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 ءاىدإلا
 

ً.بيأ...ًريافكأ قضاتن رغـ تياحي في لي اًًوعون اًًسند فاك مف إلى
ً.ميأ...ًافئةدال اعيوني تانظًر مف النبيمةًوالقيـالتسامحًًو لحبا معنى تممسأ ولمف
 ءاجًوأ لي نتمًّأًو رالمشًوا ؿاكمإل نيضأل لمجتمعا عسؼ اًًزًًوامتج طريقي شؽا انأًو نبياج إلى وقفت ولمتي

ً.تيزوج...ًتياحي شريكة ةالحيا تاوصعوب لعمؿا ؽامش رغـ سةالدًرا
 لتيا ميـوأل نيةالثا ضةانتفالا كيرابًو ءاوغيد وليث سنيـوت لىًوألا لشعبيةا ضةانتفالا ءاند ئيابنأ إلى

ً.تنتيي أف الي ليس ئيةاستثنا بظروؼ لفرحاًو ةانالمعا سمتاوتق معي ركتاتش
ً.يتاحي بريؽ راولم ديوانأ فأ حبأ اكم "نورًمحمد"و روعمًحياجًر لتبمسـ تسممت لندىا تاقطًر لغيث
 مةابتساألا اليرسمًو لمنيكةا دىـاجسأب يكدحوف لىًوألا حالصبا تاعاس مع لظممةاب طريقيـ يشقوف لمف

ً.الناوعم اتنمالاع بصمت ويبنوف مؿألا اويصنعًو
 



 

 أ

 

 
 

 

 راقر إ


ًأ ًًانأقر ًىذه ًبالرسامعد ًلجًانيألة ًاقدمت ًامعة ًلنيؿ ًلقدس، ًًوالمادرجة ًًانيأجستير، ًثيابحأنتيجة

يًأ،ًلـًتقدـًلنيؿًايًجزءًمنيأًأولة،ًالرسافًىذهًأورد،ًًوًارةًلوًحيثماشإلاتـًًامًءاستثناصة،ًبالخا

ًمعيدًمفًقبؿ.ًأومعةًاجًيألًادرجةًعمميةًعمي

ً

ًلتوقيع:ًا
ً
 ىيـًذويبابًرإىيـًمحمدًابًرإ سم:إلا
ً
24/10ً/2018ًًريخ:التا
ً
ً



 

 ب

 شكر وتقدير


ًبدأ لشكراب فميـ لي، اًًفًزاوح اًًعون انًواك تذةاسأ لي ريسًّ فأ هللا مف وفضؿًٍ نةًٍمًّب  اًًعمم منيـ نيمتًُ حيثأ
ً.لحقوؽا كمية تذةاسأ داًًوتحدي لقدس،ا معةاج تذةاسأ ومعرفة
 حةاورج بوعي اًًقداون لتدقيؽاب اصعب فافك ، لتيارس عمى شرؼأ لذيا نيالكسًوا داجي لدكتورا لمقدمةا وفي

 لمنص اوموجي نونيالقا لمفكر ًاًناًونع فاك وبذلؾ لتدقيؽ،اًو لبحثاًو سةالدًرا مف لمزيد دفعني ام عقؿ،

ً. لمحتوىاًو
 اًًمعنويًاًسند لحقوؽا بكمية العميا تاسالدًرا مجابرن منسؽ يوًالريما لممؾا عبد لمدكتور لموصوؿا لشكراًو

ً.وصديؽ خأ وخير
 لذياًو فمسطيف، ؿاعم تابالنق ـالعا داتحولال ممةالعا لطبقةا حزب نتمىأًلمف بجميؿًالعرفاف لشكرا ختـأًو

ً.ًسةالدًرا ىذه في اًَثًرأ اممني كتسبتا لتيا تالخبًراًو لعمؿاًو ءانتمالا تالسنًو فاك
ً.لعمؿا اىذ ـاتمإل عدنياوس مشورةًو دجيًو برأي معي ىـاس مف لكؿ لتقديراًو
ً

ً
لنعـا تدـو لشكراوب



 

 ج
 

 ممخصال

ًاىت ًكانتًمحؿ ًالتي ًالمرأة ًىي ًو ًكيؼًال ،ً ًبشماليا ًالعالـ ًتيز ًبيمينيا ًالميد ًتيز ًالتي ماـًاف

ًم ًالقدـتشريعي ًانذ ًاخذتًمحور ًاف ًالى ًبمختمؼًالتشريعاتًًو، ًتشريعي ياتًوالعيودًاالتفاقىتماـ

قانوفً،ًًو1960ًلسنة16ًمنياًقانوفًالعقوباتًاالردنيًرقـً،ًوالتشريعاتًالوطنيةًًوالمواثيؽًالدوليةًو

(ً ًرقـ ًالفمسطيني ًالجزائية 3ًاالجراءات ًلسنة ًرق2001( ًالفمسطيني ًالعمؿ ًقانوف ًو ،(ً ًلعاـ7ًـ )

ً،ًبشأفًالضمافًاالجتماعيًوًغيرىاً.2016ًً(ًلسنة19ًوًقرارًبقانوفًرقـً)2000ً

ًًاوكم ًباىتمالاتـ ًانبًالجاـ ًتـ ًالجًزانبًالجالتركيزًعمىًالمدنيًوقد ًفيًاسًوًالمرأةئيًفيًعمؿ ء

ًالجًرا ًفيًحقيالصائـ ًالجًراًأوًادرة ًعنيالصائـ ًالجافيًًادرة ًتاجًرالالموضوعيًًوانبيف ًتـ ممسًئي،

ًاىاكًراًوًاضغطًاؿًيشكؿًعمييازًًالًالعمؿًممافيًًالمرأةيةًانبًحمالموضوعيةًفيًجاعدًالقًواضعؼً

ًسًوانبًافيًجًاومعنويًاديام ًبالعمؿ، ًاليستغالاًأوًجرألالحؽًبأوالعمؿًاتًاعافيًسًاليستغالاء

ً.ًأـًوًأةمًرالحقوؽًكامفًبعضًًانياحرمًأوًاجنسي

بيًايجامفًتميزًًادوفًتمكينيًادرةًعنيالصائـًالجًرالرجؿًفيًامعًًالمساواةمؿًعمىًقدـًافيًحيفًُتع

ئيًاجًرالانبًالجاعفًًامالفسيولوجي،ًانتروبيولوجيًًوالافيوًًالبيولوجيًبماًاعيًمكونيايًرًالمصمحتي

ًمال ًتـ ًقدًرفقد ًمحدودية ًاحظة ًالقًوات ًًواجًرالاعد ًالسمطائية ًعمييالقات ًًائمة ًتمكيف مفًًالمرأةفي

ًًوالمًوا ًاجية ًفي ًالسير ًسًوالجًزالدعوى ًائية ًكضحية ًاكفًأوء ًلمجريمة، ًتغمبًقدًراعؿ ًاذ لطرؼًات

لتوصيةًافرضًًاهًمماتًدعًواثباكطرؼًضعيؼًيصعبًعميوًًالمرأةئيةًعمىًالجًزالدعوىًاقوىًفيًالا

ئؿًائية،ًوتبسيطًوسالجًزالدعوىًالسيرًفيًا،ًوتعديؿًسبؿًالمرأةتًلمصمحةًالتشريعابوجوبًتعديؿً

ؽًانفالالزوجة،ًوكثيرًمنيفًتحمؿًعبءًاـًًوالاممةًوىيًالعاىيًًالمرأةفًاؾً،ًذلاتًلمصمحتياثبالا

ًسر.اًسفألتربية،ًومنيفًمفًيًراًو



 د
 

Abstract 

 

The woman, who rocks the cradle with her right hand, shakes the world with her left 

hand, she was the subject of attention of the legislatives since ancient times, until she 

grabs the legislative attention in the various international legislations, agreements, 

treaties, and conventions, and the national legislation including the Jordanian Penal Law 

No.16 of the year 1960, the Palestinian Penal Procedures No. (3) of the year 2001, the 

Palestinian Labor Law No. (7) of the year 2000, and the decision of the law No. (19) off 

the year 2016 concerning the social security, etc. 

As the focus was on the civilian aspect, as well as the penal aspect of women's labor 

whether in the crimes committed against them or the crimes committed by them in both 

the objective and the procedural aspects. The vulnerability of the objective regulations 

was found in the issue about women's protection in the work, which puts pressure, 

physical and moral coercion on women, whether by exploiting them in working hours, 

wages, sexual exploitation, or depriving them from some rights as women and as 

mothers. 

Women are treated equally with men in the crimes committed by them without giving 

them positive distinctiveness regarding their biological formation including the 

Anthropological and physiological aspects. As for the procedural aspect, the limited 

capacity of the procedural rules and the competent authorities has been noted in regard of 

empowering women to confront and to follow-up with the lawsuits whether as a victim or 

as a criminal. Since the abilities of the most powerful party in the procedural lawsuits 

prevail women because they are the weak party who cannot prove his claim which led to 

the recommendation to amend the regulations for women's interest, to amend the 

proceedings of the procedural lawsuits, and to simplify the means of proof as women are 

workers, mothers, and wives and lots of them bear the burden of the expenses and 

education and most of them are heads of their families. 

 



 

1 
 

 

 

 الفصل التمييدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 تمييد

فرضوًتطورًالمجتمعات،ًكماًفرضتوًاالحتياجاتًًطبيعياًًًمراًًأةًفيًميدافًالعمؿًأوجودًالمًرًأصبح

المكانيًوالزمانيًكعنصرًًةًفيًاحتالؿًحيزىاألىًرغبةًالمًرإضافةًسريةًباإلاالقتصاديةًالعائميةًواأل

ًلىًجانبًالرجؿ.إفاعؿًومنتجً

ًالمًرًونظراًًً ًكعنصرًاجتماعيًمفًالفئاألخصوصيةًوطبيعة ًلمتشريعاتًمفًًتة ًكافًالًبد اليشة،

خصًالتشريعاتًالجزائيةًالتيًتدخمتًوبشكؿًكبيرًلحدًمواكبةًتطورًمكانتياًفيًميدافًالعمؿًوباأل

ًة.أتعمؽًبعمؿًالمًرًفيمافًاآل

 

 أىداف الدراسة: 

ً:عمىًلمتعرؼتسعىًالدراسةًالحاليةً

 ًالقانوفًالجزائيًوعمؿًالمًر  ة.أمفيـو

 ةًمفًالرجؿ.أةًضدًالرجؿ،ًوالصادرةًضدًالمًرأالجرائـًالصادرةًعفًالمًر 

 جرائيةًمفًحيثًالمسؤوليةًوالمالحقة،ًوالحمايةًمفًالعنؼًوالتحرشًفيًالعمؿ.القواعدًاإل 

 صاحًعفًفةًفيًاإلومستوىًالجرأًعماؿدرجةًتقبؿًالتجريـًفيًالعمؿًوممارستوًفيًمؤسساتًاأل

 ىذهًالجرائـ.
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 ًاألىًارتكابًالمًرإالتيًتؤديًًالدوافع ًفيًميدافًالعمؿة كثرًوالحموؿًاألً،لجرائـًوتسييؿًوقوعيا

 جدوىًلمحدًمنيا.

ً 

 ىمية الدراسة:أ

ًفي:ًىميةًالدراسةًمفًالناحيتيفًالنظريةًوالعمميةأتكمفً

ًالمًرًيعتبر ًالجزائيًوعمؿ ًالقانوف ًانعكاساًًأموضوع ًالنظرية ًالناحية ًمف ًالفكرًًة ًفي ًالتطور لمدى

ًمنتجاًًًلىًجانبًالرجؿًعنصراًًإةًصارتًأفًالمًرأ،ًذلؾًواقتصادياًًًطيرهًسياسياًًأاالجتماعيًوسبؿًت

ةًألمتدخؿًفيًعمؿًالمًرً؛الحمايةًوأعمىًمدارًتطورًالمجتمعًبالتوجيوًًالقوانيفً،ًحيثًتدخمتفاعالًً

ماًبالتشديدًفيًالتجريـًوالعقابًإجزائيا،ًوتوضحًالخياراتًالسياسيةًعبرًالقواعدًفيًالقانوفًالجزائي،ً

ً.منوًيؼالتخفًوأ

ًاالأًكماً ًوالعولمتيف ًاالجتماعي ًاالنفتاح ًعفًقف ًالمباشر ًبالحديث ًتسمحاف ًواالجتماعية تصادية

فعاؿًالواقعةًمفًماًيعنيًتسميطًالضوءًعمىًاألة،ًأالمساواةًفيًالحقوؽًوالواجباتًبيفًالرجؿًوالمًر

ًأالمًر ًباإلأة ًعمييا، ًو ًوتإلضافة ًالفمسفي ًالفكر ًتطور ًأى ًالفقياء ًفكر ًالمًرثيرات ًبحرية ةًأالمناديف

ًووجوبًدعمياًومساندتيا.

ًالمًر ًحقوؽ ًمناصرة ًدعاة ًمف ًتجمىًفيًكتاباتًعدد ًما ًتدخمتًالمؤسساتًأوىذا ًوفيًفمسطيف ة،

كثرًمفًالغوصًفيًأكشعاراتًسطحتًمفًالفكرةًًسنادىاا ًًوًةأالمًرًبدعـًيطالبفوالمنظماتًالنسويةً

ً.لضمافًالحمايةًالنسائيةمضمونياًوجوىرىاً

ًوباألًاألىميةًتبرز ًاالجتماعية، ًالتشريعاتًوالقوانيف ًفي ًوفيًالعممية ًوالعماؿ، ًالعمؿ خصًقانوف

ًالقوانيف ًواإلًتدخؿ ًرقـ ًاالردني ًالعقوبات ًقانوف ًعبر ًالجزائية 16ًًجراءات والقوانيف1960ًًلسنة

ًالخاصة.
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ًشكاؿًالتمييزأكافةًًوبشكؿًخاصًمصادقةًالسمطةًالفمسطينيةًوتوقيعًالرئيسًعمىًاتفاقيةًمكافحةً

ةًمفًالمجتمع،ًأحكاـًتحميًالمًرأىذهًالقواعدًمفًًتضمنتو،ًوما1979ًةً)سيداو(ًلعاـًأضدًالمًرًكافة

ًبعضًاألأ ًفي ًالمجتمع ًتحمي ًو ًالصادرة ًالجرائـ ًمف ًاألأالمًرًعفحياف ًوتبرز ًفيًة، ًعمميا ىمية

ً.الصادرةًمنياًوأةًأتصديًالقضاءًلمجرائـًالواقعةًضدًالمًر

 

 سة:شكالية الدراإ

ًوالمفاىيـً ًالمرأة ًوعمؿ ًالجزائي ًالقانوف ًعمى ًالتعرؼ ًإلى ًالدراسة ًىذه ًخالؿ ًمف ًالباحث يسعى

ما ىي أوجو قصور التساؤؿًالرئيسًاآلتي:ًًوالقوانيفًالمرتبطةًبيا،ًوذلؾًمفًخالؿًاإلجابةًعمى

عددًمفًويتفرعًعفًالتساؤؿًالرئيسًًً؟منظومة القانون الجنائي الفمسطيني في حماية عمل المرأة

ًأىميا:ًالتساؤالتًالفرعية

 ة؟أماًىوًالقانوفًالجزائيًوعمؿًالمًر 

 ةًضدًالرجؿ،ًوالصادرةًضدًأفعاؿًفيًميدافًالعمؿ،ًمفًحيثًالجرائـًالصادرةًعفًالمًرماًىيًاأل

 ةًمفًالرجؿ؟أالمًر

 جرائيةًمفًحيثًالمسؤوليةًوالمالحقة،ًوالحمايةًمفًالعنؼًوالتحرشًفيًالعمؿ؟ماًىيًالقواعدًاإل 

 ًمدىًتقبؿًالتجريـًفيًالعمؿًوممارستوًفيًمؤسساتًاأل صاحًففيًاإلًأةومستوىًالجًرًعماؿما

 عفًىذهًالجرائـ؟

 ًالحموؿًًفيًميدافًالعمؿ؟ًوماًةًالجرائـًوتسييؿًوقوعياأالمًرًالىًارتكابالمؤديةًًالدوافعماًىي

 كثرًجدوىًلمحدًمنيا؟األ
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 حدود الدراسة:

ً.2018ًً–2017ًًالفترةًالزمنيةلدراسةًخالؿًعدادًىذهًاإالحدودًالزمنية:ًتـً

 الموضوعية:ًالقانوفًالجزائيًوعمؿًالمرأة.الحدودً

ًوقدًتـًتقسيـًالدراسةًعمىًالنحوًاآلتي:ً

 ًًمشكمةًالدراسةًوأىميتيا.التمييديالفصؿ: 

 ًتدخؿًالقانوفًالجزائيًفيًميدافًعمؿًالمرأة:ًقصورًوؿالفصؿًاأل

 المرأةًالعاممة.جرائيةًفيًحمايةًاإل:ًمحدوديةًالقواعدًنيالفصؿًالثا 

 

 مصطمحات الدراسة: 

 القانون الجزائي:

ًوضعتيا ًالتي ًالجزائية ًوالقواعد ًالتشريعات ًمجموعة ًالجزائي ًبالقانوف ًالمختصةًًيقصد السمطات

ًمفًمبد ًانطالقا ًأ ًالجنائيةًحيثًالًجريمةًوالًعقوبة مؿًالتشريعاتًالجزائيةًبنصًوتشًالإالشرعية

ًمف:ًكالًًًمحؿًالدراسة

 1670لسنة  17ردني رقم قانون العقوبات ال  -1

 .2001لعام  3جراءات الجزائية الفمسطيني رقم قانون اإل   -2

 2000لعام  6قانون العمل الفمسطيني رقم  -3

 2017لعام  16جتماعي رقم قرار بقانون الضمان ال -4
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ً عمل المرأة: ًبيتياىي ًمف ًتخرج ًادتيارًإبًالتي ًاحًاتخرجيًوأ، ًماجة ًلمجتمع ًأف ًفيًاجؿ لعمؿ

ًوأديًالمالكسبًانثوية،ًبقصدًألاًاسبًطبيعتياؿًتناعمأىمي،ًوتعمؿًفيًالوًاألحكوميًاعيفًالقطا

 .1ة"ألمًرابًالإتؤدىًًجةًلممجتمعًالالسدًح

 

  احصطالا ةألمر مفيوم عمل ا

لعمؿًتحتًائوًادأءًاثنأجرًويكوفًأءًالعمؿًلقاحبًالدىًصً"ىوًكؿًشخصًطبيعيًيؤديًعمال 

ً.2ًفو"اشًرا ًًوًرتوادإ

نوًلـًأًالإةًألتنظيـًعمؿًالمًرًخاصاًًًبابا2000ًًً(ًلسنة7ًرغـًتخصيصًقانوفًالعمؿًالفمسطينيًرقـً)

ةًالعاممة،ًوعّرؼًالعامؿًبشكؿًعاـًعمىًقدـًالمساواةًودوفًتمييزًأيفردًتعريفاًخاصاًلمصطمحًالمًر

ًانسجاماًمعًمعاييرًمنظمةًالعمؿًالدولية.

لذكورًتحتًامميفًالعاممةًًوالعاةًألمًرالمصطمحًًتعريؼًوصياغتويةًبوضعًلدولالعمؿًامتًمنظمةًاقً

"ًً"وىـًادياقتصالنشيطوفًافعرفتوًًتحتًمسمىً"ً،لعمؿافًاةًفيًميدألمًرالرجؿًًواةًبيفًاوالمسامظمةً

ًالعا ًًوالعامموفًوغير ًالقامميف ًًوادروفًعمى ًفعًّالبالعمؿ ًبشكؿ ًؿًخالاحثوفًعفًعمؿ ًفترة دًاسنإؿ

ً.3بيع"اسأربعةًأًوأاًسبوعأتكوفًًادةًما،ًوعاًًبقزمنيًمحددةًمس

البسيطةًوالعمؿًًاألعماؿفيًًلبيوتاتًًوالشركانعًًوالمصاتًًوالمؤسساةًفيًألمًراوتتنوعًصورًعمؿً

خذًشكؿًعقدًمنظـًأفًتأغيرًالمحددةًلياًوالخطرة،ًوالتيًيمكفًًأوالموسميًوالعقودًمحددةًالمدةً

ً.اًًقدًفيكوفًالعمؿًموسميوًحتىًبدوفًعأوًغيرًمحددًالمدةًأمحددً
                                                           

ًسعودًً-1ً ًبف ًمحمد ًاإلماـ ًجامعة ًالمختمط، ًالعمؿ ًبيئة ًفي ًالعاممة ًالمرأة ًتواجو ًالتي ًاالجتماعية ًالمشكالت ًمحمد، ًىدى السبيعي،
 .12،ًص2010اإلسالمية،ًالمممكةًالعربيةًالسعودية،ً

 .27،ًص2008الدليؿًاإلرشاديًلقانوفًالعمؿًالفمسطيني،ًً–مركزًتطويرًالمؤسساتًاألىميةًالفمسطينية،ًقانوفًالعمؿًالفمسطينيًً-2ً
ًواقعًالتمييزًفيًسوؽًالعمؿًالفمسطينيةًمفًمنظورًالنوعًاالجتماعيًنحوًمستقبؿًيضمفًً-3ً ًونصر،ًخديجةًحسيف، الكفري،ًصالح،

 .26،ًص2011المؤسسةًالفمسطينيةًلدراسةًالديمقراطية،ًراـًاهلل،ًً–لجنسيف،ًمواطفًالمساواةًبيفًا
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 التطور التاريخي:
ً

لذكورًفيًانشغؿًالحروبًاتًأفًبدألمدينة،ًولكفًبعدًاثًفيًانإلالذكورًدوفًابًالعمؿًقديماختصًا

لخروجًلمبحثًابًأةلمًراسرةًفدفعًذلؾًألخرًلآمرًوجودًمعيؿًألاتطمبًًماً،ميةسالإلادًلبالاعًعفًالدفا

ًؼ.اريألالقرىًًواًفيًافًيقتصرًعمميالعمؿ،ًحيثًكاعفً

ـًففيًسالإلالقدـًوقبؿًالحديثةًمنذًادئوًامبًوأسموًأفًيعمـًألعمؿًدوفًانوفًافًبقانسإلامؿًاتعًكما

ًالقالحؽًًوالقوةًىيًانتًتعتبرًائيةًكالبداتًالمجتمعا لفعميًالمصدرًالمرحمةًوىيًانوفًفيًظؿًىذه

ًالمق ًالقاعدة ًانونية ًًوالتيًتحدد ًاجبالًوالحقوؽ ًبدورىاًوً،دافًرألاتًبيف ًًالتي ًعمى ًانشإتعمؿ لحقوؽًاء

ً.اوتحميي

ًرياؼمفًالقرىًواألًنتقمتاةًألمًراسبًالتيًتناؿًاعمألالتيًحدثتًومعًوجودًبعضًاتًانتيجةًلمتطوًر

معًًاطيختالاصبحًأتب،ًًوالمكارؼًًوالمصاصبحتًتعمؿًفيًأفً،رةاًولمجالمدفًالعمؿًفيًالمبحثًعفً

ً.1كثرًمفًقبؿأؿًالرجا

ًلتطورً ًاديةًبرزًنظاقتصالاعًاضًوألانتيجة ًالمشاـ ًمعيفًمفًاشتًرايًأركة ةًأمًراؿًفيًالرجاؾًعدد

خًألالىًاأوالدىاًحدةًوينسبًاةًًوأمًراخوةًفيًألاخويةًفيشترؾًأركةًاـًمشالىًنظإحدةًومفًثـًتطورًاًو

نوًاقًرأجدًمعًالتًوادًجنسوًًوافًرأسًباستئنالالىًا ًًو3ًلتممؾالىًحبًإفًانسإلاتميؿًطبيعةً،ًحيث2ًكبرألا

                                                           
ً–،ًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف1ًدراسةًمقارنةًفيًالقانوفًالدوليًالعاـ،ًطً–الفتالوي،ًسييؿًحسيف،ًحقوؽًالمرأةًفيًاإلسالـًًًً-1

 .63،ًص2014األردف،ً
الًبظيورًفكرةًالزواجًالفردي،ًولكفًىذهًالنظريةًلـًتمؽًأيًاستحسافًوذلؾًالنوًلـًتمرًجميعًالشعوبًلـًيظيرًنظاـًاألسرةًاألبويةًإً-2ً

بيذهًاألوضاعًرغـًوجودًبعضًمظاىرًىذاًالنظاـًحتىًوقتًقريبًفيًبعضًشعوبًإفريقياًواألسكيموًوأمريكا.ًانظرًالفضؿ،ًمنذر،ً
 .19،ًص1998تاريخًالقانوف،ًد.ط،ًمكتبةًدارًالفكر،ً

يرىًانصارهًأفًنظاـًالممكيةًفيًالمجتمعًالبدائيًكانتًفيًاألصؿًجماعةًمشتركة،ًفالمجتمعاتًالبدائيةًلـًتعرؼًأيةًصورةًمفًصورًً-3ً
ةًالممكيةًالفردية،ًأماًاالتجاهًالثانيًفيروفًأفًنظاـًالممكيةًفيًالمجتمعاتًالبدائيةًكانتًفرديةًوأفًاإلنسافًعرؼًأواًلًممكيتوًالخاص

ًتاريخًلضروراتًا ًمنذر، ًانظرًالفضؿ، ًاإلسالمية. ًالرومانيًوفيًالشريعة ًفيًالمجتمع ًوأسمحتو ًومالبسو ًالشخصية ًوألدواتو لحياة
 .23القانوف،ًمرجعًسابؽ،ًص
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ًافًعمىًمانسإلاءًستيالاديةًتظيرًفيًاقعةًمامجردًًوًاؿًمفيوميًوألممكيةًفيًانتًالمعيشًمعيـًفقدًك

ًزتوًلو.الفردًعمىًحياصًاختصادةًويتوقؼًاعًوماليوًيدهًمفًمتإتصؿً

،1ًمةالعاكيدًلممصمحةًألفردًىوًتاتحقيؽًمصمحةًًفلمجتمعًألالفردًعمىًالفرديًيقدـًحؽًالمذىبًافً

فيًظؿًًاًًكبيًرًاةًدوًرأًرلماًاحتمتًفييالتيًامية"ًًوألاسرةًأل"اسـًاًاطمؽًعمييأًوًماألقبيمةًاظيرتًنظريةًف

سرةًوانتسابًسًاألالمقاـًبياًعمىًرأًراستقًرإلىًإدىًأعيًاجتمالاعيًًوالزًراليفًالمجالمرحمةًفيًتمؾًا

ًموًويرثيا.أالطفؿًالىً

مرًألاريخًحتىًوصؿًالتالتمييزًمنذًفجرًانيًمفًالحقوؽًوتعانتًمسموبةًاةًكألمًرافًأتقدـًًايتبيفًمم

برً،ًوتعت2عيشيـدًعمييـًفيًكسبًاعتمالاثًحتىًيتـًانإلالذكورًعمىًاتًوتفضيؿًالبنادًألىًحدًًوإ

ةًمسموبةًأالمًرًكثرًالمراحؿًالتيًكانتًفيياالمرأةًفيًعيدً"اليوناف"ًمفًأًتواجيياالمعاناةًالتيًكانتً

باءًسبعًبناتًمفًبيفًعشرًيتـًقتؿًاآلًدًفيًتمؾًالفترةًعادةخرى،ًحيثًساألاًالحرية،ًوجميعًحقوقيا

3ً.لشؤوفًالمنزؿًحيثًكانتًتعتبرًالمرأةًبنظرًالرجؿًمجردًراعيةنجابيف،ًإ

مفًًنيـًلـًيختمفواًكثيراًًأةًعندًالرومافًالقدماءًعفًالعصورًالتيًسبقتياًرغـًوقدًاختمفتًمكانةًالمرأ

ةًأوكافًيتـًالزواجًمفًخالؿًبيعًالمًرً،ذًكافًالمجتمعًذكورياإًالمبادئًالتيًكانواًيسيروفًعمييا؛حيثً

ًمفً ًمثؿًالسمعًاألمرجؿًفتنتقؿًممكيتيا ًمثميا ًلزوجيا، لمتتابعةًخرى،ًومعًانتصاراتًالرومافًاألبييا

بتزييفًزوجاتيـًبالحميًوالمالبسًالتيًكانواًيحصموفًعميياًمفًالحروب،ًًواأبدًوالحصوؿًعمىًالغنائـ

ًبد ًىنا ًًالمرأةًتأومف ًعمى ًتحصؿ ًالذكوريةًإالرومانية ًبقيتًالنزعة ًذلؾ ًورغـ ستقالؿًشخصيتيا،

ًمنتشرةًلدييـ.

                                                           
 .23الفضؿ،ًمنذر،ًتاريخًالقانوف،ًمرجعًسابؽ،ًصً-1ً
 .19الفتالوي،ًصاحبًعبيد،ًتاريخًالقانوف،ًمرجعًسابؽ،ًصً-2ً
 https://ibnalislam.com،ًالرابط:1/12/2015ًعبرًالتاريخ،ًبحثًمنشورًعمىًموقعًابفًاإلسالـ،ًبتاريخًًتطورًمكانةًالمرأةً-3ً
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ًأ ًاليند ًفي ًالمرأة ًالسابقةتطورتًمكانة ًالحضارات ًمف ًحيًكثر ًالرجاؿ ًاحتراـ ًتناؿ مقابؿًثًكانت

ً ًلو ًالرضاعةأتغذيتيا ًبثناء ًالتنقؿ ًحرية ًيممكف ًفكف ًإ، ًمتزوجاتًصرؼًالنظر ًكّف ًعأف ،ًواتزباـ

ًويتممكفًاأل ًمفًالممتمكاتويشاركفًالرجاؿًفيًاجتماعتيـًوحفالتيـ، 1ًراضيًوغيرىا ًولكفًبعد فًأ،

ًُطِمَستًْإ ًكانتًتمارسوًقبؿًًكافةًةأحقوؽًالمًرًجتاحًوسيطرًاآلريوفًعمىًاليند وُحِرَمتًمفًكؿًما

ًفيًاإل ًمفًمشاركة ًحتفاالتًوالقرابيفجتماعاتًواإلقدوميـ ًوسادتًقوانيفًكثيرة حقياًًتسمبًالمرأة،

ًكافً"يغتصبًالرجؿًزوجتوًالمستقبميةًبالقوة".ًو

يـًنيـًكانواًحسبًقانونمة،ًألالطيفًبًًِرييفًوالذيفًزادواستمـًشعبًمانواًحكـًاليندًبعدًاآلومفًثـًاً

ًالشرًبعينيعتبروفًالمرأ حتىًالًتتزودًمفًالمعرفةًوتصبحًأقوىًمفًالرجؿ،ًًنعتًمفًالقراءة،ًومًُوة

ً.2زواجيفخافةًمفًتمردىفًفيًالمستقبؿًعمىًأ،ًمبروفًأفًالقراءةًالًتميؽًبيانيـًيعتوأل

ًالمرأ ًقميالًاختمؼًوضع ًحيثًحظيتًاألة ًالسابقة، باحتراـًًـفيًالصيفًعفًباقيًالدوؿًوالعصور

ةًوالرجؿًحيثًكافًوتقديرًكبيريفًمفًأوالدىا،ًولكفًرغـًذلؾًلـًتخُؿًمعاممتيـًمفًالتمييزًبيفًالمرأ

ًالإمحرومةًمفًالخروجًمفًالمنزؿًًأةالمًرًناث،ًوكانتمفًاإلًأفضؿًؿبشكًبناءىـًالذكورباءًأيربيًاآل

،ًوكافًعمؿًالمرأ ًعماؿًاليدويةًكالحياكةًوالتطريز.ةًوتعميمياًيقتصرًعمىًاألتحتًتشديدًصاـر

ًمقارنةًلمً،الذكورًماأ ًيذىبوفًلتمقيًالتعميـً"والتثقيؼًوالرعاية" اث،ًوحظيتًناًكافًمسموحًلإلفكانوا

ًمًالمرأة ًبمكانة ًالبابمييف ًاأللدى ًالعصر ًذلؾ ًحيثًمارستًفي ًبيا،ًرموقة ًالخاصة ًالتجارية عماؿ

ًوانخرطتًفيًكثيرًمفًاأل ًالدواويفًوالمصالحًاألوكانتًتحظىًباستقالؿًتاـ، ميرية،ًعماؿً"كخدمة

ً."التمتعًبالممكيةًالخاصةًوكافًمفًحقياًوتنتظـًفيًسمؾًالكياف،

                                                           
 ،ًمرجعًسابؽ.1/12/2015تطورًمكانةًالمرأةًعبرًالتاريخ،ًبحثًمنشورًعمىًموقعًابفًاإلسالـ،ًبتاريخًً-1ً
 ،ًمرجعًسابؽ.1/12/2015،ًبتاريخًتطورًمكانةًالمرأةًعبرًالتاريخ،ًبحثًمنشورًعمىًموقعًابفًاإلسالـً-2ً


