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Abstract
Women rights are those which are given to the women equally of either married
or unmarried from the belongings concerned to her and she owns her. She has
full freedom to consume/use as she wishes and when we look towards the old
civilizations and nations they differ in their ideas/ opinions towards the woman.
Some of the civilizations given her rights and some other deprived her and put
her under the cruelty, but she is an important element for any society and played
her active role in different periods and still active in field of rule/legislation and
the politics and in motivating the qualitical moments and Allah Almighty has
created or men and women to help everyone further as Allah has conquered for
both of them all the tools and method to spend the life and to flourish on the
earth as He demanded all the prophet with shariash to protect her relation and
rewarded both of them to consume the product of these efforts for to search
Allah Subhan Watallah which made the man for sake of her indeed. Human
rights is not the human issue neither it is a national issue connecting in the
different political and national economic and social fields. For that we want to
highlight the issue of women rights in west and in Islam with accuracy and
concentration and we compare the rights of women which Islam given her and
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which International organization has agreed for her we divided our research
paper in three subchapters accordingly.
Keywords: Woman, Islam, Prophet Biography, Rights.

متهيد
حقوق املرأة هي ما يُمنح للمرأة سواءً كانت متزوجةً أو غري متزوجة من أشياء ختصُّها ومتلكها ،وهلا
احلريَّة الكاملة يف التصرُّف هبا كيفما تشاء .وعندما نرى إىل احلضارات والشعوب القدمية فتختلف
نظراهتم جتاه املرأة ،فمن احلضارات منحتها احلقوق وبعضها األخرى ظلمتها ومهَّشتها ،وهناك من
احلضارات فقد قامت حبرماهنا من املرياث ،وهناك ما أعطتها احلق بالوراثة ،ولكن مع ذلك تعترب
احلضارة الرومانية من أكثر احلضارات اليت منحتها احلقوق الكبرية ،وهناك العديد من احلضارات اليت
ظلمت املرأة ظلمًا كبريًا ،فمثلًا احلضارة الصينية كانت تنظر للمرأة على أهنا غري حمترمة ،وليست هلا
أية حقوق ،وقد كان زوجها يأخذ مجيع أمالكها ،وليس هلا احلقُّ يف الزواج بعد وفاته .ويف احلضارة
اهلندية أيضًا كانت املرأة مهانة جداا ،حي حرَّموا عليها العي بعد موت زوجها ،وكانوا يدفنوهنا
معه.
مؤخرًا بأنَّها نصف اجملتمع ،وبأن هلا حقوقًا جيب أن متتلكها وتعترف هبا مجيع
وقدمتَّ النظر إىل املرأة َّ
الدول والسلطات ،فتم تنظيم الكثري من اجملموعات للدفاع عن املرأة وعن حقوقها اليت تتجاهلها
بعض الشعوب ،فنادت هذه املنظّمات باملساواة مع الرجل يف مجيع اجملاالت احلياتية فأصبحنا نرى
املرأة تعمل يف مجيع األعمال ويف مجيع الظروف ،فهناك القاضية واملعلِّمة ومديرة املكتب والسائقة،
واملرأة اليت تعمل يف السلك الشرطي والدوبلوماسي ،فهناك الوزيرة والقائدة وغريها الكثري من جماالت
العمل.

املرأة واجملتمع

املرأة مرأة اجملتمع ،فهي اليت تعكس مدى تقدّمه وتطوره ورُقيِّه ،بقدر مراعاة اجملتمع حلقوقها ومساندهتا
واالهتمام بتعليمها يكون ارتقاؤه بأجياله ،وهي اليت تعدُّ جزءً ال يتجزى بكلِّ صورة ألي جمتمع من
اجملتمعات اإلنسانية ،وأيضًا أهنا عنصر مهم ألي جمتمع ،ولكنه تتجاوز ذلك لتصبح األهم بني سائر
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العناصر ،وقد لعبت املرأة دورها الفعال خالل األدوار املختلفة ،ومازالت فعالة يف صنع الضوابط
واألصول والسياسيات ،ويف حتريك النشاطات السياسية .فاهلل سبحانه وتعاىل خلق كلًّا من الذكر
واألنثى ،ليساعد كل واحد اآلخر ،حي سخر هلما سائر اآلالت واألساليب لتنشيط احلياة وتنميتها
على األرض ،حي نزل سائر األنبياء بشريعاهتم لتهم عالقاهتا ومتنحهما لصرف منتهى اجملهودات
) (1
إليصال غرض اهلل سبحانه وتعاىل الذي صنع اإلنسان ألجلها.
يف احلقيقة حقوق املرأة ليست جمرد قضية إنسانية ،بل هي قضية وطنية ترتبط يف خمتلف اجملاالت
الفطرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.
لذا أردنا أن نورد قضية حقوق املرأة يف الغرب واإلسالم بالدقة واإلمعان ،ونقارن ما أعطى اإلسالم
للمرأة من احلقوق وما أقرتَّ هلا املنظمات العاملية ،وقسّمنا الورقة البحثية إىل ثالثة مباح باإلضافة
إىل التمهيد وخامتة كالتايل:

التمهيد:
املبح األول  :حقوق املرأة يف ضوء املنظمات العاملية (دراسة تارخيية نظرية)
املبح الثاين :حقوق املرأة يف ضوء السرية النبوية (دراسة تارخيية نظرية)
املبح الثال  :حقيقة حياة املرأة يف ضوء اإلعالم الغريب (دراسة عملية واحلقائق)
اخلامتة :فيها أهم نتائج اليح

تاريخ حقوق املرأة يف القدمي واحلدي وأمهيتها يف اجملتمع اإلنساين باإلجياز

املبح األول :حقوق املرأة يف ضوء املنظمات العاملية

وعندما نرى حقوق املرأة يف ضوء املنظمات العاملية كاألمم املتحدة وغريها ،فهي أيضًا أقرَّت من
خالل عدة اتفاقات جمموعةً من حقوق املرأة ،وهي حقوق املرأة الشخصية وفقًا للنظام املغريب ،فإن
للنساء جمموعة من احلقوق الشخصية اليت يتمتعن هبا ،منها:
 - 1رياض الصمادي :ما هو دور املرأة يف جمال تطوير االبتكار يف العمل احلكومي يف األردن؟( ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،األردن7102 ،م).33/7 ،
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0۔
7۔
3۔
4۔
5۔

احلق يف اختيار الديانة.
احلق يف العمل وعدمه.
احلق يف تغيري اجلنسية.
احلق يف االقتراض دون مُوافقة الزوج.
) (2
احلق يف شغل الوظائف العامة.

حقوق املرأة السياسية ومنظمة األمم املتحدة
للمرأة جمموعة من احلقوق السياسية أقرَّهتا منظمة األمم املتحدة خالل مؤمتر حقوق املرأة السياسية
الذي أقيم سنة 0557م ،ومنها:
املشاركة يف صناعة القرارات العامة والسياسية.
0۔
املسامهة يف االستفتاءات العامة.
7۔
االنضمام للجمعيات املعنية بالشؤون السياسية والعامة.
3۔
امتالك الكفاءة املؤهَّلة للترشح لالنتخابات يف اهليئات اليت يتم تشكيلها باالقتراع.
4۔
املسامهة يف تشكيل سياسيات احلكومة وتطبيقها.
5۔
احلصول على منصب الوظائف العامة.
6۔
تويل الوظائف احلكومية على كافة املستويات.
2۔
) (3
املسامهة يف املنظمات غري احلكومية.
8۔

حقوق املرأة العائلية واتفاقيات املرأة

حقوق املرأة العالية وفق اتفاقية املرأة واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضدها ،متَّ حتديد
جمموعة من احلقوق املتعلقة حبياة املرأة العائلية ،وهي:

 - 2د.سرور طاليب املل :حقوق املرأة يف الدول العربية خالل إصالحات 7118-7111م( ،مركز جيل البح العلمي،
طرابلس ،لبنان) ،ص.043-047
3
بتصرف - United Nation, Women’ Rights are Human Rights, page: 43,
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0۔ حتديد السنِّ األدىن للزواج ومنع إمتام أي عقدٍ للزواج قبل بلوغ أيِّ من الطرفني لذلك السنِّ،
وذلك لتجنب تعرض املرأة لألعباء الزوجية واملنزلية يف سنٍّ مبكر.
7۔ موافقة املرأة على الزواج والرضا التام به ،دون التعرُّض لإلكراه أو التعذيب أو العنف اللفظي أو
اجلسدي.
3۔ إلزامية توثيق عقود الزوج لدى اجلهات الرمسية هبدف حفظ حقوق الزوجة ،وإثبات نسب األبناء.
4۔ احلق يف إهناء عقد الزواج إذا استحال استكمال احلياة الزوجية ،واختاذ اإلجراءات اليت تضمن
تساوي مسؤوليات وحقوق كال الزوجني عند إهناء العقد.
4۔ حق حتديد عدد األطفال املراد إجناهبم ،واملسافة العمرية بني كلِّ طفل ،واحلصول على توعية
وتثقيف كافٍ للتمكن من ممارسة هذه احلقوق.
5۔ اختيار العمل واملهنة واحلصول على املمتلكات وإدارهتا والتصرف فيها.
6۔ احلق يف احلفا على اجلنسية وتغيريها أو اكتساب جنسيَّة جديدة ،باإلضافة إىل احلق باالحتفا
جبنسيتها وعدم تغيريها يف حال تغري جنسية الزوج.
2۔ تساوي حقوق املرأة ومسؤولياهتا مع األب اجتاه األبناء فيما يتعلق بالوصاية والوالية ومحاية
األطفال والعناية هبم ،سواءً أكانت متزوجة أم مطلقة.
) (4
8۔ قدرهتا على منح جنسيتها ألطفاهلا.

حقوق املرأة التربوية واتفاقية القضاء

أقرَّت االتفاقية على إهناء سائر صور التمييز خالف املرأة جمموعة من احلقوق التربوية التالية:
0۔ املساواة يف املرافق الدراسية واملناهج واالمتحانات.
7۔ القدرة على احلصول على مساعدات ومنح دراسية.
3۔ التقليل من ظاهرة ترك الدراسة وحماولة تقدمي املساعدات الدراسية للطالبات اللوايت تركن املدرسة
مبكرًا.
 - 4د.سرور طاليب املل :حقوق املرأة يف الدول العربية خالل إصالحات 7118-7111م.ص.030-076
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4۔ املشاركة يف األلعاب الرياضية والبدنية.

) (5

حقوق املرأة يف ميدان العمل وإقرار األمم املتحدة

أقرَّت األمم املتحدة للمرأة جمموعة من احلقوق متعلقة مبيدان العمل ،منها:
0۔ إتاحة اجملال هلا باالشتراك يف الضمان االجتماعي.
7۔ املساواة يف املعاملة واألجر وتقييم العمل.
3۔ عدم الفصل من العمل بسبب احلمل أو إجازة األمومة.
4۔ احلصول على بيئة عملٍ سليمة وصحية ومراعاة صحتها اإلجنابية.
5۔ اعتماد نظام إجازة األمومة مدفوعة الراتب ودون فقدان العالوات االجتماعية.
) (6
6۔ محاية املرأة من األعمال املوذية هلا خالل فترة احلمل.

املبح الثاين :حقوق املرأة والسرية النبوية :دراسة وحتليل

والشك أن اإلسالم عامةً والسرية النبوية اهتمَّت باملرأة من مجيع جوانبها وساواهتا مع الرجل يف
بعض األمور ،وفضَّلتها عن الرجل يف أمورٍ أخرى ،وفضّلت الرجل عليها يف بعض األمور أيضًا ،فقد
راعى اإلسالم الفطرة اليت فطرت عليها املرأة وراعى ظروفها الصحية واجلسدية اليت خُلقت عليها،
فلم يساوها مع الرجل بكافة األمور ألن اهلل سبحانه وتعاىل خلقها وأدرى مبا يتناسب مع طبيعتها،
فبعض األعمال ال ميكن للمرأة أن تقوم هبا ،وقد عفاها اإلسالم من مهمَّة النفقة على نفسها وعلى
أوالدها وجعل مسؤوليتها على وليِّها سواءً كان والدها أو زوجها ،وتقع عليها مسؤوليتها رعاية
بيتها وزوجها معزّزة مكرَّمة ،فبعض احلقوق اليت طالبت هبا املنظَّمات العاملية عملت على احنطاط
قيمة املرأة ،وأصبح يُنظر إليها كاآللة اليت ميكن هلا أن تعمل ما تشاء.
كرَّم اإلسالم املرأة بشكلٍ خاصٍّ عندما تكون أماا ،فأوجب عل أبنائها برَّها وطاعتها وعدم إغضاهبا
أبدًا ،وجعل حقِّ صحبة األبناء هلا عن دون سائر اخللق ،وهذا يعترب من أبرز صور إكرام املرأة
 - 5األمم املتحدة ،اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،ص.6-5
 - 6نفس املرجع ،ص.2
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وإعطائها حقوقها ،ففي بالد الغربية اليت تنادي حبقوق املرأة متتلئ املالجئ ودور املسنِّني باألمهات
وكبار السن.

كرم اإلسالم هبا املرأة ،فكان من حقوقها اليت كفلها هلا اإلسالم
وقد تعددت احلقوق اليت َّ
اآليت:
 -0حق احلريَّة :ضمن اإلسالم ونيب اإلسالم -صلى اهلل عليه وسلم -للمرأة حريتها ،حي
حق استعبادها
الرق ونبذه وحطَّمه ،وجعل املرأة سيِّدة نفسها ومالكة رأيها ،وجرَّدها من ِّ
حرّم َّ
والتصرُّف هبا كسلعة تُباع وتشترى ،مث جعلها صاحبة االختيار فيما خيصُّ أمور حياهتا ،فمنحها
حق اختيار الديانة والعقيدة والرأي ،فكان بذلك أوَّل من حقَّق هلا حريَّتها وقوَّهتا.
َّ
 -7حق املساواة :يربز دور اإلسالم ونيب اإلسالم -صلى اهلل عليه وسلم -يف حتقيق ِّ
حق
املساواة من خالل حترير املرأة من سلطة الرجل إال ممَّا كان له به حقٌّ شرعيٌّ ،وعليها به واجب،
ويُقابل ذلك ضمان حقوقها على الرجل وتوجيب تلك احلقوق عليه.
 -3حق التعليم :قدح َّ اإلسالم ونيب اإلسالم -صلى اهلل عليه وسلم -على التعليم ودعا إليه،
فقد ورد عن الرسول –عليه الصلوة والسالم -أنه قال" :طلب العلم فريضةٌ على كلِّ مسلم") .(7ويف
اخلطاب اإلسالمي دعوة لكلٍّ من الذكور واإلناث على حدٍّ سواء ،وحرص الدين اإلسالمي على
تعليم املرأة بوجهٍ خاصٍّ.
فعن الصحايب العظيم املعروف بأيب موسى األشعري –رضي اهلل عنه -أنَّ النيب – عليه الصلوة

والسالم -قال" :روي عن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -حي قال :أيَّما رج ٍل كانت
عنده وليدة ،فعلَّمها فأحسنَ تعليمَها ،وأدَّهبا فأحسن تأديبها ،مثَّ أعتقها وتزوَّجها فله أجران،

 - 7الشيخ األألباين :صحيح اجلامع الصغري ،عن أنس بن مالك .،حتقيق زهري الشاوي ( ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة
الثالثة0418 ،ه)ـ ،رقم احلدي .3504:
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حق مواليه وحقَّ
وأيُّما رج ٍل من أهل الكتابِ ،آمن بنبيِّه وآمن يب فله أجران ،وأيُّما مملوكٍ أدَّى َّ
ربِّه فله أجران" .

) (8

وكما ورد يف السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي ذكر العديد من الصحابيات اللوايت برعن يف الطبِّ
) (9
والعلوم والفقه واحلدي ورواية الشعر.
 -0حق العمل :لقدحرص اإلسالم يف عدة مواضع على التأكيد بأن وظيفة املرأة األوىل هي تربية
األجيال ،ولكنه مل حيرمها من حقِّها يف العمل وكسب الرزق ،قال اهلل سبحانه وتعاىل" :وَُقلِ اعْ َملُوْا
سَيرَى اهللُ عَ َملَكُمْ وَرسُوْلَهُ وَالْمُؤْ ِمنُ ْونَ") .(10ولكن حدِّدت بعض الضوابط لعلمها مبا يتناسب مع
فَ َ
)(11
أنوثتها وطبيعتها اجلسمانية ،ومبا يكون بعيدًا عن احملرَّمات واليعارض التزامها باحلجاب الشرعي.

حق املرأة
يف احلقيقة قد حرص اإلسالم على التيسري يف كلِّ األمور احلياتية ،وأجزل ذلك يف ِّ
يف العمل والكسب وإدراك الرزق ملا يف ذلك من حفظٍ لكرامتها وأما ٍن ملعيشتها ،وقد صان
اإلسالم حقوق املرأة املدنية يف جوانب حياهتا االقتصادية والعملية واملهنية ،ما يتحقق فيه
الذل واالمتهان.
استقرارها وأمنها ومينع عنها َّ
 -7حق املرياث :فكانت املرأة يف اجلاهلية تورِّث وال ترث ،ومبجيئ اإلسالم أصبح هلا حقٌّ يف
صيْبٌ مِّمَا َترَكَ الْوَالِدَانِ وَاْلأَ ْق َربُ ْونَ وَلِلنِّسَاءِ
ِلرجَالِ نَ ِ
املرياث ،قال اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا اجملال( :ل ِّ
صْيبًا مَّفْرُ ْوضًا) .)(12ترث املرأة نصف ما يرثه
صيْبٌ مِّمَّا َترَكَ الْوَالِدَانِ وَاْلأَقْ َرُب ْونَ مِمَّا قَلَّ أَوْ َكُثرَ ،نَ ِ
نَ ِ
 - 8البخاري ،حممد بن إمساعيل :صحيح البخاري ،عن أيب موسى األشعري( ،دارالسالم ،اململكة العربية السعودية،
7111م) ،رقم احلدي .5183 :
 -9انظر :حقوق املرأة يف الشريعة اإلسالمية ،جناة املريين ،مقال نشر يف جملة "دعوة احلق" ،العدد ( ،301-315وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املغرب) ،ص.70-08
 - 10سورة التوبة.015 :75 ،
 - 11د.نوال بنت عبد العزيز العيد :حقوق املرأة يف ضوء السرية النبوية( ،جامعة آل سعود العاملية ،الدورة الثانية ،الطبعة
األوىل7116 ،م) ،ص.57
 - 12سورة النساء.2 :4 ،
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الرجل يف أربع حاالت ،بينما قد ترث مثله أو أكثر منه يف عشرات احلاالت األخرى .واحلكمة من
جعل نصيب الرجل أكثر من نصيب املرأة يف بعض احلاالت بأن اإلسالم ألزم الرجل بالنفقة وتقدمي
)(13
املهر ،فيُصبح من العدالة أن يكون نصيبه من املرياث أكرب مبا يُعينه على أداء واجباته.
 -3حق الزواج :قد أقرَّ اإلسالم للمرأة حقَّها يف اختيار شريك حياهتا ،فقال رسول اهلل –صلى اهلل

سَتأْمَرُ وَِإ ْذنُهَا سُكُوتُهَا") .(14وجعل هلا على
عليه وسلم" : -الثَّيِّبُ َأحَقُّ ِبنَفْسِهَا ِمنْ وَلِيِّهَا وَاْلبِ ْكرُ تُ ْ
زوجها عدة واجبات كاملهر ،والعشرة باملعروف ،والنفقة ،والعدل بني زوجاته إن كان له أكثر من
زوجة .وكما جعل اإلسالم هلا احلق يف طلب الطالق إن مل تستطع االستمرار يف حياهتا مع
)(15
زوجها .
 -4حق امللكية :قد شرع اإلسالم للمرأة حقَّ التصرف واملشاركة االقتصادية واملالية كالبيع،
والشراء ،والزكاة ،وامللكية بشكلٍ منفصلٍ عن زوجها ،إذ ال حيقُّ له التدخل يف كيفية تصرفها
)(16
بأمواهلا.

املبح الثال  :حياة املرأة الغربية واملسلمة يف ضوء اإلعالم :احلقائق
وهذا هو املبح األساسي واجلوهري يف هذه الورقة البحثية اليت تقدم أماننا صورة واضحة
بأن بعد منح احلقوق للمرأة الغربية من املنظمات الغربية هل تتمتع املرأة الغربية وتعي حياةً
سعيدةً؟ مع أن احلقيقة هي عكس هذا الفكرة وورائها أمور كثرية اليت تظهر يف العبارات
التالية.
 - 13د .نوال العيد :حقوق املرأة يف ضوء السنة النبوية ،ص.216-655
 - 14مسلم :أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري القشريي :صحيح مسلم( ،دار السالم ،اململكة العربية السعودية،
0555م) ،رقم احلدي .0470 :
 - 15جناة املريين :مقال حقوق املرأة يف الشريعة اإلسالمية ،ص.44
 - 16املرأة وحق امللكية واملرياث حقائق وسياسات مقترحة ،تقرير وطين (اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة7101 ،م)،
ص.6
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يف احلقيقة هناك أكثر الناس يف الغرب جيهلون وضع وحياة املرأة املسلمة ويظنون بأهنا متضي
أربعة وعشرين ساعة يف احلجاب وتواجه املشاكل أثناء ارتدائها ،ويف مقابله معظم الناس الذين
ينتمون إىل الدين اإلسالمي ال يعلمون كنه حياة املرأة الغربية ،فكل ما يشاهدون يف صورة
األفالم ووسائل اإلعالم املتلبسة يف لباس اخلداع واليت تظهر حياهتا بأمجل صورة ،ما سبب
انطباعا زائفًا بأن املرأة الغربية تتمتع حبياةٍ رغيدة سعيدة تبتسم مع صديقها على شاطئ من
شواطئ البحار وعلى القوارب ويف احلدائق وأمكنة الترفيه.
لذا علينا أن نكشف احلقائق يف ضوء معلومات إحصائيات موثقة أشد التوثيق ومن مراجع
غربية معتمدة ،وليس هذا اعتمادًا على جمرد وجهات نظر وانطباعات شخصية.
أ" -حقيقة حياة املرأة الغربية"
عندما ينظر اإلنسان العاقل إىل خمالطة املرأة املتغربة املبتسمة مع صديقها ووضع يده على يدها
على شاطئ من شواطئ البحر متسامران ،يتعرف من سالسل احلسرات واآلالم السابقة ،وستأيت
كثرة من األحزان الشديدة والعربات الغزيرة ،البد له أن يعرف سيغري هذا الرجل اخلادع
بشاشتها إىل مئات من الدموع الغزيرة والقلوب الكسرية ،وعندما ينتهي هذا الرجل اخلبي
حاجته منها تركها حمطة النفوس واملشاعر يف آالف من قنوط بالغ واكتئاب.
ويف ضوء التقرير اآليت للمراكز األمريكية احلكومية للتغلب على األمراض" :متوسط عدد النساء
الاليت يقيم معها الرجل األمريكي عالقات جنسية هو سبع نساء ،بل إن  %75من الرجال
)(17

أقاموا عالقات جنسية مع أكثر من  05امرأة يف حياهتم".
وصدرت يف اإلعالم الربيطاين املعروف بـــ "يب يب سي" دراسة أجريت على أربعة
وعشرين مملكة أظهرت أن %47 " :من الربيطانيني اعترفوا بإقامة عالقة مع أكثر من شخص

- http://www.cdc.gov/nchs/data/ad/ad384.pdf
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يف نفس الوقف بينما نصف األمريكيني يقيمون عالقات غري شرعية مع غري أزواجهم .وكانت
)(18

النسبة يف إيطاليا  ،%38ويف فرنسا . "%36
مادي أو عاطفيٍّ"
بـــ " -عالقات سريعة بغري أي أمان ٍّ
عكسًا للزواج اإلسالمي نرى رجالًا يف البالد الغربية حرية يف التمتع بالنساء بغري عالقة زواجية
وبدون ضمانات وحقوق وأمنِ ماديٍّ أو عاطفيٍّ .فاألكثرية من الفتيان تعامل الفتيات كالبغايا،
حىت ولو أن البغي أمجل حالًا إذ حيصل على مقابل ،أما هؤالء الفتيات فتحت مقابل .وإذا
ظهرت حاملة من هذا الزنا فهو ولدها وحدها والواجب عليها أن توفر عبؤ تربية هذا الولد
غري القانوين أو اغتياله وهو ما يعرف باإلجهاض .وحىت ورد تقرير يف هذا الصدد" :ويف أمريكا
)(19

 01.5مليون أسرة تعليها األم فقط دون وجود أب".
وهكذا يف تقرير آخر" :ويف أمريكا وحدها يقتل باإلجهاض أكثر من مليون طفل سنوياا ،وقتل
)(20
 47مليون ابن باإلجهاض يف أمريكا منذ 0523م إىل 7117م" .
جــــ" -األمراض اجلنسية"
ال تقتصر معاناة النساء على وجع اخليانة والتخلية ،بل تتجاوز األمراض اجلنسية اخلطرية بسبب
انتشار الفواح  ،ففي تقرير يف هذا الصدد" :أمريكا أكثر من  65مليون شخص مصابون
)(21
بأمراض جنسية ال ميكن شفاؤها".
د -االغتصاب

18

- http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/177333.stm
-http://www.census.gov/Press-zelease/www/releases/archives/families
_household/009842.html
20
- http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5511a1.htm.
21
-http://www.cnn.com/2000/HEALTH/12/05/health.stds.reut/
http://www.cdc.gov/nchstp/od/news/RevBrochure1pdfintro.htm
19
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ويف هذا الصدد أيضًا يوجد تقرير" :يف أمريكا يتم اغتصاب  683ألف امرأة سنوياا مبعدل 28
)(22

امرأة يف الساعة مع العلم أن  % 06فقط من حاالت االغتصاب يتم التبليغ عنها".
هـــ" -العنف األسري"
وردت تقارير خمتلفة يف العنف األسري ،فمنها"  0371:امرأة تقتل سنوياا أي حوايل أربع
)(23
نساء يقتلن يومياا بواسطة أزواجهن أو أصدقائهن يف أمريكا".
و %51-41" :ممن يقتل من النساء يف أمريكا يكون القاتل هو شريكها احلميم من الزوج
)(24
أو صديق".
و" :ويف أمريكا حوايل  3ماليني امرأة يتعرضن سنوياا العتداء جسدي من زوج أو
)(25

صديق" .
)(26
و" :يف أمريكا  %77.0من النساء تعرضن العتداء جسديٍّ من زوج أو صديق".
عمل املرأة الغربية
قد عظَّم اإلسالم املرأة وأغناها عن العمل والوظيفة يف اخلارج إال إذا ترغبت يف هذا األمر،
ألن مسؤولية العمل واحلصول على املال واإلنفاق يتحملها الرجال وفقًا للشريعة اإلسالمية مع
أن املرأة حراا من مسؤولية اإلنفاق على أي أحد آخر حىت على ذاهتا ،إذ يكون الرجل مسؤولًا
لإلنفاق سواء كان والدًا أو زوجًا أو أخًا ،فهم يف احلقيقة مسؤولون للمرأة متامًا.
وعكسًا للمجتمع اإلسالمي فإن املرأة ترى أهنا مسؤولة بصورة عامة يف البالد الغربية وواجبة
عليها أن تعمل للحصول على رزقها ألن القوانني هناك ال توجب الفتيان باإلنفاق على الفتيات.

22

- http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publica...gy/general.htm
-http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199701_section1.pdf
24
- http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/.../measuring.htm
25
-http://www.nj.gov.dca/dow/publications/dvfactsheet06.pdf
26
-http://www.ncjrs.gov/txtfiles1/nij/181867.txt
23
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وجاء يف تقرير لوزارة العمل األمريكية" :أن معظم النساء يف الغرب يعملن يف الوظائف ذات
األجور املنخفضة واملكانة املتدينة ،وحىت مع الضغوط اليت تبذهلا احلكومة يف حتسني وظائف
)(27
النساء فإن  %52من املناصب القيادية العليا يف أكرب الشركات يشغلها رجال" .
)(28
"أن  %85من اخلدم وعمال التنظيف هم النساء".
ويف تقرير آخر لوزارة العمل األمريكيةَّ :
هناية حياة املرأة الغربية
يف معظم األحيان أن املرأة الغربية" :تتجرع صنوف األسى يف ربيع عمرها ،وحني تكرب جتد
نفسها وحدها بعد أن ختلى عنها الرجال وختلى عنها أبناؤها لتمضي ما بقي من عمرها وحيدة
أو مع كلبٍ أو يف دار عجزة إن كان لديها ما يكفي من مالٍ ،بينما املرأة املسلمة تظل حماطة
باحلب والرعاية من أبنائها وأحفادها .ويف اإلحصاء حوايل نصف عدد النساء األمريكيات ممن
)(29
جتاوزن  25سنة يعشن وحدهن".
حجاب املرأة املسلمة (احلقائق)
الناس يف الغرب وغريهم ممن ال يعلمون وضع وحياة املرأة املسلمة حني يظنون امرأة البس
احلجاب يف الصورة أو يف الطريق حيصلون على انطباع بأن هذه املرأة مستورة دائمة يف ِّ
ظل
احلجاب ألهنم ال يعلمون حياهتا احلقيقية وال يعلمون املرأة يف داخل بيتها وال يف أمكنة عملها
وتعليمها وال أمكنة الترفيه املمتعة بالفتيات وال يف مقامات االجتماعات وغرف االحتفاالت.
ولو عرف هؤالء الغربيون حقيقة وضع وحياة املرأة املسلمة احلقيقية لعلموا أن املرأة يف كل
أوقاهتا غري سوى دقائق حمدودة ال تلبس احلجاب ،بل تلبس ما ترغب من املالبس ،ولو استطلع
أمثال هؤالء الغربيني على أحوال الفتيات املسلمات يف غرف االحتفاالت وشاهدوا ما تلبسه
27

-http://www.dol.gov/oasam/programs/history/reich/reports/ceiling.pdf
-http://www.dol.gov/wb/factsheets/20lead2007.htm
29
-Release/www/releases/archives/facts_for_features_special_editions/
001626.html
28
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الفتيات من أغلى احللى وأحسن الفساتني اليت ال تلبسها أغىن فتياهتم ،وشاهدوا ما تتمتع به
من املالبس الفخمة واحلب واالنبساط والترفيه الستدركوا أهم ما هم فيه من تومهات وأخيلة
حول وضع وحياة املرأة املسلمة .فاحلجاب ليس عبئًا وال مانعًا يف حرية املرأة فاحلجاب غري
واجب يف كل األحوال بل هي يف حالة واحدة فقط ،وهي عند االختالط بالفتيان األجانب،
وما غري ذلك فال يهم.
فائدة احلجاب للمرأة املسلمة
إن اجملتمع يكون حمفوظًا من أشياء خطرية عندما تلبس املسلمات احلجاب وال ختالط بالرجال،
وله فوائد ال تعد والحتصى ،ومنها:
1بُعد املرأة من األمور اخلطرية مثل العنف األسريِّ والطالق والتفكك األسري الناتج عنظنون األزواج يف ظهور عالئق لزوجاهتم مع زمالئهن يف بيئة العمل املختلطة.
2الرجال املسلمون عندما ال يواجهون يف اجملتمع املسلم فنتة تربج النساء وفتنة االختالط يفالوظيفة وغريها ،فقد بعُدت زوجاهتم من اخليانات الزوجية وما خيلفها من من األمور املتضايقة
)(30

مثل األمراض اجلنسية واختالفات والفراق.
خامتة
بعد هذا التجوال السريع ،حنن توصَّلنا إىل النتائج التالية ،فمن أمهِّها:
 1على الرغم من حجم اجلهود املبذولة عاملياا يف سبيل إنصاف املرأة ورعايتها وحتريرها منقيود التذلُّل واالمتهان والعبودية ،وما حلقته من آثا ٍر وشوائب وعادات جمتمعية متغلغلة على
مستوى العامليني احلدي واملتأخر ،إال ما حتصَّل هلا من حقوقٍ مل يُحقَّق هلا صدق االعتبار
وميزان العدالة واإلنصاف.

- http://www.alukah.net/social/o/28502/#ixzz4nUSFhQko
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هتتم جبوانب متشعبة ،وتُهمل اختيارات املرأة
 2بقيت نظرة العامل لتحرير املرأة نظرة قاصرة ُّق حتفظ كرامتها وتصون عزهتا وكربيائها ،وإن كانت كل تلك
ذاهتا وما تناسبها من حقو ٍ
النشاطات املبذولة غفلت عن جوهر احلرية واحلقوق ،إال أن اإلسالم مل يهمل ،فكانت أصوله
وضوابطه املتعلقة بالنساء أكرب وأفخم مما تطالبه املرأة لشخصيتها أو ما تظنه ،فهو أبعدها من
الوثنيات واملاديَّات اليت كانت مسؤولة عنها ألن الرؤية التارخيية إىل املرأة ال تتجاوز حدود
املتاع واالستمتاع ،وتعامالهتا مع الرجل ليجعلها سكينة الرجل وبركته ،وشرَّف ارتباطه هبا
لتكون له طهرًا وأمانًا ال خزياا وابتذالًا.
 3نظرة اجملتمعات إىل املرأة تنظم مشكالت املرأة يف العامل حمورًا مهماا وحقوقياا متنوعَاالهتمامات والعنايات ،إذ يرى ملشكلتها برؤية حضارية ونظرة مدنية وعدالة .مع أن اإلسالم
يركِّز يف مجيع تعاليمه وأحكامه على سالمة أمر املرأة ورفعة شأهنا وتعزيز مكانتها وقدرها،
وكان اهتمام اإلسالم بقضايا املرأة سبَّاقًا ونوعياا ،إذ إنه أشار إىل تفاصيل احلقوق وعمومها،
فلم يترك قضيّةً مُغلقةً وال جزئيةً معلَّقةً يف حقوق املرأة إال أنصفها وأسهب يف شرحها
)(31

وتعميمها.
 4كفلت حقوق املرأة ضوابط العامل يف العصر احلاضر ومنظماته حقوق املرأة واالهتمامبشؤوهنا ،فأخذت سنة الضوابط الناظمة واملؤسسات الكبرية واملنظمات احلقوقية رجعة احلقوق
املختلفة اليت مازالت املرأة حمرومة عنها يف األيام السالفة ،واإلسالم بنظرة عدالته كان األقدم
يف جتميل دور املرأة وإثبات حقوقها وتشريع األحكام وإقامة احلدود إكرامًا للمرأة وحفظًا هلا
وتأكيدًا لدورها يف احلياة العامة والدعوة وبناء اجملتمع.

 -31روضة منشي :دور املرأة املسلمة يف التنمية يف ضوء االجتاهات املعاصرة وتطبيقاهتا التربوية يف جمال األسرة املنتجة( ،جامعة
أم القرى0430 ،هـ ،مكة املكرمة) ،ص .3-0
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 5احلقوق اليت اكتسبتها النساء من طريق املنظمات واالتفاقيات رجحت املنظمات الدوليةواالتفاقيات واهليئات اهتمامًا مدهشًا حبقوق النشاء وأدوات تنشيط وحتكيم تلك احلقوق،
وتعدد اهتمام هذه املؤسسات بأطراف احلياة اليت هتم السياسة والثقافة واالجتماع وحىت تتعلق
بالتربية .ويظهر اهتمام املنظمات الدولية فعلياا يف حجم النشاطات اليت تُعقد سنوياا هبدف إلقاء
الضوء على احلقوق املكتسبة واملخاطر اليت تتعرض حلياة املرأة وحريتها ،وقد أمثرت جهود هذه
املنظمات قراراتٍ مهمَّة من خالل املؤمترات والوثائق والتعهدات ،حي شهد العامل تغريات
مستمرة يف حريات املرأة ودعمها على املستويات املختلفة ،كما يف إقرار جمموعة القرارات
املتعلقة حبقوقها السياسية من خالل مؤمتر حقوق املرأة السياسية املقام سنة 0557م ،والذي
كانت ترعاه منظمة األمم املتحدة ،كما قدمت اتفاقية املرأة واتفاقية إهناء شائر صور التمييز
خالف املرأة إقرار حقوق داعمة للمرأة يف جوانب األسرة والتشاركية العائلية واحلقوق التربوية
وغريها ،فيما تربز أمهية مثل هذه القرارات يف حترير املرأة من التبعية واالستغالل لتفتح هلا آفاقًا
أوسع يف اختيار احلياة السعيدة والتعليم والزواج والعمل وغري ذلك من جوانب حياهتا
الشخصية.
6يف احلقيقة معظم الناس يف الغرب وغريهم ممن ال يعلمون وضع وحياة املرأة املسلمة حنييظنون امرأة البس احلجاب يف الصورة أو يف الطريق حيصلون على انطباع بأن هذه املرأة
مستورة دائمة يف ظلِّ احلجاب ألهنم ال يعلمون حياهتا احلقيقية وال يعلمون املرأة يف داخل بيتها
وال يف أمكنة عملها وتعليمها وال أمكنة الترفيه املمتعة بالفتيات وال يف مقامات االجتماعات
وغرف االحتفاالت.
 7عندما ينظر اإلنسان العاقل إىل خمالطة املرأة املتغربة املبتسمة مع صديقها ووضع يده علىيدها على شاطئ من شواطئ البحر متسامران ،يتعرف من سالسل احلسرات واآلالم السابقة،
وستأيت كثرة من األحزان الشديدة والعربات الغزيرة ،ال بد له أن يعرف سيغري هذا الرجل
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اخلادع بشاشتها إىل مئات من الدموع الغزيرة والقلوب الكسرية ،وعندما ينتهي هذا الرجل
اخلبي حاجته منها تركها حمطة النفوس واملشاعر يف آالف من قنوط بالغ واكتئاب.
 8إن اجملتمع يكون حمفوظًا من أشياء خطرية عندما تلبس املسلمات احلجاب وال ختالطبالرجال ،وله الفوائد ال تعد والحتصى.
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