
دليل موارد ملعلمي حقوق الإن�سان

حقوق املراأة
 يف املجتمعات الإ�سالمية





��

هاتف: 954-0382 (514) 

فاك�س: 954-0659 (514)

info@equitas.org :بريد �إلكرتوين

www.equitas.org :ملوقع �لإلكرتوين�

و�إخطار  �إىل �مل�صدر  �لإ�صارة  �لإن�صان، ب�صرط  �لدليل ل�صتخد�مه يف تعليم حقوق  �أجز�ء هذ�  ن�صر جميع  �إعادة  يجوز 

�إكويتا�س بهذ� �ل�ستخد�م.

تعرب �لآر�ء �لو�ردة يف هذ� �لدليل عن �آر�ء موؤلفيه ول متثل �آر�ء �جلهات �ملمولة لهذ� �مل�صروع �أو مو�قفها.

Equitas – International Centre for Human Rights Education
666, Sherbrooke St. West, Suite 1100

 Montréal, Québec
 Canada, H3A 1E7

GTZ هذ� �لدليل مت ترجمته �يل �للغة �لعربية ون�صره بدعم فني من وكالة �لتعاون �لفني �ل�ملاين

م�صروع دعم حقوق �ملر�أة

BMZ وبدعم مايل من �لوز�رة �لإحتادية �لأملانية للتعاون �لقت�صادي و�لتنمية

NWRO وبالتعاون مع �صبكة �جلمعيات �لعاملة يف جمال حقوق �ملر�أة

�لقاهرة مايو 2010



ب

املحتويات

متهيد    1

�ملنهجية   2

�سكر وتقدير  3

الف�سل الأول:

حقوق �ملر��ة حقوق �إن�سان    6

الف�سل الثاين:

16 مقدمة �إىل �ل�صريعة �لإ�صالمية و�ملجتمعات �لإ�صالمية �ملعا�صرة 

الف�سل الثالث:

24 حقوق �ملر�أة يف �لقيادة �ل�صيا�صية يف �ل�صكوك �لدولية �ملتعلقة بحقوق �لإن�صان 

الف�سل الرابع: 

42 حقوق �ملر�أة �لإجنابية يف مو�ثيق حقوق �لإن�صان �لدولية 

الف�سل اخلام�س:

56 حقوق �ملر�أة يف �لزو�ج: �لر�صا وزو�ج �لأطفال و�لأمور �ملالية 

الف�سل ال�ساد�س:

88 حقوق �ملر�أة يف حرية �لنتقال و�ختيار �مللب�س يف �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�صان 

100 ثبت �ملر�جع 



1 حقوق �ملر�أة يف �ملجتمعات �لإ�صالمية: دليل مو�رد ملعلمي حقوق �لإن�صان - يونيو 2009

متهيد:

بحثيا  م�صروعا  الإن�سان  حقوق  ملعلمي  موارد  دليل  الإ�سالمية:  املجتمعات  يف  املراأة  حقوق  مطبوعة  متثل 

م�صرتكا بني �لإد�رة �لعامة حلقوق �لإن�صان )DG-HAM( �لتابعة لوز�رة �لقانون وحقوق �لإن�صان يف �إندوني�صيا 

(MOLAHR( و�ملركز �لدويل لتعليم حقوق �لإن�صان - �إكويتا�س.

�ملركز  بالتعاون مع  �إندوني�صيا  �لإن�صان يف  �لقانون وحقوق  لوز�رة  �لتابعة  �لإن�صان  �لعامة حلقوق  �لإد�رة  تعمل 

�لدويل لتعليم حقوق �لإن�صان على �إجر�ء م�صروع ي�صتغرق عدة �صنو�ت حتت ��صم تعزيز حماية حقوق �لإن�صان 

�لإندوني�صية  باحلكومة  �لإن�صان �خلا�صة  �لقومية حلقوق  �لعمل  و�صع خطة  �مل�صروع يف  وي�صهم  �إندوني�صيا.  يف 

(RANHAM(. ويجري تنفيذ خطة �لعمل �ملذكورة يف �ملقام �لأول من خالل جلنة معنية بخطة �لعمل على 

�مل�صتوى �لقومي وما يربو على 400 جلنة �أخرى على �مل�صتوى �لإقليمي و�ملحلي. وبالإ�صافة �إىل �لعاملني يف �لإد�رة 

�لعامة حلقوق �لإن�صان، ت�صم �للجان جمموعة متنوعة من �لأطر�ف �ملعنية يف قطاعات �أخرى من �ملجتمع، ل 

�صيما �لوز�ر�ت �حلكومية �لأخرى و�جلامعات ومنظمات �ملجتمع �ملدين.

ع �مل�صروع �مل�صرتك بغر�س تعزيز قدرة �لعاملني بوز�رة �لقانون وحقوق �لإن�صان و�صركائهم  وقد ُو�صِ

تعزيز  �إىل  �لتحديد  �مل�صروع على وجه  �أن�صطة  وتهدف  فعال.  نحو  �لإن�صان على  تعليم حقوق  على 

وهي  �لتن�صيق(،  )بخالف   Ran Ham �إندوني�صيا  يف  �لإن�صان  حلقوق  �لقومية  �لعمل  خطة  ركائز 

�لركائز �خلا�صة »بن�صر حقوق �لإن�صان وتعليمها«. وتركز �أن�صطة �مل�صروع على تقدمي �لتدريب على 

حقوق �لإن�صان لثالث جمموعات متمايزة و�إن كانت مرت�بطة، وهي:

• 	.(RANHAM( أع�صاء جلنة خطة �لعمل �لقومية حلقوق �لإن�صان�

• 	.(NAD( أع�صاء جلنة �إقليم ناجنروي �آت�صه د�ر�ل�صالم�

• �أع�صاء �لفريق �لوطني للمدربني يف ميد�ن تعليم حقوق �لإن�صان )مع �أع�صاء من �ملجموعتني �ل�صابقتني(.	

تعليم  باأن�صطة  �لقيام  �ملدربني يف  تو�جه  �لتي  للتحديات  �لت�صدي  بغية  �مل�صروع  �صيف عن�صر جديد يف 
ُ
�أ وقد 

�ملتاأثرة  �لت�صريعات �ملحلية  لو�ئحها �ملحلية )�أي  �ل�صريعة مع  �لتي تت�صافر فيها  �لإن�صان يف �ملجتمعات  حقوق 

�أدو�ت ومهار�ت جديدة للجنتي �ملديرية �لعامة حلقوق �لإن�صان  �إىل تقدمي  بال�صريعة(. ويهدف هذ� �لعن�صر 

(DGHAM( وخطة �لعمل �لقومية حلقوق �لإن�صان )RANHAM( من �صاأنها �أن تعزز قدر�تها على �لقيام 

باأن�صطة فعالة لتعليم حقوق �لإن�صان و�صمان حتقيق نتائج م�صتد�مة. ويعمل �لرتكيز على �لت�صريعات �ملحلية على 

�إدخال عن�صر جديد من عنا�صر خطة �لعمل �لقومية حلقوق �لإن�صان يف �مل�صروع، وهو �لعن�صر �خلا�س بتو�فق 

�لقو�نني و�للو�ئح �لوطنية و�ملحلية مع �ملعايري �لدولية حلقوق �لإن�صان.

�أدو�ت ومو�د مرجعية ملعلمي حقوق �لإن�صان  �أن ي�صهمو� يف توفري  �لباحثون �مل�صرتكون يف هذه �ملطبوعة  ياأمل 

عموما، ل�صيما �لعاملني منهم يف �ملجتمعات �مل�صلمة. وتركز �لق�صايا �لو�ردة يف هذ� �لدليل على حقوق �ملر�أة 

على وجه �لتحديد.
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املنهجية:

و�ل�صريعة  �لإن�صان  حقوق  قانون  وهما:  قانونيني،  عرفني  بني  �حلو�ر  تي�صري  �إىل  �لبحثية  �ملطبوعة  هذه  تهدف 

�إعمال حقوق �ملر�أة يف �ملجتمعات �لإ�صالمية. وُينظر يف �حلجج  �إىل  �لإ�صالمية. ويلفت �لبحث �لنتباه حتديدً� 

�لأ�صا�صية للحقوق عن طريق �إجر�ء حتليل لكيفية �إعمال هذه �حلقوق وتنفيذها ومناق�صتها و�نتهاكها يف حياة �ملر�أة 

يف كل من هذين �لعرفني �لقانونيني. ثم تاأتي �خلطوة �لتالية �لتي تتمثل يف جمع هذين �لعرفني �صويا يف حو�ر مبا�صر 

من خالل نقا�س حول �لإ�صالم وحقوق �لإن�صان. 

هي  �ملر�أة  حقوق  �أن  يف  يتمثل  و�لذي  �لبحث  �إليه  ي�صتند  �لذي  �لإن�صان  حقوق  لنموذج  �لأول  �لف�صل  ويوؤ�ص�س 

حقوق �إن�صان، و�أن �حلقوق ل تقبل �لتجزئة. و�إز�ء هذه �خللفية، يطرح �لف�صل �لأول ملخ�صا عن �صكوك حقوق 

�لإن�صان �ل�صادرة عن �لأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة بحقوق �ملر�أة. 

ويفتتح �لف�صل �لثاين بعر�س بع�س �ملعلومات �لدميوغر�فية عن �لعامل �لإ�صالمي ويو��صل بعر�س تاريخي حول 

معاجلة �ل�صريعة �لإ�صالمية يف �لغرب. ويختتم �لف�صل بالإ�صالح �ملتمحور حول �ملر�أة باعتباره �لنموذج �ملتبع 

يف هذه �ملطبوعة �لبحثية حول �ل�صريعة �لإ�صالمية.

وتتناول �لف�صول من �لثالث �إىل �ل�صاد�س ق�صايا حقوقية مهمة. وفيما يلي قائمة باملو�صوعات �خلا�صة �لتي يتعر�س 

لها �لبحث:

• �لف�صل �لثالث: حقوق �ملر�أة يف �لقيادة �ل�صيا�صية يف �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�صان	

• �لف�صل �لر�بع: �حلقوق �لإجنابية للمر�أة يف �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�صان	

• �لف�صل �خلام�س: حقوق �ملر�أة يف �لزو�ج: �لر�صا وزو�ج �لأطفال و�لأمور �ملالية	

• �لف�صل �ل�صاد�س: حقوق �ملر�أة يف حرية �لتنقل و�ختيار �مللب�س يف ظل �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�صان	

وتنق�صم �لف�صول من �لثالث �إىل �خلام�س �إىل ثالثة �أق�صام: قانون حقوق �لإن�صان، و�ل�صريعة �لإ�صالمية، وتقاطع 

�لإ�صالم مع حقوق �لإن�صان.

�لتي  �ل�صلة  ذ�ت  �لأ�صا�صية  �لن�صو�س  �لإ�صالمية  و�ل�صريعة  �لإن�صان  بقانون حقوق  �خلا�صة  �لأق�صام  وتعر�س 

�ملر�أة وتنفيذها ومعار�صتها  �إعمال حقوق  �لقانونيان. كما تت�صمن حتليال لكيفية  �إليها هذ�ن �لرت�ثان  ي�صتند 

�إطار�ت  بد�يتها  منذ  �ملطبوعة  وت�صم هذه  �ملحلية.  �ملجتمعات  د�خل  �أو  �لأطر�ف  �لدول  و�نتهاكها من جانب 

ن�صية حتتوي على �أمثلة لتو�صيح �لآر�ء. 

وُيفرد يف نهاية �لف�صول من �لثالث �إىل �خلام�س ق�صم يتناول �لإ�صالم وحقوق �لإن�صان لتعزيز �حلو�ر �ملبا�صر بني 

�لرت�ثني �لقانونيني.�أما �لف�صل �ل�صاد�س فيتناول ق�صيتي �حلجاب وحرية تنقل �ملر�أة، �للتني مل تدخال يف �إطار 

�لقانون �لدويل حلقوق �لإن�صان �إل موؤخرً�. ومن ثم، فال تز�ل �ملفاهيم �لقانونية لهاتني �لق�صيتني بو�صفهما ق�صيتني 

حقوقيتني يف طور �لتكوين.

ويتمثل هدفنا من هذ� �لبحث يف �أن يكون مرجعا �صهال لإطالع معلمي حقوق �لإن�صان، تلبية لحتياجاتكم. ونرحب 

باآر�ئكم حول كيفية حت�صني هذ� �لبحث وتطويره وت�صميمه على نحو �أف�صل ل�صمان ثر�ء �حلو�ر وقوته بني قانون 

حقوق �لإن�صان و�ل�صريعة �لإ�صالمية
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�سكر وتقدير:

يتقدم �ملركز �لدويل لتعليم حقوق �لإن�صان )�إكويتا�س( و�لإد�رة �لعامة حلقوق �لإن�صان �لتابعة لوز�رة �لقانون 

وحقوق �لإن�صان �لإندوني�صية بجزيل �ل�صكر و�لعرفان �إىل كل من �صاهم بوقته وخربته لو�صع هذه �ملطبوعة.

فريق البحث والتحرير الأ�سا�سي:

• �لربوفي�صور �آن �صاري�س، جامعة كيبيك مبونرتيال	

• �ل�صيدة/ فاطمة �صعيد�ت، مر�صحة لنيل درجة �لدكتور�ة، معهد �لدر��صات �لإ�صالمية، جامعة مكغيل	

الباحثون:

• د. �أني�صيه فان �إنِغَلند، زميلة برنامج بولتون، كلية �لقانون، جامعة مكغيل 	

• هيلني روز غروغان، كلية �لقانون، جامعة مكغيل	

• ماري ماميت�س، كلية �لقانون، جامعة مكغيل	

• �إميا �صيمياتي�صكي، كلية �لقانون، جامعة مكغيل	

• �صانيا كانتينا، جامعة كيبيك مبونرتيال	

• ماريا �صو�ف، كلية �لقانون، جامعة مكغيل	

• هندي لوكيتو، �إكويتا�س _ جاكرتا	

• �صينتوت �صيتيا�صي�صو�نتو، معهد بحوث �ل�صيا�صات و�ملنا�صرة، جاكرتا	

اإكويتا�س _ املركز الدويل لتعليم حقوق الإن�سان:

• �آيان هاميلتون، �ملدير �لتنفيذي	

• فين�صنز� ناز�ري، مديرة �لتعليم	

• روب �صروب�صاير، مدير �لرب�مج	

• ميالغرو�س �أرغيي�س، م�صوؤول �لرب�مج - �آ�صيا	

• بول مكاآد�م�س، كبري �أخ�صائيي �لتعليم	

• �إنيد ديك�صون، م�صوؤول بر�مج	

الإدارة العامة حلقوق الإن�سان:

• �لأ�صتاذ �لدكتور هاركري�صتوتي هاركري�صنوو، �ملدير �لعام 	

يتقدم �لنا�صرون بكل �ل�صكر و�لتقدير �إىل �لهيئة �لكندية للتنمية �لدولية و�ملركز �لدويل لالأبحاث �لإمنائية على 

ما قدماه من دعم مايل.
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1-1 املقدمة:

لالأمم  �لتاأ�صي�صي  �مليثاق  توقيع  مع  باملر�أة  �لنهو�س  �إىل  �لر�مية  خطو�تها  �ملتحدة  �لأمم  بد�أت 

�لإن�صان  �إميانها »بحقوق  �مليثاق  �لدول �لأع�صاء بالأمم �ملتحدة يف تروي�صة  �أعلنت  �ملتحدة. حيث 

كبريها  ولالأمم  والن�ساء  للرجال  املت�ساوية  وباحلقوق  وقيمته،  �لإن�صان  وبكر�مة  �لأ�صا�صية 

و�صغريها....«ون�صت �ملادة 55 على »ت�صجيع �حرت�م حقوق �لإن�صان و�حلريات �لأ�صا�صية للجميع 

ومر�عاته� على �لنطاق �لعاملي، دون �أي متييز على �أ�صا�س �لعرق �أو �جلن�س �أو �للغة �أو �لدين«

�ملر�أة، ومن  تتعلق بحقوق  �لدولية  �ل�صكوك  �ملتحدة عددً� من  �لأمم  �عتمدت  ومنذ ذلك �حلني، 

بينها:

• 	1

�تفاقية �حلقوق �ل�صيا�صية للمر�أة )1952)

• تفاقية جن�صية �ملر�أة �ملتزوجة )1957)	

• �تفاقية حت�صيل �لنفقة يف �خلارج )1956)	

• �تفاقية �لر�صا بالزو�ج )1962)	

• �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة )�صيد�و( )1979)	

1-2 اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة:

تعترب �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة حجر �لأ�صا�س حلقوق �ملر�أة. فهي حتدد 

ما ي�صكل متييزً� �صد �ملر�أة وت�صع برناجمًا للتحرك �لقومي بغية و�صع حد للتمييز �صدها. ووفقًا 

لهذه �لتفاقية، يدخل �صمن �لتمييز �صد �ملر�أة »...�أى تفرقة �أو ��صتبعاد �أو تقييد يتم على �أ�صا�س 

�جلن�س ويكون من �آثاره �أو �أغر��صه �لنيل من �لعرت�ف للمر�أة، على �أ�صا�س ت�صاوى �لرجل و�ملر�أة، 

و�لثقافية  و�لجتماعية  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �مليادين  يف  �لأ�صا�صية  و�حلريات  �لإن�صان  بحقوق 

�أو ممار�صتها لها،  �أو متتعها بها  �إبطال �لعرت�ف بهذه �حلقوق  �أو  �آخر،  �أى ميد�ن  �أو يف  و�ملدنية 

بغ�س �لنظر عن حالتها �لزوجية«. وي�صمل ذلك �لتمييز �لر�صمي يف �لقو�نني )متييز بحكم �لقانون( 

�لق�صاء على  �تفاقية  �لو�قع(. ومتثل  و�لعاد�ت )متييز بحكم  ين�صاأ من �ملمار�صات  و�لتمييز �لذي 

جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة معاهدة حقوق �لإن�صان �لوحيدة �لتي ت�صتهدف �لثقافة و�لعاد�ت 

باعتبارهما قوتني ذ�َتي تاأثري على ت�صكيل �أدو�ر �لنوع �لجتماعي و�لعالقات �لأ�صرية.

وقد دخلت هذه �لتفاقية حيز �لتنفيذ يف 3 �صبتمرب/�أيلول 1981، وو�فقت عليها حتى �لآن 139 دولة 

من �لدول �لأع�صاء يف �لأمم �ملتحدة. �إل �أنه، ولالأ�صف، �أبدى عدد من �لدول حتفظات عامة عند 

�مل�صادقة على �لتفاقية مبا يتعار�س مع �تفاقية فيينا �ملتعلقة باأحكام �ملعاهد�ت، حيث �إنها تتنافى 

مع �أهد�ف هذه �لتفاقية ومقا�صدها
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اأبداها عدد كبري من الدول الأطراف هو تعار�س ما جاء  التحفظات التي  �أحد �لأمثلة على  ولعل 

�لدول  �ملر�أة  �صد  �لتمييز  على  �لق�صاء  جلنة  تذّكر  ثم  ومن  �لإ�صالمية.  �ل�صريعة  مع  �لتفاقية  يف 

 ب�صرورة �صحبها. 
2

�لأع�صاء �لتي �أبدت هذه �لتحفظات

وتاأتي �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة )�صيد�و( نتاجًا لن�صاط �ملر�أة من خالل �إقامة 

�صبكات حقوق �ملر�أة �لإقليمية و�لأقاليمية )بني �لأقاليم( و�لدولية و�لعابرة للحدود خالل �صبعينيات 

وثمانينيات �لقرن �ملا�صي. وهو �لن�صاط �لذي رعته مبادر�ت �أممية خمتلفة وي�صرته، وبالتحديد �أعمال 

�لعاملي حلقوق  �ملوؤمتر  ��عاد   ففي عام 1993, 
3

�صاكلة موؤمتري فيينا وبيجني: �ملر�أة، على  جلنة و�صع 

�لإن�صان �ملنعقد يف فيينا �لتاأكيد على �أن حقوق �ملر�أة هي �أي�صا حقوق �إن�صان، و�أعلن �أن حقوقها غري 

 وذكر �أنه »ينبغي دمج مو�صوع 
5

. و كذلك تعميم مفهوم �لنوع �لجتماعى
4

قابلة للت�صرف �أو �لتجزئة

�لأن�صطة �مل�صطلع بها على نطاق منظومة �لأمم  �لإن�صان يف �صلب  للمر�أة وحقوق  �مل�صاو�ة يف �ملركز 

�ملتحدة«. 

، تعمل على 
6

وتتمثل �إحدى �لنتائج �لأخرى للموؤمتر يف تعيني مقررة خا�سة معنية بالعنف �سد املراأة

و�ل�صبل  بالأ�صاليب  تو�صيات  وترفع  وعو�قبه،  و�أ�صبابه  �ملر�أة  �صد  �لعنف  حول  معلومات  وتلقي  جمع 

�ل�صرورية للق�صاء عليه. وحتى عام 2006، كان �ملقرر �خلا�س يرفع تقريره �إىل جلنة حقوق �لإن�صان 

 
7

�لتابعة لالأمم �ملتحدة، ثم �إىل جمل�س حقوق �لإن�صان منذ ذلك �حلني ف�صاعدً�.

وُعقد �ملوؤمتر �لعاملي �لر�بع �ملعني باملر�أة يف بيجني يف �صبتمرب 1995. وخالل هذ� �ملوؤمتر، ��صتعر�صت 

وتناولت  عمل،  برنامج  و�عتمدت  �لتوجيهية  �ملبادئ  هذه  �صوء  يف  �ملر�أة  بدور  �لنهو�س  �لعامل  بلد�ن 

حتديات �لقرن �لقادم وتلبية مطالبه.

1-3 اآلية متابعة تنفيذ اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة:

ت�صطلع جلنة �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة مبتابعة تنفيذ �لتفاقية، وجتتمع 

�للجنة عادة مرة كل عام، وتقوم با�صتعر��س تقارير �لدول �لأطر�ف حول ما �تخذته من تد�بري لالمتثال 

، وتقييم ما �أحرزته من تقدم. ومثلما هو �حلال مع �ملعاهد�ت �خلم�س �لأخرى 
8

�إىل �لتز�مات �لتفاقية

حلقوق �لإن�صان، ل حتدد �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة بالتف�صيل كيفية �لتعامل 

مع �لتقارير �لتي تقدمها �لدول فيما يتعلق بحالة تنفيذ �أحكام �لتفاقية على �أر��صيها.

وتتمثل �ل�صمة �لأ�صا�صية يف �لإجر�ء �خلا�س بنظر �لتقارير يف �إقامة »حو�ر بناء«. حيث تنخرط جلنة 

�لق�صاء على �لتمييز �صد �ملر�أة يف حو�ر بناء مع وفد كل دولة طرف يف �لتفاقية و�لذي تنظر �للجنة 

 ويت�صمن هذ� �حلو�ر نقا�صًا بني وفد �لدولة �لطرف و�للجنة »ُيدعى فيه رئي�س �لوفد �إىل 
9

يف تقريره.
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 يعدها �أع�صاء �للجنة �صلفًا 
10

تقدمي �لتقرير يف بيان �فتتاحي ويقوم بالرد على قائمة من �لق�صايا

 وهذ� �لإجر�ء لي�س خ�صاميًا 
11

وعلى �أ�صئلة حمددة حول جو�نب معينة ذ�ت �أهمية خا�صة يف �لتقرير.

ويتمثل �لهدف منه يف م�صاعدة �لدولة �لطرف على تنفيذ �ملعاهدة باأكرب قدر ممكن من �لكتمال 

و�لفعالية. وتعك�س فكرة �حلو�ر �لبناء �أن �لهيئات �لتعاقدية لي�صت هيئات ق�صائية بل �أن�صئت ملتابعة 

12

تنفيذ �ملعاهد�ت وت�صجيع �لدول �لأطر�ف وتقدمي �مل�صورة لها«.

وتطرح �للجنة، �أثناء دور�ت �نعقادها، �صو�غلها وتو�صياتها على �لدولة �لع�صو يف �صكل مالحظات 

ختامية. وميكنها �قرت�ح تد�بري حمددة وعمل تو�صيات عامة للدول �لأطر�ف حول �لق�صاء على 

13

�لتمييز �صد �ملر�أة من خالل تو�سياتها اخلتامية.

ويجوز �أي�صا للجنة �أن:

• تدعو وكالت �لأمم �ملتحدة �ملتخ�ص�صة لتقدمي تقارير للنظر فيها، ويجوز لها تلقي معلومات 	

من منظمات غري حكومية.

• تدعو ممثلي �ملنظمات غري �حلكومية لتقدمي بيانات �صفهية �أو كتابية وتقدمي معلومات �أو وثائق 	

14

�إىل �للجنة �أو فريقها �لعامل ملا قبل �نعقاد �لدورة.

• �لفريقني 	 �إىل  دولية  �أو  وطنية  حكومية  غري  منظمات  من  �لو�ردة  �لكتابية  باملعلومات  ترحب 

�لعاملني قبل �نعقاد �لدورة، يف �أثناء و�صع قائمة �لق�صايا، ويف دورة �للجنة باأكملها �لتي �صوف 

15

يتم فيها �لنظر يف تقرير �لدولة �لطرف.

• غري 	 �ملنظمات  ل�صالح  �لدورة  �نعقاد  قبل  �لعاملة  �لفرق  عمل  �أثناء  حمددة  جل�صات  تفرد 

تكون  �لتي  �لأع�صاء  �لدول  �حلالة يف  على  �صفهيًا  �لأع�صاء  �إطالع  على  مل�صاعدتها  �حلكومية 

16

تقاريرها حمل �لنظر.

وقد �نتهجت جلنة �لق�صاء على �لتمييز �صد �ملر�أة ممار�صة طرح �قرت�حاتها حول حمتوى �للتز�مات 

. وهي عبارة عن تعليقات تف�صيلية و�صاملة 
17

�لتي تتعهد بها �لدول �لأطر�ف يف �صكل تو�سيات عامة

 
18

حمددة. وق�صايا  �لتفاقية  مو�د  بني  �ل�صلة  وعن  �ملعاهد�ت  ن�صو�س  من  حمددة  ن�صو�س  عن 

»وهي عادة ما ي�صبقها م�صاور�ت مو�صعة مع �لأجهزة �ملتخ�ص�صة ومنظمات غري حكومية وجهات 

 .
19

�أكادميية وغريها من هيئات حقوق �لإن�صان �لتعاقدية«

و�أخريً�، ووفقًا للربوتوكول �لختياري �مللحق بالتفاقية، تكلف �للجنة بتلقي �لر�صائل �لتي ير�صلها 

�لأفر�د �أو جمموعات من �لأفر�د �إىل �للجنة عن مز�عم وقوع �نتهاكات للحقوق �مل�صمولة باحلماية 

مبقت�صى �لتفاقية، وبدء حتقيقات يف �أحو�ل �لنتهاكات �جل�صيمة و�ملنتظمة حلقوق �ملر�أة. وهذه 

�لإجر�ء�ت �ختيارية ول ت�صتخدم �إل يف حالة مو�فقة �لدولة �لطرف عليها.
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1-4 عدم قابلية حقوق املراأة للتجزئة وترابط احلقوق وتكاملها:

ميثل �لعرت�ف باأن حقوق �لإن�صان غري قابلة للتجزئة ومرت�بطة ومتكاملة مبد�أ �أ�صا�صي حلماية حقوق 

�لإن�صان ول يجب فهم �لف�صل �لتاريخي بني �حلقوق �ل�صيا�صية و�حلقوق �لجتماعية و�لقت�صادية 

 فريد �لإقر�ر 
21

، على �أنه تفرقة حتليلية حادة بني فئتني من �حلقوق.
20

يف عهدين دوليني منف�صلني

بتكامل جميع حقوق �لإن�صان يف �لفقرة �لثالثة من ديباجة �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية 

و�ل�صيا�صية:

»�إن �ل�صبيل �لوحيد لتحقيق �ملثل �لأعلى �ملتمثل، وفقًا لالإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان، يف �أن يكون 

�لب�صر �أحر�رً�، ومتمتعني باحلرية �ملدنية و�ل�صيا�صية ومتحررين من �خلوف و�لفاقة، هو �صبيل تهيئة 

�لقت�صادية  بحقوقه  وكذلك  و�ل�صيا�صية،  �ملدنية  بحقوقه  �لتمتع  من  �إن�صان  كل  لتمكني  �لظروف 

و�لجتماعية و�لثقافية....«

ودفعت �للجنة �ملعنية بحقوق �لإن�صان باأن على �لدولة �أن تتعامل مع �لظروف �ملادية وما يقرتن بها 

من عدم م�صاو�ة من �صاأنها �أن جتعل هذه �حلقوق ما مل تتحقق عدمية �ملعنى لبع�س �أع�صاء �ملجتمع. 

�لو�ردة يف  �لقانون  �أمام  �ملت�صاوية  �لتمتع باحلماية  �أن �حلق يف  �للجنة  وعالوة على ذلك، ذكرت 

�ملادة 26 من �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية ي�صع �لتز�مات قاطعة على �لدول 

للتعامل مع هذه �لأ�صكال من عدم �مل�صاو�ة �لجتماعية و�لقت�صادية بني �لرجل و�ملر�أة و�لتي جتعل 

من �ل�صعب حتقيق �مل�صاو�ة يف �ملعاملة �لر�صمية من جانب �لدولة.

وي�صدق هذ� �لرت�بط ب�صكل خا�س على �لق�صايا �لتي تتعلق باملر�أة. فالتمييز بني �حلقوق �ملدنية 

و�ل�صيا�صية من جهة و�حلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية من جهة �أخرى يف حياة �ملر�أة �لفعلية يعترب 

متييزً� مفتعاًل. فبالن�صبة للمر�أة على وجه �خل�صو�س، ل ميكن �إعمال حقوقها �ملدنية و�ل�صيا�صية 

ينعمن  ل  �لالتي  و�لن�صاء  و�لثقافية.  و�لجتماعية  �لقت�صادية  بحقوقها  متتعها  دون  تام  ب�صكل 

�أو يعانني من فقر غري متنا�صب، ل يتمتعن باحلرية و�لأمن  بامل�صاو�ة �لقت�صادية و�لجتماعية، 

�خل�صو�صية،  �أو  و�ل�صخ�صي،  �جلن�صي  �ل�صتقالل  فى  و�حلق  �لعنف  من  �لتحرر  �أو  �ل�صخ�صي، 

�أو �ملو�طنة �لجتماعية و�ل�صيا�صية �لكاملة. وعليه، يعتمد �إعمال حقوق �ملر�أة �ملدنية و�ل�صيا�صية 

�عتمادً� كبريً� على حتقيق �مل�صاو�ة لها يف �لتمتع بالرفاهية و�حلرية �لقت�صادية و�لجتماعية.

1-5 �سياق حقوق املراأة:

، �لذي �عتمد يف �جلل�صة �لتح�صريية 
22

�تفقت حكومات �لدول �لآ�صيوية يف �إعالن بانكوك �حلكومي

�أن  �لإن�صان، على  �لعاملي حلقوق  فيينا  موؤمتر  �إطار  1993 يف  �ملنعقدة يف عام  �لآ�صيوية  �لإقليمية 
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و�صع  ومتطورة من  دينامية  عملية  �صياق  مر�عاتها يف  ويجب  عاملية،  �صبغة  ذ�ت  �لإن�صان  »حقوق 

�ملعايري �لدولية، مع �لو�صع يف �لعتبار �أهمية �خل�صو�صيات �لوطنية و�لإقليمية و�خللفيات �لتاريخية 

و�لثقافية و�لدينية �ملختلفة«. 

كما �أو�صح هذ� �لإعالن متاما »تعزيز حقوق �ملر�أة وحمايتها من خالل �صمان م�صاركتها على قدم 

�مل�صاو�ة يف �ل�صو�غل �ل�صيا�صية و�لجتماعية و�لقت�صادية و�لثقافية للمجتمع و�لق�صاء على جميع 

�أ�صكال �لتمييز و�لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعى �صد �ملر�أة«.

ويجدر �لتاأكيد على �أن هذ� �لإعالن ل يعزز الن�سبية يف مقابل العاملية. ول يفرت�س �أن توجد »قيم 

�آ�صيوية« يف مقابل »قيم غربية«. ويجدر �لقول كذلك باأن �لتاأكيد على وجود »قيم �آ�صيوية وغربية 

�لغربي  �لعامل  �أو  �لآ�صيوية  �لقارة  يف  �لكبري  بالتنوع  تقر  ل  �إنها  �إذ  معيبة  فر�صية  هي  م�صرتكة« 

ما  �ملثال،  �صبيل  ل�صعوبها )على  �لثقافية  �لعرقية  و�لهويات  �ل�صيا�صية  �لجتماعية  �ملمار�صات  يف 

يق�صده �ملرء باجلماعة(. وعادة ما ت�صتخدم �حلكومات هذه �مل�صطلحات ولها برنامج �سيا�سي 

م�صبقا  �لفكرة  هذه  تفرت�س  ما  وغالبًا  م�صريها.  تقرير  يف  �لأمة  حق  �حرت�م  فكرة  يت�صمن 

�لإن�صان  حقوق  حالة  يف  �لتدخل  لها  ينبغي  ل  �لأطر�ف  �ملتعددة  �لهيئات  �أو  �لأجنبية  �لدول  �أن 

�أخرى،  �أنها ل تنا�صب ثقافة  �لقائمة يف بلد ما. فن�صوء فكرة ما يف ثقافة ما ل يعني بال�صرورة 

ول �أن وجود �فرت��صات ثقافية م�صرتكة يقت�صي لزومًا وجود قيم م�صرتكة. فعلى �لعك�س، �أو�صح 

ينتمون لأ�صول ومعتقد�ت  �أ�صخا�س  ��صرت�ك  �إمكانية  �لإن�صان  حول حقوق  الثقافات  احلوار بني 

خمتلفة يف حو�ر حول حقوق �لإن�صان، �إذ �إنهم ي�صرتكون يف �حلد �لأدنى من �لقيم )مثل رف�س 

�لإبادة �جلماعية و�لعبودية(، وطاملا �أنهم �أبدو� ��صتعد�دهم لتدبر �فرت��صاتهم �لثقافية و�إعادة 

فيها. �لنظر 

وباملثل، يجدر �إيالء �لهتمام بديناميات �لق�صايا و�ل�صياقات �خلا�صة بحقوق �ملر�أة وتد�خلها من 

�أجل �لتعامل مع �لت�صور �لز�عم باأن �صكوك �لأمم �ملتحدة ذ�ت �صبغة ��صتعمارية و�أنها ت�صتخدم 

�صرك  �لوقوع يف  ذ�ته، جتنب  �لوقت  ويف  على �حلقوق،  وعلمانية  عاملية  �صفة  �إ�صفاء  �صلطتها يف 

�لن�صبية �لثقافية. وي�صاعدنا هذ� �لرتكيز على �إبر�ز �أن كل �صخ�س ت�صتهدفه �إحدى معاهد�ت حقوق 

�لإن�صان ل ميثل كيانًا ع�صويًا م�صتقاًل منف�صاًل عن حميطه، بل هو ذ�ت توجد يف مكان – �أى �أ�صرة 

23

�أو جماعة �أو �أمة �أو جمموعة عرقية �أو ما �إىل ذلك.

ترجمة  عن  كتابها  يف  �لأمريكية،  �لأنرثوبولوجيا  عاملة  �إنغل،  �صايل  توؤكد  �ملثال،  �صبيل  فعلى 

�لقانون �لدويل حلقوق �لإن�صان �ملعني بالعنف على �أ�صا�س �لنوع �لجتماعى �إىل عد�لة حملية، �أن 

�لإن�صان  �لتهيئة �ملحلية ت�صهم يف »ترجمة« حقوق  �مل�صاركة يف عملية  �لفاعلة �ملختلفة  »�لعنا�صر 
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طريق  عن  �لفاعلة  بالعنا�صر  �خلا�صة  �ملحلية  �لرو�يات  و»ترجمة«  حملية«  »�أنظمة  �إىل  �لدولية 

 
24

�صردها »با�صتخد�م لغة حقوقية عاملية »بغية حتقيق �أهد�فها.«

وميكن �أن تكون �إحدى �لطرق لتحقيق ذلك هي �لإقر�ر مبركزية �لثقافات و�لأديان يف حياة �لنا�س 

�لإن�صان،  حقوق  �صياق  يحدد�ن  عن�صرين  باعتبارهما  و�لدين  �لثقافة  وفهم  �لو�قع.  �أر�س  على 

بو�صفهما جانًبا يكمل هذه �حلقوق ولي�س باعتبارهما معايري تتناف�س معها، ميكن �أن ميثل �صبياًل 

لبدء حو�ر مثمر. وف�صاًل عن ذلك، ت�صاعدنا هذه �ملقاربة على �لتاأكيد على �لدرو�س �مل�صتخل�صة 

من حماولت تطبيقها على �مل�صتوى �ملحلي، و�صمان و�صع �إطار حقوق �لإن�صان يف �صياق من �أجل 

�ل�صتجابة �ملالئمة لحتياجات وم�صكالت �ل�صكان �ملحليني.

وميثل �صلوك �جلهات من غري �لدول �إحدى �لعقبات �ملاثلة �أمام متتع �ملر�أة بحقوقها. فعلى �صبيل 

�أو »�صيا�صات �لهوية« �لذي تنقله جمموعات �جلهات من  �أثر »�صيا�صات �لأ�صالة«  �ملثال، ��صُتنكر 

غري �لدول، حيث ت�صتهدف غالبًا �لن�صاء عن طريق تاأكيد دورهن بو�صفهن �صامنات »للم�صتقبل«، 

بالق�صاء  �ملتعلق  �لإعالن  وين�س  �لأ�صرة.  وحافظات  �لألوية(  وحملة  )�جلنود  للذرية  وم�صدًر� 

عام  يف  �ل�سادر   
25

�ملعتقد �أو  �لدين  �أ�صا�س  على  �لقائمني  و�لتمييز  �لتع�صب  �أ�صكال  جميع  على 

يف  حمدد  حق  �أي  من  ينتق�س  �أو  يقيد  �أنه  على  �لإعالن  هذ�  يف  �صئ  �أي  يف�صر  �أل  على   1981

�أو �لعهدين �لدوليني �خلا�صني بحقوق �لإن�صان، وبذلك ي�صتنكر  �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان 

��كد   ,1993 �أو �ملعتقد. ويف عام  �لدين  �أ�صا�س  �ملر�أة على  �لتع�صب وما يت�صل به من عنف �صد 

�أي ت�صارب  �إز�لة  برنامج عمل �ملوؤمتر �لعاملي حلقوق �لإن�صان )�إعالن فيينا( �أهمية �لعمل على 

ميكن �أن ين�صاأ بني حقوق �ملر�أة و�لآثار �ل�صارة لبع�س �ملمار�صات �لتقليدية �أو �ملت�صلة بالعاد�ت 

 

�لديني. �لثقايف و�لتطرف  و�لتع�صب 

�صو�ء  �ل�صخ�صية،  �ل�صلوكيات  تعدي  �لدول �صمان عدم  على  �لدولية  �ل�صكوك  وي�صرتط عدد من 

لالأفر�د �أو �جلماعات، على حرية �لتمتع بحقوق �لإن�صان. وحتدد هذه �ل�صكوك �أنه ل ميكن لأي �أحد 

 وعلى م�صئولية تعزيز 
 

�ل�صرت�ك يف ن�صاط يهدف �إىل �إهد�ر �أي من �حلقوق �أو �حلريات �ملعرتف بها

. وب�صكل �أكرث حتديدً� فيما يتعلق باملر�أة، تن�س �ملادة �لر�بعة من �إعالن 
 

هذه �حلقوق ومر�عاتها

�لأمم �ملتحدة ب�صاأن �لق�صاء على �لعنف �صد �ملر�أة �أن على �لدول »�أن جتتهد �لجتهاد �لو�جب يف 

درء �أعمال �لعنف عن �ملر�أة و�لتحقيق فيها و�ملعاقبة عليها، وفقًا للقو�نني �لوطنية، �صو�ء �رتكبت 

�لق�صاء على جميع  �تفاقية  �لثانية )1( من  �ملادة  وتن�س  �أفر�د.«  �رتكبها  �أو  �لأفعال  �لدولة هذه 

�أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة على �صرورة »�أن تتخذ �لدول �لأطر�ف جميع �لتد�بري �ملنا�صبة للق�صاء 

على �لتمييز �صد �ملر�أة من جانب �أى �صخ�س �أو منظمة �أو موؤ�ص�صة.« 
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2-1 العامل الإ�سالمي:

�لإ�صالم ديانة توحيدية تدور حول �صهادة »�أن ل �إله �إل �هلل و�أن حممد� ر�صول �هلل«. ويعتنق �لإ�صالم 

نحو ُخم�س �صكان �لعامل �لذي يبلغ تعد�دهم 6 مليار�ت ن�صمة، يعي�س معظمهم يف �لدول ذ�ت �لأغلبية 

�مل�صلمة، ويبلغ عددها 57 دولة على �لأقل. ولعل ظهور �لإ�صالم يف �جلزيرة �لعربية هو ما يوؤدي �إىل 

�صيادة �لعتقاد باأن �أغلب �مل�صلمني هم من �أ�صول عربية. �إل �أنه على �لنقي�س، ي�صكل �لعرب ما ل 

يزيد عن 15% من �مل�صلمني؛ �إذ تعد �إندوني�صيا �أكرب �لدول �لإ�صالمية من حيث �لعدد، ياأتي بعدها 

باك�صتان ثم �لهند ثم بنغالدي�س ثم تركيا ثم م�صر ثم نيجرييا. وينت�صر �مل�صلمون يف جميع �أنحاء 

�لعامل، ويعي�صون يف �ملجتمعات ذ�ت �لأغلبية �أو �لأقلية �مل�صلمة. وتتباين �ملمار�صات �لدينية يف هذه 

�ملجتمعات من منطقة �إىل �أخرى.

2-2 م�سادر ال�سريعة الإ�سالمية:

حلياة  معياريًا  مفاهيميًا  »منوذجًا  و�ل�صنة  �لقر�آن  يف  �لقائمة  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  مرجعية  تعترب 

ي�صودها �لعدل و�حلق قائًما يف �لن�س، ويف بع�س �لبنود خفيًّا فيه« )�أبو �لف�صل 2001, 13(. وهذه 

�لن�صو�س هي �لقر�آن و�حلديث. وتتمثل مهمة �لفقيه يف �لتعاطي مع �لن�س و��صتخر�ج �لقيم من 

�لن�س و�إبانتها للم�صلمني ليتبعوها يف حياتهم. وتقوم �ل�صريعة �لإ�صالمية على م�صادر �أربعة، �أولها 

وثانيها �مل�صادر �لن�صية لل�صريعة وهي �لقر�آن و�حلديث، �أما �مل�صدر�ن �لآخر�ن فيمثالن �مل�صادر 

غري �لن�صية وي�صري�ن �إىل عملية ��صتقاق �لقانون. وُيطَلق على هذه �لعمليات �لقيا�س و�لإجماع.

و�لقر�آن هو كالم �هلل �أنزله على نبيه حممد ُمنّجمًا على مد�ر �ثني وع�صرين عاما. وقد نزل �لوحي 

على �لر�صول يف مر�حل خمتلفة ويف �أوقات خمتلفة، وغالبًا ما كان �صبب �لنزول �لتجاوب مع �لو�قع 

�لذي يعي�صه جمتمع �مل�صلمني �ملحيط بالر�صول.
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ت�صكل  وهي  و�صكتاته.  و�أفعاله  �لر�صول  �أقو�ل  �صجلت  �لتي  �لرو�يات  جمموعة  باحلديث  د  وُيق�صَ

�مل�صدر �لثاين لالإر�صاد �لن�صي يف ��صتقاء �ل�صريعة �لإ�صالمية.

2-3 نظرة عامة على املدار�س الفقهية:

يف حني يعتنق �أغلبية �مل�صلمني �ملذهب �ل�صني، يعتنق عدد كبري �آخر �ملذهب �ل�صيعي. ويكُمن �لفرق 

�جلوهري بني �ملذهبني يف م�صاألة �لولية. ففي حني توؤمن �ل�صنة بفكرة �نتخاب ويل �لأمر، يذهب 

�لفكر �ل�صيعي �إىل �أن �لولية تكليف �إلهى.

�أما  �أربعة مذ�هب فقهية يف �ملذهب �ل�صني، وهي �حلنفية و�ملالكية و�ل�صافعية و�حلنبلية.  وهناك 

�ملذ�هب �ل�صيعية فت�صمل �جلعفرية )تعرف �أي�صا بالثني ع�صرية �لأ�صعرية( و�لإ�صماعيلية و�لزيدية. 

وقد �ُصّمي ��صم كل مذهب من هذه �ملذ�هب  با�صم موؤ�ص�صه �لذي �أ�ص�س منهجيته �لفقهية.  �صبكات 

�صبعينيات  خالل  للحدود  و�لعابرة  و�لدولية  �لأقاليم(  )بني  و�لأقاليمية  �لإقليمية  �ملر�أة  حقوق 

وثمانينيات 

موؤ�س�سو املذاهب الفقهية الإ�سالمية واأماكنها:

اأماكن تطبيق املذهب يف الع�صر احلديث موؤ�ص�س املذهب )تويف يف( املذهب

�ملذ�هب �لفقهية �ل�صنية

م�صر و�صبه �لقارة �لهندية و�صوريا و�لأردن وفل�صطني وتركيا 

و�لبلقان
�لإمام �أبو حنيفة )�ملتوفى يف 150هـ/767 م( املذهب احلنفي

غرب �أفريقيا و�جلز�ئر وتون�س و�ملغرب وموريتانيا وليبيا و�لكويت 

و�لبحرين و�إمارتا دبي و�أبو ظبي
�لإمام مالك )�ملتوفى يف 179هـ/795 م( املذهب املالكي

�ل�صود�ن و�إثيوبيا و�ل�صومال و�ليمن �ل�صمالية و�إندوني�صيا وماليزيا 

و�لفلبني
�لإمام �ل�صافعي)�ملتوفى يف 204هـ/820 م( املذهب ال�سافعي

�ململكة �لعربية �ل�صعودية وقطر و�صمال �صرق عمان وبقية �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
�لإمام �أحمد بن حنبل)�ملتوفى يف 241هـ/855 م( املذهب احلنبلي

�ملذ�هب �لفقهية �ل�صيعية

م�صر و�صبه �لقارة �لهندية و�صوريا و�لأردن وفل�صطني وتركيا �لإمام جعفر �ل�صادق)�ملتوفى يف 148هـ/765 م(
الثناع�سرية/

اجلعفرية

�ليمن �لإمام زيد بن علي )�ملتوفى يف 122هـ/740 م( الزيدية

�أقليات توجد ب�صكل رئي�صي يف و�صط �آ�صيا وجنوبها و�أفريقيا 

و�ل�صرق �لأو�صط

�لقا�صي �لنعمان )�ملتوفى يف 363هـ/974 م( الإ�سماعيلية
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وتتباين �لختالفات بني هذه �ملذ�هب وتقت�صر على �ملناهج �ل�صرعية. ويتميز �ملذهب �حلنفي مبيله 

لالعتماد على �لر�أي، و�ل�صافعي مبيله لالعتماد على �حلديث، و�ملالكي على �لأحاديث �ملدنية حتديدً�. 

2-4 ال�سريعة الإ�سالمية يف الدرا�سات الغربية:

يعود تاريخ �لدر��صات �لغربية حول �ل�صريعة �لإ�صالمية �إىل �حلقبة �ل�صتعمارية، حيث �صعت �لقوى 

حديثًا،  �صمتها  �لتي  �ل�صعوب  على  �صيطرتها  �إحكام  يف  فعالية  �أكرث  �صبل  �إيجاد  �إىل  �ل�صتعمارية 

فظهر حمور�ن �صائعان يف �ملرحلة �لأوىل لدر��صة �ل�صريعة، �أولهما كان �لنظر لل�صريعة �لإ�صالمية 

باعتبارها نظامًا قانونيًا ذ� تفا�صيل فقهية حمدودة، بلغ �أوجه يف �لقرن �لثامن �مليالدي؛ �إل �أن هذ� 

�لنظام قد �نتهى �إىل �لأبد. و�أدى ذلك �إىل ظهور �ملحور �لثاين، �لذي تناول فكرة �نتهاء �ل�صريعة �أو 

�نهيارها كنتاج للركود و�لتيب�س و�لتكا�صل بالعتماد على تقليد �لعلماء �ل�صابقني دون تغيري. و�أدى 

ت�صوير �ل�صريعة هذ� على �أنها نظام حمت�صر غري قابل للتكيف عفا عليه �لزمن ويفتقر �إىل �حلجج 

�لقوية �إىل خلو�س �مل�صت�صرقني �إىل �أن �ل�صريعة �لإ�صالمية معر�صة للفناء و�أن �نتهاءها و�صيك.

غري �أن ��صتمر�ر �ل�صريعة يف ع�صري �حلد�ثة وما بعد �حلد�ثة دفع �إىل �إعادة تقييم هذه �لتكهنات. 

نظام  �أنها  �إىل  وتو�صلو�  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  تاريخ  يف  �لنظر  �مل�صت�صرقون  �أعاد  لذلك،  و��صتجابة 

قانوين يختلف �ختالفًا تاما عما عهدوه يف �لنظم �لقانونية �لغربية. �إل �أنهم وجدو� �أن �لفل�صلفة 

�لقانونية لل�صريعة �لإ�صالمية لي�صت باأقل ثر�ًء �أو تعقيدً� �أو تف�صياًل باأية حال. و�أنهامل تظل جامدة 

�أو ر�كدة. فال�صريعة لها �آلياتها �لتي �صمحت لها بالتغري وتطوير �لفكر �لقانوين.

على  �لإ�صالمية  لل�صريعة  �لتقليدي  �لنظام  �لإ�صالمي  �لعامل  يف  �ل�صتعمارية  �حلقبة  دمرت  وقد 

�أبرز �لأحد�ث هو  نحو يتعذر �إ�صالحه، برغم ما تتمتع به من حيوية ودينامية د�خلية. ولعل �أحد 

�لدمار  و�لندثار �لنهائي ملعظم �لأطر �ملوؤ�ص�صية، و�إن مل يكن كلها، �لتي �أ�صهمت يف ظهور �لفقهاء 

و�إنتاج �لدر��صات �لفقهية. فقد �أتى �ل�صتعمار بقو�نني ��صتعمارية �إىل �ملجتمعات �لإ�صالمية. فحلت 

�لقو�نني �ل�صتعمارية حمل �لقو�نني �ملحلية يف معظم جمالت �حلياة �لعامة. وظل قانون �لأ�صرة هو 

�ملجال �لقانوين �لوحيد �لذي �حتفظ ببع�س مالحمه �لتقليدية.

و�أدى ذلك �إىل ن�صوء و�صع �صائه. �إذ �تخذ قانون �لأ�صرة �لإ�صالمي �صكال جديدً� يف رد�ء  ��صتعماري، 

�إىل  يفتقرون  و�أ�صبح ممار�صوه �جلدد  و�لنظامية  �ملوؤ�ص�صية  دعائمهم  �لتقليديون  ففقد ممار�صوه 

�حلد �لأدنى من �لتدريب على �لقانون �لقدمي. وما بقي يف �لنهاية من قانون �لأحو�ل �ل�صخ�صية 

�ل�صتعمارية.  �لقوى  قو�نني  من  م�صتوردة  و�أحكام  �ل�صريعة  من  مزيج  عن  عبارة  كان  �لإ�صالمي 

�لإ�صالمية  �لهوية  جتمع  �لتي  �للتقاء  نقطة  هي  �لإ�صالمية  �ل�صخ�صية  �لأحو�ل  قو�نني  و�أ�صبحت 
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�حلقبة  من  »جنا«  �لذي  �ل�صريعة  جمالت  من  �لوحيد  �ملجال  لكونها  نظرً�  �لثقافية  و�ل�صرعية 

للتغيري وتعر�س له، ظلت قو�نني �لأ�صرة  �لقانون  �ل�صتعمارية. ففي حني تهياأ �لكثري من جمالت 

�أو ما عرف بعد ذلك بقو�نني �لأحو�ل �ل�صخ�صية �أقل جتاوبًا للو�قع �ملتغري للمجتمعات �لإ�صالمية.

وت�صرت�صد �لنقا�صات �ملعا�صرة �لد�ئرة حول �ل�صريعة �لإ�صالمية وحقوق �لإن�صان �إىل حد كبري بهذه 

�لرتكة �ل�صتعمارية و�نت�صار �حلد�ثة على �لتقليد. وتر�وحت �لردود �لإ�صالمية ما بني رف�س قاطع 

ملعايري حقوق �لإن�صان �لغربية �ملن�صاأ �إىل �إجر�ء �إ�صالحات نظامية غري حمدودة تهدف �إىل مو�ءمة 

�إىل  �صياق  من  �ملعا�صرة  �لإ�صالح  جهود  وتختلف  ومعايريها.  �لإن�صان  حقوق  قو�عد  مع  �ل�صريعة 

�آخر. ففي �لبلد�ن ذ�ت �لأغلبية �مل�صلمة، ين�صب �لرتكيز على مو�ءمة �لأطر �لت�صريعية �لوطنية مع 

�لتز�مات حقوق �لإن�صان �لدولية.

2-5 احلركة الن�سوية الإ�سالمية والإ�سالح القانوين يف العامل الإ�سالمي:

�لع�صرين  مد�ر  على  كبري�  تطورً�  �لإ�صالمية  �لن�صوية  �حلركة  يد  على  �لقانوين  �لإ�صالح  تطور 

�ملر�أة  ل�صئون  �لتطرق  يتم  ما  غالبًا  كان  �لن�صوية،  �لإ�صالح  حركة  ظهور  فقبل  �ملا�صية.  عاما 

بدوي )1999)  وجمال  دوي )1989(  �لرحمن  عبد  مثل  علماء  فانربى  دفاعية.  بلهجة  �مل�صلمة 

�لروحاين  بالو�صع  يتعلق  فيما  لالإ�صالم  �لتقدمي  �ملوقف  لك�صف   )1981( مطهري  ومرت�صى 

للمر�أة وحقوقها يف �مللكية وحقوقها �لتعاقدية �لتي يكُفلها �لإ�صالم مقارنة بامل�صيحية. و�أو�صحو� 

�آدم وحو�ء  �لإ�صالم  يحّمل  �لب�صري،  �صقوط �جلن�س  �ملر�أة م�صئولية  �مل�صيحية  �أنه يف حني حتّمل 

على �ل�صو�ء م�صئولية ع�صيان �أمر �هلل. ويف حني �أن �لزو�ج �مل�صيحي ي�صلب �ملر�أة �صفتها �لقانونية 

يف حيازة �لأمالك، ظلت �ملر�أة �مل�صلمة م�صئولة م�صئولية كاملة عن ممتلكاتها عند �لزو�ج. ومع 

�حتفاء هذه �لدر��صات بال�صمت �لتقدمي لل�صريعة �لإ�صالمية، فقد ��صرتكت جميعًا يف ر�أيها حول 

بع�صًا.  بع�صها  و�ملر�أة  للرجل  �لجتماعية  �لأدو�ر  تكميل  لفكرة  �ملوؤيد  �لجتماعي  �لنوع  عالقات 

للتكامل بني �جلن�صني.  نظام  �أنه  �لإ�صالم على  للعالقة بني �جلن�صني يف  �ملثايل  �لهيكل  وحددت 

وذهب هوؤلء �لعلماء �إىل �أن �لأدو�ر �لتي ر�صمها �هلل للرجل و�ملر�أة منا�صبة متاما لتحقيق �حلياة 

�ملر�أة  حول  �لأوىل  �لدر��صات  لهذه  �ملميزة  �جلو�نب  �أحد  ومتثل  �ملكتملة.   �ل�صليمة  �لإ�صالمية 

و�لقانون �لإ�صالمى يف �صكوتها جميعا عن �لبنى �لذكورية للمرجعية �لتي �نبنى عليها �لقانون. 

ومن بني ممثلي �لتوجه �جلديد على درب �لإ�صالح �لقانوين �لن�صوي �لنزعة تبزغ �أ�صماء مثل عزيزة 

�حلربي )2001( وزيبا مري ح�صيني )2003( ونرية توحيدي )2003( وكي�صيا علي )2006). فتقدم 

تو�جه  �لتي  للق�صايا  �لأوىل  �لتحليالت  عر�صتها  �لتي  �ل�صابقة  �حللول  ت�صتبدل  حلوًل  در��صاتهن 

بالدر��صات  تو�صف  ولعلها  و�لتعقيد فيها،  �لدقة  بتز�يد م�صتوى  �لدر��صات  وتت�صم هذه  �مل�صلمات. 
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�لقانونية للن�صويات �مل�صلمات. وهناك ثالثة م�صار�ت فكرية ملحوظة يف عملية �لإ�صالح �لقانوين 

�لتي قامت بها �حلركة �لن�صوية �لإ�صالمية. فيمثل فكر عزيزة �حلربي �إطارً� لإعادة تف�صري �ل�صريعة، 

�لتي  �ملقاربة  باأن  �لقول  وميكن  هيكلي.  �إ�صالح  لإجر�ء  �إطارً�  توحيدي  نرية  در��صات  متثل  بينما 

تنتهجها توحيدي هي مقاربة �أكرث �صموًل. وتدخل �أعمال باحثات �أخريات مثل كي�صيا على وزيبا مري 

ح�صيني يف �إطار �لإ�صالح �ملفاهيمي. فرتى كي�صيا علي �صرورة زيادة �لنماذج �ملفاهيمية وتو�صيع 

�لتي  للم�صاعب  و�لأخالقية  �لفل�صفية  �لتفا�صيل  ��صرتجاع  �إىل  تهدف  �لتي  �لنماذج  تلك  نطاقها، 

و�جهتها �ملر�أة يف �ل�صريعة �لإ�صالمية )2006, 154(. وترى زيبا مري ح�صيني �إعادة �صياغة وتقييم 

�صاملني للمنظومة �لنظرية و�ملفاهيمية �لتي ت�صكل �ل�صريعة �لإ�صالمية. وتهدف هوؤلء �لباحثات، 

ب�صكل جماعي، �إىل �صد �لفجوة بني �لطموحات �لقانونية و�لو�قع �لقانوين للمر�أة �مل�صلمة.

لها  يت�صنى  كي  �لقانونية  �ل�صتنتاجات  يف  فح�صب  �لت�صكك  �لن�صائية  �لدر��صات  على  يتوجب  ول 

�لتاأثري يف حياة �ملر�أة وخرب�تها، بل �إن عليها كذلك �أن تتناول مناهج �لتحقيق �لقانوين و�أ�صاليبه. 

وتفر�س هوؤلء �لباحثات حتديًا �أمام �مل�صادر �لتقليدية للمرجعية يف �ل�صريعة �لإ�صالمية عالوة 

على ما تتحنه من فر�س عديدة لالإ�صالح. فقد متكنت �لباحثات �لن�صائيات، عن طريق حتدي 

�لإ�صالح.  حول  �ملناق�صات  طبيعة  تغيري  من  �لقانون،  ر�صم  يف  �حلق  لأنف�صهم  زعمو�  من  �صلطة 

وتتيح �أعمالهن فر�صة للخو�س يف �لق�صايا �لتي تو�جه �ملر�أة على نحو �أكرث تف�صياًل، ف�صاًل عن 

طرح حلول ممكنة فيما يتعلق بتطبيق �ل�صريعة �لإ�صالمية.

ولعل ما مييز هذه �لدر��صات �جلديدة هو �لقول بامل�صاو�ة بني �جلن�صني. ومتثل هذه �لآر�ء ثمار ما 

�أنتجته در��صات ن�صائية �صابقة على يد موؤرخات من �أمثال فاطمة مرني�صي وليلى �أحمد. �إذ كتبت 

كلتاهما �أعماًل نقدية حادة عن �لطبيعة �لذكورية للمجتمعات �لإ�صالمية �لقدمية، مع دفعهما باأن 

ر�صالة �لإ�صالم حت�س على �مل�صاو�ة. وظهرت �أعمال �أخرى تكمل ما بد�أتاه لعلماء قر�آن من �أمثال 

رفعت ح�سن (1994( و�آمنة ودود )1999) و���سماء بارل�س (2004(، �لذين ��صتطاعو�، من خالل 

تناول �لقر�آن باعتباره ن�صا يدعم �مل�صاو�ة بني �جلن�صني، �خلروج بتفا�صري جديدة للن�س �لقر�آين 

تت�صم بعمقها ومر�عاتها حل�صا�صيات �لنوع. وقد �أنتج هوؤلء �لباحثون،  جمتمعني، كمًا �صخمًا من 

�لأعمال ميكن �أن يبنى عليه �ملزيد من �لإ�صالحات �لقانونية �ملر�عية لعتبار�ت �لنوع �لجتماعي. 

ويبدو �أن مقاربة �لإ�صالح �لقانوين �لتي حتمل لو�ءها كال من كي�صيا علي وزيبا مري ح�صيني هي 

�لزو�ج  عليه  يقوم  �لذي  �ملفهوم  �لنقدية  كتاباتهما  تتناول  �إذ  نطاقًا.  �لأو�صع  �لإ�صالحي  �لنموذج 

يف قانون �لأ�صرة �لإ�صالمي. فرتى كي�صيا علي �أن �لإطار �لتحليلي للفكر �لقانوين �لذكوري مالئم 

�ملدى  وو��صع  �لأمد  »�لإ�صالح طويل  �أن  �ملثال،  �صبيل  على  فتقرتح،  �جلن�صني.  بني  �لعدل  لتحقيق 

 .(36 ذ�ته«)2006,  �لإ�صالمي  للزو�ج  �لأ�صا�صية  للبنية  �أعمق  �إ�صالحًا  يقت�صي  �لطالق  لنظام 
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ي�صارك  �أن  يف  مو�طن  كل  »حق  يف  عنا�صرها  �أحد  فيتمثل  باملو�طنة.  �ل�صيا�صية  �حلقوق  تقرتن 

�لدويل  )�لعهد  يختارون يف حرية«  بو��صطة ممثلني  و�إما  مبا�صرة  �إما  �لعامة،  �ل�صئون  �إد�رة  يف 

�لرت�صح  �أهلية  �أو  �لت�صويت  يف  �حلق  وهو   ،)25 �ملادة  و�ل�صيا�صية،  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�س 

�لعامة  �ل�صئون  �إد�رة  تف�صري  جرى  وقد   
1

�لعام. بالقرت�ع  �ملنتخبة  �لهيئات  كافة  يف  لالنتخاب 

تف�صريً� و��صعًا وي�صمل »ممار�صة �ل�صلطة �ل�صيا�صية، وعلى وجه �خل�صو�س، �ل�صلطات �لت�صريعية 

�ل�صيا�صة  وتنفيذ  يخ�س حتديد  كما  �لعامة  �لإد�رة  �أوجه  �صتى  ي�صمل  وهو  و�لإد�رية؛  و�لتنفيذية 

ي�صارك  �أن  فيمكن   »
2

و�ملحلية. و�لإقليمية  و�لوطنية  �لدولية  �لأ�صعدة  على  �صتتبع  �لتي  �لعامة 

�أو  عامًا،  �نتخابًا  �نتخابهم  يتم  عنهم  ممثلني  خالل  من  �ل�صيا�صية  �ل�صئون  �إد�رة  يف  �ملو�طنون 

�أو من خالل قدرتهم على  �لعامة و�حلو�ر مع ممثليهم،  �ملناق�صات  »�لنفوذ من خالل  مبمار�صة 

 
3

�جلمعيات«. وتكوين  و�لجتماع  �لتعبري  حرية  ب�صمان  �مل�صاركة  هذه  وتعزز  �أنف�صهم.  تنظيم 

تكوين  حرية  يف  »�حلق  �أن  فيها  ورد  عامة  تو�صية  �لإن�صان  بحقوق  �ملعنية  �للجنة  �عتمدت  وقد 

و�للتحاق  و�لعامة  �ل�صيا�صية  بال�صئون  تعنى  منظمات  تكوين  يف  �حلق  ذلك  يف  مبا  �جلمعيات، 

بحق  يتعلق  وفيما   
4

».25 �ملادة  مبوجب  �ملحمية  للحقوق  �أ�صا�صية  �إ�صافة  يعترب  �ملنظمات،  بهذه 

�لأمية  قبيل  من  معينة  عقبات  على  �لتغلب  ينبغي  �أنه  ذ�تها  �لعامة  �لتو�صية  حتدد  �لنتخاب، 

5

و�لفقر �أو ما يعيق حرية �لتنقل من �أجل ممار�صة هذ� �حلق ب�صورة فعلية.

فقد و�جهت �ملر�أة �صعوبات يف �حل�صول على حقوق �ملو�طنة �لقائمة على �عتبار�ت �لنوع �لجتماعى، 

 - �أي 
6

برغم دخول �أول �صكوك �لأمم �ملتحدة �لتي تقر �حلقوق �ل�صيا�صية حيز �لنفاذ يف عام 1954 

�أكرث من ع�صرة �أعو�م قبل �صدور �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية. فتن�س �تفاقية 

�حلقوق �ل�صيا�صية للمر�أة على �أن تنفيذ مبد�أ ت�صاوي �لرجال و�لن�صاء يف �حلقوق �ملن�صو�س عليها 

�مل�صاو�ة يف  و�لن�صاء  �لرجال  يعني منح  �لإن�صان  �لعاملي حلقوق  و�لإعالن  �ملتحدة  �لأمم  يف ميثاق 

�لتمتع باحلقوق �ل�صيا�صية وممار�صتها.

وتويل �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة �أهمية خا�صة مل�صاركة �ملر�أة يف �حلياة 

�لعامة يف بلدها. وت�صدد ديباجة �لتفاقية على ما يلي:

»)...( �لتمييز �صد �ملر�أة ي�صكل �نتهاكًا ملبادئ �مل�صاو�ة يف �حلقوق و�حرت�م كر�مة �لإن�صان، ويعد 

و�لجتماعية  �ل�صيا�صية  بلدهم  �لرجل، يف حياة  �مل�صاو�ة مع  �ملر�أة، على قدم  �أمام م�صاركة  عقبة 

�لكاملة  �لتنمية  �صعوبة  من  ويزيد  و�لأ�صرة  �ملجتمع  رخاء  منو  ويعوق  و�لثقافية،  و�لقت�صادية 

�ملر�أة م�صاركة كاملة وعلى قدم �مل�صاو�ة يف  لإمكانات �ملر�أة يف خدمة بلدها و�لب�صرية. فم�صاركة 

و�لإقليمي  �لوطني  �ل�صعيد  على  و�لثقافية،  و�لجتماعية  و�لقت�صادية  و�ملدنية  �ل�صيا�صية  �حلياة 

»
7

و�لدويل )...(هما من �أهد�ف �ملجتمع �لدويل ذ�ت �لأولوية
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و يف عام 1995، �أو�صح �إعالن ومنهاج عمل بيجني �أن »��صرت�ك �ملر�أة يف �حلياة �ل�صيا�صية على قدم 

�مل�صاو�ة يوؤدي دورً� بالغ �لأهمية يف عملية �لنهو�س باملر�أة ب�صكل عام. فا�صرت�ك �ملر�أة يف عملية 

�صنع �لقر�ر على قدم �مل�صاو�ة ل يعد مطلبًا من مطالب �لعد�لة و�لدميوقر�طية �لب�صيطة فح�صب 

��صرت�كًا  �ملر�أة  ��صرت�ك  فبدون  �ملر�أة  ملر�عاة م�صالح  �صرطًا �صروريًا  �عتباره كذلك  و�إمنا ميكن 

فعاًل و�إدخال منظورها يف كافة م�صتويات �صنع �لقر�ر، ل ميكن حتقيق �لأهد�ف �ملتمثلة يف �مل�صاو�ة 

»
8

و�لتنمية و�ل�صلم.

�لدول  على  �أن  �ملر�أة  �صد  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  �لق�صاء  �تفاقية  من  �ل�صابعة  �ملادة  وتو�صح 

�لأطر�ف �تخاذ تد�بري للق�صاء على �لتمييز �صد �ملر�أة يف �حلياة �ل�صيا�صية و�لعامة للبلد، م�صددة 

على حق �ملر�أة، على قدم �مل�صاو�ة مع �لرجل، يف:

• �لتي 	 �لهيئات  �لعامة، و�لأهلية لالنتخاب جلميع  لت�صويت يف جميع �لنتخابات و�ل�صتفتاء�ت 

ينتخب �أع�صاوؤها بالقرت�ع �لعام؛

• �مل�صاركة يف �صياغة �صيا�صة �حلكومة ويف تنفيذ هذه �ل�صيا�صة، ويف �صغل �ملنا�صب �لعامة و�أد�ء 	

جميع �لوظائف �لعامة على جميع م�صتويات �حلكومة؛

• �مل�صاركة يف �أية منظمات وجمعيات غري حكومية تهتم باحلياة �لعامة و�ل�صيا�صية للبلد.	

وتن�س �لتو�صية �لعامة رقم 23 لتفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، مت�صيًا مع 

�لدويل �خلا�س باحلقوق  �لعهد  25 من  �ملادة  �لإن�صان حول  �ملعنية بحقوق  للجنة  �لعامة  �لتو�صية 

�إد�رة �ل�صئون �لعامة و�ل�صيا�صية يف بلد ما هو مفهوم و��صع،  �ملدنية و�ل�صيا�صية، على �أن: »مفهوم 

ي�صري �إىل ممار�صة �ل�صلطة �ل�صيا�صية، ل �صيما ممار�صة �ل�صلطات �لت�صريعية و�لق�صائية و�لتنفيذية 

و�لإد�رية. وي�صمل �مل�صطلح جميع جو�نب �لإد�رة �لعامة و�صياغة �ل�صيا�صات وتنفيذها على �ل�صعيد 

�ملدين،  �ملجتمع  مناحي  �لعديد من  �أي�صا  �ملفهوم  ي�صمل  كما  و�ملحلي.  و�لإقليمي  و�لوطني  �لدويل 

�ل�صيا�صية  �لأحز�ب  قبيل  من  �ملنظمات  و�أن�صطة  �ملحلية  و�ملجال�س  �لعامة  �ملجال�س  ذلك  يف  مبا 

و�لحتاد�ت �لعمالية و�لر�بطات �ملهنية و�ل�صناعية و�ملنظمات �لن�صائية و�ملنظمات �لأهلية وغريها 

من �ملنظمات �ملعنية باحلياة �لعامة و�ل�صيا�صية.«

وف�صاًل عن ذلك، تن�س �ملادة �لثامنة من �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة على 

�أن �ملر�أة لها نف�س �لفر�صة �ملتاحة للرجل »يف متثيل حكوماتها على �مل�صتوى �لدويل و�ل�صرت�ك يف 

�أعمال �ملنظمات �لدولية«.

هو  فعلية  �ل�صيا�صية ممار�صة  ملمار�صة حقوقها  �صعيها  �ملر�أة يف معر�س  تو�جه  �لتي  �لعو�ئق  و�أحد 

 ومعلوم 
9

»�لتفرقة �لو��صحة بني �ملجال �خلا�س )�ملت�صل باإجناب �لأطفال وتربيتهم( و�ملجال �لعام«.

�أن�صطة �ملر�أة يف �ملجالت  متامًا �لدور �لذي تلعبه �لتقاليد �لثقافية و�ملعتقد�ت �لدينية يف ح�صر 
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�خلا�صة و�إق�صائها من �مل�صاركة �لن�صطة يف �حلياة �لعامة، ويقرتح، على �صبيل �ملثال، �إعفاوؤها من 

�ملهام �ملنزلية لتمكينها من �مل�صاركة �لكاملة يف �حلياة �لعامة. ونتيجة لذلك، فمن �ملهم �لت�صدي 

وبرعاية  �ملعي�صية  �لأ�صر  بتنظيم  �ملت�صلة  �ملهام  تقا�صم  عن  �لرجل  وتخلف  �خلدمات،  »�نعد�م  لـ 

و�لقو�لب  و�لعاد�ت  �لدول  من  �لعديد  �أن  لوحظ  فقد  ذلك،  على  وعالوة   
10

وتربيتهم«. �لأطفال 

و�مل�صاركة  �لت�صويت  يف  حقها  ممار�صة  عن  تعوقها  �أو  �ملر�أة  تثني  �لنمطية  و�لثقافية  �لجتماعية 

 فمثاًل، �أ�صار �إعالن ومنهاج عمل بيجني �إىل �أن »�لتن�صئة �لجتماعية و�لقولبة 
11

يف �حلياة �لعامة.

�ل�صلبية للمر�أة و�لرجل، مبا يف ذلك �لقولبة عن طريق و�صائط �لإعالم، توؤكد �لجتاه �ملتمثل يف 

»
12 

��صتمر�ر عملية �صنع �لقر�ر �ل�صيا�صي حكرً� على �لرجل.

�أن  �إىل  �أ�صدرتها،  �لتي  �لتقارير  �ملر�أة، يف عدد من  �لتمييز �صد  على  �لق�صاء  �أ�صارت جلنة  وقد 

»��صتمر�ر �ملو�قف �لقائمة على �ل�صلطة �لأبوية، و�لقو�لب �لنمطية �ملتاأ�صلة ب�صاأن �لأدو�ر و�مل�صئوليات 

�ملنوطة باملر�أة و�لرجل يف �لأ�صرة و�ملجتمع تتجلى يف �خليار�ت �لتعليمية �ملتاحة للمر�أة وو�صعها فى 

13

�صوق �لعمل، وتدنى م�صتوى م�صاركتها فى �حلياة �ل�صيا�صية و�لعامة«.

�لقو�نني  على  �إ�صالحات  باإجر�ء  )ر�صميًا(  �لقانون  بحكم  �مل�صاو�ة  حتقيق  ميكن  حني  ويف 

�حليادية،  من  �أ�صا�س  على  و�لن�صاء  �لرجال  مع  �لتعامل  �لقو�نني  لهذه  ميكن  حتى  و�ل�صيا�صات 

�لو�قع  بحكم  �مل�صاو�ة  وتتعلق  �صعوبة.  �أ�صد  )مو�صوعيًا(  �لو�قع  بحكم  �مل�صاو�ة  حتقيق  فاإن 

 
14

هذ�، �مل�صاو�ة  لعدم  وللت�صدي  �لن�صاء.  خرب�ت  على  و�ملمار�صات  و�ل�صيا�صات  �لقو�نني  بتاأثري 

قد يلزم ��صتخد�م تد�بري موؤقتة وميكن �أن ت�صمل »�تخاذ تد�بري ل�صالح �ملر�أة من �أجل تخفيف 

�لظروف �لتي توؤدي �إىل ��صتمر�ر �لتمييز �أو كبحها«.

وترد �لإ�صارة يف �ملادة �لر�بعة �إىل ��صتخد�م تد�بري خا�صة موؤقتة من �أجل �لإنفاذ �لتام للمادتني 

�لعربية  �ململكة  بها  �أو�صت  قد  كانت  �ملوؤقتة  �لتد�بري  هذه  فاإن  وللتو�صيح،   
15

و�لثامنة. �ل�صابعة 

�ل�صعودية بغر�س »�لتعجيل بزيادة م�صاركة �ملر�أة ومتثيلها يف جمل�س �ل�صورى ويف غريه من �لهيئات 

16

�ملنتخبة و�ملعينة يف كافة �ملج�لت وعلى خمتلف �صعد �حلياة �لعامة و�ل�صيا�صية«.

وتن�س �لتو�صية �لعامة 23 �ل�صادرة عن �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة على 

�أنه »يف �حلالت �لتي و�صعت فيها �لبلد�ن �إ�صرت�تيجيات موؤقتة فعالة يف حماولة لتحقيق �مل�صاو�ة يف 

�مل�صاركة، مت تنفيذ طائفة و��صعة من �لتد�بري، منها تعيني مر�صحات وم�صاعدتهن ماليًا وتدريبهن، 

وحتديد  �مل�صاركة  يف  �مل�صاو�ة  حتقيق  ت�صتهدف  حمالت  وتنظيم  �لنتخابية،  �لإجر�ء�ت  وتعديل 

�أهد�ف وح�ص�س عددية، وتد�بري تهدف �إىل تعيني ن�صاء يف منا�صب عامة مثل �جلهاز �لق�صائي �أو 

17

�لفئات �لفنية �لأخرى، ت�صطلع بدور �أ�صا�صي يف �حلياة �ليومية لكل �ملجتمعات.«
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لل�صلوكيات  �لت�صدي  بغية  �أخرى  تد�بري  باتخاذ  �ملر�أة  �صد  �لتمييز  على  �لق�صاء  جلنة  و�أو�صت 

�لنمطية �ل�صارخة حول �أدو�ر �ملر�أة و�لرجل وم�صئولياتهما. ويت�صمن ذلك �لقو�لب �لنمطية غري 

�ملعلنة �لتي يرتتب عليها ��صتمر�ر �لتمييز �صد �لن�صاء و�لفتيات يف كافة مناحي حياتهن. ويتمثل 

�لهدف من هذه �لتد�بري يف تعزيز �إحد�ث تغيري�ت يف �صلوكيات �ملر�أة و�لرجل وت�صور�تهما فيما 

يتعلق بدور كل منهما د�خل �لأ�صرة �ملعي�صية، ومع عائالتهما، ويف �لعمل، ويف �ملجتمع ككل بغر�س 

�لإقر�ر بكر�مة �ملر�أة. وت�صمل هذه �لتد�بري ما يلي: 

• تدريب هيئة �لتدري�س على ق�صايا �مل�صاو�ة بني �جلن�صني ومر�جعة �لكتب و�ملناهج �ملدر�صية بغية 	

�لق�صاء على �لقو�لب �لنمطية �خلا�صة باأدو�ر كال �جلن�صني،

• ن�صر �ملعلومات حول �لتفاقية من خالل كافة م�صتويات �ملنظومة �لتعليمية، مبا يف ذلك تعليم 	

و�ل�صلوكيات  �لروؤى  تغيري  بغر�س  �لجتماعى،  بالنوع  �لوعي  على  و�لتدريب  �لإن�صان  حقوق 

18

�لنمطية�لقائمة فيما يتعلق باأدو�ر �ملر�أة و�لرجل،

• ن�صر �لوعي و�إطالق حمالت تعليمية موجهة �إىل �لن�صاء و�لرجال، و�لفتيات و�لفتيان، و�لقادة 	

�لأ�صرة  للجن�صني يف  �لتقليدية  بالأدو�ر  �ملت�صلة  �لنمطية  �لقو�لب  �لق�صاء على  بغية  �لدينيني 

19

و�ملجتمع,

• �إطالق حمالت لن�صر �لوعي بني �لن�صاء و�لرجال، وت�صجيع و�صائط �لإعالم على �إظهار �ملر�أة 	

20

ب�صورة �إيجابية، وتعزيز ت�صاوي مركز �ملر�أة و�لرجل وم�صئولياتهما يف �ملجالني �خلا�س و�لعام،

• ت�صجيع �لرجال على حتمل ن�صيبهم �لعادل من �لأعباء �ملنزلية حتى تتمكن �ملر�أة من تكري�س 	

بيجني  عمل  ومنهاج  �إعالن  عن  �ل�صادرة  �لتو�صية  وتاأكيد   
21

و�ل�صيا�صية، �لعامة  للحياة  وقتًا 

وكذلك  للم�صئولية  �لو�لدين  �مل�صاركة يف حتمل  �لأطفال  تن�صئة  »ت�صتلزم  �أن  على  تن�س  �لتي 

�ملر�أة و�لرجل و�ملجتمع ككل. ويجب �أل ت�صكل �لولدة و�لأمومة و�لأبوة ودور �ملر�أة يف �لإجناب 

22

�أ�صا�صًا للتمييز ول تعوق م�صاركة �ملر�أة م�صاركة كاملة يف �ملجتمع.«

حقوق املراأة يف القيادة ال�سيا�سية يف املجتمعات امل�سلمة:

�لرجل  على  �لقيادية  �لأدو�ر  ق�صر  على  �مل�صلمني  للباحثني  �لرئي�صية  �لدر��صات  يف  �لعرف  جرى 

�ل�صريعة  علماء  من  �لعظمى  �لأغلبية  �لعامة. فرتى  �لقيادة  مهام  تويل  من  �ملر�أة متاما  وحرمان 

�لتقليديني �أن للولية عنا�صر يجب تو�فرها يف �لويل وهي: 

• �أن يكون ذكر� حرً�،	

• �أن يكون مكّلفًا، 	

• �أن يكون مت�صفًا بالتقوى،	

• و�أن يكون ملمًا باأحكام �ل�صريعة )م�صري 1994, 625)	
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غري �أن ثمة �آر�ء لأقلية، منهم �بن حزم )�ملتوفى يف 456هـ/1054م(، ذهبت �إىل مقبولية تويل �ملر�أة 

جلميع �ملنا�صب عد� �لولية �لعظمى. و�أجاز �لإمام �أبو حنيفة )�ملتوفى يف 148هـ/765م) للمر��ة 

ويذهب  �صهادتها.  قبول  فيها  يجوز  �لتي  �لأمور  �لق�صاء يف  وكذلك من�صب  �لعامة  �ملنا�صب  تويل 

�أبعد من تويل �ملر�أة �ملطلق للمنا�صب  �إىل  310هـ/923م(  �لإمام �بن جرير �لطربي )�ملتوفى يف 

�لعامة �إىل توليها �أي�صا �صئون �لدولة )�بن حجر 1980(. ويروى �أي�صا عن �تخاذ �لإمام مالك بن 

�إل  179هـ/795م( ر�أيًا مماثال و�إن كان ل يعتمد هذ� �لر�أي من فقهاء �ملالكية  �أن�س )�ملتوفى يف 

�أقلية )�صنو�صي 2001).

وثمة �إجماع بني فقهاء �مل�صلمني على �أن �ملر�أة قد تعد من بني �أبرز �ملفكرين يف �لعلوم �لإ�صالمية 

ثم،  ومن  �حلديث.  علوم  �ملر�أة يف  �إ�صهامات  �أبرز  فقد متثلت  كذلك.  بالفعل  هي  بل  �لتقليدية، 

تت�صاوى  وباملثل،   .)190,1997 )فا�صل  �لرجل  فتاوى  درجة  على  �ملر�أة  فتاوى  �لعلماء  في�صع 

�إجازة  برغم  �أنه  �لغريب  ومن  �لرجال.  رو�ها  �لتي  �لأحاديث  مع  �لن�صاء  روتها  �لتي  �لأحاديث 

�لعلماء فتوى �ملر�أة �أو و�صع فتو�ها يف م�صاف فتاوى �لرجل، فاإنهم مينعون عليها �حلق يف تويل 

�إىل تفرقة  �أن ذلك يعود  �لعلماء �ملعا�صرين،  �أحد   ويقول حممد فا�صل، وهو 
23

�لق�صاء. من�صب 

�لقدماء �أي�صا بني �أن�صطة �ملر�أة �خلا�صة و�لعامة، و�عتبارهم �لق�صاء �صاأنًا عامًا.

وينقلنا ذلك �إىل �ل�صبب �لثاين ملنع بع�س �لعلماء �لولية على �ملر�أة �أل وهو �أن �لولية قد ت�صتلزم 

�نخر�ط �ملر�أة يف �لعمل بحرية مع �لرجل يف �ل�صياقات �لعامة وخارج منزلها، وهو �لو�صع �لذي 

�ملتعلق  �لعام  �جلانب  تغري  فمع  ولذ�،  �لرجل.  جمال  هو  �لعام  فاملجال  �لعلماء.  �أغلبية  تقبله  ل 

)فا�صل  �لعام  �ملجال  يف  �ملر�أة  �نخر�ط  رخ�س  تتغري  �أن  �أي�صا  يجب  �لقانونية،  �ملر�أة  باأن�صطة 

1997,194(. وميكن �أن ن�صتنتج من هذ� �لر�أي �أن �ل�صبب ور�ء �إق�صاء �ملر�أة عن تويل �ملنا�صب 

ت�صجيع  يحبذون  ل  �لعلماء  لأن  �أو  �لعامة  �حلياة  يف  خربة  �أقل  �ملر�أة  باأن  �لعتقاد  هو  �لقيادية 

م�صاركة �ملر�أة يف �ملجال �لعام.

وتتمثل �ملقدمة �لثالثة �لتي يرتكن �إليها �لعلماء يف منعهم ولية �ملر�أة، ل �صيما تويل �صئون �لدولة، 

يف �قرت�نها بقيادة �جليو�س. وهو ما ي�صتتبع قيادة �جليو�س يف �ملعارك و�إمامة �لنا�س يف �ل�صالة. 

فريى �لعلماء �أنه ل ميكن �جلو�ز للمر�أة بالقيام بهذه �لأعمال. وردً� على ذلك، يرى �لعامل �ملعا�صر 

�إ�صكايل.  �أمر  للدولة  وو�صعها كقائدة  قا�صية  �ملر�أة  �لقيا�س بني و�صع  �أن  م�صطفى ها�صم كمايل 

وعليه، يوؤيد كمايل موقف �بن جرير �لطربي )�ملتوفى يف 310هـ/923م( �لذي ر�أى هو �أي�صا �أن هذ� 

�لقيا�س قيا�س �صاذ �أو قيا�س مع �لفارق. فبالن�صبة لكمايل تتمثل »�ملهمة �لرئي�صية للقا�صي يف فهم 

�ل�صريعة وتطبيقها، و�لرجل و�ملر�أة يف ذلك �صو�ء.« )2008, 208)  
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فهناك جمموعة  �لقيادة،  �ملر�أة  تويل  لتقييد  �لعلماء  ي�صوقها  �لتي  �لأ�صباب  تنوع  وبالرغم من 

و�أبو حنيفة  �بن �صالح  �لأمر. فريى  تويل  للمر�أة  ،وكيف، ميكن  �لآر�ء حول متى  مناظرة من 

في�صتخدم  �لق�صاء.  من�صب  لتويل  جوهريًا  �صرطًا  متثل  ل  �لذكورة  �أن  جميعهم  حزم  و�بن 

يف  للق�صاء  �ملر�أة  تويل  بجو�ز  للدفع  �حلالت  بع�س  يف  �ملر�أة  �صهادة  قبول  جو�ز  حنيفة  �أبو 

مل  ما  باطلة  ت�صبح  �لقا�صي  »�صلطة  �أن  فريى  �صهادتها.  فيها  ُتقبل  �لتي  �لقانونية  �ملجالت 

للمر�أة  �لقانون  يجيز  �إنه طاملا  فيقول  وعليه،  �صاهدً�«.  يكون  لأن  �لالزمة  �ملوؤهالت  لديه  يكن 

�لأقل  على  �لق�صاء،  تتوىل  �أن  �إذن  للمر�أة  �ملالئم  فمن  �لقانون  جمالت  بع�س  يف  �ل�صهادة 

يف  )�ملتوفى  �خلطاب  بن  عمر  �خلليفة  مثال  حزم  �بن  وي�صتخدم  هذه.  �لقانون  جمالت  يف 

�أ�صف  �لأ�صو�ق.  على  �حل�صبة  �هلل  عبد  بنت  �ل�صفاء  تدعى  �مر�أة  وىل  �لذي  23هـ/644م( 

�آر�ء لبن جرير �لطربي و�حل�صن �لب�صري )�ملتوفى يف 110هـ/728م),  �أن هناك  �إىل ذلك 

�أن  لها  �ملر�أة يجوز  �إنه ملا كانت  �لق�صاء. فيقولن  لتويل  �لذكورة �صرًطا  يتفقان على  وكالهما 

دقيقني،  وحتلياًل  فكرً�  تتطلب  �أحكاما  ي�صدرون  �لذين  �لفتوى  �أ�صحاب  من  �أي  فقيهة،  تكون 

 (167  ,2007 و�آخرون  �لق�صاء. )حممد  تتوىل  �أن  �إذن  فيمكنها 

و ت�صتند مقاومة ولية �ملر�أة �إىل حد كبري �إىل طريقة تف�صري �لعلماء لالآية �لقر�آنية �لتالية:

اُت  احِلَ ْمَو�ِلِهْم َفال�صَّ
َ
نَفُقوْ� ِمْن �أ

َ
ا �أ ُهْم َعَلى َبْع�ٍس َومِبَ  َبْع�صَ

ُ ّ
َل �هلل ا َف�صَّ �َصاِء مِبَ �ُموَن َعَلى �لنِّ َجاُل َقوَّ {�لرِّ

اِجِع  ِتي َتَخاُفوَن ُن�ُصوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َو�ْهُجُروُهنَّ يِف �مْلَ�صَ  َو�لالَّ
ُ ّ
ا َحِفَظ �هلل ْلَغْيِب مِبَ َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت لِّ

 َكاَن َعِلّيًا َكِبريً�})�لن�صاء: 34)
َ ّ
َطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوْ� َعَلْيِهنَّ �َصِبياًل �إِنَّ �هلل

َ
ِرُبوُهنَّ َفاإِْن �أ َو��صْ

ويرى �بن كثري، �ملتوفى يف )774هـ/1373م(، مع علماء �آخرين، يف تف�صري �لآية �أن »�لرجل قيم 

على �ملر�أة، �أي هو رئي�صها وكبريها و�حلاكم عليها وموؤدبها �إذ� �عوجت. فاهلل �صبحانه وهب �لرجل 

�صفات �لقو�مة، كال�صجاعة و�لقوة و�لكتمال ور�صادة �لعقل. فاملر�أة حتتاج حلماية �لرجل و�صجاعته 

ي�صاء.  �أن ي�صتخدم �ملرء �صلطته كما  �لقو�مة يف هذه �حلالة ل يعني  �ملعنوية و�جل�صدية. ومفهوم 

فالقو�مة تعني �ملودة و�حلماية و�لتوجيه و�لتعليم و�لإن�صانية يف �ل�صلطة« )�بن كثري(. ول يتنا�صب 

ي�صور  فهو  �ملر�أة.  ولية  ت�صور  مع  �إىل �حلماية  بالحتياج  و�ملر�أة  بال�صجاعة  للرجل  �لو�صف  هذ� 

�ملر�أة تابًعا يحتاج �إىل توجيه �لرجل وعقله.

�أن �مل�صتوى �لأ�صا�صي لهذه �ل�صلطة ل  وعلى �لنقي�س، يذهب علماء مثل �ل�صيخ حممد �صلتوت �إىل 

ي�صري �إىل �لقو�مة على �ملر�أة، بل ي�صري �إىل م�صئولية �لرجل عن �ملر�أة )غري حمدد، 268-159). 

فالرجال مكلفون مب�صئولية �إعالة �أفر�د �أ�صرهم من �لن�صاء، وعليهم �لتز�م معرتف به قانونيًا بتوفري 

24

�لحتياجات �حلياتية �لأ�صا�صية للمر�أة و�أ�صرتها �ملبا�صرة و�ملمتدة، من غذ�ء وماأوى وملب�س.
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ويرى علماء �آخرون �أن �لآية ت�صري �إىل ترتيب للجن�صني، يكون للرجل فيه �لقو�مة على �ملر�أة. ومن 

هذ� �ملنظور، يعطي �لعلماء �لرجل �صلطة �إد�رة �صوؤون �ملر�أة و�تخاذ �لقر�ر�ت لها وحتديد �ختيار�تها 

يف �إطار �أ�صرتها �ملبا�صرة و�أ�صرتها �ملمتدة. وعليه، فال يجوز للفتاة �لزو�ج دون �إذن �أبيها، �أما �لبن 

فيجوز له ذلك، وتخ�صع �لزوجة لأمر زوجها. وين�صحب هذ� �لقول على منع �ملر�أة من تويل منا�صب 

�لقيادة �لعامة.

كما يربر �لعلماء �لر�أي �لقائل بوجوب عدم ولية �ملر�أة ��صتنادً� �إىل �حلديث �ل�صريف �لذي يحذر 

من �أخطار تويل �ملر�أة �أمور �ملجتمع: 

»عندما بلغ �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم �أن �لفر�س ولو� عليهم �بنة ق�صرى قال : »ما �أفلح قوم وّلو� 

�أمرهم �مر�أة !« )�لبخاري، �ملجلد �خلام�س، �لكتاب �لتا�صع و�خلم�صني، رقم 709)

ور�وي �حلديث هو �أبو بكرة، وهو �أحد �صحابة �لر�صول، رو�ه �أثناء موقعة �جلمل )36هـ/656م), 

�لتي قادت فيها �ل�صيدة عائ�صة زوج �لر�صول جمعًا من �أتباعها يف �ملعركة. وحدثت هذه �ملوقعة بني 

فريقني متخا�صمني من �مل�صلمني على قيادة �ملجتمع �لإ�صالمي �لأول. وقد �نهزمت عائ�صة يف هذه 

�ملعركة �أمام على بن �أبي طالب �صهر �لر�صول و�بن عمه.

يف  طعنو�  �إذ   ،)2001 )�صنو�صي  خمتلفا  تف�صريً�  �حلديث  هذ�  ف�صرو�  �ملحدثني  �لعلماء  �أن  غري 

�لر�وي  موثوقية  يف   )1991( مريني�صي  فاطمة  ف�صككت  �حلديث.  ومعنى  ونو�ياه  �لر�وي  دو�فع 

بكرة  �أبا  عاقب  بن �خلطاب  عمر  �خلليفة  �أن  �أوًل  و�أو�صحت  بكرة.  �أبو  وُكنيته  م�صروح  بن  نفيع 

على �صهادة زور �صهدها. كما �أن �أبا بكرة مل يحدد موقفه حول �ن�صمامه لأي من جانبي �ملوقعة 

قاله  �لذي  �حلديث  »تذكر«  و  �لظرف  �نتهز  �ملعركة،  يف  عائ�صة  هزمية  بعد  �أنه  غري  �ملذكورة، 

�لنبي قبل خم�صة وع�صرين عامًا لينال ر�صا �جلانب �ملنت�صر )1991، 49-53(. ويقول �لقا�صي 

�آفتاب ح�صني )1987( �إن �أبا بكرة ل ميكن �أن يكون قد �أر�د تف�صري كالمه �أو حديث �لر�صول على 

�أنه �أمر مبنع �ملر�أة من ولية �لأمر. حتى و�إن ذكر �أبو بكرة هذ� �حلديث �أثناء وقعة �جلمل فاإنه 

مل يرتك عائ�صة قط

ومل ي�صر على �أي �أحد بفعل ذلك. فقد كان مو�ليا لها، تبعها يف �ملعركة وقاتل يف �صفوفها. كما �أنه 

ولكنها  روؤوف عزت يف �صحة هذ� �حلديث،  ت�صكك هبة  ول  بعد هزميتها.  �ملدينة  �إىل  رجع معها 

ت�صدد على �صرورة قر�ءة هذ� �حلديث يف �صياقه �ملحدد �لذي ن�صاأ فيه؛ باعتباره نبوءة تتعلق بدولة 

�لفر�س ولي�س له �أي م�صامني قانونية �أبعد من ذلك )عزت(.

و�أخريً�، يرف�س �لعلماء هذ� �حلديث باعتباره حديثًا �صعيفًا. ففي علوم �حلديث، يو�صف �حلديث 

»بالغريب« �إذ� كانت رو�يته متيل �إىل �ل�صعف. ويبد�أ �صند هذ� �حلديث باأبي بكر فح�صب. وطبيعة 
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�لرو�ية هي �أن ينقلها بع�س �ل�صحابة عن �لر�صول )�س(، �إل �أننا ل جند �أيًّا منهم يف �صند هذ� 

�حلديث )�صليم 17,2005(. ونظرً� لختالف �لآر�ء حول حديث �أبي بكرة، يذهب مليد �صانو�صي 

�لنتخاب،  �ملر�أة حقها يف  �لعلماء على هذ� �حلديث حلرمان  بع�س  »باعتماد  �لقائل  �لر�أي  �إىل 

�مل�صاألة«  هذه  حول  و�ملعا�صرين،  �لقدماء  �لعلماء،  بني  قط  �إجماع  �إىل  �لتو�صل  يتم  مل  �أنه  غري 

(�سانو�سي 2001).

�ملحلي.  �مل�صتوى  على  حتقيقًا  �أي�صر  �لقيادة  لتويل  �ملر�أة  تطلعات  �أ�صبحت  �ملعا�صر،  �لوقت  ويف 

ع�صوية  للمر�أة  جتيز  »فتوى   1957 عام  يف   
25

�لعلماء نه�صة  جماعة  �أ�صدرت  �إندوني�صيا،  ففي 

�لقرى  م�صتوى  على  �لقيادة  �ملر�أة  تويل  �جلماعة  �أجازت   1960 عام  ويف  �لت�صريعية،  �لأجهزة 

�لأقل يف ع�صوية جمل�س هيئة  ن�صاء على  و�ن�صمت ثالث   .)81  ,2006 دي�صا(« )هاردر  )كيبال 

نه�صة �لعلماء يف خم�صينيات و�صتينيات �لقرن �ملا�صي.

وتو�صلت فتوى نه�صة �لعلماء �إىل »جو�ز م�صاركة �ملر�أة يف عامل �ل�صيا�صة، مبا يف ذلك عن طريق 

�أن ت�صبح )هكذ�( ع�صوً� يف �لهئية �لت�صريعية، على �أ�صا�س من �مل�صلحة �حلقيقية و�مللحة«. كما 

و�صعت �أي�صا قائمة من �ل�صروط ين�س �أحدها على �أن م�صاركة �ملر�أة يف �لقيادة �ل�صيا�صية ل ينبغي 

 �إىل نتيجة مفادها �أنه »ل 
26

�أن »ت�صر بو�جباتها �ملنزلية«. ويف عام 1999، تو�صلت جمعية �لعائ�صية

�عرت��س على توىل �ملر�أة �لأمر �بتد�ًء من م�صتوى �لأ�صرة �إىل م�صتوى رئا�صة �لبالد طاملا متتعت 

بالقدر�ت �لتي متكنها من �إمتام مهمتها باأمانة، با�صتخد�م معارفها، ويف �لوقت ذ�ته عدم �إهمال 

م�صئوليتها �لأ�صا�صية �ملتمثلة يف كونها ربة منزل« )هاردر 2006, 80(. وحتدد �ملقاربة �لتي �تبعتها 

نه�صة �لعلماء وجمعية �لعائ�صية �لتحديات �لتي تو�جهها �ملر�أة يف معر�س تطلعها لتويل �لقيادة. 

�إل �أن هذه �لت�صريحات تدمي �لت�صور�ت �ل�صائعة لأدو�ر �لرجل و�ملر�أة، وجتعل من رعاية �لأطفال 

و�لقيام بالأعباء �ملنزلية �مل�صئولية �لأ�صا�صية للمر�أة.

ويتخذ باحثون من �أمثال هبة روؤوف عزت ر�أيا مماثال و�إن كان خمتلفًا �ختالفًا طفيفًا. حيث تربط 

بني �مل�صئولية �لجتماعية للرجل و�ملر�أة. فتقول �إن �ملر�أة �مل�صلمة عليها م�صئولية �صمان �صيادة �لعدل 

�لآيتني  بقر�ءة  �لنتيجة  �إىل هذه  تو�صلت  وقد  �لرجل.  مثل  مثلها يف ذلك  �ملجتمع،  و�لإن�صاف يف 

�لقر�آنيتني �لتاليتني:

اَلَة  ُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن �مْلُنَكِر َوُيِقيُموَن �ل�صَّ
ْ
َياأ ْوِلَياُء َبْع�ٍس 

َ
�أ ُهْم  {َو�مْلُوؤِْمُنوَن َو�مْلُوؤِْمَناُت َبْع�صُ

 َعِزيٌز َحِكيٌم} )�لتوبة:71) 
َ ّ
 �إِنَّ �هلل

ُ ّ
َحُمُهُم �هلل ْوَلـِئَك �َصرَيْ

ُ
 َوَر�ُصوَلُه �أ

َ ّ
َكاَة َوُيِطيُعوَن �هلل َوُيوؤُْتوَن �لزَّ

ِمُنوَن ِباهلِل ...}  ُمُروَن ِبامَلْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن �ملُنِكِر َوُتوؤْ
ْ
ا�ِس َتاأ ْخِرَجْت ِللَنّ

ُ
ٍة �أ َمّ

ُ
{ُكْنُتْم َخرْيَ �أ

(�آل عمر�ن : 110) 
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بع�س  بينهم  ومن  �لنا�س  من  لأقلية  ا  تامًّ �ن�صغاًل  �إل  لي�صت  �لأمر  »ولية  باأن  ��صتنتاج  �إىل  وت�صل 

�لن�صاء �ملوؤهالت متاما للقيام بهذ� �لأمر«. فاملر�أة �لتي ميكنها حتقيق �لتو�زن بني م�صئولياتها جتاه 

�أ�صرتها وجمتمعهاعليها »م�صئولية �مل�صاركة على هذه �مل�صتويات �ل�صيا�صية يف �ملجتمع �لإ�صالمي«. 

وعلى نقي�س ذلك، تو�صح �آمنة ودود �أنه برغم �لربط �لو��صح يف �لقر�آن بني �ملر�أة و�إجناب �لأبناء 

فاإن هذه �لإ�صارة »تقت�صر على �لوظيفة �لبيولوجية لالأم« ول ت�صمل �حلالة �لنف�صية �أو �لت�صور�ت 

�لثقافية لالأمومة. »ول تو�صف رعاية �لأطفال على �لإطالق باأنها �صفة خلقية يف �لأنثى«. وميكن 

باإ�صتخد�م حجتها هذه عمل حجج مماثلة بالن�صبة للمهام �ملنزلية. 

�ملر�أة  على  حتظر  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  »باأن  ت�صريحًا   
27

�لأزهر جامعة  ن�صرت   ،1952 عام  ويف 

�َصّن  كولية  �جلماعة  �صئون  من  �صاأن  يف  �مللِزمة  �ل�صلطة  وتت�صمن  �لعامة  �لولية  من�صب  تويل 

 ,2007 و�آخرون  )حممد  �لد�صتور«  جمال  يف  �لأحكام  وتنفيذ  �خل�صومات  يف  و�لف�صل  �لقو�نني 

�لوقت  ظروف  يعك�س  �لت�صريح  �إن  قائاًل  موؤخرً�   
28

�لقر�صاوي يو�صف  �ل�صيخ  علق  وقد   .)166

�لتي ظهر فيه. وعليه، فريى �أنه »لو كان �ل�صيوخ �لذين �أفتو� بهذه �لفتوى �أحياء �ليوم و�صاهدو� 

�لتغري�ت �لجتماعية �لتي طر�أت و�لأحول �لتي تبدلت منذ ذلك �لوقت و�صرورة �لجتهاد لغريو� 

ر�أيهم.« )�أخو�ت يف �لإ�صالم، 2009, 18)

حقوق املراأة يف القيادة ال�سيا�سية يف الإ�سالم وحقوق الإن�سان واإطارهما:

هناك �ختالفات و��صحة بني منهجي �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان و�ل�صريعة �لإ�صالمية فيما 

�أجل  �أن نقيم ج�صورً� بني جمموعتي �لقو�نني من  يتعلق بحقوق �ملر�أة. وتتطلب هذه �لختالفات 

�لدخول يف حو�ر بناء من �صاأنه �أن ي�صاعد يف حماية �حلقوق �ل�صيا�صية للمر�أة �مل�صلمة وتعزيزها.

فغالبًا ما يتم تربير منهج �ل�صريعة �لإ�صالمية ومعاملة حقوق �ملر�أة فيه على �أ�صا�س حماية �ملر�أة 

وحتقيق �أمنها و�حلفاظ على كر�متها. ولذلك فهناك �أ�صباب دينية وثقافية و�جتماعية و�قت�صادية 

ور�ء �ل�صريعة �لإ�صالمية وتاأويلها وتطبيقها. وينظر �إىل تاأويالت �ل�صريعة هذه على �أنها متييزية يف 

تعاملها مع �صكوك حقوق �لإن�صان �لدولية و�لإقليمية. فاإذ� ما نظرنا �إىل �حلقوق �ل�صيا�صية للمر�أة 

ف�صوف ن�صل �إىل فهم �أف�صل ملا يبدو ت�صاربًا بني �ل�صريعة وحقوق �لإن�صان �لعاملية.

ولهما  �هلل،  جتاه  وم�صئوليات  و�جبات  عليهما  عبده،  فكالهما  �هلل،  �أمام  �صو�ء  و�ملر�أة  و�لرجل 

حقوق تن�صاأ من تنفيذ هذه �لو�جبات. �إذن فمبد�أ �مل�صاو�ة قائم بو�صفه نقطة بد�ية، كما تو�صح 

ذلك �ملادة 1)�أ( من �إعالن �لقاهرة:
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املادة 1:

• �لب�صر جميعا �أ�صرة و�حدة جمعت بينهم �لعبودية هلل و�لبنوة لآدم وجميع �لنا�س مت�صاوون يف 	

�أ�صل �لكر�مة �لإن�صانية ويف �أ�صل �لتكليف و�مل�صئولية دون متييز بينهم ب�صبب �لعرق �أو �للون �أو 

�للغة �أو �جلن�س �أو �ملعتقد �لديني �أو �لنتماء �ل�صيا�صي �أو �لو�صع �لجتماعي �أو غري ذلك من 

�لعتبار�ت. و�أن �لعقيدة �ل�صحيحة هي �ل�صمان لنمو هذه �لكر�مة علي طريق تكامل �لإن�صان.

وبرغم مبد�أ �لت�صاوي يف �خللق هذ�، فاإن �لو�جبات و�مل�صئوليات ل توزع ب�صكل مت�صاٍو يف �لإ�صالم. 

بو�صع  �ملتعلقة  �لتف�صري�ت  عن  �ملعاملة  يف  �لختالف  ين�صاأ  �ل�صابق،  �لق�صم  يف  �أو�صحنا  فكما 

�ملر�أة د�خل �ملجتمع، فوفقًا للتف�صري�ت �لرئي�صية لل�صريعة فاإن �لرجل و�ملر�أة خمتلفان، �إذ خلق 

�أ�صا�س  �أنها  للمر�أة غالبًا على  �ملجتمع. وينظر  �لأر�س ود�خل  لأد�ء مهام خمتلفة يف  كال منهما 

�لأ�صرة، فهي �لتي جتمع �لأ�صرة وتن�صئ �أمةمن �ملوؤمنني �ل�صاحلني. ولذ�، فالرجل و�ملر�أة �صو�ء 

�أمام �خلالق وهما مت�صاويان يف خلقهم، ولكن لي�س فيما بينهم �أو د�خل �ملجتمع. و�لنتيجة هي �أن 

�لولية �لتقليدية غالبًا ما تكون للرجل، �صو�ء متثلت يف ولية �أمر �جلماعة �أو �لقبيلة �أو �لع�صرية 

على  خطرً�  ميثل  �أنه  على  �ل�صيا�صة  �أمور  يف  �ملر�أة  مل�صاركة  �أحيانًا  �مل�صلمون  وينظر  �لأ�صرة.  �أو 

�لأ�صرة. ول ي�صتطيع �آخرون �إغفال ما حتدثه هذه �مل�صاركة من تغيري�ت و�آثار على �ملر�أة نف�صها 

يف �لغرب )كاوزر، 1997).

وينظر دعاة منهج عاملية حقوق �لإن�صان �إىل هذه �حلالة باعتبارها حالة متييز وي�صفونها باأنها 

�نتهاك ملبد�أ �مل�صاو�ة. وتتمثل فل�صفة �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان يف �أن �لنا�س جميعًا، رجاًل 

يدعو  �صبب  �أي  هناك  فلي�س  ثم،  ومن  حياتهم.  طيلة  كذلك  ويظلون  مت�صاوين  يولدون  ون�صاًء، 

دين  عامل  رفعت ح�صن،   1982 – �ل�صيا�صة )ح�صن،  �أمور  ومن  �لعام  �ملجال  من  �ملر�أة  لإق�صاء 

باك�ستاين ��مريكي, -1943(.  وفكرة ت�صاوي �ملر�أة مع �لرجل د�خل �ملجال �ل�صيا�صي �لعام لي�صت 

بغريبة على �لإ�صالم، �إل �أن �حلديث عنها يثري �جلد�ل. فالتاريخ �لإ�صالمي ز�خر بن�صاء ��صطلعن 

باأدو�ر �صيا�صية )مريني�صي، 1997 – عاملة �جتماع مغربية، 1940(. وقد �أزكى هذ� �لأمر �جلد�ل 

حول �إمكانية تويل �ملر�أة رئا�صة �لدولة، وهو ما ترف�صه �مل�صادر �ل�صرعية �لإ�صالمية وتعار�صه.

�عتماد  علينا  �أن  �لبع�س  �جلد�لت. فريى  هذه  لتجاوز  تو�فقيًا  منهجًا  �لعلماء  بع�س  �نتهج  وقد 

روؤية لتكامل �لرجل و�ملر�أة يف �لإ�صالم )بدوي، 2008(، �أي �إن �لرجل و�ملر�أة مت�صاويان ولكنهما 

خمتلفان. فال يجب �أن يتاأثر مبد�أ �لت�صاوي بالختالفات �لقائمة بني �لرجل و�ملر�أة. يف حني �لتفت 

�لإ�صالم  �إىل   )1952 �أمريكية �جلن�صية،  �لإ�صالمية  �لدر��صات  )�أ�صتاذة  ودود  �آمنة  مثل  �آخرون 

�أن �حلقوق �ل�صيا�صية قائمة فيه، ومن ثم فال يوجد ت�صارب بني �لإعالن �لعاملي حلقوق  لإثبات 

1999). كما  �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، و�لإ�صالم )ودود،  �لإن�صان و�تفاقية �لق�صاء على جميع 
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حقوقها  ذلك  يف  مبا  �ملر�أة،  حقوق  جميع  حت�صني  على  تعمل  للقر�آن  جديدة  قر�ءة  �أي�صا  توؤيد 

�ل�صيا�صية. وقد دعم �آخرون حماولتها لإعادة قر�ءة �لقر�آن من منظور �ملر�أة )بارل�س،2020 – 

�أكادميية باك�صتانية �أمريكية متخ�ص�صة يف �ل�صيا�صة �لدولية و�لإ�صالم وتاأويل �لقر�آن، ودر��صات 

للرتويج  حماولة  دعوتها  يف  ر�أو�  ممن   )2007 مري-ح�صيني،  1950؛  �لجتماعي,  و�لنوع  �ملر��ة 

�أول  م�صتوى  فهناك  ثم  ومن  �لغرب.  مع  قيمي  ت�صارب  وقوع  لتجنب  و�أ�صا�ًصا  جديدة  لتف�صري�ت 

كل  وتهدف  �ملر�أة.  حقوق  حول  دويل  حو�ر  �إقامة  ي�صمل  ثان  وم�صتوى  �مل�صلمة،  �ملر�أة  لتمكني 

�لبلد�ن  �إعمال حقوق �ملر�أة يف  �إىل تعزيز  هذه �ملحاولت للتقريب بني �ل�صريعة وحقوق �لإن�صان 

�ل�صيا�صية.  �لإ�صالمية وم�صاركتها يف �حلياة 

وترى زيبا مري-ح�صيني، عاملة �لأنرثوبولوجيا �لقانونية �لإير�نية �جلن�صية، �صرورة تغيري تف�صري�ت 

�صد  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  �لق�صاء  �تفاقية  �أحكام  وبني  بينها  للتوفيق  �لإ�صالمية  �ل�صريعة 

�ملر�أة )مري ح�صيني، 2007(. وتركز حتديدً� على حالت من �إير�ن ومن �ملغرب: فتو�صح كيف �أن 

�أكرب لالإ�صالح. ويوؤثر هذ� �لإ�صالح  �ل�صريف تتيح جماًل  للقر�آن و�حلديث  �لليرب�لية  �لتف�صري�ت 

على �لإطار �لقانوين �لعام، ويتيح �إجر�ء تغيري�ت عميقة. ومن ثم، يتمكن �ملد�فعون عن �ل�صريعة 

و�ملد�فعون عن قانون حقوق �لإن�صان �لبدء يف �لتفاو�س ب�صاأن �لق�صايا �لتي تفرق بينهم وهم يقفون 

�إجر�ء تعديالت على تف�صري  �لثقافات، يجب  �إجر�ء �حلو�ر بني  ثابتة. وقبل  �أر�صية م�صرتكة  على 

�أن  لإظهار  �لإ�صالمي  و�لتاريخ  و�لثقافة  �ل�صريعة  يف  �لنظر  �أول  �مل�صلمني  على  فينبغي  �لإ�صالم، 

كار  مهرنغيز  وي�صيف  �لعامة.  �ل�صئون  �ملر�أة يف  م�صاركة  على  �لإ�صالمية حتث  �ل�صرعية  �مل�صادر 

�إن معظم �لق�صايا تتناول �لتمييز �صد �ملر�أة  �صرورة تركيز �ملفاو�صات على مبد�أ �مل�صاو�ة، حيث 

يف �ملجال �لعام (كار, 2007(. وعلى غر�ر فاطمة مريني�صي، توؤكد �لكاتبتان على �صرورة �لنظر 

يف �لإ�صالم للبحث عن �صابقة تاريخية لتويل �ملر�أة �أمور �ملجتمع. وتعمل �أ�صماء بارل�س على و�صع 

�إطار لإر�صاء �مل�صاو�ة بني �جلن�صني. وتتفق مع مري ح�صيني يف �صرورة �إ�صالح �ل�صريعة �لإ�صالمية 

من �لد�خل على يد �أبنائها �لو�عني بتطور�ت �لو�قع �حلديث )بارل�س، 2002(. ولذ�، فهي تذهب 

�إىل �صرورة وجود »قر�ء�ت حتررية« للقر�آن. فعندئذ ين�صاأ حو�ر د�خلي تلعب �ملر�أة خالله دورً� يف 

�لتاأكيد على حقوقها، ل�صيما حقوقها �ل�صيا�صية. ومن ثم، ينبغي وجود حو�ر د�خلي حول دور �ملر�أة 

يف �ملجتمع. فعندما يعمل �مل�صلمون على �إ�صالح تفا�صري �ل�صريعة، عادة ما يرجعون �إىل �لنظامني 

�لقائمني �للذين هما فيما يبدو على خالف مع بع�صهما �لبع�س: وهما �لإ�صالم و�لغرب. في�صتمدون 

حججهم من كال �مل�صدرين وين�صئون خطابًا هجينًا يدمج �لليرب�ليبة مع �لقيم �لإ�صالمية )�أو�صانلو، 

2009(. ومن ثم، ي�صبح لدينا حو�رً� فعليًا.

ومتى جرى �إ�صالح تف�صري�ت �لإ�صالم، ي�صبح من �ملمكن للبلد�ن �لإ�صالمية �ل�صرت�ك يف حو�ر مع 

غريها من �لبلد�ن حول ماهية حقوق �لإن�صان �لعاملية. وي�صدد �لرئي�س حممد خامتي، �لرئي�س
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�إقامته بني  �لذي ميكن حينها  �لد�خلية هذه وعلى حو�ر �حل�صار�ت  �لتغيري  �ل�صابق، على عملية  �لإير�ين 

�لدول (خامتي, 2000(. وتتمثلكرته يف �أن �لبلد�ن متى �تفقت د�خليًا على عنا�صر حقوق �لإن�صان، �أمكن 

�إقامة حو�ر على �مل�صتوى �لدويل حول ماهية حقوق �لإن�صان بالن�صبة للمجتمع �لدويل. 
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• �لفقرة CEDAW/C/SAU/CO/2 26)�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، 	

(2008

• �لفقرة CEDAW/C/MYS/CO/2 16 )�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، 	

2006( ماليزيا؛ ر�جع �أي�صا �ل�صرب »تنفذ تد�بري �صاملة لبدء �لتغيري يف �صلوكيات وممار�صات 

كال  على  منطية  �أدو�ر  وخلع  �ملر�أة  �صاأن  من  �حلط  على  تعمل  و��صع  نطاق  على  عليها  متفق 

�جلن�صني؛ وينبغي �أن ت�صمل هذه �لتد�بري ن�صر �لوعي و�إقامة حمالت تعليمية ت�صتهدف �لرجال 

و�مل�صوؤولني«،  و�ملعلمني  و�لآباء  و�ملجتمعيني،  �لدينيني  و�لقادة  و�لفتيات،  و�لفتيان  و�لن�صاء، 

�لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  �لق�صاء  CEDAW/C/SCG/CO/1,20)�تفاقية  �لفقرة  �ل�سرب, 

�صد �ملر�أة، 2007).

احلوا�سي

�لدويل  �لعهد  25)ج(،  �ملادة  �مل�صاو�ة.  �أ�صا�س عام من  بلده على  �لعامة يف  �أي�صا �حلق يف �حل�صول على �خلدمة  1-وت�صمل 

�إنه قد تتخذ  �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية. و�أخري�، فيما يتعلق باحلق يف �حل�صول على �خلدمة �لعامة، يجدر �لقول 

تد�بري �إيجابية يف حالت منا�صبة ل�صمان ت�صاوي ح�صول جميع �ملو�طنني على �خلدمة �لعامة.

2-�لتعليق �لعام رقم 25 �ل�صادر عن �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية )�لدورة �ل�صابعة و�خلم�صون، 1996): 

 , A/51/40،ملادة 25: �حلق يف �مل�صاركة يف �إد�رة �ل�صوؤون �لعامة، وحقوق �لنتخاب، و�مل�صاو�ة يف �حل�صول على �خلدمة �لعامة�

�ملجلد �ل�ول,(1996) 98, يف �لفقرة 5.

3-�ملرجع �ل�صابق، �لفقرة 8.

4-�ملرجع �ل�صابق �لفقرة 26. 

5-�ملرجع �ل�صابق، �لفقرة 12

 .1954 �لنفاذ يف 7 متوز/يوليو  135، دخلت حيز  �ملتحدة  �لأمم  نظام معاهد�ت   193 للمر�أة،  �ل�صيا�صية  6-�تفاقية �حلقوق 

�ملادة 25 كما ف�صرتها �لتو�صية �لعامة 23 »حتمي حقوق »كل مو�طن«)...(. وليجوز �لتمييز بني �ملو�طنني يف هذه �حلقوق على 

�أ�صا�س)...( �جلن�س)...(«.

 A/CONF.157/23 ,1993 7-�إعالن وبرنامج عمل فيينا، كما �عتمده �ملوؤمتر �لعاملي �ملعني بحقوق �لإن�صان يف 25 حزير�ن/يونيو

�لفقرة 18. �نظر �أي�صا �لفقرة 4.

8-�إعالن ومنهاج عمل بيجني للموؤمتر �لعاملي �لر�بع �ملعني باملر�أة )15 �أيلول/�صبتمرب 1995) �لفقرة 181.
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 :(1997 �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة )�لدورة �ل�صاد�صة ع�صر،  23 �ل�صادرة عن �تفاقية �لق�صاء على جميع  9-�لتو�صية �لعامة 

�ملر�أة يف �حلياة �لعامة .A/52/38/Rev�جلزء �لثاين )1997) 61 يف �لفقرة 8.

10-�ملرجع �ل�صابق، �لفقرتان 10 و11.

CEDAW/C/MDG/CO/5 )�تفاقية �لق�صاء  �أي�صا على �صبيل �ملثال مدغ�صقر  20)ج(. �نظر  11-�ملرجع �ل�صابق، �لفقرة 

على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، 2008), �لفقرة 23؛ و�لرنويج، �لفقرة A/58/38(SUPP) 412 )�تفاقية �لق�صاء على 

جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، 2003(؛ و�لفلبني، �لفقرة 17؛ و�أذربيجان، �لفقرة 16.

12-�لفقرة 183.

CEDAW/C/LBN/CO/3-13 )�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، 2008(، لبنان �لفقرة 24، �نظر �أي�صا 

CEDAW/C/MYS/CO/2 )�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، 2006), ماليزيا, �لفقرة 15.

�لر�بعة  )�لدورة  و�لثقافية  و�لجتماعية  �لقت�صادية  باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد  عن  �ل�صادر   16 رقم  �لعام  14-�لتعليق 

و�لثقافية،  و�لجتماعية  �لقت�صادية  �حلقوق  بجميع  �لتمتع  حق  يف  و�لإناث  �لذكور  م�صاو�ة   :3 �ملادة   :)2005 و�لثالثون، 

E/2006/22, (2005), 116, يف �لفقرة 7.

15-�نظر، على �صبيل �ملثال، تركمن�صتان، �لفقرة CEDAW/C/TKM/CO/2 ,27 )�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز 

�صد �ملر�أة، 2006(؛ �أوغند�، �لفقرة TER, A/57/38(SUPP) 138، )�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، 

 ,(2004 �ملر�أة،  �صد  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  �لق�صاء  )�تفاقية   ،TER, A/57/38(SUPP)  403 �لفقرة  �ليمن،  2002(؛ 

بنغالدي�س،   ،)2005 �ملر�أة،  �صد  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  �لق�صاء  )�تفاقية   ،A/60/38(SUPP)  ,156 �لفقرة  �جلز�ئر، 

�لفقرة 256 مكرر�, A/59/38(SUPP)، �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، 2004) �ل�ردن, �لفقرة 183, 

A/55/38(SUPP), )�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة،2000 ).

16-�لفقرة CEDAW/C/SAU/CO/2  ,26)�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة،2008).

�أ�صكال  �لق�صاء على جميع  )�تفاقية   CEDAW/C/MMR/CO/ 29 3 �لفقرة  �أي�صا  �نظر   .15 �لفقرة  �ل�صابق،  17-�ملرجع 

�لتمييز �صد �ملر�أة، 2008(، ميامنار.

18-�سورينام �لفقرة CEDAW/C/SUR/CO/3 ,18 )�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، 2007(، �نظر 

�أي�صا �أذربيجان، �لفقرة CEDAW/C/AZE/CO/3,16 )�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، 2007).

19-�لفقرة CEDAW/C/MYS/CO/2 ,16 )�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، 2006( ماليزيا؛ �نظر 

�أي�صا �ل�صرب »تنفيذ تد�بري �صاملة لبدء تغيري �صلوكيات وممار�صات مقبولة على نطاق و��صع تعمل على �حلط من �صاأن �ملر�أة 

�لرجال  ت�صتهدف  تعليمية  و�إقامة حمالت  �لوعي  ن�صر  �لتد�بري  ت�صمل هذه  �أن  وينبغي  �أدو�ر منطية على كال �جلن�صني؛  وخلع 

CEDAW/C/ ,20 و�لن�صاء، و�لفتيان و�لفتيات، و�لقادة �لدينيني و�ملجتمعيني، و�لآباء و�ملعلمني و�مل�صوؤولني«، �ل�صرب، �لفقرة

SCG/CO/1، )�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، 2007).

�ملالديف,   ,(2007 �ملر�أة،  �لتمييز �صد  �أ�صكال  �لق�صاء على جميع  )�تفاقية   ،CEDAW/C/MDV/CO/3  ,18 20-�لفقرة 

�نظر �أي�صا، على �صبيل �ملثال، �لفقرة 98 مكرر, A/55/38(SUPP)، )�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، 

2000), مولدوفا.

21-�لر�أ�س �لأخ�صر، �لفقرة CEDAW/C/CPV/CO/6 ,24، )�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، 2006).

22-�لفقرة 23

23-تفرق �ل�صريعة �لإ�صالمية بني �ملفتي و�لقا�صي. فاملفتي ل يجل�س يف حماكم للف�صل يف �لق�صايا، بينما يف�صل �لقا�صي يف 

�لق�صايا د�خل حمكمة. وتتمثل وظيفة �ملفتي يف تف�صري �لقانون، وبذلك ي�صهم �ملفتي يف تطوير �لقانون. �أما �لقا�صي فيجل�س 
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يف �ملحكمة ويف�صل يف �لق�صايا �لتي ترفع �إليه وفقا للقانون �لو�صعي وتوكل �إليه م�صوؤولية تنفيذه. وتتمثل وظيفته يف �إ�صد�ر �أحكام 

تطبيقا للقانون �لقائم. �أما وظيفة �ملفتي فهي وظيفة خا�صة يقوم بها يف �أي مكان حتى و�إن كان د�خل �ملنازل. يف حني �أن وظيفة 

�لقا�صي هي وظيفة عامة ل ميكن �لقيام بها �إل د�خل حمكمة وهي بال�صرورة وظيفة عامة.

24-�لرتتيب �خلا�س مب�صوؤولية �لرجل عن �ملر�أة د�خل �أ�صرهما يتبع قو�عد �ملري�ث، حيث يورث خط طويل من �لأقارب �إىل �أن تنتهي 

تركة �ملتوفى.

 25-�أكرب منظمة �أهلية �إ�صالمية يف �إندوني�صيا.

26-فرع م�صاعد حلركة �ملحمدية �لإندوني�صية، �صميت بهذ� �ل�صم تيمنا بال�صيدة عائ�صة زوج �لر�صول حممد وتعنى ب�صوؤون �ملر�أة. 

ومتثل هدف �ملنظمة، �لتي �أ�ص�صت يف 1914 و��سمها �ل��سلي SAPA TRESNO )�أي �لن�صاء �ملحّبات(، يف ن�صر �لإ�صالم بني �لن�صاء. 

وقد �صيدت جماعة �لعائ�صية �لعديد من �مل�صاجد و�حل�صانات و�ملد�ر�س �لن�صائية )�إ�صبو�صيتو 2003, 12).

�لآن  يقف  �لإ�صالمي. وهو  �لعامل  �لآن يف  �لعاملة حتى  �لإ�صالمية  �أقدم �جلامعات  وهو  360هـ/970م،  �لأزهر يف عام  27-�أن�صئ 

موقفا و�صطيا من �لإ�صالم �لتقليدي. »ويعرف �لأزهر باأنه �أكرب جهة لن�صر �لإ�صالم �ل�صني و�للغة �لعربية« )�أو�صبو�صيتو 2003, 32).

28-�ل�صيخ يو�صف �لقر�صاوي هو �أحد �أهم علماء �لفقه �لإ�صالمي وي�صغل حاليا من�صب عميد كلية �ل�صريعة و�لدر��صات �لإ�صالمية، 

جامعة قطر.
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ل حتتوي معاهد�ت حقوق �لإن�صان �لدولية على �أي حكم حمدد يتناول م�صاألة �لإجها�س، وطاملا 

هذه  تناول  عن  عزوفها  و�إنفاذه  �لإن�صان  حقوق  قانون  بتف�صري  �ملعنية  �لدولية  �لهيئات  �أبدت 

�مل�صاألة ب�صورة مبا�صرة. ومع ذلك، فقد مت �لتعر�س �إىل م�صاألة �لإجها�س يف �صياق حق �ملر�أة يف 

�حلياة و�ل�صحة وحقها يف عدم �لتعر�س ملعاملة مهينة.

�ملادة  تقره  ما  وهو  �حلياة.  يف  �حلق  حماية  �لإن�صان  حلقوق  �لأ�صا�صية  �ل�صكوك  معظم  وتكفل 

�لثالثة من �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان و�ملادة �ل�صاد�صة من �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق 

جو�ز  عدم  مبعنى  تف�صريه  يجري  ما  عادة  �حلق  هذ�  حماية  �أن  حني  ويف  و�ل�صيا�صية.  �ملدنية 

�ملدنية  باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد   ،)1(6 �ملادة  )ر�جع  تع�صفًا«  حياته  من  �أحد  »حرمان 

 فقد ف�صرته �للجنة �ملعنية 
1

و�ل�صيا�صية(، فاإن �حلق يف �حلياة ل ينبغي �أن يف�صر تف�صريً� �صيقًا.

على  �حلفاظ  �إىل  تهدف  �إيجابية«  »تد�بري  باعتماد  �حلكومات  �لتز�مات  باأنه  �لإن�صان  بحقوق 

�إىل  ي�صطررن  �أل  »�صمان  باأنه   28 �لعام  تعليقها  يف  حتديدً�،  �أكرث  نحو  على  وف�صرته   ،
2

�حلياة

3

�إجر�ء عمليات �إجها�س يف �خلفاء يهدد �حلياة.«

�أرقام �لوفيات بني �لأمهات  و�أ�صبح عرفًا معتادً� للجان �ملعنية بحقوق �لإن�صان �لربط بني �رتفاع 

وبني �لإجها�س غري �لقانوين �أو �لذي يتم بطريقة �صرية بغر�س �ل�صغط على �لدول لتغيري قو�نينها. 

فعلى �صبيل �ملثال، يف 2004 حثت �للجنة �ملعنية باحلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية مالطة 

�لعام لالإجها�س  بالإجها�س ومر�عاة �ل�صتثناء�ت على �حلظر  �ملتعلقة  ت�صريعاتها  على »مر�جعة 

بالن�صبة للحالت �لتي يلزم فيها �لإجها�س لأغر��س عالجية �أو �لتي يتم فيها �حلمل نتيجة �غت�صاب 

قو�نني  »�إ�صالح  على  �صيلي  و�ل�صيا�صية  �ملدنية  باحلقوق  �ملعنية  �للجنة  وحثت   
4

�ملحارم«. �أو جماع 

�لإجها�س مل�صاعدة �ملر�أة على جتنب �حلمل غري �ملرغوب فيه �أو �ل�صطر�ر �إىل �للجوء �إىل �أ�صاليب 

« كما �أ�صارت �أي�صا �إىل �أن جترمي �لإجها�س يخالف 
5

�إجها�س غري قانونية قد تعر�س حياتها للخطر.

6

�ملو�د 3 و6 و7 من �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية.

وتقر �ملادة 12)1( من �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية �لثقافية باحلق 

يف �ل�صحة، حيث ت�صرتط على �لدول �لأطر�ف يف �لعهد »�لإقر�ر بحق كل �إن�صان يف �لتمتع باأعلى 

12)1( من �تفاقية �لق�صاء  م�صتوي من �ل�صحة �جل�صمية و�لعقلية ميكن بلوغه«. وتق�صي �ملادة 

على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة باأن »تتخذ �حلكومات جميع �لتد�بري �ملنا�صبة للق�صاء على 

�لتمييز �صد �ملر�أة يف ميد�ن �لرعاية �ل�صحية....«.

�آثار مدمرة  له  يكون  �أن  �لوفاة، ميكن  �إىل  �ملاأمون  �لإجها�س غري  فيها  يوؤدي  ل  �لتي  يف �حلالت 

�ملاأمون يف موؤمترين عقد� حتت  على �صحة �ملر�أة. ولقد مت تناول �لآثار �ل�صحية لالإجها�س غري 
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 وموؤمتر 
7

مظلة �لأمم �ملتحدة وهما موؤمتر �لقاهرة يف عام 1994 )�ملوؤمتر �لدويل لل�صكان و�لتنمية(

بيجني 1995 (�ملوؤمتر �لعاملي �لر�بع �ملعني باملر��ة).

و�أ�صار برنامج عمل موؤمتر �لقاهرة 1994 �إىل �أنه »ل يجوز باأي حال من �لأحو�ل �لدعوة لالإجها�س 

كو�صيلة من و�صائل تنظيم �لأ�صرة«، وطالب �حلكومات مبر�عاة �لآثار �ل�صحية لالإجها�س غري �ملاأمون 

و�ملنظمات  �لدولية  �حلكومية  و�ملنظمات  �حلكومات  �أنه:»على جميع  �أي�صا  فيه  وورد   
8

�ملر�أة. على 

�ل�صحية  �لآثار  �ملر�أة، ومعاجلة  �لتز�مها باحلفاظ على �صحة  تعزيز  �ل�صلة  غري �حلكومية ذ�ت 

�للجوء  تقليل  يتعني  كما  �لعامة.  لل�صحة  �لرئي�صية  �ل�صو�غل  باعتباره من  �ملاأمون  لالإجها�س غري 

�إىل �لإجها�س، وذلك من خالل �لتو�صع يف خدمات تنظيم �لأ�صرة وحت�صينها. وكذلك ينبغي على 

�لدو�م �إعطاء �لأولوية �لق�صوى ملنع حالت �حلمل غري �ملرغوب فيه، وبذل كافة �جلهود للق�صاء 

على �حلاجة �إىل �للجوء �إىل �لإجها�س. �أما �لن�صاء �لالئي يحملن حماًل غري مرغوب فيه فينبغي �أن 

تي�صر لهن فر�س �حل�صول على �ملعلومات �ملوثوقة و�مل�صورة �خلال�صة... ويف �حلالت �لتي ل يكون 

 
9

فيها �لإجها�س خمالفًا للقانون، يجب �حلر�س على �أن يكون ماأمونًا.«

�لقو�نني  ��صتعر��س  يف  »بالنظر  �حلكومات  بيجني  عمل  ومنهاج  �إعالن  طالب  �لتايل،  �لعام  ويف 

 كما طالب 
10

�لتي تن�س على �تخاذ �إجر�ء�ت عقابية �صد �ملر�أة �لتي جتري �إجها�صًا غري قانوين«.

برنامج �لعمل �حلكومات »بفهم �لعو�مل �لكامنة ور�ء �لإجها�س غري �ملاأمون و�لنتائج �ملرتتبة عليه 

« يف فقرة تتناول �لبحوث �ملعنية ب�صحة �ملر�أة. 
11

ومعاجلتها على نحو �أف�صل

وثمة �إقر�ر �صمني يف هذه �لتطور�ت باأن �حلق يف �حلياة و�ل�صحة يتطلب من �حلكومات حماية 

�ملر�أة من �لآثار �ل�صارة لالإجها�س غري �ملاأمون. وبرغم �لرتباط بني �لقو�نني �ملقيدة لالإجها�س 

و�للجوء �لو��صع �لنت�صار لإجر�ء�ت غري ماأمونة، فال يز�ل �ملجتمع �لدويل عازفًا عن ممار�صة �أية 

�صغوط على �لبلد�ن من �أجل �إجر�ء تعديالت على قو�نني �لإجها�س �صديدة �لتقييد.

ويف �لعديد من �حلالت، �صجلت �للجنة �ملعنية بحقوق �لإن�صان قلقها »ب�صاأن �رتفاع معدل وفيات 

كذلك  ويعد   
13

�حلياة يف  للحق  �نتهاكًا  يعد  ما  وهو   »
12

�ل�صرية �لإجها�س  لعمليات  نتيجة  �لن�صاء 

�ملر�أة  �صد  �لتمييز  على  �لق�صاء  جلنة  دعت   ،2000 عام  ويف   
14

�ل�صحة. يف  �ملر�أة  حلق  �نتهاكًا 

وجماع  �لغت�صاب  �صحايا  باإجها�س  ت�صمح  ت�صريعية  �إجر�ء�ت  �تخاذ  يف  »�ل�صروع  �إىل  �لأردن 

�لقو�نني  »��صتعر��س  �إىل  باك�صتان  �للجنة  دعت   ،2007 عام  ويف   ,2005 عام  ويف   
15

�ملحارم«.

�لإجها�س،  جتري  �لتي  �ملر�أة  على  �ملفرو�صة  �لعقابية  �لأحكام  �إز�لة  بغية  بالإجها�س  �ملتعلقة 

�لإجها�س  تن�صاأ عن  �لتي  �مل�صاعفات  للتعامل مع  �مل�صتوى  وتي�صري ح�صولهن على خدمات عالية 

»باإنهاء   2005 عام  يف  لبنان  طالبت  كما   
16

�لنفا�صية«. �لوفيات  معدلت  وخف�س  �ملاأمون  غري 
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فئات  مع  وطنية  م�صاور�ت  »باإجر�ء  و�أو�صت   
17

خمففة«  ظروف  توجد  حيثما  �لإجها�س  جترمي 

�ملجتمع �ملدين، مبا فيها �جلماعات �لن�صائية، ملعاجلة م�صاألة �لإجها�س، �لذي يعترب غري قانوين 

حالة  ويف 
 

»
18

�لن�صاء. وفيات  معدل  �رتفاع  �أ�صباب  �صمن  يندرج  و�لذي  �حلايل،  �لقانون  مبوجب 

�لرعاية �ل�صحية يف  �لعاملني يف جمال  �لدولة حلمايتها حق  �نتقاد  �للجنة حد  بلغت  �صلوفاكيا، 

�لعرت��س على �إجر�ء عمليات �لإجها�س باعتبارها م�صاألة �صمري.

وتقر �ملادة 7 من �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية باحلق يف عدم �إخ�صاع �أحد لأية 

معاملة ل �إن�صانية. وتذكر �للجنة �ملعنية بحقوق �لإن�صان �أنه »من �أجل تقييم مدى �لمتثال للمادة 

7, وكذلك �ملادة 24 من �لعهد، �لتي تكفل حماية خا�صة للطفل، فاإن �للجنة ينبغي عليها معرفة �إذ� 

ما كانت �لدولة �لطرف يف �لعهد تتيح �إجر�ء �لإجها�س �ملاأمون للن�صاء �لالتي ل يرغنب يف �حلمل 

 وقد �أقرت �للجنة �ملعنية بحقوق �لإن�صان بذلك يف تقييمها لتقرير حكومة 
19

�لناجت عن �غت�صاب.

بريو �ملقدم �إىل �للجنة يف عام 1996. وبالن�صبة للقانون �ملقيد لالإجها�س يف بريو، �أ�صارت �للجنة 

20

�إىل خمالفته للمادة 72 من بني �أمور �أخرى.«

وب�صكل �أو�صع، ميكن ربط م�صاألة �لإجها�س باحلق يف �مل�صاو�ة و�حلرية من �لتمييز. فاحلرية من 

�لتمييز يف �لتمتع بحقوق �لإن�صان �مل�صمولة باحلماية م�صمونة مبوجب �ملادة 2 من �لإعالن �لعاملي 

حلقوق �لإن�صان، و�ملادة 3 من �لعهد �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية و�ملادة 3 من �لعهد �لدويل 

�خلا�س باحلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية.

»�لتمييز  م�صطلح  �ملر�أة  �صد  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  �لق�صاء  �تفاقية  من   1 �ملادة  ف  وتعرِّ

�أو  �آثاره  �أ�صا�س �جلن�س ويكون من  �أو تقييد يتم على  �أو ��صتبعاد  �أنه »�أية تفرقة  �صد �ملر�أة« على 

�مليادين  يف  �لأ�صا�صية  و�حلريات  �لإن�صان  بحقوق  للمر�أة  �لعرت�ف  �إحباط  �أو  توهني  �أغر��صه 

�ل�صيا�صية و�لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية و�ملدنية �أو يف �أى ميد�ن �آخر، �أو توهني �أو �إحباط 

متتعها بهذه �حلقوق �أو ممار�صتها لها، ب�صرف �لنظر عن حالتها �لزوجية وعلى �أ�صا�س �مل�صاو�ة 

بينها وبني �لرجل«.

ولكي تو�صف �لقيود باأنها �صكل من �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة وفقًا للتعريف �لو�رد �أعاله، يتعني 

�أن »توؤثر« �أو »تهدف« �إىل منع �ملر�أة من ممار�صة �أي من حقوقها �لإن�صانية �أو حرياتها �لأ�صا�صية 

�لتد�بري �حلكومية ل�صمان ح�صول  فاإن غياب  �ملفهوم،  �لرجل. ومن هذ�  �مل�صاو�ة مع  على قدم 

�ملر�أة على �خلدمات �لعالجية لعمليات �لإجها�س ميكن �أن تو�صف باأنها تنتق�س من حق �ملر�أة 

�لق�صاء  �تفاقية  �ل�صادرة عن   24 �لعامة  �لتو�صية  �ل�صدد، تذكر  و�ل�صحة. ويف هذ�  يف �حلياة 

�لتي ل حتتاج  �أن »�لقو�نني �لتي جترم �لإجر�ء�ت �لطبية  �لتمييز �صد �ملر�أة  �أ�صكال  على جميع 
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 ت�صكل عائقًا �أمام �لرعاية �ل�صحية 
21

�إليها �إل �ملر�أة، و�لتي تعاقب من جُترى لهن تلك �لإجر�ء�ت«،

�ملالئمة للمر�أة وبذلك تنتق�س من حقها يف عدم �لتمييز يف �ملجال �ل�صحي. وبالفعل، فاإن �لتبعات 

�ل�صحية لالإجها�س غري �ملاأمون ل تعاين منها غري �ملر�أة وكذلك �لآثار �جل�صمانية لإكمال �حلمل غري 

�ملرغوب فيه.

ب�صاأن ج�صدها هي وقدرتها  �إنهاء حملها من حقها يف �تخاذ قر�ر�ت  �ملر�أة يف  ين�صاأ حق  و�أخريً�، 

�لإجنابية. وميكن �أن يجد هذ� �حلق ما يدعمه يف �لأحكام �ملتعلقة بحماية �حلق يف �خل�صو�صية، 

و�حلق يف  كل حمل  وتوقيت  وم�صئولية،  بحرية  �أطفال  �ملر�أة من  تنجبه  ما  و�حلق يف حتديد عدد 

�صالمتها �لبدنية.

وحتمي �ملادة 12 من �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان و�ملادة 17 من �لعهد �خلا�س باحلقوق �ملدنية 

و�ل�صيا�صية حرية �لفرد من �لتدخل يف خ�صو�صياته وحياته �لأ�صرية. فالقر�ر�ت �لتي يتخذها �ملرء 

�أقرت  ب�صاأن ج�صده وحتديدً� قدرته �لإجنابية تقع كلية يف جمال �تخاذه لقر�ر�ته �ل�صخ�صية. وقد 

�للجنة �لأوروبية �ملعنية بحقوق �لإن�صان مرتني �أنه »ميكن للحكومات �أن تتدخل تدخاًل م�صروعًا يف 

هذه  �نتهكت  لالإجها�س  �ملقيدة  �لقو�نني  �أن  ذكرت  و�إن  �لأجنة«  حياة  حلماية  �ل�صخ�صية  �ل�صئون 

كما تعر�صت عدة موؤمتر�ت عقدت حتت مظلة �لأمم �ملتحدة حلق �لأفر�د يف �أن يقررو� 
22

�خل�صو�صية.

بحرية وم�صئولية عدد �أولدهم وتوقيت �إجنابهم، من بينها موؤمتر �لقاهرة �لذي عقد يف عام 1994 

 وتن�س �ملادة 16)هـ( من �تفاقية �لق�صاء على 
23

و�إعالن ومنهاج عمل بيجني �لذي عقد يف عام 1995. 

جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة �أن �لرجال و�لن�صاء يتمتعون بفر�صة مت�صاوية يف ممار�صة �حلق يف »�أن 

يقررو� بحرية وباإدر�ك للنتائج، عدد�أطفالهم و�لفا�صل بني �لطفل و�لذى يليه.« غري �أنه ميكن �نتهاك 

هذ� �حلق �إذ� ما �أجربت �إحدى �لن�صاء مثاًل على و�صع طفل حملت به من خالل عالقة جن�صية بغري 

ر�صاها، عندما تعي�س �ملر�أة يف جو ل يتاح فيه تنظيم �لأ�صرة، �أو عند ف�صل مو�نع �حلمل.

احلقوق الإجنابية للمراأة يف املجتمعات الإ�سالمية

 طاملا د�ر �جلد�ل يف �ل�صريعة �لإ�صالمية حول مدى �إمكانية �لإجها�س. فقد ��صتخدم �لعلماء �لن�س 

لإقامة حجج متينة حول  �لأوىل من �حلمل  �لأربعة  �ل�صهور  بتطور منو �جلنني يف  �ملتعلق  �لقر�آين 

و�صعية �لإجها�س. ويرتكز �جلد�ل يف �ل�صريعة على ر�أي �أحد �لعلماء عن �لو�صعية �لقانونية للجنني. 

فيتفق �لأغلبية على �أن �إ�صقاط �جلنني متى بثت فيه �لروح، تتز�يد حرمته �إىل �أن ي�صبح حمرًما 

متاما ما مل يكن �لغر�س منه �إنقاذ حياة �لأم. )�حلربي 1993, 5-4)
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ويقوم �جلد�ل �ل�صرعي حول �لإجها�س على �آيات قر�آنية:

 َربُُّكْم َلُه �مْلُْلُك ل �إَِلَه �إِل 
ُ َّ
َهاِتُكْم َخْلًقا ِمْن َبْعِد َخْلٍق يِف ُظُلَماٍت َثالٍث َذِلُكُم �هلل مَّ

ُ
{َيْخُلُقُكْم يِف ُبُطوِن �أ

َرُفوَن} )�لزمر: 6(. نَّى ُت�صْ
َ
ُهَو َفاأ

و{َوَلَقْد َخَلْقَنا �لإِن�َصاَن ِمْن �ُصالَلٍة ِمْن ِطنٍي - ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة يِف َقَر�ٍر َمِكنٍي - ُثمَّ َخَلْقَنا �لنُّْطَفَة َعَلَقًة 

 
ُ َّ
َناُه َخْلًقا �آَخَر َفَتَباَرَك �هلل

ْ
ن�َصاأ

َ
ًما ُثمَّ �أ َغَة ِعَظاًما َفَك�َصْوَنا �ْلِعَظاَم حَلْ َغًة َفَخَلْقَنا �مْلُ�صْ َفَخَلْقَنا �ْلَعَلَقَة ُم�صْ

اِلِقنَي})�ملوؤمنون: 14-12). ْح�َصُن �خْلَ
َ
�أ

ويطرح �حلديث �لتايل »�إطارً� زمنيًا �أكرث تف�صياًل لفهم حركة منو �جلنني« )�صيخ 2003, 4):

يكون  ثم  مثل ذلك  علقة،  يكون  ثم  نطفة،  يوما  �أربعني  �أمه يف  بطن  يجمع خلقه يف  �أحدكم  »�إن 

رزقه  يكتب  كلمات:  باأربع  ويوؤمر  �لروح  فيه  فينفخ  �مللك  �إليه  �هلل  ير�صل  ثم  ذلك،  مثل  م�صغة 

ما  حتى  �جلنة  �أهل  بعمل  ليعمل  �أحدكم  �إن  غريه  �إله  ل  فو�لذي  �صعيد؛  �أو  و�صقي  وعمله  و�أجله 

يكون بينه وبينها �إل ذر�ع ثم ي�صبق عليه �لكتاب فيختم له بعمل �أهل �لنار فيدخلها. و�إن �أحدكم 

�إل ذر�ع ثم ي�صبق عليه �لكتاب فيختم له بعمل  �أهل �لنار حتى ما يكون بينه وبينها  ليعمل بعمل 

�أهل �جلنة فيدخلها« )�لبخاري، �ملجلد 4، �لكتاب 54, رقم 430)

لنمو   (4  ,2003 )�صيخ  زمني«  تطور  »عملية  �أعاله  �لو�رد  و�حلديث  �ل�صابقة  �لآيات  وت�صف 

تنفخ  و�أخري�، عندما  كامل�صغة  ثم  كالعلقة،  لي�صبح  يتطور �جلنني  �جلنني. فمنذ حلظة �حلمل، 

فيه �لروح، ي�صبح �جلنني �إن�صانًا.

ميكن  زمنيًا  جماًل  �لختالف  هذ�  ويفتح  �لروح.  نفخ  توقيت  حول  �لعلماء  بني  �ختالف  وثمة 

ر�أي  ميثل  �ل�صنية،  �لفقهية  �ملذ�هب  بني  ومن  ما.  حد  �إىل  مقبوًل  �لإجها�س  خالله  يعترب  �أن 

�أغلبية �حلنفية ور�أي �ملالكية طريف نقي�س ملا يعتقد �أنه مباح. حيث ترى �لأغلبية �حلنفية �إباحة 

�لإجها�س يف �لأ�صهر �لأربعة �لأوىل من �حلمل �إىل �أن تبث �لروح ح�صب �لعتقاد )مدكور 1969, 

1985, 42(. وعلى �لطرف �لآخر، ترى �ملالكية حرمانية  1992, 191؛ �لرب  301-302؛ عمر�ن 

قبل  �جلنني  �إ�صقاط  �ل�صافعية  �أغلبية  وجتيز  بالرحم.  �ملخ�صبة  �لبوي�صة  تعلق  منذ  �لإجها�س 

ر�أي  مياثل  �ل�صافعية،  من  لأقلية  �أي�صا  ر�أًيا  هناك  �أن  �إل  )مدكور(.  �لأوىل  يومًا  �لأربعني  فرتة 

�لإمام �لغز�يل �لذي يعترب �لإجها�س جناية )حربى 1993، 4(. ويجيز �حلنابلة �لإجها�س قبل 

�نق�صاء �أربعني يوما من �حلمل )بتناول دو�ء( »يف حني يحرم �جلعفرية و�ملالكية �لإجها�س يف 

�أي وقت من �لأوقات« )حربي 1993, 5-4).

�إباحة  يف  �لفقهية  �ملذ�هب  �لآر�ء  �ختالف   
24

�لأ�صبق، �لأزهر  �صيخ  �حلق،  جاد  �ل�صيخ  ويلخ�س 

  
25

�لإجها�س يف غ�صون �ل�صهور �لأربعة �لأويل فيما يلي:
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جواز الإجها�س قبل انق�ساء الأ�سهر الأربعة لتكّون اجلنني:

ويجمع �لعلماء على �أن �لإجها�س بعد �نق�صاء 120 يومًا من �حلمل ميثل »عماًل جنائيًا«. �إل �أن هذ� 

ل مينع �لإجها�س �إذ� كان يف ��صتمر�ر �حلمل »خطرً� على حياة �لأم، �أو عندما ي�صر �حلمل بحياة 

ر�صيع، �أو يف حال كان من �ملتوقع �أن يولد �جلنني م�صوها.« )�صيخ 2003, 4)

فعندما يعرت�س �لعلماء على �لإجها�س �عرت��صا تامًا، يكون ذلك يف بع�س �لأحيان مر�عاة للغر�س 

من �لإجها�س. ويعتمد �لر�ف�صون لالإجها�س على �لآية �لقر�آنية �لتالية:

{ول تقتلو� �أولدكم خ�صية �إمالق نحن نرزقهم و �إياكم، �إن قتلهم كان خطئا كبري�} )�لإ�صر�ء: 31)

�أهل �جلاهلية  �أن �لآية �ملذكورة عاليه ت�صري حتديدً� �إىل عادة  �آخر يذهب �إىل  �أن ثمة قوًل  غري 

من  �ملولود  �إىل  ت�صري  �لآية  �إن  ح�صن  رفعت  ويقول  �لبنات.  على  �لبنني  لتف�صيلهم  �لإناث،  بو�أد 

يرى  موقفًا  �أمثال �حلربي  من  علماء  ويتخذ  بعد )ح�صن(.  تولد  �لتي مل  �لأجنة  ولي�س  �لأطفال 

بعد  �قتنعت،  حقا  هي  »و�إن  بالإجها�س  حلها  يكون  قد  م�صاعب  تو�جه  عندما  �ملر�أة  �أن  فيه 

تدبر، باجتهاد فرقة من �لفرق �لتي جتيز �لإجها�س )مثل ر�أي �أغلبية �حلنفية(، فال ينبغي �أن 

يثنيها عن �أمرها �صئ. وينبغي �أن ت�صعر باحلرية يف �ل�صتفادة من �لرخ�صة �لتي مينحها �لر�أي 

�لجتهادي �لذي ف�صلته.« )5( 

نوع الإباحة املذهب الفقهي

�إباحة مطلقة من غري �لتوقف على وجود عذر �أو عيب يف �جلنني

�لزيدية

بع�س �حلنفية

بع�س �ل�صافعية

�إباحة مطلقة بغري عذر �أو عيب يف �جلنني ولكن لفرتة �أربعني يوما فقط �حلنابلة - ب�صرب دو�ء

�إباحة م�صروطة بوجود عذر مقبول. ويعترب مكروها ولي�س حر�ما دون وجود عذر

�أغلبية �حلنفية

�أغلبية �ل�صافعية

كر�هة مطلقة بع�س �ملالكية

حرمة بغري �صرط

ر�أي �أغلبية �ملالكية

�لظاهرية

�لإبا�صية و�لإمامية
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�لبلد�ن  و��صتمر�رها، �تخذ معظم  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  �لإجها�س يف  �لنقا�صات حول  وبرغم ثر�ء 

ذ�ت �لأغلبية �مل�صلمة موقفًا موحدً� مناه�صًا لالإجها�س. وهو �ملوقف �لذي يعك�س موقف �لكني�صة 

�لكاثوليكية �أكرث من موقف �لفقهاء �مل�صلمني �لقدماء �أو �ملعا�صرين. فال يز�ل �لقانون �ل�صتعماري 

�لفرن�صي يوؤثر يف �صيا�صات �لإجها�س �ملتبعة يف �جلز�ئر و�إير�ن ولبنان وموريتانيا و�ملغرب و�صوريا 

وتون�س، يف حني ل تز�ل �لقو�نني �لربيطانية مطبقة يف قطر وكثري من دول �خلليج. �أما ليبيا فت�صتند 

ت�صريعاتها �إىل �لقانون �لإيطايل. )ح�صيني 2007, 78) 

رد جمهور الفقهاء على امل�ساعب التي تواجهها املراأة امل�سلمة

تتخذ منهجًا  ما  فاإنها غالبًا  تو�جه م�صقات ج�صيمة  �إنها عندما  �ملر�أة  �ملد�فعون عن حقوق  يقول 

�إز�ء �لإجها�س؛ حيث تعتمد على »رحمة �هلل« بدًل من �عتمادها  »�أكرث بر�غماتية و�أقل �أخالقية« 

على �ملرجعياتالدينية لتربير �إجر�ء �لإجها�س )ح�صيني 2007, 52-54(. وعندما حتمل حماًل غري 

مق�صود، »تلجاأ �لن�صاء من كافة �لأعمار �لإجنابية �إىل �لإجها�س« وعلى عك�س �لعتقاد �ل�صائع فاإن 

�أو �لالتي يع�صن حياة  �إىل �لإجها�س هن من �ملتزوجات  �لن�صاء �لالتي ي�صعني  50% من  �أكرث من 

زوجية م�صتقرة ولديهن عدة �أطفال بالفعل )�صاه 2004، 9(. وقد تلجاأ �ملر�أة �إىل �لإجها�س لتحديد 

ب�صبب عدم  �أو  مو�نع �حلمل  ف�صل  ب�صبب  و�أحيانا  �لإجناب،  �ملباعدة بني فرت�ت  �أو  �أ�صرتها  حجم 

قدرتها على �حل�صول على �ملو�نع �حلديثة. )�صاه 2004, 9)

�أربعة  مرور  قبل  �لإجها�س  حول  �لآر�ء  من  و��صع  بطيف  �ملعا�صرين  �لعلماء  بع�س  ��صت�صهد  وقد 

�أ�صهر من �حلمل، ملعاجلة مو�قف �لأزمات و�لتغري�ت �لتي تطر�أ على �ملعايري �لجتماعية وتخفيفًا 

للم�صقات �لتي تتعر�س لها �ملر�أة. وقد �أجاز �ل�صيخ عبد �حلي �للكنوي، �أحد علماء �لقرن �لتا�صع 

�أن  مو�صى  �إبر�هيم  ويعتقد  �لنكاح.  عقدة  خارج  �ملق�صود  غري  �حلمل  حالة  يف  �لإجها�س  ع�صر، 

�ملجتمع« )جمتمع  ب�صدة يف  �ملتزوجة  �ملر�أة غري  »ت�صاوؤل فر�س  يكون  قد  �لر�أي  ور�ء هذ�  �ل�صبب 

�للكنوي(.)�صيخ 2003، 4(. ويف �أعقاب �حلرب �ل�صربية �لبو�صنية، �صدرت فتوى تبيح �لإجها�س 

للن�صاء �لبو�صنيات �لالتي تعر�صن لالغت�صاب من �جلنود �ل�صرب. وُطِلب �إليهن �إمتام �لإجها�س 

قبل �نق�صاء �لأ�صهر �لأربعة �لأوىل من �حلمل. كما �صدرت فتوى مماثلة يف نيجرييا عندما تعر�صت 

ن�صاء لالغت�صاب من �مليلي�صيات يف عام 1998. )�أر�م�س 2006, 32).

ويف م�صر، �أفتى �ل�صيخ ن�صر فريد و��صل، يف عام 1998، »باإباحة �إ�صقاط �جلنني �لذي يعاين من 

عيوب ما مل مي�س على �حلمل �أكرث من �صبعة ع�صر �أ�صبوعا )�أي �أكرث من �أربعة �أ�صهر(« )�لو��صلي، 

جلنوب  �لإ�صالمي  للمجل�س  �لتابعة  �لق�صائية  �للجنة  �أيدت  وقد   .) 86,2003 ري�صبلر  يف   1998

�أفريقيا يف تعليقها �صرعية »�إنهاء �حلمل ل�صعف �لقدرة �لذهنية للمر�أة �أو �صالمتها وكذلك قدرة 

�سادق   ,2005 عام  ويف   .(4  ,2003 )�صيخ  ذلك«  يف  رغبتها  �أو  كاأم  م�صئوليتها  حتمل  على  �ملر�أة 
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�لإجها�س لأ�صباب  �أجاز  �لذي   21 �لعالجي رقم  �لإجها�س  �لإ�صالمي على قانون  �ل�صورى  جمل�س 

عالجية )هد�يت 2006, 654(. ويجيز هذ� �حلكم للمر�أة �إجها�س جنينها بعد �إجر�ء ت�صخي�س 

دقيق يثبت تعر�س جنينها �أو تعر�صها �صخ�صيًا ملر�س قد يهدد �صحتها �أو يعر�صها لتحمل »عبء ل 

طاقة لها به«. ومن �أمثلة ذلك تعر�س »�جلنني لت�صوهات حادة �أو تخلف حاد �أو تعر�س �لأم لأمر��س 

تهدد حياتها.« )�أر�م�س 2006, 32).

ويف يناير 2006، و�ّصع جمل�س علماء �إندوني�صيا قاعدة �إجازة �لإجها�س. و�أكد �ملجل�س »�أن �ملر�أة �لتي 

تعر�صت لالغت�صاب ونتج عنه حمل يجوز لها �لإجها�س يف فرتة ل تتجاوز �أربعني يوما من �حلمل 

ول يجوز بعد تلك �لفرتة«. ويفر�س �لقانون �إجر�ء�ت �صارمة على �لإجها�س بحيث ل ي�صمح به �إل 

يف حالة تعر�س حياة �لأم للخطر، �أو ت�صوه �جلنني، �أو يف حالت جماع �ملحارم �أو �لغت�صاب. ورغم 

ذلك، يقدر عدد حالت �لإجها�س �لتي �أجريت يف �إندوني�صيا يف عام 2000 مبليوين حالة على �لأقل 

)�صيدغ وبول 2008, 1).

ول تز�ل م�صاألة �لإجها�س مثار جدل م�صروع يف �ل�صريعة �لإ�صالمية، وطاملا �ختلفت �لآر�ء حولها. 

ويعد �ختالف �لآر�ء هذ� جانبًا جوهريًا يف �ل�صريعة �لإ�صالمية و�إحدى �صماتها. فهو يحول دون ركود 

�لقانون وي�صمح له بتلبية �حتياجات �لفئات �لأ�صد �صعفًا، ويوؤكد روح �حلديث �لنبوي �ل�صريف �لذي 

�أكد فيه �لر�صول �أن �ختالف �لآر�ء رحمة �إلهية.

احلقوق الإجنابية للمراأة يف اإطار الإ�سالم وحقوق الإن�سان

ل ق�صية �لإجها�س �صعوبة يف �لعامل �أجمع ولي�س يف �ملجتمعات �مل�صلمة فح�صب. �إذ مل تبد�أ بع�س  ت�صكِّ

�ملجتمعات �لأوروبية يف عمل حتركات موؤثرة �إل موؤخرً� لتغيري قو�نينها �لتي جتيز للمر�أة �إجها�س 

جنينها. ففي �لوقت �حلايل، ُتْقِدم بلد�ن مثل �إيطاليا و�إ�صبانيا على �نتهاك معايري حقوق �لإن�صان 

�لدولية �نتهاكًا �صارخًا �إذ تتنافى قو�نينها مع حق �ملر�أة يف �حلياة و�ل�صحة. كما ميثل �لإجها�س 

ق�صية د�خلية يف �ل�صريعة �لإ�صالمية، ولكل مذهب �أو �جتاه فقهي ر�أي خمتلف ب�صاأنها. ويف ذلك 

�ل�صياق، يجدر �لقول باأن �حلدود �ملفرو�صة على �لإجها�س ل تقت�صر على كثري من قو�نني �لبلد�ن 

�مل�صكلة  وتكمن  �لعامل.  �ملطبقة حول  �لغربية  �لقو�نني  كذلك يف  قائمة  بل هي  فح�صب  �لإ�صالمية 

�لرئي�صية حلظر �لإجها�س �أو تقييده يف تاأثريه على حق �ملر�أة يف �ل�صحة و�لأمن. ويرتتب على هذه 

�لقو�نني جلوء �ملر�أة غالبا �إىل ��صتخد�م �أ�صاليب غري ماأمونة توؤدي �إىل تعر�صها مل�صكالت �صحية 

و�رتفاع معدل �لوفيات �لنفا�صية، وهو �لأمر �لذي يتعار�س مع �ملادة 2، وكذلك �ملادة 18(��), من 

�إعالن �لقاهرة حلقوق �لإن�صان.
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املادة 2:

• �حلياة هبة �هلل وهي مكفولة لكل �إن�صان، وعلى �لأفر�د و�ملجتمعات و�لدول حماية هذ� �حلق من 	

كل �عتد�ء عليه، ول يجوز �إزهاق روح دون مقت�صى �صرعي.

• يحرم �للجوء �إىل و�صائل تف�صي �إىل �إفناء �لنوع �لب�صري.	

• �ملحافظة على ��صتمر�ر �حلياة �لب�صرية �إىل ما �صاء �هلل و�جب �صرعي. 	

• �صالمة ج�صد �لإن�صان م�صونة، ول يجوز �لعتد�ء عليها، كما ل يجوز �مل�صا�س بها بغري م�صوغ 	

�صرعي، وتكفل �لدولة حماية ذلك.

املادة 18:

• لكل �إن�صان �حلق يف �أن يعي�س �آمنا على نف�صه ودينه و�أهله وعر�صه وماله.	

لالإ�صالم  �جلديدة  �لتف�صري�ت  من  ماأمون  �إجها�س  لإجر�ء  للمر�أة  �ملجال  �إتاحة  يف  �حلل  وياأتي 

(ح�سيني, 2007(. وينبغي �أن يوجه ذلك من خالل �إقامة حو�ر بني �لنا�صطني ومنا�صري �حلقوق 

وقادة �ملجتمع ورجال �لدين وم�صوؤويل �حلكومات و�لعاملني يف جمال �ل�صحة. ومن �ل�صروري فهم 

خمتلف �ملعتقد�ت و�لتقاليد �لإ�صالمية حول هذ� �ملو�صوع قبل فتح �أي حو�ر. وهذه بع�س �لظروف 

�لو�جب تو�فرها من �أجل زيادة حقوق �ملر�أة �جلن�صية ول �صيما فيما يتعلق بالإجها�س.

وترى ليلى ح�صيني �صرورة مر�عاة �لعو�مل �لجتماعية و�لقت�صادية من �أجل ت�صجيع هذ� �حلو�ر. 

فاإمكانية �إجر�ء حو�ر حول ق�صية �لإجها�س قائمة، �إذ يرى �أغلبية من �لزعماء �لدينيني مقبوليته يف 

حالة وجود خطر على حياة �لأم، وميكن تدعيم هذ� �لر�أي باإ�صافة �صرورة منح �حلق يف �لإجها�س 

لالأم �لتي تتعر�س حياتها للخطر نظرً� ل�صرورة �عتنائها باأ�صرتها. وعليه، فيمكن للحجج �لقت�صادية 

و�لجتماعية و�لثقافية �لتي يرف�صها �لغرب للوهلة �لأوىل باعتبارها جزءً� من �لن�صبية �لثقافية �أن 

ت�صبح بالفعل �أ�صا�صًا م�صرتكًا للتفاو�س: فالهدف هو حتقيق رفاهية �ملر�أة و�حرت�م حقوقها. وعليه، 

فمن �ملمكن ��صتخد�م �حلجج �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية لتو�صيح �صرورة وجود حق كاحلق 

ما  وهو  يهددها.  ول  �ملجتمعية  �لبنية  يقّوي من  و�أن وجوده  �لإ�صالمية،  �لقو�نني  �لإجها�س يف  يف 

تطلق عليه ليلى ح�صيني قوة �لالم�صاو�ةلقت�صادية )ح�صيني 2004, 46(. وثمة حجة �أخرى تقول 

بالتنمية �لذ�تية للمر�أة: فقد تتغري حياة �صابة جامعية متزوجة تغريً� جذريًا �إن �أكملت حملها. فاإذ� 

�أو �لعجز عن  �أو �صار غري قادر على �لعمل، فقد ت�صعر حينها بال�صعف  �أو �ختفى  ما تويف زوجها 

تلبية �حتياجات �أ�صرتها. لذ�، فمن �لأهمية مبكان متكني �ملر�أة من رعاية نف�صها و�أ�صرتها و�لإ�صهام 

يف جمتمعها. فاإباحة �لإجها�س تنه�س مبنهج »منع �لفقر«. ومن ثم، فهي متثل �صبياًل ملنع حدوث 

�لإجها�س غري �ملاأمون و�حلمل غري �ملرغوب فيه من خالل ن�صر �لوعي حول منع �حلمل ومن خالل 
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تغيري �لقو�نني مبا يتم�ّصى مع �ملعايري �لعاملية. وتعد حمالت �إ�صالح قو�نني �لإجها�س �جلارية يف 

خمتلف �أقطار �لعامل �لإ�صالمي �أمثلة جيدة لإقامة حو�ر بني �ملنظمات و�حلكومات �لتي ت�صتند �إىل 

�ل�صريعة �لإ�صالمية و�لقانون �لدويل حلقوق �لإن�صان و�لتقريب بينهما خالل هذه �لعملية. 

�لإ�صالمية  و�لتقاليد  و�ل�صريعة  �لدولية  �لإن�صان  حقوق  معايري  بني  للتوفيق  �لأخرى  �لطرق  ومن 

�لنظر يف عملية �لإ�صالح �لد�خلي لل�صريعة �لإ�صالمية )�لنعيم، 1990 ب(. فريى ما�صد�ر م�صعودي 

�أهمية �إعادة تعريف �مل�صطلحات �مل�صتخدمة يف �لقر�آن )م�صعودي، 2002(. وهو يف ذلك يتفق مع 

�أ�صماء بارل�س �لتي تنادي ب�صرورة �إقامة حو�ر يف �إطار �ل�صطالح �لإ�صالمي )بارل�س، 2009). 

كما ت�صري بارل�س �أي�صا �إىل قوة �خلطاب: فمن �لأهمية �حلا�صمة تغيري �خلطاب و�للغة �ملحيطنْي 

مب�صاألة �لإجها�س )ح�صيني، 2004(. فيمكن قر�ءة �لقر�آن على نحو يتجاوب مع �حتياجات �ملجتمع 

وتوقعاته. فعبارة و�حدة ميكن �أن يكون لها عدة تفا�صري. ويطبق م�صعودي نظريته هذه على �ملر�أة 

و�صحتها �لإجنابية. فيقول، بناء على قر�ءته �جلديدة للقر�آن، �إن �حلق يف �ل�صحة و�حلق يف �لأمن 

�تخاذ قر�رها  �ملر�أة يف  �لفرد يف ك�صب عي�صه وحق  �لرفاهية �لجتماعية، وكذلك حق  و�حلق يف 

بنف�صها ب�صاأن �حلمل و�لإجها�س هي حقوق قائمة يف �لقر�آن. �إل �أن قبول هذه �حلقوق يجب �أن يتم 

�ملعنية د�خل �ملجتمع  �لأطر�ف  �أهمية ��صطالع جميع  بو�صاطة �ملجتمع. وتو�صح ر�صيدة عبد �هلل 

�إقامة حو�ر  وتقرتح   .)2003 بينهم )عبد �هلل،  فيما  و�إقامة حو�ر  �مل�صتوى  بدور على هذ�  �ملدين 

�لإ�صالمي.  �لعامل  يف  �ملر�أة  بحقوق  للنهو�س  ��صرت�تيجية  باعتباره  �لإجناب  ق�صايا  حول  د�خلي 

ميثالن  �لإ�صالمية  �ملجتمعات  يف  �لآر�ء  وتغيري  قانونية  �إ�صالحات  �إجر�ء  �إن  ح�صيني  ليلى  وتقول 

�صبيال ل�صمان �إجر�ء �لإجها�س �ملاأمون: فتنادي بتحويل ديناميات �لقوة، �أي �صرورة متكني �لنا�س 

من �ملطالبة بحقوقهم )ح�صيني، 2004(. ويعد هذ� �حلو�ر �ملحلي، مرة �أخرى، على درجة كبرية 

من �لأهمية �إذ ل ميكن �إقامة حو�ر بني �لثقافات �ملختلفة على �أي م�صتوى دويل ما مل تتخذ هذه 

�خلطوة �ملبد�أية )�لنعيم، 2004).

ول يوجد ت�صارب قيمي بني �ملجتمعات �لإ�صالمية و�ملجتمعات �لتي تنتهج �أطر حقوق �لإن�صان. ولكن 

هناك �أ�صخا�س لديهم �أجند�ت وقيم خمتلفة د�خل �لثقافات. ول يعني ذلك �أن كل �أبو�ب �حلو�ر 

بني �لإ�صالم وحقوق �لإن�صان مو�صدة، حتى ب�صاأن ق�صايا ح�صا�صة مثل ق�صية �لإجها�س. فالعتقاد 

�لو�قع هو  �أن  �لب�صر، يف حني  �لإ�صالم مع وقائع حياة  �إمكانية �حلو�ر يفرت�س عدم جتاوب  بعدم 

�أن حقوق �ملر�أة تلعب دورً� مهمًا يف �خلطاب �لإ�صالمي. فكافة �لأطر�ف �ملعنية ت�صع �صحة �ملر�أة 

و�أمنها يف �لعتبار، مبا فيها �ملد�فعون عن �لإجها�س. وما يبقى هو �أن يحدث حترك �صوب �إ�صالح 

تفا�صري �ل�صريعة �لإ�صالمية من �أجل تعزيز �حلقوق �لتي �أو�صحها م�صعودي. ويلقى �أ�صلوب �لقر�ء�ت 

و�لتفا�صري �جلديدة للقر�آن هذ� دعمًا وموؤ�زرة من قبل علماء من �أمثال عبد �هلل �لنعيم يف �صتى 

�أنحاء �لعامل �لإ�صالمي )1990��).
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يركز هذ� �لف�صل على �لزو�ج وحقوق �ملر�أة يف �إطار �لزو�ج. وينق�صم هذ� �لف�صل �إىل ثالثة �أجز�ء.

• يتناول �جلزء �لأول م�صاألة �لر�صا.	

• يبحث �جلزء �لثاين يف زو�ج �لأطفال.	

• ويركز �جلزء �لثالث على ح�صول �ملر�أة على �ملال �أثناء �لزو�ج وبعده.	

اجلزء الأول: الر�سا:

�لزو�ج.  �ملقِدم على  �لفرد  و�صن  بالر�صا  �ملتعلقة  �مل�صائل  بني  �لدويل  �لإن�صان  قانون حقوق  يجمع 

هذه  ولعل  �لزو�ج.  على  �ملقِدم  و�لفرد  �لو�صي  من  كل  بر�صا  �لر�صا  يتعلق  �لإ�صالمي،  �لزو�ج  يف 

�ملقاربات �ملختلفة مل�صاألة �لر�صا تتطلب �أ�صلوبًا مبتكرً� يف �لتحليل يهدف �إىل:

حماية حق �ملر�أة يف �لزو�ج بر�صا كامل ل �إكر�ه فيه، بغ�س �لنظر عن ر�صا �لو�صي عليها.. 1

حماية �لفتاة �ل�صغرية من �أن يتم تزويجها وهي ل تز�ل طفلة.. 2

املواثيق  الو�سي(:  ر�سا  عن  النظر  )بغ�س  فيه  اإكراه  ل  كامل  بر�سا  الزواج  يف  املراأة  1.حق 

الدولية حلقوق الإن�سان:

تن�س �لفقرة 2 من �ملادة 16 من �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان )1948( على �أنه: »ل يربم عقد 

�لزو�ج �إل بر�صا �لطرفني �لر�غبني يف �لزو�ج ر�صا كاماًل ل �إكر�ه فيه«. ويف قر�ر �جلمعية �لعامة 

�لتابعة لالأمم �ملتحدة رقم 843 )4( �ملوؤرخ 17 كانون �لأول/ دي�صمرب 1954، �أعلنت �جلمعية �أن ثمة 

عاد�ت وقو�نني وممار�صات عتيقة تتعلق بالزو�ج و�لأ�صرة مل تكن مت�صقة و�ملبادئ �ملن�صو�س عليها 

يف ميثاق �لأمم �ملتحدة و�لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان.

 يف 
1

وتن�س �تفاقية �لر�صا بالزو�ج و�حلد �لأدنى ل�صن �لزو�ج وت�صجيل عقود �لزو�ج )64/1962(،

�لفقرة 1 من �ملادة )1( على �أن »ل ينعقد �لزو�ج قانونًا �إل بر�صا �لطرفني ر�سا كاماًل ل �إكر�ه فيه، 

وباإعرابهما عنه ب�سخ�سيهما بعد تاأمني �لعالنية �لالزمة وبح�صور �ل�صلطة �ملخت�صة بعقد �لزو�ج، 

وبح�صور �صهود وفقًا لأحكام �لقانون.« 

وتن�س �لفقرة 3 من �ملادة )23( من �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية على �أن »ل 

ا كاماًل ل �إكر�ه فيه.« ينعقد �أي زو�ج �إل بر�صا �لطرفني �ملزمع زو�جهما ر�صً

ولقد ذكرت �للجنة �ملعنية باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية يف تعليقها العام رقم 28 �أنه »يقع على عاتق 

فيه«  �إكر�ه  ل  كاماًل  ا  ر�صً بر�صاهما  �لزو�ج  يف  باحلق  و�ملر�أة  �لرجل  متتع  بحماية  �لتز�م  �لدول 
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بحرية،  �لزو�ج  قر�ر  �تخاذ  من  �لتمكن  من  �لن�صاء  تعوق  قد  �لتي  �لعو�مل  من  عددً�  و�أدرجت 

ومن ثم، ينبغي على �لدول �لت�صدي لهذه �لعو�مل �لتي ت�صمل: »�ل�صن، وعدم �لقدرة على �إعطاء 

�ملو�فقة باأنف�صهن، ومو�قف �جتماعية قد جترب �لن�صاء �صحايا �لغت�صاب على �لزو�ج خوفًا من 

�إىل حالة بع�س �لدول �لتي يقوم فيها و�صي،   وفيما يتعلق بالعامل �لثاين، فالإ�صارة 
2

�لتهمي�س.«

يكون عادة من �لذكور، باملو�فقة على �لزو�ج بدًل من �ملر�أة نف�صها، مما مينع �ملر�أة من ممار�صة 

3

حقها يف �لختيار بكامل حريتها.

وبع�س  �لعرفية  �لقو�نني  و�ل�صيا�صية  �ملدنية  باحلقوق  �ملعنية  �للجنة  نبذت  �ملبادئ،  لهذه  وتطبيقًا 

�ملمار�صات �ملتبعة يف �ل�صود�ن و�لتي جتعل �لو�صي و�صيطًا يف م�صاألة ر�صا �ملر�أة بالزو�ج. وطالبت 

 مع �ملو�د 3, 
4

�للجنة باإز�لة هذه �لقيود حيث تعوق حرية �ملر�أة يف �ختيار �لزوج، كما �أنها ل تتما�صى

و16, 23, و26 من �لعهد. 

وتذكر �لفقرة 1 من �ملادة (10) من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية 

ا ل �إكر�ه فيه.« و�لثقافية �أنه »يجب �أن ينعقد �لزو�ج بر�صا �لطرفني �ملزمع زو�جهما ر�صً

وين�س �لبند )ب( من �لفقرة )1( من �ملادة 16 من اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد 

�أ�صا�س �مل�صاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة، نف�س  �أن »ت�صمن �لدول �لأطر�ف، على  املراأة )ال�سيداو( على 

�حلق يف حرية �ختيار �لزوج ويف عدم عقد �لزو�ج �إل بر�صاهما �حلر و�لكامل.«

وعام 1994، �أ�صرت جلنة �ل�صيد�و يف تو�سيتها العامة رقم 21 على �إيجاد ر�بط بني �حلرية يف 

�لر�صا وزو�ج �لقا�صر. وذكرت جلنة �ل�صيد�و يف تف�صريها للفقرة )1( من �ملادة 16 �أنه رغم �أن 

�لد�صاتري و�لأعر�ف يف معظم �لدول تتما�صى مع �لأحكام �لو�ردة يف �تفاقية �ل�صيد�و ب�صاأن �لزو�ج، 

 وت�صر �للجنة 
5

فاإن »عرفها، وتقاليدها وعدم تنفيذها لهذه �لقو�نني يخالف هذه �لتفاقية فعاًل.«

ولكر�متها  حلياتها  �أ�صا�صي  حق  بحرية  �لتزوج  ويف  زوجها  �ختيار  يف  �ملر�أة  »حق  �أن  حقيقة  على 

�ملر�أة  �إىل حد�ثة �صن  ت�صتند مثاًل  بقيود معقولة على هذ� �حلق  و�أنه »رهنًا  كاإن�صان«.  وم�صاو�تها 

�أو قر�بة �لدم �لتي تربطها بال�صريك، يجب �صون حق �ملر�أة يف �ملو�فقة على مبد�أ �لزو�ج وموعده 

6

و�ل�صخ�س �لذي تتزوجه، و�إنفاذ ذلك قانونًا.«

2.حق املراأة يف التزوج بر�سا كامل ل اإكراه فيه يف البلدان الإ�سالمية، دون النظر لر�سا الو�سي 

عليها:

�لزو�ج،  على  �ملو�فقة  يف  باحلق  تتمتع  ل  �لقا�صر  �لفتاة  �أن  مفاده  �لذي  �لر�أي  �لعلماء  يتبنى 

ولهذ� فقبول ويل �لأمر هو كل ما يلزم كي يكون زو�ج فتاة قا�صر زو�جًا �صليمًا. و�لفتيات �لالتي
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مل يبلغن ومل ي�صبق لهن �لزو�ج مطلقًا ل يتمتعن بحق تقرير ما �إذ� كن يرغنب يف �لزو�ج �أو ل، 

�لأو�صياء عليهن. فهذ� حق مق�صور على 

�لزو�ج. وح�صب  لعقد  �أ�صا�صي  �ملر�أة  ر�صا  �أن  �لعلماء على  �أغلب  يتفق  �لبالغات،  للن�صاء  وبالن�صبة 

�ل�صريعة �لإ�صالمية، تعترب �ملر�أة ر��صدة فور بلوغها. ومعظم �لعلماء يعتربون �لزو�ج دون مو�فقة 

�ملر�أة �لبالغ زو�جًا باطاًل.

وي�صتند �لعلماء يف هذ� �ل�صدد �إىل م�صادر من �لقر�آن و�حلديث.

�َصاء َكْرًها} »�صورة �لن�صاء: �آية 19« ن َتِرُثوْ� �لِنّ
َ
َها �َلِّذيَن �آَمُنوْ� َل َيِحُلّ َلُكْم �أ ُيّ

َ
{�أ

عن �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه، �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم قال: »ل تنكح �لبكر حتى ت�صتاأذن، 

�ملجلد  )�لبخاري،  �صكتت.«  �إذ�  قال:  �إذنها؟  كيف  �هلل،  ر�صول  يا  فقيل:  ت�صتاأمر.  حتى  �لثِيّب  ول 

�لتا�سع, �لكتاب 86, رقم 98)

�أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فاأتت ر�صول �هلل  روت �خلن�صاء بنت خد�م �لأن�صارية »�أن 

�صلى �هلل عليه و�صلم فرد نكاحه« )�ملجلد �ل�صابع، �لكتاب �لثاين و�ل�صتون، رقم 69).

عن �بن عبا�س �أن جارية بكرً� �أتت �لنبي )�س( فذكرت �أن �أباها زوجها وهي كارهة فخريها �لنبي 

»بني �لقبول و�إبطال �لزو�ج«. )�أحمد، �حلديث رقم 2469).

علم �لن�صاء �أن لي�س �إىل �لآباء من 
ُ
ويف رو�ية �أخرى، »فقالت قد �أجزت ما �صنع �أبي ولكن �أردت �أن �أ

�لأمر �صئ«. )�صنن �بن ماجة(.

وكما �أورد �ملريغيناين يف �لباب �لثاين من كتابه �أن مو�فقة �ملر�أة تتحدد بطرق �صتى، ويفرق جمهور 

�لعلماء فيما بني �لن�صاء ح�صب ما �إذ� كن قد تزوجن من قبل �أو ل. لبد �أن ت�صاأل �ملر�أة �لبالغة �لتي 

مل ي�صبق لها �لزو�ج عن قبولها للزو�ج ور�صاها به، ولها �أن تعطي مو�فقتها يف غ�صون �أيام عدة، 

ب�صكل مبا�صر �أو غري مبا�صر. وي�صر �ملذهب �حلنفي على وجوب �إعطاء �ملر�أة �لبالغ �لتي مل ي�صبق 

لها �لزو�ج ملو�فقتها لفظيًا و�صر�حة �إن كان وليها �أي �صخ�س غري �أبيها، �أو �أخيها �أو عمها. ويو�فق 

�ملذهب �حلنفي �أي�صًا على �أنه ل ميكن �إكر�ه �ملر�أة �لبالغة �لتي مل ي�صبق لها �لزو�ج على �لزو�ج دون 

�إر�دتها، ويقول هذ� �ملذهب �أي�صًا �أنه �إذ� ما �أبرم عقد زو�ج هذه �ملر�أة دون علمها، فلها �حلق يف 

قبول هذ� �لزو�ج �أو رف�صه فور علمها به.

ويورد �ملريغيناين يف نف�س �ملو�صع وجوب �أن تعطي �ملر�أة �لتي �صبق لها �لزو�ج مو�فقتها، ولها �أن 

تعطيها لفظيًا �أو باأي �صكل �آخر. وي�صرتط �ملذهب �حلنفي �ملو�فقة �للفظية و�ل�صريحة. وي�صرتط 
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�ملذهب �ل�صافعي �أي�صًا وجوب �صوؤ�ل �لطفلة �لتي �صبق لها �لزو�ج عن مو�فقتها ولميكن لأحد �أن 

ُيكرهها على �لزو�ج.

�إن ��صرت�ط قبول �لبالغني بالزو�ج ثابت يف �لفقه �لإ�صالمي. ويف حني تكفل معظم �لبلد�ن �لإ�صالمية 

�إعطاء �لرجال مو�فقة �صريحة ومبا�صرة، فنجد �أن هذه �لبلد�ن تعتمد على �صبل �أقل مبا�صرة تعرب 

بها �لن�صاء عن مو�فقتهن. ويبني �لعلماء هذ� �لتفريق على فر�صية �أن �لن�صاء على قدر كبري من 

�حلياء ليعطني مو�فقتهن بلفظ �صريح على زو�ج رتبه لهن �لأو�صياء عليهن. ومكمن �خلطر هنا 

 على 
ً
عندما تختار �ملر�أة �ل�صكوت كو�صيلة للتعبري عن رف�صها. ويف هذه �حلال، �صيف�صر �صكوتها خطاأ

�أنه قبول. وعندما تعطي �لأعر�ف �لجتماعية قيمة �إ�صافية لتباع �صلوك »�حلياء«، قد يتم �إكر�ه 

�لن�صاء ب�صكل خفي على قبول زو�ج ل ير�صني به.

ويجيز �ملذهب �ملالكي لالأب فقط �أن يجرب �بنته �لبالغ على زو�ج ل ترت�صيه بيد �أنه يرى �أن هذ� 

�لزو�ج يف �صاحلها، �صو�ء كان قد �صبق لها �لزو�ج �أو ل. وبالإ�صافة �إىل �حلق يف �لر�صا بالزو�ج، 

ل يجب �إكر�ه �لن�صاء على �لزو�ج. عندما يتوىل �لو�صي تزويج �لفتيات �ل�صغري�ت، ورغم �أنه ميكن 

�لربهنة على �أن �لفتيات قد �أعطني مو�فقتهن، فاإنه ل ميكن �لقول �إنهن �أعطني مو�فقة م�صتنرية.

اجلزء الثاين: زواج ال�سغرية:

1.حق الفتاة من احلماية من التزويج وهي ل تزال قا�سراً:املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان:

هذه �حلماية قائمة على مبد�أين:

• حقيقة �أن �لفتاة ل ميكنها �إعطاء مو�فقة م�صتنرية بحكم كونها لي�صت نا�صجة،	

• حقيقة �أنه من �ل�صروري تعيني �حلد �لأدنى ل�صن �لزو�ج قانونًا. فالزو�ج �ملبكر ميكن �أن ينتج عنه 	

�إنكار حق �لفتاة يف �لتعليم و�ل�صحة، وميكن �أن يكون له �أثر على قدرتها على �أن ت�صبح م�صتقلة.

ا م�ستنرياً نظراً حلداثة ال�سن: 1-1 عدم ر�سا ال�سغرية ر�سً

متثل �لق�صية �ملتعلقة باإعطاء �لن�صاء ملو�فقة م�صتنرية خيطًا د�ئمًا يف كافة �لنقا�صات �لقانونية حول 

م�صاألة �لر�صا، ول�صيما يف �لنقا�صات �ملعنية بالزو�ج دون �ل�صن �لقانونية. ويربهن منا�صرو �حلقوق 

�أن �لفتية و�لفتيات �صغار �ل�صن ل يتمتعون بالن�صج �لذهنى �لذي ميكنهم من �إعطاء مو�فقتهم على 

�لزو�ج. عالوة على ذلك، يربهنون على �أن �ل�صباب غالبًا ما يعتمدون على �أع�صاء �لعائلة �لأكرب 

على  قدرتهم  من  �أكرب  بدرجة  حتد  هائلة  و�جتماعية  عائلية  ل�صغوط  عر�صة  فهم  وبالتايل  �صنًا، 

�لختيار؛ وهذ� بدوره يق�صي على فكرة �أن يكون ر�صاهم خلوً� من �خلوف �أو �ل�صرر.
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يف  و�لر�صا  �لق�صر  زو�ج  بني  �صلة  �أقيمت  ولقد  �لإن�صان.  حلقوق  �نتهاكًا  �لأطفال  زو�ج  يعترب 

�لزو�ج  وت�صجيل  للزو�ج  �لأدنى  و�ل�صن  �لر�صا،  �تفاقية  �إن  �لإن�صان.  حقوق  مو�ثيق  من  عدد 

ا تامًا دون �إكر�ه، و�إن مل حتدد   ت�صر على �صرورة ر�صا زوج �مل�صتقبل بالزو�ج ر�صً
7

(1962/64)

 1965
8

, ل�صنة   )20) 2018 �لتفاقية )قر�ر  بعد هذه  فيما  �أ�صدرتها  �لتي  �لتو�صيات  ففي  �صنًا، 

يف  ع�صرة  �خلام�صة  دون  ما  �أو  عنده،  �لزو�ج  ميكن  قانونيًا  �صنًا  ع�صرة  �خلام�صة  �صن  حددت 
9

ظروف معينة.

وتن�س �لفقرة (3) من �ملادة 23 من �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية على �أنه »ل 

ا كاماًل ل �إكر�ه فيه«.  ينعقد �أي زو�ج �إل بر�صا �لطرفني �ملزمع زو�جهما ر�صً

 و�لتعليق 
10

(1990) 19 ولقد �ألقت �لتعليقات �لعامة �ل�صوء على تف�صري هذه �ملادة: �لتعليق �لعام 

.
11

�لعام 28 

، ت�صر جلنة حقوق �لإن�صان على �صرورة ر�صا �لطرفني �ملزمع زو�جهما 
12

يف �لتعليق �لعام رقم 19 

ر�صًا كاماًل ل �إكر�ه فيه وذكرت �أن »�لعهد ل يحدد �صر�حة �صنا �أدنى للزو�ج ل للرجل ول للمر�أة؛ 

ولكن ينبغي �أن يكون هذ� �ل�صن كافيًاَ لتمكني كل من �لزوجني �ملقبلني من �أن يعرب بحرية عن ر�صاه 

�ل�صخ�صي �لكامل«.

�لرجل  »من حق  �أنه  و�ل�صيا�صية  �ملدنية  باحلقوق  �ملعنية  �للجنة  بينت   ،28 رقم  �لعام  �لتعليق  ويف 

ا كاماًل ل �إكر�ه فيه، ويقع على عاتق �لدول �لتز�م بحماية  و�ملر�أة �لتعاقد على �لزو�ج بر�صاهما ر�صً

�لتمتع باحلق على �أ�صا�س �مل�صاو�ة« و�أدرجت عددً� من �لعو�مل قد متنع �ملر�أة من �تخاذ قر�ر بالزو�ج 

دون �إكر�ه، وبالتايل يتعني على �لدول �لت�صدي لهذه �لعو�مل، �لتي ت�صمل: »�ل�صن، عدم �لقدرة على 

�إعطاء �ملو�فقة باأنف�صهن، ووجود مو�قف �جتماعية قد جترب �لن�صاء �صحايا �لغت�صاب على �لزو�ج 

 وفيما يتعلق بالعامل �لأول،
13

خوفًا من �لتهمي�س.«

�أ�صرت �للجنة على مطلب �ل�صن �لأدنى للزو�ج كي يحقق »�لر�صا بالزو�ج �لهدف �لذي يكفل قدرة 

14

�ملر�أة على �تخاذ قر�ر م�صتنري ل �إكر�ه فيه.«

ولقد بينت �ملادة 2 من �لتفاقية �لتكميلية للق�صاء على �لرق وجتارة �لرقيق و�لأعر�ف و�ملمار�صات 

15

�ملماثلة �ل�صادرة عام 1956 هذه �ل�صلة بني �ل�صن وحرية �لر�صا.

وعام 1999، طلبت جلنة �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية من �صيلي رفع �ل�صن 

�لأدنى �لقانوين للزو�ج، مالحظة �أن »�لزو�ج يف هذه �ل�صن �ل�صغرية )�صن 12 �صنة بالن�صبة للرجال( 
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يعني ب�صكل عام �أن �لأ�صخا�س �ملعنيني ل يتمتعون بالن�صج �لذهني �لذي يكفل �إقد�مهم على �لزو�ج 

16

بر�صا كامل ودون �إكر�ه، على �لنحو �ملطلوب مبوجب �لفقرة 3 من �ملادة 23 من �لعهد.«

1-2 تعيني �سن اأدنى حمدد للزواج:

يعد زو�ج �لأطفال �نتهاكًا حلقوق �لإن�صان وحمظور مبوجب عدد من مو�ثيق حقوق �لإن�صان �لدولية 

�لتي ت�صجع على وجود معايري معينة للحد �لأدنى ل�صن �لزو�ج.

للزو�ج  �لأدنى  و�ل�صن  بالزو�ج،  �لر�صا  ب�صاأن  »تو�صية  �ملعنون   2018 رقم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر 

للزو�ج  �لأدنى  و�ل�صن  بالزو�ج،  �لر�صا  �تفاقية  �لتي خلفتها  �لفجوة  ي�صد   
17

�لزو�ج« وت�صجيل عقود 

، �أل وهي �ل�صن �لقانوين �لذي ميكن تزويج �لأطفال عنده. يف 
18

وت�صجيل عقود �لزو�ج )64/1962)

�ملبد�أ �لثاين �لو�رد يف �لقر�ر، مت تعيني �حلد �لأدنى ل�صن �لزو�ج على �أل يقل عن خم�صة ع�صر عامًا، 

19

�أو �أقل من ذلك يف ظروف معينة.

�حلد  ذلك حيث حددت  من  لأبعد  �ل�صيد�و ذهبت  �ل�صادرة عن جلنة   21 رقم  �لعامة  و�لتو�صية 

.
20

�لأدنى ل�صن �لزو�ج عند 18 �صنة لكل من �لرجال و�لن�صاء

وتن�س �لفقرة (2) من �ملادة 16 من اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة على �أن 

»ل يكون خلطوبة �لطفل �أو زو�جه �أي �أثر قانوين، وتتخذ جميع �لإجر�ء�ت �ل�صرورية، مبا يف ذلك 

�لت�صريعي منها، لتحديد �صن �أدنى للزو�ج وجلعل ت�صجيل �لزو�ج يف �صجل ر�صمي �أمرً� �إلز�ميًا«

1-3 اأثر الزواج دون بلوغ �سن الزواج على متتع الفتيات بحقوقهن:

�إن زو�ج �لفتية و�لفتيات يف �صن �صغرية جدً� يوؤثر على �صحتهم، وتعليمهم و�آفاق توظيفهم. ولقد 

تناولت مو�ثيق حقوق �لإن�صان هذه �لق�صايا �ملتعددة يف �صياقات �صحة �لطفل، و�لتعليم، و�لتهديد 

بالعنف �لأ�صري، و�أخطار �لزيجات غري �مل�صجلة.

ي�صهل جدً� �إجبار �لفتيات �ل�صغري�ت �ملتزوجات من رجال �أكرب منهن بكثري على ممار�صة �جلماع 

�جلن�صي �صد رغبتهن؛ مما ترتتب عليه تد�عيات �صحية خطرية، حيث ل تكون �لفتاة يف �لغالب 

من  �لعر�ئ�س  ت�صبح  �أن  يرجح  كما  جن�صي.  جماع  ملمار�صة  جن�صيًا  ول  بدنيًا،  ول  نف�صيًا،  نا�صجة 

�لأطفال حو�مل يف �صن مبكرة؛ و ثمة �صلة قوية بني �صن �لأم ومعدلت �لوفاة و�لإ�صابة بالأمر��س. 

ولقد قامت و�حدة من �ملنظمات غري �حلكومية �لنيجريية بتوثيق حالت نا�صور مثاين مهبلي بني 

 بالإ�صافة �إىل �مل�صاعفات 
21

�لفتيات �ل�صغري�ت �لتي ل تكون �أج�صادهن م�صتعدة لإجناب �لأطفال.

بفريو�س  �لإ�صابة  خلطر  كبرية  بدرجة  �أي�صًا  معر�صات  �ل�صغري�ت  فالفتيات  باحلمل،  �ملرتبطة 

نق�س �ملناعة �لب�صرية/ �لإيدز.
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وتن�س �ملادة 24 من �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية على �أن »يكون لكل ولد، دون 

�أي متييز ب�صبب �لعرق �أو �للون �أو �جلن�س �أو �للغة �أو �لدين �أو �لأ�صل �لقومي �أو �لجتماعي �أو �لرثوة 

�أو �لن�صب، حق على �أ�صرته وعلى �ملجتمع وعلى �لدولة يف �تخاذ تد�بري �حلماية �لتي يقت�صيها كونه 

�لدويل �خلا�س باحلقوق  �لعهد  من 
22

 24 �ملادة  17 على  �لعام رقم  �لتعليق  �أن  قا�صر�.« ويف حني 

�ملدنية و�ل�صيا�صية ل يتطرق لهذه �لق�صية، طلبت �للجنة �خلا�صة بالعهد من �صيلي �أن تعدل قانونها 

كي يتم رفع �حلد �لأدنى ل�صن زو�ج �لبنات و�لبنني كي تتما�صى »مع و�جبها مبوجب �لفقرة )1( من 

23

�ملادة24 �لتي تن�س على توفري �حلماية للق�صر.«

ولقد �أو�صت جلنة �ل�صيد�و بتعيني �صن �لثامنة ع�صرة حدً� �أدنى ل�صن �لزو�ج، وهذ� يربره �أن �لزو�ج 

دون هذه �ل�صن يتعدى على متتع �لفتيات و�لن�صاء بحقهن يف �ل�صحة )�ملادة 12 من �تفاقية �ل�صيد�و، 

و�ملادة 24 من �تفاقية حقوق �لطفل – »�لتمتع باأعلى م�صتوى من �ل�صحة ميكن بلوغه«(، ويف �لتعليم 

(�ملادة 10 من �تفاقية �ل�صيد�و، و�ملادة 28 من �تفاقية حقوق �لطفل(، ويف �لعمل )�ملادة 11 من 

�تفاقية �ل�صيد�و(، كما �أن هذ� ي�صبب �صررً� للفتيات ب�صكل عام. وطبقًا ملا �أوردته �للجنة، »عندما 

يتزوج �لق�صر، ول �صيما �لفتيات وينجنب �أطفال، فاإن �صحتهن ميكن �أن تت�صرر وميكن �أن يتعطل 

24

تعليمهن. ونتيجة لذلك، ي�صبح ��صتقاللهن �لقت�صادي مقيد�«

�تفاقية حقوق �لطفل ل تعني حدً� �أدنى ل�صن �لزو�ج. �إل �أنها تذكر بو�صوح يف �لفقرة 3 من �ملادة 

24 �أن »تتخذ �لدول �لأطر�ف جميع �لتد�بري �لفعالة و�ملالئمة بغية �إلغاء �ملمار�صات �لتقليدية �لتي 

ت�صر ب�صحة �لطفل.«

�أنه  على  كليهما  �أو  �لق�صري«  �أو  �ملبكر  »�لزو�ج   
25

 3 رقم  �لعام  �لتعليق  و�صف   ،2003 وعام 

»ممار�صات تقليدية �صارة« تنتهك حقوق �لطفلة »وجتعلها �أكرث ه�صا�صة لالإ�صابة بعدوى فريو�س 

�لتعليم  على  �حل�صول  �إمكانية  تعويق  غالبًا  ت�صمل  �ملمار�صات  هذه  لأن  �لب�صرية،  �ملناعة  نق�س 

باأنها  �لزيجات  هذه  و�صفت  �لتي  �ل�صيد�و  جلنة  عمل  مع  يتو�زى  �لتو�صيف  وهذ�  و�ملعلومات.« 

26

ممار�صات تقليدية �صارة يف �صري�ليون.

عادة ما تكون �لعر�ئ�س �لأطفال حا�صالت على م�صتويات �أقل من �لتعليم مقارنة بالفتيات �لالتي 

تزوجن يف �صن �أكرب. وبالتايل ينظر �إىل �لتعليم على �أنه طريقة متنع زيجات �لأطفال. فبمجرد �أن 

فالزيجات  ب�صاأن حياتها.  �صخ�صية  قر�ر�ت  �تخاذ  ��صتقالليتها عن  �نعد�م  يعوقها  �لفتاة،  تتزوج 

�ملبكرة، مع م�صتويات �لتعليم �ملنخف�صة �ملرتبطة بهذ� �لأمر، و�رتفاع م�صتويات �لعنف و�لإ�صاءة، 

�لفتيات  زيادة درجة ه�صا�صة  �إىل  توؤدي  �ل�صارة  �لقوة  وديناميكيات  �ل�صحية �جل�صيمة  و�لأخطار 

�لذي  بالتعديل  �ل�صيد�و  جلنة  ��صت�صهدت   ،2008 وعام  �لفقر.  يطالهن  �لالتي  �ل�صابات  و�لن�صاء 
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�أدخلته �ليمن على قانون �لأحو�ل �ل�صخ�صية بها رقم 20 ل�صنة 1992, وقانون رقم 24 ل�صنة 1999 

 
27

�لذي قنن زو�ج �لطفلة دون �خلام�صة ع�صرة من �لعمر مبو�فقة �لو�صي عليها.

�لتفاقية،  مبوجب  �لطرف  �لدولة  للتز�مات  خطريً�  �نتهاكًا  يعد  �لقانون  هذ�  �أن  �للجنة  و�رتاأت 

وبينت �أن هذ� �لزو�ج يرقى �إىل مرتبة �لعنف �صد )�لفتيات(، وترتتب عليه خماطر �صحية ج�صيمة 

على هوؤلء �لفتيات، كما مينعهن من ��صتكمال تعليمهن.

كما لحظت جلنة �ل�صيد�و عام 2008�لأثر �ملبا�صر للزو�ج �ملبكر على �لتعليم حيث تت�صرب �لفتيات 

�ل�صغري�ت �ملتزوجات من �ملد�ر�س وينكر عليهن �لتعليم، »�لذي يعد �أمرً� �أ�صا�صيًا للنهو�س باملر�أة، 

حيث يظل �نخفا�س م�صتوى تعليم �لن�صاء و�لفتيات و�حدً� من �أخطر �لعر�قيل �أمام متتعهن بحقوق 

على  ت�صجع  ل  كي  �لتعليم  فر�س  �ل�صيد�و  �قرتحت جلنة  ولقد   
28

كاماًل.« �لإن�صان خا�صتهن متتعًا 

29

�لزو�ج �ملبكر.

وعام 1996، و�صفت �ل�صيدة ر��صيكا كومار��صو�مي �لزو�ج يف �لطفولة �ملبكرة على �أنه عنف على 

مبكرة  �صن  يف  يتزوجن  �لالتي  و�لن�صاء  �لفتيات  متر  �أن  فاحتمالية   
30

�لجتماعي. �لنوع  ���سا�س 

بتجربة �لعنف �لأ�صري �أكرب، ول�صيما هوؤلء �لالتي تزوجن وهن لزلن �أطفاًل؛ ف�صاًل عن �لعتقاد 

�أنه م�صموح للرجل �أن ي�صرب زوجته. بالإ�صافة �إىل ذلك، هناك �حتمال �صئيل �أن تتخذ �لعر�ئ�س 

من �لأطفال خطوة �صد هذ� �لنتهاك. �إن �لعنف �لأ�صري يهدد �ل�صحة �لبدنية و�لذهنية للن�صاء 

و�لفتيات باخلطر تهديدً� كبريً�، و ميكن حتى �أن يعر�س حيو�تهن للخطر.

ت�صجيل جميع  ت�صرتط  »�أن  �لدول على  �ل�صيد�و  �ملحافظة على هذه �حلقوق، حثت جلنة  ول�صمان 

�لتو�صية رقم   ويف 
31

�لدينية.« لل�صر�ئع  �أو وفقًا  �أو بعقود عرفية  �لزيجات �صو�ء كانت بعقود مدنية 

بغية  �لزو�ج  ت�صجيل  يتم  �أن  و�ل�صيا�صية  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد  جلنة  طلبت   ،19

حثت  �ملثال،  �صبيل  على  �ليمن  ففي  �لزو�ج.  ل�صن  �لأدنى  باحلد  �خلا�صة  باملعايري  �للتز�م  ر�صد 

جلنة �ل�صيد�و �لدولة �لطرف على »�إنفاذ �ملطلب بت�صجيل كافة �لزيجات بغية ر�صد قانونيتها ومدى 

�للتز�م باحلظر �ل�صارم على �لزيجات �ملبكرة، وكذ� مالحقة من يرتكبون �نتهاكات لهذه �لأحكام 

ق�صائيًا. كما �أو�صت �أي�صًا بتطوير حمالت لرفع �لوعي، بدعم من منظمات �ملجتمع �ملدين و�ل�صلطات 

32

�لدينية، حول �لآثار �ل�صلبية للزو�ج �ملبكر على رفاه �لفتيات، و�صحتهن وتعليمهن.«

1-4 التمييز يف �سن الزواج بالن�سبة للبنني والبنات:

و�لجتماعية  �لقت�صادية  باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد  �ملادة 10من  من   (1) �لفقرة  تن�س 

ا ل �إكر�ه فيه« ويورد  و�لثقافية على �أنه »يجب �أن ينعقد �لزو�ج بر�صا �لطرفني �ملزمع زو�جهما ر�صً
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 للجنة �حلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية �أنه »تنفيذً� للمادة 3 فيما 
33

�لتعليق �لعام رقم 16 

يتعلق باملادة10 ، يطلب �إىل �لدول �لأطر�ف �أن تكفل متتع �لرجل و�ملر�أة بحق متكافئ يف �ملو�فقة 

على مبد�أ �لزو�ج وموعده و�ل�صخ�س �لذي يتم �لزو�ج به – وينبغي ب�صفة خا�صة �أن يكون �لزو�ج 

و�حدً� بالن�صبة للرجال و�لن�صاء، وينبغي حماية �لبنني و�لبنات على نحو مت�صاو من �ملمار�صات �لتي 

ت�صجع على زو�ج �لأطفال، و�لزو�ج بالوكالة �أو بالإكر�ه«.

ولقد �أعربت جلنة �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية عن قلقها �إز�ء ن�س �لت�صريع 

 وحقيقة �أن 
34

على معايري غام�صة حول �ل�صن �لذي ي�صمح عنده بالزو�ج، مثل »�لو�صول ل�صن �لبلوغ«

 ووجهت 
35

�ملحاكم �لدينية ميكن �أن تخف�س من �حلد �لأدنى ل�صن �لزو�ج �لقانوين بالن�صبة للفتيات.

�للجنة نقدً� لفرن�صا لتحديدها حدً� �أدنى ل�صن �لزو�ج خمتلف بالن�صبة للفتيات )15 �صنة( و�لفتية 

�لذي حدث عام  �لأمر   ،
36

للفتيات« بالن�صبة  �لزو�ج  ل�صن  �لأدنى  »برفع �حلد  �صنة(، مطالبة   18)

37

2006 عن طريق قانون مينع �لعنف �لأ�صري.

جلنة  وطالبت  عليه.  ترتتب  نتيجة  و�أي�صًا  �لأطفال،  لزو�ج  �صببًا  �جلن�صني  بني  �مل�صاو�ة  عدم  يعد 

�ل�صيد�و يف �لتو�صية �لعامة رقم 21 �ل�سادرة عنها عام 1994 باإلغاء �لأحكام �لقانونية �لتي حتدد 

�صنًا لزو�ج �لبنني يختلف عن �صن زو�ج �لبنات. و�عتربت �للجنة �أن هذه �لأحكام تنطوي على �فرت��س 

خاطئ موؤد�ه �أن »معدل �لنمو �لفكري لدى �ملر�أة يختلف عنه لدى �لرجل، �أو �أن طور �لنمو �لبدين 

 �أ�صرت �للجنة 
39

 و�تباعًا لإعالن فيينا وبرنامج عمل عام 1993,
38

و�لفكري عند �لزو�ج ل �أهمية له.«

على �صرورة �إلغاء �لقو�نني و�للو�ئح �لقائمة بالفعل، ولكن لي�س هذ� فح�صب، بل �أ�صرت �أي�صًا على 

�لتخل�س من �لعاد�ت و�ملمار�صات، مبا يتما�صى مع �لفقرة )و( من �ملادة 2 من �تفاقية �ل�صيد�و �لتي 

حتث �لدول على »�تخاذ جميع �لتد�بري �ملنا�صبة مبا يف ذلك �لت�صريعي منها، لتغيري �أو �إبطال �لقائم 

من �لقو�نني و�لأنظمة و�لأعر�ف و�ملمار�صات �لتي ت�صكل متييزً� �صد �ملر�أة«، وكذ� �ملادة 5 �لتي تدعو 

�لدول �لأطر�ف لتخاذ جميع �لتد�بري �ملنا�صبة لتغيري �لأمناط �لجتماعية و�لثقافية ل�صلوك �لرجل 

و�ملر�أة، بهدف حتقيق �لق�صاء على �لتحيز�ت.كما تدعو �أي�صًا كل �لدول �لأطر�ف �إىل تغيري �لعاد�ت 

�لعرفية وكل �ملمار�صات �لأخرى �لقائمة على �لعتقاد بكون �أي من �جلن�صني �أدنى �أو �أعلى من �لآخر، 

�أو على �أدو�ر منطية للرجل و�ملر�أة على �لنحو �لذي تكرر يف �إعالن وبرنامج عمل بيجني.

 على �أن »�لتمييز يف �لتفاقية ل يقت�صر على �أعمال 
40

وعام 1992، �أكدت �لتو�صية �لعامة رقم 19

من �حلكومات �أو با�صمها« بل يت�صمن �أي�صًا �لأعمال من جانب �أي �صخ�س �أو منظمة �أو موؤ�ص�صة. 

باإمكانية  �لإن�صان  حلقوق  معينة  وعهود  �لعمومي  �لدويل  �لقانون  »يق�صي  �أنه  �أي�صًا  ذكرت  كما 

م�صاءلة �لدول �أي�صًا عن �لأعمال �خلا�صة �إذ� مل تت�صرف باجلدية �لو�جبة ملنع �نتهاكات �حلقوق 

�أو ل�صتق�صاء جر�ئم �لعنف ومعاقبتها وتقدمي �لتعوي�س.«
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2.يف املجتمعات الإ�سالمية: حق الفتاة يف احلماية من اأن يتم تزويجها وهي ل تزال طفلة:

يحتج  ما  وغالبًا  �لعادة.  بحكم  �حلايل  يومنا  حتى  م�صتمرة  تاريخية  ممار�صة  �لأطفال  زو�ج  �إن 

موؤيدو هذه �ملمار�صة بالعاد�ت �لعرفية و�لتقاليد �لتي تاأتي يف �ل�صدر�ة بالن�صبة لهم قبل �لن�صو�س 

�لدينية؛ وذلك لتربير �تباعهم لهذه �ملمار�صة. ل يوجد �أي ن�س قر�آين ي�صجع على زو�ج �لأطفال، 

ولكن ثمة ن�صو�س قانونية تناولت ممار�صة زو�ج �لأطفال. 

�لقانون �لكال�صيكي ل يعرتف بحق �لطفل يف �لختيار، ومن ثم يعطي �لأو�صياء على �لطفل �صلطة 

�إبر�م عقد زو�ج للطفل باعتبار هذ� م�صاألة لتاأمني م�صاحله. كما ي�صع �لقانون �أي�صًا مبادئ توجيهية 

حول من يجوز له �إبر�م عقد زو�ج �لطفل. وهذ� �حلكم ينطبق على �لبنني و�لبنات. و�ملذهب �ملالكي 

ل يجيز لأحد خالفًا لالأب �إبر�م عقد زو�ج �لطفل. و�ملذهب �ل�صافعي يجيز لالأب و�جلد فقط �لقيام 

بهذ� �لأمر، ولكنه مينع �لأب �أو �جلد من تزويج �لطفل �لقا�صر �لذي �صبق له �لزو�ج مرة �أخرى.

ويف حني �أو�صى �لعلماء ب�صرورة عدم �إمتام �لزو�ج �إل عندما ي�صل �لأطفال ل�صن �لبلوغ، ل يوجد 

ن�س �صد �إمتامه قبل ذلك. و�لأطفال �لق�صر »قد يتزوجون وهم ل يز�لون دون �صن �لبلوغ ودون 

ر�صاهم.« )كو�صتوريانو 1990, 161).

وعند �لإ�صارة �إىل زو�ج �لأطفال قبل �لبلوغ، غالبًا ما ي�صري �لعلماء �إىل حكم »خيار �لبلوغ«، وهو حق 

قانوين مكفول للطفلة �لقا�صر ميكنها مبوجبه �أن تقوم عند بلوغها بف�صخ عقد زو�جها �لذي �أبرم 

قبل و�صولها ل�صن �لبلوغ. ولكن علماء �ملذهبني �حلنفي و�ل�صافعي يق�صرون هذ� �حلق على �حلالة 

�لتي يكون فيها �لأب �أو �جلد هو من زوجها )بولرت 1990, 151).

�لطرف عن  يغ�س  ما  �أنه غالبًا  �لو�قع هو  وما يحدث يف   .)151 ،1990 هو من زوجها (بولرت 

�أنه يف ق�صية  �إل  �لتي مل ير�صني بها.  باإنهاء زيجاتهن  هذ� �خليار ونادرً� ما ي�صمح لل�صغري�ت 

�أبرمه  �لذي  زو�جها  عقد  لإنهاء  للمحاكم  �صغرية  فتاة  توجهت  حديثًا،  �لإعالم  تناولها  مينية 

�إنهاء  يف  �ل�صغرية  حق  على  �أبقت  �أنها  �إل  �لعقد،  �إنهاء  رف�صت  �ملحكمة  ولكن  و�لدها،  عنها 

41

بلوغها. �لزو�ج فور 

�ملتاحة  �لتعليم  لفر�س  ��صتخد�مها  من  �مل�صلمة  �ملجتمعات  تزيد  �لعاملية،  �لجتاهات  مع  ومتا�صيًا 

حاليًا �أمام �لفتيات �ل�صغري�ت بو�صفها و�صيلة لتاأجيل �لزو�ج حتى �صن �أكرب )معرفة حقوقنا 2007, 

�لتقارير  �لكثري من  فهناك  �لجتاه،  ت�صاعد هذه  ورغم   .)6-305 ,2008 وزمالوؤه  كاماك  129؛ 

 
43

 و�ململكة �لعربية �ل�صعودية.
42

�لإعالمية �لتي �ألقت �ل�صوء موؤخرً� على حالت زو�ج ق�صر يف �ليمن

ويف �حلالتني، تبذل جهود على �ل�صعيد �لوطني لتعيني حد �أدنى ل�صن �لزو�ج.
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تفرد �لعائالت �أ�صبابًا متنوعة لتربير تزويج بناتها مبكرً�. فاأحيانًا ما ينظر �إىل �لفتيات على �أنهن 

ميثلن عبئًا �قت�صاديًا �أف�صل ما يخففه هو �لزو�ج )�ملركز �لدويل لبحوث �ملر�أة، 2007, 5). ولقد 

�أفقر  �أكرث �صيوعًا يف  »�لأطفال  �أن زو�ج  �لق�صر  �لذين يعملون على مناه�صة زو�ج  �لن�صطاء  وجد 

بلد�ن �لعامل وبني �أفقر �لأ�صر. فالن�صبة �ملحتملة لأن تتزوج �لفتيات �لالتي يع�صن يف �أ�صر فقرية قبل 

بلوغهن �لثامنة ع�صرة من �لعمر تقريبًا تبلغ �صعف �لن�صبة يف حالة �لفتيات �لالتي يع�صن يف �أ�صر 

�أغنى« )�ملركز �لدويل لبحوث �ملر�أة 2007، 5(. كما �أن �لأ�صر تخ�صى �أل جتد �لفتيات �ل�صغري�ت 

�صركاء يتزوجوهن عندما يكربن يف �ل�صن، لذ� جند �لأ�صر حت�س على �لزو�ج �ملبكر.

عالوة على ذلك، ت�صري �لأبحاث �إىل �أنه يف �ملناطق �لتي تهيمن عليها جماعات دينية - �صيا�صية 

�ل�صغري�ت  حياة  يف  �جلن�صية  �جلو�نب  حيال  باخلوف  �صعورً�  �جلماعات  هذه  توؤجج  متطرفة، 

�أنه  للزو�ج على  وتدعو   .)129  /2007 �لإ�صالمية  �لقو�نني  تع�صن يف ظل  �لالتي  �لن�صاء  )منظمة 

و�صيلة لل�صيطرة على �جلو�نب �جلن�صية عند �ل�صغري�ت.

بع�س �ملجتمعات تتبع ممار�صة تتمثل يف ترتيب خطبات مبكرة بني �لأولد و�لبنات ولكنها ترجئ 

�إمتام �لزو�ج فعليًا حتى وقت لحق. وهذ� يحول دون �أن ت�صبح �لفتيات �ل�صغري�ت �أر�مل �صغري�ت، 

�لذي  �ل�صرر  �إظهار  وميكن  نا�صجات.  بالغات  �أمهات  �صيكن  �لأطفال  �صينجنب  من  �أن  يكفل  كما 

يلحقه �لزو�ج �ملبكر بالنمو �لذهني و�جل�صدي للعرو�س �ل�صغرية �لقا�صر. ولقد برهن بع�س �لعلماء 

�إن  �لأطفال،  زو�ج  مثل  �ملمار�صات،  بع�س  من  �حلد  يف  باحلرية  �لإ�صالمية  �حلكومات  متتع  على 

وجدت �أدلة تربهن على �أن هذه �ملمار�صات ت�صري �أكرث مما تنفع. و�إذ� ما نظرت �لدول �لإ�صالمية 

خطر  �أو  �ملبكر  للحمل  يتعر�صن  �لالتي  �ل�صغري�ت  �لفتيات  على  �ملحتملة  �ل�صحية  �لأخطار  �إىل 

�لأطفال  زو�ج  �إىل حظر  يدفعها  كافيًا  �صببًا  هذ�  �صتجد  �لأطفال،  �صناعة جن�س  بهن يف  �لإجتار 

وفر�س عقوبات �صارمة على من ينتهك هذ� �حلظر.

2008, 308( رغم  �لق�صر )كاماك وزمالوؤه  زو�ج  �لزو�ج يف منع  قانون  ينجح  �إندوني�صيا، مل  يف 

تركز  �أي�صاياه،  مثل  ن�صائية،  �لزو�ج. وهناك منظمات  ل�صن  �لأدنى  ب�صاأن �حلد  �لقانونية  �لأحكام 

�نتباهها على بر�مج �لتعليم �لتي تروج لأفكار مثل �لزو�ج بر�صا �لطرفني، وتقليل �لفارق �لعمري 

بني �لزوجني، و�إ�صر�ك �لأم يف �لقر�ر ب�صاأن تزويج �بنتها. تعتمد هذه �ملنظمات يف تو�صياتها على 

�لفكرة �لتي موؤد�ها �أنه ينبغي �أن يكون �لرجل و�ملر�أة �صريكني مت�صاويني يف �لزو�ج.



67 حقوق �ملر�أة يف �ملجتمعات �لإ�صالمية: دليل مو�رد ملعلمي حقوق �لإن�صان - يونيو 2009

اأن يتم تزويجها وهي ل تزال طفلة، يف �سياق الإ�سالم وحقوق  الفتاة يف احلماية من  3.حق 

الإن�سان:

�أغلب  �أجمع  �إن �ل�صريعة �لإ�صالمية توؤثر على حتديد �صن �لزو�ج يف �لبلد�ن �لإ�صالمية. فح�صبما 

�لعلماء، يعد �لبلوغ هو �صن �لن�صج، وهو عامة ما يكون �لثانية ع�صرة بالن�صبة للبنني وت�صع �صنو�ت 

بالن�صبة للبنات )�لعلمي وهين�صكليف، 1996، 6-8(. يف تلك �ملقاربة نحو حتديد �صن قانونية للزو�ج، 

تلعب �مل�صلحة �لعليا للطفل دورً� حيويًا. فالإ�صالم ينظر �إىل �لزو�ج باعتباره موؤ�ص�صة وحماية من 

�ملخاطر �لجتماعية، وهذ� ��صتنادً� �إىل حالة �ل�صيدة عائ�صة �لتي تزوجت من �لنبي وهي يف �لتا�صعة 

من �لعمر )�لعلمي وهين�صكليف، 1996). 

وفيما يتعلق بالن�صج �لقانوين للزو�ج، فاملادة 1 من �تفاقية حقوق �لطفل لعام 1989 تن�س على �أن 

»يعنى �لطفل كل �إن�صان مل يتجاوز �لثامنة ع�صرة، ما مل يبلغ �صن �لر�صد قبل ذلك مبوجب �لقانون 

�ملنطبق عليه.« و�ل�صريعة �لإ�صالمية حتدد �صن �لبلوغ باعتباره بلوغ �صن �لر�صد )رحمن، 2007), 

ووجد �أن هذ� معيار مطبق يف دول جنوب �ل�صحر�ء �لإفريقية، و�ملغرب و�ململكة �لعربية �ل�صعودية. 

�إىل حد ما، ل تتعار�س �ل�صريعة �لإ�صالمية تعار�صًا �صريحًا مع �لقانون �لدويل. و�لبلد�ن �لإ�صالمية 

كون مفهوم  تكمن يف  �مل�صكلة  ولكن  �لعمر.  �لثامنة ع�صرة من  دون  �لر�صد  �صن  �أن حتدد  حرة يف 

�لأعظم  �ل�صو�د  �أن  للدخول يف زو�ج. وحقيقة  لينبني عليه عرف  �لبلوغ هذ� مفهومًا غام�صًا  �صن 

من �لبلد�ن �لإ�صالمية مثل �صاحل �لعاج �أو �إندوني�صيا ل حتدد �صنًا معينًا، فهذ� يفتح �ملجال �أمام 

�لنتهاكات فثمة فرق هائل بني �لزو�ج من فتاة يف �لتا�صعة و�أخرى يف �ل�صابعة ع�صرة من �لعمر. 

ت�صتخدم �حلجج �لقت�صادية و�لجتماعية لتربير زيجات �لأطفال، فالفتاة �ملتزوجة هي فتاة مهذبة 

لن تت�صاحب مع �أولد بطريقة غري لئقة، كما �أنها �أي�صًا حممية من �لفقر، �لأمر �لذي يتما�صى  مع 

�ملادة 4 من �إعالن �لقاهرة )فيما يت�صل بفكرة �حلق يف �ل�صرف(.

ينبغي رفع �لوعي بعو�قب �لزو�ج �ملبكر كو�صيلة ت�صتخدم يف �ملنا�صرة. هذه �لرب�مج موجودة بالفعل 

يف خمتلف �أنحاء �لعامل وميكن ��صتخد�مها كنماذج للجمع بني �لتقاليد، و�لقانون، و�حرت�م حقوق 

�ملر�أة. وتت�صمن بع�س �لرب�مج ما يلي:

•  BRAC، بر�مج تنمية �ملر�هقني، بنجالدي�س )2000 – ل يز�ل جاريًا(: �لربنامج ي�صعى �إىل 	

حت�صني نوعية حياة �ملر�هقني �ل�صعفاء، و�حلد من زو�ج �لأطفال عن طريق رفع وعي �ملجتمع 

بحقوق �لطفل, و�لدعوة 

• ملناه�صة زو�ج �لأطفال وفريو�س نق�س �ملناعة �لب�صرية/ �لإيدز، و�إ�صر�ك �لو�لدين و�ملجتمع يف 	

م�صاركة �لفتيات يف �ملجتمع. هذ� �لربنامج يعمل عن طريق �أن�صطة �ملهار�ت �حلياتية، و�لتعليم 

غري �لر�صمي، و�لوعي �ملجتمعي وم�صروعات توليد �لدخل.
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• يف 	 �مل�صلمات  �لن�صاء  ر�بطات  �حتاد  و�ملعلومات،  �ملر�هقني  �صحة  م�صروعات  �ل�صكان،  جمل�س 

نيجرييا – يتناول م�صاألة زو�ج �لأطفال يف �صمال نيجرييا )2005- 2009(: بالتعاون مع �لقائد�ت 

�لدينيات ور�ئد�ت �ملجتمع حيث تقوم �ملد�خلة برفع �لوعي و�لت�صجيع على �إقامة حو�ر ب�صاأن زو�ج 

�لأطفال عن طريق �ملنتديات �ملجتمعية �ملوجودة بالفعل وكذ� بث �إعالنات يف �لر�ديو.

• جمل�س �ل�صكان، خلق فر�س للمر�هقات يف مايان، جو�تيمال )2004 – ل يز�ل جاريًا(: هذ� 	

�مل�صروع يدعم تعليم �لفتيات يف �ملد�ر�س وزيادة مهار�ت ك�صب �لعي�س. تلتقي �لفتيات كل �أ�صبوع 

�لقيام  �لريا�صة، ورمبا  و�لوظيفية، وممار�صة  �ملالية  �ملهار�ت  وتعلم  �ملهار�ت �حلياتية،  لتعلم 

ببع�س �أن�صطة �لتمويل متناهي �ل�صغر، وكل هذ� يهدف يف �لأ�صا�س �إىل تاأخري �صن �لزو�ج.

يتناول  جنده  �ملبكر،  �لزو�ج  مل�صاكل  )�ليوني�صف(  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  �صندوق  يتطرق  عندما 

م�صاألة �إنكار �لطفولة، و�إنكار �لتعليم، وظهور �مل�صاكل �ل�صحية، و�لنتهاكات. وتعتمد �لإ�صرت�تيجيات 

�لتي يتبناها �ليوني�صف على �حلو�ر مع �ملمثلني �ملحليني، و�لتعليم، و�لت�صجيع على �إحد�ث تغيري يف 

�لقو�نني عن طريق �لإعالم. وتعتمد �ليوني�صف �عتمادً� كبريً� على علماء �مل�صلمني و�خلرب�ء �لذين 

عائ�صة  �ل�صيدة  زو�ج  �صياق  يف  �لتفكري  ويعيدون  �لإ�صالمية  لل�صريعة  جديدة  تف�صري�ت  يطرحون 

بالنبي.

كر�متهن.  و�صون  �لن�صاء  حماية  يف  �لرغبة  نتيجة  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  يف  �لقو�عد  �أغلب  و�صعت 

و�أحيانًا ما ي�صاء فهم هذه �لتف�صري�ت �لثقافية �أو �لجتماعية �لقت�صادية يف �لغرب. فبدًل من �حلكم 

على �لدو�فع ور�ء زو�ج �لأطفال وم�صائل �أخرى، ميكننا �أن نتناول �لأمر على نحو خمتلف، �أي، عن 

طريق �لتفاو�س. �لفكرة �ملحورية هنا هي �أن نقلب حجة �لفقر و�ل�صرف ر�أ�صًا على عقب، لنبني �أن 

�حرت�م �ملعايري �لعاملية حلقوق �لإن�صان �صيجلب مزيدً� من �لأمن للن�صاء �مل�صلمات مقارنة بالقو�نني 

�لثقافية، ويف  وللبيئة  �لإ�صالمية  لل�صريعة  �لحرت�م  �ملزيد من  تنطوي على  �ملقاربة  �حلالية. هذه 

نف�س �لوقت �إنفاذ حقوق �لإن�صان �لعاملية )�لنعيم، 1990, �س.331(. وتوجد �لكثري من �مل�صار�ت 

�ملمكن �ل�صري فيها للدعوة للتغيري ل�صالح �لفتيات و�لن�صاء �مل�صلمات. وينبغي �أن نحافظ على قنو�ت 

�لت�صال �لتي تدعم �لتغيري�ت �لتي ي�صجع عليها �مل�صلمون �أنف�صهم وي�صعون لإحد�ثها بغية �ل�صماح 

�إ�صالح  بالأفعال، مثل  �لتغيري�ت  �أن حتدث  �لإ�صالمي. وميكن  �لعامل  �ملن�صود يف  �لتغيري  باإحد�ث 

وينبغي  �لأولوية.  �لن�صاء يف  ت�صع م�صالح  �لتي  �ملبتكرة  �لقانونية  �أو عن طريق �حلجج  �لقو�نني، 

تعريف م�صالح �لن�صاء على �أنها م�صتقبلهن يف �ملجتمع و�ملجتمع �ملحلي، وكذ� م�صاحلهن يف �صياق 

تتبدى فيه بو�صوح مظاهر عدم �ليقني �لقت�صادي، وحيث تعترب رفاهية �ملر�أة �أمرً� جوهريًا ل�صمان 

�لوطنية،  �ل�صلطات  �إقامة حو�ر م�صتد�م مع  �لغاية، لبد من  ولإدر�ك هذه  �ملجتمع ككل.  متا�صك 

و�ملنظمات �ملحلية وقادة �ملجتمع )�لنعيم 2004, بادرين 2007(. ومقاربة �حلو�ر هذه �صتبني �أن 

حقوق �لإن�صان لي�صت مفاهيم غربية ميكن تطبيقها على نطاق حمدود، بل �إنها تاأخذ يف �حل�صبان 

�لفروق �ملحلية )بولي�س و�صو�ب، 1979, بيلفلد 2000).
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�حلجة �لأوىل �لتي حتمًا �صتثري حو�رً� هي تلك �ملتعلقة ب�صحة �ملر�أة �مل�صلمة ورفاهها. وتعد حالة 

�لإجها�س و�صن �لزو�ج خري بيان على ذلك. فالطفلة �لتي تتزوج قبل بلوغها �صن �لر�صد، ح�صبما 

باجلامعة،  �للتحاق  �أو  للمدر�صة  للذهاب  �أقل  فر�س  �أمامها  �صتتاح  �لطفل،  �تفاقية حقوق  تقرتح 

�أو  �أو �حل�صول على تدريب مهني مما �صيحيلها يف موقف �صعف. و�إذ� ما تويف �لزوج، �أو طلقها، 

تركها، لن جتد مالذً� �صوى �لت�صول، �أو رمبا حتى �لنخر�ط يف جتارة �جلن�س. ويقال �إن �لوقاية من 

هذه �لنتائج هي �لغر�س �لأ�صا�صي من �لزو�ج �ملبكر. ولكن ميكن �حلد من �لتعر�س للفقر بدرجة 

كبرية �إذ� ما �أتيحت �أمام �لطفلة فر�صة �لذهاب �إىل �ملدر�صة، وتعلم جتارة ما، كي ت�صبح عندئذ 

قادرة على �لعتماد على نف�صها. عالوة على ذلك، هذ� �صيقلل من �ملخاطر �ل�صحية حيث تتعر�س 

�صحة �لطفلة �ملتزوجة خلطر هائل يف حالة حدوث حمل. ومن ثم، ميكن �أن يعتمد �حلو�ر يف جزء 

�لقت�صادية  �ل�صو�غل  من  �أي�صًا  ينطلق  �أن  وميكن  �لفتيات؛  بحيو�ت  �حلقيقي  �لهتمام  على  منه 

ورفاهة  �ل�صحة  �إن �حلق يف  �لأمر،  1990�أ(. يف حقيقة  )�لنعيم  و�جللية  �لو��صحة  و�لجتماعية 

�ملر�أة مذكور�ن يف ديباجة �إعالن �لقاهرة حلقوق �لإن�صان، و�ملادة 2 و�ملادة 20 �ملعنيتني باحلق يف 

�ل�صحة و�لأمن، و�ملادة 5 �ملعنية برعاية �لأ�صرة. 

دولة  كل  �لتاأويل،  �أمام  مفتوح  فاملجال  وبالتايل  للزو�ج،  �لقانونية  لل�صن  ذكر  �لقر�آن  يف  يرد  مل 

ومدر�صة فكرية تتبنى �ل�صن �لقانونية خا�صتها، رغم �أن �لبلوغ ل يز�ل هو �ملبد�أ �لتوجيهي بالن�صبة 

و�صنًا  للر�صد  �صنًا  �لعمر  من  ع�صرة  �لثامنة  حددت  �لإ�صالمية  �لبلد�ن  معظم  �أن  ومبا  للكثريين. 

للزو�ج، فهي تتعامل مع �لزو�ج دون هذه �ل�صن على �أنه زو�ج بالإكر�ه؛ �لأمر �لذي يتنافى مع حقوق 

�إذ� ما  يقام  �أن  �لذي ميكن  �إقامة حو�ر. ذلك �حلو�ر  �لنز�ع، لبد من  ولتفادي  �لعاملية.  �لإن�صان 

�لفاعلني يف  �ملحلية كل  تت�صمن هذه �حلو�ر�ت  �أن  �لبالد. ويجب  وجدت مفاو�صات حملية د�خل 

�ملجتمع �ملدين (�لنعيم, 2004(. توجد �لكثري من �ل�صياقات �لإ�صالمية �لتي ت�صهد هذه �حلو�ر�ت 

بالفعل و�لتي ت�صري �أي�صًا بتقدم ل باأ�س به، هذ� عالوة على تطور �أ�صكال من �لفهم �لبديل لل�صريعة 

�لإ�صالمية.

هناك حالة يف �ليمن تعطينا مثاًل جيدً�: تزوجت جنود وهي يف �لثامنة من �لعمر. و�صئمت �صرب 

زوجها لها. مل تتمكن من �لذهاب للمدر�صة بعد �لزو�ج وكان يتعني عليها �أن توؤدي �ملهام �ملنزلية 

عو�صًا عن �أن تلعب بدميتها. وقررت �أن تتوجه لقا�س طالبة �لطالق. و�أ�صغى �لقا�صي �لذي �نده�س 

لطلبها ومنحها �حلق يف طلب �لطالق �لذي ح�صلت عليه فيما بعد.

حالة جنود م�صجعة للغاية لأنها تبني لنا كيف ميكن للمنظومة �لقانونية �أن ت�صلح من �لقو�نني �أو 

�لفقه �لقانوين باأن تاأخذ يف �حل�صبان �لو�قع �ملعي�س و�صياق �لعامل، مع �ل�صتفادة من منوذج خارجي، 

�أل وهو: �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان؛ �لأمر �لذي ميكن �أن يوؤدي �إىل �إعادة �لتفكري ب�صكل نقدي 

يف �ل�صريعة )بيلفلد2000 , �س 108(، وهي عملية �صتتم فيها مر�جعة �ل�صريعة لتت�صمن �إ�صالحات 
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تدريجية دون �لطعن يف جوهر �ل�صريعة �لتقليدية )�لنعيم، 1990ب(. �إن نظرية �لتف�صري �جلديد 

ثم،  ومن  �لر�هن،  �ل�صياق  �صوء  يف  �لإ�صالمي(  )�لقانون  �ل�صريعة  تاأويل  �صرورة  تقرتح  لل�صريعة 

�إيجاد  �لإ�صالمية، لبد من  �لهوية  ما. عندما متثل  بدرجة  �لعاملية  �لإن�صان  �إدماج حقوق  �صرورة 

�لديناميكية  �ملقاربة  هذه  وت�صمح   .)1992 )�لنعيم،  �لإ�صالمي  �لقانوين  �لبنيان  د�خل  من  حلول 

باإقامة حو�ر بني جمموعتني من �لقو�نني؛ وهو �لأمر ذو �لفائدة �لعظيمة يف جمال حقوق �ملر�أة، 

و�لذي جنح بالفعل يف �لعديد من �لدول مثل �ملغرب و�إير�ن )�صاه، 2006).

�إدخال تعديالت على �لقانون �لإ�صالمي  �آخر على �لنجاح يف  �أريان جول�صاين تعطينا مثاًل  وحالة 

يف �إير�ن. فبمقت�صى �ل�صريعة �لإ�صالمية، يوؤول �حلق يف ح�صانة �لأطفال بعد �لطالق �إىل �لزوج، 

وبالتايل �أعطت �ملحكمة

ح�صانة �أريان لو�لدها. وحدث هذ� رغم �أنه كان مدمنًا على �ملخدر�ت وله �صجل جنائي، ورغم �أن �أم 

�أريان، ناهد ناجدبور، �أثبتت بالوثائق �إ�صاءة هذ� �لأب بدنيًا لأريان. لقيت �أريان حتفها نتيجة �صوء 

�ملعاملة، وفجر هذ� ثورة د�خل �ملجتمع �ملدين �لإير�ين و�صرعان ما �صرع �ملجل�س يف تعديل قانون 

ح�صانة �لأطفال لياأخذ يف �حل�صبان �مل�صلحة �لعليا للطفل. �إن و�صع �ملقاربات �لثقافية، و�لدينية 

وكذ� �لقت�صادية �لجتماعية ن�صب �لأعني �أثناء عملية �لإ�صالح من �لأمور �حلا�صمة و�جلوهرية 

(بادرين 2007، �س.3(. ويف �لوقت ذ�ته، يبنغي �أن يكون �لقانون �لدويل �أكرث �لتفاتًا �إىل �لأ�صو�ت 

�مل�صلمة بغية �لت�صجيع على �إقامة حو�ر بناء )بيلينفيلت، 1995).

�سن الزواج يف دول اأ�سيوية خمتارة:

�صن �لزو�ج للذكور �صن �لزو�ج لالإناث �آ�سيا

21 18 بنجالدي�س

ل يوجد ل يوجد بروناي

21 18 الهند

19 16 اإندوني�سيا

18 16 ماليزيا

15 15 املالديف

18 16 باك�ستان
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اجلزء الثالث: ح�سول الن�ساء على مال اأثناء الزواج وبعده:

1.ح�سول الن�ساء على مال اأثناء الزواج وبعده:املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان:

1-1 نظرة عامة:

بني  مت�صاوية  �قت�صادية  �صر�كة  �أنه  على  �لزو�ج  فكرة  تطور  �ملا�صية  �صنة  �خلم�صني  �صهدت 

تعملن  ل  �لالتي  �لن�صاء  على  �أ�صا�صي  ب�صكل  �لفكرة  هذه  وتنطبق  �ملر�أة.  لتمكني  كاأد�ة  �لزوجني 

�أ�صا�صي بتوفري �لرعاية، ويتحملن �مل�صئولية �لأ�صا�صية عن  خارج منازلهن، و�لالتي يقمن ب�صكل 

�إد�رة �صئون �ملنزل وتعليم �لأبناء. وينتج عن تكليف �لن�صاء بهذه �ملهام و�خت�صا�صها بها �صنو�ت 

على  �ملر�أة  قدرة  تقل�س  وبالتبعية،  �لعاملة،  �لقوى  يف  �ملعدومة  �أو  �ل�صئيلة  �مل�صاركة  من  طويلة 

�لك�صب. وتتبدى هذه �لتفاوتات �لناجتة ب�صكل �أكرب يف حالة �نهيار �لزو�ج.

وللت�صدي لهذه �لتباينات �لقت�صادية وللت�صجيع على متكني �لن�صاء �ملتزوجات و�ملطلقات �قت�صاديًا، 

مت ��صتحد�ث �ثنني من �لتد�بري �لقانونية �لتكميلية: تق�صيم ممتلكات �لأ�صرة بالت�صاوي/ �لإن�صاف، 

و�لنفقة �لزوجية للمر�أة.

�أثناء �لزو�ج كي ت�صتطيع �لت�صرف با�صتقاللية يف ثروتها  يحمي �لقانون �لأهلية �لقانونية للمر�أة 

و�مل�صاركة يف �إد�رة �ملمتلكات �لتي متلكها هي و�لزوج ملكية م�صرتكة؛ مما يكفل عدم حرمان �ملر�أة 

ماليًا بعد �نهيار �لزو�ج. 

من  �مل�صتقى  �لأمر  �لتعوي�س؛  �صبيل  على  زوجية  نفقة  �لزوج  يدفع  �أن  �أي�صًا  �لقانون  يجيز  كما 

بالتعوي�س ماليًا عن عدم  و�لذي يق�صي  �ملنزلية  �لو�جبات  بالت�صاوي يف  �لزوجني  مبد�أ م�صاركة 

�مل�صاو�ة يف �مل�صاركة. يف و�قع �لأمر، لقد تربهن �أنه عندما تقوم �لزوجة بالعتناء بكافة �ملهام 

�لتفرغ  �لزوج من  �لأطفال، فهذ� ميكن  تويل مهام رعاية  �ملهام، ف�صاًل عن  و�أد�ء هذه  �ملنزلية 

مكتفية  ت�صبح  �أن  على  قدرتها  ت�صاوؤل  يعيبه  نحو  على  هي  حتيا  حني  يف  �ملهني  م�صاره  ملتابعة 

ذ�تيًا. وبالتايل، يجب تعوي�صها عن ذلك. 

15 )12-15( �لبلوغ الفلبني

16 16 �سنغافورة

18 18 )حد �أدنى 12 �صنة بالن�صبة للم�صلمني( �سريالنكا
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�أنه مع �لنظر بعني �لعتبار �إىل �لإ�صهامات �ملالية وغري �ملالية  �أن نذكر  من �لأهمية مبكان هنا 

�لزو�ج  يف  طرف  كل  يجعل  �ملنزلية  �لو�جبات  يف  بالت�صاوي  �مل�صاركة  مبد�أ  �أن  �صنجد  لالأ�صرة، 

�لزو�ج،  لنهيار  نظرً�  �ل�صر�كة  هذه  ف�س  وعند  �قت�صادية.  �صر�كة  عالقة  يف  بالت�صاوي  �صريكًا 

يجب حماية م�صالح �لطرفني.

1-2 الأهلية القانونية – ت�ساوي احلقوق وامل�سئوليات اأثناء الزواج:

ومو�ثيق  �لإن�صان  حقوق  �تفاقيات  �صددت  �إن�صاًنا،  يو�صفها  و��صتقالليتها  �ملر�أة   
44

بكر�مة �عرت�فًا 

�أخرى مثل �لتعليقات �لعامة على �حلقيقة �لتي مفادها �أنه ل يجب �أن تفقد �ملر�أة �أهليتها �لقانونية 

يف �لت�صرف عندما تتزوج، و�أن لها نف�س ما للزوج من حقوق وعليها نف�س ما عليه من م�صئوليات 

�أثناء �لزو�ج وبعد �نهياره.

�لقانونية  لالأهلية  �لأ�صا�س  ت�صع  و�ل�صيا�صية  �ملدنية  باحلقوق  �لدويل �خلا�س  �لعهد  �ملادة 16 من 

له  يعرتف  باأن  �حلق  مكان،  كل  يف  �إن�صان،  »لكل  �أنه  على  وتن�س  �لت�صرف،  يف  �ملتزوجة  للمر�أة 

 ويف �حلقيقة، وفقًا للتف�صري �لو�رد يف �لتعليق �لعام رقم 28 »هذ� �حلق 
45

بال�صخ�صية �لقانونية.«

يقت�صي بعدم تقييد قدرة �ملر�أة على حيازة �مللكية �أو على �إبر�م عقد �أو على ممار�صة حقوق مدنية 

46

�أخرى ب�صبب و�صعها يف �إطار �لزو�ج«.

�لأحكام �لو�ردة يف �تفاقية �ل�صيد�و تتفق مع ذلك، ون�صها على �لنحو �لتايل:

• �لفقرة (1) من �ملادة 15: تعرتف �لدول �لأطر�ف للمر�أة بامل�صاو�ة مع �لرجل �أمام �لقانون.	

• �لفقرة (2) من �ملادة15: متنح �لدول �لأطر�ف �ملر�أة، يف �ل�صئون �ملدنية، �أهلية قانونية مماثلة 	

لأهلية �لرجل، وت�صاوى بينها وبينه يف فر�س ممار�صة تلك �لأهلية. وتكفل للمر�أة، بوجه خا�س، 

حقوقًا م�صاوية حلقوق �لرجل يف �إبر�م �لعقود و�إد�رة �ملمتلكات، وتعاملهما على قدم �مل�صاو�ة يف 

جميع مر�حل �لإجر�ء�ت �لق�صائية.

• �لفقرة (1) من �ملادة 16: تتخذ �لدول �لأطر�ف جميع �لتد�بري �ملنا�صبة للق�صاء على �لتمييز 	

�صد �ملر�أةيف كافة �لأمور �ملتعلقة بالزو�ج و�لعالقات �لعائلية، وبوجه خا�س ت�صمن، على �أ�صا�س 

�مل�صاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة:

)ج( نف�س �حلقوق و�مل�صئوليات �أثناء �لزو�ج وعند ف�صخه،

عليها  و�لإ�صر�ف  وحيازتها  �ملمتلكات  مبلكية  يتعلق  فيما  �لزوجني  لكال  �حلقوق  نف�س  )ح( 

و�إد�رتها و�لتمتع بها و�لت�صرف فيها، �صو�ء بال مقابل �أو مقابل عو�س.
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�لأ�صرية،  و�لعالقات  �لزو�ج  يف  �مل�صاو�ة  ب�صاأن  رقم21  �لتو�صية  يف  �لو�رد  �لتف�صري  وح�صب 

�لتعاقد�ت  للدخول يف  �ملر�أة حقوقًا م�صاوية  �لدول »مبنح  تلزم  �ل�صيد�و  �تفاقية  16 من  فاملادة 

47

و�إبر�م �لعقود وحيازة �ملمتلكات و�إد�رتها و�لتمتع بها و�لت�صرف فيها.«

�أو  �ملمتلكات  يف  �لت�صرف  يف  �لتحكم  على  �ملر�أة  قدرة  عدم  توؤثر  حيث  �لأهمية  بالغ  �أمر  هذ� 

�لدخل �ملتاأتي عنها �أثناء �لزو�ج بع�س �لتاأثري بعد �لزو�ج، عندما تكون م�صاألة تق�صيم �ملمتلكات 

48

على �ملحك.

�لتد�بري  �لدول »جميع  تتخذ  �أن  تن�س على  �لتي   2 �ملادة  للفقرة )و( من  وفقًا  عالوة على ذلك، 

و�لأعر�ف  و�لأنظمة  �لقو�نني  �لقائم من  �إبطال  �أو  لتغيري  منها،  �لت�صريعي  ذلك  �ملنا�صبة، مبا يف 

�أو  ممار�صات  وجود  عدم  تكفل  �أن  �لدول  على  يتعني  �ملر�أة.«  �صد  متييزً�  ت�صكل  �لتي  و�ملمار�صات 

49

عاد�ت عرفية تعوق متتع �ملر�أة بحقها يف �متالك ح�صة مت�صاوية من �لأ�صول �لتي متلكها �لأ�صرة.

و�أو�صحت جلنة �ل�صيد�و يف تو�صيتها �لعامة رقم 21 ب�صاأن �مل�صاو�ة يف �لزو�ج و�لعالقات �لأ�صرية 

�ل�سادرة عام 1994 �أنها كانت على در�ية تامة باأثر �لأعر�ف �لدينية و�لعاد�ت �لعرفية �لتي »ترتتب 

د�خل  و�مل�صئولية  �ملركز  ت�صاوي  يف  حقوقها  د�ئمًا  وتقيد  �ملر�أة،  على  �ملدى  و��صعة  عو�قب  عليها 

�لزو�ج«. و�أ�صارت �إىل �أن »هذه �لقيود كثريً� ما توؤدي �إىل �إعطاء �لزوج مركز رب �لأ�صرة و�صاحب 

50

�لكلمة �لأوىل يف �تخاذ �لقر�ر�ت، وبالتايل تخالف �أحكام �لتفاقية.«

�لن�صاء يف  �ل�صيد�و لتوجيه �نتقاد�ت لذعة للمفهوم �لعريف لو�صاية �لرجال على  وهذ� دفع جلنة 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية. ويف تعليقاتها �خلتامية، ذكرت �للجنة �أنه رغم �أنه مل يتم �لن�س قانونًا 

على و�صاية �لرجال على �لن�صاء، يبدو �أن هذه �لو�صاية مقبولة بدرجة كبرية و�أ�صهمت يف »�نت�صار 

�لأيدولوجيا �لذكورية مع �أمناط تقليدية، و��صتمر�ر �لأعر�ف و�لعاد�ت و�لتقاليد �لثقافية �ملرت�صخة 

حقيقة  ويف  خا�صتها«.  �لإن�صان  بحقوق  متتعها  �أمام  ج�صام  عقبات  وت�صع  �ملر�أة  �صد  متيز  �لتي 

�لأمر، طبقًا ملا �أوردته �للجنة، و�صاية �لرجال حتد من ممار�صة �لن�صاء حلقوقهن �ملكفولة مبوجب 

�لتفاقية ب�صكل هائل، ول�صيما فيما يتعلق باأهليتهن �لقانونية وما يت�صل »بق�صايا حيازة �ملمتلكات 

51

و�صنع �لقر�ر د�خل �لأ�صرة، و�ختيار �لإقامة، و�لتعليم، و�لعمل.«

1-3 احلقوق وامل�سئوليات املت�ساوية:

ت�صاوي حقوق �لزوجني وم�صئولياتهما �أثناء قيام �لزو�ج ولدى �نحالله من�صو�س عليها �أي�صًا يف 

�لفقرة (4) من �ملادة 23 من �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية. و�لتعليق �لعام 

رقم 28 على هذ� �لعهد ي�صدد على �أنه »يتعني على �لدول للوفاء بالتز�ماتها مبوجب �لفقرة 4 من 
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�أو  �ملمتلكات  بـ )...( وحيازة  يتعلق  �لزوجني وو�جباتهما، فيما  ت�صاوي حقوق  �ملادة 23، وكفالة 

�إد�رتها، �صو�ء كانت ملكية م�صرتكة �أو ملكية خا�صة لأي من �لزوجني«. عالوة على ذلك، �أ�صافت 

�أن »تنطوي �مل�صاو�ة خالل �لزو�ج على  جلنة �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية 

 ولقد دفع 
52

�أن ي�صرتك �لزوج و�لزوجة يف �مل�صئولية و�ل�صلطة على قدم �مل�صاو�ة يف �إطار �لأ�صرة.«

�لتطبيق �لالحق لهذ� �ملبد�أ جلنة �لعهد �إىل �أن توؤكد يف تعليقاتها �خلتامية �أن �إعمال �لدول لهذ� 

53

�حلق يتطلب منها �لتخلي عن مبد�أ �أن »�لرجل هو رب �لأ�صرة.«

و�لجتماعية  �لقت�صادية  باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد  على   
54

16 رقم  �لعام  �لتعليق  ويورد 

بكافة �حلقوق  بالتمتع  �لن�صاء يف �حلق  �لرجال مع  بت�صاوي  �ملتعلقة   3 �ملادة  لتنفيذ  �أنه  و�لثقافية 

�لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية �ملن�صو�س عليها فيما يت�صل باملادة 10، تقت�صي �أن تكفل �لدول 

�لأطر�ف )...( �أن »يتمتع �لرجال بحقوق مت�صاوية يف �ملمتلكات �لزوجية«. وحقيقة �أن ت�صري جلنة 

�حلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية هنا �إىل �ملادة 10 �لتي تركز على م�صئولية �لأ�صرة يف 

تعهد �لأولد �لذين تعيلهم وتربيتهم ، وتذكر �أنه على �لدول �أن تقر بتوفري �أكرب حماية وم�صاعدة 

على  يبقني  �لن�صاء  باأن  تعرتف  �للجنة  �أن  �صمني  ب�صكل  يبني  �إمنا  �لغر�س؛  هذ�  لتحقيق  لالأ�صر 

�لأ�صرة بعد حل �لزو�ج. و�أعربت جلنة �ل�صيد�و �أي�صًا عن هذه �لفر�صية يف تو�صيتها �لعامة رقم 21 

عندما ذكرت �أنه »توجد يف معظم �لبلد�ن ن�صبة كبرية من �لن�صاء �لعازبات �أو �ملطلقات وكثري منهن 

55

يتحملن وحدهن م�صئولية �إعالة �أ�صرة.«

عادل  توزيع  عمل  مطلوب  طالقهن،  بعد  �لن�صاء  تو�جهها  �لتي  �لقت�صادية  للمثالب  وللت�صدي 

بعد  �لأطفال  بح�صانة  يحتفظن  عندما  �لن�صاء  على  ترتتب  �قت�صادية  عو�قب  فثمة  للمو�رد. 

قيام  �أثناء  �لأطفال  �لأ�صا�صيات عن رعاية  �مل�صئولت  �أنهن عادة ما يكن هن  �لعلم  �لطالق، مع 

�لقوى  �ل�صابقة يف  �لزوجة  بها  �لتي تدخل  �لك�صب  �لقدرة على  �إن �صعف  �نحالله.  وبعد  �لزو�ج 

كبرية  عقبة  ميثل  عدمه  �أو  �لقوى  هذه  يف  �مل�صاركة  م�صتوى  �نخفا�س  من  �صنو�ت  بعد  �لعاملة 

عليها. �لتغلب  ي�صعب 

1-4 انتهاء الزواج: تق�سيم ممتلكات الأ�سرة و�سبل النفقة الزوجية:

كما ذكر يف �ملقدمة، هذ�ن �لتدبري�ن تكميليان. ولالأ�صف، �صكلت �ل�صور �لنمطية عن �جلن�صني 

�ملمتلكات  تق�صيم  عند  �لأكرب  �حل�صة  باإعطائهم  �لرجال  لتعوي�س  ت�صريعًا  �لبلد�ن  بع�س  يف 

لزوجته  �لوحيد  و�لعائل  �لأ�صرة،  رب  كان  �أنه  فر�صية  على  بناًء  �لزو�ج،  نهاية  عند  �لأ�صرية 

و�أولده، دون �لعرت�ف بالإ�صهامات غري �ملالية �لتي قدمتها زوجته. ولقد وجهت �نتقاد�ت لهذه 

�ل�صور �لنمطية و�لآثار �لقانونية �ملرتتبة عليها.
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»�أي  �أن  �إىل  �ل�صيد�و  �أ�صدرتها جلنة  �لتي   21 رقم  �لعامة  �لتو�صية  �ملت�صمن يف  �لنقد  �أ�صار  ولقد 

متييز يف تق�صيم �ملمتلكات يقوم على �أ�صا�س �أن �لرجل وحده م�صئول عن �إعالة �ملر�أة و�لأطفال يف 

�أ�صرته، و�أنه ي�صتطيع ويعتزم �أن يوؤدي هذه �مل�صئولية ب�صرف، �إمنا هو متييز غري و�قعي ب�صكل و��صح. 

وبالتايل فاإن �أي قانون �أو عرف يعطي �لرجل حقًا يف ح�صة من �ملمتلكات �أكرب من ح�صة �ملر�أة عند 

�إنهاء �لزو�ج )...(، �إمنا هو قانون متييزي و�صوف يكون له تاأثري خطري على ��صتطاعة �ملر�أة عمليًا 

 
56

ا م�صتقاًل.« �لطالق من زوجها، و�إعالة نف�صها �أو �أ�صرتها، و�لعي�س يف كر�مة بو�صفها �صخ�صً

1-5 نفقة الزوجة بعد الطالق:

لقد ن�صت �لتو�صية �لعامة رقم 21 للجنة �ل�صيد�و على �صرورة �لنظر بعني �لعتبار�إىل �لإ�صهامات 

غري �ملالية يف �لأ�صرة، حيث �أوردت �أنه »ويف بع�س �لبلد�ن، يكون �لرتكيز موجهًا بدرجة �كرب عند 

تق�صيم ممتلكات �لزوجية، �إىل �مل�صاهمات �ملالية يف �مللكية �ملكت�صبة �أثناء �لزو�ج، بينما ينتق�س من 

قدر �لإ�صهامات �لأخرى مثل تربية �لأطفال ورعاية �لأقرباء �مل�صنني و�أد�ء �لو�جبات �ملنزلية. وهذه 

�لإ�صهامات ذ�ت �لطابع غري �ملايل �لتي تقدمها �لزوجة، كثريً� ما متكن �لزوج من ك�صب �لدخل ومن 

57

زيادة �لأ�صول �ملالية. فيجب �إعطاء �لإ�صهامات �ملالية وغري �ملالية نف�س �لوزن.«

تتعامل جلنة �ل�صيد�و بح�صا�صية مع ق�صية �لفقر/ �لو�صع �لقت�صادي بالن�صبة للن�صاء �لالتي يطلقن، 

ول�صيما عندما يكون لديهن �أطفال. على �صبيل �ملثال، »�صجعت �للجنة عام 2000 حكومة كوبا على 

�أن تر�صد بعناية �إمتام �لطالق بالرت��صي، و�أن تر�صد على وجه �خل�صو�س �أي �أثر �صلبي قد يرتكه 

 وعام 2008، طلبت 
58

هذ� �خليار على �لن�صاء فيما يتعلق باأمور مثل دفع �لنفقة وتوزيع �ملمتلكات.«

�إىل لوك�صمبورج �أن »تعدل نظام �لنفقة ليكون �أكرث �إن�صافًا للن�صاء و �أن تقوم باإ�صالح �لنظام بهدف 

59

�لتعوي�س عن �لتفاوتات �لتي غالبًا ما يت�صبب فيها ف�صخ �لزو�ج.«

وملو�جهة عدم �مل�صاو�ة يف �مل�صئوليات و�حلقوق يف �لأ�صرة، �أو�صت �للجنة �لدول با�صتخد�م »�لتو�صية 

رقم 32 ب�صاأن �لن�صاء يف �حلياة �لعامة و�أن ت�صجع على �إحد�ث تغيري�ت يف �ملو�قف و�ملدركات لدى 

60

كل من �لن�صاء و�لرجال فيما يتعلق بدور كل منهم يف �ملنزل و�لأ�صرة.«

�لأخالقية  �ل�صروط  وكذ�  �ل�صيد�و،  للجنة  �صاغاًل  �لنفقة  يف  حلقها  �لزوجة  خ�صارة  ق�صية  ومتثل 

�ملحددة �ملرتبطة به. ففي تعليقاتها �خلتامية �خلا�صة مب�صر، �أو�صت مبر�جعة �لقانون رقم )1( 

)�لذي مت �صّنه عام 2000(، للق�صاء على هذ� �لتمييز �ملايل �صد �لن�صاء حيث »يتوجب على �ملر�أة 

لعام   1 رقم  �لقانون  �ملنفردة مبوجب  باإر�دتها  �لزو�ج  �إنهاء عقد  �لطالق عن طريق  �لتي حتاول 

 
61

�أن تتخلى يف كل �حلالت عن حقوقها يف �حل�صول على نفقة، مبا فيها �ملهر.« 2000 )�خُللع( 

و�أعربت جلنة �ل�صيد�و عام  2006عن قلقها �إز�ء ��صتمر�ر �لأحكام �لتمييزية يف مايل �لتي تنكر على 
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�لن�صاء �حل�صول على حقوق م�صاوية لتلك �لتي يح�صل عليها �لرجال يف �مل�صائل �ملتعلقة بالعالقات 

�لأ�صرية مثل: »يف حالة �لطالق، �لتوقف عن دفع نفقة �لزوجة �ل�صابقة على �أ�صا�س �أنها �أتت ب�صلوك 

 و�أثري �صاغل مماثل حول �لت�صريع 
62

غري �أخالقي، مما يعيد للزوج �ملز�يا �لتي كانت تعطى لزوجته«

�ملعمول به يف �أورجو�ي، »حيث �أحيطت �للجنة علمًا �أن �لقانون �ملدين ل يز�ل ي�صم �أحكامًا متيز 

عن  �لنفقة  بحجب  تق�صي  �لتي  �لأحكام  تلك  وخا�صة  و�لزو�ج،  بالأ�صرة  يتعلق  فيما  �لن�صاء  �صد 
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�لن�صاء �لالتي يع�صن حياة م�صطربة.«

2.ح�سول الن�ساء على موارد مالية اأثناء قيام الزواج وبعد انحالله يف املجتمعات الإ�سالمية:

2-1 الأهلية القانونية:

يعرتف �لإ�صالم بال�صفة �لقانونية للمر�أة ومتتعها بكامل �لأهلية �لقانونية لإد�رة ممتلكاتها. ول يوجد 

�أي �إلز�م يفر�س على �لزوجة �أن تقوم عند �لزو�ج بجمع ما متلكه من �أ�صول مع ما ميلكه زوجها. بل تبقى 

ذمتها �ملالية منف�صلة وم�صتقلة وتظل هي متحكمة بالكامل، مبوجب �لقانون، يف �أ�صولها �ل�صخ�صية ما 

مل تخرت خالف ذلك. قد ترث �أو متار�س �لتجارة، �أو جتني ثروة �أو تقوم بتدويرها �أو �لت�صرف فيها كما 

يحلو لها ول تخ�صع يف �أي وقت من �لأوقات �إىل �لإ�صر�ف �لقانوين من قبل زوجها. وتظل يف كل �لأوقات 

�صخ�صًا بالغًا عاقاًل  ذ� �أهلية قانونية غري مقيدة يف �إد�رة ممتلكاتها.

عالوة على ذلك، رغم �أن �ملر�أة قد متلك �أ�صولها �خلا�صة وقد تكون عاملة، حتتوي �ل�صريعة �لإ�صالمية 

على �أحكام توجب �لإنفاق عليها �أثناء �لزو�ج وبعد ف�صخه. �أثناء قيام �لزو�ج، يلتزم �لأزو�ج �لتز�مًا 

ح�صريًا باإعالة زوجاتهم و�أولدهم. وعند �إنهاء �لزو�ج، تتغري م�صئوليات �لزوج جتاه �لزوجة �ل�صابقة، 

فال يعد م�صئوًل عن �إعالتها ماليًا، ولكنه يظل م�صئوًل م�صئولية كاملة وح�صرية عن �لإنفاق على �أولده.

وعندما تعمل �ملر�أة خارج �ملنزل، تعترب �ملكا�صب �لتي جتنيها ملكًا ح�صريًا لها ول ميلك زوجها 

�أبنائها،  �أو  �إعالة نف�صها،  �أي �لتز�م عليها باإنفاق ما جتنيه يف  �أية حقوق فيما تك�صبه. ول يوجد 

�أو �لإنفاق على بيتها �أو زوجها.

2-2 الرتتيبات املالية اأثناء الزواج:

�لزو�ج �لإ�صالمي مثله مثل �لعقد. وهذ� �لعقد يت�صمن �أن يدفع زوج �مل�صتقبل مهرً� �أو �صد�ًقا لزوجة 

ملكية  �ملهر  يكون  �أن  �ملثايل  و�لو�صع  لآخر.  �إ�صالمي  جمتمع  من  يختلف  �ملهر  وحتديد  �مل�صتقبل. 

ح�صرية للزوجة.
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ملزمة  و�لزوجة غري  و�أولده.  باإعالة زوجته  قانونًا  ملزًما  �لزوج  ي�صبح  �لزو�ج،  وعن طريق عقد 

بنف�س �لإلز�م. ولقد �أجمع �لعلماء على �أنه يقع على رجال �مل�صلمني و�جب �إعالة زوجاتهم بتوفري 

�صروريات �حلياة �لأ�صا�صية لهن طو�ل فرتة قيام �لزو�ج. ولكن �ختلف �لعلماء حول ما ت�صمله هذه 

�لإعالة. وقام كل �لعلماء بت�صمني �لغذ�ء، و�لك�صوة و�مل�صكن، و�صمن �أغلبهم �أي�صًا م�صاريف �لعالج 

و�لتعليم. وينبع هذ� �للتز�م يف �لأ�صا�س من �جلزء �لأول من �آية 34 من �سورة �لن�ساء:

ْمَو�ِلِهْم..}
َ
�أ ِمْن  ْنَفُقو� 

َ
�أ ا  َومِبَ َبْع�ٍس  َعَلى  ُهْم  َبْع�صَ  

ُ ّ َ
�هلل َل  َف�صَّ ا  مِبَ �َصاِء  �لِنّ َعَلى  �ُموَن  َقَوّ َجاُل  �لِرّ  }

 

)�صورة �لن�صاء: �آية 34)

ويختلف �لعلماء ب�صاأن معايري �لإنفاق �لتي للزوجة �أن تتوقعها، وينطلقون يف �ختالفهم هذ� من �لآية 

�لقر�آنية �لتالية:

 َنْف�ًصا �إّل َما �آَتاَها 
ُ ّ َ
 ل ُيَكِلُّف �هلل

ُ ّ َ
ا �آَتاُه �هلل { ِلُينِفْق ُذو �َصَعٍة ِمْن �َصَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِفْق مِمَّ

 َبْعَد ُع�ْصٍر ُي�ْصًر�} )�صورة �لطالق: �آية 7(
ُ ّ َ
�َصَيْجَعُل �هلل

وي�صتندون يف �آر�ئهم �إىل م�صتويات معي�صة كل من �لزوجني قبل �لزو�ج. وعلماء �ملذهب �حلنفي يرون 

�أنه �إن كان كل من �لزوج و�لزوجة على م�صتو مايل متماثل، عندئذ يجب �أن يتم �لإنفاق على �لزوجة 

على �لنحو �لذى �عتادته، مو�صرة كانت �أو فقرية، وحال وجود تباينات يف م�صتوى �لرثو�ت بني �لزوج 

و�لزوجة، ذكر �بن عابدين �أن »حت�صل �لزوجة على نفقة متو�صطة.« )1979، 574/3 – 575)

قد  نف�صها،  �إعالة  زوجته  تتوىل  و�لذي  زوجته،  يعول  ل  �لذي  �لزوج  �أن  �لعلماء  بع�س  ويجادل 

يوفيه  �أن  عليه  ديًنا  ترت�كم  �أن  يجوز  �لنفقة،  بتوفري  �لزوج  يقم  مل  فاإذ�  لزوجته.  مدينًا  ي�صبح 

لزوجته، �إذ� ما ف�صل قا�س بهذ�. )�بن عابدين، 594/3(. كما يتبنى �لعلماء �أي�صًا �لر�أي �لذي 

مفاده �أن حق �ملر�أة يف �لنفقة يقابله �أن تكون دومًا متاحة جن�صيًا لزوجها، وي�صتندون يف هذ� �إىل 

�جلزء �لثاين من �آية 34 من �سورة �لن�ساء:

اُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيب... } )�صورة �لن�صاء: �آية 34) احِلَ {... َفال�صَّ

2-3 امل�ساواة املالية يف الزواج:

�لزوج  و�جب  �لإ�صالمي على  �لزو�ج  و�ملر�أة يف  �لرجل  بني  �مل�صاو�ة  �لد�ئرة حول  تركز �جلد�لت 

زوجها  �حتياجات  دومًا  تلبي  �أن  و�جب  �لزوجة  يقع على  باملثل،  �ملعاملة  باب  ومن  زوجته.  باإعالة 

�جلن�صية، و�لزوج هو �مل�صئول م�صئولية ح�صرية عن �إعالة زوجته و�أ�صرته ماليًا. 
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ربط �لإعالة بالطاعة �أو �لإتاحة �جلن�صية: ربط �لقانون �لكال�صيكي و�جب �لرجل بالإعالة بو�جب 

�لإعالة  بني  �ملبادلة  هذه  �صد  �حلقوق  مد�فعو  ويحتج  جن�صيًا.  متاحة  �أو  مطيعة  تكون  �أن  �ملر�أة 

�ملالية �لتي يقوم بها �لرجل يف مقابل طاعة �ملر�أة. ويحتج �ملد�فعون قائلني �إن ربط حق �ملر�أة يف 

�لإعالة بطاعة زوجها، بغ�س �لنظر عن كيفية تعريف �لطاعة، يوؤدي �إىل �أن ي�صبح حقها يف �لنفقة 

�أثناء �لزو�ج حقًا م�صروطًا )يف مقابل كونه حًقا �أ�صياًل للمر�أة �ملتزوجة(. �إن ربط �لإعالة �ملالية 

�أن يحرمو� زوجاتهم من �لإنفاق عليهن كو�صيلة لل�صيطرة  باحل�صول على �جلن�س ي�صمح لالأزو�ج 

عليهن جن�صيًا )منظمة ن�صاء يع�صن يف ظل �لقو�نني �لإ�صالمية، 2007, 219(. ويف �حلالت �لتي 

بالكامل على ذويهن  �لن�صاء معتمد�ت  �لعمل، ت�صبح  �ملر�أة على  و�لتقاليد  �لعاد�ت  ت�صجع فيها  ل 

من �لذكور، وخا�صة �لأزو�ج، من �أجل �حل�صول على �لدعم �ملايل. �إن ربط هذ� �لدعم بالطاعة 

�إندوني�صيا،  و�مل�صكن. يف  �لغذ�ء  �لأ�صا�صية من  �حتياجاتهن  للحرمان من  �لن�صاء معر�صات  يجعل 

يجوز �إنكار حق �لزوجة يف �أن ينفق عليها زوجها �أثناء �لزو�ج �إذ� مل ُتلِبّ هذه �لزوجة طلبات زوجها 

�جلن�صية �أو �إذ� كانت تغادر �ملنزل كثريً� دون �إذنه. )مونتي 2003, 45).

ومن بني جمموعة �لأطر �لت�صريعية �لوطنية �لتي تربط �لإنفاق على �لزوجة �أثناء �لزو�ج بطاعتها 

لزوجها، تعترب �لأطر �لقانونية �لتي تقيم هذه �ل�صلة �لوثيقة و�ملبا�صرة �أقل �لأطر مر�عاة ل�صالح 

�ملر�أة. وتاأتي ماليزيا، ونيجرييا، و�ل�صود�ن، و�ليمن، و�إير�ن، وم�صر، و�إندوني�صيا من بني �لبلد�ن 

�لتي توجد بها مناذج لهذ� �لنوع من �لأطر.

و�أوزبك�صتان، وجامبيا.  �لتي ل تربط بني �لإنفاق و�لطاعة فت�صم فيجي، وتركيا  �أما قائمة �لدول 

و�لت�صريع �لذي يقدم معظم �خليار�ت فيما يتعلق بهذ� �ل�صدد �صيكون �لت�صريع �لذي تتو�فر فيه 

�ل�صفات �لتالية:

• ل يربط حق �لزوجة يف �أن ينفق عليها زوجها �أثناء �لزو�ج بطاعتها له.	

• يعرتف بحق �لزوجة يف �حل�صول على �لنفقة باأثر رجعي. 	

• يعرتف بحق �لزوجة يف �لتقدم بطلب للح�صول على نفقة معي�صة �أثناء عي�صها مع زوجها.	

• ين�س على �آليات �إنفاذ ناجعة،	

• �إ�صالمية 	 قو�نني  ظل  يف  يع�صن  ن�صاء  )منظمة  للطالق  م�صوغًا  يعد  �لإنفاق  عدم  باأن  يقر 

.(222 ,2007

�لزوج  ُتن�صب  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  ماليًا:  و�أ�صرته  زوجته  باإعالة  �لزوج  على  �حل�صرية  �مل�صئولية 

�مل�صئول �لأوحد عن �لإنفاق على زوجته و�أبنائه. حتى �إذ� كانت �لزوجة تك�صب ماًل، فال �إلز�م عليها 

باإنفاق ما تك�صبه يف �إعالة نف�صها �أو �أبنائها. يجوز �أن يجادل �لبع�س باأن هذ� �حلكم ينطوي على 

متييز �صد �لرجال. ولكن ثمة جمموعات ن�صائية مثل حركة م�صاو�ة �لتي مت تد�صينها حديثًا �حتجت 
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�إ�صهامات  باأن هذ� » �إمنا ميثل م�صاو�ة مطلقة مبطالبة �لرجال بتحمل م�صئوليات �أكرب يف تقدمي 

مالية لالأ�صرة.« ويحتجون باأنه بالنظر �إىل �لتباينات �ملنهجية �لتي تو�جها �لن�صاء يف �لعمل، وكذ� 

فر�س �لتعليم و�لتقدم يف �مل�صار �لوظيفي �لتي ي�صحني بها �أثناء �إجناب �لأطفال وتربيتهم، فال 

غري  �أمرً�  �لأ�صرة  على  �لإنفاق  يف  م�صئوليتهم  حتمل  يف  �لرجال  مو��صلة  تكون  �أن  �لزعم  ميكن 

�أن ق�صر �للتز�م بالإنفاق على �لأ�صرة على �لزوج وحده يجعل �لكثري من �لرجال  �إل   
64

مقبول.

�لتز�مات  �أية  �لإ�صالم  فر�س  لعدم  ونظرً�  �لعملية.  زوجاتهم  حياة  يف  متحكمون  �أنهم  ي�صعرون 

�ملر�أة  تقييد حق  �ملقبول  �أنه من  �لرجال  �أزو�جهن، يجد  �أو  لأبنائهن  �لنفقة  بتوفري  �لن�صاء  على 

على  �لإنفاق  عدم  من  متنعهم  ل  قبلهم  من  �ل�صرت�طات  هذه  �لأمر،  و�قع  يف  ولكن  �لعمل.  يف 

�أ�صرهم  �إعالة  عن  �صرط  �أو  قيد  دون  م�صئولني  �لرجال  جعل  �إىل  �لر�مي  �لن�صال  �إن  �أ�صرهم. 

يعتمد على مدى كفاءة �لت�صريع يف �لدولة.

2-4 الرتتيبات املالية بعد ف�سخ الزواج:

عندما ينتهي زو�ج �مر�أة، �صو�ء كان هذ� ب�صبب �ملوت �أو �لطالق، تق�صى �ل�صريعة �لإ�صالمية باأنه 

يجب على �ملر�أة �أن ترجئ زو�جها لفرتة حمددة من �لزمن هي »�لعدة«. وبعد �لوفاة، متتد فرتة 

�لعدة �إىل �أربع دور�ت حي�س، �أو �أربعة �أ�صهر وع�صرة �أيام. وعقب �لطالق، �ملدة هي ثالث دور�ت 

�ل�صابق طو�ل هذه  زوجها  من  نفقة  على  �أن حت�صل  �ملطلقة  للمر�أة  ويحق  �أ�صهر.  ثالثة  �أو  حي�س 

�لفرتة.

�لآيات �لقر�آنية ذ�ت �ل�صلة بهذ� �لو�صع هي:

ْنِفُقو� 
َ
ولِت َحْمٍل َفاأ

ُ
ْن ُكَنّ �أ ُقو� َعَلْيِهَنّ َو�إِ ِيّ وُهَنّ ِلُت�صَ اُرّ �ْصِكُنوُهَنّ ِمْن َحْيُث �َصَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َول ُت�صَ

َ
{�أ

ْعُروٍف َو�إِن َتَعا�َصْرمُتْ  ُرو� َبْيَنُكم مِبَ مَتِ
ْ
ُجورهَنّ َو�أ

ُ
ْعَن َلُكْم َفاآُتوُهَنّ �أ ْر�صَ

َ
ْن �أ ْعَن َحْمَلُهَنّ َفاإِ َعَلْيِهَنّ َحَتّى َي�صَ

ْخَرى} )�صورة �لطالق: �آية 6(
ُ
ُع َلُه �أ �صِ َف�َصرُتْ

ومن ثم، فالزوجة تتمتع باحلق يف �حل�صول على �لنفقة بعد �نتهاء زو�جها طو�ل مدة �لعدة، و�إذ� 

كانت ذ�ت حمل، لها �حلق يف �لنفقة طو�ل فرتة �حلمل. ف�صاًل عن ذلك، جتيز �ل�صريعة �لإ�صالمية 

للمطلقة �أن حت�صل على )متاع( عند �نتهاء �لزو�ج.

{ َوِلْلُمَطَلَّقاِت َمَتاٌع ِبامْلَْعُروِف حقًا على �ملّتقني } )�صورة �لبقرة: �آية 241)

عالوة على ذلك، جتيز �ل�صريعة لالأر�مل �أن يرثن من ممتلكات �أزو�جهن و�أن يح�صلن على نفقة 

ملدة عام بعد وفاة �لزوج.

ْن َخَرْجَن  ْوِل َغرْيَ �إِْخَر�ٍج َفاإِ ْزَو�ِجِهْم َمَتاعًا �إِىَل �حْلَ
َ
ًة لأ َيّ ْزَو�جًا َو�صِ

َ
ْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن �أ {َو�َلِّذيَن ُيَتَوَفّ
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 َعِزيٌز َحِكيٌم} )�صورة �لبقرة، �آية 240)
ُ ّ َ
نُف�ِصِهنَنّ ِمْن َمْعُروٍف َو�هلل

َ
َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم يِف َما َفَعْلَن يِف �أ

ويف  �لزو�ج.  �نتهاء  لدى  �لن�صاء  على  �لأزو�ج  باإنفاق  تق�صي  ل  �لتقليدية  �لعامل  مد�ر�س  معظم 

وبالتايل مل  �أنف�صهن،  يعلن  ول  �أنف�صهن  �لن�صاء م�صئولت عن  تكن  �لتقليدية حيث مل  �ملجتمعات 

يعملن خارج �ملنزل، كن يعدن �إذ� ما طلقن �إىل �أ�صرهن �لتي ولدن لها. يتمثل موطن �خلروج عن 

�لقيا�س يف �ل�صياق �لر�هن يف �أن �لن�صاء غالبًا ما مينعن من �لعمل، �صو�ء ب�صكل �صريح �أو بتوقع 

�أن يتحملن هن مبفردهن �مل�صئولية �حل�صرية عن رعاية �لأطفال وتدبري �ل�صئون �ملنزلية. ونظرً� 

�حل�صول  على  �لعتماد  �لآن  �ملطلقات  للن�صاء  ميكن  ل  �لتقليدي،  �ملو�صعة  �لأ�صرة  نظام  لنهيار 

عن  �ل�صابق  زوجها  يتوقف  �ملر�أة،  تطلق  �أن  فبمجرد  لها.  ولدن  �لتي  �أ�صرهن  من  �لدعم  على 

ويف  ولأولدهن.  لأنف�صهن  م�صتقلة  مبنازل  �لن�صاء  معظم  حتتفظ  لذلك،  ونتيجة  عليها.  �لإنفاق 

بالتبعية  �لن�صاء  �لأولد، ت�صبح هوؤلء  �لن�صاء بح�صانة  �أن حتتفظ  �لعرف �لجتماعي  حني ميلي 

و�لتعليم  �لرعاية  توفري  عن  �ملرت�كبة  �مل�صئوليات  ويتحملن  لأ�صرهن،  �لوحيد�ت  �ملعيالت  هن 

�لعي�س.  و�لرتبية وك�صب 

رفاههن  �أجل  من  �لآخرين  على  �لعتماد  للن�صاء  ميكن  ل  �لتقليدية،  �لدعم  �صبكات  غياب  ويف 

�ل�صخ�صي �أو رفاهة �أبنائهن. و�لن�صاء �لالتي يخرجن من فرت�ت طويلة من �لالعمل يحتجن �إىل 

�إعادة �لتدريب و�إعادة �لإدماج �صمن �لقوى �لعاملة، وهي بالطبع عملية تتطلب وقتًا وتكلفة. و�صتكون 

هوؤلء �لن�صاء يف و�صع �أ�صو�أ ب�صبب �ل�صنو�ت �لتي غبنها عن �لقوى �لعاملة وبالتايل �صياأتي ذلك على 

�إليها كي حت�صل هوؤلء  ح�صاب قدرتهن على �لك�صب. هذه بع�س من �حلجج �لتي ميكن �ل�صتناد 

�لن�صاء على نفقة بعد �لزو�ج.

ويف �حلالت �لتي تعرتف فيها �ملحاكم بدعاوى �لنفقة، قد ل حت�صل �ملدعية �إل على ر�تب موظف 

�إثبات �لدخل �لفعلي  �أخرى، تو�جه �لزوجات �صعوبات يف  عمومي لكفالة دفع �لنفقة. ويف حالت 

�أزو�جهن �ل�صالني. ونتيجة لذلك، ما قد يتنامى �إىل علم �ملحكمة ب�صاأن دخل  �لذي يح�صل عليه 

�لرجل قد يكون هو �حلد �لأدنى لقدر�ت هذ� �لرجل �ملالية وما يتعني عليه �أن ي�صتخدمه لالإنفاق 

على �أ�صرته )مونتي 2003, 45)

�لجتماعية  �لفو�رق  وتتز�يد  �لفقر  يتنامي  حيث  هائل  �صغط  حتت  يع�صن  �أ�صبحن  �لن�صاء 

و�لقت�صادية، مع �رتفاع معدلت هجرة �لعمالة و�لنز�عات �مل�صلحة. و�أ�صبح عدد �أكرب من »�لن�صاء 

�مل�صلمات معيالت لأ�صرهن«. ولكن نظرً� لعدم تغري �لأعر�ف �لجتماعية بنف�س �لوترية �لتي تتغري 

»تو�جه  ونتيجة ذلك  لالأ�صرة«.  بقيادتها  و�لدول  �ملجتمعات  »ل تعرتف  �لقت�صادية،  �لأعر�ف  بها 

��صتحقاقاتهن«  على   �حل�صول  يف  �حلق  عليهن  وينكر  �أ�صرهن  �إعالة  يف  عو�قب  �لن�صاء  هوؤلء 
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)منظمة �أخو�ت يف �لإ�صالم، حقائق منزلية 2009, 16(. وثمة مثال خمالف للقيا�س هنا هو �لقانون 

�لإندوني�صي ب�صاأن تق�صيم �لأ�صول عند حل �لزو�ج. فقانون �لزو�ج لعام 1974 ين�س على �أن �لزوج 

هو رب �لأ�صرة ويعرتف بالزوجة على �أنها لي�صت �إل ربة منزل )منظمة �لأخو�ت يف �لإ�صالم، حقائق 

منزلية 2009, 16(. ولكن عند تق�صيم �لأ�صول، يتم �لت�صديد على �لإ�صهامات �ملالية ول يوىل �صوى 

 .(45  ,2003 )مونتي  بيوت  كربات  �لن�صاء  تقدمها  �لتي  �ملالية  غري  �لإ�صهامات  �إىل  قليل  �عتبار 

وعلى �لنقي�س �لفج من ذلك، يعرتف �لقانون �لإير�ين بالإ�صهامات غري �ملالية �لتي تقدمها �لن�صاء 

بالن�س على �إعطائهن » �أجًر� نظري �لعمل �ملنزيل«. 

ومما ل �صك فيه �أن �لن�صاء �لالتي ل يعملن خارج �ملنزل و�لالتي يق�صني �أف�صل �أوقات حيو�تهن 

�لطالق  بعد  �صيخرجن  ور�عيات،  �ملنزلية،  لل�صئون  ومدبر�ت  وزوجات،  كاأمهات،  دورهن  يوؤدين 

وخربتهن ب�صوق �لعمل حمدودة �أو معدومة، ونف�س �لأمر ينطبق على تر�كم �لرثوة لديهن. ولتخفيف 

�لعبء �ملايل على هوؤلء �لن�صاء وكو�صيلة لالعرت�ف  بقيمة �لعمل �لذي تقمن به �أثناء �لزو�ج، �أقر 

�لت�صريع �لإير�ين بحقوق �ملر�أة يف �حل�صول على �أجر نظري �لعمل �ملنزيل.

�لالتي يخرجن من زيجاتهن مبو�رد  �لن�صاء  �لكبري من  �لعدد  �إن  �لبيوت:  �أجل ربات  �لعد�لة من 

مالية حمدودة �أو معدومة دفعن �ملجتمعات �لإ�صالمية �إىل �إعادة �لنظر يف �لطريقة �لتي  تكفل بها 

عدم مو�جهة �لن�صاء �ملطلقات و�لأر�مل لفقر مدى �حلياة. ولقد �أظهرت ق�صية �صاه بانو يف �لهند 

�ملر�أة  بحق  �مل�صلمات. وحكمت حمكمة هندية  �لن�صاء  تو�جهها  �لتي  �ل�صعوبات  بع�س  عام 1978 

منزلها يف �حل�صول  تعمل قط خارج  ومل  �أبناء  و�لأم خلم�صة  عامًا   68 �لعمر  �لبالغة من  �ملطلقة 

على نفقة. وجاءت ردة فعل �ملجتمع �لإ�صالمي حمتجة على ذلك �حلكم،  مكيلة  �تهامات �إىل دولة 

�لهند على �أنها ت�صرفت ب�صكل خمالف لقانون �لأ�صرة �لإ�صالمي �لذي ل ي�صم حكمًا بهذ� �ل�صاأن. 

وبالتبعية، مررت حكومة �لهند  ت�صريًعا جديدً� مينع �لن�صاء �مل�صلمات من �حل�صول على نفقة زوجية 

بعد �لطالق. ومل يحدث �أن �أقرت �ملحكمة �لعليا يف �لهند ب�صحة �حلكم يف ق�صية �صاه بانو �إل عام 

2001 (�سوبر�مانيان 2005(. ويف �أغلب �لق�صايا �لتي يتم فيها �لإقر�ر باحلق يف �لنفقة، ل تكون 

�لتنفيذ عملية  تكون عملية  �لو�صطى(، ول  �آ�صيا  �ملدفوعة كافية )تركيا، جمهوريات  �ملالية  �ملبالغ 

ي�صرية )ن�صاء يع�صن يف ظل �لقو�نني �لإ�صالمية 2007, 314).

�إن دفع �ملتاع يجيز للمر�أة �ملطلقة �أن حت�صل على نفقة بعد فرتة �لعدة. ولكن بع�س �لدول تفر�س 

قيودً� على �ملتاع �أو تق�صي عليه بالكامل. �صريالنكا مثاًل ل ت�صمح �إل بدفع مبلغ على دفعة و�حدة، 

بدفع  تون�س  وتعرتف  �لأحو�ل.  باأية حال من  باملتاع  �لعرت�ف  وباك�صتان  نيجرييا  وترف�س كل من 

�أو دفعة و�حدة.  �أق�صاط �صهرية  �أ�صكال �لتعوي�س �لذي ميكن �صد�ده على  �ملتاع بو�صفه �صكاًل من 

وميكن �أي�صًا �صد�ده يف �صكل ممتلكات. )ن�صاء يع�صن يف ظل قو�نني �إ�صالمية 2007, 311).
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يت�صح �لنزوع نحو �لتغيري يف �ل�صريعة �لإ�صالمية يف �لتف�صري�ت �لبديلة �لتي ظهرت يف �ل�صنو�ت 

�ملطلقة حيث  للمر�أة  �ملايل  بالو�صع  تتعلق  �إيجابية  �إير�ن مثاًل على ميالد حركة  وت�صهد  �لأخرية. 

حتاول تعوي�س �لن�صاء عن �لعمل ل�صنو�ت طو�ل يف منازلهن وعن �خلروج من زيجاتهن مبا قل من 

�ملال �أو بال مال �أ�صاًل. وبال�صتعانة بالتف�صري�ت �لبديلة لل�صريعة �لإ�صالمية و�لن�صو�س �لقانونية، 

قام �لت�صريع �لإير�ين بتعديل قانون �لطالق عام 1993. ومتثل �أهم جانب يف هذ� �لتعديل يف �إدخال 

ليق�صو�  �لق�صاة  كثريً� على  �لأمر  ي�ّصر  �لقانون �جلديد  �ملنزيل«. وطرح هذ�  �لعمل  »�لأجر نظري 

ب�صاأن هذ� �حلق ولي�صتجيبو� لالحتياجات �ملالية للن�صاء. كما جعل هذ� �لت�صريع �لن�صاء �أكرث وعيًا 

بحقوقهن يف هذ� �ل�صياق. وعماًل باملادة 1 من قانون �لطالق �ملعدل، يجوز للمر�أة �أن تطالب باأجر 

نظري �لعمل �لذي قامت به خارج نطاق م�صئوليتها �لدينية. و�إذ� حدث �لطالق بناء على طلب �لزوج 

ومل تكن �لزوجة خمطئة، يعتمد �ملبلغ �لإجمايل على طول �ملدة �لتي ق�صاها �لزوجان معًا و�لعمل 

�لذي قامت به �لزوجة، و�لو�صع �ملايل للزوج. وعام 1995، فر�س �لربملان �إلز�مًا على �لرجال بدفع 

�أجور نظري �لعمل �ملنزيل بجانب �حلقوق �لأخرى للزوجة، مثل �ملهر و�لنفقة، قبل ت�صجيل �لطالق. 

لقد كان تنفيذ �لقانون �صعبًا، ومن �مل�صكوك فيه �أن يكون �لقانون قد �أحدث فارقًا جوهريًا يف �لو�صع 

�ملايل للن�صاء �ملطلقات، لأن عددً� قلياًل من �لأزو�ج يتمتعون بالقدرة على �لدفع. ولكن �لقانون له 

�أهمية رمزية حيث يعرتف بالإ�صهام �لقت�صادي �لذي تقوم به �ملر�أة عن طريق �لعمل غري مدفوع 

�لأجر �لذي تقوم به.

 هودفار، هـ )ed) (1996(، ن�صاء يع�صن يف ظل �لقو�نني �لإ�صالمية، ملف خا�س، حتريك �حلدود 

جربيلز،  �لإ�صالمية،  �لقو�نني  ظل  يف  يع�صن  ن�صاء  �لإ�صالمية،  �ملجتمعات  يف  و�لطالق  �لزو�ج  يف 

ماأخوذة من منظمة ن�صاء يع�صن يف ظل �لقو�نني �لإ�صالمية 2007, 165 -166.
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ال�سكوك الدولية املتعلقة بقواعد امللب�س يف املجال العام:

تتعلق ق�صية �مللب�س بعدد من �لأحكام �لو�ردة يف �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية 

 »ينبغي للدول �لأطر�ف �أن تقدم معلومات عن �أية 
1

كما ترد �إليه �لإ�صارة يف �لتعليق �لعام رقم 28 :

�أن هذه  �أن ترتديه �ملر�أة يف �لأماكن �لعامة«. وت�صدد �للجنة على  قو�عد حمددة تتعلق مبا ينبغي 

 26 �لقو�عد ميكن �أن تنطوي على �نتهاك لعدد من حقوق �لإن�صان �ملكفولة يف �لعهد، مثل: �ملادة 

ب�صاأن عدم �لتمييز؛ و�ملادة 7، �إذ� ُفر�س عقاب ج�صدي تنفيذً� لهذه �لقو�عد؛ و�ملادة 9، �إذ� ُعوقب 

لهذه  خا�صعة  �لتنقل  حرية  كانت  �إذ�   ،12 و�ملادة  �ل�صخ�س؛  بتوقيف  للقو�عد  �لمتثال  عدم  على 

�لقيود؛ و�ملادة 17 ، �لتي تكفل جلميع �لأ�صخا�س �حلق يف �خل�صو�صية دومنا تدخل على نحو تع�صفي 

تتما�صى  ول  بامللب�س  تتعلق  ل�صروط  �لن�صاء  �إخ�صاع  جرى  �إذ�   ،19 و   18 و�ملادتني  قانوين؛  غري  �أو 

مع دينهن �أو حقهن يف �لتعبري عن �لذ�ت؛ و�أخريً�، �ملادة 27، �إذ� كانت �ل�صروط �ملتعلقة بامللب�س 

تتعار�س مع �لثقافة �لتي ميكن �أن تدعي �ملر�أة �لنتماء �إليها.

ال�سكوك الدولية املتعلقة باحلق يف حرية التنقل:

يرد هذ� �حلق يف �لعديد من �ملعاهد�ت �لدولية:

فتن�س �لفقرة 1 من �ملادة 12 من �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية على �أن »لكل 

فرد يوجد على نحو قانوين د�خل �إقليم دولة ما حق حرية �لتنقل فيه وحرية �ختيار مكان �إقامته.« 

وتن�س �لفقرة 3 على �أنه »ل يجوز تقييد �حلقوق �ملذكورة �أعاله باأية قيود غري تلك �لتي ين�س عليها 

�لقانون، وتكون �صرورية حلماية �لأمن �لقومي �أو �لنظام �لعام �أو �ل�صحة �لعامة �أو �لآد�ب �لعامة �أو 

حقوق �لآخرين وحرياتهم، وتكون متم�صية مع �حلقوق �لأخرى �ملعرتف بها يف هذ� �لعهد.« وقد طبق 

، وحرية مغادرة �أي بلد مبا يف ذلك �لبلد �لذي 
2

هذ� �حلكم �أ�صا�صًا فيما يتعلق باختيار مكان �لإقامة

 وف�صاًل عن ذلك، طبقت �للجنة �ملادة �ملتعلقة باملر�أة، 
3

ينتمي �إليه �ل�صخ�س، وحق دخوله �إىل بلده.

لعام  للم�صلمني  �ل�صخ�صية  �لأحو�ل  قانون  �ملر�أة مبوجب  �ملفرو�صة على حرية  »�لقيود  �أن  وذكرت 

1992 متثل مثار قلق مبوجب �ملو�د 3 و9 و12 من �لعهد. وبناء عليه، من و�جب �لدولة �لطرف تاأمني 

»فعدم قدرة 
 4

�أن تتم�صى مع �لعهد كل قو�نينها، مبا يف ذلك �لقو�نني �لتي تتناول �لأحول �ل�صخ�صية.«

�لزوجة على �خلروج من منزلها دون مو�فقة زوجها يتعار�س مع �ملو�د 3 و12 و26 من �لعهد �لدويل 

5

�خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية.«

12 يف �سياق تعليقها �لعام رقم 27، حيث  وتتم�صى �أعمال �للجنة مع �لتف�صري �لذي قدمته للمادة 

ذكرت �أنه حق مكفول يجب على �لدولة �لطرف حمايته من �أي تدخل، »�صو�ء كان من جهات عامة 

�أو من جهات خا�صة«. ولهذ� �للتز�م �أهمية خا�صة بالن�صبة حلماية حقوق �ملر�أة. فعلى �صبيل �ملثال، 
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يعد »�إخ�صاع حق �ملر�أة يف حرية �لتنقل و�ختيار مكان �إقامتها لقر�ر �صخ�س �آخر، حتى لو كانت 

تربطه به� عالقة قر�بة، �صو�ء بالقانون �أو باملمار�صة �لعرفية«، �أمر يتعار�س مع �أحكام �لفقرة 1 من 

 على �أنه ي�صمل »�أي �أحكام قانونية �أو ممار�صات 
7

 وقد ف�صره �أي�صا �لتعليق �لعام رقم 28 
6

�ملادة 12. 

تقيد حق �ملر�أة يف حرية �لتنقل، مثل ممار�صة �ل�صلطات �لزوجية على �لزوجة �أو �ل�صلطات �لأبوية 

مثل  �ل�صفر،  من  �لن�صاء  متنع  �لتي  �لو�قع  بحكم  �أو  �لقانونية  و�ملتطلبات  �لر��صد�ت؛  �لبنات  على 

�صرط مو�فقة طرف ثالث على �إ�صد�ر جو�ز �ل�صفر �أو �أي نوع �آخر من وثائق �ل�صفر لمر�أة ر��صدة.«

املادة 3 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية:

��صتخدمت �للجنة هذ� �حلكم للت�صديد على ��صتمر�ر �لالم�صاو�ة بني �لرجال و�لن�صاء فيما يتعلق 

، و�لإعر�ب عن قلقها �ل�صديد »�إز�ء ��صتمر�ر 
9

 يف �لقانون ويف �لو�قع �لعملي
8

مب�صاألة حرية �لتنقل

جلد �أو �صرب �لن�صاء �للو�تي يزعم �أنهن يرتدين مالب�س غري حمت�صمة �أو �للو�تي يبقني يف �ل�صارع 

بعد �لغ�صق، ��صتنادً� �إىل قانون �لنظام �لعام ل�صنة 1996، �لذي حد ب�صكل خطري من حرية �ملر�أة 

»
10

يف �لتنقل و�لتعبري.

�لتمتع  �لعن�صري يف  �لتمييز  �لعن�صري  �لتمييز  �لق�صاء على  »1« من جلنة  5 )د(  �ملادة  وحتظر 

»باحلق يف حرية �حلركة و�لإقامة د�خل حدود �لدولة.« وطبقت جلنة �لق�صاء على �لتمييز �لعن�صري 

11

هذ� �حلكم فيما يتعلق باإقامة �أ�صر �لأقليات �لعرقية.

وتن�س �ملادة 15)4( من �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة على �أن »متنح �لدول 

�لأطر�ف �لرجل و�ملر�أة نف�س �حلقوق فيما يتعلق بالت�صريع �ملت�صل بحركة �لأ�صخا�س وحرية �ختيار 

حمل �صكناهم و�إقامتهم«. وقد ف�صرت جلنة �لق�صاء على �لتمييز �صد �ملر�أة هذ� �حلق فيما يتعلق 

بني  »من  �أن  فيها  ذكرت  �لتي  20)د(،  �لفقرة   ,23 رقم  �لعامة  تو�صيتها  يف  �ل�صيا�صية  باحلقوق 

�لعو�مل �لأخرى �لتي متنع يف بع�س �لبلد�ن م�صاركة �ملر�أة يف �حلياة �لعامة �أو �ل�صيا�صية ملجتمعها 

�لقيود �ملفرو�صة على حريتها يف �حلركة...«.

يف  �لتف�صري  هذ�  �ملر�أة،  �صد  �لعنف  مب�صاألة  �ملعنية  �خلا�صة  �ملقررة  �إرتورك،  ياكني  �نتقدت  وقد 

تقريرها لعام 2006. فبعد �نتهاء بعثتها يف �إير�ن، علقت على �أ�صباب ما تو�جهه �ملر�أة من حتديات 

تعتمده  �لذي  للخطاب �جلن�صاين  �لإيديولوجية  �ملنطلقات  �رتكاز  »برغم   �أنه  ، مو�صحة  وعو�قبه 

�لدولة على فكرة �أن �ملر�أة يف �جلمهورية �لإ�صالمية متثل قيم �لعر�س و�ل�صرف، فقد ��صُتخدمت 

هذه �لإيديولوجية ذ�تها لتربير �إخ�صاع �ملر�أة و�لتمييز �صدها وتعري�صها للعنف. �إ�صافة �إىل �أهمية 

»�أن  بذكر  تقريرها  و�ختتمت   
12

�لمتثال.« وفر�س  �لرف�س  �أ�صو�ت  �إ�صكات  يف  �لإيديولوجية  هذه 

معايري و�صع �ملر�أة يف �جلمهورية �لإ�صالمية �لإير�نية تت�صل  �ت�صاًل وثيقًا باملبادئ �لأ�صا�صية �لتي 
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يقوم عليها تكوين �لدولة، و�لتي تهدف �إىل تخلي�س �ملر�أة من �لف�صاد  و��صتعادة كر�متها، و�أ�صارت 

�أو�صت »باأن ي�صرع   كما 
13

�أر�صية رخوة.« �أن حرية �لتعبري �مل�صتقلة للمر�أة �لإير�نية تقوم على  �إىل 

�لنظام �لإير�ين يف �إعادة تف�صري �ملعايري �لأ�صا�صية �لتي يقوم عليها، مبا فيها �ملبادئ �لإ�صالمية، �إذ� 

كان �صادقًا ب�صاأن ��صتعادة كر�مة �ملر�أة، مبا يتم�صى مع �حتياجات �ملر�أة وم�صاهماتها �لجتماعية 

14

�حلالية ومعايري حقوق �لإن�صان �لعاملية.«

وقد �نتقدت جلنة �لق�صاء على �لتمييز �صد �ملر�أة، يف عدد من �حلالت، »�لقو�نني و�ل�صلوكيات 

�لتقليدية« و�أثرها على حقوق �ملر�أة مبا فيها حرية �لتنقل. ففي �حلالة �لنيجريية، �أو�صت جلنة 

�لقو�نني  لتغيري  فعالة  تد�بري  »باتخاذ   2000 عام  تعليقها  يف  �ملر�أة  �صد  �لتمييز  على  �لق�صاء 

و�لأعر�ف �لثقافية �لتي ت�صمح ف�صاًل عن منع �ملر�أة من �ل�صفر )...( دون �إذن من قريب ذكر 

�ملر�أة  �صفر  ب�صاأن  �لأردن  �أ�صدرتها  �لتي  �ملر��صيم  �إز�ء  قلقها  عن  �للجنة  �أعربت  كما   
15

لها.«

16

مبفردها.

ويف  �لتنقل.  �ملر�أة يف  لتقييدها حرية  �لذكورية  و�لإيديولوجية  �لدينية  �ملعايري  �أي�صا  �نتقدت  كما 

عام 2008، �نتقدت �للجنة »�لتقاليد �ملحافظة للغاية و�لتف�صري �ملت�صدد للقو�عد �لدينية« �لتي نتج 

عنها »�أن ن�صاء وفتيات م�صلمات يعانني من قيود متعددة و�أ�صكال من �لتمييز توؤثر على جميع مناحي 

 ومرة �أخرى يف عام 
17

حياتهن، من بينها وجود قيود �صديدة مفرو�صة على حريتهن يف �حلركة.«

2008، �نتقدت جلنة �لق�صاء على �لتمييز �صد �ملر�أة ب�صدة �ململكة �لعربية �ل�صعودية لفر�صها »حظر 

18

�ل�صياقة على �لن�صاء بحكم �لو�قع �لذي يعترب تقييدً� حلرية حركتهن.«

�مللب�س  ق�صية  و�ملعتقد،  �لدين  بحرية  �ملعنية  �خلا�صة  �ملقررة  جاهانري،  �أ�صما  �ل�صيدة/  وتناولت 

 فاأ�صارت �إىل عدة 
19

 .2006 و»�لرموز �لدينية« يف تقريرها �ملقدم �إىل جلنة حقوق �لإن�صان ل�صنة 

�صكوك حلقوق �لإن�صان �لتي تنادي باحلرية �لدينية باعتبارها ممار�صة ميكن �أن تت�صمن »�لكت�صاء 

 ثم تناولت ق�صية مقبولية بع�س �لقيود �لتي تفر�س على حرية 
20

مبالب�س �أو �أغطية ر�أ�س  متميزة.«

تكون  �أن  �أو  �لقو�نني  عليها  تن�س  �أن  يجب  �لقيود  »هذه  �أن  وذكرت  معتقده،  �أو  بدينه  �ملرء  جهر 

�أو  �أو �حلقوق  �أو�ل�صحة و�لأخالق  �أو �لنظام  – حلماية �ل�صالمة  �صرورية يف جمتمع دميوقر�طي 

�أولهما  منظورين:  من  و�لعتقاد  �لدين  حرية  يف  �حلق  وحتّلل   
21

لالآخرين«. �لأ�صا�صية  �حلريات 

يو�صف باملنظور �لإيجابي وي�صتوجب منع �لأفر�د من �رتد�ء رموز دينية علنًا. �أما �لثاين فهو منظور 

�صلبي ي�صتوجب فر�س �رتد�ء �لأفر�د للرموز �لدينية.

وميكن �أن يتناف�س �حلق يف حرية �لدين مع غريه من حقوق �لإن�صان مثل »�حلق �ملت�صاوي للرجال 

و�لن�صاء يف �لتمتع بجميع حقوقهم �ملدنية و�ل�صيا�صية،« و »مبد�أ حماية �حلق من �لتمييز من �أي نوع، 
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مبا يف ذلك على �أ�صا�س �لدين.« ومن �ملمكن �أن تتعار�س �لقيود �ملفرو�صة على �رتد�ء �حلجاب مع 

�ملثال، عندما يطرد تالميذ لرتد�ئهم رموزً� دينية وفقًا ملعايريهم  �لتعليم )على �صبيل  �حلق يف 

�لدينية �أو معتقدهم(.

وفيما يتعلق بفر�س �رتد�ء �لزي �لديني يف �لعلن، ��صتخدمت �أ�صما جاناهري عبارة �قتب�صتها من 

حد  �أق�صى  �إىل  تعاين  �لتي  �لفئات  من  هن  »�لن�صاء  �إن  قال  �إذ  عمر  �لفتاح  عبد  �ل�صيد/  �صلفها 

 و��صتنكرت 
22

من قيود خطرية يف جمايل �لتعليم و�لعمل ومن فر�س ما ي�صمى بالرد�ء �لإ�صالمي،«

 فقد تعر�صت ن�صاء للهجوم 
23

�إمكانية معاقبة من ل تلتزم بارتد�ء �حلجاب باجللد و/�أو �لغر�مة.

  
25

�لدينية. �لرموز  و�صع  عدم  ب�صبب  �لقتل  �لأحيان،  بع�س  ويف  و�لتهديد،  و�لعتقال   
24

�ل�صارع يف 

�لعاد�ت  �حرت�م  مع وجوب  �أنه  �إىل  �لفتاح عمر  وعبد  �أ�صما جاناهري  كل من  �لنهاية، خل�س  ويف 

و�لتقاليد، »فاإنه ل ينبغي جعل �لثياب �أد�ة �صيا�صية ودعيا �إىل  �تخاذ مو�قف مرنة ومت�صاحمة يف 

26

هذ� �ملجال.«

�لفرن�صي  �لقانون  �لإن�صان يف طعن مقدم �صد  �لأوروبية حلقوق  و يف عام 2004، نظرت �ملحكمة 

�لذي مينع �لتالميذ من �رتد�ء رموز دينية ظاهرة يف �ملد�ر�س. وقد ��صتهدف هذ� �لقانون �حلجاب 

ينتهك  ل  �لقانون  هذ�  �إىل  ��صتنادً�  تلميذة  طرد  �أن   
27

�ملحكمة ور�أت  �أخرى.  دينية  رموز  بني  من 

ول يتعار�س مع �حلق يف �لتعليم. �إذ ر�أت �ملحكمة �أن تلك �لقيود �ملفرو�صة على 
28

�حلرية �لدينية،

�لدولة.  مد�ر�س  �ملطبق يف  �لعلماين  �لقانون  مع  تتم�صى  �لديني  معتقدها  �إظهار  �لتلميذة يف  حق 

�أي�صا �أن »�لعلمانية يف فرن�صا، كما هو �حلال يف تركيا و�صوي�صر�، متثل مبد�أ د�صتوريًا  كما ذكرت 

وتاأ�صي�صيًا للدولة، يلتزم به جميع �ل�صكان ويظهر �أن حمايته متثل �أهمية كربى، ل �صيما يف �ملد�ر�س.« 

ور�أت �ملحكمة �أنه »بعد �لنظر بعني �لعتبار �إىل �لهام�س �لذي ينبغي تركه لتقدير �لدول �لأع�صاء 

�صروط  تقّرها  ح�صبما  �لدينية  �حلرية  فتبدو  و�لدولة،  �لعبادة  دور  بني  عالقات  لإقامة  بالن�صبة 

�لعلمانية وتقيدها م�صروعة يف �صوء �لقيم �لتي ت�صتند �إليها  �لتفاقية.«

حقوق املراأة يف حرية التنقل واختيار امللب�س وت�سيي�س ال�سريعة:

ن�صخ  باإبر�ز  �ل�صيا�صيون  �لفاعلون  فيها  يقوم  �لتي  �لعملية  �إىل  �ل�صريعة  ت�صيي�س  عبارة  ت�صري 

متطرفة للقو�عد �ل�صرعية بغر�س تعزيز مكا�صبهم �ل�صيا�صية. حيث يدفعهم �ل�صعي ور�ء �لك�صب 

�ل�صيا�صي �إىل فر�س قيود �صديدة يف جمالت �حلياة �لعامة و�خلا�صة �لتي قد ل تكون مقننة فيما 

�رتد�ء  بفر�س  �لدولة  قيام  فيمثل  �لفرو�س.  بهذه  تاأثرً�  �لب�صر  فئات  كاأكرث  �لن�صاء  وتاأتي  �صبق. 

�لن�صاء للزي �لإ�صالمي ت�صيي�صًا جل�صد �ملر�أة ودورها �لثقايف. وتتعر�س �ملر�أة، على نحو متز�يد، 

لال�صتهد�ف باعتبارها ممثلة لدينها وحافظة للمعايري �لجتماعية. ول يقت�صر ت�صيي�س �ل�صريعة 
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على �لعامل �لإ�صالمي فح�صب، فقد ظهرت على �ل�صطح قيود قانونية مفرو�صة على رد�ء �ملر�أة �مل�صلمة 

يف �لدول �لغربية وغري �لغربية على حد �صو�ء، يف بلد�ن ذ�ت ثقافات متباينة مثل نيجرييا وفرن�صا.  

ويقول �لبع�س �إن �لقانون �لفرن�صي �لذي يحظر على �لتالميذ �رتد�ء �أي رمز ديني ظاهر يف �ملد�ر�س 

�أن هذه  قد قيد من حرية �لتعبري �لدينية لدى �لفتيات �لفرن�صيات وح�صولهن على �لتعليم. غري 

لي�صت �لنتيجة �لتي تو�صلت �إليها �ملحكمة �لأوروبية حلقوق �لإن�صان، كما ر�أينا �أعاله.

ولفتت �أ�صما جاناهري، �ملقرر �خلا�س للجنة حقوق �لإن�صان �ملعنية بحرية �لدين و�لعتقاد، �نتباه 

�حلكومة �لفرن�صية �إىل �إمكانية حدوث متييز قد ينجم عن هذ� �لقانون �جلديد، وخطورة تز�يد 

�لتوتر و�خلوف من �لإ�صالم، و�إىل �حتمال �أن يت�صبب هذ� �لقانون يف �لإ�صر�ر مببد�أ �لتنوع �لثقايف 
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و�لديني يف حد ذ�ته.

وميثل حظر �ل�صلطات �لرتكية لرتد�ء �حلجاب د�خل موؤ�ص�صات �لدولة، مبا فيها �جلامعات، قيدً� 

مماثاًل على كيفية �ختيار �ملر�أة ممار�صة دينها، وح�صولها على �لتعليم و�خلدمات �حلكومية. ويف 

يف  حلقهم  �نتهاكًا  دينية  رموزً�  و�ملعلمات  �ملعلمني  �رتد�ء  على  فر�س  �لذي  �حلظر  يعترب  �أملانيا، 

�لتعبري عن معتقد�تهم �لدينية. وقد �أثبتت �لأبحاث �أنها ت�صتهدف ب�صكل خا�س �لن�صاء �مل�صلمات 

و�ختيارهن ملالب�صهن )منظمة مر�قبة حقوق �لإن�صان، 2008(. فقد نقلت منظمة �لعفو �لدولية عن 

تعر�س ن�صاء تون�صيات يرتدين �حلجاب �إىل تز�يد �لتحر�س بهن يف عام 2007، وو�صمت �ملحجبات 

حجابهن  بخلع  �أمرن  �لن�صاء  »بع�س  �أن  �لأنباء  بع�س  وزعمت  �صيا�صتهن.  يف  و�لتطرف  بالتخلف 

جربت �أخريات على نزع 
ُ
قبل �ل�صماح لهن بدخول �ملد�ر�س �أو�جلامعات �أو �أماكن �لعمل؛ يف حني �أ

�حلجاب من قبل بع�س �ملارة يف �ل�صارع«. )ويليامز 2008).

 103  ,2007 )�صكاير  مناذج  ثالثة  �أوروبا  يف  �مل�صلمة  �ملر�أة  بحجاب  �ملتعلقة  �لقو�عد  وتتبع 

يف  �أ�صكاله  بجميع  و�جل�صد  �لر�أ�س  غطاء  �ملنعية  �لأ�صاليب  �أحد  فيحظر   .)2008 كيليت�س  يف 

ويطبق  �لأملانية.  �لفيدر�لية  �لوليات  وبع�س  وتركيا  فرن�صا  كما هو �حلال يف  �لعامة،  �ملوؤ�ص�صات 

بلد�ن  يف  و�لربقع«،  كالنقاب  �جل�صد،  غطاء  �أنو�ع  من  فح�صب  »�أنو�ع  ب�صعة  على  �نتقائي  منهج 

مثل فنلند� و�ل�صويد وهولند�. و�أخري�، ثمة منهج �آخر يت�صم بـ«عدم �لتقييد و�لت�صامح، يطبق يف 

وبرقع  حجاب  من  �لغطاء،  �أ�صكال  بجميع  ي�صمح  و�لنم�صا،  و�ليونان  �ملتحدة  و�ململكة  �لدمنارك 

.(398 ,2008 ونقاب«. )كيليت�س 

وت�صري �للو�ئح �خلا�صة بزي �ملر�أة �مل�صلمة يف �ل�صياقات �لعلمانية �إىل ت�صور وجود �صلة بني �حلجاب 

�أي�صا هذه  �أن �حلركات �لأ�صولية �لإ�صالمية قد ��صتخدمت ل�صاحلها  و�لأ�صولية. ومن �ملفارقات 

�ل�صلة بني �حلجاب و�لتفا�صري �ملحافظة لالإ�صالم. وعلى خالف �لدول �لعلمانية �لتي حتظر �رتد�ء 
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�لن�صاء �مل�صلمات �حلجاب، فر�صت  دول مثل �أفغان�صتان، يف ظل نظام طالبان قيودً� �صديدة على 

�لرد�ء �لإ�صالمي للمر�أة وتنقلها يف �لأماكن �لعامة. وليز�ل هذ� �لتوجه �صاريًا �إىل �ليوم يف مناطق 

مثل �إقليم �آت�صه حيث تفر�س �للو�ئح �ل�صرعية �لإقليمية )برد�( �إلز�مات قانونية على �ملر�أة بارتد�ء 

�حلجاب وتقييد تنقلها يف �لأماكن �لعامة.

يف  وظهورها  �ملر�أة  تنقل  على  قيودً�  �لأخرى  هي  نيجرييا  يف  �ل�صمالية  �لوليات  فر�صت  كما 

وليتا  ��صتحدثت  نيجرييا،  ففي  �أندوني�صيا.  يف  فر�صت  �لتي  �لقيود  غر�ر  على  �لعامة  �لأماكن 

وحماولة  �ملر�أة،  ترتديه  ملا  �لنطاق  و��صع  »فر�س  يت�صمن  �صرعيًا  قانونًا  موؤخرً�  وز�مفر�  كانو 

�إجبار �لن�صاء على �جللو�س يف �ملقاعد �خللفية يف �ملو��صالت �لعامة، وفر�س حظر ليلي عليهن 

يف بع�س �أجز�ء �لبالد«. وي�صتخدم حمافظ ولية ز�مفر� لفظة �صرعنة لو�صف برناجمه لت�صيي�س 

2000 كا�صرت�تيجية للم�صلحة �ل�صيا�صية بغر�س تعزيز  �ل�صريعة. وقد بد�أ هذ� �لربنامج يف عام 

�صرعية حمافظ ولية ز�مفر�. وعلى نهجه �صار  حمافظو �إحدى ع�صرة ولية �أخرى )�إمام 2004, 

�لعالقات  يعترب  بقانون  �لعام  �ملجال  يف  �ملر�أة  حلركة  �ملقيدة  �لتد�بري  ُ�تبعت  وب�صرعة    .)125

 ,2004 )�إمام  مرتكبيها  على  �لرجم  �أو  �جللد  عقوبة  ويفر�س  جرمية  �لزو�ج  خارج  �جلن�صية 

من  �لقانون  �إطار  خارج  من  جماعات  ز�مفر�  ولية  يف  �لقيود  هذه  تنفيذ  على  ويقوم   .)125

مو�ٍز،  و�صع  ويف   .)2002 )�إمام  �لولية  من حكومة  �صريح  بدعم  ذلك  يتم  ما  و�أحيانا  �ل�صباب 

�قتيد رجل و�مر�أة يف طرقات بلدة �آت�صه يف عر�س خمٍز �أمام �ملئات من �صكان �لبلدة  لتهامهما 

.(297 ,2007 باخللوة غري �ل�صرعية. )ميجالو�س 

كان  �ملا�صي،  �لقرن  ثمانينيات  يف   �جلز�ئر،  ففي  �جلديد.  بالأمر  �ل�صريعة  ت�صيي�س  يعد  ول 

�أو  �لأ�صخا�س، �لذين �صكلو� يف نهاية �لأمر جبهة �لإنقاذ �لإ�صالمي )FIS(، »ي�صتخدمون �لعنف 

يهددون با�صتخد�مه لإجبار �لن�صاء على �للتز�م بطريقة زي حمددة«. وعندما مت حظر هذ� �حلزب 

يف عام 1992، »تعر�صت �لن�صاء لتهديد�ت بالقتل �أو تعر�صن بالفعل للقتل لعدم �رتد�ئهن �حلجاب« 

)ر�بطة حقوق �ملر�أة يف �لتنمية، 2002(. وهذ� �لقمع، كما يو�صح �لنا�صطون يف جمال حقوق �ملر�أة، 

»لي�س له عالقة بالدين؛ و�إمنا هو �أد�ة �صيا�صية لتحقيق �ل�صيطرة وتقويتها« )غودوين 2001).

ومن �ملفارقة �أن ت�صعى �لأنظمة �لأ�صولية و�لعلمانية على حد �صو�ء �إىل �لتحكم يف كيفية ملب�س �ملر�أة 

�مل�صلمة. فتقوم دول علمانية كفرن�صا بذلك �صعيًا للحفاظ على فكرة �لهوية �لفرن�صية وتاأكيد �لف�صل 

بني �لدين و�حلياة �لعامة. وتقوم �أنظمة، كنظام ولية ز�مفر� �لنيجريية، بذلك بد�فع تعزيز فكرة 

�لهوية �ملحلية و�إظهار �ل�صلة بني �حلياة �لعامة و�لدين. ويف كلتا �حلالتني، تبدو �ملعايري �لجتماعية 

للثقافة  �مل�صلمة جت�صيدً�  �ملر�أة  كلتا �حلالتني، �صارت  ونق�صت عليه. ففي  �ملر�أة  و�صمت ج�صد  وقد 

�لعامة و�أ�صبح لبا�صها �أو �صلوكها يف�صر على �أنه �نعكا�س لإيديولوجية �لدولة. ول ير�عي �أي �ملوقفني 
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�لختيار�ت �مل�صتقلة للمر�أة. فبفر�س ما يجوز للمر�أة �مل�صلمة �رتد�وؤه وما ليجوز �أو �أين يجوز لها �أن 

تذهب و�أين ل يجوز، يعمل �ملتطرفون و�لعلمانيون على �ل�صو�ء على حرمان �ملر�أة من �لقدرة على 

�لتعبري عن نف�صها وعن �إميانها �لذي هو من  �ختيارها.

وتقول �لن�صاء �مل�صلمات باأن �أف�صل فهم للحجاب يف �ملجتمعات �مل�صلمة يحدث عند و�صعه يف �صياق 

كلي )جندي 1999, 12(. فهو �صكل من �أ�صكال �لزي �ملنغر�س يف معايري �ملجتمع يعمل على تو�صيل 

�لعديد من �ل��سياء وخلقها – من �لقد��صة �إىل �لو�صع �لجتماعي و�ل�صلطة، ومن �لهوية �ملجتمعية �إىل 

�ملقاومة �ل�صيا�صية )�أبو لغد 2000, 673(. وقد قاومت �لن�صاء  �لالتي ل ترغنب يف �رتد�ء �حلجاب، 

ولكن فر�س عليهن، عن طريق �لحتجاج و�لرف�س �لب�صيط )�إير�ن فوكا�س 2004(. فيجادلن �صد 

فر�س �رتد�ء �حلجاب من منظور �أن �لإلز�م بارتد�ء �حلجاب يقيد �ختيار�ت �ملر�أة �لدينية ويعلي 

�رتد�ء  على  فالإجبار   .)2  ،2008 )و�ربورتن  غريه  على  �لإ�صالمية  للممار�صات  و�حد  تف�صري  من 

�حلجاب ينجم عنه �إخ�صاع جن�صاين. فريى بع�س �لن�صاء �أن �لإكر�ه على �رتد�ء �حلجاب يت�صمن 

للنظام �لجتماعي  تهديدً�  تفر�س  �ملر�أة  و�أن  �ل�صيطرة عليه،  ينبغي  �ملر�أة خملوق خطر  �أن  فكرة 

)مريني�صي،  لل�صيطرة  وتخ�صع  حتتجب  �أن  �إذن  عليها  يجب  �ملر�أة  و�أن  �لإ�صالمية  �لعامة  للحياة 

1991(. و�حلجاب من منظور �ملر�أة �مل�صلمة ميكن �أن ميثل قوة لتمكني �ملر�أة وحتريرها )بولوك 

2002، 1991(. وتقول هوؤلء �لن�صاء �إن �حلجاب مبثابة »�أد�ة متكني ملقاومة �لثقافة �ل�صتعمارية 

�ل�صتهالكية للمجتمع �ملعا�صر �لذي طاملا �أتى باأثر �صلبي �صار على �حرت�م �ملر�أة لذ�تها و�صحتها 

�لبدنية« )بولوك 2002، 219(. وتقلن �أي�صا �إن �حلجاب مبثابة حترير لهن من ت�صليع ج�صد �ملر�أة 

وتعبري �صخ�صي عن �إميانهن.

للتقاليد  باعتبارها حاملة  �ملر�أة  �إىل  تنظر  �لتي  �ملجتمعات  ففي  �لختيار.  تكمن يف  هنا  و�مل�صكلة 

بيتها  د�خل  وتعزل  مر��صيم،  متليه  فزيها  من�صف.  غري  عبًئا  �ملر�أة   تتحمل  للثقافة،  وم�صتودًعا 

وتخ�صع حرية تنقلها لقو�عد �صارمة. )ر�بطة حقوق �ملر�أة يف �لتنمية، 2002(.

حقوق املراأة يف التنقل واختيار امللب�س يف ال�سياق الإ�سالمي و�سياق حقوق الإن�سان

ميثل  للغرب،  فبالن�صبة  �مل�صلمة.  �ملر�أة  حلجاب  نقدها  يف  مت�صددً�ً  منحى  �لغربية  �لبلد�ن  تنحو   

يتطرق  عندما  لذ�،  �لإ�صالمي.  �لعامل  يف  �ملر�أة  �صد  �لتمييز  �أ�صكال  جلميع  تركيز  بوؤرة  �حلجاب 

�لأمر لت�صجيع �حلو�ر حول حقوق �لإن�صان ت�صبح هذه �لق�صية ق�صية �إ�صكالية. و�حلل لي�س يف فر�س 

�ملفاهيم �لغربية �لتي قد ل تتنا�صب مع �لن�صاء �مل�صلمات، وق�صية �حلجاب تبدو �أحيانًا للمر�أة �مل�صلمة 

على �أنها لي�صت بق�صية على �لإطالق. فللن�صاء �أ�صاليب �أخرى للدفاع عن حقوقهن مع �حلفاظ على 

�رتباطهن مبعتقد�تهن وتقاليدهن. لذ�، فاإن �رتد�ء �حلجاب ل مينع �ملر�أة �مل�صلمة من �ل�صتفادة 

�إذ  �حلجاب  حالة  عن  �لتحدث  من  يخافون  ممن  �مل�صلمني  من  �أي�صا  وهناك  �حلقوق.  هذه  من 
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فمن  �لآن:  �إىل  مهم  نقا�س  لعدم حدوث  �أ�صباب  وهناك  رفيع.  على حبل  ي�صريون  كاأنهم  ي�صعرون 

�أن يناق�س �مل�صلمون هذه �لق�صية لأ�صباب دينية وثقافية و�صيا�صية وقانونية عدة  �ل�صعوبة �لبالغة 

)مري ح�صيني، 2002، 41(. فال يوجد جمال كبري ملناق�صة ق�صية �حلجاب. وحيث �إن �لغرب يبدو 

�أنه ينظر يف م�صاألة �حلجاب بعني �لقلق، فمن �لأهمية مبكان �إبقاء قنو�ت �لت�صال مفتوحة لتجنب 

حدوث �صد�م ناجم عن �جلهل )�صعيد، 2001).

�لقر�آن  تفا�صري  يف  �إ�صالحات  �إجر�ء  عن  يد�فع  �أن  �ملرء  بو�صع  للحو�ر،  م�صرتكة  �أر�صية  ولإيجاد 

ب�صاأن �حلجاب. وميكن توفري بد�ئل لرتد�ء �حلجاب حتى ي�صري �ختياريًا يف �ملجتمعات �لإ�صالمية 

ت�صتخدمها  �لتي  و�ل�صرف  �لعر�س  لفكرة  خمتلفة  تف�صري�ت  �آخرين  ولدى   .)2001 )غامدي، 

�مل�صلمات لتربير �حلجاب: فالأدب ينبغي �أن يقا�س على خلفية جمتمعية، ذلك لأن ما يقبله جمتمع 

ما قد ل يقبله �آخر. و�لأدب ل يجوز ربطة دومًا بالزي. ف�صرف �ملر�أة وعر�صها قد يكمن يف مكان 

�آخر (�سيد, 2001(. يف حني ي�صتخدم �آخرون �لتاريخ للدفع باأن تغطية �لر�أ�س هي عادة جاهلية ل 

ت�صري على �ملجتمع �حلديث )�أحمد 1993).

1993, 149(. وقد ف�صلت  �لتمييز )�أحمد،  �أ�صكال  �أحد  �أنه  �إىل �حلجاب على  وطاملا نظر �لغرب 

جميع حماولت �إلغاء حجاب �ملر�أة بالقوة يف م�صر و�إير�ن، على �صبيل �ملثال، حتى �أنها �أتت بنتائج 

عك�صية. ففي م�صر، جنم عن حظر �حلجاب فر�س قيود على �لن�صاء �مل�صريات فيما يتعلق بالتعليم 

و�مل�صاركة يف �حلياة �لعامة )�أحمد، 153(. لذ� فمن �لأهمية �حلا�صمة مر�عاة هذه �خلرب�ت عند 

�لدخول يف حو�ر يف جمتمع ما وبني ثقافات خمتلفة )�لنعيم، 1990��).

ويرى �لفيل�صوف �لإير�ين يو�صف �إ�صكيفاري �أن �مل�صلمني عليهم �أن يد�فعو� عن قيمهم مع �نفتاحهم 

عمل  �ل�صروري  من  �أن  ويرى   .)2006 )�إ�صكيفاري  �لإن�صان  حقوق  قيم  مثل  �لأخرى  �لقيم  على 

تف�صري�ت جديدة لل�صريعة لت�صجيع �لتقارب بني �ل�صريعة و�لقيم �لأخرى. ويرى �لنعيم �أن �ملجتمع 

�ملدين و�مل�صئولني فيه متى �تفقو� على ن�صخة حمددة حلقوق �لإن�صان، فينبغي �أن تعر�س هذه �لن�صخة 

على �مل�صتوى �لدويل لبدء حو�ر بني �لثقافات. وتتمثل فكرته هذه يف تعزيز حقوق �إن�صان عاملية ُتبنى 

وتقدم ق�صية �حلجاب، على �صعوبتها وح�صا�صيتها،  �إىل قمته (�لنعيم, 2004(.  �ملجتمع  قاع  من 

�أر�صية منا�صبة لإجر�ء حو�ر حملي ودويل حول �ملر�أة و ما تعانيه من متييز.
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• �لعامة 	 �جلمعية  قر�ر  و�لثقافية،  و�لجتماعية  �لقت�صادية  باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد 

 A/6316 �ملتحدة  �لأمم  وثيقة   ،2200A (XX), 21 UN GOAR,(Supp. No. 16)

(1966), 993 جمموعة معاهد�ت �لأمم �ملتحدة، Can. T.S. ,1976, رقم 46. 

• و�ل�صيا�صية )�لدورة �خلام�صة 	 �ملدنية  �لدويل �خلا�س باحلقوق  للعهد   17 �لعام رقم  �لتعليق 

 19 1989): �ملادة 24: حقوق �لطفل, A/44/40 (1989)، و�لتعليق �لعام رقم  و�لثالثون، 

 :(1990 و�لثالثون،  �لتا�صعة  )�لدورة  و�ل�صيا�صية  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  للعهد 

�ملادة 23: حماية �لأ�صرة، و�حلق يف �لزو�ج و�مل�صاو�ة بني �لزوجني، A/45/40 �ملجلد �ل�ول 

,175 (1990)

• �لثامنة 	 )�لدورة  و�ل�صيا�صية  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  للعهد   28 رقم  �لعام  �لتعليق 

و�ل�ستون, 2000(: �ملادة �لثالثة: �مل�صاو�ة يف �حلقوق بني �لرجال و�لن�صاء، A/55/40 �ملجلد 

�ل�ول (2000).

• �لتعليق �لعام رقم 27 �ل�صادر عن جلنة �حلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية )�لدورة 	

�ل�ول  �ملجلد   ,A/55/40 �لتنقل،  حرية  ع�صرة:  �لثانية  �ملادة   :)1999 و�ل�صتون،  �ل�صابعة 

.(2000)

• �لتعليق �لعام رقم 16 �ل�صادر عن جلنة �حلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية )�لدورة 	

بجميع  �لتمتع  يف  و�لن�صاء  للرجال  �ملت�صاوي  �حلق  �لثالثة:  �ملادة   :)2005 و�لثالثون،  �لر�بعة 

E/2006/22 (2005) 116 ،حلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية�

• 135, دخلت حيز 	 193 جمموعة معاهد�ت �لأمم �ملتحدة  �ل�صيا�صية للمر�أة،   �تفاقية �حلقوق 

�لنفاذ يف 7 متوز/يوليو 1954.

• �لت�صجيل 	 �لزو�ج. فتح باب  �لزو�ج وت�صجيل عقود  �لر�صا بالزو�ج و�حلد �لأدنى ل�صن  �تفاقية 

و�لت�صديق عليها وفقا لقر�ر �جلمعية �لعامة A (XVII) 1763 يف 7 نوفمرب 1962, ودخلت 

حيز �لنفاذ يف 9 كانون ثان/دي�صمرب 1964.
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• تو�صية ب�صاأن �لر�صا بالزو�ج و�حلد �لأدنى ل�صن �لزو�ج وت�صجيل عقود �لزو�ج، قر�ر �جلمعية 	

�لعامة (XX) 2018 �ملوؤرخ يف 1 ت�صرين ثان/نوفمرب 1965.

• �لتفاقية �لتكميلية لإلغاء �لرق وجتارة �لرقيق و�لنظم و�لعاد�ت �مل�صابهة للرق، 226 جمموعة 	

معاهد�ت �لأمم �ملتحدة 3، دخلت حيز �لنفاذ يف 30 ني�صان/�أبريل 1957.

اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة:

• 23 �ل�صادرة عن �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة 	 �لتو�صية �لعامة رقم 

�جلزء   ،A/52/38/Rev.1 �لعامة،  �حلياة  يف  �ملر�أة   :)1997 ع�صرة،  �ل�صاد�صة  )�لدورة 

�لثاين (1997).

• �ملر�أة 	 �لتمييز �صد  �أ�صكال  �لق�صاء على جميع  �تفاقية  �ل�صادرة عن   19 �لعامة رقم  �لتو�صية 

A/47/38 (1992) 5 ،لدورة �حلادية ع�صرة، 1992(: �لعنف �صد �ملر�أة�(

• �أو 	 �أ�صا�س �لدين  �أ�صكال �لتع�صب و�لتمييز �لقائمني على  �لإعالن �ملتعلق بالق�صاء على جميع 

�ملعتقد لعام 1981، قر�ر �جلمعية �لعامة 36/55، �ملوؤرخ يف 25 ت�صرين ثان/نوفمرب 1981. 

• �ملعنية 	 �ملقررة �خلا�صة  �لديني. تقرير  �لتع�صب  و�ل�صيا�صية، مبا فيها م�صاألة  �ملدنية  �حلقوق 

E/CN.4/2006/5 ،بحرية �لدين �أو �ملعتقد، �أ�صماء جاهنجري

• �إعالن وبرنامج عمل فيينا، وفق ما �عتمده �ملوؤمتر �لعاملي حلقوق �لإن�صان يف 25 حزير�ن/يونيو 	

A/CONF.157/23 ,1993

• �إعالن ومنهاج عمل بيجني للموؤمتر �لعاملي حلقوق �لإن�صان، بيجني، 4-15 �أيلول/�صبتمرب 1995 	

)من�صور�ت �لأمم �ملتحدة، رقم �ملبيع E.96.IV.13(، �لف�صل �لأول، �لقر�ر رقم 1، �ملرفق رقم 

1، ومنهاج �لعمل، نف�س �ملرجع، �ملرفق �لثاين.

• ر�ديكا 	 �ل�صيدة/  وعو�قبه،  �أ�صبابه  �ملر�أة،  �صد  �لعنف  مب�صاألة  �ملعنية  �خلا�صة  �ملقررة  تقرير 

كومار��صو�مي، قدمته وفقًا لقر�ر جلنة حقوق �لإن�صان 85/1995. 

• �لتقرير �ملعني باأ�صاليب عمل �لهيئات �ملن�صاأة مبعاهد�ت حقوق �لإن�صان �ملتعلق بعملية تقدمي 	

�لدول �لأطر�ف تقاريرها، HRI/MC/2008/4، 5 حزير�ن/يونيو 2008.
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