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إطار عمل حركة "مساواة"

"مساواة"  لحركة  املفاهيمي  اإلطار  توضح  عمل  وثيقة  هو  اإلطار  هذا 
املسلمة.  األرسة  داخل  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  تهدف  التي  العاملية 
تنادي حركة "مســاواة" بأن التغيري رضوري ألن العديد من قوانني األحوال 
الشخصية وما يدعي أنها من املامرسات اإلسالمية ال تتسم بالعدل وال تالئم 
حياة األرس املسلمة واملسلمني وخرباتهم أو تستجيب لها، كام تنادي بأن 
مقاصد  مع  يتسق  واملساواة  للعدل  إطار  تبني  من خالل  ممكن  التغيري 
والضامنات  األساسية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  اإلسالمي  الدين 
الرجال والنساء يف وقتنا الحايل.  الدستورية والواقع الذي يعيشه كل من 
الحكومية  غري  املنظامت  بذلتها  التي  الجهود  عىل  الحركة  تبني 
والناشطات/النشطاء عىل مدى عقود بغية إصالح قوانني األحوال الشخصية 
واألرسة ىف املجتمعات اإلسالمية التي متيز ضد النساء، ومن أجل مقاومة 
هذه  داخل  املحافظة  املجموعات  بها  تطالب  التي  الرجعية  التعديالت 

املجتمعات.
بني  ما  يف  التعاون  من  شهرا  عرشين  مدى  عىل  اإلطار  هذا  تبلور 
الطالق  جهودهم  توحدت  الذين  املسلمني  والعلامء  الناشطات/النشطاء 
يف  أخوات  منظمة  تقوم  الذي  األسايس-  الفريق  يتضمن  املبادرة.  هذه 
اإلسالم (ومقرها ماليزيا) بتنسيق أعامله- لجنة تخطيطية مكونة من اثنتي 
عرشة عضوة جمعت ناشطات وأكادمييات من احدى عرشة دولة. تبلور 
االجتامعات  من  سلسلة  من خالل  صياغته  وجرت  لإلطار  الحايل  التصور 
ومامرسني  ونشطاء  وأكادمييني  علامء  بني  ما  يف  عقدت  التي  واملناقشات 

ملهنة القانون من الجنسني من حوايل ثالثني بلدا. 

وحفظ  واإلنصاف  واملساواة  للعدل  مصدر  اإلسالم  مبادئ  أن  نرى  أننا 
كرامة البرش جميعا، ونؤمن بأن تحقيق العدل واملساواة يف قوانني األحوال 
الشخصية واملامرسات املتعلقة باألرسة يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية  

رضوري وممكن يف الوقت نفسه. 
  

وإذ ندرك:

•  أن تعاليم القرآن ومقاصد الرشيعة واملعايري العاملية لحقوق اإلنسان 
القرن  يف  حياتنا  وواقع  الدستورية  والضامنات  األساسية  والحقوق 
املسلمني  بني  العالقات  إخضاع  جميعا  تتطلب  والعرشين  الحادي 
التي  واملامرسات  -للمبادئ  والخاص  العام  الفضائني  يف  واملسلامت- 

تستند إىل املساواة والعدل واإلنصاف، 

نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  ونساءا،  رجاال  املسلمني،  لكل  وأن   •
فهم  واملساهمة يف  الدينية،  النصوص  بقراءة  يتعلق  ما  الواجبات يف 
رسالة اإلسالم املنزلة من رب العاملني، والعمل من أجل تحقيق العدل 

واملساواة وخري البرشية داخل أرسهم ومجتمعاتهم وبلدانهم،

البلدان  يف  حاليا  املطبقة  واملامرسات  القوانني  من  العديد  وأن   •
اإلسالمية ال تتسم بالعدل وأنه ال مير يوم دون أن تعكر فيه مضامينها 

املجحفة صفو حياة جميع أفراد األرسة وال سيام النساء،

واملامرسات  القوانني  كحال  والتطور  التغري  دائم  البرش  حال  وأن   •
اإلجتامعية التي تشكل العالقات داخل األرسة،

•  وأن اإلسالم يدعو للمساواة والعدل واملودة والرحمة واالحرتام املتبادل 
يف ما بني جميع البرش، وأن طريقنا نحو التغيري ينبغي أن يكون عىل 

ضوء هذه القيم، 

•  وأن إصالح القوانني واملامرسات لفائدة املجتمع واملصلحة العامة كان 
دامئًا جزءا من الفقه اإلسالمي،

دوليا  عليها  متعارف  هو  كام  اإلنسان  بحقوق  البرش  كل  متتع  وأن   •

بينهم  ما  يف  الفعلية  املساواة  وكفالة  كرامتهم  عىل  الحفاظ  يتطلب 
وعدم تعرضهم للتمييز،

العدل  تحقيق  أن  عرصية،  أمم  ىف  ومواطنات  كمسلامت  نحن،  نعلن 
واملساواة داخل األرسة رضوري وممكن يف الوقت نفسه، وأن الوقت قد 

حان إلدراك هذه القيم وإدراجها يف قوانيننا ومامرساتنا.

ألف- تحقيق العدل واملساواة داخل األرسة رضوري

يف  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  معظم  تقوم 
البلدان واملجتمعات اإلسالمية يف يومنا هذا عىل النظريات واملفاهيم التي 
والسياقات  التاريخية  الحقب  من  طويل  مدى  عىل  الفقهاء  طورها 
االقتصادية واالجتامعية. وقد اهتدى الفقهاء يف تفسريهم للقرآن والسنة 
إىل  إضافة  عرصهم،  يف  سائدا  كان  الذي  واالجتامعي  السيايس  بالواقع 
والنساء  الرجال  وأدوار  واملجتمع  القانون  االفرتاضات حول  من  مجموعة 
األخالقية  والقيم  املعرفية  للحالة  انعكاسا  معظمها  يف  كانت  والتي  فيه، 
واملؤسسات الذكورية السائدة آنذاك. ومل يكن ملفهوم املساواة عىل أساس 
بني  املساواة  تكن  فلم  العدل،  عن  مفهومهم  يف  مكانا  االجتامعي  النوع 
الجنسني ذات صلة كبرية بتصورهم عنها، مبعنى أن املساواة مل تكن جزءا 
عبارة عن  ذاته  الزواج يف حد  مفهوم  كان  فقد  االجتامعية.  من خرباتهم 
هيمنة من جهة الزوج وخضوع من جهة الزوجة. وكان ينظر إىل الرجال 
عىل إنهم حاميو حمى النساء وعائلو األرسة ىف حني مل تكن النساء ملزمات 
الطاعة  إبداء  مقابل  يف  وذلك  أطفالهن،  بإرضاع  حتى  أو  املنزيل  بالعمل 

التامة ألزواجهن.
ومع بداية القرن العرشين، بدأت فكرة انطواء العدل بالرضورة عىل 
املساواة يف التأثري عىل فهم الناس للعدل وتصورهم عنه. كان العامل الذي 
املتساوي  غري  الفهم  ولكن  االختفاء  يف  بدأ  قد  الفقه  كتاب  عليه  يهيمن 

لحقوق الرجال والنساء الذي كرسه الفقهاء يف كتاباتهم استمر بالرغم من 
ذلك،وأعيد انتاجه، بطريقة معدلة، ىف قوانني األرسة ىف الفرتة االستعامرية 
التقليدية، وبني كل من  الفقهية  املفاهيم  والتى دمجت بني  بعدها،  وما 
التأثريات االستعامرية وبعض الجوانب السلبية للثقافات والتقاليد املحلية.  
تبلورت معظم قوانني األرسة أو األحوال الشخصية اإلسالمية الحالية 
بهذه الطريقة، وهي بالتايل قامئة عىل افرتاضات ومفاهيم أضحت غري ذات 
صلة باحتياجات وخربات وإسهامات املسلمني/املسلامت يف وقتنا الحايل. 
الفقهاء  يد  من  األحكام  إصدار  و  الترشيعات  سن  سلطة  انتقلت  وقد 
والعلامء، الذين تزايد انفصالهم عن تطورات الواقع السيايس واالجتامعي 
املتغري، إىل يد أجهزة تنفيذية وترشيعية ال متلك رشعية الطعن يف تفسريات 
الرشيعة التي خرجت إىل الوجود يف فرتة ما قبل الحداثة وال تنتوي القيام 
آراء  تكن  مل  التي  اإلسالمية  املجتمعات  يف  وحتى  فيه.  ترغب  أو  بذلك 
الفقهاء القدامى قد قننت فيها، فقد استخدمت القواعد الفقهية العتيقة 
واملعايري املحلية واالستعامرية يف العديد من الحاالت لتأصيل عدم املساواة 

بني الرجال والنساء عىل مستوى األرسة، وتكريسها يف املجتمع األوسع.
القوانني  بني  القطيعة  هذه  عن  الناتجة  والجور  الظلم  أشكال  إن 
يف  كثريا  نجدها  الزمن والواقع املعارص- والتي  التي عفا عليها  واألعراف 
تعد وال تحىص. مل تكن  اإلسالمية- ال  والبلدان  املجتمعات  العديد من 
القوانني  عن  غريبة  واإلجحاف  التمييز  من  األشكال  هذه  مثل 
القرن  جاء  أن  إىل  آنذاك  العامل  حول  مطبقة  كانت  التي  العلامنية 
العرشون وتطورت هذه القوانني تدريجيا لتتامىش مع معايري املساواة 
قوانني  من  العديد  بني  ما  يف  الرتابط  إىل  وبالنظر  الجديدة.  العاملية 
جوانب  من  وغريها  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال 
النساء  أثرت عىل  الظلم والجور داخل األرسة قد  املجتمع فإن أشكال 
العديد من املجاالت األخرى مبا يف ذلك كرامتهن وأمنهن الشخيص  يف 
التملك  إىل حقهن يف  إضافة  القانون  أمام  وحرية حركتهن ومعاملتهن 

السياسية.   واملشاركة  والعمل  والجنسية  واملواطنة 
إن العدل يف وقتنا وسياقنا الحاليني ال ميكن أن يفصل عن املساواة. 

وواقع األمر هو إن العديد من جوانب قوانني األحوال الشخصية واألرسة، 
انتاجها وتقنينها يف قوانيننا  بالطريقة التي عرفها الفقهاء القدامي وأعيد 
املعارصة، ال هي معقولة يف ضوء الظروف املعارصة وال ميكن حتى تربيرها 
ال  واملامرسات  القوانني  إٍسالمية. وهذه  أسس  إىل  استنادا  عنها  الدفاع  أو 
تفي –من حيث افتقارها إىل العدل - مبتطلبات الرشيعة فحسب، ولكنها 
ال تالئم أيضا حياة األرس املسلمة وخرباتها أو تستجيب لها، بل وتستخدم 
الحياة،   يف  كرمية  باختيارات  القيام  من  النساء  الحايل يف حرمان  وقتنا  يف 
وهو ما يعترب السبب الرئييس يف عدم انسجام الزيجات وتفكك األرس ىف 

وقتنا الحايل.

باء-تحقيق املساواة والعدل داخل األرسة ممكن

واملساواة  العدل  بينها  من  املبادئ  من  الكثري  القرآن  تعاليم  تكتنف 
واإلنصاف والكرامة واملودة والرحمة، والتي تعكس جميعها سننا كونية، 
وتتسق يف الوقت نفسه مع معايري حقوق اإلنسان املعارصة. وهذه القيم 
القرآنية مبقدورها أن تضيف إىل التطور الذي تشهده املامرسات والقوانني 
العدل  عن  املعارص  مفهومنا  مع  يتامىش  الذي  بالشكل  باألرسة  املتعلقة 
الذي يتضمن املساواة بني الجنسني أمام القانون ويف غري ذلك من املجاالت.

املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  بتغيري  املطالبة  إن 
يعيشه  الذي  والوقع  واملساواة  العدل  مبادئ  مع  تتامىش  ليك  باألرسة 
املسلمون/املسلامت يف وقتنا املعارص تستند فعليا إىل العديد من مفاهيم 

الفقه اإلسالمي األساسية، ومن بينها:

به  ويقصد  والفقة  املنزل،  الرصاط  وهي  الرشيعة،  بني  فرق  مثة  أنه   •
الفقه اإلسالمي. فالرشيعة (وهي لغة مورد املاء) هي مجموع  علم 
القيم واملبادئ الدينية مثلام أوحي بها إىل محمد عليه السالم لتوجيه 
حياة البرش. والفقه (وهو لغة مبعنى الفهم) هو العملية التي يحاول 

البرش من خاللها اشتقاق قواعد قانونية من القرآن والسنة الرشيفة 
والرشيعة  اإلسالم.  يف  األساسيني  واملامرسة  الفكر  مصدري  بوصفهام 
إىل  أقرب  فهي  القوانني  من  مجموعة  عىل  ميكن قرصها  ال  كمفهوم 
األخالق منها إىل القانون، فهي تجسيد للقيم واملبادئ األخالقية التي 
توجه البرشية نحو العدل والسلوك القويم. وواقع األمر هو إن ما يشار 
إليه عىل وجه التأكيد عىل أنه قوانني الرشيعة ما هو يف األغلب إال ناتج 

الفقه، مبعنى فهم برشي، قابل للخطأ والتغيري والتبديل. 

تحدد  واملعامالت.  العبادات  الرشعية:  األحكام  من  فئتان  مثة  أنه   •
فيها  فالتغيري  ثم  ومن  واملؤمنني،  الله  بني  العالقة  العبادات  أحكام 
محدود. أما األحكام املتعلقة باملعامالت فتحكم العالقات يف ما بني 
تطور  يف  البرش  حال  إن  وحيث  للتغيري.  قابلة  بالتايل  وهي  البرش، 
مستمر، مثة حاجة دامئة ألحكام جديدة تقوم عىل تفسريات جديدة 
للنصوص الدينية ليك تصبح القوانني التي عفا عليها الزمن مالمئة لتغري 
الزمان واملكان. وهذا هو منطق االجتهاد، وهو سبيل الفقهاء إليجاد 
املتعلقة  األحكام  تنتمي  الوحي.  ضوء  يف  الجديدة  للقضايا  حلول 
أن  يعني  مام  املعامالت  طائفة  إىل  الجنسني  بني  والعالقات  باألرسة 
الفقهاء طاملا اعتربوها من املسائل االجتامعية والتعاقدية التي تحتمل 

إعادة النظر فيها بشكل عقالين وتغيريها.

باسم  تدخل  التي  التعديالت  أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  كذلك   •
الرشيعة قيم املساواة والعدل واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل يف ما 
بني البرش جميعا، فهذه هي القيم التي اتفق عليها املسلمون والتي 
يعتربها الفقهاء من مقاصد الرشيعة التي ال خالف عليها. فكام يقول 
ابن القيم الجوزية- وهو من فقهاء القرن السابع هجريا/الرابع عرش 
ميالديا- "إن الرشيعة مبناها وأساسها عىل الِحَكم ومصالح الِعباد يف 
وحكمة  كلها  وصالح  كلها  ورحمة  كلها  عدل  وهي  واملعاد،  املعاش 
كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل الجور وعن الرحمة إىل ضدها 
من  فليست  العبث  إىل  الحكمة  وعن  املفسدة  إىل  املصلحة  وعن 

الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".

كانت جزءا من  طاملا  التي  األساسية  املفاهيم  من  الرأى  اختالف  إن   •
يوجد  فال  الفقهية.  املذاهب  رسميا  استقرت  ما  بعد  حتى  الفقه، 
فإن  موحد.  أو  واحد  فقهي  -مذهب  هناك  يكن  مل  وأبدا  اآلن- 
قوانني  تعدد  عن  ناهيك  ذاته  حد  يف  متعددة  مذاهب  وجود 
األحوال الشخصية وقوانني األرسة يف مختلف البلدان اإلسالمية يف 
يومنا هذا، لخري دليل عىل أنه ال ميكن لشخص أو جامعة أو بلد 
إلهي واحد وموحد أو يدعي  بعينه أن يدعي وجود فقه إسالمي 
ملكيته ملثل هذا الفقه إن وجد. ويف إطار الدولة الحديثة، يجب 
لتحديد  معه  نتفاعل  وأن  األراء  يف  التنوع  هذا  مبثل  نقر  أن 
العامة والوفاء مبتطلبات العدل  أفضلها من حيث خدمة املصلحة 

واملساواة.

وهكذا، فإن قوانني األحوال الشخصية أو األرسة املعارصة، املدونة منها 
وغري املدونة، ليست قوانني إلهية، فهي قوانني وضعية تستند إىل تفسريات 
قام بها برش مند عقود مديدة إىل أن قننتها القوى االستعامرية والحكومات 
الوطنية يف شكلها الحايل. وحيث إن هذه القوانني قد وضعها برش يف ما 
يخص العالقات بني البرش، فإنها قابلة للتغري بالشكل الذي ال تخرج فيه عن 
مبادئ اإلسالم والذي تتوافق به مع تغري الزمان واملكان. وإن اإلصالحات 
اإليجابية التي أدخلت مؤخرا عىل قوانني األحوال الشخصية ىف العديد من 
البلدان االسالمية والتطورات التي طرأت عىل املامرسات املتعلقة بقوانني 

األرسة تدعم إمكانية تحقيق مثل هذا التغيري.
متهد املبادئ والقيم املثىل التي يتضمنها القرآن الطريق نحو تحقيق 
العدل واملساواة يف القوانني واملامرسات املتعلقة باألرسة، مثلام مهدت من 
قبل للقضاء عىل مؤسسة العبودية. فمع تزايد اإلدراك ألشكال الظلم التي 
تتسسب فيها العبودية، ومع تطور الظروف بالشكل الذي مكن من القضاء 
عليها، أعيد النظر يف القوانني واملامرسات املتعلقة بالعبودية وعفا الزمن 
عىل القواعد الفقهية ذات الصلة.  وباملثل، ينبغي أن تتطور قوانني األحوال 
العدل  قيمتي  تعكس  بحيث  بنا  الخاصة  املقننة  واملامرسات  الشخصية 

العاملية  املعايري  أيضا  تعزز  اللتني ينص عليهام اإلسالم، وبحيث  واملساواة 
لحقوق اإلنسان وتتناول يف الوقت نفسه الواقع الذي تعيشه األرس املسلمة 
أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  وباملثل،  والعرشين.  الحادي  القرن  يف 
والعدل  املساواة  قيم  املستقبل  يف  اإلسالم  باسم  ستقدم  التي  التعديالت 

واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل بني البرش جميعا.

جيم- مبادئ العدل واملساواة داخل األرسة

املبدأ األول: إن القيم اإلسالمية والعاملية املتمثلة يف املساواة 
العالقات  كل  أساس  هي  والكرامة  والعدل  التمييز  وعدم 

اإلنسانية.

يدعو اإلسالم إىل العدل واملساواة والكرامة واملودة والرحمة يف العالقات 
بني البرش جميعا وداخل نطاق األرسة، وقد أقرت هذه القيم أيضا كمبادئ 

عاملية وقننت كحقوق يف العديد من الدساتري الوطنية واملواثيق الدولية.
الرجال والنساء متساوون يف القرآن يف خلقهم ويف الدار اآلخرة، نجد 
ذلك يف سورة النساء التي يقول تعايل فيها أن الرجال والنساء قد خلقوا من 
"نفس واحدة"،  فال يأيت أحدهام قبل األخر وال يعلو أحدهام عىل األخر وال 
يشتق أحدهام من األخر. فاملرأة مل تخلق إلسعاد الرجل، ولكنها والرجل قد 

خلقا سويا ملصلحة بعضهام البعض.
يؤكد لنا القرآن عىل قيمتي "املودة والرحمة" (سورة الروم، اآلية 21) 
وعىل أن النساء لباس للرجال والرجال لباس لهن (البقرة، اآلية 187)، وأن 
اآلية  عمران،  (آل  البعض  بعضنا  من  وإناثا  ذكورا  جميعا  خلقنا  قد  الله 
195). كذلك يقول تعايل يف سورة التوبة (اآلية 71): "املؤمنون واملؤمنات 
اآليات  أما  املنكر".  عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  بعض،  أولياء  بعضهم 
القرآنية األربعة التي تتحدث رصاحة عن سلطة الرجال عىل النساء داخل 
واآلية 228،  اآلية 222  (البقرة،  املجتمع،  بينهم يف  املساواة  األرسة وعدم 

وسورة النساء اآلية 2 واآلية 34) فينبغي فهمها يف ضوء املبادئ اإلسالمية 
األوسع وأغراض الرشيعة ومقاصدها، ال مبعزل عنها. 

إن أشكال فهم العدل والظلم تتغري مع تغري الزمن، ويف إطار نظرة 
القرآن العاملية للعدل واملساواة، هناك العديد من اآليات التي ميكن أن 
مع  يتسق  البرش  بني  ما  ويف  األرسة  داخل  للعالقات  منوذجا  تقدم 
نظل  وليك  زمننا  يف  العدل  نحقق  وليك  املعارصة.  العدل  مفاهيم 
ملتزمني بروح اإلسالم وتعاليمه، ينبغي أن تتجسد املساواة يف قوانيننا 
والرشاكة  واملودة  املتبادل  االحرتام  يحل  أن  كذلك  ينبغي  ومامراستنا. 
العالقات  ويف  والنساء  الرجال  بني  العالقة  يف  املساواة  عدم  محل 

جميعها.  اإلنسانية 
  

الكاملة  باملواطنة  التمتع  فرد  لكل  يحق  الثاين:  املبدأ 
واملتساوية، مبا يف ذلك املشاركة بشكل كامل يف جميع جوانب 

الحياة يف املجتمع.

القدر  يف  متساويني  خلقوا  قد  البرش  جميع  أن  اإلسالم  يعلمنا 
العاملية،  اإلنسان  حقوق  مبادئ  يف  له  صدى  نجد  ما  وهو  والكرامة، 
التامة بني "املسلمني واملسلامت" يف  القرآن كذلك إىل املساواة  ويدعو 
وأجرا  "مغفرة  لهم  أعد  قد  الله  أن  ويوضح  املتعددة،  الحياة  جوانب 

.(35 عظيام" (األحزاب، اآلية 
وهكذا يحق لكل األفراد، رجاال ونساءا، بوصفهم برشا متساويني يف 
قدم  عىل  املشاركة  ومواطنات،  وكمواطنني  الله،  أمام  والكرامة  القدر 
االقتصادية  املوارد  إىل   والوصول  والقيادة  السياسية  الحياة  يف  املساواة 
واملساواة أمام القانون واالستقاللية عىل األصعدة االقتصادية واالجتامعية 
لله يف  خلفاء  ونساء  رجاال  البرش  أن  القرآن  يوضح  والسياسية.  والثقافية 
األرض وقد أوكل الله إليهم مهمة تحقيق إرادته يف األرض. وهكذا يحق 

مصدرا  اإلسالم  من  تتخذ  التي  البلدان  يف  جميعا،  والناس  للمسلمني 
اإلسالم عىل  فيها  يؤثر  التي  املجتمعات  يف  أو حتى  وسياساتها،  لقوانينها 
والسياسات  القوانني  يف  منفتح  نحو  عىل  يسهموا  أن  وتقاليدها،  عاداتها 
واملامرسات من أجل تحقيق العدل واملساواة داخل أرسهم ومجتمعاتهم 

املحلية وبلدانهم، بل إن هذا اإلسهام واجب عليهم.

تحقيق  تتطلب  والنساء  الرجال  بني  املساواة  الثالث:  املبدأ 
املساواة داخل األرسة

يدعو اإلسالم إىل املساواة والعدل واملودة والرحمة يف ما بني الناس جميعا، 
املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  تلبي  أن  ينبغي  وهكذا 
يعيشه  الذي  للواقع  واالستجابة  املبادئ  بتعزيز هذه  النداء  هذا  باألرسة 

املسلمون واملسلامت يف وقتنا الحايل. 
ينبغي أن يتمتع الناس، رجاال ونساءا، باملساواة والعدل داخل األرسة، 
وأن يحصلوا عىل االحرتام والتقدير ملا يسهموا به يف األرسة واملجتمع. 
مصحوبا  يأيت  أن  يجب  األرسة  داخل  املشرتكة  باملسؤوليات  اإلقرار  إن 
إىل  والوصول  القرار  وصنع  الحقوق  يف  والنساء  الرجال  بني  باملساواة 
فسخ  عند  واملمتلكات  لألصول  العادل  والتقسيم  والتملك  العدالة 
لحقوق  العاملية  واملعايري  اإلسالمية  املبادئ  إن  الوفاة.  عند  أو  الزواج 
الذي  الواقع  وتفاصيل  والدستورية  القانونية  والضامنات  اإلنسان 
طريق  جميعها  متهد  الحايل  وقتنا  يف  والنساء  الرجال  يعيشه 
الشخصية  األحوال  قوانني  يف  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  مجتمعاتنا 
جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  أحكام  إن  باألرسة.  املتعلقة  واملامرسات 
املساواة  وتحقيق  بالعدل  تنادي  التي  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
مع  اتساقا  أكرث  لهي  واملجتمع،  األرسة  داخل  الرجل  مع  للمرأة 
األحوال  قوانني  أحكام  -من  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الرشيعة- 

اإلسالمية. ومجتمعاتنا  بلداننا  من  العديد  يف  واألرسة  الشخصية 

يتطلب تحقيق هذه املبادئ سن قوانني ووضع سياسات ليك:

الشخيص  والنمو  والدعم  واالنسجام  لألمن  مصدرا  العائلة  تصبح   •
لكافة أفرادها، 

يصبح الزواج رشاكة بني شخصني متساويني يتبادالن االحرتام واملودة   •
ويتشاركان يف صنع القرار،

أو  الزوجة،  أو  الزوج  اختيار  الحقوق يف  نفس  والرجل  للمرأة  يكون   •
اختيار عدم التزوج، والحق يف أال يربم الزواج إال برىض الطرفني الكامل 
واختيارهام الحر، كام يكون لهام نفس الحقوق يف ما يتعلق بفسخه، 

والحصول عىل نفس الحقوق عند  حله،

وحيازة  مبلكية  يتعلق  ما  يف  الحقوق  نفس  الزوجني  لكال  يكون   •
فيها  والترصف  بها  والتمتع  وإدارتها  عليها  واإلرشاف  املمتلكات 
ووراثتها، وضعا يف االعتبار الحاجة إىل كفالة األمن االقتصادي لجميع 

أفراد األرسة،

•  يكون لألب واألم نفس الحقوق واملسؤوليات يف األمور املتعلقة بأطفالهام. 

بالعدل واملساواة، إىل إحياء  ندعو نحن، بوصفنا رجاال ونساءا متمسكني 
نحث  كام  املسلمة،  األرسة  داخل  والعامليتني  اإلسالميتني  القيمتني  هاتني 
وكل  الدينيني  والزعامء  الدولية  واملؤسسات  السياسيني  والقادة  حكوماتنا 
القيمتني  التمسك بهاتني  العمل سويا من أجل  املسلمني واملسلامت عىل 

وإدراجهام يف قوانني األحوال الشخصية واملامرسات ذات الصلة باألرسة.  

إن تحقيق العدل واملساواة واإلنصاف والكرامة داخل األرسة املسلمة يف 
القرن الحادي والعرشين رضوري وممكن، وقد حان الوقت إلدراك هذه 

القيم وإدراجها يف قوانيننا وحياتنا اليومية.
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إطار عمل حركة "مساواة"

"مساواة"  لحركة  املفاهيمي  اإلطار  توضح  عمل  وثيقة  هو  اإلطار  هذا 
املسلمة.  األرسة  داخل  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  تهدف  التي  العاملية 
تنادي حركة "مســاواة" بأن التغيري رضوري ألن العديد من قوانني األحوال 
الشخصية وما يدعي أنها من املامرسات اإلسالمية ال تتسم بالعدل وال تالئم 
حياة األرس املسلمة واملسلمني وخرباتهم أو تستجيب لها، كام تنادي بأن 
مقاصد  مع  يتسق  واملساواة  للعدل  إطار  تبني  من خالل  ممكن  التغيري 
والضامنات  األساسية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  اإلسالمي  الدين 
الرجال والنساء يف وقتنا الحايل.  الدستورية والواقع الذي يعيشه كل من 
الحكومية  غري  املنظامت  بذلتها  التي  الجهود  عىل  الحركة  تبني 
والناشطات/النشطاء عىل مدى عقود بغية إصالح قوانني األحوال الشخصية 
واألرسة ىف املجتمعات اإلسالمية التي متيز ضد النساء، ومن أجل مقاومة 
هذه  داخل  املحافظة  املجموعات  بها  تطالب  التي  الرجعية  التعديالت 

املجتمعات.
بني  ما  يف  التعاون  من  شهرا  عرشين  مدى  عىل  اإلطار  هذا  تبلور 
الطالق  جهودهم  توحدت  الذين  املسلمني  والعلامء  الناشطات/النشطاء 
يف  أخوات  منظمة  تقوم  الذي  األسايس-  الفريق  يتضمن  املبادرة.  هذه 
اإلسالم (ومقرها ماليزيا) بتنسيق أعامله- لجنة تخطيطية مكونة من اثنتي 
عرشة عضوة جمعت ناشطات وأكادمييات من احدى عرشة دولة. تبلور 
االجتامعات  من  سلسلة  من خالل  صياغته  وجرت  لإلطار  الحايل  التصور 
ومامرسني  ونشطاء  وأكادمييني  علامء  بني  ما  يف  عقدت  التي  واملناقشات 

ملهنة القانون من الجنسني من حوايل ثالثني بلدا. 

وحفظ  واإلنصاف  واملساواة  للعدل  مصدر  اإلسالم  مبادئ  أن  نرى  أننا 
كرامة البرش جميعا، ونؤمن بأن تحقيق العدل واملساواة يف قوانني األحوال 
الشخصية واملامرسات املتعلقة باألرسة يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية  

رضوري وممكن يف الوقت نفسه. 
  

وإذ ندرك:

•  أن تعاليم القرآن ومقاصد الرشيعة واملعايري العاملية لحقوق اإلنسان 
القرن  يف  حياتنا  وواقع  الدستورية  والضامنات  األساسية  والحقوق 
املسلمني  بني  العالقات  إخضاع  جميعا  تتطلب  والعرشين  الحادي 
التي  واملامرسات  -للمبادئ  والخاص  العام  الفضائني  يف  واملسلامت- 

تستند إىل املساواة والعدل واإلنصاف، 

نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  ونساءا،  رجاال  املسلمني،  لكل  وأن   •
فهم  واملساهمة يف  الدينية،  النصوص  بقراءة  يتعلق  ما  الواجبات يف 
رسالة اإلسالم املنزلة من رب العاملني، والعمل من أجل تحقيق العدل 

واملساواة وخري البرشية داخل أرسهم ومجتمعاتهم وبلدانهم،

البلدان  يف  حاليا  املطبقة  واملامرسات  القوانني  من  العديد  وأن   •
اإلسالمية ال تتسم بالعدل وأنه ال مير يوم دون أن تعكر فيه مضامينها 

املجحفة صفو حياة جميع أفراد األرسة وال سيام النساء،

واملامرسات  القوانني  كحال  والتطور  التغري  دائم  البرش  حال  وأن   •
اإلجتامعية التي تشكل العالقات داخل األرسة،

•  وأن اإلسالم يدعو للمساواة والعدل واملودة والرحمة واالحرتام املتبادل 
يف ما بني جميع البرش، وأن طريقنا نحو التغيري ينبغي أن يكون عىل 

ضوء هذه القيم، 

•  وأن إصالح القوانني واملامرسات لفائدة املجتمع واملصلحة العامة كان 
دامئًا جزءا من الفقه اإلسالمي،

دوليا  عليها  متعارف  هو  كام  اإلنسان  بحقوق  البرش  كل  متتع  وأن   •

بينهم  ما  يف  الفعلية  املساواة  وكفالة  كرامتهم  عىل  الحفاظ  يتطلب 
وعدم تعرضهم للتمييز،

العدل  تحقيق  أن  عرصية،  أمم  ىف  ومواطنات  كمسلامت  نحن،  نعلن 
واملساواة داخل األرسة رضوري وممكن يف الوقت نفسه، وأن الوقت قد 

حان إلدراك هذه القيم وإدراجها يف قوانيننا ومامرساتنا.

ألف- تحقيق العدل واملساواة داخل األرسة رضوري

يف  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  معظم  تقوم 
البلدان واملجتمعات اإلسالمية يف يومنا هذا عىل النظريات واملفاهيم التي 
والسياقات  التاريخية  الحقب  من  طويل  مدى  عىل  الفقهاء  طورها 
االقتصادية واالجتامعية. وقد اهتدى الفقهاء يف تفسريهم للقرآن والسنة 
إىل  إضافة  عرصهم،  يف  سائدا  كان  الذي  واالجتامعي  السيايس  بالواقع 
والنساء  الرجال  وأدوار  واملجتمع  القانون  االفرتاضات حول  من  مجموعة 
األخالقية  والقيم  املعرفية  للحالة  انعكاسا  معظمها  يف  كانت  والتي  فيه، 
واملؤسسات الذكورية السائدة آنذاك. ومل يكن ملفهوم املساواة عىل أساس 
بني  املساواة  تكن  فلم  العدل،  عن  مفهومهم  يف  مكانا  االجتامعي  النوع 
الجنسني ذات صلة كبرية بتصورهم عنها، مبعنى أن املساواة مل تكن جزءا 
عبارة عن  ذاته  الزواج يف حد  مفهوم  كان  فقد  االجتامعية.  من خرباتهم 
هيمنة من جهة الزوج وخضوع من جهة الزوجة. وكان ينظر إىل الرجال 
عىل إنهم حاميو حمى النساء وعائلو األرسة ىف حني مل تكن النساء ملزمات 
الطاعة  إبداء  مقابل  يف  وذلك  أطفالهن،  بإرضاع  حتى  أو  املنزيل  بالعمل 

التامة ألزواجهن.
ومع بداية القرن العرشين، بدأت فكرة انطواء العدل بالرضورة عىل 
املساواة يف التأثري عىل فهم الناس للعدل وتصورهم عنه. كان العامل الذي 
املتساوي  غري  الفهم  ولكن  االختفاء  يف  بدأ  قد  الفقه  كتاب  عليه  يهيمن 

لحقوق الرجال والنساء الذي كرسه الفقهاء يف كتاباتهم استمر بالرغم من 
ذلك،وأعيد انتاجه، بطريقة معدلة، ىف قوانني األرسة ىف الفرتة االستعامرية 
التقليدية، وبني كل من  الفقهية  املفاهيم  والتى دمجت بني  بعدها،  وما 
التأثريات االستعامرية وبعض الجوانب السلبية للثقافات والتقاليد املحلية.  
تبلورت معظم قوانني األرسة أو األحوال الشخصية اإلسالمية الحالية 
بهذه الطريقة، وهي بالتايل قامئة عىل افرتاضات ومفاهيم أضحت غري ذات 
صلة باحتياجات وخربات وإسهامات املسلمني/املسلامت يف وقتنا الحايل. 
الفقهاء  يد  من  األحكام  إصدار  و  الترشيعات  سن  سلطة  انتقلت  وقد 
والعلامء، الذين تزايد انفصالهم عن تطورات الواقع السيايس واالجتامعي 
املتغري، إىل يد أجهزة تنفيذية وترشيعية ال متلك رشعية الطعن يف تفسريات 
الرشيعة التي خرجت إىل الوجود يف فرتة ما قبل الحداثة وال تنتوي القيام 
آراء  تكن  مل  التي  اإلسالمية  املجتمعات  يف  وحتى  فيه.  ترغب  أو  بذلك 
الفقهاء القدامى قد قننت فيها، فقد استخدمت القواعد الفقهية العتيقة 
واملعايري املحلية واالستعامرية يف العديد من الحاالت لتأصيل عدم املساواة 

بني الرجال والنساء عىل مستوى األرسة، وتكريسها يف املجتمع األوسع.
القوانني  بني  القطيعة  هذه  عن  الناتجة  والجور  الظلم  أشكال  إن 
يف  كثريا  نجدها  الزمن والواقع املعارص- والتي  التي عفا عليها  واألعراف 
تعد وال تحىص. مل تكن  اإلسالمية- ال  والبلدان  املجتمعات  العديد من 
القوانني  عن  غريبة  واإلجحاف  التمييز  من  األشكال  هذه  مثل 
القرن  جاء  أن  إىل  آنذاك  العامل  حول  مطبقة  كانت  التي  العلامنية 
العرشون وتطورت هذه القوانني تدريجيا لتتامىش مع معايري املساواة 
قوانني  من  العديد  بني  ما  يف  الرتابط  إىل  وبالنظر  الجديدة.  العاملية 
جوانب  من  وغريها  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال 
النساء  أثرت عىل  الظلم والجور داخل األرسة قد  املجتمع فإن أشكال 
العديد من املجاالت األخرى مبا يف ذلك كرامتهن وأمنهن الشخيص  يف 
التملك  إىل حقهن يف  إضافة  القانون  أمام  وحرية حركتهن ومعاملتهن 

السياسية.   واملشاركة  والعمل  والجنسية  واملواطنة 
إن العدل يف وقتنا وسياقنا الحاليني ال ميكن أن يفصل عن املساواة. 

وواقع األمر هو إن العديد من جوانب قوانني األحوال الشخصية واألرسة، 
انتاجها وتقنينها يف قوانيننا  بالطريقة التي عرفها الفقهاء القدامي وأعيد 
املعارصة، ال هي معقولة يف ضوء الظروف املعارصة وال ميكن حتى تربيرها 
ال  واملامرسات  القوانني  إٍسالمية. وهذه  أسس  إىل  استنادا  عنها  الدفاع  أو 
تفي –من حيث افتقارها إىل العدل - مبتطلبات الرشيعة فحسب، ولكنها 
ال تالئم أيضا حياة األرس املسلمة وخرباتها أو تستجيب لها، بل وتستخدم 
الحياة،   يف  كرمية  باختيارات  القيام  من  النساء  الحايل يف حرمان  وقتنا  يف 
وهو ما يعترب السبب الرئييس يف عدم انسجام الزيجات وتفكك األرس ىف 

وقتنا الحايل.

باء-تحقيق املساواة والعدل داخل األرسة ممكن

واملساواة  العدل  بينها  من  املبادئ  من  الكثري  القرآن  تعاليم  تكتنف 
واإلنصاف والكرامة واملودة والرحمة، والتي تعكس جميعها سننا كونية، 
وتتسق يف الوقت نفسه مع معايري حقوق اإلنسان املعارصة. وهذه القيم 
القرآنية مبقدورها أن تضيف إىل التطور الذي تشهده املامرسات والقوانني 
العدل  عن  املعارص  مفهومنا  مع  يتامىش  الذي  بالشكل  باألرسة  املتعلقة 
الذي يتضمن املساواة بني الجنسني أمام القانون ويف غري ذلك من املجاالت.

املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  بتغيري  املطالبة  إن 
يعيشه  الذي  والوقع  واملساواة  العدل  مبادئ  مع  تتامىش  ليك  باألرسة 
املسلمون/املسلامت يف وقتنا املعارص تستند فعليا إىل العديد من مفاهيم 

الفقه اإلسالمي األساسية، ومن بينها:

به  ويقصد  والفقة  املنزل،  الرصاط  وهي  الرشيعة،  بني  فرق  مثة  أنه   •
الفقه اإلسالمي. فالرشيعة (وهي لغة مورد املاء) هي مجموع  علم 
القيم واملبادئ الدينية مثلام أوحي بها إىل محمد عليه السالم لتوجيه 
حياة البرش. والفقه (وهو لغة مبعنى الفهم) هو العملية التي يحاول 

البرش من خاللها اشتقاق قواعد قانونية من القرآن والسنة الرشيفة 
والرشيعة  اإلسالم.  يف  األساسيني  واملامرسة  الفكر  مصدري  بوصفهام 
إىل  أقرب  فهي  القوانني  من  مجموعة  عىل  ميكن قرصها  ال  كمفهوم 
األخالق منها إىل القانون، فهي تجسيد للقيم واملبادئ األخالقية التي 
توجه البرشية نحو العدل والسلوك القويم. وواقع األمر هو إن ما يشار 
إليه عىل وجه التأكيد عىل أنه قوانني الرشيعة ما هو يف األغلب إال ناتج 

الفقه، مبعنى فهم برشي، قابل للخطأ والتغيري والتبديل. 

تحدد  واملعامالت.  العبادات  الرشعية:  األحكام  من  فئتان  مثة  أنه   •
فيها  فالتغيري  ثم  ومن  واملؤمنني،  الله  بني  العالقة  العبادات  أحكام 
محدود. أما األحكام املتعلقة باملعامالت فتحكم العالقات يف ما بني 
تطور  يف  البرش  حال  إن  وحيث  للتغيري.  قابلة  بالتايل  وهي  البرش، 
مستمر، مثة حاجة دامئة ألحكام جديدة تقوم عىل تفسريات جديدة 
للنصوص الدينية ليك تصبح القوانني التي عفا عليها الزمن مالمئة لتغري 
الزمان واملكان. وهذا هو منطق االجتهاد، وهو سبيل الفقهاء إليجاد 
املتعلقة  األحكام  تنتمي  الوحي.  ضوء  يف  الجديدة  للقضايا  حلول 
أن  يعني  مام  املعامالت  طائفة  إىل  الجنسني  بني  والعالقات  باألرسة 
الفقهاء طاملا اعتربوها من املسائل االجتامعية والتعاقدية التي تحتمل 

إعادة النظر فيها بشكل عقالين وتغيريها.

باسم  تدخل  التي  التعديالت  أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  كذلك   •
الرشيعة قيم املساواة والعدل واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل يف ما 
بني البرش جميعا، فهذه هي القيم التي اتفق عليها املسلمون والتي 
يعتربها الفقهاء من مقاصد الرشيعة التي ال خالف عليها. فكام يقول 
ابن القيم الجوزية- وهو من فقهاء القرن السابع هجريا/الرابع عرش 
ميالديا- "إن الرشيعة مبناها وأساسها عىل الِحَكم ومصالح الِعباد يف 
وحكمة  كلها  وصالح  كلها  ورحمة  كلها  عدل  وهي  واملعاد،  املعاش 
كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل الجور وعن الرحمة إىل ضدها 
من  فليست  العبث  إىل  الحكمة  وعن  املفسدة  إىل  املصلحة  وعن 

الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".

كانت جزءا من  طاملا  التي  األساسية  املفاهيم  من  الرأى  اختالف  إن   •
يوجد  فال  الفقهية.  املذاهب  رسميا  استقرت  ما  بعد  حتى  الفقه، 
فإن  موحد.  أو  واحد  فقهي  -مذهب  هناك  يكن  مل  وأبدا  اآلن- 
قوانني  تعدد  عن  ناهيك  ذاته  حد  يف  متعددة  مذاهب  وجود 
األحوال الشخصية وقوانني األرسة يف مختلف البلدان اإلسالمية يف 
يومنا هذا، لخري دليل عىل أنه ال ميكن لشخص أو جامعة أو بلد 
إلهي واحد وموحد أو يدعي  بعينه أن يدعي وجود فقه إسالمي 
ملكيته ملثل هذا الفقه إن وجد. ويف إطار الدولة الحديثة، يجب 
لتحديد  معه  نتفاعل  وأن  األراء  يف  التنوع  هذا  مبثل  نقر  أن 
العامة والوفاء مبتطلبات العدل  أفضلها من حيث خدمة املصلحة 

واملساواة.

وهكذا، فإن قوانني األحوال الشخصية أو األرسة املعارصة، املدونة منها 
وغري املدونة، ليست قوانني إلهية، فهي قوانني وضعية تستند إىل تفسريات 
قام بها برش مند عقود مديدة إىل أن قننتها القوى االستعامرية والحكومات 
الوطنية يف شكلها الحايل. وحيث إن هذه القوانني قد وضعها برش يف ما 
يخص العالقات بني البرش، فإنها قابلة للتغري بالشكل الذي ال تخرج فيه عن 
مبادئ اإلسالم والذي تتوافق به مع تغري الزمان واملكان. وإن اإلصالحات 
اإليجابية التي أدخلت مؤخرا عىل قوانني األحوال الشخصية ىف العديد من 
البلدان االسالمية والتطورات التي طرأت عىل املامرسات املتعلقة بقوانني 

األرسة تدعم إمكانية تحقيق مثل هذا التغيري.
متهد املبادئ والقيم املثىل التي يتضمنها القرآن الطريق نحو تحقيق 
العدل واملساواة يف القوانني واملامرسات املتعلقة باألرسة، مثلام مهدت من 
قبل للقضاء عىل مؤسسة العبودية. فمع تزايد اإلدراك ألشكال الظلم التي 
تتسسب فيها العبودية، ومع تطور الظروف بالشكل الذي مكن من القضاء 
عليها، أعيد النظر يف القوانني واملامرسات املتعلقة بالعبودية وعفا الزمن 
عىل القواعد الفقهية ذات الصلة.  وباملثل، ينبغي أن تتطور قوانني األحوال 
العدل  قيمتي  تعكس  بحيث  بنا  الخاصة  املقننة  واملامرسات  الشخصية 

العاملية  املعايري  أيضا  تعزز  اللتني ينص عليهام اإلسالم، وبحيث  واملساواة 
لحقوق اإلنسان وتتناول يف الوقت نفسه الواقع الذي تعيشه األرس املسلمة 
أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  وباملثل،  والعرشين.  الحادي  القرن  يف 
والعدل  املساواة  قيم  املستقبل  يف  اإلسالم  باسم  ستقدم  التي  التعديالت 

واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل بني البرش جميعا.

جيم- مبادئ العدل واملساواة داخل األرسة

املبدأ األول: إن القيم اإلسالمية والعاملية املتمثلة يف املساواة 
العالقات  كل  أساس  هي  والكرامة  والعدل  التمييز  وعدم 

اإلنسانية.

يدعو اإلسالم إىل العدل واملساواة والكرامة واملودة والرحمة يف العالقات 
بني البرش جميعا وداخل نطاق األرسة، وقد أقرت هذه القيم أيضا كمبادئ 

عاملية وقننت كحقوق يف العديد من الدساتري الوطنية واملواثيق الدولية.
الرجال والنساء متساوون يف القرآن يف خلقهم ويف الدار اآلخرة، نجد 
ذلك يف سورة النساء التي يقول تعايل فيها أن الرجال والنساء قد خلقوا من 
"نفس واحدة"،  فال يأيت أحدهام قبل األخر وال يعلو أحدهام عىل األخر وال 
يشتق أحدهام من األخر. فاملرأة مل تخلق إلسعاد الرجل، ولكنها والرجل قد 

خلقا سويا ملصلحة بعضهام البعض.
يؤكد لنا القرآن عىل قيمتي "املودة والرحمة" (سورة الروم، اآلية 21) 
وعىل أن النساء لباس للرجال والرجال لباس لهن (البقرة، اآلية 187)، وأن 
اآلية  عمران،  (آل  البعض  بعضنا  من  وإناثا  ذكورا  جميعا  خلقنا  قد  الله 
195). كذلك يقول تعايل يف سورة التوبة (اآلية 71): "املؤمنون واملؤمنات 
اآليات  أما  املنكر".  عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  بعض،  أولياء  بعضهم 
القرآنية األربعة التي تتحدث رصاحة عن سلطة الرجال عىل النساء داخل 
واآلية 228،  اآلية 222  (البقرة،  املجتمع،  بينهم يف  املساواة  األرسة وعدم 

وسورة النساء اآلية 2 واآلية 34) فينبغي فهمها يف ضوء املبادئ اإلسالمية 
األوسع وأغراض الرشيعة ومقاصدها، ال مبعزل عنها. 

إن أشكال فهم العدل والظلم تتغري مع تغري الزمن، ويف إطار نظرة 
القرآن العاملية للعدل واملساواة، هناك العديد من اآليات التي ميكن أن 
مع  يتسق  البرش  بني  ما  ويف  األرسة  داخل  للعالقات  منوذجا  تقدم 
نظل  وليك  زمننا  يف  العدل  نحقق  وليك  املعارصة.  العدل  مفاهيم 
ملتزمني بروح اإلسالم وتعاليمه، ينبغي أن تتجسد املساواة يف قوانيننا 
والرشاكة  واملودة  املتبادل  االحرتام  يحل  أن  كذلك  ينبغي  ومامراستنا. 
العالقات  ويف  والنساء  الرجال  بني  العالقة  يف  املساواة  عدم  محل 

جميعها.  اإلنسانية 
  

الكاملة  باملواطنة  التمتع  فرد  لكل  يحق  الثاين:  املبدأ 
واملتساوية، مبا يف ذلك املشاركة بشكل كامل يف جميع جوانب 

الحياة يف املجتمع.

القدر  يف  متساويني  خلقوا  قد  البرش  جميع  أن  اإلسالم  يعلمنا 
العاملية،  اإلنسان  حقوق  مبادئ  يف  له  صدى  نجد  ما  وهو  والكرامة، 
التامة بني "املسلمني واملسلامت" يف  القرآن كذلك إىل املساواة  ويدعو 
وأجرا  "مغفرة  لهم  أعد  قد  الله  أن  ويوضح  املتعددة،  الحياة  جوانب 

.(35 عظيام" (األحزاب، اآلية 
وهكذا يحق لكل األفراد، رجاال ونساءا، بوصفهم برشا متساويني يف 
قدم  عىل  املشاركة  ومواطنات،  وكمواطنني  الله،  أمام  والكرامة  القدر 
االقتصادية  املوارد  إىل   والوصول  والقيادة  السياسية  الحياة  يف  املساواة 
واملساواة أمام القانون واالستقاللية عىل األصعدة االقتصادية واالجتامعية 
لله يف  خلفاء  ونساء  رجاال  البرش  أن  القرآن  يوضح  والسياسية.  والثقافية 
األرض وقد أوكل الله إليهم مهمة تحقيق إرادته يف األرض. وهكذا يحق 

مصدرا  اإلسالم  من  تتخذ  التي  البلدان  يف  جميعا،  والناس  للمسلمني 
اإلسالم عىل  فيها  يؤثر  التي  املجتمعات  يف  أو حتى  وسياساتها،  لقوانينها 
والسياسات  القوانني  يف  منفتح  نحو  عىل  يسهموا  أن  وتقاليدها،  عاداتها 
واملامرسات من أجل تحقيق العدل واملساواة داخل أرسهم ومجتمعاتهم 

املحلية وبلدانهم، بل إن هذا اإلسهام واجب عليهم.

تحقيق  تتطلب  والنساء  الرجال  بني  املساواة  الثالث:  املبدأ 
املساواة داخل األرسة

يدعو اإلسالم إىل املساواة والعدل واملودة والرحمة يف ما بني الناس جميعا، 
املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  تلبي  أن  ينبغي  وهكذا 
يعيشه  الذي  للواقع  واالستجابة  املبادئ  بتعزيز هذه  النداء  هذا  باألرسة 

املسلمون واملسلامت يف وقتنا الحايل. 
ينبغي أن يتمتع الناس، رجاال ونساءا، باملساواة والعدل داخل األرسة، 
وأن يحصلوا عىل االحرتام والتقدير ملا يسهموا به يف األرسة واملجتمع. 
مصحوبا  يأيت  أن  يجب  األرسة  داخل  املشرتكة  باملسؤوليات  اإلقرار  إن 
إىل  والوصول  القرار  وصنع  الحقوق  يف  والنساء  الرجال  بني  باملساواة 
فسخ  عند  واملمتلكات  لألصول  العادل  والتقسيم  والتملك  العدالة 
لحقوق  العاملية  واملعايري  اإلسالمية  املبادئ  إن  الوفاة.  عند  أو  الزواج 
الذي  الواقع  وتفاصيل  والدستورية  القانونية  والضامنات  اإلنسان 
طريق  جميعها  متهد  الحايل  وقتنا  يف  والنساء  الرجال  يعيشه 
الشخصية  األحوال  قوانني  يف  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  مجتمعاتنا 
جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  أحكام  إن  باألرسة.  املتعلقة  واملامرسات 
املساواة  وتحقيق  بالعدل  تنادي  التي  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
مع  اتساقا  أكرث  لهي  واملجتمع،  األرسة  داخل  الرجل  مع  للمرأة 
األحوال  قوانني  أحكام  -من  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الرشيعة- 

اإلسالمية. ومجتمعاتنا  بلداننا  من  العديد  يف  واألرسة  الشخصية 

يتطلب تحقيق هذه املبادئ سن قوانني ووضع سياسات ليك:

الشخيص  والنمو  والدعم  واالنسجام  لألمن  مصدرا  العائلة  تصبح   •
لكافة أفرادها، 

يصبح الزواج رشاكة بني شخصني متساويني يتبادالن االحرتام واملودة   •
ويتشاركان يف صنع القرار،

أو  الزوجة،  أو  الزوج  اختيار  الحقوق يف  نفس  والرجل  للمرأة  يكون   •
اختيار عدم التزوج، والحق يف أال يربم الزواج إال برىض الطرفني الكامل 
واختيارهام الحر، كام يكون لهام نفس الحقوق يف ما يتعلق بفسخه، 

والحصول عىل نفس الحقوق عند  حله،

وحيازة  مبلكية  يتعلق  ما  يف  الحقوق  نفس  الزوجني  لكال  يكون   •
فيها  والترصف  بها  والتمتع  وإدارتها  عليها  واإلرشاف  املمتلكات 
ووراثتها، وضعا يف االعتبار الحاجة إىل كفالة األمن االقتصادي لجميع 

أفراد األرسة،

•  يكون لألب واألم نفس الحقوق واملسؤوليات يف األمور املتعلقة بأطفالهام. 

بالعدل واملساواة، إىل إحياء  ندعو نحن، بوصفنا رجاال ونساءا متمسكني 
نحث  كام  املسلمة،  األرسة  داخل  والعامليتني  اإلسالميتني  القيمتني  هاتني 
وكل  الدينيني  والزعامء  الدولية  واملؤسسات  السياسيني  والقادة  حكوماتنا 
القيمتني  التمسك بهاتني  العمل سويا من أجل  املسلمني واملسلامت عىل 

وإدراجهام يف قوانني األحوال الشخصية واملامرسات ذات الصلة باألرسة.  

إن تحقيق العدل واملساواة واإلنصاف والكرامة داخل األرسة املسلمة يف 
القرن الحادي والعرشين رضوري وممكن، وقد حان الوقت إلدراك هذه 

القيم وإدراجها يف قوانيننا وحياتنا اليومية.
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إطار عمل حركة "مساواة"

"مساواة"  لحركة  املفاهيمي  اإلطار  توضح  عمل  وثيقة  هو  اإلطار  هذا 
املسلمة.  األرسة  داخل  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  تهدف  التي  العاملية 
تنادي حركة "مســاواة" بأن التغيري رضوري ألن العديد من قوانني األحوال 
الشخصية وما يدعي أنها من املامرسات اإلسالمية ال تتسم بالعدل وال تالئم 
حياة األرس املسلمة واملسلمني وخرباتهم أو تستجيب لها، كام تنادي بأن 
مقاصد  مع  يتسق  واملساواة  للعدل  إطار  تبني  من خالل  ممكن  التغيري 
والضامنات  األساسية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  اإلسالمي  الدين 
الرجال والنساء يف وقتنا الحايل.  الدستورية والواقع الذي يعيشه كل من 
الحكومية  غري  املنظامت  بذلتها  التي  الجهود  عىل  الحركة  تبني 
والناشطات/النشطاء عىل مدى عقود بغية إصالح قوانني األحوال الشخصية 
واألرسة ىف املجتمعات اإلسالمية التي متيز ضد النساء، ومن أجل مقاومة 
هذه  داخل  املحافظة  املجموعات  بها  تطالب  التي  الرجعية  التعديالت 

املجتمعات.
بني  ما  يف  التعاون  من  شهرا  عرشين  مدى  عىل  اإلطار  هذا  تبلور 
الطالق  جهودهم  توحدت  الذين  املسلمني  والعلامء  الناشطات/النشطاء 
يف  أخوات  منظمة  تقوم  الذي  األسايس-  الفريق  يتضمن  املبادرة.  هذه 
اإلسالم (ومقرها ماليزيا) بتنسيق أعامله- لجنة تخطيطية مكونة من اثنتي 
عرشة عضوة جمعت ناشطات وأكادمييات من احدى عرشة دولة. تبلور 
االجتامعات  من  سلسلة  من خالل  صياغته  وجرت  لإلطار  الحايل  التصور 
ومامرسني  ونشطاء  وأكادمييني  علامء  بني  ما  يف  عقدت  التي  واملناقشات 

ملهنة القانون من الجنسني من حوايل ثالثني بلدا. 

وحفظ  واإلنصاف  واملساواة  للعدل  مصدر  اإلسالم  مبادئ  أن  نرى  أننا 
كرامة البرش جميعا، ونؤمن بأن تحقيق العدل واملساواة يف قوانني األحوال 
الشخصية واملامرسات املتعلقة باألرسة يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية  

رضوري وممكن يف الوقت نفسه. 
  

وإذ ندرك:

•  أن تعاليم القرآن ومقاصد الرشيعة واملعايري العاملية لحقوق اإلنسان 
القرن  يف  حياتنا  وواقع  الدستورية  والضامنات  األساسية  والحقوق 
املسلمني  بني  العالقات  إخضاع  جميعا  تتطلب  والعرشين  الحادي 
التي  واملامرسات  -للمبادئ  والخاص  العام  الفضائني  يف  واملسلامت- 

تستند إىل املساواة والعدل واإلنصاف، 

نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  ونساءا،  رجاال  املسلمني،  لكل  وأن   •
فهم  واملساهمة يف  الدينية،  النصوص  بقراءة  يتعلق  ما  الواجبات يف 
رسالة اإلسالم املنزلة من رب العاملني، والعمل من أجل تحقيق العدل 

واملساواة وخري البرشية داخل أرسهم ومجتمعاتهم وبلدانهم،

البلدان  يف  حاليا  املطبقة  واملامرسات  القوانني  من  العديد  وأن   •
اإلسالمية ال تتسم بالعدل وأنه ال مير يوم دون أن تعكر فيه مضامينها 

املجحفة صفو حياة جميع أفراد األرسة وال سيام النساء،

واملامرسات  القوانني  كحال  والتطور  التغري  دائم  البرش  حال  وأن   •
اإلجتامعية التي تشكل العالقات داخل األرسة،

•  وأن اإلسالم يدعو للمساواة والعدل واملودة والرحمة واالحرتام املتبادل 
يف ما بني جميع البرش، وأن طريقنا نحو التغيري ينبغي أن يكون عىل 

ضوء هذه القيم، 

•  وأن إصالح القوانني واملامرسات لفائدة املجتمع واملصلحة العامة كان 
دامئًا جزءا من الفقه اإلسالمي،

دوليا  عليها  متعارف  هو  كام  اإلنسان  بحقوق  البرش  كل  متتع  وأن   •

بينهم  ما  يف  الفعلية  املساواة  وكفالة  كرامتهم  عىل  الحفاظ  يتطلب 
وعدم تعرضهم للتمييز،

العدل  تحقيق  أن  عرصية،  أمم  ىف  ومواطنات  كمسلامت  نحن،  نعلن 
واملساواة داخل األرسة رضوري وممكن يف الوقت نفسه، وأن الوقت قد 

حان إلدراك هذه القيم وإدراجها يف قوانيننا ومامرساتنا.

ألف- تحقيق العدل واملساواة داخل األرسة رضوري

يف  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  معظم  تقوم 
البلدان واملجتمعات اإلسالمية يف يومنا هذا عىل النظريات واملفاهيم التي 
والسياقات  التاريخية  الحقب  من  طويل  مدى  عىل  الفقهاء  طورها 
االقتصادية واالجتامعية. وقد اهتدى الفقهاء يف تفسريهم للقرآن والسنة 
إىل  إضافة  عرصهم،  يف  سائدا  كان  الذي  واالجتامعي  السيايس  بالواقع 
والنساء  الرجال  وأدوار  واملجتمع  القانون  االفرتاضات حول  من  مجموعة 
األخالقية  والقيم  املعرفية  للحالة  انعكاسا  معظمها  يف  كانت  والتي  فيه، 
واملؤسسات الذكورية السائدة آنذاك. ومل يكن ملفهوم املساواة عىل أساس 
بني  املساواة  تكن  فلم  العدل،  عن  مفهومهم  يف  مكانا  االجتامعي  النوع 
الجنسني ذات صلة كبرية بتصورهم عنها، مبعنى أن املساواة مل تكن جزءا 
عبارة عن  ذاته  الزواج يف حد  مفهوم  كان  فقد  االجتامعية.  من خرباتهم 
هيمنة من جهة الزوج وخضوع من جهة الزوجة. وكان ينظر إىل الرجال 
عىل إنهم حاميو حمى النساء وعائلو األرسة ىف حني مل تكن النساء ملزمات 
الطاعة  إبداء  مقابل  يف  وذلك  أطفالهن،  بإرضاع  حتى  أو  املنزيل  بالعمل 

التامة ألزواجهن.
ومع بداية القرن العرشين، بدأت فكرة انطواء العدل بالرضورة عىل 
املساواة يف التأثري عىل فهم الناس للعدل وتصورهم عنه. كان العامل الذي 
املتساوي  غري  الفهم  ولكن  االختفاء  يف  بدأ  قد  الفقه  كتاب  عليه  يهيمن 

لحقوق الرجال والنساء الذي كرسه الفقهاء يف كتاباتهم استمر بالرغم من 
ذلك،وأعيد انتاجه، بطريقة معدلة، ىف قوانني األرسة ىف الفرتة االستعامرية 
التقليدية، وبني كل من  الفقهية  املفاهيم  والتى دمجت بني  بعدها،  وما 
التأثريات االستعامرية وبعض الجوانب السلبية للثقافات والتقاليد املحلية.  
تبلورت معظم قوانني األرسة أو األحوال الشخصية اإلسالمية الحالية 
بهذه الطريقة، وهي بالتايل قامئة عىل افرتاضات ومفاهيم أضحت غري ذات 
صلة باحتياجات وخربات وإسهامات املسلمني/املسلامت يف وقتنا الحايل. 
الفقهاء  يد  من  األحكام  إصدار  و  الترشيعات  سن  سلطة  انتقلت  وقد 
والعلامء، الذين تزايد انفصالهم عن تطورات الواقع السيايس واالجتامعي 
املتغري، إىل يد أجهزة تنفيذية وترشيعية ال متلك رشعية الطعن يف تفسريات 
الرشيعة التي خرجت إىل الوجود يف فرتة ما قبل الحداثة وال تنتوي القيام 
آراء  تكن  مل  التي  اإلسالمية  املجتمعات  يف  وحتى  فيه.  ترغب  أو  بذلك 
الفقهاء القدامى قد قننت فيها، فقد استخدمت القواعد الفقهية العتيقة 
واملعايري املحلية واالستعامرية يف العديد من الحاالت لتأصيل عدم املساواة 

بني الرجال والنساء عىل مستوى األرسة، وتكريسها يف املجتمع األوسع.
القوانني  بني  القطيعة  هذه  عن  الناتجة  والجور  الظلم  أشكال  إن 
يف  كثريا  نجدها  الزمن والواقع املعارص- والتي  التي عفا عليها  واألعراف 
تعد وال تحىص. مل تكن  اإلسالمية- ال  والبلدان  املجتمعات  العديد من 
القوانني  عن  غريبة  واإلجحاف  التمييز  من  األشكال  هذه  مثل 
القرن  جاء  أن  إىل  آنذاك  العامل  حول  مطبقة  كانت  التي  العلامنية 
العرشون وتطورت هذه القوانني تدريجيا لتتامىش مع معايري املساواة 
قوانني  من  العديد  بني  ما  يف  الرتابط  إىل  وبالنظر  الجديدة.  العاملية 
جوانب  من  وغريها  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال 
النساء  أثرت عىل  الظلم والجور داخل األرسة قد  املجتمع فإن أشكال 
العديد من املجاالت األخرى مبا يف ذلك كرامتهن وأمنهن الشخيص  يف 
التملك  إىل حقهن يف  إضافة  القانون  أمام  وحرية حركتهن ومعاملتهن 

السياسية.   واملشاركة  والعمل  والجنسية  واملواطنة 
إن العدل يف وقتنا وسياقنا الحاليني ال ميكن أن يفصل عن املساواة. 

وواقع األمر هو إن العديد من جوانب قوانني األحوال الشخصية واألرسة، 
انتاجها وتقنينها يف قوانيننا  بالطريقة التي عرفها الفقهاء القدامي وأعيد 
املعارصة، ال هي معقولة يف ضوء الظروف املعارصة وال ميكن حتى تربيرها 
ال  واملامرسات  القوانني  إٍسالمية. وهذه  أسس  إىل  استنادا  عنها  الدفاع  أو 
تفي –من حيث افتقارها إىل العدل - مبتطلبات الرشيعة فحسب، ولكنها 
ال تالئم أيضا حياة األرس املسلمة وخرباتها أو تستجيب لها، بل وتستخدم 
الحياة،   يف  كرمية  باختيارات  القيام  من  النساء  الحايل يف حرمان  وقتنا  يف 
وهو ما يعترب السبب الرئييس يف عدم انسجام الزيجات وتفكك األرس ىف 

وقتنا الحايل.

باء-تحقيق املساواة والعدل داخل األرسة ممكن

واملساواة  العدل  بينها  من  املبادئ  من  الكثري  القرآن  تعاليم  تكتنف 
واإلنصاف والكرامة واملودة والرحمة، والتي تعكس جميعها سننا كونية، 
وتتسق يف الوقت نفسه مع معايري حقوق اإلنسان املعارصة. وهذه القيم 
القرآنية مبقدورها أن تضيف إىل التطور الذي تشهده املامرسات والقوانني 
العدل  عن  املعارص  مفهومنا  مع  يتامىش  الذي  بالشكل  باألرسة  املتعلقة 
الذي يتضمن املساواة بني الجنسني أمام القانون ويف غري ذلك من املجاالت.

املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  بتغيري  املطالبة  إن 
يعيشه  الذي  والوقع  واملساواة  العدل  مبادئ  مع  تتامىش  ليك  باألرسة 
املسلمون/املسلامت يف وقتنا املعارص تستند فعليا إىل العديد من مفاهيم 

الفقه اإلسالمي األساسية، ومن بينها:

به  ويقصد  والفقة  املنزل،  الرصاط  وهي  الرشيعة،  بني  فرق  مثة  أنه   •
الفقه اإلسالمي. فالرشيعة (وهي لغة مورد املاء) هي مجموع  علم 
القيم واملبادئ الدينية مثلام أوحي بها إىل محمد عليه السالم لتوجيه 
حياة البرش. والفقه (وهو لغة مبعنى الفهم) هو العملية التي يحاول 

البرش من خاللها اشتقاق قواعد قانونية من القرآن والسنة الرشيفة 
والرشيعة  اإلسالم.  يف  األساسيني  واملامرسة  الفكر  مصدري  بوصفهام 
إىل  أقرب  فهي  القوانني  من  مجموعة  عىل  ميكن قرصها  ال  كمفهوم 
األخالق منها إىل القانون، فهي تجسيد للقيم واملبادئ األخالقية التي 
توجه البرشية نحو العدل والسلوك القويم. وواقع األمر هو إن ما يشار 
إليه عىل وجه التأكيد عىل أنه قوانني الرشيعة ما هو يف األغلب إال ناتج 

الفقه، مبعنى فهم برشي، قابل للخطأ والتغيري والتبديل. 

تحدد  واملعامالت.  العبادات  الرشعية:  األحكام  من  فئتان  مثة  أنه   •
فيها  فالتغيري  ثم  ومن  واملؤمنني،  الله  بني  العالقة  العبادات  أحكام 
محدود. أما األحكام املتعلقة باملعامالت فتحكم العالقات يف ما بني 
تطور  يف  البرش  حال  إن  وحيث  للتغيري.  قابلة  بالتايل  وهي  البرش، 
مستمر، مثة حاجة دامئة ألحكام جديدة تقوم عىل تفسريات جديدة 
للنصوص الدينية ليك تصبح القوانني التي عفا عليها الزمن مالمئة لتغري 
الزمان واملكان. وهذا هو منطق االجتهاد، وهو سبيل الفقهاء إليجاد 
املتعلقة  األحكام  تنتمي  الوحي.  ضوء  يف  الجديدة  للقضايا  حلول 
أن  يعني  مام  املعامالت  طائفة  إىل  الجنسني  بني  والعالقات  باألرسة 
الفقهاء طاملا اعتربوها من املسائل االجتامعية والتعاقدية التي تحتمل 

إعادة النظر فيها بشكل عقالين وتغيريها.

باسم  تدخل  التي  التعديالت  أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  كذلك   •
الرشيعة قيم املساواة والعدل واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل يف ما 
بني البرش جميعا، فهذه هي القيم التي اتفق عليها املسلمون والتي 
يعتربها الفقهاء من مقاصد الرشيعة التي ال خالف عليها. فكام يقول 
ابن القيم الجوزية- وهو من فقهاء القرن السابع هجريا/الرابع عرش 
ميالديا- "إن الرشيعة مبناها وأساسها عىل الِحَكم ومصالح الِعباد يف 
وحكمة  كلها  وصالح  كلها  ورحمة  كلها  عدل  وهي  واملعاد،  املعاش 
كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل الجور وعن الرحمة إىل ضدها 
من  فليست  العبث  إىل  الحكمة  وعن  املفسدة  إىل  املصلحة  وعن 

الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".

كانت جزءا من  طاملا  التي  األساسية  املفاهيم  من  الرأى  اختالف  إن   •
يوجد  فال  الفقهية.  املذاهب  رسميا  استقرت  ما  بعد  حتى  الفقه، 
فإن  موحد.  أو  واحد  فقهي  -مذهب  هناك  يكن  مل  وأبدا  اآلن- 
قوانني  تعدد  عن  ناهيك  ذاته  حد  يف  متعددة  مذاهب  وجود 
األحوال الشخصية وقوانني األرسة يف مختلف البلدان اإلسالمية يف 
يومنا هذا، لخري دليل عىل أنه ال ميكن لشخص أو جامعة أو بلد 
إلهي واحد وموحد أو يدعي  بعينه أن يدعي وجود فقه إسالمي 
ملكيته ملثل هذا الفقه إن وجد. ويف إطار الدولة الحديثة، يجب 
لتحديد  معه  نتفاعل  وأن  األراء  يف  التنوع  هذا  مبثل  نقر  أن 
العامة والوفاء مبتطلبات العدل  أفضلها من حيث خدمة املصلحة 

واملساواة.

وهكذا، فإن قوانني األحوال الشخصية أو األرسة املعارصة، املدونة منها 
وغري املدونة، ليست قوانني إلهية، فهي قوانني وضعية تستند إىل تفسريات 
قام بها برش مند عقود مديدة إىل أن قننتها القوى االستعامرية والحكومات 
الوطنية يف شكلها الحايل. وحيث إن هذه القوانني قد وضعها برش يف ما 
يخص العالقات بني البرش، فإنها قابلة للتغري بالشكل الذي ال تخرج فيه عن 
مبادئ اإلسالم والذي تتوافق به مع تغري الزمان واملكان. وإن اإلصالحات 
اإليجابية التي أدخلت مؤخرا عىل قوانني األحوال الشخصية ىف العديد من 
البلدان االسالمية والتطورات التي طرأت عىل املامرسات املتعلقة بقوانني 

األرسة تدعم إمكانية تحقيق مثل هذا التغيري.
متهد املبادئ والقيم املثىل التي يتضمنها القرآن الطريق نحو تحقيق 
العدل واملساواة يف القوانني واملامرسات املتعلقة باألرسة، مثلام مهدت من 
قبل للقضاء عىل مؤسسة العبودية. فمع تزايد اإلدراك ألشكال الظلم التي 
تتسسب فيها العبودية، ومع تطور الظروف بالشكل الذي مكن من القضاء 
عليها، أعيد النظر يف القوانني واملامرسات املتعلقة بالعبودية وعفا الزمن 
عىل القواعد الفقهية ذات الصلة.  وباملثل، ينبغي أن تتطور قوانني األحوال 
العدل  قيمتي  تعكس  بحيث  بنا  الخاصة  املقننة  واملامرسات  الشخصية 

العاملية  املعايري  أيضا  تعزز  اللتني ينص عليهام اإلسالم، وبحيث  واملساواة 
لحقوق اإلنسان وتتناول يف الوقت نفسه الواقع الذي تعيشه األرس املسلمة 
أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  وباملثل،  والعرشين.  الحادي  القرن  يف 
والعدل  املساواة  قيم  املستقبل  يف  اإلسالم  باسم  ستقدم  التي  التعديالت 

واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل بني البرش جميعا.

جيم- مبادئ العدل واملساواة داخل األرسة

املبدأ األول: إن القيم اإلسالمية والعاملية املتمثلة يف املساواة 
العالقات  كل  أساس  هي  والكرامة  والعدل  التمييز  وعدم 

اإلنسانية.

يدعو اإلسالم إىل العدل واملساواة والكرامة واملودة والرحمة يف العالقات 
بني البرش جميعا وداخل نطاق األرسة، وقد أقرت هذه القيم أيضا كمبادئ 

عاملية وقننت كحقوق يف العديد من الدساتري الوطنية واملواثيق الدولية.
الرجال والنساء متساوون يف القرآن يف خلقهم ويف الدار اآلخرة، نجد 
ذلك يف سورة النساء التي يقول تعايل فيها أن الرجال والنساء قد خلقوا من 
"نفس واحدة"،  فال يأيت أحدهام قبل األخر وال يعلو أحدهام عىل األخر وال 
يشتق أحدهام من األخر. فاملرأة مل تخلق إلسعاد الرجل، ولكنها والرجل قد 

خلقا سويا ملصلحة بعضهام البعض.
يؤكد لنا القرآن عىل قيمتي "املودة والرحمة" (سورة الروم، اآلية 21) 
وعىل أن النساء لباس للرجال والرجال لباس لهن (البقرة، اآلية 187)، وأن 
اآلية  عمران،  (آل  البعض  بعضنا  من  وإناثا  ذكورا  جميعا  خلقنا  قد  الله 
195). كذلك يقول تعايل يف سورة التوبة (اآلية 71): "املؤمنون واملؤمنات 
اآليات  أما  املنكر".  عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  بعض،  أولياء  بعضهم 
القرآنية األربعة التي تتحدث رصاحة عن سلطة الرجال عىل النساء داخل 
واآلية 228،  اآلية 222  (البقرة،  املجتمع،  بينهم يف  املساواة  األرسة وعدم 

وسورة النساء اآلية 2 واآلية 34) فينبغي فهمها يف ضوء املبادئ اإلسالمية 
األوسع وأغراض الرشيعة ومقاصدها، ال مبعزل عنها. 

إن أشكال فهم العدل والظلم تتغري مع تغري الزمن، ويف إطار نظرة 
القرآن العاملية للعدل واملساواة، هناك العديد من اآليات التي ميكن أن 
مع  يتسق  البرش  بني  ما  ويف  األرسة  داخل  للعالقات  منوذجا  تقدم 
نظل  وليك  زمننا  يف  العدل  نحقق  وليك  املعارصة.  العدل  مفاهيم 
ملتزمني بروح اإلسالم وتعاليمه، ينبغي أن تتجسد املساواة يف قوانيننا 
والرشاكة  واملودة  املتبادل  االحرتام  يحل  أن  كذلك  ينبغي  ومامراستنا. 
العالقات  ويف  والنساء  الرجال  بني  العالقة  يف  املساواة  عدم  محل 

جميعها.  اإلنسانية 
  

الكاملة  باملواطنة  التمتع  فرد  لكل  يحق  الثاين:  املبدأ 
واملتساوية، مبا يف ذلك املشاركة بشكل كامل يف جميع جوانب 

الحياة يف املجتمع.

القدر  يف  متساويني  خلقوا  قد  البرش  جميع  أن  اإلسالم  يعلمنا 
العاملية،  اإلنسان  حقوق  مبادئ  يف  له  صدى  نجد  ما  وهو  والكرامة، 
التامة بني "املسلمني واملسلامت" يف  القرآن كذلك إىل املساواة  ويدعو 
وأجرا  "مغفرة  لهم  أعد  قد  الله  أن  ويوضح  املتعددة،  الحياة  جوانب 

.(35 عظيام" (األحزاب، اآلية 
وهكذا يحق لكل األفراد، رجاال ونساءا، بوصفهم برشا متساويني يف 
قدم  عىل  املشاركة  ومواطنات،  وكمواطنني  الله،  أمام  والكرامة  القدر 
االقتصادية  املوارد  إىل   والوصول  والقيادة  السياسية  الحياة  يف  املساواة 
واملساواة أمام القانون واالستقاللية عىل األصعدة االقتصادية واالجتامعية 
لله يف  خلفاء  ونساء  رجاال  البرش  أن  القرآن  يوضح  والسياسية.  والثقافية 
األرض وقد أوكل الله إليهم مهمة تحقيق إرادته يف األرض. وهكذا يحق 

مصدرا  اإلسالم  من  تتخذ  التي  البلدان  يف  جميعا،  والناس  للمسلمني 
اإلسالم عىل  فيها  يؤثر  التي  املجتمعات  يف  أو حتى  وسياساتها،  لقوانينها 
والسياسات  القوانني  يف  منفتح  نحو  عىل  يسهموا  أن  وتقاليدها،  عاداتها 
واملامرسات من أجل تحقيق العدل واملساواة داخل أرسهم ومجتمعاتهم 

املحلية وبلدانهم، بل إن هذا اإلسهام واجب عليهم.

تحقيق  تتطلب  والنساء  الرجال  بني  املساواة  الثالث:  املبدأ 
املساواة داخل األرسة

يدعو اإلسالم إىل املساواة والعدل واملودة والرحمة يف ما بني الناس جميعا، 
املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  تلبي  أن  ينبغي  وهكذا 
يعيشه  الذي  للواقع  واالستجابة  املبادئ  بتعزيز هذه  النداء  هذا  باألرسة 

املسلمون واملسلامت يف وقتنا الحايل. 
ينبغي أن يتمتع الناس، رجاال ونساءا، باملساواة والعدل داخل األرسة، 
وأن يحصلوا عىل االحرتام والتقدير ملا يسهموا به يف األرسة واملجتمع. 
مصحوبا  يأيت  أن  يجب  األرسة  داخل  املشرتكة  باملسؤوليات  اإلقرار  إن 
إىل  والوصول  القرار  وصنع  الحقوق  يف  والنساء  الرجال  بني  باملساواة 
فسخ  عند  واملمتلكات  لألصول  العادل  والتقسيم  والتملك  العدالة 
لحقوق  العاملية  واملعايري  اإلسالمية  املبادئ  إن  الوفاة.  عند  أو  الزواج 
الذي  الواقع  وتفاصيل  والدستورية  القانونية  والضامنات  اإلنسان 
طريق  جميعها  متهد  الحايل  وقتنا  يف  والنساء  الرجال  يعيشه 
الشخصية  األحوال  قوانني  يف  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  مجتمعاتنا 
جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  أحكام  إن  باألرسة.  املتعلقة  واملامرسات 
املساواة  وتحقيق  بالعدل  تنادي  التي  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
مع  اتساقا  أكرث  لهي  واملجتمع،  األرسة  داخل  الرجل  مع  للمرأة 
األحوال  قوانني  أحكام  -من  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الرشيعة- 

اإلسالمية. ومجتمعاتنا  بلداننا  من  العديد  يف  واألرسة  الشخصية 

يتطلب تحقيق هذه املبادئ سن قوانني ووضع سياسات ليك:

الشخيص  والنمو  والدعم  واالنسجام  لألمن  مصدرا  العائلة  تصبح   •
لكافة أفرادها، 

يصبح الزواج رشاكة بني شخصني متساويني يتبادالن االحرتام واملودة   •
ويتشاركان يف صنع القرار،

أو  الزوجة،  أو  الزوج  اختيار  الحقوق يف  نفس  والرجل  للمرأة  يكون   •
اختيار عدم التزوج، والحق يف أال يربم الزواج إال برىض الطرفني الكامل 
واختيارهام الحر، كام يكون لهام نفس الحقوق يف ما يتعلق بفسخه، 

والحصول عىل نفس الحقوق عند  حله،

وحيازة  مبلكية  يتعلق  ما  يف  الحقوق  نفس  الزوجني  لكال  يكون   •
فيها  والترصف  بها  والتمتع  وإدارتها  عليها  واإلرشاف  املمتلكات 
ووراثتها، وضعا يف االعتبار الحاجة إىل كفالة األمن االقتصادي لجميع 

أفراد األرسة،

•  يكون لألب واألم نفس الحقوق واملسؤوليات يف األمور املتعلقة بأطفالهام. 

بالعدل واملساواة، إىل إحياء  ندعو نحن، بوصفنا رجاال ونساءا متمسكني 
نحث  كام  املسلمة،  األرسة  داخل  والعامليتني  اإلسالميتني  القيمتني  هاتني 
وكل  الدينيني  والزعامء  الدولية  واملؤسسات  السياسيني  والقادة  حكوماتنا 
القيمتني  التمسك بهاتني  العمل سويا من أجل  املسلمني واملسلامت عىل 

وإدراجهام يف قوانني األحوال الشخصية واملامرسات ذات الصلة باألرسة.  

إن تحقيق العدل واملساواة واإلنصاف والكرامة داخل األرسة املسلمة يف 
القرن الحادي والعرشين رضوري وممكن، وقد حان الوقت إلدراك هذه 

القيم وإدراجها يف قوانيننا وحياتنا اليومية.
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إطار عمل حركة "مساواة"

"مساواة"  لحركة  املفاهيمي  اإلطار  توضح  عمل  وثيقة  هو  اإلطار  هذا 
املسلمة.  األرسة  داخل  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  تهدف  التي  العاملية 
تنادي حركة "مســاواة" بأن التغيري رضوري ألن العديد من قوانني األحوال 
الشخصية وما يدعي أنها من املامرسات اإلسالمية ال تتسم بالعدل وال تالئم 
حياة األرس املسلمة واملسلمني وخرباتهم أو تستجيب لها، كام تنادي بأن 
مقاصد  مع  يتسق  واملساواة  للعدل  إطار  تبني  من خالل  ممكن  التغيري 
والضامنات  األساسية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  اإلسالمي  الدين 
الرجال والنساء يف وقتنا الحايل.  الدستورية والواقع الذي يعيشه كل من 
الحكومية  غري  املنظامت  بذلتها  التي  الجهود  عىل  الحركة  تبني 
والناشطات/النشطاء عىل مدى عقود بغية إصالح قوانني األحوال الشخصية 
واألرسة ىف املجتمعات اإلسالمية التي متيز ضد النساء، ومن أجل مقاومة 
هذه  داخل  املحافظة  املجموعات  بها  تطالب  التي  الرجعية  التعديالت 

املجتمعات.
بني  ما  يف  التعاون  من  شهرا  عرشين  مدى  عىل  اإلطار  هذا  تبلور 
الطالق  جهودهم  توحدت  الذين  املسلمني  والعلامء  الناشطات/النشطاء 
يف  أخوات  منظمة  تقوم  الذي  األسايس-  الفريق  يتضمن  املبادرة.  هذه 
اإلسالم (ومقرها ماليزيا) بتنسيق أعامله- لجنة تخطيطية مكونة من اثنتي 
عرشة عضوة جمعت ناشطات وأكادمييات من احدى عرشة دولة. تبلور 
االجتامعات  من  سلسلة  من خالل  صياغته  وجرت  لإلطار  الحايل  التصور 
ومامرسني  ونشطاء  وأكادمييني  علامء  بني  ما  يف  عقدت  التي  واملناقشات 

ملهنة القانون من الجنسني من حوايل ثالثني بلدا. 

وحفظ  واإلنصاف  واملساواة  للعدل  مصدر  اإلسالم  مبادئ  أن  نرى  أننا 
كرامة البرش جميعا، ونؤمن بأن تحقيق العدل واملساواة يف قوانني األحوال 
الشخصية واملامرسات املتعلقة باألرسة يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية  

رضوري وممكن يف الوقت نفسه. 
  

وإذ ندرك:

•  أن تعاليم القرآن ومقاصد الرشيعة واملعايري العاملية لحقوق اإلنسان 
القرن  يف  حياتنا  وواقع  الدستورية  والضامنات  األساسية  والحقوق 
املسلمني  بني  العالقات  إخضاع  جميعا  تتطلب  والعرشين  الحادي 
التي  واملامرسات  -للمبادئ  والخاص  العام  الفضائني  يف  واملسلامت- 

تستند إىل املساواة والعدل واإلنصاف، 

نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  ونساءا،  رجاال  املسلمني،  لكل  وأن   •
فهم  واملساهمة يف  الدينية،  النصوص  بقراءة  يتعلق  ما  الواجبات يف 
رسالة اإلسالم املنزلة من رب العاملني، والعمل من أجل تحقيق العدل 

واملساواة وخري البرشية داخل أرسهم ومجتمعاتهم وبلدانهم،

البلدان  يف  حاليا  املطبقة  واملامرسات  القوانني  من  العديد  وأن   •
اإلسالمية ال تتسم بالعدل وأنه ال مير يوم دون أن تعكر فيه مضامينها 

املجحفة صفو حياة جميع أفراد األرسة وال سيام النساء،

واملامرسات  القوانني  كحال  والتطور  التغري  دائم  البرش  حال  وأن   •
اإلجتامعية التي تشكل العالقات داخل األرسة،

•  وأن اإلسالم يدعو للمساواة والعدل واملودة والرحمة واالحرتام املتبادل 
يف ما بني جميع البرش، وأن طريقنا نحو التغيري ينبغي أن يكون عىل 

ضوء هذه القيم، 

•  وأن إصالح القوانني واملامرسات لفائدة املجتمع واملصلحة العامة كان 
دامئًا جزءا من الفقه اإلسالمي،

دوليا  عليها  متعارف  هو  كام  اإلنسان  بحقوق  البرش  كل  متتع  وأن   •

بينهم  ما  يف  الفعلية  املساواة  وكفالة  كرامتهم  عىل  الحفاظ  يتطلب 
وعدم تعرضهم للتمييز،

العدل  تحقيق  أن  عرصية،  أمم  ىف  ومواطنات  كمسلامت  نحن،  نعلن 
واملساواة داخل األرسة رضوري وممكن يف الوقت نفسه، وأن الوقت قد 

حان إلدراك هذه القيم وإدراجها يف قوانيننا ومامرساتنا.

ألف- تحقيق العدل واملساواة داخل األرسة رضوري

يف  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  معظم  تقوم 
البلدان واملجتمعات اإلسالمية يف يومنا هذا عىل النظريات واملفاهيم التي 
والسياقات  التاريخية  الحقب  من  طويل  مدى  عىل  الفقهاء  طورها 
االقتصادية واالجتامعية. وقد اهتدى الفقهاء يف تفسريهم للقرآن والسنة 
إىل  إضافة  عرصهم،  يف  سائدا  كان  الذي  واالجتامعي  السيايس  بالواقع 
والنساء  الرجال  وأدوار  واملجتمع  القانون  االفرتاضات حول  من  مجموعة 
األخالقية  والقيم  املعرفية  للحالة  انعكاسا  معظمها  يف  كانت  والتي  فيه، 
واملؤسسات الذكورية السائدة آنذاك. ومل يكن ملفهوم املساواة عىل أساس 
بني  املساواة  تكن  فلم  العدل،  عن  مفهومهم  يف  مكانا  االجتامعي  النوع 
الجنسني ذات صلة كبرية بتصورهم عنها، مبعنى أن املساواة مل تكن جزءا 
عبارة عن  ذاته  الزواج يف حد  مفهوم  كان  فقد  االجتامعية.  من خرباتهم 
هيمنة من جهة الزوج وخضوع من جهة الزوجة. وكان ينظر إىل الرجال 
عىل إنهم حاميو حمى النساء وعائلو األرسة ىف حني مل تكن النساء ملزمات 
الطاعة  إبداء  مقابل  يف  وذلك  أطفالهن،  بإرضاع  حتى  أو  املنزيل  بالعمل 

التامة ألزواجهن.
ومع بداية القرن العرشين، بدأت فكرة انطواء العدل بالرضورة عىل 
املساواة يف التأثري عىل فهم الناس للعدل وتصورهم عنه. كان العامل الذي 
املتساوي  غري  الفهم  ولكن  االختفاء  يف  بدأ  قد  الفقه  كتاب  عليه  يهيمن 

لحقوق الرجال والنساء الذي كرسه الفقهاء يف كتاباتهم استمر بالرغم من 
ذلك،وأعيد انتاجه، بطريقة معدلة، ىف قوانني األرسة ىف الفرتة االستعامرية 
التقليدية، وبني كل من  الفقهية  املفاهيم  والتى دمجت بني  بعدها،  وما 
التأثريات االستعامرية وبعض الجوانب السلبية للثقافات والتقاليد املحلية.  
تبلورت معظم قوانني األرسة أو األحوال الشخصية اإلسالمية الحالية 
بهذه الطريقة، وهي بالتايل قامئة عىل افرتاضات ومفاهيم أضحت غري ذات 
صلة باحتياجات وخربات وإسهامات املسلمني/املسلامت يف وقتنا الحايل. 
الفقهاء  يد  من  األحكام  إصدار  و  الترشيعات  سن  سلطة  انتقلت  وقد 
والعلامء، الذين تزايد انفصالهم عن تطورات الواقع السيايس واالجتامعي 
املتغري، إىل يد أجهزة تنفيذية وترشيعية ال متلك رشعية الطعن يف تفسريات 
الرشيعة التي خرجت إىل الوجود يف فرتة ما قبل الحداثة وال تنتوي القيام 
آراء  تكن  مل  التي  اإلسالمية  املجتمعات  يف  وحتى  فيه.  ترغب  أو  بذلك 
الفقهاء القدامى قد قننت فيها، فقد استخدمت القواعد الفقهية العتيقة 
واملعايري املحلية واالستعامرية يف العديد من الحاالت لتأصيل عدم املساواة 

بني الرجال والنساء عىل مستوى األرسة، وتكريسها يف املجتمع األوسع.
القوانني  بني  القطيعة  هذه  عن  الناتجة  والجور  الظلم  أشكال  إن 
يف  كثريا  نجدها  الزمن والواقع املعارص- والتي  التي عفا عليها  واألعراف 
تعد وال تحىص. مل تكن  اإلسالمية- ال  والبلدان  املجتمعات  العديد من 
القوانني  عن  غريبة  واإلجحاف  التمييز  من  األشكال  هذه  مثل 
القرن  جاء  أن  إىل  آنذاك  العامل  حول  مطبقة  كانت  التي  العلامنية 
العرشون وتطورت هذه القوانني تدريجيا لتتامىش مع معايري املساواة 
قوانني  من  العديد  بني  ما  يف  الرتابط  إىل  وبالنظر  الجديدة.  العاملية 
جوانب  من  وغريها  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال 
النساء  أثرت عىل  الظلم والجور داخل األرسة قد  املجتمع فإن أشكال 
العديد من املجاالت األخرى مبا يف ذلك كرامتهن وأمنهن الشخيص  يف 
التملك  إىل حقهن يف  إضافة  القانون  أمام  وحرية حركتهن ومعاملتهن 

السياسية.   واملشاركة  والعمل  والجنسية  واملواطنة 
إن العدل يف وقتنا وسياقنا الحاليني ال ميكن أن يفصل عن املساواة. 

وواقع األمر هو إن العديد من جوانب قوانني األحوال الشخصية واألرسة، 
انتاجها وتقنينها يف قوانيننا  بالطريقة التي عرفها الفقهاء القدامي وأعيد 
املعارصة، ال هي معقولة يف ضوء الظروف املعارصة وال ميكن حتى تربيرها 
ال  واملامرسات  القوانني  إٍسالمية. وهذه  أسس  إىل  استنادا  عنها  الدفاع  أو 
تفي –من حيث افتقارها إىل العدل - مبتطلبات الرشيعة فحسب، ولكنها 
ال تالئم أيضا حياة األرس املسلمة وخرباتها أو تستجيب لها، بل وتستخدم 
الحياة،   يف  كرمية  باختيارات  القيام  من  النساء  الحايل يف حرمان  وقتنا  يف 
وهو ما يعترب السبب الرئييس يف عدم انسجام الزيجات وتفكك األرس ىف 

وقتنا الحايل.

باء-تحقيق املساواة والعدل داخل األرسة ممكن

واملساواة  العدل  بينها  من  املبادئ  من  الكثري  القرآن  تعاليم  تكتنف 
واإلنصاف والكرامة واملودة والرحمة، والتي تعكس جميعها سننا كونية، 
وتتسق يف الوقت نفسه مع معايري حقوق اإلنسان املعارصة. وهذه القيم 
القرآنية مبقدورها أن تضيف إىل التطور الذي تشهده املامرسات والقوانني 
العدل  عن  املعارص  مفهومنا  مع  يتامىش  الذي  بالشكل  باألرسة  املتعلقة 
الذي يتضمن املساواة بني الجنسني أمام القانون ويف غري ذلك من املجاالت.

املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  بتغيري  املطالبة  إن 
يعيشه  الذي  والوقع  واملساواة  العدل  مبادئ  مع  تتامىش  ليك  باألرسة 
املسلمون/املسلامت يف وقتنا املعارص تستند فعليا إىل العديد من مفاهيم 

الفقه اإلسالمي األساسية، ومن بينها:

به  ويقصد  والفقة  املنزل،  الرصاط  وهي  الرشيعة،  بني  فرق  مثة  أنه   •
الفقه اإلسالمي. فالرشيعة (وهي لغة مورد املاء) هي مجموع  علم 
القيم واملبادئ الدينية مثلام أوحي بها إىل محمد عليه السالم لتوجيه 
حياة البرش. والفقه (وهو لغة مبعنى الفهم) هو العملية التي يحاول 

البرش من خاللها اشتقاق قواعد قانونية من القرآن والسنة الرشيفة 
والرشيعة  اإلسالم.  يف  األساسيني  واملامرسة  الفكر  مصدري  بوصفهام 
إىل  أقرب  فهي  القوانني  من  مجموعة  عىل  ميكن قرصها  ال  كمفهوم 
األخالق منها إىل القانون، فهي تجسيد للقيم واملبادئ األخالقية التي 
توجه البرشية نحو العدل والسلوك القويم. وواقع األمر هو إن ما يشار 
إليه عىل وجه التأكيد عىل أنه قوانني الرشيعة ما هو يف األغلب إال ناتج 

الفقه، مبعنى فهم برشي، قابل للخطأ والتغيري والتبديل. 

تحدد  واملعامالت.  العبادات  الرشعية:  األحكام  من  فئتان  مثة  أنه   •
فيها  فالتغيري  ثم  ومن  واملؤمنني،  الله  بني  العالقة  العبادات  أحكام 
محدود. أما األحكام املتعلقة باملعامالت فتحكم العالقات يف ما بني 
تطور  يف  البرش  حال  إن  وحيث  للتغيري.  قابلة  بالتايل  وهي  البرش، 
مستمر، مثة حاجة دامئة ألحكام جديدة تقوم عىل تفسريات جديدة 
للنصوص الدينية ليك تصبح القوانني التي عفا عليها الزمن مالمئة لتغري 
الزمان واملكان. وهذا هو منطق االجتهاد، وهو سبيل الفقهاء إليجاد 
املتعلقة  األحكام  تنتمي  الوحي.  ضوء  يف  الجديدة  للقضايا  حلول 
أن  يعني  مام  املعامالت  طائفة  إىل  الجنسني  بني  والعالقات  باألرسة 
الفقهاء طاملا اعتربوها من املسائل االجتامعية والتعاقدية التي تحتمل 

إعادة النظر فيها بشكل عقالين وتغيريها.

باسم  تدخل  التي  التعديالت  أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  كذلك   •
الرشيعة قيم املساواة والعدل واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل يف ما 
بني البرش جميعا، فهذه هي القيم التي اتفق عليها املسلمون والتي 
يعتربها الفقهاء من مقاصد الرشيعة التي ال خالف عليها. فكام يقول 
ابن القيم الجوزية- وهو من فقهاء القرن السابع هجريا/الرابع عرش 
ميالديا- "إن الرشيعة مبناها وأساسها عىل الِحَكم ومصالح الِعباد يف 
وحكمة  كلها  وصالح  كلها  ورحمة  كلها  عدل  وهي  واملعاد،  املعاش 
كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل الجور وعن الرحمة إىل ضدها 
من  فليست  العبث  إىل  الحكمة  وعن  املفسدة  إىل  املصلحة  وعن 

الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".

كانت جزءا من  طاملا  التي  األساسية  املفاهيم  من  الرأى  اختالف  إن   •
يوجد  فال  الفقهية.  املذاهب  رسميا  استقرت  ما  بعد  حتى  الفقه، 
فإن  موحد.  أو  واحد  فقهي  -مذهب  هناك  يكن  مل  وأبدا  اآلن- 
قوانني  تعدد  عن  ناهيك  ذاته  حد  يف  متعددة  مذاهب  وجود 
األحوال الشخصية وقوانني األرسة يف مختلف البلدان اإلسالمية يف 
يومنا هذا، لخري دليل عىل أنه ال ميكن لشخص أو جامعة أو بلد 
إلهي واحد وموحد أو يدعي  بعينه أن يدعي وجود فقه إسالمي 
ملكيته ملثل هذا الفقه إن وجد. ويف إطار الدولة الحديثة، يجب 
لتحديد  معه  نتفاعل  وأن  األراء  يف  التنوع  هذا  مبثل  نقر  أن 
العامة والوفاء مبتطلبات العدل  أفضلها من حيث خدمة املصلحة 

واملساواة.

وهكذا، فإن قوانني األحوال الشخصية أو األرسة املعارصة، املدونة منها 
وغري املدونة، ليست قوانني إلهية، فهي قوانني وضعية تستند إىل تفسريات 
قام بها برش مند عقود مديدة إىل أن قننتها القوى االستعامرية والحكومات 
الوطنية يف شكلها الحايل. وحيث إن هذه القوانني قد وضعها برش يف ما 
يخص العالقات بني البرش، فإنها قابلة للتغري بالشكل الذي ال تخرج فيه عن 
مبادئ اإلسالم والذي تتوافق به مع تغري الزمان واملكان. وإن اإلصالحات 
اإليجابية التي أدخلت مؤخرا عىل قوانني األحوال الشخصية ىف العديد من 
البلدان االسالمية والتطورات التي طرأت عىل املامرسات املتعلقة بقوانني 

األرسة تدعم إمكانية تحقيق مثل هذا التغيري.
متهد املبادئ والقيم املثىل التي يتضمنها القرآن الطريق نحو تحقيق 
العدل واملساواة يف القوانني واملامرسات املتعلقة باألرسة، مثلام مهدت من 
قبل للقضاء عىل مؤسسة العبودية. فمع تزايد اإلدراك ألشكال الظلم التي 
تتسسب فيها العبودية، ومع تطور الظروف بالشكل الذي مكن من القضاء 
عليها، أعيد النظر يف القوانني واملامرسات املتعلقة بالعبودية وعفا الزمن 
عىل القواعد الفقهية ذات الصلة.  وباملثل، ينبغي أن تتطور قوانني األحوال 
العدل  قيمتي  تعكس  بحيث  بنا  الخاصة  املقننة  واملامرسات  الشخصية 

العاملية  املعايري  أيضا  تعزز  اللتني ينص عليهام اإلسالم، وبحيث  واملساواة 
لحقوق اإلنسان وتتناول يف الوقت نفسه الواقع الذي تعيشه األرس املسلمة 
أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  وباملثل،  والعرشين.  الحادي  القرن  يف 
والعدل  املساواة  قيم  املستقبل  يف  اإلسالم  باسم  ستقدم  التي  التعديالت 

واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل بني البرش جميعا.

جيم- مبادئ العدل واملساواة داخل األرسة

املبدأ األول: إن القيم اإلسالمية والعاملية املتمثلة يف املساواة 
العالقات  كل  أساس  هي  والكرامة  والعدل  التمييز  وعدم 

اإلنسانية.

يدعو اإلسالم إىل العدل واملساواة والكرامة واملودة والرحمة يف العالقات 
بني البرش جميعا وداخل نطاق األرسة، وقد أقرت هذه القيم أيضا كمبادئ 

عاملية وقننت كحقوق يف العديد من الدساتري الوطنية واملواثيق الدولية.
الرجال والنساء متساوون يف القرآن يف خلقهم ويف الدار اآلخرة، نجد 
ذلك يف سورة النساء التي يقول تعايل فيها أن الرجال والنساء قد خلقوا من 
"نفس واحدة"،  فال يأيت أحدهام قبل األخر وال يعلو أحدهام عىل األخر وال 
يشتق أحدهام من األخر. فاملرأة مل تخلق إلسعاد الرجل، ولكنها والرجل قد 

خلقا سويا ملصلحة بعضهام البعض.
يؤكد لنا القرآن عىل قيمتي "املودة والرحمة" (سورة الروم، اآلية 21) 
وعىل أن النساء لباس للرجال والرجال لباس لهن (البقرة، اآلية 187)، وأن 
اآلية  عمران،  (آل  البعض  بعضنا  من  وإناثا  ذكورا  جميعا  خلقنا  قد  الله 
195). كذلك يقول تعايل يف سورة التوبة (اآلية 71): "املؤمنون واملؤمنات 
اآليات  أما  املنكر".  عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  بعض،  أولياء  بعضهم 
القرآنية األربعة التي تتحدث رصاحة عن سلطة الرجال عىل النساء داخل 
واآلية 228،  اآلية 222  (البقرة،  املجتمع،  بينهم يف  املساواة  األرسة وعدم 

وسورة النساء اآلية 2 واآلية 34) فينبغي فهمها يف ضوء املبادئ اإلسالمية 
األوسع وأغراض الرشيعة ومقاصدها، ال مبعزل عنها. 

إن أشكال فهم العدل والظلم تتغري مع تغري الزمن، ويف إطار نظرة 
القرآن العاملية للعدل واملساواة، هناك العديد من اآليات التي ميكن أن 
مع  يتسق  البرش  بني  ما  ويف  األرسة  داخل  للعالقات  منوذجا  تقدم 
نظل  وليك  زمننا  يف  العدل  نحقق  وليك  املعارصة.  العدل  مفاهيم 
ملتزمني بروح اإلسالم وتعاليمه، ينبغي أن تتجسد املساواة يف قوانيننا 
والرشاكة  واملودة  املتبادل  االحرتام  يحل  أن  كذلك  ينبغي  ومامراستنا. 
العالقات  ويف  والنساء  الرجال  بني  العالقة  يف  املساواة  عدم  محل 

جميعها.  اإلنسانية 
  

الكاملة  باملواطنة  التمتع  فرد  لكل  يحق  الثاين:  املبدأ 
واملتساوية، مبا يف ذلك املشاركة بشكل كامل يف جميع جوانب 

الحياة يف املجتمع.

القدر  يف  متساويني  خلقوا  قد  البرش  جميع  أن  اإلسالم  يعلمنا 
العاملية،  اإلنسان  حقوق  مبادئ  يف  له  صدى  نجد  ما  وهو  والكرامة، 
التامة بني "املسلمني واملسلامت" يف  القرآن كذلك إىل املساواة  ويدعو 
وأجرا  "مغفرة  لهم  أعد  قد  الله  أن  ويوضح  املتعددة،  الحياة  جوانب 

.(35 عظيام" (األحزاب، اآلية 
وهكذا يحق لكل األفراد، رجاال ونساءا، بوصفهم برشا متساويني يف 
قدم  عىل  املشاركة  ومواطنات،  وكمواطنني  الله،  أمام  والكرامة  القدر 
االقتصادية  املوارد  إىل   والوصول  والقيادة  السياسية  الحياة  يف  املساواة 
واملساواة أمام القانون واالستقاللية عىل األصعدة االقتصادية واالجتامعية 
لله يف  خلفاء  ونساء  رجاال  البرش  أن  القرآن  يوضح  والسياسية.  والثقافية 
األرض وقد أوكل الله إليهم مهمة تحقيق إرادته يف األرض. وهكذا يحق 

مصدرا  اإلسالم  من  تتخذ  التي  البلدان  يف  جميعا،  والناس  للمسلمني 
اإلسالم عىل  فيها  يؤثر  التي  املجتمعات  يف  أو حتى  وسياساتها،  لقوانينها 
والسياسات  القوانني  يف  منفتح  نحو  عىل  يسهموا  أن  وتقاليدها،  عاداتها 
واملامرسات من أجل تحقيق العدل واملساواة داخل أرسهم ومجتمعاتهم 

املحلية وبلدانهم، بل إن هذا اإلسهام واجب عليهم.

تحقيق  تتطلب  والنساء  الرجال  بني  املساواة  الثالث:  املبدأ 
املساواة داخل األرسة

يدعو اإلسالم إىل املساواة والعدل واملودة والرحمة يف ما بني الناس جميعا، 
املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  تلبي  أن  ينبغي  وهكذا 
يعيشه  الذي  للواقع  واالستجابة  املبادئ  بتعزيز هذه  النداء  هذا  باألرسة 

املسلمون واملسلامت يف وقتنا الحايل. 
ينبغي أن يتمتع الناس، رجاال ونساءا، باملساواة والعدل داخل األرسة، 
وأن يحصلوا عىل االحرتام والتقدير ملا يسهموا به يف األرسة واملجتمع. 
مصحوبا  يأيت  أن  يجب  األرسة  داخل  املشرتكة  باملسؤوليات  اإلقرار  إن 
إىل  والوصول  القرار  وصنع  الحقوق  يف  والنساء  الرجال  بني  باملساواة 
فسخ  عند  واملمتلكات  لألصول  العادل  والتقسيم  والتملك  العدالة 
لحقوق  العاملية  واملعايري  اإلسالمية  املبادئ  إن  الوفاة.  عند  أو  الزواج 
الذي  الواقع  وتفاصيل  والدستورية  القانونية  والضامنات  اإلنسان 
طريق  جميعها  متهد  الحايل  وقتنا  يف  والنساء  الرجال  يعيشه 
الشخصية  األحوال  قوانني  يف  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  مجتمعاتنا 
جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  أحكام  إن  باألرسة.  املتعلقة  واملامرسات 
املساواة  وتحقيق  بالعدل  تنادي  التي  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
مع  اتساقا  أكرث  لهي  واملجتمع،  األرسة  داخل  الرجل  مع  للمرأة 
األحوال  قوانني  أحكام  -من  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الرشيعة- 

اإلسالمية. ومجتمعاتنا  بلداننا  من  العديد  يف  واألرسة  الشخصية 

يتطلب تحقيق هذه املبادئ سن قوانني ووضع سياسات ليك:

الشخيص  والنمو  والدعم  واالنسجام  لألمن  مصدرا  العائلة  تصبح   •
لكافة أفرادها، 

يصبح الزواج رشاكة بني شخصني متساويني يتبادالن االحرتام واملودة   •
ويتشاركان يف صنع القرار،

أو  الزوجة،  أو  الزوج  اختيار  الحقوق يف  نفس  والرجل  للمرأة  يكون   •
اختيار عدم التزوج، والحق يف أال يربم الزواج إال برىض الطرفني الكامل 
واختيارهام الحر، كام يكون لهام نفس الحقوق يف ما يتعلق بفسخه، 

والحصول عىل نفس الحقوق عند  حله،

وحيازة  مبلكية  يتعلق  ما  يف  الحقوق  نفس  الزوجني  لكال  يكون   •
فيها  والترصف  بها  والتمتع  وإدارتها  عليها  واإلرشاف  املمتلكات 
ووراثتها، وضعا يف االعتبار الحاجة إىل كفالة األمن االقتصادي لجميع 

أفراد األرسة،

•  يكون لألب واألم نفس الحقوق واملسؤوليات يف األمور املتعلقة بأطفالهام. 

بالعدل واملساواة، إىل إحياء  ندعو نحن، بوصفنا رجاال ونساءا متمسكني 
نحث  كام  املسلمة،  األرسة  داخل  والعامليتني  اإلسالميتني  القيمتني  هاتني 
وكل  الدينيني  والزعامء  الدولية  واملؤسسات  السياسيني  والقادة  حكوماتنا 
القيمتني  التمسك بهاتني  العمل سويا من أجل  املسلمني واملسلامت عىل 

وإدراجهام يف قوانني األحوال الشخصية واملامرسات ذات الصلة باألرسة.  

إن تحقيق العدل واملساواة واإلنصاف والكرامة داخل األرسة املسلمة يف 
القرن الحادي والعرشين رضوري وممكن، وقد حان الوقت إلدراك هذه 

القيم وإدراجها يف قوانيننا وحياتنا اليومية.
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إطار عمل حركة "مساواة"

"مساواة"  لحركة  املفاهيمي  اإلطار  توضح  عمل  وثيقة  هو  اإلطار  هذا 
املسلمة.  األرسة  داخل  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  تهدف  التي  العاملية 
تنادي حركة "مســاواة" بأن التغيري رضوري ألن العديد من قوانني األحوال 
الشخصية وما يدعي أنها من املامرسات اإلسالمية ال تتسم بالعدل وال تالئم 
حياة األرس املسلمة واملسلمني وخرباتهم أو تستجيب لها، كام تنادي بأن 
مقاصد  مع  يتسق  واملساواة  للعدل  إطار  تبني  من خالل  ممكن  التغيري 
والضامنات  األساسية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  اإلسالمي  الدين 
الرجال والنساء يف وقتنا الحايل.  الدستورية والواقع الذي يعيشه كل من 
الحكومية  غري  املنظامت  بذلتها  التي  الجهود  عىل  الحركة  تبني 
والناشطات/النشطاء عىل مدى عقود بغية إصالح قوانني األحوال الشخصية 
واألرسة ىف املجتمعات اإلسالمية التي متيز ضد النساء، ومن أجل مقاومة 
هذه  داخل  املحافظة  املجموعات  بها  تطالب  التي  الرجعية  التعديالت 

املجتمعات.
بني  ما  يف  التعاون  من  شهرا  عرشين  مدى  عىل  اإلطار  هذا  تبلور 
الطالق  جهودهم  توحدت  الذين  املسلمني  والعلامء  الناشطات/النشطاء 
يف  أخوات  منظمة  تقوم  الذي  األسايس-  الفريق  يتضمن  املبادرة.  هذه 
اإلسالم (ومقرها ماليزيا) بتنسيق أعامله- لجنة تخطيطية مكونة من اثنتي 
عرشة عضوة جمعت ناشطات وأكادمييات من احدى عرشة دولة. تبلور 
االجتامعات  من  سلسلة  من خالل  صياغته  وجرت  لإلطار  الحايل  التصور 
ومامرسني  ونشطاء  وأكادمييني  علامء  بني  ما  يف  عقدت  التي  واملناقشات 

ملهنة القانون من الجنسني من حوايل ثالثني بلدا. 

وحفظ  واإلنصاف  واملساواة  للعدل  مصدر  اإلسالم  مبادئ  أن  نرى  أننا 
كرامة البرش جميعا، ونؤمن بأن تحقيق العدل واملساواة يف قوانني األحوال 
الشخصية واملامرسات املتعلقة باألرسة يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية  

رضوري وممكن يف الوقت نفسه. 
  

وإذ ندرك:

•  أن تعاليم القرآن ومقاصد الرشيعة واملعايري العاملية لحقوق اإلنسان 
القرن  يف  حياتنا  وواقع  الدستورية  والضامنات  األساسية  والحقوق 
املسلمني  بني  العالقات  إخضاع  جميعا  تتطلب  والعرشين  الحادي 
التي  واملامرسات  -للمبادئ  والخاص  العام  الفضائني  يف  واملسلامت- 

تستند إىل املساواة والعدل واإلنصاف، 

نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  ونساءا،  رجاال  املسلمني،  لكل  وأن   •
فهم  واملساهمة يف  الدينية،  النصوص  بقراءة  يتعلق  ما  الواجبات يف 
رسالة اإلسالم املنزلة من رب العاملني، والعمل من أجل تحقيق العدل 

واملساواة وخري البرشية داخل أرسهم ومجتمعاتهم وبلدانهم،

البلدان  يف  حاليا  املطبقة  واملامرسات  القوانني  من  العديد  وأن   •
اإلسالمية ال تتسم بالعدل وأنه ال مير يوم دون أن تعكر فيه مضامينها 

املجحفة صفو حياة جميع أفراد األرسة وال سيام النساء،

واملامرسات  القوانني  كحال  والتطور  التغري  دائم  البرش  حال  وأن   •
اإلجتامعية التي تشكل العالقات داخل األرسة،

•  وأن اإلسالم يدعو للمساواة والعدل واملودة والرحمة واالحرتام املتبادل 
يف ما بني جميع البرش، وأن طريقنا نحو التغيري ينبغي أن يكون عىل 

ضوء هذه القيم، 

•  وأن إصالح القوانني واملامرسات لفائدة املجتمع واملصلحة العامة كان 
دامئًا جزءا من الفقه اإلسالمي،

دوليا  عليها  متعارف  هو  كام  اإلنسان  بحقوق  البرش  كل  متتع  وأن   •

بينهم  ما  يف  الفعلية  املساواة  وكفالة  كرامتهم  عىل  الحفاظ  يتطلب 
وعدم تعرضهم للتمييز،

العدل  تحقيق  أن  عرصية،  أمم  ىف  ومواطنات  كمسلامت  نحن،  نعلن 
واملساواة داخل األرسة رضوري وممكن يف الوقت نفسه، وأن الوقت قد 

حان إلدراك هذه القيم وإدراجها يف قوانيننا ومامرساتنا.

ألف- تحقيق العدل واملساواة داخل األرسة رضوري

يف  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  معظم  تقوم 
البلدان واملجتمعات اإلسالمية يف يومنا هذا عىل النظريات واملفاهيم التي 
والسياقات  التاريخية  الحقب  من  طويل  مدى  عىل  الفقهاء  طورها 
االقتصادية واالجتامعية. وقد اهتدى الفقهاء يف تفسريهم للقرآن والسنة 
إىل  إضافة  عرصهم،  يف  سائدا  كان  الذي  واالجتامعي  السيايس  بالواقع 
والنساء  الرجال  وأدوار  واملجتمع  القانون  االفرتاضات حول  من  مجموعة 
األخالقية  والقيم  املعرفية  للحالة  انعكاسا  معظمها  يف  كانت  والتي  فيه، 
واملؤسسات الذكورية السائدة آنذاك. ومل يكن ملفهوم املساواة عىل أساس 
بني  املساواة  تكن  فلم  العدل،  عن  مفهومهم  يف  مكانا  االجتامعي  النوع 
الجنسني ذات صلة كبرية بتصورهم عنها، مبعنى أن املساواة مل تكن جزءا 
عبارة عن  ذاته  الزواج يف حد  مفهوم  كان  فقد  االجتامعية.  من خرباتهم 
هيمنة من جهة الزوج وخضوع من جهة الزوجة. وكان ينظر إىل الرجال 
عىل إنهم حاميو حمى النساء وعائلو األرسة ىف حني مل تكن النساء ملزمات 
الطاعة  إبداء  مقابل  يف  وذلك  أطفالهن،  بإرضاع  حتى  أو  املنزيل  بالعمل 

التامة ألزواجهن.
ومع بداية القرن العرشين، بدأت فكرة انطواء العدل بالرضورة عىل 
املساواة يف التأثري عىل فهم الناس للعدل وتصورهم عنه. كان العامل الذي 
املتساوي  غري  الفهم  ولكن  االختفاء  يف  بدأ  قد  الفقه  كتاب  عليه  يهيمن 

لحقوق الرجال والنساء الذي كرسه الفقهاء يف كتاباتهم استمر بالرغم من 
ذلك،وأعيد انتاجه، بطريقة معدلة، ىف قوانني األرسة ىف الفرتة االستعامرية 
التقليدية، وبني كل من  الفقهية  املفاهيم  والتى دمجت بني  بعدها،  وما 
التأثريات االستعامرية وبعض الجوانب السلبية للثقافات والتقاليد املحلية.  
تبلورت معظم قوانني األرسة أو األحوال الشخصية اإلسالمية الحالية 
بهذه الطريقة، وهي بالتايل قامئة عىل افرتاضات ومفاهيم أضحت غري ذات 
صلة باحتياجات وخربات وإسهامات املسلمني/املسلامت يف وقتنا الحايل. 
الفقهاء  يد  من  األحكام  إصدار  و  الترشيعات  سن  سلطة  انتقلت  وقد 
والعلامء، الذين تزايد انفصالهم عن تطورات الواقع السيايس واالجتامعي 
املتغري، إىل يد أجهزة تنفيذية وترشيعية ال متلك رشعية الطعن يف تفسريات 
الرشيعة التي خرجت إىل الوجود يف فرتة ما قبل الحداثة وال تنتوي القيام 
آراء  تكن  مل  التي  اإلسالمية  املجتمعات  يف  وحتى  فيه.  ترغب  أو  بذلك 
الفقهاء القدامى قد قننت فيها، فقد استخدمت القواعد الفقهية العتيقة 
واملعايري املحلية واالستعامرية يف العديد من الحاالت لتأصيل عدم املساواة 

بني الرجال والنساء عىل مستوى األرسة، وتكريسها يف املجتمع األوسع.
القوانني  بني  القطيعة  هذه  عن  الناتجة  والجور  الظلم  أشكال  إن 
يف  كثريا  نجدها  الزمن والواقع املعارص- والتي  التي عفا عليها  واألعراف 
تعد وال تحىص. مل تكن  اإلسالمية- ال  والبلدان  املجتمعات  العديد من 
القوانني  عن  غريبة  واإلجحاف  التمييز  من  األشكال  هذه  مثل 
القرن  جاء  أن  إىل  آنذاك  العامل  حول  مطبقة  كانت  التي  العلامنية 
العرشون وتطورت هذه القوانني تدريجيا لتتامىش مع معايري املساواة 
قوانني  من  العديد  بني  ما  يف  الرتابط  إىل  وبالنظر  الجديدة.  العاملية 
جوانب  من  وغريها  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال 
النساء  أثرت عىل  الظلم والجور داخل األرسة قد  املجتمع فإن أشكال 
العديد من املجاالت األخرى مبا يف ذلك كرامتهن وأمنهن الشخيص  يف 
التملك  إىل حقهن يف  إضافة  القانون  أمام  وحرية حركتهن ومعاملتهن 

السياسية.   واملشاركة  والعمل  والجنسية  واملواطنة 
إن العدل يف وقتنا وسياقنا الحاليني ال ميكن أن يفصل عن املساواة. 

وواقع األمر هو إن العديد من جوانب قوانني األحوال الشخصية واألرسة، 
انتاجها وتقنينها يف قوانيننا  بالطريقة التي عرفها الفقهاء القدامي وأعيد 
املعارصة، ال هي معقولة يف ضوء الظروف املعارصة وال ميكن حتى تربيرها 
ال  واملامرسات  القوانني  إٍسالمية. وهذه  أسس  إىل  استنادا  عنها  الدفاع  أو 
تفي –من حيث افتقارها إىل العدل - مبتطلبات الرشيعة فحسب، ولكنها 
ال تالئم أيضا حياة األرس املسلمة وخرباتها أو تستجيب لها، بل وتستخدم 
الحياة،   يف  كرمية  باختيارات  القيام  من  النساء  الحايل يف حرمان  وقتنا  يف 
وهو ما يعترب السبب الرئييس يف عدم انسجام الزيجات وتفكك األرس ىف 

وقتنا الحايل.

باء-تحقيق املساواة والعدل داخل األرسة ممكن

واملساواة  العدل  بينها  من  املبادئ  من  الكثري  القرآن  تعاليم  تكتنف 
واإلنصاف والكرامة واملودة والرحمة، والتي تعكس جميعها سننا كونية، 
وتتسق يف الوقت نفسه مع معايري حقوق اإلنسان املعارصة. وهذه القيم 
القرآنية مبقدورها أن تضيف إىل التطور الذي تشهده املامرسات والقوانني 
العدل  عن  املعارص  مفهومنا  مع  يتامىش  الذي  بالشكل  باألرسة  املتعلقة 
الذي يتضمن املساواة بني الجنسني أمام القانون ويف غري ذلك من املجاالت.

املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  بتغيري  املطالبة  إن 
يعيشه  الذي  والوقع  واملساواة  العدل  مبادئ  مع  تتامىش  ليك  باألرسة 
املسلمون/املسلامت يف وقتنا املعارص تستند فعليا إىل العديد من مفاهيم 

الفقه اإلسالمي األساسية، ومن بينها:

به  ويقصد  والفقة  املنزل،  الرصاط  وهي  الرشيعة،  بني  فرق  مثة  أنه   •
الفقه اإلسالمي. فالرشيعة (وهي لغة مورد املاء) هي مجموع  علم 
القيم واملبادئ الدينية مثلام أوحي بها إىل محمد عليه السالم لتوجيه 
حياة البرش. والفقه (وهو لغة مبعنى الفهم) هو العملية التي يحاول 

البرش من خاللها اشتقاق قواعد قانونية من القرآن والسنة الرشيفة 
والرشيعة  اإلسالم.  يف  األساسيني  واملامرسة  الفكر  مصدري  بوصفهام 
إىل  أقرب  فهي  القوانني  من  مجموعة  عىل  ميكن قرصها  ال  كمفهوم 
األخالق منها إىل القانون، فهي تجسيد للقيم واملبادئ األخالقية التي 
توجه البرشية نحو العدل والسلوك القويم. وواقع األمر هو إن ما يشار 
إليه عىل وجه التأكيد عىل أنه قوانني الرشيعة ما هو يف األغلب إال ناتج 

الفقه، مبعنى فهم برشي، قابل للخطأ والتغيري والتبديل. 

تحدد  واملعامالت.  العبادات  الرشعية:  األحكام  من  فئتان  مثة  أنه   •
فيها  فالتغيري  ثم  ومن  واملؤمنني،  الله  بني  العالقة  العبادات  أحكام 
محدود. أما األحكام املتعلقة باملعامالت فتحكم العالقات يف ما بني 
تطور  يف  البرش  حال  إن  وحيث  للتغيري.  قابلة  بالتايل  وهي  البرش، 
مستمر، مثة حاجة دامئة ألحكام جديدة تقوم عىل تفسريات جديدة 
للنصوص الدينية ليك تصبح القوانني التي عفا عليها الزمن مالمئة لتغري 
الزمان واملكان. وهذا هو منطق االجتهاد، وهو سبيل الفقهاء إليجاد 
املتعلقة  األحكام  تنتمي  الوحي.  ضوء  يف  الجديدة  للقضايا  حلول 
أن  يعني  مام  املعامالت  طائفة  إىل  الجنسني  بني  والعالقات  باألرسة 
الفقهاء طاملا اعتربوها من املسائل االجتامعية والتعاقدية التي تحتمل 

إعادة النظر فيها بشكل عقالين وتغيريها.

باسم  تدخل  التي  التعديالت  أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  كذلك   •
الرشيعة قيم املساواة والعدل واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل يف ما 
بني البرش جميعا، فهذه هي القيم التي اتفق عليها املسلمون والتي 
يعتربها الفقهاء من مقاصد الرشيعة التي ال خالف عليها. فكام يقول 
ابن القيم الجوزية- وهو من فقهاء القرن السابع هجريا/الرابع عرش 
ميالديا- "إن الرشيعة مبناها وأساسها عىل الِحَكم ومصالح الِعباد يف 
وحكمة  كلها  وصالح  كلها  ورحمة  كلها  عدل  وهي  واملعاد،  املعاش 
كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل الجور وعن الرحمة إىل ضدها 
من  فليست  العبث  إىل  الحكمة  وعن  املفسدة  إىل  املصلحة  وعن 

الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".

كانت جزءا من  طاملا  التي  األساسية  املفاهيم  من  الرأى  اختالف  إن   •
يوجد  فال  الفقهية.  املذاهب  رسميا  استقرت  ما  بعد  حتى  الفقه، 
فإن  موحد.  أو  واحد  فقهي  -مذهب  هناك  يكن  مل  وأبدا  اآلن- 
قوانني  تعدد  عن  ناهيك  ذاته  حد  يف  متعددة  مذاهب  وجود 
األحوال الشخصية وقوانني األرسة يف مختلف البلدان اإلسالمية يف 
يومنا هذا، لخري دليل عىل أنه ال ميكن لشخص أو جامعة أو بلد 
إلهي واحد وموحد أو يدعي  بعينه أن يدعي وجود فقه إسالمي 
ملكيته ملثل هذا الفقه إن وجد. ويف إطار الدولة الحديثة، يجب 
لتحديد  معه  نتفاعل  وأن  األراء  يف  التنوع  هذا  مبثل  نقر  أن 
العامة والوفاء مبتطلبات العدل  أفضلها من حيث خدمة املصلحة 

واملساواة.

وهكذا، فإن قوانني األحوال الشخصية أو األرسة املعارصة، املدونة منها 
وغري املدونة، ليست قوانني إلهية، فهي قوانني وضعية تستند إىل تفسريات 
قام بها برش مند عقود مديدة إىل أن قننتها القوى االستعامرية والحكومات 
الوطنية يف شكلها الحايل. وحيث إن هذه القوانني قد وضعها برش يف ما 
يخص العالقات بني البرش، فإنها قابلة للتغري بالشكل الذي ال تخرج فيه عن 
مبادئ اإلسالم والذي تتوافق به مع تغري الزمان واملكان. وإن اإلصالحات 
اإليجابية التي أدخلت مؤخرا عىل قوانني األحوال الشخصية ىف العديد من 
البلدان االسالمية والتطورات التي طرأت عىل املامرسات املتعلقة بقوانني 

األرسة تدعم إمكانية تحقيق مثل هذا التغيري.
متهد املبادئ والقيم املثىل التي يتضمنها القرآن الطريق نحو تحقيق 
العدل واملساواة يف القوانني واملامرسات املتعلقة باألرسة، مثلام مهدت من 
قبل للقضاء عىل مؤسسة العبودية. فمع تزايد اإلدراك ألشكال الظلم التي 
تتسسب فيها العبودية، ومع تطور الظروف بالشكل الذي مكن من القضاء 
عليها، أعيد النظر يف القوانني واملامرسات املتعلقة بالعبودية وعفا الزمن 
عىل القواعد الفقهية ذات الصلة.  وباملثل، ينبغي أن تتطور قوانني األحوال 
العدل  قيمتي  تعكس  بحيث  بنا  الخاصة  املقننة  واملامرسات  الشخصية 

العاملية  املعايري  أيضا  تعزز  اللتني ينص عليهام اإلسالم، وبحيث  واملساواة 
لحقوق اإلنسان وتتناول يف الوقت نفسه الواقع الذي تعيشه األرس املسلمة 
أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  وباملثل،  والعرشين.  الحادي  القرن  يف 
والعدل  املساواة  قيم  املستقبل  يف  اإلسالم  باسم  ستقدم  التي  التعديالت 

واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل بني البرش جميعا.

جيم- مبادئ العدل واملساواة داخل األرسة

املبدأ األول: إن القيم اإلسالمية والعاملية املتمثلة يف املساواة 
العالقات  كل  أساس  هي  والكرامة  والعدل  التمييز  وعدم 

اإلنسانية.

يدعو اإلسالم إىل العدل واملساواة والكرامة واملودة والرحمة يف العالقات 
بني البرش جميعا وداخل نطاق األرسة، وقد أقرت هذه القيم أيضا كمبادئ 

عاملية وقننت كحقوق يف العديد من الدساتري الوطنية واملواثيق الدولية.
الرجال والنساء متساوون يف القرآن يف خلقهم ويف الدار اآلخرة، نجد 
ذلك يف سورة النساء التي يقول تعايل فيها أن الرجال والنساء قد خلقوا من 
"نفس واحدة"،  فال يأيت أحدهام قبل األخر وال يعلو أحدهام عىل األخر وال 
يشتق أحدهام من األخر. فاملرأة مل تخلق إلسعاد الرجل، ولكنها والرجل قد 

خلقا سويا ملصلحة بعضهام البعض.
يؤكد لنا القرآن عىل قيمتي "املودة والرحمة" (سورة الروم، اآلية 21) 
وعىل أن النساء لباس للرجال والرجال لباس لهن (البقرة، اآلية 187)، وأن 
اآلية  عمران،  (آل  البعض  بعضنا  من  وإناثا  ذكورا  جميعا  خلقنا  قد  الله 
195). كذلك يقول تعايل يف سورة التوبة (اآلية 71): "املؤمنون واملؤمنات 
اآليات  أما  املنكر".  عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  بعض،  أولياء  بعضهم 
القرآنية األربعة التي تتحدث رصاحة عن سلطة الرجال عىل النساء داخل 
واآلية 228،  اآلية 222  (البقرة،  املجتمع،  بينهم يف  املساواة  األرسة وعدم 

وسورة النساء اآلية 2 واآلية 34) فينبغي فهمها يف ضوء املبادئ اإلسالمية 
األوسع وأغراض الرشيعة ومقاصدها، ال مبعزل عنها. 

إن أشكال فهم العدل والظلم تتغري مع تغري الزمن، ويف إطار نظرة 
القرآن العاملية للعدل واملساواة، هناك العديد من اآليات التي ميكن أن 
مع  يتسق  البرش  بني  ما  ويف  األرسة  داخل  للعالقات  منوذجا  تقدم 
نظل  وليك  زمننا  يف  العدل  نحقق  وليك  املعارصة.  العدل  مفاهيم 
ملتزمني بروح اإلسالم وتعاليمه، ينبغي أن تتجسد املساواة يف قوانيننا 
والرشاكة  واملودة  املتبادل  االحرتام  يحل  أن  كذلك  ينبغي  ومامراستنا. 
العالقات  ويف  والنساء  الرجال  بني  العالقة  يف  املساواة  عدم  محل 

جميعها.  اإلنسانية 
  

الكاملة  باملواطنة  التمتع  فرد  لكل  يحق  الثاين:  املبدأ 
واملتساوية، مبا يف ذلك املشاركة بشكل كامل يف جميع جوانب 

الحياة يف املجتمع.

القدر  يف  متساويني  خلقوا  قد  البرش  جميع  أن  اإلسالم  يعلمنا 
العاملية،  اإلنسان  حقوق  مبادئ  يف  له  صدى  نجد  ما  وهو  والكرامة، 
التامة بني "املسلمني واملسلامت" يف  القرآن كذلك إىل املساواة  ويدعو 
وأجرا  "مغفرة  لهم  أعد  قد  الله  أن  ويوضح  املتعددة،  الحياة  جوانب 

.(35 عظيام" (األحزاب، اآلية 
وهكذا يحق لكل األفراد، رجاال ونساءا، بوصفهم برشا متساويني يف 
قدم  عىل  املشاركة  ومواطنات،  وكمواطنني  الله،  أمام  والكرامة  القدر 
االقتصادية  املوارد  إىل   والوصول  والقيادة  السياسية  الحياة  يف  املساواة 
واملساواة أمام القانون واالستقاللية عىل األصعدة االقتصادية واالجتامعية 
لله يف  خلفاء  ونساء  رجاال  البرش  أن  القرآن  يوضح  والسياسية.  والثقافية 
األرض وقد أوكل الله إليهم مهمة تحقيق إرادته يف األرض. وهكذا يحق 

مصدرا  اإلسالم  من  تتخذ  التي  البلدان  يف  جميعا،  والناس  للمسلمني 
اإلسالم عىل  فيها  يؤثر  التي  املجتمعات  يف  أو حتى  وسياساتها،  لقوانينها 
والسياسات  القوانني  يف  منفتح  نحو  عىل  يسهموا  أن  وتقاليدها،  عاداتها 
واملامرسات من أجل تحقيق العدل واملساواة داخل أرسهم ومجتمعاتهم 

املحلية وبلدانهم، بل إن هذا اإلسهام واجب عليهم.

تحقيق  تتطلب  والنساء  الرجال  بني  املساواة  الثالث:  املبدأ 
املساواة داخل األرسة

يدعو اإلسالم إىل املساواة والعدل واملودة والرحمة يف ما بني الناس جميعا، 
املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  تلبي  أن  ينبغي  وهكذا 
يعيشه  الذي  للواقع  واالستجابة  املبادئ  بتعزيز هذه  النداء  هذا  باألرسة 

املسلمون واملسلامت يف وقتنا الحايل. 
ينبغي أن يتمتع الناس، رجاال ونساءا، باملساواة والعدل داخل األرسة، 
وأن يحصلوا عىل االحرتام والتقدير ملا يسهموا به يف األرسة واملجتمع. 
مصحوبا  يأيت  أن  يجب  األرسة  داخل  املشرتكة  باملسؤوليات  اإلقرار  إن 
إىل  والوصول  القرار  وصنع  الحقوق  يف  والنساء  الرجال  بني  باملساواة 
فسخ  عند  واملمتلكات  لألصول  العادل  والتقسيم  والتملك  العدالة 
لحقوق  العاملية  واملعايري  اإلسالمية  املبادئ  إن  الوفاة.  عند  أو  الزواج 
الذي  الواقع  وتفاصيل  والدستورية  القانونية  والضامنات  اإلنسان 
طريق  جميعها  متهد  الحايل  وقتنا  يف  والنساء  الرجال  يعيشه 
الشخصية  األحوال  قوانني  يف  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  مجتمعاتنا 
جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  أحكام  إن  باألرسة.  املتعلقة  واملامرسات 
املساواة  وتحقيق  بالعدل  تنادي  التي  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
مع  اتساقا  أكرث  لهي  واملجتمع،  األرسة  داخل  الرجل  مع  للمرأة 
األحوال  قوانني  أحكام  -من  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الرشيعة- 

اإلسالمية. ومجتمعاتنا  بلداننا  من  العديد  يف  واألرسة  الشخصية 

يتطلب تحقيق هذه املبادئ سن قوانني ووضع سياسات ليك:

الشخيص  والنمو  والدعم  واالنسجام  لألمن  مصدرا  العائلة  تصبح   •
لكافة أفرادها، 

يصبح الزواج رشاكة بني شخصني متساويني يتبادالن االحرتام واملودة   •
ويتشاركان يف صنع القرار،

أو  الزوجة،  أو  الزوج  اختيار  الحقوق يف  نفس  والرجل  للمرأة  يكون   •
اختيار عدم التزوج، والحق يف أال يربم الزواج إال برىض الطرفني الكامل 
واختيارهام الحر، كام يكون لهام نفس الحقوق يف ما يتعلق بفسخه، 

والحصول عىل نفس الحقوق عند  حله،

وحيازة  مبلكية  يتعلق  ما  يف  الحقوق  نفس  الزوجني  لكال  يكون   •
فيها  والترصف  بها  والتمتع  وإدارتها  عليها  واإلرشاف  املمتلكات 
ووراثتها، وضعا يف االعتبار الحاجة إىل كفالة األمن االقتصادي لجميع 

أفراد األرسة،

•  يكون لألب واألم نفس الحقوق واملسؤوليات يف األمور املتعلقة بأطفالهام. 

بالعدل واملساواة، إىل إحياء  ندعو نحن، بوصفنا رجاال ونساءا متمسكني 
نحث  كام  املسلمة،  األرسة  داخل  والعامليتني  اإلسالميتني  القيمتني  هاتني 
وكل  الدينيني  والزعامء  الدولية  واملؤسسات  السياسيني  والقادة  حكوماتنا 
القيمتني  التمسك بهاتني  العمل سويا من أجل  املسلمني واملسلامت عىل 

وإدراجهام يف قوانني األحوال الشخصية واملامرسات ذات الصلة باألرسة.  

إن تحقيق العدل واملساواة واإلنصاف والكرامة داخل األرسة املسلمة يف 
القرن الحادي والعرشين رضوري وممكن، وقد حان الوقت إلدراك هذه 

القيم وإدراجها يف قوانيننا وحياتنا اليومية.
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إطار عمل حركة "مساواة"

"مساواة"  لحركة  املفاهيمي  اإلطار  توضح  عمل  وثيقة  هو  اإلطار  هذا 
املسلمة.  األرسة  داخل  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  تهدف  التي  العاملية 
تنادي حركة "مســاواة" بأن التغيري رضوري ألن العديد من قوانني األحوال 
الشخصية وما يدعي أنها من املامرسات اإلسالمية ال تتسم بالعدل وال تالئم 
حياة األرس املسلمة واملسلمني وخرباتهم أو تستجيب لها، كام تنادي بأن 
مقاصد  مع  يتسق  واملساواة  للعدل  إطار  تبني  من خالل  ممكن  التغيري 
والضامنات  األساسية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  اإلسالمي  الدين 
الرجال والنساء يف وقتنا الحايل.  الدستورية والواقع الذي يعيشه كل من 
الحكومية  غري  املنظامت  بذلتها  التي  الجهود  عىل  الحركة  تبني 
والناشطات/النشطاء عىل مدى عقود بغية إصالح قوانني األحوال الشخصية 
واألرسة ىف املجتمعات اإلسالمية التي متيز ضد النساء، ومن أجل مقاومة 
هذه  داخل  املحافظة  املجموعات  بها  تطالب  التي  الرجعية  التعديالت 

املجتمعات.
بني  ما  يف  التعاون  من  شهرا  عرشين  مدى  عىل  اإلطار  هذا  تبلور 
الطالق  جهودهم  توحدت  الذين  املسلمني  والعلامء  الناشطات/النشطاء 
يف  أخوات  منظمة  تقوم  الذي  األسايس-  الفريق  يتضمن  املبادرة.  هذه 
اإلسالم (ومقرها ماليزيا) بتنسيق أعامله- لجنة تخطيطية مكونة من اثنتي 
عرشة عضوة جمعت ناشطات وأكادمييات من احدى عرشة دولة. تبلور 
االجتامعات  من  سلسلة  من خالل  صياغته  وجرت  لإلطار  الحايل  التصور 
ومامرسني  ونشطاء  وأكادمييني  علامء  بني  ما  يف  عقدت  التي  واملناقشات 

ملهنة القانون من الجنسني من حوايل ثالثني بلدا. 

وحفظ  واإلنصاف  واملساواة  للعدل  مصدر  اإلسالم  مبادئ  أن  نرى  أننا 
كرامة البرش جميعا، ونؤمن بأن تحقيق العدل واملساواة يف قوانني األحوال 
الشخصية واملامرسات املتعلقة باألرسة يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية  

رضوري وممكن يف الوقت نفسه. 
  

وإذ ندرك:

•  أن تعاليم القرآن ومقاصد الرشيعة واملعايري العاملية لحقوق اإلنسان 
القرن  يف  حياتنا  وواقع  الدستورية  والضامنات  األساسية  والحقوق 
املسلمني  بني  العالقات  إخضاع  جميعا  تتطلب  والعرشين  الحادي 
التي  واملامرسات  -للمبادئ  والخاص  العام  الفضائني  يف  واملسلامت- 

تستند إىل املساواة والعدل واإلنصاف، 

نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  ونساءا،  رجاال  املسلمني،  لكل  وأن   •
فهم  واملساهمة يف  الدينية،  النصوص  بقراءة  يتعلق  ما  الواجبات يف 
رسالة اإلسالم املنزلة من رب العاملني، والعمل من أجل تحقيق العدل 

واملساواة وخري البرشية داخل أرسهم ومجتمعاتهم وبلدانهم،

البلدان  يف  حاليا  املطبقة  واملامرسات  القوانني  من  العديد  وأن   •
اإلسالمية ال تتسم بالعدل وأنه ال مير يوم دون أن تعكر فيه مضامينها 

املجحفة صفو حياة جميع أفراد األرسة وال سيام النساء،

واملامرسات  القوانني  كحال  والتطور  التغري  دائم  البرش  حال  وأن   •
اإلجتامعية التي تشكل العالقات داخل األرسة،

•  وأن اإلسالم يدعو للمساواة والعدل واملودة والرحمة واالحرتام املتبادل 
يف ما بني جميع البرش، وأن طريقنا نحو التغيري ينبغي أن يكون عىل 

ضوء هذه القيم، 

•  وأن إصالح القوانني واملامرسات لفائدة املجتمع واملصلحة العامة كان 
دامئًا جزءا من الفقه اإلسالمي،

دوليا  عليها  متعارف  هو  كام  اإلنسان  بحقوق  البرش  كل  متتع  وأن   •

بينهم  ما  يف  الفعلية  املساواة  وكفالة  كرامتهم  عىل  الحفاظ  يتطلب 
وعدم تعرضهم للتمييز،

العدل  تحقيق  أن  عرصية،  أمم  ىف  ومواطنات  كمسلامت  نحن،  نعلن 
واملساواة داخل األرسة رضوري وممكن يف الوقت نفسه، وأن الوقت قد 

حان إلدراك هذه القيم وإدراجها يف قوانيننا ومامرساتنا.

ألف- تحقيق العدل واملساواة داخل األرسة رضوري

يف  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  معظم  تقوم 
البلدان واملجتمعات اإلسالمية يف يومنا هذا عىل النظريات واملفاهيم التي 
والسياقات  التاريخية  الحقب  من  طويل  مدى  عىل  الفقهاء  طورها 
االقتصادية واالجتامعية. وقد اهتدى الفقهاء يف تفسريهم للقرآن والسنة 
إىل  إضافة  عرصهم،  يف  سائدا  كان  الذي  واالجتامعي  السيايس  بالواقع 
والنساء  الرجال  وأدوار  واملجتمع  القانون  االفرتاضات حول  من  مجموعة 
األخالقية  والقيم  املعرفية  للحالة  انعكاسا  معظمها  يف  كانت  والتي  فيه، 
واملؤسسات الذكورية السائدة آنذاك. ومل يكن ملفهوم املساواة عىل أساس 
بني  املساواة  تكن  فلم  العدل،  عن  مفهومهم  يف  مكانا  االجتامعي  النوع 
الجنسني ذات صلة كبرية بتصورهم عنها، مبعنى أن املساواة مل تكن جزءا 
عبارة عن  ذاته  الزواج يف حد  مفهوم  كان  فقد  االجتامعية.  من خرباتهم 
هيمنة من جهة الزوج وخضوع من جهة الزوجة. وكان ينظر إىل الرجال 
عىل إنهم حاميو حمى النساء وعائلو األرسة ىف حني مل تكن النساء ملزمات 
الطاعة  إبداء  مقابل  يف  وذلك  أطفالهن،  بإرضاع  حتى  أو  املنزيل  بالعمل 

التامة ألزواجهن.
ومع بداية القرن العرشين، بدأت فكرة انطواء العدل بالرضورة عىل 
املساواة يف التأثري عىل فهم الناس للعدل وتصورهم عنه. كان العامل الذي 
املتساوي  غري  الفهم  ولكن  االختفاء  يف  بدأ  قد  الفقه  كتاب  عليه  يهيمن 

لحقوق الرجال والنساء الذي كرسه الفقهاء يف كتاباتهم استمر بالرغم من 
ذلك،وأعيد انتاجه، بطريقة معدلة، ىف قوانني األرسة ىف الفرتة االستعامرية 
التقليدية، وبني كل من  الفقهية  املفاهيم  والتى دمجت بني  بعدها،  وما 
التأثريات االستعامرية وبعض الجوانب السلبية للثقافات والتقاليد املحلية.  
تبلورت معظم قوانني األرسة أو األحوال الشخصية اإلسالمية الحالية 
بهذه الطريقة، وهي بالتايل قامئة عىل افرتاضات ومفاهيم أضحت غري ذات 
صلة باحتياجات وخربات وإسهامات املسلمني/املسلامت يف وقتنا الحايل. 
الفقهاء  يد  من  األحكام  إصدار  و  الترشيعات  سن  سلطة  انتقلت  وقد 
والعلامء، الذين تزايد انفصالهم عن تطورات الواقع السيايس واالجتامعي 
املتغري، إىل يد أجهزة تنفيذية وترشيعية ال متلك رشعية الطعن يف تفسريات 
الرشيعة التي خرجت إىل الوجود يف فرتة ما قبل الحداثة وال تنتوي القيام 
آراء  تكن  مل  التي  اإلسالمية  املجتمعات  يف  وحتى  فيه.  ترغب  أو  بذلك 
الفقهاء القدامى قد قننت فيها، فقد استخدمت القواعد الفقهية العتيقة 
واملعايري املحلية واالستعامرية يف العديد من الحاالت لتأصيل عدم املساواة 

بني الرجال والنساء عىل مستوى األرسة، وتكريسها يف املجتمع األوسع.
القوانني  بني  القطيعة  هذه  عن  الناتجة  والجور  الظلم  أشكال  إن 
يف  كثريا  نجدها  الزمن والواقع املعارص- والتي  التي عفا عليها  واألعراف 
تعد وال تحىص. مل تكن  اإلسالمية- ال  والبلدان  املجتمعات  العديد من 
القوانني  عن  غريبة  واإلجحاف  التمييز  من  األشكال  هذه  مثل 
القرن  جاء  أن  إىل  آنذاك  العامل  حول  مطبقة  كانت  التي  العلامنية 
العرشون وتطورت هذه القوانني تدريجيا لتتامىش مع معايري املساواة 
قوانني  من  العديد  بني  ما  يف  الرتابط  إىل  وبالنظر  الجديدة.  العاملية 
جوانب  من  وغريها  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال 
النساء  أثرت عىل  الظلم والجور داخل األرسة قد  املجتمع فإن أشكال 
العديد من املجاالت األخرى مبا يف ذلك كرامتهن وأمنهن الشخيص  يف 
التملك  إىل حقهن يف  إضافة  القانون  أمام  وحرية حركتهن ومعاملتهن 

السياسية.   واملشاركة  والعمل  والجنسية  واملواطنة 
إن العدل يف وقتنا وسياقنا الحاليني ال ميكن أن يفصل عن املساواة. 

وواقع األمر هو إن العديد من جوانب قوانني األحوال الشخصية واألرسة، 
انتاجها وتقنينها يف قوانيننا  بالطريقة التي عرفها الفقهاء القدامي وأعيد 
املعارصة، ال هي معقولة يف ضوء الظروف املعارصة وال ميكن حتى تربيرها 
ال  واملامرسات  القوانني  إٍسالمية. وهذه  أسس  إىل  استنادا  عنها  الدفاع  أو 
تفي –من حيث افتقارها إىل العدل - مبتطلبات الرشيعة فحسب، ولكنها 
ال تالئم أيضا حياة األرس املسلمة وخرباتها أو تستجيب لها، بل وتستخدم 
الحياة،   يف  كرمية  باختيارات  القيام  من  النساء  الحايل يف حرمان  وقتنا  يف 
وهو ما يعترب السبب الرئييس يف عدم انسجام الزيجات وتفكك األرس ىف 

وقتنا الحايل.

باء-تحقيق املساواة والعدل داخل األرسة ممكن

واملساواة  العدل  بينها  من  املبادئ  من  الكثري  القرآن  تعاليم  تكتنف 
واإلنصاف والكرامة واملودة والرحمة، والتي تعكس جميعها سننا كونية، 
وتتسق يف الوقت نفسه مع معايري حقوق اإلنسان املعارصة. وهذه القيم 
القرآنية مبقدورها أن تضيف إىل التطور الذي تشهده املامرسات والقوانني 
العدل  عن  املعارص  مفهومنا  مع  يتامىش  الذي  بالشكل  باألرسة  املتعلقة 
الذي يتضمن املساواة بني الجنسني أمام القانون ويف غري ذلك من املجاالت.

املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  بتغيري  املطالبة  إن 
يعيشه  الذي  والوقع  واملساواة  العدل  مبادئ  مع  تتامىش  ليك  باألرسة 
املسلمون/املسلامت يف وقتنا املعارص تستند فعليا إىل العديد من مفاهيم 

الفقه اإلسالمي األساسية، ومن بينها:

به  ويقصد  والفقة  املنزل،  الرصاط  وهي  الرشيعة،  بني  فرق  مثة  أنه   •
الفقه اإلسالمي. فالرشيعة (وهي لغة مورد املاء) هي مجموع  علم 
القيم واملبادئ الدينية مثلام أوحي بها إىل محمد عليه السالم لتوجيه 
حياة البرش. والفقه (وهو لغة مبعنى الفهم) هو العملية التي يحاول 

البرش من خاللها اشتقاق قواعد قانونية من القرآن والسنة الرشيفة 
والرشيعة  اإلسالم.  يف  األساسيني  واملامرسة  الفكر  مصدري  بوصفهام 
إىل  أقرب  فهي  القوانني  من  مجموعة  عىل  ميكن قرصها  ال  كمفهوم 
األخالق منها إىل القانون، فهي تجسيد للقيم واملبادئ األخالقية التي 
توجه البرشية نحو العدل والسلوك القويم. وواقع األمر هو إن ما يشار 
إليه عىل وجه التأكيد عىل أنه قوانني الرشيعة ما هو يف األغلب إال ناتج 

الفقه، مبعنى فهم برشي، قابل للخطأ والتغيري والتبديل. 

تحدد  واملعامالت.  العبادات  الرشعية:  األحكام  من  فئتان  مثة  أنه   •
فيها  فالتغيري  ثم  ومن  واملؤمنني،  الله  بني  العالقة  العبادات  أحكام 
محدود. أما األحكام املتعلقة باملعامالت فتحكم العالقات يف ما بني 
تطور  يف  البرش  حال  إن  وحيث  للتغيري.  قابلة  بالتايل  وهي  البرش، 
مستمر، مثة حاجة دامئة ألحكام جديدة تقوم عىل تفسريات جديدة 
للنصوص الدينية ليك تصبح القوانني التي عفا عليها الزمن مالمئة لتغري 
الزمان واملكان. وهذا هو منطق االجتهاد، وهو سبيل الفقهاء إليجاد 
املتعلقة  األحكام  تنتمي  الوحي.  ضوء  يف  الجديدة  للقضايا  حلول 
أن  يعني  مام  املعامالت  طائفة  إىل  الجنسني  بني  والعالقات  باألرسة 
الفقهاء طاملا اعتربوها من املسائل االجتامعية والتعاقدية التي تحتمل 

إعادة النظر فيها بشكل عقالين وتغيريها.

باسم  تدخل  التي  التعديالت  أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  كذلك   •
الرشيعة قيم املساواة والعدل واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل يف ما 
بني البرش جميعا، فهذه هي القيم التي اتفق عليها املسلمون والتي 
يعتربها الفقهاء من مقاصد الرشيعة التي ال خالف عليها. فكام يقول 
ابن القيم الجوزية- وهو من فقهاء القرن السابع هجريا/الرابع عرش 
ميالديا- "إن الرشيعة مبناها وأساسها عىل الِحَكم ومصالح الِعباد يف 
وحكمة  كلها  وصالح  كلها  ورحمة  كلها  عدل  وهي  واملعاد،  املعاش 
كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل الجور وعن الرحمة إىل ضدها 
من  فليست  العبث  إىل  الحكمة  وعن  املفسدة  إىل  املصلحة  وعن 

الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".

كانت جزءا من  طاملا  التي  األساسية  املفاهيم  من  الرأى  اختالف  إن   •
يوجد  فال  الفقهية.  املذاهب  رسميا  استقرت  ما  بعد  حتى  الفقه، 
فإن  موحد.  أو  واحد  فقهي  -مذهب  هناك  يكن  مل  وأبدا  اآلن- 
قوانني  تعدد  عن  ناهيك  ذاته  حد  يف  متعددة  مذاهب  وجود 
األحوال الشخصية وقوانني األرسة يف مختلف البلدان اإلسالمية يف 
يومنا هذا، لخري دليل عىل أنه ال ميكن لشخص أو جامعة أو بلد 
إلهي واحد وموحد أو يدعي  بعينه أن يدعي وجود فقه إسالمي 
ملكيته ملثل هذا الفقه إن وجد. ويف إطار الدولة الحديثة، يجب 
لتحديد  معه  نتفاعل  وأن  األراء  يف  التنوع  هذا  مبثل  نقر  أن 
العامة والوفاء مبتطلبات العدل  أفضلها من حيث خدمة املصلحة 

واملساواة.

وهكذا، فإن قوانني األحوال الشخصية أو األرسة املعارصة، املدونة منها 
وغري املدونة، ليست قوانني إلهية، فهي قوانني وضعية تستند إىل تفسريات 
قام بها برش مند عقود مديدة إىل أن قننتها القوى االستعامرية والحكومات 
الوطنية يف شكلها الحايل. وحيث إن هذه القوانني قد وضعها برش يف ما 
يخص العالقات بني البرش، فإنها قابلة للتغري بالشكل الذي ال تخرج فيه عن 
مبادئ اإلسالم والذي تتوافق به مع تغري الزمان واملكان. وإن اإلصالحات 
اإليجابية التي أدخلت مؤخرا عىل قوانني األحوال الشخصية ىف العديد من 
البلدان االسالمية والتطورات التي طرأت عىل املامرسات املتعلقة بقوانني 

األرسة تدعم إمكانية تحقيق مثل هذا التغيري.
متهد املبادئ والقيم املثىل التي يتضمنها القرآن الطريق نحو تحقيق 
العدل واملساواة يف القوانني واملامرسات املتعلقة باألرسة، مثلام مهدت من 
قبل للقضاء عىل مؤسسة العبودية. فمع تزايد اإلدراك ألشكال الظلم التي 
تتسسب فيها العبودية، ومع تطور الظروف بالشكل الذي مكن من القضاء 
عليها، أعيد النظر يف القوانني واملامرسات املتعلقة بالعبودية وعفا الزمن 
عىل القواعد الفقهية ذات الصلة.  وباملثل، ينبغي أن تتطور قوانني األحوال 
العدل  قيمتي  تعكس  بحيث  بنا  الخاصة  املقننة  واملامرسات  الشخصية 

العاملية  املعايري  أيضا  تعزز  اللتني ينص عليهام اإلسالم، وبحيث  واملساواة 
لحقوق اإلنسان وتتناول يف الوقت نفسه الواقع الذي تعيشه األرس املسلمة 
أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  وباملثل،  والعرشين.  الحادي  القرن  يف 
والعدل  املساواة  قيم  املستقبل  يف  اإلسالم  باسم  ستقدم  التي  التعديالت 

واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل بني البرش جميعا.

جيم- مبادئ العدل واملساواة داخل األرسة

املبدأ األول: إن القيم اإلسالمية والعاملية املتمثلة يف املساواة 
العالقات  كل  أساس  هي  والكرامة  والعدل  التمييز  وعدم 

اإلنسانية.

يدعو اإلسالم إىل العدل واملساواة والكرامة واملودة والرحمة يف العالقات 
بني البرش جميعا وداخل نطاق األرسة، وقد أقرت هذه القيم أيضا كمبادئ 

عاملية وقننت كحقوق يف العديد من الدساتري الوطنية واملواثيق الدولية.
الرجال والنساء متساوون يف القرآن يف خلقهم ويف الدار اآلخرة، نجد 
ذلك يف سورة النساء التي يقول تعايل فيها أن الرجال والنساء قد خلقوا من 
"نفس واحدة"،  فال يأيت أحدهام قبل األخر وال يعلو أحدهام عىل األخر وال 
يشتق أحدهام من األخر. فاملرأة مل تخلق إلسعاد الرجل، ولكنها والرجل قد 

خلقا سويا ملصلحة بعضهام البعض.
يؤكد لنا القرآن عىل قيمتي "املودة والرحمة" (سورة الروم، اآلية 21) 
وعىل أن النساء لباس للرجال والرجال لباس لهن (البقرة، اآلية 187)، وأن 
اآلية  عمران،  (آل  البعض  بعضنا  من  وإناثا  ذكورا  جميعا  خلقنا  قد  الله 
195). كذلك يقول تعايل يف سورة التوبة (اآلية 71): "املؤمنون واملؤمنات 
اآليات  أما  املنكر".  عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  بعض،  أولياء  بعضهم 
القرآنية األربعة التي تتحدث رصاحة عن سلطة الرجال عىل النساء داخل 
واآلية 228،  اآلية 222  (البقرة،  املجتمع،  بينهم يف  املساواة  األرسة وعدم 

وسورة النساء اآلية 2 واآلية 34) فينبغي فهمها يف ضوء املبادئ اإلسالمية 
األوسع وأغراض الرشيعة ومقاصدها، ال مبعزل عنها. 

إن أشكال فهم العدل والظلم تتغري مع تغري الزمن، ويف إطار نظرة 
القرآن العاملية للعدل واملساواة، هناك العديد من اآليات التي ميكن أن 
مع  يتسق  البرش  بني  ما  ويف  األرسة  داخل  للعالقات  منوذجا  تقدم 
نظل  وليك  زمننا  يف  العدل  نحقق  وليك  املعارصة.  العدل  مفاهيم 
ملتزمني بروح اإلسالم وتعاليمه، ينبغي أن تتجسد املساواة يف قوانيننا 
والرشاكة  واملودة  املتبادل  االحرتام  يحل  أن  كذلك  ينبغي  ومامراستنا. 
العالقات  ويف  والنساء  الرجال  بني  العالقة  يف  املساواة  عدم  محل 

جميعها.  اإلنسانية 
  

الكاملة  باملواطنة  التمتع  فرد  لكل  يحق  الثاين:  املبدأ 
واملتساوية، مبا يف ذلك املشاركة بشكل كامل يف جميع جوانب 

الحياة يف املجتمع.

القدر  يف  متساويني  خلقوا  قد  البرش  جميع  أن  اإلسالم  يعلمنا 
العاملية،  اإلنسان  حقوق  مبادئ  يف  له  صدى  نجد  ما  وهو  والكرامة، 
التامة بني "املسلمني واملسلامت" يف  القرآن كذلك إىل املساواة  ويدعو 
وأجرا  "مغفرة  لهم  أعد  قد  الله  أن  ويوضح  املتعددة،  الحياة  جوانب 

.(35 عظيام" (األحزاب، اآلية 
وهكذا يحق لكل األفراد، رجاال ونساءا، بوصفهم برشا متساويني يف 
قدم  عىل  املشاركة  ومواطنات،  وكمواطنني  الله،  أمام  والكرامة  القدر 
االقتصادية  املوارد  إىل   والوصول  والقيادة  السياسية  الحياة  يف  املساواة 
واملساواة أمام القانون واالستقاللية عىل األصعدة االقتصادية واالجتامعية 
لله يف  خلفاء  ونساء  رجاال  البرش  أن  القرآن  يوضح  والسياسية.  والثقافية 
األرض وقد أوكل الله إليهم مهمة تحقيق إرادته يف األرض. وهكذا يحق 

مصدرا  اإلسالم  من  تتخذ  التي  البلدان  يف  جميعا،  والناس  للمسلمني 
اإلسالم عىل  فيها  يؤثر  التي  املجتمعات  يف  أو حتى  وسياساتها،  لقوانينها 
والسياسات  القوانني  يف  منفتح  نحو  عىل  يسهموا  أن  وتقاليدها،  عاداتها 
واملامرسات من أجل تحقيق العدل واملساواة داخل أرسهم ومجتمعاتهم 

املحلية وبلدانهم، بل إن هذا اإلسهام واجب عليهم.

تحقيق  تتطلب  والنساء  الرجال  بني  املساواة  الثالث:  املبدأ 
املساواة داخل األرسة

يدعو اإلسالم إىل املساواة والعدل واملودة والرحمة يف ما بني الناس جميعا، 
املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  تلبي  أن  ينبغي  وهكذا 
يعيشه  الذي  للواقع  واالستجابة  املبادئ  بتعزيز هذه  النداء  هذا  باألرسة 

املسلمون واملسلامت يف وقتنا الحايل. 
ينبغي أن يتمتع الناس، رجاال ونساءا، باملساواة والعدل داخل األرسة، 
وأن يحصلوا عىل االحرتام والتقدير ملا يسهموا به يف األرسة واملجتمع. 
مصحوبا  يأيت  أن  يجب  األرسة  داخل  املشرتكة  باملسؤوليات  اإلقرار  إن 
إىل  والوصول  القرار  وصنع  الحقوق  يف  والنساء  الرجال  بني  باملساواة 
فسخ  عند  واملمتلكات  لألصول  العادل  والتقسيم  والتملك  العدالة 
لحقوق  العاملية  واملعايري  اإلسالمية  املبادئ  إن  الوفاة.  عند  أو  الزواج 
الذي  الواقع  وتفاصيل  والدستورية  القانونية  والضامنات  اإلنسان 
طريق  جميعها  متهد  الحايل  وقتنا  يف  والنساء  الرجال  يعيشه 
الشخصية  األحوال  قوانني  يف  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  مجتمعاتنا 
جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  أحكام  إن  باألرسة.  املتعلقة  واملامرسات 
املساواة  وتحقيق  بالعدل  تنادي  التي  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
مع  اتساقا  أكرث  لهي  واملجتمع،  األرسة  داخل  الرجل  مع  للمرأة 
األحوال  قوانني  أحكام  -من  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الرشيعة- 

اإلسالمية. ومجتمعاتنا  بلداننا  من  العديد  يف  واألرسة  الشخصية 

يتطلب تحقيق هذه املبادئ سن قوانني ووضع سياسات ليك:

الشخيص  والنمو  والدعم  واالنسجام  لألمن  مصدرا  العائلة  تصبح   •
لكافة أفرادها، 

يصبح الزواج رشاكة بني شخصني متساويني يتبادالن االحرتام واملودة   •
ويتشاركان يف صنع القرار،

أو  الزوجة،  أو  الزوج  اختيار  الحقوق يف  نفس  والرجل  للمرأة  يكون   •
اختيار عدم التزوج، والحق يف أال يربم الزواج إال برىض الطرفني الكامل 
واختيارهام الحر، كام يكون لهام نفس الحقوق يف ما يتعلق بفسخه، 

والحصول عىل نفس الحقوق عند  حله،

وحيازة  مبلكية  يتعلق  ما  يف  الحقوق  نفس  الزوجني  لكال  يكون   •
فيها  والترصف  بها  والتمتع  وإدارتها  عليها  واإلرشاف  املمتلكات 
ووراثتها، وضعا يف االعتبار الحاجة إىل كفالة األمن االقتصادي لجميع 

أفراد األرسة،

•  يكون لألب واألم نفس الحقوق واملسؤوليات يف األمور املتعلقة بأطفالهام. 

بالعدل واملساواة، إىل إحياء  ندعو نحن، بوصفنا رجاال ونساءا متمسكني 
نحث  كام  املسلمة،  األرسة  داخل  والعامليتني  اإلسالميتني  القيمتني  هاتني 
وكل  الدينيني  والزعامء  الدولية  واملؤسسات  السياسيني  والقادة  حكوماتنا 
القيمتني  التمسك بهاتني  العمل سويا من أجل  املسلمني واملسلامت عىل 

وإدراجهام يف قوانني األحوال الشخصية واملامرسات ذات الصلة باألرسة.  

إن تحقيق العدل واملساواة واإلنصاف والكرامة داخل األرسة املسلمة يف 
القرن الحادي والعرشين رضوري وممكن، وقد حان الوقت إلدراك هذه 

القيم وإدراجها يف قوانيننا وحياتنا اليومية.
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إطار عمل حركة "مساواة"

"مساواة"  لحركة  املفاهيمي  اإلطار  توضح  عمل  وثيقة  هو  اإلطار  هذا 
املسلمة.  األرسة  داخل  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  تهدف  التي  العاملية 
تنادي حركة "مســاواة" بأن التغيري رضوري ألن العديد من قوانني األحوال 
الشخصية وما يدعي أنها من املامرسات اإلسالمية ال تتسم بالعدل وال تالئم 
حياة األرس املسلمة واملسلمني وخرباتهم أو تستجيب لها، كام تنادي بأن 
مقاصد  مع  يتسق  واملساواة  للعدل  إطار  تبني  من خالل  ممكن  التغيري 
والضامنات  األساسية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  اإلسالمي  الدين 
الرجال والنساء يف وقتنا الحايل.  الدستورية والواقع الذي يعيشه كل من 
الحكومية  غري  املنظامت  بذلتها  التي  الجهود  عىل  الحركة  تبني 
والناشطات/النشطاء عىل مدى عقود بغية إصالح قوانني األحوال الشخصية 
واألرسة ىف املجتمعات اإلسالمية التي متيز ضد النساء، ومن أجل مقاومة 
هذه  داخل  املحافظة  املجموعات  بها  تطالب  التي  الرجعية  التعديالت 

املجتمعات.
بني  ما  يف  التعاون  من  شهرا  عرشين  مدى  عىل  اإلطار  هذا  تبلور 
الطالق  جهودهم  توحدت  الذين  املسلمني  والعلامء  الناشطات/النشطاء 
يف  أخوات  منظمة  تقوم  الذي  األسايس-  الفريق  يتضمن  املبادرة.  هذه 
اإلسالم (ومقرها ماليزيا) بتنسيق أعامله- لجنة تخطيطية مكونة من اثنتي 
عرشة عضوة جمعت ناشطات وأكادمييات من احدى عرشة دولة. تبلور 
االجتامعات  من  سلسلة  من خالل  صياغته  وجرت  لإلطار  الحايل  التصور 
ومامرسني  ونشطاء  وأكادمييني  علامء  بني  ما  يف  عقدت  التي  واملناقشات 

ملهنة القانون من الجنسني من حوايل ثالثني بلدا. 

وحفظ  واإلنصاف  واملساواة  للعدل  مصدر  اإلسالم  مبادئ  أن  نرى  أننا 
كرامة البرش جميعا، ونؤمن بأن تحقيق العدل واملساواة يف قوانني األحوال 
الشخصية واملامرسات املتعلقة باألرسة يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية  

رضوري وممكن يف الوقت نفسه. 
  

وإذ ندرك:

•  أن تعاليم القرآن ومقاصد الرشيعة واملعايري العاملية لحقوق اإلنسان 
القرن  يف  حياتنا  وواقع  الدستورية  والضامنات  األساسية  والحقوق 
املسلمني  بني  العالقات  إخضاع  جميعا  تتطلب  والعرشين  الحادي 
التي  واملامرسات  -للمبادئ  والخاص  العام  الفضائني  يف  واملسلامت- 

تستند إىل املساواة والعدل واإلنصاف، 

نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  ونساءا،  رجاال  املسلمني،  لكل  وأن   •
فهم  واملساهمة يف  الدينية،  النصوص  بقراءة  يتعلق  ما  الواجبات يف 
رسالة اإلسالم املنزلة من رب العاملني، والعمل من أجل تحقيق العدل 

واملساواة وخري البرشية داخل أرسهم ومجتمعاتهم وبلدانهم،

البلدان  يف  حاليا  املطبقة  واملامرسات  القوانني  من  العديد  وأن   •
اإلسالمية ال تتسم بالعدل وأنه ال مير يوم دون أن تعكر فيه مضامينها 

املجحفة صفو حياة جميع أفراد األرسة وال سيام النساء،

واملامرسات  القوانني  كحال  والتطور  التغري  دائم  البرش  حال  وأن   •
اإلجتامعية التي تشكل العالقات داخل األرسة،

•  وأن اإلسالم يدعو للمساواة والعدل واملودة والرحمة واالحرتام املتبادل 
يف ما بني جميع البرش، وأن طريقنا نحو التغيري ينبغي أن يكون عىل 

ضوء هذه القيم، 

•  وأن إصالح القوانني واملامرسات لفائدة املجتمع واملصلحة العامة كان 
دامئًا جزءا من الفقه اإلسالمي،

دوليا  عليها  متعارف  هو  كام  اإلنسان  بحقوق  البرش  كل  متتع  وأن   •

بينهم  ما  يف  الفعلية  املساواة  وكفالة  كرامتهم  عىل  الحفاظ  يتطلب 
وعدم تعرضهم للتمييز،

العدل  تحقيق  أن  عرصية،  أمم  ىف  ومواطنات  كمسلامت  نحن،  نعلن 
واملساواة داخل األرسة رضوري وممكن يف الوقت نفسه، وأن الوقت قد 

حان إلدراك هذه القيم وإدراجها يف قوانيننا ومامرساتنا.

ألف- تحقيق العدل واملساواة داخل األرسة رضوري

يف  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  معظم  تقوم 
البلدان واملجتمعات اإلسالمية يف يومنا هذا عىل النظريات واملفاهيم التي 
والسياقات  التاريخية  الحقب  من  طويل  مدى  عىل  الفقهاء  طورها 
االقتصادية واالجتامعية. وقد اهتدى الفقهاء يف تفسريهم للقرآن والسنة 
إىل  إضافة  عرصهم،  يف  سائدا  كان  الذي  واالجتامعي  السيايس  بالواقع 
والنساء  الرجال  وأدوار  واملجتمع  القانون  االفرتاضات حول  من  مجموعة 
األخالقية  والقيم  املعرفية  للحالة  انعكاسا  معظمها  يف  كانت  والتي  فيه، 
واملؤسسات الذكورية السائدة آنذاك. ومل يكن ملفهوم املساواة عىل أساس 
بني  املساواة  تكن  فلم  العدل،  عن  مفهومهم  يف  مكانا  االجتامعي  النوع 
الجنسني ذات صلة كبرية بتصورهم عنها، مبعنى أن املساواة مل تكن جزءا 
عبارة عن  ذاته  الزواج يف حد  مفهوم  كان  فقد  االجتامعية.  من خرباتهم 
هيمنة من جهة الزوج وخضوع من جهة الزوجة. وكان ينظر إىل الرجال 
عىل إنهم حاميو حمى النساء وعائلو األرسة ىف حني مل تكن النساء ملزمات 
الطاعة  إبداء  مقابل  يف  وذلك  أطفالهن،  بإرضاع  حتى  أو  املنزيل  بالعمل 

التامة ألزواجهن.
ومع بداية القرن العرشين، بدأت فكرة انطواء العدل بالرضورة عىل 
املساواة يف التأثري عىل فهم الناس للعدل وتصورهم عنه. كان العامل الذي 
املتساوي  غري  الفهم  ولكن  االختفاء  يف  بدأ  قد  الفقه  كتاب  عليه  يهيمن 

لحقوق الرجال والنساء الذي كرسه الفقهاء يف كتاباتهم استمر بالرغم من 
ذلك،وأعيد انتاجه، بطريقة معدلة، ىف قوانني األرسة ىف الفرتة االستعامرية 
التقليدية، وبني كل من  الفقهية  املفاهيم  والتى دمجت بني  بعدها،  وما 
التأثريات االستعامرية وبعض الجوانب السلبية للثقافات والتقاليد املحلية.  
تبلورت معظم قوانني األرسة أو األحوال الشخصية اإلسالمية الحالية 
بهذه الطريقة، وهي بالتايل قامئة عىل افرتاضات ومفاهيم أضحت غري ذات 
صلة باحتياجات وخربات وإسهامات املسلمني/املسلامت يف وقتنا الحايل. 
الفقهاء  يد  من  األحكام  إصدار  و  الترشيعات  سن  سلطة  انتقلت  وقد 
والعلامء، الذين تزايد انفصالهم عن تطورات الواقع السيايس واالجتامعي 
املتغري، إىل يد أجهزة تنفيذية وترشيعية ال متلك رشعية الطعن يف تفسريات 
الرشيعة التي خرجت إىل الوجود يف فرتة ما قبل الحداثة وال تنتوي القيام 
آراء  تكن  مل  التي  اإلسالمية  املجتمعات  يف  وحتى  فيه.  ترغب  أو  بذلك 
الفقهاء القدامى قد قننت فيها، فقد استخدمت القواعد الفقهية العتيقة 
واملعايري املحلية واالستعامرية يف العديد من الحاالت لتأصيل عدم املساواة 

بني الرجال والنساء عىل مستوى األرسة، وتكريسها يف املجتمع األوسع.
القوانني  بني  القطيعة  هذه  عن  الناتجة  والجور  الظلم  أشكال  إن 
يف  كثريا  نجدها  الزمن والواقع املعارص- والتي  التي عفا عليها  واألعراف 
تعد وال تحىص. مل تكن  اإلسالمية- ال  والبلدان  املجتمعات  العديد من 
القوانني  عن  غريبة  واإلجحاف  التمييز  من  األشكال  هذه  مثل 
القرن  جاء  أن  إىل  آنذاك  العامل  حول  مطبقة  كانت  التي  العلامنية 
العرشون وتطورت هذه القوانني تدريجيا لتتامىش مع معايري املساواة 
قوانني  من  العديد  بني  ما  يف  الرتابط  إىل  وبالنظر  الجديدة.  العاملية 
جوانب  من  وغريها  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال 
النساء  أثرت عىل  الظلم والجور داخل األرسة قد  املجتمع فإن أشكال 
العديد من املجاالت األخرى مبا يف ذلك كرامتهن وأمنهن الشخيص  يف 
التملك  إىل حقهن يف  إضافة  القانون  أمام  وحرية حركتهن ومعاملتهن 

السياسية.   واملشاركة  والعمل  والجنسية  واملواطنة 
إن العدل يف وقتنا وسياقنا الحاليني ال ميكن أن يفصل عن املساواة. 

وواقع األمر هو إن العديد من جوانب قوانني األحوال الشخصية واألرسة، 
انتاجها وتقنينها يف قوانيننا  بالطريقة التي عرفها الفقهاء القدامي وأعيد 
املعارصة، ال هي معقولة يف ضوء الظروف املعارصة وال ميكن حتى تربيرها 
ال  واملامرسات  القوانني  إٍسالمية. وهذه  أسس  إىل  استنادا  عنها  الدفاع  أو 
تفي –من حيث افتقارها إىل العدل - مبتطلبات الرشيعة فحسب، ولكنها 
ال تالئم أيضا حياة األرس املسلمة وخرباتها أو تستجيب لها، بل وتستخدم 
الحياة،   يف  كرمية  باختيارات  القيام  من  النساء  الحايل يف حرمان  وقتنا  يف 
وهو ما يعترب السبب الرئييس يف عدم انسجام الزيجات وتفكك األرس ىف 

وقتنا الحايل.

باء-تحقيق املساواة والعدل داخل األرسة ممكن

واملساواة  العدل  بينها  من  املبادئ  من  الكثري  القرآن  تعاليم  تكتنف 
واإلنصاف والكرامة واملودة والرحمة، والتي تعكس جميعها سننا كونية، 
وتتسق يف الوقت نفسه مع معايري حقوق اإلنسان املعارصة. وهذه القيم 
القرآنية مبقدورها أن تضيف إىل التطور الذي تشهده املامرسات والقوانني 
العدل  عن  املعارص  مفهومنا  مع  يتامىش  الذي  بالشكل  باألرسة  املتعلقة 
الذي يتضمن املساواة بني الجنسني أمام القانون ويف غري ذلك من املجاالت.

املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  بتغيري  املطالبة  إن 
يعيشه  الذي  والوقع  واملساواة  العدل  مبادئ  مع  تتامىش  ليك  باألرسة 
املسلمون/املسلامت يف وقتنا املعارص تستند فعليا إىل العديد من مفاهيم 

الفقه اإلسالمي األساسية، ومن بينها:

به  ويقصد  والفقة  املنزل،  الرصاط  وهي  الرشيعة،  بني  فرق  مثة  أنه   •
الفقه اإلسالمي. فالرشيعة (وهي لغة مورد املاء) هي مجموع  علم 
القيم واملبادئ الدينية مثلام أوحي بها إىل محمد عليه السالم لتوجيه 
حياة البرش. والفقه (وهو لغة مبعنى الفهم) هو العملية التي يحاول 

البرش من خاللها اشتقاق قواعد قانونية من القرآن والسنة الرشيفة 
والرشيعة  اإلسالم.  يف  األساسيني  واملامرسة  الفكر  مصدري  بوصفهام 
إىل  أقرب  فهي  القوانني  من  مجموعة  عىل  ميكن قرصها  ال  كمفهوم 
األخالق منها إىل القانون، فهي تجسيد للقيم واملبادئ األخالقية التي 
توجه البرشية نحو العدل والسلوك القويم. وواقع األمر هو إن ما يشار 
إليه عىل وجه التأكيد عىل أنه قوانني الرشيعة ما هو يف األغلب إال ناتج 

الفقه، مبعنى فهم برشي، قابل للخطأ والتغيري والتبديل. 

تحدد  واملعامالت.  العبادات  الرشعية:  األحكام  من  فئتان  مثة  أنه   •
فيها  فالتغيري  ثم  ومن  واملؤمنني،  الله  بني  العالقة  العبادات  أحكام 
محدود. أما األحكام املتعلقة باملعامالت فتحكم العالقات يف ما بني 
تطور  يف  البرش  حال  إن  وحيث  للتغيري.  قابلة  بالتايل  وهي  البرش، 
مستمر، مثة حاجة دامئة ألحكام جديدة تقوم عىل تفسريات جديدة 
للنصوص الدينية ليك تصبح القوانني التي عفا عليها الزمن مالمئة لتغري 
الزمان واملكان. وهذا هو منطق االجتهاد، وهو سبيل الفقهاء إليجاد 
املتعلقة  األحكام  تنتمي  الوحي.  ضوء  يف  الجديدة  للقضايا  حلول 
أن  يعني  مام  املعامالت  طائفة  إىل  الجنسني  بني  والعالقات  باألرسة 
الفقهاء طاملا اعتربوها من املسائل االجتامعية والتعاقدية التي تحتمل 

إعادة النظر فيها بشكل عقالين وتغيريها.

باسم  تدخل  التي  التعديالت  أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  كذلك   •
الرشيعة قيم املساواة والعدل واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل يف ما 
بني البرش جميعا، فهذه هي القيم التي اتفق عليها املسلمون والتي 
يعتربها الفقهاء من مقاصد الرشيعة التي ال خالف عليها. فكام يقول 
ابن القيم الجوزية- وهو من فقهاء القرن السابع هجريا/الرابع عرش 
ميالديا- "إن الرشيعة مبناها وأساسها عىل الِحَكم ومصالح الِعباد يف 
وحكمة  كلها  وصالح  كلها  ورحمة  كلها  عدل  وهي  واملعاد،  املعاش 
كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل الجور وعن الرحمة إىل ضدها 
من  فليست  العبث  إىل  الحكمة  وعن  املفسدة  إىل  املصلحة  وعن 

الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".

كانت جزءا من  طاملا  التي  األساسية  املفاهيم  من  الرأى  اختالف  إن   •
يوجد  فال  الفقهية.  املذاهب  رسميا  استقرت  ما  بعد  حتى  الفقه، 
فإن  موحد.  أو  واحد  فقهي  -مذهب  هناك  يكن  مل  وأبدا  اآلن- 
قوانني  تعدد  عن  ناهيك  ذاته  حد  يف  متعددة  مذاهب  وجود 
األحوال الشخصية وقوانني األرسة يف مختلف البلدان اإلسالمية يف 
يومنا هذا، لخري دليل عىل أنه ال ميكن لشخص أو جامعة أو بلد 
إلهي واحد وموحد أو يدعي  بعينه أن يدعي وجود فقه إسالمي 
ملكيته ملثل هذا الفقه إن وجد. ويف إطار الدولة الحديثة، يجب 
لتحديد  معه  نتفاعل  وأن  األراء  يف  التنوع  هذا  مبثل  نقر  أن 
العامة والوفاء مبتطلبات العدل  أفضلها من حيث خدمة املصلحة 

واملساواة.

وهكذا، فإن قوانني األحوال الشخصية أو األرسة املعارصة، املدونة منها 
وغري املدونة، ليست قوانني إلهية، فهي قوانني وضعية تستند إىل تفسريات 
قام بها برش مند عقود مديدة إىل أن قننتها القوى االستعامرية والحكومات 
الوطنية يف شكلها الحايل. وحيث إن هذه القوانني قد وضعها برش يف ما 
يخص العالقات بني البرش، فإنها قابلة للتغري بالشكل الذي ال تخرج فيه عن 
مبادئ اإلسالم والذي تتوافق به مع تغري الزمان واملكان. وإن اإلصالحات 
اإليجابية التي أدخلت مؤخرا عىل قوانني األحوال الشخصية ىف العديد من 
البلدان االسالمية والتطورات التي طرأت عىل املامرسات املتعلقة بقوانني 

األرسة تدعم إمكانية تحقيق مثل هذا التغيري.
متهد املبادئ والقيم املثىل التي يتضمنها القرآن الطريق نحو تحقيق 
العدل واملساواة يف القوانني واملامرسات املتعلقة باألرسة، مثلام مهدت من 
قبل للقضاء عىل مؤسسة العبودية. فمع تزايد اإلدراك ألشكال الظلم التي 
تتسسب فيها العبودية، ومع تطور الظروف بالشكل الذي مكن من القضاء 
عليها، أعيد النظر يف القوانني واملامرسات املتعلقة بالعبودية وعفا الزمن 
عىل القواعد الفقهية ذات الصلة.  وباملثل، ينبغي أن تتطور قوانني األحوال 
العدل  قيمتي  تعكس  بحيث  بنا  الخاصة  املقننة  واملامرسات  الشخصية 

العاملية  املعايري  أيضا  تعزز  اللتني ينص عليهام اإلسالم، وبحيث  واملساواة 
لحقوق اإلنسان وتتناول يف الوقت نفسه الواقع الذي تعيشه األرس املسلمة 
أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  وباملثل،  والعرشين.  الحادي  القرن  يف 
والعدل  املساواة  قيم  املستقبل  يف  اإلسالم  باسم  ستقدم  التي  التعديالت 

واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل بني البرش جميعا.

جيم- مبادئ العدل واملساواة داخل األرسة

املبدأ األول: إن القيم اإلسالمية والعاملية املتمثلة يف املساواة 
العالقات  كل  أساس  هي  والكرامة  والعدل  التمييز  وعدم 

اإلنسانية.

يدعو اإلسالم إىل العدل واملساواة والكرامة واملودة والرحمة يف العالقات 
بني البرش جميعا وداخل نطاق األرسة، وقد أقرت هذه القيم أيضا كمبادئ 

عاملية وقننت كحقوق يف العديد من الدساتري الوطنية واملواثيق الدولية.
الرجال والنساء متساوون يف القرآن يف خلقهم ويف الدار اآلخرة، نجد 
ذلك يف سورة النساء التي يقول تعايل فيها أن الرجال والنساء قد خلقوا من 
"نفس واحدة"،  فال يأيت أحدهام قبل األخر وال يعلو أحدهام عىل األخر وال 
يشتق أحدهام من األخر. فاملرأة مل تخلق إلسعاد الرجل، ولكنها والرجل قد 

خلقا سويا ملصلحة بعضهام البعض.
يؤكد لنا القرآن عىل قيمتي "املودة والرحمة" (سورة الروم، اآلية 21) 
وعىل أن النساء لباس للرجال والرجال لباس لهن (البقرة، اآلية 187)، وأن 
اآلية  عمران،  (آل  البعض  بعضنا  من  وإناثا  ذكورا  جميعا  خلقنا  قد  الله 
195). كذلك يقول تعايل يف سورة التوبة (اآلية 71): "املؤمنون واملؤمنات 
اآليات  أما  املنكر".  عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  بعض،  أولياء  بعضهم 
القرآنية األربعة التي تتحدث رصاحة عن سلطة الرجال عىل النساء داخل 
واآلية 228،  اآلية 222  (البقرة،  املجتمع،  بينهم يف  املساواة  األرسة وعدم 

وسورة النساء اآلية 2 واآلية 34) فينبغي فهمها يف ضوء املبادئ اإلسالمية 
األوسع وأغراض الرشيعة ومقاصدها، ال مبعزل عنها. 

إن أشكال فهم العدل والظلم تتغري مع تغري الزمن، ويف إطار نظرة 
القرآن العاملية للعدل واملساواة، هناك العديد من اآليات التي ميكن أن 
مع  يتسق  البرش  بني  ما  ويف  األرسة  داخل  للعالقات  منوذجا  تقدم 
نظل  وليك  زمننا  يف  العدل  نحقق  وليك  املعارصة.  العدل  مفاهيم 
ملتزمني بروح اإلسالم وتعاليمه، ينبغي أن تتجسد املساواة يف قوانيننا 
والرشاكة  واملودة  املتبادل  االحرتام  يحل  أن  كذلك  ينبغي  ومامراستنا. 
العالقات  ويف  والنساء  الرجال  بني  العالقة  يف  املساواة  عدم  محل 

جميعها.  اإلنسانية 
  

الكاملة  باملواطنة  التمتع  فرد  لكل  يحق  الثاين:  املبدأ 
واملتساوية، مبا يف ذلك املشاركة بشكل كامل يف جميع جوانب 

الحياة يف املجتمع.

القدر  يف  متساويني  خلقوا  قد  البرش  جميع  أن  اإلسالم  يعلمنا 
العاملية،  اإلنسان  حقوق  مبادئ  يف  له  صدى  نجد  ما  وهو  والكرامة، 
التامة بني "املسلمني واملسلامت" يف  القرآن كذلك إىل املساواة  ويدعو 
وأجرا  "مغفرة  لهم  أعد  قد  الله  أن  ويوضح  املتعددة،  الحياة  جوانب 

.(35 عظيام" (األحزاب، اآلية 
وهكذا يحق لكل األفراد، رجاال ونساءا، بوصفهم برشا متساويني يف 
قدم  عىل  املشاركة  ومواطنات،  وكمواطنني  الله،  أمام  والكرامة  القدر 
االقتصادية  املوارد  إىل   والوصول  والقيادة  السياسية  الحياة  يف  املساواة 
واملساواة أمام القانون واالستقاللية عىل األصعدة االقتصادية واالجتامعية 
لله يف  خلفاء  ونساء  رجاال  البرش  أن  القرآن  يوضح  والسياسية.  والثقافية 
األرض وقد أوكل الله إليهم مهمة تحقيق إرادته يف األرض. وهكذا يحق 

مصدرا  اإلسالم  من  تتخذ  التي  البلدان  يف  جميعا،  والناس  للمسلمني 
اإلسالم عىل  فيها  يؤثر  التي  املجتمعات  يف  أو حتى  وسياساتها،  لقوانينها 
والسياسات  القوانني  يف  منفتح  نحو  عىل  يسهموا  أن  وتقاليدها،  عاداتها 
واملامرسات من أجل تحقيق العدل واملساواة داخل أرسهم ومجتمعاتهم 

املحلية وبلدانهم، بل إن هذا اإلسهام واجب عليهم.

تحقيق  تتطلب  والنساء  الرجال  بني  املساواة  الثالث:  املبدأ 
املساواة داخل األرسة

يدعو اإلسالم إىل املساواة والعدل واملودة والرحمة يف ما بني الناس جميعا، 
املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  تلبي  أن  ينبغي  وهكذا 
يعيشه  الذي  للواقع  واالستجابة  املبادئ  بتعزيز هذه  النداء  هذا  باألرسة 

املسلمون واملسلامت يف وقتنا الحايل. 
ينبغي أن يتمتع الناس، رجاال ونساءا، باملساواة والعدل داخل األرسة، 
وأن يحصلوا عىل االحرتام والتقدير ملا يسهموا به يف األرسة واملجتمع. 
مصحوبا  يأيت  أن  يجب  األرسة  داخل  املشرتكة  باملسؤوليات  اإلقرار  إن 
إىل  والوصول  القرار  وصنع  الحقوق  يف  والنساء  الرجال  بني  باملساواة 
فسخ  عند  واملمتلكات  لألصول  العادل  والتقسيم  والتملك  العدالة 
لحقوق  العاملية  واملعايري  اإلسالمية  املبادئ  إن  الوفاة.  عند  أو  الزواج 
الذي  الواقع  وتفاصيل  والدستورية  القانونية  والضامنات  اإلنسان 
طريق  جميعها  متهد  الحايل  وقتنا  يف  والنساء  الرجال  يعيشه 
الشخصية  األحوال  قوانني  يف  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  مجتمعاتنا 
جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  أحكام  إن  باألرسة.  املتعلقة  واملامرسات 
املساواة  وتحقيق  بالعدل  تنادي  التي  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
مع  اتساقا  أكرث  لهي  واملجتمع،  األرسة  داخل  الرجل  مع  للمرأة 
األحوال  قوانني  أحكام  -من  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الرشيعة- 

اإلسالمية. ومجتمعاتنا  بلداننا  من  العديد  يف  واألرسة  الشخصية 

يتطلب تحقيق هذه املبادئ سن قوانني ووضع سياسات ليك:

الشخيص  والنمو  والدعم  واالنسجام  لألمن  مصدرا  العائلة  تصبح   •
لكافة أفرادها، 

يصبح الزواج رشاكة بني شخصني متساويني يتبادالن االحرتام واملودة   •
ويتشاركان يف صنع القرار،

أو  الزوجة،  أو  الزوج  اختيار  الحقوق يف  نفس  والرجل  للمرأة  يكون   •
اختيار عدم التزوج، والحق يف أال يربم الزواج إال برىض الطرفني الكامل 
واختيارهام الحر، كام يكون لهام نفس الحقوق يف ما يتعلق بفسخه، 

والحصول عىل نفس الحقوق عند  حله،

وحيازة  مبلكية  يتعلق  ما  يف  الحقوق  نفس  الزوجني  لكال  يكون   •
فيها  والترصف  بها  والتمتع  وإدارتها  عليها  واإلرشاف  املمتلكات 
ووراثتها، وضعا يف االعتبار الحاجة إىل كفالة األمن االقتصادي لجميع 

أفراد األرسة،

•  يكون لألب واألم نفس الحقوق واملسؤوليات يف األمور املتعلقة بأطفالهام. 

بالعدل واملساواة، إىل إحياء  ندعو نحن، بوصفنا رجاال ونساءا متمسكني 
نحث  كام  املسلمة،  األرسة  داخل  والعامليتني  اإلسالميتني  القيمتني  هاتني 
وكل  الدينيني  والزعامء  الدولية  واملؤسسات  السياسيني  والقادة  حكوماتنا 
القيمتني  التمسك بهاتني  العمل سويا من أجل  املسلمني واملسلامت عىل 

وإدراجهام يف قوانني األحوال الشخصية واملامرسات ذات الصلة باألرسة.  

إن تحقيق العدل واملساواة واإلنصاف والكرامة داخل األرسة املسلمة يف 
القرن الحادي والعرشين رضوري وممكن، وقد حان الوقت إلدراك هذه 

القيم وإدراجها يف قوانيننا وحياتنا اليومية.
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إطار عمل حركة "مساواة"

"مساواة"  لحركة  املفاهيمي  اإلطار  توضح  عمل  وثيقة  هو  اإلطار  هذا 
املسلمة.  األرسة  داخل  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  تهدف  التي  العاملية 
تنادي حركة "مســاواة" بأن التغيري رضوري ألن العديد من قوانني األحوال 
الشخصية وما يدعي أنها من املامرسات اإلسالمية ال تتسم بالعدل وال تالئم 
حياة األرس املسلمة واملسلمني وخرباتهم أو تستجيب لها، كام تنادي بأن 
مقاصد  مع  يتسق  واملساواة  للعدل  إطار  تبني  من خالل  ممكن  التغيري 
والضامنات  األساسية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  اإلسالمي  الدين 
الرجال والنساء يف وقتنا الحايل.  الدستورية والواقع الذي يعيشه كل من 
الحكومية  غري  املنظامت  بذلتها  التي  الجهود  عىل  الحركة  تبني 
والناشطات/النشطاء عىل مدى عقود بغية إصالح قوانني األحوال الشخصية 
واألرسة ىف املجتمعات اإلسالمية التي متيز ضد النساء، ومن أجل مقاومة 
هذه  داخل  املحافظة  املجموعات  بها  تطالب  التي  الرجعية  التعديالت 

املجتمعات.
بني  ما  يف  التعاون  من  شهرا  عرشين  مدى  عىل  اإلطار  هذا  تبلور 
الطالق  جهودهم  توحدت  الذين  املسلمني  والعلامء  الناشطات/النشطاء 
يف  أخوات  منظمة  تقوم  الذي  األسايس-  الفريق  يتضمن  املبادرة.  هذه 
اإلسالم (ومقرها ماليزيا) بتنسيق أعامله- لجنة تخطيطية مكونة من اثنتي 
عرشة عضوة جمعت ناشطات وأكادمييات من احدى عرشة دولة. تبلور 
االجتامعات  من  سلسلة  من خالل  صياغته  وجرت  لإلطار  الحايل  التصور 
ومامرسني  ونشطاء  وأكادمييني  علامء  بني  ما  يف  عقدت  التي  واملناقشات 

ملهنة القانون من الجنسني من حوايل ثالثني بلدا. 

وحفظ  واإلنصاف  واملساواة  للعدل  مصدر  اإلسالم  مبادئ  أن  نرى  أننا 
كرامة البرش جميعا، ونؤمن بأن تحقيق العدل واملساواة يف قوانني األحوال 
الشخصية واملامرسات املتعلقة باألرسة يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية  

رضوري وممكن يف الوقت نفسه. 
  

وإذ ندرك:

•  أن تعاليم القرآن ومقاصد الرشيعة واملعايري العاملية لحقوق اإلنسان 
القرن  يف  حياتنا  وواقع  الدستورية  والضامنات  األساسية  والحقوق 
املسلمني  بني  العالقات  إخضاع  جميعا  تتطلب  والعرشين  الحادي 
التي  واملامرسات  -للمبادئ  والخاص  العام  الفضائني  يف  واملسلامت- 

تستند إىل املساواة والعدل واإلنصاف، 

نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  ونساءا،  رجاال  املسلمني،  لكل  وأن   •
فهم  واملساهمة يف  الدينية،  النصوص  بقراءة  يتعلق  ما  الواجبات يف 
رسالة اإلسالم املنزلة من رب العاملني، والعمل من أجل تحقيق العدل 

واملساواة وخري البرشية داخل أرسهم ومجتمعاتهم وبلدانهم،

البلدان  يف  حاليا  املطبقة  واملامرسات  القوانني  من  العديد  وأن   •
اإلسالمية ال تتسم بالعدل وأنه ال مير يوم دون أن تعكر فيه مضامينها 

املجحفة صفو حياة جميع أفراد األرسة وال سيام النساء،

واملامرسات  القوانني  كحال  والتطور  التغري  دائم  البرش  حال  وأن   •
اإلجتامعية التي تشكل العالقات داخل األرسة،

•  وأن اإلسالم يدعو للمساواة والعدل واملودة والرحمة واالحرتام املتبادل 
يف ما بني جميع البرش، وأن طريقنا نحو التغيري ينبغي أن يكون عىل 

ضوء هذه القيم، 

•  وأن إصالح القوانني واملامرسات لفائدة املجتمع واملصلحة العامة كان 
دامئًا جزءا من الفقه اإلسالمي،

دوليا  عليها  متعارف  هو  كام  اإلنسان  بحقوق  البرش  كل  متتع  وأن   •

بينهم  ما  يف  الفعلية  املساواة  وكفالة  كرامتهم  عىل  الحفاظ  يتطلب 
وعدم تعرضهم للتمييز،

العدل  تحقيق  أن  عرصية،  أمم  ىف  ومواطنات  كمسلامت  نحن،  نعلن 
واملساواة داخل األرسة رضوري وممكن يف الوقت نفسه، وأن الوقت قد 

حان إلدراك هذه القيم وإدراجها يف قوانيننا ومامرساتنا.

ألف- تحقيق العدل واملساواة داخل األرسة رضوري

يف  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  معظم  تقوم 
البلدان واملجتمعات اإلسالمية يف يومنا هذا عىل النظريات واملفاهيم التي 
والسياقات  التاريخية  الحقب  من  طويل  مدى  عىل  الفقهاء  طورها 
االقتصادية واالجتامعية. وقد اهتدى الفقهاء يف تفسريهم للقرآن والسنة 
إىل  إضافة  عرصهم،  يف  سائدا  كان  الذي  واالجتامعي  السيايس  بالواقع 
والنساء  الرجال  وأدوار  واملجتمع  القانون  االفرتاضات حول  من  مجموعة 
األخالقية  والقيم  املعرفية  للحالة  انعكاسا  معظمها  يف  كانت  والتي  فيه، 
واملؤسسات الذكورية السائدة آنذاك. ومل يكن ملفهوم املساواة عىل أساس 
بني  املساواة  تكن  فلم  العدل،  عن  مفهومهم  يف  مكانا  االجتامعي  النوع 
الجنسني ذات صلة كبرية بتصورهم عنها، مبعنى أن املساواة مل تكن جزءا 
عبارة عن  ذاته  الزواج يف حد  مفهوم  كان  فقد  االجتامعية.  من خرباتهم 
هيمنة من جهة الزوج وخضوع من جهة الزوجة. وكان ينظر إىل الرجال 
عىل إنهم حاميو حمى النساء وعائلو األرسة ىف حني مل تكن النساء ملزمات 
الطاعة  إبداء  مقابل  يف  وذلك  أطفالهن،  بإرضاع  حتى  أو  املنزيل  بالعمل 

التامة ألزواجهن.
ومع بداية القرن العرشين، بدأت فكرة انطواء العدل بالرضورة عىل 
املساواة يف التأثري عىل فهم الناس للعدل وتصورهم عنه. كان العامل الذي 
املتساوي  غري  الفهم  ولكن  االختفاء  يف  بدأ  قد  الفقه  كتاب  عليه  يهيمن 

لحقوق الرجال والنساء الذي كرسه الفقهاء يف كتاباتهم استمر بالرغم من 
ذلك،وأعيد انتاجه، بطريقة معدلة، ىف قوانني األرسة ىف الفرتة االستعامرية 
التقليدية، وبني كل من  الفقهية  املفاهيم  والتى دمجت بني  بعدها،  وما 
التأثريات االستعامرية وبعض الجوانب السلبية للثقافات والتقاليد املحلية.  
تبلورت معظم قوانني األرسة أو األحوال الشخصية اإلسالمية الحالية 
بهذه الطريقة، وهي بالتايل قامئة عىل افرتاضات ومفاهيم أضحت غري ذات 
صلة باحتياجات وخربات وإسهامات املسلمني/املسلامت يف وقتنا الحايل. 
الفقهاء  يد  من  األحكام  إصدار  و  الترشيعات  سن  سلطة  انتقلت  وقد 
والعلامء، الذين تزايد انفصالهم عن تطورات الواقع السيايس واالجتامعي 
املتغري، إىل يد أجهزة تنفيذية وترشيعية ال متلك رشعية الطعن يف تفسريات 
الرشيعة التي خرجت إىل الوجود يف فرتة ما قبل الحداثة وال تنتوي القيام 
آراء  تكن  مل  التي  اإلسالمية  املجتمعات  يف  وحتى  فيه.  ترغب  أو  بذلك 
الفقهاء القدامى قد قننت فيها، فقد استخدمت القواعد الفقهية العتيقة 
واملعايري املحلية واالستعامرية يف العديد من الحاالت لتأصيل عدم املساواة 

بني الرجال والنساء عىل مستوى األرسة، وتكريسها يف املجتمع األوسع.
القوانني  بني  القطيعة  هذه  عن  الناتجة  والجور  الظلم  أشكال  إن 
يف  كثريا  نجدها  الزمن والواقع املعارص- والتي  التي عفا عليها  واألعراف 
تعد وال تحىص. مل تكن  اإلسالمية- ال  والبلدان  املجتمعات  العديد من 
القوانني  عن  غريبة  واإلجحاف  التمييز  من  األشكال  هذه  مثل 
القرن  جاء  أن  إىل  آنذاك  العامل  حول  مطبقة  كانت  التي  العلامنية 
العرشون وتطورت هذه القوانني تدريجيا لتتامىش مع معايري املساواة 
قوانني  من  العديد  بني  ما  يف  الرتابط  إىل  وبالنظر  الجديدة.  العاملية 
جوانب  من  وغريها  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال 
النساء  أثرت عىل  الظلم والجور داخل األرسة قد  املجتمع فإن أشكال 
العديد من املجاالت األخرى مبا يف ذلك كرامتهن وأمنهن الشخيص  يف 
التملك  إىل حقهن يف  إضافة  القانون  أمام  وحرية حركتهن ومعاملتهن 

السياسية.   واملشاركة  والعمل  والجنسية  واملواطنة 
إن العدل يف وقتنا وسياقنا الحاليني ال ميكن أن يفصل عن املساواة. 

وواقع األمر هو إن العديد من جوانب قوانني األحوال الشخصية واألرسة، 
انتاجها وتقنينها يف قوانيننا  بالطريقة التي عرفها الفقهاء القدامي وأعيد 
املعارصة، ال هي معقولة يف ضوء الظروف املعارصة وال ميكن حتى تربيرها 
ال  واملامرسات  القوانني  إٍسالمية. وهذه  أسس  إىل  استنادا  عنها  الدفاع  أو 
تفي –من حيث افتقارها إىل العدل - مبتطلبات الرشيعة فحسب، ولكنها 
ال تالئم أيضا حياة األرس املسلمة وخرباتها أو تستجيب لها، بل وتستخدم 
الحياة،   يف  كرمية  باختيارات  القيام  من  النساء  الحايل يف حرمان  وقتنا  يف 
وهو ما يعترب السبب الرئييس يف عدم انسجام الزيجات وتفكك األرس ىف 

وقتنا الحايل.

باء-تحقيق املساواة والعدل داخل األرسة ممكن

واملساواة  العدل  بينها  من  املبادئ  من  الكثري  القرآن  تعاليم  تكتنف 
واإلنصاف والكرامة واملودة والرحمة، والتي تعكس جميعها سننا كونية، 
وتتسق يف الوقت نفسه مع معايري حقوق اإلنسان املعارصة. وهذه القيم 
القرآنية مبقدورها أن تضيف إىل التطور الذي تشهده املامرسات والقوانني 
العدل  عن  املعارص  مفهومنا  مع  يتامىش  الذي  بالشكل  باألرسة  املتعلقة 
الذي يتضمن املساواة بني الجنسني أمام القانون ويف غري ذلك من املجاالت.

املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  بتغيري  املطالبة  إن 
يعيشه  الذي  والوقع  واملساواة  العدل  مبادئ  مع  تتامىش  ليك  باألرسة 
املسلمون/املسلامت يف وقتنا املعارص تستند فعليا إىل العديد من مفاهيم 

الفقه اإلسالمي األساسية، ومن بينها:

به  ويقصد  والفقة  املنزل،  الرصاط  وهي  الرشيعة،  بني  فرق  مثة  أنه   •
الفقه اإلسالمي. فالرشيعة (وهي لغة مورد املاء) هي مجموع  علم 
القيم واملبادئ الدينية مثلام أوحي بها إىل محمد عليه السالم لتوجيه 
حياة البرش. والفقه (وهو لغة مبعنى الفهم) هو العملية التي يحاول 

البرش من خاللها اشتقاق قواعد قانونية من القرآن والسنة الرشيفة 
والرشيعة  اإلسالم.  يف  األساسيني  واملامرسة  الفكر  مصدري  بوصفهام 
إىل  أقرب  فهي  القوانني  من  مجموعة  عىل  ميكن قرصها  ال  كمفهوم 
األخالق منها إىل القانون، فهي تجسيد للقيم واملبادئ األخالقية التي 
توجه البرشية نحو العدل والسلوك القويم. وواقع األمر هو إن ما يشار 
إليه عىل وجه التأكيد عىل أنه قوانني الرشيعة ما هو يف األغلب إال ناتج 

الفقه، مبعنى فهم برشي، قابل للخطأ والتغيري والتبديل. 

تحدد  واملعامالت.  العبادات  الرشعية:  األحكام  من  فئتان  مثة  أنه   •
فيها  فالتغيري  ثم  ومن  واملؤمنني،  الله  بني  العالقة  العبادات  أحكام 
محدود. أما األحكام املتعلقة باملعامالت فتحكم العالقات يف ما بني 
تطور  يف  البرش  حال  إن  وحيث  للتغيري.  قابلة  بالتايل  وهي  البرش، 
مستمر، مثة حاجة دامئة ألحكام جديدة تقوم عىل تفسريات جديدة 
للنصوص الدينية ليك تصبح القوانني التي عفا عليها الزمن مالمئة لتغري 
الزمان واملكان. وهذا هو منطق االجتهاد، وهو سبيل الفقهاء إليجاد 
املتعلقة  األحكام  تنتمي  الوحي.  ضوء  يف  الجديدة  للقضايا  حلول 
أن  يعني  مام  املعامالت  طائفة  إىل  الجنسني  بني  والعالقات  باألرسة 
الفقهاء طاملا اعتربوها من املسائل االجتامعية والتعاقدية التي تحتمل 

إعادة النظر فيها بشكل عقالين وتغيريها.

باسم  تدخل  التي  التعديالت  أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  كذلك   •
الرشيعة قيم املساواة والعدل واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل يف ما 
بني البرش جميعا، فهذه هي القيم التي اتفق عليها املسلمون والتي 
يعتربها الفقهاء من مقاصد الرشيعة التي ال خالف عليها. فكام يقول 
ابن القيم الجوزية- وهو من فقهاء القرن السابع هجريا/الرابع عرش 
ميالديا- "إن الرشيعة مبناها وأساسها عىل الِحَكم ومصالح الِعباد يف 
وحكمة  كلها  وصالح  كلها  ورحمة  كلها  عدل  وهي  واملعاد،  املعاش 
كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل الجور وعن الرحمة إىل ضدها 
من  فليست  العبث  إىل  الحكمة  وعن  املفسدة  إىل  املصلحة  وعن 

الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".

كانت جزءا من  طاملا  التي  األساسية  املفاهيم  من  الرأى  اختالف  إن   •
يوجد  فال  الفقهية.  املذاهب  رسميا  استقرت  ما  بعد  حتى  الفقه، 
فإن  موحد.  أو  واحد  فقهي  -مذهب  هناك  يكن  مل  وأبدا  اآلن- 
قوانني  تعدد  عن  ناهيك  ذاته  حد  يف  متعددة  مذاهب  وجود 
األحوال الشخصية وقوانني األرسة يف مختلف البلدان اإلسالمية يف 
يومنا هذا، لخري دليل عىل أنه ال ميكن لشخص أو جامعة أو بلد 
إلهي واحد وموحد أو يدعي  بعينه أن يدعي وجود فقه إسالمي 
ملكيته ملثل هذا الفقه إن وجد. ويف إطار الدولة الحديثة، يجب 
لتحديد  معه  نتفاعل  وأن  األراء  يف  التنوع  هذا  مبثل  نقر  أن 
العامة والوفاء مبتطلبات العدل  أفضلها من حيث خدمة املصلحة 

واملساواة.

وهكذا، فإن قوانني األحوال الشخصية أو األرسة املعارصة، املدونة منها 
وغري املدونة، ليست قوانني إلهية، فهي قوانني وضعية تستند إىل تفسريات 
قام بها برش مند عقود مديدة إىل أن قننتها القوى االستعامرية والحكومات 
الوطنية يف شكلها الحايل. وحيث إن هذه القوانني قد وضعها برش يف ما 
يخص العالقات بني البرش، فإنها قابلة للتغري بالشكل الذي ال تخرج فيه عن 
مبادئ اإلسالم والذي تتوافق به مع تغري الزمان واملكان. وإن اإلصالحات 
اإليجابية التي أدخلت مؤخرا عىل قوانني األحوال الشخصية ىف العديد من 
البلدان االسالمية والتطورات التي طرأت عىل املامرسات املتعلقة بقوانني 

األرسة تدعم إمكانية تحقيق مثل هذا التغيري.
متهد املبادئ والقيم املثىل التي يتضمنها القرآن الطريق نحو تحقيق 
العدل واملساواة يف القوانني واملامرسات املتعلقة باألرسة، مثلام مهدت من 
قبل للقضاء عىل مؤسسة العبودية. فمع تزايد اإلدراك ألشكال الظلم التي 
تتسسب فيها العبودية، ومع تطور الظروف بالشكل الذي مكن من القضاء 
عليها، أعيد النظر يف القوانني واملامرسات املتعلقة بالعبودية وعفا الزمن 
عىل القواعد الفقهية ذات الصلة.  وباملثل، ينبغي أن تتطور قوانني األحوال 
العدل  قيمتي  تعكس  بحيث  بنا  الخاصة  املقننة  واملامرسات  الشخصية 

العاملية  املعايري  أيضا  تعزز  اللتني ينص عليهام اإلسالم، وبحيث  واملساواة 
لحقوق اإلنسان وتتناول يف الوقت نفسه الواقع الذي تعيشه األرس املسلمة 
أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  وباملثل،  والعرشين.  الحادي  القرن  يف 
والعدل  املساواة  قيم  املستقبل  يف  اإلسالم  باسم  ستقدم  التي  التعديالت 

واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل بني البرش جميعا.

جيم- مبادئ العدل واملساواة داخل األرسة

املبدأ األول: إن القيم اإلسالمية والعاملية املتمثلة يف املساواة 
العالقات  كل  أساس  هي  والكرامة  والعدل  التمييز  وعدم 

اإلنسانية.

يدعو اإلسالم إىل العدل واملساواة والكرامة واملودة والرحمة يف العالقات 
بني البرش جميعا وداخل نطاق األرسة، وقد أقرت هذه القيم أيضا كمبادئ 

عاملية وقننت كحقوق يف العديد من الدساتري الوطنية واملواثيق الدولية.
الرجال والنساء متساوون يف القرآن يف خلقهم ويف الدار اآلخرة، نجد 
ذلك يف سورة النساء التي يقول تعايل فيها أن الرجال والنساء قد خلقوا من 
"نفس واحدة"،  فال يأيت أحدهام قبل األخر وال يعلو أحدهام عىل األخر وال 
يشتق أحدهام من األخر. فاملرأة مل تخلق إلسعاد الرجل، ولكنها والرجل قد 

خلقا سويا ملصلحة بعضهام البعض.
يؤكد لنا القرآن عىل قيمتي "املودة والرحمة" (سورة الروم، اآلية 21) 
وعىل أن النساء لباس للرجال والرجال لباس لهن (البقرة، اآلية 187)، وأن 
اآلية  عمران،  (آل  البعض  بعضنا  من  وإناثا  ذكورا  جميعا  خلقنا  قد  الله 
195). كذلك يقول تعايل يف سورة التوبة (اآلية 71): "املؤمنون واملؤمنات 
اآليات  أما  املنكر".  عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  بعض،  أولياء  بعضهم 
القرآنية األربعة التي تتحدث رصاحة عن سلطة الرجال عىل النساء داخل 
واآلية 228،  اآلية 222  (البقرة،  املجتمع،  بينهم يف  املساواة  األرسة وعدم 

وسورة النساء اآلية 2 واآلية 34) فينبغي فهمها يف ضوء املبادئ اإلسالمية 
األوسع وأغراض الرشيعة ومقاصدها، ال مبعزل عنها. 

إن أشكال فهم العدل والظلم تتغري مع تغري الزمن، ويف إطار نظرة 
القرآن العاملية للعدل واملساواة، هناك العديد من اآليات التي ميكن أن 
مع  يتسق  البرش  بني  ما  ويف  األرسة  داخل  للعالقات  منوذجا  تقدم 
نظل  وليك  زمننا  يف  العدل  نحقق  وليك  املعارصة.  العدل  مفاهيم 
ملتزمني بروح اإلسالم وتعاليمه، ينبغي أن تتجسد املساواة يف قوانيننا 
والرشاكة  واملودة  املتبادل  االحرتام  يحل  أن  كذلك  ينبغي  ومامراستنا. 
العالقات  ويف  والنساء  الرجال  بني  العالقة  يف  املساواة  عدم  محل 

جميعها.  اإلنسانية 
  

الكاملة  باملواطنة  التمتع  فرد  لكل  يحق  الثاين:  املبدأ 
واملتساوية، مبا يف ذلك املشاركة بشكل كامل يف جميع جوانب 

الحياة يف املجتمع.

القدر  يف  متساويني  خلقوا  قد  البرش  جميع  أن  اإلسالم  يعلمنا 
العاملية،  اإلنسان  حقوق  مبادئ  يف  له  صدى  نجد  ما  وهو  والكرامة، 
التامة بني "املسلمني واملسلامت" يف  القرآن كذلك إىل املساواة  ويدعو 
وأجرا  "مغفرة  لهم  أعد  قد  الله  أن  ويوضح  املتعددة،  الحياة  جوانب 

.(35 عظيام" (األحزاب، اآلية 
وهكذا يحق لكل األفراد، رجاال ونساءا، بوصفهم برشا متساويني يف 
قدم  عىل  املشاركة  ومواطنات،  وكمواطنني  الله،  أمام  والكرامة  القدر 
االقتصادية  املوارد  إىل   والوصول  والقيادة  السياسية  الحياة  يف  املساواة 
واملساواة أمام القانون واالستقاللية عىل األصعدة االقتصادية واالجتامعية 
لله يف  خلفاء  ونساء  رجاال  البرش  أن  القرآن  يوضح  والسياسية.  والثقافية 
األرض وقد أوكل الله إليهم مهمة تحقيق إرادته يف األرض. وهكذا يحق 

مصدرا  اإلسالم  من  تتخذ  التي  البلدان  يف  جميعا،  والناس  للمسلمني 
اإلسالم عىل  فيها  يؤثر  التي  املجتمعات  يف  أو حتى  وسياساتها،  لقوانينها 
والسياسات  القوانني  يف  منفتح  نحو  عىل  يسهموا  أن  وتقاليدها،  عاداتها 
واملامرسات من أجل تحقيق العدل واملساواة داخل أرسهم ومجتمعاتهم 

املحلية وبلدانهم، بل إن هذا اإلسهام واجب عليهم.

تحقيق  تتطلب  والنساء  الرجال  بني  املساواة  الثالث:  املبدأ 
املساواة داخل األرسة

يدعو اإلسالم إىل املساواة والعدل واملودة والرحمة يف ما بني الناس جميعا، 
املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  تلبي  أن  ينبغي  وهكذا 
يعيشه  الذي  للواقع  واالستجابة  املبادئ  بتعزيز هذه  النداء  هذا  باألرسة 

املسلمون واملسلامت يف وقتنا الحايل. 
ينبغي أن يتمتع الناس، رجاال ونساءا، باملساواة والعدل داخل األرسة، 
وأن يحصلوا عىل االحرتام والتقدير ملا يسهموا به يف األرسة واملجتمع. 
مصحوبا  يأيت  أن  يجب  األرسة  داخل  املشرتكة  باملسؤوليات  اإلقرار  إن 
إىل  والوصول  القرار  وصنع  الحقوق  يف  والنساء  الرجال  بني  باملساواة 
فسخ  عند  واملمتلكات  لألصول  العادل  والتقسيم  والتملك  العدالة 
لحقوق  العاملية  واملعايري  اإلسالمية  املبادئ  إن  الوفاة.  عند  أو  الزواج 
الذي  الواقع  وتفاصيل  والدستورية  القانونية  والضامنات  اإلنسان 
طريق  جميعها  متهد  الحايل  وقتنا  يف  والنساء  الرجال  يعيشه 
الشخصية  األحوال  قوانني  يف  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  مجتمعاتنا 
جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  أحكام  إن  باألرسة.  املتعلقة  واملامرسات 
املساواة  وتحقيق  بالعدل  تنادي  التي  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
مع  اتساقا  أكرث  لهي  واملجتمع،  األرسة  داخل  الرجل  مع  للمرأة 
األحوال  قوانني  أحكام  -من  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الرشيعة- 

اإلسالمية. ومجتمعاتنا  بلداننا  من  العديد  يف  واألرسة  الشخصية 

يتطلب تحقيق هذه املبادئ سن قوانني ووضع سياسات ليك:

الشخيص  والنمو  والدعم  واالنسجام  لألمن  مصدرا  العائلة  تصبح   •
لكافة أفرادها، 

يصبح الزواج رشاكة بني شخصني متساويني يتبادالن االحرتام واملودة   •
ويتشاركان يف صنع القرار،

أو  الزوجة،  أو  الزوج  اختيار  الحقوق يف  نفس  والرجل  للمرأة  يكون   •
اختيار عدم التزوج، والحق يف أال يربم الزواج إال برىض الطرفني الكامل 
واختيارهام الحر، كام يكون لهام نفس الحقوق يف ما يتعلق بفسخه، 

والحصول عىل نفس الحقوق عند  حله،

وحيازة  مبلكية  يتعلق  ما  يف  الحقوق  نفس  الزوجني  لكال  يكون   •
فيها  والترصف  بها  والتمتع  وإدارتها  عليها  واإلرشاف  املمتلكات 
ووراثتها، وضعا يف االعتبار الحاجة إىل كفالة األمن االقتصادي لجميع 

أفراد األرسة،

•  يكون لألب واألم نفس الحقوق واملسؤوليات يف األمور املتعلقة بأطفالهام. 

بالعدل واملساواة، إىل إحياء  ندعو نحن، بوصفنا رجاال ونساءا متمسكني 
نحث  كام  املسلمة،  األرسة  داخل  والعامليتني  اإلسالميتني  القيمتني  هاتني 
وكل  الدينيني  والزعامء  الدولية  واملؤسسات  السياسيني  والقادة  حكوماتنا 
القيمتني  التمسك بهاتني  العمل سويا من أجل  املسلمني واملسلامت عىل 

وإدراجهام يف قوانني األحوال الشخصية واملامرسات ذات الصلة باألرسة.  

إن تحقيق العدل واملساواة واإلنصاف والكرامة داخل األرسة املسلمة يف 
القرن الحادي والعرشين رضوري وممكن، وقد حان الوقت إلدراك هذه 

القيم وإدراجها يف قوانيننا وحياتنا اليومية.
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إطار عمل حركة "مساواة"

"مساواة"  لحركة  املفاهيمي  اإلطار  توضح  عمل  وثيقة  هو  اإلطار  هذا 
املسلمة.  األرسة  داخل  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  تهدف  التي  العاملية 
تنادي حركة "مســاواة" بأن التغيري رضوري ألن العديد من قوانني األحوال 
الشخصية وما يدعي أنها من املامرسات اإلسالمية ال تتسم بالعدل وال تالئم 
حياة األرس املسلمة واملسلمني وخرباتهم أو تستجيب لها، كام تنادي بأن 
مقاصد  مع  يتسق  واملساواة  للعدل  إطار  تبني  من خالل  ممكن  التغيري 
والضامنات  األساسية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  اإلسالمي  الدين 
الرجال والنساء يف وقتنا الحايل.  الدستورية والواقع الذي يعيشه كل من 
الحكومية  غري  املنظامت  بذلتها  التي  الجهود  عىل  الحركة  تبني 
والناشطات/النشطاء عىل مدى عقود بغية إصالح قوانني األحوال الشخصية 
واألرسة ىف املجتمعات اإلسالمية التي متيز ضد النساء، ومن أجل مقاومة 
هذه  داخل  املحافظة  املجموعات  بها  تطالب  التي  الرجعية  التعديالت 

املجتمعات.
بني  ما  يف  التعاون  من  شهرا  عرشين  مدى  عىل  اإلطار  هذا  تبلور 
الطالق  جهودهم  توحدت  الذين  املسلمني  والعلامء  الناشطات/النشطاء 
يف  أخوات  منظمة  تقوم  الذي  األسايس-  الفريق  يتضمن  املبادرة.  هذه 
اإلسالم (ومقرها ماليزيا) بتنسيق أعامله- لجنة تخطيطية مكونة من اثنتي 
عرشة عضوة جمعت ناشطات وأكادمييات من احدى عرشة دولة. تبلور 
االجتامعات  من  سلسلة  من خالل  صياغته  وجرت  لإلطار  الحايل  التصور 
ومامرسني  ونشطاء  وأكادمييني  علامء  بني  ما  يف  عقدت  التي  واملناقشات 

ملهنة القانون من الجنسني من حوايل ثالثني بلدا. 

وحفظ  واإلنصاف  واملساواة  للعدل  مصدر  اإلسالم  مبادئ  أن  نرى  أننا 
كرامة البرش جميعا، ونؤمن بأن تحقيق العدل واملساواة يف قوانني األحوال 
الشخصية واملامرسات املتعلقة باألرسة يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية  

رضوري وممكن يف الوقت نفسه. 
  

وإذ ندرك:

•  أن تعاليم القرآن ومقاصد الرشيعة واملعايري العاملية لحقوق اإلنسان 
القرن  يف  حياتنا  وواقع  الدستورية  والضامنات  األساسية  والحقوق 
املسلمني  بني  العالقات  إخضاع  جميعا  تتطلب  والعرشين  الحادي 
التي  واملامرسات  -للمبادئ  والخاص  العام  الفضائني  يف  واملسلامت- 

تستند إىل املساواة والعدل واإلنصاف، 

نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  ونساءا،  رجاال  املسلمني،  لكل  وأن   •
فهم  واملساهمة يف  الدينية،  النصوص  بقراءة  يتعلق  ما  الواجبات يف 
رسالة اإلسالم املنزلة من رب العاملني، والعمل من أجل تحقيق العدل 

واملساواة وخري البرشية داخل أرسهم ومجتمعاتهم وبلدانهم،

البلدان  يف  حاليا  املطبقة  واملامرسات  القوانني  من  العديد  وأن   •
اإلسالمية ال تتسم بالعدل وأنه ال مير يوم دون أن تعكر فيه مضامينها 

املجحفة صفو حياة جميع أفراد األرسة وال سيام النساء،

واملامرسات  القوانني  كحال  والتطور  التغري  دائم  البرش  حال  وأن   •
اإلجتامعية التي تشكل العالقات داخل األرسة،

•  وأن اإلسالم يدعو للمساواة والعدل واملودة والرحمة واالحرتام املتبادل 
يف ما بني جميع البرش، وأن طريقنا نحو التغيري ينبغي أن يكون عىل 

ضوء هذه القيم، 

•  وأن إصالح القوانني واملامرسات لفائدة املجتمع واملصلحة العامة كان 
دامئًا جزءا من الفقه اإلسالمي،

دوليا  عليها  متعارف  هو  كام  اإلنسان  بحقوق  البرش  كل  متتع  وأن   •

بينهم  ما  يف  الفعلية  املساواة  وكفالة  كرامتهم  عىل  الحفاظ  يتطلب 
وعدم تعرضهم للتمييز،

العدل  تحقيق  أن  عرصية،  أمم  ىف  ومواطنات  كمسلامت  نحن،  نعلن 
واملساواة داخل األرسة رضوري وممكن يف الوقت نفسه، وأن الوقت قد 

حان إلدراك هذه القيم وإدراجها يف قوانيننا ومامرساتنا.

ألف- تحقيق العدل واملساواة داخل األرسة رضوري

يف  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  معظم  تقوم 
البلدان واملجتمعات اإلسالمية يف يومنا هذا عىل النظريات واملفاهيم التي 
والسياقات  التاريخية  الحقب  من  طويل  مدى  عىل  الفقهاء  طورها 
االقتصادية واالجتامعية. وقد اهتدى الفقهاء يف تفسريهم للقرآن والسنة 
إىل  إضافة  عرصهم،  يف  سائدا  كان  الذي  واالجتامعي  السيايس  بالواقع 
والنساء  الرجال  وأدوار  واملجتمع  القانون  االفرتاضات حول  من  مجموعة 
األخالقية  والقيم  املعرفية  للحالة  انعكاسا  معظمها  يف  كانت  والتي  فيه، 
واملؤسسات الذكورية السائدة آنذاك. ومل يكن ملفهوم املساواة عىل أساس 
بني  املساواة  تكن  فلم  العدل،  عن  مفهومهم  يف  مكانا  االجتامعي  النوع 
الجنسني ذات صلة كبرية بتصورهم عنها، مبعنى أن املساواة مل تكن جزءا 
عبارة عن  ذاته  الزواج يف حد  مفهوم  كان  فقد  االجتامعية.  من خرباتهم 
هيمنة من جهة الزوج وخضوع من جهة الزوجة. وكان ينظر إىل الرجال 
عىل إنهم حاميو حمى النساء وعائلو األرسة ىف حني مل تكن النساء ملزمات 
الطاعة  إبداء  مقابل  يف  وذلك  أطفالهن،  بإرضاع  حتى  أو  املنزيل  بالعمل 

التامة ألزواجهن.
ومع بداية القرن العرشين، بدأت فكرة انطواء العدل بالرضورة عىل 
املساواة يف التأثري عىل فهم الناس للعدل وتصورهم عنه. كان العامل الذي 
املتساوي  غري  الفهم  ولكن  االختفاء  يف  بدأ  قد  الفقه  كتاب  عليه  يهيمن 

لحقوق الرجال والنساء الذي كرسه الفقهاء يف كتاباتهم استمر بالرغم من 
ذلك،وأعيد انتاجه، بطريقة معدلة، ىف قوانني األرسة ىف الفرتة االستعامرية 
التقليدية، وبني كل من  الفقهية  املفاهيم  والتى دمجت بني  بعدها،  وما 
التأثريات االستعامرية وبعض الجوانب السلبية للثقافات والتقاليد املحلية.  
تبلورت معظم قوانني األرسة أو األحوال الشخصية اإلسالمية الحالية 
بهذه الطريقة، وهي بالتايل قامئة عىل افرتاضات ومفاهيم أضحت غري ذات 
صلة باحتياجات وخربات وإسهامات املسلمني/املسلامت يف وقتنا الحايل. 
الفقهاء  يد  من  األحكام  إصدار  و  الترشيعات  سن  سلطة  انتقلت  وقد 
والعلامء، الذين تزايد انفصالهم عن تطورات الواقع السيايس واالجتامعي 
املتغري، إىل يد أجهزة تنفيذية وترشيعية ال متلك رشعية الطعن يف تفسريات 
الرشيعة التي خرجت إىل الوجود يف فرتة ما قبل الحداثة وال تنتوي القيام 
آراء  تكن  مل  التي  اإلسالمية  املجتمعات  يف  وحتى  فيه.  ترغب  أو  بذلك 
الفقهاء القدامى قد قننت فيها، فقد استخدمت القواعد الفقهية العتيقة 
واملعايري املحلية واالستعامرية يف العديد من الحاالت لتأصيل عدم املساواة 

بني الرجال والنساء عىل مستوى األرسة، وتكريسها يف املجتمع األوسع.
القوانني  بني  القطيعة  هذه  عن  الناتجة  والجور  الظلم  أشكال  إن 
يف  كثريا  نجدها  الزمن والواقع املعارص- والتي  التي عفا عليها  واألعراف 
تعد وال تحىص. مل تكن  اإلسالمية- ال  والبلدان  املجتمعات  العديد من 
القوانني  عن  غريبة  واإلجحاف  التمييز  من  األشكال  هذه  مثل 
القرن  جاء  أن  إىل  آنذاك  العامل  حول  مطبقة  كانت  التي  العلامنية 
العرشون وتطورت هذه القوانني تدريجيا لتتامىش مع معايري املساواة 
قوانني  من  العديد  بني  ما  يف  الرتابط  إىل  وبالنظر  الجديدة.  العاملية 
جوانب  من  وغريها  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال 
النساء  أثرت عىل  الظلم والجور داخل األرسة قد  املجتمع فإن أشكال 
العديد من املجاالت األخرى مبا يف ذلك كرامتهن وأمنهن الشخيص  يف 
التملك  إىل حقهن يف  إضافة  القانون  أمام  وحرية حركتهن ومعاملتهن 

السياسية.   واملشاركة  والعمل  والجنسية  واملواطنة 
إن العدل يف وقتنا وسياقنا الحاليني ال ميكن أن يفصل عن املساواة. 

وواقع األمر هو إن العديد من جوانب قوانني األحوال الشخصية واألرسة، 
انتاجها وتقنينها يف قوانيننا  بالطريقة التي عرفها الفقهاء القدامي وأعيد 
املعارصة، ال هي معقولة يف ضوء الظروف املعارصة وال ميكن حتى تربيرها 
ال  واملامرسات  القوانني  إٍسالمية. وهذه  أسس  إىل  استنادا  عنها  الدفاع  أو 
تفي –من حيث افتقارها إىل العدل - مبتطلبات الرشيعة فحسب، ولكنها 
ال تالئم أيضا حياة األرس املسلمة وخرباتها أو تستجيب لها، بل وتستخدم 
الحياة،   يف  كرمية  باختيارات  القيام  من  النساء  الحايل يف حرمان  وقتنا  يف 
وهو ما يعترب السبب الرئييس يف عدم انسجام الزيجات وتفكك األرس ىف 

وقتنا الحايل.

باء-تحقيق املساواة والعدل داخل األرسة ممكن

واملساواة  العدل  بينها  من  املبادئ  من  الكثري  القرآن  تعاليم  تكتنف 
واإلنصاف والكرامة واملودة والرحمة، والتي تعكس جميعها سننا كونية، 
وتتسق يف الوقت نفسه مع معايري حقوق اإلنسان املعارصة. وهذه القيم 
القرآنية مبقدورها أن تضيف إىل التطور الذي تشهده املامرسات والقوانني 
العدل  عن  املعارص  مفهومنا  مع  يتامىش  الذي  بالشكل  باألرسة  املتعلقة 
الذي يتضمن املساواة بني الجنسني أمام القانون ويف غري ذلك من املجاالت.

املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  بتغيري  املطالبة  إن 
يعيشه  الذي  والوقع  واملساواة  العدل  مبادئ  مع  تتامىش  ليك  باألرسة 
املسلمون/املسلامت يف وقتنا املعارص تستند فعليا إىل العديد من مفاهيم 

الفقه اإلسالمي األساسية، ومن بينها:

به  ويقصد  والفقة  املنزل،  الرصاط  وهي  الرشيعة،  بني  فرق  مثة  أنه   •
الفقه اإلسالمي. فالرشيعة (وهي لغة مورد املاء) هي مجموع  علم 
القيم واملبادئ الدينية مثلام أوحي بها إىل محمد عليه السالم لتوجيه 
حياة البرش. والفقه (وهو لغة مبعنى الفهم) هو العملية التي يحاول 

البرش من خاللها اشتقاق قواعد قانونية من القرآن والسنة الرشيفة 
والرشيعة  اإلسالم.  يف  األساسيني  واملامرسة  الفكر  مصدري  بوصفهام 
إىل  أقرب  فهي  القوانني  من  مجموعة  عىل  ميكن قرصها  ال  كمفهوم 
األخالق منها إىل القانون، فهي تجسيد للقيم واملبادئ األخالقية التي 
توجه البرشية نحو العدل والسلوك القويم. وواقع األمر هو إن ما يشار 
إليه عىل وجه التأكيد عىل أنه قوانني الرشيعة ما هو يف األغلب إال ناتج 

الفقه، مبعنى فهم برشي، قابل للخطأ والتغيري والتبديل. 

تحدد  واملعامالت.  العبادات  الرشعية:  األحكام  من  فئتان  مثة  أنه   •
فيها  فالتغيري  ثم  ومن  واملؤمنني،  الله  بني  العالقة  العبادات  أحكام 
محدود. أما األحكام املتعلقة باملعامالت فتحكم العالقات يف ما بني 
تطور  يف  البرش  حال  إن  وحيث  للتغيري.  قابلة  بالتايل  وهي  البرش، 
مستمر، مثة حاجة دامئة ألحكام جديدة تقوم عىل تفسريات جديدة 
للنصوص الدينية ليك تصبح القوانني التي عفا عليها الزمن مالمئة لتغري 
الزمان واملكان. وهذا هو منطق االجتهاد، وهو سبيل الفقهاء إليجاد 
املتعلقة  األحكام  تنتمي  الوحي.  ضوء  يف  الجديدة  للقضايا  حلول 
أن  يعني  مام  املعامالت  طائفة  إىل  الجنسني  بني  والعالقات  باألرسة 
الفقهاء طاملا اعتربوها من املسائل االجتامعية والتعاقدية التي تحتمل 

إعادة النظر فيها بشكل عقالين وتغيريها.

باسم  تدخل  التي  التعديالت  أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  كذلك   •
الرشيعة قيم املساواة والعدل واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل يف ما 
بني البرش جميعا، فهذه هي القيم التي اتفق عليها املسلمون والتي 
يعتربها الفقهاء من مقاصد الرشيعة التي ال خالف عليها. فكام يقول 
ابن القيم الجوزية- وهو من فقهاء القرن السابع هجريا/الرابع عرش 
ميالديا- "إن الرشيعة مبناها وأساسها عىل الِحَكم ومصالح الِعباد يف 
وحكمة  كلها  وصالح  كلها  ورحمة  كلها  عدل  وهي  واملعاد،  املعاش 
كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل الجور وعن الرحمة إىل ضدها 
من  فليست  العبث  إىل  الحكمة  وعن  املفسدة  إىل  املصلحة  وعن 

الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".

كانت جزءا من  طاملا  التي  األساسية  املفاهيم  من  الرأى  اختالف  إن   •
يوجد  فال  الفقهية.  املذاهب  رسميا  استقرت  ما  بعد  حتى  الفقه، 
فإن  موحد.  أو  واحد  فقهي  -مذهب  هناك  يكن  مل  وأبدا  اآلن- 
قوانني  تعدد  عن  ناهيك  ذاته  حد  يف  متعددة  مذاهب  وجود 
األحوال الشخصية وقوانني األرسة يف مختلف البلدان اإلسالمية يف 
يومنا هذا، لخري دليل عىل أنه ال ميكن لشخص أو جامعة أو بلد 
إلهي واحد وموحد أو يدعي  بعينه أن يدعي وجود فقه إسالمي 
ملكيته ملثل هذا الفقه إن وجد. ويف إطار الدولة الحديثة، يجب 
لتحديد  معه  نتفاعل  وأن  األراء  يف  التنوع  هذا  مبثل  نقر  أن 
العامة والوفاء مبتطلبات العدل  أفضلها من حيث خدمة املصلحة 

واملساواة.

وهكذا، فإن قوانني األحوال الشخصية أو األرسة املعارصة، املدونة منها 
وغري املدونة، ليست قوانني إلهية، فهي قوانني وضعية تستند إىل تفسريات 
قام بها برش مند عقود مديدة إىل أن قننتها القوى االستعامرية والحكومات 
الوطنية يف شكلها الحايل. وحيث إن هذه القوانني قد وضعها برش يف ما 
يخص العالقات بني البرش، فإنها قابلة للتغري بالشكل الذي ال تخرج فيه عن 
مبادئ اإلسالم والذي تتوافق به مع تغري الزمان واملكان. وإن اإلصالحات 
اإليجابية التي أدخلت مؤخرا عىل قوانني األحوال الشخصية ىف العديد من 
البلدان االسالمية والتطورات التي طرأت عىل املامرسات املتعلقة بقوانني 

األرسة تدعم إمكانية تحقيق مثل هذا التغيري.
متهد املبادئ والقيم املثىل التي يتضمنها القرآن الطريق نحو تحقيق 
العدل واملساواة يف القوانني واملامرسات املتعلقة باألرسة، مثلام مهدت من 
قبل للقضاء عىل مؤسسة العبودية. فمع تزايد اإلدراك ألشكال الظلم التي 
تتسسب فيها العبودية، ومع تطور الظروف بالشكل الذي مكن من القضاء 
عليها، أعيد النظر يف القوانني واملامرسات املتعلقة بالعبودية وعفا الزمن 
عىل القواعد الفقهية ذات الصلة.  وباملثل، ينبغي أن تتطور قوانني األحوال 
العدل  قيمتي  تعكس  بحيث  بنا  الخاصة  املقننة  واملامرسات  الشخصية 

العاملية  املعايري  أيضا  تعزز  اللتني ينص عليهام اإلسالم، وبحيث  واملساواة 
لحقوق اإلنسان وتتناول يف الوقت نفسه الواقع الذي تعيشه األرس املسلمة 
أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  وباملثل،  والعرشين.  الحادي  القرن  يف 
والعدل  املساواة  قيم  املستقبل  يف  اإلسالم  باسم  ستقدم  التي  التعديالت 

واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل بني البرش جميعا.

جيم- مبادئ العدل واملساواة داخل األرسة

املبدأ األول: إن القيم اإلسالمية والعاملية املتمثلة يف املساواة 
العالقات  كل  أساس  هي  والكرامة  والعدل  التمييز  وعدم 

اإلنسانية.

يدعو اإلسالم إىل العدل واملساواة والكرامة واملودة والرحمة يف العالقات 
بني البرش جميعا وداخل نطاق األرسة، وقد أقرت هذه القيم أيضا كمبادئ 

عاملية وقننت كحقوق يف العديد من الدساتري الوطنية واملواثيق الدولية.
الرجال والنساء متساوون يف القرآن يف خلقهم ويف الدار اآلخرة، نجد 
ذلك يف سورة النساء التي يقول تعايل فيها أن الرجال والنساء قد خلقوا من 
"نفس واحدة"،  فال يأيت أحدهام قبل األخر وال يعلو أحدهام عىل األخر وال 
يشتق أحدهام من األخر. فاملرأة مل تخلق إلسعاد الرجل، ولكنها والرجل قد 

خلقا سويا ملصلحة بعضهام البعض.
يؤكد لنا القرآن عىل قيمتي "املودة والرحمة" (سورة الروم، اآلية 21) 
وعىل أن النساء لباس للرجال والرجال لباس لهن (البقرة، اآلية 187)، وأن 
اآلية  عمران،  (آل  البعض  بعضنا  من  وإناثا  ذكورا  جميعا  خلقنا  قد  الله 
195). كذلك يقول تعايل يف سورة التوبة (اآلية 71): "املؤمنون واملؤمنات 
اآليات  أما  املنكر".  عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  بعض،  أولياء  بعضهم 
القرآنية األربعة التي تتحدث رصاحة عن سلطة الرجال عىل النساء داخل 
واآلية 228،  اآلية 222  (البقرة،  املجتمع،  بينهم يف  املساواة  األرسة وعدم 

وسورة النساء اآلية 2 واآلية 34) فينبغي فهمها يف ضوء املبادئ اإلسالمية 
األوسع وأغراض الرشيعة ومقاصدها، ال مبعزل عنها. 

إن أشكال فهم العدل والظلم تتغري مع تغري الزمن، ويف إطار نظرة 
القرآن العاملية للعدل واملساواة، هناك العديد من اآليات التي ميكن أن 
مع  يتسق  البرش  بني  ما  ويف  األرسة  داخل  للعالقات  منوذجا  تقدم 
نظل  وليك  زمننا  يف  العدل  نحقق  وليك  املعارصة.  العدل  مفاهيم 
ملتزمني بروح اإلسالم وتعاليمه، ينبغي أن تتجسد املساواة يف قوانيننا 
والرشاكة  واملودة  املتبادل  االحرتام  يحل  أن  كذلك  ينبغي  ومامراستنا. 
العالقات  ويف  والنساء  الرجال  بني  العالقة  يف  املساواة  عدم  محل 

جميعها.  اإلنسانية 
  

الكاملة  باملواطنة  التمتع  فرد  لكل  يحق  الثاين:  املبدأ 
واملتساوية، مبا يف ذلك املشاركة بشكل كامل يف جميع جوانب 

الحياة يف املجتمع.

القدر  يف  متساويني  خلقوا  قد  البرش  جميع  أن  اإلسالم  يعلمنا 
العاملية،  اإلنسان  حقوق  مبادئ  يف  له  صدى  نجد  ما  وهو  والكرامة، 
التامة بني "املسلمني واملسلامت" يف  القرآن كذلك إىل املساواة  ويدعو 
وأجرا  "مغفرة  لهم  أعد  قد  الله  أن  ويوضح  املتعددة،  الحياة  جوانب 

.(35 عظيام" (األحزاب، اآلية 
وهكذا يحق لكل األفراد، رجاال ونساءا، بوصفهم برشا متساويني يف 
قدم  عىل  املشاركة  ومواطنات،  وكمواطنني  الله،  أمام  والكرامة  القدر 
االقتصادية  املوارد  إىل   والوصول  والقيادة  السياسية  الحياة  يف  املساواة 
واملساواة أمام القانون واالستقاللية عىل األصعدة االقتصادية واالجتامعية 
لله يف  خلفاء  ونساء  رجاال  البرش  أن  القرآن  يوضح  والسياسية.  والثقافية 
األرض وقد أوكل الله إليهم مهمة تحقيق إرادته يف األرض. وهكذا يحق 

مصدرا  اإلسالم  من  تتخذ  التي  البلدان  يف  جميعا،  والناس  للمسلمني 
اإلسالم عىل  فيها  يؤثر  التي  املجتمعات  يف  أو حتى  وسياساتها،  لقوانينها 
والسياسات  القوانني  يف  منفتح  نحو  عىل  يسهموا  أن  وتقاليدها،  عاداتها 
واملامرسات من أجل تحقيق العدل واملساواة داخل أرسهم ومجتمعاتهم 

املحلية وبلدانهم، بل إن هذا اإلسهام واجب عليهم.

تحقيق  تتطلب  والنساء  الرجال  بني  املساواة  الثالث:  املبدأ 
املساواة داخل األرسة

يدعو اإلسالم إىل املساواة والعدل واملودة والرحمة يف ما بني الناس جميعا، 
املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  تلبي  أن  ينبغي  وهكذا 
يعيشه  الذي  للواقع  واالستجابة  املبادئ  بتعزيز هذه  النداء  هذا  باألرسة 

املسلمون واملسلامت يف وقتنا الحايل. 
ينبغي أن يتمتع الناس، رجاال ونساءا، باملساواة والعدل داخل األرسة، 
وأن يحصلوا عىل االحرتام والتقدير ملا يسهموا به يف األرسة واملجتمع. 
مصحوبا  يأيت  أن  يجب  األرسة  داخل  املشرتكة  باملسؤوليات  اإلقرار  إن 
إىل  والوصول  القرار  وصنع  الحقوق  يف  والنساء  الرجال  بني  باملساواة 
فسخ  عند  واملمتلكات  لألصول  العادل  والتقسيم  والتملك  العدالة 
لحقوق  العاملية  واملعايري  اإلسالمية  املبادئ  إن  الوفاة.  عند  أو  الزواج 
الذي  الواقع  وتفاصيل  والدستورية  القانونية  والضامنات  اإلنسان 
طريق  جميعها  متهد  الحايل  وقتنا  يف  والنساء  الرجال  يعيشه 
الشخصية  األحوال  قوانني  يف  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  مجتمعاتنا 
جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  أحكام  إن  باألرسة.  املتعلقة  واملامرسات 
املساواة  وتحقيق  بالعدل  تنادي  التي  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
مع  اتساقا  أكرث  لهي  واملجتمع،  األرسة  داخل  الرجل  مع  للمرأة 
األحوال  قوانني  أحكام  -من  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الرشيعة- 

اإلسالمية. ومجتمعاتنا  بلداننا  من  العديد  يف  واألرسة  الشخصية 

يتطلب تحقيق هذه املبادئ سن قوانني ووضع سياسات ليك:

الشخيص  والنمو  والدعم  واالنسجام  لألمن  مصدرا  العائلة  تصبح   •
لكافة أفرادها، 

يصبح الزواج رشاكة بني شخصني متساويني يتبادالن االحرتام واملودة   •
ويتشاركان يف صنع القرار،

أو  الزوجة،  أو  الزوج  اختيار  الحقوق يف  نفس  والرجل  للمرأة  يكون   •
اختيار عدم التزوج، والحق يف أال يربم الزواج إال برىض الطرفني الكامل 
واختيارهام الحر، كام يكون لهام نفس الحقوق يف ما يتعلق بفسخه، 

والحصول عىل نفس الحقوق عند  حله،

وحيازة  مبلكية  يتعلق  ما  يف  الحقوق  نفس  الزوجني  لكال  يكون   •
فيها  والترصف  بها  والتمتع  وإدارتها  عليها  واإلرشاف  املمتلكات 
ووراثتها، وضعا يف االعتبار الحاجة إىل كفالة األمن االقتصادي لجميع 

أفراد األرسة،

•  يكون لألب واألم نفس الحقوق واملسؤوليات يف األمور املتعلقة بأطفالهام. 

بالعدل واملساواة، إىل إحياء  ندعو نحن، بوصفنا رجاال ونساءا متمسكني 
نحث  كام  املسلمة،  األرسة  داخل  والعامليتني  اإلسالميتني  القيمتني  هاتني 
وكل  الدينيني  والزعامء  الدولية  واملؤسسات  السياسيني  والقادة  حكوماتنا 
القيمتني  التمسك بهاتني  العمل سويا من أجل  املسلمني واملسلامت عىل 

وإدراجهام يف قوانني األحوال الشخصية واملامرسات ذات الصلة باألرسة.  

إن تحقيق العدل واملساواة واإلنصاف والكرامة داخل األرسة املسلمة يف 
القرن الحادي والعرشين رضوري وممكن، وقد حان الوقت إلدراك هذه 

القيم وإدراجها يف قوانيننا وحياتنا اليومية.
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إطار عمل حركة "مساواة"

"مساواة"  لحركة  املفاهيمي  اإلطار  توضح  عمل  وثيقة  هو  اإلطار  هذا 
املسلمة.  األرسة  داخل  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  تهدف  التي  العاملية 
تنادي حركة "مســاواة" بأن التغيري رضوري ألن العديد من قوانني األحوال 
الشخصية وما يدعي أنها من املامرسات اإلسالمية ال تتسم بالعدل وال تالئم 
حياة األرس املسلمة واملسلمني وخرباتهم أو تستجيب لها، كام تنادي بأن 
مقاصد  مع  يتسق  واملساواة  للعدل  إطار  تبني  من خالل  ممكن  التغيري 
والضامنات  األساسية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  اإلسالمي  الدين 
الرجال والنساء يف وقتنا الحايل.  الدستورية والواقع الذي يعيشه كل من 
الحكومية  غري  املنظامت  بذلتها  التي  الجهود  عىل  الحركة  تبني 
والناشطات/النشطاء عىل مدى عقود بغية إصالح قوانني األحوال الشخصية 
واألرسة ىف املجتمعات اإلسالمية التي متيز ضد النساء، ومن أجل مقاومة 
هذه  داخل  املحافظة  املجموعات  بها  تطالب  التي  الرجعية  التعديالت 

املجتمعات.
بني  ما  يف  التعاون  من  شهرا  عرشين  مدى  عىل  اإلطار  هذا  تبلور 
الطالق  جهودهم  توحدت  الذين  املسلمني  والعلامء  الناشطات/النشطاء 
يف  أخوات  منظمة  تقوم  الذي  األسايس-  الفريق  يتضمن  املبادرة.  هذه 
اإلسالم (ومقرها ماليزيا) بتنسيق أعامله- لجنة تخطيطية مكونة من اثنتي 
عرشة عضوة جمعت ناشطات وأكادمييات من احدى عرشة دولة. تبلور 
االجتامعات  من  سلسلة  من خالل  صياغته  وجرت  لإلطار  الحايل  التصور 
ومامرسني  ونشطاء  وأكادمييني  علامء  بني  ما  يف  عقدت  التي  واملناقشات 

ملهنة القانون من الجنسني من حوايل ثالثني بلدا. 

وحفظ  واإلنصاف  واملساواة  للعدل  مصدر  اإلسالم  مبادئ  أن  نرى  أننا 
كرامة البرش جميعا، ونؤمن بأن تحقيق العدل واملساواة يف قوانني األحوال 
الشخصية واملامرسات املتعلقة باألرسة يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية  

رضوري وممكن يف الوقت نفسه. 
  

وإذ ندرك:

•  أن تعاليم القرآن ومقاصد الرشيعة واملعايري العاملية لحقوق اإلنسان 
القرن  يف  حياتنا  وواقع  الدستورية  والضامنات  األساسية  والحقوق 
املسلمني  بني  العالقات  إخضاع  جميعا  تتطلب  والعرشين  الحادي 
التي  واملامرسات  -للمبادئ  والخاص  العام  الفضائني  يف  واملسلامت- 

تستند إىل املساواة والعدل واإلنصاف، 

نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  ونساءا،  رجاال  املسلمني،  لكل  وأن   •
فهم  واملساهمة يف  الدينية،  النصوص  بقراءة  يتعلق  ما  الواجبات يف 
رسالة اإلسالم املنزلة من رب العاملني، والعمل من أجل تحقيق العدل 

واملساواة وخري البرشية داخل أرسهم ومجتمعاتهم وبلدانهم،

البلدان  يف  حاليا  املطبقة  واملامرسات  القوانني  من  العديد  وأن   •
اإلسالمية ال تتسم بالعدل وأنه ال مير يوم دون أن تعكر فيه مضامينها 

املجحفة صفو حياة جميع أفراد األرسة وال سيام النساء،

واملامرسات  القوانني  كحال  والتطور  التغري  دائم  البرش  حال  وأن   •
اإلجتامعية التي تشكل العالقات داخل األرسة،

•  وأن اإلسالم يدعو للمساواة والعدل واملودة والرحمة واالحرتام املتبادل 
يف ما بني جميع البرش، وأن طريقنا نحو التغيري ينبغي أن يكون عىل 

ضوء هذه القيم، 

•  وأن إصالح القوانني واملامرسات لفائدة املجتمع واملصلحة العامة كان 
دامئًا جزءا من الفقه اإلسالمي،

دوليا  عليها  متعارف  هو  كام  اإلنسان  بحقوق  البرش  كل  متتع  وأن   •

بينهم  ما  يف  الفعلية  املساواة  وكفالة  كرامتهم  عىل  الحفاظ  يتطلب 
وعدم تعرضهم للتمييز،

العدل  تحقيق  أن  عرصية،  أمم  ىف  ومواطنات  كمسلامت  نحن،  نعلن 
واملساواة داخل األرسة رضوري وممكن يف الوقت نفسه، وأن الوقت قد 

حان إلدراك هذه القيم وإدراجها يف قوانيننا ومامرساتنا.

ألف- تحقيق العدل واملساواة داخل األرسة رضوري

يف  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  معظم  تقوم 
البلدان واملجتمعات اإلسالمية يف يومنا هذا عىل النظريات واملفاهيم التي 
والسياقات  التاريخية  الحقب  من  طويل  مدى  عىل  الفقهاء  طورها 
االقتصادية واالجتامعية. وقد اهتدى الفقهاء يف تفسريهم للقرآن والسنة 
إىل  إضافة  عرصهم،  يف  سائدا  كان  الذي  واالجتامعي  السيايس  بالواقع 
والنساء  الرجال  وأدوار  واملجتمع  القانون  االفرتاضات حول  من  مجموعة 
األخالقية  والقيم  املعرفية  للحالة  انعكاسا  معظمها  يف  كانت  والتي  فيه، 
واملؤسسات الذكورية السائدة آنذاك. ومل يكن ملفهوم املساواة عىل أساس 
بني  املساواة  تكن  فلم  العدل،  عن  مفهومهم  يف  مكانا  االجتامعي  النوع 
الجنسني ذات صلة كبرية بتصورهم عنها، مبعنى أن املساواة مل تكن جزءا 
عبارة عن  ذاته  الزواج يف حد  مفهوم  كان  فقد  االجتامعية.  من خرباتهم 
هيمنة من جهة الزوج وخضوع من جهة الزوجة. وكان ينظر إىل الرجال 
عىل إنهم حاميو حمى النساء وعائلو األرسة ىف حني مل تكن النساء ملزمات 
الطاعة  إبداء  مقابل  يف  وذلك  أطفالهن،  بإرضاع  حتى  أو  املنزيل  بالعمل 

التامة ألزواجهن.
ومع بداية القرن العرشين، بدأت فكرة انطواء العدل بالرضورة عىل 
املساواة يف التأثري عىل فهم الناس للعدل وتصورهم عنه. كان العامل الذي 
املتساوي  غري  الفهم  ولكن  االختفاء  يف  بدأ  قد  الفقه  كتاب  عليه  يهيمن 

لحقوق الرجال والنساء الذي كرسه الفقهاء يف كتاباتهم استمر بالرغم من 
ذلك،وأعيد انتاجه، بطريقة معدلة، ىف قوانني األرسة ىف الفرتة االستعامرية 
التقليدية، وبني كل من  الفقهية  املفاهيم  والتى دمجت بني  بعدها،  وما 
التأثريات االستعامرية وبعض الجوانب السلبية للثقافات والتقاليد املحلية.  
تبلورت معظم قوانني األرسة أو األحوال الشخصية اإلسالمية الحالية 
بهذه الطريقة، وهي بالتايل قامئة عىل افرتاضات ومفاهيم أضحت غري ذات 
صلة باحتياجات وخربات وإسهامات املسلمني/املسلامت يف وقتنا الحايل. 
الفقهاء  يد  من  األحكام  إصدار  و  الترشيعات  سن  سلطة  انتقلت  وقد 
والعلامء، الذين تزايد انفصالهم عن تطورات الواقع السيايس واالجتامعي 
املتغري، إىل يد أجهزة تنفيذية وترشيعية ال متلك رشعية الطعن يف تفسريات 
الرشيعة التي خرجت إىل الوجود يف فرتة ما قبل الحداثة وال تنتوي القيام 
آراء  تكن  مل  التي  اإلسالمية  املجتمعات  يف  وحتى  فيه.  ترغب  أو  بذلك 
الفقهاء القدامى قد قننت فيها، فقد استخدمت القواعد الفقهية العتيقة 
واملعايري املحلية واالستعامرية يف العديد من الحاالت لتأصيل عدم املساواة 

بني الرجال والنساء عىل مستوى األرسة، وتكريسها يف املجتمع األوسع.
القوانني  بني  القطيعة  هذه  عن  الناتجة  والجور  الظلم  أشكال  إن 
يف  كثريا  نجدها  الزمن والواقع املعارص- والتي  التي عفا عليها  واألعراف 
تعد وال تحىص. مل تكن  اإلسالمية- ال  والبلدان  املجتمعات  العديد من 
القوانني  عن  غريبة  واإلجحاف  التمييز  من  األشكال  هذه  مثل 
القرن  جاء  أن  إىل  آنذاك  العامل  حول  مطبقة  كانت  التي  العلامنية 
العرشون وتطورت هذه القوانني تدريجيا لتتامىش مع معايري املساواة 
قوانني  من  العديد  بني  ما  يف  الرتابط  إىل  وبالنظر  الجديدة.  العاملية 
جوانب  من  وغريها  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال 
النساء  أثرت عىل  الظلم والجور داخل األرسة قد  املجتمع فإن أشكال 
العديد من املجاالت األخرى مبا يف ذلك كرامتهن وأمنهن الشخيص  يف 
التملك  إىل حقهن يف  إضافة  القانون  أمام  وحرية حركتهن ومعاملتهن 

السياسية.   واملشاركة  والعمل  والجنسية  واملواطنة 
إن العدل يف وقتنا وسياقنا الحاليني ال ميكن أن يفصل عن املساواة. 

وواقع األمر هو إن العديد من جوانب قوانني األحوال الشخصية واألرسة، 
انتاجها وتقنينها يف قوانيننا  بالطريقة التي عرفها الفقهاء القدامي وأعيد 
املعارصة، ال هي معقولة يف ضوء الظروف املعارصة وال ميكن حتى تربيرها 
ال  واملامرسات  القوانني  إٍسالمية. وهذه  أسس  إىل  استنادا  عنها  الدفاع  أو 
تفي –من حيث افتقارها إىل العدل - مبتطلبات الرشيعة فحسب، ولكنها 
ال تالئم أيضا حياة األرس املسلمة وخرباتها أو تستجيب لها، بل وتستخدم 
الحياة،   يف  كرمية  باختيارات  القيام  من  النساء  الحايل يف حرمان  وقتنا  يف 
وهو ما يعترب السبب الرئييس يف عدم انسجام الزيجات وتفكك األرس ىف 

وقتنا الحايل.

باء-تحقيق املساواة والعدل داخل األرسة ممكن

واملساواة  العدل  بينها  من  املبادئ  من  الكثري  القرآن  تعاليم  تكتنف 
واإلنصاف والكرامة واملودة والرحمة، والتي تعكس جميعها سننا كونية، 
وتتسق يف الوقت نفسه مع معايري حقوق اإلنسان املعارصة. وهذه القيم 
القرآنية مبقدورها أن تضيف إىل التطور الذي تشهده املامرسات والقوانني 
العدل  عن  املعارص  مفهومنا  مع  يتامىش  الذي  بالشكل  باألرسة  املتعلقة 
الذي يتضمن املساواة بني الجنسني أمام القانون ويف غري ذلك من املجاالت.

املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  بتغيري  املطالبة  إن 
يعيشه  الذي  والوقع  واملساواة  العدل  مبادئ  مع  تتامىش  ليك  باألرسة 
املسلمون/املسلامت يف وقتنا املعارص تستند فعليا إىل العديد من مفاهيم 

الفقه اإلسالمي األساسية، ومن بينها:

به  ويقصد  والفقة  املنزل،  الرصاط  وهي  الرشيعة،  بني  فرق  مثة  أنه   •
الفقه اإلسالمي. فالرشيعة (وهي لغة مورد املاء) هي مجموع  علم 
القيم واملبادئ الدينية مثلام أوحي بها إىل محمد عليه السالم لتوجيه 
حياة البرش. والفقه (وهو لغة مبعنى الفهم) هو العملية التي يحاول 

البرش من خاللها اشتقاق قواعد قانونية من القرآن والسنة الرشيفة 
والرشيعة  اإلسالم.  يف  األساسيني  واملامرسة  الفكر  مصدري  بوصفهام 
إىل  أقرب  فهي  القوانني  من  مجموعة  عىل  ميكن قرصها  ال  كمفهوم 
األخالق منها إىل القانون، فهي تجسيد للقيم واملبادئ األخالقية التي 
توجه البرشية نحو العدل والسلوك القويم. وواقع األمر هو إن ما يشار 
إليه عىل وجه التأكيد عىل أنه قوانني الرشيعة ما هو يف األغلب إال ناتج 

الفقه، مبعنى فهم برشي، قابل للخطأ والتغيري والتبديل. 

تحدد  واملعامالت.  العبادات  الرشعية:  األحكام  من  فئتان  مثة  أنه   •
فيها  فالتغيري  ثم  ومن  واملؤمنني،  الله  بني  العالقة  العبادات  أحكام 
محدود. أما األحكام املتعلقة باملعامالت فتحكم العالقات يف ما بني 
تطور  يف  البرش  حال  إن  وحيث  للتغيري.  قابلة  بالتايل  وهي  البرش، 
مستمر، مثة حاجة دامئة ألحكام جديدة تقوم عىل تفسريات جديدة 
للنصوص الدينية ليك تصبح القوانني التي عفا عليها الزمن مالمئة لتغري 
الزمان واملكان. وهذا هو منطق االجتهاد، وهو سبيل الفقهاء إليجاد 
املتعلقة  األحكام  تنتمي  الوحي.  ضوء  يف  الجديدة  للقضايا  حلول 
أن  يعني  مام  املعامالت  طائفة  إىل  الجنسني  بني  والعالقات  باألرسة 
الفقهاء طاملا اعتربوها من املسائل االجتامعية والتعاقدية التي تحتمل 

إعادة النظر فيها بشكل عقالين وتغيريها.

باسم  تدخل  التي  التعديالت  أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  كذلك   •
الرشيعة قيم املساواة والعدل واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل يف ما 
بني البرش جميعا، فهذه هي القيم التي اتفق عليها املسلمون والتي 
يعتربها الفقهاء من مقاصد الرشيعة التي ال خالف عليها. فكام يقول 
ابن القيم الجوزية- وهو من فقهاء القرن السابع هجريا/الرابع عرش 
ميالديا- "إن الرشيعة مبناها وأساسها عىل الِحَكم ومصالح الِعباد يف 
وحكمة  كلها  وصالح  كلها  ورحمة  كلها  عدل  وهي  واملعاد،  املعاش 
كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل الجور وعن الرحمة إىل ضدها 
من  فليست  العبث  إىل  الحكمة  وعن  املفسدة  إىل  املصلحة  وعن 

الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".

كانت جزءا من  طاملا  التي  األساسية  املفاهيم  من  الرأى  اختالف  إن   •
يوجد  فال  الفقهية.  املذاهب  رسميا  استقرت  ما  بعد  حتى  الفقه، 
فإن  موحد.  أو  واحد  فقهي  -مذهب  هناك  يكن  مل  وأبدا  اآلن- 
قوانني  تعدد  عن  ناهيك  ذاته  حد  يف  متعددة  مذاهب  وجود 
األحوال الشخصية وقوانني األرسة يف مختلف البلدان اإلسالمية يف 
يومنا هذا، لخري دليل عىل أنه ال ميكن لشخص أو جامعة أو بلد 
إلهي واحد وموحد أو يدعي  بعينه أن يدعي وجود فقه إسالمي 
ملكيته ملثل هذا الفقه إن وجد. ويف إطار الدولة الحديثة، يجب 
لتحديد  معه  نتفاعل  وأن  األراء  يف  التنوع  هذا  مبثل  نقر  أن 
العامة والوفاء مبتطلبات العدل  أفضلها من حيث خدمة املصلحة 

واملساواة.

وهكذا، فإن قوانني األحوال الشخصية أو األرسة املعارصة، املدونة منها 
وغري املدونة، ليست قوانني إلهية، فهي قوانني وضعية تستند إىل تفسريات 
قام بها برش مند عقود مديدة إىل أن قننتها القوى االستعامرية والحكومات 
الوطنية يف شكلها الحايل. وحيث إن هذه القوانني قد وضعها برش يف ما 
يخص العالقات بني البرش، فإنها قابلة للتغري بالشكل الذي ال تخرج فيه عن 
مبادئ اإلسالم والذي تتوافق به مع تغري الزمان واملكان. وإن اإلصالحات 
اإليجابية التي أدخلت مؤخرا عىل قوانني األحوال الشخصية ىف العديد من 
البلدان االسالمية والتطورات التي طرأت عىل املامرسات املتعلقة بقوانني 

األرسة تدعم إمكانية تحقيق مثل هذا التغيري.
متهد املبادئ والقيم املثىل التي يتضمنها القرآن الطريق نحو تحقيق 
العدل واملساواة يف القوانني واملامرسات املتعلقة باألرسة، مثلام مهدت من 
قبل للقضاء عىل مؤسسة العبودية. فمع تزايد اإلدراك ألشكال الظلم التي 
تتسسب فيها العبودية، ومع تطور الظروف بالشكل الذي مكن من القضاء 
عليها، أعيد النظر يف القوانني واملامرسات املتعلقة بالعبودية وعفا الزمن 
عىل القواعد الفقهية ذات الصلة.  وباملثل، ينبغي أن تتطور قوانني األحوال 
العدل  قيمتي  تعكس  بحيث  بنا  الخاصة  املقننة  واملامرسات  الشخصية 

العاملية  املعايري  أيضا  تعزز  اللتني ينص عليهام اإلسالم، وبحيث  واملساواة 
لحقوق اإلنسان وتتناول يف الوقت نفسه الواقع الذي تعيشه األرس املسلمة 
أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  وباملثل،  والعرشين.  الحادي  القرن  يف 
والعدل  املساواة  قيم  املستقبل  يف  اإلسالم  باسم  ستقدم  التي  التعديالت 

واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل بني البرش جميعا.

جيم- مبادئ العدل واملساواة داخل األرسة

املبدأ األول: إن القيم اإلسالمية والعاملية املتمثلة يف املساواة 
العالقات  كل  أساس  هي  والكرامة  والعدل  التمييز  وعدم 

اإلنسانية.

يدعو اإلسالم إىل العدل واملساواة والكرامة واملودة والرحمة يف العالقات 
بني البرش جميعا وداخل نطاق األرسة، وقد أقرت هذه القيم أيضا كمبادئ 

عاملية وقننت كحقوق يف العديد من الدساتري الوطنية واملواثيق الدولية.
الرجال والنساء متساوون يف القرآن يف خلقهم ويف الدار اآلخرة، نجد 
ذلك يف سورة النساء التي يقول تعايل فيها أن الرجال والنساء قد خلقوا من 
"نفس واحدة"،  فال يأيت أحدهام قبل األخر وال يعلو أحدهام عىل األخر وال 
يشتق أحدهام من األخر. فاملرأة مل تخلق إلسعاد الرجل، ولكنها والرجل قد 

خلقا سويا ملصلحة بعضهام البعض.
يؤكد لنا القرآن عىل قيمتي "املودة والرحمة" (سورة الروم، اآلية 21) 
وعىل أن النساء لباس للرجال والرجال لباس لهن (البقرة، اآلية 187)، وأن 
اآلية  عمران،  (آل  البعض  بعضنا  من  وإناثا  ذكورا  جميعا  خلقنا  قد  الله 
195). كذلك يقول تعايل يف سورة التوبة (اآلية 71): "املؤمنون واملؤمنات 
اآليات  أما  املنكر".  عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  بعض،  أولياء  بعضهم 
القرآنية األربعة التي تتحدث رصاحة عن سلطة الرجال عىل النساء داخل 
واآلية 228،  اآلية 222  (البقرة،  املجتمع،  بينهم يف  املساواة  األرسة وعدم 

وسورة النساء اآلية 2 واآلية 34) فينبغي فهمها يف ضوء املبادئ اإلسالمية 
األوسع وأغراض الرشيعة ومقاصدها، ال مبعزل عنها. 

إن أشكال فهم العدل والظلم تتغري مع تغري الزمن، ويف إطار نظرة 
القرآن العاملية للعدل واملساواة، هناك العديد من اآليات التي ميكن أن 
مع  يتسق  البرش  بني  ما  ويف  األرسة  داخل  للعالقات  منوذجا  تقدم 
نظل  وليك  زمننا  يف  العدل  نحقق  وليك  املعارصة.  العدل  مفاهيم 
ملتزمني بروح اإلسالم وتعاليمه، ينبغي أن تتجسد املساواة يف قوانيننا 
والرشاكة  واملودة  املتبادل  االحرتام  يحل  أن  كذلك  ينبغي  ومامراستنا. 
العالقات  ويف  والنساء  الرجال  بني  العالقة  يف  املساواة  عدم  محل 

جميعها.  اإلنسانية 
  

الكاملة  باملواطنة  التمتع  فرد  لكل  يحق  الثاين:  املبدأ 
واملتساوية، مبا يف ذلك املشاركة بشكل كامل يف جميع جوانب 

الحياة يف املجتمع.

القدر  يف  متساويني  خلقوا  قد  البرش  جميع  أن  اإلسالم  يعلمنا 
العاملية،  اإلنسان  حقوق  مبادئ  يف  له  صدى  نجد  ما  وهو  والكرامة، 
التامة بني "املسلمني واملسلامت" يف  القرآن كذلك إىل املساواة  ويدعو 
وأجرا  "مغفرة  لهم  أعد  قد  الله  أن  ويوضح  املتعددة،  الحياة  جوانب 

.(35 عظيام" (األحزاب، اآلية 
وهكذا يحق لكل األفراد، رجاال ونساءا، بوصفهم برشا متساويني يف 
قدم  عىل  املشاركة  ومواطنات،  وكمواطنني  الله،  أمام  والكرامة  القدر 
االقتصادية  املوارد  إىل   والوصول  والقيادة  السياسية  الحياة  يف  املساواة 
واملساواة أمام القانون واالستقاللية عىل األصعدة االقتصادية واالجتامعية 
لله يف  خلفاء  ونساء  رجاال  البرش  أن  القرآن  يوضح  والسياسية.  والثقافية 
األرض وقد أوكل الله إليهم مهمة تحقيق إرادته يف األرض. وهكذا يحق 

مصدرا  اإلسالم  من  تتخذ  التي  البلدان  يف  جميعا،  والناس  للمسلمني 
اإلسالم عىل  فيها  يؤثر  التي  املجتمعات  يف  أو حتى  وسياساتها،  لقوانينها 
والسياسات  القوانني  يف  منفتح  نحو  عىل  يسهموا  أن  وتقاليدها،  عاداتها 
واملامرسات من أجل تحقيق العدل واملساواة داخل أرسهم ومجتمعاتهم 

املحلية وبلدانهم، بل إن هذا اإلسهام واجب عليهم.

تحقيق  تتطلب  والنساء  الرجال  بني  املساواة  الثالث:  املبدأ 
املساواة داخل األرسة

يدعو اإلسالم إىل املساواة والعدل واملودة والرحمة يف ما بني الناس جميعا، 
املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  تلبي  أن  ينبغي  وهكذا 
يعيشه  الذي  للواقع  واالستجابة  املبادئ  بتعزيز هذه  النداء  هذا  باألرسة 

املسلمون واملسلامت يف وقتنا الحايل. 
ينبغي أن يتمتع الناس، رجاال ونساءا، باملساواة والعدل داخل األرسة، 
وأن يحصلوا عىل االحرتام والتقدير ملا يسهموا به يف األرسة واملجتمع. 
مصحوبا  يأيت  أن  يجب  األرسة  داخل  املشرتكة  باملسؤوليات  اإلقرار  إن 
إىل  والوصول  القرار  وصنع  الحقوق  يف  والنساء  الرجال  بني  باملساواة 
فسخ  عند  واملمتلكات  لألصول  العادل  والتقسيم  والتملك  العدالة 
لحقوق  العاملية  واملعايري  اإلسالمية  املبادئ  إن  الوفاة.  عند  أو  الزواج 
الذي  الواقع  وتفاصيل  والدستورية  القانونية  والضامنات  اإلنسان 
طريق  جميعها  متهد  الحايل  وقتنا  يف  والنساء  الرجال  يعيشه 
الشخصية  األحوال  قوانني  يف  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  مجتمعاتنا 
جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  أحكام  إن  باألرسة.  املتعلقة  واملامرسات 
املساواة  وتحقيق  بالعدل  تنادي  التي  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
مع  اتساقا  أكرث  لهي  واملجتمع،  األرسة  داخل  الرجل  مع  للمرأة 
األحوال  قوانني  أحكام  -من  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الرشيعة- 

اإلسالمية. ومجتمعاتنا  بلداننا  من  العديد  يف  واألرسة  الشخصية 

يتطلب تحقيق هذه املبادئ سن قوانني ووضع سياسات ليك:

الشخيص  والنمو  والدعم  واالنسجام  لألمن  مصدرا  العائلة  تصبح   •
لكافة أفرادها، 

يصبح الزواج رشاكة بني شخصني متساويني يتبادالن االحرتام واملودة   •
ويتشاركان يف صنع القرار،

أو  الزوجة،  أو  الزوج  اختيار  الحقوق يف  نفس  والرجل  للمرأة  يكون   •
اختيار عدم التزوج، والحق يف أال يربم الزواج إال برىض الطرفني الكامل 
واختيارهام الحر، كام يكون لهام نفس الحقوق يف ما يتعلق بفسخه، 

والحصول عىل نفس الحقوق عند  حله،

وحيازة  مبلكية  يتعلق  ما  يف  الحقوق  نفس  الزوجني  لكال  يكون   •
فيها  والترصف  بها  والتمتع  وإدارتها  عليها  واإلرشاف  املمتلكات 
ووراثتها، وضعا يف االعتبار الحاجة إىل كفالة األمن االقتصادي لجميع 

أفراد األرسة،

•  يكون لألب واألم نفس الحقوق واملسؤوليات يف األمور املتعلقة بأطفالهام. 

بالعدل واملساواة، إىل إحياء  ندعو نحن، بوصفنا رجاال ونساءا متمسكني 
نحث  كام  املسلمة،  األرسة  داخل  والعامليتني  اإلسالميتني  القيمتني  هاتني 
وكل  الدينيني  والزعامء  الدولية  واملؤسسات  السياسيني  والقادة  حكوماتنا 
القيمتني  التمسك بهاتني  العمل سويا من أجل  املسلمني واملسلامت عىل 

وإدراجهام يف قوانني األحوال الشخصية واملامرسات ذات الصلة باألرسة.  

إن تحقيق العدل واملساواة واإلنصاف والكرامة داخل األرسة املسلمة يف 
القرن الحادي والعرشين رضوري وممكن، وقد حان الوقت إلدراك هذه 

القيم وإدراجها يف قوانيننا وحياتنا اليومية.
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إطار عمل حركة "مساواة"

"مساواة"  لحركة  املفاهيمي  اإلطار  توضح  عمل  وثيقة  هو  اإلطار  هذا 
املسلمة.  األرسة  داخل  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  تهدف  التي  العاملية 
تنادي حركة "مســاواة" بأن التغيري رضوري ألن العديد من قوانني األحوال 
الشخصية وما يدعي أنها من املامرسات اإلسالمية ال تتسم بالعدل وال تالئم 
حياة األرس املسلمة واملسلمني وخرباتهم أو تستجيب لها، كام تنادي بأن 
مقاصد  مع  يتسق  واملساواة  للعدل  إطار  تبني  من خالل  ممكن  التغيري 
والضامنات  األساسية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  اإلسالمي  الدين 
الرجال والنساء يف وقتنا الحايل.  الدستورية والواقع الذي يعيشه كل من 
الحكومية  غري  املنظامت  بذلتها  التي  الجهود  عىل  الحركة  تبني 
والناشطات/النشطاء عىل مدى عقود بغية إصالح قوانني األحوال الشخصية 
واألرسة ىف املجتمعات اإلسالمية التي متيز ضد النساء، ومن أجل مقاومة 
هذه  داخل  املحافظة  املجموعات  بها  تطالب  التي  الرجعية  التعديالت 

املجتمعات.
بني  ما  يف  التعاون  من  شهرا  عرشين  مدى  عىل  اإلطار  هذا  تبلور 
الطالق  جهودهم  توحدت  الذين  املسلمني  والعلامء  الناشطات/النشطاء 
يف  أخوات  منظمة  تقوم  الذي  األسايس-  الفريق  يتضمن  املبادرة.  هذه 
اإلسالم (ومقرها ماليزيا) بتنسيق أعامله- لجنة تخطيطية مكونة من اثنتي 
عرشة عضوة جمعت ناشطات وأكادمييات من احدى عرشة دولة. تبلور 
االجتامعات  من  سلسلة  من خالل  صياغته  وجرت  لإلطار  الحايل  التصور 
ومامرسني  ونشطاء  وأكادمييني  علامء  بني  ما  يف  عقدت  التي  واملناقشات 

ملهنة القانون من الجنسني من حوايل ثالثني بلدا. 

وحفظ  واإلنصاف  واملساواة  للعدل  مصدر  اإلسالم  مبادئ  أن  نرى  أننا 
كرامة البرش جميعا، ونؤمن بأن تحقيق العدل واملساواة يف قوانني األحوال 
الشخصية واملامرسات املتعلقة باألرسة يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية  

رضوري وممكن يف الوقت نفسه. 
  

وإذ ندرك:

•  أن تعاليم القرآن ومقاصد الرشيعة واملعايري العاملية لحقوق اإلنسان 
القرن  يف  حياتنا  وواقع  الدستورية  والضامنات  األساسية  والحقوق 
املسلمني  بني  العالقات  إخضاع  جميعا  تتطلب  والعرشين  الحادي 
التي  واملامرسات  -للمبادئ  والخاص  العام  الفضائني  يف  واملسلامت- 

تستند إىل املساواة والعدل واإلنصاف، 

نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  ونساءا،  رجاال  املسلمني،  لكل  وأن   •
فهم  واملساهمة يف  الدينية،  النصوص  بقراءة  يتعلق  ما  الواجبات يف 
رسالة اإلسالم املنزلة من رب العاملني، والعمل من أجل تحقيق العدل 

واملساواة وخري البرشية داخل أرسهم ومجتمعاتهم وبلدانهم،

البلدان  يف  حاليا  املطبقة  واملامرسات  القوانني  من  العديد  وأن   •
اإلسالمية ال تتسم بالعدل وأنه ال مير يوم دون أن تعكر فيه مضامينها 

املجحفة صفو حياة جميع أفراد األرسة وال سيام النساء،

واملامرسات  القوانني  كحال  والتطور  التغري  دائم  البرش  حال  وأن   •
اإلجتامعية التي تشكل العالقات داخل األرسة،

•  وأن اإلسالم يدعو للمساواة والعدل واملودة والرحمة واالحرتام املتبادل 
يف ما بني جميع البرش، وأن طريقنا نحو التغيري ينبغي أن يكون عىل 

ضوء هذه القيم، 

•  وأن إصالح القوانني واملامرسات لفائدة املجتمع واملصلحة العامة كان 
دامئًا جزءا من الفقه اإلسالمي،

دوليا  عليها  متعارف  هو  كام  اإلنسان  بحقوق  البرش  كل  متتع  وأن   •

بينهم  ما  يف  الفعلية  املساواة  وكفالة  كرامتهم  عىل  الحفاظ  يتطلب 
وعدم تعرضهم للتمييز،

العدل  تحقيق  أن  عرصية،  أمم  ىف  ومواطنات  كمسلامت  نحن،  نعلن 
واملساواة داخل األرسة رضوري وممكن يف الوقت نفسه، وأن الوقت قد 

حان إلدراك هذه القيم وإدراجها يف قوانيننا ومامرساتنا.

ألف- تحقيق العدل واملساواة داخل األرسة رضوري

يف  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  معظم  تقوم 
البلدان واملجتمعات اإلسالمية يف يومنا هذا عىل النظريات واملفاهيم التي 
والسياقات  التاريخية  الحقب  من  طويل  مدى  عىل  الفقهاء  طورها 
االقتصادية واالجتامعية. وقد اهتدى الفقهاء يف تفسريهم للقرآن والسنة 
إىل  إضافة  عرصهم،  يف  سائدا  كان  الذي  واالجتامعي  السيايس  بالواقع 
والنساء  الرجال  وأدوار  واملجتمع  القانون  االفرتاضات حول  من  مجموعة 
األخالقية  والقيم  املعرفية  للحالة  انعكاسا  معظمها  يف  كانت  والتي  فيه، 
واملؤسسات الذكورية السائدة آنذاك. ومل يكن ملفهوم املساواة عىل أساس 
بني  املساواة  تكن  فلم  العدل،  عن  مفهومهم  يف  مكانا  االجتامعي  النوع 
الجنسني ذات صلة كبرية بتصورهم عنها، مبعنى أن املساواة مل تكن جزءا 
عبارة عن  ذاته  الزواج يف حد  مفهوم  كان  فقد  االجتامعية.  من خرباتهم 
هيمنة من جهة الزوج وخضوع من جهة الزوجة. وكان ينظر إىل الرجال 
عىل إنهم حاميو حمى النساء وعائلو األرسة ىف حني مل تكن النساء ملزمات 
الطاعة  إبداء  مقابل  يف  وذلك  أطفالهن،  بإرضاع  حتى  أو  املنزيل  بالعمل 

التامة ألزواجهن.
ومع بداية القرن العرشين، بدأت فكرة انطواء العدل بالرضورة عىل 
املساواة يف التأثري عىل فهم الناس للعدل وتصورهم عنه. كان العامل الذي 
املتساوي  غري  الفهم  ولكن  االختفاء  يف  بدأ  قد  الفقه  كتاب  عليه  يهيمن 

لحقوق الرجال والنساء الذي كرسه الفقهاء يف كتاباتهم استمر بالرغم من 
ذلك،وأعيد انتاجه، بطريقة معدلة، ىف قوانني األرسة ىف الفرتة االستعامرية 
التقليدية، وبني كل من  الفقهية  املفاهيم  والتى دمجت بني  بعدها،  وما 
التأثريات االستعامرية وبعض الجوانب السلبية للثقافات والتقاليد املحلية.  
تبلورت معظم قوانني األرسة أو األحوال الشخصية اإلسالمية الحالية 
بهذه الطريقة، وهي بالتايل قامئة عىل افرتاضات ومفاهيم أضحت غري ذات 
صلة باحتياجات وخربات وإسهامات املسلمني/املسلامت يف وقتنا الحايل. 
الفقهاء  يد  من  األحكام  إصدار  و  الترشيعات  سن  سلطة  انتقلت  وقد 
والعلامء، الذين تزايد انفصالهم عن تطورات الواقع السيايس واالجتامعي 
املتغري، إىل يد أجهزة تنفيذية وترشيعية ال متلك رشعية الطعن يف تفسريات 
الرشيعة التي خرجت إىل الوجود يف فرتة ما قبل الحداثة وال تنتوي القيام 
آراء  تكن  مل  التي  اإلسالمية  املجتمعات  يف  وحتى  فيه.  ترغب  أو  بذلك 
الفقهاء القدامى قد قننت فيها، فقد استخدمت القواعد الفقهية العتيقة 
واملعايري املحلية واالستعامرية يف العديد من الحاالت لتأصيل عدم املساواة 

بني الرجال والنساء عىل مستوى األرسة، وتكريسها يف املجتمع األوسع.
القوانني  بني  القطيعة  هذه  عن  الناتجة  والجور  الظلم  أشكال  إن 
يف  كثريا  نجدها  الزمن والواقع املعارص- والتي  التي عفا عليها  واألعراف 
تعد وال تحىص. مل تكن  اإلسالمية- ال  والبلدان  املجتمعات  العديد من 
القوانني  عن  غريبة  واإلجحاف  التمييز  من  األشكال  هذه  مثل 
القرن  جاء  أن  إىل  آنذاك  العامل  حول  مطبقة  كانت  التي  العلامنية 
العرشون وتطورت هذه القوانني تدريجيا لتتامىش مع معايري املساواة 
قوانني  من  العديد  بني  ما  يف  الرتابط  إىل  وبالنظر  الجديدة.  العاملية 
جوانب  من  وغريها  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال 
النساء  أثرت عىل  الظلم والجور داخل األرسة قد  املجتمع فإن أشكال 
العديد من املجاالت األخرى مبا يف ذلك كرامتهن وأمنهن الشخيص  يف 
التملك  إىل حقهن يف  إضافة  القانون  أمام  وحرية حركتهن ومعاملتهن 

السياسية.   واملشاركة  والعمل  والجنسية  واملواطنة 
إن العدل يف وقتنا وسياقنا الحاليني ال ميكن أن يفصل عن املساواة. 

وواقع األمر هو إن العديد من جوانب قوانني األحوال الشخصية واألرسة، 
انتاجها وتقنينها يف قوانيننا  بالطريقة التي عرفها الفقهاء القدامي وأعيد 
املعارصة، ال هي معقولة يف ضوء الظروف املعارصة وال ميكن حتى تربيرها 
ال  واملامرسات  القوانني  إٍسالمية. وهذه  أسس  إىل  استنادا  عنها  الدفاع  أو 
تفي –من حيث افتقارها إىل العدل - مبتطلبات الرشيعة فحسب، ولكنها 
ال تالئم أيضا حياة األرس املسلمة وخرباتها أو تستجيب لها، بل وتستخدم 
الحياة،   يف  كرمية  باختيارات  القيام  من  النساء  الحايل يف حرمان  وقتنا  يف 
وهو ما يعترب السبب الرئييس يف عدم انسجام الزيجات وتفكك األرس ىف 

وقتنا الحايل.

باء-تحقيق املساواة والعدل داخل األرسة ممكن

واملساواة  العدل  بينها  من  املبادئ  من  الكثري  القرآن  تعاليم  تكتنف 
واإلنصاف والكرامة واملودة والرحمة، والتي تعكس جميعها سننا كونية، 
وتتسق يف الوقت نفسه مع معايري حقوق اإلنسان املعارصة. وهذه القيم 
القرآنية مبقدورها أن تضيف إىل التطور الذي تشهده املامرسات والقوانني 
العدل  عن  املعارص  مفهومنا  مع  يتامىش  الذي  بالشكل  باألرسة  املتعلقة 
الذي يتضمن املساواة بني الجنسني أمام القانون ويف غري ذلك من املجاالت.

املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  بتغيري  املطالبة  إن 
يعيشه  الذي  والوقع  واملساواة  العدل  مبادئ  مع  تتامىش  ليك  باألرسة 
املسلمون/املسلامت يف وقتنا املعارص تستند فعليا إىل العديد من مفاهيم 

الفقه اإلسالمي األساسية، ومن بينها:

به  ويقصد  والفقة  املنزل،  الرصاط  وهي  الرشيعة،  بني  فرق  مثة  أنه   •
الفقه اإلسالمي. فالرشيعة (وهي لغة مورد املاء) هي مجموع  علم 
القيم واملبادئ الدينية مثلام أوحي بها إىل محمد عليه السالم لتوجيه 
حياة البرش. والفقه (وهو لغة مبعنى الفهم) هو العملية التي يحاول 

البرش من خاللها اشتقاق قواعد قانونية من القرآن والسنة الرشيفة 
والرشيعة  اإلسالم.  يف  األساسيني  واملامرسة  الفكر  مصدري  بوصفهام 
إىل  أقرب  فهي  القوانني  من  مجموعة  عىل  ميكن قرصها  ال  كمفهوم 
األخالق منها إىل القانون، فهي تجسيد للقيم واملبادئ األخالقية التي 
توجه البرشية نحو العدل والسلوك القويم. وواقع األمر هو إن ما يشار 
إليه عىل وجه التأكيد عىل أنه قوانني الرشيعة ما هو يف األغلب إال ناتج 

الفقه، مبعنى فهم برشي، قابل للخطأ والتغيري والتبديل. 

تحدد  واملعامالت.  العبادات  الرشعية:  األحكام  من  فئتان  مثة  أنه   •
فيها  فالتغيري  ثم  ومن  واملؤمنني،  الله  بني  العالقة  العبادات  أحكام 
محدود. أما األحكام املتعلقة باملعامالت فتحكم العالقات يف ما بني 
تطور  يف  البرش  حال  إن  وحيث  للتغيري.  قابلة  بالتايل  وهي  البرش، 
مستمر، مثة حاجة دامئة ألحكام جديدة تقوم عىل تفسريات جديدة 
للنصوص الدينية ليك تصبح القوانني التي عفا عليها الزمن مالمئة لتغري 
الزمان واملكان. وهذا هو منطق االجتهاد، وهو سبيل الفقهاء إليجاد 
املتعلقة  األحكام  تنتمي  الوحي.  ضوء  يف  الجديدة  للقضايا  حلول 
أن  يعني  مام  املعامالت  طائفة  إىل  الجنسني  بني  والعالقات  باألرسة 
الفقهاء طاملا اعتربوها من املسائل االجتامعية والتعاقدية التي تحتمل 

إعادة النظر فيها بشكل عقالين وتغيريها.

باسم  تدخل  التي  التعديالت  أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  كذلك   •
الرشيعة قيم املساواة والعدل واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل يف ما 
بني البرش جميعا، فهذه هي القيم التي اتفق عليها املسلمون والتي 
يعتربها الفقهاء من مقاصد الرشيعة التي ال خالف عليها. فكام يقول 
ابن القيم الجوزية- وهو من فقهاء القرن السابع هجريا/الرابع عرش 
ميالديا- "إن الرشيعة مبناها وأساسها عىل الِحَكم ومصالح الِعباد يف 
وحكمة  كلها  وصالح  كلها  ورحمة  كلها  عدل  وهي  واملعاد،  املعاش 
كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل الجور وعن الرحمة إىل ضدها 
من  فليست  العبث  إىل  الحكمة  وعن  املفسدة  إىل  املصلحة  وعن 

الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".

كانت جزءا من  طاملا  التي  األساسية  املفاهيم  من  الرأى  اختالف  إن   •
يوجد  فال  الفقهية.  املذاهب  رسميا  استقرت  ما  بعد  حتى  الفقه، 
فإن  موحد.  أو  واحد  فقهي  -مذهب  هناك  يكن  مل  وأبدا  اآلن- 
قوانني  تعدد  عن  ناهيك  ذاته  حد  يف  متعددة  مذاهب  وجود 
األحوال الشخصية وقوانني األرسة يف مختلف البلدان اإلسالمية يف 
يومنا هذا، لخري دليل عىل أنه ال ميكن لشخص أو جامعة أو بلد 
إلهي واحد وموحد أو يدعي  بعينه أن يدعي وجود فقه إسالمي 
ملكيته ملثل هذا الفقه إن وجد. ويف إطار الدولة الحديثة، يجب 
لتحديد  معه  نتفاعل  وأن  األراء  يف  التنوع  هذا  مبثل  نقر  أن 
العامة والوفاء مبتطلبات العدل  أفضلها من حيث خدمة املصلحة 

واملساواة.

وهكذا، فإن قوانني األحوال الشخصية أو األرسة املعارصة، املدونة منها 
وغري املدونة، ليست قوانني إلهية، فهي قوانني وضعية تستند إىل تفسريات 
قام بها برش مند عقود مديدة إىل أن قننتها القوى االستعامرية والحكومات 
الوطنية يف شكلها الحايل. وحيث إن هذه القوانني قد وضعها برش يف ما 
يخص العالقات بني البرش، فإنها قابلة للتغري بالشكل الذي ال تخرج فيه عن 
مبادئ اإلسالم والذي تتوافق به مع تغري الزمان واملكان. وإن اإلصالحات 
اإليجابية التي أدخلت مؤخرا عىل قوانني األحوال الشخصية ىف العديد من 
البلدان االسالمية والتطورات التي طرأت عىل املامرسات املتعلقة بقوانني 

األرسة تدعم إمكانية تحقيق مثل هذا التغيري.
متهد املبادئ والقيم املثىل التي يتضمنها القرآن الطريق نحو تحقيق 
العدل واملساواة يف القوانني واملامرسات املتعلقة باألرسة، مثلام مهدت من 
قبل للقضاء عىل مؤسسة العبودية. فمع تزايد اإلدراك ألشكال الظلم التي 
تتسسب فيها العبودية، ومع تطور الظروف بالشكل الذي مكن من القضاء 
عليها، أعيد النظر يف القوانني واملامرسات املتعلقة بالعبودية وعفا الزمن 
عىل القواعد الفقهية ذات الصلة.  وباملثل، ينبغي أن تتطور قوانني األحوال 
العدل  قيمتي  تعكس  بحيث  بنا  الخاصة  املقننة  واملامرسات  الشخصية 

العاملية  املعايري  أيضا  تعزز  اللتني ينص عليهام اإلسالم، وبحيث  واملساواة 
لحقوق اإلنسان وتتناول يف الوقت نفسه الواقع الذي تعيشه األرس املسلمة 
أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  وباملثل،  والعرشين.  الحادي  القرن  يف 
والعدل  املساواة  قيم  املستقبل  يف  اإلسالم  باسم  ستقدم  التي  التعديالت 

واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل بني البرش جميعا.

جيم- مبادئ العدل واملساواة داخل األرسة

املبدأ األول: إن القيم اإلسالمية والعاملية املتمثلة يف املساواة 
العالقات  كل  أساس  هي  والكرامة  والعدل  التمييز  وعدم 

اإلنسانية.

يدعو اإلسالم إىل العدل واملساواة والكرامة واملودة والرحمة يف العالقات 
بني البرش جميعا وداخل نطاق األرسة، وقد أقرت هذه القيم أيضا كمبادئ 

عاملية وقننت كحقوق يف العديد من الدساتري الوطنية واملواثيق الدولية.
الرجال والنساء متساوون يف القرآن يف خلقهم ويف الدار اآلخرة، نجد 
ذلك يف سورة النساء التي يقول تعايل فيها أن الرجال والنساء قد خلقوا من 
"نفس واحدة"،  فال يأيت أحدهام قبل األخر وال يعلو أحدهام عىل األخر وال 
يشتق أحدهام من األخر. فاملرأة مل تخلق إلسعاد الرجل، ولكنها والرجل قد 

خلقا سويا ملصلحة بعضهام البعض.
يؤكد لنا القرآن عىل قيمتي "املودة والرحمة" (سورة الروم، اآلية 21) 
وعىل أن النساء لباس للرجال والرجال لباس لهن (البقرة، اآلية 187)، وأن 
اآلية  عمران،  (آل  البعض  بعضنا  من  وإناثا  ذكورا  جميعا  خلقنا  قد  الله 
195). كذلك يقول تعايل يف سورة التوبة (اآلية 71): "املؤمنون واملؤمنات 
اآليات  أما  املنكر".  عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  بعض،  أولياء  بعضهم 
القرآنية األربعة التي تتحدث رصاحة عن سلطة الرجال عىل النساء داخل 
واآلية 228،  اآلية 222  (البقرة،  املجتمع،  بينهم يف  املساواة  األرسة وعدم 

وسورة النساء اآلية 2 واآلية 34) فينبغي فهمها يف ضوء املبادئ اإلسالمية 
األوسع وأغراض الرشيعة ومقاصدها، ال مبعزل عنها. 

إن أشكال فهم العدل والظلم تتغري مع تغري الزمن، ويف إطار نظرة 
القرآن العاملية للعدل واملساواة، هناك العديد من اآليات التي ميكن أن 
مع  يتسق  البرش  بني  ما  ويف  األرسة  داخل  للعالقات  منوذجا  تقدم 
نظل  وليك  زمننا  يف  العدل  نحقق  وليك  املعارصة.  العدل  مفاهيم 
ملتزمني بروح اإلسالم وتعاليمه، ينبغي أن تتجسد املساواة يف قوانيننا 
والرشاكة  واملودة  املتبادل  االحرتام  يحل  أن  كذلك  ينبغي  ومامراستنا. 
العالقات  ويف  والنساء  الرجال  بني  العالقة  يف  املساواة  عدم  محل 

جميعها.  اإلنسانية 
  

الكاملة  باملواطنة  التمتع  فرد  لكل  يحق  الثاين:  املبدأ 
واملتساوية، مبا يف ذلك املشاركة بشكل كامل يف جميع جوانب 

الحياة يف املجتمع.

القدر  يف  متساويني  خلقوا  قد  البرش  جميع  أن  اإلسالم  يعلمنا 
العاملية،  اإلنسان  حقوق  مبادئ  يف  له  صدى  نجد  ما  وهو  والكرامة، 
التامة بني "املسلمني واملسلامت" يف  القرآن كذلك إىل املساواة  ويدعو 
وأجرا  "مغفرة  لهم  أعد  قد  الله  أن  ويوضح  املتعددة،  الحياة  جوانب 

.(35 عظيام" (األحزاب، اآلية 
وهكذا يحق لكل األفراد، رجاال ونساءا، بوصفهم برشا متساويني يف 
قدم  عىل  املشاركة  ومواطنات،  وكمواطنني  الله،  أمام  والكرامة  القدر 
االقتصادية  املوارد  إىل   والوصول  والقيادة  السياسية  الحياة  يف  املساواة 
واملساواة أمام القانون واالستقاللية عىل األصعدة االقتصادية واالجتامعية 
لله يف  خلفاء  ونساء  رجاال  البرش  أن  القرآن  يوضح  والسياسية.  والثقافية 
األرض وقد أوكل الله إليهم مهمة تحقيق إرادته يف األرض. وهكذا يحق 

مصدرا  اإلسالم  من  تتخذ  التي  البلدان  يف  جميعا،  والناس  للمسلمني 
اإلسالم عىل  فيها  يؤثر  التي  املجتمعات  يف  أو حتى  وسياساتها،  لقوانينها 
والسياسات  القوانني  يف  منفتح  نحو  عىل  يسهموا  أن  وتقاليدها،  عاداتها 
واملامرسات من أجل تحقيق العدل واملساواة داخل أرسهم ومجتمعاتهم 

املحلية وبلدانهم، بل إن هذا اإلسهام واجب عليهم.

تحقيق  تتطلب  والنساء  الرجال  بني  املساواة  الثالث:  املبدأ 
املساواة داخل األرسة

يدعو اإلسالم إىل املساواة والعدل واملودة والرحمة يف ما بني الناس جميعا، 
املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  تلبي  أن  ينبغي  وهكذا 
يعيشه  الذي  للواقع  واالستجابة  املبادئ  بتعزيز هذه  النداء  هذا  باألرسة 

املسلمون واملسلامت يف وقتنا الحايل. 
ينبغي أن يتمتع الناس، رجاال ونساءا، باملساواة والعدل داخل األرسة، 
وأن يحصلوا عىل االحرتام والتقدير ملا يسهموا به يف األرسة واملجتمع. 
مصحوبا  يأيت  أن  يجب  األرسة  داخل  املشرتكة  باملسؤوليات  اإلقرار  إن 
إىل  والوصول  القرار  وصنع  الحقوق  يف  والنساء  الرجال  بني  باملساواة 
فسخ  عند  واملمتلكات  لألصول  العادل  والتقسيم  والتملك  العدالة 
لحقوق  العاملية  واملعايري  اإلسالمية  املبادئ  إن  الوفاة.  عند  أو  الزواج 
الذي  الواقع  وتفاصيل  والدستورية  القانونية  والضامنات  اإلنسان 
طريق  جميعها  متهد  الحايل  وقتنا  يف  والنساء  الرجال  يعيشه 
الشخصية  األحوال  قوانني  يف  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  مجتمعاتنا 
جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  أحكام  إن  باألرسة.  املتعلقة  واملامرسات 
املساواة  وتحقيق  بالعدل  تنادي  التي  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
مع  اتساقا  أكرث  لهي  واملجتمع،  األرسة  داخل  الرجل  مع  للمرأة 
األحوال  قوانني  أحكام  -من  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الرشيعة- 

اإلسالمية. ومجتمعاتنا  بلداننا  من  العديد  يف  واألرسة  الشخصية 

يتطلب تحقيق هذه املبادئ سن قوانني ووضع سياسات ليك:

الشخيص  والنمو  والدعم  واالنسجام  لألمن  مصدرا  العائلة  تصبح   •
لكافة أفرادها، 

يصبح الزواج رشاكة بني شخصني متساويني يتبادالن االحرتام واملودة   •
ويتشاركان يف صنع القرار،

أو  الزوجة،  أو  الزوج  اختيار  الحقوق يف  نفس  والرجل  للمرأة  يكون   •
اختيار عدم التزوج، والحق يف أال يربم الزواج إال برىض الطرفني الكامل 
واختيارهام الحر، كام يكون لهام نفس الحقوق يف ما يتعلق بفسخه، 

والحصول عىل نفس الحقوق عند  حله،

وحيازة  مبلكية  يتعلق  ما  يف  الحقوق  نفس  الزوجني  لكال  يكون   •
فيها  والترصف  بها  والتمتع  وإدارتها  عليها  واإلرشاف  املمتلكات 
ووراثتها، وضعا يف االعتبار الحاجة إىل كفالة األمن االقتصادي لجميع 

أفراد األرسة،

•  يكون لألب واألم نفس الحقوق واملسؤوليات يف األمور املتعلقة بأطفالهام. 

بالعدل واملساواة، إىل إحياء  ندعو نحن، بوصفنا رجاال ونساءا متمسكني 
نحث  كام  املسلمة،  األرسة  داخل  والعامليتني  اإلسالميتني  القيمتني  هاتني 
وكل  الدينيني  والزعامء  الدولية  واملؤسسات  السياسيني  والقادة  حكوماتنا 
القيمتني  التمسك بهاتني  العمل سويا من أجل  املسلمني واملسلامت عىل 

وإدراجهام يف قوانني األحوال الشخصية واملامرسات ذات الصلة باألرسة.  

إن تحقيق العدل واملساواة واإلنصاف والكرامة داخل األرسة املسلمة يف 
القرن الحادي والعرشين رضوري وممكن، وقد حان الوقت إلدراك هذه 

القيم وإدراجها يف قوانيننا وحياتنا اليومية.
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إطار عمل حركة "مساواة"

"مساواة"  لحركة  املفاهيمي  اإلطار  توضح  عمل  وثيقة  هو  اإلطار  هذا 
املسلمة.  األرسة  داخل  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  تهدف  التي  العاملية 
تنادي حركة "مســاواة" بأن التغيري رضوري ألن العديد من قوانني األحوال 
الشخصية وما يدعي أنها من املامرسات اإلسالمية ال تتسم بالعدل وال تالئم 
حياة األرس املسلمة واملسلمني وخرباتهم أو تستجيب لها، كام تنادي بأن 
مقاصد  مع  يتسق  واملساواة  للعدل  إطار  تبني  من خالل  ممكن  التغيري 
والضامنات  األساسية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  اإلسالمي  الدين 
الرجال والنساء يف وقتنا الحايل.  الدستورية والواقع الذي يعيشه كل من 
الحكومية  غري  املنظامت  بذلتها  التي  الجهود  عىل  الحركة  تبني 
والناشطات/النشطاء عىل مدى عقود بغية إصالح قوانني األحوال الشخصية 
واألرسة ىف املجتمعات اإلسالمية التي متيز ضد النساء، ومن أجل مقاومة 
هذه  داخل  املحافظة  املجموعات  بها  تطالب  التي  الرجعية  التعديالت 

املجتمعات.
بني  ما  يف  التعاون  من  شهرا  عرشين  مدى  عىل  اإلطار  هذا  تبلور 
الطالق  جهودهم  توحدت  الذين  املسلمني  والعلامء  الناشطات/النشطاء 
يف  أخوات  منظمة  تقوم  الذي  األسايس-  الفريق  يتضمن  املبادرة.  هذه 
اإلسالم (ومقرها ماليزيا) بتنسيق أعامله- لجنة تخطيطية مكونة من اثنتي 
عرشة عضوة جمعت ناشطات وأكادمييات من احدى عرشة دولة. تبلور 
االجتامعات  من  سلسلة  من خالل  صياغته  وجرت  لإلطار  الحايل  التصور 
ومامرسني  ونشطاء  وأكادمييني  علامء  بني  ما  يف  عقدت  التي  واملناقشات 

ملهنة القانون من الجنسني من حوايل ثالثني بلدا. 

وحفظ  واإلنصاف  واملساواة  للعدل  مصدر  اإلسالم  مبادئ  أن  نرى  أننا 
كرامة البرش جميعا، ونؤمن بأن تحقيق العدل واملساواة يف قوانني األحوال 
الشخصية واملامرسات املتعلقة باألرسة يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية  

رضوري وممكن يف الوقت نفسه. 
  

وإذ ندرك:

•  أن تعاليم القرآن ومقاصد الرشيعة واملعايري العاملية لحقوق اإلنسان 
القرن  يف  حياتنا  وواقع  الدستورية  والضامنات  األساسية  والحقوق 
املسلمني  بني  العالقات  إخضاع  جميعا  تتطلب  والعرشين  الحادي 
التي  واملامرسات  -للمبادئ  والخاص  العام  الفضائني  يف  واملسلامت- 

تستند إىل املساواة والعدل واإلنصاف، 

نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  ونساءا،  رجاال  املسلمني،  لكل  وأن   •
فهم  واملساهمة يف  الدينية،  النصوص  بقراءة  يتعلق  ما  الواجبات يف 
رسالة اإلسالم املنزلة من رب العاملني، والعمل من أجل تحقيق العدل 

واملساواة وخري البرشية داخل أرسهم ومجتمعاتهم وبلدانهم،

البلدان  يف  حاليا  املطبقة  واملامرسات  القوانني  من  العديد  وأن   •
اإلسالمية ال تتسم بالعدل وأنه ال مير يوم دون أن تعكر فيه مضامينها 

املجحفة صفو حياة جميع أفراد األرسة وال سيام النساء،

واملامرسات  القوانني  كحال  والتطور  التغري  دائم  البرش  حال  وأن   •
اإلجتامعية التي تشكل العالقات داخل األرسة،

•  وأن اإلسالم يدعو للمساواة والعدل واملودة والرحمة واالحرتام املتبادل 
يف ما بني جميع البرش، وأن طريقنا نحو التغيري ينبغي أن يكون عىل 

ضوء هذه القيم، 

•  وأن إصالح القوانني واملامرسات لفائدة املجتمع واملصلحة العامة كان 
دامئًا جزءا من الفقه اإلسالمي،

دوليا  عليها  متعارف  هو  كام  اإلنسان  بحقوق  البرش  كل  متتع  وأن   •

بينهم  ما  يف  الفعلية  املساواة  وكفالة  كرامتهم  عىل  الحفاظ  يتطلب 
وعدم تعرضهم للتمييز،

العدل  تحقيق  أن  عرصية،  أمم  ىف  ومواطنات  كمسلامت  نحن،  نعلن 
واملساواة داخل األرسة رضوري وممكن يف الوقت نفسه، وأن الوقت قد 

حان إلدراك هذه القيم وإدراجها يف قوانيننا ومامرساتنا.

ألف- تحقيق العدل واملساواة داخل األرسة رضوري

يف  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  معظم  تقوم 
البلدان واملجتمعات اإلسالمية يف يومنا هذا عىل النظريات واملفاهيم التي 
والسياقات  التاريخية  الحقب  من  طويل  مدى  عىل  الفقهاء  طورها 
االقتصادية واالجتامعية. وقد اهتدى الفقهاء يف تفسريهم للقرآن والسنة 
إىل  إضافة  عرصهم،  يف  سائدا  كان  الذي  واالجتامعي  السيايس  بالواقع 
والنساء  الرجال  وأدوار  واملجتمع  القانون  االفرتاضات حول  من  مجموعة 
األخالقية  والقيم  املعرفية  للحالة  انعكاسا  معظمها  يف  كانت  والتي  فيه، 
واملؤسسات الذكورية السائدة آنذاك. ومل يكن ملفهوم املساواة عىل أساس 
بني  املساواة  تكن  فلم  العدل،  عن  مفهومهم  يف  مكانا  االجتامعي  النوع 
الجنسني ذات صلة كبرية بتصورهم عنها، مبعنى أن املساواة مل تكن جزءا 
عبارة عن  ذاته  الزواج يف حد  مفهوم  كان  فقد  االجتامعية.  من خرباتهم 
هيمنة من جهة الزوج وخضوع من جهة الزوجة. وكان ينظر إىل الرجال 
عىل إنهم حاميو حمى النساء وعائلو األرسة ىف حني مل تكن النساء ملزمات 
الطاعة  إبداء  مقابل  يف  وذلك  أطفالهن،  بإرضاع  حتى  أو  املنزيل  بالعمل 

التامة ألزواجهن.
ومع بداية القرن العرشين، بدأت فكرة انطواء العدل بالرضورة عىل 
املساواة يف التأثري عىل فهم الناس للعدل وتصورهم عنه. كان العامل الذي 
املتساوي  غري  الفهم  ولكن  االختفاء  يف  بدأ  قد  الفقه  كتاب  عليه  يهيمن 

لحقوق الرجال والنساء الذي كرسه الفقهاء يف كتاباتهم استمر بالرغم من 
ذلك،وأعيد انتاجه، بطريقة معدلة، ىف قوانني األرسة ىف الفرتة االستعامرية 
التقليدية، وبني كل من  الفقهية  املفاهيم  والتى دمجت بني  بعدها،  وما 
التأثريات االستعامرية وبعض الجوانب السلبية للثقافات والتقاليد املحلية.  
تبلورت معظم قوانني األرسة أو األحوال الشخصية اإلسالمية الحالية 
بهذه الطريقة، وهي بالتايل قامئة عىل افرتاضات ومفاهيم أضحت غري ذات 
صلة باحتياجات وخربات وإسهامات املسلمني/املسلامت يف وقتنا الحايل. 
الفقهاء  يد  من  األحكام  إصدار  و  الترشيعات  سن  سلطة  انتقلت  وقد 
والعلامء، الذين تزايد انفصالهم عن تطورات الواقع السيايس واالجتامعي 
املتغري، إىل يد أجهزة تنفيذية وترشيعية ال متلك رشعية الطعن يف تفسريات 
الرشيعة التي خرجت إىل الوجود يف فرتة ما قبل الحداثة وال تنتوي القيام 
آراء  تكن  مل  التي  اإلسالمية  املجتمعات  يف  وحتى  فيه.  ترغب  أو  بذلك 
الفقهاء القدامى قد قننت فيها، فقد استخدمت القواعد الفقهية العتيقة 
واملعايري املحلية واالستعامرية يف العديد من الحاالت لتأصيل عدم املساواة 

بني الرجال والنساء عىل مستوى األرسة، وتكريسها يف املجتمع األوسع.
القوانني  بني  القطيعة  هذه  عن  الناتجة  والجور  الظلم  أشكال  إن 
يف  كثريا  نجدها  الزمن والواقع املعارص- والتي  التي عفا عليها  واألعراف 
تعد وال تحىص. مل تكن  اإلسالمية- ال  والبلدان  املجتمعات  العديد من 
القوانني  عن  غريبة  واإلجحاف  التمييز  من  األشكال  هذه  مثل 
القرن  جاء  أن  إىل  آنذاك  العامل  حول  مطبقة  كانت  التي  العلامنية 
العرشون وتطورت هذه القوانني تدريجيا لتتامىش مع معايري املساواة 
قوانني  من  العديد  بني  ما  يف  الرتابط  إىل  وبالنظر  الجديدة.  العاملية 
جوانب  من  وغريها  باألرسة  املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال 
النساء  أثرت عىل  الظلم والجور داخل األرسة قد  املجتمع فإن أشكال 
العديد من املجاالت األخرى مبا يف ذلك كرامتهن وأمنهن الشخيص  يف 
التملك  إىل حقهن يف  إضافة  القانون  أمام  وحرية حركتهن ومعاملتهن 

السياسية.   واملشاركة  والعمل  والجنسية  واملواطنة 
إن العدل يف وقتنا وسياقنا الحاليني ال ميكن أن يفصل عن املساواة. 

وواقع األمر هو إن العديد من جوانب قوانني األحوال الشخصية واألرسة، 
انتاجها وتقنينها يف قوانيننا  بالطريقة التي عرفها الفقهاء القدامي وأعيد 
املعارصة، ال هي معقولة يف ضوء الظروف املعارصة وال ميكن حتى تربيرها 
ال  واملامرسات  القوانني  إٍسالمية. وهذه  أسس  إىل  استنادا  عنها  الدفاع  أو 
تفي –من حيث افتقارها إىل العدل - مبتطلبات الرشيعة فحسب، ولكنها 
ال تالئم أيضا حياة األرس املسلمة وخرباتها أو تستجيب لها، بل وتستخدم 
الحياة،   يف  كرمية  باختيارات  القيام  من  النساء  الحايل يف حرمان  وقتنا  يف 
وهو ما يعترب السبب الرئييس يف عدم انسجام الزيجات وتفكك األرس ىف 

وقتنا الحايل.

باء-تحقيق املساواة والعدل داخل األرسة ممكن

واملساواة  العدل  بينها  من  املبادئ  من  الكثري  القرآن  تعاليم  تكتنف 
واإلنصاف والكرامة واملودة والرحمة، والتي تعكس جميعها سننا كونية، 
وتتسق يف الوقت نفسه مع معايري حقوق اإلنسان املعارصة. وهذه القيم 
القرآنية مبقدورها أن تضيف إىل التطور الذي تشهده املامرسات والقوانني 
العدل  عن  املعارص  مفهومنا  مع  يتامىش  الذي  بالشكل  باألرسة  املتعلقة 
الذي يتضمن املساواة بني الجنسني أمام القانون ويف غري ذلك من املجاالت.

املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  بتغيري  املطالبة  إن 
يعيشه  الذي  والوقع  واملساواة  العدل  مبادئ  مع  تتامىش  ليك  باألرسة 
املسلمون/املسلامت يف وقتنا املعارص تستند فعليا إىل العديد من مفاهيم 

الفقه اإلسالمي األساسية، ومن بينها:

به  ويقصد  والفقة  املنزل،  الرصاط  وهي  الرشيعة،  بني  فرق  مثة  أنه   •
الفقه اإلسالمي. فالرشيعة (وهي لغة مورد املاء) هي مجموع  علم 
القيم واملبادئ الدينية مثلام أوحي بها إىل محمد عليه السالم لتوجيه 
حياة البرش. والفقه (وهو لغة مبعنى الفهم) هو العملية التي يحاول 

البرش من خاللها اشتقاق قواعد قانونية من القرآن والسنة الرشيفة 
والرشيعة  اإلسالم.  يف  األساسيني  واملامرسة  الفكر  مصدري  بوصفهام 
إىل  أقرب  فهي  القوانني  من  مجموعة  عىل  ميكن قرصها  ال  كمفهوم 
األخالق منها إىل القانون، فهي تجسيد للقيم واملبادئ األخالقية التي 
توجه البرشية نحو العدل والسلوك القويم. وواقع األمر هو إن ما يشار 
إليه عىل وجه التأكيد عىل أنه قوانني الرشيعة ما هو يف األغلب إال ناتج 

الفقه، مبعنى فهم برشي، قابل للخطأ والتغيري والتبديل. 

تحدد  واملعامالت.  العبادات  الرشعية:  األحكام  من  فئتان  مثة  أنه   •
فيها  فالتغيري  ثم  ومن  واملؤمنني،  الله  بني  العالقة  العبادات  أحكام 
محدود. أما األحكام املتعلقة باملعامالت فتحكم العالقات يف ما بني 
تطور  يف  البرش  حال  إن  وحيث  للتغيري.  قابلة  بالتايل  وهي  البرش، 
مستمر، مثة حاجة دامئة ألحكام جديدة تقوم عىل تفسريات جديدة 
للنصوص الدينية ليك تصبح القوانني التي عفا عليها الزمن مالمئة لتغري 
الزمان واملكان. وهذا هو منطق االجتهاد، وهو سبيل الفقهاء إليجاد 
املتعلقة  األحكام  تنتمي  الوحي.  ضوء  يف  الجديدة  للقضايا  حلول 
أن  يعني  مام  املعامالت  طائفة  إىل  الجنسني  بني  والعالقات  باألرسة 
الفقهاء طاملا اعتربوها من املسائل االجتامعية والتعاقدية التي تحتمل 

إعادة النظر فيها بشكل عقالين وتغيريها.

باسم  تدخل  التي  التعديالت  أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  كذلك   •
الرشيعة قيم املساواة والعدل واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل يف ما 
بني البرش جميعا، فهذه هي القيم التي اتفق عليها املسلمون والتي 
يعتربها الفقهاء من مقاصد الرشيعة التي ال خالف عليها. فكام يقول 
ابن القيم الجوزية- وهو من فقهاء القرن السابع هجريا/الرابع عرش 
ميالديا- "إن الرشيعة مبناها وأساسها عىل الِحَكم ومصالح الِعباد يف 
وحكمة  كلها  وصالح  كلها  ورحمة  كلها  عدل  وهي  واملعاد،  املعاش 
كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل الجور وعن الرحمة إىل ضدها 
من  فليست  العبث  إىل  الحكمة  وعن  املفسدة  إىل  املصلحة  وعن 

الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".

كانت جزءا من  طاملا  التي  األساسية  املفاهيم  من  الرأى  اختالف  إن   •
يوجد  فال  الفقهية.  املذاهب  رسميا  استقرت  ما  بعد  حتى  الفقه، 
فإن  موحد.  أو  واحد  فقهي  -مذهب  هناك  يكن  مل  وأبدا  اآلن- 
قوانني  تعدد  عن  ناهيك  ذاته  حد  يف  متعددة  مذاهب  وجود 
األحوال الشخصية وقوانني األرسة يف مختلف البلدان اإلسالمية يف 
يومنا هذا، لخري دليل عىل أنه ال ميكن لشخص أو جامعة أو بلد 
إلهي واحد وموحد أو يدعي  بعينه أن يدعي وجود فقه إسالمي 
ملكيته ملثل هذا الفقه إن وجد. ويف إطار الدولة الحديثة، يجب 
لتحديد  معه  نتفاعل  وأن  األراء  يف  التنوع  هذا  مبثل  نقر  أن 
العامة والوفاء مبتطلبات العدل  أفضلها من حيث خدمة املصلحة 

واملساواة.

وهكذا، فإن قوانني األحوال الشخصية أو األرسة املعارصة، املدونة منها 
وغري املدونة، ليست قوانني إلهية، فهي قوانني وضعية تستند إىل تفسريات 
قام بها برش مند عقود مديدة إىل أن قننتها القوى االستعامرية والحكومات 
الوطنية يف شكلها الحايل. وحيث إن هذه القوانني قد وضعها برش يف ما 
يخص العالقات بني البرش، فإنها قابلة للتغري بالشكل الذي ال تخرج فيه عن 
مبادئ اإلسالم والذي تتوافق به مع تغري الزمان واملكان. وإن اإلصالحات 
اإليجابية التي أدخلت مؤخرا عىل قوانني األحوال الشخصية ىف العديد من 
البلدان االسالمية والتطورات التي طرأت عىل املامرسات املتعلقة بقوانني 

األرسة تدعم إمكانية تحقيق مثل هذا التغيري.
متهد املبادئ والقيم املثىل التي يتضمنها القرآن الطريق نحو تحقيق 
العدل واملساواة يف القوانني واملامرسات املتعلقة باألرسة، مثلام مهدت من 
قبل للقضاء عىل مؤسسة العبودية. فمع تزايد اإلدراك ألشكال الظلم التي 
تتسسب فيها العبودية، ومع تطور الظروف بالشكل الذي مكن من القضاء 
عليها، أعيد النظر يف القوانني واملامرسات املتعلقة بالعبودية وعفا الزمن 
عىل القواعد الفقهية ذات الصلة.  وباملثل، ينبغي أن تتطور قوانني األحوال 
العدل  قيمتي  تعكس  بحيث  بنا  الخاصة  املقننة  واملامرسات  الشخصية 

العاملية  املعايري  أيضا  تعزز  اللتني ينص عليهام اإلسالم، وبحيث  واملساواة 
لحقوق اإلنسان وتتناول يف الوقت نفسه الواقع الذي تعيشه األرس املسلمة 
أو  القوانني  تعكس  أن  ينبغي  وباملثل،  والعرشين.  الحادي  القرن  يف 
والعدل  املساواة  قيم  املستقبل  يف  اإلسالم  باسم  ستقدم  التي  التعديالت 

واملحبة واملودة واالحرتام املتبادل بني البرش جميعا.

جيم- مبادئ العدل واملساواة داخل األرسة

املبدأ األول: إن القيم اإلسالمية والعاملية املتمثلة يف املساواة 
العالقات  كل  أساس  هي  والكرامة  والعدل  التمييز  وعدم 

اإلنسانية.

يدعو اإلسالم إىل العدل واملساواة والكرامة واملودة والرحمة يف العالقات 
بني البرش جميعا وداخل نطاق األرسة، وقد أقرت هذه القيم أيضا كمبادئ 

عاملية وقننت كحقوق يف العديد من الدساتري الوطنية واملواثيق الدولية.
الرجال والنساء متساوون يف القرآن يف خلقهم ويف الدار اآلخرة، نجد 
ذلك يف سورة النساء التي يقول تعايل فيها أن الرجال والنساء قد خلقوا من 
"نفس واحدة"،  فال يأيت أحدهام قبل األخر وال يعلو أحدهام عىل األخر وال 
يشتق أحدهام من األخر. فاملرأة مل تخلق إلسعاد الرجل، ولكنها والرجل قد 

خلقا سويا ملصلحة بعضهام البعض.
يؤكد لنا القرآن عىل قيمتي "املودة والرحمة" (سورة الروم، اآلية 21) 
وعىل أن النساء لباس للرجال والرجال لباس لهن (البقرة، اآلية 187)، وأن 
اآلية  عمران،  (آل  البعض  بعضنا  من  وإناثا  ذكورا  جميعا  خلقنا  قد  الله 
195). كذلك يقول تعايل يف سورة التوبة (اآلية 71): "املؤمنون واملؤمنات 
اآليات  أما  املنكر".  عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  بعض،  أولياء  بعضهم 
القرآنية األربعة التي تتحدث رصاحة عن سلطة الرجال عىل النساء داخل 
واآلية 228،  اآلية 222  (البقرة،  املجتمع،  بينهم يف  املساواة  األرسة وعدم 

وسورة النساء اآلية 2 واآلية 34) فينبغي فهمها يف ضوء املبادئ اإلسالمية 
األوسع وأغراض الرشيعة ومقاصدها، ال مبعزل عنها. 

إن أشكال فهم العدل والظلم تتغري مع تغري الزمن، ويف إطار نظرة 
القرآن العاملية للعدل واملساواة، هناك العديد من اآليات التي ميكن أن 
مع  يتسق  البرش  بني  ما  ويف  األرسة  داخل  للعالقات  منوذجا  تقدم 
نظل  وليك  زمننا  يف  العدل  نحقق  وليك  املعارصة.  العدل  مفاهيم 
ملتزمني بروح اإلسالم وتعاليمه، ينبغي أن تتجسد املساواة يف قوانيننا 
والرشاكة  واملودة  املتبادل  االحرتام  يحل  أن  كذلك  ينبغي  ومامراستنا. 
العالقات  ويف  والنساء  الرجال  بني  العالقة  يف  املساواة  عدم  محل 

جميعها.  اإلنسانية 
  

الكاملة  باملواطنة  التمتع  فرد  لكل  يحق  الثاين:  املبدأ 
واملتساوية، مبا يف ذلك املشاركة بشكل كامل يف جميع جوانب 

الحياة يف املجتمع.

القدر  يف  متساويني  خلقوا  قد  البرش  جميع  أن  اإلسالم  يعلمنا 
العاملية،  اإلنسان  حقوق  مبادئ  يف  له  صدى  نجد  ما  وهو  والكرامة، 
التامة بني "املسلمني واملسلامت" يف  القرآن كذلك إىل املساواة  ويدعو 
وأجرا  "مغفرة  لهم  أعد  قد  الله  أن  ويوضح  املتعددة،  الحياة  جوانب 

.(35 عظيام" (األحزاب، اآلية 
وهكذا يحق لكل األفراد، رجاال ونساءا، بوصفهم برشا متساويني يف 
قدم  عىل  املشاركة  ومواطنات،  وكمواطنني  الله،  أمام  والكرامة  القدر 
االقتصادية  املوارد  إىل   والوصول  والقيادة  السياسية  الحياة  يف  املساواة 
واملساواة أمام القانون واالستقاللية عىل األصعدة االقتصادية واالجتامعية 
لله يف  خلفاء  ونساء  رجاال  البرش  أن  القرآن  يوضح  والسياسية.  والثقافية 
األرض وقد أوكل الله إليهم مهمة تحقيق إرادته يف األرض. وهكذا يحق 

مصدرا  اإلسالم  من  تتخذ  التي  البلدان  يف  جميعا،  والناس  للمسلمني 
اإلسالم عىل  فيها  يؤثر  التي  املجتمعات  يف  أو حتى  وسياساتها،  لقوانينها 
والسياسات  القوانني  يف  منفتح  نحو  عىل  يسهموا  أن  وتقاليدها،  عاداتها 
واملامرسات من أجل تحقيق العدل واملساواة داخل أرسهم ومجتمعاتهم 

املحلية وبلدانهم، بل إن هذا اإلسهام واجب عليهم.

تحقيق  تتطلب  والنساء  الرجال  بني  املساواة  الثالث:  املبدأ 
املساواة داخل األرسة

يدعو اإلسالم إىل املساواة والعدل واملودة والرحمة يف ما بني الناس جميعا، 
املتعلقة  واملامرسات  الشخصية  األحوال  قوانني  تلبي  أن  ينبغي  وهكذا 
يعيشه  الذي  للواقع  واالستجابة  املبادئ  بتعزيز هذه  النداء  هذا  باألرسة 

املسلمون واملسلامت يف وقتنا الحايل. 
ينبغي أن يتمتع الناس، رجاال ونساءا، باملساواة والعدل داخل األرسة، 
وأن يحصلوا عىل االحرتام والتقدير ملا يسهموا به يف األرسة واملجتمع. 
مصحوبا  يأيت  أن  يجب  األرسة  داخل  املشرتكة  باملسؤوليات  اإلقرار  إن 
إىل  والوصول  القرار  وصنع  الحقوق  يف  والنساء  الرجال  بني  باملساواة 
فسخ  عند  واملمتلكات  لألصول  العادل  والتقسيم  والتملك  العدالة 
لحقوق  العاملية  واملعايري  اإلسالمية  املبادئ  إن  الوفاة.  عند  أو  الزواج 
الذي  الواقع  وتفاصيل  والدستورية  القانونية  والضامنات  اإلنسان 
طريق  جميعها  متهد  الحايل  وقتنا  يف  والنساء  الرجال  يعيشه 
الشخصية  األحوال  قوانني  يف  واملساواة  العدل  تحقيق  إىل  مجتمعاتنا 
جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  أحكام  إن  باألرسة.  املتعلقة  واملامرسات 
املساواة  وتحقيق  بالعدل  تنادي  التي  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
مع  اتساقا  أكرث  لهي  واملجتمع،  األرسة  داخل  الرجل  مع  للمرأة 
األحوال  قوانني  أحكام  -من  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الرشيعة- 

اإلسالمية. ومجتمعاتنا  بلداننا  من  العديد  يف  واألرسة  الشخصية 

يتطلب تحقيق هذه املبادئ سن قوانني ووضع سياسات ليك:

الشخيص  والنمو  والدعم  واالنسجام  لألمن  مصدرا  العائلة  تصبح   •
لكافة أفرادها، 

يصبح الزواج رشاكة بني شخصني متساويني يتبادالن االحرتام واملودة   •
ويتشاركان يف صنع القرار،

أو  الزوجة،  أو  الزوج  اختيار  الحقوق يف  نفس  والرجل  للمرأة  يكون   •
اختيار عدم التزوج، والحق يف أال يربم الزواج إال برىض الطرفني الكامل 
واختيارهام الحر، كام يكون لهام نفس الحقوق يف ما يتعلق بفسخه، 

والحصول عىل نفس الحقوق عند  حله،

وحيازة  مبلكية  يتعلق  ما  يف  الحقوق  نفس  الزوجني  لكال  يكون   •
فيها  والترصف  بها  والتمتع  وإدارتها  عليها  واإلرشاف  املمتلكات 
ووراثتها، وضعا يف االعتبار الحاجة إىل كفالة األمن االقتصادي لجميع 

أفراد األرسة،

•  يكون لألب واألم نفس الحقوق واملسؤوليات يف األمور املتعلقة بأطفالهام. 

بالعدل واملساواة، إىل إحياء  ندعو نحن، بوصفنا رجاال ونساءا متمسكني 
نحث  كام  املسلمة،  األرسة  داخل  والعامليتني  اإلسالميتني  القيمتني  هاتني 
وكل  الدينيني  والزعامء  الدولية  واملؤسسات  السياسيني  والقادة  حكوماتنا 
القيمتني  التمسك بهاتني  العمل سويا من أجل  املسلمني واملسلامت عىل 

وإدراجهام يف قوانني األحوال الشخصية واملامرسات ذات الصلة باألرسة.  

إن تحقيق العدل واملساواة واإلنصاف والكرامة داخل األرسة املسلمة يف 
القرن الحادي والعرشين رضوري وممكن، وقد حان الوقت إلدراك هذه 

القيم وإدراجها يف قوانيننا وحياتنا اليومية.
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