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  .إلى سيدي وحبيي وقدوتي محمد صلى اهللا عليه وسلم 

  إلى من أمرت ببرهما ، إلى والدي رحمه اهللا ووالدتي

  .أطال اهللا في عمرها 

  .  وأبنائهم إلى إخواني وأخواتي

  رشاديإوهموا في توجيهي أس إلى أساتذتي األفاضل الذين

  . إلى حملة الفكر اإلسالمي والدعوة الذين يسعون لتطبيق اإلسالم في حياة األمة 

  . إلى هؤالء جميعاً أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

  .   سائالً اهللا سبحانه وتعالى أن يتقبل عملي ، وأن يجعله خيراً للمسلمين إنه سميع مجيب 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



أ  

  

  إقرار

  
أنا مقدم هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير ، وأنها نتيجة              أقر  

، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أيـة              أبحاثي الخاصة وعملي الدؤوب   
  . درجة في أي جامعة أو معهد

  
  
  
  

  هيام محمود جابر حمدان 
  

  -------- - :التوقيع 
  

  :  /   /  التاريخ
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



ب  

  شكر وعرفان 

  
 كل من أعانني على     إلى – سبحانه وتعالى    –عد شكر اهللا    بال يسعني إال أن أتقدم بالشكر ، والعرفان         

 – حفظه اهللا تعالى     – الدكتور شفيق عياش     أستاذي ، وأخص بالشكر     هطريق بحثي ، ويسر لي      إكمال

سبحانه وتعـالى    –سائالً المولى   الذي غمرني بلطفه ، وسعة صدره في أثناء كتابتي لهذه الرسالة ،             

  .  أن يجزيه خير الجزاء –

 لـي   أتاحـت  الهيئة التدريسية في جامعة القدس التـي         أعضاء ري أن أشك  تنوعرفاناً بالجميل ال يفو   

 علـي   أشـار ن عفانـة ، الـذي       ي الدكتور حسام الد   أستاذيخص بالذكر   أالفرصة لهذه الدراسة ، و    

  . جزاه اهللا خيراً  البحثبموضوع

كمـا   المراجع واألفكار ،    و  بالمصادر خص بالشكر األستاذ جمال صقر ، الذي لم يبخل علي         أما  ك

أتقدم بالشكر لكل من ساعدني على إكمال هذا البحث ، وتعاونهم معي في الوصول إلى المعلومـات                 

   . أشخاص أو،  من مكتبات أو مؤسسات ، 

  
  
  

   ونعم النصير نعم المولىه إنل التوفيق ،  والسداد ، أواهللا نس

  وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

  

  

  

  

  

  
  



ج  

  الملخص

 دراسة ميدانية تحليليـة      في الضفة الغربية   بحثت هذه الدراسة التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية      
ـ            ،اإلسالميةوفق الشريعة     ة وتم من خالل الدراسة التعرف على الحركات النسوية في الضفة الغربي

كما تم استعراض المخالفات الشرعية في المواثيق والقوانين الدولية التي تبنتها الحركة النسوية فـي               
  .  بنودها األحكام الشرعيةفي كثير من التي خالفت  الفلسطينية المرأة وثيقة حقوق إصدار

من مخـيم    في الضفة الغربية ممثلة   المجتمع الفلسطيني   وزعت على شريحة من      استبانه تم استخدم   
مواطن كعينـة     مائة  مجاالت  وزعت على    ةلخمس )  سؤاالً 30(وتضمنت االستبانة    ،وقرية ومدينة   

   .  من مختلف المستويات االجتماعيةعشوائية
  في وثيقة حقوق المرأة الفلـسطينية    العديدة  المخالفات الشرعية  تبين في كونها    ترجع أهمية الدراسة  و

فقـد طالبـت   ) المساواة المطلقة بين الرجـل والمـرأة   ( يق الجندر   التي من أهمها ، المطالبة بتطب     
والمساواة في الشهادة في جـرائم      ,  العامة كالرئاسة والوزارة والقضاء      بالمناصبالمساواة في تولي    

  . المساواة في الميراث ، ونفي تعدد الزوجات الحدود والقصاص ، و
المخالفات الشرعية فـي وثيقـة      ونة بالفكر الغربي    المغبوفي الدراسة إسهاماً جاداً ، يوضح للمرأة        

  .العقلية األدلة و) القرآن الكريم والسنة النبوية (  باألدلة النقلية حقوق المرأة الفلسطينية 
 والمنهج التحليلي النقـدي فـي تحليـل وثـائق            والوصفي التاريخياعتمدت الدراسة على المنهج     

  . في ضوء الشريعة اإلسالمية البناء المؤتمرات وبنود الوثيقة ونقدها 
  : وقد خلصت الباحثة إلى مجموعة من النتائج منها 

 حقوقها من غير استغالل ألنوثتها ، وحفـظ         عدم وجود مبرر لهذه الوثيقة ألن اإلسالم أعطى المرأة        
  ،  المحـرم     عن االخـتالط   ٍدلها كرامتها الحقيقية من حيث األهلية القانونية والمالية ، في نطاق بعي           
،  وأنوثتها من االسـتغالل    ،   لمصلحة األسرة والمجتمع وذلك من أجل صيانة كرامتها عن االبتذال         

  .كما حصل مع المرأة الغربية في مجتمعها 
المنظمات النسوية تعطي دورات في مجال النوع االجتماعي ، تهدف من خاللها إلى تقوية المـرأة                

  . تمول من منظمات أهلية وحكومية أجنبية بالمطالبة بالتساوي مع الرجل ، وهذه الدورات 
 بين الحضارة اإلسـالمية والحـضارة الغربيـة         الفروق من أهم القضايا التي تظهر       قضية المرأة  

  .المعاصرة 
 صياغة وثيقة حقـوق  بضرورة  الدراسة توصي الباحثة ، إليهاوبناء على هذه النتائج التي توصلت      

 حيز الوجود بعيداً عن     إلى بتنفيذها وإخراجها  ، والمطالبة    الميةاإلسالمرأة الفلسطينية وفق الشريعة     
  . عادات وأعراف الناس التي في كثير منها مخالفة ألحكام الدين 

   



د  

The Intellectual Attitudes of Women Associations in The West Bank, an 

Analytical Study in  accordance with The Islamic Sharea'a. 

Prepared by: Hiyam Hamdan  

Supervisor: Dr. Shafiq Ayyash 
Abstract: 
This thesis is an investigation of  the intellectual attitudes of women associations in the West 

Bank from the view of the Islamic Law. 

The current study identifies women movements and associations in the West Bank, as well as 

revealing the violations of Islamic Law by issuing the Palestinian Woman Rights Document 

which has many incompatible items with the Islamic Law.  

The study was empowered by a questionnaire that had been distributed over a segment of  the 

Palestinian society in the West Bank represented by refugee camps, villages and cities. The 

questionnaire consisted of (30 questions) covering five different aspects, which has been 

validated by sprints in the field.  

The importance of this study lies in its uncovering many violations of the Islamic Law by the 

Palestinian Woman Rights Document, most  of which is demanding absolute equality with man 

in having public positions such as presidency, ministry and judiciary. This in addition to 

demanding equality in giving testimony, penalty, heritage and refusing polygamy. Moreover, 

the current study obviously indicates the violations of the Islamic Law in the Palestinian 

Woman Rights Document for the  deceived  woman  of the  western intellect .   

The study adopted the historical descriptive method and the analytical critical method in 

analyzing the documents of conferences and the items of the Palestinian Woman Rights 

Document, criticizing it in a constructive way in  light of the Islamic Sharea'a. 

The study shows the following results, There is no real justification for the Palestinian Woman 

Rights Document as Islam grants woman their rights without exploiting their feminism, 

reserving their real dignity from the aspects of legal and financial competence, away from 

forbidden mingling, for the benefit of family and society.   

Women organizations are influenced by foreign agencies with different goals in mind, which 

contradict Islamic law 

The researcher recommends the necessity to formulate a new document for the Palestinian 

woman that relies on the Islamic Sharea'a, and demands to make such proposed document 

effective as well as bringing it out  away from the traditions and norms which include a lot of 

violations to Islamic judgments. 



ه  

  لمقدمةا

 والصالة والسالم على رسوله الكريم صلى اهللا عليـه           الذي بنعمته تتم الصالحات ،     الحمد هللا 
على من سلك سـبيله ، واهتـدى        و والتابعين ،    وعلى آله وصحبه  وسلم المبعوث رحمةً للعالمين ،      

  :إلى يوم الدين وبعدبهدية 
أن كانـت مهانـة     إن اإلسالم أعطى للمرأة مكانة عظيمة ومرتبة جليلة فقد رفع منزلتها بعد             ف

ـ ، فجعلها في منزلة واحدة مع الرجل من ح        ىعند العرب قبل اإلسالم وعند األمم األخر       ث قبـول   ي
ن مكانة المرأة ، بـأن النـساء        ، وفي السنة النبوية بي    الحة في كثير من اآليات القرآنية     األعمال الص 

ي سـلبت منهـا كالكرامـة       شقائق الرجال ، كما أعطت الشريعة اإلسالمية المرأة كامل حقوقها الت          
اإلنسانية ، وحقوقها المالية، واالجتماعية، كما راعى في إقرار حقوقها وواجباتها تكوينها الجـسدي              

 مـن خـالل النـدوات       المـرأة والنفسي ، فلم يكلفها أكثر من قدرتها ، في حين أن دعاة تحـرر               
جل، ووصل عدوى هذه المطالبات      المساواة المطلقة بين المرأة والر     إلى يدعونوالمؤتمرات العالمية   

أحببت لذا   وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية المسلمة       إصدار مجتمعنا الفلسطيني المحافظ من خالل       إلى
  . والرد عليهامثارة في هذه الوثيقة المخالفة لتعاليم اإلسالم أن أبحث في قضايا المرأة ال

 
 : ا ومبرراتهمشكلة الدراسة

  
دراسـة ميدانيـة     : للجمعيات النسوية في الضفة الغربيـة     فكرية  التوجهات ال (إن موضوع     

 اإلسـالمية   الشعوب نإحيث  موضوع معاصر ويستحق البحث ،      )تحليلية وفق الشريعة اإلسالمية   
تعاني أزمة فكرية كبيرة ، تتعلق بقدرة األمة على الخروج مما يحاك ضدها من مـؤامرات كبيـرة                  

ففي الوقت الذي حازت     ا عصفت بالحياة السياسية واالقتصادية ،     تكاد تعصف بالحياة االجتماعية كم    
فيه القضايا المتعلقة بالمرأة اهتماماً كبيراً في أوساط المنظمات والحركات والجمعيات النسوية فـي              

 في بداية القرن الماضـي      في أوروبا خالل الحركة النسوية      من وثارت قضية تحرير المرأة    العالم ، 
 حتى أصبحت القضية في النهاية هي       األجر قضية مساواة المرأة مع الرجل في        من وتوسعت ابتداء 

 عن طريق مـصر دعـاة   اإلسالمي العالم   إلىطلب المساواة التامة مع الرجل في كل شيء، ونقلت          
م حـين قامـت     1919تحرير المرأة مع الرجل مثل قاسم أمين وهدى شعراوي وصفية زغلول عام             

إلى العـالم    وأحرقن الحجاب ، ثم نقلت هذه الدعوة         بالقاهرةسماعلية  مظاهرات نسوية في ميدان اال    
 والتي انتقلت   )المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة      (اإلسالمي حتى وصلت إلى الدعوة إلى الجندر        

ها وشررها إلى العالم اإلسالمي عن طريق الجمعيات النسوية وبعض الكتّاب وبعض النـساء              عدوا
فأصبح الزماً الحديث عن التوجهات الفكرية للجمعيـات        ،  ق الحضارة األوروبية  اللواتي خدعن ببري  



و  

 ، إلبراز نظرة اإلسالم المعتدلة في هذا المقـام       لى وجه الخصوص في الضفة الغربية ،        النسوية وع 
 m A  B  C  D  E( : قال تعالى ، ة في أصل التكوينلرجل والمرأإلسالم يقر المساواة بين ااف

 F  G  H  I  J  K    L  M  N  O  P         QR  S  T  U  V   W    XY  Z  [  \        ] 

 ̂  _  l)1(   مصداقاً لقوله تعالى يقرر المساواة بينهما في الكرامة اإلنسانية ،كما :m  _  `       
 a  b  l 

 m r  s  t: ثم هناك المساواة في التكليـف والجـزاء قـال تعـالى     ،)2(
 u  v   w  x  y  z  {   |  }  ~ 
 �   ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©       

         ª  «  ¬  ®  ¯  °  ±  ²   l ) 3(    ثم إن للمرأة مثل ما للرجل من الحقوق مثـل
  .)m x  y      z  {  |}  ~  �  ¡  ¢£   l )4: حق التملك قال تعالى

 النسوية فـي    رية للجمعيات التوجهات الفك ( ومن خالل النصوص القرآنية سنلقي الضوء على      
ل الوقوف على النظرة الفكرية وأسسها والتوجهات العامة والخاصة والوقوف          من أج  )الضفة الغربية 

 أن  وبخاصـة لمنهجيـة البحـث العلمـي       طبقاً   على الجهات الداعمة والمخططة لهذه الجمعيات ،      
 بعد في البحـث والتمحـيص       التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية لم تأخذ حقها         

    .والتأصيل الفكري والشرعي
ودراسة األهداف العامـة     ومدى موافقتها لألحكام الشرعية ،     هات ،  التوج  هذه ولمعرفة واقع 

  وصالحية القائمين عليها أكاديمياً وعلميـاً ،        لها والخاصة والدواعي والجهة الداعمة والجهة المنفذة     
  : ها اإلجابة على األسئلة اآلتيةجاءت هذه الدراسة والتي سيتم في

  ما هي األهداف من وراء الجمعيات النسوية في الضفة الغربية ؟ -
 من يصوغ هذه األهداف ؟ -

 الجمعيات النسوية بهذا الحجم ؟ما الدوافع وراء قيام  -

 من الممول المالي لهذه الجمعيات ولصالح من ؟ -

 ه هذه الجمعيات ؟تما حجم الخطر الذي أحدث -

   للحد من خطورتها ؟وما العالج -

  ما هو موقف الشريعة اإلسالمية من هذه الجمعيات وما ورد فيها من أفكار وتوجهات ؟ -
  

                                                 
 1آية :  سورة النساء - 1
 . 70آية :  سورة اإلسراء - 2
 . 35آية :  سورة األحزاب - 3
 32سورة النساء آية  - 4



ز  

  :هدف الدراسة
جـوانح   وإنما هي نتيجة تراكمات وصراعات تعتلج بـين        ال شك أن األفكار ال تولد صدفة ،       

إرجـاع أسـباب     ويمكنبير،  أو بأية وسيلة من وسائل التع      ، فيعبر عنها بلسانه أو بقلمه     اإلنسان ، 
  -:اختياري لموضوع البحث إلى ما يلي

 لما له من أهمية     ن رغبة كانت تدفعني إلى بحث هذا الموضوع بحثاً علمياً موضوعياً حيادياً ،            أ -1
   . في واقع المجتمع الفلسطيني

  .يمس الحياة الواقعية بشكل كبير  ن موضوع البحث معاصر وجديد ،أ -2
ام على   إلى تقويم وتصويب ومعلوم أن المسلم قو       الفكرية للجمعيات النسوية بحاجة   التوجهات  أن   -3

من خالل هذا البحـث أن أقـرب         وأحاول  يتسنى هذا إال بالدراسة والبحث ،      وال ،فكر وحس أمته    
أوالً وأخيراً للوصول إلـى      الضوابط العلمية ،   وأوضح الصورة في حدود    ، وأجلي الخفي ،    البعيد

  .ستطعت إلى ذلك سبيالًالحق ما ا
  

  :منهج البحث
  :وتتخلص طريقة بحثي فيما يلي 

سلكت في البحث المنهج الوصفي في عرض القضايا األساسية للمرأة ومنطلقاتها من خالل وثـائق               
 ، والتعريـف بالجمعيـات      المنهج التاريخي بقصد تتبع القضايا المثارة نشأة وأسباباً       المؤتمرات ، و  

التحليلي النقدي في تحليل وثائق المؤتمرات المتعلقة بالمرأة ونقدها فـي ضـوء             النسوية ، والمنهج    
 لجمـع    (المنهج االستقرائي فـي محاولـةٍ     و ، منها   اإلسالميمظهراً الموقف   اإلسالمية ،   الشريعة  

  .)النصوص الشرعية ، واآلراء والفتاوى حول كل قضية منها
  : كما عملت على ما يلي 

المواد إلى مصادرها في القوانين      زوعوية للجمعيات النسوية ومناقشتها     عرض التوجهات الفكر   -1
  .التي وردت فيها فإن تعذر ذلك فإنني أعزوها إلى الكتب المختلفة ،

  . بموضوعية ومناقشة اآلراء ، ةدلاأل عرض -2
  . اآليات الواردة في البحث بذكر اسم السورة ورقم اآليةزوع -3
  .  تخريج األحاديث الواردة-4
  . االعتماد على الكتب األمات والكتب المعتمدة ما أمكن -5
  .ة الواردة في البحث الكلمات الغريبالتعريف لبعض المصطلحات و-6
  .  التعريف باألعالم غير المشهورين -7



ح  

 واألعالم والمـصطلحات    الموضوعات و  اآليات واألحاديث والمصادر والمراجع    مسارد وضع   -8
  . والمؤتمراتتعياوالجم الغريبة واأللفاظ

  

  الدراسات السابقة
هناك   ولم تلمس أن   ،االختصاص لم تتوصل الباحثة   و  العلم بعد البحث واالسترشاد بأقوال أهل    

ـ  من ا  دراسة ميدانية تحليلية   : التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية      (نفرد بدراسة ل
الحركة النسائية في فلـسطين مـن       (حت عنوان   ولكن كان هناك دراسة ت    ) وفق الشريعة اإلسالمية    

صـفحة   235 والكتاب من الحجم الكبير عدد صـفحاته         هدرا غم للصحفي عزت    )م1903-1990(
  . أبواب كل باب من فصلين ةويقع في ثالث

 على فرضيات أو حجج أو االثنين معاً ولم يتطرق إلى الجمعيات النسائية من              والكتاب لم يبن  
األطر النسوية الجماهيرية ، بدون     تاريخ وصفي للجمعيات التطوعية النسوية      بل هو   ) حركة(مفهوم  

  أي أسلوب علمي منهجي أو تحليل اجتماعي لواقع المرأة والحركة النسوية 
فاختارت الموضـوع المـذكور للدراسـة      ،خراآواالستعانة باهللا أوالً  مما شجع الباحثة على 

  .يق والسدادسبحانه وتعالى التوف والبحث سائلةً اهللا
  

  هتوأهميهدف البحث 
التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية فـي      ( لىتهدف الباحثة في هذه الدراسة إلى الوقوف ع         

تظهر بجالء   وقفة تمحيصية عميقة ،    )اإلسالميةدراسة ميدانية تحليلية وفق الشريعة      : الضفة الغربية 
 خطـورة التوجهـات الفكريـة        على ريف إلى التع  كما تهدف الباحثة   هذا الموضوع ،   أهمية دراسة 

  . تساهم في تهديد حصوننا من الداخلللجمعيات النسوية حيث 
  

  فروض البحث
  :افترضت الباحثة ما يلي 

بـين علمـاء    ) التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية        (وجود خالفات حول     : أوال
  . كل أطيافها وبين علماء الفكر العلمانيالفكر اإلسالمي في نظرتهم إلى الجمعيات النسوية ب

  وجود خالفات حول تمويل هذه الجمعيات هل هو ذاتي أم خارجي؟ : ثانيا
الفرضـيتين جـزءاً     ستحاول الباحثة في هذه الدراسة فحص الفرضيتين نفياً أو إثباتاً حيث ستشكل           

  .كبيراً من الدراسة وجوهرها
  



ط  

  خطة البحث
   :المقدمة* 
  ثالثةويشتمل على الغربية ،لتاريخي للحركة النسوية في الضفة المسار ا: الفصل األول * 

   :احث مب

  . نشأة الحركات النسوية العالمية : المبحث األول 

   . في الضفة الغربية النسويةنشأة الحركة  : ثانيالمبحث ال

  : التعرف بأهم الجمعيات النسوية في الضفة الغربية :المبحث الثاني 

  . االتحاد العام للمرأة الفلسطينية : ل  المطلب األو

  . جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية : المطلب الثاني  
  . مركز المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق : المطلب الثالث 

  :التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية ويشتمل على مبحثين : الفصل الثاني * 

  : المنطلق الفكري للجمعيات النسوية ويشتمل على : ولالمبحث األ

  .ميثاق األمم المتحدة : المطلب األول 
  . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان : المطلب الثاني 
  وثيقة سيداو : المطلب الثالث 
  . م 1994مؤتمر السكان للتنمية والتطوير القاهرة : المطلب الرابع 

  . م 2000م وما تبعه عام 1995مؤتمر بكين : المطلب الخامس 
  . المنطلق الفكري للجمعيات النسوية في ضوء الشريعة اإلسالمية: المبحث الثاني 

  . المنطلق المرتبط بمصادر التمويل  : الثالمبحث الث

  
  الفلسطينية المرأة حقوق وثيقة:  الفصل الثالث * 

على ضوء النصوص الشرعية دراسة مضمون وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية : المبحث األول 

   :ويشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب: والرؤى العلمانية 

  ) .الرئاسة ، والوزارة ، والمشاركة النيابية ، والقضاء ( الحقوق السياسية : المطلب األول 
  ). عمل المرأة دون إذن ولي ، العنف االجتماعي (الحقوق االجتماعية واالقتصادية : المطلب الثاني 

  ) . شهادة المرأة في جرائم الزنا وإقامة الحدود ( الحقوق الجنائية :  المطلب الثالث 
تحديد الحد األدنى لسن ( الحقوق المتعلقة باألهلية المدنية واألحوال الشخصية  : المطلب الرابع 

سفر دون تزويج الفتيات ، حق تزويج المرأة نفسها دون ولي ، نفي تعدد الزوجات ، حرية التنقل وال
  ) .محرم ، ميراث المرأة 



ي  

  :خطورة التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية  ويشتمل على مطلبين : المبحث الثاني

  . خطر التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية على العقيدة واألخالق : المطلب األول 
  .الخطوات التي يجب أن نقوم بها لتفادي هذه األخطار : المطلب الثاني 

  . االستبانة وتحليلها  * 

تعرض الباحثة أهم النتائج والتوصيات لالرتقاء بالمرأة المسلمة في فلسطين إلى      : الخاتمة  * 
  . المستوى المطلوب والذي يليق بها كعرض يجب أن يصان 

  . قالمالح * 

   .  المسارد *

  

عز وجل  – صواب فمن اهللا     المتواضع ، ما كان من     فما كان في هذه الرسالة فهو من جهدي          وأخيراً
 وما كان من خطأ ، أو نسيان ، أو تقصير فهو مني ، ومن الشيطان ، وأسأل اهللا العلي القدير أن                      –

يتقبل مني هذا العمل المتواضع وأن ينفعني به في الدارين ، وأن ينفع به المـسلمين والمـسلمات ،                   
  . المولى ونعم المجيب  نعم هنفإيحبه ويرضاه من القول والعمل ، وأن يوفقنا لما 

  .وآخر دعونا أن الحمد هللا رب العالمين 
  .وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين 

                                                                        
  :الباحثة           الطالبة                                                                      

  هيام حمدان
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المسار التاريخي للحركة النسوية في الضفة الغربية ، : الفصل األول * 

  : ويشتمل على ثالثة مباحث 

  . نشأة الحركات النسوية العالمية : المبحث األول 

  .نشأة الحركة النسوية في الضفة الغربية  : المبحث الثاني 

  : ف بأهم الجمعيات النسوية في الضفة الغربية التعر :الثانيالمبحث 

  . االتحاد العام للمرأة الفلسطينية : المطلب األول  

  . جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية  : المطلب الثاني 

  . مركز المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق  : المطلب الثالث
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  . لعالمية نشأة الحركات النسوية ا: المبحث األول 
الحركة النسوية كظاهرة اجتماعية ، واكبت نمو المرحلة الرأسمالية عقب النهضة في            نشأت          

البلدان األوربية األكثر تطوراً في الغرب عندما بدأت الثورة الصناعية ،  حيث جـذبت العالقـات                 
 التغيير  أن للعمل ، غير     المرأة أمام األبواب صفوفها بفتحها    إلى في المدينة    المرأةالرأسمالية الجديدة   
  . واالستقالل  لم يقدم لها التحرر

      وظلت الكثير من العالقات والتقاليد اإلقطاعية على حالها لفترة طويلة وخاصـة تلـك التـي                
 بـأجور مهدت الطريق أمام الرأسماليين الستغالل المرأة ،  فأصبحت المرأة عاملة كالرجل ولكـن               

ية تصل إلى نصف ما يحصل عليه الرجل عالوة على العائلة الملقـاة علـى         وثقافاجتماعية  وحقوق  
مما نتج عنه ظهور الحركـات      عاتق المرأة مما أدى إلى خلق الكراهية والتفرقة بين المرأة والرجل            

النسوية العالمية التي طالبت بحقوق المرأة من خالل إقرار هذه الحقوق في المؤتمرات والمواثيـق               
  . 1يع على هذه المواثيق من معظم دول العالم باختالف دياناتهم وثقافاتهم الدولية والتوق

ة األمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية القاعدة التنظيمية األولى للتعاون في ما بين             بشكلت عص      
، وهمـا   فتحتا الباب أمام تعبئة المرأة عبر توفير بؤرة تركيز مركزية كانت مفتقدة من قبل               الدول ،   

ذلك غيرتا اإلطار الذي كانت المنظمات النسوية تتحرك من خالله ، استهدفت جملة الهيئات الدولية               ب
  . المستحدثة 

     وبتحول أنظارها نحو الهيئات العالمية الجديدة ، قامت المنظمات النسوية بإضفاء المـشروعية             
ـ              امى مـستوى التنظـيم     على هذه الهيئات وساهمت في التأسيس لمركزيتها ، وفي الوقت نفـسه تن

 جنيف  إلى القياديةوالتعاون بين الجماعات النسوية ، حيث قامت منظمات نسوية كثيرة بنقل مقراتها             
، أضف إلى ذلك ، أن نمطاً جديداً من التنظيم ما لبث            لتسهل االتصاالت مع أجهزة العصبة المختلفة       

ف المؤلفة من ممثلي عدد من المنظمـات        أن انبثق متمثالً بالمنظمة فوق الدولية أو المتعددة األطرا        
م تم تأسيس اللجنة المشتركة للمنظمات التمثيلية ، كما بادرت فـي عـام   1925الدولية  ،  ففي عام     

  .م كبرى المجموعات النسوية إلى تشكيل لجنة االرتباط الخاصة بالمنظمات الدولية النسوية 1931
سـكرتارية  ( ولين كبار في أمانة سـر العـصبة             أقام أعضاء في اللجنة عالقات وثيقة مع مسئ       

 الخيرية المختلفة وغيرها من     األعمالمتعاونين مع العصبة على صعيد القيام بسلسلة من         ) ة  بالعص
  . 2فير الرخاءالنشاطات ذات العالقة بتو

  

  
                                                 

1 - 200724509972889=id_note?php.note/com.facebook.www://http     
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من حـدة   المنظمة رسمياً أن زادت  الساحة الكوكبيةإطار المتزايدة للنساء في    ةلبثت التعبئ ما         
نشأت صراعات مريرة بين أولئك المؤيدين للنضال فـي         ف. التوترات داخل الحركة النسوية الدولية      

سبيل مساواة المرأة وأولئك الذين كانوا ميالين إلى تفضيل استصدار قوانين تـوفر للمـرأة حمايـة                 
فع العـصبة   غير أن المعسكرين كليهما ركزا جهودهما على د       . خاصة، وال سيما في ميدان العمل       

  .  منطلقين مختلفين تماماً من  إنومنظمة العمل الدولية إلى تبني قضايا المرأة ، و
ظـيم وضـبط    حيات العصبة المحددة فرصة التناول الكامل لقضايا المـرأة ، فتن           لم تتح صال        

بـدالً  العالقات بين الدول والمواطنين لم يكونا مشمولين بالئحة هذه الصالحيات ، ركزت العصبة               
  . من ذلك ، على تنظيم العالقات بين الدول 

 فالحقوق الفردية تلك المؤسسة التي دأبت على استنفار الحركات االجتماعية منذ ما يزيد عن                     
القرن ، لم ينظر إليها على أنها هواجس دولية قابلة للتنظيم وفقاً لمعايير دوليـة ، ومـن ثـم فـان          

جتماعية، الوضع الحقوقي للمـرأة       تستطيع أن تدرج جوهر همومها اال      المنظمات النسوية الدولية لم   
   .1صلين داما أكثر من عقدين من الزمنة، إال من خالل جهد وكفاح متواعلى جدول أعمال العصب

         
  .نشأة الحركة النسوية في الضفة الغربية: الثانيالمبحث 

،  ة، من خالل تأسيس جمعيات واتحادات نسوي       ابتدأ العمل النسوي الفلسطيني بداية القرن العشرين      
فابتدأ عملها من خالل االحتجاج على االنتداب البريطاني والهجرة اليهودية لفلسطين ، وصدور وعد              

  .بلفور وإقامة الدولة اليهودية
تم توسيع عملها بالمشاركة في مؤتمرات عربية أبرزها مؤتمر النساء الشرقيات للدفاع عن فلسطين              

م، والذي تضمنت قراراته تأييد المطالب الفلسطينية ، وتأكيد لـشرعية           1938عقد في القاهرة    الذي ان 
ولة إسرائيل على الجزء األكبر من أرض       دثر قيام   إم  1948الكفاح العربي الفلسطيني ، وبعد النكبة       

فلسطين، وتشريد مئات اآلالف من فلسطين، شاركت المرأة في التظاهرات االحتجاجية وانخرطـت             
في األحزاب السياسية الموجودة في فترة الخمسينيات والستينيات وبشكل خاص ، الحزب الشيوعي             

 اقتصر العمل النسوي على الطالبـات ، والمتعلمـات        و ،، وحركة القوميين، وحزب البعث    األردني
م أعلن عن قيـام     1965غاثي ، وفي عام     ، وارتكز العمل النسوي على العمل اال       وبعض الحزبيات 

في القدس انبثق عنه االتحاد العام       ً  التحرير الفلسطينية ، وفي هذا العام نظمت النساء مؤتمراً         منظمة
   .2للمرأة الفلسطينية

                                                 
  .444-443 جي ، فرانك ، ولتشنر وجون يولي ، ترجمة فاضل جتكر ،العولمة الطوفان أم اإلنقاذ ،  ص- 1
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م بعد احتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطـاع غـزة ، نـشطت النـساء               1967وفي عام            
وفي عـام   . إلقامة الجبرية   الفلسطينيات في المقاومة ، فتعرض العديد منهن إلى السجن واإلبعاد وا          

ت منظمة التحرير الفلسطينية بالتركيز على تأطير الجماهير في منظمـات وحركـات             عملم    1973
شكل رئيسي التنظيم الذي ركز باألساس على العمـل         تضامنية ، بعد أن كانت الشيوعية ب      تطوعية و 

  . الجماهيري السياسي من خالل النقابات 
جنة العمل النسائي ، مـن نـساء نـشيطات فـي الفـصائل        م تم تأسيس ل   1978وفي العام   

 التحـرر الـوطني ومـساواة    والتنظيمات الوطنية الفلسطينية ، وقد ربطت منذ البداية عملها ما بين        
تشكل إطار اتحاد لجان المرأة العاملة ، واكتسب االتحاد          م  1997-1981وفي الفترة مابين     ،   المرأة

 الفتـرة   شـهدت ة الفعالة في النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي ، و        بعداً جماهيرياً من خالل المشارك    
  :م تحوالً نوعياً على ثالثة أصعدة 1994-1981مابين 

  . أشكال العمل الوطني الجماهيري   األول في النضال ضد االحتالل والمشاركة الواسعة في كافة
 ولدورها ، وبدأ انفتاح     ا لقدراته  تمحور حول توكيد الذات النسوية ، وتعزيز نظرتها االيجابية         ثانيال

النساء على الساحة العالمية النسوية والحقوقية ، نتيجة تفاعل األوساط النسوية األكاديمية مع الحركة              
  )1(.السياسية على الساحة الفلسطينية

  .أما التحول الثالث فقد ارتبط بالبنى الهيكلية ، فقد بدأ نقاشاً جدياً حول العضوية للحزب        
م قام طاقم شؤون المرأة بإعالن وثيقة حقوق المرأة وتم إعالنها باسم االتحاد العام              1994وفي العام   

م شهدت الحركة النـسوية تبلـوراً لـدى         2000-م  1994للمرأة الفلسطينية، وفي الفترة مابين عام       
مر الذي عكس نفسه    قيادات الجمعية العليا بماهية العمل النسوي ، ولمفهوم تقوية وتمكين المرأة ، األ            

م ومشاركتها فـي    1995على برامج عمل الجمعيات ومشاركتها في مؤتمر النساء العالمي في بكين            
  . )2(المؤتمرات النسوية الدولية في العالم العربي والعالم بعد ذلك جميعها
رة عن جمعيات نـسويه خيريـة       إن المنظمات النسوية األهلية في الضفة الغربية ، هي عبا         

 هذه المنظمات النسوية هي التـي تمثـل         ،)5( ومراكز نسوية  ،)4(طر نسوية جماهيرية  أ و )3( وطوعية
المرأة في الكثير من الفعاليات الوطنية والدولية للمرأة ، وهي التي تتحدث وتطالب بحقوق المـرأة                

قبـل  الفلسطينية، ولكن بالنظر إلى هذه الجمعيات ومؤسسيها والقائمين عليها لم يتم انتخـابهم مـن                

                                                 
 الحرآة النسائية الفلسطينية ، إشكاليات التحول الديمقراطي واستراتيجيات مستقبلية ، وقائع المؤتمر السنوي الخامس لمؤسسة مواطن - 1

  .97ص/94م ص1999
 .97 المرجع السابق ، ص- 2
انظر  الحرآة .(هي نواة العمل النسوي على المستوى الوطني والخيري الخدماتي في فلسطين : الطوعية /  النسوية الخيرية  الجمعيات- 3

 ) .94م ص1999النسائية الفلسطينية ، إشكاليات التحول الديمقراطي واستراتيجيات مستقبلية ، وقائع المؤتمر السنوي الخامس لمؤسسة مواطن 
هي نواة الحرآة النسوية الفلسطينية من خالل تأطير ها ألعداد آبيرة من النساء على المستويين الوطني : الجماهيرية  األطر النسوية -  4

انظر .( واالجتماعي ، وبالرغم من أن الغلبة آانت للمستوى الوطني ، إال أنها ساهمت يشكل فعال في إبراز أهمية قضايا المرأة االجتماعية 
 ) 94المرجع السابق ،ص

منظمات أهلية نسوية مهنية تعمل على االهتمام والتفعيل لقضايا اجتماعية مختلفة في المجال النسوي ، ليس لها قواعد :   المراآز النسوية -  5
 ) 94انظر ،المرجع السابق ،ص.(جماهيرية لكنها تعمل من خالل التنسيق والتعاون مع األطر النسوية األخرى 
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الجماهير النسوية الفلسطينية ، ولهذا فال يحق لهذه الجمعيات واألطر والمراكز أن تقـوم بإصـدار                
وثائق تطالب بتطبيقها دون عرضها على الجماهير النسوية لالستفتاء والتصويت ، هـذه الوثـائق               

الجمعيـات   تبنـت   اإلسـالمية ،    الدولية بعيدة عن الشريعة     من القوانين  استمدت الكثير من بنودها   
 فـي العـالم     )1(دعم وتوجيه الدول المانحة لتسويق عولمة اجتماعية      بوالمراكز هذه األفكار الغربية     

  .اإلسالمي 
ولهذا نجد أن غالبية الدعم الموجه إلى هذه الجمعيات ليس فقط من أجـل رفـع مـستوى المـرأة                    

قيف في دورات في مجـال     االقتصادي والصحي، وإنما نجد أن نسبة عالية من الدعم موجه نحو التث           
من المنظمات بجميع أشكالها تعطـي دورات فـي مجـال           % 81.9إن نسبة    " ،)2(النوع االجتماعي 

النوع االجتماعي ،  تهدف الجمعيات الطوعية الخيرية التـي تعطـي دورات فـي مجـال النـوع        
دوار االجتماعيـة   ة باأل إلى تقوية النساء للمطالبة بالحقوق إلى جانب التوعي       % 60االجتماعي بنسبة   

في الحقوق والواجبات ومساعدة العامالت في سوق العمل ، بالمقابل فجميع             المتساوي وأخذ دورهن 
، بينما الغالبية العظمى مـن      % 100األطر تعطي هذه الدورات  في مجال النوع االجتماعي بنسبة           

منظمات األهلية مـن    تمول أغلبية برامج ال   وهداف ،   تعطي هذه الدورات لنفس األ    % 91.7المراكز  
  . منظمات أهلية وحكومية أجنبية 

إن تمويل النسبة األعلى من المنظمات النسوية  تأتي من منظمات غير حكوميـة أجنبيـة ،                 
من التمويل من المنظمات األجنبية غير الحكومية ، في حين أن           % 91.7فالمراكز تحوز على نسبة     

مـابين  % 50وتتوسط نسبة األطر    % 33.33ل من   الخيرية  نسبة حصولها أق    / الجمعيات الطوعية   
  .)3(المراكز والجمعيات

وقد جاء في البيانات الواردة في التقرير الصادر عن دائرة تنسيق المـساعدات فـي وزارة          
التخطيط والتعاون الدولي تشير إلى أن قطاع المرأة والمتضمن مشاريع ذات عالقة مباشرة بالمرأة              

م 1994دوالر أمريكي منذ العـام      ) 14.226.000( لى دعم مقداره    والنوع االجتماعي قد حصل ع    
م ، حيث قدمت الدول المانحة الدعم لمشاريع ذات عالقة مباشرة بالمرأة والنـوع              2000وحتى آذار   
  .)5(من خالل وزارة التخطيط  والتعاون الدولي)4(االجتماعي 

                                                 
 ةالمي جديد يقوم على العقل االلكتروني والثورة المعلوماتية واإلبداع التقني غير المحدود دون اعتبار للمنظمنظام ع: عولمة اجتماعية - 1

 ). 14انظر العولمة ، محمد سعيد أبو زعرور ،ص. ( والحضارات والثقافات والقيم ، والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العالم 
 )  .94م ص1999واستراتيجيات مستقبلية ، وقائع المؤتمر السنوي الخامس لمؤسسة مواطن  إشكاليات التحول الديمقراطي - 2

 ،  63 الحركة النسائية الفلسطينية ، إشكاليات التحول الديمقراطي واستراتيجيات مستقبلية ، ص-3
المجتمع الثقافية واالجتماعية والسياسية في تحديد األدوار االجتماعية للجنسين والذي يتم حسب منظومة  ) الجندر : ( النوع االجتماعي - 4

  )103انظر ، المرأة والجندر إلغاء التمييز الثقافي واالجتماعي بين الجنسين ، اميمة أبو بكر وشيرين شكري ، ص.( حقبة زمنية محددة 

م ، لجنة التنسيق الحكومي 2002 1م ، ط2000 –م 1995 ن التقرير الحكومي حول أوضاع المرأة الفلسطينية ، خمس سنوات بعد بيجي-5
  . الناشر للدعاية واإلعالنةللنهوض بالمرأة ، طباعة مؤسس
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رات الدولية لتنفيذ هـذه     وهذه المساعدات تمت من خالل التوصيات التي أوصت بها المؤتم         
المساعدات في االتجاهات التي تريدها الدول المانحة مثل الصحة اإلنجابية فقد جاء فـي المـؤتمر                

ينبغي أن تقوم الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطـاع         "  القاهرة    في ن والتنمية ا للسك يالدول
 في ذلك تنظيم األسـرة ، والـصحة         ، بما )1(الخاص باالستثمار في جميع جوانب الصحة اإلنجابية        

  .)3(مه، وتعزيز ذلك ورصده وتقيي)2(الجنسية
م بدأت وتيرة النشاط النسوي في فلسطين في التزايـد          1993ومنذ التوقيع على اتفاق أوسلو      

بشكل كبير ، ويتجاوز مختلف النشاطات االجتماعية والـسياسية األخـرى ، وبـدأ انتـشار هـذه                  
لف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ، بأوجـه النـشاط المختلفـة            المؤسسات يتسع ليشمل مخت   

  . الصحية والثقافية واالجتماعية والسياسية 
 المختلفة باتت تأخذ حصة وافرة      ا وجمعياته افي أن قضية المرأة بمؤسساته    وتكمن الخطورة   

ألخـرى   القطاعـات ا   بمن حجم المساعدات الدولية المخصصة لألراضي  الفلسطينية على حـسا          
 والممنوحة لهذه المنظمات والمراكز إلـى المـصاريف         ةنسبة كبيرة من المبالغ المخصص    وتذهب  

اإلدارية من مكاتب وأثاث ، وسيارات ، وسـفريات ، وضـيافة ، وأجـور الخبـراء األجانـب ،                    
  .والرواتب العالية للمسئوالت الكبيرات في هذه المؤسسات

سابات هذه الجمعيات األهلية ، والتـي ال تخـضع          إن ماليين الدوالرات تصل سنوياً إلى ح      
 المشاريع التي تنفذها هذه الجمعيات  ال تخضع سوى لرقابـة الـدول              نإللمراقبة والتدقيق ، حتى     

المانحة ، وهذا األمر له سلبيات ، وذلك ألن الدول المانحة هي  التي تتحكم في عمـل الجمعيـات                    
انحة ومـصالحها ، ال حـسب احتياجـات المجتمـع           وتديرها حسبما تريد وحسب أهداف الدول الم      

الفلسطيني وحاجته في البنية التحتية للشعب  الفلسطيني ، كما أن في وجود رقابة رسـمية داخليـة                  
على هذه الجمعيات يحافظ على هذه المساعدات من أن تضيع دون فائدة للمجتمع أو تـذهب إلـى                  

  .4ح وليس خدمة المجتمع الفلسطينيجمعيات وهمية ربحية هدفها منذ البداية في األربا

                                                 
. هي العمل على تقديم المشورة والرعاية الطبية فيما يتعلق باإلنجاب ، واألمراض التي تنتقل باالتصال  الجنسي :  الصحة الجنسية - 1
هي العمل على تقديم المشورة والرعاية الطبية فيما : الصحة الجنسية ) ،. م1994، تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة 43ص(

 )،. م1994، تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة 43ص. (يتعلق باإلنجاب ، واألمراض التي تنتقل باالتصال  الجنسي 
في جميع األمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته ، وليست حالة رفاه كامل بدنياً وعقليا واجتماعياً ، :  الصحة اإلنجابية  - 2

ولذلك تعني الصحة اإلنجابية قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة ، وقدرتهم على . مجرد السالمة من المرض أو اإلعاقة 
 . لمؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة، تقرير ا43ص.  (  اإلنجاب وحريتهم في تقرير اإلنجاب وموعده وتواتره 

 21 ص18-3/  الفصل الثالث ، باء –م 1994/القاهرة / تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية -6
 . 90 ، صpassia، مطبوعات 1م ، ط2004 اإلسالم في فلسطين المعاصرة ، وقائع مؤتمر أيلول - 4
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بموضوع المرأة فـي الخطـاب والتكـوين        أما بالنسبة لالتجاه اإلسالمي فقد ظهر االهتمام        
للحركات اإلسالمية ، مما أدى إلى ظهور المؤسسات والجمعيات المركزية في الفترة الممتدة مـابين    

  : م ومنها 2000-م 1996عام 
، حيث تتوجه أهدافها نحو توعية المرأة       في مدينة رام اهللا      م1996جمعية الهدى التي تأسست عام      
   . ، وتهتم في تنمية المرأة الريفية وإبراز دورها والدفاع عن حقها

 ،  ومـن أهدافـه االهتمـام         م1997مركز جذور للثقافة والفنون في نابلس ، والذي تأسس عام           
ل والعودة بها إلى الجذور الحـضارية رداً        فضبالمرأة في المجال الثقافي لتغير واقع المرأة نحو األ        

  . على الوافدات الغربية 
، ومن أهدافها االهتمام بالمرأة في       في مدينة البيرة  م  1997جمعية الخنساء اإلسالمية تأسست عام      

شقيها المهني واألكاديمي واالهتمام باألطفال في مختلف       بشتى المجاالت الثقافية والفكرية والتعليمية      
  .  التعليمية والفكرية والترفيهية ، والعمل على إبراز طاقاتهم اإلبداعية النواحي 

من قبل عدد مـن األسـيرات        ،    في مدينة بيت لحم      م1998جمعية النقاء اإلسالمية تأسست عام      
  .)1(وزوجات األسرى ، تتوجه بخدماتها نحو األسرى والمعتقلين والشهداء وأسرهم

ه المـرأة المـسلمة وتوعيتهـا       يتوجإلى   فتهد،    م  1981ام  جمعية الشابات المسلمات تأسست ع    
ورعايتها وحفظها من االنحراف ، وتأهيلها من حيث توفير فـرص التعلـيم المهنـي كالخياطـة                 
والصوف وأشغال اإلبرة والسيراميك وغيرها ، باإلضافة إلى حفظ القرآن الكريم ولها عدة فـروع               

  .  فرعا17ًا إلى منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة ويصل عدده
 ، كحركة سياسية اجتماعية     م تأسس حزب الخالص الوطني اإلسالمي في قطاع غزة        1996في عام   

حيث سمح لها بالمشاركة في الحزب بنـسبة          نقلة نوعية في حياة المرأة المسلمة ،       شكلتوثقافية ،   
 س دائرة مـستقلة     حزب الخالص بالمرأة إلى تأسي      م ، ثم ارتقى اهتما    همن عدد أعضاء هيئات    15%

 أن لها أنشطة مستقلة،     الإ كل أنشطتها المركزية ،      في هتشارك) دائرة العمل النسائي    (  هللمرأة داخل 
، )المرأة بين األصالة والمعاصرة     (م بعنوان   1998أهمها المؤتمرات حيث كان المؤتمر األول عام        
ضافة إلـى تأسـيس الملتقـى       م ، باإل  15/7/2003والمؤتمر الخامس حول قانون العقوبات بتاريخ       

  .)2(النسوي، واألنشطة النسوية المختلفة
  
  

                                                 
 . 62م  ، ص2004مر أيلول  اإلسالم في فلسطين المعاصرة ، وقائع مؤت- 1
  . 62المرجع السابق ص - 2
2- www. Mowa. Gov.ps 
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  .ف بأهم الجمعيات النسوية في الضفة الغربيةيالتعر : الثالثالمبحث 

  : ويشتمل على ثالثة مطالب 

سها وأهدافها   تأسي علىمن خالل التعريف    ،  هذا المبحث سيتم التعريف ببعض الجمعيات       في  
شكل خاص من بين الجمعيات المختلفة التـي        باختيار هذه الجمعيات الثالث     تم  و والقائمين عليها ،    

 الجمعيات  العاملة وأكبرها ، ولما لهـا مـن دور             هذه ألنها من أهم   تعمل على الساحة الفلسطينية ،    
 اقترحتها المستقاة من القوانين والمواثيق      وق المرأة الفلسطينية بالبنود التي    كبير في إصدار وثيقة حق    

لية ، هذه الوثيقة التي تم عرضها للتصويت عليها من قبل المجلس التشريعي ، وهي في مرحلة                 الدو
، هذه الوثيقة جاءت كعمل مشترك بـين وزارة شـؤون           اء والحكومة   الدراسة من قبل مجلس اإلفت    

طلقة من  المرأة واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية واألطر النسوية من           
  :واعد هي قمجموعة 

 في مطالبها إلـى منظومـة       ةبد للمرأة الفلسطينية أن تسمو بوضعها القانوني الخاص مستند         ال •
 ترتكز في مجملها على مجموعة من الثوابت والحقوق القانونية التـي تحقـق              ، قانونية متكاملة 

ألعراف الدولية والقانون    حسب ما نصت عليه المواثيق وا      ، المساواة المطلقة بينها وبين الرجل    
  . األساسي الفلسطيني 

انسجاما مع التراكم الحضاري للشعب الفلسطيني وتراثه العربي اإلسالمي ومع التـزام دولـة               •
فلسطين بميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وجميـع المواثيـق واالتفاقـات              

  .العربية والدولية 
ناداً إلى وثيقة حقـوق المـرأة       تس ا ،وانين والتشريعات الفلسطينية    ضمان المساواة في جميع الق     •

  2. م1994الفلسطينية في القدس عام 
التي من شانها تقوية وتمكـين المـرأة        واستكمال دور وزارة شؤون المرأة في وضع سياسات          •

 .)1(ودمجها في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية

   :ونية فهأما دور الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطي
  .مرجعية لتوحيد الخطاب النسوي للمرأة الفلسطينية  •
  . ونضالية لتوحيد وتأصيل حقوق المرأة في القوانين والتشريعات الفلسطينية ةأداة مطلبي •
 التشريعية والتنفيذية باتخاذ    ا وعبر سلطاته  ينيتشكل أداة ضغط على القيادة السياسية للشعب الفلسط        •

  .)2( الكفيلة بترسيخ وحماية وتبني الحقوق المتضمنة في هذه الوثيقةكافة السياسات واإلجراءات

                                                 
1 - www. Mowa. Gov.ps 
 . انظر ملحق وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية  - 2
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وترى الباحثة أن الوثيقة الحقوقية كما تراها الجمعيات النسوية فيها مخالفة شرعية لمـا فـي                
الوثيقة من مخالفات تطالب المرأة من السلطات التشريعية والتنفيذية تطبيقها ، وفيها مخالفة قانونيـة            

  .يقة لم تنبثق بإجماع القوى النسوية باختالف توجهاتها العاملة على الساحة الفلسطينية الن هذه الوث
  

  :اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية: المطلب األول 

 قواعد منظمة التحرير     كقاعدة من    ،  م1965تأسس االتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام                    
وعلى هذا األساس يمثل االتحاد المظلة لكافة المنظمـات غيـر            داخل الوطن وخارجه ،      الفلسطينية

 ةالحكومية الفلسطينية للمرأة ، وقد كان الهدف الرئيسي من تأسيس اإلتحاد العام للمـرأة الفلـسطيني               
تنظيم جهود وطاقات المرأة الفلسطينية للمشاركة في جميـع النـشاطات الـسياسية واالجتماعيـة               

رجه والتي تسعى لتنمية المـرأة والنهـوض بهـا فـي التجمعـات              واالقتصادية داخل الوطن وخا   
  .الفلسطينية

م 15/7/1965عقد المؤتمر األول لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مدينة القدس بتـاريخ             
 وبدأ االتحاد نشاطه في الضفة الغربيـة         .)1(وانتخب لجنة تنفيذية برئاسة السيدة عصام عبد الهادي       

م الـذي احتـل كامـل       1967ا النشاط توقف بسبب العدوان اإلسرائيلي عام        وقطاع غزة ولكن هذ   
األراضي الفلسطينية ، وتم إغالق أبواب اإلتحاد ومقره في القدس ، وأبعدت عصام عبد الهادي إلى                

  . خارج األراضي الفلسطينية 
ـ           1986وفي عام    دة م بدأت منظمة التحرير الفلسطينية إعادة بناء االتحادات الـشعبية كقاع

نضالية من قواعد المنظمة ، وتم تشكيل لجنة تحضيرية في كافة التجمعات الفلسطينية فـي األردن                
  . وسوريا ولبنان ومصر والعراق والكويت 

م ، والمؤتمر الثالث عقد في بيروت ،        1972عقد المؤتمر العام الثاني في مدينة بيروت عام         
 قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بعد خـروجهم        والمؤتمر الرابع عقد في مدينة تونس التي احتضنت       

   .)2(م وحصار بيروت1982من بيروت على أثر العدوان اإلسرائيلي على لبنان عام 
م بعد غياب أربعة وعشرين عاماً علـى        21/5/2009عقد المؤتمر الخامس في رام اهللا في        

كلمـة توجيهيـة لعمـل       رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ب      رأرض فلسطين ، وافتتح المؤتم    
االتحاد، ثم كلمة األمينة العامة لإلتحاد سلوى أبو خضرا ، ثم كلمة رئيسة االتحـاد عـصام عبـد                   

                                                 
م في مدينة نابلس ، وهي رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية منذ مؤتمره التأسيسي 1928عصام عبد الهادي ولدت عام  - 1

انظر .م وهي عضو المجلس الوطني الفلسطيني ،والمجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية 1965 انعقد عام الذي
)ahtm-h/cvabdv/arabic/orq-rushd-ibr.www ( 
 2م ص24/5/2009-21 رام اهللا ،  الخامس ، فلسطين ، االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، المؤتمر العام- 2
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 عضو ، أما المندوبات     130000الهادي، ثم تتابعت أعمال المؤتمر على مدار أربعة أيام ، بعضوية            
  .)1(جماع وتم المصادقة على العضوية باإل، 370في المؤتمر في الوطن والخارج 

 والداخلي الذي أقـر     ي ستقوم الباحثة بالتعريف باالتحاد من خالل التعريف بالنظام األساس        
  . م1985في المؤتمر العام الرابع لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية المنعقد في الجمهورية التونسية عام 

  

رأة الفلسطينية في جميع أنحاء     هو تنظيم شعبي ديمقراطي يمثل الم      : االتحاد العام للمرأة الفلسطينية   
   .)2(العالم وهو قاعدة من قواعد الثورة الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطيني

  

مقر اإلتحاد الدائم القدس ، ويحق لالتحاد أن ينقل مقره إلى مكان آخر إذا اقتـضت                  : مقر االتحاد 
  .)3(ظروف العمل الفلسطيني ذلك

  

  : االتحاد العام للمرأة الفلسطينية أهداف : الفرع األول 

 وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية علـى       الفلسطينية، يعمل االتحاد على تحقيق أهداف الثورة        -1
  . كامل أرض فلسطين ملتزماً بالميثاق الوطني الفلسطيني 

مة القضية  حشد وتنظيم طاقات المرأة الفلسطينية أينما كانت وتعبئة كافة إمكاناتها في خد-2
  . الفلسطينية واإلسهام الفعال في معركة تحرير الوطن  

 إبراز شخصية المرأة الفلسطينية بإشراكها في جميع مجاالت العمل التنظيمي والنـضالي فـي               -3
  . مختلف المستويات والميادين على الصعيد العربي والدولي 

  . لواجبات  النضال من اجل مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق وا-4
 توعية المرأة الفلسطينية لممارسة حقوقها التي اكتسبتها وانتزعتها من خالل مسيرتها النـضالية              -5

  . الطويلة 
 ي الدفاع عن مصالح المرأة الفلسطينية المادية والمعنوية والنضال لرفـع مـستواها االجتمـاع              -6

   . يوالسياسي واالقتصاد
قضية التحرر االجتماعي للمرأة الفلسطينية وقضية النضال من         التأكيد على الترابط الكامل بين       -7

  . أجل التحرر الوطني 
  . توثيق تطوير العالقات مع المنظمات العربية الصديقة وحركات التحرر في العالم -8

                                                 
 . 4 صالمرجع السابق، - 1
م ، 1985 ، النظام األساسي والداخلي الذي اقر في المؤتمر العام الرابع لإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية 2 انظر مادة - 2

 . 3ص
 .3  ، ص3مادة  المرجع السابق ، - 3
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  .   التعامل مع المؤسسات الفلسطينية والعربية والعالمية القائمة والمعنية بالشؤون الفلسطينية -9
  .)1(ق العالقة مع المنظمات والنقابات الديمقراطية والمناهضة للصهيونية توثي-10

 فيه دعوة إلى المساواة التامة       أن ترى الباحثة أن من أبرز أهداف االتحاد للمرأة الفلسطينية                و
بين المرأة والرجل ، وفيها دعوة لخوض معركة نضالية لتحقيق هذه المساواة ، وفيه إشـارة إلـى                  

كثير من بنودها مخالفـة    في العالم في دعم هذه التوجهات التي في    رمنظمات وحركات التحر  دور ال 
  . لتعاليم الدين 

  
  :مالية االتحاد وتعتمد على : الفرع الثاني 

  .  رسوم االنتساب واالشتراك -1
  .  الميزانية المقررة لالتحاد من منظمة التحرير الفلسطينية -2
  .  التبرعات والهبات -3
  .  ريع المشاريع التي ينفذها االتحاد -4
  .  الوصايا واألوقاف -5
  .  الواردات األخرى التي يقرها المجلس اإلداري أو المؤتمر العام -6

   .)2(وتوزع أموال االتحاد في المصاريف التي تقرها األمانة أو الهيئات اإلدارية
تقدمها المؤسسات الدولية هو سـيطرة      عات والهبات التي    روترى الباحثة أن الهدف من التب             

  .العولمة االجتماعية في المجتمعات اإلسالمية 
  

   : حيث تقوم مسؤولة العالقات الخارجية باألعمال التالية العالقات الخارجية لالتحاد: الفرع الثالث 
  .  العمل على توثيق عالقات االتحاد بالنقابات الدولية وتدعيم العالقات معها -1
  . ل على توثيق وتعزيز عالقات االتحاد لدى المنظمات النسائية العربية  العم-2
  .)3( العمل على تبادل الخبرات والزيارات والبعثات مع المنظمات النسائية والعربية والدولية-3
  .  المشاركة في المؤتمرات العربية والدولية -4
الت والمهرجانـات علـى المـستوى        االشتراك مع أمينة السر في اإلعداد للمؤتمرات واالحتفا        -5

   .)4(العربي والدولي

                                                 
 . 4 /3م ، ص1985ي والداخلي الذي اقر في المؤتمر العام الرابع لإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية  ، النظام األساس4 انظر مادة - 1
 .8 /7 ، ص29/ 27 المرجع السابق ، مادة - 2
 .22م ، ص1985 ، النظام األساسي والداخلي الذي اقر في المؤتمر العام الرابع لإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية 59 انظر مادة - 3
م ، 1985 ، النظام األساسي والداخلي الذي اقر في المؤتمر العام الرابع لإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية 59 انظر مادة - 4

 .22ص
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وترى الباحثة أن مسؤولة العالقات الخارجية في األعمال التي تقوم بها من خـالل توثيـق                
 السبب في تبني الجمعيات للمواثيـق       ة ودولية هي  عالقات االتحاد مع المنظمات الخارجية من نسوي      

  .لسطينية الدولية في إصدارها لوثيقة حقوق المرأة الف
  

  :   برز أعمال االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  أ :الفرع الرابع 

زيادة المشاركة في عضوية ومشاركة االتحاد بثالث عـضوات فـي           : على الصعيد السياسي     -أ  
المجلس المركزي ، بناء شبكة عالقات عربية ودولية والمشاركة في المؤتمرات العالميـة للنـساء               

 فـي   5 + نم واجتماع الجمعية العمومية لألمم المتحدة لمناقشة بيجـي        1995جين  وآخرها مؤتمر بي  
م والمساهمة في وضع االستراتيجيات العالمية للمرأة وقد شغل اإلتحاد وال يزال نائب أمـين               2000

عام في اإلتحاد النسائي العربي ، ولعب دوراً مركزياً في إعادة توحيد االتحاد وعقد مـؤتمر فـي                  
ذلك األمر في االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي يشارك االتحـاد فـي هيئتـه               م ، وك  2007

  .)1(التنفيذية ويحتل موقع نائب الرئيس في هذا االتحاد
  

وترى الباحثة أن  السبب في تأثر الجمعيات النسوية في وثيقة حقوق المرأة بأفكار مخالفـة                
 الشريعة اإلسالمية عن المسرح الحياتي لإلنسان       ، هو غياب  المشاركة في هذه المؤتمرات     وللدين ،   

المعاصر الذي ساهم في انعدام فهم النظرية اإلسالمية الخاصة بالمرأة في المجتمع اإلسـالمي مـن           
  . الجيل المعاصر 

  
م وقد 1993 أعد االتحاد العام وثيقة مبادئ حقوق المرأة عام         :في مجال التشريعات والقوانين      -ب  

  .)2(كوادر النسائية في الخارج ومع األطر والمؤسسات النسوية في الداخلتم نقاشها مع ال
     

  .االتحاد العام للمرأة الفلسطينية له دور كبير في إعداد وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية ف     
  :  صعيد العالقات الخارجية  وأما-ج

يحتل االتحاد موقع نائبـة     يشارك االتحاد في عضوية االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي ، و         
  . الرئيسة ، وعضوية المكتب التنفيذي ، وعضو المكتب اإلقليمي العربي 

) االسكوا(قام وفد من االتحاد بالمشاركة في أعمال اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا             
  . تحت عنوان عشر سنوات بعد بيجين 

                                                 
 .22 ص ، 59، مادة   المرجع السابق- 1
  .40م ، ص24/5/2009-21 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، المؤتمر العام الخامس ، فلسطين ، رام اهللا ، - 2
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ي األمم المتحدة ، وشارك في اجتماعات لجنـة  شارك االتحاد في أعمال اللجنة الثالثة للمرأة ف       
، كما وقع االتحاد     المرأة العربية في الجامعة العربية ، وشارك في مؤتمر النساء العالمي في بيجين            

   .)1(اتفاقية تعاون ودعم مع اليونيفام لمدة ثالث سنوات
 قبل هذه   التحاد من دعوة االتحاد للمشاركة في هذه اللجان والمؤتمرات وتقديم الدعم المادي ل          ف

 السيطرة على العالم العربي واإلسالمي من خالل تمرير أفكار غربيـة            المؤسسات ، هو العمل على    
ة واألسرة مما يـسهل     أمخالفة ألحكام الدين للوصول إلى العولمة االجتماعية الغربية في مجال المر          

مطية عالمية تسمح بفتح المزيـد      االختراق ويضعف منابع المقاومة الذاتية ، سعياً وراء نشر ثقافة ن          
  .لغربية ومتطلبات الحياة الغربية من األسواق وفقاً للذوق الغربي والحاجات ا

  

   :مرأة العاملة الفلسطينية للتنميةجمعية ال: المطلب الثاني 

  
م 1981جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية هي مؤسسة نسويه جماهيرية ، تأسست عام             

م ، تم ترخيص الجمعية رسـمياً فـي         2001 المرأة العاملة الفلسطينية ، وفي العام        تحت اسم لجان  
 جمعيـة المـرأة العاملـة       سماالدوائر المختصة في وزارة الداخلية الفلسطينية كجمعية أهلية تحت          

الفلسطينية للتنمية ، والجمعية هي مؤسسة أهلية نسويه مستقلة وتشكل جزء أساسـياً مـن الحركـة                 
الديمقراطية التنموية على كافة المستويات المحلية والعربية والعالميـة ، المقـر الرئيـسي              النسوية  

  . للمؤسسة رام اهللا ، ولها أفرع كثيرة في نابلس  وطولكرم وجنين وبيت لحم وغزة 
  

  :رؤية الجمعية:  الفرع األول 
الدرجة األولـى والـى      تنطلق في رؤيتها على قاعدة أن حقوق المرأة هي حقوق إنسان ب                     

ن قضايا المرأة في األساس هـي       أ، كما وتؤمن الجمعية ب     القيم والتراث الحضاري اإلنساني التقدمي    
، ولذلك فان تحقيق االستقالل والتقدم االقتصادي واالجتماعي الـديمقراطي           قضايا سياسية اجتماعية  
ية تعمـل علـى إحقـاق العدالـة         ، ال يمكن أن يتم دون بلورة إرادة سياس         في المجتمع الفلسطيني  

االجتماعية والمساواة لكافة مواطنيها، وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتجسيد المساواة علـى              
أساس النوع االجتماعي ، وهذا يتطلب اتخاذ كافة اإلجراءات والقوانين والتدابير لتـشجيع النـساء               

خاص ، وتحقيقاً لذلك فان الجمعية تستند فـي         على اتخاذ القرار وصناعته على المستويين العام وال       
إستراتيجيتها وأهدافها ورؤيتها على تمكين النساء كآلية هامة نحو تغيير واقعهن من خالل تزويدهن              

 تعمـل   ابالمعرفة وتطور قدراتهن ومهارتهن وصوالً إلى رفع قدرتهن على التغيير المجتمعي ، كم            

                                                 
 . 41 المرجع السابق ، ص - 1
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 المجتمعي والتأثير على راسمي الـسياسات وصـانعي         على التمكين الجماعي بهدف إحداث التغيير     
القرارات لتغيير وضعية النساء بالمجتمع وذلك خالل تبني استراتيجيات فعالة لتقوية العمل الجماعي             
المنظم لدعم المساواة المبنية على النوع االجتماعي وتشجيع النساء على تنظيم أنفسهن ضمن هياكل              

   .)1(ن المطلبيةواطر تساعدهن على تحقيق قضاياه
في رؤية الجمعية  تركيز على النوع االجتماعي ، في تطبيق المساواة التامة بين المـرأة                و 

  . والرجل ، دون النظر إلى طبيعة كل جنس وخصائصه الجسمية والنفسية 
  

  : الفئة المستهدفة : الفرع الثاني 

  : التالية من أجل التوصل ألهدافها تستهدف جمعية المرأة العاملة الفئات 
  . النساء  وتحديداً المهمشات والمستضعفات * 
  . الرجال والشباب واألطفال وتحديداً الذين يخضعون لظروف صعبة * 
  . صانعي القرار واألحزاب السياسية واألعالم * 
  )2(. طاقم الجمعية* 

  

  : أبرز مجاالت عمل المؤسسة: الفرع الثالث 

  . تقديم اإلرشاد واالستشارة الفردية والجماعية والعائليةخدمات إرشاد نفسي اجتماعي وتشمل -1
، وأجسام نسويه قاعدية بهدف زيادة قدراتهم على         درات اإلدارية والبرامجية لهيئات    خدمات رفع الق   -2

  . التفاعل مع مجتمعاتهم المحلية
  . شكل خاصبشكل عام والقيادات النسوية ب تدريبات وورش عمل للنساء -3
  . عيل مجموعات ضاغطة لتحقيق المساواة بين الجنسين تشكيل وتف-4
 التشبيك والتنسيق مع جهات مختلفة لسن تشريعات تضمن المساواة بين الجنـسين والتـأثير علـى                 -5
  . التي تميز ضد النساءلمؤسسات الحكومية لتعديل سياساتهاا

   .)3( خدمات إعالمية لمناصرة حقوق المرأة-6

بقة فيها دعوة إلى تفعيل العمل على برنامج النوع االجتماعي ، والخطاب            أكثر المجاالت السا  ف      
  . النسوي التقدمي

  

  

  
                                                 

  .3م ص 2011، السنة الثانية عشر ، أيلول 62 ينابيع الحياة ، تصدر عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ، عدد - 1
 .40االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، ص - 2
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  : األهداف اإلستراتيجية للجمعية: الفرع الرابع 

المساهمة في تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن وانخراطهن في جميع مناحي الحيـاة             : الهدف األول 
  :  المرأة ، وينبثق عنه عدة أهداف على أساس مساواة النوع االجتماعي وحقوق

 على تعزيز ومناصـرة     انونية والمدنية ، وتطوير قدراتها     الق  رفع مستوى وعي المرأة بحقوقها     -1
  . هذه الحقوق 

   التأثير على ذوي النفوذ للوفاء بالتزاماتهم األدبية وتعهداتهم اتجاه تقوية وتعزيز حقوق المرأة -2
  . مساواة النوع االجتماعي والخطاب النسوي التقدمي شأن ب رفع حساسية المجتمع -3
  .  زيادة مشاركة المرأة في االقتصاد -4

المساهمة في تحسين الوضع النفسي واالجتماعي في المجتمع الفلسطيني ، ومكافحة            : الهدف الثاني 
  :جميع أشكال العنف ضد النساء وينبثق عنه عدة أهداف 

بين الفرد وبيئته مـن خـالل       و عي السليم ما بين الفرد وذاته ،         تعزيز التوازن النفسي االجتما    -1
  . تقديم الخدمات اإلرشادية 

 رفع مستوى وعي النساء والمجتمع المحلي بأهمية الصحة النفسية ومكافحة جميع أشكال العنف              -2
  .القائم على النوع االجتماعي 

  . عنفات  المساهمة في تطوير أنظمة التحويالت والحماية للنساء الم-3
  .  تطوير القدرات المهنية للموظفات ، وخريجي وطالب العلوم اإلنسانية -4

  .  تطوير القدرات البرنامجية واإلدارية والمالية واالستدامة الذاتية للجمعية  : الهدف الثالث* 
  .  تطوير الموارد اإلدارية والتنظيمية والبشرية للجمعية -1
  .)1( للجمعية تطوير األنشطة المدرة للدخل-2

وترى الباحثة أن غالبية أهداف الجمعية تتحدث عن موضوع المساواة التامة بـين المـرأة               
، في حين أنه ال خالف مع هذه الجمعيات في           والرجل ومكافحة التمييز القائم على النوع االجتماعي      

ـ              ن مخالفـات   الوقوف ضد العنف الذي يلحق بالمرأة في مجتمعاتنا اإلسالمية في الوقت الحاضر م
وانتقاص من حقوق المرأة الذي فيه مخالفة للدين الحنيف الذي شدد على عالقة اإلخوة بين المـرأة                 

  . والرجل وأنهم خلقوا من نفس واحدة وهو سيدنا آدم عليه السالم 
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  : أهم أعمال جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية : الفرع الخامس 

لنشرات والدراسات واألبحاث الخاصة بقضايا النـوع االجتمـاعي          من ا  اًأصدرت الجمعية عدد   •
دراسة الخطاب النسوي الفلسطيني ، ودراسة النساء في المجالس والهيئات المحلية واقع            : ومنها  

  . وتحديات 
، وتبث برنامج   " مجلة ينابيع   " وفي المجال اإلعالمي تصدر الجمعية مجلة فكرية دورية نسويه           •

  .   وهو برنامج إذاعي أسبوعي على راديو فلسطين "بعيون النساء " 
تتميز الجمعية باستهداف عدد كبير من المتطوعين الـشباب وتخـرطهم باألنـشطة الطوعيـة                •

  . كما تستقبل متدربين خدمة مجتمعية من الجامعات المحلية  والمجتمعية ،
في مقرها الرئيـسي    تدير الجمعية مشروعين مدرين للدخل وهما مطعم الزوادة ودكان للتطريز            •

   .)1(برام اهللا
شكل خاص والجمعيـات    بوترى الباحثة من خالل استعراض أعمال جمعية المرأة العاملة                    

العاملة على الساحة الفلسطينية ، أن الحركة النسائية في فلسطين نشطت مـن أجـل التغييـر فـي                   
هذه الحركات بان القانون أداة التغيير فـي   القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة ، انطالقاً من قناعة         

 االجتماعية ، حيث كثرت المؤتمرات والندوات الداعية للمطالبة بحقوق المرأة           ةحياة المرأة الفلسطيني  
ومساواتها بأخيها الرجل ، وكانت معظم هذه الندوات والمؤتمرات تطرح قضايا خاصة بالمرأة مثل              

سرية ، فما كان من هذه األفكـار ال يتعـارض مـع ثقافـة               الميراث  ، وحق العمل ، والتنمية األ       
 ال  ه بكافة أوجه وأفكار   ان ، وما كان ينادي بأفكار الجندر      وحضارة الشعب الفلسطيني يلقى االستحس    

  .  يلقى القبول واالستحسان من المجتمع الفلسطيني 
   

   :مركز المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق: المطلب الثالث 

م كأحد مـشاريع قطـاع العلـوم        2005مركز المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق سنة        تم تأسيس 
ويعمل المركز وفق   ) اليونسكو(اإلنسانية واالجتماعية لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة         

على إيجاد مؤسسة قادرة علـى ترسـيخ حقـوق المـرأة            المركز  يعمل  وقوانين وأنظمة اليونسكو،    
  .وض بها ، وتفعيل دور النساء الفلسطينيات في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والنه

أمينـة مكتبـة،    م، حيث تم تعيين مـديرة، و      2006بدأ المركز عمله الفعلي في نيسان عام        
ذلك تم خلق طاقم عمل دائم ، قادر على تحسين البنية التحتية للمركز وتطويره              ومساعدة إدارية ، وب   

ر للمعلومات والتوثيق ، تم إصدار ورقتي حقائق ومعلومات ، وصـدر الكتـاب األول مـن                 كمصد
  .   سلسلة دراسات توثيقية حول أدوار المرأة الفلسطينية خالل فترتي الثالثينيات واألربعينات 
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 ازداد الدعم المقدم للمركز عبر توقيع اتفاقية مع صندوق األمـم المتحـدة              2007في سنة   
 كما تم تشكيل مجلس لألمناء وتمت المصادقة        ،ممثلية النرويجية في السلطة الفلسطينية      للسكان ، وال  

  . م 2007على خطة عمل المركز في االجتماع األول لمجلس األمناء الذي عقد في حزيران 
حيث تم تنفيذ خطة عمل المركز ،       :  شهد المركز عدداً من االنجازات       م2008وخالل العام   

قم العمل ، وتم استضافة خبيرة دولية في المركز ، ونفذ المركز دراسة تقييميـة               وتم تعيين كامل طا   
ر تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات ، التي أدت إلى تطوير البناء التنظيمـي               بلعمله ع 

الداخلي للمركز ، وكنتيجة لهذه االنجازات ، طور المركز رؤيته ورسالته ، وأهدافـه الرئيـسة ،                 
ليته التنظيمية ، ودور ومهمة كل فرد من طاقم عمل المركز ، كما زاد المركز عناوين                ووضح هيك 

  .1البحوث التي يتم اختيارها
 وكنتيجة تعاقد على ستة بحوث تعكس حاجة المنظمات الحكومية وغير الحكوميـة لهـذه              

ليـة ووكالـة     ، عبر االستماع لحاجة العاملين والعامالت في المنظمات الحكوميـة واأله           تالمعلوما
غوث الالجئين ، كما طور المركز عدداً من الدورات التدريبية طويلة المدى التي تسعى إلى بنـاء                 
قدرات العاملين والعامالت في مجال البحوث ، وتعزيز الحوار الداخلي حول القضايا التـي تـؤثر                

  . على وضع المرأة الفلسطينية 
 بالتزامن مع توسيع عالقات المركز علـى        يعمل المركز على توسيع عالقاته مع اإلعالم ،       

المستوى المحلي واإلقليمي وشبكة عالقات دولية ، مما وثق عالقاته مع وزارة شـؤون المـرأة ،                 
  . والمنظمات األهلية 

اليونسكو _يتوقع خالل السنين القادمة ، أن يقدم مركز المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق             
  .)2(ت المتعلقة بأوضاع المرأة الفلسطينية ، وتحليلها واسترجاعهاخدماته كمركز رئيسي للمعلوما

  

   :رسالة المركز : الفرع األول 
يسترشد المركز في رسالته من اإليمان بأن مشاركة المرأة وحقوقها أساسية للتنمية الوطنية 
ة ولبناء مستقبل أفضل ، وبأن النساء شريكات وعنصر أساسي في مواجهة التحديات وفي صناع

المستقبل ، وبأن االعتراف بحقوق المرأة هو تعبير عن االلتزام بقيم المساواة والعدل والحرية 
   .)3(إلنسانية لكل بني البشر بدون تمييز ، كما أنه ضرورة من ضرورات التنميةاوالكرامة 
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مانهم بحقوق المرأة ودورها فـي التنميـة        ة أنه ال يوجد خالف مع المركز وإي       وترى الباحث 
جتمع الفلسطيني ولكن البد أن تكون هذه الحقوق منطلقة من مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في                للم

  . الحقوق والواجبات وفق الشريعة اإلسالمية 
  

  :أهداف المركز : الفرع الثاني 
إن مركز المرأة الفلسطينية للبحوث والتوثيق يلتزم بمبادئ الحـوار الـوطني والـدولي ،                        
 كمـا يـسعى إلـى تعمـيم االتفاقيـات           ،كة والتعاون بما في ذلك تخطيط وتنفيذ المشاريع         والشرا

واإلعالنات المتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل خاص ، بما في ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنـسان ،                
ة والميثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، وجوهر معايير العمل الدولية الـصادر            

عن منظمة العمل الدولية ، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، وإعالن ومـنهج                 
 ، وتتعامل مع أطر العمل القانونية الوطنية وتشجيع التعاون اإلقليمي من أجل النهوض              نعمل بيجي 

  .)1(بالمرأة والمجتمع
ـ      يتضح لنا ا   زنه من خالل أهداف المرك    أوترى الباحثة            وهـي   هلمرجعيـة الحقيقيـة ألهداف

 غربية ال   وتشريعاتاالتفاقات واإلعالنات الدولية ، والمؤتمرات التي نادت وطالبت بتطبيق قوانين           
  . العالم اإلسالمي تمت إلى الدين وال العدالة بشئ وإنما هدفه تنفيذ أفكارها الجندرية في

  

  : أعمال المركز:  الفرع الثالث

  . ات والوثائق المعدة حول المرأة الفلسطينية تجميع البحوث والبيان •
  . التفويض إلجراء البحوث وإعداد ملخص للسياسات  •
تحليل البيانات ونشر المعلومات حول أوضاع المرأة التي لها عالقة بوضع المرأة ومكانتها  •

وأية والعمل على توفيرها للمنظمات النسائية ، وصناع السياسات ، والمشرعين والهيئات البلدية 
  .جهات أخرى ذات العالقة 

تشجيع المبادرات التي تخلق فهما أفضل لحقوق اإلنسان بالنسبة للمرأة ، والمساواة للنوع  •
  . االجتماعي ، بما في ذلك السياسات االجتماعية المناسبة وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة 

ة والنوع االجتماعي وعرض العمل مع أجهزة اإلعالم ألعداد تقارير أفضل حول قضايا المرأ •
  .صور متنوعة عن المرأة 

  . تشجيع الباحثين الشباب إلنتاج البحوث التطبيقية حول مشاركة المرأة وحقوقها  •
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  .)1(تيسير التشبيك وبناء القدرات وتبادل المعلومات حول المرأة عبر المنطقة العربية وفي العالم •
 ويتم ذلك من    االجتماعي، في قضايا المرأة والنوع      وترى الباحثة أن أغلبية البحوث تنحصر             

   .منهام وبدعم مالي لخالل التشبيك مع المنظمات الدولية والعربية حول العا
  

  : هيكلية المركز: الفرع الرابع 

يدير المركز ويشرف على أعماله اليومية مديرة تنفيذية وطاقم من العاملين ، وتستند هيكليته                     
ء ولجان علمية متخصصة ، ويختص مجلس األمنـاء برسـم الـسياسات وإقـرار       على مجلس أمنا  

الموازنات والتقارير اإلدارية والمالية وإقرار الخطط السنوية ، وتختص اللجنة العلميـة بمراجعـة              
  .)2(كافة ما يصدر عن المركز لتقييمه ومراجعته

 وغياب الرقابـة علـى   زنفيذية للمركة أن أليه العمل في المركز، بإدارة مديرة ت  ثوترى الباح        
هـدد المجتمـع    يهدد العمل النـسوي الفلـسطيني، وي      عملها وبرامجها ، سيؤدي إلى وضع خطير        

  .الفلسطيني
  

  :  الفئات المستهدفة: الفرع الخامس 

  : يقدم المعهد خدماته وينقل رسالته لكافة القطاعات في المجتمع الفلسطيني وتحديداً الفئات التالية 
  . احثون والمراكز البحثية الب •
  . قيادات وأعضاء الهيئات النسائية  •
  .المنظمات الحقوقية  •
  . المؤسسات الحكومية  •
 . طالب الجامعات والمعاهد  •

  
  : وظيفة ونشاطات المركز : الفرع السادس 

يعمل المركز كمرصد ومجمع إعالمي لقضايا المرأة في السلطة الوطنية الفلسطينية ، كمـا              
كل من وزارة شؤون المرأة واليونسكو على تنمية القدرات البشرية والمؤسسية للمنظمات            ويعمل مع   

  .الحكومية واألهلية 
 ويعمل المركز كمصدر للمعلومات والتوثيق ، ويجري البحوث ، ويقوم بالتشبيك بالـدفاع             

وثيق يعـزز   عن المساواة للنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان والمرأة ، إن مركز المرأة للبحوث والت            
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ويدعم حقوق المرأة الفلسطينية بالمساواة التامة ، كما ويعمل على التأثير ورفع الوعي للقضاء على               
 ضد المرأة ، ويمكن النساء من خالل توفير الفرص الكتساب المعارف            فجميع أشكال التمييز والعن   

   .)1( المسيرة التنمويةوالمهارات المتنوعة ، ويعمل على تعزيز مشاركة المرأة ودعم مساهمتها في
كـز دور كبيـر للمنظمـات       وترى الباحثة أنه من خالل استعراض وظيفة ونشاطات المر        

، مما جعل تركيز أعمال المركز على قـضايا المـساواة للنـوع              عمل المركز وسياسته  الدولية في   
  . القتصادية على حساب دعم المرأة ومشاريعها  االجتماعية وا ،االجتماعي وحقوق اإلنسان والمرأة
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  التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية: الفصل الثاني 

   :احث مب ثالثةويشتمل على

خمسة المنطلق الفكري للجمعيات النسوية ويشتمل على : المبحث األول

  : مطالب

  .ميثاق األمم المتحدة : المطلب األول 

  . حقوق اإلنسان اإلعالن العالمي ل: المطلب الثاني 

  وثيقة سيداو : المطلب الثالث 

  . م 1994مؤتمر السكان للتنمية والتطوير القاهرة : المطلب الرابع 

  .م 2000م وما تبعه عام 1995مؤتمر بكين : المطلب الخامس 

المنطلق الفكري للجمعيات النسوية في ضوء الشريعة : المبحث الثاني 

   .اإلسالمية

  . نطلق المرتبط بمصادر التمويل الم: المبحث الثالث 
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جمعيات النسوية في الضفة الغربية في لبأهم االتوجهات الفكرية : الفصل الثاني 

  :  ضوء النصوص الشرعية 
 ، وضعت في  حماية القانون الدولي العام         ،إن مسألة حقوق المرأة أصبحت قضية دولية            

هدفت األمـم المتحـدة والعـالم       حيث  هدات الدولية   ن العديد من هذه المعا    وولهذا شهد القرن العشر   
 وهذا الطـرح ال يتناسـب مـع الثقافـة           ،الغربي من وراء ذلك إلى عولمة اجتماعية تسود العالم          

حضرت  بنود    حيث عندما    ،شكل عام   باإلسالمية بشكل خاص والخصوصية الثقافية لشعوب العالم        
 وإنما كان هـدف العـالم       ، ها وصياغتها ي وضع  لم يكن هناك تمثيل لهذه الشعوب ف       هذه المعاهدات 

  الغربي السيطرة على العالم من خالل سيطرته على األسرة والنظام االجتماعي فـي هـذه الـدول                
ولهذا شهدت األمم المتحدة العديد من المؤتمرات التي من شأنها الوصول إلـى عولمـة اجتماعيـة                 

  :ومنها
 اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنـسان عـام          م ثم صدر  1946ت لجنة مركز المرأة عام      ئ أنش

معاهـدة حقـوق المـرأة    (م أعدت مفوضية مركز المرأة باألمم المتحدة    1952 ثم في عام     ،م1948
م أجازت األمم المتحدة إعالنا خاصاً لما أسمته بالقضاء على التمييـز            1967، وفي عام    ) السياسية  

مرأة تحت شعار المساواة والتنميـة والـسلم   م  عقد المؤتمر العالمي لل1975ضد المرأة ، وفي عام      
يز ضد  يم اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التم           1979وفي عام   

ها ومنها  يم أصبحت االتفاقية سارية المفعول بعد توقيع العديد من الدول عل          1981المرأة ، وفي عام     
مؤتمر نيروبي والذي استعرض فيه التقدم المحـرز فـي          م عقد   1985عربية وإسالمية ، وفي عام      

ثم فـي    ،م بعد مرور عشر سنوات على وضعها قيد التنفيذ          1975خطة عمل مؤتمر مكسيكو سيتي      
جـدالً واسـعاً علـى      " إعالن القاهرة   "ر  ام عقد مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة وقد أث       1994عام  

ما يحويه من مصطلحات وتوصيات تخالف األديـان        المستوى اإلسالمي ، وعلى المستوى الدولي ل      
 ومعناه حريـة    (السماوية والقيم اإلنسانية واألخالقية مثل الصحة اإلنجابية ، واالختيارات اإلنجابية           

، ومصطلح الحقـوق الجنـسية ، وكلمـة         ) اإلجهاض كخيار إنجابي تتمتع به المرأة دون عوائق         
 عقد مؤتمر بيجين وهو أخر مؤتمر لألمم المتحدة فـي           م1995وفي عام    ،)1(والمتعايشين المتحدين

  .)2(القرن الماضي لمتابعة إعالن القاهرة
  

م عقد مؤتمر بيجين  والذي خصص لدراسة تطبيق التوصيات الصادرة عن            2000 وفي عام   
  . م والتخطيط للسنوات الخمس المقبلة 1995 نمؤتمر بيجي

                                                 
، " اللواط أو السحاق "حرية األشخاص في الممارسة الجنسية حتى مع شخص من نفس الجنس : المتحدين والمتعايشن  - 1

 .  )nilenet.8k.com/qender1003a.htm(انظر 
  .80صم 2002-1م ط2000-م 1995 نالتقرير الحكومي حول أوضاع المرأة الفلسطينية خمس سنوات بعد بيجي - 2
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 ، نبعة تنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل بيجـي    متا علىم الذي ركز  2005ثم عقد مؤتمر بيجين     
 زائـد   نلنهوض بالنساء ، ثم جاء مؤتمر بيجي      لراهنة واالستراتيجيات التطلعية ل   ومناقشة التحديات ا  

  .  الذي نظمته رابطة المرأة العربية بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي  15
  

كانت فيها ردة فعل على الظلم الواقـع        ابتدأت مطالب المرأة في بداية نشأتها مطالب طبيعية         
لبعد الناس عن تطبيق الشريعة اإلسالمية التي تحافظ على حقـوق           على المرأة من الرجل والمجتمع      

ثم ما لبثت هذه اللجان النسوية تطالب بمطالب المـساواة الكاملـة بـين المـرأة                المرأة وكرامتها ،    
جتمعات بشكل عام والمجتمع اإلسـالمي بـشكل    هذه المطالب تخالف العرف واألديان للم      ،والرجل  
تركـز علـى الجانـب األخالقـي         حيث ظهرت األفكار الشاذة في المؤتمرات الدولية التي          ،خاص
 )1( واألسرة الالنمطيـة   ، واألحوال الشخصية وبرزت الصيحات للمطالبة بالمساواة المطلقة         والقيمي

سرة بدمج المرأة في المجتمع وإلزام الرجـل  وتغير الوظائف داخل األسرة من خالل إعادة هيكلة األ    
  .)2(بعمل البيت ورعاية األطفال

  قـرارات  ظهرت في الدول العربية واإلسالمية الحركات النـسوية التـي تطالـب بتطبيـق             
غض النظر أن هذه المواثيق تتناسب مع مجتمعاتنا أم ال ، وبهذا تتحقق السياسة              بالمؤتمرات الدولية   

ه ،  أما بالنـسبة لنـا فـي          يولمة المجتمع اإلسالمي حتى يسهل السيطرة عل      التي رسمها الغرب لع   
فلسطين فحالنا كحال الدول العربية واإلسالمية تجد أن عدوى المساواة والحقوق وصلت إلينـا فمـا        
لبثت الحركات النسوية في الضفة الغربية تعمل حتى أصدرت وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية ، هذه               

ستند في مطالبها إلى القوانين واألعراف الدولية ومؤتمرات حقوق المرأة وترفض تبني            الوثيقة التي ت  
  .الحقوق  هذه في طلب أووثيقة تستند فيها إلى المطالبة بحقوقها من خالل تنفيذ أحكام اإلسالم

  

  

  

  

  

  

                                                 
انظر .( تحت مظلة الزواج " األب واألم "اإلطار التقليدي الذي فرضه المجتمع وهو نطاق : األسرة النمطية  - 1
)nilenet.8k.com/qender1003a.htm(  . 
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  :المنطلق الفكري للجمعيات النسوية: المبحث األول
وق اإلنسان بشكل عام ، والوثائق الخاصة باألسـرة         إن األمم المتحدة في صياغتها لوثائق حق      

شكل خاص قد أغفلت الدين في كل هذه المواثيق ، ولهذا إذا أردنا النظر إلى هـذه الوثـائق مـن                     ب
هي محل القبـول والتأييـد ، والتـي         تي ال تخالف الشريعة اإلسالمية      وجهة نظر إسالمية فالبنود ال    

ع ، لتجاهلهـا     ثار سلبية على األسرة والمجتم    آا لها من     هي محل الرفض لم     اإلسالمي تعارض الدين 
رامج هذه الدول تركز على األسرة والمـرأة        ب ألن   ،  ، وكان أكثر خطرها على الدول النامية       للدين

 من وراء هذه المواثيق التي تختفـي خلـف الـشعارات             خاصةً اًشكل خاص ، وذلك ألن لها أهداف      ب
يادة  السيطرة على هذه الدول وثرواتها ، وعدم ز        من أكبر أهدافها    حقوق المرأة ، و    المطالبة ب  ةالبراق

 فقامت بكل هذه المـشاريع بأسـاليب        ،شكل خطراً عليها في المستقبل      السكان في هذه البالد الذي ت     
، فهي تريد إبعاد الناس عـن الـدين   لى الدول النامية   مختلفة وملتوية لتحقيق أهدافها في السيطرة ع      

ة عليهم ، لما يعطي الدين الفرد المسلم من قوة جسدية ونفسية وأخالقية ، تـسمو                ليسهل لهم السيطر  
 m  _  `        a  b :قوله سـبحانه وتعـالى  كما ينص على ذلك القرآن الكريم ب وكرامته نباإلنسا

 c   d  e  f  g  h  i  j  k   l  m  n  o  p  l)1(.  
علوم من الدين بالـضرورة فـي الـشريعة         كما تضمنت هذه المواثيق قوانين خالفت ما هو م        

اإلسالمية ، مثل الدعوة إللغاء الميراث حسب الشريعة اإلسالمية والتساوي التام بين الذكر واألنثى              
في األنصبة كما عملت على هدم األسرة ، فهي تدعو إلى التغير االجتماعي لألسرة ، وتدعو إلـى                  

تتكون خارج اإلطار الشرعي ، سواء بـين رجـل      تعددية أشكال األسرة بحيث تعترف باألسر التي        
وامرأة خارج الزواج ، أو بين رجلين ، أو بين امرأتين ، وهذا اإلطار يتنافى مع األديان أو الـدين                    

والفطرة التـي فطـر     تعالى   اهللا   راإلسالمي ومبادئه الهادفة إلى مصلحة البشر وهي مصادمة ألوام        
 m y  z  {  |  }  ~  _   `  a  b  c :الناس عليها لقولـه سـبحانه وتعـالى   

 d  e  fg   h  i  j  k  l    m  n  l)2(  فهذه اآلية الكريمة  تشير إلى عظمة وكمال
قدرة اهللا سبحانه وتعالى أن خلق لكم من جنسكم نساء آدميات مثلكم ، ولم يجعلهن من جنس آخـر                   

  .)3( قدرة اهللا وعظمتهكي يحصل االئتالف بين األزواج ، وفي هذا عبرة لقوم يتفكرون في
  
  
  

                                                 
  .70آية :  سورة اإلسراء - 1
  . 213 سورة الروم، آية - 2
 . األردن -،  دار البشير ، عمان)  م 1994 –هـ 1415( 1 ،  ط75البياتي ، منير حميد ، النظم اإلسالمية ، ص - 3
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  :ميثاق األمم المتحدة: المطلب األول

يتكون ميثاق األمم المتحدة من مذكرة تمهيدية وديباجة وتسعة عشر فصالً ، ومائـة وإحـدى       
م في سان فرانسيسكو ، ويعتبر النظام األساسـي لمحكمـة           1945 من حزيران    28عشر مادة ، في     
   . اً متمماً للميثاقءالعدل الدولية جز

أكد ميثاق األمم المتحدة في ديباجته على الحقوق اإلنسانية وكرامة الفرد  ومعاملـة الجميـع                
بالتساوي ، والعمل على تحقيق العدالة ، واحترام االلتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية وغيرها              

" النساء بـالقول    من مصادر القانون الدولي ، وقد أكد في ديباجته على الحقوق المتساوية للرجال و             
ولما كانت شعوب األمم المتحدة قد أكدت في ميثاقها إيمانا بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة الفـرد                 

 وبهذا أشارت الديباجة إلى الحقـوق المتـساوية         ،)1(" وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية      هوقدر
  . الحقاً في مواثيق دولية أخرى شكل تفصيلي كما سيأتيبللمرأة والرجل ولكن لم يتم التطرق لها 

فقد تم اإلشارة لحقوق المرأة في ميثاق األمم المتحدة ، حيث دعت بعض البنود إلـى عـدم                  
ها حقوقها وحريتها ، حيث جاء في الفصل التاسـع فـي            ئالتمييز بين الرجل والمرأة ، وعلى إعطا      
رام حقـوق اإلنـسان والحريـات       أن يشيع في العالم احت    " التعاون الدولي واالقتصادي واالجتماعي     

سبب الجنس أو اللغة أو الدين ، وال تفريـق بـين الرجـال والنـساء                 باألساسية للجميع بال تمييز     
  .)2("ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعالً

المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي فـي       : كما تم اإلشارة لحقوق المرأة في الفصل العاشر         
قتصادي واالجتماعي لجاناً للشؤون االقتصادية واالجتماعية ولتعزيز       ينشئ المجلس اال  " اإلجراءات  

  .)3("حقوق اإلنسان ، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه
وبناء على هذه المادة تم إصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي وضـح فيـه حقـوق                 

ي وضـحت   ت المرأة ، ثم بعد ذلك ينبثق عنه اتفاقية سيداو ال          اإلنسان بشكل عام ، وأشار إلى حقوق      
  .فيه حقوق المرأة من المنظور الغربي بشكل تفصيلي 

وترى الباحثة أن ميثاق األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بشكل عام قد أعطى اإلنـسان الحقـوق            
لت على إقـرار هـذا   باليمين وسحبها منه بالشمال من خالل إقرار حق الفيتو ، فهذه الدول التي عم        

 يوجه إلى أي    اًتها وكرامتها ، وتتخذ هذا الميثاق سالح      قوق الشعوب وحري  الميثاق هي التي تنتهك ح    
  . شعب إذا خالف إرادتها ، ولكن تتجاهل تنفيذه عندما يتعارض مع مصالحها ونفوذها 

  

                                                 
 . انظر الملحق الخاص ميثاق األمم المتحدة الديباجة- 1
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  . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان : المطلب الثاني 

م اعتمدت الجمعية العامة لألمـم المتحـدة اإلعـالن          1948ول عام   في العاشر من كانون األ    
االعتراف بالكرامة المتأصلة   أن  العالمي لحقوق اإلنسان وأصدرته ، ويتكون من ديباجة ، تدعو إلى            

في جميع أعضاء األسرة البشرية  وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسالم في               
 وبما للرجال والنساء    سان األساسية وبكرامة الفرد وقدرته    لى إيمانها بحقوق اإلن   العالم ، كما أكدت ع    

ن مادة تتحدث عن نوع من الحقوق وهناك من البنود التي ال            ن حقوق متساوية ، ويتكون من ثالثي      م
تخالف في مضامينها الشريعة اإلسالمية لما فيها من دعوة لحقوق اإلنسان ، ولكن هناك مواد تدعو                

مور تخالف الشريعة اإلسالمية هذه المواد تطالب الجمعيات النسوية في الدول العربية بتطبيقها             إلى أ 
  :  وفيما يلي استعراض لهذه المواد وتبنيها
 لكل إنسان حـق     ،يز بين النساء والرجال     يتنص على عدم التم    "في المادة الثانية من الميثاق      ف

صر أو  يز بسبب العن  ييز ، كالتم  يذا اإلعالن دون أي تم    التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في ه      
و الدين أو الرأي السياسي أو رأي آخر أو األصل الوطني أو االجتماعي             اللون أو الجنس أو اللغة أ     

   .)1("أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء
نـه لـيس مـن العدالـة        أ  من النساء بالرغم يز بين الرجال و   يتنص هذه المادة على عدم التم     

ن في ذلك اعتداء على حرية كل مـن الرجـل           ألالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كل شئ         
 ، فالرجل تسلب منه بعض حقوقه والمرأة تتحمل من األعباء أكثر من مقـدرتها التحمـل                 ،والمرأة  

 ميز بيـنهم فـي الحقـوق        ة اإلنسانية ولكن  يز بين المرأة والرجل في الكرام     يفاإلسالم ال يرى التم   
 لكل جـنس قدراتـه      والواجبات على نحو يحافظ على طبيعة وخصائص كل جنس من بني آدم ألن            

على ذلك بمطلق العدل واإلحسان كلفته الشريعة بها بناء .   
للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حـق التـزويج          " تنص المادة السادسة عشر من الميثاق       

س أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثنـاء قيامـه                  وتأسي
 وإبرام عقد الزواج حيث ال يجوز        ففي هذه المادة إلغاء لدور الولي باإلذن بالزواج        )2("وعند انحالله   

 المـسلمة    كما فيه إشارة إلى السماح بزواج      ،عند جمهور الفقهاء  اإلسالم عقد الزواج بدون ولي      في  
كما فيه إشـارة إلـى      . من غير المسلم وهذا ال يجوز وهذا ما عرف باإلسالم من الدين بالضرورة              

 ،  حق المرأة في التطليق مثل الرجل وهذا مخالف للشريعة حيث جعلت هذا الحق بيد الرجل وحـده                
    .ويجوز للمرأة أن ترفع أمر تطليقها للقاضي

                                                 
 . ينظر الملحق الخاص لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة الثانية- 1
 . 16/1 ينظر الملحق الخاص لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان - 2
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شخص الحق في التفكير والضمير والدين ويشمل هـذا         لكل  " تنص المادة الثامنة عشر على      
الحق حرية تغير ديانته أو عقيدته وحرية اإلعراب عنها بـالتعليم والممارسـة وإقامـة الـشعائر                 

   .)1("ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة
ينـه  إن هذا البند في بعض أجزاءه مخالف للشريعة اإلسالمية ألنه يحرم عل المسلم تغييـر د               

    . ن الردة فيها تهديد للمجتمع المسلم وتشكيك في الدين القويموان اإلسالم شرع حد الردة أل
لكل فرد الحق في االشتراك فـي إدارة الـشؤون           "  أن   ن على وتنص المادة الحادية والعشر   

  ولكل شـخص ذات الحـق      ،العامة لبالده ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا            
  . )2("الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة للبالد

يز بما  أباحه الشرع     يففي هذه المادة إشارة إلى تولي المرأة أي وظيفة عامة في البالد دون تم             
بإجماع العلماء وعدم توليها    ) الوالية العامة   ( وما لم يبحه من عدم جواز تولى المرأة رئاسة الدولة           

  .   في هذه المسائل  ومجلس النواب على اختالف أراء الفقهاءوظائف مثل القضاء والوزارة
لكل فرد الحق في التمتع بنظـام اجتمـاعي دولـي           " أن  ن على   وتنص المادة الثامنة والعشر   

  . )3("يتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا اإلعالن تحققا كامال
 فال خالف في تبني األمـور االيجابيـة   ،ي إن هذه المادة تلغي الخصوصية لكل مجتمع إنسان  

ولكن لكل مجتمع نظامه ومعتقداته ومن حق كل نظام أن يحافظ على هـذه الخـصوصية الثقافيـة                  
لمجتمعه ما دامت هذه الثقافات ال تسئ وال تنتهك حقوق المواطنين الن النظام االجتماعي المنبثـق                

  . لي أو االشتراكي عن العقيدة الربانية يختلف عنه في النظام الرأسما
نـه يخـول    أليس في هذا اإلعالن نص يجوز تـأويله على         " نه  أ تنص المادة الثالثون على   

الدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هـدم الحقـوق الـواردة             
ها عـدم االعتـراض     نه على كل دولة توقع على هذه االتفاقية يجب علي         أ إلىشير هذا البند    ي )4("فيه

من هـذه الدولـة اقتـصاديا أو        أعلى أي بند ورد فيه مهما كان هذا البند يهدد ويشكل خطرا على              
ألنه من حق أي فرد بناء على التوقيع ، مطالبة الدولة بأي مطلب ولو كان يخـالف  سياسيا أو ثقافيا    

  .قوانين تلك الدولة من خالل اللجوء إلى المؤسسات الدولية 
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  ):سيداو(  اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة :لب الثالثالمط

  
حقـوق   عنه اإلعالن العالمي ل    ثاق األمم المتحدة ، والذي انبثق     ثر مي أهي اتفاقية جاءت على     

م اعتمدت اتفاقية الحقوق    1952 دولية في شأن المرأة ، ففي عام         ت من قرارا  اإلنسان ، ثم ما تبعه      
م اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لـسن الـزواج ، وأقـرت             1962رأة ، وفي عام     السياسية للم 

م وهي اتفاقية القضاء على كافـة  1981ودخلت حيز التنفيذ عام م 1979 اتفاقية خاصة بالمرأة عام   
  .يز ضد المرأة يشكال التمأ

اء تتنـاول كافـة      موزعة على ستة أجـز     )1(هذه االتفاقية التي تتألف من ديباجة وثالثين مادة       
ياسية الشؤون المتعلقة بحياة المرأة من مفهوم التمييز والتدابير الالزمة إلزالتها ، وتبين الحقوق الـس   

في حين تتعلق باقي مواد االتفاقية       ) 16-1( المدنية للمرأة في المواد من    واالقتصادية واالجتماعية و  
    .)2( بنود االتفاقات الدوليةبتكوين اللجان الخاصة وعملها ومتابعة الدول في تنفيذ

تهدف االتفاقية إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة ، وهذا األمر في الكرامة اإلنسانية ال               و
 في الحقـوق والواجبـات الـسياسية واالقتـصادية          فرق بينهما يوجد عليه خالف ، إال أن اإلسالم        

  . والمرأة اعتداء على حقوق الرجلالمساواة فيها ن ألواالجتماعية 
 ، الجزائـر ، جـزر القمـر         ،األردن  :  دولة عربية وهي     ة عشر ووقعت هذه االتفاقية ست   

اليمن ، جيبوتي ، الـسعودية ،         المغرب ، وتونس ، لبنان ، مصر ،        األمارات ،  ، العراق ، الكويت  
يا، بنغالدش،  ندونيسيا ، ترك  ا"  كما وقعت عليها من الدول اإلسالمية         ، ، البحرين ، سوريا    موريتانيا
 االتفاقية لتعارضها   نه يوجد تحفظات كثيرة للدول العربية حول بنود هذه        أإال  . باكستان  والماليزيا ،   

 ألنه يوجد فيها العديـد مـن        ، بداية   ةعدم التوقيع على االتفاقي   واألصل في هذه الدول      مع اإلسالم   
شكل موجز، في حـين     ب والتحليل   لنقدوفيما يلي عرض لهذه البنود با     المخالفات للشريعة اإلسالمية،    

  .سيتم دراسة المخالفات بشكل تفصيلي في الفصل الثالث من البحث 
: يعني مصطلح  التمييز ضد المـرأة        " تنص المادة األولى من االتفاقية على مصطلح التمييز         

و إحباط  ثاره أو أغراضه ، توهين أ     آأي تفرقة أو استبعاد أو تقيد يتم على أساس الجنس ويكون من             
             االعتراف بالمرأة بحقوق اإلنسان والحريـات األساسـية فـي الميـادين الـسياسية واالقتـصادية                

خر أو توهين أو إحباط تمتعها بهـذه الحقـوق أو           آاالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان        و
  . "بينها وبين الرجلممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة 
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 شجب جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة مـن           لىعلى دعوة الدول إ   "المادة الثانية   كما تنص   
   .)1("خالل القيام بالعديد من الخطوات

إن االتفاقية بهذه البنود وفي بنود كثيرة أخرى ال تحترم األشكال الحضارية ومعتقداتهم ، فهي               
 التي هي أساس النظام األسـري وخـصوصا فـي المجتمـع            المعتقدات   هتخرج في بنودها عن هذ    
 إلى ثقافة الشعوب ، حتى فـي ميثـاق األمـم            وا مثل هذه البنود لم ينظر     وااإلسالمي ألنه لما وضع   

 ثم تأتي بعد ذلـك هـذه الـدول        ،المتحدة لم يكن تمثيل للعالم اإلسالمي في المعدين لهذه االتفاقيات           
ع على هذه االتفاقيات وعدم االعتراض وإال وصـفت بالهمجيـة           تطالب دول العالم اإلسالمي التوقي    

والمتعدية على الحريات ، فهي تريد أن تفرض نظرة مادية من المساواة بين الرجل والمرأة رافضة                
 عليها فرقـت الـشريعة بـين        والذي بناء   والمرأة النظر إلى الفروق الجسدية والمعنوية بين الرجل      

  . على اإلمكانات والقدرات ت بناءلجنسين في الحقوق والواجباا
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلـك          "  تنص المادة السادسة  على أن       و

 فهذه المـادة تـنص علـى        ،)2(" االتجار بالمرأة ، واستغالل بغائها       التشريعي منها لمكافحة أشكال   
يجابي في  إرة وإكراهها على البغاء وهذا شئ       مكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة واستغاللها بالدعا      

 وتجـرم    بالمرأة  فاالتفاقية تنص على منع االتجار      اإلسالمية هذه االتفاقية ولكن فيه مخالفة للشريعة     
  ولكن هذا العقاب والتجريم ال يوجه لمن يمارس الدعارة شخصيا وإنما فقط العقوبة لمن               بها المتاجر

رين ، فالشريعة اإلسالمية تعتبر هذه األعمـال منافيـة للـدين            يحقق ربحا من استغالل دعارة اآلخ     
 وال يجوز اسـتغالل     غير شخصي   وال بشكل     شخصي  بشكل  ال أبداً واألخالق فال يجوز ممارستها   

  .اآلخرين 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقـضاء علـى          " تنص المادة السابعة على أن       

ة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع            يز ضد المرأة في الحيا    يالتم
 المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه الـسياسة وفـي شـغل               -: الرجل الحق في    

  .)3(الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية
سالم من باب عدم تكليف المرأة أكثر من طاقتها ، فلم           ففي هذه المادة مخالفة للشريعة الن اإل      

 وقد  ،يسمح لها بتقلد المناصب العامة في الدولة الن طبيعة المرأة ال تتناسب وطبيعة هذه المناصب                
 ، إجماع المسلمين    الية العامة لرئاسة الدولة ، وعليه     وردت أحاديث نبوية في حرمة تولي المرأة الو       

  . ومعارض في توليها الوزارة والقضاء والمجالس النيابية وهناك اختالف بين مؤيد
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القضاء على مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المـرأة فـي            "  تنص المادة العاشرة على     
جميع مراحل التعليم في جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنـواع التعلـيم                 

يق تنقيح كتب الدراسة والبرامج الدراسـية وتكييـف   تساعد في تحقيق هذا الهدف وال سيما عن طر       
   ." أساليب التعليم

نظرة ايجابية فقد سمح لها بالتعليم  لما له من اثـر            اإلسالمي ينظر إلى تعليم المرأة      إن الدين   
كانت أول آياته دعوة إلى القراءة      وطيب في تربية األجيال تربية سليمة وديننا الكريم يدعو إلى العلم            

 }  m k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w   x  y  z : فقد قال سبحانه وتعالىوالتعلم

 |      }  l)1(و التعلـيم هـذه    أ ولكن جعلت الشريعة اإلسالمية ضوابط لخروج المرأة سواء للعمل
  .الضوابط تحمي المجتمع من آثار االختالط 

 إليه أكثر من اهتمامها بالتعليم نفسه        فهذه المادة ركزت على تشجيع التعليم المختلط وأشارت       
وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن الهدف هو ليس رفع مكانة المرأة العلمية وإنما هو تحقيـق                    

   . هدفهم في إشاعة فوضى االختالط في المجتمعات
التـي  ،  إلزام الدول بالعمل على إزاحة كل العقبات الثقافية والفكرية والقانونية        إنها تدعوا إلى    

 منـاهج التعلـيم     رطهيتتعترض تنفيذ االتفاقية بما في ذلك الدين والثقافة والهوية الخاصة بل تريد             
فهي بذلك    ،ثر لذلك الدين وتلك الثقافة فيما يتعلق بمخالفتها االتفاقية          أووسائل اإلعالم أيضا من كل      

زاحتها إذا خالفت هذا األصل     ن كل األديان والثقافات فروع يجب إ      أهي األصل و   االتفاقيةأن  تعتبر  
   .)2(واعتبرت هذه الثقافات والديانات متعدية على الحقوق والحريات

التساوي في فرص المشاركة النشطة فـي األلعـاب الرياضـية           " تنص المادة العاشرة على     
إن الشريعة اإلسالمية قد أباحت الرياضة للنساء ولكن وفق ضـوابط وشـروط             ،  )3(" والتربية الفنية 

الف ما تدعو إليه الجمعيات النسوية بالمساواة بين المرأة والرجل بالرياضـة كمـا فـي الـبالد        بخ
اسـب  يتن كافة أنواع الرياضة بغض النظر أن هـذه األنـواع            ة، بان يسمح للمرأة بممارس     الغربية

 ة وال تتناسـب مـع أحكـام       وطبيعة المرأة أو ال ، فهناك أنواع من الرياضة ال تناسب طبيعة المرأ            
  . اإلسالم

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسـبة للقـضاء         "  على أن    ةتنص المادة الحادية عشر   
 على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقـوق          يز في ميدان العمل لكي تكفل لهن      يعلى التم 
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ـ             : " وال سيما  ادة التـدريب   الحق في حرية اختيار المهنة ، نوع العمل والحق في تلقي التدريب وإع
  .)1("المهني بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر

تحقق في المساواة التامـة بـين المـرأة والرجـل           تن العدالة   أن الشريعة اإلسالمية ال ترى      إ
خصوصا في مجال العمل ، فاإلسالم أباح للمرأة العمل ولكن ضمن ضوابط وشروط ومن ضـمنها                

 الولي ، والبعد عن االختالط ومناسبة العمل لطبيعة وجسم المرأة ، ألنـه هنـاك العديـد مـن                    نذإ
األعمال وخصوصا الحرفية  الثقيلة ال تتناسب وطبيعة تكوين جسم المرأة ويحفظ عليها كرامتها وال               

ن الدول  يخرجها عن طبيعتها األنثوية ويحملها أكثر من طاقتها وبمرور الوقت تجد كما في العديد م              
  .ن المرأة تفقد أنوثتها فقط ال من أجل شئ وإنما من أجل رفع شعار المساواة بين الجنسينأالغربية 

تمنح الدول األطراف المرأة في الشؤون المدنية أهلية         "  على أن    ةتنص المادة الخامسة عشر   
  .)2(" يةقانونية مماثلة ألهلية الرجل ، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك األهل

فهذه المادة فيها اعتراض على أحكام اإلسالم في شهادة المرأة الن اإلسالم له نظرة خاصـة                
ـ      في بعض األحكام تأخذ بشهادة المرأة وحدها      ففي شهادة المرأة     ر شـهادة   ، وفي أمور أخرى تعتب

   .في الحدود والقصاص ال تقبل شهادة المرأة، وامرأتين بشهادة رجل 
تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما        " على أن    ةسة عشر تنص المادة الخام  

  . )3(يتعلق بالتشريع المتصل بحركة األشخاص وحرية محل سكناهم وإقامتهم
. ففي هذه المادة مخالفة ألحكام الشريعة في سفر المرأة وحدها وبـدون إذن ولـي أو زوج                  

يز ضد  حوج هذا الحق في اختيار مكان السكن هو ت        ن إعطاء الز  أواختيار مكان السكن واإلقامة ، و     
شأ أوالدهـا فـي     نالمرأة بالرغم أن الشريعة اإلسالمية واألعراف والعادات أن تسكن الزوجة وان ي           

ير المكان يكون   يالمكان الذي يحدده الزوج وهذا من القوامة على المرأة ، وإذا رغبت المرأة في تغ              
 القوانين والمحاكم وكأن هذه االتفاقية تريد خلق النزاع         طريق عن   عن طريق النقاش واالقتناع وليس    

  .في األسر وليس نشر الطمأنينة واالستقرار 
تتخذ جميع الدول األطراف جميع التـدابير المناسـبة         " على أن    ةتنص المادة السادسة عشر   

ية وبوجه خـاص    للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائل           
  . )4(تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة
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ن هذه األمور تعتبر من التمييز ضد المرأة،        أتشير هذه البنود على قوامة الرجل في األسرة و        
 : مهمـا لقولـه تعـالى      أمراًتعتبر ذلك    والشريعة اإلسالمية    ،بـأن تكون رئاسة األسرة بيد الرجل       

mA  B  C  D  E  F  G  H    I  J  K  L  M  NO    l)1(.   
بد لكل سفينة من قبطان      فال،  حق قيادة األسرة وهذا أمر فطري       له  فاآلية الكريمة توضح من     

 كما أعطـى للـزوج بأسـلوب        اًواحد يوصل ركابها إلى بر األمان ، فاإلسالم أعطى للزوجة حقوق          
   . حقه دون اعتداء على حق اآلخرين متكامل يحفظ لكل طرف

نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلـق بالواليـة والقوامـة          ) " و  (  الوثيقة في البند     وتشير
   .)2(وهذا البند يخالف أحكام اإلسالم في حق الوالية على األطفال" والوصاية على األطفال وتبنيهم 

نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلـق بملكيـة وحيـازة           "  إلى   ةوتشير المادة السادسة عشر   
تلكات واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيهـا سـواء بـال مقابـل أو مقابـل                  المم

   .)3("عوض
 أو عند   ،  فهي تعتبر أن أي قانون أو شريعة تعطي الرجل أكثر من المرأة سواء من الميراث              

لمرأة وترى هذه المواثيق أن من حق الزوجة نصف أموال الـزوج عنـد              فسخ الزواج يعتبر ظلماً ل    
ن هذا يعتبر عدالة في أن تأخذ نصف أمواله بمجرد أنها كانت زوجتـه فتأخـذ أموالـه                  وأالطالق  

الخاصة به دون وجه حق ، في حين أن الشريعة أعطت المرأة المطلقة نفقة ولم تفرض لها نـسبة                   
  . ثر طالقها منه إسمه تمن أموال الزوج تق

ثر قانوني ، وتتخذ جميع     أأو زواجه أي    ال يكون لخطوبة الطفل      " ةتشير المادة السادسة عشر   
 ا منها ، لتحديد سن أدنى للزواج في سجل رسمي أمر          ةاإلجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي     

، بل األحكام العامة في الفقه اإلسـالمي          لم تنص الشريعة على تحديد سن الزواج       )4("اًإلزامييكون  ً
  .  عشرة سنةأو تقديرا بخمس ، لرشد حين البلوغ الجنسي فعالاتقضي ببلوغ 

خـذ  أ لكل من الفتى والفتاة      ةتحديد سن الزواج وخصوصا بسن الثامنة عشر      وترى الباحثة أن    
 فللغـربيين بيئـتهم     ،عن القوانين الغربية وهذا ال يتفق مع المصلحة العامـة لألمـة اإلسـالمية               

اقية تشدد على تحديـد      االتف وأوضاعهم الخاصة التي ال تالئم دين وأخالق امتنا ، ففي حين أن هذه            
 سنة وتلزم بها الدول الموقعة على االتفاقية ، تجدها ال تظهر أي اعتراض              ة عشر انيمسن الزواج بث  
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ثار هذه الظـاهرة    ألفي حق ممارسة الجنس للمراهقين ودون سن الزواج ، بل تبحث له عن عالج               
   .تعليم المراهقين الجنس األمنفي هذه المجتمعات من توفير حبوب منع الحمل وإباحة اإلجهاض و

عدم تسجيل عقود الزواج وتسجيل المواليد      المية فتنتشر ظاهرة    ثاره على مجتمعاتنا اإلس   آأما  
  .  في السجالت الرسمية ةقبل الموعد المسموح به في الزواج سن الثامنة عشر

نـا وتـضيع    أما في الدول الغربية فتكثر األمراض الجنسية في المجتمعات ويكثـر أوالد الز            
ن عن توفير كافة احتياجـات الطفـل        يحقوقهم في العيش في أسرة سليمة مكونة من أب وأم مسئول          

المادية والمعنوية ، ويكثر قتل األوالد تحت غطاء قانوني دولي في إباحة اإلجهاض وقتـل األوالد                
تفاظ بالجنين أو   مرأة حرة في االح    وتبرر هذه الجرائم تحت شعار الحريات في أن ال         ،قبل أن يولدوا    

  . ال هي إخر تقرير ذلك آنه ليس ألي شخص أو، ال
المتعلقة بتنفيذ االتفاقية وعمل اللجان ومتابعـة       ) 30 -17(ومن خالل دراسة بقية المواد من       

الدول ، وعقد االجتماعات ودور المنظمات األهلية وتعهد الدول األطراف وبعض األحكام الختاميـة     
  :)1(خطيرة منهايظهر لنا بعض األمور ال

 لمـدى   وتعتبر معيارا و مؤشراً    ،أنها اتفاقية دولية وأحكامها ملزمة تماما للدول التي تدخل فيها            -1
  .التزام الدول بحقوق المرأة وبالتالي بحقوق اإلنسان 

 . وقع عليها عدد كبير من دول العالم العربي واإلسالمي  -2

 لتغيـر    )2(ول بأنها مـشروع راديكـالي     تتضمن أمورا كثيرة وتفصيالت دقيقة بحيث يمكن الق        -3
 .اجتماعي عميق يقضي على خصوصيات المجتمعات البشرية 

 وهذه اللجنة تستنفر الخبـراء والناشـطين   ،وجود لجنة دائمة في األمم المتحدة لمتابعة االتفاقية       -4
يهـا أو   ، والمنظمات األهلية لمتابعة االتفاقية والضغط على الدول للتوقيـع عل          )3(االنثولوبوجين  

  .ودها لكل دولة وقعت عليها تنفيذ االتفاقية وبن

ربط بنود االتفاقية لكل مرافق الحياة وبكل مشاريع الدولـة المختلفـة الـسياسية واالقتـصادية             -5
أولوياتها وبرامجها حتـى    ن الدولة المنظمة ال بد أن تغير من دينها وثقافتها و          إ بحيث   ، والمدنية

 .لمتطلبات االتفاقية تستجيب 
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   .اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة
  : انظر . (، كل مذهب محافظ متصلب في موضوع المعتقد السياسي )أصولية : (راديكالي  - 2

html.6942t/com.tharmada.forum://http 
عاطف وصفي ، االنثروبولوجيا :انظر . (هو العلم الذي يتخصص في دراسة جانب العالقات االجتماعية من الثقافة :  االنثروبولوجيا - 3
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إلزام الدول بالعمل على إزاحة كل العقبات الثقافية والفكرية والقانونية ، التي تعتـرض تنفيـذ                 -6
  وبهذا تعتبر االتفاقية األصل وكل األديـان       ،االتفاقية بما في ذلك الدين والثقافة والهوية الخاصة       

 . مخالفتها والثقافات هي فروع وجب عليها

ـ     االتفاقية مطاطية وفضفاضة بخالف االتف     -7  كثيـرة مـن     اًاقيات الدولية المعروفة وتحتمل أوجه
التفسير وربما أن هذا يغري البعض بالتوقيع عليها بحجة إمكانية تفسيرها محليا ولكن هذا مـن                

 .الخطأ الن تفسيرات اللجنة المشرفة عليها ملزمة 

المطلق يجعل  تنص االتفاقية على عدم التحفظ على المواد التي تعتبر جوهر االتفاقية وهذا القيد               -8
 .غلب التحفظات التي نحتاجها نحن المسلمين الغيه وباطلة أ

 الن مـن    ، للقانون الدولي    ستثناءاتمتاز هذه االتفاقية بأنها تحكم العالقات بين المواطنين وهذا           -9
 للدولة على حيـاة النـاس       ول مع بعض وفي هذا تعدٍ     ن االتفاقات الدولية أنها تحكم عالقة الد      أش

خص شؤون الناس وانتهـاك لـسيادة       أالتوجه هو عولمة اجتماعية واعتداء على       الخاصة وهذا   
             .الدول في صميم الخصوصيات

  
 فقد  . خالفت أحكام اإلسالم الذي يعطي المرأة كامل حقوقها          سيداو    اتفاقية نأوترى الباحثة           

 m A  B  C : قال سبحانه وتعالىاعترف بالمساواة بين المرأة والرجل بالكرامة واإلنسانية حيث

 D  E  F  G  H  I  J  K    L  M  N  O  P         QR  S  T  U  V   W    XY  Z  [  \       

 ]  ^l)1( ،   وجعل لها دوراً في المجال االجتماعي ، فأباح لها العمل في األعمال التـي تحفـظ
 من الرجل في كثير من األعمـال        لمرأة أقدر  ، واعتبر اإلسالم أن ا     عليها كرامتها وال تنتهك حقوقها    

 اإلسالم أعطى المرأة األهلية الكاملة في التملك والتصرف في          نإ كما   ،مثل الحضانة وإدارة البيت     
أموالها وجعل لها نصيبها في الميراث ، كما كفل لها حق اختيار الزوج وفي المقابل اشترط موافقة                 

  . ثابت وقوي مؤهل إلقامة أسرة سليمة الولي وذلك حتى تقوم األسرة على أساس 
  

   :م1994مؤتمر السكان للتنمية والتطوير القاهرة : المطلب الرابع 

بدعوة من األمـم المتحـدة       )م  13/9/1994-5( عقد مؤتمر السكان والتنمية في  القاهرة        
تتويجـاً  وإشراف مباشر لها ، وشارك فيه مندوبون من مختلف دول العالم ، وقد كان هذا المؤتمر                 

  على مدى  تم التحضير للمؤتمر  وم ،   1984م ، ونيومكسيكو    1974لمؤتمري السكان في بوخارست     
 مـؤتمرات إقليميـة ، وادخـل عليهـا          ةثالث سنوات عقدت فيها ستة اجتماعات للخبراء ، وخمس        

  . تعديالت في نيويورك
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فـصالًَ ،   ) 16(صفحة من القطع الكبير ، موزعة علـى         ) 126( تتكون وثيقة المؤتمر من     
أخذ الجنس واإلجهاض والحقوق التناسلية اإلباحية وتعليم الجنس اآلمن للمراهقين مائـة صـفحة ،               

لقضية التنمية، وإنما إضافة كلمة التنمية مع صفحاتها القليلة عبارة عـن            فن صفحة الباقية    ووالعشر
    .)1(خداع وتضليل لتسويق أفكار بقية الصفحات

األزهر الشريف ، إلسباغ الشرعية على الوثيقة الـصادرة عـن     عقد المؤتمر في مصر بلد      
المؤتمر ، كما حضر المؤتمر وفود نسائية غربية ضمت عدداً من الشاذين والشاذات ، كما دعـت                 
هذه الوثيقة إلى تغيير هياكل األسرة ، التي أجمعت عليهـا الـديانات الـسماوية وكـل الثقافـات                   

ستعراض ألهم المخالفات الشرعية في المؤتمر ، مع اإلشـارة          والحضارات اإلنسانية ، وفيما يلي ا     
  :إلى البنود التي فيها مخالفات 

أكد المؤتمر على قضية المساواة بين الجنسين وأفرد لها فصالً مستقالً فقد جاء في الفـصل                
إن تعزيز المساواة واإلنصاف بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على أشـكال العنـف              :" الرابع  

د المرأة بجميع أشكاله ، وكفالة قدرة المرأة على السيطرة على خصوبتها أمـور تمثـل حجـر                  ض
 هي جـزء    فلوحقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة والط     الزاوية في البرامج المتعلقة بالسكان والتنمية ،      

اكاً  للتصرف وال للفصل وال للتجزئة ، واشتراك المرأة اشـتر          ةمن حقوق اإلنسان العالمية غير قابل     
واالجتماعية ، علـى    كامالً وعلى قدم المساواة في الحياة المدنية والثقافية ، واالقتصادية والسياسية            

 التمييز على أساس الجنس ، هي      ، وإزالة جميع أشكال      ة والدولي ة واإلقليمي ة الوطني كل من األصعدة  
  . لدى المجتمع الدوليةمن األهداف التي تحظى باألولوي

فقد جاء في الفصل األول     ،    موضوع الصحة الجنسية، والصحة اإلنجابية     أكد المؤتمر على  
إن برنامج العمل الراهن يوصي المجتمع الدولي بتبني مجموعة من األهداف السكانية واإلنمائيـة              "

بما فيهـا   الجميع بخدمات الصحة اإلنجابية     الهامة ، ومن هذه األهداف والغايات توفير فرص انتفاع          
   .)2("الصحة الجنسيةتنظيم األسرة و

على الدول أن تتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل على أساس           : "وقد جاء في الفصل الثاني      
 حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية ، بما فيهـا الخـدمات             –المساواة بين الرجل والمرأة     

ة الجنـسية ، وينبغـي أن       المتعلقة بالرعاية الصحية اإلنجابية ، التي تشمل تنظيم األسرة ، والصح          
توفر برامج الرعاية الصحية اإلنجابية أوسع دائرة من الخـدمات ، دون أي شـكل مـن أشـكال                   

  . )3("القسر
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القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ، ومـساعدة          :" وقد جاء في الفصل الرابع      
  .)1(" اإلنجابية والجنسيةالمرأة على إقرار حقوقها وإعمالها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة

  
ينبغي إشراك الشباب بنشاط في تخطيط أنشطة التنمية التي         : " وقد جاء في الفصل السادس      

، ويتسم هذا بأهمية خاصة فيما يتعلق بأنشطة         ، وتنفيذها وتقييمها   لها أثر مباشر على حياتهم اليومية     
 اإلنجابية والجنسية ، بما في ذلـك منـع          ، والخدمات المتعلقة بالصحة    اإلعالم ، والتعليم واالتصال   

 والتثقيف الجنسي ويجب ضمان الوصول إلى هذه الخدمات وكذلك ضـمان            –حاالت الحمل المبكر    
  .)2("سريتها وخصوصيتها

 من خـالل نظـام      -ينبغي أن تسعى جميع البلدان إلى أن توفر       : " وجاء في الفصل السابع     
لجميع اإلفراد في السن المناسبة ، وذلك في أقرب وقـت            رعاية صحية  إنجابية      –الرعاية األولية   

م وينبغي أن تشتمل الرعاية الصحية اإلنجابية على تـوفير          2015ممكن وفي موعد ال يتجاوز عام       
الوقاية من األمراض المنقولة باالتصال الجنـسي ، والحـاالت األخـرى للـصحة              : خدمات منها   

 بشان الحياة الجنسية للبـشر ،       –المشورة حسب االقتضاء    اإلنجابية ، واإلعالم والتثقيف ،  وإسداء        
  . )3()والصحة اإلنجابية 

على وجه التحديد ينبغي للحكومات أن تسهل علـى األزواج          : "  جاء في الفصل السابع      كما
، وطبية،    عن صحتهم اإلنجابية ، بإزالة ما ال لزوم له من عوائق قانونية            ةفراد تحمل المسؤولي  ألوا

   .)4("تقف في وجه اكتساب المعلومات وتنظيمية ،وسريرية ، 
حاجة القائمين على شؤون الصحة العامة إلى التـدريب علـى           : " جاء في الفصل الثامن     و

إسداء المشورة بشأن األمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي ، واإلصابة بفيـروس نقـص               
ك الشديدة الخطر التي تحتاج إلـى اهتمـام          بما في ذلك تقييم وتحديد أنماط السلو       –المناعة البشرية   

 بما في ذلك التعفف     –وخدمات خاصة ، ثم التدريب على الدعوة للسلوك الجنسي المأمون والمسئول            
وينبغي  العمل حيثما أمكن أن تشمل برامج الصحة اإلنجابية تسهيالت            –الجنسي واستخدام الواقيات    

  . )5(لة عن طريق االتصال الجنسيمن أجل تشخيص وعالج األمراض الشائعة المنقو
  
  

                                                 
 . 25، ص4/ الفصل الرابع ، ألف المرجع السابق،  - 1
 .37 ص15-6-س ، باء  ، الفصل السادالمرجع السابق  - 2
 . 44ص) آلف  (5-7/ ، الفصل السابع ، ألف المرجع السابق - 3
 . 44 ، ص6 -7/ ، الفصل السابع ، ألف المرجع السابق - 4
 . 67-66 ،ص31-8 –م ، الفصل الثامن ، دال 1994 تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة - 5
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  : وقد جاء في الفصل السابع 
يجب وضع برامج مبتكرة ، إليصال المعلومات والمشورة والخـدمات المتـصلة بالـصحة              :"  -1

بائهم ، وبما يتمشى مع اتفاقية حقـوق     آدعم وإرشاد من    باإلنجابية إلى المراهقين والرجال الراشدين      
ظمات الشباب وحيثما يتجمعون ، كذلك ينبغـي تـرويج األسـاليب            الطفل عن طريق المدارس ومن    

الطوعية والمناسبة التي يستخدمها الذكور لمنع الحمل فضالً عن الوقاية مـن األمـراض المنقولـة               
باالتصال الجنسي بما في ذلك االيدز ، وتيسير منالها ، مع توفير القدر الكـافي مـن المعلومـات                   

  .)1("والمشورة
 لقضايا المراهقين المتصلة بالصحة اإلنجابية ، بما في ذلك الحمل غير المرغـوب              التصدي  :"  -2

مراض المنقولة باالتصال الجنسي يما في ذلك فيروس نقـص          ألفيه ، واإلجهاض غير المأمون ، وا      
المناعة البشرية االيدز ، وذلك من خالل تشجيع السلوك اإلنجابي والجنس المسئول والسليم صحياً ،               

ذلك االمتناع الجنسي الطوعي ، وتوفير الخدمات المالئمة والمشورة المناسبة لتلـك الفئـة              بما في   
  . )2(العمرية على وجه التحديد

أن الدعوة إلى مطالبة القادة والسياسيين بإضفاء الشرعية على خدمات الصحة اإلنجابية ،               
الدول والمجتمعـات البـشرية     والصحة الجنسية ، إنما هو دعوة لنشر الفحشاء والرذيلة بين جميع            
  .وخاصة المجتمعات اإلسالمية ، كما هي منتشرة في العالم الغربي

 mÅ  وبهذا يلم بمجتمعنا ما ألم بالمجتمعات الغربية من انحطاط وفساد يقول سبحانه وتعالى

 Æ    Ç  È  É  Ê  Ë  Ì   Í  Î  Ï  Ð   Ñ  Ò  ÓÔ  Õ  Ö    ×    Ø    Ù  l )3(.  
نشر اإلباحية في مجتمعاتنـا     ل الصحة اإلنجابية والصحة الجنسية ، وسيلة        رعاية الدعوة ل  إن

من خالل هذه المؤتمرات وإال فلماذا ال يتم االهتمام باألمراض األخرى التي تصيب المـرأة غيـر                 
   ؟األمراض الجنسية 

تـي  إن هذه البرامج تنص على أن على الدول أن تزيل العوائق القانونية واالجتماعيـة ، ال               
تعترض سبل توفير المعلومات والرعاية الصحية الجنسية والتناسلية ، كما يجب أن تضمن حريـة               
مقدمي الرعاية الصحية من حصول المراهقين على الخدمات والمعلومات التي يحتاجونها ،، وفـي              
ذلك انجاز للخدمات المقدمة إلى المراهقين تضمن حقوقهم في الخصوصية والسرية ، وهذا األمـر               
يخالف تعاليم الدين الذي حرص على صيانة األعراض واألنساب والـروابط األسـرية ، وحمايـة                

  في هالك المجتمعات والتاريخ خير شاهد      اًالمجتمع من االنغماس تحت وطأة الرذائل التي كانت سبب        

                                                 
 . 45  ص8-7/ ، ألف  ، الفصل السابع المرجع السابق  - 1
 . 5 ص24-7/ ، الفصل السابع  ، باء  المرجع السابق - 2
 . 19 سورة النور آية - 3
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 ، وفيه رفع لوالية اآلباء عن األبناء ، من خالل حق  االحتفاظ لألطفـال بالخـصوصية                  على ذلك   
والسرية فيما يتعلق بالصحة اإلنجابية والجنسية والتناسلية ، بل يطالب البرنـامج بـدعم وتوجيـه                

باء في الرقابة األخالقية والتربية     آلالوالدين ألوالدهما فيما يتعلق بهذه الخدمات ، وبهذا يتعطل دور ا          
   .السوية ، ألبنائهم وبناتهم 

مية ، التي دعت اآلباء واألمهات إلى تحمل         وفي هذا مخالفة صريحة لروح الشريعة اإلسال      
مسؤولياتهم في تربية وإنشاء جيل يتحمل أعباء الحياة ، ألن اهللا سبحانه وتعالى دعـا اآلبـاء إلـى                   

 m «  ¬  ®  ¯  °   ±   ²  ³ :حماية أبنائهم من األخالق واألعمال السيئة لقوله تعـالى 
 ́   µ  ¶  ¸  ¹  º   »  ¼  ½  ¾  ¿  À  Á  Â  Ã  l)1( ،   فال يعتبـر فـي

من باب المحبة والحرية ترك أبنائهم في مستنقع اإلباحية         وال   ة األموم  من اإلسالم أن من األبوة وال    
   .والشذوذ الجنسي واألمراض الناتجة عن هذه السلوكيات والحريات الخاطئة 

، فقد طالبت الحركات النسوية في العالم بحـق اإلجهـاض           : وفي الحديث عن اإلجهاض     
وهذا التعريف هـو تبريـر لقتـل        ،  ) انه عملية إنهاء حمل غير مرغوب فيه        ( وعرفت اإلجهاض   

األجنة وتعده من حقوق المرأة التي يحرمها القانون منها ، ودعت إلى أن يكون اإلجهاض قانونيـاً                 
، أي في مستشفيات متخصصة وبتكاليف بسيطة مدعومة مـن الحكومـات ،             )  وصحياً   أي مأموناً (

مرغوب فيها  الشكل ميسر للنساء حتى تقل حاالت الحمل غير         بتوفير وسائل منع الحمل      ت إلى ودع
  :وفيما يلي استعراض لبعض البنود التي جاءت تطالب بهذه الحقوق

  :فقد جاء في الفصل الرابع 
ينبغي للمجتمع الدولي أن ينظر في توفير االحتياجات من التدريب ، والمساعدات التقنيـة ،                "  -1

واالحتياجات القصيرة األجل ، من وسائل منع الحمل ، واحتياجات البلدان التي بمرحلة انتقال مـن                
االقتصاد المخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق ، حيث تكون الصحة اإلنجابية سيئة ، وفـي الوقـت                 

ما في ذلك   ذاته ، يجب على البلدان أن تقوم بنفسها بإعطاء أولوية اكبر لخدمات الصحة اإلنجابية ، ب               
  .)2("توفير مجموعة  شاملة من وسائل منع الحمل

ينبغي على الدوام إعطاء األولوية القصوى لمنع حاالت الحمل غير المرغوب فيـه ، وبـذل                "  -2
كافة الجهود للقضاء على الحاجة إلى اللجوء إلى اإلجهاض ، أما النساء الالتي يحملن حمـال غيـر    

   .)3(" رص الحصول على المعلومات الموثوقة والمشورة الخالصةمرغوب فيه ، فينبغي لهن توفير ف

                                                 
 . 6 سورة التحريم آية - 1
 . 46 ص10-7/ ألف –م ، الفصل الرابع 1994 تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة - 2
 . 46 ص93/  جيم -م ، الفصل الرابع 1994  تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة- 3
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بكفالة توفير إمـدادات    ،   "جعل الخدمات أكثر أمنا وأكثر مالئمة وأقرب مناال للعمالء والقيام          " -3
كافية ومستمرة من وسائل منع الحمل األساسية ، وذات النوعية العالية ، وينبغي كفالة الخصوصية               

   .)1("والسرية
ينبغي بذل جهود خاصة الشتراك الرجـل وتـشجيعه علـى     " جاء في الفصل الخامس     وقد  

 مـن حـاالت      والتناسلي والوقائي   أو الصحة والسلوك الجنسي    ةولالمسؤاالشتراك النشط في األبوة     
  . )2("الحمل غير المرغوب فيها

التنميـة  أن هذا المؤتمر يدعو المجتمع الدولي إلى توفير االحتياجات من التـدريب ، و                
 هايإلواالحتياجات قصيرة األجل ، من وسائل منع الحمل للبلدان النامية ، كما ينبغي نقل التكنولوجيا                

، لتتمكن من إنتاج وتوزيع وسائل منع الحمل ذات النوعية الجيدة ، وحقها في إنهاء هذا الحمل غير                  
ات والهيئات والمنظمات   المرغوب فيه بوسائل آمنة وصحية ، حيث وجهت الدعوة بمطالبة الحكوم          

غير الحكومية ، على اعتبار اإلجهاض غير المأمون عامالً رئيسياً من عوامل الصحة العامة ، كما                
عـن   ، ل النظام الصحي على الـصعيد الـوطني  داخ تطالب بتوفير اإلجهاض المأمون والقانوني ،   

   . طريق تغيرات في السياسة وعمليات تشريعية 
ن الزيادة الكبيرة في أعداد المواليـد تـشكل أزمـة           أيد النسل ، و   وتحدث المؤتمر عن تحد   

فقد جاء فـي الفـصل       اقتصادية للعديد من الدول مع التناقص في الموارد االقتصادية لهذه الدول ،           
سيزيد عدد األزواج في سن اإلنجاب بحـوالي         خالل عقد التسعينيات ،   : " السابع من بنود المؤتمر     

  وسد الثغرات الكبيرة القائمة في مجـال الخـدمات          ، ولتلبية احتياجاتهم ،     مليون زوج في السنة    18
 السنوات العديـدة    لسوف يلزم توسيع تنظيم األسرة وإمدادات وسائل منع الحمل بصوره كبيرة خال           

وبرامج تنظيم األسرة تؤدي دورها على أفضل وجه عندما تكون جزءاً من برامج أوسـع                ، المقبلة
   .)3(للصحة اإلنجابية

 ؛ ، هو مخالفة لإليمان باهللا سـبحانه وتعـالى         أن الدعوة لتحديد النسل بسبب قلة الموارد          
   .)m ̈  ©  ªl)4: ألنه سبحانه أودع في األرض أرزاق أهلها حيث يقول سبحانه وتعالى

 ، مثل جهل الناس بالموارد الموجودة في        اأما ما نراه من فقر في العالم ، فهناك أسباب خلفه          
، مثل سيطرت الدول العظمى على      ألرض ، أو بسبب تعدي دول قوية على موارد الدول الضعيفة            ا

   . الثروات الطبيعية للدول النامية 

                                                 
 . 47ص)جيم  (14-7/م ، الفصل السابع ، باء 1994 تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة - 1
 . 27 ص39/م ، الفصل الخامس ، فاء 1994 تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة - 2
 . 47 ص 13-7/م ، الفصل السابع ، باء 1994مية القاهرة  تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتن- 3
 . 10 سورة فصلت، آية - 4
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إن الهدف األساس لسياسة تحديد النسل االستمرار في السيطرة على مقدرات هذه األمم ، فمع                
 من زيـادة عـدد الـسكان، ألن اهللا          عدالة التوزيع ، وسالمة االستهالك  ، فلن يكون هناك مشكلة          

 m  B  C  D  E  F  G    H  I: سبحانه وتعالى قد تكفل لكل إنسان رزقه حيث قال سبحانه وتعالى
 J   l)1(،   كان بـسبب الـرزق ، أو ولهذا فإن منع النسل يتعارض مع الشريعة اإلسالمية  سواء 

عف وعجـز ال يرضـاه اهللا سـبحانه          تربية األوالد ألنه ض    ةبسبب الهروب من التصدي لمسؤولي    
 من المستهلكين والمنتجين ،     ألن تحديد النسل يؤدي إلى كساد اقتصادي بسبب قلة المواليد          و وتعالى،
  . ها نتيجة الحروب والكوارثئ اإلنجاب يؤدي إلى التعويض عما تفقده األمة من أبنانكما إ

ينبغي على الحكومـات    :" ع  وتحدث المؤتمر عن الزواج المبكر حيث جاء في الفصل الراب         
أن تتوخى الدقة في إنفاذ القوانين المتعلقة بالسن الشرعي األدنى لقبول الزواج ، وأن تزيـد الـسن                  
األدنى عند الزواج حيثما اقتضى األمر ، وعلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية توليد الـدعم               

نى القانوني لسن الزواج السيما بإتاحة فـرص        االجتماعي الالزم ، إلنفاذ القوانين المتعلقة بالحد األد       
  . )2("التعليم والعمل

" تغيير هياكل األسرة  " تحدث المؤتمر عن أشكال أخرى لألسرة، حيث دعت الوثيقة بإلحاح إلى            و
" سر االلتقاء الحر بين األفراد، حيـث جـاء فـي الوثيقـة            أو" ألسر الشاذين والشاذات    "أي إلى تقنين    

ووكـاالت التمويـل،      الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكوميـة المعنيـة،        والحكومات والمنظمات 
  ."للبحوث المتعلقة بتغيير الهياكل األسرية" أولوية"والمؤسسات البحثية مدعوة بإلحاح إلى إعطاء 

، والتـي اجتمعـت عليهـا         عليهـا  ادمة للفطرة التي فطر اهللا  الناس      هذه الدعوة مص        ف
   .)3(وكل الثقافات والحضاراتالديانات السماوية 

األسرة هي وحدة المجتمع األساسية ، ومن ثم        " وقد جاء في الفصل الرابع في تعريف األسرة         
ينبغي تعزيزها ، ومن حقها الحصول على الحماية والدعم الشاملين ، وتوجد أشكال مختلفة لألسرة               

ن فيها إباحة للعالقات اآلثمة بين المـرأة         ، أل  )4("تبعا الختالف النظم الثقافية والسياسية واالجتماعية     
والرجل أو بين الرجل والرجل أو بين المرأة والمرأة ، واالعتراف بها كشكل من أشـكال األسـر                  

  .  المكونة من رجل وامرأة بعقد شرعي األسرةمثلها مثل 

                                                 
 . 6 سورة هود، آية - 1
 .29، ص21-م ، الفصل الرابع ، باء 1994 تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة - 2
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يـرات  ينبغي للحكومات أن تقيم وتطور اآلليات الكفيلة بتوثيق التغ        "جاء في الفصل الخامس     و
ها السيما بـشان شـيوع األسـر المعيـشية ذات       تصدد تكوين األسرة وهيكل   ب توأن تجرى الدراسا  

  . )1(الشخص الواحد ، واألسر ذات الوالد الواحد
دعت وثيقة مؤتمر القاهرة إلى االعتراف بالشذوذ بمعنى االعتراف بأشكال أخرى لألسـرة ،              

بين العالقات السوية والشاذة في الفصل الخـامس         حيث دعت إلى إزالة كل العقبات وأشكال التمييز         
ينبغي أن تتخذ الحكومات إجراءات فعالة للقضاء على جميع أشكال اإلكراه والتمييز في السياسات              " 

    .)2("والممارسات المتعلقة بالزواج وأشكال االقتران األخرى
سرة الشرعية المكونة   سر غير األ  أ إشارة إلى تكوين     ا فيه ةوترى الباحثة أن النصوص السابق    

سـر بـدون ربـاط        أ أو أم لوحـدها ،     سر من أب لوحده ،    أتشير إلى تكوين    ومن امرأة ورجل ،     
سر شاذة مكونة مـن رجـل       أة ، أو تشير إلى      بفيما يطلق على هذه األمهات  باألم العاز        الزوجية ، 

هـو إتيـان الرجـل      و( ألن الشذوذ    ورجل ، أو امرأة وامرأة وكل هذا تحت حماية ودعم الدولة ،           
هي جريمة حرمها  اإلسالم وشنع على من يرتكب هذه الكبيـرة            و) الرجل ، أو إتيان المرأة المرأة       

 ¦  ¥ m :ألن هذا الفعل تغيير لفطرة اهللا ، تأباه المروءة والرجولة ، وهو من الخبائث قال تعالى
 §  ¨     ©  ª  «  ¬   ®  ¯  °    ±  ²  ³  ´  µ  ¶     ¸  ¹  º  »¼  ½ 
 ¾  ¿   À  Á   l)3(    ألن هذه الطرق في إشباع غرائزهم عاجزة عن تحقيـق الهـدف فـي 

  . المدمر لإلنسان ي النفسبالتوازن النفسي للرجل أو المرأة ، ويؤدي إلى االكتئا
 مؤتمر القاهرة هو من أخطر المؤتمرات التي مست المبادئ واألخالق التي تتعـارض              ن  إ

كم تدعوا إلى حمايـة   عوا إلى حرية العالقات الجنسية وبأنها حريات شخصية ،        ان والتي تد  يمع األد 
كمـا   وتعزيز حقوق المراهقين في الحرية والتربية والرعاية المتصلة بالصحة الجنسية والتناسلية ،           

دون النظر إلى حق هذا الطفـل فـي           المؤتمر شجع على اإلجهاض واعتبره من حقوق المرأة ،         نإ
  . الحياة 

شجع المؤتمر على االعتراف  بتعدد أشكال األسر وفرق بين الزوج والجنس واإلنجاب             كما  
دعـا  مر القاهرة عارض الزواج المبكر و      مؤت نإكما   ولم يعتبر أن هذه األمور لها عالقة بالزوج ،        

حين أنه وضع قوانين ودعا إلى حماية حقوق المـراهقين            سنة في  18الدول إلى تحديد سن الزواج      
ن المرأة إذا حملت من سفاح ال يؤثر على حياتها في حين إن تزوجـت               أوك قات الجنسية ،  في العال 

  .  لحقوق هذه المرأة اً وانتهاكاً يشكل خطرهنفإ وحملت ةدون سن الثامنة عشر

                                                 
 . 47  ص6-5/ م ، الفصل الخامس ، ألف 1994 تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة - 1
  .30، ص21-م ، الفصل الخامس ، باء 1994 تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة - 2
 . 80 سورة األعراف، آية - 3
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كثيـر مـن دول العـالم اإلسـالمي         ولهذا أثار هذا المؤتمر ردود فعل عنيفة وجدل فـي           
وذلك لما لهذه الوثيقة من أهداف ترمي إلـى تـدمير بنيـة             ،  انكيض عليها الفات  والكاثوليكي واعتر 

المجتمعات من خالل تفكك األسر ومن خالل شعارات براقة تهدف إلى نشر اإلباحيـة ، وإغفـال                 
وأن الحد من النمـو الـسكاني هـو          وعالقته بالفقر،  الدين واألخالق مع ربط ذلك بزيادة السكان ،       

    . ع مستوى المعيشة والقضاء على الفقرالطريق األمثل لتخفيف التنمية ورف
  

  :م2000م وما تبعه عام 1995مؤتمر بكين : المطلب الخامس

م تحت إشراف األمم المتحدة ، حيث تضمنت        1995المؤتمر العالمي للمرأة في بكين عام        عقد
ـ هذه الوثيقة مخططاً واضحاً لتدمير األسرة والمرأة وتـدمير الحـضارة البـشرية               شكل عـام ،    ب

لحضارة اإلسالمية بشكل خاص ، وذلك من خالل نشر الفوضى الجنسية واألخالقية والتمرد على              وا
 الناس عليها ، وشرعت خطوة جديدة في فرض هذه المخططات على العـالم ،               فطرفطرة اهللا التي    

ا دى التزام الدول والحكومات به    حيث تقوم األمم المتحدة عبر هيئاتها ومؤسساتها بمراقبة ومتابعة م         
حظي المؤتمر بتغطية إعالمية هي األكبر في تاريخ األمم المتحـدة ، وبمـشاركة دوليـة كبيـرة                  

  . ومنظمات غير حكومية
 الوثيقة عن عدة أمور منها مصطلح الجندر ، وحق الفتاة فـي التمتـع بالحريـة                 تتحدثوقد  
 على قدم المـساواة     من ، ويطالب المؤتمر بتمتع كل من الرجل والمرأة        آلومفهوم الجنس ا   الجنسية ، 

بجميع حقوق اإلنسان والحريات دون تمييز ، ومن ضمن هذه الحريات ، الحريات الجنسية وحريـة   
 اآلمن ، ورفع سن     سالحمل واإلجهاض ، وتلبية الحاجات التثقيفية والخدمة للمراهقين المتعلقة بالجن         

بنود المخالفة لتعـاليم الـشريعة      الزواج وتحديده بالثامنة عشرة  ، وفيما يلي استعراض ونقد ألهم ال           
  :اإلسالمية

والذي يشير إلى الذكر واألنثى أما        : )الجندر  : النوع  ( تحدث المؤتمر عن فرض مصطلح      
، ورفض حقيقة أن اخـتالف       النوع فمعناه رفض حقيقة أن الوضع البيولوجي هو المصير لكل فرد          

 ناتج عن التنشئة االجتماعيـة واألسـرية   وإنما االختالف الذكر واألنثى هو من صنع اهللا عز وجل،   
وتتضمن هذه النزعة فرض فكرة حق اإلنسان فـي تغييـر هويتـه           والبيئة التي يتحكم فيها الرجل،    

ها، ومن ثم االعتراف رسمياً بالشواذ والمخنثـين والمطالبـة بـإدراج         يالجنسية وأدواره المترتبة عل   
سر والحصول على أطفال    أ في الزواج وتكوين     حقوقهم األنحرافية ضمن حقوق اإلنسان ومنها حقهم      

  . )1(بالتبني أو تأجير البطون

                                                 
المجلس اإلسالمي /اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل /87-83 الكردستاني ، مثنى أمين ، كميليا حلمي حمد ، الجندر ، ص - 1

 . العالمي للدعوة واإلغاثة
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شكل صحيح بكامل معانيـه ومراميـه ، ال كمـا           ب ظهر في هذا المؤتمر مفهوم الجندر         فقد
يوضح ويترجم لنا على الساحة العربية هو المساواة بين المرأة والرجل وإعطـاء المـرأة حقوقهـا          

  . الحقوق التي سلبت منها كمصطلح شفاف يرجع للمرأة 
 ففي مجال الدعوة إلى     : تحدث المؤتمر عن المساواة بين المرأة والرجل في أكثر من مجال          و

إن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجـل         " المساواة التامة فقد جاء في الفصل الثالث        
 ، وينبغي أال ينظر إليهمـا بـشكل         ةياالجتماعهما مسألتان متصلتان بحقوق اإلنسان وشرط للعدالة        

ل الخاصة بالمرأة ، فهما السبيل الوحيد لبناء مجتمع قابـل لالسـتمرار   ئمنعزل على أنهما من المسا   
وعادل ومتقدم ، وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل شرطان أساسيان لتحقيق األمـن               

  . )1("والبيئي لدى جميع شعوب األرضالسياسي ، واالجتماعي ، واالقتصادي ، والثقافي 
االلتزام بتحديد هدف التوازن    : " جاء في مجال المساواة في مواقع السلطة وصنع القرار            و

بين الجنسين في الهيئات واللجان الحكومية ، وكذا في الكيانات اإلداريـة العامـة ، وفـي النظـام                   
 الوصول إلى تمثيل متساو بين الرجـل        القضائي ، بما يحقق زيادة ملموسة في عدد النساء بغرض         

  . )2("والمرأة في كل المناصب الحكومية واإلدارية العامة باتخاذ تدابير ايجابية إذا دعا الحال
 على قـدم    -نحن على اقتناع أن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة       " جاء في المرفق األول         و
لك المشاركة في عملية صنع القرار وبلـوغ         في جميع جوانب حياة المجتمع ، بما في ذ         –المساواة  

  . )3(" مواقع السلطة ، أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم
 االقتصادي ، حيث دعت إلى التقليل من عمل         بوقد جاء الحديث في مجال المساواة في الجان       

سباب فقر المرأة ، ولهذا     وبالتالي فهو من أ    المرأة داخل المنزل ، واعتبار ذلك عمالً ليس له مقابل ،          
دعت إلى خروج المرأة للعمل خارج المنزل والمختلط ، ودعت إلى إصدار إصـالحات تـشريعية                

التعبئة من أجل حماية حـق      "  المساواة في الميراث ، حيث جاء في الفصل الرابع           ااقتصادية ومنه و
صادية ، بما في ذلك الحـق       المرأة في الوصول بصورة كاملة وعلى قدم المساواة إلى الموارد االقت          

والموارد الطبيعية والتكنولوجيـات     في الميراث وتملك األرض والممتلكات األخرى ، واالئتمانات ،        
    )4(."المالئمة

ينبغي للحكومات أن تكفل للمرأة القدرة على شراء الممتلكات         " وجاء أيضا في الفصل الرابع        
ة مع الرجل ، والحصول على القروض والتفـاوض         واألراضي وحيازتها وبيعها ، على قدم المساوا      

                                                 
 . )41الفقرة( بكين ، الفصل الثالث / تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 1
 ). 19الفقرة ، (بكين ، الفصل الرابع ، زاي / تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 2
 ). 13الفقرة ، ( بكين ، المرفق األول ، / تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 3
 ).،و60الفقرة ،  (بكين ، الفصل الرابع ، الف/ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 4
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 وتحدث المؤتمر فـي     ،)1("بشأن العقود باسمها هي ونيابة عن نفسها ، وممارسة حقوقها في الميراث           
التعليم حـق   " مجال المساواة بين المرأة والرجل في مجال تعليم المرأة حيث جاء في الفصل الرابع               

قيق أهداف المساواة والتنمية والسلم ، والتعليم الالتمييزي        من حقوق اإلنسان وهو أداة أساسية في تح       
يفيد كالً من البنات والبنين ، وهو بالتالي يسهم في نهاية المطاف في عالقة أكثر مساواة بين المرأة                  
والرجل ، وينبغي أن تكون هناك مساواة في الوصول إلى هذه الفـرص، وفـي الحـصول علـى                   

  .)2("دنا أن يزداد عدد النساء اللواتي يشكلن عناصر فاعلة للتغييرالمؤهالت التعليمية إذا ما أر
ال يزال التمييز في وصول البنات إلى التعليم مستمراً فـي           " جاء أيضاً في الفصل الرابع        و

العديد من المناطق بسبب األعراف ، والزواج المبكر ، والحمل المبكر ، وانحيازهـا القـائم علـى            
   .)3("، والتحرش الجنسيأساس االنتقاء الجنسي 

تعزيـز المـشاركة    " جاء في الوثيقة حديث عن المساواة في األنشطة غير المدرسـية                و
 اب الرياضة ، واألنشطة المسرحية     الكاملة والمتساوية للبنات في األنشطة غير المدرسية ، مثل األلع         

  . )4("والثقافية
منهاج العمـل هـو     "  المرأة واألبناء     حديث عن قوامة الرجل في البيت وعن       ها  جاء في    و

جدول أعمال لتمكين المرأة ، وهو يهدف إلى التعجيل بتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض              
بالمرأة ، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركة فعالة في جميع مجـاالت الحيـاة العامـة                  

صف فـي صـنع القـرارات االقتـصادية         والخاصة من خالل حصولها على نصيبها الكامل والمن       
واالجتماعية والثقافية والسياسية ، وهذا يعني أيضاً إقرار مبدأ تقاسم السلطة والمسؤولية بين المرأة              

  . )5("والرجل في البيت وفي مواقع العمل وفي المجتمعات الوطنية والدولية بصورتها األعم
ستراتيجيات متعددة القطاعات ، تراعي     ينبغي استحداث برامج وا   " جاء في الفصل األول         و

نوع الجنس ، إلنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية االجتماعية ، وضمان تمكينها ومساواتها مـن                
  .)6("لناحيتين االجتماعية واالقتصاديةا

 اللقطـاء ، وارتفعـت      ة، وكثـر    نتيجة هذه المطالب على أرض الواقع ضياع األبنـاء         ن  إ
 ، وانتشرت البطالة بين الشباب مما نشأ عنه انتشار المخـدرات واألمـراض   إحصاءات االغتصاب 

النفسية ، وفي النهاية لم يتم الوصول إلى تحقيق األمن السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقـافي               
جل تطبيق المـساواة    أفي المجتمعات بناء على هذه المطالب التي دعت إليها المؤتمرات الدولية من             

                                                 
 ). 6-4الفقرة ، (بكين ، الفصل الرابع ،جيم / تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 1
 ). 69الفقرة ، (بكين ، الفصل الرابع ،باء / تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 2
 ). 72الفقرة ، (لفصل الرابع ،باء بكين ، ا/ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 3
 ). 280الفقرة ( بكين ، الفصل الرابع ، كاف / تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 4
 ). 27الفقرة ، (بكين ، الفصل الثاني ، / تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 5
 ). 56الفقرة ، (بكين ، الفصل األول ،راء /أة  تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمر- 6
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 الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغييـر فـي         إن الدعوة إلى تحقيق المساواة بين     و .أة والرجل بين المر 
ال يتوافق مع    األدوار وألفكار التقليدية للمهام األبوية والمهام المنزلية للرجل والمرأة داخل األسرة            

  . الشريعة اإلسالمية 
د ، فقد جـاء فـي الفـصل    تحدث المؤتمر عن الصحة اإلنجابية والجنسية في أكثر من بن        و

ال بد من كفالة حق المرأة في التمتع بأعلى مستويات الـصحة ، طـوال دورة                " الرابع والعشرون   
حياتها على قدم المساواة مع الرجل ، وتتأثر النساء بكثير من األوضاع الصحية ذاتها التي يتأثر بها                 

 ما يتمتع به كثير من النـساء مـن          الرجال ، وان كانت المرأة تمر بها بصورة مختلفة ، فمحدودية          
سلطان على حياتهن الجنسية واإلنجابية ، واالفتقار إلى التأثر في عملية صنع القرار ، هـي مـن                  

   .)1("الحقائق االجتماعية التي تترك أثراً معاكساً على صحة المرأة
  : جاء في الفصل الرابع 

دمات فيما يتعلق بالصحة واإلنجاب ،      إن حصول المراهقات على المشورة والمعلومات والخ       "  -1
ال يؤخذ في االعتبار حق الشابات في الخـصوصية ،          ا  ال يزال قاصراً أو معدوماً تماماً ، وكثيراً م        
   )2(."والسرية ، واالحترام ، والموافقة المستنيرة

 علـى   ينبغي تشجيع الثقافة الجنسية المتكاملة للشباب بمؤازرة اآلبـاء وتـوجيههم ، تأكيـداً             "  - 2
مسؤولية الذكور عن سلوكهم في مجال الجنس والخصوصية ما يساعد على النهوض بالمـسؤوليات              

  . )3(" التي يتحملونها
واالجتماعية ، التي تعترض التثقيف في مجال الـصحة          إزالة الحواجز القانونية والتنظيمية ،     "  -3

  )4(" ل الصحة النسائيةالجنسية واإلنجابية في إطار برامج التعليم الرسمي بشأن مسائ

ن المؤتمر يدعو إلى تـوفير  أوترى الباحثة بناء على ما تقدم في موضوع الصحة اإلنجابية ،   
ـ       حصول الجميع على الخدمات المتعلقة بالرعاية اإلنجابية ،         وقومنها الصحة الجنسية ، وإقرار حق

دمات عالية من الجودة في مجال      المرأة  المتصلة بحريتها بحياتها الجنسية ، كما تدعو إلى توفير خ           
الصحة اإلنجابية ، وإشراك الشباب في تخطيط أنشطة التنمية وبالصحة اإلنجابية ومنهـا التثقيـف               
الجنسي ، ومنع حاالت الحمل المبكر ، والوقاية من األمراض الجنـسية ، مـع ضـمان الـسرية                   

ة بإضفاء الشرعية على خـدمات      والخصوصية، مع مطالبة القادة السياسيين وقادة المجتمعات المحلي       
  . الصحة اإلنجابية ومنها الصحة الجنسية، وفي هذا تعارض مع أحكام الدين واألخالق السليمة

                                                 
 ). 24-3(بكين ، الفصل الرابع والعشرون ،هاء / تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 1
 ). 93الفقرة ، (بكين ، الفصل الرابع ،جيم / تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 2
 ). 280الفقرة ( بكين ، الفصل الرابع ، ك /بع المعني بالمرأة  تقرير المؤتمر العالمي الرا- 3
 ). 107الفقرة ( بكين ، الفصل الرابع ، جيم / تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 4
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إن األوضـاع   " وتحدث المؤتمر عن الزواج المبكر وأضراره ، حيث جاء في الفصل الرابع             
ر صحية جسيمة ، وال     التي تضطر الفتيات إلى الزواج والحمل والوالدة في وقت مبكر تشكل مخاط           

 للمرأة في   ي واالجتماع ييزال الحمل المبكر يعوق إحداث تحسينات في الوضع التعليمي واالقتصاد         
جميع أنحاء العالم ، وبصورة عامة ، فان الزواج المبكر واألمومة للشابات يمكن أن يحدا بدرجـة                 

 طويل األجل علـى حيـاتهن       ، ومن المرجح أن يتركا أثرا معاكساً       كبيرة من فرص التعليم والعمل    
  . )1("وحياة أطفالهن
، والحـد    سن القوانين المتعلقة بالحد القانوني األدنى لسن الرشد        "جاء في الفصل الرابع        و

، ورفـع الحـد األدنـى لـسن الـزوج عنـد              ، وإنفاذ تلك القوانين بصرامة     األدنى لسن الزواج  
،  على الفتاة  الزواج المبكر لما فيه من أضرار صحية      هذه البنود تدعو إلى التنفير من       ف .)2("االقتضاء

لـب  في حين أنها في بنود أخرى تدعو وتطالب بحرية المراهقين الجنسية ، أليس فـي هـذه المطا                 
   !؟تناقض ومخالفة للدين واألخالق

حق الرجال والنساء فـي أن      "  النسل ، فقد جاء في الفصل الرابع         تحديد المؤتمر عن    وتحدث
عرفة بالوسائل المأمونة ، والفعالة والممكنة ، والمقبولة ، التـي يختارونهـا لتنظـيم               يكونوا على م  

لخصوبة ، وال تتعارض مع القـانون       األسرة ، فضالً عن الوسائل األخرى التي يختارونها لتنظيم ا         
   .)3("وسهولة الوصول إلى هذه الوسائل

المية لما فيه من أضرار علـى       الدعوة إلى تحديد النسل  يتعارض مع الشريعة اإلس             إن  
وفيه قوة عسكرية فـي      المجتمع في قطع النسل، ألن النسل فيه قوة اقتصادية، وذلك بزيادة اإلنتاج،           

  .  زيادة عدد من يدافع عن الوطن 
ينبغـي النظـر فـي      " وتحدث المؤتمر عن إباحة اإلجهاض، فقد جاء في الفـصل الرابـع             

ذ إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري عملية إجهاضـا          استعراض القوانين التي تنص على اتخا     
  بالرغم لما فيه من أضـرار علـى          ضهذا البند إشارة واضحة إلى إباحة اإلجها      ف .)4("غير قانوني 

  . المرأة والجنين والمجتمع 
توجـد أشـكال    " ألسر فقد ورد في الفصل الثاني       لخرى  أتحدث المؤتمر عن أشكال           و

   .)5(" النظم الثقافية والسياسية واالجتماعية المختلفةمختلفة لألسرة في

                                                 
 ) . 93الفقرة ، (بكين ، الفصل الرابع ،جيم / تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 1
 )94الفقرة ( بكين ، الفصل الرابع ، جيم   /مر العالمي الرابع المعني بالمرأة  تقرير المؤت- 2
 ). 105الفقرة ، ( بكين ، الفصل الرابع ، جيم   / تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 3
 ). 274الفقرة ( بكين ، الفصل الرابع ، الم  / تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 4
 ). 29الفقرة ( بكين ، الفصل الثاني ،/ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - 5
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  هذا المؤتمر يدعو لالعتراف بالعالقات الجنسية بين األفراد خارج نطـاق الـزواج ،              ن   إ
  . بعملية التغير االجتماعي والسكانيسرةألوربط تغير أشكال ا

 بأنها لم تعترف    ومن المالحظ في وثيقة بكين بوجه خاص وأغلب مواثيق المؤتمرات السابقة          
بكون الزوج شريكا شرعيا في مؤسسة الزواج بل لم تعترف من األصل بوجـود مؤسـسه تـسمى       

، وإنما شجعت على تكوين مؤسسات جديدة ترتكـز علـى الزمالـة والـصداقة                الزواج واألسرة 
 والشراكة ، لذلك أكثرت من ذكر الشريك أو الزميل باعتباره الطرف اآلخر بالعالقة بـين طـرفين                

اللـواط  " وذلـك بالعالقـات الـشاذة        آلخر أنثى أو كالهما ذكر، أو كالهما أنثى ،        اأحدهما ذكر و  
لذلك طغت على الوثائق صفة الفردية كونها وصفا للمرأة ال كونها ضلعا فـي مؤسـسة                " والسحاق

رة وكلمة الجنس ومـشتقاتها     األسرة ، إضافة إلى كلمة جندر ، التي وردت في وثيقة بكين ستين م             
  . تكد تخلو فقرة من ذكرها مرة أو أكثرالتي لم

بتـاريخ  179القـرار رقـم     مر بكين كمـا جـاء فـي         ونختم هذا المبحث بانتقاد وثيقة مؤت     
هـ الصادر من مجلس هيئة كبار العلماء في دورته االستثنائية الثامنة المنعقـدة فـي               23/3/1415

  :مدينة الطائف عن وثيقة مؤتمر بكين ما يلي 
وتحويلها إلى قطعان بهيمية مسلوبة الهوية من الفـضيلة والخلـق    باحية وتعقيم البشرية،نشر اإل . 1

  .والعفة والطهارة التي تؤكد عليها تعاليم الدين 
الضرورة ، وهي حرمـات الـدين       ب  الدين  من المعلومة المطهر   اإلسالميهتك حرمات الشرع    . 2

 بوصفه المذكور في الوثيقة هتك      اإلجهاضو هتك لحرمة الدين     فاإلباحيةوالنفس والعرض والنسل،    
  الـشرعي هتـك لحرمـة      الزواج طريق   روالعالقات الجنسية من غي    ، لألبرياءلحرمة النفس وقتل    

  .العرض والنسل 
  .مشاعر المسلمين ومصادرة لقيمهم ومثلهم اإلسالمية ل حٍدفيها ت. 3
 ل ما فيه من عفة وطهارة عرض،       للمجتمع اإلسالمي لتحوي    عنيفةً  ومواجهةً  شرسةً  هجمةً تعتبر. 4

  .إلى واقع المجتمعات المصابة بأمراض الشذوذ الجنسي واالنفالت في األخالق  وحفظ نسل ،
  :يلي  وعليه فان مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يقرر ما         

 مخـالف لإلسـالم،    باحيـة ،  أن ما دعت إليه هذه الوثيقة من المبادئ واإلجراءات واألهداف اإل          .1
  بها الرسل عليهم الصالة والسالم وللفطر السليمة واألخـالق القويمـة ،            ولجميع الشرائع التي جاء   

  .وكفر وضالل 
ال يجوز شرعا للمسلمين حضور هذا المؤتمر الذي هذا من مضمون وثيقة عمله ويجب علـيهم                 .2

  .مقاطعته وعدم االشتراك فيه 
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  . طلق الفكري للجمعيات النسوية في ضوء الشريعة اإلسالميةالمن: المبحث الثاني
  

  : الردة: المطلب األول

  

  : تعريفها: الفرع األول 

والتزامه أحكام  عد الوقوف على الدعائم ،مختاراً بكفر مسلم تقرر إسالمه بالشهادتين : الردة 
  .اإلسالم  ويكون ذلك بصريح القول 

  

  :  ثبوت الردة : الفرع الثاني 

ال بد في إثبات الردة من شهادة رجلين عدلين ، وال بد من اتحاد المشهود به ، فإذا : ال األئمة ق
  .قال القاضي لهما بأي شيء ؟ فبقول الشاهد يقول كذا ، أو يفعل كذا . شهد بأنه كفر 

  

  : استتابة المرتد : الفرع الثالث 

  :وفي االستتابة أقوال للعلماء وهي 
. إذا ارتد المسلم عن اإلسالم ، عرض عليه اإلسالم فان كانت له شبهة أبداها :  قالوا  الحنفية- 1

 بأحسن األمرين ، ألنه عساه اعترضه شبهة في الدين فتزاح عنه ، ألن فيه وقع شر كشفت عنه ،
إلسالم ، إال أن عرض اإلسالم عليه مستحب غير واجب ، ألن الدعوة قد بلغته ، وهما القتل ، وا
بل هي مستحبة فإذا طلب .  هو الدعوة إليه ، ودعوة من بلغته الدعوة غير واجبة وعرض اإلسالم

حيث قال صلى اهللا  اإلمهال يستحب أن يؤجله القاضي ، ثالثة أيام ، فان أسلم بعدها وإال يقتل ،
إحدى بال يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن ال اله إال اهللا ، وأني رسول اهللا ، إال : " عليه وسلم 

ن هذه المسألة هي ، أل)1(" الثيب الزان ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعةثالث
 الن الردة فيها تهديد للمجتمع المسلم وتشكيك ،ر فكرة إلى أخرى ببساطة يليست مسالة تفكير وتغي

    . في الدين القويم
 أن، وال يحل له أياميؤجله ثالثة  أن اإلماميجب على  ارتد المسلم ، فانه إذا:  الشافعية قالوا -2

يقتله قبل ذلك الن ارتداد المسلم عن دينه يكون عن شبه غالبا ، فال البد من مدة يمكنه التأمل له 
   . أيامفيها ليتبن له الحق وقدرناها بثالثة 

                                                 
  .843، ص 25/1676 صحيح مسلم ، باب ما يباح به دم المسلم ، - 1
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 يوم ثبوت يجب على اإلمام أن يمهل المرتد ثالثة أيام بلياليها ، وابتداء الثالثة من:  المالكية قالوا-3
  .1الردة عليه البد من يوم الكفر، وال من يوم الرفع إلى المحاكم

 يجب االستتابة ثالثة أيام مثل المالكية والشافعية وفي في إحدى رواياتهم أنه: بلة قالوا الحنا-4
نه ال تجب االستتابة، بل يعرض عليه اإلسالم فان قبل ترك، وإال يتحتم قتله أرواية أخرى عنهم 

  .حاال
  

  :  حكم المرتد –الفرع الرابع 

ألن  , أيـام  يستتاب قبل قتله بثالثة أن النساء ، يجب    أوإن حكم المرتد سواء كان من الرجال        
ودليـل ذلـك     . إزالتها، وربما عرضت له شبه من فاسق فيسعى في           اإلسالمدمه كان محترما في     

ا أن اإلسالم كمنهج عام للحياة ال غنى له          وبم )2( "من بدل دينه فاقتلوه   " :قوله عليه الصالة والسالم     
ن خـروجهم يهـدد كيانـه       ألمن سياج يحميه مثله مثل أي نظام في حمايته من الخارجين عليـه              

  ويعرضه للسقوط وهو ثورة عليه فكان البد من الجزاء المناسب على هذا الخروج وهو حد الـردة                 
وإعطاءه فرصة أخرى للتفكيـر والعـدول عـن         ولكن ال ينفذ إال بعد االستتابة والمناقشة        ) القتل  (

  .)3(ردته
  

  :المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة  : المطلب الثاني

إن طلب المساواة المطلقة يتنافى مع فطرة اهللا التي فطر الناس عليها ، أن الجنس الواحـد                 
ة كلها تفسد لو أريـد      بل إن الحيا  ... حد المساواة بين أفراده كافة    أرجال أو امرأة ال يمكن أن يطلب        

فإذا كـان   .. مثل هذه المساواة ، بل إن قوانين المادة كلها في الحياة كلها قائمة على التميز والتباين                 
  .  ال يمكن المساواة بين جنس الرجال فكيف بين جنس الرجال والنساء 

ن يطلـق   إال أنه يمكن القول أن هناك قدرا من المساواة بين الرجل والمرأة والذي ينبغـي أ               
  .عليه أنه عدل وليس بمساواة 

  .  المرأة تساوي الرجل في أصل التكليف في األحكام الشرعية مع بعض األحكام التفصيلية-1
  .  المرأة تساوي الرجل في الثواب والعقاب الدنيوي واألخروي في الجملة-2
  . المرأة تساوي الرجل في األخذ بحقها وسماع القاضي لها -3

                                                 
 ،1/1318, الفقه على المذاهب األربعة , الجزيري ، عبد الرحمن ، مراجعة نجيب الماجدي واحمد عوض أبو الشباب  - 1

 م2003/ هـ 1424بيروت ، /المكتبة العصرية 
 . 20 ، ص23، جزء6922صحيح البخاري ، حديث  - 2
 1/1319 الجزيري ، الفقه على المذاهب األربعة ، مرجع سابق ، - 3
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   .)1(رجل في حرية اختيار الزوج فال تكره على  ما ال تريد المرأة كال-4
إما علمانيون يصرحون بالمرجعية الغربية بتفكيـرهم         :إن الذين ينادون بالمساواة المطلقة طائفتان       

ويعتقدون أن اإلسالم ليس دينا صالحا لكل زمان ومكان وال ينبغي أن يكـون مـصدرا                 وأرائهم ، 
ولذلك ينادون باعتماد المنهج والتشريع الغربـي       !! عد تطور البشرية    للتشريع في العصر الحديث ب    

أو علمـانيون يـردون   . في الحياة ، ويعتقدون أن هناك تناقضا بين حقوق المرأة و شرائع اإلسالم              
  : تحديث الدين ومن هذا المنطلق طالبو بالمساواة الكاملة أو المطلقة التي تقتضي األتي  

  . على خالف ما هو منصوص عليه بالشريعة  اإلرث المساواة في -أ
 المساواة في الطالق بأن تكون المرأة قادرة على حل عقد الزوجية في أي وقـت تـشاء مثـل                    -ب

الرجل سواء بسواء ، وهذا واضح ومؤكد عليه في كل المشاريع التي تقدم لتغيير قوانين األحـوال                 
أما جعله قانونـا عامـا ملزمـا        , ى المخالعة   وهذا األمر ال بأس به إذا لجأت المرأة إل        , الشخصية  

  . للزوج فهذا مصدر للشر غير يسير 
 المساواة في اإلنفاق على األسرة ويصير تبعا لذلك إلزام للمرأة أن تخرج من البيت للعمل حتى                 -ج

  .)2(تحصل على لقمة العيش والمرأة إذا استقلت بمالها الخاص تمكنت من مواجهة الرجل
 بمعايشهن في الغرب  جعل النساء في غنى عن الرجل مما فتح المجال إلى تعـدي                 واستقالل النساء 

جبرها علـى   أالرجال عليهن ألنه ال يوجد من يحميهن من محارم أو زوج ، كما أن هذا االستقالل                 
كسب عيشها بنفسها مما أدى إلى استغاللها ألنها اضطرت لقبول أي عمل تجده مهما كان مجهدا لها                 

ل ، فأدى هذا األمر إلى امتهانها وإضعاف قوتها الجسمية بسرعة كما أدى إلى بؤسـها                أو أجره قلي  
وشقائها ، كما أنها أصبحت معرضة لالعتداء الجنسي ممن تعمل عنده مما أدى امتهانهـا بـصورة                 
اكبر ، ومما عرضها للعالقات الجنسية اآلثمة مما نتج عن هذه العالقات الحمل المحرم ، وبهذا إما                 

أو التخلص منه عند الوالدة بوضـعه علـى         , جد نفسها مضطرة إلى التخلص منه باإلجهاض        أن ت 
وبهـذا فقـدت االسـتقرار      , أو تسليمه لدور الرعاية حتى ال يفسد عليها حريتها          , قارعة الطريق   

وحرمت نعمة األطفال وحرمت نفسها من نعمة األمومة ومن االبن الذي يعتني بها أذا عجزت بدل                
ثم تدفن دون   , عندما تصبح عجوزا إلى اللجوء إلى دور مأوى العجزة إلى نهاية حياتها             أن تضطر   

    .)3(مشاركة أحد من أقاربها

                                                 
  ، دار المطبوعات الجامعية317الهوية ومتغيرات العصر ، ص21عبد العزيز ، جابر ، المرأة في القرن  - 1

 2009/  1  ط
، اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل، المجلس 47الكردستاني، مثنى أمين ، و كاميليا حلمي محمد ، الجندر ، ص - 2

  . اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة 

 .153ص مرجع سابق ، السباعي ، طه ، كتاب الحرية ،  - 3
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 المساواة في الحياة الجنسية ، وتشمل منع الرجل من تعـدد الزوجـات وحريـة المـرأة فـي                    -د
ن غير حاجة لولي أو     االرتباطات الجنسية إذا كان الرجل حرا ، وحريتها في مباشرة عقد الزواج م            

  . اشهار 
 المساواة في السكن والسفر ، وتعني حرية المرأة في اختيار موضع سكنها حسب مشيئتها وما                -هـ

يالئمها وعدم تبعيتها للرجل في ذلك ، وحريتها في السفر خارجيا وداخليا من غيـر حاجـة ألذن                  
ون األسرة صورية ال التزامات فيها      الزوج أو ولي األمر سواء كان أبا أو غيره ، وهذا يعني أن تك             

  . وهو نوع من تفكيك األسرة 
 المرأة تطيع الرجل ، وهذا يتنـافى مـع          أن التساوي في حق الطاعة ، فالرجل يطيع المرأة كما           -و

   .)1(قوامة الزوج في األسرة
  

  : الجندر  : ثالث ب اللالمط

بير عن هذا المفهوم فقد اختلفت الدول       في التسعينات في الدول العربية وللتع     ) الجندر(ظهر مصطلح   
  . في ترجمته بكلمة جندر أو نوع أو النوع االجتماعي 

  

  :تعريفه : الفرع األول 

يقصد به تحديد األدوار االجتماعية للجنـسين والـذي يـتم حـسب             ) النوع االجتماعي   : ( الجندر  
أي بمعنى أن الفروقات    . ( ددة   في حقبة زمنية مح    ةمنظومة المجتمع الثقافية واالجتماعية والسياسي    

التي تحدد بين كل من المرأة والرجل تنقسم إلى فروقات أصولها بيولوجية ، والكثير منها ذو أصل                 
  )2(.)خر أو تتغير في كل حقبة تاريخيةآلاجتماعي ثقافي وبالتالي يمكن أن تختلف من مجتمع 

  

  : نشأته : الفرع الثاني 

الذي تدور حوله معظم مصطلحات األمم المتحدة وهو مصطلح          " المصطلح المنظومة "يمثل الجندر   
موضـعا وهـو    ) 5ا( م في 1994مضلل ظهر ألول مرة في وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان في عام   

/ الـذكر (  ، ألنه ترجم بالعربية إلى   أحدا تحطيم كل التفرقة الجندرية ، ولم يثر المصطلح          إلىيدعو  
  . ه أحد ومن ثم لم ينتبه إلي ) األنثى

                                                 
 .87-83 ص جع سابق ،  مرالكردستاني ، مثنى أمين ، كميليا حلمي حمد ، الجندر ، - 1
، دار الفكر 103أبو بكر ، اميمة ، وشرين شكري ، المرأة والجندر الغاء التميز الثقافي واالجتماعي بين الجنسين ، ص - 2

 . م2002/ هـ 1423 ، 1لبنان ، ط/بيروت 
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م حيث تكـرر مـصطلح      1995ظهر المصطلح مرة ثانية ولكن بشكل أوضح في وثيقة بكين عام            
  .)1(مرة) 233(الجندر 

المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخـصائص التـي         :" تعرفه منظمة الصحة العالمية على أنه       
 أنبمعنى  " ات العضوية   ال عالقة بها في االختالف    , يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية       

التكوين البيولوجي للذكر أو لألنثى ليس له عالقة باختيار النشاط الجنسي الذي يمارس ،  فـالمرأة                 
 أن يكون   التعريفويمكن حسب هذا    , ليست امرأة إال ألن المجتمع أعطاها ذلك الدور وكذلك الذكر           

ها وبهذا تكون قد غيرت صـفاتها       الرجل امرأة وأن تكون المرأة زوجة تتزوج امرأة من نفس جنس          
  .االجتماعية وهذا األمر ينطبق على الرجل أيضا 

أن الهوية الجندرية هي شعور اإلنسان      : " وتعرف الموسوعة البريطانية ما يسمى بالهوية الجندرية        
بنفسه كذكر أو أنثى وفي األعم األغلب فإن الهوية الجندرية والخصائص العـضوية تكـون علـى                 

 العـضوية ، وال يكـون هنـاك         بخصائصهن هناك حاالت ال يرتبط فيها شعور اإلنسان         اتفاق، ولك 
لذلك فإن الهوية   ) أي شعوره بالذكورة أو باألنوثة      ( توافق بين الصفات العضوية وهويته الجندرية       

 للتـشكيل نـواة الهويـة       واالجتماعيـة الجندرية ليست ثابتة بالوالدة بل تؤثر فيها العوامل النفسية          
  . ندرية الج

كما أنه من الممكن أن تتكون هوية جندرية الحقة أو ثانوية للتطور وتطغى على الهوية الجندريـة                 
 من السلوك الجنسي في وقت الحق في الحيـاة ، إذ أن أنمـاط               أنماطاألساسية ، حيث يتم اكتساب      

  .أيضا تتطور الحقا " بين الجنس الواحد " السلوك الجنسي وغير النمطية منها 
ا في بكين فقد رفضت الدول الغربية تعريف الجندر بالذكر واألنثى وهذا ما يثبت سوء النية وبعد                 أم

  . )2(المرمى واإلصرار الكامل على فرض مفهوم حرية الحياة غير النمطية كسلوك اجتماعي
وبهذا يظهر المعنى الصحيح للجندر وهو الحرية الجنسية المحرمة بين الرجل والمرأة أو الحريـة               
الجنسية بين المرأة والمرأة أو الرجل والرجل وهذا إشارة إلى تغيير هيكـل األسـر مـن األسـرة                
النمطية المكونة من الزوج والزوجة إلى أسر شاذة تحت غطاء القانون الدولي من خالل المطالبـة                

  . بذلك في المواثيق والمؤتمرات الدولية 
 ، إال أنها لم تنجح في حذف كلمة الجندر مـن            وعلى الرغم من معارضة الدول العربية واإلسالمية      

إنما حول المعنى حيث عرف الجندر بأنه       ) وهو النص الذي يتم توقيعه ومتابعته       ( النص االنجليزي   
، وأن دور كل منهما مكتسب من المجتمع ويمكن أن يتغيـر            يعني الذكر واألنثى في نطاق المجتمع       
  . ويتطور في نطاق حدثية المجتمع نفسه 

                                                 
 32 ص مرجع سابق ، الكردستاني ، مثنى أمين ، كميليا حلمي حمد ، الجندر ، - 1
 . 37 ص مرجع سابق ،  ، مثنى أمين ، كميليا حلمي حمد ، الجندر ،الكردستاني - 2
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م 1999تماما لهذه المسيرة الطويلة لفرض هذا المصطلح دعا إعالن مؤتمر الهاي للشباب عـام               وإ
إلى إنشاء جهاز خاص في كل مدرسة لتحطيم الصورة التقليدية والسلبية للهوية الجندرية ، وللعمـل            

  . على تعليم الطلبة حقوقهم الجنسية واإلنجابية بهدف خلق هوية إنجابية للفتيات والفتيان 
كما يدعو اإلعالن بوقاحة الحكومات إلى إعادة النظر وتقديم قوانين جديدة تتناسـب مـع حقـوق                 
المراهقين والشباب في االستمتاع بالصحة الجنسية والصحة اإلنجابية بدون التفرقـة علـى أسـاس            

     .)1(الجندر
ومراميه ،  شكل صحيح بكامل معانيه     بوترى الباحثة أنه ظهر في هذا المؤتمر مفهوم الجندر          

ال كما يوضح ويترجم لنا على الساحة العربية هو المساواة بين المرأة والرجـل وإعطـاء المـرأة                  
  . حقوقها كمصطلح شفاف يرجع للمرأة الحقوق التي سلبت منها 

  
  : ملكية المرأة لجسدها  : المطلب الرابع

خصية للمرأة في كافـة     الدائم عن الحرية الش   من األمور التي تثيرها الحركة النسوية الحديث        
المجاالت ، ومن هذه الحريات حرية المرأة في التصرف بعفتها وجسدها ، وحريـة المـرأة فـي                  
اإلنجاب وعدمه ، وحريتها في تقرير مصير جنينها وإجهاضه ، وحقها في تحديد مـرات الحمـل                 

  .وتوقيته 
الحقوق التي تطالـب    فمن خالل حرية المرأة بالتصرف بجسدها ظهرت عدة مخالفات شرعية لهذه            

  : بها المرأة ومنها 
  

  :  إباحة الزنا :الفرع األول

الزنا هو وقع على غير نكاح صحيح وال شبه نكاح وال ملك يمين وهذا متفـق عليـه                   : تعريفه -1
   )2(.بالجملة من علماء المسلمين

  . م ثيب الزاني كان بكرا أوعقوبة الزنا تختلف باختالف حال  : عقوبته -2
  mR    Q  P    O       N  M  L  KS   T :  لقوله تعالى  ،د الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام       فح -أ

 ̀ _   ̂ ]           \   [  Z  Y  X   W  V   Uaf  e  d  c   b      l )3(    وقول الرسـول 
ئة ونفى  خذوا عني خذوا عني ، قد جعل اهللا لهن سبيال البكر بالبكر جلد ما             " صلى اهللا عليه وسلم     

  . )4(" سنة
                                                 

 . 38 ص مرجع سابق ، الكردستاني ، مثنى أمين ، كميليا حلمي حمد ، الجندر ، - 1
 . 2235شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ص - 2
 . 2سورة النور ،  - 3
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  :  وحد الزاني المحصن المتزوج فعقوبته الرجم حتى الموت ، فقد روي عن أبي هريرة أنه قال -ب
فقال يا رسـول اهللا  : أتى رجل من المسلمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو في المسجد فناداه       

. فعرض عنه   . إني زنيت   !  َ فقال له يا رسول اهللا    . فتنحى تلقاء وجهه    . فأعرض عنه   . إني زنيت   
حتى ثنى عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                    

فقال رسول اهللا صلى اهللا     . نعم  : قال  " فهل أحصنت   " قال  . ال  : قال  " أبك جنون   : " فقال  . وسلم  
   .)1(" به فارجموهااذهبو: " عليه وسلم 

   : زناخصائص حد ال -3
وذلك بالرجم بالحجارة حتى الموت، خفـف اهللا        ) المتزوج  (  القتل بأشنع القتالت ، الزاني الثيب        -أ

والعقوبـة  ,تعالى على الزاني العازب وجعل العقوبة تجمع بين العقوبة البدنية بالجلد مائـة جلـدة                
ها فال يجد الشيطان    المعنوية بالتغريب سنة عن الوطن وذلك لينسى جريمته ولتغيب عن نفسه دوافع           

  . إليه طريقا وحتى ينسى الناس جريمته فال يعيرونه بها 
 اهللا تعالى الناس أن تأخذهم رأفة في دينه تمنعهم من إقامة الحد ، فهو سبحانه أرحم بعباده                  ى نه -ب

 والرحمة الحقيقة في إقامة حد اهللا وهذا النهي عام في جميع الحدود ولكن ذكره فـي                 منهم بأنفسهم   
حيث أن هذا الذنب يقع من جميع أصناف النـاس غنـيهم            د الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره ،       ح

  .  وفقيرهم وفي النفوس أقوى الدوافع والدواعي إليه 
 أن يقام الحد عليهما بمشهد من قبل طائفة من المؤمنين وعلى المأل ، فال يقام في خلـوة بعيـدا               -ج

الحد وحكمة الزجر فال يقرب من الزنا من تحدثـه نفـسه            عن مشهد الناس ليكون أبلغ في مصلحة        
    .)2(ويبتعد من يسير في طريق الزنا

   :  مضار الزنا-4
 ألن األسرة تتـصدع ويفـرط        الزنا يضيع األنساب ، ويفك الروابط بين أفراد المجتمع ، وذلك           -1

قرابـة أو صـلة ،       ، وكذلك ينتج أوالد لقطاء مبتورين عن المجتمع ، ليس لهـم أي               عقدها وتتهدم 
 معقدين نفسيا ، منحرفين خلقيا ، شاذين فكريا لجهلهم أصلهم وحرمانهم حنـان وعطـف                 فينشئون

  . الوالدين وتربيتهما 
  . الشهوة والغريزة نللسلطا يسئ الخلق ويعلم الوقاحة والسفاهة والخيانة ويقود للخضوع ا الزن-2
عف وال يحصل غالبا إال من امـرأة حمقـاء          و مرتكبه سوء الوجه ، وثوب الض      س  الزنا عار يك    -3

  . ، أو من رجل فاجر عديم الضمير اإلرادةضعيفة 

                                                 
 . 853، ص) 16/1691( مسلم ، صحيح مسلم ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ،  - 1
، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية 550 الهوية ومتغيرات العصر ، ص 21عبد العزيز ، جابر ، المرأة في القرن  - 2
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 ويجلب عليه الهم والحزن بسبب      إليهن الزنا يشتت القلب في عشق النساء ، ويمرضه في الشوق            -4
ويعاني الخـوف والقلـق مخافـة العقوبـة         ,  أو يبيحها قانون الجاهلية      مستترةالخيانة ، ولو كانت     

  .لسماوية ا
ويمنـع  ..  الزنا يوجب الفقر لضياع المال في سبيل الشهوات المحرمة والملـذات المحظـورة               -5

  الرزق من السماء بسبب غضب اهللا بسبب ارتكاب هذه الجريمة 
 الزنا يضيع الوقت باالنشغال بالشهوات والملذات مع العشاق في السهرات والمالهي والبـارات              -6

يوقعه بين األزواج من عداوات وخصومات ، ويفسد المجتمع بما يجلـب            ويخرب البيوت بسبب ما     
  .)1(عليه من أمراض جنسية خبيثة وأخالق فاسدة رذيلة ومفاسد وجرائم خطيرة

m  D  C   B  A : ولهذا اعتبر الشرع الحنيف أن الزنا من الكبائر لقوله تعالى واصفا المؤمنين
N  M  L    K     J  I      H  G   F  EQ   P  O     R  [    Z  Y  X  W    V  U    T  S  

  a   ̀     _   ̂ ]  \l )2(.  

  : طرق الوقاية من الوقوع في الزنا  -5

  . إقامة حد الزنا على مشهد من المؤمنين وعلى المأل -أ
  . تيسير الزواج وإزاحة العقبات عن طريقه -ب
  . البعد عن مهيجات الغريزة و مثيرات الشهوة -ج
  . تحريم التبرج واالختالط ومراقبة تطبيق ذلك -د

   تقوية الرادع اإليماني بحب طاعة اهللا تعالى وكره المعاصي -هـ
  . عدم ارتياد أماكن اللهو والطرب والرقص والغناء الفاجر -و
  ن مجلسهم دقة ومصاحبة الزناه والبعد عا عدم مص-ز
  .سائر العبادات  األخذ بأسباب إضعاف الشهوة عن العزاب كالصيام و-ح
 مراقبة الكتب والمجالت والقنوات الفضائية واالنترنت ومنع ما يخدش الحيـاء ويتركـوا مـن                -ط

  .)3(الشهوة والغرائز
   

   : اإلجهاض :الفرع الثاني

فقد طالبت الحركات النسوية في العالم بحـق        : وفي الحديث عن اإلجهاض      :  تعريف اإلجهاض   -1
وهذا التعريف هو تبرير    ) انه عملية إنهاء حمل غير مرغوب فيه        ( اإلجهاض ، وعرفت اإلجهاض     

                                                 
   . 549تغيرات العصر ، مرجع سابق ، صالهوية وم21عبد العزيز ، جابر ، المرأة في القرن  - 1
 . 69 - 68سورة الفرقان ، - 2
 . 553الهوية ومتغيرات العصر ، مرجع سابق، ص 21عبد العزيز ، جابر ، المرأة في القرن  - 3
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لقتل األجنة وتعده من حقوق المرأة التي يحرمها القانون منها ، ودعت إلى أن يكـون اإلجهـاض                  
قانونياً أي مأمونا وصحياً ، أي في مستشفيات متخصصة وبتكاليف بسيطة مدعومة من الحكومات ،               

شكل ميسر للنساء حتى تقل حاالت الحمل الغيـر مرغـوب          بالحمل  توفير وسائل منع     ،   ودعت إلى 
   .فيها

من هالك األم بعد نفخ الـروح        اتفق العلماء جميعا على حرمة اإلجهاض إال عند التيقن           : حكمه   -2
  .ولذا وجبت فيه الدية إذا نزل حيا , فيه ، فال يحل لمسلم أن يفعله ألنه جناية على حي

: طوار التي يمر بها الجنين ليصبح مهيئا للنفخ الروح كما قـال تعـالى             ففي القرآن الكريم وضح األ    
m   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u   t

¥¦  «  ª  ©   ̈ §  l )1(.  
أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومـا ، ثـم             " وكما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

. م يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح              يكون في ذلك علقة مثل ذلك ث      

إن !فوالذي ال اله غيـره      . بكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أو سعيد           : ويؤمر بأربع كلمات    

أحدكم يعمل عمل أهل الجنة حتى ال يكون يبنه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمـل                  

فيعمل بعمل أهل الجنـة     . ما بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب         حتى ما يكون    . أهل النار   

  .)2("فيدخلها
  : واختلفوا في إسقاطه قبل ذلك على رأيين 

وهو التقاء النطفة بالبويضة واالستقرار بالرحم والقائلون بهـذا         , حرمة ذلك بمجرد العلوق      : األول
النطفة بالرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبـول        أول الوجود أن تقع     :" هم اإلمام الغزالي حيث قال    

الحياة وإفساد ذلك جناية ، فإذا صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش ، وإن نفخ فيـه الـروح                   
  .)3(" واستوت الخلقة ازدادت  الجناية  فحشا

  

اط أي بحـل اإلسـق    ( بعض األحناف ، حيث جاء في حاشية ابن عابدين ، وال أقول بالحل                :الثاني
ألن المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه ، ألنه أصل الصيد ، وكـذلك النطفـة بعـد                  ) قبل التخلق   

   )4(. العلوق أصل اإلنسان

                                                 
 . 14، 13: سورة المؤمنون  - 1
. قه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب القدر ، باب كيفية الخلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رز - 2

 . 1311، ص ) 1/2643(حديث رقم 
 . 2/51الغزالي، أبو حامد ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ،  - 3
 . 3/176ابن عابدين ، الحاشية ،  - 4
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ال يجوز إخراج المني المتكون بالرحم ، ولو قبل األربعين يوما ، وإذا نفخـت فيـه                 : المالكية قالوا 
  )1(.الروح حرم إجماعا

 وهي إذا ثبت بتقرير لجنة من األطباء الثقـات مـن أهـل              ويستثنى من هذا الحكم وهي واحدة فقط      
االختصاص أن استمرار الحمل يشكل خطر مؤكدا على حياة األم فحين إذن يجوز إسقاط الحمـل ،                 

  : فقد جاء في قرار المجمع الفقهي اإلسالمي للرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ما يلي 
سقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد بأنه مشوه الخلقة إال          يوما ال يجوز إ   120إذا كان الحمل بلغ     ( 

إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من األطباء المختصين أن بقاء الحمل في خطر مؤكد علـى حيـاة األم                   
  )2(.) يجوز إسقاطه سواء كان مشوها أم ال دفعا ألعظم الضررين ذفعندئ

  :  أثار إباحة اإلجهاض في المجتمع -3

ا اعتبروا أن المرأة تملك جسدها زادت حاالت الحمل الغير الـشرعي ، وأصـبح                عندم نإن الغربيي 
 االداء وجـذوره أصـبحو    ن أن يفكر الغربيون بمعالجة أصل       مشكلة متعددة األوجه واإلبعاد وبدال م     

وكأن الزنا واإلباحية أصل ال يمس وثابت من ثوابـت المجتمـع ال             . يبحثون عن حلول ألعراضه     
 اإلجهاض كحل مقبول وضروري من قبل الحركات النسوية ومن أيدها وطالبت            يتغير ولهذا طرحوا  

-40فاإلحـصائيات تـشير إال أن حـوالي         .الحكومات بإصدار تشريعات متساهلة بحق اإلجهاض       
مليون امرأة في العالم تحاول إجراء عملية إجهاض جنين غير مرغوب فيه وهذا يعني قتل مـن                 60
   .)3(مليون جنين40-60

دعو المجتمع الدولي إلى توفير االحتياجات من       وترى الباحثة أن الجمعيات النسوية العالمية  ت              
التدريب ، والتنمية واالحتياجات قصيرة األجل ، من وسائل منع الحمل للبلدان النامية ، كما ينبغـي                 

  .جيدة ها ، لتتمكن من إنتاج وتوزيع وسائل منع الحمل ذات النوعية الينقل التكنولوجيا إل
 وحقها في إنهاء هذا الحمل غير المرغوب فيه بوسائل آمنة وصحية ، حيث وجهـت الـدعوة                      

بمطالبة الحكومات والهيئات والمنظمات غير الحكومية ، على اعتبار اإلجهاض غير المأمون عامالً             
ل النظـام   داخ رئيسياً من عوامل الصحة العامة ، كما تطالب بتوفير اإلجهاض المأمون والقانوني ،            

   . عن طريق تغيرات في السياسة وعمليات تشريعية  ،الصحي على الصعيد الوطني 
  
  
  
  

                                                 
 .م1984/هـ 1407 ، 2، مكتبة الفالح ، الكويت ، ط240محمد ، محمد عبد السالم ، العالقات األسرية في اإلسالم ، ص - 1
 . 123قرارات مجمع الفقه اإلسالمي ، ص  - 2
 . 25الكردستاني ، مثنى أمين ، كميليا حلمي حمد ، الجندر ، مرجع سابق ، ص - 3
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  : تحديد النسل -الفرع الثالث 

تناول الناس هذه القضية بالبحث قديما وحديثا بأشكال مختلفة ومن جوانب عديدة شرعية واقتصادية              
لنسل ولإلسالم نظرة للموضوع نوضحها من      فبحثت قديما باسم العزل وحديثا باسم تحديد ا       . وطبية  
  : خالل 

هو عبارة عن وضع حد تنتهي إليه األوالد ال يتجاوزه األبوان باإلنجاب             :  تعريف تحديد النسل   -1
   )1 (.وال الدولة بالتعداد

إن اإلسالم يرفض هذه العبارة وال يرضى بها ، لما تنطوي عليه من عـدم      : حكم تحديد النسل   -2
  m   J  I  H    G  F  E  D  C  B : الذي تكفل بأرزاقنا حيث يقول اهللا سبحانه وتعالى        الوثوق باهللا 

M   L  KN  S  R  Q  P      O  l)2(، وقوله تعالى : m|  {   z  y  x    l  ")3( .   
 وأن منع الحمل  . فالذين ينادون بتحديد النسل ، ينادون به لتخفيف أعباء المعيشة على الفرد واألمة              

m    ¶  µ   ́ ³  :بسبب الفقر أو خشيته ، هو قتل لألوالد وقد نهى اهللا عنه ، قـال تعـالى            
¸¹¼  »  º  ½  l )4(   أوالدكم لفقر حاصل فإن اهللا يرزقكم ويـرزقهم ،          ا بمعنى ال تقتلو 

باء وقد قدم اهللا هنا رزق اآلباء ألن المرء في حالة الخطر الشديد تعنيه نفسه أوال ولذا طمئن اهللا اآل                  
  على رزقهم أوال ، ثم بين لهم أنه يرزق األبناء كذلك وال ينقص رزق األبناء من رزق األبناء شيئا 

وبهذا فإن تحديد النسل حرام في اإلسالم ، ولكن عندما يتضح بالدليل القاطع أن حمل المرأة سيؤدي                 
  )5(.تبها إلى الهالك فال بأس من المنع بأي وسيلة ألن الضرورات تبيح المحظورا

  
   : خطر تحديد النسل-3

هذه القضية خطيرة ويظهر ذلك من خالل ترويج أعداء اإلسالم لهذا األمر ودفعهم األموال الطائلـة                
 ، وباعتباره من الصحة الجنـسية    إليهوظهر ذلك من خالل المواثيق الدولية الداعية        , في سبيل ذلك    

فال التي تنجبهم ، وانتقلـت عـدوى هـذه          التي يكون للمرأة وحدها تحديد متى تحمل ، وعدد األط         
 إضـرار الدعوة  إلى الحركات النسوية في العالم اإلسالمي ، وأن  زيادة عدد المواليد للمرأة فيـه                  

وقد أثبتت الدراسات العلميـة الموضـوعية       . بصحة األم ، كما أنه من أسباب الفقر في المجتمعات           
  : ،  ودليل ذلك من خالل  تاريخ على خطئهابطالن هذه النظرية ودلت تجارب الزمن ووقائع ال

                                                 
، المنظمة اإلسالمية للتربية 1، ط217بغدادي ، مصطفى إسماعيل ، حقوق المرأة المسلمة في المجتمع اإلسالمي ، ص - 1

 . م1991/ هـ 1411المغرب ، / الرباط ) يسكو ايس( والعلوم والثقافة 
 . 6اآلية ,  سورة هود - 2
 .22الذاريات ، اآلية  - 3
 . 151اآلية , األنعام  - 4
 . م1984/هـ 1407 ، 2، مكتبة الفالح ، الكويت ، ط154محمد ، محمد عبد السالم ، العالقات األسرية في اإلسالم ، ص - 5



 59

 أنها قصرت حاجيات اإلنسان على ما تغله األرض ، وأهملت جانـب التفاعـل بـين األرض                  -1
  . واإلنسان ، وكثرة النسل تزيد من تفاعل اإلنسان مع األرض فتكثر الموارد ويتسع الرزق 

مة ، وال تكثر نسبتهم إال بكثرة عـدد   إن كثرة العباقرة والمبدعين من أقوى العوامل في رقي األ      -2
  .السكان 

 تجعله دون مرحلة الخطر ، فليس كل أبناء         إلهية إن أمر اإلنجاب في المجتمع ، تحكمه ظروف          -3
الجيل ينجبون ألن بعضهم يموت قبل أن يتزوج ، وبعض من تزوج ال ينجب ، والذرية التي تـأتي                   

  .ب والكوارث تجتاح الكثيرين تتفاوت في قدراتها وأعمارها ، كما أن الحرو
 وقائع التاريخ أثبتت أن االكتظاظ السكاني في أية أمة مرجعه إلى عـدم اسـتغالل الخيـرات                  -4

من مجموع مساحة   % 83والموارد ، فها هي اليابان ال تكاد تبلغ نصف مساحة باكستان ، على أن               
 ومع ذلك فقد حافظت اليابان على عدد        اليابان ال يمكن الستغالله لما يمتد عليه من سلسلة جبال النار          

سكانها الذين يزيدون كثيرا عن سكان باكستان ، وأدت زيادة اليابانين السكانية إلى ازدهار نهضتها               
  . الصناعية حتى غزت منتجاتها دول العالم 

والهدف من وراء هذه الدعوة في بالدنا ، والتي روج لها في العالم اإلسالمي غربيـون حاقـدون                  
ن خططا ووسائل متنوعة للدعوة الناس إلى اتباع خطة منع الحمل وتشويقهم إلى قبولها ، في                يضعو

  .حين أن أهل الغرب في بالدهم يتابعون الجهود الفنية للرفع المواليد و زيادة عدد السكان 
   :  والسر من وراء هذه الدعوة 

لى نتيجة حتمية من زيادة استغالل       انزعاج األوربيون وقلقهم من أن يؤدي تزايد عدد المسلمين إ          -1
والذي يؤدي بدوره على نهضة صناعية تفكه من اسر الغرب ، بل وتمكنه من              , الموارد وتطويرها   

  . إدارة دوالب االقتصاد والسياسة في المنطقة ثم في العالم 
 لإلسالم وأهله، ومحاولتهم القضاء عليـه مـن خـالل الحـروب والوسـائل               ن كراهية الغربيي  -2
   .)1(خرىاأل

وترى الباحثة أن الدعوة إلى تحديد النسل  يتعارض مع الشريعة اإلسالمية لما فيه من أضرار على                 
وفيه قوة عـسكرية     ، المجتمع في قطع النسل ، ألن النسل فيه قوة اقتصادية ،  وذلك بزيادة اإلنتاج              

  .في زيادة عدد من يدافع عن الوطن 
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  : الرياضةممارسة المرأة : لمطلب الخامسا

التساوي في فرص المشاركة النشطة فـي األلعـاب الرياضـية           " تنص المادة العاشرة على     
إن الشريعة اإلسالمية قد أباحت الرياضة للنساء ولكن وفق ضـوابط وشـروط             ،  )1(" والتربية الفنية 

ـ        بالد بخالف ما تدعو إليه الجمعيات النسوية بالمساواة بين المرأة والرجل بالرياضـة كمـا فـي ال
 كافة أنواع الرياضة بغض النظر أن هـذه األنـواع تتناسـب             ة، بان يسمح للمرأة بممارس     الغربية

وطبيعة المرأة أو ال ، فهناك أنواع من الرياضة ال تناسب طبيعة المرأة وال تتناسب مـع عاداتنـا                   
الـشرعية   لذلك على المرأة التي ترغب بممارسة الرياضة أن تلتـزم بالـضوابط              . وديننا وأعرافنا

  : )2(آلتيةا
ن للرجـل طبيعتـه   إأن تكون منسجمة مع طبيعة المـرأة وتكوينهـا الخلقـي ، حيـث              -1

 m o :تعـالى  سـبحانه  و وهذه سنة اهللا في خلق الرجل والمرأة قال،  وخصائصه، وللمرأة كذلك
 p  q  r  s  t  u  v  wx  l )3(.  

 ̀ m :ير الرياضة لقولة تعـالى  يحرم على المرأة كشف العورات في الرياضة وفي غ-2 
 a    b  c  d  e  f  g  h       i  j    k  l  mn  o  p  q 
 rs   t  u   v  w  x  y  z  {   |  }  ~  �  ¡    ¢ 
 £   ¤  ¥  ¦      §  ¨   ©     ª  «  ¬   ®     ¯  °  ±  ²  ³    ´   µ  ¶ 
 ̧  ¹   º     l)4(السالمو  الصالة  وقوله عليه: )   ال ينظر الرجل إلى عورة الرجـل وال تنظـر

 وال يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد وال المرأة إلى المرأة فـي               المرأة إلى عورة المرأة   

 وبهذا يحرم على المرأة أن تمارس أي نوع من أنواع الرياضة التي تـؤدي إلـى                 )5()الثوب الواحد 
  .  من أنواع الرياضة رهايكشف عورة المرأة مثل السباحة والقدم وغ

عائشة أنهـا    يحرم االختالط أثناء ممارسة الرياضة النسوية ويظهر ذلك جلياً في حديث             -3
فقال  ( لم أحمل اللحم ولم أبدن      : قالت  ( في سفره وهي جارية      النبي صلى اهللا علية وسلم       كانت مع 

 فقوله صلى اهللا    ،)6()  على رجلي  فسابقته فسبقته تقدموا ، فتقدموا ، ثم قال تعالي أسابقك         : ألصحابه  

                                                 
 . 78 الجندر ،مرجع سابق ، ص الكردستاني ، مثنى أمين ، كميليا حلمي حمد ،- 1
 . ز/ج/10 ينظر الملحق الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مادة- 2
 .32 آية  سورة النساء ،- 3
 . 31 سورة النور، آية - 4
  ) 1/183  . (266 ، الصفحة 1باب تحريم النظر إلى العورات ، الجزء  .17 رواه مسلم ،- 5
 . 6/264 والسياق له وأحمد 74/2أخرجه النسائي ، في عشرة النساء  - 6
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عليه وسلم ألصحابه تقدموا في حالتي السباق ، يدل على منع ممارسة المرأة للرياضة فـي حـال                  
  . االختالط مع الرجال وكذا في حال حضورهم 

 ال تمارس المرأة الرياضة في حال حضور الرجال كما يحدث في مباريات كرة القـدم ،                 -4
  . يات ونشرها في الصحف أو التلفازوكذلك تصوير هذه المبار

 أن تخلو الرياضة من كل ما يلحق األذى والضرر بمن يمارسـها مثـل المالكمـة أو                  – 5
خر من العمى أو الكسور البليغة أو المـوت         آلالمصارعة الحرة لما فيها من إلحاق األذى بالطرف ا        

   .)m i  j  kl   m  n  o         p  q   l)1 : لقوله تعالى،أحيانا
 أن ال يترتب على ممارسة الرياضة تضييع الواجبات مثل الـصالة أو إهمـال المـرأة                 -6
  .)2( بيتها وأسرتها ، أو سفر المرأة  دون  محرمنلشؤو

، ولكن   وترى الباحثة أن المرأة إذا التزمت بهذه الضوابط فال إثم عليها في ممارسة الرياضة             
 وطبيعة المرأة ،    ألنه ال يتناسب   لها الدين اإلسالمي ذلك      أن تطالب المساواة في هذا األمر فال يبيح       

  رات فقوة الرجل تختلف عن المرأة       الرياضية تفرق بينهم بناءا على القد      نال فكيف نجد أن القواني    إو
وإنما لكل جنس تنظم له برنامج مسابقات لوحـده          ولهذا فال تجرى المباريات بين الرجال والنساء ،       

 إلى المساواة وهذا يدل على اعترافهم بالفوارق الجسدية بين الرجل والمـرأة ،              في البالد التي تدعو   
  . وهذا ما وضحته الشريعة اإلسالمية 
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  .المنطلق المرتبط بمصادر التمويل : المبحث الثالث

إن المنظمات النسوية األهلية في الضفة الغربية ، هي عبارة عن جمعيات نسويه خيريـة                  
 جماهيرية ، ومراكز نسويه ، هذه المنظمات النسوية هي التي تمثل المـرأة              ة، واطر نسوي  طوعية  /

في كثير من الفعاليات الوطنية والدولية ، وهي التي تتحدث وتطالب بحقوق المـرأة الفلـسطينية ،                 
ولكن بالنظر إلى هذه الجمعيات ومؤسسيها والقائمين عليها لم يتم انتخابهم مـن قبـل ا لجمـاهير                  

 والتصويت ، وإنما كانت هذه الوثائق مستمدة من القوانين الدولية بعيـدة   ءلنسوية من خالل االستفتا   ا
   . ةيعن ديننا الحنيف وأعرافنا اإلسالم

دعم وتوجيه الدول المانحة لتسويق عولمـة        الغربية ب  هذه الجمعيات والمراكز تبنت األفكار      ف
 أن غالبية الدعم الموجه إلى هذه الجمعيات ليس فقط من         ولهذا نجد   ،    اجتماعية في العالم اإلسالمي     

 رفع مستوى المرأة االقتصادي والصحي وإنما نجد أن نسبة عالية من الـدعم موجهـة نحـو                  أجل
  . التثقيف في دورات في مجال النوع االجتماعي 

من المنظمات بجميع أشكالها تعطي دورات في مجال النوع االجتماعي ،           % 81.9إن نسبة   " 
إلى تقويـة   % 60هدف الجمعيات الطوعية الخيرية التي تعطي دورات في النوع االجتماعي بنسبة            ت

النساء للمطالبة بالحقوق إلى جانب التوعية باألدوار االجتماعية وأخذ دورها المتساوي في الحقـوق              
بالمقابل فجميع األطـر النـسوية تعطـي هـذه          ووالواجبات ومساعدة العامالت في سوق العمل ،        

%  91.7لنفس األهداف المذكورة سابقاً ، بينما الغالبية العظمى من المراكز           % 100الدورات بنسبة   
رامج المنظمات األهلية مـن منظمـات أهليـة         بتعطي هذه الدورات لنفس األهداف ، تمول أغلبية         

  . وحكومية أجنبية 
  

حكوميـة أجنبيـة ،     إن تمويل النسبة األعلى من المنظمات النسوية ، تأتي من منظمات غير             
من التمويل من المنظمات األجنبية غير الحكومية ، في حين أن           % 91.7فالمراكز تحوز على نسبة     

مـابين  % 50وتتوسط نـسبة األطـر      % 33.33الجمعيات الطوعية الخيرية اقل من      نسبة حصول   
  . )1(المراكز والجمعيات

لمساعدات فـي وزارة التخطـيط      البيانات الواردة في التقرير الصادر عن دائرة تنسيق ا          و
والتعاون الدولي تشير إلى أن قطاع المرأة والمتضمن مشاريع ذات عالقة مباشرة بالمرأة والنـوع               

م وحتـى   1994دوالر أمريكي منذ العـام      ) 14.226.000(االجتماعي قد حصل على دعم مقداره       

                                                 
م ، ناديا للطباعة 2000،  1، ط63ص) إشكاالت التحول الديمقراطي واستراتيجيات مستقبلية ( الحركة النسائية الفلسطينية  - 1

 .والنشر رام اهللا 
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شـرة بـالمرأة والنـوع      م ، حيث قدمت الدول المانحة الدعم لمشاريع ذات عالقـة مبا           2000آذار  
   .)1(االجتماعي من خالل وزارة التخطيط الدولي

هذه المساعدات تمت من خالل التوصيات التي أوصت بها المؤتمرات الدوليـة لتنفيـذ هـذه            
 المـؤتمر  أوصـى المساعدات في االتجاهات التي تريدها الدول المانحة مثل الصحة اإلنجابية فقـد         

ينبغي أن تقوم الحكومات والمنظمات غيـر الحكوميـة والقطـاع           " ة  الدولي للسكان والتنمية القاهر   
الخاص باالستثمار في جميع جوانب الصحة اإلنجابية ، بما في ذلك تنظـيم األسـرة ،  والـصحة                   

  .)2 ("الجنسية ، وتعزيز ذلك ورصده وتقييمه
ة ، كانـت    نه من خالل هذه النسب، وهذه المبالغ التي قدمت للجمعيات النسوي          أوترى الباحثة   

  . النسبة العالية منها في مجال النوع االجتماعي 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .63ص) مستقبلية استراتيجيات إشكاالت التحول الديمقراطي و(  الحركة النسائية الفلسطينية - 1
  .21 ص18 -3/  الفصل الثالث ، ياء –م 1994/ القاهرة /  تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية - 2
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  الفصل الثالث

  الفلسطينية المرأة حقوق وثيقة
  

دراسة مضمون وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية على ضوء النصوص الشرعية   :المبحث األول

   :والرؤى العلمانية

  :  على أربعة مطالب هذا المبحث ويشتمل

  . ) القضاءوالمشاركة النيابية ،  والوزارة ، والرئاسة ، (ة يالحقوق السياس: لب األول المط

  ).  العنف االجتماعي ، عمل المرأة دون إذن ولي( الحقوق االجتماعية واالقتصادية: المطلب الثاني 

  .  ) شهادة المرأة في جرائم الزنا وإقامة الحدود (الحقوق الجنائية  :  المطلب الثالث

تحديد الحد األدنى لسن ( الحقوق المتعلقة باألهلية المدنية واألحوال الشخصية  : المطلب الرابع 

 ، حرية التنقل والسفر دون دون ولي ، نفي تعدد الزوجاتفتيات ، حق تزويج المرأة نفسها تزويج ال

   .)، ميراث المرأة محرم 

  : لنسوية  ويشتمل على مطلبينخطورة التوجهات الفكرية للجمعيات ا: المبحث الثاني

  . خطر التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية على العقيدة واألخالق : المطلب األول 

  .الخطوات التي يجب أن نقوم بها لتفادي هذه األخطار : المطلب الثاني 
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دراسة مضمون وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية على ضوء النصوص : المبحث األول 

  :رؤى العلمانية الشرعية وال
  :  على أربعة مطالب هذا المبحث ويشتمل

  . ) القضاءوالمشاركة النيابية ،  والوزارة ، والرئاسة ، (ة يالحقوق السياس: المطلب األول 
  ).  العنف االجتماعي ، عمل المرأة دون إذن ولي( الحقوق االجتماعية واالقتصادية: المطلب الثاني 
  .  ) شهادة المرأة في جرائم الزنا وإقامة الحدود (الجنائية الحقوق  :  المطلب الثالث
تحديد الحد األدنى لسن ( الحقوق المتعلقة باألهلية المدنية واألحوال الشخصية  : المطلب الرابع 

 ، حرية التنقل والسفر دون دون ولي ، نفي تعدد الزوجاتفتيات ، حق تزويج المرأة نفسها تزويج ال
   .)مرأة ، ميراث المحرم 

  

  ) القضاءو،  والمشاركة النيابية، والوزارة،الرئاسة (ة يالحقوق السياس: المطلب األول 

    :الرئاسة: الفرع األول 

         
ساوى اإلسالم بين الرجل  والمرأة  أمام القانون ، وفي شؤون المسؤولية والجزاء في          

م ،  ، وأعطى اإلسالم المرأة حق التعلوق المدنية  الحق كثير منفيالدنيا واآلخرة ، وساوى بينهما 
وال ، العمل ، فأباح لها أن تقوم بالوظائف واألعمال المشروعة التي تحسن أداءها ووالثقافة ، 
األخالق  ،  وإبعادها عن كل ما يتنافى والحفاظ على كرامتهاوقَيد هذا الحق بطبيعتها ، وتتعارض 
  .الكريمة 

     
قتَضتْ طبيعة كل من ، إال إذا االمرأة في هذه الحقوق ق اإلسالم بين الرجل ولم يفر        

 هذه التفرقة ، فما يصلح للرجل قد ال يصلح للمرأة ، وما يصلح الجنسين وأعباؤه في الحياة مثل
  من الرجل والمرأة تكاليفَ تتناسب وطبيعةَال كُفَلَّ فاإلسالم كَ؛ وعليهللمرأة قد ال يصلح للرجل 

  . ا وأعبائهاخلِقِه
    

 من  ، وقضاء ، ومجالس نيابيٍة ، تُعدزارة     إن المناصب العامة في الدولة من رئاسة ، وِو
القضايا التي اختلف في حِل ؛ كمها الفقهاءعوفي هذا المبحث ،  وجود دليل صريح يحرم ذلك ِمد

كن قبل الخوض في دراسة كل منصب ولالسياسية من وجهة نظر اإلسالم ، هذه الحقوق سنعرض ل
؛ لما لذلك من والخاص العام ،  : هايبد لنا من تعريف معنى الوالية بمفهوم من هذه المناصب ، ال

  .حق المرأة في تولي هذه المناصب عالقة ب
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  :تعريف الوالية  -أوال 

  . أي اإلمارة  ،روتولي األم،  والسلطة ،بمعنى النصرة ، بفتح الواو وكسرها :  الوِاليةُ لغةً
      ) 1( .لكسر بمعنى اإلمارة والسلطان وبا

تخوله إدارة شأن ما وتدبيره امتالك الشخص سلطةً:" ما نصه   )2(زرقاقال مصطفى ال  :ااصطالح 
  ) 3( . وتنفيذ إرادته فيه على الغير من فرد أو جماعة في نطاق ضيق أو واسع

  :تقسم الوالية إلى قسمين و
  .وموضوعها شؤون المجتمع بوجه عام : لعامة  الوالية ا-1
وموضوعها شؤون األسرة ،  كوالية األولياء واألوصياء على من تجب :  الوالية الخاصة -2

 ) 4( . رعايتهم من القاصرين

  :أقسام الوالية العامة : ثانياً 

  .نيا اإلمامة موضوعها  خالفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدو:  والية اإلمامة -1
، وهي لرئيس الدولة ؛ ألنه هو من تتفرع عن الوالية العامة الكبرىو:    الوالية العامة الفرعية -2

نَصيبومنها)5(الة، الو :     

 :وهي على ضربين   :  زارة الِو–أ 

ها على ليه تدبير األمور برأيه ، وإمضائإوهي أن يستوزر اإلمام من يفوض  : زارة التفويض ِو
  .ه اجتهاد

، ويوصل المعلومات من ذ ما يطلب إليه اإلمام  وهي أن يستوزر اإلمام من ينف :زارة التنفيذِو
   )6( . وإليه الخليفة

  : وتقسم إلى قسمين  ، على إقليما أن يقلد الخليفة أميروهي : إمارة البالد - ب
  :  وهي  ،إمارة عامة: األول 

 ، ، مثل تدبير الجيوشد عمل محدد ،  ونظر معهومل علىت إمارة استكفاء بعقد اختيار ، فتش-1
  . من األمور ا،  وغيره ، وتقليد القضاة والنظر في األحكام

                                                 
   .م 1997صادر،  دار : بيروت  ،1 ط) 49 / 6( ، العرب لسان ، مكرم بن الدين جمال الفضل ، أبو منظور   ابن)(1

م نشأ في بيئة علمية ، توفي 1904الفقيه ، أحمد الزرقا ، ولد بمدينة حلب سنة الشيخ الحلبي ابن الشيخ : مصطفى الزرقا  - 2
 )انظر ، منتدى الحوار اإلسالمي . ( م 1999سنة 

 . م 1999 النفائس، دار: عمان ،1ط  ،12، ص اإلسالمي الفقه في للمرأة العامة الوالية ، سليمان طعمه محمد ، القضاة )(3
  .)الزرقا  مصطفى .د عن مشافهة منقول القول(

  . 12، ص المرجع السابق  )(4
   .15 ، ص المرجع السابق )5(

  .العلمية الكتب دار: بيروت  ،1 ط ،25ص ،السلطانية األحكامحبيب،  بن محمد بن علي الحسن أبو الماوردي، )(6
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 أن يستولي األمير  ، وتعنيوهي التي تعقد عن اضطرار:  بعقد عن اضطرارء إمارة استيال-2
 .ويفوض إليه تدبيرها وسياستها  بالقوة على بالد يقلده الخليفة إمارتها ،

على تدبير الجيوش ، وسياسة األمير مقصورة إمارة وهي أن تكون  : اإلمارة الخاصة: اني  الث
رض للقضاة والجباية والخراج تعوليس له أن ي عن الحريم ،  بالرعية ، وحماية البيضة ، والذَّ

   )1( .والصدقات 
  : تولي المرأة الرئاسة : ثالثاً 

، وهي نظرة  ا المقام بين تفريط األولين وإفراط اآلخرين          لإلسالم نظرته المعتدلة في هذ
  .  تتسق مع الفطرة السليمة

 m A  B  C : قال تعالى،         فاإلسالم قرر المساواة بين الرجل والمرأة في أصل التكوين

 D  E  F  G  H  I  J  K    L  M  N  O  P         RQ  S  T  U  V   W    YX  Z  [  \       

 ]  ^  _  )2(   

  اإلسالم  كما قرر)3()النساء شقائق الرجال(: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   و
  . )m  b  a         ̀ _  l )4: المساواة بينهما في الكرامة اإلنسانية ، قال تعالى

m  t  s  r  : قال تعالى،  والجزاءف المساواة في التكليوكما قرر أيضا
z  y  x  w   v  u  ~  }  |   {  

                ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡   �
   ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ªl )5( واة في حق التملك وحق باإلضافة إلى المسا

  . هذا وللمرأة  من األهلية مثل ما للرجل ،  كما أنها تملك مباشرة العقود أصالة ووكالة التعليم ، 
أن الرجل أقدر على تحمل أعباء يرى اإلسالم  : مرأة الرئاسةموضوع تولي الفيما يخص  أما     

لن  (:المرأة قال  صلى اهللا عليه وسلمتولي وتوليه فيه الفالح لألمة والدولة من ، الرئاسة والحكم 

  بلغه أن صلى اهللا عليه وسلم وسبب ورود الحديث أن الرسول )6( )يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
  . بنات كسرى الفرس ولوا عليهم إحدى

                                                 
   .34 - 30 ص  ،السلطانية األحكامالماوردي ،  )(1

   .1 / 4، المرجع السابق  (2)
   . ، حديث صحيح 2333 ، صصحيح الجامعاأللباني  ، ) .236( الطهارة ، سنن أبو داود ،بابود أبو دا(3) 
  ) .35(آية :   سورة اإلسراء (4)
   ) .35(آية  :  سورة األحزاب (5)
  البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب كتاب النبي صلى اهللا علية وسلم الى كسرى وقيصر ،  ) (5

) .                                                                                                              4/1610(، 4163    حديث رقم
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  :تعريف الخالفة  -1
   )1(. والخليفة السلطان األعظممأخوذة من خلف فالن فالناً إذا كان خليفته ،: لغةً 

  )2(. رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خالفة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم: اصطالحاً
   :خالفة الشروط المعتبرة في ال -2

هذا  وال يجوز للكافر أن يتقلد ، لدولة اإلسالمية مسلماًيجب أن يكون رئيس ا:  اإلسالم -1
 : قال تعالى،لمسلمين أن يطيعوا األمير المسلم يوجب على ا الكريمن فالقرآ، المنصب الخطر مطلقاً

m Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  Í  Î   Ï  ÐÑ  Ò  Ó   Ô  Õ  Ö  ×       Ø  Ù  l )3(.  
 من األحكام يكلف الصغير غير المميز والمميز شيًئا  فال، والبلوغ هو شرط التكليف : البلوغ -2

 إذ اإلمام مسئول أمام اهللا عن كل تقصير ، واإلمامة أكثر التكاليف الشرعية عبئا ،إال بعد بلوغهما 
ى البالغين والعاقلين  علفكيف يولى ، وإذا كان الصبي ال يملك الوالية على نفسه وماله ، في الدولة
 في الدولة؟

 إذا أخذ ما - جل عز و - ن اهللا  ؛ ألجوز والية المجنونت فال ؛شرط التكليف أيضا هو  : العقل -3
وال األمة وأعراضها يتولى أم فكيف  ؛ فالمجنون ال يملك التصرف بأمواله، وهب سقط ما وجب

رفع القلم عن ثالثة عن (: ، فقد جاء في حديث عائشة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالودماءها 

 )4( )ئم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ الحلم وعن المجنون حتى عقلالنا

 وال يملك ،لون بحقوق غيرهم و فالعبيد ال يصلحون لتولي رئاسة الدولة ألنهم مشغ: الحرية -4
  )5(. أولى أال يتصرفوا بمقدرات األمة فمن باب،هؤالء حرية التصرف بأنفسهم 

ال يصر على و،  اآلثام الكبائر من  المنصب متوقياً أن يكون المرشح لهذا وهي: العدالة-5
ا وقت الرضا  مأمونً، عن الريب  بعيداً، ظاهر األمانة ،ن يكون صادق اللهجة  وأ،الصغائر

 . وال يجور في الحكم ، ال يجاهر في معصية ،والغضب  

  ،صد الثغور يجهز الجيوش وي، ذا نجدة وشجاعة ،ا لمصالح األمة  أن يكون متصدي:  الكفاءة-6
 المفاسد  ويدرأ،  ويحقق مصالحها،دبير شؤون األمة  يفضي إلى سياسة الرعية وت، ذا رأي سديد

ختار الكفء منهم ،  حتى ي، له علم بأحوال الرجال وأخالقهم وكفاءاتهم ، نكة سياسية وذا ح،عنها 
  .ويوسد األمر المناسب إليه ليستعين به ، 

                                                 
  . طبع دار المعارف/  القاهرة –، مصر 186 ، صاحمختار الصح الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، - 1
 . م 1997 - هـ 1418 دار الفكر ، – ، دمشق 4 ، ط 8، ج 6145 ، صالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي ، وهبة ، - 2
 . 59 سورة النساء، آية - 3
 )6/156.(من ال يقع طالقه من الزواج :  النسائي ، سنن النسائي ، كتاب الطالق ، باب - 4

   .180 ، صالنظام السياسي في اإلسالم أبو فارس ، محمد عبد القادر ، - 5
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ا بالمراد بالعلم ؛ فمن قائل  ،  لكنهم اختلفو يكون رئيس الدولة عالماً أن اشترط العلماء : العلم-7
وذهبت جماعة إلى عدم فال يولى غير المجتهد اإلمامة ، ن العلم المشترط هنا هو االجتهاد ،  بأ

سيما بعد القرون األولى للحكم   ال،اشتراط االجتهاد في اإلمام لتعذرها في كثير من الظروف 
  .اإلسالمي 

 ألنها تزكية للنفس وهي في ؛ م على أهله أن يطلبوا اإلمارةر اإلسالحظ :  ال يطلب اإلمارةأ  -8
   )m ©  ª  «¬  ®  ¯       °  ±   l )1 : قال تعالى،هذا المقام مذمومة 

 وعلى هذا فال يصلح ،اإلسالمية المستقرين فيها أن يكون الخليفة من سكان الدولة  :لمواطنة ا-9
  .،  مهما تحلى به من صفات حسنة ، وأخالق فاضلةأو الكفر  في دار الحرب ، لمقيملها المسلم ا

 ،لمقصود بها الحواس واألعضاء التي يؤثر فقدانها في اإلمامةوا : سالمة الحواس واألعضاء -10
 في ان وفقدان اليدين والرجلين يؤثر،ثر في الرأي  ؛ فهذه تؤكذهاب البصر والنطق والسمع

   )2(. الحركة وتشوه المنظر وتضعف من هيبة اإلمام في نفوس الرعيةالنهوض وسرعة
  )4(وقيل النضر بن كنانة، )3( ينتهي نسبه إلى فهر بن مالكأي:  ن يكون الخليفة من قريش  أ-11

   )5(. أهل السنةوهو رأي جمهور 
ئاسة الدولة ة أن تلي رنه ال يجوز للمرأ اتفق سلف هذه األمة وخلفها على أ وقد:  الذكورة-12

 ) 6(.اإلسالمية

أدلة من ، واستدل أصحاب هذا الرأي ب           اتفق الفقهاء على عدم جواز تولي المرأة الرئاسة 
رائهم في  أسباب عدم جواز  وفيما يأتي عرض آلوالواقع التاريخي ،،  والمعقول،  والسنة،الكتاب

  :تولي المرأة الوالية العامة 

                                                 
  .32آية  : سورة النجم(1) 

             .190 ، صالنظام السياسي في اإلسالم،  أبو فارس (2)

 العرب أنهم وقد روي عن نسابي: بل فهر اسمه وقريش لقب له : واسمه قريش واليه تنسب القبيلة ، وقيل : فهر بن مالك )  3(
 )1/75انظر شرح المواهب اللدنية ، .( من جاوز فهراً فليس من قريش : قالوا 

انظر شرح المواهب اللدنية ، . ( واسمه قيس ، ولقب بالنضر لنضارة وجهه  ، ولقب بقريش األكبر:النضر بن كنانة )  4(
2/50( 

 ،1،ج6ص ، الماوردي تفسير والعيون النكت )هـ450- هـ364 (حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو ، الماوردي(5) 
   .العلمية الكتب  دار /لبنان - بيروت

  . 193ص ، اإلسالم في السياسي النظام ، فارس  أبو(6)
 765 سنة بمحافظة القليوبية  قلقشندة ولد في قرية ، القلقشندىهو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد : القلقشندى 

 : انظر  .(  هـ821رحل القلقشندي سنة  ، وبرع في األدب والفقه الشافعيواإلسكندرية القاهرة  درس في.  هـ
/wiki/org.wikipedia.ar://http       
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 وسبب عدم والية المرأة العامة ، أن اإلمام ال يستغني عن االختالط بالرجال  :" يقول القلقشندي-1
 ألن المرأة ناقصة في أمر نفسها ، حتى ال األمور ، والمرأة ممنوعة من ذلك ؛والمشاورة معهم في 
  )1( . لها الوالية على غيرهالتملك النكاح فال تجع

 ألن تلك الواليات تحتاج من طلب ؛النساء إن الوالية العامة مصروفة عن :" يقول الماوردي -2
 ألنها تستلزم من الظهور في مباشرة األمور ، ما ؛الرأي ، وثبات العزم ، ما تضعف عنه النساء 

 )2(" .هو عليهن في الشرع  محظور 

 ألن الغرض من اإلمامة حفظ ؛ عدم توليها اإلمامة الكبرى يوالسبب ف:"  يقول اإلمام القرطبي -3
 وتدبير األمور ، وحماية البيضة ، وقبض الخراج ورده إلى مستحقه ، وذلك ال يتأتى من الثغور ،

 )3( .المرأة ، كتأديته من الرجل 

المرأة تعجز عن النهوض بمهام رئاسة الدولة وهي كثيرة  :" يقول الدكتور عبد الكريم زيدان -4
اسة نساء اللواتي تولين رئنقول له أحص عدد ال ومن يجد في نفسه شيئا من ذلك ، وجسيمة ،

بما يدل على أن الناس  الحظ ضآلة نسبتهن إلى نسبة الرجال ،الدول، ثم قارن بين العددين فت
ومن صار منهن في منصب رئاسة  بتجربتهم يعرفون أن رئاسة الدولة ال يصلح لها إال الرجال ،

  )4(. كان نادراً أو لظروف استثنائية إنما  الدولة ،
أي عدم جواز تولي المرأة (والمالحظ أن هذا الرأي :" تور محمد رأفت عثمان  يقول الدك- ا

 وال أدل على ذلك ، هو الرأي المتفق مع طبيعة تكوين المرأة الجسمي والنفسي والعقلي ،)الخالفة
  .من استقراء حال الناس في كافة العصور قديمها وحديثها 

كانت الغالبية العظمى منهم من ، في كافة الشعوب  يالحظ أن النابغين في تولي القيادة العامة ،و 
 على عدم جواز واستدلوا)5( .وطبيعتهما كل من الرجل والمرأة  ويعود ذلك إلى تكوينالرجال ،

  :بأدلةٍ منها   المرأة الوالية العامةيتول

  :األدلة من القرآن الكريم  -1

   m A  B  C  D  E  F  G  H    I  J  K  L  M : قوله تعالى-1
  .)l)6أموالهم 

                                                 
  . م 1964 وزارة اإلرشاد ، – ، الكويت 32 ، صمآثر األناقة في معالم الخالفةعلي ،  القلقشندى ، أحمد بن  )(1
 .1،ج27 ، صالنكت والعيون تفسير الماوردي الماوردي ،2)(

  .  3ط  )   13/183 (الجامع ألحكام القرآنالقرطبي ، أبو عبد اهللا بن أحمد األنصاري ،  )(3

  .204  ، صأصول الدعوةعبد الكريم زيدان ، ) 4(

  م 1975، القاهرة ، دار الكتاب الجامعي ، 165 ، صرئاسة الدولةعثمان ، محمد رأفت ،  )5
  43اآلية : سورة النساء )  6
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ويعني أهل قيام على )1(؛  لما فضل اهللا الرجال على النساء في العقل والرأي؛أي بالتأديب والتدبير
   .، واألخذ على أيديهن فيما أوجب اهللا لهم عليهن نسائهم في تأديبهن

ؤتي الرجال فأنت ترى أن اهللا تعالى ي: "آليةتفسير هذه ا      ويقول اإلمام المودودي في معرض   
أن يكن قانتات أي مطيعات، : ، ويبين للنساء الصالحات ميزتين اثنتين  بكلمات صريحةةمقام القوام

  )2(".د اهللا أن يحفظنه في غيب أزواجهن يواألخرى أن يكن حافظات ما ير
 ~  {|  }  m o  p  q  r  s  t  u  v  wx  y      z : قوله تعالى-2

 �  ¡  ¢£   ¤  ¥  ¦  §¨  ©     ª  «  ¬  ®   ¯  °  3، ،4يعني في العقل والرأي 
هذه اآلية تدل على التفضيل في استعدادات " : في تفسير اآلية ويقول الدكتور عبد الوهاب الشيشاني

  5 .الخلقة وتقسيم العمل لكل من الرجل والمرأة على أساسها 
، الرجال مقدمون على النساء  نإ:" حمد أبو فارس في تفسير اآلية ويقول الدكتور م         

 وهو مقدم عليها ، وإجازة تولي المرأة الرئاسة العامة للدولة تقديم  ، والرجل أقدر من المرأة وأكفأ
 نزلت بخصوص القوامة في األسرة ، نوإ وقد أخرها اهللا عنه ، واآلية  ، للمرأة على الرجل

  6 .ئمة في اآلية  فتبقى الحجة قا ،فالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
  

  :األدلة من السنة النبوية 

ال يفلح قوم ولوا أمرهم ( :" رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال)7(   عن أبي بكرة-1

وفيه أنها ال تزوج  أن المرأة ال تلي اإلمارة ، وال القضاء ، " في الحديث قال الخطابي ،  ،8)امرأة
  9 " .يرهانفسها ، وال تلي العقد على غ

  
                                                 

  . لبنان ، دار إحياء التراث –، بيروت  ) 3/358( ، البيان في تفسير القرآن جعفر محمد بن الحسن ، و الطوسي أب-  1
).                                                                          1/48(، الماوردي  لعيون تفسيرالنكت وا الماوردي البصري ، -3  

 . م1975 لبنان ، مؤسسة الرسالة – ، بيروت 70 ، صتدوين الدستور اإلسالميالمودودي ،اإلمام أبو األعلى ،  - 2

  32آية :  سورة النساء -2
  48النكت والعيون ، ص الماوردي ، تفسير -  4
 األردن ، مطابع الجمعية العلمية -، عمان69 ، ص حقوق اإلنسان وحرياته الشخصيةعبد الوهاب ،  الشيشاني ، -  5
 .م 1980،
  .193 ، صالنظام السياسي في اإلسالم أبو فارس ، محمد عبد القادر ، - 6
سن البصري وغيرهم ، اسمه نفيع بن الحارث ، روى جملة من األحاديث ، روى عنه مسلم، والح: بكرة الثقفي الطائفي بو  - 7

 ). 1/150انظر ، ابن األثير ، أسد الغابة ، . (سكن البصرة ، وكان من فقهاء الصحابة
  البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى كسرى وقيصر ، حديث رقم - 8

4163 ،)4/1610 . ( 
  . 106 ،  صالية العامة للمرأة في الفقه اإلسالميالو القضاة ، محمد طعمه سليمان ، - 9
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  :ومن المعقول 

 أنه نجدو. وعدم جوازها الخالفة أولى – بالنسبة للرجال -  أن إمامة المرأة في الصالة غير جائزة 
في الصدر األول لإلسالم ، وجد نساء فضليات وقد كان منهن من يفضل الرجال في العلم، ومع 

      1 .لمرأة  من هذه الواليات العامة قد أسند إلى ااذلك لم يثبت أن شيًئ
  

  :أهمها  منع المرأة من تولي الرئاسة و واألسرار الكامنة وراءتضح لنا الحكمةومن هنا ت

 من المهام التي يقوم بها الخليفة أو من يحل محله ، دينية محضة ، وليست ا كبيرا قسمنإ -1
  .سياسية مجردة 

بتهم وقتالهم ، وقيادته الجيش في  مهام اإلمام إعالن الحرب مع من اقتضى األمر محارنِم إن -2
 .عمليات القتال 

 مهام اإلمام الخروج بالناس إلى صالة العيد ، والى صالة االستسقاء ،  وإلقاء الخطبة ن ِمإن -3
وأن كثيراً من مهام الخليفة أو من يقوم مقامه ، من وجهة نظر الشريعة  المتعلقة بالصالتين ،

 الواقع التاريخي منذ أقدم عصور الحضارة اإلنسانية ، كان نَأ واإلسالمية ، مهام دينية مجردة ،
  2 .وال يزال مع هذا الذي قررته الشريعة اإلسالمية  

  
  ذا لم تخلق له ، فهيترى الباحثة أن تولي المرأة لمنصب الوالية أو الرئاسة ، خطأًً جسيمو         

وتخلص الباحثة .  بها ها ووظيفتها التي كلف خلقهايناسب طبيعةسام آخر   ، بل خلقت ألمر األمر
  :من خالل ما سبق إلى ما يأتي

  .  أن من شروط تولي اإلمامة أو الرئاسة الذكورة -1
  . أن طبيعة المرأة تحول دون توليها اإلمامة أو الرئاسة -2
 ،ال   فهي ال تستطيع مثال القيام ببعض األعم؛ أهلية المرأة للقيام بمطلق األعمال ناقصة -3
  . الجلوس في مجلس مغلق مع مستشارها ، فتحصل خلوة شرعية ك
  .  فتنساق غالبا وراء العاطفة  ، والرقة في قلبها ،  المرأة يغلب عليها الضعف في جسمها-4
اإلمامة  ، كقوله صلى اهللا  النصوص الشرعية التي منعت المرأة من تولي  ما سبق إلى ويضاف-5

  .3) ولوا أمرهم امرأةلن يفلح قوم (: وسلم عليه

                                                 
 111 المرجع  السابق ص- 1
  71 ، صالمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني  البوطي  ، محمد سعيد ، - 2

 ، حديث البخاري صحيح ،صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى كسرى وقيصر 3  )
  ) 4/1610(، 4163رقم 
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تولي المرأة الوزارة  : الفرع الثاني:  
  

  : هيالوزارة في اللغة لها عدة  معاٍن 
  . ألنه يحمل عن الملك أثقاله ؛وهو الثقل) بكسر فسكون (  :ر زالِو

شد فالن أزر : "   كقوة البدن بظهره ، ومن ذلك قولهم ألن الملك يقوى بوزيره ؛)القوة : ( األزر
  1 .، أي قواه وعضده "فالن
هي عبارة عن :"  فقال  )) أحكام القرآن(( ابن العربي في فقد عرفها :  في االصطالح يرالوز

  2 .ه الخليفة فيما يعن له من األمور يشاور ، رجل موثوق في دينه وعقله
  

  :أقسام الوزارة : أوالً 

ل التي يقوم بها كل وزير إلى  يقسم علماء الشريعة اإلسالمية الوزارة حسب الصالحيات واألعما
  :نوعين 

ه  تدبير وهي  أن  يستوزر اإلمام  من  يفوض  إلي: وهي عامة مطلقة :  وزارة التفويض  -1
  3.  على اجتهاده هائاألمور برأيه ، وإمضا

له سلطة ، وذلك ألن تصريف شؤون الدولة ، دون الرجوع إلى الخليفة : ومهمة وزير التفويض 
  .كاملة 

وهي  أن  يقوم الوزير بتنفيذ  أوامر الخليفة ، دون  أن  يكون  له الحق  في : رة التنفيذوزا -2
  . النظر ،  أو الرأي 

أنه واسطة بين اإلمام وبين الرعية والوالة ، يؤدي عنه ما أمر ، وينفذ عنه : ومهمة وزير التنفيذ 
 ، ويعرض عليه ما ورد من ما ذكر ، ويمضي ما حكم ، ويخبر بتقليد الوالة ، وتجهيز الجيوش

 عليها مهم ، وتجدد من حدث ملم ، ويعمل فيه ما يؤمر به فهو معين في تنفيذ األمور وليس بواٍل
   4  .اوال متقلده

وترى الباحثة أن هذه المهام ال تتفق مع طبيعة المرأة وقدراتها الجسمية والنفسية ، وأن الوزارة 
  . في إدارة الدولة ةفة أو الرئاسة في تحمل المسؤوليمنصب سياسي يأتي في األهمية بعد الخال

  

                                                 
 ) 6/434( ، لسان العرب البن منظور: انظر  1
  1 لبنان ، دار إحياء الكتب العربية ، ط–بيروت ) 4/163(،  ، تحقيق علي بن محمد البجاوي أحكام القرآن ابن العربي ، - 2
 ، حكام السلطانية والواليات الدينيةاألهـ ، 450 الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ، ت- 3

  .    ، دار الكتب العلمية  بيروت ، لبنان 1 ، ط225ص
 .26األحكام  السلطانية ،  ص_  4
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  :وزارة الحكم تولي المرأة : ثانياً
  وزارة التفويض -1
عدا   توافرها في الخليفة ،الشروط ذاتها التي يجب  اشترط الفقهاء فيمن يتولى هذه الوزارة   

  .النسب القرشي  
  1 .روط اإلمامة إال النسب وحده يقول اإلمام الماوردي ويعتبر في تقليد هذه الوزارة ش

ألن منصب وزارة ؛  ال نولي المرأة وزارة التفويض و":يقول الدكتور عبد الوهاب الشيشاني و
 لحاجة اإلمام إلى استشارته ؛، وأمانته ورجاحة عقله نصب ال ينعقد إال لموثوق في دينه مالتفويض 

واستدل الفقهاء على عدم جواز تولي  2ادة الجندوعقد األلوية لقي في األمور المهمة كتولية الوالية ،
   .3)لن  يفلح قوم ولوا  أمرهم امرأة (:قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالمرأة لهذا المنصب 

  : وزارة التنفيذ  -2

يقول اإلمام  ،  ومن هذه الشروط الذكورةا ، اشترط الفقهاء فيمن يتولى هذه الوزارة شروطً
وال يجوز أن تقوم  ذكراً لما  يؤديه إلى الخليفة وعنه ألنه شاهد له وعليه ،أن يكون :" الماوردي 

بذلك امرأة وان كان خبرها مقبوالً لما تضمنه معنى الواليات المصروفة عن النساء لقول النبي 
 ويعلل ذلك بقوله ألن الوزارة فيها من )4(" لن  يفلح قوم ولوا أمرهم  امرأة " :صلى اهللا عليه وسلم 

ومن الظهور في مباشرة األمور ما هو عليهن  ب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ،طل
  .محظور

إن كان مشاركاً في الرأي احتاج  ألن وزير التنفيذ ،؛ ولذا ال تتولى المرأة وزارة التنفيذ 
ا وان لم يشارك في الرأي لم يحتج لهذة التي تؤدي به إلى صحة الرأي ، إلى الحكمة والتجرب

  .)5(، وال تقوم بذلك امرأة الوصف
 ألن في هذه الوظيفة من المهام الخطرة التي تتطلب الرأي ، ؛ عدم المرأة الوزارة        فال يجوز

  .   طبيعتها وتكوينها الجسميما تضعف عنه المرأة ، ويتعارض ووثبات العزم 
  
  
  

                                                 
 22المرجع السابق ، ص 1
   .690مرجع سابق ،  ص ،حقوق اإلنسان وحرياته الشخصية الشيشاني ، - 2
ب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى كسرى وقيصر ، حديث رقم   البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب كتا- 3

4163 ،)4/1610(  
 . ، مرجع سابق 690 ، ص حقوق اإلنسان وحرياته الشخصية الشيشاني ، - 4
 . مرجع سابق . 278  ص ،ة، األحكام السلطاني الماوردي - 5
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  :مشاركة المرأة في المجالس النيابية : ثالثًالفرع ال

من المسائل  تعد مشاركة المرأة في المجالس النيابية وممارستها الوالية العامة مثل الرجل ،      
الشائكة واألكثر جدالً في العالم اإلسالمي اليوم ، وقد انقسم المنشغلون بالفقه اإلسالمي ومقاصده 

امة ، وفريق إلى فريقين ، فريق يمنع مشاركتها معتمداً على حكم حرمة تولي المرأة للواليات الع
   : ذلك يجيز مشاركتها ألنه يجيز توليها الواليات العامة ، وفيما يلي بيان 

تختص بوضع القوانين سلطة تشريعية باعتبار أنها جهة  : تعريف المجالس النيابية -أوالً  
  .لى ذلك من أمور تبينها الدساتير التشريعية وإقرار السياسة العامة للدولة ، وما إ

  :مجالس النيابيةختصاصات الا: ثانياً 

   . وضع التشريعات وسن القوانين-1
  . إقرار السياسة العامة للدولة -2
  . إقرار الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ، والميزانية العامة للدولة -3
  .الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين بالدستور  -4
  . تعديل الدستور -5
  . ترشيح رئيس الجمهورية وانتخابه في بعض النظم -6
    1 . إقرار المعاهدات -7

  :رأة في المجالس النيابية حكم مشاركة الم: ثالثا 

    :  المسالة من المسائل التي كثر حولها الجدل بين العلماء المعاصرين بين مؤيد ومعارضه هذتعد
  .)بة ومنتخبة ناخ(الفريق الذي منع المرأة حق االنتخاب : أ 

  زهرة ،يومحمد أب  األعلى المودودي ، ، أبو من العلماء والمفكريناً يمثل هذا الفريق جمهورو
  2  .والشيخ حسين مخلوف ،والدكتور عبد الكريم زيدان 

   : نبينها على النحو اآلتي ويعود السبب في عدم الجواز إلى عدة أمور
 النيابية في عصرنا هذا ، ليست وظيفتها مجرد التشريع والحقيقة أن المجالس:"  يقول المودودي -1

 فهي التي تؤلف الوزارات وتحلها وسن القوانين ، بل هي بالفعل تسير دفة السياسة في الدولة ،
وتضع خطة اإلدارة ، وهي التي تقضي في أمور المال واالقتصاد والحرب والسلم ، وبذلك كله ال 

  3".قوم مقام القوام لجميع الدولة مفتي ، بل تتقوم هذه المجالس مقام الفقيه وال

                                                 
 .154 ،  صسالميالوالية العامة للمرأة في الفقه اإل القضاة ، محمد طعمه سليمان ، - 1
   .192 ، صحقوق المرأة الفلسطينية ريان ، مسعود عبد الحفيظ يوسف ، - 2
 . 69 ، صتدوين الدستور اإلسالمي المودودي  - 3
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ويشترط في أعضاء السلطة التشريعية في اإلسالم شروط : " حسن صبحي عبد اللطيف . يقول د-2
  1" .الخليفة

 على األمة كلها فال بد أن يكونوا من ن أهل الشورى قوامونوحيث إ:"ماجد الحلو .  يقول د-3
  2 " . وهم أصحاب القوامة ،الرجال

   3. "إن هذه الوظيفة ال تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي" : يقول وهبي سليمان-4
 ه حسب علمي نإوترى الباحثة أن النيابة من الواليات العامة التي قصرتها الشريعة على الرجال ، و

در األول الصفي  نساء مع وجود من هذه الواليات ، التاريخ اإلسالمي تولي المرأة شيًئالم يثبت في 
  .  مثقفات فضليات ، وفيهن من تفضل كثيراً من الرجال كأمهات المؤمنين 

  :ي المرأة المجالس النيابية ومن هذه األدلةواستدل أصحاب هذا الرأي بعدة أدلة على عدم جواز تول
  : من القران الكريم : أوالً 

ففي  )m A  B  C  D  E  F  G  H    I  J  K  L  M    l )4: قوله تعالى-1
  .  فكيف يكون لها القوامة على المجتمع،هذه اآلية بينت أن القوامة في البيت للرجل 

ففي هذه اآلية خطاب لنساء  mm  l  k  j  i  h  g   fn  l 5  :قوله تعالى.  2
 فمن باب أولى ، وهن يفقن النساء فضالً وعلماً ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يقمن في بيوتهن 

  .تلي النساء ذلك أن ال 
  : من السنة النبوية :ثانياً

لن يفلح قوم ولوا ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عن أبي بكرة رضي اهللا عنه قال -1

في هذا الحديث ينهى الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمته عن مجاراة الفرس في  6).أمرهم امرأة 
 ساق ذلك بأسلوب من شانه أن يبعث في القوم  وقد، إسناد شي من األمور العامة إلى المرأة

 على االمتثال وهو أسلوب يفيد القطع بان عدم الفالح ،  وانتظام شملهم،يصين على فالحهم الحر
  7 .مالزم لتولية المرأة أمرا من أمورهم

                                                 
  .175 القضاة ، الوالية العامة ص- 1
رية ، دار  ، اإلسكند141، ص االستفتاء الشعبي بين األنظمة الوضعية والشريعة اإلسالمية الحلو، ماجد راغب ، - 2

 .م 1983المطبوعات الجامعية ، 
 . م 1975 ،  دمشق ، دار القلم ،56 ، صالمرأة المسلمة قاوقجي ، وهبي سليمان ، - 3
  43اآلية : سورة النساء )  4
  . 33آية :  سورة األحزاب - 5
سرى وقيصر ، حديث رقم   البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى ك- 6

4163 ،)4/1610(   
 .179ص  : الوالية العامة القضاة ، - 7
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ن علَى الرجاُل قَوامو: ( جاء يفسر قول اهللا تعالى : " أنه يقول اإلمام المودودي عن هذا الحديث
 ن السياسة والحكم ويتجلى منهما أ، ؛  ويطبق المفضل 2 تفسيرا سديدا يصيب المحز1)النِّساِء

  3".خارجان عن دائرة أعمال المرأة 
  : األدلة من اإلجماع: ثالثاً

 جرى عليه العمل في عصر الرسول صلى اهللا وعليه وسلم  إلى ما يستند أصحاب هذا االتجاه      
ولهذا مامة العظمى وال لتولية البلدان ؛ وال تصلح المرأة لإل ( :1اشدين فيقول ابن قدامهوالخلفاء الر

 وال والية بلد ، خلفائه وال من بعدهم امرأة قضاء حد من وال أ،لم يول النبي عليه الصالة والسالم 
  4). ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا  ،فيما بلغنا

  
  :دخول المرأة المجالس النيابية   الفريق الذي أجاز-ب

 والدكتور يوسف القرضاوي ، المستشار محمد خيرت ،: ، منهم يمثل هذا الفريق عدد من العلماء 
  :عدة أمور منهابوغيرهم ، ويعلل هؤالء الباحثون سبب اإلجازة 

  نه  لما  كان  مجلس الشورى  وكيالً  عن  الناس  فيا :  " ور محمد خيرت يقول الدكت -1
ا في  مجلس الرأي ، والمرأة  يجوز لها  أن  تعطي  رأيها  للخليفة ، لذلك  يجوز أن تكون عضو

  5" .الشورى 
إن هذا مما يتفق مع ما ذكرنا مع أهليتها ، وحقوقها السياسية  : " ويقول األستاذ محمد دروزة  -2

ا ،   صريحا وحتميا نصوكل ذلك  مما  قرره  لها القرآنواالجتماعية  واستقالل  شخصيتها ، 
لى هذا فإنها نصف المجتمع ، وكل ما يتقرر في هذه المجالس يتناولها كما يتناول الرجل على وإ

  6."السواء 
عضوية المجالس النيابية للرجل والمرأة على السواء ، :"  ويقول الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد -3

ة الحكومة في تصرفاتها وأعمالها ، وهي من األمر ألن مهمتها تشريع القوانين واألنظمة ومراقب
                                                 

  34آية  :   سورة النساء - 1
 ) 3/120المعجم الوسيط ، ( أي محل اإلقناع ، انظر :  المحز - 2
  .  ، دار الفكر بيروت ، بدون تاريخ72 ،صالمرأة والدستور اإلسالمي المودودي، أبو األعلى، - 3
المغني هـ ، وأبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد، 620ن قدامة ، أبو محمد عبد اهللا بن احمد  ت اب: -1

 .م 1984  -هـ 1404 ، 1، ط380 ،دار الفكر بيروت لبنان، ص متن المقنع والشرح الكبير على
هـفي 597دسي ، الحنبلي ، ولد سنة شمس الدين ،أبو الفرج ،ال عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المق: ابن قدامة 

" وهو الشرح الكبير للمقنع "سنة ، ثم عزل نفسه ، له تصانيف منه ، الشافي 12دمشق ،ولي قضاء الحنابلة فيها ، استمر فيه  
  ) 4/329 ، األعالم ، يانظر الزر كل( هـ بدمشق ،682توفي سنة 

 م1975 دار المعارف ، –اهرة  ، الق21 ، صمركز المرأة في اإلسالم خيرت ، محمد ، - 5
 ، المرأة في القرآن والسنة ومركزها في الدولة و المجتمع وحياتها الزوجية وواجباتها وحقوقها دروزة ، محمد عزت ، - 6

 . م 1980/         هـ 1400، 2وبيروت ، ط/ ، المكتبة العصرية ، صيدا 49ص
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ن التشريع يعتمد أساساً على العلم ومعرفة حاجات المجتمع ابالمعروف والنهي عن المنكر ، و
 والمرأة كالرجل في ذلك ، فليس هناك ما يمنع أن تختار المرأة لعضوية المجالس  ، وضروراته

  1".النيابية 
تكليف إال ما إن األصل العام أن المرأة كالرجل في ال : "وي ويقول الدكتور يوسف القرضا-4

وعلى هذا األساس يجب أن ننظر في موضوع دخول  2) عضكُم ِمن بعٍض ب:(استثنى لقوله تعالى
 ومشروعية انتخابها لهذه المهمة في ضوء األدلة ،المرأة في مجلس الشعب ومشروعية ترشيحها 

 ولكن التحريم ال يثبت إال بدليل ال شبهة فيه  ، مبينا اثملك حراما وإ فمن الناس من يرى ذ، الشرعية
    3. إال ما قام  الدليل على حرمته ،واألصل  في األشياء  والتصرفات الدنيوية اإلباحة 
   أهلية المرأة في إبداء رأيها أمام الخليفة ،إلىوترى الباحثة أن هذه األقوال السابقة التي استندت 

 ي األحكام ، إال األمور المستثناةمعروف والنهي عن المنكر ، وأنها مكلفة مثل الرجل فواألمر بال
بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، هي حقوق عامة للمرأة ، وال يقاس عليها تولي المرأة 

  .   ألنها من الواليات العامة  ؛المجالس النيابية
  :أة المجالس النيابية بعدة أدلة منها واستدل أصحاب هذا الرأي بجواز تولي المر

  :األدلة من القرآن الكريم : أوالً

فهذه اآلية ، )m h  i  j   k  lm   n  o  pq  r  s  t  u  l)4 : قوله تعالى-1
ن المقصود بالدرجة  هنا هي أ  و،تشير إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات 

  .درجة الرياسة
 لفظ بني  حيث تشير هذه اآلية إلى أنm _  `        a  b  c   d  e  f  l5، :لى قوله تعا-2

  . آدم يشمل الرجال والنساء
 حيث ،m a  b  c   d  ef  g  h  i  j  k l6 : قوله تعالى-3

ولذا يشمل مفهوم ؛  نصت اآلية على اشتراك الجنسين في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                 
، 242 ، صم من الناحية الدستورية مع المقارنة بالديمقراطية الحديثةمبدأ المساواة في اإلسال عبد المنعم ، د فؤاد ، - 1

                 .                                    مؤسسة الثقافة الجامعية 

   .195آية :  سورة آل عمران - 2
  م 2005/ـ ه1425 ، 4، دار الشروق القاهرة ، ط163 ، صمن فقه الدولة في اإلسالم القرضاوي ، يوسف ، - 3
 . 228 سورة البقرة، آية - 4

  
   .71آية :  سورة التوبة - 6
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 بالمعروف امر؛ ألنها ليست في حقيقتها  إال أ والقضائية ، ةلطة التنفيذية والتشريعياالشتراك في الس
1. ا عن المنكرونهي  
األدلة من السنة النبوية : اثاني:   

  2 .)كلكم آلدم وآدم من تراب (:  سول صلى اهللا عليه وسلم  قول الر-1
  3 .)الرجال إنما النساء شقائق (   : قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم-2

 ، وأب واحد، لرجال والنساء بأنهم من أصل واحد ففي هذين الحديثين دليل على المساواة بين ا     
 وقد استدل ، فهن مثلهم في حق االشتراك في المجالس النيابية بحكم المساواة ،وشقائق الرجال 

جته أم سلمه رضي أصحاب هذا الفريق بما روي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم عمل بمشورة زو
  4. اهللا عنها يوم الحديبية 

  :األدلة من اإلجماع : ثالثاً 

       ما روي عن عمر بن الخطاب والمرأة التي ناقشته في المهور حيث خطب عمر بن الخطاب 
 أو تقوى عند اهللا لكان ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا ، في صدقات النساء اأال ال تغالو(: فقال

ها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ما اصدق قط امرأة من نسائه وال بناته فوق اثنتي أوالكم ب

: أليس اهللا سبحانه يقول!  يعطينا اهللا وتحرمنا ،يا عمر :  فقامت إليه امرأة فقالت ،عشرة أوقية 

mG   H  I  J  K  L  MN  O    P  Q  R    l5 فقال عمر أصابت أمة 

  ).وأخطأ عمر
ذه الرواية ، دليل على أن المرأة كانت تشترك مع أهل الحل والعقد برأيها الصائب ،       ففي ه

 منهم على جواز مشاركة ا إجماعا سكوتينكر عليها أحد في ذلك ، مما يعدفيأخذون به من غير أن ي
  6.المرأة في الحياة العامة وسياستها 
تي استدل بها أصحاب الرأي الجماع قة من الكتاب والسنة واإلوترى الباحثة أن األدلة الساب

وال يترتب عليها تقرير باشرة المرأة للحقوق السياسية ، ن ، ليس فيها ما يشير إلى مالمجيزو
  . المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في تولي الواليات العامة 

  :بشروط  الفريق الذي أجاز -ج

  . ولي ختاذ البهى ال الدكتور مصطفى السباعي واألسا هذا الرأي هماصاحبو

                                                 
   .165 ،  صالوالية العامة للمرأة في الفقه اإلسالمي القضاة ، محمد طعمه سليمان ، -1

 )الناس بنو آدم وآدم من تراب (، بلفظ 622 ، ص2رواه أبو داود ، جزء 2  -
  .112، ص10داود ، ج، وأبو 256، ص6 رواه اإلمام أحمد ، ج -  3
   .165ص، الوالية العامة للمرأة في الفقه اإلسالمي ،   القضاة ، محمد طعمه سليمان - 4
  .20آية  :  سورة النساء - 5
     .168 ،  صالوالية العامة للمرأة في الفقه اإلسالمي القضاة ، محمد طعمه سليمان ، - 6
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ل إذا كانت ميادين اإلسالم ال تمنع أن تكون المرأة ناخبة فه" 1 يقول الدكتور مصطفى السباعي-1
  : ضح أن طبيعة النيابة عن األمة تقوم على عملين هما  وهنا يت" تمنع أن تكون منتخبة  

  . ) تشريع القوانين واألنظمة (التشريع 
  .)  التنفيذية في تصرفاتها وأعمالها مراقبة السلطة( : المراقبة و

 ألن التشريع يحتاج إلى ؛أما التشريع فليس في اإلسالم ما يمنع أن تكون المرأة مشرعة        
 العلم مع معرفة حاجات المجتمع وضروراته التي البد منها  واإلسالم  يعطي  حق  العلم  للرجل

كون أمرا بالمعروف أو ا ال تخلو من أن تيذية فإنه وأما مراقبة السلطة التنف،والمرأة على السواء 
  m a  b  c:  والرجل والمرأة سواء في نظر اإلسالم يقول اهللا تعالى،نهياً عن المنكر

 d  ef  g  h  i  j  k l )2( ، وعلى هذا فليس في نصوص اإلسالم
  . الصريحة ما يسلب المرأة أهليتها للعمل النيابي كتشريع ومراقبة 

 بينها ، وبين استعمالها هذا  تحول من ناحية أخرى نجد مبادئ اإلسالم وقواعده :ولكن        
 واختالط ، من رعاية األسرة ، بل ألمور تتعلق بالمصلحة االجتماعية ،ال لعدم أهليتها ؛ الحق 

ن  هذا م ، وسفر المرأة وحدها خارج بلدتها دون أن يكون معها محرم، والخلوة ،المرأة باألجانب 
 فما ، ومن ناحية أخرى نرى أن اإلسالم يجعل للمصلحة العامة االعتبار األول في تشريعه ،ناحية 

  3.ه  وما ال تقتضيه المصلحة منعه أو حذر من،كان تقتضيه المصلحة أباحه 
 وإما أن تؤثر ،أسرتها ونفسها  المصلحة الخاصة في لة المرأة للعمل النيابي إما أن تؤثر فيفمزاو
ات طويلة أثناء الحمل والوالدة ،   النقطاعها عن متابعة مصالح الناس فتر ؛صلحة العامة المفي
 في  سواء أكان ذلكالتواجداس لطبيعة المرأة وعدم تمكنها من ما لعدم إمكانيتها متابعة مصالح النوإ

  4.وأوقات يمكن أن يتواجد فيها الرجل أماكن 
األمة كما وضحها السباعي ، سواء في التشريع أو المراقبة      وترى الباحثة أن طبيعة النيابة عن 

  .للسلطة التنفيذية ، هي من الواليات العامة التي ال يجوز للمرأة توليها
  

                                                 
حمص ، وتعلم فيها وفي األزهر ، اخذ دكتوراه في التشريع اإلسالمي  ، ولد بنمصطفى بن حسين أبو حسا: السباعي   - 1

م ، عمل مراقباً لجمعية األخوان المسلمين ، له مؤلفات في الفقه والقانون والسيرة النبوية ،    1949وتاريخه من األزهر عام 
 )7/213 ، األعالم ، يالزر كل: ا نظر (
   .71آية :  سورة التوبة - 2
/ هـ 1404لبنان ، / ، المكتب اإلسالمي ، بيروت 6، ط125 ، صالمرأة بين الفقه والقانون مصطفى ،  السباعي ،- 3

  .م 1984
   .156ص: المرجع السابق  4
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رقابة : إن اإلسالم جاء لتحقيق رسالة اإلسالم بأصوٍل منها  : " يقول األستاذ البهى الخولي -2
 وأداة الحكم على أساس األمر ،د والجماعات حازمة لإلصالح االجتماعي لتقويم سلوك األفرا

m   c  b  a  : وأن المرأة في ذلك كالرجل لقوله تعالى،بالمعروف والنهي عن المنكر 
e  df        k  j  i  h  g  l  1 صالح المجتمع أمانة بين يدي  وهكذا نرى أن

  . كل مؤمن ومؤمنة 
 أن تكون لديها األهلية والصالحية ألداء :  منهابة لتوليها النياا         واشترط في المرأة شروطً

  2. وأن تكون من النساء الفاضالت ، والزهد ، والورع  ،هذه األمانة من الذروة في العفة 
 المرأة عضوية المجالس تولي إلى ل وال تمي،ناخبة ك       والباحثة تميل إلى مشاركة المرأة 

 وألن صالحيات المجالس النيابية ، األقوى  واألصح  هم ألن أدلة أصحاب هذا الرأيالنيابية ؛
وتعقد ، وتعلن السلم والحرب ،  فهي التي تشكل الحكومات وتقيدها ، فبيدها جميع السلطات  ؛كبيرة

  . المعاهدات 
  

  : تولي المرأة القضاء: الفرع الرابع 

د القضاء إال من ن يقل وال يجوز أ،ى المناصب في الدولة إن منصب القضاء هو من أعل       
 ولما ، ولكن اختلفوا على شرط واحد وهو الذكورة ،تكاملت فيه الشروط التي اتفق عليها الفقهاء 

 عد وألهميته في إرساء دعائم األمن واالستقرار ، ،في القضاء من إظهار الحق ونصرة المظلوم 
    . وألهميته وعظمته تشدد الفقهاء في شروطه،من أسمى المناصب في الدولة 

       وفي وقتنا الحاضر ظهرت األصوات التي تطالب بتولي المرأة القضاء من باب المساواة 
راء ، وفي هذا الباب سنستعرض آ معارض وكانت أراء الناس بين مؤيد و،بينها وبين الرجل 

  :  بيان ذلك  وفيما يأتي،م ، ونرجح األقوى منها الفقهاء وأدلته
  : تعريف القضاء  -أوالً 

  3. والحكم بين الناس ، وإتمامه انقضاء الشيء: قضاء لغة ال
4.فصل الخصومات وقطع المنازعات :  عند الحنفية االقضاء شرع  

  5.فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم اهللا تعالى :  الشافعيةوعند

                                                 
  .    71آية :سورة التوبة  1
 355 ، صالمرأة بين البيت والمجتمعالخولي ، البهى ،  2
 ، مادة قَضي ، دار 278ص / 5 ،ج 1 ، طلسان العرب)  تد،( ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضل - 3

  .م 1997صادر، بيروت ، 
  .3 5، ج 352 ، صالحاشية ابن عابدين ، - 4
  ، دار الفكر372، ص4الشربيني ، محمد الخطيب ، مغني المحتاج ، ج 5
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  1.خبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام اإل: عند المالكيةو

  

  : شروط تولي القضاء : ثانياً 

 للفصل  وذلك ليكون أهالً، للقضاء شروط يجب توافرها فيمن يتحمل أعباء هذا المنصب        
 يقول اإلمام ،فر فيه هذه الشروط ا وال يجوز لولي األمر تقليد هذا المنصب إال لمن تتو،بين الناس 
قليده وينفذ بها وال يجوز أن يقلد القضاء إال من تكاملت فيه شروطه التي يصح معها ت: "الماوردي 

وهذا الشرط يجمع صفتين البلوغ . فالشرط األول منها أن يكون رجالً . حكمه وهي سبعة 
فأما البلوغ فان غير البالغ ال يجري عليه قلم وال يتعلق بقوله على نفسه حكم وكان . والذكورة 

 وان تعلق بقولهن وأما المرأة فلنقص النساء عن رتب الواليات. أولى أن ال يتعلق على غيره حكم 
  2..) أحكام 

تولي القضاء ، ومنهم من  لا شرطًف بين العلماء ، فمنهم من عدههذا الشرط محل اختال          ف
   من اعتبره شرط جواز ال شرط صحة  ومنهم، فأجاز تولي المرأة القضاء لم يعده كذلك ؛

  :حكم تولي المرأة القضاء : ثالثاً 

 كان  فقدعليه؛ و  على ثالثة أراءورة قي تولي منصب القضاءفي شرط الذك       اختلف الفقهاء 
  : راء م تولي المرأة القضاء ثالثة آالسبب في اختالفهم في حك

 ،، والحنابلة  والشافعية،مالكية وهو مذهب زفر من الحنفية  وجمهور ال : ا المنع مطلقً-أوالً
  .والمعقول  ، جماع واإل ، والسنة ، واستدلوا على ذلك من الكتاب 

m  I    H  G  F  E  D  C  B  A : قوله تعالى  :  الدليل من القرآن الكريم-1
N  M  L  K  JO  l)3(،  على أن الرجال قوامون على النساء ، وأن لهم تدل اآلية ف

  :  ويرجع ذلك ألمرين ،الوالية عليهن 
 ، والقوة ،لم  والقدرة على الكسب بالع كاالتصاف  ،عدٍةبصفات ن الرجال  يتصفون أ:  األول 
 واإلمامة في ،واالتصاف  باألحكام الشرعية ، كرئاسة الدولة  ، والتصرف في األمور ،والحزم 
 . وغير ذلك ، والجهاد والشهادة في الحدود والقصاص والوالية في النكاح والطالق ،الصالة 

  4.زوجاتهم وأسرهمم  باإلنفاق على ، وألن اهللا كلفه  النساء المهرنيعطوالرجال أن : الثاني
 .واحد في الجنة و اثنان في النار ،: ثالثة ةالقضا" قوله صلى اهللا عليه وسلم : الدليل من السنة -2

الحكم فلم يقض به،  وجار في ,  ورجل عرف الحق.   ، فهو في الجنةرجل عرف الحق فقضى به
                                                 

 )2/86( المرجع السابق - 1
 ) 1/109(  ، األحكام السلطانية الماوردي ، - 2

  .34 / 4ة النساء ، سور  (3)
  ،  بحوث في الفقه اإلسالممحمد حمد ، . الغرابية ، د  - 4
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ترى الباحثة  و، 1"ى جهل فهو في النار ضى للناس علقف  لم يعرف الحق ، ورجل،فهو في النار 
  .أن الذي يتولى القضاء هم الرجال ، فتخرج النساء بمفهوم المخالفة  أن هذا الحديث يبين 

أن الصحابة لم يولوا امرأة القضاء ، و يدل على هذا  أن أبا بكر استشار : الدليل من اإلجماع  -3
  .الرجال دون النساء فيمن يخلفه بعد موته 

   : أن أهمها ما يأتي ترى الباحثةف  المعقولأما األدلة من   -4
ج إلى كمال الرأي ، وحضور محافل  القاضي يحضر إليه الخصوم ، ومنصب القضاء يحتا-1
  . إلى كرامتها وسمعتها  لذلك ؛ ألنه يسيءلرجال ،  والمرأة ليست أهالًا

 ،النفعال ، تفتقر إلى الحزم والعزم  وهي سريعة التأثر شديدة ا،المرأة تغلب عليها العاطفة  -2
  .  وتغلب العاطفة على العقل ،فالضعف الذي يغلب عليها يدفعها إلى الميل مع الهوى 

 فرق بينهما في الوالية الخاصة، فإذا كان اإلسالم قد  الصالة المرأة ال تصلح أن تكون إماما في -3
  .فمن باب أولى التفرقة بينهما في الواليات العامة ، 
4-مرة واحدة خالل العصور اإلسالمية  المرأة القضاء ،  لحدث ذلك ولو ا أن تلي لو كان جائز

  .السالفة 
5-ا عدم تحمل المرأة النظر في بعض القضايا التي فيها قتل ودماء في المحاكم  أنه ثبت واقع

ا المدنية حالي.  
، وهو رأي ابن زرقون من  حنفيةل الوهو قو:  جواز توليها القضاء فيما تصح شهادتها فيه-ثانياً

 أي في األموال دون الحدود قضاء فيما تجوز فيه شهادتها الذي قال بجواز والية ال، المالكية
  :واستدلوا على ذلك بأدلٍة منها ،2والقصاص 

 وهذا أقوى دليل ، فإذا أجاز لها الشرع الشهادة أجاز لها القضاء ، قياس القضاء على الشهادة -1
  .لديهم 

 أن الحديث  فيه :وجه االستدالل و ، 3 "النساء شقائق الرجال: "   وقوله صلى اهللا عليه وسلم -2
  . وغيرهم إشارة عامة فلم يفرق بين القضاة

،  تولى منصب القضاء في جميع األمور  يرى بعض الفقهاء أن للمرأة أن ت:ون مطلقًاالمجيز: ثالثاً 
واستدل القائلون بجواز تولي المرأة  .وبعض المالكية .)4(ريوذهب إليه  ابن حزم وابن جرير الطب

  :  بأدلة منها،القضاء في كافة القضايا بما فيها الحدود والقصاص

                                                 
 .حديث حسن ) ص /ج(  ،3105 أبو داود ، سنن أبي داود ، كتاب األقضية ، باب القاضي يخطئ ، رقم - 1
  .132 ،  صالوالية العامة للمرأة في الفقه اإلسالمي القضاة ، محمد طعمه سليمان ، - 2
  . 190، ص1، ج)105(رمذي ، سنن الترمذي  ،كتاب الطهارة ، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بلالً وال يذكر احتالماً، رقم  الت- 3
محمد بن جرير بن يزيد ، أبو جعفر ، المؤرخ المفسر اإلمام ، ولد في آمل طبرستان ، واستوطن بغداد وتوفي بها ،من : الطبري  - 4

 )6/69 ، األعالم ، يالزر كل.( لوك ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن مصنفاته ، أخبار الرسل والم
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 m a  b  c   d  ef  g  h قوله تعالى -  :  من القرآن الكريم-1 
 i  j  k l 1 جتمع، فلم تفرق اآلية بين الرجال والنساء، فكما يجوز للرجل أن يلي أمور الم

  .يجوز للمرأة أيضا أن تلي الواليات العامة
   :من السنة النبوية – 2

 والمرأة راعية في مال زوجها ،كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ( :قوله صلى اهللا عليه وسلم

، يفيد الحديث ثبوت الوالية المالية للزوجة في مال زوجها ، فهي إذن 2)وهي مسؤولة عن رعيتها
  . ، وبالتالي فهي أهل لتولي القضاء من أهل الوالية

 واستدلوا بحوادث من السيرة النبوية ، مثل مبايعة النساء في بيعة العقبة الثانية ، واستشارة أم سلمة 
  .في صلح الحديبية واألخذ برأيها ، وقبول أمان أم هانئ 

   :األدلة العقلية  -3
  .ز أن تكون قاضية  يجوز أن تكون المرأة فقيهة بإجماع الفقهاء ، فيجو-1
 فهناك كثير من الرجال أشد عاطفة من النساء ، فلم ؛ المرأة ليست دائما أشد عاطفة من الرجل -2

  .ال يمنعون من القضاء 
، فمن يصلح شاهدا يصلح أن يكون   والشهادة فيها معنى الوالية،في حكم الشهادةو القضاء يست-3

  .قاضياً
  : الرأي الراجح 

 وذلك  ؛ وأدلتهم يجد أن رأي الجمهور أصوب،احثة أن الناظر إلى أقوال الفقهاء         ترى الب
التي استند لموافقته لألدلة الشرعية ؛ استنادا لألدلة التي استند إليها أصحاب هذا الرأي بالمنع مطلقا

، أما القول بجواز القضاء فيما تجوز الشهادة فيه، فهذا قياس فاسد إليها أصحاب هذا الرأي 
 ، جد أن األصل عندهم المنع ابتداءلنص، والمتأمل في مذهب الحنفية يوذلك لمصادمته ا؛ االعتبار

وعليه فالفارق ، وهو ما تصح شهادتها فيه، ولكن إذا حكمت نفذ قضاؤها في غير الحدود والقصاص
  . ها ولكن الجمهور على عدم نفوذ حكم،بينهم وبين الجمهور أنها لو قضت في مسألة يصح قضاؤها

 فلم يوجد هذا القول في تفسيره ، اً ،         وأما القول المنسوب لإلمام ابن جرير فان فيه اضطراب
ونقل عن محمد بن جرير الطبري وإمام :"  وابن العربي الذي يقول ، )3(بل أنكره اإلمام القرطبي

                                                 
  .71آية : سورة التوبة - 1
  844، حديث رقم 3/414البخاري ، صحيح البخاري ، باب الحرق في القرى والمدن ،  - 2
ديدة منها ، األسنى في شرح القرطبي ، هو اإلمام محمد بن أحمد بن أبي بكر المالكي ، من كبار المفسرين لع تصانيف ع - 3

 )5/322 ، األعالم يانظر ،الزر كل( هـ ،94.أسماء اهللا الحسنى ، الجامع ألحكام عمر بن الخطاب وأقضيته ، ت
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ل عن أبي حنيفة أنها  ولعله كما نق، ولم يصح ذلك عنه  ، نه يجوز أن تكون المرأة قاضيةأالدين 
  1." ن تكون قاضية على اإلطالق أ تقضي فيما تشهد فيه المرأة وليس بإنما
  

 ).عمل المرأة دون إذن ولي،العنف االجتماعي( الحقوق االجتماعية واالقتصادية: المطلب الثاني 

  : عمل المرأة دون إذن ولي : الفرع األول 

ن ، أعمال حسنة أباحها للرجال والنساء ل على أنه قسمام نظر إلى العم إن اإلسالم العظي        
 ولكنه ألزم كل مسلم بآداب سلوكية ،  وضوابط ،وأعمال شائنة حرمها على الرجال والنساء 

  .وجب عليه االلتزام بها أشرعية 
 كانوا ذكورا أمأه سواء لى العمل ، وإلى استثمار كل طاقات أبنائ         فالمجتمع المسلم بحاجة إ

 الواجبات الدينية أو مخالفاً لألحكام  ولكن ال يعني ذلك أن يكون عمل المرأة على حساب ،إناثا
  . ومن خالل هذا العنوان سنتطرق إلى عمل المرأة وباألخص عملها دون إذن ولي  ،الشرعية 

 فقد كانت المرأة في صدر اإلسالم ؛  والمرأة في اإلسالم لها أن تمارس األعمال المشروعة 
  .  وتمريض  ، وزراعة، وصناعة ، تمارس أعماالً كثيرة ، من تجارة 

  : األدلة على عمل المرأة : أوال 

           m A  B  C  D  E  F  G     H  I     JK  L  M:  قال تعالى : من القرآن الكريم-1
 N  O  P  Q  R  S  TU   V  W  X  Y  Z[  l2   ، وهذا دليل على عمل الرضاعة

  .ر بأج
 ولده كانت  وأم 3أن امرأة عبد اهللا بن مسعودمسند اإلمام أحمد ، رد في  و : من السنة النبوية -2

نَّامرأة صلولدي وال يا رسول اهللا إني امرأة ذات صنعة ، أبيع فيها وليس لي وال : " فقالت ا اع 
 لن أتصدق بشيء فهوقد شغلوني عن الصدقة فما استطيع أ وال لولدي شيء ،  نفقة غيرها لزوجي

 لك في ذلك أجر ما أنفقت  " لها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقاللي من أجر فيما أنفقت 
  4" .عليهم 

                                                 
 31 ، ص،  بحوث في الفقه اإلسالميمحمد حمد  .  الغرابية ، د - 1

  . 6آية :  سورة الطالق - 2
انظر ، اإلصابة في تمييز ( اهللا بنت ود ، أسلم قديماً وهاجر الهجرتين ، عبد اهللا بن مسعود بن غافل ، أمه أم عبد  - 3

 )4/233الصحابة ، 

  )  . 32/310( أخرجه أحمد، مسند رائفة امرأة عبد اهللا بن مسعود ،  - 4
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ه أن أبا )2( خبر ابن عمر  )1(عن نافع سمع كعب بن مالكف ،كذلك الرعي  المرأة  وامتهنت-3 
فكسرت حجراً  ، ها موتا شاه من غنمكانت ترعى غنما بسلع فأبصرت أخبره أن جارية لهم 

أو حتى أرسل إليه من ،  فاسأله، ال تأكلوا حتى آتي النبي صلى اهللا عليه وسلم:فقال ألهله، فذبحتها
 3.ليه وسلم بأكلها  فأمر النبي صلى اهللا ع،  فأتى النبي صلى اهللا  عليه وسلم أو بعث إليه،يسأله

  .ففي الحديث دليل على ممارسة المرأة عمل الرعي 
  : ن ا قسمعمل المرأة خارج المنزل: نياًثا

رس  النساء في مداهنلنساء وتعليم ، والتطبيب لكالتوليد: عمال تمس الحاجة فيها إلى المرأة أ -1
  4.يات التي يجب أن تقوم بها المرأة ا من أهم فروض الكفخاصة لهن ، وهذه األعمال تعد

 ،، والتجارةوالصناعة، كالزراعة : إلى النساء  أعمال يقوم بها الرجال وال تتوقف الحاجة فيها -2 
، ولكن ذلك مقيد  حسب ضرورتها ومقدرتها وإمكانيتها ها المرأةعمال يجوز أن تزاولفهذه األ

  5.م بشروط عمل المرأة في اإلسالم االلتزابضرورة 
  :ضوابط عمل المرأة : ثالثاً

من أن ال يحفظ للمرأة كرامتها ، و وعمل المرأة في اإلسالم مقيد بضوابط وضعها اإلسالم حتى 
  : هذه الضوابط هي يكون العمل محرماً و

  .  وسلم اب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليهن يكون عمل المرأة مشروعاً ، موافقا لكت أ-1
 أو إذا كانت ، أن يكون عملها لحاجة إذا لم يكن هناك من يقوم باإلنفاق عليها من زوج أو ولي -2

 أو يكون وراء عملها ، كأن يكون عملها من فروض الكفاية ،ة تستدعي العمل هناك مصلحة عام
  . أو أخ  ، أو أب ،مصلحة خاصة كإعانة زوج

  . أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر لجسدها بأوصافه وشروطه -3
ا م(: رضي اهللا عنهما عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال 6عن أسامة بن زيدف أمن الفتنة ، -4

  7.)تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

                                                 
هد العقبة ،  األسلمي، شاعر النبي عله السالم ،  وأحد الثالثة الذين خلفوا فتاب اهللا عليهم ، شيكعب بن مالك األنصار - 1

 )4/961انظر ، ابن األثير ، أسد الغابة ، ( هـ 50وكان من أهل الصفة ، توفي سنة 
عبد اهللا بن  عمر بن الخطاب ، أبو عبد الرحمن القرشي ،أسلم وهو صغير ، وهو ممن بايع تحت الشجرة ، روى علماً  - 2

 )373-4/346نظر الذهبي ، سير أعالم النبالء ، ا. ( عام 84هـ وعمره 73كثيراً عن النبي عليه السالم ، مات سنة 
   . 5، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد ، ج 2096، ص 5182 صحيح البخاري ،رقم الحديث - 3
  .، مكتبة أوالد الشيخ للتراث 1، ط112 ، صعمل المرأة في ميزان الشريعة اإلسالمية البريكي  ، أم حبيبة ، - 4
 112بق ، ص  المرجع السا- 5
انظر ابن (  هـ 54هـ سكن دمشق ، مات في المدينة المنورة سنة 7أسامة بن زيد، أبو محمد، ولد في اإلسالم سنة  - 6

 )1/228األثير، أسد الغابة ، 
  .  8 ، صفحة 7 صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب ما يتقى من شؤم المرأة ، جزء - 7
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 أال يكون من شأن هذا العمل أن يحملها فوق طاقتها ، بحيث يستغرق جهدها ، ويؤدي إلى -5
   .m §  ¨   ©  ª  «  ¬®  l 1 :ضياع األسرة، قال تعالى

   m ̀  a    b  c  d  l.2:  أن تغض البصر ، قال تعالى -6

  . تها وأنوثتها وخصائصها النفسية  أن يتفق عملها  وطبيع-7
وأال يكون على حساب واجباتها نحو زوجها ،   أال يكون عملها صارفاً لها عن اإلنجاب-8

  .وأوالدها وبيتها 
  . ضرورة أو حاجةبال أال يكون العمل الذي تزاوله صارفا لها عن الزواج أو مؤخرا له -9

  .إذا كان عملها يقتضي السفر أن تلتزم باألحكام الشرعية الخاصة بالسفر - 10
 غير و والضابط  الذي نحن في صدد الحديث عنه والتوسع فيه أن يأذن لها وليها زوجا كان أ- 11

كما قال ،   ألن الرجل قوام على المرأة؛ موافقة وليها ال يجوز لها العمل وبغيرلعمل ، زوج با
إال إذا  m A  B  C  D  E  F  G  H    I  J  K  L  M  NO    l3 :تعالى

مع حاجتها للعمل فال إذن له ا ، منعها نكاية بها وظلم .  
 وتصير بمقتضاه ممنوعة من  ، فالمرأة محبوسة بحبس النكاح وهو حق للزوج: ( قال الكاساني 
  4 .) نفع حبسها عائدا عليه كانت كفايتها عليه  كاناالكتساب ولما

 – سمعت رسول اهللا: "  قال - رضي اهللا عنه -   ابن عمربأن :  األدلة على إذن الولي:رابعاً
:       وقال النووي،5)إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن (: يقول -   عليه وسلمصلى اهللا

 6 ) لتوجه األمر إلى األزواج باإلذن،  المرأة ال تخرج من بيت زوجها إال بإذنه أنعلى استدل به(
 وهو شرط ، ، بحاجه إلى إذن فالعمل من باب أولىإلى إذن ، لصالة بحاجة فإذا كان الخروج ل

وقد ذكر  m m   n  o  pq  r  s  t   l7 :مستمد من قوامة الرجل على المرأة في قوله تعالى 
 المقصود هو –حجر التصرف إال بإذنه وأن تقدم طاعته (المفسرون من معاني الدرجة في اآلية 

                                                 
  . 286آية :   سورة البقرة - 1
  . 31آية : سورة النور  2
 .34سورة النساء، آية - 3
  .2005، مكتبة أوالد الشيخ للتراث ، 1، ط115ص . عمل المرأة في ميزان الشريعة اإلسالمية ، أم حبيبة ، ي البريك- 4
  )8650( رواه البخاري في صفة الصالة ، باب استئذان المرأة زوجها ،- 5
                                                           ) .   3/83(  شرح صحيح المسلم ، - 6
  .                                                     228آية :  سورة البقرة -7
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والهدف من االستئذان هنا هو اإلبقاء على تماسك األسرة  1،)  على طاعة اهللا في النوافل- الزوج 
   2.أو بين المرأة ووليها ، واستبعاد كل االحتماالت التي من شأنها تعكير صفو العالقة الزوجية 
 من  ، ولكن هذا الشرط يعدوقد تشترط الزوجة في بعض األحيان على زوجها في العقد العمل

  :  هذه المسألة آراء هذا بيانها ء في وللفقها ،الشروط الجعلية
  ، صحيحة ال يجب الوفاء بهااً الشروط التي يقتضيها العقد وال تنافيه شروطيعدون:  المالكية -1

ولكن يستحب الوفاء بها إذا اقترن الشرط بعقد أو طالق ، وشرط المرأة الخروج للعمل شرط ال 
  .يقتضيه العقد وال ينافيه ، فالوفاء به غير واجب 

  . ا ويبقى العقد صحيحعمل فإن شرطها فاسد ملغىمن اشترطت على زوجها الخروج لل:  الحنفية-2
 ألن النفقة الزوجية تجب بالتمكين  ؛من شرطت الخروج للعمل ، فإن شرطها فاسد:  الشافعية -3

شرط  فلهذا لو خرجت لعمل أو عبادة يسقط حقها في النفقة ، وللزوجة حق النفقة والكسوة ب ؛التام
 إذنه فإنها تعد ناشزا ، إذن فخروج المرأة متها المسكن وعدم الخروج منه ، وإن خرجت بغيرمالز

  3.للعمل أو غيره بعد منع زوجها لها يجعلها ناشزا ويسقط عنه حق النفقة عليها 
 :تاجعمل في حالة إعسار الزوج بالنفقة ، جاء في نهاية المح وأجاز الشافعية خروج المرأة لل       

إذا أعسر الزوج بالنفقة وتحقق اإلعسار ، فاألظهر إمهاله ثالثة أيام ، ولها الفسخ صبيحة الرابع ( 
وللزوجة إذا كانت غنية الخروج زمن المهلة نهارا لتحصيل النفقة بنحو كسب ، وليس له منعها ، 

  4) .ألن المنع في مقابل النفقة 
 ألن فيها مصلحة  ؛ التي ال يقتضيها العقد ،  وال تنافيهإن الحنابلة يجيزون الشروط  :  الحنابلة-4

شرطها صحيح يجب الوفاء به ، ولو  على زوجها الخروج إلى العمل ،  فللمرأة ، فإن من شرطت
إذًا فحالة إعسار الزوج عن نفقة زوجته ضرورة تسمح للمرأة بالخروج إلى  . ةًزمنعها ال تكون ناش

  5. العمل 
وهو دين واقعي يضع األمور في حدودها الطبيعية   أن اإلسالم  دين الفطرة ، احثةوترى الب       

ا قد  يعلم أن هناك ظروفً ،ويقف الموقف الوسط ، فاهللا عز وجل الذي خلق اإلنسان ذكرا وأنثى
                                                 

، 1 ج48 ، صالنكت والعيون تفسير الماوردي) هـ 450-هـ364( الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب - 1
                                                                      . الكتب العلمية دار / لبنان -بيروت 

، دار اإلسراء للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1،ط150، ص،حواء التي أنصفها اإلسالم  حمدان ، حسن علي مصطفى - 2
  . م 1991/ هـ 1412

 ، 1 ، دار ابن حزم للطباعة والنشر ، ط173ص-170 ، صالشروط الجلية في عقود الزواج   دري ، عد نواره ، - 3
 .                                                            م 2009/ هـ 1430

 ، 1 ، دار ابن حزم للطباعة والنشر ، ط173ص-170 ، صالشروط الجلية في عقود الزواج دري ، عد نواره ، - 4
  . م 2009/هـ 1430

   .173ص: بق  المرجع السا- 5
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 تقدر بقدرها ،  وهذه ةعلى أن الضرور ،العمل  تضطر المرأة للخروج للعمل ، فيسمح للمرأة
رة تقتضيها حاجة المجتمع من ناحية ، وإما ضرورة تقتضيها حاجة امرأة الضرورة إما ضرو

  .بعينها من ناحية أخرى 
مل المرأة بما يتناسب مع طبيعتها وحدودها ، فقد ن يكون عأ  ضرورة إلىدعاإن اإلسالم        
 في ى اهللا عليه وسلم في الغزواتفي عهد النبي صلكثير من النساء المسلمات شاركن أن رأينا 

، وإعداد األطعمة  كتضميد الجرحى ، ووضع الفتائل ، وترقيع الثياب ،حدود ما تسمح به طبيعتهن 
  .وما شابه 

فعليها االلتزام بالضوابط الشرعية لمرأة المسلمة المعاصرة العمل ، ولهذا إذا أرادت ا       
  . والتأسي بالسلف الصالح من النساء المسلمات في السلوك والعمل 

  

  : العنف االجتماعي : رع الثاني الف

 وبذلك يرفض العنف بكافة أشكاله ، سواء ما يقع على المجتمعات  ،اإلسالم دين الرحمة         
 رفض كل أنواع أو على المرأة ، وهو كذلك ي، أو على أحد أفراد المجتمع خاصة  ،البشرية كافة

 ألنه دين الرحمة والعدالة ، قال ، أو ماديا  ،ا أو نفسي ، أو اقتصاديا ،سواء أكان عنفا سياسياالعنف 
جعلها شطر المجتمع ،  بأن  ،قدر اهللا المرأة منذ خلقت m   d  c         b  a  `l1 : تعالى

  كثير من حكام الخاصة بها فيوجعلها شقيقة الرجل ، وخاطبها في القرآن الكريم ، وبين لها األ
وأعطاها حقوقها ، للرجل  ولها من الحقوق مثل ما سؤولةمو مكلفة القرآن الكريم ، وجعلهاسورة 

  .كاملة منذ والدتها إلى وفاتها 
م اإلسالم  فمنذ قدو ، في المجتمع ضد المرأة باسم الدين العنف يمارس أن         فاإلسالم يرفض 
ارس  وأعطاها كامل حقوها المادية والمعنوية ، ورفع الظلم الذي كان يمرفع الظلم عن المرأة ،

ضدها منذ الوالدة ، فإذا عادت مجتمعاتنا إلى عصر الجاهلية بانتهاك حقوق المرأة ،  فال يصح أن 
يكون مبررا للمغرضين باتهام الدين بانتهاك حقوق المرأة ، ومن خالل هذا المبحث سنستعرض 

  .2ة صور التمييز والعنف ضد المرأةأشكاال من العنف  تفند فيه الباحث
  :ود األنثى المول: أوالً 

الهوان بسبب والدة األنثى وأنبهم على ذلك أشد التأنيب بن الكريم إحساس بعض الناس آ اجتث القر
m  c   b  a  :، وسفه عقولهم ، إذ تذهب هذا المذهب السقيم في االستهانة باألنثى ، قال تعالى

                                                 
  .                                                         107آية :  سورة  األنبياء - 1
 1991/ هـ 1412، دار اإلسراء للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1،ط150، ص،حواء التي أنصفها اإلسالم حمدان ، حسن علي مصطفى  - 2
 م
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         i  h  g  f  e  dl)1( وقوله عليه الصالة والسالم  :) دها ولم يئله أنثى فلم من كانت

  .)2()الجنةبها يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله اهللا 
كما دعا إلى ، ألنهم يوم القيامة يدعون بها ،        ودعا اإلسالم اآلباء أن يحسنوا تسميتها 

 ، وحقها في الرضاعة عمة الجليلة ، وذبح العقيقة لهاوأن نشكر اهللا على هذه الناالبتهاج بقدومها ، 
، كما  عبادات ومعامالت ومكارم األخالق ، وحقها في التربية على أحكام الدين منوالحضانة 

  3.أعطاها اإلسالم حق النفقة منذ الوالدة حتى الزواج على والدها ثم على زوجها وأوالدها من بعده 
ث ؛ وذلك ها وبين الرجل في الميرا وكان له الحكمة في التفريق بين ،وأعطاها حق الميراث      

ن تبعاته ضعف تبعتها ، ولها أن تتصرف فيما تملك جميع التصرفات المباحة شرعا ، من بيع أل
  . ووصية وما إلى ذلك ، وتبرع ، وشراء 

وذلك من خالل تحريم االعتداء على النفس اإلنسانية   ، واإلسالم حرم العدوان على المرأة     
من  و،m Æ  Ç  È  É  Ê     Ë  Ì  Í      ÎÏ  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô l   4 :حيث يقول تعالى

إلسالم يساوي في القصاص بين المرأة ا ف ؛ن كلمة النفس تشمل الذكر واألنثىالمعلوم لغة وشرعا أ
  .والرجل فيقتل من قتلها 

لوالية في  حق اختيار الزوج ، وجعل اوإذا بلغت المرأة سن النكاح فان اإلسالم يكفل لها      
لى الزواج ممن ال هها عاكرانتها وكرامتها ، ومنع الولي من إ في مكا ورفعاالزواج لمصلحته
  5.لي انتقلت والية الزواج للقاضي  إذا ثبت للقاضي عضل الوترغب فيه ، كما

  :الزوجة : ثانياً 

                  يتبادالن المودة والرحمة ، لزوجها سكنلها آية من آيات اهللا ،  وبين أنها أكرمها اإلسالم بل جع
m y  z  {  |  }  ~  _   `  a  b  c  d  e  fg   h  i  j  k  l   

 m  l6وفي حالة نشوز الزوجة شرع اهللا  7 ونسب إليها الخير الكثير،،، وأمر بإحسان عشرتها
 ؛، ثم ضرب غير مبرح، ثم هجر في المضجععز وجل عالجاً عند خوف نشوزها، من وعظ

                                                 
 .58 سورة النحل، آية - 1
 )13/358( سنن أبو داود ، في فضل من عال يتيما، أبو داود ، - 2
، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ، 2، ط44 ،صسالم، حقوق المرأة في اإلأبو النيل، محمد عبد السالم  - 3

  .م 1998/هـ 1418
   .151آية :  سورة األنعام - 4
  .50 مرجع سابق ، ص ،سالمحقوق المرأة في اإل   أبو النيل ، -  5
   .21آية :  سورة الروم - 6
/ هـ 1410، دار األضواء للطباعة والنشر والتوزيع 1، ط166 ، صحقوق النساء في اإلسالم رضا ، محمد رشيد ، - 7

  . م 1989
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 m  X  Y   Z  [  \  ]  ^     _`  a  b :مصداقاً لقوله تعالى
 c  d  e  fg   h    i  j        k  l    l )1(  .  

المقصود من الضرب هو  ( : جامع البيان عن تأويل آي القرآن تفسيرهيقول اإلمام الطبري في
، )2() ويتجنب الوجه ، وال يشين جارحه، وهو الذي ال يكسر عظماً، ضرب األدب غير المبرح

ه المحافظة على الحياة الزوجية باحثة أن هذا التشريع ال ينافي حسن العشرة وإنما قصد منوترى ال
 حرصا على حسن السلوك، وحفاظاً على الحقوق، فحين تذعن النفس ،ن اهللا شرع العقاب والثوابأل

  . لوسوسة الشيطان فلن يردعها عن ذلك إال ألم العقوبة 
  

   :األخت : ثالثاً 
واإلنفاق عليها فعن أبي سعيد  إلى صيانتها، وحسن إعالتها اً ويدعو كانت أخترأة إنسالم الميكفل اإل

 أو ثالث أخوات اتقى اهللا وأقام عليهن كان معي في الجنة من كان له ثالث بنات(  : قال)3(ريالخد

ذا ها حقها في الميراث ، وإلى صيانة حقوقها المالية، وإعطائ كما دعا إ4 )وأشار بأصابعه األربع 
 أن يستمر في عطفه عليها، ونصحها، والسؤال عنها وتفقد أحوالها ن على وليهاإ المرأة فتزوجت

  . أراد زوجها أن يظلمها أو يهينهاومساعدتها إذا كانت محتاجة ، والدفاع عن حقوقها ، إذا
ال حقوق ، لم تكفلها لها المواثيق الدولية و األخت حقوقًا       وترى الباحثة أن اإلسالم أعطى 

  . العناية بها من تقوى اهللا سبحانه وتعالى ، وجزاؤه الجنة  جعل ألنه صان حقوقها ، و؛اإلنسان 
  

  :األم :رابعاً 

 والعطف ، لما ترامها وبرها ، ومصاحبتها بالرفقأوصت الشريعة اإلسالمية األبناء بطاعتها واح 
، وعملت لتخرج جيال فاضال أبنائهاقامت به األم من الحمل والتربية والتضحية في سبيل إسعاد 

فأمر بإكرامها ، ة المباركةءلهذه الشجرة المعطا،  والوفاء الكبير،والعطاء،  والخير، باإليمانيمتاز
 m  g  h  i  j  k  l    m  no  p      q  r  s : بقولة تعالى ،أعظم التكريم

 t  u   v  w  x  y   z  {  |  }  ~  �   ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  § 

                                                 
 .34 سورة النساء، آية - 1

 69، ص5 ، ج، جامع البيان عن تأويل أي القران الطبري - 2

نان الخزرجى ، اعتنق اإلسالم قبل البلوغ ، يعتبر من رواة الحديث صنف له سعد بن مالك بن س: أبو سعيد الخدري  - 3
 )4/89 ، األعالم ، يانظر ، الزر كل( , هـ 74البخاري ومسلم في الصحيحين ، توفي سنة 

 .  ،حديث صحيح بطرقة وشواهده  )2/335(مسند احمد ،  -4
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 ̈  ©  ª  «  ¬          ®   ¯  °  l 1  فنبهت اآلية إلى خصوصيتهما التي تستحق  المزيد
  2.من اإلحسان والتكريم 

 على األبناء حتى ا االهتمام بها وخدمتها واجبثة أن اإلسالم  كرم األم ، وجعَل      وترى الباح
بهدية مادية ، وينسى األبناء ما قدمته من  في العام يتم تذكرها فيهانهاية عمرها ، وليس فقط يوم 

 ؛الهدية السنوية  حاجتها لتلك  يهم أكثر منلإ في حاجة  أمهم باتت غير مدركين أنعطف وحنان  ،
  . ودخوله النار ا في غضب اهللا سبحانه وتعالى منه ها سبب عقوقَلها من حقوق على أبنائها ، وعدلما 

  

    : جرائم الشرف : خامساً 

    دالجريمة من  لما في هذه ؛ى العقوبة  اإلسالم الزنا جريمة عظيمة يستحق مرتكبها أقس  ع
 m z  {  |}  ~     _      `  a   b : يقول تعالى ،هدد المجتمع بالفناء واالنقراضالشر الذي ي

  l3 أحد أسباب هانألما فيه من انتشار األمراض الخطيرة التي تنتقل من اآلباء إلى األبناء ، كما و 
وقلما يرضى الرجل الكريم ، أو المرأة العفيفة به ، فيكون سبباً للقتل من أجل ) الشرف(جرائم القتل 
  . غسل العار 

 وإنما كان التفريق بين  ،       إن الشريعة اإلسالمية لم تفرق بين رجل وامرأة في إقامة الحدود
 [           \   ]  m K  L  M  N       O    P  Q    RS  T   U   V  W   X  Y  Z :البكر والثيب فقال تعالى

 ̂  _  à  l4  . وترى الباحثة أن هذه اآلية توضح  حكم الشريعة في ارتكاب جريمة الزنا
، وليس كما يحكم به أعراف الناس هو قتل  للمرأة البكر مثل الرجل البكر، هو الجلد مائة جلدة

ألنه رجل ال يعيبه شيء ، بل الشريعة ،  م التعرض للرجلالمرأة حفاظاً على الشرف ، وعد
  .  يستحق العقوبة المادية والمعنويةاًاعتبرت الزاني مجرم

  أم ، كان رجالًأ، سواء   المحصن اتفق الفقهاء على وجوب رجمه حتى الموت الزاني      وفي
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى رجل رسول  (:، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو هريرة قال  امرأة

إني زنيت فأعرض عنه، ردد عليه أربع مرات ، : يا رسول اهللا : وهو في المسجد ، فناداه ، فقال

فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال أبك جنون ؟ قال ال ، 

  .5)بوا به فارجموهفقال النبي صلى اهللا عليه وسلم اذه: فهل أحصنت ؟ قال نعم : قال
                                                 

  .24آية :  سورة اإلسراء - 1
، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ، 2، ط50-44 ، صحقوق المرأة في السالمالم ،  أبو النيل ،محمد عبد الس- 2

 . م 1998/ هـ 1418
  .32 سورة  اإلسراء - 3
  .2آية : سورة النور .  4

  .852، ص) 1691(   باب من اعترف على نفسه بالزنى  ، حديث رقم 5مسلم ،  صحيح مسلم ، كتاب الحدود ،  5-
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 الحاكم أو من ينوب عنه هو الذي يقيم  الحدود ، وأنه ليس لألفراد أن يتولوا  أنواتفق الفقهاء على
  1.هذا العمل من تلقاء أنفسهم 

 هي إلسالمية اليوم على خلفية الشرف  ما ينفذ من جرائم القتل في المجتمعات ان           إ
 التي احتاطت الشريعة  في  الزنا من الجرائمعقوبة، وأن  بصلةه أعمال ال تمت لإلسالم وال أحكام

 حيث اشترطت شهادة أربعة رجال عدول على رؤية الجريمة لتنفيذ العقوبة ، وال يتم تنفيذ عقوبتها
، ولكن من قبل الدولة ، وأن الشريعة اإلسالمية فرقت بين جريمة الزنا  تنفيذها من قبل األفراد
أن هناك   من في حين أن أعراف مجتمعاتنا ال تفرق بين الجريمتين بالرغموجريمة االغتصاب  ،

فيتم غير حول لها وال قوة ،  من عتدى عليهايوبين أن ،   مقترفة جريمة بين أن تكون المرأة اًفرق
، ولهذا على الجمعيات النسوية  أن  قتلها بدل المطالبة بحقها وتنفيذ الحد على من اعتدى عليها

محاربة العنف ضد المرأة من خالل المطالبة بتنفيذ األحكام اإلسالمية ، وتوعية المجتمع تعمل على 
  .بااللتزام بأحكام اإلسالم وأخالقه وعدم التعدي على أعراض الناس وأموالهم 

  

  ).شهادة المرأة في جرائم الزنا وإقامة الحدود(الحقوق الجنائية  :المطلب الثالث

 فيه مصلحة األمة ، وليس تحقيق مصلحة إال  يشرع أمراال-  ه وتعالى سبحان-           إن اهللا
صاً في جريمة الزنا ، فنرى أن خر ، وهكذا كانت حكمته في الجرائم وخصوآلفرد على حساب ا

ص ، كان فيه المصلحة أعظم سالم عندما أعفى المرأة من الشهادة في جرائم الحدود والقصااإل
حكم  ولهذا كان وراء هذه التشريعات  ؛قد تحول دون تحقيق العدالةلما فيها من خصائص للمرأة ، 
  :  من خالل هذا المطلب  ، خالل الحديث في عدة أمور  إن شاء اهللا سنستعرضهاكثيرة

  

  :تعريف الشهادة : الفرع األول 

: اهد، وتأتي بمعان عدة منهافهو ش" شهد " مشتقة من الفعل الثالثي  : الشهادة في اللغة -1
ر القاطع ، القائم الخب"  وبهذا تكون الشهادة في اللغة بمعنى ، العلم ، المعاينة ؛ حضور، الحلفال

  2.، مكان الواقعة أو مجلس القضاء  الذي يؤدي بعد الحضور على المشاهدة 
  
2- 3. خبار المتعلق بمعين اإل : االشهادة اصطالح  

                                                 
   ،2 ،ج 308د ، فقه السنة ، ص سابق ، سي 1
  .349، مختار الصحاح ، الرازي ، ) 240 -3/239(، لسان العرب  ابن منظور ، - 2
 ،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، 1 ، ط 3 / 390هـ ، ص587 الكاساني ، عالء الدين أبو يكر بن مسعود ، ت - 3

  . م 1997 -هـ 1418/ بيروت لبنان  / دار الكتب العلمية 
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  :حكمها : الفرع الثاني 

ألن  mt  s  r  q  p  o  u    l3 :فرض على الكفاية لقوله تعالى 2 وأداؤها 1 تحمل الشهادة  
الشهادة أمانة تلزم أداؤها كسائر األمانات ، فإذا قام بها العدد الكافي سقط اإلثم عن الجماعة ،  وإن 
امتنع الجميع أثموا كلهم ، وإنما يأثم الممتنع إذا لم يتضرر بالشهادة ، وكانت شهادته تنفع ، فإذا 

  ¾    ¿  ½m  :لقوله تعالى؛ 4 ذلكتضرر في التحمل أو األداء أو إذا كانت شهادته النتفع ، لم يلزمه
Â  Á         ÀÃ  l 5 تجب  وهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف ضياع الحق بل

 m X  Y  Z[  \  ]  ^   _  `a : لها لقوله تعالىإذا خيف من ضياعه ولو لم يدع
 b  c  d  e   l6.             

  

    :نصاب الشهادة : الفرع الثالث 

أو القصاص ،  ولكل حالة من ، أو الحدود ، أو البدنية ،  دة إما أن تكون في الحقوق الماليةلشها ا
  .ي بيان ذلك أتهذه الحاالت عدد من الشهداء البد منه حتى تثبت الدعوى وفيما ي

  : قضايا تقبل فيها شهادة المرأة وحدها -1

  ، كالحيض، والوالدة  يطلع عليه الرجال       اتفق الفقهاء على قبول شهادة النساء مفردات فيما ال
 وعيوب النساء في المواضع الباطنة ،  وفي مواضع أخرى تقبل شهادة المرأة نفسها 7واالستهالل،

:  قال تعالى8الحيض ، والنفاس ، والحمل ، والرضاع ، وانقضاء الِعدة ، : فيما يختص بها مثل 
m w   v  u  t  s  r  q  p  o  n  l9  

  
  

  

                                                 
  . 8/277نهاية المحتاج ،  .  إخبار صدق بحق للغير على أحد:  التحمل - 1
 .1/213انظر ، حاشية ابن عابدين ، ( حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ، إخبار صدق إلثبات :  األداء - 2
  . 282آية : سورة البقرة  - 3
   .502 ، صن المهد إلى اللحد، فقه المرأة مجاسم بن محمد بن مهلهل .  الياسين ، د - 4
  .    283آية :   سورة البقرة - 5
  .    228آية :  سورة البقرة - 6
الصبي  انه إذا ولد لم يرث ولم يورث حتى يستهل صارخاً وذلك يستدل على أنه ولد حياً بصوته  ابن :  االستهالل - 7

 ) .6/349(منظور ، لسان العرب ، 
   .                                    40، ص جامع في فقه النساء  ال عويضة ، كامل محمد ،- 8
   .228آية : سورة البقرة  9
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  .اختلف الفقهاء في العدد الذي  يجب توافره عندما تنفرد النساء بالشهادةو

شاهد الواحد  قد جعل عديل ال-  تعالى – ألن اهللا ؛ليس يكفي أقل من أربع نسوة : "  قال الشافعية 
  1  .  "ثنيةامرأتين ، واشترط اال

    2 .  "يكفي امرأتان:" قال المالكية 
عن عقْبةَ ( :جاء في الحديث كما، 3"بل شهادة امرأة واحدة عدلتق: " قال الحنفية والحنابلة 

 بِن عِزيٍز فََأتَتْه امرَأةٌ فَقَالَتْ ِإنِّي قَد َأرضعتُ عقْبةَ والَِّتي إيهاببِن الْحاِرِث َأنَّه تَزوج ابنَةً ِلَأِبي 

 َأرضعِتِني ولَا َأخْبرِتِني فَرِكب ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه تَزوج فَقَاَل لَها عقْبةُ ما َأعلَم َأنَِّك

وسلَّم ِبالْمِدينَِة فَسَألَه فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَيفَ وقَد ِقيَل فَفَارقَها عقْبةُ 

هرا غَيجوتْ زنَكَح4( )و(.   

  وترى الباحثة أن الشريعة قد قبلت شهادة المرأة في هذه القضايا ، لتوافر أهلية الشهادة عندها      
  .  ، وكذلك قبول شهادتها بما وقع في االجتماعات النسائية من قتل أو جراح هافي
   : قبول شهادة المرأة كالرجل في شهادة اللعان - 2

يقذف الرجل زوجته وليس له على ما يقول شهيد حيث يقول  وهو ما يجري بين الزوجين حينما 
  m }  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦   §  ¨   ©  ª  «¬  ®   ¯  °   l 5 :تعالى

نه ساوى  شهادة المرأة في هذه القضية ، بل إ فقط بقبولم يكتف       وترى  الباحثة أن اإلسالم ل
  . لضرر عنها ل اً لمصلحتها ودفعا عليها وتحقيقًا زوجها في الشهادة ،  وذلك حفاظًبينها وبين

  
3-ا  قضايا تقبل فيها شهادة الرجل المرأة مع :  

دة في كثير        في القضايا التي ليس فيها حدود وال قصاص نجد أن اإلسالم أباح للمرأة الشها
 :وله تعالى لقا مصداقً ؛في مواضع تكون شهادة الرجل تقابلها شهادة امرأتينمن القضايا، ف

m|  {   z  y}  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a   ̀ _  ~  
m  l   kn l6 ، وهذا األمر ليس فيه امتهان للمرأة وتقليل من شأنها ،" وإنما هو إجراء

  .7" ضده مكانت الشهادة لصالحه أأروعي فيه توفير كل الضمانات في الشهادة ، سواء 
                                                 

  ) .                                                                          9/149(  المغني  ، - 1
  ) .152( الطرق الحكمية ، - 2
  ) .2/453(  بداية المجتهد ، - 3
  ).86( رقم الحديث - باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله - كتاب العلم -البخاري  صحيح -7
  ) .8-6(آية :  سورة النور - 5
    .282آية :  سورة البقرة -6
  152، ص اإلسالم وقضايا المرأة  الحولي ، البهى ،- 7
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 فيه الدقة تروعيكما ، ا فيه مصلحة المرأة والرجل معت روعي وترى الباحثة أن هذا الحكم     
  .ق العدالة بالشهادة فال يظلم أحدبشهادة امرأتين، لكي يتم تحقي

  
  : قضايا تقبل فيها شهادة الرجل وحده -4

 في قضايا الحدود والقصاص ، وهذه القضايا تقبل فيها شهادة رجلين ، ما عدا الزنا وهذا      
 m A  B  C  D : ودليل ذلك قوله تعالى ،يه أربعة شهود من الرجالالذي يشترط ف

 E  F    G  H  IJ  K  L  M  N       O  P  Q  R  S  T 
 U  V  W  l1  وقد ذهب الجمهور إلى أن ما يطلع عليه الرجال غالبا مما ليس بمال وال يقصد

،  ، والردة ، واإلسالم ، والنسب، والظهار الءواإلي،  كالنكاح ، والطالق ، والرجعةمنه مال ، 
، ونحو ذلك فإنه يثبت 2، والموت ، واإلعسار ، والوكالة ، والوصاية ، والشهادة  والجرح والتعديل

m  v  u   t   s  : ودليلهم في ذلك قوله تعالى3هم بشهادة شاهدين ال امرأة فيها عند
   {  z  y  x  wl4 .  

  

  :بينهم في الشهادة الحكمة من التفرقة : الفرع الثالث 

        إن التفاوت بين المرأة والرجل في الشهادة ، ال عالقة له باإلنسانية ، وال بالكرامة ، وال 
تضت ذلك ، فيرجع السبب في ذلك باألهلية ، بل  لضرورات اجتماعية ، واقتصادية ، ونفسية اق

ن تكون ناحية العاطفة في بالغة أمرأة ؛ فقد اقتضت حكمته ال ما خلقه اهللا تعالى في طبيعة الإلى
ن تؤدي أهم وظيفة يتاح لها أ حتى  ، وأن يكون وجدانها أقوى مظاهر حياتها النفسية ،المرأة مرهفة

، بل إن ذلك من صفات كمال أنوثتها ة إلى هذه العاطفة  فهي بحاج؛من وظائفها على خير وجه 
 الشهادة سواء أكانت الشهادة لصالح وهو إجراء روعي فيه توفير كل الضمانات في5. وأمومتها
ن تتأثر المتدفقة السريعة االنفعال مظنة أل ا كانت المرأة بطبيعتها العاطفية ضده ، ولممالمتهم أ
 َأن " :، قال تعالى ات القضية ،  فتضل عن الحقيقة ، روعي أن تكون معها امرأة أخرى بمالبس

ماهدِإح ا فَتُذَكِّرماهدى تَِضلَّ ِإحفإذا غفلت  ،حداهما متممة لشهادة األخرىإ شهادة إن أي   6"ا الُْأخْر 

                                                 
   .15آية :  سورة النساء - 1
 .2/282القرطبي ، تفسير القرطبي ،  - 2
  .504، ص فقه المرأة من المهد إلى اللحد  ، جاسم بن محمد بن مهلهل ، ن  الياسي- 3
   .  2آية : سورة الطالق  - 4
   .282آية :  سورة البقرة - 5
   .152 ، صاإلسالم وقضايا المرأة الحولي ، البهى ، - 6
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  1. فقد جعل اهللا المرأة الثانية عامال لتذكير األولى ،أي اعتراها النسيان والغفلة، إحدى المرأتين 
 بل ألنها بفطرتها واختصاصها ال تشتغل باألمور،  من إنسانيتها أو كرامتها اًفال يعتبر ذلك نقص

 ولهذا اس عادة من شؤون البيت واألوالد ؛المالية والمعامالت المدنية ، وإنما يشغلها ما يشغل الن
 ألن ذلك من طبع البشر أن يقوى تذكرهم لألمور التي ذاكرتها أضعف في شؤون المعامالت ؛ف

ت شؤون المعامالب بشكل عام فليس لهن اهتمام كبيرتهمهم ويكثر اشتغالهم بها ، أما النساء 
  . من األهمية اًكثيرهذه األمور فال تعطي ، واألسواق 

فجعل اهللا تعالى شهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود ( يقول اإلمام القرطبي في تفسير اآلية 
الرجلين في هذه اآلية ولم يذكرها في غيرها فأجيزت في األموال خاصة في قول الجمهور ويشرط 

كثر اهللا أسباب توثيقها  ذلك في األموال دون غيرها ألن األموال  كانوإنماأن يكون معها رجل 
لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكرارها فجعل فيها التوثيق تارة بالكتابة وتارة باإلشهاد 

  .)وتارة بالرهن وتارة بالضمان ، فأدخل في جميع ذلك شهادة النساء مع الرجال 
، أو الحسد  ،أو عاطفة األمومة ، ة قد تتأثر أثناء الشهادة بالغيرة   وألن المرأة بطبيعتها العاطفي

لكثير من  والنسيان ، وبما أن منع قبول شهادتها بالكلية إضاعة  ، أو الغفلة، لضالل تكون عرضة ل
 وجود امرأتين أن تتفقا  شهادة نظيرتها ، فمن النادر عندجدر أن يضم إليهاالحقوق وتعطيل لها فاأل

مقام شهادة في  واحد دون أن تكشف إحداهما خبايا األخرى ،  فتكون شهادة المرأتين على تزيف
   2.الرجل 

 االكتفاء بشهادة رجل وامرأتين بحيث يقوم الرجل بتذكيرها ، بل ال بد  ليس ممكنًاإنه        كما 
ن اهللا سبحانه إ( : فقال  ، وقد أشار ابن العربي المالكي إلى الحكمة من ذلك ، من ضم أخرى إليها

تعالى شرع ما أراد ، وهو أعلم بالحكمة وأوفى بالمصلحة وليس يلزم أن يعلم الخلق وجوه الحكمة 
ت شهادة واحدة  أنه لو ذكرها إذا نسيت لكانلح في األحكام ، وقد أشار علماء المالكيةوأنواع المصا

رجل واحد ، كالرجل يستذكر حداهما األخرى كانت شهادتهما بشهادة إن وذكرت ، فإذا كانت امرأتي
في نفسه فيتذكر كما أن الرجل أقدر على الحضور عند الطلب للشهادة ، ألنه ال يحتاج إلى إذن من 

  3).س الخصومة والشهادة مثل المرأة أب أو أخ أو زوج لحضور مجل
ن الوجدان  وذلك ألا ؛سالم ال يعتد بها مطلقًالمرأة في الحدود والقصاص فإن اإلوأما شهادة        

وتمتزج بعناصره فتشكله   ،لدى المرأة يجعل عاطفتها تطغى أحياناً على ما وصل إلى إدراكها
 فاقتضت العدالة أن يتخذ  ؛ من حقيقته من حيث ال تشعر هي بذلكصورة أخرى ، وتغير كثيرا

                                                 
  .154المرجع السابق ، ص 1 -

   .504 ، ص المرأة من المهد إلى اللحدفقه  ، جاسم بن محمد بن مهلهل ، نسي اليا- 2
  . 2/21ابن العربي ، أحكام القرآن ،  - 3
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رة كالشهادة  فاستبعدت شهادتها في األمور المؤدية إلى نتائج خطي ،شيء من االحتياط حيال شهادتها
  1. الزناعلى 

 في الجنايات ، وذلك ألن  ال يؤخذ بها وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن شهادة النساء        
 وال يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات التي تنتهي بجرائم القتل  ،المرأة قائمة بشؤون بيتها

هد جريمة القتل وما أشبهها ، وإذا وما أشبهها ، وإذا حضرتها فقل أن تستطيع البقاء إلى أن تش
حضرتها فقل أن تستطيع أن تظل رابطة الجأش بل الغالب أنها إذا لم تستطع الفرار تلك الساعة 
وكان منها أن تغمض عينها وتصرخ ، وقد يغمى عليها ، فكيف يمكن بعد ذلك أن تتمكن من أداء 

دود تدرأ بالشبهات ، وشهادتها في الشهادة فتصف الجريمة والمجرمين ، ومن المسلم به أن الح
يمة لحالتها النفسية عند القتل وأشباهه تحيط بها الشبهة ، شبهة عدم إمكان تثبتها من وصف الجر

   2.وقوعها 
، فنرى أن الشريعة قبلت شهادتها إلى شهادتها تتغير في قضايا أخرى إال أن هذه النظرة       

، تها وحدها تقبل في إثبات الوالدة، فقد قرروا أن شهادال الرجمنعليه غيرها وحدها فيما ال يطلع 
 يعترف بالوالدة ، وينكر الولد الذي عينته ، فعلى بأن،  بين الزوج وزوجته عبحيث إذا حصل نزا

الزوجة البينة ، ويكفي في البينة هنا شهادة امرأة واحدة حرة مسلمة ، ومعروفة بالعدالة ، فقد ثبت 
 وذلك ألن النسب ثابت بالفراش ، والمراد إثباته هنا هو 3أجاز شهادة القابلة ؛ السالم أن النبي عليه

  .  في العادة الوالدة وتعيين المولود، وهما من األمور التي ال يطلع عليها غير النساء
مكنة التي ال يحضرها الرجال يجيز اإلسالم شهادتهن في الجنايات في التجمعات واأل    كما    
عراس، والحمامات فيشهدن بما رأين وال يهدر القضاء شهادتهن حتى ال تضيع ، مثل األعادة

    4.الحقوق 
 كالرجل في الشهادة ،  ، ترى الباحثة أن اإلسالم رفع مكانة المرأة وأقر بأهليتها المدنيةو       

 وأيضاً مصلحة من طلبت الشهادة، ولكن ضمن قاعدة الخبرة وترجيح مصلحة المرأة في الشهادة 
  .لمادية والمعنوية وتحقيق العدالة وذلك بالحفاظ على حقوق الناس ا، في حقهم أو ضدهم 

  

  

  

                                                 
  ) . 1/255 (،    المرجع السابق- 1
  .289 إسماعيل ، محمد بكر ، المرأة المسلمة في أحكام دينها وأمور دنياها ، ص- - 2
 . 5/185يث الهداية ،  الزيعلي ، جمال الدين عبد اهللا بن يوسف ، نصب الراية في تخريج أحاد- 3
  .28 ، صالمرأة بين الفقه والقانون السباعي ، مصطفى ، - 4
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  : الحقوق المتعلقة باألهلية المدنية واألحوال الشخصية: المطلب الرابع 

 ،تحديد الحد األدنى لسن تزويج الفتيات، حق تزويج المرأة نفسها دون ولي ، نفي تعدد الزوجات( 
  )لسفر دون محرم، ميراث المرأة حرية التنقل وا

  
  :تحديد الحد األدنى لسن تزويج الفتيات: الفرع األول

 فجمهور العلماء بمن فيهم  األئمة ؛        ذهب العلماء في بيان سن الزواج للنساء عدة مذاهب 
،  ذهبوا إلى جواز زواج الصغيرة التي لم تبلغ ، األربعة أبو حنيفة  ومالك  والشافعي وأحمد

 ، وذهب بعض العلماء إلى أنه ال يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا ، واشترطوا لذلك شروطًا
  .1 ، وعلقوا الزواج على البلوغ أن البلوغ هو سن الزواجورأوا

  في تحديد  سن الزواج  وفيما يأتياختلفوا ماء في تحديد  سن البلوغ ، وعليه فقد  اختلف العلو
  :بيان ذلك 

  
  : البلوغ معنى : أوالً 

 كأنه بلغ وقت  ، احتلم: وصل وانتهى ، وبلغ الغالم :ا ا وبالغً يبلغ بلوغًبلغ الشيء : البلوغ لغة
  2. الكتاب عليه والتكليف ، وكذلك بلغت الجارية ، وهو بمعنى الوصول 

  

   3.انتهاء الصغر  : البلوغ اصطالحا
 وليس االحتالم مختصاً بالرجال دائماًالحيض في حقهن عالمة للبلوغ كاالحتالم ، : قال ابن حجر 

  4.وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب
  .m ¶   ¸   ¹  º  »  ¼  l "5: ن الكريم عن البلوغ في قوله تعالىآوتحدث القر

  .)6()إذا بلغوا النكاح يعني إذا بلغوا الحلم ( :  قال الطبري في جامع البيان 
  )7(.حتالملمفسرين بلوغ النكاح باال  وفسر جمهرة ا

                                                 
 .4/212السرخسي ، المبسوط ،  - 1
   .420-419 ، ص8 ، جلسان العرب - 2
  .633 ، ص 9 درر الحكام شرح مجلة األحكام ، ج - 3
 .2/357 العسقالني ، ابن حجر ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، - 4
  .6: آية :   سورة النساء - 5
   .169 ، ص4 الطبري ، جامع البيان في أي تأويل القران ، ج- 6
 . ، دار الكتب العلمية طهران 2، ط9/87 ، التفسير الكبير الرازي ، الفخر ، - 7
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وهو حد  فاصل :   إذ ترتبط به كثير من األحكام والفرائض  ؛وسن البلوغ له أهمية في الشرع   
لى عدة تلف الفقهاء في تحديد سن البلوغ عواخالكبير والتكليف الشرعي وعدمه ، بين الصغير و

  :أقوال هي 
، نة للذكر واألنثىلوغ  خمس عشرة سسن الب:  مذهب الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن-1

وقد اتفقت الروايات في المذهب الحنفي عند الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي 
بعده ،  ونصت على أن سن البلوغ للذكر واألنثى خمس عشرة سنة ، من حنيفة  وإمامي المذهب 

  )1(.ديد البلوغ بالسنوهي روايات متفقة مع مذهب جمهور الفقهاء في تح
 وسبع عشرة سنة لألنثى ، قال  ، سن البلوغ ثماني عشرة سنة للذكر:  ة عن أبي حنيفة رواي-2

 فقد صار بذلك في أحكام الرجال  ، إذا أتت عليه ثماني عشر سنة: قال أبو حنيفة  ( :الطحاوي 
  .)2()وفي الجارية أنها إذا مرت سبع عشرة سنة

وقد حكي عن : للذكر ، قال الجصاص سن البلوغ تسع عشرة سنة :   رواية عن أبي حنيفة -3
  .)3(أبي حنيفة تسع عشرة سنة للغالم

خمس عشرة سنة ، وهو الراجح عند الحنفية والذي عليه الفتوى في  :  رواية عن أبي حنيفة-4
المذهب الحنفي في سن البلوغ خمس عشرة سنة للذكر واألنثى ، وفي درر األحكام شرح المجلة 

عشر ، ولم تظهر عليه آثار البلوغ سواء أكان ذكراً أم أنثى فيحكم عند إذا أكمل الشخص الخامسة (
  .4)اإلمامين ببلوغه ، وقد أفتى بقول اإلمامين مشايخ اإلسالم وقد أقرته المجلة أيضاً

أن سن البلوغ للذكر واألنثى هو خمس عشرة سنة، قال اإلمام  :  مذهب جمهور العلماء-5
، وابن المبارك والشافعي، 5، وبه يقول سفيان الثوري)هل العلموالعمل على هذا عند أ: (الترمذي
وإسحاق يرون أن الغالم إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال ، وإن احتلم ، وأحمد 

بي يوسف ومحمد من وأ،  والشافعي،وهو قول األوزاعي .خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجالقبل 
  .7عيةوهو قول الحنابلة والشاف، 6الحنفية

                                                 
 . م 1986/ هـ 1406 بيروت ، – ، دار المعرفة 9/184 المبسوط ، ، شمس الدين محمد ، ي السر خس- 1
هـ 1399بيروت ،  – ، دار الكتب العلمية 3/218 ،  ، شرح معاني اآلثارطحاوي ، أحمد بن محمد ، مراجعة محمد زهدي النجار  ال- 2
 .  م1990/ 
هـ  1405 بيروت ، - ، دار إحياء التراث العربي  5/193 ،  أحكام القرآن الجصاص ، أحمد بن علي ، تحقيق محمد القحماوي ،- 3

 . م 1985
 .  بيروت– ، دار الكتب العلمية 623 / 9 ، درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي ،  حيدر - 4
الثوري ، سفيان بن سعيد بن شروق ، أبو عبد اهللا الكوفي ، أحد األئمة األعالم روى عن أبيه وزياد بن عالفه ،وجعفر الصادق وخلق  - 5

 )7/229 الذهبي ، سير أعالم النبالء ، انظر( هـ 161وروى عنه ابن المبارك والقطان وخلق ،توفي سنة 
 .642 / 3 الترمذي ، سنن الترمذي ، - 6
 .  م 1994 -هـ 1404 بيروت ، – ، دار الكتب العلمية 1  ، ط328 / 4، ضبط عبد السالم شاهين ،  المغني  ابن قدامة ، عبد اهللا ،- 7
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قال اصبغ بن الفرج ، والذي : ( مذهب المالكية في سن البلوغ  مبيناً وقال ابن عبد البر المالكي
   1) .نقول به الذي تلزم به الفرائض خمس عشرة سنة 

 ، فعن عبد ى النص النبوي واستدل جمهور أهل العلم في تقرير سن البلوغ  بخمس عشرة سنة عل
 وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربعن رسول اهللا صلى اهللا عليه اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أ

  2.وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني  ،  سنة فلم يجزني ، ثم عرضني يوم الخندقةعشر
ن هذا الحد بين الصغير إ: (  العزيز،  فحدثته الحديث فقال فقدمت على عمر بن عبد: "  قال نافع 

وحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما  3،  " )ن بلغ خمسة عشر والكبير، وكتب لعماله أن يفرضوا لم
 هذا السن  ، وعدكونه بلغ خمس عشرة سنةل ؛  للقتالن النبي صلى اهللا عليه وسلم أجازهصريح بأ

وكتب به إلى والته في األمصار ، وشاع بين  بين الكبير والصغير ، واعتمده عمر بن عبد العزيز،
  . المية المسلمين في أرجاء الدولة اإلس
 والمعنى فيه أن الظاهرة أن البلوغ  ": على فعل عمر بن عبد العزيز قال السرخسي الحنفي تعليقًا

   4." ى على الظاهر دون النادرال يتأخر عن هذه المدة ، وقد بينا أن الحكم يبن
  سنة كما تبين اضطرابة وترى الباحثة ضعف أدلة القائلين بأن سن البلوغ ثماني عشر       

ن الراجح في المذهب الحنفي هو ما ذهب إليه بي حنيفة في تحديد سن البلوغ، وأالرواية عن اإلمام أ
ويؤيدها  الجمهور الذين قالوا بأن سن البلوغ خمس عشرة سنة وهي رواية عن اإلمام أبي حنيفة

وال من وال حجة في ثماني عشرة سنة ال من جهة النقل حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، 
  . قل ، وال من جهة النظر وال الخبرجهة الع
راء الفقهاء ، ولكنه أخذ عن آوترى الباحثة أنه ليس لتحديد  السن في الزواج أي مستند من         

القوانين الغربية، وللغربيين بيئتهم وأوضاعهم الخاصة ، غير أني ال أرى هذا التحديد متفقا مع 
الفتاة في بالدهما ، وال يتفق مع المصلحة األخالقية العامة ، وأنه  مرحلة البلوغ لكل من الفتى و

أولياء الفتى والفتاة أدري بالمصلحة متى يكون الزواج ، أهو بمجرد البلوغ أم بانتظار سنوات بعد 
  .ذلك

  
  

  

                                                 
هـ 1407 بيروت ، – ، دار الكتب العلمية 1 ، ط1/118،  الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف ، - 1
   م1997 -
  . 2/106 صحيح البخاري ، - 2
  . 1490 / 3 صحيح مسلم ، - 3
  .  م 1986/ هـ 1406 بيروت ، – ، دار المعرفة 6/54 ،  المبسوط  السرخسي ، شمس الدين محمد ،-4
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  :حق تزويج المرأة نفسها دون ولي : الفرع الثاني 

 وأعطاها الحقوق والمنزلة الالئقة بها ،، فاق آلى ا بها إلا مكانة المرأة وسمإلسالم ا رفع        
 في حريتها المطلقة أي فائدة لها ،  وحفظها من المخاطر ، كما لم يرولهذا اهتم بها وصان عرضها

رسول اهللا صلى اهللا عليه حيث  قالاشترط اإلسالم في زواجها الولي ا على  مصلحتها فحرص 
 ألن اإلكراه ليس من طبيعة ؛لي أن يكرهها  يعني ذلك أن للوولكن ال 1" ال نكاح إال بولي  : "وسلم

  .اإلسالم 
  : يف الوالية عرت:   أوالً 

إذا قام به : القرب ، وولي األمر: ، والولي ) ولي(مأخوذة من الفعل الثالثي  :  الوالية في اللغة
  .الخالئق القائم بها هو المتولي ألمور العالم و: الناصر ، وقيل : والولي في أسماء اهللا تعالى 

  2.ه ذلك لم يطلق عليه اسم الولي ر والقدرة والفعل ، ومن لم يجتمع ليوالوالية تشعر بالتدب
من نفس ومال - سلطة يثبتها الشرع إلنسان معين تمكنه من رعاية المولي عليه  : االوالية اصطالح 

  3 .غير وحفظه وتنميته بالطرق المشروعة ، فتتضمن تنفيذ القول على ال- 
  

  :أقسام الوالية:ثانياً 

 وهي ، وتنفيذ أحكامها ،هي التي تمكن صاحبها من إبرام العقود الخاصة به  : الوالية القاصرة
 والزواج ، والشراء ، كالبيع ، فله إنشاء العقود  الخاصة  به ،متحققة  في  الرجل البالغ  العاقل 

  .واإلجارة 
حة من قبل الشارع  لشخص يتمكن  بها  من  إبرام  العقود هي السلطة الممنو: الوالية المتعدية

أو الجد الذي  يمكنه تزويج المرأة الصغيرة وإبرام ،  كاألب،وإنشاء التصرفات لمن يتولى أمره 
 وفق الضوابط والشرائط التي ، وإنشاء التصرفات الخاصة بهم،عقود البيع والشراء لصالحهم

  .  حكمت بها الشريعة
  

  .،  ووالية على المال والية على النفس  : تعدية نوعانوالوالية الم
هي الوالية التي تعطي الولي الحق في تزويج من يتولى أمره وهذا النوع  : الوالية على النفس

  .المتعلق بموضوع دراستنا 

                                                 
   ، باب ال نكاح إال بوليترتيب المسند للساعاتي ، نكاح ) 155 / 16(    أحمد - 1
  ) .490  / 6  (لسان العرب ابن منظور ،-  2
 -هـ 1429، عمان ، دار النفائس للنشر والتوزيع 1 ط 27 ، صالوصاية في الفقه اإلسالمي محمد ،  رباعية ،عبدا هللا- 3

2009  
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 كاألب أو ،نافذاً هو الشخص الذي أعطته الشريعة الحق في إنشاء عقد الزواج  : الولي في الزواج
  1. أو األخالجد
   :شروط األولياء : ثالثاً 

 ، اتفق الفقهاء على  معينة  نص عليها  الفقهاءفرت في  حقه شروط اللولي إذا تو تثبت الوالية 
  .اآلخربعضها   فيبعضها ، واختلفوا

  : الشروط المتفق عليها -أ

  .وهي تكتمل بالبلوغ والعقل والحرية :  كمال األهلية -1
  .حاد الدين بين الولي والمولى في الوالية الخاصة ات:  اتحاد الدين -2
  : الشروط المختلف فيها -ب

 ألن المرأة عندهم ال والية لها على ؛يرى الجمهور اشتراط  الذكورة في الولي :  الذكورة -1
  .نفسها ، فمن باب أولى ال والية لها على غيرها 

 د فاألنثى البالغة العاقلة تباشر عقوالية ؛ا في ثبوت الأن الذكورة ليست شرطًيرون فحنفية  الوأما
  .الزواج أصيلة عن نفسها ، ونائبة عن غيرها والية ووكالة 

، ن فيه صيانةً لها وحفظاً  لحقوقهاأل؛ وتميل الباحثة إلى رأي الجمهور في اشتراط الذكورة         
على حقوقها ، أو خالف بينها  فيدافع عنها إذا حصل اعتداء  ، عندما يتولي  العقد وليها من الذكور

  . وبين زوجها ، فإذا كان هو من تولى العقد التزم بتبعاته 
، وتعني استقامة الدين ، وسالمة الخلق ، ومظهرها أداء الفرائض ، واجتناب الكبائر :  العدالة -2

  ؛عدلوعدم اإلصرار على الصغائر ، والراجح عند الشافعية ومذهب الحنابلة أن ال والية لغير ال
2." ال نكاح إال بولي وبشاهدي عدل " لما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه ااستناد  

والية فللولي  في ثبوت الا والمالكية أن العدالة ليست شرطً العدالة  الظاهرة ، ويرى الحنفيةوتكفي 
راجح هو وال تزويج ابنته أو ابنه أو من في واليته ، وضعفوا حديث ابن عباس عدالً كان أو فاسقًا

  3.رأي الحنفية والمالكية 
 بأن العدالة ليست شرطاً في الولي ،  واهللا أعلم  والمالكية   وتميل الباحثة إلى رأي الحنفية      

ألنه يبنى على  شهادتهما حفظ  أو ضياع  حقوق سواء ، في حين أنه يشترط العدالة في الشهود 
  .ي ثبوت النسب أو الحقوق المالية كان ف

                                                 
 أحمد -2النفائس للنشر والتوزيع  ، األردن ، دار 71 ، صالواضح في شرح األحوال الشخصية األشقر، عمر سليمان، –  1
 .ترتيب المسند للساعاتي ، نكاح ، باب ال نكاح إال بولي ) 155 / 16(
  .ترتيب المسند للساعاتي ، نكاح ، باب ال نكاح إال بولي  ) 155 / 16(   أحمد - 2
 المؤسسة الجامعية -، بيروت1، ط110-108، صالزواج والطالق في الفقه اإلسالمي إمام ، محمد كمال الدين ، - 3

 . م 1996 -هـ 1416للدراسات والنشر والتوزيع ، 



 104

  : اشتراط الوالية في زواج المرأة : ابعاًر

دون أنه يبطل : رأي الجمهور  ومن أشهرها ،راء في انعقاد الزواج بعبارة النساء للفقهاء آ
  :أنه يصح العقد بعبارتها  دون ولي: نفية رأي الحو ،ولي 

ج نفسها وال  وهو رأي الجمهور أن النكاح ال يصح إال بولي ، وال تملك المرأة تزوي :الرأي األول
عاقلة رشيدة ، لم يصح ’ ةغيرها ، وال توكيل غير وليها في تزويجها ، فان فعلت ولو كانت بالغ

وأبي ، وابن عباس ، وابن مسعود ،  وعلي  ، النكاح ، وهو رأي كثير من الصحابة كابن عمر
، ن زيد وجابر ب ،والحسن ، 1 وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، وعائشة رضي اهللا عنهم، هريرة 

 المالكية وهو المعتمد عند،  رحمهم اهللا وابن المبارك ، ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، والثوري 
  . واستدلوا على ذلك من الكتاب والسنة واآلثار والمعقول 2والشافعية والحنابلة ،

  :الدليل األول من القران الكريم
 ففي ،m t  u  v  w  x  y  z  {  |   }  ~  _  `  ab  l3 : قوله تعالى

قضي عدتهن ممن كانوا حيث تن، هذه اآلية الكريمة نهي ألولياء النساء عن عضلهن ضررا لهن 
فإذا كان أمر النساء إليهن في النكاح لما ) فَال تَعضلُوهن(: تعالى ، وذلك في قولهأزواجا لهن 

ن من غبن في نكاح أزواجهن ، فاهن إذا رخاطب اهللا به أولياءهن دونهن ، ونهاهم عن اإلضرار ب
  .ن غيره منعه منه إكان أمره بيده ال يقال 

هذه اآلية أبين أية في كتاب اهللا عز وجل دالله على أن ليس للمرأة : " قال الشافعي رحمه اهللا 
  4".الحرة أن تنكح نفسها

نساء خاصة هو ما ألولياء ال، )  فَال تَعضلُوهن ( : والدليل على أن الخطاب في قوله تعالى
 ، وابن  كابن جرير الطبري ، كما أفاض في ذلك أئمة المفسرين ،صح في سبب نزول هذه اآلية

كانت لي أخت تخطب :"قال  6 ساق ابن جرير بأسانيده عن معقل بن يسار فقد5.العربي والقرطبي 
لقها طالقا له فيه وأمنعها الناس حتى خطب إلي ابن عم لي أنكحتها ، فاصطحبا ما شاء اهللا ، ثم ط

                                                 
المخزومي القرشي ، أبو محمد ، سيد التابعين ، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، جمع الحديث والفقه ، : سعيد بن المسيب  - 1

 )3/102 ، األعالم ، يالزر كلانظر (هـ 94كان أحفظ الناس ألحكام عمر بن الخطاب واقضيته ، توفي في المدينة سنة 
 . م 1997 - هـ 1418 دار الفكر ، – ، دمشق 4 ، ط 6699 ، صالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي ، وهبة ، - 2
   .232آية : سورة البقرة - 3
 محمود هـ، األم ، خرج أحاديثه وعلق عليه204الشافعي ،اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي،  المتوفى سنة  - 4

 .1م ، ط1993بيروت / ، دار الكتب العلمية 5/178مطرجي ، 
 -هـ 1423 ،  مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر 1 ،  ط68 ، صالوالية في النكاح ب ، العوفي ، عوض بن رجاء ، - 5

 . م 2002
انظر ، الذهبي ، ( وية ، معقل بن يسار ، المزني البصري ،من أهل بيعة الرضوان ، مات بالبصرة في آخر خالفة معا - 6

 )2/576سير أعالم النبالء ، 
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خطبت : طبها مع الخطاب فقلت له خ ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم خطبت إلي فأتاني يةرجع
إلي فمنعتها الناس فأثرتك بها ، ثم طلقت طالقا لك فيه رجعه ، فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها مع 

  .1"كفرت عن يميني وأنكحتها إياه ف:قال : ففي نزلت هذه اآلية: ها أبدا، قالالخطاب ، واهللا ال انكح
  : الدليل الثاني من السنة 

ه المسألة عند كثير ممن ذهب إلى واألدلة من السنة النبوية ، هي أطهر وأشهر بل هي العمدة في هذ
شتراط الوالية في النكاح ،  وهي كثيرة ونذكر منها دليال على سبيل المثال ال الحصر  ما رواه ا

 ) ال نكاح إال بولي(: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  اهللا عنه قال أبو موسى األشعري رضي
إذ هو صريح في  وهذا الحديث مع شواهده أقوى حجه الشتراط الوالية في صحة نكاح المرأة ،2

دون الحقيقة الشرعية ، فيكون النكاح نفي النكاح دون ولي ، واألصل في النفي شرعا أن يتجه إلى 
  3.ا وجود له شرع ال ولي باطالً

أن  اشتراط الوالية في النكاح من اآلثار المروية عن الصحابة رضي اهللا عنهم ، : الدليل الثالث
 كأنه  ،  أولياؤهن من الرجال ، بل قد يشتهر بين العلماء قول ابن المنذرالذي يزوج النساء إنما هم

نكاح إال ال "   على القول بأنهال يعرف عن الصحابة خالف ذلك ، وفي هذا دعوى إلجماع الصحابة
  4. رضي اهللا عنهم وكفى بإجماعهم حجةً" بولي

أن النكاح عقد جليل قدره ، عظيم  : الدليل الرابع من المعقول على اشتراط الوالية في النكاح
 خطره في حياه اإلنسان ، وفي إسناده إلى األولياء من الرجال الذين هم أكمل نظراً ، وأوفر عقالً

 لألنساب حفظ  وصيانة لها ، و ، للمرأة رصا على صيانة أعراضهم وأنسابهم ، وتكريموأشد ح
  5.لل واألعراض من العار والز

  
    : في اشتراط الوالية في زواج المرأة : الرأي الثاني

 فللمرأة ،ينفذ نكاح حرة مكلفة بال رضا ولي :  حنيفة وأبو يوسف في ظاهر الروايةقال أبو 
 وكان لها ولي ، لكن إذا تولت عقد زواجها ، وزواج غيرها ،ة أن تتولى عقد زواجها البالغة العاقل

 فإذا ، وأال يقل المهر عن مهر المثل ،ن يكون الزوج كفئاً أعاصب اشترط لصحة زواجها ولزومه 
                                                 

 رواه البخاري في  الطالق باب –) 657 /2 ( ،جامع البيان في تفسير القرآنهـ ، 310 الطبري ، محمد بن جرير ، ت - 1
44 .  

 . ، نكاح ،باب ال نكاح إال بولي ترتيب المسند للساعاتي ) 155 / 16(  أحمد - 2
 -هـ 1423، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر ، 1 ، ط91-90 ، ص لوالية في النكاحعوض بن رجاء ، ا ب ، العوفي ، - 3

  . م 2002
 143 المرجع السابق ، ص- 4
 -هـ 1423 ، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر ، 1 ، ط151 ، صالوالية في النكاح ب ، العوفي ، عوض بن رجاء ، -   5

 . م 2002



 106

 إال أنه إذا سكت حتى ، فلوليها حق االعتراض على الزواج ويفسخه القاضي ،تزوجت بغير كفء 
 سقط حق الوالي في االعتراض وطلب التفريق حفاظا على تربيته  ،حملت حمالً ظاهراً ولدت أو 

  .ولئال يضيع بالتفريق بين أبويه ، فان بقاءهما مجتمعين على تربيته ، أحفظ  له بال شبهه
ال ا ، فلو رضي الولي بعد العقد والمفتى به أن المرأة إذا تزوجت بغير كفء ، وقع العقد فاسد

  .واستدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة واألثر والمعقول  1.ا حيحينقلب ص
  |  }  m t  u  v  w  x  y  z  : قوله تعالى:من القرآن الكريم : الدليل األول 

 }  ~  _  `  ab  l2،   
ال تضيقوا عليهن في معناه ال تمنعوهن أو )   فَال تَعضلُوهن: (قوله :  قال أبو بكر الجصاص      

   . تزويج ال
 حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه :من السنة النبوية: والدليل الثاني 

 فقالوا إن األيم ،3)األيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها(: وسلم
هللا عليه وسلم   ثيبا ، وقد أثبت النبي صلى اانت أوالمرأة ال زوج لها ، بكرا كفي هذا الحديث اسم 
   . وجعلها أحق بنفسها من وليها" أحق" : من خالل قوله يم حقا لكل من الولي واأل

وقد أجاب الجمهور بأنه ال حجة في هذا الحديث على صحة إنكاح المرأة نفسها ، وأنه متى         
ض وجب المصير إليه ، لما في ذلك من العمل أمكن الجمع بين األحاديث التي ظاهرها التعار

والجمع بين هذا الحديث وأحاديث اشتراط الوالية ، بعضها ورد البعض بباألدلة جميعا دون العمل 
ن حقها أوال شك ، وذلك بحمل حق الولي على العقد ، وحقها على الرضا ، في النكاح ممكن 

  4.يتها بنفسها لتوقف حق الولي عليه ، فهذا وجه أحق، كد آبنفسها 
  |  }  m  y  z:  ما ذهب إليه الجمهور بأن المراد بنكاحهن في قولهوالراجح       

 }  l5نزول  هو ما يعقده لهن أولياؤهن ، ال ما تعقده المرأة لنفسها ، كما دل على ذلك سبب 
ه والمتسببات  فألنهن محل، وإما إضافة النكاح إليهن ،اآلية في حديث معقل بن يسار في عضله أخته

،  وتحقيق طمأنينة واستقرار،من تكوين أسرة ، ن الزواج عقد خطير وذو مقاصد متعددةأل و،فيه

                                                 
  . م 1997 - هـ 1418 دار الفكر ، – ، دمشق 4 ، ط 6698 ، صالفقه اإلسالمي وأدلته ،  الزحيلي ، وهبة- 1
   .232آية : سورة البقرة - 2
  ) .باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت  ( شرح النووي نكاح ، 205 / 204 / 9 رواه مسلم ، - 3
-هـ1423، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر ،1 ، ط91-90 ، ص احالوالية في النك ب ، العوفي ، عوض بن رجاء ، - 4

  م، 2002
   .232آية :  سورة البقرة - 5
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 أما ، والرجل بما لديه من خبرة واسعة في شؤون الحياة أقدر على مراعاة هذه المقاصد ،وغيرها
  .لوليها دونها  فمن المصلحة لها تفويض العقد ،المرأة فخبرتها محدودة وتتأثر بظروف وقتية 

  

  : الحكمة من اشتراط الولي : خامساً

 أن حكماً كثيرة تقف وراء اإللزام بالولي الذي من ،رأى القائلون بوجوب الوالية في عقد الزواج 
  :  وفيما يلي سنورد بإيجاز أهم هذه الحكم ،شأنه أن يحقق مقاصد الشريعة في ذلك 

 ولو تركت المرأة وحدها تقدر ، من النساء  الرجال أقدر على البحث عن أحوال الخاطب-1
  .مصيرها بال معونة من أهلها وأقاربها فقد ال توفق في اختيار الرجل المناسب 

 ، والشريعة تدعو إلى إعالن النكاح وإشهاره ، اشتراط الولي فيه مزيد من اإلعالن عن النكاح -2
 .من أجل ذلك شرع الولي والشهود 

 فالزواج يربط بين ، بالمرأة دون سواها ااً خاص الذي تختاره ليس شأنً ارتباط المرأة بالرجل-3
 فاآلباء واإلخوة يهمهم أن تكون األسرة التي يرتبطون بها على ، ويوجد شبكة من العالقات ،األسر

 وتعثرها في حياتها ، وارتباط المرأة بالزوج الصالح يريح أسرتها ،مستوى من الفضل والخلق
  .     ويتعبهم  الزوجية يقلقهم

   .  أن المرأة دائماً تكون مطلوبة وليست طالبة ، وفي هذا رفع شأنها ومنزلتها -4
 وتختم الباحثة القول في الحكمة من اشتراط الولي في عقد الزواج  ، أنه ال بد من اشتراط        

 هذا العقد ال يعود اك رأي للولي  مع موافقة المرأة ؛ ألنالوالية في عقد الزواج ،  وأن يكون هن
  . ثاره سواء أكانت هذه اآلثار سلبية أم ايجابية آره على العاقدين وحدهما ، وإنما ينال األسرة  من أث
  

  : تعدد الزوجات نفي : الفرع الثالث

  : حكم التعدد : أوالً 

ائع نظام وجد في العديد من الحضارات اإلنسانية وفي مختلف الشر   نظام تعدد الزوجات       
 دون شروط أو قيود أو حقوق  فيهزمن كانت المجتمعات تبيح التعددوبعد  ،وشتى الشعوب 

طارئة  الذي اتسم بالعدالة والشفافية مراعياً للعوامل الطبيعية واليإلسالما  جاء النظام،للزوجات 
من ن يكون في عصمته أكثر أ فوضع القواعد والشروط التي تبيح للرجل  ،  التعددالتي تبيح 

، القدرة على النفقة : تجاوز العدد أربع زوجات  وبشروط أهمها زوجة معقود عليها على أن ال ي
والعدل من الناحية المادية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومبيت ، والعدل من الناحية المعنوية 

فعليه   نفسه عدم قدرته على العدل بينهن فان خشي على،بالمعاملة الحسنة للجميع واالحترام 
لة على ذلك نصوص من الكتاب  من يقدر أن يحقق العدل بينهما واألدباالقتصار على واحدة أو على

  .والسنة وإجماع الصحابة 
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 `  _  ~  {  |  }    m t  u  v  w  x  y   z :قوله تعالى: الدليل من القرآن الكريم

 a  bc  d  e  f   g    h  i  j  k  lm  n  o  p  q   l 1سبحانه وتعالى في هذه  فاهللا 
هذا حكم من أحكام السورة متعلق بالنساء بمناسبة : "، قال صاحب المناراآلية يخاطب أولياء اليتامى

وقال . ويقول  وأموالهم تبعاً وما قبله متعلق باألموال خاصة أصالةاليتامى وقيل باليتامى بأنفسهم 
 أن في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن اآلية أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه

  2 . يزوجها غيره فيشركه في مالها فبعضلها فال يتزوجها وال يزوجها غيره 
  :ويرى صاحب تفسير المنار أن هذه اآلية تشير إلى ثالثة مسائل هي 

قلما نه  وإنما ذكره بما يدل على أ، إليه  أن اإلسالم لم يوجب تعدد الزوجات ولم يندب: األولى 
 وحكمة هذا وفائدته أن يتروى فيه الرجل الذي تطالبه نفسه به ،يسلم فاعله من الظلم المحرم 

  . يحاسبها على قصده وعزمه وما يكون من مستقبل أمره في العدل الواجب 
 أنه لم يحرمه تحريماً قطعيا ال هوادة فيه لما في طبيعة الرجال وعاداتهم الراسخة بالوراثة :الثانية 

بعضهم إلى ة  ، ومن حاجةجميع العالم من عدم اقتصارهم في الغالب على التمتع بامرأة واحدفي 
زمنة وال سيما في أعقاب لنساء في بعض األمكنة واألاالنسل في حال عقم المرأة أو كبرها أو كثره 

  3.الحروب 
ن العدد والشرط الذي يتقي به نفاً مآ إال أنه قيده بما تقدم بيانه  ، أنه لهذا وذاك تركه مباحا: الثالثة 

  4.ضرره ويرجى به نفعه إذا التزم فاعله بجميع أحكام اإلسالم وآدابه في معامله النساء 
 ، أنه يحرم إذا خاف على نفسه  منها        وترى الباحثة بأن اآلية تشير إلى عدة أحكام للتعدد

أو سوء العشرة ، أو الحروب ،  الجور ، وأنه يباح في حاالت منها عقم الزوجة ، أو مرضها ، 
، أو يكون في حقه واجباً إذا خاف على نفسه الوقوع إن شاء اهللا  الحكمة من التعدد أتي بيان وسي

  .  لم يتزوج أنفي المعصية 
  :أما ما جاء في السنة النبوية 

أسلمت وعندي ثماني نسوة ، فذكرت ذلك للنبي  ": أبي داود عن وهب األسدي قالسننجاء في 

  5 ."اختر منهن أربعا: " صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  6.إن اهللا تبارك وتعالى انتهى بالحرائر إلى أربع  " :قال الشافعي 

                                                 
   .3آية :  سورة النساء -1
                         . م 1993بيروت لبنان ،. ، دار المعرفة 4/344الشهير بتفسير المنار ، /  رضا ، محمد رشيد ، تفسير القرآن الحكيم -2
 . م 2006 -هـ 1420 ، بيروت ، المكتب اإلسالمي، 1 ، ط66 ، ص حقوق النساء في اإلسالم رضا ، محمد رشيد ، - 3
  .  م 1983 - هـ1403 ، بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 4، ط2 ، ج 96 ، صفقه السنة سابق ، سيد ،- 4
 .باب من أسلم وعنده أكثر من أربع أو أختان  / 25، كتاب الطالق ، ) 2241( سنن أبي داود ،- 5
                                                                                                      .  9 /5 الشافعي ، األم، مرجع سابق ، - 6
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إن اإلسالم كما أعطى للرجل حق التعدد أعطى للمرأة الحق في اشتراط عدم التزوج عليها فلو 
كان لها حق فسخ الزواج إذا و شرطت الزوجة في عقد الزواج أال يتزوج عليها صح الشرط ولزم ،

لم يف لها بالشرط ، وال يسقط حقها في الفسخ إال إذا أسقطته ، ورضيت بمخالفته ، والى هذا ذهب 
مسلم إن رسول اهللا صلى  واستدلوا لمذهبهم بما رواه ، وابن القيم1اإلمام احمد ، ورجحه ابن تيميه

  .2)حللتم به الفروجإن أحق الشروط أن توفوا ما است (:اهللا عليه وسلم قال
  

  :حكمة التعدد : ثانياً 

 إال أنه عند دراسة األمر  ، لهاا ظلم      إن اإلسالم دين رحمة للناس وإن كانت النساء تعد التعدد
كثير من الحكم والرحمة للمجتمع ى أن إباحة اإلسالم للتعدد فيه والنظر إليه بشكل موضوعي نر

   :اضنا لحكمة اإلسالم من التعدد ومنهاا عند استعر ويظهر ذلك جلي ،وللمرأة ولألبناء
رتفع في بعض البلدان  ، وذلك عندما ي عند زيادة عدد النساء على الرجال في األحوال العادية-1

  .عدد المواليد من اإلناث أكثر من الذكور 
بإباحة التعدد ف  بالغه نتيجة الحروب الطاحنة أو الكوارث العامة ،لة الرجال عن النساء قلة عند ق-2

 .يعاد التوازن إلى المجتمع ويعاد له االستقرار

فحب األوالد غريزة في  ؛  وهو يحب الذرية ، وال حرج عليه في ذلك أن تكون الزوجة عقيما-3
 أو أن يتزوج أخرى ،النفس اإلنسانية ، ومثل هذا ليس أمامه إال أحد أمرين ، إما أن يطلق العقيم 

ن الزواج عليها أكرم بأخالق الرجل  ومروءته من تطليقها وهو من مصلحه عليها ، وال شك في أ
 .الزوجة العاقر نفسها 

 أن تصاب المرأة بمرض مزمن أو معد أو منفر بحيث ال يستطيع معه الزوج أن يعاشرها -4
إما أن يطلقها وليس في ذلك شيء من الوفاء وال : معاشره األزواج ، فالزوج هنا بين حالتين 

وءة وال من كرم األخالق، وفيه من الضياع والمهانة للمرأة المريضة معا ، وإما أن يتزوج المر
عليها ويبقيها في عصمته، ولها حقوقها الزوجية من نفقه ودواء وعالج ،  وفي هذا ضمان لحقوق 

 .الزوجة المريضة وزوجها 

ول والثاني وما بينهما من األ أن يشتد كره الزوج لها بحيث لم ينفع معه عالج التحكيم والطالق -5
ا بين حالتين إما أن يطلقها أو د في كل مره ثالثة أشهر تقريباً وهنا يجد الزوج نفسه أيضعدة تمت

                                                 
كان داعية في التفسير واألصول ، ) هـ 728 وتوفي -هـ 661ولد (ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم  - 1

 ). 1/261حالة ، معجم المؤلفين ، انظر ، ك( تصانيفه تبلغ ثالثمائة مجلد ، منه مجموع الفتاوى ، 
 الوفاء بالشروط في النكاح: باب  / 8كتاب النكاح ،  ) 1418( صحيح مسلم ، - 2
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ي هذا ضمان وفج غيرها ، يتزوج عليها وإما أن يبقيها، لها حقوقها المشروعة كزوجه ويتزو
   1. بعد تقدم السن وإنجاب األوالدلمصلحة الزوجة وخصوصا

 هناك بين الرجال من ال يصبر عن النساء بحكم تكوينه الجسمي ، فالمرأة تعتريها بحكم تكوينها -6
الجسمي ما يمنع المعاشرة الزوجية ، كالحيض أو النفاس ، فخير للرجل في هذه الحالة أن يتزوج 

الجنسية لم  أوتوا  حظا من كمال الصحة ويقظة الغريزة وال يقع في الزنا ، وخاصة أن هناك رجاالً
  2.يؤتها غيرهم ، فإن في إباحة التعدد لهؤالء صيانة للمجتمع من الفساد

7-طر الرجل إلى أن يتزوج   وفي هذه الحالة يض،ا ما يتطرق الهرم إلى المرأة قبل الرجل  كثير
في  لها ا ورعايةً حفاظً ؛ وشؤون المنزل ، مع اإلبقاء على الزوجة األولى، تقوم بشؤونه امرأة فتية

 3.كبرها 

فالرجل عند واليته شؤون اليتامى قد يكون مضطرا في "  أن التعدد جاء حال لمشكله اليتامى -8
، يامى وهو يدخل عليهم ويخرج م وفيهم فتيات أو يرى أمهاتهم األسبيل رعايتهم إلى أن يداخله
وفيهم من هي  واجب القيام والجلوس إليهم  : من هذين الواجبينفاألوصياء في حينها في حيرة

 هذه الحالة إن  أو إحدى بناتها فال بأس في ،صالحه للزواج وبينهم في كثير من األحيان أمهم نفسها
 مأمون العاقبة  وبذلك يصبح دخوله هذا البيت دخوالً ؛ أو يتزوج األم نفسها ،تهيتزوج إحدى يتيما

قاية غيره من قاية نفسه وو وبين و ،فيجمع بذلك بين رعاية مصلحة اليتامى على الوجه المطلوب
  .عوامل السوء والفتنة

ا عن الرذائل ا بعيده نقيالعالم اإلسالمي فضل كبير في بقائ لقد كان لهذا التشريع واألخذ به في -9
 فقد  ؛االجتماعية والنقائص الخلقية التي تفشت في المجتمعات التي ال تؤمن بالتعدد وال تعترف به

التي تحرم التعدد شيوع الفسق وانتشار الفجور حتى زاد عدد البغايا عن لوحظ في هذه المجتمعات 
 عدد المتزوجات في بعض الجهات ، وما تبع ذلك من كثرة المواليد من السفاح ، وما نتج عن هذه

 4.مراض البدنية والعقد النفسية واالضطرابات العصبية االتصاالت الخبيثة العديد من األ

من خالل استعراض الحكم السابقة أن التعدد هو الحل والخيار األصح لعالج          وترى الباحثة 
سبب يستدعي التعدد ، أو حد الزوجين عندما يكون هناك  ألن فيه البعد عن ظلم أ؛المشاكل السابقة 

 الزيادة حالة الحروب ،  أم عند في ، سواء أكان ذلك تحتاج إلى مثل هذاأن يمر المجتمع في حالة
بت صحته في تاريخ الشعوب وهو الحل السليم الذي اث،  في عدد النساء في المجتمعاتالطبيعية

                                                 
   م1999 - هـ 142 ، بيروت ، دار الوراق ، 7 ، ط71 ، صالمرأة بين الفقه والقانون السباعي ،الشيخ مصطفى، - 1
 ، عمان ، 1 ، ط255 ، ص حقوق المرأة في اإلسالممز عبد الفتاح ،  الرافعي، جميلة عبد القادر ، العزيزي ، محمد را- 2

  .  م 2006 - هـ 1427العدلي ، 
  . ، عمان ،دار المعارف 1، ط114 ، صالقرآن ودنيا المرأة الشريف ، محمود ، - 3
   .م 1983 - هـ1403 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ، 4، ط 2 ج 117ص  ،فقه السنةسيد ، سابق ، - 4
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عند  للمجتمعات كما أن فيه بعدا ،خالله على كرامة النساء، وفي الدولة اإلسالمية يحافظ من القديمة
  .سد، وهنا يأتي دور قاعدة سلم األولويات في رعاية المصالح واالبتعاد عن المفاالفاحشةاستشراء 

  
  :حرية التنقل والسفر دون محرم : الفرع الرابع 

ها وحتى ال تتعرض للخطر في نفسها ومال، من باب حرص اإلسالم على سالمة المرأة وشرفها 
وحدها دون محرم أو زوج ، ولسهولة المواصالت الجماعية في منع اإلسالم المرأة من السفر 

ي مسألة  فونتساهلي من الناس اًكثيرجدنا ئرات ، وحافالت ، وغيرها وعصرنا الحاضر من طا
  :  عرض لهذه المسألة وحتى سفرها دون إذن ولي ، وفيما يأتي ، المحرم وسفر المرأة بغيره

   :تعريف السفر : أوالً 
ألنه يسفر عن وجوه المسافرين ؛ ا  وسمي السفر سفر1قطع المسافة ، والجمع أسفار : السفر لغة
  .ا منها خفي فيظهر ما كان  ،وأخالقهم

2.مسافة القصر الشرعية فما فوقها هو الخروج بقصد قطع  : االسفر اصطالح  
 وهذا  ،حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر: ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  في الفتاوى 

 حتى ن قاصرين ، وقيل أقل من ذلكاء ، قيل ثالثة أيام ، وقيل يوميمما اضطرب الناس فيه على آر
  3 .)قيل ميل

  :تعريف المحرم : ثانياً 

  4.إذا لم يحل له نكاحها : م منها هو ذو محر:الحرام ويقال  : المحرم لغة
واألخ ،  واالبن  ،بمن ال يحل له نكاحها من األقارب كاأل:  ذو المحرم: االمحرم اصطالح،  

   5.ومن يجري مجراهم ، والعم 
  

  :م حكم سفر المرأة دون محر: ثالثاً 

، وكلها تتفق على اشتراط وجود المحرم أو الزوج في السفر ، وردت أحاديث كثيرة في سفر المرأة
  . على هذه الروايات كان للعلماء مذاهب حول سفر المرأة بناءو
ال يجوز للمرأة أن تسافر : (  ، قالوا  مذهب الحسن البصري والزهري وقتادة ومن وافقهم-1

 ذلك ىواحتجوا عل، ، فإذا كانت مسافة أقل من ذلك فلها أن تسافر وحدها ليلتين بال زوج أو محرم 

                                                 
  . 432 ، ص 1 المعجم الوسيط ، ج- 1
 26، ص25 الموسوعة الفقهية ، ج- 2
  .24/31 ابن تيمية ، الفتاوى ، - 3
 56 ، ص 1 مختار الصحاح ، ج- 4
   .372 ، ص 1 النهاية ، ج- 5
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ال تسافر المرأة يومين من الدهر "  :بحديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال 
  1" إال معها ذو محرم منها ، أو زوجها 

ال يجوز للمرأة أن : (   مذهب إبراهيم النخعي ، والشعبي ، وطاووس ، والظاهرية ، قالوا-2
تسافر مطلقاً ، سواء كان السفر قريباً أو بعيدا ، إال إذا كان معها زوج ، أو ذو محرم لها ، 

ال يخلون رجل : " واستدلوا على ذلك بما رواه ابن عباس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال 
   .2" وال تسافر المرأة إال مع ذي محرم. بامرأة إال ومعها ذو محرم 

 بجواز سفر  :  ، فإنهم قالوا مذهب عطاء ، وسعيد بن كيسان ، وقوم من الطائفة الظاهرية-3
المرأة فيما دون البريد ، فإذا كان البريد فصاعدا فليس لها أن تسافر إال بمحرم  واستدلوا على ذلك 

 إال مع 3أة بريداً ال تسافر امر(: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بما رواه أبو هريرة قال 

  . 4)زوج أو ذي محرم
 فإنهم قالوا للمرأة أن تسافر فيما دون اليوم بال  والليث ، ومالك ، والشافعي ،5 مذهب األوزاعي-4

محرم ، وفيما زاد على ذلك ال يجوز إال بزوج أو محرم ، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة 
ال يحل المرأة تؤمن باهللا واليوم األخر أن تسافر ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال 

  .6)مسيرة يوم  وليلة ،إال مع ذي محرم
:  فإنهم قالوا  مذهب سفيان الثوري واألعمش وأبي حنيفة ، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن ،-5

أن ل فلها ليس للمرأة أن تسافر مسافة ثالثة أيام فصاعدا إال مع زوج ، أو ذي محرم ، فإذا كان أق
  : واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال7.تسافر بغير محرم 

   .8)ال تسافر المرأة ثالثًا إال ومعها ذو محرم(
  

  :حكم المحرم للمرأة في الحج الواجب : رابعاً 

                                                 
   ) .638( ص  ) 1338 / 0413سفر المرآة مع محرم إلى حج أو غيره ،  :  باب 74 صحيح مسلم ، كتاب الحج ، - 1
   ) .640( ص  ) 1341 /  424 باب سفر المرآة مع محرم إلى حج أو غيره ،  74 صحيح مسلم ، كتاب الحج ، - 2
  . أربع فراسخ ، والفرسخ ثالثة أميال ، فالبريد اثنا عشر ميالً : جمع بريد وهو :  البرد  - 3
  . لى شرط مسلم وقال صحيح ع) 1/442(والحاكم ) 1/273( رواه أبو داود ،- 4
األوزاعي ، عبد الرحمن بن عمر بن محمد ، شيخ اإلسالم ، وعالم أهل الشام كان يسكن بمحلة األوزاع ، وهي الحقيبة  - 5

الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق ، حدث عن عطاء بن أبي رباح ،والزهري ، روى عنه يحي بن أبي كثير ، وشبة 
 ).7/107م النبالء ، انظر الذهبي ، سير أعال( والثوري 

   ) .639( ص  ) 1338 /   420 باب سفر المرآة مع محرم إلى حج أو غيره ،  74 صحيح مسلم ، كتاب الحج ، - 6
  . 107/108 ، ص،المرأة في اإلسالم  قضايا وفتاوىالخياط ، ريم نصوح - 7
   ) .638( ص  ) 1338 / 413ره ، سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غي:  باب 74 صحيح مسلم ، كتاب الحج ، - 8
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 اختالفهم في يمكن إجمالالمحرم لوجوب الحج على المرأة ، واختلفت أقوال الفقهاء في اشتراط 
  : مذهبين 

عدم اشتراط المحرم للمرأة في حج الفريضة إذا وجدت رفقة مأمونة ، و به قال  : المذهب األول
  :  على ذلك بأدلة منها شافعية ورواية عند الحنابلة واستدلواالمالكية وال

  m¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¦  ¬  «  ª  ©          ̈ §          ®l1  ::  قوله تعالى - أ 
  |  {  ~   }m  ::  ما رواه أنس رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في قوله تعالى- ب

¥  ¤  £  ¢    ¡  �¦  l ، بمعنى 2)الزاد والراحلة(:  ، ما السبيل؟ قالقيل يا رسول اهللا: قال 
  .  أنه لم يذكر المحرم 

وبه قال الحنفية وهو قول اإلمام أحمد :  المرأة اشتراط المحرم لوجوب الحج على : المذهب الثاني
 فالمولى عز وجل ، سواء أكان حجها فرضا أم نفال ،المحرم من السبيل : ( إذ روي عنه انه قال 

  واستدل، فان عدم الزوج أو المحرم فال حج عليها ،لم يوجب الحج إال على من وجد سبيال إليه 
ال تسافر المرأة ثالثا إال :  صلى اهللا عليه وسلم قال ن رسول اهللا بما رواه ابن عمر أ3لمذهبهم

   4) .ومعها ذو محرم 
وتميل الباحثة إلى رأي اإلمام الشافعي في عدم اشتراط المحرم للسفر للحج الواجب إذا         

 ، حتى ال تفوت على هذه آمناً الطريق كانتوافرت الرفقة من مجموعة صالحة من النساء ، إذا 
  .النساء تأدية فريضة الحج الفئة من 

  :  تكمن فيما يأتي زوج أو محرم أن الحكمة من تحريم سفر المرأة بال وترى الباحثة

  . فاقآلاق اس وفُ، وسفهاء األحالم ، الخوف من تعرض المرأة لالبتزاز من قبل ضعاف اإليمان -1
 أو  ،متها بعبارة نابية أن المرأة متى شوهدت وحيدة شجعت ضعاف اإليمان على النيل من كرا-2

  . أو مراودة صارخة  ، كلمة فاحشة
 إذ ربما زين  ، كانوا على دين وخلق حتى لو  افتتان الرجال بالمرأة المنفردة سفرا بال محرم-3

ء  السوسافرة أو النظر إليها خلسة ألمنه من غيرة المحرم أو ظنهلهم الشيطان إسداء خدمة للمرأة الم
  . محرم  السفر بالبالمرأة لجرأتها على

                                                 
  . 97آية : سورة آل عمران - 1
   .813رقم  ) 168 / 3(  سنن الترمذي ، باب الحج - 2
  . 108 - 107، ص، المرأة في اإلسالم قضايا وفتاوى  الخياط ، ريم نصوح - 3
   ) .638( ص  ) 1338   /413 باب سفر المرآة مع محرم إلى حج أو غيره ،  74 صحيح مسلم ، كتاب الحج ، - 4
  



 114

 وتفريغها من مقاصدها السامية ، تعطيل عشرات األدلة الشرعية القاضية بلزوم المحرم للسفر -4
 فضال عن إذكاء العداوات بين النساء ومحارمهن حين يهمش دور المحرم ويجرد ،وأهدافها النبيلة 

  .عن وظيفته  الشرعية 
  

   : ميراث المرأة : الفرع الخامس 

أنه أعطى األنثى من الميراث ومن ذلك  سالم للمرأة ،بعض الحاقدين شبهات حول ظلم اإللقد أثار 
فئة التي تهدف إلى تشويه صورة نصف ما أعطى للذكر ، وهذه الشبهة إنما تدل على جهل هذه ال

المساواة الكاملة في األنصبة ، دون النظر إلى ال تقتضي  ألن العدالة  في الميراث ؛سالم اإل
ن نتطرق إلى  بد لنا أات كل منهما وتكاليفه القانونية ، وقبل الرد على هذه االفتراءات كان الالتزام

  :عدة أمور وهي 
  : تعريف الميراث : أوالً 

يرث ورثا وورثة ووراثة وإرثا وميراثا ، واإلرث ، أي األهل  " ورث " من الفعل  : الميراث لغة
   1.وم إلى قوم آخرين  من قيطلق اإلرث ويراد منه انتقال الشيءو

حق قابل للتجزؤ ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك ، لقرابة بينهما أو  : الميراث اصطالحا
  2 . انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخالفةأو هو. نحوها 
  :األدلة على مشروعية الميراث : ثانياً 

             m c  d   e  fg  h   i  j  kl  m  n :  قوله تعالى:الدليل من القران الكريم 
 o    p  q  r  s  t  uv  w  x    y  z    {|  }  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥        
 ¦  §  ¨©  ª  «  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³´   µ  ¶        ¸  ¹     º  »¼  ½  ¾  ¿  À    Á  Â 
 ÃÄ  Å  Æ  Ç  È  É  Ê  Ë     ÌÍ  Î  Ï  ÐÑ  Ò  Ó  Ô       Õ  Ö  l3.  

قال :  قال  ومنها ما روى عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما: الدليل من السنة النبوية 
   . 4 ) ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو ألولى رجل ذكر( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  : مقارنة بالرجل وهي أربع حاالت ىحاالت ميراث األنث: رابعاً 

  : أن تأخذ األنثى نصف ما يأخذ الذكر في أربع مسائل هي  : الحالة األولى

                                                 
   .201 – 199 ، ص2 ، ج ، لسان العرب ابن منظور- 1
  .   85 ، ص 5 ، ج االختيار لتعليل المختار الموصلي ، - 2
   .11آية :  سورة النساء - 3
، 793الحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فاألولى رجل ذكر ، ص:  أخرجه مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الفرائض ، باب - 4

   .4032رقم الحديث
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 :مصداقاً لقوله تعالى1 إذا كان أوالد الميت من صلبه ذكورا وإناثاً ، تأخذ األنثى نصف الذكر -1
mc  d   e  fg  h   i  j  kl  l2.  
 تركتها ، كان لها ولد فله ربع  الرجل له نصف ما تركته زوجته إن لم يكن لها ولد ، وإن-2

د فنصيبها من الميراث الثمن  كان له ولوللزوجة الربع من تركة زوجها إن لم يكن له ولد ، أما إن
مصداقا لقوله تعالى 3.  أكثرأكانت زوجةً واحدةً أم سواء: m  B  C  D  E  F  G  H  

 I      J  KL  M  N  O  P  Q  R  S     TU  V  W  X  Y  Z   [  \]  
 ̂  _  `  a  b  c  d  e  fg   h  i  j  k  l  m  n  op   q  r 
 s  t  u    v   wx  l  4.  

 إن لم يكن للميت ولد ، أو أخوان فأكثر ، تأخذ األم ثلث تركة ابنها ، ولم يذكر نصيب األب ، -3
 °  ¯  ®  ¬  »  m ª: فاقتضى ظاهرا أن لألب الثلثين ، إذ ليس هناك مستحق غيره ، قال تعالى

 ±  ²  ³´   l 5.  
 واحدة ، فتأخذ البنت نصف التركة، وتأخذ األم ة يأخذ األب ضعف األم إن كان البنه المتوفى ابن-4

 تعصيبا، فيصبح  فرضاً والباقيوألنه العاصب الوحيد يأخذ السدس، السدس ، ويأخذ األب السدس 
   6.الثلث

  : وي أن تأخذ األنثى مثل ما يأخذ الذكر بالتسا: الحالة الثانية 

ي وال يفضل ن كانوا جماعة فلهم الثلث بالتساو ، فإ السدس األخ ألم له السدس واألخت ألم  لها-1
ن سبب التوريث هنا الرحمة التي منشؤها األمومة ، وهم ليسوا لمورثهم ، الذكر على األنثى، أل

  _  ~  {  |  }              m y  z :فليست هناك مسؤوليات وأعباء تقع على كاهله ، قال تعالى
  `  a  b  c  d    e  f  gh  l.7  

 ¡  �  ~  { m : تأخذ األم مثل األب بالتساوي ، إذا كان للمتوفى ولد ، قال تعالى-2
 ¢  £  ¤  ¥         ¦  §  l 8  

                                                 
   .141، ص29 المبسوط ، السرخسي ، ج- 1
   .11آية :  سورة النساء - 2
   .                                                      171 ، ص 6 المغني ، ابن قدامة ، ج- 3
   .12آية :  سورة النساء -  4
 11آية :  سورة النساء  - 5
  . 244ة والرجل ، ص  الفروق الفردية بين المرأ- 6
   .                                                                              12آية :  سورة النساء - 7
  .11آية :  سورة النساء - 8
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3-ا وتعصا إن ترك المتوفى بنتين وأباً ، فلكل واحدة الثلث ، والجد له الثلث فرضقال تعالى يب ، ":   
m l  m  n              o    p  q  l1  
وفي حالة ، ا ا وتعصيب ، فلكل واحدة الثلث ، وللجد له الثلث فرض إن ترك المتوفى بنتين وجدا-4

  . عدم وجود األب 
  . الثلث ، ولألخ الثلث الباقي ا ، فلكل واحدة شقيقًا إن ترك المتوفى بنتين وأخً-5

  .أكثر مما يأخذ الذكر أن تأخذ األنثى : الحالة الثالثة

،  وابن ابن ، فللبنتين الثلثان ، والباقي البن االبن وبنت ،  وبنت ابن إن ترك المتوفى بنتين-1
  .االبن للذكر مثل حظ األنثيين 

 ، والبني ولبنت االبن الخمس إن ترك المتوفى بنتًا وبنت ابن وابني ابن  ، فللبنت النصف ، -2
  .ث بينهما ابن االبن الباقي وهو الثل

خت الشقيقة لها النصف ، والنصف الباقي ألاا ، فا شقيقة ، وإخوة  ألب ذكور إن ترك الميت أختً-3
  . بين اإلخوة ألب 

4-للزوج الربع ، وللجد السدس وين الثلثان ، تللبنفا ،  إن تركت امرأة بنتين وزوجاً وجد.  
ب السدس ،  ولألم السدس ، وللزوج الربع ، لألف وبنتين ، ا وزوجام إن تركت امرأة أبا وأ-5

  .وللبنتين الثلثان 
6-ن وأ وابنتيا إن تركت امرأة ، زوجم السدس ، وللزوج الربع فللبنتين الثلثان ، ولألا ، م.  

  2. وهناك حاالت أخرى تقاس على الحاالت السابقة 
  :أن تأخذ األنثى وال يأخذ الذكر ، ومنها : الحالة الرابعة 

  . ن ترك رجل أختين شقيقتين وأختين ألم وإخوة ألب، يكون للشقيقتين الثلثان، ولألخوات الم الثلث إ-1
لهما نصف التركة فرضاً ونظراً ( ، فللبنتين كامل التركة  ما مات رجل  وترك بنتين  وأخاً أل إذ-2

 بالفرع الوارث  ، ألنه محجوب  ألخ األميء وال ش)ألن ال وارث غيرهم فيرد عليها النصف األخر 
   3.ا  بين األئمة، اتفاقً

ين الثلثان ، وللزوج الربع ، ولألم  إن تركت امرأة بنتين وزوجا وأما وثالثة إخوة ، يكون للبنت-3
  .خوة السدس وال يبقى شيء لإل

 ، وللجد الباقي ،م السدس، ولأل فللزوج النصفم ، ، وإخوة أل اا وجدا وزوجم إن تركت امرأة ُأ-4
  .ألنهم محجوبون بالجد شيء لإلخوة وال

                                                 
   .11آية :  سورة النساء - 1
   .398 ، ص4 ، ج كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية ، - 2
   .344والمرأة ، ص  الفروق الفقهية بين الرجل -3
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، ولألم السدس ،  للزوج النصفف وإخوة أشقاء وإخوة ألب ، ام زوجا وأ إن تركت امرأة-5
  .، وليس لإلخوة ألب شيء  إلخوة األشقاء الباقيول
6-ولالبن الباقي ، وللجد السدس ،للزوج الربعف وأخوة أشقاء ، ا وجدة  وابنًا إن تركت امرأة زوج   

   .أخذت الجدة ولم يأخذ األخوة وال شيء  لإلخوة  األشقاء ، ف
، أو  تأخذ هي ،  مثل الرجل أو أكثر فيهان حالة  في الميراث تأخذ المرأة وباإلجمال توجد ثالثو

  1.اوهو ال يرث شيًئ
  : الحكمة من اختالف نصيب األنثى في الميراث عن الرجل في بعض الحاالت : خامساً 

تثار بأن اإلسالم ظلم المرأة ، ألنه أعطى األنثى من الميراث نصف ما أعطى الذكر  هناك شبهة 
كذب هذه الفئة سبق أن أبنا قد  ، وولكن هذا كالم من ال علم له بأحكام الميراث في اإلسالم

، وسنقدم اآلن مزيداً من األدلة من خالل بيان حاالت ميراث األنثى مقارنة بالرجل وافتراءها 
والبراهين القاطعة التي تثبت زيف ادعاء هؤالء ، وذلك من خالل استجالء الحكمة من الناصعة 

 وذلك ألن التفاوت بين أنصبة اختالف نصيب األنثى ومقاصد اإلسالم وأهدافه من هذا التشريع ، 
  :الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث اإلسالمي إنما تحكمه ثالثة معايير وهي 

 وبين الموروث المتوفى  ، ذكرا كان أو أنثىسواء أكان الوارث ين الوارثين  درجة القرابة ب-1
فكلما اقتربت الصلة ، زاد النصيب في الميراث ، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب دونما اعتبار 

  .لجنس الوارثين 
 وهذا  العبء المالي الذي يوجب الشرع اإلسالمي على الوارث تحمله والقيام به حيال اآلخرين ،-2

  .هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر واألنثى 
 موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني لألجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لحمل أعبائها ، -3
عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب األجيال التي تستدبر الحياة ، فبنت المتوفى ترث و

  . ابن المتوفى أكثر من أبيه أكثر من أمه ، ويرث 
  : يما يأت في الميراث فينصف ما يأخذه الذكر من درجتها  تأخذ وتظهر الحكمة من كون األنثى

 المرأة تعيش حياتها كلها في كنف رجل مكفولة منه ، فهو مسؤول عنها ، فكل فتاة ينفق عليها -1
مكفولة من رجل دائما ، فإذا تزوجت أبوها أو أخوها إذا لم يكن لها أب، أو عمها أو خالها فهي 

ينفق عليها زوجها، وفي أسوأ األحوال إن لم يكن هناك منفق عليها، فهي مسؤولة عن نفسها فحسب 
 وهذا بخالف الرجل  ، ، وليست مسؤولة شرعا أن تنفق على إنسان آخر مهما كانت قرابته منها

  . ن غيره  فهو مسؤول شرعا ع؛فهو مسؤول عن أمه وأخوته وعن زوجته 

                                                 
 ، دار 1 ، ط28 / 26 ، ص المرأة في الحضارة اإلسالمية بين نصوص الشرع وتراث الفقه والواقع المعيشيمحمد، علي جمعة ، . د- 1

 .  م 2006 - هـ 1427القاهرة ، / السالم 
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 m s   t  u  vw l1  ، فانه يتحمل أعباء دفع المهر للزوجة ، قال تعالى  إذا تزوج الرجل-2
،  باإلضافة إلى ما ينفقه من تأسيس البيت واإلنفاق على الزوجة ومن ثم األوالد من مسكن وملبس

فقة على نفسها وال تجب عليها الن،  يضاف إلى نصيبها المهر، بخالف المرأة التي ، وعالجوطعام
  m ¦  §   ¨      ©  ª   «  ¬®  ¯  °  ±  ²  ³´  l2 :وبيتها من مالها ، قال تعالى

نفاق في األن البنت عليها أن تشاركه  األصول والفروع والحواشي ، ومع أمن:  نفقة األقارب -3
  .عادة البنت  للولد دون  من الشعوب يحملون مثل هذا العبء إال أن كثيراً ، الوالدينعلى 

  : االشتراك في تحمل واجبات المجتمع الخاصة -4
 باعتباره عضوا من العائلة التي عليها أن تتحمل الديات التي تجب على  ،كأداء جزء من الديات

حد أفرادها ، في حين أن المرأة ال يطلب منها المشاركة في دفع الدية مع العائلة وان كانت أ
  3. مختصة بأهل النصرة والعصبات ألنها ،  باتفاق العلماء ،ميسورة

 لتعلقه ، ولم يتركه للبشر ، بين تفصيل الميراث-  سبحانه وتعالى -           وترى الباحثة أن اهللا 
فتوقعه بشباك هواه ونفسه األمارة بالسوء ، فقد بين ، بقضية من أخطر القضايا التي تهم اإلنسان 

ن الكريم ، آ توضيحه في القرأتالسنة ما لم ين الكريم ، ومن ثم بينت آأكثر أحكامه في القر
لمجرد كونها أنثى ، كما رفض ، فاإلسالم من خالل أحكامه ، نبذ مبدأ حرمان المرأة من الميراث 

 ألنه يخالف العدالة ، ألن القاعدة المعتمدة  ، مبدأ المساواة المطلقة بينها وبين الرجل في الميراث
أن الحقوق و  من ينال نفع شيء يتحمل ضرره ،بمعنى) م بالغرمالغن(: في الشريعة في هذا الباب 

وإال اختل ميزان العدل ، كما رفض مبدأ إيثار الذكور بالميراث ، يجب أن تتناسب مع الواجبات 
كما في اليهودية المحرفة ، فاإلسالم نظر إلى األكثر احتياجا فأعطاه نصيبا أكثر، فأعطى لألبناء 

، ونفقة على أوالد،  من مهر، الذكر عليه أعباء كثيرة، ألنمثل حظ األنثيينباء وللذكر آلأكثر من ا
  .ذلك شيئاً من   ، في حين أن المرأة ال تكلفوعمات غير متزوجات وأخوات، وأب،  وأم،وزوجة
 ا في الحاالت السابقة يتبين لنا أن تحقيق العدالة االجتماعية هو وبالنظر في ميراث المرأة كم       
ئعة للذكر مثل حظ األنثيين فقط نه لم ينحصر في القاعدة الشا في تحديد نصاب المرأة ، وأاألساس

  .، فالعدل يقتضي بأن يعطى كل حسب حاجته وأعبائه صابها مسألة حساب ال مسألة عواطفن نوأ
إليها من لمرأة المسلمة أن تكون واعية مبصرة باحثة فيما يصل إن على ا:        وأخيراً أقول 
 تنصفها في الدنيا وال في سالم قبل أن تطالب بأمور ليست من حقها والوات وافتراءات على اإلدع

  .                اآلخرة
  

                                                 
   .4آية :  سورة النساء -  1
  233آية :  سورة البقرة -2
   .، فقه المرأة من المهد إلى اللحدلهل  الياسيني ، جاسم بن محمد مه- 3
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  .خطورة التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية: المبحث الثاني
  :ويشتمل على مطلبين 

  . خالق خطر التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية على العقيدة واأل: المطلب األول 
  .الخطوات التي يجب أن نقوم بها لتفادي هذه األخطار : المطلب الثاني 

  

  تمهيد 

ق المرأة الفلسطينية ، لم  إن الجمعيات النسوية في الوثيقة التي أصدرتها  ، باسم وثيقة حقو     
 يقتصر  ولم مرجعيتها أو مصدرها في المطالبة بحقوق المرأة القرآن الكريم والسنة النبوية ،تعد

، التي تهدف إلى  بل هناك تهجم على المعتقدات الدينية واألحكام الشرعية األمر على ذلك فحسب ، 
  .المساواة العادلة المنصفة تحقيق 
إن هذه الجمعيات جعلت مرجعيتها مجموعة من األنظمة والقوانين الوضعية مثل المواثيق       

 العمل العربية ، والقانون ةومنظم، ل الدولية  العدة عن األمم المتحدة ، ومنظمةالدولية الصادر
 ، وهذا  إقصاء األحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة إقصاء كامالًاألساسي الفلسطيني ، وبهذا جرى

لم يكن للمرأة الفلسطينية أن تسمو بوضعها القانوني الخاص " األمر ورد صراحة في بنود الوثيقة 
نظومة قانونية متكاملة ، ترتكز في مجملها إلى مجموعة من دون أن تستند في مطالبها إلى م

يجابية ، لتحقيق المساواة المطلقة بينها نية التي تحقق في مجموعها نتائج إالثوابت والحقوق القانو
  . 1"ة والقانون األساسي الفلسطيني وبين الرجل ، حسب ما نصت علية المواثيق واألعراف الدولي

 دمرت واألفكار يريد أعداء اإلسالم تدمير األسرة المسلمة الفلسطينية كما  وبهذه االتجاهات      
  ،األسرة في الدول الغربية والعديد من الدول العربية ، تحت شعارات زائفة من المطالبة بالمساواة

فاألحرى بهذه المرأة الفلسطينية المجاهدة والمناضلة التي وقفت وقفة عظيمة في وجه االحتالل 
،  من داخلها ومن أساسها ةيلي أن تقف في وجه هذه الهجمات الشرسة التي تدمر بناء األسراإلسرائ

دراسة تحليلية وفق الشريعة اإلسالمية ، بومن خالل هذا المبحث سنتطرق إلى خطورة هذه الوثيقة 
 ن أهم الخطوات التي يجب أن نقوم بها لتفادي هذه األخطار الفكرية على المرأة واألسرةنبيثم 

  .والمجتمع 
  

  

  

  

                                                 
 .رسالة الوثيقة ، وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية  - 1



 120

   :خالق خطر التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية على العقيدة واأل: المطلب األول 

  
 إن الجمعيات النسوية خطر على العقيدة ، خطر على األخالق ، خطر على العائلة ، ألن     

ية من قرى اإلنسان إذا رأى الجمعيات النسوية  منتشرة في بالدنا بهذه الكثافة بحيث ال تخلو قر
فلسطين من فرع لهذه الجمعيات فانه لن ينفر منها مثل نفوره لو لم يكن رآها ، بهذه الكثافة ، ومن 

فإذا رأى هذه الجمعيات ، وسمع أطروحاتها )  مساس يقلل اإلحساس كثرة اإل: ( األمثال العامية 
لاللتحاق ق اإلعالم تنادي المغلفة بالعبارات الملساء في ظاهرها المسمومة في جوهرها ، وسمع أبوا

ها خف الكفر في نفسه ، وهذا إخالل بالعقيدة ، كذلك يرى هناك االختالط بين الجنسين ويرى ب
  أخالقه فياللباس غير المحتشم وغير ذلك من السلوكيات التي تنافي أخالق المسلمين ، وهذا يؤثر 

 في قضايا كثيرة لم يكن اإلسالم كذلك العائلة تتعرض لالنهيار في جو التحرر وانشغال النساءو
  . سبب نشوبها 

والباحثة تسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يهدي شعبنا لما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا ،  وال         
 الداء هلباطل ، إنليخفى ما في هذا من خطر على العقيدة ، وتغرير باألسرة للتنكر لعقيدتها وترويج 

   .  عامةً وخاصةً إال من رحم ربيسالخطير الذي تفشى بين النا
وينبغي على األمة أن تعرف األمراض التي تصيب وتمس الدين بل قد تذهب به بالكلية ،         

من أمراض األبدان ، ألن مرض األبدان ال يعدو اوال شك أن أمراض العقائد والقلوب أشد ضرر 
   . يكون أثره في الدنيا واآلخرة أن يكون أثره في الدنيا بينما مرض العقائد ومرض القلوب

ولعل التحذير من هذه التوجهات الفكرية يأخذ حجمه الحقيقي بين العلماء والمختصين ، لما تمثله 
هذه التوجهات من خطر على العقيدة واألخالق ، وما يثيره من خصومات وجدل في الشارع ، 

  . للفتنة اوتهييج للشهوات ، وبث، وإثارة للشبهات 
 خطر على العقيدة ، وخطر ا أنه على هذا وينظر اإلسالم للتوجهات الفكرية للجمعيات النسوية     

عن على األخالق ، وخطر على سالمة التفكير ، وخطر على األسرة ، وعلى المجتمع ، وفضالً 
   للعيان،ةَ المرأبرزتوا  تُعد  بالء  يستعاذ  باهللا  من  شره ؛ ألن هذه  التوجهات تظِهر نهذلك  فإ

والشرع يريد لها الستر ، واألصل القرار في بيتها ، والخروج لحاجة يقرها الشرع ، فعن أسامة بن 
ما ( :  كان يحذر من فتنة النساء -   صلى اهللا عليه وسلم-   ، أن  النبي-  رضي اهللا عنه - زيد 

                                                     1 . )تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء

 في  ينحصر للمرأة– صلى اهللا عليه وسلم -  وترى الباحثة أن هذا التحذير من الرسول       
 ا فكيف إذا كان الخروج ممنهج ،ولغير حاجة، الخروج من البيت لغير ضرورة يقرها الشرع 
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فاالنزالق وراء ؟للعقيدة واألخالق  ووراء المطالبة به جمعيات لها توجهات فكرية مناهضة اومنظم 
 ألنه قد يحمل على تمني حياة الغرب ومنهجهم كرية للجمعيات قد يجر إلى الكفر ؛هذه التوجهات الف

إن ف ومن هنا ضا بالقضاء ، والسخط على كل شيء ؛لماني، وقد يدفع إلى التذلل لهم وعدم الرالع
من تشبه  (  :- صلى اهللا عليه وسلم - ؛ لقول الرسوله إلي، فهو جارإن لم يكن كفراً بالغرب التشبه

عارض أصالً من أصولها ، وهو الثقة بعدل  ي والتشبه خطر على العقيدة ، ألنه1 )بقوم فهو منهم
 m j  k  l  m  n  o   p  q  r : لقوله سبحانه وتعالى،الشريعة وكمالها وتمامها

 s  t  uv  l2.  

 ، لب بها الجمعيات النسوية  من حقوق مخالفة لشرع اهللاإن العديد من المطالبات التي تطا
التامة بين دون محرم ، والعمل دون إذن ولي ، والمطالبة بحرية المرأة والمساواة من سفر المرأة 

 المجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية ، ال تتم إال من خالل االختالط المرأة والرجل في كل
 وا من الكتاب األجانب كتباًكثيرن إ التي سمحت به الويالت العظام حتى الذي جلب على المجتمعات

إن االختالط يألفه الرجال ،  : "، فهذه الكاتبة االنجليزية تشعر بالخطر فتقولاالختالطفي خطر 
، وعلى قدر كثرة االختالط تكون كثرة أوالد الزنا ، وهنا  ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها

أما آن لنا أن نتخذ طرقاً تمنع قتل اآلالف من األطفال الذين : يم على المرأة ، ثم تقول البالء العظ
  !! "؟.ال ذنب لهم بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة المجبولة على رقة القلب 

  دريهمات تكسبها بناتكم باشتغالهن في المعامل ونحوها ال يغرنكمأيها الوالدان ،:" ثم قالت 
  ".وأخبروهن بعاقبة الكيد لهن بالمرصاد ، علموهن االبتعاد عن الرجال ، إلى ما ذكرنا ومصيرهن 

 لقد دلتنا اإلحصاءات على أن البالء الناتج  من  حمل الزنا يعظم  ويتفاقم  حين  يكثر  ":ثم  تقول 
مكان  اإلاختالط النساء بالرجال ، ولقد أدت بنا هذه الحال إلى حد من الدناءة لم يكن تصورها في

 3. "وهذا غاية الهبوط في المدنية 

لمناسبات أو  في التعليم أو اختالط بأشكاله كافة ، سواءلى خطر االعه نبولهذا ال بد من الت       
  لقوله ،  لحرماتهوانتهاك،  على حدود اهللا دعكل أشكاله تَب فاالختالط ؛ األماكن العامة وغير ذلك

فأصحاب دعوات المساواة بين الرجل ، m Ä  Å  Æ   Ç  È  É   Ê  Ë  l4 :تعالىو سبحانه
والمرأة يسوقون هذه السلوكيات تحت غطاء المطالبة بالمساواة ، وإنما هذه الدعوات اعتراض على 

  . لشرع اهللا ومخالفة لشريعته ، فتخرج المرأة وتلبس مخالفةً ، فطرة اهللا
                                                 

  . يح حسن صح:  بيروت ، قال األلباني –دار الكتاب العربي ) 4/78( أبو داود ، سنن أبي داود ، - 1
   . 3 ةآي: سورة المائدة  2
 1( ، جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود 29-1 موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة - 3
   .http://muslema. Com: المصدر  ) 473/ 
   .229آية :  سورة البقرة - 4
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 لكن من أجلواها الثقافي والديني ، و تأسيس جمعيات ال لمساعدة المرأة ورفع مستجرىو
وكأن هذه المطالبات أعطت المرأة الغربية حقوقها ورفعت عنها الظلم، ، المساواة بينها وبين الرجل 

أن  نتيجة هذه األفكار ت  كانوقدورفعت من مستواها وقيمتها في المجتمع ، وجلبت لها السعادة ، 
وأداة لإلعالنات الرخيصة ، وانتهك عرضها، ، تسويقبحيث أصبحت سلعة لل، تضيع إنسانية المرأة 

سري مليء بالعطف أوزاد أوالد الزنا في المجتمعات ، وضاعت حقوقهم في العيش في جو 
  . ، وتحملت المرأة مسؤولية تربية األوالد وحدها، في حين تنصل الرجل من هذه المسؤولية والحنان

سالم البالء من خالل الدعوات إلى مساعدة المرأة،  إن هذه الجمعيات النسوية أدخلت إلى بالد اإل
عقد فتنشر األفكار المسمومة بين النساء المخالفة لشرع اهللا، تحت غطاء الوطنية، وحقوق المرأة، فت

ما تنشره من كتيبات، وكل هذه النشاطات والدروس، وتوزع ندوات  والمحاضرات ،من أجل ذلك ال
لكونها أماكن مغلقة ، مراقبتها في صعوبة ورة هذه الجمعيات بدعم من الدول الغربية ، وتكمن خط

، فال يدري ما يدور داخلها ، فهذه حال الجمعيات النسوية في العديد من بالد اإلسالم، وخصوصاً 
حزب بنت " في عهد االحتالل االنكليزي وبدعم منهم ، مثل  أسست فيها الجمعياتفي مصر التي

 والطالق المرأة المصرية من أغالل الحجاب أول دعواته تحرير م الذي كان 1949عام  " النيل 
تمول تمويالً هي المئات ، و حتى بلغت وتعدد الزوجات ، وكثرت بعد ذلك الجمعيات في مصر

  .1أجنبياً للقيام بأنشطة تخدم مصالح أعداء اإلسالم
وأهدافها  ، دعواتها أما الجمعيات النسوية في فلسطين فلم تختلف كثيراً عن البلدان العربية في

فكانت هذه األفكار والمطالبات  منبثقة عن المواثيق الدولية لحقوق المرأة ، ومواثيق الدول العربية 
المنبثقة عن المواثيق الدولية والمؤتمرات ، ولم تنبثق عن هدي الشريعة اإلسالمية ، فخالفت الكثير 

 ، وفيما يلي ة حقوق المرأة الفلسطيني وطعنت في عدالة التشريع ، من خالل وثيقةامن أحكامه
  : عرض لهذه األخطار على العقيدة واألخالق ، وأثارها السلبية على المرأة  واألسرة والمجتمع 

 -   جل جالله-  اهللاو ألن اهللا هو المشرع ، من ال يشك في األحكام اإلسالمية ؛إن اإلنسان المؤ •
 وال المرأة على حساب الرجل ، واهللا  ،رأة وال يحابي الرجل على حساب الم ،ال يظلم الناس

 . وجعله  محرماً بين العباد  ، حرم الظلم على نفسه

 يضع كل شيء محله ، ومن يشك أو يتسرب إلى قلبه أي ريب في أنه ومن حكمة اهللا الحكيم  •
، وهذا معلوم من الدين بالضرورة لقوله سبحانه شريع فانه يخرج من دائرة اإليمانعدالة الت

  m £  ¤  ¥  ¦    §  ¨  ©   ª  «  ¬  ®  °̄  ±   ²  ³  ́   µ   l 2: الىوتع
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وفيه الكثير من المضار ، إن عمل المرأة في المجال السياسي يوقعها في الكثير من المحرمات •
  : ومنها 

  .  إهمال البيت ، وإهمال شؤون األوالد ، وإدخال الخصومات الحزبية إلى بيتها -1
  . ألنها عاطفية ، وتتأثر بالدعاية أكثر من الرجال  ؛ لها مشاكل يسبباسة اشتغالها بالسي-2
 عملها ري ذلك من تعب يصيب المرأة ويؤثر في طبيعة المرأة في الحمل واإلنجاب ، وما يعت-3

  1 . اومسؤولياته
مرأة مجاالت ن الجمعيات النسوية تطالب بدخول الفإترى الباحثة أنه بالرغم من ذلك         و

فنرى أن المجتمعات الغربية ، ذلك اً للمرأة بعدم السماح لها بلماظلعمل السياسي وتعد  اإلسالم ا
 أكثر ما يزيد عن نصف قرن ، سي ، وساوت بينها وبين الرجل منذأباحت للمرأة العمل السيا

في وبالرغم من ذلك ما تزال المرأة متخلفة عن الرجل إلى حد بعيد في ممارسة هذه الحقوق سواء 
تولي الرئاسة أو الوزارة أو المجالس النيابية ، وأن الغالبية العظمى ممن تولى هذه المهام من 

  . الرجال 
بد من مراعاة سلم  إن الشريعة اإلسالمية لم تحرم على المرأة العمل خارج المنزل ، ولكن ال* 

 فإذا كان وقت الزوجة يتسع التنسيق بين الرجل والمرأة فيبدأ باألهم فما دونه ،فيجري  األولويات ،
مايتها من اآلفات االجتماعية ،  فال يوجد  رعاية األسرة وحعمل خارج المنزل بحيث ال يؤثر فيلل

عمل المرأة أن  وترى الباحثة التزمت باآلداب والضوابط الشرعية في العمل ، ما يمنع ذلك إن هي
  : سلبية على األسرة ومنها اً آثارـ بصفة عامة ـ يترك

حيث تشعر المرأة العاملة نتيجة تحملها  المسؤوليات المادية باالستقالل عن  التحرر واالستقالل، -1
  . الرجل في األمور العامة والخاصة

تحاول المرأة معاملة ف لما تقدمه المرأة لألسرة من مردود مادي ، ، التحلل من قوامة الرجل-2
  . هازوجب عالقتها وجها بالمثل ، مما يؤثر سلباً فيز
 فالرجل عندما يختلط بالنساء العامالت ومن لهن الخبرة والثقافة ، فقدان الثقة بين الزوجين-3

مما يسبب النزاعات بينهم، وكذلك المرأة ، يعقد مقارنة بين زوجته وبين هذه النساء فإنه  العالية ،
 فتضعف الثقة به، التي تخالط الرجال، فربما عندها تعقد مقارنة بين زمالئها في العمل وزوجها

الشك في نفس الزوجين مما في نشوء الخالفات بين الزوجين، لتسرب  االختالط سبب فضالً عن أن
  .  عالقتهما الزوجيةيؤثر في
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؛ مما يجعلها مضطرة إلى التقصير بواجباتها   تكلف الزوجة أعماالً مضاعفة خارج البيت وداخله-4
  . سلباً على سلوك األبناء ويقود إلى انعدام الود بين الزوجينتجاه بيتها وزوجها وأوالدها مما ينعكس 

 أهل الزوجة طالب مما يزيد الطين بله إن  حدوث خالف بين المرأة وزوجها على الراتب ، و-5
  . تفسخ الحياة الزوجية في  ، مما يحدث الخالف ،  وقد يكون ذلك سببابجزء منه 

نسانية المرأة وكرامتها وأهليتها ، فأسند إليها األعمال اإلسالم أعلن موقفه الصريح من إو       
التي تصلح لها في الحياة، وأبعدها عن األعمال التي تتناقض مع طبيعتها وكرامتها ،  وخصت 

تقتضيها خصوصية ، وهذه األحكام جاءت لمصلحة اًبأحكام تختلف عن الرجل زيادة أو نقصان
  . تهاامكر المرأة أو مس أهليةالمرأة ، دون أن ت

 الراضية كل الرضا بقضائه وقدره ، ذلك الرضا ،المرأة المسلمة المطيعة أمر ربهاو   
الذي يدل على عالمات اإليمان والتقوى في نفس المؤمن ، هي المرأة المؤمنة التي تلتزم بتشريعات 

 توزيع  فال تعترض على حكم اهللا في؛شكل خاص، والتشريعات الخاصة بالمرأة باإلسالم بشكل عام
الميراث ، وال شهادة المرأة في جرائم الحدود والقصاص، وال في حق الرجل في القوامة والتعدد 
والطالق ، ولو خالفت هذه األحكام المفاهيم السائدة في المجتمعات اإلسالمية المدسوسة من أعداء 

 في القرآن -  بحانه وتعالىس -  أعداء المرأة ، وكلها يقين أنها المرأة الناجية كما أكد اهللا ،اإلسالم 
   m A  B  C  D  E  F  G  H  I  J   K  L  M  N  O  P :الكريم

 Q   l  1،2.  
 إلى دعاة تصغيوترى الباحثة أن على المرأة المسلمة أن تتمسك بأحكام دينها وأن ال          

 شرف وحياء  ما منحها الشرع الحنيف منالتحرر والسفور ومخالفة شرع اهللا، وأن تحافظ على
 ما يدعوها إليه دعاة التحرر  ، ألن في ذلك حفظاً لطبيعتها وأنوثتها، وعليها أال تنساق إلىوكرامة

   .لطهارة إلى مستنقع الخزي والعار الذين يريدون إخراج المرأة من آداب العفة وا
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 : الخطوات التي يجب أن نقوم بها لتفادي هذه األخطار : المطلب الثاني 

ـ   فيه         إن السلوك االجتماعي في مجتمعاتنا اليوم هو سلوك           يعـن الـسلوك اإلسـالم     د   بع
 ،  إذ فقدت كثيـراً        المرأة ، مما انعكس سلباً على حقوقها وكرامتها على أرض الواقع           نحوالصحيح  

 مقتصرة علـى  ، وهذه النظرة الدونية للمرأة ؛ ألنها جنس ضعيف ، ولألسف فإن هذه النظرة               منها  
دور كبير في تعميق هذه النظرة ، بإيمانها أنها جـنس ضـعيف ،            ، بل هي أيضا لها      الرجل للمرأة   

وهذا يعد انحرافاً فكرياً وسلوكياً عن منهج اإلسالم ، ومما يزيد الطـين ِبلَّـةً أن أعـداء اإلسـالم                    
 والفعليـة   ةلييحكمون على اإلسالم من السلوك السائد في المجتمعات اإلسالمية وليس الصورة األص           

 ولكن الفـرق الوحيـد    ، للشريعة اإلسالمية التي ال تميز بين المرأة والرجل في اإلنسانية والكرامة  
  .                           نيالذي  يقر به اإلسالم  هو الفرق الخَلقي الذي له عالقة بالجسد اإلنسا

          : بد من مواجهته من خالل ما يأتي  ولهذا إذا أردنا أن نواجه الخطر الذي يحدق بالمرأة فال
 قانون ا باألحكام الشرعية الخاصة بالمرأة ، وحقوقها وخصوصتثقيف المجتمع والمرأة خصوصا* 

األحوال الشخصية ، وبيان الحكمة من كل حكم شرعي ، بدل أن يستغل أعداء اإلسالم جهل المرأة 
المطالبة بحقه ن الجمل ينادي بها أعداء اإلسالم بهذه األحكام ومحاربة اإلسالم من خالل عدد م

 ،  والطالق والميراث بحقوق المرأة وأن اإلسالم ظلمها من خالل إقراره حق الرجل في التعدد
  .التشدق بكلمات خرقاء دون علم بهذه األحكام وأهدافها النبيلة العادلة والقوامة ، ومن خالل 

في المناهج واجد ، والندوات في المدارس والجامعات ،  الدروس في المسالتثقيف من خالل  يكون 
  ؛الدراسية في المدارس ، وكذلك اإلذاعة والتلفزيون ، والمجالت والجرائد ، والنشرات ، وغيرها
وهو ألنه لو كان لدى هذه الفئة من النساء علم بالدين لعلمن أن االلتزام بالفقه اإلسالمي هو األصل، 

 m Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  Í  Î   Ï  ÑÐ :ول اهللا سبحانه وتعالىمن شروط اإليمان حيث يق
 Ò  Ó   Ô  Õ  Ö  ×       Ø  Ù  Ú  Û               Ü  Ý  Þ  àß  á  â  ã  ä  å   l 1.  2     

        إن القوة في االلتزام بأنظمة اإلسالم تعود إلى منشئها ، ومصدرها التشريعي ، حيث إن 
لهي يجعلها أقوى إلزاما للمجتمع الذي يؤمن بها ويقوم على أساسها ، وذلك ابتناءها على الوحي اإل

نظراً لصدورها عن اهللا تعالى خالق البشر ومالكهم ومجازيهم على أعمالهم والمنعم عليهم بأعظم 
أجناس النعم ، وذلك بخالف التشريعات  واألنظمة البشرية التي ليست لها هذه الصفة ، ألن هذه 

ولهذه الصفة الدينية، فإن األفراد يعظمونها د الهيبة  والقدسية من اهللا سبحانه وتعالى، األحكام تستم
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، وليست فقط أنظمة تنظم حياتهم ، فالمسلم الحق غيور على دينه ألنها جزء من عقيدتهم ودينهم
   m X  Y  Z  [   \  ]  ^  _   `      a  l.1 :حريص عليه معظم له، قال تعالى

هذا فإن أنظمة اإلسالم بسبب الصفة الدينية تطاع طاعة اختيارية ؛ ألن المؤمنين            ول
يطيعون أنظمة اإلسالم ويلتزمون بها التزاماً حسناً ؛ انطالقاً من كون التسليم لشرع اهللا هو شرطاً 

 «  m ¬  ®  ¯   °      ±  ²  ³  ´  µ    ¶  ¸  ¹      º :لإليمان  قال تعالى

 ¼  ½   ¾  ¿  Àl     2 3.وهذا هو صدق اإليمان      
                                     : ويتم ذلك من خالل الخطوات التالية 

 ؛، وتعميق اإليمان في قلب المرأة المسلمة المرأة لاللتزام بتعاليم اإلسالمتنمية الوازع الديني عند * 
  . لمثل هذه األفكار الهدامة واالنحراف لحفاظ على بيتها وأسرتها ، وعدم اتباع وساوس الشيطانل

أهمية الحوار الهادف البناء مع الجمعيات النسوية في مناقشة مثل هذه المخالفات للشريعة * 
  .اإلسالمية للوصول إلى حقوق أقرتها الشريعة اإلسالمية بأسلوب موضوعي هادف

ر إسالمي وبيان سلبيات ة من منظواالستفادة من وسائل اإلعالم في التوعية لحقوق المرأ  * 
  .  األفكار الوافدة التي تتبناها الجمعيات النسوية

 في المساجد ، أو الجامعات ، أو ين اإلسالمي، سواء أكانواأن يكون هناك دور فعال لعلماء الد* 
بوجه هذه األفكار والحرص على عدم خروجها مجالس اإلفتاء، أو المجلس التشريعي في الوقوف 

  . يذإلى حيز التنف
  . فضح أهداف ونوايا الجمعيات النسوية ومن يقف وراءها* 
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  : مباحث ثالثةاالستبانة وتشتمل على : الفصل الرابع 

  .االستبانة : المبحث األول 

  .الطريقة واإلجراءات : المبحث الثاني 

  .نتائج الدراسة : المبحث الثالث
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   :وتحليل النتائج) ، قرية، مخيمدينةم (يحة من الضفة الغربية بانة مع شراالست:  األولالمبحث

 أعرض االستبانة ونتائجها وتحليلها، حيث تم توزيعها على عينة من النـاس ، مـن                في هذا الفصل  
، المتعلم وغير المتعلم ، المتزوج وغير المتـزوج ، وفـي             مختلف األعمار ، من الذكور واإلناث     

، لنرى من خالل واقع الناس كيفيـة        )مدينة ، وقرية ، ومخيم       ( بية   من الضفة الغر   مناطق مختلفة 
نظرهم للجمعيات النسوية  وأفكارها ، ومدى قبول هذه األفكار على أرض الواقع ، ومدى توافـق                 

  .أفكار هذه الجمعيات مع الشريعة اإلسالمية ومدى اختالفه معها 
سـة  أن درجة االستجابة ألفراد عينة الدرا) 1.4(ويالحظ من جدول  ،  وقد تم تحليل نتائج االستبانة   

 التيار العلماني على الجمعيـات النـسوية ، ونـشاطها فـي             هي متوسطة ويرجع ذلك إلى سيطرة       
هل ترى ضرورة أخذ موافقة الـولي أو        " محافظة رام اهللا بشكل خاص ، كما تشير النتائج أن فقرة            

وهذا يـدل علـى أن واقـع        ) 4.2( حسابي  أعلى متوسط   " الزوج على عمل المرأة خارج المنزل       
المجتمع الفلسطيني ال يتوافق مع طرح الجمعيات الداعي إلى الحرية المطلقة للمرأة ألن ذلك يخالف               

التوجـه للقـضاء    ) هتـك العـرض     (هل تؤيد في قضايا العنف األسري       " الشريعة ، يليها الفقرة     
ع الفلسطيني وأن القضاء  اإلسالمي فيـه        وهذا يدل على الوعي في إطار المجتم      ) 4.2( اإلسالمي  

إنصاف للمرأة ألنه ال يفرق في العقوبات بين اإلناث والذكور ، في حين أن القضاء العشائري فـي                  
م 1995هل تؤيد قرارات مؤتمر بكـين  " كثير من األحيان فيه ظلم للمرأة ، في حين حصلت الفقرة           

وهذا شيء ايجـابي ألن     ) 2.00(  متوسط حسابي    الداعي إلى الجندر ، والحرية الجنسية ، على أقل        
المجتمع يرفض هذه األفكار الداعية إلى العولمة االجتماعية ، وبذلك ال يحق للجمعيات النسوية تبني               

م  المؤيـد     1994هل تؤيد مـؤتمر القـاهرة للـسكان والتنميـة           " هذه المؤتمرات ، ثم يليها فقرة       
يظهر أن نسبة الـذين      الفكري للجمعيات النسوية ، و     من مجال المنطلق  ) 2.3( لإلجهاض بمتوسط   

رفضوا هذه المؤتمرات عالية وهذا ما اتضح لي أيضاً من خالل تحليل االستبيان على العينة التي تم                 
   . اختيارها

وتبين من خالل تحليل االستبانة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على متغير الجنس ، وهـذا                  
ؤثر على نتائج الدراسة ، أي أنه ال يوجد هناك تعصب للجنس،            يفراد العينة لم    أمر ايجابي، فجنس أ   

في حين أن الجمعيات من خالل تبنيها للمواثيق الدولية تركز على التمييز علـى أسـاس الجـنس،                   
  . ولهذا دعت إلى المساواة المطلقة بين الجنسين

ية يعزى لمتغير العمر ، وهذا يدل وتبين من خالل التحليل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ
   .  للمواطنين المختلفةعلى صدق االستبيان والتناسب في األفكار والثقافة بين الفئات العمرية
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وتبين من خالل التحليل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يعزى لمتغير الحالـة االجتماعيـة                 
ح المتزوجين ، وذلك ألنه تم قبول الفرضـية ،  واالقتصادية للمرأة في الوثيقة ، فكانت الفروق لصال   

   . ةألن فيها مصلحة المتزوجين وخصوصاً النساء ، ألن بنود هذه الفرضية تخص هذه الشريح
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوجهات الفكريـة للجمعيـات             هوتبين من خالل التحليل أن    

 ويرجع ذلك إلى المستوى الثقافي المتشابه بـين         النسوية في الضفة الغربية يعزى لمتغير المنطقة ،       
  . شرائح المجتمع الفلسطيني المختلفة 

 نة التي وزعت على مجتمع الدراسة       وأدرج فيما يلي االستبانة المحكمة وأسماء المحكمين ، واالستبا        
  .والنتائج التي تم التوصل إليها وفق نظام التحليل اإلحصائي والتوصيات 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : رسالة إلى المحكمين 

  المحترم __________________________________حضرة السيد 

   ،،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

التوجهـات  " حـول   تنوي الباحثة هيام محمود جابر حمدان بإذن اهللا تعالى القيام بدراسة                      
، لنيل  " فة الغربية دراسة ميدانية تحليلية وفق الشريعة اإلسالمية         الفكرية للجمعيات النسوية في الض    

درجة أطروحة الماجستير ، وتنوي تطبيق استبانه على عينة الدراسة كأداة لجمع المعلومـات فـي                 
هذا المجال ؛ ونظراً لما تتمتعون به من خبرة وكفاءة إدارية وتعليمية وتربوية ، فقد تـم اختيـاركم                

  . فقرات االستبانة ، من أجل تطويرها وإخراجها بالصورة المناسبة محكماً لدراسة 
       لذا أرجو التكرم بقراءة البنود الواردة في االستبانة للحكم على صحة هذه الفقـرات سـواء                

  . بالحذف أو اإلضافة أو التعديل 
  

لك حسب رأيكم   تحت كلمة مناسب أو كلمة غير مناسب ، وذ        ) × (آمالً قراءة كل بند ووضع إشارة       
  . في البند وكتابة أي تعديل في الخانة المخصصة لذلك 

  
  مع جزيل الشكر لتعاونكم ، وجزاكم اهللا خيراً ،،

  
  . والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  
  

    هيام محمود حمدان                                         
   برنامج الماجستير –الدراسات العليا 
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  هللا الرحمن الرحيم بسم ا  

  االستبانة                                        
   للجمعيات النسوية في الضفة الغربية دراسة ميدانية تحليلية وفق الشريعة اإلسالمية يةالتوجهات الفكر

  
  التعديل المقترح  غير مناسب  مناسب  الفقرات  الرقم

  أعمال الجمعيات النسوية وأهدافها - أوال 
هل تعتقد أن التوجهات الفكرية النسوية متأثرة بالتمويل   1

  الخارجي ؟ 
      

هل تعتقد أن هذه الجمعيات تستغل جهل الناس   2
  وحاجتهم للمال ؟ 

      

هل يقتصر عمل الجمعيات النسوية على البعد اإلنساني    3
  واالجتماعي ؟

      

هل الجمعيات النسوية تساهم في تخفيف العبء   4
  ى األسر المحتاجة ؟االقتصادي عل

      

 للعمل هل القائمون على الجمعيات النسوية مؤهلون  5
  وخدمة المجتمع ؟

      

هل ترى أن وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية هي مطلب   6
  عند المرأة الفلسطينية؟

      

هل هناك تأثير للتوجهات الفكرية الحزبية في نشر فكر   7
  هذه الجمعيات ؟ 

      

  لفكري للجمعيات النسوية االمنطلق– ثانياً
هل تؤيد تبني الجمعيات النسوية ميثاق األمم المتحدة    1

  واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان كامالً  ؟ 
      

        هل تؤيد تبني الجمعيات النسوة ميثاق الدول العربية ؟   2
هل تؤيد تبني الجمعيات النسوية لوثيقة سيداو الداعية   3

  ين الجنسين  ؟إلى المساواة المطلقة ب
      

 م    1994هل تؤيد مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية   4
  ؟ضالمؤيد لإلجها

      

م الداعي إلى 1995 مؤتمر بكين  تهل تؤيد قرارا  5
  الجندر ، والحرية الجنسية ؟ 

      

هل الدعم الحكومي للجمعيات النسوية يؤثر على   6
  سياستها وتوجهاتها ؟ 

      

  للمرأة في الوثيقة ياسية والجنائية  الحقوق الس–ثالثاً  
  هل تؤيد عمل المرأة في المجال السياسي   1

  )رئاسة ، وزارة ، قضاء ، نيابة(
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        هل تؤيد عمل المرأة في سلك القضاء؟  2
هل ترى أن المرأة تستطيع القيام بأعمال رئاسة الدولة   3

  بنجاح؟
      

حدود هل تؤيد األخذ بشهادة المرأة في جرائم ال  4
  والقصاص ؟ 

      

هل المرأة قادرة على وصف الجريمة في جرائم   5
  الحدود والقصاص بأدق التفاصيل؟

      

   للمرأة في الوثيقة  الحقوق االجتماعية واالقتصادية–ً رابعا
        هل تؤيد عمل المرأة خارج المنزل؟  1
هل ترى ضرورة أخذ موافقة الولي أو الزوج على   2

  لمنزل؟عمل المرأة خارج ا
      

) هتك العرض ( هل تؤيد في قضايا العنف األسري    3
  التوجه للقضاء اإلسالمي ؟ 

      

) هتك العرض( هل تؤيد في قضايا العنف األسري   4
  التوجه للقضاء العشائري ؟ 

      

هل ترى أن القضاء العشائري منصف للمرأة في   5
  جرائم الشرف ؟ 

      

  في الوثيقة ية المدنية واألحوال الشخصية  الحقوق المتعلقةً باألهل–خامسا 
      هل تؤيد سفر المرأة خارج البالد دون محرم أو زوج؟   1
       هل من الضروري أخذ موافقة الزوجة للزواج عليها ؟   2
هل من الضروري إقرار قانون بإعالم الزوجة األولى،   3

  إذا كان زوجها يريد الزواج باخرى ؟ 
      

        لمرأة نفسها دون ولي ؟ هل تؤيد تزويج ا  4
هل تؤيد زواج المرأة دون موافقة الولي إذا أتمت   5

  ؟18السنة 
      

هل نؤيد المقولة القائلة بمساواة المرأة مع الرجل في   6
  الميراث؟

      

         سنة للفتاة؟18 إلى 15هل تؤيد رفع سن الزواج من   7
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  أسماء المحكمين وأماكن عملهم
  كان العمل م  االسم الرقم 

  .   جامعة القدس –كلية الدعوة وأصول الدين   .شفيق عياش . د  1
  . جامعة القدس –كلية القرآن   . عروة صبري . د  2
  . جامعة القدس –كلية اآلداب   . حسين الدراويش . د  3
   كلية التربية –جامعة القدس المفتوحة   . باسم شلش . د  4
  . كلية التربية –دس المفتوحة جامعة الق  . ناديا الخطيب . د   5
 ضواحي القدس -مديرية التربية والتعليم   . جمال صقر . أ  6
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ة/حضرة األخ  أو األخت  المحترم

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ، 

التوجهـات  " حـول   لقيام بدراسـة     الباحثة هيام محمود جابر حمدان بإذن اهللا تعالى ا                  تقوم
الفكرية للجمعيات النسوية العلمانية  في الضفة الغربية دراسة ميدانيـة تحليليـة وفـق الـشريعة                 

، لنيل درجة أطروحة الماجستير ، وتنوي تطبيق استبانه على عينة الدراسة كأداة لجمع              " اإلسالمية  
 مـن هـذه   ةائكم حول الموضوع ، لالسـتفاد  المعلومات في هذا المجال؛ لذ نرجو تعاونكم بإبداء آر        

) مدينـة ، قريـة ، مخـيم         (  تعمم كعينة في الضفة الغربيـة        المعلومات التي في االستبانة والتي    
 البحـث  ضالستكمال هذه الدراسة، علماً بأن إجابتك ستعامل بسرية تامة ، ولن تستعمل إال ألغـرا             

  . العلمي فقط
  . آملين أن نتمكن من خدمة أجيالنا

  ع جزيل الشكر لتعاونكم ، وجزاكم اهللا خيراً ،،م
  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

    هيام محمود حمدان                                      
   برنامج الماجستير –الدراسات العليا 

___________________________________________________________  
  

    :ز اإلجابة المناسبة أرجو وضع إشارة  حول رم

  : البيانات الشخصية : أوالً 
  أنثى           ذكر         :  الجنس
  :العمر 

  46 أكثر من -4          45-  36  - 3       35- 26 - 2       فأقل    25  -1  
  : المستوى التعليمي 

  فأكثر ماجستير            دبلوم          بكالوريوس            فأقل  ثانوي 
  : الحالة االجتماعية 

   أرمل                                     -4   متزوج            -3 مطلق        - 2      أعزب       -1 
  : المنطقة 

       قرية               مدينة              مخيم 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  االستبانة

 للجمعيات النسوية العلمانية في الضفة الغربية دراسة ميدانية تحليلية وفق التوجهات الفكرية

  الشريعة اإلسالمية
  

موافـــق   الفقرات  الرقم
  جدا

  معارض  معارض  محايد موافق
  جداً

  أعمال الجمعيات النسوية العلمانية وأهدافها - أوال 
تعتقد أن التوجهات الفكرية النسوية متـأثرة بالتمويـل           1

   الخارجي ؟
          

تعتقد أن هذه الجمعيات تستغل جهل الناس وحـاجتهم           2
  للمال ؟ 

          

يقتصر عمل الجمعيات النسوية على البعـد اإلنـساني            3
  واالجتماعي ؟

          

الجمعيات النسوية تساهم في تخفيف العبء االقتصادي         4
  على األسر المحتاجة ؟

          

لعمل وخدمة  القائمون على الجمعيات النسوية مؤهلون ل       5
  المجتمع ؟

          

ترى أن وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية هي مطلب عند           6
  المرأة الفلسطينية؟

          

هناك تأثير للتوجهات الفكرية الحزبية في نـشر فكـر            7
  هذه الجمعيات ؟ 

          

   العلمانية  الفكري للجمعيات النسويةالمنطلق– ثانياً
يثـاق األمـم المتحـدة      تؤيد تبني الجمعيات النسوية م       1

واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان كامالً وان كان بعض   
  بنوده مخالف للشريعة اإلسالمية  ؟ 

          

تؤيد تبني الجمعيات النسوة ميثـاق الـدول العربيـة            2
  المنبثق عن القوانين الوضعية  ؟ 

          

تؤيد تبني الجمعيات النسوية للمساواة المطلقـة يـبن           3
  نبثق عن وثيقة سيداو ؟ الجنسين الم

          

تؤيد قرار حرية المرأة في اإلجهاض المنبثـق عـن            4
   م    ؟ 1994مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية 

          

تؤيد قوانين الجندر ، والحرية الجنسية المنبثـق عـن            5
  م ؟  1995 مؤتمر بكين  تقرارا

          

ـ         6 تها الدعم الحكومي للجمعيات النسوية يؤثر على سياس
  وتوجهاتها ؟ 
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  التي طالبت بها الجمعيات النسوية العلمانية) وثيقة حقوق المرآة الفلسطينية( للمرأة في الحقوق السياسية والجنائية –ثالثاً  
  تؤيد عمل المرأة في المجال السياسي   1

  )رئاسة ، وزارة  ، نيابة(
          

            تؤيد عمل المرأة في سلك القضاء؟  2
أن المرأة تستطيع القيام بأعمال رئاسـة الدولـة         ترى    3

  بنجاح؟
          

تؤيد األخذ بشهادة المرأة كالرجل في جـرائم الحـدود         4
  والقصاص ؟ 

          

تؤيد أن المرأة قادرة على وصف الجريمة في جـرائم            5
  الحدود والقصاص بأدق التفاصيل؟

          

  التي طالبت بها الجمعيات النسوية العلمانية) وثيقة حقوق المرآة الفلسطينية(  للمرأة في الحقوق االجتماعية واالقتصادية–ً رابعا
            تؤيد عمل المرأة خارج المنزل ؟  1
ترى ضرورة أخذ موافقة الولي أو الزوج على عمـل            2

  المرأة خارج المنزل ؟
          

تؤيد التوجه للقضاء اإلسـالمي فـي قـضايا العنـف         3
  ؟ ) هتك العرض ( األسري  

          

تؤيد  التوجه للقضاء العشائري فـي قـضايا العنـف             4
  ؟ ) هتك العرض( األسري 

          

ترى أن القضاء العشائري منصف للمرأة في جـرائم           5
  الشرف ؟ 

          

ـ   ) وثيقة حقوق المرآة الفلسطينية( في الحقوق المتعلقةً باألهلية المدنية واألحوال الشخصية   –خامسا   ات التي طالبـت بهـا الجمعي

  النسوية العلمانية
            تؤيد سفر المرأة خارج البالد دون محرم أو زوج؟   1
من الضروري أن يأخذ الزوج موافقة الزوجة عنـدما           2

  يريد الزواج عليها ؟ 
          

من الضروري إقرار قانون بإعالم الزوجة األولى، إذا          3
  كان زوجها يريد الزواج باخرى ؟ 

          

            ة نفسها دون ولي ؟ تؤيد تزويج المرأ  4
تؤيد زواج المرأة دون موافقة الولي إذا أتمت الـسنة   5

   ؟18
          

تؤيد المقولة القائلة بمساواة المرأة مـع الرجـل فـي             6
  الميراث ؟

          

             سنة للفتاة ؟18 إلى 15تؤيد رفع سن الزواج من   7
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  الطريقة واإلجراءات: المبحث الثاني
  

هذا الفصل من الدراسة بتناول عرضاً للخطوات والمراحل وفقا للمنهج العلمـي،             ثة في قامت الباح 
من خالل تحديد مجتمع الدراسة وعينته، واألدوات المـستخدمة ومتغيـرات الدراسـة المـستقلة،               
وإجراءات التحقق من صدق األداة وثباتها، والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجـة البيانـات              

  .  استجابة أفراد العينة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهاالمتعلقة ب
  

  منهج الدراسة

، اتبعت الباحثة المنهج الوصفي وهو المنهج الذي يهدف          لتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة     
، فقد تم استخدام هذا المنهج في صورته ألنـه           إلى وصف خصائص الظاهرة وجمع معلومات عنها      

، ليفـي    وأهداف الدراسة معتمداً على أسلوب الدراسة الميدانية في جمع المعلومـات          يالءم طبيعة   
  .   بأغراضها ويحقق أهدافها واختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجها

  

  مجتمع الدراسة

  .  لجمعيات النسوية في الضفة الغربية ا فيالعاملين من جميعتمثل المجتمع األصلي للدراسة 

  عينة الدراسة

  . من مجتمع الدراسة فرد)100( الباحثة باستخدام عينة من مجتمع الدراسة، بلغ عددها  قامت
  

  وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة

من عينة الدراسة   % 24، ويظهر أن      الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب      ) 1.3(يبين الجدول   
، العمـر لدراسة حسب متغيـر     ويبين الجدول  توزيع أفراد عينة ا      .  اإلناثمن  % 76، و الذكورمن  

% 34، ونـسبة      عام 35-26 من   %43، في حين كانت نسبة       فأقل 25عينة  المن  % 8ويظهر أن     
ويبين الجدول توزيع أفـراد عينـة الدراسـة         .   عام 46ألكثر من   % 15، ونسبة    عام45-36من  

  للدبلوم %12، في حين كانت نسبة       ثانوي فأقل % 10، ويظهر أن     المستوى التعليمي حسب متغير   
حالة االجتماعيـة،   ويبين أيضاً متغير ال   . للماجستير فأكثر % 11، ونسبة    للبكالوريوس% 67ونسبة  

% 55 ويبين متغير المنطقة أن نـسبة        . للمتزوجين% 76 ونسبة   ، للعزاب% 24ويظهر أن نسبة    
  .للمخيم% 7، ونسبة  للمدينة% 29، ونسبة  لسكان القرى
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  .الدراسةعينة الدراسة حسب متغيرات توزيع أفراد ): 1.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير
  الجنس  24.0  24  ذآر
 76.0  76  أنثى

  8.0  8   فأقل25
26-35  43  43.0  
36-45  34  34.0  

  العمر

 15.0  15  46أآثر من 
  10.0  10  ثانوي فأقل
  12.0  12  دبلوم

  67.0  67  بكالوريوس

  المستوى التعليمي

 11.0  11  جستير فأآثرما
  الحالة االجتماعية  24.0  24  أعزب
 76.0  76  متزوج
  64.0  64  قرية
  29.0  29  مدينة

  المنطقة

 7.0  7  مخيم
  

  صدق األداة

، ومن ثم تم التحقـق مـن صـدق أداة الدراسـة              قامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتها األولية     
، والـذين ابـدوا بعـض        ختـصاص والخبـرة   بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي اال       

  .، ووفق هذه المالحظات تم إخراج االستبانة بصورتها النهائية المالحظات حولها
لفقرات االستبانة  من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضاً بحساب معامل االرتباط بيرسون              

ة في جميع فقرات االستبانة ويدل      واتضح وجود داللة إحصائي   ،    لكل مقياس  مع الدرجة الكلية لألداة   
  :بين ذلكي والجدول التالي. على أن هناك التصاق داخلي بين الفقرات

مقياس لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 2.3(جدول 

  لتوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية
لة الدا Rقيمة   الفقرة  الرقم 

  اإلحصائية
 0.566  0.058  هل تعتقد أن التوجهات الفكرية النسوية متأثرة بالتمويل الخارجي ؟   1
 0.723  0.036  هل تعتقد أن هذه الجمعيات تستغل جهل الناس وحاجتهم للمال ؟   2
 0.028  0.220  هل يقتصر عمل الجمعيات النسوية على البعد اإلنساني واالجتماعي ؟  3
 النسوية تساهم في تخفيف العبء االقتصادي على األسر هل الجمعيات  4

  المحتاجة؟
-0.066  0.515 

 0.002  0.308  هل القائمين على الجمعيات النسوية مؤهلين للعمل وخدمة المجتمع ؟  5
 0.000  0.467  هل ترى أن وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية هي مطلب عند المرأة الفلسطينية؟  6
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 0.234  0.120  جهات الفكرية الحزبية في نشر فكر هذه الجمعيات ؟ هل هناك تأثير للتو  7
هل تؤيد تبني الجمعيات النسوية ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق   8

  اإلنسان كامالً  ؟ 
0.565  0.000 

 0.000  0.671  هل تؤيد تبني الجمعيات النسوة ميثاق الدول العربية ؟   9
يات النسوية لوثيقة سيداو الداعية إلى المساواة المطلقة بين هل تؤيد تبني الجمع  10

  الجنسين  ؟
0.753  0.000 

 0.000  0.674  ؟ض م    المؤيد لإلجها1994هل تؤيد مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية   11
 0.000  0.616م الداعي إلى الجندر ، والحرية الجنسية ؟ 1995 مؤتمر بكين  تهل تؤيد قرارا  12
 0.200  0.129  الدعم الحكومي للجمعيات النسوية يؤثر على سياستها وتوجهاتها ؟ هل   13
  هل تؤيد عمل المرأة في المجال السياسي   14

  )رئاسة ، وزارة ، قضاء ، نيابة(
0.647  0.000 

 0.000  0.620  هل تؤيد عمل المرأة في سلك القضاء؟  15
 0.000  0.695  الدولة بنجاح؟هل ترى أن المرأة تستطيع القيام بأعمال رئاسة   16
 0.000  0.567  هل تؤيد األخذ بشهادة المرأة في جرائم الحدود والقصاص ؟   17
هل المرأة قادرة على وصف الجريمة في جرائم الحدود والقصاص بأدق   18

  التفاصيل؟
0.593  0.000 

 0.000  0.462  هل تؤيد عمل المرأة خارج المنزل؟  19
 0.029  0.219-  فقة الولي أو الزوج على عمل المرأة خارج المنزل؟هل ترى ضرورة أخذ موا  20
 0.418  0.082  التوجه للقضاء اإلسالمي؟ ) هتك العرض(هل تؤيد في قضايا العنف األسري   21
 0.000  0.418  التوجه للقضاء العشائري؟ ) هتك العرض( هل تؤيد في قضايا العنف األسري   22
 0.000  0.461   منصف للمرأة في جرائم الشرف؟ هل ترى أن القضاء العشائري  23
 0.000  0.441  هل تؤيد سفر المرأة خارج البالد دون محرم أو زوج؟   24
 0.000  0.351  هل من الضروري أخذ موافقة الزوجة للزواج عليها ؟   25
هل من الضروري إقرار قانون بإعالم الزوجة األولى، إذا كان زوجها يريد   26

  الزواج باخرى؟ 
0.420  0.000 

 0.000  0.651  هل تؤيد تزويج المرأة نفسها دون ولي؟   27
 0.000  0.723  ؟18هل تؤيد زواج المرأة دون موافقة الولي إذا أتمت السنة   28
 0.000  0.683  هل نؤيد المقولة القائلة بمساواة المرأة مع الرجل في الميراث؟  29
 0.001 0.319   للفتاة؟ سنة18 إلى 15هل تؤيد رفع سن الزواج من   30
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   :ثبات الدراسة

 ، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات، قامت الباحثة من التحقق من ثبات األداة
 وهذه النتيجة ، )0.855(، وكانت الدرجة الكلية  ألفالمقياس الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ 

  :والجدول التالي يبين ذلك. ي بأغراض الدراسة بثبات يفاألداة تمتع هذه إلىتشير 
   والدرجات الكليةاالستبانةمعامل الثبات لمجاالت ): 3.3(جدول

 معامل الثبات  المجال
 0.735  أعمال الجمعيات النسوية وأهدافها
 0.780  المنطلق الفكري للجمعيات النسوية

 0.837  الحقوق السياسية والجنائية للمرأة في الوثيقة
 0.706  ق االجتماعية واالقتصادية للمرأة في الوثيقةالحقو

 0.715  الحقوق المتعلقةً باألهلية المدنية واألحوال الشخصية في الوثيقة
 0.855  الدرجة الكلية

  

  إجراءات الدراسة

بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، قامت الباحثة بتطبيـق األداة علـى          
 من أفراد العينة بعد إجابتهم عليهـا        تة الدراسة، وبعد أن اكتملت عملية تجميع االستبيانا       أفراد عين 

 المستردة الـصالحة والتـي خـضعت للتحليـل          تبطريقة صحيحة، تبين للباحثة أن عدد االستبيانا      
  .استبانه فقط) 100: (اإلحصائي

  
  المعالجة اإلحصائية

، وذلـك   )إعطائها أرقاما معينـة   (للتحليل تم ترميزها     والتأكد من صالحيتها     ت بعد جمع االستبيانا  
تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسـبة، وتحليـل              

، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانـات باسـتخراج          البيانات وفقا ألسئلة الدراسة بيانات الدراسة     
 -t) (ت(واختبـار  ،  فات المعيارية لكل فقرة من فقرات االسـتبانة المتوسطات الحسابية واالنحرا

test( ، واختبار التباين األحادي)One Way ANOVA( ومعادلـة   ، ومعامل ارتباط بيرسـون ،
) SPSS(، وذلـك باسـتخدام الـرزم اإلحـصائية     )Cronbach Alpha(الثبات كرونبـاخ ألفـا   

)Statistical Package For Social Sciences.(  
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة
  

  تمهيد

 "، التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسة وهو  تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة
وبيان أثر كل من المتغيرات من خالل  " التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية

وحتى  ،  البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها، وتحليل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة
  :يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية

  
  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

   فأقل2.33  منخفضة

  3.67- 2.34  متوسطة

   فأعلى3.68  عالية

  
  :  نتائج أسئلة الدراسة:المبحث األول

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ولالمطلب األ

    ؟التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربيةما هي 

 بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة           ة الباحث ت عن هذا السؤال قام    لإلجابة
ـ   عن االستبانة التي تعبر      فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة على     ة للجمعيـات   التوجهات الفكري

  . النسوية في الضفة الغربية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة للتوجهات الفكرية ): 1.4(جدول 

  للجمعيات النسوية في الضفة الغربية

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

  عالية  0.662  4.16  ة النسوية متأثرة بالتمويل الخارجي ؟ هل تعتقد أن التوجهات الفكري  1
 عالية  1.048  3.75  هل تعتقد أن هذه الجمعيات تستغل جهل الناس وحاجتهم للمال ؟   2
 متوسطة  1.045  3.33  هل يقتصر عمل الجمعيات النسوية على البعد اإلنساني واالجتماعي ؟  3
 متوسطة  0.839  3.32بء االقتصادي على األسر هل الجمعيات النسوية تساهم في تخفيف الع  4
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  المحتاجة ؟
 متوسطة  1.054  2.98  هل القائمين على الجمعيات النسوية مؤهلين للعمل وخدمة المجتمع ؟  5
هل ترى أن وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية هي مطلب عند المرأة   6

  الفلسطينية؟
 متوسطة  1.068  3.54

 عالية  0.853  3.83  رية الحزبية في نشر فكر هذه الجمعيات ؟ هل هناك تأثير للتوجهات الفك  7
هل تؤيد تبني الجمعيات النسوية ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي   8

  لحقوق اإلنسان آامًال  ؟ 
 متوسطة  1.218  2.48

 متوسطة  1.181  2.83  هل تؤيد تبني الجمعيات النسوة ميثاق الدول العربية ؟   9
ني الجمعيات النسوية لوثيقة سيداو الداعية إلى المساواة هل تؤيد تب  10

  المطلقة بين الجنسين  ؟
 متوسطة  1.158  2.35

 منخفضة  1.039  2.03   م    المؤيد لإلجهاض؟1994هل تؤيد مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية   11
م الداعي إلى الجندر ، والحرية 1995هل تؤيد قرارات مؤتمر بكين    12

  الجنسية ؟ 
  منخفضة  1.181  2.00

 عالية  0.971  3.92  هل الدعم الحكومي للجمعيات النسوية يؤثر على سياستها وتوجهاتها ؟   13
  هل تؤيد عمل المرأة في المجال السياسي   14

  )رئاسة ، وزارة ، قضاء ، نيابة(
 متوسطة  1.346  3.26

 متوسطة  1.301  2.94  هل تؤيد عمل المرأة في سلك القضاء؟  15
 متوسطة  1.245  2.62  ل ترى أن المرأة تستطيع القيام بأعمال رئاسة الدولة بنجاح؟ه  16
 متوسطة  1.327  2.58  هل تؤيد األخذ بشهادة المرأة في جرائم الحدود والقصاص ؟   17
هل المرأة قادرة على وصف الجريمة في جرائم الحدود والقصاص بأدق   18

  التفاصيل؟
 متوسطة  1.183  2.93

 عالية  0.918  4.16   عمل المرأة خارج المنزل؟هل تؤيد  19
هل ترى ضرورة أخذ موافقة الولي أو الزوج على عمل المرأة خارج   20

  المنزل؟
 عالية  0.868  4.21

التوجه للقضاء ) هتك العرض(هل تؤيد في قضايا العنف األسري    21
  اإلسالمي ؟ 

 عالية  1.005  4.20

التوجه للقضاء ) تك العرضه(هل تؤيد في قضايا العنف األسري   22
  العشائري ؟ 

 متوسطة  1.202  2.70

  منخفضة  1.067  2.18  هل ترى أن القضاء العشائري منصف للمرأة في جرائم الشرف ؟   23
 متوسطة  1.324  2.62  هل تؤيد سفر المرأة خارج البالد دون محرم أو زوج؟   24
 عالية  1.144  3.94  هل من الضروري أخذ موافقة الزوجة للزواج عليها ؟   25
هل من الضروري إقرار قانون بإعالم الزوجة األولى، إذا آان زوجها   26

  يريد الزواج باخرى ؟ 
 متوسطة  1.185  3.64

 منخفضة  1.129  2.24  هل تؤيد تزويج المرأة نفسها دون ولي ؟   27
 ضةمنخف  1.238  2.06  ؟18هل تؤيد زواج المرأة دون موافقة الولي إذا أتمت السنة   28
 منخفضة  1.498  2.28  هل نؤيد المقولة القائلة بمساواة المرأة مع الرجل في الميراث؟  29
 متوسطة 1.386  3.67   سنة للفتاة؟18 إلى 15هل تؤيد رفع سن الزواج من   30

 متوسطة 0.49903  3.0917  الدرجة الكلية
  

فات المعيارية السـتجابات    يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرا         
 المتوسط  التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية أن       درجة  أفراد عينة الدراسة على     

أن درجـة التوجهـات     وهذا يدل على    ) 0.499(وانحراف معياري   ) 3.09 (للدرجة الكلية الحسابي  
  .الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية جاءت بدرجة متوسطة
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فقرة بدرجة  ) 16(و،    جاءت بدرجة عالية   تافقر) 8(أن  ) 1.4(كما وتشير النتائج في الجدول رقم       
هل ترى ضرورة أخذ موافقة الـولي أو         "وحصلت الفقرة   . منخفضةفقرات بدرجة   ) 6(و سطةومت

الحقـوق   مـن مجـال      )4.21(على أعلى متوسط حسابي     " الزوج على عمل المرأة خارج المنزل       
هتك ( هل تؤيد في قضايا العنف األسري         " ، يليها فقرة      واالقتصادية للمرأة في الوثيقة    االجتماعية

الحقـوق االجتماعيـة     من مجـال     )4.20(بمتوسط حسابي    " التوجه للقضاء اإلسالمي  ) العرض  
م الـداعي   1995هل تؤيد قرارات مؤتمر بكين         "وحصلت الفقرة   .  واالقتصادية للمرأة في الوثيقة   

المنطلـق الفكـري     من مجـال     )2.00(على أقل متوسط حسابي     " ندر ، والحرية الجنسية     إلى الج 
"   المؤيد لإلجهاض   م 1994لقاهرة للسكان والتنمية    هل تؤيد مؤتمر ا   " ، يليها فقرة    للجمعيات النسوية 
  .المنطلق الفكري للجمعيات النسويةمن مجال ) 2.03(بمتوسط حسابي 

ت الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسـة          بحساب المتوسطا  ة الباحث تقامو
  . التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية عنعبر ي ذيلمقياس ا ال مجاالتعلى

  
التوجهات لمجاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 2.4(جدول 

  لجمعيات النسوية في الضفة الغربيةالفكرية ل

 الرقم
المتوسط  المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  متوسطة  0.42499  3.5586  أعمال الجمعيات النسوية وأهدافها  1
 متوسطة  0.77810  2.6017  المنطلق الفكري للجمعيات النسوية  2

 متوسطة  0.99699  2.8660  الحقوق السياسية والجنائية للمرأة في الوثيقة  3

 متوسطة  0.59041  3.4900  الحقوق االجتماعية واالقتصادية للمرأة في الوثيقة  4
 متوسطة 0.77648  2.9214  الحقوق المتعلقةً باألهلية المدنية واألحوال الشخصية في الوثيقة  5

 متوسطة 0.49903  3.0917  الدرجة الكلية

  
طات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات  ويالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوس  

 أفراد عينة الدراسة على مجاالت التوجهات الفكرية للجمعيات النـسوية فـي الـضفة الغربيـة أن                
 أن درجـة   وهذا يدل على     ،)0.323(وانحراف معياري   ) 1.662 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي   

 وقد حصل مجـال     .متوسطةجاءت بدرجة    لغربيةفي الضفة ا   النسوية الفكرية للجمعيات  التوجهات
الحقـوق االجتماعيـة     على أعلى متوسط حسابي يليـه مجـال          أعمال الجمعيات النسوية وأهدافها   

الحقوق المتعلقةً باألهلية المدنية واألحوال الشخصية في       ، يليه مجال     واالقتصادية للمرأة في الوثيقة   



 144

المنطلق الفكري للجمعيات    يليه مجال    ئية للمرأة في الوثيقة   الحقوق السياسية والجنا   يليه مجال    الوثيقة
  . النسوية

  

  : الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال : المطلب الثاني

في التوجهات الفكرية ) α ≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
الحالة ،  لمستوى التعليميالعمر، ا، الجنسيعزى لمتغير  للجمعيات النسوية في الضفة الغربية

   ؟، المنطقة االجتماعية
  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات التالية

  : نتائج الفرضية األولى

فـي التوجهـات الفكريـة    ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة " 

  "جنسال لمتغير يعزى للجمعيات النسوية في الضفة الغربية

المتوسطات الحـسابية السـتجابة     و" ت" تم حساب نتائج اختبار      األولى الصفريةلفحص الفرضية   و
يعـزى لمتغيـر     التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربيـة        عينة الدراسة على     أفراد
  .جنسال

ت الفكرية للجمعيات النسوية في لتوجها ل العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار ):3.4(جدول 

  الجنسيعزى لمتغير  الضفة الغربية

المتوسط   العدد  الجنس  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى   "t"قيمة

  الداللة

  أعمال الجمعيات النسوية وأهدافها  0.49127  3.5000  24  ذكر
  0.40368  3.5771  76  أنثى

98  0.773  0.441 

   الفكري للجمعيات النسويةالمنطلق  0.88180  2.6806  24  ذكر
  0.74706  2.5768  76  أنثى

98  0.568  0.571  

الحقوق السياسية والجنائية للمرأة في   1.24665  2.6750  24  ذكر
  0.90559  2.9263  76  أنثى  الوثيقة

98  1.077  0.284  

الحقوق االجتماعية واالقتصادية للمرأة   0.57326  3.5417  24  ذكر 
  0.59852  3.4737  76  أنثى  في الوثيقة

98 0.490  0.625 

ً باألهلية المدنية   1.01101  2.7798  24  ذكر الحقوق المتعلقة
  0.68843  2.9662  76  أنثى  واألحوال الشخصية في الوثيقة

98 1.026  0.308 

  الدرجة الكلية  0.71959  3.0375  24  ذكر
 0.41072  3.1088  76  أنثى

98 0.608  0.545 
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، )0.545(، ومستوى الداللة )0.608(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 
يعزى لمتغير  التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربيةتوجد فروق في ال أي أنه 

  .األولى الفرضية الصفرية قبولولكل المجاالت، أي تم . جنسال
  : الثانيةنتائج الفرضية 

التوجهـات الفكريـة    فـي    )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

  "العمر يعزى لمتغير للجمعيات النسوية في الضفة الغربية

 على عينة الدراسة    أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الثانية الصفريةلفحص الفرضية   و
  .العمريعزى لمتغير يات النسوية في الضفة الغربية التوجهات الفكرية للجمع

  
التوجهات في متوسطات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):4.4(جدول 

  العممريعزى لمتغير الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية 

  لمعيارياالنحراف ا  المتوسط الحسابي  العدد  العمر  المجال

  0.24072  3.5179  8   فأقل25
26-35  43  3.4917  0.44449  
36-45  34  3.6429  0.46557  

أعمال الجمعيات 
  النسوية وأهدافها

  0.33488  3.5810  15  46أآثر من 
  0.50198  2.3750  8   فأقل25
26-35  43  2.5039  0.74401  
36-45  34  2.7500  0.92683  

المنطلق الفكري 
  للجمعيات النسوية

  0.59428  2.6667  15  46أآثر من 
  1.09935  3.0500  8   فأقل25
26-35  43  2.6558  0.95651  
36-45  34  3.2000  1.04678  

الحقوق السياسية 
والجنائية للمرأة في 

  الوثيقة
  0.77632  2.6133  15  46أآثر من 

  0.46291  3.1500  8   فأقل25
26-35  43  3.5209  0.65486  
36-45  34  3.5941  0.54714  

الحقوق االجتماعية 
واالقتصادية للمرأة في 

  0.49838  3.3467  15  46أآثر من   الوثيقة
  0.70582  2.8393  8   فأقل25
26-35  43  2.8173  0.76888  
36-45  34  3.1261  0.86702  

الحقوق المتعلقةً باألهلية 
المدنية واألحوال 

  0.56061  2.8000  15  46أآثر من   الشخصية في الوثيقة
  0.43232  2.9917  8   فأقل25
26-35  43  3.0023  0.43743  
36-45  34  3.2618  0.60531  

  الدرجة الكلية

 0.35093  3.0156  15  46أآثر من 
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التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في     وجود فروق ظاهره في     عدم   )4.4(يالحظ من الجدول رقم     
 one(األحادي  تم استخدام تحليل التباين اللة الفروق، ولمعرفة دالعمريعزى لمتغير  الضفة الغربية

way ANOVA(كما يظهر في الجدول التالي :  

  

في التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية  العينة أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )5.4(لجدو

  العمريعزى لمتغير  في الضفة الغربية

مجموع   مصدر التباين  المجال

  لمربعاتا
درجات 

  الحرية
متوسط 

  ربعاتمال
  "ف"قيمة 

  المحسوبة
مستوى 

  الداللة
  0.152  3  0.455  بين المجموعات

  96  17.427  داخل المجموعات
أعمال الجمعيات النسوية 

  وأهدافها
  99  17.881  المجموع

0.182  
  

0.835  
  

0.478  
  

  0.545  3  1.634  بين المجموعات

  96  58.305  داخل المجموعات
ــري   ــق الفكـ المنطلـ

  للجمعيات النسوية
  99  59.939  المجموع

0.607  
  

0.897  
  

0.446  
  

  2.307  3  6.921  بين المجموعات

  0.953  96  91.483  داخل المجموعات
الحقوق السياسية والجنائية   

  للمرأة في الوثيقة
    99  98.404  المجموع

2.421  
  

0.071  
  

  0.548  3  1.643  بين المجموعات

  96  32.867  داخل المجموعات
الحقوق االجتماعية 

للمرأة في واالقتصادية 
  99  34.510  المجموع  الوثيقة

0.342  
  

1.599  
  

0.195  
  

  0.722  3  2.165  بين المجموعات

  96  57.524  داخل المجموعات
ً باألهلية  الحقوق المتعلقة
المدنية واألحوال 

  99  59.689  المجموع  الشخصية في الوثيقة
0.599  
  

1.204  
  

0.312  
  

  0.498  3  1.494  بين المجموعات

  96  23.160  داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  99  24.654  المجموع
0.241  
  

2.064  
  

0.110  
  

  
 مـن مـستوى     كبـر وهي أ ) 0.110(ومستوى الداللة   ) 2.064(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       

التوجهات الفكرية للجمعيات النـسوية     د فروق دالة إحصائياً في      توجال  أي أنه   ) α ≥ 0.05(الداللة  
   .الثانية الفرضية الصفرية قبولوبذلك تم وكذلك للمجاالت، ، العمريعزى لمتغير  في الضفة الغربية
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  : الثالثةنتائج الفرضية 

يـة  فـي التوجهـات الفكر     )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          "
  "المستوى التعليمييعزى لمتغير  للجمعيات النسوية في الضفة الغربية

 على عينة الدراسة    أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الثالثة الصفريةلفحص الفرضية   و
  .المستوى التعليمييعزى لمتغير التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية 

  

التوجهات في متوسطات  طات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة المتوس):6.4(جدول 

  المستوى التعليمييعزى لمتغير الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى التعليمي  المجال

  0.23522  3.3429  10   فأقلثانوي
  0.28652  3.5357  12  دبلوم

  0.46696  3.5949  67  بكالوريوس

أعمال الجمعيات النسوية 
  وأهدافها

  0.39099  3.5584  11  ماجستير فأآثر
  0.63465  2.4167  10  ثانوي فأقل
  0.81804  2.5833  12  دبلوم

  0.81300  2.6343  67  بكالوريوس

المنطلق الفكري 
  للجمعيات النسوية

  0.70065  2.5909  11  ماجستير فأآثر
  0.89468  2.9400  10  ثانوي فأقل
  1.07984  3.0667  12  دبلوم

  1.00779  2.8269  67  بكالوريوس

الحقوق السياسية والجنائية 
  للمرأة في الوثيقة

  1.03326  2.8182  11  ماجستير فأآثر
  0.80250  3.1800  10  ثانوي فأقل

  0.65759  3.4833  12  لومدب
  0.53529  3.5343  67  بكالوريوس

الحقوق االجتماعية 
واالقتصادية للمرأة في 

  الوثيقة
  0.62842  3.5091  11  ماجستير فأآثر
  0.82753  3.2857  10  ثانوي فأقل
  0.65169  2.9881  12  دبلوم

  0.68789  2.9168  67  بكالوريوس

الحقوق المتعلقةً باألهلية 
المدنية واألحوال 
  الشخصية في الوثيقة

  1.21188  2.5455  11  ماجستير فأآثر
  0.39417  3.0500  10  ثانوي فأقل
  0.55641  3.1306  12  دبلوم

  0.48438  3.1065  67  بكالوريوس

  الدرجة الكلية

 0.64935  2.9970  11  ماجستير فأآثر
  

التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في     وجود فروق ظاهره في     عدم   )6.4(يالحظ من الجدول رقم     
 تم استخدام تحليل التبـاين      ، ولمعرفة داللة الفروق    يتعليمالمستوى ال غير  يعزى لمت  الضفة الغربية 

  : كما يظهر في الجدول التالي)one way ANOVA(األحادي 
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في التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية  العينة أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )7.4(لجدو

  لمستوى التعليميايعزى لمتغير  في الضفة الغربية

مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات
درجات 

  الحرية
متوسط 

  ربعاتمال
  "ف"قيمة 

  المحسوبة
مستوى 

  الداللة
  0.187  3  0.560  بين المجموعات

  96  17.321  داخل المجموعات
أعمال الجمعيات النسوية 

  وأهدافها
  99  17.881  المجموع

0.180  
  

1.034  
  

0.381  
  

  0.140  3  0.419  بين المجموعات

  96  59.520  داخل المجموعات
ــق ال ــري المنطلـ فكـ

  للجمعيات النسوية
  99  59.939  المجموع

0.620  
  

0.225  
  

0.879  
  

  0.222  3  0.666  بين المجموعات

  96  97.739  داخل المجموعات
الحقوق السياسية والجنائية   

  للمرأة في الوثيقة
  99  98.404  المجموع

1.018  
  

0.218  
  

0.884  
  

  0.366  3  1.097  بين المجموعات

  96  33.413  داخل المجموعات
الحقوق االجتماعية 

واالقتصادية للمرأة في 
  99  34.510  المجموع  الوثيقة

0.348  
  

1.051  
  

0.374  
  

  0.979  3  2.937  بين المجموعات

  96  56.752  داخل المجموعات
ً باألهلية  الحقوق المتعلقة
المدنية واألحوال 

  99  59.689  المجموع  الشخصية في الوثيقة
0.591  
  

1.656  
  

0.182  
  

  0.050  3  0.149  بين المجموعات

  96  24.505  داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  99  24.654  المجموع
0.255  
  

0.194  
  

0.900  
  

  
 مـن مـستوى     بـر كوهي أ ) 0.900(ومستوى الداللة   ) 0.194(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       

التوجهات الفكرية للجمعيات النـسوية     توجد فروق دالة إحصائياً في      ال  أي أنه   ) α ≥ 0.05(الداللة  
 الفرضـية  قبـول وبذلك تم ،  كذلك للمجاالت، و يتعليمالمستوى ال يعزى لمتغير    في الضفة الغربية  

  .ةلثالثاالصفرية 
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  : ةرابعنتائج الفرضية ال

فـي التوجهـات الفكريـة       )α ≥ 0.05( الله إحصائية عند مستوى الداللـة     ال توجد فروق ذات د     "
  "الحالة االجتماعيةيعزى لمتغير  للجمعيات النسوية في الضفة الغربية

المتوسطات الحـسابية السـتجابة     و" ت" تم حساب نتائج اختبار      الرابعة الصفريةلفحص الفرضية   و
يعـزى لمتغيـر     يات النسوية في الضفة الغربيـة     التوجهات الفكرية للجمع   عينة الدراسة على     أفراد

  .الحالة االجتماعية
  

لتوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في  ال العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار ):8.4(جدول 

  يعزى لمتغير الحالة االجتماعية الضفة الغربية

الحالة   المجال

  االجتماعية
المتوسط   العدد

  يالحساب
االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

مستوى  "t"قيمة
  الداللة

  أعمال الجمعيات النسوية وأهدافها  0.40770 3.5238  24  أعزب
  0.43236 3.5695  76  متزوج

98  0.458  0.648 

  المنطلق الفكري للجمعيات النسوية  0.82163 2.6181  24  أعزب
  0.76945 2.5965  76  متزوج

98  0.118  0.906  

الحقوق السياسية والجنائية للمرأة   0.98511 3.1000  24  أعزب
  0.99569 2.7921  76  متزوج  في الوثيقة

98  1.324  0.189  

الحقوق االجتماعية واالقتصادية   0.68079 3.2500  24  أعزب
  0.54198 3.5658  76  متزوج  للمرأة في الوثيقة

98  2.335  0.022 

ً باألهلية ال  0.87752 3.0119  24  أعزب مدنية الحقوق المتعلقة
  0.74583 2.8929  76  متزوج  واألحوال الشخصية في الوثيقة

98  0.653  0.515 

  الدرجة الكلية  0.45012 3.1069  24  أعزب
 0.51623 3.0868  76  متزوج

98  0.171  0.864 

  
، )0.864(لداللة ، ومستوى ا)0.171(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

يعزى لمتغير  التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربيةتوجد فروق في ال أي أنه 
ما عدا مجال الحقوق االجتماعية واالقتصادية للمرأة في  تمجااللوكذلك ل.  الحالة االجتماعية

  .ةمتزوجين ، أي تم قبول الفرضية الرابع، وكانت الفروق لصالح الالوثيقة 
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  : نتائج الفرضية الخامسة

فـي التوجهـات الفكريـة       )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          "
   "المنطقةيعزى لمتغير  للجمعيات النسوية في الضفة الغربية

 عينة الدراسـة    أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة      الخامسة   الصفريةلفحص الفرضية   و
  .المنطقةيعزى لمتغير التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية  ىعل
  
  

التوجهات في متوسطات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):9.4(جدول 

  المنطقةيعزى لمتغير الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عددال  المنطقة  المجال

  0.42496  3.5379  64  قرية
  0.41280  3.6108  29  مدينة

أعمال الجمعيات النسوية 
  0.51977  3.5306  7  مخيم  وأهدافها

  0.69737  2.4974  64  قرية
  0.89798  2.7299  29  مدينة

المنطلق الفكري للجمعيات 
  النسوية

  0.84672  3.0238  7  مخيم
  0.93367  2.7969  64  قرية
  1.11430  2.8897  29  مدينة

ق السياسية والجنائية الحقو
  للمرأة في الوثيقة

  1.03280  3.4000  7  مخيم
  0.57988  3.4844  64  قرية
  0.52203  3.5586  29  مدينة

الحقوق االجتماعية 
  0.92890  3.2571  7  مخيم واالقتصادية للمرأة في الوثيقة

  0.80370  2.8214  64  قرية
  0.67268  3.0542  29  مدينة

ً باأل هلية الحقوق المتعلقة
المدنية واألحوال الشخصية 

  في الوثيقة
  0.84112  3.2857  7  مخيم

  0.46937  3.0302  64  قرية
  0.49521  3.1759  29  مدينة

  الدرجة الكلية

 0.72378  3.3048  7  مخيم
  

وجهات الفكرية للجمعيات النسوية في     التوجود فروق ظاهره في     عدم   )9.4(يالحظ من الجدول رقم     
األحـادي   تم استخدام تحليـل التبـاين        ، ولمعرفة داللة الفروق   نطقةماليعزى لمتغير    الضفة الغربية 

)one way ANOVA(كما يظهر في الجدول التالي :  
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ية للجمعيات النسوية في التوجهات الفكر العينة أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )10.4(لجدو

   المنطقةيعزى لمتغير في الضفة الغربية

مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات
درجات 

  الحرية
متوسط 

  ربعاتمال
  "ف"قيمة 

  المحسوبة
مستوى 

  الداللة
  0.056  2  0.112  بين المجموعات

  97  17.770  داخل المجموعات
أعمال الجمعيات النسوية 

  وأهدافها
  99  17.881  المجموع

0.183  
  

0.305  
  

0.737  
  

  1.210  2  2.420  بين المجموعات

  97  57.519  داخل المجموعات
ــري   ــق الفكـ المنطلـ

  للجمعيات النسوية
  99  59.939  المجموع

0.593  
  

2.041  
  

0.135  
  

  1.159  2  2.318  بين المجموعات

  97  96.086  ل المجموعاتداخ
الحقوق السياسية والجنائية   

  للمرأة في الوثيقة
  99  98.404  المجموع

0.991  
  

1.170  
  

0.315  
  

  0.259  2  0.518  بين المجموعات

  97  33.992  داخل المجموعات
الحقوق االجتماعية 

واالقتصادية للمرأة في 
  99  34.510  المجموع  الوثيقة

0.350  
  

0.739  
  

0.480  
  

  1.040  2  2.080  بين المجموعات

  97  57.609  داخل المجموعات
ً باألهلية  الحقوق المتعلقة
المدنية واألحوال 

  99  59.689  المجموع  في الوثيقةالشخصية 
0.594  
  

1.751  
  

0.179  
  

  0.383  2  0.765  بين المجموعات

  97  23.889  داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  99  24.654  المجموع
0.246  
  

1.553  
  

0.217  
  

  
 مـن مـستوى     كبـر وهي أ ) 0.217(ومستوى الداللة   ) 1.553(لية  يالحظ أن قيمة ف للدرجة الك     

التوجهات الفكرية للجمعيات النـسوية     توجد فروق دالة إحصائياً في      ال  أي أنه   ) α ≥ 0.05(الداللة  
 الفرضـية الـصفرية     قبـول  وبذلك تم    وكذلك للمجاالت، ،  المنطقةيعزى لمتغير    في الضفة الغربية  

  .خامسةال
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  الخاتمة
دراسة ميدانية   : حول التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية       ( ه الدراسة   بعد هذ 

أرجو اهللا العلي القدير أن أكون قد وفقت في الوفاء بالمطلوب ،             ) تحليلية وفق الشريعة اإلسالمية   
  :ل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات في النقاط اآلتية يسجبت
  
ها في المكان الالئق بها، على خالف وضعها في الجاهليـة األولـى              المرأة ووضع  كرم اإلسالم  •

كثير مـن الحقـوق     رجل في الكرامة اإلنسانية وفي      والجاهلية المعاصرة، وساوى بينها وبين ال     
  . والواجبات بما يتناسب مع قدرتها وطبيعتها

سـالم، وفـي    موقف اإلسالم من المرأة كان ثورة على المعتقدات واآلراء السائدة في فجـر اإل              •
، دون ثـورات أو     ا وأهليتها الكاملة غير المنقوصـة     عصرنا من حيث الشك بإنسانيتها وكرامته     

  . مؤتمرات للمطالبة بحقوقهن
، وحفظ لها كرامتها الحقيقية من حيث األهلية القانونية والماليـة ،            أعطى اإلسالم المرأة حقوقها    •

تمع وذلك من أجل صيانة كرامتهـا عـن         ، لمصلحة األسرة والمج   عن االختالط   بعيٍد    في نطاق 
  .االبتذال، وأنوثتها من االستغالل ، كما حصل مع المرأة الغربية في مجتمعها 

 المرأة من حقوق ، راعى أن يكون ذلك منسجماً مع كرامتهـا وفطرتهـا               إن اإلسالم بما أعطى    •
ـ    ل كاهلها بالمس  وطبيعتها ، وأن ال يكون في هذه الحقوق إرهاق لها وعبء يثق            ا اواة  التامة بينه

  . وبين الرجل في كافة المجاالت ، ولم يكن فيه تحيز إلى جنس على حساب اآلخر
هي وثيقة صدرت عن وزارة شؤون المرأة الفلـسطينية عـام           : وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية      •

ير م بمشاركة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز النسوية ، قامت بتطو           1997
م من أجل التصويت عليهـا      2002م و 2000م و 1997الوثيقة وتقديمها للمجلس التشريعي عام      

ال أن هذه الوثيقة التي تبنت المواثيق والقوانين الدوليـة فـي            إواعتماد ما جاء فيها من قوانين       
  . كثير من المخالفات الشرعية ها يوجد فيها بنود

   . االباحية االجتماعية بالمفهوم الغربي مة الحيا الهدف العام من المؤتمرات الدولية هو عول •
 امت على أساس العلمانية ، الداعيـة  إلـى           المؤتمرات الدولية التي تبنتها الجمعيات النسوية ق       •

 واالجتماعية والثقافية ، وبهذا يتم إقصاء       ةإبعاد الدين عن الحياة السياسية واالقتصادية واإلعالمي      
  .الدين عن الحياة العملية 

بالحرية المطلقة للمرأة ، بفعل ما تشاء ، وبهذا انعكس هذا الفهم على المـرأة               نادت المؤتمرات    •
ماً لت واجباتها أ   ذهاب شرفها ، وأهم    ىاألوربية التي تحررت من اآلداب واألخالق مما أدى  إل         

وزوجة فتهدم المجتمع كامالً ، أما نظرة اإلسالم إلى الحرية فهو منـضبط بـضوابط الـشرع                 
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مصلحة األمة وتحافظ على تماسك     ب ، وال تضر     اآلخرينيتعدى على حريات    لعقل ، بحيث ال     وا
  . المجتمع 

 للمرأة العمل ولكن ضمن ضوابط منها ، أن تعمل المرأة في األعمال التي تناسب               أباح اإلسالم    •
مـا فيـه    قدرتها الجسدية والنفسية والعقلية ، وفي هذا ليس انتقاص من قدر المرأة وكرامتها وإن             

  . مطلق العدل والشفافية 
" إن الدعوة إلى الحرية الجنسية ، ونشر وسائل منع الحمل ، أو اإلجهاض ومـا أطلـق عليـه           •

 في توصيات المؤتمرات العالمية النسوية ، وفي هذا األمر          اًجاء متكرر " الحمل غير المرغوب    
  ة يسالم في المجتمعات اإلمحاولة لنشر الفحشاء والرذيلة بين المجتمعات البشرية ، وخصوصاً

إن هذه المؤتمرات جاءت لتعالج اآلثار المترتبة على الحرية الجنسية ، من إجهاض وأمـراض                •
  الجنسي في هذه المجتمعات     تجنسية ، دون معالجة ألسباب هذه المشكالت والتي أساسها االنفال         

 رادعة لهذه الجـرائم     في حين اإلسالم عالج ذلك بضوابط وأحكام وقائية وشرع أيضاً عقوبات          
  .  التي تحطم المجتمعات اإلنسانية 

 الغريزة الجنسية ، وحاجة اإلنسان ، فسعى إلى تلبيـة متطلباتهـا وحاجتهـا               لم يهمل اإلسالم     •
 لإلشباع ، فأشبعها وفق نظام محدد دون كبت ممقوت أو انطالق مجنون ، وذلـك عـن                  ةالملح

  . طريق الزواج الشرعي 
 ، وذلك عن طريق الـسماح       ي إلى تهميش دور األسرة في البناء االجتماع       دعت هذه المؤتمرات   •

سواء عالقات غير شرعية ، أو عالقة المثليين  الرجـل  (  غير الزواج    ى األخر نبأنواع االقترا 
  . اعتبار ذلك أنه أشكال أخرى لألسر يف)  باألنثى ىبالرجل ، واألنث

ول الغربية مليارات الدوالرات لتنفيذ ذلك في       دعت هذه المؤتمرات إلى تنظيم النسل ودفعت الد        •
  .  ودول العالم الثالث يالعالم اإلسالم

• ت المؤتمرات النسوية من الزواج واإلنجاب المبكر ، واعتبرت ذلك عائقاً أمام تقدم المـرأة               نفر
  . في حياتها العملية

ـ              • ع فيهـا سـيطرة     قضية قوامة الرجل على المرأة في اإلسالم ، ليست قضية أعراف وتقاليد يق
الرجل ، وإنما هي تشريع رباني روعي فيه خصائص كل من الرجل والمرأة ، الهـدف منـه                  

  . مصلحة األسرة ، فكانت القوامة للرجل على المرأة تكليفاً ال تشريفاً
أن  المؤتمرات الدولية وخصوصاً مؤتمر سيداو دعت إلى االختالط في كافة الميـادين علـى                •

قضاء على المفهوم النمطي لدور كل من الرجل والمرأة في الحياة ،ممـا              ال االختالط يساعد في  
  .خالق والتعليم آثاره السلبية على األكان له 
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حـض  إن المنظمات النسوية تعطي دورات في مجال النوع االجتماعي ، تهدف من خاللها إلى                •
هلية وحكوميـة   المطالبة بالتساوي مع الرجل ، وهذه الدورات تمول من منظمات أ          المرأة على   

  . أجنبية 
  . للمرأة بالعمل إذا التزمت بالضوابط الشرعية يسمح اإلسالم  •
عطها لها أي تشريع في العالم من حـق التملـك           ي لم   لمة حقوقاً مالية   اإلسالم المرأة المس   أعطى •

ومباشرة العقود وجعلها صاحبة السلطة المطلقة على ملكها ، ولم يجعل للرجل أي سلطة عليها               
  . كانت صفته منها مهما 

 اإلسالم المرأة الميراث ، حيث كانت محرومة من الميراث ، واإلرث في اإلسالم نظـام                أعطى •
نه ليس في كـل حـاالت       أ، و الشريفة والسنة    الكريم مالي اجتماعي منصوص عليه في الكتاب     

رجل  أة وال يرث نظيرها ال    بل يوجد حاالت ترث فيها المر      الميراث يرث الرجل ضعف المرأة ،     
مساواة في الميراث بين الذكور واإلناث ، فيه خروج عـن شـريعة اهللا تعـالى                 الدعوة لل  وأن

  . والرضا بحكم الطاغوت 
 إال الحنفية أجازوا ذلك فيمـا       رأي جمهور األئمة  ن المرأة ال يجوز لها أن تتولى القضاء على          إ •

  . دون الحدود والقصاص 
  . اعة ، أن تتولى منصب اإلمامة العظمى  باتفاق أهل السنة والجم للمرأة ال يجوز •
بين الحـضارة اإلسـالمية والحـضارة       ي من أهم القضايا التي تظهر الفروق         قضية المرأة ه   •

  . الغربية المعاصرة 
  

  :التوصيات

  : وبناء على النتائج التي توصلت إليها أوصي بما يلي  •
ء العالم بعدالة تشريعها وسبقها     على المرأة المسلمة في كافة بقاع األرض ، أن تفاخر جميع نسا            •

، اعترافـاً    جميع تشريعات العالم وحضاراته في تقرير حقوقها واالعتراف بكرامتها وإنسانيتها         
نبيالً يخرج من قلب ووجدان كل امرأة مسلمة بعدالة التـشريع اإلسـالمي ورحمتـه بـالمرأة                 

  . المسلمة
  . دم التأثر باألفكار الواردة من الغرب  الشرعية اإلسالمية وعاألحكامضرورة عودة الناس إلى  •
، لتنوير المجتمعات بالواجبات والحقوق وأهمية األسرة        تعزيز دور اإلعالم في الدول اإلسالمية      •

  .في استقرار المجتمعات
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 عالمية في المـسألة     تدعوة الباحثين في تقديم دراسات ورؤى إسالمية فيما يستجد من أطروحا           •
  . اإلسالمي االجتماعية مخالفة للدين 

الدعوة إلى تبني ميثاق األسرة في اإلسالم ، والصادر عن المجلس اإلسالمي العـالمي للـدعوة                 •
  .واألعالم 

أن يكون هناك مشاركة فعالة للمسلمين في المؤتمرات العالمية الخاصة باألسرة حتى تتمكن من               •
ي مـن شـأنها التـأثير       توضيح رؤيتنا في هذه المواد التي تتعارض مع عقائدنا اإلسالمية والت          

  .  السلبي على األسرة اإلسالمية 
التنسيق مع المنظمات األمريكية واألجنبية ، التي تدعو لحماية األسرة ،  والتي تنادي بمبـادئ                 •

  . تتماشى مع التعاليم اإلسالمية 
 يها ، ومخالفتها لمقاصد الـشريعة      كشف سوءات المؤتمرات العالمية الخاصة بالمرأة وبيان مرام        •

(  المعاصرة وذلك من خالل وسـائل اإلعـالم المختلفـة            ة العولمة االجتماعي  ةوأنها أحد أذرع  
والندوات والمحاضرات وذلك من قبل العلمـاء ، والـدعاة          ) المرئية  والمقروءة ، المسموعة ،     

 في بـث    ةوطالب العلم والمثقفين اإلسالميين واإلعالميين والقيادات النسائية وتحميلهم المسؤولي        
  . لوعي العام ، للوصول إلى تحصين داخلي قويم ا
 الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والتي تبنتها الجمعيات النـسوية فـي            تإعادة النظر في االتفاقيا    •

 الـدين    اياها وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية، بحيث تتناسب مع ضمان حقوق المرأة التي منحها           
  . اسب مع طبيعتهاتتن والتياإلسالمي ،

  . ، والمدعوم من هيئات مشبوهة خارجية ف زيغ التيار النسوي العلماني في الوطنكش •
مبادرة بإقامة مؤتمرات عالمية تبحث قضايا المرأة واألسرة وحقوق اإلنـسان مـن منظـور               ال  •

  . شرعي
، وذلك للدراسة والتصدي لظـاهرة عولمـة العـالم            للدراسات النسوية   إسالمية   كزاإقامة مر  •

  .  عام ، والمجتمع الفلسطيني بشكل خاصاإلسالمي بشكل
  . التنسيق مع الجمعيات النسوية لمناقشة قضايا تخص المرأة في ضوء الشريعة اإلسالمية •
 المولى عز وجل أن يجعل عملـي        أسأل،   وأخيراً هذا أخر ما تيسر لي كتابته في هذه الرسالة          •

  . ، إنه سميع مجيب الدعاء  سبحانه وتعالىهههذا خالصاً لوج
  

אאאK 
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  المالحق

  : وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية 
  : الحقوق المتضمنة في الوثيقة 

  :  الحقوق السياسية - أوال
 المشاركة في التصويت في جميع االنتخابات العامة والترشيح لجميـع االنتخابـات العامـة فـي      *

  .فلسطين 

  تاءات العامة في الدولة  المشاركة في جميع االستف*
  تقلد جميع المناصب العامة في الدولة * 
   .إليها السياسية واالنضمام األحزابتشكيل * 
  . حق المرأة في المشاركة في حاالت الحرب والسلم تعزيز* 
   .وأهدافها السياسية عل اختالف توجهاتها األنشطةالمشاركة في جميع * 
 الحقوق والشروط المقررة للرجل فيما يتعلق باكتساب الجنـسية أو           تتمتع المرأة الفلسطينية بكافة   * 

  .  االحتفاظ بها أوتغييرها 
  

 : الحقوق االقتصادية واالجتماعية -ثانيا 

 المادية والعالوات االجتماعية دونما تميـز       المكافآتالتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية بما فيها        * 
  بينها وبين الرجل 

  .  مهني يساعدها على حرية اختيار المهنة التي ترغب فيها وتناسبها الحق في تلقي تدريب* 
حماية المرأة العاملة من كافة أشكال العنف والمضايقات الجنسية التي تتعرض لهـا فـي مكـان                 * 

  العمل 
  .الحق في التمتع ومعاملة مساوية للرجل داخل بيئة العمل * 
 التقاعدية و الضمانات االجتماعية المؤمنة ضـد         ، واالستحقاقات  األجر مدفوعة   بإجازاتالتمتع  * 

  .البطالة أو المرض أو الشيخوخة 
  : ضمان حق المرأة في * 
   والتجارية بشكل مستقل األسرية لمهامها  التمتع باالستقالل المالي لضمان مباشرتها -
  قتصاد الوطني  باالأسرتها االعتراف بأهمية عمل المرأة الريفية واالعتراف بمساهمتها في رفاهية -
  . االعتراف بأهمية العمل المنزلي -



 157

 إدارة التي تمكنها مـن حـسن        األسرة والطفولة وتنظيم    األمومة الحق في الحصول على خدمات       -
  . باألسرة بما يتفق مع دورها التربوي أسرتها

يـع   بجم التعليمـة  الحق في التعليم في جميع مراحله ويشمل ذلك ، االلتحاق بكافـة المؤسـسات                -
  . والتساوي في المناهج الدراسية أنواعها

   الحق في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة مجانا -
  . الضمان االجتماعي مكفول للنساء ضد الفقر والبطالة -

   كسر الهوة بين حقوق المرأة العاملة في الوظيفة العامة والمرأة العاملة في القطاع الخاص -

مـن المقاعـد فـي      % 30 العمل النقابي وتخصيص نسبة ال تقل عن          تعزيز مشاركة المرأة في    -

  الهيئات القيادية للنقابات لها 

   حق المرأة في العمل والرعاية الصحية واالجتماعية -

  . حقها في التنظيم النقابي -

  . والثقافي والفني األدبي واإلبداع الحق في التعليم وحرية البحث العلمي -

  . والطفولة واجب وطني ةاألموم اعتبار رعاية -

  . الحق في الضمان االجتماعي والضمان الصحي ومستحقات العجز والشيخوخة -

  : الحقوق الجنائية –ثالثا 

  .الحق في التمتع بحقوق مساوية للرجل بالحياة والحرية والسالمة الشخصية * 

  . قوانين العقوبات التي تنطوي على التميز ضد المرأة أحكام كافة إلغاء* 

 بجرائم الزنا على نحو مساو لشهادة الرجل على اعتبار تساويهما في الشروط             المرأةيؤخذ بشهادة   * 

   القانونية األهلية

  . المرأة الحامل رغما عنها إجهاضتشديد العقوبة على كل من يقدم على ارتكاب جريمة * 

 إلجهـاض دفع المرأة الحامـل      التي ت  باألسبابتوفير قدرا كبيرا من المرونة القانونية فيما بتعلق         * 

  . على سالمته وحياته نالحريصي أكثربرغبتها باعتبارها جنينها 
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سفاح القربى   ( األسرةتشدد العقوبات الجزائية المفروضة على جرائم االعتداءات الجنسية داخل          * 

  .واالغتصاب وهتك العرض ) 

  . الواقع عليها األسريال العنف  الزوج لزوجته رغما عنها باعتباره شكال من أشكمواقعةتجريم * 

   .األسرة داخل المرأةتجريم كافة أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي الذي قد يصيب * 

 أو المهينـة    املة أو العقوبة القاسية أو أالإنسانية     الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المع         * 

  .في المجتمع 

  .تقدات الدينية التي تبيح العنف ضد المرأة مقاومة كافة األعراف والتقاليد والمع* 

  :  المدنية واألحوال الشخصية باألهلية الحقوق المتعلقة -رابعا

  : ضمان حق المرأة في 

  .حق التزوج وتأسيس دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين * 

ريق القضائي  الحق في الحصول على تعويض عن الطالق التعسفي ، ومنحها الحق في طلب التف             * 

أن يكون الطالق باالتفاق والتراضي بين الطرفين من منطلق المساواة في           ( عند وجود المبرر لذلك     

  ) الحقوق والعقد شريعة المتعاقدين 

حق المساواة المطلق مع الرجل في جميع مجاالت القانون المدني ، كالمساواة في حـق الملكيـة                 * 

  . لحقها الشخصي  عقود خاصةإبراموالتوريث ، وحقها في 

 ، كما يحق لها     األسري وتسيير البيت    باألبناءتتساوي المرأة مع الرجل في كافة الحقوق المتعلقة         * 

  . لما هو مقرر لمصلحتهم األبناءالوالية والوصاية على 

  . والتصرف فيها على قدر المساواة مع الرجل األسرةالحق في ملكية وحيازة ممتلكات للمرأة * 

  . التجارية باسمها ولصالحها األعمال الكاملة في مزاولة ألهليةاللمرأة * 

  .يحق للمرأة االحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها بعد الزواج * 
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 إذن مطلق الحق في استصدار كافة الوثائق الثبوتية والرسمية دون الحاجة الحصول علـى               للمرأة* 
  من احد 

 من احد ، متى بلغت األهليـة        إذناشتراط الحصول على    للمرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون       * 
  القانونية المطلوبة لذلك دونما تميز عن الرجل  
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  المسارد

  .  الكريمة مسرد اآليات

  .  الشريفة مسرد األحاديث

  . مسرد المصطلحات 

  . مسرد األعالم 

  . مسرد المؤتمرات والجمعيات 

  .مسرد المصادر والمراجع 

  . د الموضوعات مسر
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  : مسرد اآليات

  الصفحة  السورة  رقمها   اآلية

 mgl  k   j  i  h  mp  o  n   q  l  228  57  البقرة ،

69 ،

70 ،

78 ،85  

m Ä  Å  Æ   Ç  È  É   Ê  Ë  l  229  113  البقرة  

m t  u  v  w  x  l  232  97، 95  البقرة  

m Ñ  Ò    Ó  ÔÕ  Ö  ×  Ø    Ù  ÚÛ  l    256  26  البقرة  

 mx|  {   z  y  }  l  282  86  البقرة  

m §  ¨   ©  ª  «  ¬®  l.  286  77  البقرة  

 m¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¦  l  97   آل

  عمران

104  

)m A  B  C  D  E  F  G  H    l  1  25،  ز  النساء ،
35 ،  

m t  u  v  w  x  y   l    3  98  النساء  

m s   t  u  vw l  4  109  ساءالن ،
57  

m ¶   ¸   ¹  º  »  ¼  l  6  90  النساء  

m c  d   e  fg  h   i  j  kl    l  11  106  النساء ،
107  

m  B  C  D  E  F  l  12  106  النساء ،
107  

m A  B  C  D  E    l  15  86  النساء  

mG   H  I  J  K  L  MN  l  20  70  النساء  

m i  j  kl   m  n  o         p  q   l.  29  31  النساء  

m o  p  q  r  s  t  u  v  wx  l  32  6ح،   النساء  

mA  B  C  D  E  F  G  H    I  J  l.  34  33  النساء ،
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74 ،

78 ،

82 ،  

m A  B  C  D      l  43  96، 61  النساء  

 m Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  Í  Î   Ï  ÑÐ  l   59  59  النساء ،
117  

m ¬  ®  ¯   °      ±  ²  ³  ´  µ    l       65  118  النساء  

m j  k  l  m  n  o   p  q  l.  3  113  المائدة  

m Æ  Ç  È  É  Ê     Ë  Ì  Í      ÎÏ  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ôl     151  81  األنعام  

m d  e  f  g    h  i  j  kl    l  151  49  األنعام  

m ¥  ¦  §  ¨     ©  l  80-
81  

  43 األعراف

m a  b  c   d  ef  l  71  70  لتوبةا ،

71 ،

72 ،75  

        

m  g  h  i  j  k  l    m  no    l   23-
24  

  82  اإلسراء

m z  {  |}  ~     _      `  a   b   l  32  83  اإلسراء  

m  _  `        a  b  l   70  23ج،    اإلسراء ،
58  

m X  Y  Z  [   \  ]  ^  _   `    l  32  117  الحج  

m K  L  M  N       O    P  Q    RS  l  2  83  النور  

m }  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦   l  6 -8  86  النور  

m ̀  a    b  c  d  l  31  78، 31  النور  

mÅ  Æ    Ç  È  É  Ê  Ë  Ì   Í  l  19  39  النور  

m £  ¤  ¥  ¦    §  l   50  114  النور  

m y  z  {  |  }  ~  _   `  a  b  l  21  81، 23  الروم  
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 m  h  g   fm  l  k  j  in  l  33  67 األحزاب  

 m  x  w   v  u  t  s  rl  35  58ج،  األحزاب  

m ̈  ©  ªl  10  41  فصلت  

m A  B  C  D  E  F  [  l  6  77  الطالق  

m «  ¬  ®  ¯  °   ±   ²    6  39  التحريم  

m ©  ª  «¬  ®  ¯       °  ±   l  32  59  النجم  

m k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w   x  y  z  { 

 |      }  l  

  30  العلق  1-4

m A  B  C  D  E  F  G  H  I  J   K  L 
 M  N  O  P    Q   l  

  116  العصر  1-3
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  :مسرد األحاديث

  الصفحة  طرف الحديث

  83  أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو في المسجد
  78  أذنوا لهنإذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد ف

  100  أسلمت وعندي ثماني نسوة
  100  إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج

  100  إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي
  70  إنما النساء شقائق الرجال
  97  األيم أحق بنفسها من وليها

وتَز اِرِث َأنَّهِن الْحةَ بقْبع ننَةً ِلَأِبي عاب ِزيٍزإيهابجِن ع85   ب  
 والمرأة راعية في مال ،كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

  زوجها
75  

  70  كلكم آلدم وآدم من تراب
  104  ال تسافر المرأة ثالثًا إال ومعها ذو محرم

  95  ال نكاح إال بولي
  62  ال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

  58   امرأةلن يفلح قوم ولوا أمرهم
  112، 67، 61  لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

  113  ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء
  80  من كانت له أنثى فلم يؤدها ولم يهنها

  58  النساء شقائق الرجال
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  :مسرد المصطلحات 

  الصفحة  المصطلح   الرقم

  5  الجمعيات النسوية الخيرية   .1
  5   الجماهيريةاألطر النسوية   .2
  5  المراكز النسوية   .3
  5  مواجهة اجتماعية   .4
  5  النوع االجتماعي    .5
  6  الصحة اإلنجابية   .6
  6  الصحة الجنسية   .7
  22  والمتعايشينمتحدين ال   .8
  23  األسرة النمطية   .9

  32  الوالية   .10
  33  راديكالي   .11
  33  األنثربولوجيا   . 12
  48  الردة   . 13
  51  الجندر   . 14
  53  الزنا   .15
  56  اإلجهاض   . 16
  66  ارة التفويضوز   . 17
  66  وزارة التنفيذ   . 18
  67  الخالفة   . 19
  72  الوزير   . 20
  74  المجالس النيابية   . 21
  76  المهر   . 22
  81  القضاء   . 23
  93  الشهادة   . 24
  98  البلوغ   . 25
  110  السفر   . 26
  110  المحرم   . 27
  113  الميراث   . 28
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  :مسرد األعالم  

  الصفحة  المصطلح   الرقم

  9  عصام عبد الهادي    .1
  66  مصطفى الزرقا    .2
  86   مالك بنكعب   .3
  69  النضر بن كنانة   .4
  69  القلقشندي   .5
  71  أبي بكرة    .6
  77  ابن قدامة   .7
  79  السباعي   .8
  81  الطبري   .9

  84  القرطبي.10
  85  عبد اهللا بن مسعود.11
  85  كعب بن مالك.12
  85  عبد اهللا بن عمر بن الخطاب.13
  86  أسامة بن زيد.14
  91  أبو سعيد الخدري.15
  100  سفيان الثوري.16
  103  بسعيد بن المسي.17
  104  معقل بن يسار.18
  108  ابن تيمية.19
  112  األوزاعي.20
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  :مسرد المؤتمرات والجمعيات

  الصفحة  االسم   الرقم

  7  جمعية الهدى   .1
  7  مركز جندر للثقافة والفنون   .2
  7  جمعية الخنساء اإلسالمية   .3
  7  جمعية النقاد اإلسالمية   .4
  7  جمعية الشابات المسلمات   .5
  7  حزب الخالص    .6
  10  تحاد العام للمرأة الفلسطينيةاال   .7
  12  جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية   .8
  16  مركز المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق   .9

  25  ميثاق األمم المتحدة   .10
  26  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  .11
  28  وثيقة سيداو  .12
  34  1914مؤتمر السكان للتنمية والتطوير القاهرة   .13
  42  م 2000 وما تبعه عام 1995 بكين مؤتمر  .14
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  :مسرد المصادر والمراجع

                                                                                                                  

  . الكريم القرآن* 
 النهاية في غريب الحديث واألثر السعادات المبارك محمد الشيباني ،، مجد الدين أبو  ابن األثير *
 ، ومحمود محمد الطناجي ، المكتبة ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي) م 1979 - هـ1399( ط .، د

  .  بيروت –العلمية 
هـ 1405 ( 2ط،  الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء األلباني ، محمد ناصر الدين ، * 
  . بيروت  _ ي، المكتب اإلسالم زهير الشاويش إشراف) م 1985 - 
، 1 ، طاإلسالم سياسية الكبرى في ابن تيمية والوالية الاإلسالمشيخ  أحمد ، فؤاد عبد المنعم ، *

  .هـ ، الرياض 1417دار الوطن 
   .، بدون تاريخ طاعة ونشرالمرأة المسلمة في أحكام دينها وأمور دنياها ،محمد بكر ، إسماعيل *
 ، دار النفائس للنشر والتوزيع ،  الشخصيةلاألحواالواضح في شرح  األشقر ، عمر سليمان ، *

  .األردن 
  . ، دون تاريخ 2 ، دار الفكر، ط األغانيأبو الفرج ، علي بن الحسن بن محمد ،األصفهاني ، * 
،المؤسسة الجامعية 1، طالزواج والطالق في الفقه اإلسالمي  إمام ، محمد كمال الدين ، *

  . م 1996 - هـ 1416 بيروت ، للدراسات والنشر والتوزيع ،
  إلغاء التميز الثقافي واالجتماعي بينالمرأة والجندر  أبو بكر ، اميمة ، وشرين شكري ، *

  م 2002/ هـ 1423 ، 1لبنان ، ط/، دار الفكر بيروت 103، صالجنسين 
  .، مكتبة أوالد الشيخ للتراث1 ،  طعمل المرأة في ميزان الشريعة اإلسالميةالبريكي، أم حبيبة ، *
 .شريع الربانيالمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف الت البوطي  ، محمد سعيد ، *

، تحقيق محمد زهير بن ) هـ 1422 ( 1 ، طصحيح البخاري البخاري ، محمد بن إسماعيل ، *
  . ناصر ، دار طوق النجاة 

 - ،  دار البشير ، عمان)  م 1994 –هـ 1415( 1 ، ط، النظم اإلسالميةالبياتي ، منير حميد *
  .  األردن 

: تحقيق ) م 2003 - هـ 1424 ( 3 ، ط الكبرىالسنن البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي ، *
  . ، بيروت محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية 

  )  م 1975 - هـ 1395 (2 ، ط، سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى  الترمذي *
تحقيق ، أحمد محمد شاكر ، ومحمد فؤاد عبد الباقي ، وإبراهيم عطوة ، مطبعة مصطفى الياجي 

  . لحلبي ، مصر ا
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) م2005 - هـ1426 ( 3 ، طمجموع الفتاوى ابن تيمية ، احمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ، *
  . ،تحقيق أنور الباز ، وعامر الجزار ، دار الوفاء 

 الفقه على,   الجزيري ، عبد الرحمن ، مراجعة نجيب الماجدي واحمد عوض أبو الشباب * 
  . م 2003/ هـ 1424بيروت ، /لمكتبة العصرية ، ا1/1318 , المذاهب األربعة

 ، دار إحياء التراث العربي        أحكام القرآن  الجصاص ، أحمد بن علي ، تحقيق محمد القحماوي ،          *
  -2.  م 1985هـ  1405 بيروت ، -

 ،   ،العولمـة الطوفـان أم اإلنقـاذ      جي ، فرانك ، ولتشنر وجون يولي ، ترجمة فاضل جتكـر              * 
  . م 2004 ، بيروت 1ة مركز الوحدة العربية ،ط ، مطبع444-443ص
،  دار االستفتاء الشعبي بين األنظمة الوضعية والشريعة اإلسالميةالحلو، ماجد راغب ،  *

 .م 1983  اإلسكندرية ،المطبوعات الجامعية ،

 دار اإلسراء للنشر والتوزيع ، ،1،ط،حواء التي أنصفها اإلسالم حمدان ، حسن علي مصطفى  *
  . م 1991/ هـ 1412هرة ، القا
 .  بيروت – ، دار الكتب العلمية درر الحكام شرح مجلة األحكامحيدر ، علي ،  *

 )ت. د (، دار الفكر، لبنان/ المقدمة، بيروت )  م 1406/هـ 808( ابن خلدون، عبد الرحمن ، *

 م1975 دار المعارف ، –، القاهرة مركز المرأة في اإلسالم ،محمد .  د،خيرت  *
  . اإلسالم وقضايا المرأة ولي ، البهى ،خال*
                                                                         اإلسالم،المرأة في لخياط ، ريم نصوح ا*

 ، تحقيق محمد محي سنن أبي داود) هـ 275ت( السجستاني ، سليمان بن األشعث  داود أبو *
  .  هـ 1416بيروت ، _ الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية 

لة و المجتمع وحياتها المرأة في القرآن والسنة ومركزها في الدو ، محمد عزت ،دروزة  *

 . م 1980/ هـ 1400 ،2 ط،وبيروت /  المكتبة العصرية  صيدا ، الزوجية وواجباتها وحقوقها

 ، 1 ،  دار ابن حزم للطباعة والنشر ، طالشروط الجلية في عقود الزواج ، عد نواره ، دري *
  .  م 2009/ هـ 1430

  سير أعالم النبالء، ) هـ 748توفى سنة الم(الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان *  
  .  م ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب االرنؤط1990 ، مؤسسة الرسالة بيروت 1ط
 - هـ1395(،4 ، طبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد ،محمد بن أحمد بن محمد ، * 

                                                         .  مطبعة مصطفى الياجي ، مصر )م1975

  .، دار الكتب العلمية طهران 2 ، طالتفسير الكبيرالرازي ، الفخر ، * 
طبع دار /  القاهرة – ،  مصر مختار الصحاحالرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، * 

  . المعارف
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 ، وق المرأة في اإلسالمحق ، العزيزي ، محمد رامز عبد الفتاح ، جميلة عبد القادر ،الرافعي* 
  .  م 2006 -  هـ 1427 ، العدلي ، عمان ، 1ط
، عمان ، دار النفائس للنشر 1 ، ط الوصاية في الفقه اإلسالمي محمد ، رباعية ،عبدا هللا* 

  2009 - هـ 1429والتوزيع 

هـ 1420 ، بيروت ، المكتب اإلسالمي، 1  ط، حقوق النساء في اإلسالم ، محمد رشيد ،رضا * 
 . م 2006 - 

  .حقوق المرأة الفلسطينيةريان ، مسعود عبد الحفيظ يوسف ،  *
   م 1997 - هـ 1418 دار الفكر ، – ، دمشق 4، ط  الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي ، وهبة ، * 
  .  لبنان –، دار الماليين بيروت 3 ، خير الدين ،األعالم ، طيالزر كل* 
  . هـ 1418 –م 1998دار البيارق ، –، عمان 1، ط مةالعولزعرور ، محمد سعيد أبو سهو ، * 
 -هـ 1407(  ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،2 ، طأصول الدعوة  ، عبد الكريم زيدان ،*  

  )م1987
 ،لبنـان   /  بيروت   ، المكتب اإلسالمي    ،6 ط ، المرأة بين الفقه والقانون    ، مصطفىالسباعي ،   * 

  .م 1984/ هـ 1404
 . 153 ،  مرجع سابق ، صب الحريةكتاالسباعي ، طه ، *  

  .  م 1986/ هـ 1406 بيروت ، – ، دار المعرفة  المبسوطالسرخسي ، شمس الدين محمد ،* 
  ، 1الشوابكة،ط غطاشة داود اعتناء ، الفصاحة سر ،)466/1074ت (الخفاجي سنان ابن* 
  . رفة ، بيروت دار المع) م 1968 ( 1منيع ، الطبقات الكبرى ، طمحمد بن سعد ابن سعد ،* 
الشافعي الصغير ، شمس الدين محمد ين أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي * 

  الشافعي رضي اهللا عنهاإلمامنهاية المحتاج في الفقه على مذهب المنوفي المصري األنصاري ، 
  هـ 1087ة  سنالمتوفى نور الدين علي بن علي الشبراملي القاهري الضياء آبي، ومعه حاشية 

    دار الفكر،4 ج، مغني المحتاج ، محمد الخطيب ،الشربيني * 
  . ، عمان ،دار المعارف 1  ط، القرآن ودنيا المرأة ،الشريف ، محمود * 
 األردن ، مطابع الجمعية - ، عمانحقوق اإلنسان وحرياته الشخصيةالشيشاني ، عبد الوهاب ، * 

  .م 1980العلمية ، 
  لبنان ، دار إحياء التراث  –، بيروت  ) 3/358( ، ، البيان في تفسير القرآنحمد بن الحسن الطوسي أبي جعفر م *

   .جامع البيان في تفسير القرآنهـ ، 310الطبري ، محمد بن جرير ، ت * 

 ، الموصل 2، ط ، تحقيق حمد السلفي ، المعجم الكبيرسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ،* 
  ) . م 1983 - هـ 1404(،
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، دار الكتب ، شرح معاني اآلثارالطحاوي ، أحمد بن محمد ، مراجعة محمد زهدي النجار * 
  .  م 1990/ هـ 1399بيروت ،  –العلمية 

 لبنان ، دار إحياء – ، تحقيق علي بن محمد البيجاوي، بيروت أحكام القرآنابن العربي ،  * 
  1الكتب العربية ، ط

 بن حاشية(بد العزيز ، رد المحتار على الدر المختار محمد أمين بن عمر عابن عابدين ، * 

 . دار الفكر ، بيروت ) م 1992 - هـ 1412 (2ط ، )عابدين 

 ، دار الكتب العلمية 1 ، ط1/118 ، الكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر، أبو عمر يوسف ، * 
   م1997 -هـ 1407 بيروت ، –

 في اإلسالم من الناحية الدستورية مع المقارنة مبدأ المساواة ،عبد المنعم ، د فؤاد * 

  .  مؤسسة الثقافة الجامعية ، بالديمقراطية الحديثة
، دار  550 ، ص     الهويـة ومتغيـرات العـصر      21المرأة فـي القـرن       عبد العزيز ، جابر ،       * 

  . م  2009المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية 
  

   م 1975رة ، دار الكتاب الجامعي ،  ، القاهرئاسة الدولةعثمان ، محمد رأفت ، * 
  .  ، شرح صحيح البخاري ، دار الفكر فتح الباريالعسقالني ، ابن حجر ، * 
 

الفروق الفقهية بين الرجل والمرأة في األحوال الشخصية العسيلي ، عبد اهللا عبد المنعم ، * 

  . دراسة فقهية
، دار  317 ، ص  تغيـرات العـصر   الهويـة وم  21المرأة فـي القـرن       عبد العزيز ، جابر ،         * 

 . 2009/  1المطبوعات الجامعية ط

، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر ، 1 ، طلوالية في النكاحالعوفي ، عوض بن رجاء ، ا* 
  . م 2002 -هـ 1423

                                    . الجامع في فقه النساء، كامل محمد ،عويضة * 
  . ،  بحوث في الفقه اإلسالميمد  محمد ح.  د ،الغرابية  *
   . إحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد ، *  
 .النظام السياسي في اإلسالمأبو فارس ، محمد عبد القادر ،  *

دار  ، المغني والشرح الكبير على متن المقنع أبو الفرج ،  عبد الرحمن بن أبي عمر أحمد ،* 
   ) .م 1984 - هـ 1404( بيروت لبنان ،       الفكر 

 وزارة – ، الكويت 32 ، صمآثر األناقة في معالم الخالفةالقلقشندى ، أحمد بن علي ،  * 
  . م 1964اإلرشاد ، 
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(  ، 2ط ) تفسير القرطبي  (الجامع ألحكام القرآنلقرطبي ، أبو عبد اهللا بن أحمد األنصاري ، ا * 
   .  . ر الكتب المصرية ، القاهرة  ، إبراهيم اطفيش ، دايتحقيق أحمد البرد ون) 1964 -1384

 . م 1975 ، دمشق ، دار القلم ،المرأة المسلمةقاوقجي ، وهبي سليمان ، * 

هـ 1425 ، 4 ط، دار الشروق القاهرة ، من فقه الدولة في اإلسالم ، يوسف ،القرضاوي * 
  م 2005/

 دار: عمان ،1، ط المياإلس الفقه في للمرأة العامة الوالية ، سليمان طعمه محمد ، القضاة* 
   . م 1999 النفائس،

  م 1964 وزارة اإلرشاد ، –، الكويت مآثر األناقة في معالم الخالفة ، أحمد بن علي ، القلقشندى* 
 وأبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن ،هـ 620 أبو محمد عبد اهللا بن احمد  ت ،ابن قدامة * 
 ، 1 ط،380 ص ، ،دار الفكر بيروت لبنانلمقنعمتن ا المغني والشرح الكبير على ،أحمد* 

  .م 1984  -هـ 1404
– ، دار الكتب العلمية 1 ، ط4/328، ضبط عبد السالم شاهين ، المغني ابن قدامة ، عبد اهللا ، * 

  .  م 1994 - هـ 1404بيروت ، 
يب بدائع الصنائع في ترت ، 1هـ ، ط 587الكاساني ، عالء الدين أبي يكر بن مسعود ، ت  * 

  . م 1997 -هـ 1418/ بيروت لبنان  /  ،  دار الكتب العلمية الشرائع
اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفـل       ،الجندرلكردستاني ، مثنى أمين ، كميليا حلمي حمد ،          ا* 
 .المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة  /
 تفسير والعيون النكت ) هـ450-هـ364 (حبيب بن محمد بن علي الحسن ، أبو الماوردي *

  .العلمية  الكتب  دار /لبنان - بيروت ،الماوردي
األحكام هـ ، 450الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ، ت* 

  .    ، دار الكتب العلمية  بيروت ، لبنان 1، طالسلطانية والواليات الدينية
ة اإلسالمية بين نصوص الشرع وتراث الفقه والواقـع         المرأة في الحضار  محمد، علي جمعة ،     * 

  . م 2006 - هـ 1427القاهرة ، /  ، دار السالم 1 ، طالمعيشي
، مكتبة الفالح ، الكويت ،      158 ، ص  العالقات األسرية في اإلسالم    محمد ، محمد عبد السالم ،        *  
  م1984/هـ 1407 ، 2ط
 تحقيقت ، .ط ،د. ، دصحيح مسلموري ، بنيسامسلم ، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ال* 

     .بيروت   التراث العربي ،إحياءمحمد فؤاد عبد الباقي ، دار 
 ، المعجم الوسيط) أحمد الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد النجار ( مصطفى ، إبراهيم ورفاقه * 
                                                . ت ، تحقيق ،مجمع اللغة العربية ، دار الدعوة .ط ، د.د

  .  بدون تاريخ،  دار الفكر بيروت المرأة والدستور اإلسالمي، ، أبو األعلى،المودودي* 
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     . االختيار لتعليل المختارالموصلي ، 
  .م 1973 ،  جامعة الكويت ، نظام الحكم في اإلسالمالنبهان ، محمد فاروق ،  * 
دار احياء ) هـ 1392( شرف ،المنهاج شرح صحيح مسلم ، ط النووي ، محي الدين يحيى بن* 

 . التراث العربي ، بيروت 

، هجر للطباعة والنشر والتوزيع 2 ط ،، حقوق المرأة في السالمأبو النيل، محمد عبد السالم  * 
  .م 1998/هـ 1418واإلعالن ، 

  .504، ص حد فقه المرأة من المهد إلى الل ، جاسم بن محمد بن مهلهل ، نالياسي * 
  م 1971 بيروت ، – ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر 1وصفي ، عاطف ، االنثروبولوجيا ، ظ* 
  .م 24/5/2009-21ين ، رام اهللا ، االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، المؤتمر العام الخامس ، فلسط* 
  .passia، مطبوعات 1م ، ط2004اإلسالم في فلسطين المعاصرة ، وقائع مؤتمر أيلول * 
م ،  2000 –م  1995 نالتقرير الحكومي حول أوضاع المرأة الفلسطينية ، خمس سنوات بعد بيجي          * 
   الناشر للدعاية واإلعالن ةم ، لجنة التنسيق الحكومي للنهوض بالمرأة ، طباعة مؤسس2002 1ط
   .2008ول  كانون األ-2007تقرير مركز المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق ، آب * 
،  1، ط ) إشكاالت التحول الـديمقراطي واسـتراتيجيات مـستقبلية         ( الحركة النسائية الفلسطينية    * 

  .م ، ناديا للطباعة والنشر رام اهللا 2000
الحركة النسائية الفلسطينية ، إشكاليات التحول الديمقراطي واستراتيجيات مستقبلية ، وقائع * 

م ، مؤسسة 2000 ،طبعة األولى 97ص/94م ص1999واطن المؤتمر السنوي الخامس لمؤسسة م
  رام اهللا- ناديا للطباعة والنشر  

  عالن العالمي لحقوق اإلنساناإل* 
  م1994رة مؤتمر السكان للتنمية والتطوير القاه* 
  .ميثاق األمم المتحدة * 
  وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية * 
  وثيقة سيداو * 
، السنة الثانية عشر ،     62ية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ، عدد        ينابيع الحياة ، تصدر عن جمع     * 

  . م2011أيلول 
  :المواقع االلكترونية

*479   /eantents/sa.wafa.www://http   
pwwsd @ paLnet. Com *     

ww. Mowa. Gov.ps  *     
* yasaloonk.www2008/Net   . حسام الدين عفانه .  يسألونك د  
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