ّ

ﺗﺘﻄ ّﻠﻊ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻀﺎل ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ
ٍ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ُﺑﻨﺎﻫﺎ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ إﻟﻰ إﺣﺪاث
ّ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ا ّﺗﺠﺎه
ّ
ّ
اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ
ﺄﺳﻴﺴﺎ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗ
ّ
ً
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ّ
ﻘﺪﻳﺔ أو ِ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﺗﺒﺮز
ﺮﻗﻴﺔ أو
ّ
اﻟﻌ ّ
اﻟﻌ ّ
َ
ﻣﺸﻬﻮدا ﻓﻲ
ﺎ
ﻧﻤﻮذﺟ
ﺔ
ﻴ
ﺑ
اﻟﻌﺮ
اﻟﺒﻼد
ﻓﻲ
ﺔ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴ
اﻟﺤﺮﻛﺎت
ً
ً
ّ
ّ
اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎواة.
ﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻗﺼﺔ ﻣﺴﺎ ٍر ﻃﻮﻳﻞ
ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ّ
ّ
َ
اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب وﻟﺒﻨﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﺎن
اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
َّ
ّ
أو ًﻻ ،اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺪأَﻳﻦ
أﺳﺎﺳﻴﻴﻦَّ :
َّ
اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ
ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وذﻟﻚ
ً
ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ّ
ﺛﺎﻧﻴﺎ:
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺪأ؛
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ً
ّ
ّ
ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻤﺎ
ّ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺪأه اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺈﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وإﻗﺮار ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر  ،2011وﻓﻲ
اﻷﺣﻮال
ّ
ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻸﺣﻮال
ﻣﺪﻧﻲ
ﻟﺒﻨﺎن ،ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻄ ّﻠﻊ واﺳﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن
َّ
ّ
وﻣﻮﺣﺪة وﻋﺎﺑﺮة
ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ا ّﺗﺠﺎه وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
َّ
ّ
ّ
ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء
ﻛﻬﺪف أﺳﻤﻰ.
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تمهيد
طياته أعمال
ب�د أن نش�ير ف�ي بداي�ة ه�ذا الكتاب ،ال�ذي
ال ّ
ّ
يضم بي�ن ّ
التش�ريعية في المغرب والخياراتِ الممكنة للمسار
ندوة «مكتس�بات المرأة
ّ
اللبنان�ي» (الجامع�ة األميركي�ة ف�ي بي�روت 24–23 ،تش�رين الثاني  /نوفمبر
ّ

 )2017إل�ى أن تنظي�م ه�ذه الندوة هو إنجاز نس�ائي بامتي�از وثمرة لمجهود

الق�در الجميل على أرض لبنان ،الباحثة في
جمع ُهما
ثنائ�ي
ض�م صديق َتي�ن َ
ُ
ّ
ّ
ِ
عبود والباحثة في علم االجتماع
الدراس�ات اإلسلامية
اللبنانية دُ .ح ْس�ن ّ
ّ
أطراف الوطن العربي
القدر أن تلتقي
شاء
عمور ،وكأنما َ
ُ
المغربية ،ذ .نزهة ّ
ُ
ّ
ِ
ِ
وتنوعه الجميل من خاللهما.
بهمومه الكثيرة ّ
ِ
ومكانتها
العربية وحقوقِها
لقد كان النشغالهما المشترك بقضايا المرأة
ّ
تم بتعاون بين
ال�دور الكبي�ر ف�ي بل�ورة ه�ذا العمل
َ
الجماعي الجاد ،ال�ذي ّ
ّ
يجد في�ه الباحثون
فاعلي�ات
نس�ائية م�ن كال البلدي�ن ،وال�ذي ترج�وان أن َ
ّ
ّ
علمي�ة وإص�رار على تبليغ
موضوعي�ة وروح
والباحث�ات م�ا يتو َّخ ْونَ�ه م�ن
ّ
ّ
الرسالة.

المغربية لم يأتِ اعتباط ًا بل من خالل
إن خي�ار الحدي�ث ع�ن التجرب�ة
ّ
ت قضايا
البح�ث ع�ن نم�اذج اإلصلاح الحديثة في وطننا
أو َل ْ
العربي الت�ي ْ
ّ
ألي إصالح ٍ
حقيقي.
المرأة مكانة
أساسية معتبرة إياها الدعامة األولى ّ
ّ
ّ
يبقى السؤال كيف يمكن للتجربة المرتبطة بالمجتمع المغربي المنسجم ِ
ّ
ِ
والمذهبي والقائمة على مشروع إصالحي شامل ،أن يقرأه
الديني
تكوينه
في
ّ
ّ
وسياسيا؟
مذهبيا
متعدد الطوائف
بلد مثل لبنان
ّ
ٌ
ًّ
ًّ
يضمها هذا
ذل�ك م�ا س�نراه م�ن خالل الدراس�ات والتوصي�ات الت�ي ّ
9

الكتاب بناء على مجمل المحاور التي تناولتها الندوة.

«تجمع الباحثات
نتقدم بالش�كر باس�م
بد أن ّ
متم هذا المدخل ال ّ
ّ
في ّ
اللبنانيات» الذي بادر ون ّظم الندوة ،إلى المراكز والمؤسس�ات التي دعمتنا

المدني
ولوجس�تيا ،وعلى رأس�ها «مركز أصف�ري للمجتمع
ومعنوي�ا
مادي�ا
ًّ
ًّ
ًّ
ّ
والمواطن�ة» ال�ذي م�ن خالل دعمه المادي واللوجس�تي جع�ل هذه الندوة

ممكنة« ،مركز المرأة في اإلس�كوا» الذي س�اعدنا من خالل تحرير أعمال
إلكترونيا ،و«الجامعة األميركية في بيروت» التي
الندوة ونشرها على موقعه
ًّ

احتضنت أعمال الندوة ،ومنظمة ( )Equality Now MENAالتي قامت بنشر
َ
ننوه باألس�تاذتين الباحثتين
أعمال الندوة في هذا الكتاب .كما ال ننس�ى أن ّ

اللتي�ن دعمتان�ا بأفكارهم�ا ومالحظاتهما ،المديرة التنفيذي�ة لمنظمة المرأة
حالي�ا د .فادي�ا كيوان وعضوة اللجنة الوطنية اللبنانية لليونس�كو د.
العربي�ة ًّ
اللبنانيات د .ع ّزة
تجمع الباحثات
نعبر عن امتناننا لمنسقّة ّ
آمال حبيب .كما ّ
ّ
سليمان على تعاطيها اإليجابي مع فكرة الندوة .كما نشكر أيض ًا مديرة مركز

أصف�ري ف�ي الجامع�ة األميركية ف�ي بيروت ،د .دين�ا الخواجة على دعمها
النس�ائية ،وأيض ًا د .مهرين�از العوضي مديرة
للمش�اريع المرتبط�ة بالقضاي�ا
ّ

مركز المرأة في اإلسكوا التي إضاف ًة إلى نشرها ألعمال ندوتنا على الموقع

اإللكتروني لإلسكوا ،فإنها ساهمت في جلساتها من خالل إعدادها لورقة
بحثية في موضوع «تمثيل المرأة السياسي في العالم العربي».

كم�ا ال يفوتن�ا التنوي�ه بالعالّم�ة والفقي�ه القاضي عب�د الرحمن الحلو،

كرج�ل دي�ن يدع�و بش�جاعة ملفتة إلى ض�رورة إخضاع النص�وص الفقهية
المتع ّلق�ة بحق�وق النس�اء للتحيين والمراجعة وإعم�ال العقل نظر ًا الرتباطه

بزم�ن و ّل�ى ،وبظ�روف لم يع�د لها وجود ،عالوة عل�ى أن النصوص أصالً
تم إقفالها ألسباب ال عالقة لها
وليدة اجتهاد فقهي لم توصد أبوابه قط بل ّ
10

بالدين كما سنرى الحق ًا؛ فليس هنالك حقيق ًة ما يمنع من االجتهاد مجدد ًا
تجاوب� ًا م�ع حاج�ات الناس ومطالبهم المحقّة ،والتي ال يمكن أن تتعارض

م�ع الدي�ن القائ�م في جوهره على مبادئ العدالة واإلنصاف والمس�اواة في
القيمة ،ومواقفه
األح�كام بي�ن الناس .فش�كر ًا له م�رة أخرى على إضافات�ه ّ
الداعمة لقضايا المساواة بين الجنسين.

اللبناني�ات والحركة
تجم�ع الباحث�ات
كم�ا نش�كر ّ
كل الفاعلات ف�ي ّ
ّ

اللبناني�ة واللجنة األهلية
الوطنية لش�ؤون الم�رأة
اللبناني�ة والهيئ�ة
النس�ائية
ّ
ّ
ّ
ّ

وكل المش�اركين والمش�اركات ف�ي أعم�ال الندوة
لمتابع�ة قضاي�ا الم�رأةّ ،
ِ
وأفكارهم واقتراحاتِهم
من متد ّخلين ومعقّبين والذين س�اهموا بتحليالتهم
ِ
بإغناء أعمال ِ الندوة.

نن�وه أن�ه يص�ادف نش�ر أعم�ال هذا الكتاب ث�ورة اجتماعية
وال ّ
ب�د أن ّ
الشبان والشابات بحماس ووعي ٍ كبيرين ،منذ  17تشرين
في لبنان ،يقودها ّ
األول  /أكتوب�ر  .2019وف�ي هذه الظروف ،وبعد س�نتين م�ن انعقاد الندوة،
المدنية على
س�تظل هذه القضايا وغيرها من القضايا المرتبطة ببناء الدولة
ّ

المح�ك ف�ي انتظ�ار ما س�تؤول إليه نتائ�ج الثورة وارتداداتها التي س�تكون
ّ
شك.
عميقة دون ّ

عمور
ُح ْسن عبود ونزهة ّ

11

مدخل
السياس�ية للنس�اء وارتباطها بالتحديث واإلصالح
إ ّن تفعيل المش�اركة
ّ

داخ�ل المجتم�ع هو مطمح تس�عى إليه معظ�م البلدان العربية .وبالرغم من
ُ
تنص على تطوير أحوال النس�اء في
وج�ود أط�ر ودس�اتير واتفاقي�ات دولية ّ
المجتمعات وتمكينهن ،إال أن هناك تفاوت ًا بين التجارب من بلد إلى آخر.
ثقافية
في هذا اإلطار يلتفت لبنان إلى تجربة المغرب الذي تجمع ُه به
أواصر ّ
َ
وتاريخي�ة ،وال�ذي خ�اض تجرب�ة تس�ير على خطى ثابت�ة تحقيق ًا لإلصالح
ّ
ِ
لدور المرأة ومكانتها.
وتعزي ًزا

لماذا التجربة المغرب ّية؟
تحت�ل فيه المرأ ُة
تق�دم التجرب�ة المغربي�ة نموذج� ًا رائ�د ًا في اإلصالح
ّ
ُّ
العمي�ق ل�دى الفاعلي�ن
وقضاياه�ا مس�اح ًة واس�ع ًة مم�ا يعك�س اإلدراكَ
َ
ِ
السياسيين بأهمية تمكين ِ النساء من أجل ِ إنجاح عملية التحديث واإلصالح.
عدة مس�تويات ضمن
عدة إنجازات على ّ
وهكذا عرفت قضايا المرأة ّ

جدول زمني انطلق مع بداية األلفية:

والتشريعي
السياسي
أو ًال :على المستوى
ّ
ّ
النيابي
ت�م س�نة  2002إطلاق العمل بنظام «الكوتا» ف�ي المجلس
–
ّ
ّ
ِ
ِ
لتعزيز
نس�بة  10في المائة من المقاعد ِ للنس�اء
تخصيص
تم
َ
حيث ّ
تصل
حاليا
تواجد ِ ِه َّن في المؤسسة
ُ
ُ
نسب ّ
التشريعية مع العلم أن َ
تهن ًّ
ّ
إل�ى  21ف�ي المائ�ة (أي  81عض�وة بالبرلم�ان الحال�ي) ،وفي نفس
ِ
الوطني ُة على رفع ِ تمثيل النساء في
السياسي ُة
األحزاب
تعم ُل
االتجاه َ
ُ
ّ
ّ
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ِ
داخل
الديمقراطية
للممارسة
السياسية إلى النصفِ تعزيز ًا
مكاتبِها
َ
ّ
ّ
األحزاب ِ
نفسها.

الش�خصية أو م�ا يع�رف
ت�م س�نة  2004إصلاح قان�ون األح�وال
–
ّ
ّ
ِ
الكثير م�ن المح ّللين «ثور ًة
�ر ُه
بالمغ�رب
ّ
ُ
«بالمدون�ة» وه�و م�ا يعتب ُ
بيضاء» بالنظر إلى اإلصالحات العميقة التي أتى بها لصالح المرأة
َ
ككل.
واألسرة
ّ

يس�مح
الجنس�ية الذي
– ش�هدت س�نة  2007المصادقة على قانون
ُ
ّ
جنسيتها ألوالدِها.
أجنبي إعطاء
المتزوجة من
للمغربية
ّ
ّ
َّ
ّ
ِ
ِ
ج�ل تحفظاته المتع ّلق�ة بالمعاهدة
ق�ام
–
المغ�رب س�نة  2008برفع ِ ّ
َ
ُ

الدولي�ة «س�يداو» ( )CEDAWم�ع التصدي�ق عل�ى «البروتوك�ول

ينص على منع أي نوع من أنواع
ّ
االختي�اري» المراف�ق له�ا؛ والذي ّ

أي ذريعة
التميي�ز ض�د الم�رأة في أي مجال من المجاالت وتحت ّ
من الذرائع.

– تب ّنى المغرب سنة  2011في دستوره الجديد مبدأ «المناصفة» لصالح

تم إحداث «هيئة المناصفة ومكافحة
النس�اء؛ ولتحقيق هذه الغاية ّ
سعيا لتنزيل وأجرأة هذا المبدأ.
كل أشكال التمييز» ً

ضمت
– إضافة إلى رفع التمثيل النسائي داخل حكومة  2017حيث ّ
الحكومة آنذاك تسع وزيرات.

ثانياً :على مستوى التنمية البشر ّية
البشرية»
أطلق المغرب منذ  2005ما يسمى بـ «المبادرة الوطنية للتنمية
ّ
َ
ِ
محاربة ال َفق�ر والتهميش خاصة
وه�ي عب�ارة ع�ن برنام�ج طموح من أج�ل

ف�ي األري�اف وضواح�ي الم�دن .ويعتبر النهوض بأوضاع النس�اء الفقيرات
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ِ
وذلك عن طريق محو ِ األمية والتشغيل ِ
وإقامة
أولويات هذا البرنامج،
إحدى
َ
ّ
ّ
ِ
محاربة التسربِ
المشاريع ِ
المدرسي لدى الفتيات
المدرة للدخل إضافة إلى
ّ
ّ
ّ
ِ
نجحت هذه المبادر ُة في تحقيق ِ
أهدافها والتقليص ِ
النائية .وقد
ْ
في المناطق ّ
ِ
ِ
ب�رت من طرف الهيئات
نس�بة
م�ن
الفق�ر بم�ا يزيد عل�ى  40في المائة ،واع ُت ْ
الدولي�ة م�ن أنج�ح ِ التجاربِ
النامية ،وهي اآلن معتمدة
التنموية في ال�دول
ّ
ّ
ّ
اإلفريقية كنموذج ناجح وقابل للتطبيق.
في كثير من البلدان
ّ
ثالث� ًا :عل�ى مس�توى إصالح الش�أن الديني وخاصة فيم�ا يتعلق بالفهم
الصحيح للدين حيث أُ ْط ِلق برنامج طموح إلصالح ِ المجال ِ
الديني ،وذلك
ٌ
َ
ِّ
ِ
ِ
تطوير المنظومة
اإلنسانية الحديثة بهدف
دينية متصلة بالعلوم
ّ
بتأسيس معاهد ّ
ِ
معالجة
يتالءم ومتطلباتِ الحياة ِ المعاصرة للمسلمين؛ إضافة إلى
الدينية بما
ُ
ّ
ِ
ٍ
قضاي�ا إش�كالية كثي�رة م�ن ِ
أبرزه�ا القضاي�ا المتع ّلق�ة بالم�رأة ومكانتها في
ّ
ِ
اإلسالم .كما ُش ِرع في تكوين ُم ْرشدات نساء إلى جانب المرشدين الرجال
الدينية بين النس�اء بما فيهن نس�اء الجاليات
ي ّطلعن بمهمة التأطير والتوعية
ّ
يتم تحت رقابة وإشراف الدولة من خالل
المقيمة في الخارج؛ ّ
وكل ذلك ّ

بد
وزارة األوقاف والش�ؤون اإلسلامية والمجالس العلمية التابعة لها .وال ّ
أن نشير بصدد هذه النقطة ،إلى عامل ٍ أساسي إضافي ،المتمثّل في الهاجس

األمني لدى الدولة والذي جعلها في النهاية تلتقي في نفس الخندق مع قوى
الحداثة والتغيير في المجتمع من خالل الوعي المش�ترك بخطورة التهديد
التطرف الديني على قيم المجتمع واستقراره.
الذي يشكّ له
ّ
ش�ك ّلت ه�ذه المح�اور الثالث المذك�ورة أعاله موض�وع الندوة التي
ن ّظم�ت ف�ي نوفمب�ر  ،2017وكانت فرصة لتقيي�م ومراجعة التجربة المغربية

وخصوصيات المجتمع اللبناني .فالمسار المغربي مسار
على ضوء معطيات
ّ
المكونات
عربي مس�لم ،ال يختلف كثير ًا عن باقي البالد العربية من حيث
ّ
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وحضاريا ،لكنه يتم ّت ُع بجرأة ٍ كبيرة ٍ مكّ نته من اقتحام ِ وطرح
ثقافيا
ًّ
المجتمعية ًّ
ّ
ٍ
حساسية ،خاصة على المستوى التشريعي واإلصالح
إشكاليات ال تخلو من
ّ
الديني.

المرأة في المسار اللبناني
اللبنان�ي بخص�وص قضايا المرأة معطي�ات ال تخلو من
المس�ار
يق�دم
ّ
ُ
ّ

المذهبي
يصر على عدم تجاوز العائق
السياسي
فالفاعل
مفارقات؛
ُ
اللبناني ّ
ّ
ّ
ّ
كم ّبر ٍر
غالبا ما ُي
الطائفي
سياس�يا بالنظ�ام
المتمثّ�ل
س�تعم ُل ُ
َ
اللبناني ،والذي ً
ًّ
ّ
ّ
لتكري�س واق�ع ِ الجم�ود خاص�ة في مجال حقوق الم�رأة .مقابل ذلك نجد
َ
تحديات عديدة من
اللبنانية تناضل منذ عقود طويلة
النسائية
الحرك َة
وسط ّ
َ
ّ
بينها النزاعات والحروب ،من أجل تمكين المرأة من الحصول على حقوقِها

واالجتماعي�ة
السياس�ية
يخولها لها مب�دأُ المواطنة عمالً
ّ
واالقتصادي�ة الت�ي ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
ينص على المساواة بين المرأة والرجل.
الدستور
بمقتضيات
اللبناني الذي ّ
ّ
اللبنانية من األوائل في البلدان
وهكذا ،ففي الوقت الذي كانت المرأة
ّ
نال�ت حقّه�ا ف�ي االقت�راع ِ والترش�يح ِ ( ،)1952نج�د اليوم أن
العربي�ة الت�ي
ْ
ّ
ِ
ِ
ِ
زالت األضعف من بين هذه
السياس�ية في مراكز ص ْنع ِ القرار ما
مش�ارك َتها
ْ
ّ
النيابي (المنتخب في
ال�دول حي�ث ال تتع�دى  7,4في المائة ف�ي المجلس
ّ
 )2018و 13في المائة في الحكومة (.)2018
اتفاقي�ة
اللبناني�ة صاد َق�ت من�ذ ع�ام  1996عل�ى
م�ع العل�م أن الدول�ة
ّ
ّ
األم�م المتح�دة المتع ّلق�ة بالقض�اء على جميع ِ أش�كال ِ
ِ
ضد المرأة
التميي�ز ّ

( ،)CEDAWم�ع إعلان تح ّفظ�ات عل�ى المادة المرتبط�ة بقوانين األحوال
الش�خصية عل�ى وج�ه الخص�وص (المادة  )16بذريعة ارتب�اط هذه األخيرة
ّ

بصالحي�ات المحاك�م الش�رعية المختلف�ة ،األمر الذي ُيبقي النس�اء خاصة
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ف�ي مس�ائل الطلاق والحضان�ة والنفقة واإلرث وا ّتخاذ القرار بالنس�بة إلى
الذكورية.
لمزاجية رجال الدين ومرجعيتهم الفقهية
األس�رة وغيرها رهينة
ّ
ّ

الجنس�ية القائم
يقل أهمية عما س�بق هو قانون
إضاف ًة إلى إغفال قانون ال ّ
ّ
(البند الثاني من المادة  )9الذي يمنع اللبنانية المتزو ِ
أجنبي من منح
جة من
ُ
ّ
ّ
ّ
ِ
أجنبية منح
للبناني المتزوج من
وزوجها في حين يسمح
الجنسية ألوالدِها
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
أمام معاناة كثيرة
الوضع الذي
جنس�يته ألوالده وزوجته،
ُ
ُ
األس�ر َ
يضع هذه ُ
َّ
ٍ
حد لها.
وإشكاالت ال ّ
ِ
النسائية
بد من التنويه بالدور الذي لعبته الحركة
سب َق ،ال ّ
واستئنا ًفا لما َ
ّ
اتفاقية «الس�يداو»،
اللبناني�ة بخص�وص تعدي�ل ِ بع�ض القواني�ن ِ قب�ل وبع�د
ّ
ّ
ِ
ِ
األهلي�ة لمتابعة قضايا
اللبناني واللجنة
النس�ائي
وخاص�ة مب�ادرة المجل�س
ّ
ّ
ّ
اللبنانية
اللبنانية على إنشاء هيئة وطنية لتمثيل ِ المرأة
حث الدولة
المرأة في ّ
ّ
ّ
في مؤتمر بيجين ( ،)1995كانت نتيجته والدة ِ «الهيئة الوطنية لشؤون ِ المرأة ِ
ُ
ّ
اللبنانية» ( )1998بهدف ِ
ِ
تعزيز العمل ِ
االجتماعي
النسائي وإدماج ِ قضايا النوع
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
والمؤسسات العامة .وقد أنجزت
(الجندر) في سياسات وبرامج ِ الوزارات
ّ
عدة أهداف منها:
الهيئ ُة
الوطني ُة ّ
ّ
– وضع «االستراتيجية الوطنية العشرية للمرأة في لبنان »2021–2011
(التقرير السنوي.)2013 ،

– مراجع�ة «حق�وق الم�رأة ف�ي التش�ريع اللبناني :األح�كام الجديدة
المرجوة سنة .»2015
واإلصالحات
ّ

ضد
– إطلاق الحمل�ة الوطني�ة من أج�ل مراجعة القواني�ن التمييزية ّ
وتتضمن  21مادة قانونية في حاجة
المرأة في المجال االقتصادي؛
ّ
إلى المراجعة واإلصالح (.)2011

تخصي�ص «وزارة دول�ة لش�ؤون المرأة» في
ت�م
ُ
– خلال س�نة ّ 2017
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َ�ت بعد
الحكوم�ة ُس� ِّلمت حقيب ُته�ا لرج�ل ٍ ف�ي البداي�ة ،ث�م م�ا َلبِث ْ
لس�يدة م�ع إضافة ش�ؤون الش�باب
انتخاب�ات ( )2018أن س� ّلمت ّ

لتصبح «وزارة دولة للتمكين اإلقتصادي للمرأة والشباب».
أم�ام المس�اواة ِ ف�ي لبن�ان – كم�ا أس�لفنا – قائم ًة في
اإلش�كالي ُة
تبق�ى
َ
ّ
الش�خصية بس�بب غيابِ الوحدة ِ في التش�ريع ،وارتهان ِ هذا
مجال ِ األحوال
ّ
األخي�ر للطوائ�فِ بفعل العقد ِ
االجتماع�ي المتعارف ِ عليه بين هذه األخيرة
ّ
والدول�ة .فف�ي لبن�ان  15قانون لألحوال ِ
الش�خصية ،من هن�ا كانت صعوب ُة
ّ
توحي�د الحق�وقِ المدني�ة للمرأة ما لم يش�رع في وضع ِ قان�ون ٍ
موحد
مدني ّ
ْ ُ َّ
ّ
ِ
إنشاء الدو ِ
ٍ
كمرحلة أولى على طريق ِ
المدنية.
لة
ْ
ّ
أخير ًا ال بد أن نشير إلى نضال الجمعياتِ
اللبنانية الذي شكّ ل
النسائي ِة
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
وإزاحة كل مظاهر الالمس�اواة
عام�ل ضغ�ط من أجل تغيير
دائم� ًا وال ي�زال
َ
اللبناني؛
التي ما زالت تتحكّ م في العالقة بين الرجال والنساء في المجتمع
ّ
ِ
ولعل آخرها الحملة التي أطلقها «التحا ُلف الوطني لدعم ِ
السياسية
المشاركة
ّ
ّ
ّ
ِ
اللبناني .غير أن
للنس�اء ف�ي لبن�ان» به�دف رفع ِ تمثيل الم�رأة في البرلم�ان
ّ
مخيب�ة لآلمال في انتخابات  2018حيث لم تحصل النس�اء
النتيج�ة ج�اءت ّ
الحالي ( 7,4في المائة) .ويبقى
إال على نسبة متواضعة من مقاعد البرلمان
ّ
ِ
�بية»،
ّ
الحل في ضرورة تغيير قانون االنتخابات األخير الذي ّ
س�مي بـ« الن ْس ّ
ألن�ه أج�از الص�وت التفضيلي من أجل الحس�م في النتيج�ة االنتخابية مما
أوقع لبنان من جديد تحت س�يطرة أمراء الحرب والجماعة السياس�ية التي
حكمت ّإبان الحرب األهلية اللبنانية وما زالت إلى اليوم.

وكخالصة ،فإن النضال النسائي في لبنان كان وما يزال ُيحاول تخ ّطي

مفارق�ة مزمن�ة ،والمتمثّل�ة في الحضور الالفت للم�رأة في قطاعات التعليم
والمالية وغيرها ،إضاف ًة إلى تأسيس�ها للجمعيات األهلية
والصحة والعدل
ّ
ّ
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وتفعيلها للعمل االجتماعي خدم ًة للفئات اله ّشة في المجتمع؛ مقابل غيابها
أو تغييبها عن الحياة السياسية وتدبير الشأن العام.

هدف الكتاب
المرتجى من هذا الكتاب ليس القيام بالمقارنات واستنساخ تجارب
إن ُ
تجربة عربي ٍ
ٍ
�ة نموذجي�ة في مجال ِ
مجتمع�اتٍ أخ�رى ،ب�ل االس�تئناس ِ
م�ن
ّ
ّ
المغرب من أجل ِ
اإلصلاح ِ م�ن خلال ِ رصد ِ المناهج ِ
اإلجرائية التي تب َّناها
ُ
ّ
ِ
ِ
تطبيق ِ
اإلصالحية في مجال ِ حقوقِ النس�اء مع ما يمكن قراءته من
سياس�ته
ّ
ِ
تجربته مستقبالً في لبنان والبالد العربية؛ كما ُيمكن أن يساهم هذا الكتاب
في استكشاف نقط القوة والضعف في التجربة المغربية التي ما زالت تعمل
على مراجعة نفسها وتطوير مكتسباتها.

وحوار بين المرأة ِ المغربي ِة والمرأة ِ
ٍ
تواصل ٍ
ُيش�كِّ ُل هذا الكتاب فرص َة
ُ
ّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ثنائي ٍة بين بلدين عربيين
اللبنانية ومحاول ًة رائد ًة في تأسيس عالقات تعاون ّ
ّ
يمك�ن أن تتوس�ع لتش�مل دوالً عربي� ًة أخ�رى وان تك�و َن نموذج� ًا للتعاون ِ
ُ َ
ّ َ
ُ
ّ
ِ
وتبا ُدل خبرات «جنوب – جنوب» في مجال قضايا المرأة واإلصالح.
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تمثيل المرأة السياسي في العالم العربي
مهريناز العوضي

*

تق�ع مس�ألة المس�اواة بي�ن الجنس�ين وتمكين المرأة الي�وم في صميم

سيما بعد تخصيص هدف محدد لذلك في إطار خطة
األجندة العالمية ،وال ّ
التنمية المستدامة لعام  .2030ويركّ ز هذا الهدف على إنهاء التمييز والعنف
مشاركتهن في جميع
ضد النساء والفتيات ،وضمان تكافؤ الفرص لتسهيل
ّ

تقدم
سيما السياسية منها .ورغم ما أحرزته المرأة من ّ
مجاالت الحياة ،وال ّ

في المجال السياس�ي في األعوام الماضية ،ال يزال المس�ار طويالً وش�اق ًا
لضمان مش�اركتها في عملية صنع القرار السياس�ي على قدم المس�اواة مع

الرجل.

وبما أن مش�اركة المرأة في المجال السياس�ي في أي بلد هي مؤش�ر

لوضعها فيه ،وفق ًا لالعتبارات الدولية ،فقد حظيت مس�ألة مش�اركة المرأة

في السياسة وصنع القرار ،في األعوام األخيرة ،باهتمام كبير لدى المجتمع

الدولي .وفي هذا اإلطار ،تعمل لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا (اإلسكوا) جاهد ًة ،من خالل مركز المرأة ،على تعزيز مشاركة

المرأة وتمثيلها السياس�يين ،وقد أصدرت العديد من الدراس�ات حول هذا
الموضوع.
*

تشجع على الدفاع
وأشارت نتائج تلك الدراسات إلى أسباب متعددة
ّ

د .مهريناز العوضي ،مديرة مركز المرأة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
(اإلسكوا) – لبنان.
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عن المشاركة السياسية للمرأة .السبب األول ُيعنى بالعدالة والمساواة .فمن
خذ
غير
ستبعد نصف سكان المنطقة من الدائرة السياسية التي ُت ّت َ
المبرر أن ُي َ
ّ
فيها قرارات تؤ ِّثر على حياتهم.

والسبب الثاني يعود إلى التجارب العديدة التي أثبتت أن نوعية الحكم
تتحس�ن عندم�ا يك�ون التمثيل السياس�ي للمرأة مرتفع� ًا .وهذا منطقي إذ إن
ّ

مشاركة المرأة في العملية السياسية تضمن اتخاذ قرارات تراعي احتياجات
نصف سكان العالم ومصالحهم.
أما السبب الثالث ،فيتع ّلق بالخبرات التي أثبتت أن مشاركة المرأة في
مفاوضات تس�وية األزمات ت ِ
كس�ب المجتمعات ،في مرحلة ما بعد النزاع،
ُ
مجدد ًا في دوامة الصراعات ،ما
ق�در ًة عل�ى الصمود وتحميها من االنزالق ّ
ينعكس إيجاب ًا على االقتصادات الوطنية.
التمثيل السياس�ي للمرأة له إذ ًا مبررات أخالقية ،وسياس�ية ،واقتصادية
التقدم في هذا االتجاه خجوالً في المنطقة العربية.
قوية .ومع ذلك ،ال يزال ّ

بد من تسليط الضوء على عدد من الوقائع الهامة استناد ًا
وفي هذا المجال ،ال ّ

إلى دراس�ات مركز المرأة في اإلس�كوا .فمنذ عام  ،2010ش�هدت المنطقة
العربي�ة ارتفاع� ًا ف�ي نس�بة التمثيل السياس�ي للمرأة على مس�توى البرلمان،

والحكومة ،والخدمة المدنية ،والسلطة القضائية ،والمجالس المحلية .وبعد

أن بلغت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان  12.5في المائة في عام  2010في
المنطقة ،وصلت إلى  18.2في المائة في عام  ،2017علم ًا بأن هذه النس�بة
تباينت بين دول المنطقة ،وظ ّلت ضئيلة بالمقارنة مع المعدل العالمي.

يطبق�ه حالي� ًا  13برلم�ان ف�ي
وكان نظ�ام الحص�ص أو الكوت�ا ،ال�ذي ّ
المنطقة العربية ،دافع ًا رئيس�ي ًا وراء هذا التقدم الملحوظ .وتجدر اإلش�ارة
إل�ى أن دولتي�ن عربيتي�ن ،هما تونس والس�ودان ،ق�د تجاوزتا للمرة األولى
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حدده منهاج عمل بيجين كحد
نسبة  30في المائة ،أي خط األساس الذي ّ
أدنى للتمثيل النسائي في البرلمان.

وبالنس�بة لتمثيل المرأة في الحكومات العربية ،فقد ش�هد زيادة عددية

للنس�اء م�ع أن�ه ال يخض�ع لنظ�ام الحصص .وكانت هذه الزي�ادة محدود ًة،
واقتصر تمثيل المرأة على عدد من الحقائب الوزارية المرتبطة بأدوار تقليدية

للمرأة في مجتمعاتنا ،مثل وزارات التعليم ،والصحة ،والتنمية االجتماعية،
وش�ؤون الم�رأة ،باس�تثناء بع�ض الح�االت الت�ي تو ّل�ت فيها الم�رأة وزارة
االقتصاد والتخطيط.

وش�هد القض�اء أيض� ًا زيادة عددية في نس�بة تمثيل الم�رأة ،التي بلغت

ولكن المرأة ال تزال
 39ف�ي المائ�ة ف�ي تون�س ،و 24في المائة في المغرب.
ّ
غائبة عموم ًا في المحاكم الشرعية ،وكثير ًا ما يقتصر تعيينها في القضاء على
المحاكم االبتدائية واإلدارية ومحاكم األحداث.

سيان بالنسبة إلى تمثيل المرأة في المجالس المحلية ،الذي لم
واألمر ّ

يتجاوز  36في المائة في األردن في عام  ،2013وكانت هذه النسبة األعلى

بين البلدان العربية آنذاك .أما في المملكة العربية الس�عودية ،فقد بلغ عدد
النس�اء ،من بين أكثر من  3,000مستش�ار محلي 21 ،امرأة في االنتخابات
التي شاركت فيها النساء للمرة األولى في عام .2015

ولي�س م�ن الص�واب االكتف�اء بالزيادة العددي�ة لتمثيل الم�رأة بمعزل

ع�ن ج�ودة تمثيله�ا ،ألن النظر إلى نس�ب تمثيل المرأة فحس�ب ،ال يعكس
ضيقة وال يحلل مش�اركتها الفاعلة والمس�تدامة .وقد شهدت
س�وى صورة ّ
األعوام الماضية أشكاالً مستجدة لمشاركة المرأة في المجالس االستشارية،
والحوارات الوطنية ،والمجالس التأسيس�ية ،أو اللجان الدس�تورية ،وك ّلها
محافل كانت في السابق حكر ًا على الرجال.
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تحس�ن في جودة تمثيل
وتش�ير بعض األمثلة في المنطقة العربية إلى ّ

ضم�ت لجن�ة صياغة الدس�تور  5نس�اء من بين
الم�رأة .فف�ي مص�ر ،مثلاًّ ،

أعضائها الخمس�ين .وفي تونس واليمن ،بلغت نس�بة النس�اء في المجالس
التأسيسية  26في المائة و 29في المائة تباع ًا ،وأسهم هذا التمثيل عموم ًا في
وضع دساتير أكثر مراعا ًة الحتياجات الجنسين.

وقد برزت في المنطقة العربية بوادر لبعض التجارب الجيدة في مجال

س�يما في الجمهوري�ة العربية
مش�اركة الم�رأة ف�ي مفاوضات السلام ،وال ّ
الس�ورية واليمن .فقد بلغت نس�بة مش�اركة المرأة اليمنية  30في المائة في

المفاوضات الرسمية األولى التي أفضت إلى وثيقة الحوار الوطني الشامل
طبق على النحو المنشود .وفي المراحل التالية من الحياة
التي ،لألسف ،لم ُت َّ
السياسية اليمنية ،لم تتواصل مشاركة المرأة بالوتيرة نفسها.

أم�ا ف�ي الجمهوري�ة العربي�ة الس�ورية ،فقد كان للمرأة دور ناش�ط في

المفاوض�ات والمحادث�ات الموازي�ة وغي�ر الرس�مية .كم�ا نجح�ت المرأة

السورية في إيصال صوتها إلى محادثات جنيف للسالم من خالل مشاركتها
يضم بين أعضائه  12امرأة .وبذلك ،تساهم
في المجلس االستشاري الذي
ّ

المرأة في الجمهورية العربية السورية في تعميق التوافق حول القضايا المثيرة

للجدل والضامنة لالستقرار.

وم�ع أن مش�اركة الم�رأة ف�ي الحياة السياس�ية تبع�ث األمل في بعض
البلدان العربية ،ال يزال تمثيلها متدني ًا عموم ًا من الناحية العددية والنوعية،
لما تواجهه من حواجز تحول دون مش�اركتها الفاعلة في السياس�ة .ولهذه

الحواج�ز أبع�اد مختلف�ة ،منه�ا م�ا ُيعنى بالقواني�ن االنتخابية غي�ر المراعية

لمنظ�ور المس�اواة بي�ن الجنس�ين ،ومنه�ا م�ا يتعل�ق بغياب البيئ�ة الحاضنة
لمنظمات المجتمع المدني التي ُتعتبر الداعم األكبر لدور المرأة في المجال
24

ويضاف إلى هذه الحواجز البعد االجتماعي والثقافي
السياسي في المنطقةُ .

الراس�خ ف�ي األع�راف الذكورية للمجتمعات العربية ،التي تحصر مش�اركة
الم�رأة ف�ي أدوار تقليدي�ة مثل االهتمام بالمنزل ،ورعاية األطفال ،وهذا من
أهم العوائق التي تواجهها المرأة.
ّ

وم�ن بي�ن الحواج�ز األخ�رى ،العوام�ل النفس�ية واأليديولوجية التي
نفسها مثل اعتقادِها بأن المجال السياسي يشوبه العار
تكرسها أحيان ًا المرأة ُ
ّ

يحد من مش�اركة
والفس�اد ،ما يجعله غير آمن للنس�اء .والعائق اآلخر الذي ّ
المرأة في الحياة السياس�ية ويزيد المش�كلة تعقيد ًا ،انتشار بعض التفسيرات

المحافظة للدين التي تحصر المرأة في األدوار التقليدية.
ومن الصعب معالجة جميع هذه التحديات ما لم ُتر َفع حواجز مؤسسية

يحد من قدرة المرأة على ممارس�ة حقوقها
مرتبط�ة بالتميي�ز القانون�ي الذي ّ
كرس لها القانون حق االنتخاب والترشح .و ُتضاف إلى
السياسية ،حتى ولو ّ
هذه العراقيل ،قيود التنقل المفروضة على المرأة التي تمنعها من المشاركة
في االنتخابات أو إطالق حملة انتخابية.
صحيح أن المشهد يبدو قاتم ًا في المنطقة في ظل الحواجز العاتية التي

تعيق التمثيل السياسي للمرأة ،ولكننا ال نفقد األمل إزاء التجارب الناجحة
وتبين
لبعض البلدان العربية ،والتي يمكن تعميمها في كافة أنحاء المنطقةّ .

ه�ذه التج�ارب أن نظ�ام الحصص هو من أكثر األدوات فعالي ًة في تحس�ين
التمثي�ل السياس�ي للم�رأة ،وأن البلدان الت�ي لم تعتمد نظام الحصص ،مثل
تسجل تمثيالً ضعيف ًا جد ًا.
لبنان ،ال تزال
ّ

ب�د م�ن إدراج نظام الحصص في جميع مس�تويات الحكم،
ختام� ًا ،ال ّ
ولي�س ف�ي البرلم�ان فحس�ب .واس�تناد ًا إل�ى التج�ارب الناجح�ة ونتائ�ج
جليا أن التركيز المقتصر على األرقام
الدراسات التي أجرتها اإلسكوا ،يبدو ًّ
25

ال يكفي لتحس�ين المش�اركة السياس�ية للمرأة على نحو مس�تدام .وبموازاة
بد أيض ًا من االرتقاء بنوعية مش�اركتها ،وتبادل
رفع نس�ب تمثيل المرأة ،ال ّ
الخبرات والدروس المستفادة بين البلدان العربية من أجل تعميمها وتكييفها
مع السياق الوطني.
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المرأة المغربية في ظل االنتقال الديمقراطي:
تجربة ومسار
نزهة الشقروني

*

حضرة الباحثات اللبنانيات،

حضرة السيدات والسادة المنظمين والمشاركين في هذا المؤتمر،

أيها الحضور الكريم،

المميز ،وأشكركم على
يسعدني أن أشارك معكم اليوم في هذا الملتقى
ّ

دعوت�ي إل�ى ه�ذا الحف�ل الذي يتيح لنا منبر ًا لنتش�ارك تجارب بلداننا .وقد

كان لي شرف المساهمة في بالدي في وضع المخططات وتنفيذ المشاريع
والوقوف على مواطن القوة والضعف في اإلجراءات الوطنية.

كما يس�عدني أن أتواجد في بيروت لمناقش�ة أوضاع المرأة والقضايا

تهمه�ا ،والستش�راف تص�ورات مس�تقبلية ح�ول م�ا تخوض�ه األم�م
الت�ي ّ

والمجتمعات اإلنسانية من نضال لترسيخ مكتسبات المرأة وحقها بالحرية
والمس�اواة والعي�ش الكري�م بعي�د ًا عن القهر والتش�ييء والص�ورة النمطية
والعنف والتهميش.

س�وف أعرض لكم اليوم تجربة النس�اء في المغرب في إطار االنتقال

الديمقراط�ي ال�ذي ش�هدته بلادي في عهد حكومة التن�اوب التوافقي التي

قادها حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية برئاسة األستاذ عبد الرحمان
*

د .نزهة الشقروني ،سفيرة المغرب في كندا سابق ًا ،ووزيرة سابقة مكلفة بقضايا المرأة
والطفولة واألسرة والمعاقين – المغرب.
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اليوس�في .وق�د تش�كلت هذه الحكوم�ة إثر مصالحة تاريخية أش�رف على
إنجازها جاللة الملك الراحل الحسن الثاني في عام .1998

وسأحاول من هذا المنبر إبراز المسار الشخصي الذي سلكته في ظل

التط�ور المجتمع�ي اله�ام الذي ش�هدته المغرب في نهاية القرن العش�رين.
وليس�ت تجربت�ي المتواضع�ة س�وى ج�زء م�ن نض�ال النس�اء االتحاديات
والمغربيات في س�بيل تحس�ين أوضاعهن واالرتقاء بها إلى ما يتوافق مع

جدت.
الحقوق الكونية للمرأة أينما ُو َ

لقد كان لالتحاد االش�تراكي للقوات الش�عبية دور رئيس�ي في إطالق
شابه من إخفاقات ال
االنتقال الديمقراطي الذي أحرز نجاح ًا باهر ًا رغم ما َ
بد من تداركها والقضاء على مسبباتها.
ّ
أحدد إطار ًا زمني ًا لهذا المس�ار الش�خصي المتواضع
واس�محوا لي أن ّ

كنت وزيرة مكلفة بقضايا
الذي يمكن أن أوجزه في أبرز المهام التي توليتهاُ :
المعاقي�ن ف�ي حكوم�ة التن�اوب التوافق�ي ( ،)1999–1998ث�م وزيرة مكلفة
بقضايا المرأة والطفولة واألس�رة والمعاقين ( ،)2002–1999ووزيرة منتدبة

مكلفة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج ( .)2007–2002وفي مرحلة

الحقة ،توليت منصب سفيرة لجاللة الملك في كندا (.)2016–2009
وإل�ى جان�ب المه�ام الحكومي�ة لتي توليتها ما يناهز عق�د ًا من الزمن،

خبت نائبة في الغرفة األولى لمجلس النواب المغربي.
ان ُت ُ
ي�ت منص�ب نائبة رئيس�ة األممية االش�تراكية للنس�اء (–1992
كم�ا تو ّل ُ

 ،)2002ونائبة رئيس األممية االشتراكية (.)2015–2008
يت بعض المناصب على المستويين اإلقليمي
وفي التجربة الحزبية ،تو ّل ُ

والوطني في القطاع النسائي لالتحاد االشتراكي وفي مكتبه السياسي .وقد

فع�ال ف�ي تعزيز الوعي الحزب�ي والمجتمعي
كان للنس�اء ف�ي الح�زب دور ّ
30

بأهمية التعاطي جدي ًا مع قضايا المرأة.

وفي األممية االشتراكية للنساء ،كان لي شرف تمثيل النساء االتحاديات

ف�ي العالق�ات الدولي�ة .وكانت إحدى أهم المحطات في مس�يرتي الحزبية

هت في عام  1995إلى مدينة «كيب تاون» في جنوب أفريقيا بعد
توج ُ
عندما ّ

فترة وجيزة من تولي الرئيس نيلس�ون مانديال الحكم إثر القضاء على نظام
وساهمت ،إلى جانب السيدة «ويني مانديال»،
الفصل العنصري (األبارتايد).
ُ
ف�ي تقدي�م ورق�ة ح�ول التربية بوصفها مفتاح� ًا للتنمية لدى الم�رأة العربية
واقترح�ت ف�ي ذلك اللق�اء رفع القرار الخ�اص باعتماد حصة
واألفريقي�ة.
ُ
نس�ائية بنس�بة  30في المائة في االنتخابات إلى مجلس األممية االش�تراكية
للمصادق�ة علي�ه .وأصب�ح هذا المب�دأ ملزم ًا لجميع األعض�اء في األممية،
وشددت على أهمية التخطيط لهذه الخطوة واستيعاب مفاهيمها وفلسفتها
ُ
العالمي�ة انطالق� ًا م�ن االرتباط الوثيق بين الس�ياق الوطني والمناخ الدولي.

وقد ساعد هذا االقتراح الحق ًا على إقرار الحصة النسائية من لدن االتحاد
االشتراكي.

حضرة السيدات والسادة،

ال يمك�ن حص�ر مس�يرتي النضالي�ة بموضوع الدفاع ع�ن قضايا المرأة
فحس�ب ،رغ�م أهميت�ه ،إذ لدي قناعة راس�خة بأن ه�ذا الموضوع ال يعا َلج

بد م�ن مواصلة جهود المناصرة في
بمع�زل ع�ن العمل السياس�ي .فكان ال ّ

التظاهرات والمؤتمرات التي نظمتها األممية االشتراكية في سبيل التصدي
ألع�داء وحدتن�ا الوطني�ة الذي�ن كان�وا يترقب�ون كل فرص�ة متاح�ة للنيل بنا
وس�اهمت في
توس�ع نطاق عملي في السياس�ة
ُ
وبمصالحن�ا الوطني�ة .وق�د ّ

جه�ود الوس�اطة لح�ل األزم�ات ف�ي العالم العربي ،ومن بينه�ا األزمة التي
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فت مع عضوين آخرين من مجلس األممية
شهدها لبنان في عام  ،2006وكُ ّل ُ
االشتراكية بإعداد مشروع إلصالح منظومة األممية.

وعل�ى المس�توى الدول�ي ،ل�م يك�ن النضال ترف ًا فكري ًا بل كان ش�ديد

االرتباط بالعمل الداخلي .ففي المؤتمر الوطني السادس لالتحاد االشتراكي
في عام  ،2001أُقر مبدأ الحصة النسائية بنسبة  20في المائة ضمن الهياكل

واآللي�ات الحزبي�ة ،وه�ي الحص�ة التي الت�زم بتنفيذها االتحاد االش�تراكي
للقوات الشعبية في لقاء «كيب تاون».

وانطلق�ت حكوم�ة التناوب التوافقي ف�ي العهد الجديد لجاللة الملك

محم�د الس�ادس ال�ذي أعلن من�ذ اعتالئه العرش عن إرادة حازمة في إقرار
المساواة بين الجنسين ورفع الحيف عن النساء المغربيات.

وبالحدي�ث ع�ن التجربة المغربي�ة في الدفاع عن قضايا المرأة عموم ًا،

وانطالق ًا من مس�اري الش�خصي المتواضع ،ال يس�عني س�وى التركيز على

محوري�ن أساس�يين :يتعل�ق األول باإلنج�ازات الت�ي حققته�ا المغ�رب في
ويعنى الثان�ي بالصعوبات والتحديات
الدف�اع ع�ن قضاي�ا المرأة وحقوقهاُ ،
التي اعترت هذه التجربة النموذجية.

اس�محوا لي أن أس�تعرض باقتضاب أبرز اإلنجازات التي تحققت في

يت فيها مهام ًا رسمية :فقد أبدت النخبة السياسية ومنظمات
الفترة التي تو ّل ُ

المجتم�ع المدن�ي والق�وى الفاعل�ة في البلاد إرادة صادقة للمس�اهمة في
ساهمت شخصي ًا في وضع أسسها .وانطالق ًا
المدونة الجديدة لألسرة التي
ُ
ّ
أش�رفت على إقرار االس�تراتيجية الوطنية لمناهضة
من موقعي الحكومي،
ُ

العنف ضد النساء ،وعلى تسهيل وصول المرأة إلى مراكز القرار االقتصادي
والسياسي على المستويين المحلي والمركزي.
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أنوه بما ُبذل من جهود حثيثة إلعداد الالئحة الوطنية في
ال يفوتني أن ّ
ُ
قرت في عام  2002ضمن الورش اإلصالحية
االنتخابات التشريعية ،التي أ َّ
الكب�رى للعم�ل الحكوم�ي .وكان�ت النتيج�ة آنذاك تخصيص نس�بة  10في
المائة من مجموع المقاعد البرلمانية للنساء ،فارتفعت نسبة المقاعد النسائية
م�ن  0.6ف�ي المائ�ة إل�ى  11ف�ي المائة ،ما يعادل  35مقع�د ًا .وهكذا خطت
المغرب خطوة نوعية في مجال تعزيز المش�اركة السياس�ية للمرأة المغربية
شخصيا،
بادرت
على أعلى مستويات القرار السياسي والتشريعي .كما أنني
ُ
ًّ
تحت إش�راف األس�تاذ عبد الرحمان اليوس�في بصفته وزير ًا أول وكاتب ًا أول

لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ،إلى إقرار ميثاق شرف و ّقع عليه جميع

األمن�اء العامي�ن لألح�زاب السياس�ية الوطنية من المعارض�ة أو من الغالبية
الحكومية ،قبل عام من االستحقاق االنتخابي التشريعي.

وعملت على حشد دعم األحزاب السياسية لمشروع الحصة النسائية.
ُ
آثرت االتصال بالش�خصيات المؤثرة في
وبعي�د ًا ع�ن الضوضاء اإلعالمية،
ُ

الحكومة آنذاك لكس�ب تأييدها للمش�روع أثناء انعقاد المجالس الحكومية
ولتذليل العقبات التي قد تحول دون تطبيق الحصة النسائية.

توليت فيها مهام ًا
وأعي�د التأكي�د عل�ى إنجاز آخر تحقق في الفترة التي
ُ

حكومي�ة ف�ي عام  ،2001وهو إقرار االس�تراتيجية الوطنية لمناهضة العنف

ض�د النس�اء ،بدع�م م�ن البنك الدول�ي وصندوق األمم المتح�دة اإلنمائي
للم�رأة ،وبمش�اركة خب�راء مغاربة وهيئات من المجتم�ع األهلي والمدني.

وكان من أبرز ش�ركائنا رجال الش�رطة واألمن الذين تلقّوا دورات تدريبية
متخصصة في المجال.

وال يمكن ذكر اإلنجازات من دون التطرق إلى جندرة المالية وإدراج

البيانات الالزمة في التخطيط المالي لضمان المساواة بين المرأة والرجل.
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توضح لل�وزارات الخطوات الت�ي ينبغي اتخاذها
وص�درت آن�ذاك مذك�رة ّ
تدريجي ًا لتحقيق هذا الهدف .ومنذ ذلك الحين ،ال تزال جندرة المالية قيد
التنفيذ.

ب�د م�ن نش�ر الوع�ي ب�أن قضاي�ا المرأة ال تقتص�ر على وزارة
وكان ال ّ

ته�م جميع ال�وزارات ،وعلى رأس�ها التربية
واح�دة ،ب�ل ه�ي قضي�ة أفقي�ة ّ

والتعليم والصحة واإلعالم .وبعد إقرار تعميم مراعاة قضايا الجنس�ين في
السياسات العامة ،تشكّ لت لجنة مشتركة بين الوزارات برئاسة الوزير األول

بهدف اإلشراف على العمل التنسيقي في هذا المجال.
ُ
قرت في تلك الفترة بفضل اإلرادة
ومن بين القوانين األساسية التي أ َّ
الملكي�ة الس�امية ،قان�ون الجنس�ية الذي يتيح للأم المتزوجة من أجنبي
منح الجنس�ية ألبنائها .وجرى التصديق على هذا القانون الحق ًا ُليضاف
المدونة الجديدة
إل�ى اإلنج�ازات الهامة التي حقّقته�ا المغرب ،وأبرزها
ّ
لألسرة.

وكان تعزيز المش�اركة االقتصادية للمرأة أولوي ًة في القطاع الحكومي
الذي كنت أُشرف عليه .وكانت المرأة آنذاك تعيل  20في المائة من األسر،

فكان من الضروري تش�جيع ريادة األعمال النس�ائية وتس�ليط الضوء على
جهود المرأة ومساهماتها وتسهيل مشاريعها وأنشطتها االقتصادية .وكان ال

بد من تهيئة ظروف المنافس�ة الس�ليمة والش�ريفة في سوق العمل ،وتمكين
ّ

المرأة المغربية من المشاركة في جميع األنشطة االقتصادية في مجتمع متأثر
بالعولمة وبالتحوالت المتس�ارعة ،بما في ذلك المقاولة الرقمية ،وتش�جيع
القطاعات غير الملوثة للبيئة.

ُ
ق�ر لحماي�ة األطف�ال
وتج�در اإلش�ارة إل�ى القان�ون الج�ريء ال�ذي أ ّ

المهملي�ن وص�ون كرامته�م وحقوقه�م م�ن دون المس�اس بمب�ادئ الدين
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اإلسالمي الحنيف ومن دون السقوط في إقرار التبني ،وهذا ما ع ّزز حقوق
سيما لدى األطفال مجهولي األبوين.
الطفولة المغربية ومكتسباتها ،وال ّ

وم�ع أن التجرب�ة المغربي�ة في مجال تعزيز حقوق المرأة ومكتس�باتها

تخل م�ن صعوبات وتحديات مجتمعية وسياس�ية
تزخ�ر باإليجابي�ات ،ل�م ُ
كادت تعصف بما تحقّق من إنجازات.

وقد ترافق ضعف اإلعالم المواكب لقضايا المرأة ومحدودية الميزانيات

المخصص�ة لتمكي�ن الم�رأة وضمان اس�تقالليتها مع إغف�ال األدوار الهامة

للمرأة في ظل انتش�ار الصورة النمطية الراس�خة في المجتمع وتغلغل المد
اإلسالمي الذي تتنافى عقيدته مع مشروعية قضايا النساء.

وكانت الصعوبات والتحديات ماثلة في السياق الوطني والدولي على
حد سواء نظر ًا الرتباط القضايا المحلية للمرأة بحقوقها الكونية .فقد واجه

مدا محافظ ًا حاول
مكونات�ه ًّ
المجتم�ع المغرب�ي المع�روف تاريخي ًا بتعددية ّ
إيقاف كل إرادة حقيقية في اإلصالح .ولعل أهم لحظة في هذا المسلس�ل

المدونة الجديدة لألسرة في المغرب ،حيث
موجة االعتراض التي أثارتها
ّ
متذرع�ة بالدي�ن اإلسلامي على تنظيم مس�يرات
أقدم�ت تي�ارات سياس�ية ّ

وصد أي توجه نحو توسيع مجال الحريات
لمناهضة هذا المشروع المتقدم
ّ
والحقوق للمرأة المغربية.

بد من التأكيد أن جاللة الملك محمد السادس هو الذي حسم
وهنا ال ّ
نهائي ًا هذه اإلش�كالية إذ أش�رف على تأس�يس اللجنة الملكية االستش�ارية

مدونة جديدة لألسرة ،صادق عليها
المتعددة التخصصات والمكلفة بوضع ّ
الحق ًا البرلمان المغربي وبدأ تنفيذها في عام .2004
ال يسعني إال أن أعترف بأنني كنت المرأة الوحيدة في الحكومة آنذاك
ولم يكن المناخ الس�ائد مؤاتي ًا لوضع قضايا المرأة على س� ّلم األولويات،
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حتى أن االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية لم يستنفذ قواه لحماية حقوق
المرأة ومكتسباتها.

تحديات عاتية إلحراز شوط آخر من التقدم في
وال تزال أمام المغرب ّ

اإلصالح بهدف تحقيق الرفاه االجتماعي الشامل والعادل لجميع مكونات
المجتم�ع .ويبق�ى االس�تثمار ف�ي العنصر البش�ري كفيالً بتنش�يط االقتصاد
وتحقيق التنمية المستدامة وضمان االستقرار.

وف�ي س�ياق ه�ذا التط�ور المجتمع�يُ ،ت ّو َج�ت اإلنجازات ف�ي مجال
الحفاظ على مكتسبات النساء بالدستور الجديد لعام  2011الذي أقر عدد ًا

م�ن اآللي�ات الجوهري�ة ،أبرزها آلية لتحقيق المناصفة وآلية لضمان س�يادة

االتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية .وال تزال الحركة النسائية المغربية
عمليا.
تتط ّلع إلى تفعيل هذه المقتضيات الدستورية وترجمتها
ًّ

بد من اإلشارة إلى أن الديمقراطية ال تتع ّزز إال بالحفاظ على
ختام ًا ،ال ّ

صناديق االقتراع وصون حقوق األفراد والمساواة بين الجنسين ،وال مجال
تحول مجتمعي باعتماد نهج الفردانية أو التراجع.
إلرساء أي ّ

ق بعد إلى
وه�ذا م�ا يجعلن�ي أؤك�د أن حصيلة التجربة المغربي�ة لم تر َ
بد من مقاربة تشاركية جريئة
األحالم والطموحات .ومن اآلن فصاعد ًا ،ال ّ

قائم�ة عل�ى اإلصغ�اء والتش�اور واإلنص�اف واالحترام للنص�ف اآلخر في
المجتمع المغربي.

وال يتحقّق هذا الهدف االس�تراتيجي باحتكار الس�لطة وإمالء الحلول

الفوقية بل بإش�راك الجميع وحش�د وس�ائل العمل المتاحة لتمكين المرأة
المغربية والنهوض بأوضاعها.

المميز
أرجو أن تس�هم هذه التجربة المغربية الفريدة في دعم المس�ار
ّ

س�يما في لبنان ،نحو إرس�اء أس�س الحرية
للمرأة في المنطقة العربية ،وال ّ
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والمساواة وتكافؤ الفرص.

أتوجه مجدد ًا بالشكر إلى كافة المن ِّظمين لهذه الفعالية
واسمحوا لي أن
ّ

أن�وه بحف�اوة االس�تقبال وكرم الضياف�ة ،متم ِّني ًة للجميع كامل
الممي�زة وأن ّ
ّ
التوفيق والنجاح.

والسالم عليكم.
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مأزق تطبيق نظام الكوتا لضمان مشاركة النساء في الحياة
السياسية في لبنان ،والحلول البديلة أو المك ّملة
فاديا كيوان

*

علم السياس�ة ه�و االنطالق من معطي�ات واقعية
أه�م م�ا يملي�ه علين�ا ُ
ّ

وفه�م الظواه�ر االجتماعي�ة المتداخل�ة والظ�روف التاريخي�ة ل�كل ظاهرة
االجتماعية
بهدف اكتس�اب القدرة على التحكّ م باألحداث وزيادة فعاليتنا
ّ
والسياسية.
ّ

مجردة
ومش�كلة األجندات الدولية التي تضعها األمم المتحدة كونها ّ

التاريخي�ة وتفت�رض أن النوايا الحس�نة كافية إلج�راء التغيير
م�ن الس�ياقات
ّ
االجتماع�ي .لك�ن الواق�ع يع ّلمن�ا أن مروحة المس�ارات واس�عة ،يرس�مها
الفاعلون االجتماعيون بعد فهم الواقع الذي يحيط بهم.

نعرف أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخ ّطة

عم�ل بيجي�ن وملحقاته�ا تفرض جميعه�ا اعتماد التميي�ز اإليجابي لضمان
دخول المرأة إلى مواقع السلطة وصناعة القرار.
ونعرف أن عدد ًا ال بأس به من دول العالم ،ومنها غالبية الدول العربية،

ق�د اعتم�د مب�دأ التمييز اإليجابي .كما نع�رف أن التمييز اإليجابي يجب أن
مما قد يحدث بعد انتهاء
يكون مؤ ّقت ًا وانتقالي ًاّ ،
لكن الجهات المستفيدة قلقة ّ

مدة التدابير االستثنائية .ففي العديد من الحاالت ،تراجع وضع المرأة عند

انتهاء مرحلة التدابير االستثنائية.
*

د .فاديا كيوان ،المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية حالي ًا.
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وف�ي لبن�ان ،الوض�ع ملفت نظر ًا لتح ّفظ النخب السياس�ية في مختلف

س�يما نظام
الطوائ�ف واألح�زاب إزاء اعتماد تدابير خاصة واس�تثنائية ،وال ّ

الكوتا .وينس�حب هذا الموقف على العديد من النس�اء اللواتي يعملن في
الوس�ط العام .ويبدو التمايز واضح ًا بين النس�اء الناش�طات في الجمعيات

سيما منها النسائية ،والنساء الناشطات في األحزاب السياسية.
األهلية ،وال ّ

كما يبدو أن النساء في مواقع المسؤولية السياسية ،مثل الحكومة والمجلس

يصرحن بأن
النياب�ي واألح�زاب ،ال
ّ
يتحمس�ن الرت�داء العباءة النس�وية ،بل ّ
أنهن ينفين هذه «التهمة» أحيان ًا.
تمثيلهن ال يقتصر على النساء ،حتى
ّ
ّ
سجلت المنظمات غير الحكومية النسائية والهيئة الوطنية لشؤون
وقد ّ

المرأة اللبنانية ،في اآلونة األخيرة ،نقلة نوعية في مقاربة النضال والمناصرة

والدعوة لتعزيز مشاركة المرأة باعتماد نظام الكوتا في قانون االنتخاب أثناء
إع�داده .وق�د تمثّل�ت هذه النقل�ة النوعية باتحاد الطرفي�ن األهلي والوطني
للعمل مع ًا .وأُنش�ئ التحالف الوطني من أجل مش�اركة المرأة اللبنانية في

الحياة السياسية وكان مطلبه الوحيد اعتماد نظام الكوتا في قانون االنتخاب.
ولك�ن قان�ون االنتخ�اب الذي اع ُتمد بعد مخاض عس�ير لم يأتِ على
ّ
تشجع تر ُّشح النساء في االنتخابات
ذكر الكوتا أو أي تدابير استثنائية أخرى ّ
أو تضمنه أو تدعمه.

والمفارقة الالفتة هي أن مختلف القوى السياس�ية والقيادات الرس�مية

والوطني�ة ف�ي مختل�ف الطوائ�ف أكّ �دت للوف�ود الزائرة والمؤي�دة بأنها ال
تع�ارض أبد ًا توس�يع مش�اركة الم�رأة في المجال السياس�ي .وكان للبعض
موق�ف منح�از إيجابي ومناض�ل في هذا االتجاه .ثم أتى القانون االنتخابي
يصب في هذا المنحى.
خالي ًا من أي تدبير
ّ

والملف�ت أيض� ًا ف�ي المش�هد السياس�ي األخي�ر ف�ي لبن�ان ف�ي إط�ار
40

المناقشات حول قانون االنتخاب:

أوالً :الموقف الفاتر للنساء اللواتي دخلن مسبق ًا الصرح البرلماني ليس

من خالل نظام كوتا ،بل استناد ًا إلى حيثيات سياسية تقليدية أسو ًة بالرجال.

بينهن مناضلة واحدة في سبيل الكوتا.
فلم يكن
ّ

تعبر أي من النساء المنخرطات في تيارات وأحزاب سياسية،
ثاني ًا :لم ّ

تسهل
على اختالف مشاربها ومواقفها ،عن انزعاجها من غياب التدابير التي ّ

مشاركة النساء في السياسة.

تحيزها لنظام الكوتا ولك ّنها عدلت
وقد وعدت غالبية األحزاب بإبداء ّ

يتغير موقف النساء داخل هذه األحزاب.
عن هذا الموقف ،ولم ّ

ما هي المعوقات التي تعترض تطبيق نظام الكوتا في لبنان؟
نقس�م المعوق�ات إل�ى مجموعتي�ن ،مجموعة أول�ى بنيوية،
يمك�ن أن ّ

ت ّتصل ببنية النظام السياسي ومؤسساته والبنى المجتمعية مثل العائلة والنقابة

والطائف�ة وتركيب�ة المجتم�ع المدني واألحزاب السياس�ية ،ومجموعة ثانية
ثقافي�ة ،ت ّتص�ل بعوام�ل نفس�ية ونفس�ية اجتماعي�ة تؤثر على الثقاف�ة الفردية
والشعبية وسائر السلوكيات االجتماعية.

ماذا عن المعوقات البنيوية؟
إنّها متعددة .نبدأ بطبيعة النظام السياسي اللبناني القائم على المحاصصة
الطائفية والمذهبية والذي يصعب بل ّ
يتعذر معه اعتماد كوتا نسائية من دون

التقيد بالمعيار الطائفي .وفي هذه الحالة ،تكون النساء في موقف حرج أل ّن
ّ

الطائفية السياسية تترافق واعتماد قوانين مختلفة لألحوال الشخصية بحسب
ضد
الطوائ�ف.
وتتمي�ز هذه القوانين جميعه�ا ،وإن بدرجات متفاوتة ،بأنها ّ
ّ
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المرأة في العالقة الزوجية واألسرية وفي اإلرث أحيان ًا .فكيف يمكن للمرأة
أن تتر ّشح باسم طائفتها ومذهبها وأن تعارض في آن ٍ مع ًا التمييز في قوانين

تتقبل هذا التمييز ثمن ًا لوصولها إلى
األحوال الشخصية؟ أم تريدون منها أن ّ
مواقع القيادة والقرار السياسي؟

ننتقل إلى طبيعة النظام المجتمعي اللبناني الذي ما زال خاضع ًا للهيمنة

األبوي�ة ف�ي األس�رة ،ناهي�ك ع�ن األس�رة الممتدة التي ما زال�ت تطغى في
األري�اف عل�ى الف�رد ،ذك�ر ًا كان أم أنثى .وتترافق ه�ذه البنية البطريركية مع
سيما في المناطق الريفية.
غلبة الفكر الذكوري ،وال ّ

ننتق�ل إل�ى المؤسس�ات الحزبي�ة المبني�ة بمعظمها على قاع�دة وراثية
للسلطة وعلى المحسوبيات الضيقة .فاألحزاب هي أساس ًا اإلطار الطبيعي

للمش�اركة السياس�ية الس�ليمة والقائمة على مبدأ المس�اواة بين المواطنين.
لك ّننا نرى في الواقع أن األحزاب هي في غالبيتها امتداد للتراتبية االجتماعية

التقليدية وتكريس لها .ويدخل المواطن ،رجالً كان أم امرأة ،إلى أي حزب،
فيجد تراتبية قائمة ال يسعه سوى مساندتها والهتاف لها.
وهل يعقل أن يكون لبنان حتى اليوم بدون قانون ين ّظم تأسيس األحزاب

السياسية وتشغيلها لتشجيع مأسستها وتعزيز موقع المحازبين في هياكلها؟
ننتق�ل إل�ى التنظيم�ات النقابية على اختالفها ،فنرى أن حضور النس�اء

شبه معدوم فيها ،حتى في نقابة المعلمين التي يطغى عليها العنصر النسائي،
نالحظ أن العمل النقابي الذكوري هو أكثر جدية .ما الذي حال دون انخراط
النساء في العمل النقابي وتو ّلي مناصب قيادية فيه؟ سنذكر بعض األسباب
عند معالجة العوامل النفسية والثقافية.

أم�ا مؤسس�ات المجتم�ع المدن�ي الت�ي كان حضور النس�اء غالب ًا فيها
ف�ي الماض�ي القري�ب ،فق�د باتت المراك�ز القيادية في معظمه�ا حكر ًا على
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قائ�م على م�ا يبدو بين مؤسس�ات المجتمع المدني من
الرج�ال .والش�رخ
ٌ

جهة ،والهيئات النس�ائية التي انبثقت عنه ولكنها تنفرد بطرح قضايا المرأة

من جهة أخرى.

وم�ن بي�ن االختلاالت البنيوي�ة الت�ي يج�ب ذكره�ا ،غي�اب األجندة

السياس�ية لدى النس�اء الناشطات في الهيئات النسائية وغياب البعد النسوي

في أجندة النساء الناشطات في األحزاب السياسية.

وه�ذه الش�روخ المتعددة ُتضعف مش�اركة الم�رأة وتحول دون اعتماد

تدابير استثنائية قائمة على التمييز اإليجابي .وإضافة إلى الشرخ بين النساء
في األحزاب والنس�اء في الجمعيات النس�ائية ،نالحظ ش�رخ ًا بين الهيئات

الرس�مية المعني�ة بالنه�وض بالم�رأة والهيئات األهلية النس�ائية ،ناهيك عن
وغني
الشرخ في ما بين الهيئات األهلية المنقسمة إلى هيئات نسائية ونسوية.
ّ
عن القول إ ّن الشرخ قائم بين اآلليات الرسمية على اختالفها.
ويرتس�م أيض ًا ش�رخ طبقي بين النس�اء المثقفات والناشطات من جهة،

واللواتي يعملن في ظروف اقتصادية وعائلية صعبة .ولست على يقين من
موحدة بين مختلف هذه الجهات.
تو ّفر أجندة ّ
ثم يأتي الشرخ بين النساء الناشطات والمنتميات إلى طوائف مختلفة،

نمطية يحملها نس�اء ورج�ال إزاء الطوائف األخرى.
وم�ا يتبع�ه م�ن ص�ور
ّ
وس�أعفيكم من الحديث عن صراع األجيال بين النس�اء واس�تعمال أدوات
العمل المتاحة التي قد توصل البعض على حساب البعض اآلخر.
تق�دم ،ل�م يكن طرح الكوتا في لبن�ان نتيجة رافعات
واس�تناد ًا إل�ى م�ا ّ

اجتماعي�ة مؤسس�ية وقناع�ة راس�خة ل�دى اللبنانيي�ن واللبناني�ات .وغياب
يحول نظام الكوتا إلى تدبير مصطنع ،يمكن للسياسيين
الرافعات االجتماعية ّ
أن يتخ ّلوا عنه نظر ًا لعدم تأثيره على نتائجهم االنتخابية .وهنا بيت القصيد:
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أين الحركة النسائية الجامعة والضاغطة للحصول على الكوتا؟ هل من قناعة
لدى النساء بعدم اختيار الئحة انتخابية عندما تكون خالية من النساء؟ وهنا
أش�اطرهن القناعات
يبدأ الحرج السياس�ي :كيف أختار الئحة فيها نس�اء ال
ّ

قهن.
تفر ّ
ْن حول بعض القضايا ّ
السياسية نفسها؟ والنساء يتوافق َ
لكن السياسة ّ
وأنه�ي الحدي�ث ع�ن المعوق�ات البنيوية بالتو ّقف عند حضور النس�اء

ف�ي القط�اع االقتص�ادي والملكية وتموضع المصال�ح .فالمعلوم أن المرأة
ح�رم م�ن المي�راث ف�ي الماضي ،ث�م اع ُتمد مبدأ «ح�ظ الذكر مثل
كان�ت ُت َ
ح�ظ األنثيي�ن» .وف�ي األري�اف ،م�ا زالت س�لطة الذك�ور طاغية ف�ي تدبير

ش�ؤون المن�زل ف�ي األري�اف ،ناهي�ك عن التحاي�ل على القواني�ن لحرمان

بد من االعتراف بأن المس�اواة بين المرأة
البنات والنس�اء من الميراث .وال ّ

والرج�ل ف�ي إدارة الم�وارد االقتصادية ال ت�زال بعيدة المنال ،وللمرأة اليوم

مصال�ح اقتصادي�ة خاص�ة تملي عليها خيارات دون أخرى .وإذا انتقلنا إلى
المجال السياسي في المجتمع التقليدي القائم على امتالك الموارد والنفوذ

االقتص�ادي واالجتماع�ي ،نج�د أن المرأة بعيدة عنه .وفي ما يتع ّلق بامتالك

الم�وارد للتر ُّش�ح ف�ي االنتخاب�ات ،نجد أن معظم النس�اء غير قادرات على
تأمين الموارد الالزمة للتر ُّش�ح .ويمكن التفكير باس�تحداث صناديق وطنية
لدعم قضايا النس�اء ،لكن األمر يبدو مصطنع ًا وغير ثابت الركائز .فكم من
معركة على المرأة أن تخوضها قبل خوض السباق؟

المعوقات النفسية االجتماعية التي تنعكس في العقليات والسلوكيات
االجتماعية:
تعرضت له تاريخي ًا من
نقر بأن المرأة ال تملك الثقة بنفسها لما ّ
كثير ًا ما ّ

إقصاء متراكم أضعف لديها هذا الشعور .والمسألة مسألة معنويات .فإذا كان
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األهل يثقون بالفتاة ،وثقت هي بنفسها .أما إذا كانوا ال يثقون بها ،تنهار ثقتها

ف عزيمتها .والوضع أصعب في البيئة االجتماعية التي تع ّزز
بنفسها و َت َ
ضع ُ

التمييز بحق المرأة والفتاة .وإذا نظرنا إلى دور المؤسسات الدينية في حياتنا
ربى الفتاة في
وثقافتنا ،نجد مدى تطابقها مع العقليات السائدة .وكثير ًا ما ُت ّ
التكيف مع األدوار التي ُيقولِبها فيها المجتمع ،ما يع ّزز الصور
األسرة على
ّ
النمطي�ة ح�ول األدوار االجتماعي�ة للمرأة والرجل .وه�ذه األنماط خطيرة
لسببين :أوالً ،ألنها تجعل الفتاة تقتنع بأن األمومة واالهتمام بالزوج وتدبير

ش�ؤون المن�زل ه�ي من «أدوارها الطبيعية» .وثاني� ًا ،ألن هذه الصور ُتقصي

الم�رأة ع�ن االهتمام بالش�أن الع�ام .والخيار صعب بالنس�بة للفتاة وللمرأة
التقيد بمجموعة من الشروط التي
عموم ًا .فإذا أرادت أن تبني أسرة ،عليها ّ

تثنيها عن سائر وظائفها في الحياة .وتبقى سائر األدوار محسوبة على نحو

طبيعي للرجل ،ومنها القيادة والريادة واتخاذ المبادرات وإدارة الشأن العام.
سيما الشعبية
وال تزال هذه الصور طاغية في العديد من األوساط ،وال ّ

والريفية وتلك المتأثرة بالخطاب الديني .وتسهم وسائل اإلعالم في الترويج
أقل
لهذه الصور النمطية الضاغطة على المرأة .ونالحظ أن النساء ينخر ْط َن ّ

تكرس تنظيم ًا خاص ًا للمرأة
من الرجال في األحزاب السياسية التي ما زالت ّ
وتوكل إليها القضايا االجتماعية ...وما زال التر ّقي في األحزاب حكر ًا على
الرجال ،علم ًا بأنني لست متو ّهمة بفعالية أغلبية األحزاب التي تسيطر عليها

عائالت وتتوارثها.

أم�ا النظ�ام المدرس�ي ،فيش�هد تط�ور ًا ول�و بطيئ� ًا نظر ًا لطغي�ان الفكر

المحافظ على المجتمع نفسه في األوساط الشعبية .وتجدر اإلشارة إلى أن
تحوالت
المرأة تحاول توسيع مشاركتها السياسية وال تصبو بالضرورة إلى ّ
ِ
لكن
ثقافي�ة عميق�ة ُتكْ س�بها ّ
حري�ة كاملة في المجتمع .وال يج�وز التعميمّ ،
45

الفكر اإلصالحي يبدو غالب ًا على الفكر التغييري الجذري لدى غالبية النساء.

ما الذي يمكن تحقيقه بعد إقرار قانون النسبية في إطار قانون
االنتخاب األخير؟
عدة مقاعد ،فإن النظام النس�بي أفضل
طالم�ا أن الدوائ�ر مو ّزع�ة عل�ى ّ

حتم ًا من النظام األكثري.

ولكن تطبيق القانون يشوبه عدد من الثغرات:
ّ

يحث على التضامن وتشكيل اللوائح
 –1ينطوي القانون على التناقض .فهو
ّ
يش�جع الص�وت التفضيلي
معين�ة ،ولك ّنه
ّ
واقت�راع المواطني�ن لالئح�ة ّ

المبن�ي عل�ى القض�اء ضمن الدائرة وعلى نصرة مر ّش�ح على حس�اب
اآلخرين ،ما ُي ْف ِسد مبدأ التضامن الذي يقوم عليه نظام اللوائح.
المخصص
ُ –2يل�زم قان�ون االنتخاب الحالي المر ّش�ح بالتر ُّش�ح للمقعد
ّ
ويتس�بب هذا
للطائف�ة الت�ي ينتم�ي إليها ،ما يفرض عليه منطق ًا طائفي ًا.
ّ
الوضع تحديد ًا باإلحراج للنساء ،كما أسلفنا القول.

 –3يعط�ي النظ�ام االنتخاب�ي النس�بي دور ًا لألحزاب ويضعف مؤسس�ات

تتمي�ز برصيد وطني واس�ع
س�يما تل�ك الت�ي ّ
المجتم�ع المدن�ي ،وال ّ
المدنية تخسر
يتخ ّطى الطائفة والمذهب .والمفارقة هي أن المؤسسات
ّ
في الدوائر المحصورة ما تربحه على مستوى الوطن.

 –4يعطي النظام االنتخابي حظوظ ًا للنس�اء الراغبات بالتر ُّش�ح .فتس�تفيد
تتعرض
الم�رأة م�ن الكت�ل الناخب�ة التي تحش�دها األح�زاب ولك ّنه�ا ّ

عتبر
للتهميش
ّ
مجدد ًا من خالل الصوت التفضيلي .وعلى نحو عامُ ،ي َ

النسوية
لكن غياب الكتلة الناخبة
ّ
النظام النس�بي صديق ًا للمرش�حاتّ ،
العابرة لألحزاب والطوائف يحجب عن المر ّشحات أي قيمة مضافة.
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فالمرأة التي ترغب في التر ّش�ح بحس�ب هذا النظام االنتخابي ،عليها

تتنبه للعوامل التالية:
أن ّ

التقرب من حزب أو قطب سياسي لالنضمام إلى الالئحة؛
(أ)	 ضرورة ّ

الحيثيات التي تملكها المرأة إلقناع الحزب أو
(ب)	 ضرورة توضيح
ّ
القطب السياسي بالجدوى من ترشيحها .فاالنتخابات نو ٌع من
المقاصة ،فيها أخذ وعطاء .وسيسأل الحزب أو القطب السياسي
ّ
المرأة الراغبة في التر ُّشح عن القيمة التي ستضفيها على الالئحة
من حيث كتلة األصوات أو الموارد المالية أو المصداقية .وتتو ّلى
األحزاب ال بل قادتها وأقطاب الطوائف والمذاهب تشكيل
بضم شخص
اللوائح ،وهاجسها األول هو الربح .فال أحد يرضى ّ

إلى الالئحة ،رجالً كان أم امرأة ،إذا كانت حظوظه بالفوز ضعيفة
وإذا لم يأتِ بقيمة مضافة .وفي هذا السياق ،قد يتساءل البعض عن

وماليا
واقتصاديا
شعبيا
سبب إدراج أشخاص ال يملكون رصيد ًا
ًّ
ًّ
ًّ
ومهنيا وشبكة عالقات واسعة على الئحة الكبار .لدى هؤالء
ًّ
تسهل التواصل
المر ّشحين ،في الواقع ،شبكة عالقات خارجية ّ
يستغربن أحد أن يتر ّشح من
والتشبيك وتبادل المصالح .فال
ّ

أشخاص دورهم مستتر
مختلف المناطق والطوائف واألحزاب
ٌ
سيما وأن العديد من القوى السياسية والقادة يتغ ّنون
ولك ّنه ّ
فعالّ ،
بعالقاتهم الخارجية.

عتم�د نظام الكوتا ببس�اطة ألن أصح�اب القرار كانوا على قناعة
ول�م ُي َ

بغض النظر عن الكوتا.
بأن الوضع سيبقى على حاله ِّ

وافتقر هذا المطلب إلى كتلة شعبية حرجة قادرة على فرضه .والمرأة

توضح بعد
ف�ي األح�زاب خاس�ر ٌة س�لف ًا أل ّن موقعه�ا الحزبي ثانوي ،ول�م ّ
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ٍ
حيثياته�ا الخاص�ة ،وأحزابه�ا أش�باه أح�زابٍ
قائم�ة عل�ى زعامة أش�خاص
ُ

ينفردون بالقرار .والواقع أ ّن القادة الذين يل ّتف حولهم اللبنانيون ال يتر ّددون
تجير
في اختيار نس�اء إذا ّ
كن من األغنياء أو من نس�ب عائالت أو عش�ائر ّ

كن من األقرباء في غياب رجال مر ّشحين .وعدا
األصوات لالئحة ،أو إذا ّ
عن هذه المعايير ،يبقى ترشيح المرأة عشوائي ًا وغير مستدام.

كيف نغ ّير هذه المعادلة؟
يعتمد إحداث التغيير على المدى المتوسط على ثالثة عوامل:

 –1تعزي�ز انتظ�ام الحي�اة الحزبي�ة واألداء الديمقراط�ي واعتم�اد أجندات
حزبية واضحة وقابلة للنقاش .وفي لبنان ،ما من قانون ين ِّظم تأس�يس
طبق على األحزاب قانون الجمعيات
األحزاب السياسية وعملها ،بل ُي َّ

المفوض
الص�ادر ف�ي حقب�ة الس�لطنة العثماني�ة وال�ذي أع�اد تفعيل�ه
َّ

الس�امي الفرنس�ي في العش�رينيات إبان االنتداب الفرنس�ي في لبنان.
و ُطرح للتداول مشروع قانون لألحزاب نظر ًا لضرورة إقرار قانون يتيح

جدية وديمقراطية .والمعلوم أن
للناشطين سياسي ًا االنتظام في أحزاب ّ
ِ
الغير به .فكيف يمكن لألحزاب أن
فاقد الشيء ال
ّ
يحق له أن ُيطالب َ
غير ديمقراطي.
تناضل من أجل الديمقراطية إذا كان أداؤها الداخلي َ

 –2ضمان نجاح الهيئات النسائية في العمل مع ًا على وضع أجندة خاصة
ح ِر َجة قادرة على
ته�م الم�رأة ،لكي
تتحول إلى كتل�ة ُم ْ
ّ
بالقضاي�ا الت�ي ّ
فرض ش�روطها .ويتطلب هذا المس�عى بذل جهود حثيثة لالمتناع عن
نسوية
تضم مر ّشحات نساء ،وبلورة أجندة وأولويات
اختيار الئحة ال
ّ
ّ

م ّتفق عليها .ويجب أن نس�تحدث في لبنان قوة ضغط نس�وية تفرض
وتش�جعها على إدراج
نفس�ها على جميع األحزاب والقوى السياس�ية
ّ
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قضايا المرأة على أجنداتها الخاصة ،وإن تباينت وجهاتِ النظر بحسب
االنتم�اءات األيديولوجي�ة .لقد أحرزنا تقدم ًا في اآلونة األخيرة عندما
ت قضايا العنف األس�ري ضد المرأة والزواج المبكر مطروح ًة
أصبح ْ
َ
على الرأي العام.

حساس�ة مثل الحقوق
ويبقى أن
يس�تمر الضغط لمناصرة قضايا أخرى ّ
َّ
س�رية وح�ق الم�رأة في اإلرث وغيرها م�ن القضايا الخاضعة
الزوجي�ة واألُ ّ
ّ
لقوانين األحوال الشخصية المختلفة بحسب الطوائف والمذاهب في لبنان.
وال يجوز أن ننس�ى أ ّن العمل السياس�ي س�بيل نحو صناعة القرار وإجراء
التغيي�ر ال�ذي ين ِ
ص�ف المرأة في إنس�انيتها .فالعمل في السياس�ة ليس هدف ًا
ُْ
فحسب ،بل وسيلة لتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع المسؤولية ،وال

س�يما عبر نظام الكوتا ومن دون أجندة نس�وية .إنّه لهدف معقّد في س�ياقٍ
ّ
ٌ
ّ
ٍ
ٍ
مبدئية.
متشابك ،ويتط ّلب خطوات براغماتية ومواقف
ّ
ٍ
 –3تهيئ ُة أجيال ٍ
متالحقة من النس�اء تمتلك المعرفة والمهارات التواصلية
النسائي
تحدياتِ العمل
والعصب السياسي والنسوي في آن مع ًا .فمن ّ
ِّ
النس�وي الي�وم التف�اوت الملف�ت بين األجيال ف�ي التعاطي مع قضايا
ِّ
الكثي�ر من الش�ابات
الم�رأة .ويب�دو أ ّن النض�ال النس�وي ال يس�تهوي
َ

متعددة وبالنش�اط السياس�ي العام
�ن بقضاي�ا
اللوات�ي
اجتماعية ّ
يهتمم َ
ْ
ّ
والتحدي األبرز هو إدراج قضايا النوع االجتماعي على أجندة
أحيان ًا.
ِّ
األح�زاب .فه�ل ُيعقَ�ل أن تبقى النس�اء في األح�زاب منخرط ًة في أُ ٍ
طر
مستق ّل ٍة ومتمايزة ٍ عن األُ ِ
طر التي يعمل فيها الرجال؟

ٍ
النسائية في اإلطار العام
طبيعي ٍة لمناقشة قضايا المشاركة
فسحة
 –4إتاح ُة
ّ
ّ

المعنية بالشأن
الحزبية
لكل حزب ،وتشجيع االختالط في المناقشات
ِّ
ّ
َّ
ٍ
ٍ
متخصصة تنظر
نيوي ،علم ًا بأ ّن تشكيل لجان
الب ِّ
ِّ
العام بعيد ًا عن التمايز ُ
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في قضايا المرأة له دور إيجابي طالما أ ّن هذه اللجان تتأ ّلف من رجال ٍ
ٌ
ٌّ
ِ
ِ
ِ
لتشمل
�عت قاعد َة نقاشاتها
ونس�اء .وقد
وس ْ
َ
َ
س�بق لبعض األحزاب أن ّ
قضايا المرأة ،ويبقى على سائر األحزاب أن تحذو حذوها.
السياسية وفي مواقع صناعة
خالصة القول إ ّن مشاركة المرأة في الحياة
ّ
�ل عل�ى نحو ٍ
س�حري باعتماد نظام الكوتا في األحزاب أو في
الق�رار ال ُت َ
ح ُّ
ٍّ
االجتماعي
االنتخابات .فهذه قضي ٌة ُتعنى أيض ًا بالتغيير
والثقافي .وفيما يرى
ِّ
ِّ
التغييري.
البعض اآلخر استكماالً للمسار
البعض َمدخالً لل ّتغيير ،يراه
فيها
ُ
ُ
ِّ

استفد َن من نظام الكوتا ليس سوى
َت فيه النساء اللواتي
ْ
والمأز ُ
ق الذي انزلق ْ
ِ
ٍ
الحد
مجر ُد
دليل ٍ على أ ّن هذا اإلجراء
ِّ
َ
وحد ُه غير كاف .ففي المغرب مثالًّ ،
ِ
ِ
سيف مس ّل ٌ
ط على
بحد ذاته
مدة استفادة المر ّشحات من نظام الكوتا هو ِّ
من ّ
ٌ
ٍ
ٍ
منافسة ِ
سليمة بين
غير
فتح بابِ المداورة ِ ُيؤ ِّدي إلى
النساء في السياسة أل ّن َ
النساء.

ٍ
بالتشاور مع أوسع ِ
ممكنة
مروح ٍة
بالتأمل وال ّتحليل
هذه قضي ٌة جدير ٌة
َ
ُ
ُّ
يجر ُح لك ّنه يضغط ،وهو أ ّن المرأة ُتش�كِّ ُل
من النس�اء .وفي يدنا سلا ٌح ،ال َ
ِ
ِ
الناخبة في المجتمع.
الكتلة
نصف
تقريب ًا
َ
ها هي الكر ُة تعو ُد إلى ملعبِ المرأة...
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التمييز اإليجابي بين التشريع والتفعيل
تجربة «الكوتا» في المغرب
رشيدة بن مسعود

*

ن�درج التميي�ز اإليجاب�ي ال�ذي يضم�ن إنص�اف المرأة وإش�راكها في

سيما في مراكز اتخاذ القرار ،في سياقات مرجعية
مختلف المجاالت ،وال ّ
متعددة ،منها السياق السياسي والنسائي والتشريعي.

ال�سياق ال�سيا�سي
ع�د قضاي�ا النس�اء م�ن المل ّف�ات الرئيس�ة الت�ي دأب�ت المغ�رب على
ُت ُّ
ِ
السياس�ية
مكوناتها
معالجته�ا ف�ي مرحلة االنتقال إلى الديمقراطية ،بجميع ّ
ّ
مستهل التسعينيات من القرن الماضي ،انطلقت
والنسائية .وفي
والحقوقية
ّ
ّ
ّ
مرتي�ن ف�ي عام  1992وفي ع�ام .1996
مس�ير ُة اإلصلاح بتعدي�ل الدس�تور ّ
مقدمته على التزام الدولة باحترام حقوق اإلنسان
ينص في ّ
وأصبح الدستور ُّ

الش�خصية للمراجعة في
مدونة األحوال
دوليا،
وخضع ْ
َ
ت ّ
ّ
المتعارف عليها ًّ
ِ
بع�ض ال ّتعديالت على العديد من مقتضياتها القانونية
�ت
ع�ام  ،1993وأُدخ َل ْ
ُ
اآللياتِ التي ترعى
ضع ْ
وو َ
ت ُ
تمهيد ًا لتعديلها الشامل في عام ُ .2003
بعض ّ
احترام حقوق اإلنس�ان مثل المجلس االستش�اري لحقوق اإلنسان ()1990
َ
حالي�ا المجلس الوطني لحقوق اإلنس�ان ،وال�وزارة المكلفة
ال�ذي ُي ّ
س�مى ًّ
بحق�وق اإلنس�ان ( ،)1993والمعه�د الملك�ي لألمازيغي�ة ( ،)2001وديوان

*

د .رشيدة بن مسعود ،برلمانية ونائبة رئيس مجلس النواب سابق ًا – المغرب.
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لطي صفحة انتهاكات حقوق
المظالم ( ،)2001وهيئة اإلنصاف والمصالحة ّ
ِ
برامج ُتعنى بإدماج الثقافة الحقوقية في المناهج
ت
اإلنس�ان .كما اس� ُتحد َث ْ
ٌ
التربوية والمدرسية.
ت حكومة التناوب في ش�باط  /فبراير  ،1998أَ ْو َلت في
وعندما تش�كّ َل ْ

تلاه الوزير األول األس�بق ،األس�تاذ عبد الرحمان اليوس�في،
بيانه�ا ال�ذي
ُ
تحديات الرهان الديمقراطي.
اهتمام ًا خاص ًا بقضايا النساء التي اعتبرتها أحد ّ
ُ
مرة ٍ في عام  1998آلي ٌة حكومي ٌة ُتعنى
وترسيخ ًا لهذا التوجه ،أنش َئت ألول ّ
ت باس�م «كتابة الدولة ،المك َّلفة بالرعاية االجتماعية
وع ِر َف ْ
بقضايا النس�اءُ ،
سمى اليوم وزار ُة التضامن والمرأة واألسرة
واألسرة والطفولة» ،وأصبحت ُت ّ
والتنمية االجتماعية.

األلفية الثالثة ،مصالح� ًة تاريخي ًة مع ما
وهك�ذا حقَّق�ت المغ�رب ،ف�ي
ّ
ِ
الحفاظ
ت الحقوق الثقافية من خالل
عرف بماضي سنوات الجمر ،وضم َن ْ
ُي َ
مكونات الذاتية
مكون ًا أساس�ي ًا م�ن ّ
عل�ى ال ّلغ�ة األمازيغي�ة مثلاً ،باعتبارها ّ
ت قضايا النساء مستفيد ًة من توفُّر اإلرادة السياسية العليا
المغربية .كما
ناصر ْ
َ
التقدمية والديمقراطية والمنظمات الحقوقية
وتضافر جهود القوى السياسية ّ

والحركة النسائية.

ال�سياق الن�سائي
منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي ،أسهمت الحركة النسائية في تسليط

وحددت التنظيمات
الض�وء عل�ى قضايا المرأة في المش�هد المغربي العامّ .
النسائية ،بفضل اقتراحاتها ،التوجهات العامة للنشاط النسائي .وتأ ّلفت هذه
ٍ
الحركة من جمعياتٍ أهلي ٍة وتنظيماتٍ
انصب عم ُلها على
حزبية ديمقراطية،
ّ
ّ
تحقيق ِ هدف ٍ
ٍ
يجعل حقوق النس�اء القانونية والسياس�ية
اس�تراتيجي واحد
ُ
ٍّ
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واالقتصادية والثقافية جزء ًا ال يتج ّزأ من معركة الديمقراطية وحقوق اإلنسان
وعنصر ًا أساسي ًا في التغيير والتحديث.
ِ
دية ،نجمت عن اقتحام
تحوالت
وقد ش�هد ْ
ُ
تصاع ّ
ت الحرك ُة النس�ائية ّ
ت فيها عن قدرتها العالية على العطاء
المرأة مجاالت جديدة ومختلفة ،أثب َت ْ
ُ
ومن�ذ س�بعينيات القرن
وع�ن كفاءته�ا الملحوظ�ة ف�ي االقت�راح والتنفي�ذ.

الماض�ي ،أصبح�ت المرأة تس�اهم في إنتاج الذكاء المعرفي وتدبير الش�أن

تش�ريعيا
وكس َ�بت المرأة تمثيالً
المحلي على مس�توى المجالس الجماعيةَ .
ًّ
ألول مرة في عام  ،1993وفي السلطة التنفيذية في عام  ،1997وأثبتت دورها

الفعال في المشهد السياسي العام .كما ارتفع عد ُد النساء في العمل المنتج
بنسبة  40في المائة وعدد األُ َسر التي تعيلها نساء بنسبة  20في المائة.

وألول م�رة ف�ي تاري�خ المغ�رب ،انخر َط�ت الم�رأة ،باعتبارها عضو ًا
ِ
في الحكومة ،في طقوس ِ
البيعة للملك محمد الس�ادس إثر تو ِّليه العرش.
وكان�ت له�ذه التجرب�ة التاريخي�ة الرائدة دالل�ة رمزية وسياس�ية وتاريخية،
ترسخت مع تعيين السيدة المرحومة زليخة الناصري في منصب مستشارة
ّ

للمل�ك .وتؤكِّ �د ه�ذه الوقائع على كفاءة الم�رأة في ُمزاولة األعمال وتدبير
المسؤوليات الكبرى بفعالية واستحقاق ،أُ ْسو ًة بالرجل .وأصبح هذا التقليد
سائد ًا في كل تنصيب أو تعديل حكومي ،رغم ما ُيثير ُه من مالحظات ،وفي
تشكيل الهيئات الدستورية مثل المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،

والمجل�س األعل�ى للتربية والتكوي�ن والبحث العلمي ،والمجالس العلمية
عد مش�اركة المرأة
الدينية (خطاب الملك في  20نيس�ان  /أبريل  .)2004و ُت ُّ
الباحثة واألكاديمية في إعطاء الدروس الحسنية الرمضانية ،بحضور الملك،

إل�ى جان�ب الفقه�اء وعلم�اء الدين م�ن العالم العربي واإلسلامي ،مبادرة
سيما في الشأن الديني.
متميزة واعتراف ًا
بأهلية المرأة العلمية والمعرفية ،وال ّ
ِّ
َّ
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عد من تج ّليات مسار االنتقال
وأس�همت هذه الدينامية النس�ائية ،التي ُت ُّ
وع ِّد َلت
إل�ى الديمقراطي�ة ،ف�ي االس�تجابة للعديد م�ن المطالب النس�ائيةُ .
ٍ
ُّ
تحط من قيمتها
مكانة
مجموع� ٌة م�ن القواني�ن الت�ي كانت تر ُه ُن المرأة ف�ي
اإلنسانية ومواطنتها االعتبارية.

ال�سياق الت�شريعي
التوجه االستراتيجي نحو الديمقراطية ومن السياق السياسي
انطالق ًا من
ُّ
ِ
للمسار
العام والحراك النسائي المطالب بجعل ِ قضايا النساء اختبار ًا حقيقي ًا

تش�ريعيا تم َّثل ف�ي االعتراف بالحقوق
الديمقراط�ي ،حقّق�ت البلاد إنجاز ًا
ًّ
ِّ

مدونة الشغل،
العادلة للمرأة وفي تعديل عدد من القوانين ُ
دونات مثل ّ
والم ّ

ومدونة األس�رة ،وقانون الجنس�ية،
والقانون الجنائي ،والمس�طرة الجنائية،
ّ
وقانون األحزاب ،وقانون العنف (الغرفة الثانية) وقانون العمال والعامالت
وتصب هذه اإلنجازات في الجهود الرامية إلى إعادة النظر في
في المنازل.
ُّ

الهندسة االجتماعية وإنصاف المرأة ورفع الحيف التاريخي الذي يعترض
التطورية ويحول دون مساهمتها في المشروع التنموي الشامل.
مسيرتها
ُّ

خلفية فكرية مس�توحاة من مبادئ احترام
مدونة الش�غل إلى
وتس�تند ّ
ّ
حقوق اإلنسان ور ْفع ِ التمييز بين الرجل والمرأة في األجور إذا تساوت قيمة
المدونة للمرأة امتيازات
العم�ل ال�ذي يؤ ِّديان�ه .كما تمنح بعض مواد ه�ذه
ّ
التف�رغ للتربية والعناية
األموم�ة بم�ا ف�ي ذلك العطلة الس�نوية التي ُتتيح لها
ُّ

بمولودها.

أم�ا ف�ي م�ا يتع َّلق بالقانون الجنائي ،فقد خضع لبعض التعديالت التي

حدا للتمييز بين الجنسين في العقوبة المتر ِّتبة عن ارتكاب جريمة
وضعت ًّ
القت�ل والج�رح أو الض�رب عند اكتش�اف الخيانة الزوجي�ة .كما ُع ّد َلت فيه
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الم�ادة  418المتع ِّلق�ة بإن�زال العقوبة والتي كانت ُتعطي للزوج دون الزوجة
ِ
وحذ ِ َفت الفقرة الثانية من الما ّدة  475التي كانت
أع�ذار ًا َتعفي�ه م�ن العقوبةُ .
غرر بهاِ ،عوض ًا عن معاقبته.
للمغتصب الزواج
بالضحية ُ
ُتتيح ُ
ّ
الم َّ
القيمة ما أُدخل على الم�ادة  503التي أصبحت
وم�ن بي�ن ال ّتعديلات ِّ
الجنسي الناجم عن استغالل النفوذ وموقع المسؤولية تجاه
ش
ج ِّرم
التحر َ
ُت َ
ُّ
َّ
المرأة العاملة.
وتأتي في صدارة هذه اإلصالحات الرائدة لصالح المرأة ،مدونة األُسرة ِ
ّ
الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية في
أعلن مقتضياتِها
التي
ُ
َ
تحوالً
حضاريا
ًّ
 10تش�رين األول  /أكتوبر  .2003وعكس�ت تلك اللحظات ُّ

وثقافيا في تاريخ المجتمع المغربي ،تمثّل في إقرار مبدأ المساواة بين الرجل
َّ
ِ
ِ
مدونة األُس�رة الجديدة .وقد تج َّلت المس�اواة
والمرأة في األُس�رة بموجب ّ
بين المرأة والرجل في عضوية اللجنة الملكية االستش�ارية المك َّلفة بتعديل

والتخصص
والتنوع الثقافي
القان�ون ،الت�ي كانت ُمنصف ًة من حي�ث التمثيل
ُّ
ُّ

وأطب�اء وعلماء اجتماع).
العلم�ي (إذ ش�ملت م�ن بين أعضائها رجال دين
ً

يكر ُس
كم�ا أن أس�لوب صياغ�ة
ّ
المدونة ابتعد عن المعج�م التقليدي الذي ِّ
التفاض�ل والتراتبي�ة بي�ن الرجل والمرأة مثل القوام�ة والطاعة وغيرها .كما
الندية مع الرجل،
مدون�ة األُس�رة
وأقرت بعالقته�ا ِّ
كرم�ت ّ
ّ
إنس�انية الم�رأةَّ ،
َّ
وأكّ دت على حماية الطفولة ورعايتها.
المدونة ،عنوانها الذي
وخير مثال ٍ على األس�لوب الجديد في صياغة
ّ
ُ
«مدونة األسرة» ،تجاوز ًا للموقف
«مدونة األحوال الشخصية» إلى
تحول من
ّ
ّ
َّ
عتبر هذه التسمية الجديدة مراجع ًة ضمنية
الذكوري األحادي والمنحاز .و ُت َ
لطبيع�ة العالق�ات القائم�ة والممكن�ة بي�ن جمي�ع أفراد األس�رة ،أي الزوج

والزوجة واألطفال.
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مكونات العائلة،
وتكريس� ًا لهذا المنظور المتس�امح والش�امل لجميع ّ
المدونة في جزئها األول ،وتحديد ًا في المادة الرابعة منها ،على وضع
تنص
ّ
ُّ

األسرة تحت رعاية الزوجين (أي الرجل والمرأة) ،ما يعكس اعتراف ًا ضمني ًا
مدونة األس�رة
بكفاءة المرأة ِّ
تميزت ّ
ونديتها في تدبير ش�ؤون األس�رة .كما ّ

باستخدام صيغة المثنى في إشارة واضحة إلى تساوي الزوجين في الحقوق

والواجبات.

مدونة األسرة ،نذكر على سبيل المثال:
ومن بين مقتضيات ّ

 –1وضع األسرة تحت رعاية الزوجين.

سن الزواج وهو  18سنة.
 –2تحديد ّ
 –3جعل الوالية في الزواج حق ًا للمرأة الراشدة (المادتان  24و.)25

موحدة للذكور واإلناث الختيار الطرف
 –4اعتماد الخامس�ة عش�رة س� ًّنا ّ
الحاضن من بين الوالدين (المادة .)164

 –5إقرار حق الطالق االتفاقي بين الزوجين.

الجد
 –6المساواة بين األحفاد من جهة األب واألم ،في االستفادة من تركة
ّ
(المادة .)365
تعدد الزوجات واشتراط موافقة الزوجة األولى.
 –7تقييد ّ

 –8إقرار مبدأ توزيع الممتلكات المكتس�بة خالل فترة الزواج بين المرأة
والرجل عند الطالق (المادة .)490

مهدت لثقافة جديدة
تش�ير هذه األمثلة إلى
مدونة األس�رة التي ّ
خلفية ّ
ّ
ُ

بقيم الشريعة اإلسالمية
تقوم على المساواة والعدالة االجتماعية،
ُ
وتسترشد َ
مدونة األس�رة ،اع ُت ِم َد
الس�محاء .وتخلي�د ًا لذك�رى اإلعالن عن مقتضيات ّ
اليوم العاش�ر من ش�هر تش�رين األول  /أكتوبر من كل عام يوم ًا وطني ًا للمرأة
المغربية.
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ُ
ق�ر ف�ي األع�وام األولى من
وف�ي م�ا يتع ّل ُ
�ق بقان�ون الجنس�ية ال�ذي أ َّ
االستقالل في عام  ،1958بادرت المغرب إلى تعديله في عام  2007تكريس ًا

لمبدأ المساواة بين الجنسين والتزام ًا بالمنظومة الحقوقية والمواثيق الدولية
التي صادقت عليها المغرب.

هاما في المجتمع
وقد شكَّ ل تعديل قانون الجنسية في عام  2007حدث ًا ًّ

المغربي ،وقيم ًة تش�ريعية ُمضاف ًة في مجال إقرار حقوق المرأة ومس�اواتها
جنس�يتها إلى
الحق بنقل
األم المغربية
منح ِّ
بالرج�ل .وم�ن أب�رز مقتضياتهُ ،
ّ
ّ

أبنائها عند الزواج بأجنبي ،على قدم المس�اواة مع األب .وبالتالي ،لم َت ُع ْد
والبنوة من دون تفضيل
الجنسي ُة مرتبط ًة بقاعدة النسب فحسب بل بالنسب
َّ
أي منهما على اآلخر.
ِّ

التمكين ال�سيا�سي وتجربة التمييز الإيجابي
حيويا
تمثِّ�ل مش�اركة الم�رأة ف�ي الحياة السياس�ية في المغرب مطلب� ًا
ًّ

وركي�زة أساس�ية ف�ي البناء الديمقراطي ،ألنها ترتبط بتوس�يع قاعدة حقوق
اإلنسان وبتكريس الحق في المواطنة الكاملة .وقد أصبح إشراك المرأة في
س�يما أ ّن النس�اء يمثّلن ما
تدبير الش�أن العام
ًّ
محوريا في مس�يرة اإلصالحّ ،

فاعل في تحفيز
دور
يزيد عن نصف س�كان المغرب ( 51في المائة)
ٌ
ولهن ٌ
ّ

التغيير والتنمية المس�تدامة والدفع بالمس�يرة الديمقراطية .ولحقوق المرأة

أهمية بالغة في اإلصالح الذي ينتهجه المغرب والذي ُت َع ُّد مش�اركة المرأة
ّ
فيه قيم ًة ُمضافة واختبار ًا لمصداقيته.
عتبر أسمى قانون ٍ في
وينص الفصل الثامن من دستور المغرب الذي ُي َ
ُّ
ُ
قر في أوائل ستينيات القرن الماضي ،على المساواة بين الرجل
المملكة وأ َّ
والمرأة في الحقوق السياس�ية« :وللمواطن ذكر ًا كان أو أنثى ،الحق في أن
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يكون ناخب ًا إذا كان بالغ ًا سن الرشد ،ومتم ِّتع ًا بحقوقه المدنية والسياسية».

المعدل في عام  1996في ديباجته على اعتماد المواثيق
ينص الدستور
َّ
كما ُّ

سيما تلك التي صادق عليها المغرب
الدولية باعتبارها مرجعية كونية ،وال ّ

وتنص هذه
ضد الم�رأة.
مث�ل اتفاقي�ة القض�اء عل�ى جميع أش�كال التميي�ز ّ
ُّ

االتفاقية ،في أحد بنودها ،على مش�اركة المرأة في صياغة القرار السياس�ي

الحق ف�ي التعليم
ق�ر بحق�وق الم�رأة المدني�ة والسياس�ية مثل
ّ
وتنفي�ذه ،و ُت ُّ

عتبر السيدة عائشة رضي اهلل عنها أول زعيمة
والمعرفة والعمل والوالية .و ُت َ
ت معارض ًة سياسية في التاريخ اإلسالمي عندما عارضت تو ِّلي علي بن
َ
أبد ْ

أبي طالب خالفة المسلمين بعد مقتل عثمان بن عفان رضي اهلل عنهما.
يعترف بالحقوقِ السياس�ية للمرأة ،ظ ّلت
المغرب�ي
الدس�تور
وم�ع أ ّن
َ
ُ
َّ
مجموع�ة م�ن الصعوبات والعراقيل الثقافي�ة والتاريخية تحول دون تفعيل
هذه الحقوق في الواقع .فعلى المستوى االجتماعي واالقتصادي ،نجحت
خوض ِ مختلف مجاالت العمل على قدم المساواة مع الرجل،
المرأة في َ

وعمل�ت ف�ي مج�ال المقاول�ة والطي�ران والتدري�س الجامع�ي والقض�اء.
ولكن
ومرشح ًة أيض ًا.
وتمكَّ نت على المستوى السياسي من أن تكون ناخب ًة
ّ
ّ
حقوق المرأة السياس�ية ظ ّلت حتى بداية التس�عينيات من القرن العش�رين

مجرد مبادئ عامة ورغبات ُمتفائلة .فلم يكن للمرأة في المشهد السياسي
ّ
ولك�ن مس�يرة اإلصلاح ونضال الجمعي�ات الحقوقية
انتخاب�ي ه�ام،
دور
ٌ
ّ
ٌّ
المنادي�ة بالديمقراطية ،وغيره�ا من العوامل
والنس�ائية والق�وى السياس�ية ُ

أس�همت في تعزيز مش�اركة المرأة المغربية في العمل السياس�ي .ولم تبرز
قضايا النساء القانونية والسياسية واالجتماعية والثقافية على المستوى العام
إالّ عندم�ا خ�اض المغرب مرحل�ة االنتقال إلى الديمقراطية بقيادة حكومة

التناوب في أوائل العقد األخير من القرن العشرين ،حيث اقتحمت المرأة
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مرة قلعة البرلمان في عام  ،1993لكن نسبة تمثيلها آنذاك لم تتجاوز
ألول ّ

 0.6في المائة.

ب�ر ذل�ك خطو ًة إيجابية نحو إقرار حقوق المرأة السياس�ية في
وق�د اع ُت َ

المغرب ،وإنصافها في التمثيل في مراكز صنع القرار بما يتناسب مع التحول

االجتماعي والثقافي في المجتمع.
نج�د إذ ًا أ ّن الحق�وق السياس�ية ،التي اكتس�بتها الم�رأة المغربية منذ ما

فعلي�ا إال من خالل حكوم�ة التناوب التي
يق�ارب نص�ف ق�رن ،ل�م تتحقق ًّ

وفعلت التصري�ح الحكومي الذي تاله آنذاك
جس�دت التوجه�ات الملكي�ة ّ
ّ
خاصا
الوزير األول عبد الرحمان اليوسفي .وقد أبدى الوزير األول اهتمام ًا
ًّ

تحديات الرهان الديمقراطي ،ومؤكّ د ًا ألول
بقضايا المرأة ،معتبر ًا أنها أحد ّ
م�رة ف�ي تاري�خ المغرب السياس�ي ،على ضرورة إش�راك الم�رأة في الحياة

العامة واإلنصات إلى مطالبها المش�روعة وإقرار حقوقها العادلة .وقد جاء

في التصريح الذي ألقاه عبد الرحمن اليوسفي أمام البرلمان في شباط  /فبراير
يمر باالعتراف بدور المرأة ومواطنتها الكاملة،
 ،1998أ ّن نجاح كل مشروع ُّ

وأن وض�ع اس�تراتيجية إلدم�اج الم�رأة ه�و عنصر أساس�ي لمحاربة جميع
طاقتهن اإلبداعية .وأعلن
تتعرض له النس�اء وتحرير
ّ
أش�كال التمييز الذي َّ

عن مختلف التدابير التي سعت الحكومة المغربية إلى اتخاذها آنذاك لتفعيل

دور المرأة على المستويات التالية:
• •على المستوى القانوني ،عملت الحكومة المغربية على تعزيز
دور المرأة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص بما يتطابق مع المواثيق
والتصريحات الدولية التي صادق عليها المغرب ،وعلى تحسين
الممارسات القضائية وتسريعها الستيفاء المقتضيات اإليجابية التي
تدريجيا مع مراعاة
مدونة األحوال الشخصية وإصالحها
تنص عليها ّ
ًّ
ُّ
59

قيم الدين اإلسالمي الحنيف؛
• •على المستوى االقتصادي ،سعت الحكومة المغربية آنذاك إلى بلورة
استراتيجية وبرامج ُتراعي البعد النسائي؛
موجهة
تعهدت الحكومة بوضع برامج ّ
• •على المستوى االجتماعيّ ،
األمية وتشجيع الفتيات
سيما في مجال محاربة
إلى النساء ،وال ّ
َّ
سيما في
على االلتحاق بالمدرسة ومساعدة النساء المعوزات ،وال ّ
المناطق الريفية؛
• •على المستوى الثقافي ،التزمت الحكومة بر ِّد االعتبار لصورة المرأة
في المجتمع من خالل التربية والتعليم وتطوير الذهنيات؛
تعهدت الحكومة بوضع استراتيجية تمكِّ ن
• •على المستوى السياسيّ ،
النساء من تو ّلي مناصب المسؤولية والقرار.

عتبر هذه المبادرة سابق ًة في تاريخ الحكومات المتعاقبة على الحكم
ُت َ
في المغرب ،وتقليد ًا سار على نهجه كل من تو َّلى مسؤولية رئاسة الحكومة

في الفترات الالحقة.

وفي هذا الجو السياس�ي المنفتح على قضايا النس�اء باعتبارها رافعة

لمش�روع اإلصلاح والتغيي�ر ،وم�ع اقت�راب أول انتخاب�ات تش�ريعية في
عه�د المل�ك محمد الس�ادس ،وتحت إش�راف حكومة التن�اوب ،انبثقت

ع�ن التنظيم�ات النس�ائية الحزبي�ة حركة تنس�يقية تطالب بتعدي�ل القانون
تس�هل وصول الم�رأة إلى مراكز
التنظيم�ي لمجل�س الن�واب ،وتوفير آلية
ِّ
وقدمت اللجنة المنبثقة عن هذه الحركة التنس�يقية أمام
القرار التش�ريعيّ .

األحزاب السياسية وبعض الجهات الحكومية ،مثل وزارة الداخلية ،بعض
فع ِّدل هذا القانون
االقتراحات لتعديل القانون التنظيمي لمجلس النوابُ .
على ثالث مراحل:
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المرحلة الأولى
فعل الحقوق السياسية التي اكتسبتها المرأة المغربية منذ ما يقارب
لم ُت َّ

ظل توفُّر اإلرادة
نصف قرن إال في عهد حكومة االنتقال الديمقراطي وفي ِّ

السياسية العليا .وفي االنتخابات التشريعية لعام ُ ،2002خ ِّصصت نسبة من
تاريخيا آنذاك.
سياسيا
مقاعد البرلمان للنساء ،ما اع ُتبر إنجاز ًا
ًّ
ًّ
نص على تخصيص  295مقعد ًا
وإثر مراجعة قانون االنتخابات الذي ّ
َ
نيابي�ا للوائ�ح اإلقليمي�ة و 30مقع�د ًا لالئح�ة الوطني�ة ،وافق�ت األحزاب
ًّ

أعدته لجنة التنس�يق النسائية لألحزاب
السياس�ية من خالل ميثاق ش�رفَّ ،
السياس�ية الوطني�ة ،عل�ى تخصي�ص نس�بة الالئحة الوطني�ة أي  30مقعد ًا
للنس�اء ،م�ا رف�ع م�ن تمثيل المرأة المغربية في مجل�س النواب من  1في

المائة إلى  10.8في المائة .ووصلت إلى مجلس النواب  30امرأة ُمنتخبة

م�ن الالئح�ة الوطني�ة أو الدائ�رة االنتخابي�ة الوطنية وخمس س�يدات من

اللوائح المحلية.

وعن�د افتت�اح ال�دورة األول�ى للبرلمان ف�ي  11تش�رين األول  /أكتوبر
جريت في  27أيلول  /سبتمبر  ،2002أكّ د الملك
 2002بعد االنتخابات التي أُ َ

محمد السادس في خطابه أمام البرلمان على ضرورة إنصاف المرأة وتحقيق
المساواة بين المرأة والرجل:

نخص
«وإذ نه ّن�ئ الن�واب عل�ى انتخابه�م ،أو تجديد الثق�ة فيهم ،فإننا
ُّ
بالتهنئ�ة الس�يدات الن�واب ،واثقي�ن من أن ما ُعرفت ب�ه المرأة المغربية من
جدية وواقعية ونزاهة ،سينعكس إيجاب ًا على أشغال المجلس ،متط ِّلعين إلى
ّ
المزي�د ف�ي إنصافه�ا وتحقيق المس�اواة العادلة لها ،في كل مجاالت الحياة
الوطنية».
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المرحلة الثانية
اآللي�ة الم ّتبع�ة في االنتخابات التش�ريعية لعام 2007
بع�د أن تش�ابهت ّ
آلية االنتخابات التش�ريعية لعام  ،2002كان األمر مختلف ًا في انتخابات
مع ّ

تش�رين الثاني  /نوفمبر  .2011ففي س�ياق ثورات «الربيع العربي» ،ش�هدت
ش�بابيا ُع ِرف باس�م «حركة  20فبراير»،
المغ�رب حرك�ة احتجاجي�ة وحراك ًا
ًّ
وارتفع�ت ش�عارات ُتن�ادي بمحارب�ة الفس�اد وتحقي�ق العدال�ة االجتماعية
وذكية ،ألقى الملك محمد الس�ادس
وتعديل الدس�تور .وفي مبادرة س�ريعة
ّ
خطاب ًا ر َّدد فيه صدى الش�عارات الش�بابية ،وتجاوب مع تط ّلعات الش�باب

ومطالبه�م ،وأعل�ن ع�ن إج�راء انتخابات تش�ريعية س�ابقة ألوانها ،وتعديل
فقدمت األحزاب السياس�ية وتنظيمات
الدس�تور باعتماد منهجية تش�اركيةّ .

المجتمع المدني إلى اللجنة الملكية المكلفة بالتعديل مذكراتها ومقترحاتها
حول العديد من المقتضيات الدستورية.
وعكَ َس مطالب نسائية في
وجاء دستور عام ّ 2011
متقدم ًا في مضمونهَ ،

مدت صيغ�ة المؤنث في العديد من فصوله
بع�ض فصول�ه وم�وا ّده .كما اع ُت َ
التي أتت على ذكر المواطنات إلى جانب المواطنينِ ،ع ْلم ًا بأ ّن هذه الصيغة
ٍ
ٍ
ٍ
ونصت
قد ور َد ْ
ت على نحو خجول ومحدود في دساتير ما قبل عام َّ .2011
ق عليها المغرب،
ديباج ُة الدستور على
سمو االتفاقيات الدولية ،التي صاد َ
ِّ
عل�ى التش�ريعات الوطني�ة وض�رورة مواءمة هذه التش�ريعات م�ع ما تتط َّلب ُه
المصا َدق عليها:
االتفاقيات ُ
«جع�ل االتفاقي�ات الدولي�ة ،كم�ا صاد َقت عليها المغ�رب ،وفي نطاق
أحكام الدس�تور ،وقوانين المملكة ،وهويتها الوطنية الراس�خة ،تسمو ،فور

نشرها ،على التشريعات الوطنية ،والعمل على مالءمة هذه التشريعات مع
ما تتط َّلبه هذه المصادقة» (الدستور – طبعة  – 2011سلسلة «الوثائق القانونية
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المغربية» ،ص .)3

ونص الفصل  19من الدستور على تعزيز المساواة بين المرأة والرجل
َّ

في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية،
وعلى تشكيل هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.

المدنية
«يتم ّتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات
ّ

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،الواردة في هذا الباب
من الدستور وفي مقتضياته األخرى ،وكذا في االتفاقيات والمواثيق الدولية،

وكل ذلك في نطاق أحكام الدس�تور وثوابت
كم�ا ص�اد َ
ق عليه�ا المغربُّ ،

المملكة وقوانينها» .وتس�عى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال
ِ
ث لهذه الغاية «هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز»
والنساء ُوتحد ُ
(الدستور ،الباب الثاني – الحريات والحقوق – الفصل  ،19ص .)11

نص الفصل  30على تش�جيع تكافؤ الفرص بين النس�اء والرجال
كما َّ
في تو ِّلي المهام االنتخابية:

الحق في التصويت ،وفي التر ُّشح لالنتخابات،
«لكل مواطنة ومواطن،
ِّ
ّ

وينص
الرشد القانونية ،والتم ُّتع بالحقوق المدنية والسياسية،
شرط بلوغ ِّ
ُّ
سن ُّ
القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال

في ولوج الوظائف االنتخابية( »....الدستور ،ص .)14
وانسجام ًا مع هذه المقتضيات الدستورية وإثر التحضير النتخابات عام
 ،2011خض�ع القان�ون التنظيمي لمجلس النواب لتعديالت تتع ّلق بالالئحة

ون�ص القان�ون على توس�يع ه�ذه الالئحة لتش�مل  90مقعد ًا60 ،
الوطني�ة.
َّ
س�ن األربعين إضافة إلى س�بع نس�اءُ ،ف ْز َن
منها للنس�اء و 30للش�باب دون ِّ
ِ
من الدوائر المحلية .وبلغت نس�ب ُة تمثيل ِ النس�اء في البرلمان  11في المائة
(الجريدة الرسمية.)6490 ،
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المرحلة الثالثة
مدت اآللي ُة الس�ابقة نفس�ها
في االنتخابات التش�ريعية لعام  ،2016اع ُت َ
نص التعديل على تخصيص 30
مع تغيير في ما يتع َّلق
ّ
بحصة الشباب .فقد َّ

مقعد ًا للشباب ،ذكور ًا وإناث ًا ،ووصل عدد النساء في مجلس النواب إلى 81

المخصصة للنساء في الالئحة الوطنية و 11شابة من
الحصة
سيدة ( 60من
ّ
َّ
المخصصة للشباب في الالئحة الوطنية إضافة إلى  10سيدات ُف ْز َن
الحصة
ّ
َّ
في الدوائر المحلية بنسبة  17.3في المائة).

الخاتمة
صحي�ح أ ّن مكتس�بات الم�رأة المغربي�ة عل�ى المس�توى التش�ريعي
والسياس�ي ال ترقى بعد إلى تط ّلعات الحركة النس�ائية والقطاعات الحزبية

أقره دستور عام  ،2011إال أن
النسائية ،ولم ُي َّ
طبق بعد مبدأ المناصفة الذي َّ

وتنص
هامة على مس�ار األل�ف ميل.
م�ا تحقَّ�ق م�ن إنج�ازات ُيعتبر خطوة ّ
ُّ
متقدمة مع أنها ال تخلو من
قوانين المغرب اليوم على مقتضيات تش�ريعية ِّ
متعددة ،قانونية
ثغ�رات وعث�رات ُتذكِّ رنا بأن قضايا المرأة
متش�عبة وأبعادها ّ
ّ

التحدي األكبر
واجتماعية واقتصادية إضافة إلى ُبعدها الثقافي الذي يطرح
ِّ
ِ
نظ�ر ًا الرتباط�ه بالذهني�ة والتقالي�د الس�ائدة .وهذا ما جع�ل نظام الحصص

فوقيا ،يمنح المرأة
النسائية (أو الكوتا) يثير نقاش ًا حا ًّدا بين من اعتبره قرار ًا ًّ
امتي�از ًا غي�ر ديمقراط�ي ،ومن اعتبره مجرد ري�ع ٍ
انتخابي .وبفضل ُمرافعات
َّ
ٍّ

النساء المغربيات الديمقراطيات ،ودعم القوى السياسية والحقوقية لقضايا
ومرحليا للتعويض عن التأخير
إيجابيا
ب�ر نظام الحص�ص تمييز ًا
ًّ
ًّ
الم�رأة ،اع ُت َ
التاريخ�ي ال�ذي طالم�ا عرفته المرأة المغربية نتيجة إقصائها عن المش�اركة
السياسية.
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تعقيب
ديناميات وصول المرأة إلى دوائر صنع القرار
ماري ناصيف – الدبس

*

صنع ِ القرار في البلدان
البح�ث ف�ي
ُ
دينامي�ات وصول المرأة إلى دوائر ُ
ّ

ج�دا وتطرح العدي�د من اإلش�كاليات التي حاولت
العربي�ة مس�ألة معقّ�دة ًّ

المقدم�ة لن�ا الي�وم أن تض�ع بعضها في دائ�رة الضوء وأن
األوراق الثلاث
َّ
تق�دم بع�ض اقتراح�ات الحلول لها ،ليس فقط من منظار تجربتين نضاليتين
ِّ
مختلفتين للنساء في المغرب ولبنان ،بل كذلك أخذ ًا بعين االعتبار النقاط
المتغيرات التي طرأت على المجتمعات العربية
المش�تركة في العالقة بين
ِّ
عموم� ًا ،بفع�ل الدور الذي تلعبه منطقتنا ف�ي االقتصاد العالمي ،وبالتحديد
ظ�ل النظ�ام العالمي الجديد ،وبي�ن البناء الفوقي في تلك المجتمعات،
ف�ي ِّ
وأعني به األنظمة السياسية القائمة.
س�أتو َّقف عند أبرز تلك اإلش�كاليات المش�ار إليها صراحة أو تلميح ًا

مهما لواقع مأزوم ،ليس فقط في
في األوراق الثالث ،التي
تضمنت عرض ًا ًّ
ّ
كل العالم العربي .من ثم سأنتقل إلى إلقاء الضوء
المغرب ولبنان ،بل في ِّ

لحل تلك اإلش�كاليات من قبل المداخالت،
على االقتراحات المعروضة ِّ
ألص�ل أخي�ر ًا إل�ى اقتراح بعض التوصيات التي أجدها ضرورية لتعزيز دور
صنع ِ القرار.
المرأة العربية وتسهيل وصولها إلى مواقع ُ
*

د .ماري ناصيف الدبس ،عضو المجلس االقتصادي واالجتماعي – لبنان.
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ما هي اإلشكاليات األساسية التي ُتعيق وصول المرأة ،أكانت مغربية
أم لبنانية ،إلى مواقع القرار السياسي؟
عدة
تجدر اإلش�ارة بداي ًة إلى أ ّن األوراق المقدمة
طياتها ّ
َّ
تضمنت في ّ
إش�كاليات ،منه�ا المتع ِّل�ق بمج�ال العمل أو التعلي�م أو القوانين الوضعية،
ويمكن فهم هذا التواصل والتداخل كون األوضاع السياسية تتأثَّر بالوضعين
االقتصادي واالجتماعي كما وتؤ ِّثر عليهما .إال أ ّن هذه اإلش�كاليات – إن
كان يمك�ن لن�ا تس�ميتها كذل�ك – تدخل ضمن إش�كاليات أش�مل وأعمق
بالتطرق إلى ثالث
تش�كِّ ل أساس� ًا للوضع الذي نعيش�ه اليوم .لذا ،سأكتفي
ُّ

التوصل إلى تفكيكها ،إذا ما أردنا تغيير األوضاع العامة
بد من
إشكاليات ال ّ
ُّ

وليس النسائية فقط في بلداننا.
مدون�ات أو قوانين األحوال
اإلش�كالية األول�ى ،وتتع َّل�ق بالعالقة بين ّ

قر بالمس�اواة الحقيقية بين المرأة والرجل ،على الرغم
الش�خصية التي ال ُت ُّ
من التعديالت الطارئة على بعض بنودها والمشار إليها في األوراق جميع ًا،
وبالتفصيل في ورقة السيدة رشيدة بن مسعود ،وبين وصول المرأة إلى دوائر

بماهية العالقة بين الدولة
صنع القرار ...أي ما ُيمكن تسميته بشكل أوضح
ّ

فعليا إنجاز
والدين وموقع المرأة في الحياة السياس�ية لبلدها .وهل ُيمكن ًّ
«الرهان الديمقراطي» أو «االنتقال الديمقراطي» ،وللمرأة فيه دور مؤ ِّثر ،في

ظ�ل ع�دم الت�وازن بين حق�وق المرأة وحقوق الرجل داخل األس�رة .وهذا
ِّ
ِ
ما نالحظه في األمثلة الواردة من ق َبل س�عادة الس�فيرة نزهة الش�قروني التي
مرة عن التد ُّخل الش�خصي والمباش�ر للديوان الملكي في
ّ
تحدثت أكثر من ّ
اتخ�اذ الق�رارات المتع ِّلق�ة بحق�وق الم�رأة .كما نالحظه كذل�ك في ما ورد
ت بإس�هابٍ إلى
على لس�ان الس�يدة رش�يدة بن مس�عود ،وإن تكُ ْن قد
أش�ار ْ
َ
دور آخرٍ ،
مواز ،هو دور التنظيمات النسائية والجمعيات األهلية والتنظيمات
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أساس�يا في مش�روع
الحزبي�ة الديمقراطي�ة ف�ي َجعل ِ قضايا النس�اء «عنصر ًا
ًّ
التغيير والتحديث».
إالّ أ ّن هذه اإلشكالية تظهر بوضوح أكبر في ورقة الدكتورة فاديا كيوان
تتحدث عن المعوقات البنيوية في لبنان ،وبال ّتحديد عن طبيعة النظام
عندما
ّ

السياس�ي المبن�ي عل�ى المحاصصة الطائفية والمذهبية الت�ي ترى فيها عقب ًة
َّ
ت الكوتا بالمعيار الطائفي».
التزم ْ
«يتعذر معها اعتماد كوتا نسائية ،إال في حال َ

تتح�دث عن
�ق بالنص�وص الدس�تورية الت�ي
ّ
اإلش�كالية الثاني�ة ،وتتع َّل ُ

المس�اواة بي�ن المواطني�ن والمواطنات وبين قواني�ن االنتخاب التي ُتناقض

مقدمته وفي ما ّدتيه السابعة والثانية
هذا
التوجه .فالدستور اللبناني ،مثالً ،في َّ
ُّ

يقر بمبدأ المساواة .وكذلك هي الحال مع الدستور المغربي الذي
عشرةُّ ،
يشير إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال .وال ننسى اإلشارة أيض ًا إلى
أ ّن البلدان العربية التي و َّقعت اتفاقية سيداو لم تتحفَّظ على المواد المتع ِّلقة
تضمنتها المادة الس�ابعة من
بالمس�اواة السياس�ية بين المرأة والرجل ،والتي َّ
المقدمة والموا ّد األولى والثالثة والثامنة.
االتفاقية أساس ًا ،إضاف ًة إلى
ِّ

ورغم أن االتفاقيات الدولية تس�مو على الدس�اتير التي تس�مو بدورها
َت على مضمون مؤتمر بيجينغ،
عل�ى القواني�ن ،ورغ�م أ ّن الحكومات وافق ْ
إالّ أ ّن الخطوات الم َّتخذة في مجال تنفيذ الكوتا النسائية ،االستثنائية أصالً،
أقل بكثير من الـ30 
بقي�ت قاص�ر ًة ف�ي المغرب مثالً ،حي�ث ال تزال الكوتا ّ

ف�ي المائ�ة المطلوب�ة ،وف�ي لبنان ،حيث لم ترد حت�ى اآلن ،على الرغم من
مرور  22عام ًا على إقرارها ...أما األمم المتحدة ،فلم تدافع كما يجب عن
ِ
كل التح ّفظات
االتفاقية التي صاغتها والتي ُول ِ َدت باألس�اس
مش�وهة بف ْعل ِّ
َّ
ِ
ِ
ت البروتوكول
طبع ْ
التي ُوض َعت عليها وكذلك بف ْعل الصفة االختيارية التي َ
الملحق بها.
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اإلشكالية الثالثة ،وتتع َّلق بدور المرأة ومكانتها الفعلية في كل مؤسسات

وتحمل المسؤوليات األساسية
المجتمع المدني ،بدء ًا باألحزاب السياسية،
ُّ
حق المرأة في الوصول
داخلها ،وبموقف تلك األحزاب والمؤسسات من ِّ
ظل الصورة
إلى المجلس النيابي عبر الكوتا أوالً والمناصفة ثاني ًا ،خاصة في ِّ

النمطية المتناقضة ،السلبية ،التي تب ُّثها المناهج والكتب المدرسية ،من جهة،
ٍ
جهة ثانية.
ووسائل اإلعالم ،وبالتحديد المرئي منها ،من

وه�ذه اإلش�كالية ب�ارزة للعي�ان ف�ي االس�تنتاجات التي وصل�ت إليها

المداخالت الثالث التي بين أيدينا ،والتي ُتؤ ِّش�ر إلى أن ما وصلنا إليه في
ٍ
بلدانن�ا ه�و دون التطلُّع�ات الت�ي وضعناها كنس�اء منتمياتٍ إلى مؤسس�ات
حزبي�ة أو نقابي�ة أو اجتماعية ناش�طة على أس�اس برام�ج تهدف إلى التغيير
يحو ُل األكثرية النس�ائية ف�ي مجتمعاتنا
الديمقراط�ي لبلدانن�ا ،األم�ر ال�ذي ِّ

مجرد أرقام نتداولها على س�بيل اإلحصاء ليس أكثر ( 51في المائة في
إلى َّ

المغرب أو  52في المائة في لبنان) ،طالما أن هذه األعداد مش َّتتة ومقموعة

ظل
بفعاليته�ا
وتتحكَّ �م
عوام�ل اجتماعي� ٌة بالي ٌة وأنظم ٌة سياس�ي ٌة متخ ّلف ٌة في ِّ
ٌ
ّ
ٍ
بعولمة
بدل
تع ُّثر النظام الرس�مي العالمي المتمثِّل باألمم المتحدة والمس� َت َ
ٍ
ٍ
ض شرو َطها على بلداننا وتنق ُُل لنا الحروب والدمار.
تفر ُ
نيوليبرالية مأزومة ُ

ما هي اقتراحات الحلول المطروحة في المداخالت بهدف تفكيك
هذه اإلشكاليات؟

تجدر اإلشارة ،بدايةً ،إلى أ ّن هذه الحلول المطروحة من قِ َبل التجربة
ُ
ِ
التأشير إلى التجربة الفردية وبين اقتراح شعار التمكين
المغربية تتراو ُح بين
السياسي دون الدخول في تفاصيله والبرامج التي يمكن أن تؤ ِّدي إليه.
ِّ

جدا؛ إال
قدمتها لنا السيدة نزهة الشقراوي مهم ٌة ًّ
فالتجربة الفردية التي َّ
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أهميتها وغناها والدور
أنها تبقى تجرب ًة نخبوي ًة بعض الشيء ،على الرغم من ِّ

جدية خالل قيامها بمسؤولياتها،
الذي لعب ْت ُه صاحب ُتها في تحقيق إنجازات ّ

إن منفردة أم بالتعاون مع النخبة السياس�ية والمجتمع المدني كما تقول.
ويمكننا أن نذكر في بلداننا المختلفة عدد ًا من التجارب المشابهة ،المهمة

هي أيض ًا ،غير أنها ال تصنع فارق ًا كبير ًا في الس�عي النس�ائي العام باتجاه

تغيي�ر واق�ع الح�ال أو في االس�تعانة به�ا من أجل تطوي�ر المجتمع الذي

نعيش فيه.

أما مداخلة السيدة رشيدة بن مسعود عن المراحل التي قطعتها المرأة

جدا
فغني ٌة ًّ
المغربي�ة م�ن أج�ل الكوتا وتطوير الوجود النس�ائي في البرلمانّ ،
ويمك�ن لن�ا اقتب�اس بعض أس�اليب النضال منها .يبق�ى أن نقول إ ّن الدعوة

تضمنته�ا المداخل� ُة م�ن أجل اعتم�اد التمكين السياس�ي المترافق مع
الت�ي َّ

س�د الثغ�رات التش�ريعية م�ن أج�ل الدفع باتج�اه تطبيق ما جاء في دس�تور
ِّ

يمكن لها
 2011م�ن إنج�ازات ،ومنه�ا المناصفة على وج�ه التحديد ،فكان
ُ
يس�تند
َت ببرنامج عمل واضح
ُ
أن تض�ع النق�اط عل�ى الحروف لو أنها أُر ْفق ْ
إل�ى األه�داف المتو ّخ�اة م�ن خالل ه�ذا التمكين .ذلك أ ّن ش�عار التمكين
السياسي يجب أن يترافق ُحكم ًا مع التأكيد على التواجد النسائي في مواقع
صن�ع الق�رار السياس�ي المختلفة ،بدء ًا باألح�زاب ووصوالً إلى البرلمانات

نظري�ا فق�ط وبصورة
والس�لطات التنفيذي�ة .إذ ال يمك�ن أن نمكِّ �ن أنفس�نا ًّ
مسبقة ،فالتمكين يأتي بالتواصل مع الواقع .وهذا ال يعني بالمطلق تجاهل
أهمية المعرفة والثقافة السياسية.

أما بالنس�بة للدكتورة فاديا كيوان ،وقبل الش�روع بتوضيح اقتراحاتها،

لف�ت نظره�ا إل�ى ضرورة تصحيح م�ا جاء عن وج�ود «فريق وطني»
ف�أو ُّد
َ
متعاون مع فريق أهلي في لبنان لتصبح الجملة «الفريقين األهلي والرسمي»،
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للتحرك من أجل الكوتا
علم� ًا أ ّن كلم�ة «اتح�اد» لتوصيف ما جرى بالنس�بة
ّ
فضفاض�ة ،وأ ّن الدكت�ورة كي�وان قد نفت إمكانية مث�ل هذا التحالف ،الذي

أي قانون انتخابات نريد،
نش�أ تحت هذا الش�عار الوحيد
ِّ
وبغض النظر عن ِّ

أن يصل إلى تحقيق مشروعه في ظل معارضة النخب الطائفية وتحت سقف
نظام طائفي.

للح�ل عل�ى الم�دى المتوس�ط،
اقتراح�ات الدكت�ورة كي�وان
تأت�ي
ُ
ِّ
انتظام الحي�اة الحزبية وتعزيز األداء
وتضعه�ا ف�ي ثالث�ة مفاتيح ،هي ،أوالً:
ُ
الديمقراط�ي ف�ي صفوفه�ا ،وثاني� ًا :وح�دة عمل الهيئ�ات النس�ائية مترافقة
تهم المرأة ،وثالث ًا :تهيئ ُة أجيال ٍ من النس�اء
م�ع أجن�دة خاص�ة بالقضايا التي ُّ

يملكن المعرفة والمهارات التواصلية والعصب السياسي والنسوي .والبند

الثالث ،هنا ،يتوافق ويتقاطع مع بند التمكين السياسي المطروح في التجربة
المغربية.

آم�ل ،ربما ،أن تطرح الورق�ة اللبنانية موقف ًا واضح ًا على المدى
كن�ت ُ
أولهما قوانين األحوال الشخصية
المتوس�ط أيض ًا من مس�ألتين أساس�يتينّ ،

الطائفي�ة الت�ي تش�كِّ ل العائق األساس�ي أمام المس�اواة والت�ي تمنع أو تعيق
عام في السلطة التشريعية
مسألة الكوتا أو مشاركة النساء اللبنانيات بشكل ٍ ٍّ

وف�ي كل مواق�ع صن�ع القرار السياس�ي؛ أم�ا ثانيهما فيتع َّلق بتش�كيل الهيئة
العلي�ا إللغ�اء الطائفي�ة الت�ي ُأقِ َّرت منذ  27عام ًا ول�م ُتنفَّذ حتى اآلن ،كونها
تس�مح بالخالص من المحاصصة الطائفية التي تس�عى لها الطبقة الحاكمة
الستنس�اخ نظامها ولتأبيد س�لطتها ،واس�تتباع هذا التش�كيل بوضع قانون
ِ
ُ
وأولها أن النظام
ذ
التي
لل
الع
كل
كر ْ
انتخاب�ات لي�س في�ه ّ
ت والتي لم ُتذكَ رّ ،
َ

ظل التوزيعة الطائفية
النسبي – كما الكوتا النسائية – ال يمكن أن يستقيم في ِّ

تميز النظام السياسي في لبنان.
التي ِّ
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لذا ،أجد أنه ال ب ّد من وضع بضعة اقتراحات موجزة إضافية للمدى
القريب والمتوسط.

ٍ
ٍ
واسعة على المستوى
بحملة
• •أول االقتراحات هو القيام بدء ًا من اآلن
ضد القانون الجديد لتغاضيه عن مطلب الكوتا النسائية
الوطني ّ
وروحيته ،خاصة لجهة
نص الدستور
ولتناقضه ،وهنا األهم ،مع ِّ
ّ
استعادة صور الحرب األهلية عبر تقسيم بيروت إلى شرقية وغربية
على أساس ٍ
مذهبيا وتشويه مبدأ
طائفي مريع ،وزيادة تفتيت لبنان
ًّ
ٍّ
للرشوةَ ،ع ْب َر السماح
النسبية وتشريع استخدام المال االنتخابي ّ
الخيرية الموجودة منذ أكثر من ثالثة سنوات بالقيام
للمن ّظمات
ّ
األمر الذي يمنح
بتقديم الخدمات للناخبين في دائرة أو دوائر عملهاُ ،
السياسية التي تملك المال ومعه شبك ٌة من تلك المن ّظمات
األحزاب
ّ
تقدم الخدمات للناخبين مقابل الوالء السياسي ....إلخ.
أن ِّ
• •االقتراح الثاني على المدى القريب يكمن في القيام بحملة توعيةٍ
ُ
ٍ
حد سواء ،من أجل تخفيف مساوئ
وتعبئة للناخبات ،والناخبين على ٍّ
القانون والسعي لتعديله ،وعدم استبعاد الورقة البيضاء وغيرها من
األشكال التي ُيمكن اللجوء إليها.
أجدها ضروريةً ،على المستوى المتوسط هذه
ثالث االقتراحات التي ُ
•• ُ
يعتمد النسبية ولبنان
المرة ،هو اقتراح قانون ٍ خارج القيد الطائفي،
ُ
دائر ًة انتخابي ًة واحدة ،ويؤكِّ د على الكوتا النسائية بنسبة  30في المائة
ٍ
سن االقتراع والتر ُّشح
ِّ
للمناصفة ،كما يؤكِّ د على تخفيض ِّ
كمقدمة ُ
إلى  18سنة ،بهدف إشراك الشباب والشابات في تقرير مصير الوطن.
النضال من أجل قانون ٍ
مدني
وأهمها ،هو
رابع هذه االقتراحات،
ُ
•• ُ
ُّ
ٍّ
موحد ٍ لألحوال الشخصية ،وهو حجر الزاوية للتغيير الديمقراطي،
ِّ
إذ بدونه سنبقى كما نحن اآلن مجموعات منقسمة على نفسها
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ومتناحرة في ما بينها.

واسمحوا لي في الختام أن أشكر مؤسسة «باحثات» ومعهد األصفري

أخص
ومنظمة اإلسكوا وكل من ساهم في تنظيم هذا المنتدى النقاشي ،وأن
ُّ
بالشكر الدكتورة ُح ْسن عبود ،للدعوة الكريمة إلى المشاركة فيه.
س�يثابر َن من أجل
وكُ ِّلي ثقة أ ّن نس�اء لبنان ،بل وكل النس�اء العربيات ُ
تحقيق التغيير الديمقراطي في مجتمعاتهن.
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المحور الثاني

النساء واإلصالحات القانونية
من خالل مد ّونة الأ�سرة المغربية
ونظام الأ�سرة اللبناني

زهور الحر
عبد الرحمن الحلو
تعقيب :وائل طبارة
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إصالح قانون األسرة في المغرب:
المسار والمنهجية
زهور الحر

*

مقدمة
�أو ًال – ّ
ب�د م�ن التأكيد عل�ى العالقة الجدلية بي�ن الديمقراطية
ف�ي البداي�ة ،ال ّ

والحداث�ة م�ن جه�ة ،ودور الم�رأة ومكانتها في المجتم�ع من جهة أخرى.
فالعالق� ُة وطي�د ٌة بي�ن تنمي�ة المجتمع وتعزيز وضع المرأة فيه .وفي س�بيل
البن�ى االجتماعي�ة وبناء مجتمعات ق�ادرة على مواجهة
اإلصلاح وتطوي�ر ُ

بد من االرتقاء بقدرات اإلنسان ،رجالً كان أم امرأة،
جميع التحديات ،ال ّ
وتنمي�ة كفاءات�ه ليك�ون مواطن� ًا فاعالً في المش�هد التنم�وي .وينبغي تعزي ُز
يضمن للمرأة
مش�اركة النس�اء في النس�يج االجتماعي باعتماد نَهج ٍ حقوقي
ُ
المساواة والمشاركة في صنع القرار.

تخضع المرأ ُة لسلطات
سيما العربية منها،
ُ
وفي جميع المجتمعات ،وال ّ

تكر ُس الهيمنة الذكورية والسلطة
كثير ًا ما ُت َ
ستم ُّد من األعراف والتقاليد التي ِّ

نح هذا
َّ
المستبدة و ُتقصي المرأة في تدبير شؤون األسرة والمجتمع .وقد ُم َ
َ
تأويل
حافظ عليها بجميع الوسائل المتاحة بما فيها
الواقع للرجل امتيازات
ُ

ُ
حاف�ظ على مكانته االجتماعي�ة .وباتت المطالب ُة
الدين�ي عل�ى نحو ُي
الن�ص
ِّ
ِّ

بحق�وق الم�رأة وتحس�ين أوضاعها داخل األس�رة والمجتمع مدعا َة صراع ٍ

*

الحر ،محامية لدى هيئة المحامين بالدار البيضاء حالي ًا.
القاضي زهور ّ
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يتمحور حول النظام االجتماعي والثقافي والسياس�ي الذي
على الس�لطة،
ُ
سيحدد مسار المجتمع في العقود المقبلة.
ِّ

خ�اص ف�ي جمي�ع
طاب�ع
وإلصلاح قواني�ن األح�وال الش�خصية
ٌ
ٌّ
سيما العربية واإلسالمية منها ،نظر ًا الرتباط هذه القضايا
المجتمعات ،وال ّ
بمعطيات دينية وثقافية موروثة ُت ْضفي عليها طابع ًا مقدس ًا .وهذا ما يزيد من

صعوبة تغيير هذه القوانين وتحديثها بفعل التفسير السائد لبعض ال ّنصوص
الديني�ة وتضيي�ق الخناق على االجتهاد واالكتف�اء بالنقل والتقليد بعيد ًا عن
العق�ل والتجدي�د .وأب�ر ُز عائ�ق ٍ أمام اإلصالح هو أ ّن النص�وص التي تن ِّظ ُم
مقدس ٌة وال يمكن المساس بها ألنها مستوحا ٌة من الشريعة
العالقات األُ َسرية ّ

يقبل
أي تغيير فيها تعديالً للشرع ،ما ال ُ
اإلسالمية والفقه اإلسالميُ .
عتبر ُّ
وي َ
أي مجتم�ع مس�لم .ونتيج� ًة له�ذا الوضع ،ل�م تواكب قواني�ن األحوال
ب�ه ُّ

آليات
فعل
ُ
الشخصية التطورات التي شهدتها المجتمعات اإلسالمية ،ولم ُت َّ
بحث مقاصد الش�ريعة اإلسلامية التي
االجتهاد التي أجازها اإلسلام ولم ُت َ
أتاح�ت هامش� ًا هام� ًا لتنظي�م الحي�اة االجتماعية حس�ب الظ�روف الزمانية
والمكاني�ة ف�ي المجتمع .وقد نش�ب صرا ٌع بين تي�ارات ذات رؤى مختلفة

يمكن تلخيصها في اتجاهين اثنين:
ُ

االتجاه األول :يسعى إلى الحفاظ على األوضاع االجتماعية الموروثة
طياته�ا من امتي�ازات فئوية وموروث ثقاف�ي .وتصو ُن هذه
وم�ا تحمل�ه ف�ي ّ

مقدس ٌة والمجتمع
التيارات تفسير الفقهاء للدين باعتبار أ ّن أحكام الشريعة ّ
تقليدي ومحافظ.

االتج�اه الثان�ي :يس�عى إل�ى إع�ادة بن�اء المجتمع على ضوء م�ا يطا ُل ُه
ومذهلة ،وإل�ى تفعيل االجتهاد وتكييف�ه مع الواقع.
م�ن
تح�والت س�ريعة ُ
ُّ

ويعتم�د ه�ذا االتج�اه من التيارات على قراءة حديث�ة للفقه وربطه بمقاصد
ُ
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الموجه لإلنسان في سبيل االنفتاح على
الشريعة الواردة في الخطاب اإللهي
ّ
المجتمع الدولي والحقوق الكونية بأبعادها الحضارية واإلنسانية.
وأعتق�د أ ّن ه�ذا الص�راع لم يكن فعالً صراع ًا بين من يدافع عن الدين

واس�تراتيجيا
وسياس�يا
ثقافيا
ًّ
ًّ
ف�رط فيهم�ا ،ب�ل كان صراع� ًا ًّ
والهوي�ة وم�ن ُي ِّ
ح�ول االنتق�ال إل�ى النظام الديمقراطي وبناء مجتم�ع حديث والتخ ّلي عن

وثقافيا ،ع َّزز الس�يطرة
اجتماعيا
تك�رس موروث ًا
ًّ
ًّ
الممارس�ات القديم�ة التي ِّ
الذكورية داخل األسرة واالستبداد السياسي في الدولة والمجتمع.

البنى
قضي� ُة الم�رأة ه�ي قضية مركزية ،ينطلق منها التغيير
ّ
والتحول في ُ

اس�تراتيجي
بعد
االجتماعية والعالقات األس�رية .وهي قضي ٌة متش�ابكةٌ ،لها ٌ
ٌّ
ف�ي بن�اء العالق�ات داخ�ل المجتم�ع وتوزيع المه�ام والس�لطات وتحقيق

التوازن والعدل والمس�اواة .ونس�تعرض في هذه الورقة مس�ار هذه القضية
في مختلف أبعادها.

ثاني ًا – م�سار الإ�صالح
متدرج ًا ،ولم يأتِ فجأة بل كان حصيلة عقود
س�لك اإلصالح مس�ار ًا ّ

من المطالبة والنضال.

فمنذ عام  ،1957غداة االستقالل ،تشكّ لت لجنة من علماء الدين لتدوين

بمدونة األحوال الش�خصية
قواعد الش�ريعة والفقه اإلسلامي في ما ُعرف
ّ
بناء على أحكام
القضاء
بعد أن كان
الش�رعي يفصل في النزاعات األُ ّ
س�رية ً
ُ
ُّ
أئمة
عين من بين َّ
الشريعة اإلسالمية و ْف َق المذهب المالكي .وكان القاضي ُي َّ
وتشعبها في المسألة الواحدة نتيجة
تعدد اآلراء
هذا المذهب ،ما كان ُيتيح ُّ
ُّ
تعدد التيارات والتأويالت في المذهب الواحد.
ُّ
سم هذا التدوين بطابعه المحافظ والتقليدي نتيجة التركيبة الفقهية
وقد ا َّت َ
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التمس�ك بقواعد الش�ريعة
للجن�ة والظ�روف التاريخي�ة الت�ي فرضت آنذاك
ُّ

اإلسالمية وبآراء الفقه المحافظ لمقاومة االحتالل األجنبي وتشريعاته .فقد

كان الهاجس األول الحفاظ على األس�رة المغربية واس�تقرارها ،ولو على
حساب المرأة ،ومنح امتيازات للرجل.
مدون�ة األح�وال
وف�ي ع�ام  ،1993أُدخ َل�ت بع�ض التعديلات عل�ى ّ

المدونة لم
الشخصية نتيجة استمرار المطالبة وضغط المجتمع المدني وألن
ّ
التحوالت التي طالت المجتمع .وكانت التعديالت بسيط ًة ولم
تع ْد تواكب
ُ
ّ
مهدت لمراجعة نصوص هذه
البن�ى االجتماعي�ة في جوهرها ولكنها َّ
تم�س ُ
ّْ

المقدس عنها .واع ُت َبرت هذه التعديالت
المدون�ة وتطويره�ا وإزال�ة الطابع
َّ
ّ
مكس�ب ًا س�اعد عل�ى مواصلة اإلصالحات الحق ًا وتحقي�ق اإلصالح الكبير
في عام .2004

تدريجي�ا لتمكي�ن الذهنيات من قبول مس�تجدات
وق�د كان اإلصلا ُح
ًّ

وتحدياته والمحافظة على الهوية واألصالة
التكيف مع الواق�ع
تجم�ع بي�ن
ِّ
ُّ
التي بإمكانها االستجاب َة للمشاكل واإلسهام في ح ِّلها.
بد من اإلش�ارة إلى عاملين ِ
أساس�يين ِ س�اعدا على
وفي هذا اإلطار ،ال ّ
ْ
ْ
بلوغ هذا اإلصالح.
أوالً :اإلراد ُة السياس�ية الت�ي كان�ت حاض�ر ًة في جميع المراحل وعلى
الملك وفد ًا من 40
أعلى المس�تويات وم َّتصلة بنبض ِ الش�ارع (فقد اس�تقبل
ُ

مطالبهن).
امرأة واستمع إلى
ّ
ظ�ل من�اخ ٍ
ديمقراط�ي
ثاني� ًا:
تح�رك المجتم�ع المدن�ي المغرب�ي ف�ي ِّ
ُّ
ٍّ

وتأسيس عدد من الجمعيات التي أثبتت قدرتها على التنظيم وا ّتباع أساليب
المعنية وبناء تحالفات وتقديم
فعالة في التعاطي مع الجهات
عمل وآليات ّ
َّ

بحق المرأة.
المقترحات وإنشاء المحاكم الرمزية إلدانة اإلجراءات التعسفية ِّ
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ٍ
هام في التوعي�ة بالحقوق وبضرورة
وق�د اضطل�ع المجتم�ع المدني ب�دور ٍّ

تجديد الخطاب الديني من خالل اللجوء إلى علماء دين إصالحيين .وبدعم

المجتمع
من أحزاب وطنية وأساتذة جامعيين وحقوقيين ومثّقفين ،استطاع
ُ
المغربي توجيه الحوار الوطني نحو اإلصالح والتغيير.
المدني
ُّ
ُّ

ثالث ًا – الإ�صالح وال�سياق الوطني والدولي

يمكن معالجة قضية المرأة بمعزل ٍ عن المسار الحقوقي والديمقراطي
ال
ُ
وحق�وق اإلنس�ان ف�ي المغ�رب نظر ًا للعالقة الجدلية بي�ن المراكز القانونية

واالجتماعي�ة الت�ي وصل�ت إليه�ا المرأة والمس�احة المتاح�ة للديمقراطية
وحقوق اإلنسان.

وبعد أن صاد َقت المغرب على العديد من االتفاقيات الدولية المتع ِّلقة

بحق�وق اإلنس�ان ،ش�هدت ف�ي أوائ�ل ع�ام  1990مرحل�ة هامة ف�ي مجال

الديمقراطية وحقوق اإلنسان إذ صادقت على العديد من االتفاقيات الدولية

مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية

حق�وق الطف�ل في ع�ام  1993إضافة إلى البروتوكوالت والمواثيق الملحقة
الحق والقانون مثل:
بهما .كما ُأنشئ العديد من المؤسسات إلرساء دولة
ِّ
– الوزارة المك ّل ِ
فة بحقوق اإلنسان؛
ُ
االستشاري لحقوق اإلنسان ،ولجنة اإلنصاف والمصالحة
المجلس
–
ُّ
ُ
ِ
وجبر
التابعة له لالستماع إلى األضرار الناشئة عن أخطاء الماضي
تعرض لها المواطنون؛
األضرار التي ّ

– كتاب ُة الدولة الخاصة بشؤون المرأة ،التي أصبحت وزار ًة الحق ًا؛

المحاكم اإلداري ُة التي تفصل في النزاعات بين المواطنين واإلدارة؛
–
ُ
– دي�وا ُن المظال�م وغيره من المؤسس�ات وورش العمل التي ُن ِّظ َمت
79

المصادق عليها،
لمراجع�ة القوانين وتكييفه�ا مع المواثيق الدولية ُ

تميز بين المرأة والرجل وتفرض
سيما تلك القوانين التي كانت ّ
وال ّ
قيود ًا على المرأة داخل األس�رة والمجتمع ،مثل منعها من الس�فر
وتخصيص بعض الوظائف للرجال فقط.

وفي صميم هذه الحركة الحقوقية كانت قضي ُة المرأة حاضر ًة بامتياز،

حي�ث خض�ع العدي�د من النصوص في القواني�ن المدنية والجنائية للتعديل
بهدف إقرار المساواة والتوازن في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل.

رابع ًا – م�شروع الخطة الوطنية
لإدماج المر�أة في التنمية :بين الراف�ضين والم�ؤيدين
في عام  ،1998تشكّ لت حكومة تناوب برئاسة حزب من المعارضة،
للتقدم الذي
الش�د والجذب مع النظام .ونظر ًا
كان قد عرف س�نوات من
ِّ
ُّ
أُحرز آنذاك في مجال حقوق اإلنس�ان على المس�توى الوطني والدولي،

خض عن المؤتمرات العالمية من اتفاقيات واس�تراتيجيات دولية،
وما تم ّ
وتوسع نشاط الحركات النسائية محلي ًا ،تع ّززت المطالب النسائية بالتغيير
ُّ

س�يما بع�د انضم�ام العديد من المثقفي�ن والجامعيين والحقوقيين إلى
وال ّ

الحركات النس�ائية ،ما دفع بالمس�ؤولين الحكوميين إلى التفكير بالحلول
المناسبة إلقرار عالقات متوازنة داخل األسرة المغربية .وأعلنت حكومة

التن�اوب ف�ي برنامجه�ا الحكوم�ي ،ال�ذي عرضت�ه أم�ام البرلم�ان في 17

نيسان  /أبريل  ،1998أنّها تتب ّنى قضية المرأة وتعمل على التغيير على عدة

مستويات منها:

– المس�توى القانون�ي :م�ن خالل إق�رار مبدأ تكاف�ؤ الفرص وإجراء
لمدونة األحوال الشخصية؛
إصالح تدريجي
ّ
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البعد
– المس�توى االجتماع�ي :م�ن خالل بل�ورة اس�تراتيجية ُتراعي ُ
النسائي؛

– المس�توى السياس�ي :من خالل وضع استراتيجية تمكّ ن النساء من

الوصول إلى مناصب المسؤولية وصنع القرار.
وقد ن ّظمت كتاب ُة الدولة المك ّلفة بالرعاية االجتماعية واألسرة لقاءات

وحلقات عمل بمشاركة قطاعات وزارية وجمعيات نسائية وحقوقية وتنموية
بهدف تحديد المجاالت ذات األولوية وبلورة خ ّط ِة عمل ٍ إلدماج النساء في

التنمية .و ُشكّ َلت لجن ٌة لمتابعة صياغة خطط عمل وطنية للنهوض بأوضاع
المرأة ،وأُ ِع َّد مشروع الخطة الوطنية إلدماج المرأة في التنمية ،الذي أعلن
ع�ن مضمون�ه رس�مي ًا الوزي�ر األول آن�ذاك ،الس�يد عبد الرحمان اليوس�في
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في  8آذار  /مارس .1999

وقد عكست هذه الخطة المفهوم الجديد للتنمية المستدامة الذي يؤكِّ د

عل�ى تفعي�ل دور األف�راد بصفته�م غاي ًة في التنمية قب�ل أن يكونوا أداة لها،
واعتماد نَهج ٍ يع ِّزز دور الفئات المهمش�ة ومن ضمنها النس�اء .وكان هدف
دم�ج جميع أفراد المجتمع ،بم�ا يحقِّق العدالة االجتماعية ويراعي
الخط�ة
َ
الخصوصي�ات ف�ي إط�ار منهج�ي قائم على مجموعة م�ن اإلجراءات على

المتوسط لتحقيق التمكين الذاتي في المجاالت القانونية
المدى القصير أو
ِّ
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية.

تضمن مشروع الخطة اقتراحات إلصالح قانون
ومن الناحية القانونيةَّ ،

األحوال الشخصية والجنسية والحالة المدنية كما يلي:

لسن الزواج للذكور واإلناث؛
–
ُ
سن الثامنة عشرة كحد أدنى ِّ
تحديد ِّ
– السما ُح بزواج المرأة الراشدة من دون ولي؛
إقرار الطالق القضائي بعد محاولة الصلح؛
–
ُ
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تعدد الزوجات وإخضاع الحاالت االستثنائية لموافقة الزوجة
–
إلغاء ُّ
ُ
–

–
–
–
–

األولى؛

سن الحضانة في الخامسة عشرة لدى الذكور واإلناث؛
ُ
توحيد ِّ
ِ
تزوجت ،وجعل بيت
ُ
عدم إسقاط حق الحضانة لألم الحاضنة إذا ّ
الزوجية سكن ًا للمحضون؛
إخضاع تصرف ِ
الولي ،أكان الوالد أم الوالدة ،بأموال القاصر لرقابة
ِّ
ُ ُّ
القضاء؛
الحك�م للم�رأة ِ المط َّلق�ة بنصف الممتلكات المكتس�بة خالل فترة
ُ
الزواج؛
إنشاء محاكم ٍ أسرية ،وإسناد مهام التوثيق لنساء في القضاء؛
ُ

كما تناولت الخطة اقتراحات لها عالقة بالوضع القانوني للمرأة:

يحق لألم نقل الجنسية ألبنائها من أب أجنبي؛
– قانون الجنسية :أصبح ُّ
– قانو ُن الحالة المدنية؛
والتحرش الجنسي؛
القوانين الجنائي ُة ومعالجة العنف ضد النساء
–
ُ
ُّ

القواني�ن اإلداري� ُة والمتعلقة بالوظائف العامة لرفع جميع أش�كال
–
ُ

التمييز ضد المرأة في الحقوق اإلدارية والوظيفية والسياسية.
ومع أن ِ
مرجعيتها المزدوجة في معالجة
واضعي هذه الخطة أشاروا إلى
َّ
قضاي�ا الم�رأة باعتم�اد أس�س الدول�ة الحديثة إلى جانب الهوية اإلسلامية
الشق المتع ِّلق
س�يما
ُّ
واألخالقية لألس�رة المغربية ،أثار مش�روع الخطة ،وال ّ
ومؤيدين.
باألحوال الشخصية فيه ،جدالً واسع ًا وسجاالً بين رافضين
ِّ

وتط�ور ه�ذا الس�جال إل�ى تبادل االتهام�ات والنقد اللاذع للمرجعية
ّ

المجتمع
الغربية واالتفاقيات الدولية التي استند إليها مشروع الخطة .وشهد
ُ
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غنيا باآلراء والرؤى والقراءات المختلفة للنص الديني،
المغربي نقاش ًا ساخن ًا ًّ
ُّ
ما أحدث دينامية اجتماعية وسياسية حول موضوع المرأة والمساواة.

وف�ور اإلعلان ع�ن تنفي�ذ الخطة الوطني�ة إلدماج المرأة ف�ي التنمية،

أص�درت مجموع�ة م�ن الجهات والهيئات من مواقعها السياس�ية والفكرية
علماني يتنافى
الهامة بيانات رافضة لما جاء في الخطة ،معتبر ًة أنها مشروع
ٌّ

ويه�د ُد بتقويض دعائم األس�رة وتفكيكها .واعتبرت
م�ع الهوية اإلسلامية
ِّ
هذه الجهات الرافضة بأ ّن الخطة تنطوي على دعوة صريحة لتغيير األحكام

ت المنظمات اإلسالمية والجمعيات
الشرعية الراسخة في المجتمع،
َ
وناشد ْ

الحقوقي�ة بالتضام�ن وبتش�كيل التحالفات للتصدي له�ذه الخطة المخالفة
للكتاب والس ّنة.

تدبيريا إلدماج الم�رأة في التنمية،
إجراء
وتضمن�ت ه�ذه الخط�ة 200
ًّ
ً
تضمن  15تدبير ًا حول
وانصبت االنتقادات حصر ًا على
الشق القانوني الذي ّ
ِّ
َّ
مدونة األحوال الشخصية.
إصالح ّ

مواقف مس�اندة للخطة ومطالِب ٌة بتفعيلها وتحقيق
وفي المقابل ،برزت
ٌ

مب�دأ المس�اواة والعدال�ة االجتماعية داخل األس�رة .وظه�رت صفوف من
المدافعي�ن والفاعلي�ن السياس�يين واالجتماعيي�ن من مختل�ف االتجاهات
تصور مش�ترك للحداثة والتنمية والديمقراطية
السياس�ية ،واتفقوا مع ًا على ُّ
المبنية على المساواة بين الجنسين والمواطنة الكاملة للرجال والنساء.

وبرز دور المجتمع ،بجمعياته النسائية والحقوقية ومنظماته السياسية،

في الدفاع عن الخطة من خالل إنشاء أجهزة تنسيقية وشبكة لمساندة كتابة
الدولة المك َّلفة بالرعاية االجتماعية واألسرة في الدفاع عن هذا المشروع.
وق�د نجح�ت هذه األجهزة التنس�يقية في جم�ع مليوني توقيع للضغط على
ٍ
بأدلة
للمض�ي ف�ي تنفي�ذ الخط�ة الوطنية ،واس�تعانت في عمله�ا
الحكوم�ة
ِّ
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مستمدة من المرجعية اإلسالمية والمرجعية الدولية.
وبراهين
َّ
ون ّظمت هيئات المجتمع المدني مسيرة وطنية في الرباط لتأييد الخطة،

و ُن ِّظ َم�ت ف�ي ال�دار البيضاء في اليوم نفس�ه مس�يرة أخ�رى مناهضة للخطة.

واحت�دم الص�راع بين التيار الحداثي والتيار المحافظ ،وتجاوز قضية المرأة
متحوالً إلى تبادل اتهامات بالكفر من جهة ،وبالظالمية من جهة أخرى.
ِّ

خام�س ًا – ت�شكيل اللجنة اال�ست�شارية المك ّلفة بالإ�صالح
ظ�ل عجز الحكومة ع�ن متابعة هذا الملف وغياب قنوات الحوار
ف�ي ِّ
اله�ادئ ف�ي إط�ار نَهج ٍ
تش�اركي وفي س�بيل تهدئة األوض�اع ،اقترح الوزير
ٍّ
األول تش�كيل لجنة علمية مؤ ّلفة من  20عضو ًا من بينهم  5نس�اء من ذوي

االختص�اص م�ن فقه�اء وقضاة ومحامين وعلماء اجتم�اع لمراجعة الخطة
ٍ
عام حولها.
والتوصل إلى توا ُفق ٍّ
ُّ

ل�م تتش�كَّ ل ه�ذه اللجن�ة ول�م تلتئم يوم� ًا ،فتفاقم الوض�ع وخرج عن

وتحول إلى
المعنية بإصالح قانون األحوال الش�خصية
منطلقاته األساس�ية
ّ
ّ

ص�راع أيديولوج�ي .وب�دأت المناوش�ات الكالمي�ة ومح�اوالت التوظيف
والتجمع�ات الخاصة.
السياس�ي ف�ي الصحاف�ة و ُخطب الجمع�ة والفتاوى
ُّ
وكاد الوض�ع أن ينفج�ر ،م�ا دف�ع بالحكومة إلى التم�اس التحكيم الملكي
أل ّن الملك هو أمير المؤمنين وله س�لطة روحية عليا تجعله المدافع األول
المتزمت.
التقدمي وغير
عن الشريعة اإلسالمية بمفهومها الحقيقي
ُّ
ِّ

منهجية عمل اللجنة
ف�ي  5آذار  /م�ارس  ،2001اس�تقبل جاللة الملك محمد الس�ادس 40
ضت
وع ِر َ
امرأة يمثِّلن الجمعيات والمنظمات والقطاعات الحزبية النسائيةُ .
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مدونة األحوال الشخصية ورفع مظاهر
على جاللته رسالة ُتطالب بمراجعة ّ

والتعسف التي تعاني منها المرأة .وقد تلت هذه الرسالة قاضية في
الحيف
ُّ
المجلس الدستوري ،السيدة السعدية بلمير.

وفي  27نيس�ان  /أبريل  ،2001أعلن جاللة الملك عن تش�كيل اللجنة
مدونة األحوال الش�خصية والمؤلفة من 15
االستش�ارية المك َّلف�ة بإصلاح ّ
عض�و ًا بينهم ثالث نس�اء .وترأّس اللجنة الس�يد إدري�س الضحاك ،الرئيس
األول للمجل�س األعل�ى للنق�ض آنذاك .وكان اإلعالن عن تش�كيل اللجنة
تصرف ًا حكيم ًا س�اعد
والتعليم�ات الهام�ة الت�ي َّ
وجهها الملك إلى أعضائها ُّ

خصوصية
عل�ى احت�واء الخلاف الذي كاد يخرج عن الس�يطرة ،ما يعكس
ّ
ٍ
بحكمة وسالسة.
النظام المغربي وتفاعله الفريد مع القضايا الشائكة

الملكي إش�ارات قوية حول اإلصالح المنش�ود،
الخطاب
تضمن
وقد ّ
ُ
ُّ

وشدد على ضرورة
وحدد مسار اللجنة الذي اع ُتبر خارطة طريق لإلصالحَّ .
َّ

ِّق التوازن
ب�ذل جه�ود حثيث�ة لتحقيق إصالح ُيراعي مقاصد الش�ريعة ويحق ُ

ف�ي الحق�وق والواجبات بين جميع أفراد األس�رة م�ن خالل قوانين تحمي
المصلح�ة المش�تركة للجمي�ع .وأكّ �د أن اللجن�ة مدعو ٌة إلى إرس�اء العدل

وإبداعية بين
واإلنص�اف م�ن خلال قراءة جديدة للنصوص ومواءم�ة ب ّناءة
ّ

المرجعي�ة الديني�ة والهوي�ة الوطنية من جهة ،والروحي�ة المعاصرة والطابع
وشدد على ضرورة اإلصغاء إلى
الكوني لحقوق اإلنسان من جهة أخرى.
َّ
آراء جميع األطراف والوقوف على مطالبها بإمعان ٍ وانفتاح.

تركيبة اللجنة
أول استجابة لمطالب المجتمع المدني والحقوقي في تركيبة
تمثّلت ّ

اللجنة التي لم تقتصر على فقهاء وعلماء دين فحسب بل شملت ،إضاف ًة
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إل�ى رؤس�اء المجال�س العلمية ،خب�راء في علم االجتم�اع واإلحصاءات
االقتصادي�ة والعل�وم الطبي�ة والدراس�ات الجامعي�ة وأس�اتذ ًة حقوقيي�ن
وجامعيين وقضاة.

وإذا كان التش�ريع ف�ي األح�وال الش�خصية ش�أن ًا ذكوري� ًا تواله علماء

وفقه�اء ذك�ور ف�ي لجن�ة ع�ام  1957ولجن�ة عام ُ ،1993ع ِّي َن�ت في لجنة عام

متخصصات في القانون والقضاء والطب وعلم االجتماع
 2001ثالث نساء
ِّ
اختص
من بين  15عضو ًا .وكان تعيين نساء في لجنة علمية تنظر في مسائل
َّ

بها الرجال منذ قرون س�ابق ًة في تاريخ االستش�ارات الملكية .وصحيح أن

حضورهن الرمزي
العضوية النسائية في اللجنة لم تتجاوز ثالث نساء ،لكن
ّ
أثَّر في العديد من المواقف وفي االجتهاد في قضايا األسرة.

وسع نطاق االجتهاد الذي
وشملت هذه اللجنة
تخصصات جديدة ،ما َّ
ُّ
�د مقتص�ر ًا عل�ى علم�اء الدين والفقه بل ش�مل علماء ف�ي االجتماع
يع ْ
ل�م ُ

والطب والقانون والقضاء وخبراء في المعارف العلمية الحديثة .وأصبح في
اللجنة اجتهاد جماعي تتكامل فيه المعارف على ضوء قراءة علمية للواقع

االجتماع�ي وق�راءة جدي�دة للنص�وص الديني�ة وإع�ادة النظر ف�ي المنظور

التقليدي الذي كان ُيضفي القدسية على آراء فقهية تحتمل الخطأ والصواب
وأنتجها بشر في سياقٍ
ومكاني تتحكَّ م به األعراف والتقاليد.
زماني
ٌ
ٍّ
ٍّ

آليات عمل اللجنة
كان م�ن أه�م المطال�ب النس�ائية إعادة النظر ف�ي منهجية عمل اللجنة
المعنية واإلصغاء إلى آرائها
المك َّلفة باإلصالح من خالل إش�راك الجهات
ّ
واقتراحاته�ا .وم�ا إن تش�كّ لت اللجنة ،وضع�ت برنامج ًا لعملها على النحو

التالي:
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 –1تحديد أسباب تشكيل اللجنة.
 –2تحديد أهداف اللجنة.

 –3تحديد طريقة عمل اللجنة على النحو التالي:

– اعتب�ار التوصي�ات ال�واردة في الخطاب الملك�ي وثيقة معتمدة في
عمل اللجنة؛

– االطالع على تجارب بعض البلدان اإلسالمية في مجال األحوال
الشخصية؛

– تكليف بعض أعضاء اللجنة أو غيرهم ممن تختارهم اللجنة بإجراء
زيارات استطالعية وصياغة التقارير حولها؛

للتع�رف عل�ى واق�ع المجتم�ع المغرب�ي من خالل
– إج�راء مس�ح
ّ
الدراسات واإلحصاءات الميدانية المتع ّلقة باألسرة؛

– تكليف بعض الخبراء من خارج اللجنة بإعداد أبحاث ودراس�ات
فقهية واجتماعية مرتبطة بهذا الموضوع.

مقدمته�ا الجمعي�ات النس�ائية
 –4اإلصغ�اء إل�ى الجه�ات
المعني�ة ،وف�ي ّ
ّ
الصلة ،وإلى
والمنظم�ات الحقوقي�ة وبع�ض القطاعات الوزاري�ة ذات ّ

بعض المفكّ رين المختصين بالموضوع من داخل المغرب أو خارجها.
وق�د اس�تغرق اإلصغ�اء إل�ى الهيئات وتلقّ�ي المطالب حوال�ى ثمانية

أش�هر .وق�د أصغ�ى أعض�اء اللجن�ة إل�ى م�ا يزيد ع�ن  80جمعي�ة ومنظمة

وهيئ�ة م�ن مختل�ف أطياف المجتمع السياس�ية والحزبية والفكرية .وتلقّت
تقدمت بها خ ِّطي ًا مختلف
اللجن�ة العدي�د م�ن المذكّ رات واالقتراحات التي ّ
المنظمات األخرى التي لم تس�مح الظروف بإدراجها على قائمة الجهات
التي تصغي إليها اللجنة.

وص ِّن َفت في عدة كتب وجداول حول أهم
ُ
وج َ
مع�ت ه�ذه المقترحات ُ
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فعت إلى أعضاء اللجنة لالطالع
ور َ
المواضيع المتع ّلقة بالعالقات األسريةُ ،
عليها ودراستها.

وكان لهذا الحوار الغني الذي عرفه المجتمع المغربي حول مش�روع

الخطة الوطنية إلدماج المرأة في التنمية دور هام في إحداث دينامية مجتمعية
والتعريف بقضية المرأة ووضعها القانوني واالختالفات في المجتمع.
كم�ا س� ّلط الح�وار الض�وء على مقاصد الش�ريعة اإلسلامية ومبادئها

الصحيح�ة الت�ي تدع�و إلى تحقيق العدل واإلنصاف والكرامة لكل إنس�ان.
متنورة للنصوص الدينية ،ما دفع كل طرف إلى
وأُ َّ
عدت دراسات وأبحاث ّ
والتقدم بمطالب معقولة وممكنة.
تب ّني رؤى عملية
ُّ
وق�د تناول�ت ه�ذه المطال�ب اقتراح�ات إجرائي�ة وموضوعي�ة متع ّلقة
بالزواج وإنهاء العالقة الزوجية واآلثار المتر ِّتبة عنه مثل النسب والحضانة

والنفق�ة؛ وإنش�اء محاك�م أس�رية؛ وإعداد القض�اة المتخصصي�ن؛ واعتماد

المس�اعدين االجتماعيين وعلماء النفس لمعالجة قضايا األس�رة واالهتمام

بالصلح قبل الطالق.

وفي إطار منهجية عمل اللجنة االستشارية المك ّلفة باإلصالحُ ،شكّ َلت

معينة ودراستها وتحديد المسائل
ست لجان مصغرة للتركيز على مواضيع ّ

وع َنيت اللجان المص َّغرة بقضايا
التي ينبغي مناقشتها في اللجنة االستشاريةُ .
الزواج والطالق وآثاره وباألهلية والنيابة الشرعية وبالوصية والميراث.

مرحلة الدراسة والصياغة
بع�د االنته�اء م�ن عملية اإلصغاء إل�ى المقترح�ات وتدوينها ،انتقلت

اللجنة إلى مرحلة الدراسة والصياغة.

وق�د ألق�ى الس�جال حول مش�روع الخط�ة الوطنية إلدم�اج المرأة في
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التنمية بظالله على تركيبة اللجنة االستش�ارية المك ّلفة باإلصالح .فقد كان
وتعمق
التيار التقليدي أكثر حضور ًا من التيار الحداثي من الناحية العددية،
ّ
التض�ارب بي�ن التياري�ن ف�ي ال ُن ُه�ج واآلراء عل�ى ضوء ما ش�هدته المغرب

وبلدان العالم من أحداث أرخت بظاللها على المسلمين وعلى المواطنين
في العالم ،مثل أحداث الحادي عش�ر من أيلول  /س�بتمبر  ،2001وأحداث

ال�دار البيض�اء ف�ي  16أيار  /ماي�و  ،2003وتجربة االنتق�ال الديمقراطي في
وظل الحراك المجتمعي مواكب ًا ألعمال اللجنة ويشكِّ ل قوة ضغط
المغربّ .
مساندة لها.

هذه بعض العوامل التي تركت آثار ًا مباشرة أو غير مباشرة على أعضاء

اللجن�ة حس�ب ميوله�م وانتماءاتهم الفكري�ة .وهذا هو اإلطار الذي دار فيه

النقاش حول اإلصالح وطرح إشكالية المرجعية الحائرة بين االرتكاز على
المقاربة الدينية الفقهية لمعالجة مشاكل األسرة أو االنطالق من التحوالت

ف�ي المجتم�ع واقت�راح حل�ول ال تتعارض مع مقاصد الش�ريعة اإلسلامية
كرسها المغرب في دستوره.
والمبادئ الكونية لحقوق اإلنسان التي َّ

هذا ما دعا إليه الخطاب الملكي عند تشكيل اللجنة االستشارية المك ّلفة
المتنور الذي يجمع بين
مش�دد ًا عل�ى ضرورة تفعيل االجته�اد
باإلصلاح،
ِّ
ِّ
الثوابت الدينية وروح العصر ويعتمد نهج ًا ش�امالً ومتعدد األبعاد .وغدت

هذه المطالب ممكنة بفضل الحوار الغني والدراس�ات والتحاليل المتعددة
التي تناولت األس�س الش�رعية والمس�وغات الدينية لإلصالحات المقترحة

التنبه له هو أن اآليات
من خالل قراءة منفتحة لمقاصد الشريعة .وما ينبغي ّ
مفصلة ،وال يمكن اس�تيعاب
التش�ريعية في القرآن الكريم قليلة جد ًا وغير َّ
مقاص�د البع�ض منه�ا إال بفه�م بنية مجتم�ع الجزيرة العربي�ة في العصرين
الجاهلي واإلسالمي وفهم طبيعة هذه اآليات التشريعية القائمة على مراعاة
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أحوال الناس ومصالحهم الواقعية.

فالبعد التش�ريعي في اإلسلام هو بعد زمني وتاريخي يخضع الجتهاد

األُ ّمة ،وآراء الفقهاء هي نتاج عمل بشري يحتمل الصواب والخطأ ومحكوم

بزمان�ه ومكان�ه .واالجتهادات الفقهية الموروثة قابلة للتعديل والتغيير على
ضوء الواقع االجتماعي والمصلحة العامة ومقاصد الشريعة.
وكان هذا الخطاب س�ائد ًا في اللجنة وخارجها ،ودافع عنه عدد كبير

من فقهاء الشريعة المت ّنورين والعلماء والمفكرين في مختلف ميادين العلوم
الحديثة .ودعوا جميع ًا إلى تفعيل آليات االجتهاد الذي ال يقتصر على الفقه
فحسب بل يشمل جميع أصحاب المعرفة والخبرة بمن فيهم النساء.

وكان�ت ه�ذه النقاش�ات واآلراء والتس�جيالت الصوتي�ة للمداخلات

دون بدقة في محاضر من عشرات الصفحات ،و ُتو َّزع على أعضاء اللجنة.
ُت َّ
مفصل على ضوء ما ُق ِّدم بشأنها
وخضعت ّ
مدونة األحوال الشخصية لنقاش ّ

من مقترحات في مذكّ رات المطالبة باإلصالح .وعند االختالف على إحدى
البت فيها
ؤجل ّ
دون ك ّلهاُ ،
وي َّ
النقاط أثناء الصياغة ،كانت اآلراء المتضاربة ُت َّ
كل طرف رأي اآلخر وت ّتضح الرؤية.
ريثما تنضج األفكار ويستوعب ُّ

وكان جالل�ة المل�ك محم�د الس�ادس يتابع أعمال اللجنة باس�تمرار،

وقد اس�تقبل في  20كانون الثاني  /يناير  2003رئيس اللجنة ،الس�يد إدريس

للمدونة والتمس مهلة إلنهاء
الضحاك الذي عرض عليه المش�روع األولي
ّ
والبت في النقاط التي لم يتوافق عليها أعضاء اللجنة.
صياغة المشروع
ّ

وفي  22كانون الثاني  /يناير  ،2003استقبل جاللة الملك السيد محمد
وعينه رئيس ًا للجنة خلف ًا للسيد إدريس الضحاك ،مؤكد ًا على توجيهاته
بوستة ّ

السامية وداعي ًا اللجنة إلى االجتهاد في سبيل تحقيق المساواة داخل األسرة.

وقد أعطت رئاس�ة الس�يد محمد بوس�تة للجنة ،بما يحمله من ثقل فكري
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ووطني وإرث إصالحي نظر ًا النتمائه إلى مدرسة عالل الفاسي ،أحد رواد
للمضي ُق ُدم ًا في أعمال اللجنة.
اإلصالح ،زخم ًا جديد ًا
ِّ

وم�ع مرور الوقت ،اكتش�ف الحداثي�ون المزايا البيداغوجية للمرجعية

تصورهم المثالي إلكراهات
المزدوج�ة ف�ي حين بدأ المحافظون ُيخضعون ُّ

المتحول .وكان لهذا الس�جال دور هام في المواءمة بين المعيار
المجتمع
ِّ
الدولي والنظام الداخلي .وبعد مرور  30شهر ًا ،توافقت اآلراء حول صياغة
المدونة ما عدا بعض النقاط التي ظلت عالقة.
العديد من نصوص
ّ

مدونة األس�رة بنسختها
وفي أيلول  /س�بتمبر  ،2003رفع رئيس اللجنة ّ
تضمن�ت نقاط ًا عالقةُ ،حس�م أمرها من خالل تس�جيل اآلراء
النهائي�ة الت�ي ّ

المقترحة حولها وعرضها على الملك بصفته أمير المؤمنين وحامي الدين.
فاللجنة دورها استشاري ،والتحكيم الملكي هو الفاصل في القضايا.

�ساد�س ًا – م�شروع المد ّونة �أمام البرلمان
ف�ي  10تش�رين األول  /أكتوب�ر  ،2003وف�ي س�ابقة تاريخية في الحياة

التشريعية للمغرب ،أعلن جاللة الملك في خطابه أمام البرلمان بغرفتيه عن

اإلصالحات الجوهرية التالية:

تمس كرامة
– تب ّن�ي صياغ�ة حديثة
ّ
للمدونة عوض ًا عن المفاهيم التي ّ
المرأة وإنسانيتها ،وإخضاع األسرة لرعاية الزوجين؛

وحق عقد زواجها بنفسها؛
حق الوالية للمرأة الراشدة
ِّ
– إتاح ُة ِّ

– تحقيق المساواة في سن الزواج بين الفتى والفتاة ( 18سنة)؛

تعدد الزوجات ،وربطه بإذن القاضي؛
– فرض قيود وشروط على ُّ
– تبسيط معامالت توثيق الزواج للجاليات المغربية في الخارج؛

حق الطرفين في إنهاء العالقة الزوجية للرقابة القضائية؛
– إخضاع ِّ
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– الحفاظ على حقوق األبناء وإعطاء األولوية لمصلحتهم؛

حق الطفل في النسب في حال عدم توثيق عقد الزواج؛
– حماية ّ

حق األحفاد في تركة
– تمديد
الوصية الواجبة إلى أبناء األم واحترام ِّ
ّ
جدهم؛
ِّ

– تنظيم تدبير األموال المكتسبة خالل فترة الزواج.
وهكذا ُطرح هذا المشروع أمام البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه في

يتضمنه من التزامات مدنية ،علم ًا بأن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص
ما
َّ
ينص عليه الفصل  19من دس�تور عام  .1996وقد
أمي�ر المؤمني�ن وفق� ًا لم�ا ُّ

كان�ت مناقش�ة المش�روع أم�ام البرلم�ان موضوعية وبعيدة ع�ن الصراعات
الحزبية ،و ُطرحت تساؤالت حول بنود المشروع ،أجاب عنها وزير العدل
دخل  162تعديل على المشروع مع
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية .وأُ َ
وصوت عليه أعضاء البرلمان باإلجماع
مراعاة الدقة في مضمونه وشكله،
ّ

قدت في  6كانون الثاني  /يناير  .2004وش�كّ لت هذه
في جلس�ة عمومية ُع َ
المصادق�ة حدث� ًا وطني� ًا بارز ًا ومب�ادرة متميزة فتحت آفاق� ًا جديدة ألوضاع

النس�اء ليس في المغرب فحس�ب ،بل في العالم اإلسلامي والعربي .ومن
قدم�ت المغ�رب نموذج� ًا لتجربة رائدة وش�جاعة،
خلال ه�ذا المش�روعَّ ،

مرجعيتين
اعتم�دت منهجي�ة تش�اركية وإبداعي�ة واس�تطاعت أن تو ّفق بي�ن
َّ
إلقرار إصالح اجتماعي قائم على التوازن وتحديث المجتمع.

ونج�ح ه�ذا اإلصلاح ف�ي تفكي�ك العديد م�ن الذهني�ات والمفاهيم
التقليدية وإعادة تركيبها على نحو يضمن المس�اواة والتوازن .وتغ ّلب هذا
النهج اإلصالحي على العديد من التحديات أبرزها:

المرجعيتي�ن الوطني�ة والدولي�ة ،باعتم�اد فلس�فة قائم�ة
 –1التوفي�ق بي�ن
َّ
المتن�ور في التنظيم
عل�ى اإلنص�اف والع�دل وتفعيل آلي�ات االجتهاد
ِّ
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االجتماعي لش�ؤون الناس التي تركت فيها الش�ريعة هامش� ًا هام ًا ألهل

لمس�تجدات العصر
العل�م والمعرف�ة واالختص�اص ،وإيجاد الحلول
ّ

من خالل إشراك العلماء الذين يفقهون الواقع واألحكام ولو خرجوا
أحيان ًا عن المذهب المالكي .وبذلك ،لم تعد االزدواجية في المرجعية
تطرح إش�كالية بل س�اعدت على بلورة أرضية فكرية واحدة ومش�روع

المرجعيتين إلى تكامل وانسجام
حو ُل التعارض بين
مجتمعي توفيقي ُي ِّ
َّ
بما يحقِّق ِ
يم اإلنس�انية المنش�ودة .فاإلصالح في حالة المغرب قد
الق
ُ
َ
نبع من صميم النص الديني.
 –2إقرار مبدأ المساواة داخل األسرة ،بدء ًا بالمادة  4التي أخضعت األسرة
نصت على مبدأ المساواة
لرعاية الزوجين وصوالً إلى المادة  400التي َّ
عن�د اللج�وء إل�ى االجته�اد .وبفضل ه�ذا اإلصالحُ ،ن ِّظ َم�ت العالقة
األس�رية بمقاربة حقوقية تحافظ على تماس�ك األس�رة واستقرارها في
المراحل التالية:

– عن�د إب�رام عقد الزواج حي�ث أصبح للزوج والزوجة مركز قانوني
ٍ
سن األهلية للزواج
متساو في إبرامه برضاهما وحضورهما بدء ًا من ّ
أي الثامنة عشرة؛
– خالل الحياة الزوجية ،فالحقوق وااللتزامات متبادلة ومتساوية بين

س�يما بع�د حذف مفهوم الطاع�ة والقوامة الذي كان
الزوجي�ن وال ّ
بحق المرأة؛
والتعسف
خ ُذ عذر ًا لممارسة العنف
ُي َّت َ
ِّ
ُّ
ُ
قر التوازن والمساواة في احترام
– عند إنهاء العالقة الزوجية حيث أ ّ
إرادة ال�زوج والزوج�ة م�ن خالل الطلاق أو التطليق تحت الرقابة
القضائية.

 –4إعط�اء األس�رة األولوي�ة باعتم�اد مقاربة ش�مولية في معالجة مش�اكل
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األسرة بصفتها مؤسسة اجتماعية لها دور في بناء المجتمع واستقراره
وقناة صالحة لإلصالح المنشود في المجتمع.

 –5االهتمام بحقوق الطفل وحمايتها في حالة الزواج أو الطالق.
 –6االهتمام بالجاليات المغربية في الخارج في ما يتع ّلق بإشكالية الزواج
والطالق وتذييل األحكام األجنبية بالصيغة التنفيذية.

نحت للقضاء لكي ي ّتخذ القرارات
 –7توسيع نطاق السلطة التقديرية التي ُم َ
روحي�ة النص
المناس�بة حس�ب الوقائ�ع والظ�روف بم�ا يتماش�ى مع
ّ
بسن الزواج واالستثناء والتعدد.
وفلسفته العامة في القضايا المتع ّلقة ِّ

 –8احترام الدور األساسي للنيابة العامة في قضايا األسرة باعتبارها المدافع

عن مصالح المجتمع.
مدونة األحوال الشخصية في المغرب إلرساء عالقات
ختام ًاُ ،و َ
ضعت ّ

مكونات األسرة ولبناء مجتمع جديد قائم على فلسفة
أكثر توازن ًا وعدالً بين ِّ
ووجهت
إنس�انية أحدثت ثورة هادئة وتغيير ًا عميق ًا في المجتمع المغربي.
َّ

المدونة رس�ائل قوية إلى العالم
هذه الفلس�فة اإلنس�انية التي انطلقت منها
ّ

ؤيد المس�اواة في األسرة
اإلسلامي إلبراز ما يزخر به اإلسلام من ثوابت ُت ِّ
وجهت رسائل
ومن قيم نبيلة ق ّلل من شأنها بعض الفقهاء ّ
لعدة عقود .كما ّ

يكر ُس مبادئ الديمقراطية وحقوق
إلى الغرب الذي ظل يعتبر أن اإلسالم ال ِّ
اإلنسان والحداثة والمساواة بين المرأة والرجل.

بد لهذا المسار اإلصالحي الطويل أن يتواصل ،متوخي ًا المزيد من
وال ّ

اإلصالحات التي لم تس�مح الظروف بتحقيقها حتى اآلن في س�بيل إرس�اء
قواعد دولة الحق وسيادة القانون واحترام حقوق كل إنسان ،رجالً كان أم

امرأة.
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نظام أحكام ُ
األ ْسرة :ماذا عن التَّجرب ِة ال ُّلبنان ّية؟
ُ
ِ
محاوالتُ ،رؤىً  ،واختيارات
الرحمن ديب الحلو
عبد َّ

*

الم ّ
لخص:
ُ

ِ
�خصية في
�رض ٍ لبعض قضايا األَحوال ال ّش
ّ
ّ
تتوج�ه ه�ذه الورق�ة إلى َع ْ
ال َّتجرب�ة اللُّبناني�ة؛ َ ِ
لمرجعية
الس� ّن ّية ،واس�تعراض
ّ
ّ
بح ْص�ر المعن�ى بال ّطائف�ة ُّ
َ
الصادر بتاريخ
الفقهي�ة
هات�ه القضاي�ا
والقانونية؛ من «نظام أحكام األُ ْس�رة» ّ
ّ
ّ
ِ
الص�ادر بتاري�خ
الع
2011 / 10 / 1م ،إل�ى «قان�ون حق�وق العائل�ة ُ
ثمان�ي» ّ
ّ
1917 / 10 / 25م ،فأَرجح ِ األَقوال ِ في «مذهب ِ
اإلمام أَبي حنيفة».
ْ َ
ٍ
ِ
َ
هم
وت ّتجه في الوقت عينه إلى محاولة لتقديم ِ المعالجة ال ّت
ش�ريعية ،أل ِّ
ّ
ِ
ّقافية،
وص ْي ُرورتها،
المفاص�ل ُ
الم َؤ ِّث�رة عل�ى كَ ْينونة األُس�رةَ ،
وتحوالته�ا الث ّ
ُّ
ِ ٍ
الراهنة؛ هن�ا ..واآل َن؛
واالجتماعي�ة،
ّ
ّ
واالقتصادي�ة؛ ف�ي إط�ار م�ن العدال�ة َّ
ِ
الم ْس� َت َوى
الم ْس� َت َوى
حيزة؛
ٌ
االجتماعي أَو ُ
س�واء على ُ
الم ْر َت َه َنة وال ُ
ال ُ
الم َت ِّ
ّ
ندري.
الج
َ
ّ
ٍ
ٍ
�خصية يجب أَ ْن ترتكز على
ش
ِإ ّن أَ ّي�ة ُمقارب�ة عادل�ة لنظام األَحوال ال ّ
ّ
بعقْد ِ َ ِ
حر ِر من
المس�اواة ف�ي الحقوق
والمس�ؤوليات؛ َ
مب�دأ ُ
ّ
الع� ْزم على ال َّت ُّ
أَش�واك ِ المطام�ح ِ األَناني ِ
اتي ِة؛ والوع�ي ال َّنضيج ِ
�ة ،وأَحلاك ِ المصال�ح ِ َّ
الذ ّ
ّ
القبيل�ة والنظام األَب�ويِ ،إلى األُمةِ،
ِ
ِ
البش�رية؛ من
لس ْ�يرورة حرك�ة تاري�خ
ِّ
ّ
ّ
ّ
َ
*

ٍ
الس ّن ّية العليا في
القاضي عبد الرحمن ديب الحلو ،قاض ومستشار لدى المحكمة ال َّش ّ
رعية ُّ
بيروت – لبنان.
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ِ
ِ
ٍ
والو ْحدة ِ وال ّتس�امح ِ
ّ
فالدولة ،فالوطنِ؛ ن ْ
َح َو أَش�كال أَ ْس َ
�مى من االئتالف َ
ِ
اإلنس�اني ِة ،في صميم ِ الحياة ِ
ِ
العائلة ِ
لروابط
وال ّتعاي�ش ِ واالعت�رافِ؛ تعزيز ًا
ّ
االجتماعي ِة؛ ُبغْي َة الوصول ِ ِإلى ِإ ِ
قرار ال ّتصا ُلح ِ وال ّتوافق ِ بين األَقطاب ا ّلتي
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
تب�دو متعار َ َ
الرغ�م ِمن كَ ْونها متعاض َد ًة متش�اكلةً؛
ض� ًة أو متشاكس�ةً؛ عل�ى َّ
كالدين ِ والمدني ِة ،الوحدة ِ وال ّتنوعِ ،الرجل ِ والمرأةِ ،الحري ِة وال ّنظامِ ،حقوقِ
ِّ
َّ ُ
ُ ِّ َّ
َ
ّ
ُّ
ِ
االجتماعية.
والمسؤوليات
ال َف ْرد
ّ
ّ

الكلمات المفاتيح:
«ال َّت ْ ِ
ثماني»،
الع
ُّبناني�ة»« ،نظام أَحكام األُ ْس�رة»« ،حقوق العائلة ُ
جرب�ة الل ّ
ّ

المدني».
الفقهي»« ،القانون
الحنفي»« ،ال ّتجديد
«المذهب
ّ
ّ
ّ

الحدود وال ّتعريفات:
– ال َّت ْ ِ
االس�مي» :االختبار واالمتحان؛
ج ِربة «بالمعنى
ُّبناني�ة :ال َّت ْ
جرب�ة الل ّ
ّ
الدائبة ،توصالً ِإلى ال ّنتيجة األَفضل واألَمثل؛ ِ
وإ ْن لم ُي ْمكن
المعاودة ّ
بم ْل َ
حظ ُ
َ
ُّ
ٍ
(((
عام .
تطبيقها
استقرائيا على وجه ٍّ
ًّ
ج ِرب�ة بالواق�ع اللُّبناني «ال َّت ْ ِ
ُّبنانية» :يجب حمله على
وتقيي�د ال َّت ْ
جرب�ة الل ّ
ّ
التفس�ير الضي�ق ل ِ َّلبنن ِ
ِ
ّ
ً
والمت َش� ِّظية ،وعدم
ط
ال
للحالة
ا
ع�
ب
ت
؛
�ة
َ
ََْ
ّ
الم َتماد َية ُ
ائفي�ة ُ
َ
ّ
ّ ّ
ِ
وج�ود تش�ريع ٍ
�خصية
ع�ام ُي َظ ِّل�ل ال ّتش�ريعات ال ّناظم َة لألَحوال ال ّش
مدن�ي ٍّ
ّ
ٍّ
ُّبناني.
للمواطن الل ّ
– نظ�ام أَح�كام األُ ْس�رة :هو القانون المعم�ول به لدى جميع المحاكم
تتضمن
والمؤ َّلف من س ّتة فصول؛
الس ِّن َّية في
ّ
ُّبنانية؛ ُ
َّ
الجمهورية الل ّ
ال ّش ّ
رعية ُّ
العربي ،ط1963 ،1م) –509 :1
العاليلي ،المرجع معجم وسيط (بيروت ،دار المعجم
((( عبد اهلل
ّ
ّ
.510
96

ِ
الم ْه�ر ،وال ّنفق�ة والمصاري�ف؛ زوج� ًا وفرع ًا وأَصلاً؛ ونفقة الع ّدة،
أَح�كام َ
وتنتظم في ثمان ٍ وثالثين ما ّدة.
والحضانة ،والمشاهدة؛
ُ
وقد صدر بموجب القرار رقم  / 46 /عن المجلس ال ّشرعي ِ
سالمي
اإل
ّ
ّ
األَعلى بتاريخ 2011 / 10 / 1م؛ وسأَرم ُز ِإليه في هذه الورقة بأَوائل حروفه:

(ن.أ.أ)(((.

من المقَر ِر أَ َّن األُسرة ،بالمعنى االجتماعي ،هي أَصغر وحدة ٍ
ائتالفي ٍة؛
ْ َ
ُ َ ْ َ
ّ
َّ
ّ
ُ
ُ
َ
�ور كثيرة؛ من أ ْس�رة
وعنصره�ا المجتم�ع
الجين�ي؛ كاألب واأل ّم ،وله�ا ُ
ص َ
ّ
الم ْن َت ِس�ب ِإلى األُ ّم «ِ ،»Matriarchal Groupإلى األُ ْس�رة
األُمومة ،أَي َ
الج ْمع ُ
ع�ددة ،أَي القائم�ة على تعدد الزوجات؛ فأُس�رة البي�ت ،بِم ْلح ِ
ظ ِإضافة
الم َت ِّ
َ َ
ُ
ُّ َّ ْ
ْ
بوية؛ وا ّلتي غالب ًا ما تصل بينها قرابة
األَهل والحش�م واألَتباع ،فاألُ ْس�رة األَ ّ
الج ّد.
من قبل َ
رئيس�ي ،وهي ليس�ت
اجتماعي
تاريخيا أَ َّن األُ ْس�رة نظام
الجلي
ومن
ًّ
ّ
ّ
ّ
ِ
َ
الص ْلب ُة
ب ،بل هي
مصدر األَخالقِِّ ،
ساس وجود المجتمع ِ َف َ
ُ
ح ْس ُ
أ َ
والدعام ُة ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتوجي�ه الكائن ِ
نس�اني؛ َو ْف َق
اإل
القي�م،
الس�لوك ،ومنظوم�ة َ
لضب�ط قواع�د ُّ
ّ
طموحاتٍ أَرفع ،وتطلُّعاتٍ أَ ْسمى وأَوسع؛ سواء في ذلك األُ ْسرة ال َّنواة أَو
الم ْم َت َّدة.
األُ ْسرة ُ
الصادر في
الع
الع
ثمان�ي :ه�و القان�ون ُ
– قان�ون حق�وق العائل�ة ُ
ثمان�ي ّ
ّ
ّ
الس� ِّن َّية ف�ي
1917 / 10 / 25م؛ الواج�ب ال ّتطبي�ق ل�دى المحاك�م ال ّش ّ
�رعية ُّ
َ
طبقه
نص في�هُ ،
ّ
ُّبناني�ة؛ تالي� ًا لنظ�ام أحكام األُ ْس�رة فيما ال ّ
وي ِّ
الجمهوري�ة الل ّ
الجعف�ري فيم�ا ال يتع�ارض م�ع مذهبه؛ وفق ًا للم�ا ّدة  / 242 /من
القاض�ي
ُّ
الصادر بتاريخ 1962 / 7 / 16م .وس�أَرم ُز ِإليه في
�رعيةّ ،
قانون المحاكم ال ّش ّ
(((
السنة  – 152العدد  ،2012 / 1 / 12 – 2القسم َاأل َّول،
ّ
الر ّ
الجمهورية الل ّ
سميةَّ ،
ُّبنانية ،الجريدة َّ
ص .89–85
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هذه الورقة بأَوائل حروفه( :ق.ح.ع.ع)(.((()3
– المذه�ب الحنف�ي :أَح�د المذاهب الفقهية في ال ّش�ريعة ِ
سلامية؛
اإل
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
المتو َّفى س�نة
مؤسس�ه اإلم�ام أَب�ي حنيفة ال ُّنعم�ان بن ثابتُ ،
وينتس�ب إل�ى ِّ
الس� ِّن َّية
150هـ = 767م .وهو المذهب المعمول به لدى المحاكم ال ّش ّ
�رعية ُّ
في لبنان؛ تالي ًا َ ِ
نص فيهما.
لذ ْين َ
ك القانون َْين فيما ال َّ
ِ
ودائم
ائب
صالحي
منهج ِإ
الفقهي:
– ال ّتجديد
يوجب أَ ْن يكون الف ْق ُه َد َ
ُ
ٌ
َ
ّ
ٌّ
ِ
التج ِ
ِ
واجتماعيا
ثقافيا
َّ َ ُّ
�دد؛ َت َبع� ًا لمقتضي�ات ال َّز ْمكَ نة ،وال ّت َ
ًّ
ح ُّوالت الكُ ْب�رى؛ ًّ
ِ
العائلة ِ
نس�انية نحو االكتم�ال؛ بما يحقّق
اإل
ومدني�ا؛ ف�ي مس�يرة
واقتصادي�ا
ًّ
ّ
ًّ
ِ
كم ْصلح ٍ
والو ْح َد َة،
�ك واألُ ْلف�ةَ،
ماس َ
ُ
ويمنح الثّقة ب�دور الفقيه ُ
ال ّت ُ
والصالب� َة َ
ّ
اجتماع�ي؛ يجه ِ
االجتماعية هذهِ ،إلى تقدي�م ِ ال ُّن ْصح ِ
�ن خلال ِ وظيفت�ه
ٍّ َ ْ َ ُ
�د م ْ
ّ
ِ
�وء الس�م ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
عة ا ّلتي لحقت
لس
ُّ ْ
َ
والمش�ورة ،من دون تزميت وال تعنيت؛ تج ُّنب ًا ُ
ِ
ِ
خاصةً.
الفقهية
عامةً ،واالجتهادات
بال ّتعاليم ّ
ينية ّ
ّ
ّ
الد ّ
ِ
الف ْقه عن أَ ْن يكون نابض ًا بالحيوية ،والضرامية؛ غَدا ِ
كمثْل ِ
ومتى تو ّقف
َ
ِّ
ُ
ّ
ّ
ط�ة متص ِّل ٍ
مومِي�اء محن ٍ
ب�ة؛ ينبعث من أَرجائها وأَجوائها رائح ُة َقس�وة ِ الموتِ
َ ُ َ َّ
ُ
َُ َ
ْ
(((
ال َّزؤوم .
ّ
الفقه�ي ينته�ي عند
المس�اري لل ّتجدي�د
الخ�ط
المدن�يِ :إ َّن
– القان�ون
َّ
ّ
ّ
المدنية؛ وهو م�ا كان أَخذه على عاتقه
حتمي�ة تمدي�ن القواني�ن ،والقواني�ن
ّ
َّ

المدني»،
تكررت عب�ارة «القانون
الع
«قان�ون حق�وق العائل�ة ُ
ثمان�ي»؛ حيث ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
لذياك
مرات في ديباجة الئحة األَس�باب الموجبة ّ
وما يناظرهاُ ،ز َ
هاء َع ْش�ر ّ

(((
حقِّق) ،قانون حقوق العائلة ويليه الئحة َاألسباب الموجبة (بيروت،
(م َ
الرحمن الحلوُ ،
عبد َّ
عمانية ،ط2013 ،1م) ،ص .42–8
ّ
الدار ال ُّن ّ
َ
(((
ٍ
عمانية ،ط1999 ،1م) ،ص –12
ن
ال
ار
الد
(بيروت،
؟
ُريد
ن
ج
ه
ن
م
ي
أ
مقابسة:
الحلو،
حمن
الر
عبد
ُ
ُّ َ ْ َ
ّ ُّ ّ
َّ
.15
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القانون!(((.

ُ
الم َت َض ِّلع
كر ُز بها؛ س�يتأ َّدى بالفقيه ُ
وانطالق� ًا م�ن ثقافة االعتراف ا ّلتي أ ِّ
ِ
ِّيولوجي لمصلحة
جديدِ ،إلى مصادرة الث
حديث وال َّت
رام ال َّت
َ
َ
بروح ال ّشرائعِ ،إذا َ
ّ
الذهبية«ِ :إنّما ج ِعل القانو ُن ألَجل ِ ِ
اإلنس�انِ؛
األُن
ْ
ُ
ْثروبولوجي؛ وفق ًا للقاعدة ّ ّ
ّ
ال ِ
اإلنسا ُن ألَ ْجل ِ القانون»ُ .م ْس َتعار ًة من شعار ثورة ال ّتشريع اللاَّ
هوتية ا ّلتي
ّ
اإلنس�انِ ،ال ِ
ت ِإنَّما ج ِع َل ألَجل ِ ِ
اإلنسا ُن
أَحدثها
«الس ْ�ب ُ
ْ
ُ
ُ
المس�يح يوم ًا بقولهَّ :
َ ِ
الس ْبتِ»(((.
أل ْجل َّ
عربي« :يتساوق
الدين ابن
وال غ َْر َو! ف َت َبع ًا
لمرجعية ال ّشيخ األَكبر محيي ّ
ّ
ّ
خ ْلق ألَنفس�هم بطريق
م�ا يضع�ه
خ ْلق بطريق ال ّنقل ،مع ما يضعه ال َ
الح�ق لل َ
ّ
العقل»(((.

 –Iالمدخل:
المعدلة بموجب
�رعية؛
َّ
تن�ص الم�ا ّدة  / 242 /م�ن قانون المحاكم ال ّش ّ
ُّ
ِ
القان�ون رق�م  / 177 /تاري�خ 2011 / 8 / 29م ،عل�ى اآلت�ي«ُ :ي ْصدر القاضي
الصادرة عن
الس� ِّن ُّي ُحكْ َم�ه طبق� ًا لألَحكام المنصوص عليها ف�ي القرارات ّ
ُّ
ِ
�خصية للمس�لمين
سلامي األَعلى ،في األَحوال ال ّش
�رعي اإل
المجلس ال َّش
ّ
ّ
ّ
ي
الس� َّنة ،والمتع ّلقة بتنظيم ش�ؤون ال ّطائفة ّ
ينية ..وفي حال عدم وجود أَ ّ
الد ّ
ُّ
ن�ص؛ يرج�ع القاضي الس� ّني ِإلى القانون الصادر ف�ي 1917 / 10 / 25؛ وإلاِّ
ّ
ّ
ُّ ُّ

(((
حقِّق) ،قانون حقوق العائلة؛ م.ن ،ص .56–50
(م َ
الرحمن الحلوُ ،
عبد َّ
((( مر .27 :2
لإليمان في ِ
((( عبد الرحمن الحلو ،حول قانون جامع ِ
عمانية ،ط،1
اإلسالم (بيروتّ ،
الدار ال ُّن ّ
َّ
2017م) ،ص 58–56؛ ِ
علي ،فصوص
بن
د
محم
ين
الد
محيي
،
عربي
ابن
على:
ة
ثم
حالة
واإل
ّ
ّ
َّ
ّ
ّ
العربية ،ب.ط1946 ،م) ،ص –94
الحكم؛ تحقيق أَبو العال عفيفي (القاهرة ،دار ِإحياء الكتب
ّ
علي عبد
محمدّ ،
الرحمن بن ّ
 .95مقارن ًة بـ :ابن خلدون ،عبد َّ
مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق :دّ .
الواحد وافي (القاهرة ،نهضة مصر ،ب.ط2004 ،م) 563–562 :2 ،و 602و.)479–477
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فيحكم طبق ًا ألَرجح ِ األَقوال ِ من مذهب ِ
اإلمام أَبي حنيفة».
َ
ُتش�كِّ ل الماد ُة المنوه بها ُفوي َقه مرجعي َة األَحكام ِ الش�رعي ِة في األَحوال ِ
ّ
َْ ُ
َّ ُ
َّ ّ
ّ
ِ
�رعية الس� ِّنية في لبنان؛ وهي ذات ُم ْر َتكزات
ال َّش
�خصية لدى المحاكم ال ّش ّ
ّ
ثالثة:
المر َتك�ز األَول :الق�رارات الصادرة عن المجلس ال ّش�رعي ِ
سلامي
اإل
َّ
ّ
ُْ
ّ
ّ
األَعلى في األَحوال ال ّش
الس� َّنة .وبال ّتالي يمكن تصنيف
ّ
�خصية للمس�لمين ُّ
هذه األَحكام في قائمة األَحكام ِ
َ
ِّ
المدنية.
حكام
أل
ل
المقابلة
ة
ي
ل
الم
ّ
َّ
العثماني؛ وه�و القانون ا ّلذي
الم ْر َتك�ز الثّان�ي :قان�ون حق�وق العائل�ة
ُ
ّ
ِ
�وي .وبال ّتالي يمك�ن تصنيفه في
ص�ادف ف�ي 2017 / 10 / 25م؛ يوبيل�ه الم َئ ّ
ِ
ِ ِ
بعدها.
الم َع َّمرة
للحداثة وما َ
المواجهة َ
قائمة القوانين ُ
الحنف�ي ،وهو َي ْف َت ِرض
رج�ح في المذهب
الم ْر َتك�ز الثّال�ث :الق�ول األَ َ
ُ
ّ
الس� ِّن ّي ذا دراية دقيقة بقواعد ال ّترجيح في المذهب
كون القاضي ال َّش
�رعي ُّ
ّ
اختزال هذه ال َفر ِ
ض َّي�ة بال ّتقليد الجامد المكرور.
الحنف�ي؛ وغالب� ًا م�ا يجري
ُ
ْ
ّ
وبال ّتالي يمكن تصنيفه في قائمة ما ال ينقال وال ينحكي.

 –IIمحاوالت:
خنا العلاّ مة ِ
العاليلي بوجوب تحديث القوانين
اإلمام عبد اهلل
نادى شي ُ
ّ
مدنيا
خصية؛ َب ْدء ًا من عقد ال ّزواج الذي
المتع ّلقة باألَحوال ال َّش
يعتبر ُه عقد ًا ًّ
ّ
ُ
ٍ
بامتي�ازِ ،إل�ى كس�ر تابوه�ات ال َّتحري�م وال َّتجري�م في ال ّزيج�ات المخ َت َلطة؛
الوالية ِ
ِ
والق ِ
ِ
فمفاهيم ِ
والوصاية؛ فأَحكام ِ الميراث.
وامة

ساؤلي ِبإ ْلحاح ٍ «أَين الخطأ»؛ على الكثير
جديدي ال َّت
كتاب ُه ال َّت
ولقد طوى َ
َّ
َّ
ِ ِ
الحرةِ،
نويرية َ
الح ّ
ليعية ال ّت ّ
داثوية؛ وال َي ْنق ُ
من تلك اآلراء ال ّط ّ
ُصنا سوى اإلرادة ّ
والعزيمة الص ِ
ِ
لبة؛ ل َتقْنين هاته اآلراء؛ متى ش�ئنا أَ ْن نواكب مس�يرة ِ
اإلنس�ان
ُّ
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نحو مجتمع األَنسنة ،وليس مجتمع الكهنة(((.
اني
ولم يكن
العاليلي وحيد ًا في ّ
ذياك المجال ،فلش�يخنا العارف ّ
الر ّب ّ
ّ
�رعية الس� ِّنية األَس�بق ،آراؤه
محم�د ّ
ال ّش�يخ ّ
الداع�وق ،رئي�س المحاكم ال ّش ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
و«الوصية
سيما َأحكام ِ «ال ّطالق»
ُ
ّ
الم َّتج َهة نحو فقْه األنسنة وأنسنة الفقْه؛ وال ّ
الواجبة».
َ
الراحل سماحة ال ّشيخ حسن خالد ،وهو ا ّلذي
كما أ َّن لشيخنا المفتي ّ
تو ّلى القضاء قبل س َّدة ِ ِ
اإلفتاء ،مناب ِ
جيد ًة من أَجل تطوير األَحكام المتع ّلقة
ه
َ
َ
ُ
ّ
بمسائل األَحوال ِ ال ّشخصية؛ وال سيما مسائل ِ ِ
اإلرث.
ّ
ّ
س�ائر عل�ى تل�ك ال َّنهج�ة اللاَّ حب�ة؛ في
َ�د ُم ه�ذه الورق�ة،
والفقي�رُ ،مق ِّ
ٌ
ُ
�خصية؛ بما يتماش�ى مع
الدع�وة ِإل�ى تحدي�ث وتطوير قوانين األَحوال ال ّش
ّ
ّ
ويات
واله ّ
روح الحداثة ،العابرة للثّقافات المأزومة ،وال ّتحريمات المأثومةُ ،
القاتلة المشؤومة.
ينية» أَ ْن
ول�ن يج�وز تح�ت مقولة
وية ِّ
«اله ّ
ّقافي�ة» أَو ُ
الد ّ
«الخصوصية الث ّ
ّ
ِ
نسانية نحو ال ّتنابذ وال ّتنافر وال ّتصارع وال ّتقاتل.
ندفع بالمجتمعات اإل ّ
السالم العالمي؛ ِإلاّ
اخلي في مجتمعنا
بالسالم ّ
ّ
تتم لنا دعو ُة ّ
كما لن ّ
الد ّ
ّ
ِ
ِ
اخلي هو أَ ْن ننصهر كمواطنين في ُبو َتق َِة
اإل
السلام ّ
نس�اني؛ وس�بيلنا إلى ّ
الد ّ
ّ
ِ
ظل قانون
ائفيةِ ،إلى الموا َطنة والمواط ّنية؛ في ّ
الوطن؛ بتجاوز ال ّطائفة وال ّط ّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
جار ِّ ِ
لهي ِة؛ ال ّزاعمين
المجتمع
ذيالِك
المخطوف م ْن ق َبل ِ ُت ّ
َ
((( أَعني به ّ
َ
الصكوك اإل ّ
الدين وسماسرة ُّ
ِ
ِ
الم ْط َلقة فيما ُيرى وفيما ال ُيرى ،في هذا العا َلم ِوالعا َلم ِا ّلذي يليه؛ والحاشرين
َ
احتكار الحقيقة ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم َؤ َّسسِ ،وم ْط َر َقة الجهل ِ المق َّدسِ.
الجهل
دان
ن
س
بين
يهم؛
د
ب
ع
ت
س
م
بل
يهم
ع
ُم ْس َت ْت َب
َْ
ُ
ُ ْ َ َْ
محمد أَركون؛ بينما
الجزائري األَصل
الم َؤ َّسس» يعود للمفكّ ر
ّ
ّ
منوه ًا بأَ َّن مصطلح «الجهل ُ
ِّ
للمفكّ
الفرنسي أُوليڤيه روا.
ر
س»
المقد
«الجهل
مصطلح
يعود
َّ
ّ
ِ ِ
ربوي وال ّتعليمي في األَ
العربية
نظمة
ت
ال
ظام
ن
ال
بمعضلة
يرتبط
س»
س
ّ
ّ
ّ
وم ْنبه ًا إلى أَ َّن «الجهل ُ
ُ
الم َؤ َّ
ّ
ّ
ِ
المقدس» بمشكلة ال ّنص؛ قراء ًة وتأْويالً؛ في ُع ٍ
بور
«الجهل
مصطلح
يرتبط
بينما
ة؛
سالمي
واإل
َّ
ّ
مِ َن ال ّلفظ ِإلى المعنى فمعنى المعنى.
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الم َس� َّلمة ،في منطق ال ّتشريعات
ني لألَحوال ال ّش
�خصية؛ يحفظ الك ّل ّيات ُ
ّ
َم َد ّ
الم َع َّممة؛ ويحقّق لجميع المواطنين العدالة والمس�اواة أَمام القانون؛ ا ّلذي
ُ
ِ
ديمقراطية
وريا؛ بما هي س�لطة
يبق�ى
الح�ق ف�ي َس� ِّنه محفوظ ًا َّ
للدولة ُد ْس� ُت ًّ
ُّ
ّ
الم َمأْ َس َس�ة على
بالس�لطة ال ّت
ش�ريعية ُ
ّ
قائم�ة عل�ى خي�ارات ال ّش�عب ،مم َّثالً ُّ
المدني ،ووشائج المواطنة بمفهومها الحديث .وليس بما هي سلطة
العقد
ّ
تطبق تش�ريعاتٍ وحدود ًا ال تقبل ال ّتطوير كما ال تقبل ال ّتبديل
نيموقراطية؛ ّ
ّ
وال ّتغيير(((.

ِ
ه�ذه ه�ي الج�ا َّدة ،وهاتِه هي خارط ُة ال ّطريق ِإليها؛ ِإذا أَردنا لبنان وطن ًا
خنا
حد تعبير شي ُ
«ع ْن َزة وال َم ْر َقد» على ِّ
نهائيا لجميع أَبنائه ،ال أَ ْن نريد لبنان َ
ًّ
العاليلي(.((1
ّ

َح َت ُه من كلم َت ْين
الراحل
ض ٌع
((( مصطلح
ٌ
«نيمقراطية» َو ْ
البي؛ وقد ن َ
ّ
ّ
جديد للمفكّ ر ّ
محمد ال ّط ّ
و«ثيوقراطية»؛
«ديمقراطية»
يوناني َت ْين «نوموس» ( ،)Nomosو«قراطوس» ()Kratos؛ قياس ًا على
ّ
ّ
ّ
ال ّل َتين دخلتا منذ أَمد ٍ طويل ٍ
العربية ،وشاع استعمالهما.
في
ّ
ْ
وسط بين َذينِك المفهومين ِ السابقَين؛ به ي ِ
ٌ
المفاهيمي.
ّالوث
ث
ال
م
ت
ة
يمقراطي
ن
ال
ومفهوم
ّ
ْ َ
ّ ْ
َْ
ّ
َ ُّ
ّ
«الديمقراطية» تعني« :سلطة ال ّشعب» ،و«الثّيوقراطية» تعني« :سلطة ِ
اإلله»؛ ِفإ َّن
ِفإذا كانت ّ
ّ
ّ
ٍ
«ال ّنيمقراطية» تعني« :سلطة القانون»؛ لكن ليس أَي قانونِ ،
بالوحي؛
وإنَّما القانون المن ّزل
ْ
َّ
ّ
ّ
ِ
َّ
يمقراطية» تعني« :سلطة ال ّناموس».
ن
«ال
ن
فإ
ة،
الحرفي
وبال ّترجمة
ّ
ّ
ّ
محمد ،عيال اهلل؛ إنجاز :مصطفى ونّاس وآخران (بغداد ،مركز دراسات
البي،
ّ
يراجع :ال ّط ّ
الدين ،ط2012 ،2م) ،ص .145–140
فلسفة ّ
ِ
الم َع َّرب قديم ًا لكلمة ()Nomos
ُّغوي؛ اإل ُ
قلت :كان األَولى في ال ّترسيس الل ّ
بقاء على ال ّشكل ُ
ِ
المفاهيمي
قراطية»؛ تالفي ًا لالنزياح
«نام
= «ناموس»؛ وإجراء ال ّنحت على هذا ال ّشكل؛ فيقالُ :
ّ
ّ
ِ
َ
جدا مع
السابقة «نامو» تتناسب ًّ
بين «أَ ّ
لهي ـ المن ّزل» .وال يخفى أ َّن ّ
ي قانون» ،وبين «القانون اإل ّ
ِ
اريخي لألَلفاظ
حظ داللة «ال ّناموس» في المعجم ال ّت
الم ْع َطى ّ
اللي للمصطلح الجديد؛ ب ِ َم ْل َ
ُ
ّ
الد ّ
والمعربة.
ة
العربي
ّ
ّ
(((1
ّ
للمفكّ
َح َت ُه من كلم َت ْين
ن
وقد
؛
البي
ط
ال
د
محم
احل
الر
ر
جديد
ع
ض
و
ة»
«نيمقراطي
مصطلح
ٌ
َ
ّ َ ْ ٌ
ّ
ّ
ّ
و«ثيوقراطية»؛
«ديمقراطية»
يوناني َت ْين «نوموس» ( ،)Nomosو«قراطوس» ()Kratos؛ قياس ًا على
ّ
ّ
ّ
ال ّل َتين دخلتا منذ أَمد ٍ طويل ٍ
العربية ،وشاع استعمالهما.
في
ّ
ْ
وسط بين َذينِك المفهومين ِ السابقَين؛ به ي ِ
ٌ
المفاهيمي.
ّالوث
ث
ال
م
ت
ة
يمقراطي
ن
ال
ومفهوم
ّ
ْ َ
ّ ْ
َْ
ّ
َ ُّ
ّ
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 –IIIر ًؤى واختيارات:

ِ ِ
ِ
ي،
أُحاول في هذه الورقة اإلفادة من اجتهادات مشايخي في الفقْه األُ ْس ِر ّ

س�يما في
وم�ن ً
رؤى واختي�ارات ّ
تب�دى لي وجهها ونجاع ُة العمل بها؛ وال ّ
ُّبنان�ي؛ مع مقارنة س�ريعة بم�ا خلصت ِإليه
دي كالمجتم�ع الل
مجتم�ع ّ
تع�د ّ
ّ
الصادرة بتاريخ 2004 / 1 / 25م.
«مدونة األُ ْسرة»
ّ
المغربية ّ
ّ

أَ َّو ً
ال :في ال ّزواج:

أ– أَهل ّية المرأة في الزّواج:

الر ِ
الحنفي�ة أَ َّن «عب�ارة ال ّنس�اء معتب�رة في
اج�ح ف�ي مذه�ب أَصحابن�ا
ّ
ّ
ِ
ِ
الرشيد ُة َن ْف َسها ب َن ْفسها جاز؛ وكذلك
ال ّزواج»؛ ح ّتى لو ّ
زوجت المرأ ُة البالغ ُة ّ
َ
الوكالة ،أَو وكَّ لت غيرها في تزويجها(.((1()11
لو ّ
غيرها بالوالية أو َ
زوجت َ
َ
والقانونية؛ ال ِإلى
الفقهية
هلية
ّ
ّ
وبال ّتال�ي :ال تحت�اج المرأ ُة المتم ِّت َع ُة باأل ّ
َ ِ
ِ
ِ
الرجل ا ّلذي
والي�ة ،وال إل�ى وصاي�ة أو قوام�ة؛ في إجراء عق�د زواجها من ّ
تخت�اره ش�ريك حي�اة؛ ِإذ لي�س م�ا يب�رر ِ
القوامة على المرأة ف�ي ال ّزواج ،ما
ّ

«الديمقراطية» تعني« :سلطة ال ّشعب» ،و«الثّيوقراطية» تعني« :سلطة ِ
اإلله»؛ ِفإ َّن
ِفإذا كانت ّ
ّ
ّ
ٍ
«ال ّنيمقراطية» تعني« :سلطة القانون»؛ لكن ليس أَي قانونِ ،
بالوحي؛
وإنَّما القانون المن ّزل
ْ
َّ
ّ
ّ
ِ
َّ
يمقراطية» تعني« :سلطة ال ّناموس».
ن
«ال
ن
فإ
ة،
الحرفي
وبال ّترجمة
ّ
ّ
ّ
محمد ،عيال اهلل؛ انجاز :مصطفى ونّاس وآخران (بغداد ،مركز دراسات
البي،
ّ
يراجع :ال ّط ّ
الدين ،ط2012 ،2م) ،ص .145–140
فلسفة ّ
ِ
الم َع َّرب قديم ًا لكلمة ()Nomos
ُّغوي؛ اإل ُ
قلت :كان األَولى في ال ّترسيس الل ّ
بقاء على ال ّشكل ُ
ِ
المفاهيمي
قراطية»؛ تالفي ًا لالنزياح
«نام
= «ناموس»؛ وإجراء ال ّنحت على هذا ال ّشكل؛ فيقالُ :
ّ
ّ
ِ
َ
جدا مع
السابقة «نامو» تتناسب ًّ
بين «أَ ّ
لهي ـ المن ّزل» .وال يخفى أ َّن ّ
ي قانون» ،وبين «القانون اإل ّ
ِ
اريخي لألَلفاظ
حظ داللة «ال ّناموس» في المعجم ال ّت
الم ْع َطى ّ
اللي للمصطلح الجديد؛ ب ِ َم ْل َ
ُ
ّ
الد ّ
والمعربة.
ة
العربي
ّ
ّ
الموصلي ،االختيار لتعليل المختار؛ تحقيق :ال ّشيخ محمود أَبو
مودود
ابن
محمود
بن
اهلل
( ((1عبد
ّ
دقيقة (بيروت ،دار المعرفة ،ط1975 ،3م).90 :3 ،
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ِ
ِ
َ
الرجل؛ فال ّنس�اء ش�قائق
هلية
ّ
دامت متم ِّت َع ًة باأل ّ
القانونية؛ م ْث ُلها في هذا مث ُْل ّ
والمس�ؤوليات؛ س�واء في ذلك
الرجال(((1()12؛ من دون تمييز في الحقوق
ّ
ّ
الوالية على المال ،أَو الوالية على ال ّنفس.

ش�ريعي ،بموجب الما ّدة  / 8 /من القانون،
لكن انس�داد ًا في الواقع ِ ال َّت
َّ
ّ
ِ
ِ
نهاء.
الحق
يحول دون تمكين المرأة من ممارسة هذا
ُ
نشاء وال إ ً
عمليا؛ ال إ ً
ّ
ًّ
«مدونة
نص في الما ّدة  / 25 /من
ولقد أَحسن المشترع
ّ
المغربي حين ّ
ّ
َ
َ
َ
ُ
تفوض ذلك ألَبيها
«للراش�دة أ ْن تعقد زواجها بنفس�ها أو ّ
األ ْس�رة» على أنَّّ :
أَو ألَحد أَقاربها».
ِ َ
َ
تفوض»؛ لكان
ْ
ص َث َّمة بعبارة« :أو توكِّ ل»؛ بدالً م ْن« :أ ْن ِّ
لكن لو جاء ال َّن ُّ
ق وأَ َح َّق.
أَ َد َّ
الزواج:
سن ّ
ب– تقييد ّ
الخاطب حائز ًا
تنص الما ّدة  / 4 /من القانون على أَنَّه«ُ :ي ْش َترط ليكون
ُ
ُّ
ِ
ِ
َ
َ
َ
السابعة
السنة ّ
أ ّ
السنة الثّامنة َع ْش َرة .والمخطوبة أ ْن ُتت َّم َّ
هلية ال ّنكاح؛ أ ْن ُيت َّم َّ
الع ُمر».
َع ْش َرة من ُ
ذياك
لق�د أَ َت ْ
لم َتط ِّلب�ات العصر؛ عند ص�دور ّ
�ت ه�ذه الم�ا ّد ُة اس�تجاب ًة ُ
القانون قبل مئة سنة .وجاء تعليل هذا ال َّتقييد في «الئحة األَسباب الموجبة»
تقد ُر حقوق
للقانون المذكور« :أَنَّه ك ّلما كانت األَفراد ا ّلتي تتأ ّلف منها العائلة ِّ

قويةً ،ويكون ارتبا ُطها مع
حق قدرها؛ تكون األُ ْسر ُة ا ّلتي تتأ ّلف منها ّ
وجية ّ
ال ّز ّ
ُ ِ ُ
الرحمة في هذه المس�ألة
األ َس�ر األخرى صحيح ًا ومتين ًا ..وا ّلذي يس�تدعي ّ
بزيادة ٍ هو حالة البنات؛ ِإذ من المعلوم أَ َّن ال ّزوج وال ّزوجة هما مشتركان في
ِ
الس ّن ا ّلذي يكون األَطفال فيه معذورين ِبإضاعة
تأليف العائلة وإدارتها؛ ففي ّ

( ((1اقتباس من الحديث النبوي؛ ومعنى «شقائق الرجال»؛ أَي :أَنّهن نظائر الرجالِ ،على ِ
قاع َد َتي ِ
ّ ّ
َّ
ُ ّ
ّ
ٍ
تمييز.
والمساوات ِ َّية ،من ُدون ِ َت ْف ِر َق ٍة َأو
ال ّتكا ُف َّ
ؤية ُ
104

ِ
ِ
ٍ
وظيفة من
البنت في مثله مش�غول ًة بأَداء
أَوقاته�م بال َّلع�ب ف�ي األَز ّقة ،تكون
ُ
ٍ
عائلة ومدير َة
البش�رية؛ وهي كونُه�ا والد َة
الجمعية
أَثق�ل ِ الوظائ�فِ في نظر
ّ
ّ
ِ
ٍ
أُموره�ا .وصي�رور ُة بنتٍ
ف
نموها
مس�كينة لم
يكتمل َب ْع ُ
ْ
البدني أُ ًّما؛ ُي ْضع ُ
�د ُّ
ُّ
ِ
ويكْ ِس ُبها ِعلالً مختلفة»(.((1
أَعصابها إلى آخر العمرُ ،
َ
َ
َ
هلية
الص َيغ واألَشكال ،أن يكون ُّ
وا ّلذي أراه ،عمالً بمبدأ توازي ِّ
سن أ ّ
نص
�ر َة م�ن ُع ُم ِر ٍّ
كل م�ن الفتى والفت�اة؛ َتوازي ًا مع ّ
ال� ّزواج ه�و الثّامن� َة َع ْش َ

ُّبناني.
الما ّدة  / 215 /من قانون «الموجبات والعقود» الل ّ
ممن لم
يتمه�د لن�ا
ُ
وبه�ذا ّ
القول بمنع تزويج القاصري�ن والقاصرات؛ َّ
ِ
ِ
بالمصلحة
�و ٌر
الع ُمرَ .ول ِ ْم ال يجو ُز
ُ
�ر َة من ُ
المنع؛ وهو ُم َس َّ
ُيت ُّموا الثّامن َة َع ْش َ
ِ ِ
ِ
ِ
الحافظ�ة ل َنواة ِ المجتمع ِ
خل�ل ِ واألَ ْدواء والعللِ؛
اإل
اجح�ة
الر
نس�اني ،من ال َ
َّ
ّ
َ
واالقتصادية ما أمكن؛ من
واالجتماعية
فس�ية
تالفي ًا لألَ َزمات
ّ
ّ
العاطفية وال َّن ّ
ّ
�ري بين
أَ ْجل ِ اس�تعادة ِ الوعي بالوظيفة
والس�لوك األُ ْس ّ
ّ
االجتماعية لل َّزواجُّ ،
البشر.
فقهي�ة كان�ت أَو
للس�لطة ال ّت
ِإ َّن
ش�ريعية ف�ي َّ
ّ
الدول�ةّ ،
ّ
الح�ق محف�وظ ُّ
س�يما مصلحة األُ ْس�رة ووظيفتها
قانونية ،بتقييد ّ
س�ن ال ّزواج للمصلحة ،وال ّ
ّ
الم َبكِّ ر أَ ْن يك ّفوا عن رعاية مصالحهم
االجتماعية .وعلى سماس�رة ال ّزواج ُ
ّ
ِّ
ِ
االجتماعية
رفي�ة تح�ت عن�وان «العفة واإلحصان»؛ فحديثنا عن الوظيفة
ّ
ال ّظ ّ
بين ال ّزواج وال ّتزاوج
قية لل ّتزاوج؛ وش َّتا َن ما َ
لل ّزواج ،وليس عن الغريزة ال َّش َب ّ
َم ْفهوم ًا ومِ ْصداق ًا.
وفي هذا اال ّتجاه ِ
المغربي خطو ًة حاسم ًة ِإلى األَمام حين
المشترع
خطا
؛
ّ
َ
َ
ُ
هلية ال ّزواج
ن�ص ف�ي الم�ا ّدة  / 19 /من
ّ
ّ
«مدونة األ ْس�رة» على أنَّه« :تكتمل أ ّ
شمسية».
العقلية ،ثمان َع ْش َرة سنة
ِبإتمام الفتى والفتاة ،المتم ِّت َع ْين بقواهما
ّ
ّ

(((1
حقِّق) ،قانون حقوق العائلة؛ م.ن ،ص .57–56
(م َ
الرحمن الحلو ُ
عبد َّ
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الزواج المختلط:
ج– ّ

«مدون�ة األُ ْس�رة» في البن�د الرابع من الم�ا ّدة  39تابوهات
ل�م تتج�اوز
ّ
المنع ولو المؤ َّقت؛ فمنعت زواج المس�لمة بغير المس�لم ،وزواج المس�لم
كتابية.
بغير المسلمة ما لم تكن ّ
ِ
ِ
لجه�ة ِش�قِّه المتع ِّل�ق بمنع المس�لمة من
وعن�دي :أَ َّن ه�ذا المن�ع؛ ِإ ْن
ِ ِ
لجهة ِشقِّه المتع ِّلق ِ بمنع المسلم
«االستزواج »Exogamy :بغير المسلم ،أو

ِ
حد
الكتابية؛ هو
لكن بغي�ر
تش�ريع َط ْو َطم ّي ،على ِّ
ٌ
م�ن االس�تزواج ،أَيض� ًاْ ،
ّ
العاليلي.
خنا
تعبير شي ُ
ّ
خارجه ،هي
الدين ِ الواحد ِ أَو
سواء
ِإ َّن مسألة ال ّزواج المختلط،
داخل ِّ
َ
َ
ٌ
ِ
ِ
تعاي ِش ٌّي.
ي ،و َت َم ُّس ما هو ُ
من بعض جوانبها ،ت َّتص ُل بما هو َح َيو ٌّ
ٍ
�ل؛ ه�ذه القضي�ةُِ ،
مش�كلة
فقهي�ةًِ ،فإنَّها تؤول بدورها ِإلى
وإ ْن َت ُ
أَ َج ْ
�ك ّ
َّ
الوطني األَكمل(.((1
وطني ٍة؛ َأو ُق ْل هي عقب ٌة دون ال ّتآخي
ّ
ّ
الزوجات:
د– تقييد تعدّ د ّ
«مدونة األُ ْسرة»؛ وحسن ًا فعلت.
جرت
صل؛ وعليه
ْ
عدم ال ّت َع ُّدد هو األَ ُ
ّ
وبال ّتال�يِ :
�د في�ه من ال ّتع ّلل؛ وم ْنع ُه ،م�ن دون ِ
موجبٍ ُمقْنِع ٍ
ف�إ َّن ال ّت ّ
ع�دد ال ُب َّ
َ ُ
ِ
ِ
الفقْهي والقانوني حالتئذٍ؛ من أَجل ِ آصية األُسرة ِ
أصيل
ت
ال
هو
،
القضاء
أَمام
َّ
ُ
ْ
ْ
َ
ُّ
ُّ
االجتماعية.
الحقيقي ِة ،وآصرة ِ العائلة
ّ
ّ

ثانياً :في انحالل الزّواج:

ال يختلف الفقهاء في أَ َّن ال ّزواج عقد يقبل االنحالل؛ ِإما بالوفاةِ ،
وإ ّما
ّ
بال ّطالق ،أَو ال ّتطليق ،أَو الخلع ،أَو الفسخ.

العاليلي ،أَين الخطأ (بيروت ،دار الجديد ،ط1992 ،2م) ،ص 120–113؛ الفت ًا ِإلى
( ((1عبد اهلل
ّ
اخلي .ومصطلح:
وضع شيخنا مصطلح« :االنزواج» ،مقابل»Endogamy« :؛ بمعنى ال ّزواج ّ
الد ّ
الخارجي.
«االستزواج» ،مقابل»Exogamy« :؛ بمعنى ال ّزواج
ّ
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وج ْي�نِ ،إل�ى األَوالد
وألَ َّن النحلال ال� ّزواج أَث�ر ًا ّ
متعدي� ًا ،يتج�اوز ال ّز َ
واألَه�ل واألَق�ارب ب�ل والمجتم�ع؛ كان واجب ًا على الفقيه الي�وم أَ ْن ُي َض ِّي َق
َ
تماس�كها
والعائلية،
�رية
مناف�ذ ال ّطلاق؛ بم�ا يحفظ الحياة األُ ْس ّ
ّ
ويؤمن لها ُ
ّ
المستقرة.
وديمومتها
ّ
ُّبناني أَ ْن يأخذ
وفي سبيل تحقيق ّ
ذياك ّ
الرجاء؛ يجب على المشترع الل ّ
بعين االعتبار هذه ِ
اإلشارات الخاطفة.

أ– تقييد الحقّ ّ
بالطالق:

الحق بال ّطالق؛ وذلك س�ند ًا ِإلى
لي�س م�ا يمن�ع فقه ًا وقانون ًا من تقييد
ّ

عس�ف في
�رعية،
كنظرية
العامة؛
الفقهية
ظريات
ّ
ّ
ال ّن ّ
ّ
ونظرية ال ّت ّ
المقيدات ال ّش ّ
ّ
ّ
ِ
ُّوفي؛
الح�ق،
اس�تعمال
ّ
ّ
ونظري�ة المصلح�ة؛ بالمعن�ى ا ّلذي ّ
قرره اإلم�ام الط ُّ
عية.
فضالً عن
ّ
الر ّ
نظرية ال ّت ّ
صرف على َّ
ومِن صو ِر تقييد الحق بال ّطالق :لزوم ِ
اإلشهاد ِ على ال ّطالق ،أَو توثيقُه
ُ
ّ
ْ ُ َ
المختص.
لدى المو ّظف
ّ
على أَ َّن مس�ألة ِ
اإلش�هاد على ال ّطالق ،أَو ما يقوم مقامه؛ كتوثيقه لدى
اإلمامية ِ
المو ّظف المختص؛ هو مذهب الس�ادة ِ
اهرية،
واإل
س�ماعيلية وال ّظ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وإليه أَذهب ٍ
بثقة واطمئنانٍ.
واختاره غير واحد ٍ من مشايخنا ومشايخهم؛ ِ
ُ
ب– ّ
رجائية:
حجة
الطالق دعوى
قضائية وليس ّ
ّ
ّ
الرجل ،لمصلحة
ليس في ال ّشرع ما يمنع من مصادرة ّ
حق ال ّطالق ،من ّ
ِ
العائلة والمجتمع ِ
َ ِ
وي والمتساوي بين
اإل
الس ِّ
نساني؛ وذلك من أ ْجل ال َّتعاون َّ
ّ
ِ
ِ
والمحافظة على روابطها
قدم ِ يد ًا بيدٍ ،في بناء األُ ْسرة،
الر ُجل ِ والمرأة ،وال َّت ُّ
َّ
جنب ًا ِإلى جنبٍ.
َْ
َْ
ٍ
قضائي
باستحضار
يتقدم
كل من يريد ال ّطالق؛ أَ ْن ّ
يتعين على ّ
وبال َّتاليَّ :
ٍّ
بوج�ه ال ّط�رف اآلخ�ر ،وفق� ًا لألُص�ول ِ
جرائية الم َّت َبع�ة؛ وللمحكمة ،بعد
اإل
ّ
107

الصل�ح ،أَ ْن تواف�ق عل�ى ال ّطالق َت َبع ًا ّ
المدلى بها
للذرائ�ع والوقائع ُ
ع�رض ُّ
ِ
َ
والقانونية وفق ًا لذلك.
ْهية
ّ
من ال ّطر َف ْين؛ وأ ْن ُتر ِّتب اآلثار الفق ّ
«مدونة األُ ْسرة»؛ بقطع ال ّنظر عن بعض
العام سارت
وعلى هذا المبدأ
ّ
ّ
ِ
(ر ْه:
مالحظاتن�ا عل�ى اإلج�راءات الم َّت َبعة في الموا ّد ال ّناظمة لهاته المس�ألة َ
الموا ّد من ِ 78إلى .)88

ج– ّ
الطالق باالتّفاق:

ِ
َ
وجية؛ س�واء
ح�ق ال ّز َ
ُّ
يظ�ل م�ن ّ
وج ْي�ن أ ْن ي ّتفق�ا على إنه�اء العالقة ال ّز ّ
يتقدما أَمام محكمة
بشروط أَو بدونها .ومتى ا ّتفقا على ال ّطالق؛ وجب أَ ْن ّ

الموضوع بعريضة مشتركة يطلبان فيها ال ّتصديق على اال ّتفاق بمثابة حكم؛
ٍ
َ
َ
والصغائر.
الصغار
ّ
من غير أ ْن يجيز اال ّتفاق أ َّية مساومة على مصالح ّ
د– ال ّتطليق بسبب ّ
الشقاق وال ّنزاع:
رعية» ِبإجراءات ال ّتفريق
ّ
اختص الفصل العاشر من «قانون المحاكم ال ّش ّ
ِ ِ
َ
�رة .وم�ع غموض تلك
بس�بب ّ
الض�رر ال ّناش�ئ ع�ن ال ّش�قاق أو ُس�وء الع ْش َ
ِ ِ
ِ
دخال تعديالتٍ ِج ّد ّية
ح َّتم ِإ
ُ
األَس�باب ،وضيق ِ أَو ِ ا ِّتس�اع ِ دائرة م ْر َوحتها؛ َي َت َ
تنص على األَسباب اآليلة ِإلى طلب ال ّتطليق.
َ
وج ّ
ذرية؛ ّ
َ َ
القضاء
هم األَسباب الواجبة ال ّتنصيص؛ بملحظ ُمعانات ِ َي
َ
وعندي :أ َّن أ َّ
(ر ْه:
عاي َن ِت�ي ِإ َّي�اه ،م�ع ِإفادتي مِ ْن
وم َ
الصلةَ :
ّ
ُ
«مدونة األُ ْس�رة» وموا ّده�ا ذات ّ
ِ
الموا ّد من  94لغاية )112؛ هي ،بعد ِإعادة صياغتها ،كاآلتي ت ْلو ًا:
ِ
وجية.
ُ –1سوء الع ْش َرة ال ّز ّ
ِ –2إخالل ال ّزوج أَو ِ ال ّزوجة بشرط من شروط العقد.
ِ
حا.
 –3عدم اإلنفاق؛ عجز ًا أَو تع ُّنت ًا و ُش ًّ
خ ْطف واألَسر.
 –4الغ َْي َبة وال َفقْد وال َّتواري وال َ
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ِ
بالع ْد َوى.
الم َرض؛ ا ّلذي ال ُي ْ
ح َت َم ُل م ْث ُله ،أَو ُيخاف انتقا ُله َ
َ –5
الع ْيب أَو َ
ِ –6
اإليالء والهجر.
ٍ
ٍ
السنة.
السجن بجرمٍ ،أَو جنحة شائنة؛ تتجاوز عقوب ُة ٍّ
ّ –7
كل منهما َّ
هـ– الخلع بال َّتقاضي َأو ال َّتراضي:
تتقدم بدعوى مخالعة أَمام القضاء؛ س�واء بش�روط أَو
يحق لل ّزوجة أَ ْن ّ
ّ

وج ْين أَ ْن يتراضيا على ال ّطالق بالخلع أَيض ًا.
بدونها .ولل ّز َ
َ
َ
�افعية،
وعن�دي :أ َّن عل�ى االجته�اد أ ْن يأخذ بالمذهب القائل ،عند ال ّش ّ
بكون الخلع فسخ ًا وليس طالق ًا .وبال ّتالي :فهو ال ُي َع ُّد في حساب ال َّط ْلقات،
ِ
ح ُّل الكثير من مشاكل ال ّطالق البائن،
ُص من َع َددها؛ األَمر ا ّلذي َي ُ
كما ال َي ْنق ُ
سيما البائن ِ بينون ًة كُ ْب َرى.
وال ّ
«مدونة األُ ْس�رة»؛ وال
س�جل مالحظة على
وفي س�ياق أَحكام الخلع؛ أُ ّ
ّ
ِ
الفقْرة الثّانية من الما ّدة  / 120 /وا ّلتي نصت على أَنَّه«ِ :إذا أَ
صرت
سيما في
ّ
ّ
ّ
َ
ِ
ال ّزوج�ة عل�ى طل�ب الخلع ،ولم يس�تجب لها ال ّزوج؛ يمكنه�ا اللُّجوء إلى
مِ ْس َط َرة ِ ال ّشقاق».
ِ
يصح
مما
واألَوج�ه عن�ديَ :أ َّن ال ّزوج�ة إذا طلبت الخلع ،وبذلت بدالً ّ
ُّ
االلتزام به ِفقْه ًا وقانون ًا ،بالِغ ًا ما َب َلغ؛ وجب على المحكمة المخالعة بينهما
ُ
الحق
متعسف ًا في استعمال
في هذه الحالة ،ولو كان ال ّزوج ُممانع ًا؛ باعتباره
ّ
ّ
بال ّتقاضي.

ثالثاً :في الحضانة والمشاهدة:

أَ
س�تطيع القول بأَ َّن ما أَنجزناه في موضوع الحضانة تبع ًا لنظام أحكام
ُ
الصدد؛
نوعي� ًة في هذا ّ
األس�رة ّ
عتب�ر ُن ْق َل ًة ّ
الص�ادر بتاري�خ 2011 / 10 / 1م؛ ُي ُ
الحنفي في األَح�كام المتع ّلقة بالحضانة
توس�ع كتب المذه�ب
نظ�ر ًا لع�دم ّ
ّ
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كل؛ فضلاً عن ن َْد َرة م�ا ذكره الفقهاء في
والحاض�ن والمحض�ون وحق�وق ٍّ
أَحكام المشاهدة لمن ليس عنده المحضون أَو القاصر؛ وزيارته أَو استزارته
واستضافته.

العملي�ة لألَح�كام ال ّناظم�ة َ
لذ ْين�ك ال َف ْص َل ْي�ن،
ج ِرب�ة
وم�ن خلال ال َّت ْ
ّ
َ
الصلة،
«الحضانة» و«المشاهدة»؛ أرى ضرورة تفصيل بعض المسائل ذات ّ
ِ
المغربية؛ وا ّلتي
ج ِربة
وتوضيح أَو تفسير البعض اآلخر منها ،واإلفادة من ال َّت ْ
ّ
ِ
مما أَغف َل ْته
أَدعوها إلى أَ ْن تستفيد ،هي أَيض ًا ،من بعض األَحكام الملحوظة ّ
«المدونة» وهو جدير بالمالحظة واالنهمام.
ّ

رابعاً :في النّفقات:

ذياك ال ّتنويه؛ يمكنني أَ ْن أُشيد بما أَنجزناه في نظام أحكام األسرة
وبمثل َّ
سيما لجهة الحكم بال ّنفقة من تاريخ ال ّطلب ،لجميع من
في بابة ال ّنفقات؛ وال ّ
تجب نفقتهم ،كما لجهة ِإعطاء سلفة على حساب ال ّنفقة؛ مع ضرورة ِإعادة

القضائية .وكذلك
طبيقية من خالل الممارس�ة
ّ
ال ّنظر في بعض المس�ائل ال ّت ّ
والعالجية؛ وأَخير ًا
واالستشفائية
لجهة ِإلزام ال ّزوج بمصاريف زوجته ال ّط ّب ّية
ّ
ّ
ٍ
بحق المس�كن َطوال فترة
الم ْع َّ
ت�دة ،م�ن وفاة ،من احتفاظها ِّ
لناحي�ة تمكي�ن ُ
ِ
الع َّدة؛ أَ ْخذ ًا بأَ
والمالكية.
ة
افعي
ش
ال
بعض
قوال
ّ
ّ
ّ

خامساً :في الوالية والوصاية وال َق ْيمومة:

�رعي
العدلي�ة» معموالً بها ،لدى القضاء ال ّش
ال ت�زال «مج ّل�ة األَح�كام
ّ
ّ
َ
البينات
ف�ي لبن�ان ،وذل�ك في باب َ
الح ْ
هلية ،وبابة ّ
جر ،كم�ا في عوارض األ ّ
رعية.
ال ّش ّ
ِ
ح�ق الوالية
وال ُب َّ
الس�ياق م�ن ض�رورة اإلف�ادة م�ن تأطير ّ
�د ف�ي ه�ذا ّ
االجتماعي�ة ،وتحديثات المجتمعات
والوصاي�ة والق َْيموم�ة؛ َت َبع ًا لألَنس�اق
ّ
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المدنية.
ّ

َ
ُ
وليا عل�ى القاصر أَو
ّ
ولع�ل م�ن أب�رز م�ا يطالعن�ا هن�ا ه�و جع�ل األ ّم ًّ
َ
َ
َ
هليته؛
المحجور عليه أَو الغائب؛ تلي األَ َ
ب بسبب وفاته أو غيابه أو ُفقْدان أ ّ
المدنية.
أَو بغير ذلك من األَسباب المسقطة لحقوقه
ّ
ِ
الجد ألَبٍ موجود ًا؛ تؤول الوالية
ب وال األُ ّم؛ وكان
ُّ
وإذا لم يوجد األَ ُ
ِإليه ِبإشراف القضاء.
وف�ي ح�ال ع�دم وج�ود أَي مم�ن ُذ ِ
ي س�ببٍ مخالفٍ؛ يعود
ك
�ر ،أَو ألَ ِّ
ٍّ ّ
َ
َ
القيم؛ مراعي ًا ما فيه مصلحة القاصر أَو
تعيين
لقاضي الموضوع
ُ
الوصي أو ّ
ّ
المحجور عليه أَو الغائب.
َ
رعية» جعل جميع األَحكام
ويجدر ال ّتنويه هنا بأ َّن «قانون المحاكم ال ّش ّ
ُ
رعية
الصادرة على ّ
ّ
الصغار والمحجور عليهم والوقف؛ فضالً عن األذون ال ّش ّ
ِ
المتع ّلقة ب ِ َم ْن ُذك َر؛ ،جعلها تابع ًة لرقابة محكمة االس�تئناف ،بعد اس�تطالع
رأي ال ّنيابة العامة لديها .وهو من ِ
اإلجراءات الكفيلة بتأمين وتحصين حقوق
ّ
القاصري�ن والمحج�ور عليه�م والغائبي�ن؛ وبهذا تغدو محكمة االس�تئناف
محكم�ة قان�ون؛ فضلاً ع�ن كونه�ا محكمة موضوع ،و ُت ْمس�ي ،نظ�ر ًا لهذه
وإ ْن كانت ِ
الس�لطة الرقابي�ة ،بمثاب�ة محكم�ة ال ّتمييز؛ ِ
اإلحال� ُة عليها تجري
ّ ّ
ُّ
عفو ًا.

ً
واإلرث:
سادسا :في الوص ّية ِ

الوصية المختارة:
أ–
ّ
َ
ب�كل ال َّت ِركة أَو بعضها،
الوصية
القرآني أَجاز
�ص
ّ
ال خلاف ف�ي أ َّن ال ّن َّ
ّ
ّ
ل�وارث ٍ أَو لغي�ر وارث .لك�ن م�ا عت�م أَ ْن ص�ود ِ
ُ
القرآني؛
�ص
ن
ال
ة
دالل�
ت
ر
ّ
ْ
َ
ُ
ّ
َ َّ َ
ّ
الس�ند؛
نبوي ا ّتفق
بحديث
علماء الحديث ونقّا ُده على عدم ّ
ُ
ّ
صحته بطريق ّ
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ِ
وإن ِ اعتب�روا َم ْت َن�ه م�ن قبيل األَد ّلة ا ّلتي تلقّتها األُ ّم�ة بالقَبول؛ فأَجازوا بمثله
نسخ الكتاب.

بالس ّنة
وبقطع ال ّنظر عن موقفي من ال ّنسخ عموم ًا؛ ومن نسخ الكتاب ُّ
بكل المال َأو ببعضه ،لوارث ٍ َأو لغيره ،يبقى
خصوص ًا؛ ِفإ َّن موضوع
الوصية ّ
ّ
سيما في حالة ِإجازة الورثة ،أَو بعضهم،
موضوع ًا
خالفيا بين الفقهاء ،وال ّ
ًّ
الوصية.
لهاته
ّ
وعلي�هِ :فإنَّن�ي أَدع�و ِإلى تقديم الوصية ،المن َّظم�ة وفق ًا ألُصول ٍ
قانونية
ُ
ّ
ّ
ِ
ِ
الم َع ْن َون�ة
ش�كالً وموضوع� ًا ،عل�ى توزي�ع ال َّترك�ة بحس�ب طرائ�ق اإلرث ُ
بالفريضة ال َّشرعية؛ باعتبار أَ َّن ِإرادة الموصي هي ِإرادة م ِ
لزمة للورثة ،بينما
ُ
ُ
ّ
األَنصبة ال ّشرعية هي ِإرادة مكملة أَو مفسرة ،يجري تطبيقُها عند عدم ِ
اإلرادة
ِّ
ِّ
ّ
الوصية شكالً وموضوع ًا.
الملزمة ،أَو اختالل وانخرام تنظيم
ّ
ِ
ِ
َ
َ َ
قائي
ولع ّل�ي أ ْن أك�ون أكث�ر ال ّن�اس إدراك ًا لح�زازة هذا االجته�اد ،االنْت ّ
ِ
التجدِيدي في آنٍ ،لكنني أَستع ِ
كبري ،ا ّلذي َف َت َق
ص ُم هنا،
َّ
َّ
َْْ
بمرجعية الفقْه األَ ّ
ّ
ّ
المكية»؛ حيث
عربي في «الفتوحات
الدين ابن
س�يدي ال ّش�يخ محيي ّ
ّ
َر ْت َق ُه ّ
ّ
ِ
ْهي الكُ ِّل ّي؛
بالدليل ال ّش
قضي�ة
الوصية؛ وخلص ّ
ّ
عال�ج ّ
�رعي ،والمقص�د الفق ّ
ّ
الموصي في
الوصي�ة
ِإل�ى أَ َّن
تتق�د ُم على َّ
َّ
الد ْي�ن ِ مطلق ًا؛ وذلك حين أَوجبها ُ
ّ
صرف(.((1()15
المال ا ّلذي له فيه ُّ
حق ال َّت ّ
ِ
ِ
المسألة
تخريج هاتِه
قلت :ومن قبيل تخريج الفرع على الفرع؛ يتأَ َّتى لنا
ُ
ُ
على َف ْر َع ْين ِ ا ْث َن ْينِ.
َ
َ
عربي في تقديم
الدين ابن
سيدي ال َّشيخ محيي ّ
األ َّول :ال َف ْرع ا ّلذي أ َّ
صله ّ
ّ
حق
الد ْي�ن ِ ُم ْطلق� ًا؛ ِفإذا كانت
الوصي ُة ّ
تتقدم على َّ
الوصي�ة عل�ى َّ
الد ْين ،وهو ُّ
ّ
ّ
عربي ،الفتوحات المكّ َّية (بيروت ،دار صادر ،ب.ط ،ب.ت)،
علي ابن
( ((1محيي ّ
الدين ّ
ّ
محمد بن ّ
 617 :1و.475 :3
112

ِ
ً
مجتمعيا ،أَو
ا
س�ائد
باعتبارها
ة»؛
�رعي
ش
ال
«الفريضة
عل�ى
ه�ا
م
فتقد
؛
م�اء
الغ َُر
ّ
ُّ
ُ
ًّ
ّ
قاعد ًة م َفس�ر ًة؛ أَكثر منها قاعد ًة آمر ًة ،أَ ْل َ َ
الوارث ليس
س�يما
ُ
ح ُق وأ ْو َف ُق؛ وال ّ
َ
ُ ِّ َ
ِ
ِ
ٍ
مقابل ع َوضٍ.
حق استحقاق
له
وال
،
ماء
من الغ َُر
َ
ُّ
ِ
فاقي عند جميع الفقهاء ،وا ّلذي ُيجيز «قِسمة ال َّت ِركة
والثّاني :ال َف ْرع اال ّت ّ
بالتراضي» أَيا كان مآل تلك ِ
الق ْس َمة.
ُ
َّ
ًّ
عل�ى أَ َّن
خولِ ،إ ْن لم
والمق َِّي ُد َم ْد ٌ
ُرآني ُم ْط َلقَ�ةٌ؛ ُ
الوصي�ة ف�ي ّ
ّ
الس�ياق الق ّ
ِ
ِ
ول» ،بم ْلح ِ
ِ
ب
اآلية
على
ها
انعطاف
ظ
الم ْ
ح ٌ َ َ
«م ْن ُ
حكَ َمة بقوله﴿ :كُ ت َ
الصريحة ُ
َنق ُْل َ
َّ
ِ ِ ِ
ع َليكُ �م ِإ َذا ح َض�ر أَح َدكُ م ا ْلم�و ُ ِ
ين
ت إ ْن َت َركَ َخ ْير ًا ا ْل َوص َّي ُة ل ْل َوال َد ْين ِ َواألَ ْق َرب ِ َ
َ َ َ ُ َ ْ
َ ْ ْ
ِ
ِ
(((1
ين﴾ .
بِا ْل َم ْع ُروف َحقًّا َع َلى ا ْل ُم َّتق َ
وا ّل�ذي أَتعن ِ
ِ َ ِ
ِ
رثية،
�ن هذا العرضِ :هو ال َّت
ُ
ََّ ُ
�اه م ْ
أصيل العتب�ار األنص َبة اإل َّ
ِ
الفقهاء بـ« :الفريضة ال َّشرعية» ،من قبيل الوصية ال ُّش ِ
ور َّية،
الم َع َّب ُر عنها في لغة
ُ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
رثية؛ َت َبع ًا
غي�ر ُ
الم ْلزم�ة ،وبال ّتال�ي :ج�واز إعادة ال ّنظر في توزي�ع األنص َبة اإل َّ
للسائد المجتمعي في نظام القرابة والعالئق األُسرية؛ بِم ْلح ِ
ظ أَ َّن المجتمع
ْ ّ َ َ
ّ
ّ
(((1
العاليلي .
خنا
حد ما كان يذهب ِإليه شي ُ
من األُ ْسرة على ِّ
ّ
ّ َ
ال�رأي يجعله أَكثر مقاربة ِإل�ى تحقيق مبدأ
ولع�ل أخ�ذ المش�ترع بهذا ّ
ٍ
خ ْطوة ٍ
ِ
رثية بين ّ
الزبة
الذكر واألُنثى با ِّطراد ٍ(((1؛ ك َ
ال ّتس�اوي في الحصص اإل ّ
ٍ
الزمة ،نحو تحقيق المس�اواة في الحقوق والمس�ؤوليات؛ بعيد ًا عن أَس َطرة ِ
ّ
ْ َ
ِ
ِ ِ
فوق يجب أَ ْن يكون
العقلي أَو
فوق
العضلي بين الج ْن َس ْين؛ إذ إ َّن معيار ال ّت ّ
ال ّت ّ
ّ
ّ
( ((1البقرة.180 :
العاليلي ،أَين الخطأ؛ م.ن ،ص .42–41
( ((1عبد اهلل
ّ
ِ
ِ
ِ
قصدت بهذا القيد ِ
(((1
اإلنْبا َه ِإلى أَ َّن َج ْع َل نصيب ُاألنثى على ال ِّنصف من نصيب َّ
الذكر؛ ليس
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
فبالرغم ِ من كَ ْونه كذلك في ميراث األَوالد ،وميراث ال َّز ْو َج ْين؛ َب ْي َد أَنَّه يتساوى في
ُم َّطرد ًاَّ .
ِ
ِ
ِ
أَحوال ٍ أُ ْخرى؛ كميراث األَبوين ِ مع وجود الولد ،وميراث ِ
اإلخوة في «الكَ اللة» .بل ِإ َّن نصيبها
ََْ
َ َ ِ َِ ِ
يبه في ميراث ِ األَبوين ِمع عدم ِوجود ِ
عباس.
ابن
مذهب
وهو
،
ص
ن
ال
بظاهر
الولد؛
أ ْوف ُر م ْن نَص
ََْ
َّ ِّ
ّ
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محكوم ًا بالمعايير المجردة « ،»Pureوالمحايدة «»Neutral؛ بِم ْلح ِ
ظ ال ّتساوي
َ َ
ُ
ّ
َ ِ
كام ّلية؛ من دون استتباع أو َت َبع َّية،
فية،
هم ّية ال َّت ُ
في األَ ّ
وجدلية العالقة ال ّت ُ
ّ
ضاي ّ
ٍ
وية.
َب ْل َه استعباد أَو ُس ْل َط ّ

الوصية الواجبة:
ب–
ّ

ِ
الداعوق ،من أَكثر شيوخي ِإصرار ًا
لقد كان شي ُ
محمد ّ
خنا العلاّ مة اإلمام ّ
مذهب تنزيل أَوالد
بالوصية الواجبة؛ وكان يذهب فيها
على تكريس العمل
َ
ّ
الجدةِ،
الجد أَو
مورثهم؛ فيرثون عن
ّ
ِّ
الولد المتو َّفى ،ذكر ًا كان أَو أُنثى ،منزلة ِّ
حيا؛ س�واء تجاوز
َ
نصي�ب المتو َّف�ى ،تنزيلاً لهم منزلة المتو َّفى فيما لو كان ًّ
ث أَو لم يتجاوزه.
نصيبهم ال ُّث ُل َ
ُ
«مدونة األُ ْسرة»؛ حيث
سجل مالحظتي على الما ّدة  / 370 /من
وهنا أُ ّ
ّ
ث ال َّت ِركة؛ وفيه ما فيه.
ّقيدت
الوصية الواجبة بما ال يتجاوز ذلك ُث ُل َ
ّ

ج– حجب ُ
األخت ّ
الشقيقة بشقيقها:
ِ ِ
َ
صور َة ما لو ُتو ّفي
وتحيز ًا
تعسف ًا
ّ
ّ
جندريا؛ ُ
رثية األكثر ّ
ّ
الص َور اإل ّ
لعل من ُّ
ذكور ِ
العم عن َأوالد ِ شقيق ٍ
ٍ
وإناثٍ؛ ِفإ َّن ميراثه يؤول ِإلى أَوالد شقيقه ّ
الذكور
َ ُّ
ِ
رعية الس ِّنية؛
دون اإلناث؛ َح ْ
جب ًا َل ُه َّن؛ هذا هو المعمول به لدى المحاكم ال ّش ّ
الحنفي(.((1()19
جري ًا على المذهب
ّ
اإلمام�ي ،ا ّل�ذي ال يمن�ع بناتِ
وأَرى وج�وب األَخ�ذ آنِي�ا بالمذه�ب ِ
ًّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ذكور له�م ،وهو األَقرب إلى
ّاء
عمهم عند وجود أَش�ق َ
ال ّش�قيق م�ن مي�راث ّ
�دل؛ َن ْفس�يا واجتماعيا ونَبع ًة أَخالقي�ةً؛ ِ
المذهب
وإ ْن أَبقى هذا
والع ْ
ًّ ْ َ
ال َّن َص َف�ة َ
ُ
ّ
ًّ
ِ
ٍ ِ
ث مع
شخص عن
المسألة ونظائ ِ ِرها :ما لو ُتو ِّف َي
( ((1ومن أَ ْشباه ِ هذه
العمة ال َت ِر ُ
وعمة؛ فإ ّن َّ
عم َّ
ٌ
ٍّ
ِ
ث
العم (شقيقها) شيئ ًا؛ ح ّتى ِإ َّن عمر بن الخ ّطاب كان ّ
ور ُ
يتندر على ذلك بقولهَ :
«ع َ
جب ًا َ
للع َّمة ُت َ
ّ
ِ
َ
محمد
تحقيق:
ف؛
ن
ص
الم
د،
محم
بن
اهلل
عبد
شيبة،
بي
أ
ابن
عند:
تخريجه
راجع
».
ث
ر
ت
ُ َ َّ
وال َ ُ
ّ
ّ
ِ
عوامة (ج َّدة ،دار القبلة للثّقافة ِ
سالمية ،ط2006 ،1م) ،239 :16 ،ح.31771 :
اإل
ُ
ّ
ّ
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الع َمى .وما ال
�ي ف�ي نصيب ّ
كل؛ َب ْي َد أَ َّن الكُ ْ
ح َل َخ ْي ٌر من َ
عل�ى ال ّتماي�ز الكَ ِّم ّ
ُي ْد َركُ كُ لُّه ال ُي ْت َرك كُ لُّه.

سابعاً :في َمشا ِك َل َل ْم ُتعا َل ْج:

يتبدى لي ،وأَنا أُ ِ
واكب سير «مدونة األُسرة» ،في طريقها الشائِق ِ الشائِكِ
َّ
َّ
َّ
ّ
ْ َ
ُ َ َْ
ِ ِ
الفق ِْه المصلحي ،وتحديثِ القانون ِ
المنفعيَ ،أنَّها َت َتها َدى وئيد ًة؛
نحو تجديد
ِّ
ِّ
ٍ
حاول َزحزحة البابِ
صودِ ،وال ِّط َّلسم ِ
و
الم
ت
فلم
.
استحياء
وكأَنَّها تمشي على
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َْ ُ
ْ
المرصود في مع ِ
ضلة «ال َّتب ِّني»؛ المس ِ
عامة الفقهاء بـ« :المرفوض»؛
ُْ
�ور عند ّ
َْ ُ
ُ َ َّ
جدة ٍ
ِ
شاحت عن صو ٍر مس َت َِّ
ِ
ِ
جدار ال َّنسب؛ مي َد أَنَّها أَ
ت كُ َّو ًة في
ْ
ح ْ
وهي وإ ْن َف َت َ
ُ َ ُ ْ
َ
َْ
ِِ
تنظيم
القصد منه
مسائله ،ال ينبغي أَ ْن يكو َن القانو ُن غائب ًا عنها؛ طالما أَ َّن
في
َ
ُ
ِ
الح َّرة.
تطلُّعات المواطنين َت َبع ًا لخياراتهم ُ
ِ
ِ
جال�ة نماذ َج من هاتِه المس�ائل ِ ا ّلتي يتفرع عنها
الع
وس�أَطر ُح ف�ي ه�ذه ُ
ِ
تظهير ِفقْهي وقانوني؛ ب ْل َه ِ
حتاجة ِ
ٍ
ِ
وحقوقي.
نساني
إ
لى
إ
الم
َ
الص َور ُ
الكثير من ُّ
ُ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ

البنوة غير ّ
رعية:
أ– في ّ
الش ّ
ِإ َّن النص على أَنَّه« :ال يتر ّتب على البنوة غير الش�رعية بالنس�بة لألَبِ
ّ ّ ّ
ّ
َّ َّ
أَي أَ ٍ
«مدونة
�رعية» وفق ًا لمنطوق الم�ا ّدة  / 148 /من
ث�ر م�ن آث�ار
ّ
ُّ
ّ
البن�وة ال ّش ّ
ِ
ِ
األُس�رة»؛ هو عندي م ْن قبيل َم ْن َي ْمش�ي « َخ ْط َو ًة ِإلى األَمامِ ،و َخ ْط َو َت ْين ِ ِإلى
ِ
حد تعبير ال َّزعيم الروسي لينين .ومؤ ّداه :تشريع ِ
اإلفالتِ من
على
»؛
الوراء
ِّ
ُ
ُ
ّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
الم ْع َتدِي مِ ْن َتأْ
َ
تعرض المرأة
ة
حال
ما
سي
وال
مير،
الض
نيب
َّ
العقاب ،وإراح ُة ُ
ّ
ّ
لالغتصاب.
ِ
الضمي�ر
ح
وص
،
الح�ي
ْ�ه
ق
والف
االجتماعي�ة،
ومقتض�ى العدال�ة
�وة َّ
ْ
َ َ
ّ
ّ
ِ
ِ
غ�رر ،ما ل�م تكن المرأة
اإل
نس�اني :أَ ْن ُي ْل َ
�ق ال َّن َس ُ
بالمغ َتص�ب أَو ُ
�ب ُ
ح َ
الم ِّ
ّ
ِ
عف�اء المغت ِ
ص�ب أَ
ٍَ
َ
َ�رر من
غ
الم
و
خي�ر ،منع� ًا ِإل
َ
ُ
ُ
ِّ
ذات زوج أو نف�اه ه�ذا األ ُ
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ِ
ِ
ِِ
�ر ُّد عليه َق ْص ُد ُه؛
المس�ؤولية
ّ
ّ
الجنائي�ة ،وف�راره من المراقب�ة والمعاقبة؛ َف ُي َ
الم َّتبع ف�ي «تخريج الفروع على الفروع»؛ ومن تلك
َج ْري� ًا عل�ى منهجي ُ

المعبر عنه في
الفروع وهي كثيرة في بابتها؛ فرع مسألة طالق المريض،
َّ
ً ِ ِِ
المورث استعجاال إلرثه.
الفار» .وفرع مسألة قتل
ِّ
لغة الفقهاء بـ« :طالق ِّ
وفرع مسألة ِ
الوصية.
اإليثار في
ّ
وم�ا دام الول�د ابن� ًا للم ْغت ِ
�م ْت ُه الما ّدة
طبيعي�ا
ص�ب
ُ
ُ َ
«بيولوجيا»؛ ح ّتى َس َّ
ًّ
ًّ
ِ
ِ
ِ
المانع من
طبيعيا؛ فما
تكويني�ا
ُف َو ْيقَ�ه« :أَب� ًا»؛ وذل�ك ل َت َو ُّل�دِه من مائه حكم ًا
ُ
ًّ
ًّ
ِ
ِ
شرعيا؟!
تدوينيا
نسبِه به ،حكم ًا
إلحاق َ
ًّ
ًّ

ناعي:
البنوة بوسائل ال ّتلقيح ِّ
ب– في ّ
الص ّ
«مدونة األُ ْس�رة» على نحو ٍ صريح ،لقضايا ِإثبات ال َّن َس�ب
تتع�رض
ل�م
ّ
ّ
ِ
ضع أَخذ ٍ
ِ
الص
لما َت� َز ْل َم ْو َ ْ
س�يما الحاالت ا ّلتي ّ
بوس�ائل ال ّتلقي�ح ِّ
ناع�ي ،وال ّ
ّ
َو َر ٍّد بين الفقهاء؛ حسم ًا لما ّدة ال ِّنزاع(.((2
َ ِ
ِ
مؤسس�ة
الس�ياق ،ال ّتنوي َه بحال َت ْين اثن َت ْين
ُ
داخل إطار ّ
ويه ُّمني ،في هذا ّ
الزواج؛ مكتفي ًا فيهما بالعنوان الوصفي لكل حالةٍ:
ّ ّ
ّ
الح َو ْين من غير ال ّزوج.
الحالة األُولى :فيما لو كان ُ
الب َي ْي َضة من غير ال ّزوجة.
الحالة الثّانية :فيما لو كانت ُ
ِ
ِ َ
بيعي
تمهدان ِ ِإلى ال ّتأصيل وال ّتأطير
إ َّن ها َت ْين الحال َت ْين ّ
ّ
لجدلية األب ال ّط ّ
ُ
ُ
�رعية،
بيعية
«البيولوجي» واألَب ال ّش
«البيولوجية» واأل ّم ال ّش ّ
ّ
�رعي ،واأل ّم ال ّط ّ
ّ
ّ

ِ
(ُ ((2أسجل َأ َّن «مدونة ُاألسرة» َأحسنت تفسير القانون ،كما َأحسنت تطبيقَه؛ حين مكَّ نتِ
المتداعين
ْ ََ ْ
ْ ََ ْ
ِّ ُ ِ ّ
َ
ُّجوء ِإلى جميع ِ الوسائل ِ الشرعي ِة في ِإثباتِ النسبِ
(ر ْه :فقرة  /ج  /من الما ّدة.)156 :
من الل
ّ
َ
ّ ّ
ِ
ق ِ
القضائية
المقررة شرع ًا؛ بما في ذلك الخبرة
بكل الوسائل األُخرى
ت ُط ُر َ
ح ْ
اإلثبات ِّ
ُث َّم أَ ْف َس َ
ّ
َّ
(ر ْه :الما ّدة.)158 :
َ
ِ
َ
ٍ
ولعل المقصود:
المذكور
ياق
الس
في
ة»
القضائي
«الخبرة
لعبارة:
ج
ت
ن
م
ى
ن
مع
ي
أ
لي
يبدو
ال
لكن
ُّ ً ُ ْ
َّ
ّ
ّ
«الخبرة ال ِّط ّب ّية»؛ فاقتضى ال ّتوضيح وال ّتصحيح.
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لكن
وأَثر ذلك في عالئق ال َّن َسب والقرابة؛ وهذا بحث جليل يطول شرحه؛ ْ
«حسبنا من ِ
القال َدة ِ ما أَ َ
بالع ُنق».
حاط ُ
َ ُْ
ج– في العائلة ُ
األحاد ّية الوالد ّية:

لمس�تجدات
«مدونة األُ ْس�رة» َت َبع ًا
المغرب�ي في
كان يج�در بالمش�ترع
ّ
ّ
ّ
الحداثة المدنِ
االجتماعية؛ أَ ْن ال
الب َنى
غيرات الكبرى في
ت
وال
ة،
ي
ُّ
َ َ
ّ
َ
تش�كالت ُ
ّ
ّ
ُّ
ِ
الوالدية ،وا ّلتي ُي ْط َلق عليها
حادية
ّ
ُيغْف َل األَحكام ال ّناظمة ألَوضاع العائلة األُ ّ
َ
ص َو ِرها
دبيات علم اجتماع العائلة اسم «العائالت الحديثة» ،سواء في ُ
في أ ّ
االفتراضية الموصوفة.
قليدية المعروفة ،أَو في مسائلها
ال ّت ّ
ّ
ِ
ِ
مؤسس�ة
ُ
الس�ياق ،ال ّتنوي ُه بحال َت ْين اثن َت ْين خار َج إطار ّ
ويه ُّمني ،في هذا ّ
الزواج؛ مكتفي ًا فيهما بالعنوان الوصفي لكل حالةٍ:
ّ ّ
ّ
َ
غي�ر ذاتِ ال ّزوج ،مِ ْن
الحال�ة األُول�ى :فيم�ا لو اس�تبضعت َ
الع ْزباء ،أو ُ
نفسها لنفسها؛ بتوس ِ
ط مانح ٍ ما.
ُّ
ِ
َ
غير ذي ال ّزوجة ،م ْن نفس�ه
الحالة الثّانية :فيما لو اس�تلحق َ
الع َزب ،أو ُ
ٍ
لنفسه؛ بتوس ِ
مانحة ما.
ط
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
�س القان�و ُن ج ِّد ّي�ة
إ َّن ها َت ْي�ن الحال َت ْي�ن ُت َم ِّه�دان إل�ى َح ْتم ّي�ة أ ْن ُيالم َ
المدنية الحديثة ،ولو تكييف ًا لهاِ ،إ ْن لم
االجتماعية ،و َت َش� ْق ُلبات
حديات
ال ّت ِّ
ّ
ّ
َ
يتكيف معها.
يشأ أ ْن َّ
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تعقيب
حول قانون جامع للمذاهب اإلسالمية
وائل طبارة

*

الخروج عن المذهب الواحد
تعتمد المذهب الحنفي،
إذا ُعدنا إلى زمن الدولة العثمانية ،والتي كانت
ُ
ٍ
عدة :منها أحكام
ج�ت عن أح�كام ِ هذا المذهب في مجاالت ّ
خر ْ
نج�د أنه�ا َ
اإلرث كم�ا ه�و حاصل في القانون الصادر بتاريخ  ،1912 / 2 / 21والمتع ّلق
األميرية والعقاراتِ الموقوفة عند المس�لمين .وهو قانو ٌن
بانتقال ِ األراضي
ّ

ال يزال ساري المفعول بحق تركات المسلمين اللبنانيين بعد صدور قانون
اإلرث لغي�ر المحمديي�ن بتاري�خ  ،1959 / 6 / 23بحي�ث حص�ل تعدي�ل في

أحكام أساسية من أحكام اإلرث الملحوظة في بعض آيات القرآن الكريم،

واعتبر الذكر واألنثى متساويان في اإلرث الذي أصبح يدعى حق االنتقال
محل
حل أحف�ا ُد المتوفى
والمطب�ق حص�ر ًا عل�ى األراض�ي
ّ
األميرية ،وكما ّ
ّ
ِ
يتبين من المادتين
كما
الواجبة،
ة
الوصي
أو
ة
الخلفي
بحق
عرف
ي
بما
هم
سلف
ُ
ّ
ّ
ّ
الثانية والثالثة من هذا القانون .كذلك فإن المادة السابعة منه اعتبرت أن زوج
حق
أو زوجة من يتوفى عندما يجتمع عند حصول االجتماع مع أصحاب ّ
حصة الربع ،وأنه عند االجتماع
االنتقال الذين هم في الدرجة األولى ينالون ّ

الجدة
الجد أو
حق االنتقال الذين هم من الدرجة الثانية أو مع
ِّ
َّ
مع أصحاب ّ
*

المحامي وائل طبارة قاضي ورئيس محكمة استئناف بيروت وجبل لبنان سابق ًا ،والنائب العام
السنية الشرعية العليا في لبنان سابق ًا.
لدى المحكمة
ّ
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ِ
ِ
الذرية
حق المستحقّين في األوقاف
ُ
ّ
حصة النصف ...الخ ،إلى جانب ّ
ينال ّ
ِ
الوقفية.
صك
لشرط الواقفِ أي
يختلف استحقاقِهم تبع ًا
والذين قد
ّ
ُ
ّ

العثماني�ة خرج�ت كذل�ك ف�ي القان�ون الص�ادر بتاري�خ
والدول� ُة
ّ
 ،1917 / 10 / 25والمع�روف بقان�ون حق�وق العائل�ة ،عن أح�كام المذهب
الحنفي ،وأدخلت أحكام ًا مستقاة من المذهب المالكي وسواه من المذاهب

ونصت المادة  94منه على أنه إذا امتنع الزو ُج عن اإلنفاق على زوجته
أيض ًاّ .
قد ُر الحاكم النفقة حسب حال الطرفين اعتبار ًا من
وطلبت الزوجة النفقةُ ،ي ِّ
ْ

يعينها .وأنه إذا عج َز الزو ُج
يوم الطلب ويأمر بإعطائها سلف ًا عن المدة التي ّ
يقد ُر النفقة اعتبار ًا
ع�ن اإلنف�اق ع�ن زوجته
وطلبت الزوجة النفقة فالحاكم ِّ
ْ

تس�تدين
بذمة الزوج ويأذ ُن للزوجة أن
َ
م�ن ي�وم الطل�ب عل�ى أن تكون دين ًا ّ
ت�ركَ الزو ُج زوج َته
نص ْ
باس�م ال�زوج .أم�ا الم�ادة  97من�ه فقد ّ
ت على أنه لو َ
ٍ
س�فر أو أقرب أو فقد،
مدة
تغي�ب لذهابِه لمحل بعيد ّ
بلا نفق�ة واختف�ى أو ّ
الزوجية
البينة على
فالحاك�م ِّ
ّ
يق�د ُر النفق�ة اعتب�ار ًا من يوم الطلب ،بعد إقامة ّ
وتحليفِ الزوجة بأن الزو َج لم يترك لها نفقة وأنها اآلن ليست ناشزة وليست
عد ُتها ،فيأ َذ ُن للزوجة لدى الحاجة باالستدانة باسم الزوج.
مط َّلقة
وانقضت ّ
ْ
وأ ّن الم�ادة  101م�ن ه�ذا القان�ون تلحظ كذلك أن�ه إذا تركت الزوجة بيت
زوجها بدون سبب مشروع أو ذهبت منه أو كانت في بيتها ومنعت زوجها

م�ن الدخ�ول إلي�ه قب�ل طلب نقلها لبيت آخر ،تس�قط نفقته�ا مدة دوام هذا

الرجع�ي والبائن ،كما
النش�وزّ .
ونص�ت الم�ادة  111وم�ا يليها على الطالق َ
خي�ار التفري�ق ف�ي المادة  126منه التي ور َد فيها أنه إذا اختفى زو ُج
لحظ�ت
ُ
ِ
ّ
وتعذر تحصيل
�د
ام�رأة أو ذه�ب
وتغيب أو ُفق َ
ّ
لمح�ل لمدة س�فر أو أقرب ّ

النفقة وطلبت زوجته التفريق فالحاكم بعد إجراء التحقيقات الالزمة يحكم
بالتفريق بينهما ...الخ.
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المراسيم االشتراعية التي جرى تعديلها
إن النصوص العثمانية ال تزال سارية المفعول على المواطنين من أهل
صدرت في أثناء الحرب
الس ّنة والجماعة ،مع المالحظة بأ ّن هذه النصوص
ْ
الكوني�ة األول�ى أو ف�ي فترة قريبة منها ،وكانت نتيجة حراك مدني بتاريخه.
تحركات أو ما ُيعرف بالحراك المدني بتاريخه.
ّ

أما بعد حصول لبنان على استقالله من االنتداب الفرنسي عام ،1943

المع�دل ،وال�ذي نص�ت
فق�د ص�در المرس�وم االش�تراعي رق�م 1955 / 18
َّ
المادة األولى منه ،على أن المس�لمين الس� ّنة مس�تق ّلون اس�تقالالً تام ًا في
ِ
ِ
بأنفسهم
الخيرية ،وأنّهم يتو ّلون أنظم َتها وإدار َتها
وأوقافهم
الدينية
شؤونِهم
ّ
ّ

المس�تمدة منها .ومن
الغ�راء والقواني�ن واألنظم�ة
ّ
طبق� ًا ألح�كام الش�ريعة ّ

ث�م فق�د ص�در القانون المع�روف بأنه قانون تنظيم القضاء الش�رعي بتاريخ
مس�ائل متنوع�ة ،أش�ارت الم�ادة  17من�ه
ن�ص عل�ى
َ
 ،1962 / 7 / 16ال�ذي ّ

إل�ى عناوي�ن دون تفصيل باس�تثناء أحكام الش�قاق والن�زاع وأحكام تصفية
التركات المقتبسة غالبية أحكامها من قانون اإلرث لغير المحمديين الصادر

ف�ي  1959 / 6 / 23بالنس�بة للمنق�والت فحس�ب ،وبحي�ث إنه�ا أناطت هذه
المادة النظر في الدعاوى والمعامالت المتع ّلقة بها إلى المحاكم الشرعية،
والمه�ر والجهاز،
ق والفرق�ة،
ومنه�ا الخطب�ة وهديته�ا ،والن�كاح ،والطلا ُ
ُ

�ب والوالي ُة
وضم الفتيان والفتيات إلى أوليائهم،
والنفق ُة والحضانة،
والنس ُ
َ
ّ
والحجر والمفقو ُد والوصي ُة
وإثبات الرش�د،
والوصاي ُة والقيمومة ،والبلو ُغ
ُ
ُ
وتعيين الحصص ِ
وتحرير التركات
اإلرثية،
وانحصار اإلرث
وإثبات الوفاة
ُ
ُ
ُ
ّ
ُ
غي�ر العقاري�ة ،والوق�ف ونص�ب المتو ّل�ي للوق�فِ
الوصي
الذري ،وع�زل
ّ
ُ
ُ
ّ
َ
ّ
الش�ك ف�ي نزاهتهما،
الوص�ي الغائب ومحاس�بتهما في حالة
والقي�م عل�ى
ّ
ّ
ّ
وتسجيل
وتنظيم
الذرية المحضة
والوصي ولمتولي األوقاف
للولي
واإلذ ُن
ُ
ّ
ُ
ّ
ّ
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وتنظيم الوكالة في الدعاوى واألمور
والوقف على أصولهما
الوصية
صك
ّ
ُ
ُ
ّ
والجدير بالذكر أن المادة 242
الش�رعية.
الداخلي�ة ف�ي اختصاص ِ المحاكم
ّ
ّ
ُ
ِ
من هذا القانون ،جرى تعدي ُلها بالنسبة للمسلمين الس ّنة بمقتضى القرار رقم
يصدر
ونصت هذه المادة على أن القاضي الس ّني
ُ
 ،177تاريخ ّ ،2011 / 8 / 29
حكمه طبق ًا لألحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس
َ
الش�رعي اإلسلامي األعلى لألحوال الشخصية للمسلمين الس ّنة والمتع ّلقة

نص يرجع
بتنظي�م ش�ؤون الطائف�ة الديني�ة .وأن�ه في ح�ال عدم وج�ود أي ّ
العثماني الصادر في ،1917 / 10 / 25
القاضي الس ّني إلى قانون ِ حقوقِ العائلة
ّ
وإال فيحكُ م طبق ًا ألرجح األقوال من مذهب اإلمام أبي حنيفة .كما أنه صدر

ينص
قانون برقم  434بتاريخ في عام  1995أي بعد انتهاء األحداث األمنيةّ ،
بعض
على األحوال الواجب اتباعها إلثبات وفاة المفقودين ،بحيث ّ
تعد َل ْ
ت ُ
ِ
والجعفري بالنسبة لألشخاص
أحكام قانون ِ تنظيم ِ القضاء الش�رعي الس� ّني
ّ

يتم العثور على
الذي�ن اختف�ت ُ
آثاره�م في ظروف يغل�ب فيها هالكهم ولم ّ

أحكام القانون األخي�ر بالدعاوى التي تقام بعد تحرير
جثثه�م .كم�ا ّنوه�ت
ُ
ِ
اختفاء ِ
أخباره
آث�اره وانقطا ُع
الترك�ة ومت�ى يحكُ �م بوفاة المفقود إذا اس�تمر
ُ
�ت بأن ورثة المفقود
ونص ْ
م�دة أرب�ع س�نوات عل�ى األقل منذ تاريخ غيابهّ .
ِ
ِ
بعد وفاتِه قضائي ًا وذلك بعد مضي ست سنوات
ُي ْمك ُنهم أن
يتصرفوا بأمواله َ
ّ

على نشر الحكم المتضمن إقرار ًا بالوفاة ،وأنه بإمكانهم أن ينتفعوا بأمواله

قبل ذلك الخ...

وجاء القرار رقم  46الصادر في  2011 / 10 / 1عن المجلس الش�رعي

س�ن الحضان�ة وتعديل المه�ور وتوضيح ِ
اإلسلامي األعل�ى يقض�ي برفع ّ
أص�ول زي�ادة أو إس�قاط النفق�ات على اختالف أنواعه�ا وهي ك ّلها مخالفة

لجوهر أحكام المذهب الحنفي.
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ٍ
جزء ٍ
كبير منها في
ونن�وه ب�أن أح�كام المذهب الحنفي مق ّنن ٌة أيض� ًا في
ّ
كتاب األحوال الشخصية لقدري باشا وبأحكام المجلة العثمانية التي أُلغيت
وضعي� ًا ف�ي التش�ريع اللبنان�ي المدني عمالً بأحكام الم�ادة  1106موجبات
وعقود و  270ملكية عقارية.

َج ْمع النصوص الواضحة في تطبيقها بمد ّونة فقهية واحدة
الش�رعية ،التي يحتكم إليها قانون
التش�ريعية
إن البحث في النصوص
ّ
ّ
الخ�اص بالطائف�ة الس� ِّنية َيرمي إل�ى تبيان ِ أن
الش�خصية اللبنان�ي
األح�وال
ّ
ّ
متفرقة ومو ّزعة
النصوص الوضعية
ّ
المطبقة في لبنان هي واردة في نصوص ّ
في قوانين مختلفة وليس�ت مس�تقاة ك ّلها من قواعد ِ المذهب الحنفي ،وكنا
خصت كلها في قانون واحد مع القواعد التي تحكم كل موضوع
نتمنى لو ُل ِّ
المغربية المتع ّلقة
المدونة
والمتع ّلقة بالمسائل الواجب مراعاتها ،كما فعلت
ّ
ّ

باألسرة وهي ابنة الظروف واألوضاع المستجدة ،وبالتالي فإن الظرف يبقى
دائم� ًا مالئم� ًا لتعدي�ل النصوص ،والتي ابتع�دت بمعظمها عن إطار أحكام

المش�ر ُع اإلسلامي اللبنان�ي بأحكام لم َت ُع ْد
المذه�ب الحنف�ي بعد أن أخذ
ِّ
الس�لف الصالح .وإن الوقوف
متصل ًة بأحكام المذهب الحنفي ،كما عر َف ُه
ُ
يتطلب
عل�ى ه�ذه األح�كام واإلحاطة بها لم يعد أمر ًا س�هالً وميس�ور ًا ،بل
ُ
اإلسالمية
صار إلى جعل ِ المذاهب
معمقة .ونرى أن ُي َ
األمر دراسات فقهية ّ
ّ
المتنوعة مصدر ًا مشترك ًا الستنباط أحكام الشريعة ،واعتبار األخيرة كتشريع
ّ
تم تجاوزها حالي ًا .كما رأينا باألمثلة السابقة بسبب
وضعي ،حتى وإن كان ّ

فريق
غياب النصوص الشرعية الواضحة في مجال تطبيقها ،فإذا كان هناك
ٌ
من المسلمين يرى أنها ال تزال صالحة لزماننا ،وبالتالي مقبولة ضمن إطار
التطور الحالي الذي تعيشه مجتمعاتنا اإلسالمية من دون صدام مع الواقع
ّ
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أمر ض�روري ،وال يجوز أن
فإنن�ا ن�رى أ َّن جمعه�ا ف�ي ّ
مدون�ة واح�دة ،هو ٌ

تبقى وارد ًة في نصوص متفرقة يصعب على الدارس أن ُيحيط بها الختالف
المراج�ع وع�دم وضوح اإلحاالت التي تفتقد إلى تحديد الطبعة والصفحة

مما يجعلها اقرب للمخطوطات الفردية منها إلى المطبوعات المفهرسة أو
المحقَّق بها.

المغربية بالوض�ع الحاضر وفيها
المغربي�ة ه�ي ابن� ُة البيئة
المدون�ة
إن
ّ
ّ
ّ

ابتعا ٌد عن جميع المذاهب بمبادئها األساس�ية الراس�خة ،ألن هذه األخيرة
فالتطور هو طبيعي.
لم َت ُع ْد كلها منسجمة مع األوضاع االجتماعية السائدة.
ُّ

ومن حسناتها أنها جمعت مواضيع متنوعة في طياتها مع كثير من التفاصيل.
األميرية بين األنثى
المش�ر ُع العثماني قد س�اوى في األراضي
وإذا كان
ّ
ِّ

الخلفي�ة لمن توفى من بين األوالد ،فإن النوع الش�رعي
ح�ق
وك�رس ّ
ّ
والذك�ر ّ

للعق�ار ه�و ال�ذي يف�رض تطبيق أحكام مختلفة عن النوع الش�رعي المعروف
فالنصوص الشرعية ،تعمل أصالً على قاعدة «جلب المصالح ودرء
بالملك.
ُ

المفاسد» ،والتي تعتبر من قواعد الفقه اإلسالمي المندرجة تحت القاعدة األم
الم َتفق عليها :ال ضرر وال ضرار ،والتي تكشف من خالل تطبيقاتها وما يندرج
ُ

تحته�ا م�ن ف�روع كثيرة عن مقصد من مقاصد الش�ريعة اإلسلامية وهو :منع
الفع�ل الض�ار ف�ي جميع صوره قبل وقوعه احتراز ًا ،ومعالجة أثره بعد وقوعه
يتم تجاوز النصوص بإعطائها التفسير المناسب الذي يتالءم
إزال ًة ورفع ًا .هكذا ّ

طبق
مع التغييرات
ّ
االقتصادية واالجتماعية للظروف الحديثة .لذلك لم َت ُع ْد ُت َّ
أحكام الشريعة الصافية ،أي طبق ًا لآليات الواضحة الواردة في القرآن الكريم،
والتي لم يختلف السادة العلماء المسلمون في تفسيرها أو تطبيقها.
ب التوحيد في النصوص
إن ما ورد في القوانين اللبنانية
المتفرقة يتط َّل ُ
ّ

المدون�ة المغربي�ة من دون العودة إل�ى المذهب الحنفي وحده
عل�ى غ�رار
ّ
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متنوع .ويمكن أن
طالما أن اإلسلام انتش�ر في العالم ضمن إطار مذهبي ّ
عدة قابلة للتطبيق
نستلهم في لبنان من جميع المذاهب اإلسالمية نصوص ًا ّ

التقيد بمذهب واحد
ضمن اطار التشريع اإلسالمي ،ويستحسن دوم ًا عدم ّ
ِ
لصراحتها.
مع إبقاء االرتباط الوثيق مع النصوص القرآنية الصريحة ،نظر ًا

ٍ
متنوعة ،فإنه يمكن تجاو َزها
أما األمور األخرى التي يمكن تأوي ُلها تأويالت ّ
ِ
يتم الخرو َج من إطار
لتحقيق مبدأ المساواة بين األنثى والذكر .وبالتالي أن ّ
ِ
ِ
تؤمن من خاللِه حقوق
إطار
الضيقة إلى
ه
ومفاهيم
المذهبِ الواحد
َ
أوسع ّ
ّ
تدريجية بي�ن الرجل والمرأة ،ألن
تطورية أو
متس�اوية ق�در اإلم�كان بنظ�رة
ّ
ّ
بح�د ذاتِها ،إال
المس�اواة التام�ة ف�ي الحق�وق والواجب�ات ،وإن كانت غاية
ّ
أن�ه ال يمك�ن تحقيقُه�ا وفرضه�ا فور ًا أو مباش�ر ًة بل تدريجي ًا عبر اس�تغالل ِ
ُ
َ
ِ
ظروف معينة بشكل ٍ
تطويري تجاوب ًا مع حاجات العصر وظروفه الحضارية
ّ
ّ
ٍ
ٍ
إضافية للنس�اء اللوات�ي َت ْه َت ْمن
�ر محطات
والثقافي�ة .وه�ذه
ُ
الخط�وات َ
ّ
تعتب ُ
تضم َن ْت ُه من
والمدون� ُة
بتأمي�ن ِ ه�ذه الغاي�ة.
المغربي ُة ه�ي خطو ٌة جريئ ٌة بم�ا ّ
ّ
ّ
معطياتٍ مغايرة ٍ للمذاهبِ
المستمدة من السلفِ في معظم البنود
اإلسالمية
ّ
ّ
طبق ًا لما أشرنا إليه سابق ًا.
يت�م توحي�د النص�وص ف�ي لبن�ان وعدم اكتف�اء بالمذهب
وأتمن�ى أن ّ

الحنف�ي وح�ده ،بل الرجوع إلى أحكام الش�ريعة المتنوعة المذاهب لتأمين

بس�عي حثيث من الجميع .فإذا كانت
المس�اواة بين الرجل والمرأة وذلك
ٍّ
«تونس» تنش�د حالي ًا المس�اواة في اإلرث بين الرجل والمرأة فإن المش�ترع
األميرية ،أي
س�باق ًا إلى هذه الحلول في ما يعرف بالعقارات
ّ
العثماني كان ّ

وتقع
في العقارات التي تخرج عن إطار العقارات الملك الكائنة في المدن،
ُ
كانت تعو ُد إلى الس�لطان العثماني أو حتى في
وملكيته�ا
خارجه�ا،
بالتال�ي
ْ
َ
ّ
الذرية وطريقة تصفيتها.
األوقاف
ّ
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وتط�ور التواصل
االقتصادي�ة والمعيش�ية والبيئي�ة،
تب�دل الظ�روف
إن ّ
ّ
ّ

االجتماع�ي والثقاف�ي بي�ن دول العالم قاطبةً ،أ َّديا إلى انفتاح الثقافات على

بعضها البعض ،وجعل الحضارة اإلنسانية ،حضارة عالمية مشتركة .وهكذا
س�يما حول
فقد ُفتحت أبواب واس�عة أمام تقارب الش�عوب
ُّ
وتوحدها ،ال ّ

ولعل مطلب المساواة بين
القيم المرتبطة أساس ًا بحقوق اإلنسان وكرامته؛
ّ
أهم تلك القيم وأسماها.
الرجال والنساء ُي َع ُّد َ
أحد ِّ
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المحور الثالث

المقاربة اإلصالحية
من داخل المؤسسة الدينية

أسماء المرابط
هانية حمود
ديما دبوس
السيد
تعقيب :رضوان ّ
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المقاربة اإلصالحية لقضايا النساء
في اإلسالم من داخل المؤسسة الدينية:
الرابطة المحمدية للعلماء نموذجاً
أسماء المرابط

*

س�مى الي�وم بقضي�ة النس�اء في اإلسلام باتت جوهر
ال ش�ك أن م�ا ُي ّ

التحدي�ات االجتماعي�ة والسياس�ية الت�ي تواجهها معظم الدول اإلسلامية.

ومن�ذ عص�ر النهض�ة ،ما زالت هذه اإلش�كالية رهين�ة االزدواجية بين رؤية
دينية تقليدية ترفض أي إصالح ،ورؤية حداثية تعتبر الدين ك ّله سبب ًا لتأخر
تحرر النساء والرجال.
مجتمعاتنا وعائق ًا أمام ُّ

حقوقهن» ،هذا هو الشعار الذي
وأعطاهن جميع
كرم النساء
ّ
ّ
«اإلسالم ّ
ي ّتخذه حالي ًا الخطاب اإلسالمي المتكرر واإلجابة الوحيدة عن التساؤالت

المطروحة حول هذه اإلشكالية في المجتمع .ومع أن هذه العبارة صحيحة
المعنية بمكانة
ف�ي عمقه�اُ ،أفرغَ�ت تمام ًا م�ن معناها ألن القيم اإلسلامية
ّ
المرأة ووضعها القانوني وكرامتها ال ُتترجم على أرض الواقع في مجتمعاتنا
اإلسالمية ،وال ُيدا َفع عنها سوى نظري ًا في خطاب انفعالي وعاطفي.
كيف يمكننا إذ ًا اليوم االستجابة لمتطلبات حقوق اإلنسان في العالم،

يقد ُم الخطاب الديني
س�يما المس�اواة بين الرجال والنس�اء ،في حين ال ِّ
وال ّ
جواب ًا واضح ًا في هذه المس�ألة؟ و«المس�اواة» تعني المس�اواة في الحقوق

*

د .أسماء المرابط ،مديرة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في اإلسالم سابق ًا –
المغرب.
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والحري�ة والكرام�ة اإلنس�انية ،ال «التش�ابه» أو التس�اوي عل�ى المس�توى

البيولوج�ي ،وه�ي مس�اواة ف�ي الحق�وق مع مراع�اة االختالف�ات الفطرية
ِ
والخلقية بين الرجال والنساء.

وفي اإلسلام بوادر نهضة نس�ائية – وإن كانت محصورة في األقلية –

تراه�ن عل�ى تجدي�د الخطاب بتجاوز الخطاب اإلسلامي التقليدي وتنتقد
للتحرر ويقصي أي
الخطاب النس�وي المهيمن الذي يفرض س�بيالً واحد ًا
ُّ
مرجعية دينية.

وال ش�ك أنن�ا الي�وم أم�ام س�بيل ثالث لتحرير النس�اء ،يتمثّ�ل في قراءة
جديدة للنصوص الدينية من قلب المرجعية الدينية .ويشكِّ ُل هذا السبيل منفذ ًا

للخروج من هذا المأزق التأويلي والفكري الذي يتخبط فيه الخطاب الديني
اليوم أمام قضايا مزعجة كحرية العقيدة والحريات الفردية وقضايا النساء.

ولع�ل ه�ذا الس�بيل أح�د المس�ارات الن�ادرة التي ستس�هم ف�ي تعزيز
ّ
المالءمة والمصالحة بين اإلسالم ،بوصفه مرجع ًا أساسي ًا ،ومنظومة حقوق
وتحدي الحداثة المعولمة والمعاصرة من جهة أخرى.
اإلنسان من جهة،
ّ

المقاربة الإ�صالحية وال�سبيل الثالث
عن أي مقاربة إصالحية نتحدث؟
انطالق� ًا م�ن ه�ذا الس�بيل الثال�ث ،نعل�م أن اإلش�كالية ال تكم�ن ف�ي

الدي�ن ف�ي مفهوم�ه الروحان�ي والنص�ي ،ب�ل ف�ي التأويالت البش�رية التي

تراكم�ت ف�ي اإلنتاج الديني وف�ي العقليات ،مبتعد ًة عن النصوص األصلية
والق�رآن الكري�م .واحت ّل�ت ه�ذه المنظومة التفس�يرية والفقهية األولوية في
الحيز
ظ�ل صراع�ات اجتماعي�ة سياس�ية ُتقص�ي المرأة عن المش�اركة ف�ي ّ

االجتماعي والمعرفي.
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بد من التذكير بأن قضية المرأة ظ ّلت ،منذ عصر النهضة ،محصورة
وال ّ

ف�ي الرؤي�ة التقليدي�ة والمحافظة التي ركّ زت على «حقوق المرأة المس�لمة

التقدمي�ة لبعض المصلحين ومن بينهم الش�يخ
وواجباته�ا» ،رغ�م المقارب�ة ُّ

اإلمام محمد عبده(((.
فق�د كان�ت الرؤي�ة اإلصالحية في عصر النهض�ة نابعة من أيديولوجية
تقاوم المستعمر الغربي ،أكثر منها فكر ًا إصالحي ًا حقيقي ًا يدافع عن حقوق
المرأة في المجتمعات العربية واإلسالمية.
المهم اليوم تجاوز هذه المقاربة المحصورة في مفهوم «الغرب»
ومن
ِّ
العدائي واالس�تعماري ،والرافضة لمبادئ العدل والمس�اواة والحرية ،وال
وتدفعنا هذه
لمجرد أنها نابعة من الفك�ر الغربي.
س�يما ف�ي قضاي�ا الم�رأة،
ُ
ّ
ّ
المعضلة في دوامة من الخوف واالحتراز من مفاهيم «غربية» ،مع أنها في
(((
الحقيق�ة مفاهي�م كوني�ة وإنس�انية ،نرفضها باس�م المحافظة عل�ى الهوية
والتشبثِ األعمى باألصالة.
ُّ
ص�د ه�ذه المقاوم�ة التقليدي�ة التي ما زال�ت خاضعة لقراءة
ينبغ�ي إذ ًا ُّ
مسيس�ة ،واقت�راح مقارب�ة إنس�انية وإصالحي�ة منفتح�ة على الفكر
عقائدي�ة ّ
اإلنساني العلمي واألخالقي.

 –1إجراء دراسة نقدية لإلطار التاريخي للوحي
بد من إعادة قراءة السياق التاريخي والتقليدي للوحي الذي ظل
ال ّ

بد من دراسة أسباب النزول التي عكست
أسير اإلكراهات السياسية ،وال ّ
((( انظر ما كتبته مسلمات جامعيات كاألستاذة زيبا مير حسيني اإليرانية ،وأسماء بارالس
الباكستانية ،وعزيزة الهيبري ،إضافة إلى األنشطة التي تن ّفذها شبكة «مساواة» العالمية
ومؤسسة المحاميات المسلمات لحقوق المرأة «كرامة» في الواليات المتحدة األميركية على
موقعها اإللكتروني.
((( لنتذكّ ر في هذا اإلطار حديث «الحكمة ضالة المؤمن».
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متجددة مقارن ًة بالعرف التمييزي السائد في تلك العصور.
أحكام ًا قرآنية
ّ
فق�د ح�اول الوح�ي القرآني التص�دي لبعض الع�ادات ولجميع أنواع

التمييز من خالل إقرار منهجية تحررية دامت  23عام ًا ،مثل إقرار المساواة

الروحية بين المرأة والرجل .واشتكت صحابيات عصر الرسالة على النبي
ذكرهن في القرآن الكريم ،وهو نوع من النقد
عليه الصالة والسالم من عدم
ّ

المباش�ر للوح�ي ،فل�م يتأخ�ر ال�ر ّد إذ نزل الوحي بآيات تس�تجيب لمطالبة
ذكرهن(((.
النساء بالمساواة في
ّ

بصماتهن
تركن
كم�ا وردت ف�ي الوح�ي القرآني أمثل ٌة كثيرة عن نس�اء
ّ
َ
وارتقين نموذج ًا للحرية واالستقاللية والحكم الرشيد مثل
في مسار التاريخ
َ
بلقيس ،ورمز ًا للتضحية والوالء مثل السيدة مريم...

وال ن�رى ه�ذه النم�اذج النس�ائية في التعليم الدين�ي وال في المقررات

ويهمش
التعليمية وال في الخطاب الديني المعاصر الذي يركِّ ُز على الذكور
ّ
إس�هامات النس�اء ،ما ال يس�اعد على ترس�يخ ثقافة المس�اواة لدى األجيال

الصاعدة.

ويذه�ب الق�رآن أيض� ًا إلى تش�جيع المرأة على المش�اركة ف�ي الحياة

ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ين
ين َوا ْل ُم ْسل َمات َوا ْل ُم ْؤمن َ
((( ذكر اإلمام الطبري في أسباب نزول اآلية الكريمة﴿ :إ َّن ا ْل ُم ْسلم َ
ِ ِ ْ ِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ين
ين َو
الصاد ِ َقات َو
ين َو
ين َوا ْلقَانِ َتاتِ َو
الصاب َرات َوالخَاشع َ
الصاب ِ ِر َ
الصادق َ
َوا ْل ُم ْؤم َنات َوا ْلقَانت َ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِ ِ ْ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
وج ُه ْم
ين َو
ين َوا ْل ُم َت َص ِّد َقاتِ َو
ين ُف ُر َ
الصائ َمات َوال َ
حافظ َ
الصائم َ
َوا ْلخَاش َعات َوا ْل ُم َت َص ِّدق َ
َّ
َّ
ِ
ِ
الذ ِ
وا ْلح ِاف َظاتِ و َّ ِ
ين ال ّٰل َه كَ ِثير ًا َو َّ
اك َراتِ أَ َع َّد ال ّٰل ُه َل ُه ْم َمغْف َر ًة َوأَ ْجر ًا َعظيم ًا﴾ ،نقالً عن
َ َ
الذاك ِر َ
َ
عبد الرحمن بن شيبة قوله :سمعت أم سلمة زوج النبي صلى اهلل عليه وسلم تقول :قلت للنبي
صلى اهلل عليه وسلم :يا رسول اهلل ما لنا ال ن ُْذكَ ُر في القرآن كما ُي ْذكر الرجال؟ قالت :فلم
يرعني ذات يوم ظهر ًا إال نداؤه على المنبر وأنا أسرح رأسي ،فلففت شعري ثم خرجت إلى
حجرة من حجرهن ،فجعلت سمعي عند الجريد ،فإذا هو يقول على المنبر :يا أيها الناس إن
اهلل يقول في كتابه« :إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات [ ]...أعد اهلل لهم مغفرة
وأجر ًا عظيم ًا».
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تصو ُر التمكين السياسي للمرأة
االجتماعية والسياسية مثل البيعة.
ُ
ويصعب ّ

همش مساهمة النساء في المجال
في تلك العصور ألن التراث اإلسالمي قد ّ

السياسي(((.

ونتيج�ة الحت�كار الرج�ال للمعرف�ة الديني�ة وإقص�اء النس�اء تاريخي ًا،
تضاءلت مكتس�بات الوحي تدريجي ًا .وأ ّدى انتش�ار ثقافة األعراف الذكورية
إلى إجهاض هذه الثورة الروحانية والنفس التحريرية لرسالة اإلسالم.

ويعود تحريف هذه الثورة إلى ثالثة أسباب:
• •النزاعات السياسية بعد وفاة الرسول عليه السالم والصراعات
السياسية حول الحكم؛
• •الفتوحات اإلسالمية وتب ّني التقاليد الثقافية لحضارات أخرى
تدريجي ًا؛
سيما علم الحديث والفقه خالل
• •بداية تدوين العلوم اإلسالمية ،وال ّ
جو من االضطرابات السياسية
القرنين الثامن والتاسع ميالدي في ّ
الصعبة ،ما جعل صياغتها بعيدة عن روحية الرسالة األخالقية.
الع ْرف
أهم مصادر التمييز ّ
ضد النساء ،على ُ
ويرتكز الفقه ،الذي ُيعتبر ّ
بعيد ًا عن مقاصد الشريعة.

 –2تجاوز اإلشكالية
يتطلب تجاوز اإلشكالية ما يلي:
(أ)	 معالجة قضايا المرأة بالرجوع إلى المفهوم القرآني الشامل لإلنسان:
فعندما َيحصر الخطاب المعاصر قضايا المرأة في سجالت ضيقة
ُتعنى حصر ًا بحقوق المرأة المسلمة وواجباتها ،يعطي انطباع ًا بأ ّن
((( يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى الموسوعة العلمية المهمة «المحدثات» للدكتور أكرم
الندوي ،الصادرة في عام .2007
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المرأة المسلمة لديها «وضع خاص» مختلف عن الرجل الذي
يتماشى مع المعايير الكونية .وهذا يتناقض مع الخطاب القرآني
يتوجه إلى اإلنسانية جمعاء ،متجاوز ًا الفوارق الجنسية أو
الذي
ّ
العرقية أو االجتماعية.
(ب)	 إجراء قراءة جديدة للنص مع مراعاة ما يلي:
• •الطابع الشمولي للقرآن؛
• •الطابع المقاصدي الذي لم تعطه الرؤية التقليدية األهمية
المالئمة ،مع أنه ينبغي أوالً التركيز على مقاصد األحكام
القرآنية؛
• •الطابع االجتهادي الذي طالما استرشد به العلماء للتصدي
لمتغيرات الواقع.
وتس�تند المقارب�ة اإلسلامية الجدي�دة لموض�وع المس�اواة بين المرأة

والرجل إلى أربعة أبعاد أساسية للنص القرآني:

 –3البعد األخالقي
عدة مب�ادئ منها مفهوم
ه�و جوه�ر الرس�الة والن�ص القرآني ،ويش�مل ّ

التوحيد (ال إله إال اهلل) الذي يتطابق مع فلس�فة تحرير اإلنس�ان ،ويوازي في
مدلوالته المساواة بين البشر إناث ًا وذكور ًا ،ويدعو إلى تأليه اهلل وحده ،ويرفض

جميع أنواع الشرك باهلل وهيمنة كل قوة مادية أو مالية أو دينية أو غيرها.
(((
كما يتمحور النص القرآني حول مفهوم ثانٍ ،هو مفهوم العلم (اقرأ)

الذي له دور أساسي في الوعي السياسي أو االجتماعي ،إضاف ًة إلى مفهوم

يح�ث اإلنس�ان رجالً وامرأة على اس�تعمال العقل والبيان
العق�ل ،فالق�رآن
ّ
((( حديث «طلبالعلم فريضة على كل مسلم».
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اله�ام ه�و مفه�وم العدل بين جميع البش�ر
والحكم�ة((( .والمفه�وم الثال�ث
ّ
بغض النظر عن اختالفاتهم الجنسية أو العرقية أو االجتماعية.

والجدي�ر بالذك�ر أن الق�رآن الكري�م يفرض العدل ال اإليمان ،وهذا ما
﴿إ َّن ال ّٰل�� َه يأْمر بِا ْلع ْدل ِ و ِ
تبين�ه اآلي�ة الكريم�ةِ :
اإل ْح َس�انِ( ﴾...النحل،)90 :
َ ُُ َ
َ
ّ
ِ
�اء
�اء َف ْل ُي ْؤم ْن َو َم ْن َش َ
�ن َش َ
وحري�ة االعتق�اد ف�ي الق�رآن واضح�ةَ ...﴿ :ف َم ْ
َف ْل َيكْ ُف ْر( ﴾...الكهف.)29 :
همش التوظيف السياس�ي للدين هذه المفاهيم األساس�ية
ولألس�فّ ،

واختزلها في مفهوم شائك هو مفهوم «الطاعة» .فمن الطاعة السياسية وطاعة

الحكام في المجال العام ،انتقلنا إلى الطاعة الزوجية في المجال الخاص.
وص�ار ه�ذا المفه�وم عائق� ًا أمام أي نقاش حول المس�اواة في الحقوق بين

النس�اء والرج�ال ،وب�ات مفه�وم «طاعة الم�رأة لزوجها» من أب�رز المبادئ
اإلسالمية ومن شعائر الدين التي ال تقبل الجدل.

 –4البعد اإلنساني
يتعل�ق ه�ذا البع�د بالعودة إل�ى مفهوم مركزي في الن�ص القرآني وهو

مفهوم اإلنس�ان الذي يش�مل الرجال والنس�اء في إنس�انيتهم وروحانيتهم –
ِ ِ
ي�ه مِ�ن ر ِ
وح�ي( ﴾...الحجر .)29 :فاإلنس�ان في الخطاب
�ت ف
﴿َ ...و َن َف ْ
خ ُ
ْ ُ
ولكن هذا المفهوم
القرآن�ي ،ام�رأة كان أم رجلاً ،هو جوهر الخلق وغايته،
ّ
في الخطاب الديني التقليدي غالب ًا ما يقتصر على الرجال .ويبدو أن النساء،

(((
ميزت القراءة التقليدية بين عقل الرجل وعقل المرأة اعتماد ًا على حديث نبوي شريف:
ّ
«ناقصات عقل ودين» .ويمكن الرجوع إلى الدراسة النقدية لنادية الشرقاوي في كتابها
«ناقصات عقل ودين بين مدلول النص واستنباطات الفقهاء وقفة مع أهمية السياق في فهم
الحديث النبوي الشريف» ،مؤسسة جسور للنشر والتوزيع ،وهو قيد الطبع.
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حس�ب هذه الرؤية ،كائنات ثانوية في حين أن القرآن ال يعطي المرأة هذه

المنزلة الثانوية في أي جزء منه.

ب�د الي�وم م�ن الرجوع إل�ى مفهوم اإلنس�ان إذا أردنا فهم
لذل�ك ،ال ّ

يتجس�د جمال البعد اإلنس�اني للمس�اواة
معاني رس�الة الوحي ...عندها
َّ

بي�ن الرج�ال والنس�اء وعمقُ�ه .ويق�ول الطاه�ر حداد في هذا الس�ياق إن

احتقار المرأة صورة الحتقار اإلنس�ان .ففي اإلسلام ،يتس�اوى بنو البشر
خ َي ِرهم بعمل�ه وبالنفع الذي يحقّقه
ف�ي صفته�م البش�رية ،ويرتب�ط تقييم أَ ْ
للمجتمع ولآلخرين.

 –5البعد المفاهيمي
تنص على المساواة بين الرجال والنساء على
أورد القرآن الكريم آيات ُّ

تلخيصها
عدة مستويات من خالل مجموعة من المفاهيم المحوريةُ ،يمكن
ّ
ُ
في ثالثة عشر مفهوم ًا و 21آية.

همشتها التأويالت التقليدية البعيدة
ومن هذه المفاهيم األساسية التي ّ

نذكر ما يلي:
عن المبادئ المقاصدية للرسالة،
ُ

يعبر عن مفهوم المس�اواة في الخلق ،إذ ال يورد
النفس الواحدة :وهو ِّ

النص القرآني بتات ًا مفهوم خلق المرأة من ضلع آدم(((.

التقوى :وهو معيار أساس�ي في تقييم اإلنس�ان ،رجالً كان أم امرأة في
ِ
ِ
قول�ه تعال�ىَ َ :
�عوب ًا
�اس إنَّا َخ َل ْق َناكُ ْم م ْن َذكَ ٍر َوأُ ْنثَى َو َج َع ْل َناكُ ْم ُش ُ
﴿ي�ا أ ُّي َها ال َّن ُ

ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
((( يقول تعالىَ َ :
ث
اس ا َّتقُوا َر َّبكُ ُم ا َّلذي َخ َلقَكُ ْم م ْن َن ْفس ٍ َواح َدة َو َخ َل َق م ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّ
﴿يا أ ُّي َها ال َّن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِإ َّن ال ّٰل َه كَ ا َن َع َل ْيكُ ْم َرقيب ًا﴾
اء َوا َّتقُوا ال ّٰل َه ا َّلذي َت َس َ
م ْن ُه َما ِر َجاالً كَ ثير ًا َون َس ً
اء ُلو َن بِه َواألَ ْر َح َ
(النساء .)1 :والجدير بالذكر أن التفسيرات التقليدية لرواية خلق حواء من ضلع أعوج ترجع
بمعظمها إلى ما يسمى باإلسرائيليات.
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ َ
ِ َ
يم َخبِ ٌير﴾ (الحجرات:
َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إ َّن أكْ َر َمكُ ْم ع ْن َد ال ّٰله أ ْتقَاكُ ْم إ َّن ال ّٰل َه َعل ٌ

 .)13والتقوى هي المس�اواة في العدل والنزاهة واالس�تقامة األخالقية ،في
قوله عز وجلِ ...﴿ :
ب لِل َّتق َْوى( ﴾...المائدة.)8 :
ّ
ّ
ْ
اعد ُلوا ُه َو أَ ْق َر ُ
ِ
وبناء الحضارة ِ
الخالف�ة :أي المس�اواة ف�ي مهم�ة الخالفة ف�ي األرض
ِ
ِ
�ل ِف�ي األَ ْرض ِ َخ ِلي َف�ةً﴾...
اإلنس�انية ف�ي قول�ه ع� ّز
وج�لِ ...﴿ :إنِّ�ي َجاع ٌ
ّ
(البقرة.)30 :
العمل الصالح :وهو المعيار الذي ُيعتمد لتقييم النساء والرجال وتمييز
ِ
صالِح ًا مِ ْن َذكَ ٍر َأ ْو ُأ ْنثَى
الصالح من الطالح في قوله ع ّز
ّ
وجلَ :
﴿م ْن َعم َل َ
ِ
ج ِز َي َّن ُه ْم أَ ْج َر ُه ْم بِأَ ْح َسن ِ َما كَ انُوا َي ْع َم ُلو َن﴾
َو ُه َو ُم ْؤم ٌن َف َل ُن ْ
ح ِي َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َل َن ْ
(النحل.)97 :
المعروفُ :ذكر عشرين مرة في سورة البقرة وهو أساس العالقة الزوجية
القائمة على الرحمة المتبادلة .ويقول اهلل س�بحانه وتعالىَ ...﴿ :و َل ُه َّن مِث ُْل
ا َّلذِي َع َل ْي ِه َّن بِا ْل َم ْع ُروفِ( ﴾...البقرة)228 :؛ ﴿َ ...فأَ ْم ِس�كُ و ُه َّن ب ِ َم ْع ُروف ٍ أَ ْو
ِ
ٍ
ِ
ح َن
�ن أَ ْن َي ْنك ْ
�روف( ﴾...البق�رة)231 :؛ ﴿َ ...فلاَ َت ْع ُض ُلو ُه َّ
�ر ُحو ُه َّن ب َم ْع ُ
َس ِّ
اض ْوا َب ْي َن ُه ْم بِا ْل َم ْع ُروفِ( ﴾...البقرة.)232 :
اج ُه َّن ِإ َذا َت َر َ
أَ ْز َو َ

وال�زواج ،كم�ا يصف�ه الق�رآن ،ه�و ميث�اق غلي�ظ إذ يقول اهلل س�بحانه
ِ
ِ
ِ
حد ُد بالتش�اور
وي َّ
وتعالىَ ...﴿ :و َأ َخ ْذ َن م ْنكُ ْم ميثَاق ًا غَليظ ًا﴾ (النس�اءُ ،)21 :
والتراضي((( والفضل والمودة والرحمة والسكينة...

((( يقول تعالى﴿ :و ِإ َذا َط َّل ْقتم النساء َفب َلغْن أَج َلهن َفأَم ِسكُ وهن بِمعروف ٍ أَو سرحوهن بِمعروف ٍ
َ
ُ ُ ِّ َ َ َ َ َ ُ َّ ْ
ْ َ ِّ ُ ُ َّ َ ْ ُ
ُ َّ َ ْ ُ
ضرار ًا لِتعتدوا ومن ي ْفعل َذل ِ
ِ
ك َفق َْد َظ َل َم َن ْف َس ُه َوالَ َت َّت ِخ ُذوا َآياتِ ال ّٰل ِه ُه ُزو ًا
َوالَ ُت ْم ِسكُ و ُه َّن
َ
ََُْ َ َ ْ َ َ ْ
َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اع َل ُموا
َوا ْذكُ ُروا ن ْع َم َة ال ّٰله َع َل ْيكُ ْم َو َما أَ ْن َز َل َع َل ْيكُ ْم م َن ا ْلك َتاب َوا ْلحكْ َمة َيع ُظكُ ْم بِه َوا َّتقُوا ال ّٰل َه َو ْ
ٍ
ِ
ِ
اج ُه َّن
أَ َّن ال ّٰل َه بِكُ ِّل َش ْيء َع ِل
ح َن أَ ْز َو َ
ْن أَ َج َل ُه َّن َفالَ َت ْع ُض ُلو ُه َّن أَ ْن َي ْنك ْ
يم * َوإ َذا َط َّل ْق ُت ُم ال ِّن َس َ
اء َف َب َلغ َ
ٌ
ظ ب ِ ِه من كَ ا َن مِنكُ م يؤمِن بِال ّٰل ِه وا ْليوم ِ ِ
ِ ِ
اآلخ ِر َذلِكُ ْم َأ ْزكَ ى
اض ْوا َب ْي َن ُه ْم بِا ْل َم ْع ُروف َذل َ
ِإ َذا َت َر َ
ك ُي َ
ْ ْ ُْ ُ
وع ُ َ ْ
َ َ
َلكُ ْم َو َأ ْط َه ُر َوال ّٰل ُه َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم الَ َت ْع َل ُمو َن﴾ (البقرة.)232–231 :
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ول�م تأخ�ذ التأويالت التفس�يرية والفقه هذه المفاهي�م في االعتبار بل

همش�تها واس�تبدلتها بمبادئ أخرى بعيدة عن الرس�الة القرآنية مثل عبودية
َّ
الزوجة وترسيخ تم ّتع الزوج بالسلطة المطلقة(((.

فيع�رف الزواج ،ال�ذي يعتبره القرآن ميثاق� ًا غليظ ًا ،بأنه عقد
أم�ا الفق�ه
ّ
يتيح للزوج التم ُّتع بجسم المرأة ك ِّله أو بجزء منه ،حتى أن بعض المذاهب
تقارن عقد الزواج بعقد التمليك ،والبعض اآلخر بعقد البيع والشراء(.((1

يجس�د عمق المس�اواة في رس�الة اإلسالم ويؤكد
والوالية مفهوم آخر ّ

على المساواة االجتماعية والسياسية بين الرجال والنساء سواء في المجال
الحقوقي الخاص أو في المجال العام.

وفي الحياة الزوجيةُ ،ت َع ّد الوالية مسؤولي ًة يتشاركها الزوجان في حين
ِ
ِ
ات
﴿وا ْل ُم ْؤم ُنو َن َوا ْل ُم ْؤم َن ُ
أنها مس�ؤولية سياس�ية مش�تركة في الحياة العامةَ :
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الصالَ َة
َب ْع ُض ُه ْم أَ ْول َي ُ
اء َب ْعض ٍ َيأْ ُم ُرو َن با ْل َم ْع ُروف َو َي ْن َه ْو َن َعن ِ ا ْل ُم ْنكَ ر َو ُيق ُ
يمو َن َّ
ِ
ِ
ك َس َ�ي ْر َح ُم ُه ُم ال ّٰل ُه ِإ َّن ال ّٰل َه َع ِزي ٌز
يعو َن ال ّٰل َه َو َر ُس�و َل ُه أُو َلئ َ
َو ُي ْؤ ُتو َن ال َّزكَ ا َة َو ُيط ُ
ِ
يم﴾ (التوبة.)71 :
َحك ٌ
لمدونة
وق�د انعك�س ه�ذا المفه�وم التش�اركي ف�ي اإلصالح األخي�ر
ّ

األسرة المغربية في عام  ،2004حيث ورد أن «مسؤولية األسرة تحت رعاية

الزوجين»(.((1

((( انظر ما يقوله اإلمام الغزالي حول هذا الموضوع في إحياء علوم الدين (جزء  ،2ص  ،)81وابن
القيم الجوزية في إعالم الموقعين (جزء 2 ،ص .)6
( ((1عبد الرحمن بن عوض الجزيري« :الفقه على المذاهب األربعة» ،بيروت  ،2005كتاب
النكاح ،ص .7
مدونة األسرة المغربية على ما يليً :
«أوال ،تب ّني صياغة حديثة بدل المفاهيم
( ((1تنص ديباجة ّ
تمس كرامة المرأة وإنسانيتها ،وجعل مسؤولية األسرة تحت رعاية الزوجين» .وقد
التي ّ
اس َتبدل هذا المفهوم الجديد ما سبقه من مقتضيات توجب أن يكون الزوج رئيس األسرة
ورب العائلة.
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اآليات التي ترمز إلى المساواة بين النساء والرجال:
م�ع أن الخط�اب القرآن�ي ل�ه صيغ�ة ذكورية أحيان ًا كما ن�راه في لغات
أخرىُ ،تس�تعمل هذه الصيغة بصفة «محايدة»ِ .
وتر ُد في القرآن أيض ًا آيات
َ
وتتوجه إلى الرجال
تعك�س مس�اواة متكامل�ة ف�ي األمر أو النهي أو التنبي�ه،
ّ
والنساء في نوع من التساوي اللغوي والمعنوي.
تكر ُس ه�ذه المس�اواة ،لذا
وم�ن الصع�ب ذك�ر جمي�ع اآلي�ات الت�ي ِّ

تكشف بوضوح المساواة بين النساء
سنكتفي ببعض األمثلة .وفي ما يلي آية
ُ
﴿إ َّن ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلماتِ
والرجال مع اإلصرار على صفتهما اإلنسانيةِ :
َ َ ُ ْ َ
ُ ْ
وا ْلمؤمِنِي�ن وا ْلمؤمِن�اتِ وا ْلقَانِ ِتي�ن وا ْلقَانِت�اتِ والصادِقِي�ن والصاد ِ َق�اتِ
َ َ ُ ْ َ
َ َ َ
َ ُ ْ
َ
َ َ َّ
َ َّ
ِ
اشعاتِ وا ْلمتصدقِين وا ْلمتصد َقاتِ
ِ
ِ
ِ
ين َوا ْل َ
الصاب ِ َرات َوا ْل َ
َ ُ َ َ ِّ َ َ ُ َ َ ِّ
خ َ
خاشع َ
الصاب ِ ِر َ
ين َو َّ
َو َّ
والصائ ِ ِمي�ن والصائِم�اتِ وا ْلح ِاف ِظين ُفروجهم وا ْلح ِاف َظ�اتِ و َّ ِ
ين ال ّٰل َه
َ ُ َ ُ ْ َ َ
َ َ
الذاك ِر َ
َ َ َّ َ
َ
َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
كَ ِثير ًا َو َّ
الذاك َرات أَ َع َّد ال ّٰل ُه َل ُه ْم َمغْف َر ًة َوأَ ْجر ًا َعظيم ًا﴾ (األحزاب.)35 :
تجس ُد آيات أخرى المساواة بين النساء والرجال في األعمال﴿ :
كما َّ
ِ
من ع ِمل ِ ِ
ج ِز َي َّن ُه ْم
صالح ًا م ْن َذكَ ٍر أَ ْو أُ ْنثَى َو ُه َو ُم ْؤم ٌن َف َل ُن ْ
ح ِي َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َل َن ْ
َ ْ َ َ َ
أَ ْج َر ُه ْم بِأَ ْح َسن ِ َما كَ انُوا َي ْع َم ُلو َن﴾ (النحل.((1()97 :
( ((1وردت في القرآن إحدى وعشرون آية حول المساواة ،تخاطب الذكور واإلناث في
قضايا متعددة .فقد خاطب القرآن الرجال والنساء بشأن العمل الصالح في قوله ع ّز
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ج َّن َة َوالَ
حات م ْن َذكَ ٍر أَ ْو أُ ْنثَى َو ُه َو ُم ْؤم ٌن َفأُو َلئ َ
ّ
الصال َ
ك َي ْد ُخ ُلو َن ا ْل َ
وجلَ :
﴿و َم ْن َي ْع َم ْل م َن َّ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
يع َع َم َل
ض
أ
ال
ِّي
ن
أ
م
ه
ب
ر
م
ه
ل
اب
ج
ت
اس
ف
﴿
تعالى:
قوله
وفي
،)124
(النساء:
﴾
ا
ير
َق
ن
ن
و
م
ُ
ُي ْظ َل ُ
ْ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجروا وأُ ْخ ِر ُجوا م ْن د َي ِ
اره ْم َوأُو ُذوا
َعامل ٍ م ْنكُ ْم م ْن َذكَ ٍر أَ ْو أُ ْنثَى َب ْع ُضكُ ْم م ْن َب ْعض ٍ َفا َّلذ َ
ين َه َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ح ِت َها األَن َْه ُار
ج ِري م ْن َت ْ
في َسبِيلي َو َقا َت ُلوا َو ُقت ُلوا ألُكَ ِّف َر َّن َع ْن ُه ْم َس ِّي َئات ِه ْم َوألُ ْدخ َل َّن ُه ْم َج َّنات َت ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
يتوجه القرآن الكريم إلى
َث َواب ًا م ْن ع ْند ال ّٰله َوال ّٰل ُه ع ْن َد ُه ُح ْس ُن ال َّث َواب﴾ (آل عمران .)195 :كما ّ
حد سواء في خطابه عن الطالق (النساء ،)130 :والوالية (التوبة،)195 :
الذكور واإلناث على ّ
واإليمان (النحل ،)97 :وتساوي الخلق (الحجرات ،)13 :والمساواة الروحية (غافر40 :؛
الفتح ،)5 :والمساواة في النصيب في اإلرث (النساء ،)7 :والمساواة في التعامل مع الخالفات
الزوجية (النساء ،)35 :والمساواة في تحمل الذنب (األعراف ،)22 :والمساواة في الشهادة
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 –6البعد االجتماعي
ال يمكن قراءة البعد االجتماعي من دون الرجوع إلى السياق الذي نزل

عتبر كل من البعد األخالقي واإلنساني كوني ًا
فيه الوحي اإللهي .وفي حين ُي َ

وأزلي ًا ،فالبعد االجتماعي هو مجموعة آيات تس�تجيب للس�ياق االجتماعي

لزم�ن الوح�ي ،حي�ث كان�ت الرس�الة القرآنية تح�اول التعامل م�ع التقاليد
واألعراف آنذاك مثل الزواج والطالق والميراث وغيرها.

وتنط�وي ه�ذه اآلي�ات ذات البع�د االجتماع�ي عل�ى مب�ادئ الع�دل
بد أن نس�تنبط من
واإلنصاف التي تمث ُِّل جوهر الرس�الة القرآنية ك ِّلها .وال ّ

ترجم ُتها اليوم
ه�ذه اآلي�ات المقاص�د والغايات الكبرى ،ونرى كيف يمكن
َ

المتغير .وينعكس هذا البعد االجتماعي في خمس آيات تقريب ًا،
في سياقنا
ّ
بتعدد الزوجات واإلرث والشهادة والقوامة وآيات الطالق(.((1
متع ِّلقة ُّ
وق�د أُخرج�ت ه�ذه اآلي�ات م�ن اإلطار العام للمس�اواة ال�ذي يتوافق
مع رؤية القرآن الش�مولية ،وأُخضعت لتفس�يرات وقراءات حرفية وتمييزية
أس�همت في اإلبقاء على رؤية س�لبية لإلسلامُ ،تظهره كدين يقمع النس�اء
ويفتقر إلى مفهوم المساواة.

والغري�ب أن�ه من بين  6233آية قرآنية ،تس�تند التفس�يرات والخطابات

الدينية والفقه ،الذي ُي َع ُّد المرجع اإلسلامي في قضايا النس�اء ،إلى خمس

آيات فقط.

(النور ،)9–6 :والمساواة في الخطاب (األحزاب ،)35 :والمساواة في الزواج بغير المسلم(ة)
(البقرة ،)221 :والمساواة في العقاب (النور ،)2 :والمساواة في النهي (النور ،)3 :والمساواة
ويوجه األمر لهما
في الصفات اإلنسانية (النور ،)26 :والمساواة األخالقية (النور 30 :و،)31
ّ
على قدم المساواة (األحزاب.)36 :
(« ((1النساء والرجال في القرآن :أية مساواة» ،كتاب حول اآليات المتعلقة بالقوامة والتعدد
واإلرث والطالق وغيرها ،من منشورات ملتقى الطرق ،ترجمة بشرى الغزالي.2015 ،
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بالتع�دد واإلرث والش�هادة والقوام�ة
�ت اآلي�ات المتع ّلق�ة
ّ
خرج ُ
وإن أُ َ

والطلاق م�ن س�ياقها وم�ن النظرة الش�مولية والمقاصدية للق�رآن الكريم،
سيما عند قراءتها على ضوء
ستبقى حامل ًة نوع ًا من التمييز ّ
ضد النساء ،وال ّ
المقاربة التقليدية الحرفية.

بد من إعادة قراءة هذه اآليات الخمس مع مراعاة البعد األخالقي
وال ّ

واإلنس�اني والمفاهيمي للقرآن .فقد أ َّدت القراءة التجزيئية واالنتقائية التي
أخرج�ت ه�ذه اآلي�ات من س�ياقها العام إلى اختزال قضاي�ا المرأة ك ِّلها في
تأويل حرفي لخمس آيات.

وفي سياقنا المعاصر ،ال يمكن تفسير هذه اآليات إال استناد ًا إلى قيم
بد من قراءتِها على نحو مالئم ومرتبط
قرآنية شمولية تعكس المساواة ،وال ّ
بالسياق.

وم�ن بي�ن  6233آي�ة قرآنية ،ارتكز التفس�ير التقليدي على خمس آيات
ذات ُبعد ٍ اجتماعي ،أصبحت مرجع ًا للرؤية التقليدية في قضايا النس�اء ،إذ

ش ما تبقّى
يتم االنطالق منها لتفس�ير العالقة بين النس�اء والرجال .وقد ُه ِّم َ
ُّ

من آيات تعالج األخالقيات العامة والمفاهيم المحورية للمس�اواة ،وتدعو
بوضوح إلى المساواة بين الرجال والنساء.

فسر الفقهاء المسلمون األوائل تلك اآليات ذات البعد االجتماعي
وقد ّ

عل�ى ض�وء مقتضي�ات مجتمعه�م والعقليات الس�ائدة آنذاك ،ول�م يعتبروا

تفس�يراتهم البش�رية معايير فقهية ثابتة ومقدس�ة ال تقبل النقاش .وال تزال
تجمد الفكر اإلسالمي وتراجع الحضارة
هذه التفسيرات قائمة اليوم في ِّ
ظل ُّ
اإلسالمية وتهميش المبادئ األخالقية الواردة في النصوص الدينية ،ولم يعد

المفس�رين ينطلق من الس�ياق .ومع كل احترامنا للجهود التي بذلها
اجتهاد
ّ
تطور المعايير االجتماعية
سل ُفنا ،ال يمكننا أن نبقى رهائن رؤيتهم في ِّ
ظل ّ
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بد من الرجوع إلى الرؤية الشمولية
والعالمية والحقوقية .وفي المقابل ،ال ّ
للق�رآن ووضع إش�كالية النس�اء ف�ي إطارها األصلي وتفس�يرها على ضوء
األخالقيات اإلنسانية والقيم القرآنية العالمية واآليات والمفاهيم المحورية

للمساواة.

المرجوة من
وينبغ�ي أن يبق�ى تحقي�ق العدالة واإلنصاف الغاية األولى
ُ

المتطور ،ألن هذه الغاية أبدية
تفس�ير النصوص الدينية وتطبيقها في س�ياقنا
ِّ
وتطبيقها يرتبط بالسياق ،فاألحكام تتغير حسب الزمان والمكان .وفي هذا

السياق ،يقول ابن قيم الجوزية «إن مقصود (اهلل سبحانه وتعالى) إقامة العدل
بين عباده ،وقيام الناس بالقسط ،فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي
من الدين ،وليست مخالفة له»(.((1

مركز الدرا�سات والبحوث في الق�ضايا الن�سائية
في الإ�سالم والرابطة المحمدية للعلماء:
ّ
ملخ�ص عن المركز و�أهدافه
ج�اءت فك�رة تأس�يس المرك�ز ف�ي س�ياق إع�ادة صياغ�ة المفاهي�م
والمصطلحات الرئيسية على ضوء الرؤية القرآنية الك ِّلية والشمولية ،وإعادة
بن�اء الثقاف�ة العام�ة حول قضايا المرأة .فبي�ن المقاربة التي تتب َّنى فصل هذه
القضايا عن النص كلي ًا والمقاربة المتجذرة المنفصلة عن الس�ياقات ،يأتي

تأس�يس المرك�ز ليجم�ع بين التياري�ن العلماني والتقلي�دي .ويتب ّنى المركز
منهج ًا وسط ًا بين التيارين في تحقيق مشروعه الفكري ،ويعمل على مستوى
الن�ص المؤس�س بكُ ِّليت�ه من دون االلتصاق بالس�ياق
أكاديم�ي راقٍ يراع�ي
َّ
التقليدي في مقاربة القضايا النسائية.

( ((1ابن القيم الجوزية« :الطرق الحكمية» ،ص .19
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ويسعى المركز إلى تحقيق مجموعة من األهداف منها:
مراجعة التراث اإلسلامي في ما يتع ّلق بقضايا النس�اء واعتماد مقاربة

شمولية في النصوص الدينية وفي الواقع؛

سد الفراغ العلمي والبحثي في قضايا النساء في اإلسالم؛
ُّ

إشاعة خطاب علمي هادئ ورصين حول القضايا النسائية في اإلسالم؛

التحرري�ة وإع�ادة صياغتها اس�تناد ًا إلى نصوص
النظ�ر ف�ي الق�راءات
ُّ

الوحي؛

تحديد االلتباس الذي وقع بين نصوص الوحي واجتهادات الفقهاء في

الواقع التاريخي بمختلف أشكاله؛

تجديد منظور اإلسالم للمرأة في اجتهادات مختلف المذاهب الفقهية

اإلسالمية.

أهم اإلنجازات في مجال حقوق النساء:
ُّ
تضم ناشطين في مجال
إنشاء «شبكة ريادة» ،وهي شبكة فكرية عالمية
ّ

حقوق النساء لتشجيع الحوار وتبادل األفكار حول حقوق النساء والخطاب

الديني؛

جماع�ي ف�ي عام  2014بعنوان «مب�ادرة تعميق وتأصيل
إص�دار كت�اب
ٍّ

وتتميز هذه المب�ادرة العلمية با ّتباع
المعرف�ة بمفهوم�ي القوام�ة والوالي�ة».
ّ
جماعي�ة ف�ي التعاطي م�ع قضايا القوامة والوالي�ة ،وباعتماد القرآن
مقارب�ة
ّ
والسنة النبوية إطار ًا مرجعي ًا ومعرفي ًا؛
المجيد ُّ

والرجال في القرآنّ :أية مساواة» ألسماء المرابط
«النساء
تتويج كتاب
ُ
ُ

نحت للمترجمة بشرى الغزالي؛
بجائزة األطلس الكبير للترجمة التي ُم َ

التوقي�ع عل�ى إعلان اإلس�كندرية ح�ول :حقوق المرأة في اإلسلام،
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الصادر عن مؤتمر «قضايا المرأة :نحو اجتهاد إسالمي معاصر» الذي ن َّظمته

مكتبة اإلسكندرية؛

تنظيم مؤتمرات دولية حول مواضيع مختلفة منها:

– الن�دوة الدولي�ة حول «ريادة النس�اء في اإلسلام :مقتضيات النص
ومعطيات الواقع» ،في  10و 11تشرين الثاني  /نوفمبر 2015؛

– المؤتمر الدولي حول «النساء في الديانات السماوية» ،في  12و13
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014؛

– اجتم�اع الطاولة المس�تديرة حول «مب�ادرة تعميق وتأصيل المعرفة

لمفهومي القوامة والوالية» ،في  8و 9تشرين الثاني  /نوفمبر .2013

الخاتمة
يسعى المركز في عمله إلى العودة إلى الرسالة الروحية لإلسالم التي
تتيح مجاالً واسع ًا إلرساء العدل بين الرجال والنساء .وقد حان الوقت اليوم

لتج�اوز معضل�ة «وضع المرأة في اإلسلام» والرجوع إل�ى المعنى القرآني
األصل�ي لمفه�وم اإلنس�ان من خالل إعادة قراءة اآلي�ات القرآنية باعتبارها
رس�الة أخالقي�ة عالمي�ة تنش�ر مب�ادئ أزلية مث�ل الحرية والع�دل والكرامة
والمساواة اإلنسانية.

والمقارب�ة اإلصالحي�ة الجدي�دة للنص�وص ضروري�ة الي�وم لنتصدى

ب�د من إش�راك النس�اء العالمات
للتحدي�ات المعاص�رة ف�ي مجتمعن�ا .وال ّ
والمفكّ �رات والباحث�ات ف�ي هذه الجهود الضخمةَ ،ف ِق َي ُم العدل واإلنصاف

والقسط التي ينادي بها الدين اإلسالمي بوصفها غاية الخلق الكبرى ينبغي
أن تنعكس في الواقع االجتماعي والخطاب الديني والتربية المدرسية.
س�يما تل�ك المتع ِّلقة بالمرأة ،مرتبط ًا
ويبق�ى إصلاح قضايا الدين ،وال ّ
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حل قضايا النس�اء
بالممارس�ة الديمقراطية .فمن الوهم اال ِّدعاء بأنه يمكن ّ
تتخب ُ
ط فيها البلدان العربية.
بمعزل عن المشاكل األخرى التي َّ
ووحده اإلصالح المتوازي على جميع المستويات السياسية والتربوية

والقانونية والدينية كفيل بإخراجنا من هذا المأزق التاريخي.
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منظومة المؤسسة الدين ّية
بين جمود الموروث وتح ّوالت الواقع
حمود
هانية مصطفى ّ

*

تنش�أ المؤسس�ات ،عل�ى اختلاف أنواعها ،في س�بيل خدمة اإلنس�ان

ونموه
وخدمة قضاياه وش�ؤونه .وتش�به هذه المؤسس�ات اإلنسان في نشأته
ِّ

س�يما المؤسس�ات الدينية التي تعكس صورة الدين كمنظومة
وتطوره ،وال ّ
ُّ
ِ
بد وأن ت َّتس َع في
حضارية تحاكي الماضي والحاضر والمستقبل ،والتي ال ّ
دورها ورؤيتها وأهدافها اس�تجاب ًة لمطالب المجتمعات اإلنس�انية .من هنا،

ينبغي أن تسعى المؤسسات الدينية للتالؤم مع المجتمع المحيط بها ،بنسائه
ورجال�ه ،وأن تت�واءم م�ع العلم الدني�وي ،وأن تتط ّلع في خدماتها إلى عين
العص�ر المنفتح�ة عل�ى آفاق الزمان والمكان ،ما يضمن ديمومتها وإالّ تعثّر
دورها ،وانحدر ،وواجهت مشكالت ال قِبِل لها بالتغلُّب عليها.

الكلمات المفاتيح :المؤسسة الدينية ،اإلنسان،
المرأة ،الجمود ،الواقع المتغ ّير
مقدمة

يتبدل اإلنس�ان ف�ي جوهره ودوافع�ه وميوله
من�ذ فج�ر التاري�خ ،ل�م ّ
متشعبة الهوى والوجهة ،وبقدرة
خلق ،ذكر ًا أو أنثى ،بطبيعة
وأهوائه .فقد ُ
ِّ

على اختيار الذهاب يمين ًا أو يسار ًا كيفما يشاء .وهو بحاجة إلى مؤسسات

*

د .هانية حمود محامية وعضو مكتب تنفيذي وأمينة صندوق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
اللبنانية.
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تنس�جم مع طبيعته وفطرته الس�ليمة ،وترعى كرامته ،وال تغفل خصوصية
األدوار الت�ي أُنيط�ت ب�ه بحك�م العقد أو االنتس�اب أو النس�ب أو الدم أو

وتقنية
صل�ة الرح�م .فاإلنس�ان ال يحتاج لمؤسس�ات تحكمها قواع�د آلية
َّ
جام�دة ،ال روح فيه�ا وال عاطف�ة في أحكامها وإجراءاتها ،بل مؤسس�ات
تسعى لخدمته وخدمة قضاياه ومراعاة شؤونه ،مهما كان شكلها وطبيعتها

ونشاطها.

الحي ال�ذي يولد وينمو ويتوالد ليس�تمر أثره في
وعل�ى غ�رار الكائ�ن
ّ
متعددة ،بدء ًا من نش�أتها مرور ًا بمرحلة
تمر بمراحل ِّ
الحياة ،فإن المؤسس�ة ُّ

نموها سعي ًا إلى االستقرار والديمومة ،فمرحلة النضج والثبات التي ُتكسبها
ِّ

ق�در ًة عل�ى إدارة نش�اطها ومواجه�ة التحدي�ات الداخلي�ة والخارجي�ة التي
بتطور
تطور المؤسس�ات ومدى ارتباطها ُّ
تحيط بها .من هنا ،نالحظ أهمية ُّ
بقوتها وإال حدث االضطراب
المجتم�ع ،ال�ذي تتفاع�ل معه إيجاب ًا ،ليقْوى َّ
أي من األطراف.
في العالئق ،وال يكون ذلك لمصلحة ّ

تغير اجتماعي كبير ،وما تزال مؤسساتنا الدينية قاصر ًة في عقلها
هناك ُّ

التدبي�ري وحراكه�ا ،وم�ا بلغت درجات معتبرة من التلاؤم مع المتغيرات
األخالقية واالجتماعية .ويؤ ِّثر هذا القصور على سائر األطراف .إذ ال يجوز

أن ينشأ انطبا ٌع أن الدين عبث ،كما ال يجوز أن تضعف الضوابط التي تمثِّل
الرابطة الموثوقة في الجسم االجتماعي.

تش�مل الجه�ات الديني�ة ،من حي�ث تعريفها ،جميع المؤسس�ات التي
ُتعن�ى بش�ؤون المواط�ن الديني�ة وش�جونه ،والتي ترعى م�ا ُي ِه ُّم ُه وما يحيط
ب�ه ،م�ن خي�ر وش�ر ،وم�ا يواجهه م�ن تحديات آني ٍ
�ة ومس�تقبلية .وتعلو في
ِّ
ّ
مجرد منظومة إدارية ،ما يجعل األش�خاص
أداء رس�التها وتس�مو عن كونها َّ
المسؤولون فيها يعملون لها وليس فيها العتالء منصب ما ،ويؤدون دورهم
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ف�ي خدم�ة المجتم�ع لما فيه صالحه وإصالحه وإعالء ش�أنه .من هنا ،فإن
أخطر ما يمكن أن يلحق بهذه المنظومة هو أن تصبح مالذ ًا للذين يركنون

لمجرد أن قيمتها الثقافية راس�خة في نفوس�هم ولخدمة مصالحهم ،ال
إليها
َّ
لدواع ٍ دينية أو عقائدية ،فيعيشون في محرابها ،من دون االلتفات من حولهم

المتغير الذي يتط َّلب الحركة والطواعية في التفكير والمقاربات.
إلى الواقع
ِّ

المتغير
والسؤال المطروح هنا :هل تنسجم مؤسساتنا الدينية مع الواقع
ّ

من حولنا؟ هل تحاكي هذه المؤسسات جميع الفئات المجتمعية والثقافية

تحديات األلفية الثالثة على
المنتمية إليها؟ هل تستش�رف هذه المؤسس�ات ِّ
والتقني لنصل إل�ى الذكاء االصطناعي في
والثقاف�ي
االجتماع�ي
المس�توى
ِّ
ِّ
ِّ
المستقبل القريب؟

ق في ما يلي إلى بحث حول المؤسسات الدينية الراعية لشؤون
سنتطر ُ
َّ

المسلمين من المذهب الس ّني في لبنان.

المؤسسة الدينية اإلسالمية «دار الفتوى»
دار الفت�وى ه�ي المؤسس�ة األم الت�ي ترعى الش�ؤون الديني�ة والوقفية
وتهت�م بتش�ريع أنظمته�ا وإدارتها طبق� ًا ألصول
للطائف�ة الس� ِّنية ف�ي لبن�ان
ُّ

المستمدة منها ،وتشرف على الشؤون الدينية واالجتماعية
الشريعة واألنظمة
َّ

الوسطية
والثقافية والوقفية للمسلمين الس ّنة .وتتوخى في أداء رسالتها قيم
َّ
واالعتدال واألمانة للدين والوطن واألمة ،وتسلك في إدارتها مسلك العمل

المؤسسي واإلنمائي.
وانطالق� ًا م�ن القي�م واأله�داف التي تحكم دار الفتوى والمؤسس�ات

يتبين أنها تحمل أمانة الدين التي يستحيل أن تتعارض مع العلم
التابعة لهاّ ،
الدني�وي ،فهم�ا صن�وان ال ينفصلان .وحفظ ًا لهذه األمانة ،يفترض أن ي ّتبع
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القيمون على هذه المؤسسات نهج ًا علمي ًا يضمن ديمومتها واستقرارها عبر
ِّ

والتكيف معه واستشراف
المتجدد
األجيال ،حتى تتمكن من محاكاة الواقع
ِّ
ّ

ويكر ُس دوره�ا الوطني .فهذه
المس�تقبل ،بم�ا يخ�دم المجتمع اإلسلامي
ِّ

المؤسس�ات ف�ي خصائصه�ا ،وإن كان طابعه�ا ديني� ًا ،هي برأينا مؤسس�ات

بد وأن تنسجم مع توقعات
مدنية ترعى الشؤون الدينية في إطار عملها .وال ّ
اإلنساني الذي ينتمي إليها ،وأن تتكامل وظيفي ًا في ما بينها
المدني
المجتمع
ِّ
ِّ

بتنسيق تام ،لما فيه مصلحة هذا المجتمع واستقراره ،وإالّ اندثرت وأهلكت
برمتها.
معها األمة َّ

وتنقس�م المؤسس�ات الدينية التي تنضوي تحت دار الفتوى إلى س�ت

فئات:

 –1مؤسسات التأهيل الديني.
 –2مؤسسات الرعاية االجتماعية والصحية والحياتية والتربوية والخدماتية.
ومهمته التكا ُف ّلية
 –3األوقاف اإلسالمية (الخيرية والذرية) وصندوق الزكاة
َّ
االجتماعية.

المتخصص في التشريع وتنظيم
 –4المجلس اإلسلامي الش�رعي األعلى
ِّ
شؤون الطائفة وإدارة أوقافها الخيرية.

 –5المؤسسات اإلعالمية.

ونضيف إلى هذه المؤسسات المحاكم الشرعية التي ال تنضوي تمام ًا

القضائية ،إالّ أن
تح�ت مظ ّل�ة دار الفت�وى باعتباره�ا من مؤسس�ات الدول�ة
ّ

اختصاصه�ا ف�ي النظ�ر بالدعاوى والمعامالت المتع ِّلقة بأحوال المس�لمين

والوصية والوقف وغيرها
الس�نة الش�خصية مثل الزواج والطالق واإلرث
ّ
ُّ

يجعلها من المؤسس�ات الدينية األكثر تأثير ًا على اس�تقرار المجتمع الذي
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ترعى شؤونه وبخاص ًة أ ّن مفتي الجمهورية يرأَ ُس مجلسها األعلى.

الحوكمة
يرتك�ز مفه�وم الحوكم�ة على مبادئ الش�فافية والنزاهة والمس�اءلة،
�م العالقات بين
وعل�ى مجموع�ة القواني�ن واألنظم�ة والقواع�د التي ُتن ِّظ ُ
مختل�ف األجه�زة اإلداري�ة والرقابي�ة في المؤسس�ة الواح�دة ،إضافة إلى
العالق�ات م�ع جمي�ع أصح�اب المصلح�ة .و ُتن َّظ ُم ه�ذه العالق�ات وِفق ًا

لهيكلية إدارية تنظيميةُ ،تعتبر وسيلة أساسية لتحقيق الغاية التي من أجلها
والتطور.
التكيف
أُنشئت المؤسسة ،وإليجاد بيئة عمل مناسبة تساعد على
ُّ
ُّ
وتتفاوت الهيكليات التنظيمية بين هيكلية هرمية عامودية جامدة ،وهيكلية
المتغيرات والمس�تجدات الطارئة في
التكيف مع
أفقي�ة مرن�ة ق�ادرة عل�ى
ّ
ّ

فت�رض أن ُتراع�ي ه�ذه الهيكليات ،عل�ى اختالفها،
الحي�اة اإلنس�انيةُ .
وي َ
فعالي�ة جمي�ع األجه�زة اإلداري�ة ف�ي المؤسس�ة ،بما يمكِّ نها من ممارس�ة
كامل صالحياتها وِفق ًا لدورها والقواعد التي تحكمها .كما ينبغي أن ُتن َّظم

العالق�ات بي�ن مختل�ف ه�ذه األجهزة وأن ي ُت َّم الفصل في ما بينها بدء ًا من
اإلدارة العلي�ا ،فأجه�زة الرقابة مرور ًا باإلدارة التنفيذية وصوالً إلى العمال
والمستخدمين في المؤسسة.

ط�رح في هذا المجال :ه�ل تحاكي منظومة الحوكمة
والس�ؤال ال�ذي ُي َ

القيمين عليها في تحقيق
في المؤسس�ات الدينية الواقع
المتغير ،وتس�اعد ّ
ّ
المرج َّوة من إنش�ائها؟ وهل تس�تجيب لحاجات المتعاملين معها،
األهداف
ُ
التكي�ف مع متط ِّلب�ات العصر؟ هل الهيكلي�ة التنظيمية
بش�كل يمكِّ نه�ا م�ن
ُّ

تميز بين صالحيات كل من األجهزة التشريعية والرقابية واإلدارية؟
اإلدارية ِّ
ِ
وتفعيل دور
�م الفص�ل بي�ن أجه�زة اإلدارة العلي�ا واإلدارة التنفيذي�ة
ُ
ه�ل يت ُّ
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تكر ُس ثقافة الش�فافية والمحاس�بة والمس�اءلة التي تسهم في
كل منها؟ هل ِّ

وتطورها؟ ما هي
ومهمته�ا وتضم�ن اس�تمراريتها
تحقي�ق رؤي�ة المؤسس�ة
َّ
ُّ
اس�تراتيجية المؤسس�ات الدينية؟ هل تتكامل هذه المؤسس�ات في ما بينها

لتحقيق استراتيجياتها؟ وهل تلحظ في استراتيجياتها اإلنسان الحي ومولود
التغيرات الثقافية واالجتماعية
المستقبل؟ هل تراعي خططها الطويلة األمد ّ
والبيئي�ة المحيط�ة به�ا؟ ه�ل تتم ّت�ع المؤسس�ات الدينية بالوس�ائل الالزمة
التحدي�ات الحالية والمس�تقبلية؟ هل تتضم�ن الهيكلية التنظيمية
لمواجه�ة
ِّ
معينة يناط بها مهام متابعة شؤون المؤسسة الدينية الداخلية والخارجية
لجان ًا ّ
وجدت ،على نحو شكلي أم
بمختلف جوانبها؟ وهل ُتنشأ هذه اللجان ،إن
َ
أن دورها فعال على مستوى المؤسسة الدينية والمجتمع ككل؟ وهل يمكن

االستحصال على أجوبة واضحة وصريحة عن هذه األسئلة؟

رأس المال البشري
يشكِّ ُل رأس المال البشري الثروة الحقيقية ومحل استثمار المؤسسات،

يتمي ُز بها
ما يضمن نجاحها واستمرارها .ويشمل المعارف والمهارات التي َّ

وتحمل
العاملون لصالح المؤسس�ة الدينية ،ما يمكِّ نهم من أداء واجباتهم،
ُّ
مسؤولياتهم الوظيفية بكل فاعلية واقتدار.

ويبق�ى الس�ؤال :م�ا ه�ي المعايي�ر المعتمدة عند اختي�ار القائمين على

عتمد مبدأ الكفاءة ،أي العلم والخبرة والدراية
المؤسس�ات الدينية؟ وهل ُي َ

في األدوار المنوطة بهم؟ وإضافة إلى الكفاءة العلمية ،يس�تدعي االنضمام
إل�ى المؤسس�ة الديني�ة التحلي بالتقوى والرفع�ة األخالقية التي تكفل تأدية
األدوار بأمانة ،ما يضمن صالح المؤسسات الدينية ،وتبع ًا صالح المجتمع
واستقامته واستقراره.
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المرأة
�ن الك�ون عل�ى تكام�ل الم�رأة والرج�ل ،والمس�اواة ف�ي الحق�وق
ُس َّ

والواجبات بينهما .وال يمكن العمل لمؤسسة ما أو فيها ،مهما كان شكلها

مكون النوع اإلنساني
ونوعها وطبيعتها ،في ِّ
ظل غياب أحدهما ،إذ يشكِّ الن ِّ

سيما في المؤسسات الدينية التي ترعى شؤونهما
في كل مكان وزمان ،وال ّ

بد من أن تعكس صورة المجتمع وحقيقته بنسائه
حد سواء ،والتي ال ّ
على ٍّ
ورجاله.

وف�ي م�ا يتع ّل�ق بقضاي�ا المرأة ،اس�محوا لي أن أعود إلى مكتس�بات

المرأة في العصر األول بعد مجيء اإلسالم .فقد أحدث ذلك العصر نقلة
مكرس ًا إنسانيتها كمخلوق مشابه
نوعية في حقوق المرأة ومنزلتها األدبيةّ ،
خ ْلق ِ والكرامة اإلنسانية
وحق التعليم ،ومستأصالً
للرجل ومساو ٍ له في ال ُ
ِّ

وبوأها مقام ًا محترم ًا في بيتها ومجتمعها ،وأوصى بها.
امتهانها وتشييئهاّ ،
الحق من منبعه الراقي
نتحرى اإلسالم
بأمس الحاجة إلى أن
من هنا ،نرانا
َّ
ِّ
ّ

األولين قبل أن تفس�د عناصره
وطبيعته الخالصة وبيئته األصلية عند أهله ّ

الثقاف�ات المجتمعي�ة المتوات�رة عبر العصور ،م�ا حدا بنا اليوم إلى العيش
ف�ي ثقاف�ة مجتمعي�ة ت�كاد تكون محافظ�ة ،كثير ًا ما ِ
بروحية اإلسلام
تخ ُّل
ّ
األصيل.

ويق َّلص دورها في
تتعرض المرأة لإلقصاء والتهميش ُ
ونتساءل :لماذا ّ

يحول دون أن تش�غل المرأة اليوم العديد من
المؤسس�ة الدينية؟ وما الذي
ُ

المراكز اإلدارية في المؤسس�ات الدينية ،وأن تتبوأ مراكز صنع القرار فيها
تنضم إلى مجموعة المفتين في لبنان،
على مستوى التنظيم والتشريع ،وأن
َّ

س�يما وأن المذهب الحنفي
تعي�ن قاضي� ًة ل�دى المحاكم الش�رعية ،ال ّ
وأن ّ
يجيز لها ذلك من دون تر ُّدد؟
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تكنولوجيا المعلومات
غ�زت تكنولوجي�ا المعلومات واالتصاالت حياتنا الفردية والجماعية،

س�يما وأنها أضحت لغة العصر
وأصبحنا ملزمين بمتابعتها من دون خيارّ ،

ف دورها .ويقع على عاتق
التي ال ّ
بد من مواكبتها وإال بهتت مؤسساتنا و َخ َّ
التقني ،سواء إلدارة
التطور
المؤسسة الدينية أكثر من غيرها واجب مواكبة
ُّ
ِّ

لمجرد االطالع والمعرفة ،باعتبار أنها مسؤولة عن متابعة شؤون
شؤونها أو
ّ

الناس واالستجابة الحتياجاتهم في مجال التكنولوجيا ،سواء لجهة الفتوى
أو لجهة إنجاز المعامالت اإلدارية والدينية والقضائية وغيرها.

المساجد والوقف الخيري
تختل�ف المس�اجد ع�ن غيره�ا من األوق�اف الخيرية االس�تثمارية من
حيث إدارتها التي تتط َّلب نهج ًا خاص ًا ،نظر ًا لدورها غير المباشر في الحياة
االجتماعي�ة والعلمي�ة والثقافي�ة واالقتصادية .فهي تضبط س�لوك الفرد من
خلال تكري�س المب�ادئ والقي�م اإلنس�انية التي تركن إل�ى بعدها الروحي،

ّ�ل أفض�ل الممارس�ات لتعزيز الثقة والرقي ف�ي التعامل ،وغرس
والت�ي تمث ُ

روح التآل�ف والخي�ر والتكاف�ل االجتماع�ي ،وبن�اء العالق�ات االجتماعية

واالقتصادي�ة ف�ي م�ا بين المس�لمين ،ما يضمن وحدة المجتمع وتماس�كه.
من هنا الدور األساس�ي للمس�اجد في إرس�اء قواعد الس�لم في المجتمع

والح�د م�ن الجرائم
لتعزي�ز مناعت�ه ،وتكري�س روح المواطن�ة المس�ؤولة،
ِّ
واالنحرافات الس�لوكية التي تهدد أمن المجتمع واس�تقراره .وانطالق ًا من

خصوصية المساجد من حيث دورها وتنظيمها وإدارتها وأجهزتها وأهدافها
ّ

واختالفه�ا ع�ن المؤسس�ات الوقفية األخرى ،أال يفت�رض أن تنفصل إدارة
المس�اجد عن غيرها من األوقاف اإلسلامية؟ هل ينحصر دور المس�اجد
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اليوم في تعيين اتجاه القبلة وإقامة الصالة ونشر الدعوة أم أن دورها يشمل

إرساء القواعد اإلسالمية الضرورية في حياة الجماعة والمجتمع وتكريس
الخص�ال الحمي�دة ِ
والق َي�م ِاإلنس�انية بي�ن المس�لمين وتعمي�ق العقي�دة في
أئمة المساجد للتفتيش؟ فالتفتيش الديني له دور هام
النفوس؟ هل يخضع َّ
ف�ي التربية واإلرش�اد وتكوين الدع�اة والعلماء وتنمية مهاراتهم .وفي حال
يتم
اعتماد التفتيش ،ما هي الكفاءات المطلوبة لدى الشيوخ المف ّتشين؟ هل ُّ
تقنية قائمة على تحسين االنضباط
اختيارهم من كبار العلماء؟ هل َّ
مهمتهم َّ
مهمتهم األصلية في الدعوة
أو إرشادية ُتعنى بالوعظ والتوجيه؟ هل فقدوا َّ
واإلصالح وأصبحوا جزء ًا من جهاز الضبط اإلداري؟ وفي ما يتع ّلق بدور

خطبة الجمعة ،باعتبارها أحد مظاهر تقديم الخطاب الديني للناس ،هل من
يراق�ب ويتاب�ع الخطباء ويضبط أداءهم وعناوين خطبهم في المس�اجد وما

جيد من العلم النافع
يعطونه من دروس أس�بوعية ،للمحافظة على مس�توى ِّ
كل ذلك موجود وس�اري لكننا نتط ّلع
والوعظ المؤ ِّثر والجامع؟ نعرف أ ّن ّ
والفاعلية األبرز.
إلى التأثير األكبر
ّ

الخطاب الديني
الديني الوسيلة األساسية واألكثر تأثير ًا في الدعوة ،وهو
عتبر الخطاب
ُي ُ
ُّ
مجرد كلمات وتقنيات وأفكار إنما يتط َّلب هدف ًا ورؤية وآلية .وينبغي
ليس َّ

أله�ل الدع�وة والفت�وى في اإلسلام أن يكون�وا مؤ ّهلين فكري� ًا وثقافي ًا ،ما

يتطل�ب اكتس�اب عل�م «دنيوي» إضافة إلى العل�م الديني ،وتنمية المهارات
طيعة ف�ي الحديث ،تحكمها الوس�طية واالعتدال
الذاتي�ة مث�ل اعتم�اد لغ�ة ِّ
والتمرس على
والتش�دد ،وإتقان ف�ن اإلصغاء والح�وار،
�و
ُّ
بعي�د ًا ع�ن ال ُغ ُل ِّ
ُّ

تقرب الدعاة من الناس
تنمي�ة ال�ذكاء العاطف�ي وغيرها من المهارات الت�ي ِّ
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بد
وتمكّ نه�م م�ن فه�م ثقافتهم ولغتهم حتى يحاك�وا عقولهم وقلوبهم .فال ّ
والتعرف
إذ ًا م�ن مواكب�ة المس�تجدات العصرية والحياتية الت�ي تحيط بهم،
ُّ

وتحدياته .واألسئلة المطروحة في هذا المجال :هل
على شؤون المجتمع
ِّ
يه�دف التأهي�ل الدين�ي اليوم ف�ي مناهجه ومقاربته العلمي�ة إلى وضع أهل

مهمة الداعية اليوم،
الدعوة والفتوى في مصاف العلماء ورثة األنبياء؟ ما هي َّ

وم�ا ه�ي رؤيت�ه للدين وأي مقاربة يعتمد في الدعوة ،الترهيب أم الترغيب،
التقنية الجافة؟ هل َي ِت ُّم
التضييق أم التيسير ،المقاربة الروحية أو اإلنسانية أم
َّ
تقييم كفاءة الداعية ووعيه الثقافي واالجتماعي ونضجه اإلنساني والعاطفي
ِ ِ
�ه وخ ْل ِق ِه ِ
وحنكته؟ أين نح�ن من المقاربة
وطمأنينت�ه النفس�ية ورباط�ة جأش
ُ
الروحية الراشدة والرشيدة؟ أين ُدعاتنا من الخلق العظيم والصفح الجميل

والرفق والرأفة؟ كيف يقع االختيار على أئمة المس�اجد في يومنا هذا؟ ما

ه�و معي�ار الكف�اءة لديه�م؟ هل ُتراع�ى خصوصية المجتم�ع المحيط بهم
وم�دى قدرته�م عل�ى التواصل مع المص ّلين الذين يرتادون المس�جد؟ إلى
من يؤ َذن بتقديم الدروس الدينية في المساجد وما هي معايير التكليف؟ هل

عين المؤذنون في
يس�تند االختيار إلى الكفاءة العلمية أو المعرفية؟ كيف ُي َّ
المساجد؟ لقد اختار الرسول ،ص ّلى اهلل عليه وس ّلم« ،بالل» لطالوة صوته

وحالوته حتى يقع النداء في قلوب المسلمين قبل عقولهم ويتسابقوا ألداء
للتأس�ي
الفريضة ُح ًّبا ال رهب ًا .هل الصوت الجهوري وحس�ن األداء كافيان
ّ
بس َّنة الرسول؟

ه�ذه جميع� ًا تس�اؤالت ال ته�دف إل�ى التش�كيك وتكس�ير الهمم .بل
تهدف لالستحثاث ،واستمرار النظر لبلوغ األفضل في هذه الميادين ك ّلها.

فالمساجد هي عماد التأثير في المجتمع بشكل إيجابي ،بدون تقليد جامد،
أو انفالتٍ غير محسوب.
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القضاة الشرعيون
مكون ًا رئيس ًا للمؤسسة القضائية في لبنان .ويختلف
ُيعتبر القضاء الديني ّ

وأئمة المس�اجد .وق�د ُبني القضاء
دور القض�اة الش�رعيين ع�ن دور الدعاة َّ
ف�ي اإلسلام عل�ى أس�س ٍ محكَ مة ،ونُظ�م ٍ صالحة ،مناطها الع�دل الذي ال

قصد
يتحقَّق إال بالحياد واالستقالل واالستقامة والعلم الديني والدنيويُ .
وي َ
بالعلم ،في هذا المجال ،المعرفة القانونية الحقوقية التي ينبغي أن يكتسبها

قاضي الش�رع وتش�مل دراس�ة المنهاج المعتمد في كليات الحقوق ،بما في
ذلك القانون العام والقانون الخاص والقانون الدولي حتى يتمكَّ َن القاضي

الشرعي من إحقاق الحق وإرساء العدل .وإن لم تكن اإلجازة في الحقوق
درس علوم القانون في
ش�رط ًا للتر ُّش�ح لمركز القاضي الش�رعي ،ينبغي أن ُت َّ

معهد للقضاة الشرعيين .إذ بقدر معرفة قضاة الشرع بقانون العائلة وتعديالته
وتقنياتِ
يتعرفوا على قوانين الدولة وتنظيماتها حتى
أن
بد
ال
القضاء
مجلس
ّ
ّ
ّ
تلك ذات العالقة غير المباشرة بعملهم.
عي�ن القضاة الش�رعيون لدى
والتس�اؤالت المطروح�ة الي�وم :كي�ف ُي َّ

يتم تأهيلهم بما يتناسب مع دورهم كقضاة شرعيين؟ وهل
المحاكم ،وهل ُّ
متخص�ص بالقضاء الش�رعي؟ وهل تنحصر
للت�درج ف�ي معهد
يخضع�ون
ُّ
ِّ

معرفتهم بعلوم الدين وكأ َّن قاضي الشرع يختص بالفصل في أحكام العبادات
ليس إالّ؟ هل يخضع قضاة الشرع لنظام التعليم المستمر حتى يتمكنوا من
المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياس�ية والتكنولوجية
االطالع على
ّ

في المجتمع؟ والس�ؤال األهم :هل يقبل قضاة الش�رع بمرجعية االتفاقيات
والمعاه�دات الدولي�ة والمواثي�ق والقوانين التي ترع�ى عالقات الدول في

مم�ا ذكرناه؟ فبقدر
م�ا بينه�ا؟ وه�ل من تحفظات
ش�رعية عندهم حول أي ّ
ّ
معرف�ة القض�اة بقان�ون العائل�ة وتعديالتِه ،وتقنيات مجل�س القضاء ،ينبغي
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أن يعرف�وا قواني�ن الدول�ة وتنظيماتها حتى تلك ذات العالقة غير المباش�رة
بعملهم.

خاتمة
فجل ما نحتاجه هو قراءة
نعيش اليوم في زمن تتسارع فيه
المتغيراتّ ،
ّ
التعصب ألفكارن�ا الموروثة ،وعلينا أن
المتح�رك بعي�د ًا عن
متأني�ة لواقعن�ا
ّ
ُّ
ِّ

وكل واحد
بتجرد وجهد وإخالص في سبيل بلوغ الخير حيثما كانّ .
نعمل ُّ

م ّنا ،من موقعه ،مؤتمن على مؤسساتنا الدينية وعلى تطويرها بما يخدم هذه

األمانة على المستوى الديني واألخالقي والمهني ،لكي نتمكَّ َن من تسليمها
القيمون ما تؤ ّديه
إلى األجيال القادمة التي تتو َّقع م ّنا الكثير .ويبقى أن يعي ّ

هذه المؤسس�ات من دور في تحقيق س�كون الفرد والمجتمع واالس�تقرار
اإلنساني .وما أحوج مجتمعاتنا اليوم ،أكثر من ذي قبل ،إلى مؤسسات دينية
تكون لها ملجأً عند الحاجة ،ومرجعية في شؤونها الحياتية .ولن تكون هذه

المؤسسات مالذ ًا آمن ًا ما لم تعكس الصورة اإلنسانية الحضارية للدين الذي

تطور المجتمع .فثقافة الماضي القريب المبنية
ال يتعارض في منظومته مع ُّ

عل�ى نظ�ام الرجل الواحد ،وعلى االمتث�ال للموروثات الثقافية والمحافظة
وتطوره المطرد .ولم
عليها من دون انتقادها لم َت ُع ْد تتوافق مع ظروف العصر
ُّ
نعد مجتمع ًا متجانس� ًا في انتماءاتنا الثقافية والقومية ،بل تتجاذبنا مجموعة

فرقن�ا الكثير من االتجاهات ،وال يجمعنا س�وى ثالوث
م�ن التناقض�اتُ ،
وي ِّ
مفاهيمي هو اإليمان والعلم والوطن.

مفر من اعتماد مناهج عصرية ومس�تحدثة لمنظومة مؤسس�اتنا ،ال
ال َّ
بسبب عيوبٍ تشوبها بل ألن التحديات والمخاطر المحدقة بمجتمعاتنا على
الم�دى المنظ�ور تف�وق قدراتنا وبعضها غير مس�بوق في تاريخنا المعاصر،
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ب�د م�ن تحديدها لنتمكّ ن من مواجهتها بحكم�ة وعلم وإيمان وتقوى.
فلا ّ

التطور فهو نتاج الجماعة ،فلنبدع
ونخت�م بالق�ول إن اإلب�داع هو للفرد ،أما
ُّ
المتغير ،رأف ًة باألجيال القادمة
ولنتط�ور ولنخ�رج م�ن عباءة التقليد غي�ر
إذ ًا
َّ
ّ
وصية
مصاعب ،نعجز نحن اليوم عن استشرافها ولنستمع إلى
التي ستواجه
َ
ّ

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لنا «أنشئوا أوالدكم على غير ما نشأتم عليه،
فإنهم مخلوقون لزمان ٍ غير زمانكم».
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اإلصالح من الداخل :رفع ّ
سن الحضانة
لدى الطائفة السنِّية في لبنان
ديما دبوس

*

 –1حول دعم حقوق المرأة في لبنان
س�واء أكان قانون ًا وضعي ًا
بحق المرأة
ما زال القانون في لبنان مجحف ًا
ً
ّ
أو ذاك المتع ّل�ق باألح�وال الش�خصية ل�دى الطوائ�ف ،وذل�ك بالرغ�م من

تعهد الدولة اللبنانية تعزيز حقوق المرأة وحمايتها على الصعيدين المحلي
ُّ

تحتل المرأة مكانة أدنى من
ظل المنظومة القانونية السائدة،
والدولي .ففي ِّ
ُّ
مكانة الرجل بالنس�بة لألمور المتع ِّلقة بقانون األحوال الش�خصية (كمسائل
الزواج والطالق وحضانة األطفال واإلرث) ،بل ويتعدى األمر إلى التمييز

بينه�ن بين الطوائف المختلفة .فعلى س�بيل المثال ،لنأخذ
بي�ن النس�اء فيم�ا
َّ
حالة سيد َت ْين ِ لبناني َت ْينِ ،األولى من الطائفة الس ِّنية والثانية من الطائفة الشيعية،
ول�كل منهم�ا طف�ل يبلغ من العمر س�نتين ،في ح�ال حدوث طالق ،ونظر ًا
كل سيدة ،فستتمكن األم الس ِّني ُة
لألحكام الشرعية المختلفة التي تخضع لها ُّ

من االحتفاظ بولدها حتى يبلغ س�ن الثانية عش�رة ،أما األم الش�يعية فيسقط
بغض ال َّنظر عن أهليتها(((.
ح ُّقها في الحضانة فور ًا ،وهذا ِّ
دبوس ،المديرة اإلقليمية لمنظمة  Equality Nowفي الشرق األوسط وشمال أفريقيا –
* د .ديما ّ
لبنان.
((( للمزيد من التفاصيل ،انظر:
Dabbous–Sensenig, Dima. 2005. «Incorporating an Arab–Muslim perspective in
»the re–assessment of the implementation of the Beijing Platform for Action.
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المدني
اضطلع وقام به�ا المجتمع
هامة ّ
تتن�اول ه�ذه الدراس�ة مب�ادرة ّ
ُّ
المض�ي قدم ًا في
إلج�راء إصلاح ف�ي قان�ون األحوال الش�خصية من أجل
ِّ

تحقيق المساواة ما بين الجنسين لمصلحة النساء في لبنان ،أال وهي إجراء
تعديل في قانون األحوال الشخصية لدى الطائفة الس ِّنية بحيث ُيسمح لألم

المط ّلقة بالحصول على فترة حضانة أطول.

معمقة جرت مع أبرز الخبراء القائمين
تس�تند الدراس�ة إلى مقابالت َّ

عل�ى عملي�ة إصلاح القان�ون اللبنان�ي ،وش�ملت وزي�را للدول�ة ،ورئيس�ة

المجلس النس�ائي اللبناني ،باإلضافة إلى عدد من المحامين والعاملين في
أهم الحمالت الهادفة إلى إجراء
أبرز الجمعيات األهلية التي ش�اركت في ِّ
إصالحات في القوانين السارية في لبنان وذلك لمصلحة المرأة.

" –2تعديل قانون األحوال الشخصية المتعّلق
بالطائفة ِّ
السنية لرفع ّ
سن الحضانة
ه�ذا ،ويمكنن�ا اعتب�ار نج�اح الحملة التي بدأت من�ذ حوالي العقد من
ِ
سن الحضانة
الزمن والتي قام بها المجتمع
المطا َلبة برفع ّ
المدني من أجل ُ
ُّ
تحول في تاريخ لبنان المعاصر ،باعتبارها
لدى الطائفة الس ِّنية ،بمثابة نقطة ّ
نقط�ة انطلاق مهم�ة إلج�راء المزيد م�ن التعديالت على قواني�ن األحوال

الش�خصية المتع ِّلق�ة بمختل�ف الطوائ�ف ف�ي لبنان ،خاص�ة إذا علمنا مدى
صعوب�ة إج�راء أي إصلاح يتع ّل�ق بقانون األحوال الش�خصية ،وهذا ينطبق
Paper presented at UN Department of Economic and Social Affairs, Division

for the Advancement of Women, conference «Priorities in Follow–up to the

Ten–Year Review and Appraisal of the Implementation of the Beijing Declara-

tion and Platform for Action,» New York City, 31 Oct. – 3 Nov. http: /  / www.

.un.org / womenwatch / daw / meetings / consult / 10–review / EP9.pdf
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المسيحية والمسلمة.
على جميع الطوائف
ّ

تتناول هذه الورق ُة المراحل التي س�لكتها الحملة والتي بدأت بش�كل

رس�مي عام  2006بقيادة ش�بكة حقوق المرأة ،والتي ُتبر ُز الجهود المكثّفة
التي ُبذِلت مع فرقاء سياس�يين و مراجع دينية بين عامي  ،2011–2006بما
تنظي�م اعتص�ام ف�ي  4حزيران  /يونيو  2011أم�ام مقر دار الفتوى ،التي
فيه�ا
ُ

تشكّ ل أعلى سلطة س ّنية في لبنان.

سن الحضانة لدى الطوائف اللبنانية بشكل غير
بدأت فكرة حملة رفع ّ

رسمي سنة  ،2005عندما َش َرع منتجو قناة العربية «هي» باستضافة المحامية

إقبال دوغان ،رئيسة المجلس النسائي اللبناني ،وعضو شبكة حقوق األسرة،

ظل
بشكل منتظم في أحد برامجها
الحوارية الذي يتناول حقوق المرأة في ِّ
ّ
قواني�ن األح�وال الش�خصية .وأدى نج�اح البرنامج إل�ى التفاعل اإليجابي
للمشاهدات مما دفع أعضاء الشبكة للعمل على تنظيم حملة وطنية لتوحيد

قوانين األحوال الشخصية (عددها  15قانونا في لبنان) تحت لواء قانون واحد
موحد .حيث ارتأى أعضاء الحملة التركيز على مسألة حضانة األم المط ّلقة
َّ

تفسر في كثير من األحيان أسباب العنف
ألوالدها باعتبارها مسألة
أساسية ّ
ّ
ضد األم؛ والذي يعود أساس� ًا إلى التمييز الالمن ِ
صف في القوانين المتع ِّلقة
ّ
ُْ
ِ
ِ
حل الطالق سعي ًا
بالحضانة لصالح
األمهات على استبعاد ِّ
ّ
األب مما ُيرغ ُم ّ
أطفالهن حتى لو كُ ّن مع َّنفات(((.
للبقاء مع
ّ
إضافة إلى ذلك ،اختار أعضاء الحملة مسألة غير مذكورة في النصوص
للحد من إمكانية الرفض والمساومة من قِبل رجال الدين
الدينية المؤسسة
ّ
ّ
معين في
يش�رعان ألي
ّ
في لبنان( .القرآن الكريم واإلنجيل ال ّ
س�ن حضانة َّ
((( رلى المصري« .)2011( ،حقوق النساء ننتزعها من قلب الطوائف»[ .مقابلة مع إقبال دوغان
حول الطائفية وحقوق المرأة] المفكرة القانونية ،العدد 2 ،2تشرين األول  /أكتوبر.2011 ،
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عدة
تم تعديل
س�ن الحضانة في ّ
ّ
حال وقع الطالق بين الوالدين) .كما أنه َّ
دينية
أي ّ
بل�دان عربي�ة أخ�رى ،مما ينف�ي ّ
حجة لرفض التعديل على أس�س ّ
مسيحية .أخير ًا ،كان يأمل أعضاء الحملة من تركيزهم في البداية
إسالمية أو
ّ

بس�ن الحضانة أن يخلقوا موجة تغيير
عل�ى تعدي�ل القان�ون الديني المتع ّلق
ّ

من داخل الطوائف على نطاق أوسع ،فينسحب التعديل على مسائل شائكة
ضد المرأة في لبنان ،ما ُيعرف
أخ�رى وقواني�ن ديني�ة ُأخرى يتم فيها التمييز ّ
بالـ.domino effect 
س�ن الحضانة إلى
كان�ت تل�ك بداي�ة حمل�ة  ،15–13التي تطالب برفع ّ
ضم�ت الحمل�ة محامون  /محاميات ،وعامالت
 15للبن�ات و 13للصبي�انّ .
اجتماعيات ،وناشطات من المجتمع المدني.
سن الحضانة لدى الطائفة الس ِّنية،
بالنسبة للمجموعة العاملة على رفع ّ
والفقهية من
الدينية
تركَّ �ز العم�ل ف�ي مراحله األولى على جمع الدراس�ات
ّ
ّ
مختل�ف البل�دان العربي�ة والتي تتن�اول قوانين الحضانة ،م�ن أجل تحضير
سن الحضانة الساري المفعول لدى الطائفة الس ِّنية في
مشروع قانون ِّ
يعدل ّ
لبنان.

في مرحلة ثانية ،ابتدأ العمل على االجتماع بالفعاليات الدينية والسياسية
لنيل الدعم لهذا المشروع .وبالفعل القت الحملة الس ِّنية الدعم من قِبل الشيخ
اللبنانية
عبد اللطيف دريان ،رئيس المحكمة الس ِّنية سابق ًا ،ومفتي الجمهورية
ّ
ٍ
للتأكد من عدم
عقد لقاء في داره مع عدد من القضاة الش�رعيين ُّ
وتم ُ
حالي ًاَّ ،
سن الحضانة .وقد أكّ د القضاة المشاركون في اللقاء
وجود نص شرعي حول ّ
ثمة إمكانية االجتهاد فيها(((.
عدم وجود ِّ
نص حول هذه المسألة ومن ّ
أي ٍّ

وكانت هذه المرحلة من الحملة أساسية لنجاحها ،إذ سمحت ألعضاء

((( مقابلة شخصية مع المحامية إقبال دوغان ،رئيسة المجلس النائي اللبناني في  18أيار .2017
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الحمل�ة بالحص�ول عل�ى دع�م معن�وي وفقهي من داخل المؤسس�ة الدينية
الس ِّنية ،باإلضافة إلى الدعم الذي نالته من بعض السياسيين السنة .وبالفعل،
عما
كان هناك قضاة متعاطفون مع مسألة التعديل ،يطلعون أعضاء الحملة ّ
كان يجري في أروِقة المحاكم الس ِّنية لمساعدتهم(((.
خض�م ذل�ك ،كان مفت�ي الجمهوري�ة الش�يخ محمد رش�يد قباني
ف�ي
ّ

س�ن الحضانة ،بينما كان نائبه في المجلس الش�رعي
يعارض فكرة تعديل
ّ

يؤيدها .يقول الوزير مس�قاوي:
اإلسلامي األعل�ى الوزي�ر عم�ر مس�قاوي ِّ
«بصفتي نائب المفتي وخبير في الشريعة اإلسالمية ،كنت مسؤوالً عن جمع
بس�ن الحضانة لدى الطائفة الس� ِّنية .بدأت بقراءة أقدم
المعلومات المتع ّلقة
ّ

س�ن الحضانة.
المراجع ألبي حنيفة ،فوجدت أن كتاباته ال تأتي على ذكر
ّ
بدالً عن ذلك ،كان يتكلم عن «سن البلوغ» .برأيه ،يبلغ الفتى ويستطيع أن
يذهب للعيش مع والده في سن الـ ،)15( وتبلغ الفتاة عندما تبدأ «بالطبخ»

و«غسل» ثيابها ...فهذا يعني أنها تستطيع االهتمام بنفسها .عندها ،تستطيع
الذهاب للعيش مع والدها ،وهذا أساس المسألة!

تغي�ر العوامل االجتماعي�ة ،أ َّدت اجته�ادات الفقهاء
بع�د ذل�ك ،وم�ع ّ
الس�ن التي ُيس�مح فيها للأوالد بالذهاب للعيش عند
تدريجي� ًا إل�ى خفض
ِّ

والده�م .فباعتقاده�م أن الول�د ،ذك�ر ًا أو أنث�ى ،يس�تطيع أن يذهب للعيش
م�ع أبي�ه عندم�ا يتعل�م الصلاة ،أي في عمر  7س�نوات للصبية و 9س�نوات

وطبق هذا المفهوم في
للفتيات .هذه هي الخلفية الفكرية لمسألة الحضانةِّ ،
بالد الش�ام .فكما هو واضح ،ال عالقة لهذه المس�ألة بالش�ريعة اإلسلامية.

سن الحضانة على أساس ما هو «مناسب» في عصرنا(((.
لذا ،يجوز تعديل ّ

((( رلى المصري ،المرجع نفسه.
((( مقابلة شخصية مع الوزير عمر مسقاوي في  13حزيران  /يونيو .2016
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سن الحضانة من قِبل المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى لم
إال أن رفع ّ
بحد ذاته .كان يجب أن يترافق مع تعديل آ َخر في مجلس النواب
يكن كافي ًا ّ

ويطبق في المحكمة الش�رعية الس� ِّنية والجعفرية
حت�ى يصب�ح الق�رار نافذ ًا َّ
س�ن
الش�يعية .هذه الخطوة اإلضافية تط َّلبت مجهود ًا مضاف ًا من حملة رفع
ّ
الحضانة لدى الطائفة الس ِّنية وضغط ًا على السياسيين والنواب الس َّنة لتعديل

القانون في البرلمان .بالرغم من حصول الحملة على الدعم من سياس�يين

س َّنة يتبوؤون مناصب رفيعة في الدولة( ،رئيسي الوزراء فؤاد سنيورة ونجيب
ميقات�ي) ،إال أنه�ا ووجه�ت بالرف�ض من قِبل بعض النواب الس� َّنة في لجنة
اإلدارة والعدل الموكل إليها دراسة مسو َّدة التعديل في البرلمان .هذا الرفض
«بحجة أن أعضاء اللجنة بحاجة إلى
أوشك أن يوقف الحملة بشكل نهائي
َّ

الوقت لدراسة مسو َّدة مشروع التعديل»( .مقابلة شخصية مع المحامية إقبال

دوغان 5 ،أيار  /مايو  .)2017فكان على الناش�طين الس� َّنة مضاعفة الجهود
للحصول على موافقة لجنة اإلدارة والعدل على مشروع القانون.

قررت عض�وات الحملة
إل�ى جان�ب الضغ�ط على اللجن�ة
ّ
البرلمانيةّ ،

رأس�هن المحامية والناش�طة النس�وية إقبال دوغان ،أن َيق ُْم َن
الس� ِّنية ،وعلى
َّ
باعتص�ام أم�ام دار اإلفت�اء ف�ي بي�روت ،في  4حزي�ران  ،2011حيث يجري
االجتم�اع األس�بوعي المعت�اد للمجلس الش�رعي اإلسلامي األعلى .قبيل

يقدم�ن الدعم المعنوي والقانوني
االعتص�ام ،كانت الناش�طات في الحملة ِّ
أمهات مط َّلقات عالقات في دعاوى حضانة لدى المحكمة الشرعية
لتمكين ّ
الس ِّنية.

بنتيج�ة ه�ذا الدع�م ،كم�ا ت�روي دوغ�ان ،ب�دا على بع�ض القضاة في

المحكم�ة الش�رعية انزع�اج م�ن التد ُّخل غير المباش�ر للناش�طات ،لمعرفة

بح�ق األم التي
الق�رارات الت�ي يتخذونه�ا ،ومحاس�بتهم في حالة إجحافها
ّ
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تطالب بحضانة أوالدها.

تجمع ما ال يزيد عن  30سيدة
وفي صباح يوم السبت  4حزيران ّ 2011
الجمع الذي تر َّأ َس� ْته المحامية إقبال
تضمن
ُ
أم�ام دار الفت�وى ف�ي بي�روتَّ .
دوغان ناشطات من المجتمع المدني وعدد صغير من األمهات المط َّلقات

اللواتي اصطحبن أوالدهن ،وكانت المفاجأة قرار المفتي قباني بدعوة النساء

النس�ائي
التجمع
إلى الدخول إلى قاعة المؤتمرات .وبرأي دوغان ،أزعج
ُّ
ُّ
فقرر
مفتي الجمهورية الذي خشي التداعيات السلبية لهذا
ُّ
التجمع العلنيّ ،
أن يدعون�ا جميع� ًا إل�ى الداخ�ل حي�ث انتظرن�ا لمدة  3س�اعات ،بينما كان
مصرات على
القائمون على دار الفتوى يطالبوننا مرار ًا بالمغادرة .لك ّننا ك ّنا
ّ
يضرنا أن ننتظر
االنتظار .انتظرنا  5سنوات طوال لنحصل على التعديل ،لن ّ
بضع ساعات أُخرى(((.

بع�د حوال�ي  4س�اعات م�ن دخول الناش�طات إلى ح�رم دار الفتوى،

س�ن الحضانة إلى  12س�نة للفتيان
قرر المفتي قباني موافا َت ُه َّن إلعالن رفع
ّ
ّ

تم التصويت في المجلس الش�رعي اإلسلامي األعلى
والفتيات .وكان قد ّ
و الموافقة على التعديل بفارق صوت واحد فقط ( 14صوت مع التعديل،
أقر مجلس النواب قانون ًا رقم 29 / 177
مقابل  13صوت ّ
ضد التعديل) .بعدهاَّ ،

عدل المادة  242من قانون  16تموز  /يوليو 1962
آب  /أغسطس  ،2011الذي َّ
والشيعية ،مما يسمح بتطبيق قانون الحضانة
المن ِّظم لعمل المحاكم الس ِّنية
ّ
المعدل في المحاكم الشرعية الس ِّنية.
َّ

فبحس�ب قانون رقم  ،2011 / 177أصبح قضاة الش�ريعة في المحكمة

الشرعية الس ِّنية ملزمين بتطبيق قرارات المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
عدة مس�ائل متع ّلقة باألحوال الش�خصية ،ويس�تطيع القضاة اللجوء إلى
في ّ
((( مقابلة شخصية مع المحامية إقبال دوغان 5 ،أيار .2017
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القانون العثماني لألحوال الش�خصية رقم  25تش�رين األول  /أكتوبر ،1917
فقط عند «غياب النص» في أي مسألة متصلة بالعائلة.

 –3تعليقات ختامية:
منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي ،ومناضالت المجتمع المدني

والحد من
في لبنان َي ْس َعين لمكافحة التمييز الجندري في القوانين اللبنانية
ِّ
سلطة المؤسسات الطائفية بإدخال قانون مدني لألحوال الشخصية .بالرغم
م�ن الدع�م ال�ذي الق�اه هذا الحراك من قِبل بعض الش�خصيات السياس�ية

مقدمته�م رئيس الجمهورية إلياس اله�راوي أثناء واليته ،فإن
الناف�ذة وف�ي ّ
مدني لألحوال الشخصية ،أي قانون
كل المحاوالت بعد ذلك إلقرار قانون
ّ
ٍّ
للزواج المدني باءت بالفشل.

ِّ
والمبن�ي على التمييز
المتجذر
ه�ذا الفش�ل ف�ي تغيي�ر النظام الطائف�ي
ِّ

ليس فقط بين المواطنين من أبناء الطوائف المختلفة ،بل أيضا بين النس�اء

والرج�ال ف�ي لبنان ،دفع النس�ويات من مختل�ف الطوائف في لبنان للعمل
سوي ًا لدفع عجلة التغيير عبر اتباع استراتيجية مختلفة .فكان القرار باعتماد
التغيي�ر واإلصلاح م�ن داخ�ل كل طائف�ة ،بدالً من المطالب�ة بالتخلُّص من

النظام الطائفي الذي ُي َع ُّد حجر األساس في نظام التمييز الجندري في لبنان.
أهم المنظمات غي�ر الحكومية التي تعمل على
وهن�ا يج�ب التنوي�ه إل�ى أن ِّ
المساواة الجندرية في لبنان هي ِع ْلمانية ،وأكثرها يرفض بالمبدأ التعامل مع
المؤسس�ات الدينية ومحاكاة خطابها الديني ،فجاءت المجموعة الضاغطة

تجمع
العاملة على تعديل ّ
سن الحضانة في قوانين األحوال الشخصية نتيجة ُّ
مؤ َّل�ف م�ن أف�راد وجمعي�ات من مختل�ف الطوائف يعتمدون اس�تراتيجية

مختلفة ،أساسها التعامل مع المؤسسات الدينية ومسؤوليها باعتماد الخطاب
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الديني السائد ومناقشته على أسس عقالنية.

أش�ير إلي�ه في ورقتي عل�ى أنه «إصالح م�ن الداخل» ،والذي
ه�ذا م�ا
ُ

سن الحضانة لدى الطائفة
أدى إلى نجاح مجموعة الضغط الس ِّنية في رفع ّ

الس� ِّنية .بدالً من العمل على إرس�اء المس�اواة الجندرية عبر الضغط إلقرار
مدنية (مثالً قانون حماية المرأة من العنف األسري ،أو قانون جديد
قوانين َّ

للجنس�ية) ،ركّ زت هذه المجموعة جهودها على إحداث تغيير في القانون
الطائف�ي الس�ني المتع ّل�ق بالحضان�ة ،إدراك ًا منه�ا ألثر هذا القانون الس�لبي
يلحق باألمهات
للحد من اإلجحاف الذي
على حياة النساء وأهمية تعديله
ِّ
ُ
المط ّلقات لدى الطائفة الس ِّنية.
بسن الحضانة لدى الطائفة
خالصة ،جاء نجاح تعديل القانون المتع ّلق ّ

عدة عوامل:
الس ِّنية نتيجة تالقي ّ
أقل ما يقال عنها أنها ليست خالفية،
أ– ركّ زت الحملة على مسألة ُّ
نص ديني ،في القرآن الكريم أو في الحديث
حيث ال يوجد أي ٍّ
الشريف ،يتناولها مباشرة أو بشكل قاطع وواضح .في هذه الحال،
يصعب على رجال الدين رفض التعديل المقترح على أساس قاعدة
النص» فيما يتع ّلق باألحكام العملية ،إذا كان النص
«ال اجتهاد مع ّ
صحيح ًا صريح ًا.
ب– استعملت الحملة الضاغطة في لبنان الخطاب الديني وآراء فقهية
طبقت الحملة منهجية تم اعتمادها
لتبرير التعديل المقترح .بذلكَّ ،
بنجاح في دول عربية أخرى لتعديل قوانين تتع ّلق باألحوال
الشخصية لدى المسلمين.
ج– اعتمدت الحملة المثابرة في جهودها الضاغطة عبر سنوات عديدة،
حدتها مع ابتداء الربيع العربي في
قرابة  7سنوات ،وقد تزامن ارتفاع َّ
169

الحقوقيات والناشطات المشاركات
ويات
 ،2011حيث قررت ال ِّن ْس ّ
ّ
فيها النزول إلى الشارع للضغط مباشرة على دار الفتوى والمجلس
الشرعي اإلسالمي األعلى.
د– أقام المن ِّظمون والمن ِّظمات في الحملة تحالفات مع أعضاء
متعاطفين من النخبة السياسية والدينية ،في البرلمان ومجلس
الوزراء ،وفي المحكمة الشرعية الس ِّنية ،وفي المجلس الشرعي
حدة المعارضة من
اإلسالمي األعلى .هذه التحالفات خفَّضت َّ
الداخل ،وسمحت ببناء تحالفات استراتيجية ناجحة.
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تعقيب
المؤسسة الدين ّية في لبنان
ّ
الديني
الخطاب
وتجدي ُد
ّ
ِ

رضوان الس ّيد

*

محددة في المرس�وم رقم
المؤسس�ة
تق�وم
بعدة مهام ٍ ّ
الديني�ة في لبنان ّ
ّ
ّ
واالجتماع�ي
الدين�ي
دار الفت�وى َترع�ى الش�أ َن
ين�ص عل�ى أ ّن َ
 18وال�ذي ُّ
ّ
ّ

يرأس
للمس�لمين الس� َّنة .وف�ي س�بيل التمكّ �ن من القيام بذلك ف�إ ّن المفتي ُ
مجلس
المفت�ي
وي�رأس
الش�رعي ال�ذي يتو ّل�ى إدار َة األوق�اف.
المجل�س
َ
َ
ُ
ّ
ّ
ِ
الدار ُت ِ
ّ
ف على
ش�ر
ن
أ
كما
ة.
الش�رعي
المحاكم
يدي�ر
ال�ذي
األعل�ى
القض�اء
َ
ُ
َ
ّ
ُ
ِ
ِ
التعلي�م ِ
الدار َترعى
األساس�ي
الدين�ي
والعال�ي .ومن خلال األوقاف ف�إ ّن َ
ّ
ّ
ّ
والمدرس�ين و ُق ّراء الق�رآن .وعند الدار إذاعة
والخطب�اء
المس�اجد واألئم� َة
َ
َ
ِّ
مهام اإلرشاد العام .وبذلك فإنها المسؤولة عن
تمارس
القرآن الكريم التي
ّ
ُ

الخطاب الديني .وبالطبع وبسبب األوضاع الخاصة في لبنان فإنها ال تنفرد
المهام جميع ًا ،بل هناك جمعيات خاصة وأحزاب دينية  /سياسية
بالقيام بهذه
ّ
تقوم بمهام مشابهة وإ ْن في نطاقٍ أضيق .وتتولى الدار إدارة صناديق الزكاة،
وعدد من المؤسسات اإلغاثية والخيرية.

ظل هذه الصالحيات الشاسعة أن تكون
وهكذا فإنه من المفروض في ِّ

مركزيتها من جهة ،والمؤسس�ات والجهات التي تش�رف
لل�دار م�ن خلال
َّ

*

السيد ،أستاذ زائر في كرسي الشيخ زايد للدراسات العربية واإلسالمية في الجامعية
د .رضوان ّ
األميركية في بيروت.
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لكن
عليها ،تأثيرات كبيرة في المجتمع
اإلسلامي ،وفي لبنان بش�كل ٍ عامّ .
ّ
الواق�ع أ ّن هن�اك وج�وه قص�ور كبي�رة وكثيرة تؤ ِّثر س� ْلب ًا عل�ى الدار ،وعلى
وتطورها وتطويرها.
الخطاب الديني ،وعلى قدرة ِ الدار في القيام بمهامها
ُّ
وم�ا دمن�ا بص�دد الحديث عن الخطاب الديني فس�أُركِّ ُز على الش�ؤون
المتع ّلق�ة بالخط�اب ،والحوائل من جهة ،واإلمكانيات للتأ ّهل والتأهيل في
المج�ال ال�ذي نح�ن بصدده .فالواقع أ ّن الخطاب الديني الذي تتوالَّه الدار
ما يزال تقليدي ًا جد ًا ،س�واء لجهة االهتمامات ،أو لجهة االنتش�ار والتأثير.
أجم�ع وجوه تطوير وتجدي�د الخطاب الديني في
وكم�ا س�بق الذك�ر فإنني
ُ
مصطلحين :التأ ُّهل والتأهيل.

البنيوي يعني
فالتجدي�د
والمعرفي.
البني�وي
التجدي�د
وأعن�ي بالتأ ُّه�ل
ُ
َ
ّ
ُّ
ّ

اإلدارة الجدي�دة والحديث�ة للمرافق المعنية مباش�ر ًة بالخطاب في األوقاف

الديني
والمدرس�ين والخطباء ،وف�ي التعليم
واألئم�ة
الت�ي تدي�ر المس�اجد
ِّ
َّ
ّ
األساس�ي والعال�ي .أم�ا التأ ُّهل المعرفي ،فيتن�اول ثقافة األئمة من خريجي
ّ
المعاهد الدينية ،وكلية الشريعة .كما يتناول مسألة التدريب سواء فيما يتع ّلق

باألئم�ة والخطب�اء ،أو م�ا يتناول الذراع اإلعالمية المتمثلة في إذاعة القرآن
َّ
وورش العمل التي ينبغي أن تنعقد َد ْوري ًا لطرح المشكالت القديمة
الكريمُ ،
ِ
والمستج َّدة ومعالجتها.

إ ّن ه�ؤالء الذي�ن ذكرناه�م ه�م الذي�ن يقوم�ون بمهم�ات التأهي�ل أو
اإلرش�اد العام .فإذا لم يكونوا مؤ َّهلين معرف ًة وتدريب ًا ،فكيف سيمارس�ون
مهم�ات اإلرش�اد الديني واالجتماع�ي .نحن ما ُع ْدنا منفردين في مجاالت

جهات كثير ٌة في المجتمعات المعاصرة تتنافس
اإلرشاد والتوجيه .بل هناك
ٌ

حيز اإلرش�اد
في مجال التوجيه وبرامجه .ما عدنا نملك أكثر من  %10من ِّ
والتوجي�ه ف�ي المجتم�ع اللبناني اإلسلامي بالذات .وليس�ت لدينا قدرات
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تنافس�ية ّ
خطابنا بالنس�بة للمرأة ،والطفل ،والفقير ،والش�اب،
جذابة :ما هو
ُ

متقدم�ون علينا في
الجس�دية أو
وصاح�ب الحاج�ة
كل اآلخري�ن ّ
النفس�يةُّ .
ّ
ّ

الجذب واالس�تلفات .نحن قو ٌة ناعم ٌة ولس�نا قو ًة قامعة .والش�باب يريدون
ِ
ِ
معالجتها.
اإلقن�اع ،ويري�دون ش�واهد على قدراتِنا على قض�اء حاجاتِهم أو

نمل�ك أكث�ر من خط�اب التوجيه ،فينبغي أن يكو َن ِ
ونح�ن ال ِ
سلس� ًا ومقنع ًا
ُ
ُ
ٍ
كافية ،وأحيان ًا غير متوافرة على
والفت ًاُّ ،
وكل هذه األمور غير متوافرة بدرجة َ

اإلطلاق .يق�ول علم�اء أصول الفقه إ ّن الدين ركنان :درء المفاس�د وجلب

صح التعبير
المصال�ح ،أو األم�ر بالمع�روف والنه�ي عن المنكر .ونحن إذا ّ
ِ
ِ
ِ
الركن
فأين هو
غير خطابِ درء المفاس�د ِ أو النهي عن
ُ
المنكرَ ،
ال نمار ُس َ
ركن عرض المعروف والتعارف ،وعرض خطاب المصالح والبدائل
اآلخر ُ
مجتمعات متف ّلتة ،وما
يظ�ن كثيرون أ ّن المجتمعات المعاصرة هي
النافع�ة.
ٌ
ُّ
لكن مجتمعاتِن�ا في الحقيقة مقبل ٌة في
ع�ادت
ْ
تهت�م ألم�ر الدين واألخالقّ .
ُّ
ِ
وبش�دة عل�ى التدي�ن ،وتحتاج إل�ى العطفِ
والحن�و واالحتضان.
غالبيته�ا
ّ
ُ
ُّ
ِّ
يضع على عوات ِ ِقنا مس�ؤولياتٍ كبرى.
واإلقبال عليه
الش�غف بالدِين
وهذا
ُ
ُ
ُ
هؤالء الشباب يتطلعون إلى خطابٍ جاذبٍ وحان ٍ
ومتفهم .فينبغي أن نتأهل
ّ

النس�اء
حساس�ية:
األش�د
له بمعرفة الحاجات الجديدة للفئات االجتماعية
ّ
ُ
ّ
ِ
هؤالء ال يكاد خطابنا الحالي ِ
يص ُل إليهم.
وكل
والشباب والفتيا ُن
ُ
ُ
والفتياتُّ ،
ُ
ُ
ُّ
وقد ال يكو ُن تعبير تجديد ِ الخطابِ
القول إننا
الديني كافي ًا ،فاألحرى
ُ
ْ
ُ
ّ
ِ
محتاجون إلى خطابٍ جديد ٍ في الشأن ِ الديني ،يقوم على معرفة الحاجاتِ
ُ
ِ
ِ
نحن
لتلبيتها
الجديدة ِ للمجتمعات ،والمحاولة الجا ّدة
بقدر الوسع ِ والطاقةُ .
المتفرغو َن للشأن ِ الديني ،جماعات تطوعي ٌة في األصل .ولسنا بمؤسساتٍ
ٌ
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
أنفسنا
مقدسة .وهذا يعني أنه ينبغي أن
ّ
تتوافر لدينا رو ُح الرسالة التي ن ََذ ْرنا َ
َ
ٍ
نطلب
أي
لها ،ليس لنا دا ّل ٌة وال فريض ٌة على المجتمع ،ألننا ُ
ُ
أهل احتسابّ ،
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األجر من اهلل وليس من الذين ندعوهم إلى الخير والمعروف وصنع العمل
َ
خطاب المعروف
يظل
الصالح .القدر ُة واإلقدار،
ُّ
والتمكن والتمكين ،لكي ّ
ُ
والمصالح مسموع ًا في الموضوع والزمان والمكان.
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المحور الرابع

التنمية البشرية وسيلة
لتغيير واقع النساء في محيطهن

نضيرة الكرماعي
فاديا جرادي وراغدة درويش
تعقيب :أديب نعمة
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المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب:
نموذج للتنمية في خدمة المرأة
نضيرة ال ُكرماعي العامل

*

السيدات والسادة،

أتقدم بالش�كر إلى األش�قاء اللبنانيي�ن على الدعوة
أو ُّد ف�ي البداي�ة أن َّ

للمش�اركة ف�ي ه�ذه الن�دوة الهام�ة حول «مكتس�بات المرأة التش�ريعية في
ِ
تكتس ُبها التنمية
المغرب والخيارات الممكنة للمسار اللبناني» واألهمية التي
البشرية في النهوض باألوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة.
والتعرف
واله�دف م�ن ه�ذا المنتدى توثيق ُعرى الش�راكة والتواصل،
ّ

تحديات
على التجارب الرائدة ،وتدعيم مكتس�بات المرأة ،والوقوف على ِّ

البلدان العربية في مجال تعزيز دور المرأة في النهوض باألوضاع االقتصادية
واالجتماعية والسياسية.

وي َش ِّرفني أن أساهم معكم اليوم في هذا النقاش حول «التنمية البشرية
ُ

إدماجهن ف�ي البيئ�ة االقتصادية
كوس�يلة لتغيي�ر واق�ع النس�اء» م�ن خلال
ّ
يحت�ل مكان�ة هام�ة في الوقت الراهن ويش�كِّ ل
األم�ر ال�ذي
واالجتماعي�ة،
ّ
ُ
ركيزة أساسية للدفع بعجلة التنمية البشرية في أبعادها التنموية االجتماعية

والثقافية.

السيدات والسادة،

من�ذ اعتلاء جالل�ة الملك محمد الس�ادس ،نصره اهلل ،عرش أسلافه

الميامين ،حقَّقت المغرب مجموعة من اإلنجازات والمكاسب في مختلف
*

د .نضيرة الكرماعي ،المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية – المغرب.
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مج�االت الحي�اة ،منه�ا م�ا يتع ّل�ق بدع�م دولة الح�ق والقان�ون والحريات

الفردي�ة والجماعي�ة ،ومنه�ا ما يتع ّلق بالسياس�ة واألحزاب وحرية الصحافة

واالنتخاب�ات ،ومنه�ا م�ا يتع ّلق بالمج�ال القانوني والسياس�ي واالقتصادي
عدة مكتس�بات
والدين�ي واالجتماع�ي .وبفضل ه�ذه اإلنجازات ،تحقَّقت ّ

لصالح المرأة:

في المجال القانوني والتشريعي
سيما الفصل  19الذي
• •تضمين دستور عام  2011مقتضيات جديدة ،وال ّ

ينص على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات المدنية
ُّ
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية .وتنفيذ ًا لهذه
مدت مجموعة من النصوص القانونية ،منها:
المقتضيات الدستورية ،اع ُت َ

– مشروع القانون حول إحداث «هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال
التمييز» لعام 2017؛

– قان�ون االتص�ال الس�معي البص�ري لع�ام  ،2014ال�ذي يهدف إلى
النهوض بثقافة المس�اواة بين الجنس�ين ،ومحاربة التمييز والصور
النمطية الس�لبية على أس�اس الجنس ،ومنع اإلش�هار الذي يس�يء

للمرأة.

• •إطالق الحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة في عام  ،2013الذي

تناول إجراءات لتعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات باعتماد نَهج ٍ
جنائي يراعي النوع االجتماعي؛

مدونة األسرة في عام  ،2004التي اع ُت َبرت ثورة اجتماعية وتشريعية
• •إصدار ّ
التقدمي وللمكاسب التي حقَّقتها للمرأة واألسرة عموم ًا
نظر ًا لطابعها
ُّ
مثل تكريس المساواة في األهلية القانونية إلبرام عقد الزواج وتحديد سن
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الثامنة عشرة حد ًا أدنى ألهلية الزواج ،وإخضاع األسرة لرعاية الزوجين،
وضمان المساواة في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

في المجال السياسي
• •إشراك المواطنات في األحزاب السياسية ،بموجب الدستور ،وتعزيز
التكوين السياسي للمرأة ،وتشجعيها على االنخراط في الحياة الوطنية
وتدبير الشأن العام وممارسة السلطة بوسائل ديمقراطية في إطار
المؤسسات الدستورية ،وضمان حق المرأة في تقديم ملتمسات في مجال
التشريع وتسليم عرائض إلى السلطات العمومية .وقد مكّ نت االنتخابات
الجماعية والجهوية في  4أيلول  /سبتمبر  2015من انتخاب  6669امرأة ،ما
ع َّزز تمثيل المرأة في المجالس الجماعية بنسبة  21.16في المائة ،وبلغت
نسبة المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجهوية  37في المائة من
وتكر َس هذا المنحى في االنتخابات التشريعية األخيرة
مجموع المقاعد.
َّ
في  7تشرين األول  /أكتوبر  ،2016حيث ارتفع عد ُد النساء في مجلس
النواب من  67امرأة في عام  2011إلى  81امرأة في عام  .2016وفي التشكيلة
الحكومية لعام ُ ،2017عي َنت امرأة في منصب وزاري و 8كاتبات دولة؛
• •إنشاء صندوق دعم لتشجيع تمثيل النساء في عام  ،2008بصفته آلية دائمة
لتعزيز قدرات المرأة في مجال المشاركة السياسية؛
• •إحداث مرصد النوع االجتماعي في الوظيفة العمومية بهدف مراعاة
المساواة بين الجنسين.

في المجال االقتصادي والمالي
• •اعتماد ميزانية النوع االجتماعي في القانون المالي في عام 2002؛
تميز سنوية للمرأة المغربية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة
• •إحداث جائزة ُّ
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المغربية في  10تشرين األول  /أكتوبر ،تقدير ًا لجهودها وتشجيعها على
مزيد من اإلنجازات؛
• •دعم المقاولة النسائية من خالل تثمين مبادرات النساء ودعم مشاريع
إدماج المقاوِالت الشابات.

في المجال الديني
• •تفعيل دور المرأة في التوجيه الديني للمجتمع وفي تعزيز األمن الروحي
للمواطنات والمواطنين من خالل مبادرة ملكية لرفع عدد العالمات في
المجلس العلمي األعلى والمجالس العلمية المحلية .وقد القت هذه
الخطوة ترحيب ًا لدى عدد من عالمات الدين اللواتي اعتبرنها فرصة إلبراز
تفهم اآلخرين واستيعابهم نفسي ًا إلى جانب
مكانة المرأة وقدرتها على ُّ
إفادتهم بمعرفتها العلمية ،وقدرتها على المساهمة في ارتقاء المجتمع.
كما أُحد َثت هيئة النساء المرشدات الدينيات والفقيهات لمواكبة المرأة في
المجال الديني.

في المجال االجتماعي
• •إنشاء صندوق التكافل العائلي في عام  2011لمساندة المرأة المط ّلقة
المعوزة واألطفال المستحقين للنفقة؛
• •إنشاء صندوق دعم التماسك االجتماعي في عام  2012لمحاربة الفقر
وتقديم الدعم المباشر للنساء األرامل؛
ضد النساء في عام ،2002
• •اعتماد استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ّ
ومخطط وطني لتفعيل هذه االستراتيجية في عام  ،2004والمصادقة على
ضد النساء؛
قانون محاربة العنف ّ
• •المصادق ُة على قانون الجنسية في عام  ،2006لتمكين المرأة المغربية
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المتزوجة من أجنبي من منح جنسيتها ألوالدها.
ُ
عطيت أولوية اس�تراتيجية للمبادرة الوطنية
واس�تكماالً لهذه الجهود ،أ َ

للتنمي�ة البش�رية به�دف التص�دي للمش�اكل االقتصادي�ة واالجتماعي�ة في
المجتمع المغربي .وكان إعالن جاللة الملك عن هذه المبادرة في خطابه
التاريخي في  18أيار  /مايو  2005حدث ًا اجتماعي ًا بارز ًا في التاريخ المعاصر
للمغرب.

�ر المب�ادرة الوطني�ة للتنمي�ة البش�رية تجرب� ًة نابع�ة م�ن المغرب
و ُت َ
عتب ُ
ومشروع ًا مجتمعي ًا لتحقيق إصالحات اجتماعية ولتغيير المنهجية المعتمدة

في التنمية االقتصادية واالجتماعية في المغرب .والمبادرة نموذج فريد ،لها
تتضمنه من ن ُُهج جديدة لتدبير الشأن العام من خالل
عد وطني ودولي لما
ُب ٌ
ّ

وضع اإلنسان في قلب األولويات الوطنية ورهانات الديمقراطية والتنمية.
التعرض
وم�ن أه�داف المب�ادرة الوطني�ة للتنمي�ة البش�رية
ُّ
الح�د م�ن ُّ

للمخاط�ر ،ومحارب�ة الفق�ر ف�ي المناط�ق الريفية واإلقص�اء االجتماعي في

المدن ،وتقليص الفوارق االجتماعية.
وتحقيق ًا لهذه األهداف النبيلة ،ترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

والبنى األساس�ية من
على
منهجي َت ْين :أوالً ،تس�هيل الوصول إلى الخدمات ُ
َّ

خلال تحس�ين خدم�ات الدول�ة والجماعات المحلية ،وتحس�ين الظروف
المعيش�ية للمواطني�ن .ثاني� ًا ،تعزي�ز ق�درات الم�رأة والرج�ل والش�باب،
المدرة للدخل باعتبارها أداة ناجعة لتحقيق االستقاللية
واستحداث األنشطة
َّ

للفئات المعوزة وتيسير اندماجها االجتماعي والمهني في النسيج االقتصادي.
وتس�تند المب�ادرة الوطني�ة للتنمي�ة البش�رية إلى منظومة قيم ،أساس�ها

احت�رام كرام�ة اإلنس�ان وتكري�س ثقة المواطنين وإش�راكهم في التعبير عن
الحاج�ات واتخ�اذ الق�رارات في نظام حكم جيد وش�فاف مع مراعاة األثر
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الم َنف ََّذة واستمراريتها.
االقتصادي واالجتماعي لجميع المشاريع ُ

ومن خالل اس�تراتيجية تصاعدية وغير مركزية ،تتيح المبادرة الوطنية

فضاء للتش�اور وتبادل االقتراحات واتخاذ القرارات لبلورة
للتنمية البش�رية
ً

متميز ،قائم على
المش�اريع وتنفيذها .وت ّتس�م هذه المبادرة بتنظيم هيكلي ِّ

وتضم جهات منتخبة
لجان جهوية وإقليمية ومحلية ُتعنى بالتنمية البش�رية
ُّ

خصص
وفاعلة في المجتمع وممثّلين عن اإلدارات والمصالح الخارجيةُ ،
وي َّ
وتعتمد هذه اللجان نهج ًا تش�اركي ًا في
ل�كل فئ�ة ثل�ث المقاعد في اللجان.
ُ
تعب ُر عنها الفئة
انتق�اء المش�اريع عل�ى ضوء األولويات واالحتياجات الت�ي ِّ
المعنية من المستفيدين .وقد نجحت المبادرة في تعبئة جميع الفاعلين في

مجال التنمية وإدماجهم في مختلف مراحل اتخاذ القرار واختيار المشاريع
وإنجازها ومتابعتها.

وتتمي�ز المب�ادرة أيض� ًا بثقاف�ة الش�فافية والمحاس�بة ،وبآلي�ات تقيي�م

المشاريع ومتابعتها ،وبالتخطيط التصاعدي وبمساهمتها في إرساء عالقات
جي�دة بي�ن الس�لطات والهيئ�ات المنتخب�ة والمصال�ح الخارجية والنس�يج

االجتماع�ي ،وبالح�رص عل�ى تحقي�ق التكامل واالنس�جام بين مش�اريعها
والبرامج القطاعية ومخططات التنمية الجماعية.
السيدات والسادة،

أنج�زت المب�ادرة الوطني�ة للتنمي�ة البش�رية ،منذ ع�ام  ،2005ما يفوق

م�در للدخ�ل لصال�ح 10.3
 44.000مش�روع واس�تحدثت  8900مش�روع ّ
مليون مستفيد 50 ،في المائة منهم يعيشون في األرياف وضواحي المدن.

ونجحت المبادرة في تعبئة أكثر من  40مليار درهم ،أي ما يقارب 4.4
مليار دوالر ،وبلغت مس�اهمتها  26مليار درهم ،ما يمثّل رفع ًا مالي ًا بنس�بة
 40في المائة.
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أم�ا ف�ي م�ا يتع ّلق بمش�اركة المرأة في هذه الجه�ود ،فيمكن تلخيصها

في ثالثة محاور:

الحوكمة
لقد تزايد تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار من خالل دمج ال ُنخب

النس�ائية في أجهزة الحكم وتش�جيع انخراط النس�اء في المناطق المعزولة

في صياغة المبادرات المحلية وتنفيذها .وارتفعت مشاركة المرأة في أجهزة

الحك�م المحل�ي م�ن  7ف�ي المائ�ة في عام  2006إل�ى  21في المائة في عام
( 2017أي  2800امرأة من أصل  13600عضو).

تنفيذ مشاريع المبادرة
من�ذ انطلاق المب�ادرة ،ع َّزز المغ�رب دور الجمعي�ات باعتبارها طرف ًا

تس�توجب إشراك
أساس�ي ًا في ترس�يخ الديمقراطية التش�اركية المحلية التي
ُ

المرأة في إعداد البرامج التنموية واتخاذ القرار بش�أنها ومتابعتها وتقييمها.
وف�ي ه�ذا اإلط�ار ،اس�تفادت الجمعي�ات من الدع�م المال�ي باعتبارها من
الجهات المن ِّفذة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وتلقّت أكثر من

 14000جمعي�ة وتعاونية مس�اهمات مالية م�ن المبادرة ،من بينها جمعيات
نسائية بنسبة تفوق  60في المائة.

االستفادة من مشاريع المبادرة
اس�تفادت أكث�ر م�ن  4.2ملي�ون ام�رأة م�ن مش�اريع المب�ادرة الوطنية

ظروفهن المعيشية .وقد استفادت
للتنمية البشرية التي أسهمت في تحسين
ّ
مدر للدخل في القطاعات التالية:
 100000امرأة من  5000نشاط ّ
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• •تربية الماشية ( 3000مشروع)؛
• •الصناعة التقليدية ( 1100مشروع)؛
• •السياحة القروية ( 90مشروع ًا)؛
• •تثمين المنتجات المحلية ( 530مشروع ًا).

تق�دم المبادرة الوطنية للتنمية البش�رية خدمات التكوين والتأهيل
كم�ا ِّ

المهني للمرأة والشباب لما لهذه الخدمات من أهمية في توفير فرص العمل
ج َلت أكثر من  86000مستفيدة في  980مشروع ًا
والتشغيل الذاتي .وقد ُس ِّ
للتدري�ب والتعلي�م والتأهيل المهني في مجال الخياطة والخدمات الفندقية
والمطاعم والتجميل وغيرها من الخدمات.
التسرب المدرسيُ ،ن ِّف َذ  8400مشروع لبناء دور
وفي ما يتع ّلق بمكافحة
ّ

للطالبات وتجهيزها ،وقد أنش�ئت أكثر من  700دار تس�تفيد منها  50ألف
طالبة ،فضالً عن اقتناء وسائل النقل المدرسي.

وأس�همت ه�ذه اإلنج�ازات ف�ي تحس�ين المس�توى العلم�ي للفتيات

معدل نجاح الطالبات
المنحدرات من األوساط القروية اله ّشة .فقد وصل ّ

في المناطق الريفية في امتحانات البكالوريا للعام الدراس�ي ،2017–2016
إلى  70في المائة مقابل  50في المائة على المستوى الوطني.
وفي ما يتع ّلق بالرعاية الصحية ،أسهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ضع من خالل تجهي�ز  240دار ًا لألمومة
والر ّ
ف�ي خف�ض وفي�ات األمه�ات ُ

والوالدة إضافة إلى اقتناء  1100سيارة إسعاف وعدد من الوحدات الطبية،
ما أدى إلى تعزيز الخدمات وتلبية احتياجات السكان في هذا المجال.

وال تتوق�ف فعالي�ة أي برنام�ج تنم�وي على كفاءة المش�اريع المنجزة
الم َنف ََّذة
ونجاعتها فحس�ب ،بل ُتقاس أيض ًا بالوقع الذي تحدثه المش�اريع ُ

على المستفيدين وبمدى التفاعل بين الجهات الفاعلة المحلية .ومن خالل
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اعتم�اد ال َنه�ج التعاق�دي والتش�اركي بين جميع العاملين ف�ي مجال التنمية

البش�رية لتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البش�رية ،نش�أت دينامية اجتماعية

ش�ملت المجتم�ع المدن�ي والتعاوني�ات والجماع�ات الترابي�ة والمصالح
الخارجية للدولة والقطاع الخاص.

وس�اعدت األنش�طة والمش�اريع المنفَّ�ذة عل�ى تنمي�ة روح المقاولة،

وتشجيع العمل الحر ،وبالتالي تعزيز احترام الذات وضمان كرامة المرأة.

ومن خالل تعزيز الدمج االجتماعي واالقتصادي لجميع أفراد المجتمع
وتمكي�ن الم�رأة ،تش�كِّ ل هذه المش�اريع دافع ًا لتنمي�ة االقتصاد االجتماعي
والتضامني من خالل:
• •إدراك أهمية المبادرة الجماعية ،والعمل التطوعي ،والتعاون
والتضامن في المجتمع؛
تجدد رغبة السلطة العامة في تشجيع مشاركة مختلف الجهات
•• ّ
سيما الجمعيات والتعاونيات ،في الجهود التنموية؛
الفاعلة ،وال ّ
• •توفير الموارد المالية والخبرات وعوامل اإلنتاج.
السيدات والسادة،

لن تتحقَّق التنمية في المنطقة العربية ما لم تهتم البلدان بدمج النس�اء

والفتي�ات ف�ي جمي�ع أبع�اد التنمي�ة ،وبتعزي�ز المس�اواة بي�ن الجنس�ين في
الحصول على الموارد ،وبتحقيق النمو الشامل.

وينبغي ،في هذا اإلطار ،تعميم المبادئ والسياسات المتع ّلقة بالمساواة

بين الجنسين في جميع مراحل التنمية ،وتب ّني آليات العمل المناسبة ،وحشد

اإلرادة السياس�ية على مختلف المس�تويات إلحداث التغيير الالزم لتمكين
المرأة وتحقيق التنمية االجتماعية.

المعنية إلنجاح
كما ندعو إلى تكثيف التعاون والتنس�يق بين الجهات
َّ
185

النم�وذج التنم�وي ف�ي بلداننا ،ومعالجة مواطن الضع�ف والفقر والتفاوت

االجتماعي ،واالرتقاء بمكانة المرأة.

واس�محوا ل�ي أن أع�رض أمامكم ،في هذا اإلط�ار ،مثاالً عن التعاون
وتبادل التجارب الناجحة ،وهو اتفاق التعاون الذي و َّقعه المغرب والغابون

في  22كانون األول  /ديسمبر  2014في ليبرفيل .ويشمل هذا التعاون الثنائي
تقدي�م دورات تدريبي�ة وتب�ادل الخب�رات ف�ي مج�ال الحكوم�ة والش�راكة

والمتابع�ة والتقيي�م وعم�ل الجمعي�ات وتأهيل المرأة والش�باب من خالل
المدرة للدخل.
األنشطة
َّ
وتخليد ًا للذكرى الثانية عش�رة للمبادرة الوطنية للتنمية البش�رية ،وفي
اختتام فعاليات المنتدى الس�نوي حول «تبادل الممارس�ات الجيدة للتنمية
البش�رية المس�تدامة في أفريقيا» ،أنش�ئت لجنة لرس�م خارطة طريق مشتركة

لتب�ادل الخب�رات والتدري�ب وعق�د اجتماعات دورية وتعزيز الممارس�ات
الجي�دة وتبادله�ا .وتتأل�ف ه�ذه اللجن�ة م�ن  10بلدان ،هي :بني�ن ،بوركينا

فاصو ،تشاد ،جزر القمر ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،ساحل العاج ،السنغال،
الكاميرون ،الكونغو ،والمغرب.
وو ِّق�ع بروتوك�ول اتفاق بين المبادرة الوطنية للتنمية البش�رية والوزارة
ُ

الغاني�ة للمب�ادرات الخاص�ة بالتنمي�ة ،ف�ي  3تش�رين الثاني  /نوفمبر ،2017
لتبادل المعلومات والتجارب والخبرة.

المثرية
مما ال شك فيه أن هذه الورشة ،بمحاورها الهامة وبالتجارب ُ

المس�تعرضة فيه�ا ،س�تتيح فرصة للت�داول في هذه القضاي�ا واالقتراحات،
وتب�ادل األف�كار والخب�رات ،وتعمي�ق النق�اش حول الممارس�ات ال ُفضلى
الكفيلة بتحسين وضع المرأة في البلدان العربية.
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التمكين االقتصادي للمرأة عبر بوابة التمويل األصغر
تجربة «اإلبداع» في لبنان
فاديا جرادي
(**)
راغدة درويش
*

�أو ًال – الخلفية االجتماعية واالقت�صادية
المتوس�ط المرتفع
في حين ُيص ّنف لبنان من بين البلدان ذات الدخل
ّ

وفق� ًا للبن�ك الدول�ي ،ال ي�زال الفق�ر يهيمن على نس�بة  28.6ف�ي المائة من

األس�ر اللبناني�ة الت�ي يعي�ش أفرادها بأقل م�ن  4دوالرات في اليوم الواحد.
كما تعاني نسبة  8في المائة من هذه األسر من الفقر المدقع إذ تعيش دون
ّ
خ�ط الفق�ر األدن�ى المتمثِّل في  2.40دوالر ًا للش�خص الواح�د يومي ًا وفق ًا
للبنك الدولي((( .والفوارق الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية شاسعة بين

أكثر انتش�ار ًا في ضواحي المدن ،والمرأة حلق ٌة
الجنس�ين في لبنان ،والفقر ُ

يؤيد سياسات
ه َّش ٌة في مجتمع ي َّتسم بمستوى تعليمي وثقافي مرتفع مع أنّه ِّ

تشجع على التمييز بين الجنسين.
وممارسات
ِّ

وتعتم�د األس�ر الفقيرة والمنخفضة الدخ�ل في لبنان على التحويالت

المالية من أفراد األسرة العاملين في الخارج ،وعلى الدخل األساسي الذي
يتقاضاه أفرادها العاملون في قطاعات غير رسمية متنوعة .ومع أن الدخل
* فاديا جرادي ،مديرة العمليات في مؤسسة إبداع – لبنان.
(**) راغدة درويش ،مديرة التدقيق الداخلي في مؤسسة إبداع – لبنان.
((( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية البشرية  ،2008 / 2007نيويورك.2007 ،
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ظل ثابت ًا في األعوام الس� ّتة الماضية ،تفاقم وضع األس�ر
الس�نوي لألس�ر َّ
الفقيرة بفعل ارتفاع كلفة المعيشة ،علم ًا بأن حجم األسرة يتراوح عاد ًة بين
يؤمن مصدر الدخل األساسي.
 5و 7أعضاء ،ولدى معظمها معيل واحد ّ

ويس�تفيد من بوابة التمويل األصغر األش�خاص الذين ينطبق عليهم
غير معوزين ولديهم ما
تعري�ف «الفق�راء النش�طين اقتصادي ًا» ،أي من ه�م ُ
يلزم من الدخل والمهارات لتلبية احتياجاتهم األساس�ية جزئي ًا .ويش�مل
«الفق�راء النش�طون اقتصادي ًا» أصحاب المش�اريع البالغ�ة الصغر والفئات
سيما
َّ
المهمشة من الفقراء الذين يعملون في وظائف منخفضة األجر ،وال ّ

النس�اء منه�م ،وغي�ر القادري�ن على الوصول إلى النظام المالي الرس�مي.
وتنش�ط األس�ر الفقيرة في س�وق العمل غير الرس�مية التي تفتقر إلى عقود
العم�ل الثابت�ة والمنتظمة ،ما يجعل ظروفها المعيش�ية في غاية الهشاش�ة.

يدل
ويتراوح دخل األسرة السنوي في لبنان بين  4000و 8400دوالر ،ما ّ
على الظروف المتر ّدية للمرأة الفقيرة التي تعمل في القطاع غير الرس�مي
الحد األدنى من متط ِّلب�ات الحماية لها
ظل غي�اب
ِّ
لق�اء أج�ور متدنِّي�ة في ِّ
ولحقوقها.

والتموي�ل األصغ�ر ،الذي يش�مل القروض الصغي�رة والتأمين األصغر

واالدخ�ار وغيره�ا م�ن مص�ادر التموي�ل ،ه�و بحس�ب تعريف�ه مجموع�ة

المقدمة إلى ذوي الدخل المحدود ،الذين ليس بوسعهم
الخدمات المالية
َّ
الوص�ول إل�ى القط�اع المالي الرس�مي .ووفق� ًا للتقدي�رات ،يتجاوز حجم
القروض الصغرى  12مليار دوالر أميركي ،يستفيد منها حوالى  200مليون
ش�خص .وما يعكس تنامي هذه الظاهرة انتش�ار أكثر من  10000مؤسس�ة
للتموي�ل األصغ�ر ف�ي أكث�ر من  90بل�د ًا .وقد أثبتت ه�ذه األداة في جميع

فعاليتها االقتصادي�ة في مكافحة الفق�ر وتمكين المرأة
أنح�اء العال�م م�دى
َّ
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التي تواجه صعوبات في حياتها .وتش�ير الدراس�ات((( إلى أن نس�بة النس�اء

من بين المقترضين من مؤسسات التمويل األصغر بلغت  84في المائة في
جميع أنحاء العالم في عام  ،2016و 60في المائة في منطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا .وأظهرت نتائج العديد من الدراسات حول األثر االجتماعي
واالقتص�ادي للتموي�ل األصغر ،بما فيها دراس�ات ح�ول تأثير هذا التمويل

على السياسات االجتماعية واالقتصادية في البلدان النامية ،أنه يساعد على
�ن مس�تويات المعيش�ة
تمكين المرأة ويق ِّل ُل من التمييز بين الجنس�ين
ويحس ُ
ِّ

لألسر (Bernstein, 2009؛ Hansen, 2015؛  Bayaiو .)Khide, 2016وتشير
الدراس�ات أيض ًا إلى أ ّن االس�تثمار في اإلدماج المالي للمرأة له أثر مباش�ر
سيما األطفال.
على تحسين رفاه األسرة المعيشية ،وال ّ

ثاني ًا – التمويل الأ�صغر في لبنان والن�ساء
حتى عام  ،2012تاريخ تأس�يس ش�ركة اإلبداع للتمويل متناهي الصغر

ف�ي لبن�ان ،ل�م يك�ن للنس�اء س�وى هامش مح�دود للوصول إل�ى خدمات

هن  35في المائة في المتوسط من جميع
التمويل األصغر ،ولم تتجاوز نسب ُت َّ
نمو قطاع التمويل
المس�تفيدين من مؤسس�ات التمويل األصغر .وقد تباطأ ُّ

األصغر في لبنان بفعل الصراعات السياس�ية وحاالت عدم االس�تقرار التي
باتت مشهد ًا راسخ ًا في تاريخ البالد .وفي عام  ،1990انطلق قطاع مؤسسات
التموي�ل األصغ�ر الت�ي يقارب عددها اليوم  20مؤسس�ة ف�ي لبنان .وفي ما

عدا المؤسس�ات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة المصرف المركزي

عتبر مؤسسات التمويل األصغر منظمات غير حكومية
(مثل شركة اإلبداع)ُ ،ت َ
ومتناهي�ة الصغ�ر بمعظمها ،أسس�تها من َّظم�ات غير حكومية محلية أو دولية
((( بوابة التمويل األصغر ،تشرين األول  /أكتوبر .»Making the Gender Gap Visible« ،2017
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لتقدي�م مختل�ف خدم�ات التنمي�ة االجتماعي�ة واالقتصادي�ة ،بم�ا في ذلك
الق�روض الصغي�رة .ويتقاض�ى معظم هذه المنظمات أس�عار فائدة مدعومة

وتوجهها االنتماءات واألهداف الطائفية أو الجهوية.
ِّ
ووفق� ًا لدراس�ة حديث�ة نش�رها المرك�ز الكن�دي للعل�وم والتعلي�م(((،

ش�ملت معظم مؤسس�ات التمويل األصغر باس�تثناء ش�ركة اإلبداع ،أظهر
ضد المرأة في لبنان وتمنح
تميز ّ
تحليل البيانات األولية أ ّن هذه المؤسسات ّ

وتخصص نسبة متدنِّية من القروض إلى
قروض ًا للرجال أعلى منها للنساء،
ّ

الشركات الناشئة.

تقدمت
وم�ن مظاه�ر التميي�ز ّ
ض�د المرأة في تمويل مش�اريعها الحرةَّ ،

نس�بة  51في المائة من صاحبات األعمال في لبنان للحصول على قروض
منهن على التمويل((( .وتعود
في عام  2015ولم تحصل سوى  17في المائة
ّ

عدة عوامل ،منها المفاهيم الثقافية والمنظور
هذه الفجوة بين الجنسين إلى ّ
التقليدي حول عمل المرأة وامتالكها ألعمال تجارية ،وق ّلة الفرص المتاحة

الحرة .ونتيجة لهذا الواقع ،تأسست في
للمرأة لتنمية خبراتها في األعمال ّ
مهمتها بخدمة النس�اء والش�باب من
عام  2012ش�ركة اإلبداع التي تقضي َّ
خالل تزويدهم بمنتجات مبتكرة تراعي احتياجاتهم.

ثالث ًا – دور �شركة الإبداع في ت�أهيل المر�أة في لبنان
من خالل التمويل الأ�صغر
تتم َّث�ل مهم�ة ش�ركة اإلب�داع في «تقديم خدمات مالية مبتكرة وش�املة

ل�ذوي الدخ�ل المح�دود ف�ي لبن�ان ،خاص�ة النس�اء والش�باب وأصحاب
((( المركز الكندي للعلوم والتعليم ،بحوث األعمال الدولية ،مج ّلد  ،10رقم .2017 ،4
((( المرجع نفسه.
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المش�اريع الصغيرة لتعزيز أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية ومس�اعدتهم
ف�ي تحقي�ق أهدافه�م» .والم�رأة في لبنان ،بنظر ش�ركة اإلب�داع ،قادرة على
والتحكم بحياتها وتلبية
تأدية دور ريادي في جميع مس�تويات صنع القرار
ُّ

احتياجاته�ا .ونتيج�ة لألزم�ة الس�ورية ،تزاي�د تدفُّ�ق التمويل اإلنس�اني في

لبنان وارتفع عدد منظمات حقوق المرأة التي تضطلع بدور هام في تقديم
الخدمات .وهذه أيض ًا مس�ؤولية ش�ركة اإلبداع التي تؤدي دور ًا ناش�ط ًا في

إحداث تغيير إيجابي في الحياة العامة والخاصة للنساء في لبنان.
ول�م تتوا َن الش�ركة منذ تأسيس�ها عن العمل ب�دأب وإخالص لتحقيق

هن  76ف�ي المائ�ة م�ن بين
رؤيته�ا ف�ي خدم�ة النس�اء اللوات�ي بلغ�ت نس�ب ُت َّ

بينهن
تقدمها الش�ركة منذ تأسيس�ها ،ومن
المس�تفيدين من الخدمات التي ِّ
ّ
 40ف�ي المائ�ة م�ن العناص�ر الش�ابة((( .ومن�ذ الي�وم األول ،كان م�ن بي�ن

قرض بعنوان «س�يدتي» مخصص لرائدات األعمال
منتجات ش�ركة اإلبداع ٌ
في المش�اريع المس�تقلة والمتجوالت والعامالت من المنزل والموظفات

أطفالهن أو عل�ى الرعاية الصحية
اللوات�ي يرغب�ن ف�ي اإلنف�اق على تعلي�م
َّ
أو يرغبن في شراء أصول إنتاجية لتحسين المستوى االجتماعي ألُ
سرهن.
ّ
و ُتجري الشركة ،منذ تأسيسها في عام  ،2012أبحاث ًا عن السوق ُتظهر

ض�د الم�رأة ف�ي التموي�ل ال�ذي تمنحه مؤسس�ات التمويل
انتش�ار التميي�ز ّ
تفرق
األصغ�ر والنظ�ام المصرف�ي التقليدي .ومع أ ّن المصارف في لبنان ال ّ

تقيد
بي�ن عمالئه�ا الذك�ور واإلن�اث ،تس�تند في منح القروض إلى ش�روط ّ
فرص المرأة في الحصول على التمويل .ففي المصارفُ ،تط َلب من المرأة
متش�ددة ،وف�ي مؤسس�ات التمويل يجب أن يك�ون للمرأة كفيل
ضمان�ات
ّ
ش�خصي ،ما يفرض قيود ًا على وصولها إلى الخدمات التمويلية .والس�بب

((( من الفئة العمرية  35–18سنة.
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وراء ذلك انتش�ار المفاهيم التقليدية الموروثة التي تعتبر أن المرأة ال تقدر

تؤم�ن الكفالة المطلوبة لما ينقصها من
أن تك�ون رائ�دة أعم�ال ناجحة وأن ِّ

دعم اجتماعي خارج المنزل .كما اس�تخدمت بعض مؤسس�ات التمویل

األصغ�ر نم�وذج التضام�ن الجماع�ي لإلق�راض ،الذي م�ا زال يعيق المرأة
ف�ي الحص�ول عل�ى التمويل .ولذلك ،قررت ش�ركة اإلب�داع أن تتعامل مع
المس�تفيدين من خدماتها على أس�اس الفلس�فة التالية« :نحن نؤمن بالنس�اء

وصولهن
بهن وسنزيل الحواجز التي تحول دون
اللواتي نتعامل
ّ
معهن ونثق ّ
ّ
إلى الخدمات».

أعمار ُه ّن
وخصصت شركة «اإلبداع» للنساء المنتجات ،اللواتي تتراوح
ُ
ّ
بين  18و 64عام ًا ويعملن في القطاع غير الرسمي ،قرض ًا ال يتطلب ضمانات
بأقل قدر من التوثيق باالعتماد أوالً على سمعة المرأة وعملها .وقد
ويم َنح ِّ
ُ

اختارت الش�ركة هذا التمويل األصغر اس�تراتيجي ًا لتلبية احتياجات النس�اء
أعمالهن من دون
غير القادرات على الوصول إلى القطاع المالي ولتسهيل
َّ

الحاج�ة إل�ى ضمان�ات يتحكَّ �م به�ا الرج�ال عادة .وال يزال ه�ذا النوع من
المنتجات «األول والفريد من نوعه» في لبنان .كما ساعدت شركة اإلبداع

المرأة على تنمية أعمالها ومهاراتها لتتمكّ ن من الحصول على قروض بقيمة
أعلى ومخصصة ألصحاب المشاريع الصغيرة.

وقدم�ت ش�ركة اإلب�داع أكث�ر م�ن  32235قرض� ًا (أي  76في المائة من
ّ

مجموع القروض) إلى حوالى  20000امرأة من العمالء المستفيدين وإلى
ما يقارب  19000أسرة استفاد فيها أكثر من  26500شخص معال من بينهم
أطفال النساء .كما ساعدت المؤسسة  30في المائة من صاحبات األعمال
متعددة لتطوير األصول
على االرتقاء بمس�توى
أعمالهن من خالل قروض ِّ
ّ
سمى برأس مال المشروع.
أو
ّ
المعدات أو البضائع ،أو ما ُي ّ
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الممولة فرص عمل لما يصل إلى 9540
وتؤمن هذه األعمال التجارية
ّ
ّ

معدالت س�داد هذه القروض فهي ممتازة بنس�بة  99في المائة،
عامالً .أما ّ

مقارن�ة بمخاط�ر من�ح الق�روض م�ن دون كفاالت ،ما يثب�ت مرة أخرى أن
المرأة جديرة بثقة المؤسسة بها.

لربات منزل
وتنط�وي ه�ذه المب�ادرة عل�ى العديد من قصص النج�اح ّ

أس�رهن وتحس�ين المس�توى االجتماع�ي
نجح�ن ف�ي تلبي�ة احتياج�ات
ّ

ألطفاله�ن ،وذل�ك من خلال تعليمه�م أو تزويدهم بالرعاية
واالقتص�ادي
ّ
محل لألس�رة
الصحية أو من خالل تأمين أصول ثابتة مثل ش�راء منزل أو
ٍّ

متحرك�ة لزي�ادة الدخل ،وكل ذلك بفضل الش�مول المالي .ومن
أو أص�ول
ِّ
تعليمهن أو الحصول على
خالل هذه المبادرة ،تمكّ نت ش�ابات من متابعة
َّ
أعماله�ن أو تعزيزها .كما تمكّ َن العديد من النس�اء من
تدري�ب مهن�ي لب�دء
ّ
تحسين مستوى معيشة األسرة من خالل استخدام القروض لتحسين مسكن

سيما أن هؤالء المستفيدين يعيشون في أحياء فقيرة وفي منازل غير
األسرةّ ،

صحية ترتفع فيها الرطوبة وينقصها الحد األدنى من وسائل العيش الكريم.
ولم تقتصر مبادرة شركة اإلبداع على إشراك النساء مالي ًا فحسب ،بل

تبين أن أكثر من  51في
ش�ملت أيض� ًا تزوي�د المرأة بالتغطي�ة التأمينية بعدما ّ

المائة من النساء يفتقرن إلى ش ّتى أنواع التأمين (مثل التأمين على الصحة أو
يجعلهن عرض ًة لحوادث الحياة غير المتوقعة بما في ذلك
على الحياة) ،ما
ّ

المرض أو الحوادث أو الوفاة أو العجز .وفي العديد من هذه الحاالت ،ال
تعود المرأة قادر ًة على مواصلة أعمالها ،فتتو ّقف عن العمل وتخسر مصدر
لتحمل التكاليف.
دخل لعائلتها التي ُتض َط ُّر عندها إلى بيع أصولها الثابتة
ُّ
لذلك ،اس�تحدثت ش�ركة اإلبداع منتج ًا جديد ًا للتأمين األصغر يس�مى

ضد
وي َع ُّد األول من نوعه في لبنان ،وقد ساعد على تأمين النساء ّ
«مؤازرة»ُ ،
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صدمات الحياة .وو ّفر هذا المنتج المبتكر ،منذ إطالقه في منتصف عام ،2015
تغطية تأمينية صغيرة ألكثر من  8,250امرأة لقاء كلفة معقولة ال تزيد عن ثالثة

دوالرات في الش�هر .وقد تزايد طلب اإلناث على هذه الخدمة التي تس�تفيد
منها األس�رة بكاملها بعدما ارتفع عدد المطالبات المدفوعة لتس�ديد تكاليف
المرض أو لدفع التعويض اليومي نتيجة التعطيل أو العجز والوفاة .وبذلك،
س�اعد هذا المنتج المس�تفيدين في التغ ّلب على الضائقة المالية الناجمة عن

حوادث غير متو َّقعة تصيب األسرة وتدفع ثمنها األم .ونتيجة لهذه المبادرة،
اكتسبت شركة اإلبداع مزيد ًا من المصداقية والشعبية بين اإلناث.

وتوضح الرس�وم البيانية التالية نس�بة المس�تفيدات من برنامج اإلبداع
ِّ

ومن القروض والتأمينات الصغرى:

اإلجتمبعي :
أرملة/أرملة/الوضع
اإلجتمبعي :
الوضع
مطلقة
عمالءنسبء
مطلقة عمالء
نسبء
%5%5
متزوجة
متزوجة
%2%2

عزباءعزباء
%24
%24

العمرية
العمرية
الفئةالفئة
تنميطتنميط
: :
18-35
18-35
40%40%
35+35+
60%60%

متزوجة
متزوجة
%69
%69

قدم�ت ش�ركة اإلب�داع ،من خالل
واس�تناد ًا إل�ى األرق�ام المذك�ورةَّ ،

مختل�ف منتجاته�ا ،أكث�ر م�ن  32000قرض إلى العمالء من النس�اء ،علم ًا

اإلقتصبدي:
القطبع
اإلقتصبدي:
القطبع
التربوي:
المستوى
التربوي:
المستوى
سوى
تعيلها
التي ال
من المستفيدين هم من األسر
المائة
من  5في
أكثر
بأن

يقرأنيقرأن
ال ال

نسبء
عمالء
نسبء
عمالء
الحالة ،يس�هم القرض المتناهيعمالء
نسبء
إلى المرأة
نسبءم
المقد
الصغر
هذه
نس�اء .وفي
عمالء ّ
الزراعة
الزراعة
معهد
دبلىمدبلىم
جامعة :
أس�رتها .وتبلغ نس�بة
معهدبات
ِّ %ل
متط
تلبية
وفي
دخلها
وتحس�ين
أعمالها
دعم
في
جامعة :
%
1%1
الموظفون
الموظفون
%16
16

%1%1

تجاري
تجاري
%27
%27

صناعي
صناعي
%15
%15

%35
%35

خدمات
خدمات
%22
%22
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%22
%22
مدرسة
مدرسة
%61
%61

متزوجة
متزوجة
مطلقة%2
%2

%24%24
نسبء
عمالء

%5

18-35
40%

عزباء
%24

متزوجة
%2

35+ 35+
60%60%

متزوجة
متزوجة
%69%69

35+
60%

النس�اء ما دون س�ن الخامس�ة والثالثين والمستفيدات من هذا البرنامج 40
متزوجة العمالء.
المائة من
%69

اإلقتصبدي:
اإلقتصبدي:
القطبع
القطبع
نسبء
عمالء
نسبء
عمالء
الزراعة
الزراعة
%1 %1
تجاري
تجاري
%27%27

التربوي:
التربوي:
المستوى
المستوى
نسبء
عمالء
نسبء
عمالء
معهد معهد
دبلىمدبلىم
%16%16

القطبع اإلقتصبدي:
عمالء نسبء

صناعي
صناعي
الزراعة %15%15

%1
تجاري
%27

الموظفون
الموظفون

يقرأنيقرأن
ال ال
%1 %1

جامعة :
جامعة :

المستوى التربوي:
%22%22
مدرسةمدرسةعمالء نسبء

%35%35

خدمات
خدمات
%22%22

%61
دبلىم%61
معهد

الموظفون

%16

%35

جامعة :

22
المادي�ة%الالزمة لمواصلة
وم�ع أن هؤالء النس�اء يفتقرن إلى الوس�ائل

ش�هادات جامعية أو فنية .ومع
منهن
خدمات 38في المائة
التعليم ،تحمل أكثر من
مدرسة
صناعي
ّ
%15

%61

%22

تتعدى 1
بين
يكتبن من
يقرأن أو
أن نسبة النساء اللواتي ال
المستفيدات ال ّ
نسبء
نسبء
عمالء
عمالء
القرض:
القرض:
إستخذام
إستخذام
أنفسهن
لديهن اإلصرار الكافي للبحث عن وسائل لمساعدة
في المائة ،كان
ّ
َّ
وأسرهن.
تربيةتربية
ّ
%17%17

المنزلالمنزل
تحسيه
تحسيه
%25%25

إستخذام القرض :عمالءصحةصحة
نسبء
%2 %2

المشاريع
المشاريع
منظمات
منظمات
%56%56

تربية
%17

تحسيه المنزل
%25
صحة
%2

منظمات المشاريع
%56
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ال يقرأن
%1

ص أكثر من  65في المائة من القروض لرائدات األعمال اللواتي
ُخ ّص َ

أطلقن مشاريع صغيرة إما في المنزل مثل الخياطة أو الخبز أو بيع المالبس

أو اإلكسسوارات أو مستحضرات التجميل أو تصنيع منتجات المونة ،أو في
متاجر مستقلة مثل صالونات التجميل ومحالت المالبس والبقالة وغيرها.
ومن بين الموظفات المستفيدات من هذا البرنامج ،يعمل عدد كبير من

النس�اء في القطاع غير الرس�مي ،في وظائف منخفضة األجر وغير مس�تقرة
نظر ًا لعدم تس�جيلها في الضمان االجتماعي وعدم مراعاتها لقوانين العمل
الوطني�ة .وله�ذا الس�بب ،ترفض المصارف التقليدي�ة التعامل مع هذه الفئة

من الموظفات.

وتس�تخدم المس�تفيدات قرض «س�يدتي» لتحسين مشاريع األعمال أو

الظ�روف العائلي�ة أو لتعلي�م األطف�ال أو لمواصل�ة التعلي�م الذاتي أو لدفع

التكالي�ف الصحية .كما تس�تخدم بعض المس�تفيدات ه�ذا القرض ال ّدخار

األم�وال عل�ى نح�و غي�ر مباش�ر من خلال ش�راء الذهب ،بحس�ب القول

المأثور «خبي قرش�ك األبيض ليومك األس�ود» ،وليس�ت هذه اآللية س�وى
تكي�ف تلج�أ إليها المرأة لمواجهة حاالت الط�وارئ نظر ًا لحرمانها
طريق�ة ّ
من امتالك األصول.

رابع ًا – التنمية الم�ستدامة والعمل عك�س التيار
تعتبر شركة اإلبداع أ ّن المرأة في لبنان قادرة على تو ّلي مسؤوليات القيادة

التحكم بحياتها وتلبية احتياجاتها
على جميع مس�تويات صنع القرار ،وعلى
ُّ
العملية .وتترجم الشركة إيمانها بقدرات المرأة في المجاالت التالية:
– تتول�ى ش�ركة اإلب�داع مس�ؤوليتها بوصفه�ا ش�ريك ًا فاعلاً ف�ي

الجه�ود التنموي�ة ف�ي لبنان م�ن خالل إحداث تغيي�ر إيجابي في
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الحي�اة العام�ة والخاصة للنس�اء اللبناني�ات أو الالجئات ،بما في
يقمن في لبنان منذ عش�رات الس�نين
ذلك الفلس�طينيات اللواتي
َ
السوريات؛
والالجئات
ّ

– ال ت�زال مش�اركة الم�رأة ف�ي س�وق العمل في لبنان أق�ل بكثير من
مشاركة الرجل ،وتبلغ نسبة  27.8في المائة مقارنة بنسبة  72.2في
المائة للرجال .وفي إطار شركة اإلبداع ،انقلب هذا الواقع إذ بلغت

نس�بة النس�اء المس�تفيدات من برامج الش�ركة  76في المائة مقارنة
بنس�بة  24في المائة من الذكور .وتش�مل هذه النس�بة النساء األكبر
س�ن ًا اللواتي ُيجبرن عاد ًة على االنس�حاب من س�وق العمل بسبب

مسؤولياتهن األسرية؛
تزايد
َّ
– تن ّفذ ش�ركة اإلبداع أنش�طة مس�تدامة مدرة للدخل ،ت ِ
كس�ب المرأة
ُ
َّ
دور ًا أوس�ع في المجتمع وتحديد ًا في األس�رة حيث تصبح قادرة
س�يما عندم�ا تحصل على
عل�ى المش�اركة ف�ي صن�ع الق�رار ،وال ّ

خدمات مالية تعود بالفائدة على أسرتها؛
– م�ن خلال الق�روض الصغي�رةُ ،تحدِث ش�ركة اإلبداع فرق� ًا كبير ًا

التحديات التي تواجهها ،وال
ف�ي حياة المرأة وتس�اندها في أعت�ى
ِّ

سيما في حاالت الطالق وموت الزوج والميراث وحضانة األطفال
ّ

المدنية التي ترعاها سلطات
وسلطة الوالدين وغيرها من الحقوق
َّ
ضد المرأة ،رغم التباين بين الطوائف؛
تميز ّ
دينية ال تزال ّ

– تح�رص ش�ركة اإلب�داع عل�ى توظي�ف النس�اء من بي�ن الموظفين
العاملين مباش�ر ًة مع النس�اء ،وفي المناصب القيادية أيض ًا لجذب
جيل الشباب والتأثير إيجابي ًا على النساء األخريات.
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تعقيب
السياسات االجتماعية والمساواة الجندرية
أفكار من وحي تجربتي المغرب ولبنان
أديب نعمه

*

عن التجربة المغربية
تقديم
المقارب�ة التنموي�ة الحديث�ة تعتب�ر منظور حقوق اإلنس�ان مكون ًا ومبدأً

لمجمل المسار التنموي؛ هذا المسار الذي يجب أن
رئيسي ًا ناظم ًا ومحدد ًا
َ
لكل المستويات ،ومبني ًا على الترابط والتكامل بين كل مكوناتِه
يكون شامالً ِّ
التعقيب الراهن على تجرب َتي المغرب ولبنان في
ومستوياتِه ،ومستدام ًا .إن
َ

مجال السياسات االجتماعية والمساواة الجندرية ،تنطلق من هذا االعتبار.

عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب
وضعت الورقة المقدمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار مجمل

التح�والت واإلصالح�ات السياس�ية والقانونية واالقتصادي�ة – االجتماعية
ُّ

تتم في المغرب ،وهذه المقاربة سليمة إذ يجب عدم اجتزاء
واإلدارية التي ُّ

أي مب�ادرة ع�ن س�ياقها ،مهم�ا كان�ت أهميته�ا .والمب�ادرة تتضم�ن ثلاث
بد من الحرص على
مكونات :رؤية ،ومقاربة ومنهج عمل ،وتد ُّخالت؛ وال ّ
ّ
*

المحامي أديب نعمة ،مستشار إقليمي في اإلسكوا سابق ًا – لبنان.
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المكونات الثالث .وبشكل عام يالحظ وجود تشديد على
التوازن بين هذه
ّ

التد ّخالت ،وعلى المش�اريع وعددها وأثرها والمس�تفيدين منها ،اكثر من
المكوني�ن اآلخري�ن ،م�ع العل�م أن ذل�ك لم يغب تمام ًا ع�ن الورقة ،إال أن

الفائدة األكبر وإمكانية التعميم تتعلق أوالً بالمنهج واآلليات ،وهو ما يجب
أن نوليه أهمية أكبر.

تتم َّثل احدى مش�كالت المبادرات المش�ابهة في كون تقييم األثر على

الفق�ر والنم�و االقتص�ادي واألث�ر الهيكل�ي والمس�تدام على التنمي�ة ،أكثر

صعوب�ة م�ن تقييم األثر الفوري أو النتائج والمخرجات .والتجربة المغربية
من خالل السياسات المختلفة ومن خالل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تقد ُم نموذج ًا عن كيف يمكن تنظيم تد ُّخالت متكاملة في مواضيع محددة
ِّ

ووفيات األمهات
تسرب الفتيات
ّ
لمعالجة أسباب التراجع – كما في حالة ُّ
تقدم يتجاوز األثر الموضع�ي ليحقق أثر ًا
ض�ع ف�ي الري�ف – وتحقي�ق ُّ
والر َّ
ُ
وطني ًا في تحسين مستوى هذه المؤشرات.

بعض عناصر القوة في التجربة المغربية
تتميز المملكة المغربية بوجود رصيد تراكمي هام في مجال السياسات
ّ

التنموي�ة واالجتماعي�ة تحدي�دا؛ ويتضم�ن ه�ذا الرصي�د تج�ارب تب�دأ من
المقارب�ات القطاعي�ة المجزأة إلى السياس�ات االجتماعي�ة المتكاملة؛ ومن

التد ُّخالت والمش�اريع المحلية إلى التي لها طابع قطاعي وطني أو وطني

ع�ام (مث�ل المب�ادرة الوطني�ة للتنمية البش�رية) .أما أهم نق�اط القوة في هذه
التجربة فيمكن تلخيصها بما يلي:

يعب�ر عنه في
 –1وج�ود دول�ة مركزي�ة حاض�رة وفاعل�ة وتحمل مش�روع ًا ِّ
سياسات وطنية.
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 –2وجود حزمة من السياسات الوطنية والمبادرات االجتماعية لها مضمون
بغض النظر عن ّأية مالحظات على مضمونها.
تنموي واجتماعيِّ ،

 –3هناك تب ّني رس�مي للمقاربة التنموية ،ويظهر ذلك في الوثائق الرس�مية
وف�ي السياس�ات وف�ي الخطاب المرك�زي والالمرك�زي المتبادل بين
الحكومة والمواطن.

 –4هناك تجارب تراكمية في مجال السياس�ات االجتماعية واالنتقال من

السياس�ات القطاعي�ة المنعزلة إلى السياس�ات االجتماعي�ة المتكاملة،

واختب�ار تد ُّخلات من طبيعة مختلف�ة وبالتفاعل مع النظريات التنموية
والتوجهات المتحركة ،مع لحظ اس�تمرار بعض المش�كالت الناجمة
ُّ

تعدد الفاعلين والمؤسسات والجهات المعنية ،وعدم كفاية التنسيق
عن ُّ
في ما بينها على النحو المطلوب.

متقدمة من الالمركزية.
 –5هناك درجة ِّ

تع�دد للفاعلي�ن ،مع دور قوي للدولة والس�لطات المحلية ،بما
 –6وج�ود ُّ
ف�ي ذل�ك ف�ي التعاون م�ع المانحين ،مع وجود مجتمع مدني ناش�ط،
وكذلك قطاع خاص يمكن للدولة أن تؤثر في ممارساته.

 –7قضاي�ا المس�اواة بين الجنس�ين وتمكي�ن المرأة ومكانتها في التش�ريع

منسق وشامل وتراكمي ،واإلنجازات
والمجتمع يجري تناولها بشكل ّ
وتم ذلك من خالل
لها طابع وطني شامل وليست جزئية أو موضعيةَّ ،

تفاع�ل منظم�ات المجتم�ع المدن�ي م�ع الحركة الش�عبية والسياس�ية
وتج�اوب م�ن رأس ه�رم الس�لطة في المغرب ،وش�مل ذلك التفاعل
اإليجابي مع المؤسسة الدينية نفسها.

وجهة التطوير الالحق

نقاط القوة المشار إليها أعاله ،تشير بالدرجة األولى إلى وجود قاعدة
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انطالق جيدة تتيح العمل على تطوير مضامين السياس�ات بما يجعلها أكثر
اتساق ًا مع المواقف المعلنة .إال أنه بخصوص تجربة السياسات االجتماعية،
سيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،فإن وجهة التطوير الالحق تتع ّلق
وال ّ

بالدرجة األولى بما يلي:
وموضوعي للنتائج المحقَّقة في المراحل
مستقل
أ– القيام بتقييم أثر
ّ
ّ
السابقة من تطبيق المبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية ،وتطوير
العمل بناء على ذلك.
المكونات الثالثة للمبادرة الوطنية احترام ًا
ب– الحفاظ على التوازن بين
ّ
مجرد برنامج إضافي ومصدر تمويل
لجوهرها وتالفي ًا ُّ
لتحولها إلى َّ
لحزمة من المشاريع ،ويالحظ وجود ميل لتغليب هذه النظرة على
حساب اعتبار المبادرة أسلوب عمل ومنهج أكثر مما هي تد ُّخالت
محددة.
في مناطق وقطاعات ّ
تعدد
ج– إيجاد وسائل أكثر فعالية لتنسيق السياسات والتد ُّخالت أمام ُّ
المتد ِّخلين الخارجيين والوطنيين والمحليين ،من جهات حكومية
وغير حكومية.
د– تعزيز اال ِّتساق بين مختلف السياسات القطاعية ،واال ِّتساق مع
مفهوم التنمية البشرية المستدامة ومتطلباته.

تقديم

عن التجربة اللبنانية

تحول مطلوب في العمل االجتماعي في لبنان هو االنتقال من
أهم ُّ
إن َّ

التنموي الذي وحده يستطيع أن يبنى القدرات
المنطق التوزيعي إلى المنطق
ّ

وغني عن البيان
المديين المتوسط والبعيد.
ويساهم في حل المشكالت في َ
ٌّ
أن المنطق التوزيعي قد وصل إلى نهاية الطريق المسدود وبات عاجز ًا عن
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التقدم ،أي عاجز ًا عن التوزيع ،في الشؤون االجتماعية ،وفي الصحة ،وفي
ُّ
المهجرين ،وفي المس�اعدات
التربية ،وفي مجلس الجنوب ،وفي صندوق
َّ
اإلنس�انية لالجئي�ن الس�وريين ،وحتى في العمل الخي�ري .ومن الضروري
أال تذه�ب المش�روعات والتدخالت االجتماعي�ة الجديدة في هذا االتجاه

التوزيعي المأزوم نفسه ،وإن كانت تقول العكس.

محاور العمل
ف�ي م�ا ي َّتص�ل بـ السياس�ات االجتماعية في لبنان ،تكمن اإلش�ارة إلى
األبعاد الرئيسية التالية ،وهي مترابطة عضوي ًا:

بعد الفقر والتفاوت االجتماعي،
–1
ُ

بعد التفاوت المناطقي،
–2
ُ

صل بالسياسات االقتصادية والمالية ومضمونها،
–3
ُ
البعد الم َّت ُ
بعد الحوكمة واإلدارة،
–4
ُ

صل بقضايا الالجئين (السوريين على نحو خاص وغيرهم)،
–5
ُ
البعد الم َّت ُ
التفكك االجتماعي والقيمي واألسري.
 –6مشكالت
ُّ

ب�د أن تتعامل مع ه�ذه القضايا (وغيرها)
أي اس�تراتيجية اجتماعي�ة ال ّ

وعلى أكثر من مستوى:

– المستوى األول يتع ّلق بالمضمون االجتماعي للخيارات والسياسات
االقتصادي�ة الك ِّلي�ة ،فه�ذه يمكن أن يكون له�ا بالضرورة مضمون

الهوة االجتماعية أو ردمها.
اجتماعي بينما هي تودي إلى زيادة ّ
– المس�توى الثان�ي يتع ّل�ق بالقطاعات االقتصادي�ة – االجتماعية من
خالل العمل المنتج :من العمل والتشغيل واألجور وحقوق العمال

وتوازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين وبين مختلف قطاعات
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اإلنتاج ،وقضايا الضمان االجتماعي وضمان الشيخوخة ...الخ.
– المس�توى الثال�ث ،وه�و األقرب إلى المفهوم الش�ائع للسياس�ات
االجتماعي�ة :مس�ألة الفقر ،والتفاوت المناطقي ،ونظام المس�اعدة
االجتماعية والرعاية الصحية والتعليم ...الخ.
– المس�توى الرابع ،االجتماعي – الثقافي والقيمي :يش�مل التفكك
االجتماع�ي ،انهي�ار منظوم�ة القي�م ،مش�كالت األس�رة ،الش�باب
العنفية ،المخدرات ...الخ.
والمراهقين ،الميول
َّ

تحدّيات بلورة السياسات االجتماعية التنموية في لبنان
يتم َّث�ل التح�دي األكب�ر لوضع سياس�ات اجتماعية تنموية في لبنان في
ضع�ف الدول�ة وضعف تقاليد التخطيط ،وفي عدم االس�تقرار السياس�ي و
المؤسس�ي .مقاب�ل ذل�ك َث َّم�ة حيوية كبي�رة في القطاع الخ�اص والمجتمع
ض جزئي ًا عن بع�ض عناصر الضعف ،كما أن الموارد المالية
تع�و ُ
المدن�يِّ ،
والبش�رية في لبنان وصغر حجمه وعدد س�كانه ،تش�كِّ ل ك ّلها فرص ًا يمكن
االس�تناد إليها لالنطالق في سياس�ات تنموية اكثر نجاعة .ويمكن تلخيص
أبرز نقاط الضعف في ما يلي:
 –1عدم االس�تقرار السياس�ي والمؤسس�ي الذي أدى إلى إضعاف الدولة
عموما.
 –2عدم االستقرار أضعف تحديد ًا الدور االستراتيجي للدولة ومسؤولياتِها
التخطيطية ،إضافة إلى عدم وجود تقاليد تخطيطية سابقة.
ّ
 –3الدولة ال تتب َّنى رس�مي ًا وبش�كل معلن مفاهيم التنمية البش�رية ،وال أثر ًا
واضح ًا لهذه المفاهيم في صياغة السياسات ولو شكلي ًا.
وكل مسؤول ٍ يبدأ من الصفر.
 –4ال تراكم في التجاربُّ ،
التنموية ضعيفة جد ًا.
ضعف السلطات المحلية ،أي البلديات ،وفعاليتها
–5
ُ
َّ
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لكن دور الدولة ضعيف نسبيا مع دور أكبر للمجتمع
–6
ّ
تعدد الفاعلين؛ ّ
المدني اجتماعي ًا ،والقطاع الخاص قليل التأثُّر بالسياسات الحكومية.

منس�ق لقضايا تمكين المرأة ،ودور كبير للمنظمات
 –7تب ّني
انتقائي وغير ّ
ّ

ظل مناخ تنافس�ي في ما بينها ،وضعف المس�اهمة
غي�ر الحكومي�ة ف�ي ِّ
الشعبية والسياسية مع عدم تجاوب كاف من السلطة.

 –8الوضع اإلقليمي المتفجر وتكرار اعتداءات وحروب إسرائيلية ،ومؤخر ًا
الوضع في سوريا وانعكاسه على الوضع الداخلي على أكثر من صعيد.

وجهة التطوير الالحق الممكن
التوجهات أو التوصيات ذات الصلة
في ما يلي ما يمكن اعتباره بعض
ُّ

بالسياسة االجتماعية في لبنان:

 –1ال ينق�ص لبن�ان تد ّخلات ،وال م�وارد مالية ،النقص األساس�ي هو في

وض�ع اس�تراتيجية وطني�ة للتنمي�ة االجتماعي�ة ،واالس�تخدام األمث�ل
والمؤسس�اتية المتاح�ة م�ن أج�ل وضعها
للم�وارد البش�رية والمالي�ة
ّ

موضع التنفيذ .بعد ذلك تأتي النقاط األخرى ،والتي تبقى ذات فعالية
محدودة ما لم توضع اس�تراتيجية وطنية ش�املة أوالً .وتقع في صلب

هذه االستراتيجية صياغة نظام حماية اجتماعية شاملة من منظور الحق،
تشكّ ل «أرضية الحماية االجتماعية» مرحلته األولى.

وضع برنامج تنمية متكامل لمناطق تمركز الفقر في لبنان :على أن يشمل
–2
ُ

األرياف والمدن ،حيث إن العدد األكبر من الفقراء موجود في المدن.

وض�ع برام�ج خاص�ة لبعض الفئات االجتماعية :على س�بيل المثال ال
–3
ُ
الحصر يمكن أن نقترح التد ّخالت التالية:
برنامج لألسر الفقيرة ،وخصوص ًا تلك التي لديها عدد كبير من
أ–
ٌ
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ب–
ج–
د–
هـ–
و–
ز–
ح–
ط–

األطفال ،مع مراجعة جذرية لبرنامج استهداف األسر الفقيرة
الراهن بسبب عدم نجاحه في تحقيق أهدافه.
تطوير برامج الرعاية الصحية وتنمية القدرات الخاصة بالمعوقين.
ُ
وضع برنامج تد ُّخل للقضاء على ظاهرة عمالة األطفال تحت السن
ُ
القانوني.
وضع برنامج خاص لعائالت السجناء للدعم االجتماعي والتمكين
ُ
االقتصادي.
ربات األسر.
ُ
وضع برنامج خاص لدعم النساء ّ
تطوير برامج رعاية المسنين.
ُ
تطوير البرامج الخاصة برعاية الطفولة في مراحلها المختلفة.
ُ
تطوير برامج المراهقين والشباب.
ُ
تغيير مقاربة قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واحترام
حقوق المرأة في المجالين العام والخاص .ويجب النظر إليها من
باب القدرات واإلمكانيات ومتط َّلبات المشاركة في التنمية ،ال أن
يقتصر على منظور الرعاية والمشكالت وعلى التد ُّخالت الجزئية
واالنتقائية.

ردم الفجوات في مؤشرات التعليم.
–4
ُ

 –5الرعاي ُة الصحية األولية للجميع.

وم�ن القضاي�ا الت�ي يج�ب أن تلق�ى االهتمام وأن توضع مش�روعات

محددة لتنفيذها:
أ– االنتقال في فلسفة النظام الصحي في لبنان من المنطق العالجي
االستشفائي إلى المنطق الوقائي والرعاية الصحية األولية ،وتغيير
أولويات اإلنفاق على هذا األساس.
والحد من
ب– االهتمام بالرياضة في المدارس ،وبالتوعية الصحية،
ّ
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ج–
د–
هـ–

و–

ز–

العادات الغذائية الضارة.
تطوير برنامج الصحة المدرسية.
ُ
إعطاء األولوية لتنفيذ مشاريع تحسين نوعية مياه الشفة والري.
ُ
تصور
تفعيل المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية ضمن
ُ
ُّ
وطني لنظام اإلحاالت من المستوصف إلى المستشفى ،لتقليص
اإلنفاق الحكومي غير الضروري للمستشفيات الخاصة.
(معوقون،
ُ
استخدام نظام البطاقات الصحية للفقراء ولبعض الفئات ّ
مس ّنون يعانون من أمراض مزمنة ...الخ) ،من اجل الحصول على
تخفيضات أو إعفاءات صحية ،على طريق التأمين الصحي الشامل.
التحول
إشراكُ األطباء والممرضين والهيئات الطبية في عملية
ُّ
المطلوبة للنظام الصحي.

 –6اإلقراض الصغير:
معمقة لنتائج وآثار برامج اإلقراض الصغير التي
أ–
ُ
القيام بمراجعة َّ
اعتمدت في لبنان ،وكذلك برامج اإلقراض من خالل المؤسسات
المصرفية التجارية ومشروع كفاالت وغيرها.
االهتمام بتطوير نظام الكفاالت والضمانات المعتمدة من قِ َبل
ب–
ُ
يسهل حصول المقترضين الصغار على
المصارف التجارية بما ِّ
قروض من المصارف التجارية.
ج– االبتعا ُد عن برامج اإلقراض المستقلة والمبعثرة ،لصالح إدماج
برامج اإلقراض كأحد عناصر برامج التنمية المحلية المتكاملة أو
أحد البرامج القطاعية الوطنية.

 –7االندماج االجتماعي:
أ– ضرور ُة تعاون وزارات الشؤون االجتماعية والتربية والشباب
بشكل وثيق من اجل تصميم برنامج مشترك لهاتين الفئتين.
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ب– ضرور ُة شمول المراهقين من الفئة العمرية  18–15سنة في برامج
وعدم إهمال هذه الفئة .وتشكِّ ُل الثانويات مدخالً أساسي ًا
العمل،
ُ
للعمل مع المراهقين باإلضافة إلى مراكز الخدمات اإلنمائية
والجمعيات الشبابية.
الموجه للشباب
تصميم برنامج خاص للتد ّخل اإلعالمي
ج–
ّ
ُ
سيما
والمراهقين من خالل وسائل اإلعالم األكثر انتشار ًا ،وال ّ
محطات التلفزيون.

 –8اإلصالح المؤسسي:
تحويل وزارة الشؤون االجتماعية إلى وزارة للتنمية االجتماعية،
أ–
ُ
المعدة من أجل تطوير هيكليتها ودورها.
وتنفيذ خطط العمل
ّ
ب– إصال ُح وزارة الصحة باتجاه الوقاية والرعاية األولية ،وباتجاه
تطوير شراكتها مع القطاع األهلي.
ج– إصال ُح وزارة التربية نحو مزيد من الالمركزية وإشراك الهيئة
التعليمية واألهالي والبلديات في إدارة شؤون المدارس وتحسين
مؤشرات التعليم وإدماج المدارس في التنمية.
تطوير هيكلية وزارة الشباب بحيث تشمل مديريات ومصالح تعنى
د–
ُ
بشؤون الشباب األخرى غير الرياضة ،من ثقافة وفنون وعلوم
تطوعي ومشاركة في الحياة العامة والمساهمة في تعزيز
وعمل ّ
االندماج االجتماعي.
تطوير قدرات القطاع األهلي على العمل التنموي.
هـ–
ُ
البحث الجدي في مسؤولية القطاع الخاص.
و–
ُ
بد من عقد مؤتمر وطني لمعالجة قضايا
 –9قضايا الالجئين ...أخير ًا ،ال ّ
الالجئين ،ينتج عنه استراتيجية وطنية مجمع عليها ،تعتمدها الحكومة.
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المحور الخامس

المرأة والمواطنة
وإشكالية الجنسية

فهمية شرف الدين
تعقيب :عائدة نصر اهلل الحلواني
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الجنسية في مأزق النظام الطائفي
فهمية شرف الدين

*

ف�ي تقري�ر التنمي�ة البش�رية والمس�اواة بي�ن الجنس�ين ،الصادر عن

منظم�ة األم�م المتح�دة ف�ي عام  ،1995يفتتح المحرر جيمس غوس�تاف

س�ميث التقرير بلمحة عامة عنوانها «ثورة من أجل تحقيق المس�اواة بين
الجنسين».

المعب�ر النضال الطويل ال�ذي خاضته المرأة إلى
يخت�زل ه�ذا العن�وان
ُ
ّ

جانب مفكّ رين بارزين في سبيل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء .ومع
أن القرن العشرين قد حفل بالحركات الثورية مثل الثورة االشتراكية ،وثورات

المستعمرة وغيرها من الثورات التي قادتها حركات التحرير و ُت ِّو َجت
الدول
َ

ظل تدنّي
وقع هام في ِّ
باستقالل العديد من البلدان ،كان للحركات النسائية ٌ
فالهوة كانت وال تزال شاس�عة بين
أوض�اع الم�رأة ف�ي جميع أنحاء العالم.
ّ
المرأة والرجل في المكانة االجتماعية والفرص الحياتية والقانون.

تكرس�ت المس�اواة في الحقوق بين المرأة والرجل في مختلف
وقد ّ

اإلعالن�ات العالمي�ة ،ب�دء ًا باإلعلان األول لحق�وق اإلنس�ان ،وص�والً
إل�ى س�ائر اإلعالن�ات والعه�ود واالتفاقي�ات الملحق�ة به ،مث�ل االتفاقية
س�مى «العهد الدولي
األولى المتع ّلقة بالحقوق المدنية والسياس�ية أو ما ُي ّ

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» ،واالتفاقية الثانية المتع ّلقة بالحقوق

س�مى «العه�د الدولي الخاص
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة والثقافي�ة أو ما ُي ّ

*

د .فهمية شرف الدين ،رئيسة اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة – لبنان.
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وينص العهدان صراح ًة على
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية».
ُّ

الت�زام البل�دان بتأمين المس�اواة بين النس�اء والرجال ف�ي الحقوق الواردة
فيهما.

ويتأل�ف العهد الدول�ي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

الح�ق ف�ي العمل ،وفي تش�كيل
وين�ص عل�ى
والثقافي�ة م�ن  31م�ادة،
ِّ
ُّ

النقاب�ات ،وف�ي الضم�ان االجتماعي ،وفي مس�توى الئ�ق من العيش،

والحق في التعليم ،وفي المشاركة
ورعاية األسرة ،والضمان الصحي،
ِّ
في الحياة الثقافية.

ضد المرأة (س�يداو)،
وفي اتفاقية القضاء على جميع أش�كال التمييز ّ
تحفَّظ لبنان على البند الثاني من المادة التاس�عة المتع ّلقة بمنح المرأة حق ًا
لحق الرجل في إعطاء الجنسية ألطفالها.
متساوي ًا
ِّ

كم�ا تحفَّ�ظ ف�ي االتفاقية نفس�ها على البند األول من المادة السادس�ة
عشرة المتع ّلقة باألحوال الشخصية.
البنى االجتماعية التي
ولوصف تجربة المرأة اللبنانية ،يكفي
النظر في ُ
ُ

لم تستطع ،وألسباب متعددة ،أن تنجز القطيعة المطلوبة مع الفكر التقليدي
الراس�خ ف�ي الطوائ�ف والمذاه�ب .وتعكس ه�ذه التجربة خيب�ات متتالية،
أحبط�ت م�ا اكتس�بته الم�رأة اللبناني�ة من طم�وح ناجم عن تزاي�د إمكاناتها

التخرج الجامعي ( 53في المائة)،
وقدراتها .ومع أنها فاقت الرجل في نسبة
ّ
تقدم نموذج ًا ناجح ًا للمرأة العاملة ( 28في المائة) ،وأثبتت
واستطاعت أن ّ
جدارتها في تجربتها القصيرة والمحدودة في المجال السياسي عندما دخلت

الصرح البرلماني رغم ما يعتري الحياة السياسية اللبنانية من عيوب ،ما فتئت

نس�بة مش�اركتها في االنتخابات تتدنّى .فبعد أن بلغت نس�بة مش�اركة المرأة
اللبنانية في االنتخابات التشريعية  7.4في المائة في عام  ،2005لم تتجاوز
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 1.3في المائة في عام .2009

ضد المرأة؟
لماذا نركّ ز على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ّ

ألن هذه االتفاقية ال تزال حتى اآلن أهم مصدر قانوني للمطالبة برفع التمييز

عرفت االتفاقية ،في مادتها
عن المرأة وتطبيق المساواة بين الجنسين .وقد ّ
ض�د الم�رأة بأن�ه «أي تفرقة أو اس�تبعاد أو تقييد
األول�ى ،مصطل�ح التميي�ز ّ
يت�م عل�ى أس�اس الجنس ويك�ون من آثاره أو أغراض�ه النيل من االعتراف
ُّ

للمرأة ،على أس�اس تس�اوي الرجل والمرأة ،بحقوق اإلنس�ان والحريات

األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية
ِ
أو ف�ي أي مي�دان آخ�ر ،أو إبطال االعتراف للم�رأة بهذه الحقوق أو تم ُّتعها
بغض النظر عن حالتها الزوجية».
بها وممارستها لها ِّ
والمعدل ،على أي
ينص الدس�تور اللبناني ،الصادر في عام 1926
ّ
وال ُّ

يكر ُس تس�اوي جميع المواطنين أم�ام القانون من
تميي�ز
ِّ
بح�ق الم�رأة ،ب�ل ِّ

دون تمييز.

يتذر ُع بها اللبنانيون ،السياسيون منهم
فما هي إذ ًا
الحجج الرئيسية التي ّ
ُ

والقانونيون في بعض األحيان ،لمنع أي تعديل لقانون الجنسية الحالي؟

ف�ي نظ�ام سياس�ي طائف�ي قائم على توزيع الحص�ص بين الطوائف،
يؤدي العدد دور ًا أساسي ًا في تحديد هذه الحصص واتجاهاتها المستقبلية.

ويعل�م اللبناني�ون واللبناني�ات جميع� ًا أن التخلُّ�ف عن إج�راء إحصاءات

تغيرات
س�كانية جدي�دة ف�ي لبن�ان ناب�ع م�ن قلق إزاء ما ش�هده لبنان م�ن ُّ
ديمغرافية منذ نشوئه.

يعب ُر أبلغ
ويتجل�ى ه�ذا القل�ق ومفاعي ُله في الخطاب السياس�ي ال�ذي ِّ
تعبي�ر عن المش�اكل المتع ّلقة بأحج�ام الطوائف وأدوارها .وفي كل حديث

واضح إلدخال أي تعديالت على قانون الجنسية
رفض
ٌ
عن العدد السكانيٌ ،
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الحالي .وتتفاقم األزمة بمختلف أبعادها نتيجة تب ّني المجتمع اللبناني على

اختالف فئاته ومشاربه لهذا الخطاب ،وقبوله األيديولوجيا التي تعتبر النظام
ترجم هذا القبول
وي َ
الطائفي من المس� ِّلمات التي ُبني على أساس�ها لبنانُ .

مب�رر لدى الفاعلين االجتماعيين ف�ي صياغة تصورات أخرى
بقص�ور غي�ر َّ
مجرد
للحياة العامة ،تس�اعد على االرتقاء بمنزلة اللبنانيين واللبنانيات من ّ

يفسر
أعضاء في جماعات إلى أحرار في دولة مدنية قادرة وعادلة .وهذا ما ّ
ظل
التأخير في التصدي للتمييز ّ
ضد المرأة في قانون الجنس�ية الحالي في ِّ
تعم ُمه�ا الطوائف في أيديولوجياتها حول عدد المنتس�بين
المخ�اوف الت�ي ِّ
يضيق آفاق تعديل قانون الجنسية في لبنان هو هرمية
والمنتسبات إليها .وما ّ
النظام السياسي الطائفي القائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية .وليس

تشدد السياسيين وحتى القانونيين عند النظر إلى قانون الجنسية سوى وليدة
ُّ
هذه األيديولوجيات الطائفية.

هكذا أصبح قانون الجنسية باب ًا تحرص الطوائف على إبقائه مغلق ًا ،ولم

تنف�ع ف�ي فتحه حتى اآلن المح�اوالت الدؤوبة التي قادتها الهيئات المدنية

والجمعيات النسائية.

ضد
وإذا كان النظام االجتماعي اللبناني األبوي أرس�ى قواعد التمييز ّ
الم�رأة ف�ي القواني�ن اللبناني�ة منذ المراحل األولى لنش�أة لبن�ان ،فإن النظام
يحول دون تعديل هذه القوانين.
السياسي الطائفي ما زال
ُ
وما يزيد هذه المش�كلة تعقيد ًا هو تواجد الفلس�طينيين منذ س�تين عام ًا

في لبنان بعد أن احتلت إسرائيل فلسطين وطردتهم من بالدهم ومنعتهم من

كل حديث عن
العودة إليها .ومنذ ذلك الحين ،برزت قضية التوطين ،وبات ُّ
ضد الم�رأة مرادف ًا للحديث عن التوطين ،وكأن
يميز ّ
قان�ون الجنس�ية ال�ذي ّ
س�يتزوجن من فلس�طينيين .ومع أن الدس�تور اللبناني
جميعه�ن
اللبناني�ات
ّ
ّ
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تحولت حج�ة التوطين بطابعه
يتضم�ن نص� ًا صريح� ًا ح�ول منع التوطي�نّ ،

السياس�ي المحلي إلى ركيزة المحاججة القانونية ،وانتش�ر اس�تخدامها في
والتقو ُق ُع
المذهبي
ب
المجال السياسي الذي يزداد حد ًة بقدر ما يزدا ُد
التعص ُ
ْ
ُّ
ّ
الطائفي عمق ًا واتساع ًا.

فعت في وج�ه المطالبين والمطالبات
ول�م تس�تند ه�ذه الحجج التي ُر َ

بتعدي�ل قان�ون الجنس�ية إل�ى أي معرف�ة واقعية وموضوعية لم�ا يجري في
المجتم�ع اللبنان�ي ،ول�م يك�ن ل�دى الحكوم�ات وحت�ى المن َّظم�ات غي�ر

أي بيان�ات أو معطي�ات عن االتجاه�ات العامة لزواج اللبنانيات
الحكومي�ة ُّ

معينة دون غيرها.
من غير اللبنانيين ،أو ّ
عما إذا كان التركيز يقع على جنسية َّ
ويتج ّل�ى أح�د أوج�ه الخل�ل ف�ي المعرفة في ردود السياس�يين على إصدار
ضد
األح�كام الصحيح�ة ف�ي الدع�اوى المتصل�ة بقانون الجنس�ية والتمييز ّ
المرأة في هذا القانون.
ت في عام  2009دراس�ة ومس�ح حول
وللكش�ف عن الحقيقة،
أجري ُ
ْ

زواج اللبنانيات من غير اللبنانيين بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
( .)UNDPوغ ّطى هذا المسح فترة أربعة عشر عام ًا ،من عام  ،1995تاريخ

صدور مرسوم التجنيس االعتباطي حتى عام  ،2008تاريخ إجراء الدراسة.
وأظهرت نتائج المس�ح ،اس�تناد ًا إلى عقود الزواج التي تم إحصاؤها
ل�دى الجه�ات الش�رعية ودوائر األحوال الش�خصية ،أن عدد عقود الزواج

بين اللبنانيات وغير اللبنانيين هو  ،18000موزعة كاآلتي:
تزوجن من غير لبنانيين ،و 2في المائة
• • 8.2في المائة من المسلمات ّ
تزوجن من غير لبنانيين؛
من المسيحيات ّ
مسجلة
• • 87.5في المائة من عقود الزواج بين لبنانيات وغير لبنانيين
ّ
لدى المسلمين مقابل  12.5في المائة لدى المسيحيين.
215

جدول :تقدير عدد الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين
بحسب الديانة في الفترة 2008–1995
عدد الزيجات
المسجلة

عدد الزيجات
المسجلة من غير
لبنانيين

النسبة إلى
الديانات
(بالنسبة المئوية)

النسبة إلى مجموع
الزيجات من غير
لبنانيين (بالنسبة
المئوية)

الديانة

مسلمات

191.483

15.635

8.2

87.5

مسيحيات

108.932

2.225

2.0

12.5

المجموع

300.415

17.860

5.9

100

لم يكن الهدف من تلك الدراسة الكشف عن حقائق مجهولة ،فالمشاكل

التي تواجه المرأة في هذا المجال يعرفها المجتمع ،ويتعاطى معها باعتبارها

ولكن
إح�دى المش�اكل المفروض�ة بحك�م القان�ون والواقع االجتماع�ي.
ّ
الجديد في الدراسة هو تحديد حجم هذه المشكلة ومدى اتساعها وتأثيرها
وعائالتهن.
السلبي على عدد كبير من المواطنات اللبنانيات
ّ

وقد أصبح تعديل قانون الجنسية اللبناني الحالي لتحقيق المساواة بين

تصر المرأة اللبنانية
المرأة والرجل حاج ًة فعلية للعديد من األسر .وهو ٌّ
حق ّ

حق العيش بكرامة،
س�يما أن الدس�تور في لبنان يحفظ لها َّ
على اس�تردادهّ ،

وخوض معترك الحياة المهنية
والحق بالتربية والتعليم ودخول الجامعات،
َ
َّ

والعملية شأنها شأن الرجل ،ويمنحها الحقوق السياسية نفسها في االقتراع
تخولها
مدنية ّ
والترش�ح واالنتخ�اب ،وتمثي�ل األم�ة في البرلمان ،وحقوق� ًا َّ

وتبوؤ أي منصب
مزاول�ة التج�ارة واالنتس�اب إل�ى النقابات والجمعي�اتّ ،
إداري أو سياسي أو وزاري في القطاعين العام والخاص.
تقرر من ستتزوج ،وأن تنعم مثل الرجل بحقها
أال يحق للمرأة إذ ًا أن ّ
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حرم الم�رأة من حقها في منح
ف�ي اختي�ار ش�ريك حياته�ا؟ وهل ُيعقَل أن ُت َ
جنسيتها لمن تختاره زوج ًا لها ،ولمن هم جزء منها؟
ّ
ٍ
والمحاذير السياس�ية التي ُتر َفع في وجه قانون عادل ومتس�او للجنسية

وأسرهن .فهل على اللبنانيات
لها وقع سلبي على عدد كبير من اللبنانيات
ّ
يتزوجن
ّ
وحدهن دفع الثمن السياسي؟ أليست النساء غير اللبنانيات اللواتي ّ
من لبنانيين عنصر ًا من عناصر التثقيل في المعادالت السياسية؟
يتذرع بها المعارضون لمبدأ المساواة
آن األوان لدحض ِ المزاعم التي ّ
بي�ن الم�رأة والرجل في قانون الجنس�ية .وه�ذا القانون بصيغته الحالية هو،

ضد النس�اء في لبن�ان ،وهو ليس فقط
باعت�راف الجمي�ع،
انع�كاس للتمييز ّ
ٌ
سيما الحرية
ينص عليها الدستور اللبناني وال ّ
مخالف ًا للمبادئ األساسية التي ُّ
ِ
�ر أيض� ًا إل�ى مرجعية ديني�ة .وخالف� ًا لقوانين األحوال
والمس�اواة ،ب�ل يفتق ُ
ضد
الش�خصية التي تلقى معارضة ش�ديدة من رجال الدينُ ،تعتبر الممانعة ّ
تغيي�ر ه�ذا القانون ماد ًة لالبتزاز السياس�ي عب�ر خطاب يربط ما بين القانون

وم�ا يملي�ه الت�وازن المذهب�ي ،وما ه�و وطني وإقليمي مثل مش�كلة توطين
الفلسطينيين.

ألم يحن الوقت ألن نعزل مفهوم المساواة عن السياسة؟

لم يعد تعديل قانون الجنسية اللبناني الحالي يحتمل التأجيل ،وتتط ّلع

بد من استرداده.
النساء إليه ليس كم ّنة يحاولن الحصول عليها ،بل
كحق ال ّ
ٍّ
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تعقيب
نحو المواطنية الكاملة للنساء:
الجنسية اللبنانية حق ومأزق وتحفظات
عائدة نصر اهلل الحلواني

*

منذ يومين احتفلنا بمرور سبعين سنة على تأسيس لجنة حقوق المرأة
اللبناني�ة؛ من�ذ س�بعين س�نة والعناوين الكبرى التي قام�ت عليها من َّظم ُتنا ال
تزال مطروحة :قانون مدني لألحوال الشخصية – قانون انتخاب خارج القيد
الطائفي والمشاركة السياسية الفاعلة للمرأة اللبنانية في مراكز القرار – منح

المرأة اللبنانية حق ًا مساوي ًا للرجل في قانون الجنسية...

صحي�ح أن بع�ض اإلنج�ازات ق�د تحقَّق�ت في لبنان وفي س�ائر دول

العالم على صعيد قضية المرأة؛ لكن المرأة ال تزال تش�عر بالغبن والمهانة

وتتعرض للعنف رغم الجهود المبذولة ورغم القوانين التي ُع ِّدلت
والتمييز
َّ

في النصف األخير من القرن الماضي وبدايات هذا القرن .فقد حافظ الرجل
على هيمنته ،وحافظت المرأة على تعايشها مع الواقع واستسالمها لما هو
مكرس بالتقاليد الدينية واالجتماعية الموروثة ،وحافظت الحكومات على
َّ
بجدي�ة إلى قضي�ة المرأة بغياب إرادة سياس�ية حقيقية في تغيير
ع�دم النظ�ر ِّ

هذا الواقع.

لق�د أش�ارت الدكت�ورة فهمية ش�رف الدين في بداي�ة بحثها إلى افتتاح

*

السيدة عايدة نصر اهلل ،رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية.
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الس�يد جيمس غوس�تاف س�ميث في تقرير التنمية البش�رية الخاص بالمرأة
الذي أقرته األمم المتحدة عام  ،1995فصالً عنوانه «ثورة لتحقيق المساواة

ومعهن كبار
بين الجنس�ين» وأش�ارت إلى النضال الطويل التي قادته النس�اء
َّ
المفكِّ ري�ن م�ن أج�ل تحقي�ق المس�اواة بي�ن الجنس�ين .ثم قال�ت إن القرن

العشرين حفل بحركات ثورية كثيرة؛ إال أن الحركات النسائية كانت األهم
ظل وضع متد ٍّن للمرأة في جميع أنحاء العالم.
في ِّ

كما أن في إشارة الدكتورة إلى كون المساواة ليست هدف ًا تكنوقراطي ًا،

مم�ا اس�تتبع دعوته�ا إل�ى أس�لوب جدي�د في التفكي�ر يعتبر جمي�ع الناس

متس�اوين في الحقوق والواجبات بمن فيهم النس�اء؛ ورغم إيماننا بصوابية
هذا التفكير الذي وصفته باألسلوب الجديد ،وهو ليس جديد ًا على كل من
يعمل على هذه القضية .إال أن اإلش�كالية هنا تكمن في تعميم ونش�ر هذا
األسلوب في التفكير والمراكمة حوله ،التي تتطلب وقت ًا وجهد ًا استثنائي ًا.

أما في إش�ارة الدكتورة إلى العهدين الدوليين ،ثم تحديد ًا إلى اتفاقية

ضد المرأة (سيداو) ،وتأكيدها أنها تشكّ ل
القضاء على جميع أشكال التمييز ّ

السند القانوني األهم في نضال النساء من أجل المساواة؛ خلصت ،وبحق،
إلى أن االتفاقية ،لم تستطع أن «تنجز القطيعة مع الفكر التقليدي المتساند

م�ع الطوائ�ف والمذاهب» ووصفت هذه االتفاقي�ة بمرآة للخيبات المتتالية
التي أصابت طموح النساء.

ع�ام  1998أص�درت اللجن�ة وثيق�ة هام�ة تح�ت عنوان «المس�اواة في

الحق�وق والواجب�ات» ف�ي مقارن�ة بين القوانين اللبناني�ة ومضمون االتفاقية

ضد المرأة»
«س�يداو» .وأطلقت اللجنة «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ّ
ال�ذي قدن�ا عب�ره نضاالً وحمالت واعتصامات وحقَّقنا إنجازات هامة على
أهم ما قمنا به في «اللقاء الوطني»
صعيد تغيير أو تعديل بعض القوانين .ومن ِّ
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حق لهم» وكان ذلك في العام ،2004
إطالقنا حملة «ألنهم أوالدي ،جنسيتي ّ
تقدمنا باقتراح قانون إلى المجلس النيابي لتعديل قانون الجنسية الصادر
كما َّ
كل شخص مولود من أب أو أم لبنانية» .لم
عام 1925؛ ليصبح ُ«ي ُّ
عد لبناني ًا ُّ

نُثر مسألة منح المرأة اللبنانية زوجها األجنبي الجنسية اللبنانية ،دون إغفال
حق أيض ًا أس�وة باألجنبية
لم ش�مل األس�رة ،إضافة إلى أنه ّ
أهمية ذلك في ّ
المتزوجة من لبناني ،التي تحصل بسهولة على الجنسية اللبنانية؛ لم نُثر هذه

المس�ألة ألن تحقيق ذلك يحتاج إلى مرس�وم تجنيس ،كما إننا في حملتنا

التزمنا بما جاء في االتفاقية الدولية «س�يداو» (البند الثاني من المادة  9من
االتفاقية التي أبرمها لبنان عام  1996وتحفَّظ على المادة التاسعة التي تدعو
إلى المساواة في إعطاء الجنسية لألوالد ،كما تحفَّظ أيض ًا على البند  2من
المادة  16المتع ّلقة بالمساواة في قوانين األحوال الشخصية).

تمس جوهر
أهميته�ا ال ّ
إن اإلنج�ازات القانوني�ة الت�ي تحقَّق�ت ،على َّ

التمييز بين الجنسين بارتباط هذا التمييز بالمجتمع األبوي من جهة ،وبالنظام

السياسي الطائفي والمذهبي في لبنان من جهة أخرى.

وهنا تبر ُز اإلشكالية الثانية وهي :هل من الممكن ،باستخدام كل أشكال

الضغ�ط المم�ارس من الحركة النس�ائية ومس�اندة منظم�ات األمم المتحدة
والتقارير الدورية والمؤتمرات؛ هل يمكن أن نأمل :أوالً بإلغاء التحفُّظ على
مادتين أساسيتين في االتفاقية (البند  2من المادة  9والبند األول من المادة

 16المتعلقتين بموضوع الجنس�ية وبقوانين األحوال الش�خصية) ،ما يؤدي،

إذا حص�ل ذل�ك ،إل�ى خلخل�ة بنية النظام الطائفي األبوي الذي يتمس�ك به
أصحاب الشأن؟

«النظام األبوي أرس�ى قواعد التمييز بين الجنس�ين – الكالم للدكتورة

أي إمكاني�ة لتعديل هذه
فهمي�ة – ،أم�ا النظ�ام السياس�ي الطائف�ي فقد من�ع َّ
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القواني�ن حت�ى اآلن .وم�ا زاد الوض�ع تعقي�د ًا فيما يتع ّلق بالم�رأة في قانون

الجنس�ية ،ه�و تواج�د ع�دد كبير م�ن الفلس�طينيين في لبنان بع�د اغتصاب
جميع ُه َّن
الصهاينة ألرضهم وتشريدهم في أصقاع األرض .وكأن اللبنانيات
َ
يتضم ُن نص ًا صريح ًا
سوف يتزوجن من فلسطينيين؛ مع أن الدستور اللبناني
َّ
ضد التوطين».
ّ

هنا توصلت الدكتورة إلى نتيجة ،قوامها أ ّن الحجج التي ُر ِفعت و ُت ْرفع

ألي معرفة واقعية
ّ
ضد المطالبين بالمس�اواة في قانون الجنس�ية ،ال تس�تند ِّ
وموضوعية بما يجري داخل المجتمع .فهل يكفي ،استنتاج ًا أن نعمل على

تعمي�ق ه�ذه المعرفة ل�دى المنظمات والحكومات ع�ن االتجاهات العامة
ِ
�م التركيز على
ل�زواج اللبناني�ات م�ن غي�ر اللبنانيي�ن ،ومعرفة ما إذا كان يت ُّ
حل هذه المعضلة؟
جنسية أكثر من سواها؛ وهل هذا المنحى
يصب في ِّ
ُّ
إن المرأة اللبنانية ،تفتقر إلى أبس�ط حقوق المواطنة :الحق في إعطاء
جنسيتها ألوالدها؛ إذ إنها في لبنان ُتعتبر تابعة ال شريكة :فهي تتبع األب،
ث�م تلح�ق بجنس�ية الزوج ،ولي�س لها الحق بإعطاء جنس�يتها ألوالدها وال

لزوجها.

حق المرأة في قانون الجنسية في لبنان ،والتمييز الالحق بها،
إن انتهاك ِّ
هو على درجة كبيرة من الخطورة؛ ألنه يستتبع انتهاك ًا لحقوقها االجتماعية

والسياس�ية واالقتصادي�ة والمدني�ة ،فيح�رم عائلته�ا وخاص�ة أوالده�ا من
الخدم�ات الصحي�ة واالجتماعية والتعليمي�ة ...كونها ال تعتبر مواطنة حتى
ولو كانت لبنانية ومقيمة في لبنان ،وأوالدها ولدوا وترعرعوا وعاش�وا في

ربوعه.

لمجرد الزواج
– قبل العام  1960كانت المرأة اللبنانية تفقُد جنسيتها
َّ
تغير الوضع قليلاً ،أُعطيت المرأة
م�ن غي�ر لبنان�يُ .ع ِّدل القانونَّ ،
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جنس�يتها وجنس�ية زوجها؛ حصل ذلك
اللبنانية الحق بالخيار بين
َّ
التحركات النسائية الضاغطة.
بعد سلسلة طويلة من
ُّ

– الم�رأة األجنبية تكتس�ب الجنس�ية اللبنانية بموج�ب معاملة إدارية
بس�يطة في دوائر األحوال الش�خصية بعد مرور س�نة على تس�جيل
الزواج رسمي ًا.

– أوالد الرجل اللبناني المتزوج من غير لبنانية يكتسبون تلقائي ًا جنسية
والدهم اللبناني بحكم رابطة الدم.

يحق لهم اكتساب
– أوالد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني ،ال ُّ

جنسية والدتهم حتى لو ُولدوا وعاشوا على أرض لبنان وال يعرفون
وطن ًا سواه.

يعتبر لبناني ًا الولد غير الشرعي الذي يثبت أحد والديه (أوالً) جنسيته
–
ُ

بنوته لهذا الولد.
اللبنانية ،كما يثبت َّ
بنوتهما
–
ويعتبر لبناني ًا كذلك ،الولد غير الشرعي الذي يثبت والداه َّ
ُ
له في عقد قانوني واحد وبحكم واحد إذا كانا لبنانيين.

وأخلص إلى طرح هذه األسئلة للنقاش والتفكّ ر:
* ه�ل إنه�م يبتدع�ون الحج�ج ويتل ّطون ،مرة خلف أس�باب سياس�ية

(مس�ألة التوطي�ن) ،وأخرى حول أس�باب طائفية (الت�وازن الطائفي)؟ وهل

كلُّها أس�باب ال تس�تند إلى معرفة دقيقة للواقع ،الذي تدحضه النس�بة غير

المؤثرة للمتزوجات من فلسطينيين ( %4,5بالمقارنة مع النسب األخرى التي

خلصن�ا إليه�ا ف�ي حملتنا التي أطلقناها «ألنهم أوالدي جنس�يتي حق لهم».
(أطلقت في العام  2004ثم استؤنفت في نيسان )2009؟

هامش الترتيب جاء كما يلي :النسبة األكبر هي اللبنانيات المتزوجات

من سوريين ،ثم من عراقيين ،فمصريين؛ وتأتي المتزوجات من فلسطينيين
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في الدرجة الرابعة .هذا في المنطقة العربية.

وه�ل الحقيق�ة الكب�رى أننا نعيش في مجتمع ذكوري معقَّد ومتخ ِّلف،

مواطنيتها؟
ويسلب منها
ُينكر على المرأة اللبنانية حقَّها اإلنساني والطبيعي
ُ
َّ

حق إعطاء الجنسية
في حين تحصل المرأة األجنبية المتزوجة من لبناني على ِّ
اللبنانية ألوالدها «من زواج سابق» من رجل أجنبي إذا توفي ،ولديه أوالد

قاصرون؟

* «الجنس�ية ف�ي م�أزق النظام الطائفي» نعم :النظام السياس�ي اللبناني

قائم على توزيع الحصص بين الطوائف والمذاهب؛ واإلش�كالية السياس�ية

س�مته الدكتورة فهمية مس�الة
ف�ي موض�وع الجنس�ية تكم�ن هن�ا ،أي فيم�ا َّ
«العدد» والقلق المرافق للتغيرات الديمغرافية؛ وانعكاس ذلك على الخطاب
السياسي.

والس�ؤال الذي يطرح :هل نستس�هل البقاء في هذا المأزق ونقول مع
قدر ومس� َّلمة ال يمكن
بع�ض القائلي�ن «إن النظ�ام الطائف�ي ف�ي لبن�ان ه�و ٌ

المس�اس فيها؟ ما يس�تتبع س�ؤاالً آخر :أال يمكن أن نبدأ من مكان ما في
عملية التغيير الديمقراطي وصوالً إلى دولة المواطنة ،حيث المس�اواة بين

المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات والفرص؟
الدس�تور اللبناني فتح لنا المجال واس�ع ًا في مادتين أساس�يتين :المادة

 24والمادة .95
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المحور السادس

المرأة والسياسات الوطنية
المغرب

حنان الناظر
تعقيب :نزهة عمور
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تعزيز دور النساء في المجتمع وصنع
السياسات العامة حول المساواة:
التجربة المغربية نموذجاً
حنان الناضر

*

لمحة عامة
خاضت المغرب اإلصالحات التشريعية والقانونية ،واعتمدت مقاربة
كرس�ه الجيل األول من التشريعات القانونية مثل
تش�اركية وحوار ًا مجتمعي ًا ّ
ومدون�ة العم�ل وقانون الحال�ة المدنية وقانون
مدون�ة األس�رة لع�ام 2004
ّ
ّ

المع�دل ف�ي عام  2007وقانون االنتخابات وغيرها ،التي أرس�ت
الجنس�ية
ّ
جميعها دعائم التنمية البشرية العادلة لتقليص الفوارق بين الجنسين.

و ُت ِّو َج هذا المس�ار التش�ريعي بالدس�تور المغربي لعام  2011الذي جاء
ليؤس�س لجي�ل ث�ان م�ن اإلصالح�ات ،إذ يتضم�ن ميثاق ًا حقيقي� ًا للحقوق
والحريات األساسية ِ
ويق ُّر بوضوح المساواة في الحقوق والحريات السياسية
والمدني�ة واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة والثقافية والبيئي�ة (الفصل  )19ويؤكد
على حظر جميع أشكال التمييز ومكافحتها ،ومنها التمييز القائم على أساس

ينص على تشكيل هيئات
يكر ُس الدستور مبدأ المناصفة إذ ُّ
«الجنس» .كما ِّ

دس�تورية لحماية حقوق اإلنس�ان والنهوض بها ،ومن بينها «هيئة المناصفة
ومكافحة كل أش�كال التمييز» التي تش�كّ لت بموجب مش�روع قانون صادق

عليه البرلمان المغربي ونُشر في الجريدة الرسمية في عام .2017
*

السيدة حنان الناظر ،مستشارة وزيرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية – المغرب.
227

وليس�ت ه�ذه الهيئ�ة س�وى َل َبن� ٌة جديد ٌة لترس�يخ دعائم دول�ة القانون

ظل عهد ديمقراطي
والمؤسسات وحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها في ِّ
جدي�د ،يجع�ل من تكريس المس�اواة بين الجنس�ين والقض�اء على مختلف
أشكال التمييز وإقرار السعي نحو المناصفة مجاالً إلرساء الديمقراطية في
البالد ولتعزيز حقوق اإلنسان ،ومن بينها حقوق المرأة.

�د «هيئة المناصفة ومكافحة كل أش�كال التمييز» نموذج ًا مغربي ًا
ج ِّس ُ
و ُت َ
مميز ًا نابع ًا من الخصوصية الوطنية ومن المرجعيات والمقومات الحضارية

والثقافية المغربية .كما أنها مستلهمة من االتفاقيات والمواثيق الدولية التي
صادق عليها المغرب والتي ُتثْري المنظومة المؤسسية الحقوقية.

ضع�ت الخط�ة الحكومي�ة للمس�اواة « 2016–2012إك�رام» ترجم ًة
وو َ
ُ

إلرادة جمي�ع القطاع�ات الحكومي�ة الس�اعية إل�ى النه�وض بحقوق المرأة

ومحاربة جميع أشكال التمييز والعنف واالرتقاء ببالدنا إلى مصاف الدول

التي تفتخر بما أنتجته من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية تساعد على
تمكين جميع المواطنين ،ذكور ًا وإناث ًا ،وصون كرامتهم.
وق�د ش�كَّ لت ه�ذه الخطة إطار ًا تندرج فيه مختل�ف المبادرات الرامية

إلى النهوض بأوضاع المرأة المغربية ودمج حقوقها في السياسات الوطنية
وبرامج التنمية .وقد ساعد على تعزيز الخطة إنشاء آليات للمتابعة والحوكمة

(مث�ل اللجن�ة الوزاري�ة بقيادة رئيس الحكومة واللجنة التقنية المش�تركة بين
الوزارات).

وتشمل هذه الخطة ثمانية مجاالت عمل:

– مأسس� ُة مب�ادئ اإلنص�اف والمس�اواة وتعميمه�ا وإرس�اء قواع�د
المناصفة؛

ضد النساء؛
– مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ّ
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– تأهيل منظومة التربية والتدريب على أساس اإلنصاف والمساواة؛
تشجيع اإلنصاف والمساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية؛
–
ُ
تطوير البنى التحتية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات؛
–
ُ
تمكين النساء على المستويين االجتماعي واالقتصادي؛
–
ُ

تمكي�ن الم�رأة م�ن الوص�ول إل�ى مواق�ع صن�ع الق�رار اإلداري
–
ُ
والسياسي على نحو عادل ومنصف؛

تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل.
–
ُ
إجراء لتكريس المساواة
ولتفعيل هذه المجاالتُ ،ح ِّدد  24هدف ًا و156
ً

ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف واالرتقاء بالتمثيل السياسي للمرأة
و تمكينها على المستويين االقتصادي واالجتماعي.
تقييم الخ َّطة الحكومية «إكرام  »1في أواخر عام  2016باعتماد نهج
وجرى
ُ

تشاركي قائم على تنظيم ورشات ولقاءات عمل مع مختلف الجهات المعنية

في القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات والشركاء اآلخرين.
ِ
�د مش�رو ُع خط�ة «إك�رام  )2021–2017( »2لرص�د المكتس�بات
وأُع َّ

وتجدي�د الطموح�ات من خالل مجموعة من المبادرات والمؤش�رات التي
ته�دف إل�ى تقلي�ص التفاوت وإعطاء بعد جهوي ومح ّلي لهذه السياس�ات
والبرام�ج ومواصل�ة تفعي�ل آليات اإلش�راف والمتابعة (مث�ل اللجنة التقنية

المشتركة بين الوزارات).

وتتضمن خطة «إكرام  »2المحاور األربعة التالية:
ُ

– تعزي ُز فرص العمل والتمكين االقتصادي للنساء؛
– صون حقوق النساء في األسرة؛

تشجيع مشاركة النساء في اتخاذ القرار؛
–
ُ
– حماي ُة النساء وتعزي ُز حقوقهن.
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وأُضي َفت إليها ثالثة محاور فرعية ،هي :نش�ر ثقافة المس�اواة ومحاربة

التميي�ز والص�ور النمطي�ة ،وتنفي�ذ خطة «إك�رام» على مس�توى الجماعات
الترابية ،ودمج قضايا الجنسين في جميع السياسات والبرامج الحكومية.
�ل ف�ي متابع�ة تنفيذ الخط�ة الحكومية
كم�ا ُأضي�ف مح�ور داع�م يتم َّث ُ

للمساواة «إكرام .)2021–2017( »2

في مجال الحقوق السياسية
تش�جع النس�اء على
تش�هد المغرب حالي ًا دينامية اجتماعية وسياس�ية
ِّ

المشاركة في الحياة السياسية .وهذه حصيلة ما بذلته المغرب من جهود طيلة

ثالثة عقود تب ّنت خاللها إجراءات وآليات لزيادة تمثيل المرأة ومش�اركتها
في اتخاذ القرار السياسي.
وفيما لم ت ُف ْز في االنتخابات األولى التي ُن ِّظ َمت في عام  1993س�وى

س�جلت االنتخابات في عام  2002فوز  35امرأة نتيجة اعتماد
مرش�حتين،
ِّ

نظام االقتراع النسبي بالالئحة واعتماد الحصة النسائية التي خصصت نسبة
 10في المائة من مقاعد مجلس النواب للنساء أي  30مقعد ًا.

وقد ش�هدت االنتخابات في عام  2007تراجع ًا طفيف ًا في عدد النس�اء،

وان ُتخبت  34امرأة أي أربع نس�اء فقط من القوائم المحلية للمرش�حين .أما
ف�ي االنتخاب�ات التش�ريعية لع�ام  ،2011فقد ُخ ِّصص للنس�اء  60مقعد ًا في

مجلس النواب ،ما أ ّدى إلى فوز  67امرأة .وحتى عام  ،2009ظلت المشاركة

النس�ائية في إدارة الش�ؤون المحلية ضعيفة ،حيث إن عدد المستش�ارات لم
يتجاوز  3424امرأة من بين  24319مستشار ًا.

خصصت وزارة التضامن
ودعم ًا لمشاركة المرأة في الحياة السياسيةَّ ،

والمرأة واألس�رة والتنمية االجتماعية المجال الس�ابع في الخطة الحكومية
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للمساواة « 2016–2012إكرام» لتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع صنع
الق�رار اإلداري والسياس�ي واالقتص�ادي .كم�ا اتخذت تدابي�ر عملية لبلوغ
األه�داف المنش�ودة س�واء م�ن خلال تقييم اإلج�راءات الس�ابقة الخاصة

بالتمثيل السياس�ي للنس�اء في الهيئات المنتخبة (نظام الحصة النس�ائية) أو
من خالل صياغة آليات جديدة لزيادة تمثيل النس�اء على المس�توى الوطني
واإلقليمي والمحلي ،أو من خالل التدريب ودعم التشبيك.

واتخذت الوزارة مجموعة من التدابير الحكومية لتعزيز التمثيل السياسي

المخصص لتشجيع تمثيل النساء ،الذي
للنساء ،ومنها إنشاء صندوق الدعم
َّ

يتيح لألحزاب السياس�ية والجمعيات تنفيذ مش�اريع لتعزيز قدرات النس�اء
حصة في مجالس
التمثيلية في االستحقاقات االنتخابية .و ُخ ِّص َصت للنساء َّ

الجماع�ات الترابي�ة م�ن خالل اعتماد الالئحة الوطني�ة والالئحة اإلضافية،
ومراجع�ة القان�ون التنظيم�ي رقم  11.59المتع ّلق بانتخ�اب أعضاء مجالس

الجماعات الترابية ،وتنظيم دورات للتدريب والتوعية شاركت فيها مختلف
الجهات الحكومية واألحزاب السياسية ومن َّظمات المجتمع المدني.

ونتيج�ة له�ذه اإلج�راءات ،حصدت النس�اء ف�ي أول انتخابات جهوية
جرت على نحو مباشر  255مقعد ًا من أصل  678مقعد ًا في مجالس الجهات،
ما يعادل نسبة  37,61في المائة .أما على مستوى المجالس الجماعية ،فقد
حصل�ت النس�اء عل�ى  6.668مقع�د ًا م�ن أصل  31.482أي نس�بة  21.18في

المائة من مجموع المقاعد ،في حين أن هذه النسبة لم تتجاوز  0.5في المائة

ف�ي ع�ام  2003و 12ف�ي المائ�ة في عام  .2009وفي مجلس المستش�ارين،
حصدت النس�اء  14مقعد ًا من أصل  120مقعد ًا ،ما يعادل نس�بة  11.67في

�ن ال يتج�اوز  6نس�اء من أصل  270مستش�ار ًا أي
المائ�ة ،بعدم�ا كان عد ُد ُه َّ
بنسبة ال تتعدى  2.23في المائة.
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في مجال الرعاية االجتماعية للنساء
بذل�ت الحكوم�ة جه�ود ًا حثيث�ة لتس�وية وض�ع األمه�ات المطلق�ات

المعوزات واألطفال مستحقي النفقة بعد انحالل ميثاق الزوجية .فقد أنشأت
قد ُم للمرأة المط ّلقة
في نيسان  /أبريل  2012صندوق التكافل العائلي الذي ُي ِّ

المعوزة ولألطفال المس�تحقّين للنفقة مبلغ ًا ش�هري ًا قدره  350درهم ًا لكل
طفل على أال يتعدى مجموع المخصصات المالية ألفراد األس�رة الواحدة
 1050درهم ًا .وفي عام  ،2012أنش�ئ صندوق دعم التماس�ك االجتماعي

الذي أسهم في تعزيز التماسك االجتماعي ومحاربة الفقر من خالل تمويل

نظ�ام المس�اعدة الطبي�ة ودعم األش�خاص ذوي اإلعاقة ،وتش�جيع التعليم
ومحاربة التسرب المدرسي.

ودأب�ت الحكوم�ة المغربية على توس�يع نطاق نظام المس�اعدة الطبية

ال�ذي انطل�ق ف�ي ش�هر آذار  /م�ارس  2012ومكَّ ن العديد م�ن المواطنات
س�يما الفئات الضعيفة والمهمش�ة ،من االس�تفادة مجان ًا
والمواطنين ،وال ّ
ويتو َّق ُع ،في أقل من
من مجموعة من العالجات في المؤسسات الصحيةُ .

عشر سنوات ،أن ترتفع نسبة التغطية الصحية في المغرب من  16في المائة
إلى  62في المائة.

ضد المرأة هو من أكثر المظاهر إساء ًة إلى حقوق المرأة
وبما أن العنف ّ
وكرامته�ا ،اعتم�دت المغ�رب نهج� ًا جمع بي�ن تحديث الترس�انة القانونية

والتدابي�ر الوقائي�ة والحمائي�ة والعقابية ،واتخاذ إج�راءات الرصد والمتابعة
والرعاية بالنس�اء الضحايا بما يتوافق مع االلتزام بمواءمة الترس�انة القانونية

ومضامين الدستور مع المواثيق الدولية.

وق�د ب�ادرت وزارة التضام�ن والم�رأة واألس�رة والتنمي�ة االجتماعي�ة

ضد النس�اء  ،113.13وطرحته
إل�ى صياغ�ة مش�روع قانون لمحارب�ة العنف ّ
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ينص عليه هذا القانون هو تحديد إطار مفاهيمي دقيق؛
للمصادقة .وأبر ُز ما ُّ

وإحداث آليات للرعاية بالنس�اء واألطفال ضحايا العنف وحمايتهم إضافة
ضد النساء؛ وتجريم
إلى آليات للتنسيق بين الجهات المعنية بمناهضة العنف ّ

أفعال العنف وتشديد العقوبات.

كم�ا خض�ع القان�ون الجنائي للعديد م�ن التعديالت في إطار مواءمة

التشريعات مع الحقوق اإلنسانية للنساء .وفي مستهل عام  ،2014صادق
البرلم�ان بإجم�اع غرفتي�ه عل�ى تعدي�ل الفص�ل  475من القان�ون الجنائي
المتع ّل�ق ب�زواج الفتي�ات القاصرات ضحاي�ا االغتصاب ،ودعا إلى حذف

تعرضت
الفقرة التي تعطي للمغتصب الحق بالزواج من الفتاة القاصر التي ّ
االغتصاب ،مشدد ًا على مالحقة المغتصب قضائي ًا وفرض عقوبات مشددة
عليه.

وش�ملت التعديلات قان�ون االتص�ال الس�معي البص�ري 77.03

المس�تكمل بمش�روع قان�ون  83.13ال�ذي صادق علي�ه البرلمان المغربي
ُ

متعهدي
ف�ي ع�ام  .2014وين�ص هذا القانون على مقتضيات توجب على ِّ

االتص�ال الس�معي البص�ري النه�وض بثقاف�ة المس�اواة بي�ن الجنس�ين

والمس�اهمة ف�ي محارب�ة التميي�ز والص�ور النمطية الس�لبية على أس�اس
لدوني ِتها أو
يروج
الجنس ،ومنع اإلش�هار الذي
يتضم ُن إس�اءة للمرأة أو ِّ
َّ
َّ
للتمييز ضدها بسبب جنسها.
وصادقت المغرب في هذا العام على القانون المتع ّلق بتحديد شروط
العم�ل والتوظي�ف للعمال المنزليي�ن  ،19.12الذي يهدف إلى القضاء على
تقل أعمارهن عن  16سنة وتجريمها ،وتنظيم
ظاهرة تشغيل الفتيات اللواتي ُّ
عالقات العمل بين هذه الفئة من األُجراء وأصحاب العمل لضمان الحماية
وصون ِ حقوقهم االقتصادية واالجتماعية.
االجتماعية لهم
ْ
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كما وضعت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية آليات

مؤسس�ية لمتابع�ة ح�االت العن�ف ورصدها ،مثل المرص�د الوطني للعنف
تضم ش�ركاء مؤسس�يين
عتبر هذا المرصد آلية وطنية ثالثية،
ّ
ضد النس�اءُ .
وي َ
ُّ

وجامعيي�ن وباحثي�ن يمثل�ون مراكز الدراس�ات والبحوث ف�ي الجامعات،
ض�د النس�اء بمختل�ف أبعاده وأش�كاله
وإط�ار ًا اس�تراتيجي ًا لرص�د العن�ف ّ
عل�ى المس�تويين الجه�وي والوطني ولمواكبة ما ُ
تبذل�ه الجهات الحكومية
والجامعية من جهود للتصدي له.

آلي ٌة وطنية
ُ
والمرص�د الوطن�ي لتحس�ين ص�ورة المرأة في اإلعالم ه�و َّ
أخرى قائمة على نهج تش�اركي لرصد الصورة التي تن ُق ُلها مختلف وس�ائل
اإلعالم (المكتوبة والسمعية والبصرية والرقمية) عن المرأة .كما ُيسهم هذا

المرصد في محاربة الصور النمطية وتعميق المعرفة وتعزيز ثقافة المساواة
وترسيخ حقوق المرأة.

في المجال االقتصادي
ركَّ �زت المغ�رب عل�ى النهوض بري�ادة األعمال النس�ائية ،لما لها من

انعكاس�ات إيجابية على تنمية االقتصاد الوطني واس�تحداث فرص العمل.

سيما
واعتمدت مجموعة من البرامج للقضاء على ظاهرة تأنيث الفقر ،وال ّ

المدرة
ف�ي المناط�ق الريفي�ة ،م�ن خالل إنش�اء ش�بكات لتنفيذ المش�اريع
ّ
للدخل وتعزيز القدرات المعرفية والخبرات المهنية والريادية لدى النساء.

كم�ا س�عت المغ�رب إل�ى تمكين النس�اء المق�اوالت والرائ�دات في إدارة
تزويدهن بما يلزم من وسائل التسويق وتسهيل
التعاونيات والجمعيات عبر
ّ

حصولهن على القروض وحقوق الملكية.
ّ

وم�ن أه�داف «نظ�ام المق�اول الذات�ي» الذي أنش�أته المغ�رب تمكين
234

الم�رأة ف�ي المج�ال االقتص�ادي من خالل تش�جيع روح المقاولة النس�ائية
وو ِّق َع�ت في ه�ذا اإلطار اتفاقية ش�راكة بين الدولة
ودع�م مش�اريع النس�اءُ .
وبريد المغرب إلنجاز هذا النظام ،وبين بريد المغرب والمجموعة المهنية

لبن�وك المغ�رب والجمعي�ة المهنية لش�ركات التمويل به�دف مواكبة تفعيل
نظام المقاول الذاتي .كما ُو ِّق َعت اتفاقية ش�راكة بين بريد المغرب وس�بعة

بنوك لتمكينها من تس�جيل المقاولين الذاتيين في الس�جل الوطني للمقاول
ُ
تنفيذ هذا النظام تحقيق مجموعة من اإلنجازات ،أهمها:
الذاتي .وقد أتاح

إطلاق مب�ادرة رائدة لتس�جيل المقاولين الذاتيين من�ذ عام  .2015وقد بلغ
ع�دد المق�اوالت الذاتي�ة ،حتى نهاية كانون األول  /ديس�مبر 31234 ،2016

وأقيمت ش�راكات مع
مقاول�ة ذاتي�ة 40 ،ف�ي المائ�ة منها مقاوالت نس�ائية،
َ

بعض الجهات في القطاع الخاص والمجتمع المدني لنشر الوعي ومواكبة

الفئات المستفيدة من نظام المقاول الذاتي.

المغرب الميزانية المراعية لقضايا الجنسين،
ومنذ عام  ،2005اعتمدت
ُ

كرس
وصادقت في شباط  /فبراير  2014على القانون التنظيمي للمالية الذي ّ
التدابير المرتكزة على األداء والمراعية العتبارات الجنسين.
�م وزارة التضام�ن والم�رأة واألس�رة والتنمي�ة
ومن�ذ ع�ام  ،2015تن ِّظ ُ

التميز للمرأة المغربية» لتشجيع المبادرات
االجتماعية حفل توزيع «جائزة
ّ

الرائدة للنساء المغربيات .وتمحورت الدورة الثالثة للجائزة في عام 2017

نح�ت الجائ�زة ألربع نس�اء ،وكانت
وم َ
ح�ول موض�وع المقاول�ة النس�ائيةُ ،
الفائزة األولى من ش�ركة بيودوم في المغرب تقدير ًا لمس�اهمتها في تصنيع
مح�ركات المضخات المائية
وت�زو ُد
تجهي�زات تعم�ل عل�ى الغاز الطبيعي
ِّ
ِّ
يتيح االس�تعاضة مباش�ر ًة عن قوارير الغ�از و معالجة النفايات
بالطاق�ة ،م�ا ُ
العضوية في البيئة الريفية.
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الخاتمة
الخي�ارات الديمقراطية والتنموية التي اتخذتها المغرب والتي
�س
ُ
تعكُ ُ
ُ
ترتب�ط بتمكي�ن المرأة في مختلف المجاالت ،المس�ار التنموي التصاعدي

ال�ذي خاضت�ه المغرب بفضل اإلرادة السياس�ية للنه�وض بجميع الحقوق
الت�ي ناضل�ت م�ن أجلها المرأة المغربية طيلة ثالثة عقود ،ولتذليل العقبات
التي تحول دون تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام .2030

التحديات والصعوبات ومن كسب عدد من
تخل هذه التجربة من
ّ
ولم ُ

الرهانات ،منها تفعيل السياسات العامة والبرامج التنموية ،وضبط مؤ ِّشرات
تمكين المرأة ودمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في السياسات الوطنية،
وتطوير المنظومة اإلحصائية والمعرفية المتع ّلقة بمختلف مؤ ِّشرات المساواة

بي�ن الجنس�ين ،وتفعي�ل المقاربة التش�اركية في جميع مج�االت المناصفة
وفعالية اإلجراءات الحكومية .وإلحراز شوط
والمساواة ،وتحسين الحوكمة
ّ
أكبر في تمكين النساء وتعزيز حقوقِ ِه َّن االقتصادية والسياسية واالجتماعية
بد من بذل مزيد من الجهود وتكثيف التعاون والتنسيق
والثقافية والبيئية ،ال ّ
بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.
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تعقيب
نزهة عمور

*

الغني�ة بالمعلوماتِ حول سياس�ات
م�ن خلال قراءت�ي لهذه الدراس�ة ّ

جليا أننا أمام مش�روع
المغ�رب ف�ي تعزي�ز دور النس�اء في المجتمع ،يظهر ًّ

كل
طموح ومتكامل ،يهدف بالفعل إلى االرتقاء بوضع المرأة المغربية في ّ
المجاالت دون اس�تثناء مما س�يعمل ال محالة على تعزيز مكانتها وترس�يخ
قِيم المساواة داخل المجتمع.

تعقيبي هذا لن يكون مستفيض ًا كما أنه ليس تلخيص ًا لما قيل في الورقة،

فالورق�ة واضح�ة ف�ي معطياته�ا ،وإنم�ا س�أقوم بتقديم بع�ض المالحظات
المرتبطة أساس ًا بمنهجية الدراسة.

أعتق�د أن�ه ال يكف�ي عن�د حديثنا عن أية عملي�ة إصالح أو تحديث في

مجتمع ما ،الوقوف عند استعراض وإحصاء اإلنجازات على أهميتها ،وإنما
التط�رق إلى الرؤية واآلليات المنهجية التي انطلقت وقامت على
ب�د م�ن
ال ّ
ُّ

مجر ُد
أساسها عملية اإلصالح ذاتها ،حتى ال تبدو تلك اإلنجازات وكأنها َّ
معينة ،ذلك ألن اإلصالح الحقيقي يقوم على
إجراءات آنية فرضتها ظروف ّ

االستمرارية التي تستند بدورها إلى رؤية استراتيجية وفلسفة بعيدة المدى.
بد أن نش�ير إلى أن النموذج المغربي في اإلصالح بخصوص
وهنا ال ّ

الم�رأة ،م�ا ه�و إال جزء من عملية إصالح كبرى تعرفها البالد ككل ،س�واء
البيئية.
واالجتماعية وحتى
االقتصادية
السياسية أو
توجهاتِها
في ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
*

ذ .نزهة عمور ،باحثة في العلوم االجتماعية – المغرب.
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ككل،
للتحدث عن اإلصالح في المغرب
طبع ًا ال يسمح المجال هنا
ُّ
ّ

التطرق إلى آلياته على األقل بخصوص موضوع
يمنعن�ا من
ولك�ن ذل�ك ال ُ
ُّ

المرأة.

ع�دة مبادئ
تق�وم
سياس�ات المغ�رب ف�ي معالج�ة قضاي�ا المرأة على ّ
ُ
ُ

أساسية:

أوالً :مب�دأُ التش�ارك ف�ي اتخ�اذ الق�رارات ،أي اش�تراك كل الفاعلي�ن

والفاعلات ف�ي المجال ،من دوائر حكومي�ة وبرلمان ،وأحزاب ،ومجتمع
مدني وغيرها ،مما أضفى على تلك القرارات صبغة التمثيلية الوطنية.
ُ
فتغيير
تمس قضايا المرأة،
ثاني ًا :مبدأ التكامل بين سائر القطاعات التي ّ
ُ

أهميتها ال يكفيان
القوانين على أهميته ،بل وحتى المشاركة السياسية على ِّ

بد أن يواكب ذلك نهوض اقتصادي
لتحقيق المساواة بين الجنسين ،بل ال ّ
بد م�ن تغيير عميق في
يدم�ج النس�اء إدماج� ًا كاملاً ف�ي برامج التنمية ،وال ّ
يمس برامج التربية والتعليم ،والخطاب
ّ
العقليات عن طريق إصالح ثقافي ُّ
اإلعالم�ي وإصلاح الحق�ل الديني ،فوض�ع القوانين مهم�ا كانت رائدة ال
يكفي وحده لتغيير العقليات.

ينم عن
إن انتهاج «مبدأ التكامل» البين – قطاعي في تدبير قضايا المرأة ُّ

يتم من خالل
رؤية ش�مولية ألن معالجة الظواهر االجتماعية ،ال يمكن أن َّ

منظور اختزالي أو تجزيئي ،فهي ظواهر مركبة ومترابطة لذلك فعالجها ال
يمكن إال أن يكون شمولي ًا ومتكامالً.
ثالث� ًا :مب�دأُ الش�راكة بي�ن المؤسس�ات ،علاوة عل�ى أن وزارة الم�رأة

ُ
المغربية بخصوص
تدبير وقياد ُة التجربة
المنوط بها أساس� ًا
والتضامن هي
ّ
ُ

تمكين النساء إال أنها تشتغل بالشراكة مع مؤسسات أخرى مثل :المجلس

االجتماع�ي واالقتص�ادي ،المجل�س الوطن�ي لحق�وق اإلنس�ان ،المرصد
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الوطني للتنمية البشرية ،المندوبية السامية لإلحصاء ،وغيرها من المؤسسات
ذات الصلة.
بعدة مؤسس�ات
رابع� ًا :مب�دأ المراقب�ة والتتبع ،إن ارتباط قضايا المرأة َّ
الوصية – كما أسلفنا – يجعلها تحت المجهر بشكل ٍ دائم،
إضافة إلى الوزارة
ّ
يرب ُ
عمليتين أساسيتين هما :تعزيز مستوى المراقبة
ط وبشكل ٍ منهجي بين
كما ُ
َّ
التأكد ِ من
بناء على ذلك ،بغي َة ُّ
والتتب�ع ،وثاني� ًا ،تقيي�م اإلنجازات وتطويرها ً
ُّ

تحقي�ق األه�داف المرج�وة والنتائ�ج المنتظرة من عملي�ات اإلصالح على
كل المجاالت .إن تفعيل آليات التقييم والمراقبة
مختلف المستويات وفي ّ

ضروري لضمان النجاعة ،واالس�تمرارية ،واالرتقاء إلى األفضل ،وهو أمر
يسري على السياسات في كل المجاالت.

وهكذا ومن خالل هذا العرض الموجز ،يتج ّلى بوضوح أنه إذا كانت

هنالك أهمية للتجربة المغربية في مجال المرأة بالنسبة إلى بعض المجتمعات
تكمن أساس ًا في مجال
العربية التي لم تشرع بعد في عملية اإلصالح فإنها
ُ
المناه�ج واآللي�ات ،الت�ي اس�تعملتها م�ن أجل تحقيق أهدافه�ا ،وليس في
مضامينها ونتائجها المتغيرة والمتعثرة أحيان ًا كما أشارت إلى ذلك األوراق
األم�ر بعملية إصالح اجتماعية
جد طبيعي عندما يتع ّلق
أم�ر ّ
ُ
الس�ابقة ،وه�و ٌ

معرضة لش ّتى العقبات والمصاعب.
تحديات
وأخير ًا فقد أشارت ورقة األستاذة الناضر في ختام العرض إلى
ّ
موضوعية وهيكلية ،تواج ُه عملية تمكين النس�اء ،خاصة فيما يتع ّلق بتنزيل ِ
ّ
ّ

ولعل تجاوز
السياس�ات العمومي�ة والبرام�ج التنموي�ة على أرض الواق�ع.
َّ
س�يضع التجربة المغربية على
تحديات حقيقية هو ما
هذه
التحديات وهي ِّ
ِّ
ُ
ِ
حك في السنوات المقبلة.
الم ِّ
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ُحسن عبود
عبد الرحمن الحلو
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معرفي
من أجل بنا ٍء
ّ
حول مفهو َم ْي «القوامة والوالية»
ُحسن عبود

*

بد من الثناء على الفضاء العلمي المغربي المنفتح على تبادل المعرفة
ال ّ

وخير مثال على هذا
س�يما قضايا المرأة في اإلسلام.
حول اإلسلام ،وال ّ
ُ
التبادل اجتماع الطاولة المستديرة الذي ن َّظمه مركز الدراسات والبحوث في
المحمدية للعلماء ،بالتنسيق مع
القضايا النسائية في اإلسالم التابع للرابطة
َّ
«حركة مس�اواة» الدولية ،في الرباط في  8و 9تش�رين الثاني  /نوفمبر .2013
�ي القوامة
وتن�اول ه�ذا االجتم�اع مب�ادرة تعميق وتأصي�ل المعرفة
َ
بمفهوم ْ

لمفهوم ْي
ترسخ فهم ًا متجدد ًا
َ
والوالية ،وتخ َّلله نقاش حول بعض ال ُن ُهج التي ّ
القوامة والوالية وتربطهما بمبدأ المساواة ،وحول تراجع المنظومة الفقهية

النس�ائية التقليدية .وتدفعنا هذه المواضيع إلى التس�اؤل حول أس�باب عقد

بمدونة األس�رة لعام  2004في
اجتم�اع الطاول�ة المس�تديرة وم�دى ارتباطه
ّ
مادتها الرابعة؟

المصطلحات الرئيسية

القوامة :أعطى ال ُفقهاء ثالثة معان ٍ لمصطلح «القوامة»:

القيم على القاصر ،وهي والية يعهد بها القاضي إلى ش�خص
األولِّ :

رشيد ليقوم بما يصلح أمر القاصر في أموره المالية.
*

دُ .حسن عبود ،أستاذة محاضرة في الجامعة األميركية في بيروت.
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ِ
ض بموجبها صاحبها بِحفظ
فو ُ
القيم على الوقف ،وهي والية ُي َّ
الثانيِّ :
المال الموقوف ،والعمل على بقائه صالح ًا ونامي ًا بحسب شروط الواقف.

ض بموجبها الزو ُج بتدبير
فو ُ
�م على الزوجة ،وهي والية ُي َّ
القي ُ
الثال�ثِّ :
ش�ؤون زوجت�ه والقي�ام بم�ا يصلحها .وانطالق� ًا من هذا التعري�ف ،القوامة
ض بموجبها الزوج بالقيام بما يصلح ش�أن زوجته
فو ُ
الزوجي�ة ه�ي والي�ة ُي َّ
من خالل التدبير والصيانة.

مفهوم القوامة (كما ورد في اآلية  34من سورة النساء) :يصعب تعريف
المدونة التفسيرية القديمة التي حافظ أصحابها
المفهوم نظر ًا لالختالف بين
ّ
على الس�لطة الذكورية فيها ،ومن بينهم الفقيه الطاهر بن عاش�ور((( ،مقابل

(((
بمقومات الحداثة
تشبث أصحابها ِّ
القراءات المعاصرة لهذا المفهوم  ،التي َّ

وبضرورة إعادة قراءة النصوص الدينية بما يتوافق وقيم العصر القائمة على

مبدأ المساواة بين الجنسين ،ومن بينهم الفقيه عبد الرحمن الحلو(((.
ِ
ال َق َّو ُامو َن َع َلى ال ِّن َساء ﴾،
﴿الر َج ُ
ووفق ًا لتفسير الطاهر بن عاشور لآلية ِّ

ه�ذا «اس�تئناف ابتدائ�ي لذك�ر تش�ريع ف�ي حق�وق الرجال وحقوق النس�اء
والمجتم�ع العائل�ي .وق�د ُذكر عقب ما قب َله لمناس�بة األحكام الراجعة إلى
((( محمد الطاهر بن عاشور من كبار األساتذة في جامعة الزيتونة في تونسُ .ع ّين حاكم ًا في
المجلس المختلط في عام  ،1909ثم قاضي ًا مالكي ًا في عام  .1911وارتقى إلى رتبة اإلفتاء
واختير لمنصب شيخ اإلسالم المالكي في عام  .1932وبعد أن أصبح أول شيخ لجامعة
ِ
الزيتونة ،أُبعد عنها ألسباب سياسية ليعود في عام  1945إلى منصبه ولم يغادره حتى فترة ما
بعد االستقالل.
ِ
((( انظر نصر الجويلي ،التفسير المعاصر للقوامة في «الن ْسوية والمنظور اإلسالمي :آفاق جديدة
للمعرفة واإلصالح» ،تحرير أميمة أبو بكر ،القاهرة :مؤسسة المرأة والذاكرة.2013 ،
((( عبد الرحمن الحلو علاّمة وفقيه وقاض ٍ لدى القضاء الشرعي الس ّني في لبنان ،يعمل حالي ًا
القيمة في
مستشار ًا لدى المحكمة الشرعية الس ّنية العليا في بيروت .نشكره على مساهماته ّ
لمدونة األسرة المغربية ،ومشاركته الفعالة في
اللقاءات العلمية التي جمعتنا به ،وقراءته
ّ
أعمال الندوة.
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تتفرع عنه
س�يما أحكام النس�اء .والقوامة ُ
نظام العائلة ،ال ّ
أصل تش�ريع كُ ّلي ّ
األحكام التي في اآليات بعده ،فهو كالمقدمة .والحكم الذي في هذه اآلية
والقوام هو الذي يقوم على ش�أن
حكم عام جيء به لتعليل ش�رع خاص.
ّ

ويصلحه»(((.
شيء ويليه ُ

واعتبر عبد الرحمن الحلو في تفس�يره لآلية نفس�ها أنها إعالنية وغير

يمك�ن أن نس�تنتج منه�ا حكم� ًا ش�رعي ًا ثابت� ًا ال يقب�ل التغيي�ر
إنش�ائية ،فلا
ُ

والتعدي�ل .واإلعلان ،برأي�ه ،يعك�س التقاليد واألع�راف االجتماعية ،وال

عالق�ة ل�ه بإق�رار حكم ش�رعي ثابت .وال تس�تند القوامة إل�ى تفضيل إلهي
يتحملها من
مطلق لجنس الرجال على جنس النس�اء ألن القوامة مس�ؤولية
َّ
يس�تطيع من الطرفين ،ويتش�اركها الطرفان مع ًا حس�ب األحوال والظروف.

ونستنتج من القرآن الكريم أن حكمة القوامة ترتك ُز على األفضلية والقدرة
يحدد الطرف الذي له أفضلية على اآلخر ،ما
عل�ى اإلنف�اق
لك�ن القرآن لم ِّ
َّ

نصية .فالتفاض�ل الوارد في اآلية
ُ
يجع�ل حكمة القوامة اس�تنباطية وليس�ت ّ
ِ
�ل ال ّٰل�� ُه بِه َب ْع َضكُ ْم َع َلى َب ْعضٍ( ﴾...النس�اء )32 :يعني
�وا َم�ا َف َّض َ
َ
﴿والَ َت َت َم َّن ْ
م�ا أعطين�اه للبع�ض مم�ا لم نعط�ه للبعض اآلخر .وهو عط�اء تفاضلي تبع ًا

�ي الفع�ل واالنفع�ال ،وال يعكس تفضي�ل اهلل تعالى لواحد على آخر
لدرج َت ْ

نظر ًا الستواء الجميع في اإلنسانية(((.

(((
المولى عليه
تخول صاحبها إدارة شؤون ُ
الوالية  :هي س�لطة ش�رعية ِّ

((( انظر محمد الطاهر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،الجزء الخامس ،الدار التونسية للنشر،
 ،1971ص .44–37
((( مقابلة شخصية مع المستشار عبد الرحمن الحلو في منزله بتاريخ .2017 / 08 / 11
((( انظر الدكتور محمد بن سعد المقرن« ،الفرق بين القوامة والوالية» ،على موقع «لها أون الين»
اإللكتروني.
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وتنفيذها(((.

مفهوم الوالية :يشمل التدبير والرعاية واإلرشاد والتوجيه .وينبع مفهوم

الوالية على المرأة من كونها ال تستطيع أن تدير شؤونها الشخصية لوحدها

تزوج نفسها
إال بحضور
الولي أو برضاه وموافقته .فهي ال تستطيع مثالً أن ِّ
ّ

نص عليه قانون حق�وق العائلة
بنفس�ها ول�و كان�ت بالغة ورش�يدة .هذا م�ا ّ

العثماني المعمول به لدى القضاء الش�رعي الس� ّني في لبنان .والمفارقة أن
س�ن الرش�د
الفق�ه اإلسلامي أعط�ى الم�رأة الوالية على المال عند بلوغها ّ

القانون�ي .أم�ا والي�ة التزوي�ج ،فل�م ُيجزها الفقهاء للم�رأة ،ما اعتبره بعض
مدون ُة األس�رة المغربية «الوالية»
اإلصالحيي�ن ُّ
تحكم� ًا بقرارها .وقد ألغت ّ
على المرأة الراشدة.

ويش�مل مفه�وم الوالي�ة في قواني�ن األحوال الش�خصية الحفاظ على

األطفال وتنشئتهم ورعاية مصالحهم المالية لحين بلوغهم سن الرشد .وحق

حق أولى
الوالي�ة ،بموج�ب معظم قوانين األحوال الش�خصية اللبنانية ،هو ٌّ

للأب ،المعت�رف ل�ه بالوالية المعنوية والمالية المطلق�ة على أطفاله لحين
سن الرشد .ويتقاطع مفهوم القوامة مع مفهوم الوالية.
بلوغهم ّ
ق تراض ٍ وترابط شرعي
مدونة األسرة المغربية« :الزواج ميثا ُ
الزوا ُج في ّ

بين رجل وامرأة على وجه الدوام ،غاي ُت ُه اإلحصان والعفاف وإنش�اء أس�رة

المدونة،
المدونة» (المادة  4من
مستقلة ،برعاية الزوجين طبق ًا ألحكام هذه
ّ
ّ

.)2004

البحث في المفهوم وترس�يخه ش�رعي ًا
التعميق هو
التعميق والتأصيل:
ُ
ُ
ُ

((( لالطالع على التفسير ،انظر الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم ،أستاذ مساعد في
قسم الفقه في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في األحساء ،على موقع «شبكة األلوكة»
اإللكتروني.
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باس�تحضار قي�م اإلسلام وس�ياقات ورود المصطل�ح وتنفي�ذه ف�ي الواقع
النص .ويطلق فقهاء التجديد
المعاصر.
ُ
والتأصيل هو العود ُة إلى األصل أي ّ
المج�دد في بناء
مفه�وم التأصي�ل عل�ى اآللي�ة الت�ي ينبغ�ي أن ي ّتبعها الفقيه
ِّ

كلية ونابعة من مقاصد الش�ريعة ،وإن أ ّدى ذلك إلى
األح�كام عل�ى أص�ول ّ

س�يما أحاديث اآلحاد وس�ائر القراءات الظنية
التطويح باألدلة الجزئية وال ّ
للنص القرآني.
االجتهادية
ّ

س�أعرض أربع مداخالت باالس�تناد إلى آليات التحليل المعتمدة في
ُ

اجتم�اع الطاولة المس�تديرة حول مب�ادرة تعميق وتأصيل المعرفة بمفهومي
القوام�ة والوالي�ة((( ،وه�ي مداخل ُة أمين ِ ع�ام الرابطة المحمدية للعلماء في

ِ
مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية
الرباط الدكتور أحمد عبادي ،ومداخل ُة
ِ
الباحثة نزهة كس�وس،
ف�ي الرب�اط ،الدكت�ور أحم�د الخمليش�ي ،ومداخل ُة
ومداخل ُة األستاذة ِ في الحقوق مليكة بن الراضي.

 –1العودة إلى األصل وأثر اجتيال المصفوفات الحضارية
والثقافية لمفهوم القوامة
أش�ار أمي�ن ع�ام الرابط�ة المحمدية للعلماء الدكت�ور أحمد عبادي في

مداخلته «نظرات مستأنفة في آيات القوامة» إلى سياق آية القوامة التي وردت

ف�ي الحدي�ث عن ش�ؤون األس�رة ،وتوزيع العمل واألنصب�ة والحقوق بين
ُِ
غب�ن ٍ ل ِ َطرف ،أو تمييز
�ر هذا التوزيع ،برأيه ،دون ْ
النس�اء والرج�ال .وق�د أق َّ
يخل بمبدأ المساواة ،وإنما وفق جهد كل طرف .وذكَّ ر بسياق اآليات 34–32
ّ
من سورة النساء.

بمفهوم ْي القوامة والوالية ،جمع وتنسيق ناديا الشرقاوي
((( انظر مبادرة تعميق وتأصيل المعرفة
َ
وبشرى الغزالي ،الرباط :مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في اإلسالم ،الرابطة
المحمدية للعلماء.2014 ،
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ِ ِ
ٍِ
ِ ِ
يب
�وا َم�ا َف َّض َ
لر َج�ال نَص ٌ
َ
﴿والَ َت َت َم َّن ْ
�ل ال ّٰل�� ُه ب�ه َب ْع َضكُ ْ
�م َع َل�ى َب ْعض ل ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس�أَ ُلوا ال ّٰل َه مِ ْن َف ْض ِل�ه ِإ َّن ال ّٰل َه
م َّم�ا اكْ َت َس ُ�بوا َولل ِّن َس�اء نَص ٌ
ي�ب م َّما اكْ َت َس ْ�ب َن َو ْ
كَ ا َن بِ�كُ ل ش�ي ٍء ع ِليم� ًا * ولِ�كُ ل جع ْلنا موالِي مِ
�ركَ ا ْل َوال ِ َدان ِ َواألَ ْق َر ُبو َن
ت
ا
م
َ
ِّ َ ْ َ
َ ٍّ َ َ َ َ َ َ َّ َ
ٍ
وا َّلذِين عقَدت أَيمانُكُ م َفآتوهم ن ِ
َص َيب ُه ْم ِإ َّن ال ّٰل َه كَ ا َن َع َلى كُ ِّل َش ْيء َش ِهيد ًا *
َ
َ َ َ ْ َْ ْ ُ ُ ْ
ِ
ال َق َّو ُامو َن َع َلى ال ِّن َساء ب ِ َما َف َّض َل ال ّٰل ُه َب ْع َض ُه ْم َع َلى َب ْعض ٍ َوب ِ َما أَ ْن َفقُوا مِ ْن
الر َج ُ
ِّ
ِ
ِ
ِ
َ ِِ
ات ل ِ ْلغ َْيبِ ب ِ َما َح ِف َ
خا ُفو َن
ظ ال ّٰل ُه َوالالَّتِي َت َ
ات َحاف َظ ٌ
ات َقان َت ٌ
ح ُ
الصال َ
أ ْم َواله ْم َف َّ
ِ
جرو ُهن ِفي ا ْلم َض ِ
اض ِر ُبو ُه َّن َف ِإ ْن أَ َط ْع َنكُ ْم َفالَ
اجع ِ َو ْ
َ
ُن ُش�و َز ُه َّن َفع ُظو ُه َّن َوا ْه ُ ُ َّ
َت ْبغُوا َع َل ْي ِه َّن َسبِيالً ِإ َّن ال ّٰل َه كَ ا َن َع ِل ًّيا كَ بِير ًا﴾.
ث�م ط�رح عب�ادي معادل ًة مفادها أن الق�رآن الكريم ،بوحي من الحكمة

اإللهيةَ ،
ربط في آيات القوامة بين مس�اواة النس�اء بالرجال في الكس�ب من
جه�ة ،ودرج�ة القوام�ة التي للرجال على النس�اء في النفقة من جهة أخرى،

مشدد ًا على أن «المساواة والقوامة صنوان مقترنان».
ِّ

حرر
وف�ي ه�ذا اإلط�ار ،اعتب�ر عب�ادي أن المفه�وم الصحي�ح للقوامة ّ

المرأة المس�لمة من تقاليد الجاهلية األولى .ففي عصر التنزيل في المدينة

المنورة ،كانت القوام ُة تعني قيادة الرجل لألسرة نظر ًا لمؤهالته االقتصادية

ومس�ؤوليته في اإلنفاق .وهي قيادة محكومة بالمس�اواة والتناصر والتكافل
بين الزوج وزوجته في الحقوق والواجبات ومحكومة بالشورى التي يساهم
بناء على «الميثاق الغليظ» .وقد أدرك
فيها الجميع لتدبير ش�ؤون األس�رةً ،

النبي ،صلى اهلل عليه وس ّلم ،هذه المساواة في عالقته المالية بزوجته السيدة

خديجة بنت خويلد التي كانت تنفق على األس�رة ،حين أش�ار «فالنبي يعلم
أن اإلنفاق قد يكون من هذا الطرف أو ذاك».
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ثم ركّ ز عبادي على اإلش�كالية الثقافية في «المصفوفات الحضارية»

(((

الت�ي اجتال�ت مفه�وم القوامة كغيره من المفاهيم ،فأثَّرت في مس�توى فهمه
وقدم أمثلة على هذه المصفوفات انطالق ًا من موقف اإلمام ابن ّقيم
وتطبيقهَّ .
الجوزية الذي اشتهر برؤيته المقاصدية ،وبنظراته السديدة والعميقة ،ولكنه

لم يستطع في هذا السياق أن ينجو من عملية االجتيال للمصفوفة الحضارية

التي كان يعيش�ها .فيصف ابن ّقيم الجوزية« :الس�يد قاهر لمملوكه ،حاكم

علي�ه ،مال�ك ل�ه ،والزوج قاه�ر لزوجته ،حاكم عليها ،وهي تحت س�لطانه
والمفسر الكبير
وحكمه ،وهي شبه األسير» .وفي المقابل ،استطاع اللغوي
ِّ

المعتزلي الزمخشري تجاوز المصفوفة الحضارية حين استنبط «أن الوالية
س�تحق بالفضل ،ال بالتغ ّلب واالس�تطالة والقهر» .ويرى عبادي أنه يمكن
ُت
ُّ
تصور ك ِّلي،
التخ ّلص من سيطرة المنظومة الحضارية باعتماد رؤية ك ِّلية أي ّ

ويعتب�ر أنن�ا بحاج�ة إلى إعادة بناء منظومتنا الحضارية اإلسلامية لكي يعود
التصور الك ّلي.
الحال إلى ما كان عليه سيدنا رسول اهلل الذي اعتنق هذا
بنا
ُ
ّ

 –2تفسيراتنا الفقهية والنظرة التجزيئية للنصوص الشرعية
ف العالّم�ة والمفكّ ر أحمد الخمليش�ي في مداخلته حول «الوالية
يع�ر ُ
ِّ

والقوامة بين الداللة اللغوية والداللة» ،الفقه بفصله عن المبادئ الكلية والقيم.
فالفقه ،بحسب األصوليين ،هو العلم باألحكام الشرعية العملية المستنبطة
من نصوصها التفصيلية ،وهو مختلف إذ ًا عن المبادئ الكلية والقيم .وبرأي

الخمليش�ي ،هذه المبادئ كالعدل والظلم والس�ماحة والتيس�ير ...الخ ،هي
معان ٍ عقلية ،كما يقول الشاطبي في الموافقات ،ويتساوى في فهمها جميع
((( تعني المصفوفات الموروثات التي وضعناها صف ًا تلو صف ،كأن هذه المصفوفات مقوالت
نهائية.
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كل من له عقل ُيدرك معنى العدل،
تامة ،ولكن َّ
العقالء ،ربما ليس بمساواة ّ
معنى الظلم ،معنى الفحشاء ،معنى المنكر ،معنى المعروف ...الخ(.((1

ق الخمليش�ي بين النصوص التفصيلية ،التي يجتهد في تفس�يرها
ويفر ُ
ِّ

الفقيه وتحتمل أكثر من داللة – ألن الفقيه يدرس الداللة اللغوية للنصوص

مث�ل الع�ام ،والخ�اص ،والتقدي�م ،والتأخير ،والجملة اإلس�مية ،والجملة
الفعلي�ة ،وأدوات الحص�ر إل�خ – والنص�وص العام�ة وقي�م الش�ريعة التي
ال عالق�ة لتطبيقه�ا بضواب�ط التفس�ير األصولية ،باعتب�ار أ ّن معانيها عقلية،

يختلف
حد تعبيره،
يش�ترك في فهمها وتطبيقها جميع عقالء األمة .وعلى ِّ
ُ
ولكن االختالف ف�ي تنزيل الكليات ال يبدو في
لن�ص جزئ�ي،
ّ
المفس�رون ّ
ِّ
حتمية نزاع.
وفي إطار انتقاد تفسيراتِنا الفقهية ،يشير الخمليشي إلى مشكلتين:
تخصص الفقه كان ينبغي أن يقتصر على تفسير النصوص
األولى هي أن ّ
تعدد اآلراء فيه وفي تطبيق المبادئ الكلية في الحياة
الجزئية ،وأن يخضع ّ
ورى َب ْي َن ُه ْم( ﴾...الشورى .)35 :ولم
تقره اآلية ﴿َ ...وأَ ْم ُر ُه ْم ُش َ
للمبدأ الذي ّ
مقومات الش�عور بالمس�ؤولية
يح�دث ذل�ك ،م�ا جعل األمة تفقد كثير ًا من ّ
التطور والسير إلى األمام.
والوسائل المساعدة على
ّ
وليست القوام ُة والوالي ُة من النصوص الخاصة ،كما يؤكد الخمليشي،

بمعن�ى أن داللتهم�ا ليس�ت لغوية وإنما اجتماعي�ة ،ألن تطبيقَهما لم يقتصر
على الجزيرة العربية بل انتشر في جميع أنحاء العالم.

والثاني�ة ه�ي أن تفس�يراتنا الفقهي�ة ترتبط لألس�ف بنص�وص معزولة.

وأ ّدت النظ�رة التجزيئي�ة لنصوص الش�ريعة إلى إنت�اج كثير من االجتهادات

التي ال تبدو منس�جمة مع قيم الش�ريعة ومبادئها العليا .وكمثال على ذلك

( ((1المعروف هو ما يتعارف عليه الناس لالعتراف به ،والمنكر هو ما يتعارف عليه الناس إلنكاره.
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آية قوامة الرجال على النساء ...﴿ ،ب ِ َما َف َّض َل ال ّٰل ُه َب ْع َض ُه ْم َع َلى َب ْعض ٍ َوب ِ َما
ِ َ ِِ
َ
قرأ مع اآليات التالية:
أ ْن َفقُوا م ْن أ ْم َواله ْم ،﴾...التي ال ُت َ
﴿ ...والَ ُتضآروهن لِتضيقُوا ع َلي ِهن( ﴾...الطالق)6 :؛ ﴿ ...وع ِ
اش ُرو ُه َّن
َ َ
َ َ ُّ ُ َّ ُ َ ِّ َ ْ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
�اء َب ْع�ضٍ﴾...
﴿وا ْل ُم ْؤم ُن�و َن َوا ْل ُم ْؤم َن ُ
�م أَ ْول َي ُ
�روفَ ،﴾...
�ات َب ْع ُض ُه ْ
با ْل َم ْع ُ
(التوبة)72 :؛ ﴿َ ...و َل ُه َّن مِث ُْل ا َّلذِي َع َل ْي ِه َّن بِا ْل َم ْع ُروفِ( ﴾...البقرة.)228 :
ويوجز الخمليشي رأيه قائالً إن هذه النصوص جميعها ينبغي أن نقرأها
ِ
إقرار حقوق المرأة في األس�رة والمجتمع .لذلك
مجتمع�ة لك�ي نص�ل إلى

يعان�ي الفقه�اء ،برأي الخمليش�ي ،من داء «االنفص�ام» مثل ما يعانيه ،برأيه،
اب�ن الج�وزي الذي كتب مقولة ش�هيرة ح�ول عدم تعليم المرأة مع أنه كان

يدعو إلى «عدم تعطيل العقل» .وهذا ما أبداه الطاهر بن عاش�ور في تفس�ير
�ن مِث ُْل ا َّل�ذِي َع َل ْي ِه َّن بِا ْل َم ْع ُروفِ( ﴾...البقرة )228 :في كتابه
اآلي�ة ﴿َ ...و َل ُه َّ

«مقاصد الشريعة» حول موضوع المساواة .فقد قال في البداية «إن المساواة
يدعي عدم المساواة هو الذي
هي األصل ،وال تحتاج إلى استدالل ،والذي ّ

علي�ه أن يس�تدل عل�ى ادعائ�ه» ،ولكن�ه اعتبر ف�ي ما يتع ّلق بمن�ع المرأة من
يخل بالمس�اواة .وبرأي الخمليش�ي،
الوصول إلى القضاء ،أن هذا األمر ال ّ

مقدس في التنظير ،ولكن ما يقال عنه في التطبيق يبقى التفسير
مبدأ المساواة ّ
النهائي للمساواة وال يجوز مناقشته مع الدعاة والمفتين.

 –3هيكلة مد ّونة األحوال الشخصية وأحكام العالقات
داخل األسرة :بين مبدأ القوامة وتراجع المؤسسة الفقه ّية
التقليد ّية
مدونة األحوال الشخصية
في دراسة ميدانية حول «مفهوم القوامة :من ّ

مدونة
مدونة األسرة» ،طرحت الباحثة نزهة كسوس سؤالين :هل جاءت ّ
إلى ّ
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األس�رة بمفه�وم جدي�د للقوامة؟( ((1وما هي الرهان�ات والبدائل المطروحة

اليوم من أجل السير نحو العدل والمساواة واالستقرار العائلي والمجتمعي؟
تقدم مفهوم ًا جديد ًا
مدونة األس�رة( ((1لم ّ
واعتبرت الباحثة كس�وس أن ّ

متماس�ك ًا إلش�كالية القوامة بصفتها حقيقة مقررة ومس� ّلمة ،ال تحتاج إلى
ِ
مدونة األحوال
تبرير أو مراجعة .وأكَّ دت أن «مبدأ القوامة مهيك ٌل لفلس�فة ّ
الش�خصية ولجمي�ع أح�كام العالق�ات داخل األس�رة» .واس�تعرضت أبر َز
األحكام التي تن ّظم العالقات:
– تعريف الزواج ()1؛
– الوالية في الزواج ()12؛
– حقوق الرجل على المرأة ،بما ذلك واجب طاعة الزوجة لزوجها
()36؛
– أحكام النفقة ( ،35الفصول )123–115؛
– الوالي�ة عل�ى النف�س وعل�ى المال ،والنيابة الش�رعية عل�ى األبناء
()148؛

– أحكام الوصية والميراث (الكتاب  5و.)6
واس�تناد ًا إلى نقاش داخل اللجنة الملكية االستش�ارية المك ّلفة ببلورة

حددت الباحثة اإلطار العام لمفهوم القوامة على
مشروع
«مدونة األسرة»َّ ،
ّ
ضوء معطيات ثالثة:

مدونة األسرة وفق آخر
( ((1لقراءة اإلصالحات التي تمت في
«مدونة األسرة» ( ،)2004انظر ّ
ّ
التعديالت المدخلة بموجب القانون رقم  08.09بشأن سماع دعوى الزوجية ،من إعداد
الحر ،إصالح قانون
محمد الفروجي (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة) .وانظر زهور ّ
األسرة في المغرب :المسار والمنهجية (الدار البيضاء.)2015 ،
بالمدونة ،وقد اعتبره
( ((1في عام ُ ،2004اصلح قانون األحوال الشخصية أو ما يعرف في المغرب
ّ
الكثير من المحللين بمثابة «ثورة بيضاء» نظر ًا إلى اإلصالحات العميقة التي أتى بها لصالح
المرأة واألسرة ككل.
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تبين
ُ
المعطي�ات االجتماعي�ة الديمغرافية من�ذ بداية األلفية الثالثة ،التي ِّ

أن األس�ر المغربية ،بنس�بة تتراوح بين  14و 20في المائة ،كانت منذ عقود
خاضعة لنفقة نساء زوجات أو أمهات أو بنات أو أخوات؛

حركة نسائية وحقوقية راكمت التجارب منذ أكثر من  40عام ًا ،وطالبت

مدونة األحوال الشخصية بتعليالت مبنية على
بتغيير جذري وشامل لقانون ّ

ثالث مرجعيات :الواقع ،المرجعية الدينية اإلسلامية المقاصدية المنفتحة
على الواقع ،والمرجعية الكونية.

مكون� ٌة م�ن رئيس وأعض�اء (من بينهم  3نس�اء) ،غالبيتهم فقهاء
لجن� ٌة ّ

وقضاة متخصصون في الفقه ويس�تندون عادة إلى التفس�ير الحرفي للقرآن
واألحادي�ث النبوي�ة وإل�ى األح�كام الفقهي�ة التي تتالت منذ القرن الس�ابع
ميالدي.

وتش�ير الباحث�ةُ ،ف�ي ه�ذا اإلطار ،إل�ى رجعية الفكر الفقه�ي التقليدي
ُ

الذكورية .وتعطي أمثلة على العقم في التفكير
المتمثّلة في ش�رعنة الهيمنة
ّ
انطالق ًا من اآلراء المتداولة داخل اللجنة وخارجها ،على أساس أن «قوامة

فضله
ح�ق من حقوق اهلل أعطاه�ا للرجل ،وبذلك َّ
األزواج والرج�ال عام� ًة ٌّ
فتصبح القوامة بذلك «مس�ؤولية»
اهلل على المرأة ،وك ّلفه بالقيام بش�ؤونها،
ُ

فطري�ة قطعي�ة مرتبطة بنوع الرج�ال ،وغير مرتبطة بالعقل والكفاءة واإلرادة
والقدرة».

الرجل بالحماية من خالل قوانين ظالمة أو ضمانات
وبذل�ك ،يحظ�ى
ُ

رقابية أو ردعية ال تتناسب مع الواقع الذي يتغير بتغير أحوال الناس رجاالً

وتفوقه
ً
ونس�اء .وباختص�ارُ « ،تخت�زل القوام�ة في كونها تعني س�يادة الرجل ّ

وتفضيله على المرأة في العقل والرأي والدين والميراث».
ويقت�ر ُن المفه�وم بواجب طاعة الزوجة لزوجها ،ما يؤدي إلى ش�رعنة
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المنظور السلطوي القائم على الهيمنة واالستبداد ،مع ما يتر َّتب على ذلك

العنف
سيما الزوجات .وهكذا ،يصبح
من ممارسات عنيفة ّ
ُ
ضد النساء ،وال ّ
الناجم عن «حق الزوج في تأديب زوجته» أمر ًا مشرعن ًا.

بالمناخ المجتمعي
ما هو المنظور الذي ربط تاريخي ًا «مفهوم القوامة» ُ
ومعنويا
والثقافي الذي أبرزه؟ وصحيح أن الزوج كان مك ّلف ًا باألسرة مادي ًا
ًّ

أمام المجتمع واهلل ،بكل ما تستلزمه األسرة في مفهومها وتركيبتها وامتدادها،
بتغي ِر شكل ِ العائلة التي باتت نووية؟
ولكن ألم
ُ
تتغير هذه المسؤولية اليوم ُّ
ورد ًا عل�ى هذي�ن الس�ؤالين ،تعتب�ر كس�وس أنه يجب إع�ادة النظر في
تصب�ح القوامة
مفه�وم القوام�ة اس�تناد ًا إل�ى واقع األس�ر المغربي�ة ،بحيث
ُ

مرتكزة على الكفاءة والقدرة على الكس�ب وتدبير ش�ؤون األس�رة .هكذا
بناء على المس�ؤولية االجتماعية والقانونية بين أفراد
ُي َّ
ح�دد مفه�وم القوام�ة ً

ستحق
حد قول الزمخشريُ « ،ت
المجتمع من رجال ونساء ،ألن القوامة ،على ِّ
ّ
بالفضل ال بالتغ ّلب واالستطالة والقهر».
وعرض�ت نزه�ة كس�وس بعض ًا من النقاش�ات الس�اخنة داخ�ل اللجنة
يبي ُن مدى
الملكية االستش�ارية المك ّلفة ببلورة مش�روع ّ
مدونة األس�رة ،ما ِّ
صعوبة التغيير حين يتع ّلق األمر بالمنظومة الدينية الثقافية ومؤسساتها.

 –4التوفيق بين المبادئ الكونية والخصوصية
الثقافية في صلب مهام السلطة الدينية
بع�د اعتم�اد الدس�تور الجدي�د ف�ي المملك�ة المغربية في ع�ام ،2011

أصبح�ت مواءم�ة القواني�ن الوطنية مع مقتضيات االتفاقي�ات الدولية بالغة
بكوني�ة حق�وق اإلنس�ان والقي�ود الت�ي تفرضها
األهمي�ة .وف�ي م�ا يتع ّل�ق
َّ

س�يما ف�ي ما يتع ّلق بحقوق المرأة ،تعتبر أس�تاذة
الخصوصي�ة الثقافي�ة ،وال ّ
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القانون مليكة بن الراضي أن المجتمعات األبوية تنظر إلى المرأة باعتبارها
موق�ع المرأة في
حارس� ًة للتقالي�د والع�ادات والضامنة الس�تمراريتها .إذ ًا،
ُ
أساسي للدفاع عن الهوية التقليدية الجامدة.
األسرة األبوية
ٌّ

والموضوع شائك ألن مواءمة القوانين الوطنية مع االتفاقيات الدولية

تطر ُح تس�اؤالت كبيرة حول مفهوم مواطنة النس�اء في المغرب وفي لبنان،
ُ
ويعتبر مش�روع ًا مجتمعي ًا يتمتع فيه
س�يما أن ه�ذا المفه�وم
يرتب�ط بالحداثة ُ
الرجال والنساء بالحقوق والواجبات نفسها ويتقاسمون المسؤوليات نفسها.
وتضيف بن الراضي إلى ما ذكره عبادي والخمليشي وكسوس ،وتسأل

ضيقة للمرجعية الدينية،
كيف يمكن أن «يلجأ المجتمع األبوي إلى قراءات ّ

�د حق�وق الم�رأة وترفض كوني�ة الحقوق اإلنس�انية لصالحها» .وتطرح
تقي ُ
ّ
ِ
�ف االزدواجي�ة بين القي�م الكونية والقيم
مجموع�ة م�ن األس�ئلة التي تكش ُ
المحلية في القضايا المعنية بحقوق المرأة .فكيف يمكن القبول بقيم ثقافية
يتم الدفا ُع عنها ال
قائمة على التمييز وعدم المساواة في المجتمع؟ وكيف ُّ
بل المطالبة باحترامها باس�م الهوية الثقافية؟ بتعبير آخر ،هل تتعارض قيم

المرجعية الدينية مع الحقوق اإلنسانية األساسية والمواطنة وكرامة اإلنسان
والمساواة في الحقوق والواجبات؟

تتطل�ب اإلجاب�ة ع�ن ه�ذه األس�ئلة ،برأي ب�ن الراض�ي« ،توضيحات

بش�أن النق�اش والج�دال الدائري�ن بين أنصار مفهوم كونية حقوق اإلنس�ان
والمدافعين عن الخصوصية الثقافية».

(أ) بالنسبة إلى أنصار الكونية القائمة على عالمية حقوق اإلنسان
انطالق� ًا م�ن التراث العالمي التوافقي لحقوق اإلنس�ان ومس�اهمة قيم

الكونية ال
الكونية أن حقوق اإلنس�ان
أنصار
يعتبر
ُ
الحضارة اإلسلامية فيهُ ،
َّ
َّ
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يمكن أن تتفق مع الخصوصية الثقافية لحقوق المرأة ،التي كثير ًا ما تس�تند

متحجرة حول حقوق المرأة،
ضيق للمرجعية الدينية وإلى قراءات
ّ
إلى تأويل ّ
ال تراعي الدور الذي اضطلعت به المرأة في المجالين الخاص والعام عبر

التاريخ وما زالت تؤديه في شتى الميادين ،ومتجاهل ًة دور اإلسالم في منح

المرأة ش�خصية قانونية واالعتراف بحقوقها ودور الحضارة اإلسلامية في
إنتاج القيم الكونية .وألنصار الكونية ،االعتبارات التالية:

يتناقض مفهوما الكونية والخصوصية .فاحترام الكرامة اإلنسانية
– ال
ُ

من دون تمييز على أس�اس الجنس ال يس�تبعد احترام الخصوصية
تمس هذه األخيرة بحقوق اإلنسان األساسية وال
الثقافية عندما ال ّ
تجعل أسس الكرامة اإلنسانية موضوع تساؤل؛

– قضي ُة المرأة سياسية بامتياز وليست قضية دينية وإن يسعى المجتمع

دينية على البنية
إل�ى إع�ادة إنت�اج توازنات�ه التقليدية بإضفاء صبغ�ة ّ
تقدم المرأة نحو المش�اركة الفاعلة
االجتماعية .فاإلسلام ال يعيق َّ
ّ

تخص أحوال
والمس�اواة ،والدليل على ذلك اآليات القرآنية التي
ّ

ومواقف النبي من مش�اركة النس�اء ،وما حقَّقه
وش�ؤونهن،
النس�اء
ُ
ّ
اإلسالم لصالح المرأة(.((1

(ب) بالنسبة إلى المدافعين عن الخصوصية الثقافية:

يرفضون ِ
الكونية ألنها مبنية على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة
الق َيم
َّ

( ((1انظر إلى شؤون النساء في العصور األولى لإلسالم ،واألسئلة التي ُطرحت على النبي حول
الزواج والطالق والعالقة الزوجية بين الرجال والنساء في «سورة النساء» ،و«سورة الطالق»،
و«سورة األحزاب» ،و«سورة النور» .وانظر إلى سرديات النساء النموذجيات كالمهاجرات
متحنة» والمرأة التي جادلت النبي في أمر تطليق زوجها لها وفق ًا لعادة
الم َ
والمبايعات «سورة ُ
«الظهار» في الجاهلية ،في «سورة المجادلة».
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س�يما الحقوق األس�رية .والدليل عل�ى هذا الرفض
ف�ي ِّ
ج�ل الحق�وق وال ّ

مدونة األحوال
ُ
النق�اش الح�ا ّد ال�ذي عرفه المجتمع المغربي عن�د مراجعة ّ

الشخصية في عام  .2000وتقتر ُح بن الراضي إدراج مواءمة القوانين الوطنية

م�ع االتفاقي�ات الدولي�ة في إطار التوفيق بين الكونية والخصوصية الثقافية.
وهذا في صلب مهام السلطة الدينية التي ينبغي أن تعيد النظر في النصوص

الهوة بين
الدينية وسياقها استجاب ًة لتطلعات النساء
ّ
واحتياجاتهن النابعة من ّ
والتحوالت المجتمعية في المغرب.
بحقوقهن،
القواع�د القانوني�ة المتع ّلقة
ّ
ّ

جميع المشاركين في «ندوة مكتسبات المرأة التشريعية
وقد ر َّدد هذه النقطة
ُ
في المغرب والخيارات الممكنة للمسار اللبناني».

وأشارت بن الراضي إلى ثالثة أوجه من التعارض ،تؤكِّ ُد أن اإلصالحات

المنفذة حتى اآلن تكاد ال تستوفي مطالب النساء في اإلصالحات التشريعية
في المغرب:

التع�ارض بي�ن الترس�انة القانوني�ة المغربي�ة ف�ي الدس�تور الجديد
–
ُ

وااللتزامات الدولية وتوصيات لجان حقوق اإلنسان حول المرأة؛

والتح�والت االقتصادية واالجتماعية
التع�ارض بين قانون األس�رة
–
ُ
ّ
تس�اهم في
الت�ي طال�ت دور الم�رأة ف�ي المجتمع .ومع أن المرأة
ُ

التنمية االقتصادية واالجتماعية لألسرة والمجتمع ،إذ تتجاوز نسبة
مدونة األسرة
ربات األسر  20في المائة من مجموع النساء ،ال تزال ّ
سيما تجاه أطفالها؛
تقر للمرأة بالتزامات أسرية محدودة ،وال ّ
ّ

التعارض بين القانون والواقع االجتماعي من خالل االزدواجية في
–
ُ

وضعية المرأة بين المجالين العام والخاص.
ِ
تشاركُ المرأة في االنتخابات من خالل التصويت،
ففي الحياة السياسية،

ولها الحق في ولوج الس�لطة التش�ريعية والتنفيذية ،وتش�غ ُُل مناصب رفيعة
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المس�توى ف�ي القطاعي�ن الع�ام والخ�اص ،وتدي�ر مرافق عمومي�ة ،وتتولى

مناص�ب ف�ي القض�اء والبرلم�ان وغيره�ا م�ن مواقع صنع الق�رار .ومع أن
جل
الدس�تور يعترف بمواطنتها الكاملة وبالمس�اواة بين المرأة والرجل في ِّ
ٍ
ِ
ع�دة أوجه من التمييز على أس�اس الجن�س في وضعيتها
الحق�وق،
تواج� ُه ّ
القانونية في األسرة.

وتوصيات
االتفاقي�ات الدولي�ة الت�ي صادق عليها المغ�رب،
وتش�كّ ل
ُ
ُ
وخطابات الملك التي أكدت ج ّلها على رفع التمييز والعنف
اللجان األممية،
ُ
عن المرأة في المجالين العام والخاص ،ودستور عام  2011أساس ًا لمواءمة
الترسانة القانونية الوطنية مع االتفاقيات الدولية.

س�يما الباب الثاني ،المادة 19
كرس دس�تور عام  ،2011وال ّ
وبعد أن َّ

منه المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية واالقتصادية والثقافية

التي أصبحت من ثوابت المملكة وفي صلب قوانينها( ،((1ترى بن الراضي

تتعارض مع ما جاء في الدستور
سيما المادة  13منها،
ُ
أن ّ
مدونة األسرة ،وال ّ

وم�ع التزام�ات المغ�رب الدولي�ة في المس�ائل الت�ي ُتعنى بال�زواج المبكر
(الم�ادة  ،)20وطلاق الخل�ع (الم�ادة  ،)115والنيابة الش�رعية (المادة 231

الت�ي تتناق�ض م�ع المادة  4والمادة  ،)54وزواج األم الحاضنة الذي ُيس�قط

حضانة األم بينما زواج األب الحاضن ال يس�مح لألم باس�ترجاع حقها في
الحضانة الذي تنازلت عنه.

وبالنس�بة إل�ى لبن�ان ،ال نج�د لألس�ف في المؤسس�ة الديني�ة للطائفة

(((1
الملكية في
عرفت مليكة بن الراضي ثوابت المملكة كما يلي( :أ) ما أكّ دته المؤسسة
ّ
ّ
خطاباتها حول رفع التمييز؛ (ب) بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ...ويتمتع فيها
الجميع باألمن والحرية والكرامة والمساواة؛ (ج) المرجعية الدينية المبنية على قيم االنفتاح
واالعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات اإلنسانية جمعاء.
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اإلسلامية الس� ِّنية والش�يعية وأحوالهما الشخصية س�وى القليل من الفقهاء
الذين يؤمنون بضرورة اإلصالح في س�بيل صون حقوق المرأة واألس�رة.

والنقاشات
والتعاو ُن بين هذه المؤسسة والحركة النسائية الحقوقية محدود،
ُ
النص المؤس�س ،كمفهومي القوامة
ح�ول المفاهي�م الديني�ة المرتكزة على ّ
غير واردة نظر ًا لغياب سياسة عامة بشأن اإلصالح.
والواليةُ ،

وأخير ًا ،تعو ُد أهمية عرض بعض اإلسهامات الفكرية التي نوقشت في

اجتماع الطاولة المستديرة حول «تعميق وتأصيل مفهومي القوامة والوالية»
إلى العوامل التالية:

أوالً ،انطال ُقها من المغرب الذي يضع رعاية األس�رة تحت مس�ؤولية

س�يما الم�ادة  4منها.
الزوجي�ن ،بموج�ب ّ
مدون�ة األس�رة من�ذ  ،2004وال ّ
فالمدون�ة ،كم�ا تقول عائش�ة الحجام�ي« ،ثمر ُة اجتهاد جماعي يس�تند إلى
ّ

معطي�ات ش�رعية ثابت�ة ،وف�ي نف�س األوان في�ه مواكب ٌة للواق�ع االجتماعي
المغربي الذي أصبحت المرأة فيه فاعلة في المجتمع ،ومساهمة في اإلنتاج
وفي اإلنفاق على البيت وتدبير شؤون العائلة»(.((1

ثاني� ًا ،االجته�اد المش�ترك بين رجال ونس�اء م�ن ذوي االختصاصات

تمس حقوق المرأة في األسرة،
ّ
المتنوعة في العلوم اإلنسانية ،لمعالجة قضايا ّ

ما يدل على الحوار المنفتح بين المؤسسة الدينية الرسمية والمجتمع المدني
والحركة النس�ائية المطلبية .فالتغيير يتط َّلب تفاعالً واس�تجابة بين السل َطتين
السياسية والدينية والحركة النسائية.

ثالث� ًا ،تب ّن�ي ن ُُه�ج وآليات علمية جديدة بغرض تعميق وتأصيل المعرفة

( ((1مداخلة عائشة الحجامي ،أستاذة في العلوم السياسية في كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية في جامعة القاضي عياض في مراكش ،في جلسة مناقشة مبادرة تعميق وتأصيل
مفهومي القوامة والوالية ،الرباط :مطبعة المعارف الجديدة.2014 ،
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بالمفاهي�م الديني�ة ،الت�ي طالم�ا أس�اءت للم�رأة المس�لمة ولصورته�ا ف�ي
المجتم�ع ،م�ن خلال إدماج هذه المفاهيم الجزئية في المبادئ اإلسلامية
الكلية القائمة على المساواة واإلنصاف والعدل بين الناس.
أخير ًا ،إن الدعوة إلى تأويل جديد لمفاهيم دينية راسخة ،مثل مفهومي

الكلية للدين اإلسلامي،
القوامة والوالية ،عن طريق دمجهما في المبادئ
ّ
مقدمتها مبدأ
والتي ال تتعارض في عمقها مع مبادئ حقوق اإلنسان – وفي ّ

عتبر في رأينا في منتهى األهمية واألصالة
المساواة بين النساء والرجال – ُت ُ

قيمنا
خاص�ة ف�ي ه�ذا الظرف م�ن تاريخنا كعرب ومس�لمين،
تتع�ر ُ
ض فيه ُ
َّ

وثقافتنا وديننا بالخصوص ،ألقس�ى الهجومات وأبش�ع التهم .لذلك نرى
في هذا االجتهاد بوادر خير على مستويين :داخلي ًا ،من شأن هذا االجتهاد،
يؤسس لبناء أسرة مسلمة مستقرة ومتوازنة تقوم على االحترام
إذا ُط ّبق ،أن ِّ

والندية؛ كما يساهم خارجي ًا في إعطاء صورة جديدة لثقافتنا وديننا الحنيف.
ّ
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ضرورة تحديث الخطاب الديني
الم ْشكلة؟!
أَين ُ
الرحمن ديب الحلو
عبد َّ

*

ِ
المعرفي؛ الباحثِ تنقيب ًا
ت ،والف ْق ُه ُر ًؤى ،أَ ْن أوجه بحثي نحو الحفر
رأَ ْي ُ
ّ
ِ
ٍ
عربي ٍة ،دون
العص�ي
ع�ن ال ّنغَ�ل
وال�داء ّ
ّ
وي ،ا َّلذي َي ُ
الد ّ
حو ُلن�ا ،كمجتمعات ّ
ّ
داثوي؛ بغية
الح
الحداثة ،وس�ياقات ال ّتحدي�ث ،والوعي َ
االنخ�راط في ُب َنى َ
ّ

والرجل ،في
تفح�ص جذور المش�كلة ،حول
ّ
مبدئية المس�اواةَ ،ب ْي َ
ّ
�ن المرأة ّ
االجتماعي.
والمسؤوليات؛ من دون أَدنى تمييز في ال ّنوع
الحقوق
ّ
ّ
وعندي أَ َّن جذور هاته المشكلة ،تتمركز في المحاور ال ّتالية:

بوية.
– المحور األَ ّول :اختيال ُب َنى المنظومة األَ ّ

عليمية.
– المحور الثّاني :اختالل ُب َنى المنظومة ال ّت
ّ

الفقهية.
– المحور الثّالث :اجتيال ُب َنى المنظومة
ّ

جال�ة الرائد ِ ا َّل�ذي ال يكْ ذِب أَه َل�هِ ،إدارة عج ِ
ِ
لة هذه
وس�أَتناول ،ف�ي ُع
ُ ْ
َ َ َ
َ
َّ
المح�اور الث ِ
ِ
ُ
ً
واليا
الد
الخطاب
تحديث
ض�رورات
جاه
ت
با
ا
دفع�
؛
ّالث�ة
ّ
ِّ
ين�ي؛ أ ًّ
ّ
ِ ِ
ٍ
ِ
ٍ
مح�ور يحت�اج ِإلى
كل
رمي�ز
بكثي�ر م�ن ال ّت
وتأويلي�ا؛
واالختص�ار ،وإ ْن كان ُّ
ًّ
ِ
المزيد من َع ْصف ّ
الذهن وتداعي األَفكار.
*

الس ّن ّية العليا في
القاضي عبد الرحمن ديب الحلو ،قاضي ومستشار لدى المحكمة ال َّش ّ
رعية ُّ
بيروت.
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األ ّول :اختيال ُب َنى المنظومة َ
حول المحور َ
األبو ّية:
بوي في المجتمع العربي ،لم ِ
يجر
يمكنني ال ّتأكيد على أَ َّن ُب َنى ال ّنظام األَ ّ
ّ
تبديلها أَو تحديثها على مدى القرون الفائتة ،ح ّتى يوم ال ّناس هذا.

كوري ح ّتى ال ُّنخاع؛
المش�هد غريب ًا في مجتمع ٍ تكوي ُن ُه ُذ
وقد ال َي َت َب َّدى
ُ
ٌّ
نهضوي ٍة ،ومش�ار َع
مش�اريع
المنصرم؛ من
َ
ّ
مما ش�هده القرن ُ
الرغم ّ
إذ على َّ
ِ
ٍ
�د أَ َّن الهيمن�ة ّ
خ ًة
ت ُم َت َر ِّس� َ
حداثوي�ة؛ َب ْي َ
بوية َبق َي ْ
ظامية األَ ّ
كوريةُ ،
الذ ّ
ّ
وبناها ال ّن ّ
ٍ
ِ
بنس�بة أَ َّ َ َ
حداثوية
كثر ،هنا أَو هناك أَو هنالك ،وإ ْن َتع َّززت بأَش�كال
ّ
قل أو أ َ
زائفة.

العربية الموعودة؛ أُؤكّ ُد على
وح ّتى ال أَس�تعجل الحكم على ال ّنهضة
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم َتأَنِّقةِ ،إلى أَ َلق
ض�رورة الخ�روج م ْ
�ن َن َفق مفهوم القَبيلة والق ََبل َّية والبداوة ُ
ح ِّققَة؛ واالنعتاقِ مِ ْن أَنظمة القمع
مفهوم الوطن والمواطنة
الم َت َ
والمواطنية ُ
ّ
الممأْ َسس
الد
السلطةِ ،إلى ال ّنظام ّ
يمقراطي ُ
واالستبداد في الحكم ومفاصل ّ
ّ
المدنية .بما يتيح اس�تغالل طاقات
والدولة
نظري�ة العق�د
االجتماعي ّ
عل�ى ّ
ّ
ّ
اقتصاديات�ه ورأس�ماله البش�ري ،كما في
العرب�ي المه�دورة ف�ي
المجتم�ع
ّ
ّ
والرش�د
ياس�ية
تنظيماته ّ
واالجتماعية والث ّ
ّ
الس ّ
ّقافية؛ تنس�يب ًا لطقوس البلوغ ّ
والوعي وال ّنضج.

قضية «حقوق المرأة» أَو «تحرير المرأة»؛ بتمايز واضح َب ْي َن َذ ْينِك
ّ
ولعل ّ
الع ْنوانَين؛ ُتع ُّد من ركائز ِ
اإلصالح في ُب َنى ال ّنظام الحديث؛ وصوالً ِإلى تغيير
َ
ُ ْ

كل
الرجال في جميع مظاهر الحياة؛ وفي ّ
ّ
بنيوي ،يتس�اوى فيه ال ّنس�اء مع ّ
الرجال في ذلك المجتمع.
الحقوق والفرص ،ا َّلتي يتم ّتع بها ّ
ِإ َّن س�ياق ال ّتحديث يس�تدعي ِإصالح ًا دائب ًا ودائم ًا ،يرتكز على أَس�اس
س�اني
ي تمييز ِج ْن
العدال�ة والمس�اواة؛ وص�والً إل�ى
المس�اواتية؛ من دون َأ ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
ثم
أَو َج ْن َ
�د ّ
ري .ب�دء ًا م�ن ّ
فحر ّي�ة اإلرادة؛ ّ
ح�ق ال ّتعليم؛ إل�ى فرص العمل؛ ّ
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المطوح بالهيمنة ّ
كورية.
االقتصادي؛
االستقالل
الذ ّ
ّ
ّ
ُّ
والب َنى الكامنة،
خ�ط إصلاح –
ِإنَّ�ه
الب َنى ال ّظاه�رة ُ
نضالي تتكام�ل فيه ُ
ٌّ
العربية
حتية؛ تبع� ًا لخصائص األَقط�ار
وتتكاف�ل في�ه ال ّنهائ�ض
ّ
الفوقي�ة وال ّت ّ
ّ
الحداثوي ،واستغالق البعض اآلخر
المختلفة؛ وانفتاح بعضها على ال ّتغيير
ّ
الماضوي.
على ال ّتبجيل
ّ
ومن هنا ِفإنّي أَعتبر أَ َّن الحركاتِ
والجمعياتِ والمن ّظماتِ ال ِّن ْسو ِ ّيةَ ،هي
ّ
األَعظم أَهمية وفعالية في مس�يرة ِ
اإلصالح المنش�ود لل ّنظام الحديث؛ ألَنَّها
ّ
ّّ
األَكث�ر جذري�ة ،وق�درة ،وطاقة كونيةِ .
وتس�تقل؛
وإذا ما أُتيح لها أَ ْن تتنامى
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
ج ُر ا َّلذي َر َف َض ُه
كذياك الحجر ا َّلذي تم ّناه المر ّتل بقوله« :ا ْل َ
ح َ
فإنَّها ستكون ّ
ص َار َرأْ َس ا ْل َّزاو ِ َي ِة» (مز .)22 :117
ا ْل َب َّن ُ
اؤو َن؛ ُه َو َ
عملي�ة بن�اء نظام المجتمع الحديث؛ يس�تدعي تضاف�ر الجهود َب ْي َن
ِإ َّن
ّ
ِ
الج�ذري َ ِ
وعي.
الج ْن َس ْ�ين ،والعم�ل مع� ًا ،ي�د ًا بيدٍ ،من أَجل ال ّتغيير
ّ
وع ْبر ال ّن ّ
ِ
ِ
�ن «عيال اهلل»؛ فال
يت�م لن�ا ذل�ك إ َاّل بالوعي وال ّنض�ج وإلغاء ال ّتمييز َب ْي َ
ول�ن ّ
ينية ،وال على أَساس
الهو ِ ّية ّ
َت َ
ح ُّي َز وال تميي َز وال َت َع ُّص َ
ب؛ ال على أَساس ُ
الد ّ
ِ
سانية.
الهو ِ ّية َ
الج ْن َد ّ
ُ
رية؛ َب ْل َه الج ْن ّ
َ
عص�ب للجن�س كأَيديولوجي�ا،
وف�ي اعتق�ادي أنَّ�ه ب�دون محارب�ة ال ّت ّ
ِ
يش�رئب برأس�ه؛ متط ّلع ًا ِإلى المزيد من ال ّتس� ّلط
بوي س�يبقى
فإ َّن ال ّنظام األَ ّ
ُّ
وانته�اء بمفاصل الحكم
المجتمعية،
والب َن�ى
ً
وال ّتس�لطن؛ ب�دء ًا من األُ ْس�رة ُ
ّ
الكُ ّل ّية.
ِ
وكل امرأةٍ،
وأَجدن�ي مس�وق ًا هن�ا لل ّتأكيد على ض�رورة أَ ْن َتع َي المرأَ ُةُّ ،
دورها في المجتمع من خالل ال ّتأسيس وال ّترصيص لثقافة نِ ْسو ِ ّية؛ تتمرحل
َ
ّ
البياني التالي:
الخط
َو ْفق ًا لهذا
ّ
 –1فهم الواقع.
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 –2تعميق الوعي بأهمية القضايا ال ِّن ْسو ِ ّية لدى كل فئات المجتمع.
اس�تراتيجيات ذات
المس�تقل م�ن قِ َبل ال ّنس�اء من خلال تب ّني
 –3العم�ل
ّ
ّ
أهداف واضحة؛ لتغيير أَ
وضاعهن.
ّ

الدولية
 –4تطوير رؤية بديلة للمستقبل بما يتوافق مع المعايير واالتفاقيات
ّ
بخصوص المرأة.
َ
ِ َ
نتشبث باألَمل؛ ِإذ ِإ َّن تشاؤم
السبيل ،وأ ْن ّ
وما علينا إ َاّل أ ْن نعمل في هاته َّ
العقل ال يقاومه ،كما يقول غرامشيِ ،إلاَّ تفاؤل ِ
اإلرادة.

حول المحور ال ّثاني :اختالل ُب َنى المنظومة ال ّتعليم ّية:
عليمية على امتداد العالم
ش�ك فيه أَ َّن اختالل ُب َنى المنظومة ال ّت
مما ال
َّ
ّ
ّ
َ
الجوهرية المؤ ّدية ِإلى الهيمنة
هم األَسباب
العربي وجوانبه
ّ
المتفيئة ،هو من أ ّ
ِّ
ّ
ّ
حد َش َرعٍ.
كورية في خطابنا
ّقافي؛ على ٍّ
الذ ّ
المعرفي والث ّ
ّ
ِ
المونولوجي،
يستبد بطرائق ال ّتعليم
الع ُنود
ّ
فال غ َْر َو ،إذ ًا ،أَ ْن نرى ُ
الج ُمود َ
ّ
َ
قنية ِإلى
وأنظمة الحشو الفارغ .وتتجاوز المشكلة حدود الموا ّد
العلمية وال ّت ّ
ّ
ِ
تحديات
ينية؛ وا َّلتي تشكّ ل رأس حربة في مواجهة ِّ
المعاهد والجامعات ّ
الد ّ
الحداثة ،ومناهض ِة متط ّلبات ما بعد الحداثة ،وا َّلتي تلهج بخطاب الكَ ِ
راه َّية
ُ َ َ
ِ
ولغة العنف ،محتكرة الحقيقة المطلقة ،قسر ًا وقهر ًا.
عالئقية
غير؛ في
ِإ َّن الحداثة ،ليست
ّ
معطى جامد ًا بل هي حالة دائمة ال ّت ّ
ً
المجتمعية.
الب َنى
الس ّيال،
ّ
وتحوالت ُ
جدلية َب ْي َن ال ّزمن ّ
ّ
ّ
وال يخفى ما لل ّنظام ال ّتعليمي من أَ َث ٍر واضح ٍ
حوالت
جلي في تلك ال ّت ّ
ّ
ٍّ
والتش�كّ الت والصيرورات؛ األَمر ا َّلذي يس�تدعي حتمية االنتقال من نمطٍ
ّ
ّ
ّ
معرفي يقوم على الحشوِ ،إلى ٍ
نمط آخر يعتمد على بناء القدرات؛ مما من
ٍّ
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وم ْو ُروثاتها ،في
ش�أنه أن ُيش�كّ ُل قطيعة ِإ
بس�تيمولوجية ،مع ال ّطرق ال ّت ّ
قليدية َ
ّ
للتفوق
األسبقية
سيفسح المجال إلعطاء
ربوية .مما
المنظومة ال ّت
عليمية وال ّت ّ
ُ
ّ
ّ
ّ

عتبر أس�اس التميي�ز في مجال ال ّنوع
التف�وق
العلم�ي عل�ى
ّ
العضلي ،الذي ُي ُ
ّ
تربويا لمبدأ المس�اواة الكاملة بين
ثم�ة نكون قد أسس�نا
ًّ
االجتماع�ي؛ وم�ن ّ
ّ

الرجل والمرأة.
اهراتي؛
وصفيا؛ جري ًا على المذهب ال ّظ
الواقع تلخيص ًا
ص
و َد ُعوني أُ َل ِّ
َ
خ ُ
ًّ
ّ
وفق ًا للبنود ال ّتالية:
الدول ال ّنامية؛
عليمية ،وتدهورها
• •انخفاض المعايير ال ّت
المستمر ،في ّ
ّ
ّ
كل ِ
وال سيما تعليم ِ
اإلناث.
اإلناث ِّ
َّ
ِ
َ
َ
قنية ،أم في ال ّلغات
نوعية ال ّتعليم؛ سواء في الموا ّد
العلمية أو ال ّت ّ
ّ
• •تراجع ّ
ُ
ممية.
والثّقافات األ ّ
الدين في ِإطار المعارف الكونية؛ بدالً من ِ
اإلفادة منه كمنظومة
• •أَدلجة ِّ
ّ
أَ
وروحية(((.
وقيمية
خالقية
ّ
ّ
ّ
الكم؛
كيفية ال ّتفكير والقدرة على التحليل مقابل هيمنة
• •ضعف
ّ
ّ
بكيفية التفكير أَ ْن يتجاوز المتع ّلم ،من دون تمييز في ال ّنوع
وأَعني
ّ
حديِ ،إلى أَ ْن يصبح قادر ًا
االجتماعي طبع ًا،
بجدية ال ّت ّ
استيعاب أَ ّ
َ
ّ
ُ
َ
ّ
ّ
بكل ما أريد له
بكل ما يتعلمه ،أو ِّ
على ال ّنقد وال ّتفكيك؛ فال ُي َسلم ِّ
دأب
أَ ْن يتع ّلمه ،وال َي َ
الساذج للمعرفة المس ّطحة؛ بل َي ْ
ذعن لل ّتلقّي ّ
المعرفية،
الس ْبر وال ّتحليل وال ّنقد وال ّتعليل ،في جميع الحقول
ّ
في َّ
الدينية؛ من دون ِإخضاع ٍ مقابل الحماية ،أَو ِ
سيما حقل المعرفة ّ ّ
وال َّ
خ َرة مقابل ال ّلقمة.
الس ْ
ُّ
ِ
ِ
استقطاب ْين ِ اث َن ْينِ؛ الفلسفة؛ وهي
الو َسط المعتدل َب ْي َن
((( م ْن وجهة نظري؛ يقع ِّ
َ
الد ُ
ين في نُقطة َ
ِ
ِ
َ
السالب لل ّشرائح
الموجب لل ّشرائح ُ
االستقطاب ُ
ُ
العليا ال ُّنخ َْبو َّية .واأل ْد َلجة؛ وهي االستقطاب َّ
غائية.
ُّ
الدنيا الغ َْو ّ
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حول المحور ال ّثالث :اجتيال ُب َنى المنظومة ال ِف ْقه ّية:

ين�ي؛ وتأيي�د ًا لم�ا كا َن يدع�و ِإليه
ف�ي س�ياقات تحدي�ث الخط�اب ّ
الد ّ

نوي�ري ڤولتي�ر؛ من وج�وب تحديد المصطلح�ات ومعانيها؛
الفيلس�وف ال ّت
ّ
�ع األُ ِ
�رعية،
المفاهيمية
طر
الض
ِّ
ص�ار م�ن ّ
روري َو ْ
ض ُ
ّ
المحددة لألَحكام ال ّش ّ
ّ
ِ
ِ
واألُخرى ال ّتكليفية أَو ِ
َ
وظيفة الفقيه في
وح ْص ُر
ْهية؛ َ
الوضعية ،واألخيرة الفق ّ
ّ
ّ
هذه األَخيرة دون األُو َل ْتينِ.
َ
المتوج� ُه عل�ى األَس�ماء
�رعية :ه�ي خط�اب ال َّش�رع
ّ
فاألح�كام ال ّش ّ
المجر ُد عن
ي ه�ي الخط�اب
واألَح�وال ،ال عل�ى األَعي�ان واألَش�خاص؛ أَ ْ
ّ
وجود المخا َطب ،وعن الحالة ا َّلتي يكون عليها.
َ
تعيينية .ومِ ْن لوازمها
تجريدية غير
رعية أَحكام
ّ
ّ
وبال ّتالي :فاألحكام ال ّش ّ
ِ
الع ْل�م ِ بأَص�ل ِ
مش�روعيتهاِ ،ع ْلم� ًا ُج ْم ِل ًّيا ،مِ ْن دون اس�تفصالٍ؛ ال في
كفاي�ة
َّ
المحال؛
األَوصاف ،وال في األَشخاص ،وال في األَحوال؛ لعدم ال َّتعلُّق ِ في
ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ّ َ
بالجنانِ ،دون العمل باألَركان.
ِإذ ِإ َّن
الج ْمل ُّي َ
رعية الع ْل ُم ُ
محل األحكام ال ّش ّ
المتوج ُه عل�ى األَعيان
كليفي�ة :فه�ي خطاب ال ّش�رع
وأَ ّم�ا األَح�كام ال ّت
ّ
ّ
قبول الحكم ِ مِ ْن أَ ٍ
م�ر ونهيٍ ،في عمل ٍ أَو
�ن َحا ُل� ُه ُ
ي عل�ى َم ْ
واألَش�خاص ،أَ ْ
ِِ
ٍ
تقييد ما؛ فحال َتئذ ٍ هي األَ
كليفية
حكام ال ّت
ترك؛ ِفإن ِ انضاف ِإلى هاته األَحكام ِ ٌ
ُ
ّ
الوضعية.
ّ
وبال ّتال�ي :فاألَح�كام ال ّتكليفي�ة ،أَو ِ
تعيينية
تش�خيصية
الوضعية ،أَحكام
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ِ
ج َز عن ش�يء من تل�ك األَحكام؛ فهو غير
�ن لوازمه�ا أَ َّن َم ْن َع َ
ّ
تقييدي�ة .وم ْ
ٍ
ب به أَصالً.
ُمك َّلف به فرع ًا ،بل وال هو مخا َط ٌ
ِ
ِ
ِ
َ َ
وص َوى الفقي�ه المجتهدِ؛
ْهي�ة م�ا ه�ي إلاَّ ُر َؤى ُ
بق�ي :أ َّن األح�كام الفق َ
الم ْن َف ِرق ُة عن األَحكام ال ّشرعية؛ حقائق .والم ْف َت ِرق ُة مع األَحكام ال ّتكليفية أَو ِ
ُ
َ
ُ
ّ
ّ
ٍ
ِ
«كل
والم ْنم�از ُة مِ ْن فقيه آلخر؛
الوضعي�ة؛
دقائق .وم ْن لوازمها أَنَّّ :
َ
طرائ�قُ .
َ
ّ
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ي من هاته االجتهادات؛ طالما
مجتهد مصيب» ،وأَ ْن ال
َ
تثريب على اآلخذ بأَ ٍّ
والصواب.
البشري ،ونَتائج احتماالت الخطأ
أَنَّها من نِتاج العقل
ّ
ّ
االجتماعية
الوظيفي�ة
الدائرة
الم ْن َبه�ة أَ ْن أَض�ع الفقي�ه في ّ
أَ ُ
ردت به�ذه َ
ّ
ّ
الهوة َب ْي َن متط ّلبات الحداثة،
والمعرفية ا َّلتي يضطلع بها؛ في محاولة لتضييق ّ
ّ
ِ
ِ
س�يما خطاب
ْهية في إطار الخطاب ّ
َ
وم ْو ُروث�ات المنظوم�ة الفق ّ
يني ،وال َّ
الد ّ
النسائية وحقوق المرأة.
فم�ن الوِالي�ة عل�ى النف�س والمالِ ،إلى وِالي�ة التزوي�جِ ،
فالقوامة في
ّ
ّ

الس�فر،
اإلذن بالخ�روج م�ن البي�ت ،واالضطلاع بالعم�ل ،فالمن�ع م�ن ّ
َ
الرجال في المحاف�ل ومراكز العمل
وض�رورة المح�رم ،أو االختلاط م�ع ّ
شريعية
السلط َت ْين ِ ال ّت
ياسية
ٌ
ثم في المشاركة ّ
وسائر المجاالت؛ ّ
ّ
الس ّ
سواء في ُّ
ِ
َ
رعية
نفيذية ،أَ ْم في رئاسة ّ
وال ّت ّ
ْهية ،ال ال ّش ّ
الدولة؛ هي كلُّها من األحكام الفق ّ
ينية،
العربي ،ذي
يتعين على المجتمع
وال ال ّت
المرجعية ّ
الد ّ
ّ
كليفية ،وا َّلتي ال ّ
ّ
ّ
ٍ
خير في األَ ْخذ ِ بأَي رأي ٍ
ٍ
األَ ُ
وش�اف .كما
ش�اء
َ
ِّ
َ
خ�ذ ب�رأي واح�د منها؛ فهو م َ َّ ٌ
ِ
ِ
ِ
وتقنين ما يراه مصلح ًة
نشاء وشرعن ُة
ؤسساته ال ّت
شريعية ،إبدا ُع وإ ُ
ُ
له ،ض ْم َن ُم ّ
ّ
ي
ومنفع ًة وعدال ًة ومس�اوا ًة؛ ِإذ حيثما قامت أَد ّل ُة العقل ،وأَس�فر
ُ
صبح ُه؛ بأَ ِّ
ِِ
ِ
بفهمه،
ويستبد
طريق ٍ كان؛ َفث ََّم شر ُع اهلل .وال جائ ٌز للفقيه أَ ْن يتحكّ َم برأْيِه،
َّ
ِ
ِإن لم أَ ُقل بِوه ِم ِه ،مع تكا ُفؤ ِ األَد ّل ِ
ِ
كرس� ًا مظاهر ال ّتمييز
م
؛
اآلراء
وتش�اكل
ة
ْ َ ْ
ُ ّ
ضد المرأة في هاته المجاالت كا ّفة.
ّ
القانون�ي (الوضعي) على
وف�ي ال ّنتيج�ة أَدع�و ِإل�ى تضييق نطاق ِإحالة
ّ
ِ
الفقْهي ،في قضايا حقوق المرأة ،وصوالً ِإلى االحتكام الك ّلي ِ
القانوني
لى
إ
ّ
ّ
ّ
ِ
الخاصة بال ّنساء وال ِّن ْسو ّيات.
في المسارات والممارسات؛ وبال ّتحديد تلك
ّ
نتحدث عن ال ّنساء ِإنَّما نريد ماليين ال ّنساء ،وليس ال ّشرائح
ونحن حين
ّ
وحدها؛ ح ّتى يكون في وسعنا القول بأَ َّن المسافة
والفئات العليا أَو ِ الوسطى َ
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القانونية ا َّلتي تدعو ِإلى المساواة والعدالة،
قد انطوت بالفعل َب ْي َن ال ُّنصوص
ّ

الفعلي لل ّنساء.
وب ْي َن الواقع
َ
ّ

ِ
ِ
ت؛ ألَ َّن ُه
وفي يق ُ
ُول كَ ل َم َت ُه وال َي ْمشي؛ َب ْل َيث ُْب ُ
وفي الختام :فإني كفقيه ُ
ص ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
كل أَش�كال
ف أَ َّن الكَ ل َم َة ال َتص ُل ِإلاَّ وصاح ُبها َم َعها؛ يدعو ِإلى ِإلغاء ّ
َي ْعر ُ
ضد المرأة .مع ِ
الحكومية على
اإللحاح على رفع جميع ال ّتح ّفظات
ال ّتمييز ّ
ّ
ُ
ولية؛ وذلك عمالً بمبدأ
كرز به؛ سواء في
حيادية ّ
اال ّتفاقات ّ
ّ
الد ّ
الدولة ا َّلذي أ ّ
َ ِ
الجنسية.
وحق منح
ياسية،
األَحوال ال ّش
ّ
خصية ،أو المشاركة ّ
ّ
الس ّ
ّ
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التوصيات
تعتبر قضية تمكين المرأة عن طريق تحقيق المساواة بينها وبين الرجل
ُ

كل المج�االت ف�ي صلب عملي�ة اإلصالح الذي يهدف في النهاية إلى
ف�ي ّ

بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي ،القائم على احترام حقوق اإلنسان كما
ُ
الربط طيلة هذه الندوة بين تمكين المرأة
تم
هو متعارف عليها عالمي ًا .لذلك ّ
والديمقراطية ،إضافة إلى معالجة قضية ثقافية
وقضايا المساواة والتحديث
ّ

أساس�ية مرتبط�ة بتجدي�د الخط�اب الديني بخصوص الم�رأة من أجل إنقاذ
ّ

تضع الدين ومنظومته
ازدواجية ثقافية
المواط�ن العرب�ي ،رجل وام�رأة ،من
ُ
َّ
ومتغيراته.
الفقهية التقليدية في صدام مع الواقع
ّ

واللبنانية
المغربية
وفي هذا اإلطار وبعد االضطالع على كال التجربتين
ّ
ّ

صدرت عن الجانبين التوصيات التالية:

ُ
التوصيات المتعّلقة بالجانب اللبناني
أوالً ،على مستوى التعاطي مع الدولة ومؤسساتها:

تترأس�ها س�يدة
 –1ضرورة تخصيص وزارة مس�تقلة وكاملة الصالحيات،
ُ
من ذوات الخبرة والكفاءة والمعرفة بمجال حقوق المرأة ونضالها.

اللبنانية للعمل
النس�ائية
والجمعيات
تكثي�ف الجه�ود بين التنظيم�ات
–2
ُ
ّ
ّ
ّ
كل القضايا ،وهي
كجبه�ة واح�دة من أجل إحداث األثر المنش�ود في ّ

االستراتيجية التي أبانت عن جدواها في نضال نساء المغرب من خالل
مؤسس�ات الدولة من حكومة وبرلمان وهيئات
تعاطيه�ن
ّ
َّ
الموح�د مع ّ
إدارية وغيرها.
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أساسية في تكوين النساء وتأهيلهن نضالي ًا؛
والميدانية
السياسية
 –3التجربة
ّ
ّ
ّ
السياسية من
اهتمامهن للممارسة
توجه النساء في لبنان
لذلك ال ّ
بد أن ّ
َ
ّ

س�واء على مس�توى البلديات أو
االنتخابية
خالل التر ّش�ح في الدوائر
ٌ
ّ

فالعمل السياسي على اختالف مستوياته هو مدرسة للتكوين
البرلمان؛
ُ
فالعمل السياسي على اختالف مستوياته
الفكري والعملي والتنظيمي.
ُ
هو مدرس ٌة للتأهيل الفكري والعملي والتنظيمي.
ثاني ًا ،على المستوى التشريعي:

 –1إن الدولة هي المسؤولة دستوري ًا عن حماية أمن مواطنيها وحقوقهم،

وضم�ان العدال�ة والمس�اواة في المواطنة بين الرجال والنس�اء ،ألجل

مسؤولية تطوير التشريعات ووضع قانون مدني
ذلك تقع على عاتقها
ّ

موح�د لألح�وال الش�خصية ،عاب�ر للطوائ�ف يق�وم على أس�اس مبدأ
ّ

المساواة بين الرجال والنساء كهدف أسمى.
الموحد هو في صميم مشروع اإلصالح الديني والسياسي
هذا القانو ُن
َّ

ف�ي لبن�ان ،وم�ن ش�أنه أن ي�ؤ ّدي حتم� ًا إل�ى اعت�راف الس�لطة الدينية
بالمعاه�دات واالتفاق�ات الدولي�ة التي صادقت عليه�ا الدولة اللبنانية
كاتفاقية «السيداو».

النس�ائية صفو َفه�ا ،م�ن أج�ل إقرار نظام
ت�رص الحرك�ة
 –2آن األوان أن
َّ
ّ
ِ
تمثيلهن
الحصص «الكوتا» لصالح النس�اء كتمييز إيجابي بهدف رفع
ّ
بد أن
داخل النقابات واألحزاب إضافة إلى
البلديات والبرلمان .إ ْذ ،ال ّ
ّ
والحكومي واقع ًا ملموس ًا
السياسي
النسائية في العمل
تصبح المشاركة
َ
ّ
ّ
ّ
ٍ
سياس�ي للتعبير والمش�اركة في
كما ونوع ًا ،لتمكين النس�اء من فضاء
ًّ
ّ
الديمقراطية الحقّة.
أساسية في سبيل ِ بناء
ا ّتخاذ القرار ،ك َلبِنة
ّ
ّ

اللبنانية
الجنس�ية ،لجهة إعطاء المرأة
 –3ض�رور ُة العم�ل على إقرار قانون
ّ
ّ
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ِ
الجنسية ألوالدها؛ بهدف رفع المعاناة والظلم
حق منح
المقترنة بأجنبي ّ
ّ

الواق�ع عل�ى مجموع�ة من أبناء وبنات هذا الوطن .خاصة وان التحفظ

يتناقض وموقف لبنان الداعم لمعاهدة «السيداو» ولمبدأ
الحق
على هذا
ُ
ّ
المساواة الكاملة المنصوص عليها في الدستور اللبناني.
الثقافي:
ثالث ًا ،على المستوى
ّ

بد
 –1بخصوص هذا المجال فإن البداية تكون ال محالة بالمدرسة ،إذ ال ّ
من إصالح منظومة التربية والتعليم بما يتالءم وصورة المرأة الجديدة،
المس�تق ّلة والعاملة إلى جانب الرجل في كل المجاالت مما من ش�أنه
خ مفهوم المساواة بين الجنسين في عقول الناشئة.
رس َ
أن ُي ِّ

 –2العمل على ترش�يد وتوجيه وس�ائل اإلعالم في نفس االتجاه ل ِ ُتس ِ
�ه َم
ْ
ِ
تس�اه ُم في
اللبنانية التي
بدوره�ا ف�ي رس�م ص�ورة واقعي�ة عن الم�رأة
ّ
والصح�ة والم�ال واألعم�ال ب�كل جدارة
مج�االت التعلي�م والع�دل
ّ

واقتدار.

إجراء
�ر
ً
 –3إدم�اج الش�ابات والش�بان أيض� ًا ف�ي الجمعيات النس�ائية ُي َ
عتب ُ
والحيوية لقضاي�ا المرأة التي
االس�تمرارية
ضروري� ًا م�ن أجل ضم�ان
ّ
ّ
ِ
ف كغيرها من القضايا ذات الطابع االجتماعي – بحكم مستجدات
َتعر ُ
سواء على مستوى اإلشكاليات
والتطور
التغير
ٌ
ّ
الواقع – كثير ًا من أوجه ّ
ب إش�راك ًا وانفتاح ًا على األجيال الش�ابة التي
أو المقاربات .مما يتط َّل ُ
أصبح�ت متواصل�ة فيم�ا بينه�ا ع�ن طري�ق وس�ائل اال ّتص�ال الحديثة

والسريعة ،لالستفادة من طاقتها وقدرتها على اإلبداع.
رابع ًا ،في مجال البحوث والدراسات:

بد من تطوير البحث العلمي في مجال الدراسات النسائية والجندر
ال ّ

اللبنانية ،الرسمية
من خالل إحداث «كرسي» لهذه الدراسات في الجامعات
ّ
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اإلنس�انية؛ علم ًا بأن هذه الدراس�ات أضحت
والخاصة ،ذات التخصصات
ّ
ّ
ِ
في كثير من بلدان العالم مرجع ًا مهم ًا في توجيه وبناء سياس�ات الدول في

كثير من المجاالت.
رف�ع التوصي�ات إل�ى رئاس�ة ال�وزراء ،ووزارة الم�رأة ووزارة
أخي�ر ًا،
ُ

الش�ؤون االجتماعية ،والمجلس النس�ائي اللبناني ،والهيئة الوطنية لش�ؤون

الم�رأة اللبناني�ة واللجن�ة األهلية لمتابعة قضاي�ا المرأة ،إضافة إلى المحاكم
الروحي�ة المس�يحية منها واإلسلامية ،والمعاهد والمراك�ز العلمية الوطنية

والدولية ذات الصلة.

التوصيات المتعّلقة بالجانب المغربي
أسفر النقاش الذي دار حول أوراق التجربة المغربية عن المالحظات

التالية:

عتبر
 –1إن قانون المناصفة المنصوص عليه في دستور  ،2011والذي ُي ُ
خط�وة هام�ة ف�ي طري�ق تحقيق المس�اواة الكاملة بين الجنس�ين ،لم يعرف
َ
والمنوط بها
المنصوص عليها دستوري ًا
بعد طريقه للتطبيق ،فهيئ ُة المناصفة
ُ

السهر على تفعيله ،لم تعرف النور لحد اآلن ،نظرا لغياب القانون التطبيقي
المتضمن آلليات وجدولة هذه الهيئة.

نف�س المالحظ�ة بالنس�بة للمجل�س االستش�اري لألس�رة والطفول�ة،
المنص�وص علي�ه ف�ي الدس�تور المذكور ،والذي لم ي�ر النور بعد ،علم ًا أن

تدخل في اختصاص هذا المجلس على رأسها ملف
هناك قضايا استعجالية،
ُ
األطف�ال ف�ي وضعي�ة صعبة ،والذي�ن تعرف أعدادهم تزايد ًا مس�تمر ًا ،نظر ًا
للحد من هذه الظاهرة وإشكاالتها.
لعدم وجود استراتيجية ناجعة
ّ

 –2أجمع�ت المش�اركات م�ن الط�رف المغربي على ض�رورة مراجعة
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«مدونة األسرة» – قانون األحوال الشخصية – الصادرة بتاريخ  ،2004بعدما
ّ
أظهرت الممارسة عدد ًا من أوجه القصور في كثير من القضايا ،بسبب بعض
ٍ
ِ
معاكسة
الثغرات في النصوص ،أ ّدت إلى سوء في التطبيق وأحيان ًا إلى نتائج
المدونة ،التي جاءت أساس�ا بهدف الحفاظ على األس�رة عن طريق
لروح
ّ
حماية كل األطراف ،الرجل والمرأة واألطفال.

عبر ملك المغرب في إحدى خطبه األخيرة ،عن ضرورة مراجعة
وقد َّ

«مدون�ة األس�رة» بع�د انقض�اء زهاء  15س�نة على تطبيقه�ا ،وذلك من أجل
ّ
ِ
ِ
ف
معبر ًا عن مواق َ
تطويره�ا ومالءمته�ا مع دس�تور  ،2011الذي ج�اء بعدها ِّ
الحالي�ة ،ويعتبر هذا
المدونة
متقدم�ة لصال�ح الم�رأة ل�م تأ ُخ�ذ مكانها ف�ي
ّ
ّ
ّ
الخط�اب دليلاً عل�ى االهتم�ام والمتابع�ة الت�ي تحظ�ى به�ا قضايا النس�اء
واألسرة ،لدى أعلى هيئة في البالد ،مما يترك الباب مفتوح ًا مستقبالً لمزيد
من اإلصالحات في طريق المساواة الكاملة بين الجنسين.

 –3بالنس�بة لقان�ون «الكوت�ا» البرلماني�ة ،المعم�ول به من�ذ  ،2002من

بعض
معبرة وفاعلة للنس�اء داخل البرلم�ان،
أج�ل ضم�ان
ْ
اعتبرت ُ
تمثيلي�ة ّ
ّ
المش�اركات ،أنه آن األوان لمراجعة هذا القانون ،الذي اس�تحال إلى نوع

من الريع السياسي بسبب سيادة المحسوبية على حساب الكفاءة في اختيار
النائبات ،األمر الذي أصبح يسيء للمرأة أكثر مما يفيدها؛ عالوة على ذلك
مرحليا وليس دائم ًا من أجل تكوين النساء
فإن هذا اإلجراء اعتبر في أوانه
ًّ
ِ
سياسي ًا وإعدادهن مستقبالً لخوض ِ
بشكلها الكامل أُسوة
االنتخابية،
العملية
ّ
ّ
بالرجال.

كم�ا أن�ه بحل�ول س�نة  2022س�يكون ق�د انقض�ى على تجرب�ة الكوتا
بالمغرب  20سنة ،وسيكو ُن هذا التاريخ مناسب ًا إلعادة النظر في هذا اإلجراء
اإليجابي.
سمي آنذاك بالتمييز
التفضيلي الذي ِّ
ّ
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بد من اإلشارة إلى أن المغرب بحكم اندماجه في المجتمع
وأخير ًا ،ال ّ
الدولي يسارع دائم ًا إلى االنخراط في االتفاقيات الدولية ،المتع ّلقة بحقوق

األف�راد ،س�واء ،نس�اء أو رج�ال أو أطف�ال ،غي�ر أن هذا االنخ�راط ال ينفي
وجود تعثرات وصعوبات في عملية تطبيق هذه االتفاقيات سواء من الناحية

اإلداري�ة أو م�ن الناحي�ة الثقافي�ة المتمثلة في العقليات الس�ائدة ،وهي أمور
طبيعي�ة بالنس�بة لمجتم�ع محاف�ظ ،يواجه تحديات م�ن أجل النهوض على

كافة المستويات.
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نبذة عن المشاركات والمشاركين
رشيدة بن مسعود rachi222@hotmail.com

برلماني�ة س�ابقة في مجلس النواب ،المغ�رب ( 2007–2002و–2011

النواب (.)2016–2014
 .)2016ونائبة رئيس مجلس ّ

أكاديمية وباحثة في الكتابات النسائية .عضو مؤسس لمركز الدراسات

واألبح�اث ح�ول الم�رأة ،كلي�ة اآلداب ،جامع�ة محمد بن عب�د اهلل ،فاس،

وعضو مؤسس لجمعية اإلبداع النسائي ،فاس .لها إصدارات أدبية ،المرأة
والكتاب�ة :س�ؤال الخصوصي�ة – بالغ�ة االختلاف (إفريقيا الش�رق)1994 ،
وجمالية السرد النسائي (دار نشر المدارس .)2006
ديما د ّبوس ddabbous@equalitynow.org

المدي�رة اإلقليمي�ة لمنظم�ة  Equality Nowلمنطق�ة الش�رق األوس�ط

وشمال إفريقيا ( .)–2018وهي منظمة غير ربحية تركز على حماية وتعزيز

الحقوق اإلنسانية للفتاة والمرأة.
ومدربة على التواص�ل اإلعالمي الجندري
أكاديمي�ة وباحث�ة ومح ّلل�ة
ّ
في العالم العربي .خبيرة في اإلدماج الجندري لسياس�ات اإلعالم؛ كُ ِّلفت

عام  2014من قبل اليونسكو وبي بي سي كخبيرة في مجال قوانين اإلعالم
وتنظيماته�ا ف�ي العال�م العرب�ي ،إضافة إل�ى تكليفها في الش�ؤون الجندرية
للوكالة األميركية للتنمية الدولية بين عامي  2016و.2018

النسائية في العالم العربي
دبوس منصب مديرة معهد الدراسات
شغلت ّ
ّ
في الجامعة اللبنانية األميركية بين عامي  2005و 2013؛ حيث ن ّفذت مشاريع
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ممولة دولي ًا لتمكين المرأة في المنطقة ،ونجحت في الحصول على
تنموية ّ
االعتماد األكاديمي بدرجة الماجس�تير في الدراس�ات النس�ائية والجندر في
الجامعة اللبنانية األميركية عام  ،2013وعلى تحويل مجلة معهد الدراسات

النسائية الرائدة إلى مجلة دولية محكّ مة ،وتترأس دبوس تحرير مجلة الرائدة

منذ  2007إلى اليوم .لديها العديد من الكتب ،وفصول في كتب ،ومقاالت

ح�ول حق�وق الم�رأة ف�ي لبنان ،النس�اء واإلسلام في الفضائي�ات العربية،
والتمييز في قوانين األحوال الشخصية في لبنان.

آمال حبيب emmyhabib@gmail.com

آم�ال حبي�ب حاصل�ة عل�ى ش�هادة دكت�وراه ف�ي عل�م المعلوم�ات

واالتص�االت ف�ي التنمي�ة م�ن جامعة باري�س  .8تركزت أعماله�ا وخبرتها
في مجال علم المعلومات والمؤش�رات في العلم والتكنولوجيا وش�بكات
المعلومات العلمية والتنمية البشرية واإلنسانية في البيئة والنوع االجتماعي

وإدارة األبحاث العلمية وبرامجها.

عمل�ت «مستش�ارة علمي�ة» في المجلس الوطن�ي للبحوث العلمية في

مجال علوم اإلنس�ان والمجتمع و«أس�تاذة مش�اركة» في الجامعة اللبنانية،

كلي�ة اإلعلام والتوثيق« .مؤسس�ة ومديرة» لمرك�ز التوثيق والمعلومات في
المجل�س ،و«نقط�ة االتصال» لش�بكات المعلومات الدولي�ة« .ممثلة» على

الصعي�د الوطن�ي و«مش�اركة» في ش�بكات المعلوم�ات المتخصصة التابعة
لمنظمات األمم المتحدة (فاو ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،برنامج األمم
المتحدة للبيئة) .شاركت في عشرات المؤتمرات المتخصصة في مجاالت

عدة مقاالت وتقارير استشارات علمية.
اختصاصها .لها ّ

تجمع الباحثات اللبنانيات واللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو.
عضوة في ّ
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زهور الح ّر zhour.horr@gmail.com

ضد النس�اء حالي� ًا .قاضية
رئيس�ة المجل�س الوطن�ي لمحارب�ة العنف ّ
ورئيس�ة محكمة ابتدائية ورئيس�ة قس�م قضاء األس�رة بالدار البيضاء س�ابق ًا.

أس�تاذة بالمعهد العالي للقضاء ،ورئيس�ة محكمة قضاء األس�رة سابق ًا .أول
رئيس�ة قس�م قضاء األس�رة بمحكمة النقض .خبيرة مستش�ارة لدى وزارة
حق�وق اإلنس�ان س�ابق ًا .وعض�و اللجن�ة الملكي�ة إلصالح قان�ون األحوال
لمدونة األسرة .وهي ،رئيسة
الشخصية ولجنة الخبراء المكلفة بوضع دليل
ّ

مؤسسة للجمعية المغربية لمساندة األسرة.
ِّ

نشرت العديد من المقاالت واألبحاث بالمجالت القانونية المغربية منها

نشر مؤلف حول« ،إصالح قانون األسرة المغربي ،المسار والمنهجية» ،و«حماية
حق�وق الم�رأة م�ن خالل االجتهاد القضائي المغربي» .ش�اركت في العديد من
المؤتم�رات والن�دوات العلمي�ة عل�ى مس�توى الوطن�ي واإلقليم�ي والدول�ي.
وساهمت في برامج للتوعية القانونية والقضائية باإلذاعة والتلفزة المغربية.

عبد الرحمن الحلو http: /  / www.dirassat.org

ِ
ِ
ِ
أزهر
درس� ًا في
�ل إمام� ًا وخطيب� ًا ّ
َعم َ
لمدة ثالث س�نوات ،كما َعم َل ُم ّ
ثم تو ّلى
كلية ال ّش�ريعة
اإلسلامية ّ
لمدة عش�ر س�نواتّ ،
ّ
لبنان ،ومحاضر ًا في ّ
ِ
اإلسالمية ال ّتابعة لدار الفتوى
َمهام العمادة في ك ّل ّية ال ّشريعة بجامعة بيروت
ّ
لمدة خمس سنوات.
ّ
ثم لدى محكمة
ُع ِّي َن قاضي ًا
رعية الس ِّنيةّ ،
شرعيا لدى محكمة بيروت ال ّش ّ
ًّ
رعية الس ِّنية.
جبيل ال ّش ّ

رعية الس ِّنية العليا في بيروت.
حاليا مستشار ًا لدى المحكمة ال ّش ّ
يعمل ًّ
ل�ه الكثي�ر مِ�ن المؤ ّلف�ات م�ا بين مطبوع ومخطوط .ش�اركَ ف�ي الكثير مِ َن
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الفقهية وله ،إلى ذلك ،الكثير من المقاالت وأجوبة االستفتاءات
المؤتمرات
ّ
للدراسات وال ّتوثيق.
والمكاتبات،
وأكثرها متو ّف ٌر على موقع مركز بيروت ّ
ُ
ُ
حمود hania@hammoudlawfirm.com
هانية ّ

محامية ومستشارة معتمدة لدى الشركات العائلية .عضو مكتب تنفيذي

وأمينة صندوق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

حمود للمحاماة واالستش�ارات المؤس�س
مديرة «ش�ريكة» في مكتب ّ

من�ذ ع�ام  1972وال�ذي تمثّ�ل فيه الجيل الثاني .وق�د تزامن ذلك مع دورها
ومنس�قة ومش�اركة في وض�ع برامج مادة القان�ون التعليمية في
كمحاض�رة
ّ

معاهد التعليم في لبنان .عام  ،2016حصلت على شهادة الدكتوراه بدرجة
امتي�از ف�ي القان�ون المق�ارن م�ن كلية الحق�وق في جامع�ة مونتريال حيث

تمكّ ن�ت م�ن تطوي�ر الوضع القانوني للش�ركات العائلي�ة ،وتحديد طبيعتها
وأركانها الموضوعية.

فاديا جرادي fadia.jradi@ibdaalebanon.com

مديرة العمليات – شركة اإلبداع لتمويل المشاريع الصغرى.

ِ
حاصلة على درجة الماجستير في التنمية االقتصادية الدولية التي ترتكز

على التمويل األصغر من جامعة جنوب نيو هامبشاير – الواليات المتحدة
األميركية بعد استحصالها على منحة الفولبرايت بأعلى درجات الشرف.
ِ
ف
عملت في هيئة األمم المتحدة (األونروا) لمدة عش�ر س�نواتُ ،تشر ُ
عل�ى مختل�ف المش�اريع االجتماعي�ة واالقتصادية في جمي�ع أنحاء لبنان،
وتعم�ل عل�ى إدارة مختل�ف مبادرات التمويل األصغر .عملت س�ابق ًا على

افتت�اح بن�وك ومؤسس�ات لتموي�ل المش�اريع الصغ�رى وس�اهمت بنموها
278

وتطورها .انضمت إلى شركة اإلبداع للتمويل األصغر في تموز عام .2012
ّ
لديها اهتمام بالمبادرات  /المشاريع المتع ّلقة بتمكين المرأة ،وشاركت
في تأسيس من ّظمات غير حكومية تخدم هذا الموضوع وتدعمه.

راغدة درويش raghida.darwich@ibdaalebanon.com

مديرة التدقيق الداخلي – شركة اإلبداع.

حاصل�ة عل�ى درج�ة الماجس�تير ف�ي إدارة األعمال م�ن جامعة إنديانا

بول�س ف�ي الوالي�ات المتح�دة األميركية .وانضمت إلى ش�ركة اإلبداع في

كان�ون األول ع�ام  .2012لديه�ا أكث�ر م�ن  15عام� ًا م�ن الخب�رة المهنية في
مختل�ف مج�االت العم�ل .عملت في ش�ركات عالمية متعددة الجنس�يات

في لبنان والواليات المتحدة األميركية وكندا ،حيث اكتس�بت مهارات في
المالية والمحاسبة وتطوير الميزانية ودعم األعمال التجارية
إعداد التقارير
ّ
المحلية في لبنان.
والتدقيق الداخلي .كما أنها عملت سابق ًا في البنوك
ّ

رضوان الس ّيد ridwanalsayyid@hotmail.com

أستاذ الدراسات اإلسالمية في كرسي الشيخ زايد في الجامعة األميركية

في بيروت حالي ًا.

أس�تاذ الدراس�ات اإلسلامية بكلية اآلداب ،قس�م الفلس�فة بالجامعة

اللبنانية ،س�ابق ًا .تركزت دراس�اته منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي

عل�ى التاري�خ الثقاف�ي العربي ،والفقه اإلسلامي القدي�م والحديث ،وعلم

ال�كالم اإلسلامي ،والفكر السياس�ي اإلسلامي قديم� ًا وحديث ًا ،وحركات
اإلسلام السياس�ي .ونش�ر نصوص� ًا تراثي�ة في عل�م الكالم والفق�ه والفكر

السياس�ي .ومن�ذ التس�عينيات عم�ل الدكتور رضوان أس�تاذ ًا زائر ًا بعدد من
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عدة ،وله أيض ًا نصوص محقَّقة ألعمال في
الجامع�ات الغربي�ة .ل�ه مؤلفات ّ
الفكر اإلسلامي السياس�ي الوسيط ،إضافة إلى نصوص مترجمة لدراسات
أوروبية معاصرة.

فهمية شرف الدين info@cfuwi.org

رئيسة اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة.

حائزة على دكتوراه في الفلس�فة السياس�ية ودكتوراه دولة في الفلسفة.

أس�تاذة ف�ي كلي�ة العل�وم االجتماعي�ة ف�ي الجامعة اللبنانية س�ابق ًا .ناش�طة

عدة دراسات وأبحاث علمية مرتبطة بالفكر العربي
اجتماعية وثقافية لديها ّ

عدة مناص�ب بينها:
والقضاي�ا االجتماعي�ة ،خاص�ة قضاي�ا المرأة .ش�غلت ّ

مدي�رة المعه�د العرب�ي لإلنم�اء (بي�روت)؛ عضوة في معه�د بحوث األمم

المتح�دة للتنمي�ة االجتماعي�ة ( – UNRISDجني�ف) ،وعض�وة ف�ي اللجنة

العلمي�ة للمنت�دى العالم�ي للتعليم العالي والبح�ث العلمي وإنتاج المعرفة
(اليونيس�كو – باري�س) .باحث�ة وناش�طة ف�ي الش�أن العام وخاص�ة القضايا

االجتماعية وقضايا النساء.

نزهة الشقروني nouzhachekrouni@gmail.com

مسار يلتقي فيه األكاديمي بالسياسي والدبلوماسي.

تقلدت منصب سفيرة المغرب بكندا ( ،)2016–2009ومنصب وزيرة

مكلف�ة بالجالي�ة المغربية المقيمة بالخ�ارج ( ،)2006–2002ووزيرة مكلفة
الخاصة
بقضايا المرأة وحماية الطفولة وإدماج األشخاص ذوي الحاجات
ّ

( .)2002–1998حرزت على دكتوراه السلك الثالث في جامعة السوربون،
باري�س؛ وأح�رزت عل�ى مكان�ة

Senior Fellow, Advanced Leadership
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بجامعة هارفرد األميركية عام .2016

ش�غلت منصب أس�تاذة باحثة بكلية اآلداب والعلوم اإلنس�انية ،جامعة

المولى إسماعيل بمكناس (.)1998–1984

وائل طبارة wael–tabbara@hotmail.com

محام ٍ باالس�تئناف وقاضي بمنصب ش�رف ورئيس محكمة اس�تئناف

بيروت وجبل لبنان سابق ًا ،والنائب العام الشرعي لدى المحكمة سابق ًا.

حائ�ز عل�ى ش�هادة دكت�وراه دول�ة في الحق�وق في فرنس�ا العام 1981

(الجامعة العاشرة .)Nanterre

عدة مناصب منها منصب نائب عام لدى المحكمة الشرعية الس ِّنية
شغل ّ

العليا ،وعضو مجلس القضاء الشرعي األعلى من العام  1990حتى منتصف

الع�ام  .1997عم�ل أس�تاذ ًا ف�ي معهد الدروس القضائية 1993؛ أش�رف على
دراسات القضاة المتدرجين وعلى أطروحات دكتوراه وامتحانات الدخول

عدة
إل�ى القض�اء وامتحان�ات الك ّت�اب العدل  .1997–1981وضع مش�اريع ّ

عدة في مجال التحكيم
قوانين لعدد من الوزارات في لبنان .وله محاضرات ّ

والقوانين العقارية واالستمالك ،وأصول المحاكمات المدنية والتنفيذ وعدد
تم نشره في النشرات القضائية والقانونية.
من هؤالء ّ

عض�و ف�ي اللجنة الوطنية اللبنانية لألكاديمية الدولية للقانون المقارن؛

وعضو في مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي .CEDROMA
ح ْسن عبود hosnabboud@gmail.com
ُ

حائ�زة عل�ى دكت�وراه في الفلس�فة اإلسلامية من جامع�ة تورنتو ،كندا
ِ
محاضرة في دائرة اللغة العربية ولغات الشرق األدنى في الجامعة
(.)2006
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األميركية في بيروت .باحثة في مجال الدراسات القرآنية وال ِّن ْسوية اإلسالمية

التأويلية .أصدرت أطروحتها حول :السيدة مريم في القرآن الكريم ،باللغتين
ّ

العربية (الساقي )2010 ،واإلنكليزية (دار راتلدج .)2014 ،ونشرت العديد

من الدراسات والمقاالت في دوريات محكّ مة وغير محكّ مة .شاركت في
عدة مؤتمرات وندوات علمية في جامعات أوروبية وعربية.
ّ

مؤسس�ة في
عضوة ناش�طة في «تجمع الباحثات اللبنانيات» ،وعضوة ِّ

حرك�ة «درب مري�م» للحوار المس�يحي – اإلسلامي وف�ي «كولوك بيروت

لألخالق».

عمور nouzhaamor2000@gmail.com
نزهة ّ

باحثة في علم االجتماع .ش�هادة اإلجازة في الفلس�فة ،وماجس�تير في

المنطق وتاريخ العلوم ،وماجستير في علم االجتماع ،كلية اآلداب والعلوم

اإلنس�انية بالرباط ،جامعة محمد الخامس .عملت أس�تاذة بالمدرس�ة العليا
لألس�اتذة وبمرك�ز التكوين المس�تمر بمديرية تكوين األط�ر بوزارة التعليم

مؤسس�ة لمجموع�ة البح�ث في الدراس�ات النس�ائية بكلية
س�ابق ًا .عض�وة ِّ

مؤسسة للجنة المشرفة على إدماج تخصص
اآلداب بالرباط سابق ًا .وعضوة ّ
الدراس�ات النس�ائية ضم�ن برامج الدراس�ات العليا بكلي�ة اآلداب بالرباط

سابق ًا.

مهريناز العوضي elawady@un.org

مديرة مركز المرأة باإلسكوا.

حاصل�ة عل�ى درج�ة الدكت�وراه م�ن جامعة لي�دز ببريطانيا ف�ي التنمية

الدولي�ة وحق�وق المرأة .عملت س�ابق ًا بمكتب األمينة التنفيذية باإلس�كوا.
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له�ا خب�رة طويل�ة ف�ي إدارة البرام�ج والمش�روعات س�واء ف�ي المنظمات

األممية أو منظمات المجتمع المدني حيث عملت كمستشارة إقليمية بهيئة

إنق�اذ الطفول�ة عل�ى تصميم األبحاث وتحلي�ل األوضاع االجتماعية وكتابة
المش�اريع المتع ّلقة بالمس�اواة بين الجنس�ين .كما عملت مع مركز التنمية
والنشاطات السكانية ومركز التنمية للتعليم وهيئة كير الدولية.

نضيرة الكرماعي settahri@interieur.gov.ma

المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
العامل (،)Governor
ّ

وزارة الداخلي�ة .حاصل�ة عل�ى ش�هادة الدكت�وراه في عل�م النفس الوظيفي
والسلوكي من كلية العلوم االقتصادية واإلنسانية بسويسراُ .ع ِّينت من طرف

منسقة
صاحب الجاللة الملك محمد السادس في  22ديسمبر  2009كعامل ّ
وطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزارة الداخلية.

ومنذ سنة  2000إلى  2004حصلت على ماجستير مزدوج في البرمجة

ومدرب�ة ف�ي مج�ال تنمية المه�ارات الذاتي�ة والقدرات
اللغوي�ة العصبي�ة
ّ
عينت خالل الفترة
الش�خصية من المدرس�ة
الحسنية لألش�غال العموميةّ .
ّ

الممتدة من س�نة  1987إلى  2005مس�ؤولة عن وحدة التكوين المس�تمر
ب�وزارة التجهي�ز والنق�ل ،بحي�ث عمل�ت عل�ى صياغة وتقيي�م مخططات
التكوين المستمر ،إضافة إلى مواكبة األُطر العليا لتق ّلد مناصب المسؤولية.

كما ُع ّينت خالل الفترة الممتدة من  1998إلى غاية  1999عضو ًا في فريق
العمل المك ّلف بالتربية والتكوين التي كان يرأسها الراحل عبد العزيز مزيان
تم توش�يحها
بالفقي�ه مستش�ار صاح�ب الجاللة الملك محمد الس�ادسّ .

بوسام االستحقاق الوطني من قبل صاحب الجاللة الملك محمد السادس
عام .2012
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فاديا كيوان info@arabwomenorg.net

المدي�رة العام�ة لمنظم�ة المرأة العربي�ة بالقاهرة حالي ًا .أس�تاذة العلوم
السياس�ية س�ابق ًا ومؤسس�ة ومديرة سابقة لمعهد العلوم السياسية في جامعة

القدي�س يوس�ف .كذل�ك عض�و المكتب التنفي�ذي للهيئة الوطنية لش�ؤون
المرأة اللبنانية .ممثلة ش�خصية لرئيس الجمهورية العماد ميش�ال عون في
المجلس الدائم للفرنكوفونية.

تحم�ل دكت�وراه دولة في العلوم السياس�ية من جامعة باريس األولى –

الس�وربون وكفاءة تعليمية في الفلس�فة وعلم النفس من الجامعة اللبنانية.

عدة منظمات عربية ودولي�ة .عضو مجلس جامعة
باحث�ة واستش�ارية ل�دى ّ
األمم المتحدة بين  2007و 2013ورئيس�ة اللجنة العلمية االستش�ارية لدى

برنامج موس�ت لدراس�ة التحوالت االجتماعية ،لدى منظمة اليونس�كو في
باريس.

ماري ناصيف الدبس mariedebs@dm.net.lb

أس�تاذة اللغ�ة الفرنس�ية وآدابه�ا ف�ي كلي�ة التربي�ة ،الجامع�ة اللبناني�ة،

ومحاضرة سابقة في كلية اآلداب في جامعة أكس بروفنس ،فرنسا.

المنسقة العامة للقاء اليساري العربي منذ العام  ،2011وعضو المجلس
ّ

االقتصادي – االجتماعي في لبنان .عضو مكتب اللقاء الوطني للقضاء على

ومنسقة النشاط اإلعالمي فيه ،وعضو
ضد المرأة منذ العام ،2000
التمييز ّ
ّ

لجنة المفاوضات مع لجنتي المرأة واإلدارة والعدل ( )2006–1999ورئيسة
جمعية «مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي» منذ العام .2009

ع�دة مؤلفات في الميدان النس�ائي ،أهمها :الم�رأة اللبنانية العاملة
له�ا ّ
والموظفة :الواقع والدور في القرار النقابي ( – )2002األمية تحاصر نس�اء
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لبنان وشاباته ( .)2005شاركت في العديد من المؤتمرات العربية والعالمية

ح�ول وض�ع الم�رأة عموم ًا والم�رأة والتعلي�م (باريس ،برش�لونة ،نابولي،
برازيليا ،بيروت).

حنان الناظر ennadir7@gmail.com

مستش�ارة وزير األس�رة والتضامن والمس�اواة والتنمية االجتماعية في

المغ�رب ،ولديه�ا أكث�ر من  18عام ًا من الخبرة في مجال التنمية االجتماعية
وتعزي�ز المس�اواة بي�ن الجنس�ين .تركّ �ز خبرتها المهنية عل�ى تطوير وتنفيذ
ورص�د وتقييم االس�تراتيجيات االجتماعي�ة الوطنية وخطة عملها باعتبارها

«االستراتيجية الوطنية للمساواة» و«الخطة الحكومية للمساواة »2016–2012
ضد المرأة».
و«االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ّ

ضد المرأة ،وعضو اللجنة
عضو مؤس�س في المرصد الوطني للعنف ّ

في وزارة الداخلية المس�ؤولة عن صندوق الدعم لتعزيز التمثيل السياس�ي

للم�رأة .وه�ي أيض� ًا عضو في مرصد الن�وع االجتماعي في الخدمة العامة.

تم تعيينها كجهة تنسيق في وزارتها لرصد أهداف التنمية
عالوة على ذلكّ ،
المستدامة (.)SDGs

عايدة نصر اهلل aida.nasrallah@gmail.com

رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية حالي ًا .حائزة على إجازة جامعية في

اللغة العربية وآدابها ودبلوم دراسات عليا في األدب المقارن.

منسقة سابقة لهيئة دعم قانون مدني لألحوال الشخصية في لبنان .رئيسة
ّ

سابقة للجنة القانونية في المجلس النسائي اللبناني .شاركت في مؤتمرات
محلية وعربية ودولية ،ولها أبحاث ومقاالت ومحاضرات في موضوعات
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سيما ما يتع ّلق بحقوق المرأة وقوانين األحوال الشخصية الطائفية
مختلفة ،ال ّ
القائمة وانعكاساتها على أوضاع النساء خاصة والمجتمع عامة.

أديب نعمة adib.nehmeh@gmail.com

خبي�ر ومستش�ار ف�ي التنمية والسياس�ات االجتماعي�ة ومكافحة الفقر.
يعمل حالي ًا مستش�ار ًا لدى ش�بكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية،
ومستشار ًا حر ًا في قضايا التنمية.

عم�ل بصفة مستش�ار إقليمي في قضاي�ا التنمية والفقر وأهداف التنمية

المس�تدامة والسياس�ات االجتماعي�ة والحوكم�ة ل�دى اللجن�ة االقتصادي�ة

واالجتماعية لغرب آسيا – اإلسكوا ،التابعة لألمم المتحدة ،وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي بين عام  1995و.2018

محام في االس�تئناف ،يحمل ش�هادة دبلوم دراس�ات معمقة في العلوم

االجتماعية ،باإلضافة إلى إجازة في الحقوق وإجازة في الفلسفة من الجامعة

اللبنانية.

ع�دة مؤتمرات دولية وإقليمية ،وس�اهم ف�ي إعداد التقارير
ش�ارك ف�ي ّ

الوطنية واإلقليمية .ساهم في تصميم دليل الحاجات األساسية غير المشبعة

الذي اس�تخدم لقياس الفقر في لبنان وفي الدول العربية ،وتولى مس�ؤولية

صم�م دلي�ل الحرم�ان
تصمي�م الدراس�ات الت�ي اعتم�دت ه�ذه المقارب�ةّ .
وأع�د التقري�ر عن الحرمان الحضري ف�ي طرابلس الذي صدر
الحض�ري،
ّ
خلال ع�ام  .2015ص�در له مؤخ�ر ًا كتاب الدولة الغنائمي�ة والربيع العربي
( ،)2014والتضامن الشعبي العربي :من النهضة إلى الربيع العربي (.)2016
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ّ

ﺗﺘﻄ ّﻠﻊ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻀﺎل ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ
ٍ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ُﺑﻨﺎﻫﺎ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ إﻟﻰ إﺣﺪاث
ّ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ا ّﺗﺠﺎه
ّ
ّ
اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ
ﺄﺳﻴﺴﺎ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗ
ّ
ً
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ّ
ﻘﺪﻳﺔ أو ِ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﺗﺒﺮز
ﺮﻗﻴﺔ أو
ّ
اﻟﻌ ّ
اﻟﻌ ّ
َ
ﻣﺸﻬﻮدا ﻓﻲ
ﺎ
ﻧﻤﻮذﺟ
ﺔ
ﻴ
ﺑ
اﻟﻌﺮ
اﻟﺒﻼد
ﻓﻲ
ﺔ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴ
اﻟﺤﺮﻛﺎت
ً
ً
ّ
ّ
اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎواة.
ﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻗﺼﺔ ﻣﺴﺎ ٍر ﻃﻮﻳﻞ
ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ّ
ّ
َ
اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب وﻟﺒﻨﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﺎن
اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
َّ
ّ
أو ًﻻ ،اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺪأَﻳﻦ
أﺳﺎﺳﻴﻴﻦَّ :
َّ
اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ
ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وذﻟﻚ
ً
ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ّ
ﺛﺎﻧﻴﺎ:
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺪأ؛
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ً
ّ
ّ
ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻤﺎ
ّ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺪأه اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺈﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وإﻗﺮار ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر  ،2011وﻓﻲ
اﻷﺣﻮال
ّ
ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻸﺣﻮال
ﻣﺪﻧﻲ
ﻟﺒﻨﺎن ،ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻄ ّﻠﻊ واﺳﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن
َّ
ّ
وﻣﻮﺣﺪة وﻋﺎﺑﺮة
ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ا ّﺗﺠﺎه وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
َّ
ّ
ّ
ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء
ﻛﻬﺪف أﺳﻤﻰ.

ﺑﻴﺮوت 2020

Spine: 15.5 mm

