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مفهوم حقوق اإلنسان : المحبث األول
 

تعريف الحق لغة : المطمب األول
 

: استعمؿ العرب لفظ الحؽ لمداللة عمى معاٍف عديدة منيا
ىو الموجود حقيقة : (ىػ630ت )مف أسماء اهلل عز وجؿ، وقيؿ مف صفاتو؛ قاؿ ابف األثير" الحؽ. "1

الىيتو الحؽ : (1)و قاؿ ثعمب[71األنبياء ]" ولو اتبع الحؽ أىواءىـ : " قاؿ تعالى. المتحقُؽ وجوده وا 
 (2).ىنا اهلل عز وجؿ

 
وال تمبسوا الحؽ بالباطؿ وتكتموا الحؽ : " قاؿ تعالى. الحؽ نقيض الباطؿ، وجمعو حقوؽ وِحقاؽ. 2

، وما أتى بو مف -النبي صمى اهلل عميو وسمـ - الحؽ أمر : قاؿ أبو اسحؽ [42البقرة ]" وأنتـ تعمموف 
. (3)القرآف

قاؿ . صار الحؽ وثبت: حؽ األمر يِحؽ وَيُحؽ حقًا وحقوقاً : تقوؿ. الحؽ معناه الثبوت والوجوب. 3
االعراؼ ]"ولكف حقت كممة العذاب عمى الكافريف : " قاؿ تعالى. وجب يجب وجوباً : معناه: (4)األزىري

. (5)أي واجب عميّ  [107االعراؼ "]حقيؽ عمّي " أي وجبت وثبتت، ومنو قوؿ اهلل تعالى  [105
صّدقو، وأحققت األمر إحقاقًا إذا أحكمتو وصححتو وكنت منو : اإلحكاـ واليقيف، تقوؿ حّقو، وحّققو. 4

كما أف مفيـو الحؽ في المغة يرتبط بمفيـو الواجب وال يتخصص معنى أي منيما إال . (1)عمى يقيف
فالفعؿ حؽ لػو، بمعنى وجب عميو، وأغمب ما ورد في القرآف الكريـ مف فعؿ الحؽ جاء " بحرؼ الجر، 

[ 47الرـو ]" وكاف حقًا عمينا نصر المؤمنيف : " متعديًا بحرؼ عمى؛ ليفيد الشيء ولزومو قاؿ تعالى
. (6)"الوعد بنصرىـ ثابت والـز : أي

إف المتأمؿ في المعاني المغوية لكممة الحؽ يجد أنيا تدور حوؿ الثبوت، والمزوـ، والوجوب، واليقيف، 
فاهلل تعالى ىو الحؽ؛ ألف وجوده مقطوع بو، كما أف اإليماف بألوىيتو وربوبيتو واجب، والقرآف حؽ؛ 

وقد . ألف ثبوت كونو منزاًل مف عند اهلل تبارؾ وتعالى، وأنو تعيد بحفظو مف التحريؼ أمر واجب والـز
 ي َو ْق ِض ي ِض اْق َو ِّقي :قاؿ تعالػى. أي العدؿ: وصؼ اهلل تعالى حكمو وقضاءه بالحؽ

. ] 20غافر [  َو ُهَّللا
تعريف الحق اصطالحًا : المطمب الثاني

 

                                                 
 ، ٝٓؼب٢ٗ اُؾؼش، ئٓبّ اٌُٞك٤٤ٖ ك٢ اُ٘ؾٞ ٝ اُِـخ، ُٚ ٓإُلبد ًض٤شح ٜٓ٘ب هٞاػذ (ٛـ291- ٛـ  200)ٛٞ اؽٔذ ثٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ ص٣ذ اُؾ٤جب٢ٗ (1) )

 –، عذ٣ذح ٝٓ٘وؾخ، داس فبدس 1، ه٣4/175٘ظش، اثٖ ٓ٘ظٞس، أثٞ اُلنَ، عٔبٍ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ثٖ ٌٓشّ ا٧كش٣و٢ أُقش١، ُغبٕ اُؼشة، (2)

دٕٝ ربس٣خ، داس اُغ٤َ . 2/18أثٞ اُؾغ٤ٖ أؽٔذ ثٖ كبسط، ٓؼغْ ٓوب٤٣ظ اُِـخ، رؾو٤ن ػجذ اُغ٬ّ ٓؾٔذ ٛبسٕٝ، : ٣ٝ٘ظش صًش٣ب. ث٤شٝد ُج٘بٕ

. ث٤شٝد

. 4/177اثٖ ٓ٘ظٞس، ُغبٕ اُؼشة،   (3)

ٛـ ، أؽذ أئٔخ اُِـخ ٝا٧دة ٖٓ ٓإُلبرٚ رٜز٣ت اُِـخ ، ٝرلغ٤ش اُوشإٓ، ٣٘ظش اُضس٢ًِ ، ا٫ػ٬ّ    (370-282)ٛٞ ػٔشٝ ثٖ أؽٔذ ا٫صٛش١ (4)

.  ٓقذس عبثن 5/311

     178/   4اثٖ ٓ٘ظٞس ، ُغبٕ اُؼشة  (5)

. أُقذس ٗلغٚ  (6)
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. (1)"الحكـ الثابت شرعًا " عرؼ الفقياء الحؽ بأنو 
إال أف ىذا التعريؼ ليس شامبًل لكؿ ما يطمؽ عميو حؽ عند الفقياء، فقد أطمقوا كممة الحؽ عمى 

اآلثار المترتبة عمى العقود، كتسميـ المبيع مف قبؿ البائع والثمف مف المشتري، كما أطمقوا كممة الحؽ 
عمى الماؿ الممموؾ ومرافؽ العقار والطريؽ، ويعود سبب اختبلفيـ في مفيـو الحؽ إلى موضوع 

البحث، فيؿ الموضوع ىو حؽ العباد؟ أـ اآلثار المترتبة عمى العقد؟ أـ صبلحية اإلنساف واختصاصو 
بالحؽ؟ 

أنو " قولو  (مذكرات الحؽ و الذمة)وىبة الزحيمي تعريؼ الشيخ عمي الخفيؼ في كتابو .وقد نقؿ د
.  وىذا ال يعد تعريفًا بذاتية الحؽ بؿ ىو تعريؼ بالغاية المقصودة منو(2)"مصمحة مستحقة شرعًا 

 
 فيذا (3)"أنو اختصاص يقرر بو الشرع سمطة أو تكميفًا " أما األستاذ مصطفى الزرقا فقد عرفو 

التعريؼ يشمؿ الحقوؽ الدينية كحقوؽ اهلل تعالى عمى عباده، مف صبلة، وصياـ، وزكاة، وحج وغير 
ويشمؿ أيضًا الحقوؽ المدنية كحؽ التممؾ، وحؽ الدولة في طاعة استجابة الرعية ليا . ذلؾ مف الحقوؽ

ويتميز التعريؼ السابؽ بأنو تحدث عف الركف األوؿ لمحؽ، وىو . ، والحقوؽ المالية كحؽ النفقة
اختصاص شخص أو أكثر بشيء معيف، كما أنو بيف الجية المانحة لمحؽ وىي في الشريعة 

فبل يثبت حؽ شرعًا إال بدليؿ . إرادة الشرع، ألف الحقوؽ في اإلسبلـ منحة مف اهلل تعالى: اإلسبلمية
شرعي، ثـ بيف الركف الثاني لمحؽ وىو السمطة أو التكميؼ، فالسمطة تكوف عمى شخص كحؽ 

وأما التكميؼ فيو إلزاـ لئلنساف ليقـو بما وجب عميو،  والحؽ . الحضانة أو عمى شيء كحؽ التممؾ
. الثابت إلنساف معيف يقابمو واجب عمى آخر عميو أف يقـو بو

 
: أما عمماء األصوؿ فقد قسموا الحقوؽ إلى قسميف

، وحقوؽ العباد، "كؿ ما تعمؽ بو النفع العاـ مف غير اختصاص بأحد معيف " حقوؽ اهلل تعالى وتشمؿ 
. (4)"كؿ ما يتعمؽ بو مصمحة خاصة : " وتشمؿ

                                                 
- ٛـ 1418، 2، ه33ٓؾٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ ا٩ع٬ّ، دساعخ ٓوبسٗخ ٓغ ا٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ا٩ع٢ٓ٬ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ،ؿ. اُضؽ٢ِ٤، د (1)

.  ث٤شٝد، ُج٘بٕ–ّ، داس اثٖ ًض٤ش 1997

ّ، داس اُلٌش، دٓؾن، ٗو٬ً ػٖ اُؾ٤خ ػ٢ِ اُخل٤ق، ٓزًشاد اُؾن 1989- ٛـ 1409، 3، ه4/9ٝٛجخ، اُلوٚ ا٩ع٢ٓ٬ ٝأدُزٚ، . اُضؽ٢ِ٤، د (2)

. 36ٝاُزٓخ، ؿ

٣ٝ٘ظش اُؼجبد١، ػجذ اُغ٬ّ داٝد، ا٤ٌُِٔخ ك٢ . ، ٓطجؼخ عبٓؼخ دٓؾن1958، ه 2/10اُضسهب، ٓقطل٠، أُذخَ ئ٠ُ ٗظش٣خ  ا٫ُزضاّ،  (3)

. ، ٌٓزجخ ا٧هق٠، ػٔب1974ٕ، ه103 – 1/98اُؾش٣ؼخ ا٩ع٤ٓ٬خ، هج٤ؼزٜب ٝفلزٜب ٝه٤ٞدٛب، دساعخ ٓوبسٗخ ثبُوٞا٤ٖٗ ٝاُ٘ظْ اُٞمؼ٤خ، 

.  ُج٘بٕ–، ٓإعغخ اُشعبُخ، ث٤شٝد 2، ه٣ٝ195٘ظش، اُذس٢٘٣، كزؾ٢، اُؾن ٝٓذٟ عِطبٕ اُذُٝخ ك٢ رو٤٤ذٙ، ؿ 

٣٘ظش اُزلزبصا٢ٗ، عؼذ اُذ٣ٖ ثٖ ٓغؼٞد ثٖ ػٔش، ؽشػ اُز٣ِٞؼ ػ٠ِ اُزٞم٤ؼ ُٔزٖ اُز٘و٤ؼ ك٢ أفٍٞ اُلوٚ، مجطٚ ٝػِن ػ٤ِٚ، صًش٣ب  (4)

.   ث٤شٝد–، داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ 1996، ه335-2/323اُؼ٤ٔشاد، 

، أٌُزجخ اُزٞك٤و٤خ، اُوبٛشح، ٓقش، دٕٝ ٣ٝ2/270٘ظش، اُؾبهج٢، أثٞ اعؾبم، ئثشا٤ْٛ ثٖ ٓٞع٠ اُِخ٢ٔ، أُٞاكوبد ك٢ أفٍٞ اُؾش٣ؼخ، 

. ربس٣خ

، 142-٣ٝ140٘ظش أ٣نبً، اُوشاك٢، ؽٜبة اُذ٣ٖ أثٞ اُؼجبط أؽٔذ ثٖ ئدس٣ظ اُوشاك٢، رٜز٣ت اُلشٝم ٝاُوٞاػذ اُغ٤٘خ ك٢ ا٧عشاس اُلو٤ٜخ، ؿ

. دٕٝ ربس٣خ، ػبُْ اٌُزت ، ث٤شٝد
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فحقوؽ اهلل تعالى يقصد بيا العبد التقرب إلى اهلل تعالى وتعظيمو سبحانو، أو تحقيؽ منفعة عامة 
ف كاف القصد منيا حماية مصمحة  كصيانة المساجد والمرافؽ العامة،وكذلؾ فإف حقوؽ العباد وا 

وقد عبر بعض . شخصية إال أنيا قد تحقؽ نفعًا عامًا كالحفاظ عمى الصحة واألمواؿ ومنع الجريمة
" إف ىناؾ حقوقا مشتركة إضافة إلى حقوؽ اهلل وحقوؽ العباد، وىي : عمماء األصوؿ عف ذلؾ بقوليـ

حؽ اهلل وحؽ العباد، كحؽ المقذوؼ في عرضو فحقو ثابت في إثبات شرفو : كؿ حؽ اجتمع فيو حقاف
وحؽ اهلل تعالى بأف تصاف أعراض الناس بتطبيؽ الحد فيمتنعوف مف اقتراؼ . والدفاع عف عرضو

ويظير . (1)"الجرائـ، وفي ذلؾ منفعة لمعباد مع تحقيؽ مصمحة المقذوؼ بإظيار براءتو مما قذؼ بو 
أف عمماء األصوؿ نظروا إلى الحؽ وعرفوه بالمعنى المغوي، وقصدوا بو الحكـ الثابت، أي أنيـ عرفوا 

ويؤخذ عمى التعريؼ أنو لو ( 2)الحؽ مف خبلؿ مصدره ومنشئو؛ ألف الحؽ ال يعد حقًا إال إذا أقره الشرع
أريد بالحكـ األثر الثابت بالخطاب مف الوجوب والحرمة واإلباحة، فإف التعريؼ ال يكوف مانعًا مف 

. كالسبب والشرط وغيره وىي ليست حقوقًا فكؿ حؽ حكـ وليس كؿ حكـ حؽ: دخوؿ أحكاـ الوضع
 

رابطة قانونية بمقتضاىا ُيخوؿ القانوف شخصًا مف : " أّما عمماء القانوف فقد عرفوا الحؽ بأنو
األشخاص عمى سبيؿ االنفراد واالستئثار، لمتسمط عمى شيء، أو اقتضاء أداء معيف مف شخص آخر، 

أو ىو قدرة أو سمطة إدارية يخوليا القانوف شخصًا معينًا يرسـ حدودىا أو ىو مصمحة يحمييا    
. (3)القانوف 

 
مصمحة ومنفعة قررىا المشرع؛ لينتفع بيا صاحبيا، ويتمتع بمزاياىا، : " وبتعبير آخر أكثر دقة ىي

وبالتالي تكوف واجبًا والتزامًا عمى جية أو آخر يؤدييا، وقد يكوف الحؽ مقررًا وثابتًا بنظاـ أو قانوف 
. (4)"معيف، أو تشريع خاص، أو إعبلف دولي، أو اتفاقية ثنائية دولية 

 
إف ىذا التعريؼ يتصؼ بالشمولية والوضوح؛ فالحؽ مصمحة ثبتت إلنساف أو شخص طبيعي أو جية 

يوضح التعريؼ بدقة . اعتبارية، بحيث تثبت المنفعة عمى شخص أو جية معينة يجب أف يمتـز بيا
الجية المؤسسة ليذا الحؽ، فقد يكوف ثبوت الحؽ مف جية القانوف أو النظاـ الشرعي أو النظاـ 

. الوضعي في دولة ما، وقد يكوف ثبوت الحؽ ناتجًا عف إعبلف دولي، أو اتفاقية ثنائية دولية
التطور التاريخي لحقوق المرأة : المبحث الثاني

 

مكانة المرأة قبل اإلسالم  : المطمب األول
                                                 

. ٓقذس عبثن/ 2/271اُؾبهج٢، أُٞاكوبد ك٢ أفٍٞ اُؾش٣ؼخ،  (1)

. ، ٓقذس عبثن٣187٘ظش اُذس٢٘٣، كزؾ٢، اُؾن ٝٓذٟ عِطبٕ اُذُٝخ ك٢ رو٤٤ذٙ، ؿ (2)

.  اُوبٛشح–، داس اٌُزبة اُغبٓؼ٢ 1983، ه 9ػضٔبٕ، ٓؾٔذ سأكذ، اُؼ٬هبد ٝاُٞاعجبد ٝاُؼ٬هبد اُذ٤ُٝخ ك٢ اُلوٚ ا٩ع٢ٓ٬، ؿ (3)

. ّ، داس اُلٌش اُؼشث٢، اُوبٛشح1984- ٛـ 1404، 2، ه33اُوطت، ا٩ع٬ّ ٝؽوٞم ا٩ٗغبٕ، ؿ. هج٤ِخ، د (4)
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إف الباحث في الحضارات القديمة قبؿ اإلسبلـ، يستنتج بكؿ بساطة ووضوح، أف المرأة لـ تكف تحظى 
. إنسانيتياباالىتماـ والرعاية، ولـ ينظر إلييا نظرة احتراـ وتكريـ، بؿ كانت النظرة السائدة تشكؾ في 

ذا اعترفت بعض الحضارات بإنسانيتيا فإف النظرة إلييا تحاط باالزدراء؛ فميس ليا أىمية كالرجؿ تؤىميا  وا 
. نيؿ الحقوؽ باستثناء الحضارة الفرعونية

:" وقد نقؿ الشواربي عف محمود سبلـ زناتي في كتابو تاريخ القانوف المصري في العصر الفرعوني قولو
فالمرأة في الحضارة الفرعونية تتساوى مع الرجؿ تمامًا داخؿ األسرة، فإذا بمغت سف الرشد ليا أف تشترؾ 

. (1)"تمامًا في الحياة القانونية دوف إذف والدىا أو زوجيا 
 

وقد شاركت في أمور العقيدة والديف، فكانت تشارؾ بشعائر الديف : " وكانت المرأة أىبًل لمتكاليؼ الدينية
وقد تمتعت المرأة في العصر الفرعوني بأىمية قانونية كاممة، وُمنحت . (2)" جنبًا إلى جنب مع الرجؿ 

فقد تقمدت أمور الحكـ والسياسة لذا رأى كثير مف عمماء الدراسات المصرية " حقوقًا سياسية أىمتيا لمحكـ 
. (3)"القديمة أف لممرأة الحؽ في وراثة العرش 

 

والدة  (تي)فالممكة حتشبوت لعبت دورًا تاريخيًا مميزًا في ميداف الديف والتجارة والسياسة، وكذلؾ الممكة 
. (4)كانت تدير شؤوف الدولة في عيد ابنيا الشاب (أخناتوف)
 

أّما المرأة في الحضارة اليونانية فمـ تكف تتمتع باألىمية مطمقًا فيي حبيسة البيت، والحؽ ليا في الميراث، 
وكانت محتقرة تباع وتشترى في األسواؽ، فإرادتيا وحريتيا " وال تممؾ إبراـ العقود دوف موافقة ولييا، 

.  (5)"مسموبة في كؿ ما يرجع إلى حقوقيا المدنية 
 

فيي بوجو عاـ مخموؽ ناقص غير مستعد " ففي أثينا تعد أدنى مف الرجؿ في المستوى العقمي واألخبلقي؛ 
. (6)"لمحصوؿ عمى الفضيمة إال بطريؽ الخضوع 

 
 

وأما مدينة اسبرطة فالبرغـ مف مشاركة المرأة فييا الرجؿ في الشؤوف العامة ورفع الروح المعنوية لممقاتميف 
. (7)"كانت في درجة أقؿ مف الرجؿ مف الناحية االجتماعية فضبًل عف عدـ أىميتيا القانونية " إال أنيا 

وفي الحضارة الرومانية لـ تكف المرأة تممؾ األىمية أيضًا، فرب األسرة ىو الذي يممؾ وحده حؽ تزويج 
. وليس لمبنت أىمية مالية فبل يحؽ ليا التممؾ. الذكور واإلناث دوف إرادتيـ

                                                 
.  ، ثذٕٝ ربس٣خ، ٓؼبسف ا٫عٌ٘ذس٣خ24ػجذ اُؾ٤ٔذ، اُؾوٞم اُغ٤بع٤خ ُِٔشأح ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. اُؾٞاسث٢، د (1)

. ، ٓقذس عبثن25ػجذ اُؾ٤ٔذ، اُؾوٞم اُغ٤بع٤خ ُِٔشأح ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. اُؾٞساث٢، د (2)

، ه 167 ؿ –اُغ٤ذ رؾلخ أؽٔذ، اُضٝاط ٝاُط٬م ٝؽوٞم اُضٝع٤خ ٝا٫ٝ٧د ك٢ ٓقش اُوذ٣ٔخ، سعبُخ دًزٞساح .  ٗو٬ً ػٖ، د25أُقذس ٗلغٚ، ؿ (3)

. ، عبٓؼخ اُوبٛشح 1973

. ، دٓؾن1963، ه ٣60٘ظش، خبهّٞ ، ٗٞس اُذ٣ٖ ٝػبهَ ئثشا٤ْٛ، ٓٞعض ربس٣خ اُؾنبسح ؿ (4)

.  ُج٘بٕ–ّ أٌُزت ا٩ع٢ٓ٬، ث٤شٝد 1984- ٛـ 1404، 6، ه 13ٓقطل٠، أُشأح ث٤ٖ اُلوٚ ٝاُوبٕٗٞ، ؿ. اُغجبػ٢، د (5)

.  ، ٓقذس عبثن27ػجذ اُؾ٤ٔذ، اُؾوٞم اُغ٤بع٤خ ُِٔشأح ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. اُؾٞاسث٢، د (6)

. ، ٓقذس عبثن14ٓقطل٠، أُشأح ث٤ٖ اُلوٚ ٝاُوبٕٗٞ، ؿ. اُغجبػ٢، د (7)

. 1921 –، هجؼخ ث٤شٝد 19 ٣ٝ٘ظش، ك٤ْٜ، ٓؾٔذ ع٤َٔ، أُشأح ك٢ اُزبس٣خ ٝاُؾشائغ، ؿ
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وفي عصر قسطنطيف منحت البنت حؽ أرث أميا إال أف لوالدىا الحؽ في استعمالو واستغبللو، حتى " 
جاء عيد جوستنياف فقرر أف كؿ ما تكتسبو المرأة بسبب عمميا يعد ممكًا ليا، لكنيا ال تتصرؼ فيو 

. (1)"دوف موافقة رب األسرة 
 

ومع أف المرأة الرومانية عمومًا لـ يكف ليا الحؽ في المشاركة السياسية مف خبلؿ مجمس الشعب، أو 
إال أف بعض النساء كاف ليف دور في تصريؼ أمور . " انتخاب الحاكـ، أو تولي المناصب العامة

الدولة والتدخؿ في االنتخابات مف خبلؿ أزواجيف وأبنائيف، فمثبًل كانت زوجة أغسطس تتدخؿ في 
. (2)"وكاف زوجيا يمجأ إلييا ليسأليا . القرارات السياسية

 

إنو مف " وقد شاركت بعض النساء في بعض المجاالت العممية والفكرية ومارسف أنواعًا مف الحرؼ 
في المجتمع الروماني برزت بعض النساء، وكاف ليف دور في الحرؼ المتصمة : األمانة العممية القوؿ

. (3)"بالنسيج، ومنيف مف أصبحف محاميات أو طبيبات 
 

وليس . وأما في الديانة الييودية والمسيحية حسب الكتاب المقدس  نظر األحبار إلى المرأة نظرة احتقار
وىي مصدر الشرور واآلثاـ؛ ألنيا المسؤولة عف غواية آدـ وخروجو مف . لممرأة أىمية لمتممؾ والتصرؼ

الجنة، ويمكف استنتاج ذلؾ مف دراسة بعض نصوص الكتاب المقدس، ففي سفر الجامعة  نسبت 
فوجدت ... رددت أنا وقمبي وعقمي ألعمـ وأبحث، وألطمب الحكمة  " – عميو السبلـ –القوؿ لسميماف 

المرأة أمّر مف الموت، فيي شباؾ، وقمبيا إشراؾ، ويداىا قيود، الصالح أماـ اهلل ينجو منيا، أما 
. (4)"رجبًل واحدًا بيف ألؼ وجدت، أّما المرأة بيف كؿ أولئؾ لـ أجد ... الخاطئ فيؤخذ بيا 

 

- مسؤولية خروج آدـ مف الجنة –وكذلؾ حّممت التوراة الموجودة اآلف المرأة مسؤولية الخطيئة األبدية 
... فقاؿ آدـ في المرأة التي جعمتيا معي ىي أعطتني مف الشجرة فأكمت " ، جاء في الكتاب المقدس 

لى رجمؾ يكوف اشتياقؾ، وىو يسود : فقاؿ الرب لممرأة تكثيرًا أكثر أتعاب حبمؾ، وبالوجع تمديف أوالدًا، وا 
. (5)"عميؾ 

: وليس لممرأة الحؽ في اختيار زوجيا ففي سفر التثنية
 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن16ٓقطل٠، أُشأح ث٤ٖ اُلوٚ ٝاُوبٕٗٞ، ؿ. اُغجبػ٢، د (1)

.  داس اُلٌش اُؼشث1969٢، ه٣ٝ13٘ظش، أثٞ صٛشح، ٓؾٔذ، ر٘ظ٤ْ ا٩ع٬ّ ُِٔغزٔغ، ؿ

. ، داس اُغبٓؼبد أُقش٣خ1958، ه 79ٓؾٔذ ع٬ّ، أُشأح ػ٘ذ اُشٝٓبٕ، ؿ. صٗبر٢، د (2)

.  عبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ–، ا٩داسح اُضوبك٤خ 1961، ه 3/118د٣ٞساٗذ، هقخ اُؾنبسح، رشعٔخ ٓؾٔذ ثذسإ،  (3)

.  داس اٌُزبة أُوذط ك٢ اُؾشم ا٧ٝعو، ثذٕٝ ربس٣خ–، اُ٘غخخ اُجشٝرغز٘ز٤خ 29-7/25اٌُزبة أُوذط، علش اُغبٓؼخ،  (4)

 .  ، ٓشعغ عبثن٣ٝ19٘ظش، ٓقطل٠ اُغجبػ٢، أُشأح ث٤ٖ اُلوٚ ٝاُوبٕٗٞ، ؿ 

. 7-3/6ٗلظ أُقذس، علش اُز٣ٌٖٞ،  (5)
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ف لـ يرض الرجؿ أف يأخذ امرأة أخيو، تصعد إلى الباب عف الشيوخ،  "  إف مات الزوج ورثيا أخوه، وا 
ال أرضى أف أتخذىا، : فيكممونو فإف قاؿ... قد أبى أخو زوجي أف يقيـ ألخيو اسمًا في إسرائيؿ : وتقوؿ

ىكذا يفعؿ بالرجؿ الذي ال : تتقدـ منو أماميـ، وتخمع نعمو مف رجمو، وتبصؽ في وجيو، وتصرخ قائمة
. (1)"يبني بيت أخيو، ويسمونو بيت مخموع النعؿ 

 
ـ عقد 586ولّما دخمت أمـ الغرب المسيحية أثرت ىذه النظرة تجاه المرأة في أوروبا ففي العاـ 

أىي تعد إنسانًا أـ غير إنساف؟ وقرروا أنيا خمقت : الفرنسيوف مؤتمرًا لمبحث في حاؿ المرأة وسألوا
. لخدمة الرجؿ

 

أّما الحضارة اليندية فكانت ال تقؿ عف الحضارات األخرى في نظرتيا إلى المرأة، بؿ كانت نظرة أكثر 
فإلى جانب حرمانيا مف الميراث، فيي أسوأ مف الريح والموت والجحيـ والسـ " احتقارًا مف غيرىا 
. )2("واألفاعي والنار 

 

وأّما المرأة العربية قبؿ الرسالة اإلسبلمية فقد اختمفت نظرة المؤرخيف حوليا، فقد رأى بعضيـ أف المرأة 
. العربية كانت تتمتع بمنزلة عالية، بينما رأى آخروف أنيا كانت ممتينة ال حقوؽ ليا

 
والصحيح أف بعض القبائؿ كانت ترفع مف مكانة المرأة خاصة بنات السادة واألشراؼ؛ لذلؾ تجد أنيف 

كف يممكف حؽ قبوؿ الزواج ورفضو، وكاف منيف مف اشتيرت بإصابة الرأي ورجاحة العقؿ، كيند " 
امرأة أبي سفياف، والسيدة خديجة رضي اهلل عنيا، وكاف منيف مف عممت كاىنة ورجع إلييا، وكاف 

فالخنساء رفضت دريد بف الصمة، أّما . " (3)"منيف مف يشتركف في الحرب لحض الرجاؿ عمى القتاؿ 
 . (4)"ىند بنت عقبة بف ربيعة فقد اشترطت عمى أبييا أاّل يزوجيا رجبًل حتى يعرضو عمييا 

 
ومع ذلؾ فإف معظـ القبائؿ لـ تكف تنظر إلى المرأة ىذه النظرة التي تمتعت بيا نساء األشراؼ، فأغمب 

النساء عمومًا ال تممؾ أىمية تمكنيا مف اكتساب حقوقيا فالبعض يتشاءـ مف والدة األنثى فإف أبقاىا 
ال سارع إلى وأدىا وىي حية لى ذلؾ أشار القرآف الكريـ بقولو تعالى. حية فعمى ىواف وا  ي :  وا  رَو اي  شِّق إِضذَو  َو

ظِض ٌميي يكَو ه  َو اي َو د ًّ يم سْق َو ه ه  جْق لُهَّللاي َو ثَوىيظَو ي ِض ْلْق نْق مْق ه  د  لَوىي*ييأَو َو يعَو ه  ك  سِض ي ِضهِضيأَو  مْق رَو يمَو ي  شِّق يس  ءِض نْق يمِض مِض  ْق
يااْق َو نَو ىيمِض ارَو تَو َو  َو

م  نَوي ك  يمَو ي َو ْق يسَو ءَو يأَو َو ااِض رَو ي ِض يااتُّس ه  سُّس د  ي َو يأَومْق  فاآلية تذـ واقعًا جاىميًا ال يجد ] 59-58النحؿ [  ه  نٍن

                                                 
. ، ٓقذس عبثن6-25/5علش اُزض٤٘خ،  (1)

.  ُج٘بٕ–ٛـ، داس ئؽ٤بء اُزشاس اُؼشث٢، ث٤شٝد 1399، 3، رؼش٣ت ػبدٍ صػ٤زش، ه 492ُٞثٕٞ ؿٞعزبف، ؽنبسح اُؼشة، ؿ (2)

.  ا٩داسح اُضوبك٤خ عبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ1961، ه ٣ٝ3/179٘ظش، د٣ٞساٗذ، هقخ اُؾنبسح، رشعٔخ ٓؾٔذ ثذسإ، 

.  ُج٘بٕ–، دٕٝ ربس٣خ، داس اٌُزبة اُؼشث٢، ث٤شٝد 23ػبئؾخ، ػجذ اُشؽٖٔ، أّ اُ٘ج٢، ؿ (3)

. ّ، ٓطجؼخ أُؼبسف1899، ه ٣ٝ18٘ظش اُض٣بد، ؽج٤ت، أُشأح ك٢ اُغب٤ِٛخ، ؿ

. ، ٓشعغ عبثن٣ٝ13٘ظش ، أثٞ صٛشح، ٓؾٔذ، ر٘ظ٤ْ ا٩ع٬ّ ُِٔغزٔغ، ؿ

. ، دٕٝ ربس٣خ، داس اُلٌش ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ2، ه 15/72ا٧فلٜب٢ٗ، أثٞ اُلشط، ػ٢ِ ثٖ اُؾغ٤ٖ ثٖ ٓؾٔذ، ا٧ؿب٢ٗ،  (4)
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لذا نيى القرآف الكريـ . (1)خوؼ العار أو الجوع: حرجًا في قتؿ البنت وىي حية، حتى لو كاف الدافع
مْقي: عف قتؿ األوالد خوؼ الفقر قاؿ تعالى إِض ُهَّللا ك  ي َو رْق    ه مْق ينَو ن  ينَو ْق يإِضمْق َو ٍن شْق َو َو ي َو مْق ك  دَو ت ل  ايأَو ْق َو يتَو ْق .   َو َو

 .]31اإلسراء [

 

فإذا مات زوجيا ورثيا " وكانت المرأة عمومًا تخضع لوالية أبييا أو زوجيا وتورث كما يورث الماؿ 
ف شاء زوجيا غيره واستولى عمى ميرىا  . (2)"ابنو، فإف شاء تزوجيا، وا 

 

لى ذلؾ أشار القرآف الكريـ ناىيًا عف ذلؾ  وكانت بعض الجواري يكرىف عمى البغاء مف أجؿ التكسب وا 
نْق َو  : بقولو يااْق َو َو ةِضياادُّس ضَو رَو غ  ايعَو تَو نًّ ياِضتَو ْق صُّس يتَو َو نَو دْق يأَورَو يإِضنْق لَوىيااْق ِضغَو ءِض يعَو مْق تَو َو تِضك  ه  اي َو رِض يت كْق  ] 33النور [    َو َو

وليس المراد أف يمارسف الرذيمة طواعية بؿ ذلؾ في سياؽ الذـّ لبعض السادة، الذيف اتخذوا مف إكراه 
 (إف أردف تحصناً )األمر راجع في قولو : " قاؿ القرطبي في تفسيره. اإلماء عمى الزنا وسيمة لمكسب

: وقاؿ بعضيـ... إلى الفتيات؛ ألنو يمكف حينئذ أف يكوف السيد مكرىًا، ويمكف أف ُينيى عف اإلكراه 
. (3)"إف مفيـو الشرط ىنا ممغي بتحريـ الزنا 

 

ثـ نزلت آيات القرآف الكريـ لتكشؼ لنا كيؼ كانت المرأة تعضؿ وتكره حتى تتنازؿ عف حقيا المالي، 
ي : أو تورث كما يورث الماؿ قاؿ تعالى هًّ ي َو َو رْق يكَو ث  اياانِّقسَو ءَو رِض يتَو نْق

يأَو مْق ي َو ِضلُّسياَوك  ن  اي َو يآَومَو هَو يااُهَّللاذِض نَو  َو يأَو ُّس

ن ت م  ه  يمَو يآَوتَو ْق ضِض عْق هَو   اي ِض َو ذْق ياِضتَو نُهَّللا ل  ه  عْق   يتَو َّو  ّ  ] 19النساء[ .
 

وىو خطاب لؤلولياء أف . منع المرأة مف الزواج، أو التضييؽ عمييا: " والمقصود مف النيي عف العضؿ
. (4)"ال يمنعوا بناتيـ مف الزواج، أو لؤلزواج بأف ال يضّيقوا عمييف 

 

فيو ذـ ما كاف عميو العرب في الجاىمية، بأف ال يجعموا النساء كالماؿ " أما اإلكراه الوارد في اآلية 
ُيورثف عف الرجاؿ كما يورث الماؿ، أو نيي األزواج عف التضييؽ عمى النساء بسوء العشرة لتتنازؿ 

. (5)"عف حقوقيا 
فاآلية صريحة في الداللة عمى أف الوضع العاـ لممرأة أنيا لـ تكف تممؾ أىمية اجتماعية، تؤىميا أف 
تختار زوجيا، وليس ليا أىمية مالية مستقمة ألنيا تورث كالماؿ، أّما األىمية القانونية التي تدافع مف 

. خبللو عف حقوقيا فيي معدومة ألف العرؼ العاـ السائد يعارض ىذه األىمية

                                                 
ُْ ٣ٌٖ اُٞأد ػبدح ػ٘ذ اُؼشة، ثَ ًبٕ ػ٘ذ ر٤ْٔ ٝه٤ظ ٝٛز٣َ ٝثٌش، ُٝٔب ٗضٍ اُٞؽ٢ ثو٤ذ هج٤ِخ ر٤ْٔ، ٣٘ظش ػجذ اُشؽٖٔ، ػبئؾخ، ث٘بد  (1)

.  ُج٘بٕ–ث٤شٝد . ، هجؼخ ث٤شٝد، داس اٌُزبة اُؼشث30٢اُ٘ج٢، ؿ

. ، ٓشعغ عبثن20اُض٣بد، ؽج٤ت، أُشأح ك٢ اُغب٤ِٛخ، ؿ (2)

.  ث٤شٝد–ّ، داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ 1996- ٛـ 1417، 5، ه12/169اُوشهج٢، أثٞ ػجذهللا ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (3)

. 3/105أُقذس ٗلغٚ،  (4)

. 5/63أُقذس ٗلغٚ،  (5)
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 عمييـ بالرغـّ مف الصورة التي ذكرناىا عف وضع المرأة عمومًا فقد بيف لنا القرآف الكريـ عف أىؿ سبأ أنيـ ممكوا
ظِض مٌي :قاؿ تعالى. امرأة ٌ يعَو رْق اَوهَو يعَو ي َو ءٍن لِّقيشَو ْق يك  نْق يمِض أ  تِض َو ْق ي َو ه مْق لِضك  مْق أَوةًّيتَو رَو يامْق دْق   جَو . ]23النمؿ [        يإِضنِّق ي َو

وفي . فاآلية تشير إلى سياستيا الرشيدة في قوميا، وأنيا نجحت في تحقيؽ الرخاء والقوة المادية لقوميا
معرض الحديث عنيا أشار القرآف الكريـ إلى حكمتيا وحسف تدبيرىا في سياسة قوميا بالشورى قاؿ 

د  نِضي : تعالى هَو تُهَّللاىيتَوشْق اي َو رًّ يأَومْق عَو ًّ ي َو اِض نْق   رِض يمَو يك  مْق
ت  نِض ي ِض يأَو هَو يااْقمَو َو يأَو ْق ي َو يأَو ُّس . ]32النمؿ [ ي َو اَو ْق

إال أف الحكـ عف الوضع االجتماعي السياسي لممرأة في الجاىمية عمومًا ال يمكف استنتاجو مف حالة 
أو حاالت بؿ مف مجموع أدلة وحوادث، وال أدؿ وأصدؽ عمى وضع المرأة في الجاىمية مما رواه عمر 

واهلل كنا في الجاىمية ال نعد لمنساء أمرًا حتى أنزؿ اهلل فييف ما : "  رضي اهلل عنو، قاؿ(1)بف الخطاب
. (2)"أنزؿ وقسـ ليف ما قسـ 

 
مكانة المرأة في عصر الرسالة : المطمب الثاني

في أوائؿ القرف السابع الميبلدي نزلت البشرى مف السماء تعمف بداية عصر جديد، تسوده الرحمة 
 –إنو عصر اإلسبلـ الذي بدأ مع البشرى بنبي الرحمة محمد  . والمساواة والعدؿ والحرية لكؿ البشر

. ، ليكوف ىدى ورحمة لمعالميف وخاتمًا لؤلنبياء والمرسميف-صمى اهلل عميو وسمـ 
ذا بنبي الرحمة  يعمف ميبلد عصر جديد يتساوى فيو البشر جميعًا؛ فبل -  صمى اهلل عميو وسمـ –وا 

. فضؿ لعربي عمى أعجمي، وال أبيض عمى أسود، وال لرجؿ عمى امرأة إال بتقوى اهلل تعالى
 

إف : أّما ما يتعمؽ بحقوؽ المرأة والمكانة العظيمة التي منحيا اإلسبلـ لممرأة فمف اإلنصاؼ القوؿ
اإلسبلـ نقؿ المرأة نقمة نوعية ىائمة دوف حدوث ثورات أو احتجاجات، أو تطورات اجتماعية، أو فكرية 

إنما نالت المرأة ىذه الكرامة والمكانة الرفيعة بوحي السماء . أو سياسية، أو تطور في أدوات اإلنتاج
* :-. صمى اهلل عميو وسمـ*الذي نزؿ عمى الرسوؿ محمد 

ذا توخينا الحقيقة وسّمينا األشياء بأسمائيا الصحيحة فإف النظاـ اإلسبلمي ىو أوؿ "  وا 
نظاـ أقر ىذه الحقوؽ بصيغة أحكاـ تنظـ عبلقة اإلنساف بأخيو اإلنساف، إذا اختمؼ 

وىي أحكاـ .  اختمفت القوانيف والنظـ االجتماعية، أو اختمؼ السمطافالمكاف أو اختمفت العقيدة أو
. (3)"مستمدة مف األصؿ الديني مف نصوص إليية أو أقواؿ نبوية 

                                                 
أ٤ٓش أُإ٤ٖ٘ٓ، ػٔش ثٖ اُخطبة ثٖ ٗل٤َ ثٖ ػجذ اُؼضٟ ثٖ سثبػ ثٖ ػجذهللا ثٖ ػذ١ ثٖ ًؼت ثٖ :  ٛٞ– سم٢ هللا ػ٘ٚ –ػٔش ثٖ اُخطبة  (1)

ٖٓ ثؼذ ئع٬ٓٚ عٜش أُغِٕٔٞ ثبُذػٞح، ٛبعش ػ٤ٗ٬خ، .  ُإ١ اُوشؽ٢ ٓجٖ ث٢٘ ػذ١، ٤ً٘زٚ أثٞ ؽلـ، أعِْ ثؼذ أسثؼ٤ٖ سع٬ً ٝأؽٜش ئع٬ٓٚ

٣٘ظش اثٖ ا٧ص٤ش، ػض اُذ٣ٖ أثٞ اُؾغٖ ػ٢ِ ثٖ أث٢ . ٛـ23ًٝبٕ صاٛذاً رو٤بً ػذ٫ً، ر٠ُٞ اُخ٬كخ ػؾش ع٤٤ٖ٘ ٝكزؼ اُلزٞػ ٝاٗزؾش اُؼذٍ رٞك٢ ػبّ 

. ُج٘بٕ-  دٕٝ ربس٣خ، داس ئؽ٤بء اُزشاس اُؼشث٢ ث٤شٝد 85-7/75اٌُشّ، أعذ اُـبثخ ك٢ ٓؼشكخ اُقؾبثخ، 

اُجخبس١،اثٞ ػجذ هللا ٓؾٔذ ثٖ اعٔبػ٤َ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُزلغ٤ش، ثبة عٞسح اُزؾش٣ْ،  (2)

. ّ، داس اؽ٤بء اُزشاس اُؼشث٢ ،ث٤شٝد ،ُج٘ب1981ٕ-ٛـ 1401، ه 18/156 ،4592 ؽذ٣ش سهْ 

 –، ٌٓزجخ داس اُضوبكخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ 2004، 1، ه13ػجذ اٌُش٣ْ، اُٞع٤و ك٢ اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اُؼبّ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ؿ. ػِٞإ، د (3)

. ا٧سدٕ
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ولما كانت االدلة مف القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة والتي تبيف مكانة المرأة في االسبلـ كثيرة فقد 
اكتفيت بذكر بعضيا ، خاصة التي توضح مكانة المرأة في اإلسبلـ، والنقمة النوعية التي تمتعت بيا 

. المرأة في عصر الرسالة النبوية، والتي لـ تنؿ المرأة مثميا إال في القرف العشريف
 

مكانة المرأة في عصر الرسالة اإلسالمية 
: يمكف لنا توضيح مكانة المرأة في عصر الرسالة بالمبادئ اآلتية

 

ياتُهَّللا   اي : قاؿ اهلل تعالى. قرر اإلسبلـ إنسانية المرأة، فيي كالرجؿ في اإلنسانية:- أوالً  هَو ياانُهَّللا س   َو يأَو ُّس

ي نِضسَو ءًّ اي َو ثِض رًّ يكَو جَو  ًّ ه مَو يرِض نْق يمِض هَو ي َو َوثُهَّللا جَو هَو ي َو ْق نْق يمِض لَو َو ةٍني َو َو ا ِضدَو ي َو فْقسٍن ينَو نْق يمِض مْق لَو َوك  م يااُهَّللاذِض ي َو ك  . ]1النساء [   رَو ُهَّللا
أف تسمي سورة  باسـ النساء وىي تخاطب جماعات بشرية عديدة تحتقر المرأة وال تعترؼ بإنسانيتيا، 

ال بؿ وتعامميا كالمتاع؛ ليو أكبر دليؿ عمى عظمة ىذا الديف ورحمتو وتكريمو لمنساء، ثـ يأتي 
فمماذا . اإلعبلف في أوؿ آية مف سورة النساء أنيف كالرجاؿ في اإلنسانية، وأنيما خمقا مف نفس واحدة

تسمبوىف حؽ الحياة؟ وكيؼ تسوغوف حرمانيف مف األىمية في التصرؼ والتممؾ؟ ولماذا تسود وجوىكـ 
إذا بشر أحدكـ بمف كرميف اهلل؟ 

 

إذ أف المرأة في الروايات . خّمص المرأة مف خرافات وتبعات ما يسمى بالخطيئة األبدية:- ثانياً 
اإلسرائيمية مسؤولة عف إخراج آدـ مف الجنة، فيي مخموقة شريرة عمى حد زعميـ، فيأتي البياف اإلليي 
ليقرر أف إرادة اهلل تعالى وحكمتو شاءت أف يوضع آدـ وحواء في ىذا الدرس؛ ليعيشا تجربة التكميؼ 

فإف نجح . الشرعي؛ وليتعمما األمر المباح والحراـ قبؿ أف يباشرا وظيفة االستخبلؼ في األرض
م ي : قاؿ تعالى مخاطبًا آدـ وحواء . الشيطاف في غوايتيما سارعا إلى التوبة واالستغفار  َو  لْقنَو ي َو يآَودَو

يااظُهَّللا اِضمِض نَوي نَو ك  نَو يمِض ةَوي َوتَو رَو جَو ذِض ِضيااشُهَّللا رَو َو يهَو يتَو ْق ت مَو ي َو َو يشِض ْق ث  اي َو ْق دًّ هَو يرَو َو نْق يمِض ك  َو ي َو نُهَّللا َو يااْقجَو ج  َو ي َو َو ْق يأَونْق َو ك نْق       ياسْق

. ]35البقرة [
مُهَّللا ي : ولّما ذكر القرآف الكريـ وقوع الخطأ نسبو إلييما بقولو تعالى ه مَو يمِض جَو رَو هَو ي َوؤَو ْق نْق يعَو اَو ن  اُهَّللاه مَو يااشُهَّللا ْق  َوؤَو َو

قاؿ . ىذا مع العمـ أف الخطأ لـ يكف عف تعمد بؿ حصؿ بعد نسياف عيد اهلل. ]36البقرة [ كَو نَو ي ِض هِضي
مًّ  : تعالى يعَو ْق ياَوه  جِضدْق ينَو اَومْق ي َو ل ي َونَوسِض َو ي َو ْق نْق يمِض مَو نَو يإِضاَوىيآَودَو دْق هِض يعَو اَو َودْق ولكف لّما كاف األنبياء . " ]115طو [ ي َو

عمييـ السبلـ يمزميـ مف التحفظ والتيقظ لكثرة معارفيـ وعمو منازليـ ما ال يمـز غيرىـ كاف تشاغمو عف 
ي  ثـ يأتي الخطاب الرباني بقبوؿ التوبة بقولو تعالػى   . (1)"تذكر النيي تضييعًا صار بو عاصيًا   َو  َو

ي رِض نَو يااْق َو سِض نَو يمِض ك  نَونُهَّللا نَو ياَونَو مْق رْق َو تَو ياَونَو ي َو فِضرْق غْق يتَو ياَومْق إِضنْق نَو ي َو ف سَو نْق
نَو يأَو لَومْق نَو يظَو [.  23األعراؼ [ رَو ُهَّللا

" فأزليما الشيطاف : " نستنتج مف اآليات السابقة أف القرآف الكريـ حّمؿ آدـ وحواء المسؤولية عف الخطأ  بقولو
 عميو –مع أف اهلل تعالى خمؽ آدـ " ربنا ظممنا أنفسنا : " قاال" ثـ توجو االثناف إلى اهلل بالتضرع طمبًا لممغفرة 

                                                 
. 14/162أُقذس اُغبثن،  (1)
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لِض فَو ًّي : قاؿ تعالى.  ليكوف خميفة في األرض ال في الجنة–السبلـ  ي َو ضِض َورْق لٌي ِض ياْلْق ياِضلْقمَو َو ِضكَو ِضيإِضنِّق يجَو عِض ي َو لَويرَو ُّس َو إِضذْق   َو

. ]30البقرة [
. المرأة مساوية لمرجؿ في التكريـ والتشريؼ واالستخبلؼ في الكوف:- ثالثاً 

لقد خمؽ اهلل اإلنساف وكرمو وفضمو عمى مخموقاتو، وأسبغ عميو نعمو ظاىرة وباطنة، وحممو مسؤولية 
والمرأة تدخؿ ضمف .  االستخبلؼ في الكوف لعمارتو، ومنحو مف المؤىبلت ما يمكنو مف تحمؿ ىذه المسؤولية

خطاب التكريـ وتحمؿ مسؤولية  االستخبلؼ، ومف الطبيعي أف تنعـ بالمؤىبلت التي تؤىميا لمشاركة الرجؿ 
ي : قاؿ تعالى. في تحمؿ ىذه األمانة نَو يمِض مْق نَو ه  رَو َو ْق ي َو رِض ااْق َو ْق ي َو رِّق ي ِض يااْق َو مْق لْقنَو ه  مَو ي َو َو مَو نِض يآَودَو نَو ي َو مْق رُهَّللا يكَو اَو َودْق  َو

ي فْق ِض  ًّ نَو يتَو لَو ْق ي َو نْق مُهَّللا يمِض ثِض رٍن لَوىيكَو يعَو مْق لْقنَو ه  ي َو َو ُهَّللا  فالتفضيؿ والتكريـ في اآلية يشمؿ ]70اإلسراء [ اااُهَّللا ِّق َو  ِض
ي : قاؿ تعالى. الرجاؿ والنساء، ثـ جاء الخطاب باالستخبلؼ في الكوف ليشمؿ الرجاؿ والنساء مْق لَوك  عَو مُهَّللا يجَو فِض   ايمِض أَونْق  َو

ي ِض هِضي لَوفِض نَو تَو ْق ي : وقولو تعالى]  الحديد [ م سْق ضٍن عْق ي َو ي َو ْق َو مْق ك  عْق َو ي َو رَو َوعَو ي َو ضِض َورْق ياْلْق ي َو َو ِضفَو مْق لَوك  عَو يااُهَّللاذِض يجَو ه  َو  َو

مْقي ي ِض يمَو يآَوتَو ك  مْق ك  ل  َو ياِض َو ْق جَو  ٍن رَو  . ]165األنعاـ [ دَو
رادة نَو يإِضنُهَّللا ي :قاؿ تعالى. ثـ جاء الخطاب الرباني ليعمف تحمؿ اإلنساف ليذه األمانة بما منحو مف عقؿ وا  رَو ْق عَو

ل  مًّ ي يظَو يكَو نَو ه  يإِضنُهَّللا سَو ن  ِضنْق لَوهَو ياْلْق مَو هَو ي َو َو نْق يمِض نَو فَو ْق أَوشْق هَو ي َو لْقنَو مِض ي َو ْق يأَونْق نَو ؤَو َو ْق ي َو ااْقجِض َو لِض ي َو ضِض َورْق اْلْق ي َو ا ِض مَو َو لَوىيااسُهَّللا يعَو َومَو نَو َو اْلْق

ه   ًّي . لما بيف تعالى في ىذه السورة مف األحكاـ ما بيف، أمر بالتزاـ أوامره: "  قاؿ القرطبي]72األحزاب [ جَو
. (1)"واألمانة تعـ جميع وظائؼ الديف عمى الصحيح مف األقواؿ، وىو قوؿ الجميور 

إنو النموذج المعبر عف روح التحرير اإلسبلمي لممرأة، فيو الذي ينطمؽ مف نصوص القرآف الكريـ والسنة الشريفة " 
نصافيا، والمساواة بيف الرجاؿ والنساء، فقد خمقيـ اهلل مف نفس واحدة، وساوى بينيـ جميعًا في  في تحرير المرأة وا 

. (2)"حمؿ أمانة االستخبلؼ في الكوف وعمارتو، كما ساوى بينيـ في الكرامة واألىمية والتكاليؼ
: شرؼ اإلسبلـ المرأة بإقرار أىميتيا لمتكاليؼ:- رابعاً 

ألوؿ مرة تشعر المرأة بإنسانيتيا، وأىميتيا عندما نزؿ الوحي، ليخاطب المرأة ويساوي بينيا وبيف الرجؿ في 
ةٍني  :قاؿ تعالػى. التكاليؼ الشرعية ا ِضدَو ي َو فْقسٍن ينَو نْق يمِض مْق لَو َوك  م يااُهَّللاذِض ي َو ك  ياتُهَّللا   ايرَو ُهَّللا فالمرأة . ]1النساء [  َو يأَو ُّسهَو ياانُهَّللا س 

إلييا ويطمئف لمحفاظ عمى الجنس إنسانة مخاطبة بااللتزاـ بتقوى اهلل تعالى، وىي مخموقة مف نفس الرجؿ ليسكف 
: البشري المكمؼ بعمارة الكوف، وىي مخاطبة باألحكاـ الشرعية كالرجؿ والدليؿ عمى ذلؾ ما يمي

 –األصؿ مساواة المرأة لمرجؿ في التكاليؼ الشرعية؛ ألف مناط التكميؼ في الشريعة كوف اإلنساف بالغًا عاقبًل، قاؿ . 1
عف النائـ حتى يستيقظ، وعف الصبي حتى يحتمـ، وعف المجنوف حتى : رفع القمـ عف ثبلثة : " –صمى اهلل عميو وسمـ 

. (3)"يفيؽ 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن14/162اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (1)

 اُوبٛشح ، ٣شٟ اُجبؽش إٔ اُؾشع ُْ ٣ٌِق –ّ، داس اُؾشم 2002- ٛـ 1423، 2، ه11ٓؾٔذ، اُزؾش٣ش ا٩ع٢ٓ٬ ُِٔشأح، ؿ. ػٔبسح، د (2)

. ٝعٞة ا٩ٗلبم ػ٠ِ ا٧عشح ، ٝٝعٞة ف٬ح اُغٔؼخ ٝؿ٤شٛب ٖٓ ا٧ؽٌبّ: أُشأح ثجؼل اُزٌب٤ُق اُؾشػ٤خ ،ٓضَ 

،ؽ٤ش سهْ 4/140أثٞ داٝد، ع٤ِٔبٕ ثٖ ا٧ؽؼش اُغغغزب٢ٗ ، عٖ٘ أث٢ داٝد، ًزبة اُؾذٝد، ثبة أُغٕ٘ٞ ٣ق٤ت ؽذاً، فؾؾٚ ا٧ُجب٢ٗ ، (3)

. ّ، أٌُزجخ اُؼقش٣خ ، ث٤شٝد 1995- ٛـ1416،ه4398

ّ، 1996- ٛـ 1416، 1، ه2/3267اُزلزبصا٢ٗ، عؼذ اُذ٣ٖ ٓغؼٞد ثٖ ػٔش، ؽشػ اُز٣ِٞؼ ػ٠ِ اُزٞم٤ؼ ُٔزٖ اُز٘و٤ؼ ك٢ أفٍٞ اُلوٚ،  (1)

، 1، ه15/73، ٣ٝ10٘ظش اُؾًٞب٢ٗ، ٓؾٔذ ثٖ ػ٢ِ، ئسؽبد اُلؾٍٞ ئ٠ُ رؾو٤ن اُؾن ٖٓ ػِْ ا٧فٍٞ، ؿ.  ُج٘بٕ–داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤شٝد 

.  ُج٘بٕ،–ّ، داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤شٝد 1999- ٛـ 1419
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فالحديث يبيف بكؿ وضوح أف البموغ والعقؿ ال الذكورة واألنوثة ىما . (1)"والمكمؼ ىو البالغ العاقؿ دوف غيره " 
والمرأة كالرجؿ مكمفة بتكاليؼ الشريعة، ومخاطبة، وقد ساوت الشريعة بيف الرجؿ والمرأة في . " مناط التكميؼ

. (2)"واجبات اإليماف والعبادات، كما ساوت بينيما في الحقوؽ 
. ويؤيد ذلؾ الكثير مف اآليات الكريمة التي خاطبت الرجؿ والمرأة عمى السواء

:  قاؿ تعالى
  ي ااصُهَّللا  ِضرِض نَو ي َو ااصُهَّللا دِض َو  ِض ي َو ااصُهَّللا دِض ِض نَو ي َو ااْق َو نِضتَو  ِض ي َو ااْق َو نِضتِض نَو ي َو نَو  ِض مِض إْق ااْقم  ي َو نِض نَو مِض إْق ااْقم  ي َو لِضمَو  ِض ااْقم سْق ي َو لِضمِض نَو يااْقم سْق إِضنُهَّللا

ي ه مْق ي  ر  جَو ااْق َو  ِضظِض نَو ي َو ااصُهَّللا  ِضمَو  ِض ي َو ااصُهَّللا  ِضمِض نَو ي َو دِّق َو  ِض تَوصَو ااْقم  ي َو دِّق ِض نَو تَوصَو ااْقم  ي َو عَو  ِض ااْق َو شِض ي َو عِض نَو ااْق َو شِض ي َو ا ِض ااصُهَّللا  ِضرَو  َو

ظِض مًّ ي ايعَو رًّ أَوجْق ةًّي َو فِضرَو غْق يمَو  ياَوه مْق
ي ُهَّللا دُهَّللا يأَوعَو ا ِض رَو اكِض ااذُهَّللا اي َو ثِض رًّ َويكَو

ي ُهَّللا رِض نَو اكِض ااذُهَّللا ي َو ااْق َو  ِضظَو  ِض . ]35األحزاب [  َو
: فاآلية تدؿ داللة قطعية عمى أىمية المرأة ومساواتيا لمرجؿ مف وجوه عديدة

. المرأة كالرجؿ مؤىمة لصفتي اإلسبلـ واإليماف . أ
المرأة والرجؿ سواء في تكاليؼ العبادة، وىي مؤىمة لتحقيؽ ثمار العبادة وآثارىا، فقد وصفيا القرآف  . ب

لى أىميتيا لمعبادة حيف ذكر الصائمات  .الكريـ بالخاشعة والقانتة وا 

المرأة والرجؿ سواء في التحمي بمكاـر األخبلؽ، فقد وصفيا القرآف الكريـ بالصادقة والصابرة والعفيفة . ج
". والحافظات : " الطاىرة المحافظة عمى سمعتيا وشرفيا بقولو

 والتصرؼ فيو، فقد أشارت اآليات إلى أىميتيا لمصدقة مف ؿ في تممؾ الما(3)المرأة تممؾ أىمية كاممة.     د
قرر لممرأة أىمية تامة، وحقًا " وليا حؽ التصرؼ فيو وىذا يدؿ عمى أف القرآف الكريـ قد . ماليا الذي تممكو

كامبًل غير مقيد بقيد، عدا ما حـر اهلل ورسولو في جميع التصرفات المدنية واالقتصادية، بحيث جعؿ ليا الحؽ 
والتعاقد والتكسب ... فاإلرث واليبة والوصية والديف وتممؾ العقار .  في حيازة الماؿ، ميما عظـ مقدارهةواألىمي

. (4)"والتقاضي والتصرؼ بما تحوز وتممؾ 
 

رجااًل . خطاب الشريعة يعـ الرجاؿ والنساء، ألف الشريعة نزلت لعمـو البشر، بجميع أجناسيـ وبمدانيـ- 2
مِض عًّ  : ونساًء، قاؿ تعالى يجَو مْق ك  ِضيإِضاَو ْق

س  ل ي ُهَّللا يإِضنِّق يرَو هَو ياانُهَّللا س  .  ]158األعراؼ [   لْقي َو يأَو ُّس
 
 
 

                                                 
.  ث٤شٝد–ّ، ٓإعغخ اُشعبُخ 2004- ٛـ 1425، 1، ه48ص٣ذإ، ػجذ اٌُش٣ْ، ؽوٞم ٝٝاعجبد أُشأح ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ (2)

أ٤ِٛخ ٝعٞة، ٝأ٤ِٛخ أداء، كأ٤ِٛخ اُٞعٞة ٝفق ٣ق٤ش ثٚ ا٩ٗغبٕ أ٬ًٛ ُٔب ُٚ ُٝٔب ػ٤ِٚ، ٝٛزا ٣ؼ٢٘ ف٬ؽ٤زٚ ُٞعٞة : ا٤ِٛ٧خ ٗٞػبٕ (3)

. اُؾوٞم أُؾشٝػخ ُٚ ٝػ٤ِٚ

. ، ٓقذس عبثن2/337كزؼ٢٘ ف٬ؽ٤خ ا٩ٗغبٕ ُقذٝس اُلؼَ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٝعٚ ٣ؼزذ ثٚ ؽشػبً، ٣٘ظش اُزلزبصا٢ٗ، : ٝأٓب أ٤ِٛخ ا٧داء

ٛـ 1400، 2، ه40دسٝصح، ٓؾٔذ ػضح، أُشأح ك٢ اُوشإٓ ٝاُغ٘خ ٝٓشًضٛب ك٢ اُذُٝخ ٝأُغزٔغ، ٝؽ٤برٜب اُضٝع٤خ ٝٝاعجبرٜب ٝؽوٞهٜب، ؿ (4)

. ث٤شٝد-  ّ، أٌُزجخ اُؼقش٣خ، ف٤ذا 1980- 
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فخطاب اهلل تعالى بالعبادات واألحكاـ . (1)"والمرأة تدخؿ في مفيـو لفظ الناس ببل خبلؼ بيف العمماء " 
. يشمؿ الرجاؿ والنساء إال إذا ورد دليؿ مف قرآف أو سنة أو إجماع، يخص أحدىما دوف اآلخر

حكـ المرأة كحكـ الرجؿ كما ىو مطرد في ُجؿ األحكاـ حيث يدخمف مع الرجاؿ " قاؿ بف حجر 
. (2)"بالتبعية إال ما خصو الدليؿ 

 
وقد تحدث عمماء األصوؿ عف لفظ الجمع الذي ظيرت فيو عبلمة التذكير، كالمسمميف والمؤمنيف، ىؿ 

ظاىر في دخوؿ النساء فيو أـ ال؟ 
 
ذىب الشافعية واألشاعرة وأكثر الحنفية إلى نفي دخوؿ اإلناث فيو، وقاؿ الحنابمة والظاىرية أنيف " 

واحتج الحنفية والشافعية بأف اهلل ذكر المسمميف والمسممات، والمؤمنيف والمؤمنات، فعطؼ ." (3)"يدخمف 
جمع التأنيث عمى جمع المسمميف المؤمنيف، ولو دخمت اإلناث فيو لما حسف عطفو عميو، لعدـ الفائدة  

"(4) .
".  " أف اهلل تعالى خص النساء تأكيدًا فبل يكوف ببل فائدة  : ورد الحنابمة والظاىرية عمى ذلؾ بقوليـ" 

وأيد اآلمدي دخوؿ اإلناث في جمع الذكور ألف المألوؼ مف عادة العرب أنو إذا اجتمع التذكير 
. (5)"والتأنيث غمبوا جانب التذكير، لذا ال يقوؿ العرب لمنساء إف كاف رجؿ ادخمف، بؿ يقاؿ ادخموا 

أف أكثر أوامر الشرع بخطاب المذكر مع انعقاد اإلجماع عمى أف النساء يشاركف " وأضاؼ اآلمدي 
. (6)"الرجاؿ في أحكاـ تمؾ األوامر، ولو لـ يدخمف في ذلؾ الخطاب 

. حمؿ اإلسبلـ المرأة المسؤولية كالرجؿ وكرميا باألجر والثواب:- خامساً 
ي : قاؿ تعالى ضٍن عْق ي َو نْق يمِض مْق ك  عْق   ثَوىي َو يأ نْق يأَو ْق رٍن كَو يذَو نْق يمِض مْق ك  نْق يمِض لٍن لَويعَو مِض مَو يعَو  ِض ع 

يأ  يأَونِّق ي َو ه مْق يرَو ُّس ياَوه مْق تَوجَو اَو  َو سْق

م يسَو ِّق َو تِضهِض ه مْق نْق يعَو نُهَّللا فِّقرَو ل  اي َو  تِضل  ايْلَو كَو أ  ذ  اي ِض يسَو ِض لِض ي َو َو تَو ي َو مْق هِض يدِض َو رِض نْق ج  ايمِض رِض  ْق
أ  ر  اي َو يهَو جَو آؿ [ ي َو اُهَّللاذِض نَو

 ]195عمراف 
وحتى ال يتوىـ أحد أف مسؤوليات المرأة ال تتعدى . فاآلية تشير بوضوح إلى المساواة في الجزاء

األسرة، فقد ذكرت اآليات الكريمة أمثمة عمى بعض األعماؿ كنماذج تتساوى المرأة فييا مع الرجؿ في 
وأعظـ مف ذلؾ . اليجرة في سبيؿ اهلل، وتحمؿ األذى في سبيؿ الدعوة، والتمسؾ بالحؽ: األجر ومنيا

ناثكـ : " ومعنى بعضكـ مف بعض أي. نيؿ الشيادة في القتاؿ في سبيؿ اهلل أصؿ يجمع ذكوركـ وا 

                                                 
ػجذهللا ثٖ ػجذ أُؾغٖ اُزش٢ً، . اُطٞخ٢، ٗغْ اُذ٣ٖ، أثٞ اُشث٤غ، ع٤ِٔبٕ ثٖ ػجذ اُو١ٞ ثٖ ػجذ اٌُش٣ْ، ؽشػ ٓخزقش اُشٝمخ، رؾو٤ن د (1)

.  ُج٘بٕ–ّ، ٓإعغخ اُشعبُخ، ث٤شٝد 1990- ٛـ 1410، 1، ه2/515

، داس اُلٌش ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش، ث٤شٝد 1996- ٛـ 1416، ه1/192اُؼغو٢ٗ٬، أؽٔذ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ؽغش، كزؼ اُجبس١ ؽشػ فؾ٤ؼ اُجخبس١،  (2)

.  ُج٘بٕ–

. ، دٕٝ ربس٣خ، داس اُؾذ٣ش، اُوبٛشح2/387ا٥ٓذ١، ع٤ق اُذ٣ٖ، أثٞ اُؾغٖ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔذ، ا٩ؽٌبّ ك٢ أفٍٞ ا٧ؽٌبّ،  (3)

. ، ٓقذس عبثن2/515أُقذس ٗلغٚ، ٣ٝ٘ظش اُطٞخ٢، ٓخزقش اُشٝمخ،  (4)

. 2/388أُقذس ٗلغٚ،  (5)

. 2/389أُقذس ٗلغٚ،  (6)
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دينكـ واحد، أو بعضكـ : " وأيده القرطبي بقولو. (1)"واحد، أو شركة الرجاؿ مع النساء فيما وعدىـ مف أجر 
 . (2)"مف بعض في الثواب واألحكاـ والنصرة 

 
. منح اإلسبلـ المرأة األىمية المالية والقانونية: سادساً 

: وتظير ىذه األىمية في جوانب عديدة منيا
 
. حقيا في اختيار زوجيا دوف إكراه مف الولي. 1

:  فقالت– صمى اهلل عميو وسمـ –جاءت فتاة إلى النبي : "  قالت–رضي اهلل عنيا -  ودليؿ ذلؾ عف عائشة 
 وأنا كارىو، فأرسؿ إلى أبييا فدعاه فجعؿ األمر – مكانتو –إف أبي زوجني مف ابف أخيو يرفع بي خسيستو 

يا رسوؿ اهلل قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أف أعّمـ النساء أف ليس لآلباء مف األمر : إلييا، فقالت
: ال تنكح األيـ حتى تستأمر، وال تنكح البكر حتى تستأذف، قالوا-: "  صمى اهلل عميو وسمـ –وقولو . (3)"شيء 

. (4)"أف تسكت : يا رسوؿ اهلل، وكيؼ إذنيا؟ قاؿ
 
. حقيا في التممؾ والتصرؼ فيما تممؾ كالرجؿ وفؽ ما شرع اهلل. 2

فاإلسبلـ قد منح المرأة استقبللية مالية، فميا أف تممؾ ما أباح الشرع تممكو، وليا أف تنمّيو ضمف الحدود 
الشرعية في تنمية الماؿ كالرجاؿ، وأف تتصرؼ فيما تممؾ بيعًا وشراء وىبة، وصدقة ووصية وباقي أنواع 

رضي اهلل  - (6) امرأة ابف مسعود(5)ودليؿ ذلؾ أف زينب. التصرفات المباحة، دوف تدخؿ ولييا أو زوجيا
يا رسوؿ اهلل، إنؾ أمرت اليـو بالصدقة، وكاف عندي حمي لي فأردت أف أتصدؽ بو، فزعـ : "  قالت–عنيما 

صدؽ ابف مسعود، زوجؾ : ابف مسعود أنو وولده أحؽ مف أتصدؽ بو عمييـ، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ
رضي اهلل عنيا -  أـ المؤمنيف (8)ميمونة" ذلؾ أيضًا أف وما يؤيد . (7)"وولدؾ أحؽ مف تصدقت بو عمييـ 

. (9)" أعتقت جاريتيا دوف عمـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ –

                                                 
، 1367، ه 1/375اُضٓخؾش١، أثٞ اُوبعْ، عبس هللا، ٓؾٔٞد ثٖ ػٔش، اٌُؾبف ػٖ ؽوبئن اُز٘ض٣َ ػ٤ٕٞ ا٧هب٣َٝ ك٢ ٝعٞٙ اُزأ٣َٝ،  (1)

. ٓقطل٠ اُجبث٢ اُؾِج٢

. ، ٓقذس عبثن4/203اُوشهج٢، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (2)

 ، 6/86اُ٘غبئ٢،، اثٞ ػجذ اُشؽٖٔ اؽٔذ ثٖ ؽؼ٤ت،عٖ٘ اُ٘غبئ٢ ثؾشػ اُغ٤ٞه٢، ًزبة اٌُ٘بػ،ثبة اُجٌش ٣ضٝعٜب اثٞٛب ٢ٛٝ ًبسٛخ، (3)

سٝا٣خ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ إٔ خ٘غبء ث٘ذ خضاّ ا٧ٗقبس٣خ صٝعٜب أثٞٛب ٢ٛٝ ًبسٛخ كشد .  ّ ، داس اُؾذ٣ش ، اُوبٛشح1987- ٛـ 1407ه

. 4813، ؽذ٣ش سهْ 19/103 ٌٗبؽٜب، ًزبة اٌُ٘بػ ، ثبة ٫ ٣ٌ٘ؼ ا٧ثبء ٝؿ٤شٙ اُجٌش ٝاُض٤ت ئ٫ ثشمبٛب ،–ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ -  

، ؽذ٣ش سهْ 19/103اُجخبس١، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اٌُ٘بػ، ثبة ٫ ٣ٌ٘ؼ ا٧ة ٝؿ٤شٙ اُجٌش ٝاُض٤ت ئ٫ ثشمبٛب ،  (4)

4811 .

٢ٛ اث٘خ أث٢ ٓؼب٣ٝخ اُضول٤خ، ثٖ ػزبة ثٖ ا٧عؼذ سٟٝ ػٜ٘ب ثؾش ثٖ عؼ٤ذ، صٝعخ ػجذهللا ثٖ ٓغؼٞد ًبٗذ رـضٍ ٝرغبػذ صٝعٜب ك٢ : ص٣٘ت (5)

. ، ٓقذس عبثن٣5/470٘ظش، اثٖ ا٧ص٤ش، أعذ اُـبثخ، . ٗلوخ أ٫ٝدٛٔب

ٛٞ اثٖ ؿبكَ ثٖ ؽج٤ت ثٖ ٓخضّٝ ثٖ اُؾبسس ثٖ ر٤ْٔ ثٖ عؼذ ثٖ ٛز٣َ، عبدط ٖٓ أعِْ، ًٝبٕ ئع٬ٓٚ هجَ ػٔش سم٢ هللا : اثٖ ٓغؼٞد (6)

ٖٓ أؽت إٔ ٣وشأ اُوشإٓ : " ػٜ٘ٔب، ًٝبٕ ٣شػ٠ اُـْ٘، أٍٝ ٖٓ عٜش ثبُوشإٓ ثٌٔخ ٝرؾَٔ ا٧رٟ ػ٠ِ ٣ذ هش٣ؼ، هبٍ ػ٘ٚ  ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

رٞك٢ ك٢ أُذ٣٘خ ع٘خ ص٬س ٝص٬ص٤ٖ، اثٖ .  ، أًضش ٖٓ سٝا٣خ اُؾذ٣ش ثؼضٚ ػٔش ٓؼِٔبً ٧َٛ اٌُٞكخ"ؿنبً ًٔب ٗضٍ ك٤ِغٔؼٚ ٖٓ اثٖ أّ ػجذ 

. ، ٓقذس عبثن3/261ا٧ص٤ش، أعذ اُـبثخ، 

. 1883، ؽذ٣ش سهْ 8/10اُجخبس١ ،فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُضًبح، ثبة اُضًبح ػ٠ِ ا٧هبسة، (7)

٢ٛ ث٘ذ اُؾبسس ثٖ ؽضٕ ا٤ُ٬ُٜخ، أّ أُإ٤ٖ٘ٓ سم٢ هللا ػٜ٘ب رضٝعٜب سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ع٘خ عجغ ك٢ ػٔشح : ٤ٓٔٞٗخ (8)

. ، ٓقذس عبثن5/550اُونبء، رٞك٤ذ ع٘خ ئؽذٟ ٝخٔغ٤ٖ، ٣٘ظش، اثٖ ا٧ص٤ش، أعذ اُـبثخ، 

. 2419، ؽذ٣ش سهْ 11/126أُقذس اُغبثن، ًزبة اُٜجخ، ثبة ٛجخ أُشأح ُـ٤ش صٝعٜب،  (9)
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ي : والدليؿ عمى ذمتيا المالية المستقمة، قولو تعالى نُهَّللا اه  دَو يإِض ْق ت مْق آَوتَو ْق ي َو جٍن ي َو ْق كَو نَو يمَو جٍن الَوي َو ْق دَو تِض ْق ت م ياسْق دْق رَو
يأَو إِضنْق  َو

مًّ يم  ِض نًّ  إِضثْق تَو نًّ ي َو ي  هْق ه  ذ  نَو ؤْق   يشَو ْق ًّ يأَوتَو ه  نْق ذ  ايمِض ؤْق   يتَو اي َو َو اَو رًّ  : وقولو تعالػى في الميراث. ]20النساء [ ي ِضنْق

ي ه  نْق مُهَّللا ي َولُهَّللايمِض يمِض رَو   نَو َو ْق اْلْق ي َو انِض ااِضدَو يااْق َو رَو َو مُهَّللا يتَو ينَوصِض ٌايمِض اِضلنِّقسَو ءِض ي َو رَو   نَو َو ْق اْلْق ي َو انِض ااِضدَو يااْق َو رَو َو مُهَّللا يتَو ينَوصِض ٌايمِض جَو لِض اِضلرِّق

ر   ًّ  فْق ينَوصِض  ًّ يمَو ث رَو يكَو . ]7النساء [ يأَو ْق
 

وقد خص اهلل تعالى النساء بسورة سّماىا النساء، ثـ كـر . فالمرأة ليا الحؽ في الشكوى والتظمـ كالرجؿ
 مف ظمـ زوجيا الذي – صمى اهلل عميو وسمـ –المرأة التي جاءت تجادؿ وتشتكي إلى رسوؿ اهلل 

، وأبطؿ ما كاف يفعمو أىؿ الجاىمية، إذ يحرموف الزوجة عمى (1)ظاىرىا، بسورة أخرى سّماىا المجادلة
كِض يإِضاَوىي : أنفسيـ كحرمة األـ واألخت فنزؿ قولو تعالى تَو تَوشْق جِضهَو ي َو ي ِض ي َو ْق ا  َو لَويااُهَّللاتِض يت جَو دِض  ي َو ْق

ي ُهَّللا عَو مِض يسَو  َودْق

مِض ٌعي َوصِض رٌي َويسَو
ي ُهَّللا مَو يإِضنُهَّللا ك  رَو يتَو َو    ع  مَو  ي َوسْق

ِضي َو ُهَّللا . ]1المجادلة [ ي ُهَّللا
 

 صمى اهلل عميو –، جاءت تشتكي زوجيا إلى رسوؿ اهلل (2)نزلت في خولة بنت ثعمبة: " قاؿ القرطبي
يا رسوؿ اهلل، أكؿ شبابي ونثرت لو بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاىر : "  قالت–وسمـ 

. (3)"فما برحت حتى نزلت اآلية ! مني، الميـ إني أشكوا إليؾ
ي : أما الشيادة فمقولو تعالى أَوتَو نِض رَو امْق لٌي َو ج  ي َورَو نِض لَو ْق ج  ك  نَو يرَو ي َو ياَومْق ي َوإِضنْق مْق جَو اِضك  يرِض نْق يمِض نِض هِض دَو ْق د  ايشَو هِض تَوشْق اسْق  َو

ىي رَو مَو ياْلْق  ْق اه  دَو يإِض ْق رَو كِّق مَو ي َوت ذَو اه  دَو لُهَّللايإِض ْق يتَو ِض يأَونْق اءِض دَو هَو يااشُّس نَو يمِض نَو رْق َو ْق يتَو نْق مُهَّللا . ]282البقرة [ ي...مِض
 

واشتراط شيادة امرأتيف مقابؿ شيادة الرجؿ في المعامبلت، ال ينقص مف كرامة المرأة وال إنسانيتيا، 
ي"ي: قاؿ تعالى. كما يتوىـ البعض؛ ألف اآلية بينت أف القصد مف ذلؾ التثبت في حفظ الحقوؽ أَونْق

ى رَو مَو ياْلْق  ْق اه  دَو يإِض ْق رَو كِّق مَو ي َوت ذَو اه  دَو لُهَّللايإِض ْق والضبلؿ ىنا جاء في سياؽ كتماف الشيادة وليس النسياف فقد ي"ييتَو ِض
الذي يؤدي إلى كتماف . ينسى الرجؿ كما تنسى المرأة وقد يستجيب لمتيديد ، أو الطمع في الماؿ

.  الشيادة
طبلعيا عمى األمور المالية في األسواؽ ليس كإطبلع الرجاؿ ، فقد احتاط  ولما كاف سفر المرأة قميبل وا 

 رضي اهلل عنو ػ –وىنا أسأؿ ىؿ أراد عمر . اإلسبلـ شيادة المرأتيف مف باب  الحفاظ عمى الحقوؽ
 صمى اهلل عميو –مف عدـ قبوؿ رواية الصحابي إال إذا شيد معو آخر أنو سمع ذلؾ مف رسوؿ اهلل 

نسانية الصحابي الذي مدحو اهلل في القرآف؟ أـ أف عمر –وسمـ   رضي اهلل – أف ينتقص مف كرامة وا 
 أراد التثبت في الرواية حفاظًا عمى الديف؟ –عنو 

                                                 
إٔ ٣وٍٞ اُشعَ ُضٝعزٚ أٗذ ػ٢ِ ًظٜش أ٢ٓ أٝ أخز٢ أٝ اث٘ز٢ أٝ ؿ٤ش رُي ٖٓ أُؾبسّ، ٝٛزا ٓزٛت أث٢ ؽ٤٘لخ ٝٓبُي ٝسٝا٣خ ػٖ : اُظٜبس (1)

اُؾبكؼ٢، ٝٛٞ ٣ش٣ذ ثزُي رؾش٣ْ صٝعزٚ ػ٠ِ ٗلغٚ، ٝٛٞ ٓؾشّ ًٝلبسرٚ رؾش٣ش سهجخ كإ ُْ ٣غذ كق٤بّ ؽٜش٣ٖ ٓززبثؼ٤ٖ ٖٝٓ ُْ ٣غزطغ كاهؼبّ 

. ، ٓقذس عبثن179-17/177اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ، : عز٤ٖ ٓغ٤ٌ٘بً، ٣٘ظش اُوشهج٢

-  ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ–٢ٛ خُٞخ ث٘ذ ٓبُي ثٖ صؼِجخ ثٖ ؿْ٘ ثٖ ػٞف، آشأح أٝط ث٘ذ اُقبٓذ، فؾبث٤خ، عبدُذ اُ٘ج٢ : خُٞخ ث٘ذ صؼِجخ (2)

اعٔغ هللا ؽٌٞاٛب ٖٓ كٞم عجغ :  ٣وٍٞ- سم٢ هللا ػ٘ٚ-  ك٢ ظٜبس صٝعٜب ٜٓ٘ب، ك٘ضُذ آ٣خ اُظٜبس ك٢ أٍٝ عٞسح أُغبدُخ، ًبٕ ػٔش -  

. ، ٓقذس عبثن5/443عٔبٝاد، اثٖ ا٧ص٤ش، أعذ اُـبثخ، 

. ٓقذس عبثن/ 17/175: اُوشهج٢، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ (3)
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وقضى القرآف . (1)ثـ أف السنة مضت عمى قبوؿ شيادة المرأة الواحدة في قضايا النساء كالرضاعة

ي :  كأيماف الرجؿ قاؿ تعالى(2)الكريـ أف أيماف المرأة في المعاف اء  دَو يش هَو ياَوه مْق ك نْق ي َو اَومْق ي َو ه مْق اجَو يأَو ْق َو م  نَو رْق ي َو ااُهَّللاذِض نَو  َو

يي يااصُهَّللا دِض ِض نَو نَو ياَومِض ه  ِضيإِضنُهَّللا
ي ِض َّللُهَّللا ا ٍن هَو دَو يشَو ع  يأَورْق َو مْق هِض دِض ة يأَو َو هَو دَو ي َوشَو ه مْق ف س  يأَونْق ي*يإِض ُهَّللا يااْقكَو ذِض ِض نَو نَو يمِض يكَو نَو هِضيإِضنْق لَو ْق ِضيعَو

ي ُهَّللا نَو َو ياَوعْق يأَونُهَّللا سَو   ااْق َو مِض  َو
ي*ي يااْقكَو ذِض ِض نَو نَو ياَومِض ه  ِضيإِضنُهَّللا

ي ِض َّللُهَّللا ا ٍن هَو دَو يشَو عَو يأَورْق َو دَو هَو يتَوشْق يأَونْق ااَو ذَو هَو يااْقعَو نْق أ يعَو رَو دْق ي*ييي َو َو نَو يمِض يكَو نَو هَو يإِضنْق لَو ْق ِضيعَو
ي ُهَّللا اَو ي َو َو يأَونُهَّللا سَو َو ااْق َو مِض  َو

ي . ]9-6النور [ ااصُهَّللا دِض ِض نَو
: و أما ابف القيـ فقد قاؿ في شيادة المرأة 

وليس في القرآف ما يقتضي أنو ال يحكـ إال بشاىديف أو شاىد وامرأتيف، فإف اهلل سبحانو أمر بذلؾ " 
أصحاب الحقوؽ، يحفظوا حقوقيـ بيذا النصاب، ولـ يؤمر بذلؾ الحكاـ أف يحكموا بو، فضبًل عف أف 

يكوف قد أمرىـ أال يقضوا إال بذلؾ، وليذا يحكـ الحاكـ بالنكوؿ واليميف المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء 
، ... المنفردات ال رجؿ معيف  فطرؽ الحكـ شيء، وطرؽ حفظ الحقوؽ شيء آخر، وليس بينيما تبلـز

فتحفظ الحقوؽ بما ال يحكـ بو الحاكـ ما يعمـ صاحب الحؽ أنو يحفظ بو حقو، ويحكـ الحاكـ بما ال 
. (3)"يحفظ بو صاحب الحؽ حقو، وال خطر عمى بالو 

 
إف األئمة األربعة اتفقوا عمى أنو ال يقبؿ في الزنا : ولبياف أراء الفقياء في مسألة شيادة النساء أقوؿ

ولوال جاءوا : " أقؿ مف أربعة شيود، وبو قاؿ الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابمة واستدلوا بقولو تعالى
. (4)"عميو بأربعة شيداء 

 
ثـ أجمعوا عمى أف شيادة النساء تصح في األمواؿ، بشيادة امرأتيف مقابؿ الرجؿ ، واحتجوا بنص 

ي"ي: القرآف الصريح في قولو تعالى أَوتَو نِض رَو امْق لٌي َو ج  ي َورَو نِض لَو ْق ج  ك  نَو يرَو ي َو ياَومْق . "ي َوإِضنْق
: واختمفوا فيما عدا األمواؿ عمى أقواؿ ىي

ال تصح شيادة النساء في الحدود والقصاص، وىو قوؿ سعيد بف المسيب :  قالوا–الجميور - 1
واستدلوا بأف الحيطة . والشعبّي والنخعّي والزىرّي وربيعة ومالؾ والشافعي والحنفية وأحمد بف حنبؿ

ي"ي: توجب عدـ قبوؿ شيادة النساء فالحدود تدرأ بالشبيات وفي شيادة المرأة شبيو بدليؿ قولو تعالى أَونْق

ىي رَو مَو ياْلْق  ْق اه  دَو يإِض ْق رَو كِّق مَو ي َوت ذَو اه  دَو لُهَّللايإِض ْق . وال يقاس الحد والقصاص عمى الماؿ"ييتَو ِض
 

                                                 
 .  4784، ؽذ٣ش سه18/81ْأُقذس اُغبثن ، ًزبة اٌُ٘بػ، ثبة ؽٜبدح أُشمؼخ، (1)

أٓش ٓخزـ ث٤ٖ اُضٝع٤ٖ ثغجت ٓخقٞؿ ٣زؼِن ثبرٜبّ اُضٝط : اُِؼبٕ، ٓقذس ٫ػٖ ٬٣ػٖ، ٝا٬ُٔػ٘خ ٓلبػِخ ٖٓ اُِؼٖ، ٝؽشػبً ٛٞ (2)

صٝعزٚ ثبُضٗب، ٣ٝزشرت ػ٤ِٚ ؽٜبداد ٓإًذاد ثب٣٧ٔبٕ ٓٞصوٚ ثبُِؼٖ ٝاُـنت ٖٓ هللا رؼب٠ُ، ٣٘ظش ٓٞدٝد ػجذهللا ثٖ ٓؾٔٞد أُٞف٢ِ اُؾ٘ل٢، 

.  ُج٘بٕ–ّ، داس أُؼشكخ، ث٤شٝد 1998- ٛـ 1419، 1، ه3/205ا٫خز٤بس ُزؼ٤َِ أُخزبس، 

.  اُوبٛشح– 1977، ه 152اثٖ اُو٤ْ، ٓؾٔذ ثٖ أث٢ ثٌش، اُطشم اُؾ٤ٌٔخ ك٢ اُغ٤بعخ اُؾشػ٤خ، رؾو٤ن ٓؾٔذ ع٤َٔ ؿبص١،ؿ (3)

.  ُج٘بٕ–ّ، داس اُلٌش، ث٤شٝد 1984- ٛـ 1404، 1، ه12/6اثٖ هذآخ، ٧ث٢ ٓؾٔذ ػجذهللا ثٖ أؽٔذ، ، أُـ٢٘  (4)
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تقبؿ شيادة النساء في جميع القضايا قياسًا عمى الشيادة في األمواؿ رجؿ : وقاؿ عطاء وحماد" 
أما ما استدؿ بو الجميور مف حديث الزىري : " وأيد الشوكاني رأي حماد وعطاء بقولو. (5)"وامرأتاف 

فبل " مضت السنة أنو ال يجوز شيادة النساء في الحدود والقصاص والنكاح والطبلؽ " عف مالؾ 
يصح لبلستدالؿ، فقد رواه الزىري مرسبًل، وال يصح تخصيص عموـ القرآف بالحديث المرسؿ، وأّما ما 
أسنده ابف أبي شيبة عف الحجاج بف أرطأة فيو ضعيؼ، وكذلؾ ما أخرجو عبد الرازؽ في مصنفو عف 

في اسناده انقطاع عف إسماعيؿ بف عياش " ال يجوز شيادة النساء في الحدود والدماء : " عمي قاؿ
. (1)وىو ضعيؼ عف الحجاج بف أرطأه

 
ما ليس بحد كالنكاح والرجعة والطبلؽ والنسب والتوكيؿ والوصية فالحنابمة والشافعية والمالكية ال - 2

يقبموف شيادة النساء في ذلؾ، إال الوكالة إف تعمقت بماؿ، فقد أجاز اإلماـ أحمد شيادة المرأتيف 
تقبؿ شيادة رجميف أو رجؿ وامرأتيف سواء كاف الحؽ مااًل أو غير ماؿ : " أّما الحنفية فقالوا. والرجميف

. (2)"كالنكاح والطبلؽ والعدة والوقؼ والوصية وغير ذلؾ مف الحقوؽ 
وىو . تقبؿ شيادة امرأة فيما ال يطمع عميو الرجاؿ، وذلؾ كالرضاع والوالدة وعيوب ما تحت الثياب- 3

ال تُقبؿ شيادة المرأة الواحدة عمى الرضاع لجواز اطبلع الرجاؿ عميو، : قوؿ الحنابمة، وقاؿ الحنفية
أف امرأة سوداء شيدت أنيا أرضعتو مع  " (3)والصحيح ما ذىب إليو الحنابمة؛ لحديث عقبة بف الحارث

مف أراد الزواج بيا وىي أـ يحيى بنت أىاب، فقمت يا رسوؿ اهلل إنيا كاذبة، فقاؿ عميو الصبلة 
. (4)"والسبلـ، كيؼ وقد زعمت ذلؾ 

 
في "  واشترط المالكية (5)"إذا انفردف ال يقيـ إال أربعة نسوة قياسًا عمى الماؿ : " أّما الشافعية فقالوا

. (6)"قضايا النساء شيادة امرأتيف 
 

تبيف مف خبلؿ عرض آراء الفقياء في مسألة شيادة النساء أف القوؿ الذي ال يحتمؿ اختبلفًا ىو شيادة 
وقد بينت . النساء في األمواؿ حيث النص القطعي في ثبوتو وداللتو عمى شيادة المرأتيف مقابؿ الرجؿ

                                                 
. 12/7أُقذس ٗلغٚ،   (5)

. ، هجؼخ داس اُؾذ٣ش دٕٝ ربس٣خ7/34اُؾًٞب٢ٗ، ٓؾٔذ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔذ، ٤َٗ ا٧ٝهبس ٖٓ أؽبد٣ش ع٤ذ ا٧خ٤بس، ؽشػ ِٓزو٠ ا٧خجبس،  (1)

.  ، داس اُزشاس دٕٝ ربس٣خ406-٣ٝ9/400٘ظش، اثٖ ؽضّ أثٞ ٓؾٔذ ػ٢ِ ثٖ أؽٔذ، أُؾ٠ِ، 

اثٖ أُٜبّ، ًٔبٍ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ثٖ ػجذ اُٞاؽذ، ؽشػ كزؼ اُوذ٣ش ػ٠ِ اُٜذا٣خ، ٝؽشػ ثذا٣خ أُجزذ١ ُجشٛبٕ اُذ٣ٖ ثٖ أث٢ ثٌش أُشؿ٤٘ب٢ٗ  (2)

ّ، داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ 1993- ٛـ 1413، 1، ه7/88 ُج٘بٕ، ٣ٝ٘ظش، اُؾبكؼ٢، ٓؾٔذ ثٖ ئدس٣ظ، ا٧ّ، –، دٕٝ ربس٣خ، ث٤شٝد 7/370-372

. ، ٓقذس عبثن٣ٝ12/8٘ظش، اثٖ هذآخ، أُـ٢٘ ، . ُج٘بٕ: ث٤شٝد

ثٖ ػبٓش ثٖ ٗٞكَ ثٖ ػجذ ٓ٘بف ثٖ هق٢ اُوشؽ٢، اعِْ ٣ّٞ اُلزؼ، رضٝط ٖٓ أّ ٣ؾ٠٤ ث٘ذ أٛبة، كغبءد ٝؽٜذد : ػوجخ ثٖ اُؾبسس ٛٞ (3)

. 3/415أٜٗب رٌزة، كأػشك ػ٘ٚ ٓشر٤ٖ صْ كشم ث٤ٜ٘ٔب، اثٖ ا٧ص٤ش أعذ اُـبثخ ،-   ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ –أٜٗب أسمؼزٜٔب، كوبٍ ُِ٘ج٢ 

. 4784،ؽذ٣ش سه18/81ْاُجخبس١، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ ، ًزبة اٌُ٘بػ، ثبة ؽٜبدح أُشمؼخ ،  (4)

. ، ٓقذس عبثن7/88اُؾبكؼ٢، ا٧ّ،  (5)

ّ، داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤شٝد، 1945- ٛـ 1415، 4/22ٓبُي ثٖ أٗظ، سٝا٣خ عؾٕ٘ٞ ثٖ عؼ٤ذ اُز٘ٞخ٢، أُذٕٝ اٌُجشٟ، / ا٧فجؾ٢ (6)

. ُج٘بٕ
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وال يفيـ مف ذلؾ عدـ تكريميا أو التقميؿ مف شأنيا، بؿ الحكمة . أف المسألة ال عبلقة ليا بأىمية المرأة
في ذلؾ التثبت في الحقوؽ، خاصة أف اآلية تتحدث عف الشيادة عمى الماؿ في السفر، وأف المرأة 
تتعرض لمنسياف كالرجؿ ومعنى تضؿ واهلل أعمـ ال تشيد شيادة الحؽ خوفًا مف ضغط عمييا لغمبة 

. العاطفة
أّما الشيادة في الحدود والقصاص، فبل يوجد نص صريح صحيح يمكف االستناد إليو عمى المسألة 

أف ما استدلوا بو أّما مرسؿ ال يصح أف : وكما قاؿ الشوكاني. حتى يقاؿ ال تصح شيادة النساء فييا
يخصص عمـو القرآف، أو ضعيؼ مف جية السند، وأف غاية ما استدؿ بو فقياؤنا العظاـ يرجع إلى 

وىو قوؿ وجيو مف جية درء الحدود بالشبية وال عبلقة . والحدود تدرأ بالشبيات. وجود شبية النسياف
ويمكف اعتبار رأي عطاء وحماد والشوكاني رأيًا قويًا يعتمد عميو في بياف . لػو بالتقميؿ مف شيادة المرأة

. ثبوت الحدود والقصاص بشيادة النساء
 

أّما الشيادة الخاصة بالمرأة عمى القضايا التي ال يطمع عمييا إال النساء، فيمكف اعتبار جميع قضايا 
النساء قضية واحدة،سواء تعمقت بالكشؼ عف عيب، أو في الرضاع؛ ألف المستند الشرعي فيما أخرجو 
البخاري ومسمـ عف عقبة بف الحارث تناوؿ التحريـ بالرضاع، وما يشممو ذلؾ مف قضايا عورة المرأة 

. عمى الرجؿ، في حالة ثبوت الرضاع،  فيي مف المحرمات، حرمة تثبت كالحرمة بالنسب
 

وأّما رأي الحنفية في مجمؿ قضايا النكاح والطبلؽ والوصية واليبة، بجواز شيادة النساء كاألمواؿ، 
فمماذا التفريؽ بيف . فقوؿ وجيو، يدؿ عمى عمؽ في النظرة واالستدالؿ، فالموضوع ما يثبت بو الحؽ

الماؿ وغيره مف غير دليؿ؟ مع العمـ أف القاضي يحكـ بشيادة الرجؿ ويميف المدعي، ويثبت الحؽ 
فالقضية إذف كيفية التثبت في إحقاؽ . لممدعي دوف شيود في حاؿ نكوؿ المدعي عميو عف اليميف

. الحقوؽ ال في أىمية الرجؿ، أو المرأة، أو االنتقاص مف أحدىما
 

لذلؾ يرى الباحث رأي اإلماـ الشوكاني، وحماد، وعطاء، وأىؿ الظاىر، في عدـ التفريؽ في موضوع 
فما داـ أف الشرع قبؿ شيادة المرأة في الرضاع، وما يترتب عمى . الشيادة بيف األمواؿ والحدود وغيرىا

ىذه الشيادة مف أحكاـ تتعمؽ بالمحاـر وكشؼ العورات، وقبوؿ شيادة المرأة في استيبلؿ الجنيف، 
وقبوؿ رواية المرأة في الحديث وىي أكبر، فمماذا ال تقبؿ شيادتيا في الحدود والقصاص وغيرىا مف 

. الحقوؽ؟ ثـ اعتبار يميف المرأة كيميف الرجؿ في المعاف دليؿ عمى صحة الترجيح واهلل أعمـ
 

فيناؾ وقائع كثيرة " .       والقاضي كما تقدـ يعتبر الشيادة قرينة مف القرائف الكثيرة التي يحكـ مف خبلليا في الحقوؽ
 األخذ وعدـ ،متنوعة في الشؤوف المالية وغير المالية تقع مفاجأة وصدفة وال يكوف شاىدًا عمييا إال امرأة أو امرأتاف
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 القرآف في وليس .منيا التحقؽ يجب شرعية، حالة أو جريمة أو حؽ ضياع إلى يؤدي قد الشاىدتيف، أو الشاىدة بشيادة

. (1)" ذلؾ يمنع ما الوثيقة السنة وال الكريـ
 .بالدية وحكـ القصاص، في نسوة أربع بشيادة حكـ أنو – عنو اهلل رضي – عمي عف حـز ابف روى ثـ

: قاؿ ثـ (1)والطبلؽ النكاح في الرجاؿ مع النساء شيادة جواز – عنو اهلل رضي – عمر وعف
 

 عدلتاف مسممتاف امرأتاف رجؿ كؿ مكاف أو مسمميف، عدوؿ رجاؿ أربعة مف أقؿ الزنا في يقبؿ أف يجوز ال " 

 إال والرجعة والطبلؽ النكاح القصاص، فيو وما والدماء الحدود مف كميا الحقوؽ سائر في يقبؿ وال ...

 أو عدلة واحدة امرأة وحده الرضاع في وتقبؿ .. نسوة أربع أو كذلؾ وامرأتاف ورجؿ عدالف مسمماف رجبلف

. (2)عدؿ واحد رجؿ
 

اإلنسان  حقوق إعالن قبل الحديث العصر في المرأة مكانة :الثالث المطمب
 

 متاعاً  كونيا تعدوا ال إلييا النظرة وكانت واإلىماؿ، والقير الظمـ العصور شتى في الغربية المرأة عانت لقد

 عاـ نابميوف قانوف نص الفرنسية،حيث الثورة بعد حتى أىميتيا مف المرأة حرماف واستمر .ويشترى يباع

 ممكيا بيف الفصؿ أساس عمى قائماً  زواجيا كاف لو حتى المتزوجة المرأة أف "،217 المادة في ـ1804

 زوجيا اشتراؾ بدوف تممؾ ما ترىف أو ممكيتيا، تنقؿ أو ماليا، مف تيب أف ليا يجوز فبل زوجيا، وممكية

. (3)" كتابية موافقة عميو موافقتو أو العقد في
 

 عمى توقع فبل " والعمؿ والمقاضاة الشيادة حؽ مف حرميا قد الفرنسية الثورة بعد الصادر القانوف أف كما

 دوف رسمية وثيقة أي عمى الحصوؿ أو منفصمة، مينة ممارسة أو التزاـ، بأي التعيد أو اإليجار، عقود

ذا زوجيا، موافقة . (4)"ـ 1938 عاـ حتى كذلؾ الحاؿ واستمر ... لزوجيا ممكاً  أجرىا فإف تعمؿ كانت وا 
 

 حاولت فقد المرأة تعميـ عف وأّما .ـ1805 عاـ حتى زوجتو  بيع لمرجؿ يبيح فكاف اإلنجميزي القانوف أما

 نابميوف زوجة مف مباشر تدخؿ بعد إال طمبيا يقبؿ فمـ ـ1861 عاـ البكالوريا المتحاف التقدـ فرنسية امرأة

 عاـ فرنسا في الثانوي التعميـ قانوف صدور بعد الثانوي بالتعميـ عموماً  النساء تمتعت وقد .الثالث

                                                 
. ، ٓقذس عبثن219ٓؾٔذ ػضح، أُشأح ك٢ اُوشإٓ ٝاُغ٘خ، ؿ. دسٝصٙ، د (1)

. ، ٓقذس عبثن9/398اثٖ ؽضّ، ٧ث٢ ٓؾٔذ، ػ٢ِ ثٖ أؽٔذ، أُؾ٠ِ،  (1)

. 9/396أُقذس ٗلغٚ،  (2)

. ، اُوبٛشح1971، ه 20ػ٢ِ، أُشأح ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. ػجذ اُٞاؽذ، د (3)

 ث٤شٝد، ، ٣ٝ٘ظش اُغجبػ٢، ٓقطل٠، أُشأح ث٤ٖ اُلوٚ –، دٕٝ ربس٣خ، داس اُ٘وبػ 61أعؼذ، أُشأح ك٢ اُزبس٣خ ٝاُؾشم، ؿ. اُؾٔشا٢ٗ، د (4)

. ، ٓقذس عبثن21ٝاُوبٕٗٞ، ؿ
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 عمى فرنسية امرأة أوؿ حصوؿ مف وبالرغـ ـ،1840 عاـ زيورخ جامعة في امرأة أوؿ قبمت وقد .ـ1924

. (5) ـ1892عاـ حتى الطب مينة تمارس أف لممرأة يسمح لـ القانوف أف إال ـ1875 عاـ الطب شيادة
 تكوف أف الطبيعي فمف .الغربية لممرأة السياسية الحقوؽ ممارسة في النظرة تطور إلى اإلشارة مف بد وال

 التمثيؿ حؽ نيؿ عمى العمؿ إلى النزعة أف رأى المفكريف فبعض فكرية، طروحات شكؿ عمى البداية

 البريطاني العموـ مجمس إلى قدـ حيث (ميؿ ستيوارت جوف) اإلنجميزي الفيمسوؼ إلى ترجع السياسي

 شكؿ عمى تطور ثـ ـ،1867 عاـ السياسي التمثيؿ حؽ لمنساء يقرر اإلصبلح بقانوف ممحقاً  مشروعاً 

 مف المطالب بعض الضغوط ىذه حققت وقد .الحؽ بيذا تطالب مظاىرات عدة خبلؿ مف جماعية حركة

 أعضاء انتخاب حؽ المرأة منحت ـ1888 عاـ وفي ـ،1869 عاـ البمديات إصبلح قانوف إصدار خبلؿ

 سف بمغف لمف العموـ لمجمس االنتخاب حؽ يخوؿ قانوف صدر ـ1918 سنة وفي األقاليـ، مجمس

. (1)الرجاؿ شروط بنفس االنتخاب حؽ المرأة يمنح قانوف صدر ـ1928 عاـ وفي الثبلثيف،
 

. بالرجؿ ومساواتيا المرأة استقبلؿ عمى العمؿ ناحية إلى التشريع اتجو العشريف القرف بداية ومع
 تمتيا ثـ ـ،1892 عاـ بالرجؿ ومساواتيا المرأة حؽ أقرت إذ ذلؾ في األوروبية الدوؿ نيوزلندا سبقت وقد "

 ثـ ـ1908  عاـ والدانمارؾ ـ1907 عاـ النرويج وتمتيا ـ،1906 عاـ ففمندا ـ،1902 عاـ استراليا

يطاليا ـ،1919 عاـ وألمانيا السويد . (2)" ـ1920 عاـ وا 
 حتى - والمساواة الديمقراطية أـ تعد أنيا رغـ - بالرجؿ المرأة لمساواة المحاوالت كؿ فشمت فقد فرنسا أّما

. ـ1925 عاـ
 األوؿ الدستور أقر روسيا وفي .االنتخاب حؽ النساء منح ـ1920عاـ االتحاد دستور ُأقر فقد أمريكا وأّما

. (3)والواجبات الحقوؽ في المساواة مبدأ ـ1918 عاـ
 

 ـ1938 عاـ إال الغربية القوانيف بو تعترؼ فمـ الزوج، إذف دوف وممارستو العمؿ في االستقبلؿ حؽ أّما
 في الحؽ المتزوجة لممرأة " :يمي بما 1356 رقـ مادة ـ1957 عاـ دستوري بقرار عدلت ثـ فرنسا في

. (4)" واألسرة البيت في واجباتيا مع يتعارض ال ذلؾ أف طالما العمؿ مباشرة
 

                                                 
.  ػٔبٕ–ّ، داس اُضوبكخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ 1995- ٛـ 1415ئثشا٤ْٛ ػجذ اُٜبد١، ؽوٞم أُشأح ك٢ اُؾش٣ؼخ ا٩ع٤ٓ٬خ،  ه . اُ٘غبس، د (5)

، دٕٝ ربس٣خ، ٓ٘ؾأح 167ػجذ اُؾ٤ٔذ، اُؾوٞم اُغ٤بع٤خ ُِٔشأح ك٢ ا٩ع٬ّ ٓغ أُوبسٗخ ثب٧ٗظٔخ اُذعزٞس٣خ اُؾذ٣ضخ، ؿ. ٣٘ظش اُؾٞاسث٢، د (1)

. ّ، ٌٓزجخ اُٜ٘نخ أُقش٣خ1949، هجؼخ 21أُؼبسف ا٩عٌ٘ذس٣خ، ا٧عزبر ئعٔبػ٤َ ٓظٜش، أُشأح ك٢ ػقش اُذ٣ٔوشاه٤خ، ؿ

. 168ػجذ اُؾ٤ٔذ ، أُقذس اُغبثن ، ؿ.اُؾٞاسث٢ ، د(2)

ػجذ اُؾ٤ٔذ، اُؾوٞم اُغ٤بع٤خ ُِٔشأح، . ٝاُؾٞاسث٢، د. ، اُوبٛشح1956، ه 269ػضٔبٕ، أُجبدب اُذعزٞس٣خ اُؼبٓخ، ؿ. ٣٘ظش، خ٤َِ، د (3)

. ، ٓقذس عبثن211ؿ

. ، ٓشعغ عبثن204اُؾٞاسث٢، اُؾوٞم اُغ٤بع٤خ ُِٔشأح، ؿ (4)
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 مساوية مقومات المرأة منح " عمى ـ1936 عاـ 122 المادة نصت األسترالية الجميوريات اتحاد وفي

. (5)"  والسياسية واالجتماعية االقتصادية الحياة مياديف جميع في لمرجؿ
 

 في إال األساسية حقوقيا تنؿ لـ عموماً  الغرب في المرأة أف االستنتاج يمكف التاريخية الممحة ىذه عمى بناءً 

 الدوؿ جميع كانت ـ1948 عاـ اإلنساف حقوؽ إعبلف صدر وعندما .العشريف القرف مف األوؿ الثمث

. الحقوؽ ليذه تفعيؿ دوف عاـ بشكؿ والمدنية السياسية المرأة حقوؽ عمى دساتيرىا في نصت قد الغربية
 

 نحو واالتجاه المختمفة الحياة مياديف في والنساء، الرجاؿ بيف الحقوؽ في المساواة تحقيؽ نحو االتجاه أّما

 .ـ1948عاـ اإلنساف حقوؽ ميثاؽ إعبلف بعد إال يتحقؽ فمـ دستورية مواد الحقوؽ،في ىذه تقنيف
 

المبحث الثالث 
 

أسس حقوق اإلنسان في العصر الحديث 
 

يمكف القوؿ أف فكرة حقوؽ اإلنساف لـ تظير بشكؿ رسمي في مفيوميا الواسع، ولـ تتبمور مف الناحية 
ـ فقد جاء في ديباجة إعبلف ميثاؽ 1945القانونية الدولية إال مف خبلؿ منظمة األمـ المتحدة عاـ 

تعرب شعوب األمـ المتحدة عف تصميميا عمى تأكيد إيمانيا مف جديد بحقوؽ اإلنساف " األمـ المتحدة 
األساسية، وبكرامة الفرد وحتمية الحقوؽ المتساوية لمرجاؿ والنساء واألمـ، كبيرىا وصغيرىا، مف حقوؽ 

. (1)"متساوية 
 

أف اإلسبلـ منذ : مف خبلؿ ىذه المقدمة التي تصدر بيا إعبلف ميثاؽ األمـ المتحدة يمكف القوؿ أيضاً 
ولـ يكتؼ بالدعوة إلييا نظريًا بؿ طبقيا . أربعة عشر قرنًا ىو الذي أسس قواعد حقوؽ اإلنساف

 فإعبلف ميثاؽ – صمى اهلل عميو وسمـ –المسمموف بشكؿ عممي التزامًا واستجابة هلل تعالى ورسولو 
: األمـ المتحدة يستند إلى تأكيد مجموعة مف القيـ ىي

. التأكيد عمى كرامة الفرد -ٔ
 .التأكيد عمى قيمة العدؿ -ٕ

 .التأكيد عمى تحقيؽ المساواة بيف األمـ والشعوب رجااًل ونساءً  -ٖ

تقدير قيمة حرية الفرد وتحريره مف العبودية، وال يمكف ألحد أف ينكر أّف ىذه القيـ تشكؿ  -ٗ
 .أساسًا لدعوة اإلسبلـ

                                                 
. 204أُقذس ٗلغٚ، ؿ (5)

.  ا٧سدٕ–، داس اُضوبكخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ 1997، ه 44ؿبص١ ؽغٖ، اُٞع٤ض ك٢ ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ٝؽش٣برٚ ا٧عبع٤خ، ؿ. فجبس٢٘٣، د (1)
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فما األسس التي تقوـ عمييا فكرة حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ؟ 

وىذا ىو المطمب األوؿ 
 
 

أسس حقوق اإلنسان في اإلسالم : المطمب األول
 

تكريم اإلنسان : األساس األول
 

دعا اإلسبلـ إلى تكريـ اإلنساف بغض النظر عف لونو وجنسو ودينو، فاآليات الكريمة بينت أف اإلنساف مخموؽ 
، ومفضؿ عمى كؿ المخموقات قاؿ تعالى لِض فَو ًّي : مكـر ي َو ضِض َورْق لٌي ِض ياْلْق ياِضلْقمَو َو ِضكَو ِضيإِضنِّق يجَو عِض ي َو لَويرَو ُّس َو إِضذْق      ي َو

: ، ثـ أمر المبلئكة بالسجود آلدـ، وىذا إقرار رباني بتفضيمو وتكريمو قاؿ تعالى]30البقرة [
  يسَو جِضدِض نَوي ير   ِض ي َو َوع  اياَوه  نْق ي ِض هِضيمِض فَو ْق   نَو ي َو ت ه  ايسَو ُهَّللا ْق   ]29الحجر [ ي َوإِضذَو

ي : ثـ نص صراحة عمى تكريمو بقولو تعالى نَو يمِض مْق نَو ه  رَو َو ْق ي َو رِض ااْق َو ْق ي َو رِّق ي ِض يااْق َو مْق لْقنَو ه  مَو ي َو َو مَو نِض يآَودَو نَو ي َو مْق رُهَّللا يكَو اَو َودْق  َو

ي فْق ِض  ًّ نَو يتَو لَو ْق ي َو نْق مُهَّللا يمِض ثِض رٍن لَوىيكَو يعَو مْق لْقنَو ه  ي َو َو ُهَّللا . ]70اإلسراء [ اااُهَّللا ِّق َو  ِض
 

التكريـ اإلليي " يمكف القوؿ مف خبلؿ التدبر في ىذه اآليات، أف األساس اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف يقـو عمى 
لئلنساف وأف اهلل تعالى خمؽ اإلنساف في أحسف صورة، وأنو كرمو تكريمًا خاصًا، وجعمو خميفة في األرض، وسخر لو 
ما في السماوات واألرض، وأمر المبلئكة بالسجود لو، وأنزؿ عميو الكتب السماوية، وأرسؿ لػو الرسؿ واألنبياء؛ ليدايتو 

. (1)"إلى الحؽ في االعتقاد والسموؾ والتصرفات 
 

إعالن المساواة بين بني البشر : األساس الثاني
 

. يقـو األساس الثاني لحقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ، عمى إقرار المساواة بيف بني البشر في الحقوؽ والواجبات
ي : قاؿ تعالى مْق ك  مَو رَو يأَوكْق عَو رَو   ايإِضنُهَّللا يش ع   ًّ ي َو َو َو  ِضلَوياِضتَو مْق لْقنَو ك  عَو جَو ثَوىي َو أ نْق ي َو رٍن كَو يذَو نْق يمِض مْق نَو ك  لَو ْق يإِضنُهَّللا ي َو هَو ياانُهَّللا س   ُّس

 َو يأَو

ي مْق ِضيأَوتْق َو ك  ي ُهَّللا دَو نْق  فاآلية تبيف أف ميزاف التفاضؿ بيف الناس يقـو عمى تقوى اهلل، ولكف البشر ]15الحجرات [ عِض
. جميعًا ليـ نفس الحقوؽ والواجبات

، وال امتيازات لطبقة أو فئة، قاؿ  والمساواة بيف البشر تعني أنيـ أماـ القانوف سواء، ال فرؽ بيف حاكـ ومحكـو
 ي  :تعالى

ي ُهَّللا ا َو ي ِضمَو يأَورَو ياانُهَّللا سِض نَو ي َو ْق مَو ك  ياِضتَو ْق ي ِض اْق َو ِّق تَو اَو يااْقكِض اْقنَو يإِضاَو ْق َو . ]105النساء [ إِضنُهَّللا يأَونْق َو

                                                 
، 2، ه130ٓؾٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ ا٩ع٬ّ، دساعخ ٓوبسٗخ ٓغ ا٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ٝا٩ػ٬ٕ ا٩ع٢ٓ٬ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، ؿ. اُضؽ٢ِ٤، د (1)

.  ُج٘بٕ–ّ، داس اثٖ ًض٤ش ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش، ث٤شٝد 1997- ٛـ 1418
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إنما ضؿ مف كاف قبمكـ أنيـ كانوا إذا سرؽ فييـ الشريؼ تركوه، -: "  صمى اهلل عميو وسمـ –وقاؿ 
ذا سرؽ فييـ الضعيؼ أقاموا عميو الحد، وأيـ اهلل لو أف فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد  يدىا  وا 

"(2) .
أال مف ظمـ   " – صمى اهلل عميو وسمـ –قاؿ . فحقوقيـ مصانة دوف تمييز- مسمموف وغير مسمميف - أّما رعايا الدولة 

. (3)"معاىدًا أو انتقصو أو كمفو فوؽ طاقتو أو أخذ منو شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجو يـو القيامة 
 
. (1)"ا ترتبط بجنس الفرد أو عنصره فحقوؽ اإلنساف الشرعية حقوؽ شمولية لمجنس البشري كمو وؿ" 
 

تأكيد قيمة حرية الفرد وتحريره من العبودية : األساس الثالث
يقـو التصور اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف، عمى عبودية اإلنساف هلل تعالى، وىذا يعني تحرير اإلنساف 

فاإلنساف يممؾ إرادة حرة مستقمة، وال سمطاف ألحد . مف العبودية لمبشر، في جميع صورىا وأشكاليا
عميو إال السمطاف الذي منحو اإلسبلـ لمحاكـ في سياسة الرعية، أوجب مف خبللو عمى األمة الطاعة 

ي : المقيدة بطاعة الحاكـ هلل تعالى في رعاية شؤوف الناس وتحقيؽ العدؿ ليـ قاؿ تعالى هَو يااُهَّللاذِض نَو  َو يأَو ُّس

ي س  لِض اارُهَّللا ِضي َو دُّس   يإِضاَوىي ُهَّللا ي َور  ءٍن ي ِض يشَو ْق ت مْق عْق نَو  َو يتَو ي َوإِضنْق مْق ك  نْق يمِض رِض مْق
َو أ  اِض ياْلْق س  لَوي َو أَواِض ع  اياارُهَّللا َوي َو

ن  ايأَواِض ع  اي ُهَّللا آَومَو

ي ؤْق ِض  ًّ يتَو ن  سَو أَو ْق ٌري َو ي َو ْق اِض َو يذَو َو ِضرِض ياْلْق مِض ااْق َو ْق ِضي َو
ي ِض َّللُهَّللا ن  نَو مِض يت إْق ت مْق نْق يك  . ]59النساء [ إِضنْق

اي : وردت ىذه اآلية ضمف سياؽ أمر الحاكـ لتحقيؽ العدؿ بيف الرعية، فقد جاءت بعد قولػو تعالػػى إِضذَو  َو

ا مِض عًّ ي َوصِض رًّ يسَو َويكَو نَو
ي ُهَّللا ي ِضهِضيإِضنُهَّللا مْق ك  ظ  عِض مُهَّللا ي َو َوينِضعِض

ي ُهَّللا يإِضنُهَّللا لِض دْق م  اي ِض اْقعَو ك  يتَو ْق يأَونْق ياانُهَّللا سِض نَو ي َو ْق ت مْق مْق كَو . ]58النساء [ يي َو
فردوا ذلؾ الحكـ إلى كتاب اهلل وسنة " والمعنى إف تنازعتـ مع أولي األمر في مشروعية فعؿ معيف، 

. (2)"رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 
 

فإذا كاف األمر في حاؿ النزاع بيف األمة والحاكـ يرد إلى القضاء، فإف ذلؾ يدؿ داللة قاطعة عمى 
. فصؿ السمطة القضائية عف السمطة التنفيذية

فالسمطة حؽ لمفرد، والفرد يتنازؿ عف ىذا الحؽ، وفؽ عقد مراضاة بينو وبيف الحاكـ، بحيث يقـو 
باختيار الحاكـ بإرادتو الحرة عمى أف يطيع الحاكـ أوامر اهلل ونواىيو، في سياسة الرعية، فإذا أمر 

. (3)الحاكـ بالمعصية فبل سمع وال طاعة
السمع والطاعة عمى المرء المسمـ فيما أحب وكره، ما لـ يؤمر -: "  صمى اهلل عميو وسمـ –قاؿ 

. (4)"بمعصية، فإذا أمر بمعصية فبل سمع وال طاعة 
                                                 

.  6386، ؽذ٣ش سهْ 23/189اُجخبس١،  فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُؾذٝد، ثبة ًشا٤ٛخ اُؾلبػخ ك٢ اُؾذٝد ، (2)

، فؾؾٚ ا٧ُجب٢ٗ 3052، ؽذ٣ش سهْ 3/170اثٞداٝد، عٖ٘ أث٢ داٝد، ًزبة ا٩ٓبسح، (3)

- ٛـ 1413، 1، ه19عب٢ٓ فبُؼ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ اُلٌش اُغ٤بع٢ اُـشث٢ ٝاُؾشع ا٩ع٢ٓ٬، ؿ. ٓؾٔذ أؽٔذ، ٝا٤ًَُٞ، د. ٓلز٢، د (1)

.  ُج٘بٕ–ّ، داس اُٜ٘نخ ا٩ع٤ٓ٬خ، ث٤شٝد 1992

. ، ٓقذس عبثن5/168اُوشهج٢، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،   (2)

.  ػٔبٕ–، داس ا٧سهْ 1993، 1، ه32ًبَٓ، اُذُٝخ ا٩ع٤ٓ٬خ، ؿ. ٣٘ظش، اُذهظ، د (3)

. ،ٓقذس عبثن6710، ؽذ٣ش سهْ 24/196اُجخبس١ ،فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة ا٧ؽٌبّ، ثبة اُغٔغ ٝاُطبػخ،  (4)
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 رضي اهلل عنو –وقد جسد الصحابة ىذا المبدأ في الحكـ، في أوؿ خطاب سياسي ألبي بكر الصديؽ 

 (.5)"أطيعوني ما أطعت اهلل ورسولو، فإف عصيت اهلل فبل طاعة لي عميكـ: "  قاؿ–
 
 

تبيف ىذه النصوص الشرعية أف الحاكـ في اإلسبلـ أدرؾ حقوقو وحدود صبلحياتو ومسؤولياتو، وأف 
. الفرد عرؼ حقوقو وواجباتو، فالسمطاف المطمؽ والطاعة العمياء، الوجود ليا في نصوص الشرع

 
أف فكرة الدولة القانونية، إنما انتقمت إلى سائر النظـ القانونية في العالـ عف : ويمكف القوؿ باعتزاز" 

وأف العالـ ما تحرر مف ... اإلسبلـ، وأف ىذه الفمسفة الواضحة بدونيا ما عرؼ العالـ حقوؽ اإلنساف 
عصر استبداد الحكاـ وما عرؼ أف السيادة ذات صيغة إنسانية وأنيا ال تخرج عف إرادة البشر إال 

(. 1)"باإلسبلـ 

 
إف ىذه القيـ التي جسدىا اإلسبلـ ىي التي جعمت القبطي يدرؾ أف تصرفات ابف عمرو بف العاص ال 
تستند إلى سند قانوني، وأف العدالة التي جاء بيا اإلسبلـ، ال تخص فردًا أو فئة، فذىب مف مصر إلى 
المدينة شاكيًا تعرضو لئلىانة والضرب ظمما، وىو عمى قناعة أف أمير المؤمنيف لف يسكت عمى ظمـ 

 – بعد استدعاء عمرو بف العاص –رضي اهلل عنو -  وقع عمى فرد  مف رعيتو، فكاف جواب عمر 
 (2)"متى استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ أمياتيـ أحرارًا يا      عمرو : "  مع ابنو–رضي اهلل عنو 

 
إف ىذه األسس التي تقوـ عمييا حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ، ليست وليدة ثورة شعبية، وال تطور في 

.    – صمى اهلل عميو وسمـ –وسائؿ اإلنتاج، بؿ ىي وليدة حؽ شرعي ثابت، بتشريع مف اهلل ورسولو 
فإذا كاف الغرب يرى أف الحقوؽ الفردية سابقة لموجود السياسي، فإف اإلسبلـ يرى أف الحقوؽ تستند " 

:  كما أف الغرب يعتبر(3)"إلى حكـ شرعي رباني، فيجب تطبيقيا والتقيد بيا
 

أف حقوؽ اإلنساف ليست وليدة مبادئ قانونية ثابتة تعالج الواقع اإلنساني فضبًل عف أنيا ال تعمؿ عمى " 
تحقيؽ أىداؼ إنسانية لمبشرية جميعًا، بؿ يربط ىذه الحقوؽ بالمصمحة الخاصة وىذا ما يفسر االزدواجية 

                                                                                                                                                    
ّ، داس أُ٘بس 1993- ٛـ 1413، 2، ه4/487، اُغ٤شح اُ٘ج٣ٞخ، 4/487اثٖ ٛؾبّ، ٓؾٔذ ثٖ ؽٔذ ػجذ أُِي ثٖ ٛؾبّ، اُغ٤شح اُ٘ج٣ٞخ،  (5)

.  ػٔبٕ

.  اُوبٛشح–، داس اُٜ٘نخ اُؼشث٤خ 1997، ه54ثذس اُذ٣ٖ، فبُؼ ٓؾٔذ ٓؾٔٞد، ا٫ُزضاّ اُذ٢ُٝ ُؾٔب٣خ ؽوٞم ا٩ٗغبٕ، ؿ (1)

ّ، داس أُ٘بس 2002-ٛـ1421، ه79اثٖ اُغٞص١، أثٞ اُلشط، ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔذ، ٓ٘بهت أ٤ٓش أُإ٤ٖ٘ٓ ػٔش ثٖ اُخطبة، ؿ(2)

.  اُوبٛشح–

. ، ٓقذس عبثن23عب٢ٓ فبُؼ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ اُلٌش اُغ٤بع٢ اُـشث٢ ٝاُؾشع ا٩ع٢ٓ٬، ؿ. ٓؾٔذ أؽٔذ، ٝا٤ًَُٞ، د. ٓلز٢، د(3)
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فالغرب يميز بيف المواطف الغربي وباقي البشر في الببلد األخرى ... في تطبيؽ ومراعاة حقوؽ اإلنساف 
( 4)"بينما حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ إنسانية 

 

وىذه القضية تعد مف األمور البدييية في عبلقة الغرب بالدوؿ النامية عمومًا، ويكفي 
اإلشارة إلى سياسة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا لفترة طويمة مف الزمف،وكذلؾ ما 

. تفعمو أمريكا في سجوف العراؽ وغوانتنامو
األساس الفمسفي لحقوق اإلنسان : المطمب الثاني

 

تنطمؽ فكرة حقوؽ اإلنساف في الفكر السياسي الغربي مف فكرة الحؽ الطبيعي؛ لذا سعى قادة الفكر 
الغربي إلى وضع قواعد ومفاىيـ مجردة لحقوؽ اإلنساف، لمحد مف سمطة الحكـ اإلستبدادي الذي 

.       " عاشت الشعوب الغربية تجربتو المريرة وتجرعت بسببو شتى أنواع القير والظمـ واالستبداد
كما عرضيا ورافع عنيا الفيمسوؼ ... فحقوؽ اإلنساف تستند إلى أفكار مدرسة الحؽ الطبيعي 

 مف قبؿ الفقيو اإلنجميزي – فيما بعد –ـ، وصيغت أفكار لوؾ بتعابير 1690اإلنجميزي لوؾ عاـ 
وتوصؼ ىذه الحقوؽ بأف مصدرىا القانوف الطبيعي . (1)"ببلكستوف في أواسط القرف الثامف عشر 

. والذي يعد المرجع األعمى لمحقوؽ والواجبات
 

الفرد يشكؿ وحدة قائمة بذاتو، ذات حقوؽ ال يصح أف يعتدي " إف فكرة الحقوؽ الطبيعية تستند إلى أف 
أف ىناؾ منطوؽ نظري لتحديد أصوؿ فطرية لبعض المراكز القانونية مثؿ نظرية " ، وىذا يعني "عمييا 

العقد االجتماعي، وغيرىا مف النظريات التي اتجيت لتقرير حقوؽ أصمية لؤلفراد سابقة عمى قياـ 
. (2)"وىي نظريات انتيت إلى فكرة حقوؽ اإلنساف... السمطة الحاكمة 

وىذا يعني أف أي تناقض يقـو بيف سمطة الدولة وحقوؽ األفراد وحرياتيـ يحسـ لصالح حرية األفراد؛ 
. ألف الغاية مف وجود الدولة حماية الحقوؽ والحريات

 
ويمكف القوؿ أف حقوؽ الفرد األصمية سابقة لقياـ السمطة الحاكمة؛ ألف اإلنساف خمقو اهلل وكرمو 

وال يمكف أف يقـو اإلنساف . وفضمو، وسخر لػو السماوات واألرض، وحممو أمانة االستخبلؼ في الكوف
بيذه الوظيفة بصورة انعزالية؛ لذا كاف اجتماع األفراد معًا لتشكيؿ جماعة مشتركة أمرًا طبيعيًا، وىذا ما 

                                                 
. 23أُقذس ٗلغٚ، ؿ(4)

، ٓقذس عبثن، ٗو٬، 8عب٢ٓ فبُؼ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ اُلٌش اُغ٤بع٢ اُـشث٢ ٝاُؾشع ا٩ع٢ٓ٬، ؿ. ٓؾٔذ أؽٔذ، ٝا٤ًَُٞ، د. ٓلز٢، د (1)

. ٣ٝ٘ظش ، ػضٔبٕ، د. ُج٘بٕ-  ، ا٤ِٛ٧خ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، ث٤شٝد 1974، ه 1/179ػٖ ٓٞس٣ٞ أٗذس٣ٚ، اُوبٕٗٞ اُذعزٞس١ ٝأُإعغبد اُغ٤بع٤خ، 

.  ّ، ٓإعغخ اُشعبُخ1984- ٛـ 2،1404، ه71ٓؾٔذ كزؾ٢، أفٍٞ اُلٌش اُغ٤بع٢ ا٩ع٢ٓ٬، ؿ

Look,Jean Jacques Rousseau, The Social Contratrev, by Charles Frankel (New York: Hafner Press, 1947)P.S. 

. ، ٓقذس عبثن86ٓؾٔذ كزؾ٢، أفٍٞ اُلٌش اُغ٤بع٢ ا٩ع٢ٓ٬، ؿ. ػضٔبٕ، د (2)
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يفسر أف اإلنساف بطبعو كائف اجتماعي، وأف حاجة الناس إلى السمطة التي تنظـ حياتيـ وترعى 
ولكف الذي ال يمكف قبولو اإلقرار . مصالحيـ، ىو الذي جعميـ يوافقوف عمى توكيؿ جية ما لمقياـ بذلؾ

. (3)"أنو لـ يعد لمديف مجاؿ يذكر في تفسير الظواىػر المتعمقػػة بالتنظيػػـ االجتماعػػي والسياسي " 
يضاؼ . فالدعوة إلى تكريـ اإلنساف فكرة دينية، والدعوة إلى الحرية والعدالة والمساواة فكرة دينية أيضاً 

منظرو فكرة القوانيف الطبيعية عند نشأتيا أكدوا  " إلى ذلؾ أف 
 
 

أف ىذه القوانيف تعود إلى وجود ذات عميا، عمييا أف تضع ىذه القوانيف، فالقانوف اإلليي ىو األسمى، 
. (1)"ولو السيادة عمى كؿ ما عداه مف التصرفات البشرية والمنظمات الدنيوية 

 

وبناء عمى ما سبؽ كيؼ يمكف تصور حقوؽ طبيعية أزلية لئلنساف بعيدة عف َىدي خالؽ اإلنساف؟ 
ذا كاف اإلنساف يخضع لكثير مف المؤثرات التي تؤثر في مفاىيمو،  أليس اإلنساف اجتماعيًا بطبعو؟ وا 
وشخصيتو، فكيؼ تكوف ىذه الحقوؽ ثابتة؟ وكيؼ يمكف أف توجد حقوؽ طبيعية، بمعزؿ عف وجود 

اإلنساف، في إطار الجماعة السياسية، إال إذا اعترفنا أف ىذه الحقوؽ ولدت مع خمؽ اإلنساف، 
. واكتسبيا اإلنساف بتكريـ اهلل تعالى لػو، وأف ىذه الحقوؽ نصت عمييا الشرائع اإلليية الثابتة

 

لذلؾ دافع المفكروف في الغرب عف نظرية العقد االجتماعي التي نادى بيا ىوبز ولوؾ، وأرسى 
: دعائميا جاف جاؾ روسو وممخصيا

إف ىناؾ عقدًا أو اتفاقًا ثنائيًا وغير مكتوب بيف السمطة واألفراد، أو بيف الحكاـ والمحكوميف، وتـ  " 
بموجبو تنازؿ األفراد عف بعض حقوقيـ األصمية إلى الحاكـ، عمى أف يتولى السمطة لتحقيؽ الحقوؽ 

لؤلفراد ضمف إطار مجتمع منظـ يعرؼ الحاكـ منو سمطتو ويتولى تنظيـ األمور في إطار محدد ويعرؼ 
. (2)"الناس حقوقيـ 

 

يرى الباحث أف ىذه النظرية تفسر حقيقة قياـ السمطة، ألف المجتمع يتكوف مف مجموعة بيف األفراد 
تربطيـ مصالح مشتركة، فإذا اتفقت نظرتيـ إلى المصالح والمفاسد والقناعات التي اقتنعت بيا 
مجموعة مف الناس كاف ال بد مف وجود سمطة تحفظ ىذه المصالح فالسمطة كياف تنفيذي، تنفذ 

لذلؾ اختمؼ المفكروف في . المفاىيـ والقناعات والمقاييس التي أقنعت بيا مجموعة قوية في المجتمع
: بياف حدود ىذه السمطة 

                                                 
.  ُج٘بٕ–ّ، أُإعغخ اُغبٓؼ٤خ ُِذساعبد ٝاُ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، ث٤شٝد 1983- ٛـ 1403، ه 43ِٓؾْ، هنب٣ب اُلٌش اُغ٤بع٢، ؿ. هشثبٕ، د (3)

. ّ، ٌٓزجخ ا٧ٗغِٞ أُقش٣خ، اُوبٛشح1985- ٛـ 1405، 2، ه93ؽغٖ، دساعبد ك٢ رطٞس اُلٌش اُغ٤بع٢، ؿ. ظبٛش، د (1)

. ، ٓطبثغ ػٔب1985ٕ، ه ٣219٘ظش، أثٞ عخ٤ِخ، ٓؾٔذ ػجذ اُؼض٣ض، أعظ ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ، ؿ (2)

Look, Jean Jaeques Rousseau, The Confessions, J.M, Cohen, Trans (Baltimor: Pengu in Books, 1954) p.17. 

Look, John Locke, The First Treatise in Peterlasltted, Tow Treatises of Government (New York, New 

American Libaray, 1965) p.183. 
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فبينما يرى ىوبز أف سمطة الحاكـ مطمقة في ىذا العقد، وأف الناس تنازلوا عف حقوقيـ الطبيعية لمحاكـ " 
أو السمطاف المطمؽ الذي يممؾ سف القوانيف وتوقيع العقوبات وتنظيـ القضاء ومراقبة اآلراء والمعتقدات، 
ثـ أقر لئلنساف بحؽ التمرد والعصياف والخروج عف العقد إذا تعرضت حياتو لمخطر لكف رأيو يصطدـ 

 (3)"بحؽ الحاكـ في العقاب ومنو الموت 
 

: فإف لوؾ يرى عكس ذلؾ
فالعقد ممـز لمجميع، ألنو عقد عمى االنتقاؿ مف حياة الفطرة إلى حياة الجماعة، وتختار الحكومة " 

باألغمبية التي تمتـز بتنفيذ القانوف أو العقد فإذا استبدت الجماعة يحؽ لؤلفراد عزليا كما يحؽ ليـ مقاومة 
الطغياف واالستبداد عند االنحراؼ بالسمطة التي يجب أف تبقى مقيدة بالقوانيف التي يطعييا ممثمو 

. (1)"الجماعة 
أما روسو فقد وّضح أف أطراؼ العقد متساووف تمامًا 

 فالحكاـ و المحكوموف تنازلوا عف حقوقيـ لمجماعة عامة التي ينشؤىا األفراد، وأف النظاـ االجتماعي حؽ  "
مقدس، وىو أساس الحقوؽ، وأف األفراد وصاحب السيادة والسمطة كميـ يمثموف كيانًا واحدًا ال يتجزأ، وبالتالي 

" كما أنيا تستند إلى ما يسّمى . (2)"ال يجوز االعتداء عمى حقوؽ األفراد في قانوف الجماعة 
ويرى أصحاب ىذه المدرسة أنو البد مف وضع الحقوؽ األساسية لئلنساف "  مدرسة القانوف الوضعي 
مف ضرورة الفصؿ بيف السمطات  (مونتسيكو)ويمكف القوؿ أف ما نادى بو . " في إطار قانوني مناسب

الثبلث ثـ بمورة مفاىيـ النظرية الديمقراطية التي جعمت الفرد محور اىتماميا وركزت عمى حماية 
. (3)"حقوقو الشخصية يأتي في مدرسة القانوف الوضعي 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ؿبص١ ؽغ٤ٖ، اُٞع٤ض ك٢ ؽوٞم . ٣٘ظش فجبس٢٘٣، د. ،ٓقذس عبثن225أثٞ عخ٤ِخ، ٓؾٔذ ػجذ اُؼض٣ض، أعظ ؽوٞم ا٩ٗغبٕ اُـشث٢، ؿ (3)

. ، ٓقذس عبثن24ا٩ٗغبٕ ٝؽش٣برٚ ا٧عبع٤خ، ؿ

. ، أُقذس ٗلغ24ٚ، ٣ٝ٘ظش فجبس٢٘٣، اُٞع٤ض ك٢ ؽوٞم ا٩ٗغبٕ، ؿ227أُقذس اُغبثن، ؿ (1)

. ، أُقذس اُغبثن25، ٣ٝ٘ظش فجبس٢٘٣، اُٞع٤ض ك٢ ؽوٞم ا٩ٗغبٕ، ؿ228أُقذس اُغبثن، ؿ (2)

. ّ، ٌٓزجخ اُؾشٝم اُذ٤ُٝخ2003- ٛـ 1424، 1، ه101أؽٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ دساعخ ٓوبسٗخ، ؿ. اُشؽ٤ذ١، د (3)
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حقوق المرأة الفلسطينية المدنية في الشريعة اإلسالمية وحقوق اإلنسان والقانون 
األساسي الفلسطيني 

 

االتفاقيات الدولية وحقوؽ المرأة : المبحث األوؿ
تعريؼ بحقوؽ اإلنساف : المطمب األوؿ
التعريؼ بالحقوؽ المدنية : المطمب الثاني
حقوؽ المرأة في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف : المطمب الثالث
االتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة : المطمب الرابع

الحقوؽ التي أكدت عمييا اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ : المطمب الخامس
التمييز ضد المرأة 

 

 حقوق المرأة المدنية: المبحث الثاني
الحؽ في الحياة : المطمب األوؿ
الحؽ في الحرية اإلنسانية : المطمب الثاني
الحؽ في الرأي والعقيدة : المطمب الثالث
الحؽ في األمف والكرامة واإلنسانية : المطمب الرابع

الحؽ في العمؿ : المطمب الخامس
الحؽ في الجنسية : المطمب السادس
الحؽ في التنقؿ : المطمب السابع
المساواة أماـ القانوف : المطمب الثامف
الحؽ في الضماف االجتماعي : المطمب التاسع
 الحؽ في التعميـ: المطمب العاشر

 
 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني 
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االتفاقيات الدولية وحقوق المرأة : المبحث األول
 

تعريف بحقوق اإلنسان : المطمب األول
 

سواٌء أكانت منطمقات شرعية ربانية - إف المنطمقات األساسية في البحث عف حقيقة حقوؽ اإلنساف 
ال تخرج عف إطار تكريـ اإلنساف، - نزؿ بيا الوحي، أو فمسفية وضعية وضعيا المفكروف والفبلسفة 
فالتشريعات الربانية أقرت بإنسانية . بصفتو اإلنسانية بغض النظر عف جنسو أو لغتو أو لونو أو دينو

اإلنساف، وأف اهلل تعالى كرمو وفضمو عمى جميع المخموقات، ومنحو القدرة عمى التفكير، وسخر لػو ما 
. في السماوات واألرض، وحممو أمانة االستخبلؼ في الكوف

 
 

والفمسفة الوضعية الحديثة انطمقت مف فكرة أف الحقوؽ نشأت مع اإلنساف، وأنو استمدىا مف طبيعتو الشخصية 
وأف . (1)وأنيا ال ترتبط بأية ارادة خارجية حتى االرادة األليية. اإلنسانية، ال ما تصدره الدولة مف تشريعات

اإلنساف تخمى عف بعض حقوقو األساسية لصالح الجماعة التي وّقع معيا عقدًا اجتماعيًا بالتراضي، مف أجؿ 
إقامة نظاـ لحماية حقوؽ األفراد، وأف السمطة المنتخبة واألفراد يمثموف كيانًا واحدًا ال يتجزأ وىو أساس 

ومع التحفظ الشديد عمى أف الحقوؽ ال ترتبط باإلرادة اإلليية إال أف مجاؿ االتفاؽ الغاية والنتيجة، . (2)الحقوؽ
وال  (العرؽ والدـ والموف  ): وىي أف اإلنساف ىو موضع التكريـ والتفضيؿ بصفتو اإلنسانية ال بصفتو الجنسية

فالحقوؽ شرعت لكؿ الناس، لذلؾ نجد أف التشريع الرباني ييدؼ إلى تحقيؽ العدؿ والمساواه . بصفتو الدينية
ي  قاؿ تعالػى. بيف الناس جميعاً  آَون  نَو يشَو مْق ك  نُهَّللا مَو رِض جْق ي َو ي َو َو اِض ي ِض اْق ِضسْق اءَو دَو ِضيش هَو

ُهَّللا يَّللِض امِض نَو ن  ايك  ن  اي َو ُهَّللا يآَومَو  ــُّسهَو يااُهَّللاذِض نَو
 ـــَو يأَو

ل  نَوي مَو عْق َوي َو ِض ٌري ِضمَو يتَو
ي ُهَّللا َويإِضنُهَّللا

اتُهَّللا   اي ُهَّللا ىي َو ياِضلتُهَّللا ْق َو ا  رَو يأَو ْق ا  ايه  َو دِض ا  اياعْق دِض عْق يتَو لَوىيأَو ُهَّللا يعَو مٍن  : وقاؿ تعالى] 8: المائدة[  َو ْق

 إنياالــهي ؤمــــركمييأنيتـــإد اياْلم ن  يإاىيأهله ي إذاي كمتمي  نياان سيأنيت كم اي  اعدليإني ينعم  ًّي

يا أييا الناس أال إف ربكـ، : "وقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ. ]58: النساء[  عظكمي هيإني يك نيسم ع ًّيييي ص راًّي
ف أباكـ واحد، أال ال فضؿ لعربي عمى أعجمي، وال لعجمي عمى عربي ، وال ألحمر عمى أسود ، وال  واحد وا 

ثـ قّرر اإلسبلـ حرية اإلنساف ومسؤوليتو عف ىذا االختيار، فحـر إكراه أحد عمى . (3)"أسود عمى أحمر إال بالتقوى
يااْقغَو  ي  قاؿ تعاؿ. الديف نَو يمِض د  شْق ياارُّس نَو يتَو َو ُهَّللا ي َودْق ا َوي ِض ياادِّق نِض رَو يإِضكْق ي  : وقاؿ تعالػى] 256: البقرة[  َو نْق يمَو نَو َومَو يْلَو يرَو ُّس َو يشَو ءَو اَو ْق  َو

نِض نَوي مِض إْق ك  ن  ايم  تُهَّللاىي َو ي َو رِض  ياانُهَّللا سَو يت كْق نْق َو
مِض عًّ يأَو َوؤَو يجَو لُّسه مْق يك  ضِض َورْق . ] 99: يونس[  ِض ياْلْق

صمى اهلل عميو -وجاء االعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف بعد أربعة عشر قرنًا مف نزوؿ الوحي عمى سيدنا محمد
أف االعتراؼ بالكرامة المتأصمة في جميع أعضاء األسرة البشرية، : " ليعترؼ ويقر في ديباجتو- وسمـ

 .(4) "ىو أساس الحرية، والعدؿ والسبلـ في العالـوبحقوقيـ المتساوية الثابتة 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن24ؿبص١ ؽغٖ، اُٞع٤ض ك٢ ؽوٞم ا٩ٗغبٕ، ؿ. ٣٘ظش، فجبس٢٘٣، د(1)

 ٓقذس 136ٓؾٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ ا٩ع٬ّ، دساعخ ٓوبسٗخ ٓغ ا٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ٝا٩ػ٬ٕ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ،ؿ . ٣٘ظش، اُضؽ٢ِ٤، د (2)

. عبثن

 ، ثبة ٓب عبء 12/226اثٖ ؽ٘جَ ، أُغ٘ذ ، اُلزؼ اُشثب٢ٗ ، ُزشر٤ت ٓغ٘ذ ا٩ٓبّ أؽٔذ اثٖ ؽ٘جَ اُؾ٤جب٢ٗ ، رشر٤ت اؽٔذ ػجذ اُشؽٖٔ اُج٘ب،  (3)

.  ، دٕٝ ربس٣خ ، داس ئؽ٤بء اُزشاس اُؼشث٢ ، ث٤شٝد ُج٘ب427ٕك٢ اُخطجخ أ٣بّ اُزؾش٣ن ؽذ٣ش سهْ 

.  ٣٘ظش، ا٬ُٔؽن ك٢ آخش اُجؾش، ِٓؾن ا٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ (4)
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 خاصة أمريكا –لكف ىذا االعتراؼ أو اإلقرار ما زاؿ اعترافًا نظريًا؛ ألف الكثير مف الدوؿ الكبرى 
ففي الوقت الذي . ما زالت تعامؿ الشعوب الضعيفة والفقيرة بمعايير مزودوجة- وبريطانيا وروسيا 

تنادي فيو بالحرية والمساواة، فإنيا تمارس أبشع ألواف الظمـ واالستبداد، في سياستيا الخارجية مع 
لكّف قيـ اإلسبلـ التي نزؿ بيا الوحي طبقت عمميًا عمى أرض الواقع بشيادة الكثير . الشعوب الضعيفة

مف المستشرقيف، حتى في أشد العصور اإلسبلمية ضعفًا وتأخرًا، في المجاؿ السياسي والعسكري 
. والفكري والعممي

 
أنيا تمؾ الحقوؽ " فالبعض يرى : بناء عمى ما تقدـ كاف لمعمماء عدة تعريفات لحقوؽ اإلنساف

األصيمة في طبيعتنا، التي بدونيا ال نستطيع العيش كبشر، بحيث يمكف لنا أف نستعمؿ 
خصالنا اإلنسانية، وقدراتنا العقمية، ومواىبنا، لمتمتع بحياة تحتـر فييا كرامة اإلنساف وقيمو 

غير أف ىذا التعريؼ يتصؼ بالعمومية ويفتقر إلى الدقة، وىو يصؼ حقوؽ . (1)"األصيمة 
مجموعة النصوص القانونية، والقواعد العرفية : " الشافعي أنيا. وعرفيا د. اإلنساف األساسية

التي تحمي حقًا مف حقوؽ اإلنساف بصرؼ النظر عف مصدرىا الدولي أو الوطني أو الديني 
إال أف ىذا التعريؼ يوضح فقط مصادر حقوؽ اإلنساف، أف ىذه المصادر تشمؿ . (2)"

. النصوص الدينية، والتشريعات الوطنية، والقوانيف واألعراؼ الدولية التي تحمي حقوؽ اإلنساف
 

فرع خاص مف فروع العموـ االجتماعية، يختص بدراسة العبلقات : " وعرفيا األستاذ رينيو بأنيا
بيف الناس، استنادًا إلى كرامة اإلنساف، بتحديد الحقوؽ والرخص الضرورية الزدىار كؿ كائف 

يشير التعريؼ إلى أف حقوؽ اإلنساف أحد فروع العموـ االجتماعية، ويوضح فيـ . (3)"إنساني 
. يبحث ويتضمف اليدؼ مف بياف حقوؽ اإلنساف

 
عمـ يتعمؽ بالشخص، وال سيما اإلنساف العامؿ الذي يعيش : " وعرفيا األستاذ كارؿ فازاؾ بأنيا

في ظؿ دولة، ويجب أف يستفيد مف حماية القانوف عند اتيامو بجريمة، أو عندما يكوف ضحية 
وينبغي أف تكوف حقوقو، ال . لبلنتياؾ، عف طريؽ تدخؿ القاضي الوطني والمنظمات الدولية

 رغـ أّف التعريؼ السابؽ وضح أف ىذه (4)"سيما حؽ المساواة، متناسقة مع مقتضيات النظاـ 
الحقوؽ ىي عمـ يتعمؽ بالشخص العامؿ المواطف، إال أنو ضرب أمثمة عمى التعديات عمى 

وكاف األولى أف يوضح أنيا مجموعة . ىذه الحقوؽ، وبيف واجب الدولة في حماية ىذه الحقوؽ
                                                 

- ّ، داس اُضوبكخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ 2004، 1، ه10ػجذ اٌُش٣ْ، اُٞع٤و ك٢ اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اُؼبّ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ، ؿ. ػِٞإ، د (1)

. ا٧سدٕ

. ، داس اُٜ٘نخ اُؼشث٤خ1985، ه4ػضد عؼذ اُذ٣ٖ، ؽٔب٣خ ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ ظَ اُز٘ظ٤ْ اُذ٢ُٝ ا٩ه٢ٔ٤ِ، ؿ. اُجشػ٢، د: أؽبس ئ٤ُٚ (2)

. 5أُقذس ٗلغٚ، ؿ (3)

   5أُقذس ٗلغٚ ؿ(4)
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مف القوانيف والمبادئ العامة، التي تتعمؽ بالمطالب الثابتو البلزمة، لحياة اإلنساف، والتي تحدد 
. حدود عبلقاتو باآلخريف

عمي القاسمي الباحث في حقوؽ اإلنساف في القوانيف الدولية مقارنة بحقوقو في . وعرفيا د
مصطمح يشمؿ جميع المفاىيـ التي تداولتيا الدساتير والقوانيف : " الشريعة اإلسبلمية بأنيا

الوطنية، في القرف التاسع عشر والعشريف، والتي تتعمؽ بالحريات الخاصة، كالتممؾ وحرية 
كحرية التجمع : التعاقد وحرية العمؿ وغيرىا، والحريات العامة، وتشمؿ الحريات السياسية

. (1)"والصحافة وغيرىا 
فالدكتور القاسمي يرى أف حقوؽ اإلنساف مجموعة مفاىيـ ترتبط بحماية الحريات الخاصة 

إال أف حقوؽ اإلنساف أشمؿ مف الحريات، فالمساواة والعدالة والتعميـ، وتكافؤ الفرص . والعامة
والضماف االجتماعي والصحي وغير ذلؾ ليست حريات، وحؽ التقاضي والبراءة . الوظيفي

. دوف أدلة عمى الجريمة ليست حريات وىي حقوؽ مكتسبة لئلنساف
 

أحمد الرشيدي أستاذ القانوف الدولي العاـ في كمية االقتصاد والعمـو السياسية في . وعرفيا د
مجموعة االحتياجات أو المطالب، التي يمـز توافرىا بالنسبة إلى عمـو : " جامعة القاىرة بأنيا

األشخاص، وفي أي مجتمع، دوف أي تمييز بينيـ، العتبارات الجنس، أو النوع، أو الموف، أو 
. (2)"العقيدة السياسية، أو األصؿ الوطني 

 

يرى الباحث أف مصطمح حقوؽ اإلنساف عندما يطمؽ عمى لساف العمماء والمفكريف، ورجاؿ السياسة 
مجموعة القوانيف األساسية التي تتعمؽ بمطالب وحاجات اإلنساف الثابتة والبلزمة : " والقانوف يقصد بو

لحياتو والتي تضمنيا اإلعبلف العالمي والعيديف الدولييف وما تبعيا مف ممحقات وقوانيف تتناوؿ مطالب 
اإلنساف االجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، باعتبارىا مصالح ومنافع يتساوى فييا جميع الناس 

". بغض النظر عف أجناسيـ أو ألوانيـ أو أديانيـ دونما تمييز بيف الذكر واألنثى 
 

وأما المقصود بمصطمح حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ فإف ىذا المصطمح لـ يكف موجودًا في النصوص 
العربية اإلسبلمية التي ترجع إلى ما قبؿ القرف الماضي، والذي ورد في ىذه النصوص ىو المعنى 

المغوي الذي يقصد بو ثبوت الشيء ولزومو، كما أف الفقياء أطمقوا كممة الحؽ وأرادوا بيا الحكـ الثابت 
" ، ويمكف أف نعرؼ حقوؽ اإلنساف مف منظور إسبلمي بأنيا (3)شرعًا أو المصمحة المستقحة شرعاً 

مجموع مطالب وحاجات اإلنساف الثابتة البلزمة والتي وىبيا اهلل تعالى وأثبتيا لئلنساف والتي تقتضي 

                                                 
.  اُذاس اُج٤نبء–ّ، ٓطجؼخ اُ٘غبػ اُغذ٣ذح 2001، ه46ػ٢ِ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ث٤ٖ اُؾش٣ؼخ ا٩ع٤ٓ٬خ ٝا٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ، ؿ. اُوبع٢ٔ، د (1)

.  اُوبٛشح–ّ، ٌٓزجخ اُؾشٝم اُذ٤ُٝخ 2003-ٛـ1424، 1  ه33أؽٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ دساعخ ٓوبسٗخ ك٢ اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤ن،ؿ. اُشؽ٤ذ١، د (2)

. 3-٣2٘ظش اُشعبُخ، ؿ  (3)
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سمطة أو تكميفًا هلل تعالى عمى عبادة أو الشخص عمى غيره، وتشمؿ مطالب اإلنساف وحاجاتو 
". االجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية 

 

العموـ االجتماعية، : وال شؾ أف ىذه الحقوؽ تشمؿ فروعًا متعددة مف العموـ، فيي تشمؿ
. والعمـو السياسية، والعمـو الشرعية، والعمـو القانونية

وبالرغـ مف الجيود المبذولة عمى المستوى الدولي بحقوؽ اإلنساف، وما بذلتو المنظمات 
الدولية مف جيود في ىذا اإلطار إال أف ىذا ال يمغي الدوَر الوطنّي الداخمّي لمدوؿ؛ ألّف 
التشريعات الوطنية عمى اختبلؼ مستوياتيا قد ضمنت في دساتيرىا الكثير مف القوانيف 

وىذا يؤكد بوضوح أف األعراؼ الوطنية . المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، قبؿ ظيور اإلعبلف العالمي
بمجموعيا والنصوص الشرعية ىي التي شكمت قاعدة لحقوؽ اإلنساف، وأف أفكار الفبلسفة 
والمصمحيف ىي التي عبرت عف ىذه الحقوؽ وطالبت بيا، فيي جزء مف الضمير اإلنساني 

في الحضارات اإلنسانية المختمفة، والمعوؿ األساسي ليس عمى تضميف ىذه الحقوؽ في مواد 
. دستورية لدى الدوؿ، إنما وضع ىذه القوانيف موضع التطبيؽ العممي

التعريف بالحقوق المدنية : المطمب الثاني
نما ىي  ال يصح النظر إلى المفاىيـ المتعمقة بحقوؽ اإلنساف عمى أنيا حقوؽ مجردة، وا 

لذلؾ . متطورة بتطور العبلقات االجتماعية ومستوى التوافؽ بيف المجتمع السياسي والمدني
اختمفت آراء واجتيادات الباحثيف بشأف تصنيفات ىذه الحقوؽ، نظرًا الختبلؼ المعيار 

لذلؾ قسميا إلى ثبلثة . فمنيـ مف نظر إلى المعيار المتعمؽ بقابمية الحقوؽ لمتغيير. والمستوى
حقوؽ غير مالية كالحقوؽ المدنية والسياسية، وحقوؽ مالية كالحقوؽ العينية، وحقوؽ : حقوؽ

. مشتركة كحؽ التأليؼ وبراءة االختراع
ومنيـ مف نظر إلى معيار االستفادة مف ىذه الحقوؽ، فرأى أنيا إّما حقوؽ فردية أو جماعية، 

حقوؽ تتعمؽ بحالة السمـ، وحقوؽ : ومنيـ مف نظر إلى المعيار الزمني، فرأى أنيا تقسـ إلى
. تتعمؽ بحالة الحرب

أّما المستوى موضوع البحث فمعياره طبيعة الحؽ، أو محؿ الحؽ الذي تشممو الحماية، وىي 
الحقوؽ المدنية، والحقوؽ السياسية، والحقوؽ االقتصادية، والحقوؽ االجتماعية، والحقوؽ 

لذلؾ فإف الحقوؽ المدنية تتناوؿ مطالب اإلنساف وحاجاتو والتي تتعمؽ بذاتو، وىي . الثقافية
األصؿ في حقوؽ اإلنساف، ألنيا ىي التي يتعيف أف يتمتع بيا الفرد بوصفو فردًا يعيش في 

جماعة سياسية منظمة، أيًا كاف شكؿ النظاـ السياسي، فالفرد ضمف ىذا المجتمع يشكؿ وحدة 
. قانونية، أو شخصًا قانونيًا بغض النظر عف انتمائو الديني أو السياسي أو االجتماعي



 33 

ىذه الحقوؽ وصفيا البعض بالجيؿ األوؿ لحقوؽ اإلنساف، ألنيا الزمة وضرورية لحياة أي " 
فرد، والبعض وصفيا بأنيا حقوؽ سمبية، وتشمؿ الحقوؽ المدنية والسياسية، ألنيا تركز في 

. (1)"عموميا عمى وجوب حماية حياة اإلنساف وعدـ السماح باالعتداء عميو 
 

مجموعة الحقوؽ األصيمة المبلزمة : " وبما أف ىذه الحقوؽ تثبت لكؿ إنساف بصفتو فردًا فيي
 لذات اإلنساف والتي – المادية والمعنوية –لمشخصية، وىي التي تشكؿ المقومات األساسية 

. (1)"يستحيؿ وجوده بدونيا 
 

فيي حقوؽ ثابتة لجميع األفراد دونما تفرقة فيما بينيـ العتبارات الجنس أو الديف أو الوضع 
حماية القيـ " االجتماعي، وىي مبلزمة لئلنساف ال تنفؾ عنو بحاؿ، أي أنيا تقـو أساسًا عمى 

 (...األمف، السبلمة البدنية، حرية االنتقاؿ )المشتركة لمحياة اإلنسانية، سواء في جانبيا العضوي 
النفسي مثؿ حرية الفكر والتعبير، حرمة الحياة الخاصة، حرية الحياة الخاصة،  أو في جانبيا

. (2)... "حماية الشرؼ والسمعة واالعتبار، الحؽ في االسـ حرية االعتقاد، الحؽ في 
 

وعند استقراء الحقوؽ التي تضمنيا العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية تبيف انيا تشمؿ الحقوؽ 
: المدنية اآلتية

. الحؽ في الحياة والسبلمة واألمف -ٔ
. الحؽ في حماية الحرية الشخصية -ٕ
. الحؽ في ممارسة الحرية الدينية -ٖ
. حرية الرأي والتعبير -ٗ
. الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة -٘
. الحؽ في االعتراؼ بالشخصية القانونية -ٙ
. الحؽ في الحماية القضائية -ٚ
. الحؽ في المشاركة في إدارة الشؤوف العامة، وتولي الوظائؼ العامة -ٛ
. الحؽ في التنقؿ واختيار مكاف اإلقامة -ٜ

 .كرامة اإلنساف وحرمة تعذيبو وايذائو -ٓٔ

 .(3)الحؽ في الجنسية -ٔٔ
 

 
. حقوق المرأة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: المطمب الثالث

                                                 
. ، ٓقذس عبثن137أؽٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ دساعخ ٓوبسٗخ ك٢ اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤ن، ؿ.اُشؽ٤ذ١، د (1)

،  أسٟ إٔ ٣ٌٕٞ اُزؼج٤ش اعزؾبُخ  ٝعٞد ا٩ٗغبٕ أٌُشّ ٝأُؾزشّ ثذٜٝٗب  138أُقذس ٗلغٚ، ؿ (1)

. 138أُقذس ٗلغٚ، ؿ (2)

 ، 25,19,18,14,12,10,7,6,5: ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبُؼٜذ اُذ٢ُٝ ُِؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ، ك٢ ا٬ُٔؽن اُزبثؼخ ُِجؾش ئ٠ُ أُبدح (3)

ّ، داس 2002-ٛـ1423، 1، ه40-29ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ث٤ٖ اُؾش٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ ٗقبً ٝٓوبسٗخ ٝرطج٤وبً، ؿ. ٣ٝ٘ظش، ػ٘غش٢٘٣، ا٧عزبر ٓؾٔذ

.  ا٧سدٕ– ػٔبٕ –اُلشهبٕ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ 
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طرحت فكرة حقوؽ اإلنساف عمى المستوى الفردي الدولي بيف إعبلف استقبلؿ أمريكا عاـ 
ـ، كمسوغ عمى حؽ الحياة والحرية والمساواة بيف الناس ثـ إعبلف الدستور األمريكي 1776

حرية العقيدة، : ـ، والذي أشار إلى بعض الحقوؽ اإلنسانية مثؿ1787بعد االستقبلؿ عاـ 
وحرمة النفس، والماؿ، والمنزؿ وضمانات حرية التقاضي، وعدـ التجريـ بدوف محاكمة إلى 

. غير ذلؾ مف الحقوؽ
ـ، والذي أكد 1789تزامف ذلؾ مع وثيقة حقوؽ اإلنساف في فرنسا بعد الثورة الفرنسية عاـ 

عمى الحرية والمساواة والعدالة، وركز عمى سبلمة الفرد واحتراـ الممكية وحؽ التصويت 
إال أف ىذه الحقوؽ لـ تعمف لتكوف حقوقًا . واالنتخاب والتشريع إلى غير ذلؾ مف الحقوؽ

لئلنساف بصفتو اإلنسانية بؿ لتكوف حقوقًا لممواطف األمريكي والفرنسي، أّما خارج إطار حدود 
الدولة فإف السياسة االستعمارية لفرنسا وأمريكا وبريطانيا واستعمارىا لمعديد مف الدوؿ بعد 

ىذيف اإلعبلنيف دليؿ واضح عمى أف ىذه الحقوؽ ليست إنسانية لكؿ البشر، لذلؾ يمكف القوؿ 
: أف
 
 

حقوؽ اإلنساف في مفيوميا الواسع لـ تتبمور مف الناحية القانونية الدولية إال مف خبلؿ منظمة األمـ  " 
المتحدة، فقد ورد النص عمى ىذه الحقوؽ في الميثاؽ المنشىء لممنظمة، ثـ في اإلعبلف العالمي لحقوؽ 

ـ، ثـ اكتمؿ باقرار االتفاقية الدولية لمحقوؽ 1949ـ، وفي معاىدات جنيؼ عاـ 1948اإلنساف عاـ 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية الحقوؽ المدنية السياسية فييا عرؼ بالعيديف الدولييف، حيث 

. (1)"ـ 1966وافقت عمييما الجمعية العامة لبلمـ المتحدة عاـ
ـ، واتفاقية مناىضة التعذيب عاـ 1949ىذا باإلضافة إلى بروتوكوليف ممحقيف باتفاقيات جنيؼ لعاـ 

إعبلف حقوؽ : ـ، كما أف الجمعية العمومية أصدرت عدة اعبلنات خاصة بفئات معينة منيا1984
عبلف منح االستقبلؿ لمبمداف والشعوب عاـ 1959الطفؿ عاـ  عبلف القضاء عمى 1960، وا  ـ، وا 

. ـ1963جميع أشكاؿ التمييز العنصري عاـ 
وما ييمنا في ىذا الموضوع ما يتعمؽ بالبحث مف اتفاقيات واعبلنات دولية ليا عبلقة بحقوؽ المرأة 

ـ، واالعبلف الخاص بمشاركة 1963االعبلف الخاص بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة عاـ : " ومنيا
. (2)" ـ1986ـ، واعبلف الحؽ في التنمية عاـ 1982المرأة وتعزيز السمـ والتعاوف الدولييف عاـ 

فما ىي الحقوؽ الخاصة بالمرأة والتي تضمنيا اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف؟ 
مف خبلؿ استقراء الحقوؽ المتعمقة بالمرأة في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف والعيديف الدولييف 

:- يمكف تحديدىا فيما يمي

                                                 
٣ٝ٘ظش .  اُوبٛشح–، دٕٝ ربس٣خ، داس اُٜ٘نخ اُؼشث٤خ 70فبُؼ ٓؾٔذ ٓؾٔٞد، ا٫ُزضاّ اُذ٢ُٝ ثؾٔب٣خ ؽوٞم ا٩ٗغبٕ، ؿ. ثذس اُذ٣ٖ، د (1)

ٓؾٔذ، ؽوٞم .٣ٝ٘ظش، اُضؽ٢ِ٤، د.  أُ٘قٞسح–، دٕٝ ربس٣خ، ٌٓزجخ اُغ٬ء اُغذ٣ذح 50-44اُؾبكؼ٢ ٓؾٔذ، هبٕٗٞ ؽوٞم ا٩ٗغبٕ، ؿ. ثؾ٤ش، د

. ، ٓقذس عبثن106-100ا٩ٗغبٕ ك٢ ا٩ع٬ّ دساعخ ٓوبسٗخ، ؿ

ٓؾٔذ، ؽوٞم . ، ٓقذس عبثن، ٣ٝ٘ظش، اُضؽ٢ِ٤، د226أؽٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ دساعخ ٓوبسٗخ ك٢ اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤ن، ؿ.اُشؽ٤ذ١، د (2)

. ، ٓقذس عبثن214ا٩ٗغبٕ ك٢ ا٩ع٬ّ دساعخ ٓوبسٗخ، ؿ
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ـ في ديباجتو عمى الحقوؽ المتساوية لمرجاؿ 1945حؽ المساواة، أكد ميثاؽ األمـ المتحدة عاـ  .ٔ
ولما كانت شعوب األمـ المتحدة قد أكدت في ميثاقيا ايمانًا بحقوؽ اإلنساف : " والنساء بالقوؿ

 . (3)"األساسية، وبكرامة الفرد، وقدره، وبما لمرجاؿ والنساء مف حقوؽ متساوية 

كؿ الناس سواسية أماـ القانوف، " ثـ أكد ذلؾ اإلعبلف العالمي في المادة السابعة، ونّصيا 
وليـ الحؽ في التمتع بحماية متكافئة منو، دوف أية تفرقو، كما أف ليـ الحؽ جميعًا في حماية 

. (1)"متساوية ضد أي تمييز يخؿ بيذا االعبلف، وضد أي تحريض عمى تمييز كيذا 
 

ـ، بشأف الحقوؽ االقتصادية، واالجتماعية، 1966وقد نصت االتفاقيتاف الدوليتاف سنة 
والثقافية، وبشأف الحقوؽ المدنية والسياسية عمى المساواة بيف الرجؿ والمرأة في جميع الحقوؽ 

تتعيد الدوؿ األطراؼ في االتفاقية الحالية " الواردة فييما، ففي المادة الثالثة ورد في النص 
بضماف الحقوؽ المتساوية لمرجاؿ والنساء في حؽ االستمتاع بجميع الحقوؽ المدنية والسياسية 

كما نصت المادة السابعة مف اتفاقية الحقوؽ االقتصادية . (2)"المدونة في االتفاقية الحالية 
واالجتماعية عمى وجوب مساواة المرأة بالرجؿ مف حيث األجر العادؿ عف العمؿ المتساوي 

. القيمة
 

الحؽ في الحياة والحرية والسبلمة الشخصية، فقد نصت المادة الثالثة مف إعبلف حقوؽ . 2
وىذا الحؽ يشمؿ الذكر " لكؿ فرد الحؽ في الحياة والحرية وسبلمة شخصو " اإلنساف عمى أف 

. (3)"أنو ال يجوز استرقاؽ أو استعباد أي شخص : " واألنثى، كما نصت المادة الرابعة عمى
إف لكؿ إنساف الحؽ " ونصت المادة السادسة مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية عمى 

" ونصت المادة الثامنة مف العيد نفسو أنو . (4)"الطبيعي في الحياة، ويحمي القانوف ىذا الحؽ 
كما . وىذه الحقوؽ تشمؿ الذكر واألنثى. (5)"ال يجوز استرقاؽ أحد، ويحـر االتجار بالرقيؽ 

ال يجوز " نصت المادة التاسعة مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية عمى أنو 
. (6)"القبض عمى أحد أو ايقافو بشكؿ تعسفي 

احتراـ الكرامة اإلنسانية، فبل يصح أف يتعرض اإلنساف، ذكرًا أو أنثى لمتعذيب، أو . 3
المعاممة القاسية، والوحشية التي تحط مف الكرامة اإلنسانية، فقد نصت المادة الخامسة مف 

ال يعّرض أي إنساف لمتعذيب، وال لمعقوبات أو المعامبلت " إعبلف حقوؽ اإلنساف عمى أنو 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن213ٓؾٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ ا٩ع٬ّ دساعخ ٓوبسٗخ، ؿ. اُضؽ٢ِ٤، د (3)

. ٣7٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ،  ٓبدح  (1)

.  ٖٓ أُِؾن ثبُؾوٞم ا٫هزقبد٣خ7، ٝأُبدح ٣3٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبُؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ، ٓبدح  (2)

ؽوٞم ا٩ٗغبٕ، ٓغٔٞػخ فٌٞى د٤ُٝخ، : ٣ٝ٘ظش رلق٤َ ٛزا اُؼٜذ. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثاػ٬ٕ ؽوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُضبُضخ، ٝاُشاثؼخ (3)

. 38، فٌٞى ػب٤ُٔخ، ا٧ْٓ أُزؾذح، ٣ٞ٤ٗٞسى، ؿ1أُغِذ ا٧ٍٝ، ط

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبُؼٜذ اُذ٢ُٝ اُخبؿ ثبُؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ، أُبدح اُغبدعخ ٝأُبدح اُضبٓ٘خ ٝأُبدح اُزبعؼخ (4)

. أُِؾن ٗلغٚ، أُبدح اُضبٓ٘خ (5)

. أُِؾن ٗلغٚ، أُبدح اُزبعؼخ (6)
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كما نصت المادة السابعة مف العيد الدولي الخاص ". القاسية أو الوحشية أو الحط بالكرامة 
أنو ال يجوز إخضاع أي فرد لمتعذيب أو العقوبة أو معاممة " بالحقوؽ المدنية والسياسية، عمى 

قاسية أو غير إنسانية أو مينية، وعمى وجو الخصوص، فإنو ال يجوز اخضاع أحد دوف رضا 
. (7)"لمتجارب الطبية أو العممية 

 

الحؽ في االعتراؼ بالشخصية القانونية، ويشمؿ حؽ التقاضي والمساواة أماـ القانوف دوف . 4
أف لكؿ إنساف، أينما : " فقد نصت المادة السادسة مف إعبلف حقوؽ اإلنساف عمى. تمييز

" كما نصت المادة الثامنة مف اإلعبلف أف ". وجد، الحؽ في أف يعترؼ بشخصيتو القانونية 
لكؿ شخص الحؽ في أف يمجأ إلى المحاكـ الوطنية إلنصافو مف أعماؿ فييا اعتداء عمى 

عمى الحؽ في التقاضي " ونصت المادة العاشرة ". الحقوؽ األساسية التي يمنحيا القانوف 
ونصت المادة السادسة ". عمى قدـ المساواة، وأف تنظر قضيتو أماـ محاكـ مستقمو نزييو 

أف لكؿ فرد الحؽ في أف يعترؼ " عشرة مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية 
. (1)"بو كشخص أماـ القانوف 

 

فبل يصح التدخؿ في خصوصيات اإلنساف ذكرًا كاف أـ انثى، . احتراـ الحياة الخاصة. 5
ويشمؿ ذلؾ حياتو األسرية، وحرية المسكف والمراسبلت، أو التعرض لمسمعة والشرؼ باألذى 

ال يعّرض : " فقد نصت المادة الثانية عشرة مف إعبلف حقوؽ اإلنساف أنو. والطعف والتشويو
أحد لتدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة أو اسرتو أو مسكنو أو مراسبلتو أو لحمبلت عمى شرفو 

كما نصت المادة السابعة عشرة مف إعبلف الحقوؽ المدنية والسياسية عمى نفس ". وسمعتو 
ال يجوز التعرض بشكؿ غير قانوني فيما يمس شرفو : " المضموف وقيدت كؿ ذلؾ أنو

. (2)"وسمعتو 
 
حرية التنقؿ، ويشمؿ حؽ اختيار محؿ إقامتو داخؿ حدود كؿ دولة، وحؽ مغادرة كؿ فرد . 6

أي بمد، بما في ذلؾ بمده، والحؽ في العودة إليو، والحؽ في المجوء إلى ببلد أخرى ىربًا مف  
. (3)االضطياد

                                                 
٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثاػ٬ٕ ؽوٞم ا٩ٗغبٕ أُبدح اُخبٓغخ، ٝأُِؾن اُخبؿ ثبُؼٜذ اُذ٢ُٝ اُخبؿ ثبُؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ، أُبدح  (7)

. اُغبثؼخ، ٝاُزبعؼخ، ٝأُبدح اُغبدعخ ٝاُؼؾش٣ٖ

٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثاػ٬ٕ ؽوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُغبدعخ، ٝاُضبٓ٘خ، ٝاُؼبؽشح، ٝأُِؾن اُخبؿ ثبُؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ، أُبدح  (1)

. اُشاثؼخ ػؾشح ٝاُغبدعخ ػؾشح

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثاػ٬ٕ ؽوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُضب٤ٗخ ػؾشح ٝأُِؾن اُخبؿ ثبُؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ أُبدح اُغبثؼخ ػؾشح (2)

٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُضبُضخ ػؾشح، ٝأُبدح اُشاثؼخ ػؾشح، ٣ٝ٘ظش أ٣نبً أُِؾن ثبُؾوٞم أُذ٤ٗخ  (3)

. ٝاُغ٤بع٤خ، أُبدح اُضب٤ٗخ ػؾشح
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الحؽ في الجنسية، فمكؿ إنساف الحؽ أف يتمتع بجنسية ما، وال يصح حرماف أحد مف . 7
. (4)جنسيتو تعسفًا، وانكار حقو في تغييرىا

 

الحؽ في الزواج وتكويف أسرة دوف قيد بسبب الجنس أو الديف،أي أف مف حؽ الرجؿ و . 8
المرأة حسب االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف الزواج وتكويف اسرة حتى لو كاف مف جنسيف او 
دينيف مختمفيف ويشمؿ ذلؾ توفير حقوؽ متساوية عند الزواج وأثناء قيامو وعند إنحبللو، وعدـ 
اإلكراه في اختيار الزوج، بحيث يكوف العقد بالتراضي مف الطرفيف، كما نصت المادة العاشرة 

وجوب منح األسرة أوسع حماية " مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االجتماعية عمى 
ووجوب منح ... ومساعدة ممكنة، إذ إنيا الوحدة االجتماعية الطبيعية األساسية في المجتمع 

خبلؿ ىذه الفترة منح المرأة  فترة معقولو قبؿ الوالدة وبعدىا، فيجب األميات حماية خاصة، خبلؿ
. (1) "مناسبة مف الضماف االجتماعي العاممة إجازة مدفوعة أو مقرونة بمنافع

 

الحؽ في األىمية االقتصادية، فالمرأة ليا كياٌف اقتصادٌي مستقٌؿ، ويشمؿ ذلؾ حقيا في . 9
. (2)التممؾ والتصرؼ في ممكيتيا دوف تدخؿ مف أحد، والحؽ في العمؿ، واألجر المتساوي

 

الحؽ في حرية التفكير واالعتقاد، وممارسة الشعائر، وحرية التعبير عف الرأي دوف تدخؿ . 10
مف أحد، ويشمؿ أيضًا حؽ كؿ فرٍد ذكرًا او انثى بالحؽ في تغيير ديانتو وعقيدتو، وحرية 

البحث عف المعمومات، دوف االعتداء عمى حقوؽ اآلخريف، أو تعرض األمف الوطني 
. (3)لمخطر

الحقوؽ السياسية، وتشمؿ حؽ كؿ إنساف ذكرًا أو انثى في حرية االشتراؾ في الجمعيات . 11
والجماعات السممية، واالشتراؾ في إدارة الشؤوف العامة لمببلد، أما مباشرة أو بواسطة ممثميف 
يختاروف اختيارًا، والحؽ في تولي الوظائؼ العامة، والمشاركة في االنتخابات الختيار الرئيس 

. (4)وممثمي المجالس البرلمانية والمحمية، وتولي المناصب العميا في الدولة

                                                 
. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُخبٓغخ ػؾشح (4)

٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُغبدعخ ػؾشح، ٝأُِؾن اُخبؿ ثبُؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ، أُبدح اُضبُضخ  (1)

ٝاُؼؾش٣ٖ، ٝأُبدح اُؼؾشح ٖٓ أُِؾن اُخبؿ ثبُؾوٞم ا٫عزٔبػ٤خ، ٣ٝ٘جـ٢ ا٩ؽبسح إٔ ا٩ع٬ّ ه٤ذ ٛزا اُؾن ثؾشٓخ صٝاط أُغِٔخ ٖٓ ؿ٤ش 

. أُغِْ، ًٔب ٝمغ ؽوٞهبً خبفخ ُِ٘غبء ٝؽوٞهبً خبفخ ُِشعبٍ ك٢ ا٧عشح ثٔب ٣ٌلَ رؾو٤ن اُغٌٖ ٝأُٞدح ٝا٫عزوشاس

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُغبثؼخ ػؾشح، ٝأُبدح اُضبُضخ ٝاُؼؾشٕٝ (2)

٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ أُبدح اُضبٓ٘خ ػؾشح، ٝاُزبعؼخ ػؾشح، ٝأُبدح اُزبعؼخ ػؾشح ٖٓ أُِؾن اُخبؿ  (3)

ثبُؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٢، ٣ٝ٘جـ٢ ا٩ؽبسح إٔ ا٩ع٬ّ أػط٠ ًَ كشد ؽن اخز٤بس ػو٤ذرٚ دٕٝ ئًشاٙ، ٌُ٘ٚ ٖٓ أعَ ؽٔب٣خ اُؼو٤ذح ؽشّ ا٫سرذاد 

ٝه٤ذ ؽش٣خ اُزؼج٤ش ثؼذّ ا٩عبءح ٨ُد٣بٕ ٝا٧ؽخبؿ . ػٖ اُذ٣ٖ ٝٝمغ ػوٞثبد سادػخ ُٖٔ ٣قش ػ٠ِ اُشدح ػٖ اُذ٣ٖ ثؼذ أُ٘بهؾخ ٝاُؾٞاس

 .ٝأُوذعبد

٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُؼؾشٕٝ، ٝأُبدح اُؾبد٣خ ٝاُؼؾشٕٝ، ٝأُِؾن اُخبؿ ثبُؾوٞم أُذ٤ٗخ  (4)

. ٝاُغ٤بع٤خ، أُٞاد اُؾبد٣خ ٝاُؼؾشٕٝ، ٝاُضب٤ٗخ ٝاُؼؾشٕٝ، ٝأُبدح اُخبٓغخ ٝاُؼؾشٕٝ
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الحؽ في الضماف االجتماعي، ويشمؿ ىذا الحؽ تحقيؽ مستوى مف المعيشة يكفي لمحفاظ عمى . 12
الصحة والرفاىية، وضماف المأكؿ والممبس والعبلج والمسكف المناسب، وتوفير الخدمات البلزمة في 

. (5)حاالت  البطالة والمرض والعجز والترمؿ والشيخوخة
 

الحؽ في التعميـ في جميع المراحؿ، بحيث توفر الدولة التعميـ المجاني في المراحؿ األولى . 13
واألساسية، وتضمف الزامية التعميـ لمذكور واإلناث في المراحؿ األولى، وضماف توفير التعميـ الفني 
والميني، وتسييؿ مشاركة المرأة في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدـ العممي، وتسييؿ تعمـ المرأة 

. (6)التعميـ الثانوي بأشكالو المختمفة، وتشجيعيا عمى التعميـ العالي
 

 
 

االتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة : المطمب الرابع
 

جاء التأكيد في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى الحقوؽ المتساوية لمرجاؿ والنساء في 
الحؽ في حماية " الديباجة الخاصة باإلعبلف، وفي المادة السابعة منو التي نصت عمى 

ثـ التأكيد عمى المساواة في الحقوؽ في . (1)"متساوية ضد أي تمييز يخؿ بيذا اإلعبلف 
ـ، بشكؿ الحقوؽ المدنية السياسية، واالقتصادية، والثقافية، وذلؾ 1966العيديف الدولييف عاـ 

في المادة الثالثة مف العيديف والتي تضمنت تعيد الدوؿ األطراؼ في االتفاقية بتأميف الحقوؽ 
المتساوية لمرجاؿ والنساء، وضماف المساواة بينيما في الحقوؽ المدنية والسياسية، واالقتصادية 

بالرغـ مف ذلؾ إال أف منظمة األمـ المتحدة أصدرت إعبلنات خاصة . واالجتماعية، والثقافية
: ومفصمة لحقوؽ المرأة وأىميا

 

. اتفاقية حقوق النساء السياسية: أوالً 
 

بسبب الظمـ الذي لحؽ بالمرأة في معظـ المجتمعات، خاصة استبعاد المرأة مف حقيا في 
المشاركة في اختيار أعضاء المجالس البرلمانية، أو المشاركة في انتخاب رئيس الدولة، 

واستبعاد المرأة مف العمؿ السياسي الحزبي والنقابي نتيجة لتحكـ العادات والتقاليد في تحديد 
معالـ النظاـ االجتماعي، وفي مجموعة المفاىيـ المتعمقة بالنظرة الدونية لممرأة، كاف ال بد مف 
عبلنات خاصة لعبلج ىذه الظاىرة؛  التأكيد عمى حؽ المرأة في المساواة مف خبلؿ مؤتمرات، وا 

                                                 
. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُخبٓغخ ٝاُؼؾشٕٝ (5)

٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُغبدعخ ٝاُؼؾشٕٝ ٝاُغبثؼخ ٝاُؼؾشٕٝ، ٝأُِؾن اُخبؿ ثاػ٬ٕ اُؾوٞم  (6)

. ا٫هزقبد٣خ ٝا٫عزٔبػ٤خ  ٝاُضوبك٤خ، أُبدح اُضبُضخ ػؾشح، ٝاُشاثؼخ ػؾشح، ٝاُخبٓغخ ػؾشح
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مف أجؿ العمؿ نحو مساىمة فاعمة ومثمرة لممرأة في بناء المجتمع وتنميتو، دوف عوائؽ أو 
. عقبات

 

ـ، وتألفت 1953وبسبب ىذه األمور عقدت اتفاقية خاصة لبياف حقوؽ المرأة السياسية عاـ 
وتتضمف بأف المرأة ليا حؽ التساوي بالرجؿ دوف تمييز، وذلؾ في " مف أحدى عشرة مادة، 

حؽ االنتخاب في جميع االنتخابات الرسمية، وأىميتيا ألف تنتخب : ثبلثة حقوؽ أساسية، وىي
لعضوية الييئات المؤسسة عمى االنتخابات حسب القانوف القومي، وحقيا في تولي المناصب 

. (2)"العامة وممارسة الوظائؼ العامة 
 

. إعالن إزالة التمييز ضد النساء: ثانياً 
 

ـ، عمى إعبلف إزالة التمييز ضد 7/11/1967وافقت الجمعية العمومية لؤلمـ المتحدة في 
المساواة بيف الرجؿ والمرأة : ويتألؼ اإلعبلف مف أحدى عشرة مادة أيضًا، وموضوعيا. المرأة

زالة كؿ تمييز بينيما. في جميع الحقوؽ وطالب اإلعبلف إدخاؿ مبدأ المساواة في الدساتير . وا 
لغاء كؿ القوانيف واألعراؼ المخالفة لذلؾ، واتخاذ التدابير  والقوانيف المختصة بالموضع، وا 

. (1)"المناسبة لتثقيؼ الرأي العاـ في ىذا األمر 
 

وقد عدد ىذا اإلعبلف الحقوؽ السياسية السابقة في اتفاقية الحقوؽ السياسية، وأضاؼ عمييا 
: الحقوؽ اآلتية

دارتيا، وتوفير األىمية : مف الحقوؽ المدنية "  حؽ المرأة في التممؾ، واإلرث، وحؽ التصرؼ بأمواليا وا 
القانونية ليا، وحؽ اكتساب الجنسية، وحؽ اختيار الزوج وحقوؽ الزوجية، واالشتراؾ في الوالية عمى 

األوالد، وفي التربية ليا، والحؽ في الدخوؿ إلى المعاىد والجامعات، واختيار البرامج والمعمميف، والمداومة 
وفي األحكاـ الجزائية طمب اإلعبلف إلغاء كؿ تمييز بيف . في التعميـ، وحؽ االستفادة مف المنح المدرسية

وفي الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية أقر اإلعبلف، حقيا في العمؿ والتدريب الميني، . الرجؿ والمرأة
وحؽ الترقية، والمساواة في المعاممة، واألجر العادؿ، وحقيا في االجازات والتقاعد والتعويض العائمي، 

. (2)"وتأمينيا ضد البطالة والمرض والشيخوخة، وعدـ التسريح بسبب الزواج 
 

                                                 
. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُغبثؼخ (1)

، ٓقذس 214ٓؾٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ ا٩ع٬ّ دساعخ ٓوبسٗخ ٓغ ا٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ٝا٩ػ٬ٕ ا٩ع٢ٓ٬ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، ؿ. اُضؽ٢ِ٤، د (2)

. عبثن

. ٣ٝ٘ظش، اُضؽ٢ِ٤، د.  ُج٘بٕ–ّ، داس اُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ، ث٤شٝد 1979، 1 ٝٓب ثؼذٛب، ه289أُؾٔقب٢ٗ، فجؾ٢، أسًبٕ ؽوٞم ا٩ٗغبٕ، ؿ (1)

عبد، اُؾغ٢٘٤ ع٤ِٔبٕ، ٝص٤وخ ٓإرٔش اُغٌبٕ ٝاُز٤ٔ٘خ، . ، ٓقذس عبثن، ٗو٬ً ػٖ د215ٓؾٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ ا٩ع٬ّ دساعخ ٓوبسٗخ، ؿ

.  اُذٝؽخ–، هطش 53، ػذد 74سؤ٣خ ؽشػ٤خ، ًزبة ا٧ٓخ، ؿ

. ، ٓقذس عبثن215ٓؾٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ ا٩ع٬ّ، دساعخ ٓوبسٗخ، ؿ. اُضؽ٢ِ٤، د (2)
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مف الواضح أف اإلعبلف يشمؿ جميع الحقوؽ التي يجب أف تتساوى فييا المرأة بالرجؿ وتشمؿ 
.  السياسية، والمدنية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية: الحقوؽ

 

ـ، 1979وعند النظر والتدبر في اتفاقية القضاء، عمى جميع أشكاؿ التمييز، ضد المرأة لعاـ 
ـ، يمكف استنتاج األمور اآلتية مف ديباجة 1981 أيموؿ عاـ 3والذي دخؿ حيز التنفيذ بتاريخ 
: إعبلف إزالة التمييز ضد المرأة

التأكيد عمى أف ميثاؽ األمـ المتحدة أقر حقوؽ اإلنساف األساسية، والمتمثمة بكرامة الفرد - 1
. وتقديره، وبتساوي الرجؿ والمرأة في الحقوؽ

التأكيد عمى أف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف يؤكد مبدأ عدـ جواز التمييز، وأف جميع - 2
الناس يولدوف أحرارًا ومتساويف في الكرامة والحقوؽ، وأف لكؿ إنساف الحؽ في التمتع بجميع 

 .الحقوؽ والحريات الواردة في اإلعبلف دوف تمييز، بما في ذلؾ التمييز عمى أساس الجنس

التأكيد عمى أف العيديف الدولييف الخاصيف بحقوؽ اإلنساف يشمبلف مساواة المرأة بالرجؿ - 3
 .المدنية والسياسية، واالجتماعية واالقتصادية والثقافية: في ىذه الحقوؽ

التأكيد عمى القرارات واإلعبلنات والتوصيات التي اعتمدتيا األمـ المتحدة، لمنيوض - 4
 .بمساواة الرجؿ والمرأة في الحقوؽ

توضح ديباجة إعبلف التمييز ضد المرأة األسباب التي دعت إلى ىذا اإلعبلف والمتمثمة - 5
 :في اآلتي

. عمى الرغـ مف تمؾ الصكوؾ إال أف ىناؾ تمييزًا واسع النطاؽ ضد المرأة. أ
يشكؿ ىذا التمييز انتياكًا لمبدأي المساواة في الحقوؽ واحتراـ كرامة اإلنساف، ويعد عقبة . ب

 .أماـ مشاركة المرأة عمى قدـ المساواة مع الرجؿ

ىذه العقبات تعيؽ نمو رخاء المجتمع واألسرة، ويزيد مف صعوبة التنمية الكاممة وتوجيو     . ج
. إمكانات المرأة في خدمة بمدىا والبشرية

إقامة نظاـ اقتصادي دولي جديد قائـ عمى االنصاؼ والعدؿ، يسيـ إسيامًا بارزًا في . د
النيوض بالمساواة بيف الرجؿ والمرأة، ويسيـ في معالجة مشاكؿ الفقر وسوء التغذية والمشاكؿ 

. الصحية والتعميمية
إف تحقيؽ المساواة الكاممة بيف الرجؿ والمرأة يتطمب إحداث تغيير في الدور التقميدي . ىػ

. (1)لمرجؿ، وكذلؾ في دور المرأة في المجتمع واألسرة
 

مفهوم التمييز ضد المرأة 
 

                                                 
. ٣٘ظش د٣جبعخ ارلبه٤خ اُونبء ػ٠ِ ع٤ٔغ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح ك٢ أُِؾن اُخبؿ (1)
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بأنو يعني أي تفرقة أو استبعاد أو " لقد بينت االتفاقية المقصود بمصطمح التمييز ضد المرأة 
تقييد يتـ عمى أساس الجنس، ويكوف مف آثاره أو أغراضو توىيف، أو احباط االعتراؼ لممرأة 

بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية في المياديف السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، 
. (2)"والثقافية، والمدنية، أو في أي ميداف آخر 

 

وتتضمف االتفاقية تعيدًا مف الدوؿ القياـ بمجموعة مف اإلجراءات والخطوات لمقضاء عمى أي 
: تمييز يقوـ عمى أساس الجنس مف خبلؿ الوسائؿ المناسبة اآلتية

. إدماج مبدأ المساواة بيف الرجؿ والمرأة في دساتيرىا الوطنية أو تشريعاتيا المناسبة األخرى -ٔ
اتخاذ التدابير المناسبة، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلؾ ما يناسب مف اجراءات لحظر  -ٕ

 .كؿ تمييز ضد المرأة

فرض حماية قانونية لحقوؽ المرأة عمى قدـ المساواة مع الرجؿ، عف طريؽ المحاكـ ذات  -ٖ
 .االختصاص والمؤسسات العامة

 .االمتناع عف مباشرة أي عمؿ تمييزي، أو ممارسة تمييزية ضد المرأة -ٗ

 .اتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز ضد المرأة مف جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة -٘

بطاؿ القوانيف واألنظمة  -ٙ اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلؾ التشريعات البلزمة، لتغيير وا 
 .واألعراؼ التي تشكؿ تمييزًا ضد المرأة

 .(1)إلغاء جميع األحكاـ الجزائية الوطنية التي تشكؿ تمييزًا ضد المرأة -ٚ

كما تتضمف االتفاقية أيضًا مجموعة إجراءات خاصة لتغيير القيـ والتقاليد واألنماط االجتماعية 
والثقافية لسموؾ الرجؿ والمرأة؛ بيدؼ القضاء عمى التحيز ضد المرأة، بما في ذلؾ االعتقاد 

. بكوف أي مف الجنسيف أدنى أو أعمى مف اآلخر
ويشمؿ ذلؾ أيضًا تضميف التربية العائمية فيمًا سميمًا لؤلمومة بوصفيا وظيفة اجتماعية، أو 

ومف أجؿ متابعة . (2)االعتراؼ بكوف تنشئة األطفاؿ وتربيتيـ مسؤولية مشتركة بيف األبويف
تنفيذ مجموعة الحقوؽ المدنية والسياسية أنشأت األمـ المتحدة ىيئات خاصة لمقياـ بيذه 

 مف العيد الدولي 28ـ، وفؽ المادة 1977الميمة ومنيا المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف عاـ 
.  (3)الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية

الحقوق التي أكدت عميها اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد :المطمب الخامس
 :المرأة

                                                 
. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبرلبه٤خ اُونبء ػ٠ِ ع٤ٔغ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح، أُبدح ا٠ُٝ٧ ٖٓ اُغضء ا٧ٍٝ (2)

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبرلبه٤خ اُونبء ػ٠ِ ع٤ٔغ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح، أُبدح اُضب٤ٗخ ٖٓ اُغضء ا٧ٍٝ (1)

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبرلبه٤خ اُونبء ػ٠ِ ع٤ٔغ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح، أُبدح اُخبٓغخ ٖٓ اُغضء ا٧ٍٝ (2)

(3 )See:e.g. Lauterpacht,op,cit, chapter 2; Buergenthal,and Torney, International Human Rights and 

International Education, 1976,p.75 etseq, and p.423 Sieghart,op. 
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الحقوق السياسية : أوالً 
نصت المادتاف السابعة والثامنة مف الجزء الثاني مف االتفاقية، عمى حقوؽ المرأة السياسية 

: اآلتية
. التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة .ٔ
 .األىمية لبلنتخاب لجميع الييئات التي ينتخب أعضاؤىا باالقتراع .ٕ

المشاركة في صياغة سياسة الحكومة، وفي تنفيذ ىذه السياسة وفي شغؿ الوظائؼ العامة  .ٖ
 .عمى جميع المستويات الحكومية

 .المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تيتـ بالحياة العامة والسياسية لمبمد .ٗ

المشاركة عمى قدـ المساواة، ودوف تمييز في تمثيؿ حكوماتيا عمى المستوى الدولي واالشتراؾ  .٘
 .(4)في أعماؿ المنظمات الدولية

 

الحقوق المدنية : ثانياً 
 

نصت المادة التاسعة مف الجزء الثاني، وأجزاء مف المادتيف الحادية عشرة والثانية عشرة مف 
: الجزء الثالث، والمادة الخامسة عشرة مف الجزء الرابع عمى الحقوؽ اآلتية

تمنح المرأة حقوقًا مساوية لمرجؿ في اكتساب جنسيتيا، أو تغييرىا، أو االحتفاظ بيا، بحيث ال  -ٔ
أو أف . يترتب عمى الزواج مف أجنبي، أو تغيير الزوج لجنسيتو، أف تتغير تمقائيًا جنسية المرأة

.  تصبح ببل جنسية، أو تفرض عمييا جنسية الزوج
الحؽ في الضماف االجتماعي ال سيما في حاالت التقاعد والبطالة، والمرض والعجز  -ٕ

جازة األمومة  .والحؽ في الوقاية الصحية وسبلمة ظروؼ العمؿ. والشيخوخة، وا 

ويشمؿ ذلؾ أىمية كاممة مماثمة ألىمية الرجؿ في . تتمتع المرأة بحؽ المساواة أماـ القانوف -ٖ
ويجب إلغاء كافة التشريعات . الشؤوف المدنية واالقتصادية، وتمكنيا مف ممارسة ىذه األىمية

 .التي تؤثر عمى عدـ قياميا بيذه األىمية

 .(1)الحؽ في التنقؿ وحرية اختيار محؿ السكف واإلقامة -ٗ

 

الحقوق االقتصادية : ثالثاً 
نصت المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة مف الجزء الثالث، عمى الحقوؽ 

: االقتصادية اآلتية

                                                 
. ٣٘ظش أُِؾن اُغبثن (4)

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبرلبه٤خ اُونبء ػ٠ِ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح (1)
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ويشمؿ إلغاء جميع االجراءات المتعمقة بالتمييز ضد المرأة في إطار التمتع : الحؽ في العمؿ- 1
بنفس فرص العمؿ، والحؽ في الترقية، والحؽ في تمقي التدريب، والمساواة في األجر والمستحقات، 
والمساواة في المعاممة،والتقاعد والبطالة والتأميف الصحي وحؽ اإلجازة بسبب الوالدة، ومنع الفصؿ 

جازة األمومة . بسبب الحمؿ، وا 
الحؽ في الحصوؿ عمى القروض المصرفية، والرىوف العقارية وأشكاؿ اإلئتماف المالي، واالىتماـ - 2

بالمرأة الريفية، وتوفير القروض الزراعية، والمساواة في المعاممة في المشاريع المتعمقة باإلصبلح 
 .الزراعي

دارة الممتمكات- 3  .(2)المساواة الكاممة في إبراـ العقود وا 

 

 

 

 

 

الحقوق االجتماعية : رابعاً 
 نصت المادة السادسة عشرة مف الجزء الرابع عمى أف تتخذ الدوؿ األطراؼ اإلجراءات 

والتدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة، في كافة األمور المتعمقة بالزواج وتتمثؿ 
: في اآلتي

. المساواة بيف الرجؿ والمرأة في نفس الحقوؽ في عقد الزواج- 1
 .نفس الحؽ في اختيار الزوج، وعدـ عقد الزواج إال برضاىا الحر الكامؿ- 2

 .نفس الحقوؽ والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخو- 3

نفس الحقوؽ والمسؤوليات، بوصفيما أبويف بغض النظر عف حالتيما الزوجية، في األمور المتعمقة - 4
 .بأطفاليما

 .نفس الحقوؽ المتعمقة بحرية تحديد عدد األطفاؿ- 5

 .نفس الحقوؽ المتعمقة بالوالية والقوامة والوصاية عمى األطفاؿ- 6

 .نفس الحقوؽ الشخصية لمزوج والزوجة، بما في ذلؾ الحؽ في اختيار اسـ األسرة والمينة ونوع العمؿ- 7

 .(1)ال يكوف لخطوبة الطفؿ أو زواجو أي اثر قانوني- 8

الحقوق الثقافية : خامساً 
: نصت المادة العاشرة مف الجزء الثالث عمى الحقوؽ الثقافية اآلتية

. الحصوؿ عمى شروط متساوية في التوجيو الوظيفي والميني -ٔ
 .الحصوؿ عمى المساواة في حؽ االلتحاؽ بالدراسات والحصوؿ عمى الدرجات العممية -ٕ

                                                 
. أُِؾن ٗلغٚ (2)

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبرلبه٤خ اُونبء ػ٠ِ ع٤ٔغ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح (1)
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 .المساواة في حؽ التعميـ في جميع المراحؿ التعميمية -ٖ

 .المساواة في المناىج واالمتحانات والمرافؽ المدرسية -ٗ

 .(2)تشجيع التعميـ المختمط، والمساواة في الحصوؿ عمى المنح، والمشاركة في األنشطة -٘

 

حقوق المرأة الفمسطينية المدنية : المبحث الثاني
 

الحق في الحياة : المطمب األول
ف . ىو الحؽ األوؿ لئلنساف، فبوجود الحياة تجب لئلنساف باقي الحقوؽ: حؽ الحياة والحياة وا 

وليس مف حؽ " كانت حقًا مف الحقوؽ األساسية لئلنساف ذكرًا أو أنثى، فيي ىبة مف اهلل تعالى 
. (3)"أحد، وال مف حؽ اإلنساف نفسو وضع حد ليذه الحياة أو االضرار بيا أو تيديد سبلمتيا 

. وكؿ اعتداء عمييا يعتبر جريمة في نظر اإلسبلـ، يستحؽ المعتدي بسبب ذلؾ أقصى العقوبات
 

 وقد حـر اإلسبلـ قتؿ النفس إال بالحؽ، وذلؾ بوجود مسوغات شرعية عمى جرائـ كبيرة، تيدد حياة
ي ِض اْق َو   :قاؿ تعالى. وسبلمة اآلخريف  يإِض ُهَّللا

ي ُهَّللا مَو رُهَّللا يااُهَّللاتِض ي َو فْقسَو ت ل  اياانُهَّللا يتَو ْق  ] 151: األنعاـ[  َو َو
 .

وشدد النص القرآني عمى التحذير مف قتؿ النفس اإلنسانية حيث وصؼ مف يقدـ عمى ذلؾ كأنو 
فْقسًّ ي  :الناس جميعًا، قاؿ تعالى قتؿ لَوينَو ي َوتَو نْق يمَو ه  ا ِض لَويأَونُهَّللا رَو نِض يإِضسْق لَوىي َو نَو يعَو تَو ْق يكَو اــِض َو يذَو جــْقلِض

يأَو ــنْق مِض

مِض عًّ  يجَو لَوياانُهَّللا سَو مَو ي َوتَو ؤَونُهَّللا ي َوكَو ضِض َورْق ي ِض ياْلْق ي َوسَو دٍن يأَو ْق فْقسٍن ينَو رِض . ] 32:  المائدة[  ِضغَو ْق
مف قتؿ نفسًا واحدة وانتيؾ حرمتيا، فيو مثؿ مف : " عف ابف عباس أف المعنى: ونقؿ القرطبي

قتؿ الناس جميعًا، ومف ترؾ قتؿ نفس واحدة وصاف حرمتيا واستحياىا خوفًا مف اهلل، فيو 
وقد قرر القرآف أف عقوبة القاتؿ عمدًا القصاص إال إذا عفى . (1)"كمف أحيا الناس جميعًا 

ي  :قاؿ تعالػى. أولياء المقتوؿ، وذلؾ حقنًا لمدماء وحفظًا لحيػػاة اآلخريػف ي ِض يااْق ِضصَو صِض اَوكـــ مْق  َو

تُهَّللا   نَوي يتَو مْق لُهَّللاك  ياَوعَو َواْق َو اِض وىذا الحؽ يتساوى فيو الحاكـ والمحكوـ، . ] 179: البقرة[  َو َو ةٌي َو يأ  اِض ياْلْق
. والغني والفقير، والذكر واألنثى، والحر والعبد، والمسمـ وغير المسمـ

 أي أف الرجؿ (2)"وأجمع العمماء عمى قتؿ الرجؿ بالمرأة والمرأة بالرجؿ : " ويضيؼ القرطبي
أف ييوديًا : " وىذا ىو الرأي األقوى؛ لما رواه أنس بف مالؾ. إف قتؿ امرأة قتؿ بيا قصاصاً 

 ولما ورد في (3)- "النبي صمى اهلل عميو وسمـ - رض رأس امرأة بيف حجريف، فاقتص منو 

                                                 
. أُِؾن ٗلغٚ (2)

.  اُذاس اُج٤نبء–ّ، ٓطجؼخ اُ٘غبػ اُغذ٣ذح 2001، ه 58ػ٢ِ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ث٤ٖ اُؾش٣ؼخ ٝا٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ، ؿ. اُوبع٢ٔ، د (3)

. ، ٓقذس عبثن6/96اُوشهج٢ ، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (1)

. ، ٓقذس عبثن2/166اُوشهج٢، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (2)

، ٓقذس 6472، ؽذ٣ش سهْ 24/16اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُذ٣بد، ثبة ٖٓ أهبد ثؾغش، ٝثبة هزَ اُشعَ ثبُٔشأح،  (3)

. عبثن 
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وقاؿ . (4)"أف الرجؿ يقتؿ بالمرأة : "  إلى أىؿ اليمف– صمى اهلل عميو وسمـ –كتاب النبي      
والحسف - عميو السبلـ - إف اإلجماع حكاه ابف المنذر ، إال رواية عف عمي  : " الشوكاني
.  (5)وعطاء

ذا عفى أولياء المقتوؿ وطمبوا الدية، أو إذا كاف القتؿ خطأ ال عمدًا، فإف دية المرأة كدية الرجؿ . وا 
في النفس المؤمنة مائة مف : "  واحتجوا بقولو صمى اهلل عميو وسمـ(6)عند ابف عمية وأبي بكر األصـ

. والنفس لفظ عاـ في المرأة والرجؿ. (7)"األبؿ 
" أف دية المرأة نصؼ دية الرجؿ : " وقاؿ األئمة األربعة أبو حنيفة ومالؾ والشافعي وأحمد بف حنبؿ

والحديث أخرجو " دية المرأة نصؼ دية الرجؿ -: "  صمى اهلل عميو وسمـ –واحتجوا بقوؿ النبي 
 مثمو – عميو السبلـ –اسناده ال يثبت مثمو، وروى البييقي عف عمي : البييقي عف معاذ بف جبؿ وقاؿ

. (8)ىو مف رواية إبراىيـ النخعي عنو وفيو انقطاع: وقاؿ
لذلؾ أرى أف دية المرأة كدية الرجؿ؛ ألنيا نفس معصومة ال فرؽ بينيا وبيف الرجؿ في اإلنسانية وحؽ 

ولعؿ جميور العمماء قد أخذوا بالقياس؛ قياس الشيادة عمى الدية وال وجو لممقارنو بينيما، أو . الحياة
لعميـ نظروا أف الرجؿ في الغالب ىو الذي يعيؿ األسرة وينفؽ عمييا، والدية تساعد مف يعيميـ عمى 

وعمومًا فإف قضية الدية تبقى مف مقتضيات الصمح بيف الطرفيف . توفير حاجاتيـ والنفقة عمييـ
. بالتراضي، سواء كاف المقتوؿ ذكرًا أو انثى

ولمتأكيد عمى قيمة الحياة، حّرـ اإلسبلـ قتؿ الجنيف ذكرًا كاف أو أنثى، وىو ما يعرؼ 
فإف اعتدى أحد عمى امرأة وتسبب في قتؿ جنينيا، فإنو ممـز بدفع نصؼ عشر الدية، . باالجياض

قضى في جنيف المرأة بخمس : " – صمى اهلل عميو وسمـ –أي خمس مف األبؿ، لما روى أف النبي 
. (1)"مف اإلبؿ 

ف أسقطت المرأة ما في بطنيا، لزميا أف تدفع لوليو دية الجنيف"  ف سقط ما في بطنيا وليس فيو . وا  وا 
ف كاف عمقة أي بعد أربعيف يومًا ففيو رأياف أحدىما : صورة آدمي، فإف كاف مضغة لزمتيا الدية، وا 

. (2)"إف بمغ عمقة فثمث دية جنيف : وقاؿ قتاده. تجب فيو دية جنيف، والقوؿ اآلخر ال يجب
والصحيح أف ىذا األمر يترؾ الجراءات المصالحة بيف الطرفيف إف كاف المعتدي غير الزوج، كأي 

ف كانت الزوجة فالحكـ لمقاضي وفؽ القانوف الذي يحدد متى . اعتداء يحصؿ منو أذى بيف طرفيف وا 
يعتبر االسقاط إجياضًا محرمًا ىؿ قبؿ نفخ الروح بعد أربعيف يومًا أو بعد مئة وعشريف يومًا، مع أف 

                                                 
سٝاٙ ٓبُي، ٝاُؾبكؼ٢ ك٢ ٓغ٘ذٙ، ٝأؽٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ، ٝأثٞ داٝد، ٝاُ٘غبئ٢، ٝاثٖ خض٣ٔخ، ٝفؾؾٚ اُؾبًْ ٝاثٖ ؽجبٕ، ٝاُج٤ٜو٢، ٣٘ظش، اُؾًٞب٢ٗ،  (4)

، 4،  ه٣ٝ4/243٘ظش اُق٘ؼب٢ٗ، ٓؾٔذ ثٖ ئعٔبػ٤َ، عجَ اُغ٬ّ ؽشػ ثِٞؽ أُشاّ ٖٓ أدُخ عٔغ ا٧ؽٌبّ، . ، ٓقذس عبثن٤ٗ7/21َ ا٧ٝهبس، 

. ، داس ئؽ٤بء اُزشاس اُؼشث1960٢

، ٓقذس عبثن، ٣ٝ٘ظش، اُؼغو٢ٗ٬، كزؼ ٣7/18٘ظش اُؾًٞب٢ٗ، ٓؾٔذ ثٖ ػ٢ِ، ٤َٗ ا٧ٝهبس ٖٓ أؽبد٣ش ع٤ذ ا٧خ٤بس ؽشػ ٓ٘زو٠ ا٧خجبس،  (5)

. ، ٓقذس عبثن، ٝاُقٞاة إٔ ٗوٍٞ ٝارلن أًضشاُؼِٔبء، ُٞعٞد ٖٓ خبُق ٛزا اُشأ١ ًؼ٢ِ سم٢ هللا ػ٘ٚ ٝاُؾغٖ ٝػطبء14/200اُجبس١، 

. ، ٓقذس عبثن9/533، ٣ٝ٘ظش، اثٖ هذآخ، أُـ٢٘ ، 7/68أُقذس ٗلغٚ،  (6)

اُؾذ٣ش أخشعٚ اثٖ خض٣ٔخ، ٝاثٖ ؽجبٕ، ٝاثٖ اُغبسٝد ٝاُؾبًْ، ٝاُج٤ٜو٢ ٓٞف٫ًٞ، ٝفؾؾٚ أؽٔذ، ٝاُؾبًْ ٝاثٖ ؽجبٕ ٝاُج٤ٜو٢، ٣٘ظش،  (7)

. ، ٓقذس عبثن7/18اُؾًٞب٢ٗ، ٓؾٔذ ثٖ ػ٢ِ، ٤َٗ ا٧ٝهبس ٖٓ أؽبد٣ش ع٤ذ ا٧خ٤بس، ؽشػ ٓ٘زو٠ ا٧خجبس، 

. 7/68أُقذس اُغبثن،  (8)

، ٓقذس عبثن، ٣ٝ٘ظش، اُق٘ؼب٢ٗ، ٓؾٔذ ثٖ ئعٔبػ٤َ، عجَ اُغ٬ّ ؽشػ ثِٞؽ أُشاّ، ٖٓ عٔغ أدُخ ا٧ؽٌبّ، 9/542اثٖ هذآخ، أُـ٢٘ ،  (1)

. ، ٓقذس عبثن3/243ُِؾبكع ؽٜبة اُذ٣ٖ أث٢ اُلنَ أؽٔذ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ؽغش اُؼغو٢ٗ٬، 

. ، ٓقذس عبثن٣9/540٘ظش، اثٖ هذآخ، أُـ٢٘ ،  (2)
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الطب اليـو بيف أف بعد مرور أربعيف يومًا يبدأ تشكؿ الجنيف وأف اسقاطو في ىذه المدة يعد قتبًل 
أنو إذا مر بالنطفة ثنتاف وأربعوف -: " صمى اهلل عميو وسمـ–وىذا ما أكده الرسوؿ .لنفس معصومو

. (3)"ليمة بعث اهلل إلييا ممكًا فصورىا 
ي : وقد ذـّ القرآف الكريـ أىؿ الجاىمية عمى وأدىـ لمبنات خوفًا مف الفقر والعار قاؿ تعالػى رَو اي  شِّق إِضذَو  َو

ظِض مٌي يكَو ه  َو اي َو د ًّ يم سْق َو ه ه  جْق لُهَّللاي َو ثَوىيظَو ي ِض ْلْق نْق مْق ه  د  ي*يأَو َو يأَومْق لَوىيه  نٍن يعَو ه  ك  سِض ي ِضهِضيأَو  مْق رَو يمَو ي  شِّق يس  ءِض نْق يمِض مِض  ْق
يااْق َو نَو ىيمِض ارَو تَو َو  َو

ااِضي ي ِض يااتُّسرَو ه  سُّس د  . ]59-58: النحؿ[  َو
وعمى . الحياة ىبة اهلل، وىي مكفولة لكؿ إنساف: " كما نص اإلعبلف اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف بالقوؿ

األفراد والمجتمعات والدوؿ، حماية ىذا الحؽ مف كؿ اعتداء عميو، وال يجوز ازىاؽ روح دوف مقتضى 
. (4)"شرعي 

:   في خطبة الوداع– صمى اهلل عميو وسمـ –قاؿ . ويجب حفظو ورعايتو. فالحياة حؽ مقدس ومحتـر
. (5)"بمدكـ ىذاإف دماءكـ وأعراضكـ وأموالكـ حراـ عميكـ كحرمة يومكـ ىذا، في شيركـ ىذا، في "

إف لكؿ فرد الحؽ في الحياة : " ونص اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى ذلؾ بالنص
. (6)"والحرية وسبلمة شخصو 

 

أف لكؿ إنساف الحؽ " كما نصت االتفاقية الدولية لحقوؽ اإلنساف المدنية والسياسية عمى 
الطبيعي في الحياة، ويحمي القانوف ىذا الحؽ، وال يجوز حرماف أي فرد مف حياتو بشكؿ 

. (1)"تعسفي 
 

ونص القانوف األساسي الفمسطيني عمى وجوب حماية حؽ اإلنساف في الحياة، في المادة 
". الحؽ في الحياة مصوف يحميو القانوف : " الخامسة والعشريف بالقوؿ

. (2)"أف لكؿ إنساف الحؽ في سبلمة شخصو " كما أكد في المادة السادسة والعشريف 
  

االعتداء عمى المرأة فيما يسمى بجرائـ الشرؼ، ال بد مف بياف حكـ : بقيت مسألة ىامة وىي
. الشرع في ىذه المسألة، ثـ بياف الرأي القانوني

أّما حكـ الشرع فمف الثابت ثبوتًا قطعيًا، أف اإلسبلـ عّد حماية العرض والحفاظ عميو مف 
ومف أجؿ حماية العرض والحفاظ عمى النسب شرع اإلسبلـ الزواج، . الضروريات الخمس

                                                 
 ؽذ٣ش سهْ 8/360ا٤ُ٘غبثٞس١، اثٞ اُؾغ٤ٖ ٓغِْ ثٖ اُؾغبط ، فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘، ًزبة اُوذس، ثبة ٤ًل٤خ خِن ا٥د٢ٓ،  (3)

. ،ٌٓزجخ ا٣٫ٔبٕ، أُ٘قٞسح 2643

. 1 ف٣2٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ ا٩ع٢ٓ٬ ا٩ٗغبٕ، أُبدح  (4)

.  ، ٓقذس عبثن 105، ؽذ٣ش سهْ 2/106اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ، ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ ، ًزبة اُؼِْ، ثبة ٤ُجِؾ اُؼِْ اُؾبٛذ اُـبئت ، (5)

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُضبُضخ (6)

. 1 ف٣/6٘ظش ا٫رلبه٤خ اُذ٤ُٝخ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ، ّ (1)

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبُذعزٞس اُلِغط٢٘٤، أُبدر٤ٖ اُخبٓغخ ٝاُؼؾش٣ٖ ٝاُغبدعخ ٝاُؼؾش٣ٖ (2)
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وحّرـ الزنا، ووضع عقوبة محددة عمى جريمة الزنا يجمد الزاني والزانية إف كانا غير محصنيف، 
ةٍني :ورجميما إف كانا محصنيف لقولو تعالى لْقدَو يجَو ه مَو يمِض ْق َو َو نْق يمِض ا ِضدٍن لُهَّللاي َو لِضد  ايك  انِض ي َو جْق اا ُهَّللا ي َو ـ   انِض َو   اا ُهَّللا

. ] 2:  النور[
أف يشيد أربعة شيود عدوؿ : " إال أف اإلسبلـ اشترط لتطبيؽ حد الزنا شروطًا معينة أىميا

أنيـ رأوا واقعة الزنا رأي العيف، بحيث يشيد كؿ واحد منيما شيادة منفردة أماـ القاضي، فإف 
ذا لـ يتوفر وجود أربعة . تطابقت شيادتيـ جميعًا، ُطبّؽ الحد، أو تـ اإلقرار دوف إكراه منيما وا 

. (3)"شيود أو اختمفت الشيادات حّد كؿ منيما حّد القذؼ 
 

ويستدؿ مف ىذه الشروط الصارمة أف مثؿ ىذه الجريمة ال يطبؽ فييا الحّد، إال إذا تجرأ الجناة 
عمى فعؿ الفاحشة في مكاف مكشوؼ؛ الستحالة توفر الشيود األربعة في مكاف مستور، كما 

يستدؿ أيضًا مف ىذه الشروط أف اإلسبلـ احتاط ىذا االحتياط في حد الزنا دوف غيره مف 
الحدود، حتى ال يتجرأ الناس عمى أعراض بعضيـ البعض، فاألولى ستر ىذه الجريمة وعدـ 

 مع ماعز عندما أقر بالزنا وطمب –صمى اهلل عميو وسمـ - كشفيا، ويفيـ ىذا مف فعؿ النبي 
. (4) أف يطيره ثـ جاءه فرده– صمى اهلل عميو    وسمـ –مف النبي 

وبناء عمى ما سبؽ ال يممؾ أي فرد تطبيؽ الحد إال بحكـ القاضي، وأّما الزوج إف اتيـ زوجتو 
ىو أف يشيد كؿ منيما ويحمؼ أماـ (1): بالزنا ورفع األمر لمقضاء فقد وجب بينيما المعاف

لعنة اهلل عميو إف كاف مف : القاضي أربعة أيماف بأنو مف الصادقيف، ويقوؿ الرجؿ في الخامسة
الكاذبيف، وتقوؿ المرأة في الخامسة أف غضب اهلل عمييا إف كاف مف الصادقيف، ثـ يفرؽ 

أما إف فوجىء بمشاىدة زوجتو حاؿ تمبسيا . القاضي بينيما وتنتيي بذلؾ حياتيما الزوجية
بالزنا، أو وجودىما في فراش واحد؛ فقتميا في الحاؿ، أو قتؿ أحدىما أو اعتدى عمى أحدىما 

مف قانوف العقوبات  (235) اعتداء أفضى إلى الموت أو عاىة مستديمة، فإف المادة أو عمييما،
 لكف القانوف لـ ينص عمى .)الفمسطيني الذي أقر بالقراءة األولى قد نص عمى معاقبتو بالحبس

ما دوف الزوج كاألخ أو األب، في حيف قد يتجرأ الزوج عمى اتياـ زوجتو زورًا لمتخمص منيا، 

                                                 
٣ٝ٘ظش، اُوشهج٢، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ، . ، ٓقذس عبثن66اؽٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ دساعخ ٓوبسٗخ ك٢ اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤ن، ؿ. اُشؽ٤ذ١، د (3)

. ، ٓقذس عبثن12/118

 .، ٓقذس عبثن٣4/7٘ظش اُق٘ؼب٢ٗ، ٓؾٔذ ثٖ ئعٔبػ٤َ، ؽشػ ثِٞؽ أُشاّ، ٖٓ عٔغ أدُخ ا٧ؽٌبّ، ( 4)

ٝاُِؼبٕ ٓؾزن ٖٓ اُِؼٖ، ٧ٕ ًَ ٝاؽذ ٖٓ اُضٝط  ٣ِؼٖ ٗلغٚ ك٢ ا٤ٔ٤ُٖ اُخبٓغخ . ، ٓقذس عبثن٣9/29٘ظش، اثٖ هذآخ أُوذع٢، أُـ٢٘ ،  (1)

 ًً . ، ٓقذس عبثن9/30إٔ ؿنت هللا ػ٤ِٜب ئٕ ًبٕ ٖٓ اُقبده٤ٖ، ٣٘ظش اثٖ هذآخ، أُـ٢٘ ، : ٝأُشأح روٍٞ ك٢ اُخبٓغخ... ئٕ ًبٕ ًبرثبً

ٓشًض أُشأح ُ٪سؽبد اُوب٢ٗٞٗ ٝا٫عزٔبػ٢، روش٣ش ؽٍٞ ٝمؼ٤خ أُشأح اُلِغط٤٘٤خ ثب٫عز٘بد ئ٠ُ ارلبه٤خ اُونبء ػ٠ِ ًبكخ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض  (2)

. 2001، ػبّ 199مذ أُشأح، ؿ
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وتقييد تخفيؼ العقوبة عمى . لذلؾ ال بد مف اإلشارة إلى القريب المباشر باإلضافة إلى الزوج
. الزوج بقيود تتعمؽ بالتأكد مف وجود جريمة الخيانة الزوجية

 

بأف العذر المحؿ الذي : "  مف القانوف األردني340أّما القانوف المطبؽ حاليًا فقد نصت المادة 
يستفيد منو مف فاجأ زوجتو، أو أحد محارمو حاؿ التمبس بالزنا مع شخص آخر، وأقدـ عمى 

قتميما، أو جرحيما، أو ايذائيما كمييما أو أحدىما، ويستفيد مف العذر المخفؼ إذا فاجأ 
. (2)"زوجتو، أو إحدى أصولو، أو فروعو، أو أخواتو مع آخر عمى فراش غير مشروع 

 
ويرى الباحث أنو ال يمكف ألي قانوف أف يتجرد مف اعتبار دوافع الجريمة مف ضمف األعذار 

المخففة لمعقوبة خاصة حالة االنفعاؿ الشديد التي تجعؿ اإلنساف، في وضع ال يمكف أف يندفع 
أّما القتؿ لمجرد الشبية وفي غير . لمجريمة إال إذا فقد السيطرة عمى إرادتو كالحاالت السابقة

. حاؿ التمبس باالعتداء عمى الشرؼ فبل يمكف اعتبارىا عذرًا مخففًا كحاؿ المتمبس
 

أّما عف حجـ ىذه المشكمة في المجتمع الفمسطيني، فقد أشارت االحصائيات الفمسطينية إلى 
ـ وحتى تشريف الثاني عاـ 1997حالة تيديد بالقتؿ ما بيف حزيراف عاـ ( 69 )توثيؽ   
، وفي دراسة أخرى لمفترة ما بيف (3)ـ، تعرضت منيف ثبلث حاالت لمقتؿ الفعمي1999
 26 منيا في الضفة الغربية، و 12 حادثة قتؿ، 38ـ فقد تـ توثيؽ 1999ـ وحتى 1996

. (4)حادثة في قطاع غزة
الحق في الحرية والكرامة اإلنسانية : المطمب الثاني

 
مف أكثر الحقوؽ ارتباطًا بحؽ الحياة الحرية اإلنسانية، فيي مف الحقوؽ األساسية لئلنساف، 

الممكة الخاصة التي تميز الكائف الناطؽ عف غيره، وتمنحو السمطة في " وتعني ىذه الحرية 
. (1)"التصرؼ واألفعاؿ، عف إرادة وروية، دوف إجبار أو اكراه أو تعد خارجي 

 
وفيما يتعمؽ باإلنساف مف حيث كونو يعيش في جماعة فمو الحؽ في التمتع بالحريات العامة 

الحرية الشخصية، والحرية السياسية، والحرية الفكرية، وحرية التعبير، والحركة والتنقؿ : وتشمؿ

                                                 
 .32أُقذس اُغبثن، ؿ (3)

 32أُقذس ٗلغٚ ؿ (4)

. ، ٓقذس عبثن165ٓؾٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ ا٩ع٬ّ دساعخ ٓوبسٗخ، ؿ. اُضؽ٢ِ٤، د (1)

. ، ٓقذس عبثن69ػ٘غش٢٘٣، ٓؾٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ث٤ٖ اُؾش٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ، ؿ (2)
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ويجمعيا مجموع الحقوؽ المعترؼ بيا لؤلفراد والجماعات تجاه الدولة " وغير ذلؾ مف الحريات 
. (2)"وسمطانيا 

 
وال شؾ أف الحرية الشخصية أصؿ الحريات األساسية؛ ألنيا تتعمؽ بنفس اإلنساف وكرامتو، 

. ومصدر قيمتو كإنساف
إف ىذه الحرية ليست مطمقة، وال يتصور أف تكوف كذلؾ، ألنيا تتعمؽ بالذات اإلنسانية 

االجتماعية التي ال يمكف أف تعيش إال ضمف الجماعة، لذلؾ ُقيدت ىذه الحرية باألنظمة 
. والقوانيف العادلة التي ترعى مصمحة الفرد والجماعة

وقد كفؿ اإلسبلـ ىذه الحرية، فاإلنساف يولد حرًا، وليس ألحد أف يستعبده، أو يذلو، أو يقيره، 
إف : " أصحابو بقولو- صمى اهلل عميو وسمـ - أو يستغمو، ففي حجة الوداع خاطب النبي 

أي أف . (3)"دماءكـ وأموالكـ عميكـ حراـ، كحرمة يومكـ ىذا، في شيركـ ىذا، في عامكـ ىذا 
وىذا يعني أنو يتمتع بحرية التنقؿ داخؿ الدولة، أو الخروج منيا " اإلنساف لػو حرمة مصانة 

والعودة إلييا تبعًا الرادتو الذاتية، وحقو في األمف، فبل يصح القبض عميو، أو حبسو، أو 
. (4)"معاقبتو نفسيًا، وبدنيًا بغير مسوغ قانوني 

فقد نصت . وجاء اإلعبلف اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف، فأكد عمى حرية اإلنساف مف الوالدة
أف اإلنساف يولد حرًا، وليس ألحد أف يستعبده، أو يذلو، أو يقيره، : " المادة الحادية عشر منو

. (5)"أو يستغمو، وال عبودية لغير اهلل تعالى 
ومف القضايا اليامة التي تحتاج إلى عبلج جذري ما يعرؼ بالتعدي عمى كرامة المرأة فيما يسمى 

ظاىرة العنؼ ضد المرأة، فالمجتمع الفمسطيني كغيره مف المجتمعات يعاني مف ىذه المشكمة، 
وىي تعود إلى أسباب سياسية واقتصادية حيث إف الوضع النفسي جراء سياسات االحتبلؿ 

ولكف ال يمكف أف نتجاىؿ . وممارساتو القمعية والعنفية ينعكس عمى طبيعة العبلقة داخؿ األسرة
أف التعسؼ في استخداـ حؽ القوامة أو معنى نشوز المرأة يعد أحد أسباب ممارسة العنؼ ضد 

. المرأة سواء أكاف جسديًا بالضرب واإليذاء أـ نفسيًا بالشتـ واإلىانة
أّما الفيـ الدقيؽ لمعنى النشوز وكيفية عبلجو فيو ينحصر في حالة التمرد والعصياف لواجبات 
المرأة تجاه زوجيا وأسرتيا، وبعد الفشؿ في اصبلح المرأة بأساليب الوعظ واإلرشاد والنصح ثـ 

 :اليجر في المضجع إلى أف تنتيي إلى الضرب غير المبرح الذي يقصد بػو اإلصبلح، قاؿ تعالى
                                                 

، ، ٓقذس عبثن ، 1905، ؽذ٣ش سهْ 2/184اثٞ داٝد، عٖ٘ أث٢ داٝد، ًزبة ٓ٘بعي اُؾظ، ثبة فلخ ؽظ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ،(3)

.  ٖٓ اُشعبُخ 44، رشاعغ ؿ105ٝأخشعٚ اُجخبس١  ، ؽذ٣ش سهْ 

. 70أُقذس اُغبثن، ؿ (4)

. ٣٘ظش، أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ ا٩ع٢ٓ٬ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُؾبد٣خ ػؾش (5)
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  ي نُهَّللا ر  ه  ج  اهْق ي َو نُهَّللا ظ  ه  ي َوعِض نُهَّللا ه  ين ش   َو تِض يتَو َو    نَو اا ُهَّللا  ي َو
ي ُهَّللا فِضظَو ي ِضمَو ي َو اِض ي َو نِضتَو ٌ ي َو  ِضظَو ٌ ياِضلْقغَو ْق  َو اصُهَّللا اِض ـــَو   

اي لِض  ًّ يكَو ِض رًّ يعَو َويكَو نَو
ي ُهَّللا يإِضنُهَّللا يسَو ِض  ًّ هِضنُهَّللا لَو ْق غ  ايعَو يتَو ْق ي َو َو مْق ك  نَو عْق يأَواَو ي َوإِضنْق نُهَّللا رِض   ه  ا ْق ي َو  ]34 النساء [  ِض يااْقمَو َو جِضعِض

 .
 

- ومما يدؿ عمى أف اآلية تتحدث عف حالة خاصة ما أورده اإلماـ مسمـ في صحيحو أف النبي 
اتقوا اهلل في النساء فإنكـ أخذتموىف بأماف اهلل : "  قاؿ في يـو عرفة–صمى اهلل عميو وسمـ 

واستحممتـ فروجيف بكممة اهلل ولكـ عمييف أف ال يوطئف فرشكـ أحدًا تكرىونو، فإف فعمف ذلؾ 
فالحديث يتحدث عف تحدي المرأة لزوجيا لدرجة أنيا تدخؿ . (1)"ضربًا غير مبرح  فاضربوىف

بيتيا مف يكره زوجيا، وال يمكف أف نفيـ مف النص أف ىذا العبلج عاـ في كؿ مشكمة بيف 
رضي )، فقد روت السيدة عائشة - صمى اهلل عميو وسمـ –الزوجيف، وقدوتنا في ذلؾ رسوؿ اهلل 

، وقاؿ (2)...  ما ضرب شيئًا قط بيده وال امرأة وال خادمًا – صمى اهلل عميو وسمـ –أنو  (اهلل عنيا
. (3)"خياركـ خياركـ لنسائيـ -: "  صمى اهلل عميو وسمـ –

وأما عف حجـ ىذه المشكمة في المجتمع الفمسطيني فبل تتوفر معمومات واحصائيات دقيقة تبيف 
 فتاة تتراوح أعمارىف 1135حجـ الظاىرة وىناؾ دراسة ميدانية أجريت عمى عينة عشوائية ضمت 

أفصحف أنيف تعرضف لمعنؼ المفظي والنفسي، % 20 عامًا تبيف أف ما يقارب 28-16ما بيف 
وفي نشرة أصدرىا الجياز المركزي الفمسطيني لئلحصاء . (4)تعرضف لمعنؼ الجسدي% 15وأف 
مف النساء تعرضف لمشتـ 45.3ـ في جريدة القدس ، وضحت أف 2005قبؿ  الفترة ما عف

 (5). مف النساء المواتي سبؽ ليف الزواج قد تعرضف لمعنؼ الجسدي33.9واإلىانة ، وأف 
وقد - لقد طبؽ اإلسبلـ ىذا الحؽ، وفيـ الناس دعوتو إلى تحريرىـ ومساواتيـ، فابف القبطي 

أدرؾ أف ىناؾ قيمًا عميا جاء بيا اإلسبلـ، فمـ يقبؿ إىانة - شيد العبودية تحت حكـ الروماف 
ابف عمرو بف العاص لو بضربو بالسوط، فذىب شاكيًا إلى خميفة المسمميف الذي نصفو وقاؿ 

متى استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ : " لعمرو بف العاص وقد تجرأ ولده عمى ذلؾ تحت سمطانو
. (1)"أمياتيـ أحرارًا 

                                                 
. ،ٓقذس عبثن 1218 ؽذ٣ش سهْ 4/362ٓغِْ، فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘، ًزبة اُؾظ، ثبة ؽظ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، (1)

، (929)، ٝك٢ ُلع اُزشٓز١ ؽذ٣ش سهْ 2328 ؽذ٣ش سهْ 8/74أُقذس ٗلغٚ ًزبة اُلنبئَ، ثبة ٓجبػذرٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٦ُصبٕ،  (2)

ّ، ًزبة . ٫ ٣غٞص اُنشة ئ٫ ئرا أرذ أُشأح ثلبؽؾخ ٓج٤٘خ: " ، هب412ٍ، ؿ 7ٝاٗظش اُؾًٞب٢ٗ ، ط. ئ٫ إٔ ٣أر٤ٖ ثب٧صبّ ثلبؽؾخ ٓج٤٘خ

. ٫ ٣غٞص اُنشة ئ٫ ئرا أرذ أُشأح ثلبؽؾخ ٓج٤٘خ: ، هب412ٍ، ؿ 7اُلنبئَ، ثبة ٓجب٣ؼزٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ٣ٝ٘ظش اُؾًٞب٢ٗ ، ط

ؽغٖ فؾ٤ؼ ،     : اُزشٓز١ ،ٓؾٔذ ثٖ ػ٤غ٠ ثٖ عٞسح ، اُغبٓغ اُقؾ٤ؼ ، ًزبة أُ٘بهت، كنَ أصٝاط اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ، ٝهبٍ(3)

.  ث٤شٝد –ّ ، داس اُلٌش 1983 ، 2، ه3985، ؽذ٣ش سهْ 369 /5

. ، ساّ هللا2001، ٓ٘ؾٞساد ٓلزبػ 205، ؿ 2ٗؾشح خبفخ ػٖ ٝمؼ٤خ أُشأح اُلِغط٤٘٤خ، ط: ٣٘ظش (4)

. 21/3/2007ّ ثزبس٣خ 13501عش٣ذح اُوذط، ػذد  (5)
. ،  ٓقذس عبثن1، ه74اثٖ اُغٞص١، أثٞ اُلشط، ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔذ، ٓ٘بهت أ٤ٓش أُإ٤ٖ٘ٓ ػٔش ثٖ اُخطبة، ؿ (1)

. 2384، ؽذ٣ش سهْ 11/97اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ،ًزبة اُؼزن، ثبة ًشا٤ٛخ اُزطبٍٝ ػ٠ِ اُشه٤ن، (2)
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 قد عممنا كيؼ نكـر مف فقدوا حريتيـ، وكيؼ نعامميـ –صمى اهلل عميو وسمـ - كما أف النبي 
ال يقؿ أحدكـ عبدي وأمتي، كمكـ عبيداهلل، ولكف ليقؿ فتاي -: "  صمى اهلل عميو وسمـ –بقولو 

. (2)"وفتاتي 
: " أما المواثيؽ الدولية، فقد نصت المادة األولى مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى أنو
يولد جميع الناس أحرارًا متساويف في الكرامة والحقوؽ، وقد ُوىبوا عقبًل وضميرًا، وعمييـ أف 

. (3)"يعامؿ بعضيـ بعضًا بروح اإلخاء 
 

أّما اتفاقية الحقوؽ المدنية والسياسية فتحدثت عف الحريات في أكثر مف مادة، ففي المادة التاسعة 
، وال يجوز حرماف أحد مف حريتو ...لكؿ فرد الحؽ في الحرية والسبلمة الشخصية : " أكدت أف

 أّما المادة الثانية عشرة مف اإلعبلف. (4)"إال عمى أساس مف القانوف، وطبقًا لئلجراءات المقررة 
ال يعّرض أحد لتدخؿ تعسفي في حياتو : " تناولت حرية اإلنساف الشخصية بأفالعالمي فقد 

. (5)"الخاصة، أو أسرتو، أو مسكنو، أو مراسبلتو 
 

وقد نص القانوف األساسي الفمسطيني في الباب الثاني المتعمؽ بالحقوؽ والحريات العامة عمى 
الحرية الشخصية : " عمى (1)احتراـ حريات اإلنساف األساسية، ففي المادة الحادية عشرة رقـ 

". حؽ طبيعي وىي مكفولة ال تمس 
ال يجوز القبض عمى أحد أو حبسو، أو تقييد : " وفي البند الثاني مف نفس المادة أكد عمى أنو

وفي المادة الثالثة " حريتو بأي قيد أو منعو مف التنقؿ إال بأمر قضائي وفقًا ألحكاـ القانوف 
أنو ال يجوز إخضاع أحد " عشرة أكد القانوف عمى عدـ اخضاع أحد لمتعذيب إذ نص عمى 

". ألي إكراه أو تعذيب، ويعامؿ المتيموف وسائر المحروميف مف حرياتيـ معاممة الئقو 
كما نص القانوف األساسي الفمسطيني عمى حماية حرية اإلنساف الخاصة مف أجؿ الحفاظ 
: " عمى حريتو الشخصية وحياتو الخاصة، في المادة السابعة عشرة جاء النص بالتأكيد عمى

أف لممساكف حرمة، فبل تجوز مراقبتيا، أو دخوليا، أو تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب ووفقًا 
وأف لمف تضرر مف جراء ذلؾ الحؽ في تعويض عادؿ تضمنو السمطة ... ألحكاـ القانوف 

. (6)"الوطنية 
وقد جاءت النصوص الشرعية قبؿ المواثيؽ والعيود الدولية بالنص عمى حرية اإلنساف 

ذا كانت المواثيؽ والعيود الدولية قد قيدت ىذه الحرية . الشخصية في جوانبيا المختمفة وا 

                                                 
. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح ا٠ُٝ٧ (3)

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبرلبه٤خ اُؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ، أُبدح اُزبعؼخ (4)

. ٣٘ظش أُِؾن ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُضب٤ٗخ ػؾشح (5)

، ئػذاد د٣ٞإ اُلزٟٞ ٝاُزؾش٣غ، ٝصاسح اُؼذٍ، 43-42، ؿ6، ٖٓ ٓغٔٞػخ اُزؾش٣ؼبد اُلِغط٤٘٤خ، ٓغِذ ٣1٘ظش أُبدح اُؾبد٣خ ػؾش، ث٘ذ  (6)

. 2003ّ ئ٠ُ ٜٗب٣خ ٓبسط 2002اُوٞا٤ٖٗ ٖٓ ٣٘ب٣ش 
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باجراءات قانونية تتخذىا الدوؿ، لمحفاظ عمى حقوؽ اآلخريف وأمف المجتمع والدولة، فإف 
وقد جاءت ىذه القيود منعًا . النصوص الشرعية التي جاء بيا الوحي تعد قيدًا عمى ىذه الحرية

. لضرر قد يقع عمى الفرد أو المجتمع أو كمييما
وبالنظر إلى فقياء القانوف الدستوري وجد أنيـ يعدوف الحرية الشخصية جزءًا ال يتجزأ مف كرامة 

اإلنساف، والتي أكد اإلسبلـ عمى صيانتيا وحفظيا، ثـ عددوا الجوانب التي تشمميا ىذه الحرية في 
: األمور اآلتية

حؽ الفرد أف ينتقؿ مف مكاف إلى آخر وأف يخرج مف الببلد وأف " حرية التنقؿ، وتعني - 1
. (1)"يعود إلييا دوف أف يكوف ىناؾ قيد أو منع عمى ىذا التنقؿ إال وفقًا لمقانوف 

ذا ما نظرنا إلى قوانيف الدوؿ نجد أغمبيا تضع بعض القيود عمى السفر إلى الخارج بما يحقؽ  وا 
يجب أف تمتـز بإعطاء األفراد حقوقيـ " والدولة القائمة عمى شرع اهلل . مصمحة الببلد وسبلمتيا

 ومنيا حؽ التنقؿ دوف – صمى اهلل عميو وسمـ –وحرياتيـ التي نص عمييا كتاب اهلل وسنة رسولو 
تقييد أو وضع عراقيؿ تحوؿ دوف الدخوؿ أو الخروج في أمف وأماف وراحة وأطمئناف، إال ما دعت 

ال بالمصالح الحزبية الضيقة، أو ... الضروريات التنظيمية التي تتعمؽ بمصمحة األمة والجماعة 
االنتقاـ الشخصي مف طائفة أو جماعة معارضة لمحكـ، فيذه ليست مصمحة عامة، بؿ أىواء 

ومف األدلة الشرعية عمى أف األصؿ . (2)"شخصية وتعسؼ واستبداد ال يرتضيو رب العباد 
ي  :قاؿ تعالى.  ىذه الحرية دوف قيد إال لمضرورة الشرعيةاطبلؽ يث مُهَّللا ضِض َورْق لْقيسِض ـر  اي ِض ياْلْق  ـ 

ذِّق ِض نَوي كَو يااْقم  يعَو  ِض َو   يكَو نَو فَو ر  ايكَو ْق ظ  ر  اي  :وقولو تعالى. ] 11األنعاـ [     انْق تَوشِض ة ي َو نْق يااصُهَّللا َو اي   ِض َو ِض  َوإِضذَو

ض َورْق  . ] 10:  الجمعة[  ِض ياْلْق
أي، إذا فرغتـ مف الصبلة فانتشروا في األرض . أمر إباحة: قاؿ القرطبي معنى  فانتشروا

ش  اي ِض ي  :وقولو تعالػى. (3)"لمتجارة والتصرؼ في حوائجكـ  ي َو مْق ا   ًّ يذَو ضَو َورْق م ياْلْق لَوياَوك  عَو يااُهَّللاذِض يجَو ه  َو

هِضياانُّسش  ر ي إِضاَو ْق يرِض ْق ِضهِضي َو نْق ل  ايمِض ك  نَو كِض ِضهَو ي َو ىو أمر إباحة، وفيو : " ، قاؿ القرطبي] 15:  الممؾ[ مَو
ىي خبر بمفظ األمر، أي لكي تمشوا في أطرافيا ونواحييا وآكاميا : إظيار اإلمتناف، وقيؿ

 .(4)"وجباليا 

منع المرأة مف السفر الخارجي، وىو ما : ومف القيود التي شرعيا اهلل تعالى عمى ىذا الحؽ
 (5)يطمؽ عميو اسـ السفر عرفاً 

إال بوجود المحـر أو الزوج عند جميور الفقياء، أو نسوة ثقات عند األماـ الشافعي، واحتج 
ال تسافر امرأة مسيرة يوميف ليس معيا زوجيا أو -: " صمى اهلل عميو وسمـ - الجميور بقولو 

                                                 
. ٓقش- ، دٕٝ ربس٣خ، داس اُٜ٘نخ 1/420صشٝد، اُ٘ظْ اُغ٤بع٤خ، . ثذ١ٝ، د (1)

. ، ٓقذس عبثن480ًبَٓ، اُذُٝخ ا٩ع٤ٓ٬خ، ؿ. اُذهظ، د (2)

. ، ٓقذس عبثن18/108اُوشهج٢، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (3)

. ، ٓقذس عبثن12/20، ٝا٥ًبّ عٔغ أًٔخ ٝٓؼ٘بٙ اُزَ، ٝه٤َ ٓب دٕٝ اُغجَ، ٣٘ظش اثٖ ٓ٘ظٞس، ُغبٕ اُؼشة، 18/215أُقذس ٗلغٚ،  (4)

. ، ٓقذس عبثن67ػجذ اٌُش٣ْ، ؽوٞم ٝٝاعجبد أُشأح ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. ص٣ذإ، د (5)
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وقد عمؿ أكثر العمماء في ىذا : "  قاؿ ابف حجر(2)"مسيرة يـو " وفي لفظ آخر . (1)"ذو محـر 
ليس المراد مف التحديد ظاىره، بؿ كؿ ما :" ، وقاؿ النووي"الباب بالمطمؽ الختبلؼ التقييدات 

. (3)"يسمى سفرًا فالمرأة منيية عنو إال بالمحـر 
 

، (4)وخالؼ الحنفية فقيدوا السفر المحّرـ عمى المرأة إال بوجود المحـر بمسافة قصر الصبلة
إف لـ تجد المحـر فبل يجب عمييا الحج، وفي قوؿ : وقاؿ. وتمسؾ اإلماـ أحمد بعمـو الحديث

أما الشافعي . وىو تخصيص حرمة سفر المرأة إال بالمحـر في سفر الفريضة: آخر كقوؿ مالؾ
تسافر : فالمشيور عنو جواز سفر المرأة مع نسوة ثقات، وفي قوؿ صححو النووي في الميذب

وحدىا إذا كاف الطريؽ آمنا، واستدؿ الشافعية عمى جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات بما 
 أذف لنساء النبي بالحج، وأرسؿ معيف عبد – رضي اهلل عنو –أخرجو البخاري أف عمر 

وبما أخرجو . (5)الرحمف بف عوؼ، وعثماف بف عفاف، ولـ ينكر عميو أحد مف الصحابة
يوشؾ أف تخرج الظعينة مف الحيرة تـؤ البيت ال " البخاري أيضًا عف عدي بف حاتـ مرفوعًا 

أنو أجاز " والمشيور مف مذىب اإلماـ مالؾ . (7)"فيو خبر في سياؽ المدح . (6)"زوج ليا 
. (8)"حج المرأة مع النسوة الثقات 

 
 قد سكتوا عمى – رضواف اهلل عمييـ –ألف الصحابة - واهلل أعمـ - وىذا ىو الرأي الراجح 

ويعـ ذلؾ كؿ سفر مفروض أو سفر الضرورة .  فكاف إجماعاً – رضي اهلل عنو –فعؿ عمر   
ويقاس عميو جيادىا مع نسوة ثقات ". مثؿ األسيرة تخمصت مف أيدي الكفار فتخرج وحدىا " 

أّما جياد الدفع فيو فرض عيف عمى كؿ مسمـ ومسممة فإذا احتؿ العدو . أو السفر لمعبلج
. (9)أرضًا لممسمميف وجب الجياد عمى أىؿ البمد حتى أف المرأة تخرج مف غير إذف زوجيا

 
وال يقاؿ أف ىذا دليؿ عمىعدـ مساواة النساء بالرجاؿ، ألف العبرة في القاعدة حتى تكوف صحيحة 

العمـو ال الخصوص، فالقانوف الدولي مثبًل قدر أف لكؿ دولة أف تتخذ مف االجراءات ما يمنع وقوع 
الضرر، أو الخطر عمى أمف المجتمع، فمكؿ دولة حاجاتيا الخاصة، ولكؿ فرد في الدولة أيضًا حالتو 

                                                 
. 1860، ؽذ٣ش سهْ 4/555اُجخبس١،فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ كزؼ اُجبس١ ،اُؼغو٢ٗ٬، ًزبة اُؾظ، ثبة ؽظ اُ٘غبء، (1)

. أُقذس ٗلغٚ (2)

. 4/556أُقذس ٗلغٚ،  (3)

، ٓقذس ٣2/419٘ظش، اثٖ أُٜبّ، ًٔبٍ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ثٖ ػجذ اُٞاؽذ، ؽشػ كزؼ اُوذ٣ش، ٝٓؼٚ اُٜذا٣خ ؽشػ ثذا٣خ أُجزذٟ، أُشؿ٤٘ب٢ٗ،  (4)

. عبثن

، ٣ٝ٘ظش ا١ُٝٞ٘، صًش٣ب ٓؾ٢٤ ثٖ 1860، ؽذس سه4/552ْاُجخبس١ ،فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ كزؼ اُجبس١، ًزبة اُؾظ، ثبة ؽظ اُ٘غبء، (5)

. ، ٓقذس عبثن7/86ؽشف، أُغٔٞع ؽشػ أُٜزة، 

. 4/558أُقذس ٗلغٚ، (6)

. ، ٓقذس عبثن3/192، ٣ٝ٘ظش اثٖ هذآخ، أُـ٢٘ ، 4/558أُقذس ٗلغٚ،  (7)

. ، ٓقذس عبثن3/193اثٖ هذآخ، أُـ٢٘ ،  (8)

. 3/193أُقذس ٗلغٚ،  (9)
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واإلسبلـ عندما شرع مف األحكاـ المختمفة بيف الرجؿ والمرأة فالسبب؛ . الخاصة، والضرر يقدر بقدره
الختبلفيما فيما يبنى عمى ىذه الحقوؽ، وما قد يؤدي التساوي بينيما فييا مف مفاسد وأضرار، كما 

. (1)في اشتراط مصاحبة المحـر أو الزوج في السفر
 

ذا ما ُفِيـ قصد الشارع مف ىذا القيد، وىو حماية المرأة وصيانة عرضيا، ومنع وقوع الضرر واألذى  وا 
. عمييا، وحماية المجتمع مف الفتنة واالنحراؼ، فإّف وجود النسوة الثقات يفي بالقصد واهلل أعمـ

 
أّما حاجة المرأة إلذف زوجيا في الخروج لمتجارة أو، العمـ، أو الحج، أو العمؿ، فبل ينقص مف أىمية 

المرأة الكاممة؛ ألف ذلؾ الحؽ مقروف بواجب آخر، وىو وجوب قياميا عمى رعاية زوجيا وبيتيا 
 مثبًل منع أحد الصحابة مف القياـ بفرض الجياد؛ – صمى اهلل عميو وسمـ –فالنبي . وتربية أوالدىا

ألف ىذا الفرض يؤدي إلى ضياع حؽ آخر لموالديف والقياـ بواجب رعايتيما لعدـ وجود مف يقـو 
. (2)"ففييما فجاىد -: "  صمى اهلل عميو وسمـ –قاؿ . بذلؾ

 
منع الدولة مف حرماف أي : " وفي االتفاقية الدولية بشأف الحقوؽ المدنية والسياسية أشارت إلى

شخص بشكؿ تعسفي مف حؽ الدخوؿ إلى ببلده، وحؽ الدوؿ لوضع القيود الضرورية لحماية األمف 
الوطني، أو النظاـ العاـ، والصحة العامة، أو األخبلؽ، أو حقوؽ وحريات اآلخريف، وذلؾ في المادة 

: الثالثة عشرة التي نصت عمى ما يمي
لكؿ فرد مقيـ بصفة قانونية ضمف أقميـ دولة ما الحؽ في حرية التنقؿ، وفي أف يختار مكاف اقامتو  . أ

. مف ذلؾ األقميـ
 .لكؿ فرد حرية مغادرة أي قطر بما في ذلؾ ببلده . ب

ال تخضع الحقوؽ المشار إلييا أعبله ألية قيود، عدا تمؾ المنصوص عمييا في القانوف، والتي تعتبر  . ت
ضرورية لحماية األمف الوطني، أو النظاـ العاـ، أو الصحة العامة، أو األخبلؽ، أو حقوؽ وحريات 

. (3)اآلخريف
أّما اإلعبلف اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف فقد نص عمى حرية التنقؿ واختيار محؿ اإلقامة في المادة 

لكؿ إنساف الحؽ في إطار الشريعة بحرية التنقؿ، : " الثانية عشرة، ولـ يضع إال قيدًا واحدًا وىو
. (4)"واختيار محؿ اقامتو داخؿ ببلده أو خارجيا 

 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن48ػجذ اٌُش٣ْ، ؽوٞم ٝٝاعجبد أُشأح ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. ص٣ذإ، د (1)

 

. 5602،ؽذ٣ش سهْ 21/148اُجخبس١ ،فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة ا٧دة،ثبة ٫ ٣غبٛذ ئ٫ ثارٕ اُٞاُذ٣ٖ، (2)

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبُؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ، أُبدح اُضبُضخ ػؾشح (3)

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ ا٩ع٢ٓ٬ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُضب٤ٗخ ػؾشح (4)
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مف ىنا يرى الباحث أف القيود التي وضعتيا الشريعة اإلسبلمية عمى تنقؿ المرأة تندرج تحت قيد 
ومّما يؤكد عدـ جواز . دونما تعسؼ في استعماؿ ىذا القيد (األخبلؽ  )و  (األسرة  )حقوؽ اآلخريف  

 لـ يمنع زوجتو مف الذىاب ألداء صبلة – رضي اهلل عنو –التعسؼ في تقييد ىذا الحؽ أف عمر 
 نيى اف تمنع النساء – صمى اهلل عميو وسمـ –الصبح في المسجد جماعة، رغـ ميمو لذلؾ ألف النبي 

أف عاتكة بنت زيد كانت تخرج لصبلة : " مف المساجد، فقد روى عبد اهلل ابف عمر رضي اهلل عنيما 
وما : لـ تخرجيف لصبلة الصبح والعشاء، وقد تعمميف أف عمر يكره ذلؾ، قالت: الصبح فقاؿ ليا

ال تمنعوا إماء اهلل مساجد -:  صمى اهلل عميو وسمـ –يمنعو قوؿ رسوؿ اهلل : يمنعو أف ينياني؟ قاؿ
. (1)"اهلل 

 

مف القانوف األساسي عمى أف حرية اإلقامة والتنقؿ  (20)أّما القانوف الفمسطيني فقد نص في المادة 
مكفولة في حدود القانوف، فمثبًل تقـو وزارة الداخمية باصدار جواز سفر لمف لـ يبمغ سف الثامنة عشر 

. وكذلؾ تقيد اصدار أو تجديد جواز السفر لممرأة بموافقة الزوج: شرط موافقة األب أو الولي
 

عدـ جواز القبض عمى أحد مف األشخاص أو : " حؽ األمف، ويعني في الفقو الدستوري الحديث- 2
اعتقالو، أو حبسو، إال في الحاالت المنصوص عمييا في القانوف وبعد اتخاذ االجراءات والضمانات 

. وىذا يعني حصانة األفراد مف أي اعتداء. (2)"التي حددىا القانوف 
 

وقد سبقت الشريعة اإلسبلمية القوانيف الدستورية الحديثة، والمواثيؽ الدولية المتعمقة بإقرار حؽ األمف 
ناثًا، فبل يجوز شرعًا القبض عمى أي  لجميع رعايا الدولة عمى اختبلؼ أديانيـ وألوانيـ، ذكورًا وا 

ألف األصؿ الذي تدور عميو العقوبات في اإلسبلـ أف اإلنساف : " إنساف وحبسو دوف بينة شرعية ثابتة
ادرؤا : بريء حتى تثبت إدانتو، وال تثبت أي عقوبة بمجرد الظف والتخميف، فالقاعدة الشرعية تقوؿ

. (3)"الحدود بالشبيات 
وقد شرع اإلسبلـ العقوبات مف أجؿ الحفاظ عمى . فيجب عمى الدولة أف توفر األمف لجميع األفراد

األمف؛ ألف مف ال يروعو إيمانو باهلل تعالى مف خبلؿ الرقابة الذاتية كثمرة مف ثمار اإليماف يروعو 
فما تعمؽ منيا بالحفاظ عمى الضروريات . وقد نوع اإلسبلـ العقوبات. الخوؼ مف العقوبات الدنيوية

كالديف، والعقؿ، والنفس، والعرض، والماؿ، جعؿ ليا عقوبات مقدرة شرعًا ال تتغير وال تتبدؿ : الخمس
كحد الردة، وشرب الخمر والزنا والقذؼ والسرقة والقتؿ، وذلؾ . إذا توفرت شروط تطبيؽ الحد فييا

وما لـ يتعمؽ بحفظ الضروريات الخمس ترؾ اإلسبلـ أمر تحديد . ألنيا تيدد أمف الفرد والمجتمع
العقوبة المناسبة ألىؿ الرأي واالجتياد، ألف العقوبة تختمؼ باختبلؼ شخص المحـر ونوع الجريمة، 

وىذا يدؿ عمى مرونة " وخطورتيا عمى أمف المجتمع، كما أنيا تختمؼ باختبلؼ األزمنة والبيئات 

                                                 
. 136، ؽذ٣ش سهْ 2/336ٓغِْ،فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘،ًزبة اُق٬ح ،ثبة خشٝط اُ٘غبء ئ٠ُ أُغبعذ، (1)

. ، ٓقذس عبثن1/421صشٝد، اُ٘ظْ اُغ٤بع٤خ، . ثذ١ٝ، د (2)

. ، ٓقذس عبثن481ًبَٓ، اُذُٝخ ا٩ع٤ٓ٬خ، ؿ. اُذهٔظ، د (3)
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الشريعة اإلسبلمية وقدرتيا عمى معالجة ما يجّد مف أنواع الجرائـ والمنكرات وانتياكات حقوؽ اإلنساف 
"(4) .

وال يصح توجيو اتياـ إنساف إال بناء عمى قرائف قوية، تدؿ عمى وجود عبلقة قوية بموضوع 
ل  اي  :قاؿ تعالػى. االتياـ مَو تَو يا ْق تَوسَو ـــ  اي َو ــَودِض يمَو ياكْق ْـقرِض ي ِضغَو ــ نـــَو  ِض مِض إْق ااْقم  ي َو نِض نَو مِض يااْقمـــ إْق ذ  نَو ي  إْق ااُهَّللاذِض ــنَو  َو

مًّ يم  ِض نًّ ي إِضثْق تَو نًّ ي َو -صمى اهلل عميو وسمـ - وال يجوز تعذيب المتيـ لقولو . ] 58: األحزاب[   هْق
. (1)"إف اهلل يعذب الذيف يعذبوف الناس في الدنيا : " 

ال يجوز : " وأما القانوف الفمسطيني فقد نص في المادة الحادية عشرة في البند الثاني عمى أنو
القبض عمى أحد أو تفتيشو أو حبسو أو تقييد حريتو بأي قيد أو منعو مف التنقؿ إال بأمر 
قضائي وفقًا ألحكاـ القانوف، ويحدد القانوف مدة الحبس االحتياطي، وال يجوز الحجز أو 

ونص في المادة الثانية " الحبس في غير األماكف الخاضعة لمقوانيف الصادرة بتنظيـ السجوف 
حؽ كؿ مف يقبض عميو أو يوقؼ أف يعمـ بأسباب القبض عميو أو ايقافو، ويجب " عشر عمى 

اعبلمو سريعًا بمغة يفيميا باالتياـ الموجو إليو، وأف يمّكف مف االتصاؿ بمحاـ، وأف يقدـ 
. لممحاكمة دوف تأخير

 

حؽ الحفاظ عمى حياة اإلنساف الخاصة وحرمة مسكنو - 3
حرص اإلسبلـ عمى الحفاظ عمى خصوصية اإلنساف، وحـر تتبع عورتو أو التجسس عميو؛ 
لذا جعؿ مسكف اإلنساف جزءًا مف حياتو الخاصة، وشرع لممسكف حرمة ال يجوز دخوليا إال 

وال يصح اقتحاميا أو تفتيشيا إال عند الضرورة وبإذف مف جية مختصة تممؾ مف . بإذف
قاؿ . القرائف واألدلة عمى مشاركة صاحب البيت بجريمة ما، تضر بحياة الناس وأمف المجتمع

ال تغتابوا المسمميف وال تتبعوا عوراتيـ، فإف مف تتبع عوراتيـ تتبع اهلل : " صمى اهلل عميو وسمـ
. (2)"عورتو، ومف يتبع اهلل عورتو يفضحو في بيتو 

ولـ يكتؼ اإلسبلـ بطمب اإلذف عند دخوؿ البيت، بؿ اشترط أف يكوف اإلذف عمى وجو 
خافتيـ قاؿ تعالػى. االستئناس ي  :ما يدؿ عمى حرمة ترويع أىؿ البيت وا   ــُّسهَو يااُهَّللاذِض ــــنَو

 َو يأَو

لِضهَو  لَوىيأَوهْق لِّقم  ايعَو ت سَو ؤْقنِضس  اي َو تَو تُهَّللاىيتَوسْق ي َو مْق ي     تِضك  رَو ل  اي     تًّ ي َو ْق دْق   يتَو نــ  اي َو كما ال . ] 27:  النور[ آَومَو
نــــ  اي  :قاؿ تعالػػى. يصح أف يسيء الظف بأحد، وال أف يتجسس عميو يآَومَو  ُّسهــَو يااُهَّللاذِض ــنَو

 َو يأَو

عْق ًّ  ي َو مْق ك  عْق   ي َو تَواْق غْق ي َو س  اي َو َو سُهَّللا يتَوجَو ٌمي َو َو يإِضثْق نِّق يااظُهَّللا عـْقضَو ي َو يإِضنُهَّللا يااظـــُهَّللانِّق ايمـِضنَو ثِض رًّ نِض ـ  ايكَو تَو  [ اجْق

                                                 
. 482أُقذس ٗلغٚ، ؿ (4)

. 2613،ؽذ٣ش سه8/239ْٓغِْ ،فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘، ًزبة اُجش ،ثبة اُٞػ٤ذ اُؾذ٣ذ ُٖٔ ػزة اُ٘بط،  (1)

ٝهبٍ اُؾبكع اُؼشاه٢ ئع٘بدٙ ع٤ذ، ٣٘ظش اُـضا٢ُ، أثٞ ؽبٓذ، ئؽ٤بء . 4880،ؽذ٣ش سه4/270ْأثٞ داٝد ،عٖ٘ اث٢ داٝد،ًزبة ا٧دة، ثبة ك٢ اُـ٤جخ، (2)

. 1990ّ-ٛـ1411 ث٤شٝد، هجؼخ –، داس اُخ٤ش 295، ؿ2ػِّٞ اُذ٣ٖ ٝثٜبٓؾٚ رخش٣ظ ا٩ٓبّ اُؾبكع اُؼشاه٢، ط
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خذوا ما ظير وال تتبعوا عورات المسمميف، أي " ومعنى اآلية : قاؿ القرطبي . ] 12: الحجرات
. (3)"ال يبحث أحدكـ عف عيب أخيو حتى يطمع عميو بعد أف  ستره 

 

ويدخؿ في حرمة المساكف الحفاظ عمى سرية المراسبلت وعدـ كشفيا، واالطبلع عمييا، إال 
. بمسوغ قانوني، وبإذف مف الجيات المختصة؛ لمنع أذى أو ضرر عمى اآلخريف

 
إف مضموف ىذا الحؽ عدـ جواز مصادرة أو اغتياؿ حرية المراسبلت : " ثروت بدوي. يقوؿ د

بيف األفراد؛ لما يتضمنو ذلؾ مف اعتداء عمى حؽ ممكية الخطابات المتضمنة ليذه 
. (1)"المراسبلت، ولما في ذلؾ مف انتياؾ لحرية الفكر 

 
إف ىذه الحقوؽ التي نص عمييا اإلسبلـ، تدؿ بشكؿ واضح أف اإلسبلـ سبؽ المبادىء والقوانيف 

فقد نصت المادة . الدولية التي نصت عمى ىذه الحقوؽ، بعد أف شرعيا اهلل بأربعة عشر قرناً 
أنو ال يجوز تعريض أحد لتدخؿ تعسفي في : " الثانية عشرة مف إعبلف حقوؽ اإلنساف عمى

ولكؿ . حياتو، أو في شؤوف أسرتو أو مسكنو أو مراسبلتو، وال لحمبلت تمس شرفو وسمعتو
. (2)"شخص حؽ في أف يحميو القانوف مف مثؿ ذلؾ التدخؿ أو تمؾ الحمبلت 

 
أما القانوف الفمسطيني فقد نص في المادة السابعة عشرة مف الباب الثاني لمحقوؽ والحريات العامة 

أف لممساكف حرمة، فبل يجوز مراقبتيا أو دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب ووفقًا ألحكاـ : " عمى
القانوف، ويقع باطبًل كؿ ما يترتب عمى مخالفة أحكاـ ىذه المادة، ولمف تضرر مف جراء ذلؾ الحؽ في 

. (3) "تعويض عادؿ تضمنو السمطة الوطنية الفمسطينية
 

ومف القضايا اليامة التي ينبغي توضيحيا وكشفيا، تمؾ الجرائـ التي يرتكبيا االحتبلؿ 
ففيما . اإلسرائيمي بحؽ شعبنا رجااًل ونساًء ومخالفتو لكؿ القوانيف الدولية وحقوؽ اإلنساف

 )يخص النساء فقد كشفت ورشة عمؿ نظميا مركز المرأة لئلرشاد القانوني تحت عنواف 
ـ 3/3/2007في البيرة بتاريخ  (انتياكات االحتبلؿ اإلسرائيمي وتأثيرىا عمى المرأة الفمسطينية

عف 
 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن16/219اُوشهج٢ ، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (3)

. ، ٓقذس عبثن422صشٝد، اُ٘ظْ اُغ٤بع٤خ، ؿ. ثذ١ٝ، د (1)

. ٣٘ظش أُبدح اُضب٤ٗخ ػؾشح ٖٓ أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ (2)

. 44، ئػذاد د٣ٞإ اُلزٟٞ ٝاُزؾش٣غ، ؿ2003 ئ٠ُ ٜٗب٣خ ٓبسط ٣2002٘ظش ٓغٔٞػخ اُزؾش٣ؼبد اُلِغط٤٘٤خ ٖٓ ٣٘ب٣ش  (3)

. 4/3/2007ّ، ثزبس٣خ 13484عش٣ذح اُوذط، ػذد  (4)
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، ارتكب العديد مف الجرائـ 2006أف االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ انتفاضة األقصى وحتى العاـ الماضي " 
 حالة انتياؾ جسدي ونفسي، كما تـ توثيؽ ثبلث حاالت 58ضد حقوؽ المرأة تمكف المركز مف توثيؽ 

تحرش جنسي، وحالة واحدة محاولة اعتداء جنسي، وسبع حاالت تعرٍّ لجنود اسرائيميف عمى حواجز أو 
. (4)"بوابات الجدار العنصري العازؿ أماـ النساء 

 
. الحق في الرأي والعقيدة والفكر: المطمب الثالث

بداية ال بّد مف اإلشارة أف بعض العمماء والمفكريف المسمميف المعاصريف ال يروف أف اإلسبلـ 
. حرية االعتقاد، والرأي، والتممؾ، والحرية الشخصية: أعطى اإلنساف الحريات العامة وىي

. محمد أحمد مفتي، ود. ومنيـ الشيخ تقي الديف النبياني في كتابو والشيخ عبد القديـ زلوـ، ود
، وىو أف ىذه الحريات جاءت بيا الديمقراطية الغربية، وأف ىذه (1)سامي صالح الوكيؿ

الحريات غير موجودة  في اإلسبلـ، ألف المسمـ مقيد في جميع أفعالو باألحكاـ الشرعية، وألف 
وأنو ال توجد في اإلسبلـ إال حرية تحرير العبيد مف . المسمـ ليس حرًا في أف يفعؿ أي فعؿ

الرؽ، وتحرير الشعوب مف الظمـ واالستعباد واالستعمار، ويستدلوف عمى ىذا الرأي بنصوص 
ي  :قولػو تعالػى: مف القرآف والسنة الشريفة منيا رَو ي ِض مَو يشَوجَو م   َو كِّق تُهَّللاىي   َو ي َو ن  نَو مِض ي  إْق ي َو رَو ِّق َو ي َو  َو َو

ه مْقي نَو س  اِضهِضي  :وقولو تعالى. ] 65:  النساء[  َو ْق رَو ِضي َو ع  ايإِضاَوىي ُهَّللا ايد  يإِضذَو نِض نَو مِض إْق لَويااْقم  ي َو ْق مَو يكَو نَو إِضنُهَّللا

لِض   نَوي فْق م يااْقم  يه  أ  اَو ِض َو نَو ي َو عْق أَواَو نَو ي َو عْق مِض ي َو   ا  ايسَو يأَونْق ه مْق نَو ي َو ْق مَو ك  صمى - وقولػو . ] 51:  النور[ اِض َو ْق
 .(2)"مػف بّدؿ دينو فاقتموه -: " اهلل عميو وسمـ 

وغير ذلؾ مف النصوص التي شرعت العقوبات عمى األفعاؿ واألقواؿ والتصرفات المخالفة 
لمشرع  

 
كما أف الحرية في الفكر الغربي مستمدة مف كوف الشعب مصدر السمطات، وصاحب السيادة، ولذلؾ ال " 

يفرؽ الكتاب الغربيوف بيف الحقوؽ السياسية الناجمة عف االشتراؾ في الجماعة، مثؿ حؽ االنتخاب، 
والتصويت، وبيف الحرية السياسية، ألف مصدر الحقوؽ ومصدر الحرية واحد وىو سيادة الشعب، فالشعب 

. (3)"ىو الذي يحدد الحقوؽ والواجبات، والحريات الممنوحة لؤلفراد والسمطة المخولة لمحكاـ 
وىي " ويروف أف الحرية السياسية في الفكر الغربي ترتبط بحؽ المساىمة في السيادة الشعبية 

تجعؿ لكافة المواطنيف الحؽ في اإلسياـ في إدارة شؤوف الدولة، وتقمد المناصب بصرؼ 
النظر عف الديف، أو الموف، أو الجنس، كما ترتبط بحؽ الشعب في التصويت عمى القوانيف، 

                                                 
ّ، دٕٝ داس ٗؾش، ٣ٝ٘ظش 1990، ه57ّ، دٕٝ داس ُِ٘ؾش، ٣ٝ٘ظش ػجذ اُوذ٣ْ، اُذ٣ٔوشاه٤خ ٗظبّ ًلش، ؿ2001، ه 32ٗظبّ ا٩ع٬ّ، ؿ  (1)

. ، ٓقذس عبثن56عب٢ٓ فبُؼ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ اُلٌش اُغ٤بع٢ اُـشث٢ ٝاُؾشع ا٩ع٢ٓ٬، ؿ. ٓلز٢ ٓؾٔذ أؽٔذ ٝ د. د

. 6508، ؽذ٣ش سه24/45ْاُجخبس١،فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اعززبثخ أُشرذ٣ٖ، ثبة ؽٌْ أُشرذ، (2)

 ٛـ            1394، ه، 115ػجذهللا، ػجذ اُؾ٤ٌْ ؽغٖ ٓؾٔٞد، اُؾش٣بد اُؼبٓخ ك٢ اُلٌش ٝاُ٘ظبّ اُغ٤بع٢ ك٢ ا٩ع٬ّ دساعخ ٓوبسٗخ، ؿ (3)

. ّ، داس ا٫رؾبد اُؼشث٢ ُِطجبػخ، اُوبٛشح1974 –
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تعبيرًا عف اإلرادة العامة، التي تقتضي أخذ رأي الشعب في تعديؿ القوانيف القائمة، أو وضع 
. (4)"قوانيف جديدة 

 

وأرى رغـ تقديري ليذا الرأي واحترامي لػو أف ال فرؽ بيف ىذا الرأي وبيف القائميف بوجود ىذه 
الحريات في اإلسبلـ؛ ألف مف يروف وجود ىذه الحريات في اإلسبلـ ال يقولوف أف السيادة 

لمشعب، بؿ يتفقوف عمى أف السيادة لمشرع وأف الشعب بنوابو وممثميو تعرض عمييـ القوانيف 
التي تصاغ مف لجنة قانونية مختصة، تجعؿ مرجعيتيا في سف القوانيف األدلة الشرعية 

ذا حصؿ اعتراض عمى عدـ شرعية ىذه  المأخوذة مف مصادر التشريع التي قررىا الشرع، وا 
القوانيف وجرى االختبلؼ بيف اقتراحيا واالعتراض عمييا؛ فإف المرجعية حينيا والقوؿ الفصؿ 

. في شرعيتيا ىي لمحكمة المظالـ أو المحكمة الدستورية
 

ال حريات في اإلسبلـ، وبيف مف يقوؿ بوجود : وما يميؿ إليو الباحث أف الخبلؼ بيف مف يقوؿ
حريات مقيدة باألحكاـ الشرعية إنما ىو شكمي، وليس خبلفًا جوىريًا ولو أف أحدًا قاؿ بأف ما 
تقره األغمبية يعتبر حجة شرعية بغض النظر عف موافقتو لمشرع أو مخالفتو، لكاف الخبلؼ 

لكنو ليس كذلؾ، فإف كاف الغرب بحكـ تبنيو عقيدة فصؿ الديف عف . بيف الرأييف خبلفًا جوىرياً 
الحياة وسف القوانيف، فإف النتيجة أنو ال وجود لحرية مطمقة في المجتمع، ألف الحرية مقيدة بما 
تفرضو الدولة مف قوانيف تحوؿ دوف االعتداء عمى حريات اآلخريف واالضرار بيـ، والمحافظة 

عمى األمف الداخمي، والتي غالبًا ما تستخدـ كذريعة لمحد مف قدرة األفراد عمى التعبير عف 
. آرائيـ أو تحد مف حرية تصرفيـ

أّما في اإلسبلـ فإف الحريات تقّيد بالقوانيف المستنبطة مف األدلة الشرعية والتي شرعيا تعالى 
لمحفاظ عمى حقوؽ ومصالح اآلخريف، ولمحيمولة دوف التعدي عمى حرياتيـ أو ايقاع األذى 

والضرر بالفرد أو المجتمع أو الدولة، ويمكف تحديد ىذه الحريات وبياف مستندىا الشرعي في 
: الحريات اآلتية

: حرية التفكير- 1
حث اإلسبلـ عمى حرية التفكير ألف إنسانية اإلنساف ال تتحقؽ إال بوجود ىذه الحرية، وكذلؾ 

ال يمكف لئلنساف القياـ بواجب االستخبلؼ في الكوف لعمارتو إال باطبلؽ حرية التفكير 
والبحث بإعماؿ العقؿ؛ لمتمكف مف تسخيره لخدمة اإلنساف لذلؾ نجد أف اإلسبلـ 

                                                 
 ُج٘بٕ، –، داس اُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ، ث٤شٝد 1965 ثزقشف، ه 245، 3/233أدٕٓٞ، اُٞع٤و ك٢ اُوبٕٗٞ اُذعزٞس١ اُؼبّ، . ٣٘ظش، سثبه، د (4)

.                                                                   ، عبٓؼخ ا٤ُشٓٞى1980، 1، ه45-43ٓؾٔٞد، هٞاػذ ٗظبّ اُؾٌْ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. ٣ٝ٘ظش، اُخبُذ١، د

. ، ٓقذس عبثن56عب٢ٓ فبُؼ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ اُلٌش اُغ٤بع٢ اُـشث٢ ٝاُؾشع ا٩ع٢ٓ٬، ؿ. ٓؾٔذ أؽٔذ، ٝ د. ٝٓلز٢، د
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حرر العقوؿ مف األوىاـ والخرافات والتقاليد داعيًا إلى نبذ كؿ ما ال يقبمو العقؿ، وقد قامت الدعوة " 
اإلسبلمية نفسيا عمى أساس العقؿ، فالقرآف الكريـ يعتمد في إثبات وجود اهلل وفي اقتناع الناس باإلسبلـ 

عمى استثارة تفكيرىـ، وايقاظ عقوليـ، فيدعوىـ إلى التفكير في خمؽ السماوات واألرض، وفي خمؽ 
. (1)"أنفسيـ، وما تقع عميو أبصارىـ، وما تسمعو آذانيـ؛ ليصموا مف وراء ذلؾ إلى معرفة   الخالؽ 

ي  ل  ٌاي  :ومف األدلة الشرعية عمى ىذا المنيج قولو تعالى ياَوه مْق ك  نَو ي َوتَو ضِض َورْق ي َوسِض ر  اي ِض ياْلْق أَو َولَومْق

ي د  رِض يااُهَّللاتِض ي ِض يااصُّس ىيااْق  ل  ا  مَو عْق يتَو نْق اَوكِض ي َو صَو ر   ْق
َو ىياْلْق مَو عْق يتَو هَو ي َو ي ِضهَو ي َوإِضنُهَّللا ع  نَو مَو اٌني َوسْق يآَوذَو ي ِضهَو يأَو ْق عْق ِضل  نَو  [  َو

مـَو ي  :وقولػو تعالػى. ] 46: الحج ي َو ضَو رْق
َو اْلْق ي َو ا ِض ـــ َو مَو يااسُهَّللا ه  ياالُهَّللـا لَو َو يمَو ي َو مْق هِض ف سِض ر  اي ِض يأَونْق فَوكُهَّللا تَو ي َو اَومْق أَو َو

ى ـم ًّ يم سَو جــَولٍن
أَو ي َو ــ ِّق ي ِض اْق َو ــ يإِض ُهَّللا ه مَو ْـقنَو  . ]8:  الرـو[  َو ـ

" وبيذا المنيج وىذه الرؤية أّصؿ اإلسبلـ أسس الحضارة اإلنسانية في العمـو اإلنسانية والطبيعية،    
فقد أضفى اإلسبلـ عمى البحث العممي سمات التكامؿ والوضوح، سواء بالنسبة لممنيج أو األسموب، 

. (1)"وأبرز معالـ البحث الحديث ولمختمؼ العمـو النظرية أو التجريبية التطبيقية 
 

ي  :قاؿ تعالى ــلُّسيأ  اَو ـِض َو يك  ادَو ااْقف إَو ي َو ااْق َوصــــَورَو ي َو مــْقعَو يااسُهَّللا لـــْقٌميإِضنُهَّللا ي ــِضهِضيعِض ياـــَو َو يمــَو ياَو ْقسَو يتَو ــْقف   َو َو

سْق    ًّي يمَو ه  نْق يعَو فاآلية تشير بكؿ وضوح إلى نيي اإلسبلـ عف القوؿ أو . ] 36:  اإلسراء[ يكَو نَو
المشاىدة المحسوسة، أو المبلحظة الدقيقة، أو الدليؿ العقمي أو الرأي، إال باالستناد إلى 

وال شؾ أف النيضة الفكرية والعممية التي أحدثيا عمماء اإلسبلـ في شتى مجاالت . التجريبي
الحياة دليؿ واضح عمى ثمار ىذه الحرية، ففي الوقت الذي كانت أوروبا تعيش في العصر 

الظبلمي كاف الشرؽ اإلسبلمي منارة لشتى أنواع الدراسات في جامعات قرطبة، وبغداد، ودمشؽ، 
وىذا ما اعترؼ بو الكثير مف المستشرقيف حيث أكدوا أف النيضة العممية . والقاىرة، والقيرواف

األوروبية الحديثة استفادت مما أنجزه عمماء الشرؽ اإلسبلمي مف دراسات في مجاؿ الفمسفة، 
. واالجتماع، والفمؾ، والطب، واليندسة، والجبر، والرياضيات، والجراحة، والصيدلة

 

وفي الوقت الذي كانت الدولة ترفع مف مكانة العمماء وتشجعيـ كانت اوروبا تضطيدىـ ، وتقـو بقتميـ 
الذي اعتقد بدوراف األرض حوؿ الشمس، أّما دي رومس فحبس حتى  (جاليميو)كما حدث مع العالـ "

أف قوس قزح ليس قوسًا حربية بيد اهلل ينتقـ بيا مف عباده إف أراد، بؿ ىي : مات وحرقت كتبو ألنو قاؿ
. (2)"انعكاسات الشمس في نقطة الماء 

. حق التعبير عن الرأي والفكر والعقيدة- 2
يحتؿ ىذا الحؽ مكانة ميمة في التشريع اإلسبلمي، فقد شدد اإلسبلـ عمى وجوب أف يكوف 

اإلنساف حرًا في إبداء رأيو في التعبير عف مواقفو ازاء كؿ ما يتصؿ بشؤوف مجتمعو، وال يصح 
إجبار أحد مف الناس أو اكراىو عمى الديف، ألف قضية العقيدة ال تتعمؽ بظاىر ما ينطؽ بو 

ي  :قاؿ تعالى، باطنية تتعمؽ باالقتناع والتصديؽ بعد البياف قضية داخمية المساف، بؿ ىي  َو
                                                 

. ، ٓقذس عبثن492ًبَٓ، اُذُٝخ ا٩ع٤ٓ٬خ، ؿ. اُذهٔظ، د (1)
. ، ٓقذس عبثن493ًبَٓ، اُذُٝخ ا٩ع٤ٓ٬خ ، ؿ. اُذهٔظ، د (1)

. ، ٓقذس عبثن88ػ٘غش٢٘٣، ٓؾٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ث٤ٖ اُؾش٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ، ؿ (2)
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يااْقغَو  ي نَو يمِض د  شْق ياارُّس يتَو َو ُهَّللانَو ي َودْق ا َوي ِض ياادِّق نِض رَو فالتعبير ىنا ورد في صورة النفي  " ]256:  البقرة[ إِضكْق
، أي نفي جنس اإلكراه، فيو يستبعده في عالـ الوجود، والوقوع، "ال اكراه في الديف " المطمؽ 

. (3)"وليس مجرد نيي عف مزاولتو 
 

فحؽ الديف مرتبط بالعقؿ والفكر، وحرية اإلرادة واالختيار والقناعة الشخصية لئلنساف، والعقيدة 
لذلؾ أخبرنا اهلل عز وجؿ أف سنة . تنبع مف القمب، وال سمطاف ألحد عمييا إال اهلل تعالى

قاؿ . الوجود تقوـ عمى ىذه الحرية، وأف اإلكراه عمى الرأي واالعتقاد يتعارض مع سنة الخمؽ
نِض نَوي :تعالى مِض إْق ك  ن  ايم  تُهَّللاىي َو ي َو رِض  ياانُهَّللا سَو يت كْق نْق َو

مِض عًّ يأَو َوؤَو يجَو لُّسه مْق يك  ضِض َورْق ي ِض ياْلْق نْق يمَو نَو َومَو يْلَو يرَو ُّس َو يشَو ءَو اَو ْق  [  َو
. ] 99: يونس

ثـ أكدت اآليات القرآنية الكريمة أف وظيفة األنبياء والرسؿ والدعاة والعمماء، ىي التبميغ 
ريٌي  :والنصح والتذكر قاؿ تعالى كِّق ذَو يم  مَو يأَونْق َو يإِضنُهَّللا رْق كِّق ر*ي َوذَو اِض ي ِضم ص ْق مْق هِض لَو ْق يعَو :  الغاشية[ اَوسْق َو

21-22 [ .
 

أما األدلة مف السنة النبوية الشريفة عمى حرية الرأي والعقيدة، فقد وردت بصيغة العيود 
فقد ورد في . والمواثيؽ؛ لتظؿ شاىدة عمى مّر العصور، عمى سماحة اإلسبلـ وعدلو وعظمتو

أف : " نص العيد الذي كتبو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بيف المياجريف واألنصار والييود
.  (1)... "ييود بني عوؼ أّمة مع المؤمنيف لمييود دينيـ ولممسمميف دينيـ موالييـ وأنفسيـ 

 

أنو لنجراف وحاشيتيا جوار " أما كتاب النبي صمى اهلل عميو وسمـ لنصارى نجراف فجاء فيو 
اهلل، وذمة محمد النبي رسوؿ اهلل، عمى أمواليـ وأنفسيـ، وأرضيـ، وممتيـ، وال يغّير أسقؼ مف 

. (2)"اسقفيتو، وال راىب مف رىبانيتو 
 

أّما صحابة النبي صمى اهلل عميو وسمـ فقد تأّسوا بالنبي صمى اهلل عميو وسمـ في منح الناس حرية 
ىذا ما أعطى عبداهلل أمير : " العقيدة والفكر؛ لذا ورد في العيدة العمرية لنصارى بيت المقدس

المؤمنيف أىؿ إيمياء مف األماف، أعطاىـ أمانًا ألنفسيـ وأمواليـ وكنائسيـ وصمبانيـ سقيميا 
وال يكرىوف ... أف ال تسكف كنائسيـ وال تيدـ وال ينتقص منيا وال مف حيزىا . وبريئيا وسائر ممتيا

. (3)"عمى دينيـ وال يضار أحد منيـ 

                                                 
. ، داس اُؾشٝم، ث٤شٝد1973، ه1/291هطت، ع٤ذ، ك٢ ظ٬ٍ اُوشإٓ،  (3)

. ، دٕٝ ربس٣خ، ٌٓزجخ اُضوبكخ اُذ٤٘٣خ، ثٞسعؼ٤ذ1ٓؾٔذ ؽ٤ٔذ هللا، ٓغٔٞػخ اُٞصبئن اُغ٤بع٤خ ك٢ اُؼٜذ اُ٘ج١ٞ ٝ اُخ٬كخ اُشاؽذح، ه. اُؾ٤ذسأثبد١، د (1)

أٗٚ ٖٓ ًبٕ ػ٠ِ ٣ٜٞد٣زٚ أٝ ٗقشا٤ٗزٚ  كاٗٚ ٫ ٣لزٖ " ، رًش ٓب ٗقٚ 35، ٣ٝ٘ظش، أثٞ ػج٤ذ اُوبعْ ثٖ ع٬ّ، ا٧ٓٞاٍ، ؿ93أُقذس ٗلغٚ، ؿ (2)

.  ُج٘بٕ–ّ، داس اُلٌش، ث٤شٝد 1988- ٛـ 1408، 2ه... " ػٜ٘ب 

. 286أُقذس ٗلغٚ، ؿ (3)
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وقد قرر اإلسبلـ أف غير المسمميف في الدولة اإلسبلمية مواطنوف ليـ حرية العقيدة والعبادة وليـ 
الحؽ في ممارسة شعائرىـ وأحكاميـ مف الشراب، والطعاـ، والمباس، والزواج، والميراث وفؽ 

وأّما تسمية غير المسمميف بأىؿ الذّمة فبل تنقص مف كرامتيـ ومواطنتيـ، بؿ ىي تكريـ . شرائعيـ
بموجب ىذا العقد الذي يحفظ . ليـ؛ ألف الذمة تعني العيد أي ليـ عيد اهلل ورسولو والمؤمنيف

. حقوقيـ
 

إف القوة لـ تكف عامبًل في انتشار القرآف فقد ترؾ العرب : " يقوؿ المستشرؽ غوستاؼ لوبوف
المغموبيف أحرارًا في أديانيـ، فإذا ما حدث واعتنؽ بعض األقواـ النصرانية اإلسبلـ، واتخذوا 
العربية لغة ليـ، فذلؾ لما رأوا مف عدؿ العرب الغالبيف ما لـ يروا مثمو مف سادتيـ السابقيف 

"(4) .
كيؼ نوفؽ بيف القوؿ بأف اإلسبلـ شرع حرية العقيدة والرأي، وبيف تحريمو : ىنا تثار مسألة

لمردة وتشريعو عقوبة القتؿ عمى المرتد؟ 
أف الحرية تعني الحؽ في اإلختيار دوف إكراه أو إجبار، وأف : ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ أقوؿ

أي حرية مف الحريات ال يعقؿ أف تكوف في أي شريعة سماوية، أو منيج وضعي وفؽ قوانيف 
فيذا أمر غير متصور، وال وجود ليا، بؿ رأينا أف جميع الدوؿ تضع . البشر مطمقة دوف قيود

القيود لمحفاظ عمى مصالح الناس وحقوقيـ، وحماية األمف العاـ في المجتمع، ولّما كانت 
ولو . العقيدة مف أقدس وأجؿ الحريات، كاف الواجب حمايتيا والدفاع عنيا مف عبث العابثيف

لـ تكف ىذه الحرية مصانة ومحفوظة مف التعدي عمييا بالسخرية، واالستيزاء، واالستيتار 
وقد رأينا كيؼ كانت تداعيات اإلساءة . والطعف، لسادت الفوضى وانعدـ األمف في المجتمع

عند نشر بعض الصحؼ في الدينمارؾ - صمى اهلل عميو وسمـ - لمرسوؿ الكريـ محمد 
فالحفاظ عمى المقدس جزء مف الحفاظ عمى . والنرويج وغيرىا رسومات كاريكاتوريًة مسيئة

. حياة الفرد والجماعة وأمف المجتمع
 
فالشريعة تعاقب عمى الردة بالقتؿ، ألنيا تقع ضد الديف اإلسبلمي، وعميو يقـو النظاـ االجتماعي " 

والقوانيف الوضعية اليـو تعاقب ... لمجماعة، فالتساىؿ في ىذه الجريمة يؤدي إلى زعزعة ىذا النظاـ 
عمى اإلخبلؿ بالنظاـ االجتماعي بنفس العقوبات التي وضعتيا الشريعة لحماية النظاـ االجتماعي 

. (1)"اإلسبلمي 
وال يطبؽ الحّد عمى المرتد إال بعد استتابتو ومناقشتو فيما اشتبو عميو مف أمور الديف واليأس 

ومع أنو ال مجاؿ لما ذىب إليو بعض العمماء كإبراىيـ النخعي وسفياف الثوري . مف صبلحو
مف التابعيف، وبعض العمماء المعاصريف، كالشيخ شمتوت، وسميـ العوا، وغيرىـ مف أف عقوبة 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن125ُٞثٕٞ، ؿٞعزبف، ؽنبسح اُؼشة، ؿ (4)

. ، ثذٕٝ ربس٣خ، داس اٌُزبة اُؼشث662٢ػٞدح، ػجذ اُوبدس، اُزؾش٣غ اُغ٘بئ٢ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ (1)
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الردة تعزيرية تخضع لرأي اإلماـ وليست مف الحدود، ألف ىذا القوؿ يتعارض مع الحديث 
مف بّدؿ دينو : " قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ. الذي رواه البخاري فيو قوؿ صريح في وجوب قتمو

. (2)"فاقتموه 
 

ومع أف النص صريح في وجوب ايقاع العقوبة إال أنو ال يوجد نص شرعي يحدد صراحة متى 
يجب قتمو؟ ولـ تبيف بالدقة كـ يستتاب؟ وكـ يبقى في السجف؟ ويبقى األمر خاضعًا لبلجتياد 
في ىذه المسألة، ومع ذلؾ فالمسمـ يقؼ مسممًا بصحة النص وال يممؾ إال أف يترؾ المسألة 

. فالمسائؿ تقدر بظروفيا وخطورتيا عمى قدسية الديف واألمف الجماعي لؤلمة. ألىؿ الحكـ
 

ّف الذيف لـ يوجبوا تطبيؽ حد الردة   ف كانوا قمة - وا  فقد استندوا إلى قوؿ عمر رضي اهلل - وا 
كنت عارضًا عمييـ الباب الذي خرجوا : ... " حيث سئؿ عف قـو قتموا بعد ردتيـ فقاؿ: عنو

ال أستودعيـ السجف  كما استدلوا أيضًا بما نقؿ " منو أف يدخموا، فإف فعموا ذلؾ قبمت منيـ، وا 
. (1)"أف قومًا اسمموا، ثـ ارتدوا، فأمر برد الجزية عمييـ وتركيـ " عف عمر بف عبد العزيز 

ويبقى ىذا رأي لسيدنا عمر رضي اهلل عنو يجؿ ويحتـر ويقدر وفؽ ظروفو الخاصة التي قد 
. تشابو ظروفًا مشابيو في المستقبؿ فيحكـ المجتيد بما حكـ بو عمر رضي اهلل عنو

 

فالحنفية، وابف شبرمو، وابف عمية، وعطاء، والحسف، وابف عباس، وعمي رضي اهلل : أّما النساء
عنيـ فقد أفتوا أف حكـ الردة ال يطبؽ عمييف، وقاؿ الشافعية والمالكية والحنابمة أف حكميف 

. (2)كحكـ الرجاؿ في وجوب قتؿ المرتد
 

 وما ييـ في موضوع حرية الرأي في البحث ىو ما يتعمؽ بحؽ النساء في حرية إبداء الرأي 
. كالرجاؿ دوف تمييز

 

لّما كاف عمى اإلنساف : " ففي اإلعبلف اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف نصت المادة العاشرة عمى أنو
أف يتبع ديف الفطرة، فإنو ال يجوز ممارسة أي لوف مف اإلكراه عميو، كما ال يجوز استغبلؿ فقره، 

. (3)"أو ضعفو، أو جيمو لتغيير دينو إلى ديف آخر، أو إلى اإللحاد 
 

أف لكؿ شخص الحؽ : " أّما اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف فنص في المادة الثامنة عشرة عمى
في حرية التفكير، والضمير، والديف، ويشمؿ ىذا الحؽ حرية تغيير ديانتو أو عقديتو، وحرية 

                                                 
.  ٖٓ اُشعبُخ٣،56٘ظش ؿ24/45اُجخبس١ فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ ، (2)
.  اُوبٛشح–، ثذٕٝ ربس٣خ، داس أُؼبسف ٣154٘ظش، اُؼٞا، ٓؾٔذ ع٤ِْ، أفٍٞ اُ٘ظبّ اُغ٘بئ٢ ا٩ع٢ٓ٬، دساعخ ٓوبسٗخ، ؿ (1)

. ، ٓقذس عبثن3/32اُوشهج٢، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (2)

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ ا٩ع٢ٓ٬ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُؼبؽشح (3)
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قامة الشعائر، ومراعاتيا، سواء أكاف ذلؾ سرًا أـ مع  اإلعراب عنيما بالتعميـ، والممارسة، وا 
. (4)"الجماعة 

 مف خبلؿ دراسة ىذه المادة يمكف القوؿ أنيا في بعض أجزائيا تتعارض مع أحكاـ اإلسبلـ ألنو
ي :يحـر عمى المسمـ أف يغير دينو إلى ديف آخر قاؿ تعالػى م  ْق يدِض نِضهِضي َو َو نْق يعَو مْق ك  نْق يمِض دْق دِض تَو رْق ي َو نْق مَو  َو

ي ِض هَو ي َو اِضد  نَوي مْق يه  ياانُهَّللا رِض صْق َو ا 
يأَو أ  اَو ِض َو ةِضي َو َو ِضرَو اْلْق نْق َو ي َو ي ِض ياادُّس مَو ا ه مْق يأَوعْق ي َو ِضاَو ْق يكَو  ِضٌري َوؤ  اَو ِض َو ه  َو  ي َو

ومع أف مسألة تغيير الديف مسألة قمبية داخمية، فإف اقرارىا ييدد أمف المجتمع، . ] 217:  البقرة[
. خاصة أف الفرد ترؾ لو حرية االختيار ابتداء

: ثـ جاءت المادة الثانية والعشروف مف اإلعبلف اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف بالنص عمى
 

أف لكؿ إنساف الحؽ في التعبير بحرية عف رأيو بشكؿ ال يتعارض مع المبادئ الشرعية، وأف لكؿ إنساف الحؽ  " 
 حيوية لممجتمع، في الدعوة إلى الخير والنيي عف المنكر، وفقًا لضوابط الشريعة اإلسبلمية، وأف اإلعبلـ ضرورة

إال أنو ُيحَرـ استغبللو، وسوء استعمالو، والتعرض لممقدسات وكرامة األنبياء،  وممارسة كؿ ما مف شأنو 
. (5)"اإلخبلؿ بالقيـ، أو إصابة المجتمع بالتفكؾ، أو االنحبلؿ، أو الضرر، أو زعزعة االعتقاد 

وىنا يميؿ الباحث إلى االستنتاج أف النص اإلسبلمي فيما يتعمؽ بحرية الرأي والعقيدة قد 
خطى خطوات متقدمة عف اإلعبلف العالمي ليذه الحريات؛ وذلؾ ألنو قيّد ىذه الحريات بما 

يحفظ التعرض لممقدسات ويحفظ أمف المجتمع، وقد رأينا كيؼ أف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة 
ـ قد دعا إلى ضرورة اتخاذ قرارات دولية تمنع 2006في مؤتمر قطر الثالث مف آذار عاـ 

كما أف المادة التاسعة والعشريف مف الميثاؽ . حرية التعدي عمى األدياف أو اإلساءة إلييا
عمى تقييد ىذه الحرية بما "  نصت 1966الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية الصادر عاـ 

. (1)"يوجبو القانوف مف قيود تتعمؽ باحتراـ حؽ الغير، أو سمعتيـ وبحماية األمف والنظاـ 
 

ولـ يميز اإلسبلـ بيف الرجؿ والمرأة في ممارسة ىذا الحؽ، فقد كانت المرأة في عصر النبي      
وعصر صحابتو حرة في تفكيرىا وما يصدر عنيا مف آراء سواء - صمى اهلل عميو وسمـ - 

وليس ألحد الحؽ في منعيا مف إبداء رأييا في أي موقؼ أو . أكانت توافؽ اآلخريف أـ تخالفيـ
والسبب في ذلؾ أف النصوص . قضية عممية كانت أو سياسية أو اقتصادية أو غير ذلؾ

القرآنية واألحاديث النبوية جاءت عامة في الحض عمى فعؿ الخيرات وقوؿ الحؽ واألمر 
ي  :قاؿ تعالػى. بالمعروؼ والنيي عف المنكر ـــرِض يإِضاَوىيااْق َو ْق ــ نَو ع  دْق ـــٌ ي َو مُهَّللا

يأ  ــــمْق ك  نْق يمِض كــ نْق اْقتَو  َو

لِض   ن فْق م يااْقم  يه  أ  اَو ِض َو ي َو رِض كَو نْق يااْقم  نِض يعَو نَو هَو ْق نْق ي َو َو ر  فِض عْق ي ِض اْقمَو مــ ر  نَو
ؤْق . ] 104:  آؿ عمراف[  َو َو

 

                                                 
. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُضبٓ٘خ ػؾشح (4)

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ ا٩ع٢ٓ٬ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُضب٤ٗخ ٝاُؼؾشٕٝ (5)

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٤ُٔضبم اُخبؿ ثبُؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ، أُبدح اُزبعؼخ ٝاُؼؾش٣ٖ (1)
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وفي اآلية دليؿ عمى وجوب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، ووجوبو : " قاؿ الشوكاني
ثابت بالكتاب والسنة، وىو مف أعظـ واجبات الشريعة المطيرة، وأصؿ عظيـ مف أصوليا، 

ترجع إلى األمة باعتبار اتصافيا بما " وأولئؾ " واإلشارة في قولو ... وركف مشيد مف أركانيا 
. (2)"ذكر بعدىا 

 

واآلية واضحة الداللة أف اهلل تعالى فرض عمى األمة رجااًل ونساًء فرضًا عمى الكفاية بوجوب 
وىو الدعوة إلى الخير واألمر بالمعروؼ والنيي . تقـو بيذا الواجب (جماعة)وجود أّمة أي 

. عف المنكر
 

وحتى ال يرتاب أحد مف الناس في عدـ التمييز بيف الرجؿ والمرأة في أداء ىذا الواجب العظيـ 
ي  :جاء النص صراحة عمى دخوؿ النساء في ىذا الفرض بقولو تعالى نَو    مِض إْق ااْقم  ي َو ن  نَو مِض إْق ااْقم   َو

ر كَو نْق يااْقم  نِض يعَو نَو هَو ْق نْق ي َو َو ر  فِض عْق ي ِض اْقمَو ر  نَو ؤْقم  ي َو ضٍن عْق ي َو اِض َو ء  يأَو ْق ه مْق عْق   فاآلية توضح . ] 71: التوبة[  َو
أف دور المرأة في اإلصبلح والتغيير السياسي واالجتماعي، كدور الرجؿ في تحمؿ ىذا العبء 

. والقياـ بيذه المسؤولية الجسيمة
أما األحاديث النبوية فقد وردت أيضًا بصيغة العموـ في حث الرجاؿ والنساء عمى تحمؿ 

مف رأى منكـ منكرًا فميغيره - : " صمى اهلل عميو وسمـ - قاؿ . المسؤولية تجاه تغيير المنكر
. (1)"بيده، فإف لـ يستطع فبمسانو، فإف لـ يستطع فبقمبو، وذلؾ أضعؼ اإليماف 

. وىي مف صيغ العموـ وتشمؿ كؿ مكمؼ ذكرًا أو انثى" مف " ورد الحديث بصيغة 
وقد فيـ المسمموف مف ىذه النصوص، أف حؽ إبداء الرأي يشمؿ الرجاؿ والنساء؛ لذلؾ تعددت 
الحوادث الدالة عمى ممارسة النساء في حياة النبي صمى اهلل عميو وسمـ ليذا الحؽ ومف ىذه 

: األدلة اآلتي
.  بحقيا في صبلة الجماعة بالمسجد(2)تمسؾ عاتكة بنت زيد- 1

لـ تخرجيف لصبلة الصبح والعشاء؟ أال تعمميف أف : فقد قاؿ ليا ابف عمر رضي اهلل عنيما
صمى اهلل عميو وسمـ - يمنعو قوؿ الرسوؿ : وما يمنعو أف ينياني؟ قاؿ: عمر يكره ذلؾ؟ قالت

. (3)"ال تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل -: " 

                                                 
، دٕٝ ربس٣خ، داس ئؽ٤بء اُزشاس اُؼشث٢، 1/369اُؾًٞب٢ٗ، ٓؾٔذ ثٖ ػ٢ِ، كزؼ اُوذ٣ش اُغبٓغ ث٤ٖ ك٢ّ٘ اُشٝا٣خ ٝاُذسا٣خ ٖٓ ػِْ اُزلغ٤ش،  (2)

. ث٤شٝد

(1) ، َٕ . 20، ؽذ٣ش سهْ 1/235ٓغِْ فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘،ًزبة ا٣٫ٔبٕ،ثبة ث٤بٕ ًٕٞ ا٢ُٜ٘ ػٖ أٌُ٘ش ٖٓ ا٣٫ٔب

٢ٛ ػبرٌخ ث٘ذ ص٣ذ ثٖ ٗل٤َ اُوشؽ٤خ، ًبٗذ ٖٓ أُٜبعشاد ئ٠ُ أُذ٣٘خ، رضٝعٜب ػجذهللا ثٖ أث٢ ثٌش، صْ رضٝعٜب ػٔش سم٢ هللا ػ٘ٚ، ٣٘ظش  (2)

. ، ٓقذس عبثن5/498اثٖ ا٧ص٤ش، ػ٢ِ ثٖ أث٢ هبُت، أعذ اُـبثخ ك٢ ٓؼشكخ اُقؾبثخ، 

. ، ٓقذس عبثن٣3/34٘ظش، اُؼغو٢ٗ٬، ٓؾٔذ ثٖ ؽغش، كزؼ اُجبس١،  (3)

أٝط ثٖ اُقبٓذ ثٖ ه٤ظ ثٖ ثٖ أفشّ ثٖ كٜش اُخضسع٢ ا٧ٗقبس١، أخٞ ػجبدح ثٖ اُقبٓذ، ؽٜذ ثذساً ٝأُؾبٛذ ًِٜب ٓغ سعٍٞ هللا  (4)

.  ، ٓقذس عبثن1/146ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ظبٛش آشأرٚ ٝٗضٍ ثؾوٚ هشآٗبً ٣ز٠ِ، ٣٘ظش اثٖ ا٧ص٤ش، أعذ اُـبثخ، 
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وجادلتو في أمر زوجيا - صمى اهلل عميو وسمـ - اشتكت خولة بنت ثعمبة إلى رسوؿ اهلل - 2
أكؿ شبابي، ونثرت لو بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ! يا رسوؿ اهلل: " الذي ظاىرىا وقالت
 وكاف الظيار في الجاىمية يعد طبلقًا – (أي حرميا عمى نفسو كحرمة أمو)ولدي ظاىر مني 

جِضهَو ي  : وظمت تشكو حتى نزؿ قوؿ اهلل تعالى– ي ِض ي َو ْق ا  َو لَويااُهَّللاتِض يت جَو دِض  ي َو ْق
ي ُهَّللا عَو مِض يسَو  َودْق

مِض ٌعي َوصِض ر َويسَو
ي ُهَّللا مَو يإِضنُهَّللا ك  رَو يتَو َو    ع  مَو  ي َوسْق

ِضي َو ُهَّللا كِض يإِضاَوىي ُهَّللا تَو تَوشْق . ] 1:  المجادلة[  َو
 ظاىر امرأتو خولة بنت ثعمبة، فشكت إلى رسوؿ اهلل (4)إف أوس بف الصامت: " قاؿ القرطبي

صمى اهلل عميو وسمـ فأنزؿ اهلل كفارة الظيار، فأمره النبي صمى اهلل عميو وسمـ أف يعتؽ رقبة، 
: ال أقوى عميو، فقاؿ: فُصـ شيريف متتابعيف وكاف كبير السف، فقاؿ: قاؿ. قاؿ مالي بذلؾ

. (5)"فأطعـ ستيف   مسكينًا 
 رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وتشكو إليو أباىا (6)تجادؿ الخنساء بنت خذاـ األنصارية- 3

. (7)الذي زوجيا وىي كارىو فرد النبي صمى اهلل عميو وسمـ نكاحو
سبقناكـ : "فقاؿ ليا عمر-  رضي اهلل عنيما -  عمر (1)حاورت أسماء بنت عميس- 4

كبل واهلل : منكـ، فغضبت وقالت- صمى اهلل عميو وسمـ - باليجرة، فنحف أحؽ برسوؿ اهلل 
يطعـ جائعكـ، ويعظ جاىمكـ، وكنا في دار - صمى اهلل عميو وسمـ - كنتـ مع رسوؿ اهلل 

البعداء والبغضاء بالحبشة، ذلؾ في اهلل وفي رسوؿ اهلل، وأيـ اهلل ال أطعـ طعامًا وال أشرب 
ليس - : صمى اهلل عميو وسمـ - فقاؿ ليا رسوؿ اهلل ... شرابًا حتى أذكر ما قمت لرسوؿ اهلل 

فمقد رأيت : بأحؽ مني منكـ، ولو وألصحابو ىجرة واحدة ولكـ أنتـ أىؿ السفينة ىجرتاف، قالت
. (2)"أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أفواجًا يسألونني عف ىذا الحديث 

. المرأة تحاور عمر رضي اهلل عنو وتنكر عميو تحديد المير- 5
ه يشَو ْق ًّ  :قاؿ القرطبي في تفسير قولو تعالػى نْق ذ  ايمِض ؤْق   يتَو اي َو َو اَو رًّ ي ِضنْق نُهَّللا اه  دَو يإِض ْق ت مْق آَوتَو ْق .  ] 20: النساء[  َو

قاؿ عمر رضي اهلل عنو أال تغالوا في صدقات النساء، فإنيا لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند اهلل " 
، ما أصدؽ قط امرأة مف نسائو وال بناتو فوؽ اثنتي -صمى اهلل عميو وسمـ - لكاف أوالكـ بيا رسوؿ اهلل 

ي  :أليس اهلل تعالػى يقػوؿ! يا عمر، يعطينا اهلل وتحرمنا: عشر أوقيػة، فقامت عميو امرأة فقالت ت مْق آَوتَو ْق  َو

ا اَو رًّ ي ِضنْق نُهَّللا اه  دَو . (3)"أصابت امرأة وأخطأ عمر :  فقاؿ عمريإِض ْق
                                                 

. ، ٓقذس عبثن17/272اُوشهج٢، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (5)

اُخ٘غبء ث٘ذ خزاّ ا٧ٗقبس٣خ ٖٓ ث٢٘ ػٔشٝ ثٖ ػٞف سٟٝ ػٜ٘ب ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ ػٞف ٝأٜٗب رضٝعذ أثب ُجبثخ، ػشكذ ثغشأرٜب ك٢ هٍٞ  (6)

. ، ٓقذس عبثن5/440اُؾن، ٣٘ظش اثٖ ا٧ص٤ش، أعذ اُـبثخ، 

. 4813، ؽذ٣ش سهْ 19/103اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١، ًزبة اٌُ٘بػ، ثبة ئرا صٝط اث٘زٚ ٢ٛٝ ًبسٛخ، (7)

أعٔبء ث٘ذ ػ٤ٔظ ثٖ ٓؼجذ ثٖ اُؾبسس، أعِٔذ ٝٛبعشد ئ٠ُ اُؾجؾخ ٓغ صٝعٜب عؼلش ثٖ أث٢ هبُت سم٢ هللا ػ٘ٚ صْ ٛبعشد ئ٠ُ  (1)

، 5/395أُذ٣٘خ، ٝثؼذ ٝكبح صٝعٜب رضٝعٜب أثٞ ثٌش سم٢ هللا ػ٘ٚ ٝثؼذ ٝكبرٚ رضٝعٜب ػ٢ِ سم٢ هللا ػ٘ٚ، ٣٘ظش اثٖ ا٧ص٤ش، أعذ اُـبثخ، 

. ٓقذس عبثن

. 3915، ؽذ٣ش سهْ 16/104اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ ، ًزبة أُـبص١، ثبة ؿضٝح خ٤جش، (2)

. ، ٓقذس عبثن5/66اُوشهج٢، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (3)
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 ال تسّمـ أف عدتيا مف زوجيا المتوفي تستمر بعد وضعيا لمحمؿ، (4)سبيعة بنت الحارث- 6
إف وضعت الحمؿ : فتجمع ثيابيا وتأتي رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وتسألو فيقوؿ ليا

. (5)فتزوجي إف بدا لؾ
 

.  تبدي رأييا في مفارقة زوجيا(6)زوجة ثابت بف قيس- 7
إني ال أنقـ عمى ثابت في ديف : وقالت- صمى اهلل عميو وسمـ - فقد جاءت إلى رسوؿ اهلل " 

-: صمى اهلل عميو وسمـ - فقاؿ  (أي عدـ القياـ بحؽ الزوج)وال خمؽ، إال أني أخاؼ الكفر 
. (7)"نعـ : فترديف عميو حديقتو، فقالت

. (1)أـ يعقوب كانت ممف يقرأف القرآف، وأخذت تحاور عبداهلل بف مسعود- 8
 

 (مف تضع الوشـ عمى اليد والوجو)بمغني أنؾ تقوؿ أف اهلل لعف الواشمة : جاءت إلى ابف مسعود وقالت" 
أّما : لكني قرأت كتاب اهلل ما بيف الموحتيف فما وجدت ذلؾ؟ فقاؿ ... (إزالة شعر الحاجبيف)والمتنمصة 

: بمػى، قاؿ:  قالػتي م يأت كمياارس لي  ذ  ي م ينه كميعنهي  نته ا  :قرأت قػوؿ اهلل تعالػى
. (2)"نيى عف ذلؾ - صمى اهلل عميو وسمـ - فإنو 
 

إف النصوص مف القرآف والسنة النبوية المطيرة والسيرة الشريفة، سواء أكانت " وخبلصة القوؿ 
قولية، أو فعمية، أو تقريرية، قد أعطت المرأة المسممة الحرية، حرية الرأي، فيي حرة في أف 

وال . تفكر وال يحؽ ألحد أف يتدخؿ في تفكيرىا، أو أف ترى الرأي وتبشر بو وتقنع اآلخريف
يوجد قيد عمى ىذه الحرية إال ما قيد الشرع بو الرجاؿ والنساء مف مخالفة صريحة لمعقيدة 

يصدر عف الرجؿ أو المرأة رأي يكذب صريح القرآف، أو ينكر ما ىو معمـو مف اإلسبلمية، كأف 
. (3)"الديف بالضرورة 

 

وقد نصت مواد القانوف الفمسطيني األساسي عمى حؽ حرية الرأي والعقيدة في المادة الثامنة 
حرية العقيدة والعبادة وممارسة : " عشرة والمادة التاسعة عشرة، إذ نصت ىاتاف المادتاف عمى

الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدـ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أو اآلداب العامة، وأنو ال مساس 
                                                                                                                                                    

عج٤ؼخ ث٘ذ اُؾبسس ا٧ع٤ِٔخ، ًبٗذ آشأح عؼذ ثٖ خُٞخ، رٞك٢ ػٜ٘ب صٝعٜب ك٢ ؽغخ اُٞداع كٞمؼذ ثؼذ ٝكبح صٝعٜب ث٤ِبٍ كوبٍ ُٜب اُ٘ج٢  (4)

. ، ٓقذس عبثن5/472هذ ؽِِذ كبٌٗؾ٢ ٖٓ ؽئذ، ٣٘ظش اثٖ ا٧ص٤ش، أعذ اُـبثخ، : ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

. 1485، ؽذ٣ش سهْ 5/288ٓغِْ فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘، ًزبة اُط٬م،  ثبة ػذح أُزٞك٠ ػٜ٘ب صٝعٜب ٝؿ٤شٛب ثٞمغ اُؾَٔ، (5)

صبثذ ثٖ ه٤ظ ثٖ ؽٔبط ثٖ ص٤ٛش ثٖ ٓبُي، ًبٕ خط٤ت ا٧ٗقبس، ؽٜذ أؽذاً ٝٓب ثؼذٛب ٝاعزؾٜذ ٣ّٞ ا٤ُٔبٓخ ًبٕ ػ٤ِٚ دسع كأخزٛب سعَ،  (6)

. ، ٓقذس عبثن1/338كبخجش أفؾبثٚ ك٢ أُ٘بّ إٔ ٣أخزٝا دسػٚ صْ ٣ج٤ؼٞٗٚ ٣ٝونٞا د٣٘ٚ، ٣٘ظش، اثٖ ا٧ص٤ش، أعذ اُـبثخ، 

. 4940، ؽذ٣ش سهْ 19/198اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُط٬م، ثبة اُخِغ ، (7)

. ، اُشعبُخ13ػجذهللا ثٖ ٓغؼٞد، ٣٘ظش ؿ (1)

. 4565، ؽذ٣ش سهْ 18/132اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُزلغ٤ش،ثبة عٞسح اُؾؾش،  (2)
. ػٔبٕ- ّ، داس اُلشهبٕ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ 2000-ٛـ1420، 1، ه117ٓؾٔذ ػجذ اُوبدس، ؽوٞم أُشأح أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. أثٞ كبسط، د (3)
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بحرية الرأي، ولكؿ إنساف الحؽ في التعبير عف رأيو ونشره بالقوؿ، أو الكتابة، أو غير ذلؾ 
ومف ناحية عممية فإف السمطة . (4)"مف وسائؿ التعبير أو الفف، مع مراعاة أحكاـ القانوف 

الفمسطينية مع أنيا راعت ىذه الحقوؽ بشكؿ عاـ، إال أنيا أحيانًا تتعدى ىذه الحرية في أوقات 
عبد الستار قاسـ حيث تـ اعتقالو عمى خمفية توقيعو عمى بياف . معينة كما حصؿ مع د

وكذلؾ اعتقاؿ بعض قادة حركة حماس والجياد . العشريف الذي ينتقد جوانب الفساد في الحكـ
اإلسبلمي عمى خمفيات سياسية واتياميـ بعرقمة االتفاقيات التي وقعيتا السمطة الوطنية 

. الفمسطينية مع الجانب اإلسرائيمي
 

الحق في العمل  : المطمب الرابع
 

شغؿ موضوع عمؿ المرأة حيزًا كبيرًا مف كتابات العمماء والمفكريف المسمميف في العقود 
وتعددت اآلراء حوؿ ىذه القضية بيف مف يعارض أي عمؿ تقوـ بو المرأة خارج . األخيرة

البيت، وأف المرأة ال يصح أف تخرج مف البيت إال لمضرورة القصوى، وبيف مف أباح لممرأة 
القياـ بالعمؿ خارج البيت شرط االلتزاـ بالضوابط الشرعية، كوجوب ستر عورتيا، وعدـ خموتيا 

باإلضافة إلى ضرورة التوفيؽ بيف واجباتيا األسرية . بالرجاؿ، والتزاميا بأخبلؽ اإلسبلـ وآدابو
. كأـ أوجب عمييا الشرع واجبات تجاه زوجيا وأبنائيا، وبيف عمميا

 

وال شؾ أف الرؤية والمنطمؽ، أو المرجعية التي يجب الرجوع إلييا، ليست المنظومة الفكرية 
الغربية، بؿ الخصوصية الثقافية والحضارية التي تميزت بيا األمة اإلسبلمية، ألف الثروة 

الفكرية المكتسبة مف نصوص القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة أغنى وأغمى مف أي فكر 
إف نصوص القرآف . غريب وليد ظروؼ بيئية ال يعرؼ إال إشباع الشيوات والمتع والمذات

الكريـ والسنة النبوية الشريفة قد ساوت بيف الرجؿ والمرأة في التكاليؼ العامة مف إيماف 
وفرضت تحمؿ مسؤولية االستخبلؼ في الكوف عمى الذكر . وصبلة وزكاة وحج وصياـ

واألنثى، وكرمت الرجؿ والمرأة ومنحتيما نعمة العقؿ واإلرادة، وأوجبت عمييما حمؿ الدعوة 
والدفاع عنيا، وساوت بينيما في الجزاء والحساب، وحممتيما مسؤولية األمر بالمعروؼ والنيي 

. عف المنكر
 

كما أف الشريعة اإلسبلمية قررت لممرأة أىمية تامة في مختمؼ التصرفات المدنية، كحؽ 
كؿ ذلؾ دليؿ عمى حقيا في المشاركة في أوجو النشاط البلزمة لبناء .التقاضي والذمة المستقمة

.  الدولة والمجتمع

                                                 
. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبُوبٕٗٞ اُلِغط٢٘٤ ا٧عبع٢، أُبدح اُضبٓ٘خ ػؾش، ٝأُبدح اُزبعؼخ ػؾش (4)
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وىذا يتضمف حقيا في تعمـ العمـو عمى اختبلفيا وتنوعيا، واستكماؿ استعدادىا لممارسة أىميتيا " 
لؤلعماؿ السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وممارسة كافة الحقوؽ واألعماؿ والحريات المباحة 

والمشروعة، والتمتع بالطيبات والمباحات ضمف نطاؽ القصد واالعتداؿ دوف إسراؼ أو غمو، بعيدة عف 
. (1)"الفواحش واآلثاـ وأسباب الفتنة ضمف حدود الشرع 

 

ومف المسممات التي ال يشؾ فييا عاقؿ، أف الكبلـ عف المرأة ال يصح أف يقتصر عمى الجنس 
. واألنوثة فقط، وييمؿ النظر إلييا عمى أنيا إنسانة شريكو لمرجؿ في ىمـو الحياة والمجتمع
فنصوص القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة لـ تقتصر عمى جانب األنوثة والجنس، بؿ 

وازنت بيف ىذا الجانب والجانب اإلنساني اآلخر المتعمؽ بضرورة تحمؿ المسؤولية في جانب 
فإلى جانب الحديث الذي يتضمف ما يتناسب مع طبيعة . الدعوة والجياد وبناء المجتمع واألمة

زواج، وحمؿ، ورضاع، وحضانة، وتربية، وتنشئة لؤلبناء، والقياـ بواجبات الزواج : األنوثة مف
في األسرة، نجد الحديث عف الجانب اآلخر المتعمؽ بالنشاط السياسي واالجتماعي 

. واالقتصادي والتربوي
 

: وإلثبات ىذه الرؤية اإلسبلمية أسوؽ األدلة اآلتية
 

. الجانب المتعمق بالتكاليف الشرعية الخاصة بالمرأة بوصفها أنثى: أوالً 
: ومف النصوص الشرعية التي تحدثت عف ىذا الجانب ما يأتي

ي  :قاؿ تعالػى- 1 ي َو ِضصَو ا ه  ل ه  مْق هًّ ي َو َو رْق يك  ه  تْق عَو هًّ ي َو َو َو رْق يك  ه  يأ مُّس ه  لَوتْق مَو سَو نًّ ي َو هِضيإِض ْق ااِضدَو ْق ي ِض َو سَو نَو ِضنْق نَو ياْلْق ـــَو ْق ص   َو َو

راًّي هْق يشَو ث  نَو فاآلية توضح مسؤولية المرأة عف العناية بجنينيا  . ] 15:  األحقاؼ[  ثَو َو
رضاعو   :قاؿ تعالػى. كما أف القرآف الكريـ قد نص عمى أىمية إكماؿ الرضاعة سنتيف. وا 

ياارُهَّللا َو عَو َوي ي  تِضمُهَّللا يأَونْق ادَو يأَورَو نْق ياِضمَو نِض لَو ْق يكَو مِض نِض اَو ْق ي َو ْق نُهَّللا ه  دَو يأَو ْق َو نَو عْق ي  رْق ِض ا   ااـــــِضدَو ااْق َو . ] 233:  البقرة[   َو
مدح النبي صمى اهلل عميو وسمـ نساء قريش عمى حسف الحضانة لؤلطفاؿ، وأشار إلى - 2

-: " صمى اهلل عميو وسمـ - قاؿ . حاجة الطفؿ إلى الحناف في مرحمة الرضاع والحضانة
. (1)"خير نساء ركبف اإلبؿ صالح نساء قريش أحنيف عمى ولد في صغره 

مسؤولية المرأة المكممة لمسؤولية الرجؿ في رعاية - صمى اهلل عميو وسمـ - وضح النبي - 3
كمكـ راع ومسئوؿ عف رعيتو، فالرجؿ راع ومسئوؿ -: " صمى اهلل عميو وسمـ - األسرة قاؿ 

. (2)... "عف رعيتو، والمرأة راعية عمى أىؿ بيت زوجيا وولده وىي مسئولة عنيـ 

                                                 
، ٓقذس عبثن 44دسٝصح، ٓؾٔذ ػضح، أُشأح ك٢ اُوشإٓ ٝاُغ٘خ ٝٓشًضٛب ك٢ اُذُٝخ ٝأُغزٔغ، ؿ (1)

. 4716، ؽذ٣ش سهْ 18/66اُجخبس١، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اٌُ٘بػ، ثبة ئ٠ُ ٓب ٣ٌ٘ؼ،  (1)

ي.6704، ؽذ٣ش سهْ  ،24/192يأا ع اي ي أا ع اياارس ل :هُٞٚ رؼب٠ُ: أُقذس ٗلغٚ، ًزبة ا٧ؽٌبّ، ثبة (2)
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أمر القرآف الكريـ المرأة بغض البصر وحفظ الفرج وعدـ إظيار الزينة المحرمة عمى غير - 4
ي  :قاؿ تعالػى. المحـر ه نُهَّللا تَو ي ِض نَو دِض نَو ي   ْق ي َو َو ه نُهَّللا ي  ر  جَو نَو فَوظْق ي َو َو ْق هِضنُهَّللا صَو رِض  ْق

يأَو نْق يمِض نَو ــ   ْق غْق ي َو نَو  ِض مِض  َو  لْقياِضلْقمـــــ إْق

يآَو َو  ِضهِضن يأَو ْق ياِض  ع  اَوتِضهِضنُهَّللا يإِض ُهَّللا ه نُهَّللا تَو ي ِض نَو دِض نَو ي   ْق ي َو َو لَوىيج     ِضهِضنُهَّللا يعَو هِضنُهَّللا رِض م  ي ِض   نَو رِض ْق اْق َو ْق هَو ي َو نْق يمِض رَو هَو يمَو يظَو :  النور[  إِض ُهَّللا
31 [ .
صمى اهلل عميو - قاؿ . أوجب اإلسبلـ عمى الزوجيف كتماف سر المباشرة الزوجية بينيما- 5

إف مف أشر الناس عند اهلل منزلة يـو القيامة، الرجؿ يفضي إلى امرأتو وتفضي -: " وسمـ 
. (3)"إليو، ثـ ينشر سرىا 

صمى اهلل - بيف النبي صمى اهلل عميو وسمـ وجوب طاعة المرأة لزوجيا بالمعروؼ، قاؿ - 6
خير النساء مف تسرؾ إذا أبصرت، وتطيعؾ إذا أمرت، وتحفظ غيبتؾ في -: " عميو وسمـ 

. (4)"نفسيا      ومالؾ 
ي  :وفي مقابؿ ذلؾ أوجب عمى الرجاؿ حسف المعاشرة بالمعروؼ، قاؿ تعالػى نُهَّللا ر  ه  عَو شِض  َو

اي ثِض رًّ ايكَو رًّ  ي ِض هِضي َو ْق
لَوي ُهَّللا عَو ه  ايشَو ْق ًّ ي َو َوجْق رَو كْق يتَو ىيأَونْق سَو ي َوعَو نُهَّللا ت م  ه  هْق رِض يكَو ي َوإِضنْق ر  فِض عْق وقد . ] 19:  النساء[  ِض اْقمَو

قاؿ تعالػى في مػدح النساء المواتػي يحافظػف عمػى . أكد القرآف عمى وجوب حفظ غيبة الزوج
 ي  :عرضيف

ي ُهَّللا فِضظَو ي ِضمَو ي َو اِض ي َو نِضتَو ٌ ي َو  ِضظَو ٌ ياِضلْقغَو ْق :  " قاؿ ابف كثير. ] 34:  النساء[  َو اصُهَّللا اِض َو   
أي صائنات ما ينبغي صونو في : مطيعات هلل وألزواجيف، حافظات لمغيب: أي أنيف قانتات

غيبة أزواجيف، وأيضًا ىف مطيعات ألزواجيف حافظات ألنفسيف، في أنفسيف وأمواؿ أزواجيف 
"(5) .

ىذه بعض األدلة الشرعية المتعمقة بالجانب األنثوي لممرأة مف حيث واجباتيا األسرية وحقوقيا 
 النساء، والطبلؽ أو آيات مف سور أخرى، كالبقرة،التي تحدثت عنيا سور قرآنية كاممة، كسورة 

البحث،  والمجادلة، وغيرىا مف اآليات، واألحاديث التي ال يتسع المجاؿ لمحديث عنيا في ىذا والمائدة،
. كالحيض، والنفاس، والعدة، والزينة، وأحكاـ العورة، والعفة، والغسؿ، وغيره مف األحكاـ الخاصة بالمرأة

 

أف عمؿ المرأة األصمي أنيا أـّ وربة بيت، فقد خصيا اهلل : مف خبلؿ ىذه النصوص يمكف القوؿ
رضاع، وحضانة: بأحكاـ تتعمؽ بيا بوصفيا أنثى، وألقى عمييا مسؤولية الطفؿ مف . حمؿ، ووالدة، وا 

وىي مسؤولية عظيمة فييا بقاء النوع اإلنساني، وىو مف أجّؿ األعماؿ التي أودع اهلل في خمؽ المرأة 
. مف الخصائص ما يمكنيا مف القياـ بيذه المسؤولية

 

                                                 
. 1437، ؽذ٣ش سهْ 5/204ٓغِْ ،فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘ ، ًزبة اٌُ٘بػ، ثبة رؾش٣ْ ئكؾبء عش أُشأح،  (3)

، ثِلع صاد ك٤ٚ ئٕ أهغْ ػ٤ِٜب أثشرٚ، ٝئٕ ؿبة ػٜ٘ب ٗقؾزٚ ك٢ ٗلغٜب 1875أخشعٚ اثٖ ٓبعٚ، ًزبة اٌُ٘بػ، ثبة كنَ اُ٘غبء، ؽذ٣ش سهْ  (4)

. ٝٓبُٚ

 دٕٝ ربس٣خ، داس ئؽ٤بء اٌُزت اُؼشث٤خ، ػ٤غ٠ اُجبث٢ اُؾِج٢ 1/491ػٔبد اُذ٣ٖ، ئعٔبػ٤َ ثٖ ػٔش ثٖ ًض٤ش اُوشؽ٢، رلغ٤ش اُوشإٓ اُؼظ٤ْ، (5)

.  اُوبٛشح–
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إال أنو ليس معنى كوف عمميا األصمي أنيا أـ وربة بيت أنيا محصورة في ىذا العمؿ، ممنوعة مف غيره مف " 
أنيي منيآ  ته  :األعماؿ، بؿ معناه أف اهلل خمؽ المرأة ليسكف إلييا الرجؿ، وليوجد منيا الذرية والنسؿ، قاؿ تعالى

 ولكنو خمقيا في نفس الوقت لتعمؿ في الحياة العامة، كما تعمؿ ي ل ياكميمنيأنفسكميأ  اج ًّياتسكن ايإا ه 
فأوجب عمييا حمؿ الدعوة، وطمب العمـ، وأجاز ليا البيع، واإلجارة، والوكالة، وحـر عمييا ... في الحياة الخاصة، 

الكذب والغدر والخيانة، كما أوجب ذلؾ عمى الرجؿ وأجازه لو وحرمو عميو، وجعؿ ليا أف تزاوؿ الزراعة والصناعة 
. (1)... "والتجارة، وأف تتولى العقود 

 

. الجانب المتعمق بمشاركة المرأة في أنشطة المجتمع المختمفة: ثانياً 
 

مف خبلؿ استقراء النصوص الشرعية المتعمقة باألنشطة التي كانت تمارسيا المرأة في المجتمع 
واألدلة عمى . اإلسبلمي بناًء عمى أحكاـ اإلسبلـ وشريعتو، يمكف القوؿ أنيا تشمؿ كافة أوجو الحياة

: ذلؾ ما يمي
. النشاط العممي والفكري والدعوي. 1

فيمت النساء أف طمب العمـ ليس مقصورًا عمى الرجاؿ، بؿ إف ىذه الفريضة العظيمة تشمؿ النساء 
. (2)"طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ -: " صمى اهلل عميو وسمـ - والرجاؿ، لذلؾ استجابت لقولو 

 صمى اهلل –ولـ تكتؼ النساء بحضور جمسة العمـ مع الرجاؿ في المسجد، بؿ طمبف مف رسوؿ اهلل 
: ، فقالت-صمى اهلل عميو وسمـ - أف يجعؿ ليف يومًا، فقد جاءت امرأة إلى رسوؿ اهلل - عميو وسمـ 

اجتمعف في يـو كذا : فقاؿ... يا رسوؿ اهلل ذىب الرجاؿ بحديثؾ فاجعؿ لنا مف نفسؾ يومًا 
. (3)..فاجتمعف فأتاىف ...وكذا

النبي صمى اهلل عميو    - وقد اعترؼ الكثير مف الصحابة بفضؿ النساء وعمميف، خاصة نساء 
صمى اهلل عميو -  فكانوا إذا اختمفوا في قضية ما، سارعوا إلى سؤاؿ زوجات النبي –وسمـ 
 –وسمـ 

 
ومف أمثمة ذلؾ ما روي أف ابف عباس سئؿ عف عدة امرأة ولدت بعد موت زوجيا بأربعيف 

عدتيا أبعد األجميف، أي إف كاف عدة المتوفي عنيا زوجيا أطوؿ مف فترة والدتيا : ليمة، فقاؿ
أرى أف عدتيا بوضع : فقاؿ-  رضي اهلل عنو –أما أبو ىريرة . فعدتيا أربعة أشير وعشرة أياـ

قتؿ : فقالت-  رضي اهلل عنيا –إلى أـ سممة -  رضي اهلل عنو –الحمؿ، فأرسؿ ابف عباس 

                                                 
.  ُج٘بٕ–ّ، داس ا٧ٓخ، ث٤شٝد 2003-ٛـ1424، 4اُ٘جٜب٢ٗ، رو٢ اُذ٣ٖ، اُ٘ظبّ ا٫عزٔبػ٢ ك٢ ا٩ع٬ّ، ه (1)

،داس اٌُزت 184، فؾؾٚ ا٧ُجب٢ٗ ، ؽذ٣ش سهْ 1/92اثٖ ٓبعخ،عٖ٘ اثٖ ٓبعخ،أثٞ ػجذ هللا ، ٓؾٔذ ثٖ ٣ض٣ذ اُوض٢٘٣ٝ، ًزبة اُؼِْ، (2)

. اُؼ٤ِٔخ،دٕٝ ربس٣خ

، 25/56اُجخبس١، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة ا٫ػزقبّ، ثبة رؼ٤ِْ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ أٓزٚ ٖٓ اُشعبٍ ٝاُ٘غبء، (3)

.  6866ؽذ٣ش سهْ 
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 وىي حبمى فوضعت بعد موتو بأربعيف ليمة، فجاءىا الخطاب (1)زوج سبيعة   األسممية
. (2)فأنكحيا النبي صمى اهلل عميو وسمـ

لـ ينقؿ : " وقاؿ اإلماـ الشوكاني. ولـ تكتؼ المرأة بتعمـ الحديث فقط بؿ ساىمت في روايتو
عف أحد مف العمماء بأنو رد خبر إمرأة لكونيا امرأة، فكـ مف سنة قد تمقتيا األمة بالقبوؿ مف 

. (3)"امرأة واحدة مف الصحابة وىذا ال ينكره مف لػو أدنى نصيب مف عمـ السنة 
أف عمماء التراجـ والطبقات " وما يؤيد انشغاؿ الكثير مف النساء في طمب العمـ ونقمو وتعميمو 

أي أف حركة التحرير ...كتبوا نحو ثمانية آالؼ مف الصفوة، وكاف نصيب النساء ألفًا 
اإلسبلمي دفعت إلى مركز القيادة والريادة واحدة مف بيف كؿ ثمانية مف الصفوة مف الرجاؿ 

"(4) .
أما عمر رضا كحالة عالـ التاريخ والتراجـ، فقد ترجـ ألعبلـ النساء المتفوقات والبلتي برزف 

وتقدمف الصفوؼ في تاريخنا الحضاري لثبلثة آالؼ مف أعبلـ النساء في المحيط العربي 
. (5)وحده

ومف النماذج المشرقة في التاريخ اإلسبلمي أف البعض مف كبار العمماء قد أخذ عف بعض 
ىػ أخذ العمـ 458أف القاضي أبا يعمى الفراء الحنبمي المتوفى عاـ " العالمات، ومف أمثمة ذلؾ 

. (6)"عف أـ الفتح، أمة السبلـ بنت القاضي أبو بكر أحمد بف كامؿ بف خمؼ 
 

فقد زوجيا  (صاحب تحفة الفقياء)والعالمة فاطمة بنت الشيخ عبلء الديف السمرقندي الحنفي 
تزوج : " ىػ  في كتابو بدائع الصنائع فقيؿ587أبوىا مف عبلء الديف الكاساني المتوفى عاـ 

. (7)ابنتو وشرح تحفتو، فكانت الفتوى تخرج وعمييا خطيا وخط أبييا وزوجيا
. (8)أما الشافعي فقد سمع الحديث وأخذ العمـ عف نفيسة

: وقد عدد ابف حـز بعض النساء العالمات مف الصحابيات والتابعيات فقاؿ
 
وقد ُنِقَمت أحكاـ الديف عف الرجاؿ والنساء وقامت الحجة بنقميف كأـ سميـ، وأـ حراـ، وأـ عطية، وأـ  " 

كرز، وأـ شريؾ، وأـ الدرداء، وأـ خاؿ، وأسماء بنت أبي بكر، وفاطمة بنت قيس، ثـ مف التابعيف، عمرة، 
                                                 

٢ٛ ث٘ذ اُؾبسس ا٧ع٤ِٔخ، صٝعٜب عؼذ ثٖ خُٞخ رٞك٢ ػٜ٘ب ثٌٔخ ك٢ ؽغخ اُٞداع ٢ٛٝ ؽبَٓ كٞمؼذ ثؼذ ٝكبح صٝعٜب ث٤ِبٍ، : عج٤ؼخ (1)

كغبءد سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ كأرٕ ُٜب ثبٌُ٘بػ ػ٠ِ اػزجبس ػذرٜب اٗزٜذ ثٞمغ اُؾَٔ، ٣٘ظش اثٖ ا٧ص٤ش، أعذ اُـبثخ ك٢ ٓؼشكخ 

. ، ٓشعغ عبثن5/473اُقؾبثخ، 

. 4589،ؽذ٣ش سه18/152ْاُجخبس١، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُزلغ٤ش، ثبة رلغ٤ش عٞسح اُط٬م، (2)

. ، ٓقذس عبثن8/122اُؾًٞب٢ٗ، ٓؾٔذ ثٖ ػ٢ِ، ٤َٗ ا٧ٝهبس،  (3)

. ، ٓقذس عبثن20ٓؾٔذ، اُزؾش٣ش ا٩ع٢ٓ٬ ُِٔشأح، ؿ. ػٔبسح، د (4)

. 21أُقذس ٗلغٚ، ؿ (5)

. اُوبٛشح- ّ، ٓطجؼخ ٓقطل٠ اُجبث٢ 1966-ٛـ1386، 2، ه95اُلشاء، أثٞ ٣ؼ٠ِ، ٓؾٔذ ثٖ اُؾغ٤ٖ اُلشاء، ا٧ؽٌبّ اُغِطب٤ٗخ، ؿ (6)

أّ اُلزؼ عٔؼذ اُؾذ٣ش ػٖ ٓؾٔذ ثٖ ئعٔبػ٤َ اُجق٢ٗ٬، ٝعٔغ ػٜ٘ب، ا٧صٛش١ ٝاُز٘ٞخ٢ ٝأثٞ ٣ؼ٠ِ، ٝأص٠٘ ػ٤ِٜب ؿ٤ش ٝاؽذ ك٢ د٣ٜ٘ب " 

. 11/328 ث٤شٝد، اُجذا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ، –ّ، داس اُلٌش 1977، 2، ٣٘ظش اثٖ ًض٤ش، أثٞ اُلذاء، ئعٔبػ٤َ ثٖ ػٔش، ه"ٝكنِٜب ٝعبدرٜب 

. ، ٓقذس عبثن165اُغجبػ٢، ٓقطل٠، أُشأح ث٤ٖ اُلوٚ ٝاُوبٕٗٞ، ؿ (7)

.  ث٤شٝد، ٓقذس عبثن–، دٕٝ ربس٣خ، داس اٌُزبة اُؼشث٢ 437-٣14/430٘ظش اُجـذاد١، أثٞ ثٌش، أؽٔذ ثٖ ػ٢ِ ثٖ صبثذ، ربس٣خ ثـذاد،  (8)
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وأـ الحسف، والرباب، وفاطمة بنت المنذر، وىند الفػراسية، وحبيبة بنت بسرة، وحفصة بنت سيريف وغيرىف 
"(1) .
 

بؿ " وال يقتصر وجوب تعمـ المرأة عمى ما يخصيا مف أحكاـ العبادات،  وما يحؿ وما يحـر  
ف كانت ىناؾ ضرورة شرعية لسفرىا ... أف تتعمـ المرأة الطب وغيره مف الفروض الكفائية  وا 

. (2)... "خارج البمد لتتعمـ ىذا العمـ إذا لـ يتوفر مف تتعمـ عمى يديو في البمد فإنيا تسافر 
 

يماف امرأتيف تمسكتا  أّما في مجاؿ الدعوة فقد ضرب لنا القرآف الكريـ مثبًل في طيارة وعفة وا 
بالدعوة إلى اهلل رغـ تكالب األعداء وقوتيـ، ولـ يمنع تكبر فرعوف وجبروتو وظممو وقد ادعى 

األلوىية أف تستييف بو امرأتو التي خمد القرآف الكريـ ذكرىا مع مريـ عمييما السبلـ؛ لتكونا 
نموذجًا تحتذي بو المرأة في كؿ العصور، وليظؿ ىذا النموذج دليبًل عمى عظمة المرأة 

ي  :قاؿ تعالى. باإليماف وبرىانًا عمى أىميتيا ومسؤوليتيا نَو عَو ْق أَوةَوي ِضرْق رَو ن  اياِضمْق يآَومَو ياِضلُهَّللاذِض نَو ثَو ًّ  يمَو
ي ُهَّللا اَو رَو  َو َو

يااظُهَّللا اِضمِض ن مِض  ْق
يااْق َو نَو نِض يمِض نَوجِّق لِضهِضي َو مَو عَو ي َو نَو عَو ْق ي ِضرْق نْق نِض يمِض نَوجِّق نُهَّللا ِضي َو تًّ ي ِض يااْقجَو ي َو ْق دَو َو نْق ياِض يعِض نِض يا ْق اِّق يرَو ي َو اَو ْق ي*يإِضذْق نَو َو يا ْق مَو رْق َو مَو  َو

يااْق َو نِضتِض نَوي نَو يمِض كَو نَو ْق ت  ِضهِضي َو ك  هَو ي َو يرَو ِّق لِضمَو  ِض ي ِضكَو دُهَّللا َو ْق صَو ير   ِضنَو ي َو نْق نَو ي ِض هِضيمِض فَو ْق هَو ي َونَو جَو ي َورْق نَو ْق صَو يااُهَّللاتِض يأَو ْق انَو رَو مْق  [  عِض
. ] 12-11: التحريـ

 

ىذا حث لممؤمنيف عمى الصبر في الشدة، : " وفي تعميؽ القرطبي عمى ىذه اآلية الكريمة قولو
فكانت تعذب بالشمس ... أي ال تكونوا في الصبر عند الشدة أضعؼ مف امرأة فرعوف 

بؿ صمبت وعذبت حتى قبضت روحيا وىي مبتسمة؛ ألنيا : مربوطة اليديف والرجميف، وقيؿ
. (3)"رأت بيتيا في الجنة كما  طمبت 

 

 ورجاحة – رضي اهلل عنيا – (4)وأّما المثاؿ الثاني في مجاؿ الدعوة فقد تمثؿ في قوة خديجة
تؤازره وتثبتو عمى دعوتو، - صمى اهلل عميو وسمـ - عقميا وحكمتيا، إذ وقفت مع رسوؿ اهلل 
خاؼ واضطرب مف شدة - صمى اهلل عميو وسمـ - ذلؾ أنو لّما نزؿ الوحي عمى رسوؿ اهلل 

زمموني، زمموني، : يقوؿ"  وىو – رضي اهلل عنيا –الوحي فعاد مف الغار ودخؿ عمى خديجة 
 رضي اهلل عنيا –فقالت خديجة : لقد خشيت عمى نفسي: وقاؿ. فزمموه حتى ذىب عنو الروع

، وتكسب المعدـو (الضعيؼ)، كبل واهلل، ما يخزيؾ اهلل أبدًا، إنؾ لتصؿ الرحـ، وتحمؿ الكّؿ -
                                                 

. ، ٓقذس عبثن3/324اثٖ ؽضّ، أثٞ ٓؾٔذ ػ٢ِ ثٖ أؽٔذ ثٖ عؼ٤ذ، ا٧ؽٌبّ ك٢ أفٍٞ ا٧ؽٌبّ،  (1)

. ، ٓقذس عبثن107-٣106٘ظش، ص٣ذإ، ػجذ اٌُش٣ْ، ؽوٞم ٝٝاعجبد أُشأح ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ (2)

. ، ٓقذس عبثن18/32اُوشهج٢، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (3)

 ثٖ أعذ ثٖ ػجذ اُؼضٟ ثٖ هق٢ اُوشؽ٤خ ا٧عذ٣خ، رضٝعٜب ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ هجَ اُٞؽ٢، ًٝبٗذ – أّ أُإ٤ٖ٘ٓ –خذ٣غخ ث٘ذ خ٣ِٞذ  (4)

٠ اُؼبّ اُز١  ّٔ ربعشح ػشمذ ػ٠ِ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ إٔ ٣زبعش ُٜب هجَ صٝاعٜب كوجَ ٝهلذ ثغبٗجٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ك٢ دػٞرٚ، ٝرغ

. ، ٓقذس عبثن5/435رٞك٤ذ ك٤ٚ ثؼبّ اُؾضٕ، ٣٘ظش، اثٖ ا٧ص٤ش، أعذ اُـبثخ، 
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، وتعيف عمى نوائب الحؽ، ثـ (أي تحسف إليو وتطعمو)، وتقري الضيؼ (أي تعيف الفقير)
صمى اهلل عميو - وكاف قد تنصر، فأخبره الرسوؿ  (ورقة بف نوفؿ)ذىبت بو إلى ابف عميا 

الذي نّزؿ اهلل عمى موسى، يا ليتني  (الوحي جبريؿ)ىذا الناموس : بما رأى، فقاؿ لػو- وسمـ 
أومخرّجي ىـ؟ : إذ يخرجؾ قومؾ، فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ (شابًا قوياً )فييا جذعًا 

ف يدركني يومؾ أنصرؾ نصرًا : قاؿ نعـ، لـ يأت رجؿ قط بمثؿ ما جئت بو إال عودي، وا 
. (1)"مؤزرًا 

 

والمثاؿ الثالث يتعمؽ بصبر المرأة عمى األذى النفسي والجسدي، وتمسكيا وثباتيا عمى الدعوة 
فنالت مع زوجيا - رضي اهلل عنيما - حتى تناؿ الشيادة، وتجسد ذلؾ في سمية زوجة ياسر 

وعدىا ومف معيا مف آؿ ياسر -  صمى اهلل عميو وسمـ –الشيادة في سبيؿ اهلل فمما رآىا 
ومثميا أـ شريؾ الدوسية، لما أسممت أخذت تتصؿ بنساء أىؿ مكة تعرض عمييف . (2)بالجنة

اإلسبلـ، فقرر زعماء قريش إخراجيا مف مكة، فساقوىا مربوطة ومنعوا عنيا الماء والطعاـ، ثـ 
. (3)وجدوا الماء يبمؿ ثيابيا بركة ورحمة مف اهلل

 

فقدت عينيا مف أثر تعذيب المشركيف ليا فدعا ليا رسوؿ - رضي اهلل عنيا - وكذلؾ زنيرة 
. (4)فرد اهلل بصرىا عمييا- صمى اهلل عميو وسمـ -- اهلل  

فيذه األمثمة التاريخية تدؿ عمى أف المرأة آمنت بالدعوة وتمسكت بيا وتحممت األذى في 
. سبيميا ثابتة صابرة محتسبة

. النشاط السياسي- 2
عمى الرجاؿ، بؿ قامت - صمى اهلل عميو وسمـ - لـ يقتصر النشاط السياسي زمف النبي 

:  العديد مف النساء بممارسة العديد مف األنشطة السياسية ومف أمثمة ذلؾ اآلتي
لما اشتّد األذى عمى المؤمنيف والمؤمنات، ىاجروا إلى الحبشة : اليجرة والمجوء إلى الحبشة. أ

: قاؿ الحافظ بف حجر. ثـ إلى المدينة المنورة لبناء الدولة
وأّما النسوة المياجرات إلى الحبشة اليجرة األولى، فيف رقية بنت النبي صمى اهلل عميو وسمـ،  " ... 

وسيمة بنت سيؿ امرأة أبي حذيفة، وأـ سممة بنت أبي أمية امرأة أبي سممة، وليمى بنت أبي حثمة امرأة 

                                                 
. 3، ؽذ٣ش سه1/30ْاُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة ثذء اُٞؽ٢، ثبة ؽذص٘ب ٣ؾ٠٤ ثٖ ث٤ٌش، (1)

ٛـ، ٓطجؼخ اُغؼبدح 1328، 1، ه335-4/334اُؼغو٢ٗ٬، ؽٜبة اُذ٣ٖ، أث٢ اُلنَ، أؽٔذ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ؽغش، ا٩فبثخ ك٢ ر٤٤ٔض اُقؾبثخ،  (2)

.  اُوبٛشح–

. 4/466أُقذس ٗلغٚ،  (3)

، ًبٗذ ٖٓ اُغبثوبد ك٢ ا٩ع٬ّ، ًٝبٗذ ٫ٞٓح ُج٢٘ ٓخضّٝ، ػزثٜب أثٞ عَٜ ؽز٠ كوذد ػ٤ٜ٘ب صْ سّد هللا 312-4/311أُقذس ٗلغٚ،  (4)

. ، ٓقذس عبثن5/1463ثقشٛب، ٣٘ظش اثٖ ا٧ص٤ش، أعذ اُـبثخ، 
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أـ حبيبة بنت أبي سفياف : وأّما اليجرة الثانية لمحبشة فبمغف ثماني عشرة امرأة منيف... عامر بف ربيعة 
. (1)... "وأسماء بنت عميس 

. (2)"وما نعمـ أحدًا مف المياجرات ارتدت بعد ايمانيا : " وقاؿ األماـ الزىري
فقد أنزؿ اهلل تعالى وحيًا في . اشتراؾ النساء في البيعة عمى الحكـ إضافة إلى البيعة عمى اإليماف. ب

 :تعالػىبيعة النساء عمى اإليماف والطاعة؛ لمداللة عمى أف لمنساء شخصية مستقمة عف الرجاؿ، قاؿ 
 ي ت لْقنَو ي َو ْق ي َو َو نِض نَو ي َو ْق ي َو َو رِض ْقنَو ي َوسْق ِضيشَو ْق ًّ ي َو َو

ي ِض َّللُهَّللا نَو كْق رِض ي  شْق ي َو نْق
لَوىيأَو يعَو نَو َو ي   َو  ِضعْق نَو    مِض إْق يااْقم  ايجَو ءَو َو يإِضذَو  َو يأَو ُّسهَو ياانُهَّللا ِض ُّس

ي ياَوه نُهَّللا فِضرْق غْق تَو اسْق ي َو ه نُهَّللا ي َو َو  ِضعْق ر  فٍن عْق ي ِض يمَو صِض نَو َو عْق ي َو ي َو َو لِضهِضنُهَّللا ج  أَورْق ي َو دِض هِضنُهَّللا يأَو ْق نَو ي َو ْق ه  رِض نَو تَو فْق ي َو تَو نٍن ي ِض  هْق تِض نَو
ؤْق ي َو ي َو َو نُهَّللا ه  دَو أَو ْق َو

ـــف  ٌريرَو ــِض مٌي ي َو ياالُهَّللاــــهَو يإِضنُهَّللا أف ىذه بيعة عمى اإليماف وال دخؿ : ، فإف قيؿ] 12:  الممتحنة[  االُهَّللاـهَو
إف النساء قد شيدف البيعة السرية، وىي عمؿ سياسي تعيد فيو : قمت. فييا لمعمؿ السياسي

المبايعوف عمى نصرة الدعوة والدفاع عنيا، كما يدافعوف عف أمواليـ وأنفسيـ وأعراضيـ، قاؿ 
اجتمعنا عند العقبة ثبلثة وسبعيف رجبًل ومعنا : قاؿ كعب بف مالؾ: " الحافظ بف حجر

. (3)"أـ عمارة بنت كعب المازنية، وأسماء بنت عمرو بف عدي : امرأتاف
.  المشاركة في الجياد في سبيؿ اهلل. ج

ذكرت لنا كتب السيرة العديد مف النساء المواتي شاركف في الجياد في سبيؿ اهلل لمداواة 
طعاميـ، وفي أعماؿ القتاؿ مباشرة، ومف أمثمة ذلؾ أـ عمارة : الجرحى، وسقاية المقاتميف وا 
صمى اهلل - نسيبة بنت كعب المازنية، خرجت يـو أحد، فمما انكشؼ الرماة عف رسوؿ اهلل 

لقتمو، - صمى اهلل عميو وسمـ - استمات المشركوف في الوصوؿ إلى رسوؿ اهلل - عميو وسمـ 
صمى اهلل - فأخذت تقاتؿ دفاعًا عنو، وقد أصيبت بجرح كبير في كتفيا وقاؿ عنيا رسوؿ اهلل 

:  كما أورد الزرقاني(4)"ما نظرت يمينًا وشمااًل إال وجدتيا تقاتؿ دوني -: " عميو وسمـ 
- ىذا ضارب ابنؾ، فاعترضت ساقو فبرؾ، فتبسـ النبي      : أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ ليا " 

وروي أنيا اعترضت ... الحمد هلل الذي ظفرؾ وأقر عينؾ مف عدوؾ : صمى اهلل عميو وسمـ، وقاؿ ليا
فضربيا ضربة بالغة، لكنيا لـ تيف بؿ ضربتو -  صمى اهلل عميو وسمـ - ابف قميئة الذي أراد قتؿ النبي 

: " ومثميا أـ عطية األنصارية قالت. (5)"ضربات كثيرة، حتى أنيا جرحت يـو أحد اثنى عشر جرحًا 
غزوت مع رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ سبع غزوات، أخمفيـ في رحاليـ فأصنع ليـ الطعاـ وأداوي 

. (6)"الجرحى وأقـو عمى المرضى 

                                                 
، ٓقذس عبثن، ٣ٝ٘ظش، اُؼغو٢ٗ٬، ا٩فبثخ ك٢ ر٤٤ٔض اُقؾبثخ، 189-8/186اُؼغو٢ٗ٬، اثٖ ؽغش، كزؼ اُجبس١ ثؾشػ فؾ٤ؼ اُجخبس١،  (1)

. ، ٓقذس عبثن4/466

. 2547، ؽذ٣ش سهْ 12/53اُؾشٝه ك٢ اُغٜبد ٝأُقبُؾخ،: ثبة: اُجخبس١،فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُؾشٝه (2)

. 5/554، ٓقذس عبثن، ٣ٝ٘ظش، اثٖ ا٧ص٤ش، أعذ اُـبثخ، 8/220اُؼغو٢ٗ٬، اثٖ ؽغش، كزؼ اُجبس١ ثؾشػ فؾ٤ؼ اُجخبس١،  (3)

، دٕٝ ربس٣خ، داس 303-٣ٝ8/301٘ظش اثٖ عؼذ، اُطجوبد اٌُجشٟ، . ، ٓقذس عبثن3/25اثٖ ٛؾبّ، ٧ث٢ ٓؾٔذ ػجذ أُِي، اُغ٤شح اُ٘ج٣ٞخ،  (4)

.  اُوبٛشح–اُزؾش٣ش 

. ٛـ، أُطجؼخ ا٧صٛش٣خ1325، 1، ه42-2/41ٓؾٔذ ػجذ اُجبه٢، ؽشػ أُٞاٛت اُِذ٤ٗخ،  (5)

. 1812، ؽذ٣ش سهْ 6/362ثبة اُ٘غبء اُـبص٣بد،: ٓغِْ ،فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘، ًزبة اُغٜبد (6)
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- عدة نسوة منيف أـ سممة - صمى اهلل عميو وسمـ - وفي يـو الحديبية خرج مع رسوؿ اهلل 
، وأـ عمارة، وأسماء بنت عمر بف -صمى اهلل عميو وسمـ - زوج النبي - رضي اهلل عنيا 

إلى البيعة عمى - صمى اهلل عميو وسمـ - وعندما دعا النبي . عدي، وأـ عامر األشيمية
ـّ  الموت كانت النساء ممف بايعف بيعة الرضواف التي رضي اهلل فييا عف المؤمنيف، وتحدثت أ

. (1)إف دنا مني أحد رجوت أف أقتمو-: وقد حممت عمودًا و سكينًا :  عمارة عف ذلؾ بقوليا
 

وفي معركة الخندؽ اقترب أحد ييود بني قريظة مف الحصف الذي فيو النساء، فحممت عميو 
. (2)فقتمتو بعمود- صمى اهلل عميو وسمـ - صفية بنت عبد المطمب عمة رسوؿ اهلل 

 

أّما يوـ حنيف فقد شاركت أـ الحارث األنصارية رضي اهلل عنيا في القتاؿ، ولما انيـز الناس 
تترؾ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو : يا حارث: أخذت بخطاـ جمؿ زوجيا أبي الحارث، فقالت

. (3)يا رسوؿ اهلل، مف جاوز بعيري فاقتمو: وسمـ وتحاوؿ ثني الجمؿ ثـ تقوؿ
 

لـ يمنع اإلسبلـ المرأة مف القياـ باألعماؿ المينية، فقد أباح ليف القرآف : العمؿ الميني. د
نَوي  :الكريـ الكسب الشرعي قاؿ تعالى تَوسَو ْق مُهَّللا ياكْق ينَوصِض ٌايمِض اِضلنِّقسَو ءِض تَوسَو   اي َو مُهَّللا ياكْق ينَوصِض ٌايمِض جَو لِض  [  اِضلرِّق

ف كانت النساء في عيد النبي ] 32: النساء قد قمف باألعماؿ - صمى اهلل عميو وسمـ - وا 
إال أف اإلسبلـ . التجارية والزراعية والصناعية بشكؿ فردي، وذلؾ لعدـ وجود مؤسسات وظيفية

: ومف أمثمة ذلؾ اآلتي. أباح ليا أف تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر وتعقد العقود
تنقؿ النوى مف أرض زوجيا الزبير، - رضي اهلل عنيما - كانت أسماء بنت أبي بكر - 1

. (4)-صمى اهلل عميو وسمـ - التي أقطعيا لو رسوؿ اهلل 
روى كعب بف مالؾ أف جارية ليـ كانت ترعى الغنـ، فأبصرت شاًة تكاد تموت فذبحتيا - 2

. (5)فأذف ليـ بأكميا- صمى اهلل عميو وسمـ - بحجر وسألوا رسوؿ اهلل 
جعؿ رسوؿ : " قاؿ ابف حجر. تداوي الجرحى-  رضي اهلل عنيا –كانت رفيدة األسممية - 3

سعد بف معاذ في خيمة رفيدة، وكانت امرأة تداوي الجرحى - صمى اهلل عميو وسمـ - اهلل  
. (6)اجعموه في خيمتيا ألعوده مف قريب: فقاؿ

أف زينب بنت جحش رضي اهلل : أف الحاكـ روى في مستدركو: أورد الحافظ بف حجر- 4
ومثميا زينب امرأة عبداهلل بف . (7)عنيا كانت امرأة تدبغ وتخيط الجمد وتتصدؽ في سبيؿ اهلل

                                                 
. ، ٓقذس عبثن148ٓؾٔذ ػجذ اُوبدس، ؽوٞم أُشأح أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ، ؿ. ٣٘ظش،  أثٞ كبسط، د (1)

.  ث٤شٝد–، داس اُلٌش 1977، 2، ه3/208اثٖ ًض٤ش، أثٞ اُلذاء، ئعٔبػ٤َ ثٖ ػٔش، اُجذا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ،  (2)

. ، دٕٝ ربس٣خ، ػبُْ اٌُزت، ث٤شٝد3/904اُٞاهذ١، أثٞ ػجذهللا، ٓؾٔذ ثٖ ػٔش، أُـبص١،  (3)

. ث٤شٝد- ، داس فبثش 1967- ٛـ 1388، 2، ه8/251اثٖ عؼذ، ٓؾٔذ ثٖ عؼ٤ذ، اُطجوبد اٌُجشٟ،  (4)

. 5157، ؽذ٣ش سهْ 20/98رث٤ؾخ أُشأح،: اُجخبس١، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُزثبئؼ ٝاُق٤ذ، ثبة (5)

. ، ٓقذس عبثن5/454، ٓقذس عبثن، ٣ٝ٘ظش اثٖ ا٧ص٤ش، أعذ اُـبثخ، 8/415اُؼغو٢ٗ٬، اثٖ ؽغش، كزؼ اُجبس١ ثؾشػ فؾ٤ؼ اُجخبس١،  (6)

.  ، ٓقذس عبثن4/29اُؼغو٢ٗ٬، ػ٢ِ ثٖ ؽغش، ا٩فبثخ ك٢ ر٤٤ٔض اُقؾبثخ،  (7)
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مسعود كانت تغزؿ وتنفؽ عمى زوجيا وأوالدىا بعد أف سألت فقاؿ ليا النبي صمى اهلل عميو 
. (1)"أجر القرابة وأجر الصدقة : لؾ أجراف: " وسمـ

ُطمقت خالتي، فأرادت أف تُجّد نخميا، فزجرىا رجؿ أف تخرج : قاؿ" عف جابر بف عبداهلل - 5
بؿ جّدي نخمؾ فإنؾ عسى أف : فقاؿ- صمى اهلل عميو وسمـ - فأتت النبي : قبؿ انتياء عدتيا

. (2)"تصّدقي أو تفعمي معروفًا 
. (3)روى ابف سعد أف اسماء بنت مخرمة كانت تبيع العطر، يرسمو ليا ابنيا مف اليمف- 6
أف امرأة مف األنصار قالت -: رضي اهلل عنيما - روى البخاري عف جابر بف عبداهلل - 7

فأمرت عبدىا فقطع شجر .. إف لي غبلمًا نجارًا -: ... صمى اهلل عميو وسمـ - لرسوؿ اهلل 
. (4)الطرفاء، فصنع منبراً 

 

مف خبلؿ ىذه األمثمة عف األنشطة المينية المختمفة التي كانت تمارسيا المرأة في عصر 
أف ىذه األعماؿ المتنوعة لـ يكف الدافع إلييا جميعًا الحاجة والضرورة، : الرسالة يمكف القوؿ

فأيف - رضي اهلل عنيما - فإذا كانت الحاجة ىي التي دفعت زوجة عبداهلل بف مسعود 
، وأيف الحاجة في -صمى اهلل عميو وسمـ - الحاجة في عمؿ زينب بنت جحش زوج النبي 

عمؿ تطوعي ال تنتظر صاحبتو إال األجر مف اهلل في تمريض الجرحى، ثـ أف األعماؿ كما 
يفيـ مف واقعيا ال تنحصر في األعماؿ المينية، بؿ تشمؿ التعميـ والتعمـ، والدعوة والجياد 

. والبيعة، وتعد اليجرة والجياد في سبيؿ اهلل مف أعظـ األعماؿ وأكثرىا أجرًا ومشقة وجزاءً 
 

فاإلسبلـ ال يوجب العمؿ عمى المرأة ابتداًء إال إذا اضطرت إليو، وفي نفس الوقت لـ يحـر عمى 
المرأة المسممة أف تمارس العمؿ المشروع، شرط االلتزاـ بأحكاـ اإلسبلـ وآدابو في الخروج، 

والمباس، وحرمة الخموة، والتبرج، عمى أف ال يؤدي ذلؾ إلى تقصيرىا في حؽ مف حقوؽ زوجيا 
غراء  وأبنائيا، وأف تبتعد عف األعماؿ المبتذلة التي ال يقصد منيا إال الدعاية لترويج السمع، وا 

الزبائف؛ ألف مثؿ ىذه األعماؿ تحط مف كرامة المرأة، وتظيرىا كأداة، أو وسيمة لمتكسب 
فإذا ما التزمت المرأة المسممة بيذه األحكاـ عندىا ال مجاؿ لحدوث فساد بسبب خروج . الرخيص

. المرأة لمعمؿ

                                                                                                                                                    
  

. 1383، ؽذ٣ش سهْ 8/10ثبة اُضًبح ػ٠ِ اُضٝط ٝا٣٧زبّ ك٢ اُؾغش،. اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُضًبح (1)

. 1483، ؽذ٣ش سهْ 5/287ٓغِْ ، فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘، ًزبة اُط٬م، ثبة عٞاص خشٝط أُؼزذح اُجبئٖ، (2)

. ، ٓقذس عبثن8/300اثٖ عؼذ، ٓؾٔذ ثٖ عؼذ، اُطجوبد اٌُجشٟ،  (3)

. 1967، ؽذ٣ش سهْ 9/213اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس٣جؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُج٤ٞع، ثبة اُ٘غبس، (4)

٣ٞعق، ٓشًض . ٣ٝ٘ظش، اُوشمب١ٝ، د. ، ٓقذس عبثن22أثٞ كبسط، ٓؾٔذ ػجذ اُوبدس، ؽوٞم أُشأح أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ (5)

. ، دٕٝ ربس٣خ ٝدٕٝ داس ٗؾش116أُشأح ك٢ اُؾ٤بح ا٩ع٤ٓ٬خ، ؿ
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يوسؼ القرضاوي أف المرأة قد تحتاج إلى العمؿ، وقد تضطر . محمد أبو فارس و د. يرى د
. (5)إليو، وقد يحتاجيا المجتمع والدولة، كمدرسة أو ممرضة أو طبيبة

أما األستاذ البيي الخولي فيرى أف العمؿ الرتيب غير جائز؛ ألنو يخرج عف نطاؽ كوف البيت 
... ىو المكاف الطبيعي لتحقيؽ ميمتيا األساسية في تربية األبناء، وألنو يستغرؽ وقتيا وفكرىا 

. (1)وىذا يؤدي إلى فقداف السكف المقصود في الشريعة
 

: محمد سعيد البوطي فيرى. أما د
 

أنو إذا انتفت المحظورات الشرعية مف تبرج وخموة، فمممرأة أف تمارس أي وظيفة مف الوظائؼ المشروعة " 
بحد ذاتيا، كما أف ليا أف تباشر أي عمؿ مف األعماؿ المباحة في أصميا، سواء أكانت صناعة أو 

كما أنيا بحكـ طبيعتيا وخصائصيا مسؤولة عف رعاية زوجيا وأبنائيا، وبحكـ ثقافتيا ... زراعة أو تجارة 
فإذا ما تعارضت األولويات كاف األسرة ... واختصاصيا العممي مدعوة إلى المساىمة في خدمة مجتمعيا 

. (2)"أىـ وأولى، أما إذا تمكنت مف الجمع بيف واجبات األسرة وبناء المجتمع فبل مانع مف القياـ بذلؾ 
 

وىنا أطرح التساؤالت اآلتية لمف يحرموف عمى المرأة الخروج مف البيت؛ لمقياـ باألعماؿ التي 
إذا منعت المرأة مف التعميـ، فكيؼ تستطيع القياـ برعاية أبنائيا . أباح الشرع ليا القياـ بيا

ذا ما رأى البعض ضرورة  وتربيتيـ وىي ال تعرؼ معنى التربية وال مبادئيا وأسسيا ووسائميا؟ وا 
ذا ما سّمـ الجميع بأف العبلج  تعميميا فمف األولى أف يقوـ بتعميـ اإلناث، الرجاؿ أـ النساء؟ وا 

مف الحاجات األساسية، فمف األولى أف يعالج النساء مف األمراض المتعددة والمتنوعة، 
ويشرؼ عمى والدتيف، النساء أـ الرجاؿ؟ وعندما تذىب المرأة لحاجة معينة في دائرة ما أليس 

مف األولى أف تخاطب وتسأؿ النساء؟ 
 

لذلؾ يمكف القوؿ بأف قياـ النساء في إدارة أو القياـ بالكثير مف األعماؿ خاصة ذات العبلقة 
بأحواؿ، وحاجات، ومشاكؿ المرأة ضرورة شرعية واجتماعية، وبعبارة أخرى تكوف حاجة المباشرة 

البوطي والقرضاوي مف . لذلؾ فإف ما رآه د. بعض األعماؿ لممرأة أىـ مف حاجة المرأة لمعمؿ
ضرورة التوفيؽ بيف واجبات المرأة ومسؤولياتيا األسرية ومسؤوليات بناء وتنمية المجتمع، ىو 

. الرأي األصوب الذي يوازف بيف واجبات المرأة ومسؤولياتيا وحقوقيا
 

بقيت مسألة واحدة، كيؼ نوفؽ بيف عمؿ المرأة خارج البيت والنص القرآني الذي يمنع المرأة مف 
الخروج مف البيت؟ 

                                                 
.  ٓقش–ّ، داس اُجؾ٤ش ُِضوبكخ ٝاُؼِّٞ، ه٘طب 2000-ٛـ1420، 1، ه224-221اُخ٢ُٞ، اُج٢ٜ، ا٩ع٬ّ ٝهنب٣ب أُشأح أُؼبفشح، ؿ (1 )

. دٓؾن- ، داس اُلٌش 1996، 1، ه65-64ٓؾٔذ عؼ٤ذ سٓنبٕ، أُشأح ث٤ٖ هـ٤بٕ اُ٘ظبّ اُـشث٢ ُٝطبئق اُزؾش٣غ اُشثب٢ٗ، ؿ. اُجٞه٢، د (2)
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 إف ىذا التساؤؿ واالعتراض يحتج بو مف يمنع المرأة مف القياـ بأي عمؿ خارج البيت إال لمضرورة
لِض ُهَّللا ِضياْلْق  اَوى  :الشرعية، ويحتجوف عمى رأييـ بقولػو تعالػى يااْقجَو هِض جَو رُّس يتَو َو نَو جْق رُهَّللا يتَو َو ي َو َو ي ِضــ ي     تِضك نُهَّللا نَو    َو ــَورْق

. ] 33:  األحزاب[
إال أف بعض المفسريف - النبي صمى اهلل عميو وسمـ - رغـ أف سياؽ اآلية وارد في حؽ نساء 

ومف ىؤالء المفسريف . والعمماء قد قالوا أف نساء المؤمنيف يدخمف في النص مف باب أولى
ف كاف الخطاب لنساء النبي : " اإلماـ القرطبي يقوؿ فقد دخؿ - صمى اهلل عميو وسمـ - وا 
ىذا لو لـ يرد دليؿ يخص جميع النساء، كيؼ والشريعة طافحة بمزـو . غيرىف فيو بالمعنى

. (1)"النساء بيوتيف واالنكفاؼ عف الخروج منيا إال لضرورة 
 

الخطاب يشمؿ عمـو نساء المسمميف، فيؿ أذف اهلل لنساء المسمميف بأف : " وقاؿ المودودي
يتبرجف تبرج الجاىمية األولى، وأف يكممف الرجاؿ فيطمع الذي في قمبو مرض؟ وىؿ رضي اهلل 

. (2)"أف يكوف كؿ مسمـ غير بيت النبي مدنسًا بالرجس 
فمف جية ال يوجد ضابط شرعي محدد : والصحيح أف ىذا القوؿ ليس بالقوي لوجوه كثيرة

لمعنى الضرورة، وىؿ الضرورة ىنا ىي التعميـ؟ أـ العبلج؟ أـ ألداء العبادة مف صبلة وحج؟ 
صمى اهلل عميو - وىؿ يدخؿ فييا الجياد؟ ىذا مف جية، ومف جية أخرى فخروج نساء النبي 

لمحاجة أو الضرورة شمؿ الحج والبيع والشراء والدعوة والتعميـ مع وجود الحجاب الذي - وسمـ 
. يغطي الوجو

عميو الصبلة - ويضاؼ إلى ذلؾ أف سياؽ اآليات مف بدايتيا ورد في حؽ نساء النبي  
- صمى اهلل عميو وسمـ - كذلؾ ألفاظ النص صريحة في الداللة عمى نساء النبي - والسبلـ 

ياانِّقسَو ءِضي ومػف ذلػؾ  ـــنَو يمِض  ــــَودٍن
ؤَو يكَو ت ـــنُهَّللا ياَوسْق ياانُهَّللا ــِض ِّق ي  : وقولػو] 32:  األحزاب[  َو ينِضسَو ءَو مـــَو ي  رِض ــــد  إِضنُهَّللا

ايي هِض رًّ يتَواْق مْق ك  رَو هِّق ي َو  اَو لَويااْق َو ْق ِض يأَوهْق سَو جْق م ياارِّق ك  نْق يعَو هِضاَو ياِض  ذْق  ] 33:  األحزاب[ اال ــَوه 
الزمف بيوتكف ... وفييا - صمى اهلل عميو وسمـ - أنيا نزلت في نساء النبي : " وقاؿ ابف كثير

.  (3)"فبل تخرجف لغير حاجة مف الحوائج الشرعية 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن14/117اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (1)

. ، دٕٝ ربس٣خ، ٓطجؼخ داس اُلٌش88أُٞدٝد١، أثٞ ا٧ػ٠ِ، ٗؾٞ اُذعزٞس ا٩ع٢ٓ٬، ؿ(2)

، دٕٝ ربس٣خ، ٓطجؼخ ػ٤غ٠ اُؾِج٢، ٣ٝ٘ظش اُطجش١، ٓؾٔذ ثٖ 3/482اثٖ ًض٤ش، أثٞ اُلذاء ٓؾٔذ ثٖ ئعٔبػ٤َ، رلغ٤ش اُوشإٓ اُؼظ٤ْ،  (3)

. ، ٓطجؼخ ػ٤غ٠ اُؾِج1954٢، 2، ه22/352عش٣ش، عبٓغ اُج٤بٕ ػٖ رأ٣َٝ آ١ اُوشإٓ، 

. ، ٓقذس عبثن4/277اُؾًٞب٢ٗ، ٓؾٔذ ثٖ ػ٢ِ اُؾًٞب٢ٗ، كزؼ اُوذ٣ش اُغبٓغ ث٤ٖ ك٢٘ اُشٝا٣خ ٝاُذسا٣خ ٖٓ ػِْ اُزلغ٤ش،  (4)
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، -صمى اهلل عميو وسمـ - إنيا آداب عامة، أمر اهلل بيا نساء النبي : " وقاؿ الشوكاني
ثـ األمر ... فخاطبيف بأنيف لسف كجماعة واحدة مف جماعات النساء في الفضؿ والشرؼ 

. (4)"ليف بالتوقر والسكوف في البيت وأف ال يخرجف 
وما يؤيد ذلؾ أف آية الحجاب نزلت في السنة الخامسة لميجرة، وغزوة خيبر حدثت في السنة 

في غزوة خيبر عشريف امرأة - صمى اهلل عميو وسمـ - السابعة لميجرة وقد صحب رسوؿ اهلل 
:  قاؿ ابف اسحاؽ

أعطاىف مف )نساء مف المسمميف فرضخ ليف - صمى اهلل عميو وسمـ - شيد خيبر مع رسوؿ اهلل " 
- ، وقاؿ أف امرأة مف غفار جاءت مع نسوة وطمبت أف يخرجف لمجياد، فقاؿ     (الغنائـ أقؿ مف السيـ
فأردفوني عمى حقيبة رحمو، فمما نزّلت وجدت أثر دـ : عمى بركة اهلل، فقالت-: صمى اهلل عميو وسمـ 

خذي إناًء مف ماء فاطرحي فيو ممحًا، ثـ اغسمي بو ما أصاب : حقيبتي األولى عمى حقيبة رحمو فقاؿ
فمما انتيى الفتح رضخ لنا مف الفيء، وأعطاني ىذه القبلدة وعمقيا بيده في عنقي : الحقيبة مف الدـ، قالت
. (1)"فواهلل ال تفارقني أبدًا 

فيؿ كاف ىذا الخروج لحاجة أو لضرورة، عممًا أف خيبر لـ يكف الجياد فييا فرض عيف بؿ 
كاف مندوبًا؟ 

سياؽ اآلية : " وقد أيد ىذا الرأي مف المعاصريف الكثير مف العمماء منيـ األستاذ البيى قاؿ
واضح الداللة عمى خصوصية ىذا الحكـ بنساء النبي، ومثمو فرض الحجاب وعدـ مخاطبة 

. (2)"أحد إال مف وراء حجاب 
وما يؤيد ذلؾ ما رواه البخاري أف الفضؿ بف العباس أخذ ينظر إلى المرأة الخثعمية عندما 

فأخذ صمى اهلل عميو وسمـ يصرؼ نظره - صمى اهلل عميو وسمـ - جاءت تستفتي رسوؿ اهلل 
. (3)إلى اتجاه آخر، فمـ ينكر عميو السبلـ عمى المرأة عدـ وضع الحجاب عمى وجييا

فمـ - صمى اهلل عميو وسمـ - أف اآلية خاصة بنساء النبي - رضي اهلل عنو - وقد فيـ عمر 
صمى اهلل عميو - يعترض عمى خروج النساء لمصبلة واعترض عمى خروج سودة زوجة النبي 

. (4)"قد أذف اهلل لكف أف تخرجف لحوائجكف : " فقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ- وسمـ 
 :أما حرمة تبرج عمـو النساء وعدـ إبداء زينتيف إال ما ظير منيا فقد أخػذ الحكػـ قولػو تعالػى

 ي ع  نَو نَو َوي َو ِض ٌري ِضمَو ي َوصْق
ي ُهَّللا يإِضنُهَّللا ىياَوه مْق كَو يأَو ْق اِض َو يذَو ه مْق فَوظ  اي  ر  جَو ي َو َو ْق مْق هِض صَو رِض  ْق

يأَو نْق غ  ــُّس ايمِض ي َو نِض ــنَو مِض إْق  َو  لْقي*ي ـ لْقياِضلْقم 

نــْقهَو  يمِض ــ يظــَوهـــَورَو يمَو يإِض ُهَّللا ه ــــنُهَّللا تَو ي ِض نَو دِض نَو ي   ْق ي َو َو ه ـــنُهَّللا ي  ر  جَو نَو فَوظْق ي َو َو ْق هِضنُهَّللا صَو رِض  ْق
يأَو نْق يمِض نَو غْق   ْق ي َو نَو  ِض مِض إْق  [  اِضلْقم 

                                                 
 

. ، ٓقذس عبثن228-٣4/227٘ظش، اثٖ ٛؾبّ، اُغ٤شح اُ٘ج٣ٞخ،  (1)

، ٓقذس عبثن 149اُخ٢ُٞ، أُج٠ٜ، ا٩ع٬ّ ٝهنب٣ب أُشأح أُؼبفشح، ؿ (2)

، "٣ب أ٣ٜب اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ٫ رذخِٞا ث٤ٞربً ؿ٤ش ث٤ٞرٌْ: " اُجخبس١ ،فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة ا٫عزئزإ، ثبة هٍٞ هللا رؼب٠ُ(3)

. 5850، ؽذ٣ش سه22/75ْ

. 4475، ؽذ٣ش سهْ 18/53أُقذس ٗلغٚ، (4)
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 –فرض الحجاب مما اختص بو أزواج النبي : " قاؿ القاضي عياض. ] 31-30: النور
. (5) "–صمى اهلل عميو وسمـ 

" وقرف في بيوتكف"أف آية : " وممف قاؿ بذلؾ مف المعاصريف أيضًا الشيخ النبياني ومما قالو
- ال عبلقة ليا بنساء المسمميف مطمقًا، ومثميا آية الحجاب، فيما خاصتاف بنساء الرسوؿ 

يا رسوؿ اهلل -: رضي اهلل عنو - فسبب نزوؿ آية الحجاب قوؿ عمر -  صمى اهلل عميو وسمـ
. (1)"يدخؿ عميؾ البر والفاجر فمو حجبت أميات المؤمنيف، فأنزؿ اهلل آية الحجاب 

 

: القرضاوي فيقوؿ. أّما د
 

أف اآلية خطاب لنساء النبي صمى اهلل عميو وسمـ وىؤالء ليف مف الخصوصية ما ليس لغيرىف،  " 
وعمييف مف التغميظ ما ليس عمى سائر النساء، وحتى نساء النبي فإنيف خرجف لحاجتيف، فقد خرجت 
عائشة رضي اهلل عنيا يـو الجمؿ ومعيا اثناف مف المبشريف بالجنة، وأما ندميا، فميس لخروجيا غير 

. (2)"المشروع، بؿ ألف رأييا جانبو التوفيؽ 
 

حق المرأة في العمل 
 

أف العمؿ حؽ تكفمو الدولة " مف اإلعبلف اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف عمى  (13)نصت المادة 
والمجتمع، ولئلنساف حرية اختياره، وحؽ العامؿ في األمف والسبلمة، وحؽ كؿ فرد بأجر 
متساٍو لمعمؿ، دوف تمييز بيف الذكر واألنثى، والحؽ باألجر العادؿ والمرضي الذي يكفؿ 

. (3)"العيشة البلئقة لمعامؿ وأسرتو 
 (4)عمى ثبوت حؽ كؿ فرد بأجر متساٍو لمعمؿ بدوف تمييز (1)فقرة  (23)كما نصت المادة 

مف االتفاقية الخاصة بالعيد الدولي االقتصادي واالجتماعي والثقافي  (7)ونصت المادة 
حؽ كؿ فرد في التمتع بشروط عمؿ صالحة وعادلة، تتضمف :     " والسياسي عمى

المكافآت، واألجور المتساوية عمى األعماؿ المتساوية بيف الرجاؿ والنساء، لتأميف معيشة 
. (5)"وتأميف فرص متساوية لمترقية ... شريفة لمعامؿ وعائمتو 

 

                                                 
، ٓقذس ٣ٝ13/245٘ظش اُؼغو٢ٗ٬، كزؼ اُجبس١ ؽشػ فؾ٤ؼ اُجخبس١، . ، ٓقذس عبثن٣14/151٘ظش، ا١ُٝٞ٘، ؽشػ فؾ٤ؼ ٓغِْ،  (5)

. ٓقذس عبثن" إٔ ٗغبء أُإ٤ٖ٘ٓ ٤ُظ ػ٤ِٜٖ ؽغبة " عبثن، سأ١ ٖٓ هبٍ 

، ٓقذس عبثن، ٝعجت اُ٘ضٍٝ سٝاٙ اُجخبس١، فؾ٤ؼ اُجِخبس١ ثؾشػ 56اُ٘جٜب٢ٗ، رو٢ اُذ٣ٖ، اُ٘ظبّ ا٫عزٔبػ٢ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ (1)

، 266 ، ٣ٝ٘ظش ٓؾٔذ دسٝصح،أُشأح ك٢ اُوشإٓ ٝاُغ٘خ، ؿ146،ؽذ٣ش سه2/191ْاٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُٞمٞء، ثبة خشٝط اُ٘غبء ُِجشاص، 

. ، ٓقذس عبثن٣ٝ112٘ظش اُؾ٤خ ٓؾٔذ سؽ٤ذ سمب، ٗذاء ئ٠ُ اُغ٘ظ اُِط٤ق، ؿ

. ٣74ٞعق، أ٣ُٞٝبد اُؾشًخ ا٩ع٤ٓ٬خ، ؿ. ٣٘ظش، اُوشمب١ٝ، د (2)

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ ا٩ع٢ٓ٬ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُضبُضخ ػؾشح (3)

. ٣1٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُضبُضخ ٝاُؼؾش٣ٖ، كوشح  (4)

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبُؼٜذ٣ٖ اُذ٤٤ُٖٝ ا٫هزقبد١ ٝا٫عزٔبػ٢ ٝاُضوبك٢ ٝاُغ٤بع٢، أُبدح اُغبثؼخ (5)
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أما اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، فقد توسعت في بياف اتخاذ كافة 
التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في ميداف العمؿ؛ مف أجؿ تحقيؽ المساواة 

، وبالنظر في ىذه 3 و 2 و 1ورد ذلؾ في المادة الحادية عشرة في البنود . بيف الرجؿ والمرأة
: المواد وجدت أنيا تتناوؿ القضايا اآلتية

. الحؽ في العمؿ بوصفو حقًا ثابتًا لجميع البشر . أ
 .الحؽ في التمتع بنفس فرص العمالة . ب

 .الحؽ في اختيار المينة ونوع العمؿ، والحؽ في المساواة في المعاممة . ت

الحؽ في الضماف االجتماعي وال سيما التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة، والحؽ  . ث
 .في الوقاية الصحية وسبلمة ظروؼ العمؿ

حظر الفصؿ مف الخدمة بسبب الحمؿ أو إجازة األمومة، مع التمتع بإجازة األمومة مدفوعة  . ج
 .اآلجر

. (1)توفير حماية خاصة لممرأة أثناء فترة الحمؿ، في األعماؿ التي يثبت أنيا مؤذية ليا . ح
 

حقوق المرأة الفمسطينية في العمل بين القوانين والواقع 
 

يمكف معرفة واقع حقوؽ المرأة الفمسطينية العاممة، مف خبلؿ النشرة التي أصدرىا مركز 
: اإلحصاء الفمسطيني بمناسبة عيد األـ والتي أشارت إلى الحقائؽ اآلتية

. مف مجموع األفراد% 49.4ـ شكمت األناث ما نسبتو 2004خبلؿ عاـ  -ٔ
 .ـ2004عاـ % 68.4 فأكثر 15نسبة النساء المواتي سبؽ ليف الزواج مف سف  -ٕ

 .ـ2004عاـ % 8.0نسبة األسرة التي ترأسيا أميات  -ٖ

 %.9.4ـ، 2005نسبة األميات المشاركات في القوى العاممة عاـ  -ٗ

في % 10.2مقارنة مع % 10.7نسبة المشاركات مف األميات في القوى العاممة في الريؼ  -٘
 .في المخيمات% 4.8الحضر، 

 %.14.9، 2005نسبة األميات العاطبلت عف العمؿ عاـ  -ٙ

في الخدمات، و  % 19.9ثمث العامبلت المتزوجات يعممف في مجاؿ فني تخصصي، و  -ٚ
 .موظفات إدارة عميا% 4.2

 . سجينة116ـ 15/8/2005عدد النساء األسيرات في سجوف االحتبلؿ حتى تاريخ  -ٛ

 شييدة 82ـ، منيف 28/2/2006 شييدة مف مجموع الشيداء 221وصؿ عدد الشييدات إلى  -ٜ
. (2) سنة18 شييدة أكثر مف 139 سنة، 18تحت سف 

                                                 
. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبرلبه٤خ اُونبء ػ٠ِ ع٤ٔغ أؽٌبٍ مذ اُز٤٤ٔض أُشأح، أُبدح اُؾبد٣خ ػؾشح (1)
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مف خبلؿ ىذه اإلحصائية يمكف االستنتاج أف مشاركة األميات في القوى العاممة متدنية، 
وأف النسبة الكبيرة يعممف في مجاؿ فني تخصصي، بينما نسبة قميمة مف %. 9.4حيث بمغت 

. النساء يعممف ضمف اإلدارات العميا
: ـ تضمنت ما يمي1994وقد أصدرت لجنة اإلحصاء المركزي الفمسطيني نشرة عاـ 

في حيف كانت قبؿ % 7ـ 1997-ـ1993بمغت نسبة النساء في القوى العاممة لؤلعواـ  -ٔ
. فالكثير مف النساء تحولف لمعمؿ في مشروعات بيتية خاصة%. 11االنتفاضة األولى 

ـ 1999زادت النسبة حتى وصمت عاـ - وبعد بناء السمطة الفمسطينية - ـ 1994منذ عاـ  -ٕ
وذلؾ بسبب التحاؽ الكثير مف النساء بمؤسسات السمطة، وقياـ العديد مف المشاريع % 13

االستثمارية، وانتشار الوعي، وارتفاع معدؿ الخريجات في المعاىد والجامعات وارتفاع غبلء 
 .المعيشة

% 20مف العامبلت يعممف في قطاع الخدمات، ومجاؿ التعميـ وأعماؿ السكرتارية، و % 5 -ٖ
مف العامبلت في القطاع % 99مف النساء يعممف في الخدمات الصحية واالجتماعية، و 

وىذا يعني أف األكثرية . الصناعي يعممف في الصناعة التحويمية خاصة الخياطة والنسيج
يعممف في القطاعات واألعماؿ المرتبطة بالمفاىيـ والقيـ والثقافة السائدة في المجتمع كما 

مف النساء يعممف في القطاع الزراعي في الضفة الغربية % 34.1أشارت اإلحصائية أف 
 .(1)%60في قطاع غزة، ويعود ذلؾ إلى أف نسبة سكاف األرياؼ بمغت % 9.3

  

وبالطبع النسبة األكبر ال يتقاضيف أجرًا، حيث نسبة العمؿ األسري التكاممي في القطاع الزراعي بيف 
وبإمكاف السمطة الفمسطينية االىتماـ بالريؼ الفمسطيني مف خبلؿ تشجيعيا . أفراد األسرة الواحدة

لتشكيؿ التعاونيات، والمشاريع النسائية الريفية؛ لتشعر المرأة العاممة في الريؼ بنوع مف االستقبللية 
والمسؤولية في رعاية األسرة، بالتعاوف مع الرجؿ لمواجية متطمبات الحياة المتجددة والمتطورة 

. والمتعددة
 

أما التمييز الواضح ضد المرأة فبل يظير في مجاؿ األجر في القطاع الحكومي؛ كونو محكومًا 
بنظاـ الخدمة المدنية الذي يساوي في األجر بيف الرجاؿ والنساء، حسب المؤىؿ العممي 
وسنوات الخدمة والمسمى الوظيفي، لكنو يظير بوضوح في القطاع الخاص حيث أشارت 

 مف أجور الذكور 33.8أف أجور النساء في القطاع الخاص أقؿ بحوالي " اإلحصائيات أيضًا 

                                                                                                                                                    
. ، ٗؾشح فبدسح ػٖ ا٩ؽقبء أُشًض١ اُلِغط21/3/2006٢٘٤، 3740عش٣ذح اُؾ٤بح، ػذد  (2)
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 شيقؿ 700-600خاصة في مجاؿ الخياطة فقد بمغ متوسط أجر المرأة في منطقة راـ اهلل مف 
. (2)"شيري 

 

ـ إال 1/5/2000بتاريخ  (7)وبالرغـ مف إقرار السمطة الوطنية الفمسطينية لقانوف العمؿ رقـ 
أف معالجة إشكالية التمييز ضد المرأة تحتاج إلى الشروع لوضع اآلليات التي تكفؿ تطبيقو 

وضرورة تفعيؿ دور النقابات ودمجيا في إطار نقابي موحد، . قطاعات العمؿ الخاصعمى كافة 
. يشمؿ كافة قطاعات العمؿ لتشكؿ أداة ضغط عمى أرباب العمؿ في جميع القطاعات

وتجدر اإلشارة أف القانوف األساسي الفمسطيني نص عمى حقوؽ العمؿ في المادة الخامسة والعشريف 
: في البنود اآلتية

. العمؿ حؽ لكؿ مواطف، وىو واجب وشرؼ تسعى السمطة الوطنية إلى توفيره لكؿ قادر عميو -ٔ
تنظيـ عبلقات العمؿ بما يكفؿ العدالة لمجميع، ويوفر لمعماؿ الرعاية واألمف، والرعاية الصحية  -ٕ

. واالجتماعية
. التنظيـ النقابي حؽ ينظـ القانوف أحكامو -ٖ
. (1)الحؽ في اإلضراب يمارس في حدود القانوف -ٗ

 

أف العمؿ " مف الفصؿ الثاني مف قانوف العمؿ الفمسطيني عمى  (2)كما نص أيضًا في المادة رقـ 
حؽ لكؿ مواطف قادر عميو، تعمؿ السمطة الفمسطينية عمى توفيره عمى أساس تكافؤ الفرص ودوف 

يحظر التمييز في ظروؼ وشروط العمؿ بيف : " جاء النص صريحاً  (16)وفي المادة " تمييز 
، وفي الباب السابع تحت عنواف تنظيـ عمؿ النساء جاء النص في المادة      "العامميف في فمسطيف 

وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف واألنظمة الصادرة بمقتضاه يحظر التمييز بيف الرجؿ  والمرأة : " أنو (100)
"(2) .

الحق في الجنسية : المطمب الخامس
 

وىو حؽ ثابت ال يمكف تغييره، أو . قبؿ الحديث عف حؽ المواطنة ال بد مف اإلشارة إلى حؽ النسب لمذكر واألنثى
ي  :قاؿ تعالى. تبديمو، أو التصرؼ فيو، أو التنازؿ عنو ألنو مف حقوؽ اهلل تعالى التي أقرىا يه  َو مْق َو َو  ِضهِض يْلِض مْق ع  ه  ادْق

ي ي ِض ياادِّق نِض مْق ان ك  ي َوإِض ْق َو مْق ه  لَوم  ايآَو َو ءَو عْق يتَو ياَومْق ِضي َوإِضنْق
ي ُهَّللا دَو نْق يعِض ا  سَو . ] 5:  األحزاب[ أَو ْق
وىو مف مقومات .  أف مف حقوؽ الطفؿ ذكرًا أو أنثى ثبوت نسبو مف أبيو–صمى اهلل عميو وسمـ - وقد بيف الرسوؿ 
كما حـر أيضًا مف جحد ولده وأنكر نسبو وىو . (3)"الولد لمفراش -: " صمى اهلل عميو وسمـ - قاؿ . الحياة الشخصية

أيما امرأة أدخمت عمى قـو مف ليس منيـ، فميست مف اهلل في شيء، -: " صمى اهلل عميو وسمـ - قاؿ . يعمـ أنو ولده

                                                 
٣٘ظش، ٓشًض أُشأح ُ٪سؽبد اُوب٢ٗٞٗ ٝا٫عزٔبػ٢، روش٣ش ؽٍٞ ٝمؼ٤خ أُشأح اُلِغط٤٘٤خ ثب٫عز٘بد ئ٠ُ ارلبه٤خ ػ٠ِ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ  (1)

. 153-132أُشأح، ٖٓ 

. 151أُقذس ٗلغٚ،  (2)

. أُبدح اُخبٓغخ ٝاُؼؾشٕٝ. ٣٘ظش، أُِؾن اُخبؿ ثبُوبٕٗٞ ا٧عبع٢ اُلِغط٢٘٤ (1)

. ّ، اُ٘غخخ اُشع٤ٔخ2000ُغ٘خ  (7)هبٕٗٞ اُؼَٔ اُلِغط٢٘٤ سهْ : ٣٘ظش (2)

. 6348، ؽذ٣ش سهْ 23/168اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُلشائل، ثبة اُُٞذ ُِلشاػ، (3)
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ولف يدخميا اهلل جنتو، وأيما رجؿ جحد ولده وىو ينظر إليو، احتجب اهلل عنو، وفضحو عمى رؤوس األوليف واآلخريف 
"(4) .

لذلؾ جاء اإلعبلف اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف مؤكدًا عمى حؽ المرأة في الحفاظ عمى إسميا ونسبيا في المادة 
. (5)"اف ليا شخصيتيا المدنية وذمتيا المالية المستقمة وحؽ االحتفاظ باسميا ونسبيا  "السادسة بالنص عمى 

 

 

 

 

 

: مفهوم الجنسية
تطمؽ الجنسية في القانوف ويراد بيا الرابطة القانونية بيف الفرد والدولة والتي تنشأ عنيا الحقوؽ 

: والواجبات فيي
تعبير عف الرابطة األساسية والقانونية التي تربط الفرد بالدولة، وتنشأ عنيا الحقوؽ، وتقرر عمى "  

أساسيا الواجبات، وتثبت لئلنساف جنسية دولة معينة أما عمى أساس الدـ، وىو االنتماء إلى األب الذي 
يتمتع بالجنسية، فيكوف المولود تابعًا لػو، وأما عمى أساس الوالدة عمى أرض الدولة، ولو كاف األب ليس 
مف رعايا الدولة، فيثبت لممولود جنسية الدولة التي ولد عمى أرضيا، وأما عمى أساس الدـ أو الوالدة في 

. (1)"آف واحد، وأما بالتجنس 
 1957وقد أقرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المعاىدة الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة عاـ 

:  وتضمنت ما يمي104بالقرار 
يراعى أال يؤثر االرتباط بالزواج، أو حدوث الطبلؽ بيف إحدى رعاياىا، وأي أجنبي، أو تغيير  -ٔ

. جنسية الزوج خبلؿ الزواج، عمى جنسية الزوجة
يجوز ألي زوجة أجنبية أف تحصؿ بناء عمى طمبيا عمى جنسية زوجيا عف طريؽ - 2    

إجراءات خاصة وتفصيمية لمنح الجنسية، ويجوز أف تخضع منح ىذه الجنسية لمقيود التي قد 
ثـ أكدت اتفاقية القضاء عمى جميع . (2)تفرضيا مصالح األمف القومي، والسياسة العامة

أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى حؽ المرأة في المساواة كالرجؿ في اكتساب جنسيتيا أو تغييرىا 
:- أو االحتفاظ بيا وذلؾ في المادة التاسعة التي نصت عمى ما يمي

تمنح الدوؿ األطراؼ المرأة حقوقًا مساوية لحقوؽ الرجؿ في اكتساب جنسيتيا، أو تغييرىا، أو االحتفاظ " 
بيا، وتضمف بوجو خاص أال يترتب عمى الزواج مف أجنبي، أو تغيير الزوج لجنسيتو أثناء الزواج، أف 

                                                 
، عٌذ ػ٘ٚ أثٞ داٝد، مؼلٚ ا٧ُجب٢ٗ ك٢ رؼ٤ِوٚ ٝؽٌٔٚ 2263أثٞ داٝد، عٖ٘ أث٢ داٝد، ًزبة اُط٬م، ثبة اُزـ٤ِع ك٢ ا٫ٗزلبء، ؽذ٣ش سهْ  (4)

ٝفؾؾٚ اُذاسهط٢٘ ٝاثٖ ؽجبٕ، ٣٘ظش اُق٘ؼب٢ٗ، عجَ اُغ٬ّ ؽشػ ثِٞؽ أُشاّ، . ّ، ٌٓزجخ أُؼبسف1988، ه 344ػ٠ِ عٖ٘ أث٢ داٝد، ؿ 

. ، ٓقذس عبثن3/195

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ ا٩ع٢ٓ٬ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُؼبؽشح ٝاُؾبد٣خ ػؾشح (5)

. ، ٓقذس عبثن322ٓؾٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ ا٩ع٬ّ دساعخ ٓوبسٗخ ٓغ ا٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ٝا٩ع٢ٓ٬ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، ؿ. اُضؽ٢ِ٤، د (1)

. 205ػ٘غش١، ٓؾٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ث٤ٖ اُؾش٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ ٗقبً ٝٓوبسٗخ ٝرطج٤وبً، ؿ (2)
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تتغير تمقائيًا جنسية الزوج، أو تصبح ببل جنسية، أو تفرض عمييا جنسية الزوج، كما أف لممرأة حقوقًا 
. (3)"مساوية لحؽ الرجؿ فيما يتعمؽ بجنسية أطفاليما 

وأما إذا ما أمعنا النظر في النصوص الشرعية التي تحدثت عف حؽ المواطنة لممرأة، نجد أف 
اهلل تعالى طمب مف المسمميف في المجتمع اإلسبلمي، منح المرأة المسممة المياجرة مف دولة 

اي  :قاؿ تعالػى. غير مسممة إلى دولػة اإلسبلـ حػؽ المواطنػة نـــ  ايإِضذَو يآَومَو  ُّسهـــَو يااُهَّللاذِض ـــنَو
 َو يأَو

ي ي َو َو نَو  ٍن مِض إْق يم  نُهَّللا ت م  ه  لِضمْق يعَو ي َوإِضنْق لَوم ي ِضإِض مَو نِضهِضنُهَّللا  يأَوعْق
ي ُهَّللا نُهَّللا تَو ِضن  ه  ي َو مْق ا ٍن هَو جِضرَو يم  نـــــَو    مِض إْق كـــــ م يااْقم  جَو ءَو

فُهَّللا ر يإِضاَوىيااْقك  نُهَّللا جِضع  ه  رْق  ] 10: الممتحنة[ تَو
نزلت في حؽ نساء مف مكة تركف أزواجيف الكفار وىاجرف إلى المدينة، منيف : قاؿ القرطبي

سعيدة بنت الحارث األسممية، وأـ كمثـو بنت عقبة بف أبي معيط، وأميمة بنت بشر، فجاء 
أىميف لردىف حسب شروط صمح الحديبية في رد المسمميف لمف ترؾ مكة دوف إذف وليو، 

. (1)فنزلت ىذه اآليات إلخراج النساء مف عموـ ىذه المعاىدة
 

أما غير المسمميف مف أىؿ الكتاب أو غيرىـ فميـ حؽ المواطنة باعتبارىـ مف رعايا الدولة ليـ 
ما لممسمميف مف حقوؽ، وعمييـ ما عمى المسمميف مف واجبات، تجاه الدولة وفؽ األحكاـ 

. أي مف مواطني الدولة(2)"والذمي مف أىؿ دار اإلسبلـ  : " قاؿ الكاساني. الشرعية
فإذا كاف ارتباط المسمـ بالدولة اإلسبلمية ارتباط جنسية وديف، فإف ارتباط الذمييف قاصر عمى 

. (3)الجنسية فقط
 

ىو كؿ مف يرتبط بالدولة " والمبلحظ أف مفيـو الشعب في القانوف الدولي العاـ يقصد بو 
ويمكف . برابطة التابعية أو الجنسية والتي مف شأنيا إنشاء التزامات متقابمو بيف الفرد والدولة

. (4)"تسميتيـ بالمواطنيف أو غير األجانب ممف يسكنوف الدولة 
وقد درجت الدولة الحديثة عمى إصدار قوانيف داخمية تسمى بقانوف الجنسية، ىو الذي يميز 

. أبناء األقميـ أو الدولة عف غيرىـ مف األجانب
قامتو  وفي المقابؿ يطمؽ الفقياء عمى المواطف غير المسمـ في الدولة بالذمي؛ ألف وجوده وا 

وحقو في المواطنة استمد مف ذمة اهلل ورسولو لو، وفؽ العيد الذي يمتـز بو المسمموف 
. (5)تجاىو

 

                                                 
. ٣177٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثٔؼبٛذح اُونبء ػ٠ِ ع٤ٔغ أؽٌبٍ اُز٤ٔض مذ أُشأح، أُبدح اُزبعؼخ،ؿ (3)

. ، ٓقذس عبثن٣18/41٘ظش اُوشهج٢، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (1)

، 1 ، ه5/281اٌُبعب٢ٗ، ػ٬ء اُذ٣ٖ، أثٞ ثٌش ثٖ ٓغؼٞد، ثذائغ اُق٘بئغ ك٢ رشر٤ت اُؾشائغ، رؾو٤ن ػ٢ِ ٓؾٔذ ٓؼٞك ٝػبدٍ أؽٔذ،  (2)

. ُج٘بٕ- ّ، داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ث٤شٝد 1997-ٛـ1418

. ، دٕٝ ربس٣خ، داس ا٩سؽبد، ث٤شٝد148ػجذ اٌُش٣ْ، اُ٘ظبّ اُغ٤بع٢ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. ػضٔبٕ، د (3)

. ، ٓقذس عبثن137ًبَٓ، اُذُٝخ ا٩ع٤ٓ٬خ، ؿ.اُذهٔظ، د (4)

.  ثش٣طب٤ٗب–ّ، داس ا٧سهْ، ثش٣٘غٜبّ 1990-ٛـ1410، 2، ه42ػبسف خ٤َِ، اُؼ٬هبد اُخبسع٤خ ك٢ دُٝخ اُخ٬كخ، ؿ. ٣٘ظش أثٞ ػ٤ذ، (5)
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حؽ  (المقيـ)أف المسمميف اعتبروا مجرد االستيطاف في اإلسبلـ يجعؿ لممستوطف " والخبلصة 
. (6)"الرعوية، فيطبؽ عميو نظاـ اإلسبلـ ويتمتع بجميع الحقوؽ ويمتـز بكافة الواجبات 

أما األجنبي ذكرًا كاف أو أنثى فيو مستأمف دخؿ حدود الدولة المسممة بأماف مؤقت بمدة 
ي  :معينة استنادًا إلى قولو تعالػى مَو يكَو َو عَو مَو تُهَّللاىي َوسْق ي َوؤَوجِضرْق  ي َو جَو رَو َو تَو ياسْق كِض نَو رِض يااْقم شْق نَو ٌديمِض  َو

يأَو إِضنْق  َو

ي ه  نَو ؤْقمَو يمَو ه  لِضغْق يأَو ْق ِضيث مُهَّللا . ] 37: البقرة[  ُهَّللا
 

وال يوجد نص شرعي يمنع المرأة مف االحتفاظ بجنسيتيا قبؿ زواجيا مف المسمـ الذي يقيـ في 
دار اإلسبلـ مع األخذ بعيف االعتبار أف المسمـ يحـر عميو الزواج مف غير الكتابية بنص 

ن ي  :القرآف القطعي، قاؿ تعالػى مِض تُهَّللاىي  إْق ي َو كَو  ِض رِض كِض   ايااْقم شْق نْق يتَو وكذلؾ المسممة . ] 221: البقرة[  َو َو
ي  :قاؿ تعالى. يحـر عمييا بنص القرآف القطعي الزواج مف غير المسمـ كِض نَو رِض كِض   ايااْقم شْق يت نْق  َو َو

ن  ا مِض تُهَّللاىي  إْق . ] 221: البقرة[  َو
ذا ىاجر المسمـ أو المسممة إلى غير دار اإلسبلـ وفؽ الشروط الشرعية المتعمقة  بتمكينيما )وا 

لمعبلج، أو التعميـ، أو العمؿ، فميما الحؽ في االحتفاظ بجنسيتيما  (مف إقامة شعائر اإلسبلـ
. أي حقيما في المواطنة في الدولة اإلسبلمية

 

وال بد مف التأكيد أف القوانيف المتعمقة بالجنسية في العرؼ الدولي تخضع لنظريات متعددة، 
فمنيا ما يعتبر الجنسية حقًا مكتسبًا بالميبلد عمى أرض الدولة، ومنيا ما يأخذ بنظرية اإلقامة 

لمدة معينة، ومنيا ما يجمع بيف الميبلد واإلقامة كشرط لمحصوؿ عمى الجنسية، ومنيا ما 
. (1)اإلقامة أو الميبلد: يأخذ بواحد منيا

 

ذا كانت الدولة اإلسبلمية تمنح الجنسية لرعاياىا المقيميف عمى األرض، فإف اإلسبلـ بوصفو  وا 
وبحكـ . دينًا عالميًا يعتبر ببلد المسمميف واحدة، ومف حؽ المسمـ أف يقيـ في أي بمد إسبلمي

وجود الدولة القطرية أو اإلقميمية اليوـ، فاألمر يتعمؽ بما تصدرة الدولة مف قوانيف تنظـ منح 
الجنسية لرعاياىا المقيميف عمى أرضيا أو غيرىـ وفؽ مصالحيا الخاصة، وبما يحفظ أمنيا 
القومي، ويحافظ عمى استقرارىا وىذا اليتعارض مع مواثيؽ حقوؽ اإلنساف الذي منح الدولة 

. ىذا الحؽ وفؽ الشروط المذكورة، عمى أف ال يحـر المواطف مف حقوقو الشرعية والقانونية
 

                                                 
. ػٔبٕ- ّ، ٌٓزجخ اُٜ٘نخ ا٩ع٤ٓ٬خ 1980-ٛـ1400، 1، ه15ٓؾٔذ ػ٢ِ، اُؼ٬هبد اُذ٤ُٝخ ك٢ اُوشإٓ ٝاُغ٘خ، ؿ. ٣٘ظش اُؾغٖ، د (6)

. ، ٓقذس عبثن14ٓؾٔذ ػ٢ِ، اُؼ٬هبد اُذ٤ُٝخ ك٢ اُوشإٓ ٝاُغ٘خ، ؿ. ٣٘ظش، اُؾغٖ، د (1)

. ٣٘ظش اُوبٕٗٞ اُلِغط٢٘٤ ا٧عبع٢، أُبدح اُغبثؼخ (2)
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أف الجنسية الفمسطينية " وأما القانوف الفمسطيني األساسي فقد نص في المادة السابعة عمى 
(. 2)"تنظـ بالقانوف 

ونصت وثيقة . ولـ يشرع بعد المجمس التشريعي الفمسطيني قانوف مفصبًل لمجنسية الفمسطينية
أف دولة فمسطيف ىي لمفمسطينيف أينما كانوا، فييا يطوروف ىويتيـ الثقافية " إعبلف االستقبلؿ 

فيذه الوثيقة توضح أف كؿ فمسطيني ولد في فمسطيف أو الشتات مف ... " ويتمتعوف بالمساواة 
. حقو أف يمنح الجنسية الفمسطينية

 

. حق المرأة في األهمية القانونية الكاممة: المطمب السادس
 

عندما تحدثت في الفصؿ األوؿ عف مكانة المرأة في عصر الرسالة، أشرت إلى أف اإلسبلـ 
قرر أف المرأة أىؿ لمتكاليؼ الشرعية كالرجؿ، ألف مناط التكميؼ الشرعي محدد بالعقؿ 

أي الصبلحية في ثبوت الحقوؽ  )كما وضحت أف المرأة تممؾ أىمية الوجوب . والبموغ
صبلحيتيا لصدور األفعاؿ عنيا عمى )، وتممؾ أيضًا أىمية األداء أي (المشروعة ليا وعمييا
وىي مكمفة . فيي أىؿ لتكاليؼ العبادة مف صبلة وصياـ وزكاة وحج (وجو يعتد بو شرعاً 

وىي تممؾ حقًا قانونيًا في التممؾ تنمية، وىبة، وصدقو، . بحمؿ الدعوة والجياد وفؽ األحكاـ الشرعية
نفاقًا وفؽ أحكاـ الشرع، وأنيا تممؾ أىمية قانونية تؤىميا لمتقاضي ورفع الدعوى في المحاكـ وأداء  وا 

. وتممؾ أيضًا حؽ اختيار الزوج دوف اكراه. الشيادة وفؽ األحكاـ الشرعية
وحتى تكتمؿ الرؤية حوؿ ىذا الموضوع ال بد مف اإلشارة إلى ما ورد في اتفاقية القضاء عمى جميع 

: أشكاؿ التمييز ضد المرأة خاصة المادة الخامسة عشرة مف الجزء الرابع، والتي أشارت إلى ما يمي
. تعترؼ الدوؿ األطراؼ لممرأة بالمساواة مع الرجؿ أماـ القانوف -ٔ
تمنح الدوؿ األطراؼ المرأة في الشؤوف المدنية، أىمية قانونية مماثمة ألىمية الرجؿ، وتساوي بينيا  -ٕ

وبينو في فرص ممارسة تمؾ األىمية، وتكفؿ لممرأة بوجو خاص، حقوقًا مساوية لحقوؽ الرجؿ في 
دارة الممتمكات، وتعامميا عمى قدـ المساواة في جميع مراحؿ االجراءات القضائية  .ابراـ وا 

تتفؽ الدوؿ األطراؼ عمى اعتبار جميع العقود، وسائر أنواع الصكوؾ الخاصة التي يكوف ليا أثر  -ٖ
 .قانوني يستيدؼ الحد مف األىمية القانونية لممرأة باطمة والغية

تمنح الدوؿ األطراؼ الرجؿ والمرأة، نفس الحقوؽ فيما يتعمؽ بالتشريع المتصؿ بحركة األشخاص  -ٗ
قامتيـ . (1)وحرية اختيار محؿ سكناىـ وا 

                                                 
. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثاػ٬ٕ اُونبء ػ٠ِ ًبكخ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح، أُبدح اُخبٓغخ ػؾشح (1)
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مف الواضح أف ىذه المادة وما تفرع عنيا تتحدث عف ضرورة تحقيؽ المساواة بيف الرجؿ والمرأة أماـ 
القانوف، وحؽ المرأة في التمتع بأىمية قانونية مماثمة ألىمية الرجؿ، باإلضافة إلى مساواتيا بالرجؿ في 

دارة الممتمكات . ممارسة العقود وا 
الكثير مف النقاش والجدؿ عمى الصعيد الدولي - وما يزاؿ - غير أف اصطبلح المساواة، أثار 

. والمحمي
فعمى الصعيد الدولي ىناؾ الكثير مف االجتيادات والدراسات النسوية التي صنفت المساواة عمى " 

 Formalاألوؿ وىو ما يسمى بالمساواة القانونية، أو المساواة الرسمية، وىو ما يعرؼ بػِ : مستوييف

Equality  "  أي اإلعتراؼ بشكؿ رسمي بمساواة المرأة عمى صعيد التشريعات والسياسات ويكوف ىذا
أما المستوى الثاني، فيو ما يسمى بالمساواة الضمنية، . اإلعتراؼ مكتوبًا في الوثائؽ اإللزامية في الدولة

، أي تفسير المساواة عمى الصعيد العممي مف حيث أسموب Substantive Equalityوىو ما يعرؼ بػِ 
. (2)"تنفيذىا، ومدى تأثيرىا عمى الحياة اليومية لمنساء بشكميا العممي 

 

كما أف مركز المرأة لئلرشاد القانوني في فمسطيف وضح في دراسة لػو حوؿ القانوف ومستقبؿ المرأة 
أنو ليس المقصود بالمساواة التطابؽ التاـ في الصفات واألدوار، بؿ المساواة أماـ القانوف : " الفمسطينية

والمساواة في الحقوؽ والواجبات، وفي التمتع بالشخصية القانونية المستقمة، وفي الحؽ بالكرامة، وفي 
. (1)"االعتراؼ بالمساواة في الصفة اإلنسانية واألىمية دوف انتقاص يستند إلى نوع  الجنس 

إذف المساواة التي يقصدىا المشرعوف والقانونيوف والسياسيوف، ال يمكف أف تكوف المساواة الطبيعية أو 
االجتماعية؛ ألف ىذا محض خياؿ، ويتعارض مع التكويف الخمقي وأوضاع الناس االجتماعية مف حيث 

بؿ المقصود المساواة القانونية، أي مساواة الناس جميعًا أماـ . " الخ... الغنى والفقر والعمـ والجيؿ 
القانوف مف ناحية الحقوؽ والواجبات، والحماية القانونية، وىي ما أقرتو الدساتير والشرائع الداخمية 

. (2)"والدولية 
 

ذا ما أردنا الحؽ والحقيقة فإف اإلسبلـ لػو فمسفة خاصة بالنظر إلى طبيعة ومفيوـ المساواة بيف  وا 
تستند ىذه الفمسفة أو الرؤية إلى التشريع الرباني الذي خمؽ الذكر واألنثى، وىو أعمـ . الرجؿ والمرأة

: بإمكانيات وقدرات وخصائص كؿ منيما، لذلؾ كانت فكرتو ورؤيتو عف المساواة تقـو عمى
  

التكامؿ بيف الذكر واألنثى في الحقوؽ والواجبات، عمى النحو الذي ال يطمس التمايز الفطري بيف " 
الذكورة واألنوثة، وليست المماثمة المادية وال العددية، إنيا مماثمة االشتراؾ في النيوض برسالة االجتماع 

                                                 
ؽغ٤ٖ، عش٣ذح ػجذ، اُؾوٞم اُغ٤بع٤خ ٝاُؼبٓخ ُِٔشأح اُلِغط٤٘٤خ، ٓشًض أُشأح ُ٪سؽبد اُوب٢ٗٞٗ، روش٣ش ؽٍٞ ٝمؼ٤خ أُشأح اُلِغط٤٘٤خ  (2)

. ، ٓقذس عبثن80ثب٫عز٘بد ئ٠ُ ارلبه٤خ اُونبء ػ٠ِ ًبكخ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح، ؿ

. ، فبدس ػٖ ٓشًض أُشأح ُ٪سؽبد اُوب٢ٗٞٗ ٝا٫عزٔبػ1998٢، ه 88خنش، أع٠ٔ، اُوبٕٗٞ ٝٓغزوجَ أُشأح اُلِغط٤٘٤خ، ؿ (1)

ٓؾٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ ا٩ع٬ّ . ٣ٝ٘ظش اُضؽ٢ِ٤، د. ، ٓقذس عبثن118ػ٘غش١، ٓؾٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ث٤ٖ اُؾش٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ، ؿ (2)

. ، ٓقذس عبثن151دساعخ ٓوبسٗخ، ؿ
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األسري، وفؽ المؤىبلت الفطرية، التي تمايز بيف اإلسيامات، لكف في ذات اإلطار، وتراعي التنوع في 
. (3)"إطار ذات التكاليؼ 

 
إذ نصت المادة السادسة . وقد أكد اإلعبلف اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف عمى المساواة بيف المرأة والرجؿ

أف المرأة مساوية لمرجؿ في الكرامة اإلنسانية، وليا مف الحقوؽ مثؿ ما عمييا مف الواجبات، : " عمى
. (4)"وليا شخصيتيا المدنية، وذمتيا المالية المستقمة، وفؽ االحتفاظ باسميا ونسبيا 

 

إف ىناؾ مساواة بيف الرجؿ والمرأة في : إف الفيـ الدقيؽ آليات القرآف الكريـ، يقود حتمًا إلى القوؿ
ف ىناؾ تمايزًا بينيما في بعض األحكاـ، تعود إلى االختبلؼ في الطاقات . الكثير مف األحكاـ وا 

وال يمكف تعداد جوانب المساواة في األحكاـ بشكؿ تفصيمي وسأكتفي . والقدرات والخصائص البيولوجية
. ببياف الجوانب العامة ثـ اإلشارة إلى بعض جوانب االختبلؼ والتمايز

: أما الجوانب العامة لممساواة فيي كاآلتي
ويفيـ . تقوـ نظرية اإلسبلـ العامة عمى مبدأ المساواة اإلنسانية:- المساواة في اإلنسانية والكرامة -ٔ

نوعو بغض النظر عف جنسو ولونو، أو - بوصفو إنسانًا - ىذا المبدأ مف وجوب تكريـ اإلنساف 
ةٍني  :قاؿ تعالػى. (ذكرًا أو انثى)االجتماعي  ا ِضدَو ي َو فْقسٍن ينَو يمــِضنْق لَو َوكـــ مْق ـــم يااــُهَّللاذِض ي َو ك  ياتُهَّللا   ايرَو ُهَّللا  ُّسهـــــَو ياانُهَّللا س 

 َو يأَو

نِضسَو ءًّي اي َو ثِض رًّ يكَو جَو  ًّ ه مَو يرِض نْق يمِض هَو ي َو َوثُهَّللا جَو هَو ي َو ْق نْق يمِض لَو َو يإِضنُهَّللا ي  : وقولو تعالى] 1:  النساء[  َو َو  َو يأَو ُّسهَو ياانُهَّللا س 

ـمْقي تْق ــــَو ك 
ــــــهِضيأَو ياالُهَّللـا ــــدَو نْق يعِض مْق ك  مَو رَو يأَوكْق عَو رَو   ايإِضنُهَّللا يش ع   ًّ ي َو َو َو  ِضلَوياِضتَو مْق لْقنَو ك  عَو جَو ثَوىي َو أ نْق ي َو رٍن كَو يذَو نْق يمِض مْق نَو ك  لَو ْق  [  َو

. ] 13:الحجرات
.     " فالمرأة والرجؿ أماـ التكاليؼ الشرعية عمومًا سواء:- المساواة في عمـو التكميؼ الشرعي -ٕ

فالقاعدة في نظرية القيـ الشرعية اإلسبلمية، أف جممة العقائد والعبادات واألحكاـ التي شرعيا اهلل 
 كؿ مف – ثوابًا وعقابًا –عمومًا لئلنساف، حتى تستقيـ حياتو، يستوي في التكميؼ فييا والجزاء عمييا 

ٌني  :قاؿ تعالػى. (1)"الرجؿ والمرأة عمى حد سواء  مِض إْق يم  ه  َو ثَوىي َو يأ نْق يأَو ْق رٍن كَو يذَو نْق لَويصَو اِض ًّ يمِض مِض يعَو مــَونْق

لـ  نَوي مَو عْق يمَو يكَو نـــ  اي َو ـــنِض سَو  ْق
ي ِضؤَو مْق ه  رَو يأَوجْق ه مْق نُهَّللا جْق ِض َو اَونَو ي َو ي َو َو ةًّياَو ِّق َو ًّ ه  نُهَّللا   :وقاؿ تعالػى. ] 97: النحؿ[  َولَون  ْق ِض َو

ي ضٍن ي َوعْق نْق يمِض مْق ك  عْق   ثَوىي َو يأ نْق يأَو ْق رٍن كَو يذَو نْق يمِض مْق ك  نْق يمِض لٍن لَويعَو مِض مَو يعَو  ِض ع 
يأ  يأَونِّق ي َو يرَو ُّسه مْق ياَوه مْق جَو اَو تَو :  آؿ عمراف[  َو سْق

195 [. 

لقد سبؽ اإلسبلـ كؿ النظـ والقوانيف الوضعية والمواثيؽ الدولية في :- األىمية القانونية المستقمة -ٖ
يعترؼ بشخصيتيا القانونية المستقمة، وبالحؽ في أف يكوف ليا اسـ " منح المرأة أىمية قانونية مستقمة فيو 

تظؿ تحممو عمى الدواـ، إضافة إلى أىمية التعاقد، والحؽ في التممؾ، والحؽ في العمؿ، والحؽ في 
جراء . (2)"المشاركة في الحياة العامة داخؿ مجتمعيا  وىذا يعني أف ليا أىمية كاممة في إدارة أمواليا وا 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن29ٓؾٔذ، اُزؾش٣ش ا٩ع٢ٓ٬ ُِٔشأح، ؿ. ػٔبسح، د (3)

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ ا٩ع٢ٓ٬ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح اُغبدعخ (4)
. ، ٓقذس عبثن77أؽٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ دساعخ ٓوبسٗخ ك٢ اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤ن، ؿ. اُشؽ٤ذ١، د (1)

. ّ، داس ٜٗنخ ٓقش ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش1979، ه 23ػ٢ِ ػجذ اُٞاؽذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. ٝاك٢، د (2)
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ومف . مف بيع وشراء ورىف ووكالة دوف حاجتيا إلى إذف مف زوج أو ولي: مختمؼ التصرفات التعاقدية
أبرز األدلة عمى أف المرأة تمتعت في عصر الرسالة بشخصيتيا المستقمة في التصرفات المباحة 

أعتقت جارية دوف عمـ الرسوؿ صمى اهلل عميو - رضي اهلل عنيا - والمندوبة، أف ميمونة أـ المؤمنيف 
صمى اهلل عميو - قاؿ ابف حجر العسقبلني تعميقًا عمى عتؽ ميمونة جاريتيا دوف إذف رسوؿ اهلل  .(3)وسمـ
وكؿ مف صح : " وقاؿ ابف قدامة. (4)"ىبة المرأة لغير زوجيا وعتقيا جائز إذا لـ تكف سفيية -: " وسمـ

 .(5)"تصرفو في شيء بنفسو وكاف مما تدخمو النيابة صح أف يوكؿ فيو رجبًل أو امرأة 

ال يجوز الحجر عمى امرأة ذات زوج، وال بكر ذات أب، وال غير ذات أب، وصدقتيا : " وقاؿ ابف حـز
كؿ ذلؾ مف رأس الماؿ إذا بمغت وىي كالرجؿ سواء، وىو قوؿ سفياف الثوري وأبي حنيفة . وىبتيا نافذة

. (6)"والشافعي وأبي ثور 
: واستدؿ جميور الفقياء عمى صحة تصرؼ المرأة في ماليا دوف إذف ولييا باألدلة اآلتية

قاـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ يـو الفطر فصمى، فبدأ : عف جابر بف عبداهلل، قاؿ" ما رواه البخاري - 1
 ثوبو يمقي بالصبلة ثـ خطب، فمما فرغ، نزؿ، فأتى النساء فذكرىف وىو يتوكأ عمى ببلؿ، وببلؿ باسط

 إذف واستدؿ بو عمى جواز صدقة المرأة مف ماليا بغير توقؼ عمى: " قاؿ ابف حجر. (1)"النساء الصدقة 
. (2)"زوجيا، أو عمى مقدار معيف مف ماليا كالثمث خبلفًا لبعض المالكية 

مالي ماؿ إال ما أدخؿ : قمت يا رسوؿ اهلل: عف أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنيا قالت" أخرج البخاري - 2
قولو تصدقي فيو :   " قاؿ العيني. (3)"تصدقي وال توعي فيوعى عميؾ : الزبير زوجي عمي، فأتصدؽ؟ قاؿ

ما : داللة عمى أف لممرأة التي ليا زوج أف تتصدؽ مف ماليا بغير إذف زوجيا، ألف ما أدخمو الزبير عمييا معناه
أما المخالفوف ليذا الرأي كاإلماـ التابعي طاووس فذىب إلى أف المرأة تمنع مف اليبة . (4)"صيره ممكًا ليا 

ال : تتصدؽ بالشيء القميؿ، أما اإلماـ مالؾ فقاؿ: والصدقة إال بإذف زوجيا، ومثمو اإلماـ الفقيو الميث، قاؿ
. (5)تتصدؽ إال في حدود الثمث

- صمى اهلل عميو وسمـ - أف رسوؿ اهلل " واستدؿ المخالفوف لرأي الجميور مف الفقياء بما أخرجو أبو داود 
ال يجوز ليا عطية إال بإذف زوجيا، : ومعناه. (6)"ال تجوز المرأة أمر في ماليا إذا ترؾ الزوج عصمتيا : قاؿ

والمرأة ليا حؽ زائد وىو أف ليا أف : " وأما ابف حـز فقد ضعؼ الحديث ألف في إسناده عمرو بف شعيب وقاؿ

                                                 
.. 2421، ؽذ٣ش سهْ 11/127اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُٜجخ ٝكنِٜب، ثبة، ٛجخ أُشأح ُـ٤ش صٝعٜب،  (3)

. ، ٓقذس عبثن5/218اُؼغو٢ٗ٬، كزؼ اُجبس١ ثؾشػ فؾ٤ؼ اُجخبس١،  (4)

. ، ٓقذس عبثن5/79أُـ٢٘ ،  (5)

. ، ٓقذس عبثن1/309أُؾ٠ِ،  (6)

. 933، ؽذ٣ش سهْ 6/81اُجخبس١، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُؼ٤ذ٣ٖ، ثبة ٓٞػظخ ا٩ٓبّ اُ٘غبء ٣ّٞ اُؼ٤ذ،  (1)

. ، ٓقذس عبثن2/466اُؼغو٢ٗ٬، كزؼ اُجبس١ ثؾشػ فؾ٤ؼ اُجخبس١،  (2)

. 1353، ؽذ٣ش سهْ 7/200اُجخبس١، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُش٢ِ٘ٓ، ًزبة اُضًبح، ثبة اُقذهخ ُٖٔ اعزطبع، (3)

ٛـ، داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤شٝد 1421، 1، ه8/431اُؼ٢٘٤، ثذس اُذ٣ٖ، أثٞ ٓؾٔذ، ٓؾٔٞد ثٖ أؽٔذ، ػٔذح اُوبس١ ؽشػ فؾ٤ؼ اُجخبس١،  (4)

.  ُج٘بٕ–

٣ٝ٘ظش، اُذسد٣ش، أؽٔذ ثٖ ٓؾٔذ، اُؾشػ اُقـ٤ش ػ٠ِ أهشة أُغبُي ئ٠ُ ٓزٛت ا٩ٓبّ . ، ٓقذس عبثن٣4/465٘ظش اثٖ هذآخ، أُـ٢٘ ،  (5)

. ، دٕٝ ربس٣خ، داس أُؼبسف3/402ٓبُي، 

، ٓقذس عبثن، ٣٘ظش، أثٞ داٝد،عٖ٘ اث٢ داٝد ، ًزبة اُج٤ٞع ، ثبة ك٢ ػط٤خ أُشأح ثـ٤ش 6/19اُؾًٞب٢ٗ، ٓؾٔذ ثٖ ػ٢ِ، ٤َٗ ا٧ٝهبس،  (6)

. ؽغٖ فؾ٤ؼ: ، هبٍ ا٧ُجب٢ٗ 3546، ؽ٤ش سهْ 3/293ئرٕ صٝعٜب،

.  ، ٓقذس عبثن8/318: أُؾ٠ِ (7)
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تتصدؽ مف ماؿ زوجيا أحب أـ كره، وبغير إذنو في غير مفسده، وىي مأجورة بذلؾ، وال يتصدؽ زوجيا مف 
. (7)ماليا إال بإذنيا 

  :ولقولو تعالػى. والصحيح الذي يطمئف إليو القمب قوؿ الجميور لؤلحاديث الصريحة التي استدلوا بيا
تـــَودَو ْقي ـ يا ْق مَو ي ِض مَو هِض لَو ْق يعَو نَو اَو يج  ي  :وقولو تعالػى.] 229: البقرة[  َو َو نٍن يدَو ْق صِض ُهَّللا ٍني   صِض ي ِضهَو يأَو ْق ي َو دِض عْق ي َو نْق  [ مِض

ااَوه مْقي  : وقولو تعالى] 11: النساء يأَومْق َو مْق هِض اي َو دْق َوع  ايإِضاَو ْق دًّ شْق ير  ه ـمْق نْق يمِض ت ــمْق يآَونَوسْق  فاآلية ] 6:  النساء[  ــَوإِضنْق
سف الرشد مف ذكر أو أنثى فيجب عمى الولي أف يدفع إلييـ أمواليـ ويطمؽ يدىـ في صريحة في أف مف بمغ 

ناثا  األدلة التي يستدؿ بيا عمى كماؿ أىمية المرأة أف اهلل تعالى شرع المير عطيػة ومف . (8)التصرؼ ذكورًا وا 
لـــَو ًّي  :لممرأة قاؿ تعالػى ينِض ْق ــد  ـــَو تِضهــِضنُهَّللا يصَو آَوتــ  اياانِّقسَو ءَو ، وحـر عمى الزوج أو األب وغيره أف ] 4:  النساء[  َو

ل    ي  :قاؿ تعالػى.               يأخذ منو شيئًا عف غير رضا المرأة فْقسًّ ي َوك  ينَو ه  نْق يمِض ءٍن يشَو ْق نْق يعَو مْق ياَوك  نَو ياِض ْق  ـَوإِضنْق

رِض  ًّ  نِض  ًّ يمَو اهلل تعالى حـر عمى الزوج الذي ال يريد زوجتو أف   ويمكف االستدالؿ بأف ]4:  النساء[ يهَو
ي  :يؤذييا أو يسيء إلييا في المعاممػة ليجبرىا عمى التنازؿ عف حقوقيا قاؿ تعالػى نُهَّللا عْق ـيـ ل  ه  يتَو  َو َو

ن ي ت م  ه  يمَو يآَوتَو ْق ضِض عْق هَو   اي ِض َو ذْق ومع ذلؾ يستحسف أف تشاور المرأة زوجيا في . ] 19: النساء[ اِضتَو
. تصرفاتيا المالية مف باب حسف العشرة

 

ومف مظاىر أىمية المرأة أيضًا أف الشرع قد منح المرأة حؽ اختيار الزوج وحـر عمى ولييا إجبارىا عمى 
وىذا ما ذىب إليو جميور فقياء الصحابة والتابعيف، وىو مذىب اإلماـ أبي حنيفة . النكاح بمف ال تريد

ي  :واستدلوا بقولو تعالػى. (1)واإلماـ مالؾ ه مْق نَو اي َو ْق ا َو ْق رَو ايتَو يإِضذَو هــــ نُهَّللا اجَو  ْق َو
يأَو كِض ــــْقنَو نْق ي َو نْق

يأَو ل  هــــ نُهَّللا يتـَوعْق    ـَو َو

ي ر  فِض عْق قيؿ :                             " قاؿ اإلماـ القرطبي في تفسيره. ]232:  البقرة[  ِض اْقمَو
الخطاب في ذلؾ لؤلزواج، وذلؾ بأف يكوف االرتجاع مضارة عضبًل عف نكاح الغير بتطويؿ العدة 

وقيؿ أف الخطاب لولي األمر أف ال يمنع ابنتو أو اختو مف . الحبس، والتضييؽ: والعضؿ. عمييا
. (2)"النكاح 

صمى اهلل - أف جارية بكرًا أتت النبي - رضي اهلل عنيما - واستدلوا أيضًا بما رواه عبد اهلل بف عباس 
فذكرت أف أباىا زوجيا وىي كارىو، فخيرىا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، وعمؽ صاحب - عميو وسمـ 

شرح اليداية عمى الحديث بأنو رواه أيوب بف سويد عف الثوري موصواًل، وكذلؾ معمر بف سميماف الرقي 
. (3)عف زيد بف حباف عف أيوب موصواًل أيضاً 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن161ػجذ اٌُش٣ْ، ؽوٞم ٝٝاعجبد أُشأح ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. ٣٘ظش، ص٣ذإ، د (8)
اُذسد٣ش، أثٞ اُجشًبد أؽٔذ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ، اُؾشػ اُقـ٤ش ػ٠ِ أهشة أُغبُي ئ٠ُ ٓزٛت ا٩ٓبّ ٓبُي، ٝثٜبٓؾٚ اُؾ٤خ اُقب١ٝ، أؽٔذ ثٖ  (1)

٣ٝ٘ظش اثٖ أُٜبّ، ًٔبٍ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ثٖ ػجذ اُٞاؽذ، ؽشػ كزؼ اُوذ٣ش ػ٠ِ اُٜذا٣خ ؽشػ ثذا٣خ أُجزذٟ، أُشؿ٤٘ب٢ٗ، . ، ٓقذس عبثن2/755ٓؾٔذ، 

. ، دٕٝ ربس٣خ، داس اُلٌش3/261ثشٛبٕ اُذ٣ٖ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ثٌش، 

. ، ٓقذس عبثن٣ٝ11/807٘ظش اُؼغو٢ٗ٬، كزؼ اُجبس١، . ، ٓقذس عبثن3/104اُوشهج٢، ػجذهللا ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ،  (2)

، دٕٝ ربس٣خ، داس اُؾذ٣ش، اُوبٛشح، ٝاُق٘ؼب٢ٗ، ٓؾٔذ 3/149اُض٣ِؼ٢، عٔبٍ اُذ٣ٖ أثٞ أؽٔذ، ػجذهللا ثٖ ٣ٞعق، ٗقت اُشا٣خ ٧ؽبد٣ش اُٜذا٣خ،  (3)

، 4، ه3/187ثٖ ئعٔبػ٤َ، عجَ اُغ٬ّ ؽشػ ثِٞؽ أُشاّ ٖٓ أدُخ ا٧ؽٌبّ، ٧ث٢ اُلنَ، أؽٔذ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ؽغش اٌُزب٢ٗ اُؼغو٢ٗ٬، 

. ّ، داس ئؽ٤بء اُزشاس اُؼشث1960٢-ٛـ1379
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أف أباىا زوجيا وىي ثيب فكرىت ذلؾ، فأتت رسوؿ : عف خنساء بنت خداـ األنصارية: " وروى البخاري
. (4)"اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فرد نكاحو 

إف ابي زوجني مف ابف أخيو يرفع : عف عائشة رضي اهلل عنيا أف فتاة دخمت عمييا فقالت ليا" وروى النسائي 
فمما حضر جعؿ األمر - صمى اهلل عميو وسمـ - أجمسي حتى يأتي رسوؿ اهلل : فقالت. بي خسيستو وأنا كارىو

. (5)"إلييا 
أما الشافعية والحنابمة فقالوا باجبار الولي ابنتو البكر عمى الزواج بشروط منيا أف يكوف الزوج كفؤا، وحمموا حديث رسوؿ 

ذنيا البنت أحؽ بنفسيا مف ولييا، والبكر تستأمر-: " صمى اهلل عميو وسمـ - اهلل  حمموا الحديث عمى " سكوتيا  وا 
والذي يطمئف إليو القمب رأي الجميور أف الولي ال يممؾ إجبار المرأة عمى الزواج لمنصوص . (6)الندب ال الوجوب

. الصريحة التي ال تحتمؿ التأويؿ واهلل أعمـ
وأما شيادة المرأة في القضايا المالية وكوف شيادة امرأتيف بشيادة رجؿ، فبل يعتبر بحاؿ نقصانًا في أىميتيا، 
وقد تحدثت في موضوع مكانة المرأة في عصر الرسالة بما يكفي مف األدلة التي توضح أف الشيادة ال تعني 

يقضي بشيادة الشاىد نقصاف األىمية، بؿ جاءت لمتأكد مف ثبات الحقوؽ ألصحابيا، وبينت أف القاضي 
- واليميف في بعض األحواؿ، ويقضي بشيادة امرأة في األمور التي تطمع عمييا النساء كما قضى    

بشيادة المرضعة لوحدىا وبينت أيضًا كيؼ أف عمر بف الخطاب رضي اهلل - صمى اهلل عميو وسمـ 
عنو كاف يشترط شاىديف مف الصحابة المعروفيف بصدقيـ وعدالتيـ مف أجؿ التثبت مف رواية 

ويكفي أف ىذه األدلة تؤكد بوضوح أف اإلسبلـ سبؽ كؿ األنظمة والقوانيف واالتفاقات الدولية . الحديث
في القوؿ بتمتع المرأة بالمساواة في األىمية القانونية، فميا أىمية وجوب كاممة، كما أف ليا أىمية أداء 
كاممة أيضًا، وبذلؾ تتمقى الحقوؽ وتتحمؿ االلتزامات، وتماثؿ الرجؿ في مباشرة حقوقيا والتزاماتيا، 
. وتقوـ بجميع التصرفات القانونية، وتباشر أمورىا المالية بنفسيا ألف ذمتيا المالية مستقمة عف الرجؿ

 
إف ما تطالب بو المراكز الحقوقية النسوية مف التطبيؽ الحرفي لمكثير مف القوانيف الغربية؛ استنادًا إلى 
الفقرتيف الثالثة والرابعة مف المادة الخامسة عشرة مف الجزء الرابع التفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ 

التمييز ضد المرأة، دوف تقدير لمخصوصية الثقافية والحضارية لؤلمة اإلسبلمية، فيو أمر غير مقبوؿ؛ 
ألف المرجعية األساسية لممسمميف ىي النصوص الشرعية الثابتة، فالحقوؽ والواجبات التي شرعيا 

اإلسبلـ لمرجؿ والمرأة ليا منظومة فكرية وقيمية وخمقية خاصة، وتستند إلى وجوب الحفاظ عمى الديف 
واألخبلؽ، ومنع الضرر عمى الفرد والمجتمع واألمة، فمثبًل ال يصح أف تمنح المرأة البكر حؽ التزوج 

 ألف الزواج (1)"ال نكاح إال بولي وشاىدي عدؿ -: " صمى اهلل عميو وسمـ - دوف موافقة ولييا لقولو 
                                                 

.  4813، ؽذ٣ش سهْ 19/103اُجخبس١،فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اٌُ٘بػ، ثبة ئرا صٝط اُشعَ اث٘زٚ ٢ٛٝ ًبسٛٚ، (4)

، ٣ٝ٘ظش اُق٘ؼب٢ٗ، عجَ اُغ٬ّ ؽشػ ثِٞؽ أُشاّ ٖٓ أدُخ 6/187اُ٘غبئ٢ ثؾشػ اُغ٤ٞه٢، ًزبة اٌُ٘بػ ، ثبة اُجٌش ٣ضٝعٜب أثٞٛب ٢ٛٝ ًبسٛخ، (5)

. ، ٓقذس عبثن3/123ا٧ؽٌبّ، 

، ٓقذس عبثن 3/123اُق٘ؼب٢ٗ، ٓؾٔذ ثٖ ئعٔبػ٤َ، عجَ اُغ٬ّ ؽشػ ثِٞؽ أُشاّ ٖٓ أدُخ ا٧ؽٌبّ،  (6)

، ٣ٝ٘ظش اُؼغو٢ٗ٬، كزؼ اُجبس١ ؽشػ 2085،فؾؾٚ ا٧ُجب٢ٗ، ؽذ٣ش سهْ 316ك٢ ا٢ُُٞ، ؿ: اثٞ داٝد،عٖ٘ اث٢ داٝد، ًزبة اٌُ٘بػ، ثبة (1)

. ، ٓقذس عبثن93-11/87فؾ٤ؼ اُجخبس١، 
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الشرعي في اإلسبلـ ينتج عنو روابط أسرية بيف أسرتيف تقـو عمى المصاىرة وتنشأ عنيا أحكاـ شرعية 
ترتبط بصمة األرحاـ كالخالة، والخاؿ، والجد ألـ، في حيف ال يقيـ الغرب أي قيمة لرابطة المصاىرة، 

لكف اإلسبلـ وضع ضوابط قانونية تمنع ولي المرأة مف . فضبًل عف الرابطة األسرية بيف األبناء واآلباء
التعسؼ في استخداـ حؽ الوالية في زواج البكر، فنيى ولي األمر عف الوقوؼ في وجو إرادة ابنتو 
ف حصؿ ذلؾ فالممرأة الحؽ في رفع األمر إلى القاضي ف . ومنعيا مف االختيار دوف مبرر شرعي، وا  وا 

اإلسبلـ منع المرأة مف الزواج مف غير المسمـ حفاظًا عمى الديف والعقيدة ومنع الرجؿ مف الزواج مف 
تُهَّللاىي  :قاؿ تعالى. المشركة، لؤلسباب نفسيا بنصوص قطعية ال تحتمؿ التأويؿ ي َو كِض نَو رِض كِض   ايااْقم شْق يت نْق  َو َو

ن  ا مِض ي  :وقاؿ أيضاً . ]221:  البقرة[    إْق ن  مِض تُهَّللاىي  إْق ي َو كَو  ِض رِض كِض   ايااْقم شْق نْق يتَو . ]221:  البقرة[ ...ي َو َو
 

والدليؿ عمى أف مراكز المرأة لئلرشاد القانوني واالجتماعي ال تعترؼ أصبًل بوجود حد معيف لممساواة 
بغض النظر عف مخالفتيا لمنصوص - بيف الرجؿ والمرأة، وأنو يجب أخذ القوانيف الغربية كما ىي 

إف استمرار العمؿ بمبدأ الوالية في الزواج يعد خرقًا لما ورد في الفقرة -: " الشرعية الصريحة قوليـ 
األولى مف المادة الخامسة عشرة مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، التي تنص 

" مف المادة السادسة عشرة التي تنص  (ب)عمى وجوب المساواة أماـ القانوف، كما أنو يخالؼ الفقرة 
". نفس الحؽ في حرية اختيار الزوج، وفي عدـ عقد الزواج إال برضاىا الحر الكامؿ 

ىو فقداف حرية  (المسممة مع غير المسمـ)كما أف المركز يرى أيضًا أف عدـ السماح بالزواج المختمط 
الفرد باختيار مصيره وشريؾ حياتو، وىذا يتعارض مع اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، والذي يؤكد 

. عمى مبدأ عدـ جواز التمييز
 

 يؤكد المركز أيضًا عمى أف توزيع الميراث يجب أف يتساوى فيو الذكر واألنثى، عمبًل بالمادة الثالثة 
عشرة مف االتفاقية المتعمقة بالغاء كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة التي كفمت لممرأة نفس حقوؽ الرجؿ 

. (1)"مف االستحقاقات العائمية 
 

والحؽ أف ىذه التفسيرات تدؿ داللة قطعية أف ىؤالء ال يقيموف وزنًا ألي خصوصية ثقافية، ما يعني أف 
نتنكر ليويتنا وحضارتنا، في حيف نرى الكثير مف الدوؿ الغربية تتحفظ عمى بعض القوانيف التي ترى 

فكيؼ نتنكر نحف لمبدئنا؟  . أنيا تيدد أمنيا ومبدأىا أو تفسر النصوص بما ال يتعارض مع مبدئيا
يتجاىؿ ىؤالء أف اإلسبلـ لػو وجية نظر خاصة في موضوع الميراث، ال تقـو عمى التمييز لصالح 

المرأة، فيو عندما فرض لممرأة نصؼ الرجؿ أوجب عمى الرجؿ القياـ باإلنفاؽ عمييا وتأميف حاجاتيا 
وىذا يعني أف نصيبيا ال ينقص منو شيئًا، ثـ إف اإلسبلـ في ىذه . مف مسكف وغذاء وتعميـ وعبلج

                                                 
، ٝمؼ٤خ أُشأح اُلِغط٤٘٤خ ثب٫عز٘بد ئ٠ُ ارلبه٤خ اُونبء ػ٠ِ ًبكخ 217-٣207٘ظش، ػ٣ٞنخ عبٓب، اُؾوٞم اُؼبئ٤ِخ ٝأُشأح اُلِغط٤٘٤خ، ؿ (1)

. أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح، ٓشًض أُشأح ُ٪سؽبد اُوب٢ٗٞٗ
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يمـز الرجؿ بأعباء وواجبات مالية ال تمـز بمثميا المرأة، فيو مطالب بدفع المير، وتأثيث بيت " الحاالت 
قاؿ . (2)"غنية الزوجية، واالنفاؽ عمى الزوجة واألوالد، بينما المرأة ال تمـز بنفقات البيت ولو كانت 

نِضي  :تعالى ثَو ــَو ْق نْق
ياْلْق  ــــظِّق ثــــــْقل ي َو يمِض ـــرِض كَو ياِضلذُهَّللا مْق ك  دِض  ْق َو

 ي ِض يأَو
م ي ُهَّللا فاآلية الكريمة . ] 11:النساء[    صِض ك 

ناثًا، فتأخذ األنثى نصؼ الذكر الذي يمـز باالنفاؽ عمى  تتحدث عف وفاة األب الذي يترؾ ذكورًا وا 
ي  :البنت مف نصيبو قاؿ تعالػى ر  فِض عْق ي ِض اْقمَو ت ه نُهَّللا سْق َو كِض ي َو يرِض ْق  ه نُهَّللا ياَوــه  اــــ  دِض لَوــــىيااْقمَو ْق عَو اِض ي...ي َو ل يذَو ثْق يمِض ثِض ارِض لَوىيااْق َو عَو  َو

... ]فصاحب الفرض الذكر يجب عميو االنفاؽ عمى مف يرثيا وفؽ قواعد وأحكاـ . ]233:  البقرة
. الميراث

 

حالة وجود أب وأـ لممتوفي مع وجود الفرع الوارث : وىناؾ حاالت ترث فييا المرأة مثؿ الرجؿ منيا
ي  :الذكر فتأخذ األـ مثؿ األب سدس التركة، قاؿ تعالػى رَو َو مُهَّللا يتَو يمِض د س  ه مَو يااسُّس نْق يمِض ا ِضدٍن لِّقي َو  َو َو ــْقهِضياِضك 

َو ْلِض  َو

اَودٌي ي َو ياَوه  يكَو نَو ولـ يكف ىناؾ مف - وكذلؾ إذا ترؾ الميت أخًا ألمو أو أختًا ألمو  . ] 11: النساء[  إِضنْق
ي  :قاؿ تعالػى. فإف األخ واألخت يرث كؿ منيما السدس دوف فرؽ بيف الذكر واألنثى- يحجبيما  إِضنْق  َو

ي ي َوه مْق اِض َو يذَو نْق يمِض رَو ثَو يكَو ن  ايأَوكْق ي َوإِضنْق د س  ه مَو يااسُّس نْق يمِض ا ِضدٍن لِّقي َو ٌ ي َولِضك  يأ  ْق يأَوٌخيأَو ْق اَوه  أَوةٌي َو رَو يامْق يأَو ِض اَو ًّ يكَو َو ث  لٌي   رَو ج  يرَو كَو نَو

ل ثِضي ي ِض يااثُّس كَو ء  . ] 12:النساء[ ش رَو
 

ذا تركت المرأة المتوفاة زوجًا وابنة، فإف ابنتيا ترث النصؼ، و يرث زوجيا الربع أي أف األنثى . وا 
ذا ترؾ الميت زوجة وابنتيف وأخًا شقيقًا أو ألب، فإف الزوجة ترث . ورثت ضعؼ ما ورث الذكر وا 

الثمف، وترث البنتاف الثمثيف، وما بقي فيو ألخ المتوفى، وبذلؾ ترث كؿ مف البنتيف أكثر مف أخ 
. (1)المتوفى

 

إف ىذه األمثمة توضح الحكمة التي يمكف فيميا مف االختبلؼ في مقدار نصيب المرأة، فيي عندما 
ترث نصؼ الرجؿ ال تتحمؿ أي مسؤولية في اإلنفاؽ، وال تكمؼ بالعمؿ إلعالة األسرة، وحيف تأخذ 

وعندما تأخذ مثمو في حالة الجد والجدة مع . أكثر مف الرجؿ ال يكمؼ بتحمؿ مسؤولية النفقة عمييا
لذا يمكف القوؿ أف األحكاـ الشرعية إذا بحثت . وجود الفرع الوارث تكوف نفقة األثنيف عمى غيرىما

بشكؿ جزئي فإف المفيـو أو اليدؼ والمقصد مف الحكـ ال يمكف أف يتضح؛ لذا يجب بحث األحكاـ 
. ذات العبلقة بموضوع البحث بشكؿ متكامؿ ضمف رؤية شرعية متكاممة

ذا كانت الدوؿ غير اإلسبلمية ليس ليا مرجعية قانونية إال ما توصؿ إليو العقؿ الجمعي   وا 
فإف الدوؿ اإلسبلمية ليا مرجعية شرعية ينبغي أف تكوف المصدر . الصادر عف األغمبية البرلمانية

. األساس في التشريع وسف القوانيف
                                                 

ٓؾٔذ عؼ٤ذ سٓنبٕ، أُشأح ث٤ٖ . ، ٓقذس عبثن ٣ٝ٘ظش أ٣نبً اُجٞه٢، د34ٓقطل٠، أُشأح ث٤ٖ اُلوٚ ٝاُوبٕٗٞ، ؿ. ٣٘ظش، اُغجبػ٢، د (2)

ػجذ اٌُش٣ْ، اُٞع٤و ك٢ اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اُؼبّ ؽوٞم . ، ٓقذس عبثن، ٣ٝ٘ظش ػِٞإ، د108هـ٤بٕ اُ٘ظبّ اُـشث٢ ُٝطبئق اُزؾش٣غ اُشثب٢ٗ، ؿ

. ، ٓقذس عبثن191ا٩ٗغبٕ، ؿ

. ، ٓقذس عبثن107ٓؾٔذ عؼ٤ذ سٓنبٕ، أُشأح ث٤ٖ هـ٤بٕ اُ٘ظبّ اُـشث٢ ُٝطبئق اُزؾش٣غ اُشثب٢ٗ، ؿ. اُجٞه٢، د (1)
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ومف القضايا التي تثير إشكالية حوؿ األىمية القانونية لممرأة، ما نصت عميو المادة السادسة عشرة الفقرة 
أف تتمتع المرأة بنفس الحقوؽ والمسؤوليات : " مف اتفاقية القضاء عمى أشكاؿ التمييز ضد المرأة" و"

فيما يتعمؽ بالوالية والقوامة والوصاية عمى األطفاؿ وتبنييـ، أو ما شابو ذلؾ مف األعراؼ حيف توجد 
. (2)"ىذه المفاىيـ في التشريع الوطني، وفي جميع األحواؿ لمصمحة األطفاؿ االعتبار األوؿ 

 

ذا تدبرنا النص دوف إصدار أحكاـ مسبقة قائمة عمى اليوى نجد أف النص وضع قيدًا في أنو في جميع  وا 
وىذا ما قدره الشرع، فالحضانة مثبًل حؽ شرعي . األحواؿ ينبغي أف تكوف لمصمحة األطفاؿ االعتبار األوؿ

لممرأة -: صمى اهلل عميو وسمـ- قاؿ . ثابت لممرأة أّمًا أو جّدة، حتى لو كانت مطمقة، ما لـ تتزوج مف آخر
فيو دليؿ : " وقاؿ الشوكاني. (1)"أنت أحؽ بو ما لـ تنكحي : " التي اشتكت زوجيا الذي طمقيا وأخذ ابنيا

وىو مجمع عميو كما حكاه ... عمى أف األـ أولى بالولد مف األب ما لـ يحصؿ مانع مف ذلؾ بالنكاح 
. (2)"صاحب البحر 

 

وأما األنثى فتستمر . وتستمر الحضانة عند األحناؼ مف الوالدة حتى سف التمييز، وىي سبع سنوات لمذكر
: أّما الشافعية فقالوا. (4)، وأّما المالكية فحضانة الغبلـ عندىـ حتى البموغ والبنت حتى الزواج(3)حتػى البموغ

يخير الغبلـ بعد سبع سنيف أما البنت فوالدىا : وقاؿ الحنابمة. (5)يخّير بعد سبع أو ثماف سنيف ذكرًا أو انثى
أما قانوف األحواؿ الشخصية المعموؿ بو في الضفة الغربية فقد نص عمى . (6)أحؽ بيا بعد سبع سنيف

استمرار حؽ الحضانة لغير األـ مف النساء لمذكور حتى يتـ السنة التاسعة، ولمصغيرة حتى تتـ الحادية 
. (7)عشرة، أما األـ فمدة حضانتيا لمذكر واألنثى حتى البموغ

 
وبذلؾ يتضح أف اإلسبلـ قدر مصمحة الصغير؛ ألف األـ أقدر عمى تربيتو مف األب والطفؿ بحاجة ماسة في 
ىذه المرحمة إلى حناف أمو ورعايتيا، ويمـز األب بالنفقة عمى أوالده ما داموا في حضانة والدتيـ أو غيرىا مف 

. (8)أف المرأة الحاضف تستحؽ األجرة عمى الحضانة ألنيا أجرة عمؿ: وقاؿ األحناؼ. المحاـر
 

                                                 
. (ٝ)، اُلوشح ٣16٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبرلبه٤خ اُونبء ػ٠ِ ًبكخ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح، أُبدح  (2)

 ٣ٝ٘ظش اُجـ١ٞ، أثٞ ٓؾٔذ، 2276،فؾؾٚ ا٧ُجب٢ٗ، ؽذ٣ش سه2/283ْاثٞ داٝد، عٖ٘ أث٢ داٝد، ًزبة اُط٬م، ثبة ٖٓ أؽن ثبُُٞذ، (1)

. ث٤شٝد- ٛـ، داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ 1418، 1، ه6/390اُؾغ٤ٖ ثٖ ٓغؼٞد اثٖ ٓؾٔذ، اُزٜز٣ت ك٢ كوٚ ا٩ٓبّ اُؾبكؼ٢، 

أخشط اُؾذ٣ش اُج٤ٜو٢ ٝفؾؾٚ اُؾبًْ ٖٓ ؽذ٣ش ػٔش ٝثٖ ؽؼ٤ت : ، ٓقذس عبثن، ٝهب6/329ٍاُؾًٞب٢ٗ، ٓؾٔذ ثٖ ػ٢ِ، ٤َٗ ا٧ٝهبس،  (2)

. ػٖ أث٤ٚ ػٖ عذٙ

. ، ٓقذس عبثن4/42اٌُبعب٢ٗ، ػ٬ء اُذ٣ٖ، أثٞ ثٌش ثٖ ٓغؼٞد، ثذائغ اُق٘بئغ،  (3)

. ، ٓقذس عبثن2/755اُذسد٣ش، أثٞ اُجشًبد، أؽٔذ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ، اُؾشػ اُقـ٤ش ػ٠ِ أهشة أُغبُي ئ٠ُ ٓزٛت ا٩ٓبّ ٓبُي،  (4)

. ، ٓقذس عبثن6/394اُجـ١ٞ، أثٞ ٓؾٔذ، اُؾغٖ ثٖ ٓغؼٞد ثٖ ٓؾٔذ ثٖ اُلشاء، اُزٜز٣ت ك٢ كوٚ ا٩ٓبّ اُؾبكؼ٢،  (5)

، ٓقذس عبثن 9/302اثٖ هذآخ، أُـ٢٘ ،  (6)

. ّ، اُوذط2002-ٛـ1422، 1، ه204ٓؾٔذ، ٗظشاد ع٤ِخ ك٢ ؽشػ هبٕٗٞ ا٧ؽٞاٍ اُؾخق٤خ، ؿ. ؽل٤ن، ٝػغبف، د. ػ٤بػ، د (7)

 –ّ، داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ 1994- ٛـ 1415، 1، ه5/262اثٖ ػبثذ٣ٖ، ٓؾٔذ أ٤ٖٓ، سد أُؾزبس ػ٠ِ اُذس أُخزبس ؽشػ ر٣ٞ٘ش ا٧ثقبس،  (8)

. ث٤شٝد

. ّ،داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ، ث٤شٝد2002-ٛـ 1423، ه ٣8/278٘ظش اُؼٔشا٢ٗ، ػ٤غ٠ اثٖ أث٢ اُخ٤ش اثٖ عبُْ، اُج٤بٕ ك٢ كوٚ اُؾبكؼ٢، (9)

. ، دٕٝ ربس٣خ،داس اُلٌشـ ث٤شٝد15/510ا١ُٝٞ٘،أُغٔٞع ؽشػ أُٜزة،  (10)
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أّما الوالية عمى الصغير فيي لوالده إف كاف لمصغير مااًل مف أّمو أو غيرىا، ثـ لجده أو وصي أبيو أو 
ااَوه مْقي  :قاؿ تعالى. لمقاضي يأَومْق َو مْق هِض اي َو دْق َوع  ايإِضاَو ْق دًّ شْق ير  ه مْق نْق يمِض ت مْق يآَونَوسْق . ] 6: النساء[  َوإِضنْق

ولـ يشترط الفقياء أف يكوف الولي عمى الماؿ رجبًل، بؿ يصح اإليصاء لممرأة في رأي أكثر العمماء؛ 
ألف عمر رضي اهلل عنو أوصى ابنتو حفصو أـ المؤمنيف، وألنو تصح شيادتيا وتصرفاتيا المالية 

البموغ، والعقؿ، واإلسبلـ، والعدالة، : كالرجؿ فتجوز وصايتيا إذا جمعت شروط الوصاية وىي
. (10)وبيذا قاؿ القاضي شريح واإلماـ النووي واألوزاعي ومالؾ والحسف بف صالح. (9)والحرية

 
لَوي  :أّما القوامة فيي لمرجاؿ بنص القرآف القطعي قاؿ تعالػى ي ِضمَو ي َو ُهَّللا لَوىياانِّقسَو ءِض يعَو ام  نَو جـــَو ل ي ــــَو ُهَّللا اارِّق

مْقي ااِضهِض يأَومْق َو نْق فَو   ايمِض ي َو ِضمَو يأَونْق ضٍن عْق لَوىي َو يعَو ه مْق عْق َو  ي َو
. ] 34: النساء[  ُهَّللا

" وال يصح التبلعب بألفاظ القرآف لتوافؽ أىواء دعاة التحرر المطمؽ لممرأة وفؽ النموذج الغربي     
فالقوؿ بأف الرجؿ والمرأة يشتركاف في القوامة بحسب األحواؿ والظروؼ، ألف عمة القواّمو، األفضمية 
والقدرة عمى االنفاؽ، لكف الشرع لـ يحدد أفضمية أحد عمى أحد وتركيا مف دوف تعييف، األمر الذي 

.  ىذا القوؿ يفتقر إلى الفيـ الدقيؽ لؤللفاظ وداللتيا في المغة(1)"يعني تداوؿ القوامة أو المشاركة فييا 
فالنص جعؿ الرجاؿ ّقواميف عمى النساء، لكف ما معنى ىذه القوامة؟ وىؿ ىي قوامة تسمط واستبداد 

قاـ فبلف : وسمب لئلرادة واألىمية والمسؤولية؟ ال شؾ أف القوامة تعني الحفظ والرعاية، نقوؿ في المغة
المستقيـ، والسيد، وسائس : عمى الشيء إذا ثبت وتمسؾ ونقوؿ أمة قائمة أي متمسكة بدينيا، والقيـ

( 2).األمر، وقّيـ المرأة، يقوـ بأمرىا وحاجتيا

 

وىذا يعني أف أثر القوامة ونتيجتيا تعد حقًا لممرأة عمى الرجؿ، فبل بد لكؿ تجمع بشري مف إدارة 
وىذا أحد معانييا؛ وىو ببل شؾ أقدر عمى . ومسؤولية والرجؿ بحكـ قوتو البدنية أقدر عمى حماية المرأة

رعايتيا وتأميف حاجاتيا في األعـ األغمب، بما خصو مف قدرات وطاقات تفوؽ قدرات المرأة وطاقاتيا 
 م ي  لي ي عمى تحمؿ األعباء في الغالب، أما الفضؿ الوارد في اآلية فيو لمجيتيف الذكػر واألنثػى 

انتجت حقًا لممرأة عمى الرجؿ وىو رعاية  (أي قوتو وقدرتو)ففضؿ الرجؿ . "  ع هميعلىي عضي
انتج  (ما خصيا اهلل تعالى مف خصائص فطرية)األسرة، وتأميف حاجاتيا، وحمايتيا، وفضؿ المرأة، أي 

. (3)"واجبًا عمييا اتجاه رعاية زوجيا وأطفاليا 
 

                                                 
. ، ٓشًض دساعبد اُٞؽذح اُؼشث٤خ233أثٞ ص٣ذ، ٗقش ؽبٓذ، ثؾش ؽٍٞ ؽوٞم أُشأح ك٢ ا٩ع٬ّ ٖٓ ًزبة ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ك٢ اُؼبُْ اُؼشث٢، ؿ (1)

. ، ٓقذس عبثن512-12/498اثٖ أُ٘ظٞس، أثٞ اُلنَ عٔبٍ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ثٖ ٌٓشّ، ُغبٕ اُؼشة،  (2)

.  كِغط٤ٖ–ّ، ٓشًض ٕٗٞ ُِذساعبد اُوشآ٤ٗخ، اُج٤شح 2004-ٛـ1425، 1، ه2/158عشاس، ثغبّ، دساعبد ك٢ اُلٌش ا٩ع٢ٓ٬،  (3)

 ه داس اُلٌش دٕٝ ربس٣خ  6/167اثٖ ؽ٘جَ ،أُغ٘ذ ،  (4)
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وىذا ما كاف يفعمو رسوؿ . و الشؾ أف اإلدارة والرئاسة الناجحة ال تستبد برأييا بؿ تكثر مف المشاورة
، إذ كاف يستشير نساءه، وكاف خير الناس ألىمو في حسف العشرة -صمى اهلل عميو وسمـ - اهلل 

. (4)والمعاممة الحسنة ، فقد كاف صمى اهلل عميو وسمـ في بيتو يرثي ثوبو ، ويخصؼ نعمو 
 فالقيادة أو القياـ عمى األسرة التي أعطيت لمرجؿ وما يتحمؿ مف مسؤوليات جساـ تتناسب مع ما 

 .منحو اهلل في تكوينو العضمي والعقمي عمى حمؿ ىذه األمانة والقياـ بيذه األعباء 
 

 
جوانب التمايز واالختالف بين المرأة والرجل في بعض األحكام 

 

 عف بغض النظر- إف المتأمؿ في األحكاـ الشرعية يجد أنيا شرعت لتعالج أفعاؿ اإلنساف بوصفو إنسانًا 
ي  :قاؿ تعالػى- كونو ذكرًا أو أنثى  نـــَو  ِض مِض إْق ااْقم  ي َو نِض ــنَو مِض ااْقمـــــ إْق ي َو لِضمـــَو  ِض ااْقم سْق ي َو لِضمِض ـــنَو يااْقم سْق إِضنُهَّللا

ي عَو  ِض ااْق َو شِض ي َو عِض نَو ااْق َو شِض ي َو ا ِض ااصُهَّللا  ِضرَو ي َو ااصُهَّللا  ِضرِض نَو ي َو ااصُهَّللا دِض َو  ِض ي َو ااصُهَّللا دِض ِض نَو ي َو ااْق َو نِضتَو  ِض ي َو ـ نَو ااْق َو نِضتِـض  َو
َوي
ي ُهَّللا رِض نَو اكِض ااذُهَّللا ي َو ااْق َو  ِضظَو  ِض ي َو ه مْق ي  ر  جَو ااْق َو  ِضظِض نَو ي َو ااصُهَّللا  ِضمَو  ِض ي َو ااصُهَّللا  ِضمِض نَو ي َو دِّق َو  ِض تَوصَو ااْقم  ي َو دِّق ِض نَو تَوصَو ااْقم   َو

ظِض مًّ ي ايعَو رًّ أَوجْق ةًّي َو فِضرَو غْق يمَو  ياَوه مْق
ي ُهَّللا دُهَّللا يأَوعَو ا ِض رَو اكِض ااذُهَّللا اي َو ثِض رًّ . ] 35 األحزاب [ كَو

. فحيف تتعمؽ التكاليؼ باإلنساف نجد أف الحقوؽ والواجبات واحدة ال تختمؼ وال تتنوع لمرجاؿ والنساء
والعبادات فرضت عمى الرجاؿ والنساء دوف تفريؽ أو . فالمرأة والرجؿ مكمفاف باإليماف والدعوة إلى اهلل

جارة . والتمسؾ باألخبلؽ واجب عمى الرجاؿ والنساء عمى السواء. اختبلؼ والتصرفات المالية مف بيع وا 
ووكالة وكفالة ورىف حؽ لمرجاؿ والنساء، والعقوبات عمى مخالفة أحكاـ اهلل واحدة ال فرؽ بيف رجؿ أو 

. امرأة
 

وفي المقابؿ ىناؾ اختبلؼ في بعض األحكاـ ترجع إلى قاعدة واحدة ال تختمؼ، وتقضي ىذه القاعدة 
التكاليؼ الشرعية عندما تتعمؽ بطبيعة األنثى بوصفيا أنثى، وبطبيعة مكانيا في الجماعة، أو " بأف 

تتعمؽ بطبيعة الذكر بوصفو ذكرًا، وبطبيعة مكانو في الجماعة، تكوف ىذه الحقوؽ والواجبات أي 
متنوعة بيف الرجؿ والمرأة، ألنيا ال تكوف عبلجًا لئلنساف مطمقًا، بؿ تكوف عبلجًا ليذا النوع مف 

ومف أمثمة ذلؾ أف اإلسبلـ فرض العمؿ عمى الرجؿ وأباحو لممرأة، وجعؿ شيادة المرأتيف . (1)"اإلنساف 
في الحياة العامة بشيادة رجؿ، وقبؿ شيادة امرأة وحدىا في قضايا النساء، كما أنو قبؿ شيادتيا في 
رواية الحديث كالرجؿ وجعؿ لباس المرأة مغايرًا لمباس الرجؿ الختبلؼ حد عورة كؿ منيما، وجعؿ 

لممرأة نفقة واجبة عمى الرجؿ، كما ألزمو بالمير، ولـ يفرؽ بينيما في وجوب األمر بالمعروؼ والنيي 
. عف المنكر

 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن74اُ٘جٜب٢ٗ، رو٢ اُذ٣ٖ، اُ٘ظبّ ا٫عزٔبػ٢ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ (1)
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أف الفمسطينيف أماـ القانوف والقضاء " وقد نص القانوف األساسي الفمسطيني في المادة التاسعة عمى 
. (2)"سواء ال تمييز بينيـ بسبب العرؽ أو الموف أو الديف أو الرأي السياسي أو اإلعاقة 

 

كما أف وثيقة إعبلف االستقبلؿ أقرت بالنص عمى المساواة بيف الرجاؿ والنساء في الحقوؽ والواجبات، 
أف دولة فمسطيف ىي لمفمسطينييف أينما كانوا، فييا يطوروف ىويتيـ الوطنية " حيث ورد في النص 

أو الديف، أو الموف، العرؽ، : والثقافية ويتمتعوف بالمساواة، وعدـ التمييز في الحقوؽ العامة عمى أساس
. (3)"أو بيف المرأة والرجؿ وفي ظؿ دستور يؤمف سيادة القانوف، والقضاء المستقؿ 

 

حق الضمان االجتماعي : المطمب السابع
وقد حرص اإلسبلـ عمى ىذا . إف حؽ الضماف االجتماعي يعد واحدًا مف حقوؽ اإلنساف األساسية

الحؽ وشرع مف األحكاـ الشرعية ما يكفؿ تحقيقو لكؿ فرد مف أفراد الدولة ذكرًا كاف أو أنثى، بغض 
في حيف لـ تعرؼ الشرائع الوضعية ىذا الحؽ إال حديثًا، وكنتيجة " النظر عف لونو وجنسو ودينو، 

ذا كاف حؽ . (1)"لصراعات ومشكبلت اجتماعية نجمت عف تطورات الثورة الصناعية في أوروبا  وا 
 الضماف االجتماعي في النظـ الوضعية جاء استجابة لثورات واضطرابات قامت بيا األغمبية المقيورة،

فإف النظاـ اإلسبلمي إذ يقر حقوؽ الفرد في الضماف االجتماعي فإنو ال يجعؿ تقرير ىذا الحؽ وقفًا " 
عمى إرادة السمطة إف شاءت قررت أو منعت، كما ال يجعؿ ىذا الحؽ وقفًا عمى إرادة الفرد إف شاء 
نما جعمو التزامًا عامًا واقعًا عمى المجتمع وأفراده وفؽ المسؤولية  ف شاء منع، وا  أعطى ما عميو وا 

فاألمة المسممة كميا جسد واحد يحس إحساسًأ واحدًا ... المشتركة التي توازف بيف الفردية والجماعية، 
. (2)"وما يصيب عضوًا منو يشتكي لو سائر األعضاء 

التزاـ الدولة تجاه مواطنييا : " ويعني مصطمح الضماف االجتماعي حسب النظرية اإلسبلمية وجوب
بتقديـ العوف والمساعدة ليـ في بعض الحاالت، كالمرض، أو العجز، أو الشيخوخة، دوف أف يكوف ليـ 

فكؿ مف يعجز عف اشباع احتياجاتو األساسية بنفسو لسبب ... مورد رزؽ يضمف ليـ حد الكفاية، 
. (3)"خارج عف إرادتو ضمنتو الدولة 

: ويستدؿ عمى ثبوت الحؽ في الضماف االجتماعي لكؿ فرد مف أفراد الدولة بما يمي مف األدلة العامة
لــــ  ٌمي  :مف القرآف الكريـ قوؿ اهلل تعالػى -ٔ عْق يمَو ي ـــَو ٌّ ااِضهــِضمْق مْق َو

ي ِض يأَو ااُهَّللاذِض ـــنَو ي*ي َو ـــلِض اِضلســـُهَّللا  ِـض

يي ااْقمــَو ـــْقر  مِض لــَوىي   ـــِّقهِضيذَو ِض يااْق  رْق َوىي  : وقولػو تعالػى] 25-24:  المعارج[  َو آَوتَوىيااْقمـــَو لَويعَو  َو

                                                 
. 6/5ّ، 2003د٣ٞإ اُلزٟٞ ٝاُزؾش٣غ، ٓغٔٞػخ اُزؾش٣ؼبد اُلِغط٤٘٤خ ؽز٠ ٜٗب٣خ ػبّ  (2)

. ٣1989٘ظش ك٢ أُؾِن اُخبؿ ثاػ٬ٕ ٝص٤وخ ا٫عزو٬ٍ اُلِغط٤٘٤خ، اُقبدسح ػٖ ٓ٘ظٔخ اُزؾش٣ش اُلِغط٤٘٤خ ك٢ رٞٗظ ػبّ   (3)

. ّ، ا٤ُٜئخ أُقش٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة، اُوبٛشح1990، ه 26ٓؾٔذ ؽٞه٢، ا٩ع٬ّ ٝاُنٔبٕ ا٫عزٔبػ٢، ؿ. اُل٘غش١، د (1)

. ، ٓطجؼخ عبٓؼخ اُوبٛشح ٝاٌُزبة اُغبٓؼ٢، دٕٝ ربس٣خ260فجؾ٢، ا٩ع٬ّ ٝؽوٞم ا٩ٗغبٕ، ؿ. عؼ٤ذ، د (2)

. 31أُقذس ٗلغٚ، ؿ (3)
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كَو ةَوي آَوتَوىياا ُهَّللا ةَوي َو يااصُهَّللا َو أَو َو مَو ي َو ي َو ِض ياارِّق َو اِض ااسُهَّللا  ِضلِض نَو ي َو يااسُهَّللا ِض لِض نَو ا ْق ي َو سَو كِض نَو ااْقمَو ىي َو تَو مَو ااْق َو  177:البقرة[  َو
[ .

أي نفذ )إف األشعرييف إذا أرمموا -: " صمى اهلل عميو وسمـ - مف السنة النبوية الشريفة، قاؿ  -ٕ
في الغزو أو قؿ طعاـ عياليـ في المدينة حمموا ما كاف عندىـ في ثوب واحد، ثـ اقتسموه  (زادىـ

إف اهلل فرض : " وفي األثر عف عمي رضي اهلل عنو قاؿ. (4)"بينيـ بالسوية، فيـ مني وأنا منيـ 
عمى األغنياء في أمواليـ بقدر ما يكفؿ فقراءىـ فإف جاعوا أو عروا أو أجيدوا فيمنع مف األغنياء 

 .(5)"وحؽ عمى اهلل أف يحاسبيـ يـو القيامة ويعذبيـ 

 
صمى اهلل - فقوؿ النبي: أما الدليؿ عمى وجوب كفالة الدولة لجميع مواطنييا وتوفير حاجاتيـ األساسية

ولكي تستطيع الدولة القياـ بمسؤولياتيا . (1)"مف ترؾ مااًل فمورثتو ومف ترؾ كبًل فإلينا -: " عميو وسمـ 
في توفير حاجات األفراد األساسية لـ يكتؼ اإلسبلـ بالحث عمى صدقة التطوع، بؿ فرض الزكاة عمى 

  ــذيمــنيأمــ ااهــميصد ــ يتاهرهمي ت ك هـــمي ه   :قاؿ تعالػى. األغنياء لتأميف حاجات الفقراء
ولـ يكتؼ بذلؾ بؿ شرع أحكاـ النفقة التي تشرؼ عمييا الدولة، وفؽ نظاـ يضمف . ] 103: التوبة[

.  وجوب إنفاؽ القريب الغني الوارث، عمى قريبو الفقير وفؽ نظاـ خاص
كسب أجمع أىؿ العمـ عمى أف نفقة الوالديف الفقيريف المذيف ال : حكى ابف المنذر قاؿ: " قاؿ ابف قدامة

فإف ... وأجمع مف نحفظ عنيـ مف أىؿ العمـ أف عمى المرء نفقة أوالده . ليما وال ماؿ واجبة في ماؿ الولد
اِض َوي  :كاف القريب وارثًا وجبت لو النفقو لقولو تعالى ل يذَو ثْق يمِض ثِض ارِض لَوىيااْق َو عَو . (2) "] 233البقرة [  َو

ذا كانت األحكاـ العامة التي شرعيا اإلسبلـ توفر الضماف االجتماعي لممرأة عمومًا فيناؾ أحكامًا  وا 
خاصة شرعيا اإلسبلـ؛ لتحقيؽ الضماف االجتماعي لممرأة أمًا، وزوجة، وبنتًا، وأختًا، وقريبة ذات رحـ 

. محـر
سَو نًّ يإِضمُهَّللا ي  :أّما األـ فرعايتيا واجبة عمى أبنائيا قاؿ تعالػى يإِض ْق نِض ااِضدَو ْق يإِض ُهَّللا   ي َو ِض اْق َو عْق  د  ايإِض ُهَّللا يتَو يأَو ُهَّللا ىيرَو ُّس َو  َو َو َو

رِض م ًّي يكَو مَو ي َو  لْقياَوه مَو ي َو ْق ًّ ه  رْق هَو نْق يتَو ي َو َو فٍّف
يتَو  لْقياَوه مَو يأ  مَو ي َو َو ه  يكِض َو مَو يأَو ْق ه  د  يأَو َو رَو يااْقكِض َو دَو َو نْق يعِض نُهَّللا ل غَو اإلسراء [  َو ْق

يد المعطي العميا، وابدأ بمف تعوؿ، أمؾ وأباؾ وأختؾ وأخاؾ ثـ : " وقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ. ] 23
. (3)"أدناؾ فأدناؾ 

                                                 
. 2322، ؽذ٣ش سهْ 11/52اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُؾشًخ، ثبة اُؾشًخ ك٢ اُطؼبّ،  (4)

. ، ٓقذس عبثن6/158أٝسدٙ اثٖ ؽضّ، أُؾ٠ِ،  (5)

اُنؼ٤ق اُز١ ٫ : ، ٝا5027ٌَُ،ؽذ٣ش سهْ 20/17اُجخبس١ ،فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُ٘لوبد، ثبة ٖٓ رشى ٬ًً أٝ م٤بػبً ، (1)

. ، ٓقذس عبثن11/549هبٍ اثٖ ٓ٘ظٞس ك٢ ُغبٕ اُؼشة، ٛٞ ا٤ُز٤ْ أٝ ٖٓ ًضش ػ٤بُٚ، ٣٘ظش، ُغبٕ اُؼشة، . ٣زٌٖٔ ٖٓ رٞك٤ش ؽبعبرٚ ا٧عبع٤خ

. ، ٓقذس عبثن9/257أُـ٢٘ ،  (2)

. 5011،ؽذ٣ش سهْ 20/17أُقذس اُغبثن،ًزبة اُ٘لوبد، ثبة ٝعٞة اُ٘لوخ ػ٠ِ ا٧َٛ، (3)

. 997، ؽذ٣ش سهْ 4/91ٓغِْ، فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘، ًزبة اُضًبح، ثبة كنَ ا٫ثزذاء ثبُ٘لوخ ك٢ اُ٘لظ، (4)
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إبدأ بنفسؾ فتصدؽ عمييا فإف فضؿ شيء فؤلىمؾ، : " أما البنت واألخت فمقولو صمى اهلل عميو وسمـ
. (4)... "وىكػذا فإف فضؿ عف أىمؾ شيء فمذي قرابتؾ، فإف فضؿ عف ذي قرابتػؾ شػيء فيكػذا         

ي  :وأّما الزوجة فمقولو تعالػى يت  َو رُهَّللا هَو ي َو عَو سْق ي   ٌسيإِض ُهَّللا فْق ينَو لُهَّللاف  يت كَو ي َو ر  فِض عْق ي ِض اْقمَو ت ه نُهَّللا سْق َو كِض ي َو يرِض ْق  ه نُهَّللا ياَوه  ا  دِض لَوىيااْقمَو ْق عَو  َو

اِض َوي ل يذَو ثْق يمِض ثِض ارِض لَوىيااْق َو عَو اَودِض ِضي َو ي ِض َو ا  ٌدياَوه  يمَو ْق هَو ي َو َو اَودِض ةٌي ِض َو ااِضدَو وفي ىذا : "  قاؿ القرطبي] 233:  البقرة[         َو
دليؿ عمى وجوب نفقة الولد عمى الوالد لضعفو وعجزه، وسّماه اهلل سبحانو لؤلـ؛ ألف الغذاء يصؿ إليو بواسطتيا 

. (5)"في الرضاع 
. (1)"خذي مف مالو ما يكفيؾ وولدؾ بالمعروؼ : " وقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ ليند زوجة أبي سفياف

. (2)"وليف عميكـ رزقيف وكسوتيف بالمعروؼ : " وقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ
ونص اإلعبلف اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف عمى حؽ الضماف االجتماعي، في المادة السابعة عشرة 

إف لكؿ إنساف عمى مجتمعو ودولتو حؽ الرعاية : " خاصة في الفقرتيف الثانية والثالثة المتيف نصتا عمى
" الصحية واالجتماعية بتييئة جميع المرافؽ العامة؛ التي يحتاج إلييا في حدود اإلمكانات المتاحة 

وتكفؿ الدولة لكؿ إنساف حقو في عيش كريـ، يحقؽ لػو تماـ كفايتو، وكفاية مف يعولو، : " وأيضاً 
. (3)"ويشمؿ ذلؾ المأكؿ، والممبس، والمسكف، والتعميـ، والعبلج، وسائر الحاجات األساسية 

أّما اإلعبلف العالمي واالتفاقيات الدولية فقد اىتمت بحؽ الضماف االجتماعي في المادة الخامسة 
إف لكؿ فرد الحؽ في تأميف معيشتو في حاالت البطالة، والمرض، والعجز، : " والعشريف إذ نصت عمى

. (4)"والترّمؿ، والشيخوخو، وغير ذلؾ مف فقداف وسائؿ العيش، نتيجة لظروؼ خارجو عف إرادتو 
كما نصت المادتيف التاسعة والعاشرة مف اإلعبلف العالمي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعاـ 

تقر األطراؼ في االتفاقية الحالية بحؽ كؿ فرد في : " ـ عمى حؽ الضماف االجتماعي بالنص1966
األسرة وجوب منح : " أما المادة العاشرة فنصت عمى" الضماف االجتماعي بما في ذلؾ التأميف االجتماعي 

... ووجوب منح األميات حماية خاصة خبلؿ فترة معقولة قبؿ الوالدة وبعدىا ... أوسع حماية ومساعدة ممكنة 
. (5)"ووجوب اتخاذ اجراءات خاصة لحماية ومساعدة جميع األطفاؿ واألشخاص الصغار 

أما اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة فقد نصت عمى حؽ المرأة في الضماف 
االجتماعي في المادة الحادية عشرة وال سيما في حاالت التقاعد، والبطالة أو المرض، والعجز، 
وفي " والشيخوخة، وغير ذلؾ مف حاالت عدـ األىمية لمعمؿ، وكذلؾ الحؽ في إجازة مدفوعة األجر 

وفي المادة الثانية ". بما في ذلؾ حماية وظيفة االنجاب ... بالحؽ في الوقاية الصحية  " (و)الفقرة 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن3/108اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (5)

 

اُجخبس١ ،فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُ٘لوبد، ثبة ئرا ُْ ٣٘لن اُشعَ كِِٔشأح إٔ رأخز ثـ٤ش ػِٔٚ ٓب ٣ٌل٤ٜب ُٝٝذٛب  (1)

. 520، ؽذ٣ش سهْ 20/13ثبُٔؼشٝف،

. 1218، ؽذ٣ش سهْ 4/363ٓغِْ ،فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘، ًزبة اُؾظ، ثبة ؽظ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، (2)

. ٣17٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ ا٩ع٢ٓ٬ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح  (3)

. ٣25٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح  (4)

. 10، ٣9٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبُؼٜذ ا٢ُُٞ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ ا٫هزقبد٣خ ٝا٫عزٔبػ٤خ، أُبدح  (5)
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أف تكفؿ الدوؿ األطراؼ لممرأة خدمات مناسبة فيما يتعمؽ بالحمؿ والوالدة، وفترة ما بعد " عشرة عمى 
وفي " الوالدة، موفرة ليا خدمات مجانية عند االقتضاء، وكذلؾ تغذية كاممة أثناء الحمؿ والرضاعة 

. (6)"االستفادة مباشرة مف برامج الضماف االجتماعي  " (ج)المادة الرابعة عشرة فقرة 
 

 

 

حق الضمان االجتماعي لممرأة في فمسطين بين الواقع والقانون 
 

اىتـ القانوف األساسي الفمسطيني بالضماف االجتماعي في مواده، وذلؾ لما يعاني الشعب الفمسطيني 
ففي المادة . تحت االحتبلؿ مف عدـ توفير الحاجات األساسية مف مأكؿ وممبس ومسكف وتعميـ وعبلج

أف ينظـّ القانوف خدمات التأميف االجتماعي : " الثانية والعشريف نص القانوف األساسي الفمسطيني عمى
أف رعاية أسر الشيداء " كما نص في نفس المادة عمى " والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة 

واألسرى ورعاية الجرحى والمتضرريف والمعاقيف واجب ينظـ القانوف أحكامو، وتكفؿ السمطة ليـ 
المسكف " وفي المادة الثالثة والعشريف جاء النص بأف " خدمات التعميـ والتأميف الصحي واالجتماعي 

. (1)"المبلئـ حؽ لكؿ مواطف، وتسعى السمطة لتأميف المسكف لمف ال مأوى لو 
 

مف % 48ـ أف 2001إف الواقع الفمسطيني يشير حسب احصائيات الجياز المركزي الفمسطيني لعاـ 
وبسبب زيادة نسبة الفقر خبلؿ االنتفاضة الثانية . األسر الفمسطينية تعاني مف انخفاض حاد في دخميا

فضبًل عف القيود عمى - جراء الحصار واجراءات اإلغبلؽ، ووضع القيود أماـ حركة السكاف وتنقبلتيـ 
وبسبب زيادة عدد أسر الجرحى واألسرى والشيداء فإف الحاجة باتت اليـو أكثر - حركة التصدير

إلحاحًا نحو إصدار قوانيف وتشريعات واضحة تكفؿ تحقيؽ الضماف االجتماعي لكؿ فرد خاصة 
ومع أف وزارة الصحة قامت بصرؼ بطاقات تاميف صحي عف طريؽ نقابات العماؿ لمعظـ . النساء

ومع قياـ وزارة العمؿ في الفترة األخيرة باالىتماـ بالنساء ضمف صرؼ . العماؿ خبلؿ انتفاضة األقصى
مستحقات البطالة مرة في السنة، فإف ذلؾ ال يكفي وال يعفي السمطة الفمسطينية مف مسؤولياتيا اتجاه 

وال شؾ أف ىذه المسؤولية تقع عمى عاتؽ . تحقيؽ التكافؿ والضماف االجتماعي لكؿ فرد ذكر وأنثى
المجمس التشريعي، فعميو واجب اإلسراع في سف القوانيف التي تكفؿ تحقيؽ الضماف االجتماعي بما 

. يتفؽ مع أحكاـ الشريعة
 

                                                 
. 14، 12، ٣11٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثاػ٬ٕ اُونبء ػ٠ِ ًبكخ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح، أُٞاد  (6)

. ، ٓقذس عبثن6/46،45ّ، 2003-2002د٣ٞإ اُلزٟٞ ٝاُزؾش٣غ، ٓغٔٞػخ اُزؾش٣ؼبد اُلِغط٤٘٤خ  (1)
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وتجدر اإلشارة في ىذا الموضوع إلى أف السمطة الفمسطينية قد أقرت رواتب ألسر الشيداء وأسر 
األسرى، بما يكفؿ الحد األدنى لمستوى العيش ضمف االمكانيات المتاحة، ولكف ينبغي صرؼ ىذه 

. المستحقات بناًء عمى تحديد مستوى خط الفقر أواًل، ثـ ربطو بجدوؿ غبلء المعيشة
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حقوق المرأة الفلسطينية السياسية 

مف خبلؿ استقراء الحقوؽ السياسية لممرأة في دراسات المفكريف، وجدت أف تكوف منيجية البحث   أف 
، 1953أعرض لكؿ حؽ مف الحقوؽ السياسية التي نصت عمييا اتفاقية حقوؽ النساء السياسية عاـ

. ـ1979واتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عاـ 
ثـ الحديث عف ىذه الحقوؽ مف وجية نظر اإلسبلـ، ثـ حقوؽ المرأة السياسية في فمسطيف بيف القانوف 

: والواقع؛ لذلؾ قسمت ىذا الفصؿ إلى مبحثيف وكؿ مبحث  إلى مجموعة مف المطالب كاآلتي
 .حق المرأة في المشاركة في االنتخابات واالستفتاءات العامة: المبحث األول

. حؽ المرأة في المشاركة في االنتخابات في االتفاقيات الدولية: المطمب األوؿ

. رأي الشرع في مشاركة المرأة في االنتخابات ناخبو ومنتخبة: المطمب الثاني

. القوانيف الفمسطينية ومشاركة المرأة في االنتخابات: المطمب الثالث
 

 حق المرأة في تولي الوظائف العامة التي تساهم في رسم سياسة الدولة: المبحث الثاني
. وتنفيذها

. حؽ المرأة تولي الوظائؼ العامة في االتفاقات الدولية: المطمب األوؿ

. تولي المرأة مسؤولية الحكـ في اإلسبلـ: المطمب الثاني

. تولي المرأة لممناصب الوزارية في اإلسبلـ: المطمب الثالث

. تولي المرأة والية القضاء: المطمب الرابع

. تولي المرأة الفمسطينية لموظائؼ العامة: المطمب الخامس
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. حق المرأة في المشاركة في االنتخابات واالستفتاءات العامة: المبحث األول

 

. حق المرأة في المشاركة في االنتخابات في االتفاقيات الدولية: المطمب األول
 

نصت المادة العشروف مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، عمى حؽ اإلنساف ذكرًا أو أنثى في 
كما أشارت االتفاقية . المشاركة في االنتخابات الختيار الرئيس، وممثمي المجالس البرلمانية والمحمية

ـ عمى حؽ المرأة في المساواة بالرجؿ دوف تمييز، 1953الخاصة لبياف حقوؽ المرأة السياسية عاـ 
أىميتيا ألف تنتخب لعضوية المناصب العامة، وممارسة : وذلؾ في ثبلثة حقوؽ سياسية ومنيا

. (1)الوظائؼ العامة
 

وأّما اتفاقية القضاء عمى أشكاؿ التمييز ضد المرأة، فقد نصت صراحة عمى حقوؽ المرأة السياسية في 
المادة السابعة والثامنة مف الجزء الثاني، إذ أكدت عمى حؽ المرأة في التصويت في جميع االنتخابات 

. (2)واالستفتاءات
 

حكـ الشرع في مشاركة المرأة في االنتخابات ناخبة ومنتخبة : المطمب الثاني
 

أما حكـ الشرع في ممارسة المرأة ليذا الحؽ، فيو مف المسائؿ التي ثار حوليا جدؿ واسع بيف العمماء 
. المعاصريف، بيف مؤيد ومعارض

 (ناِخبة ومنَتَخبة)الفريق الذي منع المرأة من حق االنتخاب : أوالً 
لجنة فتوى األزىر واستندت المجنة في :  يمثؿ ىذا الفريؽ جميور العمماء والمفكريف المعاصريف منيـ

: فتواىا عمى
أف المرأة تيدؼ مف وراء تقرير حؽ االنتخاب االعتراؼ بحقيا في عضوية البرلماف، وألف عممية  " 

االنتخاب أو الترشيح لعضوية البرلماف يصاحبيا سمسمة مف االجتماعات واالختبلطات لمدعاية مما يؤدي 
إلى تعرض المرأة ألنواع مف الشر واألذى، أو بما أف االنتخاب وسيمة الختيار أعضاء البرلماف، فإف 

. (3)"الوسيمة إلى الشيء تأخذ حكمو 
 

                                                 
، ث٘ذ أ، 25، ٝأُِؾن اُخبؿ ثبُؼٜذ اُذ٢ُٝ ُِؾوٞم أُذ٤ٗخ، أُبدح3، ث٘ذ ٣21٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، ٓبدح  (1)

. ة

. ٣٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبرلبه٤خ اُونبء ػ٠ِ ًبكخ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح، أُبدح اُغبثؼخ ٝاُضبٓ٘خ ٖٓ اُغضء اُضب٢ٗ (2)

. 1952ّٓغِخ سعبُخ ا٩ع٬ّ، اُغ٘خ اُشاثؼخ، اُؼذد اُضبُش، ٤ُٞ٣ٞ ع٘خ : ٣٘ظش (3)
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إف النصوص القرآنية واألحاديث النبوية قطعية الداللة في : " وىو رأي أبي األعمى المودودي، إذ يقوؿ
أف مناصب الدولة، رئاسة كانت أو وزارة، أو عضوية مجمس شورى، أو إدارة مصالح، ال تفوض إلى 

. (4)"النساء 
فيـ . وىذا رأي محمد أبي زىرة والدكتور عبد الكريـ زيداف، والشيخ جماؿ الديف األفغاني ومحمد عبده

وىـ يعتبروف أف األعماؿ السياسية مف . متفقوف عمى أف ليس لممرأة حؽ القياـ باألعماؿ السياسية
وأف . الوالية العامة، والمرأة بطبيعتيا الفطرية خمقت لرعاية بيتيا والقياـ بواجب األمومة ورعاية األسرة

قياميا بالوالية العامة وأعماليا يفوؽ طاقتيا ويعطؿ وظيفتيا األصمية، إلى جانب أف الشرع أوجب 
. (1)عمييا القرار في البيت ومنعيا مف االختبلط بالرجاؿ

 

وتجدر اإلشارة إلى أف بعض فقياء القانوف الغربي يمتقوف مع رأي مف منع مشاركة المرأة في األعماؿ 
 حيث يرى أف فكرة Esmeinومف ىؤالء العبلمة . السياسية، ويستدلوف تقريبًا بنفس الحجج العقمية

تصويت النساء ال تتفؽ مع المبادئ وال تفيد الجماعة بشىء، ألف المرأة أقؿ مف الرجؿ مف الناحية 
الجسمية المادية والعقمية واألدبية، وألف التقسيـ الخالد لموظائؼ والعمؿ بيف الرجؿ والمرأة، يجعميا 

Woman's Sphereتختص بوظائؼ المنزؿ ورعاية األطفاؿ، أي ما يسّمى 
(2)  .

 

إف غاية ما استدؿ بو القائموف مف فقياء المسمميف بمنع المرأة مف المشاركة في االنتخابػات األدلػة العامػة 
لِض ُهَّللا ِضياْلْق  اَوى  :اآلتيػة قولػو تعالى  يااْقجَو هِض جَو رُّس يتَو َو نَو جْق رُهَّللا يتَو َو ي َو َو ي ِض ي     تِضك نُهَّللا نَو كما أف . ] 33 األحزاب  ] َو َورْق

ي :واهلل تعالػى يقػوؿ. االشتراؾ في االنتخابات يؤدي إلى أف تخالط الرجاؿ عَو مَو ي َو َواْق لِض ي ِض اْق َو ْق عـــْقنَو يتَو ْق َو  ـَو َو

ضٌي رَو . ] 32 األحزاب [ ااُهَّللاذِض ي ِض ي َولْق ِضهِضيمَو
 

 صمى –فاآلية خاصة بنساء النبي  : وال شؾ أف ىذه األدلة ال تصمح دليبًل عمى المسألة مف وجوه عديدة
 –وسمـ  عميو  صمى اهلل– فسياؽ اآلية واضح الداللة عمى أف الحكـ خاص بنساء النبي –اهلل عميو وسمـ 

ي  :فاهلل تعالى يقوؿ بالنص صراحػة لِض ي ِض اْق َو ْق نَو عْق يتَو ْق َو ي َو َو ت نُهَّللا ياتُهَّللا َو ْق يإِضنِض ياانِّقسَو ءِض نَو يمِض دٍن ؤَو َو يكَو ت نُهَّللا ياَوسْق ياانُهَّللا ِض ِّق  َو ينِضسَو ءَو

ر   ًّ ي عْق يمَو ي َو ْق ًّ ٌضي َو  لْقنَو رَو يااُهَّللاذِض ي ِض ي َولْق ِضهِضيمَو عَو مَو ي ِض ي     تِضك ني*ي َو َواْق نَو . ] 33-32 األحزاب [ ّ ي... َو َورْق

                                                 
ّ، رؼش٣ت ٓؾٔذ ًبظْ، 1372، عش٣ذح، رشعٔبٕ اُوشإٓ، اُؼذد اُقبدس ٣84٘ظش أُٞدٝد١، أثٞ ا٧ػ٠ِ، أُشأح ٝٓ٘بفت اُذُٝخ، ؿ (4)

. ث٤شٝد- ٝأُؾوٜب ثزذ٣ٖٝ اُذعزٞس، هجؼخ داس اُلٌش 
كإاد، ٓجذأ أُغبٝاح . ، ٗو٬ً ػٖ، ػجذ أُ٘ؼْ، د10/5/1967، ٓنجطخ عِغخ ٣4٘ظش أثٞ صٛشح، ٓؾٔذ، ٓ٘بهؾؾبد اُِغ٘خ اُزؾن٤ش٣خ ُِذعزٞس، ؿ (1)

ّ، ٓطجؼخ عِٔبٕ 1972، 2، ه126ػجذ اٌُش٣ْ، أفٍٞ اُذػٞح، ؿ. ّ، ٓإعغخ اُضوبكخ اُغبٓؼ٤خ، ٣ٝ٘ظش، ص٣ذإ، د1972، هجؼخ 187ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ

، اُذاس اُو٤ٓٞخ، 1968، هجؼخ ػبّ 525ٓؾٔذ ػٔبسح، ؿ.  ثـذاد ٝا٧كـب٢ٗ، اُؾ٤خ عٔبٍ اُذ٣ٖ، ٓغٔٞػخ ا٧ػٔبٍ اٌُبِٓخ، عٔغ ٝرشر٤ت د–ا٧ػظ٢ٔ 

. ٓقش

(2) Esmein: Elements Droit Constitutionals, Francis et, Compare, of 8
th
Edition, Paris, 1927.p.37.  

. ، داس اُلٌش اُؼشث1950٢، 2، ه٣ٝ202٘ظش خ٤َِ ػضٔبٕ، ٝع٤ِٔبٕ اُطؾب١ٝ، اُوبٕٗٞ اُذعزٞس١، ؿ
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يا نساء النبي -:  صمى اهلل عميو وسمـ –يقوؿ اهلل تعالى ألزواج رسوؿ اهلل : " يقوؿ اإلماـ الطبري
. (3)... "لستف كأحد مف نساء ىذه األمة، فاطعنو فيما أمركف ونياكف 

 فخاطبيّف – صمى اهلل عميو وسمـ –إنيا آداب عامة أمر اهلل تعالى بيا نساء النبي : " وقاؿ ابف كثير
والزمف بيوتكف، فبل تخرجف لغير ... فإنيف ال يشبيف أحدًا مف النساء - عز وجؿ - بأنيف إذا اتقيف اهلل  

. (4)"حاجة شرعية 
 – صمى اهلل عميو وسمـ –وكذلؾ فرض الحجاب الذي يغطي الوجو، ىو حكـ خاص بنساء النبي 

قاؿ الطبري في تفسير قولو تعالى مخاطبًا . فتغطية المرأة المسممة لوجييا ليس مف الفروض الشرعية
هَو   :نساء المؤمنيف عامػة نْق يمِض رَو هَو يمَو يظَو يإِض ُهَّللا ه نُهَّللا تَو ي ِض نَو دِض نَو ي   ْق وأولى األقواؿ في ذلؾ  " ]3 النور [ ي َو َو

نما قمنا... عني بذلؾ الوجو والكفيف : بالصواب، قوؿ مف قاؿ ذلؾ أولى األقواؿ، إلجماع الجميع : وا 
نما لممرأة أف تكشؼ وجييا وكفييا في صبلتيا، وأف  أف عمى كؿ مصؿ أف يستر عورتو في صبلتو، وا 

. (1)"عمييا أف تستر ما عدا ذلؾ مف بدنيا 
 

فاهلل تعالى أمر المرأة المسممة أف تغطي شعرىا وجميع بدنيا، وأف ال تظير إال الوجو والكفيف، وقد 
- ...  صمى اهلل عميو وسمـ –اآلية خطاب لنساء النبي : " ذىب الشيخ القرضاوي إلى ىذا الرأي بقولو

لِض ُهَّللا ِضياْلْق  اَوى  :ثـ أف قػوؿ اهلل تعالى يااْقجَو هِض جَو رُّس يتَو َو نَو جْق رُهَّللا يتَو َو  يدؿ عمى مشروعية  ]33:  األحزاب[  َو َو
والمرأة ال تنيى عف التبرج في بيتيا إنما تمنع مف التبرج إذا خرجت إلى . الخروج المحتشـ غير المتبرج

. (2)"الطريؽ أو السوؽ 
 

أما القوؿ بأف خروج المرأة لممشاركة في االنتخابات فيو اختبلط لمرجاؿ بالنساء وىذا ال يجوز، فإف المعمـو أف اجتماع 
 في كؿ حاجة يقرىا الشرع أو يبيحيا، كالبيع، والرىف، – صمى اهلل عميو وسمـ –الرجاؿ بالنساء حصؿ في عيد النبي 

والقضاء، والصبلة، والحج، والجياد، والتعميـ، والمزارعة، والدعوة، وغير ذلؾ مف األمور المشروعة، شرط التزاميا بآداب 
اإلسبلـ في المباس والزينة فاألصؿ أف نفرؽ بيف االختبلط واالجتماع ، فاالجتماع بيف الرجاؿ و النساء لحاجة يقرىا 

الشرع أمٌر جائز لوجود الكثير مف األدلة الشرعية عمى ذلؾ أما االختبلط فيو اف يجتمع رجؿ و امرأة غير متزوجيف أو 
  .محرميف في مكاف لغير حاجة كالتنزه والذىاب إلى السينما وغير ذلؾ وىذا أمر محـر
: وىذه األدلة أسوقيا كشاىد عمى اجتماع النساء بالرجاؿ في الحياة العامة

صمى اهلل عميو -  عف النبي – رضي اهلل عنيما –عف عبداهلل بف عمر : االجتماع في المسجد- 1
 –وعف عبداهلل بف عمر       . (3)"إذا استأذنكـ نساؤكـ بالميؿ إلى المسجد فأذنوا ليف : " قاؿ- وسمـ 

                                                 
. ّ، ٓطجؼخ ػ٤غ٠ اُؾِج1954٢، 2، ه22/3،2اُطجش١، ٓؾٔذ ثٖ عش٣ش، عبٓغ اُج٤بٕ ػٖ رأ٣َٝ اُوشإٓ،  (3)

. ، دٕٝ ربس٣خ، ٓطجؼخ ػ٤غ٠ اُؾِج3/482٢اثٖ ًض٤ش، ػٔبد اُذ٣ٖ أثٞ اُلذاء، ئعٔبػ٤َ ثٖ ًض٤ش، رلغ٤ش اُوشإٓ اُؼظ٤ْ،  (4)

. ، ٓقذس عبثن18/94اُطجش١، ٓؾٔذ ثٖ عش٣ش، عبٓغ اُج٤بٕ ػٖ رأ٣َٝ اُوشإٓ،  (1)

. ٣74ٞعق، أ٣ُٞٝبد اُؾشًخ ا٩ع٤ٓ٬خ، ؿ. اُوشمب١ٝ، د (2)

 . 137 ؽذ٣ش سهْ 2/336ٓغِْ ، فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘ ، ًزبة اُق٬ح ثبة خشٝط اُ٘غبء ا٠ُ أُغبعذ  (3)
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ال تمنعوا النساء : "  يقوؿ– صمى اهلل عميو وسمـ –سمعت رسوؿ اهلل :  قاؿ–رضي اهلل عنيما 
واهلل لنمنعيف، فسّبو -:  رضي اهلل عنيما –قاؿ ببلؿ بف عبداهلل بف عمر . (4)"حظوظيف مف المساجد 

: " العبدقاؿ ابف دقيؽ -  صمى اهلل عميو وسمـ –لمخالفتو أمر رسوؿ اهلل -  رضي اهلل عنيما –ابف عمر
مف إنكار عبداهلل بف عمر عمى ولده وسبو إياه تأديب المعترض عمى السنف برأيو وعمى العالـ  وأخذ
 .(5) "بيواه

لما انقضت عدتي : قالت-  رضي اهلل عنيا –عف فاطمة بنت قيس : " االجتماعات العامة- 2
الصبلة جامعة، فانطمقت فيمف انطمؽ مف الناس فكنت في الصؼ المقدـ  : سمعت نداء المنادي

. (1)... "لمنساء 
 –أصيب سعد  :  رضي اهلل عنيا قالت–عف عائشة : " المشاركة في عبلج المرضى مف الرجاؿ- 3

 قاؿ ابف (2)... "خيمة في المسجد - صمى اهلل عميو وسمـ - يـو الخندؽ، فضرب - رضي اهلل عنو 
قد جعؿ سعدًا في خيمة رفيدة األسممية - صمى اهلل عميو وسمـ - كاف النبي : " حجر عف ابف اسحاؽ

"(3) .
عندىا  (تجادلوا)أف ناسًا تماروا - "  رضي اهلل عنيا –عف أـ الفضؿ بنت الحارث : طمب العمـ- 4

ليس : ىو صائـ، وقاؿ بعضيـ: فقاؿ بعضيـ- صمى اهلل عميو وسمـ - يوـ عرفة في صـو النبي 
وفي الحديث فوائد : قاؿ ابف حجر. (4)"بصائـ، فأرسمت إليو بقدح فيو لبف وىو واقؼ عمى بعيره فشربو 

. (5)المناظرة في العمـ بيف الرجاؿ والنساء، وفيو فطنة وذكاء أـ الفضؿ رضي اهلل عنيا: منيا
يسأليا  (قبيصو بف ذؤيب)أرسؿ مرواف إلى فاطمة بنت قيس " :   قاؿوعف عبيداهلل بف عبداهلل بف عتبة،

أي ما  )لـ نسمع ىذا الحديث إال مف امرأة سنأخذ بالعصمة     : عف الحديث، فحدثتو بو فقاؿ مرواف
 ال  :قاؿ اهلل عز وجػؿ. فبيني وبينكـ القرآف: فقالت فاطمة حيف بمغيا قوؿ مرواف (عمؿ عميو الناس 

 قالت ىػذه لمف كانت ليا مراجعة فأي أمر يحدث بعد أف طمقيا ثبلثًا؟ ...تخرجوىػػػػف مػػػػف بيوتيػف 
 .(6)"فكيؼ تقولوف ال نفقة ليا إذا لـ تكف حامبًل فعبلـ تحبسونيا 

 

: ذكر اإلماـ البخاري أمثمة لمشاركة النساء في الجياد مع الرجاؿ، ومف ذلؾ: المقاء واالجتماع لمجياد- 5
ألـ حراـ بنت ممحاف أف تغزو في البحر، ومشاركة عائشة رضي اهلل - صمى اهلل عميو وسمـ - دعاء النبي 

                                                 
. 140 ؽذ٣ش سهْ 2/337أُقذس ٗلغٚ ، ًزبة اُق٬ح، ثبة خشٝط اُ٘غبء ئ٠ُ أُغبعذ  (4)

. 1/157ئؽٌبّ ا٧ؽٌبّ ؽشػ ػٔذح ا٧ؽٌبّ،  (5)

. 2942 ؽذ٣ش سهٔي 9/240ٓغِْ ،فؾ٤ؼ  ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘ ، ًزبة اُلزٖ ٝأؽشاه اُغبػخ، ثبة خشٝط اُذعبٍ،  (1)

،ؽذ٣ش سهْ 16/39سعٞع اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  ٖٓ ا٫ؽضاة ، : اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة أُـبص١ ، ثبة (2)

3861 .

. ، ٓقذس عبثن8/415كزؼ اُجبس١ ؽشػ فؾ٤ؼ اُجخبس١،  (3)

 1876 ؽذ٣ش سهْ 9/144فّٞ ٣ّٞ ػشكخ،: أُقذس اُغبثن ، ًزبة اُقّٞ، ثبة (4)

. ، ٓقذس عبثن5/142كزؼ اُجبس١ ثؾشػ فؾ٤ؼ اُجخبس١،  (5)

. 1480 ؽذ٣ش سهْ 5/279ٓغِْ، فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘ َ، ًزبة اُط٬م، ثبة أُطِوخ ص٬صبً ٫ ٗلوخ ُٜب،(6)
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-   رضي اهلل عنيا –وعف الربيع بنت معوذ . عنيا وأـ سميـ يـو أحد ينقمف الماء ويفرغانو في أفواه القـو
نسقي القـو ونخدميـ ونرد الجرحى والقتمى إلى  - صمى اهلل عميو وسمـ - كنا نغزو مع النبي : قالت

. (8)وروي مسمـ عف أـ عطية األنصارية أنيا غزت مع رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ سبع غزوات. (7)المدينة
 .(9)وأورد بف سعد أنو شارؾ مف النساء في غزوة خيبر خمس عشرة امرأة

عف زيد بف أسمـ أف عبد الممؾ بف : اجتماع النساء بالرجاؿ عند األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر- 6
،  (متاع لزينة البيت)بأنجاد -  رضي اهلل عنيا –مرواف بعث إلى أـ الدرداء  مف عنده، فمما أف كانت ذات يـو

سمعت أبا : فمما أصبح جاءتو أـ الدرداء وقالت. قاـ عبد الممؾ مف الميؿ، فدعا خادمو فأبطأ عميو فمعنو
ال يكوف المعانوف شفعاء وال شيداء يـو    القيامة -: " صمى اهلل عميو وسمـ - قاؿ رسوؿ اهلل : الدرداء يقوؿ

"(1) .
عف أنس أف أخت الربيع أـ حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا إلى : اجتماعيا بالرجاؿ في الدعوى والشيادة- 7

أف امرأة ثابت -  رضي اهلل عنو –وعف ابف عباس . (2)القصاص القصاص: النبي صمى اهلل عميو وسمـ فقاؿ
: تطمب أف يحكـ بفراؽ زوجيا ليا قالت- صمى اهلل عميو وسمـ - بف قيس بف شماس، جاءت إلى رسوؿ اهلل  

أي أنيا تخاؼ أف تؤثـ لعدـ قياميا بحقو - ، (سوء العشرة)ال أنقـ عميو في ديف وال خمؽ، إال أني أخاؼ الكفر 
. (3)نعـ، فأمره ففارقيا: أترديف عميو حديقتو قالت: ، فقاؿ-
 

وىناؾ أحاديث كثيرة سبؽ ذكرىا في جواز اجتماع النساء بالرجاؿ، في البيع وصبلة العيد، وخدمة ضيوؼ 
زوجيا، والمشاركة في الجنازة، والمواساة عند التعزية، وزيارة المريض، وغير ذلؾ مف الشواىد التي تثبت أف 

أما . المخالطة المحرمة بيف الرجاؿ والنساء إنما تكوف في لقاء غير مباح، ولـ يقر الشرع االجتماع مف أجمو
ما قرره الشرع مف أعماؿ لمرجاؿ والنساء، وأقر االجتماع مف أجمو، فبل حرج فيو إذا تمسكت المرأة المسممة 

ظيار المفاتف . بقيميا وأخبلقيا، وامتنعت عف التبرج وا 
 

 (ناخبة ومنتخبة)الفريق الذي أجاز مشاركة المرأة في االنتخابات : ثانياً 
 

، (4)ومف ىؤالء محمد رشيد رضا، ومحمد عزة دروزة، والبيي الخولي، والشيخ محمود شمتوت،   والنبياني
أما أف ترشح نفسيا لبلنتخاب . مصطفى السباعي فقد ذىب إلى القوؿ أنيا تشارؾ ناخبة فقط. أّما د

: إذ يقوؿ. لعضوية مجالس الشورى أو مجمس النواب فبل
 

                                                 
اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُغٜبد، ثبة ؿضٝ أُشأح ك٢ اُجؾش، ٝثبة ؿضٝ اُ٘غبء ٝهزبُٜٖ ٓغ اُشعبٍ، ٝثبة  (7)

. 2681 ؽذ٣ش سهْ 12/150ٓذاٝاح اُغشؽ٠،

 . 1812 ؽذ٣ش سهْ 6/364أُقذس اُغبثن ، ًزبة اُغٜبد ٝاُغ٤ش، ثبة ؿضٝ اُ٘غبء ٓغ اُشعبٍ، (8)

. ، ٓقذس عبثن8/292اُطجوبد اٌُجشٟ،  (9)
. 2598، ؽذ٣ش سهْ 8/322ٓغِْ، فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ  ا١ُٝٞ٘، ًزبة اُجش، ثبة ا٢ُٜ٘ ػٖ ُؼٖ اُذٝاة ٝؿ٤شٛب،  (1)

.  1675 ،ؽذ٣ش سهْ 6/144أُقذس ٗلغٚ ، ًزبة اُوغبٓخ ٝأُؾبسث٤ٖ ، ثبة اصجبد اُوقبؿ ك٢ ا٫ع٘بٕ،  (2)

 4942، ؽذ٣ش سهْ 19/199،.اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ، ًزبة اُط٬م، ثبة اُخِغ (3)

، 136ٝاُخ٢ُٞ، أُج٠ٜ، أُشأح ث٤ٖ اُج٤ذ ٝأُغزٔغ، ؿ. ، ٓقذس عبثن89-٣87٘ظش اُ٘جٜب٢ٗ، رو٢ اُذ٣ٖ، اُ٘ظبّ ا٫عزٔبػ٢ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ (4)

٣ٝ٘ظش دسٝصح، ٓؾٔذ ػضد، أُشأح ك٢ اُوشإٓ . أُ٘بس- 1967، هجؼخ 7ٝسمب، اُؾ٤خ ٓؾٔذ سؽ٤ذ، ٗذاء ئ٠ُ اُغ٘ظ اُِط٤ق، ؿ. ٓقذس عبثن

. ، دٕٝ ربس٣خ، هجؼخ ٓغٔٞػخ اُجؾٞس ا٩ع٤ٓ٬خ3ٝاُؾ٤خ ؽِزٞد، ٓؾٔٞد، اُوشإٓ ٝأُشأح، ؿ. ، ٓقذس عبثن40-38ٝاُغ٘خ، ؿ

. ، ٓقذس عبثن157-156ٓقطل٠، أُشأح ث٤ٖ اُلوٚ ٝاُوبٕٗٞ، ؿ. ٣٘ظش، اُغجبػ٢، د (5)
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التشريع، ومراقبة السمطة التنفيذية في تصرفاتيا : إف العمؿ النيابي ال يخمو مف عمميتيف رئيسيتيف " 
وأعماليا، أما التشريع فميس في اإلسبلـ ما يمنع أف تكوف المرأة مرشحة، ألف التشريع يحتاج إلى العمـ 
. والمعرفة مع العمـ بحاجات المجتمع وضروراتو، واإلسبلـ يعطي حؽ العمـ لمرجؿ والمرأة عمى حد سواء

وأما مراقبة السمطة التنفيذية فإنو ال يخمو مف أف يكوف أمرًا بالمعرؼ ونييًا عف المنكر، والرجؿ والمرأة في 
. ذلؾ سواء في نظر اإلسبلـ، لذا ليس في نصوص اإلسبلـ الصريحة ما يسمب المرأة حؽ العمؿ النيابي

لكف رعاية األسرة توجب عمى المرأة أف تتفرغ ليا وال تنشغؿ بشيء منيا، كما أف اختبلط المرأة باألجانب 
.  (5)"محـر في اإلسبلـ 

، لذلؾ تمنع المرأة مف  فالسباعي يرى أف وجوب تفرغ المرأة لرعاية األسرة، وبسبب االختبلط المحـر
.  العمؿ في مجمس النواب

 

: محمد عبد القادر أبو فارس إلى ما ذىب إليو السباعي إذ رأى. وقد ذىب د
أف العمؿ النيابي ىو مف قبيؿ ما سماه الفقياء أىؿ الحؿ والعقد وىو مف الوالية العامة، فيـ الذيف " 

يبايعوف رئيس الدولة، ويراقبونو ويحاسبونو وليـ حؽ عزلو، وليس ذلؾ لممرأة، ألف الشرع جعؿ القوامة 
لمرجؿ عمى المرأة، فإف كانت عاجزة عف قيادة األسرة، فكيؼ بقيادة األمة، وينطبؽ عمييا الحديث الذي 

. (1)"ذـ فيو النبي صمى اهلل عميو وسمـ القـو الذيف ولّوا أمرىـ امرأة 
 

أبو فارس بالقوؿ إف قياس قيادة األسرة عمى العمؿ النيابي ىو قياس مع الفارؽ .ويمكف مناقشة رأي د
،فالمرأة راعية في بيت زوجيا وىي مسؤولة عف رعيتيا كالرجؿ، والفرؽ بينيما أف اإلمارة في األسرة 
لمرجؿ، ثـ إف العمؿ النيابي ىو ألخذ الشورى والمرأة مؤىمة لذلؾ ، وىو وكالة والمرأة تتولى الوكالة 

.  أيضًا 
: أما األدلة التي استند إلييا المجيزوف لعضوية المرأة النيابية، فيي

ي  :قوؿ اهلل تعالى. 1 نِض يعَو نَو هَو ْق نْق ي َو َو ر  فِض عْق ي ِض اْقمَو ر  نَو ؤْقم  ي َو ضٍن عْق ي َو اِض َو ء  يأَو ْق هــ مْق عْق   ي َو نـَو    مِض إْق ااْقم  ي َو ن  نَو مِض إْق ااْقم   َو

رِضي كَو نْق إال أف ىذه اآلية تعني أف الرجاؿ والنساء شركاء في سياسة المجتمع، وأف السمطات . " ] 71 التوبة [ ااْقم 
التشريعية والقضائية والتنفيذية ليست إال أوامر بالمعروؼ ونواه عف المنكر، أحيانًا بالتشريع واالجتياد وفي معرفة 

. (2) "وأخرى بالفصؿ في الخصومات، وثالثة التنفيذ واإللزاـاألحكاـ، 
ما تـ في بيعة العقبة الثانية، إذ حضرت البيعة امرأتاف، وتـ في البيعة اختيار وكبلء عف . 2

صمى - قاؿ . توجو إلى الرجاؿ والنساء- صمى اهلل عميو وسمـ - األنصار، ألف الخطاب مف الرسوؿ 
فيذا أمر مف . (3)"أخرجوا إلي منكـ اثني عشر نقيبًا يكونوف كفبلء عمى قوميـ -: " اهلل عميو وسمـ 

توجو بو لمجميع رجااًل ونساًء بأف ينتخبوا عنيـ وكبلء، ولـ - صمى اهلل عميو وسمـ - الرسوؿ 

                                                 
 

. 175-174ٓؾٔذ ػجذ اُوبدس، ؽوٞم أُشأح أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. ٣٘ظش، أثٞ كبسط، د (1)

، 7، ٓقذس عبثن، ٝسمب، اُؾ٤خ ٓؾٔذ سؽ٤ذ، ٗذاء ئ٠ُ اُغ٘ظ اُِط٤ق، ؿ٣136٘ظش، اُخ٢ُٞ، اُج٢ٜ، أُشأح ث٤ٖ اُج٤ذ ٝأُغزٔغ، ؿ (2)

. ، أُ٘بس1967هجؼخ 

٣ٝ٘ظش، ػ٘غش٢٘٣، ٓؾٔذ، ؽوٞم ا٩ٗغبٕ ث٤ٖ اُؾش٣ؼخ . ، ٓقذس عبثن2/64اثٖ ٛؾبّ، ػجذ أُِي، ثٖ ٛؾبّ أُؼبكش١، اُغ٤شح اُ٘ج٣ٞخ،  (3)

. ، ٓقذس عبثن222ٝاُوبٕٗٞ ٗقبً ٝٓوبسٗخ ٝرطج٤وبً، ؿ
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يخصص الرجاؿ، ولـ يستثف النساء ال فيمف ينتخب وال فيمف ُينتخب، والمطمؽ يجري عمى إطبلقو ما 
وىذا يدؿ عمى أف . " لـ يرد دليؿ التقييد، كما أف العاـ يجري عمى عمومو ما لـ يرد دليؿ التخصيص

والمرأة ليا . المرأة ليا الحؽ في عضوية مجمس الشورى، ألف مجمس الشورى وكيؿ عف األمة في الرأي
حؽ أف توكؿ عنيا مف تشاء، وأف تكوف وكيمة أيضًا لعموـ أدلة الوكالة التي ال تخص الرجاؿ فقط 

"(4) .
ما داـ أف مجمس الشورى أو النواب يقـو بمحاسبة الحاكـ، والتشاور في معالجة قضايا األمة فمممرأة الحؽ أف تشارؾ . 3

رِضي  :في ذلؾ عمبًل بالنصوص الشرعيػة المتعمقػة بالشورى كقولػو تعالػى مْق
َو ي ِض ياْلْق مْق ه  رْق شَو  ِض وبما أف . " ] 159 آؿ عمراف [  َو

األمة مكونة مف شطري الرجاؿ والنساء، فإف حؽ الشورى تقرر بحكـ اهلل وشرعيتو ليذيف الشطريف مف النساء والرجاؿ 
"(5) .

ما أشكؿ عمينا أمر فسألنا عنو : " وأّما أخذ رأي النساء فقد روى ابف حجر في اإلصابة عف أبي بردة عف أبيو، قاؿ
 كانت عائشة أفقو الناس: وقاؿ عطاء بف أبي رباح. عائشة إال وجدنا عندىا فيو عمماً 

يستشير النساء، فقد أخذ - صمى اهلل عميو وسمـ - وكاف النبي . (1)" وأحسف الناس رأيًا في العامة 
أف كؿ مف صح أف يفتي في الشرع، جاز أف : " وقاؿ المودودي. (2)بمشورة أـ سممة يـو  الحديبية

. (3)"يشارؾ القاضي في األحكاـ، فيجوز أف يشاور األعمى والعبد والمرأة 
 

وبعد عرض أدلة الفريقيف يرى الباحث قوة رأي مف يقوؿ بجواز مشاركة المرأة في عضوية مجمس الشورى 
أو النواب شرط التزاميا بالضوابط الشرعية في سف القوانيف بأف تكوف مستمدة مف كتاب اهلل وسنة رسولو 

أّما . ، وذلؾ ألف واقع عمؿ مجمس النواب ال يتعدى سف القوانيف والمحاسبة-  صمى اهلل عميو وسمـ –
وأّما . استنباط األحكاـ الشرعية فقد تبيف أف النساء زمف الصحابة رضواف اهلل عمييـ كاف ليف فيو نصيب
المحاسبة فؤلف النصوص الشرعية مف القرآف الكريـ قد خاطبت الرجاؿ والنساء في وجوب األمر 

رضي اهلل - فضبًل عف أف بعض النساء قد حاسبف الخمفاء ومنيـ عمر  والنيي عف المنكر، بالمعروؼ
. بمرأى مف الصحابة في قضية الميور- عنو 

 
ومف أدلة القرآف عمى وجوب مشاركة المرأة الرجؿ في األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر قولو تعالى 

:  ي ي َو   ِض م  نَو رِض كَو نْق يااْقم  نِض يعَو نَو هَو ْق نْق ي َو َو ر  فِض عْق ي ِض اْقمَو ر  نَو م 
ؤْق ي َو ْـقضٍن عـ ي َو اِض َو ء   ْق

يأَو هــــ مْق عْق   ي َو نَو    مِض ااْقمــــ إْق ي َو نـ  نَو مِض ــإْق ااْقم   َو

كِض مٌي يعَو ِض ٌ ي َو ياالــُهَّللاهَو  يإِضنُهَّللا
ه م ي ُهَّللا م  رْق َو يسَو َو يأ  اَو ِض َو س  اَوه  رَو َوي َو

ي ُهَّللا كَو ةَوي َو  اِض ع  نَو ياا ُهَّللا ت  نَو ةَوي َو  إْق إف . ] 71 التوبة [ ااصُهَّللا َو
وبما أف . ىذه اآلية الكريمة توضح أف المرأة كالرجؿ، تقـو بواجب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر

                                                 
.  ، ٓقذس عبثن٣ٝ3/183٘ظش، اثٖ هذآخ، أُـ٢٘  ، . ، ٓقذس عبثن89-87اُ٘جٜب٢ٗ، رو٢ اُذ٣ٖ، اُ٘ظبّ ا٫عزٔبػ٢ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ (4)

. ، ٓقذس عبثن74ٓؾٔذ عؼ٤ذ سٓنبٕ، أُشأح ث٤ٖ هـ٤بٕ اُ٘ظبّ اُـشث٢ ُٝطبئق اُزؾش٣غ اُشثب٢ٗ، ؿ. اُجٞه٢، د (5)

. ، ٓقذس عبثن4/392اُؼغو٢ٗ٬، اثٖ ؽغش، ا٩فبثخ ك٢ ر٤٤ٔض اُقؾبثخ،  (1)

. ، ٓقذس عبثن6/274اُؼغو٢ٗ٬، اثٖ ؽغش، كزؼ اُجبس١ ثؾشػ فؾ٤ؼ اُجخبس١،  (2)

. ثـذاد - ، دٕٝ ربس٣خ، ٓطجؼخ ا٩سؽبد 1/264ٓؾ٢٤ ٬ٍٛ عشؽبٕ،. ٣٘ظش، ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ؽج٤ت، أُبٝسد١، أدة اُوبم٢، رؾو٤ن د (3)
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أعضاء مجمس الشورى أو البرلماف يقوموف بمحاسبة األجيزة التنفيذية في الدولة عمى رعايتيـ شؤوف 
الناس بالمعروؼ، ويحاسبونيـ عمى تقصيرىـ، أو ارتكابيـ المنكر، فإف عضوية المرأة لمجمس 

. الشورى، أو البرلماف جائزة شرعًا استنادًا إلى ىذا النص القرآني الكريـ
 

أما حجة مف قاؿ بأف عمؿ مجالس النواب ىو مف الوالية العامة، فبل دليؿ عميو، إذ أف عمؿ المجمس 
ليس مف الوالية العامة، فالمجمس في اإلسبلـ ال يحكـ وال يمارس عمؿ الحكـ، بؿ يشرع القوانيف 
مستندًا إلى مصادر التشريع، ويحاسب السمطة التنفيذية عمى أدائيا ورعايتيا لشؤوف الناس حسب 

أحكاـ اإلسبلـ ألف السيادة في اإلسبلـ لمشرع ال لمعقؿ، والمرأة أىؿ كالرجؿ إف كانت عمى درجة عالية 
مف العمـ باألحكاـ الشرعية، فقد كاف الصحابة رضواف اهلل عمييـ يرجعوف إلى عائشة رضي اهلل عنيا 

. في بياف الكثير مف األحكاـ الشرعية
 

 ، وأّما القوؿ بأف مشاركة المرأة في مجالس النواب تؤدي إلى االختبلط بيف الرجاؿ والنساء وىو محـر
- زمف النبي فيو قوؿ تعارضو األدلة الكثيرة التي ذكرتيا والتي تؤكد أف اجتماع الرجاؿ والنساء حصؿ 

في أحواؿ كثيرة، وأف ىذا االجتماع يكوف لحاجة يقرىا الشرع أو االجتماع مف - صمى اهلل عميو وسمـ 
أجميا، كالعمـ، والجياد، والتجارة، واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، والعبلج، والشيادة، والتقاضي 

. وغير ذلؾ مف األحواؿ
 

. القوانين الفمسطينية ومشاركة المرأة في االنتخابات: المطمب الثالث
 

إف مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعد مف مؤشرات التطور السياسي الرئيسي ألي مجتمع، وذلؾ 
. لصمتيا الوثيقة بقضية التنمية الشاممة

 

وقد تنوعت مشاركة المرأة الفمسطينية منذ أواخر القرف التاسع عشر حسب البيئات، ففي المدف شممت ىذه 
المشاركة المسيرات والمظاىرات االحتجاجية ضد االنتداب البريطاني ومشروع اليجرة الييودية إلى فمسطيف، 

ـ عقدتو النساء في القدس 1929فكاف أوؿ مؤتمر نسوي لمنساء الفمسطينيات عاـ " إلى جانب عقد المؤتمرات، 
لنصرة ثورة البراؽ، وقد حضر المؤتمر ثبلثة آالؼ امرأة، وتبرعت النساء في المؤتمر بمصاغيف لنصرة الثورة 

"(1) .
 

أّما في القرى فقد شاركت النساء في نقؿ المعمومات بيف الثوار ونقؿ األسمحة، ثـ االنخراط فيما بعد بالعمؿ 
. الفدائي المسمح

                                                 
، ثؼ٘ٞإ ُوبء ٓغ ٗبئجبد ٖٓ أُغِظ اُزؾش٣ؼ٢ ك٢ اُغبٓؼخ ا٧ٓش٤ٌ٣خ ك٢ ع٤ٖ٘، ٣ٝ٘ظش، ٗبد٣خ ؽٔذإ، 4/3/2006، ثزبس٣خ 13134عش٣ذح اُوذط، ػذد (1)

 – ثش٤ُٖ –، ئفذاس أُشًض اُلِغط٢٘٤ ُونب٣ب اُغ٬ّ ٝاُذ٣ٔوشاه٤خ ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٓإعغخ سٝصا ًُٞغٔجشؽ 14ٝاهغ أُؾبسًخ اُغ٤بع٤خ ُِٔشأح اُلِغط٤٘٤خ، ؿ

. ، ٓطجؼخ أثٞ ؿٞػ، ساّ هللا2001، 1أُٔب٤ٗب، ه
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إذ أنشأت مجموعة نسائية أوؿ رابطة تيتـ بشؤوف النساء " ـ 1919أّما العمؿ النسوي المؤسسي فقد بدأ عاـ 
في  (االتحاد النسائي العربي)تبلىا تشكيؿ  (رابطة النساء العربيات في القدس)الفمسطينيات أطمؽ عمييا اسـ 

جزءًا مف منظمة التحرير      الفمسطينية  (االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية)ـ، ثـ كاف 1921مدينة نابمس عاـ 
"(2) .
 

في دورتو الثامنة عشرة في الجزائر - الصادرة عف المجمس الوطني الفمسطيني - وقد أكدت وثيقة االستقبلؿ 
حؽ المشاركة لجميع المواطنيف دوف تفرقة عمى أساس الجنس أو النوع أو الديف، : " ـ عمى1988عاـ 

وحرصت الوثيقة عمى تعظيـ مشاركة المرأة الفمسطينية، وتقدير دورىا في الكفاح الوطني، وضرورة مساواتيا 
:  مف القانوف األساسي عمى أف لكؿ فمسطيني الحؽ في29كما نصت المادة . (3)"بالرجؿ في كافة المجاالت 

ما بواسطة ممثميف يختاروف بحرية -ٔ . أف يشارؾ في إدارة الشؤوف العامة، إّما مباشرة وا 
أف يصوف أو يرشح نفسو في انتخابات تجري باالقتراع العاـ وعمى قدـ المساواة بيف الناخبيف  -ٕ

 .وبالتصويت السري، مع ضماف التعبير الحر إلرادة الناخبيف

 .(4)أف تتاح لو فرصة تقمد المناصب العامة -ٖ

ـ حيث أعطى قانوف 1996وكانت أوؿ انتخابات عامة لممجمس التشريعي الفمسطيني قد جرت عاـ " 
االنتخابات حؽ االقتراع لكؿ فمسطيني مقيـ في الضفة والقطاع، بمغ سف الثامنة عشر عامًا يـو االقتراع، 
وأكد القانوف عمى حرية مباشرة االنتخابات دوف أي شكؿ مف أشكاؿ التمييز، وقد شاركت سميحة خميؿ 

رئيسة جمعية إنعاش األسرة في مدينة البيرة في الترشيح لمنصب رئيس السمطة الفمسطينية ونافست 
 رجبًل، 646 امرأة فمسطينية لعضوية المجمس، مقارنة مع ترشح 27الرئيس ياسر عرفات، وترشحت 

. (1)" نساء 5فازت منيف 
وبمغت نسبة المشاركيف مف الرجاؿ .  رجبلً 83وىذا يعني أف عدد أعضاء المجمس مف الرجاؿ 

مع أف نسبة مف سجمف في لبلنتخابات % 32في حيف بمغت نسبة مشاركة النساء % 58لبلنتخابات 
. سجمف دوف أف يقمف باالنتخاب% 17أي أف % 49كانت 

 

 تمت عمى أساس الدوائر االنتخابية المتعددة 1996ومف المعمـو أف االنتخابات الفمسطينية األولى عاـ 
إف ىذا .  دائرة انتخابية غير متساوية16وقد تـ تقسيـ الضفة الغربية وغزة إلى . واألغمبية البسيطة

التمثيؿ الضعيؼ لممرأة في المجمس التشريعي األوؿ يدؿ عمى وجود عوائؽ أماـ مشاركة المرأة في 
العمؿ السياسي، ومف ىذه العوائؽ الطابع العشائري الذي لعب دورًا معينًا في ىذه االنتخابات، ثـ 
الثقافة المجتمعية السائدة والتي ترى في أغمبيا أف المرأة ليس بمقدورىا القياـ بمياـ العضوية في 

المجمس التشريعي كالرجؿ، ففي استطبلع لمرأي قاـ بو مركز القدس لمنساء بالتعاوف مع مركز القدس 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن18-٣15٘ظش، ٗبد٣خ ؽٔذإ، ٝاهغ أُؾبسًخ اُغ٤بع٤خ ُِٔشأح اُلِغط٤٘٤خ، ؿ (2)

. 10أُقذس ٗلغٚ، ؿ (3)

. ٣29٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبُوبٕٗٞ ا٧عبع٢ اُلِغط٢٘٤، أُبدح (4)

. ّ، ٓإعغخ ٗبد٣خ ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش، ساّ هللا1999،  1، ه24عؼ٤ذ، ٗبدس ػضد، اُ٘غبء اُلِغط٤٘٤بد ٝا٫ٗزخبثبد، ؿ (1)
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مف الذكور يروف أنو ليس بمقدور النساء معالجة مثؿ ىذه % 39.5لئلعبلـ واالتصاؿ، تبيف أف 
مف النساء ذلؾ، أي أف نسبة النساء المواتي يريف عدـ قدرة % 44.9في حيف ترى . المياـ مثؿ الرجؿ

. (2)النساء عمى القياـ بيذه المياـ كانت أكثر مف نسبة الرجاؿ
 

وأرى أف . وىذا يؤكد عمى ضرورة بذؿ جيود كبيرة لمتوعية الثقافية والسياسية قبؿ التخطيط لبلنتخابات
النظرة التحررية المطمقة التي تتبناىا الكثير مف المراكز النسائية، وعدـ احتراميف لممفاىيـ الدينية، أدى 
إلى حدوث اتجاه عكسي ضد مشاركة النساء، فالبعض ينظر إلى ىذه المراكز نظرة فييا نوع مف الشؾ 

والريبة، وىذا أمر يحتاج إلى معالجة، فالبرغـ مف إنفاؽ األمواؿ الطائمة عمى الندوات والمؤتمرات 
. وورش العمؿ إال أف النتائج لـ تأت بمقدار ىذه الجيود

 

وكاف لقانوف االنتخابات الفمسطيني الذي اعتمد نظاـ الدوائر االنتخابية والطابع الحزبي لبلنتخابات دورًا 
. كبيرًا في تدني نسبة مشاركة المرأة وتدني نسبة تمثيميا

لذلؾ أرى أىمية أف يمعب البعد اإلسبلمي ليذه المشاركة دورًا مميزًا فيو القادر بخطابو العقائدي والديني 
وحتى تتضح الرؤية . أف يعالج الخمؿ القائـ بما يخدـ رسالة اإلسبلـ ودور المرأة في عممية النيوض والبناء

األولى لمباحثة زىيرة . النسائية في الجوانب السياسية أشير إلى دراستيف متناقضتيفحوؿ ضعؼ المشاركة 
ـ حوؿ مشاركة المرأة في صنع القرار، وقد رأت الباحثة أف النتائج اشارت 2003كماؿ والتي أعدتيا عاـ 

، %56.9ونظرة المجتمع إلى المرأة بنسبة % 58.5إلى أف سبب ذلؾ يعود إلى ىيمنة الرجاؿ بنسبة    
كما %. 3، واشتغاؿ المرأة في أعماؿ األسرة %38.1وعدـ وعي المرأة في ىذه المجاالت وصؿ إلى 

أشارت الدراسة إلى بعض المقترحات ألفراد العينة محؿ الدراسة، والتي كانت جميع أفرادىا مف النساء 
، %57.1المواتي يشغمف مراكز معينة، حيث ذكرف أف جزءًا مف العبلج ىو تعميـ المرأة تعميمًا عاليًا بنسبة 

، %34.4، والقضاء عمى العادات التي تقمؿ مف أىمية دور المرأة بنسبة %42.9وتثقيؼ المرأة بنسبة 
وتجدر اإلشارة أف ىذه الدراسة تعبر عف وجية نظر . (1)%44.3وتغيير صورة المرأة في المجتمع 

. المتعممات المشاركات في مجاالت عميا في المجتمع
فيي مناقضة لمدراسة األولى تمامًا، حيث إف ىذه الدراسة ىي مف وجية نظر : أما الدراسة الثانية

المجتمع ككؿ ال شريحة خاصة مف النساء المتعممات، المشاركات في مجاالت عميا في المجتمع 
ـ بنابمس مف خبلؿ 1999وقد أعد ىذه الدراسة مركز البحوث والدراسات الفمسطينية عاـ . كالدراسة األولى

فمسطينيًا، يمثموف كافة الشرائح والفئات االجتماعية، حوؿ مشاركة النساء في المجالس  (5453)مقابمة مع 
: كانت النتائج كاآلتي. المحمية مثبلً 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن8/12/1995اعزط٬ع ُِشأ١، ٓشًض اُوذط ُِ٘غبء ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٓشًض اُوذط ُ٪ػ٬ّ ثزبس٣خ  (2)

ًٔبٍ ص٤ٛشح،  ٝمؼ٤خ أُشأح اُلِغط٤٘٤خ، أُشأح ٝارخبر اُوشاس ك٢ كِغط٤ٖ، ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٓشًض أُشأح اُؼشث٤خ ُِجؾٞس ٝاُزذس٣ت، : ٣٘ظش (1)

. ، ساّ هللا2003، فبدس ػٖ ٓلزبػ، أُجبدسح اُلِغط٤٘٤خ ُزؼ٤ٔن اُؾٞاس اُؼب٢ُٔ ٝاُذ٣ٔوشاه٤خ، 81ؿ
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أجابوا أنو لـ يحف % 20يعتقدوف أنو حاف األواف لمشاركة النساء في المجالس المحمية، مقابؿ % 72. 1
. الوقت

. أبدوا استعدادىـ المبدئي الختيار امرأة% 78. 2
لضماف عدد مف المقاعد في المجالس المحمية،  (الحصة النسائية)أيدوا نظاـ الكوتا االنتخابية % 62. 3

مف المتعمميف تعميمًا جامعيًا أيدوا مشاركة المرأة في المجالس المحمية، وىذا % 83ويبلحظ أف . لتشغميا النساء
. (2)يعني ارتفاع النسبة لوجود عامؿ التعميـ

مف االتجاه اإلسبلمي % 65أما حوؿ االتجاىات الحزبية والدينية، فقد أشارت الدراسة إلى أف 
مف المستقميف،    % 76مف فتح مستعدوف النتخاب المرأة، و% 84مستعدوف النتخاب امرأة، وأف 

. (3)مف اليسارييف % 91و
وبالنظر إلى ىذه الدراسة يرى الباحث أف األغمبية في المجتمع تؤيد مشاركة النساء، وأف األكثرية في 
التيار اإلسبلمي تؤيد مشاركة المرأة كذلؾ، أي أف الرؤية الدينية ليست ىي السبب، وال نظرة المجتمع 
أيضًا ىي السبب الحقيقي، فالمجتمع يتفيـ ضرورة مشاركة المرأة، لذلؾ أرى أف المشكمة  تكمف في 

النساء أنفسيف، حيث إف األغمبية منيف يعزفف عف المشاركة في األعماؿ الحزبية والنشاطات السياسية 
وأف قسمًا مف الناشطات في العمؿ النسوي يتنكرف لثقافة المجتمع، ويحممف أفكار . تثقيفًا وممارسة

التغريب في وقت نحف بأمس الحاجة إلى فكر األصالة والتجديد، ال إلى فكر التغريب بما يحمؿ في 
. طياتو مف مخاطر وتحديات لثقافة المجتمع وعقيدة األمة

 

ومف أجؿ تخطي ىذه العقبات سواء عزوؼ النساء عف العمؿ الحزبي والسياسي، أو نظرة المجتمع، 
فقد حاوؿ المشرع الفمسطيني ضماف تمثيؿ اجباري لممرأة، مف خبلؿ قانوف االنتخابات الجديد، الذي 

ضرورة تمثيؿ المرأة في كؿ قائمة " نص عمى التمييز االيجابي لصالح المرأة، في المادة الرابعة عمى 
انتخابية، بواقع امرأة واحدة عمى األقؿ، في األسماء الثبلثة األولى، وامرأة واحدة عمى األقؿ في 

. (1)"األسماء األربعة التالية، وامرأة واحدة عمى األقؿ في كؿ خمسة أسماء بعد ذلؾ 
 

، نجد نسبة تسجيؿ اإلناث 2006وعند النظر في نسبة مشاركة النساء إلى الذكور في انتخابات عاـ 
، وأف نسبة المشاركات مف النساء المسجبلت %52.51وأف نسبة الذكور بمغت % 47.49بمغت 
، أما عدد المرشحات في الدوائر %54.25، ونسبة المشاركيف مف الذكور المسجميف %45.75بمغت 

 17 مرشحة فاز منيف 70أما القوائـ فكاف عدد المرشحات .  مرشحة لـ تفز واحدة منيف15فقد بمغت 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن103ٗبدس ػضد، أُشأح اُلِغط٤٘٤خ ٝٓغبُظ اُؾٌْ أُؾ٢ِ اُز٤ٔ٘خ ٝا٫ٗزخبثبد، ؿ. عؼ٤ذ، د (2)

. 111أُقذس ٗلغٚ، ؿ (3)

. 17، ُغ٘خ ا٫ٗزخبثبد أُشًض٣خ، ؿ2006 ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ 25روش٣ش ا٫ٗزخبثبد اُزؾش٣ؼ٤خ اُضب٤ٗخ  (1)
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وىذا يعني أف الذي ضمف ىذا العدد مف الفائزات ىو . (2)امرأة وفؽ نظاـ القوائـ عمى مستوى الوطف
والذي يستند إلى تمثيؿ اجباري لمنساء ضمف القوائـ  (التمييز االيجابي لصالح المرأة)نظاـ الكوتا 
أّما السبب في عدـ فوز النساء في الدوائر االنتخابية فربما يعود إلى مدى تأثير العامؿ . االنتخابية

العشائري، في التاثير عمى الناخب، أو أف نظرة المجتمع إلى المرأة ما زالت نظرة ترى أف المرأة غير 
مؤىمة لؤلعماؿ السياسة والحكـ، وأف األبحاث المتعمقة بأخذ رأي الناس في قضايا مشاركة المرأة ال 

. تعكس حقيقة ما يكمف في العقوؿ مف آراء واتجاىات
 

وتجدر اإلشارة إلى أف االنتخابات المحمية جرت وفؽ نظاـ القوائـ والذي ضمف مشاركة اجبارية لممرأة 
في ىذه االنتخابات، بواقع امرأتيف لكؿ مجمس مكوف مف تسعة أعضاء عمى األقؿ، وثبلث نساء 

.  عضو14 عضو أو 11لممجالس التي تتكوف مف 
 
 

حق المرأة في تولي الوظائف العامة : المبحث الثاني
حؽ المرأة في تولي الوظائؼ العامة في االتفاقيات الدولية : المطمب األوؿ

 
أكدت االتفاقيات الدولية عمى حؽ كؿ فرد في االشتراؾ في إدارة الشئوف العامة، وتضمف اإلعبلف 

:   مف اإلعبلف العالمي ورد النص عمى21العالمي لحقوؽ اإلنساف ىذا الحؽ لكؿ إنساف، ففي المادة 
ّما بواسطة ممثميف مختاريف "  أف لكؿ فرد الحؽ في االشتراؾ في إدارة الشئوف العامة إما مباشرة وا 

. (1)"اختيارًا حرًا، وأف لكؿ شخص نفس الحؽ الذي لغيره في تقمد الوظائؼ العامة في الببلد 
 

أما العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، فقد أكد عمى عدـ التمييز بيف المواطنيف في 
أف لكؿ مواطف الحؽ والفرصة دوف تمييز ودوف أية قيود ليس : " تولي الوظائؼ العامة، وقد نص عمى

. (2)"لو ما يبررىا في أف يشارؾ في سير الحياة العامة 
 

أف لكؿ إنساف حؽ التمتع بجميع  " (1)ومع أف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف أكد في المادة 
ورغـ تأكيد العيديف الدولييف . (3)"الحقوؽ والحريات المذكورة في اإلعبلف دونما تمييز مف أي نوع 

الخاصيف بالحقوؽ المدنية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، عمى المساواة بيف الرجؿ 

                                                 
. 175-155أُقذس ٗلغٚ،  (2)

. ٣21٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح (1)

. ٣25٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبُؼٜذ اُذ٢ُٝ اُخبؿ ثبُؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ، أُبدح (2)

. ٣1٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثب٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ا٩ٗغبٕ، أُبدح (3)
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والمرأة ومنع التمييز ضد المرأة، إال أف المرأة ما زالت تعاني مف التمييز عمى صعيد تولي الوظائؼ 
المرأة لموظائؼ السياسية العامة، وىذا واضح مف خبلؿ االحصائيات التي تشير الى تدني  نسبة تولي 

مف االتفاقية الخاصة  (3)السياسية في كثير مف المجتمعات في الدوؿ النامية،وىذا يتعارض مع نص المادة 
أف لمنساء أىمية تقمد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائؼ " بالحقوؽ السياسية والتي نصت عمى 

. (4)"العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشرط أف تساوي بينيف وبيف الرجاؿ دوف أي تمييز 
وألف التمييز ظؿ موجودًا بسبب الكثير مف القيود الثقافية واالجتماعية، فقد جاء اإلعبلف الخاص 

عمى ضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة التي  (4)بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة وأكد في المادة 
الحؽ في التصويت في جميع االنتخابات، : " تكفؿ لممرأة، عمى قدـ المساواة مع الرجؿ ودوف تمييز في

وفي ترشيح نفسيا لجميع الييئات، ثـ حقيا في التصويت في جميع االستفتاءات العامة، وحقيا في 
. (5)"تقمد المناصب العامة، ومباشرة جميع الوظائؼ العامة عف طريؽ التشريع 

مف الجزء الثاني فرع  (7)أما اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة فقد أكدت في المادة 
: عمى (ب،ج)

أف تتخذ جميع الدوؿ التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة  " 
لمبمد، وينبغي أف تكفؿ الحكومات بصورة فعالة مشاركة المرأة في عمميات اتخاذ القرارات عمى الصعيد 

دارية، ومشاركة المرأة أيضًا في صياغة سياسة  الوطني والحكومي والمحمي، مف خبلؿ تدابير تشريعية وا 
. (1)"الحكومة وفي تنفيذىا، وفي شغؿ الوظائؼ العامة 

ومف خبلؿ عرض ىذه النصوص يتبيف أف االتفاقيات الدولية، تنص عمى المساواة التامة بيف المرأة 
والرجؿ، في تولي جميع المناصب والوظائؼ العامة في الدولة ومنيا رئاسة الدولة، والمناصب الوزارية 

. األخرى
ولكف ىؿ تحققت ىذه المساواة فعبًل؟ أـ أف المرأة ما زالت محرومة مف المساواة في تولي المناصب 

والوظائؼ العامة في معظـ الدوؿ؟ 
. تولي المرأة مسؤولية الحكم في اإلسالم: المطمب الثاني  

مف خبلؿ استقراء آراء الفقياء لقضية تولي المرأة مسؤولية الحكـ، نجد أنيـ تحدثوا عف منصب الوزارة 
: وقسموه إلى قسميف

وتعني أف يعيف اإلماـ مف يفوض إليو تدبير األمور لرأيو وامضائو عمى : وزارة التفويض: األوؿ
. (2)اجتياده

                                                 
. ٣3٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبُؼٜذ اُذ٢ُٝ اُخبؿ ثبُؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ، أُبدح (4)

. ، ٓقذس عبثن206ػجذ اٌُش٣ْ، اُٞع٤و ٝاُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اُؼبّ، ؿ. ػِٞإ، د (5)

. ، اُغضء اُضب٢ٗ كشع ة،ط٣7٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبرلبه٤خ اُونبء ػ٠ِ ع٤ٔغ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح، أُبدح (1)

. ، ٓقذس عبثن٣21٘ظش أُبٝسد١، أثٞ اُؾغٖ، ػ٠ِ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ؽج٤ت اُجقش١، ا٧ؽٌبّ اُغِطب٤ٗخ ٝا٣٫ُٞخ اُذ٤٘٣خ، ؿ (2)
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وتعني أف يعيف اإلماـ مف ينوب عنو في تنفيذ األمور دوف أف يكوف لػو سمطة : وزارة التنفيذ: الثاني
. (3)استقبللية ويكوف وسيطًا بيف اإلماـ والرعية

 

و اتفؽ أغمبيـ عمى أف منصب الوزارة بنوعيو يشترط فيو ما يشترط في الخميفة أو رئيس الدولة، أف يكوف 
: ذكرًا ويستدلوف عمى رأييـ باألدلة الشرعية اآلتية

 

- وقد ورد أف النبي . (4)"لف يفمح قوـ ولّوا أمرىـ امرأة -: " صمى اهلل عميو وسمـ - قوؿ النبي - 1
ومف الواضح أف . قالو لما بمغو أف أىؿ فارس قد مّمكوا عمييـ بنت كسرى- صمى اهلل عميو وسمـ 

. لمف ولّوا أمرىـ امرأة وذلؾ بنفي الفبلح عنيـ- صمى اهلل عميو وسمـ - الحديث يتعمؽ بذـ النبي 
عدـ جواز إمامة المرأة في الصبلة، فكوف عدـ جواز أمامتيا في الخبلفة أولى، والوزير بمثابة النائب - 2

. (5)المطمؽ لمخميفة في شؤوف الدوؿ، فما انطبؽ عمى الخميفة ينطبؽ عمى الوزير
 يتعارض مع آيتي قوامة الرجؿ عمى (الخبلفة)إف تولي المرأة لمنصب الوزارة أو الرئاسة العامة - 3

ي :قاؿ تعالى. المرأة ضٍن لَوىي َوعْق يعَو ه مْق عْق َو  ي َو
لَوي ُهَّللا ي ِضمَو ي َو ُهَّللا لَوىياانِّقسَو ءِض يعَو ام  نَو جـــَو ل ي َو ُهَّللا وقولو . ] 34:  النساء[ اارِّق

ــني درجـــ  :تعالػى هِض لَو ْق يعَو جـَو لِض اِضلرِّق ي َو ْـقر  فِض عــ ي ِض اْقمَو هــــِضنُهَّللا لَو ْق ْـقل يااـــُهَّللاذِض يعَو ثـ يمِض اَوهـ نُهَّللا والمرأة .  " ] 228:  البقرة[  َو
، فضبًل عف الظيور في  أضعؼ أف تتولى ىذا المنصب، فيو يحتاج إلى طمب الرأي والثبات عمى العـز

. (1)"مباشرة األمور مما ىو عمييف محظور 
إف آية القوامة دليؿ عمى أف الوالية إنما تستحؽ بالفضؿ ال بالتغمب واالستطاعة والقير، : " يقوؿ الزمخشري

وقد ذكر في فضؿ الرجاؿ العقؿ والحـز والقوة والكفاءة، وأف منيـ األنبياء والعمماء، وفييـ اإلمامة الكبرى 
. (2)... "والصغرى، والجياد واألذاف 

 .   رني  ي   تكني  يت رجنيت رجيااج هل  ياْل اى  :إف اهلل تعالى قد أمر النساء بالقػرار في البيت، قاؿ تعالػى. 4

مف التدابير التي وضعيا اإلسبلـ أنو قد أمر المرأة أال تخرج مف المنزؿ بدوف حاجة تعرض : " يقوؿ المودودي
ليا، وقد أعفيت ألجؿ ذلؾ مف المسئولية مما يكوف خارج المنزؿ مف الشئوف؛ لتقـو بواجباتيا في داخؿ المنزؿ 

 .(3)"حؽ القياـ 
ما تركت بعدي فتنة -: " صمى اهلل عميو وسمـ - قاؿ . إف الشرع قد نيى عف اختبلط الرجاؿ بالنساء. 5

 .(4)"أضر عمى الرجاؿ مف النساء 

                                                 
.  ٓقش–، داس أُؼبسف 1969، 5، ه22ٓؾٔذ م٤بء اُذ٣ٖ، اُ٘ظش٣بد اُغ٤بع٤خ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. اُش٣ظ، د (3)

 ؽذ٣ش 16/223اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ،  ًزبة أُـبص١، ثبة ًزبة اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ئ٠ُ ًغشٟ ٝه٤قش، (4)

. 4124سهْ 

٣ٝ٘ظش اثٖ ؽضّ، ػ٠ِ ثٖ ؽضّ، . ، ٓقذس عبثن٣27٘ظش أُبٝسد١، أثٞ اُؾغٖ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ؽج٤ت اُجقش١، ا٧ؽٌبّ اُغِطب٤ٗخ، ؿ (5)

. ث٤شٝد-، دٕٝ ربس٣خ، داس اُلٌش2/421ٝاثٖ سؽذ، ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ ثٖ ٓؾٔذ، ثذا٣خ أُغزٜذ ٜٝٗب٣خ أُوزقذ، . ، ٓقذس عبثن10/504أُؾ٠ِ، 

ٓؾٔذ ػجذ . ٣ٝ٘ظش، أثٞ كبسط، د. ، ٓقذس عبثن253-245ٓؾٔذ م٤بء اُذ٣ٖ، اُ٘ظش٣بد اُغ٤بع٤خ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. ٣٘ظش اُش٣ظ، د (1)

. ، ٓقذس عبثن183اُوبدس، اُ٘ظبّ اُغ٤بع٢ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ

. ، ٓقذس عبثن1/532اُضٓخؾش١، أثٞ اُوبعْ عبس هللا ٓؾٔٞد ثٖ ػٔش، ؽوبئن اُز٘ض٣َ ٝػ٤ٕٞ ا٧هب٣َٝ ك٢ ٝعٞٙ اُزأ٣َٝ،  (2)

.  اُوبٛشح–ّ، داس ا٧ٗقبس 1977، ه 143أُٞدٝد١، أثٞ ا٧ػ٠ِ، ٓجبدب ا٩ع٬ّ، ؿ (3)

. 4776 ؽذ٣ش سهْ 19/75اُجخبس١ فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ ، ًزبة اٌُ٘بػ، ثبة ٓب ٣زو٠ ٖٓ ؽإّ أُشأح، (4)
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فعمى الرغـ مف وجود كثير مف المثقفات الفضميات، بؿ فييف " تستدؿ لجنة فتوى األزىر باجماع الصحابة . 6
مف يفضؿ الكثير مف الرجاؿ كأميات المؤمنيف، إال أنو لـ يثبت أف شيئًا مف ىذه الواليات العامة قد أسند إلى 

. (5)"المرأة 
أنيا ال تصمح لئلمامة العظمى وال " وخبلصة القوؿ أف مف يعارضوف تولي المرأة مسؤولية الحكـ يقولوف 

أحدًا مف خمفائو وال مف بعدىـ امرأة قضاء وال - صمى اهلل عميو وسمـ - لتولية البمداف، وليذا لـ يوؿ النبي 
أي رئاسة الدولة، وىي رئاسة عامة في أمور " فالفقياء القدامى يروف أف منصب الخبلفة . (6)"والية فيما بمغنا 

الديف والدنيا، والمرأة ال يمكنيا القياـ بأعماؿ الخبلفة، فبل تستطيع الظيور في المجالس العامة، وال يمكنيا 
ال تنعقد اإلمامة المرأة و إف استوفت لجميع صفات : " وقاؿ اإلماـ الغزالي. (7)"مخالفة الرجاؿ ومفاوضتيـ 

. (8)"الكماؿ وصفات االستقبلؿ، فكيؼ ترشح المرأة لمنصب الزعامة، وليس ليا منصب القضاء والشيادة؟ 
 

مناقشة أدلة الفقياء 
 

 أف النبي صمى – رضي اهلل عنو –عف أبي بكر : " يمكف االحتجاج بالحديث الذي راوه البخاري. 1
لف يفمح قوـ ولّوا أمرىـ   امرأة : اهلل عميو وسمـ لما بمغو أف أىؿ فارس ممكوا عمييـ بنت كسرى قاؿ

فالمعروؼ أف أحكاـ الشريعة عامة، وأف النص ال يخصص إال بدليؿ شرعي، وال يقاؿ أف ىذا . (1)"
نزؿ في مناسبة معينة فيقتصر عمييا وال يتعداه إلى غيرىا؛ ألف العبرة بعموـ المفظ ال بخصوص 

ولو كانت األحكاـ مخصوصة باسبابيا ومقصورة عمييا وال تتعدى إلى غيرىا، أللغيت معظـ ". السبب 
. (2)"أحكاـ الشريعة، كالمعاف، وحد القذؼ، وحد الزنا، وشرب الخمر، والظيار وغيرىا مف األحكاـ 

لذلؾ فإف مسألة أف ال تكوف المرأة خميفة أو رئيسة لمدولة مسألة ال خبلؼ فييا بيف العمماء، قاؿ ابف 
. (3)"إف حديث لف يفمح ، نص في أف المرأة ال تكوف خميفة، وال خبلؼ في ذلؾ : " العربي

عبد الحميد الشواربي بحجة أف الحديث خبر آحاد، وال يجوز أف . أما أف يرد الحديث كما فعؿ د. 2
نأخذ بسنة االحاد حيف تأتي بأحكاـ جديدة، وأف األحكاـ المتعمقة بالقانوف الدستوري كونيا عمى قسط 

وبياف حريات األفراد وحقوقيـ ... كبير مف األىمية والخطورة، ألنيا تتعمؽ بالنظاـ السياسي لمدولة 
ىذا القوؿ ال يستند إلى سند شرعي، . (4)السياسية أزاء الدولة، لذا يجب أف تكوف األدلة قطعية يقينية

بؿ الدافع إليو مجرد اتباع اليوى، ألف معظـ األحاديث الشريفة أخبار آحاد، والعمماء قد أجمعوا عمى 

                                                 
. 1952ّسعبُخ ا٩ع٬ّ، اُغ٘خ اُشاثؼخ، اُؼذد اُضبُش، ُغ٘خ كزٟٞ ا٧صٛش،  (5)

.  عبثن، ٓقذس5/168ٝاُوشهج٢، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ، . ، ٓقذس عبثن1/36أثٞ ٓؾٔذ ػجذهللا ثٖ أؽٔذ، أُـ٢٘ ٝ ، اثٖ هذآخ،  (6)

. ، ٓقذس عبثن7-٣5٘ظش أُبٝسد١، أثٞ اُؾغٖ، ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ؽج٤ت، ا٧ؽٌبّ اُغِطب٤ٗخ، ؿ (7)

، اُذاس اُو٤ٓٞخ 1964، رؾو٤ن ػجذ اُشؽٖٔ ثذ١ٝ، ه 180ا٩ٓبّ اُـضا٢ُ، أثٞ ؽبٓذ، ٓؾٔذ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ٓؾٔذ، كنبئؼ اُجبه٤٘خ، ؿ (8)

. ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش، ٓقش

.                 ٖٓ اُشعبُخ 114اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٣،٢ٗ٘ظش ؿ (1)

. ، ٓقذس عبثن158ٓؾٔذ ػجذ اُوبدس، ؽوٞم أُشأح أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. أثٞ كبسط، د (2)

ّ، ػ٤غ٠ اُجبث٢ 1967-ٛـ1387، 2، رؾو٤ن، اُجغب١ٝ، ٓؾٔذ ثٖ ػ٢ِ، ه3/1445اثٖ اُؼشث٢، أثٞ ثٌش، ٓؾٔذ ثٖ ػجذهللا، أؽٌبّ اُوشإٓ،  (3)

..  ٓقش– اُوبٛشح –اُؾِج٢ 

 .، ٓقذس عبثن122ػجذ اُؾ٤ٔذ، اُؾوٞم اُغ٤بع٤خ ُِٔشأح ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. اُؾٞاسث٢، د (4)
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العمؿ بخبر اآلحاد في األحكاـ الشرعية، ولـ يشترطوا الدليؿ القطعي اليقيني إال في أصوؿ األحكاـ 
 في األحكاـ، فاألئمة األربعة وغيرىـ مف الفقياء (5)أما العمؿ بخبر الواحد. وىي مصادر التشريع

واألصولييف عمى وجوب العمؿ بو خبلفًا لمحباني وجماعة مف المتكمميف، ولو لـ يجب العمؿ بخبر 
. (6)الواحد لتعطؿ أكثر الوقائع عف األحكاـ

 

- رضي اهلل عنو- قد عمموا بخبر الواحد، حيث عمؿ أبو بكر - رضي اهلل عنيـ - كما أف الصحابة 
في ميراث الجدة وأنيا ترث السدس، وعمؿ -  رضي اهلل عنيما –بخبر المغيرة، ومحمد بف مسممة 

في أخذ الجزية مف المجوس، - رضي اهلل عنو - عمر رضي اهلل عنو بخبر عبد الرحمف بف عوؼ 
بخبر فريعة بنت مالؾ في اعتداد المتوفى - اهلل وجيو - وعمي كـر - رضي اهلل عنو - وعمؿ عثماف 
بخبر أبي سعيد الخدري في الربا في - رضي اهلل عنو - وقبؿ ذلؾ عمؿ ابف عباس . عنيا زوجيا

النقد، بعد أف كاف ال يحكـ بالربا إال في الفضؿ، ثـ حكـ في مبادلة النقد بالنقد، باعتباره ربا إف لـ يكف 
يدًا بيد، وعمؿ الصحابة بمف أخبر عف تحريـ الخمر وكسرىـ الجرار، ومثاؿ ذلؾ اآلؼ الوقائع 

. (1)واألحداث
 

يتعمؽ حديث ذـ مف ولّوا أمرىـ امرأة باإلمامة العظمى، أي الخبلفة أو رئاسة الدولة،أو نائبو، يقوؿ . 3
يقتصر المراد مف الوالية فيو عمى الوالية العامة العميا؛ ألنو ورد حيف أبمغ : " مصطفى السباعي

أف الفرس ولّوا أمرىـ امرأة أي ولّوا لمرئاسة عمييـ بنت كسرى بعد - صمى اهلل عميو وسمـ - الرسوؿ 
موتو، وألف الوالية باطبلقيا ليست ممنوعة عف المرأة باالجماع، بدليؿ اتفاؽ الفقياء قاطبة عمى جواز 

أف تكوف المرأة وصية عمى الصغار وناقصي األىمية، وأف تكوف دليمة ألي جماعة مف الناس في 
دارة مزارعيـ، وأف تكوف شاىدة، والشيادة والية؛ وألف أبا حنيفة أجاز أف تتولى المرأة  تصريؼ أمواليـ وا 
القضاء، والقضاء والية، فنص الحديث كما نفيمو صريح في منع المرأة مف رئاسة الدولة العميا ويمحؽ 
بيا ما كاف في معناىا في خطورة المسؤولية، أما سائر الوظائؼ األخرى فميس في اإلسبلـ ما يمنع 

. (2)"المرأة مف تولييا لكماؿ أىميتيا، عمى أف يتـ ذلؾ وفؽ مبادئ اإلسبلـ 
 

                                                 
ٛٞ ٓب كوذد ك٤ٚ ؽشٝه اُزٞارش أٝ ثؼنٜب، ٣٘ظش اثٖ عؼ٤ذ اُطٞخ٢، ع٤ِٔبٕ ثٖ ػجذ اُو١ٞ ثٖ ػجذ اٌُش٣ْ، ؽشػ ٓخزقش : خجش اُٞاؽذ (5)

.  ث٤شٝد–ٛـ، ٓإعغخ اُشعبُخ 1410، 1، ه2/103اُشٝمخ، 

. 2/114أُقذس ٗلغٚ،  (6)

 –، دٕٝ ربس٣خ، داس اُؾذ٣ش 75-٣2/68٘ظش ا٥ٓذ١، ع٤ق اُذ٣ٖ أث٢ اُؾغٖ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔذ، ا٧ؽٌبّ ك٢ أفٍٞ ا٧ؽٌبّ،  (1)

. خِق اُغبٓغ ا٧صٛش

ٓؾٔذ، ٌٓبٗخ أُشأح ك٢ اُوشإٓ ٝاُغ٘خ . ٣ٝ٘ظش، رجبع٢، د. ، ٓقذس عبثن40-39ٓقطل٠، أُشأح ث٤ٖ اُلوٚ ٝاُوبٕٗٞ، ؿ. اُغجبػ٢، د (2)

.  ٓقش–ّ، داس اُغ٬ّ، اُوبٛشح 2000- ٛـ 1420، 1، ه246اُقؾ٤ؾخ، ؿ
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وأف . تعبير كاف يطمؽ في صدر اإلسبلـ عمى الرئاسة العامة (ولّوا أمرىـ)وما يؤيد ىذا الفيـ أف لفظ 
إال ما استثنى بنص صريح  (المساواة بيف الرجؿ والمرأة في الحقوؽ والواجبات)القاعدة العامة ىي 

ولـ يرو أف أحدًا مف العمماء أجاز أف تتولى المرأة الخبلفة أو منصب . خص بو الرجاؿ أو النساء
 أي السيطرة –رئاسة الدولة، إال ما روي عف اإلماـ الكاساني أنو اجاز تولي المرأة في حالة التغمب 

 وما روي عف الخوارج أف إحدى فرقيـ أجازت إمامة المرأة شرط أف تكوف مف (3)-عمى الحكـ بالقوة 
. (4)الخوارج

 

االستدالؿ بآية القوامة عمى منع المرأة مف ممارسة أي نشاط سياسي، ىو استدالؿ في غير محمو، . 4
صحيح أف مسؤوليات الدولة أعظـ وأخطر مف مسؤوليات رب األسرة في البيت، لكف ال عبلقة بقوامة 
الرجؿ عمى المرأة بحرمة تولي رئاسة الدولة، ويكفي االستدالؿ بالحديث الذي ذـ القوـ الذيف ولّوا أمرىـ 

. امرأة
 

ذا ما عدنا لمنص فإننا نجد أنو يتحدث عف األسرة وتوزيع المسؤوليات داخميا، فإذا فيمنا أف القوامة  وا 
ترجع إلى صيغة المبالغة لقواـ؛ ألدركنا أنيا تعني كثرة القياـ مف الرجؿ عمى تحمؿ تبعات وتكاليؼ 

ذا ما تدبرنا المعنى . اإلنفاؽ عمى األسرة، فيي حؽ لممرأة بيذا المعنى، ألف النفقة حؽ ليا وألوالدىا وا 
جعلي ياا   ي  :قاؿ تعالػى. المغوي لمفظ القوامة لوجدنا أنيا تحمؿ معانػي الرعاية واألماف والممجأ

صحيح أف قيادة األسرة لمرجؿ، ولكف ال . ممجأ ومأوى ومحط األفئدة: أي. ًّّياا رامي   م ًّيالن سي أمن 
القير والحجر واالستبداد، أو إىدار شخصية المرأة وأىميتيا ومقومات " يمكف فيـ أف ىذه القيادة تعني 

ف كاف الرجؿ بحكـ تكوينو العضمي  إنسانيتيا، ألف اإلسبلـ منح المرأة الوالية عمى ماليا وأوالدىا، وا 
. (1)"والعقمي، أقوى عمى حمؿ أمانة األسرة بكؿ مسؤولياتيا 

 

 ع هميعلىي  :فيو فضؿ مشترؾ بدليؿ قولػو  م ي  لي ي ع هميعلىي عض  :أما الفضؿ في قولو

ولـ يقؿ بما فضميـ عمييـ، أي أف الفضؿ موجود عند الطرفيف، ألف الفضؿ معناه الزيادة، .  عض
 أي ما يممؾ مف طاقات وقدرات تزيد عمى النساء، أنتج واجبًا عميو اتجاه المرأة، –ففضؿ الرجؿ 
 أي ما حباىا اهلل مف طاقات وقدرات خاصة، أنتجت واجبًا عمييا مف حمؿ وحضانة –وفضؿ المرأة 

. وتربية
موقع الرجؿ والمرأة وال سيما تمؾ المسائؿ الخاصة بالرجؿ " ثـ إف اآلية جاءت وسط آيات تتحدث عف 

. (2)"وامرأتو في قيادة الحياة الزوجية والوسائؿ التي يرتئييا اإلسبلـ لرأب الصدع في حاؿ النشوز 
                                                 

. ٛـ، أُطجٞػبد اُؼ٤ِٔخ ثٔقش1327، هجؼخ 1/262اٌُبعب٢ٗ، ػ٬ء اُذ٣ٖ أثٞ ثٌش ثٖ ٓغؼٞد، ثذائغ اُق٘بئغ،  (3)

. اُوبٛشح- ، دٕٝ ربس٣خ، ٓطجؼخ اُجبث٢ اُؾِج4/168٢اثٖ ؽضّ، أثٞ ٓؾٔذ، ػ٢ِ ثٖ أؽٔذ ثٖ عؼ٤ذ، اُلقَ ك٢ أَُِ ٝاُ٘ؾَ،  (4)

. ، ٓقذس عبثن48اُخ٢ُٞ، اُج٢ٜ، أُشأح ث٤ٖ اُج٤ذ ٝأُغزٔغ، ؿ (1)

 .، ٓقذس عبثن48اُخ٢ُٞ، اُج٢ٜ، أُشأح  ث٤ٖ اُج٤ذ ٝأُغزٔغ، ؿ (2)
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جَو ...:أما االستدالؿ بقولو تعالػى. 5 رَو يدَو ــنُهَّللا هِض لَو ْق يعَو جَو لِض اِضلرِّق ي َو ر  فِض عْق ي ِض اْقمَو هِضنُهَّللا لَو ْق ل يااُهَّللاذِض يعَو ثْق يمِض اَوه نُهَّللا ييييييييييييييييييييي... َو

فيو استدالؿ في غير محمو؛ ألف اآلية وردت وسط آيات تتعمؽ بأحكاـ الطبلؽ   ] 228: البقرة [
ل ياا ــَوذِض ي  :وشئوف الزوجيػة، قاؿ تعالػى ثْق يمِض اَوهـــ نُهَّللا اد  ايإِضصــْق َو ًّ ي َو رَو

يأَو يإِضنْق ـ َو اِـض ي ـِض يذَو هـــِضنُهَّللا دِّق ي ِضرَو  ــَو ُّس
يأَو  َو  عــ  اَوت ه نُهَّللا

كِض ٌمي  يعَو ِض ٌ ي َو
ٌ ي َو ُهَّللا جَو رَو يدَو هِضنُهَّللا لَو ْق يعَو جَو لِض اِضلرِّق ي َو ر  فِض عْق ي ِض اْقمَو هـِضنُهَّللا لَو ْق رِض ــٌحي*يعَو يتَوسْق  ْق

يأَو سَو ٌ ي ِضمــَوعــْقر  فٍن ي َوإِضمْق تَو نِض رُهَّللا يمَو اااُهَّللا َو  

سـَو نٍني قاعدة جميمة ناطقة مف : "  إذا تأممنا النص القرآني نجد أنو يتحدث عف] 229-228:  البقرة[  ِضإِض ْق
المرأة مساوية لمرجؿ في جميع الحقوؽ، وقد أباف في معرفة ما ليف وما عمييف بيف الناس في  أف

معاشرتيـ، ومعاممتيـ، وأىميتيـ، وما يجري عميو عرؼ الناس، وىو تابع لشرائعيـ، وعقائدىـ، وآدابيـ    
 .(3)"وعاداتيـ 

درجة الرئاسة والقوامة عمى شؤونيف المشتركة، أي شؤوف األسرة فالرجؿ ىو المكمؼ " وأما الدرجة فيي 
. (4)"طبقًا لمشريعة اإلسبلمية باإلنفاؽ عمى المرأة وتربية األوالد، والمسؤوؿ األوؿ عف األسرة أحؽ بالقوامة 

: يقوؿ الجصاص
 

أخبر اهلل تعالى في ىذه اآلية أف لكؿ مف الزوجيف عمى صاحبو حقًا، وأف الزوج يختص بحؽ لػو عمييا  " 
ولـ يبيف في اآلية ما لكؿ واحد منيما عمى صاحبو مف الحؽ، وقد بينو في غيرىا ... ليس ليا عميو مثمو 

ياارجــ لي ــ امـــ نيعلــــى  :وقولػو. ي إمســـ  يي معر فيأ يتسر حي إ س ن  :مف اآليات كما في قولػو

وكانت ىذه النقطة مف حقوقيا عميو، وكاف ذلؾ مما اقتضى تفضمو عمييا فيما يتعمؽ بينيما مف . اانس ء
. (1)"حقوؽ الزوجية 

 

إشارة عمى حض الرجاؿ عمى حسف العشرة : " فيرى أف الدرجة ىي- رضي اهلل عنو - أما ابف عباس 
وىذا : قاؿ بف عطية. والتوسع عمى النساء في الماؿ والخمؽ، أي أف األفضؿ أف يتحامؿ عمى نفسو

ليست درجة السمطاف، وال درجة القير، إنما ىي درجة " لذا كانت الدرجة التي لمرجؿ . (2)"قوؿ حسف 
الرئاسة البيتية الناشئة عف عقد الزواج، وىي درجة القوامة التي كمفيا الرجؿ، وىي درجة تزيد في 

. (3)"مسؤوليتو عف مسؤوليتيا، فيي ترجع في شأنيا وشأف أبنائيا تطالب باإلنفاؽ 
 

أما االستدالؿ بأف القرآف الكريـ قد أمر النساء بالقرار في البيوت، ونيى عف خروجيف إال . 6
لمضرورة، وأف األعماؿ السياسية جميعيا تجعؿ المرأة تخالط الرجاؿ، فبل يصمح لبلحتجاج مطمقًا، ألف 

وأما االختبلط . كما بينت سابقاً - صمى اهلل عميو وسمـ - القرار في البيت أمر خاص بنساء النبي 
. المنيي عنو فيو اجتماع النساء والرجاؿ لغير حاجة أقرىا الشرع أو أقر االجتماع مف أجميا كما بينت

                                                 
. ، ٓقذس عبثن٣5/168٘ظش، اُوشهج٢، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (3)

. ، ٓقذس عبثن48اُخ٢ُٞ، اُج٢ٜ، أُشأح ث٤ٖ اُج٤ذ ٝأُغزٔغ، ؿ (4)

. ، دٕٝ ربس٣خ، ٓطجؼخ داس ا٧ٝهبف ا٩ع٤ٓ٬خ، اُوبٛشح2/68أثٞ أؽٔذ، ػ٢ِ اُشاص١، أؽٌبّ اُوشإٓ،  (1)

. ٣ٝ٘ظش، اُطجش١، ٓؾٔذ ثٖ عش٣ش. ، ٓقذس عبثن3/83اُوشهج٢، أثٞ ػجذهللا، ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (2)

، ا٧ٓبٗخ اُؼبٓخ ُٔغزٔغ اُجؾٞس ا٩ع٤ٓ٬خ، ٣ٝ٘ظش، ؽِزٞد، ٓؾٔٞد، ا٩ع٬ّ ٝرٞع٤ٜبد 3، ه116ؽِزٞد، ٓؾٔٞد، اُوشإٓ ٝأُشأح، ؿ (3)

. 1966، داس اُوِْ 201أُشأح، ؿ
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وقد ذكرت حاالت عديدة تجتمع فييا المرأة بالرجؿ في الجياد، والتعميـ، والتطبيب، والصبلة، والحج، 
. (4)والبيع، والقضاء، وغير ذلؾ مف األعماؿ التي أقر الشرع االجتماع مف أجميا

 

تولي المرأة مناصب وزارية : المطمب الثالث
 

ينبغي اإلشارة إلى الفقياء القدامى عندما تحدثوا عف الخبلفة أو رئاسة الدولة، استدلوا بعدـ جواز تولي 
وزارة التفويض : فجعموا الوزارة بقسمييا" لف يفمح قـو ولّوا أمرىـ امرأة " المرأة مسؤولية الحكـ بحديث 
 بنفس األدلة، مع أف ىناؾ واستدلوا-.  أي أنيـ اشترطوا الذكورة في توليتيا –والتنفيذ تمامًا كرئاسة الدولة 

اختبلفًا واضحًا بيف وزارة التفويض ووزارة التنفيذ، حيث إف وزير التفويض يعد نائبًا عف الخميفة 
ومفوضًا بالنظر في األمور كالخميفة أو رئيس الدولة، بينما وزير التنفيذ ليس لو صبلحيػة الحكـ، بؿ 
ينفذ األوامر الصادرة عف رئيس الدولة، وىو حمقة الوصؿ بيف الرئاسة وباقي وظائؼ الدولة الكبرى 

. والعميا
وال بد مف اإلشارة أيضًا إلى أنيـ أجازوا إسناد وزارة التنفيذ إلى أىؿ الذمة ولو كاف وزير التنفيذ حاكمًا 

يقػوؿ   اــني جعــلياالـــهيالكـــ  ــر ـــنيعــــلــىياامـــإمـــن نيســـ  ـ ًّي  :لما صح ذلؾ في قولػو تعالػى
ولما كاف وزير التفويض بمثابة النائب المطمؽ لمخميفة في شئوف الدولة، فما انطبؽ عمى : " الماوردي

. (1)"الخميفة مف الشروط تنطبؽ عمى الوزير تمامًا 
 

ىؿ واقع الوزير في الدولة القائمة اآلف مثؿ عمؿ الوزير : والسؤاؿ الذي ينبغي طرحو في ىذا الموضوع
في عصر الفقياء؟ 

ال شؾ أف ىناؾ اختبلفًا كبيرًا بيف واقع عمؿ الوزير اليوـ وعمؿ وزير التفويض في العصور 
فالدوؿ الحديثة في العالـ اإلسبلمي . اإلسبلمية، منذ العصر الراشدي حتى سقوط الدولة اإلسبلمية

وبعض الدوؿ في حجميا . اليوـ ال تعد أكثر مف مجرد والية مف واليات الدولة اإلسبلمية في السابؽ
والوزير اليوـ في عممو ال يغدو كونو موظفًا في . ومساحتيا تعد أقؿ مف الوالية في الدولة اإلسبلمية

وظيفة حكومية ميمة، فصبلحياتو محدودة في شؤوف وزارتو، والتعميمات يتمقاىا مف رئيس الدولة 
. ورئيس الوزراء بخبلؼ الوزير السابؽ الذي كاف يتمتع بوالية مطمقة

: يومنا في الوزارة أف أي
ما ىي إال جياز تنفيذي ضمف أجيزة عديدة متنوعة ال غير، فبل يشبو بمسؤوليتو الوالية الكبرى التي " 

فيكوف  (لف يفمح قـو ولوا أمرىـ امرأة): تمنع المرأة منيا بنص حديث رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
. (2)"كحكـ قضاء المرأة وتوليتيا الحسبة  (الوزارة بمدلوليا الحديث)الحكـ الشرعي في 

                                                 
. 109-105اسعغ ُٜزٙ اُشعبُخ، اُلقَ اُضبُش، أُجؾش ا٧ٍٝ ؿ (4)

. ، ٓقذس عبثن27أُبٝسد١، أثٞ اُؾغٖ، ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ؽج٤ت اُجقش١، ا٧ؽٌبّ اُغِطب٤ٗخ، ؿ (1)

. ، داس اُلشهبٕ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ، اُؼجذ1999٢ُ، 1، ه79اُؾ٤ب٢ُ، سػذ ًبَٓ، ا٩ع٬ّ ٝؽوٞم أُشأح اُغ٤بع٤خ، ؿ (2)
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، (3)ومف الفقياء والمفكريف المعاصريف الذيف أجازوا تولي المرأة منصبًا وزاريًا محمد الميدي الحجوي 
وليس ىذا الرأي جديدًا كما يتوىـ . (6)، والدكتور محمد بمتاجي(5)، ومحمود شمتوت(4)ومحمد عزة دروزة

البعض، بؿ استند ىؤالء العمماء وغيرىـ ممف أجازوا إشغاؿ المرأة لمنصب الوزير إلى مجموعة مف 
يجوز أف تكوف المرأة حاكمًا عمى اإلطبلؽ في كؿ : " العمماء القدامى، يقوؿ ابف رشد نقبًل عف الطبري

. (المرأة الحكـ)وجائز أف تمي : " ويقصد ىنا بالحاكـ أي القاضي، وكذلؾ ابف حـز إذ يقوؿ. (7)"شيء 
. قالو في األمر العاـ الذي ىو الخبلفة- صمى اهلل عميو وسمـ - فالرسوؿ  (لف يفمح قوـ)أما حديث 

المرأة راعية عمى ماؿ )-: صمى اهلل عميو وسمـ -والمرأة يصح ليا الواليػة عمى الصبي والماؿ لعمـو قولػو 
وأما القرطبي فقد نقؿ عف أبي الفرج بف طراز شيخ الشافعية جواز  . (1)(زوجيا وىي مسؤولة عف رعيتيا

. (2)تولي المرأة الحكـ مطمقاً 
 

عمى سبيؿ إف بعض الوزارات يفضؿ أف تتوالىا النساء، كالشؤوف االجتماعية ووزارة شؤوف المرأة 
إذا تخصصت وزارة لشؤوف المرأة وحماية مصالحيا فإنيا األحؽ -: "  رحمو اهلل –يقوؿ أبو زىرة . المثاؿ

بيا مف الرجؿ، ألنيا األفضؿ لمقياـ بمصالحيا وأقدر عمييا، وكذلؾ تصمح لوزارة الشؤوف االجتماعية؛ 
ألنيا ال تخرج عف الرأفة والرحمة وبذؿ المساعدة لخدمة األيتاـ ومعوقي الحرب، أو اإلشراؼ عمى األطفاؿ 

وقد . وىذا ال يعني منعيا غير ىذه الوزارات، بؿ إف المرأة أصمح ليذه الوزارات مف الرجاؿ. (3)"والنشئ 
ي  :استدؿ الشيخ محمد رشيػد رضا بقولػو تعالػى ر  نَو ؤْقم  ي َو ضٍن ي َوعْق اِض َو ء  يأَو ْق ه مْق عْق   ي َو نَو    مِض إْق ااْقم  ي َو نـــ  نَو مِض ــإْق ااْقم   َو

ر كَو نْق يااْقم  نِض يعَو نَو هَو ْق نْق ي َو َو ر  فِض عْق   .] 71:  التوبة[  ِض اْقمَو
 

: يقوؿ الشيخ
 

أف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر وطاعة اهلل ورسولو فيما يأمر مطموب مف الرجاؿ والنساء، وأف "  
المرأة تتساوى مع الرجؿ في التكميؼ بالواجبات الشرعية، وبذلؾ تقرر اآلية الوالية المطمقة لمنساء والرجاؿ 

وأف بعضيـ أولياء بعض وال يعني ذلؾ إال كونيما شركاء في سياسة المجتمع وأف السمطات الثبلث 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن٣34٘ظش، اُؾغ١ٞ، ٓؾٔذ ٜٓذ١، أُشأح ث٤ٖ اُؾشع ٝاُوبٕٗٞ، ؿ (3)

. ، ٓقذس عبثن45-٣44٘ظش، دسٝصح، ٓؾٔذ ػضح، أُشأح ث٤ٖ اُوشإٓ ٝاُغ٘خ، ؿ (4)

.  اُوبٛشح–، هجؼخ ٓغٔغ اُجؾٞس ا٩ع٤ٓ٬خ 1963، اُوشإٓ ٝأُشأح، ه 3ؽِزٞد، ٓؾٔٞد، اُوشإٓ ٝأُشأح، ؿ (5)

. ، ٓقذس عبثن261ٓؾٔذ، ٌٓبٗخ أُشأح ك٢ اُوشإٓ ٝاُغ٘خ اُقؾ٤ؾخ، ؿ. ثِزبع٢، د (6)

. ، ٓقذس عبثن2/395ثذا٣خ أُغزٜذ ٜٝٗب٣خ أُوزقذ،  (7)

. ، ٓقذس عبثن9/429أُؾ٠ِ،  (1)

 ، ٓقذس عبثن 13/183اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ ، (2)

كإاد ػجذ أُ٘ؼْ، ٓجذأ أُغبٝاح ك٢ . ، ٗو٬ً ػٖ د٣10/5/1967٘ظش، أثٞ صٛشح، ٓؾٔذ، ٓ٘بهؾبد اُِغ٘خ اُزؾن٤ش٣خ ُِذعزٞس، عِغخ  (3)

. 242ا٩ع٬ّ، ؿ

 ، ٓقذس عبثن٣ٝ140٘ظش اُخ٢ُٞ، أُج٠ٜ، أُشأح ث٤ٖ اُذ٣ٖ ٝأُغزٔغ، ؿ. ، ٓقذس عبثن7ٗذاء ئ٠ُ اُغ٘ظ اُِط٤ق، ؿ (4)

، ٓقذس عبثن، ٣ٝ٘ظش أُٞدٝد١، أثٞ ا٧ػ٠ِ، 189ٓؾٔذ ػجذ اُوبدس، ؽوٞم أُشأح أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ. ٣٘ظش، أثٞ كبسط، د (5)

 دٓؾن، ٣ٝ٘ظش، –، ه داس اُلٌش ث٤شٝد 84ٛـ رؼش٣ت ٓؾٔذ ًبظْ، دعزٞس ا٩ع٬ّ، ؿ1372عش٣ذح رشعٔبٕ اُوشإٓ، اُؼذد اُقبدس ك٢ 

، 2، ه146-145ػجذ اٌُش٣ْ، أفٍٞ اُذػٞح، ؿ. ، ٓقذس عبثن، ٝص٣ذإ، د161-151ٓقطل٠، أُشأح ث٤ٖ اُلوٚ ٝاُوبٕٗٞ، ؿ. اُغجبػ٢، د

.  ثـذاد–ٓطجؼخ عِٔبٕ ا٧ػظ٢ٔ 
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ما ىي إال أوامر بالمعروؼ ونواه عف المنكر أحيانًا بالتشريع واالجتياد  (التشريعية والقضائية والتنفيذية)
. (4)"في معرفة األحكاـ وأخرى بالفصؿ في الخصومات وثالثة بالتنفيذ واإللزاـ 

 

أما المانعوف لتولي المرأة منصب الوزارة في المفيـو الحديث أيضًا، فقد رفضوا قياـ المرأة بأي عمؿ 
سياسي، واعتبروا أف الوزارة بالمفيـو الحديث ىي مف الوالية العامة ألنيا تعني إدارة شؤوف الدولة الداخمية 

. (5)والخارجية
 

ف كاف خبرىا " فالماوردي يرى . وىذا عيف ما قالو الفقياء القدامى أنو ال يجوز أف تقـو المرأة بالوزارة، وا 
ما أفمح )-: صمى اهلل عميو وسمـ - مقبواًل؛ كما تضمنو معنى الواليات المصروفة عف النساء، لقوؿ النبي 

، وألف فييا مف طمب الرأي وثبات العـز ما تضعؼ عنو النساء، ومف الظيور في (قـو ولّوا أمرىـ امرأة
فالمانعوف يروف أف الوزارة مف الواليات العامة التي ال تصمح . (6)"مباشرة األمور ما ىو عمييف محظور 

. ليا النساء
 
 

تولي المرأة والية القضاء : المطمب الرابع
 

اختمؼ العمماء والمفكروف قديمًا وحديثًا حوؿ مسألة قضاء المرأة، فمنيـ مف منعيا مطمقًا مف القضاء، 
ومنيـ مف أجاز ليا القضاء مطمقًا، ومنيـ مف قيد قضاء المرأة، فأجاز قضاءىا في بعض األمور 

. ومنعيا مف البعض اآلخر
 

وقد استدؿ كؿ فريؽ عمى رأيو بأدلة معينة لتدعيـ وجية نظره، وسوؼ أعرض ىذه األدلة وأناقشيا 
. لبياف الرأي الذي يطمئف إليو القمب مف ىذه اآلراء

: المانعون: الرأي األول
 

: قاؿ ابف قدامة. ويمثؿ ىذا الرأي جميور الفقياء القدامى مف الشافعية والمالكية والحنابمة
 

لف يفمح قـو ولّوا أمرىـ )يشترط في القاضي أف يكوف بالغًا عاقبًل ذكرًا؛ لقولو صمى اهلل عميو وسمـ " 
وألف القاضي يحضر محافؿ الخصـو والرجاؿ ويحتاج فيو إلى كماؿ الرأي وتماـ العقؿ والفطنة،  (امرأة

والمرأة ناقصة العقؿ قميمة الرأي ليست أىبًل لمحضور في محافؿ الرجاؿ وال تقبؿ شيادتيا ولو كاف معيا 
أنيت ليإ داهم ي  :ألؼ امرأة مثميا ما لـ يكف معيف رجؿ، وقػد نبو اهلل عمى ضبلليف ونسيانيف بقولػو

                                                 
. ، ٓقذس عبثن27ا٧ؽٌبّ اُغِطب٤ٗخ ٝا٣٫ُٞبد اُذ٤٘٣خ، ؿ (6)
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وال تصمح لئلمامة العظمى وال لتولية البمد وليذا لـ يوؿ النبي صمى اهلل عميو   تذكريإ داهم ياْل رى
. (1)"وسمـ وال أحدًا مف خمفائو وال مف بعدىـ امرأة قضاء وال والية بمد فيما بمغنا 

جَو ل ي  :       استدؿ المانعػوف أيضًا بآيػة القوامػة، قاؿ تعالػى (...لف يفمح قـو )وباإلضافة لحديث  اارِّق

ي لَوىياانِّقسَو ءِض يعَو ام  نَو فضؿ اهلل الرجاؿ عمى النساء يعني بالعقؿ : "  قاؿ الماوردي]34:  النساء[ ... َو ُهَّللا
. (2)"والرأي، فمـ يجز أف يقمف عمى الرجاؿ 

 

لما منعيا نقص : " ثـ استدؿ بمنع المرأة مف القضاء قياسًا عمى منعيا مف اإلمامة الكبرى وىي قولو
األنوثة مف إمامة الصبلة مع جواز إمامة الفاسؽ، كاف المنع مف القضاء الذي يصح مف الفاسؽ 

. (3)أولى
 

:     " وأيدت لجنة فتوى األزىر مذىب الجميور، واستدلت باألدلة العامة السابقة حيث ورد في الفتوى
فإذا كاف الرجؿ قوامًا عمى المرأة، و أفضؿ منيا بالفطرة وفي العقؿ والمقدرة، فإنيا مأمورة بالقرار في 
البيوت وعدـ االختبلط بأجانب منيا، وأف المرأة راعية في بيتيا، وأف إسناد ىذه الواليات والوظائؼ 

. (4)"إلييا يعوؽ رسالتيا في الزوجية واألمومة 
. المجيزون بين اإلباحة المطمقة والمقيدة: الرأي الثاني

 

" ذىب ابف جرير الطبري كما نقمو ابف رشد القرطبي إلى القوؿ بأف المرأة تتولى القضاء في جميع األحكاـ 
:  وىو رأي ابف حـز الظاىري واحتج(1)"فيجوز أف تكوف المرأة حاكمًا عمى اإلطبلؽ في كؿ شيء 

السوؽ، فإف قيؿ، قد قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل - امرأة مف قومو-بأف عمر رضي اهلل عنو ولى الشفاء  " 
إنما قاؿ ذلؾ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في : قمنا (لف يفمح قـو اسندوا أمرىـ امرأة): عميو وسمـ

المرأة راعية عمى ماؿ زوجيا : " األمر العاـ الذي ىو الخبلفة، وبرىاف ذلؾ قولو عميو والصبلة والسبلـ
. (2)"وىي مسئولة عف رعيتيا 

 

قاؿ أبو . (3)وأيد ذلؾ ابف طراز مف الشافعية في مناظرة لو مع القاضي أبو بكر بف الطيب المالكي
الدليؿ عمى أف المرأة يجوز أف تحكـ، أف الغرض مف األحكاـ تنفيذ القاضي ليا، وسماع : " (4)الفرج

. (5)"البينة عمييا، والفصؿ بيف الخصـو فييا، وذلؾ ممكف مف المرأة كإمكانو مف الرجؿ 
                                                 

.  ٓقش–، ٓطجؼخ اُجبث٢ اُؾِج٢ 1959، 3، ه2/261، ٓقذس عبثن، ٣ٝ٘ظش، اُؾ٤شاص١، ئثشا٤ْٛ ثٖ ػ٢ِ، أُٜزة، 11/381أُـ٢٘ ،  (1)

.  اُوبٛشح– اُؾِج٢ –ػ٤غ٠ اُجبث٢ -  ، دٕٝ ربس٣خ، داس ئؽ٤بء اٌُزت اُؼشث٤خ٣ٝ4/129٘ظش، ػشكٚ ٓؾٔذ، ؽبؽ٤خ اُذعٞه٢ ػ٠ِ  ، 

. ، ٓقذس عبثن65أُبٝسد١، أثٞ اُؾغٖ، ٓؾٔذ ثٖ ؽج٤ت اُجقش١، ا٧ؽٌبّ اُغِطب٤ٗخ، ؿ (2)

.  ثـذاد–ٓؾ٢٤ ٬ٍٛ عشؽبٕ، ٓطجؼخ ا٩سؽبد . ٛـ، رؾو٤ن د1391، ه 1/628، ٝأدة اُوبم٢، 65أُقذس ٗلغٚ، ؿ (3)

ٓؾٔذ ػجذ اُوبدس، ؽوٞم أُشأح أُذ٤ٗخ . ٣ٝ٘ظش، أثٞ كبسط، د. 1952ّ ٤ُٞ٣ٞ –ٓغِخ سعبُخ ا٩ع٬ّ، اُغ٘خ اُشاثؼخ، اُؼذد اُضبُش  (4)

. ، ٓقذس عبثن164ٝاُغ٤بع٤خ، ؿ

. ، ٓقذس عبثن2/344ثذا٣خ أُغزٜذ ٜٝٗب٣خ أُوزقذ،  (1)

. ، ٓقذس عبثن9/430أُؾ٢ِ،  (2)

. ، ٓقذس عبثن13/183اُوشهج٢، ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ ا٧ٗقبس١، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (3)

. ، ٓقذس عبثن13/47اُؼغو٢ٗ٬، أثٞ اُلنَ، ػ٢ِ ثٖ ؽغش اُؼغو٢ٗ٬، كزؼ اُجبس١ ؽشػ فؾ٤ؼ اُجخبس١،  (4)
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والدكتور محمد . (7)ومحمد عزة دروزة. (6)وممف أيد ذلؾ مف العمماء المعاصريف، محمد ميدي الحجوي
: ومما قالو في تأييد رأيو. سعيد رمضاف البوطي

 

وتبقى الوظائؼ والمياـ السياسية التي ىي دوف رئاسة الدولة، وأف تكمؼ بيا المرأة مسكوتًا عنيا، وقد  " 
عممنا أف األصؿ في األشياء كميا اإلباحة حتى يرد ما يخالؼ ذلؾ مف الحظر، وىذا يعني أف سائر 

األنشطة السياسية التي قد تمارسيا المرأة مما ىو رئاسة الدولة، داخؿ في عمـو حكـ اإلباحة، بشرط أف 
. (8)"تكوف المرأة أىبًل ليا، مع تقيدىا بأوامر الديف وآدابو وضوابطو 

 

أما األحناؼ فقد ذىبوا إلى القوؿ بجواز قضاء المرأة في كؿ شيء إال في الحدود والقصاص، فقاسوا 
القضاء عمى الشيادة، فمما أجازوا شيادة المرأة في األمواؿ والزواج والطبلؽ والرضاعة، ولـ يجيزوا 

وأما الذكورة فميست بشرط إال لمقضاء في الحدود والدماء، : " شيادتيا في الحدود والدماء، وقالوا
. (9)"فتقضي المرأة في كؿ شيء إال فييما 

: واستدؿ المجيزوف بما يمي
قضاء  (امرأة مف قومو) (1)ما روي أف عمر رضي اهلل عنو ولى الشفاء بنت عبداهلل العدوية- 1

وقاؿ ابف . ، أي قضاء الحسبة الذي يرعى حقوؽ الناس ومصالحيـ ويزيؿ المنكر الواقع بينيـ(2)السوؽ
. (3)"ربما والىا عمر رضي اهلل عنو شيئًا مف أمر السوؽ : " حجر

. ألنو لما جاز افتاؤىا جاز قضاؤىا قياساً - 2
وممارسة المرأة أمر القضاء ألف الحديث ورد في األمر  (...لف يفمح قـو )ال منافاة بيف حديث - 3

المرأة راعية عمى ماؿ زوجيا وىي مسؤولة عف )-: صمى اهلل عميو وسمـ - العاـ؛ بدليؿ قوؿ الرسوؿ 
 فالمرأة تكوف وكيمة ووصية ولـ يرد ما يمنعيا مف ذلؾ وىذه مف الوالية المستثناه مف عمـو (4)(رعيتيا
. (5)النص

 

                                                                                                                                                    
. ، ٓقذس عبثن13/122اُوشهج٢، ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ ا٧ٗقبس١، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (5)

. ، ٓقذس عبثن٣83٘ظش، اُؾغ١ٞ، ٓؾٔذ أُٜذ١، أُشأح ث٤ٖ اُؾشع ٝاُوبٕٗٞ، ؿ (6)

. ، ٓقذس عبثن٣44٘ظش دسٝصح، ٓؾٔذ ػضح، أُشأح ك٢ اُوشإٓ ٝاُغ٘خ، ؿ (7)

. ، ٓقذس عبثن79ٓؾٔذ عؼ٤ذ سٓنبٕ، أُشأح ث٤ٖ هـ٤بٕ اُ٘ظبّ اُـشث٢ ُٝطبئق اُزؾش٣غ اُشثب٢ٗ، ؿ. اُجٞه٢، د (8)

اثٖ أُٜبّ، ًٔبٍ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ثٖ ػجذ اُٞاؽذ، ؽشػ كزؼ اُوذ٣ش ػ٠ِ اُٜذا٣خ ؽشػ ثذا٣خ أُجزذٟ، أُشؿ٤٘ب٢ٗ، ثشٛبٕ اُذ٣ٖ ػ٢ِ أث٢ ثٌش،  (9)

. ، ٓقذس عبثن٣ٝ2/449٘ظش، اثٖ سؽذ، ثذا٣خ أُغزٜذ ٜٝٗب٣خ أُوزقذ، . ، دٕٝ ربس٣خ، داس اُلٌش7/253

اُؾلبء ث٘ذ ػجذهللا، هشؽ٤خ ػذ٣ٝخ، أعِٔذ ًٝبٗذ ٖٓ أُجب٣ؼبد، ٖٝٓ أُٜبعشاد ا٧ٝائَ، ًٝبٗذ ٖٓ ػو٬ء اُ٘غبء ٝكن٬ئٜٖ، ًٝبٕ ػٔش   (1)

سم٢ هللا ػ٘ٚ ٣وذٜٓب ك٢ اُشأ١ ٣ٝشمبٛب، ٣٘ظش، اثٖ ا٧ص٤ش، أثٞ اُؾغٖ، ػ٢ِ ثٖ أث٢ اٌُشّ، ٓؾٔذ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ػجذاٌُش٣ْ ثٖ ػجذ اُٞاؽذ، أعذ 

. ، ٓقذس عبثن5/487اُـبثخ ك٢ ٓؼشكخ اُقؾبثخ، 

. ، ٓقذس عبثن9/429اثٖ ؽضّ، ػ٢ِ ثٖ أؽٔذ ثٖ عؼ٤ذ، أُؾ٠ِ،  (2)

 اُوبٛشح –ٓطجؼخ اُغؼبدح - ٛـ 1338، 1ه. ،٣4/341٘ظش، ا٩فبثخ ك٢ ر٤٤ٔض اُقؾبثخ، ٝا٫عز٤ؼبة ػ٠ِ ؽبؽ٤زٚ، ٫ثٖ ػجذ اُجش،  (3)

. 4860 ؽذ٣ش سهْ 19/131اُجخبس١ ، فؾ٤ؼ اُجخبس١ ثؾشػ اٌُشٓب٢ٗ ، ًزبة اٌُ٘بػ، ثبة هٞ أٗلغٌْ ٝأ٤ٌِْٛ ٗبساً،  (4)

. ، ٓقذس عبثن٣9/430٘ظش، اثٖ ؽضّ،ػ٢ِ ثٖ أؽٔذ ثٖ عؼ٤ذ، أُؾ٠ِ،  (5)
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: مناقشة أدلة الفقهاء
 

إف االستدالؿ بآية القوامة عمى منع المرأة مف القضاء ال يصح، فاآلية وردت في معرض بياف - 1
تنظيـ األسرة، فقد ورد في سبب نزوليا أف خبلفًا وقع بيف سعد بف الربيع وزوجتو التي نشزت عميو، أو 

النقاش في تفضيؿ الرجاؿ عمى النساء في اإلرث فنزلت ىذه اآليات لتوضح أف القيادة في األسرة 
. (6)لمزوج، وأف الميراث جاء التفضيؿ فيو لما عمى الرجاؿ مف نفقة ومير

دارة شؤونيا فيو المكمؼ باإلنفاؽ عمييا فبل داللة في . فاآلية إذف تتحدث عف رعاية الرجؿ لؤلسرة وا 
. اآلية عمى منع المرأة مف القضاء

 

ي ... :وال يصح االستدالؿ بقولو تعالى- 2 ــــنُهَّللا هِض لَو ْق يعَو جـــَو لِض اِضلرِّق ي َو ر  فِض عْق ي ِض اْقمَو هِضنُهَّللا لَو ْق ل يااُهَّللاذِض يعَو ثْق يمِض اَوه نُهَّللا  َو

جـــَو ي رَو ألنيا وردت في سياؽ الحديث عف الطبلؽ والعدة واإليبلء، أي أنيا . ]228:  البقرة[ ...دَو
تتحدث بألفاظ عامة عف حقوؽ المرأة والرجؿ داخؿ األسرة، وأف لمنساء مثؿ ما لمرجاؿ مف الحقوؽ 

بالمعروؼ، ودرجة الرجاؿ درجة تكميؼ بأعباء وتكاليؼ زائدة عف المرأة، بحكـ تكوينو وطبيعتو 
. الفطرية، فيو المطالب باإلنفاؽ والجياد، مما يتوافؽ مع قدراتو الزائدة وطاقاتو الجسدية الكبيرة

 

وأما ما ذكره الماوردي وغيره مف العمماء حوؿ نسياف المرأة، وضبلليا، ونقص عقميا ودينيا، ما - 3
: يمنع مف أف تتولى القضاء وغيره مف المسؤوليات العامة، فقوؿ فيو نظر مف وجوه عديدة منيا اآلتي
 التعمؽ بآية الديف وشيادة المرأتيف مقاـ شيادة الرجؿ، فيو منقوض بقبوؿ روايتيا لمحديث، وىي 

لُهَّللاي ... :ولو أمعنا النظر في اآلية الكريمة. شيادة أعظـ مف شيادة المرأة عمى عقد الديف وغيره يتَو ِض أَونْق

ىي رَو مَو ياْلْق  ْق اه  دَو يإِض ْق رَو كِّق مَو ي َوت ذَو اه  دَو لعرفنا أف الضبلؿ في اآلية ليس النسياف فقط،   ]282:  البقرة[ ي...إِض ْق
فالرجؿ ينسى كما تنسى المرأة ولو صح ىذا الفيـ لـ تقبؿ شيادة المرأة الواحدة في الرضاع وقضايا 

والتعبير بمفظ الضبلؿ يدؿ عمى أف عاطفة المرأة القوية وضعفيا . النساء، ولما قبمت روايتيا لمحديث
يجعميا تخضع لمتيديد أكثر مف الرجؿ، ولكي تحفظ الحقوؽ وتصاف طمب اهلل تعالى أف تشيد معيا 

في قبوؿ حديث الصحابي إال إذا شيد معو - رضي اهلل عنو - امرأة أخرى احتياطًا، كما احتاط عمر 
وتصرفو - رضي اهلل عنو - فكما أف فعؿ عمر - صمى اهلل عميو وسمـ - آخر أنو سمعو مف النبي 

ال يعد استيانة بالصحابة الذيف عدىـ اهلل أو االنتقاص مف شيادتيـ، فكذلؾ شيادة المرأتيف ال تنقص 
. عف عقميف وكماليف

 

وأما حديث نقصاف عقؿ المرأة، فيو حديث صحيح لكف الفيـ الخاطئ لمحديث جعؿ النظر إلى - 4
المرأة نظرة دونية بما يتعارض مع صريح القرآف وفعؿ الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ، فإف كاف 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن٣5/111٘ظش، اُوشهج٢، ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ ا٧ٗقبس١، اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ،  (6)
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يمجأ إلى خديجة - صمى اهلل عميو وسمـ - الفيـ الظاىري الخاطئ لمنص ىو المراد فكيؼ برسوؿ اهلل 
-  صمى اهلل عميو وسمـ - عندما نزؿ عميو الوحي؟ وكيؼ يقوؿ عنيا رسوؿ اهلل - رضي اهلل عنيا - 
ثـ كيؼ بأخذ . (1)"آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ آذاني الناس، وواستني بماليا ونفسيا " 

بمشورة زوجتو أـ سممة في صمح الحديبية؟ وكيؼ يأمف حضور النساء أخطر بيعة عرفتيا البشرية؟ ما 
يجعمو يعمـ مف بعده أف النساء قادرات عمى الوفاء بالعيد وحفظ السر؟ وكيؼ يمكف فيـ قوؿ عمر 

أُكُؿ الناس أفقو مف :        " رضي اهلل عنو لمف جادلتو عمى المنبر فمما سمعيا واقتنع بحجتيا وقاؿ
وكيؼ نفيـ أف الصحابة رضي اهلل عنيـ كانوا عند االختبلؼ في مسألة يمجأوف إلى . (2)"عمر؟ 
حينما كاف يقدـ الشفاء بنت عبداهلل - رضي اهلل عنو - ؟ وماذا عف عمر -رضي اهلل عنيا - عائشة 
. (3)في الرأي

 

ذا ما رجعنا إلى نص الحديث الذي رواه اإلماـ البخاري نجد أنو جاء في معرض حث النساء عمى  وا 
الصدقة، وجاء لفظ الحديث بصيغتو التعجب ال لمتقميؿ مف شأف المرأة، بؿ التعجب مف قدرتيا عمى 

أسر قموب الرجاؿ ذوي األلباب، حيث إف نساء األنصار عرؼ عنيف قدرة عالية بمغت حّد التحكـ في 
الرجاؿ وقيادتيـ، فجاء الحديث بأسموب الوعظ والنصح لمنساء حتى يوازف بيف العاطفة القوية والعقؿ 

ما رأيت مف ناقصات عقؿ وديف اغمب -: " صمى اهلل عميو وسمـ - في المعاممة داخؿ األسرة قاؿ 
أليس شيادة المرأة مثؿ نصؼ : وما نقصاف العقؿ و الديف ؟ قاؿ! يا رسوؿ اهلل: لذي لب منكف قالت
: أليس إذا حاضت لـ تصؿ ولـ تصـ؟ قمف. بمى، قاؿ فذلؾ مف نقصاف عقميا: شيادة الرجؿ؟ قمف

.  (1)"فذلؾ مف نقصاف دينيا : بمى، قاؿ
 

إف ىذا النص الشريؼ ال يمكف فيمو عمى أف المرأة ال تممؾ أىمية تؤىميا لمقياـ بالمسؤوليات العامة، 
وال يمكف حممو عمى أنو ينتقص مف كرامة المرأة، فمناسبة قولو وأسموب ألفاظو ورد في معرض النصح 

ال كيؼ تكوف ناقصة ديف وتذـ عمى ذلؾ وتركيا لمصبلة والصياـ وقت الحيض التزاـ  واإلرشاد، وا 
بالوحي وتعبد إلى اهلل تعالى؟ والفيـ الدقيؽ لمحديث يرشد النساء الى السعي لبموغ طريؽ الكماؿ أف اهلل 

:- تعالى أرشدىف إلى بموغ طريؽ الكماؿ مف جيتيف
. الموازنة بيف العاطفة والعقؿ: األوؿ
تعويض ما فات مف أجر بسبب ترؾ الصبلة والصياـ وقت الحيض، بحيث تكثر مف النوافؿ : الثاني

. لتعويض ما فات مف أجر، حتى تحصؿ عمى أجر السابقيف والمقربيف
 

                                                 
. ، ٓقذس عبثن٣5/434٘ظش، اثٖ ا٧ص٤ش، أثٞ اُؾغٖ، ػ٢ِ ثٖ أث٢ اٌُشّ، ٓؾٔذ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ػجذ اٌُش٣ْ، أعذ اُـبثخ ك٢ ٓؼشكخ اُقؾبثخ،  (1)

.  ، ٓقذس عبثن503ٝاثٖ ٛؾبّ، أثٞ ٓؾٔذ، ػجذأُِي ثٖ ٛؾبّ أُؼبكش١، اُغ٤شح اُ٘ج٣ٞخ، ؿ

. ، ٓقذس عبثن٣3/149٘ظش، اُق٘ؼب٢ٗ، ٓؾٔذ ثٖ ئعٔبػ٤َ، عجَ اُغ٬ّ ؽشػ ثِٞؽ أُشاّ،  (2)

. ، ٓقذس عبثن٣5/487٘ظش اثٖ ا٧ص٤ش، أعذ اُـبثخ ك٢ ٓؼشكخ اُقؾبثخ،  (3)

. 132، ؽذ٣ش سهْ 1/272ٓغِْ ، فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘ َ، ًزبة ا٣٩ٔبٕ، ثبة ٗوقبٕ ا٣٩ٔبٕ ث٘وـ اُطبػبد، (1)
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! وأّما المستدلوف بأف تمنع المرأة مف تولي الوظائؼ العامة بسبب مخالطة الرجاؿ،  فممو دّرىـ- 5
كيؼ وقد اجتمعت النساء بالرجاؿ بعفة وأدب وخمؽ عظيـ في مجالس العمـ، والعبادة، وساح الوغى 
سعاؼ المرضى والجرحى، وحتى في األسواؽ؟ فأي المجمسيف أكثر ىيبة ووقارًا، مجمس  لمجياد، وا 

القضاء أـ مجالس التجار في األسواؽ؟                        
 

لف يفمح قوـ ولّوا أمرىـ ): رأي مف يقوؿ بجواز قضاء المرأة، ألف حديث- اهلل أعمـ - لذلؾ كمو أرى و
يتعمؽ بالحكـ وخاصة اإلمامة الكبرى، رئاسة الدولة وما كاف مثميا، فالقاضي أجير وليس  (امرأة

. بحاكـ، ويبقى الحديث خاصًا بموضوع الخبر الذي سيؽ الحديث بسببو وىو تولية أمر الحكـ
 

فواقع ... والقاضي إنما يخبر عف الحكـ الشرعي عمى وجو اإللزاـ، وليس لو سمطة التنفيذ مطمقًا " 
. (2)"القضاء غير واقع الحكـ فبل ينطبؽ الحديث عمى القاضي 

 

يستثنى مف ذلؾ قاضي المظالـ، فبل يصح أف يكوف امرأة؛ ألف قاضي المظالـ حاكـ، فمسؤوليتو الحكـ 
بيف األمة والحاكـ عمى الناس في المظالـ، وىو ال يحتاج إلى دعوى و ال يخبر عف الحكـ بؿ يزيؿ 

دُّس   ي ... :وأصؿ مشروعية قضاء المظالـ قولو تعالػى. المظممة إف وجدت ي َور  ءٍن ي ِض يشَو ْق ت مْق عْق نَو  َو يتَو  َوإِضنْق

ي َو ِضرِض ياْلْق مِض ااْق َو ْق ِضي َو
ي ِض َّللُهَّللا ن  نَو مِض يت إْق ت مْق نْق يك  يإِضنْق س  لِض اارُهَّللا ِضي َو

 . ]59: النساء[ ي...إِضاَوىي ُهَّللا
 

أي أف قاضي المظالـ يتمتع بصبلحيات ومسؤوليات فوؽ مسؤوليات الحاكـ، فإليو يرد الخبلؼ أو 
النزاع بيف األمة والحاكـ، أو بيف وكبلء األمة في مجمس البرلماف والحاكـ، وىو الذي إليو يرجع الحكـ 
عند تعارض األفياـ الشرعية في المسائؿ الخبلفية، فمو رد األحكاـ إف تعارضت مع نصوص القرآف 

. الكريـ والسنة الشريفة
 

. المرأة الفمسطينية وتولي الوظائف العامة: المطمب الخامس
 

يعد النشاط االجتماعي الذي تقـو بو المرأة تمييدًا طبيعيًا لمنشاط السياسي، فالنشاط االجتماعي يعطي 
لكف العمؿ السياسي بما يممؾ . مؤشرًا ودليبًل عمى أىمية ونجاح المرأة في القياـ بدورىا في تنمية المجتمع

مف عوامؿ القوة المؤثرة في الثقافة، واألخبلؽ، والتعميـ، واالقتصاد، والعبلقات االجتماعية، ىو الذي يساىـ 
. في عممية صنع القرار

 

ذا ما أردنا معرفة دور المرأة ومدى مساىمتيا في تنمية المجتمع، وبناء الدولة، والتأثير في صنع القرار،  وا 
: ال بد مف معرفة مشاركة المرأة في العمؿ السياسي بمستوياتو المختمفة وأىميا

. مستوى يتمثؿ بالحقوؽ السياسية، كحؽ االنتخاب والتصويت، وتقمد الوظائؼ العامة .ٔ

                                                 
. ، ٓقذس عبثن82اُ٘جٜب٢ٗ، رو٢ اُذ٣ٖ، اُ٘ظبّ ا٫عزٔبػ٢ ك٢ ا٩ع٬ّ، ؿ (2)
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مستوى السياسة االجتماعية التي تتمثؿ بحجـ تأثير المرأة ودورىا في العمؿ الحزبي والمؤسسي؛  .ٕ
 .باعتبارىما أداتي ضغط عمى مراكز صنع القرار

 

نجد أف نسبة - وبالنظر إلى واقع دور المرأة وحجـ تمثيميا في العمؿ الحزبي والوظائؼ العامة العميا
مشاركة المرأة ال يتناسب حقيقة مع طبيعة التركيبة السكانية التي تمثؿ المرأة فييا ما يقارب النصؼ تقريبًا 

ولمزيد مف التوضيح ال بد مف بياف مدى تمثيؿ المرأة في العمؿ الحزبي والمؤسسات التشريعية - 
والوظائؼ العميا وذلؾ مف خبلؿ النشرات التي أصدرىا مركز اإلحصاء الفمسطيني، والندوات التي عقدت 

بخصوص ىذا الموضوع، وعند دراسة بعض ىذه النشرات وبعض الندوات يتبيف أف تمثيؿ المرأة 
الفمسطينية في التنظيمات والوظائؼ العميا، دوف المستوى المطموب، ففي ندوة نظمتيا جمعية المرأة العاممة 

ـ، ونشرتيا صحيفة 1998 أيار عاـ 27في  (المرأة في األحزاب السياسية)في مدينة نابمس تحت عنواف 
يبمغ  (برلماف منظمة التحرير)ـ فإف عدد النساء في المجمس الوطني الفمسطيني 28/5/1998القدس في 

. 18 نساء فقط مف مجموع 3، أما المجمس المركزي فيناؾ %8 رجؿ، أي نسبة 688 امرأة مقابؿ 65
 

، ويمكف مبلحظة أف عدد (1)%3وأما حجـ تمثيؿ المرأة في القوى واألحزاب عمى اختبلفيا ال يجاوز نسبة " 
% 5تشكؿ النساء " النساء يتناقص في المستوى األعمى لمسمطة في اليـر القيادي الحركي، فعمى سبيؿ المثاؿ 

 العميا، بينما المجنة مف األعضاء في المجنة الحركية% 40مف أعضاء المجنة المركزية لحركة فتح، مقابؿ 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية فبل يوجد فييا أي عنصر نسائي، حيث أف عدد أعضاء المجنة 

. (2)"التنفيذية الستة عشر عضوًا مف الرجاؿ 
 

 إلى أف نسبة تمثيؿ المرأة 1998كما أشارت الدراسة الصادرة عف دائرة اإلحصاء المركزية الفمسطينية عاـ 
.   رجؿ83 نساء إلى 5بواقع % 6الفمسطينية في المجمس التشريعي، كانت 

مف الرجاؿ، ومثمت المرأة % 62.27و % 53.3وأما النقابات العمالية فكاف عدد المنتسبيف مف النساء 
. في المواقع اإلدارية% 8فقط 

%. 4 أي بنسبة 22، بينما بمغ عدد الرجاؿ (2-1)وأما الوزارات فكاف عدد النساء يتراوح بيف 
، وأما الوظائؼ اإلدارية فكانت نسبة %26 أي بنسبة 90 إلى 31وأما مجالس الطمبة فكاف عدد النساء 

. (1)فقط% 3، في حيف كانت نسبة النساء في المراكز العميا لصنع القرار %13النساء 
 

 ب مف اتفاقية القضاء عمى جميع –( 7)إذف تدؿ ىذه اإلحصائيات عمى مخالفة واضحة لممادة 
أف تعمؿ الدولة عمى إزالة العراقيؿ أماـ المرأة لتمكينيا : " أشكاؿ التمييز ضد المرأة التي تنص عمى

                                                 
 –، ٓشًض اُجؾٞس ٝاُذساعبد اُلِغط٤٘٤خ،  ٗبثِظ 1990، ه69ػجذ اُٜبد١، ٜٓب، ٝاهغ أُشأح ك٢ كِغط٤ٖ ٝعٜخ ٗظش ئع٤ٓ٬خ، دائشح اُغ٤بع٤خ ٝاُؾٌْ، ؿ (1)

. كِغط٤ٖ

، فبدس ػٖ ٓلزبػ، أُجبدسح 1/129دائشح ا٩ؽقبء أُشًض٣خ اُلِغط٤٘٤خ، ٝأُشأح ٝاُشعَ ك٢ كِغط٤ٖ ارغبٛبد ٝئؽقبءاد، ٝمؼ٤خ أُشأح اُلِغط٤٘٤خ ، (2)

، ساّ هللا 2003اُلِغط٤٘٤خ ُزؼ٤ٔن اُؾٞاس اُؼب٢ُٔ ٝاُذ٣ٔوشاه٤خ، 

، ٓشًض اُجؾٞس 1999، ه 69، ٣ٝ٘ظش، ػجذ اُٜبد١، ٜٓب، ٝاهغ أُشأح ك٢ كِغط٤ٖ ٝعٜخ ٗظش ئع٤ٓ٬خ، ؿ136-1/130أُقذس ٗلغٚ،  (1)

.  كِغط٤ٖ–ٝاُذساعبد اُلِغط٤٘٤خ، ٗبثِظ 
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كما يتعارض مع نص القانوف الفمسطيني ". مف ممارسة حقيا في حقيا شغؿ الوظائؼ العامة بحرية 
 في تقمد المناصب والوظائؼ العامة فحؽ الفمسطينيي: " والتي تنص عمى (4 فرع 26)األساسي المادة 

.  (2)"عمى قاعدة تكافؤ الفرص 
 

ففي الدراسة التي أعدىا عبد حسيف سريده فقد بيف بكؿ وضوح أف نسبة النساء المتدنية في توزيع 
تمييا التربية والتعميـ % 83وظيفة المدير العاـ، حيث أف نسبة النساء في وزارة الشؤوف االجتماعية 

. (3)%15.2، أما النسبة اإلجمالية فكانت %23ثـ الصحة % 30
 

 مف القانوف األساسي 56أما تمثيؿ النساء الفمسطينيات عمى المستوى الرسمي، فالبرغـ مف أف المادة 
أف رئيس السمطة الوطنية يعيف ممثمي : "  تنص عمى2/10/1997لمسمطة الفمسطينية الصادر في 

كما يعتمد ممثمي ىذه الجيات لدى . السمطة لدى الدوؿ والمنظمات والييئات األجنبية، وينيي مياميا
فبل يوجد غير امرأة واحدة بمنصب سفير وىي السيدة ليمى شييد في فرنسا، وأخرى " السمطة الوطنية 

. (4)بدرجة سفير ىي السيدة ميادة عباس في السنغاؿ
 

وىذا يدؿ عمى أف المرأة لـ تأخذ حقيا كما الرجؿ في مجاؿ الوظائؼ العامة في الدولة بما يتوافؽ مع 
: نص إعبلف وثيقة االستقبلؿ التي تنص عمى

 

إف دولة فمسطيف ىي لمفمسطينييف أينما كانوا، فييا يطوروف ىويتيـ الوطنية والثقافية ويتمتعوف  " 
بالمساواة الكاممة في الحقوؽ، وتصاف فييا معتقداتيـ الدينية والسياسية وكرامتيـ اإلنسانية، في ظؿ نظاـ 

: وعمى العدؿ االجتماعي والمساواة، وعدـ التمييز في الحقوؽ العامة عمى أساس... ديمقراطي برلماني 
العرؽ، أو الديف، أو الموف، أو بيف المرأة والرجؿ، وفي ظؿ دستور يؤمف سيادة القانوف والقضاء المستقؿ 

"(1) .
 

ـ ، لذلؾ 2/2006- ـ10/2005وقد تـ مؤخرا تعييف خمس سفيرات جديدات وذلؾ ابتداء مف شير 
ليمى شييد ، سفيرة فمسطيف :  بعثة دبموماسية ، وىف كاآلتي 97يصبح العدد سبع سفيرات مف مجموع 

في بمجيكا ، وىند خوري ، سفيرة فمسطيف في فرنسا ، ومي العراؼ في الدنمارؾ ، وسمية البرغوثي في 
 (2)ىولندا  ، ولندا النابمسي في البرتغاؿ ، ومي كيمي في التشيمي ، وميادة بامية في البرازيؿ 

ويمكف القوؿ أف الحديث عف الحجـ الحقيقي لممشاركة الفعمية لمنساء سواء في التنظيمات السياسية، أو 
الوظائؼ األساسية العميا تنقصو المعمومات الدقيقة، ولكف بشكؿ عاـ يبقى وصوؿ النساء إلى ىـر 

                                                 
ٝأُِؾن اُخبؿ ثبرلبه٤خ اُونبء ػ٠ِ ع٤ٔغ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ . 4 كشع ٣26٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبُوبٕٗٞ اُلِغط٢٘٤ ا٧عبع٢ أُبدح  (2)

.  كوشح ة7أُشأح، أُبدح 

 أُشأح ٝاُغ٤بع٤خ، ٓؼٜذ دساعبد أُشأح، عبٓؼخ ث٤شص٣ذ ٗو٬ً ػٖ ػجذ ؽغ٤ٖ، عش٣ذٙ، –عبد، ف٬ػ، أُشأح اُلِغط٤٘٤خ، اُٞمغ اُشاٖٛ  (3)

. ، ٓقذس عبثن1/146اُؾوٞم اُغ٤بع٤خ ٝاُؼبٓخ ُِٔشأح اُلِغط٤٘٤خ ٖٓ خ٬ٍ ارلبه٤خ اُونبء ػ٠ِ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح اُلِغط٤٘٤خ، 

. ، ٓقذس عبثن51ػجذ ؽغ٤ٖ، عش٣ذح، اُؾوٞم اُغ٤بع٤خ ٝاُؼبٓخ ُِٔشأح اُلِغط٤٘٤خ، ؿ (4)

. ٣ٝ٘ظش أُِؾن اُخبؿ ثبُوبٕٗٞ اُلِغط٢٘٤ ا٧عبع٢، ٝص٤وخ ا٫عزو٬ٍ. 157أُقذس ٗلغٚ، ؿ (1)

. 12/1/2007ّأؽٔذ فجؼ ، ٤ًَٝ ٝصاسح اُخبسع٤خ اُلِغط٢٘٤ ك٢ ٌٓزجٚ ك٢ ٓذ٣٘خ اُج٤شح، ثزبس٣خ . ٓوبثِخ خبفخ ٓغ د (2)
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مف % 5وفي أكثر األحواؿ ال تتعدى . التنظيمات السياسية والوظائؼ العميا في السمطة ضئيؿ جداً 
. مجموع القادة السياسييف

 

وبالرغـ مف أف الموائح الداخمية لمتنظيمات السياسية الفمسطينية تنطمؽ مف مبدأ المساواة في الواجبات 
بيف الرجؿ والمرأة، إال أف التمييز يبرز في الحقوؽ عند الممارسة، وىذا يحتاج إلى معالجة قبؿ 

. التخطيط ألية مشاركة في العممية االنتخابية
 

وىذا يعني ضرورة معالجة العوامؿ التي تؤدي إلى ضعؼ مشاركة المرأة سياسيًا في أبعاد مختمفة 
: منيا

ال شؾ أف نظرة المجتمع لممرأة، ودورىا وقدرتيا في تنمية المجتمع، وأىميتيا لمعمؿ :- البعد الثقافي. 1
وىذا يحتاج إلى عممية توعية شاممة؛ مف أجؿ . السياسي، تؤثر بشكؿ واضح عمى فعالية مشاركة المرأة

 أف البعد اإلسبلمي الواعي اتجاه النظرة إلى ةوالحقيؽ. تغيير الكثير مف المفاىيـ حوؿ النظرة إلى المرأة
المرأة، يساىـ بفاعمية كبيرة مف األبعاد الثقافية األخرى والتي تنطمؽ مف الرؤيا أو الثقافة الغربية 

. المتحررة
 

فالمرأة ال زالت تتميز بالتردد، وضعؼ الرغبة، وغياب الدافعية لتولي مسؤوليات :- طبيعة المرأة. 2
وىذا يعني ضرورة التركيز عمى المفاىيـ . جديدة، ربما بسبب الحرج مف نظرة المجتمع أو قمة الخبرة

اإلسبلمية التي تعيد ثقة المرأة بنفسيا مف خبلؿ عرض نماذج متعددة لنساء صحابيات وتابعيات 
. جميبلت، كاف ليف دورًا مميزًا في العمؿ الدعوي والسياسي واالجتماعي والثقافي

 

ال زالت ىناؾ نظرة مفادىا عدـ قدرة المرأة عمى االختيار، أو ما يسمى باألىمية الناقصة، وىذا يعود . 3
إلى النظرة التسمطية السائدة في الكثير مف المجتمعات، فعندما تخرج المرأة لبلنتخاب نجد أنواعًا مف 

األزواج، أو اآلباء، أو األخوة، فيـ غالبًا ما يقرروف سمفًا لمف ستصوت : الوصاية عمييا مف قبؿ اآلخريف
وىذا يستمـز إعادة النظر في البرامج الثقافية لدى الحركات واألحزاب باتجاه تفعيؿ دور حقيقي . المرأة
باإلضافة إلى االىتماـ بجوىر ما يعقد مف ندوات ودورات وورشات عمؿ، عمى صعيد المشاركة . لمنساء

الغريب عف ثقافة  االىتماـ بالمضموف الثقافي النسائية، فغالبًا ما يتـ االىتماـ بالشكؿ دوف المضموف، أو
. الشعب وعقيدتو، بدؿ التركيز عمى المضموف العقائدي الذي يوازي األصالة والحداثة
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 الخػاتمػة والتػوصيػات 

 

بعد الدراسة والتحميؿ ألراء الكثير مف العمماء والمفكريف المسمميف حوؿ حقوؽ المرأة المدنية والسياسية، 
وتحميؿ ممارسة المرأة لحقوقيا السياسية والمدنية في عصر النبوة، والتي تجسدت في مساىمتيا 

- باعتبارىا مف السنة التقريرية - ومشاركتيا في بناء المجتمع اإلسبلمي األوؿ في المدينة المنورة 
تشكمت عند الباحث رؤية شرعية وقانونية استطاع مف خبلليا النظر والمقارنة بيف ىذه الحقوؽ، وما 
توصؿ إليو المجتمع اإلنساني مف اتفاقيات دولية خاصة بحقوؽ المرأة، خاصة اتفاقية القضاء عمى 
جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، ثـ مقارنة منظومة الحقوؽ المدنية والسياسية في االتفاقيات الدولية 

بعد ىذه الدراسة . بالقانوف األساسي الفمسطيني، والممارسات التطبيقية في المؤسسات الفمسطينية
: توصؿ الباحث إلى النتائج اآلتية

 

  الحضارات القديمة قبؿ اإلسبلـ لـ تحتـر إنسانية المرأة، ولـ تعترؼ بأىميتيا القانونية، باستثناء
الحضارة الفرعونية التي ساوت بيف الرجؿ والمرأة في األسرة، واألىمية القانونية الكاممة التي أىمتيا 

لتولي الحكـ، كما أف القرآف الكريـ قد أخبرنا عمى سبيؿ المدح عف بمقيس، التي تولت حكـ اليمف في 
اي : عصر سميماف عميو السبلـ، قاؿ تعالى رًّ يأَومْق عَو ًّ ي َو اِض نْق   رِض يمَو يك  مْق

ت  نِض ي ِض يأَو هَو يااْقمَو َو يأَو ْق ي َو يأَو ُّس  َو اَو ْق

ي د  نِض هَو تُهَّللاىييتَوشْق   .] 32:  النمؿ[  َو
 

  إف المرأة العربية قبؿ اإلسبلـ عمومًا لـ تحظ باالىتماـ، ولـ يكف ليا دور أو مكانة، ولـ تحتـر
إنسانيتيا، ولـ يعترؼ ليا بحقوؽ، إال ما نقؿ عف بعض بنات السادة واألشراؼ أنيف ِنْمَف بعضًا مف 

واهلل كنا في الجاىمية ال نعد لمنساء أمرًا حتى أنزؿ اهلل : " وفي ذلؾ يقوؿ عمر رضي اهلل عنو. الحقوؽ
 ".تعالى فييف ما أنزؿ، وقسـ ليف ما قسـ 

 

  وحقوؽ النساء خاصة، ىو النبي محمد ََ صمى اهلل عميو - إف الداعية األوؿ لحقوؽ اإلنساف عمومًا
؛ ألف عصره ىو العصر الحقيقي الذي تـ فيو إنصاؼ المرأة؛ ذلؾ أف النصوص الشرعية -وسمـ 

اإلنسانية، وأىمية : العامة مف القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة قد أقرت مساواة المرأة بالرجؿ في
م ي : التكميؼ، والمسؤولية، واالستخبلؼ، واألىمية القانونية، والجزاء، قاؿ تعالى ك  ياتُهَّللا   ايرَو ُهَّللا هَو ياانُهَّللا س   َو يأَو ُّس

ةٍني ا ِضدَو ي َو فْقسٍن ينَو نْق يمِض مْق لَو َوك  نــِض ي :  وقاؿ تعالى مخاطبًا النساء والرجاؿ]1: النساء[ ...ااُهَّللاذِض ي َو نَو ي َو مْق رُهَّللا يكَو اَو ـَودْق  َو

مَوي ي  : وقاؿ تعالى مبينًا أىميػة المػرأة والرجػؿ لبلستخػبلؼ] 70:  اإلسراء[ آَودَو ي َو َو ِضفَو مْق لَوك  عَو يااُهَّللاذِض يجَو ه  َو  َو

ي ضِض َورْق  وقاؿ تعالى مخاطبًا الرجاؿ والنساء بوجوب حمؿ الدعوة، واألمر بالمعروؼ ] 165:  األنعاـ[ اْلْق
ي  :والنيي عف المنكػر نِض يعَو نَو هَو ْق نْق ر  في َو َو عْق ي ِض اْقمَو ر  نَو ؤْقم  ي َو ضٍن عْق ي َو اِض َو ء  يأَو ْق ه مْق عْق   ي َو نَو    مِض إْق ااْقم  ي َو ن  نَو مِض إْق ااْقم   َو

ر كَو نْق . ] 71:  التوبة[  ااْقم 
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وأما األىمية القانونية والمالية، فإف النصوص العامة مف القرآف الكريـ والسنة الشريفة بينت حؽ المرأة 
في اختيار زوجيا، وطمب المخالعة، وحؽ التقاضي، والحؽ في التممؾ المالي، وتنميتو، وانفاقو ضمف 

ضوابط شرعية يشترؾ فييا الرجاؿ والنساء، وقد مارست المرأة في عصر النبوة البيع، والشراء، 
. والوكالة، والوصية، واليبة، والصدقة وجميع التصرفات المالية كالرجؿ

 

  قامة مارست المرأة حقوقيا السياسية في عصر النبوة، وساىمت في بناء المجتمع اإلسبلمي األوؿ، وا 
الدولة اإلسبلمية، فقد شاركت في الدعوة، وتحممت األذى، ونالت الشيادة، وشاركت في البيعة السرية 

لنصرة الدعوة، وبيعة الرضواف؛ لنصرة اإلسبلـ والدفاع عنو حتى الموت، كما شاركت في شرؼ 
اليجرة، وأعماؿ الجياد العسكرية وغيرىا، ومارست حقيا كالرجؿ في محاسبة أولي األمر، ومعارضتيـ، 

 .ومجادلتيـ بحرية تامة
 

  أف اآليات الكريمة المتعمقة بحرمة الحديث إلى الرجاؿ إال مف وراء حجاب، ووجوب القرار في
، وقد جانب بعض المفسريف الصواب -صمى اهلل عميو وسمـ - البيوت، ىي أحكاـ خاصة بنساء النبي 

في تعميـ ىذا الحكـ بنساء المسمميف جميعًا؛ ألف معظـ الشواىد مف السنة التقريرية وما أجمع عميو 
الصحابة تخالؼ ىذا الرأي، فقد نزلت آيات الحجاب في السنة الخامسة لميجرة، وحدثت غزوة خيبر في 

، في ىذه الغزوة عشريف امرأة كما -صمى اهلل عميو وسمـ - السنة السابعة لميجرة، وصحب رسوؿ اهلل 
 .ورد في كتب السيرة النبوية

 

  صمى اهلل عميو وسمـ - إف اجتماع الرجاؿ بالنساء في الحياة العامة أمٌر ثابت زمف النبي- ،
فباستقراء األنشطة التي مارستيا المرأة في المجتمع اإلسبلمي، وجد الباحث أف المرأة شاركت في 
النشاط العممي، والفكري، والدعوي، وقد ترجـ عمماء التراجـ أللؼ مف النساء ساىمف في الحركة 

العممية، بؿ أف بعض الفقياء أخذوا العمـ عمى يد عالمات مسممات، كالشافعي أخذ العمـ عف نفيسو، 
-. أمة السبلـ بنت القاضي أحمد كامؿ بف خمؼ - والقاضي أبو يعمى الفراء، أخذ العمـ عف أـ الفتح 

في الدعوة، واليجرة، والجياد، ومحاسبة الحاكـ، ومبايعتو في العقبة : وشاركت في النشاط السياسي
 .الثانية وبيعة الرضواف

تجارة، وصناعة، وزراعة، باإلضافة إلى العمؿ : وشاركت في النشاط االقتصادي بجوانبو المتعددة
. الطبي، وفي كؿ ىذه األنشطة اجتمعت النساء بالرجاؿ، وىف يحافظف عمى العفة والشرؼ والطيارة
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  رضي اهلل عنو - إف شيادة المرأتيف في األمواؿ مقابؿ الرجؿ ال يعد انتقاصًا مف أىمية المرأة، فعمر
.  لقبولو–صمى اهلل عميو وسمـ - اشترط شاىديف مف الصحابة عمى سماعيـ الحديث مف رسوؿ اهلل - 

 فيؿ ىذا انتقاص مف أىمية مف شيد اهلل ليـ بالعدؿ ورضي عنيـ في كتابو الكريـ؟

وقد تضافرت األدلة الشرعية عمى قبوؿ شيادة المرأة وحدىا في قضايا النساء، كالرضاع، والوالدة 
والعيوب، وقد أخذ الباحث برأي عطاء وحماد والشوكاني، في قبوؿ شيادة النساء في الحدود 

والقصاص، ألف ليـ مستندًا شرعيًا، وىو رأي وجيو ذلؾ فاهلل تعالى قد قرر المساواة بيف النساء والرجاؿ 
. في المعاف، وىو مما يترتب عميو إقامة حد مف حدود اهلل تعالى

 

  إف المساواة بيف الرجاؿ والنساء ال يمكف أف تكوف المساواة الطبيعية أو االجتماعية، ألف ذلؾ
يتعارض مع التكويف الخمقي، وأوضاع الناس االجتماعية، فعمماء القانوف يتحدثوف عف المساواة 

القانونية، أي وجود نصوص تشريعية تضمف حقوؽ اإلنساف رجؿ وامرأة، ثـ المساواة عمى الصعيد 
العممي التطبيقي، وليس المقصود بالمساواة المماثمة المادية وال العددية، أما اإلسبلـ فإف أحكامو تقـو 

 .عمى التكامؿ بيف الرجؿ والمرأة في الحقوؽ والواجبات لمنيوض بأعباء المجتمع

 
  ـ في فرنسا، ولـ يعترؼ لممرأة بحقيا في ممارسة الطب إال 1938لـ تقرر أىمية المرأة القانونية إال عاـ

صمى اهلل - ـ في فرنسا أيضًا، مع أف رفيدة األسممية مارست ىذه المينة العظيمة زمف الرسوؿ 1892عاـ 
ـ، في الوقت الذي 1938وكذلؾ حؽ المرأة في العمؿ، لـ تحظ بو المرأة في فرنسا إال عاـ -. عميو وسمـ 

 .مارست فيو المرأة زمف النبوة مينة الزراعة والصناعة والعمـ والطب

 

  إف أىـ إنجاز إنساني حققتو البشرية عمى الصعيد اإلنساني ىو ما صدر عف المجموعة الدولية مف
ـ، وما تبعو مف اتفاقيات دولية، خاصة العيديف الدولييف 1948إقرار ميثاؽ حقوؽ اإلنساف عاـ 

الخاصيف بالحقوؽ المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، ثـ إعبلف اتفاقية القضاء عمى 
 .جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، شرط االعتراؼ بخصوصيات الشعوب الحضارية والثقافية

 

  سبؽ اإلسبلـ كؿ النظـ البشرية في إقرار حقوؽ اإلنساف عمومًا والمرأة خاصة ما عرؼ باإلعبلف
العالمي لحقوؽ اإلنساف، وجسد المسمموف في فترات ازدىار الحضارة اإلسبلمية ىذه الحقوؽ، وىي 
عمومًا ال تتعارض مع اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف إال في بعض الجزئيات، التي ليا عبلقة 

 .بالحفاظ عمى الخصوصية الثقافية والحضارية لؤلمة

 

  ،إف القاعدة العامة أنو بإمكاف األمة اإلسبلمية أف تتفاعؿ، وأف تتعاطى، وأف تساىـ في تيذيب
وتطوير القواعد، والقوانيف المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، وفؽ آليات تحافظ عمى أصالة األمة وعراقتيا 
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وخصوصيتيا الثقافية والحضارية، والتمشي مع متطمبات العصرنة والحداثة، دوف أف تذوب في مخاطر 
 .العولمة الثقافية، أو النمط الثقافي الغربي الذي يصر عمى النموذج الواحد

 

  ال يمكف أف نتصور وجود حرية مطمقة في أي نظاـ في العالـ، فالقانوف الوضعي ومنو االتفاقات
حرية العقيدة، وحرية الرأي، والحرية الشخصية، : الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف قد قيد الحريات العامة

والفكرية، وحرية التعبير، والتنقؿ، بقيود لحماية حقوؽ اآلخريف، أو األمف الوطني، أو األخبلؽ، أو 
المقدسات، واإلسبلـ أيضًا قد وضع قيودًا عمى ىذه الحريات، لنفس األغراض، لكف بتشريع رباني عف 

 .طريؽ الوحي

 

  مف ضمف الحقوؽ التي يظير فييا التعارض بيف الحقوؽ التي أقرىا اإلسبلـ، والحقوؽ التي نصت
 : عمييا االتفاقيات الدولية الحقوؽ اآلتية

إف اإلسبلـ وضع قيدًا عمى حؽ تنقؿ المرأة فمنعيا مف السفر إال مع محـر وموافقة ولي األمر، - 1
ألف ىذا الحؽ مقروف بواجب آخر، وىو قياـ المرأة عمى رعاية أسرتيا مف زوج وولد، والحفاظ عمى 

. األخبلؽ ومنع الضرر
قيد اإلسبلـ حرية الرأي والمعتقد، فحـر تغيير المسمـ لدينو حفاظًا عمى عقيدة األمة، وقيد حرية - 2

الرأي بعدـ التعرض لممقدس، والمعظـ، كالتشيير باألنبياء، والتعرض لمذات اإلليية، والكتب السماوية، 
. والدعوة إلى ارتكاب المحرمات القطعية

لذا يرى الباحث أف أحكاـ اإلسبلـ تتعارض مع نص المادة الثامنة عشرة مف اإلعبلف العالمي في 
بعض الجزئيات التي نصت عمى حؽ اإلنساف في تغيير ديانتو، أو عقيدتو، وحرية التعبير عنيا 

. بالتعمـ والممارسة
يرى الباحث أف ما يتعمؽ باألىمية القانونية، عميو بعض الضوابط الشرعية، بخبلؼ المادة - 3

 المتيف تنصاف عمى حؽ المرأة في الزواج –الخامسة عشرة مف الجزء الرابع في الفقرتيف الثالثة والرابعة 
بغير موافقة الولي، ذلؾ أف ضرورة موافقة الولي في اإلسبلـ ليا عبلقة بطبيعة الزواج، ومقاصد بناء 

ةًّي  :األسرة، والمصاىرة فاهلل تعالى يقوؿ فَودَو ي َو َو نِض نَو ي َو مْق اجِضك  يأَو ْق َو نْق يمِض مْق لَوياَوك  عَو جَو  ] 72:  النحؿ[           يي َو
أي أف اختيار الزوج حؽ لممرأة، ولكف موافقة الولي شرط باعتبار أف ىذه العبلقة في خصوصيتيا ال 
تنحصر في الزوج والزوجة، بؿ تشمؿ األسرة األولى والثانية، فيناؾ أحكاـ صمة الرحـ والقرابة، وىي 

. حقوؽ ال تقيـ ليا الشعوب الغربية أي وزف أو قيمة
يرى الباحث أف النصوص الشرعية تتعارض مع الفقرة ب مف المادة السادسة عشرة التي تنص - 4

عمى أف لممرأة نفس الحؽ في اختيار الزوج، وىذا يعني أف المسممة كما تنص اتفاقية القضاء عمى 
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جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة يصح ليا أف تتزوج مف الكفار والمشركيف وىذا يتعارض مع قولو 
ن  ا  :تعالى مِض تُهَّللاىي  إْق ي َو كِض نَو رِض كِض   ايااْقم شْق يت نْق . ] 221:  البقرة[  َو َو

ويرى الباحث أيضًا أف النصوص الشرعية القطعية تعارض المادة الثالثة عشرة مف اتفاقية القضاء - 5
عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة والتي تنص عمى أف لممرأة نفس حقوؽ الرجؿ مف االستحقاقات 

العائمية، ألف ىذا يعني إلغاء نظاـ الميراث اإلسبلمي الذي أقره القرآف الكريـ بنصوص قطعية، 
فاإلسبلـ لػو فمسفتو الخاصة فيما يتعمؽ بالميراث، وليس لمذكر مثؿ حظ األنثييف كما يتوىـ الكثيروف، 
بؿ ىناؾ حاالت ترث فييا المرأة مثؿ الرجؿ، كاألب واألـ مع الفرع الوارث الذكر، فالبنت تأخذ نصؼ 

. التركة مف أميا بينما يرث زوجيا الربع
 

  ،يرى الباحث أف ال عبلقة مطمقًا بيف مفيوـ القوامة، ومنع المرأة مف المشاركة في األعماؿ السياسية
فالقوامة تعني الحفظ والرعاية، وتحمؿ المسؤولية عف المرأة واألسرة داخؿ البيت، ألف الصحابة احتفظوا 

بحؽ القوامة عمى األسرة لكف ذلؾ لـ يكف مانعًا مف مشاركة المرأة في أعماؿ الدعوة، واليجرة، 
 .والجياد، وىي أعماؿ سياسية

 

  يرى الباحث أيضًا أف ال عبلقة لمفيوـ درجة الرجؿ عمى المرأة بمنعيا مف المشاركة في تنمية
المجتمع والنيوض بو، ألف درجة الرجؿ عمى المرأة التي تحدث عنيا القرآف الكريـ ال تعني االستبداد 
والقير، بؿ تعني حض الرجؿ عمى حسف عشرة النساء وتحمؿ المسؤولية اتجاىيف، فاآلية وردت في 

 .سياؽ الحديث عف الطبلؽ والعدة و اإليبلء ، أي أنيا تتحدث عف الحقوؽ داخؿ األسرة 

 

 ما خصو اهلل تعالى مف قدرات وطاقات قد أوجب : ويرى الباحث أف فضؿ الرجؿ عمى المرأة يعني
الشرع عميو واجبًا، وىو رعاية األسرة وقيادتيا، وأنتج حقًا لممرأة، وىو توفير النفقة لممرأة، بينما فضؿ 

 .المرأة عمى الرجؿ، أي ما خصيا مف قدرات فطرية أنتجت واجبًا عمييا اتجاه زوجيا وأطفاليا

 

  يرى الباحث أف حقوؽ المرأة وواجباتيا وىي تكاليؼ شرعية، ال تختمؼ عف حقوؽ الرجؿ وواجباتو
أما حيف تتعمؽ باألنثى بوصفيا أنثى، أو بالرجؿ . عندما تتعمؽ ىذه الحقوؽ باإلنساف بوصفو إنساناً 

 .بوصفو ذكرًا فإنيا تختمؼ وتتنوع

 

  يرى الباحث أف النظرة اإلسبلمية تجاه حقوؽ المرأة السياسية تتفؽ مع االتفاقية الخاصة بحقوؽ المرأة
ـ، واتفاقية القضاء عمى أشكاؿ التمييز ضد المرأة تتفؽ مع النظرة اإلسبلمية في 1953السياسية عاـ 

 :الجوانب اآلتية عمى الراجح مف اآلراء
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حؽ المرأة في المشاركة في التجمعات السياسية والنقابية باعتبارىا تدخؿ ضمف األمر بالمعروؼ - 1
. والنيي عف المنكر

حقيا في المشاركة في االنتخابات البمدية، والتشريعية، والنقابية، ناخبة ومنتخبة؛ ألف العمؿ - 2
االنتخابي يندرج ضمف أحكاـ الوكالة، وىي حؽ مف حقوؽ المرأة ببل خبلؼ، وألف العمؿ في مجالس 
األمة أو الشورى، يندرج ضمف النصح والمحاسبة، والدفاع عف الحقوؽ  والمصالح، وىو مف حقوؽ 

. المرأة أيضاً 
حقيا في تولي المناصب العامة ومنيا القضاء، ألف القاضي ليس حاكمًا، وال ينطبؽ عميو ما - 3

فالقاضي يخبر عف الحكـ الشرعي عمى وجو اإللزاـ كما بيف . ينطبؽ عمى الوالية العامة وىي الخبلفة
، وابف طراز مف  الفقياء، وال يممؾ صبلحية التنفيذ، ويظير بذلؾ رجاحة قوؿ الطبري، وابف حـز

الشفاء امرأة مف - رضي اهلل عنو - الشافعية في جواز تولي المرأة القضاء عمومًا، وقد ولى عمر 
. وأجاز األحناؼ قضاء المرأة في غير الحدود والقصاص. قومو قضاء الحسبة

، وابف طراز قد - 4 أما تولي المرأة المناصب الوزارية، فإف بعض الفقياء القدامى كالطبري وابف حـز
لف يفمح قوـ ولّووا أمرىـ امرأة في الوالية العامة وىي الخبلفة، ومف العمماء : " حصروا حديث

محمد الميدي الحجوي، والشيخ يوسؼ القرضاوي، ومحمد عزة : المعاصريف ممف قاؿ بيذا القوؿ منيـ
دروزه، ومحمود شمتوت، ومحمد بمتاجي، ومحمد رشيد رضا، وغيرىـ مف العمماء، ويظير لمباحث 

صحة ىذا الرأي فمف االفضؿ تولي النساء بعض الوزارات ، كالشئوف االجتماعية وشؤوف المرأة وال 
مانع اف تتولى وزارات أخرى ؛ ألف الوزير بالمفيـو المعاصر أقرب إلى مفيـو وزير التنفيذ زمف 

الخبلفة اإلسبلمية،ومما يرجح ىذا الرأي أف الفقياء قد أجازوا أف يتولى ىذه الوزارة أىؿ الذمة باعتبارىا 
ليست حكمًا إنما جياز تنفيذ، وصبلحية الوزير محصورة اليوـ في شؤوف وزارتو فعممو أشبو بالعمؿ 
اإلداري، في حيف يناقش الوزراء القضايا الحساسة واليامة، والسياسات العميا ثـ يصوتوف عمييا وفؽ 

. األكثرية في مجمس الوزراء
يرى الباحث أف حديث لف يفمح قوـ ولّوا أمرىـ امرأة خاص بالخبلفة وىي الوالية العامة ويقاس - 5

عميو قضاء المظالـ؛ ألف قاضي المظالـ يتمتع بصبلحيات فوؽ صبلحيات الحاكـ، فيو يحكـ عميو 
. في حاالت النزاع مع أفراد األمة، ويحكـ بعزلو

 

  تضمف القانوف الفمسطيني األساسي أف تعمؿ السمطة الوطنية دوف إبطاء عمى االنضماـ إلى
اإلعبلنات والمواثيؽ اإلقميمية والدولية في المادة العاشرة، كما تضمف أيضًا في نفس المادة حماية 

حؽ العمؿ، والضماف االجتماعي والمشاركة : حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية، وتضمف في باقي مواده
في السياسية، والتعميـ، وحرية العقيدة والرأي، كما تضمف أيضًا أف الفمسطينييف أماـ القانوف سواء ال 

 .تمييز بينيـ بسبب العرؽ أو الجنس أو الموف أو الديف أو الرأي
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إال أف الدراسات اإلحصائية الصادرة عف مركز اإلحصاء الفمسطيني، تظير أف حجـ تمثيؿ المرأة في 
، وأّما نسبتيا في %8وأف تمثيؿ المرأة في النقابات العمالية % 3القوى واألحزاب ال يتجاوز نسبة 

وىذا يعني أف %. 8، وأف تمثيؿ المرأة في المجمس الوطني الفمسطيني بنسبة %4-3التمثيؿ الوزاري 
حؽ : " والتي تنص عمى4 فرع 26الواقع يتعارض مع نص القانوف األساسي الفمسطيني المادة 

كما أنو يتعارض ". الفمسطينييف في تقمد المناصب العامة والوظائؼ العامة عمى قاعدة تكافؤ الفرص 
أف تعمؿ الدولة عمى "  فرع ب مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 7مع المادة 

". إزالة العراقيؿ أماـ المرأة لتمكينيا مف ممارسة حقيا في شغؿ الوظائؼ العامة 
وقد خطى المشرع الفمسطيني خطوات ميمة لتحسيف وتعديؿ ىذا الواقع، وكانت بداية الخطوات ما 

عرؼ بنظاـ الكوتا النسائية، أي ضماف تمثيؿ المرأة في القوائـ االنتخابية بواقع امرأة عمى األقؿ في 
األسماء الثبلثة األولى، وأخرى عمى األقؿ في األسماء األربعة التالية، وامرأة واحدة عمى األقؿ في كؿ 

. خمسة أسماء بعد ذلؾ
 

كما ضمف أيضًا تمثيؿ النساء بواقع امرأتيف عمى األقؿ في المجالس البمدية القروية وىذا يعد تمييزًا 
إيجابيًا لصالح المرأة، وذلؾ لمحد مف تأثير المفاىيـ االجتماعية التي تحوؿ دوف مشاركة المرأة في 

. صناعة القرار
 

:- التػوصيػات

دعوة العمماء والمفكريف مف قادة الرأي في العالـ اإلسبلمي إلى عقد مؤتمر عاـ؛ الختيار لجنة - 1
تحضيرية مف كبار العمماء، ورجاؿ القانوف؛ لصياغة ميثاؽ عاـ إسبلمي لحقوؽ المرأة مف وجية نظر 

اإلسبلـ؛ ضمف رؤية تحافظ عمى اليوية والذات اإلسبلمية، وتتوافؽ مع الخصوصية الثقافية 
وذلؾ مف أجؿ مساىمة فعالة وبناءه لممرأة في عممية البناء، وفؽ منظومة قيميو . والحضارية لؤلمة

. أخبلقية، تبرز رحمة اإلسبلـ وعظمتو، وضرورة العمؿ لتفعيؿ اإلعبلف اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف
 

دعوة مراكز األبحاث في الجامعات الفمسطينية والعربية واإلسبلمية إلى إعداد دراسات خاصة - 2
بالمرأة، تنطمؽ مف رؤية اإلسبلـ الحضارية؛ إلبراز الخصوصية الحضارية اإلسبلمية  بعيدًا عف 

الذوباف وضياع اليوية الحضارية مف خبلؿ االندماج الكامؿ بثقافة الغرب وحضارتو، بحيث تركز ىذه 
األبحاث عمى المساىمة الحضارية العظيمة التي قدميا اإلسبلـ عمى صعيد الدفاع عف حقوؽ اإلنساف 

عف طريؽ دراسة وتحميؿ دور المرأة المسممة في عصر النبوة، ومساىمتيا في . عمومًا والمرأة خصوصاً 
. بناء المجتمع اإلسبلمي األوؿ
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دعوة المراكز النسوية، والجمعيات، والنوادي، والتجمعات األىمية إلى الكؼ عف التماىي مع الثقافة - 3
الغربية، وثقافة العولمة والترويج ليا، بما يصطدـ مع النصوص القطعية مف القرآف الكريـ والسنة 

النبوية الشريفة، فمساحة الرأي واالجتياد واسعة ولكنيا محدودة بسقؼ يحفظ لؤلمة خصوصيتيا الثقافية 
 ، والحضارية، ويمنع مف ذوبانيا، فإذا أرادت كسر الحواجز بينيا وبيف جميور األمة، فعمييا أف تحتـر

. وأف تحافظ عمى الثوابت الشرعية
 

دعوة المنظمات والحركات واألحزاب السياسية إلى منح المرأة دورىا الطبيعي في عممية البناء - 4
عطائيا حجميا الحقيقي مف التمثيؿ وأف يتضمف خطابيا الثقافي واألدبي إزالة المفاىيـ . والتغيير، وا 

الخاطئة اتجاه دور المرأة، وأف يتضمف خطابيا البعد الديني العقائدي واألخبلقي بما يحفظ قيـ المجتمع 
. ومنظومتو األخبلقية والقيمية

 

براز دور اإلسبلـ في الدعوة - 5 تضميف مادة دراسات حقوؽ اإلنساف في الجامعات البعد اإلسبلمي وا 
براز حجـ المشاركة السياسية والعممية والثقافية لممرأة المسممة في العصر النبوي  إلى تحرر اإلنساف، وا 

. والعصور اإلسبلمية األخرى
 

وضع آليات لمرقابة عمى مؤسسات القطاع الخاص مف أجؿ ضماف تطبيؽ البنود الخاصة بقانوف -6
العمؿ الفمسطيني  لحماية حقوؽ النساء و الرجاؿ وضماف المساواة بينيما مف خبلؿ المؤسسات النقابية 

.  
 

اإلسراع في سف قانوف العقوبات الفمسطيني لضماف مبدأ سيادة القانوف، وتحقيؽ العدؿ، ووضع حد - 7
لمفوضى األمنية، وأخذ القانوف باليد، مما يزيد مف حجـ معاناة المرأة والرجؿ عمى حد سواء،   و 

االىتماـ بقانوف األحواؿ الشخصية، وأف يأخذ المشرع بعيف االعتبار ضرورة سف قوانيف مستمدة مف 
الشريعة اإلسبلمية تحفظ حقوؽ المرأة واألطفاؿ وتضع حدًا لمتعسؼ في استخداـ الحؽ مف قبؿ الرجؿ، 

. والتيرب مف التزاماتو األسرية
 

أف تسعى السمطة الوطنية عمميًا إلى تطبيؽ مبدأ الكفاءة الوظيفية كمبدأ أساسي في كؿ مجاالت - 8
. الوظيفة العامة في التعييف أو الترقية دونما تمييز بيف الرجؿ والمرأة

 

أف تبرز وسائؿ اإلعبلـ المقروءة والمسموعة والمرئية أىمية دور المرأة ومشاركتيا في عممية البناء - 9
والتغيير والنيضة، وذلؾ مف خبلؿ البرامج اليادفة البناءة، التي تساىـ في إزالة المفاىيـ الخاطئة اتجاه 

المشاركة الفاعمة لممرأة ومساعدتيا في الموازنة بيف واجباتيا األسرية، ومسؤولياتيا، االجتماعية 
. األخرى
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االستمرار في تطبيؽ نظاـ المحاصصة النسائية في االنتخابات التشريعية والمحمية  حتى تتاح  -10
 . الفرصة لمنساء ألخذ دورىف في المشاركة في بناء المجتمع و تنميتو 
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والمراجػع  المصػادر
، اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، ( ىػ361ت )اآلمدي، سيؼ الديف، أبو الحسف، عمي بف أبي عمي بف محمد -

 . دوف تاريخ– القاىرة –دار الحديث 

 –أبو الحسف، أحمد بف فارس، معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاروف، دار الجيؿ، بيروت  -
 .لبناف، دوف تاريخ

، سنف أبي داود، تحقيؽ محمد محيي الديف عبد ( ىػ275ت )أبو داود، سميماف بف األشعث السجستاني -
. ىػ1416 بيروت، ط –الحميد، المكتبة العصرية 

 :أبو زىرة، محمد -

. 1969تنظيـ اإلسبلـ لممجتمع، دار الفكر العربي، ط -ٔ
 .ـ10/5/1967مناقشات المجنة التحضيرية لمدستور، مضبطة جمسة بتاريخ  -ٕ

أبو زيد، نصر حامد، بحث حوؿ حقوؽ المرأة في اإلسبلـ، مف كتاب حقوؽ اإلنساف في العالـ العربي،  -
. مركز دراسات الوحدة العربية

 .ـ1985أبو سخمية، محمد عبد العزيز، أسس حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي، مطابع عماف،  -

 .ـ1988- ىػ1408، 2 لبناف، ط–أبو عبيدة القاسـ بف سبلـ، األمواؿ، دار الفكر، بيروت  -

، 2 بريطانيا، ط–أبو عيد، عارؼ خميؿ، العبلقات الخارجية في دولة الخبلفة، دار األرقـ، برينجياـ  -
 .ـ1990- ىػ 1410

 –محمد عبد القادر، حقوؽ المرأة المدنية والسياسية في اإلسبلـ، دار الفرقاف لمنشر والتوزيع . أبو فارس، د -
 .ـ2000- ىػ 1420، 1عماف، ط

، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار (ىػ630ت )ابف األثير، عز الديف، أبو الحسف عمي بف أبي الكـر -
 . لبناف، دوف تاريخ–إحياء التراث العربي، بيروت 

األصبحي، مالؾ بف أنس، رواية سحنوف بف سعد التنوخي، المدونة الكبرى، دار الكتب العممية،  -
 .ـ1945- ىػ 1415، 1 لبناف، ط–بيروت 

 .، دوف تاريخ2األصفياني، أبو الفرج، عمي بف الحسيف بف محمد، األغاني، دار الفكر، ط -

محمد عمارة، الدار القومية، مصر، . األفغاني، جماؿ الديف، مجموعة األعماؿ الكاممة، جمع وترتيب د -
 .ـ1968ط

، الجامع الصحيح بشرح الكرماني، دار احياء التراث (ىػ256ت)البخاري، ابو عبداهلل محمد بف إسماعيؿ -
 .ـ1968العربي ، بيروت لبناف، القاىرة، 

 –بدر الديف، صالح محمد محمود، االلتزاـ الدولي لحماية حقوؽ اإلنساف، دار النيضة العربية بيروت  -
 .ـ1997القاىرة، ط

 .ثروت، النظـ السياسية، دار النيضة، دوف تاريخ. بدوي، د -

عزت سعد الديف، حماية حقوؽ اإلنساف في ظؿ التنظيـ الدولي اإلقميمي، دار النيضة العربية، . البرعي، د -
 .ـ1985ط
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 .الشافعي محمد، قانوف حقوؽ اإلنساف، مكتبة الجبلء الجديدة، المنصورة، دوف تاريخ. بشير، د -

 . لبناف، دوف تاريخ–البغدادي، أبو بكر، أحمد بف عمي بف ثابت، دار الكتاب العربي، بيروت  -

البغوي، أبو محمد، الحسيف بف مسعود بف محمد الفرا، التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي، دار الكتب  -
 .ىػ1418، 1 لبناف، ط–العممية، بيروت 

محمد سعيد رمضاف، المرأة بيف طغياف النظاـ الغربي ولطائؼ التشريع اإلسبلمي، دار الفكر، . البوطي، د -
 .ـ1996، 1دمشؽ، ط

 .ىػ1324 اليند، ط–، حيدر آباد (ىػ458ت)البييقي، أحمد بف الحسيف، السنف الكبرى -

- ىػ 1420، 1محمد، مكانة المرأة في القرآف والسنة الصحيحة، دار السبلـ، القاىرة، مصر، ط.تباجي، د -
 .ـ2000

 .، دوف تاريخ1 الرياض، ط–، الجامع الصحيح، مكتبة المعارؼ (ىػ279ت)الترمذي، محمد بف عيسى -

التفتازاني، سعد الديف بف مسعود بف عمر، شرح التمويح عمى التوضيح لمتف التنقيح في أصوؿ الفقو،  -
 .ـ1996 لبناف، ط–تعميؽ زكريا العميرات، دار الكتب العممية، بيروت 

 .جاد صبلح، المرأة الفمسطينية، الوضع الراىف، المرأة والسياسة، معيد دراسات المرأة، جامعة بيرزيت -

ىػ 1425، 1 فمسطيف، ط–جرار بساـ، دراسات في الفكر اإلسبلمي، مركز نوف لمدراسات القرآنية، البيرة  -
 .ـ2004- 

، عمي الرازي، مطبعة دار األوقاؼ اإلسبلمية، القاىرة، دوف (ىػ370ت)الجصاص، ابو أحمد -
 .تاريخ

ابف الجوزي، أبو الفرج، عبد الرحمف بف عمي بف محمد، مناقب أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب، دار  -
 .ـ2000- ىػ 1421، 1 القاىرة، ط–المنار 

 اليند،            –، دائرة المعارؼ النظامية (ىػ405ت)الحاكـ، ابو عبداهلل، محمد بف عبداهلل الحاكـ -
 .ىػ1341ط

ابف حباف، عبلء الديف، عمي بف سميماف، تحقيؽ شعيب األرناؤوط، االحساف، مؤسسة الرسالة، دوف  -
 .تاريخ

، أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد -  :(ىػ456ت )ابف حـز

. ىػ1348 القاىرة، –اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، مكتبة السعادة  -ٔ
 .المحمى، دار التراث، دوف تاريخ -ٕ

 .ىػ1317الفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ، المكتبة األدبية، ط -ٖ

محمد عمي، العبلقات الدولية في القرآف والسنة، مكتبة النيضة اإلسبلمية، عماف،   . الحسف، د -
 .ـ1980- ىػ 1400، 1ط

حسيف، سريدة عبد، الحقوؽ السياسية والعامة لممرأة الفمسطينية، مركز المرأة لبلرشاد القانوني، راـ  -
 .ـ2001، 1اهلل، ط
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حمداف نادية، واقع المشاركة السياسية لممرأة الفمسطسينية، اصدار المركز الفمسطيني لقضايا  -
 ألمانيا، مطبعة أبو غوش، راـ –السبلـ والديمقراطية بالتعاوف مع مؤسسة أوزا لوكسمبرغ، برليف 

 .ـ2001، 1اهلل، ط

 .أسعد، المرأة في التاريخ والشرؽ، دار النقاش، بيروت، دوف تاريخ. الحمراني، د -

، الفتح الرباني .، المسند،ترتيب أحمد عبد الرحمف البنا ( ىػ541ت  )ابف حنبؿ، أحمد بف حنبؿ -
 .لترتيب مسند االماـ احمد ابف حنبؿ الشيباني، دار احياء التراث العربي بيروت ، دوف تاريخ 

 .ـ1999، 1الحيالي، رعد كامؿ، اإلسبلـ وحقوؽ المرأة السياسية، دار الفرقاف، عماف، ط -

محمد حميد اهلل، مجموعة الوثائؽ السياسية في العيد النبوي والخبلفة الراشدة، . الحيدر أبادي، د -
 .، دوف تاريخ1مكتبة الثقافية الدينية، بور سعيد، ط

 .ـ1963، 1خاطوـ، نور الديف، وعاقؿ إبراىيـ، موجز تاريخ الحضارة، دمشؽ، ط -

 .ـ1980، 1محمود، قواعد نظاـ الحكـ في اإلسبلـ، جامعة اليرموؾ، ط. الخالدي، د -

 .خاف، وحيد الديف، المرأة بيف اإلسبلـ والحضارة الغربية، دار الصحوة، بيروت، دوف تاريخ -

خضر، أسمى، القانوف ومستقبؿ المرأة الفمسطينية، مركز المرأة لبلرشاد القانوني واالجتماعي، راـ  -
 .اهلل، دوف تاريخ

 .ـ1956عثماف، المبادئ الدستورية العامة، القاىرة، ط. خميؿ، د -

 مصر، –الخولي، البيي، اإلسبلـ وقضايا المرأة المعاصرة، دار البشير لمثقافة والعموـ، طنطا  -
 .ـ2000- ىػ 1420، 1ط

الدردير، أحمد بف محمد، الشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ إلى مذىب اإلماـ مالؾ، دار  -
 .المعارؼ، دوف تاريخ

دروزة، محمد عزة، المرأة في القرآف والسنة ومركزىا في الدولة والمجتمع وحياتيا الزوجية وواجباتيا  -
 .ـ1980- ىػ 1400، 2 بيروت، ط–وحقوقيا، المكتبة العصرية، صيدا 

 .ـ1993، 1كامؿ، الدولة اإلسبلمية، دار األرقـ، عماف، ط. الدقمس، د -

، بيروت  -  لبناف، –ابف دقيؽ العيد، تقي الديف، إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ، دار بف حـز
 .ـ2002- ىػ 1413، 1ط

، 1ديورنت، قصة الحضارة، ترجمة محمد بدرانف اإلدارة الثقافية، جامعة الدولة العربية، ط -
 .ـ1961

، 1 لبناف، ط–أدموف، الوسيط في القانوف الدستوري، دار العمـ لممبلييف، بيروت . رباط، د -
 .ـ1965

، بداية المجتيد ونياية المقتصد، دار الفكر، (ىػ595ت  )ابف رشد، محمد بف أحمد بف محمد -
 . لبناف، دوف تاريخ–بيروت 
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- ىػ 1424، 1أحمد، حقوؽ اإلنساف دراسة مقارنة، مكتبة الشروؽ الدولية، ط. الرشيدي، د -
 .ـ2003

، 5 مصر، ط–محمد ضياء الديف، النظريات السياسية في اإلسبلـ، دار المعارؼ . الريس، د -
 .ـ1969

محمد، حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ، دراسة مقارنة مع اإلعبلف العالمي لحقوؽ . الزحيمي، د -
 .ـ1997- ىػ 1418، 2 لبناف، ط–اإلنساف، دار ابف كثير، بيروت 

 .ـ1989- ىػ 1409، 3وىبو، الفقو اإلسبلمي وأدلتو، دار الفكر، ط. الزحيمي، د -

الزمخشري، أبو القاسـ، جار اهلل، محمود بف عمر، الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في  -
 .ىػ1376، 1وجوه التأويؿ، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، ط

 .ـ1958محمد سبلـ، المرأة عند الروماف، دار الجامعات المصرية، ط . زناتي، د -

 .ـ1899الزيات، حبيب، المرأة في الجاىمية، مطبعة المعارؼ، مصر، ط -

 زيداف، عبد الكريـ،  -

 .ـ1972، 2أصوؿ الدعوة، مطبعة سميماف األعظمي، بغداد، ط -ٔ

 .ـ2004- ىػ 1425 بيروت، –حقوؽ وواجبات المرأة في اإلسبلـ، مؤسسة الرسالة  -ٕ

الزيمعي، جاؿ الديف أبو أحمد، عبداهلل بف يوسؼ، نصب الراية شرح أحاديث اليداية، دار الحديث  -
.  القاىرة، دوف تاريخ–
، 6 لبناف، ط–مصطفى، المرأة بيف الفقو والقانوف، المكتب اإلسبلمي، بيروت . السباعي، د -

 .ـ1984- ىػ 1404

 . القاىرة، دوف تاريخ–، الطبقات الكبرى، دار التحرير (ىػ220ت )ابف سعد، محمد بف سعد -

 .صبحي، اإلسبلـ وحقوؽ اإلنساف، مطبعة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي، دوف تاريخ. سعيد، د -

نادر عزت، النساء الفمسطينيات واالنتخابات، مؤسسة نادية لمطباعة والنشر راـ اهلل، . سعيد، د -
 .ـ1999، 1ط

، الموافقات في أصوؿ الشريعة، ( ىػ790ت  )الشاطبي، أبو اسحاؽ، إبراىيـ بف موسى المخمي -
 .المكتبة التوفيقية، القاىرة، دوف تاريخ

- ىػ 1413، 1 لبناف، ط–، دار الكتب العممية، بيروت ، األـ(ىػ240ت )الشافعي، محمد بف إدريس -
 .ـ1993

، دوف 1الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج، دار الكتب العممية، ط -
 .تاريخ

 :شمتوت، محمود -

. ـ1963، 3القرآف والمرأة، األمانة العامة لمجمع البحوث اإلسبلمية، القاىرة، ط -ٔ
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 .ـ1966اإلسبلـ وتوجييات المرأة، دار القمـ، ط  -ٕ

 
: (ىػ1255ت )الشوكاني، محمد بف عمي -

 لبناف، –ارشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصوؿ، دار الكتب العممية، بيروت  -ٔ
. ـ1999- ىػ 1419، 1ط

 .نيؿ األوطار مف أحاديث سيد األخيار شرح ممتقى األخبار، دار الحديث، دوف تاريخ -ٕ

فتح القدير الجامع بيف فف الرواية والدراية مف عمـ التفسير، دار إحياء التراث العربي،  -ٖ
 .بيروت، دوف تاريخ

. ـ1959، 3 مصر، ط–الشيرازي، إبراىيـ بف عمي، الميذب، مطبعة البابي الحمبي  -
 األردف، –غازي حسف، الوجيز في حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية، دار الثقافة، عماف . صباريني، د -

 .ـ1997ط

، سبؿ السبلـ، شرح بموغ المراـ مف جمع أدلة األحكاـ، دار ( ىػ1221ت  )الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ -
 .ـ1960- ىػ 1379، 4إحياء التراث العربي، ط

، جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف، مطبعة عيسى البابي الحمبي، (ىػ310ت  )محمد بف جرير الطبري -
 .ـ1954، 2طالقاىرة، 

 .ـ1984- ىػ 1404، 2 القاىرة، ط–القطب، اإلسبلـ وحقوؽ اإلنساف، دار الفكر العربي . طبمية، د -

عبداهلل . الطوخي، نجـ الديف، أبو الربيع، سميماف بف عبد القوي، شرح مختصر الروضةف تحقيؽ د -
 .ـ1990- ىػ 1410، 1 لبناف، ط–التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 .ىػ1405، 2طحسف، دراسات في الفكر السياسي، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، . ظاىر، د -

، رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار، دار (ىػ1254ت )ابف عابديف، محمد أميف -
 .ـ1994- ىػ 1415، 1 بيروت، ط–الكتب العممية 

العبادي، عبد السبلـ داود، الممكية في الشريعة، طبيعتيا وصفتيا وقيودىا دراسة مقارنة بالقوانيف والنظـ،  -
 .ـ1974مكتبة األقصى، عماف، ط 

عبداهلل، عبد الحكيـ حسف محمود، الحريات العامة في الفكر النظاـ السياسي في اإلسبلـ، دراسة مقارنة،  -
 .ـ1974- ىػ 1394دار االتحاد العربي، القاىرة، ط 

 .عبد الرحمف، عائشة، بنات النبي صمى اهلل عميو وسمـ، دار الكتاب العربي، بيروت، دوف تاريخ -

 .ـ1971عمي، المرأة في اإلسبلـ، القاىرة، ط . عبد الواحد، د -

عبد اليادي، ميا، واقع المرأة في فمسطيف، وجية نظر إسبلمية، دائرة السياسة والحكـ، مركز البحوث  -
 .ـ1990 فمسطيف، –والدراسات الفمسطينية، نابمس 

 . لبناف، دوف تاريخ–عبد الكريـ، النظاـ السياسي في اإلسبلـ، دار اإلرشاد، بيروت . عثماف، د -
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محمد رأفت، العبلقات والواجبات والعبلقات الدولية في الفقو اإلسبلمي، دار الكتاب . عثماف، د -
 .ـ1983 القاىرة، ط –الجامعي 

- ىػ 1404، 2محمد فتحي، أصوؿ الفكر السياسي اإلسبلمي، مؤسسة الرسالة، ط. عثماف، د -
 .ـ1984

، أحكاـ القرآف، تحقيؽ البجاوي، محمد بف (ىػ543ت  )ابف العربي، أبو بكر، محمد بف عبداهلل -
 .ـ1967- ىػ 1387، 2 مصر، ط–عمي، مطبعة عيسى البابي الحمبي، القاىرة 

عرفة محمد، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحمبي،  -
 .القاىرة، دوف تاريخ

 :( ىػ852ت )العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر -

اإلصابة في تمييز الصحابة، واالستيعاب عمى حاشية ابف عبد البر، مطبعة السعادة،  -ٔ
. ىػ1338، 1القاىرة، ط

 .ـ1996- ىػ 1416 لبناف، ط –، دار الفكر، بيروت فتح الباري شرح صحيح البخاري -ٕ

 األردف، –عمواف، عبد الكريـ، الوسيط في القانوف الدولي العاـ وحقوؽ اإلنساف، دار الثقافة، عماف  -
. ـ2004، 1ط
 .ـ2002- ىػ 1423، 2محمد، التحرير اإلسبلمي لممرأة، دار الشرؽ، القاىرة، ط. عمارة، د -

 –عنجريني، محمد، حقوؽ اإلنساف بيف الشريعة والقانوف نصًا ومقارنة وتطبيقًا، دار الفرقاف  -
 .ـ2002- ىػ 1423، 1عماف، ط

العوا، محمد سميـ، أصوؿ النظاـ الجنائي اإلسبلمي دراسة مقارنة، دار المعارؼ، القاىرة، بدوف  -
 .تاريخ

 .عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي في اإلسبلـ، دار الكتاب العربي، بدوف تاريخ -

عويضة ساما، الحقوؽ العائمية والمرأة الفمسطينية، بحث منشور في كتاب وضعية المرأة الفمسطينية  -
باالستناد إلى اتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة، مركز المرأة لئلرشاد القانوني، 

 .ـ2003منشورات مفتاح 

محمد عساؼ، نظرات جمية في شرح قانوف األحواؿ الشخصية، القدس، . شفيؽ، و د. عياش، د -
 .ـ2002- ىػ 1422، 1ط

، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (ىػ855ت )العيني، بدر الديف، أبو محمد، محمود بف أحمد -
 .ىػ1421، 1 لبناف، ط–دار الكتب العممية، بيروت 

، تحقيؽ عبد الرحمف بدوي، ( ىػ505ت )الغزالي، أبو حامد، محمد بف محمد، فضائح الباطنية -
 .ـ1964الدار القومية، ط 
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، األحكاـ السمطانية، مطبعة مصطفى ( ىػ458ت)الفرا، أبو يعمى، محمد بف الحسيف الحنبمي -
 .ـ1966- ىػ 1386البابي الحمبي، القاىرة، ط 

محمد شوقي، اإلسبلـ والضماف االجتماعي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، . الفنجري، د -
 .ـ1990ط 

 .ـ1921فييـ، محمد جميؿ، المرأة في التاريخ والشرائع، بيروت، ط  -

عمي، حقوؽ اإلنساف بيف الشريعة واإلعبلف العالمي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، . القاسمي، د -
 .ـ2001ط 

، وأبو الفرج عبد الرحمف بف أبي عمر بف (ىػ620ت )ابف قدامة، أبو محمد، عبداهلل بف أحمد -
- ىػ 1404، 1 لبناف، ط–أحمد، المغني والشرح الكبير عمى متف المقنع، دار الفكر، بيروت 

 .ـ1984

، تيذيب الفروؽ والقواعد السنية ( ىػ684ت )القرافي، شياب الديف، أبو العباس، أحمد بف إدريس القرافي -
 .في األسرار الفقيية، عالـ الكتب، بيروت، دوف تاريخ

 لبناف، ط –ممحـ، قضايا الفكر السياسي، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر، بيروت . قرباف، د -
 .ـ1983- ىػ 1403

 :القرضاوي، يوسؼ -

أولويات الحركة اإلسبلمية،  -ٔ
 .مركز المرأة في الحياة اإلسبلمية، دوف نشر، ودوف تاريخ -ٕ

، الجامع ألحكاـ القرآف، دار الكتب العممية، بيروت، (ىػ671ت )القرطبي، أبو عبداهلل، محمد بف أحمد -
. ـ1996- ىػ 1417، 5ط

 .ـ1973 لبناف، ط –قطب، سيد، في ظبلؿ القرآف، دار الشروؽ، بيروت  -

، الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية، (ىػ751ت )ابف القيـ، شمس الديف، محمد بف أبي بكر -
 .ـ1977تحقيؽ محمد جميؿ غازي، القاىرة، ط

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيؽ عمي ( ىػ578ت)الكاساني، عبلء الديف، أبو بكر بف مسعود -
 .ـ1997- ىػ 1418، 1 لبناف، ط–محمد عوض، وعادؿ أحمد، دار الكتب العممية، بيروت 

 .الكتاب المقدس، سفر الجامعة، النسخة البروتستنتية، دار الكتاب المقدس في الشرؽ األوسط، بدوف تاريخ -

 :( ىػ774ت )ابف كثير، عماد الديف، إسماعيؿ بف عمر القرشي -

. ـ1977، 2 بيروت، ط–البداية والنياية، دار الفكر  -ٔ
 القاىرة، دوف –تفسير القرآف العظيـ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحمبي  -ٕ

 .تاريخ

كماؿ زىيرة، وضعية المرأة الفمسطينية، بحث صادر بالتعاوف مع مركز المرأة العربية لمبحوث والتدريب،  -
 .ـ2003ومفتاح لممبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحوار العالمي والديمقراطية، راـ اهلل، ط
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، 3 لبناف، ط–لوبوف، غوستاؼ، حضارة العرب، تعريب عادؿ زعيتر، دار إحياء التراث العربي، بيروت  -
 .ىػ1389

ابف ماجو، أبو عبداهلل، محمد بف يزيد القزويني، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العممية،  -
 .دوف تاريخ

 :( ىػ450ت)الماوردي، أبو الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصري البغدادي -

. ـ1966- ىػ 1386، 2األحكاـ السمطانية، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، ط -ٔ
 .محيي ىبلؿ سرحاف، مطبعة اإلرشاد، بغداد، دوف تاريخ. أدب القاضي، تحقيؽ د -ٕ

. ـ1998- ىػ 1418، 1طمحمد، صبلح عبد الغني، الحقوؽ العامة لممرأة، مكتبة الدار العربية، - 
. ىػ1325، 1محمد، عبد الباقي، شرح المواىب المدنية، المطبعة األزىرية، ط -
 .ـ1979، 1 لبناف، ط–المحمصاني، صبحي، أركاف حقوؽ اإلنساف، دار العمـ لممبلييف، بيروت  -

، الجامع الصحيح،بشرح النووي  مكتبة االيماف  ( ىػ 216ت )مسمـ بف الحجاج بف مسمـ، القشيري -
 .،المنصورة، طبعة جديدة دوف تاريخ

سامي صالح، حقوؽ اإلنساف في الفكر السياسي الغربي والشرع . محمد أحمد، و د. مفتي، د -
 .ىػ1413، 1 بيروت، ط–اإلسبلمي، دار النيضة 

، لساف (ىػ711ت )ابف منظور، أبو الفضؿ، جماؿ الديف، محمد بف مكـر األفريقي المصري -
 . جديدة ومنقحة، دوف تاريخ1 لبناف، ط–العرب، دار صادر، بيروت 

 :المودودي، أبو األعمى -

. ـ1977مبادئ اإلسبلـ، دار األنصار، القاىرة، ط  -ٔ
 .المرأة ومناصب الدولة، الدستور اإلسبلمي، دار الفكر، بيروت، دوف تاريخ -ٕ

 .نحو الدستور اإلسبلمي، دار الفكر، دوف تاريخ -ٖ

 لبناف، –مودود، عبداهلل، بف محمود الموصمي، االختيار لتعميؿ المختار، دار المعرفة، بيروت  -
. ـ1998- ىػ 1419، 1ط
- ىػ 1424، 4 لبناف، ط–النبياني، تقي الديف، النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ، دار األمة، بيروت  -

 .ـ2003

النبياني، يوسؼ، الفتح الكبير في ضـ الزيادات إلى الجامع الصغير لمسيوطي، مطبعة عيسى  -
 .ىػ1350البابي، ط

إبراىيـ عبد اليادي أحمد، حقوؽ المرأة في الشريعة اإلسبلمية بحث مقدـ لنيؿ درجة . النجار، د -
 .ـ1995- ىػ 1415 عماف، ط –الدكتوراة، دار الثقافة 

، سنف النسائي بشرح السيوطي، دار ( ىػ303ت)النسائي، أبو عبد الرحمف، أحمد بف شعيب -
 .ـ1987الحديث القاىرة، 
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مكتبة االيماف المنصورة ، شرح صحيح  ( ىػ676ت )النووي، أبو زكريا، يحيي بف شرؼ الديف  -
 .مسمـ، مكتبة االيماف المنصورة ، دوف تاريخ

- ىػ 1413، 2 عماف، ط– ابف ىشاـ، أبو محمد عبد الممؾ بف ىشاـ، السيرة النبوية، دار المنار  -
 . ـ1993

، شرح فتح القدير عمى اليداية، وشرح (ىػ593ت )ابف اليماـ، كماؿ الديف، محمد بف عبد الواحد -
 . لبناف، دوف تاريخ–بداية المبتدي لبرىاف الديف بف أبي بكر المرغيناني، دار الفكر، بيروت 

 .بيروت، دوف تاريخ- الواقدي، أبو عبداهلل، محمد بف عمر، المغازي، عالـ الكتب  -

 

قائمة المجالت والصحف والمنشورات 

 

تقرير حوؿ وضعية المرأة الفمسطينية باالستناد إلى اتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد - 1
. ـ2001المرأة، صادر عف مركز المرأة لبلرشاد القانوني، راـ اهلل، 

. ، صادر عف لجنة االنتخابات المركزية2006تقرير االنتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية، - 2
، 6مجموعة التشريعات الفمسطينية، إعداد ديواف الفتوى والتشريع وزارة العدؿ الفمسطينية مجمد رقـ - 3

. ـ2003 –ـ 2002
حصاءات، صادر - 4 نشرة دائرة اإلحصاء المركزية الفمسطينية، المرأة والرجؿ في فمسطيف اتجاىات وا 

. ـ2003عف مفتاح، المبادرة الفمسطينية لتعميؽ، الحوار العالمي والديمقراطية، راـ اهلل، 
. ـ1952مجمة رسالة اإلسبلـ، لجنة فتوى األزىر، السنة الرابعة، العدد الثالث، - 5
. ـ4/3/2006، بتاريخ 13134جريدة القدس، عدد - 6
. ـ19/9/2006، بتاريخ 13323جريدة القدس، عدد - 7
. ـ8/4/2006، بتاريخ 13484جريدة القدس، عدد -8
. ـ21/3/2007، بتاريخ 13501جريدة القدس، عدد - 9

. ـ17/4/2006، بتاريخ 3763جردية الحياة الجديدة ، عدد - 10
. ـ21/3/2006، بتاريخ 3740جريدة الحياة الجديدة، عدد - 11
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الممحق األول 
 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
 

 ( 1 )المادة 
 

يولد جميع الناس أحرارًا متساويف في الكرامة والحقوؽ، وقد وىبوا عقبًل وضميرًا، وعمييـ أف يعامؿ 
. بعضيـ بعضًا بروح اإلخاء

 

 ( 2 )المادة 
 

لؾ إنساف حؽ التمتع بكافة الحقوؽ والحريات الواردة في ىذا اإلعبلف، دوف أي تمييز؛ كالتمييز بسبب 
العنصر، أو الموف، أو الجنس، أو المغة، أو الديف، أو الرأي السياسي أو رأي آخر، أو األصؿ الوطني 

. أو االجتماعي أو الثروة أو الميبلد، أو أي وضع آخر دوف أية تفرقة بيف الرجاؿ والنساء
وفضبًل عما تقدـ، فمف يكوف ىناؾ أي تمييز أساسو الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لمبمد أو 
البقعة التي يتنمي إلييا الفرد، سواء كاف ىذا البمد أو تمؾ البقعة مستقبًل أو تحت الوصاية، أو غير 

. متمتع بالحكـ الذاتي، أو كانت سيادتو خاضعة ألي قيد مف القيود
 

 ( 3 )المادة 
 

. لكؿ فرد الحؽ في الحياة الحرية وسبلمة شخصو
 

 ( 4 )المادة 
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. ال يجوز استرقاؽ أو استبعاد أي شخص ويحظر االسترقاؽ وتجارة الرقيؽ بكافة أوضاعيا
 

 ( 5 )المادة 
 

. ال يعرض أي إنساف لمتعذيب وال لمعقوبات أو المعامبلت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
 

 ( 6 )المادة 
 

. لكؿ إنساف، أينما وجد، الحؽ في أف يعترؼ بشخصيتو القانونية
 

 ( 7 )المادة 
 

كؿ الناس سواسية أماـ القانوف، وليـ الحؽ في التمتع بحماية متكافئة منو دوف أي تفرقة، كما أف ليـ 
. جميعًا الحؽ في حماية متساوية ضد أي تمييز يخؿ بيذا اإلعبلف وضد أي تحريض عمى تمييز كيذا

 
 ( 8 )المادة 

 

لكؿ شخص، الحؽ في أف يمجأ إلى المحاكـ الوطنية إلنصافو مف أعماؿ فييا اعتداء عمى الحقوؽ 
. األساسية التي يمنحيا لو القانوف

 

 ( 9 )المادة 
 

. ال يجوز القبض عمى أي إنساف أو حجزه أو نفيو تعسفاً 
 

 ( 10 )المادة 
 

لكؿ إنساف الحؽ، عمى قدـ المساواة التامة مع اآلخريف، في أف تنظر قضيتو أماـ محكمة مستقمة 
. نزيية نظرًا عاداًل لمفصؿ في حقوقو والتزاماتو وأية تيمة جنائية توجو إليو

 

 ( 11 )المادة 
 

كؿ شخص متيـ بجريمة يعتبر بريئًا إلى أف تثبت إدانتو قانونًا بمحاكمة عمنية، تؤمف لو فييا  .ٔ
. الضمانات الضرورية لمدفاع عنو

ال يداف أي شخص مف جراء أداء عمؿ أو االمتناع عف أداء عمؿ، إال إذا كاف ذلؾ يعتبر جرمًا  .ٕ
كذلؾ، ال توقع عميو عقوبة أشد مف تمؾ التي يجوز . وفقًا لمقانوف الوطني أو الدولي وقت االرتكاب

 .توقيعيا وقت ارتكاب الجريمة
 

 ( 12 )المادة 
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ال يعرض أحد لتدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة أو أسرتو أو مسكنو أو مرسبلتو أو لحمبلت عمى 
. ولكؿ شخص الحؽ في حماية القانوف مف مثؿ ىذا التدخؿ أو تمؾ الحمبلت. شرفو وسمعتو

 

 ( 13 )المادة 
 

. لكؿ فرد حرية التنقؿ واختيار محؿ إقامتو داخؿ حدود كؿ دولة .ٔ
 .يحؽ لكؿ فرد أف يغادر أية ببلد، بما في ذلؾ بمده، كما يحؽ لو العودة إليو .ٕ

 

 ( 14 )المادة 
 

. لكؿ فرد الحؽ في أف يمجأ إلى ببلد أخرى أو يحاوؿ االلتجاء إلييا ىربًا مف االضطياد .ٔ
ال ينتفع بيذا الحؽ مف قدـ لممحاكمة في جرائـ غير سياسية أو ألعماؿ تناقض أغراض األمـ  .ٕ

 .المتحدة ومبادئيا
 

 ( 15 )المادة 
 

. لكؿ فرد حؽ التمتع بجنسية ما .ٔ
 .ال يجوز حرماف شخص مف جنسيتو تعسفًا أو إنكار حقو في تغييرىا .ٕ

 
 ( 16 )المادة 

 

لمرجؿ والمرأة، متى بمغا سف الزواج حؽ التزويج وتأسيس أسرة دوف أي قيد بسبب الجنس أو  .ٔ
. الديف، وليما حقوؽ متساوية عند الزواج وأثناء قيامو وعند انحبللو

 .ال يبـر عقد الزواج إال برضا الطرفيف الراغبيف في الزواج رضاًء كامبًل ال إكراه فيو .ٕ

 .األسرة ىي الوحدة الطبيعية األساسية لممجتمع، وليا حؽ التمتع بحماية المجتمع والدولة .ٖ
 

 ( 17 )المادة 
 

. لكؿ شخص حؽ التممؾ بمفرده أو باالشتراؾ مع غيره .ٔ
 .ال يجوز تجريد أحد مف ممكو تعسفاً  .ٕ

 

 ( 18 )المادة 
 

ويشمؿ ىذا الحؽ حرية تغيير ديانتو أو عقيدتو، . لكؿ شخص الحؽ في حرية التفكير والضمير والديف
قامة الشعائر، ومراعاتيا، سواء أكاف ذلؾ سرًا أـ الجماعة . وحرية اإلعراب عنيما بالتعميـ والممارسة وا 

 

 ( 19 )المادة 
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ويشمؿ ىذا الحؽ حرية اعتناؽ اآلراء دوف أي تدخؿ، . لكؿ شخص الحؽ في حرية الرأي والعبير
. واستقاء األنباء واألفكار وتمقييا بأية وسيمة كانت دوف تقيد بالحدود الجغرافية

 

 ( 20 )المادة 
 

. لكؿ شخص الحؽ في حرية االشتراؾ في الجمعيات والجماعات السممية .ٔ
 .ال يجوز إرغاـ أحد عمى االنضماـ إلى جمعية ما .ٕ

 

 ( 21 )المادة 
 

ما بواسطة ممثميف  .ٔ لكؿ فرد الحؽ في االشتراؾ في إدارة الشؤوف العامة لببلده، إما مباشرة وا 
. يختاروف اختيارًا حراً 

 .لكؿ شخص ذات الحؽ الذي لغيره في تقمد الوظائؼ العامة في الببلد .ٕ

ويعبر عف ىذه اإلرادة بانتخابات نزيية دورية يجرى عمى . إرادة الشعب ىي مصدر سمطة الحكومة .ٖ
أساس االقتراع السري وعمى قدـ المساواة بيف الجميع أو حسب أي إجراء مماثؿ يضمف حرية 

 .التصويت
 

 ( 22 )المادة 
 

لكؿ شخص، بصفتو عضوًا، الحؽ في الضمانة االجتماعية وفي أف تحقؽ بواسطة المجيود القومي 
والتعاوف الدولي، وبما يتفؽ ونظـ كؿ دولة ومواردىا، الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والتربوية التي ال 

. غنى عنيا لكرامتو ولمنمو الحر لشخصيتو
 

 ( 23 )المادة 
 

لكؿ شخص الحؽ في العمؿ، ولو حرية اختيار بشروط عادلة ُمرْضية، كما أف لو حؽ الحماية مف  .ٔ
. البطالة

 .لكؿ فرد دوف أي تمييز الحؽ في أجر متساو لمعمؿ .ٕ

لكؿ فرد يقوـ بعمؿ الحؽ في أجر عادؿ ُمرٍض يكفؿ لو وألسرتو عيشة الئقة بكرامة اإلنساف  .ٖ
 .تضاؼ إليو، عند المزوـ، وسائؿ أخرى لمحماية االجتماعية

 .لكؿ شخص الحؽ في أف ينشئ وأف ينضـ إلى نقابات حماية لمصمحتو .ٗ
 

 ( 24 )المادة 
 

لكؿ شخص الحؽ في الراحة، وفي أوقات الفراغ، وال سيما في تحديد معقوؿ لساعات العمؿ وفي 
. عطبلت دورية بأجر
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 ( 25 )المادة 
 

. لكؿ شخص الحؽ في مستوى مف المعيشة كاؼ لممحافظة عمى الصحة والرفاىية لو وألسرتو .ٔ
ولو . ويتضمف ذلؾ التغذية والممبس والمسكف والعناية الطبية، وكذلؾ الخدمات االجتماعية البلزمة

الحؽ في تأميف معيشتو في حاالت البطالة والمرض والعجز والترمؿ والشيخوخة، وغير ذلؾ مف 
. فقداف وسائؿ العيش نتيجة لظروؼ خارجة عف إرادتو

وينعـ كؿ األطفاؿ بذات الحماية االجتماعية، . لؤلمومة والطفولة الحؽ في مساعدة ورعاية خاصيف .ٕ
 .سواء أكانت والدتيـ ناتجة عف رباط شرعي أـ بطريقة غير شرعية

 

 ( 26 )المادة 
 

ويجب أف يكوف التعميـ في مراحمو األولى واألساسية عمى األقؿ . لكؿ شخص الحؽ في التعميـ .ٔ
وينبغي أف يعمـ التعميـ الفني والميني، وأف ييسر القبوؿ . بالمجاف، وأف يكوف التعميـ األولى إلزامياً 

. لمتعميـ العالي عمى قدـ المساواة التامة لمجميع وعمى أساس الكفاءة
لى تعزيز احتراـ اإلنساف  .ٕ يجب أف تيدؼ التربية إلى إنماء شخصية اإلنساف إنماًء كامبًل، وا 

والحريات األساسية وتنمية التفاىـ والتسامح والصداقة بيف جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو 
لى زيادة مجيود األمـ المتحدة لحفظ السبلـ  .الدينية، وا 

 .لآلباء الحؽ األوؿ في اختيار نوع تربية أوالدىـ .ٖ
 

 ( 27 )المادة 
 

لكؿ فرد الحؽ في أف يشترؾ اشتراكًا حرًا في حياة المجتمع الثقافي وفي االستمتاع بالفنوف  .ٔ
. والمساىمة في التقدـ العممي واالستفادة مف نتائجو

 .لكؿ فرد الحؽ في حماية المصالح األدبية والمادية المترتبة عمى إنتاجو العممي أو األدبي أو الفني .ٕ
 

 ( 28 )المادة 
 

لكؿ فرد الحؽ في التمتع بنظاـ اجتماعي دولي، تتحقؽ بمقتضاه الحقوؽ والحريات المنصوص عمييا 
. في ىذا اإلعبلف في ىذا اإلعبلف تحقيقًا تاماً 

 

 ( 29 )المادة 
 

. عمى كؿ فرد واجبات نحو المجتمع، الذي يتاح فيو وحدة الشخصية أف تنمو نموًا حرًا كامبلً  .ٔ
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يخضع الفرد في ممارسة حقوقو وحرياتو لتمؾ القيود التي يقررىا القانوف فقط، لضماف االعتراؼ  .ٕ
بحقوؽ الغير وحرياتو واحتراميا، ولتحقيؽ المقتضيات العادلة لمنظاـ العاـ والمصمحة العامة 

 .واألخبلؽ في مجتمع ديموقراطي

ال يصح بحاؿ مف األحواؿ أف تمارس ىذه الحقوؽ ممارسة تتناقض مع أغراض األمـ المتحدة  .ٖ
 .ومبادئيا

 

 ( 30 )المادة 
 

ليس في ىذا اإلعبلف نص يجوز تأويمو عمى أنو يخوؿ لدولة أو جماعة أو فرد أي حؽ في القياـ 
. بنشاط أو تأدية عمؿ ييدؼ إلى ىدـ الحقوؽ الواردة فيو

 
 
 
 
 
 
 
 

الممحق الثاني 
اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان 

 
 ( 1 )المادة 

 

البشر جميعًا أسرة واحدة، جمعت بينيـ العبودية هلل، والبنوَّة آلدـ، وجميع الناس متساووف في أصؿ  . أ
الكرامة اإلنسانية، وفي اصؿ التكميؼ والمسؤولية، دوف تمييز بينيـ بسبب العرؽ، أو الموف، أو المغة، 

أو الجنس، أو المعتقد الديني، أو االنتماء السياسي، أو الوضع االجتماعي، أو غير ذلؾ مف 
ف العقيدة الصحيحة ىي الضماف لنمو ىذه الكرامة عمى طريؽ تكامؿ اإلنساف. االعتبارات . وا 

نو ال َفْضَؿ ألحٍد منيـ عمى اآلخر إال  . ب فَّ أحبَّيـ إليو أنفعيـ لعيالو، وا  إف الخمؽ كميـ عياُؿ اهلل، وا 
 .بالتقوى، والعمؿ الصالح

 

 ( 2 )المادة 
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الحياة ىبُة اهلل، وىي مكفولٌة لكؿ إنساف، وعمى األفراد، والمجتمعات، والدوؿ حماية ىذا الحؽ مف . أ
. كؿ اعتداء عميو، وال يجوز إزىاؽ روح دوف مقتضى شرعي

. يحـر المجوء إلى وسائؿ تفضي إلى إفناء النوع البشري. ب
. المحافظة عمى استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء اهلل واجب شرعي. ج
يجب أف تصاف حرمة جنازة اإلنساف، وأال تنتيؾ، كما يحـر تشريحو إال بمجوز شرعي، وعمى . د

. الدوؿ ضماف ذلؾ
 

 ( 3 )المادة 
 

في حالة استعماؿ القوـ، أو المنازعات المسمحة ال يجوز قتؿ مف ال مشاركة ليـ في القتاؿ كالشيخ، . أ
ويحـر . ولمجريح والمريض الحؽ في أف يداوى، ولؤلسير أف يطعـ، ويروى، ويكسى. والمرأة، والطفؿ

. التمثيؿ بالقتمى، ويجوز تبادؿ األسرى، وتبلقي اجتماع األسر التي فرقتيا ظروؼ القتاؿ
ال يجوز قطع الشجر، أو إتبلؼ الزرع والضرع، أو تخريب المباني والمنشآت المدنية لمعدو . ب

. بقصؼ، أو نسؼ، أو غير ذلؾ
 

 ( 4 )المادة 
 

ولكؿ إنساف حرمتو، والحفاظ عمى سمعتو في حياتو، وبعد موتو، وعمى الدولة والمجتمع حماية جثمانو، 
. ومدفنو

 

 
 ( 5 )المادة 

 

األسرة ىي األساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينيا، ولمرجاؿ والنساء الحؽ في الزواج، وال . أ
. تحوؿ دوف تمتعيـ بيذا الحؽ قيود منشؤىا العرؽ، أو الموف، أو الجنسية

. عمى المجتمع والدولة إزالة العوائؽ أماـ الزواج، وتيسير ُسُبمو، وحماية األسرة، ورعايتيا. ب
 

 ( 6 )المادة 
 

المرأة مساوية لمرجؿ في الكرامة اإلنسانية، وليا مف الحقوؽ مثؿ ما عمييا مف الواجبات، وليا . أ
. شخصيتيا المدنية، وذمتيا المالية المستقمة، وحؽ االحتفاظ باسميا، وَنَسبيا

. عمى الرجؿ عبء اإلنفاؽ عمى األسرة، ومسوؤلية رعايتيا. ب
 

 ( 7 )المادة 
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لكؿ طفؿ منذ والدتو حٌؽ عمى األبويف والمجتمع، والدولة في الحضانة، والتربية، والرعاية المادية، . أ
عطاؤىما عناية خاصة . والعممية، واألدبية، كما تجب حماية الجنيف واألـ، وا 

لآلباء ومف بحكميـ الحؽ في اختيار نوع التربية التي يريدوف ألوالدىـ، مع وجوب مراعاة . ب
. مصمحتيـ ومستقبميـ في ضوء القيـ األخبلقية، واألحكاـ الشرعية

. لؤلبويف عمى األبناء حقوقيما، ولؤلقارب حؽ عمى ذوييـ، وفقًا ألحكاـ الشريعة. ج
 

 ( 8 )المادة 
 

ذا فقدت أىميتو، وانتقصت، قاـ وليُّو  لكؿ إنساف التمتع بأىميتو الشرعية مف حيث اإللزاـ وااللتزاـ، وا 
. مقامو

 

 ( 9 )المادة 
 

طمب العمـ فريضة، والتعميـ واجب عمى المجتمع والدولة، وعمييا تأميف ُسُبمو، ووسائمو، وضماف . أ
تنوعو بما يحقؽ مصمحة المجتمع، ويتيح لئلنساف معرفة ديف اإلسبلـ، وحقائؽ الكوف، وتسخيرىا لخير 

. البشرية
مف حؽ كؿ إنساف عمى مؤسسات التربية، والتوجيو المختمفة مف األسرة، والمدرسة، والجامعة، . ب

وأجيزة اإلعبلـ، وغيرىا أف تعمؿ عمى تربية اإلنساف دينيًا ودنيويًا، تربية متكاممة ومتوازنة، تنمي 
. شخصيتو، وتعزز إيمانو باهلل، واحترامو لمحقوؽ والواجبات، وحمايتيا

 

 ( 10 )المادة 
 

لما كاف عمى اإلنساف أف يتبع اإلسبلـ ديف الفطرة، فإنو ال يجوز ممارسة أي لوف مف اإلكراه عميو، 
. كما ال يجوز استغبلؿ فقره، أو ضعفو، أو جيمو لتغيير دينو إلى ديف آخر، أو إلى اإللحاد

 ( 11 )المادة 
 

يولد اإلنساف حرًا، وليس ألحد أف يستعبده، أو يذلو، أو يقيره، أو يستغمو، وال عبودية لغير اهلل . أ
. تعالى

االستعمار بشتى أنواعو، وباعتباره مف أسوأ أنواع االستعباد محـر تحريمًا مؤكدًا، ولمشعوب التي . ب
. تعانيو الحؽ الكامؿ لمتحرر منو، وفي تقرير المصير

وعمى جميع الدوؿ والشعوب واجب النصرة ليا في كفاحيا لتصفية كؿ أشكاؿ االستعمار، أو االحتبلؿ، 
. ولجميع الشعوب الحؽ في االحتفاظ بشخصيتيا المستقمة، والسيطرة عمى ثرواتيا، ومواردىا الطبيعية

 

 ( 12 )المادة 
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لكؿ إنساف الحؽ في إطار الشريعة بحرية التنقؿ، واختيار محؿ إقامتو داخؿ ببلده، أو خارجيا، ولو إذا 
اضطيد حؽ المجوء إلى بمد آخر، وعمى البمد الذي لجأ إليو أف يجيره حتى يبمغو مأمنو، ما لـ يكف 

. سبب المجوء اقتراؼ جريمة في نظر الشرع
 

 ( 13 )المادة 
 

العمؿ حؽ تكفمو الدولة والمجتمع لكؿ قادر عميو، ولئلنساف حرية اختيار العمؿ البلئؽ بو؛ مما تتحقؽ 
ولمعامؿ حقو في األمف والسبلمة، وفي كافة الضمانات االجتماعية . بو مصمحتو، ومصمحة المجتمع

دوف تمييز - األخرى، وال يجوز تكميفو بما ال يطيؽ، أو إكراىو، أو استغبللو، أو اإلضرار بو، ولو  
 أف يتقاضى أجرًا عاداًل مقابؿ عممو دوف تأخير، ولو اإلجازات، والعبلوات، –بيف الذكر واألنثى 

ذا اختمؼ العماؿ وأصحاب العمؿ فعمى . والترقيات التي يستحقيا وىو مطالب باإلخبلص واإلتقاف، وا 
قرار الحؽ، واإللزاـ بالعدؿ دوف تحيُّز . الدولة أف تتدخؿ لفض النزاع، ورفع الظمـ، وا 

 

 ( 14 )المادة 
 

لئلنساف الحؽ في الكسب المشروع، دوف احتكار، أو غش أو إضرار بالنفس، أو بالغير، والربا ممنوع 
. مؤكداً 

 

 ( 15 )المادة 
 

لكؿ إنساف الحؽ في التممؾ بالطرؽ، والتمتع بحقوؽ الممكية، بما ال يضر بو، أو بغيره مف األفراد . أ
. أو المجتمع، وال يجوز نزع الممكية إال لضرورات المنفعة العامة، ومقابؿ تعويض فوري، وعادؿ

.  تحـر مصادرة األمواؿ، وحجزىا إال بمقتضى شرعي. ب
 

 ( 16 )المادة 
 

لكؿ إنساف الحؽ في االنتفاع بثمرات إنتاجو العممي، أو األدبي، أو الفني، أو التقني، ولو الحؽ في 
. حماية مصالحو األدبية والمالية الناشئة عنو، عمى أف يكوف ىذا اإلنتاج غير مناؼ ألحكاـ الشريعة

 

 ( 17 )المادة 
 

لكؿ إنساف الحؽ في أف يعيش بيئة نظيفة مف المفاسد، واألوبئة األخبلقية، وتمكنو مف بناء ذاتو . أ
. معنويًا، وعمى المجتمع والدولة أف يوفر لو ىذا الحؽ

لكؿ إنساف عمى مجتمعو ودولتو حؽ الرعاية الصحية، واالجتماعية، بتييئة جميع المرافؽ العامة، . ب
. في حدود اإلمكانات المتاحة
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تكفؿ الدولة لكؿ إنساف حقو في عيش كريـ، يحقؽ لو تماـ كفايتو، وكفاية مف يعولو، ويشمؿ ذلؾ . ج
. المأكؿ، والممبس، والمسكف،والتعميـ، والعبلج، وسائر الحاجات األساسية

 

 ( 18 )المادة 
 

. لكؿ إنساف الحؽ في أف يعيش آمنًا عمى نفسو، ويدنو، وأىمو، وعرضو، ومالو. أ
لئلنساف الحؽ في االستقبلؿ بشؤوف حياتو الخاصة في مسكنو، وأسرتو، ومالو، واتصاالتو، وال . ب

. يجوز التجسس، أو الرقابة عميو، أو اإلساءة إلى سمعتو، وتجب حمايتو مف كؿ تدخؿ تعسفي
لممسكف حرمتو في كؿ حاؿ، وال يجوز دخولو بغير إذف أىمو، أو بصورة غير مشروعة، وال يجوز . ج

. ىدمو، أو مصادرتو، أو تشريد أىمو منو
 

 ( 19 )المادة 
 

. الناس سواسية أماـ الشرع يستوي في ذلؾ الحاكـ والمحكوـ. أ
. حؽ المجوء إلى القضاء مكفوؿ لمجميع. ب
. المسؤولية في أساسيا شخصية. ج
. ال جريمة، وال عقوبة إال بموجب أحكاـ الشريعة. د
. المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو بمحاكمة عادلة، تؤمف لو فييا كؿ الضمانات الكفيمة بالدفاع عنو. ىػ

 

 ( 20 )المادة 
 

ال يجوز القبض عمى إنساف، أو تقييد حريتو، أو نفيو، أو عقابو بغير موجب شرعي، وال يجوز 
تعريضو لمتعذيب البدني، أو النفسي، أو ألي نوع مف المعامبلت المذلة، أو القاسية، أو المنافية لمكرامة 
اإلنسانية، كما ال يجوز إخضاع أي فرد لمتجارب الطبية، أو العممية إال برضاه، وبشرط عدـ تعرض 

. صحتو وحياتو لمخطر، كما ال يجوز سف القوانيف االستثنائية التي تخوؿ ذلؾ لمسمطات التنفيذية
 

 ( 21 )المادة 
 

. أخُذ اإلنساف رىينة محـر بأي شكؿ مف األشكاؿ، وألي ىدؼ مف األىداؼ
 

 ( 22 )المادة 
 

. لكؿ إنساف الحؽ في التعبير بحرية عف رأيو بشكؿ ال يتعارض مع المبادئ الشرعية. أ
. لكؿ إنساف الحؽ في الدعوة إلى الخير، والنيي عف المنكر، وفقًا لضوابط الشريعة اإلسبلمية. ب
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اإلعبلـ ضرورة حيوية لممجتمع، ويحـر استغبللو وسوء استعمالو والتعرض لممقدسات، وكرامة . ج
األنبياء فيو، وممارسة كؿ ما مف شأنو اإلخبلؿ بالقيـ، أو إصابة المجتمع بالتفكؾ، أو االنحبلؿ، أو 

. الضرر، أو زعزعة االعتقاد
ال تجوز إثارة الكراىية القومية، والمذىبية، وكؿ ما يؤدي إلى التحريض عمى التمييز العنصري . د

. بكافة أشكالو
 

 ( 23 )المادة 
 

الوالية أمانة، يحـر االستبداد فييا، وسوء استغبلليا تحريمًا مؤكدًا، ضمانًا لمحقوؽ األساسية . أ
. لئلنساف

لكؿ إنساف حؽ االشتراؾ في إدارة الشؤوف العامة لببلده بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، كما أف لو . ب
. الحؽ في تقمد الوظائؼ العامة وفقًا ألحكاـ الشريعة

 

 ( 24 )المادة 
 

. كؿ الحقوؽ والحريات المقررة في ىذا اإلعبلف مقيدة بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية
 

 ( 25 )المادة 
 

. الشريعة اإلسبلمية ىي المرجع الوحيد لتفسير، أو توضيح أي مادة مف مواد اإلعبلف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الممحق الثالث 

االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية . أ
 (العهد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية)

القسم األول 
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 ( 1 )المادة 
 

 أف تقرر بحرية كيانيا – استنادًا إلى ىذا الحؽ –لمشعوب كافة حؽ تقرير المصير، وليا  .ٔ
. كما أف ليا أف تواصؿ بحرية نموىا االقتصادي واالجتماعي والثقافي. السياسي

ولجميع الشعوب، تحقيقًا لغاياتيا الخاصة، أف تتصرؼ بحرية في ثروتيا ومواردىا الطبيعية دوف  .ٕ
إخبلؿ بأي مف االلتزامات الناشئة عف التعاوف االقتصادي الدولي، القائـ عمى مبادئ المنفعة 

وال يجوز بحاؿ مف األحواؿ حرماف شعب ما مف وسائمو المعيشية . المشتركة، والقانوف الدولي
 .الخاصة

عمى جميع الدوؿ األطراؼ في ىذه اتفاقية، بما فييا الدوؿ المسئولة عف إدارة األقاليـ التي ال تحكـ  .ٖ
نفسيا أو الموضوعة تحت الوصاية، أف تعمؿ مف أجؿ تحقيؽ حؽ تقرير المصير وأف تحتـر ذلؾ 

 .الحؽ تمشيًا مع نصص ميثاؽ األمـ المتحدة
 

القسـ الثاني 
  

 ( 2 )المادة 
 

تتعيد كؿ دولة طرؼ في االتفاقية الحالية، باحتراـ وتأميف الحقوؽ المقررة في ىذه االتفاقية لكافة  .ٔ
األفراد ضمف إقميميا والخاضعيف لواليتيا دوف تميز مف أي نوع، سواء كاف ذلؾ بسبب العنصر أو 
الموف أو الجنس أو المغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو األصؿ القومي أو االجتماعي أو 

. الممكية أو صفة الوالدة أو غيرىا
تتعيد كؿ دولة طرؼ غب االتفاقية الحالية، عند غياب النص في إجراتيا التشريعية القائمة أو  .ٕ

غيرىا اإلجراءات، باتخاذ الخطوات البلزمة طبقًا إلجراءاتيا الدستورية ولنصوص ىذه االتفاقية، 
 .لوضع اإلجراءات التشريعية أو غيرىا البلزمة لتحقي الحقوؽ المقررة في ىذه االتفاقية

 :تتعيد كؿ دولة طرؼ في االتفاقية الحالية .ٖ

أف تكفؿ لكؿ شخص التعويض المناسب في حالة وقوع أي اعتداء عمى الحقوؽ والحريات المقررة لو . أ
. في االتفاقية، حتى ولو ارتكب ىذا االعتداء مف أشخاص يعمموف بصفة رسمية

أف تكفؿ لكؿ مف يطالب بمثؿ ىذا التعويض، الحصوؿ عميو وتحديده عف طريؽ السمطات . ب
المختصة القضائية أو اإلدارية أو التشريعية أو أية سمطة أخرى مختصة بموجب النظاـ القانوني لمدولة 

. التي عمييا أف تطور إمكانية الحؿ القضائي
. أف تكفؿ قياـ السمطات المختصة عند تقرير التعويض بتنفيذ ذلؾ. ج

 

 ( 3 )المادة 
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تتعيد الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية بضماف مساواة الرجؿ والمرأة في حؽ التمتع بجميع الحقوؽ 
. المدنية والسياسية التي تضمنتيا االتفاقية الحالية

 

 ( 4 )المادة 
 

يجوز لمدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية، في حالة الطوارئ العامة التي تيدد حياة األمة والتي يعمف  .ٔ
عف وجودىا رسميًا، أف تتخذ مف اإلجراءات ما يحميا مف التزاماتيا التي نصت عمييا ىذه االتفاقية 
تبعًا لما تقتضيو بدقة متطمبات الوضع عمى أال تتنافى ىذه اإلجراءات مع التزاماتيا األخرى طبقًا 
لمقانوف الدولي، ودوف أف تتضمف ىذه اإلجراءات تمييزًا معينًا عمى أساس العنصر أو الموف أو 

. الجنس أو المغة أو الديانة أو األصؿ االجتماعي فقط
و  (2، 1فقرة ) و 8 و 7 و 6: ومع ذلؾ، ال يجوز التحمؿ مف االلتزامات التي نصت عمييا المواد .ٕ

 .18 و 16 و 15 و 11

تمتـز كؿ دولة طرؼ ىذه االتفاقية تستعمؿ حقيا في التحمؿ مف التزاماتيا بأف تبمغ فورًا الدوؿ  .ٖ
األخرى في ىذه االتفاقية، عف طريؽ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، بالنصوص التي تحممت منيا 

كما تمتـز ىذه الدولة وبالطريقة ذاتيا، بإببلغ ذات الدوؿ بتاريخ . واألسباب التي دفعتيا إلى ذلؾ
 .إنيائيا لذلؾ التحمؿ

 

 ( 5 )المادة 
 

ال تتضمف ىذه االتفاقية ما يجيز ألية دولة أو جماعة أو فرد أي حؽ في االشتراؾ بأي نشاط أو  .ٔ
القياـ بأي عمؿ يستيدؼ القضاء عمى أي مف الحقوؽ أو الحريات المقررة في ىذه االتفاقية أو 

. تقييدىا لدرجة أكبر مما ىو منصوص عميو فييا
ال يجوز تقييد أي حؽ مف حقوؽ اإلنساف المقررة أو القائمة في أية دولة طرؼ في ىذه االتفاقية،  .ٕ

استنادًا إلى القانوف أو الثقافات أو الموائح أو العرؼ أو التحمؿ منيا، بحجة عدـ إقرار االتفاقية 
 .الحالية بيذه الحقوؽ أو إقرارىا بيا بدرجة أقؿ

 

 
 
 

القسم الثالث 
 

 ( 6 )المادة 
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وال يجوز حرماف أي فرد مف . لكؿ إنساف الحؽ الطبيعي في الحياة، ويحمي القانوف ىذا الحؽ .ٔ
. حياتو بشكؿ تعسفي

في الببلد التي لـ تمغ فييا عقوبة اإلعداـ بعد، يجوز تنفيذ ىذا الحكـ بالنسبة إلى أكثر الجرائـ  .ٕ
خطورة، فقط وذلؾ طبقًا ألحكاـ القانوف المعموؿ بو في وقت ارتكاب الجريمة وليس خبلفًا 

وال يجوز . لنصوص ىذه االتفاقية واالتفاؽ الخاص بالحماية مف جريمة إباده الجنس والعقاب عمييا
 .تنفيذ ىذه العقوبة إال بعد صدور حكـ نيائي صادر مف محكمة مختصة

إذا كاف الحرماف مف الحياة يشكؿ جريمة إبادة الجنس، فإنو ليس في نص ىذه المادة ما يخوؿ أية  .ٖ
دولة طرؼ في االتفاقية الحالية التحمؿ، بأي حاؿ مف األحواؿ، مف أي التزاـ تفرضو نصوص 

وال يجوز تنفيذ ىذه العقوبة إال . االتفاؽ الخاص بالحماية مف جريمة إبادة الجنس والعقاب عمييا
 .بعد صدور حكـ نيائي مف محكمة مختصة

ويجوز منح العفو أو . لكؿ مف صدر عميو حكـ باإلعداـ الحؽ في طمب العفو أو تخفيؼ الحكـ .ٗ
 .تخفيؼ حكـ اإلعداـ في كافة األحواؿ

ال تصدر أحكاـ اإلعداـ عمى مرتكبي الجرائـ ممف تقؿ أعمارىـ عف ثمانية عشر عامًا، كما ال  .٘
 .يجوز تنفيذه عمى المرأة الحامؿ

ال تنص ىذه المادة عمى ما يمكف ألية دولة مف الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية أف تستند إليو  .ٙ
 .لتأجيؿ إلغاء عقوبة اإلعداـ أو الحيمولة دوف ذلؾ اإللغاء

 

 ( 7 )المادة 
 

ال يجوز إخضاع أي فرد لمتعذيب أو لعقوبة أو معاممة قاسية أو غير إنسانية أو مينية، وعمى وجو 
. الخصوص، فإنو ال يجوز إخضاع أي فرد دوف رضاه التاـ والحر لمتجارب الطبية أو العممية

 

 ( 8 )المادة 
 

. ويحـر االسترقاؽ واالتجار بالرقيؽ في كافة أشكاليما. ال يجوز استرقاؽ أحد .ٔ
 .ال يجوز استعباد أحد .ٕ

 .ال يفرض عمى أحد ممارسة العمؿ بالقوة أو الجبر (أ  ) .ٖ

دوف تنفيذ األشغاؿ الشاؽ تطبيقًا لحكـ صادر مف محكمة مختصة  (أ  ) 3ال تحوؿ الفقرة  (ب  )
. بيذه العقوبة في الببلد التي يجوز فييا فرض األشغاؿ الشاقة كعقوبة إلحدى الجرائـ

: ال يشتمؿ تعبير العمؿ الجبري أو القيري الوارد في النص (ج  )
، مما يتطمب القياـ بو عادة مف كؿ شخص (ب)أي عمؿ أو خدمة، غير مشار إلييا في الفقرة  .ٔ

. موقوؼ نتيجة ألمر قانوني صادر مف القضاء أو خبلؿ الفترة التي يفرج عنو خبلليا بشروط
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أية خدمة ذات صبغة عسكرية، وكذلؾ أية خدمة وطنية يستمزميا القانوف مف المعترض عمى - 2
. الخدمة العسكرية ألسباب تتعمؽ بالشعور، وذلؾ في الببلد التي يعترؼ فييا بمثؿ ذلؾ االعتراض

. الخدمة المفروضة في حالة الطوارئ أو الكوارث التي تيدد المجتمع ورخاءه- 3
. أي عمؿ أو خدمة تشكؿ جزءًا مف االلتزامات المدنية العادية- 4

 

 ( 9 )المادة 
 

وال يجوز القبض عمى أحد أو إيقافو بشكؿ تعسفي، . لكؿ فرد الحؽ في الحرية والسبلمة الشخصية .ٔ
. كما ال يجوز أحد مف حريتو عمى أساس مف القانوف وطبقًا لئلجراءات المقررة فيو

يجب إببلغ كؿ مف يقبض عميو بأسباب ذلؾ عند القبض عميو، كما يجب إببلغو فورًا بأية تيمة  .ٕ
 .توجو إليو

يجب تقديـ المقبوض عميو أو الموقوؼ بسبب تيمة جنائية فورًا أماـ القاضي أو أي موظؼ آخر  .ٖ
ويكوف مف حؽ المقبوض عميو أو الموقوؼ أف يقدـ إلى . مخوؿ قانونًا بممارسة صبلحيات قضائية

ال أفرج عنو  .المحاكمة خبلؿ فترة زمنية معقولة، وا 

وال يكوف إيقاؼ األشخاص رىف المحاكمة تحت الحراسة كقاعدة عامة، ولكف يمكف إخضاع اإلفراج 
لمضمانات التي تكفؿ المثوؿ أماـ المحاكمة في أية مرحمة أخرى مف اإلجراءات القضائية، وتنفيذ الحكـ 

. إذا تطمب ذلؾ
يحؽ لكؿ مف يحـر مف حريتو نتيجة إلقاء القبض أو اإليقاؼ، مباشرة اإلجراءات البلزمة أماـ  .ٕ

القضاء لكي تقرر المحكمة دوف إبطاء مدى شرعية إيقافو، لتأمر باإلفراج عنو، إذا كاف اإليقاؼ 
. غير قانوني

. لكؿ مف كاف ضحية القبض عميو أو إيقافو بشكؿ غير قانوني، الحؽ في تعويض قابؿ لمتنفيذ .ٖ
 

 ( 10 )المادة 
 

. يعامؿ جميع األشخاص المحروميف معاممة إنسانية مع احتراـ الكرامة المتأصمة في اإلنساف .ٔ
يعزؿ األشخاص المتيموف، إال في حاالت استثنائية، عف األشخاص المحكوـ عمييـ، كما  (أ) .ٕ

 .يعامموف معاممة خاصة تتناسب مع مراكزىـ كأشخاص غير محكوـ عمييـ

. يعزؿ المتيموف مف األحداث عف البالغيف منيـ ويقدموف إلى القضاء بأسرع وقت ممكف (ب)
عادة تأىيميـ  .ٖ يتضمف النظاـ اإلصبلحي معاممة السجناء معاممة تستيدؼ أساسًا إصبلحيـ وا 

ويعزؿ المذنبوف مف األحداث عف البالغيف منيـ، ويعامموف معاممة تتناسب مع أعمارىـ . اجتماعياً 
. ومراكزىـ القانونية

 ( 11 )المادة 
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. ال يجوز سجف أحد عمى أساس عدـ قدرتو عمى الوفاء بالتزاـ تعاقدي فقط
 

 ( 12 )المادة 
 

لكؿ شخص مقيـ بصفة شرعية عمى إقميـ دولة ما، الحؽ في حرية التنقؿ وفي حرية اختيار مكاف  .ٔ
. إقامتو عمى ذلؾ اإلقميـ

 .لكؿ شخص حرية مغادرة أي قطر بما في ذلؾ ببلده .ٕ

ال تخضع الحقوؽ المشار إلييا أعبله ألية قيود، عدا تمؾ المنصوص عمييا في القانوف، والتي  .ٖ
تعتبر ضرورية لحماية األمف الوطني أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو األخبلؽ أو حقوؽ 

 .وحريات اآلخريف، وتتمشى كذلؾ مع الحقوؽ األخرى المقررة في االتفاقية الحالية

 .ال يجوز حرماف أحد بشكؿ تعسفي مف حؽ الدخوؿ إلى ببلده .ٗ
 

 ( 13 )المادة 
 

يجوز إبعاد األجنبي المقيـ بصفة قانونية في إقميـ دولة طرؼ في االتفاقية الحالية فقط استنادًا إلى قرار 
ويسمح لو، ما تتطمب أسباب اضطرارية تتعمؽ باألمف الوطني غير ذلؾ، بتقديـ . صادر طبقًا لمقانوف

أسبابو ضد ىذا اإلبعاد، وفي أف يعاد النظر في قضيتو بواسطة المختصة أو أي شخص أو أشخاص 
. معينيف خصيصًا مف السمطة وفي أف يكوف ممثبًل ليذا الغرض أماـ تمؾ الجية

 

 ( 14 )المادة 
 

ولكؿ فرد الحؽ، عند النظر في أية تيمة جنائية ضده أو . جميع األشخاص متساووف أماـ القضاء .ٔ
في حقوقو في إحدى القضايا القانونية، في محاكمة عادلة وطنية بواسطة محكمة مختصة ومستقمة 

ويجوز استبعاد الصحافة والجميور مف المحاكمة أو مف جزء . وحيادية قائمة استنادًا إلى القانوف
منيا، ألسباب تتعمؽ باألخبلؽ أو النظاـ العاـ أو األمف الوطني في مجتمع ديمقراطي، أو عندما 

يكوف ذلؾ لمصمحة الحياة الخاصة ألطراؼ القضية أو إلى المدى الذي تراه المحكمة ضروريًا فقط 
عمى أنو . في ظروؼ خاصة إذا كاف مف شأف العمنية أف تؤدى إلى اإلضرار بصالح العدالة

يشترط صدور أي حكـ في قضية جنائية أو مدنية عمنًا، إال إذا اقتضت مصالح األحداث أو 
. اإلجراءات الخاصة بالمنازعات الزوجية أو الوصاية عمى األطفاؿ غير ذلؾ

 .لكؿ فرد متيـ بتيـ جنائية الحؽ في أف يعتبر بريئًا، ما لـ تثبت إدانتو طبقًا لمقانوف .ٕ

لكؿ فرد، عند النظر في أية تيمة جنائية ضده، الحؽ في الضمانات التالية، كحد أدنى، مع  .ٖ
 :المساواة التامة

. إببلغو فورًا وبالتفصيؿ وبمغة مفيومة لديو بطبيعة التيمة الموجية إليو .ٗ
. الحصوؿ عمى الوقت والتسييبلت الكافة إعداد دفاعو واالتصاؿ بمف يختاره مف المحاميف (ب)
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. أف تجري محاكمتو دوف تأخير زائد عف المعقوؿ (ج)
أف تجري محاكمتو بحضوره وأف يدافع عف نفسو بنفسو أو عف طريؽ مساعدة قانونية يختارىا ىو،  (د)

وأف يبمغ عندما ال يكوف لديو مساعدة قانونية، بحقو في ذلؾ، وفي أف تعيف لو مساعدة قانونية في أية 
. حالة تستمزميا مصمحة العدالة، ودوف أف يدفع مقابؿ ذلؾ إذا لـ تكف موارده كافية ليذا الغرض

أف يستجوب بنفسو أو عف طريؽ شيود الخصـ ضده، وفي أف يضمف حضور شيوده واستجوابيـ  (ىػ)
. تحت ذات شروط شيود الخصـ

. أف ال يمـز بالشيادة ضد نفسو أو االعتراؼ بأنو مذنب (ز)
تكوف اإلجراءات، في حالة األشخاص األحداث، بحيث يؤخذ موضوع أعمارىـ والرغبة في إعادة  .ٗ

. تشجيعيـ تأىيميـ بعيف االعتبار
لكؿ محكوـ عميو بإحدى الجرائـ الحؽ في إعادة النظر في الحكـ والعقوبة أماـ محكمة أعمى  .٘

 .بمقتضى القانوف

لكؿ شخص صدرت عميو عقوبة بسبب حكـ نيائي صدر ضده في جريمة جنائية، الحؽ في  .ٙ
التعويض طبقًا لمقانوف إذا ألغى الحكـ أو صدر عنو العفو بعد ذلؾ بسبب واقعة جديدة أو واقعة 
جرى اكتشافيا حديثًا وكشفت بشكؿ قاطع إخفاقًا في تحقيؽ العدالة، ما لـ يثبت أف عدـ الكشؼ 

 .عف الواقعة المجيولة في حينو يعود في أسبابو كميًا أو جزئيًا إلى ىذا الشخص

ال يجوز محاكمة أحد أو معاقبتو، مرة ثانية، عف جريمة سبؽ أف ناؿ حكمًا نيائيًا عنيا أو افرج  .ٚ
 .عنو فييا طبقًا لمقانوف، واإلجراءات الجنائية لمبمد المختص

 

 ( 15 )المادة 
 

ال يجوز إدانة أحد بجريمة جنائية نتيجة عمؿ أو امتناع عف عمؿ ما لـ يشكؿ عند ارتكابو جريمة  .ٔ
كما ال يجوز توقيع عقوبة أشد مف العقوبة واجبة . جنائية بموجب القانوف الوطني أو الدولي

ويستفيد المتيـ مف أي نص قانوني يصدر بعد ارتكاب . التطبيؽ في وقت ارتكاب الجريمة
. الجريمة، إذا جاء متضمنًا لعقوبة أخؼ

ليس في ىذه المادة ما يحوؿ دوف محاكمة أو معاقبة أي شخص أو امتناع عف عمؿ، إذا كاف  .ٕ
 .ذلؾ يعتبر وقت ارتكابو جريمة طبقًا لممبادئ العامة لمقانوف، المقررة في المجتمع الدولي

 

 ( 16 )المادة 
 

. لكؿ فرد الحؽ في أف يعترؼ بو كشخص أماـ القانوف
 

 ( 17 )المادة 
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ال يجوز التدخؿ، بشكؿ تعسفي أو غير قانوني، في المسائؿ الخاصة بأحد أو بعائمتو أو بيتو أو  .ٔ
. مراسبلتو كما ال يجوز التعرض بشكؿ غير قانوني فيما يمس شرفو وسمعتو

 .لكؿ شخص الحؽ في حماية القانوف ضد ىذا التدخؿ أو التعرض .ٕ
 

 ( 18 )المادة 
 

ويشمؿ ىذا الحؽ حريتو في االنتماء إلى أحد . لكؿ فرد الحؽ في حرية الفكر والضمير والديانة .ٔ
األدياف أو العقائد باختياره، وفي أف يعبر منفردًا أو مع آخريف، بشكؿ عمني أو غير عمني، عف 

. ديانتو أو عقيدتو سواء كاف ذلؾ عف طريؽ العبادة أو التقييد أو الممارسة أو التعميـ
ال يجوز إخضاع أحد إلكراه مف شأنو أف يعطؿ حريتو في االنتماء إلى أحد األدياف أو العقائد التي  .ٕ

 .يختارىا

تخضع حرية الفرد في التعبير عف ديانتو أو معتقداتو فقط إلى القيود المنصوص عمييا في  .ٖ
القانوف، والتي تستوجبيا السبلمة العامة أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو األخبلؽ أو حقوؽ 

 .اآلخريف وحرياتيـ األساسية

تتعيد الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية باحتراـ حرية اآلباء واألميات واألوصياء القانونييف، عند  .ٗ
 .إمكانية تطبيؽ ذلؾ، في تأميف التعميـ الديني أو األخبلقي ألطفاليـ تمشيًا مع معتقداتيـ الخاصة

 

 ( 19 )المادة 
 

. لكؿ فرد الحؽ في اتخاذ اآلراء، دوف تدخؿ .ٔ
لكؿ فرد الحؽ في حرية التعبير، وىذا الحؽ يشمؿ حرية البحث عف المعمومات أو األفكار مف أي  .ٕ

نوع واستبلميا ونقميا بغض النظر عف الحدود، وذلؾ إما شفاىة أو كتابة أو طباعة وسواء كاف 
 .ذلؾ في قالب فني أو بأية وسيمة أخرى يختارىا

مف ىذه المادة وبواجبات ومسؤوليات  (2)ترتبط ممارسة الحقوؽ المنصوص عمييا في الفقرة  .ٖ
خاصة، وعمى ذلؾ، فإنيا قد تخضع لقيود معينة، ولكف فقط باالستناد إلى نصوص القانوف، عمى 

 :أف تكوف الزمة و ضرورية

. الحتراـ حقوؽ أو سمعة اآلخريف .٘
. لحماية األمف الوطني أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو األخبلؽ (ب)
 

 ( 20 )المادة 
 

. تمنع، بحكـ القانوف، كؿ دعاية مف أجؿ الحرب .ٔ
تمنع، بحكـ القانوف، كؿ دعوة لمكراىية القومية أو العنصرية أو الدينية، مف شأنيا أف تشكؿ  .ٕ

 .تحريضًا عمى التمييز أو المعاداة أو العنؼ
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 ( 21 )المادة 
 

وال يجوز وضع قيود عمى ممارسة ىذا الحؽ غير ما يفرض منيا . الحؽ في التجمع السممي معترؼ بو
تمشيًا مع القانوف، ومع ما تتطمبو، في مجتمع ديموقراطي، مصمحة األمف الوطني أو السبلمة العامة 

. أو النظاـ العاـ أو حماية الصحة العامة أو األخبلؽ أو حماية حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ
 

 ( 22 )المادة 
 

لكؿ شخص الحؽ في حرية المشاركة مع اآلخريف، بما في ذلؾ حؽ تشكيؿ النقابات أو االنضماـ  .ٔ
. إلييا لحماية مصالحو

ال يجوز وضع القيود عمى ممارسة ىذا الحؽ غير ما يفرض منيا بقانوف، وما تتطمبو، في مجتمع  .ٕ
ديموقراطي، مصالح األمف الوطني أو السبلمة العامة أو النظاـ العاـ أو حماية الصحة العامة أو 

 .األخبلؽ أو حماية حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ

وال تحوؿ ىذه المادة دوف فرض القيود القانونية عمى أعضاء القوات المسمحة والشرطة في ممارسة 
. ىذا الحؽ

، 1948لعاـ " اتفاؽ منظمة العمؿ الدولية " ال تتضمف ىذه المادة ما يخوؿ الدوؿ األطراؼ في  .ٖ
بشأف حرية المشاركة وحماية الحؽ في التنظيـ، اتخاذ اإلجراءات التشريعية التي مف شأنيا 
اإلضرار بالضمانات المنصوص عمييا في ذلؾ االتفاؽ أو تطبيؽ القانوف بشكؿ يؤدي إلى 

. اإلضرار بتمؾ الضمانات
 

 ( 23 )المادة 
 

العائمة ىي الوحدة االجتماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، وليا الحؽ في التمتع بحماية  .ٔ
. المجتمع والدولة

 .يعترؼ بحؽ الرجاؿ والنساء في سف الزواج بالزواج وبتكويف أسرة .ٕ

 .ال يتـ الزواج بدوف الرضاء الكامؿ والحر لؤلطراؼ المقبمة عميو .ٖ

عمى الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية اتخاذ الخطوات المناسبة لتأميف المساواة في الحقوؽ  .ٗ
ويجب النص، وفي حالة الفسخ، عمى الحماية . والمسئوليات عند الزواج وأثناء قيامو وعند فسخو

 .البلزمة لؤلطفاؿ
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 ( 24 )المادة 
 

 عمى أسرتو وعمى كؿ مف – كقاصر –لكؿ طفؿ الحؽ في إجراءات الحماية التي يستوجبيا مركزه  .ٔ
المجتمع والدولة، وذلؾ دوف تمييز بسبب العنصر أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديانة أو 

. األصؿ القومي أو االجتماعي أو الممكية أو الوالدة
 .كؿ طفؿ يسجؿ فور والدتو، ويكوف لو اسـ .ٕ

 .لكؿ طفؿ الحؽ في أف تكوف لو جنسية .ٖ
 

 ( 25 )المادة 
 

: ودوف قيود غير معقولة، في (2)لكؿ مواطف الحؽ والفرصة، دوف أي تمييز مما ورد في المادة 
. أف يشارؾ في سير الحياة العامة، إما مباشرة أو عف طريؽ ممثميف يختاروف بحرية تامة .ٙ
أف َينتخب وأف ُينتخب في انتخابات دورية أصمية وعامة، وعمى أساس مف المساواة، عمى أف تتـ  (ب)

. االنتخابات بطريؽ االقتراع السري وأف تضمف التعبير الحر عف إرادة الناخبيف
. أف يكوف لو الحؽ في الحصوؿ عمى الخدمة العامة في ببلده، عمى أسس عامة مف المساواة (ج)
 

 ( 26 )المادة 
 

ويحـر . جميع األشخاص متساووف أماـ القانوف ومف حقيـ التمتع دوف أي تمييز وبالتساوي بحمايتو
القانوف، في ىذا المجاؿ، أي تمييز ويكفؿ لجميع األشخاص حماية متساوية وفّعالة ضد أي تمييز، 
سواء كاف عمى أساس العنصر أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف أو الرأي السياسي أو غيره أو 

. األصؿ القومي أو االجتماعي أو الممكية أو صفة الوالدة أو غيرىا
ال يجوز إنكار حؽ األشخاص الذيف ينتموف إلى أقميات عنصرية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ما، 
في االشتراؾ مع األعضاء مف جماعتيـ في التمتع بثقافتيـ أو اإلعبلف عف ديانتيـ واتباع تعاليميا أو 

. استعماؿ لغتيـ
 

القسم الرابع 
 

 ( 27 )المادة 
 

، تضـ ثمانية عشر "يشار إلييا فيما بعد ىذه االتفاقية بالمجنة " تشكؿ لجنة لحقوؽ اإلنساف  .ٔ
. عضوًا، وتقوـ بتنفيذ األعماؿ المنصوص عمييا فيما بعد

تشكؿ المجنة مف بيف مواطني الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية مف ذوي الصفات األخبلقية العالية،  .ٕ
والمشيود باختصاصيـ في ميداف حقوؽ اإلنساف، عمى أف يؤخذ في االعتبار أىمية إشراؾ بعض 

 .األشخاص مف ذوي الخبرة القانونية
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 .ينتخب أعضاء المجنة، ويؤدوف واجبيـ بصفتيـ الشخصية .ٖ

 ( 28 )المادة 
 

ينتخب أعضاء المجنة بطريقة االقتراع السري مف قائمة الحائزيف عمى المؤىبلت المنصوص عمييا  .ٔ
. ، والذيف ترشحيـ ليذا الغرض الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية(27)في المادة 

يحؽ لكؿ دولة في ىذه االتفاقية، أف ترشح ما يزيد عف شخصيف عمى أف يكونا مف بيف مواطني  .ٕ
 .الدولة التي قامت بترشيحميا

 .يعتبر ىؤالء األشخاص صالحيف إلعادة ترشيحيـ .ٖ
 

 (  29 )المادة 
 

. تجرى االنتخابات األولى خبلؿ مدة ال تزيد عمى ستة أشير مف تاريخ نفاذ مفعوؿ ىذه االتفاقية .ٔ
يتولى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة توجيو دعوة كتابية إلى الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية قبؿ  .ٕ

أربعة أشير عمى األقؿ مف تاريخ أي انتخاب لمجنة، عدا االنتخاب الخاص بشغؿ العضوية 
، حتى يتقدـ بمرشيحيا لعضوية المجنة خبلؿ (33)الشاغرة التي يجرى اإلعبلف عنيا طبقًا لممادة 

 .ثبلثة أشير

عمى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة أف يعد قائمة مرتبة حسب الحروؼ األبجدية بأسماء كافة  .ٖ
المرشحيف طبقًا لما سبؽ، مع بياف الدوؿ األطراؼ التي قامت بترشيحيـ، وأف يعرض تمؾ القائمة 

 .عمى الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية قبؿ شير واحد عمى األقؿ مف تاريخ أي انتخاب

يجري انتخاب أعضاء المجنة في اجتماع تعقده الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية، بدعوة مف األميف  .ٗ
العاـ لؤلمـ المتحدة في مقر األمـ المتحدة، ويكوف النصاب فيو قانونيًا بحضور ثمثي الدوؿ 
المذكورة، ويعبر المرشحوف الحائزوف عمى أكبر عدد مف األصوات وعمى األغمبية المطمقة 

ألصوات ممثمي الدوؿ األطراؼ الحاضريف والمشتركيف في عممية االقتراع، فائزيف في انتخابات 
 .المجنة

 

 ( 30 )المادة 
 

. ال يجوز أف تضـ المجنة أكثر مف شخص واحد مف مواطني الدولة الواحدة .ٔ
يراعى، عند انتخاب المجنة، التوزيع الجغرافي العادؿ لؤلعضاء، وكذلؾ تمثيؿ المدنيات المختمفة  .ٕ

 .والنظـ القانونية الرئيسية
 

 ( 31 )المادة 
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ومع ذلؾ، ففي . ينتخب أعضاء المجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز أف يعاد انتخابيـ عند ترشيحيـ .ٔ
ويجري اختيار ىؤالء . االنتخابات األولى، تنتيي مدة تسعة مف األعضاء المنتخبيف بمضي سنتيف

التسعة عد االنتخاب األوؿ مباشرة عف طريؽ القرعة التي يجرييا رئيس االجتماع المشار إليو في 
. 4فقرة  (29)المادة 

 .تجري االنتخابات عند انتياء مدة الخدمة طبقًا لممواد السابقة في ىذا القسـ مف االتفاقية الحالية .ٕ
 

 ( 32 )المادة 
 

عمى رئيس المجنة، إذا اعتبر أحد أعضاء المجنة متوقفًا عف أداء واجباتو لي سبب بخبلؼ التغيب  .ٚ
المؤقت، وفقًا  عمى الرأي الجماعي لؤلعضاء اآلخريف، أف يخطر األميف العاـ لؤلمـ المتحدة 

. بذلؾ، وعمى األميف العاـ في تمؾ الحالة أف يعمف خمو مقعد ذلؾ العضو
عند وفاة أحد أعضاء المجنة أو استقالتو، يتعيف عمى رئيس المجنة إخطار األميف العاـ لؤلمـ  .ٛ

وعمى األميف العاـ، في تمؾ الحالة أف يعمف خمو المقعد مف تاريخ الوفاة أو مف تاريخ . المتحدة فوراً 
 .نفاذ االستقالة

 

 ( 33 )المادة 
 

، إذا كانت مدة العضو المطموب إحبلؿ آخر (32)عند اإلعبلف عف خمو أحد المقاعد طبقًا لممادة .1
مكانو ال تنتيي خبلؿ ستة أشير مف تاريخ اإلعبلف عند، يخطر األميف العاـ لؤلمـ المتحدة كبًل مف 

وليذه الدوؿ أف تتقدـ خبلؿ شيريف بترشيحاتيا، طبقًا لممادة . الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية بذلؾ
. ، لشغؿ المقعد الشاغر(29)
يعد األميف العاـ لؤلمـ المتحدة قائمة مرتبة حسب الحروؼ األبجدية بأسماء األشخاص المرشحيف  .ٜ

وتجري االنتخابات عمى المقعد الشاغر . طبقًا لذلؾ، لعرضيا عمى الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية
. في تمؾ الحالة طبقًا لمنصوص الخاصة في ىذا القسـ مف االتفاقية الحالية

بنصبو حتى  (32)يحتفظ عضو المجنة المنتخب لشغؿ المقعد الشاغر المعمف عنو طبقًا لممادة  .ٔ
. انتياء الفترة الباقية لمعضو الذي خبل مكانو في المجنة طبقًا لنصوص تمؾ المادة

 

 ( 34 )المادة 
 

يحصؿ أعضاء المجنة، بموافقة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، ومف موارد األمـ المتحدة، عمى مكافآت 
. تقرر شروطيا الجمعية العامة مع مراعاة أىمية المسئوليات التي تتحمميا المجنة

 

 ( 35 )المادة 
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عمى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة أف يزود المجنة بما يمزميا مف الموظفيف والتسييبلت التي تمكنيا مف 
. أداء أعماليا بشكؿ فّعاؿ

 

 
 

 ( 36 )المادة 
 

. يوجو األميف العاـ لؤلمـ المتحدة الدعوة لبلجتماع األوؿ لمجنة في مقر األمـ المتحدة .ٔ
 .تجتمع المجنة، بعد اجتماعيا األوؿ، في األوقات التي تنص عمييا الئحتيا الداخمية .ٕ

 .تجتمع المجنة، عادة، في مقر األمـ المتحدة أو في مكتبيا بجنيؼ .ٖ
 

 ( 37 )المادة 
 

عمى كؿ مف أعضاء المجنة أف يعمف في اجتماع عمني لمجنة، قبؿ مباشرتو العمؿ، أنو سوؼ يؤدي 
. عممو بكؿ تجرد ونزاىة

 

 ( 38 )المادة 
 

. تنتخب المجنة مسئولييا لفترة عاميف ويجوز إعادة انتخابيـ. 1
 :تضع المجنة الئحتيا الداخمية التي تنص مف بيف قواعدىا عمى .ٕ

. أف النصاب القانوني يتكوف مف اثنى عشر عضواً  (أ)
. أف تكوف قرارات المجنة بأغمبية أصوات األعضاء الحاضريف (ب)
 

 ( 39 )المادة 
 

تتعيد الدوؿ األطراؼ في االتفاقية الحالية بوضع التقارير عف اإلجراءات التي اتخذتيا، والتي مف . 1
شأنيا أف تؤدي إلى تأميف الحقوؽ المقررة في ىذه االتفاقية وعف التقدـ الذي تـ إحرازه في التمتع بتمؾ 

: الحقوؽ، وذلؾ
. خبلؿ عاـ مف تاريخ نفاذ االتفاقية الحالية بالنسبة لمدوؿ األطراؼ المعنية (أ )
. بناء عمى طمب المجنة بعد ذلؾ (ب)
تقدـ كافة التقارير إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة الذي بدوره بإحالتيا عمى المجنة لمنظر فييا، . 2

. وتبيف التقارير العوامؿ والصعوبات، إف وجدت التي تؤثر عمى تطبيؽ االتفاقية الحالية
يجوز لؤلميف العاـ لؤلمـ المتحدة، بعد التشاور مع المجنة، أف يحيؿ إلى الوكاالت المتخصصة . 3

 .المعنية نسخًا مف أجزاء تمؾ التقارير الواقعة ضمف ميداف اختصاصيا



 177 

تدرس المجنة التقارير المقدمة ليا مف الدوؿ األطراؼ في االتفاقية الحالية وتحميؿ تقاريرىا وما تراه . 4
مناسبًا مف التعميقات العامة إلى الدوؿ األطراؼ، وليا أيضًا أف تحيؿ ىذه التعميقات مع نسخ التقارير 

.  في االتفاقية الحالية إلى المجمس االقتصادي واالجتماعيؼالتي استممتيا مف الدوؿ األطرا
يجوز لمدوؿ األطراؼ في االتفاقية الحالية أف تقدـ إلى المجنة مبلحظاتيا عمى أية تعميقات موضوعة .5

 . مف ىذه المادة4طبقًا لمفقرة 
 

 
 ( 40 )المادة 

 

يجوز آلية دولة طرؼ في االتفاقية الحالية أف تصرح في أي وقت طبقًا ليذه المادة بإقرارىا  .ٔ
باختصاص المجنة في استبلـ التبميغات التي تتضمف ادعاءات دولة طرؼ بأف دولة طرؼ أخرى 

. ال تقـو بأداء التزاماتيا بموجب ىذه االتفاقية الحالية وبالنظر في تمؾ التبميغات
ويجوز استبلـ التبميغات بموجب ىذه المادة والنظر فييا فقط في حالة تقديميا مف دولة طرؼ سبؽ أف 

صرحت بإقرارىا باختصاص المجنة فيما يتعمؽ بيا، وال يجوز لمجنة أف تتسمـ التبميغات التي تخص 
وتخضع التبميغات التي يجري استبلميا بموجب . دولة طرؼ لـ يسبؽ ليا إصدار مثؿ ذلؾ التصريح

: ىذه المادة لئلجراءات التالية
يجوز لمدولة الطرؼ في االتفاقية الحالية، إذا رأت أف دولة طرفًا آخر فييا ال تقوـ بتنفيذ نصوصيا،  (أ)

وعمى الدولة التي تتسمـ ذلؾ التبميغ أف . أف تمفت نظر ىذه الدولة ليذا األمر عف طريؽ تبميغ كتابي
تقدـ لمدولة التي بعثت إلييا بو، أو بيانًا كتابيًا، خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ استبلميا لو، توضح فيو 

، إشارة إلى اإلجراءات  األمر عمى أف يتضمف ذلؾ التفسير أو البياف الكتابي، بمقدار ما ىو ممكف والـز
. والحموؿ المحمية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذىا أو المتوافرة بالنسبة ليذا األمر

يجوز ألي مف الدولتيف الطرفيف المعنيتيف، في حالة عدـ تسوية األمر بما يرضي الطرفيف خبلؿ  (ب)
ستة أشير مف تاريخ استبلـ الدولة المستممة لمتبميغ األولي، أف تحيؿ إلى المجنة بإخطار توجيو إلييا 

لى الدوؿ األخرى . وا 
ال تنظر المجنة فيما يحاؿ عمييا مف أمور إال بعد أف تتأكد مف سبؽ اإلسناد لجميع الحموؿ  (ج)

وال . المحمية المتوافرة بالنسبة ليا األمر واستنفادىا، تمشيًا مع المبادئ العامة المقررة في القانوف الدولي
. تسري ىذه القاعدة إذا كانت تطبيؽ الحموؿ قد تأخر لفترة غير معقولة

. تعقد المجنة اجتماعات مقفمة أثناء النظر في التبميغات بموجب ىذه المادة (د)
، تعرض المجنة مساعييا الحميدة عمى الدوؿ األطراؼ المعنية أمبًل (ج)مع مراعاة نصوص الفقرة  (ىػ)

في الوصوؿ إلى حؿ ودي عمى أساس احتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية المقررة في ىذه 
. االتفاقية
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أف تزودىا بأية  (ب)يجوز لمجنة أف تطالب مف الدوؿ األطراؼ المعنية المشار إلييا في الفقرة  (و)
. معمومات تتصؿ بأي موضوع محاؿ عمييا

الحؽ في أف تكوف ممثمة أثناء نظر المجنة في  (ب)لمدوؿ األطراؼ المعنية المشار إلييا في الفقرة  (ز)
. األمر وأف تقدـ مذكرات شفوية أو كتابية أو كمتييما

تضع المجنة تقريرًا خبلؿ اثنى عشر شيرًا مف تاريخ استبلـ األخطار المنصوص عميو في الفقرة  (ح)
: وذلؾ عمى النحو التالي (ب)
تقصر المجنة تقريرىا عمى بياف موجز  (ىػ)في حالة الوصوؿ إلى حؿ الشروط الواردة في الفقرة  .ٔ

. بالوقائع وبالحؿ الذي تـ الوصوؿ إليو
تقصر المجنة تقريرىا عمى بياف موجز  (ىػ)في حالة عدـ الوصوؿ إلى حؿ ضمف شروط الفقرة  .ٕ

بالوقائع عمى أف ترفؽ بو المذكرات الكتابية وسجبًل بالمذكرات الشفوية المقدمة مف الدوؿ األطراؼ 
 .المعنية، ويبمغ التقرير في كؿ مسألة، عمى الدوؿ األطراؼ المعنية

تعتبر نصوص ىذه المادة نافذة المفعوؿ بعد إصدار عشر مف الدوؿ في االتفاقية الحالية  .ٖ
 .مف ىذه المادة (1)تصريحات بموجب الفقرة 

وال يؤثر ىذا السحب عمى النظر . ويجوز سحب التصريح في أي وقت بإخطار يوجو إلى األميف العاـ
في أية مسألة سبؽ أف حوؿ تبميغ بشأنيا طبقًا ليذه المادة، إال أنو ال يجوز استبلـ أي تبميغ مف أي 
دولة طرؼ بعد استبلـ األميف العاـ إلخطار سحب التصريح، ما لـ تكف الدولة الطرؼ المعنية قد 

. أصدرت تصريحًا جديداً 
 

 ( 41 )المادة 
 

يجوز لمجنة، عند التوصؿ إلى حؿ يرضي الدوؿ األطراؼ المعنية في مسألة محالة إلييا طبقًا  (أ) .ٔ
، أف تعيف، بالموافقة المسبقة لمدوؿ األطراؼ المعنية، لجنة توفيؽ خاصة تسمى فيما (40)لممادة 
وتعرض لجنة التوفيؽ مساعييا الحميدة عمى الدوؿ األطراؼ المعنية أمبًل ". بمجنة التوفيؽ " بعد 

. في تسوية ودية لممسألة عمى أساس احتراـ االتفاقية الحالية
فإذا أخفقت الدوؿ . تضـ لجنة التوفيؽ خمسة أشخاص مقبوليف لدى الدوؿ األطراؼ المعنية (ب)

األطراؼ المعنية في الوصوؿ إلى اتفاؽ خبلؿ ثبلثة أشير حوؿ تشكيؿ ىذه المجنة بأكمميا أو في 
قسـ منيا، فيتعيف في ىذه الحالة انتخاب أعضاء المجنة، الذيف لـ يتـ التوصؿ إلى اتفاؽ بشأنيـ 
. مف بيف أعضاء لجنة الحقوؽ اإلنسانية عف طريؽ االقتراع السري وبأغمبية ثمثي ىؤالء األعضاء

يعمؿ أعضاء لجنة التوفيؽ بصفاتيـ الشخصية، وال يجوز أف يكونوا مف بيف مواطني الدوؿ المعنية  .ٕ
أو مف بيف مواطني دولة ليست طرفًا في االتفاقية الحالية أو مف بيف مواطني دولة طرؼ لـ تصدر 

(. 40)تصريحًا بموجب المادة 



 179 

 .تنتخب لجنة التوفيؽ رئيسيا، وتضع الئحتيا الداخمية الخاصة .ٖ

ويجوز أف تعقد، . تعقد اجتماعات لجنة التوفيؽ عادة في مقر األمـ المتحدة، أو في مكتبيا بجنيؼ .ٗ
مع ذلؾ في أي مكاف آخر مبلئـ تقرره لجنة التوفيؽ، بالتشاور مع األميف العاـ لؤلمـ المتحدة 

 .والدوؿ األطراؼ المعنية

بخدمة لجاف التوفيؽ المعنية بموجب ىذه  (35)تقوـ السكرتارية التي يجري تأمينيا طبقًا لممادة  .٘
 .المادة أيضاً 

توضع المعمومات التي تسممتيا المجنة وقامت بمراجعتيا تحت تصرؼ لجنة التوفيؽ، وليذه المجنة  .ٙ
 .أف تطمب إلى الدوؿ األطراؼ المعنية تزويدىا بأية معمومات أخرى ذات صمة

تعد لجنة التوفيؽ، بعد دراسة المسألة دراسة شاممة، وعمى أي حاؿ، خبلؿ مدة أقصاىا اثنى عشر  .ٚ
شيرًا مف تاريخ وضع يدىا عمييا، تقريرًا ترفعو إلى رئيس لجنة الحقوؽ اإلنسانية لتبميغو إلى الدوؿ 

 .األعضاء المعنية

تقصر لجنة التوفيؽ تقريرىا، في حالة عجزىا عف إتماـ النظر في المسألة خبلؿ اثنى عشر شيرًا،  (أ)
. عمى بياف موجز بما وصمت إليو في دراستيا لممسألة

تقصر لجنة التوفيؽ تقريرىا، في حالة الوصوؿ إلى حؿ ودي عمى أساس احتراـ حقوؽ اإلنساف  (ب)
. المقررة في االتفاقية الحالية، عمى بياف موجز بالوقائع والحؿ الذي تـ الوصوؿ إليو

، ما تبيف (ب)يشمؿ تقرير لجنة التوفيؽ، في حالة عدـ الوصوؿ إلى حؿ طبقًا لشروط الفقرة  (ج)
بخصوص كافة الوقائع المتصمة بالمسائؿ القائمة بيف الدوؿ األطراؼ المعنية، كما يشمؿ وجيات نرىا 

ويشمؿ التقرير، ويشمؿ التقرير، كذلؾ، المذكرات الكتابية . حوؿ إمكانيات الوصوؿ إلى حؿ ودي لؤلمر
. وسجبلت المذكرات الشفوية لدوؿ األطراؼ المعنية

، أف تخطر رئيس (ج)عمى الدوؿ األطراؼ المعنية، في حالة تقديـ تقرير لجنة التوفيؽ طبقًا لمفقرة  (د)
لجنة الحقوؽ اإلنسانية خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ استبلميا لذلؾ التقرير، فيما إذا كانت توافؽ أو ال 

. توافؽ عمى محتويات تقرير لجنة التوفيؽ
(. 40)ىذه المادة ما ينتقص مف مسئوليات لجنة الحقوؽ اإلنسانية بموجب المادة ليس في نصوص  .ٛ
تسيـ الدوؿ األطراؼ المعنية بالتساوي في دفع نفقات أعضاء لجنة التوفيؽ، طبقًا لمتقديرات التي  .ٜ

 .يضعيا األميف العاـ لؤلمـ المتحدة

يخوؿ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة صبلحية دفع نفقات أعضاء لجنة التوفيؽ، إذا دعت الحاجة،  .ٓٔ
 .مف ىذه المادة (9)قبؿ تغطيتيا مف الدوؿ األطراؼ المعنية طبقًا لمفقرة 

 

 ( 42 )المادة 
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يخوؿ أعضاء كؿ مف لجنة الحقوؽ اإلنسانية ولجاف التوفيؽ المؤقتة التي قد تعيف بموجب المادة    
بالتمتع بالتسييبلت واالمتيازات والحصانات التي يتمتع بيا خبراء الميمات الخاصة التابعيف  (41)

لؤلمـ المتحدة، كما ىو منصوص عميو في األجزاء ذات الصمة مف االتفاقية الحالية بامتيازات 
. وحصانات األمـ المتحدة

 
 ( 43 )المادة 

 

ال يؤثر العمؿ بالنصوص التطبيقية في االتفاقية الحالية عمى اإلجراءات المنصوص عمييا في مجاؿ 
كما ال . حقوؽ اإلنساف في المستندات التأسيسية لؤلمـ المتحدة المتخصصة واتفاقاتيما أو بموجبيا

يحوؿ ذلؾ دوف لجوء الدوؿ األطراؼ في االتفاقية الحالية إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما، طبقًا 
. لبلتفاقيات الدولة العامة أو الخاصة القائمة فيما بينيا

 

 ( 44 )المادة 
 

تقدـ المجنة تقريرًا سنويًا عف نشاطاتيا إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، بواسطة المجمس االقتصادي 
. واالجتماعي

 

القسم الخامس 
 

 ( 45 )المادة 
 

ال تتضمف ىذه االتفاقية ما يمكف تفسيره بأنو تعطيؿ لنصوص ميثاؽ األمـ المتحدة، ودساتير الوكاالت 
المتخصصة التي تحدد المسئوليات الخاصة ألجيزة األمـ المتحدة المختمفة والوكاالت المتخصصة، 

. فيما يتعمؽ باألمور التي تعالجيا االتفاقية الحالية
 

 ( 46 )المادة 
 

ليس في االتفاقية الحالية ما يمكف تفسيره بأنو تعطيؿ لمحؽ المتأصؿ لجميع الشعوب في التمتع 
. بثرواتيا ومواردىا الطبيعية واالنتفاع بيا كمية وبحرية

 

القسـ السادس 
 

 ( 47 )المادة 
 

يجوز ألي مف الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة، أو في أي مف وكاالتيا المتخصصة، التوقيع  .ٔ
عمى ىذه االتفاقية، كما ال يجوز ذلؾ ألية دولة في النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية وألية دولة 

 .أخرى تدعوىا الجمعية العامة لتصبح طرفًا في االتفاقية الحالية
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 .تخضع ىذه االتفاقية إلجراءات التصديؽ، وتودع وثائؽ التصديؽ لدى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة .ٕ

، مف ىذه المادة، االنضماـ إلى االتفاقية (1)يجوز ألية دولة مف الدوؿ المشار إلييا في الفقرة  .ٖ
 .الحالية

 .يعتبر االنضماـ ساري المفعوؿ عند إيداع وثيقة االنضماـ لدى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة .ٗ

عمى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة إببلغ كافة الدوؿ التي وقعت عمى ىذه االتفاقية أو انضمت عند  .٘
 .إيداع كؿ وثيقة مف وثائؽ التصديؽ أو االنضماـ

 
 

 ( 48 )المادة 
 

تعتبر ىذه االتفاقية نافذة المفعوؿ، بعد مضي ثبلثة أشير مف تاريخ إيداع وثيقة التصديؽ أو  .ٔ
. االنضماـ الخامسة والثبلثيف لدى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة

تعتبر ىذه االتفاقية نافذة المفعوؿ، قبؿ كؿ دولة تصدؽ عمييا أو تنضـ إلييا في وقت الحؽ عمى  .ٕ
إيداع وثيقة التصديؽ أو االنضماـ الخامسة والثبلثيف، بعد مضي ثبلثة أشير مف تاريخ إيداعيا 

 .لوثيقة التصديؽ أو االنضماـ الخاصة بيا
 

 ( 49 )المادة 
 

. تسري نصوص ىذه االتفاقية عمى كافة أجزاء الدوؿ االتحادية، دوف قيود أو استثناءات
 

 ( 50 )المادة 
 

يحؽ لكؿ دولة طرؼ ىذه االتفاقية، اقتراح التعديبلت المراد إدخاليا عمييا، وتقديميا إلى األميف  .ٔ
وعمى األميف العاـ تبميغ الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية بالتعديبلت المقترحة . العاـ لؤلمـ المتحدة

مع طمب إخطاره فيما إذا كانت ىذه الدوؿ تفضؿ عقد مؤتمر لمدوؿ األطراؼ، لمنظر في 
فإذا ما وافؽ عمى األقؿ ثمث الدوؿ األطراؼ، عمى عقد المؤتمر، . المقترحات والتصويت عمييا

فعمى األميف العاـ أف يدعو إلى عقده تحت رعاية األمـ المتحدة، عمى أف يعرض كؿ تعديؿ يحوز 
موافقة أغمبية الدوؿ األطراؼ الممثمة في المؤتمر عند التصويت عميو، عمى الجمعية العامة لؤلمـ 

. المتحدة إلقراره والموافقة عميو
تعتبر التعديبلت نافذة المفعوؿ بعد موافقة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عمييا، وموافقة ثمثي الدوؿ  .ٕ

 .األطراؼ في ىذه االتفاقية عمييا طبقًا إلجراءاتيا الدستورية الخاصة

وتظؿ الدوؿ األطراؼ . تعتبر التعديبلت، بعد بدء نفاذ مفعوليا، ممزمة لمدوؿ األطراؼ التي قبمتيا .ٖ
األخرى، في ىذه االتفاقية، ممزمة بنصوص تمؾ االتفاقية وبالتعديبلت التي سبؽ ليا أف وافقت 

 .عمييا فقط
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 ( 51)المادة 
 

، ( 5) فقرة  ( 47 )عمى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، فضبًل عف اإلخطارات الموجية بموجب المادة 
: مف ذات المادة بالتفصيبلت التالية (1)إببلغ جميع الدوؿ المشار إلييا في الفقرة 

(. 47)التوقيعات والتصديقات واالنضماـ الذي يتـ طبقًا لممادة  (أ)
، وكذلؾ سرياف مفعوؿ أية تعديبلت طبقًا (48)تاريخ سرياف مفعوؿ ىذه االتفاقية طبقًا لممادة  (ب)

(. 50)لممادة 
 

 ( 52 )المادة 
 

 (والعربية)يجري إيداع ىذه االتفاقية التي تعتبر نصوصيا الصينية واإلنجميزية واإلسبانية متساوية  .ٔ
. في أصالتيا، في أرشيؼ األمـ المتحدة

عمى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة أف يبعث بنسخ مصدؽ عمييا مف ىذه االتفاقية إلى جميع الدوؿ  .ٕ
 (.47)المشار إلييا في المادة 

 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد . ب
المرأة 

 
 ( 1 )المادة 

 

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتـ عمى أسا " التمييز ضد المرأة " ألغراض ىذه االتفاقية يعني مصطمح 
الجنس ويكوف مف آثاره أو أغراضو، توىيف أو إحباط االعتراؼ لممرأة بحقوؽ اإلنساف والحريات 

األساسية في المياديف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميداف آخر، أو 
توىيف أو إحباط تمتعيا بيذه الحقوؽ أو ممارستيا ليا، بصرؼ النظر عف حالتيا الزوجية وعمى أساس 

. المساواة بينيا وبيف الرجؿ
 

 ( 2 )المادة 
 

تشجب الدوؿ األطراؼ جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، وتتفؽ عمى أف تنتيج، بكؿ الوسائؿ المناسبة 
: ودوف إبطاء، سياسة تستيدؼ القضاء عمى التمييز ضد المرأة، وتحقيقًا لذلؾ تتعيد بالقياـ بما يمي

إدماج مبدأ المساواة بيف الرجؿ والمرأة في دساتيرىا الوطنية أو تشريعاتيا المناسبة األخرى، إذا لـ . أ
يكف ىذا المبدأ قد أدمج فييا حتى اآلف، وكفالة التحقيؽ العممي ليذا المبدأ مف خبلؿ التشريع وغيره مف 

. الوسائؿ المناسبة
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اتخاذ المناسب مف التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلؾ ما يناسب مف جزاءات، لحظر . ب
. كؿ تمييز ضد المرأة

فرض حماية قانونية لحقوؽ المرأة عمى قدـ المساواة مع الرجؿ، وضماف الحماية الفعالة لممرأة، عف . ج
. طريؽ المحاكـ ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البمد، مف أي عمؿ تمييزي

االمتناع عف مباشرة أي عمؿ تمييزي أو ممارسة ضد المرأة، وكفالة تصرؼ السمطات والمؤسسات . ت
. العامة بما يتفؽ وىذا االلتزاـ

اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة مف جانب أي شخص أو منظمة أو . ىػ
. مؤسسة

اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلؾ التشريعي منيا، لتغيير أو إبطاؿ القائـ مف القوانيف . و
. واألنظمة واألعراؼ والممارسات التي تشكؿ تمييزًا ضد المرأة

. إلغاء جميع األحكاـ الجزائية الوطنية التي تشكؿ تمييزًا ضد المرأة. ز
 

 ( 3 )المادة 
 

تتخذ الدوؿ األطراؼ في جميع المياديف، وال سيما المياديف السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، 
كؿ التدابير المناسبة، بما في ذلؾ التشريعي منيا، لكافة تطور المرأة وتقدميا الكامميف وذلؾ لتضمف 

. ليا ممارسة حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية والتمتع بيا عمى أسا المساواة مع الرجؿ
 

 ( 4 )المادة 
 

ال يعتبر اتخاذ الدوؿ األطراؼ تدابير خاصة مؤقتة تستيدؼ التعجيؿ بالمساواة الفعمية بيف الرجؿ  .ٔ
والمرأة تمييزًا بالمعنى الذي تأخذ بو ىذه االتفاقية ولكنو أال يستتبع، عمى أي نحو، اإلبقاء عمى 

معايير غير متكافئة أو منفصمة، كما يجب وقؼ العمؿ بيذه التدابير متى تحققت أىداؼ التكافؤ 
. في الفرص والمعاممة

ال يعتبر اتخاذ الدوؿ األطراؼ تدابير خاصة تستيدؼ حماية األمومة، بما في ذلؾ التدابير الواردة  .ٕ
 .في ىذه االتفاقية إجراء تمييزياً 

 

 ( 5 )المادة 
 

: تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لتحقيؽ ما يمي
تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسموؾ الرجؿ والمرأة، بيدؼ تحقيؽ القضاء عمى التحيزات . أ

والعادات العرفية وكؿ الممارسات األخرى القائمة عمى االعتقاد بكوف أي مف الجنسيف أدنى أو أعمى 
. مف اآلخر، أو عمى أدوار نمطية لمرجؿ والمرأة
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كفالة تضميف التربية العائمية فيمًا سميمًا لؤلمومة بوصفيا وظيفة اجتماعية، واالعتراؼ بكوف تنشئة . ب
األطفاؿ وتربيتيـ مسؤولية مشتركة بيف األبويف عمى أف يكوف مفيمًا أف مصمحة األطفاؿ ىي االعتبار 

. األساسي في جميع الحاالت
 ( 6 )المادة 

 

تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلؾ التشريعي منيا، لمكافحة أشكاؿ االتجار 
. بالمرأة واستغبلؿ بغاء المرأة

 ( 7 )المادة 
 

تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية 
: والعامة لمبمد، وبوجو خاص تكفؿ لممرأة، عمى قدـ المساواة مع الرجؿ، الحؽ في

التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألىمية لبلنتخاب لجميع الييئات التي ينتخب . أ
. أعضاؤىا باالقتراع العاـ

المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ ىذه السياسة، وفي شغؿ الوظائؼ العامة، وتأدية . ب
. جميع المياـ العامة عمى جميع المستويات الحكومية

. المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تيتـ بالحياة العامة والسياسية لمبمد. ت
 

 ( 8 )المادة 
 

تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لتكفؿ لممرأة عمى قدـ المساواة مع الرجؿ، ودوف أي 
. تمييز، فرصة تمثيؿ حكومتيا عمى المستوى الدولي واالشتراؾ في أعماؿ المنظمات الدولية

 

 ( 9 )المادة 
 

تمنح الدوؿ األطراؼ حقوقًا متساوية لحقوؽ الرجؿ في اكتساب جنستيا أو تغييرىا أو االحتفاظ  .ٔ
وتضمف بوجو خاص أال يترتب عمى الزواج مف أجنبي، أو عمى تغيير الزوج لجنسيتو أثناء . بيا

. الزواج، أف تتغير تمقائيًا جنسية الزوجة، أو تصبح ببل جنسية، أو أف تفرض عمييا جنسية الزوج
 .تمنح الدوؿ األطراؼ المرأة حقًا مساويًا لحؽ الرجؿ فيما يتعمؽ أطفاليما .ٕ

 

 ( 10 )المادة 
 

تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة لكي تكفؿ ليا حقوقًا 
مساوية لحقوؽ الرجؿ في ميداف التربية، وبوجو خاص لكي تكفؿ، عمى أساس المساواة بيف الرجؿ 

: والمرأة
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شروط متساوية في التوجيو الوظيفي والميني وااللتحاؽ بالدراسات والحصوؿ عمى الدرجات العممية . أ
في المؤسسات التعميمية عمى اختبلؼ فئاتيا، في المناطؽ الريفية والحضرية عمى السواء، وتكوف ىذه 

المساواة مكفولة في مرحمة الحضانة وفي التعميـ العاـ والتقني والميني والتعميـ العالي، وكذلؾ في 
. جميع أنواع التدريب الميني

التساوي في المناىج الدراسية وفي االمتحانات، وفي مستويات مؤىبلت المدرسيف، وفي نوعية . ب
. المرافؽ والمعدات الدراسية

القضاء عمى مفيـو نمطي عف دور الرجؿ ودور المرأة في جميع مراحؿ التعميـ بجميع أشكالو، عف . ج
طريؽ تشجيع التعميـ المختمط، وغيره مف أنواع التعميـ تساعد في تحقيؽ ىذا اليدؼ، وال سيما عف 

. طريؽ تنقيح كتب الدراسة والبرامج الدراسية وتكييؼ أساليب التعميـ
. التساوي في فرص الحصوؿ عمى المنح واإلعانات الدراسية األخرى. د
التساوي في فرص اإلفادة مف برامج مواصمة التعميـ، بما في ذلؾ برامج تعميـ الكبار ومحو األمية . ىػ

الوظيفي وال سيما البرامج التي تيدؼ إلى التعجيؿ بقدر اإلمكاف بتضييؽ أي فجوة في التعميـ قائمة بيف 
. الرجؿ والمرأة

خفض معدالت ترؾ الطالبات الدراسة، وتنظيـ برامج لمفتيات والنساء البلتي تركف المدرسة قبؿ . و
. اآلواف

. التساوي في فرص المشاركة النشطة في األلعاب الرياضية والتربية البدنية. ز
إمكانية الحصوؿ عمى معمومات تربوية محددة تسعد عمى كفالة صحة األسر ورفاىيا، بما في ذلؾ . ح

. المعمومات واإلرشادات التي تتناوؿ تنظيـ األسرة
 

 ( 11 )المادة 
 

تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز في ميداف العمؿ لكي تكفؿ ليا،  .ٔ
: عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة، نفس الحقوؽ وال سيما

. الحؽ في العمؿ بوصفو حقًا ثابتًا لجميع البشر. أ
الحؽ في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلؾ تطبيؽ معايير اختيار واحدة في شؤوف . ب

. االستخداـ
الحؽ في حرية اختيار المينة ونوع العمؿ، والحؽ في الترقية واألمف عمى العمؿ وفي جميع مزايا . ج

عادة التدريب الميني، بما في ذلؾ التممذة  عادة التدريب وا  وشروط الخدمة، والحؽ في تمقي التدريب وا 
. الحرفية والتدريب الميني المتقدـ والتدريب المتكرر

الحؽ في المساواة في األجر، بما في ذلؾ االستحقاقات، والحؽ في المساواة في المعاممة فيما يتعمؽ . د
. بالعمؿ ذي القيمة المساوية، وكذلؾ المساواة في المعاممة في تقييـ نوعية العمؿ
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الحؽ في الضماف االجتماعي وال سيما في حاالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة . ىػ
. وغير ذلؾ مف حاالت عدـ األىمية لمعمؿ، وكذلؾ الحؽ في إجازة مدفوعة األجر

. الحؽ في الوقاية الصحية وسبلمة ظروؼ العمؿ، بما في ذلؾ حماية وظيفة اإلنجاب. و
توخيًا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانًا لحقيا الفعمي في العمؿ، تتخذ . 2

: الدوؿ األطراؼ التدابير المناسبة
لحظر الفصؿ مف الخدمة بسبب الحمؿ أو إجازة األمومة والتمييز في الفصؿ مف العمؿ عمى أساس . أ

. الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات عمى المخالفيف
إلدخاؿ نظاـ إجازة األمومة المدفوعة أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثمة دوف فقداف العمؿ . ب

. السابؽ أو لؤلقدمية أو لمعبلوات االجتماعية
لتشجيع توفير الخدمة االجتماعية المساندة البلزمة لتمكيف الوالديف مف الجمع بيف اإللتزامات . ج

العائمية وبيف مسؤوليات العمؿ والمشاركة في الحياة العامة، وال سيما عف طريؽ تشجيع إنشاء وتنمية 
. شبكة مف مرافؽ رعاية األطفاؿ

. لتوفير حماية خاصة لممرأة أثناء فترة الحمؿ في األعماؿ التي يثبت أنيا مؤذية ليا. د
يجب أف تستعرض التشريعات الوقائية المتصمة بالمسائؿ المشمولة بيذه المادة إستعراضًا دوريًا في . 3

. ضوء المعرفة العممية والتكنولوجية، وأف يتـ تنقيحيا أو إلغاؤىا أو توسيع نطاقيا حسب االقتضاء
 

 ( 12 )المادة 
 

تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز في ميداف الرعاية الصحية مف  .ٔ
أجؿ أف تضمف ليا، عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة، الحصوؿ عمى خدمات الرعاية 

. الصحية، بما في ذلؾ الخدمات المتعمقة بتنظيـ األسرة
 مف ىذه المادة، تكفؿ الدوؿ األطراؼ لممرأة خدمات مناسبة فيما يتعمؽ 1بالرغـ مف أحكاـ الفقرة  .ٕ

بالحمؿ والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة ليا خدمات مجانية عند االقتضاء، وكذلؾ تغذية كافية 
 .أثناء فترة الحمؿ والرضاعة

 

 ( 13 )المادة 
 

تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في المجاالت األخرى 
لمحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفؿ ليا، عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة، نفس الحقوؽ، 

: وال سيما
. الحؽ في االستحقاقات العائمية. أ
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الحؽ في الحصوؿ عمى القروض المصرفية، والرىوف العقارية وغير ذلؾ مف أشكاؿ االئتماف . ب
. المالي

. الحؽ في االشتراؾ في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية. ج
 

 
 
 

 ( 14 )المادة 
 

تضع الدوؿ األطراؼ في اعتبارىا المشاكؿ الخاصة التي تواجييا المرأة الريفية، واألدوار اليامة  .ٔ
التي تؤدييا في توفير أسباب البقاء اقتصاديًا ألسرتيا، بما في ذلؾ عمميا قطاعات االقتصادية 
غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيؽ أحكاـ ىذه االتفاقية عمى المرأة في 

. المناطؽ الريفية
تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في المناطؽ الريفية  .ٕ

لكي تكفؿ بيا، عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة، أف تشارؾ في التنمية الريفية وتستفيد منيا، 
 :وتكفؿ لمريفية بوجو خاص الحؽ في

. المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي عمى جميع المستويات. أ
الوصوؿ إلى تسييبلت العناية الصحية المبلئمة، بما في ذلؾ المعمومات والنصائح والخدمات . ب

. المتعمقة بتنظيـ األسرة
. االستفادة بصورة مباشرة مف برامج الضماف االجتماعي. ج
الحصوؿ عمى جميع أنواع التدريب والتعميـ، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلؾ ما يتصؿ منو . د

بمحو األمية الوظيفي، وكذلؾ التمتع خصوصًا بكافة الخدمات المجتمعية واإلرشادية وذلؾ لتحقيؽ 
. زيادة كفاءتيا التقنية

تنظيـ جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات مف أجؿ الحصوؿ عمى فرص اقتصادية مكافئة . ىػ
. لفرص الرجؿ عف طريؽ العمؿ لدى الغير أو العمؿ لحسابيف الخاص

. المشاركة في جميع األنشطة المجتمعية. و
فرصة الحصوؿ عمى االئتمانات والقروض الزراعية، وتسييبلت التسويؽ، والتكنولوجيا المناسبة، . ز

والمساواة في المعاممة في مشاريع إصبلح األراضي واإلصبلح الزراعي وكذلؾ في مشاريع التوطيف 
. الريفي

التمتع بظروؼ معيشية مبلئمة، وال سيما فيما يتعمؽ باإلسكاف والمرافؽ الصحية واإلمداد بالكيرباء . ح
. والماء، والنقؿ والمواصبلت
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 ( 15 )المادة 
 

. تعترؼ الدوؿ األطراؼ لممرأة بالمساواة مع الرجؿ أماـ القانوف .ٔ
تمنح الدوؿ األطراؼ المرأة، في الشؤوف المدنية، أىمية قانونية مماثمة ألىمية الرجؿ، وتساوي بينيا  .ٕ

وتكفؿ لممرأة، بوجو خاص حقوقًا مساوية لحقوؽ الرجؿ في . وبينو في فرص ممارسة تمؾ األىمية
دارة الممتمكات، وتعامميما عمى قدـ المساواة في جميع مراحؿ اإلجراءات القضائية  .إبراـ العقود وا 

تتفؽ الدوؿ األطراؼ عمى اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوؾ الخاصة التي يكوف ليا أثر  .ٖ
 .قانوني يستيدؼ الحد مف األىمية القانونية لممرأة باطمة والغية

تمنح الدوؿ األطراؼ الرجؿ والمرأة نفس الحقوؽ فيما يتعمؽ بالتشريع المتصؿ بحركة األشخاص  .ٗ
قامتيـ  .وحرية اختيار محؿ سكناىـ وا 

 

 ( 16 )المادة 
 

تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمور  .ٔ
: المتعمقة بالزواج والعبلقات العائمية وبوجو خاص تضمف، عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة

. نفس الحؽ في عقد الزواج. أ
. نفس الحؽ في حرية اختيار الزوج، وفي عدـ عقد الزواج إال برضاىا الحر الكامؿ. ب
. نفس الحقوؽ والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخو. ج
نفس الحقوؽ والمسؤوليات بوصفيما أبويف، بغض النظر عف حالتيا الزوجية، في األمور المتعمقة . د

. بأطفاليما وفي جميع األحواؿ، يكوف لمصمحة األطفاؿ االعتبار األوؿ
نفس الحقوؽ في أف تقرر، بحرية وبادراؾ لمنتائج، عدد أطفاليا والفاصؿ بيف الطفؿ والذي يميو، . ىػ

. وفي الحصوؿ عمى المعمومات والتثقيؼ والوسائؿ الكفيمة بتمكينيا مف ممارسة ىذه الحقوؽ
نفس الحقوؽ والمسؤوليات فيما يتعمؽ بالوالية والقوامة والوصاية عمى األطفاؿ وتبنييـ، أو ما شابو . و

ذلؾ مف األعراؼ حيف توجد ىذه المفاىيـ في التشريع الوطني، وفي جميع األحواؿ يكوف لمصمحة 
. األطفاؿ االعتبار األوؿ

نفس الحقوؽ الشخصية لمزوج والزوجة، بما في ذلؾ الحؽ في اختيار اسـ األسرة والمينة ونوع . ز
. العمؿ

نفس الحقوؽ لكبل الزوجيف فيما يتعمؽ بممكية وحيازة الممتمكات واألشراؼ عمييا أدارتيا والتمتع بيا . د
. والتصرؼ فييا، سواء ببل مقابؿ أو مقابؿ عوض

ال يكوف لخطوبة الطفؿ أو زواجو أي أثر قانوني، وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية، بما في ذلؾ  .ٕ
. التشريعي منيا، لتحديد سف أدنى لمزواج في سجؿ رسمي أمرًا إلزامياً 
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 ( 17 )المادة 
 

مف أجؿ دراسة التقدـ المحرز في تنفيذ ىذه االتفاقية، تنشأ لجنة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة  .ٔ
تتألؼ، عند بدء نفاذ االتفاقية، مف ثمانية عشر خبيرًا وبعد  (يشار إلييا فيما يمي باسـ المجنة)

تصديؽ الدولة الطرؼ الخامسة والثبلثيف عمييا وانضماميا إلييا مف ثبلثة وعشريف خبيرًا مف ذوي 
المكانة الخمقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميداف الذي تنطبؽ عميو ىذه االتفاقية، تنتخبيـ الدوؿ 
األطراؼ مف بيف مواطنييا ويعمموف بصفتيـ الشخصية، مع ايبلء االعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي 

. العادؿ ولتمثيؿ مختمؼ األشكاؿ الحضارية وكذلؾ النظـ القانونية الرئيسة
ينتخب أعضاء المجنة باالقتراع السري مف قائمة أشخاص ترشحيـ الدوؿ األطراؼ ولكؿ دولة  .ٕ

 .طرؼ أف ترشح شخصًا واحدًا مف بيف مواطنييا

وقبؿ ثبلثة أشير عمى . يجري االنتخاب األوؿ بعد ستة اشير مف تاريخ بدء نفاذ ىذه االتفاقية .ٖ
األقؿ مف تاريخ كؿ انتخاب، يوجو األميف العاـ لؤلمـ المتحدة رسالة إلى الدوؿ األطراؼ يدعوىا 

ويعد األميف العاـ قائمة ألفبائية بجميع . فييا إلى تقديـ ترشيحاتيـ في غضوف فترة شيريف
األشخاص المرشحيف عمى ىذا النحو، مع ذكر الدولة الطرؼ التي رشحت كبل منيـ، ويبمغيا إلى 

 .الدوؿ األطراؼ

تجري انتخابات أعضاء المجنة في اجتماع لمدوؿ األطراؼ يدعو إليو األميف العاـ في مقر األمـ  .ٗ
وفي ذلؾ االجتماع، الذي يشكؿ اشتراؾ ثمثي الدوؿ األطراؼ فيو نصابًا قانونيًا لو، يكوف . المتحدة

األشخاص المنتخبوف لعضوية المجنة ىـ المرشحوف الذيف يحصموف عمى أكبر عدد مف األصوات 
 .وعمى أكثرية مطمقة مف أصوات ممثمي الدوؿ األطراؼ الحاضريف والمصوتيف

غير أف فترة تسعة مف األعضاء المنتخبيف في . ينتخب أعضاء المجنة لفترة مدتيا أربع سنوات .٘
االنتخاب األوؿ تنقضي في نياية فترة سنتيف، ويقوـ رئيس المجنة، بعد االنتخاب األوؿ فورًا، 

 .باختيار أسماء ىؤالء األعضاء التسعة بالقرعة

 مف ىذه المادة بعد 4، 3، 2يجري انتخاب أعضاء المجنة اإلضافييف الخمسة وفقًا ألحكاـ الفقرات  .ٙ
التصديؽ أو االنضماـ الخامس والثبلثيف، وتنتيي والية اثنيف مف األعضاء اإلضافييف المنتخبيف 

 .ويتـ اختيار اسمييما بالقرعة مف قبؿ رئيس المجنة. بيذه المناسبة في نياية فترة سنتيف

لمؿء الشواغر الطارئة، تقـو الدولة الطرؼ التي كؼ خبيرىا عف العمؿ كعضو في المجنة بتعييف  .ٚ
 .آخر مف بيف مواطنييا، رىنا بموافقة المجنة

يتمقى أعضاء المجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع مف موارد األمـ المتحدة باألحكاـ  .ٛ
 .والشروط التي تحددىا الجمعية، مع إيبلء االعتبار ألىمية المسؤوليات المنوطة بالمجنة
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يوفر األميف العاـ لؤلمـ المتحدة ما يمـز المجنة مف موظفيف ومرافؽ لبلضطبلع بصورة فعالة  .ٜ
 .بالوظائؼ المنوطة بيا بموجب ىذه االتفاقية

 

 
 
 
 
 

 ( 18 )المادة 
 

تتعيد الدوؿ األطراؼ بأف تقدـ إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، تقريرًا عما اتخذتو مف تدابير . 1
دارية وغيرىا مف أجؿ إنفاذ أحكاـ ىذه االتفاقية وعف التقدـ المحرز في ىذا الصدد،  تشريعية وقضائية وا 

: كما تنظر المجنة في ىذا التقرير وذلؾ
. في غضوف سنة واحدة مف بدء النفاذ بالنسبة لمدوؿ المعنية. أ

. وبعد ذلؾ كؿ أربع سنوات عمى األقؿ، وكذلؾ كمما طمبت المجنة ذلؾ. ب
يجوز أف تبيف التقارير العوامؿ والصعاب التي تؤثر عمى مدى الوفاء بااللتزامات المقررة في ىذه  .ٖ

. االتفاقية
 

 ( 19 )المادة 
 

. تعتمد المجنة النظاـ الداخمي الخاص بيا .ٔ
 .تنتخب المجنة أعضاء مكتبيا لفترة سنتيف .ٕ

 

 ( 20 )المادة 
 

تجتمع المجنة، عادة، مدى فترة ال تزيد عمى أسبوعيف سنويًا لمنظر في التقارير المقدمة وفقًا لممادة  .ٔ
.  مف ىذه االتفاقية18

 .تقعد اجتماعات المجنة عادة في مقر األمـ المتحدة أو في أي مكاف مناسب آخر تحدده المجنة .ٕ
 

 ( 21 )المادة 
 

تقدـ المجنة تقريرًا سنويًا عف أعماليا إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بواسطة المجمس  .ٔ
االقتصادي واالجتماعي، وليا أف تقدـ مقترحات وتوصيات عامة مبنية عمى دراسة التقارير 

وتدرج تمؾ المقترحات والتوصيات العامة في تقرير المجنة . والمعمومات الواردة مف الدوؿ األطراؼ
. مشفوعة بتعميقات الدوؿ األطراؼ، إف وجدت
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 .يحيؿ األميف العاـ تقارير المجنة إلى لجنة مركز المرأة لغرض إعبلميا .ٕ
 

 ( 22 )المادة 
 

يحؽ لموكاالت المتخصصة أف توفد مف يمثميا لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاؽ أعماليا مف 
ولمجنة أف تدعو الوكاالت المتخصصة إلى تقديـ تقارير عف تنفيذ االتفاقية في . أؽٌبّ ٛزٙ ا٫رلبه٤خ

. المجاالت التي تقع في نطاؽ أعماليا
 

 
 
 

 ( 23 )المادة 
 

ليس في ىذه االتفاقية ما يمس أية أحكاـ تكوف أكثر مواتاة لتحقيؽ المساواة بيف الرجؿ والمرأة تكوف 
: واردة

. في تشريعات دولة طرؼ ما .ٔ
 .أو في أية اتفاقية أو معاىدة أو اتفاؽ دولي آخر نافذ إزاء تمؾ الدولة .ٕ

 

 ( 24 )المادة 
 

تتعيد الدوؿ األطراؼ باتخاذ جميع ما يمـز مف تدابير عمى الصعيد الوطني تستيدؼ تحقيؽ األعماؿ 
. الكامؿ لمحقوؽ المعترؼ بيا في ىذه االتفاقية

 

 ( 25 )المادة 
 

. يكوف التوقيع عمى ىذه االتفاقية متاحًا لجميع الدوؿ .ٔ
 .يسمى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة وديعًا ليذه االتفاقية .ٕ

 .وتودع صكوؾ التصديؽ لدى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة. تخضع ىذه االتفاقية لمتصديؽ .ٖ

ويقع االنضماـ بإيداع صؾ انضماـ لدى . يكوف االنضماـ إلى ىذه االتفاقية متاحًا لجميع الدوؿ .ٗ
 .األميف العاـ لؤلمـ المتحدة

 

 ( 26 )المادة 
 

ألية دولة طرؼ، في أي وقت، أف تطمب إعادة النظر في ىذه االتفاقية، وذلؾ عف طريؽ إشعار  .ٔ
. خطي يوجو إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة

 .تقرر الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند المزوـ، إزاء مثؿ ىذا الطمب .ٕ
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 ( 27 )المادة 
 

يبدأ نفاذ االتفاقية في اليوـ الثبلثيف الذي يمي إيداع صؾ التصديؽ أو االنضماـ العشريف لدى  .ٔ
. األميف العاـ لؤلمـ المتحدة

أما الدوؿ التي تصدؽ ىذه االتفاقية أو تنضـ إلييا بعد إيداع صؾ التصديؽ أو االنضماـ العشريف  .ٕ
فيبدأ نفاذ االتفاقية إزاءىا في اليوـ الثبلثيف الذي يمي تاريخ إيداع ىذه الدولة صؾ تصديقيا أو 

 .انضماميا
 

 ( 28 )المادة 
 

يتمقى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة نص التحفظات التي تبدييا الدوؿ وقت التصديؽ أو االنضماـ،  .ٔ
. ويقـو بتعميميا عمى جميع الدوؿ

 .ال يجوز إبداء أي تحفظ يكوف منافيًا لموضوع ىذه االتفاقية وعرضيا .ٕ

يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيو إشعار بيذا المعنى إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة،  .ٖ
 .ويصبح ىذا اإلشعار نافذ المفعوؿ اعتبارًا مف تاريخ تمقيو. الذي يقـو عندئذ بإببلغ جميع الدوؿ بو

 

 ( 29 )المادة 
 

يعرض لمتحكيـ أي خبلؼ بيف دولتيف أو أكثر مف الدوؿ األطراؼ حوؿ تفسير أو تطبيؽ ىذه  .ٔ
. االتفاقية أي خبلؼ ال يسوى عف طريؽ المفاوضات، وذلؾ بناء عمى طمب واحد مف ىذه الدوؿ
فإذا لـ يتمكف األطراؼ، خبلؿ ستة أشير مف تاريخ طمب التحكيـ، مف الوصوؿ إلى اتفاؽ عمى 
تنظيـ أمر التحكيـ، جاز ألي مف أولئؾ األطراؼ إحالة النزاع إلى محكمة العدؿ الدولية بطمب 

. يقدـ وفقًا لمنظاـ األساسي لممحكمة
ألية دولة طرؼ أف تعمف، لدى توقيع ىذه االتفاقية أو تصديقيا أو االنضماـ إلييا أنيا ال تعتبر  .ٕ

 مف ىذه المادة وال تكوف الدوؿ األطراؼ األخرى ممزمة بتمؾ الفقرة إزاء أية 1نفسيا ممزمة بالفقرة 
 .دولة أبدت تحفظًا مف ىذا القبيؿ

 مف ىذه المادة أف تسحب ىذا التحفظ متى شاءت 2ألية دولة طرؼ أبدت تحفظًا وفقًا لمفقرة  .ٖ
 .بإشعار توجيو إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة

 

 ( 30 )المادة 
 

تودع ىذه االتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصيا باألسبانية واإلنجميزية والروسية والصينية 
.  والعربية والفرنسية لدى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة
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الفهارس 

 

 

 

 فهرس  اآليات 

 فهرس األحاديث 
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فهرس اآليات 
 

 الصفحة السورة رقمها اآلية 

 ي ضِض َورْق لٌي ِض ياْلْق ياِضلْقمَو َو ِضكَو ِضيإِضنِّق يجَو عِض ي َو لَويرَو ُّس َو إِضذْق  َو

لِض فَو ًّي   َو
 22، 11 البقرة 30

 نُهَّللا َوي يااْقجَو ج  َو ي َو َو ْق يأَونْق َو ك نْق م ياسْق  10البقرة   35 َو  لْقنَو ي َو يآَودَو

  هَو نْق يعَو اَو ن  اُهَّللاه مَو يااشُهَّللا ْق  10البقرة   36 َوؤَو َو

 هِضيذَو ِض يااْق  رْق َوى لَوىي   ِّق آَوتَوىيااْقمَو لَويعَو  97 البقرة  177 َو

 يكَو  ِضر ه  َو ي َو م  ْق يدِض نِضهِضي َو َو نْق يعَو مْق ك  نْق يمِض دْق دِض تَو رْق ي َو نْق مَو  62البقرة   217 َو

 ن  ا مِض تُهَّللاىي  إْق ي َو كِض نَو رِض كِض   ايااْقم شْق يت نْق  84البقرة   221 َو َو

 ر  فِضي عْق ي ِض اْقمَو هِضنُهَّللا لَو ْق ل يااُهَّللاذِض يعَو ثْق يمِض اَوه نُهَّللا ، 118، 115البقرة   228 َو
124 

 ي ِضه دَو ْق تَو مَو ي ِض مَو يا ْق هِض لَو ْق يعَو نَو اَو يج   89البقرة   229 َو َو

 ه ن ي اجَو يأَو ْق َو نَو كِض ْق نْق ي َو يأَونْق نُهَّللا ل  ه  عْق   يتَو  90البقرة   232 َو َو

 ت ه ن ي سْق َو كِض ي َو يرِض ْق  ه نُهَّللا ياَوه  ا  دِض لَوىيااْقمَو ْق عَو  98، 92البقرة   233 َو

  اِض ل يذَو ثْق يمِض ثِض ارِض لَوىيااْق َو عَو  98البقرة   233 َو

 نِضي اَو ْق ي َو ْق نُهَّللا ه  دَو يأَو ْق َو نَو عْق ي  رْق ِض ا   ااِضدَو ااْق َو  68البقرة   233 َو

 مْقي جَو اِضك  يرِض نْق يمِض نِض هِض دَو ْق د  ايشَو هِض تَوشْق اسْق  15البقرة   282 َو

 ر كِّق مَو ي َوت ذَو اه  دَو لُهَّللايإِض ْق يتَو ِض  16، 15البقرة   282أَونْق

 ا َوي ِض ياادِّق نِضي رَو يإِضكْق  59البقرة   256 َو

 رِضي مْق
َو ي ِض ياْلْق مْق ه  رْق شَو  ِض  107آؿ عمراف   159 َو

 يأ  ِض ع ي يأَونِّق ي َو ه مْق يرَو ُّس ياَوه مْق تَوجَو اَو  88، 13آؿ عمراف   195 َو سْق

 مْقي لَو َوك  م يااُهَّللاذِض ي َو ك  ياتُهَّللا   ايرَو ُهَّللا هَو ياانُهَّللا س   87النساء   1 َو يأَو ُّس

 رَو   ن َو ْق اْلْق ي َو انِض ااِضدَو يااْق َو رَو َو مُهَّللا يتَو ينَوصِض ٌايمِض جَو لِض  15النساء   7اِضلرِّق

 ر  ف عْق ي ِض اْقمَو نُهَّللا ر  ه  عَو شِض  68النساء   19 َو

 مْقي ك  دِض  ي ِض يأَو ْق َو
م ي ُهَّللا  92النساء   11   صِض ك 
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 نٍني يدَو ْق صِض ُهَّللا ٍني   صِض ي ِضهَو يأَو ْق ي َو دِض عْق ي َو نْق  89النساء   11مِض

 د س ي ه مَو يااسُّس نْق يمِض ا ِضدٍن لِّقي َو هِضياِضك  َو َو َو ْق ْلِض  92النساء   11 َو

 أَوةٌي رَو يامْق يأَو ِض اَو ًّ يكَو َو ث  لٌي   رَو ج  يرَو يكَو نَو إِضنْق  93النساء   12 َو

 الصفحةالسورة  رقمها اآلية 

  ًّه رْق يكَو ث  اياانِّقسَو ءَو رِض يتَو نْق
يأَو مْق ي َو ِضلُّسياَوك  ن  اي َو يآَومَو  89، 8النساء   19 َو يأَو ُّسهَو يااُهَّللاذِض نَو

 ن ي ت م  ه  يمَو يآَوتَو ْق ضِض عْق هَو   اي ِض َو ذْق ياِضتَو نُهَّللا ل  ه  عْق   يتَو  89النساء   19 َو َو

 جٍني ي َو ْق كَو نَو يمَو جٍن الَوي َو ْق دَو تِض ْق ت م ياسْق دْق رَو
يأَو إِضنْق  65، 15النساء   20 َو

 تَوسَو   ا مُهَّللا ياكْق ينَوصِض ٌايمِض جَو لِض  15النساء   32اِضلرِّق

 ي َو نِضتَو ٌ ي َو  ِضظَو ٌ ياِضلْقغَو ْقا  68النساء   34 َو اصُهَّللا اِض َو   

 لَوىياانِّقسَو ءِضي يعَو ام  نَو جَو ل ي َو ُهَّللا  122، 115النساء   34اارِّق

 لِضي دْق م  اي ِض اْقعَو ك  يتَو ْق يأَونْق ياانُهَّللا سِض نَو ي َو ْق ت مْق مْق كَو اي َو إِضذَو  23النساء   58 َو

 س  لَوي أَواِض ع  اياارُهَّللا َوي َو
ن  ايأَواِض ع  اي ُهَّللا يآَومَو هَو يااُهَّللاذِض نَو  23النساء   59 َو يأَو ُّس

 دُّس   ي ي َور  ءٍن ي ِض يشَو ْق ت مْق عْق نَو  َو يتَو  23النساء   59 َوإِضنْق

 ر  ا ظ  يانْق يث مُهَّللا ضِض َورْق  51األنعاـ   11  لْقيسِض ر  اي ِض ياْلْق

 ي ضِض َورْق ياْلْق ي َو َو ِضفَو مْق لَوك  عَو يااُهَّللاذِض يجَو ه  َو  11األنعاـ   165 َو

 نَو ي ف سَو نَو يأَونْق لَومْق نَو يظَو يرَو ُهَّللا  10األعراؼ   23 َو  َو

  ًّمِض ع يجَو مْق ك  ِضيإِضاَو ْق
س  ل ي ُهَّللا يإِضنِّق يرَو هَو ياانُهَّللا س   12األعراؼ   158  لْقي َو يأَو ُّس

 ي ضٍن عْق ي َو اِض َو ء  يأَو ْق ه مْق عْق   ي َو نَو    مِض إْق ااْقم  ي َو ن  نَو مِض إْق ااْقم   107التوبة   71 َو

  ًّمِض ع يجَو لُّسه مْق يك  ضِض َورْق ي ِض ياْلْق نْق يمَو نَو َومَو يْلَو يرَو ُّس َو يشَو ءَو اَو ْق  60، 30يونس   99 َو

  ير   ِض نْق ي ِض هِضيمِض فَو ْق   نَو ي َو ت ه  ايسَو ُهَّللا ْق  21الحجر   29 َوإِضذَو

 ي ه  َو اي َو د ًّ ه ه يم سْق َو جْق لُهَّللاي َو ثَوىيظَو ي ِض ْلْق نْق مْق ه  د  يأَو َو رَو اي  شِّق إِضذَو  َو

ظِض ٌمي  كَو
 8النحؿ  58

 ي ِضهِضي رَو يمَو ي  شِّق يس  ءِض نْق يمِض مِض  ْق
يااْق َو نَو ىيمِض ارَو تَو َو  8النحؿ   59 َو

 نٌي مِض إْق يم  ه  َو ثَوىي َو يأ نْق يأَو ْق رٍن كَو يذَو نْق لَويصَو اِض ًّ يمِض مِض يعَو نْق  87النحؿ   97مَو

 يإِضمْق َو ٍني شْق َو َو ي َو مْق ك  دَو ت ل  ايأَو ْق َو يتَو ْق  8اإلسراء   31 َو َو
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 لْقمٌي ي ِضهِضيعِض ياَو َو يمَو ياَو ْقسَو يتَو ْقف   59اإلسراء   36 َو َو

 مَوي نِض يآَودَو نَو ي َو مْق رُهَّللا يكَو اَو َودْق  22، 11اإلسراء   70 َو

 ل ي َونَوسِض َوي ي َو ْق نْق يمِض مَو نَو يإِضاَوىيآَودَو دْق هِض يعَو اَو َودْق  10طو   115 َو

 ي  ل  ا ياَوه مْق ك  نَو ي َوتَو ضِض َورْق ي َوسِض ر  اي ِض ياْلْق  58الحج   46أَو َولَومْق

  ه مَو نْق يمِض ا ِضدٍن لُهَّللاي َو لِضد  ايك  انِض ي َو جْق اا ُهَّللا ي َو انِض َو    46النور   2اا ُهَّللا

 مْقي ي     تِضك  رَو ل  اي     تًّ ي َو ْق دْق   يتَو ن  اي َو يآَومَو هَو يااُهَّللاذِض نَو  55النور   27 َو يأَو ُّس

    
 الصفحة السورة رقمها اآلية 

 مْقي هِض صَو رِض  ْق
يأَو نْق غ  ُّس ايمِض ي َو نِض نَو مِض إْق  78النور   30  لْقياِضلْقم 

 هِضن ي صَو رِض  ْق
يأَو نْق يمِض نَو غْق   ْق ي َو نَو  ِض مِض إْق  68 النور  31 َو  لْقياِضلْقم 

  هَو نْق يمِض رَو هَو يمَو يظَو يإِض ُهَّللا ه نُهَّللا تَو ي ِض نَو دِض نَو ي   ْق  104النور   31 َو َو

  ًّن صُّس يتَو َو نَو دْق يأَورَو يإِضنْق لَوىيااْق ِضغَو ءِض يعَو مْق تَو َو تِضك  ه  اي َو رِض يت كْق  8النور   33 َو َو

 ع  ا ايد  يإِضذَو نِض نَو مِض إْق لَويااْقم  ي َو ْق مَو يكَو نَو  57 النور  51إِضنُهَّللا

 ه م لِضك  مْق أَوةًّيتَو رَو يامْق دْق   جَو  9النمؿ   23إِضنِّق ي َو

  رِض مْق
ت  نِض ي ِض يأَو هَو يااْقمَو َو يأَو ْق ي َو يأَو ُّس  9النمؿ   32 َو اَو ْق

 ي ا ِض مَو َو  يااسُهَّللا
ي ُهَّللا لَو َو يمَو ي َو مْق هِض ف سِض ر  اي ِض يأَونْق فَوكُهَّللا تَو ي َو اَومْق أَو َو

ضَوي َورْق اْلْق   َو
 58الرـو  8

 ِضي ي ُهَّللا دَو نْق يعِض ا  يأَو ْقسَو يه  َو مْق َو َو  ِضهِض يْلِض مْق ع  ه   82األحزاب   5ادْق

 لِض ُهَّللا ِضي يااْقجَو هِض جَو رُّس يتَو َو نَو جْق رُهَّللا يتَو َو ي َو َو ي ِض ي     تِضك نُهَّللا نَو  َو َورْق

 اْلْق  اَوى
 115، 103األحزاب  33

 نَو  ِضي مِض إْق ااْقم  ي َو نِض نَو مِض إْق ااْقم  ي َو لِضمَو  ِض ااْقم سْق ي َو لِضمِض نَو يااْقم سْق  12األحزاب   35إِضنُهَّللا

   نَو مِض إْق ااْقم  ي َو نِض نَو مِض إْق يااْقم  ذ  نَو ي  إْق ااُهَّللاذِض نَو  55األحزاب   58 َو

 ي َو ْق ِض ي ِض اْق َو  ي 
 2غافر   20 َو ُهَّللا

  ًّسَو ن هِضيإِض ْق ااِضدَو ْق ي ِض َو سَو نَو ِضنْق نَو ياْلْق صُهَّللا ْق  67األحقاؼ   15 َو َو

 ن ي يااظُهَّللا نَو ايمِض ثِض رًّ نِض   ايكَو تَو ن  اياجْق يآَومَو هَو يااُهَّللاذِض نَو  55الحجرات   12 َو يأَو ُّس

 ثَوى أ نْق ي َو رٍن كَو يذَو نْق يمِض مْق نَو ك  لَو ْق يإِضنُهَّللا ي َو هَو ياانُهَّللا س   ُّس
 22الحجرات   13 َو يأَو
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 ي ِض هِضي لَوفِض نَو تَو ْق يم سْق مْق لَوك  عَو مُهَّللا يجَو فِض   ايمِض أَونْق  11الحديد   7 َو

  جِضهَو ي ِض ي َو ْق ا  َو لَويااُهَّللاتِض يت جَو دِض  ي َو ْق
ي ُهَّللا عَو مِض يسَو  64، 15المجادلة   1 َودْق

 نَو َوي ي   َو  ِضعْق نَو    مِض إْق يااْقم  ايجَو ءَو َو يإِضذَو هَو ياانُهَّللا ِض ُّس  83، 73الممتحنة   12 َو يأَو ُّس

 ر  ا تَوشِض ة ي َو نْق يااصُهَّللا َو اي   ِض َو ِض  51الجمعة   10 َوإِضذَو

 ن  ا يآَومَو ياِضلُهَّللاذِض نَو ثَو ًّ  يمَو
ي ُهَّللا اَو رَو  71التحريـ   11 َو َو

  هَو جَو ي َورْق نَو ْق صَو يااُهَّللاتِض يأَو ْق انَو رَو مْق يعِض نَو َو يا ْق مَو رْق َو مَو  71التحريـ   12 َو

 ا   ًّي يذَو ضَو َورْق م ياْلْق لَوياَوك  عَو يااُهَّللاذِض يجَو  51الممؾ   15ه  َو
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فيرس األحاديث 
 

 الصفحة الحديث

 106 أترديف عميو حديقتو

 90 فأتت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فرد نكاحو

 104 إذا استأذنكـ نساؤكـ بالميؿ إلى المسجد

 52 أذف لنساء النبي صمى اهلل عميو وسمـ بالحج

 14 فأرسؿ إلى أبييا فدعاه فجعؿ األمر إلييا

 105 فأرسمت إليو بقدح فيو لبف وىو واقؼ عمى بعير

 88 أعتقت جاريتيا دوف إذف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

 22 إال مف ظمـ معاىدًا أو انتقصو أو كمفو فوؽ طاقتو

 126أليس إذا حاضت لـ تصؿ ولـ تصـ 

 124اإلماـ راٍع في أىؿ بيتو 

 93أنت أحؽ بو ما لـ تُنكحي 

 105فانطمقت مف الناس فكنت في الصؼ المقدـ لمنساء 

 14إنؾ أمرت اليـو بالصدقة 

 22إنما ضؿ مف كاف قبمكـ 

 55إف اهلل يعذب الذيف يعذبوف الناس في الدنيا 

 97إف األشعرييف إذا أرمموا 

 48، 45إف دماءكـ وأعراضكـ وأموالكـ عميكـ حراـ 

 44أف الرجؿ يقتؿ بالمرأة 

 75إف لي غبلمًا نجارًا 

 68إف مف أشد الناس عند اهلل منزلة 

 45إنو إذا مّر بالنطفة ثنتاف وأربعوف ليمة 
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 65إف وضعت الحمؿ فتزوجي إف بدا لؾ 

 46أف يطيره ثـ جاء فرّده 

 46أف ييوديًا رّض رأس امرأة بيف حجريف 

  

 الصفحة الحديث

 82أيما رجؿ جحد ولده وىو ينظر إليو 

 75 بؿ جدي نخمؾ فإنؾ عسى أف تصدقي

 90 البنت أحؽ بنفسيا مف ولييا

 65 فترديف عميو حديقتو

 90 وتشكوا إليو أباىا الذي زوجيا وىي كارىة

 70 جاءىا الخطاب فأنكحيا النبي صمى اهلل عميو وسمـ

 69 اجتمعف في يـو كذا

 98 خذي مف مالو ما يكفيؾ وولدؾ بالمعروؼ

 68 خير نساء ركبف اإلبؿ صالح نساء قريش

 68خير النساء مف تسرؾ إذا أبصرت 

 45دية المرأة نصؼ دية الرجؿ 

 74ذبحتو بحجر وسألوا رسوؿ اهلل عميو وسمـ فأذف ليـ بأكميا 

 11رفع القمـ عف ثبلثة 

 64رّد النبي صمى اهلل عميو وسمـ نكاحيا 

 71زمموني زمموني 

 14زوجؾ وولدؾ أحؽ مف تصدقت بو عمييـ 

 23السمع والطاعة عمى المرء المسمـ 

 103فضرب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ خيمة في المسجد 

 105، 73غزوت مع رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ سبع غزوات 



 200 

 44في النفس المؤمنة مئة مف اإلبؿ 

 53ففييما فجاىد 

 89قاؿ تصدقي وال توعي فيوعى عميؾ 

 88قاـ يـو الفطر فصمى 

 78قد أذف لكف أف تخرجف لحوائجكف 

 105قد جعؿ سعيدًا في خيمة رفيدة 

 106القصاص مف القصاص 

  

 الصفحة الحديث

 45قضى في جنيف المرأة بخمس مف اإلبؿ 
 68 كمكـ راٍع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو

 30 كمكـ آلدـ وآدـ مف تراب

 17 كيؼ وقد زعمت ذلؾ

 52 ال تسافر المرأة مسيرة يوميف 

 64، 54 ال تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل

 104 ال تمنعوا النساء حظوظيف مف المساجد

 14 ال تنكح األيـ حتى تستأمر

 55 ال تغتابوا المسمميف وال تتبعوا عوراتيـ

 66لعف اهلل الواشمة والمستوشمة 

 90ال نكاح إال بولي 

 106ال يكوف المعانوف شفعاء وال شيداء 

 50ال يقؿ أحدكـ عبدي وأمتي  

 75لؾ أجراف أجر القرابة وأجر الصدقة 

 89فمما حضر جعؿ األمر إلييا 
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  114،116لف يفمح قـو ولّوا أمرىـ امرأة 

 99وليف عميكـ رزقيف وكسوتيف 

 65ليس بأحؽ منكـ 

 114ما تركت بعدي فتنة أكثر عمى الرجاؿ مف النساء 

 17مضت السنة أنو ال يجوز شيادة النساء في الحدود  

 16مضت السنة عف قبوؿ شيادة المرأة الواحدة في الرضاع 

 61، 57مف بدؿ دينو فاقتموه 

 98مف ترؾ مااًل فمورثتو 

 64مف رأى منكـ منكرًا فميغيره بيده 

 97مف كاف عنده فضؿ زاٍد فميعد بو 

 105نسقي القـو ونخدميـ ونرد الجرحى والقتمى 

 9واهلل كنا في الجاىمية ال نعد لمنساء أمرًا 

 الصفحة الحديث

 82الولد لمفراش 
 15 يا رسوؿ اهلل أكؿ شبابي ونثرت لو بطني 

 79يا رسوؿ اهلل يدخؿ عميؾ البر والفاجر 
 98 يد المعطي العميا وابدأ بمف تعوؿ

 78 يصرؼ نظره إلى اتجاه آخر

 52 يوشؾ أف تخرج الظعينة مف الحيرة
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