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مقدمة املؤلف

بِ ْسم هللا الرمحن الرحيم
{الر ْمحَ ُن
احلمد هلل الذي خلق فسوى ،وجعل من كل شيء زوجني اثنني،وتفرد ابلصفات العلىَّ ،
السماو ِ
ات َوَما ِِف ْاْل َْر ِ
َعلَى ال َْع ْر ِ
ت الث ََّرى (َ )6وإِ ْن
ض َوَما بَ ْي نَ ُه َما َوَما ََتْ َ
ش ْ
استَ َوى ( )5لَهُ َما ِِف َّ َ َ
ََتْهر ِِبلْ َقو ِل فَِإنَّه ي علَم ِ
الس َّر َوأَ ْخ َفى (َّ )7
َْسَاءُ ا ْْلُ ْس ََن} [طه]8 - 5 :
اَّللُ ََل إِلَهَ إِ ََّل ُه َو لَهُ ْاْل ْ
َْ ْ
ُ َْ ُ
وأشهد أن ال إله إ ال هللا الواحد األحد ،الذي مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له كفؤا أحد؛ أبدع
الصنائع ،ووضع هلا قوانينها وأنزل الشرائع؛ فتمت كلمة ربك يف خلقه وتشريعه ،وأمره وهنيه ،وصنعه
وإبداعه ..
كرم بين آدم دون متييز بني النساء والرجال ،وجعل مناط التفاضل بينهم التقوى وصاحل األعمال
ّ
..
كرم املرأة
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله؛ جعل من قواعد الشريعة" :النساء شقائق الرجال" ،و ّ

لت شر َيعتُه النساء على
ابألقوال واألفعال ،وقاوم حمتقريها ابلقوانني وفصل املقال؛ ولوال العدل ّ
لفض ْ
الرجال ..
صل عليه وعلى آله وصحبه يف كل األوقات واألحوال ..
اللهم َ
أما بعد؛ فإنين أشكر هللا تعاىل على ما أكرمين به من نعمة التوفيق؛ إلبراز َعلَم آخر من أعالم

النهضة واإلصالح يف املغرب احلديث ..
عامل وفَِقيه ،أديب ومؤرخ؛ مل خيصص له يف مكتبة الرتاجم سوى حيّز صغري سرعان ما غرب حتت
ركام من الرتاجم اليت أبرزت أعالما يتفاوتون يف أحقية اإلبراز واإلشادة ،ومنهم من هو أوىل ابإلمهال
واإلبعاد من مصاف ذوي الرايدة ..
ولئن كانت لدوافع التعريف ابألعالم معايري خاصة؛ فنستطيع أن نقول أبن الفقيه حممد املهدي
احلجوي له منها نصيب وافر وحظ كبري ..
ومع ذلك مل أجده معروفا عند الباحثني الذين حتدثت هلم عنه ،والذين شهدوا أبهنم ال يعرفون أن
للفقيه املصلح حممد بن احلسن احلجوي الثعاليب؛ ابن سار على دربه ،ونبغ بني أقرانه ،وأتى بيت
اإلصالح والتجديد من أكرب أبوابه ..

تعرفت على هذا الفقيه املصلح ملا كنت أمجع مراجع دراسيت يف موضوع املرأة اليت طبعت مبصر
سنة ( ،) 2006إال أن كثرة املراجع حجبت عين نور الوعي حبجم هذا العامل وقيمة ما كتب يف
موضوع املرأة.
مث كتب هللا يل يف هذه السنة ( )2016من األسباب والدوافع؛ ما جعلين أرجع إىل كتاب هذا
الفقيه؛ لتجديد معلومايت يف موضوع حقوق املرأة واترخيه يف املغرب ..
فكانت اخللوة هبذه احلسناء؛ سببا لالفتتان جبماهلا الباهر ،واالندهاش من سلطاهنا القاهر ..
وكيف ال يُسلَب ليب وال يندهش عقلي؛ وهو يرى أن حركة التأليف عند الفقهاء املغاربة أنتجت
وثيقة حقوقية متقدمة جدا يف مضموهنا ،حائزة قصب السبق يف مراميها ومقاصدها.
وثيقة سبقت يف اتريخ تدوينها :واثئق هيئة األمم املتحدة ،وتفوقت يف مضموهنا على املدوانت
القانونية واحلقوقية يف زماهنا ..
وثيقة شاهدة على عظمة التشريع الرابين وثراء الفقه اإلسالمي ،وتفوقهما سبقا ومضموان على
نتاج الفكر اإلنساين واجتهادات القانون الوضعي ..
يف شهر يونيو من سنة  1932صدرت أول وثيقة فقهية يف العصر احلديث مفردة وخمصصة
لبيان حقوق املرأة كما قررها الشرع اإلسالمي ..
وقد كتبها فَِقيه عالمة مصلح؛ وهو الشيخ حممد رشيد رضا (ت )1935؛ وأعين هبا كتابه:

"حقوق النساء يف اإلسالم"؛ الذي ألّفه بطلب من مسلمي اهلند الذين أرادوا نشر كتاب يعرف
ابإلصالح احملمدي يف قضية املرأة؛ وذلك مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف لسنة  1351هـ.
ويف سنة  1938صدرت الوثيقة الثانية يف املوضوع؛ وكانت من حترير الفقيه املغريب العالمة حممد
املهدي احلجوي (ت  ،)1968ولقيت استحسان وإعجاب عدد كبري من املطلعني عليها من
العلماء والنخب املثقفة والسياسية؛ وقد طبعت سنة  1967بعنوان" :املرأة بني الشرع والقانون".
وهي أقرب إىل التناول احلقوقي؛ من وثيقة الشيخ حممد رشيد رضا.
مث صدرت وثيقة اثلثة سنة 1961؛ وأعين هبا كتاب الدكتور مصطفى السباعي (ت )1964
الذي ألّفه مبناسبة وضع أول دستور للجمهورية السورية ،وطبع سنة  1967حتت عنوان" :املرأة بني
الفقه والقانون"..
مث صدر ما ميكن اعتباره وثيقة رابعة؛ وهي مقاالت علمية رصينة للزعيم العالمة عالل الفاسي
(ت )1974؛ وقد أوردت إحداها يف املبحث الثالث من الدراسة ..

وهذه الواثئق وغريها مما مل أستحضره اآلن أو مل أطلع عليه؛ تشهد أبن املرجعية اإلسالمية كانت
حاضرة قبل وإابن اهتمام التوجه األممي بقضية املرأة ،وتبنيه هلا من منطلق كون النهوض بوضعية املرأة:
رافعة أساسية لتعزيز السلم وحتقيق التنمية؛
وعلى سبيل املثال؛ فإن أول تقرير أممي طالب ابحلقوق السياسية للمرأة؛ هو تقرير املؤمتر العاملي
للمرأة املنعقد يف نريويب سنة 1985م؛ والذي جاء فيه" :ينبغي تشجيع النساء على ممارسة حقهن يف
االنتخاب وترشيح أنفسهن واالشرتاك يف العملية السياسية بكل مستوايهتا".
وقد سبق الفقيه إىل هذه املطالبة خبمسني سنة؛ ومن ذلك قوله:
"رأيي أن املرأة يف اإلسالم جيوز أن تكون انخبة ومنتخبة؛ ألن اإلسالم أعطاها ذلك احلق حيث
جعلها شقيقة الرجل يف األحكام".
قال" :ويرد على هذا أن املرأة إذا وجلت الربملان رمبا انتخبت رئيسة للوزراء أو رئيسة للجمهورية؟
واجلواب عن ذلك أنه على فرض وقوعه فإنه ال يبلغ هبا درجة اخلالفة املمنوعة هي منها؛ إذ
رائسة اجلمهورية ورائسة الوزارة ليست خالفة عامة".
أجل؛ لقد سبق الفقيه املهدي احلجوي أقرانه من الفقهاء ،وغريه من احلقوقيني اخلرباء؛ يف طَْرق
هذا الباب اخلطري وفتح أقفاله ،والولوج إىل ما وراءه من فضاء مؤثث أبنواع من األمتعة اجلميلة
اجلذابة...
غبارا تراكم عليه على مر
وها أان ذَا أتشرف مبقام إخراجه من أجداث اإلمهال ،وأنفض عنه ً
السنني واألعوام ..
أقدم ه لكل الباحثني واملهتمني بقضية املرأة وحقوقها؛ ليسهم مع غريه يف تعزيز املكاسب
وتصحيح االختالالت ..
أقدمه يف مرحلة اترخيية اشتد فيها النزاع ،واحتدم الصراع يف قضية املرأة بني توجهني:
 1توجه إسالمي يصدر عن الشريعة والفقه اإلسالميني ،مع االنفتاح على توصيات هيئة األمم
املتحدة اليت ال تصطدم مع املرجعية الشرعية.
 2وآخر علماين يصدر عن توصيات وخمرجات ما يوصف ابملرجعية الكونية والقانون الدويل؛
كما بلورهتما مراكز املرأة ومؤمتراهتا اليت تشرف عليها هيئة األمم املتحدة ،ويعترب هذه املرجعية مرجعية
وحيدة ومطلقة.

وهذان ا لتوجهان خمتلفان يف األصول اليت يبنيان عليها اجتهاداهتما وتشريعاهتما ،ويتفقان يف
بعض القضااي واملسائل ..
والتوجه الثاين يرفض ما يتأسس عليه التوجه األول من التمسك مبقتضيات العبودية للرب تبارك
وتعاىل ،ويريد متزعموه إخضاع مجيع الناس للفلسفات اإلابحية الليربالية اليت تقدس حقوق اإلنسان
يف مقابل التنكر حلق هللا تعاىل؛ أال وهو عبادته واتباع شريعته سبحانه:
اك َعلَى َش ِريع ٍة ِمن ْاْلَم ِر فَاتَّبِعها وََل تَتَّبِع أ َْهو َّ ِ
ين ََل يَ ْعلَ ُمو َن ( )18إِنَّ ُه ْم لَ ْن
{ ُُثَّ َج َعلْنَ َ
َ َ ْ
َْ َ
اء الذ َ
ْ ََ
ك ِمن َِّ
ِ
اَّلل وِ ُّ ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْع ٍ
ني} [اجلاثية،18 :
ني بَ ْع ُ
ِل ال ُْمتَّق َ
اَّلل َشْي ئًا َوإِ َّن الظَّال ِم َ
ض َو َُّ َ
يُ ْغنُوا َعْن َ َ
]19
ويف هذا الصدد عمل التوجه األممي على فرض قناعات اإلابحيني من خالل توصيات مؤمتراته
واجتماعاته ،ووضع لذلك أدوات ضغط سياسية واقتصادية؛ بلغت مراحل متقدمة مع وثيقة "أجندة
التنمية املستدامة للعام "2030؛ واليت أكدت هيئة األمم املتحدة على أهنا ستطبَّق على اجلميع دون
استثناء!
وهي هبذا تقفز على ما يكفله القانون الدويل للدول؛ من حق التحفظ على ما ال يتالءم مع
قوانينها وخصوصياهتا ..
إن خمرجات العمل األممي يف قضية املرأة تشتمل على إجيابيات كثرية ،وكثري من القرارات
والتوصيات تصب يف صاحل املرأة وال تتعارض مع الشرع؛ لكن مشكلتها هي ما ذكرت من اعتمادها
فلسفات معارضة ملقصد العبودية ومستلزماته؛ وما يتولد عن ذلك من قرارات تصطدم مع أصول
وأحكام شرعية قطعية؛
قال الدكتور عبد اهلادي بوطالب" :هناك مقتضيات جاءت يف اإلعالانت واالتفاقيات الدولية
ال تتفق ال مع التوجهات الدينية ،وال مع تعاليم بعض املعتقدات يف جمتمعات خمتلفة يعطي القانون
الدويل للدول حق التحفظ عليها.
وتنخرط الدول يف املقتضيات األممية ،وتلتزم هبا ،ابستثناء ما حتفظت عليه"[ .حقوق األسرة
وحترير املرأة (ص 39ـ.])40
إن املطلع على ما كتبه احلجوي جيد أنه متقدم جدا؛ وإذا كان دستور  2011يف املغرب يبوأ
املرأة املغربية منزلة حقوقية متقدمة؛ حيث ينص الفصل  19من الباب الثاين الذي محل

عنوان":احلرايت واحلقوق األساس ية"؛ على أن "الرجل واملرأة يتمتعان على قدم املساواة ابحلقوق
واحلرايت املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية الواردة يف هذا الباب من
الدستور ،ويف مقتضياته األخرى ،وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية ،كما صادق عليها املغرب.
وكل ذلك يف نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها".
إذا كان األمر كذلك؛ فإن الوثيقة اليت حررها احلجوي تدل على أن املغرب كان له فقهاء كان
إبمكاهنم املشاركة يف وضع دستور وقوانني متفوقة يف وقت مب ّكر جدا؛ لوال عوامل التخلف اليت رانت
اإلاب ن ،واليت رسخها االحتالل الفرنسي الذي زاد املغرب رهقا وختلفا،
على الواقع السياسي يف ذلك ّ
والذي كان من مطالبه :إقصاء الشريعة وفقهائها من اجملال السياسي..
ومما يشاد به يف كتابنا هذا؛ أن مؤلفه أثبت يف ذيل الكتاب النص الكامل لفتوى جلنة األزهر اليت
خالفته يف اجتهاده حول احلقوق السياسية للمرأة؛ وهو هبذا يضيف إىل مزاايه صفة الفقيه الذي يؤمن
ابحلق يف االختالف وحيرتم رأي خمالفه.
وكون الكاتب يذكر ما له وما عليه؛ يدل على مسو أخالقه ،وإنصافه وشجاعته األدبية.
ومن مزااي الكتاب أن مؤلفه ترجم قسطا منه إىل اللغة الفرنسية ،وطبعه مع الطبعة العربية؛ مؤكدا
بذلك على أمهية اللغات األجنبية للتواصل ،ومقدما منوذجا ملا ينبغي أن يكون عليه الفقيه اجملتهد من
سعة يف الثقافة وحرص على جتسيد عاملية رسالة اإلسالم.
على أنه؛ مهما قلنا عن تقدم فكر الفقيه حممد املهدي احلجوي؛ فال مناص من استحضار
بشريته اليت حتكم على عمله ابلنقص ،مهما شهدان به له من سعة يف العلم وعبقرية يف الفكر وقدرة
متقدمة على االجتهاد الشرعي املنضبط ابلقواعد الشرعية واملتقدم يف مواكبة التطور البشري
املتالحق..
ويف هذا الصدد ميكن أن نسجل بعض املالحظات ،ونشري إىل بعض استنتاجاته اليت قد ال نتفق
معه عليها؛ واليت ال تنقص أبدا من قيمة جمهوده بقدر ما تدل على ما ُكتب على ابن آدم من صفة
النقص ،ليتمحص الكمال هلل الواحد القهار.
واملهم من ذلك؛ ال يعدو عندي مسألتني اثنتني؛ واملاء إذا بلغ قلتني مل حيمل (اخلبث)!
املسألة األوىل :استنتاجه حول ضعف عقل املرأة
والثانية :اختياره يف مسألة :اشرتاط الويل يف زواج املرأة
وقد علقت على املسألتني يف موطنهما من كتابه؛ مبا ظهر يل أنه الصواب ..

كما الحظت أن املؤلف مل يذكر بعض املسائل اليت ترتبط ابملوضوع؛ ومل يتطرق لبيان حقوق
أخرى تضمنها التشريع اإلسالمي لصاحل املرأة وتعزيز مكانتها يف جمتمعها؛ مما جيعل عمله مشاركة
نفيسة دون أن ترقى إىل مستوى الدراسة االستقصائية ..
وقد حاولت استدراك شيء من هذا النقص؛ يف املبحث السابع من الدراسة.
هذا وقد قسمت عملي على الكتاب إىل قسمني:

القسم اْلول :قسم الدراسة
وضمنته سبع مباحث؛ وهي:

املبحث اْلول:من هو الفقيه احلجوي (االبن)؟
املبحث الثاين:تعليم املرأة وحتريرها عند الفقيه احلجوي (األب)
املبحث الثالث:حقوق املرأة عند فقهاء املغرب
املبحث الرابع:احلركة النسائية يف املغرببني املرجعية اإلسالمية واملرجعية األممية
املبحث اخلامس:احلركة النسائية التوفيقية
املبحث السادس:املنظومة األممية وعوملة قضية املرأة

املبحث السابع:حملة عامة عن حقوق املرأة يف الشرع اإلسالمي
القسم الثاين :قسم التعليق

وتلخص عملي فيه يف:
نسخ النص العريب من طبعة سنة 1967
نسخ النص الفرنسي
التعليق على النص العريب ب:
 -1عزو اآلايت واألحاديث غري املخرجة
-2تعليقات توضيحية ألهم املسائل اليت انقشها املؤلف
وأمهها :القوامة واملساواة يف رعاية األسرة ،املساواة يف حق الطالق ،احلقوق السياسية وحكم تويل
املرأة للمناصب السياسية ،تغيري أحكام اإلرث ،ومشروعية التعدد...
وقد ميزت تعليقايت عن تعليقات احلجوي؛ بذكر امسي يف هناية التعليق.

القراء ،مث رأيت من
وبعد الفراغ من الدراسة وجدهتا مطولة؛ فهممت ابختصارها تسهيال لعموم ّ
األنفع طبع نسخة كاملة من الكتاب ،وبعد ذلك أطبع إبذن هللا خمتصرا؛ ليجد اجلميع بغيته؛ مبا فيهم
الباحثون الذين يتطلبون التفاصيل والدراسات العميقة؛ ال سيما أنين أرجو أن يكون هذا الكتاب
مرجعا معتمدا لدى الباحثني يف هذا املوضوع.
وال يسعين يف ختام هذه املقدمة إال أن أتوجه جبزيل الشكر وموفور التقدير؛ إىل املؤسستني
الكرميتني:
مؤسسة ابن اتشفني للدراسات واألحباث واإلبداع
ومؤسسة مودة للتنمية األسرية
على تبنيهما هلذه الدراسة ،ودعمهما إلعادة طباعة هذا الكتاب النفيس ..
كما أشكر مؤسسة السبيل اإلعالمية على اهتمامها ابلكتاب وحرصها على التعريف به.
وأخص ابلشكر والت قدير فضيلة العالمة الدكتور عادل رفوش املدير العلمي ملؤسسة ابن اتشفني؛
الذي ما فتئ يكرمين إبفاداته القيمة وتوجيهاته النرية ،والذي وجدت فيه منوذج العامل العامل املصلح؛
الذي حيرص على ترمجة العلم املبارك إىل مواقف إصالحية ومبادرات تطبيقية؛ تربز كمال ذلك العلم،
وتظهر مجاله وهباءه؛ وأبمثاله من العلماء العاملني يبقى عرق الوحي انبضا ،ويبقى حارس الشريعة
على ثغرها رابضا ..
ابرك هللا فيه ،وأبقاه منارا شاخما يف طريق العلم والدعوة واإلصالح.
كما أخص ابلشكر اجلزيل أعضاء جلنة حقوق املرأة واألسرة التابعة ملؤسسة مودة؛ على احتفائهم
هبذا التأليف ،وعملهم الدؤوب من أجل إخراجه يف أهبى حلة وأحسن صورة؛ ويف مقدمتهم الشاب
الطموح املناضل األستاذ جالل اعويطا املشرف العام على املؤسسة ،واألستاذة الفاضلة سليمة
السرغيين رئيسة اللجنة املشرفة على طبع الكتاب ..
والشكر موصول بكل من أعان على إخراج هذا العمل؛ جزى هللا اجلميع خريا ،واحلمد هلل أوال
وآخرا.
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