
 والية المرأة ومسؤولية المرأة الفلسطينية
 

 عبد الستار قاسم
 

ثار جدل على الساحة الفلسطينية حول مدى إسالمية ترشح المرأة الفلسطينية لمنصـب الرئاسـة               
هناك من دافع باتجاه حقها في ذلك، وهنـاك مـن رأى            . الفلسطينية أو عضوية المجلي التشريعي    
وحقيقـة أن   . تعتبر من أعمال الوالية وأن المرأة ال تـولى        العكس على اعتبار أن هذه المناصب       

والية المرأة شغلت المسلمين على مدى طويل من الزمن، وما زالت تشغلهم، ومـا زال الخـالف         
ومن الواضح أن األمور على الساحة الفلسطينية قد تم حسـمها           . يميز االجتهادات حول الموضوع   

إجراء االنتخابات وتسيطر على المنح المالية التي تقـدمها     من قبل الدول الغربية التي تمول عملية        
أخرج الغرب المسألة من بين أيدينا وفرضوا علينا اشـتراطاتهم          . الدول المانحة للشعب الفلسطيني   

 .إذا كان ألموال المساعدات أن تستمر
 

الجتماعية ليس من اإلبداع أن يتلقى الشعب الفلسطيني أوامر من الدول الغربية لترتيب أوضاعه ا             
والسياسية، ويبدو أننا شغلنا انفسنا في قضايا كثيرة كان من الممكن حسـمها إسـالميا بسـهولة،                 

 . ليلزمنا بما يراه مناسبا لناوفضلنا الترهل وإضاعة الوقت، ومهدنا الطريق لتدخل الغير
 

عـدة للوصـول   فيما يلي المنطلقات الخلقية التي تحدد أدوار الناس من ذكر وأنثى، والتي تشكل قا             
 .إلى الحل الفقهي القرآني حول والية المرأة

 
 الخلْق

تيسر علينا اآليات الواردة في القرآن حول خلق اإلنسان وانبثاق الذكر واألنثى مـن ذات الـنفس                 
الوصول إلى عدد من االستنتاجات حول البعد الكوني لكل من الذكر واألنثى والعالقة العضـوية               

علماً بأن العالقة االجتماعية محكومة بالعالقة العضوية وليس        . الجتماعيةبينهما وكذلك العالقات ا   
وإذا كان لإلنسـان    . العكس ألن العضوية مربوطة بالخلق او بالتكوين العضوي األحيائي لإلنسان         

ان يعيش حياة دنيوية خالية من التناقضات فإنه ال بد من انسجام الوضع االجتماعي مع الوضـع                 
 يشده البعد الطبيعي في حالة      :ن متنازعين يؤديان إلى تمزق ذاتي     نه يقع بين طرفي   الطبيعي، وإال فإ  

عدم االنسجام نحو الفطرة أو نحو خلقه ويشده البعد االجتماعي نحو ما اعتاد عليه النـاس أو مـا                   
. في هذه الحالة، ال بد لإلنسان إال أن ينحاز لبعد دون آخر مما يسبب له المتاعب               . صنعوه بأيديهم 

ذا حاول التصرف حسب الفطرة فإنه يدخل في تناقض مع البعد االجتماعي وبالتالي مع مجتمعه               فإ
كأفراد وجماعات، وإذا حاول التصرف حسب البعد االجتماعي فإنه يدخل في تناقض مع تكوينـه               

 .الطبيعي وبالتالي ينفصم عن نفسه ويعيش حياة التمزق واالغتراب
 

أن يؤمن المرء بأن التشـريع اإللهـي والـذي يشـرع للحيـاة              وعليه فإنه من متطلبات اإليمان      
فالحكمة اإللهية ال تتنـاقض     . االجتماعية ال يمكن أن يتناقض مع الخلق، بل هو حتما منسجم معه           

وال تتجزأ إلى متنافرات، وإذا كانت هذه الحكمة قد خلقت اإلنسان حسب مقومات معينة، فإنـه ال                 
قي المتطلب االجتماعي ال يقفز عن المقوم الخلْ      .  مع هذه المقومات   مفر إال أن يأتي التشريع متناسباً     

. وال يزيغ عنه، بل هو التعبير العملي لما خلق له اإلنسان وقادر على القيام به بالشكل الصـحيح                 
قي وأن اإلنسان مؤهل خلقاً للقيام اجتماعياً بما ُأهل         أي أن المقوم االجتماعي مبني على المقوم الخلْ       



اء عليه يمكن االستنتاج انه إذا وجد متطلب اجتماعي غير منسجم مع الفطرة اإلنسانية فإن               وبن. له
وإذا وجدت مقوالت موصوفة بالدينية وتناقضت مع       . هذا المتطلب ال يمكن أن يكون تشريعاً إلهيا       

 .الفطرة فإنها ال يمكن أن تكون دينية وإنما تلبس ثوب الدينية ليس إال
  

 : ورية قبل وضع االستنتاجات التاليةكانت هذه مقدمة ضر
إنهما يملكـان ذات الخصـائص      .  المرأة والرجل من أصل واحد وهما يعكسان ذات الفطرة         :أوالً

. فإذا كان أحدهما عقالني فاآلخر كذلك، وإذا كان أحدهما شهواني فاآلخر كـذلك            . وذات الطاقات 
وإذا كان أحدهما مكلف فـاآلخر مكلـف        . وإذا تميز أحدهما بطاقة انفعالية فاآلخر يتميز بها أيضاً        

 . أيضاً، وهكذا
 المرأة والرجل يختلفان جزئياً من ناحية التكوين الجسدي، وبالتحديد مـن ناحيـة التكـوين                :ثانياً

لكن هذا االختالف ال يعنـي      . الجنسي وما يتعلق به من تبعات مثل اإلرضاع واإلفراز الهرموني         
طاقة . انها لدى اآلخر، وإنما يعني تركيز الطاقة نحو جهد معين         استحواذ أحدهما لطاقة معينة وفقد    

اإلنجاب مثالً موجودة لدى الطرفين، ولكن طاقة أحدهما تركزت نحو اإلرسـال وطاقـة اآلخـر                
تركزت نحو االستقبال، وظهرت تبعا لذلك اختالفات جسـدية تتناسـب مـع جهـدي اإلرسـال                 

لدى الطرفين إنما أهلت األنثى داخلياً للقيـام بـذلك          أما طاقة رعاية الرضع فمتوفرة      . واالستقبال
وإذا جاز التشبيه، فإن تركيز الطاقة يشبه ذلك االختالف بين سيارة           . وبكفاءة أعلى من كفاءة الذكر    

محركا السيارتين يقومان على ذات المبدأ ولـديهما  الطاقـة، إنمـا             . نقل الركاب وسيارة الشحن   
 .وطاقة األخرى نحو الحمل الثقيلتركزت طاقة إحداهما نحو السرعة 

 
إذا كانت طاقة اإلنجاب لدى الزوجين موجودة، وهي األكثر انعكاساً على التكوين الجسدي، فماذا              
عن تلك الطاقات التي لها عالقة باإلنسان وليس بالجنس؟ إذا فرض الجنس، أو بالحقيقة تتطلـب،                

 فإن الطاقات المتعلقة باإلنسـان ال تتطلـب         تكوينا جسدياً متناسباً مع دور كل من الذكر واألنثى،        
بمعنى أن التغاير عبارة عـن حاجـة وظيفيـة          . تغايرا في التكوين وال اختالفاً في تركيز الطاقة       
تركيز الطاقة تابع للوظيفة، وإذا لم يكن هنـاك         . يختص بها الذكر واألنثى وليس اإلنسان بعمومه      
 .تركيز الطاقة اإلنسانيةتباين وظيفي فال ضرورة وال حاجة للتباين في 

 
الطاقة العقلية مثالً عبارة عن طاقة إنسانية وهي ليست من خصـائص الـذكر وحـده وال مـن                   

ربما تتباين الطاقات   . وهكذا هي الطاقات الشهوانية والعاطفية والوجدانية     . خصائص األنثى وحدها  
ت اإلنسـانية ذات الوظيفـة      لكن الطاقـا  . مثل األمومة واألبوة، لكنها تبقى ضمن التباين الوظيفي       

الرجل يفكر وكذلك المرأة، وهي تحب      . الواحدة ذكورياً وأنثوياً ال تتباين ألنها تؤدي ذات الوظيفة        
أما إذا ظهر للعيان من خالل المشاهدات االجتماعية أن         . وتكره كما أن الرجل يحب ويكره، وهكذا      

ه اعتماداً على طاقتها الفكرية فذلك ناجم في        المرأة أكثر انجرافاً نحو االنفعال من الرجل أو أقل من         
ولعله من المهم أن يركـز العلمـاء        . الغالب عن عوامل اجتماعية وبيئية وليس عن عوامل خلقية        

 .أبحاثهم حول قضايا من هذا القبيل بهدف التمييز بين ما هو اجتماعي وبين ما هو فطري
  

نوثة إال ما يتعلق بهـا مـن حيـث التـذكير            فكرة التمييز بين تركيز طاقات الذكورة وطاقات األ       
والتأنيث تتناقض تماما مع الخلق وانبثاق الذكر واألنثى من ذات النفس، وإذا كان لفكرة التمييز أن                
تكون صحيحة فإن النفس لن تكون منسجمة، بل تكون متناقضة داخلياً ومتنافرة وهو شيء يعبـر                

 .لق الشيء ليكون في فوضى داخليةاهللا كامل مطلق الكمال وال يخ. عن عدم الكمال



 
في حياة التكامل ال يوجد هنـاك مـن هـو           .  الذكر واألنثى متكامالن ويكونان سكنا متكامالً      :ثالثاً

ربمـا تختلـف األدوار، وربمـا       . أفضل من اآلخر أو من يستطيع شق الحياة بمفرده دون اآلخر          
. ياة، بل يسـتحيل بغيـاب أي منهـا   تختلف تعقيداتها لكنها جميعها تبقى مهمة ويصعب تكامل الح     

. أهمية طرف ال تتأتى من خالل الدور وإنما من خالل التكامل الذي يساهم الـدور فـي تحقيقـه                  
الطبيـب بحاجـة إلـى نجـار،        . تكامل الذكر واألنثى يشبه تكامل أدوار الناس في حياتهم العامة         

صحيح أن الطبيب   . نتاج، وهكذا والنجار بحاجة إلى مزارع، والمزارع بحاجة إلى تنظيم تبادل اإل         
يمكن أن يكون نجاراً بيسر أكثر مما يستطيع النجار أن يكون طبيباً، لكنه ال يقوى أي منهما على                  

وإذا قام كل منهما بدوره، وقام كل فرد في المجتمع بدوره أصبح            . القيام بكل األدوار في آن واحد     
 ألحد درجة على آخر، لكن الدرجة ال تتغذى         قد يكون . هناك تكامل بين األفراد وآخر بين األدوار      

أي أن الدرجة ال تتغذى على الكيانية وذاتية اإلنسانية وال تنتقص           . على أهمية األشخاص واألدوار   
 .منهما

 
العالقة بين الذكر واألنثى ليست عالقة مساواة والتي هي عالقة عددية تتسم بالجمود والهشاشـة،               

يوية والروابط القوية المستندة على قيم إنسانية سامية مثل التعاطف          وإنما عالقة تكاملية تتميز بالح    
عالقة المساواة عالقة تخلو إلى حد كبير من األبعـاد          . والحب والتراحم والسهر على راحة اآلخر     

الوجدانية والعاطفية والتراحمية وتركز على بعد إنساني واحد أال وهو أن كل إنسان فرد عبـارة                
إنها عالقة  .  بذاته ويتم التعامل معه على هذا األساس سواء كان ذكرا أو أنثى            عن كيان مستقل قائم   

ورسالتها تقول أنه ال يوجد من هو أفضل مـن          . ند لند أو ضد لضد أو، على األقل، واحد لواحد         
أما عالقة التكامل فتتعامل مـع حقـوق مـن          . اآلخر، وال يحق لطرف أن يدعي احتضان اآلخر       

طلق الندية، وهذه الحقوق ليست مادية فقط وإنما مادية ومعنويـة فـي آن              منطلق العدل ال من من    
 .واحد

  
إذا أخذنا حافلة الركاب كمثل على ما أقول فإنه من المتوقع إذا صعدت فتاة إلى الحافلة ولم تجـد                   

أما إذا كان المهـيمن هـو البعـد         . مقعداً خالياً أن تبقى واقفة إذا أخذنا المساواة كطريقة للتعامل         
في الحالة األولى هناك ندية تشـكل أرضـية         . لوجداني فإنه من المتوقع أن يخلي شاب لها مقعده        ا

يعبر الشباب في الحالة األولى عن قنـاعتهم بـأن          . لوقوف الفتاة، وفي الحالة الثانية هناك تكاملية      
أما في الحالة   . الياًعلى الفتاة أن تبقى واقفة تماما كما أن الشاب يبقى واقفاً فيما إذا لم يجد مقعداً خ                
قـد ال تكـون     . الثانية فيعبر الشاب عن تدفق عاطفي تجاه الفتاة التي قد ال يكون على معرفة بها              

الفتاة مريضة، وقد تكون قادرة على الوقوف، لكن الشاب ال يتعامل معها بنفس اسـتاتيكية وإنمـا                 
ومن المحتمل، بل قد يكـون مـن   . بديناميكية أو حيوية تضيف نكهة إنسانية إلى التعامل اإلنساني        

إنه . المؤكد، أن الشاب يجني من تدفقه العاطفي متعة أو راحة أكبر مما لو بقي جالساً على مقعده                
 .يشعر باالرتياح من جراء ما فعل وهي تشعر بذلك أيضاً على األقل من الناحية الجسمانية

  
اميكيان حيويان، بينما المساواة استاتيكية     فهل العدل في المساواة أم في التكامل؟ العدل والتكامل دين         

والعدل قد ال يكون باالستسالم للصدفة، وإنما قد يكون بما يقدمه طرف لآلخر ألن في ذلـك                 . فجة
قد تبدو المساواة عدالً، لكنها في غياب الراحـة النفسـية           . راحة نفسية تعلو على الراحة الجسدية     

 .تتحول إلى جحيم
 



ا الطرف اآلخر بوجه    /اد أو عادت إلى البيت ولم يقابله      ب أن زوجاً قد ع    ه. ينطبق هذا على السكن   
مبتسم وبعبارات تشير إلى المشاركة في المعاناة والتعب على اعتبار أن الناس يعملون ويتعبـون               

يتناقض هذا  . فإلى أي سكن سيتحول السقف الذي يعيشان تحته       . وال ضرورة للتخفيف من الوطأة    
 وصفها القرآن الكريم ويتحول السكن إلى مسكن والبيت إلى مجرد جـدران             تماما مع الفطرة التي   

أين هي المودة والرحمة التي فطر اهللا عباده عليها؟ هكذا تتحـول            . وغرف وتسهيل الحياة اليومية   
 .الحياة الزوجية إلى مجرد معاشرة جنسية يطفئ من خاللها كل زوج جذوة الطرف اآلخر

א א

قوامة قسطاً كبيراً في المناقشات اإلسالمية وتأخذ تفسيرات متعـددة وتسـتند هـذه              تأخذ مسألة ال  
الرجال قوامون على النساء بما فضل اهللا بعضهم على بعـض وبمـا     " المسألة على اآلية الكريمة     

أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اهللا، والالتـي تخـافون نشـوزهن                
هن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فال تبتغوا عليهن سبيال، إن اهللا كان             فعظوهن واهجرو 

:         " ويعزز البعض تفسيرهم لهذه اآليـة بآيـة أخـرى تـنص           ). 34النساء،" (عليا كبيراً   
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء، وال يحل لهن أن يكتمن ما خلق اهللا في أرحامهن إن كن                 

وم اآلخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصالحاً، ولهـن مثـل الـذي                يؤمن باهللا والي  
  ).228البقرة، " ( عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واهللا عزيز حكيم 

  
قبل البحث في التفاسير أشير أوال إلى أن هاتين اآليتين تشريعيتان وال تتضمنان الخلق إال في 

الرجال قوامون على النساء بما فضل اهللا بعضهم على " والقائل الجزء األول من اآلية األولى 
تنظم اآليتان عالقات اجتماعية بين المتزوجين من الذكور واإلناث وليس العالقة الخلقية ". بعض 
 .وللتأكيد على صبغتهما التشريعية انتهتا بأسماء اهللا الحسنى غير المعرفة. لألزواج

 
أما ابن كثير فيفسرها على أن      .  أن قوامين تعني مسلطين    الجاللين تفسير   من ناحية التفسير، يقول   

الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبهـا إذا اعوجـت، أي ألن                 " 
يأخذ الكاتب أحمد زكـي تفاحـة هـذا         . ". …الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة         

يفضل المرأة من حيث تفوقه العقلي ومقدرتـه        " قول أن الرجل    فهو ي . المنحى لكنه يقع في تناقض    
ويتساءل حول كيف يمكن أن يتساوى اآلمر والمأمور والكبير         ".  على اإلدارة واإلنفاق على المرأة    

وفي ذات الصـفحة    . ويضيف بأن المرأة ال تساوي الرجل من حيث القيمة االجتماعية         . والصغير
المقام عند اهللا ورسوله والمؤمنين في اإلسالم إنما تكون بحسـب           في القيمة و  : "يراجع نفسه فيقول  

ثم يضيف بأن امرأة تقية قد تكون أفضل مـن          ".  عملها فقد تكون خيراً منه وقد تكون دون الرجل        
لم يوضح الكاتب كيف يمكن أن تكون المرأة في موقع دوني من الناحيـة              . ألف رجل بدون تقوى   

ية ولكنها تقيم عند اهللا تبعا لعملها وذلك حسب تفسـيره لـذات             االجتماعية وذلك حسب تفسيره لآل    
وإذا كانت التقوى هي أساس الحكم على وضع المرأة، فكيف يمكن لألدنى عقال أن يكـون                . اآلية

 أتقى من المتفوق عقلياً؟
  



ن يفسر حسن زكريا فليفل القوامة على أنها قوامة تكليف في كتاب يعطي المرأة موقعاً دونيا بعنوا               
يتفق العقاد مع هذا التفسير التكليفي فيقول بأن القوامة هـي أفضـلية             . نقصان عقل المرأة والدين   

يأخذ هذا التحليل البعد الطبيعي بعين االعتبار       . الفطرة، وكذلك بما يتحمل الرجل من مهام اإلنفاق       
ما حظيت عليه   بحيث أن الذكورة قد حظيت على تركيز طاقة باتجاه تحمل مسؤولية اإلنفاق مقابل              

وهو ال يرى بعدا اجتماعياً قائما على تقاليـد متوارثـة           . األنوثة من تركيز طاقة باتجاهات أخرى     
" بما فضـلهم علـيهن      " وهذا ما يميل لتبنيه أحمد خيرت إذ يقول بأن اهللا لم يقل             . كأساس للتفسير 

فضل اليد اليمنى علـى     ألن التفاضل هنا شبيه بالتفاضل بين أعضاء الجسم الواحد، وال بأس أن ت            
 .اليسرى أو العقل على البصر

 
يأخذ تفسير الشيخ محمد شلتوت بعدا أمنيا ويقول أن األفضلية والقوامة تعنيان أن الرجـل يـدفع                 

وأخال أن هـذا    . إنه يذود عنها ويحاول أن تكون حياتها نقية من شرور الحياة          . بالمرأة عن الشر  
 .ي تشير إليه القوامة، وهو عنصر فطري وليس اجتماعياًالبعد األمني هو العنصر األساسي الذ

 
فإذا نظرنا إلى كلمة قوامين وحاولنا تفسير القرآن بالقرآن، فإننا نجد أن هنـاك آيتـين أخـريين                  

 علـى  ولو هللا شهداء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط      : " األولى هي . استعملتا كلمة قوامين  
قربين إن يكن غنيا أو فقيراً فاهللا أولى بهما، فال تتبعوا الهوى أن تعـدلوا،               الوالدين واأل  أو أنفسكم

يا أيها  " أما الثانية فتقول     ). 135النساء،  " (خبيراً   تعملون بما كان اهللا فإن تعرضوا وإن تلووا أو  
الذين آمنوا كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط وال يجرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا، اعـدلوا هـو                  

شهد اهللا أنه ال إله إال      " وهناك آية أخرى استعملت كلمة قائم وهي         ). 8المائدة،  " ( أقرب للتقوى   
تشـير   ). 18آل عمـران،    " (لعلم قائماً بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم        هو والمالئكة وأولوا ا   

على المؤمنين أن يقسطوا وأن يكونوا قـائمين        . اآليتان األولتان أن كلمة قائمين تقف مقام التكليف       
وارتبط القيام هـذا    . على القسط، أي مدافعين عنه ساهرين على تطبيقه مستنفرين من أجل إحقاقه           

ء استعانة الن القيام ذاتـه يجـب أن يتحلـى بالقسـط ال بالعصـبية أو التحيزيـة أو                    بحرف البا 
أما في اآلية الثانية فورد تعبير قوامين هللا مما يعني أن السهر والدفاع واالسـتنفار هللا                . االنفصامية

ومن اآليتـين نـرى أن      . وليس ألي أحد آخر حتى لو كان  في القوامة شهادة المؤمن على نفسه             
وهذا علـى   . مة عبارة عن عمل خير ال يهدف إال إلى الخير وأنها ال تحمل إال معنى إيجابياً               القوا

 .الذي فسرها بالحكم والتأديبتفسير ابن كثير الذي فسر القوامة بالتسلط وتفسير الجاللين عكس 
 

على تسـلط أو    تؤكد اآلية الثالثة هذا البعد اإليجابي الخير حيث أن اهللا قائم بالقسط، واهللا ال يقوم                
وقد انتهت اآلية باسمي اهللا الحسنى المعرفين مما يؤكد أن          . إجحاف وإنما على الخير وهداية الناس     

 .الخلق والتركيب الكوني لم يقوما إال بالقسط
  

ولهذا جـاءت اآليـة الكريمـة     . القوامة تتضمن المسؤولية والحرص والرعاية وكلها أعمال طيبة       
الرجال أمناء وعليهم السهر على راحة النسـاء وأمـنهن          ".  النساء   الرجال قوامون على  " مؤكدة  

اآلية ال تدعو إلى التسلط أو الهيمنة أو ترسيخ فكرة التابع والمتبوع أو الهـام               . وإبعاد الشر عنهن  
بما فضل اهللا بعضهم على     : " لكن لماذا الرجال هم القوامون وليس النساء؟ تجيب اآلية        . والمهمش

 بالخلق قد اختص الرجال بصفات تميزت  عن صفات النساء، واختص النساء             أي أن اهللا  ". بعض  
بصفات تميزت عن الرجال، وهو اختصاص يصب ضمن مسألة تركيز الطاقة التي تـم الحـديث        
عنها، لكن مجمل االختصاصات هذه والمنبثقة أصال من الخصائص اإلنسانية جعلت الرجال فـي              



ة مثال المصدر المادي النهائي لإلنجاب والحفاظ على الجـنس          فالمرأ. موضع القوامة وليس النساء   
البشري بفضل ما اختص به جسمها من إمكانية الحمل، والرجل أساس العمل الشاق الذي يتطلـب                

المرأة ذات  . قوة خاصة بفضل ما اختص به جسمه من إمكانية القيام بأمور األمن بمختلف نواحيه             
وربما يعشـق الرجـل     . ذو خشونة جسدية يطلب النعومة    نعومة جسدية تطلب الخشونة، والرجل      

 .وضاءة وجه المرأة، وربما تعشق المرأة قطرات العرق تتصبب من جبين الرجل
 

لكن هذا ال يعني أن المرأة في حل من         . القوامة عبارة عن أمانة، والنساء أمانة في أعناق الرجال        
اية األمر أن يوفروا أمن المأكل والملـبس        األمانة، بل هي صاحبة أمانة، وإنما على الرجال في نه         

على هذا فطر اهللا الرجـال      . واألمن من األخطار الخارجية وغير ذلك من فروع األمن والطمأنينة         
 .ق اهللا الذي يقره القرآن الكريموالنساء، وهو خل

 
أيضاً؟ لكن هل من الممكن في الحياة العملية أن تكون المرأة قائمة على األسرة وربما على رجلها                 

نعم من الممكن إذ أن هناك من الرجال من ال يرغبون في استغالل الطاقات التي منحهم اهللا إياها                  
فيتكاسلون ويسلمون أنفسهم للشهوات والنزوات، وهناك من النساء مـن تكـون مرهفـة الحـس                

لـى  بالمسؤولية وقوية الرغبة في التفوق فتحقق ما يعجز عنه الرجال وتستطيع أن تكون قائمة ع              
 .قوم بأكمله

 
أسيء تفسير القوامة من قبل أناس كثيرين وأخذوا بالتفسير االجتماعي القائم على التبعية مما دفع               

ظن هـؤالء أن القوامـة      . رجاال ال يتحملون مسؤولية يطالبون بطاعة النساء وامتثالهن ألوامرهم        
ال مانع من استعمال العصا في      تحول المرأة إلى أداة أو إلى مجرد بهيمة ال تفقه إال ما تؤمر به و              

إساءة االستخدام هذه تتمشى مع األعراف والتقاليد التي يحاول أصحابها أن يضفوا عليهـا              . سوقها
وهذه إساءة تتناقض تماما مع فكرة الزوجية وخلق الزوجين من نفس واحدة يسكن             . طابع القدسية 

 .كل منهما لآلخر ولتكون بينهما مودة ورحمة
 

فلو تعلق األمر بالتسـلط واألمـر       . األمانة ينسجم تماماً مع الحكمة اإللهية في الخلق       ربط القوامة ب  
والنهي لذهبت المودة والرحمة بين الرجال والنساء وألصبحت العالقة عالقة توتر وتنافر بدل أن              

وقد جاءت القوامة تعزيزا للعالقة التكامليـة التراحميـة رافضـة           . تكون عالقة انسجام وتجاذب   
القوامة مرتبطة بالقسط، وال يمكن أن تقوم على إهـدار          . قات المشوهة التي تقوم على الظلم     للعال

 .الحقوق واالستهتار باآلخر
 

فهذا تعزيز ال   ". وللرجال عليهن درجة    " أما إذا شاء أحد أن يعزز تفسيرا تقليديا باآلية التي تقول            
أي للرجـل حـق     . ي يتحدث عن الحمل   يقوم على بينه ألن الدرجة لها عالقة بموضوع اآلية والذ         

هنا القرار للرجل وهو بحد ذاتـه       . عدم الطالق إذا تببين أن امرأته التي ترغب في الطالق حامل          
إنها . والتي تعززت بالدرجة المشار إليها    " وبما أنفقوا من أموالهم     " أضافت آية القوامة    .  الدرجة

القوامة عبارة  . اد األسرة  من الزاوية التشريعية     درجة اإلنفاق والتكريم بالمهر واالئتمان على أفر      
أي أن اهللا جعل الرجال     . عن تكريم خلقي للمرأة، واإلنفاق عبارة عن تعزيز تشريعي لهذا التكريم          

 .قوامين تكريماً للمرأة وليس عبئاً عليها
 



كرم اهللا  . كريمتتناقض فكرة التسلطية والتبعية أيضاً مع مسألة تكريم اإلنسان الواردة في القرآن ال            
اإلنسان ذكراً وأنثى وجعل التقوى ميزانا تشريعياً لألفضلية، ولم يكـرم الرجـل دون المـرأة أو                 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقنـاهم مـن            : " قال سبحانه . المرأة دون الرجل  
يا أيها اإلنسان ما غرك     " : وقال). 70اإلسراء،  " (الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيالً        

 8-6االنفطار،  *"      ( في أي صورة ما شاء ركبك       * الذي خلقك فسواك فعدلك     *بربك الكريم   
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكـرمكم               : " وقال). 

 حق بعد هذه اآليات يمكـن أن يجـاز          فبأي). 13الحجرات،  " (عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبير        
 تسلط جنس على آخر؟

  
إذ . والمرأة يمكن أن تتفوق على كثير من الرجال بما اختصها اهللا به من فضائل ورجحان عقـل                

وضرب اهللا مثالً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة                " يقول تعالى   
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجهـا       * القوم الظالمين   ونجني من فرعون وعمله ونجني من       

). 12-11التحـريم،   " (فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت مـن القـانتين              
يـا  * وإذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين              : " وقال

  ).43-42آل عمران، " ( كعين مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الرا
  

إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في          : " وقال بشأن امرأة عمران التي نذرت حملها هللا       
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، واهللا        * بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم         

وإني أعيذها بك وذريتها من الشـيطان       أعلم بما وضعت وليس الذكر كاألنثى، وإني سميتها مريم          
  ).36-35آل عمران، " ( الرجيم 

 
يرفض حزب التحرير اإلسالمي، على سبيل المثال، فكرة التسلط والحكم ويقول بأن قوامة الرجل              
هي قوامة رعاية وليست قوامة حكم، وعلى الرجل أن يقوم على شؤون المرأة وذلك مـن أجـل                  

ويميل الشيخ محمد عبده نحو تفسير توفير األمن        . ةوبين أفراد األسر  ينة داخل البيت    تحقيق الطمأن 
ويقول بأن القوامة عبارة عن رئاسة لألسـرة        . للمرأة من قبل الرجل فيقوم بحمايتها والنفقة عليها       

يقوم الرجـال بالرعايـة وعلـى المـرأة الطاعـة           . وذلك كأمر تنظيمي يجب أن يتوفر اجتماعياً      
 .ن المعروف يعني هنا حسب حق اهللا وليس حسب ما يخالف طاعة اهللاومن الواضح أ. بالمعروف

 

א
كتلخيص لما ورد حول مسألة الخلق وما يتفرع عنها من افتراضات، يمكن أن نخلص إلى                
 :ما يلي

  
بما أن التشريع ال يمكن أن يتناقض مع الخلق، مع ما فطر اهللا اإلنسان عليه فإن مرجعية أي                  : أوالً

ال بد من فحص الفقه في ضوء الخلـق وإال          . فقهية يختلف عليها يجب أن يكون هذا الخلق       قضية  
تصبح المزاجية أو التقاليد والقيم االجتماعية هي المعيار، ويصبح الناس بعاداتهم وتقاليدهم وآرائهم             

حالل أو  فإذا اختلفنا في    . الخاصة هم المرجعية بدل خلق اهللا والحق الذي أنزله على رسوله الكريم           
 .حرام فعلينا أال ندير ظهورنا يكفر الواحد منا اآلخر أو يتهمه بالزندقة، بل علينا التأني والتدقيق



 
إذا كان لنا أن نطور الفقه اإلسالمي، وهو فقه نسبي ألنه نابع مـن قـدرة اإلنسـان علـى               : ثانيا

 تطـوير العقـل والفكـر       االستنباط، باستثناء ما ورد فيه نص قطعي غير قابل للتأويل، فإن علينا           
إن من يظن أن الحق قد أنزل على رسول اهللا ليتجاوز العقل والفكر أو ليأسرهما في                . اإلسالميين

اآليات الـواردة فـي القـرآن مخاطبـة         . زاوية معطلين ال يمكن أن يكون قد تدبر القرآن الكريم         
كثيرة جدا، وهي جميعها مشجعة     القدرات الفكرية والعقلية والتدبرية والنظرية واللبية لدى اإلنسان         

وملزمة الستخدام هذا القدرات من أجل الرقي اإلنساني نحو التقوى واألمر بالمعروف والنهي عن              
 .المنكر

 
ونحـن  . هكذا يتطور الفقه حول الرجل والمرأة، وقد أمرنا اهللا بتدبر القرآن حتى ال تقفل قلوبنـا               

ن، ونستطيع أيضا أن نطور مناهجنا في البحـث         نستطيع إعمال الفكر النظري فيما ورد في القرآ       
فمثالً ال يجدي   . العلمي من أجل أن يستند هذا الفكر على استنتاجات علمية وحقائق مادية ملموسة            

إذا لم يرد هذا في     . القول بأن المرأة عاطفية أكثر من الرجل وبالتالي ال تستطيع تحمل المسؤولية           
وإذا عجـز   . سلمين فحصه علمياً للتأكد من صحته أو خطأه       القرآن ولم نجد ما يسنده فإن على الم       

المسلمون عن التأكد من األمور على أنها حقائق علمية، فإنه ال يجوز لهم التعجل وإطالق األحكام                
 .كيفما شاءوا

 
المرجعية الخلقية هي القرآن الكريم، أما المرجعية التشريعية فهي القرآن الكـريم أوالً ثـم               : ثالثاً

أما األثر فيشكل مرجعية لالستئناس ولمزيـد مـن اإلفـادة           . رسول اهللا عليه السالم ثانياً    التأسي ب 
من المهم أال نخلط بين القرآن وما تأكد لنا عن رسول اهللا من جهة وبـين اجتهـادات                  . والمقارنة

األمم تستفيد من تجاربها ومن علمائها عبر األزمان واألجيال،         . وآراء اآلخرين على مر العصور    
كن أمة المسلمين ال تبقى على ما وجدت آباءها عليه، بل تسعى باستمرار لإلفادة مـن حصـيلة                  ل

 .تراثها ومعارفها إلحراز مزيد من التقدم وإال وقعت فيما يشبه الشرك
 

ال يجوز بأي حال من األحوال الظن بأن القناعات الذاتية هي المعبر عن الحقيقة، أو إسقاط                : رابعاً
يبقي هذا األمر المسلمين في دوائـر       . يم السائدة على اإلسالم لتصبح اإلسالم نفسه      العادات والمفاه 

 .مغلقة من التمترس حول مقوالت يظنون أنها إسالمية
 

א

. يجادل العديد من الكتاب اإلسالميين والخطباء بأنه ال يجوز للمرأة أن تتولى المناصـب القياديـة             
 المواقع القيادية إال إذا كان األمر يتعلق بالمرأة فقط مثـل جمعيـة              منهم من يحرم المرأة من كل     

ربات البيوت، ومنهم من يأذن لها بقيادة بعض المؤسسات الوسيطة مثل رئاسة شركة أو مستشفى               
مـنهم فـال    ) األغلبية الساحقة   ( أو جامعة، ونفر قليل منهم يجيز رئاستها للسلطة التشريعية، أما           

 .ة قضائية أو رئاسة الدولة وقيادة األمةيجيز تسلمها مسؤولي
  

يستند هؤالء على حجج منها أنه لم يحصل أن اختار اهللا سبحانه وتعالى امرأة لتكون رسـولة أو                  
وكذلك لـم يحصـل فـي       . نبية، وبذلك تكون استثنيت من المركز األول في الدعوة إلى سبيل اهللا           



بمعنى أن الـوحي    .  أو السلطنة أو قيادة الجيش     التاريخ اإلسالمي أن استلمت المرأة مركز الخالفة      
 .اإللهي حامل الرسائل والنبوات يستثني المرأة، ويستثنيها أيضا التقليد اإلسالمي 

ويجادل البعض أنه ال يجوز للمرأة أن تتسلم المسؤولية التي ينضوي تحتها الرجـال ألن               
ويستندون بصورة أكثـر تشـدداً   " . …الرجال قوامون على النساء " ذلك يخالف قول اهللا سبحانه  

هـذا  ". ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة       : " على الحديث المنسوب إلى الرسول عليه السالم والقائل       
وقد أوضحت معنى آية القوامة وأنها ال تنفي تفوق بعض النساء على الرجال في خدمة اآلخـرين                 

ناء المرأة من اإلضـطالع بمسـؤوليات       أو الجماعة أو األمة، وبالتالي ال يجوز استخدامها الستث        
وقد أثبت التاريخ تفوق نساء في مجاالت الحكـم وقـدرتهن           . مهمة إن كانت هي قادرة على ذلك      

 .على إدارة دفة الحكم بنجاح
 

 : أما بالنسبة للحديث فمن الصعب االستناد عليه لألسباب التالية
فقـد  . ا تخص الفرس في عهد كسـرى       قيل هذا الحديث في مناسبة ال تخص المسلمين وإنم         :أوالً

روي أن الرسول عليه السالم سأل رهطا كانوا مقبلين إليه عن بالد فارس، فرد أحدهم قائالً بأنهم                 
 .فقال الرسول الحديث المشار إليه. قد ولوا ابنة كسرى بعد وفاة أبيها) أهل فارس ( 
 

إذ لم .  تلك الحقبة من الزمن هناك شك حول الحديث ألن مثل هذه الحادثة لم تحصل في:ثانياً
وإذا لم تكن المناسبة قد حصلت، فإن ما . يحصل أن توفي كسرى وتولت ابنته العرش مكانه

 .يترتب عليها يقع ضمن شك كبير
  

 راوي الحديث هو أبو بكرة رحمه اهللا، ويقال أنه شهد ضد امرأة بالزنا مع رجلين آخـرين                  :ثالثاً
وحسب القرآن الكـريم ال تقبـل       . 16نهم لم يأتوا بأربعة شهود    فجلده عمر بن الخطاب وصاحبيه أل     

والـذين يرمـون    : " قال تعالى . لمن يأتي بمثل هذه الشهادة شهادة بعدها أبدا إال إذا تاب وأصلح           
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هـم                 

 ).5-4سورة النور، ( بوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم الفاسقون إال الذين تا
  

.  من المشكوك فيه أن تحظى قضية مهمة من هذا النوع بحديث واحد فقط في مناسبة غريبة                :رابعاً
هذه مسألة مهمة جداً وخطيرة وتهم المسلمين في كل زمان ومكان وذات عالقة مباشرة بالعالقات               

حكم وتحديد المسؤوليات، وال يعقل أن يكون اهتمام الرسول بها مـن خـالل     االجتماعية وتنظيم ال  
فلو أراد الرسول عليه السالم فعال أن يقيد المرأة في تسلمها المسؤوليات لـذكر              . حديث كهذا فقط  

ذلك ولكرر وألبان بحديث هنا وآخر هناك لكي يكون لدى المسلمين حجة قويـة ورصـانة فـي                  
 .التشريع

  
ول عليه السالم ترك األمر هكذا فإنه ال يجوز للمسلمين إسقاط مشاكلهم االجتماعيـة              وبما أن الرس  

إن في هذا إفكـاً     . على اإلسالم والتقول على رسول اهللا واالختفاء تحت كالم قد يكون منسوباً إليه            
. حذر منه الرسول عليه السالم عندما منع المسلمين من كتابة حديثه وأصر على كتابة القرآن فقط               

". ال تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن، فمن كتب شيئاً سوى القرآن فليمحـه  : " حيث قال عليه السالم   
ولم يدون الحديث إال في عهد عمر بن عبد العزيز الذي سمح ألبي بكر بـن محمـد بـن حـزم                      

 .بالتدوين، وكذلك لمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري



 


