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قائمة المحتويات

تقديم

الموضوع األول

الدور المطلوب للمرأة في إدارة سلطات الدولة 
والمشاركة في أجهزتها اإلدارية

الموضوع الثاني

في  للمرأة  تتاح  التي  السياسي  العمل  مجاالت 
التشريع اإلسالمي

عن  الكريم  القرآن  حديث  األول:  المحور 
التجارب السياسية الناجحة للنساء
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تقديم

اأ�سرف  على  وال�سلم  وال�سلة  العاملني  رب  هلل  احلمد  الرحيم:  الرحمن  اهلل  ب�سم 

واملر�سلني  النبيني  من  اإخوانه  وجميع  و�سحبه  اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  املر�سلني, 

الدين. يوم  اإىل  باإح�سان  تبعهم  ومن 

وبعد

فاإن م�سطلح احلقوق ال�سيا�سية, يعني جمموعة احلقوق التي تثبت للإن�سان ذكراً 

الت�سريع  حماية  ظل  يف  ال�سيا�سي  ن�ساطه  ميار�ص  اأن  على  بها  ويقدر  اأنثى  اأو  كان 

عليها,  احلر�ص  يف  الفرد  حق  وكفالة  تعطيلها,  ومنع  املمار�سة  لتلك  واملجتمع 

للفرد  تثبت  التي  امل�سلحة  يعني:  اللفظ  املعنى م�ستفاد من كلمة احلق, لأن  وهذا 

تعطيلها,  ومنع  احلقوق,  لحرتام  املجتمع  يكفله  الذي  احلماية  بعن�سر  مقرونة 

فقد  اأو�سافها,  بح�سب  تتنوع  واحلقوق  لأ�سحابها,  اأو  لها  ال�سلبي  التعر�ص  اأو 

وقد  اأمنياً,  يكون  وقد  �سحياً,  يكون  وقد  اأ�سرياً,  يكون  وقد  اجتماعياً  احلق  يكون 

لو�سفه. وفقاً  نوع احلق  ذلك, فريد  �سيا�سياً وغري  يكون 

يف  الأ�سا�سية  بال�سلطات  يرتبط  الذي  العام  ال�ساأن  هو  ال�سيا�سية  املمار�سة  وجمال 

والأهم  وواجباتها,  حقوقها  وبيان  ال�سلطات  تلك  معامل  تر�سيم  جهة  من  املجتمع 

وعدم  لها,  ر�سمت  التي  ملهامها  اأدائها  يف  عليها  الرقابة  ممار�سة  هو  ذلك  من 

اأو تع�سفها  اإن�سائها,  اأداء تلك املهام مبا ي�سكل انحرافاً منها عن غاية  انحرافها يف 

يف ممار�سة مهمتها مبا يجعلها توؤدي تلك املهمة يف جو من العنف واإرهاق النا�ص, 

الت�سريعية  الثلث:  ال�سلطات  يف  تتمثل  الأ�سا�سية  املجتمع  �سلطات  كانت  واإذا 

والتنفيذية والق�سائية, ثم يليها الن�ساط الإداري املتمثل يف املجال�ص املحلية التي 

يبداأ  الذي  الإداري  ت�سل�سله  يف  املتدرج  الإقليمي  امل�ستوى  على  العام  ال�ساأن  تدير 

بيان  املهم  يكون من  والكفور,  والنجوع  والقرى  واملدن  باملراكز  وينتهي  بالعا�سمة 
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وعلى  الت�سنيف  ذلك  م�ستوى  على  ال�سيا�سي  ن�ساطها  ممار�سة  يف  املراأة  حق  مدى 

اإىل  عليها  والرقابة  اخلدمات  و�سول  يكفل  الذي  الإداري  الت�سل�سل  ذلك  �سوء 

واملراكز  القرى  واأ�سقاع  البلد,  اأطراف  يف  املواطنون  وهو  بو�سولها,  املق�سودين 

بالن�سيب  وحدهم  بالعا�سمة  املقيمون  ينفرد  ل  وحتى  واملحافظات,  الأقاليم  يف 

الذين يعي�سون بعيداً عنها, وهذا ما  الأكرب من تلك اخلدمات على ح�ساب هوؤلء 

الآتيني: للمو�سوعني  وفقاً  الورقة, وذلك  تلك  بيانه يف  نود 
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الموضوع األول
الدور المطلوب للمرأة في إدارة سلطات الدولة

والمشاركة في أجهزتها اإلدارية

دور املراأة يف اإدارة �سلطات الدولة وامل�ساركة يف اأجهزتها الإدارية ميكن اأن يتحدد من الوجهة 

الت�سريعية يف حمورين:

أولهما: محور التوظيف:
وهو الذي يتعلق بحق املراأة يف تويل الوظائف العامة وهذا اجلانب من م�ساركة املراأة يف احلقوق 

املتعلقة بالوظائف العاملة يف املوؤ�س�سات الد�ستورية يحكمه م�سدران ت�سريعيان:

األول: التشريع اإلسالمي:
من املعلوم اأن الت�سريع الإ�سالمي يعترب الوظائف العامة من فرو�ض الكفايات وهذه الطائفة من 

الفرو�ض ال�سرعية تقابل الفرو�ض العينية التي جتب على الإن�سان عينًا, اأي يكون م�سئوًل عنها 

بها  يلتزم  التي  وكذلك احلقوق  العبادات  والزكاة وغريهما من  كال�سالة  م�سئولية �سخ�سية, 

الفرد لغريه من اآحاد النا�ض, حيث ي�ساأل عن هذه الفرو�ض اأو الإلتزامات ب�سفة �سخ�سية.

اأما فر�ض الكفاية: فهو الذي يتعلق بالوظائف العامة وكما يبدو من امل�سطلح )فر�ض كفاية( 

فاإن مبنى هذا الفر�ض على الكفاءة والقدرة على القيام به, واأ�سا�ض الكفاية هو العلم واخلربة 

والقدرة على اأداء مهام الوظيفة بكفاءة واقتدار, وهذا يبدو وا�سحًا يف القراآن الكرمي من اآيتني 

كرميتني, الأوىل: جاءت على ل�سان نبي اهلل يو�سف – عليه وعلى نبينا اأف�سل ال�سالة وال�سالم 

– حني حكى عنه القراآن الكرمي ما طلبه من عزيز م�سر, عندما ظهر له طهره وعفته وقوة 
نيِّ َحِفيٌظ َعِليٌم( ف�سفع م�سوغات طلبه  ْر�ِض اإِ

َ
اإميانه واأخالقه فقال: )َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاآِئِن الأ

لتويل هذا املن�سب الرفيع باأمرين هما: احلفظ اأو املبالغة فيه بلفظ )حفيظ( وهو قوة الذاكرة 

والقدرة على الفهم وال�سبط مع الأمانة يف حفظ الأ�سرار والقيام بالأعباء, والعلم, بل قوة العلم 

امل�ستفادة من لفظ )عليم(.

اأبيها  من  اإحداهما  طلبت  حني   – ال�سالم  عليه   – �سعيب  ابنتي  ق�سة  يف  جاءت  والثانية: 

)�سعيب( اأن ي�ستاأجر مو�سى – عليه ال�سالم – بعدما خربته يف قدرته على الإجناز يف الأعمال 
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التي يكلف بها, واأمانته, وذكرت ذلك �سمن م�سوغات طلبها من اأبيها اأن يت�ساأجره اأي يطلب 

ِجْرُه اإِنَّ َخرْيَ 
ْ
َبِت ا�ْسَتاأ

َ
منه اأن يعمل عنده لقاء اأجر معلوم, فقال اهلل تعايل: )َقاَلْت اإِْحَداُهَما َيا اأ

ِمنُي( فالقوة تعني الكفاءة والقتدار, وهما لن يح�سال لفرد اإل بالعلم 
َ

َجْرَت اْلَقِويُّ اْلأ
ْ
َمِن ا�ْسَتاأ

واخلربة, والأمانة تعني حفظ ال�سر, ورقابة ال�سمري, واخلوف من اهلل يف القيام بالعمل.

ومن ثم يبدو اأن معايري التعيني يف الوظائف العامة تقت�سي �سرطني:

اأن  ال�سرط الأول: كفاية من يقوم بالوظيفة, وقدرته على الإجناز فيها, وهذا ال�سرط يجب 

يتوافر, ول يجوز تعطيله بغريه من املربرات اأو امليول, مثل امليل اإىل اأهل الثقة على ح�ساب اأهل 

العلم واخلربة, اأو تعيني ذوي القربى على ح�ساب تلك الفئة والقيام بهذا ال�سرط واجب لقول 

ُكُموا  ْن َتْ
َ
ا�ِض اأ ْهِلَها َواإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّ

َ
َماَناِت اإِىَل اأ

َ
وا اْلأ ْن ُتوؤَدُّ

َ
ُمُرُكْم اأ

ْ
 َياأ

َ َّ
اهلل تعاىل: )اإِنَّ اهلل

ِباْلَعْدِل(, والوظيفة العامة اأمانة يجب اأن توؤدي لأهلها الأكفاء العلماء اخلرباء, ويجب اأن يكون 

اأو  القرابة  حل�ساب  الأكفاء  يرتك  فال  العدل,  على  قائمًا  بالتعيني  ال�سادر  القرار  اأو  احلكم 

الثقة اأو التو�سية اأو ما اإىل ذلك من الأ�ساليب امللتوية التي يتم بها التعيني على ح�ساب اخلربة 

والعلم والكفاءة.

 
َ َّ
ِذيَن اآَمُنوا َل َتُخوُنوا اهلل يَُّها الَّ

َ
بل اإن هذا يعد من خيانة الأمانة املنهي عنه بقول اهلل تعاىل: )َيا اأ

ْنُتْم َتْعَلُموَن(.
َ
َماَناِتُكْم َواأ

َ
�ُسوَل َوَتُخوُنوا اأ َوالرَّ

وقد بنينّ النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( خطورة العدول عن الأكفاأ اإىل غريه ل�سبب قرابة اأو ر�سوة 

اأو غريهما فقال: “من ويل من اأمر امل�سلمني �سيئًا فوىل رجاًل ويف امل�سلمني من هو اأكفاأ منه فقد 

خان اهلل ور�سله واملوؤمنني”. 

التي  الأ�سباب  ملجمل  جامعة  �سفة  العامة  الوظيفة  جمال  يف  وهي  الأمانة  الثاين:  ال�سرط 

�سرًا  ُيف�سى  والأمانة فال  بالذمة  يوؤدي عمله  لأنه  يتعاملون معه,  ثقة من  املوظف حمل  جتعل 

ول يفرط يف واجب, واأن يكون لدى املوظف من الإميان وقوة الرقابة الذاتية ما يجعله يقوم 

اأعمال  من  عماًل  له  يوؤدي  ممن  منفعة  اأو  ر�سوة  اأو  ُجعل  لقاء  ولي�ض  اهلل  وجه  ابتغاء  بالعمل 

اأخذه منه  يتعني  انتفع من وظيفته مبال يكون غلوًل و�سحتًا وحرامًا  اأنه  ولو  العامة,  الوظيفة 

وم�سادرته ل�سالح املنفعة العامة مع توقيع اجلزاء املالئم عليه, وقد جاء يف الأثر عن عمر 

“ما بال الرجل نبعثه واليًا على قوم ثم يعود باملال ويقول, هذا لكم, وهذا  ر�سي اهلل عنه: 

, هالَّ جل�ض يف بيت اأبيه اأو اأمه فينظر اأيهدى له اأم ل؟”. ومعنى الأثر اأن ما يدعيه  اأهدى اإيلنّ

اإىل  يرد  اأن  يتعني  وعليه  لنف�سه,  ماًل  بيعه  اأو  عمله  ولي�ض  وظيفته  �سببه  به  خا�سًا  املال  من 

العامة. اخلزانة 
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المرأة كالرجل في الخبرة واألمانة:
واملراأة �سنو الرجل يف هذين ال�سرطني, فاإذا توافرا فيها ومل يتوافرا يف الرجل تقدم عليه, واإل 

كنا خمالفني للحكم بالعدل, ولي�ض من العدل اأن يعني الرجل قا�سيًا – مثاًل – وهو حا�سل على 

جمموع اأقل من املراأة يف درا�سة احلقوق وال�سريعة ملجرد اأن املراأة اإمراأة والرجل رجل, بل العدل 

يقت�سي اأن يتقدم للوظيفة �ساحب املجموع الأعلى �سواء اأكان رجاًل اأم اإمراأة, ذكرًا اأم اأنثى, وقد 

قرر الت�سريع الإ�سالمي حق املراأة يف امل�ساواة مع الرجل يف العمل ال�سالح واجلزاء عليه, اإعماًل 

ُهْم  َوَلَنْجِزَينَّ َبًة  َطييِّ َحَياًة  ُه  َفَلُنْحِيَينَّ ِمٌن  ُموؤْ َوُهَو  نَثى 
ُ
اأ ْو 

َ
اأ َذَكٍر  ِمْن  ا  احِلً َعِمَل �سَ لقوله تعايل: )َمْن 

ْح�َسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن(.
َ
ْجَرُهْم ِباأ

َ
اأ

وقد يقال: اإن يف الأنثى اختالفًا خلقيًا عن الرجل, لأنها تمل وتلد, وتر�سع وترعى البيت, ويرد 

عليها ما يرد على بنات حواء من الدورة ال�سهرية, والعطف الفطري الذي قد يدفعها اإىل ترك 

الوظيفة اأو اإهمال واجباتها ب�سببه وهذه ال�سبهة مردودة باأمرين:

اأن اختالف املراأة عن الرجل يف اجلوانب اخللقية قد بنينّ ال�سارع حكمه يف كل موطن يرد   -1

فيه حكم يتعلق بذلك الختالف, كاحلمل والو�سع والر�ساع واحلي�ض والنفا�ض وغري ذلك 

من الأحكام املتعلقة باملراأة, والزيادة على تلك الأحكام زيادة على ما قرره اهلل ور�سوله, 

اأو ال�سيا�سية,  – بالقطع – حرمان املراأة من حقوقها العامة  ولي�ض من بني تلك الأحكام 

فيكون حرمانها منها زيادة على ما قرره اهلل ور�سوله.

اأن اختالف الأنثى عن الذكر اأمر قدري اأجراه اهلل على اخللق دون اإرادة منهم اأو �سعي يف   -2

ت�سيله, فلي�ض بيد الأنثى اأن تخلق نف�سها اأنثى, ول مبقدور الرجل اأن يوجد نف�سه رجاًل, 

َيَهُب مِلَن  َي�َساآُء  َيْخُلُق َما  َماَواِت َوالأْر�ِض  ِ ُمْلُك ال�سنّ
نّ

وقد بنينّ اهلل ذلك يف قوله الكرمي: ) هلِل

ُه  ننّ ُجُهْم ُذْكَرانًا َواإَِناثًا َوَيْجَعُل َمن َي�َساآُء َعِقيمًا اإِ ْو ُيَزونّ
َ
ُكوَر ٭ اأ َناثًا َوَيَهُب مِلَن َي�َساآُء الذنّ َي�َساآُء اإِ

َعِليٌم َقِديٌر(, ومن املقرر �سرعًا: اأنه ل يجوز اأن يحرم الإن�سان من حق ب�سبب ل يد له فيه, 

اأو املراأة وفقًا لإرادته هو, ولي�ض وفقًا لإرادتهما, ثم  اأن يخلق الرجل  ولي�ض من عدل اهلل 

اأن ترم  الت�سريع, فال يجوز  قواعد  تلك  كانت  فيه, وحيث  لهما دخل  لي�ض  يعاقبهما مبا 

املراأة من حق م�ساركتها يف العمل العام ملجرد اأنها اأنثى اأو امراأة.

الثاني: الدستور المصري:
العامة, وقد ن�ست  اأن للم�سريني حقًا مت�ساويًا يف تويل الوظائف  وهو يقرر بالن�ض ال�سريح 

ويكون  الدولة  تكفله  و�سرف  وواجب  حق  “العمل  اأن:  على   1971 �سنة  د�ستور  من   16 املادة 



المجلس القومي للمرأة

�0��

العاملون املمتازون حمل تقدير الدولة واملجتمع”, واملق�سود بالعمل كل عمل يوؤدي من الأفراد 

يف جمال امل�سلحة العامة في�ستوي فيه كل من يقوم بعمل على م�ستوى الهرم الوظيفي ابتداًء من 

الوزير واملدير وانتهاًء بال�ساعي واخلفري, طاملا اأن كاًل منهم يوؤدي عماًل نافعًا للمجتمع وي�ساهم 

يف دعم اقت�ساده ورفعة �ساأنه, ومل يفرق الن�ض الد�ستوري بني املراأة والرجل يف هذا املجال ومن 

ثم يكون الت�سريع الإ�سالمي والد�ستور امل�سري م�سدرين دالني على اأهمية حق املراأة يف جمال 

العمل العام الذي يعود نفعه على املجتمع ككل.

ثانيهما: حمور العمل ال�سيا�سي مبفهومه املعا�سر, وبيانه يف املو�سوع الثان.
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الموضوع الثاني
مجاالت العمل السياسي التي تتاح للمرأة

في التشريع اإلسالمي
ويتكون من محورين

المحور األول

حديث القرآن الكريم عن التجارب السياسية

الناجحة للنساء
لقد تدث القراآن عن عدد من التجارب الن�سائية الناجحة. مبا يرتقى بتلك التجارب لأن تكون 

مثاًل يقتدى به من الرجال, بل وتعد �سندًا ت�سريعيًا لبع�ض املبادئ ال�سيا�سية ال�سائدة يف الأنظمة 

ال�سيا�سية املعا�سرة, ومن اأو�سح التجارب التي �سجلها القراآن الكرمي جتربة مملكة �سباأ التي 

كانت من اأزهى املمالك ال�سيا�سية يف عهد نبي اهلل �سليمان الذي اأعطاه اهلل من امللك واملعجزات 

واخلوارق ما مل يعطه لنبي قبله, فقد علمه اهلل منطق الطري والنمل, و�سخر له اجلن, والريح 

وغري ذلك من املخلوقات التي هداها اهلل له. وحقق بها دعوته حني دعا ربه قائاًل: )َقاَل َربيِّ 

ِري  يَح جَتْ َلُه الريِّ ْرَنا  اُب ٭ َف�َسخَّ نَت اْلَوهَّ
َ
اأ َك  اإِنَّ ْن َبْعِدي  َحٍد ميِّ

َ
ِلأ اْغِفْر يِل َوَهْب يِل ُمْلًكا لنّ َينَبِغي 

َفاِد(. �سْ
َ
ِننَي يِف الأ ا�ٍض ٭ َواآَخِريَن ُمَقرَّ اٍء َوَغوَّ َياِطنَي ُكلَّ َبنَّ اَب ٭ َوال�سَّ �سَ

َ
ْمِرِه ُرَخاًء َحْيُث اأ

َ
ِباأ

ومن مالمح القوة يف تلك التجربة الن�سائية التي �سجلها القراآن الكرمي, اأن ملكة تلك اململكة 

جاءت معا�سرة يف فرتة حكمها, لفرتة حكمه على تلك املمالك التي مل تقت�سر على الأر�ض وما 

عليها, بل تعدت الإن�سان للجن, والطري والنمل والريح, حيث كانت قوى كل تلك اخلالئق موجهة 

لتدعيم ملكه وتر�سيخ دعوته.

الملكة والمملكة:

)أ( أما المملكة:
فهي مملكة �سباأ التي تتحد معاملها مبنطقة ماأرب اليمنية, وقد بلغت هذه اململكة �ساأنا تاريخيًا 

ِل�َسَباإٍ يِف  َكاَن  وح�ساريًا وجماليًا فائقًا اخت�سه القراآن الكرمي بالذكر يف قول اهلل تعايل: )َقْد 
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َبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر( ومن  ُكْم َوا�ْسُكُروا َلُه َبْلَدٌة َطييِّ ْزِق َربيِّ نٍي َو�ِسَماٍل ُكُلوا ِمن ريِّ َتاِن َعن مَيِ َم�ْسَكِنِهْم اآَيٌة َجنَّ

خالل هذه الآية الكرمية يبدو اأن معامل تلك اململكة احل�سارية تتمثل يف اأمور هي:

امل�ساكن الفارهة مبقيا�ض ع�سرها, ولعل ذلك ما ت�سري اإليه الآية الكرمية, فقد جاء احلديث   -1

عن امل�سكن م�سافًا اإليهم, فاأظهر ذلك مبداأ امللك اخلا�ض, وو�سف امل�سكن بالآية يدل على 

الن�سق الهند�سي البارع, وقد كان لهم حظ وافر منه, كما كان لهم حظ وافر يف بناء ال�سدود 

مثل �سد ماأرب الذي حول تلك اململكة اإىل جنة بل جنتني.

الوفرة القت�سادية التي ل تقت�سر على توفري القوت ال�سروري, بل ما ي�سيف اإىل املعي�سة   -2

قدرًا فائقًا من الرتف, فاإن اإحدى اجلنتني تتمثل كما قال املف�سرون: يف وفرة الفواكه التي 

مل تكن تتاج اإىل جني اأو قطاف بل كانت تت�ساقط وحدها, ويجمع النا�ض من �سنوفها ما 

اأ�سجار الفواكه فيقع يف  اإناء على كتفه ومير تت  ي�ساءون, وقد كان الواحد منهم يحمل 

الإناء ما يحتاج اإليه املار.

واحليوان  الإن�سان  ت�سيب  التي  احل�سرات  هوام  اإن  املف�سرون,  قال  الفائقة حتى  النظافة   -3

كالقمل والقرا�ض والرباغيث وغريها مل تكن تيا يف تلك اململكة, واإذا وفد اإليها �سخ�ض 

وعلى ج�سمه منها �سيء فاإنها كانت متوت من �سدة النظافة وخلو اململكة من القذارة التي 

متثل بيئة �ساحلة لنموها وا�ستمرارها, فاإذا دخلها �سخ�ض وعليه قذر اأو اأذى فاإنه يخرج 

من تلك اململكة نظيفًا معافى.

فيها,  احل�سارة  معامل  تبدو  الكرمية  الآية  اإليها  اأ�سارت  التي  الثالثة  املظاهر  تلك  خالل  ومن 

وهي فخامة امل�سكن وكرثة اخلريات ووفرة النظافة, ولعل تلك الأمور الثالثة مازالت هي اأ�سا�ض 

التح�سر يف املجتمعات الإن�سانية املعا�سرة يف �سرق العامل وغربه, وهذا ما قاله الهدهد يف و�سفها 

وِتَيْت ِمن ُكليِّ �َسْيٍء َوَلَها َعْر�ٌض َعِظيٌم(.
ُ
ِلُكُهْم َواأ ًة مَتْ

َ
كما حكى القراآن الكرمي: )اإِنيِّ َوَجدتُّ اْمَراأ

)ب( وأما الملكة:
فهي بلقي�ض بننت الهدهاد بن �ُسرحْبيل, وقيل هي: َيْلَمَقة بنت )اإلي�َسْرح( ينتهي ن�سبها اإىل يعرب 

بن قحطان من قبيلة حمري, ولدت يف منطقة )ماأرب( باليمن وتولت ملك �سباأ بعد اأبيها وقد 

حوربت يف ملكها من اأحد مناف�سيها وهو: عمرو بن اأبرهة ذا الإذعان, فهزمها يف اأول حربه 

اليمن كله, وجعلت  لها  انت�ساراتها حتى خ�سع  عليها, لكنها عادت وانت�سرت عليه, ووا�سلت 

مدينة �سباأ عا�سمة مللكها, وهي على بعد ثالثة اأيام من �سنعاء اأي ما يقرب من مائة كيلو مرت 

بالتقدير املعا�سر.
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بالعذاب  فتوعده  الهدهد  يجد  ومل  الطري  تفقد  اأن  بعد  اإل  ول مبملكتها  بها  �سليمان  يعلم  ومل 

اإل مبا يدفعه من املقابل الثمني  اأن ينجو من هذا الوعيد  اأو الذبح, وما كان للهدهد  ال�سديد 

الذي �سيفدي به حياته, وهو حديثه عن مملكة �سباأ فقال ل�سليمان – عليه ال�سالم -: )ِجْئُتَك 

وِتَيْت ِمن ُكليِّ �َسْيٍء َوَلَها َعْر�ٌض َعِظيٌم(, ويف قول 
ُ
ِلُكُهْم َواأ ًة مَتْ

َ
نيِّ َوَجدتُّ اْمَراأ ِمن �َسَباإٍ ِبَنَباإٍ َيِقنٍي اإِ

وِتَيْت ِمن ُكليِّ �َسْيٍء َوَلَها َعْر�ٌض َعِظيٌم(, ما يلخ�ض معامل احل�سارة التي �سنعتها 
ُ
اهلل تعاىل: )َواأ

تلك امللكة لبلدها. وقد كان ذلك اخلرب هو الذي حفز نبي اهلل �سليمان لغزوها حيث كان يرى 

اأنه ل ينبغي اأن يكون على الأر�ض مملكة ت�سارع مملكته, وكان ممن حبب اإليهم اجلهاد والغزو, 

فما كاد الهدهد يبلغه بخربها حتى اأخذ ي�سرع يف غزوها, وقد كان لهذا الت�سادم ال�سيا�سي اأثر 

يف اإبراز مدى ما تتمتع به تلك امللكة من حكمة وحنكة وقدرة �سيا�سية جتعل جتربتها يف احلكم 

حمل عظة واعتبار, كما برزت من خالله مالمح �سيا�سية وا�سحة مازالت متثل م�سدرًا ت�سريعيًا 

ملا هو معمول به من مبادئ ال�سيا�سة يف وقتنا املعا�سر, ومن تلك املالمح ما يلي:

)�( مبدأ الشورى أو الديمقراطية بإصطالح العصر:
كانت تلك امللكة تدير �سئون مملكتها مبنهج دميقراطي فائق التقدم, ودليل ذلك اأن نبي اهلل 

�سليمان عندما بادرها باإنذاره القوي الذي حمله الهدهد اإليها والذي قال فيه كما حكى القراآن 

ُتوِن ُم�ْسِلِمنَي(, وكما 
ْ
لَّ َتْعُلوا َعَليَّ َواأ

َ
ِحيِم ٭ اأ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ

َّ
ُه ِب�ْسِم اهلل ُه ِمن �ُسَلْيَماَن َواإِنَّ الكرمي: )اإِنَّ

لبلدها,  القومي  بالغزو وال�ستيالء, وميثل تهديدًا لالأمن  اإنذار قوي يهدد مملكتها  فاإنه  يبدو 

مل ت�ساأ اأن تتخذ قرارًا منفردًا, بل جمعت اأهل الراأي عندها من اأ�سحاب ال�سلطة الت�سريعية, 

ْمًرا َحتَّى 
َ
ْمِري َما ُكنُت َقاِطَعًة اأ

َ
ْفُتوِن يِف اأ

َ
 اأ

ُ
يَُّها امْلَاَلأ

َ
وقالت كما حكى القراآن الكرمي: )َقاَلْت َيا اأ

َت�ْسَهُدوِن( ورجوعها اإىل املالأ من قومها ل�ستطالع راأيهم يف تلك الق�سية الوطنية امللحة يظهر 

مبداأ الدميقراطية التي اأقامت عليه حكمها.

)�( مبدأ الفصل بين السلطات:
�سلطة  كل  اخت�سا�ض  حكمها:  دعائم  امللكة  تلك  عليها  اأقامت  التي  ال�سيا�سية  املبادئ  ومن 

بواجباتها, ول تدخل اخت�سا�سات �سلطة يف اخت�سا�سات الأخرى, يدل على ذلك ما جاء يف 

قال اهلل  لها كما  فقالوا  بلدها,  الدفاع يف  الراأي من قطاع  الكرمي, حني طلبت  القراآن  اإخبار 

ُمِريَن( وهذا القول 
ْ
ْمُر اإَِلْيِك َفانُظِري َماَذا َتاأ

َ
�ٍض �َسِديٍد َوالأ

ْ
ْوُلوا َباأ

ُ
ٍة َواأ ْوُلوا ُقوَّ

ُ
تعاىل: )َقاُلوا َنْحُن اأ

ي�سري اإىل اأن هيئة الدفاع يح�سن لها عدم امل�ساركة يف ال�سيا�سة حتى ل ي�سرفها ال�ستغال بها 

والتع�سب لها واخلالف فيها اإىل �سق ال�سف يف اأداء الواجب الدفاعي, ويبدو اأن هذا املبداأ كان 
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مقررًا وحمرتمًا من كافة هيئات اململكة, ولهذا مل تكد تاأخذ راأي هيئة الدفاع حتى بادروها مبا 

يعلمون اأنه من الواجبات املقررة وفقًا ملبداأ الف�سل بني ال�سلطات.

)�( مبدأ أدب الحوار السياسي:
وهذا املبداأ وا�سح من كالمها ملروؤ�سيها عندما راحت ت�ستطلع راأيهم فيما يجب عمله ملواجهة تلك 

الكارثة الوطنية املاحقة وذلك حني و�سفت الإنذار املوجه اإليها بالت�سليم واخل�سوع من نبي اهلل 

�سليمان باأنه كتاب كرمي, وقد �سجل لها القراآن الكرمي هذا الأدب يف اخلطاب ال�سيا�سي يف قول 

ْحَمِن  ِ الرَّ
َّ

ُه ِب�ْسِم اهلل ْلِقَي اإِيَلَّ ِكَتاٌب َكِرمٌي ٭ ِمن �ُسَلْيَماَن َواإِنَّ
ُ
 اإِنيِّ اأ

ُ
يَُّها امْلَاَلأ

َ
اهلل تعاىل: )َقاَلْت َيا اأ

ِحيِم( وهو قول يظهر مدى احلنكة والر�سانة والثبات يف وقت الأزمات. و�سبط الأع�ساب  الرَّ

والل�سان الذي يتفوه بهذا الكالم الوقور يف هذا املوقف الع�سيب, يحق من يهدد بالويل والثبور 

وعظائم الأمور, واأت�سور اأنه لو كان اأحد حكام الع�سر مكانها يف ذلك املوقف الع�سيب لبادر 

اإىل الهجوم وال�سباب, وجيَّ�ض ما لديه من و�سائل الإعالم والأقالم للردح ال�سيا�سي الذي يتدنى 

اإىل قاع الأدب ال�سيا�سي يف اخلطاب والرد.

)�( دفع مخاطر المواجهات الحربية المسلحة قدر ما يمكن:
ومن مالمح ال�سيا�سة امللكية عند بلقي�ض اأنها مل تكن مندفعة مت�سرعة تتحني الفر�ض للدخول 

يف مواجهات حربية اأو نزاعات م�سلحة ملا تقدره من املاآلت يف تلك املواجهات وما ت�سفر عنه 

من اإراقة الدماء واإتالف البناء وتخريب العامر, ومل تكن تتمنى لقاء العدو ولهذا اقرتحت على 

قومها اأن تبداأ مبديد ال�سالم مع �سليمان, لتدراأ املواجهات احلربية قدر ا�ستطاعتها, ولتخترب 

بذلك مدى حر�ض خ�سمها على احلرب واإ�سراره على املواجهة, فقالت كما حكى عنها القراآن 

امْلُْر�َسُلوَن(, فلم ترد على الوعيد بوعيد  َيْرِجُع  ِبَ  َفَناِظَرٌة  ٍة  ِبَهِديَّ اإَِلْيِهم  ُمْر�ِسَلٌة  الكرمي: )َواإِنيِّ 

مثله, بل بغ�سن الزيتون متده بيد وهدايا التقدير واملودة وت�سفية الأجواء باليد الأخرى, وهذا 

الذي نذكره اإمنا هو غي�ض من في�ض يكفي ذكره لبيان الأثر ال�سيا�سي لتلك التجربة الن�سائية 

التي حكاها القراآن الكرمي وما اأ�سفرت عنه من تلك املبادئ واأمثالها.
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المحور الثاني

مجاالت مشاركة المرأة السياسية

في التشريع اإلسالمي
تتحدد معامل هذه املجالت من خالل املجال�ض النيابية والت�سريعية واملحلية, وهذه املجالت قد 

تكون على امل�ستوى القومي للدولة وقد تكون على امل�ستوى الإقليمي املتمثل يف املجال�ض املحلية 

للمحافظات واملدن والقرى ويح�سن بيان تلك املجالت من خالل هذين النوعني كما يلي:

أوال: مجاالت مشاركة المرأة السياسية على المستوى القومي:
وهذه املجالت تتمثل يف امليادين الآتية:

)�( حق الترشيح للمجالس النيابية:
فاإن  عنهم,  نيابة  بها  يقوم  اأن  لفرد  النا�ض  بتوكيل  تثبت  الولية  وهذه  ولية  الأمة  عن  النيابة 

القيام بالعمل العام ل ي�سلح اأن يقوم به جميع اأفراد الأمة, لأن مبناه على الكفاءة والأمانة, 

القيام بها  الأوىل يف  الأوىل ثم  اأن يقدم  لي�سوا على م�ستوى واحد فيها فوجب  والنا�ض جميعًا 

وبالقدر الذي يت�سع له املجل�ض الت�سريعي وفقًا للعدد املخ�س�ض لكل اإقليم اأو حمافظة.

والولية النيابية ثابتة للمراأة بالقراآن الكرمي وبال�سنة النبوية ال�سحيحة:

ُمُروَن 
ْ
ْوِلَياء َبْع�ٍض َياأ

َ
ُهْم اأ اأما القراآن الكرمي: ففي قول اهلل تعاىل: )َوامْلُوؤِْمُنوَن َوامْلُوؤِْمَناُت َبْع�سُ اأ- 

ْوَلِئَك 
ُ
اأ  َوَر�ُسوَلُه 

َ َّ
َكاَة َوُيِطيُعوَن اهلل َوُيوؤُْتوَن الزَّ الَة  َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر َوُيِقيُموَن ال�سَّ ِبامْلَْعُروِف 

 َعِزيٌز َحِكيٌم( وهذه الآية تدل على اأن حق املراأة م�ساو حلق الرجل 
َ َّ
 اإِنَّ اهلل

ُ َّ
َحُمُهُم اهلل �َسرَيْ

مع  بع�سهم  اأولياء  املوؤمنني  اأن  اأخربت  حيث  والت�سريعية,  النيابية  للمجال�ض  الرت�سيح  يف 

املوؤمنات, والولية املتبادلة تدل على اأن ولية الرجل كما تثبت على املراأة يف العمل العام, 

فاإنها تثبت للمراأة على الرجل فيه, وقد اأ�سارت الآية اإىل اأن تلك الولية يف الأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر, والقيام بتلك املهمة اأقرب ما يكون ملهمة املجال�ض الت�سريعية يف وقتنا, 

وهي الت�سريع والرقابة وامل�سورة.

الت�سريع  مو�سوع  اأنهما ميثالن  املنكر  والنهي عن  باملعروف  والأمر  الت�سريع  بني  ال�سلة  ووجه 

اأو ظهر ما فيها من النفع, واأما  اإذا ا�ستبان ما فيها من املنكر  الربملان يف الوقائع املعا�سرة 

متابعة  املنكر  والنهي عن  باملعروف  الأمر  عليها  يقوم  التي  اأهم اخل�سائ�ض  من  فاإن  الرقابة 
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املق�سود  املفهوم  هو  وهذا  للدولة  العامة  الأن�سطة  جمال  يف  تقع  التي  والنحرافات  املنكرات 

بالرقابة يف الفقه ال�سيا�سي املعا�سر. وحيث اأثبت القراآن الكرمي ذلك للمراأة والرجل على قدم 

امل�ساواة, يكون الرت�سيح لأداء تلك املهام م�سروعًا لذلك.

ة ال�سريفة: فقد اأثبت النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم – حق الرعاية للمراأة كما  واأما ال�ُسننّ ب- 

اأثبتها للرجل فيما �سح عنه: “كلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته الرجل يف بيته راع وهو 

م�سئول عن رعيته واملراأة يف بيتها راعية وهي م�سئولة عن رعيتها األ كلكم راع وم�سئول عن 

اأثبت هذا احلديث ال�سريف الرعاية على الغري لكل من الرجل واملراأة على  رعيته”, فقد 

امل�ساواة فيه يدل  واإثبات  الأ�سرة,  املت�سلة بغريهما على م�ستوى  امل�سائل  امل�ساواة يف  قدم 

على اإثبات امل�ساواة يف غريه من الوليات, ومن ثم يكون احلديث ال�سريف موؤكدًا ملا دل عليه 

القراآن الكرمي يف الآية ال�سابقة.

ويف جمال ال�سورى بوجه اأخ�ض جند اأن للمراأة راأيًا تبديه وجتادل عنه, وتاور به, وهي  ج- 

– اأي�سًا – م�سرية يتعني العمل براأيها الذي ت�سري به اإذا �سادف وجهًا من وجوه امل�سلحة 
زوج  �سلمة(  )اأم  ق�سة  يف  ذلك  على  يدل  ما  الإ�سالمي,  الت�سريع  يف  جاء  وقد  الراجحة, 

النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم – وقت �سلح احلديبية. فقد دخل عليها النبي – �سلى اهلل 

عليه و�سلم – مطرقًا مهمومًا بعد اأن عقد ال�سلح مع قري�ض, واأمر امل�سلمني اأن يتحللوا من 

اإحرامهم فلم ميتثلوا, ظنًا منهم اأن يف هذا ال�سلح غبنًا للم�سلمني, فقالت يا ر�سول اهلل: 

من  ويتحللوا  ويحلقوا  ينحروا  اأن  اأمرتهم  �سلمة,  اأم  يا  امل�سلمون  هلك  قال:  خطبك؟,  ما 

امل�سجد  اأمل دخول  يا ر�سول اهلل, فقد جاءوا على  اأعذرهم  اإحرامهم فلم ميتثلوا, قالت: 

احلرام مق�سرين, ثم ُمِنعوا منه وهم على بعد اأميال منه, وبعد اأن تملوا م�ساق ال�سفر 

و�سعوبة التنقل من املدينة اإىل م�سارف مكة, فهم لذلك مكروبون, والراأي اأن تخرج فتنحر 

وتلق, فاإذا راأوك فعلت تبعوك لأنهم لن يخذلوك يا ر�سول اهلل, ففعل النبي – �سلى اهلل 

عليه و�سلم – ما اأ�سارت به وعلم امل�سلمون اأن الأمر جد ل هزل فيه, وفعلوا ما فعله النبي 

الفتنة  وانق�سعت  العا�سفة  فهداأت  ل�سنته,  واتباعًا  به  – اقتداًء  و�سلم  عليه  اهلل  – �سلى 
بف�سل م�سورة امراأة ذات راأي �سديد.

وهذه الواقعة الت�سريعية مل ت�سق يف بناء الت�سريع الإ�سالمي للت�سلية, بل جاءت لالعتبار والتباع 

اأن العربة يف الراأي لي�ست ب�ساحبه, واإمنا هي يف  لتعلم امل�سلمني واملجتمعات الإن�سانية كلها: 

امراأة, لأن احلكمة  اأم  راأي رجل  اأكان  �سواء  اتباعه  ينبغي  فاإنه  فاإذا كان �سديدًا  الراأي ذاته, 

�سالة املوؤمن اأنى وجدها اأخذها.
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وهذه الواقعة وغريها, تدل على اأن من حق املراأة اأن تختار للمهام النيابية وفقًا ل�سكل الختيار 

الذي يحدده الع�سر يف اإطار الت�سوية بني اجلميع, ي�ستوى يف ذلك اأ�سلوب النتخابات تر�سيحًا 

املراأة  اختيار  اأن  اإذ  املختلفة,  النيابية  املجال�ض  يف  الغر�ض  لهذا  التعيني  واأ�سلوب  وانتخابات, 

لذلك يعد تطويرًا لل�سورة التي كانت تعرب فيها املراأة عن راأيها يف الع�سور املتقدمة. كما حدث 

يف ق�سة اأم �سلمة, وفيما حكاه القراآن عن امراأة فرعون التي مل تقبل انحراف زوجها واأعلنت 

عليه الع�سيان ب�سبب انحراف عقيدته و�سلوكه, وكما ورد يف ق�سة املجادلة التي �ُسميت �سورة 

اأنه اختالف و�سيلة ولي�ض  با�سمها حيث تقرتب من م�سمونها واإن اختلفت عن �سكلها باعتبار 

اختالفًا يف احلكم.

)�( حق االنتخاب:
والنتخاب يف ذاته يحمل معنيني:

اإنه توكيل ل�سخ�ض باأن يقوم بعمل معني نيابة عن املوكل, واملراأة اأهل للوكالة, لأنها  اأولهما: 

متلك الختيار والتعبري عن راأيها وكل ما ميلكه الإن�سان اأو يقدر على مبا�سرته بنف�سه 

يجوز اأن يوكل فيه غريه.

الت�سريع,  النيابة يف  اأن يقوم مبهمة  باأنه يقدر على  ل�سخ�ض  ال�سهادة  اأن فيه معنى  وثانيهما: 

النيابة  للقيام مبهمة  اأهل  باأنه  ل�سخ�ض  ت�سهد  اأن  فيجوز  ال�سهادة,  اأهل  واملراأة من 

الت�سريعية على خري وجه, كما اأن ال�سهادة يف املجال العام راأي يجب اأن ُيحرتم ول 

يجوز لأحد – حتى ولو كان زوجًا اأو رئي�سًا يف العمل – اأن يحمل املراأة على اأن تكتمه 

اأو اأن تقول ما يخالفه, وذلك ملخالفة هذا احلجر ملا اأمر اهلل به من اإقامة ال�سهادة 

جمردة, ومن وحي �سمري ال�ساهد, وذلك حني قال: “واأقيموا ال�سهادة هلل”, وحني 

قال: “ول تكتموا ال�سهادة ومن يكتمها فاإنه اآثم قلبه”, واملراأة يف اخلطاب املق�سود 

بهاتني الآيتني الكرميتني كالرجل, فيجوز اأن تكون من اأهل النتخاب.

)�( حق تولى المناصب الوزارية والقضائية:
وللمنا�سب الوزارية والق�سائية جانب وظيفي تتوله املراأة بحكم كفاءتها وقدرتها على القيام به 

وقد راأينا اأنها يف اإطار توافر �سروط توىل الوظيفة بحقها, تكون كالرجل �سواء ب�سواء, بيد اأنه 

اإذا كان لتلك الوظائف جانب �سيا�سي, فاإنها تكون اأهاًل له وفقًا ل�سروط تويل الوظائف العامة 

وتوافر �سروط النيابة يف املجال�ض الت�سريعية اإذا ُوجدت فيها.
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ثانيًا: مجاالت مشاركة المرأة السياسية على المستوى المحلي:
واملجال�ض املحلية على م�ستوى املحافظات واملدن والقرى حمكومة مببادئ الولية العامة املتبادلة بني 

الرجال والن�ساء, ومن ثم يكون لها اأن مُتار�ض حقها ال�سيا�سي على هذا امل�ستوى انتخابًا وتر�سيحًا.

أهمية مشاركة المرأة في تلك المجاالت:
اأهمية تفوق يف نطاق تطبيقها وجمالتها  اأن م�ساركة املراأة يف تلك املجالت قد ميثل لها  بيد 

املجال�ض النيابية ذات الطابع القومي. وذلك لأمرين:

ملواطن  ومواكبة  ومتعددة  كثرية  املجال�ض  تلك  عرب  ُتوَدى  التي  اخلدمات  نطاق  اأن  اأولهما: 

اخلدمة املق�سودة من قيامها وهي اأماكن وجود الفئات ال�سعبية البعيدة عن العا�سمة 

والتي قد ل تقدر على ت�سيل اخلدمات التي ت�ستحقها فيما لو ظلت تلك اخلدمات 

خا�سعة ملبداأ املركزية يف توزيعها, كما اأنها ت�سمل كافة اخلدمات التي يحتاجها هذا 

القطاع العري�ض من النا�ض يف جمالت التعليم وال�سحة وال�سناعة والزراعة وغري 

ذلك من جمالت اخلدمة العامة.

املحافظات  يف  كلها  الدولة  م�ستوى  على  املجال�ض  لتلك  اجلغرايف  النطاق  ات�ساع  اأن  ثانيهما: 

واملراكز والقرى ُتتيح للمراأة اأكرب قدر من امل�ساركة ال�سيا�سية, وي�ستوعب عددًا كبريًا 

من النماذج الن�سائية القادرة على العطاء.

كما اأن تلك املجال�ض مُتثل مدار�ض ل�سقل التجارب ال�سيا�سية للمراأة وتكوينها يف اإطار خربتها 

العمل  يف  املراأة  م�ساركة  زيادة  اإىل   – املاآل  بح�سب   – يوؤدي  اأن  �ساأنه  من  وذلك  ال�سيا�سية 

ال�سيا�سي وُي�ساعد على عالج م�سكلة العزوف عن امل�ساركة يف هذا املجال من ِقبل بع�ض الن�ساء 

حتى كاد هذا الن�ساط اأن يكون ق�سرًا على الرجال وحدهم, وهو خلٌل ميكن اأن ُيعاَلج من خالل 

اأهمية كربى يف تقيق العدل الجتماعي, وف�ض  اأن لتلك املجال�ض  تلك املجال�ض املحلية, كما 

اخلدمات  و�سول  ي�سمن  مبا  والالمركزية  املركزية  الخت�سا�سات  بني  والتناق�ض  الرتباك 

لكافة الأفراد على قدم امل�ساواة, ل �سيما واأن تلك امل�ساواة هدٌف د�ستوري واجب النفاذ.

وبعد:

ثل اإطاراً عاماً حلق املراأة يف املمار�سة ال�سيا�سية يف �سوء  فاإن ما �سبق اإيراده يف تلك الورقة ميمُ

تب له واأن يلقى قبوًل ممن يقروؤه. مبادئ الت�سريع الإ�سلمي, اأرجو اأن يكون نافعاً ومفيداً فيما كمُ

هذا وباهلل التوفيق واحلمد هلل رب العاملني

اأ.د. عبد اهلل النجار
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