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 تعزيز أوجه التّآزر من أجل النّهوض 
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ركزت مجموعات العمل األربعة هذا العام عىل 
الطرق  عىل  الضوء  مسلطًة  مختلفة  مواضيع 
الواليات  خاللها  من  تتفاعل  التي  املتعددة 
املتحدة واملجتمعات اإلسالمية بعضها مع بعضها 
العام:  هذا  العمل  مجموعات  وشملت  اآلخر. 
إعادة التفكري يف الخطوط الحمراء: تقاطع حرية 
التعبري، والحرية الدينية والتغري االجتامعي؛ عىل 
االقتصادي وتعزيز  االنهيار  الهاوية: تجّنب  شفا 
الدبلوماسية  وتونس؛  مرص  يف  الشامل  النمو 
واالنخراط  مصالح مشرتكة  البحث عن  والدين: 
ما  فرتة  يف  املرأة  حقوق  تعزيز  حيوي؛  عامل  يف 
أفغانستان،  إىل  قرب  نظرة عن  الرصاعات:  بعد 

مرص وليبيا. 
 

يف  الواردة  كانت  أياً  والتوصيات  اآلراء  تعرب  ال 
األوراق إال عن آراء أصحابها وال متثل بالرضورة 
معهد  أو  العمل  مجموعات  يف  املشاركني  آراء 
عىل  جميعها  األوراق  هذه  وستتوفر  بروكنجز. 

موقعنا اإللكرتوين.

قطر  دولة  لنشكر  الفرصة  ننتهز هذه  أن  ونود 
التي قدمتها يف عقد املنتدى.  لرشاكتها وللرؤية 
الشيخ  لسعادة  خاص  شكٍل  يف  شكرنا  ونوجه 
أحمد بن محمد بن جرب آل ثاين، مساعد وزير 
الخارجية لشؤون التعاون الدويل ورئيس اللجنة 
الدامئة لتنظيم املؤمترات، وسعادة السفري محمد 
عبد الله متعب الرميحي عىل ما قدماه من دعم 
أمريكا  منتدى  يف  تفاين  من  أظهراه  وما  جامعي 
الواليات  عالقات  مرشوع  ويف  اإلسالمي  والعامل 

املتحدة مع العامل اإلسالمي.

ولكم منا عظيم االحرتام 

د. ويليام ف. مكانتس
زميل ومدير 

 مرشوع عالقات الواليات املتحدة 
مع العامل اإلسالمي

السنوي  أمريكا والعامل اإلسالمي  ها هو منتدى 
الدوحة.  مدينة  إىل  جديدة  مرة  يعيدنا  العارش 
السنوي  اإلسالمي  والعامل  أمريكا  منتدى  يعد 
الواليات  بني  العالقات  مرشوع  ينظمه  والذي 
بروكنجز  ملعهد  التابع  اإلسالمي  والعامل  املتحدة 
الذي يجمع  نوعه دولياً  األول من  ودولة قطر، 
املدين  املجتمع  من  وقادة  رؤساء حكومات  بني 
ومن األوساط األكادميية، ومن عامل األعامل، ومن 
ملناقشة  اإلعالم  وسائل  ومن  الديني،  املجتمع 
أكرث القضايا إلحاحاً التي تواجه الواليات املتحدة 

واملجتمعات املسلمة حول العامل. 

من  متنوعة  مجموعة  عام  كل  املنتدى  يضم 
املنصات للمناقشة املتعمقة وللمشاركة البناءة، 
شاشات  عرب  منقولة  عامة  جلسات  وتشمل 
ملعالجة  بارزة  عاملية  شخصيات  مع  التلفزة 
قضايا عاملية مهمة؛ جلسات تركز عىل موضوع 
وصانعي  الخرباء  من  مجموعٍة  يديرها  معني 
تجمع  التي  العمل  ومجموعات  السياسات، 
مامرسني يف مجال تطوير الرشاكات والتوصيات 
املنتدى  واصل  العامة.  بالسياسة  املتعلقة 
مدى  عىل  الكبري.  نجاحه   2013 عام  دورة  يف 
الهامة  التحوالت  تأثري  بتقييم  قمنا  أيام،  ثالثة 
وباكستان،  أفغانستان  من  كّل  يشهدها  التي 
يف  تلوح  التي  االقتصادية  التحديات  وبحث 
ومختلف  مرص  يف  العريب  الربيع  بعد  األفق 
سورية  يف  األزمة  آثار  وتقييم  املنطقة،  أنحاء 
عىل  عالوًة  اإلقليمي.  الصعيد  عىل  وتأثريها 
السيايس  للتعبري  كوسيلة  الفن  اكتشفنا  ذلك، 
أحداث  ساعدت  كيف  ودرسنا  واملساءلة، 
تشكيل  عىل  األوسط  الرشق  يف  املايض  العقد 
الهوية العربية.  لالطالع عىل إجراءات املنتدى 
تفصيلياً، مبا يف ذلك الصور، والرشائط املصورة، 
اإللكرتوين:  موقعنا  زيارة  الرجاء   والنصوص، 

http://www.brookings.edu/about/
 projects/islamic-world



المنظمون:  
منال عمر، حميد خان، كاثلين كوهناست، 

وسوزان هايوورد

تُظهر التّحّوالت السياسيّة يف البلدان الخارجة من الرّصاعات 
العمل  فريق  فام  التي  الدول  تشهد  فرصاً.  وتخلق  تحّدياٍت 
بدراستها تشديداً متجّدداً عىل الّدميقراطيّة )القامئة عىل مبدأ 
املساواة بني املواطنني كافّة(، باإلضافة إىل تحديد دور اإلسالم 
الدينيّة  املفاهيم  املبذولة إلدماج  الجهود  الّدولة. خلّفت  يف 
وليبيا  ومرص  أفغانستان  يف  الرسميّة  الّدساتري  يف  اإلسالميّة 
املرأة  بحقوق  تتعلّق  بعد،  حلّها  عىل  تأت  مل  مهّمة  مسائل 
تحديداً. ويُعتربرَ التّحّدي املتمثّل يف تعزيز النُّهج املشرتكة بني 
باإلضافة  الّروحيّني(،  )القادة  والعلامء  املسلامت،  الّناشطات 
أرضيّة  ايجاد  يبقى  ذلك  ومع  شاقّاً،  أمراً  القانون  دعاة  إىل 
مشرتكة بني الفعاليّات املتنّوعة املهتّمة بحقوق املرأة يف الّدول 
بالدميقراطيّة  للّنهوض  أساسيّاً  عامالً  اإلسالميّة  األغلبيّة  ذات 
أخًذا  الشاغل،  العمل  فريق  شغل  وبقي  البرشيّة.  والتّنمية 
اآلراء  يف  توافق  إىل  يصل  أن  اإلعتبار،  بعني  الرّاهن  التّحدي 
حول تعزيز التّقّدم واملحافظة عليه يف ما يختّص بحقوق املرأة 
وسط دستوريّة إسالميّة متجّددة. ومن خالل إدراج عدٍد من 
الّسابقة  الّدروس  من  لإلستفادة  الّروحينّي  والقادة  الّناشطني 
والّنابعة من املنطق عىل حّد سواء، قد نتج نهج جديد مالئم 
أكرث استند إىل التنمية الثقافية واملؤّسسيّة والبرشيّة الخاّصة 

بكّل دولٍة.

ملخص



المؤلّفون

منال عمر 
الواليات املتحدة األمريكية 

منال عمر، مديرة الربامج يف أفريقيا الّشامليّة والعراق وإيران 
يف معهد الواليات املتّحدة للّسالم. كانت عمر عضواً يف الفريق 
العامل عىل تحقيق االستقرار يف ليبيا التّابع للمجلس الوطنّي 
االنتقايّل، الّذي تأّسس خالل الثّورة اللّيبيّة. شغلت سابقاً مركز 
مدير املرشوع اإلقليمّي يف الرّشق األوسط ملنظّمة أوكسفام، 
وومن  فور  »وومن  مع  عملت  كام  العظمى.  بريطانيا 
 )Women for Women International( إنرتناشونال« 
والّسودان.  والعراق  أفغانستان  يف  إقليمّي  منّسق  بصفتها 
كتبت حايف القدمني يف بغداد: قصة هويّة- ماذا يعني أن تكون 
إمرأة يف حالة فوىض. سّمتها Arabia Business Power من 
بني »أكرث 500 شخصية عربيّة مؤثّرة عاملياً« يف العامني 2011 
االسرتاتيجيّة  الّدراسات  ومركز  تاون  جورج  وجامعة  و2012، 
عاملياً«  مؤئّرة  »أكرث 500 شخصية مسلمة  بني  اإلسالميّة من 
يف  ماجيسرت  شهادة  عىل  عمر  منال  حازت   .2009 العام  يف 
يف  إجازة  وعىل  تاون،  جورج  جامعة  من  العربيّة  الّدراسات 

العالقات الدوليّة من جامعة جورج ماسون.

كاثلين كوهناست 
الواليات املتحدة األمريكية 

الجنسني  بني  املساواة  مركز  مديرة  هي  كوهناست  كاثلني 
وبناء الّسالم يف معهد الواليات املتّحدة للّسالم. هي مساعدة 
 Women and War: Power and Protection يف  محّرر 
يف  عاملة  وبصفتها   .)2011(  in the 21st Century
حول  عملها  يتمحور  والثّقافيّة،  االجتامعيّة  األنرثوبولوجيا 
أدوار  عىل  واالقتصاديّة  الّسياسيّة  التّحّوالت  تأثري  دراسة 
ميلون  زمالة  عىل  كوهناست  حازت  املجتمعيّة.  الجنسني 
الكونغرس )2000(، وعىل زمالة معهد  الخارجيّة من مكتبة 
ودرو  معهد  من   )1999( املتقّدمة  الّروسيّة  لألبحاث  كينان 
ويلسون الدويّل للباحثني. عاشت ملّدة سنوات يف قريغيزستان 
ما  التحّول  تأثري  حول  مكثّفاً  وكتبت  باألبحاث  قامت  حيث 
آسيا  املسلامت يف  الّنساء  الّسوفيايت عىل  اإلتّحاد  انهيار  بعد 
يف  الدكتوراه  درجة  عىل  كوهناست  كاثلني  حازت  الوسطى. 

األنرثوبولوجيا االجتامعيّة والثّقافيّة من جامعة مينيسوتا.



حميد خان
الواليات املتحدة األمريكية 

جورج  جامعة  يف  اإلسالمّي  القانون  يف  محارٌض  خان  حميد 
العامل  املركز  برنامج  يف  شأن  ذو  مسؤول  وهو  واشنطن. 
للّسالم  املتّحدة  الواليات  معهد  يف  القانون  سيادة  عىل 
)USIP(، حيث يعمل عىل القضايا املتعلّقة بسيادة القانون 
العريّف  القانون  بني  ما  التّداخل  يف  سيّام  وال  أفغانستان،  يف 
خان  يعطي  كام  باملرأة.  يتعلّق  أنه  مبا  اإلسالمّي  والقانون 
دوراٍت تدريبيّة حول القانون اإلسالمّي يف أكادمييّة معهد بناء 
مكتب  يف  القانون  سيادة  يف  كمستشاٍر  سابقا  عمل  الّسالم. 
يف  واليته  فرتة  وقبل  األمرييك.  الّسالم  ملعهد  التّابع  كابول 
املعهد املذكور، عمل خان يف مدرسة ستانفورد للقانون بعد 
حيازته عىل الّدكتوراه يف مرشوعها حول التّعليم القانويّن يف 
أفغانستان. وقد حارض يف املسائل القانونيّة اإلسالميّة يف أقسام 
حكومة الواليات املتحدة املتعّددة وحول العامل، مبا يف ذلك 
لعمليّة  املتّحدة  األمم  األطليّس، وقسم  مدرسة حلف شامل 
شامل  حلف  ملنظّمة  كمستشار  خان  خدم  السالم.  حفظ 
األطليّس/قّوات املساعدة الدوليّة إلرساء األمن يف أفغانستان 
املرأة  ومتكني  التّمرّد،  ومكافحة  اإلسالمّي،  القانون  قضايا  يف 
إجازة  عىل  خان  حاز  والاّلهوت.  اإلسالمّي  القانون  إطار  يف 
يف  دكتوراه  وعىل  وايومنغ،  جامعة  من  الّسياسيّة  العلوم  يف 

القانون من كليّة الحقوق يف جامعة ميشيغان. 

سوزان هايوورد
الواليات املتحدة األمريكية 

مركز  برنامج  يف  املستوى  رفيعة  مسؤولة  هايوورد  سوزان 
للّسالم.  املتّحدة  الواليات  معهد  يف  والّدين  الّسالم  صنع 
والحلول  الرّصاعات،  بتجّنب  تعنى  مشاريع  هايوورد  تطّور 
تحديداً.  الّدينيّة  القطاعات  تستهدف  الّتي  واملصالحات 
العام  يف  للّسالم،  املتّحدة  الواليات  ملعهد  انضاممها  ومنذ 
2007، متحور عملها حول كولومبيا والعراق وبورما/ميامنار 
رسيالنكا. كام أنّها تنّسق بالرّشاكة مع مركز بركيل يف جامعة 
مبادرًة  العامل،  حول  األديان  حوار  وتطوير  تاون  جورج 
تستكسف تداخل املرأة والّدين والّنزاع وصنع الّسالم. تدور 
خّضم  يف  األديان  بني  االنخراط   حول  البحثيّة  اهتامماتها 
أو  املرأة  عمل  عرقلة  يف  الّدين  ودور  الّسيايّس،  العنف 
إىل  انضاممها  وقبل  والعدالة.  الّسالم  أجل  من  به  الّنهوض 
مكتب  هايوورد يف  عملت  للّسالم،  املتّحدة  الواليات  معهد 
كولومبو سريالنكا، كمساعدة  التّعليميّة يف  التّنمية  أكادمييّة 
ويف  هارفارد،  يف  الحقوق  كليّة  يف  املفاوضات  برنامج  يف 
برنامج حّل الّنزاعات يف مركز كارتر يف أتالنتا. حازت سوزان 
تافتس،  جامعة  من  األديان  مقارنة  يف  إجازة  هايوورد عىل 
فلترش  كليّة  من  والّدبلوماسيّة  القانون  يف  ماجيسرت  وعىل 
كليّة  من  الاّلهوت  يف  ماجيسرت  وعىل  تافتس،  جامعة  يف 

الاّلهوت يف جامعة هارفارد.
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جدول المحتويات

مقدمة
الفرصة: تعزيز أوجه التآزر بني الّناشطني الّسياسينّي والّدعاة، والقادة الّروحيّني

الخلفيّة
دراسة حاالت بالتّفصيل

رّدات فعل فريق العمل والّنتائج
ملحة عن مرشوع معهد بروكنجز حول العالقات اإلسالمية والعامل اإلسالمي

مركز سابان لسياسات الرشق األوسط



1

 في تجسيدها األولّي، قدمت هذه الّدراسة في منتدى أمريكا والعالم اإلسالمّي في الّدوحة، في  قطر في يونيو عام 2013، . 1
 وتمثل جهدًا مشتركًا بين أربعة من مراكز المعهد األمريكي للسالم الدارة الصراعات 

.Centers of Innovation in Gender and Peace building, Rule of Law, and Religion and Peacemaking
2 . Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law ،عبدالله الّنعيم 

)سيراكيوز، نيويورك: إصدار جامعة سيراكيوز، 1996(، 3.

تفسرياٍت عديدًة من شأنها أن تضمن املساواة بني الجنسني، 
وتظّل وفيّة لهويّة األّمة اإلسالميّة. ففي البلدان ذات األغلبيّة 
توازٍن  تحقيق  يعتمد  سياسيّة،  بتحّوالٍت  متّر  والّتي  املسلمة 
مامثٍل عىل تعزيز أوجه التآزر بني الّناشطني الّسياسيّني ودعاة 

القانون، والقادة الّروحينّي.

فرصاً.1  وتخلق  تحّدياٍت  الرّصاعات  بعد  ما  التّحّوالت  تُظهر 
السياسية  الرصاعات  أعقاب  يف  جليّاً  التّناقض  هذا  يظهر 
واالجتامعية داخل العديد من الّدول ذات األغلبيّة املسلمة 
)مبا يف ذلك تلك الّتي ترتبط »بالّربيع العريب«، باإلضافة إىل 
أفغانستان والعراق( حيث تّم التّشديد من جديد، عىل إرساء 
دور اإلسالم والقانون اإلسالمّي داخل الّدولة. وتتعّدد األسباب 
األنظمة  فشل  من  جزئياً  تنبع  ولكّنها  التّشديد،  هذا  خلف 
كام  ومسؤولة.  وفّعالة  منوذجيّة  بطريقٍة  الحكم  يف  الّسابقة 
الشعبيّة  الرّشعيّة  إضفاء  إىل  الجديدة  الحكومات  تسعى 
عىل ذاتها، وعكس الهويّة والوعي اإلسالميّني لعدد أكرب من 
يؤثّر  كعامل  واملركزّي  العاملّي  الّدين  »دور  بسبب  الّسّكان 
أفضل  مكاٍن  من  ما  ذلك،  عىل  وبناًء  املسلمني«.2  حياة  يف 
الظّاهرة  وبالتّايل،  املشاعر،  هذه  لعكس  الّدولة  دستور  من 
الّدول  بعض  سعي  ومع  اإلسالميّة.  بالّدستوريّة  املعروفة  
لتكريس دور اإلسالم والقانون اإلسالمّي يف دساتريها – أو يف 
بعض الحاالت نجح البعض منها يف ذلك – تبقى مسالة مهّمة 
للمعالجة:  طريقة تعريف هذه املصطلحات، ألّن التعريفات 
األساسيّة، وعىل الّرغم من طبيعتها القانونيّة، لها تأثري حقيقّي 

وهاّم عىل حياة املواطنني اليوميّة.

بني  من  تأثّراً  األكرث  املجموعة  رمبا  املسلامت  الّنساء  وتبقى 
و»القانون  »اإلسالم«  مبعنى  مبارٍش،  وبشكٍل  املواطنني، 
اإلسالمّي«. ويعزى الّسبب يف ذلك إىل اعتبار قوانني األحوال 
الّشخصيّة أساسيّة يف القانون اإلسالمّي. وعىل وجه التّحديد، 
فمن بني املواضيع القانونيّة كافًّة الّتي عالجها القرآن والّسّنة، 
األحوال  قضايا  تبقى  املقّدسان،  اإلسالمّي  القانون  مصدرا 
الّشخصيّة هي املهيمنة. تؤثّر قوانني مامثلة بعمق عىل حياة 
الّنساء اليوميّة ألنها تنظّم العالقات االجتامعية وتحّدد حقوق 
املرأة وواجباتها فيام يتعلّق باملامرسات االجتامعية واألرسيّة 
األساسيّة. ومع ذلك، ميكن أن تفّس قوانني األحوال الّشخصيّة 

مقدمة
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I. أركان الّنهج الّثالثّي

معّقدٌة  الرّصاعات  بعد  ما  األوضاع  يف  الّدساتري  صياغة  إّن 
االلتزام  وأهميّة  املعنيّة  املتنافسة  املصالح  كرثة  بسبب 
الّسياسيّني  الّناشطني  عىل  املرأة  حقوق  ولضامن  الفائقة. 
ودعاة القانون، والقادة الّروحينّي املسلمني أن يجدوا أرضيّة 
مشرتكة ويتعاونوا. وماّم ال شّك فيه، يبدو، يف بعض األحيان، 
وكأّن كّل ركن من هذه األركان، يعارض تقّدم مفهوم املساواة 
القادة  األخري-  الفريق  شّكل  الخصوص،  وجه  وعىل  للمرأة. 
املرأة. ومع  أمام حقوق  عائقاً  األحيان،  الّروحيّون- يف بعض 
ذلك، يحدث كّل ركٍن نقاط قّوته واملكّونات الرّضوريّة لتعزيز 

مسار مستدام من أجل التّغيري.

أ. الّركن األّول: الّناشطون الّسياسّيون

أعامل  جدول  يف  فّعاٍل  بدوٍر  الّسياسيّون  الّناشطون  يتمتّع 
الّصوت،  مسموعة  حركًة  يوفّرون  ألنّهم  االجتامعي  الّتغيري 
وميكن  فّعاٍل.  نحو  عىل  املجتمعات  حشد  عىل  ويساعدون 
بدءاً  النُّْهج،  من  واسعة  مجموعٍة  عىل  الّنشاط  يشتمل  أن 
االقتصاديّة،  املشاركة  إىل  وصوالً  الّسياسيّة،  الحمالت  من 
حتّى االستخدام االسرتاتيجّي لوسائل اإلعالم االجتامعية. يف 
الّنشاط الّسيايّس الهادف إىل الّنهوض بحقوق املرأة، اعتمد 
املعاهدات  عن  الّناشئة  االلتزامات  عىل  مؤّخراً  الّناشطون 
حني  يف  الفرديّة،  الحقوق  عىل  االنتباه  تركّز  الّتي  الدوليّة 
حول  الثّقافات  وبني  وانتقاليّة  عامليّة  مشاعر  تعكس 
لقضيّتهم  أطٍر  األدوات لوضع  بهذه  استعانوا  املرأة.  حقوق 
الّسياسيّة  الّنخب  عىل  الّضغوطات  وملامرسة  وتأييدها، 
الّدوليّة.  القانونيّة  واملعايري  تتامىش  الّتي  الّسياسات  لتتابع 
لحقوق  العاملّي  اإلعالن  الدوليّة:  االلتزامات  هذه  بني  ومن 
اإلنسان )1948(، واتفاقيّة القضاء عىل جميع أشكال التّمييز 
ضّد املرأة )1979(، ومؤّخراً، قرار مجلس األمن التّابع لألمم 
املتّحدة 1325 )2000(. يعّد القرار 1325 أّول وثيقة رسميّة 
املتّحدة  لألمم  التّابع  األمن  مجلس  عن  صادرة  وقانونيّة  
تطالب الّدول كافًّة باحرتام القانون الدويّل لحقوق اإلنسان، 
الّنساء  بحقوق  يتعلّق  فيام  الدويّل  اإلنسايّن  والقانون 
والفتيات وحاميتهّن يف أثناء الّنزاعات املسلّحة وما بعدها.

ال يعزى الّنشاط الّسيايّس دامئاً إىل املجموعات غري الحكوميّة 
أيضاً.  فيه  منخرطون  الّسياسيّون  فالزّعامء  واالجتامعية، 
الّذين  الّسياسيّني  أيدي  يولد عىل  الفّعال  الّسيايّس  فالّنشاط 
يناشدون بالتّغيري الّسيايّس عىل املنّصات، أو يصبحون أبطال 

حركة سياسيّة متى استلموا الّسلطة.

ب. الّركن الّثاني: دعاة القانون

التغيري  حركات  يف  عنها  غنى  ال  فاعلة  جّهة  القانون  دعاة 
ظّل  ويف  أنّه  يف  تحديداً  أهميّتهم  تكمن  و  االجتامعي. 
الّسلطة  مصدر  الّدولة  تشّكل  إسالميّة،  دستوريّة  حقبة 
ما  الجمع  يف  القانون  مؤيّدو  يعمل  ومنّفذها.  القانونيّة 
فّعاالً يف  األفراد، ويلعبون دوراً  الّدولة وحقوق  بني سلطة 
واملحافظة  االجتامعي  التغيري  ترسيخ  يف  وتحديداً  املحاكم 
من  الرغم  وعىل  الحكوميّة.  الّدولة  أساسات  ضمن  عليه 
وغري  الرسمّي  النظامني  بكيل  تستعني  الدول  معظم  أن 
القانون  دعاة  يعمل  االجتامعي،  التّغيري  لتعزيز  الرسمّي 
القبائل  وأطر  )الّدولة(  الرسميّة  الّسلطة  نظم  ضمن 
ثقالً  الحكوميّة  غري  للجامعات  تأييدهم  يحمل  والطّوائف. 
الّتي  باملجتمعات  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطون  أنّهم  مبا  أكرب 
ميثّلونها. بشكل عام، طّور دعاة القانون التّغيري االجتامعي 
ومن خالل  جديدة  ترشيعات  واقرتاح  الّدعاوى  من خالل 
ويف  القانونيّني.  والتّفسري  للتّحليل  جديدة  أساليب  خلق 
ينشئ  الّشعبّي،  الّدعم  الّسياسيّون  الّناشطون  يحشد  حني 
التّغيري  تدعيم  اىل  تهدف  قانونيّة  سوابق  القوانني  مامرسو 
أيضاً  املساهمة  ميكنهم  كام  املجتمعات.  داخل  االجتامعي 
القريب،  الّسياسيّني عىل املدى  الّناشطني  يف توجيه أنشطة 
واسرتاتيجيّة  ناجحة  سبالً  مستخدمني  والطويل  واملتوّسط، 

فّعال. إجتامعّي  تغيري  بخلق  يختّص  فيام 

ج. الّركن الّثالث: القادة الّروحّيون

نفس  عىل  الّروحي  القائد  دور  يأيت  الّسياقات،  هذه  يف 
يشهد  التّغيرياالجتامعي.  دفع عجلة  األهميّة يف  القدر من 

الفرصة: تعزيز أوجه التآزر بين النّاشطين 
الّسياسيّين والّدعاة، والقادة الرّوحيّين
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التّقاليد  إطار  يف  وخاّصًة  الّدينيّني،  الّزعامء  أّن  التّاريخ 
مجتمعاتهم  املصّنفون ضمن  أولئك  اإلسالميّة، هم  الّدينيّة 
والقانون  عام،  بشكل  صوتاً  القانون  يعطون  أنّهم  باعتبار 
اإلسالمّي بشكل خاص. فمصطلح علامء )ومفرده عامل( هو 
بحّد ذاته مصطلٌح واسع يشمل كّل من ميلك معرفة وثيقة 
أساتذة  الاّلهوتيّني؛  العلامء  ويتضّمن  )علم(.  باإلسالم 
اإلسالميّة(؛  الّدينيّة  )املدارس  الدينيّة  املدارس  يف  الّدين 
الّسّنة(،  عند  واملاليل  األمئّة  )ويسّمون  الّصالة  وقادة 
أّما  املختلفة.  الّدينيّة  الوظائف  يرتأسون  ما  غالباً  الّذين 
فهم  فقيه(،  )ومفردها   الفقهاء  أو  الّدين  يف  الّضليعون 
عّزز  التاريخ،  وعرب  العلامء.  بني  من  املرموقون  األعضاء 
القوانني  دعاة  بني  االنقسام  املسلمون  الّروحيّون  القادة 
تحفيز  عىل  جاهدين  عملوا  الّذين  الّسياسيّني  والّناشطني 
املؤثّر  ودورهم  الجمهور،  من  فقربهم  وإلهامه.  الجمهور 
العاّمة، وقدرتهم  يف تشكيل املعايري االجتامعية  واملواقف 
عىل حشد الحركات الّشعبيّة وتنسيقها، وخاّصة يف القضايا 
عىل  واضح  دليٌل  دينّي،  أو  أخالقّي  عنرٍص  عىل  املشتملة 
فّعالٍة  حركة  أّي  من  جزءاً  الّدين  علامء  يشّكل  أن  رضورة 
الّدينيّة  الّسلطة  تكون  عندما   وخصوصا  باملرأة،  للّنهوض 

الّدستوريّة اإلسالميّة.  هي يف قلب 

الّناشط،  الّسيايّس  التّوّجه  ذات  الّنسائيّة  املنظاّمت 
اإلسالم،  يف  املرأة  لتمكني  إطاٍر  لوضع  مؤخراً  والّساعية 
من  مسألة  عىل  الواعون  والّسياسيّون  املتديّنون  رفضها 
الّدين  علامء  من  وأعضاٌء  الّدينيّة،  الّسلطة  يسيطرعىل 
األكرثيّة  ذات  الّدول  من  مجموعٍة  ضمن  التّقليدينّي 
ألّن  محدوداً،  الجمعيّات  هذه  تأثري  ووجددوا  املسلمة، 
اإلسالمّي،  الفقه  عىل  تدّربوا  قادًة  تتضّمن  مل  حمالتها 
اآلخرين،  للّركنني  بالّنسبة  أّما  بها.  معرتف  بسلطٍة  وليسوا 
األوىل  الحملة  مراحل  يف  االنخراط  الروحيّني  القادة  فعىل 
لحامية حقوق املرأة الّدستوريّة، ومن الرّضورّي أن تعطى 
الّناشطون  يرشك  األحيان،  من  كثريٍ  ويف  شأن.  ذا  دوراً 
الّسياسيّون القادة الّدينيّني يف املرحلة األخرية من الحملة، 
يباركوا جداول  بطريقة »أداتيّة«، تدفعهم ببساطة إىل أن 
األعامل الّتي عيّنها اآلخرون بالفعل. إاّل أّن هذا الّنهج قد 

بسعٍة. عكسيّةرَ  نتائج  يحدث 

أو  الرّسميني  الّروحيّني  القادة  أن معظم  إىل  اإلشارة  وتجدر 
املوثوقني يف اإلسالم هم من الّرجال وليس الّنساء. نتج عن 
لتعليم  املؤّسسيّة  الجهود  يف  األخرية  اآلونة  يف  تصاعد  ذلك 
سبيل  عىل  اإلسالمّي.  والفقه  الالهوت  والفتيات  الّنساء 
من  العديد  يف  فقط  للّنساء  دينيّة  مدارس  تأّسست  املثال، 
وباكستان،  إيران،  الحرص:  ال  الّذكر  سبيل  عىل  البلدان، 
من  األشكال  هذه  تنتج  وإندونيسيا.  والهند،  وبنغالديش، 
الرّتبية اإلسالميّة إمرأًة تتمتّع بالقدرة والرّشعية للجدال من 
خالل منظور إسالمّي وبطريقة موثوقة. ففي املغرب ومرص 

وفلسطني، وغريها، تعمل الّنساء عىل نحو متزايد كداعيات 
سلطة  باستالم  النساء  تبدأ  فيام  وعاملات.  دينيّات  وقضاة 
والتّقاليد،  الاّلهوت  وتشكيل  الدينيّة  القوانني  لتفسري  أكرب 
الذكوريّة.  الّدينيّة  التّفسريات  األوقات  غالب  يف  متحّدين 
من  لكّل  وثابتاً  صحيّاً  إرشاكاً  األركان  الثاليّث  الّنهج  يفرتض 

الّسلطات الّدينيّة من الّذكور واإلناث.

 II. أمثلة ماضية عن تعزيز تآزر ثالثّي األركان

الّروحيّني  والقادة  والّدعاة،  الّناشطني  بني  التّعاون  يعترب  ال 
فالحركات  سابقًة.  األسايّس  االجتامعي  التّغيري  لدفع 
وإصالح  املدنيّة  للحقوق  الّداعمة  املختلفة  األمريكيّة 
جنوب  يف  التّضامن  حركة  إىل  باإلضافة  الهجرة،  قوانني 
أفريقيا ضد التّمييز العنرصّي، واملواجهات ملعالجة فريوس 
نقص املناعة البرشيّة/اإليدز، خرُي مثاٍل عىل املبادرات الّتي 
عملت من خاللها هذه الّركائز معاً بنجاح. ويف أنحاء العامل 
االسرتاتيجيّات  تطوير  عىل  القادة  عمل  كافًّة،  اإلسالمّي 
اإلسالمّي  الّدستورّي  اإلطار  املرأة ضمن  تؤكد حقوق  الّتي 
القانونيّة  اآلراء  تنّوع  عىل  التّأكيد  من خالل  واستخدامها، 
يف التّقاليد القانونيّة اإلسالميّة والتّاريخية األوسع، كام هو 
الحال يف املغرب، مع التّشديد يف الوقت عينه عىل توافق 
مبا  األساسيّة،  الفرد  حقوق  ومفاهيم  اإلسالمّي  القانون 
الّسياسيّة.  العمليّة  يف  املرأة  ومشاركة  املرأة،  حقوق  فيها 

ويف ما ييل أمثلٌة قليلة عىل ذلك:

الّنشاط  عىل  بناًء  الوطنيّة  عرب  املستفادة  الّدروس   .1
املسلامت  والّناشطات  الّنسائيّة  القيادات  عىل  الّسيايّس. 
زيادة فرص التّواصل عرب الحدود ومشاركة االسرتاتيجيّات. 
إىل  الّناجحة   التّأييد  اسرتاتيجيّات  من  عدد  سعى  وقد 
الّتي  الّنْهج  الّنساء من خالل  التّغلّب عىل االنقسامات بني 
املثال  املحيّل.  الّدعم  من  واسعة  قواعد  تأمني  إىل  تهدف 
العام  يف  االستقالل  فبعد  ذلك.  عىل  دليٍل  خري  املغريّب 
التزام  نحو  بالّضغط  املحافظون  الّدين  رجال  قام   ،1956
تبقى  بأن  املغريّب  امللك  سمح  اإلسالمّي.  بالقانون  تاّم 
القانونيّة  الّسلطة  الّشخصيّة(  األحوال  )قانون  املدّونة 
الّتي ترعى قضايا قانون األرسة. وعىل الّرغم من املدّونات 
بعد  كبري  تنقيح  1957، جرى  العام  يف  املغربيّة  الحكوميّة 
والّذي يف  مليّك،  أمٍر  بناًء عىل  ولكن  عاماً،  ثالثني  من  أكرث 
 . مراده  تحقيق  يف  ببساطة  فشل  الّنساء  من  العديد  نظر 
إصالحات  الّسادس  محّمد  امللك  اقرتح   ،2003 أكتوبر  يف 
من  قويًّة  مقاومًة  واجه  ولكّنه  املدّونة،  عىل  جوهريّة 
دينيٍّة  ملقاومة  وللتصّدي  املحافظة.  اإلسالميّة  الجامعات 
استعان   )1( هاّمتني:  خطوتني  اتخذ  مامثلٍة،  محافظٍة 
الّنسائيّة،  املجموعات  وتحديداً  املديّن،  باملجتمع  مبارشة 
أدرج  و)2(  لقضيّتها،  الّناس  حشدت  بدورها  والّتي 
من  كجزٍء  عرضها  الّتي  املقرتحة  اإلصالحات  مجموعة 
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3 . ،»Advancing Women’s Rights Through Islamic Law: The Example of Morocco« راجع جون هارش 
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4 . »Breaking Through the Iron Ceiling: Iran’s New Government and the Hopes of the Iranian Women’s Movements« ،راجع روشال جونز 
 Thompson Reuters Foundation،  13 سبتمبر2013،

  /http://www.trust.org/item/20130913154000-fae4q. مكتب المفوضّية الّسامية لألمم المّتحدة لحقوق اإلنسان،
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حظيت  والّتي  الكربى،  اإلسالميّة  القانونيّة  إصالحاته 
3 العام 2004.  الّنهائيّة يف  مبوافقة الربملان املغريّب 

واضٌح  ومثاٌل  مغٍر  املغريّب  الّنموذج  أن  من  الّرغم  عىل 
اإلسالميّة،  القانونيّة  التّقاليد  داخل  الّسيايّس  الّنشاط  عىل 
جاء  أوالً،  املحدودة.  التّطبيقات  من  واحداً  يبقى  أنّه  إاّل 
أن  من  بدالً  مليّك،  أمٍر  خالل  من  كبريٍ  حدٍّ  إىل  التّغيري 
عىل  وافق  الربملان  أّن  ومع  ثانياً،  شعبيّة.  ثوراٌت  تحدثه 
إصالحات املدّونة عام 2004، بيدرَ أنّه ما كان ليقوم بذلك 

من دون دعم امللك.

املليون  حملة  استيحاء  تّم  إيران،  يف  مامثٍل  نحو  وعىل 
حملة  جمعت  املغربيّة.  التّوقيع  حملة  نجاح  من  توقيع 
يف  اإليرانيّة  واملحافظات  املدن  يف  ناشطني  توقيع  املليون 
أجل  من  للّضغط  والّنساء  الّرجال  بني  ما  للجمع  محاولة 
حقوق املرأة كافّة يف إطاٍر من التّقاليد القانونيّة اإلسالميّة 
شديدًة  مقاومًة  األويّل  الّضغط  واجه  وفيام  الشيعيّة. 
حملة  استمرّت  الّناشطني،  من  عدٍد  اعتقال  تضّمنها 
انتخاب  مع  مؤّخراً  الّروح  الحركة  واستعادت  الّنهوض. 
الّنسائيّة  املجموعات  وتبقى  روحاين.  حسن  الرّئيس 
متفائلة ولكن بحذر. وخالل حملته، قام روحاين بتعّهدات 
إنهاء  ذلك:  يف  مبا  املرأة  حقوق  بشأن  وعلنيّة  مؤكّدة 
األسبق  الرّئيس  كان  )أمٌر  الجامعات  يف  العنرصّي  التّمييز 
من  الّضغط  إىل  باإلضافة  نّفذه(،  قد  نجاد  أحمدي  محود 
التّمييزيّة  القوانني  ومعالجة  للّنساء  عمٍل  فرص  خلق  أجل 
تخفيف  روحاين  ويدعم  كام  العمل.  قطاع  يف  املرأة  ضّد 
العقوبات املفروضة عىل لباس املرأة، إاّل أّن هذه العمليّة 

ما تزال قيد الّدرس.4

تشكيل  يف  واملستقبليّة  الحارضة  املرأة  مشاركة  متكني   .2
أعاله،  توضيحه  تّم  ما  عىل  بناًء  اإلسالمّي.  القانون 
املتعلّقات  املسلامت،  الّنساء  أغلبيّة  أن  التّجربة  تكشف 
القانونيّة  التّغيريات  تجاه  أقل  عدائيّة  يظهرن  بدينهّن، 
أساس  عىل  تبنى  الّتي  الّشخصيّة  األحوال  قوانني  يف 
كـ  مّنظامت  عملت  الغاية،  ولهذه  صلب.  نسايّئ   فقهّي 
 Women Living Under Muslim Laws (WLUML(
)وتعني نساء عائشات يف ظّل قوانني إسالميّة( لزيادة تبادل 
اإلسالمّي.  القانون  »يوّضحان«  اللّذين  واملعرفة  املعلومات 
من  عدد  حول  بيانات  قاعدة  عىل  املنظّمة  هذه  وتحوي 

أخرى،  منظّمة  تدرّب  باملرأة.  الخاّصة  اإلسالميّة  القوانني 
القانون  مسائل  عىل  أعضاًء  أندونيسيا،  يف  فتيات  منظّمة  

اإلسالمّي لتشجيع مشاركة الّنساء يف املناقشات الّدينيّة.

قادة روحيّني مسلمني يف صياغة جدول أعامل  إنخراط   .3
تفسرياٍت  ميلك  ال  نفسه  اإلسالم  أّن  مبا  التّغيري.  أجل  من 
»كتلًة  يشّكلون  ال  الروحيّون  فالقادة  للقانون،  موّحدة 
املرأة  دور  حول  متنّوعة  آراٍء  مجموعة  بل  متجانسًة«، 
تجد  الّنسائيّة  املجموعات  زالت  ما  وبالتايل،  املجتمع.  يف 
الّروحيّني  القادة  مع  فّعال  بشكٍل  االنخراط  يف  صعوبة 
إىل  الّرامية  الجهود  يف  سواء(  حدٍّ  عىل  والّرجال  )الّنساء 
القانون  إطار  به يف  والّنهوض  للمرأة،  املساواة  مبدأ  تأييد 
ففي  الواعدة.  االستثناءات  بعض  هناك  ولكن  اإلسالمّي. 
املنارصين  أقوى  من  الّرجال  العلامء  كان  إندونيسيا، 
قام  واحدة،  حالٍة  ويف  إسالميّة.  أطر  يف  العاملة  للمرأة 
تدريبيٍّة  بدوراٍت  وحيد،  الرّئيس  معهد  يف  روحّي  قائد 
الروحيّون  القادة  اإلسالمّي، حرضها  والقانون  الّنساء  حول 
جهوٌد  تعّزز  اإلسالميّة.  الّداخليّة  املدارس  يف  والطاّلب 
التّفسريات  لتحّدي  املختلفة  اإلسالم  تفسريات  مامثلة 
الّسيايّس.  الخطاب  تهيمن عىل  الّتي قد  املتآلفة،  الذكوريّة 
عىل  للتأثري  تسعى  الجهود  هذه  فإّن  ذلك،  عىل  وعالوًة 
القادمة  واألجيال  املجتمعات  الحاليّني يف  الّسلطة  أصحاب 

من القادة الّروحيّني عىل حّد سواء.

إدراك التّحديّات إثر الّنهوض بجدول األعامل حول املساواة

عىل الّرغم من أّن الّنهج الثاّليّث األركان يحّدد إطار التّعاون 
والتآزر بني عنارص املجتمع الّتي تؤيّد حقوق املرأة، يبقى 
القلق موجوداً من أن ال يؤيّد اإلسالم والّدستوريّة اإلسالميّة 
متييزاً  الّنساء  تواجه  بالطّبع،  الجنسني.  بني  املساواة  فعليّاً 
فحسب.  املسلمة  الّدول  يف  وليس  العامل،  أنحاء  شتّى  يف 
وعىل  اإلسالم.  قانون  بفهم  الحالة  هذه  يف  القلق  ويكمن 
آفاٍق  إىل  املرأة  مكانة  رفع  اإلسالم  أّن  حقيقة  من  الّرغم 
الّذي  التدريجّي  الّدفع  أّن  إاّل  الوقت،  لها يف ذلك  ال مثيل 
أّما  محّمد.  الّنبّي  وفاة  مع  توقّف  للمرأة  اإلسالم  منحه 
يقّدموا  مل  فُهم  الّساحقة،  الّدين  علامء  ألغلبيّة  بالّنسبة 
القرآن الكريم مل يذكر املزيد. وال تزال هذه  أّن  املزيد مبا 

اليوم.  العالقة من عدم املساواة موجودًة حتّى 
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ويبقى هّم الّنساء املشرتك أنّه يف ظّل تفسريات قانون اإلسالم 
الرّجال والّنساء  ل  يُعامرَ الّتي تعود إىل أكرث من ألف عام، ال 
املرأة  حالة  ترتبط  العكس،  عىل  بل  املساواة.  من  قدٍر  عىل 
بالرّجل املوجود يف حياتها. ملرَ ما زالت تفسرياٌت مامثلٌة قامئًة؟ 
يبقى العامل الرّئييّس احتكار الفقهاء الرّجال القانون األسالمّي 
الّنساء  تعني  ملسائل  تطرّقهم  من  الّرغم  وعىل  اآلن.  حتّى 
عموماً، فإّن العديد من هؤالء الفقهاء غالباً ما يتحّدثون من 
منطلق قدراتهم التمثيليّة ويفصحون عن آرائهم وتوّجهاتهم 

الذكوريّة الخاّصة.

وقد أصبح جليّاً أن الطريقة الوحيدة للتّغلب عىل الخطاب 
التّمثييّل الّذي هيمن عىل القانون اإلسالمّي هي عن طريق 
بدعٍم  مرفقة  الّناشطة،  الّنساء  مشاركة  خالل  من  االنقالب 
من الرّجال الّذين أدركوا أيضا أهميّة املساواة يف الحقوق يف 
املجتمع. وبعبارٍة أخرى، ويف حني تربع الّنساء أكرث يف التّعبري 
عن حقوقهّن، عىل الرّجال والّنساء أن يتعاونوا سويّاً  لتحقيق 

املساواة يف مجتمعاتهم.
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5 . Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today ،راجع سكوت غوردن 
)كامبريدج، ماساشوسيتس: إصدار جامعة هارفرد 1999(، 4.

راجع ستيفن هولمز Passions and Constraints: On the Theory of Liberal Democracy )شيكاغو، إصدارجامعة شيكاغو 1995(.. 6

I. استطالع موجز حول الّدستورّية اإلسالمّية

الدستوريّة اإلسالمية  بّد من فهم  املعّقدة ال  القضايا  لفهم 
الّداعية  الفلسفة  الدستوريّة  تصف  أدىن،  وكحدٍّ  أّوالً. 
وأن  بصالحيّاتها،  قانوناً  مقيّدة  الحكومة  تكون  أن  إىل 
شكل  عىل  عادًة  القيود،  هذه  تنفيذ  يف  تكمن  صالحيّاتها 
الّدستوريّة  اعتبار  الّدستوريّة. مبعنى أوسع، ميكن  القوانني 
انعكاساً التجاه الّدولة الفلسفّي، عىل أن تكون الدستوريّة 
ورصيحاً  ضمنيّاً  عنها  التّعبري  يصبح  بحيث  بعمٍق  متأّصلًة 
5 وبعبارة أخرى، غالباً ما يوصف الّدستور بأنّه  يف آن معاً.
»الّذاتيّة  املؤّسسات  تنشئ  الّتي  التّنسيقيّة«  »االتفاقيّة 
الّسلوك  »متكني«  عىل  معاً  تعمالن  واللّتان  التّنظيم« 

و«تقييده«.6 والحكومّي  الشعبّي 

وقد جادل البعض بأن الدستوريّة اإلسالميّة هي يف الواقع غري 
دستوريّة، ألّن الّدستور اإلسالمّي سيكون مقيّداً بسلطة هيئٍة 
خارجيٍّة عن القانون الّدينّي. ويف املامرسة العمليّة، اعتمدت 
الّدول ذات األغلبيّة املسلمة ثالثة نْهج مختلفة لجعل اإلسالم 

جزءاً من هياكلها الّدستوريّة:

الّدول الّتي تعترب نفسها مظهراً من مظاهر اإلسالم، مبعنى . 1
أّن اإلسالم هو دين الّدولة، يعلو القانون اإلسالمّي فوق 
الهويّة  نفسها  الّدولة  هيكلة  وتعكس  األخرى،  القوانني 

اإلسالميّة )مثال: الجمهوريّة اإلسالميّة(؛

يف . 2 األعىل  القانون  اإلسالمّي  القانون  تعترب  التّي  الّدول 
الّدولة. وغالباً ما تنّص دساتريها عىل أّن القانون اإلسالمّي 
تحتوي  أو  الوحيد،  أو  األسايّس  الترّشيعي  املصدر  هو 
الّصادرة تتوافق والقانون  القوانني  عىل  بنود تضمن أن 
مخّولة  الترّشيعيّة  والهيئات  املحاكم  وأّن  اإلسالمّي 

لإلرشاف عىل االلتزام بهذا القانون؛

أيّدت . 3 الرسمّي.  الّدولة  دين  اإلسالم  تعلن  الّتي  والّدول 
هذه الّدول دور اإلسالم يف الّدولة، ولكّنها مل تذهب إىل 
حّد أن يدير الّدين شؤون الّدولة. يسمح البعض من هذه 
كقوانني  محّددة،  مسائل  يف  يحكم  بأن  لإلسالم  الّدول 

األحوال الّشخصيّة مثالً.
 

ومع اختالف نهج الّدستوريّة اإلسالميّة، اختلفت التّعريفات 
حول مضامني القانون اإلسالمّي. 

II. غموض القانون اإلسالمّي المتأّصل 

تتطلّب  ما  بقدر  القانون  فكرة  عىل  الّدستوريّة  تستند 
وغري  )املكتوبة  القواعد  أو  القوانني  تنظّم  أن  الّدستوريّة 
املواطنني  تجاه  املختلفة  الّدولة  أجهزة  سلوك  املكتوبة(  
تكريس  إىل  الّساعني  أولئك  وعىل  البعض.  بعضها  وتجاه 
الّدستور أن يسطّروا  القانون اإلسالمّي يف  شكٍل من أشكال 
بني  فيام  املساواة  تتّم  ما  وغالبًا  األمر.  بادئ  يف  حدودها 
القانون اإلسالمّي والرّشيعة، إاّل أنّهام ال يتشابهان. فالرّشيعة 
املياه«.  مصدر  نحو  »مساٌر  حرفيّاً  يعني  عريّب  مصطلٌح 
استخدم هذا املصطلح مرًّة واحدًة يف القرآن الكريم للتّمييز 
مستقيم  ورصاط  متاماً  الفوىض  تسوده  متقلّب  مسار  بني 
املسار  هي  الرّشيعة  فإّن  القرآن،  وبحسب  الثّقة.  ملؤه 
املؤكّد أو املستقيم ضمن الّدين. بالطّبع، إّن ما يشّكل هذا 
القانون  علامء  معظم  يحاول  محّط جدل.  املستقيم  املسار 
الواضحة  الله  أوامر  أنّها  الرّشيعة عىل  يعرّفوا  أن  املسلمني 
واملحّددة كام نّصت عليها مصادر القانون اإلسالمّي: القرآن 
وأقوال النبّي محّمد وأفعاله. وفيام تحظى هذه التّعريفات 
، ال بّد من أن تأخذ بعني االعتبار أنّه حتّى األوامر  بقبول تامٍّ
املحّددة املشتّقة من املصادر محدودة الزّمان والّسياق، كام 

الخلفيّة
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للتّغيري إثر نقلها املتواصل، وتغيري فهم اإلنسان  أنّها عرضة 
الكامن  الغموض  عن  ناهيك  فيها،  الواردة  للمصطلحات 
الرّشيعة  رموز  فّك  ميكن  ال  وبالتّايل،  مكتوبة.  لّغٍة  أّي  يف 
أعاله.  املذكورة  املصادر  من  أمر  تكرار  خالل  من  بسهولة 
ويحّذر العلامء، مبا أّن الرّشيعة هي القانون كام وضعه الله 
ولكن فهمه اإلنسان وحلّله بنفسه، من أّن كّل ما ينتج عن 
عن  معصوم  غري  وبالتايل   – اإلنسان  فهم  من  هو  تفسريها 

الخطأ – لقانون الله، الّذي ال يشّكل ال الواقع الرّشيعة.

من  أوسع  اإلسالمّي  مصطلح  القانون  فإن  ذلك،  وبناًء عىل 
يف  الواردة  املحددة  األوامر  لوصف  يستخدم  ال  الرّشيعة. 
عىل  أيضاً  يحوي  بل  فحسب،  النبويّة  واألحاديث  القرآن 
مجموعٍة واسعٍة من التّفسريات مبا يف ذلك تفسريات الفقهاء 
به  يحظى  الّذي  الكبري  االحرتام  من  الّرغم  وعىل  القانونيّة. 
الفقهاء والعلامء، إاّل أنّهم يقّدمون وجهة نظرهم الخاّصة أو 

فهمهم فحسب لقواعد  الرّشيعة حول مسألة محّددة.

وعالوًة عىل ذلك، ال ميكن أن يُفهم القرآن أو األحاديث النبويّة 
وال يؤثّر عىل ترصّف األفراد إاّل من خالل جهود اإلنسان )غري 
أنّه  إىل  التّأكيد  يجدر  أخرى،  بعبارة  الخطأ(.  عن  املعصوم 
»عىل الّرغم من أن القانون صادٌر عن منبع إلهّي إاّل أّن بناء 
القانون الفعيّل نشاط برشّي، وبالتّايل متثّل نتائجه قانون الّله 
كام يفهمها البرش. مبا أّن القانون غري منزٍل من الّسامء جاهزاً، 
فعىل فهم اإلنسان للقانون – الفقه البرشّي...أن يكون معياراً 
الرّشيعة تستند إىل  أن  الّرغم من  للمجتمع«.7 لذلك، وعىل 
إاّل من خالل تفسري برشّي، ماّم  الله، ال ميكن وضعها  وحي 
يعني حتميّة االختالف يف اآلراء واحتامل ورود الخطأ، سواء 

بني العلامء أو املجتمع املحدود بشكٍل عام.

ومنطقيّاً يف الّنهاية، 

بشكٍل  بحتة  برشيّة  قوانني  مجموعة  الرّشيعة  تدوين  ينتج 
أنّه  حّد  إىل  القوانني  من  القوانني جزءاً  تشّكل هذه  أسايّس. 
القانونيّة جزًءا  البرشيّة  اآلراء  أّي مجموعة من  اعتبار  ميكن 
من الرّشيعة. فالقانون، ومل تّم استيحاؤه من الرّشيعة، ليس 
من  مبلّغة  إيجابيّة  وصايا  إاّل مجموعة  القانون  ما  برشيعٍة. 

مثاٍل أعىل ولكّنها ال متثّل املثال األعىل.8

برنارد وايس، The Spirit of Islamic Law، )أثينا: إصدار جامعة جورجيا، 1998(، 116.. 7
خالد أبو الفضل، Constitutionalism and the Islamic Sunni Legacy,« UCLA J. Islamic & Near E.L«، رقم 1، )2002(، 67.. 8
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 راجع The Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan )دستور أفغانستان(، . 9
http://www.afghanembassy.com.pl/cms/uploads/images/Constitution/The%20Constitution.pdf  23 سبتمبر 2013.

 نسخة بالّلغة الفارسّية المحكّية في أفغانستان من نص بيان مجلس العلماء متوّفرة على موقع الرئيس كرزاي اإللكتروني على . 10
http://president.gov.af/fa/news/7489 )23 سبتمبر 2013(

11 ..LXXXIV و LXXXIII دستور أفغانستان، الماّدتان

1. أفغانستان
 

من  واحٌد  هو  اإلسالميّة  أفغانستان  دستور جمهوريّة  لعّل 
يبقى  ذلك،  ومع  طالبان.  سقوط  من  الثّابتة  املوروثات 
مرجعيّاٍت  يحوي  ألنّه  نوعه  من  فريداً  األفغاين  الّدستور 
اعتُِمد  آخر.  حديٍث  دستوٍر  أّي  من  أكرث  اإلسالمّي  للّدين 
يف العام 2004 ويتضّمن أحكاماً تنّص عىل أّن: )1( الّدولة 
يجوز  ال   )3( الّدولة،  دين  اإلسالم   )2( إسالميّة،  جمهوريّة 
اإلسالمي  الّدين  وتعاليم  تتعارض  ترشيعاٍت  أّي  سّن 
الّدستور  يشتمل  ذلك،  إىل  باإلضافة  وأحكامه.9  الحنيف 
الّتي  كاألحكام  أخرى  متنّوعٍة  دينيٍّة  أحكاٍم  عىل  األفغاين 
الّنبّي  هجرة  تاريخ  من  الجديد  العام  يبدأ  أن  عىل  تنّص 
يتضّمن  أن  املنّورة،  املدينة  إىل  املكرّمة  مّكة  من  محّمد 
الرّئيس  يكون  وأن  عظيم«؛  »الله  جملة  الوطنّي  الّنشيد 

والثّاين مسلمني. األّول  الرّئيس  ونائبا 

األفغان،  من  العظمى  للغالبيّة  وبالّنسبة  عينه،  الوقت  يف 
ومرشوعة.  سهولًة  أكرث  التّقليديّة  العدالة  أشكال  تبدو 
هو  فحسب:  بجغرايّف  ليس  الّنظامني  هذين  بني  فالحاجز 
نظام  اتّخذ  جهة،  فمن  للرّشيعة.  نظامني  عىل  ينطوي 
2004، وتضّمن  العام  الرّسمّي مالمحه من دستور  العدالة 
مجموعًة من القوانني الرّشعيّة متّت املوافقة عليها بأوقات 
مختلفة خالل األعوام الثاّلثني املاضية. تلتزم هذه القوانني 
هيئات  خالل  من  وتنّفذ  معلن،  بشكٍل  اإلسالمّي  بالقانون 
حّل  هيئات  تنطوي  أخرى،  ناحية  من  الرسميّة.  الّدولة 
من  األكرب  الجزء  مع  تتعامل  الّتي  الرسميّة،  غري  الّنزاعات 
القواعد  من  مزيج  عىل  كافّة،  البالد  أنحاء  يف  الّنزاعات 
القانون  تفسريات  مع  جنٍب  إىل  جنباً  والقبليّة،  العرفيّة 
املحليّة  الهيئات  خالل  من  تُنّفذ  ما  غالباً  الّتي  اإلسالمّي، 
الواقع  هذا  يعكس  املنطقة.  يف  الّنفوذ  وأصحاب  القبليّة 

تعود  والّتي  الباشتون،  مثل  القبائل  رموز  أّن  حقيقة 
أصولها إىل آالف السنني، غالباً ما تقرتن بالقواعد القانونيّة 

الّسابع. القرن  إىل  الّتي تعود أصولها  اإلسالميّة، 

كان  لطاملا  بقرون،  اآلخر  يسبق  نظاماً  أّن  من  الّرغم  وعىل 
يف  األعىل  القانونيّة  الّسلطة  مصدر  اإلسالمّي  القانون 
أفغانستان، موقع رسمه له الّدستور الّذي ينّص عىل أنّه »ال 
الّدين  وأحكام  تعاليم  تتعارض مع  أي ترشيعات  ْن  سرَ يجوز 
اإلسالمي الحنيف يف أفغانستان«. وعىل الّرغم من ذلك، تبقى 
خطوط الّصدع بني الثّقافة والقانون العريّف والقانون الدينّي 
غري واضحة، حتّى بني علامء الّدين. شّدد  املرسوم الّصادر يف 
الهيئة   – األفغان  العلامء  عام 2012، عن مجلس  املرأة  يوم 
الّدينيّة الّتي عيّنها الرّئيس يف أفغانستان – عىل هذه املشاعر، 
أّن »الرّجال عنرص أسايّس والّنساء عنرص  ونّص املرسوم عىل 
ثانوّي«.10 ويف حني ينعدم وجود فكرٍة مامثلٍة غري مرشوطٍة، 
يبقى  فإنّه  املعارص،  وال  الكالسييّك  اإلسالمّي  الفقه  يف  ال 
بستار  مقّنع  ولكن  العرفيّة،  البشتون  قواعد  عّززته  شعوٌر 
املجلس سبب أهميّة  الرّشعيّة اإلسالميّة. يوّضح مرسوم  من 
حقوق املرأة القصوى يف أفغانستان، عند خطوط الّصدع بني 
العرف والقانون اإلسالمّي. وتعزى األسباب إىل غياب املعرفة 
املتعّمقة بالرّشيعة اإلسالميّة، والتّفسري املحدود الّذي يقلّص 

من حقوق املحرومني بالفعل.

املرأة  حّققت  املايض،  العقد  مدى  وعىل  ذلك،  ومع 
الحقوق  من  أكرب  قدر  تأمني  يف  هائالً  تقّدماً  األفغانيّة 
التّحديد،  وجه  وعىل  الّسياسيّة.  العمليّة  يف  واملشاركة 
املساواة  رسميّاً   2004 العام  يف  األفغايّن  الّدستور  كرّس 
الّرجال والّنساء، كام وضّمن مشاركة املرأة يف مجليسرَ  بني 

دراسة حاالت بالتّفصيل
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 راجع جون بون، Afghan Elections: Record Number of Women Stand for Parliament,« The Guardian«، 24 أغسطس، 2010. . 12
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قانون القضاء على العنف ضّد المرأة، الماّدة الّثانية.. 13
14 ..XXII دستور أفغانستان، الماّدة
يمّثل مذهب الفقه الحنفّي واحدة من المدارس الكبرى من الفكر القانونّي اإلسالمّي. وعادًة، ما تسّمى المدارس الفقهية على اسم الفقيه الكالسيكي . 15

الذي كان يدّرس، تتموضع تاريخّيًا وجغرافّيًا، وتستخدم نظرّيات قانونّية مختلفة لم يتّم تفصيلها هنا. المدارس السنّية األربعة الرئيسّية هي الحنفي، 
الّشافعي، المالكي، الحنبلي، أّما الّشيعّية فهي مدرسة الجعفري. ويعتقد أّنه عبر الّتاريخ اإلسالمّي، كان هناك ما ال يقّل عن خمسمائة مدرسة فكرّية 

قانونّية إسالمّية، ولكن مع مرور الوقت لم يبَق سوى المدارس الكبرى اليوم.

من  الّرغم  وعىل  أوسع،  نطاق  وعىل  الوطنيّة.11  الجمعيّة 
بالثّقافة  األحيان  من  كثري  يف  املتعلّقة  املستمرّة  العقبات 
االنتخابات  يف  األفغانيّة  املرأة  مشاركة  تتزايد  القبليّة، 
االنتخابيّة  الّدورات  مدى  عىل  مرتفعة،  بوترية  الربملانيّة 
ترشيعي،  مرسوم  خالل  ومن   ،2009 العام  ويف  املاضية.12 
من  األّول  املرأة  ضّد  العنف  عىل  القضاء  قانون  صّدر 
أشكاالً  املرأة  ضّد  العنف  عىل  القضاء  قانون  جرّم  نوعه. 
والزواج  األطفال،  زواج  ذلك  يف  مبا  العنف،  من  عديدًة 
بهذه  أو  الزواج  لغرض  رشائهّن  أو  النساء  وبيع  القسّي، 
الّذي  بالبعاد،  يُعرف  ملا  التقليدية  واملامرسة  الّذريعة، 
والتّضحية  نزاٍع،  لتسوية  فتاٍة  أو  امرأٍة  عن  بالتّخيل  يقيض 
بالنفس اإلكراهيّة و17 غريها من أعامل العنف مبا يف ذلك 
العقاب  أيضاً  يحّدد  كام  الجسدّي  واالعتداء  االغتصاب 
اتّخاذ  عىل  القانون  ينّص  ذلك،  عىل  وعالوًة  ملرتكبيها. 
وإنشاء  حكوميّة،  وزارات  سبع  لتطبّقها  وقائيّة  تدابري 
وجاء  املرأة.  ضد  العنف  من  للوقاية  عليا  وطنيّة  لجنة 
املديّن،  املجتمع  بذلها  الّتي  الجهود  نتاج  نفسه  القانون 
الّتي  املرأة  شؤون  ووزارة  الّنسائيّة  املجموعات  سيام  وال 
القانون  حظر  سياق  يف  األمام  نحو  القانون  دفع  رّسعت 
بذلتها  الّتي  الجهود  املرأة، مبساعدة  للعنف ضّد  اإلسالمّي 
قوائم  أهدافه،  بني  ومن  الّدينيّة.  والّشؤون  الحّج  وزارة 
الّتي  واملامرسات  والتّقاليد  العادات  »محاربة  القانون 
اإلسالمّي«،  والّدين  وتتعارض  املرأة  ضّد  العنف  تسبّب 

مرتكبيه.13 املرأة ومالحقة  العنف ضّد  ومنع 

ومع ذلك، ال تزال التّحديات موجودة، وال سيّام فيام يتعلّق 
الحقوق  تناسق  مسألة  تحتاج  وتحديداً،  الدستور.  بفهم 
واألفكار  والّرجل،14  املرأة  بني  تساوي  الّتي  املتعّددة 
املوجودة يف املادة الثّالثة، والّتي نّصت عىل أنّه »ال يجوز 
سّن أّي ترشيعاٍت تتعارض وتعاليم الّدين اإلسالمي«، حاّلً. 
»تعاليم  معنى  تفصيل  عىل  يأت  مل  األخري  الحكم  أّن  ومبا 
يرّوجوا  بأن  الّسياسيّني  للّزعامء  ذلك  يسمح  اإلسالم«، 
ألنّها  ويفرضونها  اإلسالم  حول  خاّصٍة  وتأويالٍت  لتفسرياٍت 
الثّقافيّة  مفاهيمهم  توافق  كام  أعاملهم  وجدول  تتناسب 
الخاّصة حول اإلسالم. ويتضّمن الدستور أيضاً حكامً فريداً 
قانوٍن  غياب  يف  الحنفّي  الفقه  باستعامل  للقضاة  يسمح 
تخلق  ذلك،  إىل  باإلضافة  معنّي.15  موضوع  حول  خاّص 
هذه املنح الواسعة الّنطاق من حريّة الترّصف، ومن دون 

تطبيقها،  طرق  أو  استعاملها  املتوّجب  القوانني  تحديد 
مسؤوليّاتها  وتقسيم  الحكوميّة  الهيئات  واجبات  يف  لغطاً 
فيه  املفرتض  الّدستوري  الّنظام  فكرة  الواقع  يف  وتنفي 

محدودة. بصالحيّات  حكومة  تحديد 

املسائل  هذه  تعقيد  من  الّدستور  يف  الوضوح  غياب  ويزيد 
وغريها يف ما يتعلّق مبن ميلك صالحيّة تفسري الّدستور الّذي 
يبدو  الّذي  الوقت  ويف  القضائيّة.  املرجعيّة  تعاليم  يشّكل 
الّدستور فيه وكأنّه يعطي املحكمة العليا دوراً، تبقى وجهات 
سياسيّاً  املعيّنة  اللّجنة  جانب  من  وخاّصًة  متناقضة،  النظر 
الّدستور  يف  إدراجها  أّن  تّدعي  الّدستورالّتي  تنفيذ  ملراقبة 
مع  والتّطابق  القضائيّة  باملراجعة  سيقوم  من  تحديد  يرتك 
اللّجنة  موقف  وراء  الّسبب  ويعزى  جداٍل.  محّط  الّدستور 
الّتي رأى  الّدستور  الوضوح يف عمليّة صنع  الحازم إىل نقص 
فيها دعاة الّدستور األمريكيّون دور املراجعة القضائيّة معلّقاً 
يف املحكمة العليا. فيام رأى آخرون، متشبّهني بشكل املراجعة 
أّن مراجعة قضائيّة مامثلة تكون يف يد  الفرنسيّة،  القضائيّة 

اللّجنة الّدستوريّة.
  

وبالتّايل، تبقى قضيّة حقوق املرأة عرضًة لتفسرياٍت وتغيرياٍت 
عىل  وعالوًة  حاميتها.  إىل  الدّستور  دعا  ولو  حتّى  عديدٍة،  
ذلك، فإّن احتامل التوّصل إىل تسوية سياسيّة يف املستقبل مع 
الّتي  الّنساء يف أن تضيع هذه الحقوق  طالبان يثري مخاوف 

جهدن للحصول عليها بعد سقوط طالبان.

2. مصر

بعد اإلطاحة بالرّئيس حسني مبارك يف العام 2011، انخرطت 
الّدميقراطّي.  الحكم  نحو  مستمرّة  انتقاليّة  عملية  يف  مرص 
العام 2012، عن  والرّئاسيّة، يف  الربملانيّة  االنتخابات  أسفرت 
 2013 يوليو  شهر  وشهد  الّسلطة.   املسلمني  اإلخوان  تويّل 
دفع  ماّم  مريس،  الرّئيس  إدارة  ملعاريض  جامهرييّة  تحرّكات 

بالجيش إىل التّدّخل لتعليق رئاسته.

االحتجاجات  يف  الفّعال  الّنساء  انخراط  من  الّرغم  عىل 
االنتقاليّة  املرحلة  أظهرت  التّحرير،  ميدان  يف  الّشعبيّة 
الّسياسيّة.  العمليّة  يف  املستمرّة  املرأة  ملشاركة  تحديّات 
يقيض  قانوناً  املرصّي  الربملان  أقّر  املثال،  سبيل  فعىل 
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وقّد  الترّشيعّي،  املجلس  يف  جديداً  مقعداً   64 بتخصيص 
يف  الّنساء  عدد  كان  أن  بعد  مهّمة  زيادة  عن  ذلك  عرّب 
ويف  ذلك،  ومع  الّسابقة.  اإلنتخابات  إثر  أربعة  الربملان 
األعىل  املجلس  سيطر  أن  وبعد  االحتجاجات،  أعقاب 

الحّصة. ألغيت هذه  البلد،  املسلّحة عىل  للقّوات 
  

نحو  جديداً  نّهجاً   2012 لعام  املرصّي  الّدستور  ميثّل 
الّذي  الّدستور،  اليوم. وقد حّل  الّدستوريّة اإلسالميّة حتّى 
املصّوتون  عليه  وافق  أن  بعد   2012 العام  يف  إقراره  تّم 
تّم  الّذي   ،1971 دستور  مكان  مرحلتني،  عىل  استفتاٍء  يف 
مبارك.   بالرّئيس  اإلطاحة  بعد   2011 العام  يف  تعليقه 
هو  الرسمّي  مرص  دين  أّن  الّدستورين  كال  حّدد  حني  ويف 
اإلسالمي،  القانون  هو  األسايس  الترّشيع  ومصدر  اإلسالم 
حّدد دستور 2012، وألّول مرّة، نطاق القانون اإلسالمي يف 
تعيني »الرباهني، والقواعد، والفقه، واملصادر« املقبولة من 
الّدستور  منح  مرص.16  يف  األكرب  الطائفة  الّسّنة،  املسلمني 
األكرث  املعارصة  الّدينيّة  املّؤسسة  األزهر،  جامعة  الجديد 
مسبوقة،  غري  صالحيّات  الّسنة،  املسلمني  من  احرتاماً 
وفرض استشارة علامئه يف القضايا املتعلّقة بتفسري القانون 
يف  مفصليّة  حدود  من  ما  عينه،  الوقت  ويف  اإلسالمي.17 
الّدستور  يحّدد  ومل  األزهر،  باستشارة  املتعلّقة  املواضيع 
االقرتاح  ويقيض  األزهر.  رأي  عىل  بالحصول  امللزم  من  
املستقبليّة  الترّشيعات  تالؤم  األزهر  جامعة  تضمن  بأن 
قيد  املسألة  تبقي  الّصياغة  ولكّن  اإلسالمي،  والقانون 
عىل  الّدستور  يأت  مل  لالستغالل.  عرضة  وبالتّايل  الّنقاش، 
سبيل  عىل  مامثلة.  آلراء  إعطاؤه  املفرتض  الوزن  ذكر 
املثال، هل  يجب اعتبار هذه اآلراء استشاريّة يف طبيعتها 
الّرجوع  تتطّلب  ال  مامثلة  ملسائل  سابقة  قراراٌت  أنّها  أو 

إىل هيئة أخرى؟
 

اإلنسان  حقوق  عن  كامالً  فصالً  الّدستور،  ويتضّمن  كام 
الّدستور  يف  الّنساء  إىل  التطرّق  يتّم  ذلك  ومع  وضامناته، 
األرسة  تجاه  مسؤولياتهّن  سياق  ويف  خاصة  كمجموعة 
التمّسك  عىل  تنّص  الّدستور  مقّدمة  أّن  ومع  فحسب. 
إاّل  متييز،  دون  من  كافّة  املواطنني  بني  املساواة  مببدأ 
ضد  التّمييز  رصاحًة  يحظر  الدستور  يف  حكم  من  ما  أنّه 
املرأة. يف املقابل، تضّمن دستور 1971، حكامً أوجب عىل 
املساواة يف  قدر من  والّرجل عىل  املرأة  تعامل  أن  الّدولة 
واالقتصاديّة،  والثقافيّة،  واالجتامعية  الّسياسيّة  املجاالت 
الرّشيعة  تنتهك  أاّل  برشط  املساواة  هذه  منحت  ولكن 

التحذير  هذا  إزالة  إىل  املرصيّات  الّنساء  دعت  اإلسالميّة. 
من الّدستور الجديد، ولكن بدال من ذلك تم إزالة الحكم 

بكامله. املساواة  حول 

الحايل  الّدستور  تعليق  تّم  الّدراسة،  كتابة هذه  من  واعتباراً 
بعد اإلطاحة بالرّئيس محّمد مريس. وعالوًة عىل ذلك، وحتّى 
جديدة،  دستوريّة  عمليّة  بدأت  الّدراسة،  هذه  كتابة  وقت 
الخرباء، وتحديداً عرشة خرباء  لجنٌة من  أعطيت من خاللها 
– ستّة من كبار القضاة، وأربعة أساتذة مرموقني يف القانون 
الّدستورّي – مهلة شهٍر واحٍد للعمل عىل مهّمٍة شاقٍّة لتعديل 

الّدستور القائم. 

حقوق  حامية  عىل  اإلرصار  كان  األّوليّة  نتائجها  من  وكجزء 
الحفاظ  مع  متينًة،  سواء، حاميًة  حدٍّ  واألقليّات عىل  الّنساء 
أعطيت  واليوم،  نفسه.  الوقت  يف  لدوراإلسالم  موقف  عىل 
لجنٌة الحقٌة، معروفٌة باسم لجنة الخمسني، وتهدف إىل متثيل 
شهرين  مهلة  مرص،  من  متنّوعٍة  وسياسيٍّة  اجتامعيٍّة  فئات 
ملراجعة التّغيريات املقرتحة، والّنظر يف الوثيقة بالكامل، قبل 
أن تخضع الستفتاٍء وطنيٍّ يف شهر نوفمرب من العام 2013. 18 
وبناًء عىل ذلك، ويف نواٍح كثرية، تواجه مرص توتّراٍت مهّمًة يف 
التّوفيق ما بني دور اإلسالم الّدستورّي ومسائل املساواة بني 
الجنسني، يف سياق االضطرابات االجتامعية، كتلك الّتي تحصل 

يف ليبيا،  بحسب ما ورد أدناه.

3. ليبيا
 

بحكومة  باإلطاحة  ليبيا  يف  مستمرّة  انتقاليّة  مرحلٌة  لحقت 
يف  األطليّس،  شامل  حلف  مبساعدة  القّذايف،  معّمر  العقيد 
العام 2011. وعىل الّرغم من مرور سنتني ، إاّل أّن املناقشات 
ما زالت جارية حول صياغة دستور جديٍد للبالد. ويكمن أحد 
أعضاء  يُنتخب  أن  ينبغي  كان  إذا  ما  يف  الرّاهنة  التحديّات 
اللّجنة الّتي ستتوىّل صياغة الّدستور أو يعيّنهم املؤمتر الوطنّي 
العام، برملان ليبيا الجديد. ويف حال انتخاب الهيئة أو تعيينها، 
الّصياغة  بعمليّة  ومشاركتها  اللّيبية  املرأة  إدماج  يشّكل 
التّحدي الرّئييّس الّذي ستواجهه. ويف الوقت الّذي مل تضّم فيه 
عمليّة الّصياغة يف مرص يف عام 2012 إمرأًة واحدًة وأحدثت 

أحكاماً إشكاليّة، تحاول املرأة اللّيبيّة ضامن نتيجٍة مختلفٍة.

ويف اإلنتخابات الربملانيّة األخرية، ضمنت املرأة 16,5 باملئة 
من  املرّشحني  بني  »التّناوب  مبدأ  من  كجزٍء  املقاعد  من 
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بني  املساواة  يؤّمن  الّذي  اإلناث«  من  واملرّشحات  الّذكور 
الّسياسيّة.19  األحزاب  املرّشحني يف  قوائم  واملرأة يف  الّرجل 
ويف تطّوٍر واعٍد، شّكلت الّنساء الربملانيّات مؤخراً كتلًة عرب 
صياغة  لجنة  يف  للمرأة  عادٍل  متثيٍل  بهدف ضامن  الحزب، 
التّجزئة، تنضّم هؤالء  الّدستور. ويف محاولٍة واعيٍة لتجّنب 
عىل  للحفاظ  والّناشطات  الّنسائيّة  املنظاّمت  إىل  الّنساء 
تكمن  ذلك،  ومع  الّدستوريّة.  القضيّة  يف  امللتزم  االنخراط 
يأتني  الّناشطات ال  بأّن  التّغلب عىل االعتقاد  التّحديّات يف 
إاّل من خلفيّاٍت نخبيّة أو ثقافيٍّة، ماّم أدى بالّناشطات إىل 

اللّيبيّة. الّريفيّة  املرأة  إىل  الوصول 

كان  إذا  ما  حول  ليبيا  يف  املستمرّة  املناقشات  وتتمحور 
القانون اإلسالمّي سيشّكل مصدر الترّشيع الحرصّي أم جزءاً 
درجة  عىل  املسألة  هذه  حّل  سيؤثّر  مصادر.  مجموعة  من 
استعامل تفسريات القانون اإلسالمّي املختلفة وتقبّلها، مبا يف 

ذلك ما يختّص بحقوق املرأة ومشاركتها يف املجتمع.



12

الرّصاع وفرتات  بعد  ما  تفرضها مرحلة  الّتي  التّحدياّت  تكرث 
ترتبط  ما  غالباً  ولكّنها  الاّلحقة،  االجتامعية  االضطرابات 
والرّشعيّة،  االستمراريّة،  حول  املطروحة  األساسيّة  باألسئلة 
واالستقرار، وكذلك الهويّة. وال تبدو الرّصاعات واالضطرابات 
ذات  الّدول  يف  منه  أكرث  مكاٍن  أّي  يف  واضحُة  االجتامعية 
األوسط،  والرّشق  إفريقيا،  شامل  أنحاء  يف  املسلمة  األغلبيّة 
االجتامعية  االضطرابات  أّن  حني  ويف  كافًّة.  آسيا  وجنوب 
املختلفة داخل العامل اإلسالمّي ظاهرة سياسيّة حديثة، إاّل أّن 
الخطاب حول أحكام الرّشيعة اإلسالميّة وإدراجها يف مختلف 

الّدساتري يعود إىل أكرث من قرٍن.

وبشكٍل ملموٍس، نستنتج أن مستقبل اإلسالم يكمن يف قلب 
اإلسالم، بني املسلم واملسلم. إنّها مشاورات تنتقل من املغرب 
إىل العراق، ومن باكستان إىل إندونيسيا. وتشمل املشاورات 
مواضيع عّدة ولكن عىل وجه الخصوص الحديث حول دور 
املرأة يف املجتمع اإلسالمّي، وتحديداً يف ضوء املسائل األساسيّة 
حول الكرامة اإلنسانيّة، االمكانيّة االقتصاديّة، وضامن حاجات 

األجيال القادمة من املسلمني.

الرّشيعة  أحكام  إدراج  أّن  يف  الحاّد  باالعتقاد  نقّر  وسوف 
يخلق  املختلفة،  الّدستوريّة  األطر  داخل  وخاّصًة  اإلسالميّة، 
انعدام التّوافق مع مسائل متنّوعة مثل الّدميقراطيّة واملساواة 
بني الجنسني. وإنّنا نؤكّد أن مثل هذا االستنتاج يتجاهل تعّدد 
أشكال الّدستوريّة اإلسالميّة.  يعيش اليوم الكثري من املسلمني 
رؤساء  فيها  الّنساء  تكون  دول  يف  دميقراطية،  مجتمعات  يف 
الّدول، مع مجموعات ناشطة بذلت جهوداً سياسيًّة وقانونيًّة 

ودينيًّة لتحقيق املساواة والتّقدم يف مجال التّنمية البرشيّة.

داخيل  انقسام  عن  العمل  جلسة  كشفت  نفسه،  الوقت  يف 
العلامنيّات  النسويّات  متيل  املعالجة:  أيضاً  يستحّق  هام  
املسلمة  البلدان  يف  القوانني  يف  اإلسالم  عىل  اللّوم  إلقاء  إىل 
الّتي تقمع الّنساء. ومن ناحيٍة أخرى، متيل الّنساء املسلامت 
اإلسالمي  باملثال  معرفتهّن  اإلسالم عىل ضوء  عن  الّدفاع  إىل 
التّاريخي. ومع ذلك،  الّسد  الّدين اإلسالمّي، ويف  املرتسخ يف 
واالرتقاء  العلاميّن  الّنهج  يف  األسايّس  الفشل  أن  نستنتج 
ذلك  ومع  حتميّة  نتيجة  إىل  يؤّديان  االسالميّة  بالدستوريّة 

جدليّة: لن تتحّررغالبيّة النساء املسلامت املتمّسكات بدينهّن 
أو  الخارج  من  دوليٌّة  هيئاٌت  تفرضه  الّذي  العلاميّن  بالّنهج 
بأن  إمياننا  نؤكّد  فإنّنا  فوق.  من  دميقراطيٍّة  غري  حكوماٌت 
الّسبيل الوحيد لحّل نزاعات هؤالء الّنساء، وإزالة خوفهّن من 
متابعة حياة غنيّة ومثمرة لبناء أساٍس فقهيٍّ نسويٍّ إسالميٍّ 
يبّني بوضوح أّن اإلسالم ال يحرمهّن من حقوقهّن، بل يف الواقع 
يطالب بحقوقهّن. ولتحقيق الهدف من الّدعوة بالّنيابة عن 
نحو  متزايدٍة  نزعٍة  ظّل  يف  وإدامتها  املرأة  بحقوق  الّنهوض 
التّعاون  الّدستوريّة اإلسالميّة، فإنّنا نؤكّد عىل رضورة تعزيز 
بني )1( الّناشطني الّسياسينّي؛ )2( دعاة القانون، و)3( القادة 
الّروحينّي. يف الواقع، نستنتج أّن القدرة عىل الّنهوض بحقوق 
قدرة  عىل  أيضاً  تتوقّف  قد  تحديداً،  الّسياق  هذا  يف  املرأة 
دعم  يف  بفعاليٍّة،  معاً  العمل  عىل  الثاّلث  املجموعات  هذه 
الهدف املشرتك املتمثّل يف تحقيق املساواة بني الجنسني وذلك 

بحسب القانون واملجتمع.

رّدات فعل فريق العمل والنّتائج
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 لمحة عن مشروع معهد بروكنجز حول 
العالقات اإلسالمية والعالم اإلسالمي

لتحقيق هذه األهداف، يتألف املرشوع من أجزاء عدة: 

كبار 	  بني  يجمع  الذي  اإلسالمي  والعامل  أمريكا   منتدى 
واألكادمييات  واإلعالم  واألعامل  السياسة  مجال  يف  القادة 
واملجتمع املدين من الواليات املتحدة ومن الدول اإلسالمية 
يف أفريقيا وآسيا وأوروبا والرشق األوسط. بات هذا املنتدى 
ومبادراته،  املستمرة  املرشوع  ألبحاث  ارتكاز  نقطة  أيضاً 
إذ يؤمن أساساً ملجموعٍة من النشاطات املكملة املصممة 

لتعزيز الحوار والتأثري. 

مجموعة من أوراق البحث التي توفر أبحاثاً عالية املستوى 	 
واملجتمعات  الدول  تواجه  التي  الهامة  املسائل  حول 
به مجموعات  تقوم  الذي  البحث  ومن ضمنها  اإلسالمية. 

العمل املشاركة يف منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي.

مع 	  ومغلقة  عامة  مناقشة  وجلسات  ندوات،  عمل،  ورش 
مسؤولني حكوميني وغريهم من املساهمني األساسيني تركّز 

عىل املسائل املهمة التي تؤثر عىل العالقة. 

مبادرات خاصة يف مناطق معينة، علامً أن املبادرات هذه 	 
الفنون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا  شملت يف ما مىض 

والدين والدبلوماسية. 

تضّم لجنة تسيري املرشوع مارتن إنديك، نائب رئيس ومدير 
مركز الدراسات الخارجية )وهو حالياً يف إجازة(؛ متارا كوفامن 
وايتس، باحثة زميلة أوىل ومديرة مركز سابان؛ ويليام مكانتس، 
اإلسالمي؛  والعامل  أمريكا  بني  العالقات  ومدير مرشوع  زميل 
بروس ريدل، باحث زميل أول يف مركز سابان؛ شبيل تلحمي، 
باحث زميل أول غري مقيم وأستاذ كريس أنور السادات للسالم 
والتقدم يف جامعة ماريالند؛ سلامن شيخ مدير وزميل يف مركز 

بروكجنز الدوحة. 

الواليات  بني  العالقات  يناقش  الذي  بروكنجز  يُعترب مرشوع 
املتحدة األمريكية والعامل اإلسالمي مبادرة بحثية يرُشف عليها 
مركز سابان لسياسات الرشق األوسط التابع ملعهد بروكجنز. 
والعاملني  السياسة  صانعي  انتباه  لفت  إىل  املرشوع  يتطلع 
بالديناميكات  وإعالمهم  العام  والجمهور  السياسة  مجال  يف 
وإىل  اإلسالمية  األغلبية  ذات  الدول  عىل  تطرأ  التي  املتغرية 
العالقات بني األمريكيني واملجتمعات اإلسالمية حول  تطوير 

العامل.
 

النشاطات  من  سلسلة  املرشوع  يرعى  املهمة،  هذه  إلنجاز 
واملشاريع البحثية واملنشورات املُعّدة لتعليم الحوار الصادق 
وتشجيعه وبناء رشاكات إيجابية بني الواليات املتحدة والدول 
أهداف  أهم  ضمن  من  العامل.  حول  اإلسالمية  واملجتمعات 

املرشوع نذكر: 

البحث يف طبيعة العالقات املتعددة األوجه التي تجمع بني 	 
الواليات املتحدة والدول واملجتمعات اإلسالمية مبا يف ذلك 

مواضيع تتصل اتصاالً وثيقاً باملفاهيم الخاطئة؛ 

تحليل الديناميكات االجتامعية واالقتصادية والسياسية يف 	 
الدول واملجتمعات اإلسالمية حول العامل. 

املتحدة 	  الواليات  بني  املشرتكة  للجهود  مواقع  تحديد 
بالشؤون  تتعلق  مواضيع  بشأن  اإلسالمية  واملجتمعات 

املشرتكة لتعزيز االلتزام والرشاكات.
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مركز سابان لسياسات الشرق األوسط
يرسم الطريق نحو شرق أوسط ينعم بسالم ذاتي وسالم مع العالم أجمع 

إضافة المقطع التالي: 

ينظم مركز سابان عدداً من الفعاليات واملؤمترات طوال العام 
تنفيذيني  أعامل  ورجال  وعلامء  بارزين  مسؤولني  ويجمع 

وأكادمييني وصحفيني. تضم فعاليات املركز ما ييل: 

حول 	  املستوى  عايل  اسرتاتيجي  حوار  سابان:  منتدى 
التحديات املشرتكة التي تواجه الواليات املتحدة وإرسائيل. 

بارز 	  سنوي  اجتامع  اإلسالمي:  والعامل  أمريكا  منتدى 
يضم قادة من الواليات املتحدة والعامل اإلسالمي لتحسني 
يف  أو  الدوحة  يف  املنتدى  هذا  ويُعقد  البناءة.  الرشاكات 

واشنطن. 

بها مركز سابان عرب مجموعة  يقوم  التي  التحاليل  يتم نرش 
متنوعة من املنشورات التي يجد فيها صناع السياسة وفرق 

عملهم خري مصدر. تضم منشورات املركز ما ييل: 

سنوياً 	  مرات  أربع  املركز  ينرش  تحليلية:  بحثية  أوراق 
دراسات يعدها باحثو املركز وخرباء من خارجه.

مركز 	  مذكرات  سلسلة  تؤمن  األوسط:  الرشق  مذكرات 
ما  تتناول  مناسبة  تحاليل  األوسط  الرشق  حول  سابان 
املنطقة من مواضيع مهمة. تقدم املذكرات هذه  تواجهه 

رؤى وتوصيات للصناع السياسة. 

ايران@سابان: مدونة حيوية يعدها خرباء معهد بروكجنز 	 
تركز عىل السياسات يف إيران والسياسات اتجاه إيران. 

 

العام  يف  األوسط  الرشق  لسياسات  سابان  مركز  أُطلِق 
الخبرية  السياسية  العقول  من  2002 وجمع مجموعة هامة 
واملتمرسة العاملة يف املنطقة وقّدم لصناّع السياسة والعامة 
أهدافاً وأبحاث وتحاليل عميقة ومناسبة. يتجىل هدف املركز 
يف رسم درب سيايس واقتصادي واجتامعي لرشق أوسط ينعم 
بسالم ذايت ومع العامل أجمع. تشمل األبحاث التي تُقام حالياً 

بني أروقة املركز عىل ما ييل: 

ما الذي يجعل إقامة دولتني أمراً ممكناً؟ 	 
اسرتاتيجية الواليات املتحدة يف رشق أوسط متغري 	 
السياسات واألمن يف الخليج الفاريس 	 
مستقبل سياسات مكافحة اإلرهاب 	 
العالقات بني الواليات املتحدة والعامل اإلسالمي 	 
املوارد الطبيعية والرصاع يف الرشق األوسط 	 

تّم تأسيس مركز سابان لسياسات الرشق األوسط يف 13 مايو 
امللك  الجاللة  صاحب  من  خاص  خطاب  طريق  عن   2002
عبد الله الثاين بن الحسني عاهل اململكة االردنية الهاشمية 
سابان  وشرييل  سابان  حاييم  السيدين  من  قيّمة  ومبساعدة 
يُعترب  للمركز.  كرمية  منحة  قدما  الذين  أنجلس  لوس  من 
التابع  الخارجية  السياسة  دراسات  برنامج  من  جزءاً  املركز 
ملعهد بروكنجز. يُؤيد املركز قيم معهد بروكنجز يف ما يتعلق 

بالنوعية واالستقالل والتأثري.

يُعد املركز موطناً ملرشوع عالقات الواليات املتحدة مع العامل 
الدوحة  يف  عام  كل  كبرياً  دولياً  مؤمتراً  يعقد  الذي  اإلسالمي 
التوعية  إىل  ترمي  التي  األنشطة  من  مجموعة  إىل  باإلضافة 
بني  إيجابية  رشاكات  وبناء  وتعزيزه  الرصيح  الحوار  عىل 
ذلك،  عىل  عالوة  اإلسالمية.  واملجتمعات  املتحدة  الواليات 
يحتضن املركز مركز بروكنجز الدوحة يف الدوحة، قطر – الذي 
يضم بدوره ثالثة باحثني دامئني ويستقبل باحثني زائرين غري 
واالجتامعات  املؤمترات  من  كاملة  وينظّم مجموعة  مقيمني 

التي تعالج مسائل متنوعة هامة.
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باحثو مركز سابان
متارا كوفامن ويتس، مديرة، زميلة أوىل 
دانيال باميان، مدير األبحاث، زميل أول 

مايكل دوران، زميل أول 
خالد الجندي، زميل 
شادي حميد، زميل 

سوزان مالوين، زميلة أوىل 
ويليام مكانتس، مدير، مرشوع العالقات 

     بني أمريكا والعامل اإلسالمي 
كينيث م. بوالك، زميل أول 

ناتان ساكس، زميل 
سلامن شيخ، زميل، مركز بروكنجز الدوحة

الباحثون الزائرون غري املقيمون
جنيف عبدو،  واشنطن 

أكرب أحمد، واشنطن
مبارش جواد أكرب، نيو دلهي 
سعد الدين ابراهيم، القاهرة

ستيفن ر. جراند، واشنطن
هشام هيلر، القاهرة

مريات مربوك، القاهرة
بيرت ماندفيل، واشنطن

أليسا روبن بيليد، تل أبيب 
سينثيا شنايدر، واشنطن 

شبيل تلحمي، كوليج بارك، ماريالند 



مرشوع العالقات األمريكية مع العامل اإلسالمي

مركز سابان لدراسات الرشق األوسط يف معهد بروكنجز

1775 ماساشوستس أفنيو، إن دبليو، 

واشنطن دي يس 20036 
www.brookings.edu/islamic-world

at Brookings




