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متهيد:
متثل مطبوعة حقوق املر�أة يف املجتمعات الإ�سالمية :دليل موارد ملعلمي حقوق الإن�سان م�شروعا بحثيا
م�شرتكا بني الإدارة العامة حلقوق الإن�سان ( )DG-HAMالتابعة لوزارة القانون وحقوق الإن�سان يف �إندوني�سيا
( )MOLAHRواملركز الدويل لتعليم حقوق الإن�سان � -إكويتا�س.
تعمل الإدارة العامة حلقوق الإن�سان التابعة لوزارة القانون وحقوق الإن�سان يف �إندوني�سيا بالتعاون مع املركز
الدويل لتعليم حقوق الإن�سان على �إجراء م�شروع ي�ستغرق عدة �سنوات حتت ا�سم تعزيز حماية حقوق الإن�سان
يف �إندوني�سيا .وي�سهم امل�شروع يف و�ضع خطة العمل القومية حلقوق الإن�سان اخلا�صة باحلكومة الإندوني�سية
( .)RANHAMويجري تنفيذ خطة العمل املذكورة يف املقام الأول من خالل جلنة معنية بخطة العمل على
امل�ستوى القومي وما يربو على  400جلنة �أخرى على امل�ستوى الإقليمي واملحلي .وبالإ�ضافة �إىل العاملني يف الإدارة
العامة حلقوق الإن�سان ،ت�ضم اللجان جمموعة متنوعة من الأطراف املعنية يف قطاعات �أخرى من املجتمع ،ال
�سيما الوزارات احلكومية الأخرى واجلامعات ومنظمات املجتمع املدين.

وقد ُو ِ�ضع امل�شروع امل�شرتك بغر�ض تعزيز قدرة العاملني بوزارة القانون وحقوق الإن�سان و�شركائهم
على تعليم حقوق الإن�سان على نحو فعال .وتهدف �أن�شطة امل�شروع على وجه التحديد �إىل تعزيز
ركائز خطة العمل القومية حلقوق الإن�سان يف �إندوني�سيا ( Ran Hamبخالف التن�سيق) ،وهي
الركائز اخلا�صة «بن�شر حقوق الإن�سان وتعليمها» .وتركز �أن�شطة امل�شروع على تقدمي التدريب على
حقوق الإن�سان لثالث جمموعات متمايزة و�إن كانت مرتابطة ،وهي:
•�أع�ضاء جلنة خطة العمل القومية حلقوق الإن�سان (.)RANHAM
•�أع�ضاء جلنة �إقليم ناجنروي �آت�شه دارال�سالم (.)NAD
•�أع�ضاء الفريق الوطني للمدربني يف ميدان تعليم حقوق الإن�سان (مع �أع�ضاء من املجموعتني ال�سابقتني).
وقد �أُ�ضيف عن�صر جديد يف امل�شروع بغية الت�صدي للتحديات التي تواجه املدربني يف القيام ب�أن�شطة تعليم
حقوق الإن�سان يف املجتمعات التي تت�ضافر فيها ال�شريعة مع لوائحها املحلية (�أي الت�شريعات املحلية املت�أثرة
بال�شريعة) .ويهدف هذا العن�صر �إىل تقدمي �أدوات ومهارات جديدة للجنتي املديرية العامة حلقوق الإن�سان
( )DGHAMوخطة العمل القومية حلقوق الإن�سان ( )RANHAMمن �ش�أنها �أن تعزز قدراتها على القيام
ب�أن�شطة فعالة لتعليم حقوق الإن�سان و�ضمان حتقيق نتائج م�ستدامة .ويعمل الرتكيز على الت�شريعات املحلية على
�إدخال عن�صر جديد من عنا�صر خطة العمل القومية حلقوق الإن�سان يف امل�شروع ،وهو العن�صر اخلا�ص بتوافق
القوانني واللوائح الوطنية واملحلية مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان.
ي�أمل الباحثون امل�شرتكون يف هذه املطبوعة �أن ي�سهموا يف توفري �أدوات ومواد مرجعية ملعلمي حقوق الإن�سان
عموما ،ال�سيما العاملني منهم يف املجتمعات امل�سلمة .وتركز الق�ضايا الواردة يف هذا الدليل على حقوق املر�أة
على وجه التحديد.
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املنهجية:
تهدف هذه املطبوعة البحثية �إىل تي�سري احلوار بني عرفني قانونيني ،وهما :قانون حقوق الإن�سان وال�شريعة
الإ�سالمية .ويلفت البحث االنتباه حتديد ًا �إىل �إعمال حقوق املر�أة يف املجتمعات الإ�سالمية .و ُينظر يف احلجج
الأ�سا�سية للحقوق عن طريق �إجراء حتليل لكيفية �إعمال هذه احلقوق وتنفيذها ومناق�شتها وانتهاكها يف حياة املر�أة
يف كل من هذين العرفني القانونيني .ثم ت�أتي اخلطوة التالية التي تتمثل يف جمع هذين العرفني �سويا يف حوار مبا�شر
من خالل نقا�ش حول الإ�سالم وحقوق الإن�سان.
وي�ؤ�س�س الف�صل الأول لنموذج حقوق الإن�سان الذي ي�ستند �إليه البحث والذي يتمثل يف �أن حقوق املر�أة هي
حقوق �إن�سان ،و�أن احلقوق ال تقبل التجزئة .و�إزاء هذه اخللفية ،يطرح الف�صل الأول ملخ�صا عن �صكوك حقوق
الإن�سان ال�صادرة عن الأمم املتحدة ذات ال�صلة بحقوق املر�أة.
ويفتتح الف�صل الثاين بعر�ض بع�ض املعلومات الدميوغرافية عن العامل الإ�سالمي ويوا�صل بعر�ض تاريخي حول
معاجلة ال�شريعة الإ�سالمية يف الغرب .ويختتم الف�صل بالإ�صالح املتمحور حول املر�أة باعتباره النموذج املتبع
يف هذه املطبوعة البحثية حول ال�شريعة الإ�سالمية.
وتتناول الف�صول من الثالث �إىل ال�ساد�س ق�ضايا حقوقية مهمة .وفيما يلي قائمة باملو�ضوعات اخلا�صة التي يتعر�ض
لها البحث:
•الف�صل الثالث :حقوق املر�أة يف القيادة ال�سيا�سية يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان
•الف�صل الرابع :احلقوق الإجنابية للمر�أة يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان
•الف�صل اخلام�س :حقوق املر�أة يف الزواج :الر�ضا وزواج الأطفال والأمور املالية
•الف�صل ال�ساد�س :حقوق املر�أة يف حرية التنقل واختيار امللب�س يف ظل القانون الدويل حلقوق الإن�سان
وتنق�سم الف�صول من الثالث �إىل اخلام�س �إىل ثالثة �أق�سام :قانون حقوق الإن�سان ،وال�شريعة الإ�سالمية ،وتقاطع
الإ�سالم مع حقوق الإن�سان.
وتعر�ض الأق�سام اخلا�صة بقانون حقوق الإن�سان وال�شريعة الإ�سالمية الن�صو�ص الأ�سا�سية ذات ال�صلة التي
ي�ستند �إليها هذان الرتاثان القانونيان .كما تت�ضمن حتليال لكيفية �إعمال حقوق املر�أة وتنفيذها ومعار�ضتها
وانتهاكها من جانب الدول الأطراف �أو داخل املجتمعات املحلية .وت�ضم هذه املطبوعة منذ بدايتها �إطارات
ن�صية حتتوي على �أمثلة لتو�ضيح الآراء.
و ُيفرد يف نهاية الف�صول من الثالث �إىل اخلام�س ق�سم يتناول الإ�سالم وحقوق الإن�سان لتعزيز احلوار املبا�شر بني
الرتاثني القانونيني�.أما الف�صل ال�ساد�س فيتناول ق�ضيتي احلجاب وحرية تنقل املر�أة ،اللتني مل تدخال يف �إطار
القانون الدويل حلقوق الإن�سان �إال م�ؤخر ًا .ومن ثم ،فال تزال املفاهيم القانونية لهاتني الق�ضيتني بو�صفهما ق�ضيتني
حقوقيتني يف طور التكوين.
ويتمثل هدفنا من هذا البحث يف �أن يكون مرجعا �سهال �ﻹ طالع معلمي حقوق الإن�سان ،تلبية الحتياجاتكم .ونرحب
ب�آرائكم حول كيفية حت�سني هذا البحث وتطويره وت�صميمه على نحو �أف�ضل ل�ضمان ثراء احلوار وقوته بني قانون
حقوق الإن�سان وال�شريعة الإ�سالمية
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�شكر وتقدير:
يتقدم املركز الدويل لتعليم حقوق الإن�سان (�إكويتا�س) والإدارة العامة حلقوق الإن�سان التابعة لوزارة القانون
وحقوق الإن�سان الإندوني�سية بجزيل ال�شكر والعرفان �إىل كل من �ساهم بوقته وخربته لو�ضع هذه املطبوعة.

فريق البحث والتحرير الأ�سا�سي:
•الربوفي�سور �آن �ساري�س ،جامعة كيبيك مبونرتيال
•ال�سيدة /فاطمة �سعيدات ،مر�شحة لنيل درجة الدكتوراة ،معهد الدرا�سات الإ�سالمية ،جامعة مكغيل

الباحثون:
•د� .أني�سيه فان �إن ِغ َلند ،زميلة برنامج بولتون ،كلية القانون ،جامعة مكغيل
•هيلني روز غروغان ،كلية القانون ،جامعة مكغيل
•ماري ماميت�س ،كلية القانون ،جامعة مكغيل
•�إميا �سيمياتي�شكي ،كلية القانون ،جامعة مكغيل
•�سانيا كانتينا ،جامعة كيبيك مبونرتيال
•ماريا �صواف ،كلية القانون ،جامعة مكغيل
•هندي لوكيتو� ،إكويتا�س _ جاكرتا
•�سينتوت �سيتيا�سي�سوانتو ،معهد بحوث ال�سيا�سات واملنا�صرة ،جاكرتا

�إكويتا�س _ املركز الدويل لتعليم حقوق الإن�سان:
•�آيان هاميلتون ،املدير التنفيذي
•فين�شنزا نازاري ،مديرة التعليم
•روب �شروب�شاير ،مدير الربامج
•ميالغرو�س �أرغيي�س ،م�س�ؤول الربامج � -آ�سيا
•بول مك�آدام�س ،كبري �أخ�صائيي التعليم
•�إنيد ديك�سون ،م�س�ؤول برامج

الإدارة العامة حلقوق الإن�سان:
•الأ�ستاذ الدكتور هاركري�ستوتي هاركري�سنوو ،املدير العام
يتقدم النا�شرون بكل ال�شكر والتقدير �إىل الهيئة الكندية للتنمية الدولية واملركز الدويل للأبحاث الإمنائية على
ما قدماه من دعم مايل.
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الف�صل الأول
حقوق املر�أة حقوق �إن�سان

 1-1املقدمة:
بد�أت الأمم املتحدة خطواتها الرامية �إىل النهو�ض باملر�أة مع توقيع امليثاق الت�أ�سي�سي للأمم
املتحدة .حيث �أعلنت الدول الأع�ضاء بالأمم املتحدة يف تروي�سة امليثاق �إميانها «بحقوق الإن�سان
الأ�سا�سية وبكرامة الإن�سان وقيمته ،وباحلقوق املت�ساوية للرجال والن�ساء وللأمم كبريها
و�صغريها»....ون�صت املادة  55على «ت�شجيع احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للجميع
ومراعاﺗﻬا على النطاق العاملي ،دون �أي متييز على �أ�سا�س العرق �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين»
ومنذ ذلك احلني ،اعتمدت الأمم املتحدة عدد ًا من ال�صكوك الدولية تتعلق بحقوق املر�أة ،ومن
بينها:
•اتفاقية احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة ()1952
•تفاقية جن�سية املر�أة املتزوجة ()1957
•اتفاقية حت�صيل النفقة يف اخلارج ()1956
•اتفاقية الر�ضا بالزواج ()1962
•اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) ()1979
1

 2-1اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة:
تعترب اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة حجر الأ�سا�س حلقوق املر�أة .فهي حتدد
ما ي�شكل متييز ًا �ضد املر�أة وت�ضع برناجم ًا للتحرك القومي بغية و�ضع حد للتمييز �ضدها .ووفق ًا
لهذه االتفاقية ،يدخل �ضمن التمييز �ضد املر�أة «�...أى تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على �أ�سا�س
اجلن�س ويكون من �آثاره �أو �أغرا�ضه النيل من االعرتاف للمر�أة ،على �أ�سا�س ت�ساوى الرجل واملر�أة،
بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
واملدنية �أو يف �أى ميدان �آخر� ،أو �إبطال االعرتاف بهذه احلقوق �أو متتعها بها �أو ممار�ستها لها،
بغ�ض النظر عن حالتها الزوجية» .وي�شمل ذلك التمييز الر�سمي يف القوانني (متييز بحكم القانون)
والتمييز الذي ين�ش�أ من املمار�سات والعادات (متييز بحكم الواقع) .ومتثل اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة معاهدة حقوق الإن�سان الوحيدة التي ت�ستهدف الثقافة والعادات
باعتبارهما قوتني ذاتَي ت�أثري على ت�شكيل �أدوار النوع االجتماعي والعالقات الأ�سرية.
وقد دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف � 3سبتمرب�/أيلول  ،1981ووافقت عليها حتى الآن  139دولة
من الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة� .إال �أنه ،وللأ�سف� ،أبدى عدد من الدول حتفظات عامة عند
امل�صادقة على االتفاقية مبا يتعار�ض مع اتفاقية فيينا املتعلقة ب�أحكام املعاهدات ،حيث �إنها تتنافى
مع �أهداف هذه االتفاقية ومقا�صدها
6
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ولعل �أحد الأمثلة على التحفظات التي �أبداها عدد كبري من الدول الأطراف هو تعار�ض ما جاء
يف االتفاقية مع ال�شريعة الإ�سالمية .ومن ثم تذ ّكر جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة الدول
الأع�ضاء التي �أبدت هذه التحفظات 2ب�ضرورة �سحبها.
وت�أتي اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) نتاج ًا لن�شاط املر�أة من خالل �إقامة
�شبكات حقوق املر�أة الإقليمية والأقاليمية (بني الأقاليم) والدولية والعابرة للحدود خالل �سبعينيات
وثمانينيات القرن املا�ضي .وهو الن�شاط الذي رعته مبادرات �أممية خمتلفة وي�سرته ،وبالتحديد �أعمال
جلنة و�ضع املر�أة ،على �شاكلة م�ؤمتري فيينا وبيجني 3:ففي عام � ،1993أعاد امل�ؤمتر العاملي حلقوق
الإن�سان املنعقد يف فيينا الت�أكيد على �أن حقوق املر�أة هي �أي�ضا حقوق �إن�سان ،و�أعلن �أن حقوقها غري
قابلة للت�صرف �أو التجزئة .4و كذلك تعميم مفهوم النوع االجتماعى 5وذكر �أنه «ينبغي دمج مو�ضوع
امل�ساواة يف املركز للمر�أة وحقوق الإن�سان يف �صلب الأن�شطة امل�ضطلع بها على نطاق منظومة الأمم
املتحدة».
وتتمثل �إحدى النتائج الأخرى للم�ؤمتر يف تعيني مقررة خا�صة معنية بالعنف �ضد املر�أة ،6تعمل على
جمع وتلقي معلومات حول العنف �ضد املر�أة و�أ�سبابه وعواقبه ،وترفع تو�صيات بالأ�ساليب وال�سبل
ال�ضرورية للق�ضاء عليه .وحتى عام  ،2006كان املقرر اخلا�ص يرفع تقريره �إىل جلنة حقوق الإن�سان
ً 7
التابعة للأمم املتحدة ،ثم �إىل جمل�س حقوق الإن�سان منذ ذلك احلني ف�صاعدا.
وعقد امل�ؤمتر العاملي الرابع املعني باملر�أة يف بيجني يف �سبتمرب  .1995وخالل هذا امل�ؤمتر ،ا�ستعر�ضت
ُ
بلدان العامل النهو�ض بدور املر�أة يف �ضوء هذه املبادئ التوجيهية واعتمدت برنامج عمل ،وتناولت
حتديات القرن القادم وتلبية مطالبه.

� 3-1آلية متابعة تنفيذ اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة:
ت�ضطلع جلنة اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة مبتابعة تنفيذ االتفاقية ،وجتتمع
اللجنة عادة مرة كل عام ،وتقوم با�ستعرا�ض تقارير الدول الأطراف حول ما اتخذته من تدابري لالمتثال
�إىل التزامات االتفاقية ،8وتقييم ما �أحرزته من تقدم .ومثلما هو احلال مع املعاهدات اخلم�س الأخرى
حلقوق الإن�سان ،ال حتدد اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة بالتف�صيل كيفية التعامل
مع التقارير التي تقدمها الدول فيما يتعلق بحالة تنفيذ �أحكام االتفاقية على �أرا�ضيها.
وتتمثل ال�سمة الأ�سا�سية يف الإجراء اخلا�ص بنظر التقارير يف �إقامة «حوار بناء» .حيث تنخرط جلنة
الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف حوار بناء مع وفد كل دولة طرف يف االتفاقية والذي تنظر اللجنة
يف تقريره 9.ويت�ضمن هذا احلوار نقا�ش ًا بني وفد الدولة الطرف واللجنة « ُيدعى فيه رئي�س الوفد �إىل
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تقدمي التقرير يف بيان افتتاحي ويقوم بالرد على قائمة من الق�ضايا 10يعدها �أع�ضاء اللجنة �سلف ًا
وعلى �أ�سئلة حمددة حول جوانب معينة ذات �أهمية خا�صة يف التقرير 11.وهذا الإجراء لي�س خ�صامي ًا
ويتمثل الهدف منه يف م�ساعدة الدولة الطرف على تنفيذ املعاهدة ب�أكرب قدر ممكن من االكتمال
والفعالية .وتعك�س فكرة احلوار البناء �أن الهيئات التعاقدية لي�ست هيئات ق�ضائية بل �أن�شئت ملتابعة
12
تنفيذ املعاهدات وت�شجيع الدول الأطراف وتقدمي امل�شورة لها».
وتطرح اللجنة� ،أثناء دورات انعقادها� ،شواغلها وتو�صياتها على الدولة الع�ضو يف �شكل مالحظات
ختامية .وميكنها اقرتاح تدابري حمددة وعمل تو�صيات عامة للدول الأطراف حول الق�ضاء على
13
التمييز �ضد املر�أة من خالل تو�صياتها اخلتامية.
ويجوز �أي�ضا للجنة �أن:
•تدعو وكاالت الأمم املتحدة املتخ�ص�صة لتقدمي تقارير للنظر فيها ،ويجوز لها تلقي معلومات
من منظمات غري حكومية.
•تدعو ممثلي املنظمات غري احلكومية لتقدمي بيانات �شفهية �أو كتابية وتقدمي معلومات �أو وثائق
14
�إىل اللجنة �أو فريقها العامل ملا قبل انعقاد الدورة.
•ترحب باملعلومات الكتابية الواردة من منظمات غري حكومية وطنية �أو دولية �إىل الفريقني
العاملني قبل انعقاد الدورة ،يف �أثناء و�ضع قائمة الق�ضايا ،ويف دورة اللجنة ب�أكملها التي �سوف
15
يتم فيها النظر يف تقرير الدولة الطرف.
•تفرد جل�سات حمددة �أثناء عمل الفرق العاملة قبل انعقاد الدورة ل�صالح املنظمات غري
احلكومية مل�ساعدتها على �إطالع الأع�ضاء �شفهي ًا على احلالة يف الدول الأع�ضاء التي تكون
16
تقاريرها حمل النظر.
وقد انتهجت جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ممار�سة طرح اقرتاحاتها حول حمتوى االلتزامات
التي تتعهد بها الدول الأطراف يف �شكل تو�صيات عامة .17وهي عبارة عن تعليقات تف�صيلية و�شاملة
18
عن ن�صو�ص حمددة من ن�صو�ص املعاهدات وعن ال�صلة بني مواد االتفاقية وق�ضايا حمددة.
«وهي عادة ما ي�سبقها م�شاورات مو�سعة مع الأجهزة املتخ�ص�صة ومنظمات غري حكومية وجهات
�أكادميية وغريها من هيئات حقوق الإن�سان التعاقدية».19
و�أخري ًا ،ووفق ًا للربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية ،تكلف اللجنة بتلقي الر�سائل التي ير�سلها
الأفراد �أو جمموعات من الأفراد �إىل اللجنة عن مزاعم وقوع انتهاكات للحقوق امل�شمولة باحلماية
مبقت�ضى االتفاقية ،وبدء حتقيقات يف �أحوال االنتهاكات اجل�سيمة واملنتظمة حلقوق املر�أة .وهذه
الإجراءات اختيارية وال ت�ستخدم �إال يف حالة موافقة الدولة الطرف عليها.
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 4-1عدم قابلية حقوق املر�أة للتجزئة وترابط احلقوق وتكاملها:
ميثل االعرتاف ب�أن حقوق الإن�سان غري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومتكاملة مبد�أ �أ�سا�سي حلماية حقوق
الإن�سان وال يجب فهم الف�صل التاريخي بني احلقوق ال�سيا�سية واحلقوق االجتماعية واالقت�صادية
يف عهدين دوليني منف�صلني ،20على �أنه تفرقة حتليلية حادة بني فئتني من احلقوق 21.فريد الإقرار
بتكامل جميع حقوق الإن�سان يف الفقرة الثالثة من ديباجة العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية:
«�إن ال�سبيل الوحيد لتحقيق املثل الأعلى املتمثل ،وفق ًا للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،يف �أن يكون
الب�شر �أحرار ًا ،ومتمتعني باحلرية املدنية وال�سيا�سية ومتحررين من اخلوف والفاقة ،هو �سبيل تهيئة
الظروف لتمكني كل �إن�سان من التمتع بحقوقه املدنية وال�سيا�سية ،وكذلك بحقوقه االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية»....
ودفعت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ب�أن على الدولة �أن تتعامل مع الظروف املادية وما يقرتن بها
من عدم م�ساواة من �ش�أنها �أن جتعل هذه احلقوق ما مل تتحقق عدمية املعنى لبع�ض �أع�ضاء املجتمع.
وعالوة على ذلك ،ذكرت اللجنة �أن احلق يف التمتع باحلماية املت�ساوية �أمام القانون الواردة يف
املادة  26من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ي�ضع التزامات قاطعة على الدول
للتعامل مع هذه الأ�شكال من عدم امل�ساواة االجتماعية واالقت�صادية بني الرجل واملر�أة والتي جتعل
من ال�صعب حتقيق امل�ساواة يف املعاملة الر�سمية من جانب الدولة.
وي�صدق هذا الرتابط ب�شكل خا�ص على الق�ضايا التي تتعلق باملر�أة .فالتمييز بني احلقوق املدنية
وال�سيا�سية من جهة واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية من جهة �أخرى يف حياة املر�أة الفعلية يعترب
متييز ًا مفتع ًال .فبالن�سبة للمر�أة على وجه اخل�صو�ص ،ال ميكن �إعمال حقوقها املدنية وال�سيا�سية
ب�شكل تام دون متتعها بحقوقها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .والن�ساء الالتي ال ينعمن
بامل�ساواة االقت�صادية واالجتماعية� ،أو يعانني من فقر غري متنا�سب ،ال يتمتعن باحلرية والأمن
ال�شخ�صي� ،أو التحرر من العنف واحلق فى اال�ستقالل اجلن�سي وال�شخ�صي� ،أو اخل�صو�صية،
�أو املواطنة االجتماعية وال�سيا�سية الكاملة .وعليه ،يعتمد �إعمال حقوق املر�أة املدنية وال�سيا�سية
اعتماد ًا كبري ًا على حتقيق امل�ساواة لها يف التمتع بالرفاهية واحلرية االقت�صادية واالجتماعية.

� 5-1سياق حقوق املر�أة:
اتفقت حكومات الدول الآ�سيوية يف �إعالن بانكوك احلكومي ،22الذي اعتمد يف اجلل�سة التح�ضريية
الإقليمية الآ�سيوية املنعقدة يف عام  1993يف �إطار م�ؤمتر فيينا العاملي حلقوق الإن�سان ،على �أن
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«حقوق الإن�سان ذات �صبغة عاملية ،ويجب مراعاتها يف �سياق عملية دينامية ومتطورة من و�ضع
املعايري الدولية ،مع الو�ضع يف االعتبار �أهمية اخل�صو�صيات الوطنية والإقليمية واخللفيات التاريخية
والثقافية والدينية املختلفة».
كما �أو�ضح هذا الإعالن متاما «تعزيز حقوق املر�أة وحمايتها من خالل �ضمان م�شاركتها على قدم
امل�ساواة يف ال�شواغل ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية للمجتمع والق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز والعنف القائم على النوع االجتماعى �ضد املر�أة».
ويجدر الت�أكيد على �أن هذا الإعالن ال يعزز الن�سبية يف مقابل العاملية .وال يفرت�ض �أن توجد «قيم
�آ�سيوية» يف مقابل «قيم غربية» .ويجدر القول كذلك ب�أن الت�أكيد على وجود «قيم �آ�سيوية وغربية
م�شرتكة» هي فر�ضية معيبة �إذ �إنها ال تقر بالتنوع الكبري يف القارة الآ�سيوية �أو العامل الغربي
يف املمار�سات االجتماعية ال�سيا�سية والهويات العرقية الثقافية ل�شعوبها (على �سبيل املثال ،ما
يق�صده املرء باجلماعة) .وعادة ما ت�ستخدم احلكومات هذه امل�صطلحات ولها برنامج �سيا�سي
يت�ضمن فكرة احرتام حق الأمة يف تقرير م�صريها .وغالب ًا ما تفرت�ض هذه الفكرة م�سبقا
�أن الدول الأجنبية �أو الهيئات املتعددة الأطراف ال ينبغي لها التدخل يف حالة حقوق الإن�سان
القائمة يف بلد ما .فن�شوء فكرة ما يف ثقافة ما ال يعني بال�ضرورة �أنها ال تنا�سب ثقافة �أخرى،
وال �أن وجود افرتا�ضات ثقافية م�شرتكة يقت�ضي لزوم ًا وجود قيم م�شرتكة .فعلى العك�س� ،أو�ضح
احلوار بني الثقافات حول حقوق الإن�سان �إمكانية ا�شرتاك �أ�شخا�ص ينتمون لأ�صول ومعتقدات
خمتلفة يف حوار حول حقوق الإن�سان� ،إذ �إنهم ي�شرتكون يف احلد الأدنى من القيم (مثل رف�ض
الإبادة اجلماعية والعبودية) ،وطاملا �أنهم �أبدوا ا�ستعدادهم لتدبر افرتا�ضاتهم الثقافية و�إعادة
النظر فيها.
وباملثل ،يجدر �إيالء االهتمام بديناميات الق�ضايا وال�سياقات اخلا�صة بحقوق املر�أة وتداخلها من
�أجل التعامل مع الت�صور الزاعم ب�أن �صكوك الأمم املتحدة ذات �صبغة ا�ستعمارية و�أنها ت�ستخدم
�سلطتها يف �إ�ضفاء �صفة عاملية وعلمانية على احلقوق ،ويف الوقت ذاته ،جتنب الوقوع يف �شرك
الن�سبية الثقافية .وي�ساعدنا هذا الرتكيز على �إبراز �أن كل �شخ�ص ت�ستهدفه �إحدى معاهدات حقوق
الإن�سان ال ميثل كيان ًا ع�ضوي ًا م�ستق ًال منف�ص ًال عن حميطه ،بل هو ذات توجد يف مكان – �أى �أ�سرة
23
�أو جماعة �أو �أمة �أو جمموعة عرقية �أو ما �إىل ذلك.
فعلى �سبيل املثال ،ت�ؤكد �سايل �إنغل ،عاملة الأنرثوبولوجيا الأمريكية ،يف كتابها عن ترجمة
القانون الدويل حلقوق الإن�سان املعني بالعنف على �أ�سا�س النوع االجتماعى �إىل عدالة حملية� ،أن
«العنا�صر الفاعلة املختلفة امل�شاركة يف عملية التهيئة املحلية ت�سهم يف «ترجمة» حقوق الإن�سان
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الدولية �إىل «�أنظمة حملية» و«ترجمة» الروايات املحلية اخلا�صة بالعنا�صر الفاعلة عن طريق
24
�سردها «با�ستخدام لغة حقوقية عاملية «بغية حتقيق �أهدافها».
وميكن �أن تكون �إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي الإقرار مبركزية الثقافات والأديان يف حياة النا�س
على �أر�ض الواقع .وفهم الثقافة والدين باعتبارهما عن�صرين يحددان �سياق حقوق الإن�سان،
بو�صفهما جان ًبا يكمل هذه احلقوق ولي�س باعتبارهما معايري تتناف�س معها ،ميكن �أن ميثل �سبي ًال
لبدء حوار مثمر .وف�ض ًال عن ذلك ،ت�ساعدنا هذه املقاربة على الت�أكيد على الدرو�س امل�ستخل�صة
من حماوالت تطبيقها على امل�ستوى املحلي ،و�ضمان و�ضع �إطار حقوق الإن�سان يف �سياق من �أجل
اال�ستجابة املالئمة الحتياجات وم�شكالت ال�سكان املحليني.
وميثل �سلوك اجلهات من غري الدول �إحدى العقبات املاثلة �أمام متتع املر�أة بحقوقها .فعلى �سبيل
املثال ،ا�ستُنكر �أثر «�سيا�سات الأ�صالة» �أو «�سيا�سات الهوية» الذي تنقله جمموعات اجلهات من
غري الدول ،حيث ت�ستهدف غالب ًا الن�ساء عن طريق ت�أكيد دورهن بو�صفهن �ضامنات «للم�ستقبل»،
وم�صد ًرا للذرية (اجلنود وحملة الألوية) وحافظات الأ�سرة .وين�ص الإعالن املتعلق بالق�ضاء
على جميع �أ�شكال التع�صب والتمييز القائمني على �أ�سا�س الدين �أو املعتقد 25ال�صادر يف عام
 1981على �أال يف�سر �أي �شئ يف هذا الإعالن على �أنه يقيد �أو ينتق�ص من �أي حق حمدد يف
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان �أو العهدين الدوليني اخلا�صني بحقوق الإن�سان ،وبذلك ي�ستنكر
التع�صب وما يت�صل به من عنف �ضد املر�أة على �أ�سا�س الدين �أو املعتقد .ويف عام � ،1993أكد
برنامج عمل امل�ؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان (�إعالن فيينا) �أهمية العمل على �إزالة �أي ت�ضارب
ميكن �أن ين�ش�أ بني حقوق املر�أة والآثار ال�ضارة لبع�ض املمار�سات التقليدية �أو املت�صلة بالعادات
�
والتع�صب الثقايف والتطرف الديني.
وي�شرتط عدد من ال�صكوك الدولية على الدول �ضمان عدم تعدي ال�سلوكيات ال�شخ�صية� ،سواء
للأفراد �أو اجلماعات ،على حرية التمتع بحقوق الإن�سان .وحتدد هذه ال�صكوك �أنه ال ميكن لأي �أحد
اال�شرتاك يف ن�شاط يهدف �إىل �إهدار �أي من احلقوق �أو احلريات املعرتف بها� وعلى م�سئولية تعزيز
هذه احلقوق ومراعاتها� .وب�شكل �أكرث حتديد ًا فيما يتعلق باملر�أة ،تن�ص املادة الرابعة من �إعالن
الأمم املتحدة ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة �أن على الدول «�أن جتتهد االجتهاد الواجب يف
درء �أعمال العنف عن املر�أة والتحقيق فيها واملعاقبة عليها ،وفق ًا للقوانني الوطنية� ،سواء ارتكبت
الدولة هذه الأفعال �أو ارتكبها �أفراد ».وتن�ص املادة الثانية ( )1من اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة على �ضرورة «�أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء
على التمييز �ضد املر�أة من جانب �أى �شخ�ص �أو منظمة �أو م�ؤ�س�سة».
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االجتماعية يف كوبنهاغن ( ،)1995وامل�ؤمتر العاملي الرابع املعني باملر�أة يف بيجني (.)1995
�-4إعالن فيينا ،الفقرة �« 18إن حقوق الإن�سان للمر�أة والطفلة هى جزء غري قابل للت�صرف من حقوق الإن�سان العاملية وجزء
ال يتجز�أ من هذه احلقوق وال ينف�صل عنها .و�إن م�شاركة املر�أة م�شاركة كاملة وعلى قدم امل�ساواة يف احلياة ال�سيا�سية واملدنية
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نف�س املنهاج ،الذي تتمثل �سماته الأ�سا�سية يف «�إقامة حوار بناء» ت�شارك فيه جميع اللجان مع وفد من الدولة الع�ضو التي ينظر
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الق�ضاء على التمييز العن�صري واتفاقية حقوق الطفل واللجنة املعنية بالعمال املهاجرين يف ا�ستجالب معلومات �إ�ضافية �أو
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الف�صل الثاين
مقدمة حول
ال�شريعة واملجتمعات
الإ�سالمية املعا�صرة

 1-2العامل الإ�سالمي:
الإ�سالم ديانة توحيدية تدور حول �شهادة «�أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممدا ر�سول اهلل» .ويعتنق الإ�سالم
نحو ُخم�س �سكان العامل الذي يبلغ تعدادهم  6مليارات ن�سمة ،يعي�ش معظمهم يف الدول ذات الأغلبية
امل�سلمة ،ويبلغ عددها  57دولة على الأقل .ولعل ظهور الإ�سالم يف اجلزيرة العربية هو ما ي�ؤدي �إىل
�سيادة االعتقاد ب�أن �أغلب امل�سلمني هم من �أ�صول عربية� .إال �أنه على النقي�ض ،ي�شكل العرب ما ال
يزيد عن  %15من امل�سلمني؛ �إذ تعد �إندوني�سيا �أكرب الدول الإ�سالمية من حيث العدد ،ي�أتي بعدها
باك�ستان ثم الهند ثم بنغالدي�ش ثم تركيا ثم م�صر ثم نيجرييا .وينت�شر امل�سلمون يف جميع �أنحاء
العامل ،ويعي�شون يف املجتمعات ذات الأغلبية �أو الأقلية امل�سلمة .وتتباين املمار�سات الدينية يف هذه
املجتمعات من منطقة �إىل �أخرى.

 2-2م�صادر ال�شريعة الإ�سالمية:
تعترب مرجعية ال�شريعة الإ�سالمية القائمة يف القر�آن وال�سنة «منوذج ًا مفاهيمي ًا معياري ًا حلياة
ي�سودها العدل واحلق قائ ًما يف الن�ص ،ويف بع�ض البنود خف ًّيا فيه» (�أبو الف�ضل  .)13 ،2001وهذه
الن�صو�ص هي القر�آن واحلديث .وتتمثل مهمة الفقيه يف التعاطي مع الن�ص وا�ستخراج القيم من
الن�ص و�إبانتها للم�سلمني ليتبعوها يف حياتهم .وتقوم ال�شريعة الإ�سالمية على م�صادر �أربعة� ،أولها
وثانيها امل�صادر الن�صية لل�شريعة وهي القر�آن واحلديث� ،أما امل�صدران الآخران فيمثالن امل�صادر
غري الن�صية وي�شريان �إىل عملية ا�شتقاق القانون .و ُيط َلق على هذه العمليات القيا�س والإجماع.
نجم ًا على مدار اثني وع�شرين عاما .وقد نزل الوحي
والقر�آن هو كالم اهلل �أنزله على نبيه حممد ُم ّ
على الر�سول يف مراحل خمتلفة ويف �أوقات خمتلفة ،وغالب ًا ما كان �سبب النزول التجاوب مع الواقع
الذي يعي�شه جمتمع امل�سلمني املحيط بالر�سول.
16

حقوق املر�أة يف املجتمعات الإ�سالمية :دليل موارد ملعلمي حقوق الإن�سان  -يونيو 2009

ق�صد باحلديث جمموعة الروايات التي �سجلت �أقوال الر�سول و�أفعاله و�سكتاته .وهي ت�شكل
و ُي َ
امل�صدر الثاين للإر�شاد الن�صي يف ا�ستقاء ال�شريعة الإ�سالمية.

 3-2نظرة عامة على املدار�س الفقهية:
يف حني يعتنق �أغلبية امل�سلمني املذهب ال�سني ،يعتنق عدد كبري �آخر املذهب ال�شيعي .ويك ُمن الفرق
اجلوهري بني املذهبني يف م�س�ألة الوالية .ففي حني ت�ؤمن ال�سنة بفكرة انتخاب ويل الأمر ،يذهب
الفكر ال�شيعي �إىل �أن الوالية تكليف �إلهى.
وهناك �أربعة مذاهب فقهية يف املذهب ال�سني ،وهي احلنفية واملالكية وال�شافعية واحلنبلية� .أما
املذاهب ال�شيعية فت�شمل اجلعفرية (تعرف �أي�ضا باالثني ع�شرية الأ�شعرية) والإ�سماعيلية والزيدية.
وقد ُ�س ّمي ا�سم كل مذهب من هذه املذاهب با�سم م�ؤ�س�سه الذي �أ�س�س منهجيته الفقهية� .شبكات
حقوق املر�أة الإقليمية والأقاليمية (بني الأقاليم) والدولية والعابرة للحدود خالل �سبعينيات
وثمانينيات

م�ؤ�س�سو املذاهب الفقهية الإ�سالمية و�أماكنها:
املذهب

م�ؤ�س�س املذهب (تويف يف)

�أماكن تطبيق املذهب يف الع�صر احلديث

املذاهب الفقهية ال�سنية
املذهب احلنفي

الإمام �أبو حنيفة (املتوفى يف 150هـ 767/م)

م�صر و�شبه القارة الهندية و�سوريا والأردن وفل�سطني وتركيا
والبلقان

املذهب املالكي

الإمام مالك (املتوفى يف 179هـ 795/م)

غرب �أفريقيا واجلزائر وتون�س واملغرب وموريتانيا وليبيا والكويت
والبحرين و�إمارتا دبي و�أبو ظبي

املذهب ال�شافعي

الإمام ال�شافعي(املتوفى يف 204هـ 820/م)

ال�سودان و�إثيوبيا وال�صومال واليمن ال�شمالية و�إندوني�سيا وماليزيا
والفلبني

املذهب احلنبلي

الإمام �أحمد بن حنبل(املتوفى يف 241هـ 855/م) اململكة العربية ال�سعودية وقطر و�شمال �شرق عمان وبقية الإمارات
العربية املتحدة.

املذاهب الفقهية ال�شيعية
االثناع�شرية/
اجلعفرية

الإمام جعفر ال�صادق(املتوفى يف 148هـ 765/م)

م�صر و�شبه القارة الهندية و�سوريا والأردن وفل�سطني وتركيا

الزيدية

الإمام زيد بن علي (املتوفى يف 122هـ 740/م)

اليمن

الإ�سماعيلية

القا�ضي النعمان (املتوفى يف 363هـ 974/م)

�أقليات توجد ب�شكل رئي�سي يف و�سط �آ�سيا وجنوبها و�أفريقيا
وال�شرق الأو�سط
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وتتباين االختالفات بني هذه املذاهب وتقت�صر على املناهج ال�شرعية .ويتميز املذهب احلنفي مبيله
لالعتماد على الر�أي ،وال�شافعي مبيله لالعتماد على احلديث ،واملالكي على الأحاديث املدنية حتديد ًا.

 4-2ال�شريعة الإ�سالمية يف الدرا�سات الغربية:
يعود تاريخ الدرا�سات الغربية حول ال�شريعة الإ�سالمية �إىل احلقبة اال�ستعمارية ،حيث �سعت القوى
اال�ستعمارية �إىل �إيجاد �سبل �أكرث فعالية يف �إحكام �سيطرتها على ال�شعوب التي �ضمتها حديث ًا،
فظهر حموران �شائعان يف املرحلة الأوىل لدرا�سة ال�شريعة� ،أولهما كان النظر لل�شريعة الإ�سالمية
باعتبارها نظام ًا قانوني ًا ذا تفا�صيل فقهية حمدودة ،بلغ �أوجه يف القرن الثامن امليالدي؛ �إال �أن هذا
النظام قد انتهى �إىل الأبد .و�أدى ذلك �إىل ظهور املحور الثاين ،الذي تناول فكرة انتهاء ال�شريعة �أو
انهيارها كنتاج للركود والتيب�س والتكا�سل باالعتماد على تقليد العلماء ال�سابقني دون تغيري .و�أدى
ت�صوير ال�شريعة هذا على �أنها نظام حمت�ضر غري قابل للتكيف عفا عليه الزمن ويفتقر �إىل احلجج
القوية �إىل خلو�ص امل�ست�شرقني �إىل �أن ال�شريعة الإ�سالمية معر�ضة للفناء و�أن انتهاءها و�شيك.
غري �أن ا�ستمرار ال�شريعة يف ع�صري احلداثة وما بعد احلداثة دفع �إىل �إعادة تقييم هذه التكهنات.
وا�ستجابة لذلك� ،أعاد امل�ست�شرقون النظر يف تاريخ ال�شريعة الإ�سالمية وتو�صلوا �إىل �أنها نظام
قانوين يختلف اختالف ًا تاما عما عهدوه يف النظم القانونية الغربية� .إال �أنهم وجدوا �أن الفل�سلفة
القانونية لل�شريعة الإ�سالمية لي�ست ب�أقل ثرا ًء �أو تعقيد ًا �أو تف�صي ًال ب�أية حال .و�أنهامل تظل جامدة
�أو راكدة .فال�شريعة لها �آلياتها التي �سمحت لها بالتغري وتطوير الفكر القانوين.
وقد دمرت احلقبة اال�ستعمارية يف العامل الإ�سالمي النظام التقليدي لل�شريعة الإ�سالمية على
نحو يتعذر �إ�صالحه ،برغم ما تتمتع به من حيوية ودينامية داخلية .ولعل �أحد �أبرز الأحداث هو
الدمار واالندثار النهائي ملعظم الأطر امل�ؤ�س�سية ،و�إن مل يكن كلها ،التي �أ�سهمت يف ظهور الفقهاء
و�إنتاج الدرا�سات الفقهية .فقد �أتى اال�ستعمار بقوانني ا�ستعمارية �إىل املجتمعات الإ�سالمية .فحلت
القوانني اال�ستعمارية حمل القوانني املحلية يف معظم جماالت احلياة العامة .وظل قانون الأ�سرة هو
املجال القانوين الوحيد الذي احتفظ ببع�ض مالحمه التقليدية.
و�أدى ذلك �إىل ن�شوء و�ضع �شائه� .إذ اتخذ قانون الأ�سرة الإ�سالمي �شكال جديد ًا يف رداء ا�ستعماري،
ففقد ممار�سوه التقليديون دعائمهم امل�ؤ�س�سية والنظامية و�أ�صبح ممار�سوه اجلدد يفتقرون �إىل
احلد الأدنى من التدريب على القانون القدمي .وما بقي يف النهاية من قانون الأحوال ال�شخ�صية
الإ�سالمي كان عبارة عن مزيج من ال�شريعة و�أحكام م�ستوردة من قوانني القوى اال�ستعمارية.
و�أ�صبحت قوانني الأحوال ال�شخ�صية الإ�سالمية هي نقطة االلتقاء التي جتمع الهوية الإ�سالمية
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وال�شرعية الثقافية نظر ًا لكونها املجال الوحيد من جماالت ال�شريعة الذي «جنا» من احلقبة
اال�ستعمارية .ففي حني تهي�أ الكثري من جماالت القانون للتغيري وتعر�ض له ،ظلت قوانني الأ�سرة
�أو ما عرف بعد ذلك بقوانني الأحوال ال�شخ�صية �أقل جتاوب ًا للواقع املتغري للمجتمعات الإ�سالمية.
وت�سرت�شد النقا�شات املعا�صرة الدائرة حول ال�شريعة الإ�سالمية وحقوق الإن�سان �إىل حد كبري بهذه
الرتكة اال�ستعمارية وانت�صار احلداثة على التقليد .وتراوحت الردود الإ�سالمية ما بني رف�ض قاطع
ملعايري حقوق الإن�سان الغربية املن�ش�أ �إىل �إجراء �إ�صالحات نظامية غري حمدودة تهدف �إىل مواءمة
ال�شريعة مع قواعد حقوق الإن�سان ومعايريها .وتختلف جهود الإ�صالح املعا�صرة من �سياق �إىل
�آخر .ففي البلدان ذات الأغلبية امل�سلمة ،ين�صب الرتكيز على مواءمة الأطر الت�شريعية الوطنية مع
التزامات حقوق الإن�سان الدولية.

 5-2احلركة الن�سوية الإ�سالمية والإ�صالح القانوين يف العامل الإ�سالمي:
تطور الإ�صالح القانوين على يد احلركة الن�سوية الإ�سالمية تطور ًا كبريا على مدار الع�شرين
عاما املا�ضية .فقبل ظهور حركة الإ�صالح الن�سوية ،كان غالب ًا ما يتم التطرق ل�شئون املر�أة
امل�سلمة بلهجة دفاعية .فانربى علماء مثل عبد الرحمن دوي ( )1989وجمال بدوي ()1999
ومرت�ضى مطهري ( )1981لك�شف املوقف التقدمي للإ�سالم فيما يتعلق بالو�ضع الروحاين
للمر�أة وحقوقها يف امللكية وحقوقها التعاقدية التي يك ُفلها الإ�سالم مقارنة بامل�سيحية .و�أو�ضحوا
�أنه يف حني حت ّمل امل�سيحية املر�أة م�سئولية �سقوط اجلن�س الب�شري ،يح ّمل الإ�سالم �آدم وحواء
على ال�سواء م�سئولية ع�صيان �أمر اهلل .ويف حني �أن الزواج امل�سيحي ي�سلب املر�أة �صفتها القانونية
يف حيازة الأمالك ،ظلت املر�أة امل�سلمة م�سئولة م�سئولية كاملة عن ممتلكاتها عند الزواج .ومع
احتفاء هذه الدرا�سات بال�سمت التقدمي لل�شريعة الإ�سالمية ،فقد ا�شرتكت جميع ًا يف ر�أيها حول
عالقات النوع االجتماعي امل�ؤيد لفكرة تكميل الأدوار االجتماعية للرجل واملر�أة بع�ضها بع�ض ًا.
وحددت الهيكل املثايل للعالقة بني اجلن�سني يف الإ�سالم على �أنه نظام للتكامل بني اجلن�سني.
وذهب ه�ؤالء العلماء �إىل �أن الأدوار التي ر�سمها اهلل للرجل واملر�أة منا�سبة متاما لتحقيق احلياة
الإ�سالمية ال�سليمة املكتملة .ومتثل �أحد اجلوانب املميزة لهذه الدرا�سات الأوىل حول املر�أة
والقانون الإ�سالمى يف �سكوتها جميعا عن البنى الذكورية للمرجعية التي انبنى عليها القانون.
ومن بني ممثلي التوجه اجلديد على درب الإ�صالح القانوين الن�سوي النزعة تبزغ �أ�سماء مثل عزيزة
احلربي ( )2001وزيبا مري ح�سيني ( )2003ونرية توحيدي ( )2003وكي�شيا علي ( .)2006فتقدم
درا�ساتهن حلو ًال ت�ستبدل احللول ال�سابقة التي عر�ضتها التحليالت الأوىل للق�ضايا التي تواجه
امل�سلمات .وتت�سم هذه الدرا�سات بتزايد م�ستوى الدقة والتعقيد فيها ،ولعلها تو�صف بالدرا�سات
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القانونية للن�سويات امل�سلمات .وهناك ثالثة م�سارات فكرية ملحوظة يف عملية الإ�صالح القانوين
التي قامت بها احلركة الن�سوية الإ�سالمية .فيمثل فكر عزيزة احلربي �إطار ًا لإعادة تف�سري ال�شريعة،
بينما متثل درا�سات نرية توحيدي �إطار ًا لإجراء �إ�صالح هيكلي .وميكن القول ب�أن املقاربة التي
تنتهجها توحيدي هي مقاربة �أكرث �شمو ًال .وتدخل �أعمال باحثات �أخريات مثل كي�شيا على وزيبا مري
ح�سيني يف �إطار الإ�صالح املفاهيمي .فرتى كي�شيا علي �ضرورة زيادة النماذج املفاهيمية وتو�سيع
نطاقها ،تلك النماذج التي تهدف �إىل ا�سرتجاع التفا�صيل الفل�سفية والأخالقية للم�صاعب التي
واجهتها املر�أة يف ال�شريعة الإ�سالمية ( .)154 ،2006وترى زيبا مري ح�سيني �إعادة �صياغة وتقييم
�شاملني للمنظومة النظرية واملفاهيمية التي ت�شكل ال�شريعة الإ�سالمية .وتهدف ه�ؤالء الباحثات،
ب�شكل جماعي� ،إىل �سد الفجوة بني الطموحات القانونية والواقع القانوين للمر�أة امل�سلمة.
وال يتوجب على الدرا�سات الن�سائية الت�شكك فح�سب يف اال�ستنتاجات القانونية كي يت�سنى لها
الت�أثري يف حياة املر�أة وخرباتها ،بل �إن عليها كذلك �أن تتناول مناهج التحقيق القانوين و�أ�ساليبه.
وتفر�ض ه�ؤالء الباحثات حتدي ًا �أمام امل�صادر التقليدية للمرجعية يف ال�شريعة الإ�سالمية عالوة
على ما تتحنه من فر�ص عديدة للإ�صالح .فقد متكنت الباحثات الن�سائيات ،عن طريق حتدي
�سلطة من زعموا لأنف�سهم احلق يف ر�سم القانون ،من تغيري طبيعة املناق�شات حول الإ�صالح.
وتتيح �أعمالهن فر�صة للخو�ض يف الق�ضايا التي تواجه املر�أة على نحو �أكرث تف�صي ًال ،ف�ض ًال عن
طرح حلول ممكنة فيما يتعلق بتطبيق ال�شريعة الإ�سالمية.
ولعل ما مييز هذه الدرا�سات اجلديدة هو القول بامل�ساواة بني اجلن�سني .ومتثل هذه الآراء ثمار ما
�أنتجته درا�سات ن�سائية �سابقة على يد م�ؤرخات من �أمثال فاطمة مرني�سي وليلى �أحمد� .إذ كتبت
كلتاهما �أعما ًال نقدية حادة عن الطبيعة الذكورية للمجتمعات الإ�سالمية القدمية ،مع دفعهما ب�أن
ر�سالة الإ�سالم حت�ض على امل�ساواة .وظهرت �أعمال �أخرى تكمل ما بد�أتاه لعلماء قر�آن من �أمثال
رفعت ح�سن ( )1994و�آمنة ودود ( )1999و�أ�سماء بارال�س ( ،)2004الذين ا�ستطاعوا ،من خالل
تناول القر�آن باعتباره ن�صا يدعم امل�ساواة بني اجلن�سني ،اخلروج بتفا�سري جديدة للن�ص القر�آين
تت�سم بعمقها ومراعاتها حل�سا�سيات النوع .وقد �أنتج ه�ؤالء الباحثون ،جمتمعني ،كم ًا �ضخم ًا من
الأعمال ميكن �أن يبنى عليه املزيد من الإ�صالحات القانونية املراعية العتبارات النوع االجتماعي.
ويبدو �أن مقاربة الإ�صالح القانوين التي حتمل لواءها كال من كي�شيا علي وزيبا مري ح�سيني هي
النموذج الإ�صالحي الأو�سع نطاق ًا� .إذ تتناول كتاباتهما النقدية املفهوم الذي يقوم عليه الزواج
يف قانون الأ�سرة الإ�سالمي .فرتى كي�شيا علي �أن الإطار التحليلي للفكر القانوين الذكوري مالئم
لتحقيق العدل بني اجلن�سني .فتقرتح ،على �سبيل املثال� ،أن «الإ�صالح طويل الأمد ووا�سع املدى
لنظام الطالق يقت�ضي �إ�صالح ًا �أعمق للبنية الأ�سا�سية للزواج الإ�سالمي ذاته»(.)36 ،2006
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وي�ستهدف الإ�صالح الذي تت�صوره كي�شيا علي االفرتا�ضات الأ�سا�سية التي ت�شكل �أ�سا�سات بنية
 وات�ساع، وتت�سم اقرتاحاتها با�ستهدافها حتقيق حتول اجتماعي.الأ�سرة يف ال�شريعة الإ�سالمية
 ومتثل كذلك منرب ًا قد يكون، وانطوائها على �إمكانية حتقيق �إ�صالح منوذجي بعيد املدى،نطاقها
.مفيد ًا يف ا�ستمرار احلوار بني قانون حقوق الإن�سان وال�شريعة الإ�سالمية
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الف�صل الثالث
حقوق القيادة ال�سيا�سية
للمر�أة يف �صكوك حقوق
الإن�سان الدولية

تقرتن احلقوق ال�سيا�سية باملواطنة .فيتمثل �أحد عنا�صرها يف «حق كل مواطن يف �أن ي�شارك
يف �إدارة ال�شئون العامة� ،إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة ممثلني يختارون يف حرية» (العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة  ،)25وهو احلق يف الت�صويت �أو �أهلية الرت�شح
لالنتخاب يف كافة الهيئات املنتخبة باالقرتاع العام 1.وقد جرى تف�سري �إدارة ال�شئون العامة
تف�سري ًا وا�سع ًا وي�شمل «ممار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،ال�سلطات الت�شريعية
والتنفيذية والإدارية؛ وهو ي�شمل �شتى �أوجه الإدارة العامة كما يخ�ص حتديد وتنفيذ ال�سيا�سة
العامة التي �ستتبع على الأ�صعدة الدولية والوطنية والإقليمية واملحلية »2.فيمكن �أن ي�شارك
املواطنون يف �إدارة ال�شئون ال�سيا�سية من خالل ممثلني عنهم يتم انتخابهم انتخاب ًا عام ًا� ،أو
مبمار�سة «النفوذ من خالل املناق�شات العامة واحلوار مع ممثليهم� ،أو من خالل قدرتهم على
3
تنظيم �أنف�سهم .وتعزز هذه امل�شاركة ب�ضمان حرية التعبري واالجتماع وتكوين اجلمعيات».
وقد اعتمدت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان تو�صية عامة ورد فيها �أن «احلق يف حرية تكوين
اجلمعيات ،مبا يف ذلك احلق يف تكوين منظمات تعنى بال�شئون ال�سيا�سية والعامة وااللتحاق
بهذه املنظمات ،يعترب �إ�ضافة �أ�سا�سية للحقوق املحمية مبوجب املادة  4».25وفيما يتعلق بحق
االنتخاب ،حتدد التو�صية العامة ذاتها �أنه ينبغي التغلب على عقبات معينة من قبيل الأمية
5
والفقر �أو ما يعيق حرية التنقل من �أجل ممار�سة هذا احلق ب�صورة فعلية.
فقد واجهت املر�أة �صعوبات يف احل�صول على حقوق املواطنة القائمة على اعتبارات النوع االجتماعى،
برغم دخول �أول �صكوك الأمم املتحدة التي تقر احلقوق ال�سيا�سية حيز النفاذ يف عام � - 6 1954أي
�أكرث من ع�شرة �أعوام قبل �صدور العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .فتن�ص اتفاقية
احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة على �أن تنفيذ مبد�أ ت�ساوي الرجال والن�ساء يف احلقوق املن�صو�ص عليها
يف ميثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يعني منح الرجال والن�ساء امل�ساواة يف
التمتع باحلقوق ال�سيا�سية وممار�ستها.
وتويل اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة �أهمية خا�صة مل�شاركة املر�أة يف احلياة
العامة يف بلدها .وت�شدد ديباجة االتفاقية على ما يلي:
«( )...التمييز �ضد املر�أة ي�شكل انتهاك ًا ملبادئ امل�ساواة يف احلقوق واحرتام كرامة الإن�سان ،ويعد
عقبة �أمام م�شاركة املر�أة ،على قدم امل�ساواة مع الرجل ،يف حياة بلدهم ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية والثقافية ،ويعوق منو رخاء املجتمع والأ�سرة ويزيد من �صعوبة التنمية الكاملة
لإمكانات املر�أة يف خدمة بلدها والب�شرية .فم�شاركة املر�أة م�شاركة كاملة وعلى قدم امل�ساواة يف
احلياة ال�سيا�سية واملدنية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،على ال�صعيد الوطني والإقليمي
والدويل ()...هما من �أهداف املجتمع الدويل ذات الأولوية»7
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و يف عام � ،1995أو�ضح �إعالن ومنهاج عمل بيجني �أن «ا�شرتاك املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية على قدم
امل�ساواة ي�ؤدي دور ًا بالغ الأهمية يف عملية النهو�ض باملر�أة ب�شكل عام .فا�شرتاك املر�أة يف عملية
�صنع القرار على قدم امل�ساواة ال يعد مطلب ًا من مطالب العدالة والدميوقراطية الب�سيطة فح�سب
و�إمنا ميكن اعتباره كذلك �شرط ًا �ضروري ًا ملراعاة م�صالح املر�أة فبدون ا�شرتاك املر�أة ا�شرتاك ًا
فعا ًال و�إدخال منظورها يف كافة م�ستويات �صنع القرار ،ال ميكن حتقيق الأهداف املتمثلة يف امل�ساواة
والتنمية وال�سلم»8.
وتو�ضح املادة ال�سابعة من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة �أن على الدول
الأطراف اتخاذ تدابري للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة للبلد ،م�شددة
على حق املر�أة ،على قدم امل�ساواة مع الرجل ،يف:
•لت�صويت يف جميع االنتخابات واال�ستفتاءات العامة ،والأهلية لالنتخاب جلميع الهيئات التي
ينتخب �أع�ضا�ؤها باالقرتاع العام؛
•امل�شاركة يف �صياغة �سيا�سة احلكومة ويف تنفيذ هذه ال�سيا�سة ،ويف �شغل املنا�صب العامة و�أداء
جميع الوظائف العامة على جميع م�ستويات احلكومة؛
•امل�شاركة يف �أية منظمات وجمعيات غري حكومية تهتم باحلياة العامة وال�سيا�سية للبلد.
وتن�ص التو�صية العامة رقم  23التفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،مت�شي ًا مع
التو�صية العامة للجنة املعنية بحقوق الإن�سان حول املادة  25من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية ،على �أن« :مفهوم �إدارة ال�شئون العامة وال�سيا�سية يف بلد ما هو مفهوم وا�سع،
ي�شري �إىل ممار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية ،ال �سيما ممار�سة ال�سلطات الت�شريعية والق�ضائية والتنفيذية
والإدارية .وي�شمل امل�صطلح جميع جوانب الإدارة العامة و�صياغة ال�سيا�سات وتنفيذها على ال�صعيد
الدويل والوطني والإقليمي واملحلي .كما ي�شمل املفهوم �أي�ضا العديد من مناحي املجتمع املدين،
مبا يف ذلك املجال�س العامة واملجال�س املحلية و�أن�شطة املنظمات من قبيل الأحزاب ال�سيا�سية
واالحتادات العمالية والرابطات املهنية وال�صناعية واملنظمات الن�سائية واملنظمات الأهلية وغريها
من املنظمات املعنية باحلياة العامة وال�سيا�سية».
وف�ض ًال عن ذلك ،تن�ص املادة الثامنة من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة على
�أن املر�أة لها نف�س الفر�صة املتاحة للرجل «يف متثيل حكوماتها على امل�ستوى الدويل واال�شرتاك يف
�أعمال املنظمات الدولية».
و�أحد العوائق التي تواجه املر�أة يف معر�ض �سعيها ملمار�سة حقوقها ال�سيا�سية ممار�سة فعلية هو
«التفرقة الوا�ضحة بني املجال اخلا�ص (املت�صل ب�إجناب الأطفال وتربيتهم) واملجال العام» 9.ومعلوم
متام ًا الدور الذي تلعبه التقاليد الثقافية واملعتقدات الدينية يف ح�صر �أن�شطة املر�أة يف املجاالت
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اخلا�صة و�إق�صائها من امل�شاركة الن�شطة يف احلياة العامة ،ويقرتح ،على �سبيل املثال� ،إعفا�ؤها من
املهام املنزلية لتمكينها من امل�شاركة الكاملة يف احلياة العامة .ونتيجة لذلك ،فمن املهم الت�صدي
لـ «انعدام اخلدمات ،وتخلف الرجل عن تقا�سم املهام املت�صلة بتنظيم الأ�سر املعي�شية وبرعاية
الأطفال وتربيتهم» 10.وعالوة على ذلك ،فقد لوحظ �أن العديد من الدول والعادات والقوالب
االجتماعية والثقافية النمطية تثني املر�أة �أو تعوقها عن ممار�سة حقها يف الت�صويت وامل�شاركة
يف احلياة العامة 11.فمث ًال� ،أ�شار �إعالن ومنهاج عمل بيجني �إىل �أن «التن�شئة االجتماعية والقولبة
ال�سلبية للمر�أة والرجل ،مبا يف ذلك القولبة عن طريق و�سائط الإعالم ،ت�ؤكد االجتاه املتمثل يف
ا�ستمرار عملية �صنع القرار ال�سيا�سي حكر ًا على الرجل»12 .
وقد �أ�شارت جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،يف عدد من التقارير التي �أ�صدرتها� ،إىل �أن
«ا�ستمرار املواقف القائمة على ال�سلطة الأبوية ،والقوالب النمطية املت�أ�صلة ب�ش�أن الأدوار وامل�سئوليات
املنوطة باملر�أة والرجل يف الأ�سرة واملجتمع تتجلى يف اخليارات التعليمية املتاحة للمر�أة وو�ضعها فى
13
�سوق العمل ،وتدنى م�ستوى م�شاركتها فى احلياة ال�سيا�سية والعامة».
ويف حني ميكن حتقيق امل�ساواة بحكم القانون (ر�سمي ًا) ب�إجراء �إ�صالحات على القوانني
وال�سيا�سات حتى ميكن لهذه القوانني التعامل مع الرجال والن�ساء على �أ�سا�س من احليادية،
ف�إن حتقيق امل�ساواة بحكم الواقع (مو�ضوعي ًا) �أ�شد �صعوبة .وتتعلق امل�ساواة بحكم الواقع
14
بت�أثري القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات على خربات الن�ساء .وللت�صدي لعدم امل�ساواة هذا،
قد يلزم ا�ستخدام تدابري م�ؤقتة وميكن �أن ت�شمل «اتخاذ تدابري ل�صالح املر�أة من �أجل تخفيف
الظروف التي ت�ؤدي �إىل ا�ستمرار التمييز �أو كبحها».
وترد الإ�شارة يف املادة الرابعة �إىل ا�ستخدام تدابري خا�صة م�ؤقتة من �أجل الإنفاذ التام للمادتني
ال�سابعة والثامنة 15.وللتو�ضيح ،ف�إن هذه التدابري امل�ؤقتة كانت قد �أو�صت بها اململكة العربية
ال�سعودية بغر�ض «التعجيل بزيادة م�شاركة املر�أة ومتثيلها يف جمل�س ال�شورى ويف غريه من الهيئات
16
املنتخبة واملعينة يف كافة اﻤﻟﺠاالت وعلى خمتلف �صعد احلياة العامة وال�سيا�سية».
وتن�ص التو�صية العامة  23ال�صادرة عن اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة على
�أنه «يف احلاالت التي و�ضعت فيها البلدان �إ�سرتاتيجيات م�ؤقتة فعالة يف حماولة لتحقيق امل�ساواة يف
امل�شاركة ،مت تنفيذ طائفة وا�سعة من التدابري ،منها تعيني مر�شحات وم�ساعدتهن مالي ًا وتدريبهن،
وتعديل الإجراءات االنتخابية ،وتنظيم حمالت ت�ستهدف حتقيق امل�ساواة يف امل�شاركة وحتديد
�أهداف وح�ص�ص عددية ،وتدابري تهدف �إىل تعيني ن�ساء يف منا�صب عامة مثل اجلهاز الق�ضائي �أو
17
الفئات الفنية الأخرى ،ت�ضطلع بدور �أ�سا�سي يف احلياة اليومية لكل املجتمعات».

26

حقوق املر�أة يف املجتمعات الإ�سالمية :دليل موارد ملعلمي حقوق الإن�سان  -يونيو 2009

و�أو�صت جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة باتخاذ تدابري �أخرى بغية الت�صدي لل�سلوكيات
النمطية ال�صارخة حول �أدوار املر�أة والرجل وم�سئولياتهما .ويت�ضمن ذلك القوالب النمطية غري
املعلنة التي يرتتب عليها ا�ستمرار التمييز �ضد الن�ساء والفتيات يف كافة مناحي حياتهن .ويتمثل
الهدف من هذه التدابري يف تعزيز �إحداث تغيريات يف �سلوكيات املر�أة والرجل وت�صوراتهما فيما
يتعلق بدور كل منهما داخل الأ�سرة املعي�شية ،ومع عائالتهما ،ويف العمل ،ويف املجتمع ككل بغر�ض
الإقرار بكرامة املر�أة .وت�شمل هذه التدابري ما يلي:
•تدريب هيئة التدري�س على ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني ومراجعة الكتب واملناهج املدر�سية بغية
الق�ضاء على القوالب النمطية اخلا�صة ب�أدوار كال اجلن�سني،
•ن�شر املعلومات حول االتفاقية من خالل كافة م�ستويات املنظومة التعليمية ،مبا يف ذلك تعليم
حقوق الإن�سان والتدريب على الوعي بالنوع االجتماعى ،بغر�ض تغيري الر�ؤى وال�سلوكيات
18
النمطيةالقائمة فيما يتعلق ب�أدوار املر�أة والرجل،
•ن�شر الوعي و�إطالق حمالت تعليمية موجهة �إىل الن�ساء والرجال ،والفتيات والفتيان ،والقادة
الدينيني بغية الق�ضاء على القوالب النمطية املت�صلة بالأدوار التقليدية للجن�سني يف الأ�سرة
19
واملجتمع،
•�إطالق حمالت لن�شر الوعي بني الن�ساء والرجال ،وت�شجيع و�سائط الإعالم على �إظهار املر�أة
20
ب�صورة �إيجابية ،وتعزيز ت�ساوي مركز املر�أة والرجل وم�سئولياتهما يف املجالني اخلا�ص والعام،
•ت�شجيع الرجال على حتمل ن�صيبهم العادل من الأعباء املنزلية حتى تتمكن املر�أة من تكري�س
وقت ًا للحياة العامة وال�سيا�سية 21،وت�أكيد التو�صية ال�صادرة عن �إعالن ومنهاج عمل بيجني
التي تن�ص على �أن «ت�ستلزم تن�شئة الأطفال امل�شاركة يف حتمل الوالدين للم�سئولية وكذلك
املر�أة والرجل واملجتمع ككل .ويجب �أال ت�شكل الوالدة والأمومة والأبوة ودور املر�أة يف الإجناب
22
�أ�سا�س ًا للتمييز وال تعوق م�شاركة املر�أة م�شاركة كاملة يف املجتمع».

حقوق املر�أة يف القيادة ال�سيا�سية يف املجتمعات امل�سلمة:
جرى العرف يف الدرا�سات الرئي�سية للباحثني امل�سلمني على ق�صر الأدوار القيادية على الرجل
وحرمان املر�أة متاما من تويل مهام القيادة العامة .فرتى الأغلبية العظمى من علماء ال�شريعة
التقليديني �أن للوالية عنا�صر يجب توافرها يف الويل وهي:
•�أن يكون ذكرا حر ًا،
•�أن يكون مك ّلف ًا،
•�أن يكون مت�صف ًا بالتقوى،
•و�أن يكون ملم ًا ب�أحكام ال�شريعة (م�صري )625 ،1994
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غري �أن ثمة �آراء لأقلية ،منهم ابن حزم (املتوفى يف 456هـ1054/م) ،ذهبت �إىل مقبولية تويل املر�أة
جلميع املنا�صب عدا الوالية العظمى .و�أجاز الإمام �أبو حنيفة (املتوفى يف 148هـ765/م) للمر�أة
تويل املنا�صب العامة وكذلك من�صب الق�ضاء يف الأمور التي يجوز فيها قبول �شهادتها .ويذهب
الإمام ابن جرير الطربي (املتوفى يف 310هـ923/م) �إىل �أبعد من تويل املر�أة املطلق للمنا�صب
العامة �إىل توليها �أي�ضا �شئون الدولة (ابن حجر  .)1980ويروى �أي�ضا عن اتخاذ الإمام مالك بن
�أن�س (املتوفى يف 179هـ795/م) ر�أي ًا مماثال و�إن كان ال يعتمد هذا الر�أي من فقهاء املالكية �إال
�أقلية (�سنو�سي .)2001
وثمة �إجماع بني فقهاء امل�سلمني على �أن املر�أة قد تعد من بني �أبرز املفكرين يف العلوم الإ�سالمية
التقليدية ،بل هي بالفعل كذلك .فقد متثلت �أبرز �إ�سهامات املر�أة يف علوم احلديث .ومن ثم،
في�ضع العلماء فتاوى املر�أة على درجة فتاوى الرجل (فا�ضل  .)190،1997وباملثل ،تت�ساوى
الأحاديث التي روتها الن�ساء مع الأحاديث التي رواها الرجال .ومن الغريب �أنه برغم �إجازة
العلماء فتوى املر�أة �أو و�ضع فتواها يف م�صاف فتاوى الرجل ،ف�إنهم مينعون عليها احلق يف تويل
من�صب الق�ضاء 23.ويقول حممد فا�ضل ،وهو �أحد العلماء املعا�صرين� ،أن ذلك يعود �إىل تفرقة
القدماء �أي�ضا بني �أن�شطة املر�أة اخلا�صة والعامة ،واعتبارهم الق�ضاء �ش�أن ًا عام ًا.
وينقلنا ذلك �إىل ال�سبب الثاين ملنع بع�ض العلماء الوالية على املر�أة �أال وهو �أن الوالية قد ت�ستلزم
انخراط املر�أة يف العمل بحرية مع الرجل يف ال�سياقات العامة وخارج منزلها ،وهو الو�ضع الذي
ال تقبله �أغلبية العلماء .فاملجال العام هو جمال الرجل .ولذا ،فمع تغري اجلانب العام املتعلق
ب�أن�شطة املر�أة القانونية ،يجب �أي�ضا �أن تتغري رخ�ص انخراط املر�أة يف املجال العام (فا�ضل
 .)1997،194وميكن �أن ن�ستنتج من هذا الر�أي �أن ال�سبب وراء �إق�صاء املر�أة عن تويل املنا�صب
القيادية هو االعتقاد ب�أن املر�أة �أقل خربة يف احلياة العامة �أو لأن العلماء ال يحبذون ت�شجيع
م�شاركة املر�أة يف املجال العام.
وتتمثل املقدمة الثالثة التي يرتكن �إليها العلماء يف منعهم والية املر�أة ،ال �سيما تويل �شئون الدولة،
يف اقرتانها بقيادة اجليو�ش .وهو ما ي�ستتبع قيادة اجليو�ش يف املعارك و�إمامة النا�س يف ال�صالة.
فريى العلماء �أنه ال ميكن اجلواز للمر�أة بالقيام بهذه الأعمال .ورد ًا على ذلك ،يرى العامل املعا�صر
م�صطفى ها�شم كمايل �أن القيا�س بني و�ضع املر�أة قا�ضية وو�ضعها كقائدة للدولة �أمر �إ�شكايل.
وعليه ،ي�ؤيد كمايل موقف ابن جرير الطربي (املتوفى يف 310هـ923/م) الذي ر�أى هو �أي�ضا �أن هذا
القيا�س قيا�س �شاذ �أو قيا�س مع الفارق .فبالن�سبة لكمايل تتمثل «املهمة الرئي�سية للقا�ضي يف فهم
ال�شريعة وتطبيقها ،والرجل واملر�أة يف ذلك �سواء)208 ،2008( ».
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وبالرغم من تنوع الأ�سباب التي ي�سوقها العلماء لتقييد تويل املر�أة القيادة ،فهناك جمموعة
مناظرة من الآراء حول متى ،وكيف ،ميكن للمر�أة تويل الأمر .فريى ابن �صالح و�أبو حنيفة
وابن حزم جميعهم �أن الذكورة ال متثل �شرط ًا جوهري ًا لتويل من�صب الق�ضاء .في�ستخدم
�أبو حنيفة جواز قبول �شهادة املر�أة يف بع�ض احلاالت للدفع بجواز تويل املر�أة للق�ضاء يف
املجاالت القانونية التي ُتقبل فيها �شهادتها .فريى �أن «�سلطة القا�ضي ت�صبح باطلة ما مل
يكن لديه امل�ؤهالت الالزمة لأن يكون �شاهد ًا» .وعليه ،فيقول �إنه طاملا يجيز القانون للمر�أة
ال�شهادة يف بع�ض جماالت القانون فمن املالئم للمر�أة �إذن �أن تتوىل الق�ضاء ،على الأقل
يف جماالت القانون هذه .وي�ستخدم ابن حزم مثال اخلليفة عمر بن اخلطاب (املتوفى يف
23هـ644/م) الذي وىل امر�أة تدعى ال�شفاء بنت عبد اهلل احل�سبة على الأ�سواق� .أ�ضف
�إىل ذلك �أن هناك �آراء البن جرير الطربي واحل�سن الب�صري (املتوفى يف 110هـ728/م)،
وكالهما يتفقان على الذكورة ً
�شرطا لتويل الق�ضاء .فيقوالن �إنه ملا كانت املر�أة يجوز لها �أن
تكون فقيهة� ،أي من �أ�صحاب الفتوى الذين ي�صدرون �أحكاما تتطلب فكر ًا وحتلي ًال دقيقني،
فيمكنها �إذن �أن تتوىل الق�ضاء( .حممد و�آخرون )167 ،2007
و ت�ستند مقاومة والية املر�أة �إىل حد كبري �إىل طريقة تف�سري العلماء للآية القر�آنية التالية:
ال�صالحِ َ اتُ
}ال ِّر َج ُال َق َّوا ُمونَ َع َلى ال ِّن َ�سا ِء بمِ َ ا َف َّ�ض َل اللهّ ُ َب ْع َ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض وَبمِ َ ا �أَن َف ُقو ْا ِمنْ �أَ ْم َوا ِل ِه ْم َف َّ
َقا ِن َتاتٌ َحا ِف َظاتٌ ِّل ْل َغ ْي ِب بمِ َ ا َح ِف َظ اللهّ ُ َوال َّال ِتي ت ََخا ُفونَ ُن ُ�شو َزهُ نَّ َف ِع ُظوهُ نَّ َو ْاه ُج ُروهُ نَّ فيِ المْ َ َ�ض ِاج ِع
ا�ض ِر ُبوهُ نَّ َف ِ�إنْ �أَ َط ْع َن ُك ْم َف َال َت ْب ُغو ْا َع َل ْي ِهنَّ َ�س ِبي ًال ِ�إنَّ اللهّ َ َكانَ َع ِل ّي ًا َك ِبري ًا{(الن�ساء)34 :
َو ْ
ويرى ابن كثري ،املتوفى يف (774هـ1373/م) ،مع علماء �آخرين ،يف تف�سري الآية �أن «الرجل قيم
على املر�أة� ،أي هو رئي�سها وكبريها واحلاكم عليها وم�ؤدبها �إذا اعوجت .فاهلل �سبحانه وهب الرجل
�صفات القوامة ،كال�شجاعة والقوة واالكتمال ور�شادة العقل .فاملر�أة حتتاج حلماية الرجل و�شجاعته
املعنوية واجل�سدية .ومفهوم القوامة يف هذه احلالة ال يعني �أن ي�ستخدم املرء �سلطته كما ي�شاء.
فالقوامة تعني املودة واحلماية والتوجيه والتعليم والإن�سانية يف ال�سلطة» (ابن كثري) .وال يتنا�سب
هذا الو�صف للرجل بال�شجاعة واملر�أة باالحتياج �إىل احلماية مع ت�صور والية املر�أة .فهو ي�صور
املر�أة تاب ًعا يحتاج �إىل توجيه الرجل وعقله.
وعلى النقي�ض ،يذهب علماء مثل ال�شيخ حممد �شلتوت �إىل �أن امل�ستوى الأ�سا�سي لهذه ال�سلطة ال
ي�شري �إىل القوامة على املر�أة ،بل ي�شري �إىل م�سئولية الرجل عن املر�أة (غري حمدد.)268-159 ،
فالرجال مكلفون مب�سئولية �إعالة �أفراد �أ�سرهم من الن�ساء ،وعليهم التزام معرتف به قانوني ًا بتوفري
24
االحتياجات احلياتية الأ�سا�سية للمر�أة و�أ�سرتها املبا�شرة واملمتدة ،من غذاء وم�أوى وملب�س.
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ويرى علماء �آخرون �أن الآية ت�شري �إىل ترتيب للجن�سني ،يكون للرجل فيه القوامة على املر�أة .ومن
هذا املنظور ،يعطي العلماء الرجل �سلطة �إدارة �ش�ؤون املر�أة واتخاذ القرارات لها وحتديد اختياراتها
يف �إطار �أ�سرتها املبا�شرة و�أ�سرتها املمتدة .وعليه ،فال يجوز للفتاة الزواج دون �إذن �أبيها� ،أما االبن
فيجوز له ذلك ،وتخ�ضع الزوجة لأمر زوجها .وين�سحب هذا القول على منع املر�أة من تويل منا�صب
القيادة العامة.
كما يربر العلماء الر�أي القائل بوجوب عدم والية املر�أة ا�ستناد ًا �إىل احلديث ال�شريف الذي يحذر
من �أخطار تويل املر�أة �أمور املجتمع:
«عندما بلغ الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أن الفر�س ولوا عليهم ابنة ق�سرى قال « :ما �أفلح قوم و ّلوا
�أمرهم امر�أة !» (البخاري ،املجلد اخلام�س ،الكتاب التا�سع واخلم�سني ،رقم )709
وراوي احلديث هو �أبو بكرة ،وهو �أحد �صحابة الر�سول ،رواه �أثناء موقعة اجلمل (36هـ656/م)،
التي قادت فيها ال�سيدة عائ�شة زوج الر�سول جمع ًا من �أتباعها يف املعركة .وحدثت هذه املوقعة بني
فريقني متخا�صمني من امل�سلمني على قيادة املجتمع الإ�سالمي الأول .وقد انهزمت عائ�شة يف هذه
املعركة �أمام على بن �أبي طالب �صهر الر�سول وابن عمه.
غري �أن العلماء املحدثني ف�سروا هذا احلديث تف�سري ًا خمتلفا (�سنو�سي � ،)2001إذ طعنوا يف
دوافع الراوي ونواياه ومعنى احلديث .ف�شككت فاطمة مريني�سي ( )1991يف موثوقية الراوي
نفيع بن م�سروح و ُكنيته �أبو بكرة .و�أو�ضحت �أو ًال �أن اخلليفة عمر بن اخلطاب عاقب �أبا بكرة
على �شهادة زور �شهدها .كما �أن �أبا بكرة مل يحدد موقفه حول ان�ضمامه لأي من جانبي املوقعة
املذكورة ،غري �أنه بعد هزمية عائ�شة يف املعركة ،انتهز الظرف و «تذكر» احلديث الذي قاله
النبي قبل خم�سة وع�شرين عام ًا لينال ر�ضا اجلانب املنت�صر ( .)53-49 ،1991ويقول القا�ضي
�آفتاب ح�سني (� )1987إن �أبا بكرة ال ميكن �أن يكون قد �أراد تف�سري كالمه �أو حديث الر�سول على
�أنه �أمر مبنع املر�أة من والية الأمر .حتى و�إن ذكر �أبو بكرة هذا احلديث �أثناء وقعة اجلمل ف�إنه
مل يرتك عائ�شة قط
ومل ي�شر على �أي �أحد بفعل ذلك .فقد كان مواليا لها ،تبعها يف املعركة وقاتل يف �صفوفها .كما �أنه
رجع معها �إىل املدينة بعد هزميتها .وال ت�شكك هبة ر�ؤوف عزت يف �صحة هذا احلديث ،ولكنها
ت�شدد على �ضرورة قراءة هذا احلديث يف �سياقه املحدد الذي ن�ش�أ فيه؛ باعتباره نبوءة تتعلق بدولة
الفر�س ولي�س له �أي م�ضامني قانونية �أبعد من ذلك (عزت).
و�أخري ًا ،يرف�ض العلماء هذا احلديث باعتباره حديث ًا �ضعيف ًا .ففي علوم احلديث ،يو�صف احلديث
«بالغريب» �إذا كانت روايته متيل �إىل ال�ضعف .ويبد�أ �سند هذا احلديث ب�أبي بكر فح�سب .وطبيعة
30
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الرواية هي �أن ينقلها بع�ض ال�صحابة عن الر�سول (�ص)� ،إال �أننا ال جند �أ ًّيا منهم يف �سند هذا
احلديث (�سليم  .)17،2005ونظر ًا الختالف الآراء حول حديث �أبي بكرة ،يذهب مليد �سانو�سي
�إىل الر�أي القائل «باعتماد بع�ض العلماء على هذا احلديث حلرمان املر�أة حقها يف االنتخاب،
غري �أنه مل يتم التو�صل �إىل �إجماع قط بني العلماء ،القدماء واملعا�صرين ،حول هذه امل�س�ألة»
(�سانو�سي .)2001
ويف الوقت املعا�صر� ،أ�صبحت تطلعات املر�أة لتويل القيادة �أي�سر حتقيق ًا على امل�ستوى املحلي.
ففي �إندوني�سيا� ،أ�صدرت جماعة نه�ضة العلماء 25يف عام « 1957فتوى جتيز للمر�أة ع�ضوية
الأجهزة الت�شريعية ،ويف عام � 1960أجازت اجلماعة تويل املر�أة القيادة على م�ستوى القرى
(كيباال دي�سا)» (هاردر  .)81 ،2006وان�ضمت ثالث ن�ساء على الأقل يف ع�ضوية جمل�س هيئة
نه�ضة العلماء يف خم�سينيات و�ستينيات القرن املا�ضي.
وتو�صلت فتوى نه�ضة العلماء �إىل «جواز م�شاركة املر�أة يف عامل ال�سيا�سة ،مبا يف ذلك عن طريق
�أن ت�صبح (هكذا) ع�ضو ًا يف الهئية الت�شريعية ،على �أ�سا�س من امل�صلحة احلقيقية وامللحة» .كما
و�ضعت �أي�ضا قائمة من ال�شروط ين�ص �أحدها على �أن م�شاركة املر�أة يف القيادة ال�سيا�سية ال ينبغي
�أن «ت�ضر بواجباتها املنزلية» .ويف عام  ،1999تو�صلت جمعية العائ�شية� 26إىل نتيجة مفادها �أنه «ال
اعرتا�ض على توىل املر�أة الأمر ابتدا ًء من م�ستوى الأ�سرة �إىل م�ستوى رئا�سة البالد طاملا متتعت
بالقدرات التي متكنها من �إمتام مهمتها ب�أمانة ،با�ستخدام معارفها ،ويف الوقت ذاته عدم �إهمال
م�سئوليتها الأ�سا�سية املتمثلة يف كونها ربة منزل» (هاردر  .)80 ،2006وحتدد املقاربة التي اتبعتها
نه�ضة العلماء وجمعية العائ�شية التحديات التي تواجهها املر�أة يف معر�ض تطلعها لتويل القيادة.
�إال �أن هذه الت�صريحات تدمي الت�صورات ال�شائعة لأدوار الرجل واملر�أة ،وجتعل من رعاية الأطفال
والقيام بالأعباء املنزلية امل�سئولية الأ�سا�سية للمر�أة.
ويتخذ باحثون من �أمثال هبة ر�ؤوف عزت ر�أيا مماثال و�إن كان خمتلف ًا اختالف ًا طفيف ًا .حيث تربط
بني امل�سئولية االجتماعية للرجل واملر�أة .فتقول �إن املر�أة امل�سلمة عليها م�سئولية �ضمان �سيادة العدل
والإن�صاف يف املجتمع ،مثلها يف ذلك مثل الرجل .وقد تو�صلت �إىل هذه النتيجة بقراءة الآيتني
القر�آنيتني التاليتني:
ال�ص َال َة
} َوالمْ ُ ْ�ؤ ِم ُنونَ َوالمْ ُ ْ�ؤ ِم َناتُ َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو ِل َيا ُء َب ْع ٍ�ض َي�أْ ُم ُرونَ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن المْ ُن َك ِر َو ُي ِقي ُمونَ َّ
َو ُي�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة َو ُي ِطي ُعونَ اللهّ َ َو َر ُ�سو َل ُه �أُ ْو َلـ ِئ َك َ�سيرَ ْ َح ُم ُه ُم اللهّ ُ ِ�إنَّ اللهّ َ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم{ (التوبة)71:
هلل {...
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن املُ ِنك ِر َو ُت ْ�ؤ ِم ُنونَ ِبا ِ
ا�س َت�أْ ُم ُرونَ ِبا َمل ْع ُر ِ
} ُك ْنت ُْم َخيرْ َ �أُ َّم ٍة �أُ ْخ ِر َج ْت ِلل َّن ِ
(�آل عمران )110 :
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وت�صل �إىل ا�ستنتاج ب�أن «والية الأمر لي�ست �إال ان�شغا ًال تا ًّما لأقلية من النا�س ومن بينهم بع�ض
الن�ساء امل�ؤهالت متاما للقيام بهذا الأمر» .فاملر�أة التي ميكنها حتقيق التوازن بني م�سئولياتها جتاه
�أ�سرتها وجمتمعهاعليها «م�سئولية امل�شاركة على هذه امل�ستويات ال�سيا�سية يف املجتمع الإ�سالمي».
وعلى نقي�ض ذلك ،تو�ضح �آمنة ودود �أنه برغم الربط الوا�ضح يف القر�آن بني املر�أة و�إجناب الأبناء
ف�إن هذه الإ�شارة «تقت�صر على الوظيفة البيولوجية للأم» وال ت�شمل احلالة النف�سية �أو الت�صورات
الثقافية للأمومة« .وال تو�صف رعاية الأطفال على الإطالق ب�أنها �صفة خلقية يف الأنثى» .وميكن
ب�إ�ستخدام حجتها هذه عمل حجج مماثلة بالن�سبة للمهام املنزلية.
ويف عام  ،1952ن�شرت جامعة الأزهر 27ت�صريح ًا «ب�أن ال�شريعة الإ�سالمية حتظر على املر�أة
امللزمة يف �ش�أن من �شئون اجلماعة كوالية َ�سنّ
تويل من�صب الوالية العامة وتت�ضمن ال�سلطة ِ
القوانني والف�صل يف اخل�صومات وتنفيذ الأحكام يف جمال الد�ستور» (حممد و�آخرون ،2007
 .)166وقد علق ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي 28م�ؤخر ًا قائ ًال �إن الت�صريح يعك�س ظروف الوقت
التي ظهر فيه .وعليه ،فريى �أنه «لو كان ال�شيوخ الذين �أفتوا بهذه الفتوى �أحياء اليوم و�شاهدوا
التغريات االجتماعية التي طر�أت والأحول التي تبدلت منذ ذلك الوقت و�ضرورة االجتهاد لغريوا
ر�أيهم�( ».أخوات يف الإ�سالم)18 ،2009 ،

حقوق املر�أة يف القيادة ال�سيا�سية يف الإ�سالم وحقوق الإن�سان و�إطارهما:
هناك اختالفات وا�ضحة بني منهجي الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان وال�شريعة الإ�سالمية فيما
يتعلق بحقوق املر�أة .وتتطلب هذه االختالفات �أن نقيم ج�سور ًا بني جمموعتي القوانني من �أجل
الدخول يف حوار بناء من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف حماية احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة امل�سلمة وتعزيزها.
فغالب ًا ما يتم تربير منهج ال�شريعة الإ�سالمية ومعاملة حقوق املر�أة فيه على �أ�سا�س حماية املر�أة
وحتقيق �أمنها واحلفاظ على كرامتها .ولذلك فهناك �أ�سباب دينية وثقافية واجتماعية واقت�صادية
وراء ال�شريعة الإ�سالمية وت�أويلها وتطبيقها .وينظر �إىل ت�أويالت ال�شريعة هذه على �أنها متييزية يف
تعاملها مع �صكوك حقوق الإن�سان الدولية والإقليمية .ف�إذا ما نظرنا �إىل احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة
ف�سوف ن�صل �إىل فهم �أف�ضل ملا يبدو ت�ضارب ًا بني ال�شريعة وحقوق الإن�سان العاملية.
والرجل واملر�أة �سواء �أمام اهلل ،فكالهما عبده ،عليهما واجبات وم�سئوليات جتاه اهلل ،ولهما
حقوق تن�ش�أ من تنفيذ هذه الواجبات� .إذن فمبد�أ امل�ساواة قائم بو�صفه نقطة بداية ،كما تو�ضح
ذلك املادة �(1أ) من �إعالن القاهرة:
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املادة :1
•الب�شر جميعا �أ�سرة واحدة جمعت بينهم العبودية هلل والبنوة لآدم وجميع النا�س مت�ساوون يف
�أ�صل الكرامة الإن�سانية ويف �أ�صل التكليف وامل�سئولية دون متييز بينهم ب�سبب العرق �أو اللون �أو
اللغة �أو اجلن�س �أو املعتقد الديني �أو االنتماء ال�سيا�سي �أو الو�ضع االجتماعي �أو غري ذلك من
االعتبارات .و�أن العقيدة ال�صحيحة هي ال�ضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإن�سان.
وبرغم مبد�أ الت�ساوي يف اخللق هذا ،ف�إن الواجبات وامل�سئوليات ال توزع ب�شكل مت�سا ٍو يف الإ�سالم.
فكما �أو�ضحنا يف الق�سم ال�سابق ،ين�ش�أ االختالف يف املعاملة عن التف�سريات املتعلقة بو�ضع
املر�أة داخل املجتمع ،فوفق ًا للتف�سريات الرئي�سية لل�شريعة ف�إن الرجل واملر�أة خمتلفان� ،إذ خلق
كال منهما لأداء مهام خمتلفة يف الأر�ض وداخل املجتمع .وينظر للمر�أة غالب ًا على �أنها �أ�سا�س
الأ�سرة ،فهي التي جتمع الأ�سرة وتن�شئ �أمةمن امل�ؤمنني ال�صاحلني .ولذا ،فالرجل واملر�أة �سواء
�أمام اخلالق وهما مت�ساويان يف خلقهم ،ولكن لي�س فيما بينهم �أو داخل املجتمع .والنتيجة هي �أن
الوالية التقليدية غالب ًا ما تكون للرجل� ،سواء متثلت يف والية �أمر اجلماعة �أو القبيلة �أو الع�شرية
�أو الأ�سرة .وينظر امل�سلمون �أحيان ًا مل�شاركة املر�أة يف �أمور ال�سيا�سة على �أنه ميثل خطر ًا على
الأ�سرة .وال ي�ستطيع �آخرون �إغفال ما حتدثه هذه امل�شاركة من تغيريات و�آثار على املر�أة نف�سها
يف الغرب (كاوزر.)1997 ،
وينظر دعاة منهج عاملية حقوق الإن�سان �إىل هذه احلالة باعتبارها حالة متييز وي�صفونها ب�أنها
انتهاك ملبد�أ امل�ساواة .وتتمثل فل�سفة الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف �أن النا�س جميع ًا ،رجا ًال
ون�سا ًء ،يولدون مت�ساوين ويظلون كذلك طيلة حياتهم .ومن ثم ،فلي�س هناك �أي �سبب يدعو
لإق�صاء املر�أة من املجال العام ومن �أمور ال�سيا�سة (ح�سن 1982 – ،رفعت ح�سن ،عامل دين
باك�ستاين �أمريكي .)1943- ،وفكرة ت�ساوي املر�أة مع الرجل داخل املجال ال�سيا�سي العام لي�ست
بغريبة على الإ�سالم� ،إال �أن احلديث عنها يثري اجلدال .فالتاريخ الإ�سالمي زاخر بن�ساء ا�ضطلعن
ب�أدوار �سيا�سية (مريني�سي – 1997 ،عاملة اجتماع مغربية .)1940 ،وقد �أزكى هذا الأمر اجلدال
حول �إمكانية تويل املر�أة رئا�سة الدولة ،وهو ما ترف�ضه امل�صادر ال�شرعية الإ�سالمية وتعار�ضه.
وقد انتهج بع�ض العلماء منهج ًا توافقي ًا لتجاوز هذه اجلداالت .فريى البع�ض �أن علينا اعتماد
ر�ؤية لتكامل الرجل واملر�أة يف الإ�سالم (بدوي� ،)2008 ،أي �إن الرجل واملر�أة مت�ساويان ولكنهما
خمتلفان .فال يجب �أن يت�أثر مبد�أ الت�ساوي باالختالفات القائمة بني الرجل واملر�أة .يف حني التفت
�آخرون مثل �آمنة ودود (�أ�ستاذة الدرا�سات الإ�سالمية �أمريكية اجلن�سية� )1952 ،إىل الإ�سالم
لإثبات �أن احلقوق ال�سيا�سية قائمة فيه ،ومن ثم فال يوجد ت�ضارب بني الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،والإ�سالم (ودود .)1999 ،كما
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ت�ؤيد �أي�ضا قراءة جديدة للقر�آن تعمل على حت�سني جميع حقوق املر�أة ،مبا يف ذلك حقوقها
ال�سيا�سية .وقد دعم �آخرون حماولتها لإعادة قراءة القر�آن من منظور املر�أة (بارال�س– 2020،
�أكادميية باك�ستانية �أمريكية متخ�ص�صة يف ال�سيا�سة الدولية والإ�سالم وت�أويل القر�آن ،ودرا�سات
املر�أة والنوع االجتماعي1950 ،؛ مري-ح�سيني )2007 ،ممن ر�أوا يف دعوتها حماولة للرتويج
أ�سا�سا لتجنب وقوع ت�ضارب قيمي مع الغرب .ومن ثم فهناك م�ستوى �أول
لتف�سريات جديدة و� ً
لتمكني املر�أة امل�سلمة ،وم�ستوى ثان ي�شمل �إقامة حوار دويل حول حقوق املر�أة .وتهدف كل
هذه املحاوالت للتقريب بني ال�شريعة وحقوق الإن�سان �إىل تعزيز �إعمال حقوق املر�أة يف البلدان
الإ�سالمية وم�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية.
وترى زيبا مري-ح�سيني ،عاملة الأنرثوبولوجيا القانونية الإيرانية اجلن�سية� ،ضرورة تغيري تف�سريات
ال�شريعة الإ�سالمية للتوفيق بينها وبني �أحكام اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة (مري ح�سيني .)2007 ،وتركز حتديد ًا على حاالت من �إيران ومن املغرب :فتو�ضح كيف �أن
التف�سريات الليربالية للقر�آن واحلديث ال�شريف تتيح جما ًال �أكرب للإ�صالح .وي�ؤثر هذا الإ�صالح
على الإطار القانوين العام ،ويتيح �إجراء تغيريات عميقة .ومن ثم ،يتمكن املدافعون عن ال�شريعة
واملدافعون عن قانون حقوق الإن�سان البدء يف التفاو�ض ب�ش�أن الق�ضايا التي تفرق بينهم وهم يقفون
على �أر�ضية م�شرتكة ثابتة .وقبل �إجراء احلوار بني الثقافات ،يجب �إجراء تعديالت على تف�سري
الإ�سالم ،فينبغي على امل�سلمني �أوال النظر يف ال�شريعة والثقافة والتاريخ الإ�سالمي لإظهار �أن
امل�صادر ال�شرعية الإ�سالمية حتث على م�شاركة املر�أة يف ال�شئون العامة .وي�ضيف مهرنغيز كار
�ضرورة تركيز املفاو�ضات على مبد�أ امل�ساواة ،حيث �إن معظم الق�ضايا تتناول التمييز �ضد املر�أة
يف املجال العام (كار .)2007 ،وعلى غرار فاطمة مريني�سي ،ت�ؤكد الكاتبتان على �ضرورة النظر
يف الإ�سالم للبحث عن �سابقة تاريخية لتويل املر�أة �أمور املجتمع .وتعمل �أ�سماء بارال�س على و�ضع
�إطار لإر�ساء امل�ساواة بني اجلن�سني .وتتفق مع مري ح�سيني يف �ضرورة �إ�صالح ال�شريعة الإ�سالمية
من الداخل على يد �أبنائها الواعني بتطورات الواقع احلديث (بارال�س .)2002 ،ولذا ،فهي تذهب
�إىل �ضرورة وجود «قراءات حتررية» للقر�آن .فعندئذ ين�ش�أ حوار داخلي تلعب املر�أة خالله دور ًا يف
الت�أكيد على حقوقها ،ال�سيما حقوقها ال�سيا�سية .ومن ثم ،ينبغي وجود حوار داخلي حول دور املر�أة
يف املجتمع .فعندما يعمل امل�سلمون على �إ�صالح تفا�سري ال�شريعة ،عادة ما يرجعون �إىل النظامني
القائمني اللذين هما فيما يبدو على خالف مع بع�ضهما البع�ض :وهما الإ�سالم والغرب .في�ستمدون
حججهم من كال امل�صدرين وين�شئون خطاب ًا هجين ًا يدمج الليرباليبة مع القيم الإ�سالمية (�أو�سانلو،
 .)2009ومن ثم ،ي�صبح لدينا حوار ًا فعلي ًا.
ومتى جرى �إ�صالح تف�سريات الإ�سالم ،ي�صبح من املمكن للبلدان الإ�سالمية اال�شرتاك يف حوار مع
غريها من البلدان حول ماهية حقوق الإن�سان العاملية .وي�شدد الرئي�س حممد خامتي ،الرئي�س
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 على عملية التغيري الداخلية هذه وعلى حوار احل�ضارات الذي ميكن حينها �إقامته بني،الإيراين ال�سابق
 �أمكن، وتتمثلكرته يف �أن البلدان متى اتفقت داخلي ًا على عنا�صر حقوق الإن�سان.)2000 ،الدول (خامتي
.�إقامة حوار على امل�ستوى الدويل حول ماهية حقوق الإن�سان بالن�سبة للمجتمع الدويل
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( .)1997راجع على �سبيل املثال مدغ�شقر( CEDAW/C/MDG/CO/5اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة )2008 ،الفقرة 23؛ الرنويج الفقرة )412 A/58/38(SUPP
(اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة)2003 ،؛ الفلبني الفقرة 17؛ م�صر
الفقرة )( 340 A/56/38(SUPPاتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،
)2001؛( CEDAW/C/LBN/CO/3اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،
 )2008لبنان الفقرة .24
•الفقرة (CEDAW/C/SAU/CO/2 26اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،
)2008
•الفقرة ( CEDAW/C/MYS/CO/2 16اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،
 )2006ماليزيا؛ راجع �أي�ضا ال�صرب «تنفذ تدابري �شاملة لبدء التغيري يف �سلوكيات وممار�سات
متفق عليها على نطاق وا�سع تعمل على احلط من �ش�أن املر�أة وخلع �أدوار منطية على كال
اجلن�سني؛ وينبغي �أن ت�شمل هذه التدابري ن�شر الوعي و�إقامة حمالت تعليمية ت�ستهدف الرجال
والن�ساء ،والفتيان والفتيات ،والقادة الدينيني واملجتمعيني ،والآباء واملعلمني وامل�س�ؤولني»،
ال�صرب ،الفقرة (CEDAW/C/SCG/CO/1،20اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة.)2007 ،

احلوا�شي
-1وت�شمل �أي�ضا احلق يف احل�صول على اخلدمة العامة يف بلده على �أ�سا�س عام من امل�ساواة .املادة (25ج) ،العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .و�أخريا ،فيما يتعلق باحلق يف احل�صول على اخلدمة العامة ،يجدر القول �إنه قد تتخذ
تدابري �إيجابية يف حاالت منا�سبة ل�ضمان ت�ساوي ح�صول جميع املواطنني على اخلدمة العامة.
-2التعليق العام رقم  25ال�صادر عن العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية (الدورة ال�سابعة واخلم�سون:)1996 ،
املادة  :25احلق يف امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة ،وحقوق االنتخاب ،وامل�ساواة يف احل�صول على اخلدمة العامة، A/51/40،
املجلد الأول ،98 )1996(،يف الفقرة .5
-3املرجع ال�سابق ،الفقرة .8
-4املرجع ال�سابق الفقرة .26
-5املرجع ال�سابق ،الفقرة 12
-6اتفاقية احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة 193 ،نظام معاهدات الأمم املتحدة  ،135دخلت حيز النفاذ يف  7متوز/يوليو .1954
املادة  25كما ف�سرتها التو�صية العامة « 23حتمي حقوق «كل مواطن»( .)...واليجوز التمييز بني املواطنني يف هذه احلقوق على
�أ�سا�س( )...اجلن�س(.»)...
�-7إعالن وبرنامج عمل فيينا ،كما اعتمده امل�ؤمتر العاملي املعني بحقوق الإن�سان يف  25حزيران/يونيو A/CONF.157/23 ،1993

الفقرة  .18انظر �أي�ضا الفقرة .4

�-8إعالن ومنهاج عمل بيجني للم�ؤمتر العاملي الرابع املعني باملر�أة (� 15أيلول�/سبتمرب  )1995الفقرة .181
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-9التو�صية العامة  23ال�صادرة عن اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (الدورة ال�ساد�سة ع�شر:)1997 ،
املر�أة يف احلياة العامة A/52/38/Rev.اجلزء الثاين ( 61 )1997يف الفقرة .8
-10املرجع ال�سابق ،الفقرتان  10و.11
-11املرجع ال�سابق ،الفقرة (20ج) .انظر �أي�ضا على �سبيل املثال مدغ�شقر ( CEDAW/C/MDG/CO/5اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،)2008 ،الفقرة 23؛ والرنويج ،الفقرة ( A/58/38(SUPP) 412اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة)2003 ،؛ والفلبني ،الفقرة 17؛ و�أذربيجان ،الفقرة .16
-12الفقرة .183
( CEDAW/C/LBN/CO/3-13اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،)2008 ،لبنان الفقرة  ،24انظر �أي�ضا
( CEDAW/C/MYS/CO/2اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،)2006 ،ماليزيا ،الفقرة .15
-14التعليق العام رقم  16ال�صادر عن العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (الدورة الرابعة
والثالثون :)2005 ،املادة  :3م�ساواة الذكور والإناث يف حق التمتع بجميع احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
 ،E/2006/22، (2005)، 116يف الفقرة .7
-15انظر ،على �سبيل املثال ،تركمن�ستان ،الفقرة ( CEDAW/C/TKM/CO/2 ،27اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة)2006 ،؛ �أوغندا ،الفقرة ( ،TER، A/57/38(SUPP) 138اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،
)2002؛ اليمن ،الفقرة ( ،TER، A/57/38(SUPP) 403اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،)2004 ،
اجلزائر ،الفقرة ( ،A/60/38(SUPP) ،156اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،)2005 ،بنغالدي�ش،
الفقرة  256مكررا ،A/59/38(SUPP) ،اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة )2004 ،الأردن ،الفقرة ،183
)( ،A/55/38(SUPPاتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.) 2000،
-16الفقرة (CEDAW/C/SAU/CO/2 ،26اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.)2008،
-17املرجع ال�سابق ،الفقرة  .15انظر �أي�ضا الفقرة ( CEDAW/C/MMR/CO/ 29 3اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة ،)2008 ،ميامنار.
�-18سورينام الفقرة ( CEDAW/C/SUR/CO/3 ،18اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،)2007 ،انظر
�أي�ضا �أذربيجان ،الفقرة ( CEDAW/C/AZE/CO/3،16اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.)2007 ،
-19الفقرة ( CEDAW/C/MYS/CO/2 ،16اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة )2006 ،ماليزيا؛ انظر
�أي�ضا ال�صرب «تنفيذ تدابري �شاملة لبدء تغيري �سلوكيات وممار�سات مقبولة على نطاق وا�سع تعمل على احلط من �ش�أن املر�أة
وخلع �أدوار منطية على كال اجلن�سني؛ وينبغي �أن ت�شمل هذه التدابري ن�شر الوعي و�إقامة حمالت تعليمية ت�ستهدف الرجال
والن�ساء ،والفتيان والفتيات ،والقادة الدينيني واملجتمعيني ،والآباء واملعلمني وامل�س�ؤولني» ،ال�صرب ،الفقرة CEDAW/C/ ،20
( ،SCG/CO/1اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.)2007 ،
-20الفقرة ( ،CEDAW/C/MDV/CO/3 ،18اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،)2007 ،املالديف،
انظر �أي�ضا ،على �سبيل املثال ،الفقرة  98مكرر( ،A/55/38(SUPP) ،اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،
 ،)2000مولدوفا.
-21الر�أ�س الأخ�ضر ،الفقرة ( ،CEDAW/C/CPV/CO/6 ،24اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.)2006 ،
-22الفقرة 23
-23تفرق ال�شريعة الإ�سالمية بني املفتي والقا�ضي .فاملفتي ال يجل�س يف حماكم للف�صل يف الق�ضايا ،بينما يف�صل القا�ضي يف
الق�ضايا داخل حمكمة .وتتمثل وظيفة املفتي يف تف�سري القانون ،وبذلك ي�سهم املفتي يف تطوير القانون� .أما القا�ضي فيجل�س
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يف املحكمة ويف�صل يف الق�ضايا التي ترفع �إليه وفقا للقانون الو�ضعي وتوكل �إليه م�س�ؤولية تنفيذه .وتتمثل وظيفته يف �إ�صدار �أحكام
تطبيقا للقانون القائم� .أما وظيفة املفتي فهي وظيفة خا�صة يقوم بها يف �أي مكان حتى و�إن كان داخل املنازل .يف حني �أن وظيفة
القا�ضي هي وظيفة عامة ال ميكن القيام بها �إال داخل حمكمة وهي بال�ضرورة وظيفة عامة.
-24الرتتيب اخلا�ص مب�س�ؤولية الرجل عن املر�أة داخل �أ�سرهما يتبع قواعد املرياث ،حيث يورث خط طويل من الأقارب �إىل �أن تنتهي
تركة املتوفى.
�-25أكرب منظمة �أهلية �إ�سالمية يف �إندوني�سيا.
-26فرع م�ساعد حلركة املحمدية الإندوني�سية� ،سميت بهذا اال�سم تيمنا بال�سيدة عائ�شة زوج الر�سول حممد وتعنى ب�ش�ؤون املر�أة.
ومتثل هدف املنظمة ،التي �أ�س�ست يف  1914وا�سمها الأ�صلي �( SAPA TRESNOأي الن�ساء املح ّبات) ،يف ن�شر الإ�سالم بني الن�ساء.
وقد �شيدت جماعة العائ�شية العديد من امل�ساجد واحل�ضانات واملدار�س الن�سائية (�إ�سبو�سيتو .)12 ،2003
�-27أن�شئ الأزهر يف عام 360هـ970/م ،وهو �أقدم اجلامعات الإ�سالمية العاملة حتى الآن يف العامل الإ�سالمي .وهو يقف الآن
موقفا و�سطيا من الإ�سالم التقليدي« .ويعرف الأزهر ب�أنه �أكرب جهة لن�شر الإ�سالم ال�سني واللغة العربية» (�أو�سبو�سيتو .)32 ،2003
-28ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي هو �أحد �أهم علماء الفقه الإ�سالمي وي�شغل حاليا من�صب عميد كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية،
جامعة قطر.
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الف�صل الرابع
ال�صحة الإجنابية للمر�أة
يف املواثيق الدولية
حلقوق الإن�سان

ال حتتوي معاهدات حقوق الإن�سان الدولية على �أي حكم حمدد يتناول م�س�ألة الإجها�ض ،وطاملا
�أبدت الهيئات الدولية املعنية بتف�سري قانون حقوق الإن�سان و�إنفاذه عزوفها عن تناول هذه
امل�س�ألة ب�صورة مبا�شرة .ومع ذلك ،فقد مت التعر�ض �إىل م�س�ألة الإجها�ض يف �سياق حق املر�أة يف
احلياة وال�صحة وحقها يف عدم التعر�ض ملعاملة مهينة.
وتكفل معظم ال�صكوك الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان حماية احلق يف احلياة .وهو ما تقره املادة
الثالثة من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واملادة ال�ساد�سة من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية .ويف حني �أن حماية هذا احلق عادة ما يجري تف�سريه مبعنى عدم جواز
«حرمان �أحد من حياته تع�سف ًا» (راجع املادة  ،)1(6العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية) ،ف�إن احلق يف احلياة ال ينبغي �أن يف�سر تف�سري ًا �ضيق ًا 1.فقد ف�سرته اللجنة املعنية
بحقوق الإن�سان ب�أنه التزامات احلكومات باعتماد «تدابري �إيجابية» تهدف �إىل احلفاظ على
احلياة ،2وف�سرته على نحو �أكرث حتديد ًا ،يف تعليقها العام  28ب�أنه «�ضمان �أال ي�ضطررن �إىل
3
�إجراء عمليات �إجها�ض يف اخلفاء يهدد احلياة».
و�أ�صبح عرف ًا معتاد ًا للجان املعنية بحقوق الإن�سان الربط بني ارتفاع �أرقام الوفيات بني الأمهات
وبني الإجها�ض غري القانوين �أو الذي يتم بطريقة �سرية بغر�ض ال�ضغط على الدول لتغيري قوانينها.
فعلى �سبيل املثال ،يف  2004حثت اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية مالطة
على «مراجعة ت�شريعاتها املتعلقة بالإجها�ض ومراعاة اال�ستثناءات على احلظر العام للإجها�ض
بالن�سبة للحاالت التي يلزم فيها الإجها�ض لأغرا�ض عالجية �أو التي يتم فيها احلمل نتيجة اغت�صاب
�أو جماع املحارم» 4.وحثت اللجنة املعنية باحلقوق املدنية وال�سيا�سية �شيلي على «�إ�صالح قوانني
الإجها�ض مل�ساعدة املر�أة على جتنب احلمل غري املرغوب فيه �أو اال�ضطرار �إىل اللجوء �إىل �أ�ساليب
�إجها�ض غري قانونية قد تعر�ض حياتها للخطر »5.كما �أ�شارت �أي�ضا �إىل �أن جترمي الإجها�ض يخالف
6
املواد  3و 6و 7من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
وتقر املادة  )1(12من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية الثقافية باحلق
يف ال�صحة ،حيث ت�شرتط على الدول الأطراف يف العهد «الإقرار بحق كل �إن�سان يف التمتع ب�أعلى
م�ستوي من ال�صحة اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه» .وتق�ضي املادة  )1(12من اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ب�أن «تتخذ احلكومات جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على
التمييز �ضد املر�أة يف ميدان الرعاية ال�صحية.»....
يف احلاالت التي ال ي�ؤدي فيها الإجها�ض غري امل�أمون �إىل الوفاة ،ميكن �أن يكون له �آثار مدمرة
على �صحة املر�أة .ولقد مت تناول الآثار ال�صحية للإجها�ض غري امل�أمون يف م�ؤمترين عقدا حتت
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مظلة الأمم املتحدة وهما م�ؤمتر القاهرة يف عام ( 1994امل�ؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية) 7وم�ؤمتر
بيجني ( 1995امل�ؤمتر العاملي الرابع املعني باملر�أة).
و�أ�شار برنامج عمل م�ؤمتر القاهرة � 1994إىل �أنه «ال يجوز ب�أي حال من الأحوال الدعوة للإجها�ض
كو�سيلة من و�سائل تنظيم الأ�سرة» ،وطالب احلكومات مبراعاة الآثار ال�صحية للإجها�ض غري امل�أمون
على املر�أة 8.وورد فيه �أي�ضا �أنه«:على جميع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات
غري احلكومية ذات ال�صلة تعزيز التزامها باحلفاظ على �صحة املر�أة ،ومعاجلة الآثار ال�صحية
للإجها�ض غري امل�أمون باعتباره من ال�شواغل الرئي�سية لل�صحة العامة .كما يتعني تقليل اللجوء
�إىل الإجها�ض ،وذلك من خالل التو�سع يف خدمات تنظيم الأ�سرة وحت�سينها .وكذلك ينبغي على
الدوام �إعطاء الأولوية الق�صوى ملنع حاالت احلمل غري املرغوب فيه ،وبذل كافة اجلهود للق�ضاء
على احلاجة �إىل اللجوء �إىل الإجها�ض� .أما الن�ساء الالئي يحملن حم ًال غري مرغوب فيه فينبغي �أن
تي�سر لهن فر�ص احل�صول على املعلومات املوثوقة وامل�شورة اخلال�صة ...ويف احلاالت التي ال يكون
ً 9
فيها الإجها�ض خمالف ًا للقانون ،يجب احلر�ص على �أن يكون م�أمونا».
ويف العام التايل ،طالب �إعالن ومنهاج عمل بيجني احلكومات «بالنظر يف ا�ستعرا�ض القوانني
التي تن�ص على اتخاذ �إجراءات عقابية �ضد املر�أة التي جتري �إجها�ض ًا غري قانوين» 10.كما طالب
برنامج العمل احلكومات «بفهم العوامل الكامنة وراء الإجها�ض غري امل�أمون والنتائج املرتتبة عليه
ومعاجلتها على نحو �أف�ضل »11يف فقرة تتناول البحوث املعنية ب�صحة املر�أة.
وثمة �إقرار �ضمني يف هذه التطورات ب�أن احلق يف احلياة وال�صحة يتطلب من احلكومات حماية
املر�أة من الآثار ال�ضارة للإجها�ض غري امل�أمون .وبرغم االرتباط بني القوانني املقيدة للإجها�ض
واللجوء الوا�سع االنت�شار لإجراءات غري م�أمونة ،فال يزال املجتمع الدويل عازف ًا عن ممار�سة �أية
�ضغوط على البلدان من �أجل �إجراء تعديالت على قوانني الإجها�ض �شديدة التقييد.
ويف العديد من احلاالت� ،سجلت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان قلقها «ب�ش�أن ارتفاع معدل وفيات
الن�ساء نتيجة لعمليات الإجها�ض ال�سرية »12وهو ما يعد انتهاك ًا للحق يف احلياة 13ويعد كذلك
انتهاك ًا حلق املر�أة يف ال�صحة 14.ويف عام  ،2000دعت جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة
الأردن �إىل «ال�شروع يف اتخاذ �إجراءات ت�شريعية ت�سمح ب�إجها�ض �ضحايا االغت�صاب وجماع
املحارم» 15.ويف عام  ،2005ويف عام  ،2007دعت اللجنة باك�ستان �إىل «ا�ستعرا�ض القوانني
املتعلقة بالإجها�ض بغية �إزالة الأحكام العقابية املفرو�ضة على املر�أة التي جتري الإجها�ض،
وتي�سري ح�صولهن على خدمات عالية امل�ستوى للتعامل مع امل�ضاعفات التي تن�ش�أ عن الإجها�ض
غري امل�أمون وخف�ض معدالت الوفيات النفا�سية» 16.كما طالبت لبنان يف عام « 2005ب�إنهاء
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جترمي الإجها�ض حيثما توجد ظروف خمففة»  17و�أو�صت «ب�إجراء م�شاورات وطنية مع فئات
املجتمع املدين ،مبا فيها اجلماعات الن�سائية ،ملعاجلة م�س�ألة الإجها�ض ،الذي يعترب غري قانوين
مبوجب القانون احلايل ،والذي يندرج �ضمن �أ�سباب ارتفاع معدل وفيات الن�ساء »18.ويف حالة
�سلوفاكيا ،بلغت اللجنة حد انتقاد الدولة حلمايتها حق العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية يف
االعرتا�ض على �إجراء عمليات الإجها�ض باعتبارها م�س�ألة �ضمري.
وتقر املادة  7من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية باحلق يف عدم �إخ�ضاع �أحد لأية
معاملة ال �إن�سانية .وتذكر اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان �أنه «من �أجل تقييم مدى االمتثال للمادة
 ،7وكذلك املادة  24من العهد ،التي تكفل حماية خا�صة للطفل ،ف�إن اللجنة ينبغي عليها معرفة �إذا
ما كانت الدولة الطرف يف العهد تتيح �إجراء الإجها�ض امل�أمون للن�ساء الالتي ال يرغنب يف احلمل
الناجت عن اغت�صاب 19.وقد �أقرت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان بذلك يف تقييمها لتقرير حكومة
بريو املقدم �إىل اللجنة يف عام  .1996وبالن�سبة للقانون املقيد للإجها�ض يف بريو� ،أ�شارت اللجنة
20
�إىل خمالفته للمادة  72من بني �أمور �أخرى».
وب�شكل �أو�سع ،ميكن ربط م�س�ألة الإجها�ض باحلق يف امل�ساواة واحلرية من التمييز .فاحلرية من
التمييز يف التمتع بحقوق الإن�سان امل�شمولة باحلماية م�ضمونة مبوجب املادة  2من الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان ،واملادة  3من العهد اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واملادة  3من العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
وتع ِّرف املادة  1من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة م�صطلح «التمييز
�ضد املر�أة» على �أنه «�أية تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على �أ�سا�س اجلن�س ويكون من �آثاره �أو
�أغرا�ضه توهني �أو �إحباط االعرتاف للمر�أة بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية واملدنية �أو يف �أى ميدان �آخر� ،أو توهني �أو �إحباط
متتعها بهذه احلقوق �أو ممار�ستها لها ،ب�صرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى �أ�سا�س امل�ساواة
بينها وبني الرجل».
ولكي تو�صف القيود ب�أنها �شكل من �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة وفق ًا للتعريف الوارد �أعاله ،يتعني
�أن «ت�ؤثر» �أو «تهدف» �إىل منع املر�أة من ممار�سة �أي من حقوقها الإن�سانية �أو حرياتها الأ�سا�سية
على قدم امل�ساواة مع الرجل .ومن هذا املفهوم ،ف�إن غياب التدابري احلكومية ل�ضمان ح�صول
املر�أة على اخلدمات العالجية لعمليات الإجها�ض ميكن �أن تو�صف ب�أنها تنتق�ص من حق املر�أة
يف احلياة وال�صحة .ويف هذا ال�صدد ،تذكر التو�صية العامة  24ال�صادرة عن اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة �أن «القوانني التي جترم الإجراءات الطبية التي ال حتتاج
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�إليها �إال املر�أة ،والتي تعاقب من تجُ رى لهن تلك الإجراءات» 21،ت�شكل عائق ًا �أمام الرعاية ال�صحية
املالئمة للمر�أة وبذلك تنتق�ص من حقها يف عدم التمييز يف املجال ال�صحي .وبالفعل ،ف�إن التبعات
ال�صحية للإجها�ض غري امل�أمون ال تعاين منها غري املر�أة وكذلك الآثار اجل�سمانية لإكمال احلمل غري
املرغوب فيه.
و�أخري ًا ،ين�ش�أ حق املر�أة يف �إنهاء حملها من حقها يف اتخاذ قرارات ب�ش�أن ج�سدها هي وقدرتها
الإجنابية .وميكن �أن يجد هذا احلق ما يدعمه يف الأحكام املتعلقة بحماية احلق يف اخل�صو�صية،
واحلق يف حتديد عدد ما تنجبه املر�أة من �أطفال بحرية وم�سئولية ،وتوقيت كل حمل واحلق يف
�سالمتها البدنية.
وحتمي املادة  12من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واملادة  17من العهد اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية حرية الفرد من التدخل يف خ�صو�صياته وحياته الأ�سرية .فالقرارات التي يتخذها املرء
ب�ش�أن ج�سده وحتديد ًا قدرته الإجنابية تقع كلية يف جمال اتخاذه لقراراته ال�شخ�صية .وقد �أقرت
اللجنة الأوروبية املعنية بحقوق الإن�سان مرتني �أنه «ميكن للحكومات �أن تتدخل تدخ ًال م�شروع ًا يف
ال�شئون ال�شخ�صية حلماية حياة الأجنة» و�إن ذكرت �أن القوانني املقيدة للإجها�ض انتهكت هذه
اخل�صو�صية22.كما تعر�ضت عدة م�ؤمترات عقدت حتت مظلة الأمم املتحدة حلق الأفراد يف �أن يقرروا
بحرية وم�سئولية عدد �أوالدهم وتوقيت �إجنابهم ،من بينها م�ؤمتر القاهرة الذي عقد يف عام 1994
و�إعالن ومنهاج عمل بيجني الذي عقد يف عام  23 .1995وتن�ص املادة (16هـ) من اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة �أن الرجال والن�ساء يتمتعون بفر�صة مت�ساوية يف ممار�سة احلق يف «�أن
يقرروا بحرية وب�إدراك للنتائج ،عدد�أطفالهم والفا�صل بني الطفل والذى يليه ».غري �أنه ميكن انتهاك
هذا احلق �إذا ما �أجربت �إحدى الن�ساء مث ًال على و�ضع طفل حملت به من خالل عالقة جن�سية بغري
ر�ضاها ،عندما تعي�ش املر�أة يف جو ال يتاح فيه تنظيم الأ�سرة� ،أو عند ف�شل موانع احلمل.

احلقوق الإجنابية للمر�أة يف املجتمعات الإ�سالمية
طاملا دار اجلدال يف ال�شريعة الإ�سالمية حول مدى �إمكانية الإجها�ض .فقد ا�ستخدم العلماء الن�ص
القر�آين املتعلق بتطور منو اجلنني يف ال�شهور الأربعة الأوىل من احلمل لإقامة حجج متينة حول
و�ضعية الإجها�ض .ويرتكز اجلدال يف ال�شريعة على ر�أي �أحد العلماء عن الو�ضعية القانونية للجنني.
حمرما
فيتفق الأغلبية على �أن �إ�سقاط اجلنني متى بثت فيه الروح ،تتزايد حرمته �إىل �أن ي�صبح
ً
متاما ما مل يكن الغر�ض منه �إنقاذ حياة الأم( .احلربي )5-4 ،1993
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ويقوم اجلدال ال�شرعي حول الإجها�ض على �آيات قر�آنية:
الث َذ ِل ُك ُم اللهَّ ُ َر ُّب ُك ْم َل ُه المْ ُ ْل ُك ال �إِ َل َه �إِال
} َي ْخ ُل ُق ُك ْم فيِ ُب ُط ِون �أُ َّم َها ِت ُك ْم َخ ْل ًقا ِمنْ َب ْع ِد َخ ْل ٍق فيِ ُظ ُل َم ٍات َث ٍ
هُ َو َف�أَ َّنى ُت ْ�ص َر ُفونَ { (الزمر.)6 :
ن�سانَ ِمنْ ُ�سال َل ٍة ِمنْ ِط ٍني ُ -ث َّم َج َع ْل َنا ُه ُن ْط َف ًة فيِ َق َرا ٍر َم ِك ٍني ُ -ث َّم َخ َل ْق َنا ال ُّن ْط َف َة َع َل َق ًة
و} َو َل َق ْد َخ َل ْق َنا الإِ َ
ن�ش�أْ َنا ُه َخ ْل ًقا � َآخ َر َف َت َبا َر َك اللهَّ ُ
َف َخ َل ْق َنا ا ْل َع َل َق َة ُم ْ�ض َغ ًة َف َخ َل ْق َنا المْ ُ ْ�ض َغ َة ِع َظ ًاما َف َك َ�س ْو َنا ا ْل ِع َظ َام لحَ ْ ًما ُث َّم �أَ َ
�أَ ْح َ�سنُ الخْ َ ا ِل ِقنيَ{(امل�ؤمنون.)14-12 :
ويطرح احلديث التايل «�إطار ًا زمني ًا �أكرث تف�صي ًال لفهم حركة منو اجلنني» (�شيخ :)4 ،2003
«�إن �أحدكم يجمع خلقه يف بطن �أمه يف �أربعني يوما نطفة ،ثم يكون علقة ،مثل ذلك ثم يكون
م�ضغة مثل ذلك ،ثم ير�سل اهلل �إليه امللك فينفخ فيه الروح وي�ؤمر ب�أربع كلمات :يكتب رزقه
و�أجله وعمله و�شقي �أو �سعيد؛ فوالذي ال �إله غريه �إن �أحدكم ليعمل بعمل �أهل اجلنة حتى ما
يكون بينه وبينها �إال ذراع ثم ي�سبق عليه الكتاب فيختم له بعمل �أهل النار فيدخلها .و�إن �أحدكم
ليعمل بعمل �أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها �إال ذراع ثم ي�سبق عليه الكتاب فيختم له بعمل
�أهل اجلنة فيدخلها» (البخاري ،املجلد  ،4الكتاب  ،54رقم )430
وت�صف الآيات ال�سابقة واحلديث الوارد �أعاله «عملية تطور زمني» (�شيخ  )4 ،2003لنمو
اجلنني .فمنذ حلظة احلمل ،يتطور اجلنني لي�صبح كالعلقة ،ثم كامل�ضغة و�أخريا ،عندما تنفخ
فيه الروح ،ي�صبح اجلنني �إن�سان ًا.
وثمة اختالف بني العلماء حول توقيت نفخ الروح .ويفتح هذا االختالف جما ًال زمني ًا ميكن
�أن يعترب خالله الإجها�ض مقبو ًال �إىل حد ما .ومن بني املذاهب الفقهية ال�سنية ،ميثل ر�أي
�أغلبية احلنفية ور�أي املالكية طريف نقي�ض ملا يعتقد �أنه مباح .حيث ترى الأغلبية احلنفية �إباحة
الإجها�ض يف الأ�شهر الأربعة الأوىل من احلمل �إىل �أن تبث الروح ح�سب االعتقاد (مدكور ،1969
302-301؛ عمران 191 ،1992؛ الرب  .)42 ،1985وعلى الطرف الآخر ،ترى املالكية حرمانية
الإجها�ض منذ تعلق البوي�ضة املخ�صبة بالرحم .وجتيز �أغلبية ال�شافعية �إ�سقاط اجلنني قبل
فرتة الأربعني يوم ًا الأوىل (مدكور)� .إال �أن هناك ر�أ ًيا �أي�ضا لأقلية من ال�شافعية ،مياثل ر�أي
الإمام الغزايل الذي يعترب الإجها�ض جناية (حربى  .)4 ،1993ويجيز احلنابلة الإجها�ض قبل
انق�ضاء �أربعني يوما من احلمل (بتناول دواء) «يف حني يحرم اجلعفرية واملالكية الإجها�ض يف
�أي وقت من الأوقات» (حربي .)5-4 ،1993
ويلخ�ص ال�شيخ جاد احلق� ،شيخ الأزهر الأ�سبق 24،اختالف الآراء املذاهب الفقهية يف �إباحة
25
الإجها�ض يف غ�ضون ال�شهور الأربعة الأويل فيما يلي:
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جواز الإجها�ض قبل انق�ضاء الأ�شهر الأربعة لتك ّون اجلنني:
املذهب الفقهي

نوع الإباحة

الزيدية
بع�ض احلنفية
بع�ض ال�شافعية

�إباحة مطلقة من غري التوقف على وجود عذر �أو عيب يف اجلنني

احلنابلة  -ب�شرب دواء

�إباحة مطلقة بغري عذر �أو عيب يف اجلنني ولكن لفرتة �أربعني يوما فقط

�أغلبية احلنفية
�أغلبية ال�شافعية

�إباحة م�شروطة بوجود عذر مقبول .ويعترب مكروها ولي�س حراما دون وجود عذر

بع�ض املالكية

كراهة مطلقة

ر�أي �أغلبية املالكية
الظاهرية
الإبا�ضية والإمامية

حرمة بغري �شرط

ويجمع العلماء على �أن الإجها�ض بعد انق�ضاء  120يوم ًا من احلمل ميثل «عم ًال جنائي ًا»� .إال �أن هذا
ال مينع الإجها�ض �إذا كان يف ا�ستمرار احلمل «خطر ًا على حياة الأم� ،أو عندما ي�ضر احلمل بحياة
ر�ضيع� ،أو يف حال كان من املتوقع �أن يولد اجلنني م�شوها�( ».شيخ )4 ،2003
فعندما يعرت�ض العلماء على الإجها�ض اعرتا�ضا تام ًا ،يكون ذلك يف بع�ض الأحيان مراعاة للغر�ض
من الإجها�ض .ويعتمد الراف�ضون للإجها�ض على الآية القر�آنية التالية:
}وال تقتلوا �أوالدكم خ�شية �إمالق نحن نرزقهم و �إياكم� ،إن قتلهم كان خطئا كبريا{ (الإ�سراء)31 :
غري �أن ثمة قو ًال �آخر يذهب �إىل �أن الآية املذكورة عاليه ت�شري حتديد ًا �إىل عادة �أهل اجلاهلية
بو�أد الإناث ،لتف�ضيلهم البنني على البنات .ويقول رفعت ح�سن �إن الآية ت�شري �إىل املولود من
الأطفال ولي�س الأجنة التي مل تولد بعد (ح�سن) .ويتخذ علماء من �أمثال احلربي موقف ًا يرى
فيه �أن املر�أة عندما تواجه م�صاعب قد يكون حلها بالإجها�ض «و�إن هي حقا اقتنعت ،بعد
تدبر ،باجتهاد فرقة من الفرق التي جتيز الإجها�ض (مثل ر�أي �أغلبية احلنفية) ،فال ينبغي �أن
يثنيها عن �أمرها �شئ .وينبغي �أن ت�شعر باحلرية يف اال�ستفادة من الرخ�صة التي مينحها الر�أي
االجتهادي الذي ف�ضلته)5( ».
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وبرغم ثراء النقا�شات حول الإجها�ض يف ال�شريعة الإ�سالمية وا�ستمرارها ،اتخذ معظم البلدان
ذات الأغلبية امل�سلمة موقف ًا موحد ًا مناه�ض ًا للإجها�ض .وهو املوقف الذي يعك�س موقف الكني�سة
الكاثوليكية �أكرث من موقف الفقهاء امل�سلمني القدماء �أو املعا�صرين .فال يزال القانون اال�ستعماري
الفرن�سي ي�ؤثر يف �سيا�سات الإجها�ض املتبعة يف اجلزائر و�إيران ولبنان وموريتانيا واملغرب و�سوريا
وتون�س ،يف حني ال تزال القوانني الربيطانية مطبقة يف قطر وكثري من دول اخلليج� .أما ليبيا فت�ستند
ت�شريعاتها �إىل القانون الإيطايل( .ح�سيني )78 ،2007

رد جمهور الفقهاء على امل�صاعب التي تواجهها املر�أة امل�سلمة
يقول املدافعون عن حقوق املر�أة �إنها عندما تواجه م�شقات ج�سيمة ف�إنها غالب ًا ما تتخذ منهج ًا
«�أكرث براغماتية و�أقل �أخالقية» �إزاء الإجها�ض؛ حيث تعتمد على «رحمة اهلل» بد ًال من اعتمادها
على املرجعياتالدينية لتربير �إجراء الإجها�ض (ح�سيني  .)54-52 ،2007وعندما حتمل حم ًال غري
مق�صود« ،تلج�أ الن�ساء من كافة الأعمار الإجنابية �إىل الإجها�ض» وعلى عك�س االعتقاد ال�شائع ف�إن
�أكرث من  %50من الن�ساء الالتي ي�سعني �إىل الإجها�ض هن من املتزوجات �أو الالتي يع�شن حياة
زوجية م�ستقرة ولديهن عدة �أطفال بالفعل (�شاه  .)9 ،2004وقد تلج�أ املر�أة �إىل الإجها�ض لتحديد
حجم �أ�سرتها �أو املباعدة بني فرتات الإجناب ،و�أحيانا ب�سبب ف�شل موانع احلمل �أو ب�سبب عدم
قدرتها على احل�صول على املوانع احلديثة�( .شاه )9 ،2004
وقد ا�ست�شهد بع�ض العلماء املعا�صرين بطيف وا�سع من الآراء حول الإجها�ض قبل مرور �أربعة
�أ�شهر من احلمل ،ملعاجلة مواقف الأزمات والتغريات التي تطر�أ على املعايري االجتماعية وتخفيف ًا
للم�شقات التي تتعر�ض لها املر�أة .وقد �أجاز ال�شيخ عبد احلي اللكنوي� ،أحد علماء القرن التا�سع
ع�شر ،الإجها�ض يف حالة احلمل غري املق�صود خارج عقدة النكاح .ويعتقد �إبراهيم مو�سى �أن
ال�سبب وراء هذا الر�أي قد يكون «ت�ضا�ؤل فر�ص املر�أة غري املتزوجة ب�شدة يف املجتمع» (جمتمع
اللكنوي)�(.شيخ  .)4 ،2003ويف �أعقاب احلرب ال�صربية البو�سنية� ،صدرت فتوى تبيح الإجها�ض
للن�ساء البو�سنيات الالتي تعر�ضن لالغت�صاب من اجلنود ال�صربُ .
وط ِلب �إليهن �إمتام الإجها�ض
قبل انق�ضاء الأ�شهر الأربعة الأوىل من احلمل .كما �صدرت فتوى مماثلة يف نيجرييا عندما تعر�ضت
ن�ساء لالغت�صاب من امليلي�شيات يف عام �( .1998أرام�ش .)32 ،2006
ويف م�صر� ،أفتى ال�شيخ ن�صر فريد وا�صل ،يف عام « ،1998ب�إباحة �إ�سقاط اجلنني الذي يعاين من
عيوب ما مل مي�ض على احلمل �أكرث من �سبعة ع�شر �أ�سبوعا (�أي �أكرث من �أربعة �أ�شهر)» (الوا�صلي،
 1998يف ري�سبلر  .) 86،2003وقد �أيدت اللجنة الق�ضائية التابعة للمجل�س الإ�سالمي جلنوب
�أفريقيا يف تعليقها �شرعية «�إنهاء احلمل ل�ضعف القدرة الذهنية للمر�أة �أو �سالمتها وكذلك قدرة
املر�أة على حتمل م�سئوليتها ك�أم �أو رغبتها يف ذلك» (�شيخ  .)4 ،2003ويف عام � ،2005صادق
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جمل�س ال�شورى الإ�سالمي على قانون الإجها�ض العالجي رقم  21الذي �أجاز الإجها�ض لأ�سباب
عالجية (هدايت  .)654 ،2006ويجيز هذا احلكم للمر�أة �إجها�ض جنينها بعد �إجراء ت�شخي�ص
دقيق يثبت تعر�ض جنينها �أو تعر�ضها �شخ�صي ًا ملر�ض قد يهدد �صحتها �أو يعر�ضها لتحمل «عبء ال
طاقة لها به» .ومن �أمثلة ذلك تعر�ض «اجلنني لت�شوهات حادة �أو تخلف حاد �أو تعر�ض الأم لأمرا�ض
تهدد حياتها�( ».أرام�ش .)32 ،2006
و�سع جمل�س علماء �إندوني�سيا قاعدة �إجازة الإجها�ض .و�أكد املجل�س «�أن املر�أة التي
ويف يناير ّ ،2006
تعر�ضت لالغت�صاب ونتج عنه حمل يجوز لها الإجها�ض يف فرتة ال تتجاوز �أربعني يوما من احلمل
وال يجوز بعد تلك الفرتة» .ويفر�ض القانون �إجراءات �صارمة على الإجها�ض بحيث ال ي�سمح به �إال
يف حالة تعر�ض حياة الأم للخطر� ،أو ت�شوه اجلنني� ،أو يف حاالت جماع املحارم �أو االغت�صاب .ورغم
ذلك ،يقدر عدد حاالت الإجها�ض التي �أجريت يف �إندوني�سيا يف عام  2000مبليوين حالة على الأقل
(�سيدغ وبول .)1 ،2008
وال تزال م�س�ألة الإجها�ض مثار جدل م�شروع يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وطاملا اختلفت الآراء حولها.
ويعد اختالف الآراء هذا جانب ًا جوهري ًا يف ال�شريعة الإ�سالمية و�إحدى �سماتها .فهو يحول دون ركود
القانون وي�سمح له بتلبية احتياجات الفئات الأ�شد �ضعف ًا ،وي�ؤكد روح احلديث النبوي ال�شريف الذي
�أكد فيه الر�سول �أن اختالف الآراء رحمة �إلهية.

احلقوق الإجنابية للمر�أة يف �إطار الإ�سالم وحقوق الإن�سان
ت�ش ِّكل ق�ضية الإجها�ض �صعوبة يف العامل �أجمع ولي�س يف املجتمعات امل�سلمة فح�سب� .إذ مل تبد�أ بع�ض
املجتمعات الأوروبية يف عمل حتركات م�ؤثرة �إال م�ؤخر ًا لتغيري قوانينها التي جتيز للمر�أة �إجها�ض
جنينها .ففي الوقت احلايلُ ،ت ْق ِدم بلدان مثل �إيطاليا و�إ�سبانيا على انتهاك معايري حقوق الإن�سان
الدولية انتهاك ًا �صارخ ًا �إذ تتنافى قوانينها مع حق املر�أة يف احلياة وال�صحة .كما ميثل الإجها�ض
ق�ضية داخلية يف ال�شريعة الإ�سالمية ،ولكل مذهب �أو اجتاه فقهي ر�أي خمتلف ب�ش�أنها .ويف ذلك
ال�سياق ،يجدر القول ب�أن احلدود املفرو�ضة على الإجها�ض ال تقت�صر على كثري من قوانني البلدان
الإ�سالمية فح�سب بل هي قائمة كذلك يف القوانني الغربية املطبقة حول العامل .وتكمن امل�شكلة
الرئي�سية حلظر الإجها�ض �أو تقييده يف ت�أثريه على حق املر�أة يف ال�صحة والأمن .ويرتتب على هذه
القوانني جلوء املر�أة غالبا �إىل ا�ستخدام �أ�ساليب غري م�أمونة ت�ؤدي �إىل تعر�ضها مل�شكالت �صحية
وارتفاع معدل الوفيات النفا�سية ،وهو الأمر الذي يتعار�ض مع املادة  ،2وكذلك املادة �(18أ) ،من
�إعالن القاهرة حلقوق الإن�سان.
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املادة :2
•احلياة هبة اهلل وهي مكفولة لكل �إن�سان ،وعلى الأفراد واملجتمعات والدول حماية هذا احلق من
كل اعتداء عليه ،وال يجوز �إزهاق روح دون مقت�ضى �شرعي.
•يحرم اللجوء �إىل و�سائل تف�ضي �إىل �إفناء النوع الب�شري.
•املحافظة على ا�ستمرار احلياة الب�شرية �إىل ما �شاء اهلل واجب �شرعي.
•�سالمة ج�سد الإن�سان م�صونة ،وال يجوز االعتداء عليها ،كما ال يجوز امل�سا�س بها بغري م�سوغ
�شرعي ،وتكفل الدولة حماية ذلك.

املادة :18
•لكل �إن�سان احلق يف �أن يعي�ش �آمنا على نف�سه ودينه و�أهله وعر�ضه وماله.
وي�أتي احلل يف �إتاحة املجال للمر�أة لإجراء �إجها�ض م�أمون من التف�سريات اجلديدة للإ�سالم
(ح�سيني .)2007 ،وينبغي �أن يوجه ذلك من خالل �إقامة حوار بني النا�شطني ومنا�صري احلقوق
وقادة املجتمع ورجال الدين وم�س�ؤويل احلكومات والعاملني يف جمال ال�صحة .ومن ال�ضروري فهم
خمتلف املعتقدات والتقاليد الإ�سالمية حول هذا املو�ضوع قبل فتح �أي حوار .وهذه بع�ض الظروف
الواجب توافرها من �أجل زيادة حقوق املر�أة اجلن�سية وال �سيما فيما يتعلق بالإجها�ض.
وترى ليلى ح�سيني �ضرورة مراعاة العوامل االجتماعية واالقت�صادية من �أجل ت�شجيع هذا احلوار.
ف�إمكانية �إجراء حوار حول ق�ضية الإجها�ض قائمة� ،إذ يرى �أغلبية من الزعماء الدينيني مقبوليته يف
حالة وجود خطر على حياة الأم ،وميكن تدعيم هذا الر�أي ب�إ�ضافة �ضرورة منح احلق يف الإجها�ض
للأم التي تتعر�ض حياتها للخطر نظر ًا ل�ضرورة اعتنائها ب�أ�سرتها .وعليه ،فيمكن للحجج االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية التي يرف�ضها الغرب للوهلة الأوىل باعتبارها جزء ًا من الن�سبية الثقافية �أن
ت�صبح بالفعل �أ�سا�س ًا م�شرتك ًا للتفاو�ض :فالهدف هو حتقيق رفاهية املر�أة واحرتام حقوقها .وعليه،
فمن املمكن ا�ستخدام احلجج االقت�صادية واالجتماعية والثقافية لتو�ضيح �ضرورة وجود حق كاحلق
يف الإجها�ض يف القوانني الإ�سالمية ،و�أن وجوده يق ّوي من البنية املجتمعية وال يهددها .وهو ما
تطلق عليه ليلى ح�سيني قوة الالم�ساواةالقت�صادية (ح�سيني  .)46 ،2004وثمة حجة �أخرى تقول
بالتنمية الذاتية للمر�أة :فقد تتغري حياة �شابة جامعية متزوجة تغري ًا جذري ًا �إن �أكملت حملها .ف�إذا
ما تويف زوجها �أو اختفى �أو �صار غري قادر على العمل ،فقد ت�شعر حينها بال�ضعف �أو العجز عن
تلبية احتياجات �أ�سرتها .لذا ،فمن الأهمية مبكان متكني املر�أة من رعاية نف�سها و�أ�سرتها والإ�سهام
يف جمتمعها .ف�إباحة الإجها�ض تنه�ض مبنهج «منع الفقر» .ومن ثم ،فهي متثل �سبي ًال ملنع حدوث
الإجها�ض غري امل�أمون واحلمل غري املرغوب فيه من خالل ن�شر الوعي حول منع احلمل ومن خالل
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تغيري القوانني مبا ّ
يتم�شى مع املعايري العاملية .وتعد حمالت �إ�صالح قوانني الإجها�ض اجلارية يف
خمتلف �أقطار العامل الإ�سالمي �أمثلة جيدة لإقامة حوار بني املنظمات واحلكومات التي ت�ستند �إىل
ال�شريعة الإ�سالمية والقانون الدويل حلقوق الإن�سان والتقريب بينهما خالل هذه العملية.
ومن الطرق الأخرى للتوفيق بني معايري حقوق الإن�سان الدولية وال�شريعة والتقاليد الإ�سالمية
النظر يف عملية الإ�صالح الداخلي لل�شريعة الإ�سالمية (النعيم 1990 ،ب) .فريى ما�سدار م�سعودي
�أهمية �إعادة تعريف امل�صطلحات امل�ستخدمة يف القر�آن (م�سعودي .)2002 ،وهو يف ذلك يتفق مع
�أ�سماء بارال�س التي تنادي ب�ضرورة �إقامة حوار يف �إطار اال�صطالح الإ�سالمي (بارال�س.)2009 ،
كما ت�شري بارال�س �أي�ضا �إىل قوة اخلطاب :فمن الأهمية احلا�سمة تغيري اخلطاب واللغة املحيطينْ
مب�س�ألة الإجها�ض (ح�سيني .)2004 ،فيمكن قراءة القر�آن على نحو يتجاوب مع احتياجات املجتمع
وتوقعاته .فعبارة واحدة ميكن �أن يكون لها عدة تفا�سري .ويطبق م�سعودي نظريته هذه على املر�أة
و�صحتها الإجنابية .فيقول ،بناء على قراءته اجلديدة للقر�آن� ،إن احلق يف ال�صحة واحلق يف الأمن
واحلق يف الرفاهية االجتماعية ،وكذلك حق الفرد يف ك�سب عي�شه وحق املر�أة يف اتخاذ قرارها
بنف�سها ب�ش�أن احلمل والإجها�ض هي حقوق قائمة يف القر�آن� .إال �أن قبول هذه احلقوق يجب �أن يتم
بو�ساطة املجتمع .وتو�ضح ر�شيدة عبد اهلل �أهمية ا�ضطالع جميع الأطراف املعنية داخل املجتمع
املدين بدور على هذا امل�ستوى و�إقامة حوار فيما بينهم (عبد اهلل .)2003 ،وتقرتح �إقامة حوار
داخلي حول ق�ضايا الإجناب باعتباره ا�سرتاتيجية للنهو�ض بحقوق املر�أة يف العامل الإ�سالمي.
وتقول ليلى ح�سيني �إن �إجراء �إ�صالحات قانونية وتغيري الآراء يف املجتمعات الإ�سالمية ميثالن
�سبيال ل�ضمان �إجراء الإجها�ض امل�أمون :فتنادي بتحويل ديناميات القوة� ،أي �ضرورة متكني النا�س
من املطالبة بحقوقهم (ح�سيني .)2004 ،ويعد هذا احلوار املحلي ،مرة �أخرى ،على درجة كبرية
من الأهمية �إذ ال ميكن �إقامة حوار بني الثقافات املختلفة على �أي م�ستوى دويل ما مل تتخذ هذه
اخلطوة املبد�أية (النعيم.)2004 ،
وال يوجد ت�ضارب قيمي بني املجتمعات الإ�سالمية واملجتمعات التي تنتهج �أطر حقوق الإن�سان .ولكن
هناك �أ�شخا�ص لديهم �أجندات وقيم خمتلفة داخل الثقافات .وال يعني ذلك �أن كل �أبواب احلوار
بني الإ�سالم وحقوق الإن�سان مو�صدة ،حتى ب�ش�أن ق�ضايا ح�سا�سة مثل ق�ضية الإجها�ض .فاالعتقاد
بعدم �إمكانية احلوار يفرت�ض عدم جتاوب الإ�سالم مع وقائع حياة الب�شر ،يف حني �أن الواقع هو
�أن حقوق املر�أة تلعب دور ًا مهم ًا يف اخلطاب الإ�سالمي .فكافة الأطراف املعنية ت�ضع �صحة املر�أة
و�أمنها يف االعتبار ،مبا فيها املدافعون عن الإجها�ض .وما يبقى هو �أن يحدث حترك �صوب �إ�صالح
تفا�سري ال�شريعة الإ�سالمية من �أجل تعزيز احلقوق التي �أو�ضحها م�سعودي .ويلقى �أ�سلوب القراءات
والتفا�سري اجلديدة للقر�آن هذا دعم ًا وم�ؤازرة من قبل علماء من �أمثال عبد اهلل النعيم يف �شتى
�أنحاء العامل الإ�سالمي (�1990أ).
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الف�صل اخلام�س
حقوق املر�أة يف الزواج:
الر�ضا وزواج الأطفال
والأمور املالية

يركز هذا الف�صل على الزواج وحقوق املر�أة يف �إطار الزواج .وينق�سم هذا الف�صل �إىل ثالثة �أجزاء.
•يتناول اجلزء الأول م�س�ألة الر�ضا.
•يبحث اجلزء الثاين يف زواج الأطفال.
•ويركز اجلزء الثالث على ح�صول املر�أة على املال �أثناء الزواج وبعده.

اجلزء الأول :الر�ضا:
املقدم على الزواج.
يجمع قانون حقوق الإن�سان الدويل بني امل�سائل املتعلقة بالر�ضا و�سن الفرد ِ
املقدم على الزواج .ولعل هذه
يف الزواج الإ�سالمي ،يتعلق الر�ضا بر�ضا كل من الو�صي والفرد ِ
املقاربات املختلفة مل�س�ألة الر�ضا تتطلب �أ�سلوب ًا مبتكر ًا يف التحليل يهدف �إىل:
1 .1حماية حق املر�أة يف الزواج بر�ضا كامل ال �إكراه فيه ،بغ�ض النظر عن ر�ضا الو�صي عليها.
2 .2حماية الفتاة ال�صغرية من �أن يتم تزويجها وهي ال تزال طفلة.

.1حق املر�أة يف الزواج بر�ضا كامل ال �إكراه فيه (بغ�ض النظر عن ر�ضا الو�صي) :املواثيق
الدولية حلقوق الإن�سان:
تن�ص الفقرة  2من املادة  16من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ( )1948على �أنه« :ال يربم عقد
الزواج �إال بر�ضا الطرفني الراغبني يف الزواج ر�ضا كام ًال ال �إكراه فيه» .ويف قرار اجلمعية العامة
التابعة للأمم املتحدة رقم  )4( 843امل�ؤرخ  17كانون الأول /دي�سمرب � ،1954أعلنت اجلمعية �أن ثمة
عادات وقوانني وممار�سات عتيقة تتعلق بالزواج والأ�سرة مل تكن مت�سقة واملبادئ املن�صو�ص عليها
يف ميثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
وتن�ص اتفاقية الر�ضا بالزواج واحلد الأدنى ل�سن الزواج وت�سجيل عقود الزواج ( 1،)64/1962يف
الفقرة  1من املادة ( )1على �أن «ال ينعقد الزواج قانون ًا �إال بر�ضا الطرفني ر�ضا كام ً
ال ال �إكراه فيه،
وب�إعرابهما عنه ب�شخ�صيهما بعد ت�أمني العالنية الالزمة وبح�ضور ال�سلطة املخت�صة بعقد الزواج،
وبح�ضور �شهود وفق ًا لأحكام القانون».
وتن�ص الفقرة  3من املادة ( )23من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على �أن «ال
ينعقد �أي زواج �إال بر�ضا الطرفني املزمع زواجهما ً
ر�ضا كام ًال ال �إكراه فيه».
ولقد ذكرت اللجنة املعنية باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف تعليقها العام رقم � 28أنه «يقع على عاتق
الدول التزام بحماية متتع الرجل واملر�أة باحلق يف الزواج بر�ضاهما ً
ر�ضا كام ًال ال �إكراه فيه»
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و�أدرجت عدد ًا من العوامل التي قد تعوق الن�ساء من التمكن من اتخاذ قرار الزواج بحرية،
ومن ثم ،ينبغي على الدول الت�صدي لهذه العوامل التي ت�شمل« :ال�سن ،وعدم القدرة على �إعطاء
املوافقة ب�أنف�سهن ،ومواقف اجتماعية قد جترب الن�ساء �ضحايا االغت�صاب على الزواج خوف ًا من
التهمي�ش 2».وفيما يتعلق بالعامل الثاين ،فالإ�شارة �إىل حالة بع�ض الدول التي يقوم فيها و�صي،
يكون عادة من الذكور ،باملوافقة على الزواج بد ًال من املر�أة نف�سها ،مما مينع املر�أة من ممار�سة
3
حقها يف االختيار بكامل حريتها.
وتطبيق ًا لهذه املبادئ ،نبذت اللجنة املعنية باحلقوق املدنية وال�سيا�سية القوانني العرفية وبع�ض
املمار�سات املتبعة يف ال�سودان والتي جتعل الو�صي و�سيط ًا يف م�س�ألة ر�ضا املر�أة بالزواج .وطالبت
اللجنة ب�إزالة هذه القيود حيث تعوق حرية املر�أة يف اختيار الزوج ،كما �أنها ال تتما�شى 4مع املواد ،3
و ،23 ،16و 26من العهد.
وتذكر الفقرة  1من املادة ( )10من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية �أنه «يجب �أن ينعقد الزواج بر�ضا الطرفني املزمع زواجهما ً
ر�ضا ال �إكراه فيه».
وين�ص البند (ب) من الفقرة ( )1من املادة  16من اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة (ال�سيداو) على �أن «ت�ضمن الدول الأطراف ،على �أ�سا�س امل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،نف�س
احلق يف حرية اختيار الزوج ويف عدم عقد الزواج �إال بر�ضاهما احلر والكامل».
وعام � ،1994أ�صرت جلنة ال�سيداو يف تو�صيتها العامة رقم  21على �إيجاد رابط بني احلرية يف
الر�ضا وزواج القا�صر .وذكرت جلنة ال�سيداو يف تف�سريها للفقرة ( )1من املادة � 16أنه رغم �أن
الد�ساتري والأعراف يف معظم الدول تتما�شى مع الأحكام الواردة يف اتفاقية ال�سيداو ب�ش�أن الزواج،
ف�إن «عرفها ،وتقاليدها وعدم تنفيذها لهذه القوانني يخالف هذه االتفاقية فع ًال 5».وت�صر اللجنة
على حقيقة �أن «حق املر�أة يف اختيار زوجها ويف التزوج بحرية حق �أ�سا�سي حلياتها ولكرامتها
وم�ساواتها ك�إن�سان» .و�أنه «رهن ًا بقيود معقولة على هذا احلق ت�ستند مث ًال �إىل حداثة �سن املر�أة
�أو قرابة الدم التي تربطها بال�شريك ،يجب �صون حق املر�أة يف املوافقة على مبد�أ الزواج وموعده
ً 6
وال�شخ�ص الذي تتزوجه ،و�إنفاذ ذلك قانونا».

.2حق املر�أة يف التزوج بر�ضا كامل ال �إكراه فيه يف البلدان الإ�سالمية ،دون النظر لر�ضا الو�صي
عليها:
يتبنى العلماء الر�أي الذي مفاده �أن الفتاة القا�صر ال تتمتع باحلق يف املوافقة على الزواج،
ولهذا فقبول ويل الأمر هو كل ما يلزم كي يكون زواج فتاة قا�صر زواج ًا �سليم ًا .والفتيات الالتي
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مل يبلغن ومل ي�سبق لهن الزواج مطلق ًا ال يتمتعن بحق تقرير ما �إذا كن يرغنب يف الزواج �أو ال،
فهذا حق مق�صور على الأو�صياء عليهن.
وبالن�سبة للن�ساء البالغات ،يتفق �أغلب العلماء على �أن ر�ضا املر�أة �أ�سا�سي لعقد الزواج .وح�سب
ال�شريعة الإ�سالمية ،تعترب املر�أة را�شدة فور بلوغها .ومعظم العلماء يعتربون الزواج دون موافقة
املر�أة البالغ زواج ًا باط ًال.
وي�ستند العلماء يف هذا ال�صدد �إىل م�صادر من القر�آن واحلديث.
}�أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا َال َي ِح ُّل َل ُك ْم �أَن ت َِر ُثو ْا ال ِّن َ�ساء َك ْرهً ا{ «�سورة الن�ساء� :آية »19
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه� ،أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :ال تنكح البكر حتى ت�ست�أذن،
وال الث ِّيب حتى ت�ست�أمر .فقيل :يا ر�سول اهلل ،كيف �إذنها؟ قال� :إذا �سكتت( ».البخاري ،املجلد
التا�سع ،الكتاب  ،86رقم )98
روت اخلن�ساء بنت خدام الأن�صارية «�أن �أباها زوجها وهي ثيب ،فكرهت ذلك ،ف�أتت ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم فرد نكاحه» (املجلد ال�سابع ،الكتاب الثاين وال�ستون ،رقم .)69
عن ابن عبا�س �أن جارية بكر ًا �أتت النبي (�ص) فذكرت �أن �أباها زوجها وهي كارهة فخريها النبي
«بني القبول و�إبطال الزواج»�( .أحمد ،احلديث رقم .)2469
ويف رواية �أخرى« ،فقالت قد �أجزت ما �صنع �أبي ولكن �أردت �أن �أُعلم الن�ساء �أن لي�س �إىل الآباء من
الأمر �شئ»�( .سنن ابن ماجة).
وكما �أورد املريغيناين يف الباب الثاين من كتابه �أن موافقة املر�أة تتحدد بطرق �شتى ،ويفرق جمهور
العلماء فيما بني الن�ساء ح�سب ما �إذا كن قد تزوجن من قبل �أو ال .البد �أن ت�س�أل املر�أة البالغة التي
مل ي�سبق لها الزواج عن قبولها للزواج ور�ضاها به ،ولها �أن تعطي موافقتها يف غ�ضون �أيام عدة،
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .وي�صر املذهب احلنفي على وجوب �إعطاء املر�أة البالغ التي مل ي�سبق
لها الزواج ملوافقتها لفظي ًا و�صراحة �إن كان وليها �أي �شخ�ص غري �أبيها� ،أو �أخيها �أو عمها .ويوافق
املذهب احلنفي �أي�ض ًا على �أنه ال ميكن �إكراه املر�أة البالغة التي مل ي�سبق لها الزواج على الزواج دون
�إرادتها ،ويقول هذا املذهب �أي�ض ًا �أنه �إذا ما �أبرم عقد زواج هذه املر�أة دون علمها ،فلها احلق يف
قبول هذا الزواج �أو رف�ضه فور علمها به.
ويورد املريغيناين يف نف�س املو�ضع وجوب �أن تعطي املر�أة التي �سبق لها الزواج موافقتها ،ولها �أن
تعطيها لفظي ًا �أو ب�أي �شكل �آخر .وي�شرتط املذهب احلنفي املوافقة اللفظية وال�صريحة .وي�شرتط
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املذهب ال�شافعي �أي�ض ًا وجوب �س�ؤال الطفلة التي �سبق لها الزواج عن موافقتها والميكن لأحد �أن
ُيكرهها على الزواج.
�إن ا�شرتاط قبول البالغني بالزواج ثابت يف الفقه الإ�سالمي .ويف حني تكفل معظم البلدان الإ�سالمية
�إعطاء الرجال موافقة �صريحة ومبا�شرة ،فنجد �أن هذه البلدان تعتمد على �سبل �أقل مبا�شرة تعرب
بها الن�ساء عن موافقتهن .ويبني العلماء هذا التفريق على فر�ضية �أن الن�ساء على قدر كبري من
احلياء ليعطني موافقتهن بلفظ �صريح على زواج رتبه لهن الأو�صياء عليهن .ومكمن اخلطر هنا
عندما تختار املر�أة ال�سكوت كو�سيلة للتعبري عن رف�ضها .ويف هذه احلال� ،سيف�سر �سكوتها خط�أً على
�أنه قبول .وعندما تعطي الأعراف االجتماعية قيمة �إ�ضافية التباع �سلوك «احلياء» ،قد يتم �إكراه
الن�ساء ب�شكل خفي على قبول زواج ال ير�ضني به.
ويجيز املذهب املالكي للأب فقط �أن يجرب ابنته البالغ على زواج ال ترت�ضيه بيد �أنه يرى �أن هذا
الزواج يف �صاحلها� ،سواء كان قد �سبق لها الزواج �أو ال .وبالإ�ضافة �إىل احلق يف الر�ضا بالزواج،
ال يجب �إكراه الن�ساء على الزواج .عندما يتوىل الو�صي تزويج الفتيات ال�صغريات ،ورغم �أنه ميكن
الربهنة على �أن الفتيات قد �أعطني موافقتهن ،ف�إنه ال ميكن القول �إنهن �أعطني موافقة م�ستنرية.

اجلزء الثاين :زواج ال�صغرية:
.1حق الفتاة من احلماية من التزويج وهي ال تزال قا�صراً:املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان:
هذه احلماية قائمة على مبد�أين:
•حقيقة �أن الفتاة ال ميكنها �إعطاء موافقة م�ستنرية بحكم كونها لي�ست نا�ضجة،
•حقيقة �أنه من ال�ضروري تعيني احلد الأدنى ل�سن الزواج قانون ًا .فالزواج املبكر ميكن �أن ينتج عنه
�إنكار حق الفتاة يف التعليم وال�صحة ،وميكن �أن يكون له �أثر على قدرتها على �أن ت�صبح م�ستقلة.

 1-1عدم ر�ضا ال�صغرية ً
ر�ضا م�ستنرياً نظراً حلداثة ال�سن:
متثل الق�ضية املتعلقة ب�إعطاء الن�ساء ملوافقة م�ستنرية خيط ًا دائم ًا يف كافة النقا�شات القانونية حول
م�س�ألة الر�ضا ،وال�سيما يف النقا�شات املعنية بالزواج دون ال�سن القانونية .ويربهن منا�صرو احلقوق
�أن الفتية والفتيات �صغار ال�سن ال يتمتعون بالن�ضج الذهنى الذي ميكنهم من �إعطاء موافقتهم على
الزواج .عالوة على ذلك ،يربهنون على �أن ال�شباب غالب ًا ما يعتمدون على �أع�ضاء العائلة الأكرب
�سن ًا ،وبالتايل فهم عر�ضة ل�ضغوط عائلية واجتماعية هائلة حتد بدرجة �أكرب من قدرتهم على
االختيار؛ وهذا بدوره يق�ضي على فكرة �أن يكون ر�ضاهم خلو ًا من اخلوف �أو ال�ضرر.
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يعترب زواج الأطفال انتهاك ًا حلقوق الإن�سان .ولقد �أقيمت �صلة بني زواج الق�صر والر�ضا يف
عدد من مواثيق حقوق الإن�سان� .إن اتفاقية الر�ضا ،وال�سن الأدنى للزواج وت�سجيل الزواج
( 7)1962/64ت�صر على �ضرورة ر�ضا زوج امل�ستقبل بالزواج ً
ر�ضا تام ًا دون �إكراه ،و�إن مل حتدد
�سن ًا ،ففي التو�صيات التي �أ�صدرتها فيما بعد هذه االتفاقية (قرار  )20( 2018ل�سنة 19658،
9حددت �سن اخلام�سة ع�شرة �سن ًا قانوني ًا ميكن الزواج عنده� ،أو ما دون اخلام�سة ع�شرة يف
ظروف معينة.
وتن�ص الفقرة ( )3من املادة  23من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على �أنه «ال
ينعقد �أي زواج �إال بر�ضا الطرفني املزمع زواجهما ً
ر�ضا كام ًال ال �إكراه فيه».
ولقد �ألقت التعليقات العامة ال�ضوء على تف�سري هذه املادة :التعليق العام  10)1990( 19والتعليق
العام .11 28
يف التعليق العام رقم  ،12 19ت�صر جلنة حقوق الإن�سان على �ضرورة ر�ضا الطرفني املزمع زواجهما
ر�ض ًا كام ًال ال �إكراه فيه وذكرت �أن «العهد ال يحدد �صراحة �سنا �أدنى للزواج ال للرجل وال للمر�أة؛
ولكن ينبغي �أن يكون هذا ال�سن كافي ًَا لتمكني كل من الزوجني املقبلني من �أن يعرب بحرية عن ر�ضاه
ال�شخ�صي الكامل».
ويف التعليق العام رقم  ،28بينت اللجنة املعنية باحلقوق املدنية وال�سيا�سية �أنه «من حق الرجل
واملر�أة التعاقد على الزواج بر�ضاهما ً
ر�ضا كام ًال ال �إكراه فيه ،ويقع على عاتق الدول التزام بحماية
التمتع باحلق على �أ�سا�س امل�ساواة» و�أدرجت عدد ًا من العوامل قد متنع املر�أة من اتخاذ قرار بالزواج
دون �إكراه ،وبالتايل يتعني على الدول الت�صدي لهذه العوامل ،التي ت�شمل« :ال�سن ،عدم القدرة على
�إعطاء املوافقة ب�أنف�سهن ،ووجود مواقف اجتماعية قد جترب الن�ساء �ضحايا االغت�صاب على الزواج
خوف ًا من التهمي�ش 13».وفيما يتعلق بالعامل الأول،
�أ�صرت اللجنة على مطلب ال�سن الأدنى للزواج كي يحقق «الر�ضا بالزواج الهدف الذي يكفل قدرة
14
املر�أة على اتخاذ قرار م�ستنري ال �إكراه فيه».
ولقد بينت املادة  2من االتفاقية التكميلية للق�ضاء على الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�سات
15
املماثلة ال�صادرة عام  1956هذه ال�صلة بني ال�سن وحرية الر�ضا.
وعام  ،1999طلبت جلنة العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية من �شيلي رفع ال�سن
الأدنى القانوين للزواج ،مالحظة �أن «الزواج يف هذه ال�سن ال�صغرية (�سن � 12سنة بالن�سبة للرجال)
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يعني ب�شكل عام �أن الأ�شخا�ص املعنيني ال يتمتعون بالن�ضج الذهني الذي يكفل �إقدامهم على الزواج
16
بر�ضا كامل ودون �إكراه ،على النحو املطلوب مبوجب الفقرة  3من املادة  23من العهد».

 2-1تعيني �سن �أدنى حمدد للزواج:
يعد زواج الأطفال انتهاك ًا حلقوق الإن�سان وحمظور مبوجب عدد من مواثيق حقوق الإن�سان الدولية
التي ت�شجع على وجود معايري معينة للحد الأدنى ل�سن الزواج.
قرار اجلمعية العامة رقم  2018املعنون «تو�صية ب�ش�أن الر�ضا بالزواج ،وال�سن الأدنى للزواج
وت�سجيل عقود الزواج» 17ي�سد الفجوة التي خلفتها اتفاقية الر�ضا بالزواج ،وال�سن الأدنى للزواج
وت�سجيل عقود الزواج (� ،18)64/1962أال وهي ال�سن القانوين الذي ميكن تزويج الأطفال عنده .يف
املبد�أ الثاين الوارد يف القرار ،مت تعيني احلد الأدنى ل�سن الزواج على �أال يقل عن خم�سة ع�شر عام ًا،
19
�أو �أقل من ذلك يف ظروف معينة.
والتو�صية العامة رقم  21ال�صادرة عن جلنة ال�سيداو ذهبت لأبعد من ذلك حيث حددت احلد
الأدنى ل�سن الزواج عند � 18سنة لكل من الرجال والن�ساء.20
وتن�ص الفقرة ( )2من املادة  16من اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة على �أن
«ال يكون خلطوبة الطفل �أو زواجه �أي �أثر قانوين ،وتتخذ جميع الإجراءات ال�ضرورية ،مبا يف ذلك
الت�شريعي منها ،لتحديد �سن �أدنى للزواج وجلعل ت�سجيل الزواج يف �سجل ر�سمي �أمر ًا �إلزامي ًا»

� 3-1أثر الزواج دون بلوغ �سن الزواج على متتع الفتيات بحقوقهن:
�إن زواج الفتية والفتيات يف �سن �صغرية جد ًا ي�ؤثر على �صحتهم ،وتعليمهم و�آفاق توظيفهم .ولقد
تناولت مواثيق حقوق الإن�سان هذه الق�ضايا املتعددة يف �سياقات �صحة الطفل ،والتعليم ،والتهديد
بالعنف الأ�سري ،و�أخطار الزيجات غري امل�سجلة.
ي�سهل جد ًا �إجبار الفتيات ال�صغريات املتزوجات من رجال �أكرب منهن بكثري على ممار�سة اجلماع
اجلن�سي �ضد رغبتهن؛ مما ترتتب عليه تداعيات �صحية خطرية ،حيث ال تكون الفتاة يف الغالب
نا�ضجة نف�سي ًا ،وال بدني ًا ،وال جن�سي ًا ملمار�سة جماع جن�سي .كما يرجح �أن ت�صبح العرائ�س من
الأطفال حوامل يف �سن مبكرة؛ و ثمة �صلة قوية بني �سن الأم ومعدالت الوفاة والإ�صابة بالأمرا�ض.
ولقد قامت واحدة من املنظمات غري احلكومية النيجريية بتوثيق حاالت نا�سور مثاين مهبلي بني
الفتيات ال�صغريات التي ال تكون �أج�سادهن م�ستعدة لإجناب الأطفال 21.بالإ�ضافة �إىل امل�ضاعفات
املرتبطة باحلمل ،فالفتيات ال�صغريات معر�ضات �أي�ض ًا بدرجة كبرية خلطر الإ�صابة بفريو�س
نق�ص املناعة الب�شرية /الإيدز.
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وتن�ص املادة  24من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على �أن «يكون لكل ولد ،دون
�أي متييز ب�سبب العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو الرثوة
�أو الن�سب ،حق على �أ�سرته وعلى املجتمع وعلى الدولة يف اتخاذ تدابري احلماية التي يقت�ضيها كونه
قا�صرا ».ويف حني �أن التعليق العام رقم  17على املادة 22 24من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية ال يتطرق لهذه الق�ضية ،طلبت اللجنة اخلا�صة بالعهد من �شيلي �أن تعدل قانونها
كي يتم رفع احلد الأدنى ل�سن زواج البنات والبنني كي تتما�شى «مع واجبها مبوجب الفقرة ( )1من
23
املادة 24التي تن�ص على توفري احلماية للق�صر».
ولقد �أو�صت جلنة ال�سيداو بتعيني �سن الثامنة ع�شرة حد ًا �أدنى ل�سن الزواج ،وهذا يربره �أن الزواج
دون هذه ال�سن يتعدى على متتع الفتيات والن�ساء بحقهن يف ال�صحة (املادة  12من اتفاقية ال�سيداو،
واملادة  24من اتفاقية حقوق الطفل – «التمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة ميكن بلوغه») ،ويف التعليم
(املادة  10من اتفاقية ال�سيداو ،واملادة  28من اتفاقية حقوق الطفل) ،ويف العمل (املادة  11من
اتفاقية ال�سيداو) ،كما �أن هذا ي�سبب �ضرر ًا للفتيات ب�شكل عام .وطبق ًا ملا �أوردته اللجنة« ،عندما
يتزوج الق�صر ،وال �سيما الفتيات وينجنب �أطفاال ،ف�إن �صحتهن ميكن �أن تت�ضرر وميكن �أن يتعطل
24
تعليمهن .ونتيجة لذلك ،ي�صبح ا�ستقاللهن االقت�صادي مقيدا»
اتفاقية حقوق الطفل ال تعني حد ًا �أدنى ل�سن الزواج� .إال �أنها تذكر بو�ضوح يف الفقرة  3من املادة
� 24أن «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري الفعالة واملالئمة بغية �إلغاء املمار�سات التقليدية التي
ت�ضر ب�صحة الطفل».
وعام  ،2003و�صف التعليق العام رقم « 25 3الزواج املبكر �أو الق�صري» �أو كليهما على �أنه
«ممار�سات تقليدية �ضارة» تنتهك حقوق الطفلة «وجتعلها �أكرث ه�شا�شة للإ�صابة بعدوى فريو�س
نق�ص املناعة الب�شرية ،لأن هذه املمار�سات ت�شمل غالب ًا تعويق �إمكانية احل�صول على التعليم
واملعلومات ».وهذا التو�صيف يتوازى مع عمل جلنة ال�سيداو التي و�صفت هذه الزيجات ب�أنها
26
ممار�سات تقليدية �ضارة يف �سرياليون.
عادة ما تكون العرائ�س الأطفال حا�صالت على م�ستويات �أقل من التعليم مقارنة بالفتيات الالتي
تزوجن يف �سن �أكرب .وبالتايل ينظر �إىل التعليم على �أنه طريقة متنع زيجات الأطفال .فبمجرد �أن
تتزوج الفتاة ،يعوقها انعدام ا�ستقالليتها عن اتخاذ قرارات �شخ�صية ب�ش�أن حياتها .فالزيجات
املبكرة ،مع م�ستويات التعليم املنخف�ضة املرتبطة بهذا الأمر ،وارتفاع م�ستويات العنف والإ�ساءة،
والأخطار ال�صحية اجل�سيمة وديناميكيات القوة ال�ضارة ت�ؤدي �إىل زيادة درجة ه�شا�شة الفتيات
والن�ساء ال�شابات الالتي يطالهن الفقر .وعام  ،2008ا�ست�شهدت جلنة ال�سيداو بالتعديل الذي
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�أدخلته اليمن على قانون الأحوال ال�شخ�صية بها رقم  20ل�سنة  ،1992وقانون رقم  24ل�سنة 1999
27
الذي قنن زواج الطفلة دون اخلام�سة ع�شرة من العمر مبوافقة الو�صي عليها.
وارت�أت اللجنة �أن هذا القانون يعد انتهاك ًا خطري ًا اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية،
وبينت �أن هذا الزواج يرقى �إىل مرتبة العنف �ضد (الفتيات) ،وترتتب عليه خماطر �صحية ج�سيمة
على ه�ؤالء الفتيات ،كما مينعهن من ا�ستكمال تعليمهن.
كما الحظت جلنة ال�سيداو عام 2008الأثر املبا�شر للزواج املبكر على التعليم حيث تت�سرب الفتيات
ال�صغريات املتزوجات من املدار�س وينكر عليهن التعليم« ،الذي يعد �أمر ًا �أ�سا�سي ًا للنهو�ض باملر�أة،
حيث يظل انخفا�ض م�ستوى تعليم الن�ساء والفتيات واحد ًا من �أخطر العراقيل �أمام متتعهن بحقوق
الإن�سان خا�صتهن متتع ًا كام ًال 28».ولقد اقرتحت جلنة ال�سيداو فر�ض التعليم كي ال ت�شجع على
29
الزواج املبكر.
وعام  ،1996و�صفت ال�سيدة را�ضيكا كومارا�سوامي الزواج يف الطفولة املبكرة على �أنه عنف على
�أ�سا�س النوع االجتماعي 30.فاحتمالية �أن متر الفتيات والن�ساء الالتي يتزوجن يف �سن مبكرة
بتجربة العنف الأ�سري �أكرب ،وال�سيما ه�ؤالء الالتي تزوجن وهن الزلن �أطفا ًال؛ ف�ض ًال عن االعتقاد
�أنه م�سموح للرجل �أن ي�ضرب زوجته .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك احتمال �ضئيل �أن تتخذ العرائ�س
من الأطفال خطوة �ضد هذا االنتهاك� .إن العنف الأ�سري يهدد ال�صحة البدنية والذهنية للن�ساء
والفتيات باخلطر تهديد ًا كبري ًا ،و ميكن حتى �أن يعر�ض حيواتهن للخطر.
ول�ضمان املحافظة على هذه احلقوق ،حثت جلنة ال�سيداو الدول على «�أن ت�شرتط ت�سجيل جميع
الزيجات �سواء كانت بعقود مدنية �أو بعقود عرفية �أو وفق ًا لل�شرائع الدينية 31».ويف التو�صية رقم
 ،19طلبت جلنة العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية �أن يتم ت�سجيل الزواج بغية
ر�صد االلتزام باملعايري اخلا�صة باحلد الأدنى ل�سن الزواج .ففي اليمن على �سبيل املثال ،حثت
جلنة ال�سيداو الدولة الطرف على «�إنفاذ املطلب بت�سجيل كافة الزيجات بغية ر�صد قانونيتها ومدى
االلتزام باحلظر ال�صارم على الزيجات املبكرة ،وكذا مالحقة من يرتكبون انتهاكات لهذه الأحكام
ق�ضائي ًا .كما �أو�صت �أي�ض ًا بتطوير حمالت لرفع الوعي ،بدعم من منظمات املجتمع املدين وال�سلطات
32
الدينية ،حول الآثار ال�سلبية للزواج املبكر على رفاه الفتيات ،و�صحتهن وتعليمهن».

 4-1التمييز يف �سن الزواج بالن�سبة للبنني والبنات:
تن�ص الفقرة ( )1من املادة 10من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية على �أنه «يجب �أن ينعقد الزواج بر�ضا الطرفني املزمع زواجهما ً
ر�ضا ال �إكراه فيه» ويورد
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التعليق العام رقم  33 16للجنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية �أنه «تنفيذ ًا للمادة  3فيما
يتعلق باملادة ، 10يطلب �إىل الدول الأطراف �أن تكفل متتع الرجل واملر�أة بحق متكافئ يف املوافقة
على مبد�أ الزواج وموعده وال�شخ�ص الذي يتم الزواج به – وينبغي ب�صفة خا�صة �أن يكون الزواج
واحد ًا بالن�سبة للرجال والن�ساء ،وينبغي حماية البنني والبنات على نحو مت�ساو من املمار�سات التي
ت�شجع على زواج الأطفال ،والزواج بالوكالة �أو بالإكراه».
ولقد �أعربت جلنة العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية عن قلقها �إزاء ن�ص الت�شريع
على معايري غام�ضة حول ال�سن الذي ي�سمح عنده بالزواج ،مثل «الو�صول ل�سن البلوغ» 34وحقيقة �أن
املحاكم الدينية ميكن �أن تخف�ض من احلد الأدنى ل�سن الزواج القانوين بالن�سبة للفتيات 35.ووجهت
اللجنة نقد ًا لفرن�سا لتحديدها حد ًا �أدنى ل�سن الزواج خمتلف بالن�سبة للفتيات (� 15سنة) والفتية
(� 18سنة) ،مطالبة «برفع احلد الأدنى ل�سن الزواج بالن�سبة للفتيات» ،36الأمر الذي حدث عام
37
 2006عن طريق قانون مينع العنف الأ�سري.
يعد عدم امل�ساواة بني اجلن�سني �سبب ًا لزواج الأطفال ،و�أي�ض ًا نتيجة ترتتب عليه .وطالبت جلنة
ال�سيداو يف التو�صية العامة رقم  21ال�صادرة عنها عام  1994ب�إلغاء الأحكام القانونية التي حتدد
�سن ًا لزواج البنني يختلف عن �سن زواج البنات .واعتربت اللجنة �أن هذه الأحكام تنطوي على افرتا�ض
خاطئ م�ؤداه �أن «معدل النمو الفكري لدى املر�أة يختلف عنه لدى الرجل� ،أو �أن طور النمو البدين
والفكري عند الزواج ال �أهمية له 38».واتباع ًا لإعالن فيينا وبرنامج عمل عام � 39،1993أ�صرت اللجنة
على �ضرورة �إلغاء القوانني واللوائح القائمة بالفعل ،ولكن لي�س هذا فح�سب ،بل �أ�صرت �أي�ض ًا على
التخل�ص من العادات واملمار�سات ،مبا يتما�شى مع الفقرة (و) من املادة  2من اتفاقية ال�سيداو التي
حتث الدول على «اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة مبا يف ذلك الت�شريعي منها ،لتغيري �أو �إبطال القائم
من القوانني والأنظمة والأعراف واملمار�سات التي ت�شكل متييز ًا �ضد املر�أة» ،وكذا املادة  5التي تدعو
الدول الأطراف التخاذ جميع التدابري املنا�سبة لتغيري الأمناط االجتماعية والثقافية ل�سلوك الرجل
واملر�أة ،بهدف حتقيق الق�ضاء على التحيزات.كما تدعو �أي�ض ًا كل الدول الأطراف �إىل تغيري العادات
العرفية وكل املمار�سات الأخرى القائمة على االعتقاد بكون �أي من اجلن�سني �أدنى �أو �أعلى من الآخر،
�أو على �أدوار منطية للرجل واملر�أة على النحو الذي تكرر يف �إعالن وبرنامج عمل بيجني.
وعام � ،1992أكدت التو�صية العامة رقم  4019على �أن «التمييز يف االتفاقية ال يقت�صر على �أعمال
من احلكومات �أو با�سمها» بل يت�ضمن �أي�ض ًا الأعمال من جانب �أي �شخ�ص �أو منظمة �أو م�ؤ�س�سة.
كما ذكرت �أي�ض ًا �أنه «يق�ضي القانون الدويل العمومي وعهود معينة حلقوق الإن�سان ب�إمكانية
م�ساءلة الدول �أي�ض ًا عن الأعمال اخلا�صة �إذا مل تت�صرف باجلدية الواجبة ملنع انتهاكات احلقوق
�أو ال�ستق�صاء جرائم العنف ومعاقبتها وتقدمي التعوي�ض».
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.2يف املجتمعات الإ�سالمية :حق الفتاة يف احلماية من �أن يتم تزويجها وهي ال تزال طفلة:
�إن زواج الأطفال ممار�سة تاريخية م�ستمرة حتى يومنا احلايل بحكم العادة .وغالب ًا ما يحتج
م�ؤيدو هذه املمار�سة بالعادات العرفية والتقاليد التي ت�أتي يف ال�صدراة بالن�سبة لهم قبل الن�صو�ص
الدينية؛ وذلك لتربير اتباعهم لهذه املمار�سة .ال يوجد �أي ن�ص قر�آين ي�شجع على زواج الأطفال،
ولكن ثمة ن�صو�ص قانونية تناولت ممار�سة زواج الأطفال.
القانون الكال�سيكي ال يعرتف بحق الطفل يف االختيار ،ومن ثم يعطي الأو�صياء على الطفل �سلطة
�إبرام عقد زواج للطفل باعتبار هذا م�س�ألة لت�أمني م�صاحله .كما ي�ضع القانون �أي�ض ًا مبادئ توجيهية
حول من يجوز له �إبرام عقد زواج الطفل .وهذا احلكم ينطبق على البنني والبنات .واملذهب املالكي
ال يجيز لأحد خالف ًا للأب �إبرام عقد زواج الطفل .واملذهب ال�شافعي يجيز للأب واجلد فقط القيام
بهذا الأمر ،ولكنه مينع الأب �أو اجلد من تزويج الطفل القا�صر الذي �سبق له الزواج مرة �أخرى.
ويف حني �أو�صى العلماء ب�ضرورة عدم �إمتام الزواج �إال عندما ي�صل الأطفال ل�سن البلوغ ،ال يوجد
ن�ص �ضد �إمتامه قبل ذلك .والأطفال الق�صر «قد يتزوجون وهم ال يزالون دون �سن البلوغ ودون
ر�ضاهم( ».كو�ستوريانو .)161 ،1990
وعند الإ�شارة �إىل زواج الأطفال قبل البلوغ ،غالب ًا ما ي�شري العلماء �إىل حكم «خيار البلوغ» ،وهو حق
قانوين مكفول للطفلة القا�صر ميكنها مبوجبه �أن تقوم عند بلوغها بف�سخ عقد زواجها الذي �أبرم
قبل و�صولها ل�سن البلوغ .ولكن علماء املذهبني احلنفي وال�شافعي يق�صرون هذا احلق على احلالة
التي يكون فيها الأب �أو اجلد هو من زوجها (بولرت .)151 ،1990
هو من زوجها (بولرت  .)151 ،1990وما يحدث يف الواقع هو �أنه غالب ًا ما يغ�ض الطرف عن
هذا اخليار ونادر ًا ما ي�سمح لل�صغريات ب�إنهاء زيجاتهن التي مل ير�ضني بها� .إال �أنه يف ق�ضية
مينية تناولها الإعالم حديث ًا ،توجهت فتاة �صغرية للمحاكم لإنهاء عقد زواجها الذي �أبرمه
عنها والدها ،ولكن املحكمة رف�ضت �إنهاء العقد� ،إال �أنها �أبقت على حق ال�صغرية يف �إنهاء
41
الزواج فور بلوغها.
ومتا�شي ًا مع االجتاهات العاملية ،تزيد املجتمعات امل�سلمة من ا�ستخدامها لفر�ص التعليم املتاحة
حالي ًا �أمام الفتيات ال�صغريات بو�صفها و�سيلة لت�أجيل الزواج حتى �سن �أكرب (معرفة حقوقنا ،2007
129؛ كاماك وزمال�ؤه  .)6-305 ،2008ورغم ت�صاعد هذه االجتاه ،فهناك الكثري من التقارير
43
الإعالمية التي �ألقت ال�ضوء م�ؤخر ًا على حاالت زواج ق�صر يف اليمن 42واململكة العربية ال�سعودية.
ويف احلالتني ،تبذل جهود على ال�صعيد الوطني لتعيني حد �أدنى ل�سن الزواج.
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تفرد العائالت �أ�سباب ًا متنوعة لتربير تزويج بناتها مبكر ًا .ف�أحيان ًا ما ينظر �إىل الفتيات على �أنهن
ميثلن عبئ ًا اقت�صادي ًا �أف�ضل ما يخففه هو الزواج (املركز الدويل لبحوث املر�أة .)5 ،2007 ،ولقد
وجد الن�شطاء الذين يعملون على مناه�ضة زواج الق�صر �أن زواج «الأطفال �أكرث �شيوع ًا يف �أفقر
بلدان العامل وبني �أفقر الأ�سر .فالن�سبة املحتملة لأن تتزوج الفتيات الالتي يع�شن يف �أ�سر فقرية قبل
بلوغهن الثامنة ع�شرة من العمر تقريب ًا تبلغ �ضعف الن�سبة يف حالة الفتيات الالتي يع�شن يف �أ�سر
�أغنى» (املركز الدويل لبحوث املر�أة  .)5 ،2007كما �أن الأ�سر تخ�شى �أال جتد الفتيات ال�صغريات
�شركاء يتزوجوهن عندما يكربن يف ال�سن ،لذا جند الأ�سر حت�ض على الزواج املبكر.
عالوة على ذلك ،ت�شري الأبحاث �إىل �أنه يف املناطق التي تهيمن عليها جماعات دينية � -سيا�سية
متطرفة ،ت�ؤجج هذه اجلماعات �شعور ًا باخلوف حيال اجلوانب اجلن�سية يف حياة ال�صغريات
(منظمة الن�ساء الالتي تع�شن يف ظل القوانني الإ�سالمية  .)129 /2007وتدعو للزواج على �أنه
و�سيلة لل�سيطرة على اجلوانب اجلن�سية عند ال�صغريات.
بع�ض املجتمعات تتبع ممار�سة تتمثل يف ترتيب خطبات مبكرة بني الأوالد والبنات ولكنها ترجئ
�إمتام الزواج فعلي ًا حتى وقت الحق .وهذا يحول دون �أن ت�صبح الفتيات ال�صغريات �أرامل �صغريات،
كما يكفل �أن من �سينجنب الأطفال �سيكن �أمهات بالغات نا�ضجات .وميكن �إظهار ال�ضرر الذي
يلحقه الزواج املبكر بالنمو الذهني واجل�سدي للعرو�س ال�صغرية القا�صر .ولقد برهن بع�ض العلماء
على متتع احلكومات الإ�سالمية باحلرية يف احلد من بع�ض املمار�سات ،مثل زواج الأطفال� ،إن
وجدت �أدلة تربهن على �أن هذه املمار�سات ت�ضري �أكرث مما تنفع .و�إذا ما نظرت الدول الإ�سالمية
�إىل الأخطار ال�صحية املحتملة على الفتيات ال�صغريات الالتي يتعر�ضن للحمل املبكر �أو خطر
الإجتار بهن يف �صناعة جن�س الأطفال� ،ستجد هذا �سبب ًا كافي ًا يدفعها �إىل حظر زواج الأطفال
وفر�ض عقوبات �صارمة على من ينتهك هذا احلظر.
يف �إندوني�سيا ،مل ينجح قانون الزواج يف منع زواج الق�صر (كاماك وزمال�ؤه  )308 ،2008رغم
الأحكام القانونية ب�ش�أن احلد الأدنى ل�سن الزواج .وهناك منظمات ن�سائية ،مثل �أي�ساياه ،تركز
انتباهها على برامج التعليم التي تروج لأفكار مثل الزواج بر�ضا الطرفني ،وتقليل الفارق العمري
بني الزوجني ،و�إ�شراك الأم يف القرار ب�ش�أن تزويج ابنتها .تعتمد هذه املنظمات يف تو�صياتها على
الفكرة التي م�ؤداها �أنه ينبغي �أن يكون الرجل واملر�أة �شريكني مت�ساويني يف الزواج.
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.3حق الفتاة يف احلماية من �أن يتم تزويجها وهي ال تزال طفلة ،يف �سياق الإ�سالم وحقوق
الإن�سان:
�إن ال�شريعة الإ�سالمية ت�ؤثر على حتديد �سن الزواج يف البلدان الإ�سالمية .فح�سبما �أجمع �أغلب
العلماء ،يعد البلوغ هو �سن الن�ضج ،وهو عامة ما يكون الثانية ع�شرة بالن�سبة للبنني وت�سع �سنوات
بالن�سبة للبنات (العلمي وهين�شكليف .)8-6 ،1996 ،يف تلك املقاربة نحو حتديد �سن قانونية للزواج،
تلعب امل�صلحة العليا للطفل دور ًا حيوي ًا .فالإ�سالم ينظر �إىل الزواج باعتباره م�ؤ�س�سة وحماية من
املخاطر االجتماعية ،وهذا ا�ستناد ًا �إىل حالة ال�سيدة عائ�شة التي تزوجت من النبي وهي يف التا�سعة
من العمر (العلمي وهين�شكليف.)1996 ،
وفيما يتعلق بالن�ضج القانوين للزواج ،فاملادة  1من اتفاقية حقوق الطفل لعام  1989تن�ص على �أن
«يعنى الطفل كل �إن�سان مل يتجاوز الثامنة ع�شرة ،ما مل يبلغ �سن الر�شد قبل ذلك مبوجب القانون
املنطبق عليه ».وال�شريعة الإ�سالمية حتدد �سن البلوغ باعتباره بلوغ �سن الر�شد (رحمن،)2007 ،
ووجد �أن هذا معيار مطبق يف دول جنوب ال�صحراء الإفريقية ،واملغرب واململكة العربية ال�سعودية.
�إىل حد ما ،ال تتعار�ض ال�شريعة الإ�سالمية تعار�ض ًا �صريح ًا مع القانون الدويل .والبلدان الإ�سالمية
حرة يف �أن حتدد �سن الر�شد دون الثامنة ع�شرة من العمر .ولكن امل�شكلة تكمن يف كون مفهوم
�سن البلوغ هذا مفهوم ًا غام�ض ًا لينبني عليه عرف للدخول يف زواج .وحقيقة �أن ال�سواد الأعظم
من البلدان الإ�سالمية مثل �ساحل العاج �أو �إندوني�سيا ال حتدد �سن ًا معين ًا ،فهذا يفتح املجال �أمام
االنتهاكات فثمة فرق هائل بني الزواج من فتاة يف التا�سعة و�أخرى يف ال�سابعة ع�شرة من العمر.
ت�ستخدم احلجج االقت�صادية واالجتماعية لتربير زيجات الأطفال ،فالفتاة املتزوجة هي فتاة مهذبة
لن تت�صاحب مع �أوالد بطريقة غري الئقة ،كما �أنها �أي�ض ًا حممية من الفقر ،الأمر الذي يتما�شى مع
املادة  4من �إعالن القاهرة (فيما يت�صل بفكرة احلق يف ال�شرف).
ينبغي رفع الوعي بعواقب الزواج املبكر كو�سيلة ت�ستخدم يف املنا�صرة .هذه الربامج موجودة بالفعل
يف خمتلف �أنحاء العامل وميكن ا�ستخدامها كنماذج للجمع بني التقاليد ،والقانون ،واحرتام حقوق
املر�أة .وتت�ضمن بع�ض الربامج ما يلي:
•  ،BRACبرامج تنمية املراهقني ،بنجالدي�ش ( – 2000ال يزال جاري ًا) :الربنامج ي�سعى �إىل
حت�سني نوعية حياة املراهقني ال�ضعفاء ،واحلد من زواج الأطفال عن طريق رفع وعي املجتمع
بحقوق الطفل ،والدعوة
•ملناه�ضة زواج الأطفال وفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية /الإيدز ،و�إ�شراك الوالدين واملجتمع يف
م�شاركة الفتيات يف املجتمع .هذا الربنامج يعمل عن طريق �أن�شطة املهارات احلياتية ،والتعليم
غري الر�سمي ،والوعي املجتمعي وم�شروعات توليد الدخل.
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•جمل�س ال�سكان ،م�شروعات �صحة املراهقني واملعلومات ،احتاد رابطات الن�ساء امل�سلمات يف
نيجرييا – يتناول م�س�ألة زواج الأطفال يف �شمال نيجرييا ( :)2009 -2005بالتعاون مع القائدات
الدينيات ورائدات املجتمع حيث تقوم املداخلة برفع الوعي والت�شجيع على �إقامة حوار ب�ش�أن زواج
الأطفال عن طريق املنتديات املجتمعية املوجودة بالفعل وكذا بث �إعالنات يف الراديو.
•جمل�س ال�سكان ،خلق فر�ص للمراهقات يف مايان ،جواتيماال ( – 2004ال يزال جاري ًا) :هذا
امل�شروع يدعم تعليم الفتيات يف املدار�س وزيادة مهارات ك�سب العي�ش .تلتقي الفتيات كل �أ�سبوع
لتعلم املهارات احلياتية ،وتعلم املهارات املالية والوظيفية ،وممار�سة الريا�ضة ،ورمبا القيام
ببع�ض �أن�شطة التمويل متناهي ال�صغر ،وكل هذا يهدف يف الأ�سا�س �إىل ت�أخري �سن الزواج.
عندما يتطرق �صندوق الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف) مل�شاكل الزواج املبكر ،جنده يتناول
م�س�ألة �إنكار الطفولة ،و�إنكار التعليم ،وظهور امل�شاكل ال�صحية ،واالنتهاكات .وتعتمد الإ�سرتاتيجيات
التي يتبناها اليوني�سف على احلوار مع املمثلني املحليني ،والتعليم ،والت�شجيع على �إحداث تغيري يف
القوانني عن طريق الإعالم .وتعتمد اليوني�سف اعتماد ًا كبري ًا على علماء امل�سلمني واخلرباء الذين
يطرحون تف�سريات جديدة لل�شريعة الإ�سالمية ويعيدون التفكري يف �سياق زواج ال�سيدة عائ�شة
بالنبي.
و�ضعت �أغلب القواعد يف ال�شريعة الإ�سالمية نتيجة الرغبة يف حماية الن�ساء و�صون كرامتهن.
و�أحيان ًا ما ي�ساء فهم هذه التف�سريات الثقافية �أو االجتماعية االقت�صادية يف الغرب .فبد ًال من احلكم
على الدوافع وراء زواج الأطفال وم�سائل �أخرى ،ميكننا �أن نتناول الأمر على نحو خمتلف� ،أي ،عن
طريق التفاو�ض .الفكرة املحورية هنا هي �أن نقلب حجة الفقر وال�شرف ر�أ�س ًا على عقب ،لنبني �أن
احرتام املعايري العاملية حلقوق الإن�سان �سيجلب مزيد ًا من الأمن للن�ساء امل�سلمات مقارنة بالقوانني
احلالية .هذه املقاربة تنطوي على املزيد من االحرتام لل�شريعة الإ�سالمية وللبيئة الثقافية ،ويف
نف�س الوقت �إنفاذ حقوق الإن�سان العاملية (النعيم� ،1990 ،ص .)331.وتوجد الكثري من امل�سارات
املمكن ال�سري فيها للدعوة للتغيري ل�صالح الفتيات والن�ساء امل�سلمات .وينبغي �أن نحافظ على قنوات
االت�صال التي تدعم التغيريات التي ي�شجع عليها امل�سلمون �أنف�سهم وي�سعون لإحداثها بغية ال�سماح
ب�إحداث التغيري املن�شود يف العامل الإ�سالمي .وميكن �أن حتدث التغيريات بالأفعال ،مثل �إ�صالح
القوانني� ،أو عن طريق احلجج القانونية املبتكرة التي ت�ضع م�صالح الن�ساء يف الأولوية .وينبغي
تعريف م�صالح الن�ساء على �أنها م�ستقبلهن يف املجتمع واملجتمع املحلي ،وكذا م�صاحلهن يف �سياق
تتبدى فيه بو�ضوح مظاهر عدم اليقني االقت�صادي ،وحيث تعترب رفاهية املر�أة �أمر ًا جوهري ًا ل�ضمان
متا�سك املجتمع ككل .ولإدراك هذه الغاية ،البد من �إقامة حوار م�ستدام مع ال�سلطات الوطنية،
واملنظمات املحلية وقادة املجتمع (النعيم  ،2004بادرين  .)2007ومقاربة احلوار هذه �ستبني �أن
حقوق الإن�سان لي�ست مفاهيم غربية ميكن تطبيقها على نطاق حمدود ،بل �إنها ت�أخذ يف احل�سبان
الفروق املحلية (بولي�س و�شواب ،1979 ،بيلفلد .)2000
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احلجة الأوىل التي حتم ًا �ستثري حوار ًا هي تلك املتعلقة ب�صحة املر�أة امل�سلمة ورفاهها .وتعد حالة
الإجها�ض و�سن الزواج خري بيان على ذلك .فالطفلة التي تتزوج قبل بلوغها �سن الر�شد ،ح�سبما
تقرتح اتفاقية حقوق الطفل� ،ستتاح �أمامها فر�ص �أقل للذهاب للمدر�سة �أو االلتحاق باجلامعة،
�أو احل�صول على تدريب مهني مما �سيحيلها يف موقف �ضعف .و�إذا ما تويف الزوج� ،أو طلقها� ،أو
تركها ،لن جتد مالذ ًا �سوى الت�سول� ،أو رمبا حتى االنخراط يف جتارة اجلن�س .ويقال �إن الوقاية من
هذه النتائج هي الغر�ض الأ�سا�سي من الزواج املبكر .ولكن ميكن احلد من التعر�ض للفقر بدرجة
كبرية �إذا ما �أتيحت �أمام الطفلة فر�صة الذهاب �إىل املدر�سة ،وتعلم جتارة ما ،كي ت�صبح عندئذ
قادرة على االعتماد على نف�سها .عالوة على ذلك ،هذا �سيقلل من املخاطر ال�صحية حيث تتعر�ض
�صحة الطفلة املتزوجة خلطر هائل يف حالة حدوث حمل .ومن ثم ،ميكن �أن يعتمد احلوار يف جزء
منه على االهتمام احلقيقي بحيوات الفتيات؛ وميكن �أن ينطلق �أي�ض ًا من ال�شواغل االقت�صادية
واالجتماعية الوا�ضحة واجللية (النعيم �1990أ) .يف حقيقة الأمر� ،إن احلق يف ال�صحة ورفاهة
املر�أة مذكوران يف ديباجة �إعالن القاهرة حلقوق الإن�سان ،واملادة  2واملادة  20املعنيتني باحلق يف
ال�صحة والأمن ،واملادة  5املعنية برعاية الأ�سرة.
مل يرد يف القر�آن ذكر لل�سن القانونية للزواج ،وبالتايل فاملجال مفتوح �أمام الت�أويل ،كل دولة
ومدر�سة فكرية تتبنى ال�سن القانونية خا�صتها ،رغم �أن البلوغ ال يزال هو املبد�أ التوجيهي بالن�سبة
للكثريين .ومبا �أن معظم البلدان الإ�سالمية حددت الثامنة ع�شرة من العمر �سن ًا للر�شد و�سن ًا
للزواج ،فهي تتعامل مع الزواج دون هذه ال�سن على �أنه زواج بالإكراه؛ الأمر الذي يتنافى مع حقوق
الإن�سان العاملية .ولتفادي النزاع ،البد من �إقامة حوار .ذلك احلوار الذي ميكن �أن يقام �إذا ما
وجدت مفاو�ضات حملية داخل البالد .ويجب �أن تت�ضمن هذه احلوارات املحلية كل الفاعلني يف
املجتمع املدين (النعيم .)2004 ،توجد الكثري من ال�سياقات الإ�سالمية التي ت�شهد هذه احلوارات
بالفعل والتي ت�سري �أي�ض ًا بتقدم ال ب�أ�س به ،هذا عالوة على تطور �أ�شكال من الفهم البديل لل�شريعة
الإ�سالمية.
هناك حالة يف اليمن تعطينا مثا ًال جيد ًا :تزوجت جنود وهي يف الثامنة من العمر .و�سئمت �ضرب
زوجها لها .مل تتمكن من الذهاب للمدر�سة بعد الزواج وكان يتعني عليها �أن ت�ؤدي املهام املنزلية
عو�ض ًا عن �أن تلعب بدميتها .وقررت �أن تتوجه لقا�ض طالبة الطالق .و�أ�صغى القا�ضي الذي انده�ش
لطلبها ومنحها احلق يف طلب الطالق الذي ح�صلت عليه فيما بعد.
حالة جنود م�شجعة للغاية لأنها تبني لنا كيف ميكن للمنظومة القانونية �أن ت�صلح من القوانني �أو
الفقه القانوين ب�أن ت�أخذ يف احل�سبان الواقع املعي�ش و�سياق العامل ،مع اال�ستفادة من منوذج خارجي،
�أال وهو :الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان؛ الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �إعادة التفكري ب�شكل نقدي
يف ال�شريعة (بيلفلد� ، 2000ص  ،)108وهي عملية �ستتم فيها مراجعة ال�شريعة لتت�ضمن �إ�صالحات
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تدريجية دون الطعن يف جوهر ال�شريعة التقليدية (النعيم1990 ،ب)� .إن نظرية التف�سري اجلديد
لل�شريعة تقرتح �ضرورة ت�أويل ال�شريعة (القانون الإ�سالمي) يف �ضوء ال�سياق الراهن ،ومن ثم،
�ضرورة �إدماج حقوق الإن�سان العاملية بدرجة ما .عندما متثل الهوية الإ�سالمية ،البد من �إيجاد
حلول من داخل البنيان القانوين الإ�سالمي (النعيم .)1992 ،وت�سمح هذه املقاربة الديناميكية
ب�إقامة حوار بني جمموعتني من القوانني؛ وهو الأمر ذو الفائدة العظيمة يف جمال حقوق املر�أة،
والذي جنح بالفعل يف العديد من الدول مثل املغرب و�إيران (�شاه.)2006 ،
وحالة �أريان جول�شاين تعطينا مثا ًال �آخر على النجاح يف �إدخال تعديالت على القانون الإ�سالمي
يف �إيران .فبمقت�ضى ال�شريعة الإ�سالمية ،ي�ؤول احلق يف ح�ضانة الأطفال بعد الطالق �إىل الزوج،
وبالتايل �أعطت املحكمة
ح�ضانة �أريان لوالدها .وحدث هذا رغم �أنه كان مدمن ًا على املخدرات وله �سجل جنائي ،ورغم �أن �أم
�أريان ،ناهد ناجدبور� ،أثبتت بالوثائق �إ�ساءة هذا الأب بدني ًا لأريان .لقيت �أريان حتفها نتيجة �سوء
املعاملة ،وفجر هذا ثورة داخل املجتمع املدين الإيراين و�سرعان ما �شرع املجل�س يف تعديل قانون
ح�ضانة الأطفال لي�أخذ يف احل�سبان امل�صلحة العليا للطفل� .إن و�ضع املقاربات الثقافية ،والدينية
وكذا االقت�صادية االجتماعية ن�صب الأعني �أثناء عملية الإ�صالح من الأمور احلا�سمة واجلوهرية
(بادرين � ،2007ص .)3.ويف الوقت ذاته ،يبنغي �أن يكون القانون الدويل �أكرث التفات ًا �إىل الأ�صوات
امل�سلمة بغية الت�شجيع على �إقامة حوار بناء (بيلينفيلت.)1995 ،

�سن الزواج يف دول �أ�سيوية خمتارة:
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�آ�سيا

�سن الزواج للإناث

�سن الزواج للذكور

بنجالدي�ش

18

21

بروناي

ال يوجد

ال يوجد

الهند

18

21

�إندوني�سيا

16

19

ماليزيا

16

18

املالديف

15

15

باك�ستان

16

18
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الفلبني

( )15-12البلوغ

15

�سنغافورة

16

16

�سريالنكا

( 18حد �أدنى � 12سنة بالن�سبة للم�سلمني)

18

امل�صدرhttp://www.learningpartnership.org/en/node/174 accessed 30 March 2009:

اجلزء الثالث :ح�صول الن�ساء على مال �أثناء الزواج وبعده:
.1ح�صول الن�ساء على مال �أثناء الزواج وبعده:املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان:
 1-1نظرة عامة:
�شهدت اخلم�سني �سنة املا�ضية تطور فكرة الزواج على �أنه �شراكة اقت�صادية مت�ساوية بني
الزوجني ك�أداة لتمكني املر�أة .وتنطبق هذه الفكرة ب�شكل �أ�سا�سي على الن�ساء الالتي ال تعملن
خارج منازلهن ،والالتي يقمن ب�شكل �أ�سا�سي بتوفري الرعاية ،ويتحملن امل�سئولية الأ�سا�سية عن
�إدارة �شئون املنزل وتعليم الأبناء .وينتج عن تكليف الن�ساء بهذه املهام واخت�صا�صها بها �سنوات
طويلة من امل�شاركة ال�ضئيلة �أو املعدومة يف القوى العاملة ،وبالتبعية ،تقل�ص قدرة املر�أة على
الك�سب .وتتبدى هذه التفاوتات الناجتة ب�شكل �أكرب يف حالة انهيار الزواج.
وللت�صدي لهذه التباينات االقت�صادية وللت�شجيع على متكني الن�ساء املتزوجات واملطلقات اقت�صادي ًا،
مت ا�ستحداث اثنني من التدابري القانونية التكميلية :تق�سيم ممتلكات الأ�سرة بالت�ساوي /الإن�صاف،
والنفقة الزوجية للمر�أة.
يحمي القانون الأهلية القانونية للمر�أة �أثناء الزواج كي ت�ستطيع الت�صرف با�ستقاللية يف ثروتها
وامل�شاركة يف �إدارة املمتلكات التي متلكها هي والزوج ملكية م�شرتكة؛ مما يكفل عدم حرمان املر�أة
مالي ًا بعد انهيار الزواج.
كما يجيز القانون �أي�ض ًا �أن يدفع الزوج نفقة زوجية على �سبيل التعوي�ض؛ الأمر امل�ستقى من
مبد�أ م�شاركة الزوجني بالت�ساوي يف الواجبات املنزلية والذي يق�ضي بالتعوي�ض مالي ًا عن عدم
امل�ساواة يف امل�شاركة .يف واقع الأمر ،لقد تربهن �أنه عندما تقوم الزوجة باالعتناء بكافة املهام
املنزلية و�أداء هذه املهام ،ف�ض ًال عن تويل مهام رعاية الأطفال ،فهذا ميكن الزوج من التفرغ
ملتابعة م�ساره املهني يف حني حتيا هي على نحو يعيبه ت�ضا�ؤل قدرتها على �أن ت�صبح مكتفية
ذاتي ًا .وبالتايل ،يجب تعوي�ضها عن ذلك.
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من الأهمية مبكان هنا �أن نذكر �أنه مع النظر بعني االعتبار �إىل الإ�سهامات املالية وغري املالية
للأ�سرة� ،سنجد �أن مبد�أ امل�شاركة بالت�ساوي يف الواجبات املنزلية يجعل كل طرف يف الزواج
�شريك ًا بالت�ساوي يف عالقة �شراكة اقت�صادية .وعند ف�ض هذه ال�شراكة نظر ًا النهيار الزواج،
يجب حماية م�صالح الطرفني.

 2-1الأهلية القانونية – ت�ساوي احلقوق وامل�سئوليات �أثناء الزواج:
اعرتاف ًا بكرامة 44املر�أة وا�ستقالليتها يو�صفها �إن�سا ًنا� ،شددت اتفاقيات حقوق الإن�سان ومواثيق
�أخرى مثل التعليقات العامة على احلقيقة التي مفادها �أنه ال يجب �أن تفقد املر�أة �أهليتها القانونية
يف الت�صرف عندما تتزوج ،و�أن لها نف�س ما للزوج من حقوق وعليها نف�س ما عليه من م�سئوليات
�أثناء الزواج وبعد انهياره.
املادة  16من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ت�ضع الأ�سا�س للأهلية القانونية
للمر�أة املتزوجة يف الت�صرف ،وتن�ص على �أنه «لكل �إن�سان ،يف كل مكان ،احلق ب�أن يعرتف له
بال�شخ�صية القانونية 45».ويف احلقيقة ،وفق ًا للتف�سري الوارد يف التعليق العام رقم « 28هذا احلق
يقت�ضي بعدم تقييد قدرة املر�أة على حيازة امللكية �أو على �إبرام عقد �أو على ممار�سة حقوق مدنية
46
�أخرى ب�سبب و�ضعها يف �إطار الزواج».
الأحكام الواردة يف اتفاقية ال�سيداو تتفق مع ذلك ،ون�صها على النحو التايل:
•الفقرة ( )1من املادة  :15تعرتف الدول الأطراف للمر�أة بامل�ساواة مع الرجل �أمام القانون.
•الفقرة ( )2من املادة :15متنح الدول الأطراف املر�أة ،يف ال�شئون املدنية� ،أهلية قانونية مماثلة
لأهلية الرجل ،وت�ساوى بينها وبينه يف فر�ص ممار�سة تلك الأهلية .وتكفل للمر�أة ،بوجه خا�ص،
حقوق ًا م�ساوية حلقوق الرجل يف �إبرام العقود و�إدارة املمتلكات ،وتعاملهما على قدم امل�ساواة يف
جميع مراحل الإجراءات الق�ضائية.
•الفقرة ( )1من املادة  :16تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز
�ضد املر�أةيف كافة الأمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية ،وبوجه خا�ص ت�ضمن ،على �أ�سا�س
امل�ساواة بني الرجل واملر�أة:
(ج) نف�س احلقوق وامل�سئوليات �أثناء الزواج وعند ف�سخه،
(ح) نف�س احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية املمتلكات وحيازتها والإ�شراف عليها
و�إدارتها والتمتع بها والت�صرف فيها� ،سواء بال مقابل �أو مقابل عو�ض.
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وح�سب التف�سري الوارد يف التو�صية رقم 21ب�ش�أن امل�ساواة يف الزواج والعالقات الأ�سرية،
فاملادة  16من اتفاقية ال�سيداو تلزم الدول «مبنح املر�أة حقوق ًا م�ساوية للدخول يف التعاقدات
47
و�إبرام العقود وحيازة املمتلكات و�إدارتها والتمتع بها والت�صرف فيها».
هذا �أمر بالغ الأهمية حيث ت�ؤثر عدم قدرة املر�أة على التحكم يف الت�صرف يف املمتلكات �أو
الدخل املت�أتي عنها �أثناء الزواج بع�ض الت�أثري بعد الزواج ،عندما تكون م�س�ألة تق�سيم املمتلكات
48
على املحك.
عالوة على ذلك ،وفق ًا للفقرة (و) من املادة  2التي تن�ص على �أن تتخذ الدول «جميع التدابري
املنا�سبة ،مبا يف ذلك الت�شريعي منها ،لتغيري �أو �إبطال القائم من القوانني والأنظمة والأعراف
واملمار�سات التي ت�شكل متييز ًا �ضد املر�أة ».يتعني على الدول �أن تكفل عدم وجود ممار�سات �أو
49
عادات عرفية تعوق متتع املر�أة بحقها يف امتالك ح�صة مت�ساوية من الأ�صول التي متلكها الأ�سرة.
و�أو�ضحت جلنة ال�سيداو يف تو�صيتها العامة رقم  21ب�ش�أن امل�ساواة يف الزواج والعالقات الأ�سرية
ال�صادرة عام � 1994أنها كانت على دراية تامة ب�أثر الأعراف الدينية والعادات العرفية التي «ترتتب
عليها عواقب وا�سعة املدى على املر�أة ،وتقيد دائم ًا حقوقها يف ت�ساوي املركز وامل�سئولية داخل
الزواج» .و�أ�شارت �إىل �أن «هذه القيود كثري ًا ما ت�ؤدي �إىل �إعطاء الزوج مركز رب الأ�سرة و�صاحب
50
الكلمة الأوىل يف اتخاذ القرارات ،وبالتايل تخالف �أحكام االتفاقية».
وهذا دفع جلنة ال�سيداو لتوجيه انتقادات الذعة للمفهوم العريف لو�صاية الرجال على الن�ساء يف
اململكة العربية ال�سعودية .ويف تعليقاتها اخلتامية ،ذكرت اللجنة �أنه رغم �أنه مل يتم الن�ص قانون ًا
على و�صاية الرجال على الن�ساء ،يبدو �أن هذه الو�صاية مقبولة بدرجة كبرية و�أ�سهمت يف «انت�شار
الأيدولوجيا الذكورية مع �أمناط تقليدية ،وا�ستمرار الأعراف والعادات والتقاليد الثقافية املرت�سخة
التي متيز �ضد املر�أة وت�ضع عقبات ج�سام �أمام متتعها بحقوق الإن�سان خا�صتها» .ويف حقيقة
الأمر ،طبق ًا ملا �أوردته اللجنة ،و�صاية الرجال حتد من ممار�سة الن�ساء حلقوقهن املكفولة مبوجب
االتفاقية ب�شكل هائل ،وال�سيما فيما يتعلق ب�أهليتهن القانونية وما يت�صل «بق�ضايا حيازة املمتلكات
51
و�صنع القرار داخل الأ�سرة ،واختيار الإقامة ،والتعليم ،والعمل».

 3-1احلقوق وامل�سئوليات املت�ساوية:
ت�ساوي حقوق الزوجني وم�سئولياتهما �أثناء قيام الزواج ولدى انحالله من�صو�ص عليها �أي�ض ًا يف
الفقرة ( )4من املادة  23من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .والتعليق العام
رقم  28على هذا العهد ي�شدد على �أنه «يتعني على الدول للوفاء بالتزاماتها مبوجب الفقرة  4من
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املادة  ،23وكفالة ت�ساوي حقوق الزوجني وواجباتهما ،فيما يتعلق بـ ( )...وحيازة املمتلكات �أو
�إدارتها� ،سواء كانت ملكية م�شرتكة �أو ملكية خا�صة لأي من الزوجني» .عالوة على ذلك� ،أ�ضافت
جلنة العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية �أن «تنطوي امل�ساواة خالل الزواج على
�أن ي�شرتك الزوج والزوجة يف امل�سئولية وال�سلطة على قدم امل�ساواة يف �إطار الأ�سرة 52».ولقد دفع
التطبيق الالحق لهذا املبد�أ جلنة العهد �إىل �أن ت�ؤكد يف تعليقاتها اخلتامية �أن �إعمال الدول لهذا
53
احلق يتطلب منها التخلي عن مبد�أ �أن «الرجل هو رب الأ�سرة».
ويورد التعليق العام رقم  5416على العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية �أنه لتنفيذ املادة  3املتعلقة بت�ساوي الرجال مع الن�ساء يف احلق بالتمتع بكافة احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية املن�صو�ص عليها فيما يت�صل باملادة  ،10تقت�ضي �أن تكفل الدول
الأطراف (� )...أن «يتمتع الرجال بحقوق مت�ساوية يف املمتلكات الزوجية» .وحقيقة �أن ت�شري جلنة
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية هنا �إىل املادة  10التي تركز على م�سئولية الأ�سرة يف
تعهد الأوالد الذين تعيلهم وتربيتهم  ،وتذكر �أنه على الدول �أن تقر بتوفري �أكرب حماية وم�ساعدة
للأ�سر لتحقيق هذا الغر�ض؛ �إمنا يبني ب�شكل �ضمني �أن اللجنة تعرتف ب�أن الن�ساء يبقني على
الأ�سرة بعد حل الزواج .و�أعربت جلنة ال�سيداو �أي�ض ًا عن هذه الفر�ضية يف تو�صيتها العامة رقم 21
عندما ذكرت �أنه «توجد يف معظم البلدان ن�سبة كبرية من الن�ساء العازبات �أو املطلقات وكثري منهن
55
يتحملن وحدهن م�سئولية �إعالة �أ�سرة».
وللت�صدي للمثالب االقت�صادية التي تواجهها الن�ساء بعد طالقهن ،مطلوب عمل توزيع عادل
للموارد .فثمة عواقب اقت�صادية ترتتب على الن�ساء عندما يحتفظن بح�ضانة الأطفال بعد
الطالق ،مع العلم �أنهن عادة ما يكن هن امل�سئوالت الأ�سا�سيات عن رعاية الأطفال �أثناء قيام
الزواج وبعد انحالله� .إن �ضعف القدرة على الك�سب التي تدخل بها الزوجة ال�سابقة يف القوى
العاملة بعد �سنوات من انخفا�ض م�ستوى امل�شاركة يف هذه القوى �أو عدمه ميثل عقبة كبرية
ي�صعب التغلب عليها.

 4-1انتهاء الزواج :تق�سيم ممتلكات الأ�سرة و�سبل النفقة الزوجية:
كما ذكر يف املقدمة ،هذان التدبريان تكميليان .وللأ�سف� ،شكلت ال�صور النمطية عن اجلن�سني
يف بع�ض البلدان ت�شريع ًا لتعوي�ض الرجال ب�إعطائهم احل�صة الأكرب عند تق�سيم املمتلكات
الأ�سرية عند نهاية الزواج ،بنا ًء على فر�ضية �أنه كان رب الأ�سرة ،والعائل الوحيد لزوجته
و�أوالده ،دون االعرتاف بالإ�سهامات غري املالية التي قدمتها زوجته .ولقد وجهت انتقادات لهذه
ال�صور النمطية والآثار القانونية املرتتبة عليها.
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ولقد �أ�شار النقد املت�ضمن يف التو�صية العامة رقم  21التي �أ�صدرتها جلنة ال�سيداو �إىل �أن «�أي
متييز يف تق�سيم املمتلكات يقوم على �أ�سا�س �أن الرجل وحده م�سئول عن �إعالة املر�أة والأطفال يف
�أ�سرته ،و�أنه ي�ستطيع ويعتزم �أن ي�ؤدي هذه امل�سئولية ب�شرف� ،إمنا هو متييز غري واقعي ب�شكل وا�ضح.
وبالتايل ف�إن �أي قانون �أو عرف يعطي الرجل حق ًا يف ح�صة من املمتلكات �أكرب من ح�صة املر�أة عند
�إنهاء الزواج (� ،)...إمنا هو قانون متييزي و�سوف يكون له ت�أثري خطري على ا�ستطاعة املر�أة عملي ًا
ً 56
�شخ�صا م�ستقال».
الطالق من زوجها ،و�إعالة نف�سها �أو �أ�سرتها ،والعي�ش يف كرامة بو�صفها
ً

 5-1نفقة الزوجة بعد الطالق:
لقد ن�صت التو�صية العامة رقم  21للجنة ال�سيداو على �ضرورة النظر بعني االعتبار�إىل الإ�سهامات
غري املالية يف الأ�سرة ،حيث �أوردت �أنه «ويف بع�ض البلدان ،يكون الرتكيز موجه ًا بدرجة اكرب عند
تق�سيم ممتلكات الزوجية� ،إىل امل�ساهمات املالية يف امللكية املكت�سبة �أثناء الزواج ،بينما ينتق�ص من
قدر الإ�سهامات الأخرى مثل تربية الأطفال ورعاية الأقرباء امل�سنني و�أداء الواجبات املنزلية .وهذه
الإ�سهامات ذات الطابع غري املايل التي تقدمها الزوجة ،كثري ًا ما متكن الزوج من ك�سب الدخل ومن
57
زيادة الأ�صول املالية .فيجب �إعطاء الإ�سهامات املالية وغري املالية نف�س الوزن».
تتعامل جلنة ال�سيداو بح�سا�سية مع ق�ضية الفقر /الو�ضع االقت�صادي بالن�سبة للن�ساء الالتي يطلقن،
وال�سيما عندما يكون لديهن �أطفال .على �سبيل املثال�« ،شجعت اللجنة عام  2000حكومة كوبا على
�أن تر�صد بعناية �إمتام الطالق بالرتا�ضي ،و�أن تر�صد على وجه اخل�صو�ص �أي �أثر �سلبي قد يرتكه
هذا اخليار على الن�ساء فيما يتعلق ب�أمور مثل دفع النفقة وتوزيع املمتلكات 58».وعام  ،2008طلبت
�إىل لوك�سمبورج �أن «تعدل نظام النفقة ليكون �أكرث �إن�صاف ًا للن�ساء و �أن تقوم ب�إ�صالح النظام بهدف
59
التعوي�ض عن التفاوتات التي غالب ًا ما يت�سبب فيها ف�سخ الزواج».
وملواجهة عدم امل�ساواة يف امل�سئوليات واحلقوق يف الأ�سرة� ،أو�صت اللجنة الدول با�ستخدام «التو�صية
رقم  32ب�ش�أن الن�ساء يف احلياة العامة و�أن ت�شجع على �إحداث تغيريات يف املواقف واملدركات لدى
60
كل من الن�ساء والرجال فيما يتعلق بدور كل منهم يف املنزل والأ�سرة».
ومتثل ق�ضية خ�سارة الزوجة حلقها يف النفقة �شاغ ًال للجنة ال�سيداو ،وكذا ال�شروط الأخالقية
املحددة املرتبطة به .ففي تعليقاتها اخلتامية اخلا�صة مب�صر� ،أو�صت مبراجعة القانون رقم ()1
(الذي مت �س ّنه عام  ،)2000للق�ضاء على هذا التمييز املايل �ضد الن�ساء حيث «يتوجب على املر�أة
التي حتاول الطالق عن طريق �إنهاء عقد الزواج ب�إرادتها املنفردة مبوجب القانون رقم  ١لعام
61
( ٢٠٠٠ا ُ
خللع) �أن تتخلى يف كل احلاالت عن حقوقها يف احل�صول على نفقة ،مبا فيها املهر».
و�أعربت جلنة ال�سيداو عام 2006عن قلقها �إزاء ا�ستمرار الأحكام التمييزية يف مايل التي تنكر على
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الن�ساء احل�صول على حقوق م�ساوية لتلك التي يح�صل عليها الرجال يف امل�سائل املتعلقة بالعالقات
الأ�سرية مثل« :يف حالة الطالق ،التوقف عن دفع نفقة الزوجة ال�سابقة على �أ�سا�س �أنها �أتت ب�سلوك
غري �أخالقي ،مما يعيد للزوج املزايا التي كانت تعطى لزوجته» 62و�أثري �شاغل مماثل حول الت�شريع
املعمول به يف �أورجواي« ،حيث �أحيطت اللجنة علم ًا �أن القانون املدين ال يزال ي�ضم �أحكام ًا متيز
�ضد الن�ساء فيما يتعلق بالأ�سرة والزواج ،وخا�صة تلك الأحكام التي تق�ضي بحجب النفقة عن
63
الن�ساء الالتي يع�شن حياة م�ضطربة».

.2ح�صول الن�ساء على موارد مالية �أثناء قيام الزواج وبعد انحالله يف املجتمعات الإ�سالمية:
 1-2الأهلية القانونية:
يعرتف الإ�سالم بال�صفة القانونية للمر�أة ومتتعها بكامل الأهلية القانونية لإدارة ممتلكاتها .وال يوجد
�أي �إلزام يفر�ض على الزوجة �أن تقوم عند الزواج بجمع ما متلكه من �أ�صول مع ما ميلكه زوجها .بل تبقى
ذمتها املالية منف�صلة وم�ستقلة وتظل هي متحكمة بالكامل ،مبوجب القانون ،يف �أ�صولها ال�شخ�صية ما
مل تخرت خالف ذلك .قد ترث �أو متار�س التجارة� ،أو جتني ثروة �أو تقوم بتدويرها �أو الت�صرف فيها كما
يحلو لها وال تخ�ضع يف �أي وقت من الأوقات �إىل الإ�شراف القانوين من قبل زوجها .وتظل يف كل الأوقات
�شخ�ص ًا بالغ ًا عاق ًال ذا �أهلية قانونية غري مقيدة يف �إدارة ممتلكاتها.
عالوة على ذلك ،رغم �أن املر�أة قد متلك �أ�صولها اخلا�صة وقد تكون عاملة ،حتتوي ال�شريعة الإ�سالمية
على �أحكام توجب الإنفاق عليها �أثناء الزواج وبعد ف�سخه� .أثناء قيام الزواج ،يلتزم الأزواج التزام ًا
ح�صري ًا ب�إعالة زوجاتهم و�أوالدهم .وعند �إنهاء الزواج ،تتغري م�سئوليات الزوج جتاه الزوجة ال�سابقة،
فال يعد م�سئو ًال عن �إعالتها مالي ًا ،ولكنه يظل م�سئو ًال م�سئولية كاملة وح�صرية عن الإنفاق على �أوالده.
وعندما تعمل املر�أة خارج املنزل ،تعترب املكا�سب التي جتنيها ملك ًا ح�صري ًا لها وال ميلك زوجها
�أية حقوق فيما تك�سبه .وال يوجد �أي التزام عليها ب�إنفاق ما جتنيه يف �إعالة نف�سها� ،أو �أبنائها،
�أو الإنفاق على بيتها �أو زوجها.

 2-2الرتتيبات املالية �أثناء الزواج:
الزواج الإ�سالمي مثله مثل العقد .وهذا العقد يت�ضمن �أن يدفع زوج امل�ستقبل مهر ًا �أو �صدا ًقا لزوجة
امل�ستقبل .وحتديد املهر يختلف من جمتمع �إ�سالمي لآخر .والو�ضع املثايل �أن يكون املهر ملكية
ح�صرية للزوجة.
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ملزما قانون ًا ب�إعالة زوجته و�أوالده .والزوجة غري ملزمة
وعن طريق عقد الزواج ،ي�صبح الزوج ً
بنف�س الإلزام .ولقد �أجمع العلماء على �أنه يقع على رجال امل�سلمني واجب �إعالة زوجاتهم بتوفري
�ضروريات احلياة الأ�سا�سية لهن طوال فرتة قيام الزواج .ولكن اختلف العلماء حول ما ت�شمله هذه
الإعالة .وقام كل العلماء بت�ضمني الغذاء ،والك�سوة وامل�سكن ،و�ضمن �أغلبهم �أي�ض ًا م�صاريف العالج
والتعليم .وينبع هذا االلتزام يف الأ�سا�س من اجلزء الأول من �آية  34من �سورة الن�ساء:
الر َج ُال َق َّوا ُمونَ َع َلى ال ِّن َ�سا ِء بمِ َ ا َف َّ�ض َل َهّ ُ
الل َب ْع َ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض وَبمِ َ ا �أَ ْن َف ُقوا ِمنْ �أَ ْم َوا ِل ِه ْم{..
} ِّ
(�سورة الن�ساء� :آية )34
ويختلف العلماء ب�ش�أن معايري الإنفاق التي للزوجة �أن تتوقعها ،وينطلقون يف اختالفهم هذا من الآية
القر�آنية التالية:
الل ال ُي َك ِّل ُف َهّ ُ
} ِل ُين ِفقْ ُذو َ�س َع ٍة ِمنْ َ�س َع ِت ِه َو َمنْ ُق ِد َر َع َل ْي ِه ِر ْز ُق ُه َف ْل ُين ِفقْ ممِ َّ ا �آتَا ُه َهّ ُ
َاها
الل َن ْف ً�سا �إ ّال َما �آت َ
َ�س َي ْج َع ُل َهّ ُ
الل َب ْع َد ُع ْ�س ٍر ُي ْ�س ًرا{ (�سورة الطالق� :آية )7
وي�ستندون يف �آرائهم �إىل م�ستويات معي�شة كل من الزوجني قبل الزواج .وعلماء املذهب احلنفي يرون
�أنه �إن كان كل من الزوج والزوجة على م�ستو مايل متماثل ،عندئذ يجب �أن يتم الإنفاق على الزوجة
على النحو الذى اعتادته ،مو�سرة كانت �أو فقرية ،وحال وجود تباينات يف م�ستوى الرثوات بني الزوج
والزوجة ،ذكر ابن عابدين �أن «حت�صل الزوجة على نفقة متو�سطة)575 – 574/3 ،1979( ».
ويجادل بع�ض العلماء �أن الزوج الذي ال يعول زوجته ،والذي تتوىل زوجته �إعالة نف�سها ،قد
ي�صبح مدين ًا لزوجته .ف�إذا مل يقم الزوج بتوفري النفقة ،يجوز �أن ترتاكم دي ًنا عليه �أن يوفيه
لزوجته� ،إذا ما ف�صل قا�ض بهذا( .ابن عابدين .)594/3 ،كما يتبنى العلماء �أي�ض ًا الر�أي الذي
مفاده �أن حق املر�أة يف النفقة يقابله �أن تكون دوم ًا متاحة جن�سي ًا لزوجها ،وي�ستندون يف هذا �إىل
اجلزء الثاين من �آية  34من �سورة الن�ساء:
ال�صالحِ َ اتُ َقا ِن َتاتٌ َحا ِف َظاتٌ ِل ْل َغ ْيب�( { ...سورة الن�ساء� :آية )34
}َ ...ف َّ

 3-2امل�ساواة املالية يف الزواج:
تركز اجلداالت الدائرة حول امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف الزواج الإ�سالمي على واجب الزوج
ب�إعالة زوجته .ومن باب املعاملة باملثل ،يقع على الزوجة واجب �أن تلبي دوم ًا احتياجات زوجها
اجلن�سية ،والزوج هو امل�سئول م�سئولية ح�صرية عن �إعالة زوجته و�أ�سرته مالي ًا.
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ربط الإعالة بالطاعة �أو الإتاحة اجلن�سية :ربط القانون الكال�سيكي واجب الرجل بالإعالة بواجب
املر�أة �أن تكون مطيعة �أو متاحة جن�سي ًا .ويحتج مدافعو احلقوق �ضد هذه املبادلة بني الإعالة
املالية التي يقوم بها الرجل يف مقابل طاعة املر�أة .ويحتج املدافعون قائلني �إن ربط حق املر�أة يف
الإعالة بطاعة زوجها ،بغ�ض النظر عن كيفية تعريف الطاعة ،ي�ؤدي �إىل �أن ي�صبح حقها يف النفقة
�أثناء الزواج حق ًا م�شروط ًا (يف مقابل كونه ح ًقا �أ�صي ًال للمر�أة املتزوجة)� .إن ربط الإعالة املالية
باحل�صول على اجلن�س ي�سمح للأزواج �أن يحرموا زوجاتهم من الإنفاق عليهن كو�سيلة لل�سيطرة
عليهن جن�سي ًا (منظمة ن�ساء يع�شن يف ظل القوانني الإ�سالمية .)219 ،2007 ،ويف احلاالت التي
ال ت�شجع فيها العادات والتقاليد املر�أة على العمل ،ت�صبح الن�ساء معتمدات بالكامل على ذويهن
من الذكور ،وخا�صة الأزواج ،من �أجل احل�صول على الدعم املايل� .إن ربط هذا الدعم بالطاعة
يجعل الن�ساء معر�ضات للحرمان من احتياجاتهن الأ�سا�سية من الغذاء وامل�سكن .يف �إندوني�سيا،
لب هذه الزوجة طلبات زوجها
يجوز �إنكار حق الزوجة يف �أن ينفق عليها زوجها �أثناء الزواج �إذا مل ُت ِّ
اجلن�سية �أو �إذا كانت تغادر املنزل كثري ًا دون �إذنه( .مونتي .)45 ،2003
ومن بني جمموعة الأطر الت�شريعية الوطنية التي تربط الإنفاق على الزوجة �أثناء الزواج بطاعتها
لزوجها ،تعترب الأطر القانونية التي تقيم هذه ال�صلة الوثيقة واملبا�شرة �أقل الأطر مراعاة ل�صالح
املر�أة .وت�أتي ماليزيا ،ونيجرييا ،وال�سودان ،واليمن ،و�إيران ،وم�صر ،و�إندوني�سيا من بني البلدان
التي توجد بها مناذج لهذا النوع من الأطر.
�أما قائمة الدول التي ال تربط بني الإنفاق والطاعة فت�ضم فيجي ،وتركيا و�أوزبك�ستان ،وجامبيا.
والت�شريع الذي يقدم معظم اخليارات فيما يتعلق بهذا ال�صدد �سيكون الت�شريع الذي تتوافر فيه
ال�صفات التالية:
•ال يربط حق الزوجة يف �أن ينفق عليها زوجها �أثناء الزواج بطاعتها له.
•يعرتف بحق الزوجة يف احل�صول على النفقة ب�أثر رجعي.
•يعرتف بحق الزوجة يف التقدم بطلب للح�صول على نفقة معي�شة �أثناء عي�شها مع زوجها.
•ين�ص على �آليات �إنفاذ ناجعة،
•يقر ب�أن عدم الإنفاق يعد م�سوغ ًا للطالق (منظمة ن�ساء يع�شن يف ظل قوانني �إ�سالمية
.)222 ،2007
امل�سئولية احل�صرية على الزوج ب�إعالة زوجته و�أ�سرته مالي ًا :ال�شريعة الإ�سالمية ُتن�صب الزوج
امل�سئول الأوحد عن الإنفاق على زوجته و�أبنائه .حتى �إذا كانت الزوجة تك�سب ما ًال ،فال �إلزام عليها
ب�إنفاق ما تك�سبه يف �إعالة نف�سها �أو �أبنائها .يجوز �أن يجادل البع�ض ب�أن هذا احلكم ينطوي على
متييز �ضد الرجال .ولكن ثمة جمموعات ن�سائية مثل حركة م�ساواة التي مت تد�شينها حديث ًا احتجت
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ب�أن هذا « �إمنا ميثل م�ساواة مطلقة مبطالبة الرجال بتحمل م�سئوليات �أكرب يف تقدمي �إ�سهامات
مالية للأ�سرة ».ويحتجون ب�أنه بالنظر �إىل التباينات املنهجية التي تواجها الن�ساء يف العمل ،وكذا
فر�ص التعليم والتقدم يف امل�سار الوظيفي التي ي�ضحني بها �أثناء �إجناب الأطفال وتربيتهم ،فال
ميكن الزعم �أن تكون موا�صلة الرجال يف حتمل م�سئوليتهم يف الإنفاق على الأ�سرة �أمر ًا غري
مقبول� 64.إال �أن ق�صر االلتزام بالإنفاق على الأ�سرة على الزوج وحده يجعل الكثري من الرجال
ي�شعرون �أنهم متحكمون يف حياة زوجاتهم العملية .ونظر ًا لعدم فر�ض الإ�سالم �أية التزامات
على الن�ساء بتوفري النفقة لأبنائهن �أو �أزواجهن ،يجد الرجال �أنه من املقبول تقييد حق املر�أة
يف العمل .ولكن يف واقع الأمر ،هذه اال�شرتاطات من قبلهم ال متنعهم من عدم الإنفاق على
�أ�سرهم� .إن الن�ضال الرامي �إىل جعل الرجال م�سئولني دون قيد �أو �شرط عن �إعالة �أ�سرهم
يعتمد على مدى كفاءة الت�شريع يف الدولة.

 4-2الرتتيبات املالية بعد ف�سخ الزواج:
عندما ينتهي زواج امر�أة� ،سواء كان هذا ب�سبب املوت �أو الطالق ،تق�ضى ال�شريعة الإ�سالمية ب�أنه
يجب على املر�أة �أن ترجئ زواجها لفرتة حمددة من الزمن هي «العدة» .وبعد الوفاة ،متتد فرتة
العدة �إىل �أربع دورات حي�ض� ،أو �أربعة �أ�شهر وع�شرة �أيام .وعقب الطالق ،املدة هي ثالث دورات
حي�ض �أو ثالثة �أ�شهر .ويحق للمر�أة املطلقة �أن حت�صل على نفقة من زوجها ال�سابق طوال هذه
الفرتة.
الآيات القر�آنية ذات ال�صلة بهذا الو�ضع هي:
والت َح ْم ٍل َف�أَ ْن ِف ُقوا
}�أَ ْ�س ِك ُنوهُ َّن ِمنْ َح ْيثُ َ�س َك ْنت ُْم ِمنْ ُو ْج ِد ُك ْم َوال ُت َ�ضا ُّروهُ َّن ِلت َُ�ض ِّي ُقوا َع َل ْي ِه َّن َو ِ�إنْ ُك َّن ُ�أ ِ
ا�س ْرتمُ ْ
َع َل ْي ِه َّن َح َتّى َي َ�ض ْعنَ َح ْم َل ُه َّن َف ِ�إنْ َ�أ ْر َ�ض ْعنَ َل ُك ْم َف�آ ُتوهُ َّن ُ�أ ُج َّ
ورهن َو�أْتمَ ِ ُروا َب ْي َن ُكم بمِ َ ْع ُر ٍ
وف َو ِ�إن َت َع َ
َف َ�سترُ ِْ�ض ُع َل ُه �أُ ْخ َرى{ (�سورة الطالق� :آية )6
ومن ثم ،فالزوجة تتمتع باحلق يف احل�صول على النفقة بعد انتهاء زواجها طوال مدة العدة ،و�إذا
كانت ذات حمل ،لها احلق يف النفقة طوال فرتة احلمل .ف�ض ًال عن ذلك ،جتيز ال�شريعة الإ�سالمية
للمطلقة �أن حت�صل على (متاع) عند انتهاء الزواج.
وف حق ًا على املتّقني { (�سورة البقرة� :آية )241
ات َمتَا ٌع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
} َو ِل ْل ُم َط َّل َق ِ
عالوة على ذلك ،جتيز ال�شريعة للأرامل �أن يرثن من ممتلكات �أزواجهن و�أن يح�صلن على نفقة
ملدة عام بعد وفاة الزوج.
} َوا َّل ِذينَ ُي َت َو َّف ْونَ ِم ْن ُك ْم َو َي َذ ُرونَ �أَ ْز َواج ًا َو ِ�ص َّي ًة لأَ ْز َو ِاج ِه ْم َمتَاع ًا ِ�إلىَ الحْ َ ْو ِل َغيرْ َ ِ�إ ْخ َر ٍاج َف ِ�إنْ َخ َر ْجنَ
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وف َو َهّ ُ
الل َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم{ (�سورة البقرة� ،آية )240
َفال ُج َن َاح َع َل ْي ُك ْم فيِ َما َف َع ْلنَ فيِ �أَن ُف ِ�س ِه َّنن ِمنْ َم ْع ُر ٍ
معظم مدار�س العامل التقليدية ال تق�ضي ب�إنفاق الأزواج على الن�ساء لدى انتهاء الزواج .ويف
املجتمعات التقليدية حيث مل تكن الن�ساء م�سئوالت عن �أنف�سهن وال يعلن �أنف�سهن ،وبالتايل مل
يعملن خارج املنزل ،كن يعدن �إذا ما طلقن �إىل �أ�سرهن التي ولدن لها .يتمثل موطن اخلروج عن
القيا�س يف ال�سياق الراهن يف �أن الن�ساء غالب ًا ما مينعن من العمل� ،سواء ب�شكل �صريح �أو بتوقع
�أن يتحملن هن مبفردهن امل�سئولية احل�صرية عن رعاية الأطفال وتدبري ال�شئون املنزلية .ونظر ًا
النهيار نظام الأ�سرة املو�سعة التقليدي ،ال ميكن للن�ساء املطلقات الآن االعتماد على احل�صول
على الدعم من �أ�سرهن التي ولدن لها .فبمجرد �أن تطلق املر�أة ،يتوقف زوجها ال�سابق عن
الإنفاق عليها .ونتيجة لذلك ،حتتفظ معظم الن�ساء مبنازل م�ستقلة لأنف�سهن ولأوالدهن .ويف
حني ميلي العرف االجتماعي �أن حتتفظ الن�ساء بح�ضانة الأوالد ،ت�صبح ه�ؤالء الن�ساء بالتبعية
هن املعيالت الوحيدات لأ�سرهن ،ويتحملن امل�سئوليات املرتاكبة عن توفري الرعاية والتعليم
والرتبية وك�سب العي�ش.
ويف غياب �شبكات الدعم التقليدية ،ال ميكن للن�ساء االعتماد على الآخرين من �أجل رفاههن
ال�شخ�صي �أو رفاهة �أبنائهن .والن�ساء الالتي يخرجن من فرتات طويلة من الالعمل يحتجن �إىل
�إعادة التدريب و�إعادة الإدماج �ضمن القوى العاملة ،وهي بالطبع عملية تتطلب وقت ًا وتكلفة .و�ستكون
ه�ؤالء الن�ساء يف و�ضع �أ�سو�أ ب�سبب ال�سنوات التي غبنها عن القوى العاملة وبالتايل �سي�أتي ذلك على
ح�ساب قدرتهن على الك�سب .هذه بع�ض من احلجج التي ميكن اال�ستناد �إليها كي حت�صل ه�ؤالء
الن�ساء على نفقة بعد الزواج.
ويف احلاالت التي تعرتف فيها املحاكم بدعاوى النفقة ،قد ال حت�صل املدعية �إال على راتب موظف
عمومي لكفالة دفع النفقة .ويف حاالت �أخرى ،تواجه الزوجات �صعوبات يف �إثبات الدخل الفعلي
الذي يح�صل عليه �أزواجهن ال�ضالني .ونتيجة لذلك ،ما قد يتنامى �إىل علم املحكمة ب�ش�أن دخل
الرجل قد يكون هو احلد الأدنى لقدرات هذا الرجل املالية وما يتعني عليه �أن ي�ستخدمه للإنفاق
على �أ�سرته (مونتي )45 ،2003
الن�ساء �أ�صبحن يع�شن حتت �ضغط هائل حيث يتنامي الفقر وتتزايد الفوارق االجتماعية
واالقت�صادية ،مع ارتفاع معدالت هجرة العمالة والنزاعات امل�سلحة .و�أ�صبح عدد �أكرب من «الن�ساء
امل�سلمات معيالت لأ�سرهن» .ولكن نظر ًا لعدم تغري الأعراف االجتماعية بنف�س الوترية التي تتغري
بها الأعراف االقت�صادية« ،ال تعرتف املجتمعات والدول بقيادتها للأ�سرة» .ونتيجة ذلك «تواجه
ه�ؤالء الن�ساء عواقب يف �إعالة �أ�سرهن وينكر عليهن احلق يف احل�صول على ا�ستحقاقاتهن»
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(منظمة �أخوات يف الإ�سالم ،حقائق منزلية  .)16 ،2009وثمة مثال خمالف للقيا�س هنا هو القانون
الإندوني�سي ب�ش�أن تق�سيم الأ�صول عند حل الزواج .فقانون الزواج لعام  1974ين�ص على �أن الزوج
هو رب الأ�سرة ويعرتف بالزوجة على �أنها لي�ست �إال ربة منزل (منظمة الأخوات يف الإ�سالم ،حقائق
منزلية  .)16 ،2009ولكن عند تق�سيم الأ�صول ،يتم الت�شديد على الإ�سهامات املالية وال يوىل �سوى
اعتبار قليل �إىل الإ�سهامات غري املالية التي تقدمها الن�ساء كربات بيوت (مونتي .)45 ،2003
وعلى النقي�ض الفج من ذلك ،يعرتف القانون الإيراين بالإ�سهامات غري املالية التي تقدمها الن�ساء
بالن�ص على �إعطائهن « �أج ًرا نظري العمل املنزيل».
ومما ال �شك فيه �أن الن�ساء الالتي ال يعملن خارج املنزل والالتي يق�ضني �أف�ضل �أوقات حيواتهن
ي�ؤدين دورهن ك�أمهات ،وزوجات ،ومدبرات لل�شئون املنزلية ،وراعيات� ،سيخرجن بعد الطالق
وخربتهن ب�سوق العمل حمدودة �أو معدومة ،ونف�س الأمر ينطبق على تراكم الرثوة لديهن .ولتخفيف
العبء املايل على ه�ؤالء الن�ساء وكو�سيلة لالعرتاف بقيمة العمل الذي تقمن به �أثناء الزواج� ،أقر
الت�شريع الإيراين بحقوق املر�أة يف احل�صول على �أجر نظري العمل املنزيل.
العدالة من �أجل ربات البيوت� :إن العدد الكبري من الن�ساء الالتي يخرجن من زيجاتهن مبوارد
مالية حمدودة �أو معدومة دفعن املجتمعات الإ�سالمية �إىل �إعادة النظر يف الطريقة التي تكفل بها
عدم مواجهة الن�ساء املطلقات والأرامل لفقر مدى احلياة .ولقد �أظهرت ق�ضية �شاه بانو يف الهند
عام  1978بع�ض ال�صعوبات التي تواجهها الن�ساء امل�سلمات .وحكمت حمكمة هندية بحق املر�أة
املطلقة البالغة من العمر  68عام ًا والأم خلم�سة �أبناء ومل تعمل قط خارج منزلها يف احل�صول
على نفقة .وجاءت ردة فعل املجتمع الإ�سالمي حمتجة على ذلك احلكم ،مكيلة اتهامات �إىل دولة
الهند على �أنها ت�صرفت ب�شكل خمالف لقانون الأ�سرة الإ�سالمي الذي ال ي�ضم حكم ًا بهذا ال�ش�أن.
وبالتبعية ،مررت حكومة الهند ت�شري ًعا جديد ًا مينع الن�ساء امل�سلمات من احل�صول على نفقة زوجية
بعد الطالق .ومل يحدث �أن �أقرت املحكمة العليا يف الهند ب�صحة احلكم يف ق�ضية �شاه بانو �إال عام
�( 2001سوبرامانيان  .)2005ويف �أغلب الق�ضايا التي يتم فيها الإقرار باحلق يف النفقة ،ال تكون
املبالغ املالية املدفوعة كافية (تركيا ،جمهوريات �آ�سيا الو�سطى) ،وال تكون عملية التنفيذ عملية
ي�سرية (ن�ساء يع�شن يف ظل القوانني الإ�سالمية .)314 ،2007
�إن دفع املتاع يجيز للمر�أة املطلقة �أن حت�صل على نفقة بعد فرتة العدة .ولكن بع�ض الدول تفر�ض
قيود ًا على املتاع �أو تق�ضي عليه بالكامل� .سريالنكا مث ًال ال ت�سمح �إال بدفع مبلغ على دفعة واحدة،
وترف�ض كل من نيجرييا وباك�ستان االعرتاف باملتاع ب�أية حال من الأحوال .وتعرتف تون�س بدفع
املتاع بو�صفه �شك ًال من �أ�شكال التعوي�ض الذي ميكن �سداده على �أق�ساط �شهرية �أو دفعة واحدة.
وميكن �أي�ض ًا �سداده يف �شكل ممتلكات( .ن�ساء يع�شن يف ظل قوانني �إ�سالمية .)311 ،2007
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يت�ضح النزوع نحو التغيري يف ال�شريعة الإ�سالمية يف التف�سريات البديلة التي ظهرت يف ال�سنوات
الأخرية .وت�شهد �إيران مثا ًال على ميالد حركة �إيجابية تتعلق بالو�ضع املايل للمر�أة املطلقة حيث
حتاول تعوي�ض الن�ساء عن العمل ل�سنوات طوال يف منازلهن وعن اخلروج من زيجاتهن مبا قل من
املال �أو بال مال �أ�ص ًال .وباال�ستعانة بالتف�سريات البديلة لل�شريعة الإ�سالمية والن�صو�ص القانونية،
قام الت�شريع الإيراين بتعديل قانون الطالق عام  .1993ومتثل �أهم جانب يف هذا التعديل يف �إدخال
ي�سر الأمر كثري ًا على الق�ضاة ليق�ضوا
«الأجر نظري العمل املنزيل» .وطرح هذا القانون اجلديد ّ
ب�ش�أن هذا احلق ولي�ستجيبوا لالحتياجات املالية للن�ساء .كما جعل هذا الت�شريع الن�ساء �أكرث وعياً
بحقوقهن يف هذا ال�سياق .وعم ًال باملادة  1من قانون الطالق املعدل ،يجوز للمر�أة �أن تطالب ب�أجر
نظري العمل الذي قامت به خارج نطاق م�سئوليتها الدينية .و�إذا حدث الطالق بناء على طلب الزوج
ومل تكن الزوجة خمطئة ،يعتمد املبلغ الإجمايل على طول املدة التي ق�ضاها الزوجان مع ًا والعمل
الذي قامت به الزوجة ،والو�ضع املايل للزوج .وعام  ،1995فر�ض الربملان �إلزام ًا على الرجال بدفع
�أجور نظري العمل املنزيل بجانب احلقوق الأخرى للزوجة ،مثل املهر والنفقة ،قبل ت�سجيل الطالق.
لقد كان تنفيذ القانون �صعب ًا ،ومن امل�شكوك فيه �أن يكون القانون قد �أحدث فارق ًا جوهري ًا يف الو�ضع
املايل للن�ساء املطلقات ،لأن عدد ًا قلي ًال من الأزواج يتمتعون بالقدرة على الدفع .ولكن القانون له
�أهمية رمزية حيث يعرتف بالإ�سهام االقت�صادي الذي تقوم به املر�أة عن طريق العمل غري مدفوع
الأجر الذي تقوم به.
هودفار ،هـ ( ،)1996( )edن�ساء يع�شن يف ظل القوانني الإ�سالمية ،ملف خا�ص ،حتريك احلدود
يف الزواج والطالق يف املجتمعات الإ�سالمية ،ن�ساء يع�شن يف ظل القوانني الإ�سالمية ،جربيلز،
م�أخوذة من منظمة ن�ساء يع�شن يف ظل القوانني الإ�سالمية .166- 165 ،2007
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لأ�سباب جدية ،مل�صلحة الطرفني املزمع زواجهما.
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 - 20انظر التعليق العام  ،21فقرة .36
 - 21حتدث هذه احلالة عند حدوث مزق يف م�سار الوالدة .عادة تكون املري�ضات ن�ساء �صغريات يف ال�سن والتي ينظر �إليهن
على �أنهن جلنب العار لعائالتهن نظر ًا للم�ضاعفات ال�صحية التي تلت الوالدة .كما قد يفقدن دعم �أزواجهن لهن ،وخا�صة �إذا
ا�ستمرت احلالة لوقت طويل .ويف املجتمعات التي تويل قيمة كبرية لإجناب الأطفال ،ال يوجد �أمام ه�ؤالء الن�ساء �أمل كبري يف
م�ستقبل �صحي( .مرييف .)1981
 - 22التعليق العام رقم  17للجنة العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية (الدورة التا�سعة والثالثون :)1989 ،مادة
 :24حقوق الطفل.A/44/40 (1989) 173 ،
28
� - 23شيلي ICCPR، A/54/40 ،جملد  44 )1999( 1فقرة  .217انظر �أي�ض ًا فنزويال ،ICCPR, A/56/40 ،فقرة 217
 - 24نف�س املرجع ال�سابق ،الفقرتان  36و.37
 - 25التعليق العام رقم  3اخلا�ص باتفاقية حقوق الطفل (الدورة الثانية والثالثني :)2003 ،فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/
الإيدز وحقوق الطفل ،A/59/41 (2004) 89 ،يف الفقرات .42-1
 - 26فقرة CEDAW/C/SLE/CO/5 (CEDAW, 2007) 36
 - 27اليمن CEDAW/C/YEM/CO/6 2008 379
 ، CEDAW/C/TZA/CO - 28فقرة 129
 - 29انظر على �سبيل املثال ،الفلبني فيما يتعلق بالفتيات امل�سلمات :الفقرة CEDAW/C/PHI/CO/6 (CEDAW, 30
).2006
 - 30املزيد من تعزيز حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية والت�شجيع عليها ،مبا يف ذلك م�س�ألة برنامج اللجنة والأ�ساليب التي
تتبعها يف العمل ،واملقاربات البديلة وال�سبل املتاحة يف ظل منظومة الأمم املتحدة لتح�سني التمتع بحقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية على نحو فعال .تقرير املقررة اخلا�صة بالعنف �ضد الن�ساء� ،أ�سبابه وتبعاته .ال�سيدة را�ضيكا كومارا�سوامي ،مت
تقدميه متا�شي ًا مع قرار جلنة حقوق الإن�سان رقم .85/1995
 - 31جلنة ال�سيداو ،التو�صية العامة رقم ( 19الدورة احلادية ع�شرة :)1992 ،العنف �ضد الن�ساء ، A/47/38 (1992) 5:فقرة
.39
 - 32اليمن ،CEDAW/C/YEM/CO/6 2008 ،فقرة .380
 - 33التعليق العام رقم  16ال�صادر عن جلنة العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (الدورة
الرابعة والثالثني ،)2005 ،املادة  :3ت�ساوي حقوق الرجال والن�ساء يف التمتع بكافة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
 ،E/2006/22 (2005) 116يف فقرة .27
 - 34قرب�ص ،العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،A/49/40 ،جملد  53 )1994( 1يف فقرة .324
� - 35إ�سرائيل ،العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،A/53/40 ،جملد  ،45 )1998( 1يف فقرة .325
 - 36فرن�سا ،العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،A/52/40 ،جملد  62 )1997( 1يف فقرة .412
 - 37قانون رقم  399ل�سنة  2006امل�ؤرخ  4ني�سان�/إبريلrenforçant la prévention et la répression des violences au ،
sein du couple ou commises contre les mineurs

 - 38فقرة .38
( A/CONF.157/24 - 39جزء  )1الف�صل  :3انظر فقرة « 49يدعم امل�ؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان كافة التدابري التي تتخذها
الأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة التابعة لها ل�ضمان حماية حقوق الإن�سان للطفلة وتعزيزها على نحو فعال .ويحث امل�ؤمتر
العاملي حلقوق الإن�سان الدول للق�ضاء على كافة القوانني واللوائح القائمة والتخل�ص من العادات واملمار�سات التي متيز �ضد
الفتاة وت�سبب لها �أذى».
 - 40التو�صية العامة رقم  19ال�صادرة عن جلنة ال�سيداو (الدورة احلادية ع�شرة :)1992 ،العنف �ضد الن�ساءA/47/38،
 ،(1992) 5يف فقرة .9
 - 41انظر نيو يورك تاميز 29 ،حزيران /يونيو :2008
http://www.nytimes.com/2008/06/29/world/middleeast/29marriage.html
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 - 42انظر نيو يورك تاميز 29 ،حزيران /يونيو :2008
http://www.nytimes.com/2008/06/29/world/middleeast/29marriage.html
http://www.globalpost.com/dispatch/saudi-arabia/090416/child-marriage-case-showcases-deep- 43
splits-saudi-society

 - 44املادة  1من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
 - 45مايل ،العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،A/58/40 ،جملد  ،47 /)2003( 1فقرة .)10( 81
 - 46التعليق العام رقم  ،28فقرة .19
 - 47التو�صية العامة رقم  ،21الفقرتان .26 ،25
 - 48التو�صية العامة رقم  21ب�ش�أن تف�سري البند ح من املادة  ،16فقرة  :31وحتى عندما تكون هذه احلقوق القانونية ثابتة
للمر�أة ،وتقوم املحاكم ب�إنفاذها ،ف�إن الرجل هو الذي قد يدير املمتلكات التي متلكها املر�أة �أثناء الزواج �أو عند الطالق .ويف
كثري من الدول ،مبا فيها تلك الدول التي يوجد فيها نظام امللكية امل�شرتكة ،لي�س ثمة حكم قانوين ي�شرتط ا�ست�شارة املر�أة عند
بيع املمتلكات التي كان ميلكها الطرفان �أثناء الزواج �أو عالقة املعا�شرة بحكم الواقع� ،أو عند الت�صرف يف تلك املمتلكات ب�شكل
�آخر .وهذا يقيد قدرة املر�أة على مراقبة الت�صرف يف املمتلكات �أو الدخل املتح�صل منها.
 - 49التو�صية العامة رقم  ،21فقرة  .30ثمة بلدان ال تعرتف بحق املر�أة يف �أن متتلك ح�صة من املمتلكات م�ساوية حل�صة الزوج
�أثناء الزواج ( )...وعند ( )...ذلك الزواج ( .)...وي�سلم كثري من البلدان بذلك احلق ولكن قدرة املر�أة عمليا على ممار�سته
قد تكون مقيدة ب�سوابق قانونية �أو بالعرف.
 - 50الفقرة  17من التعليق العام رقم  21ب�ش�أن تف�سري البند ج من الفقرة  1من املادة .16
 - 51الفقرة �( CEDAW/C/SAU/CO/2 ،15سيداو.)2008 ،
 - 52نف�س املرجع ال�سابق ،فقرة .28
 - 53انظر على �سبيل املثال :مايل ،CEDAW/C/MLI/CO/ ،فقرة 11؛ تقرير جلنة الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة �أمام الدورة الرابعة والع�شرين ( 15كانون الثاين /يناير – � 2شباط/فرباير  ،)2001م�صر ،فقرة .28
 - 54التعليق العام رقم  16للجنة العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية (الدورة الرابعة والثالثون ،)2005 ،املادة
 :3احلقوق املت�ساوية للرجال والن�ساء يف التمتع بكافة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،E/2006/22 (2005) ،116
فقرة .27
 - 55فقرة .28
 - 56فقرة .25
 - 57فقرة .32
 - 58تقرير جلنة الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،الدورة الثانية والع�شرون ( 17كانون الثاين/يناير – � 4شباط/
فرباير  )2000والدورة الثالثة والع�شرون ( 30-12حزيران/يونيو  ،)2000كوبا ( 268 A/55/38تكملة) (�سيداو.)2000 ،
 - 59لوك�سمبورج ،فقرة �( CEDAW/C/LUX/CO/5 ،34سيداو.)2008 ،
 - 60انظر مالطا ،فقرة �( ،A/59/38(SUPP) ،166سيداو.)2004 ،
 - 61الفقرتان ( A/56/38 , 328-329تكملة) (�سيداو )2001 ،م�صر.
 - 62مايل ،الفقرة �( CEDAW/C/MLI/CO/5 ،36سيداو ،11 )2006 ،تعليقات ختامية للجنة الق�ضاء على كافة �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة :مايل.
 - 63انظر �أي�ض ًا املالحظات اخلتامية للجنة الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة بخ�صو�ص �أورجواي� :أورجواي 46
«ت�شعر اللجنة بقلق بالغ �إزاء ا�ستمرار القانون املدين يف االحتواء على �أحكام متيز �ضد الن�ساء فيما يتعلق بالأ�سرة والزواج،
وال�سيما تلك التي تر�سخ ( )...حلجب النفقة عن الن�ساء الالتى يع�شن حياة «م�ضطربة».
http://musawah.org/rk_financial.asp - 64
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الف�صل ال�ساد�س
حقوق املر�أة يف حرية
التنقل واختيار امللب�س
يف القانون الدويل
حلقوق الإن�سان

ال�صكوك الدولية املتعلقة بقواعد امللب�س يف املجال العام:
تتعلق ق�ضية امللب�س بعدد من الأحكام الواردة يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
كما ترد �إليه الإ�شارة يف التعليق العام رقم « 1: 28ينبغي للدول الأطراف �أن تقدم معلومات عن �أية
قواعد حمددة تتعلق مبا ينبغي �أن ترتديه املر�أة يف الأماكن العامة» .وت�شدد اللجنة على �أن هذه
القواعد ميكن �أن تنطوي على انتهاك لعدد من حقوق الإن�سان املكفولة يف العهد ،مثل :املادة ٢٦
ب�ش�أن عدم التمييز؛ واملادة � ،٧إذا ُفر�ض عقاب ج�سدي تنفيذ ًا لهذه القواعد؛ واملادة � ،٩إذا ُعوقب
على عدم االمتثال للقواعد بتوقيف ال�شخ�ص؛ واملادة � ،١٢إذا كانت حرية التنقل خا�ضعة لهذه
القيود؛ واملادة  ، ١٧التي تكفل جلميع الأ�شخا�ص احلق يف اخل�صو�صية دومنا تدخل على نحو تع�سفي
�أو غري قانوين؛ واملادتني  ١٨و � ،١٩إذا جرى �إخ�ضاع الن�ساء ل�شروط تتعلق بامللب�س وال تتما�شى
مع دينهن �أو حقهن يف التعبري عن الذات؛ و�أخري ًا ،املادة � ،٢٧إذا كانت ال�شروط املتعلقة بامللب�س
تتعار�ض مع الثقافة التي ميكن �أن تدعي املر�أة االنتماء �إليها.

ال�صكوك الدولية املتعلقة باحلق يف حرية التنقل:
يرد هذا احلق يف العديد من املعاهدات الدولية:
فتن�ص الفقرة  1من املادة  12من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على �أن «لكل
فرد يوجد على نحو قانوين داخل �إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان �إقامته».
وتن�ص الفقرة  3على �أنه «ال يجوز تقييد احلقوق املذكورة �أعاله ب�أية قيود غري تلك التي ين�ص عليها
القانون ،وتكون �ضرورية حلماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو
حقوق الآخرين وحرياتهم ،وتكون متم�شية مع احلقوق الأخرى املعرتف بها يف هذا العهد ».وقد طبق
هذا احلكم �أ�سا�س ًا فيما يتعلق باختيار مكان الإقامة ،2وحرية مغادرة �أي بلد مبا يف ذلك البلد الذي
ينتمي �إليه ال�شخ�ص ،وحق دخوله �إىل بلده 3.وف�ض ًال عن ذلك ،طبقت اللجنة املادة املتعلقة باملر�أة،
وذكرت �أن «القيود املفرو�ضة على حرية املر�أة مبوجب قانون الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني لعام
 1992متثل مثار قلق مبوجب املواد  3و 9و 12من العهد .وبناء عليه ،من واجب الدولة الطرف ت�أمني
�أن تتم�شى مع العهد كل قوانينها ،مبا يف ذلك القوانني التي تتناول الأحول ال�شخ�صية« 4».فعدم قدرة
الزوجة على اخلروج من منزلها دون موافقة زوجها يتعار�ض مع املواد  3و 12و 26من العهد الدويل
5
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية».
وتتم�شى �أعمال اللجنة مع التف�سري الذي قدمته للمادة  12يف �سياق تعليقها العام رقم  ،27حيث
ذكرت �أنه حق مكفول يجب على الدولة الطرف حمايته من �أي تدخل�« ،سواء كان من جهات عامة
�أو من جهات خا�صة» .ولهذا االلتزام �أهمية خا�صة بالن�سبة حلماية حقوق املر�أة .فعلى �سبيل املثال،
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يعد «�إخ�ضاع حق املر�أة يف حرية التنقل واختيار مكان �إقامتها لقرار �شخ�ص �آخر ،حتى لو كانت
تربطه ﺑﻬا عالقة قرابة� ،سواء بالقانون �أو باملمار�سة العرفية»� ،أمر يتعار�ض مع �أحكام الفقرة  1من
املادة  6 .12وقد ف�سره �أي�ضا التعليق العام رقم  7 28على �أنه ي�شمل «�أي �أحكام قانونية �أو ممار�سات
تقيد حق املر�أة يف حرية التنقل ،مثل ممار�سة ال�سلطات الزوجية على الزوجة �أو ال�سلطات الأبوية
على البنات الرا�شدات؛ واملتطلبات القانونية �أو بحكم الواقع التي متنع الن�ساء من ال�سفر ،مثل
�شرط موافقة طرف ثالث على �إ�صدار جواز ال�سفر �أو �أي نوع �آخر من وثائق ال�سفر المر�أة را�شدة».

املادة  3من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية:
ا�ستخدمت اللجنة هذا احلكم للت�شديد على ا�ستمرار الالم�ساواة بني الرجال والن�ساء فيما يتعلق
مب�س�ألة حرية التنقل 8يف القانون ويف الواقع العملي ،9والإعراب عن قلقها ال�شديد «�إزاء ا�ستمرار
جلد �أو �ضرب الن�ساء اللواتي يزعم �أنهن يرتدين مالب�س غري حمت�شمة �أو اللواتي يبقني يف ال�شارع
بعد الغ�سق ،ا�ستناد ًا �إىل قانون النظام العام ل�سنة  ،1996الذي حد ب�شكل خطري من حرية املر�أة
يف التنقل والتعبري»10.
وحتظر املادة ( 5د) « »1من جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري التمييز العن�صري يف التمتع
«باحلق يف حرية احلركة والإقامة داخل حدود الدولة ».وطبقت جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري
11
هذا احلكم فيما يتعلق ب�إقامة �أ�سر الأقليات العرقية.
وتن�ص املادة  )4(15من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة على �أن «متنح الدول
الأطراف الرجل واملر�أة نف�س احلقوق فيما يتعلق بالت�شريع املت�صل بحركة الأ�شخا�ص وحرية اختيار
حمل �سكناهم و�إقامتهم» .وقد ف�سرت جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة هذا احلق فيما يتعلق
باحلقوق ال�سيا�سية يف تو�صيتها العامة رقم  ،23الفقرة (20د) ،التي ذكرت فيها �أن «من بني
العوامل الأخرى التي متنع يف بع�ض البلدان م�شاركة املر�أة يف احلياة العامة �أو ال�سيا�سية ملجتمعها
القيود املفرو�ضة على حريتها يف احلركة.»...
وقد انتقدت ياكني �إرتورك ،املقررة اخلا�صة املعنية مب�س�ألة العنف �ضد املر�أة ،هذا التف�سري يف
تقريرها لعام  .2006فبعد انتهاء بعثتها يف �إيران ،علقت على �أ�سباب ما تواجهه املر�أة من حتديات
وعواقبه  ،مو�ضحة �أنه «برغم ارتكاز املنطلقات الإيديولوجية للخطاب اجلن�ساين الذي تعتمده
الدولة على فكرة �أن املر�أة يف اجلمهورية الإ�سالمية متثل قيم العر�ض وال�شرف ،فقد ا�ستُخدمت
هذه الإيديولوجية ذاتها لتربير �إخ�ضاع املر�أة والتمييز �ضدها وتعري�ضها للعنف� .إ�ضافة �إىل �أهمية
هذه الإيديولوجية يف �إ�سكات �أ�صوات الرف�ض وفر�ض االمتثال 12».واختتمت تقريرها بذكر «�أن
معايري و�ضع املر�أة يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية تت�صل ات�صا ًال وثيق ًا باملبادئ الأ�سا�سية التي
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يقوم عليها تكوين الدولة ،والتي تهدف �إىل تخلي�ص املر�أة من الف�ساد وا�ستعادة كرامتها ،و�أ�شارت
�إىل �أن حرية التعبري امل�ستقلة للمر�أة الإيرانية تقوم على �أر�ضية رخوة 13».كما �أو�صت «ب�أن ي�شرع
النظام الإيراين يف �إعادة تف�سري املعايري الأ�سا�سية التي يقوم عليها ،مبا فيها املبادئ الإ�سالمية� ،إذا
كان �صادق ًا ب�ش�أن ا�ستعادة كرامة املر�أة ،مبا يتم�شى مع احتياجات املر�أة وم�ساهماتها االجتماعية
14
احلالية ومعايري حقوق الإن�سان العاملية».
وقد انتقدت جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،يف عدد من احلاالت« ،القوانني وال�سلوكيات
التقليدية» و�أثرها على حقوق املر�أة مبا فيها حرية التنقل .ففي احلالة النيجريية� ،أو�صت جلنة
الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف تعليقها عام « 2000باتخاذ تدابري فعالة لتغيري القوانني
والأعراف الثقافية التي ت�سمح ف�ض ًال عن منع املر�أة من ال�سفر ( )...دون �إذن من قريب ذكر
لها 15».كما �أعربت اللجنة عن قلقها �إزاء املرا�سيم التي �أ�صدرتها الأردن ب�ش�أن �سفر املر�أة
16
مبفردها.
كما انتقدت �أي�ضا املعايري الدينية والإيديولوجية الذكورية لتقييدها حرية املر�أة يف التنقل .ويف
عام  ،2008انتقدت اللجنة «التقاليد املحافظة للغاية والتف�سري املت�شدد للقواعد الدينية» التي نتج
عنها «�أن ن�ساء وفتيات م�سلمات يعانني من قيود متعددة و�أ�شكال من التمييز ت�ؤثر على جميع مناحي
حياتهن ،من بينها وجود قيود �شديدة مفرو�ضة على حريتهن يف احلركة 17».ومرة �أخرى يف عام
 ،2008انتقدت جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ب�شدة اململكة العربية ال�سعودية لفر�ضها «حظر
18
ال�سياقة على الن�ساء بحكم الواقع الذي يعترب تقييد ًا حلرية حركتهن».
وتناولت ال�سيدة� /أ�سما جاهانري ،املقررة اخلا�صة املعنية بحرية الدين واملعتقد ،ق�ضية امللب�س
و«الرموز الدينية» يف تقريرها املقدم �إىل جلنة حقوق الإن�سان ل�سنة  19 .2006ف�أ�شارت �إىل عدة
�صكوك حلقوق الإن�سان التي تنادي باحلرية الدينية باعتبارها ممار�سة ميكن �أن تت�ضمن «االكت�ساء
مبالب�س �أو �أغطية ر�أ�س متميزة 20».ثم تناولت ق�ضية مقبولية بع�ض القيود التي تفر�ض على حرية
جهر املرء بدينه �أو معتقده ،وذكرت �أن «هذه القيود يجب �أن تن�ص عليها القوانني �أو �أن تكون
�ضرورية يف جمتمع دميوقراطي – حلماية ال�سالمة �أو النظام �أوال�صحة والأخالق �أو احلقوق �أو
احلريات الأ�سا�سية للآخرين» 21.وحت ّلل احلق يف حرية الدين واالعتقاد من منظورين� :أولهما
يو�صف باملنظور الإيجابي وي�ستوجب منع الأفراد من ارتداء رموز دينية علن ًا� .أما الثاين فهو منظور
�سلبي ي�ستوجب فر�ض ارتداء الأفراد للرموز الدينية.
وميكن �أن يتناف�س احلق يف حرية الدين مع غريه من حقوق الإن�سان مثل «احلق املت�ساوي للرجال
والن�ساء يف التمتع بجميع حقوقهم املدنية وال�سيا�سية »،و «مبد�أ حماية احلق من التمييز من �أي نوع،
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مبا يف ذلك على �أ�سا�س الدين ».ومن املمكن �أن تتعار�ض القيود املفرو�ضة على ارتداء احلجاب مع
احلق يف التعليم (على �سبيل املثال ،عندما يطرد تالميذ الرتدائهم رموز ًا دينية وفق ًا ملعايريهم
الدينية �أو معتقدهم).
وفيما يتعلق بفر�ض ارتداء الزي الديني يف العلن ،ا�ستخدمت �أ�سما جاناهري عبارة اقتب�ستها من
�سلفها ال�سيد /عبد الفتاح عمر �إذ قال �إن «الن�ساء هن من الفئات التي تعاين �إىل �أق�صى حد
من قيود خطرية يف جمايل التعليم والعمل ومن فر�ض ما ي�سمى بالرداء الإ�سالمي 22»،وا�ستنكرت
�إمكانية معاقبة من ال تلتزم بارتداء احلجاب باجللد و�/أو الغرامة 23.فقد تعر�ضت ن�ساء للهجوم
25
يف ال�شارع 24واالعتقال والتهديد ،ويف بع�ض الأحيان ،القتل ب�سبب عدم و�ضع الرموز الدينية.
ويف النهاية ،خل�ص كل من �أ�سما جاناهري وعبد الفتاح عمر �إىل �أنه مع وجوب احرتام العادات
والتقاليد« ،ف�إنه ال ينبغي جعل الثياب �أداة �سيا�سية ودعيا �إىل اتخاذ مواقف مرنة ومت�ساحمة يف
26
هذا املجال».
و يف عام  ،2004نظرت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان يف طعن مقدم �ضد القانون الفرن�سي
الذي مينع التالميذ من ارتداء رموز دينية ظاهرة يف املدار�س .وقد ا�ستهدف هذا القانون احلجاب
من بني رموز دينية �أخرى .ور�أت املحكمة� 27أن طرد تلميذة ا�ستناد ًا �إىل هذا القانون ال ينتهك
احلرية الدينية28،وال يتعار�ض مع احلق يف التعليم� .إذ ر�أت املحكمة �أن تلك القيود املفرو�ضة على
حق التلميذة يف �إظهار معتقدها الديني تتم�شى مع القانون العلماين املطبق يف مدار�س الدولة.
كما ذكرت �أي�ضا �أن «العلمانية يف فرن�سا ،كما هو احلال يف تركيا و�سوي�سرا ،متثل مبد�أ د�ستوري ًا
وت�أ�سي�سي ًا للدولة ،يلتزم به جميع ال�سكان ويظهر �أن حمايته متثل �أهمية كربى ،ال �سيما يف املدار�س».
ور�أت املحكمة �أنه «بعد النظر بعني االعتبار �إىل الهام�ش الذي ينبغي تركه لتقدير الدول الأع�ضاء
بالن�سبة لإقامة عالقات بني دور العبادة والدولة ،فتبدو احلرية الدينية ح�سبما تق ّرها �شروط
العلمانية وتقيدها م�شروعة يف �ضوء القيم التي ت�ستند �إليها االتفاقية».

حقوق املر�أة يف حرية التنقل واختيار امللب�س وت�سيي�س ال�شريعة:
ت�شري عبارة ت�سيي�س ال�شريعة �إىل العملية التي يقوم فيها الفاعلون ال�سيا�سيون ب�إبراز ن�سخ
متطرفة للقواعد ال�شرعية بغر�ض تعزيز مكا�سبهم ال�سيا�سية .حيث يدفعهم ال�سعي وراء الك�سب
ال�سيا�سي �إىل فر�ض قيود �شديدة يف جماالت احلياة العامة واخلا�صة التي قد ال تكون مقننة فيما
�سبق .وت�أتي الن�ساء ك�أكرث فئات الب�شر ت�أثر ًا بهذه الفرو�ض .فيمثل قيام الدولة بفر�ض ارتداء
الن�ساء للزي الإ�سالمي ت�سيي�س ًا جل�سد املر�أة ودورها الثقايف .وتتعر�ض املر�أة ،على نحو متزايد،
لال�ستهداف باعتبارها ممثلة لدينها وحافظة للمعايري االجتماعية .وال يقت�صر ت�سيي�س ال�شريعة
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على العامل الإ�سالمي فح�سب ،فقد ظهرت على ال�سطح قيود قانونية مفرو�ضة على رداء املر�أة امل�سلمة
يف الدول الغربية وغري الغربية على حد �سواء ،يف بلدان ذات ثقافات متباينة مثل نيجرييا وفرن�سا.
ويقول البع�ض �إن القانون الفرن�سي الذي يحظر على التالميذ ارتداء �أي رمز ديني ظاهر يف املدار�س
قد قيد من حرية التعبري الدينية لدى الفتيات الفرن�سيات وح�صولهن على التعليم .غري �أن هذه
لي�ست النتيجة التي تو�صلت �إليها املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،كما ر�أينا �أعاله.
ولفتت �أ�سما جاناهري ،املقرر اخلا�ص للجنة حقوق الإن�سان املعنية بحرية الدين واالعتقاد ،انتباه
احلكومة الفرن�سية �إىل �إمكانية حدوث متييز قد ينجم عن هذا القانون اجلديد ،وخطورة تزايد
التوتر واخلوف من الإ�سالم ،و�إىل احتمال �أن يت�سبب هذا القانون يف الإ�ضرار مببد�أ التنوع الثقايف
29
والديني يف حد ذاته.
وميثل حظر ال�سلطات الرتكية الرتداء احلجاب داخل م�ؤ�س�سات الدولة ،مبا فيها اجلامعات ،قيد ًا
مماث ًال على كيفية اختيار املر�أة ممار�سة دينها ،وح�صولها على التعليم واخلدمات احلكومية .ويف
�أملانيا ،يعترب احلظر الذي فر�ض على ارتداء املعلمني واملعلمات رموز ًا دينية انتهاك ًا حلقهم يف
التعبري عن معتقداتهم الدينية .وقد �أثبتت الأبحاث �أنها ت�ستهدف ب�شكل خا�ص الن�ساء امل�سلمات
واختيارهن ملالب�سهن (منظمة مراقبة حقوق الإن�سان .)2008 ،فقد نقلت منظمة العفو الدولية عن
تعر�ض ن�ساء تون�سيات يرتدين احلجاب �إىل تزايد التحر�ش بهن يف عام  ،2007وو�صمت املحجبات
بالتخلف والتطرف يف �سيا�ستهن .وزعمت بع�ض الأنباء �أن «بع�ض الن�ساء �أمرن بخلع حجابهن
قبل ال�سماح لهن بدخول املدار�س �أواجلامعات �أو �أماكن العمل؛ يف حني �أُجربت �أخريات على نزع
احلجاب من قبل بع�ض املارة يف ال�شارع»( .ويليامز .)2008
وتتبع القواعد املتعلقة بحجاب املر�أة امل�سلمة يف �أوروبا ثالثة مناذج (�شكاير 103 ،2007
يف كيليت�ش  .)2008فيحظر �أحد الأ�ساليب املنعية غطاء الر�أ�س واجل�سد بجميع �أ�شكاله يف
امل�ؤ�س�سات العامة ،كما هو احلال يف فرن�سا وتركيا وبع�ض الواليات الفيدرالية الأملانية .ويطبق
منهج انتقائي على ب�ضعة «�أنواع فح�سب من �أنواع غطاء اجل�سد ،كالنقاب والربقع» ،يف بلدان
مثل فنلندا وال�سويد وهولندا .و�أخريا ،ثمة منهج �آخر يت�سم بـ»عدم التقييد والت�سامح ،يطبق يف
الدمنارك واململكة املتحدة واليونان والنم�سا ،ي�سمح بجميع �أ�شكال الغطاء ،من حجاب وبرقع
ونقاب»( .كيليت�ش .)398 ،2008
وت�شري اللوائح اخلا�صة بزي املر�أة امل�سلمة يف ال�سياقات العلمانية �إىل ت�صور وجود �صلة بني احلجاب
والأ�صولية .ومن املفارقات �أن احلركات الأ�صولية الإ�سالمية قد ا�ستخدمت ل�صاحلها �أي�ضا هذه
ال�صلة بني احلجاب والتفا�سري املحافظة للإ�سالم .وعلى خالف الدول العلمانية التي حتظر ارتداء
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الن�ساء امل�سلمات احلجاب ،فر�ضت دول مثل �أفغان�ستان ،يف ظل نظام طالبان قيود ًا �شديدة على
الرداء الإ�سالمي للمر�أة وتنقلها يف الأماكن العامة .واليزال هذا التوجه �ساري ًا �إىل اليوم يف مناطق
مثل �إقليم �آت�شه حيث تفر�ض اللوائح ال�شرعية الإقليمية (بردا) �إلزامات قانونية على املر�أة بارتداء
احلجاب وتقييد تنقلها يف الأماكن العامة.
كما فر�ضت الواليات ال�شمالية يف نيجرييا هي الأخرى قيود ًا على تنقل املر�أة وظهورها يف
الأماكن العامة على غرار القيود التي فر�ضت يف �أندوني�سيا .ففي نيجرييا ،ا�ستحدثت واليتا
كانو وزامفرا م�ؤخر ًا قانون ًا �شرعي ًا يت�ضمن «فر�ض وا�سع النطاق ملا ترتديه املر�أة ،وحماولة
�إجبار الن�ساء على اجللو�س يف املقاعد اخللفية يف املوا�صالت العامة ،وفر�ض حظر ليلي عليهن
يف بع�ض �أجزاء البالد» .وي�ستخدم حمافظ والية زامفرا لفظة �شرعنة لو�صف برناجمه لت�سيي�س
ال�شريعة .وقد بد�أ هذا الربنامج يف عام  2000كا�سرتاتيجية للم�صلحة ال�سيا�سية بغر�ض تعزيز
�شرعية حمافظ والية زامفرا .وعلى نهجه �سار حمافظو �إحدى ع�شرة والية �أخرى (�إمام ،2004
 .)125وب�سرعة ُاتبعت التدابري املقيدة حلركة املر�أة يف املجال العام بقانون يعترب العالقات
اجلن�سية خارج الزواج جرمية ويفر�ض عقوبة اجللد �أو الرجم على مرتكبيها (�إمام ،2004
 .)125ويقوم على تنفيذ هذه القيود يف والية زامفرا جماعات من خارج �إطار القانون من
ال�شباب و�أحيانا ما يتم ذلك بدعم �صريح من حكومة الوالية (�إمام  .)2002ويف و�ضع موازٍ ،
خمز �أمام املئات من �سكان البلدة التهامهما
اقتيد رجل وامر�أة يف طرقات بلدة �آت�شه يف عر�ض ٍ
باخللوة غري ال�شرعية( .ميجالو�س .)297 ،2007
وال يعد ت�سيي�س ال�شريعة بالأمر اجلديد .ففي اجلزائر ،يف ثمانينيات القرن املا�ضي ،كان
الأ�شخا�ص ،الذين �شكلوا يف نهاية الأمر جبهة الإنقاذ الإ�سالمي (« ،)FISي�ستخدمون العنف �أو
يهددون با�ستخدامه لإجبار الن�ساء على االلتزام بطريقة زي حمددة» .وعندما مت حظر هذا احلزب
يف عام « ،1992تعر�ضت الن�ساء لتهديدات بالقتل �أو تعر�ضن بالفعل للقتل لعدم ارتدائهن احلجاب»
(رابطة حقوق املر�أة يف التنمية .)2002 ،وهذا القمع ،كما يو�ضح النا�شطون يف جمال حقوق املر�أة،
«لي�س له عالقة بالدين؛ و�إمنا هو �أداة �سيا�سية لتحقيق ال�سيطرة وتقويتها» (غودوين .)2001
ومن املفارقة �أن ت�سعى الأنظمة الأ�صولية والعلمانية على حد �سواء �إىل التحكم يف كيفية ملب�س املر�أة
امل�سلمة .فتقوم دول علمانية كفرن�سا بذلك �سعي ًا للحفاظ على فكرة الهوية الفرن�سية وت�أكيد الف�صل
بني الدين واحلياة العامة .وتقوم �أنظمة ،كنظام والية زامفرا النيجريية ،بذلك بدافع تعزيز فكرة
الهوية املحلية و�إظهار ال�صلة بني احلياة العامة والدين .ويف كلتا احلالتني ،تبدو املعايري االجتماعية
وقد و�سمت ج�سد املر�أة ونق�شت عليه .ففي كلتا احلالتني� ،صارت املر�أة امل�سلمة جت�سيد ًا للثقافة
العامة و�أ�صبح لبا�سها �أو �سلوكها يف�سر على �أنه انعكا�س لإيديولوجية الدولة .وال يراعي �أي املوقفني
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االختيارات امل�ستقلة للمر�أة .فبفر�ض ما يجوز للمر�أة امل�سلمة ارتدا�ؤه وما اليجوز �أو �أين يجوز لها �أن
تذهب و�أين ال يجوز ،يعمل املتطرفون والعلمانيون على ال�سواء على حرمان املر�أة من القدرة على
التعبري عن نف�سها وعن �إميانها الذي هو من اختيارها.
وتقول الن�ساء امل�سلمات ب�أن �أف�ضل فهم للحجاب يف املجتمعات امل�سلمة يحدث عند و�ضعه يف �سياق
كلي (جندي  .)12 ،1999فهو �شكل من �أ�شكال الزي املنغر�س يف معايري املجتمع يعمل على تو�صيل
العديد من الأ�شياء وخلقها – من القدا�سة �إىل الو�ضع االجتماعي وال�سلطة ،ومن الهوية املجتمعية �إىل
املقاومة ال�سيا�سية (�أبو لغد  .)673 ،2000وقد قاومت الن�ساء الالتي ال ترغنب يف ارتداء احلجاب،
ولكن فر�ض عليهن ،عن طريق االحتجاج والرف�ض الب�سيط (�إيران فوكا�س  .)2004فيجادلن �ضد
فر�ض ارتداء احلجاب من منظور �أن الإلزام بارتداء احلجاب يقيد اختيارات املر�أة الدينية ويعلي
من تف�سري واحد للممار�سات الإ�سالمية على غريه (واربورتن  .)2 ،2008فالإجبار على ارتداء
احلجاب ينجم عنه �إخ�ضاع جن�ساين .فريى بع�ض الن�ساء �أن الإكراه على ارتداء احلجاب يت�ضمن
فكرة �أن املر�أة خملوق خطر ينبغي ال�سيطرة عليه ،و�أن املر�أة تفر�ض تهديد ًا للنظام االجتماعي
للحياة العامة الإ�سالمية و�أن املر�أة يجب عليها �إذن �أن حتتجب وتخ�ضع لل�سيطرة (مريني�سي،
 .)1991واحلجاب من منظور املر�أة امل�سلمة ميكن �أن ميثل قوة لتمكني املر�أة وحتريرها (بولوك
 .)1991 ،2002وتقول ه�ؤالء الن�ساء �إن احلجاب مبثابة «�أداة متكني ملقاومة الثقافة اال�ستعمارية
اال�ستهالكية للمجتمع املعا�صر الذي طاملا �أتى ب�أثر �سلبي �ضار على احرتام املر�أة لذاتها و�صحتها
البدنية» (بولوك  .)219 ،2002وتقلن �أي�ضا �إن احلجاب مبثابة حترير لهن من ت�سليع ج�سد املر�أة
وتعبري �شخ�صي عن �إميانهن.
وامل�شكلة هنا تكمن يف االختيار .ففي املجتمعات التي تنظر �إىل املر�أة باعتبارها حاملة للتقاليد
وم�ستودعا للثقافة ،تتحمل املر�أة عب ًئا غري من�صف .فزيها متليه مرا�سيم ،وتعزل داخل بيتها
ً
وتخ�ضع حرية تنقلها لقواعد �صارمة( .رابطة حقوق املر�أة يف التنمية.)2002 ،

حقوق املر�أة يف التنقل واختيار امللب�س يف ال�سياق الإ�سالمي و�سياق حقوق الإن�سان
تنحو البلدان الغربية منحى مت�شدد ًا يف نقدها حلجاب املر�أة امل�سلمة .فبالن�سبة للغرب ،ميثل
احلجاب ب�ؤرة تركيز جلميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة يف العامل الإ�سالمي .لذا ،عندما يتطرق
الأمر لت�شجيع احلوار حول حقوق الإن�سان ت�صبح هذه الق�ضية ق�ضية �إ�شكالية .واحلل لي�س يف فر�ض
املفاهيم الغربية التي قد ال تتنا�سب مع الن�ساء امل�سلمات ،وق�ضية احلجاب تبدو �أحيان ًا للمر�أة امل�سلمة
على �أنها لي�ست بق�ضية على الإطالق .فللن�ساء �أ�ساليب �أخرى للدفاع عن حقوقهن مع احلفاظ على
ارتباطهن مبعتقداتهن وتقاليدهن .لذا ،ف�إن ارتداء احلجاب ال مينع املر�أة امل�سلمة من اال�ستفادة
من هذه احلقوق .وهناك �أي�ضا من امل�سلمني ممن يخافون من التحدث عن حالة احلجاب �إذ
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ي�شعرون ك�أنهم ي�سريون على حبل رفيع .وهناك �أ�سباب لعدم حدوث نقا�ش مهم �إىل الآن :فمن
ال�صعوبة البالغة �أن يناق�ش امل�سلمون هذه الق�ضية لأ�سباب دينية وثقافية و�سيا�سية وقانونية عدة
(مري ح�سيني .)41 ،2002 ،فال يوجد جمال كبري ملناق�شة ق�ضية احلجاب .وحيث �إن الغرب يبدو
�أنه ينظر يف م�س�ألة احلجاب بعني القلق ،فمن الأهمية مبكان �إبقاء قنوات االت�صال مفتوحة لتجنب
حدوث �صدام ناجم عن اجلهل (�سعيد.)2001 ،
ولإيجاد �أر�ضية م�شرتكة للحوار ،بو�سع املرء �أن يدافع عن �إجراء �إ�صالحات يف تفا�سري القر�آن
ب�ش�أن احلجاب .وميكن توفري بدائل الرتداء احلجاب حتى ي�صري اختياري ًا يف املجتمعات الإ�سالمية
(غامدي .)2001 ،ولدى �آخرين تف�سريات خمتلفة لفكرة العر�ض وال�شرف التي ت�ستخدمها
امل�سلمات لتربير احلجاب :فالأدب ينبغي �أن يقا�س على خلفية جمتمعية ،ذلك لأن ما يقبله جمتمع
ما قد ال يقبله �آخر .والأدب ال يجوز ربطة دوم ًا بالزي .ف�شرف املر�أة وعر�ضها قد يكمن يف مكان
�آخر (�سيد .)2001 ،يف حني ي�ستخدم �آخرون التاريخ للدفع ب�أن تغطية الر�أ�س هي عادة جاهلية ال
ت�سري على املجتمع احلديث (�أحمد .)1993
وطاملا نظر الغرب �إىل احلجاب على �أنه �أحد �أ�شكال التمييز (�أحمد .)149 ،1993 ،وقد ف�شلت
جميع حماوالت �إلغاء حجاب املر�أة بالقوة يف م�صر و�إيران ،على �سبيل املثال ،حتى �أنها �أتت بنتائج
عك�سية .ففي م�صر ،جنم عن حظر احلجاب فر�ض قيود على الن�ساء امل�صريات فيما يتعلق بالتعليم
وامل�شاركة يف احلياة العامة (�أحمد .)153 ،لذا فمن الأهمية احلا�سمة مراعاة هذه اخلربات عند
الدخول يف حوار يف جمتمع ما وبني ثقافات خمتلفة (النعيم�1990 ،أ).
ويرى الفيل�سوف الإيراين يو�سف �إ�شكيفاري �أن امل�سلمني عليهم �أن يدافعوا عن قيمهم مع انفتاحهم
على القيم الأخرى مثل قيم حقوق الإن�سان (�إ�شكيفاري  .)2006ويرى �أن من ال�ضروري عمل
تف�سريات جديدة لل�شريعة لت�شجيع التقارب بني ال�شريعة والقيم الأخرى .ويرى النعيم �أن املجتمع
املدين وامل�سئولني فيه متى اتفقوا على ن�سخة حمددة حلقوق الإن�سان ،فينبغي �أن تعر�ض هذه الن�سخة
على امل�ستوى الدويل لبدء حوار بني الثقافات .وتتمثل فكرته هذه يف تعزيز حقوق �إن�سان عاملية ُتبنى
من قاع املجتمع �إىل قمته (النعيم .)2004 ،وتقدم ق�ضية احلجاب ،على �صعوبتها وح�سا�سيتها،
�أر�ضية منا�سبة لإجراء حوار حملي ودويل حول املر�أة و ما تعانيه من متييز.
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