادي  القرن  العاملية يف  واملواطنة  العامل  بني دول  ما  توا�سل يف  وما جد من 
ويتزايد  تتغري،  وجمتمعات  كاأفراد  للم�سلمني  العاملية  النظرة  فاإن  والع�رصين، 
قبول العديد من امل�سلمني، �سواء باختيارهم اأو ب�سبب �رصورة البقاء، للعب الن�ساء 

لأدوار غري م�سبوقة يف املجالني القت�سادي وال�سيا�سي. 

اأنف�سهن ب�سبل  اأ�سواطا هائلة يف تزويد  ويف الوقت نف�سه، قطعت الن�ساء امل�سلمات 
لذلك،  الن�ساء ومع حلفائهن. ونتيجة  للتنظيم والت�سامن مع غريهن من  جديدة 
واهتماماتهن وجنحن يف  �سواغلهن  فعالية عن  اأكرث  ب�سكل  التعبري  فقد جنحن يف 

الإندماج ب�سكل اأكرث جناحا عما �سبق يف عملية �سنع القرار ال�سيا�سي. 

عليها  اأطلق  جلنة  �سكل  اأخذت  خا�سة،  بو�سيلة  الن�ساء  خرجت  جامبيا،  يف 
والفتيات”  الن�ساء  توؤثر على �سحة  التي  التقليدية  املمار�سات  ب�ساأن  “جلنة جامبيا 
)GAMCOTRAP(، من اأجل الدفاع عن حقوق الن�ساء والفتيات، ول �سيما يف 
الن�ساء والأطفال والجتار  املبكر وتهريب  يتعلق مبار�سات اخلتان والزواج  ما 
ات�ساقا مع  القانون  باإ�سالح  تنادي  ما هو حملي حيث  اللجنة  يتعدى عمل  بهن. 
التفاقيات الدولية من اأمثلة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 
التمييز �سد املراأة وبروتوكول امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب ب�ساأن 

حقوق الن�ساء يف اأفريقيا.39

  Muhammad (2002) :انظر  38
  WLUML (2007: 3) :انظر  39



239مكانة �ملر�أة يف �لأ�رشة �مل�سلمة بني ما�ض متخيل وو�قع م�ستجد

يتخذون مواقفا  الذين  الب�سرية  التقدميني وذوي  الدين  يتزايد عدد رجال  كذلك 
كبار  من  جمموعة  اأ�سدرت   ،2006 عام  ويف  الن�ساء.  حلقوق  داعمة  عامة 
العلماء امل�سلمني الذين اجتمعوا يف جامعة الأزهر يف القاهرة مب�رص تو�سيات تقر 
تقليدا  اأقطار  امل�سلمني يف عدة  “هو عادة قدمية مار�سها بع�س  الإناث  باأن ختان 
لهذه العادة دون ا�ستناد اإىل ن�س قراآين اأو حديث �سحيح يحتج به” واعرتفوا باأن 
والنف�سية:  البدنية  الن�ساء  ب�سحة  هذا ي�رص  وقتنا  الذي ميار�س يف  الإناث  “ختان 
وينبغي اأن “ينظر اإليه على اأنه عدوان على الب�رصية ينبغي املعاقبة عليه” واأكدوا 
كذلك على �رصورة “وقف هذه املمار�سة دعما لأحد اأعلى قيم الإ�سالم وهي عدم 

الإ�رصار بالغري،" كما نادوا ب�سن قانون لتجرمي ختان الإناث.40

يف البلدان الدميقراطية فعليا العامرة باحلركات الجتماعية الناب�سة باحلياة املطالبة 
والأ�رصة  الن�ساء  للمجتمع يف  العام  الراأي  تغري  اجلمع بني  توج  الن�ساء،  بحقوق 
من ناحية وزيادة فعالية حمالت الدفاع عن حقوق املراأة وحقوق الإن�سان على 
امل�ستويات املحلية والعاملية من ناحية اأخرى على اإحراز تقدم هائل يف ال�سيا�سات 
والقوانني امل�سممة من اأجل اإبطال القوانني واملمار�سات التي متيز �سد الن�ساء وقد 
انعك�س هذا النجاح املتكرر يف زيادة م�ساءلة الدولة من قبل الكيانات املحلية املكونة 

من رجال ون�ساء موؤمنني بامل�ساواة والعدل للجميع. 

الأ�رصي  العنف  مع  التعامل  يجري  امل�سلمة،  الدميقراطية  النظم  من  العديد  يف 
اإندوني�سيا  القانون، كما هي احلال يف  اإجرامي يعاقب عليه  اأنه فعل  بالفعل على 
الق�ساء على العنف الأ�رصي املعتمد  القانون الإندوني�سي ب�ساأن  وماليزيا. يجرم 
يف 2004 ل الإنتهاك البدين داخل العائالت فح�سب بل اأي�سا الغت�ساب الزوجي 
والعنف املوجه �سد غري الأقارب الذي يعي�سون ويعملون يف املنازل، ول �سيما 
العامالت يف اخلدمة املنزلية. ويف العام نف�سه، عام 2004، اأقر الربملان �سل�سلة 
من املراجعات ال�ساحقة لقانون الأحوال املدنية وقانون الأ�رصة الذي يحكم و�سعية 
املدونة  ا�سم  لالأ�رصة حتت  قانون جديد  تبني  اإىل  املراجعات  هذه  املراأة. و�سلت 

 Ertürk (2007: 20-1) :انظر  40



م�ساو�ة: حركة عاملية من �أجل �مل�ساو�ة و�لعدل يف �لأ�رشة �مل�سلمة 240

تاأكيد ن�سو�سه  الرجل من خالل  الأ�رصة مع  املراأة يف  لت�ساوي و�سع  يوؤ�س�س�س 
على تقا�سم الزوجني مل�سوؤولية الأ�رصة )بينما كانت امل�سوؤولية ملقاة بالكامل على 
الزوج يف ما �سبق(، واإلغاء الإلتزام القانوين بطاعة الزوج الذي كان يقع على 
الأدنى  بال�سن  يتعلق  ما  يف  والن�ساء  الرجال  بني  وامل�ساواة  �سبق،  ما  يف  الن�ساء 
مب�سوؤولية  يتعلق  ما  يف  هامة  تقدمية  خطوات  من  ذلك  غري  اإىل  اإ�سافة  للزواج 

الدولة حيال اإنفاذ القانون وحماية حقوق الن�ساء.41

اإزاء  جديدا  مدخال  ينتهج  جديدا  مدنيا  قانونا  تركيا  اأ�سدرت   ،2004 عام  ويف 
الأ�رصة واإزاء دور الن�ساء يف الأ�رصة، تخلت فيه عن املقاربة القانونية القدمية التي 
و�سعت املراأة يف مرتبة اأدنى يف الأ�رصة والتي كانت واجباتها وحقوقها تعرف يف 
ظلها ب�سلتها بالزوج، واأقرت بدل منها مقاربة تعرف الأ�رصة على اإنها احتاد قائم 
على �رصاكة مت�ساوية. وا�ستبدلت لفظتا “الزوج” و”الزوجة” بلفظة “الزوجني” 
يديران  مت�ساويني  �رصيكني  الزوجان  اأ�سبح  فقد  العائلة،  راأ�س  الزوج  يعد  ومل 
الحتاد الزوجي �سويا ولهما �سلطة اتخاذ القرار على قدم امل�ساواة. كذلك اأ�سبح 
للزوجني احلق نف�سه يف م�سكن الزوجية ولهما حقوق مت�ساوية يف الأ�سول التي 
متلكوها اأثناء الزواج، وهما مت�ساويان يف متثيل اأنف�سهما وغريهما اأمام القانون. 
الإ�سارة  يف  ي�ستخدم  كان  والذي  ال�رصعيني”  غري  “الأطفال  مفهوم  األغي  كما 
واأ�سبحت احل�سانة يف مثل هذه  الزواج،  املولودين خارج نطاق  الأطفال  اإىل 

احلالت لالأم.42  

للمراأة  يعطي  ال�سخ�سية  لالأحوال  بقانون   1956 عام  يف  مبكرا  تون�س  خرجت 
من  يتجزاأ  ل  جزءا  ذلك  وكان  الرجل  مع  امل�ساواة  قدم  على  الكاملة  حقوقها 
اإ�سالحات الأمة الجتماعية والقت�سادية الأو�سع التي بداأت مع مولد اجلمهورية 
التون�سي، والذي  ال�سخ�سية  الأحوال  قانون  يلغي  منذ حوايل 50 عاما م�ست. 
يعترب اأكرث قوانني الأ�رصة تقدمية يف العامل العربي، تعدد الزوجات والترباأ من 
الأطفال، ويتطلب موافقة طريف الزواج، ويعطي املراأة احلق يف تطليق نف�سها 
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للفتيان  بالن�سبة  الزواج  ل�سن  اأدنى  حدا  كذلك  القانون  يحدد  الأطفال.  وح�سانة 
والفتيات. ويف عام 1981 اأدخل تعديل مينح املراأة نفقة مدى احلياة بعد الطالق 
ومينحها الو�ساية تلقائيا على اأطفالها يف حالة وفاة الأب. ويف عام 1993، اأ�سبح 
العنف الأ�رصي جمرما وفقا لتعديل اأخر كما اأ�سبحت جرائم ال�رصف تعامل على 

constituency   43.اإنها جرائم قتل عمد يعاقب مرتكبها بال�سجن مدى احلياة

اإن كل القوانني التي تدفع بحقوق املراأة ومتكنها من احلياة دون التعر�س للعنف 
والتمييز جاءت نتاج �رصاعات طويلة قامت بها الن�ساء وحلفائهن. اإن وجود مثل 
هذه القوانني يف العامل الإ�سالمي عالمة على ا�ستعداد الزعماء الوطنيني على ف�س 
التحالف الذي عفى عليه الزمن يف ما بني الدولة والقوى الأبوية يف الإ�سالم با�سم 
املحوري  الدور  على  القوانني  هذه  تدلل  كما  للجميع.  الإن�سان  وحقوق  العدالة 
الذي تلعبه الن�ساء يف جدول اأعمال مقرطة الأمة، وتقر بالن�ساء كاإحدى القوى 
الأ�سا�سية وباأهمية اآرائهن يف امل�رصح ال�سيا�سي لالأمة. ول تنتهي هذه ال�رصاعات 
باعتماد القوانني، فهي ت�ستمر بالطبع لتنتقل اإىل املرحلة التالية وهي كفالة تنفيذها 

الفعال لكي ت�سبح احلقوق التي يكفلها القانون واقعا فعليا.  

خامتة: م�ساألة �سلة وتنا�سب

يف  والن�ساء  الرجال  من  العديد  بحياة  والفقر  واحلرب  العوملة  خربات  اأ�رصت 
املجتمع  اإطار  يف  وامل�سلمات  امل�سلمون  خ�سع  وقد  والع�رصين،  احلادي  القرن 
غري  التغيريات  هذه  من  بع�س  لهم،  املوكلة  الأدوار  يف  هائلة  لتغيريات  العاملي 
م�سبوق يف العديد من املجتمعات امل�سلمة. وهكذا فاإن العديد من القوانني التي تنظم 
الأ�رصة امل�سلمة مل تعد تتنا�سب مع هذا الواقع اجلديد واأ�سبحت جمرد اإنعكا�س ملا�س 
متخيل. ومن ناحية اأخرى، فقد طورت بع�س البلدان يف العامل الإ�سالمي من 
قوانينها اخلا�سة بالأ�رصة والزواج ات�ساقا مع الأدوار املحورية التي تلعبها الن�ساء 
بفاعلية يف املجالت الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية. وهذه القوانني التقدمية 

يف حد ذاتها نتاج الدور القيادي الذي اأ�سبحت الن�ساء تتقلده يف املجتمع. 
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اأي�سا روؤية  بينما تعترب القوانني دائما نتاجا لعملية تفاو�س �سيا�سي، فاإنها تعك�س 
اأي�سا على القوانني التي تنظم الأ�رصة والزواج  املجتمع لالإ�سالم، وينطبق ذلك 
يف العامل الإ�سالمي. ولكن عندما تقوم القوانني ذات احل�سا�سية للنوع الجتماعي 
اخلا�سة بالزواج والأ�رصة عن حق على اإميان املجتمع ب�رصورة انطباق مبادئ 
تنفيذها  فاإن  الن�ساء،  على  ورحمة  ومودة  وكرامة  وم�ساواة  عدل  من  الإ�سالم 
على  اإيجابي  ب�سكل  التاأثري  من  القوانني  هذه  و�ستتمكن  وفعال  م�سمونا  �سيكون 

احلياة اليومية للرجال والن�ساء. 

الن�ساء يف  لكفالة حقوق  تقدمية  بقوانني  الدول  اأن �رصورة خروج  ذلك  ويعنى 
الأ�رصة امل�سلمة مرتبط ارتباطًا وثيقَا بروؤية جديدة لالإ�سالم كدين ولدوره كم�سدر 
امل�سلمون  يعي�سه  الذي  املتغري  الواقع  اإىل  وبالنظر  العامة.  وال�سيا�سات  للقانون 
الن�ساء  تعترب  لالإ�سالم  ثابتة  بروؤية  العنيد  الت�سبث  فاإن  هذا،  يومنا  يف  وامل�سلمات 
اأدنى مرتبة من الرجال وغري م�ستحقات بالتايل حلياة مت�ساوية يف القيمة والكرامة 
قد يوؤدي اإىل اعتبار الدين غري ذي �سلة بالواقع بالن�سبة لن�ساء ورجال امل�ستقبل. 

عن  وتعرب  الن�ساء  اإن�سانية  على  توؤكد  لالإ�سالم  جديدة  روؤية  تبني  اإن  واإيجازا، 
النوع الجتماعي يف الإعتبار  تاأخذ م�ساألة  نف�سها يف �سكل اعتماد الدول لقوانني 
وت�ستجيب لها اأمر �رصوري وممكن يف الوقت ذاته. والآن هو الوقت املنا�سب 

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

امل�سلمني املعا�رسة.

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

الجتماع، وعلم القت�ساد.

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

والعدل يف الأ�رسة امل�سلمة.

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

لتعك�س امل�ساواة والعدل وواقع حياة امل�سلمني اليوم.
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