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 املؤسسة  املساواة عن

 لالمساواة

متتالية متوترة من املطالبات الصاخبة املشتغلة  نوابت ودفقاتعلى أن تستقبل د اعتادت أمساعنا لق
 اجتذاباجتماعية معينة تنتقى دون سواها، من أجل  من قيممشرتك يستهدف اإلعالء مشروع  على

يف سياق استقبال مواعد دولية، أو  ذلك التصعيد أييت، وأكثر ما رأي عامإليها، وجعلها قضية  االهتمام
 قادرة على االستقطاب.ساخنة ، تتطلب تبين قضااي انتخابيةللدخول يف استحقاقات  االستعدادحال 

يف لغة اخلطاب، ومصادرة مسبقة ملا ميكن أن يبديه  بتلك النداءات واملطالبات احتدادوكثريا ما حيتف 
عقالنية واملاضوية ورفض مث حماصرة املخالف يف خانة ضيقة من نعوت التخلف والال ،راءاملخالف من اآل

 هبا اخلصم. يواجهاجلاهزة اليت الدعائية وما إىل ذلك من األسلحة ، التحديثالتجديد و 

ينخرط فيه من ال علم له  ماحين ،عن املوضوعية والرصانةبعيدة َحيدة ويكتسب النقاش حدة فائقة و 
 .ن يستوعب أكثر جوانبهأل يؤهلهالزمن ما من من الفكر و  يوله، ومن مل ابملوضوع

ا االهتمام مبهو يف قضااي الفكر والشريعة واملعرفة عموما،  يقةاحلق يستدعيه طلبل ما أو فإن  ،لذا
فاغرة ندواب آاثرا سيئة و ترتك  بد أنال  اليت املتكررة االحتكاكات واالختالفات احلادة حدوثاجملتمع  جينب

 ،النقاشات من مستوى نعليأن  ، كما يتعنيروح احملبة بني أفرادها استدامةوعلى  ،غائرة على وعي األمة
 أطوارها.من ليس مؤهال لالشرتاك يف  عن ساحاهتاوأن نذود 

 ال يضيف شيئا علميا، ألنه يف النقاشات العلمية علمياألن التجربة أفادت أن تدخل غري املؤهلني  
إىل  جيلبميكن أن  ال وهو ،إيديولوجيا تكلسا أو تقوقعا فكراي أو ،تعصبا مذهبياإال  لن يكونف قعإن و 

 ،فيها دائرة اخلالفويوسع  اتميكن أن يربك النقاشمن ذلك على النقيض  إنهبل النقاش أي قيمة مضافة، 
  كما يقول ابن رشد احلفيد.  ،أنه لو سكت من ال يعلم لقل اخلالفقاعدة على 
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يف مشروع من  إليه واالحتجاج به االحتكامو  مبدإ يكثر تداوله فحص يف هذا السياق فإين أقرتحو 
للذهنية اجلمعية للمجتمع املغريب، وأعين به مبدأ املساواة  املكونةإلغاء كثري من الثوابت  يشتغلون على

ومبفهومه املنضبط والقابل للتنزيل السليم على ما راكمته األمة  مبفهومه املتحرر من كل القيود والتحفظات.
 ثقايف وديين عرب اتريخ متطاول عاشه املغرب. قيمي من رصيد

 مرتمسا خطوات يقتضيها منهج البحث لشرعي،ا معطيات العلم ضوء على سوف أعاجل هذا املبدأو 
خالل تناقضاهتا من يستجمع احلقائق ويتحرك ، وإمنا للذاتية وال أيمتر ابإلديولوجيا الذي ال ينصاع الصارم

 .الصواب هيفكرة انبثاق تفضي إىل جدلية قابالت تبينها ليجري 

تقدمي الفكرة املفروضة من و  ،وإلغاء ما سواهاالواحدة أما ما تعتمده بعض النخب من فرض الفكرة 
هذا و  إال عرض نفسه للقصف والتبخيس،و  يقف ضدها، وأأن خيالفها  حديثة ال يسع املرءَ ربية أهنا جَ على 

 .ريتهحلو طالقة الفكر مصادرة لحمض 

ما أثناء البحث والنقاش يضم إليها ال و  ،الواحدة يستكني للفكرةمن على وإذا كان القدماء يعيبون 
ما دام  ،أشد لزوماثني هبذا الفعل ستكون أمرا ، فإن مواخذة احملدَ غري سليميرون ذلك مسلكا يناقضها، و 

  .وطالقتهحبرية الفكر واإلشادة ال يكفون عن التلويح هؤالء 

 من الدعوات كتلةالدعوة إىل املساواة ضمن  

لتخلي عن بعض ثوابته اب تطالب اجملتمع املغريبمتتالية  دعواتكتلة من ملساواة ضمن  تتكرر املناداة اب
هو أكرب من أن يكون و  ،جملتمعا يرتقب أن خيرتق دسيسة مشروع كامن وراءهاأبن  تشي ملتبسة يف صيغ

بزغت مث  ،فاء ذهينوص يف حلظة إشراق بعد إعمال جيد للفكريف ذهن شخص انبثقت  بريئة جمرد أفكار
ملا اكتشف الوزن النوعي،  يدسمشابتهج أر  على حنو ماحتمس هلا وصار يدعو إليها مبتهجا هبا، الفكرة و 

 شوارع.الا يلهج بذلك يف وغدَ 
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والتوجس، ألن مطالب  االرتيابمن  يسريغري بشيء  اجلديدة الدعوات هذهلقد واجه اجملتمع املغريب 
تنويرية حداثية حتمل مشروع التغيري  ترفع هذه املطالبات، وتقدم نفسها على أهنا خنباليت  هذه النخب

وقد  ،على الشك والتوجس تبعث يف صور مريبة تربز مطالباتعلى إعالن املغاربة  عودتقد ، والتطوير
غايته  ،ود سلفامرص فكري شروعمب يتعلقأن األمر  عن ظاهر كشفكتائيب يف تنسيق  تبدت تلك املطالبات 

 .وتعريض اجملتمع للتداعي ،تمعيالتماسك اجمل تفكيك القيم وبعثرهتا وخلخلة

املتعاقبة أن وراء هذه احلملة  وصفاء ذهنه مبحض عبقريته وذكائه املستهدفهذا اجلمهور  أدركوقد  
منظرون وخمرجون  من أفرادها ،لنيكتيبة من العام  عيةاالجتما والثوابت والروابطاملتصدية للقيم الفقرات و 
من ية و اثن هامشيةتؤدي أدوارا  ،رساتاوُكمب األساسية األدوار تؤديوموزعون لألدوار، وشخوص  للمشروع
ويطنطن الكثيف الذي يتلقف الدعوات  الذابب اإللكرتوين فريق من من ومؤازرةمواكبة  إضافة إىل ،املشروع

 . يتجه إىل املستقبلحر حداثي فكر هي وحدها ويطريها ويربزها على أهنا هبا 

جمافاهتا لإلنية  استيقنمث هذه املطالب، لفيات خل تفطنفإن احلس الديين والوطين قد  ،فلهذا كله
، وإمنا كان حديث ألنهللحديث  رفض أو ألنه قدمي، عن تعصب للقدميمنه املغربية، ومل يكن كل ذلك 

تقبل  طاملااملغرب  وإال فإنعلى سالمة اجملتمع، احلرص  ه، وأمالالصادقأنتجه التفكري مبدئيا  ذلك موقفا
 ومتاهيها مع اهلوية املغربية.وجودهتا صحتها  ، وتعامل معها إجيابيا ملا أدركجريئةة يمشاريع جتديديف اترخيه 

بكل اآلن  يبشر به حديثا وال غريبا عن الثقافة املغربية حىتفإن املساواة ليست مبدأ  ،حال وعلى أي
 .الثوابتبتلك الشراسة اليت تزحف على و واإلصرار  ذلك اإلحلاح

، مث أتكدت اتريخ اإلنسانيةواملفكرين عرب وعي الفالسفة العمق من دوما يف  املساواة كانت  وقد 
 اليتوأحكامه مع مجيع مقررات اإلسالم واتسق املساواة مبدأ  انسجمبعدما املرحلة اإلسالمية خالل 
 .التشريعية منظومتهها تواستدجمها تاحتضن
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 التأريخ للمساواة

 املساواة يف الفكر اإلنساين القدمي

إنسانيتهم  مبقتضى ،على اجملتمع هلم املستوجبةإن املساواة اليت تعين متكني مجيع الناس من حقوقهم   
فكرية، وما هلم من خربة فاءات وما هلم من ك جسدية هلم من مؤهالت ومبقتضى ما عموما،وآدميتهم 

، ما وفطرته اإلنسان كيانهي مبدأ إنساين نبيل متجذر يف  ، البشريةوجتربة، وما قدموه من إجنازات لصاحل 
 سبيال إىل حتقيق ذلك.وسيلة و دام هذا اإلنسان متعطشا للعدل واإلنصاف، وما دامت املساواة 

ية، فإن أي مرحلة من اتريخ الفكر البشري مل السو  مع فطرته املتماهية ونظرا لعشق اإلنسان للمساواة
 إشادة هبا وتنظري هلا.من ختل من حديث عنها و 

والفلسفية الفكرية النقاشات ويف مجيع  والفلسفات،الثقافات يف كل  قد أعلى املفكرون واملصلحونو 
أن أي مرحلة من مراحل التاريخ البشري مل ختل من حديث يشهد هلذا و  من قيمة املساواة وحرضوا عليها،

احلداثة، وهذا كله يفرض  زمن تفرد هباخصيصة  تكن ملكما ،  طارائ مل تكن املساواة شيئا جديدا ذا، وهبعنها
 .عرب التاريخيف الفكر اإلنساين  هاتعرفاملساواة ونمسار  نبحثأن 

 املساواة يف الفكر اإلنساين القدمي

 ق.م( 347)  املساواة يف فكر أفالطونأ.

إن دراسة متأنية لفكر أفالطون، ولكتاب اجلمهورية خصوصا يعطي انطباعا أبن موقف أفالطون من 
على أفراد  الفعلي التنزيل ابعثمث  ،التنظري الفكري ابعث، ابعثانيتنازعه متأرجحا املساواة كان موقفا 

إن مل هذا بون شاسع،  الباعثنيوبني  أهنا مجهورية طبقات متفاوتة.على أساسا املتصورة  مجهورية أفالطون
 عن إقرار املساواة كما نظّر هلا. اصرحي اتراجع قد مثل ،لدى أفالطونابعث التنزيل إن نقل 
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قد أقر يف مجهوريته، حواراته اليت ساقها ما تفصح عنه من خالل و فبخصوص التنظري، فإن أفالطون 
حتدث عن طبقة احلراس الذين هم محاة الدولة ، و الواحدةة االجتماعية  نطاق الطبقيف ولكن ،مبدأ املساواة

النساء بني على اخلصوص دود، وسوى واحلافظون لوجودها، فسوى بينهم يف الرتبية واإلعداد إىل أبعد احل
 أعمال احلراسة.منها والرجال يف كل الوظائف و 

بني الرجال املطلقة يته حماورات حتدثت عن التسوية قد ساق أفالطون يف املقالة اخلامسة من مجهور و 
مع تعر كامل، هذا على صعيد واحد،  معاوالنساء يف مجيع األدوار االجتماعية، ويف التداريب اليت يتلقوهنا 

 ن الطبيعة ال تستثين اإلانث من الوظائف اليت يقوم هبا الذكور.ابوقد استدلت احملاورات 

 .1دون اإلانث منها الذكور امهمة احلراسة اليت تقوم هبا الكالب ال خيتص هبن هلذا أبأفالطون وَمثل 

وظائف خيتص هبا جنس له  أكثرهاألن  ،وما مثلت به احملاورة ال ينطبق على مجيع الفصائل احليوانية
، كما هو الشأن ابلنسبة لعامل النحل، وكما هو الشأن ابلنسبة للحيواانت ذوات القرون اليت قبيلهدون 

فإهنا  ،بني أفراد القطيعمن أجل القيادة املبارزات  تقعدون إانثها، وحني  القطيعتتكفل ذكورها حبماية 
 دائرة بني الذكور دون اإلانث. تكون

قانون  على أساسالذي أتهل األقوى  الفحلوحني يتوىل أقوى أفراد القطيع الزعامة، فإنه يكون هو 
أن يكون الزعيم قادرا على  يتوخاه هو وكل ما ،آخرحساب على االنتخاب الطبيعي الذي ال حيايب جنسا 

 توفري احلماية للقطيع.

 أثر ، قد كان لهيف كل األعمال ما قال به أفالطون من استواء الذكور واإلانثقد الحظت أن و 
احلرب وأعمال السلم  ابن رشد احلفيد الذي يقول: إن املرأة كفء ألن متارس أعمال لدىرْجع صدى و 

 .2هنا قادرة على دراسة الفلسفة، ألن الكلبة األنثى حترس كما حيرس الكلب الذكرمعا، وإ

                                   
 فضاء الفن والثقافة. -154مجهورية أفالطون ترمجة د فؤاد زكراي املقالة اخلامسة ص  1
 1998ترمجة د. حسن جميد العبيدي وفاطمة اظم الذهيب دار الطليعة للطباعة والنشر بريوت فرباير  125تلخيص السياسة البن رشد ص:  2
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إىل أن تكون العالقات بني النساء أفالطون دعا  فقدطبقة احلراس،  يفاملساواة  تركيزوسعيا إىل 
جيب أن يكن  انينساء حمارب يف الكتاب اخلامس من مجهوريته: إن يقولري خاضعة لعقد زواج. والرجال غ

شاعا للجميع. فليس لواحدة منهن أن تقيم حتت سقف واحد مع رجل بعينه منهم، وليكن األطفال أيضا مَ 
 . 3أابه االبنمشاعا حبيث ال يعرف األب ابنه وال 

مناصرة جينح إىل له موقف مناقض، فكان فإن أفالطون كان  ،املساواةتنزيل  على مستوىأما 
وهم خيتلفون عن الربابرة يف  ،رابطة القرابة أفرادهبني الالمساواة، وكان يرى أن اليواننيني جنس متميز جتمع 

 .5. وكان يدعو إىل محل الناس على احرتام اجلنس اليوانين يف متيزه4اجلنس والدم

 ق.م( 384) د أرسطومبدأ املساواة عن

األول  الفلسفي اليوانين خامتة العصر ،ل ألعصر الفلسفة اليواننيةأرسطو حبسب تصنيف هيج يعترب
 علىكبري ال هوكان له أثر  ،، وقد بصم أرسطو الفلسفة اليواننية6طاليس وينتهي أبرسطوالذي يبتدئ ب

 الفلسفة العربية بعد أن قرهبا الفارايب ملا ترمجها ترمجة صحيحة.

العلمية  األوساطظل جمهوال يف  وهو كتاب ،كتاب السياساتوقد حتدث أرسطو عن املساواة يف 
إن اخلري السياسي يتمثل يف حتقيق العدل الذي هو املنفعة  :أرسطو يقول، أخريااإلسالمية إىل أن ترجم 

وإن كان هذا األساس يوجب مراعاة عناصر التفوق بني  ،أمام القانون العامة، ووسيلته هي املساواة
 .7األشخاص

 الذي تتنزل عليهالتماثل اشرتط مراعاة  ملاويظهر أن أرسطو كان أكثر دقة يف حديثه عن املساواة، 
 .تكون عادلةل املساواة

                                   
 .163مجهورية أفالطون ص  3
 .180مجهورية أفالطون ص  4
 .179مجهورية أفالطون ص  5
 
 مكتبة النهضة املصرية. 1969. 4ط. 59ربيع الفكر اليوانين عبد الرمحن بدوي ص  6
 اللجنة الدائمة لرتمجة الروائع اليونيسكو. 150و ترمجة أغوسطينوس ابربرة البولسي ص السياسات ألرسط 7
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قاعدة هو  متنيعلى أساس  تنبينفإن املساواة احلقيقية يف نظر أرسطو هي تلك اليت  ،وبناء عليه
بني من  متعسفةفوقية إبجراء مساواة ويلغيا  االتماثل، ألن التفاوت والتمايز يف املؤهالت ال ميكن أن يعدم

 له هذه التميزات، ومن ليست له.

 يف الفكر الفلسفي احلديثملساواة طفرة املطالبة اب

 ك روسوان جااملساواة يف فكر ج

تقع عليه معياري مبدأ  يف الفكر األورويب، على أهناوالدفاع عنها حلظات بروز املساواة  أقوىإن 
، ووضع ابلغموضوع املساواة ابهتمام  1778- 1712ك روسو ان جافيها ج خصاملرحلة اليت  هي ،املساءلة

 كتابه أصل التفاوت بني الناس. 1755عنها يف سنة 

وقد أقام روسو اجلزء األول من كتابه على فكرة مفادها أن اإلنسان جاء إىل هذه احلياة ليكون  
بسبب اعتماده على قوته الذاتية، فقد و موصوال ابلطبيعة، فكان يعيش على طعامها ويعاجل نفسه أبعشاهبا، 

وجوده، فكان  ومن محايةعن نفسه  ميكنه من الدفاعما كان الذاتية اخلربة ومن  ،ديةاجلس اكتسب من القوة
 ينجو بنفسه.تسلق األشجار بسرعة فائقة فإذا طارده وحش كاسر 

هبا، فلذلك مل يعد قادرا على  يستعنيلصنع أدوات  ملااإلنسان بعد ذلك  طرأ علىلكن الضعف 
على الصعود  قدرتهفأفقده االعتماد عليه  ،صعود الشجرة ابلسرعة املنجية، ملا صنع السلم وصار يرتقي به

 ال تفاضل بينهم. ينهذه املرحلة كان الناس متساو  وخالل .السريع

ميلك شيئا معينا،  ويرى روسو أن الناس كانوا يعيشون مشاعة ومساواة طبيعية، ألن أي أحد مل يكن
ووقع التفاوت بني الناس  ،ه نزوعات الفرديةديحني امتلك اإلنسان األشياء، فتكونت ل حدثلكن اخللل 

فقيل القوي والضعيف والفقري والغين، وحني أحس اإلنسان  ،التفاوتنعوت ما ميتلكون، وظهرت  بقدر
، التفاوتبناء على ذلك له ن يكون له من التقدير ما هو مستحق أبوطالب  ،ازدرى الغري ، فإنهبتميزه

 .ونشأت لغة التمايز مث اجملاملة
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 املساواة يف فلسفة فولتري

من دعاة قد عاش يف الفرتة اليت عاش فيها روسو، وكان  (1778-1694)على الرغم من أن فولتري 
، وعلى الرغم من أنه قد اختذ املناداة الذعة ال خيلو من سخرية من األوضاع أبسلوبولكن ومنظريها، الثورة 

روسو تصور املساواة، وما كان يراه ل ذلك رأي خمالف رغمله  فقد كانلتغيري، ه لابملساواة جزءا من مشروع
 يقول به.و 

صارت يف ذمة و  وانقضتذهبت قال به روسو هو حديث عن مرحلة  لقد كان فولتري يرى أن ما
 لالسرتجاع وللحياة مرة أخرى، وكان يقول: إن الذي يقرأ كتاب روسو يشعر ابلرغبةالتاريخ، وهي غري قابلة 

يتحدث عن مفهومه للمساواة فيقول: إن عدم املساواة بني  فولتري يف املشي على أربع، ويف مقابل ذلك كان
لناس ما ، وهو أساس من أسس اجملتمع، ومن الصعب التخلص من عدم املساواة بني االناس أمر ال مفر منه
 أولئك الذين ينادون ابملساواة بني الناس يقولون صدقا لو عنوا بقوهلم، -كفاحا  واحلياةبقي الرجال رجاال، 

لكن املساواة أكثر األشياء طبيعية، ، وامتالك األشياء ومحاية القانون مساواة الناس يف احلرية والفرصة
وغري طبيعية إذا حاولت مساواة  ،قتصرت على احلقوقوأكثرها خياال وومها يف الوقت ذاته، فهي طبيعية إذا ا

، ولكن يعهم على قدم املساواة يف القوةالناس يف احلكم والسلطة واألمالك واملتاع، ألن املواطنني ليسوا مج
هي اليت فاز هبا الشعب اإلجنليزي... وكونك حرا، يعين أن  ميكن مساواهتم يف احلرية، هذه املساواة يف احلرية

  .8ال تكون خاضعا لشيء سوى القانون

من أجل  التسوية بني الناسبضرورة معا  مقتنعانهنما خلص من كالم كل من روسو وفولتري أواملست
 املساواة. مفهومإقرار العدل، لكن اخلالف بينهما وقع يف التفاصيل ويف تصور 

لعقلية مراعاة الفروق بني األفراد يف املؤهالت، والقدرات ا على يرتكزفولتري يف املساواة إن مذهب 
يف األصل، ين أهنم ليسوا متساو  على حنو ما يف مجيع األشياء، نواجلسدية، وبذلك ال يكون الناس متساوي

                                   
 .6مكتبة املعارف بريوت ط. 305قصة الفلسفة من أفالطون إىل جون ديوي ول ديورانت ترمجة فتح هللا حممد ص  8
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اجملال الصاحل للمساواة هو تسوية واهبهم وقدراهتم، ويبقى ملإهدار مللكات البعض و ظلم و ألن تسويتهم هي 
 .ويف التمتع ابحلرية بال تفاوت الناس يف امتالك احلقوق حسب االستحقاق

 برزوا يف املرحلة اليت مهدتشاركه فيه مفكرون آخرون قد وقف فولتري هذا خبصوص املساواة، مو 
 مث يف أوراب مث يف العامل ابلتبع. ،فرنساللتغيري السياسي ب

1727تورغو  ورأيه يف املساواة وممن أتثروا مبوقف فولتري
ومريابو  1794سي ر دو ركيز دو كونواملا، 9

 تكونأن  ىلإ مث آلتزت طبيعتها السلمية أوال، ، وهؤالء قد اخنرطوا يف حتقيق ثورة سرعان ما جتاو 1791
 ثورة دامية.

ينظر إليها بغري نظرة من و  املطلقة، اتريخ الفكر األورويب وجد دائما من ال يتحمس للمساواة وعرب
وهدف ذريعة  إالهي إن الذي كان يرى أن املطالبة ابملساواة  1928روسو وغريه، ومن هؤالء ماكس شلر 

 لذين مل يستطيعوا أن يصلوا إىل املستوى االجتماعي إال من خالل إاثرهتا.ل

  

                                   
  2002أكتوبر  18مسرية التنوير الفرنسي من تورغو إىل فولتري هاشم صاحل. مؤسسة احلوار املتنيب  9
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 يب بني التنظري والتطبيقو املساواة يف التاريخ األور واقع 

أن هتيأ املناخ املناسب لقيام الثورة  ،املفكرون تداوهلااملساواة بعد أن اإلحلاح على  نتائجلقد كان من 
ث حتوالت ضخمة يف فرنسا أوال، مث يف أورواب اثنيا، مث يف العامل  دأح ومدواي الفرنسية اليت كانت حداث كبريا

 كله بدرجات متفاوتة من التأثري.

اجلمعية التأسيسية  ا أصدرهتاليتحقوق اإلنسان وثيقة إعالن مساواة يف التوظيف األكرب للقد متثل و 
حددت احلقوق، مث اليت وثيقة أصل ال(  1826)ت  إميانويل جوزيف سييس، وقد أعد 1789 الفرنسية سنة

 منهامضامني تلك الوثيقة، وكان  1791تضمن الدستور الفرنسي الذي وضعته الثورة الفرنسية سنة 
 التنصيص على املساواة.

ان األمريكي وثيقة إعالن حقوق اإلنسمن الوثيقة الفرنسية حلقوق اإلنسان مضامني  استلهمتوقد 
ج إىل االستقطاب من أجل الثورة، وقد تبىن حني احتي 1826-1743ريسون اليت كتبها طوماس جيف

زعماؤها مبادئ جذابة قادرة على احلشد، فرفعوا شعارات احلرية واملساواة واألخوة، وهذه املبادئ ليس هناك 
 أوضاع اجتماعية خالل تلك املبادئ خصوصا حني تعلن واستدعاء، اجتذااب وأشد أكثر منها أَلقاما هو 
 التهميش والطبقية واالستبداد.حاالت من الفقر و يعيش فيها الناس  بئيسة،

 ف وعدهخطاب املساواة خيل  

قيميت احلرية خصوصا  أهدافاو شعارات  رفعتاليت  القيمأن بعد فيما التاريخ  وقائعقد كشفت ل
خالل سلوك  من أول األمر يف نفوس املطالبني هبما، وأتكد ذلك قارتني متجذرتنيكوان مل ت ،واملساواة

 رجال الثورة أنفسهم.

، إذ استباح روبسبيري يف مدة ستة أسابيع للقسوة الثورية مظهرا جديداقد كانت حكومة روبسبيري ف 
وملا ضاقت  حكمني مها: الرباءة أو اإلعدام. بني دائرةأرواح آالف الفرنسيني، وكانت أحكام حماكم الثورة 



11 
 

إىل هم أيضا فاقتيدوا أيضا، اثرت ضد روبسبيري وأعوانه  وظلم عنفمن ا سلط عليها رعا مباجلماهري ذ
 .10ت رؤوس الفرنسينياملقصلة اليت طاملا حز  

ملا متكن انبليون  وأوسع نطاقا بصورة جليةمرة أخرى و زيف املناداة ابحلرية واملساواة  تبدىوقد 
قذائف املدفعية، وألقت ابلزعماء بوابل من  بالد الشرقأمطرت جيوشه و  1798مصر سنة  من غزورت بوانبَ 

مث  ،إذ أحرقت ذراعه وهو حي بشعةجد سليمان احلليب بطريقة يف مصر من فوق األسوار، وقتل الوطنيني 
من أحرقوه ألخوة يف قلوب أي معىن لام على انعد البشع فدل ذلك النوع من اإلعدام ،أدخل اخلازوق فيه

 .حيا

ا الكبري، مشروعهيف تنفيذ احلركة االستعمارية  شرعتالظلم ملا أصنافا من رية كثاقت شعوب  وقد ذ
 ذلك املشروع الظامل.وكان املواطنون ضحااي 

استباحهم واحتل مع من  ،ن ابملساواةمأنه يؤ  يدعياملستعمر ال ميكن أن  اإلنسان وابلتأكيد فإن
ابحلرية اليت  يوما يومن مل يكنأن املستعمر كما من الشعوب املضطهدة،هتم وأهاهنم وسلب خريا أرضهم

 يطالبونانوا إذ ك ،مع من استعمرهمالكربى ه تمشكلنفسها  احلرية هي تكانو  للثورة.مهد به رفعها شعارا 
 .التمتع هبا واقعيا حرمهماليت طاملا أغرى االستعمار هبا الناس نظراي، لكنه  ابحلرية

من خالل وضع قوانني جائرة ضد الشعوب املستعمرة، ومن خالل مرة أخرى املنزع أتكد هذا قد و 
 لوطنيني أصحاب األرض املستعمرة.اليت مسح هبا االستعمار ل أو احلقوق نوعية احلياة

، والطبقيلبة ابملساواة، أن األوربيني استطاعوا أن يغريوا هبا واقعهم السياسي املطا خصالةلقد كانت 
ربيون حالة ابلنسبة لباقي الشعوب اليت فرض عليها األو بتلك الصورة  لكن نتائج املساواة مل تكن 

يتهم ، من خالل رعاالشعوب ثقافيا واقتصاداي واجتماعيا الالمساواة، بل أوجدوا فيها طبقات مستعلية على
 .للموالني هلم، ومن خالل إنشاء مدارس ومنتدايت األعيان والوجهاء يف كل بالد حكموها

                                   
 1973. دار النهضة العربية  64التاريخ املعاصر ألورواب د. عبد العزيز سلمان نوار ود. عبد اجمليد نعنعي ص  10
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 املساواة يف التجربة الشيوعية

الطبقية  ويلغي ،ملساواة بني الناسايضمن على أنه للناس لقد كانت الشيوعية مشروعا قدم نفسه 
أحدثت هي أخلفت وعدها و ، لكن الشيوعية يف األرض ومنيأنه ينتصر للمظلكما   ،والفروق االجتماعية

 واإلابدةوالتعذيب  العنفأنواع  وأقصى ىكبار مارسوا أقسشيوعيني  مساء زعماء أب تأيضا مظامل كثرية ارتبط
وكان  ،وغريهم وبول بوت نغ،و تيتس زيف ستالني، وماو، ومنهم على األخص جو العنف الثوري مسوغحتت 

يتطلب الذي  ال بد منها إلحداث التغيري اترخييةضرورة و ثورية حتمية  كونهبمربرا لدى هؤالء العنف 
 ،هبا البعض تغىنطاملا اليت أن املساواة  كشف  التطبيقواقع  غري أن، عفن البورجوازي القائماستئصال أنواع ال

الذين  غري واحد من عنهعرب اكتشفه و  لرتويج، وهذا ماالستهالك والزائفا إال شعارا يف حقيقتها مل تكن 
 ورجاء جارودي وغريمها. انقلبوا على الشيوعية من أمثال سوجليستاين،
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 ، واملساواة البديل.املنشودةاملساواة 

 ،آدميته تصانعلى أن  صنبيل حيس به كل من حير إنساين شعور  مساواةلل اإلنسان السويإن عشق 
 كرامته وال يلقى به يف مهاوي الدونية واالستخذاء.  فظوحت

ينعم فيه أبكثر مما ينعم به أمثاله استثنائيا و وال يتنكر للمساواة إال من يرى أنه يعيش وضعا متميزا 
وسلبا غضا من قيمته، و ملوقعه تراجعا فهو يرى يف املساواة  أكثر من حقه، ولذلكويستفيد فيه من ونظراؤه، 
 المتيازاته.

، فإنه ليس من مصلحة الناس أن يعرتضوا عليها ووسيلته العدل بني الناس سبيلاملساواة هي  ا أنمب
 اليت يستحقوهنا مبوجب بشريتهم وإنسانيتهم. االجتماعيةاملكانة  أن ينالواإال إذا صح هلم أن يعرتضوا على 

، وإمنا املساواة من حيث هي مبدأ إنساين نبيل ينصب علىال لكن اإلشكال يف املناداة ابملساواة 
قطعية  شرعية إلغاء أحكامالتوطئة هبا إىل يف القفز على معناها احلقيقي الذي يسعد به الناس، ويف  تمثلي

 .وضمائرهم يف وجدان الناس واحرتامهلا امتداد  ثبوات وداللة

 هو هذا، عصر املساواة أن نقول إن يؤسفناعن املساواة، فإنه  حاليا ما يتحدث الناس إنه على كثرة
وحمليا، وعلى كل األصعدة اليت أتتى وإقليميا الالمساواة دوليا صور الذي يشهد أكرب وأفحش الزمن  ذاته

 . ح ابلالمساواةنصوص تنضومحايته ب وترسيمه االختالل توطنيفيها 

 حمروسةوهي  ،بنصوص قانونية دولية وحمميا مؤصال أصبحالالمساواة واقع فعلى مستوى العامل، فإن 
هي خالفت  إن ،راتقر كل ما اتفق عليه العامل من املويلغوا  يبعثروا بقوة األقوايء الذين يستطيعون أن 

وحاكموا الشعوب إليها اليت طاملا دافعوا عنها  مقتضى املساواةمعرجني وال الوين على غري  ،مصاحلهم
 .وعاقبوها عن اإلخالل هبا

على أساس منطق الغالب عصبة األمم  لتخلفعقب احلرب العاملية  أسستاألمم املتحدة قد  فهيئة
حق لنفسها منتصرة مخس دول وحجزت شاء، ما القوي ، وكان للغالب والقوي والضعيف واملغلوب
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 ابحلرج من هذه الالمساواة شعورودون  ،بقية الشعوبدون و  حصراي العضوية الدائمة يف جملس األمن
ال خيدم مصاحلها ومصاحل من  حق نقض أي قرار الدول الدائمة العضويةتلك من ولكل دولة ، الفاضحة

 عليه نصتملا  جبالء ناقضوضع مهذا  وهذا إخالل ابملساواة، ،اتفق عليه العامل لو أنو يدور يف فلكها، 
 احلقوق،و  الكرامةيولد الناس أحرارا ومتساويني يف  :على أنه ،العاملي حلقوق اإلنسان املادة األوىل من امليثاق

ضد إسرائيل، ألهنا من القرارات الكثرية الصادرة قرار  تنفيذ أيبرمته مل يستطع العامل  وبسبب الالمساواة
قرار ضد أي دولة أي إصدار  يتأتمل عرب اتريخ األمم املتحدة ، و والتعقيب متتلك حق النقض دولحتتمي ب

وبه أصبحت  كل ما يريده اجملتمع.عد ذلك بال عربة بدول قانون النقض، و دولة من  تدور يف فلك أي
 مناقشات جملس األمن يف حالة نشوب صراعات دولية معروفة النتائج واملآالت.

تغيري القوانني املنبنية على أساس ديين و  ،املساواةيق تحقاملطالبة ب وبقوة تستمر ضدا على كل هذا
 .حتديدا ، وهذا يستهدف الشعوب اإلسالميةإسالمي

مشيئة األقوايء يف  عن معربة تكوناملساواة حني يطالب هبا، فإهنا مستيقنا من أن العامل وقد أصبح 
 مشيئة األقوايء يف الضعفاء. إهنا تكون أيضا هيف ،عنها ويغضىهتمل الضعفاء، وحني 

إن ظاهرة الالمساواة هي ظاهرة تعم الكثري من األوضاع االجتماعية واالقتصادية يف بالد كثرية، وقد 
أن الثروات يف العامل يتحكم فيها أانس معدودون يف أوطاهنم، وأهنم قد يستأثرون مبا يفوق  معلوماأصبح 

 الثمانني ابملائة من الثروة اإلمجالية.

تبني أن الفرق بني أجر  ما بعد ،أتكيدليس يف حاجة إىل بينها على مستوايت األجور، فإن الفرق و 
وأما يف القطاع اخلاص، فإن التفاوت ال حيصره  مرة. 16يكون مضاعفا بنسبة  قد يف وظيفة عمومية، وآخر 

 رؤسائهم.أبجور حينما تقارن أجور العاملني  ،عد حيصيهحد وال 

املعروف أن املدن واجلهات احملورية تستحوذ على نسبة عالية ختالالت اجملالية، فستوايت االوعلى م
 ومن االستفادة من البىن التحتية، ومن املؤهالت االقتصادية. الوطنية،ومن الثروة  من الرواج االقتصادي،
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أمكن وقوعه لو  يسعد به اجلميع، مطلواب اهدف جمرد التقارب يف كل ما سبقالتوجه إىل حتقيق  يظلو 
 .من املطلوب وهو احلد األدىن

يف  ، ولكنعلى حتقيق املساواةوتركيزا قاصدا أن هنالك إحلاحا كبريا  هو يبدو واضحا الذيلكن 
ومنها  ذات جذور تدينية،قضااي وهي  ،الستثناء الثقايف كما يقالابصلة ابهلوية والكينونة و  قضااي ذات

هو يف ابلذات، وبعض أحكام األسرة، وهذا اإلحلاح على حتقيق املساواة يف هذه اجلوانب  اإلرثقضااي 
احلقيقية اليت يتطلع إليها اإلنسان، يف مناطات املساواة  التفكريوصرف له عن  ،حقيقته استلفات للنظر

على قدم التقارب كحد  ،ليعيش حالة شاملة من العدالة االجتماعية، ومن االستفادة من اإلمكاانت الوطنية
 أدىن.

 السؤالأحد نفسه بطرح  يشغلمل  ،يف موضوع اإلرث يف اإلسالميُبِدئ الناس ويعيدون وعلى كثرة ما 
 .ابملساواة يف حظوظ الورثة غري اإلسالمية يف اجملتمعاتالناس قانونية تلزم وجود نصوص  عن

بكل ما ميلك، وذلك أبن حيرر وصية  والقوانني تقر أن من حق صاحب املال أن خيص فردا من أسرته
 حتتم بعد وفاته، وال يكون للورثة االعرتاض ابسم املساواة وال غريها.

وقد أصبحت بعض احملاكم تتلقى شكاوى بعض الوارثني الذين حرموا دون إخوهتم. والقانون مع ذلك 
 ن يتصرف كما يشاء.ال ينتصر هلم بدعوى حتقيق املساواة، وإمنا ينطلق من حرية صاحب امللك يف أ
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 املساواة يف اإلسالم

اإلسالم، وهي قيمة شريعة يف  مكني وراسخيتفق علماء املقاصد على أن املساواة بني الناس أصل 
 .املؤسسة عليهاالتطبيقية ومن األحكام الشرعية  ،عنها الكثري من النصوص حتُفصوهذه حقيقة  ،إنسانية

 من خالل ذلكعن فإنه قد أعلن  ،لناسوبروزه ل وجودهعن حني أعلن اإلسالم  يدل على هذا أن
 .فيهواعتبارها خصيصة من خصائص النظام االجتماعي  ،ملساواةاحتفائه الكبري اب

جمتمع كانت الطبقية والالمساواة  الكبري علىوقعه يف زمانه  الصريحالقوي و  وقد كان هلذا اإلعالن 
اإلخالل مبقتضياته على الدعوة إىل أو  املساس به ال جيرؤ أحد على، فيه صارماوعرفا تحكمة سمشريعة 

 .االجتماعيةومتطلباته 

وانضوى ضم إليه ان وأسرع من، فإن أكثر ودعوته إىل املساواة نداء اإلسالم األولوحني مسع الناس 
هم املستضعفون ومهضومو احلقوق من الفقراء املهمشني، ومن العبيد واملوايل، ومن الطارئني حتت لوائه، 

ومن مجيع الذين اكتووا بنار الطبقية والتفاوت،  اجملتمع. صلبمكاان هلم يف  جيدواالذين مل اجملتمعات على 
وإحساسهم، واسرتاحوا هلا  فكان انضمامهم إىل اإلسالم إعالان عن حتقيقه للمساواة اليت أدركوها بشعورهم

 من قبل أن يفيض الناس يف بياهنا وشرحها.

ن الفارسي الذي  بالل احلبشي الذي كان عبدا، وسلماهم تذكر املصادر أن من أوائل من أسلموا 
 حرر النيبف، وقد اجته اإلسالم إىل حترير هؤالء نرية الرومية،وزِ  مسية،أمه و ، عمار بن ايسرمنهم كان مملوكا، و 

من عليه وفدوا بعدما  ،دفعة واحدة حرر بضعة عشر رجالالكثري من العبيد، و  هو نفسه ى هللا عليه سلمصل
 .11الثقفي ، على ما يذكر ذلك ابن حجر يف ترمجة مرزوقالطائف

إبجناز عمل اململوك يلتزم فيه  عقد حتريري، وهو ودعا إليه ورغب فيه اإلسالم عقد املكاتبة أسسوقد 
  .لصاحل من حيرره مايلعوض تقدمي بأو 

                                   
 .1992دار اجليل بريوت  777ص  6ء اجلز   7903اإلصابة يف متييز الصحابة حتقيق علي البجاوي الرتمجة  11
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، يكاتب من كان ميلكهف يطلب حريتهعلى أن   عليه وسلم سلمان الفارسيالنيب صلى هللا ضر حوقد 
مائة فسيلة، ويؤدي له قدرا من املال، فأعانه النيب صلى هللا عليه وسلم  ثالثله أن يغرس  هذا فاشرتط عليه

نيب صلى هللا كان الغرس الفسائل، و مجع املال املشرتط عليه، وعلى تعاون الصحابة على ببيضة من ذهب، و 
معروفا يف سلمان النخل الذي غرسه وال زال بستان  .12بيدهيف حفرهتا ضعها و يتوىل هو من عليه وسلم 

 أطراف املدينة 
َ
 يثب وبه خنل كثري.ابسم امل

 متتيع الناسحترير سلمان وغريه  على التحريضهذا  وقد كان قصد النيب صلى هللا عليه وسلم من
 ،الفارسي حني حترر سلمانو ، هلم من الكرامةأراده هللا وما  آبدميتهم الذي يليقابحلرية وإحلاقهم ابملستوى 

إلغاء إىل منه إشارة  [ 3/598رواه احلاكم يف املستدرك )] "سلمان منا آل البيت"عليه وسلم:  قال النيب صلى هللا
 .للرق آاثرولكل والعرقية اإلسالم لكل الفوارق الطبقية 

تصرفوا وفق مقتضاها، وعربوا عن ذلك بتصرفات   فإهنم ،ترسخت املساواة يف أذهان املسلمني وملا
أن عمر بن اخلطاب خطب يف وأمثلته  العميق للمساواة والتشبع هبا، اإلدراكذلك جتليات  ومن كثرية،

من هو منكم شيء من أحكامكم، أن أمشي معه إىل من أحبه منكم،  إن كان بيين وبنيالناس وقال: 
أن حيتكم يف وال غضاضة ال جيد حرجا كان ملسلمني،  و خليفة اوه. أي إن عمر 13فينظر فيما بيين وبينه

رفيع من  ابحلكم، وهذا مستوىعمر إىل أي شخص خيتاره اخلصم مث يقبل وهو رئيس للدولة مع خصمه 
 .السياسيةنظم اليف كل  التعامل بني احلاكم واحملكومال يكاد يوجد له نظري يف  تشرب املساواة،

، وكان ملكا غسانيا أن جبلة بن األيهم عند املسلمنيالتاريخ املعربة عن استواء الناس  شواهدومن 
 رجل ُمزين بدمشق رداءه فلطمه إىل بالد اإلسالم، فوطئمن نصارى العرب أايم هرقل قد أسلم، وجاء 

هذا لطم جبلة، فقال يلطمه  وا، وقالأيب عبيدةإىل  ، فدفعه أصحاب جبلةلطم جبلةأبن  املزين ، فردجبلة
فقال  .دال يقتل؟ قال أبو عبيدة: ال. فقالوا: أوال تقطع يده؟ قال: ال. إمنا أمر هللا ابلقوَ جبلة، فقالوا: أوَ 

ين جاعل وجهي بدال لوجه مازين جاء من انحية املدينة، بئس الدين هذا، ويف إحدى رواايت جبلة: أترون أ
                                   

 مؤسسة الرسالة بريوت  1986 .4ط. 1/538سري أعالم النبالء مشس الدين الذهيب حتقيق حسني األسد  12
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أين أكون يف اإلسالم أعز مين يف اجلاهلية، وقد قيل إن جبلة رفض هذه القصة أن جبلة قال: قد كنت أظن 
 تطبيقااإلسالم أن له  منة وغاظه وقد أزعج جبل .14فارتد عن اإلسالم وحلق ابلرومنها واستنكف ماملساواة 

 بناء على أوضاع األشخاص ومراكزهم االجتماعية. للمساواة ليس فيه متسع للمحاابة أو االستثناء صارما

لو ادعى صحايب جليل كأيب بكر  قال العلماء أن ،كان من أثر تشبع املسلمني بفكر املساواةقد  و 
أثر بل قوله إال أبن أييت ببينة عادلة، وهذا ملا قُ  ،الصديق وعمر بن اخلطاب على أدىن الناس وأقلهم تدينا

 .اإلنصافحتقيق العدل و  إقامة اليت يرتتب عنها احلقوقية ملساواةلالقتناع ابعملي 

 لشعوب يد اإلسالم املمدودة إىل ااملساواة 

رحاب ب إىل يف اجتذاب الشعو  بقيمة املساواة األثر األكربالشديد قد كان الحتفاء اإلسالم ل
من امللونني واملهمشني والطبقية االجتماعية مساواة اللرازحا حتت ضغط ا اإلسالم، خصوصا من كان منها

 موروثة.صارمة تبعا ألعراف  ويف ذيل الرتتيب االجتماعي،زوااي اإلمهال يف  والقابعني

قد بكثافة، فإن ذلك  وانعطفوا إليهإىل اإلسالم  احناز املهمشون واملقهورون واملظلومون اجتماعيا وملا 
أرجل من قبل البالد اليت مل تطأها  تلك نتشار ابلسيف، خصوصا يفالا عن اإلسالم هتمةوال شك أسقط 
للدفاع عن نفسه، فضال عن أن يرغم  لإلسالم سيف وال قوة افيهمل يعد  اليت األزمنة ويف ،املسلمنيجيوش 

 .غريه على اعتناق عقيدته

أن قصة دخول  ،انتشار اإلسالم يف بقاع األرضحركة برصد  اهتمواتذكر تقارير املنصرين الذين 
 إعجاب السود مبا يف اإلسالم من مساواة. األول كان سببهااإلسالم إىل الوالايت املتحدة األمريكية  

د. ماكس كريشو يف تقرير قدمه إىل مؤمتر التنصري املنعقد يف مدينة جلني آيري قد كتب املنصر ل
نما ُحرم أُودار ِدباليدن وهو أسود أن قصة حتول السود إىل اإلسالم بدأت حي 1978بوالية كولورادو سنة 

فبحث عن  1851كا بسبب لونه، فهاجر إىل ليرباي عام يمن أصول هندية من مواصلة التعليم العايل يف أمر 

                                   
 دار الكتب العلمية  8/65البداية والنهاية البن كثري حتقيق أمحد حممد أبو ملحم  14
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ن اإلسالم له أب، النصرانية واإلسالم، والعنصر الزجنياتريخ السود وعالقة اإلسالم هبم، وصرح يف كتابه 
لشعوب اإلفريقية. مث كان أول أمريكي أسود يشكل مجاعة مسلمة هو تيموثي درو أفضلية ابلنسبة إىل ا

ي، وأنشأ يف مدينة نيوآرك يف والية نيوجرس عهد العلمي املغريبابملما أمساه  1913أنشأ عام  الذيعلي، 
ملغرب، وقد والايت املتحدة، وتشري بعض املصادر إىل أنه أتثر ابحلياة االجتماعية ابد أخرى يف أحناء المعاه
ـكون له صلة ابملوىل عبد احلفيظ الذي دفع به أن ت ويغلب على الظننه كانت له صلة ابمللك املغريب، إ قيل

رجل امسه  1930إىل فهم اإلسالم ومالحظة عدم اهتمامه ابللون. وبعد تيموثي ظهر يف ديرتويت عام 
، ومجيع الذي بىن مشروعه يف شيكاغوإيليجا حممد أعقبه مث ، فأسس مجاعة أمة اإلسالم، واالص فارد

رمزا نغ يهؤالء قد أدركوا أن اإلسالم ال يهينهم بسبب ألواهنم، وحني اختار املسيحيون السود مارتن لوثر ك
وهو  ،مسلماورمزا زعيما املسلمني السود قد اختاروا مالكم إكس األمريكيني ، فإن إثنيا مسيحيا زعيماو 

 يف املنظور اإلسالمي. وما حتدث به من مساواة الناس ،عن طريق سريته الذاتية معروف لديهم

فضم إليه  ،التيار اإلسالمي يف أمريكا، فإنه قد سعى إىل أن يتفادى الوقوع يف العنصرية تطور وملا 
 . 15البيض املسلمني األمريكيني

  ،غربية على اختالف أوضاعهم اجملتمعات الالالمساواة يفلظى وخالصة ما سبق أن الذين اكتووا ب
منوذج  هو فعال كانوا أكثر إدراكا وأرهف إحساسا مبظامل الالمساواة، وهم خري من استوعب أن اإلسالم

 ت، وليساخلصيصة يف هذه فضال عن أن يضاهيه ،يدانيهرائع يف املساواة بني الناس، وأن أي قانون آخر ال 
فكرا إال  مل تكنمن قتل نغ يمارتن لوثر كنكولن، وما تعرض له ه أمثال أبراهم لدعوات حترير العبيد وما عاان

اإلسالم الداعي إىل التسوية بني البشر، وإىل جتاوز  هلديأو انعكاسا مكانيا  للفكر اإلسالمي، حماذاي
يف نفوسهم  وحتفرزالت تذل الناس اليت كانت وال  يف موضوع العنصرية البغيضةالعنصرية التصنيفات 

 جراحات عميقة. 

 املساواة يف مصادر املعرفة اإلسالمية

                                   
 ط دار مارك  334التنصري حبوث مؤمترات كولورادو مقال د ماكس كريشو ص: 15
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بصدد دراسة قضااي أخرى، لكن  وهم ،رضاعَ أصالة أو ما تناول العلماء املسلمون قضية املساواة كثريا 
مستقلة، ألهنم كانوا مهتمني بضبط قيمة أفردوا املساواة ببحوث قد  ،علماء متخصصني هم علماء املقاصد

 ، وبتنزيلها على القضااي اجلزئية يف التشريع.الشريعة طبيعة

ال خيتلف عن ابقي  جادا وحني حبث العلماء املسلمون املساواة، فإهنم حبثوها ابعتبارها موضوعا علميا
 .موضعاليت ختضع ملنهج صارم يف البحث، ليس للذاتية فيه  العلمية املوضوعات

 غري واحد من املقاصديني منهم: مؤخرا وقد كتب يف املساواة

عن  له بفصل ضمن كتاباملساواة ، وقد خص (1958) الشيخ حممد اخلضر حسني شيخ األزهر
حسني بنادي مجعية قدماء اضرة ألقاها الشيخ حممد اخلضر الكتاب حم، وكان أصل هذا احلرية يف اإلسالم

حسني مناذج تطبيقية للمساواة ابتداء من استعرض حممد اخلضر و  ،هـ1324الصادقية ببنزرت بتونس سنة 
 .16حياة الصحابة

أصول النظام حبثا عن املساواة ضمن كتابه ( 1973)الطاهر ابن عاشور حممد وكتب الشيخ 
عن املعاين اليت يتعني على والة األمور حتقيقها لصاحل اجلمهور، وركز  فيهوحتدث  الجتماعي يف اإلسالم،ا

 املساواة.قيمة منها على األخص على 

 . 17ويف هذا املبحث توسع ابن عاشور يف تعريف املساواة وموانعها

 مباوعن أصالتها يف اإلسالم  ،املساواةقيمة عن أيضا دث ابن عاشور حت مقاصد الشريعةويف كتاب 
، فالتشريع يفرض فيه التساوي كل ما شهدت الفطرة فيه ابلتساويذلك أن  إثرهو دين الفطرة، وقرر 

  .18بني الناس
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يؤثر  ، مما الفاملساواة يف التشريع لألمة انظرة إىل تساويهم يف اخللقة وفروعهايقوا ابن عاشور: 
التمايز فيه أثرا يف صالح العامَل، فالناس سواسية يف البشرية، ويف حقوق احلياة يف هذا العامل حبسب الفطرة، 

 وال أثر ملا بينهم من االختالف ابأللوان والصور والسالئل واملواطن.

هي عوارض طارئة ال تلغي أصل املساواة إال يف حدود و  موانع املساواةعن أيضا وحتدث ابن عاشور 
 .19أهنا مؤقتة وغري دائمة، ألن األصل هو املساواةدالة على عوارض ا وتسميتهوجودها، 

أصدرته دار  وهو كتاب ،املساواة يف اإلسالموكتب د. علي عبد الواحد وايف كتااب مستقال عن 
 .20قرأ. وجاء كتابه حافال ابملقارانت مع النظم االجتماعية لدى غري املسلمنيااملعارف مبصر ضمن سلسلة 

 ميتطيها ، وذريعةأن املساواة غدت قضية جمتمعيةوضعت كتيبا يف املوضوع ملا رأيت  أنيل وقد سبق 
، وقد املفرتضة تحقيق املساواةلأحكام الشريعة  بعضالدعوة إىل تغيري اخللوص إىل  من أجل ،الناس بعض

 . 21ابملساواة يف البعدين الوضعي والشرعيأمسيت الكتاب 

كتب عن بسبب وفرة ما  لو حاولته ، ألن ذلك غري ممكن التقصي هذا االستعراض من أهدافوليس 
 ويف الكتب املهتمة.  السيارةاملساواة يف املواقع واجلرائد 

 سند املساواة يف اإلسالم

وكان من مقتضى العدل مراعاة الفروق إىل حتقيق العدل، مؤدية ووسيلة إذا كانت املساواة سبيال 
رعاية ذلك واعتباره، فإهنا ال بد أن تكون شيئا من تستدعي والتمايزات الذاتية بني األفراد، وكانت املساواة 

 .وجوهرهاإلسالم  صميم
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 خلرباتلكفاآت واوللمؤهالت الذاتية للكن املساواة اليت تتنكر  ويظل العدل هو القيمة املطلقة،
 متفاوتةعلى أوضاع  ملبدأ نبيلإال تنزيال  ليست، وتستعلي عليها ات الطويلةسار املكتسبة عن املم والتجارب
 والكفاءات. لمؤهالتل امللغية ابملساواة بطبيعتهاال تقبل 

إمياهنم  فيهمذلك اإلحساس األكفاء ابلظلم، ويقتل  حيسأن ، املؤهالت وجتاوزها إنكارومن شأن  
جتهض الطموحات والتطلعات و  والتفردات والعبقرايت، املواهب تبعا لذلك كل تلغىف، وقدراهتم بكفاءاهتم

على  سيستووناجتماعية و وال ميزة  ،جدوىمقابال وال ال يرون للكفاءة إىل االرتقاء والتميز، ما دام الناس 
لناس معترب وا ومعىن التمايز ،اإلجادة واإلتقان والتميز فرصابلتايل فتضيع احلد األدىن الذي ال تفاضل فيه، 

الكفاءات  تراتبية تراعيالناجحة على املدنية  تدار األعمال صحته، فلذلكبه ويستيقنون يومنون 
يني خربة خيتار أطباء عموميون واختصاصيون، ومن أكثر االختصاص مثال ، ففي املستشفى الواحدواملؤهالت

 طبيبو  ،لقسمبني طبيب رئيس ل مأجورو  حافزهرمي متييزي  وضعنشأ من ذلك رؤساء األقسام، ف
منهم رئيس و  ،رضنيمملهو سلك اوداعم مواز وإىل جانب هؤالء سلك آخر  عام،، وطبيب اختصاصي

جمرد وهذا  وإىل جانب هؤالء أعوان وعمال نظافة وحراسة، القسم، واملمرض العادي، واملمرض املتمرن،
ميزة أو عنصر كن للكفاءة واخلربة أي ي، وليس ابإلمكان أن يتساوى هؤالء، وإال مل خيصصمثال واملثال ال 

 .جذب

مل يفتهم أن ينبهوا إىل أن املساواة إن كانت  ،إن الذين احتفوا ابملساواة من الفالسفة من غري املسلمني
 .أيضا الفردية مراعاة الفروقمتوقفة على مع ذلك تظل حمققة للعدل، فإهنا يف ذاهتا 

املنفعة إن اخلري السياسي يتمثل يف حتقيق العدل الذي هو يقول أرسطو يف كتابه السياسات: 
، ووسيلته هي املساواة أمام القانون، وإن كان هذا األساس يوجب مراعاة عناصر التفوق بني العامة

 .22األشخاص

                                   
 اللجنة الدولية لرتمجة الروائع اليونيسكو. 150السياسات ألرسطو ترمجة أغوسطينوس ابربرة ص  22
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فهي طبيعية إذا ، املساواة أكثر األشياء طبيعية، وأكثرها خياال وومها يف الوقت ذاته :ويقول فولتري
)بغري  يف احلكم والسلطة واألمالكلناس ذا حاولت مساواة ااقتصرت على احلقوق، وغري طبيعية إ

 .23مؤهالت(

 .24وهو سبحانه كما ينكر التسوية بني املختلفات، فإنه يسوي بني املتماثالتابن تيمية:  ويقول

، فعليا واقعة هيوحني يضع املتحدثون عن املساواة قضية الفروق يف االعتبار، ويراعوهنا نظراي مثلما 
 .يف أمهية املساواة وضرورهتا إلقامة العدلبعد ذلك ألنه ال أحد جيادل فإن اخلالف يزول، 

ضرورة فعال هنالك يالحظ أن ال يفوته أن  ،مساواة يف احلياة االجتماعيةالرصني لللتنزيل لإن املتتبع 
انتظام أموره من أجل وذلك لصاحل اجملتمع، و  الفردية ما تستحقه من تشريع مناسبداعية إىل إيالء الفروق 

 .واستفادته من الكفاءات العليا اليت يناط هبا أمر االجتهاد واالبتكار

ختص املرأة دون  راعي الفروق النوعية وهيت وجدت يف القوانني املدنية قوانني فقد ويف هذا السياق 
بسبب الوالدة إدارية  رخصومن مجلتها ما متكن منه املرأة من  ذلك إخالال ابملساواة،أحد ومل يعترب  الرجل،

صباحا  نصف ساعةمتكن من  املرأة املرضعأن كما ،  يف قانون الشغل املغريب يوما 98وهي حمددة يف 
إقرار بدعوى  يف املرأةهذه اخلصوصيات  وجتاهل. إىل بلوغ الصيب سنة كاملة، ونصف ساعة مساء لإلرضاع
عن  بعيداوهي تشتغل  ،مرضعااملرأة لو كانت يف حالة ما كما ،ضررا كبريا وبوليدها أحلق ابملرأةقد  املساواة

 وكانت الرضاعة اجليدة تتطلب أن ترضع املرأة صبيها عدة رضعات يف اليوم. مقر سكناها.

كافيا حيقق تغذية أو  نصف ساعة صباحا وآخر مساء ال يبدو أمرا عمليا  على أن منح املرأة املرضع
، علما أبن اجملتمعات تنحو إىل حتقيق التغذية الكافية للصيب يف أوقات متعددة يرضع فيها سليمة للرضيع

 ثدي أمه. من
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يطالب بعض أن  ،ملساواةبدأ امن قبيل االستغالل السيء ملوعلى النقيض من هذا احلرمان، فإنه 
ملبدإ املساواة، ألن عطل  سيء ، وهذا مطلب فيه غلو وتوظيفهم أيضا يف عطلة الوالدة حبقهم الرجال

مل، وإىل حاجة املولود الذي حيتاج الوالدة املمنوحة للمرأة منظور فيها إىل حاجة جسم املرأة الذي أرهقه احل
 . ةالطبيعي ةمن الرضاع حظهإىل أن يكون قريبا من أمه لينال 

تكون  واملالحظ أن الرجل ال حيرص على عطلة الوالدة إذا كان يزاول عمال حرا، ألنه يدرك أن عطلته
 .ادخله فمن مث ال يهتم هب على حساب

استغالال املساواة ليس إال  بدعوىاملرضع  زوجتهعطلة مقابل عطلة مطالبة الرجل بهذا فإن على و 
 ملبدأ املساواة للتوصل إىل هنب املال العام بطريقة ال يعرتض عليها دعاة املساواة.

يف و  ،لشغلللتقاعد من ا أخرى قوانني ومن احلاالت اليت ختتلف فيها القوانني حبسب اجلنس، وجود
، على األخص، واختيار النساء عمومابني الرجال والنساء، وهو اختيار الناس  جيري التمييز لرايضاتقوانني ا

املعادن، وال إىل االشتغال يف أوراش ال يف مناجم استخراج الفحم و إىل االشتغ طواعيةألن املرأة ال تندفع 
 وتعبيد الطرق إال مضطرة أو مرغمة. ،تكسري احلجارة

يرون إمكانية ختلفها حبال من وال  يف مجيع احلاالت والظروف املساواةالذين يلحون على أولئك و 
يطالبون أبن يكون للنساء وضع استثنائي يقولون دوما النساء أوال، وهم الذين هم أنفسهم الذين األحوال، 

يابية أدىن من املقاعد النا ومميز يف االنتخاابت، فيوجبون فصل لوائح النساء عن لوائح الرجال، ويفرضون حد
أحدا إال ما  متنحمقتضيات الدميوقراطية اليت ال عن و  ،لتناله النساء بغض النظر عن إرادة الناخبني ومشيئتهم

  أفرزته الصناديق ال غري.

لتمكني املرأة من  اجملال االنتخايبيف  وأيخذون به ،االستثناء الذي يقبل به أفراد اجملتمعهذا إن 
ومنها  ،أقوى وأكثر جتذرا يف اجملتمعقضااي دينية حني يتعلق األمر ببه  أنسأن يستاملشاركة النيابية، ميكن 

 قضية اإلرث. 
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 وقضية الوظائف الدينية اليت ميارسها الرجال، ومنها: وظيفة اإلمامة واخلطابة واألذان. 

، فإنه ال بد من التنبيه إىل أن جيب أن تتحقق وهذا أمر ال خالف حولهوإذا كانت املساواة مطلبا 
ومن أمثلة هذا فراد هلم خصوصية ووضع جسدي خاص. إىل ظلم ألتطبيقها هذه املساواة جيب أال يؤول 

لتكون القوانني  ،اجات اخلاصةاجلسدي لذوي االحتيالقوانني االستثناء  مجيع أن تراعي املبدأ مثال أنه جيب
، ألن بطبيعة وضعهم اجلسدي يفقدون فرصا كثرية للشغلن . فاملكفوفو مواكبة لوضع ذوي االحتياجات

ال ميكن أن يكون حارسا  الواحد منهم ال ميكن أن يكون سائق سيارة أو حافلة أو قطار أو طائرة، كما
فرص للشغل يستفيد  بليل أو هنار، وال ميكن أن يكون طبيبا جراحا، وال مهندسا وال رساما، وهذه كلها

 منها املبصرون.

جيب أن تكون مقصورة عليهم،  ،يؤدوهاأن املكفوفون يستطيع  اليتالقليلة  األعمالفإن فرص لذا  
عليها، تعويضا هلم على ما فاهتم من فرص العمل اليت يستفيد منها  نهبم، حىت ال يزامحهم املبصرو خاصة و 

ظهم حظو ابالمتيازات التعويضية ، وينال أصحاب العجز العادلةتتحقق املساواة  ، وهبذا التفضيلاملبصرون
 من العيش الكرمي يف اجملتمع. وال عربة مبساواة غري متعقلة.

ملناطق اب األماكن واجلهات حاجة األسوايء جسداي يقال عنوما يقال عن حاجة البشر من غري 
عية املتعني فيها هو مالحظة وضو قد ال تتوفر فيها فرص كثرية لكسب العيش، اليت  ،النائية البعيدة عن املركز

األجور، وختفيضات يف أمثنة البضائع والنقل وما  من فيستحقون حوافز ماليةالذين يعيشون يف هذه املناطق، 
دن والتجمعات القريبة من العاصمة، ألن املساواة ذلك مما ينوءون به دون ساكنة احلواضر الكربى واملإىل 

قد خلفت اختالالت مناطقية يعاين منها من يعيش يف تلك املناطق، ويسمع احلديث عن ابلنسبة هلؤالء 
جهة ابألساس إىل عقيدته ، وإمنا يراها مساواة مؤدجلة ومو ال يعنيه منها شيء أجواءاملساواة حملقا يف 

 .وشريعته

يقال عن املوظفني واملستخدمني الذين ميارسون عملهم يف املناطق النائية اليت تنعدم فيها نفسه األمر و 
مع نظرائهم الذين الظاهرية مبساواهتم  ليسوا سعداء األكيد أن هؤالء املستخدمنيشروط احلياة امليسرة، و 
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ومساواة هؤالء أبولئك القريبني من املراكز احلضرية، ومن  .القريبة من املركزاملدن أعماق يزاولون أعماهلم يف 
العاصمة اإلدارية ال تتحقق إال أبن خيصص هلؤالء تعويض مايل جيرُب اخللل وُيشعر ابلعدل، ألن املساواة يف 

 احلالة السابقة قد خلفت ظلما ال يَسر به أحد.

مطلبا مشروعا وعمال ضروراي اجة إىل حتفيز هؤالء إبضافات يف األجور والتعويضات احل وتظل
بعد إحساسهم ابرتفاع احليف الذي  فيؤدوهنا وهم راضون لريغب هؤالء يف أداء أعماهلمو ، لتحقيق املساواة

 جلبته املساواة هلم.
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 املساواة يف لغة القرآن

ال يتمايز أفرادهم بسبب اللون أو  ، وأنهمن حيث األصل متساوونإذا كان القرآن قد أفاد أن البشر 
تعاىل:  هللا ، فقالأتسست عليها الرتاتبية والطبقية اليت االجتماعية اجلنس، أو ما سوى ذلك من االعتبارات

وقال [ 01] النساء . الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء""
 .[ 13 احلجرات]. لناكم شعواب وقبائل لتعارفوا"جعان خلقناكم من ذكر وأنثى و إأيضا: "

، ولكن أيضا مبدأ التمايز، فإنه قد أقر ةيف أصل النشأاملساواة بني البشر  أقرقد فإذا كان القرآن 
ريتقي به إىل أن يفعله ف كل إنسان، وإبمكان  هو ما يصدر عن اإلنسان من فعل إجيايب كسيببسبب  

 إلنسانيته وآدميته. مرسخدرجات يسمو هبا على غريه، ألن ذلك الفعل 

مع الذي اشتغل على ترقية نفسه ويف القرآن الكرمي آايت كثرية تفيد عدم استواء اإلنسان اإلجيايب 
قل هل يستوي الذين "منها قول هللا تعاىل: و ، الذي أمهلها، وأبقاها عاطلة عن الفضائل السليباإلنسان 

، وإمنا معينة ال تتضمن تنقيصا من فئة ،واآلية يف منتهى معناها [10] الزمر  ."يعلمون والذين ال يعلمون
إنسانيته، وارتقى عقله الذي  تلما طلب اإلنسان العلم حتققدف حتفيز الناس على طلب العلم، إذ كتسته

 عن ابقي املخلوقات.  هو مناط إنسانيته واختالفه

 [76] النحل " هل يستوي هو ومن ايمر ابلعدل وهو على صراط مستقيمأيضا: "  القرآن ويقول

 [ 22] فاطر . وما يستوي االحياء وال االموات إن هللا يسمع من يشاءويقول أيضا: 

 مما ،لالرتقاء والسمو جار ومع ارجمد أمامهم تبسطوهذه اآلايت وغريها ال تلغي أصل املساواة بني البشر، وإمنا 
عن علو اهلمة و عن و  ،ينشأ عن رفعة النفس متاح ممكنوقفا على انتساب إىل طبقة أو فئة دون أخرى، ألنه مسو متليس 

تقام للمفكرين واألدابء  من أجله، عليه أو يعرتض هذا االعتبار جيحدعلى اكتساب الفضائل، وال أحد الصادق اإلقبال 
حياهتم ذكرايت  إهنم قد يدفنون يف مدافن خاصة، وحتيا بل، وشفوفهم تميزهمإلشادة بيف العامل مناسبات لوغريهم 

ذكرهم يف  ليضخ ،وحتفظ آاثرهم وخملفاهتم يف متاحف خاصةوإجنازاهتم احلضارية، العلمية أعماهلم ترصد و  تواريخ وفياهتم،و 
 حتصيل الفضائل. رتقاء وإىلالا السعي إىل األحياء معاين
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 طبيعة املساواة يف اإلسالم

هذه البعض  ال يستوعبفقد  ألنه دين الفطرة السليمة، بعد أن أكدت أن اإلسالم دين املساواة،
 خاصة.إرثية ا يرى أن املرأة قد ال ترث مثلما يرث الرجل يف درجتها يف أحوال محين خصوصا احلقيقة

 ،ومنطا فريدا مفردا حقيق املساواة إال أسلواب واحدالت أن البعض ال يرى هوا االستشكال هذ ومبعث
حبث احلال أن ، و نظومة التشريعية الكاملةعن املغفلة هو أسلوب املقابلة بني بعض اجلزئيات الشرعية يف 

كل أما إذا نظر إىل   .ضمن املنظومة الكلية للشريعةكل حكم شرعي ُنظر إىل  ذا إإال يفيد شيئا ال املساواة 
 كم.احلال يؤدي إىل معرفة حقيقة قد على حدة، معزوال عن املنظومة فإن ذلك حكم معني 

 استحضارعلى الدراسة أن تقوم  يقتضي ،ابإليديولوجيا املغرض وال امللتبسغري املنهج العلمي إن 
مساواة قد تكون أن املساواة يف الشريعة  الناس عرف، وحينذاك يبينهااملقابلة على و  مجيع أحكام الشريعة

 ،املرأة ما ال يعطي الرجل من التميزات تكاملية، فيعطي اإلسالم، وقد تكون مساواة تعويضية تقابلية جزئية
هي يف مقابل أنه أعطى املرأة  ،الرجل حكما جزئيا حيرم منه املرأةاإلسالم قد مينح و  وهي كثرية يف اإلسالم،

 حرم منه الرجل.آخر متييزا أيضا 

، املقارنة وجتوز الرؤية تصح ،التعويضي التداويل األسلوب إبدراك هذه املعادلة التشريعية، وهذاو 
ولكن أبسلوهبا  إن كانت الشريعة متضمنة للمساواة بني اجلنسني أم ال؟. حقا يتبنيأن  املتابعويستطيع 

 .القوميالعادل 

املرأة كال من وما أواله   ،أخذت منوذجا لتعرف أحكام اإلسالمهي فعلى مستوى مدونة األسرة إن 
مادة يستوي يف بعضها اجلنسان، وخيتص يف بعضها الرجل حبكم  400املدونة  أن يفوالرجل، فإننا جند 

على أن الولد يتبع أابه يف الدين والنسب، فإن مثال نص الفقه إذا ، و آخرحبكم أيضا معني، وختتص املرأة 
إذا كان ، وال زال الناس ينسبون إىل أصوهلم من آابئهم دون أمهاهتم، و أصال ألبوةاب مرتبطهذا احلكم 

. وهذا يف الدين خمتلفان معا، ألهنماعلى دينيهما  االبنكون يفإنه ال معىن ألن  ،األبوان خمتلفني يف الدين
 . ، ألهنا تطرح إشكاالت عويصة ال حل هلاملساواةتصلح فيه امما ال  جانب
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 املرأة والرجل يف التشريع اإلسالمي كل من  وضع

كانوا فإن املسلمني  منادية إبقرار املساواة بني الرجل واملرأة، يف الزمن الراهن  قبل أن تتعاىل الصيحات
على املرأة و كل من الرجل و االعتباري لوضع الأيهبون كثريا لوجود فروق عميقة ميكن أن تؤثر على ال 

 مكانتهما.

منها أن القرآن قد  ،عديدةذهن اإلنسان املسلم لدواع موضوعية  على خيطر األفضليةومل يكن تصور  
إال نفسا يف البدء مل خيلق أعفى الرجل واملرأة معا من التساؤل عن أيهما هو أفضل، ألن هللا تعاىل ذكر أنه 

وكانت األخرى  ،، وهذه النفس الواحدة هي اليت انشطرت وتشعبت إىل شعبتني كانت إحدامها رجالواحدة
ولذلك مل حياول [ 01] النساء . "الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها"، يقول هللا تعاىل: امرأة

وابقي أجزائه،  جسمه حياول أن يفاضل بني مل كماوبني املرأة، ألهنا جزؤه،   ذاتهبني أن يفاضل  املسلم الرجل
تتم هبا   أجزاؤه اليت كلها هيكبده أكرم من رئته، أو رأسه أفضل من قلبه، ألهنا    تيتساءل إن كان فلم

 .احلياةوتستدام هبا تحقق تو  كينونته ووجوده

، أو الناس ينادي اإلنسان،فاجلنس البشري إىل غالبا كان النداء متجها   ،خطاابت القرآن الكرمي ويف 
: أيضا ويقول [06] االنفطار ."نسان ما غرك بربك الكرميايأيها اال"فيقول هللا تعاىل: أو العباد. آدم،  أو ابين

هذا القبيل  أن اجلمع من اعتبار. على "ايأيها الذين آمنوا"ويقول:  [ 01] النساء  ."الناس اتقوا ربكم ايأيها"
 ال ما استثين.يعم النساء والرجال إ

الشرعي واللغوي يف ألفاظ  نياملدلولفرقا بني نبه األصوليون إىل أن هنالك  أتسيسا عليه فقد
ينتظم  ألن خطاب املذكر يف الشرعاللغوي، اخلطاب هو أعم من  أن اخلطاب الشرعي وقرروا، العموم

 .25ه الدليلصالنساء والرجال يف األحكام إال ما خص
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ايأيها الذين والرجال يف مثل قول هللا تعاىل: "ولو مل يكن خطاب الذكور شامال مستوعبا للنساء 
". وغريمها، لوجب أن توجد يف القرآن، ايأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدواو ". "آمنوا أقيموا الصالة

 نصوص أخرى ختاطب النساء مبثل ما خاطبت الرجال، وهذا إطناب ينبو عنه أسلوب القرآن الرفيع.

، على حد سواء الرجالو مخسة وثالثون لفظا كلها تستوعب النساء  بصيغها واأللفاظ املفيدة للعموم
 وأ [19الطور]."كل امرئ مبا كسب رهني": أيضا وقال [24]الرمحن ."كل من عليها فان"قال هللا تعاىل:  فإذا

 [196]البقرة ."وما تفعلوا من خري يعلمه هللا": أيضا وقال [9]الزلزلة ."فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره"قال: 
 .تعم النساء والرجال على حد سواء فإن مجيع تلك النصوص

نبهوا إىل أن و  إىل أنه يستوعب النساء أيضا، فقد ذهب عامة األصوليني ،وخبصوص خطاب التذكري
 شقائقأن النساء تفيد القاعدة الشرعية عدة اللغوية يف املوضوع، ألن والقا ،هنالك فرقا بني القاعدة الشرعية

  .26الرجال يف األحكام إال ما خصه الدليل

 .الذكور ككلمة شواكر مجع شاكرة تشملال و  ،تستقل هبا النساء اصة ابملؤنثاخلاأللفاظ  على أن
وأوالت االمحال "واحلوامل، كما يف قوله تعاىل:  يض واملطلقاتاحلُ النساء وأحكام  املرأة ةدعِ ومنه أحكام 

فهذه  [226]البقرة . "واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء"وقوله:  [ 4]الطالق."أجلهن أن يضعن محلهن
 ال تنتظم الرجال لعدم صالحيتهم هلا. نصوص

 متيز املرأة بتشريع خاص لصاحلها

وقدمها  أحكام اإلرث، على ركز ،أحكام الشريعةبعض لبعض عن متيز الرجل عن املرأة بحني حتدث ا
خطأ معرفيا،  يصريأن  قبلفإن ذلك كان خطأ منهجيا ضعية املرأة التشريعية يف اإلسالم، ية لو جملِّ على أهنا 

يف مجيع أحناء  ويتوسع الدرسويستعرض ، مداهالبحث  أيخذأن  اناملوضوعية واألمانة العلمية تقتضيو 
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اليت تتميز فيها املرأة بتشريع  الكثريةصور ستحضر الليسلم من اإلنتقائية املغرضة، وي ،التشريع اإلسالمي
 .، وعند ذلك تستقيم الرؤية ويصح القولخاص ال يستفيد منه الرجل

يف   بلغ هبا د. عبد الكرمي زيدان ،مبفردها أو ابالشرتاك مع الرجل كثرية جدا املرأةواألحكام اليت تعين 
  .27مسألة  13009 كتابه املفصل يف أحكام املرأة

الكثري من أبواب  تشملوهي ملرأة، خاصة ابوتيسريات  امتيازات ليست إال واألحكام اخلاصة ابلنساء
الفقه، ومن مناذجها يف أبواب الصالة مثال، إعفاؤها من الصالة أايم حيضها ونفاسها، وهذا وضع خيص 

تصل قد أتيها من مسافة في وجواب، حضور صالة اجلمعة اليت يطالب هبا الرجلمن املرأة، ومنها أهنا تعفى 
قد يستغرق ذلك منه جزءا  وجواب، و الرجل  وحيضرها ،خارج البلدكلم   5.544تساوي وهي  ،مخسة أميال

جيوز هلا أن أنه املرأة  ومن أحكام، ووعورة املسالك انعدام املواصالت يف حالخصوصا  ،كبريا من اليوم
إماما خاصا يصلي هبن عمر للنساء ح يف املسجد إال أن تتطوع، وقد نصب يتتخلف عن أداء صالة الرتاو 

املرأة ترتك صومها للحيض والنفاس، وإذا كانت حامال أو  فإن ، يطيل، ويف عبادة الصيامن الأبوأوصاه 
انت ظئرا ، أبن كخافت على ولدها قلة اللنب فإهنا تفطر، وقد تفطر املرأة املرضع ولو مل تكن أمافمرضعا 

 .مستأجرة

فإن املرأة ال تطالب ابلر َمل يف الطواف، كما يطالب الرجل به يف األشواط الثالثة  ،أما يف عبادة احلج
األوىل، وال تطالب ابهلرولة يف السعي بني الصفا واملروة بني العلمني األخضرين، وجيوز للمرأة أن ترمي 

 ل الفجر يوم النحر تفاداي للزحام.اجلمرات قب

 إعراابهلا هر الذي جيب أن يبذله الرجل استحقاقها للم ،املرأة دون الرجل ختصحكام اليت األومن  
 اخلصومة.بعد ذلك أنه إمنا أكره على الزواج منها يف حالة  عليها االقرتان هبا، وحىت ال يدعييف عن رغبته 

بصرف  ،يف النفقةلرجل على ا هلا املستوجب احقهيف نطاق األسرة ومن األحكام اخلاصة ابملرأة 
إىل أن متتلك مصدرا للرزق أو فنفقتها على والدها صغرية  الفتاة كانت  إذاو  النظر عن كوهنا غنية أو فقرية،
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بلغ سن الرشد قادرا على الكسب، وجتب نفقة املرأة  إن هوالنفقة  ال يستحق الفىت لكنيدخل هبا زوج، 
فإنه ينفق  ،إذا كاان فقريين، وإذا عجز عن اإلنفاق عليهما معاعلى ابنها مثلما جيب عليه أن ينفق على أبيه 

 على األم دون األب.

يقال من أن املرأة أصبحت هي األخرى منفقة على البيت وعلى األبناء، وهذا قد وال يدفع هذا مبا 
بدليل أن الزوج ال ميكن أن يطالب زوجته ابإلنفاق  ،صحيح إن قصد به اإلنفاق الطوعي االختياري

على  ،أو يطالب إبجراء مسطرة اإلكراه البدين عليها، إن هي امتنعت عن اإلنفاق ،أمام احملاكماإلجباري 
غري املشتغالت وغري القادرات على  الفقريات زام املرأة ابإلنفاق حيول قطعا دون زواج كثري من الفتياتلإأن 

 .إلنفاق، ومنهن طالبات جامعيات ونساء عاطالت فقرياتتوفري مال ل

مثلما هو شأن إنفاق الزوج،  اآلمرة، كان واجبا لوجب أن يرسم بنصوص القواننيإنفاق املرأة   ولو أن
وألن احلقوق  يف الرجل.القدرة املالية كما تشرتط عند الزواج،  وجيب اشرتاط القدرة املالية على املرأة 

 إال بنصوص قانونية تلزم هبا.والواجبات ال جتب 

الرضاعة.  ةاحلضانة، ونفقة احملضون، وأجر حق ومما تستفيد منه املرأة بعد الطالق، متعة الطالق و 
 .على الرجل وهذه حقوق مالية جتب هلا

جلهاد ابتداء إال إذا داهم اب، أهنا ال تطالب يف الفقه اإلسالمي ومن األحكام اليت تستفيد منها املرأة
 العدو الداير. ويف حال احلرب فإهنا ال تقتل.

عن فكاك كل  واها، فإن عجز أسر  وإذا وقعت املرأة أسرية فإن على املسلمني أن يعملوا على فكاك
 على الرجال.النساء يف الفداء  فعليهم أن يقدموا ،األسرى الواقعني يف أيدي العدو

ة عاهدوا النيب ن مشركي مكأ، القرآن قررهمما  ه املرأة دون الرجلختتص بومن أحكام هذا الباب مما  
را إىل النيب صلى هلل عليه وسلم فإنه يرده اعلى أن من جاء منهم ف ،صلح احلديبية م يفصلى هللا عليه وسل

، فإن جاءت املرأة مهاجرة فارة االتفاقاملرأة من هذا تستثىن إليهم، لكن القرآن استدرك على املعاهدة أبن 



33 
 

بينما يرد  ، الحتمال تعرضها لالغتصاب،فإنه ال يردها إىل املشركني ،بدينها إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم
ايأيها الذين آمنوا إذا جاءكم املومنات مهاجرات فامتحنوهن " تعاىل يف سورة املمتحنة: الرجل. يقول هللا

وهذا احلكم خاص  [10]املمتحنة ."هللا أعلم إبمياهنن فإن علمتموهن مومنات فال ترجعوهن إىل الكفار
 وهو استثناء من مقتضى صلح احلديبية. ابلنساء.

ما يقرره اإلسالم من أنه إذا وجد شخص مقتوال يف  ،دون الرجل املرأةومن األحكام اليت تستفيد منها 
، قاتله وأهنم ال يعرفون ،حملة ومل يعرف قاتله، فإن مخسني رجال من أهل احمللة يقسمون أهنم مل يقتلوا الرجل

، لكن املرأة تعفى من حراس بتأجريأو  أبشخاصهممث يتقامسون ديته بسبب أهنم مل يوفروا األمن يف حملتهم 
 .، فال تقسم وال تشارك يف أداء الدية، ألنه ليس من مسؤوليتها حفظ األمن وحراسة الدايركله  ذلك

 ومع التقصي تستفيد منها املرأة دون الرجل ضمن منظومة فقهية واسعة،كثرية أحكام   ننبذة مهذه 
املساواة أال يقصر النظر على  عنعلى من يتحدث األحكام اخلاصة ابملرأة، والواجب موضوعيا  كثرة  تبنيت

وحقوق  ،الفقه يف عمومه حيقق توازان بني حقوق املرأةأن  ليدرك أخريا النظر يوسع زاويةابب واحد، وإمنا 
 .من أحكام الشريعة تناغمةم يف نطاق منظومة كبرية الرجل على طريقة التبادل والتعويض

 املساواة بني الرجال والنساء يف اإلرث

تحدث عن اإلرث أن يُ  منهجيا رغم تكرر املطالبات بتسوية املرأة ابلرجل يف اإلرث، فإنه ال يستقيم
قوق النساء وحقوق الرجال إمجاال يف نطاق األسرة املسلمة، املؤطرة حلواملبادئ  احلقائق كثري من  مبعزل عن
مشروعا متهورة ختدم رغبة أو  ،اتئهة حماولة قاصرةبة ال تستحضر هذا املعطى، فإهنا ال تكون إال وأميا مقار 

مع والتجاوب التماهي إىل إال يقصد  ألنه الإقرار العدل،  يفلرغبة وال ابالشرعية ال عالقة له ابملعرفة 
 ، ال تقيم لعقيدة األمة وال هلويتها وزان.أطروحات تيارات معينة
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 املساواة اليت تؤول إىل الالمساواة

حني يصر البعض على تسوية املرأة ابلرجل خبصوص اإلرث، ويغمض عينيه عن ابقي األحكام اليت 
املرأة دون الرجل، فإن مآل ذلك أن يوجد وضعا من الالمساواة ومن االختالل واسع املساحة وعسري  ختص

التسوية، ألنه ال ميتنع حينئذ أن يتساءل الرجل هل من املساواة أن يكلف هو وحده بدفع الصداق 
شاءت؟ وهل يكون من وابإلنفاق على الزوجة وعلى األبناء وجواب؟ وال تضطلع املرأة بذلك إال اختيارا إن 

قبيل املساواة أن تطالب املرأة الزوج ابلنفقة أمام احملاكم لتجري عليه مسطرة اإلكراه البدين إن امتنع؟ وهل 
يكون من املساواة أن يتحمل هو وحده مجيع تبعات الطالق وتكاليفه مبا فيها من متعة ونفقة حضانة 

للتطليق؟ وهل يكون من قبيل املساواة أن حيمل األطفال وإسكان؟ هذا مع أن الزوجة قد تكون هي املطالبة 
جيب أن تغري لتتحقق املساواة فعال  أحكامالعائلي؟ إىل ما هنالك من  ماسم األب العائلي دون اسم أمه

 على مستوى األسرة؟. 

على املساواة كون إىل حد االنغالق حني تيستبد بنا فكر املساواة ال ويف هذا النطاق فإنه جيب أن 
حساب العدل، ألن العدل هو القيمة املطلقة اليت جيب أن تفضي إليها كل اإلجراءات وكل التعديالت، 
وهو املقصد الذي جيب أن يركز عليه الداعون إىل التغيري أو اإلصالح، ألنه ال استقرار ألي أسرة إذا انعدم 

 العدل ووقع التحيز لطرف دون آخر.

من غري أن حيل حملها  ،وهي املعنية أساسا ابلقضيةسؤال إىل املرأة واملتعني يف هذا النقاش أن نوجه ال
 غريها يف التعبري، ألهنا ليست قاصرة وال جاهلة حبقيقة وضعها ومبآالت ما يطلب هلا.

ونعين ابملرأة كل النساء يف مجيع املناطق احلضرية والقروية، وعلى مجيع املستوايت املعرفية، ومن مجيع 
طيف واحد، ولئال يكون املشروع إىل يكون اخلطاب خطااب أحاداي موجها  لئال ،الدينيةاألطياف الفكرية و 

متجاواب مع تيار واحد ليس هو كل اجملتمع، وإمنا هو تيار توفر له من أسباب احلضور ورفع الصوت والتعبري 
 ما مل يتوفر لتيارات أخرى. 
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كون لك منظومة حقوقية قائمة على العدل تهل تريدين أن والسؤال اجلديد أبن يوجه إىل املرأة هو: 
طاملا تيارات  واإلنصاف، أم تريدينها منظومة قانونية قائمة على منطق الغلبة واالستقواء ابلغري، وعلى إرضاء

 عن موقفها املتشنج من الشريعة اإلسالمية؟. عربت

يبقى إنفاقك طوع اختيارك تصري النفقة على البيت واجبا تفرضه نصوص القانون وال هل تقبلني أن و  
 ورضاك؟.

وهل تقبلني أن تلزمي قانونيا ابإلنفاق على البيت، وحتايل على القضاء إن أنت رفضت اإلنفاق أو 
من القانون اجلنائي؟ وهو ما يواجه  480عجزت عنه، وجترى عليك مسطرة اإلكراه البدين كما حتدده املادة 

 الزوج حني ميتنع عن اإلنفاق؟.

بة عن الطالق؟ وهل تقبلني أبن تصري متعة الطالق وهل تقبلني أبن تتنازيل للزوج عن حصتك الواج
 مبا فيها من متعة وسكن ورضاع مناصفة بينك وبني الزوج حسبما تقتضيه املساواة؟

 وهل تقبلني أبن تتنازيل عن جزء من حضانة األوالد فيكون نصفهم لك، ونصفهم للزوج؟

 توى األسرة.وهذه األسئلة وغريها ترتتب عن األخذ ابملساواة الكاملة على مس

إن األكيد هو أن الذين يتحدثون للمرأة عن املساواة مل جيلبوا شيئا من هذا، وهبذا زيفوا وعيها وغرروا 
هبا، وكل هذا من شأنه أن حييل على خصومات آتية، ألن األزواج مل يفوهتم أن يطالبوا مبا ختوهلم املساواة من 

 حقوق سكتت عنها املطالبات.
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 ث املرأةاملساواة وإر قضية 

يف  للتفكري املؤطرةاملركزية جمموعة من احلقائق  سوقفإنه حيسن  قبل التوغل يف موضوع إرث املرأة،
 .موضوع إرث املرأة ضمن شبكة اإلرث يف اإلسالم

 احلقيقة األوىل:
له صلة ليس توزيعا اعتباطيا وال حمابيا، وإمنا هو توزيع اإلسالمي يف النظام املالية إن توزيع احلقوق  

 ،اليت انطها اإلسالم ابألفراد والتكاليف االجتماعية الوظائف إبسنادو، يف اإلسالماالجتماعي وثيقة ابلنظام 
 سالمتهحتفظ حاجات اجملتمع و  أن تلىبوعلى  ،من جهة يف حرص شديد على أال يرهق فردا هبا وألزمهم هبا

مبوضوع الكرامة أو اإلهانة، فإذا منح اإلسالم فردا غري ما  لتوزيع احلقوق املاليةوال عالقة  ،أخرى من جهة
، ويشهد هلذه احلقيقة أن حتيزت لهأو أن الشريعة  ، أكرم من منحهن هللاأب يفسرمنح غريه، فإن ذلك ال 

وأعطى الفارس سهما  ،سهمني قسم املغامن يوم حنني، أعطى الفرس حنيالنيب صلى هللا عليه وسلم 
أن اإلسالم يكرم احليوان  غريهمن ماملسلمني أو أحد من  يستنتجومل  [18]كتاب اخلراج أليب يوسف ص واحدا.

 اليت تتطلبها املالية هو توفري تغطية للكلفةوذلك العطاء ويفضله على اإلنسان، ألن املعترب يف تلك القسمة 
 العناية اجليدة ابخليل، ليستمر وجودها يف اجملتمعات اإلسالمية.

 من جهة أخرى يقابله ،إن تفضيل الرجل على املرأة يف اإلرث يف احلاالت القليلة اليت سأوضحهاو  
: اإلنفاق على الزوجة وعلى املرأة، ومن مجلتها منها أعفىو  هبا الرجل ألزمعديدة،  مالية تكاليفإلزامه ب

 املرتتبة عنمن احلقوق املالية  جناايهتموحتمل تبعات  عن تصرفاهتماألبناء القاصرين، وحتمل ما يرتتب 
احلقوق  ومنمما يوجب الضمان يف قيم املتلفات والتعويض عن األضرار،  ،إحلاق الضرر ابآلخرينو االعتداء 

إبخوته األيتام القاصرين، يف حني  الرجل اإلنفاق على األبوين الفقريين، ومنها: تكفل الواجبة على الرجل
وقد  ،هلا ذلك، ألهنا قد تكون مرتبطة بزوج قد ال يقبل أن يضم إليه إخوهتا القاصرين يتأتىأن أخته قد ال 
الشرع  اعديدة ألزم هباجتماعية واجبات  تكاليفذلك ويضاف إىل  ،مبعيد عنهآخر بلد تكون مقيمة ب
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وهو ما يعرف ابلدية على  منها: املسامهة اجلماعية يف أداء الدايت تضامنا يف حالة القتل اخلطأ،و  ،الرجال
 العاقلة.
إىل أن يبذل نفقات مالية إضافية تطلب منه من أجل  اعرفوإىل جانب ذلك فقد يدعى الرجل  
أو ترتب حقوق طارئة أو ديون عليهم. وإذا قيل  ،واحلواشي من قرابته يف حالة مرضهم ،ذوي رمحه مساندة

متضامني يف أداء فإن هذا يدحضه أن الناس يف جهات كثرية ال زالوا يشرتكون  ،إن نظام العاقلة قد انتهى
وال زال االشرتاك اجلماعي هو عماد يف احلاالت اليت ال يوجد فيها أتمني يف غري حوادث السري.  ،الدايت

، وأداء حقوق من أجل إنشاء بعض املرافق العامةعلى جهة املواساة يف البوادي،  املطبق النظام االجتماعي
 األئمة واملدرسني يف املساجد.

رأة يف اإلرث يف ليس هو التعليل األوحد ملنح الرجل أكثر مما أتخذه امل ،التعليل ابإلنفاقعلى أن 
 األحوال اخلاصة.

تفويت  ألسر اليت قد ترفضنفسية األشخاص واومن التعليالت األخرى اليت ميكن إيرادها مراعاة  
األخت الذين أبناء إىل أسر أخرى ال حتمل اسم عائلة املوروث، وتتكون من أبناء البنت أو  أمالكها بعض

 وقد كان العريب يعرب عن هذا فيقول: حيملون أمساء آابئهم،
 بنوهن أبناء الرجال األابعدِ  ***بنوان بنو أبنائنا، وبناتُنا 

أو القبيلة هو ما أدى إىل أن متتنع نطاق العائلة  يفحمصورة وهذا احلرص على استبقاء املمتلكات  
بعض القبائل من تزويج األغراب من قبائل أخرى، وهو ما أدى أيضا إىل سن  قاعدة الشفعة لصاحل 

متسكت به بعض القبائل لئال يتسلل إىل أمالكها غرابء يفوتون املمتلكات إىل حملي القبيلة، وهو عرف 
إىل أسرة أخرى، ولذلك يعمد كثري ممن  ذهبقد  ماملوروث أن ماهلأهل فإذا آل اإلرث إليهم تصور أبنائهم، 

 وأإىل تفويت أمواهلم إىل أبنائهم الذكور ببيوع صورية  معا حيتالون على نظام اإلرث من الرجال والنساء
ليت املناطق اخصوصا يف  البنات. حرمانإىل بذلك إال  يسعون، وهم ال وبتحبيس أهلي صدقات وهباتب

 .صارمةتسود فيها أعراف قبلية 
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 ،ويشهد له عند غريهم أن الكثري من األسر يف أورواب وغريها ،هذا التصرف ليس خاصا ابملسلمنيو  
قصورا أو أبراجا أو مكتبات أو  األمالكتلك سواء كانت  ،قدمية للعائالت أمالكحتافظ إىل اآلن على 

جتارية. ولو أن املرأة انلت  وعالمات سلحة قدمية، أو مؤسساتواثئق أو حتفا فنية، أو جموهرات اندرة، أو أ
آابئهم وقد يكونون حيملون أمساء ها الذين قد أبنائإىل  واملآل كم الضرورةحبملكيتها  النتقلتحظها منها 

 فينقلون إليها ما ورثوه عن أمهم. دول أخرىمن  أو، أخرى عائالتمن 
ملرأة من ايف بعض األحيان إىل حرمان  يتجهقواي فيكون حادا و الذي قد اجلانب النفسي ومراعاة هلذا 

أبن منح املرأة أقل مما يرث أخوها لتسخو به  االختصاص ابمللكمن نزعة قد لطف اإلسالم  فإناإلرث، 
 حتكمها اليت بعض القبائل زالت النه وعلى الرغم من ذلك، فإ حيتال الناس على إرثها،  ولئالالنفوس، 

من أن يبيع عقارا نفسه  الرجلمتنع إهنا من اإلرث، بل الشرعي نع متكني املرأة من حظها مت صارمةأعراف 
شفعة ال سند هلا  وهذه القبيلة. وتستعمل ضده حق الشفعة العريف لفائدة القبيلة، من خارج آخر لشخص

كل األعراف القبلية ودافعت   ابملغرب وقد أقرت احلماية الفرنسية .إذا قسمت األمالك املشاعة من الشرع
املالكون املعمرون  يتسربأن  حتول دون تكان  ا، ألهنوألغتها شفعة القبيلة منها لكنها استثنت، بقوة عنها

 .القبائلملك  إىلالفرنسيون 
، فإن القانون يقف عاجزا ملتوية احتياليةتصرفات اس على حرمان املرأة من اإلرث بوحني يصر الن 

صورة قانونية مظهراي. واألكيد أن األمر  على متتعن فعل أي شيء، ألن كل التصرفات تكون قد 
فرض أن أتخذ املرأة مثل حظ أن قانوان لو  وأشرس وسيكون االحتيال وااللتواء أكرب سيستفحل أكثر

 ة بال شك.يبتكرون أساليب أخرى حلرمان املرأسالرجال  ألنأخيها، 
فإهنا  ، يف كل اجملتمعات أمواهلميف كانت القوانني تتدخل يف ملكيات األفراد و مجيع احلاالت اليت  ويف 

يغ صفيها فرضت  يف بالد عديدةوابالحتيال مث ابلتمرد عليها، كما وقع ذلك املطلق كانت تقابل ابلرفض 
 عملوا على نقضها وإهناء وجودها.إهنم هبا، ف مومننيمل يكن الناس جديدة من امللكيات املشرتكة، فلما 

زالة العوائق رفع الظلم عن املرأة إبتظافر اجلهود من أجل ت أن األوىل واألجدى من هذا كلهقد كان و 
 أفضليكون س وهذا ،تعانيه كثري من النساءوهذا مشكل حقيقي  ،من إرثها املشروع هامتكيندون  حتولاليت 
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 .بسن قوانني متنحها مثل إرث أخيها، وحينذاك لن يعدم الناس حيال ووسائل كثرية حلرماهنا إطماع املرأة من
 :ألنه

 ب املرء يف القناة سناانرك       كلما أنبت الزمان قناة
 تطويعهاو عليها،  وااللتفافعلى االحتيال  أكربقدرة هو نفسه ميتلك الذي يصنع القوانني واإلنسان  

 .هوتشهياتألغراضه 
يف دفاعهم عن حق املرأة يف اإلرث، ويف  صرامةواجلدير ابلذكر أن يشار إىل أن الفقهاء كانوا أكثر 

موسى األشعري ينبهه أيب كتب عمر بن اخلطاب إىل   االستفادة من الصداق الذي منحها الزوج، فلذلك
. وأفىت الونشريسي 28إىل أن عطااي النساء لذويهن تقع حتت إكراه احلياء واحلشمة، فتكون غري صحيحة

. وأفىت حممد بن عبد هللا 29العرف جيري عندهم بعدم توريثهنببطالن هبات النساء يف القبائل، ألن 
الكيكي ببطالن هبة النساء يف كتابه مواهب ذي اجلالل يف نوازل البالد السائبة واجلبال، ألن كل تلك 

 .30اهلبات تقع حتت اإلكراه املعنوي
أبحكام الشريعة  املساسوفيما بذله الفقهاء جهد كبري حلماية حقوق النساء من غري أن يذهبوا إىل 

 إبطال اإلرث. و 
 احلقيقة الثانية: 

"وهلن مثل الذي عليهن تعاىل:  رأة مؤصلة بنصوص عديدة منها قول هللاإن املساواة بني الرجل وامل
"] سنن الرتمذي أبواب الطهارة  إن النساء شقائق الرجالوقوله صلى هللا عليه وسلم: "... . [226]البقرة ابملعروف" 

 توخت، أما إذا احلقوق مع الواجبات قابلتت ال يتحقق إال أبن لكن العدل [فيمن يستيقظ فريى بلال...ابب 
أصال،  العدل تحققأن يالواجبات، فإنه ليس ابإلمكان خانة  وركزت عليها وأمهلت ،احلقوق خانةاملساواة 

منهم مائة ألف درهم، لكنه كلف أحد فلو أن إنساان قسم ماال على أبنائه األربعة مثال، وأعطى كل واحد 
، فإن هذا التكليف اإلضايف ختتل املالية عنهم تكاليفهمدفع أبن يو األسرة ابقي أفراد األربعة أبن ينفق على

                                   
 .1981طبعة وزارة األوقاف املغرب  9/154املعيار املعرب للونشريسي  28
 .1981طبعة وزارة األوقاف املغرب  9/153املعيار املعرب للونشريسي  29
 .1977دار الغرب اإلسالمي  63مواهب ذي اجلالل يف نوازل البالد السائبة واجلبال حممد بن عبد هللا الكيكي حتقيق أمحد التوفيق ص  30
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هذا الولد من هذا التكليف اإلضايف الذي ألزم به، أو يضاف  إذا أعفيتتحقق إال ميكن أن به املساواة، وال 
 ولذا تكونتقسيم اإلرث يف اإلسالم،  معادلةنفقات ما كلف به. وهذا ما يقع يف  يقابلآخر إليه مبلغ مايل 

 اإلضافة يف مقابل الكلفة اإلضافية.
 احلقيقة الثالثة:

 الوحيدة قاعدةالعلى أنه  ،املرأة والرجل يف اإلرثيف أن توهم التفاضل بني هذه احلقيقة تتلخص و  
، أو هو برمته يف إدراك نظام اإلرث يف اإلسالم خاطئ وأقاصر هو تصور  ،يف مجيع أحوال اإلرثطردة امل

 يف اإلسالم.ومظلوميتها املرأة  دونيةيح عن أتسيس تصور غري صح يصر عليه من يريدإيهام 
من  16.33ذلك أبن احلاالت اليت يرث فيها الذكر ضعف ما ترثه املرأة يف مستواه ال متثل إال نسبة  

، ويف مجيع احلاالتما ترثه األنثى ضعف دوما جمموع حاالت اإلرث، وال صحة مطلقا لكون الذكر يرث 
 اإلمجالية إلرث املرأة مع الرجل هي:الصحيحة والصورة 
ثه الرجل، وذلك يف أربع حاالت من جمموع حاالت اإلرث. مع أن ترث املرأة نصف ما ير  .1

الرجل يف فريضة واحدة، أما إذا انفرد  ال يتحقق إال حينما جتتمع املرأة مع نظريها مالحظة أن ذلك التفاضل
االبن كما يف حالة ما إذا أكثر مما يرث البنت مثال تلف جدا، إذ قد ترث واحد منهما فإن األمر خيأي 

أة عن زوج وأب وأم وبنت، فإن البنت ترث نصف الرتكة، وهو فرضها املقرر هلا. لكن إذا وجد ماتت امر 
بدهلا ابن فإنه ال يرث إال ابلتعصيب، وأيخذ ما فضل عن ذوي الفروض وهم: الزوج واألب واألم، وما 

 ينوبه من الرتكة هو أقل من نصفها، وهبذا تكون البنت قد ورثت أكثر من االبن.
 املرأة الرجل يف اإلرث. تساويأن  .2
 أن ترث املرأة أكثر مما يرث الرجل. .3
 أن ترث املرأة وحيرم الرجل يف درجتها. .4

 احلقيقة الرابعة: 
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فيه  تستفيدنقل األموال من األموات إىل املستحقني بعدهم نظام  أمناطال يوجد يف مجيع نظم اإلرث و 
 معرفةومنهجيا موضوعيا  واملتعنياملرتوك أكثر مما تستفيده يف نظام اإلرث اإلسالمي،  عموما من املالاملرأة 
اإلرث النساء من من  ث، وحينذاك ندرك أن عدد من يستفدنالنساء ضمن شبكة اإلر  الواراثت من مجيع

م، آخر، ألن الواراثت من النساء عشر، هن: األ مدينهو أكرب منه يف أي نظام ديين أو يف اإلسالم 
، واألخت الشقيقة، واألخت ألب، واألخت ألم، واجلدة أم األم، واجلدة أم االبنوالزوجة، والبنت، وبنت 

 األب، وأمهاهتما. 

أو يف تعويضات التأمينات  ،فإذا قاران هذا ووازانه مبا تستحقه املرأة يف نظم اإلرث غري اإلسالمية
مل يكن هنالك وجه للمقارنة  ،بعد وفاة املوروث ذوو احلقوق يستحقهمما وصناديق الضمان االجتماعي 

ال تستحق واحدة ألم، أو جدة ألب، أو ألم أصال، كما  أصال، إذ ال تذكر يف تلك النظم أخت ألب، أو
منهن شيئا من التعويضات اليت تسلمها صناديق الضمان االجتماعي بعد وفاة املنخرط، ألن مفهوم األسرة 

ال فقد الزوج والزوجة واألبناء ال غري، ومن مث دائرة ضيقة هي يف  حمدودان االجتماعي الضم صناديقلدى 
تنال األم أو األخت وغريمها شيئا، وقد ال تستفيد أي امرأة أخرى من نظام التأمني إذا مل تعترب متضررة من 

يحل تعويضات، فغريب عن األسرة لل إذا اختار املؤمن أن يصرح ابستحقاق شخص آخر وأوفاة املؤمن، 
 ويتكرر هذا كثريا يف زواج املثليني بعد أن صار مقننا. حمل الوارثني ذكورهم وإانثهم.

حترص الدولة فيها على عدم تقسيم األراضي الفالحية، تفاداي لتفتيتها، فإهنا  اليتغربية النظم الويف 
ن أدىل من الورثة حبجج تثبت أنه كان مشتغال ابلفالحة، وكثريا ما يكون الرجال هم الذين  ملمتنحها 

ك األراضي الفالحية لتملمع آابئهم استعدادا  ابلفالحةتغلون ألهنم كانوا يشيتوفرون على هذه احلجج، 
 وال يبقى لباقي الوارثني كالم. .دون بقية الورثة يستبدون ابملرتوك، فهمعدب

سبق هلم أن استفادوا من  ألشخاص ورثة يوجد فيهاحالة  ،إىل حد بعيدهذه احلالة يف املغرب  وتشبه
قضي ي املطبقوالنظام  واطنني يف إطار اإلصالح الزراعي.األراضي الفالحية اليت وزعتها الدولة على بعض امل

ألرض رمسيا من قبل، فإن اللجنة قد متلك ااألول ، فإذا مل يكن املستفيد من الورثةتعاقد الدولة مع فرد تأبن 
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أقدرهم على العمل أحد األبناء ممن يفرتض فيه أنه األرض إىل ملكية اإلقليمية املختلطة، قد تسند 
ال يستحقون إال ما  نساء ورجاال، وقد تسندها إىل الزوجة، ويف مجيع احلاالت فإن ابقي الورثة الفالحي

خصومات  التفويتخلف هذا املواساة ال غري، وكثريا ما  سبيلمينحهم أخوهم أو أمهم من تعويض على 
 وهي، يف االستحقاق إىل تسوية املرأة ابلرجل إزاءهاعائلية عديدة، وهذه حالة مل خيطر ببال أحد أن يدعو 

 شرعية.  ال عن تطبيق أحكام مدنيةحالة انشئة عن تطبيق قوانني 

ابلثمن الذي غريهم  من من الورثة أو من شاء للبيع ليشرتيه العقار املوروث أن يعرضاألوىل  كان  وقد
، من جهة يهدر حكم اإلرثحسب الفريضة، فال املستحقني يقسم الثمن على الورثة مث  ترسو عليه املزايدة،

 .من جهة اثنية آخرشخص دون حيرم شخص ويستفيد وال 

استيالء الرجال على األراضي الساللية، فقد جرى العرف الظامل مبنع  خاصة هي حالة ويف حالة 
 ذاهتاومهية، وقد كان األوىل مبن يدعم مطالب النساء أن يدعم ابلقوة  بذرائعالنساء من االستحقاق 

خيتص الرجل ابالستفادة من  يؤيد أنمن األراضي الساللية، ألنه ال سند من الشريعة  مطالبتهن ابالستفادة
من أن  منع البعضَ  ما ولعلهاألرض دون أخته، مع أهنما يدليان إىل املتوىف ابلسبب نفسه وهو بنوهتما له، 

عقارات مبوجب هذا أهنم قد امتلكوا قدميا إال بكل إصرار ومحاس، يف األرض الساللية املرأة  حق يدافع عن
ولو أن املساواة منعدمة يف اختصاص الرجال دون  عنها. التخليفعز عليهم  وأسسوا عليها ثروهتمالتقسيم، 

 النساء ابالستفادة من األرض.

 احلقيقة اخلامسة: 

ا ما يكون إرثهن من النساء هلن حظوظ مقررة من اإلرث، وكثري  العشر وهي تتمثل يف أن الواراثت
 ابلفرض أحظى هلن.

وتستحقه بنتان وبنتا ابن واألختان  2/3ـ ثلثان والفروض املقررة يف نظام اإلرث يف اإلسالم هي: ال 
هو  ، ونسبة استحقاق النساء منهوأوفرها مع أنه أكرب احلظوظ ،الشقيقتان أو ألب، وال يستحقه أي رجل

100 .% 
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، واألخت الشقيقة، واألخت ألب، وال يستحقه من االبنوتستحقه البنت وبنت  1/2 نصففرض الـ 
وتكون نسبة استحقاق  ،وارث أخذ الربع فرعفإن كان له  ،الرجال إال الزوج، إذا مل يكن للمتوىف فرع وارث

 %. 80املرأة من هذا الفرض هي 

 %. 75 منه وتستحقه األم واإلخوة ألم، واألخوات ألم، ونسبة استحقاق النساء 1/3 الثلث حظ

، واألخت ألب، واألخت ألم، واألخ ألم، االبنتستحقه األم، واجلدة، وبنت  1/6 السدس حظ
 %. 62.5واألب، واجلد. ونسبة استحقاق النساء منه هي 

 %. 50 منه والزوج فتكون نسبة استحقاق املرأة ،تستحقه الزوجة 1/4 الربع وحظ

 %. 100 هي نسبة استحقاقهاو تستحقه الزوجة دون غريها  1/8 الثمن وحظ

ومثلهن من  ،فال حتجب واحدة من هؤالء حجب إسقاط ،ويبقى حظ الزوجة والبنت واألم حمفوظا
 ، واألب. وهؤالء مجيعا هم أقرب الناس للمتوىف.واالبنالرجال الذين ال حيجبون: الزوج، 

 احلقيقة السادسة:

خترج من دة يف الغالب حمدوهي أن الشريعة ملا حددت حظوظ النساء يف اإلرث وجعلتها فروضا  
بوسائل  لك احلظوظ من جهة أخرىذوو التعصيب ما يفضل هلم، فإهنا قد محت ت أيخذالرتكة قبل أن أصل 

 جتز له كذلك أن يوصي ململ جتز لصاحب املال أن يتصرف يف ماله ابلوصية إال يف حدود الثلث، و منها أهنا 
لوارثه، فإذا أوصى شخص بكل ماله، فإن وصيته ال تنفذ إال يف حدود الثلث، ويعاد الثلثان إىل الورثة إال 

 إذا أجازوها.

أما يف نظم أخرى، فإن إبمكان الشخص صاحب اإلرث أن حيرم أبناءه وبناته مجيعا، فيوصي جبميع 
، وال زالت معاقبة الورثة الذين أمهلوه حيا هوماله ملؤسسة أو لشخص طبيعي أو حليوان، وقد يكون قصده 

ممتلكاته إىل إحدى خصومة سببتها وصية فنان بكل  أصداءالفرنسية تعيش  ومعها وسائل اإلعالم احملاكم
 .زوجاته، وحرمانه أبناءه وأقرابءه
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، ألنه له حساسية كربىن على الذين يتحدثون يف موضوع اإلرث، أن يدركوا أن املوضوع وأخريا فإ
 ابهلل مرتبط بتدين الناس، وإبمياهنم بوجوب التزام مقتضيات نصوص القرآن والسنة، مبوجب ما يفرضه اإلميان

  وإذعان.من انقياذ 

 من أجلكبرية ومضنية وال الناس ومقتنياهتم اليت بذلوا جهودا  وضوع يتعلق أبمفاملإىل جانب هذا و 
غريهم التصرف فيها مبقتضى مشيئته وهواه إن كانوا يرون يقبلون أن يتوىل  ال حتصيلها ومتلكها، فلذلك

 ، ويظل صاحب املال أحق ابلتصرف فيه حسب عقيدته ودينه.رأيهخالف 

يف مستطاع الرسول صلى هللا عليه وسلم  ليسن تغيري أحكام هللا يؤمنون إمياان يقينيا أبواملسلمون 
مما اختص هللا به، يقول هللا تعاىل:  هو ، ألن إنشاء األحكام وتغيريهاعلو مقام الرسالة على الرغم من نفسه

ه. قل ما يكون ل  د   بقرآن غري هذا أو ب  ايت لقاءان وإذا تتلى عليهم آايتنا بينات قال الذين ال يرجون "
. "له من تلقاء نفسي إن اتبع إال ما يوحى إيل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيمد   يل أن اب  

فضال  ،وال هو من اختصاصه الرسول يف مقدورتبديل األحكام ليس أن إفادة  واآلية صرحية يف [10 يونس]
يرتتب عنها  بصريح القرآن، معصية كربىلكان  وذلك التبديل لو مت، من هو دونهيف متناول عن أن يكون 

وهذا يصدق على كل  .أنبأ عنه قوله: إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم عظيمعذاب استحقاق 
 هلواه. استجابةمن يسعى إىل تبديل أحكام الشريعة 

أو عن طريق  لألحكام، واملباشر ويستوي يف ذلك التبديل أن يكون عن طريق اإللغاء الصريح 
 ،نزوات الساحبني يف أهوائهملميارسه من ليس مؤهال له، استجابة دعاء االجتهاد الذي ن اباالحتيال املبط  

 .إلغاء أحكام الشريعة من دنيا املسلمني إىل والساعني

ليس وقدره وزمنه عدده امسه و  وأهل االختصاص يعلمون جيدا أن ما نص عليه القرآن بتحديد
واألصل أن يف العبارات  فضال عن أن يكون قابال لالجتهاد الذي يتجاوز النص ويلغيه. ،للتأويل موضوعا

 ل.احملكمة واملفسرة أهنا ال تؤو  
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من و  ،وخصوصية شديدة أمهية كربىمن لذا وجب أن يعرف املتحدثون يف موضوع اإلرث ما له 
ختالف  متعسفة هنم لن يقبلوا أن تفرض عليهم وجهة نظروضمائرهم، وابلـتأكيد فإفوس الناس امتدادات يف ن

، وكل ذلك حيدث توترا ال ميكن مبا تشاء هبم يف أمواهلم اخلاصةنيابة عنهم معتقداهتم، وتتصرف 
اجملتمعات متجهة إىل إلغاء كل أسباب التطرف والشذوذ  ما دامتوال اإلقدام عليه، االستخفاف آباثره 

 .اجلمعيةالذي جلبه إمهال دين األمة والشرود عن ذهنيتها  لالتسامحوا

إذا   ،ابستحالة حتقيق املساواة مبجرد تغيري إرث املرأة يقتنعإذا كان من مل يستكن ألحكام الشرع أو مل 
 منهم ير علها اختيارا شخصيا يعين األفراد، فإنه ال بد من حتذجبكان  هؤالء يقرتحون تعديل قضية اإلرث 

 داخل كل أسرة. واخلصومة للتوترقوي هذا االقرتاح الذي ال شك أنه سيلقي بسبب مغبة 

ومرد ذلك أوال إىل أن صاحب املال املوروث ليس له أن يتصرف فيه بتحديد أنصبة اإلرث، ألن 
لك عالقته ابملال تنتهي مبجرد الوفاة، فال تبقى له عليه سلطة، وقد علل الفقهاء جواز اإليصاء أبن ذ

استثناء وهو استحسان أقره الشرع على خالف األصل، من أجل أن يستفيد صاحب املال بعد وفاته من 
ثواب وصيته، وإال فإن عالقته ابملال تكون قد انتهت مبجرد الوفاة، والذين مينحون صاحب املال حق 

ة، وتكون الوصية استثناء من تقسيمه بني األبناء مبشيئته ال يدركون أنه ال سلطة ملوروث على ماله بعد الوفا
األصل كما بني الفقه ذلك، مث إن الذين يؤول املال إليهم ذكورا وإاناث سوف خيتلفون يف إرثهم، فريى 

 الذكور أن املال قد قسم خالف شرع هللا، وأنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

 اية الصراع والتصدع يف األسر.وحني تتشبث بعض النساء ابملساواة يف اإلرث، فإن ذلك يكون هو بد
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 قضية الدعوة إىل إلغاء التعصيب

قد انعطفوا املرأة، ف مرياث تغيري أحكام ملا أدرك دعاة املساواة استحالة حتقق مطلبهم الساعي إىل
على املطالبة إبلغاء التعصيب، هذه املرة وحاولوا التخفيض من سقف املطالب، فاقتصروا  ،انعطافة أخرى

املرأة، ألن  إرث أكثر فداحة من تغيري أحكامهي ليست له نتائج  أو أنه هني هأمر  وكأن إلغاء التعصيب
 معا. املرأةالرجل و  شملي إذ هوأعم من إرث املرأة وحدها، التعصيب 

ات ر و من تص عمدوا إىل مللمة أشتات، فإهنم قد وأتييدهموقفهم  دعمإلغاء التعصيب  دعاةوحني أراد 
 نظام اإلرث. أن خيلخل هبا تربر حبيثوالوجاهة ظنوها من القوة  ،وشذرات من أفكار

حينما يتدخل يف اإلرث املرأة ق قد حاول دعاة إلغاء التعصيب اإلقناع أبن التعصيب يضر حبل
أو  وهنت وضعفتأبن األواصر العائلية قد من جهة أخرى العاصب فريث مع اإلانث، كما أهنم احتجوا 

 األسر املغربية إىل أسر نووية تقتصر على الزوجني واألبناء ال غري. بعد أن حتولتابملرة، انعدمت 

إىل تومهات ، ال املغريب اجملتمع بواقعوإىل معرفة  ،معاجلة متبصرةنقاش وإىل وكال القولني حيتاج إىل 
االجتماعية، كما أهنا وآاثرها عن أصوهلا املعرفية وعن امتداداهتا  منغلقة ومعزولة تصوراتنشأت داخل 

دعاة إلغاء ينطلق منها  اليتقليلة هي  أسر مثلته ،خاص لنموذج أسريالتحرر من االرهتان حتتاج إىل 
 .ومعيارا ويتخذوهنا مرجعا التعصيب

ال واهية ا لذلك مسوغات ساقو  فإهنمدعوهتم وتقوية موقفهم،  إسنادحاول دعاة إلغاء التعصيب  وملا
الذي حييل على أحكام الشريعة من جهة،  العلمي الفحصأبسلوب اجلاد، و التعامل معها بروح النقد يعسر

 وعلى اآلاثر الفعلية لتحكيم مقرتح إلغاء التعصيب. وعلى واقع اجملتمع املغريب من جهة اثنية.

األسر قد آتكلت واضمحلت فلم يعد هناك داع ألن ، أن العالقة الرتامحية بني املربراتوجممل تلك 
 منعدمة.شبه واهنة أو شخص مل تعد تربطه به إال عالقة أصبحت من تعصيب  شخص يستفيد
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منه حني يستفيد وذلك املرأة يف اإلرث،  حلقمضايقة  يشكلأن التعصيب  املربرات أيضاومن تلك 
املرأة القريبة منه، فيضيق حق املرأة بسبب  صلةقوة رجل ليست له صلة قوية ابلشخص املوروث تعادل 

 تعصيب الرجل.

، وعلى ضوء مقاصد الشريعة والقضيتان معا ميكن مناقشتهما على ضوء أحكام الشريعة وواقع اجملتمع
 .يم الثروةمن تقس

 القضية األوىل: قضية انتهاء العالقات الرتامحية العائلية

 الحتصورا  ، فقد يكون ذلكأو انتهائها كليا الرتامحية العائلية اضمحالل العالقاتدعوى أما عن 
من األسر السواد األعظم  من اعتبارهم فألغوا، منتقاة معينةمناذج أسرية  علىتركيزهم أو تقوقعهم  من للبعض

أبن تكون الشرائح  يلزمالذي  املنهج االستقرائيعلى النقيض مما يتطلبه النسيج اجملتمعي املغريب،  تشكلاليت 
 .إىل نتائج مرصودة سلفا لتفضيعن قصد سابق سلفا، و املدروسة غري انتقائية وال مقصورة على نوعية ختتار 

وقبل حبث الدعوى، فإنه ال بد من لفت النظر إىل أن استحقاق اإلرث ال يتوقف على نوعية العالقة 
بيه أو ألمه، والعقوق أشد مستوايت اإلنكار اليت تكون بني الوارث واملوروث، فقد يكون الولد عاقا أل

للعالقة الرتامحية، لكنه على الرغم من ذلك فإن العقوق ال مينع من اإلرث، وال ميتنع التوارث إال يف حالة ما 
 إذا بلغ األمر أن يقتل الوارث موروثه فال يقع التوارث.

أو عدم زايرته له، ال ميكن أن  فإذا كان األمر كذلك فإن حرمان وارث جملرد ضعف صلته ابملوروث
يكون مربرا إللغاء حكم اثبت ابلكتاب والسنة هو حكم التوارث كما نص عليه القرآن وفصله، وعقب عليه 

 [ 14 ]النساء."ومن يعص هللا ورسوله ويتعد حدوده ندخله انرا خالدا فيها وله عذاب مهني" بقوله:

 العالقات الرتامحية، وهي انتهاءلدعوى  مناقضةالصورة أن أورد مناذج  تصحيحويكفي من أجل  
دون سواه من  هبا املغرب متفردأن  أن يعين ذلك وتطبع شخصيته من غري ،هوية املغرب مبصِ تَ قوية  مناذج

 اجملتمعات.
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 النموذج األول: 

، ومفاده أن أكرب الشركات التجارية العلمية اإلحصاءاتشواهد  له وتدعمه تشهدهذا منوذج واقعي و 
القرابة العائلية، وعلى الثقة عالقة على  أتسستيف املغرب هي شركات عائلية اقتصاداي  وأقواها وأجنعها

 األصهار جتتذبوقد خوة من أسرة واحدة. اإلاألب أو األبناء أو الشركة  يؤسسبادلة بني أفرادها، وقد تامل
 .للقاراتأو  والوطن ا لألقاليم واجلهاتواسعا عابر أيضا إذا كان نشاطها 

الشبكة التجارية ابملغرب، وما كان هلا أن تكون   صورالعائلية أقوى  التجارية وتعترب هذه الشركات
احلقيقة هذه  يستعلون علىبينهم، لكن الذين اجلامعة عالقات العائلية تنكروا للكذلك لو أن الناس 
 اجملتمع العميق، وعنفكر  نشرود عذهول أو حالة يعيشون يف الغالب  اضحةالو  االجتماعية واالقتصادية

 ورؤاهم ملفهوم العائلة واألسرة.ن تفكري الناس وع ،النشاط االقتصادي

 :النموذج الثاين

اجلماعات وكثري من  القرويةاجلماعات من خالل فحص نتائج االنتخاابت احمللية على مستوى يتبني 
 يف اختيار املنتخبني احلاسماألكرب و الدور والقبلية وللمصاهرة أن للعالقات األسرية  ابملغرب، احلضرية

وقد الس األقاليم وللربملان أيضا، جملللجماعات احمللية و ويف تشكيل اخلريطة النيابية ، ورؤساء اجلماعات
يف الفوز وال حظ مطمع  مجاعة يلتئم أفرادها على القرابة ليس لهأي  أن أي أجنيب عن معهوداأصبح 

 املتحكمة يفهي  تكونس ،أو إىل العائلة والعشرية، ألن آصرة القرابة واالنتماء إىل األسرة ابالنتخاابت
الذي يفسر بقاء أشخاص وحده هو  السببوهذا  .أقوى من االنتماء احلزيب والسياسي االختيار، وتكون

 على مناصبهم.أحد طويلة من غري أن يزامحهم  ملدديف اجملالس النيابية 

 النموذج الثالث:

من أن جتمعات املغاربة يف بالد املهجر دوليا ما يالحظ  ،واقعياآصرة العشرية  قوة أتثري إىل ريشمما ي
املنتمون إىل قبيلة معينة يف  جيتمعالقرابة األسرية والقبلية واملناطقية، إذ  وتضبطها وتفسرها أيضا قوةحتكمها 
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 متاسكهميكون و ، الفتا لألنظار وتقارهبم السكين املكثف، ويكون وجودهم أو غريها ابو من أور معينة جهة 
ة من مشال وجود كثافة سكانيأيضا  يفسر ماوهذا  واشرتاكهم يف املناسبات االجتماعية ملحوظا، وتعاوهنم 

وأخرى من اجلنوب الشرقي يف  ،يف فرنسااملغريب  كثافة أخرى من اجلنوب  ووجودملغرب يف أملانيا أو هولندا، ا
أبناء عمومته و  إخوته سببه أن كل مقيم كان يستجلب منو  ،مالحظاجتماعي وضع ، وهذا وهكذا إسبانيا

عن  بصدد البحثوهو  اجملاين اإلقامة املؤقتة واإليواء ةفرصالوافد وكان يهيئ لقريبه  ،وقرابته إذا أتتى ذلك
إىل العائلة أو القبيلة  وبذلك تضخمت التجمعات على أساس االنتماء ويتوثق كل ذلك ابملصاهرة، العمل،

 .أو اجلهة اجلغرافية

 النموذج الربع:

 أصبحوقد اجلالية املغربية املقيمة ابخلارج،  حتويالت، تقوية موارده املاليةمما يعول عليه املغرب يف 
حالة رواج وانتعاش ونشاط  لتبدأ ،داير املهجرموسم أوبة املغاربة من  يرتقبالنشاط االقتصادي ابملغرب 

إىل هذا هؤالء اك من ابعث يدفع هن وليسن إىل الوطن، ثهما إنفاق أفراد اجلالية العائدو حيداقتصادي 
ما يهون فقط وهو  ارتباطا وثيقا، سرهم وذويهمأباإلنفاق إال ارتباط أفراد اجلالية إىل ذلك و  ،املكثفالرجوع 
إىل الوطن خالل العطل بكثافة كبرية، أصبحت بنية االستقبال يف املوانئ  حتمل مشاق الرجوععليهم 

  .رغم أن االستعداد هلا يبدأ من زمن مبكر تنوء هبا وتضيق عنهاواملطارات ونقط العبور 

والتماسك  من القرابةالقوية صالت الوجود هذه إنكار على األحكام واملطالبات بناء فإن وعلى هذا 
يرسل  على العكس من ذلك وهواملؤشرات املوضوعية السابقة،  مع كلبقوة دم ط، يصاألسري والعائلي

ولكل االنتماء،  بقوةألهليهم وذويهم يف وجداهنم إىل مجيع الذين ال زالوا حيتفظون  سلبية إشارات سيئة
يمولون كثريا من أقرابئهم املقيمني ابملغرب يف ف ،ووطنهم ألهلهم وذويهم كبري  تنطوي قلوهبم على حبالذين 

 مورد مايلأهم ويعتربونه أفراد اجلالية  إليهم أهلها ما يبعث به ينتظرالقرى والبوادي، ويف كل األماكن اليت 
 ، ويوفرون هلا مواردها املالية.لعيشهم، بل إهنم ميولون الكثري من مشاريع اخلري االجتماعية
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قوة تنكرا لانتهاء العالقات بني األسر ليس إال  عنخاطئ أي تصور  سيسفإن أت ،وبناء على هذا
 مان الوطن، كما أن فيه سعيا إىل حر التفكك والتشتت ال غري حالةتطوحيا به إىل ليس إال متاسك اجملتمع، و 

 .من مورد اقتصادي يعيش عليه أفراد كثريون

 القضية الثانية: دعوى مضايقة التعصيب للمرأة 

ألن التعصيب  جيدة بقضية التعصيب، درايةعلى  ليسواأحكام اإلرث إمجاال،  يعرفونإن الذين ال 
 ال بد أن يكون جاهال ابجلزء قطعا.، واجلاهل ابلكل امن مكوانهت من شبكة اإلرث ومكوان اجزء ليس إال

يتصورون أن  ،يب حبماس شديد ال يرتكن إىل علم أبحكام اإلرثإىل إلغاء التعص وهؤالء الداعون 
إىل تداعي نظام اإلرث  ، وأن االستجابة هلا ال تؤديال خيل أبحكام اإلرث كلها هي تقومي جزئي دعوهتم

  .برمته

ال يعرفون  عرائض يف ذلك،وإىل كتابة ال ،إبلغاء التعصيب غريهم إىل املطالبة ونعديستوهؤالء الذين 
 مثلما أهنا ،حاالت 7يف  ترث ابلتعصيبأيضا هي ، ألهنا من التعصيبأن املرأة هي نفسها قد تستفيد 

 .حالة 17يف  ترث ابلفرض

يف أصبح إبمكاهنا أن تعصب فتختص ابلرتكة كلها معطى جديد يتمثل يف أن املرأة ويضاف إىل ذلك 
هلا شرعا، وقد يكون نصف الرتكة، مث إهنا قد أتخذ النصف الثاين بسبب  حال ما إذا أخذت فرضها املقرر

من  349من املادة  6ورد يف الفقرة  حسبماتنازل بيت املال عن حظه للورثة املوجودين،  بعدانعدام الورثة 
ض وإذا تعدد الورثة ابلفرض ومل تستغرق الفرو  إذا وجد وارث ابلفرض،مدونة األسرة اليت تنص على أنه: 

  .الرتكة رد عليهم الباقي حسب نسبهم يف اإلرث

وعليه فإذا كانت املرأة وارثة وحيدة فإهنا ترث نصيبها احملدد ابإلرث الشرعي، مث ترث املتبقي بسبب 
 من الرتكة. %100تنازل بيت املال ملن وجد من الورثة، فتأخذ 
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، ال يعرفون الذكور من األقارب مع اإلانث تعصيبالطريق على  حياولون قطعالذين  وعلى هذا فإن
، ألن التعصيب ليس املوروث تعصيبا من حظهن يف اإلرث النساء العاصبات حيرم دالتعصيب قإلغاء أن 

 خاصا ابلرجال دون النساء.

 األب يكون الوارث أاب، ويكون معه ابن للمتوىف، فإن هذا االبن ينقل حنيفوعلى العكس من ذلك 
 يستهدفوهبذا يتبني أن التعصيب ال األب،  مس إرثفيكون تعصيب االبن قد من الثلث إىل السدس، 

 أن التعصيب وهذا يعينفنقله من الثلث إىل السدس، تعصيب االبن،  انلهقد ألن األب  حصراي، إرث املرأة
 ليس موجها ضد املرأة خاصة.

سعي التشريع  يتمثل يف وتوجهها من روح الشريعة إنساين واقتصاديآخر  داعلتعصيب له وا 
 مقصد، وهذا أيد قليلةيف  إىل عدم تركيز الثروة، و توسيع قاعدة املستفيدين من اإلرثإىل  اإلسالمي

، كما يف احلالة اليت تعتمد شخص واحديد يف  هعمِّ اليت قد جتَُ  خيالف فيه اإلسالم كثريا من نظم توريث املال
 يروماإلسالم يف  قل الثروةون اإلرثنظام  يتبني أن ، وهبذاكثريةفيها الوصية سندا لنقل املال لدى جمتمعات  

 العدالة االجتماعية بذلك التوزيع للثروة.حتقيق 

روح  ترسيخنقيض هذا فيعملون على أيخذون أبحكام التشريع اإلسالمي، يريدون ال لكن الذين 
 االستئثار ابملال، فيوحون إىل املرأة أبهنا هي وحدها األحق ابملال دون بقية العصبة.

 حقيقة التعصيب:

له فرض كان إن التعصيب يف حد ذاته هو استحقاق ما يتبقى عن أخذ ذوي الفروض فروضهم، ومن  
أن أيخذ   يتيحتعول إىل العدد الذي  افإهن ،عن الورثة الرتكةال يسقط حبال، وإذا ضاقت  فإن حظه ،معني
 الفروض. تزاحمحقه، مع ما يطرأ عليه من نقص بسبب ذي حق كل 

 ال حترم من اإلرث الشرع، وأهنا بقسمة حمفوظحالة، وهذا يعين أن حظها  17واملرأة وارثة ابلفرض يف 
كما يف مثال ما لو ،  من الرجال خبالف ما يقع للذين يرثون ابلتعصيبوهذا ، يف حاالت إرثها ابلفرض
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عن زوج، وأخت شقيقة، وأخت ألب. فريث الزوج النصف، وترث األخت الشقيقة النصف  توفيت امرأة
السدس،  هو ألن هلا فرضا حمددااآلخر، فتكون الرتكة قد استغرقت وانتهت، لكن األخت ألب ال حترم، 

 .ألب ويدخل النقص على مجيع الورثةفرتث 

قد استغرقت تكون ألن الرتكة  ،األخت ألب، أخ ألب وهو ذكر، فإنه ال يرث شيئاأما لو كان بدل 
 .وال يرث إال ما فضل عن ذوي الفروضليس له نصيب حمدد  عاصب وهواملوروثني، ابلنصفني 

 احترم ومل بوصفها أختا شقيقة، وبوصفها أختا ألبفيها املرأة  واملالحظ أن الرتكة السابقة قد ورثت
 حرم األخ ألب. بينما

الذي تضرر أن هو الواقع  أن املرأة دائما متضررة من التعصيب، ألن ادعاءسقط وغريه يوهبذا املثال 
 .املرأةحرم وورثت مع أنه ذكر لكنه  ،هو األخ ألبيف املثال السابق  منه

ثالثة  املغربيةمن مدونة األسرة  348املادة ذلك  تؤكد، وكما إن التعصيب يف نظام اإلرث اإلسالمي
 أنواع: هي تعصيب ابلنفس، وتعصيب ابلغري، وتعصيب مع الغري.

والعم واألخ أي أنثى، مثل األب واالبن  إىل امليت ذكر ال يدخل يف نسبهفالعاصب ابلنفس هو كل 
 وأبنائهما.

مثل البنت مع االبن، وذلك  ،فرتث به يف حقه الذكر شاركت كل أنثىفهو   ،أما العاصب ابلغري
 .درجتهاوبنت االبن مع ابن االبن، واألخت مع أخيها يف 

والعاصبات مع الغري هن األخوات مع البنت أو بنت االبن، فإن البنت ترث النصف، وترث معها 
 األخت السدس تكملة للثلثني.

من هي أيضا نعها ألنه مي ،ابملرأةحقيقي إىل إضرار  يفضيالتعصيب مبدأ ن إلغاء وخالصة ما سبق، أ
 أن ترث يف مجيع احلاالت اليت تكون فيها عاصبة مع األخ، أو مع االبن، أو مع ابن االبن.
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حيرمها قد على العكس من ذلك  ، بل إنهال ميثل مصلحة للمرأة بناء على هذا فإن إلغاء التعصيبو 
 .أوالها اإلسالم إايه حقا

األحكام حينما يزيح الناس حكم الشريعة، وحيكمون أهواءهم ويغفلون عن التبعات  تضطربوكذلك 
 وهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل. واآلاثر السلبية اليت تنجم عن حتكيم األهواء.

 وكتبه: مصطفى بن محزة


