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حمىق ادلزأة (دراصت يمارنت بني انشزٌؼت اإلصاليٍت واتفالٍت صٍداو)
و.و صندس شكز نىري
م
ادلـمـديــــــــــــت

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا دمحم واله وصحبه أجمعٌن وبعد ......
تنطلك كل من الشرٌعة اإلسبلمٌة والمواثٌك الدولٌة فً مجال حموق االفراد من منطلك حموق االنسان ،
وٌستمد كل منهما شرعٌته فً مسؤلة الحموق من مرجعٌة ذات أصول فكرٌة وعمدٌة متباٌنة  .وتمتضً منا
الممارنة عند تناول حموق المرأة فً كل من النظامٌن اإلسبلمً والدولً  ،بٌان المنهجٌة واالسس التً تشكل
المنطلمات الربٌسٌة فً التعامل مع التشرٌعات ذات العبللة بحموق المرأة والتً تتلخص فً اآلتً :
ــــ الحموق فً الشرٌعة اإلسبلمٌة تعتمد مرجعٌة (الحكم هلل)  ،بٌنما تعتمد المواثٌك الدولٌة االسس العلمانٌة
التً ال تعترؾ باألدٌان وتسعى إللؽاء تشرٌعاتها فً المجتمعات اإلنسانٌة .
ــــ الشرٌعة اإلسبلمٌة تعطً المرأة حمولا ً وتكلفها بواجبات  ،فً حٌن أن المواثٌك الدولٌة بشكل عام تركز
على حموق المرأة دون ذكر للواجبات .
ــــ المواثٌك الدولٌة تتعامل فً تشرٌعاتها مع المرأة كفرد مستمل خارج إطار األسرة  ،بٌنما األحكام الشرعٌة
فً اإلسبلم موجهة للمرأة والرجل من خبلل مإسسة األسرة  ،وترتبط تشرٌعات االسرة بالمصلحة العامة
للمجتمع  ،وتدور الحرٌات فً فلن حفظ مصالح كل من الفرد والمجتمع معا ً .
ــــ تستند المواثٌك الدولٌة إلى فكر ومنهجٌة الحركة االنثوٌة ( ، )feminismوهً من ألوى الحركات
الفكرٌة التً تضاعؾ نفوذها مع سٌاسات النظام العالمً الجدٌد  ،وتمارس هٌمنتها عبر منظمات هٌبة األمم
المتحدة ومإسسات المجتمع المدنً المرتبطة بها  ،وتسعى لعولمة الموانٌن والتشرٌعات المتعلمة بالمرأة وتتبنى
مصطلح النوع االجتماعً ( )genderبدٌبلً لمصطلح ذكر وانثى  ،وتشرع التماثل التام بٌن الجنسٌن فً
التشرٌعات  .فً حٌن أن اإلسبلم ٌنطلك فً تشرٌعاته من وجود فروق جوهرٌة بٌن الرجل والمرأة وتحمك لكل
منهما وظٌفت ِه فً الحٌاة وتجعل كبلً منهما مكمبلً لآلخر .
ومن أهم المواثٌك الدولٌة المتعلمة بالمرأة وحمولها ما صدر عن مإتمر الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة عام
(ٔ191م) والمسمى (المضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة) والذي نتج عنه اتفالٌة سٌداو
( )CEDAWوهً ملزمة للدول التً توافك علٌها ولد نصت تلن االتفالٌة على ابطال جمٌع الموانٌن
واألعراؾ دون استثناء لتلن التً تموم على أساس دٌنً  ،واستبدالها بموانٌن اتفالٌة السٌداو .
ومن هذا المنطلك بحثنا هذا ٌهدؾ إلى اجراء دراسة ممارنة بٌن ما ٌمدمه كل من الشرٌعة اإلسبلمٌة وبنود
اتفالٌة سٌداو للمرأة من حموق وٌنبؽً أال نحجب الرإٌة عن العدٌد من المواضٌع المتفك علٌها بحكم التبللً
اإلنسانً العام فً المسابل التً ال تمس المضاٌا الفكرٌة األساسٌة  ،كالمساواة بٌن الرجل والمرأة فً حك
الحصول على التعلٌم والرعاٌة الصحٌة واألمن  ،والمضاء على االمٌة والفمر بٌن النساء  ،ومحاربة اإلتجار
بالمرأة واستؽبللها جنسٌا ً  ،وضمان مشاركة المرأة فً أوجه الحٌاة العامة  ،ولد ٌحدث أحٌانا ً أن تثور بعض
اإلشكالٌات حول حموق المرأة فً اإلسبلم ومدى انتماصها لمصلحة الرجل إال أن الوالع الحمٌمً لتلن فً
إشكالٌات على عكس ذلن لكل ما تمدم سنتناول الموضوع بالدراسة فً اربع مباحث وكما ٌؤتً :
المبحث األول  :حموق المرأة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ولد تناولته ضمن خمس مطالب ٌتضمن الحموق الزوجٌة
واالجتماعٌة والسٌاسٌة والمالٌة والدٌنٌة للمرأة .
المبحث الثانً  :اتفالٌة المضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة (سٌداو) .
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المبحث الثالث  :إشكالٌات حول حموق المرأة فً اإلسبلم والرد علٌها ضمن خمس مطالب وٌتضمن المساواة
والموامة وتعدد الزوجات واالرث والشهادة  .المبحث الرابع اتفالٌة سٌداو فً منظور الشرٌعة اإلسبلمٌة ،
ولد تناولته بمطلبٌن تتضمن إٌجابٌات وسلبٌات االتفالٌة  .الخاتمة وتتضمن نتابج هذه الدراسة .
و نسبل هللا أن ٌجعل عملنا خالصا ً لوجهه الكرٌم  ،وأن ٌنفعنا به ٌوم ٌموم الناس لرب العالمٌن وأن ٌفرج عن
العرالٌٌن وعن ما هم فٌه من كرب وببلء وفرلة وشتات ومن هللا التوفٌك ومنه الهداٌة والسداد .

____ ٔ ___
ادلبحث األول
حمىق ادلزأة يف انشزٌؼت اإلصاليٍت
ال رٌب أن اإلسبلم أحدث ثورى كبرى فً المفاهٌم والتشرٌعات الخاصة بالمرأة فمد استلم اإلسبلم والعا ً
انسانٌا ً مثمبلً بكافة أنواع الظلم واالضطهاد للمرأة  ،كتكوٌن ودور واستحماق  .ولعل ابرز معالمه اعتبار
المرأة نالصة اإلنسانٌة وأساس الخطٌبة ولرٌنة الشٌطان المنتج للشر واالنحراؾ  .لمد اعتمد اإلسبلم نظرة
مؽاٌرة كلٌا ً للمرأة انطبللا ً من رإٌته العمٌدٌة للوجود اإلنسانً برمت ِه  .فمد نهض بذاتها من التخطبة إلى
التطهر  ،ومن الدونٌة إلى التكامل  ،ومن اإلهمال إلى الرٌادة وٌمكننا استدراج هذه النظرة اإلسبلمٌة من خبلل
هذا المبحث عن الحموق التً أعطاها اإلسبلم للمرأة والتً لم ٌعطٌها لانون وال نظام ؼٌرهُ لدٌما ً وحدٌثا ً ،
وكٌؾ ال واإلسبلم دٌن العدل واالنصاؾ ولد جاء لٌمٌم موازٌن المسط بٌن الناس وٌعطً كل ذي حك حمه
وبنا ًء على ذلن لسمت هذا المبحث إلى خمس مطالب وفك اآلتً :
ادلطهب األول  :احلمىق انزوجٍت
ٌثبت للزوجة بعمد الزواج الصحٌح المهر والصداق كما ٌثبت لها بهذا العمد أٌضا ً النفمة على زوجها مع العدل
فً معاملتها ومعاشرتها بالمعروؾ .
انفزع األول  :حك ادلهز :
المهر  :هو المال الذي ٌجب فً عمد النكاح على الزوج لزوجته  ،أما بالتسمٌة فٌسمى (بالمهر المسمى) أو
بالعمد فٌسمى (المهر المثل) وٌسمى اٌضا ً بـ (الصداق) إلشعار ِه رؼبة باذلة فً النكاح الذي هو األصل فً
صدلاتهنَ نحلَهَ](ٕ)  .ولٌل  :النِحلة
إٌجاب المهر  .واالصل فً مشروعٌة المهر(ٔ) لوله تعالى [وآتوا النسا َء َ
ٌعنً الهبة  ،ألن كل واحد من الزوجٌن ٌستمتع بصاحب ِه  .أما السنة  ،ففً حدٌث صحٌح عن رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)
جاء فٌه أن عبد الرحمن بن عوؾ لال ٌ :ا رسول هللا  ،إنً تزوجت  ،فمال (ملسو هيلع هللا ىلص) (( :ما اصدلتها)) أي ما
اعطٌتها مهرا ً ؟ لال وزن نواة ذهب فمال (ملسو هيلع هللا ىلص) ((بارن هللا لن  ،أولم ولو بشاة))(ٖ) ولد أجمع المسلمون على
مشروعٌة المهر فً النكاح .
وخبلصة المول ان الخطوة الثانٌة بعد الخطبة هً تمدٌم المهر وهو عنصر أساسً من عناصر صحة العمد إذ
ال ٌصح عمد الزواج بدون مهر فالمهر هو هبة للمرأة التً تكون شرٌكة حٌات ِه وهو رمز مودة وفً هذا المهر
عبلوة انه حك فٌه معنى التكرٌم للمرأة ولم ٌشترط اإلسبلم له ممدارا ً معٌنا ً الن الهبة ال تعطى بشروط ولوانٌن

ٖٔٗ

مجلة جامـــعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة المجلد (ٕٗ) العدد ( )9تشرٌن (ٔ)ٕٓٔ2

وفرضها صدالا ً للمرأة لكً ٌإكد نٌة الرجل الذي ٌطلب ٌدها  ،وجعل نصؾ الصداق إذا لم ٌدخل بها الرجل
والصداق كامبلً إذا دخل بها أو مات عنها أو اختلى بها بعد العمد خلوة صحٌحة  ،كما جعل من حمها أن
ترفض نمصان المهر إذا وافك ولٌها على نمصانه  ،ألن المهر حك خالص لها ولٌس ألحد أن ٌتدخل إلكرامها
على النزول عن شًء منه(ٗ) .
انفزع انثانً  :حك اننفمت
من حموق المرأة وجوب نفمتها على زوجها  ،وعلى هذا دلت نصوص المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة
وأجمع علٌها

ــــــــ ٕ ــــــــ
العلماء  ،فالرجل مكلؾ بتوفٌر المؤكل والملبس والمسكن والعبلج لزوجته لمول النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) فً بٌان حموق
النساء ((ولهن علٌكم رزلهن وكسوتهن بالمعروؾ))(ٔ) والمعروؾ  :هو ما ٌتعارؾ علٌه أهل الدٌن والفضل
سعت ِه ومن لد َِر علٌ ِه رزله فلٌُن ِفك مما آتاهُ هللا
سع ٍة من َ
من الناس ببل اسراؾ وال تمتٌر  ،لال تعالى [لٌُنفك ذو َ
ال ٌكلؾ هللا نفسا ً إال ما آتاها](ٕ) وسبب وجوب نفمة الزوجة على زوجها إنها محبوسة بحبس النكاح وممنوعة
من الكسب بسببه  ،فكان نفع حبسها عابدا ً إلٌه  .فنفمة الزوجة على هذا األساس وجبت على الزوج جزاء هذا
االحتباس لمنفعة الزوج ولٌس تبرعا ً وصلة منه الٌها(ٖ)  .ومن شروط وجوب النفمة :
الشرط األول  :صحة النكاح ٌ :شترط لوجوب النفمة أن ٌكون عمد النكاح صحٌحا ً فبل تجب النفمة إذا كان
النكاح فاسدا ً والتفرٌك واجب بٌن الطرفٌن فً النكاح الفاسد .
الشرط الثانً  :االنتمال إلى البٌت الزوجٌة (التسلٌم) فً أن تخلً بٌن نفسها وبٌن زوجها برفع المانع من
وطبها أو االستمتاع بها  ،على أن تكون الزوجة بحالة تصلح للوطء  .ولها الحك فً االمتناع عن التسلٌم وهو
حك مشروع عند عدم ابمابه بمهرها المعجل .
الشرط الثالث  :وجوب النفمة  :عدم نشوزها والممصود بالنشوز عند الفمهاء معصٌتها لزوجها فٌما له علٌها
مما أوجبه عمد النكاح(ٗ) .
انفزع انثانث  :ادلؼاشزة بادلؼزوف
لال تعالى [وعاشروهن بالمعروؾ](٘) أي ٌجب علٌكم أٌها المإمنون أن تحسنوا عشرة نسابكم  ،بؤن تكون
مصاحبتكم ومخالطتكم لهن بالمعروؾ الذي تعرفه وتؤلفه طباعهن  ،وال ٌستنكر شرعا ً وال عرفا ًوال مروءة .
فالتضٌٌك فً النفمة واالٌذاء بالمول والفعل وكثرة عبوس الوجه وتمطٌبه عند اللماء  ،كل ذلن ٌنافً العشرة
بالمعروؾ( )ٙومما ٌإكد وجوب المعاشرة بالمعروؾ للزوجة أن فً هذه الحسنة من الزوج لزوجته تؤسٌا ً
برسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)  ،والتؤسً به (ملسو هيلع هللا ىلص) مطلوب شرعا ً  ،لال تعالى [ :لمد كان لكم فً رسول هللا أسوة حسنة]( )9ولد
كان (ملسو هيلع هللا ىلص)مع نسابه أمهات المإمنٌن (( :جمٌل العشرة دابم البشر ٌداعب أهله وٌتلطؾ بهم وٌوسعهم نفمة ،
وٌضاحن نساءه حتى انه كان إذا صلى العشاء ٌدخل منزله ٌسمر مع أهل ِه للٌبلً لبل أن ٌنام  ،وٌإانسهم لذلن))

(ملسو هيلع هللا ىلص) (. )8

ادلطهب انثانً  :احلمىق االجتًاػٍت :
من المسلم به أن المرأة تتمتع بحموق اجتماعٌة كفلها لها المرآن الكرٌم والسنة الشرٌفة أهمها حمها فً العمل
ولد تناولته ضمن فرعٌن األول ٌتضمن حمها فً التعلٌم والثانً حمها فً العمل .
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انفزع األول  :احلك يف انتؼهٍى  :حث اإلسبلم على طلب العلم فجعله فرٌضة على كل مسلم ومسلمة دون
تفرلة بٌن المرأة والرجل فعن أبً سعٌد الخدري لال (( :جاءت امرأة إلى رسول هللا (صلى هللا علٌه وسلم)
فمالت ٌا رسول هللا  :ذهب الرجال
___ ٖ___
بحدٌثن  ،وفً رواٌة  :ؼلبنا علٌن الرجال ــ فاجعل لنا من نفسن ٌوما ً نؤتٌن فٌه تعلمنا مما علمن هللا  .فمال :
اجتمعن فً ٌوم كذا وكذا  ،فاجتمعن فاتاهن رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) فعلمهن مما علمه هللا  ،ثم لال  :ما منكن امرأة تمدم
بٌن ٌدٌها من ولدها ثبلثة إال كان حجابا ً من النار  ،فمالت امرأة منهن ٌا رسول هللا  :اثنٌن ؟ لال  :فؤعادتها
مرتٌن ثم لال  :واثنٌن  ،واثنٌن  ،واثنٌن)) (ٔ) .
كما كانت المرأة تحضر مجالس ومنابر العلم فً المساجد وكان النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) ٌمول ألصحابه (( :إذا استؤذنت
أحدكم امرأته إلى المسجد فبل ٌمنعها))(ٕ)  .كما حرصت المرأة المسلمة أن تعرؾ كل أمر من أمور دٌنها
فتتعلمه فجاءت أم سلٌم إلى رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) فمالت أن هللا ال ٌستحى من الحك  ،هل على امرأة من ؼسل إذا هً
احتلمت ؟ فمال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ((نعم إذا رأت الماء)) (ٖ) .
لال (ملسو هيلع هللا ىلص) (( :أٌما رجل كان عنده ولٌدة فعلمها فؤحسن تعلٌمها وأدبها فؤحسن تؤدٌبها  ،ثم اعتمها وتزوجها فله
أجران))  .وٌذكر أنه حٌن توفً النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) وانمطع الوحً بكت أم أٌمن  ،فمٌل لها  :أتبكٌن ؟ فمالت  :أي وهللا !
لمد علمن أن رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) سٌموت ولكنً إنما أبكً على الوحً إذا انمطع عنا من السماء  ،كل ذلن إٌمانا ً
للمرأة بؤمور الدٌن والعلم به  .واوجب اإلسبلم على المرأة أن تتمٌد بالضمانات الشرعٌة عند خروجها إلى
طلب العلم كاللباس ؼٌر الفاضح وعدم اختبلطها بالرجال لدر اإلمكان منعا ً للفتنة  .وضرورة تمدٌسها للعلم فً
الممام األول دون ؼٌره من األمور .
انفزع انثانً  :احلك يف انؼًم  :أباح اإلسبلم للمرأة العمل كحك من حمولها االجتماعٌة الربٌسٌة وأولى
مظاهر عمل المرأة فً اإلسبلم كانت الدعوة إلى هللا وهذا ما لامت به السٌدة خدٌجة (رضً هللا عنها) إذ لال
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)(( :لد أمنت بً إذ كفر بً الناس  ،وصدلتنً إذ كذبنً الناس  ،وواستنً بمالها إذ حرمنً
الناس))(٘)  .وثانً مظاهر عمل المرأة فً اإلسبلم كان فً مجال العلم ومن أمثلة ذلن (( :عن زٌنب امرأة عبد
بن مسعود (رضً هللا عنه) وكانت تنفك على عبد هللا وعلى أٌتام فً حجرها فمالت لعبد هللا  :سل رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،
أٌجزي عنً أن لم أنفك علٌن وعلى أٌتام فً حجري من الصدلة ؟ فمال  :سلً أنت رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) فانطلمت
إلى النبً فوجدت امرأة من األنصار على الباب  ،حاجتها مثل حاجتً  ،فمر علٌنا ببلل  ،فملنا  :سل النبً (ملسو هيلع هللا ىلص)
أٌجزي عنً أن أنفك على زوجً وأٌتام فً حجري ؟ وللن ال تخبر بنا ! فدخل فسؤله  ،فمال هما؟ لال زٌنب
لال  :أي الزٌانب ؟ لال  :امرأة عبد هللا  ،لال نعم ولها أجران  ،أجر المرابة وأجر الصدلة))(. )ٙ
وثالث مظاهر عمل المرأة فً اإلسبلم كان عملها فً الجهاد أثناء المتال (مع العلم أن المتال لٌس واجبا ً على
النساء كوجوبه على الرجال  ،إال فً حالة النفٌر العام) على أن النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) كان من عاداته أن ٌصطحب معه
بعض نسابه فً ؼزواته وٌممن ببعض المهام كالسماٌة والتمرٌض وخدمة الجٌش  .كما لعبت المرأة دورا ً هاما ً
فً مجال الزراعة والصناعة واالعمال الحرفٌة فعن جابر بن عبد هللا (( :لال  :طلمت خالتً فؤرادت أن تجد
نخلها (تمطع ثمرها) فزجرها رجل أن تخرج فؤتت النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) فمال  :بلً فجدي نخلن  ،فإنن عسى أن تصدلً
أو تفعلً معروفاً))( . )9كما شاركت المرأة فً المآتم وواجب تمدٌم التعزٌة إلى أهل المٌت (( عن أم عطٌة
(رضً هللا عنها)دخل علٌنا رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) حٌن توفٌت ابنته فمال  :اؼسلنها ثبلثة أو خمسا ً أو أكثر من ذلن إن رأٌتن
ذلن ــ بماء وسدر واجعلن فً اآلخرة كافور أو شٌبا ً من كافور فإذا فرؼتن فؤذننً (اعلمننً) فلما فرؼنا أدناه
فؤعطاها حموه بها إزاره  ،فمال  :أشعرنها إٌاه وفً رواٌة  :أبدأن بمٌا منها ومواضع الوضوء فٌها))( . )8كما
لعبت المرأة دورا ً متمٌزا ً وفعاالً فً رعاٌة المرضى التً تعتبر من آداب اإلسبلم  ،والتً اعتبرها النبً الكرٌم
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من حموق المسلم على المسلم  .وٌجب علٌها أن تختار النشاط االجتماعً بما ٌحمك الخٌر لها وأال ٌتعارض
عملها مع واجباتها األساسٌة فً رعاٌة أطفالها واسرتها (فعن عبد هللا بن عمر (رضً هللا عنهما) أن رسول هللا
(صلى هللا علٌه وسلم )

ـــــــ ٗ ـــــــ
لال ( :والمرأة راعٌة على بٌت بعلها وولده وهً مسإولة

عنهم)(ٔ) .

ادلطهب انثانث  :احلمىق انضٍاصٍت :
الممصود بالحموق السٌاسٌة هً الحموق التً ٌكسبها الفرد باعتباره عضوا ً فً هٌبة سٌاسٌة  ،أي فً دولة
كحك تولً الوظابؾ العامة وحك االنتخاب وحك الترشٌح وللمرأة حموق سٌاسٌة فً اإلسبلم ولد ساوت
الشرٌعة اإلسبلمٌة هذه الحموق للمرأة مساواة تامة بٌنها وبٌن أخٌها الرجل لتكون ركنا ً أساسٌا ً فً بناء كٌان
الدولة المسلمة ومن هذه الحموق:
ٔـ حك البٌعة  :فلمد خص جبلله للنساء بٌعة منفردة ومستملة عن بٌعة الرجال لتؤكٌد استمبللٌة شخصٌتها  ،فلمد
باٌع الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) النساء فً بٌعة العمبة وفً المدٌنة  ،وباٌعهن بٌعة سمٌت بٌعة النساء عند فتح مكة(ٕ) ونزلت
علَى أ َ ْن َال ٌُ ْش ِر ْكنَ بِ َّ ِ
ش ٌْبًا َو َال
اّلل َ
ً ِإذَا َجا َءنَ ْال ُمإْ ِمنَاتُ ٌُبَاٌِ ْعنَنَ َ
آٌة صرٌحة بذلن  ،لال تعالى [ٌَا أٌَُّ َها النَّبِ ُّ
صٌنَنَ فًِ َم ْع ُروؾٍ
َان ٌَ ْفت َِرٌنَهُ بٌَْنَ أ َ ٌْدٌِ ِه َّن َوأ َ ْر ُج ِل ِه َّن َو َال ٌَ ْع ِ
ٌَس ِْر ْلنَ َو َال ٌَ ْزنٌِنَ َو َال ٌَ ْمت ُ ْلنَ أ َ ْو َالدَ ُه َّن َو َال ٌَؤْتٌِنَ بِبُ ْهت ٍ
اّللَ َ
ؼفُور َر ِحٌم](ٖ) فهذه اآلٌة الكرٌمة توضح جواز أخذ البٌعة من الرجال
اّلل إِ َّن َّ
فَبَاٌِ ْع ُه َّن َوا ْست َ ْؽ ِف ْر لَ ُه َّن َّ َ
والنساء على السواء واستمبللٌة المرأة ومسإولٌاتها على كل المستوٌات فردٌا ً وجماعٌا ً وبذلن تكون المرأة
مارست حمها السٌاسً فً االنتخابات(ٗ) .
ٕـ حك الشورى  :الشورى هً طلب النصح واآلراء(٘) فعندما عمد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) صلح الحدٌبٌة  ،أمر صحابته
أن ٌذبحوا الهدي  ،ولكنهم كرهوا االمتثال لؤلمر من الؽم حٌث أمرهم النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) بهذا االمر ثبلث مرات  ،وفً
كل مرة كان الرد سلبٌا ً فؤخبر زوج ِه أم سلمة  ،وسؤلها ماذا ترى  ،فنصحته أن ٌبدأ هو وٌذبح هدٌه وٌحلك
شعره  .فعندما رأوه ٌفعل ذلن ندم المسلمون وبدأوا فً ذبح الهدي وحلك رإوسهم(. )ٙ
ض ٌَؤ ْ ُم ُرونَ
ٖـ حك الوالٌة والحسبة  :وٌوضح ذلن لوله تعالى [ َو ْال ُمإْ ِمنُونَ َو ْال ُمإْ ِمنَاتُ َب ْع ُ
ض ُه ْم أ َ ْو ِل ٌَا ُء َب ْع ٍ
ص َبلة َ َوٌُإْ تُونَ َّ
سولَهُ]( )9إن هذه اآلٌة دلٌل
الز َكاة َ َوٌ ُِطٌعُونَ َّ
ِب ْال َم ْع ُر ِ
اّللَ َو َر ُ
ع ِن ْال ُم ْن َك ِر َوٌُ ِمٌ ُمونَ ال َّ
وؾ َوٌَ ْن َه ْونَ َ
واضح على إن المرأة ٌمكنها أن تمدم النصح للحاكم  ،وتدلً برأٌها فً الشإون العامة( )8وهذه اآلٌة تعنً أن
الرجال والنساء شركاء فً إدارة المجتمع  ،وان السلطة التشرٌعٌة والمضابٌة والتنفٌذٌة تؤمر بالمعروؾ وتنهً
عن المنكر  ،وٌتحمك هذا أحٌانا ً من خبلل الشرٌعة واالجتهاد وأحٌانا ً أخرى من خبلل تنفٌذ االحكام
واالجبار(. )1
وٌذكر أن سٌدنا عمر بن الخطاب لد عٌن الشفاء بنت عبد هللا مسإولة عن بعض شإون السوق فهً كانت
واحدة من افضل النساء خلما ً وعمبلً(ٓٔ) وان هذا المنصب فً ذلن الولت كان سٌاسٌا ً أكثر منه التصادٌا ً وأن
سمراء بنت نهٌن االسدٌة ولد أدركت رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) أنها كانت تمر باألسواق  ،وتؤمر بالمعروؾ وتنهً عن
المنكر  ،وتضرب الناس على ذلن بسوط كان معها(ٔٔ) .
ــــــــ ٘ ـــــــ
ٗـ حك اإلفتاء  :هنان اتفاق بٌن العلماء بصحة إفتاء المرأة والراجح عدم اشتراط الذكورة فً اإلفتــاء  ،ألن
الصحابة (رضً هللا عنهم) لد رجعوا إلى السٌدة عابشة وسابر أمهات المإمنٌن فً أمور كثٌرة وعملوا بفتواهن
ومن اشهر المفتٌات  ،مثل أم عطٌة  ،صفٌة  ،حفصة  ،أم حبٌبة  ،لٌلى بنت فابك  ،أسماء  ،أم شرٌن ،
الخوالء  ،أم الدرداء الكبرى  ،عابشة بنت زٌد  ،سهلة بنت سهٌل  ،جوٌرٌة  ،مٌمونة  ،زٌنب بنت أم سلمة ،
أم أٌمن  ،أم ٌوسؾ  ،الؽامدٌة  ،وفاطمة ابنة النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) (ٔ) والخبلصة انه ٌمكن للمسلمات أن ٌفتٌن  ،التداء
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بالسٌدة عابشة (أم
اإلفتاء(ٕ) .

المإمنٌن)(رضً هللا عنها)

وامثالها من الصحابٌات  ،كما ان المرأة مإهلة لتولً منصب

فاإلسبلم لم ٌهمل دور المرأة فً الجانب السٌاسً بل كان لها االثار الواضحة فً عهد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)والخلفاء من
بعده (رضً هللا عنهم) كما ان لحدٌث رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ( :إنما النساء إال شمابك الرجال)(ٖ) داللة على ان النساء
نظٌرات ومثٌبلت لهم فً الحموق والواجبات(ٗ) فالمرأة المسلمة لها دور سٌاسً مشرؾ على مر العصور ،
فمنذ بداٌة الدعوة تحملت االٌذاء واستشهدت فً سبٌل الحفاظ على دٌنها وهاجرت ولاتلت فً الؽزوات وسمت
الجرحى وخمدت جروحهم وكان لها دور مهم فً بناء المجتمع اإلسبلمً سٌاسٌا ً وفكرٌا ً وعملٌا ً والتصادٌا ً
واجتماعٌا ً .
ادلطهب انزابغ  :احلمىق ادلانٍت  :منح اإلسبلم للمرأة الذمة المالٌة المستملة من خبلل حك المرأة بؤموالها من
ناحٌة الكسب أو االنفاق ودخلها الخاص من عملها هذا باإلضافة إلى حمها فً المٌراث وهذا ما تناولته فً
الفرعٌن اآلتٌٌن :
الفرع األول  :أموال المرأة .
افرع الثانً  :مٌراث

المرأة .

الفرع األول  :أموال المرأة  :إن اإلسبلم منح المرأة االهلٌة االلتصادٌة التامة فاألحكام التً تتطبك على الرجل
فً كافة المعامبلت المالٌة ما ٌحل له  ،وٌحرم علٌها ما ٌحرم علٌه  ،ولها من الحموق وعلٌها من الواجبات
وسابر االلتزامات األخرى ما له وما علٌه  .فها هً زٌنب بنت جحش (رضً هللا عنها) زوج الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) كانت
تعمل فً دباؼة الجلود وحٌاكتها لبل زواجها من رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) وبعد زواجها منه  ،كانت تتصرؾ فً نتاج
عمل بها ٌدها من أموال كٌفما تشاء(٘) .فعن جابر ان رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) آتى امرأته زٌنب وهً تعمس منٌبة (تدبػ
جلدها)( . )ٙوها هً امرأة من األنصار تدٌر عمبلً صناعٌا ً  ،خاصة بحرفة التجار فتصنع من خبلله منبرا ً
لرسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) لٌضعه فً المسجد النبوي ( .وعن جابر بن عبد هللا (رضً هللا عنهما) أن امرأة من األنصار لالت
لرسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) إن لً ؼبلما ً نجارا ً (وفً راوٌة) فؤمرت عبدا ً فمطع من الطرفاء فصنع منبرا ً)( )9فالنفمة واجب
على الزوج دون الزوجة وما تمدمه المرأة لزوجها من مالها الخاص  ،فهو ٌعتبر من الهبة أو الصدلة أو
المشاركة فً تحمل أعباء الحٌاة الزوجٌة( . )8كما منح اإلسبلم للمرأة حك التبرع بمالها لمن تشاء (الهبة) لال
صابِ ِرٌنَ
صا ِدلَا ِ
ت َو ْالمَانِتٌِنَ َو ْالمَانِت َا ِ
ت َو ْال ُمإْ ِمنٌِنَ َو ْال ُمإْ ِمنَا ِ
تعالى [إِ َّن ْال ُم ْس ِل ِمٌنَ َو ْال ُم ْس ِل َما ِ
ت َوال َّ
صا ِدلٌِنَ َوال َّ
ت َوال َّ
ت َو ْال َحافِ ِظٌنَ فُ ُرو َج ُه ْم
صابِ َما ِ
ص ِدّلَا ِ
ت َو ْالخَا ِشعٌِنَ َو ْالخَا ِش َعا ِ
صابِ َرا ِ
صابِ ِمٌنَ َوال َّ
ت َوال َّ
َوال َّ
ص ِدّلٌِنَ َو ْال ُمت َ َ
ت َو ْال ُمت َ َ
َو ْال َحافِ َ
ما] ()1
ٌرا َوالذَّا ِك َرا ِ
ظا ِ
عد َّ َّ
اّلل َكثِ ً
ع ِظٌ ً
اّللُ لَ ُه ْم َم ْؽ ِف َرة ً َوأَجْ ًرا َ
ت أَ َ
ت َوالذَّا ِك ِرٌنَ َّ َ
الفرع الثانً  :مٌراث المرأة  :ان أسباب اإلرث فً اإلسبلم ٌمكن حصرها فً أمرٌن أساسٌٌن  :هما المرابة
و الزوجٌة  ،كما أن لاعدة للذكر مثل االنثٌٌن هً المطبمة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة لسبب حمٌمً أال وهو أن
الرجل ٌتحمل مسإولٌات جسٌمة على عاتمه وهً واجباته تجاه اسرته وأوالده وزوجاته فهو المكلؾ باإلنفاق
علٌهم وهذا ٌحتاج إلى إمكانٌات مادٌة كبٌرة.
ـــــــــ ٙـــــــــ
كما أن التركة ال توزع إال بعد سداد الدٌون (كماعدة عامة) هذا باإلضافة إلى أن الوصٌة ال تجوز إال بممدار
ثلث التركة سواء كان الموصى له ذكرا ً أم انثى  ،أما وضع مٌراث المرأة وفما ً ألحكام الشرٌعة فإن حصتها
تختلؾ بحسب الحالة التً تكون علٌها (وضعها االجتماعً كزوجة أو أم أو بنت  ....الخ)(ٔ)  .فلها المٌراث
ان َو ْاأل َ ْل َربُونَ
الذي شرعه هللا لها فً كتابه وعلى لسان نبٌه (ملسو هيلع هللا ىلص) لال تعالى ِ [:ل ِ ّ
لر َجا ِل ن ِ
َصٌب ِم َّما ت ََرنَ ْال َوا ِلدَ ِ
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ضا](ٕ)  .ولال عز وجل :
َصٌبًا َم ْف ُرو ً
س ِ
ان َو ْاأل َ ْل َربُونَ ِم َّما لَ َّل ِم ْنهُ أ َ ْو َكث ُ َر ن ِ
اء ن ِ
َو ِلل ِنّ َ
َصٌب ِم َّما ت ََرنَ ْال َوا ِلدَ ِ
اّللُ فًِ أ َ ْو َال ِد ُك ْم ِللذ َّ َك ِر ِمثْ ُل َح ِ ّ
احدَة ً
سا ًء فَ ْوقَ اثْنَتٌَ ِْن فَلَ ُه َّن ثُلُثَا َما ت ََرنَ َوإِ ْن َكان ْ
ُوصٌ ُك ُم َّ
َت َو ِ
[ٌ ِ
ظ ْاأل ُ ْنثٌٌََ ِْن فَإ ِ ْن ُك َّن نِ َ
ُ
َ
َ
ُس ِم َّما ت ََرنَ إِ ْن َكانَ لَهُ َولَد فَإ ِ ْن لَ ْم ٌَ ُك ْن لَهُ َولَد َو َو ِرثَهُ أبَ َواهُ فَ ِؤل ِ ّم ِه
اح ٍد ِم ْن ُه َما ال ُّ
ؾ َو ِألبَ َو ٌْ ِه ِل ُك ِّل َو ِ
فَلَ َها ال ِنّ ْ
سد ُ
ص ُ
الثُّلُ ُ
ب
ُوصً ِب َها أ َ ْو دٌَ ٍْن آ َ َباإُ ُك ْم َوأ َ ْبنَاإُ ُك ْم َال تَد ُْرونَ أٌَُّ ُه ْم أ َ ْل َر ُ
ث فَإ ِ ْن َكانَ لَهُ ِإ ْخ َوة فَ ِؤل ُ ِ ّم ِه ال ُّ
سد ُ
صٌَّ ٍة ٌ ِ
ُس ِم ْن َب ْع ِد َو ِ
ضةً مِنَ َّ ِ
ؾ َما ت ََرنَ أ َ ْز َوا ُج ُك ْم إِ ْن لَ ْم ٌَ ُك ْن لَ ُه َّن َولَد فَإ ِ ْن
ع ِلٌ ًما َح ِكٌ ًما (ٔٔ) َولَ ُك ْم نِ ْ
ص ُ
اّلل َكانَ َ
لَ ُك ْم نَ ْفعًا فَ ِرٌ َ
اّلل إِ َّن َّ َ
الربُ ُع ِم َّما ت ََر ْكت ُ ْم إِ ْن لَ ْم ٌَ ُك ْن لَ ُك ْم َولَد
ُوصٌنَ ِب َها أ َ ْو دٌَ ٍْن َولَ ُه َّن ُّ
َكانَ لَ ُه َّن َولَد فَلَ ُك ُم ُّ
صٌَّ ٍة ٌ ِ
الربُ ُع ِم َّما ت ََر ْكنَ ِم ْن بَ ْع ِد َو ِ
ُور ُ
ث َك َبللَةً أ َ ِو ْام َرأَة
صٌَّ ٍة تُو ُ
فَإ ِ ْن َكانَ لَ ُك ْم َولَد فَلَ ُه َّن الث ُّ ُم ُن ِم َّما ت ََر ْكت ُ ْم ِم ْن َب ْع ِد َو ِ
صونَ ِب َها أ َ ْو دٌَ ٍْن َوإِ ْن َكانَ َر ُجل ٌ َ
ُس فَإ ِ ْن َكانُوا أ َ ْكث َ َر ِم ْن ذَلِنَ فَ ُه ْم ُ
صى
ش َر َكا ُء فًِ الثُّلُ ِ
اح ٍد ِم ْن ُه َما ال ُّ
َولَهُ أَخ أ َ ْو أ ُ ْخت فَ ِل ُك ِّل َو ِ
سد ُ
ث ِم ْن بَ ْع ِد َو ِ
صٌَّ ٍة ٌُو َ
ِب َها أ َ ْو دٌَ ٍْن َ
ح ِلٌم](ٖ) .
اّللِ َو َّ
صٌَّةً ِمنَ َّ
ض ٍّ
اّللُ َ
ار َو ِ
ؼٌ َْر ُم َ
ع ِلٌم َ
ادلطهب اخلايش  :احلمىق اندٌنٍت  :من المسلم به أن المرأة تعتبر مسإولة عن تصرفاتها  ،وال ٌمبل أن
تحال هذه المسإولٌة لدى شخص آخر  ،بل نجد أن المرأة المسلمة لد طالبت بهذه المسإولٌة فالمرأة تتمسن
بحمولها الدٌنٌة كالحدود والمصاص والدٌة والشهادة  .وتتمتع بالمسإولٌة المدنٌة والجنابً كاملة ومثلها مثل
الرجل وعلٌها ٌمع التزامها بحدود هللا شرعا ً كما رسمها هللا عز وجل لذا لسمنا هذا المطلب إلى فرعٌن هما :
الفرع األول  :الحدود .
الفرع الثانً  :المصاص والدٌة .
الفرع األول  :الحدود  :من المسلم به أن جرابم الحدود معنٌة ومحدودة العدد وهً سبع جرابم هً الزنا
والمذؾ والشرب والسرلة والحرابة والردة والبؽً فالمرأة والرجل كبلهما على حد سواء مسإوالن مسإولٌة
جنابٌة مباشرة عن انتهاكهما لتلن الحدود فنجد أن الزنا ذكرا ً كان أو أنثى عمابه الجلد مابة جلدة لـــــــــال
الزانٌَِةُ َو َّ
تعالى َّ [ :
اّللِ ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم تُإْ ِمنُونَ
ٌِن َّ
الزانًِ فَاجْ ِلدُوا ُك َّل َو ِ
اح ٍد ِم ْن ُه َما ِمابَةَ َج ْلدَةٍ َو َال ت َؤ ْ ُخ ْذ ُك ْم بِ ِه َما َرأْفَة فًِ د ِ
عذَا َب ُه َما َ
ِب َّ ِ
طابِفَة مِنَ ْال ُمإْ ِمنٌِنَ ](ٗ) ونجد أٌضا ً أن المذؾ دون دلٌل ٌعالب علٌه هللا
اّلل َو ْالٌَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو ْل ٌَ ْش َه ْد َ
ت ث ُ َّم لَ ْم ٌَؤْتُوا بِؤ َ ْربَعَ ِة ُ
ش َهدَا َء فَاجْ ِلدُو ُه ْم
صنَا ِ
تعالى صونا ً لكرامة المرأة وشرفها لال تعالى َ [ :والَّذٌِنَ ٌَ ْر ُمونَ ْال ُمحْ َ
ش َهادَة ً أَبَدًا َوأُولَبِنَ ُه ُم ْالفَا ِسمُونَ ] (٘)  .وخٌر دلٌل على حفاظ اإلسبلم على كرامة
ث َ َمانٌِنَ َج ْلدَة ً َو َال ت َ ْمبَلُوا لَ ُه ْم َ
المرأة وصٌانة لشرفه حادثة اإلفن عندما افترى فً هذه الحادثة على السٌدة عابشة عبد هللا بن أبً سلول ،
وزٌد بن رفاعة  ،وحمنة ابنة عم رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) وهإالء بما فٌهم هذه األخٌرة كدلٌل على تطبٌك حد المذؾ
سبُوهُ ش ًَّرا لَ ُك ْم بَ ْل ُه َو َخٌْر
اإل ْف ِن ُ
ع ْ
صبَة ِم ْن ُك ْم َال تَحْ َ
على المرأة والرجل معا ً( . )ٙلال تعالى ِ [ :إ َّن الَّذٌِنَ َجا ُءوا بِ ْ ِ
س ِم ْعت ُ ُموهُ َ
ظ َّن
عذَاب َ
اإلثْ ِم َوالَّذِي ت ََولَّى ِكب َْرهُ ِم ْن ُه ْم لَهُ َ
س َ
ع ِظٌم (ٔٔ) لَ ْو َال ِإ ْذ َ
ئ ِم ْن ُه ْم َما ا ْكت َ َ
لَ ُك ْم ِل ُك ِّل ْام ِر ٍ
ب ِمنَ ْ ِ
علَ ٌْ ِه بِؤ َ ْربَعَ ِة ُ
ش َهدَا َء فَإ ِ ْذ لَ ْم ٌَؤْتُوا
ْال ُمإْ ِمنُونَ َو ْال ُمإْ ِمنَاتُ بِؤ َ ْنفُ ِس ِه ْم َخٌ ًْرا َولَالُوا َهذَا إِ ْفن ُمبٌِن (ٕٔ) لَ ْو َال َجا ُءوا َ
بِال ُّ
اّللِ ُه ُم ْال َ
كا ِذبُونَ ](. )9
اء فَؤُولَبِنَ ِع ْندَ َّ
ش َهدَ ِ
الفرع الثانً  :المصاص والدٌة  :تسؤل المرأة عن جرابم المصاص وهً عموبة ممدرة سلفا ً من الشارع تجب
حما ً لؤلفراد .وهً التً تمع على نفس االنسان وأطرافه واحداث الجروح فٌه وٌعالب علٌها بمصاص أو دٌة ،
وٌكون حك المجنً علٌه ؼالبا ً على حك هللا( . )8لال تعالى َ [ :و َما َكانَ ِل ُمإْ ِم ٍن أ َ ْن ٌَ ْمت ُ َل ُمإْ ِمنًا ِإ َّال َخ َ
طؤ ً َو َم ْن لَت َ َل
ُمإْ ِمنًا َخ َ
عد ّ ٍُو لَ ُك ْم َو ُه َو ُمإْ ِمن
سلَّ َمة ِإلَى أ َ ْه ِل ِه ِإ َّال أ َ ْن ٌَ َّ
طؤ ً فَتَحْ ِر ُ
صدَّلُوا فَإ ِ ْن َكانَ ِم ْن لَ ْو ٍم َ
ٌر َرلَبَ ٍة ُمإْ ِمنَ ٍة َو ِد ٌَة ُم َ
ٌر َرلَبَ ٍة ُمإْ ِمنَ ٍة فَ َم ْن لَ ْم ٌَ ِجدْ
سلَّ َمة إِلَى أ َ ْه ِل ِه َوتَحْ ِر ُ
فَتَحْ ِر ُ
ٌر َرلَبَ ٍة ُمإْ ِمنَ ٍة َوإِ ْن َكانَ ِم ْن لَ ْو ٍم بَ ٌْنَ ُك ْم َوبَ ٌْنَ ُه ْم ِمٌثَاق فَ ِدٌَة ُم َ
ً
ش ْه َرٌ ِْن ُمتَت َا ِب َعٌ ِْن ت َْوبَة ِمنَ َّ ِ
ع ِلٌ ًما َح ِكٌ ًما (َٕ )1و َم ْن ٌَ ْمت ُ ْل ُمإْ ِمنًا ُمت َ َع ِ ّمدًا
صٌَا ُم َ
اّلل َو َكانَ َّ
اّللُ َ
فَ ِ
ـــــــــــ  2ــــــــــ
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ع ِظٌ ًما](ٔ)  .أما المصاص فً الدنٌا فٌكون ٌمتل
ب َّ
عذَابًا َ
عدَّ لَهُ َ
علَ ٌْ ِه َولَعَنَهُ َوأ َ َ
اّللُ َ
َض َ
فَ َجزَ اإُ هُ َج َهنَّ ُم خَا ِلدًا ِفٌ َها َوؼ ِ
الماتل لموله (ملسو هيلع هللا ىلص)  (( :ال ٌحل دم امرئ مسلم ٌشهد أن ال إله إال هللا وإنً رسول هللا إال بإحدى ثبلث الثٌب الزانً
 ،والنفس بالنفس  ،والتارن لدٌنه المفارق

للجماعة))(ٕ) .

وتحسب مسؤلة الدٌة بالنسبة للمرأة على أساس

النصؾ من دٌة الرجل (إذا كان المتل خطؤ) وهذا مما ال شن فٌه ال ٌتنالض مع ما لرره اإلسبلم من مساواة
تامة بٌن الرجل والمرأة فالدٌة هً عبارة عن تعوٌض مالً عن الخسارة المادٌة التً لحمت باألسرة وهً
لٌست ثمنا ً مماببلً للممتول الذي ال ٌعوض بثمن كما ان األسرة بفمدان الزوج أو االب (وهو المسإول عن لوامة
االسرة) تتحمله اعباء مادٌة كبٌرة على عكس فمدان الزوجة األم (وهً ؼٌر المسإولة عن لوامة األسرة
كماعدة عامة) فبل تتحمل األسرة تلن األعباء المادٌة

(ٖ) .

الخالصة  :تبٌن لنا من خبلل هذا المبحث ان المرأة المسلمة لم تعد نالصة االهلٌة أو مهدرة الحموق فاإلسبلم
لد حدد مركزها وبٌن حمولها منها حمها فً الزواج فلها الحك فً لبول أو رفض عروض الزواج ولبولها
شرط ضروري لعمد الزواج وفما ً لتعالٌم الرسول

(ملسو هيلع هللا ىلص)

 ،ولهذا السبب ال بد ان ٌعكس عمد الزواج مصالح

المرأة فً الممام األول  ،وأن ٌعمم لكً ٌلبً احتٌاجاتها الخاصة  ،وفً مجال الحموق االجتماعٌة منها حمها فً
التعلٌم فاإلسبلم ٌدعم لدرات المرأة فً التعلٌم وٌشجعها على اكتساب المعارؾ ففً تارٌخ اإلسبلم كان هنان
نماذج عدٌدة بل كان منهن فمٌهات وعالمات مشهورات ولد درس من العلماء والفمهاء المشهورٌن أمثال االمام
مالن وأحمد بن حنبل وابن الجوزي والحافظ الذهبً على ٌد عالمات فمٌهات وكانت السٌدة عابشة

(رضً هللا

عنها) زوج الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) إحدى اشهر ( )ٙفمٌهات من بٌن صحابة الرسول وما لصة السٌدة أسماء بنت أبً بكر
الصدٌك (رضً هللا عنهما) من ارض بعٌدة عن بٌتها لحاجة زوجها لهذا العمل واطبلع النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) على حالها
وسكوت ِه (ملسو هيلع هللا ىلص) دلٌل واضح على جواز عملها خارج البٌت إذا كان هنان ضرورة  ،ومارست المرأة حمولها
السٌاسٌة بشكل متساوي بٌنها وبٌن أخٌها الرجل منها حك البٌعة (االنتخاب) وحك الوالٌة وحك الشورى
والحسبة واالفتاء  .ولد منحها اإلسبلم شخصٌة التصادٌة اعتبارٌة والمرأة المسلمة تتمتع بالرعاٌة فً كل
مراحل حٌاتها  ،كؤبنة وزوجة وأم وأخت  ،وال ٌفرض على المرأة المتزوجة أن تنفك أٌا ً من مالها الخاص أو
دخلها على البٌت  ،وكل ثروة تمتلكها هً خاصة بها  .والمرأة المسلمة تتمسن بحمولها الدٌنٌة كالحدود
والمصاص والدٌة والشهادة  .لذلن خاضت المرأة المسلمة ؼمار الحٌاة بؤلوانها االجتماعٌة وااللتصادٌة
والسٌاسٌة والعلمٌة ولم تمؾ أٌة لوة مإثرة أمام طالاتها الفطرٌة المتفجرة فً حدود خلمتها البشرٌة وضوابط
الشرٌعة التً جاءت لتحمٌك مصالح العباد فً شتى مناحً
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ادلبحث انثانً
اتفالٍت انمضاء ػهى مجٍغ أشكال انتًٍٍز ضد ادلزأة (صٍداو)
فً ( )ٔ8كانون األول /دٌسمبر ٔ191م اتخذت خطوة ربٌسٌة نحو تحمٌك هدؾ منح المرأة المساواة فً
الحموق عندما اعتمدت الجمعٌة العامة اتفالٌة المضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة  .وتضع هذه
االتفالٌة المإلفة من (ٖٓ) مادة فً لالب ملزم المبادئ والتدابٌر الممبولة دولٌا ً لتحمٌك المساواة فً الحموق
للمرأة فً كل مكان  ،وجاء اعتمادها تتوٌجا ً لمشورات استمرت لفترة خمس سنوات والتً أجرتها فرلة عاملة
متعددة واللجنة المعنٌة بمركز المرأة والجمعٌة العامة  .وتكشؾ هذه االتفالٌة الشاملة بدعوتها إلى كافة الحموق
المتساوٌة للمرأة بصرؾ النظر عن حالتها الزوجٌة فً جمٌع المٌادٌن (من سٌاسٌة والتصادٌة واجتماعٌة
وثمافٌة ومدنٌة) عمك العزلة والمٌود المفروضة على المرأة على أساس الجنس ال ؼٌر  .وهً تدعو إلى سن
تشرٌعات وطنٌة تحرم التمٌٌز  ،وتوصً باتخاذ تدابٌر خاصة مإلتة للتعجٌل بتحمٌك المساواة الحمٌمٌة بٌن
الرجل والمرأة  ،وباتخاذ خطوات تستهدؾ تعدٌل األنماط االجتماعٌة والثمافٌة التً تإدي الى ادامة هذا التمٌٌز
 .وتنص التدابٌر األخرى على كفالة الحموق المتساوٌة للمرأة فً المجاالت السٌاسٌة وفً الحٌاة العامة
والمساواة فً الحصول على التعلٌم وإتاحة نفس الخٌارات من حٌث المناهج التعلٌمٌة  ،وعدم التمٌٌز فً
التوظٌؾ وفً االجر  ،وضمانات لؤلمن الوظٌفً فً حاالت الزواج والوالدة  .وتشدد االتفالٌة على تساوي
الرجل والمرأة فً المسإولٌة داخل اطار الحٌاة االسرٌة  .كما تركز اٌضا ً على الخدمات االجتماعٌة  ،والسٌما
مرافك رعاٌة األطفال البلزمة للجمع بٌن االلتزامات االسرٌة ومسإولٌات العمل والمشاركة فً الحٌاة العامة .
وتدعو مواد أخرى فً االتفالٌة الى عدم التمٌٌز فً الخدمات الصحٌة التً تمدم الى النساء  ،بما فً ذلن
الخدمات المتصلة بتخطٌط االسرة  ،والى منح المرأة أهلٌة لانونٌة مماثلة ألهلٌة الرجل  ،وتطلب أن توافك
الدول األطراؾ على أن كل العمود والصكون الخاصة األخرى التً تمٌد األهلٌة المانونٌة للمرأة ((ٌجب أن
تعتبر الؼٌة وباطلة)) وتولً االتفالٌة اهتماما ً خاصا ً لمشاكل المرأة الرٌفٌة وتنشا االتفالٌة اإلتفالٌة جهازا ً
لئلشراؾ الدولً على االلتزامات التً تمبل بها الدول  .وسوؾ تتولى لجنة من الخبراء  ،تموم الدول األطراؾ
بانتخابهم وٌعلمون بصفتهم الشخصٌة  ،بالنظر فً تمدم المحرز .
وستدخل هذه االتفالٌة التً فتح باب التولٌع علٌها فً ٔ /آذار  /مارس ٓ ٔ18بعد موافمة (ٕٓ ) دولة على
التمٌد بؤحكامها ،إما عن طرٌك التصدٌك أو االنضمام .
تتأنف ين دٌباجت  03يادة  ،وانتً تؼزف مبا ٌشكم متٍٍزا ضد ادلزأة يف وضغ بزناجما نهؼًم
انىطنً إلنهاء هذا انتًٍٍز : CEDAW.اتفالٍت انضٍداو وبنىدها (:)1
تعرؾ اتفالٌة السٌداو بالتمٌٌز ضد المرأة ضد التفرلة أو االستبعاد أو التمٌٌد والذي ٌتم على أساس الجنس فً
توهٌن أو إحباط االعتراؾ أو التمتع بها أو ممارستها من لبل النساء  ،بؽض النظر عن حالتها الزوجٌة  ،بل
تسعى االتفالٌه لحفظ حموق المرأة على أساس المساواة بٌن الرجل والمرأة  ،وبحموق اإلنسان والحرٌات
األساسٌة فً المجال السٌاسً  ،االلتصادي  ،االجتماعً  ،الثمافً  ،المدنً أو أي دولة أخرى ”  .من خبلل
لبول االتفالٌة  ،تلتزم الدول فً اتخاذ سلسلة من التدابٌر الرامٌة إلى وضع حد للتمٌٌز ضد المرأة بجمٌع
أشكاله  ،بما فً ذلن:
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إدماج مبدأ المساواة بٌن الرجل والمرأة فً نظامها المانونً  ،وإلؽاء جمٌع الموانٌن التمٌٌزٌة واعتماد تلن
المناسبة التً تحظر التمٌٌز ضد المرأة ؛ إنشاء المحاكم والمإسسات العامة األخرى لضمان الحماٌة الفعالة
للمرأة ضد التمٌٌز؛ لضمان المضاء على جمٌع أعمال التمٌٌز ضد المرأة من لبل األشخاص أو المنظمات أو
المإسسات .
تنص االتفالٌة على أساس لتحمٌك المساواة بٌن المرأة والرجل من خبلل ضمان المساواة فً وصول المرأة
إلى فرص التكافإ فً الحٌاة السٌاسٌة والعامة – بما فً ذلن الحك فً التصوٌت والترشح لبلنتخابات – فضبل
عن التعلٌم والصحة والعمل  .توافك الدول األطراؾ باتخاذ جمٌع التدابٌر المناسبة  ،بما فً ذلن التشرٌعات
والتدابٌر الخاصة المإلتة  ،بحٌث ٌمكن للمرأة أن تتمتع بجمٌع حموق اإلنسان والحرٌات األساسٌة  .االتفالٌة
هً المعاهدة الوحٌدة لحموق اإلنسان والتً تإكد على الحموق اإلنجابٌة للمرأة واألهداؾ الثمافة والتمالٌد
باعتبارها لوى مإثرة فً تشكٌل األدوار بٌن الجنسٌن والعبللات األسرٌة  .وٌإكد حك المرأة فً اكتساب
جنسٌتها أو تؽٌٌرها أو االحتفاظ بها وبجنسٌة أطفالهما  .توافك الدول األطراؾ أٌضا على اتخاذ التدابٌر
المناسبة ضد كل أشكال االتجار بالمرأة واستؽبلل النساء  .الدول التً صادلت أو انضمت إلى اتفالٌة ملزمة
بالمانون وأحكامه فً موضع التنفٌذ  .كما تلتزم بتمدٌم تمارٌر وطنٌة  ،على األلل مرة كل أربع سنوات  ،عن
التدابٌر التً اتخذتها لبلمتثال فً التزاماتها بموجب المعاهدات .
بنىد اتفالٍت صٍداو نهمضاء ػهى انتًٍٍز ضد ادلزأة :
الجزء األول المادة (ٔ)  :ألؼراض هذه االتفالٌة ٌعنى مصطلح “التمٌٌز ضد المرأة” أي تفرلة أو استبعاد أو
تمٌٌد ٌتم على أساس الجنس وٌكون من آثاره أو أؼراضه ،توهٌن أو إحباط االعتراؾ للمرأة بحموق اإلنسان
والحرٌات األساسٌة فً المٌادٌن السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والمدنٌة أو فً أي مٌدان آخر ،أو
توهٌن أو إحباط تمتعها بهذه الحموق أو ممارستها لها ،بصرؾ النظر عن حالتها الزوجٌة وعلى أساس
المساواة بٌنها وبٌن الرجل.
المادة (ٕ)  :تشجب الدول األطراؾ جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة ،وتتفك على أن تنتهج ،بكل الوسابل
المناسبة ودون إبطاء ،سٌاسة تستهدؾ المضاء على التمٌٌز ضد المرأة ،وتحمٌما لذلن تتعهد بالمٌام بما ٌلً:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بٌن الرجل والمرأة فً دساتٌرها الوطنٌة أو تشرٌعاتها المناسبة األخرى ،إذا لم ٌكن
هذا المبدأ لد أدمج فٌها حتى اآلن ،وكفالة التحمٌك العملً لهذا المبدأ من خبلل التشرٌع وؼٌره من الوسابل
المناسبة.
(ب) اتخاذ المناسب من التدابٌر ،تشرٌعٌة وؼٌر تشرٌعٌة ،بما فً ذلن ما ٌناسب من جزاءات ،لحظر كل
تمٌٌز ضد المرأة،
(ج) فرض حماٌة لانونٌة لحموق المرأة على لدم المساواة مع الرجل ،وضمان الحماٌة الفعالة للمرأة ،عن
طرٌك المحاكم ذات االختصاص والمإسسات العامة األخرى فً البلد ،من أي عمل تمٌٌزي،
(د) االمتناع عن مباشرة أي عمل تمٌٌزي أو ممارسة تمٌٌزٌة ضد المرأة ،وكفالة تصرؾ السلطات
والمإسسات العامة بما ٌتفك وهذا االلتزام؛
(هـ) اتخاذ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌٌز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مإسسة،
(و) اتخاذ جمٌع التدابٌر المناسبة ،بما فً ذلن التشرٌعً منها ،لتؽٌٌر أو إبطال المابم من الموانٌن واألنظمة
واألعراؾ والممارسات التً تشكل تمٌٌزا ضد المرأة.
(ي) إلؽاء جمٌع األحكام الجزابٌة الوطنٌة التً تشكل تمٌٌزا ضد المرأة.
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المادة (ٖ) :
تتخذ الدول األطراؾ فً جمٌع المٌادٌن ،وال سٌما المٌادٌن السٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة والثمافٌة ،كل
التدابٌر المناسبة،
بما فً ذلن التشرٌعً منها ،لكفالة تطور المرأة وتمدمها الكاملٌن .وذلن لتضمن لها ممارسة حموق اإلنسان
والحرٌات األساسٌة والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة (ٗ) :

ٔ .ال ٌعتبر اتخاذ الدول األطراؾ تدابٌر خاصة مإلتة تستهدؾ التعجٌل بالمساواة الفعلٌة بٌن الرجل والمرأة
تمٌٌزا بالمعنى الذي تؤخذ به هذه االتفالٌة ،ولكنه ٌجب أال ٌستتبع ،على أي نحو ،اإلبماء على معاٌٌر ؼٌر
متكافبة أو منفصلة ،كما ٌجب ولؾ العمل بهذه التدابٌر متى تحممت أهداؾ التكافإ فً الفرص والمعاملة.

ٕ .ال ٌعتبر اتخاذ الدول األطراؾ تدابٌر خاصة تستهدؾ حماٌة األمومة ،بما فً ذلن تلن التدابٌر الواردة فً
هذه االتفالٌة ،إجراء تمٌٌزٌا.
المادة (٘) :
تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة لتحمٌك ما ٌلً:
(أ) تؽٌٌر األنماط االجتماعٌة والثمافٌة لسلون الرجل والمرأة ،بهدؾ تحمٌك المضاء على التحٌزات والعادات
العرفٌة وكل الممارسات األخرى المابمة على االعتماد بكون أي من الجنسٌن أدنى أو أعلى من اآلخر ،أو على
أدوار نمطٌة للرجل والمرأة،
(ب) كفالة تضمٌن التربٌة العابلٌة فهما سلٌما لؤلمومة بوصفها وظٌفة اجتماعٌة ،االعتراؾ بكون تنشبة
األطفال وتربٌتهم مسإولٌة مشتركة بٌن األبوٌن على أن ٌكون مفهوما أن مصلحة األطفال هً االعتبار
األساسً فً جمٌع الحاالت.
المادة (: )ٙ
تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة ،بما فً ذلن التشرٌعً منها ،لمكافحة جمٌع أشكال االتجار بالمرأة
واستؽبلل بؽاء المرأة.
الجزء الثانً المادة (: ) 9
تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة والعامة للبلد،
وبوجه خاص تكفل للمرأة ،على لدم المساواة مع الرجل ،الحك فً:
(أ) التصوٌت فً جمٌع االنتخابات واالستفتاءات العامة ،واألهلٌة لبلنتخاب لجمٌع الهٌبات التً ٌنتخب
أعضاإها بااللتراع العام،
(ب) المشاركة فً صٌاؼة سٌاسة الحكومة وفى تنفٌذ هذه السٌاسة ،وفى شؽل الوظابؾ العامة ،وتؤدٌة جمٌع
المهام العامة على جمٌع المستوٌات الحكومٌة،
(ج) المشاركة فً أٌة منظمات وجمعٌات ؼٌر حكومٌة تهتم بالحٌاة العامة والسٌاسٌة للبلد.
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المادة (: )8
تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة لتكفل للمرأة ،على لدم المساواة مع الرجل ،ودون أي تمٌٌز،
فرصة تمثٌل حكومتها على المستوى الدولً واالشتران فً أعمال المنظمات الدولٌة.
المادة (: )1
ٔ .تمنح الدول األطراؾ المرأة حمولا مساوٌة لحموق الرجل فً اكتساب جنسٌتها أو تؽٌٌرها أو االحتفاظ بها.
وتضمن بوجه خاص أال ٌترتب على الزواج من أجنبً ،أو على تؽٌٌر الزوج لجنسٌته أثناء الزواج ،أن تتؽٌر
تلمابٌا جنسٌة الزوجة ،أو أن تصبح ببل جنسٌة ،أو أن تفرض علٌها جنسٌة الزوج.
ٕ ـ تمنح الدول األطراؾ المرأة حما مساوٌا لحك الرجل فٌما ٌتعلك بجنسٌة أطفالهما.
الجزء الثالث المادة (ٓٔ) :
تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌٌز ضد المرأة لكً تكفل لها حمولا مساوٌة
لحموق الرجل فً مٌدان التربٌة ،وبوجه خاص لكً تكفل ،على أساس المساواة بٌن الرجل والمرأة:
(أ) شروط متساوٌة فً التوجٌه الوظٌفً والمهنً ،وااللتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمٌة فً
المإسسات التعلٌمٌة على اختبلؾ فباتها ،فً المناطك الرٌفٌة والحضرٌة على السواء ،وتكون هذه المساواة
مكفولة فً مرحلة الحضانة وفى التعلٌم العام والتمنً والمهنً والتعلٌم التمنً العالً ،وكذلن فً جمٌع أنواع
التدرٌب المهنً،
(ب) التساوي فً المناهج الدراسٌة ،وفى االمتحانات ،وفى مستوٌات مإهبلت المدرسٌن ،وفى نوعٌة المرافك
والمعدات الدراسٌة،
(ج) المضاء على أي مفهوم نمطً عن دور الرجل ودور المرأة فً جمٌع مراحل التعلٌم بجمٌع أشكاله ،عن
طرٌك تشجٌع التعلٌم المختلط ،وؼٌره من أنواع التعلٌم التً تساعد فً تحمٌك هذا الهدؾ ،وال سٌما عن طرٌك
تنمٌح كتب الدراسة والبرامج المدرسٌة وتكٌٌؾ أسالٌب التعلٌم،
(د) التساوي فً فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسٌة األخرى.
(هـ) التساوي فً فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعلٌم ،بما فً ذلن برامج تعلٌم الكبار ومحو األمٌة
الوظٌفً ،وال سٌما البرامج التً تهدؾ إلى التعجٌل بمدر اإلمكان بتضٌٌك أي فجوة فً التعلٌم لابمة بٌن الرجل
والمرأة.
(و) خفض معدالت ترن الطالبات الدراسة ،وتنظٌم برامج للفتٌات والنساء البلبً تركن المدرسة لبل األوان،
(ز) التساوي فً فرص المشاركة النشطة فً األلعاب الرٌاضٌة والتربٌة البدنٌة.
(ح) إمكانٌة الحصول على معلومات تربوٌة محددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاهها ،بما فً ذلن
المعلومات واإلرشادات التً تتناول تنظٌم األسرة.
المـادة (ٔٔ) :
ٔ .تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً مٌدان العمل لكً تكفل
لها ،على أساس المساواة بٌن الرجل والمرأة ،نفس الحموق وال سٌما:
(أ) الحك فً العمل بوصفه حما ثابتا لجمٌع البشر،
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(ب) الحك فً التمتع بنفس فرص العمالة ،بما فً ذلن تطبٌك معاٌٌر اختٌار واحدة فً شإون االستخدام،
(ج) الحك فً حرٌة اختٌار المهنة ونوع العمل ،والحك فً الترلٌة واألمن على العمل وفى جمٌع مزاٌا
وشروط الخدمة ،والحك فً تلمى التدرٌب وإعادة التدرٌب المهنً ،بما فً ذلن التلمذة الحرفٌة والتدرٌب
المهنً المتمدم والتدرٌب المتكرر.
(د) الحك فً المساواة فً األجر ،بما فً ذلن االستحمالات ،والحك فً المساواة فً المعاملة فٌما ٌتعلك بالعمل
ذي المٌمة المساوٌة ،وكذلن المساواة فً المعاملة فً تمٌٌم نوعٌة العمل،
(هـ) الحك فً الضمان االجتماعً ،وال سٌما فً حاالت التماعد والبطالة والمرض والعجز والشٌخوخة وؼٌر
ذلن من حاالت عدم األهلٌة للعمل ،وكذلن الحك فً إجازة مدفوعة األجر،
(و) الحك فً الولاٌة الصحٌة وسبلمة ظروؾ العمل ،بما فً ذلن حماٌة وظٌفة اإلنجاب.
ٕ .توخٌا لمنع التمٌٌز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة ،ضمانا لحمها الفعلً فً العمل ،تتخذ الدول
األطراؾ التدابٌر المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومة والتمٌٌز فً الفصل من العمل على أساس الحالة
الزوجٌة ،مع فرض جزاءات على المخالفٌن.
(ب) إلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر أو المشفوعة بمزاٌا اجتماعٌة مماثلة دون فمدان للعمل
السابك أو لؤللدمٌة أو للعبلوات االجتماعٌة.
(ج) لتشجٌع توفٌر الخدمات االجتماعٌة المساندة البلزمة لتمكٌن الوالدٌن من الجمع بٌن االلتزامات العابلٌة
وبٌن مسإولٌات العمل والمشاركة فً الحٌاة العامة ،وال سٌما عن طرٌك تشجٌع إنشاء وتنمٌة شبكة من مرافك
رعاٌة األطفال.
(د) لتوفٌر حماٌة خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل فً األعمال التً ٌثبت أنها مإذٌة لها.
ٌٖ .جب أن تستعرض التشرٌعات الولابٌة المتصلة بالمسابل المشمولة بهذه المادة استعراضا دورٌا فً ضوء
المعرفة العلمٌة والتكنولوجٌة ،وأن ٌتم تنمٌحها أو إلؽاإها أو توسٌع نطالها حسب االلتضاء.
المادة (ٕٔ) :
ٔ .تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً مٌدان الرعاٌة الصحٌة من
أجل أن تضمن لها ،على أساس المساواة بٌن الرجل والمرأة ،الحصول على خدمات الرعاٌة الصحٌة ،بما فً
ذلن الخدمات المتعلمة بتنظٌم األسرة.
ٕ .بالرؼم من أحكام الفمرة ٔ من هذه المادة تكفل الدول األطراؾ للمرأة خدمات مناسبة فٌما ٌتعلك بالحمل
والوالدة وفترة ما بعد الوالدة ،موفرة لها خدمات مجانٌة عند االلتضاء ،وكذلن تؽذٌة كافٌة أثناء الحمل
والرضاعة.
المادة (ٖٔ) :
تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً المجاالت األخرى للحٌاة
االلتصادٌة واالجتماعٌة لكً تكفل لها ،على أساس المساواة بٌن الرجل والمرأة نفس الحموق ،والسٌما:
(أ) الحك فً االستحمالات العابلٌة،
(ب) الحك فً الحصول على المروض المصرفٌة ،والرهون العمارٌة وؼٌر ذلن من أشكال االبتمان المالً،
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(ج) الحك فً االشتران فً األنشطة التروٌحٌة واأللعاب الرٌاضٌة وفى جمٌع جوانب الحٌاة الثمافٌة.
المادة (ٗٔ) :
ٔ .تضع الدول األطراؾ فً اعتبارها المشاكل الخاصة التً تواجهها المرأة الرٌفٌة ،واألدوار الهامة التً
تإدٌها فً توفٌر أسباب البماء التصادٌا ألسرتها ،بما فً ذلن عملها فً لطاعات االلتصاد ؼٌر النمدٌة ،وتتخذ
جمٌع التدابٌر المناسبة لكفالة تطبٌك أحكام هذه االتفالٌة على المرأة فً المناطك الرٌفٌة.
ٕ .تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً المناطك الرٌفٌة لكً تكفل
لها ،على أساس المساواة بٌن الرجل والمرأة ،أن تشارن فً التنمٌة الرٌفٌة وتستفٌد منها ،وتكفل للرٌفٌة بوجه
خاص الحك فً:
(أ) المشاركة فً وضع وتنفٌذ التخطٌط اإلنمابً على جمٌع المستوٌات.
(ب) الوصول إلى تسهٌبلت العناٌة الصحٌة المبلبمة ،بما فً ذلن المعلومات والنصابح والخدمات المتعلمة
بتنظٌم األسرة.
(ج) االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعً.
(د) الحصول على جمٌع أنواع التدرٌب والتعلٌم ،الرسمً وؼٌر الرسمً ،بما فً ذلن ما ٌتصل منه بمحو
األمٌة الوظٌفً ،وكذلن التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعٌة واإلرشادٌة ،وذلن لتحمٌك زٌادة كفاءتها
التمنٌة،
(هـ) تنظٌم جماعات المساعدة الذاتٌة والتعاونٌات من أجل الحصول على فرص التصادٌة مكافبة لفرص
الرجل عن طرٌك العمل لدى الؽٌر أو العمل لحسابهن الخاص،
(و) المشاركة فً جمٌع األنشطة المجتمعٌة،
(ز) فرصة الحصول على االبتمانات والمروض الزراعٌة ،وتسهٌبلت التسوٌك ،والتكنولوجٌا المناسبة،
والمساواة فً المعاملة فً مشارٌع إصبلح األراضً واإلصبلح الزراعً وكذلن فً مشارٌع التوطٌن الرٌفً،
(ح) التمتع بظروؾ معٌشٌة مبلبمة ،وال سٌما فٌما ٌتعلك باإلسكان والمرافك الصحٌة واإلمداد بالكهرباء
والماء ،والنمل ،والمواصبلت.
الجزء الرابع المادة (٘ٔ) :
ٔ .تعترؾ الدول األطراؾ للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام المانون.
ٕ .تمنح الدول األطراؾ المرأة ،فً الشبون المدنٌة ،أهلٌة لانونٌة مماثلة ألهلٌة الرجل ،وتساوى بٌنها وبٌنه
فً فرص ممارسة تلن األهلٌة .وتكفل للمرأة ،بوجه خاص ،حمولا مساوٌة لحموق الرجل فً إبرام العمود
وإدارة الممتلكات ،وتعاملهما على لدم المساواة فً جمٌع مراحل اإلجراءات المضابٌة.
ٖ .تتفك الدول األطراؾ على اعتبار جمٌع العمود وسابر أنواع الصكون الخاصة التً ٌكون لها أثر لانونً
ٌستهدؾ الحد من األهلٌة المانونٌة للمرأة باطلة والؼٌة.
ٗ .تمنح الدول األطراؾ الرجل والمرأة نفس الحموق فٌما ٌتعلك بالتشرٌع المتصل بحركة األشخاص وحرٌة
اختٌار محل سكناهم وإلامتهم.
المادة (: )ٔٙ
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ٔ .تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً كافة األمور المتعلمة
بالزواج والعبللات العابلٌة ،وبوجه خاص تضمن ،على أساس المساواة بٌن الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحك فً عمد الزواج،
(ب) نفس الحك فً حرٌة اختٌار الزوج ،وفى عدم عمد الزواج إال برضاها الحر الكامل،
(ج) نفس الحموق والمسإولٌات أثناء الزواج وعند فسخه،
(ح) نفس الحموق والمسإولٌات بوصفهما أبوٌن ،بؽض النظر عن حالتهما الزوجٌة ،فً األمور المتعلمة
بؤطفالهما وفى جمٌع األحوالٌ ،كون لمصلحة األطفال االعتبار األول،
(هـ) نفس الحموق فً أن تمرر ،بحرٌة وبإدران للنتابج ،عدد أطفالها والفاصل بٌن الطفل والذي ٌلٌه ،وفى
الحصول على المعلومات والتثمٌؾ والوسابل الكفٌلة بتمكٌنها من ممارسة هذه الحموق،
(د) نفس الحموق والمسإولٌات فٌما ٌتعلك بالوالٌة والموامة والوصاٌة على األطفال وتبنٌهم ،أو ما شابه ذلن
من األعراؾ ،حٌن توجد هذه المفاهٌم فً التشرٌع الوطنً ،وفى جمٌع األحوال ٌكون لمصلحة األطفال
االعتبار األول،
(ز) نفس الحموق الشخصٌة للزوج والزوجة ،بما فً ذلن الحك فً اختٌار اسم األسرة والمهنة ونوع العمل،
(ح) نفس الحموق لكبل الزوجٌن فٌما ٌتعلك بملكٌة وحٌازة الممتلكات واإلشراؾ علٌها وإدارتها والتمتع بها
والتصرؾ فٌها ،سواء ببل ممابل أو ممابل عوض.
ٕ .ال ٌكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر لانونً ،وتتخذ جمٌع اإلجراءات الضرورٌة ،بما فً ذلن
التشرٌعً منها ،لتحدٌد سن أدنى للزواج ولجعل تسجٌل الزواج فً سجل رسمً أمرا إلزامٌا.
الجزء الخامس المادة (: )ٔ9
ٔ .من أجل دراسة التمدم المحرز فً تنفٌذه هذه االتفالٌة ،تنشؤ لجنة للمضاء على التمٌٌز ضد المرأة (ٌشار
إلٌها فٌما ٌلً باسم
اللجنة) تتؤلؾ ،عند بدء نفاذ االتفالٌة ،من ثمانٌة عشر خبٌرا وبعد تصدٌك الدولة الطرؾ الخامسة والثبلثٌن
علٌها أو انضمامها إلٌها من ثبلثة وعشرٌن خبٌرا من ذوى المكانة الخلمٌة الرفٌعة والكفاءة العالٌة فً المٌدان
الذي تنطبك علٌه هذه االتفالٌة ،تنتخبهم الدول األطراؾ من بٌن مواطنٌها وٌعملون بصفتهم الشخصٌة ،مع
إٌبلء االعتبار لمبدأ التوزٌع الجؽرافً العادل ولتمثٌل مختلؾ األشكال الحضارٌة وكذلن النظم المانونٌة
الربٌسٌة.
ٌٕ .نتخب أعضاء اللجنة بااللتراع السري من لابمة أشخاص ترشحهم الدول األطراؾ ولكل دولة طرؾ أن
ترشح شخصا واحدا من بٌن مواطنٌها.
ٌٖ .جرى االنتخاب األول بعد ستة أشهر من تارٌخ بدء نفاذ هذه االتفالٌة ،ولبل ثبلثة أشهر على األلل من
تارٌخ كل انتخابٌ ،وجه األمٌن العام لؤلمم المتحدة رسالة إلى الدول األطراؾ ٌدعوها فٌها إلى تمدٌم
ترشٌحاتها فً ؼضون شهرٌن .وٌعد األمٌن العام لابمة ألفبابٌة بجمٌع األشخاص المرشحٌن على هذا النحو،
مع ذكر الدولة الطرؾ التً رشحت كبل منهم ،وٌبلؽها إلى الدول األطراؾ.
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ٗ .تجرى انتخابات أعضاء اللجنة فً اجتماع للدول األطراؾ ٌدعو إلٌه األمٌن العام فً ممر األمم المتحدة.
وفى ذلن االجتماع ،الذي ٌشكل اشتران ثلثً الدول األطراؾ فٌه نصابا لانونٌا لهٌ ،كون األشخاص المنتخبون
لعضوٌة اللجنة هم المرشحون الذٌن ٌحصلون على أكبر عدد من األصوات وعلى أكثرٌة مطلمة من أصوات
ممثلً الدول األطراؾ الحاضرٌن والمصوتٌن.
ٌ٘ .نتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات .ؼٌر أن فترة تسعة من األعضاء المنتخبٌن فً االنتخاب
األول تنمضً فً نهاٌة فترة سنتٌن ،وٌموم ربٌس اللجنة ،بعد االنتخاب األول فورا ،باختٌار أسماء هإالء
األعضاء التسعة بالمرعة.
ٌ .ٙجرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافٌٌن الخمسة وفما ألحكام الفمرات ٕ وٖ وٗ من هذه المادة بعد
التصدٌك أو االنضمام الخامس والثبلثٌن .وتنتهً والٌة اثنٌن من األعضاء اإلضافٌٌن المنتخبٌن بهذه المناسبة
فً نهاٌة فترة سنتٌن .وٌتم اختٌار اسمٌهما بالمرعة من لبل ربٌس اللجنة.
 .9لملء الشواؼر الطاربة ،تموم الدولة الطرؾ التً كؾ خبٌرها عن العمل كعضو فً اللجنة بتعٌٌن خبٌر
آخر من بٌن مواطنٌها ،،رهنا بموافمة اللجنة.
ٌ .8تلمى أعضاء اللجنة ،بموافمة الجمعٌة العامة ،مكافآت تدفع من موارد األمم المتحدة باألحكام والشروط التً
تحددها الجمعٌة ،مع إٌبلء االعتبار ألهمٌة المسإولٌات المنوطة باللجنة.
ٌ .1وفر األمٌن العام لؤلمم المتحدة ما ٌلزم اللجنة من موظفٌن ومرافك لبلضطبلع بصورة فعالة بالوظابؾ
المنوطة بها بموجب هذه االتفالٌة.
المادة (: )ٔ8
ٔ .تتعهد الدول األطراؾ بؤن تمدم إلى األمٌن العام لؤلمم المتحدة ،تمرٌرا عما اتخذته من تدابٌر تشرٌعٌة
ولضابٌة وإدارٌة وؼٌرها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفالٌة وعن التمدم المحرز فً هذا الصدد ،كٌما تنظر
اللجنة فً هذا التمرٌر وذلن:
(أ) فً ؼضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنٌة،
(ب) وبعد ذلن كل أربع سنوات على األلل ،وكذلن كلما طلبت اللجنة ذلن،
ٌٕ .جوز أن تبٌن التمارٌر العوامل والصعاب التً تإثر على مدى الوفاء بااللتزامات الممررة فً هذه
االتفالٌة.
المادة :ٔ1
ٔ .تعتمد اللجنة النظام الداخلً الخاص بها.
ٕ .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتٌن.
المادة ٕٓ :
ٔ .تجتمع اللجنة ،عادة ،مدى فترة ال تزٌد على أسبوعٌن سنوٌا للنظر فً التمارٌر الممدمة وفما للمادة  ٔ8من
هذه االتفالٌة.
ٕ .تعمد اجتماعات اللجنة عادة فً ممر األمم المتحدة أو فً أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
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المادة ٕٔ
ٔ .تمدم اللجنة تمرٌرا سنوٌا عن أعمالها إلى الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة بواسطة المجلس االلتصادي
واالجتماعً ،ولها أن تمدم ممترحات وتوصٌات عامة مبنٌة على دراسة التمارٌر والمعلومات الواردة من
الدول األطراؾ .وتدرج تلن الممترحات والتوصٌات العامة فً تمرٌر اللجنة مشفوعة بتعلٌمات الدول
األطراؾ ،إن وجدت.
ٌٕ .حٌل األمٌن العام تمارٌر اللجنة إلى لجنة مركز المرأة ،لؽرض إعبلمها.
المادة ٕٕ
ٌحك للوكاالت المتخصصة أن توفد من ٌمثلها لدى النظر فً تنفٌذ ما ٌمع فً نطاق أعمالها مـن أحكام هذه
االتفالٌة .وللجنة أن تدعو الوكاالت المتخصصة
إلى تمدٌم تمارٌر عن تنفٌذ االتفالٌة فً المجاالت التً تمع فً نطاق أعمالها.
الجزء السادس المادة ٖٕ
لٌس فً هذه االتفالٌة ما ٌمس أٌة أحكام تكون أكثر مواتاة لتحمٌك المساواة بٌن الرجل والمرأة تكون واردة:
(أ) فً تشرٌعات دولة طرؾ ما،
(ب) أو فً أٌة اتفالٌة أو معاهدة أو اتفاق دولً نافذ إزاء تلن الدولة.
المادة ٕٗ
تتعهد الدول األطراؾ باتخاذ جمٌع ما ٌلزم من تدابٌر على الصعٌد الوطنً تستهدؾ تحمٌك اإلعمال الكامل
للحموق المعترؾ بها فً هذه االتفالٌة.
المادة ٕ٘
ٌٔ .كون التولٌع على هذه االتفالٌة متاحا لجمٌع الدول.
ٌٕ .سمى األمٌن العام لؤلمم المتحدة ودٌعا لهذه االتفالٌة .ٖ.تخضع هذه االتفالٌة للتصدٌك .وتودع صكون
التصدٌك لدى األمٌن العام لؤلمم المتحدة.
ٌٗ .كون االنضمام إلى هذه االتفالٌة متاحا لجمٌع الدول .وٌمع االنضمام بإٌداع صن انضمام لدى األمٌن العام
لؤلمم المتحدة.
المادة ٕٙ
ٔ .ألٌة دولة طرؾ ،فً أي ولت ،أن تطلب إعادة النظر فً هذه االتفالٌة ،وذلن عن طرٌك إشعار خطى
ٌوجه إلى األمٌن العام لؤلمم المتحدة.
ٕ .تمرر الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة الخطوات التً تتخذ ،عند اللزوم ،إزاء مثل هذا الطلب.
المادة ٕ9
ٌٔ .بدأ نفاذ هذه االتفالٌة فً الٌوم الثبلثٌن الذي ٌلً تارٌخ إٌداع صن التصدٌك أو االنضمام العشرٌن لدى
األمٌن العام لؤلمم المتحدة.
ٕ .أما الدول التً تصدق هذه االتفالٌة أو تنضم إلٌها بعد إٌداع صن التصدٌك أو االنضمام العشرٌن فٌبدأ نفاذ
االتفالٌة إزاءها فً الٌوم الثبلثٌن الذي ٌلً تارٌخ إٌداع هذه الدولة صن تصدٌمها أو انضمامها.
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المادة ٕ8
ٌٔ .تلمى األمٌن العام لؤلمم المتحدة نص التحفظات التً تبدٌها الدول ولت التصدٌك أو االنضمام ،وٌموم
بتعمٌمها على جمٌع الدول.
ٕ .ال ٌجوز إبداء أي تحفظ ٌكون منافٌا لموضوع هذه االتفالٌة وؼرضها.
ٌٖ .جوز سحب التحفظات فً أي ولت بتوجٌه إشعار بهذا المعنى إلى األمٌن العام لؤلمم المتحدة ،الذي ٌموم
عندبذ بإببلغ جمٌع الدول به .وٌصبح هذا اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا من تارٌخ تلمٌه.
المادة ٕ1
ٌٔ .عرض للتحكٌم أي خبلؾ بٌن دولتٌن أو أكثر من الدول األطراؾ حول تفسٌر أو تطبٌك هذه االتفالٌة ال
ٌسوى عن طرٌك المفاوضات ،وذلن بناء على طلب واحدة من هذه الدول .فإذا لم ٌتمكن األطراؾ ،خبلل ستة
اشهر من تارٌخ طلب التحكٌم ،من الوصول إلى اتفاق على تنظٌم أمر التحكٌم ،جاز ألي من أولبن األطراؾ
إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولٌة بطلب ٌمدم وفما للنظام األساسً للمحكمة.
ٕ .ألٌة دولة طرؾ أن تعلن ،لدى تولٌع هذه االتفالٌة أو تصدٌمها أو االنضمام إلٌها ،أنها ال تعتبر نفسها
ملزمة بالفمرة ٔ من هذه المادة .وال تكون الدول األطراؾ األخرى ملزمة بتلن الفمرة إزاء أٌة دولة طرؾ
أبدت تحفظا من هذا المبٌل.
ٖ .ألٌة دولة طرؾ أبدت تحفظا وفما للفمرة ٕ من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متً شاءت بإشعار توجهه
إلى األمٌن العام لؤلمم المتحدة.
المادة ٖٓ
تودع هذه االتفالٌة ،التً تتساوى فً الحجٌة نصوصها باإلسبانٌة واإلنكلٌزٌة والروسٌة والصٌنٌة والعربٌة
والفرنسٌة لدى األمٌن العام لؤلمم المتحدة (ٔ).
ادلبحث انثانث
إشكانٍاث حىل حمىق ادلزأة يف اإلصالو وانزد ػهٍها
لد تثور بعض اإلشكالٌات حول حموق المرأة فً اإلسبلم ومدى انتماصها لمصلحة الرجل فً بعض األحٌان
إال ان الوالع الحمٌمً لتلن اإلشكالٌات ٌصب فً الحمٌمة فً جوهر مصلحة المرأة على عكس ما لد تصوره
بعض االتفالٌات الدولٌة واالتجاهات الؽربٌة فً محاولة منها لتملٌل شؤن المرأة فً اإلسبلم وتشوٌها ً واضحا ً
فً حمولها الثابتة لها دون االخبلل ببعض الضوابط الشرعٌة وهذا ما تناولته ضمن المطالب االتٌة :
المطلب األول  :المساواة .
المطلب الثانً  :سلطة الزوج (الموامة للرجل دون المرأة) .
المطلب الثالث  :تعدد الزوجات .
الطلب الرابع  :اإلرث .
المطلب الخامس  :الشهادة .
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المطلب األول  :المساواة  :من المسلم به ان اإلسبلم رسخ مبدأ المساواة بٌن الرجل والمرأة وجعله حما ً من
حموق المرأة اإلنسانٌة والمدنٌة انطبللا ً من حك المساواة فً الخلك وانتفاء االعوجاج فً أصل خلمتها وحمها
فً االستخبلؾ باإلضافة إلى حك المساواة فً المٌمة اإلنسانٌة وحك المساواة فً المسإولٌة والجزاء والمساواة
فً الحموق والواجبات والمساواة فً طلب العمل .
ومع ذلن فما زال بٌننا من ٌثٌر الشبهة بٌن الحٌن واألخر ٌشكن الناس فً دٌنهم وٌزعزع معتمدهم فً خالمهم
وهً فً الحمٌمة أوهن من خٌط العنكبوت  .فالفوارق بٌن الرجل والمرأة الجسدٌة والمعنوٌة والشرعٌة ثابتة
ذكرا
عا وح ًّ
لدرا وشر ً
سا وعمبلً(ٔ)  .بٌان ذلن أن هللا سبحانه خلك الرجل والمرأة شطرٌن للنوع اإلنسانًً :
ً
ُ
َ
َّ
َ
َ
وأنثى { َوأنَّهُ َخلكَ َّ
ٱلز ْو َجٌ ِْن ٱلذ َك َر َوٱألنثى} (ٕ) ٌ ،شتركان فً عمارة الكون ،ك ّل فٌما ٌخصه ،وٌشتركان فً
عمارته بالعبودٌة هلل تعالى ببل فرق بٌن الرجال والنساء فً عموم الدٌن ،فً التوحٌد واالعتماد وحمابك اإلٌمان
ع ِم َل صالحا ّمن ذَ َك ٍر
والثواب والعماب ،وببل فرق أٌ ً
ضا فً عموم التشرٌع فً الحموق والواجبات كافةَ { ،م ْن َ
أ َ ْو أ ُ ْنثَى َو ُه َو ُمإْ ِمن فَلَنُحْ ٌٌَِنَّهُ َحٌَوة ً َ
طٌّبَةً}(ٖ).
ولوة
لكن لما لدر هللا ولضى أن الذكر لٌس كاألنثى فً صفة الخلمة والهٌبة والتكوٌن ،ففً الذكورة كمال خَلمً ّ
طبٌعٌة ،واألنثى أنمص منه خلمة وجبلّة وطبٌعةً لما ٌعترٌها من الحٌض والحمل والمخاض واإلرضاع وشإون
الرضٌع وتربٌة جٌل األمة الممبل ،ولهذا خلمت األنثى من ضلع آدم علٌه السبلم ،فهً جزء منه ،تابع له ومتاع
له ،والرجل مإتمن على المٌام بشإونها وحفظها واإلنفاق علٌها وعلى نتاجهما من الذرٌة؛ كان من آثار هذا
االختبلؾ فً الخلمة االختبلؾ بٌنهما فً الموى والمدرات الجسدٌة والعملٌة والفكرٌة والعاطفٌة واإلرادٌة ،وفً
صل إلٌه علماء الطبّ الحدٌث من عجابب اآلثار من تفاوت
العمل واألداء والكفاٌة فً ذلن ،إضافة إلى ما تو ّ
الخلك بٌن الجنسٌن  .وهذان النوعان من االختبلؾ أنٌطت بهما جملة كبٌرة من أحكام التشرٌع ،فمد أوجب
االختبلؾ والتفاوت والتفاضل بٌن الرجل والمرأة فً بعض أحكام التشرٌع ،فً المهمات والوظابؾ التً تبلبم
ك ّل واحد منهما فً خلمته وتكوٌنه ،وفً لدراته وأدابه واختصاص كل منهما فً مجاله من الحٌاة اإلنسانٌة؛
لتتكامل الحٌاة ،ولٌموم كل منهما بمهمته فٌها (ٗ)  .لو حصلت المساواة فً جمٌع األحكام مع االختبلؾ فً
سا فً الفطرة ،ولكان هذا هو عٌن الظلم للفاضل والمفضول ،بل ظلم لحٌاة
الخلمة والكفاٌة لكان هذا انعكا ً
المجتمع اإلنسانً؛ لما ٌلحمه من حرمان ثمرة لدرات الفاضل ،واإلثمال على المفضول فوق لدرته(٘)  .وبجانب
لدرا من المساواة بٌن الرجل والمرأة ،والذي ٌنبؽً أن ٌطلك علٌه لفظ
رفض مبدأ المساواة المطلَك فإن هنان ً
العدل ولٌس المساواة :
أ -فالمرأة تساوي الرجل فً أصل التكلٌؾ باألحكام الشرعٌة مع بعض االختبلؾ فً بعض األحكام التفصٌلٌة.
ض ُه ْم
ب -والمرأة تساوي الرجل فً الثواب والعماب الدنٌوي واألخروي فً الجملةَ { ،و ْٱل ُمإْ ِمنُونَ َو ْٱل ُمإْ ِمنَـ ِ
ت َب ْع ُ
صلَوة َ َوٌُإْ تُونَ َّ
سولَهُ
ٱلز َكوة َ َوٌ ُِطٌعُونَ َّ
ض ٌَؤ ْ ُم ُرونَ بِ ْٱل َم ْع ُر ِ
ٱّللَ َو َر ُ
ع ِن ْٱل ُم ْن َك ِر َوٌُ ِمٌ ُمونَ ٱل َّ
أ َ ْو ِلٌَاء بَ ْع ٍ
وؾ َوٌَ ْن َه ْونَ َ
ع ِزٌز َح ِكٌم}(. )ٙ
سٌَ ْر َح ُم ُه ُم َّ
ٱّلل َ
أ ُ ْولَـبِنَ َ
ٱّللُ ِإ َّن َّ َ
ج -والمرأة تساوي الرجل فً األخذ بحمها وسماع الماضً لها.
د -والمرأة كالرجل فً تملكها لما لها وتصرفها فٌه.
هـ -وهً كالرجل فً حرٌة اختٌار الزوج ،فبل تكره على ما ال ترٌد(. )9
المطلب الثانً  :سلطة الزوج (الموامة للرجل دون المرأة) ٌ :تخذ أعداء اإلسبلم من كون الرجال هم الموامٌن
تتمرد على
على النساء بممتضى أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة مجاالً للثرثرة ضدّه ،ولتحرٌض المرأة المسلمة حتى
ّ
ٌسو بٌن الرجال والنساء فً مسؤلة الموامة( .)8إن لوامة الرجال على النساء
تعالٌمه ،فٌؽمزون اإلسبلم بؤنه لم ّ
مسؤلة تفرضها ضرورة الحٌاة الفضلى من الناحٌتٌن الفطرٌة والفكرٌة .
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أما الناحٌة الفطرٌة فإن الخصابص النفسٌة المزود بها ك ّل من الرجل والمرأة بصفة عامة تإ ّهل الرجل بشكل
أمثل لتح ّمل مسإولٌات إدارة شإون األسرة والمٌام على رعاٌتها والتصدي لزعامتها ،وفً الممابل نبلحظ أن
واستمرار عاطفة وحكمة
خصابص المرأة بشكل عام تح ِبّب إلٌها أن تجد لدى الرجل ملجؤ وسندًا ولوة إرادة
َ
فً تصرٌؾ األمور وسلطانًا ترى فً االنضواء تحته أنسها وطمؤنٌنتها وأمنها وراحة بالها  .ولذلن ٌبلحظ
تلزمها به أنظمة أو تعالٌم ،وربما شذ ّ عنه
أثر هذا التكوٌن الفطري
ً
ظاهرا فً كل مجموعة إنسانٌة ،ولو لم ِ
ّ
ّ
تستحك تعدٌبلً فً أصل الماعدة
نفر للٌل اختلّت فٌه خصابص الذكورة واألنوثة ،وهً حاالت شاذة ال
الفطرٌة  .وأما الناحٌة الفكرٌة فإن الحكمة فً المجتمعات اإلنسانٌة تمضً بؤن ٌكون لكل مجتمع صؽُر أو
كبر لٌّم ٌموده وٌدٌر شإونه حماٌةً له من الفوضى والتّصادم والصراع الدابم ،واألسرة أحد هذه المجتمعات
التً تحتاج إلى لٌّم تتوافر فٌه مإ ّهبلت الموا َمة بشكل أمثل.
ولدى أهل الفكر فً مسؤلة الموامة داخل األسرة مجموعة من االحتماالت:
أوالً :أن ٌكون الرجل هو المٌّم فً األسرة باستمرار.
ثانًٌا :أن تكون المرأة هً المٌّم فً األسرة باستمرار.
ثالثًا :أن ٌكون ك ّل من الرجل والمرأة لٌّ ًما على سبٌل الشركة المتساوٌة.
رابعًا :أن ٌتناوبان الموامة وفكَ لسمةً زمنٌة.
سا :أن ٌتماسما الموامة ،بؤن ٌكون لكل منهما اختصاصات ٌكون هو المٌّم فٌها.
خام ً
أما الشركة فً الموامة سواء أكانت فً ك ّل شًء وفً ك ّل ولت ،أو كانت على سبٌل التناوب الزمنً ،أو كانت
على سبٌل التماسم فً االختصاصات ،فإنها ستإدّي حت ًما إلى الفوضى والتنازع ورؼبة ك ّل فرٌك بؤن ٌعلو على
صاحبه وٌستبد ّ به ،ولد أٌّدت تجارب المجتمعات اإلنسانٌة فساد الشركة فً الرباسة  .أما إسناد الموامة إلى
المرأة دون الرجل فهو أمر ٌنافً ما تمتضٌه طبٌعة التكوٌن الفطري لكل منهما ،وهو ٌإدي حت ًما إلى اختبلل
ونمص فً نظام الحٌاة االجتماعٌة لما فٌه من عكس لطبابع األشٌاء ،فلم ٌبك إال االحتمال األول ،وهو أن ٌكون
الرجل هو المٌم فً األسرة .
وأه ّم خصابص الموامة المثلى رجحان العمل على العاطفة ،وهذا الرجحان متوافر فً الرجال بصفة عا ّمة أكثر
من توافره فً النساء ،ألن النساء بممتضى ما هن مإهبلت له من إٌناس للزوج وحنان علٌه وأمومة رإوم
ي مجتمع إنسانً
وصبر على تربٌة الطفولة تترجح لدٌهن العاطفة على العمل ،ولن تكون لوامة مثلى أل ّ
كبٌرا إذا كانت العاطفة فٌها هً الراجحة على العمل  .ولبن كان بعض الرجال تتح ّكم فٌهم
صؽٌرا كان أو
ً
ً
عواطفهم أكثر من عمولهم ،وبعض النساء تتحكم فٌهن عمولهن أكثر من عواطفهن ،فذلن أمر نادر ال ٌص ّح أن
تتؽٌّر من أجله لاعدة عامة .ومن مر ّجحات إسناد الموامة فً األسرة إلى الرجل أنه هو المسإول فً نظام
اإلسبلم عن النفمة علٌها ،ومسإولٌته عن النفمة على أسرته تجعله أكثر ت ّحف ً
ً
واحترازا من االستجابة السرٌعة
ظا
للشهوات العابرة واالنفعاالت الحادة الرعناء  ،بخبلؾ المرأة فً ذلن ،ألنها بحكم عدم مسإولٌتها عن النفمة
وعن السعً الكتساب الرزق ٌم ّل لدٌها التحفظ واالحتراز ،وتكون فً أؼلب أحوالها ذات استجابة سرٌعة
لشهواتها وانفعاالتها التً لد تتطلب منها نفمات مالٌة باهظة ،أو تدفعها إلى الش ّح المفرط(ٔ).
وأعطى اإلسبلم للمرأة ّ
حك التدخل فً اختٌار زوجها ،وبهذا فهً تختار المٌّم علٌها ،ولها أن تبلحظ فٌه
الممدرة على الموامة الرشٌدة(ٕ) .
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ض َو ِب َما
ض َل َّ
ساء ِب َما فَ َّ
ع َلى َب ْع ٍ
ٌتصٌّد أعداء اإلسبلم من لوله تعالىّ { :
ض ُه ْم َ
ٱّللُ َب ْع َ
ٱلر َجا ُل لَ َّوا ُمونَ َ
علَى ٱلنّ َ
شوزَ ُه َّن فَ ِع ُ
ب بِ َما َح ِف َ
صـ ِل َحـتُ لَـنِت َـت َحـ ِف َ
ٱّللُ َوٱللَّـتِى تَخَافُونَ نُ ُ
ظو ُه َّن
ظ َّ
أَنفَمُواْ ِم ْن أ َ ْمو ِل ِه ْم فَٱل َّ
ظـت لّ ْلؽَ ٌْ ِ
اجعِ َوٱض ِْربُو ُه َّن فَإ ِ ْن أ َ َ
ٌرا}(ٔ)  .فً هذا
سبٌِبلً ِإ َّن َّ
ع ِلًٌّا َكبِ ً
ض ِ
ٱّللَ َكانَ َ
ط ْعنَ ُك ْم فَبلَ ت َ ْبؽُواْ َ
َوٱ ْه ُج ُرو ُه َّن فِى ْٱل َم َ
علَ ٌْ ِه َّن َ
النص المرآنً َ { :وٱض ِْربُو ُه َّن} شبهةً ٌنتمدون بها تعالٌم اإلسبلم وأحكامه لٌضلّوا بها األجٌال الناشبة من فتٌان
المسلمٌن وفتٌاتهم(ٕ) .
والجواب:
ضا أن ٌكون لك ّل منهما
ً أمرها التضت أٌ ً
لما التضت الحكمة أن ٌكون الرجل هو المٌّم على زوجته وول َّ
ً
ناشزا خارجة عن طاعته ما لم
حموق على اآلخر وواجبات نحوه  .ومن حموق الزوج على زوجته أن ال تكون
سسة اجتماعٌة ال بد ّ أن ٌكون فً ٌد
ٌؤمرها بما فٌه معصٌة هلل ،أو هضم لحمولها التً شرفها هللا لها  .وأٌة مإ ّ
تتعرض للفوضى ،فالفساد ،فالتف ّكن واالنحبلل
نظام هذه المإسسة حتى ال
صاحب األمر فٌها وسابل ٌضبط بها
ّ
َ
 .وأبرز عناصر وحدة مإسسة اجتماعٌة إنما هو عنصر طاعة أعضابها لصاحب األمر فٌها ،والخروج عن
التحرر من
سسة منحلة أو فً حكم المنحلّة .ولما كان فً طبابع الناس نزوع إلى
هذه الطاعة نشوز ٌجعل المإ ّ
ّ
لٌود الطاعة كانت المإسسات االجتماعٌة اإلنسانٌة عرضة لبلنحبلل والتفكن باستمرار مالم تهٌمن على
أفرادها الضوابط االجتماعٌة المعنوٌة والمادٌة ،ومن الضوابط االجتماعٌة التً تصون وحده الجماعة وسابل
التربٌة والتؤدٌب التً تسمح بها األعراؾ اإلنسانٌة الكرٌمة  .ولد أرشدت الحكمة النظرٌة والتطبٌمٌة الناس إلى
استخدام طابفة من وسابل التربٌة والتؤدٌب ،وهً تتفاوت فٌما بٌنها رؼبة ورهبة ،ورفمًا وشدّة  .وٌختار بعض
أولً األمر أسلوب العنؾ والمسوة فٌفشلون ،وٌختار بعضهم أسلوب الرفك واللٌن باستمرار فٌتطاول علٌهم
الباؼون المنحرفون ،فٌنزعون منهم سلطانهم  .أما الحكماء العمبلء فٌستخدمون الوسابل كلها ،إال أنهم ٌضعون
كبلً منها فً موضعه ،وبذلن ٌسلم لهم األمر ،وهذا ما أرشد إلٌه اإلسبلم أولٌاء األمور بشكل عام(ٖ).
لمد أرشد اإلسبلم إلى استخدام وسابل التربٌة والتؤدٌب الحكٌمة ،وجعلها على مراحل:
المرحلة األولى :الموعظة ،ولها درجات كثٌرة ،تبدأ بمعارٌض المول واإلشارات الخفٌفة والتلوٌح ،ثم ترتمً
إلى لفت النظر والتنبٌه والتصرٌح مع الرفك فً الموعظة ،ثم التصرٌح المصحوب بشًء من العنؾ ،ثم
وأخٌرا لد تصل درجة التوبٌخ واإلنذار.
الزجر والتعنٌؾ،
ً
المرحلة الثانٌة :الهجر فً المضطجع ،وهو أبلػ أنواع الهجر وعماب لٌس بالهٌن على زوجة عاللة حرٌصة
على زوجها ،وللهجر فً المضطجع درجات بعضها ألسى من بعضٌ ،عرفها العمبلء الحكماء من الرجال.
ُّص أ َ ْربَ َع ِة أ َ ْش ُه ٍر} (ٗ)  ،وبعد ذلن
سابِ ِه ْم ت ََرب ُ
وجعل اإلسبلم الهجر ال ٌزٌد على أربعة أشهر{ :لّلَّذٌِنَ ٌُإْ لُونَ ِمن نّ َ
ّ
الحك بؤن ٌطالبن بالفراق.
إما أن ٌعودوا إلى معاشرتهن ،وإما أن ٌكون لزوجاتهم
المبرح الذي ال ٌصل إلى أدنى الحدود الشرعٌة  .فؽالب الظن أن أي
المرحلة الثالثة :مرتبة الضرب ؼٌر
ّ
ّ
ضا ،إال أن تكون مبلدة
امرأة تو ّجه لها أشد ّ درجات الموعظة فبل تستمٌم ثم ته َجر أبلػ أنواع الهجر فبل تستمٌم أٌ ً
ّ
تستحك التؤدٌب بالضرب ،أو أن تكون كارهة تبؽً الفراق لكن ال
الحس سٌّبة العشٌرة كرٌهة الطبع ،فهً
تصرح به لؽرض فً نفسها ،فإذا كانت كارهة راؼبة فً الفراق فإن لدٌها من الوسابل ما ٌبلؽها مرادها دون
ّ
أن تكاره الزوج بالنشوز والعصٌان ،وٌمكنها أن تعرب ع ّما فً نفسها منذ استخدام المرتبة األولى والثانٌة.
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أما إذا لم تعلن رؼبتها بمفارلته فالظاهر من أمرها أنها امرأة إما أن تكون ممن ٌصلحهن الضرب ،أو أن
ٌكون نصٌبها الفراق ،إال أن إهانتها بالفراق ووسمها بؤنها امرأة ال تصلح للمعاشرة الزوجٌة ألسى علٌها وأشد ّ
التجارب النفسٌة لد دلت أن بعض الناس مصابون
من إهانتها بالضرب ؼٌر المبرح  .باإلضافة إلى ذلن فإن
َ
بانحراؾ نفسً ؼرٌب المزاجٌ ،لذ لهم أن ٌتلموا معاملة لاسٌة مإلمة جسدٌة أو نفسٌة ،فبل ٌطٌب مزاجهم وال
ٌعتدلون إال بالضرب أو ما ٌشبهه من مإلمات ،وأكثر ما ٌكون هذا اللون من االنحراؾ فً صنؾ النساء،
وٌطلك علٌه علماء النفس اسم (الماسوشزم) .
ٗ -إن وجودَ التشرٌع الذي ٌؤذن للزوج بتؤدٌب زوجته بالضرب فً آخر المراحل ال ٌعنً أن هذا السبلح
سٌستخدمه كل زوج ،فمعظم األسر المإدّبة بآداب اإلسبلم ال تعرؾ فً حٌاتها الهجر فً المضاجع فضبلً عن
الضرب ،ألن التربٌة اإلسبلمٌة العامة للرجال والنساء متى ما استوفت شروطها فبل بد أن تجعل األسر
اإلسبلمٌة فً وضع من الوبام والتفاهم والود ال ٌسمح بؤكثر من استخدام الدرجات الخفٌفة من درجات
الموعظة التً ٌشترن فٌها كل من الزوجٌن(ٔ) .
ولد ضٌك اإلسبلم دابرة الضرب إلى حد كبٌر حتى كان شرٌح الماضً اذا بلػ منه الؽضب مبلؽه ٌتناول
السوان وٌشٌر إلى زوجته مهددا ً به ولد نهى رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)عن ضرب النساء إال لضرورة ملحة  ،وعن
عابشة (رضً هللا عنها) لالت( :ما ضرب رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) امرأة وال خادما ً لط بٌده وال امرأة وال خادما ً إال أن
ٌجاهد فً سبٌل هللا وما نٌل منه شًء لط فٌنتمم من صاحبه إال أن ٌنتهن شًء من محارم هللا فٌنتمم هلل عز
وجل)(ٕ) أما الزوجة فتستطٌع إن خافت من زوجها نشوزا ً أو اعراضا ً أن تفاتح زوجها أو بالعكس بعٌدا ً عن
أهلٌهما كً تكون اسرارهما مخفٌة ال ٌطلع علٌها أحد  ،فً هذا ٌمول المرآن الكرٌم [ َوإِ ِن ْام َرأَة خَافَ ْ
ت ِم ْن بَ ْع ِل َها
ش ً
نُ ُ
خٌر] (ٖ) وفً المرحلة التالٌة ٌوكل
ص ْل ُح
وزا أ َ ْو إِع َْرا ً
علَ ٌْ ِه َما أ َ ْن ٌُ ْ
ص ْل ًحا َوال ُّ
ص ِل َحا َب ٌْنَ ُه َما ُ
ُ
ضا فَ َبل ُجنَا َح َ
الزوجان مهمة اإلصبلح بٌنهما وحل الخبلفات العالمة بٌنهما الى حكمٌن حكم من أهل الزوج وحكم من أهل
الزوجة إن تعذر الصلح بالحوار بٌن الزوجٌن  .وإذا فشلت هذه الخطوة اإلصبلحٌة أٌضا ً وتمرر ان الفراق
سعَتِ ِه
أصلح للزوجٌن وال مفر من الطبلق  ،لرر الحكمان أو الماضً التفرٌك [ َو ِإ ْن ٌَتَفَ َّرلَا ٌُ ْؽ ِن َّ
اّللُ ُك ًّبل ِم ْن َ
اّللُ َوا ِسعًا َح ِكٌ ًما] (ٗ) فاذا راجع الزوج زوجته بنٌة استمرار الزوجة وعدم االضرار بها حدث شماق بٌن
َو َكانَ َّ
الزوجٌن فان اإلسبلم ٌعطً الرجل والمرأة معا ً على السواء ما أعطاه لهما أول مرة من فرص مفاتحة
بعض هما البعض ووعظ الرجل زوجته وهجرها فً المضجع والضرب ؼٌر مبرح  ،فان لم تجد هذه الطرق
نفعا ً انتمبل الى التحكٌم  .فإن استحكمت المشكبلت ولم تحل طلك الرجل زوجته ثم حدثت الخبلفات ومر بنفس
الدور الذي ذكرناه ثم طلك طلمة ثالثة حرمت علٌه زوجته وانفصم عمد الزوجٌة ألنه لم ٌعد هنان أمل فً أن
ٌره](٘) .
ٌعٌشا بهدوء وسبلم وأمان  ،وأصبحت المرأة كما ٌمول المرآن [فبل ت َِح ُل لَهُ ِمن َبعدُ حتى ت َن ِك َح زَ وحا ً َ
ع َ
وختاما ً ال ٌمكن أن تإدي سٌادة المرأة إلى السعادة المنزلٌة ألن فً ذلن مخالفة للحالة الطبٌعٌة الذي تمتضً
بؤن ٌسود الرجل المرأة بعمله وذكابه وإرادته لتسوده هً بملبها وعاطفتها(. )ٙ
المطلب الثالث  :تعدد الزوجات ٌ :عترض أنصار حموق المرأة على نظام تعدد الزوجات الذي ٌمره اإلسبلم
وٌعتبرون أن فٌه إهدار لكرامة المرأة وإجحافا ً بحمها واعتدا ًء على مبدأ المساواة بٌنها وبٌن الرجل  ،إضافة
إلى أن فً هذا االمر مدعاة للنزاع الدابم بٌن الزوج وزوجاته وبٌن الزوجات بعضهن مع بعض فتشٌع
الفوضى وٌشٌع االضطراب فً حٌاة األسرة  .ونمؾ ولفة لصٌرة
.
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أمام اآلٌة التً أباحت تعدد الزوجات بتؤمل وتدبر لنرى كٌؾ كانت اإلباحة ٌ ،مول هللا عز وجل [ :فَا ْن ِك ُحوا َما
َ
احدَة ً أ َ ْو َما َملَ َك ْ
اء َمثْنَى َوث ُ َبل َ
ت أ َ ٌْ َمانُ ُك ْم ذَلِنَ أ َ ْدنَى أ َ َّال
ع فَإ ِ ْن ِخ ْفت ُ ْم أ َ َّال ت َ ْع ِدلُوا فَ َو ِ
س ِ
ث َو ُربَا َ
ط َ
اب لَ ُك ْم ِمنَ ال ِنّ َ
تَعُولُوا](ٔ) وفك هذه اآلٌة فمد أحل هللا النكاح من النساء اثنٌن وثبلث واربعا ً إن كان الرجل لادرا ً على المٌام
بحموق زوجاته وعدم الجور على واحدة منهن (فان خفتم) أي  :ان خاؾ الرجل التمصٌر فً هذا فمد حرم
علٌكم أن تعددوا زوجاتكم فانكحوا واحدة فمط  ،وهكذا فمد أطلمت اآلٌة الرخصة فً التزوج بؤكثر من واحدة
إلى أربع مع تحفظ مهم هو لدرة الرجل على إلامة العدل بٌن زوجاته  .ونزلت هذه اآلٌة فً عصر كان الناس
ٌكثرون من تعدد زوجاتهم ببل عدد وال حساب  ،فكانوا ٌتزوجون بعشر نسوة أو أكثر  ،وهكذا لٌد اإلسبلم
تعدد الزوجات بؤربع بعد أن كان ببل لٌد مع تحفظ كبٌر فً إلامة العدل  ،فإن ٌكن هنان تحفظ ذهبت االباحة
المعطاة واثم من ٌخالفها(ٕ)  .فعن أبً هرٌرة (رضً هللا عنه) عن النبً (صلى هللا علٌة وسلم) لال ( :من كانت له
امرأتان فمال إلى احداهن دون األخرى جاء ٌوم المٌامة وشمه مابل)(ٖ) .
الحكمة من اباحة التعدد فً اإلسالم ٔ :ـ دلت االحصابٌات التً أجرٌت فً العام عدد النساء ٌفوق عدد
الرجال وإن عدد النساء فً بعض البلدان ٌكون اضعاؾ عدد الرجال كما نجد ذلن فً شمال أوربا ٌ .مول
الدكتور مصطفى السباعً (رحمه هللا) ( :ولد كان طبٌب فً دار التولٌد فً (هلسنكً) بفلندا كان ٌمول  :انه من
بٌن كل أربعة أطفال أو ثبلث ٌولدون ٌكون واحد منهم ذكرا ً والبالون اناث )  .ولم تكن لضٌة زٌادة عدد
االناث على الذكور من مكتشفات هذا العصر فمط  ،فمط عرفها الناس منذ عصور واؼلة فً المدم واالحصابٌة
اآلتٌة تسلط شٌبا ً من الضوء على هذه الحمٌمة  .ففً الكتاب السنوي لؤلمم المتحدة عن تعداد السكان الصادر
سنة ٗ ٔ1ٙاثبت اإلحصاء ان عدد النساء ٌزٌد عن عدد الرجال بنحو (ٕ) ملٌون نسمة فً االتحاد السوفٌتً و
(ٕ) ملٌون نسمة فً الوالٌات المتحدة ونحو (ٖ) ملٌون نسمة فً المانٌا الؽربٌة وكذلن ٌزٌد عدد النساء على
عدد الرجال فً اوؼندا  .وهكذا ٌكون تعدد الزوجات أمرا ً واجبا ً ٌمول به كل العمبلء والمنصفٌن  ،وذلن ان
الرجال لو التصر كل واحد منهم على زوجة واحدة فمط لبمٌت كثٌرات من النساء ببل زوج و ألصبحت
كثٌرات منهن ٌتسكعن فً الشوارع الواحدة منهن لم تجد من ٌعٌلها وٌموم على لضاء حاجاتها وال شن ان
الدعارة تنتشر عند ذان  .فؤٌهما أفضل للمرأة ان تكون بكنؾ زوج ٌظللها بجناحه وٌحنو علٌها وٌموم بمضاء
شإونها عند ذان  .أم تبمى تابهة معذبة ؟ ان من ٌعد التعدٌد عدو للمرأة ال ٌنظر إلى مصلحتها وسعادتها وال
ٌهتم إذا أصابها الوٌبلت والكوارث وعاشت فً تعاسة ٌ .مول الكاتب اإلنكلٌزي برات راند رسل  :ان نظام
الزواج بامرأة واحدة فمط  ،وتطبٌمه تطبٌما ً صارما ً لابم على افتراض ان عدد أعضاء الجنسٌن متساوٌة تمرٌبا ً
 .وما دامت الحالة كذلن فإن فً بمابه لسوة بالؽة ألولبن البلبً تضطرهن الظروؾ إلى البماء عانسات .
ٕـ وال ٌمكن تجاهل دور الحروب الواسعة التً تمضً على عدد كبٌر من الرجال  ،فما ان انتهت الحربان
العالمٌتان حتى ظهرت احصابٌات بمن فنً فً هذٌن الحربٌن ولدر بمبلٌٌن الشباب  .ففً الحرب العالمٌة
الثانٌة لتل من الرجال ما ٌمرب من سبعٌن ملٌون فً الولت الذي لم ٌمتل من النساء سوى بضعة آالؾ ،
ونتٌجة لذلن ولعت أوربا فً حرج شدٌد وضٌك كبٌر حٌن دب االنحبلل األخبللً واالجتماعً فٌها اكثر من
ذي لبل فصارت المتزوجات البلتً فمدن أزواجهن وؼٌر المتزوجات ٌتعرضن لمن بمً حٌا ً من الرجال
متزوجا ً أو ؼٌر متزوج  ،وهنا ظهرت المآسً حٌن تحللت االسرة االوربٌة فصار الرجل ٌهجر زوجته
وٌعاشر امرأة أخرى إذ ال وسٌلة تنمذ الناس وتخلصهم من هذه المصابب إال بالسماح بتعدد الزوجات .
ومجتمعنا العرالً اٌضا ً ٌعانً من زٌادة عدد النساء على الرجال بسبب الحروب الطاحنة التً شهدها
العرالٌون خبلل العمود الماضٌة وكذلن عملٌات االنفال واالبادة الجماعٌة التً تعرض لها الشعب الكردي
بصورة خاصة والعرالً بصورة عامة وضحاٌا التنظٌم اإلرهابً داعش والذي ترن لنا آالؾ النساء بدون
ازواج  ،فالشاب الذي ٌرٌد الزواج ال ٌتمدم على امرأة مطلمة أو ارملة وانما ٌختار شابة باكرة .
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ٖـ لد تكون الزوجة عالرا ً والزوج ٌحب الذرٌة حبا ً شدٌدا ً فهو فً هذه الحالة اما ان ٌطلك زوجته وٌتزوج
بامرأة ثانٌة مإمبلً ان تنجب له أوالد واما ان ٌبمٌها عنده وٌتزوج بامرأة ثانٌة علٌها  .وال رٌب ان بماء المرأة
العالرة فً عصمة زوجها فً مصلحتها هً  ،فتكون لها الحموق الزوجٌة كلها ال تفمد منها شٌبا ً والزوج
المسلم ٌعامل زوجاته بالعدل والمساواة فٌعطً للزوجة األولى ما ٌعطً للزوجة الثانٌة .
ٗـ لد تصاب المرأة بمرض مزمن او مع ِد ٌمنع الزوج من معاشرة زوجته فبل ٌكون أمامه اال ان ٌطلمها او
ٌتزوج علٌها امرأة ثانٌة  .ولٌس من الوفاء للزوجة وال من مصلحتها ان ٌطلمها فٌزٌد مرضها وٌتضاعؾ
وتعٌش عن ذان عٌشة بابسة فبل ٌبمى أمامه اال ان ٌتزوج علٌها امرأة ثانٌة  ،وبهذا تحفظ كرامتها وتتخلص
من حٌاة البإس والشماء حٌث تبمى بعصمة زوجها ولها حمولها
٘ـ ان المرأة ال تستطٌع أن تستؽنً عن الرجل النها مهما عملت ومهما كسبت ومهما توصلت الى مراكز
اجتماعٌة مرمولة ،فان فطرتها البشرٌة تمٌل الى االلتران بالرجل كما ان الرجل ٌمٌل الى االلتران بالمرأة
هذه الحاجة الفطرٌة  ،ال ٌنكرها إال مكابر متخلؾ  ...وهكذا ٌكون تعدد الزوجات ضرورة ال بد منها(ٔ) .
ٙـ ان نظام التعدد نظام اختٌاري ولٌس اجبارٌا ً وهو ال ٌكون إال برضا المرأة  ،هذا الرضا الذي ٌحاول كثٌر
من الناس ان ٌنزعه عن الفمه اإلسبلمً مدعٌن بؤن اإلسبلم حرم المرأة من حمها فً اختٌار الزوج  ،إال ان
نظرة ً الى هذا الفمه تشٌر الى اتفاق الفمهاء على ان المرأة البالؽة الثٌب ٌشترط إذنها ورضاها الصرٌحٌن لبل
تولٌع العمد  ،وهذا النوع من النساء هن فً الؽالب من ٌرتضٌن أن ٌكن زوجات ثانٌات  ،أما المرأة البالؽة
ؼٌر الث ٌِّب فمد اتفك الفمهاء على أن سكوتها المنبا عن الرضا ٌجزئ فً صحة العمد  ،أما إذا كان هنان لرٌنة
على رفضها فهنان خبلؾ بٌن الفمهاء ٌ ،مول األحناؾ أنه ال ٌجوز لولٌها أن ٌزوجها  ،بٌنما لال الشافعٌة أنه
ٌجوز لولً اإلجبار وهو ( األب أو الجد ) أن ٌزوجها ولكن بشروط منها :
ا -أن ال ٌكون بٌنه وبٌنها عداوة .
ب -أن ٌزوجها من كؾء  ،والكفاءة معتبرة فً الدٌن والعابلة والمستوى االجتماعً .
ج  -أن ٌكون الزوج لادرا ً على تسلٌم معجل المهر .
كل هذا ٌصح به العمد وإن كان ٌفضل أن ٌتخٌر لها الولً من ترتضٌه  .أما بالنسبة للزوجة األولى فإن
اإلسبلم لم ٌحرمها رضاها بالزوجة الثانٌة إذ أباح لها اإلسبلم إذا كرهت زواج زوجها علٌها أن تشترط ذلن
عند العمد  ،فتحمً بذلن نفسها من التجربة(ٕ) .
 9ـ من إٌجابٌات تعدد الزوجات هو منع انتشار الزنا والفساد إذا لارنا ممارنة سرٌعة بٌن نظام اإلسبلم فً
تعدٌد الزوجات ونظام الؽرب فً تعدٌد الخلٌبلت والخدنات تبٌن لنا ان الؽرب ولع فً ازمة شدٌدة بسبب منعه
تعدٌد الزوجات .
المطلب الرابع  :اإلرث ٌ :دعى أصحاب الشبهات أٌضا ً ان اإلسبلم ظلم المرأة فً المٌراث بجعل حظها
اّللُ فًِ أ َ ْو َال ِد ُك ْم ِللذَّ َك ِر ِمثْ ُل َح ِ ّ
ظ ْاأل ُ ْنثٌٌََ ِْن](ٖ)  ،نجد
ُوصٌ ُك ُم َّ
نصؾ حظ الرجل  ،اذا تؤملنا لول هللا تبارن وتعالى [ٌ ِ
ان الحكٌم سبحانه وحده من حمه ان ٌمسم المٌراث ألنه خلك االنسان وٌعلم ما ٌصلحه وما ٌفسده  ،كما نلمح
من سٌاق اآلٌة الكرٌمة االهتمام بإرث المرأة وعلى ان نصٌبها هو األصل  ،ذلن ان العلٌم الحكٌم لال :
[اوالدكم للذكر مثل حظ االنثٌٌن] ولم ٌمل (لؤلنثى نصؾ حظ الذكر)  .ولد صرح المرآن الكرٌم فً اآلٌتٌن
اللتٌن بعدهما بإرث النساء أوالً وهذا البدء ٌلفتنا الى االهتمام بإرث المرأة وعلى ان نصٌبها هو األصل ولٌس
أخذ الرجل ضعؾ مٌراث المرأة اجحاؾ وؼبن للنساء ال  ،فان المسؤلة مسؤلة حسابٌة  ،والؽنم بالؽرم كما
تمول الماعدة ا لفمهٌة  ،اذ ان الرجل مكلؾ بسد احتٌاجات عابلته واذا تزوج احتاج الى دفع مهرا لزوجته وان
ٌنفك علٌها حتى لو كانت مالكة أموال كثٌرة كؤموال لارون وٌوفر لوازم البٌت ولٌس ذان تفضبلً بل فرض
علٌه وواجب وإذا امتنع الزوج من االنفاق على زوجته فلها ان ترفع امرها الى الحاكم وٌجبر الحاكم الزوج
على االنفاق او الفراق  .ومن حك المرأة التً ٌمتنع لرٌبها او عابلها عن االنفاق علٌها (حتى لو بعدت درجته
فً بعض الظروؾ) ان ترفع امرها الى الحاكم وٌجعل الحاكم لها نفمة من مال لرٌبها او عابلها اذ ان ذلن
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فرض علٌه وواجب  .كما ان على الرجل ان ٌنفك على أوالده ولٌست المرأة مكلفة بشًء من ذلن  ،واذا
طلمت المرأة او توفى زوجها صار اخوها او احد الاربها مسإوالً عن اعالتها  ،إذا تزوجت المرأة تؤخذ من
زوجها مهرا ً جدٌدا ً ولٌست مكلفة باإلنفاق حتى على نفسها  ،ألن للمرأة حما ً واجبا ً فً مال زوجها ولٌس
للرج ل حك فً مال زوجته ولد جعل اإلسبلم نفمة خادمة الزوجة على الزوج كذلن  .وهكذا ٌظهر لنا ان
حاجة الرجل للمال اكثر من حاجة المرأة ولذلن كان نصٌبه من اإلرث اكثر .على ان المرأة لد ٌتساوى
نصٌبها من المٌراث مع الرجل من ؼٌر ان ٌزٌد مٌراث الرجل علٌها كما فً الحاالت اآلتٌة :
ــــــــ ٖٕ ـــــــ
ٔ ـ األخ ألم اذا انفرد ٌؤخذ السدس كما تؤخذ االخوات ألم إذا انفردن السدس كذلن سواء بسواء على أال ٌحجب
ث ك ََاللَة أ َ ِو ا ْم َرأَة َولَهُ أَخ أ َ ْو أ ُ ْ
ور ُ
خت](ٔ)
هإالء عن المٌراث حاجب  ،ودلٌل ذلن لوله تعالى َ [ :وإِ ْن كَانَ َر ُجل ٌُ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُس ف ِإ ْن كَانُوا أ ْكث َر ِم ْن ذ ِلنَ ف ُه ْم
(أي من ال ولد له وال والد)(وله اخ أو اخت)(أي ألم) [فَ ِل ُك ِ ّل َو ِ
احد ِم ْن ُه َما ال ُّ
سد ُ
ث](ٕ) .
ش َُركَا ُء فًِ الثُّلُ ِ
ٕـ ٌكون نصٌب المرأة كنصٌب الرجل اذا ترن المٌت أوالدا ذكور فمط او ذكورا ً واناثا ً مع وجود ابوٌن حٌث
ٌكون نصٌب االم كنصٌب االب سواء بسواء  ،حٌث ٌؤخذ كل منهما السدس من التركة وذلن لموله تعالى
ُس ِم َّما ت ََرنَ إِ ْن َكانَ لَهُ َولَد](ٖ)  .ومن تكرٌم اإلسبلم للمرأة فً أمر ارثها انه لم
اح ٍد ِم ْن ُه َما ال ُّ
[ َو ِألَبَ َو ٌْ ِه ِل ُك ِّل َو ِ
سد ُ
ٌمنع لرابة المرأة من المٌراث بل ورث اإلسبلم لرابتها من جانبها كما ورث ألارب االب من جانبه فٌؤخذ
االخوة ألم واالخوات عندما ٌؤخذ االخوة االشماء ـــ ولد تعطً الشرٌعة أوالد االم من المٌراث وال تعطً
ان َو ْاأل َ ْل َربُونَ ](ٗ) .
االخوة واالخوات  .ونمؾ هنا ولفة لصٌرة امام لوله تعالى ِ [ :ل ِ ّ
لر َجا ِل ن ِ
َصٌب ِم َّما ت ََرنَ ْال َوا ِلدَ ِ
حٌث جاء حكم النساء مستمبلً عن الرجال فلم ٌمل المرآن (للرجال والنساء نصٌب) ذلن ان الحكٌم الخبٌر أراد
ان ٌنبه الناس وخاصة فً ذلن المجتمع الجاهلً الذي كان ٌحتمر المرأة وٌلفت انظارهم الى ان للمرأة مكانة
فً المجتمع وان على الناس ان ٌهتموا بؤمرها  .ولؤلذان بؤصالتهن فً استحماق اإلرث  .وبعملٌة حسابٌة
بسٌطة سٌتبٌن لنا من المظلوم فً هذه المسؤلة  ،الرجل أم المرأة ؟ ٌدفع المهر من نصٌبه وٌجهز مسكنا ُ وٌإثث
وٌدفع نفمات المعٌشة  ،والمرأة إضافة الى نصٌبها تؤخذ المهر وال تنفك منه شٌبا ً فتحتفظ بمالها كله  ،والرجل
انفك ما لدٌه (٘) ،فمن المظلوم ؟! .
وما نموله أخٌرا ً فً مٌراث المرأة ما لرره الفٌلسوؾ الفرنسً الدكتور (ؼوستاؾ لوبون)( )ٙحٌث ٌمول "ان
الشرٌعة اإلسبلمٌة منحت الزوجات االتً ٌزعمن ان المسلمٌن ال ٌعاشرونهن بالمعروؾ حمولا ً فً الموارٌث
ال نجد مثلها فً فرنسا" ..
المطلب الخامس  :الشهادة ٌُ :ثٌر أعدا ُء اإلسبلم هذه ال ُّ
وٌر ْون َّ
أن اإلسبلم انتمص
شبهة ،وٌُدندنون حو َلهاَ ،
َان ِم َّم ْن
المرأة ،وٌستدلُّون بمول هللا تعالىَ ﴿ :وا ْست َ ْش ِهدُوا َ
ش ِهٌدٌَ ِْن ِم ْن ِر َجا ِل ُك ْم فَإ ِ ْن لَ ْم ٌَ ُكونَا َر ُجلٌَ ِْن فَ َر ُجل َو ْام َرأَت ِ
ض ْونَ ِمنَ ال ُّ
َض َّل ِإحْ دَا ُه َما فَتُذَ ِ ّك َر ِإحْ دَا ُه َما ْاأل ُ ْخ َرى ﴾(.)9
ش َهدَ ِ
اء أ َ ْن ت ِ
ت َْر َ
أوالً :ال َّ
حامل الشهادة،
شهادة
مصدر " َ
ش ِهد" إلدارة األنواع؛ لال الجوهري" :الشهادة خبر لاطع ،والشاهد ِ
ُ
ؼٌره"(.)8
ومإدٌِّها؛ ألنَّه مشاهد لما ؼاب عن ِ
ٌتهرب الشاهد منه؛ أل َّن
الناس علٌه ،إنما هً عبء ثمٌل
ثانًٌا :الشهادة تكلٌؾ ال تشرٌؾ ،ولٌس حمًّا ٌتزاحم
َّ
ُ
ْ
الشاهد ٌشهد ،وؼٌره ٌمبض  .ومصدر ال ُّ
الخلط بٌْن "الشهادة" وبٌن "اإلشهاد"،
شبهة فً اآلٌة الكرٌمة هو
سس على البٌِّنة ،واستخبلصه ِمن ثناٌا دعاوي
فالشهادة التً ٌعتمد علٌها المضا ُء فً اكتشاؾ العدل المإ َّ
ُّ
َّ
لصدْق
لصدلها أو كذبها ،وإنما معٌارها ت َحمك اطمبنان
الماضً ِ
ِ
الخصوم ،ال ٌُتَّخذ من الذكورة أو األنوثة معٌار ِ
ص ْرؾ النَّ َ
أمام المضاء،
ظر عن ِجنس الشاهد  .فاآلٌة الكرٌمة تتحدَّث عن ٍ
الشهادة ب َ
أمر آخَر ؼٌر "الشهادة" َ
الحفاظ على دٌِنه ،ولٌس عن "الشهادة" التً
تتحدَّث عن "اإلشهاد" الذي ٌموم به
صاحب الدٌِّن لبلستٌثاق ِمن ِ
ُ
ّ
الحك (الدٌَّن) ولٌس إلى
ٌعتمد علٌها الماضً فً ُحكمه بٌْن المتنازعٌن  .فهً  -اآلٌة ُ -مو َّجهة لصاحب
ِ
الماضً الحا ِكم فً ال ِنّزاع ،بل َّ
ْ
اشترطت ِمن
حك ،وال تشترط ما
إن هذه اآلٌةَ ال تتو َّجه إلى ك ِّل
ِ
صاحب ّ ٍ
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ْ
واإلرشاد فمط ،إلى دابن خاص،
صح
مستوٌات اإل ْشهاد وعدد الشهود فً ك ِّل حاالت الدٌَّن ،وإنَّما
توجهت بالنُّ ْ
ْ
وفً حاال ٍ
صة ِمن الدٌون ،واإلشهاد ال بدَّ أن ٌكون ِمن َر ُجلٌن من المإمنٌن ،أو رجل وامرأتٌن من
ت خا َّ
ع الشهود عن الشهادة  ،ولٌست هذه
ضى عنهم الجماعة  ،وال ٌصح امتنا ُ
المإمنٌن ،وأن ٌكون الشهود ُ م َّمن ت َر َ
الشروط بمطلوبة فً التجارة الحاضرة  ،وال فً المبٌعات ()1
عزز اإلسبل ُم الشهادة مطلمًاَّ ،
وانطبللًا ِمن مفهوم الشهادة فً اإلسبلمَّ ،
فعزز شهادة الرجل بشهادةِ رج ٍل آخر؛
ٌعتبر أحد أن هذا مسٌس بكرامة الرجل،
ش ِهٌدٌَ ِْن ِم ْن ِر َجا ِل ُك ْم ](ٔ)  ،ومع ذلن لم
لال تعالى :
[ َوا ْست َ ْش ِهدُوا َ
ْ
ُ
ْ
الرجال ،واالحتٌاج إلى شهادةِ المرأة ،عززت شهادة الرجل بامرأتٌن ،واآلٌة
وعند عدم توافر الشاهدٌن من ِ ّ
ُ
َ
ْ
ت اشترا َ
ّ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
َّ
َضل إِحْ دَاه َما فتذ ِك َر إِحْ دَاه َما األخ َرى] (ٕ) ٌ .مول ابن الم ٌِّم :لال شٌخنا
علَّل ِ
ط المرأتٌن بموله تعالى[ :أن ت ِ
ابن تٌمٌة (رحمه هللا ) " :فٌه دلٌل على َّ
ُ
أن استشهاد امرأتٌن مكانَ رجل إنما هو الذكار إحداهما األخرى إذا
ضلَّت ،وهذا إنما ٌكون فٌما ٌكون فٌه الضبل ُل فً العادة ،وهو النسٌان وعدم الضبط ...وما تمبل فٌه شهادته َّن
منفردات إنما هً أشٌا ُء تراها بعٌنها ،أو ت َْل َمسها بٌدها ،أو تسمعها بؤذنها من ؼٌْر تولُّؾ على عمل كالوالدةِ
واالرضاع والحٌض ،والعٌوب تحتَ الثٌابَّ ،
سى فً العادة ،وال تحتاج معرفته
واالستهبلل،
ْ
فإن مثل هذا ال ٌُن َ
إلى إعما ِل عمل كمعانً األلوال التً ت َ ْس َمعها ِمن اإللرار بالدٌَّن وؼٌرهَّ ،
معان معمولة ،وٌطول الع ْهد
فإن هذه
ٍ
بها فً ال ُجملة"(ٖ).
ومن أسباب ضبل ِل المرأة عند شهادته:
ِ
َّٔ -
صة فً أولات البٌع والشراء،
أن رسالة المرأة فً حٌاتها تستلزم بما َءها فً البٌت
ؼالب األولات ،وبخا َّ
َ
ُّ
الح ْرص على تذك ِره حٌن مشاهدته؛
والمعا َمبلت المالٌَّة التً تكون بٌن الناس ،وما كان كذلن فلٌس ِمن شؤنها ِ
ْ
ْ
شهدت معها أخرى زال احتما ُل
شهدت كان احتمال النسٌان واردًا ،فإذا
تمر ال تلمً لها باالً ،فإذا
ألنَّها ؼالبًا ما ُّ
النسٌان.
ومن المعلوم فً الؽالبَّ :
َّٕ -
أن المرأة ال تشؽل بالَها بالمعامبلت
أن آٌة الدٌَّن تُر ِشد إلى أكمل وجوه االستٌثاقِ ،
ْ
تشؽل بالها به ،فاحتما ُل النسٌان فٌه وارد ،وفوق ذلن فالشهادة تُست َح ُّل بها أموال،
المالٌة ،ف َما لم ت َ ْعتَدْه ،ولم
وأنفُس ،وأعراض ،فهل تعجب ْ
أن أ َمر اإلسبلم باالستٌثاق فٌها؟!
أن النسٌان لد ٌنشؤ من تركٌب ِة المرأة العُضوٌة البٌولوجٌة ،التً تإ ِث ّر فً نفسٌتها ،م َّما ٌجعلها سرٌعةَ
َّٖ -
التفكٌر
االستجابة الوجدانٌة االنفعالٌة ،وهذا تركٌب مناسب لمطا ِلب ِطفلها بسرعة وحٌوٌة ،ال ترجع فٌه إلى
ِ
البطًء ،وهذا ِمن فضل هللا علٌها وعلى ِ ّ
تجرد كبٌر ِمن االنفعال،
الط ْفل ،والشهادة على التعالُد فً حاج ٍة إلى ُّ
وولوؾ عندَ الولابع ببل تؤثر وال إٌحاء ،ووجود امرأتٌن فٌه ضمان ْ
أن تُذ ِ ّكر إحداهما األخرى(ٗ).
وأخٌرا :األمور التً ال تُمبل فٌها شهادة ُ المرأة:
ً
ٔ -شهادة أربعة رجا ٍل أحرار على الزنا.
ٕ -ما ٌَ َّ
طلع علٌه الرجا ُل ال ٌُمبل فٌه أل ُّل ِمن رجلٌن ،وهو نوعان:
أ -العموبات ،وهً "الحدود والمصاص" ،وهو لول جمهور العلماء.
ب -ما لٌس بعموب ٍة كال ِنّكاح والطبلق والرجعة ،اختلؾ العلما ُء فٌه ،والصحٌح :أنّه كالحدود والمصاص ،كما
ذكر ُ
ابن لدامه فً "المؽنً".
صلح ،...ال ٌُمبل فٌه أل ُّل من َر ُجلٌن ،أو َر ُجل
ٖ -المعامبلت المالٌة ِمن بٌْع ،وو ْلؾ ،وإجارة ،وهِبة ،و ُ
وامرأتٌن ،ونمل ُ
ع على ذلن.
ابن لدامه اإلجما َ
تختص بالنساء؛
ٗ -وهنان مساب ُل ال تُس َمع فٌه شهادة الرجل ،وتُسمع فٌه شهادة ُ المرأة ،وهً المضاٌا التً
ُّ
رن ،وال َبكارة ،والثٌابة(٘) .
والرضاع ،والعٌوب تحتَ الثٌابَّ ،
كالوالدة ،واالستهبللَّ ،
كالرت َك والمَ َ
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ان لضٌة المرأة تحتاج الى تحرٌر  ،وتدلٌل  ،وتعلٌل  ،ولن نجد تحرٌرا ً مدعما ً بالتدلٌل والتعلٌل كما جاء فً
شرٌعة اإلسبلم  ،حٌث حفظ لها كرامتها وسبلمتها  ،وانصفها وأعلى مكانتها  ،مراعٌا ً استعدادها الفطري
وتكوٌنها الخلمً ولم ٌنا ِد بمساواتها ألن كل مساواة لٌس بعدل إذا لضت بمساواة الناس فً الحموق على تفاوت
واجباتهم وكفاٌتهم  ،وانما هً كل الظلم للراجح والمرجوح
ادلبحث انزابغ
اتفالٍت صٍداو يف ادلنظىر اإلصاليً
تعتبر اتفالٌة المضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة (السٌداو) الصادرة عام  ، ٔ191أول اإلعبلنات
واالتفالٌات الصادرة عن األمم المتحدة التً تتعلك بإلؽاء التمٌٌز ضد المرأة  .ولد سبك هذه االتفالٌة تمهٌد لها
عرؾ باسم إعبلن المضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة  ،وتبعها بروتوكول اختٌاري جاء لتؽطٌة
الثؽرات التً ولعت فٌها .
وتتؤلؾ االتفالٌة من ثبلثٌن مادة تشكل مدونة دولٌة لحموق المرأة  ،وهً تدعو إلى تساوي الرجل والمرأة فً
حك التمتع بجمٌع الحرٌات االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والمدنٌة والسٌاسٌة  .وتنمسم الى ستة أجزاء :
لذا ارتؤٌت الى تمسٌم هذا المبحث الى مطلبٌن المطلب األول تناولت فٌه إٌجابٌات االتفالٌة والمطلب الثانً
خصصته لبٌان سلبٌات االتفالٌة .
المطلب األول  :إٌجابٌات االتفالٌة
الفرع األول  :إعطاء المرأة حمولها التً حرمت منها فً بعض المجتمعات  :حٌث فرضت االتفالٌة على
الحكومات العمل على منع انتهان حموق المرأة وتعزٌزها وحماٌتها  ،وتثبٌتها فً لوانٌنها ودساتٌرها .
والجدٌر بالذكر ان المرأة فً بعض المجتمعات اإلسبلمٌة حرمت من بعض حمولها التً أعطاها إٌاها اإلسبلم
نتٌجة ظلم الرجل أو نتٌجة الجهل وسٌطرة بعض األعراؾ والتمالٌد البعٌدة عن الدٌن  .ومن الحموق التً
أعطتها االتفالٌة للمرأة  ،ما ٌلً :
أ ـ الحك فً التعلٌم  :وهذا الحك الذي كلفته االتفالٌة من األهمٌة بمكان (إذ ال زال هنان ( )ٙٙملٌون أمً فً
الببلد العربٌة وحدها كما ذكرت اإلحصاءات  ،كما أن هنان مبلٌٌن النساء على وجه الخصوص محرومات
من هذا الحك األساس)(ٔ)  .والجدٌر بالذكر أن اإلسبلم لد حث المرأة على طلب العلم  ،بل جعله فرض عٌن
على كل مسلم ومسلمة دون النظر إلى السن أو الحالة االجتماعٌة  .كما أن اإلسبلم لم ٌفرق بٌن علم الرجل
وعلم المرأة  ،بل إن اإلسبلم حرم على الزوج منع زوجته من الخروج من البٌت لطلب العلم أو أداء العبادات.
علما ً أن العلم المطلوب من المرأة التسلح به ال ٌمتصر على العلم الشرعً فمط ،بل هو ٌشمل أٌضا ً العلوم
الدنٌوٌة التً تحتاجها المرأة  ،إن كان من أجل عملها الدعوي  ،أو من أجل تربٌة أبنابها  ،أو من أجل كسب
معٌشتها .
ب ـ الحك فً الجنسٌة  :حٌث تمنح االتفالٌة النساء حمهن فً اكساب أطفالهن جنسٌتٌن وحمهن فً المحافظة
على جنسٌتهن فً حال زواجهن من أجنبً  .هذا وٌدعً البعض أن حرمان المرأة من حمها فً الجنسٌة ٌستند
إلى الشرٌعة اإلسبلمٌة  ،مع أن الشرٌعة اإلسبلمٌة لم تعالج مسؤلة الجنسٌة وإن كانت عالجت مسؤلة النسب ،
فتمسٌم االمصار فً اإلسبلم كان لابما ً على أساس الدٌن  ،فحٌث ٌسود اإلسبلم ٌموم دار اإلسبلم  ،وحٌث ال
ٌسود ٌكون دار الحرب  .فمسؤلة الجنسٌة الناتجة عن تمسٌم دار اإلسبلم إلى دوٌبلت هً مسؤلة حدٌثة وهً لم
تكن موجودة فً العصور اإلسبلمٌة األولى .

ٖٙٙ

مجلة جامـــعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة المجلد (ٕٗ) العدد ( )9تشرٌن (ٔ)ٕٓٔ2

ج ـ الحك فً العمل  :حٌث تطالب االتفالٌة بتساوي حموق النساء مع الرجال فً مٌدان العمل  ،وتؤتً أهمٌة
هذه الدعوة فً ظل الظلم الذي تتعرض له المرأة فً كل بلدان العالم إذ ال ٌزال أجر النساء ألل من أجر
الرجال  ،وتبلػ نسبة عمالة المرأة فً بعض الدول نسبة كبٌرة  ،ومع هذا تبمى دون ضمانات أو حماٌة .
د ـ الحك فً تولً الوظائف العامة والمشاركة فً العمل السٌاسً  :فمد كان للمرأة دور فً هذه الحٌاة طوال
التارٌخ اإلسبلمً بدءا ً من عصر الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)  ،حٌث شاركت المرأة فً البٌعة التً تعتبر "مٌثاق الوالء
للنظام السٌاسً اإلسبلمً أو الخبلفة اإلسبلمٌة وااللتزام بجماعة المسلمٌن والطاعة إلمامهم"(ٕ) وكان رسول
هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) "ٌستشٌر المرأة فتشٌر علٌه بالشًء فٌؤخذ به"(ٔ)  .وعلى ذلن فلو ُوجدت المرأة فٌها الكفاءة لتولى
الوظابؾ العامة أو المشاركة فً العمل السٌاسً ترشحا ً وانتخابا ً باستثناء الوالٌة العامة  ،فلها أن تموم بذلن
بشرط أال ٌكون فً ذلن اعتداء على دورها األساس كؤم وزوجة وهو األصل الذي خلمت من أجله المرأة ،
وعلى شرط أٌضا ً أن تتجنب المرأة المحرمات الشرعٌة مثل الخلوة والسفر من ؼٌر محرم وإلرار الموانٌن
التً تتنافى مع الشرٌعة اإلسبلمٌة .
الفرع الثانً ٔ :ـ حماٌة المرأة من التعرض لإلبتزاز الجنسً واستغاللها بالدعارة والبغاء  ،وتعرضها
لبعض أنواع العنف  :أ ـ االبتزاز الجنسً  :تتعدد أنواع االبتزاز الجنسً الذي تتعرض له المرأة  .ومن هذه
األنواع االبتزاز الجنسً فً العمل  ،الذي ٌعد من ابرز نتابج خروج المرأة الى العمل واحتكاكها المباشر مع
الرجال واستؽبلل الرجل حاجتها للعمل من اجل اشباع رؼباته .
ب ـ استغالل المرأة للدعارة  :حٌث طالبت االتفالٌة فً مادتها السادسة بوجوب اتخاذ الدول جمٌع التدابٌر
لمكافحة جمٌع اشكال االتجار بالمرأة  ،واستؽبللها فً الدعارة  ،وتحرٌم تجارة الرلٌك األبٌض  ،وإكراه
الفتٌات على البؽاء .
ج ـ حماٌة المرأة من التعرض لبعض أنواع العنف  ،ومن أنواع العنف التً تدعو االتفالٌة إلى حماٌته :
ٔ ـ االعتداء على النساء أثناء الحروب  ،ولد دعت اللجنة الخاصة التفالٌة السٌداو فً توصٌتها العامة رلم
( )ٔ1عام ٕٔ11م على "الحك فً الحماٌة المتساوٌة فً حاالت الصراع الدولٌة أو الداخلٌة وبحسب المعاٌٌر
اإلنسانٌة "(ٕ)
ٕـ العنؾ الناتج عن العادات والتمالٌد وعن الموانٌن  ،كما ٌحدث فً الهند مثبلً  ،حٌث لدرت "مصادر ؼٌر
حكومٌة أن (ٕ٘) ألفا ً من النساء ٌتم حرلهن حتى الموت كل عام فً الهند بسبب نزاعات على المهر
(الدوطة)"(ٖ)  .أما فً الصٌن  ،وبسبب سٌاسة الولد الواحد  ،ال ٌزال ٌجري اجهاض المرأة إذا كانت حامبلً
بؤنثى .
ٖ ـ حماٌة المرأة من االستؽبلل فً وسابط االعبلم  ،حٌث تحرص بعض وسابل االعبلم على تشوٌه صورة
المرأة وأبرازها فً صور معٌنة تعمل على تشٌٌبها  ،والتركٌز على هوٌتها الجنسٌة بمعزل عن هوٌتها
الفكرٌة والعملٌة  ، ،وذلن كوسٌلة تسوٌك تهدؾ إلى جذب أكبر عدد من الناس .
المطلب الثانً  :سلبٌات االتفالٌة
كما ذكرنا أن االتفالٌة تتؤلؾ من (ٖٓ) مادة تشكل مدونة دولٌة لحموق المرأة وتنمسم إلى ستة أجزاء لذا ارتؤٌنا
إلى سرد سبل هذه االتفالٌة وفك األجزاء المكونة منها بالترتٌب :
الجزء األول  :التعرٌفات والتدابٌر ٌ :تؤلؾ الجزء األول من ست مواد جاءت على الشكل التالً :
المادة األولى  :تختص هذه المادة بتعرٌؾ مفهوم التمٌٌز والذي ٌتعلك بالتفرلة بٌن المرأة والرجل فً حموق
االنسان والحرٌات األساسٌة فً المٌادٌن كافة  :السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والمدنٌة  ...ومن
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المبلحظات األساسٌة على هذه المادة مفهومها للمساواة بٌن المرأة والرجل الذي ٌتنافى مع النظرة اإلسبلمٌة ،
ع ِزٌز َح ِكٌم](ٗ)  .فاهلل
علَ ٌْ ِه َّن دَ َر َجة َو َّ
علَ ٌْ ِه َّن بِ ْال َم ْع ُر ِ
وؾ َو ِل ِ ّ
اّللُ َ
لر َجا ِل َ
حٌث ٌمول تعالى َ [ :ولَ ُه َّن ِمثْ ُل الَّذِي َ
سبحانه وتعالى لم ٌخلك زوجا ً واحدا ً  ،بل زوجٌن مختلفٌن  ،ذكرا ً وأنثى  ،وهذه الحمٌمة الكونٌة وردت فً
ًَءٍ َخلَ ْمنَا زَ ْو َجٌ ِْن](٘) ٌ .مول األستاذ عباس محمود العماد فً تعلٌمه على دعوة التماثل
لوله تعالى َ [:و ِم ْن ُك ِّل ش ْ
هذه بموله "إنه من اللجاجة الفارؼة أن ٌمال  :إن الرجل والمرأة سواء فً جمٌع الحموق وجمٌع الواجبات ألن
الطبٌعة ال تنشا جنسٌن مختلفٌن لتكون لهما صفات الجنس الواحد ومإهبلته وأعماله  ،وؼاٌات

حٌاته"(ٔ) .

المادة الثانٌة  :تموم البنود السبعة المكونة للمادة الثانٌة من االتفالٌة على الطلب من الدول األعضاء إٌجاد
الموانٌن التً تعمل على إزالة التمٌٌز ضد المرأة فً كافة االحكام واللوابح  ،سواء كانت هذه االحكام صادرة
عن اشخاص أو ناتجة عن تمالٌد أو اعراؾ بما فً ذلن لوانٌن االسرة  ،والعمل على فرض العموبات على
المخالفٌن  ،وإتاحة المجال أمام المرأة لتمدٌم الشكاوى فً حال ولوع التمٌٌز علٌها  .وتكمن خطورة هذه المادة
فً فرض ثمافة العولمة  ،واعتبار االتفالٌة المرجع الوحٌد للدول فً لضاٌا المرأة  ،ورفض االختبلؾ
التشرٌعً والمانونً لكثٌر من الدول  ،مع ان هذا االلزام ٌتعارض مع مٌثاق األمم المتحدة نفسه الذي ٌنص
على احترام التنوع الثمافً والدٌنً للشعوب .
المادة الثالثة  :تنص المادة الثالثة على ضرورة اتخاذ الدول األطراؾ كل التدابٌر  ،بما فً ذلن التشرٌع  ،من
أجل ضمان المساواة بٌن المرأة والرجل فً المٌادٌن السٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة والثمافٌة  ،وضمان
ممارسة المرأة لحموق االنسان والحرٌات األساسٌة والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل  .وترتبط هذه
المادة بما لبلها من ناحٌة الدعوة الى المساواة إال انها تركز اٌضا ً على الحرٌات والحموق  ،هذه المصطلحات
المؤخوذة أصبلً من الفكر الؽربً والتً تصل لدرجة إطبلق العنان للؽرابز واالهواء التً تمرب االنسان من
البهٌمٌة من جهة  ،والتً ٌمكن أن تكون من جهة أخرى على حساب حموق االخرٌن ،وخاصة حموق االسرة
التً تمع مسإولٌة المحافظة علٌها على المرأة بالدرجة األولى .
المادة الرابعة  :تتعلك هذه المادة التدابٌر الخاصة المإلتة لمكافحة التمٌٌز  ،والتً تصطلح االتفالٌة على
تسمٌتها باإلجراءات اإلٌجابٌة  ،وٌمصد باإلجراء اإلٌجابً اتخاذ الحكومة بعض التدابٌر الخاصة التً تعجل
فً تحمٌك المساواة بٌن الرجل والمرأة ،و"مثل هذه اإلجراءات لد تتضمن أفضلٌة للمرأة فً المشاركة فً
األحزاب السٌاسٌة وااللتحاق بالمدارس والجامعات والحصول على مراكز لٌادٌة فً البلد"(ٕ)  .إن إلرار مثل
هذه اإلجراءات التمٌزٌة ٌتنافى مع جوهر االتفالٌة التً تمنع اتخاذ أي اجراء تمٌٌزي ضد المرأة ولكنه هنا
ٌفتح الباب على مصراعٌه أمام اتخاذ بعض اإلجراءات التً تمٌز المرأة على الرجل مما لد ٌإدي الى توسٌع
الفجوة بٌن حموق المرأة وحموق الرجل .
المادة الخامسة  :هذه المادة خاصة بتعدٌل األنماط االجتماعٌة والثمافٌة لدور كل من الرجل والمرأة ٌ ،مصد
بالدور النمطً للمرأة ( ، )stereotyped roleدور االم المتفرؼة لرعاٌة أطفالها(ٖ)  .فاألمومة بنظرهم هً
وظٌفة اجتماعٌة ٌمكن أن ٌموم بها أي شخص  ،حتى انها ال تختلؾ عن سابر االعمال المنزلٌة ؼٌر المربحة
التً تعتبر أدوارا ً نمطٌة وتملٌدٌة ٌجب تؽٌٌرها  ،لذا نادى تفسٌر األمم المتحدة لبلتفالٌة بضرورة وضع نظام
إجازة لآلباء لرعاٌة األطفال حتى تتفرغ االم لمهمتها األساسٌة وهً العمل بؤجر خارج البٌت .
المادة السادسة  :نصت هذه المادة على وجوب أن "تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة  ،بما فً ذلن
التشرٌع لمكافحة جمٌع اشكال االتجار بالمرأة واستؽبلل دعارة المرأة"(ٗ)  .وتعتبر هذه المادة مهمة من حٌث
الحرص على منع استؽبلل المرأة وان كانت تستلزم إضافة الموانٌن التً تمنع هذا االستؽبلل خاصة تلن التً
تتعلك بالفساد اإلعبلمً ومنع االبتزاز الجنسً  ،وهذا االمر لم تلحظه اتفالٌات األمم المتحدة التً ال تعتبر
الزنا أمرا ً مشٌنا ً على المرأة إال فً حالة حصل االمر باإلكراه  ،أما إذا حصل االمر برضى الطرفٌن  ،فهو
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حك مشروع ومطالب به لتعلمه بالحرٌة الشخصٌة لؤلفراد  ،والتً تحرص مثل هذه االتفالٌات على حماٌتها
من جهة  ،ولكونه ٌساعد على منع الزواج المبكر الذي تدعو االتفالٌة إلى تجنبه من جهة أخرى .
الجزء الثانً  :الحموق السٌاسٌة  :وٌتضمن ثبلث مواد :
المادة السابعة  :تدعو هذه المادة الدول واألطراؾ الى أتخاذ التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌٌز ضد المرأة
فً الحٌاة السٌاسٌة والعامة للبلد(ٔ) ..والجدٌر بالذكر أن هذه الدعوات بدأت تلمى الصدى فً كثٌر من بلدان
العالم ومن بٌنها الدول اإلسبلمٌة  .ولد نجحت هذه الدعوات فً حصول المرأة على بعض الحموق السٌاسٌة
مثل حك الترشٌح  ،ومشاركتها فً العدٌد من المجالس النٌابٌة فً العالم بشكل عام وفً الدول العربٌة بشكل
خاص  ،ولد ألر أخٌرا ً فً السودان نظام الكوتا حٌث حصلت المرأة على نسبة ٕ٘ %من نسبة المماعد فً
البرلمان وان البرلمان العرالً ٌحدد النسبة نفسها فً برلمانه(ٕ) .
المادة الثامنة  :تضمنت المادة الثامنة من االتفالٌة على ضرورة أن "تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر
المناسبة لتكفل للمرأة على لدم المساواة مع الرجل ودون أي تمٌٌز  ،فرصة تمثٌل حكومتها على المستوى
الدولً واالشتران فً اعمال المنظمات الدولٌة" (ٖ)  .وهذه المادة وثٌمة الصلة بالمادة السابمة  ،ولهذا نجد
اهتماما ً دولٌا ً من لبل األمم المتحدة من أجل اشران المرأة العربٌة فً المنظمات الدولٌة حٌث ولت بعضا ً منهن
مراكز لٌادٌة فً منظمة األمم المتحدة " .وتشكل نسبة النساء الحالٌة من موظفً األمم المتحدة . )ٗ("%ٖ8.1
المادة التاسعة  :نادت المادة التاسعة من االتفالٌة بالمساواة بٌن الجنسٌن فً حك اكتساب الجنسٌة واالحتفاظ
بها  ،وان ال ٌفرض على الزوجة تؽٌٌر جنسٌتها اذا ؼٌر الزوج جنسٌته وكذلن بالنسبة لؤلطفال  .والحمٌمة ان
هذا المطلب محك وهو ال ٌتنافى مع الرإٌة اإلسبلمٌة التً ال تعترؾ بالحدود بٌن األوطان اإلسبلمٌة .
والسبب األساسً فً حرمان المرأة من هذا الحك ال ٌعود الشرٌعة اإلسبلمٌة  ،انما ٌعود ألسباب سٌاسٌة
ترتبط بالمصلحة الوطنٌة .
الجزء الثالث  :حك التعلٌم والعمل ٌ :شمل هذا الجزء على خمس مواد :
المادة العاشرة  :تنادي المادة العاشرة من اتفالٌة التمٌٌز بمساواة المرأة والرجل فً المناهج وأنواع التعلٌم
المختلط وإزالة المفاهٌم النمطٌة عن دور المرأة والرجل فً االسرة  ،والمشاركة فً األلعاب الرٌاضٌة ،
وإدخال معلومات تنظٌم االسرة فً المناهج الدراسٌة .ان الدعوة الى تعلٌم المرأة التً تنادي بها االتفالٌة
تتوافك مع الدعوة التعلٌم الذي جاء بها اإلسبلم  ،والذي جعل بموجبها (طلب العلم فرٌضة على كل مسلم)(٘) .
كما لال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)  .من هنا فإن االعتراض اإلسبلمً على هذه المادة لٌس فً طلب العلم للمرأة  ،وانما
على أمور أخرى وردت فً هذه المادة  ،من بٌنها الدعوات الى التعلٌم المختلط وعدم مراعاة االختبلؾ فً
أدوار المرأة والرجل فً مناهج التدرٌس  ،وتشجٌع النساء على المشاركة فً بعض األلعاب الرٌاضٌة التً
تلؽً انوثتهن وتظهر مفاتنهن  ،إضافة إلى ما تتضمنه هذه األلعاب عادة من مخالفات شرعٌة تتعلك باللباس
الخالً من الحشمة واالحترام  ،والخلوة ؼٌر الشرعٌة  ،واالسفار الكثٌرة من دون محرم .
المادة الثالثة عشر  :نصت هذه المادة على ضرورة ان تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء
على التمٌٌز ضد المرأة فً المجاالت االلتصادٌة واالجتماعٌة وعلى رأسها المساواة فً االستحمالات االسرٌة
(اإلرث)  ،والحك فً الحصول على المروض المصرفٌة  ،والرهون العمارٌة وؼٌر ذلن من اشكال االبتمان
المالً( . )ٙوٌذكر أن لضٌة تمسٌم اإلرث من األمور األساسٌة التً تطالب بها الجمعٌات النسابٌة  ،وهً
تعترض على نص اآلٌة المرآنٌة ِ [ :للذَّ َك ِر ِمثْ ُل َح ِ ّ
ْن]()9
ظ ْاأل ُ ْنثٌٌََ ِ
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لهذا تعالت الصٌحات من أجل الؽاء عمل المحاكم الشرعٌة واستبدال لانون األحوال الشخصٌة بمانون للزواج
المدنً ٌمسم اإلرث بٌن المرأة والرجل على أساس المناصفة  ،ولد ذكرنا فً المبحث الثالث بالتفصٌل حول
مٌراث المرأة فً اإلسبلم أما ما ٌتعلك بموضوع المروض المصرفٌة والرهون فهو مخالؾ ألحكام الشرٌعة
اإلسبلمٌة  ،ولٌس فمط بالنسبة للمرأة  ،بل إن اإلسبلم ٌحرم المروض على كل مسلم اذا كانت هذه المروض
ممترنة بالفوابد الربوٌة .
الجزء الرابع  :حك االهلٌة المانونٌة  :وٌشمل هذا الجزء على مادتٌن :
المادة الخامسة عشر  :تمنح المادة المرأة أهلٌة مماثلة ألهلٌة الرجل فً جمٌع مراحل اإلجراءات المضابٌة ،
وتنادي بإبطال كافة الصكون التً تحد من أهلٌة المرأة المانونٌة  ،كما تنادي بالمساواة فً لوانٌن السفر
واختٌار محل السكن(ٔ)  .ال تتعارض أهلٌة المرأة التً تنادي بها االتفالٌة مع االحكام اإلسبلمٌة التً منحت
المرأة ذمة مالٌة مستملة عن ذمة الرجل ولكنها تتعارض فً نواحً أخرى منها سفر المرأة حٌث جاء اإلسبلم
للمرأة بالدرجة األولى
لٌنظم هذا السفر ووضع له بعض الضوابط بهدؾ توفٌر الحماٌة واالمن
وللمجتمع بالدرجة الثانٌة .
المادة السادسة عشر  :تدعو المادة السادسة عشر الى المساواة بٌن الذكر واالنثى فً الزواج  ،عند العمد
واثناء الزواج وعند فسخه  ،وحك اختٌار الزوج وحموق الوالٌة والموامة والوصاٌا على األوالد وحك اختٌار
اسم االسرة(ٕ) وهذه المادة تخالؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة فً البنود التالٌة " :البند (أ) البند (ب) اللذان ٌتجاهبلن
مسؤلة الوالٌة وموافمة الولً فً حالة البنت التً لم ٌسبك لها زواج  ،مع أن كثٌر من اآلراء الشرعٌة  ،استنادا ً
الى حدٌث الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ( :ال نكاح إال بولً)(ٖ) تشترط موافمة الولً لتحرٌر عمد الزواج حتى ٌكون شرعٌا ً
والماضً ولً من ال ولً له  .البند (ج) الذي ٌتجاهل ما ٌفرضه اإلسبلم على الزوج من تمدٌم مهر ،وتؤثٌث
منزل الزوجٌة  .البند (د) ٌفصل بٌن مسإولٌة االم كوالدة ووضعها كزوجة(ٗ)
الجزء الخامس  :الهٌكل اإلداري  :وٌتؤلؾ هذا الجزء من ستة مواد تتناول الناحٌة اإلدارٌة المتعلمة بتكوٌن
اللجنة الخاصة بمرالبة تنفٌذ االتفالٌة(٘) وبٌان طرٌمة عملها والطلب إلى الدول األعضاء رفع تمرٌر لؤلمٌن
العام لؤلمم المتحدة عما تم اتخاذه من تدابٌر تشرٌعٌة ولضابٌة وإدارٌة وؼٌرها من اجل انفاذ احكام هذه
االتفالٌة  ،علما ً ان هذه اللجنة ال تكتفً بهذه التمارٌر من أجل معرفة مدى التزام الدول بتنفٌذ االتفالٌة  ،بل
تعتمد أٌضا ً على تمارٌر أخرى ؼٌر رسمٌة من المنظمات ؼٌر الحكومٌة للدول المعنٌة  ،والتً ٌسمح لها
"بحضور جلسات لجنة سٌداو على الرؼم من عدم وجود ما ٌنص على ذلن رسمٌا ً(. )ٙ
الجزء السادس  :النفاذ والتولٌع والتحفظ ٌ :تؤلؾ هذا الجزء من ثمانً مواد  ،تتعلك بإلزام األطراؾ باتخاذ
التدابٌر البلزمة التً تإدي الى تطبٌك كافة الحموق الواردة فً االتفالٌة  .وابرز المواد المتعلمة بهذا الجزء ،
والتً اللت اعتراضا ً من لبل بعض الدول  ،المادة ( )ٕ8التً تتعلك بالتحفظات التً تبدٌها الدول ولت
التصدٌك أو االنضمام  ،والمادة ( )ٕ1التً توضح آلٌة حل النزاع بٌن دولتٌن أطراؾ فً االتفالٌة حول تفسٌر
االتفالٌة أو تطبٌمها  .وٌذكر أن أهم تحفظ اشتركت فٌه جمٌع الدول هو بشؤن "المادة ( ٕ1أ) والتً تنص على
عرض الخبلفات التً تنشؤ من تفسٌر أو تطبٌك هذه االتفالٌة على التحكٌم أو على محكمة العدل الدولٌة فً
حالة عدم التوصل الى اتفاق عبر التحكٌم"( . )9ولد انحصرت تحفظات الدول العربٌة على االتفالٌة فً المواد
الست اآلتٌة  :المادة (ٕ)  :وتتعلك بحظر التمٌٌز فً الدساتٌر والتشرٌعات الوطنٌة .
المادة ( : )9وتتعلك بالحٌاة السٌاسٌة والعامة .
المادة ( : )1وتتعلك بموانٌن الجنسٌة .
المادة (٘ٔ)  :وتتعلك بالمساواة فً االهلٌة المانونٌة والمدنٌة .
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المادة ( : )ٔٙتتعلك بالزواج والعبللات االسرٌة .
المادة ( : )ٕ1تتعلك بالتحكم بٌن الدول األطراؾ

(ٔ) .

وأخٌرا ً لدى مراجعة التحفظات التً ابدتها الدول العربٌة المنظمة الى االتفالٌة ٌ ،بلحظ ان هذه التحفظات لد
استندت الى ذرٌعتٌن األولى تعارض المواد المتحفظ علٌها مع احكام الشرٌعة اإلسبلمٌة والثانٌة مخالفة هذه
المواد ألحكام الموانٌن الوطنٌة(ٕ) .
وهنان عدة نماط ٌمكن التركٌز علٌها فً اطار تبٌان بعض سلبٌات االتفالٌة  ،وهذه النماط هً :
ٔـ االتفالٌة كسلطة علٌا  :تطرح اتفالٌة السٌداو نفسها كبدٌل عن الموانٌن المحلٌة وناسخة لها ومن اخطر
المواد التً تكرس هذا االمر المادة (ٕ) والمادة ( )ٕ1من اتفالٌة التمٌٌز .
ٕـ عولمة لضاٌا المرأة  :ان من ابرز المٌم والمفاهٌم التً تحاول االتفالٌات الدولٌة وعلى رأسها اتفالٌة
السٌداو فرضها مفهوم المساواة بٌن المرأة والرجل  ،رافضة بذلن وجود اختبلفات بٌنهما  ،ومدعٌة أن أسباب
هذه الفرولات تعود الى أسباب تارٌخٌة واجتماعٌة  ،وان الفرولات البٌولوجٌة والطبٌعٌة الموجودة بٌن الرجل
والمرأة (والتً ٌمرون بوجودها) هً فرولات اجتماعٌة خاضعة لمنطك التطور ولٌست طبٌعٌة فطرٌة منذ بدء
الخلٌمة  ،فاالختبلؾ بٌن الذكر واالنثى لٌس شٌبا ً من صنع هللا عز وجل  ،وانما هو امر ناجم عن التنشبة
االجتماعٌة والبٌبٌة التً احتكرها الرجل عبر الزمن ،فمفاهٌم الزوج والزوجة واالبوة واألمومة مفاهٌم ناتجة
عن الوالع الثمافً واالجتماعً السابد  ،وهً نتاج تمالٌد وتصورات خاطبة تحصر المرأة والرجل فً أدوار
نمطٌة  .ان محاولة ربط االختبلؾ بٌن الرجل والمرأة باألساس الثمافً واالجتماعً هو تمهٌد لتؽٌٌر الشكل
الطبٌعً لؤلسرة  ،مما ٌإدي فٌما بعد الى تمبل فكرة أن ٌكون الرجل أما ً  ،أو ان تكون االسرة مكونة من
رجلٌن أو امر أتٌن  ،من هنا نفهم التركٌز الشدٌد فً ادبٌات األمم المتحدة على ضرورة تؽٌٌر األدوار النمطٌة
للعبللات بٌن الجنسٌن .
ٖـ الحرب على الشرائع السماوٌة ٌ :برز الخطر األكبر فً االتفالٌات والمإتمر الدولٌة الى إهمال دور الدٌن
فً حٌاة الفرد  ،وهذا االمر ٌمكن مبلحظته فً اتفالٌة "المضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة" فً نواح
عدة :
أ ـ اإلهمال التام لذكر هللا عز وجل  :فً محاولة لئلٌحاء  ،بعدم وجود من ٌسٌطر على الكون وٌدبر أمره ،
وهذا اإلهمال ال ٌمتصر على لفظ الجبللة فمط بل ٌمتد الى كل ما ٌتعلك بالدٌن من كلمات وتعابٌر .
ب ـ الحرب على جمٌع التشرٌعات الدٌنٌة  :دعت االتفالٌة الحكومات إلى عدم وضع االعتبارات الدٌنٌة
والتملٌدٌة موضع التنفٌذ ،وذلن كخطوة أولى لبل فرض العمل على استبدالها بالموانٌن الدولٌة  ،من التشرٌعات
الدٌنٌة التً دعت االتفالٌة إلى تعدٌلها أو الؽابها  ،لانون األحوال الشخصٌة الذي ٌرسخ وٌمنن  ،بنظرهم ،
تبعٌة المرأة للرجل فً مسابل الزواج والطبلق والسفر واالرث وؼٌر ذلن من األمور التً تمؾ حاببلً فً
طرٌك تحمٌك المساواة المزعومة .
ج ـ تشرٌع الزنا واباحته  :ال تعتبر اتفالٌة التمٌٌز الزنا أمرا ً مشٌنا ً على المرأة إال فً حالة حصل االمر
باإلكراه  ،أما إذا حصل االمر برضى الطرفٌن  ،فهو حك مشروع ومطالب به لتعلمه بالحرٌة الشخصٌة
لؤلفراد والتً تحرص مثل هذه االتفالٌات على حماٌتها من جهة  ،ولكونه ٌساعد على منع الزواج المبكر الذي
تدعو االتفالٌة الى تجنبه من جهة أخرى .
د ـ إباحة اإلجهاض ٌ :تحاشى برنامج هٌبة األمم المتحدة النص على اباحة اإلجهاض بصراحة  .ان هذا
االتجاه منالض ألبسط مباد ئ اإلنسانٌة التً تدعً هذه البرامج أنها تحمٌها والتً منها حماٌة حك االنسان فً
الحٌاة  ،فبؤي منطك ٌسمح االنسان تحت شعار الحرٌة الجنسٌة بحرٌة لتل روح انسان ٌتمتع بالحموق كما
ٌتمتع ؼٌره(ٖ) .
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الخاتمـــــــة
ألر اإلسبلم بمبدأ المساواة بٌن الذكر واالنثى فً المٌمة اإلنسانٌة  ،فاعتبر أن الرجل والمرأة متساوٌان أمام هللا
عز وجل فً الخلمة والتكوٌن وهما أٌضا ً متساوٌان فً الحموق والواجبات داخل االسرة وخارجها فمال تعالى
ع ِزٌز َح ِكٌم](ٔ)  .إال
علَ ٌْ ِه َّن دَ َر َجة َو َّ
علَ ٌْ ِه َّن ِب ْال َم ْع ُر ِ
وؾ َو ِل ِ ّ
اّللُ َ
لر َجا ِل َ
فً وصؾ هذه الحمٌمة َ [ :ولَ ُه َّن ِمثْ ُل الَّذِي َ
ان هذه المساواة بٌن الرجل والمرأة لٌست مساواة تامة  ،فهً ال تشمل التكوٌن الحٌوي (البٌولوجً) وال ٌشمل
الوظابؾ الطبٌعٌة (الفسٌولوجٌة) التً ٌنتج عنها اختبلؾ فً التكالٌؾ واالعباء الحٌاتٌة واختبلؾ فً التبعات
والمسإولٌات الدنٌوٌة لكل منهما  ،ألن هللا سبحانه وتعالى ذكر هذا االختبلؾ فً مواضٌع كثٌرة من المرآن
الذكر كاألنثى](ٕ)
ٌس
ُ
الكرٌم  ،ولعل أبرز آٌة تبرز وجوده هً لوله تعالى على لسان مرٌم علٌها السبلم َ [ :ولَ َ
 .إن هللا سبحانه وتعالى خلك الذكر واالنثى وجعل العبللة بٌنهما عبللة تكامل ولٌست عبللة تماثل  ،وهو
خص كل من الرجل والمرأة بممٌزات خاصة ال بد منها من أجل استمرار الحٌاة البشرٌة  ،فخص المرأة
بصفات اللٌن والعطؾ والحنان وما ٌتصل بهما من صفات ال ؼنى عنها فً ممارسة وظٌفتها المتعلمة بحضانة
األطفال وتربٌتهم بٌنما خص الرجل بكل صفات الموة والصبلبة والخشونة وؼٌرها من الصفات التً ال ؼنى
ض ُك ْم
ض َل َّ
عنها ألداء واجبه فً السعً لتؤمٌن معٌشته ومعٌشة عٌاله  ،لال تعالى َ [ :و َال تَت َ َمنَّ ْوا َما فَ َّ
اّللُ بِ ِه بَ ْع َ
ًَ ٍء
اّللَ ِم ْن فَ ْ
ض ِل ِه إِ َّن َّ
سبْنَ َواسْؤَلُوا َّ
س ِ
علَى بَ ْع ٍ
ض ِل ِ ّ
اء ن ِ
لر َجا ِل ن ِ
َ
َصٌب ِم َّما ا ْكت َ َ
سبُوا َو ِلل ِنّ َ
َصٌب ِم َّما ا ْكت َ َ
اّللَ َكانَ بِ ُك ِّل ش ْ
ع ِلٌ ًما](ٖ) ان هذا الوالع الذي تمر به كل الشرابع السماوٌة ترفضه اتفالٌة "المضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز
َ
ضد المرأة" التً ترفض هذا الوالع وتدعو الى المساواة فً الحموق بٌن المرأة والرجل وتطالب باتخاذ
خطوات لتعدٌل األنماط االجتماعٌة والثمافٌة التً تجعل من التمٌٌز عرفا ً متمادٌا ً .
إن دراسة هذه االتفالٌة تظهر ما ٌلً :
ٔـ معارضتها الصرٌحة للدٌن واألخبلق والمٌم عبر التملٌل من أهمٌة الزواج والدعوة إلى اإلباحٌة واالنحبلل .
ٕـ احتوابها على مواد تإدي الى تؽٌٌر جذري فً المجتمع كإلؽاء دور االم وتحدٌد صبلحٌات االب .
ٖ ـ دعوتها الى ابطال الموانٌن واألعراؾ والتشرٌعات الدٌنٌة واستبدالها باإلعبلنات العالمٌة واالتفالٌات الدولٌة
.
ٗـ إلؽاءها لثمافات الشعوب وحضاراتهم ودعوتها إلى أحادٌة ثمافٌة فً ظل العولمة .
٘ـ مخالفتها لمٌثاق األمم المتحدة الذي ٌنص على احترام التنوع الثمافً الدٌنً فً الدول .
وأخٌرا ً أهم خطر تظهره هذه الدراسة هو الخطر على االسرة المسلمة التً هً أمانة فً اعناق المسلمٌن ،
وإذا لم تحفظ هذه األمانة وتصان فإن التؽٌٌر الذي طرأ على االسرة فً الؽرب ٌمكن أن ٌطالها هً أٌضا ً ،
ولانون الزواج المدنً االختٌاري الذي ٌطالب به الٌوم سٌصبح مع الولت لانونا ً إلزامٌا ً فتبطل عندبذ أحكام
الزواج واالرث  ،وٌصبح زواج المسلمة من النصرانً أمرا ً عادٌا ً وممبوالً  ،وٌبطل دور الرجل فً االسرة
فبل لوامة وال والٌة وال حك فً إبرام الطبلق وؼٌرها من األمور  .فالمجتمع الذي بحاجة الى خلك مفاهٌم
جدٌدة تمس حٌاة االنسان والمرأة على اختبلؾ مجاالتها لخلك المجتمع المتكامل والمتظافر الجهود المبنً على
احترام الخصوصٌات والطالات فً الرجل والمرأة وال ٌكون ذلن إال بالرجوع إلى المفاهٌم اإلسبلمٌة أو
االستناد إلى المواعد الكلٌة التً رسمها اإلسبلم لٌكون االنطبلق بعد ذلن فً الفروع والجزبٌات بحسب ظروؾ
وإمكانٌات كل مجتمع من المجتمعات فً االسرة الدولٌة .
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وفً ضوء ما تمدم ٌ ،مكن المول  ،إن أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة كانت وما تزال وستبمى إلى أن ٌشاء هللا منبع
االحكام اإلنسانٌة ومنهل الرحمة والماعدة الشاملة التً لٌس لها بدٌل فً التعامل اإلنسانً مع جمٌع لضاٌا
المرأة واالسرة والمجتمع .

واحلمد هلل رب العاملني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.
ٙـ أبو حدٌد  ،فرٌدة إبراهٌم  :وضع المرأة فً الموانٌن الدولٌة  ،فعالٌات الملتمى العلمً  ،لالتحاد النسائً اإلسالمً .
2ـ إبراهٌم  ،عواطف عبد الماجد  :مولف اإلسالم من اتفالٌة المضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة  ،مركز دراسات
المرأة  ،الخرطوم 8 .ـ المسند لالمام أحمد بن حنبل  ،مطبعة المعارف  ،الماهرة ٔ92ٗ ،م .
9ـ الكبٌسً  :الشورى فً اإلسالم  ،المجمع الملكً لبحوث الحضارة اإلسالمٌة  ،مؤسسة أهل البٌت  ،عمان ٔ989 ،م .
ٓٔـ المرطبً ؛ الجامع ألحكام المرآن  ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب  ،الماهرة ٔ92ٗ ،م .
ٔٔـ الهداٌة وفتح المدٌر  ،جٖ ( ،الدار المختار ورد المحتار) .
ٕٔـ المغنً ألبن لدامة الحنبلً  ،باب الحال التً تجب فٌها النفمة على الزوج  ،دار أحٌاء التراث العربً  ،طٔ ٔٗٓ٘ ،هـ
ٖٔـ الدنٌوي  ،ابن لتٌبة  ،عٌون االخبار  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،طٔ ٔٗٓٙ ،هـ ٔ98ٙ/م .
ٔ98٘/م .
ٗٔـ الترمذي  ،أبواب النكاح  :باب ما جاء لنكاح إال بولً  ،باب ٗٔ  ،حدٌث . ٔٔٓ8
٘ٔ ـ السودان  :كوتا للنساء فً البرلمان  ،مولع صحٌفة (الوان) على الشبكة العنكبوتٌة .
ٔٙـ العباس  ،د .عباس محمود  :الفلسفة المرآنٌة  ،دار الكتاب اللبنانً  ،بٌروت . ٙٓ/9 ،
ٔ2ـ اتفالٌة المضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة .
ٔ8ـ (تفسٌر المنار) للشٌخ دمحم رشٌد رضا (رحمه هللا) .
ٔ9ـ (تفسٌر ابن كثٌر)  ،جٔ .
ٕٓـ رؤٌة نمدٌة التفالٌة المضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة  ،اللجنة اإلسالمٌة العالمٌة للمرأة والطفل .
ٕٔـ سنن ابن ماجة ؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم  ،حدٌث رلم ٕٕٗ .
ٕٕـ صحٌح مسلم بشرح االمام النووي  ،كتاب الطالق  ،دار الخٌر ٔٗٔٙ ،هـ ٔ99ٙ/م .
ٖٕـ د .عبد الكرٌم زٌدان  :المفصل فً احكام المرأة والبٌت المسلم فً الشرٌعة اإلسالمٌة  ،مؤسسة الرسالة  ،بٌروت  ،طٔ
ٕٓٓٓ ،م ٕٗ .ـ عبد الحً الكتانً  :التراتٌب االدارٌة  ،دار الكتاب  ،بٌروت  ،بدون تارٌخ .
ٕ٘ ـ فلورز  ،نابلسً ؛ "من خبرتنا المحلٌة وبكلماتنا الخاصة"  ،دلٌل خاص بمنسمات تعلٌم حموق االنسان فً األردن والبالد
العربٌة  ،أعد لالستخدام كأداة مرافمة لكتابٌن (المطالبة بحمولنا) و(السالمة واألمان) ٔ9ٔ8 ،م  ،ترجمة ربى دعٌبس وأعد
النص العربً المحامٌة أسمى خضر .
ٕٙـ فتح الباري بشرح صحٌح البخاري للحافظ ابن حجر العسمالنً  ،كتاب النكاح  :باب الولٌمة ولو بشاة  ،دار الرٌان
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للتراث ٔٗٓ2 ،هـ  ٔ98ٙ/م .
ٕ2ـ لاعود  ،حلمً دمحم  :المرأة المسلمة واالعاصٌر الغربٌة  ،مولع "الشبكة اإلسالمٌة" على الشبكة العنكبوتٌة .
 ٕ8ـ لندا مطر  :والع حموق المرأة فً لبنان  ،مولع "انسان" .
ٕ9ـ ماٌور  ،فٌدٌرٌكو  ،عالم جدٌد  ،باالشتران مع باندٌه  ،جٌروم  ،دار النهار  ،بٌروت  ،لبنان ٕٕٓٓ ،م  ،ترجمة خلٌل
ٖٓـ د .محسن عبد الحمٌد  :شخصٌة المرأة  ،شركة الرشٌد للطباعة ٕٓٓٓ ،م .
كلفت .
ٖٔ ـ د .دمحم علً المنصوري  :الحموق السٌاسٌة للمرأة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والمانون الدولً  ،مؤسسة االنتشار العربً ،
بٌروت  ،طٔٔ  ٕٓٔٔ ،م .
ٕٖـ د .دمحم شالل العانً وعٌسى العمري  :فمه العموبات  ،دار المسٌرة  ،عمان ٔ998م .
ٖٖـ دمحم مدكور  :المضاء فً اإلسالم  ،دار النهضة ،مصر  ،بدون تارٌخ .
ٖٗـ مثال فنجان علن  :مبدأ عدم التمٌٌز ضد المرأة فً المانون الدولً والشرٌعة اإلسالمٌة منشورات الحلبً الحمولٌة ،
بٌروت ،طٔ ٕٓٓ9 ،م .
ٖ٘ـ د .نهى لاطرجً  ،لراءة إسالمٌة فً اتفالٌة المضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة  ،بحث ممدم الى مؤتمر أحكام
االسرة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة واالتفالات الدولٌة  ،جامعة طنطا  ،مصر  9 ،أكتوبر  ٕٓٓ8 ،م .
ٖٙـ نصب الراٌة فً تخرٌج احادٌث الهداٌة  ،كتاب الطالق  :باب النفمة  ،دار الحدٌث  ،طٔ ٔٗٔ٘ ،هـ ٔ99٘/م .
ٖ2ـ د .هبة رؤوف عزت  :المرأة والعمل السٌاسً  ،رؤٌة إسالمٌة  ،المعهد العالمً للفكر اإلسالمً  ،طٔ ٔ99ٕ ،م .
ٖ8ـ وسام حسام الدٌن  :حماٌة حموق المرأة منشورات الحلبً الحمولٌة  ،بٌروت  ،لبنان ٕٓٓ9 ،م .
ٖ9ـ دٌ .وسف المرضاوي ؛ مركز المرأة فً الحٌاة اإلسالمٌة  ،دار الفرلان  ،طٔ ٔ99ٙ ،م .
ٓٗـ دٌ .وسف حسن ٌوسف  :حموق المرأة فً المانون الدولً والشرٌعة اإلسالمٌة المركز المومً لالصدارات المانونٌة ،
الماهرة  ،طٔ ٕٖٓٔ ،م .
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للتراث ٔٗٓ2 ،هـ ٔ98ٙ /م ٖ.ٔٗٓ/
(ٗ) د ٌ .وسف المرضاوي  :مركز المرأة فً الحٌاة اإلسالمٌة  ،دار الفرلان  ،طٔ ٔ99ٙ ،م  ،صٓٗ .
(٘) ٌنظر  :نصب الراٌة فً تخرٌج احادٌث الهداٌة  ،كتاب الطالق  :باب النفمة  ،دار الحدث  ،جٔ  ،ص .٘٘ٙ
( )ٙسورة الطالق  /اآلٌة . 2 :
((( )2الهداٌة وفتح المدٌر))  ،جٖ  ،صٕٖٔــ ٕٕٖ ( ،الدر المختار ورد المحتار)  ،جٖ  ،صٕ. ٘2
( )8المغنً ألبن لدامة الحنبلً  ،باب الحال التً تجب فٌها النفمة على الزوج  ،مسألة الناشز ال نفمة لها  ،دار احباء التراث العربً
،طٔٔٗٓ٘ ،هـٔ98٘/م .ٖٙ٘/ 8
( )9سورة النساء  :اآلٌة .ٔ9 :
((تفسٌر المنار)) للشٌخ دمحم رشٌد رضا (رحمه هللا) . ٗ٘ٙ/ ٗ ،
(ٓٔ)
سورة األحزاب /اآلٌة . ٕٔٓ :
(ٔٔ)
((تفسٌر ابن كثٌر)) . ٗٙٙ/ ٔ ،
(ٕٔ)
ٔـ ٌنظر  :فتح الباري بشرح صحٌح البخاري لإلمام ابن حجر العسمالنً  ،دار الرٌان للتراث ٔٗٓ2 ،هـ ــ ٔ98ٙم
(ٖٔ)
،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  :باب تعلٌم النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) امته من الرجال والنساء مما علمه هللا . ٖٓٙ/ٖٔ ،
ٕـ ٌنظر  :احكام االحكام شرح عمدة االحكام ألبن دلٌك العٌد  ،كتاب الصالة  ،باب فضل الجماعة  ،دار الجبل ،
(ٗٔ)
ٔٗٔٙهـ ـ ٘ٔ99م  ،صٕٔٓ .
ٗـ تم تخرٌجه مسبما .
ٖـ اخرجه البخاري .
(٘ٔ)
٘ـ ٌنظر  :مسند االمام أحمد بن حنبل  ،مسند العشرة المبشرة بالجنة ٖٕٓ/ٔٙ ،ــ ٕٓٗ .
()ٔٙ
2ـ ٌنظر :صحٌح مسلم بشرح االمام النووي  ،كتاب الطالق  :باب خروج
ٙـ اخرجه البخاري ومسلم .
المعمدة البائن والمتوفى عنها زوجها فً النهار لحاجتها  ،دار الخٌر ٔٗٔٙ ،هـ ــ ٔ99ٙم . 8٘/ٙ ،
8ـ أخرجه مسلم .
ٔـ اخرجه البخاري .
()ٔ2
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د  .محسن عبد الحمٌد  ،شخصٌة المرأة المسلمة  ،شركة الرشد للطباعة ٕٓٓٓ ،م  ،صٕ٘ .
()ٔ8
ـ سورة الممتحنة  :اآلٌة ٕٔ .
()ٔ9
د  .دمحم علً صالح المنصوري  ،الحموق السٌاسٌة للمرأة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والمانون الدولً  ،مؤسسة االنتشار
(ٕٓ)
العربً  ،بٌروت  ،ط ٕٓٔٔ ، ٔ،م  ،صٖٗٔ .
ابن منظور  :لسان العرب  ،دار صادر  ،بٌروت ٔ99ٓ ،م . 2٘ٔ/ٔ ،
(ٕٔ)
أحمد بن حنبل  ،المسند  ،المجلدٗ  ،مطبعة المعارف  ،الماهرة ٔ92ٗ ،م . ٖٕٖ/ٗ ،
(ٕٕ)
2ـ سورة التوبة  :اآلٌة ٔ. 2
الكبٌسً  ،الشورى فً اإلسالم  ،المجمع الملكً لبحوث الحضارة اإلسالمٌة  ،مؤسسة أهل البٌت  ،عمان ٔ989 ،م ،
(ٖٕ)
ص. ٔٓ8ٙ
المرطبً  ،الجامع ألحكام المرآن  ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب  ،الماهرة ٔ9ٗ2 ،م . ٕٖٓ/ٗ ،
(ٕٗ)
أبو دمحم بن حزم  ،المحلى باالثر  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ٔ988 ،م .ٕ٘2/ٗ ،
(ٕ٘)
ٌنظر االستٌعاب فً معرفة االصحاب  ،لالمام الحافظ ابن عبد البر  ،تحمٌك علً البجاوي  ،دار الجبل  ،بٌروت  ،طٔ ،
()ٕٙ
ٕٔٗٔهـ ــٕٔ99م . ٕٖ٘/ٗ ،
عبد الحً الكتانً  ،التراتٌب اإلدارٌة  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت ،بدون تارٌخ . ٙ٘/ٔ ،
()ٕ2
دمحم مدكور  ،المضاء فً اإلسالم  ،دار النهضة العربٌة  ،مصر  ،بدون تارٌخ  ،ص. ٔٗ2
اخرجه االمام أحمد فً بالً مسند األنصار من حدٌث أم سلٌم بنت ملحان  ٘8ٙ9 ،والمعنى وهللا اعلم انهن مثٌالت الرجال إال ما
استثناه الشرع كاالرث والشهادة وغٌرها مما جاءت به األدلة .
منال فنجان علن  ،مبدأ عدم التمٌز ضد المرأة فً المانون الدولً والشرٌعة اإلسالمٌة  ،منشورات الحلبً الحمولٌة  ،طٔ ،
بٌروت ٕٓٓ9 ،م  ،ص٘ ٘ٙـ وسام حسام الدٌن األحمد  :حماٌة حموق المرأة  ،منشورات الحلبً الحمولٌة  ،بٌروت  ،لبنان ،
ٙـ اخرجه مسلم .
ٕٓٓ9م  ،ص. ٘9
اخرجه البخاري .
وسام حسام الدٌن  ،المصدر السابك  ،صٓ. ٙ
سورة األحزاب  :اآلٌة ٖ٘ .
دٌ .وسف حسن ٌوسف :حموق المرأة فً المانون الدولً والشرٌعة اإلسالمٌة  ،المركز المومً لإلصدارات المانونٌة ،
()ٕ8
الماهرة  ،طٔ ٕٖٓٔ ،م  ،صٕٔٗ.
سورة النساء  :األٌة .2
سورة النساء  :اآلٌة ٔٔ.ٕٔ ،
٘ـ سورة النور  :اآلٌة ٗ .
سورة النور  :اآلٌة ٕ .
دٌ .وسف حسن ٌوسف  ،المصدر نفسه  ،ص. ٙ8
سورة النور  :اآلٌة ٔٔــ ٕٔ .
ٌنظر  :الدكتوران دمحم شالل العانً وعٌسى العمري  ،فمه العموبات  ،دار المسٌرة  ،عمان ٔ998 ،م  ،صٔ. ٔٙ
سورة النساء  :اآلٌة ٕ9ــ ٖ. 9
()ٕ9
ٕـ ٌنظر جامع العلوم والحكم لشرح الحدٌث  ،ابن رجب الحنبلً  ،مؤسسة الرسالة ٕٕٔٗ ،هـ ـ ٕٔٓٓم . ٖٔٔ/ٕ ،
ٖـ د .دمحم شالل العانً وعٌسى العمري  ،المصدر السابك  ،صٕ. ٔٙ
ٗـ د .دمحم صالح المنصوري  ،المصدر السابك  ،صٕ٘8ـ .ٕ8ٙ
ٔ ـ ٌنظر  :اتفالٌة المضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة وٌكٌبٌدٌا  ،الموسوعة الحرة  ،وٌنظر أٌضا نص
(ٖٓ)
االتفالٌة فً مولع مرالبة حموق االنسان .
ٔـ ٌنظر  :نص االتفالٌة فً نشر بعنوان (التمٌٌز ضد المرأة) صحٌفة ولائع رلم (ٕٕ)  ،مركز حموق االنسان بمكتب
(ٖٔ)
األمم المتحدة فً جنٌف  ،سوٌسرا  ،سلسلة صحف الولائع فً حموق االنسان .
ٔـ اعتمدت وعرضت للتولٌع والتصدٌك واالنضمام بموجب لرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ٖٗ ٔ8ٓ/المؤرخ فً
(ٕٖ)
كانون األول ٔ929م  ،ودخلت حٌز التنفٌذ فً أٌلول ٔٔ98م .
ٔ ـ ٌنظر  :أحمد بن عبد العزٌز الحصٌن  ،المرأة المسلمة أمام التحدٌات  ،دار المعارج الدولٌة  ،الرٌاض  ،طٔ ،
(ٖٖ)
ٔٗٔ8هـ ـ ٔ998م ،صٕٖٕ .
ٖـ سورة النحل  :اآلٌة . 92
ٕـ سورة النجم  :اآلٌة ٕ٘ .
(ٖٗ)
ٗ ـ ٌنظر حراسة الفضٌلة للمؤلف بكر بن عبد هللا أبو زٌد  ،دار العاصمة للنشر والتوزٌع  ،رٌاض وهً رسالة
(ٖ٘)
استخلصها المؤلف من نحو ٕٓٓ كتاب ورسالة  ،ص . ٔ2
ٙـ سورة التوبة /
٘ـ المصدر نفسه  ،ص ٖٕ .
()ٖٙ
آٌة ٔ. 2
2ـ شبكة االلوكه مولع د  /عبد هللا بن وكٌل الشٌخ  :المرأة وكٌد األعداء  ،صٕٕ .
()ٖ2
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8ـ ٌنظر اجنحة المكر الثالثة لعبد الرحمن حسن حبنكة المٌدانً  ،دار الملم  ،دمشك  ،طٕٔٗٓ ، 8هـ ـ ٕٓٓٓم ،
()ٖ8
ص٘92ــ ٔٓ. ٙ
ٔـا اجنحة المكر الثالثة  ،المصدر السابك  ،صٕٓ.ٙ
()ٖ9
ٕ ـ ٌنظر اإلسالم فً لفص االتهام الرد على اباطٌل وافتراءات المستشرلٌن الصلٌبٌٌن  ،د .شولً أبو خلٌل  ،دار
(ٓٗ)
الفكر المعاصر للطباعة والنشر  ،التوزٌع  ،طٕٔ998 ،م  ،صٖٕٓ .
ٔـ سورة النساء  :اآلٌة ٖٗ .
(ٔٗ)
ٕـ أجنحة المكر الثالثة  ،المصدر السابك  ،ص ٖٓ. ٙ
(ٕٗ)
ٖـ المصدر نفسه  ،صٗٓ. ٙ
(ٖٗ)
ٗـ سورة البمرة  :اآلٌة . ٕٕٙ
(ٗٗ)
ٔـ اجنحة المكر الثالثة  ،المصدر السابك  ،ص٘ٓٙـ ٕٓ. ٙ
(٘ٗ)
ٕـ اخرجه مسلم ( )ٕٖٕ8لال النووي (رحمه هللا) " :فٌه ان ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا لألدب
()ٗٙ
فتركه أفضل" شرح صحٌح مسلم .
ٖـ اسورة النساء  :اآلٌة . ٕٔ8
()ٗ2
ٗـ سورة النساء  :اآلٌة ٖٓٔ .
()ٗ8
٘ـ سورة البمرة  :اآلٌة ٖٕٓ.
()ٗ9
)(50
ٙـ ٌنظر  :المرأة بٌن الشرٌعة والمانون (نشرة تثمٌفٌة) للرابطة اإلسالمٌة لنساء العراق  /مركز كركون ،
العدد الثانً ٕٓٓٗ ،م  ،صٕٙ
ٔـ سورة النساء  :اآلٌة ٖ .
(ٔ٘)
ٕـ المرأة بٌن الشرٌعة والمانون  ،المصدر السابك  ،ص. ٕ2
ٖـ أخرجه أبو داود فً سننه .
ٔـ المرأة بٌن الشرٌعة والمانون  ،المصدر السابك  ،صٕ8ــ . ٕ9
(ٕ٘)
ٕ ـ شبهات حول المرأة فً اإلسالم للدكتور نهى لاطرجً مولع صٌد الفوائد .
ٖـ سورة النساء  :اآلٌة ٔٔ .
ٔـ سورة النساء  :اآلٌة ٕٔ .
(ٖ٘)
ٕـ سورة النساء  :اآلٌة ٕٔ .
(ٗ٘)
ٖـ سورة النساء  :اآلٌة ٔٔ .
(٘٘)
ٗـ سورة النساء  :اآلٌة . 2
()٘ٙ
٘ـ دٌ .وسف المرضاوي  ،المصدر السابك  ،صٕ٘ .
()٘2
ٙـ لوبون  :هو طبٌب ومؤرخ فرنسً عنى بالحضارة الشرلٌة وهو أحد اشهر الفالسفة الغرب واعتمد بوجود فضل
()٘8
للحضارة اإلسالمٌة على العالم الغربً .
2ـ سورة البمرة  :اآلٌة ٕ. ٕ8
()٘9
8ـ ٌنظر االم  :للشافعً أبو عبد هللا بن ادرٌس المرشً  ،دار المعرفة  ،بٌروت ٔٗٔٓ ،هـ ٔ99ٓ/م . 2ٗ/8 ،
9ـ ٌنظر  :تفنٌد الشبهات المثارة حول المرأة فً اإلسالم لعبد الرحمن الطوخً  ،شبكة االلوكة .
ٔـ سورة البمرة  :اآلٌة ٕ. ٕ8
(ٓ)ٙ
ٕـ سورة البمرة  :اآلٌة ٕ. ٕ8
ٖـ ٌنظر  :المغنً ألبن لدامة  :كتاب الشهادات  ،مسألة شهادة النساء المنفردات .ٕٔٙ/ٔٓ ،
ٗ ـ الشبهات المثارة حول المرأة فً اإلسالم  ،المصدر السابك .
٘ـ تفسٌر الطبري ألحكام المرآن الكرٌم .

(ٔ)ٙ

ٔـ لندا مطر  :والع حموق المرأة فً لبنان  ،مولع (انسان) الشبكة العنكبوتٌة .www.ensan.net
ٕـ د .هبة رؤوف عزت  ،المرأة والعمل السٌاسً  ،رؤٌة إسالمٌة  ،المعهد العالمً للفكر اإلسالمً  ،طٔ ٔ99ٕ ،م ،

(ٕ)ٙ
صٕٓٔ
ٔـ الدٌنوري  ،ابن لتٌبة  ،عٌون االخبار  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،الطبعة األولى ٔٗٓٙ ،هـ ــ ٔ98ٙم
(ٖ)ٙ
 ،جٔ  ،صٕ. 8
ٕـ اتفالٌة المضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة (سٌداو) .
(ٗ)ٙ
ٖ ـ ماٌور  ،فٌدٌرٌكو  ،عالم جدٌد  ،باالشتران مع باندٌه  ،جٌروم  ،دار النهار  ،بٌروت ـ لبنان ٕٕٓٓ ،م  ،ترجمة
(٘)ٙ
خلٌل كلفت  ،ص . ٖٔ2
ٗـ سورة البمرة  :اآلٌة . ٕٕ8
()ٙٙ
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٘ـ سورة الذارٌات  :اآلٌة . ٕٕ8
()ٙ2
ٔـ العماد  ،د .عباس محمود  :الفلسفة المرآنٌة  ،دار الكتاب اللبنانً  ،بٌروت .ٙٓ/9 ،
()ٙ8
ٕ ـ فلورز  ،نابلسً  ،من خبرتنا المحلٌة وبكلماتنا الخاصة .دلٌل خاصة  ،بمنسمات تعلٌم حموق االنسان فً األردن
()ٙ9
والبالد العربٌة  ،أعد لالستخدام كأداة مرافمة لكتابٌن (المطالبة بحمولنا) و (السالمة واألمان) ،ٔ998 ،ترجمة ربى دعٌبس
راجعت الترجمة وأعدت النص العربً المحامٌة أسمى خضر  ،ص ٖٓ
ٖـ إبراهٌم  ،عواطف عبد الماجد  ،مولف اإلسالم من اتفالٌة المضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة  ،مركز
(ٓ)2
دراسات المرأة  ،الخرطوم  ،بدون رلم الطبعة والتارٌخ  ،صٗٔـ ٘ٔ .
ٗـ اتفالٌة السٌداو .
(ٔ)2
ٕـ السودان  :كوتا للنساء فً البرلمان  ،األربعاء ٌ 9ولٌو ٕٓٓ8م  ،مولع صحٌفة (ألوان) على الشبكة العنكبوتٌة .
(ٕ)2
ٖـ اتفالٌة السٌداو .
(ٖ)2
ٗـ لاعود  ،حلمً دمحم  ،المرأة المسلمة واالعاصٌر الغربٌة  ،مولع "الشبكة اإلسالمٌة" على الشبكة العنكبوتٌة .
(ٗ)2
٘ـ سنن ابن ماجه  ،باب فصل العلماء والحث على طلب العلم  ،حدٌث رلم ٕٕٗ .
(٘)2
ٙـ اتفالٌة السٌداو .
()2ٙ
2ـ سورة النساء  :اآلٌة ٔٔ .
()22
ٔـ اتفالٌة السٌداو .
()28
ٕـ اتفالٌة السٌداو .
()29
ٖـ اخرجه الترمذي  ،أبواب النكاح  ،باب ما جاء ال نكاح إال بولً  ،باب ٗٔ  ،حدٌث . ٔٔٓ8
(ٓ)8
ٗـ رؤٌة نمدٌة التفالٌة المضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة  ،اللجنة اإلسالمٌة العالمٌة للمرأة والطفل ،
(ٔ)8
صٖ٘ .
٘ـ تتكون اللجنة من ثالثة وعشرٌن عضوا منتخبٌن من الدول التً صادلت على االتفالٌة إال أنهم ال ٌمثلون دولهم بل
(ٕ)8
ٌعملون بصفة شخصٌة  ،وتجتمع هذه اللجنة مرتٌن للنظر فً التمارٌر الممدمة من الدول .
ٙـ اتفالٌة السٌداو .
(ٖ)8
 2ـ أبو حدٌد  ،فرٌدة إبراهٌم  :وضع المرأة فً الموانٌن الدولٌة  ،فعالٌات الملتمى العلمً  ،االتحاد النسائً اإلسالمً
(ٗ)8
العالمً  ،من دون رلم الطبعة والتارٌخ صٕ. 8
ٔـ اتفالٌة السٌداو .
(٘)8
ٕـ أبو حدٌد  ،فرٌدة إبراهٌم  ،المصدر السابك  ،صٖ. 8
ٖ ـ د .نهى الماطرجً  :لراءة إسالمٌة فً اتفالٌة المضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة  ،بحث ممدم الى مؤتمر"احكام
االسرة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة جامعة طنطا  ،مصر  9 ،أكتوبر ٕٓٓ8 ،م  ،صٖٓ .

الملخص :
ٌتحدث البحث عن حموق المرأة من خبلل دراسة ممارنة بٌن حمولها فً الشرٌعة االسبلمٌة من حٌث
المساواة العادلة بٌنها وبٌن الرجل وحمولها الزوجٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والمالٌة والدٌنٌة وبٌن
حمولها ضمن اتفالٌة المضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة ( السٌداو ) والصادر عام  ٔ191عن
االمم المتحدة والتً تتؤلؾ من ثبلثٌن مادة موزعة على ستة اجزاء والتً تدعو الى المساواة المطلمة
والتماثل التام بٌن الرجل والمرأة فً جمٌع المجاالت االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والمانونٌة  .وبعد
دراسة مفصلة إلٌجابٌات االتفالٌة وسلبٌاتها تبٌن لنا ان االتفالٌة جاءت متؤخرة فً بعض موادها عما
جاءت به الشرٌعة االسبلمٌة وبعضها مخالؾ ألحكام الشرٌعة االسبلمٌة بل وتدعو الى إلؽاء االحكام
الشرعٌة المتعلمة باألسرة والطفل  ،فاالتفالٌة ٌشوبها الكثٌر من النمص  ،فهً ركزت على حموق المرأة
واؼفلت واجباتها فلٌس فٌها بند واحد ٌلزم المرأة بواجب  ،والحك البد ان ٌمابله واجب حتى ٌحدث
االتزان المطلوب فً المجتمعات  ،كما فً لوله تعالى  ( :ولهن مثل الذي علٌهن بالمعروؾ ) سورة
البمرة – . ٕٕ8
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ٕٓٔ2)ٔ( ) تشرٌن9( مجلة جامـــعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة المجلد (ٕٗ) العدد

This research is about women’s rights through a comparative study between
her rights in the Islamic law regarding her fair equality between her and the
man and her marital , social , political , financial and religious rights , and her
rights in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women ( CEDAW ) issued in 1979 from the United Nations , which
consists of thirty articles divided into six parts which calls for absolute equality
and full symmetry between men and women in all of the economic , social ,
cultural and legal fields .
After a detailed study of the pros of the convention and its negative sites we
found that some of the convention’s articles is late from what came in the
Islamic law and some articles are contrary to the Islamic law, but calls for the
abolition of the Islamic provisions that concerns the family and the child , and
the convention is marred by a lot of shortages , as it focused on the rights of
the women and neglected it’s duties . and it does not contain a single item
obligates the woman on a single duty , and the right must be matched by the
duty so that equilibrium is happened in the communities , as Allah says in the
Holly Quran : (( and they ( women ) have rights over them similar to those of
their husbands over them to what is reasonable )) Surah Al-Baqarah - 228.
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