الناس/اجملتمع من التغيري يف القانون وخاصة قانون األحوال
الشخصية
أوال -قانون األوحوا الشخصية ( :9191سياقات
ً

ووحواضن)

قانون األوحوا الشخصية ودالالته املرجعية والثقافية:

ال ميثل قانون األحوال الشخصية لعام  9111وال
القانون عامة جزيرة منعزلة ،وإمنا أييت يف إطار عام لسيالسي
وثقايف واجتماعي ،يرى الباحث ضرورة تسكينه بداخله
كبداية ٍ
ٍ
الزمة لدرالسته ،حىت تتضح بيئة القانون وظروف
إصداره والعوامل املؤثرة يف ذلك ،وكذلك درجة التوازي بني
التغري يف اجملتمع ،ولذا لستتعر الدرالسة
التغري يف القانون و ُ
ُ
-حسب املساحة املتاحة -للسياقات التالية:

كيف نظر املصريون إىل القضية؟



نبيل علي
مقدمة

ميثل الوضع القانوين يف مصر والعامل واإللسامي منذ
هناية القرن التالسع عشر وما بعد ذلك واحدا من أهم
جوانب التحول والتغري على مستوى املرجعية الكلية وعلى
مستوى األحكام اجلزئية ،وأتيت فرتة الدرالسة حمل النظر
( )9191-9191يف مصر امتدادا هلذا التحول يف شكل
وطبيعة القانون ،ولكن ابتداء ال بد أن نؤكد أننا لسنا
بصدد درالسة قانونية حبتة ،كما أننا لسنا بصدد درالسة
اترخيية توثيقية حبتة ،ولكن بصدد عملية رصد للتحوالت
الثقافية واملرجعية وأثرها على التحوالت االجتماعية يف مصر
خال هذه الفرتة ،من خال درالسة قانون األحوال
الشخصية لعام 9111م يف مصر كونه القانون األكثر
التصاقا من غريه حبياة الناس واجملتمع ،أو ٍ
بقول آخر هي
درالسة حول قانون األحوال الشخصية والتحوالت
االجتماعية يف مصر بني ثوريت  9191و.9191

أ) السياق السياسي :أييت القانون يف وقت تقع فيه
مصر وكثري من بلدان العامل اإللسامي حتت االحتال
االجنيب ،فمصر يومها كانت حتت االحتال اإللجنليزي منذ
أربعة عقود ،وتعاين االلستبداد الداخلي فكان اجملتمع حماصرا
بني قهر احملتل والستبداد امللك ،ويف ذات السياق جيب أن
نؤكد أن مصر وقتها كانت تعيش مثانية عقود من انكسار
مشروع حممد علي ،وأربعة عقود من االحتال اإللجنليزي،
والعقد األول من لسقوط اخلافة .وكان انكسار مشروع
حممد علي بداية خللفاء ضعفاء بعضهم متأثر لالثقافة
الغربية ،وهو ما أدى لتحوالت منذ عهد إمساعيل تعاظمت
بعد لسقوط مصر حتت نري االلستعمار ،وتفاقمت بعد
تش ُكل طائفة علمانية ضمن احلركة الوطنية ،وهي الطائفة
اليت لعبت دورا رئيسا يف ثورة .9191

كما حتاول الدرالسة أن تقف على درجة وحجم
التغري يف قانون األحوال الشخصية خال حقبة ما بني
ُ
التغري لالتحوالت االجتماعية يف مصر
الثورتني وعاقة ذلك ُ
خال هذه الفرتة ،وأي منهما (قانون األحوال الشخصية /
التحوالت االجتماعية) أدى إلحداث تغيري يف اآلخر وهل
يعب حجم ومستوى التغري يف قانون األحوال الشخصية عن
التغري يف اجملتمع خال هذه الفرتة وما هو موقعه من
القانون العام وخاصة من الناحية املرجعية ،وما هو موقف

ب) السياق الفكري :ميكن أن نرصد عدة
حتوالت كبى يف اجلانب الفكري خال هذه الفرتة من
اتريخ مصر ،لعل أمهها حتول النظر للغرب واألخذ عنه يف
جمتمعاتنا من جمرد األدوات واأللساليب إىل األفكار
واملرجعيات ممثا يف النظرايت السيالسية والفلسفية
واالجتماعية واألدب والشعر ،ولكن هذا التح ُول مل يكن قد
حتول لسمة عامة يف اجملتمع ،وإمنا جرى ذلك يف نطاق

 لاحث يف العلوم السيالسية.
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خرجيي املدارس احلديثة والقافلني من البعثات اخلارجية
وطاب األزهر أصحاب العلم الشرعي واإلنساين ،كما كان
واحدا من أهم جوانب التغيري حينها خروج املرأة للتعليم بعد
ثورة  9191ومشاركتها يف اجملال العام يف ثورة  9191وما
بعدها ،مث مشاركتها يف مجعيات ومؤمترات ولسامهت يف قيام
مؤلسسات خاصة هبا ،وهو ما أمساه عبد الرمحن الرافعي
التغري يف احلالة العمالية ب "النهضة
"هنضة نسائية" ومسي ُ
العمالية"(.)3

الشرائح االجتماعية والبيئات والقوى السيالسية ذات
االتصال لاملصاحل األوروبية ،والستمرت احلركات الوطنية
والرؤى االجتماعية تصدر عن األصول اإللسامية يف
السيالسة وغريها( ،)1حىت جتلى التغريب للنخبة يف ثورة
 ،9191وأخذ يتطور بعدها شيئا فشيئا.
وانتشرت خال هذه الفرتة الكثري من الدعوات
اإلصاحية ،ميكن أن نشري منها إىل مشروع اإلمام حممد
عبده ومدرلسة اإلحياء والتجديد ومشروع إصاح القضاء
الشرعي الذي اقرتحه األلستاذ اإلمام ،وهو مشروع يدخل
ضمن جتديد الفقه والفكر ،ومشروع االلستقال القانوين
خال الثاثينيات الذي ي ع ُد السنهوري لاشا أبرز رموزه
ومن قبله مشروع تقنني الشريعة اإللسامية ،وهي مشروعات
تدخل ضمن اإلصاح القانوين ،وعلى الصعيد اجملتمعي
ظهرت خال الثاثينيات حركية إلسامية تنظيمية هتتم ألمر
اجملتمع ونفاذ الشريعة بني أفراده مثل اجلمعية الشرعية
 ،9191وأنصار السنة  ،9111والشبان املسلمني
 ،9111واإلخوان املسلمون .9111

إال أن كل هذه التحوالت على مستوى املرأة والنخبة
صاحبة التعليم الغريب مل تكن خال بواكري القرن العشرين
قد اكتسبت بعد الطابع اجملتمعي العام ،وإمنا طابع النخبوية
لسيالسيا وجمتمعيا ،إال أن هذه التحوالت النخبوية -ويف ظل
االنكسار السيالسي والتغُرب املرجعي -تطورت بشكل كبري
فيما بعد ،ما أدى لظهور حركات إلسامية تنظيمية تدعو
لنفاذ اإللسام بني املسلمني ،وهذا يعين أن العلمنة والتغُرب
قد زادا بشكل أدى (خاصة بعد لسقوط اخلافة) خللق رد
فعل جمتمعي إصاحي يدعو لتجاوز هذه التطورات اليت مل
تصل مداها األكب إال بعد هناية احلقبة حمل الدرالسة بعد
ثورة يوليو  ،9191وهذه احلركات وإن كان لدعوهتا جانب
لسيالسي أو فكري أو حىت اقتصادي إال أهنا أتيت ضمن
إطار جمتمعي ،ألهنا كانت أكثر ارتباطا لاجملتمع والتح ُول
فيه ،منه لالعمل السيالسي الذي أتى متأخرا يف عمل بعضها
ومل يكن ضمن مشروع البعض اآلخر ،فهي حركة جمتمعية
ذات أبعاد فكرية ولسيالسية.

وكان واحدا من أهم التحوالت خال هذه الفرتة هو
ظهور تيار علماين وطين ألول مرة ،وهو ما كان بعد أن
انفلت العقال اإللسامي اجلامع لتيار الوطنية اإللسامية
الذي كان احلزب الوطين ميثله على عهدي مصطفي كامل
وحممد فريد ،وتصدر هذا التيار العلماين الوليد لقضااي األمة
ومقاومة احملتل األجنيب واملستبد الداخلي معا ،وهو ما
أكسبه شرعية الوجود يف البيئة اإللسامية والعربية(.)2

اثنيًا -عملية التقنني يف مصر( :قراءة يف تطور

ج) السياق االجتماعي :ال نستطيع أن نقول إن

املرجعيات)

اجملتمع وقتها كان على طبيعة واحدة متجانسة ،فهو من
ٍ
انحية يغلب عليه الفقر ويسوده اإلقطاع ،ومن انحية اثنية
يعيش حتت احتال عمد إىل خلق طبقة تستفيد منه
وتلتقي معه يف املصاحل ،وهو من انحية اثلثة مقسم بني

بدأت عملية التحول القانوين منذ دخول األمة فيما
يسمى ب "قرون االحندار" اليت تعتب احلملة الفرنسية على

( )1طارق البشري ،احلوار اإللسامي العلماين( ،القاهرة :دار الشروق،
الطبعة األوىل )9111 ،ص ص .12 ، 91
( )2املرجع السابق ،ص ص .19 - 12

( )3عبد الرمحن الرافعي ،ثورة  ..9191اتريخ مصر القومي من 9191
إىل ( ،9119القاهرة :مكتبة األلسرة ،)9111 ،ص .111
2

مصر عامة على بدايتها( ،)4وهي الفرتة اليت شهدت
حت ُوالت كبرية على مستوى املرجعية والقانون واجملتمع أيضا،
فرغم قوة الدولة يف عهد حممد علي إال أهنا شهدت بداايت
حالة من االزدواجية بني الوافد واألصيل ،كما أهنا
الستحدثت أدوات غربية ونظما للعمل واإلدارة من خارج
اجملتمع املصري واإللسامي ،وبداية من هذا التوقيت حتولت
العاقة بني الدولة واجملتمع إيل مركزية شديدة لصاحل الدولة
بعد أن كان للمجتمع درجة فعل كبرية ،لاإلضافة إىل
البعثات العلمية ودورها يف االزدواجية والتغريب ،وكذلك
لسعى حممد علي لقتل الُروح املقاومة يف اجملتمع ليستقر له
السلطان ،وهو ما أدى خللق جمتمع ضعيف ودولة قوية .ويف
هذا اإلطار تسربت عمليات التقنني من خال اللوائح
والقوانني اإلدارية خاصة من نشأة الدواوين احلديثة على
طريقة الوزارات وتقنني التجارة مع األجانب وفق أعراف
مشرتكة معهم خاصة يف ظل اإلطار العثماين ملا عرف
لاالمتيازات األجنبية ،فأصبحت عملية تغريب القانون جمرد
إجراءات أو قرارات لسلطوية الستبدادية ال ميلك اجملتمع
إمكانية إلغاءها أو تعطيلها يف كث ٍري من األحيان ،ولكنها
بقيت حمدودة طوال فرتة حممد علي.

يف مصر واليت الستفحلت مع تعاظم النفوذ األجنيب يف عهد
اخلديوي إمساعيل.
يسمي املستشار طارق البشري ما حدث يف هذه
الفرتة ب "االضطراب يف البناء التشريعي وهياكله وأنساقه"،
ويرجعه إىل تفاعل ألسباب ثاثة تتعلق جبمود الوضع
التشريعي اآلخذ عن الشريعة اإللسامية ،وهو ليس مجودا يف
الشريعة نفسها إمنا يف الفقه اآلخذ عنها ،وازدواجية الطابع
اإلصاحي يف مصر والدولة العثمانية حيث إبقاء القدمي
على ركوده وإنشاء اجلديد جبانبه ،على غري انبثاق منه وال
تفاعل معه ،والغزو األورويب السيالسي واالقتصادي مث
العسكري ،ويرفض املستشار البشري كون هذا التحول قد
حدث نتيجة مجود رجال الشريعة اإللسامية ورفضهم تقنني
أحكامها كسبب رئيس ،مشريا إىل إصدار اجمللة العثمانية
وقتها (جملة األحكام العدلية) وجهود حممد قدري لاشا يف
مصر يف تقنني األحكام ،ويرى أن قبول املصريني هلذه
التشريعات كان نوعا من التنازل للحصول على االلستقال
املطلوب وهو ما مل حيدث وقتها(.)6
ومنذ احتال مصر حىت ثورة  9191كان القانون
الوضعي قد أخذ موضعه يف مصر لسواء فيما أنشئ لالسم
احملاكم األهلية اليت أعدت كبديل متنام للمحاكم الشرعية
اليت راح دورها يرتاجع شيئا فشيئا ونطاق اختصاصاهتا
يضيق ..ونشأة كليات احلقوق إىل جوار األزهر ،وأصبحت
القوانني املأخوذة عن الغربيني هي األبرز يف التعليم القانوين
واحملاكم ..وصوال إىل عشرينيات القرن العشرين؛ حيث
برزت قضية قانون األحوال الشخصية.

كان انكسار مشروع حممد علي وضعف خلفائه
من بعده وغرق الباد يف الديون؛ طريقا لفر القانون
الغريب جبا يف مصر ،فكانت البداية الرمسية إبنشاء احملاكم
املختلطة عام  ،9119واليت أخذت قانوهنا ونظام القضاء
فيها عن احملاكم الفرنسية واإليطالية والبلجيكية ،ووضعه
حمام فرنسي كان متواجدا يف مصر يف ذلك الوقت امسه
"مونروي" بتكليف من نولار لاشا وكان غالبية القضاة من
األجانب( ،)5وكان ذلك من امتدادات االمتيازات األجنبية

ومن ٍ
انحية أخرى ،ميكن أن نسمي ما حدث يف
فرتة الثاثينيات من القرن العشرين ب "مشروع االلستقال
التشريعي" ،وهنا جتدر اإلشارة إىل أن الدعوة لإلصاح
نفسها قد حتولت مرجعيتها من داخل الشريعة والدوران يف

( )4للمزيد انظر :هاين حممود ،املقاومة احلضارية ..درالسة يف عوامل البعث
يف قرون االحندار( ،القاهرة :دار البشري ،مركز احلضارة للدرالسات والبحوث،
 ،)1291ص ص .121 ،921 - 99 ،11
( )5حازم على ماهر ،تطبيق الشريعة اإللسامية والنصوص الدلستورية،
(مصر-اإلمارات :دار النهضة العربية ،الطبعة األوىل ،)1291 ،ص .911

( )6طارق البشري ،الوضع القانوين املعاصر بني الشريعة اإللسامية والقانون
الوضعي( ،القاهرة :دار الشروق ،الطبعة األوىل ،)9111 ،ص ص ،1 ،9
.91
3

(فرنسي الطابع) إال أن قوانني األحوال الشخصية والوقف
واملرياث ظلت على مرجعيتها اإللسامية ،وكان التحول
األهم فيها حول مسمى املذهب الذي أتخذ عنه ،فكانت
مصر منذ حممد علي وكوهنا تتبع الدولة العثمانية تعتمد
املذهب احلنفي يف كل شيء فريجع القاضي ألرجح األقوال
يف مذهب أيب حنيفة (رضي هللا عنه) دون تدوين ،أي
يرجع لكتب املذهب ويبحث عن الراجح بني اآلراء
املوجودة فيها ،وهو ما مثل صعوبة كبرية يف عمل القضاء
جرى جتاوزها بعد ذلك بقانون مكتوب لألحوال الشخصية
عام  ،9112إال أنه أخذ كثريا من مذهب مالك ومن غريه
أيضا ،وتلقاه الناس لارتياح -حسب الشيخ أبو زهرة-
فكان مشجعا لذوي الرأي على مزيد من التقدم حنو األخذ
عن املذاهب األربعة( ،)10وأييت هذا التح ُول يف املذهب يف
ظل دعوات إصاحية كثرية أبرزها دعوة الشيخ حممد عبده
إلصاح القضاء الشرعي قبل ذلك بعقدين تقريبا ودعوة
تاميذه من بعد لنفس اهلدف.

فلكها (مشروع الشيخ حممد عبده  -حممد قدري لاشا -
جملة األحكام العدلية) ،إىل دعوات ال هتتم لالشريعة بقدر
ما هتتم بفكرة االلستقال ذاهتا وإبطار قومي بشكل كبري
بعد أن كان اإلطار أمميا ،حىت النظر للشريعة اإللسامية كان
من حيث كوهنا متثل الستقاال عن اآلخر وليس من كوهنا
املرجعية احلاكمة ،إال أن مشروع االلستقال الذي كان
السنهوري أبرز رموزه ودعاته ،مل يسلم من التقليد -تقليد
الفقه القانوين الغريب رمبا على حساب الشريعة -ومل خيخل من
العيوب ،إذ مل يكن االلستقال املتحقق وقتها (حسب
البشري) فقط الستقاال للذات ،بل كان أيضا الستقاال عن
الذات(.)7
وبدخول اخلمسينيات كان القانون املصري العام
ينقل القانون الغريب كما هو ،ويكفي هنا أن نذكر ماحظة
السنهوري لاشا اليت أثبتها عام  ،9192أي بعد لسبعني
عاما من إدخال التقنينات الغربية ،حيث قال" :الفقه
املصري ليس له طابع شخصي ،ويكاد يكون تقليدا حمضا
للفقه الفرنسي ،على وفرة املؤلفات الفقهية والرلسائل
واجمللدات يف القانون املصري يف مجيع فروعه ،وعلى
اختاف املؤلفني من مصريني وأجانب"( ،)8ويؤكد ذلك مرة
أخرى ،بقوله عام " :9111القانون املصري اجلديد
(املدين) ميثل الثقافة املدنية الغربية أصدق متثيل ،ميثلها يف
أحدث صورة من صورها"(.)9

وجاء أول تعديل له بقانون رقم  91لسنة 9112
ويتكون من مادتني اثنتني فقط ،ومضموهنما عدم صحة
عقد الزواج إذا كان لسن الزوجة أقل من لست عشرة لسنة
ولسن الزوج تقل عن مثاين عشرة لسنة ،وهو تشريع مل يكن
مأخوذا عن أي من املذاهب األربعة ،غري أنه مل خيرج من
الفقه اإللسامي كلية ،فهو يعتمد على رأي البن شبمة
وعثمان البيت ،وأيب بكر األصم .وعكس القانون األول،
أاثر هذا القانون ضجة وتلقاه الكثريون لالنقد والتزييف،
ولكن ألفه الناس بعد أن الستوحشوا منه بعض الوقت(.)11

اثلثًا -قانون األوحوا الشخصية( :الشذوذ أم القاعدة)
على عكس الوضعية العامة للقانون خال هذه
العقود من التح ُول اليت انتهت حبالة تغريب كاملة وتقليد
كامل ،شهد به السنهوري لاشا رائد مشروع االلستقال
املتمثل يف القانون املدين ،ظل قانون األحوال الشخصية
يتطور خبط آخر موا ٍز للقانون العام وليس على نفس اخلط،
فرغم توارد القوانني األوروبية إىل مصر وفرضها كقانون عام

وهذا التشريع وإن كان يعود لبعض فقهاء اإللسام
إال أن ذلك ال مينع كونه أييت متاشيا مع حالة من التغريب

( )10للمزيد حول القانون انظر :حممد أبو زهرة ،األحوال الشخصية( ،
القاهرة :دار الفكر العريب ،الطبعة الثالثة ،)9191 ،ص ص ،99 ،92
.91
( )11املرجع السابق ،ص ص .92 ،91

( )7املرجع السابق ،ص .12
( )8املرجع السابق ،ص ص .29 ، 21
( )9املرجع السابق ،ص .19
4

األقربني من ذرية امليت (الوصية الواجبة)( ،)14وأتيت أقرب
جلنة مشكلة لتعديل قانون األحوال الشخصية بعد هذا
القانون يف عام  ،9191مث مشروع قانون األحوال
الشخصية املوحد بني مصر ولسوراي وغريها من التطورات
اليت تقع خارج فرتة الدرالسة.

اجتاحت القانون العام وطالت بعض أجزاء من قانون
األحوال الشخصية.
وتكونت جلنة عام  9111اليت وصف الشيخ أبو
زهرة أعضاءها أبهنم "رجال ذوي جرأة جلهم من تاميذ
اإلمام حممد عبده الذين أتثروا بدعوته" ،ووضعت هذه
اللجنة اقرتاحات مل تكن مقيدة لاملذاهب األربعة ،إمنا
جتاوزت ذلك آلراء فقهاء اإللسام عامة تقتبس منها ما تراه
أنفع لأللسرة ،ومل تقف عند ذلك بل جتاوزته إىل الكتاب
والسنة تستنبط منهما ولو انقضت يف ذلك ما قاله
السابقون ،وبعض مما أاثره األلستاذ اإلمام يف درولسه أو دعا
للتفكري فيه ،واثرت حول املشروع ضجة شديدة وصلت
أصداؤها النيابة ،وأتخر القانون على إثرها حىت صدر
مبرلسوم بقانون رقم  19لسنة  ،9111ولكنه اقتصر من
املشروع على ما جاء يف املذاهب األربعة ،فأخذ لاملقرتحات
املستقاة منها وترك ما دون ذلك ،إال يف الطاق بلفظ
الثاث والطاق املعلق ،وطرحت فكرة منع تعدد الزوجات
وما من شأنه أن يؤدي إليها ،كما طرح االلتزام بكل شرط
تشرتطه الزوجة( ،)12وكانت هذه األطروحات يف ظل تنامي
العمل النسوي املنصب على ما أمساه حقوق املرأة
االجتماعية والسيالسية.

ومن خال التحوالت والتعديات اليت دخلت على
قانون األحوال الشخصية خال الفرتة ما بني 9191
و ،9191ميكن رصد عدد من املاحظات ،تتعلق
املاحظة األوىل منها حول ثبات مرجعية القانون،
فالتعديات وإن كان هبا بعض التغريب إال أهنا مل خترج عن
ت له من
اإلطار اإللسامي يف عمومه وكان أقصى ما لسع خ
تغيري هو جتاوز املذاهب األربعة لغريها والنظر املباشر يف
الكتاب والسنة ،ويبقى أن كل ذلك حيدث من داخل
املرجعية ولالرجوع إليها حىت بعد ثورة  12يوليو(.)15
وهو األثر الذي ال يزال ممتدا حىت اليوم -رغم
ضخامة التحول -فا يزال األزهر الشريف يعتب هذا
القانون واحدا من أهم الثوابت اليت جيب الدفاع عنها ،يؤكد
ذلك املشروع األخري للطاق الشفهي الذي رفضه األزهر
وشيخه وشكل جلنة قانونية
شرعية للرد عليه ،وكذلك تصريح شيخ األزهر حول
قضية تعديل قانون األحوال الشخصية املطروح يف جملس
النواب مؤخرا ،إذ يقول" :حني يتصدى األزهر ملشروع
قانون األحوال الشخصية ،هو يزاول عمله أو واجبه حبكم
الدلستور والقانون والعامة ،ألن العامة ال تقبل الفتوى حول
بناء األلسرة والزواج والطاق إال من عامل ،فيجب أال
تستخفنا دعوات التطور إىل القول أبن الشريعة ختضع لغري

مث تكونت جلنة أخرى عام  9121وصدر عن
عملها قانون املرياث رقم  11لسنة  9112وابتدأ العمل
به بعد شهرين من نشره يف اجلريدة الرمسية ،وصدر عن
عملها أيضا قانون الوقف رقم  11لسنة  9111ومل ينظم
كل أحكام الوقف وإمنا بعضها فقط ،إىل أن صدر القانون
رقم  912لسنة  9191إبلغاء الوقف األهلي( .)13ونتج
عن عملها أيضا قانون الوصية رقم  19لسنة  9111وهو
قانون عام شامل لكل أحكام الوصية تقريبا ،وأتى
بتعديات جتيز الوصية لوارث وتوجب الوصية لبعض

( )14املرجع السابق ،ص .91
( )15حني تقدمت بعض الشخصيات النسائية عام  9111تطالب
ببعض التعديات يف قوانني األحوال الشخصية اقرتح عليهن التو ُجه إىل
املؤلسسة الدينية لاعتبارها صاحبة الكلمة االخرية يف هذا اجملال ،انظر :أمل
أبو اخلري أبو اخلري طه ،التغري االجتماعي وتشريعات األحوال الشخصية يف
اجملتمع املصري( ،جملة البحث العلمي يف اآلداب ،العدد السابع عشر،
 ،)1291اجلزء األول ،ص .99

( )12للمزيد حول القانون انظر :حممد أبو زهرة ،املرجع السابق ،ص ص
.99 ،91 ،92
( )13املرجع السابق ،ص ص .91 ،99
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وخاصة ما آل إليه الوضع القانوين يف غالب الباد
العربية مطلع مخسينيات القرن املاضي أن كل الباد العربية
تطبق قوانني مأخوذة من الشريعة اإللسامية يف جمال
األحوال الشخصية ،وفيما عدا هذا اجملال فإن أقطار اجلزيرة
العربية يغلب على قوانينها مجيعا األخذ عن الشريعة
اإللسامية ،وفيما عدا األحوال الشخصية ويف غري أقطار
اجلزيرة العربية ،لجند نوعا من لسيادة التشريعات اآلخذة عن
الغرب يف جمال العقولات والتجارة ونظم احملاكم( ،)17وهي
خاصة تؤكد أن قانون األحوال الشخصية –خاصة يف
مصر -أييت على لسبيل الشذوذ الذي يثبت القاعدة وليس
العكس.

العاملني هبا" ،وأضاف" :األزهر لن يفرط يف رلسالته قيد أمنلة
فيما يتعلق لالشريعة اإللسامية وكتاب هللا ولسنة رلسول هللا،
حنن حراس على هذه األماانت الثاث"(.)16
واثنية هذه املاحظات أن اللجان اليت تشكلت
لتعديل القانون وشاب عملها بعض التغريب كانت أتخذ
ت مشروعاهتا مقاومة كبرية
وقتا طويا إللجناز عملها ،وتلق خ
من اجملتمع والناس وأهل الفقه ،أتخر على إثرها إصدار
القانون لسنوات بعد االنتهاء من إلجنازه ،ورمبا حدث له
تغيري أو تعطيل مثل قانون  11الذي ظل معطا لثاث
لسنوات مث صدر بعده معدال مكتفيا لاملذاهب األربعة
ومتجاوزا لقضية اشرتاط الزوجة أو تقييد تعدد الزوجات،
وقانون املرياث الذي أتخر لسبع لسنوات ،وقانون الوصية
الذي أتخر لعشر لسنوات ،وأتخر قانون الوصية لعشر
لسنوات ،وهو أت ُخر يفيد قوة املقاومة املاثلة أمام هذه
القوانني -رغم دوراهنا يف الغالب يف إطار الشريعة وليس
لسواها -وهو ما يفيد أيضا يف التعُرف على حجم املخاطر
اليت كانت وال تزال تقف أمام حتويل قانون األحول
الشخصية ليأخذ طابع العلمانية والتغريب كما هو احلال يف
القانون املدين.

ابعا -بني األوحوا الشخصية والقانون العام:
رً
(األصالة/التغريب)

لاملقارنة بني مرجعية القانون العام وقانون األحوال
الشخصية تثور عدة ألسئلة حول األلسباب اليت أدت هلذا
التباين بني القانونني ،وإضافة إىل ذلك ،هل ميكن أن نعتب
الشريعة اإللسامية هي السائدة يف الباد العربية الستنادا
لقانون األحوال الشخصية وهل كانت هناك مقاومة
حقيقية للتغيري يف القانون العام كتلك املقاومة السالفة الذكر
للتغيريات يف قانون األحوال الشخصية رغم اختاف طبيعة
التغري والتغرب لصاحل القانون العام

وهنا يصبح من الضروري إجياد ٍ
وجه لتفسري
التعار بني إلغاء الوقف األهلي عام  9191وبقاء
املؤلسسة الدينية صاحبة الكلمة األخرية يف قانون األحوال
الشخصية ،وهو ما ميكن رُده للدولة املركزية املستبدة ،اليت
تعتب الوقف واحدا من اجلوانب االقتصادية اليت تقع ضمن
اجملال العام اليت حتكم قبضتها عليه ومتتلك تص ُورا أحاداي
تفرضه فيه ،على عكس قانون األحوال الشخصية الذي مل
تكن الدولة ترى ضرورة أو إمكان السيطرة عليه ،ورمبا
خضع األمر لبعض املوازانت السيالسية.

فيما يتعلق لالتباين فإنه يرجع لثاثة ألسباب هي:
قرب العهد بتطبيقات الشريعة اإللسامية ،والعلمانية
الوطنية ،واآللاء املؤلسسون والظرفية السيالسية.
أ) قرب العهد بتطبيقات الشريعة اإلسامية:
لسبق يف الدرالسة أن الفقه القانوين اآلخذ عن الغرب تطور
من جمرد األدوات إىل العقائد واألفكار ،إضافة إىل أن
البعثات العلمية حتولت ما بني النصف األول والثاين من
القرن التالسع عشر من العلوم الطبيعية وإيفاد الرجال

( )16اإلمام األكب :األزهر يقوم بواجبه حني يتصدى ملشروع قانون
األحوال الشخصية ،حديث لشيخ األزهر على قناة النهار ،اتريخ االطاع
99مارس  ،1291الساعة 91.12ظهرا ،متاح عب الرابط التايل:
http://cutt.us/TXoeb

( )17طارق البشري ،الوضع القانوين املعاصر بني الشريعة اإللسامية
والقانون الوضعي ،مرجع لسابق ،ص .12
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الناضجني لتعلُمها ،إىل العلوم اإلنسانية وإعادة تشكيل
الوجدان وإيفاد الصبيان لتعلُمها( ،)18إال أن كل هذا الكم
من التح ُول مل يتعد نطاق النخب صاحبة املصاحل أو
املتغربة ،وظل اجملتمع أيخذ عن الشريعة اإللسامية يف
الشؤون السيالسية وغريها( ،)19لذلك كان من الصعب فر
متس عموم اجملتمع،
تغريب قوانني األحوال الشخصية اليت ُ
ولسبقت اإلشارة لعملية املقاومة لتغيري قانون األحوال
الشخصية ،ولنفس السبب لقي القانون العام مقاومة كبرية،
دلل عليها االلستاذ الدكتور حممد كمال الدين إمام مبا كتبه
إفرام البستاين عند شرحه لقانون العقولات األهلي -أحد
القوانني اليت فرضت بديا عن الشريعة اإللسامية -والذي
كان معاصرا لبدء العمل به ،من أن هذا التشريع لقي
معارضة شديدة ملخالفته للشريعة وعوائد الباد ،وذلك
اثبت يف املضابط و"حماضر جملس النظار" ،والستدل عليها
أيضا مبا ورد يف كتاب حممد رشيد رضا "املسلمون والقبط"
من أن املسلمني يف مصر "هاجوا" على احلكومة حني
أرادت أن جتعل يف احملكمة الشرعية العليا عضوين من
مستشاري حمكمة االلستئناف األهلية فحملوا عليها يف
اجلرائد واجتمع علماء األزهر ألول مرة لإلنكار عليها(.)20
كما أن عملية العلمنة والتغريب مل حتدث مرة واحدة وإمنا
ت مبراحل شىت منذ قدوم احلملة الفرنسية وحىت اليوم،
مر خ
وذلك يعين لالضرورة أن عملية إزاحة أو إقصاء الشريعة
اإللسامية عن اجملال العام مل تكن حينها قد جتذرت
لالشكل الذي ميكن معه تبديل قانون األحوال الشخصية
يف جمتمع تعلمنت فقط بعض خنبه ،إال أن مقاومة التعديل
والتغريب يف قانون األحوال الشخصية ظلت هي األكثر
فعالية قيالسا على نتائجها ومل تكن مقاومة الشيوخ والفقهاء
والعامة لتصل نفس النتائج يف القانون العام العتبارات
االحتال وااللستبداد ومركزية الدولة وتغُرب النخبة.

ب) العلمانية الوطنية :والتسمية للمستشار
البشري ،ويطلقها على التيار العلماين الذي منا يف مصر
خال الفرتة حمل الدرالسة وتبّن مقاومة احملتل والدفاع عن
الوطن ،ومل يكن يرفع الشعار العلماين جهارا ولكنه ابتعد
عن اإللسامية يف تطبيقاته ،ولعله يف بدايته كان حريصا
على الستعمال الشعور الديين السيالسي ولديه مشروع
للنهضة ال يعادي اإللسام ولكنه يتبّن معايري االحتكام
الغربية ،ويسعى لبناء بلد انهض على الطريقة األوروبية ،ويف
ظل هذه السمة لتيار العلمانية الوطنية وموقفه من الدين مل
يكن مستغرلا أن يظل قانون األحوال الشخصية -رغم
تغُرب القانون العام -على إلساميته املعبة عن حقيقة
اجملتمع وغري املتصادمة مع النخبة العلمانية.
ج) اآلءابء املؤسسون والظرفية السياسية :إذا
اعتبان أن الوفد وزعامته ميثان "األب املؤلسس" لتيار
العلمانية الوطنية يف مصر ،فإن ظروف الثورة ومقاومة
االحتال وااللستبداد ،يف ظل جمتمع إلسامي ،تتطلب من
الزعامة السيالسية احلاذقة (لسعد وقيادة الوفد من بعده) أال
تصطدم لاجملتمع وال مبيوله ورموزه حىت ولو مرحليا ،ولذلك
ليس من املنطقي أن تؤيد زعامة لسيالسية هذه طبيعتها وتلك
بيئتها ،عملية تغريب قانون األحوال الشخصية على غرار
تغريب القانون الوضعي الذي فر فرضا.
ولاجلمع بني هذه العوامل الثاثة (قرب العهد
بتطبيقات الشريعة اإللسامية  -العلمانية الوطنية  -اآللاء
املؤلسسون والظرفية السيالسية) تتضح بشدة ألسباب بقاء
قانون األحوال الشخصية يف جممله حمافظا على مرجعيته
اإللسامية على العكس من القانون العام.
ولكن هل ميكن أن نعتب الشريعة اإللسامية هي
احلاكمة يف األقطار العربية الستنادا إللسامية قانون األحوال
الشخصية أو ٍ
بقول آخر :هل يصح االحتجاج بقانون
األحوال الشخصية على إلسامية مصر على لسبيل املثال

( )18طارق البشري ،احلوار اإللسامي العلماين ،مرجع لسابق ،ص .91
( )19املرجع السابق ،ص .12
( )20حازم على ماهر ،تطبيق الشريعة اإللسامية والنصوص الدلستورية،
مرجع لسابق ،ص ص .912 ،921

بداية جتب اإلشارة إىل أن لسيادة مرجعية ما ،ال
يعين واحدية القانون املنضوي حتتها ،فقد حتوي النظم
7

القانونية للباد صاحبة املرجعية العلمانية بعض القوانني
اإللسامية ،وقد حتوي النظم القانونية للباد صاحبة املرجعية
اإللسامية بعض القوانني غري اإللسامية ،فمعروف أن
الشريعة اإللسامية تعطي احلق ألهل الكتاب يف أن حيتكموا
لشرائعهم فيما ال خيالف ثوابت الشريعة اإللسامية ،أو ما
يطلق عليه يف الوقت احلايل النظام العام ،فلم تكن الشريعة
اإللسامية املصدر الوحيد للقانون يف مصر عقب الفتح
اإللسامي هلا ،فقد وجد جبانبها العرف وشريعة األقباط
والتشريعات الصادرة عن ويل األمر يف شكل مرالسيم(.)21

خامسا -وحو القانون والتحوالت االجتماعية
ً
تدور العاقة بني القانون واجملتمع يف أحد مسارين،
فإما أن يستخدم القانون كأداة إلحداث تغيري اجتماعي،
تغري أو حت ُول
وإما أن يكون القانون مستوعبا أو معبا عن ُ
اجتماعي جديد أو موافقا لوضع اجتماعي قائم ،ولذلك
للتغريات اليت حتدث يف اجملتمع بشكل
فإن القانون خيضع ُ
عام ليتنالسب مع تط ُوراته اجلديدة ،كما خيضع للظروف
السيالسية ورؤية القيادة السيالسية للمجتمع وما جيب أن
حيدث فيه من حتوالت ،ولذلك فإنه مع حتول الدولة
للمركزية الشديدة على حساب اجملتمع يتعزز الدور األول
للقانون كأداة إلحداث تغيري اجتماعي حسب رغبة
السلطة ،وبنفس الدرجة يصعب تطبيق الثاين (تغيري القانون
لينالسب التطورات االجتماعية) إذا ما كان على غري هوى
النظام السيالسي ،ويتعزز هذا الدور مع التازم احلاصل بني
الدولة والقانون ،وهو تازم تزداد درجته بزايدة املركزية،
ولكن وجود مسارين للعاقة بني القانون والتح ُوالت
االجتماعية ال يعين األحادية/الواحدية على اإلطاق وإمنا
يعين أنه يف وجود عوامل حمددة تكون نسبة أحد املسارين
أكب من اآلخر ليس أكثر.

وعلى اجلانب اآلخر ،فإن العلمانية ال تعين عدم
وجود قوانني مصدرها الدين ،ألن العلمانية يف شكلها
الليبايل ال متحو كل القوانني الفرعية وإمنا ميكن أن
تستوعب بعضها ضماان للحرايت الفردية واحرتاما للعقائد،
وهو ما يظهر بوضوح يف الدولة الليبالية الغربية احلديثة.
ولالتدقيق يتضح أن الشريعة اإللسامية وإن مل تكن
مصدر كل التشريعات املوجودة يف مصر عقب الفتح ،إال
أهنا مرجعيتها مجيعا وتستوعبها يف رؤيتها الكلية للكون
والتشريع ،وكذلك لالنسبة لعلمانية الدولة الليبالية احلديثة
إن مل تكن كل القوانني تستقى من مصادر علمانية ،إال أهنا
أتيت من مرجعية علمانية ورؤية كلية للكون والتشريع،
وبذلك يتضح أن مثة فارق كبري بني املصدر واملرجعية،
فقانون األحوال الشخصية وإن كان حيتفظ مبرجعيته
اإللسامية إال أنه أييت يف إطار رؤية علمانية للتشريع
تستوعبه بداخلها ،فهو إلسامي التكوين ،علماين التوظيف
والتسكني ،ولذلك فإنه ال ميكن أن نعتب مصر على لسبيل
املثال بلدا يطبق الشريعة اإللسامية الستنادا لقانون األحوال
الشخصية ،إال إذا أمكن أن نعتبها بلدا مسيحيا بعد الفتح
اإللسامي كوهنا تسمح لألقباط أن حيتكموا لشرائعهم فيما
ال يضر مبجاهلا العام.

بقدوم حممد علي حتولت الدولة إىل مركزية رمبا مل تر
مصر مثلها منذ الفتح اإللسامي ولانكسار مشروعه ضاع
االلستقال السيالسي ،وحل االهنيار االقتصادي فأصبحت
الدولة شديدة املركزية وتعاين قهر احملتل ،فعمد احملتل القاهر
لالسلطة املركزية على تغريب القانون كأداة لتغريب اجملتمع
بعد ذلك ،فلم يكد ينتهي القرن التالسع عشر إال وكان
القانون العام كله تقريبا على الطراز الغريب ،وحىت حماوالت
االلستقال القانوين بعدها مل تسلم من التغريب والتقليد معا،
قيالسا على حجم التحوالت االجتماعية خال الربع األخري
من القرن التالسع عشر وبداية القرن العشرين مل تكن
العلمانية قد جتاوزت بعض النخب وبعض أصحاب األقام
ولكن جرت عملية تغريب القانون العام لالكلية إلحداث
تغيري يف عموم اجملتمع وليس جمرد النخبة ،وهو ما أدى

( )21املرجع السابق ،ص .19
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إلحداث تغيريات اجتماعية عكسية كرد فعل لذلك،
فوجدت إلسامية تنظيمية حركية كرد فعل للعلمانية وتغرب
القانون.

األهم خال هذه الفرتة حىت إن عبد الرمحن الرافعي وصفه
أبنه "هنضة نسائية" ،وبنفس الدرجة حدثت هنضة
عمالية(.)24

إال أن مركزية الدولة ولسيادهتا القاهرة ال تعين أن
لسلطتها مطلقة يف فر أي قانون يف أي وقت بغض النظر
عن حالة اجملتمع وثقافته ومرجعيته ،إذ قد يتعطل القانون
لسنوات لعدم تقبُل اجملتمع له ،وقد يلغى صدوره كما لسبق
يف بعض قوانني األحوال الشخصية ،وقد ترتاجع الدولة عن
بعض املشروعات بعد طرحها كما هو احلال يف مشروع
قانون الطاق الشفهي يف مصر العام املاضي .1291

ورغم كون املرأة قد حصلت على احلق يف التعليم
مبوجب دلستور  ،9112حيث نصت املادة  91على أن
التعليم األويل إلزامي للمصريني بنني وبنات( ،)25ومارلست
العمل السيالسي فعليا خال ثورة  9191وبعدها ،وت
تعديل قانون األحوال الشخصية لسنة  9112ليكون لسن
الزواج للبنات  91لسنة ،لاإلضافة لبعض املقرتحات للجنة
 9111اليت أعدت قانون األحوال الشخصية لعام
 ،9111وتتعلق بتقييد تعدد الزوجات وإعطاء املرأة حق
االشرتاط يف العقد ،إال أن مطالب االحتاد ظلت كما هي
رغم النص على أغلبها يف القانون والدلستور ،ما يعين أن
التطبيق مل يكن قد وصل بعد لدرجة يرضى عنها االحتاد.

ويبقى التساؤل حول قانون األحوال الشخصية
الذي ظل على إلساميته رغم حت ُول الدولة وفر التح ُول
على اجملتمع عن طريق القانون ،هل عب عن التح ُوالت
االجتماعية الشخصية يف هذه الفرتة أم أنه ظل بعيدا عنها
وهو ما ميكن أن خنتبه يف إطار الستعرا أهم التغيريات
االجتماعية خال هذه الفرتة ،كذلك الستعرا أهم
التغيريات اليت طرأت على القانون.

وهنا يتبلور السؤال حول العاقة بني التحوالت
اجملتمعية اخلاصة لاملرأة ودورها يف اجملال العام ،والتغريات
القانونية املتعلقة لاملرأة يف نفس الفرتة ،وأي منهما لسبق
اآلخر ،أم أن هذه التغيريات أتيت يف إطار الدعوات
اإلصاحية (وخاصة التشريعية منها) اليت كانت مسة هذه
الفرتة وخاصة دعوة اإلمام حممد عبده وتاميذه ومن قبل

خال الفرتة حمل الدرالسة جرت حت ُوالت كبرية يف
دور املرأة يف اجملال العام ،فشاركت املرأة يف الثورة بداية من
مظاهرة هدى شعراوي يف  12مارس  ،9191والتحاق
البنات لالتعليم اجلامعي والتحاقهن لالبعثات التعليمية أيضا،
وكذلك تكون االحتاد النسائي عام  ،)22(9112وكان مما
أمثرته ثورة  9191حتول املرأة من دعاوى التعليم أو السفور
أو حقوق الزوجة أو غري ذلك إىل حركة نسائية هلا تنظيم
ومطالب حمددة ،منها ما يتعلق لالتعليم ولسن الزواج ومنها
ما يتعلق لالعمل السيالسي( ،)23وهو التح ُول االجتماعي

رفع مستوى املرأة من أجل حتقيق املساواة السيالسية واالجتماعية لالرجل.
 -1منح الطالبات حرية االلتحاق لاجلامعات واملدراس العليا -2 .املطالبة
بوضع قانون جيعل لسن زواج الفتاة ال يقل عن  91لسنة -1 .إصاح بعض
طرق تطبيق القوانني اخلاصة لالزواج لوقاية املرأة من الظلم الذي يقع عليها
من تع ُدد الزوجات والطاق .وكانت املطالب االجتماعية يف برانمج االحتاد
أهم من املطالب السيالسية اليت وضعها االحتاد ليتمكن من االنضمام لاحتاد
النسائي العاملي .انظر :عايدة العزب مولسى ،احلركة النسائية على مدى
قرن :من ثورة  9191إىل ثورة  ،1299فصلية قضااي ونظرات( ،القاهرة:
مركز احلضارة للدرالسات والبحوث ،العدد الثاين عشر ،يناير  ،)1291ص
.992
( )24ورغم حدوث كل هذه التحوالت إال أن التحوالت النسوية هي
األقرب للقياس من مدخل قانون األحوال الشخصية ولذلك لسنتناول أتثريها
فيه بشيء من التفصيل.
( )25عايدة العزب مولسي ،احلركة النسائية على مدى قرن ،مرجع لسابق،
ص .992

( )22جابر عصفور ،ثورة  9191بعد تسعني عاما..صعود املرأة اجلديد،
موقع بوابة الشروق 99 ،أبريل  ،1221اتريخ االطاع 11 :فباير
 ،1291الساعة ،92:12 :متاح عب الربط التايل:
http://cutt.us/U6DVp
( )23جاءت مطالب االحتاد النسوي يف القسم الثالث واألخري "القسم
النسوي" متضمنة لستة بنود تتعلق حبقوق املرأة يف التعليم واالنتخاب
والقوانني املنظمة للزواج ،وحددت أهدافه مبطالب رئيسية أربعة ،هي-9 :
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متغربة ،وبقي فقط قانون األحوال الشخصية يعب عن
املرجعية وثقافة اجملتمع على عكس القانون العام.

مشروعه لتجديد احملاكم الشرعية ودعوته الدائمة لعدم
االكتفاء مبذهب أو حىت لاملذاهب األربعة .أو ٍ
بقول آخر:
هل أتيت تطورات قانون األحوال الشخصية الستجابة أو
الستيعالا للتطورات االجتماعية ،أم متاشيا مع احلالة التغريبية
اليت لسادت عملية التقنني خال هذه الفرتة

وإمجاال انتهت الدرالسة إىل عدد من النتائج هي:
 ظل قانون األحوال الشخصية حمافظا علىمرجعيته اإللسامية وثقافة جمتمعه املصري ،ولكنه وإن كان
إلسامي التكوين فهو علماين التوظيف والتسكني ،لذلك ال
ميكن االلستناد لقانون األحوال الشخصية العتبار مصر
تطبق الشريعة اإللسامية وإمنا يستدل به على علمانيتها.

بشيء من التدقيق يتضح أن تلك التغيريات أتيت يف
إطار التجديد التشريعي الفقهي املستوعب حلركة املرأة
النازعة حنو التطور وقتها ،وما أتى يف ذلك متغرلا ميكن
فهمه يف إطار رغبة املستبد يف حماكاة الغرب أو أنه أكره
على ذلك ،والتنازالت الطامعة يف االلستقال ،وتغُرب بعض
النخب ورغبتها يف التحديث على النمط الغريب.

 لقيت عملية تغريب القانون مقاومة كبرية ،ولكنقيالسا على النتائج يتضح أن املقاومة لتغريب وتغيري قانون
األحوال الشخصية كانت أكب منها يف عملية تغريب
القانون العام.

خامتة
بدخول األمة مرحلة االحندار وحتول وضعها
احلضاري؛ حتول وضعها السيالسي وضاع الستقاهلا،
وأرغمها احملتل على ثقافته ومرجعيته ،وحتولت الدولة بعد
ذلك إىل املركزية الشديدة ،وخاصة يف مصر ،وهو حتول
كبري يف العاقة بني الدولة واجملتمع ،يرتتب عليه تغيري وضع
القانون تشريعا ونفاذا ،فيتحول القانون من يد اجملتمع،
لسلطة الدولة القاهرة اليت تستخدمه لتشكيل اجملتمع
حسب رؤيتها له ،وهو ما حدث يف مصر والعامل اإللسامي
وبيد احملتل أيضا.

 ميثل قانون األحوال الشخصية لعام 9112وأهم ما ورد عليه من تعديات يف  9112و9111
و 9112و ،9111الستجابة لدعوات جتديد الفقه
والتشريع مستوعبا حركة املرأة يف اجملتمع مع بعض األجزاء
املتغربة اليت ال تغري املرجعية الكلية للقانون.
 أحدث تغُرب القانون العام ومنو وتص ُدر تيارالعلمانية الوطنية ،رد فعل جمتمعي متثل يف تك ُون حركية
إلسامية تنظيمية تدعو ألول مرة لنفاذ اإللسام بني
مسلمني.

الستعمل القانون العام يف مصر كأداة إلحداث تغيري
اجتماعي وثقايف ومرجعي ،ألن اجملتمع الفاعل قد تاشي
بفعل السلطة ،فأصبحت لساحة التشريع العام خالصة
للدولة فقط حسب القائمني عليها ،وحىت حماوالت
االلستقال القانوين بعد ذلك مل تكن تستند للمرجعية بقدر
ما كانت تستند لفكرة االلستقال نفسها ،فلم تكن ختلو
من عيوب التقليد ،وضياع الذات حلساب ثقافة ومرجعية
اآلخر الغالب وقتها ،فلم يكن القانون العام لاملعب عن
اجملتمع وتطوره ومرجعيته وإمنا كان معبا عن ٍ
حمتل وخنبة

 ظلت مظاهر التغُرب يف اجملتمع والثقافة يف مصرخنبوية ،ومل يكتسب تيار العلمانية الوطنية شرعية وجوده إال
من دفاعه عن الوطن وعدم التعار مع مرجعيته ،وكذلك
مشاركة املرأة يف اجملال العام مل تتجاوز النخبوية طوال حقبة
ما بني الثورتني.
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