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في إطار الجدل القائم حوول موسةلة ردواال المورلل الموسيمة فوي ملميوال المجوا ت
لمحقق تناغما ومصالحة فكردة مسممدل من البعود اسالويمي والحويارت وتمو يا
مع القوانين الم رعة ليمان حقوقها الدنيودة واسنسانية عا ّمة وإعطائها مكانمهوا
الفعالة و تحردرهوا مون رةقوة المموالم الموسيّطة عييهوا وإ راجهوا مون المجا ةوات
القائمة نميجة المةوديت البعيدل عن الميامين المقاصوددة لينوو والوسيرل لعيموا
الحددث والمفسردن وعيما المراجم والمي لات إلى النمورل الدونيوة ليمورلل الووا
موون وويل الفهووم والمفووسير لو موون وويل يفيووات اتيووة تمووص لحيانووا ةالووسيطة
السياالية ،نممت جمعية تونسيات ةال راكة مع راةطة تونس ليثقافة والمعدا نودول
والمحوو ت الثقافيّوة
فكردة ةعنووان "ردواال المورلل فوي وو المو ردع اسالويمي
ّ
واسجمماعيّة" دوم السبت  28مات  2016ةنزل تونيزدا ةا ص تونس.
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لفممح الندول ك من الدكمورل هند البوزدرت رئيسة
جمعية تونسيات والدكمورحميدل النيفر رئيس راةطة
تونس ليثقافة والمعدا اليذان ل ّكدا ّ
لن اسهممام ةقيية
المرلل وردااتها إنّما دعوا الى كونها قيية مسمقبيية
عيى غادة من األهمية تسمدعي الدراالة والمفكير لعدل
اعمباراتّ .لو  :ما دمثيه المجممع من قول ممحركة
واعية ومؤثرل دمطيب إعاال النمر في القوانين عموما
وقيادا المرلل واألالرل عيى وجه اللصوص.
ثانيا :ما دجع قيية المرلل قيية مسمقبيية وقيية حيودة عالمية طرحها في الغالب في مجال
الممفص ةين المقييددين المحافمين والمنودردين الذدن درددون المغيير رغم لن الم ك الرئيسي
لعمق من هذا حيث دمجاوز مجرا الم ردعات من هنا ةدّ من المساؤل حول ماهية الم اغ المي
تطرح في قيية المرلل عالميا حمى نمم ّكن من تنزد القيية تنزدي الييما دمماشى مع و عيمنا
العرةية اساليمية ةما دعني طرح المسةلة في الياقها العالمي وعدم اسقمصارعيى المفكير الدا يي.
برنامج الندوة:












تجددد الفكر الددني في القيية النسائية ليدكمورل عائ ة الحجامي وهي ةاحثة ولالما ل
في كيية الحقوق ةفاس ومراكش/المغرب.
نحو تجذدر مكانة المرلل في و السنة ليدكمور عفيال الصباةطي نائب رئيس جامعة
الزدمونة ولالما جامعي/تونس.
المساوال العاالة واالمنباط المعنى الد لي لبعض األحكام في القرآن قدّممها األالما ل
عائدل ةن كردّم ممحصية عيى الدراالات المعمقة في ا قمصاا والماجسمير في عيم
ا جمما /تونس.
المرلل و األفق اسنساني  :من الجندرل إلى الكرامة كانت ليدكمور دمحم المسميرت رئيس
منمدى الزدمونة ليفكر اساليمي المعاصر /تونس.
المساوال ةين النسا والرجال :م روعية المطيب وقصور المعالجات لألالما مح ّمد
ص عيى األالما دة في العيوم اساليمية ا مصاص لصول الددن /
القوماني ممح ّ
تونس.
المرلل في الياق ةنا الدولة الحددثة في تونس ليدكمور نوف العيّد ،لالما قانون عام و
كاتب عام راةطة تونس ليثقافة و المعدا.
الدور الرداات ليمرلل السواانية في الم ردع والمعييم قدّممها الدكمورل إدمان لحمد دمحم
عيي من جامعة الزعيم األزهرت  /السواان.
حق المساوال في الميراث والحق في حردة ا عمقاا " مقارةة ادمقراطية لإلشكالية
ليدكمور مح ّمد ر ا األجهورت ،لالما ةكيية الحقوق والعيوم السياالية  /تونس.
قرا ل في م رو قانون مناهية لشكال العنال د المرلل لألالما صالح المطيراوت
ص عيى اسجازل في الحيارل العرةية.
ممح ّ
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ةعد شكر الجهات المنممة تطرقت الدكمورل عائ ة الحجامي إلى
تحددد اللطة المنهجية المي الممناول من يلها إشكالية
محا رتها.
.1
.2
.3
.4

مفهوم تجددد الفكر الددني:
منطيقات تجددد الفكر الددني
منهجية المجددد
نمو ج تطبيقي ليمجددد :قيية رداال المرلل في ارتباطها
ةالو دة العامة من يل حددث ”لَ ْن يُ ْف ِل َح قَ ْو ٌم َولَّ ْوا
أ َ ْم َر ُه ْم ا ْم َرأَة“

انطيقت الدكمورل عائ ة الحجامي في مدا يمها ةبيان مفهوم المجددد في اليغة فعرفمه ةاآلتي:
المجددد من فع جد ّا= جدّ لت صار جدددا .ومن معانيه اليغودة لديا ا جمهاا.
لما اصطيحا فقد انطيقت الدكمورل من المدونة الحددثية لبيان مفهوم المجددد.
َّللاَ يَ ْبعَ ُ
سنَ ٍة َم ْن يُ َج ِ ِّد ُد لَ َها دِينَ َها"
ث ِل َه ِذ ِه ْاْل ُ َّم ِة َ
علَى َرأْ ِس ُك ِ ِّل ِمائ َ ِة َ
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َّن َّ
إنطيقا من هذا الحددث االمنمجت عائ ة الحجامي منطيقات المجددد وهي ما ديي:
المجددد رورل عقيية مقمرنة ةمعاقب الحيارات .وهو من ممطيبات ا المليف.

تجددد الددن 'اساليم' كما االمقر إاراكه في الوعي الجماعي لحمة المةاليس.

تجددد الفكر الددني= فهم اسنسان ليددن= فهم قاصر نسبي م ّما دحمّم رورل

ص له الساةقون.
المجددد وعدم ا قمصار عيى ما تو ّ
فهم الددن مسةلة ممجدال تراكمية.


اعمبرت عائ ة الحجامي لن تجددد الفكر الددني اقمرن تاردليا ةاألزمات والمحن فالمقصوا
َّللاَ يَ ْبعَ ُ
سنَ ٍة َم ْن يُ َج ِ ِّد ُد لَ َها دِينَ َها ليس
ث ِل َه ِذ ِه ْاْل ُ َّم ِة َ
علَى َرأْ ِس ُك ِ ِّل ِمائ َ ِة َ
من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َّن َّ
المعنى الحرفي لت المدل الزمنية المي حدّاها النو النبوت  100النة فالمجددد معنى جهاات
المدونة األصوليّة هو االمفراغ الجهد في طيب
وهو جهاا الفكر= اسجمهاا ،فاسجمهاا في
ّ
مقصد ال ار فهدف ا جمهاا المعرف عيى مقصد ال ار .
فالمجممعات العرةية ت هد الجا ادنيا ةين تياردن ملميفين من حيث المنطيقات:
التيار الليبرالي :دمبنى منمومة حقوق اسنسان الدوليّة =دطرح نفسه عيى لنه دمبنى
المرجعيّة "الكونيّة".
التيار الهووي :نسبة إلى الهودّة = اللصوصية :اساليم ادن الدولة :الميك لو رئيس
الدولة اوره السهر عيى حفظ الددن وحمادمه.
ةين هذا و اك دعيش المجممع في تجا ب ةين المحيي اللصوصي من جهة ونيحظ لك عيى
مسموى قانون األالرل الذت دعممد عيى المرجعية اساليمية ةملميال تمثيتها النصيّة
وا جمهاادة ومن جهة ل رى عيى الكوني وهنا تطرح الباحثة السؤال المالي ه اساليم
كوني لم صوصي وه لن منمومة حقوق اسنسان كونيّة؟؟؟
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تعمبر عائ ة الحجامي لن اساليم دؤالس لنمرل كونية ليعيقة الزوجية إ هو

دفرق ةين
ّ

الحقوق والواجبات :دقول هللا تعالى"{ َوا ْل ُمؤْ ِمنُونَ َوا ْل ُمؤْ ِمنَاتُ بَ ْع ُ
ض ۚ يَأ ْ ُم ُرو َن
ض ُه ْم أ َ ْو ِليَا ُء بَ ْع ٍ
ص َالةَ َويُؤْ تُو َن َّ
َّللاَ َو َرسُولَهُ ۚ أ ُولَِِ ََ
وف َويَ ْن َه ْو َن ع َِن ا ْل ُم ْنك َِر َويُ ِقي ُمو َن ال َّ
ِبا ْل َم ْع ُر ِ
الزكَاةَ َويُ ِطيعُو َن َّ
َّللاَ ع َِز ٌ
يز َح ِكي ٌم}
َ
َّللاُ ۗ إِنَّ َّ
سيَ ْر َح ُم ُه ُم َّ
هذه اآلدة تؤالس ليمساوال ةين الزوجين في مسموى جيب المصالح وار المفاالد عيى تعبير
األصوليين .وهنا تمسةل عائ ة الحجامي ه العيقة الزوجية في اساليم قائمة عيى الممادز
الجنسي وإ ا اليمنا ةذلك فما ا دمرتب عنه؟
تعمبر عائ ة الحجامي لن المسييم ةالمكام ةين الزوجين من اللطورل ةما كان إ ا ترتب عن
لك تمادز عيى مسموى األاوار فالمرلل تصبح مؤهية ليبيت = تحقير اور المرلل في المقاة
الرج دمولى ال ؤون العامة " السياالة ،القيا  ،المعييم "....وهذا دؤات إلى إقصا المرلل من
الحيال العامة وتعيّق في هذا السياق عيى الحددث النبوت ال ردال ": ":لَ ْن يُ ْف ِل َح قَ ْو ٌم َولَّ ْوا أ َ ْم َر ُه ْم
ا ْم َرأَة"
إن هذا الحددث لحاات واألحاات

دسمنبط منها األحكام و القواعد إ افة إلى لنه ورا في

علَ ْي ِه ْم ِب ْنتَ
س قَ ْد َملَّكُوا َ
َّللاِ َ
َّللاُ عَلَ ْي ِه َو َ
الياق تاردلي ":لَ َّما بَلَ َغ َر ُ
صلَّى َّ
سو َل َّ
سلَّ َم أَنَّ أ َ ْه َل فَ ِار َ
س َرى قَا َل  :لَ ْن يُ ْف ِل َح قَ ْو ٌم َولَّ ْوا أ َ ْم َر ُه ْم ا ْم َرأَة "
ِك ْ
فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص تنبة ةنهادة ميك ةنت كسرى فهو حددث اص دفيد العموم.
إ افة إلى لنه دمعارض مع النو القرآني في قصة ةيقيس ات الحكمة.
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افممحت الجيسة الثانية األالما ل منية مزدد والمي قدمت
الدكمور المحا ر وميلصا عن الندوات الساةقة الممعيقة ةالقيادا
النسودة حسب رؤدة جمعية تونسيات حيث لكدت لن قيادا المرلل
من المجا ةات اليومية في الساحة العامة اليااليا
لصبحت
واجمماعيا وتنمودا ةين ما هو هووت وماهو اا في الياق العولمة
والحداثة واعمبرت لك محاولة ليم اركة في ةنا تونس من منمور
نسوت .
االمه الدكمور المسميرت محا رته ةمقددم لمحة تاردلية عن
تحركات نسودة في فمرل اللمسينات تزعممها ك من جان موني
اليمون ات ةوفوار ..ورلى لن ما تم تقددمه في المجم وما طرحه
مي ال فوكو من اراالات لم ترتقي الى عيم محدا ةمناهج وحقائق
معرفية تجمع ةين الطرح الثقافي وا جمماعي وا نمروةولوجي
لملرج المرلل من النمرل الدونية ،لذلك لم دكن هناك منهجية اقيقة
ترتقي لمرتبة الحسم العيمي ،كما رلى ان الطرح الجندرت كما دقدم
دراعي األعراف والثقافات ةما في لك الددنية و دهمم ةةصول
الم ردع ورلى لن اشكالية الفكر الجندرت تكمن في ا راج المرلل
من الهودة الجنسية وتعوديها ةالنو اسنساني حمى ان الدراالات
لصبحت تمطرق الى لنثودة المةود مقاة كوردة المةود ولم دلرج
المجا ب عن البعد الجنسي ليص حدث فمح المجال ليمثيية ولم تمجاوز النسودة الكياليكية
والمي عمقت فجول الصرا ولم تقدم لت تصور جددد ليبعد اسنساني.
كما لكد لن مسةلة الجندردة ليست اتها في العالم الغرةي والعرةي ا اليمي لذلك رلى وجوب
مراجعة األحكام الممعيقة ةقيادا نسودة ( اسمامة _ الميراث )...ورلى لنه في المسموى
المعرفي دمكن لن دكون المةود الم ردعي مرتبط ةالذكوردة لو األنثودة فاألمر ممعيق فقط
ةالعق والنق والمعرفة...
ورلى الدكمور المسميرت لن م كيت العالم تمعيق ةالنسا والرجال ة في طرح مسةلة
كرامة ا نسان فيما ةعد الحداثة وتسا ل ه دمكن لن نمحدث عن كرامة اسنسان في ظ
الييبيرالية الجدددل المموح ة و عال البعد اسنساني في القرا ات الجيوالياالية والفروقات
الثقافية كما طرح تسا ل حول امكانية لاليمة الجندرل والنو الم ردعي دكرم اسنسان في
المطيق ،والعالم اساليمي دعيش الحرب والفقر والادكس ةيكو جددد لت لن م مرك ا ممهان
لكرامة اسنسان تطال الرج والمرلل عيى حد السوا .
قدم الدكمور دمحم المسميرت مقارنة ةسيطة حول الو ع الواقعي ليعالم الغرةي الذت دصدر لنا
مفهوم الحردة والمساوال ودوهمنا ةةنه لفي حال من العالم العرةي ،وفرنسا عيى وجه المثال
لم تسمح ليمرلل ةامميك حساب ةنكي وحق المميك إ النة .1661
وفي األ ير للو الدكمور مدا يمه ةةنه دمكن لن نحول مو و الجندرل إلى مقدس ورلى
لن تجذر العيقة الصراعية ةين الرج والمرلل دقوض األالرل ورلى رورل تفعي اور
المرلل في العم السياالي والثقافي ة ك اةداعي مع الممسك ةالهودة الثقافية ليمحول لك الى
لنمو ج معرفي كوني...
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في المدا ية الثانية من الحصة الثانية من الندول تحت عنوان
المساوال ةين النسا والرجال _ م روعية المطيب وقصور
المعالجات والمي قدمها األالما دمحم القوماني حيث االمه مدا يمه
ةعد المرحيب والثنا عيى الجهة المنممة ةمساؤل حول المساوال
وجدواه ةعد اقرار لك في الفص  111من الدالمور المونسي
الجددد واعمراف تونس ةك المواثيق الدولية والمي تنو
صراحة عيى إلغا ك اشكال الممييز ةين الرج والمرلل كما
لقرت لك المنممة الدولية لحقوق اسنسان النة  1618ورلى لن
من دمحدث عيى هذه الفروقات في الوقت الراهن كمن مازال دقر
ةمبدل العبوادة والعنصردة  ،إ لنه ةيّن لن الواقع الددني
والماردلي دقر ةهذه المساوال _ الددانة اليهوادة واساليمية_
كما لك في العصر الجاهيي دوجد من درى لن المرلل معرل
( عمر ةن اللطاب -وعيي ةن اةي طالب ) مع لنهما دعمبران مرجعية في السياالة والددن .
ةيّن األالما القوماني لن اساليم من حيث المبدل لقّر ةالمساوال ( يقناكم من نفس واحدل_ ....
يقناكم من كر وانثى_...إ لن األدة  31من الورل النسا والمي لثارت ومازالت تثير كثيرا
من الجدل والمي لو حت المرتبة الدونية ليمرلل عن الرج ةما تيمنمه ( القوامة_ حق
المةادب_ الميراث )...رلى األالما القوماني لن هناك االقاط مجحال في حق المرلل ا لن
ةعض ا حاادث هي وليدل العصر وقدم عدل تفاالير تؤكد لن ما قدممه ةعض المفاالير (مهدت
مهردزت  ،الطبرت  ،رشيد ر ا  ،الطاهر ةن عاشور ،الطالبي  )...هي محاو ت تبردردة
ومعالجات لوجوا حرج في هذه اآلدة اون اللوض في السياق الماردلي ،كما هب لذلك
محموا دمحم طه والطاهر الحداا ةين المقاصد والم ردعات واألحكام المرفية في النو
القرآني ..
ورلى األالما القوماني لن الم ردع اساليمي هو اجمهاا لألصوليين لو ع قوانين لذلك
العصر ةا المنباط ( القياس _ المصيحة المرالية) ولن ال ردعة و عية تناقش في ك
مراح العصر ألنها من و ع الب ر درى لن ما دعمبر اليوم قانونا هو شردعة عصرنا
ولو ح لن المساوال تمم إ ةمغيير الوعي في العمق ونو ح ما هو ظرفي وما هو مسممر
لنممكن من تجددد معرفي لنرفع ك اليبس ...
في المدا ية األ يرل المي لثثها الدكمور نوف العيد تحت عنوان
"المرلل في الياق ةنا الدولة الحددثة في تونس" اعمبر الدكمور
العيد لن قيية المرلل تحدددا مسةلة حساالة حين تثار دثار معها
كثيرا من الجدل واليبس ةين الحداثة والرجعية .والدولة الحددثة
في تونس مع ةورقيبة :كانت في ةدادمها تبحث عن تركيز لالس
دمجزل من مسارات
مرجعيمها وكانت قيية المرلل جز
م روعية الدولة الحددثة ( ار الملاطر_ الفقر  ،البطالة،
المرض )...منذ  1616رلى ةورقيبة وجماعمه لن المرلل تحماج
إلى الحمادة وفا لن تعوا إلى ا نمكاس و هب البعض إلى لن
ةورقيبة كان حامي المرلل عيى الصعيد الم ردعي حمى لن هذا
المكسب تم االملدامه في انملاةات  2011كمكسب رئيسي ارتكز
عييه ندا تونس ( الم رو البورقيبي ) .
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في عدل طاةات لبورقيبة رلى لن المساوال في اسرث ط لحمر ا االمقر عيى لن طرح هذا
المو و قد دد يه في مواجهة مع تيارات رافية وكان ةد من حمادة م روعه لبنا األمة
المونسية سعطائها م روعية اون منحى مؤالساتي وكان هذا الم رو لت حمادة المرلل آلية
الياالية ارتبطت ة لو ومدعومة ةالدولة واالممر الو ع حمى ما ةعد  1681اون لن تممكن
الدولة من تحقيق انممارات لعموم المواطنين لموفير الحمادة فكانت الم اردع ه ة.
في عدل طاةات لبورقيبة رلى لن المساوال في اسرث ط لحمر ا االمقر عيى لن طرح هذا
المو و قد دد يه في مواجهة مع تيارات رافية وكان ةد من حمادة م روعه لبنا األمة
المونسية سعطائها م روعية اون منحى مؤالساتي وكان هذا الم رو لت حمادة المرلل آلية
الياالية ارتبطت ة لو ومدعومة ةالدولة واالممر الو ع حمى ما ةعد  1681اون لن تممكن
الدولة من تحقيق انممارات لعموم المواطنين لموفير الحمادة فكانت الم اردع ه ة.
تطرق الدكمور العيد الى مرحية ما ةعد الثورل وما شهدته من تجا ةات حول قيية المرلل
حيث رلى لن ما حدث من ال ّجا ت كان نميجة إحساس المرلل ةفقدان الند حيث لن الدولة المي
كانت تعمبر مزوا وكفيية ةمحقيق حقوق المرلل فمحت لمامها عدل جبهات لها طيبات ُميحة وهنا
تسا ل الدكمور العيد عن ملاض المرحية ليبحث عمن اليوفر الحمادة ليمرلل المي ت عر لنها
فقدت ممكة اام عقواا طودية ،ه هو القانون لو الدالمور؟ وه هما كافيان لمحقيق الموازن
والحمادة لو عييها لن تبحث عن مسالك ل رى لمحقيق لك ليدفا عن حقوقها في معاركها
المؤجية ؟
ةعد لن تحولت الدولة المي كانت القاطرل المي تممطيها المرلل لحمادة حقوقها إلى وهن
دلفى عيى لحد لصبح من اليرورت لن تلوض المرلل صراعها ا جمماعي الذت تةج
ةإراال الياالية وطفت ةعض اسشكاليات المؤجية عيى الطح المجا ةات كمسةلة الميراث ...
ةعد الحصة الثانية ً
طرحت عددد المساؤ ت حول ميامين المدا يت من لهمها:
_اسنسان الماةع الذت دكرر في المجرةة الغرةية ودحاول االقاطها عيى المجممعات العرةية.
_ المجرةة البورقيبة وه كانت طاةاته وم اردعه موجهة ليمرلل عموما ةما في لك الردفية
و الحيردة لو كانت اللطاةات موجهة للاصة اللاصة.
_ امكانية مساوال المرلل مع الرج في ظ الواقع الحالي ةك ازماته وإشكاليمه.
ه هناك تجني عيى الطبيعة النسودة في ظ هذه األطروحات؟في الحصة الثالثة تمثيت المدا ية األولى في" قرا ل في م رو قانون
مناهية لشكال العنال د المرلل" قدّمها األالما صالح المطيراوت
ص عيى اسجازل في الحيارل العرةية .افممح األالما مدا يمه
الممح ّ
ةالحددث عن م رو القانون الذت تقدّم من طرف وزارل المرلل و
الطف و األالرل في عهد حكومة مهدت جمعة وتمت إعاال طرحه ثانية
هذه الفمرل ودمناول م رو القانون مناهية كافة لشكال العنال د
المرلل.
صور عيى لنه دقوم عيى المصيحة العامة.
دنو عيى إعاال النمر في عدّل مجا ت قانونية مث مجية األحوال
ّ
ال لصية.
ديم القانون  280فصي.
دحير القانون عيى عدم ا لمجا ليصيح  :و هذا القانون دجرم األفعال و السيوكيات
المي تؤات الى لك و درفض العنال الزوجي  :العنال الماات  ،الجسدت و النفسي.
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ةيّن األالما لن هذه الفصول تحم معاني فيفا ة وددعو هذا القانون إلى تواجد نواات
دسوت ةين الراةطة الزوجية و الحميمية و عيقة القراةة كما دقمرح هذا
ليمعاطال النفسي وهو ّ
النو تعدديت عيى مجية األحوال ال لصية حيث دمس  21فصي وديغي فصو ل رى
وكذلك دنقح  11فصي في المجية الجنائية و الجزائية مع العيم لن هذا النو دذهب الى إلغا
عقوةة اسعدام و المنصيو عيى لن عقوةة ا غمصاب الجنسي تص إلى  20النة الجن ولو
كان اغمصاب زوجي لو اغمصاب لجنبي إ افة إلى و ع جردمة جدددل وهي جردمة المي ّمس
الجنسي و عقاةها دص الى  12النة الجن و للال ادنار طية ودمحدث دمحدث الم رو
لديا عن جردمة ا المرقاق و رورل ا المثمار القيمي في مجا ت المرةية في ك مراحيها
و المكودن و مؤالسات المجممع المدني و ا عيم و المساجد ...
جا ت المدا ية الثانية ةعنوان "الدور الرداات ليمرلل السواانية في
الم ردع والمعييم" قدّممها الدكمورل إدمان لحمد دمحم عيي من جامعة
الزعيم األزهرت السواان و كرت الدكمورل لن المرلل السواانية رغم
وجواها في عدل مجا ت مازالت لم تحقق ك ما تصبو إليه من
رداال المرلل في ك المجا ت.
ارتبط تطور المرلل السواانية ةمجال المعييم مع " ةاةك البدرت " النة
 1620حيث ا ّ
شنت الحكومة  1مدارس حكومية و في حدوا النة
1610تم تدشين لول مدرالة ليبنات ثم ظهر الموالع في المدارس و
ةيغ المعييم نسبة  % 60ةموفى النة .2011
لعبت الحركة النسائية اور مهم حيث لنها قاومت د ا المعمار
البردطاني و الاهمت الجمعيات المي ةدلت في المهور من النة  1618في اشمغال النسا اليوم
في مراكز القرار فنجد منهن السفيرات والقا يات والوزدرات ...رغم هذا المطور نجد تحفظ
من قب الحكومات الممعاقبة عيى لن تيج المرلل ك المجا ت فاقمصر وجواها في مجال
الصحة و المعييم و األالرل رغم لن هدف المرلل ليس مجرا تقيد مسؤولية لو اليطة إنما
اللوض في مجا ت عيى مسموى عال لم تسمطع اللوض فيها من قب .
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التوصيات :
العم عيى توحيد الياالة الدولة لكافة لعمال المرلل.
توعية الرجال ةةهمية عم المرلل في ك المجا ت.
توفير فرص تةهي المرلل في ك المجا ت.
كانت المدا ية الثالثة ةعنوان "حق المساوال في الميراث و الحق في حردة ا عمقاا  :مقارةة
ادمقراطية لإلشكالية " ليدكمور مح ّمد ر ا األجهورت األالما ةكيية الحقوق و العيوم
السياالية ةمونس.
حسب الدكمور األجهورت كثيرا ما دقع المطرق ليم ك ةطرح الحق في المساوال في
المعرض ليميراث
الميراث و الحال لنه من األجدر طرح الحق في المساوال ةدرجة لولى ثم
ّ
فكثيرا ما دقع المسودق إلى لن الرئيس الساةق ةورقيبة كان ممحمسا ليمساوال في الميراث و
الحال لن ةورقيبة لم دكن كذلك ولنّه كان دطرح لغيب قيادا لحكام ال ردعة ةواالطة
ا جمهااات من له العيم  :عيما القانون و ال ردعة ا اليمية كما لنه قب ك آليات
الميراث كما ورات في ال ردعة وهذا الباب من مجية األحوال ال لصية مقمبس من
ال ردعة ا اليمية .و كر الممد لن الطاهر الحداا فمح ةاةا ليمفكير في المساوال من يل
موقفين:
موقال اقصائي من منطيق ادددولوجي
موقال المعادش الددمقراطي ةين وجهين
موقال المعادش ةين موقفين
لما الموقال األول هو لن النو الددني دمكن مسااله ةماتا ةما لن اآلدات القرآنية مقدّالة و
سر الصدام الذت تيقاه الحدّاا في لك الوقت وهذا الموقال
دمكن النقاش فيها و هذا ما دف ّ
لقره ةورقيبة.
الذت عبّر عنه المفمي هو موقال رافض لينقاش في هذا المو و و هو ما ّ
الموقال الثاني هو موقال ادددولوجي دملفى ورا ا تفاقيات األممية فبعد انهيارا ددولوجيا
ال يوعية ارتمى الك في الم رو الددمقراطي .هؤ دمعاميون مع المرجعية األممية
ةقداالة مطيقة وهذا الموقال دسعى لمطبيق المساوال في الميراث اون االمثنا .
اقامة نور اليمي العمارل ب الطاةق  6ال قة ب 1المركز لعمراني ال مالي
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