
 
 

االتغيیيیر ممكن: ااسترااتيیجيیاتت إإصالحح قانونن ااألسرةة  
 

–فبراايیر / شباطط  14كوااال المبورر٬،  من ااالسترااتيیجيیاتت االحاسمة في االتغلب على االعديید من االعقباتت االتي  
تعبئة كذلك فشل قواانيین ااألسرةة االحاليیة وو حتعترضض سبيیل إإصالحح قانونن ااألسرةة ااإلسالمي ااسترااتيیجيیة فض

.االرأأيي االعامم  
 

وواالدفاعع عالقاتت قويیة  تكويینتت مع االمشرعيین ووإإقامة تحالفا سترااتيیجيیاتت أأساسيیة أأخرىى أأيیضاً  مثلهھھھناكك اا
لمستوىى االجماهھھھيیريي. هھھھناكك ااحتيیاجج لكل تلك ااالسترااتيیجيیاتت في مكافحة ااألنظمة االقانونيیة وواالمناصرةة على اا

  االحاليیة االتي ال تلبي ااحتيیاجاتت ووااقع حيیاةة االمرأأةة.
 

ديیالتت إإجراائيیة يیعتبر ااسترااتيیجيیة مفيیدةة٬، خاصةً عندما تحد االبيیئة االسيیاسيیة من "إإنن االتركيیز على إإددخالل تع
نساء مسلماتت وومقرهھھھا  إإمكانيیة إإددخالل إإصالحح تشريیعي جوهھھھريي"٬، كما تقولل كاساندرراا بالشيین٬، من شبكة

االمملكة االمتحدةة.  
 

ةة٬، فإنن االمماررساتت ووقالت بالشيین أأيیضاً أأنهھ على االرغم من أأنن بعض االقواانيین رربما تهھدفف إإلى حمايیة االمرأأ
االفعليیة ددااخل االنظاميین االقضائي وواالتشريیعي هھھھي االتي أأددتت إإلى ااستمراارر االتميیيیز االسلبي.   

 
إإنهھا ليیست مسألة إإصالحح٬، وولكن ووأأضافت: "ليیس للعديید من االمشاكل ااالجتماعيیة حل قانوني بالضرووررةة. 

حح االقانونن٬، فبإمكانهھا أأنن تنجح لو لم تنجح االجهھودد االمبذوولة في إإصال مسألة تغيیيیر سلوكيیاتت ووأأفكارر. فحتى
أأخرىى٬، مثل ددفع االنساء نحو هھھھدفف مشتركك ووززيیاددةة االوعي االعامم." أأموررٍ  في  

 
عبرتت بالشيین عن تلك ااألفكارر في االكلمة االتي أألقتهھا في االجلسة االعامة االثانيیة من ااجتماعع مساووااةة االعالمي 

االمنعقد هھھھنا٬، ووكانت االجلسة بعنواانن: "االمساووااةة في ااألسرةة ممكنة".  
 

يیستند االتشريیع االمتعلق باألسرةة في االمجتمعاتت ااإلسالميیة إإلى مصاددرر قانونيیة متنوعة تشمل االقرآآنن٬، 
وواالقانونن االعامم االذيي يیعودد للحقبة ااالستعمارريیة٬، وواالقانونن االنابليیوني. ووقد أأددىى ذذلك إإلى ووجودد ططائفة ووااسعة 

ةة في ااألسرةة االمسلمة.من ااألنظمة وواالمماررساتت االقانونيیة٬، وومستويیاتت متبايینة من االحقوقق للمرأأ  
ووبما أأنن االحالل كذلك٬، فيیجب تمحيیص تلك االمصاددرر ووتفكيیكهھا حتى نعرفف من أأيین جاءتت تلك االقواانيین 

ووكيیف خرجت إإلى االوجودد٬، ووما إإذذاا كانت تتفق بالفعل مع االشريیعة٬، حسبما قالت االمتحدثة أأميیرةة ااألززهھھھريي 
سنبل من مصر.  

 
؛ إإذذ أأنن االفقهھ هھھھو نتاجج إإعمالل فكر االبشر ريیعة وواالفقهھووأأضافت أأنن ذذلك ناتج عن االخلط االشائع بيین االش

الستنباطط قوااعد قانونيیة ملموسة من االقرآآنن وواالسنة. ووعلى ذذلك فالفقهھ ليیس هھھھو االقانونن.  
 



ووقالت أأميیرةة: "إإنن االشريیعة كما هھھھي االيیومم في االقانونن وواالمماررسة٬، ليیس لهھا إإال االقليیل جدااً من االشبهھ مع ما 
في حقبة ما قبل االعصر االحديیث." كانن يیحدثث في االمحاكم االشرعيیة  

 
ووهھھھي تنادديي بأنن أأيي تغيیيیر لقواانيین ااألسرةة االحاليیة يینبغي أأنن يیكشف عن ااألصولل االحقيیقيیة لتلك االقواانيین 
وواالعمليیاتت االتي بموجبهھا تم سن تلك االقواانيین. يیجب مقاررنة مماررسة االقانونن بتطورر االفقهھ عبر االزمانن 

عتمادد على ااألساليیب االتي كانت مستخدمة قبل االعصر االحديیث.أأنن يیتم تطويیر قواانيین جديیدةة باالوواالمكانن٬، وو  
 

\اانتهھى.  
 

 
 


