
دور املرأة 
يف تنمية اجملتمع

إعداد
الدكتور / رمضان حممد عبد الرازق

عضو اللجنة العليا للدعوة اإلسالمية مبشيخة األزهر الشريف

الطبعة األوىل
2014



15 �سارع حممد حافظ متفرع من �سارع الثورة - املهند�سني
ت: 3581 3760 - 3529 3760

ف: 3508 3760
E-mail: ncw@ncwegypt.com

Website: www.ncwegypt.com

عنوان الكتيب:
دور المرأة في تنمية المجتمع

المؤلف:
د. رمضان محمد عبد الرازق

عضواللجنة العليا للدعوة اإلسالمية بمشيخة األزهر

الطبعة األولى: 2014



دور المرأة في تنمية المجتمع

3

قائمة المحتويات

5 -�ر�سالة�اإىل�القارئ�..............................................................................�

6 -�مكانة�املراأة�.....................................................................................�

7 -�اأيها�الرجل�....................................................................................�

8 -�اإيقاف�كل�مظاهر�العنف�......................................................................�

9 -�االنتماء�الوطني�...............................................................................�

10 -�املراأة�بانية�االأوطان�و�سانعة�االأبطال�........................................................�

10 -�م�ساركة�املراأة�يف�احلياة�االجتماعية�..........................................................�

11 -�م�ساركة�املراأة�يف�العمل�املهني�................................................................�

11 -�م�ساركة�املراأة�يف�جمال�االأ�سرة�...............................................................�

12 -�م�ساركة�املراأة�يف�جمال�الن�ساط�ال�سيا�سي�...................................................�

13 -�اأهم�مظاهر�الن�ساط�ال�سيا�سي�للمراأة�.......................................................�

13 -�اأهمية�م�ساركة�املراأة�يف�الن�ساط�ال�سيا�سي�...................................................�

15 -�اخلامتة�........................................................................................�



4



دور المرأة في تنمية المجتمع

45

رسالة إلى القارئ            

كّرم الإ�سالم املراأة ، ورفع مكانتها ، كونها �سريكًة للرجل يف حتمل م�سئوليات احلياة يف خمتلف 
جمالتها 000 اإل اأن تنامي املوروثات الثقافية اخلاطئة حتت �ستار الدين انعك�س ب�سورة �سلبية على 
دور املراأة يف تنمية املجتمع ب�سكل مبا�سر ، مما اأدى اإىل العديد من املحاولت للعودة اإىل الوراء 
وتهمي�س دور املراأة الفاعل والن�سط يف احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية 000 
ال�سكن  املجتمع فهي  ال�سدارة يف  ، حتتل مكان  الأ�سرية  ومهمتها  املراأة  دور  اأن  القول  وغني عن 
روحيًا ونف�سيًا وح�سيًا ، وهي مربية الأجيال و�سانعة الأبطال ، ورائدة النه�سة ، والعمود الفقري 

للتوعية والبناء والتقدم .
لقد قّدم لنا الإ�سالم �سورًا متميزة للمراأة يف عهد الر�سول -�سلي اهلل عليه و�سلم - وما بعده ، 
تركت ب�سماتها يف التاريخ الإ�سالمي ، فكانت منارًة للمراأة على مر الع�سور ، و�سّطرت كفاحها 
اأ�سرتها  �سيا�سيًا واجتماعيًا لتطل به على ع�سورنا احلديثة نربا�سًا جلهد وعمل دءوب يف خدمة 

وجمتمعها ووطنها .
واإذ يقدم املجل�س القومي للمراأة هذا الكتيب املب�سط حول دور املراأة يف تنمية املجتمع ، ياأمل اأن 
 ، وجمتمعيًا  اأ�سريًا  الأ�سا�سي  دورها  باأهمية  امل�سرية  املراأة  لتوعية  مب�سطة  لأعمال  بدايًة  يكون 

اعرتافًا مبكانتها التي كفلتها لها ال�سرائع ال�سماوية .

ال�سفرية�/�مرفت�تالوي
رئي�س�املجل�س�القومي�للمراأة
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اإن املراأَة – مبنطق الإح�ساء والتعداد – ن�سُف ، ولكنها مبنطق التاأثري هي املجتمُع ، فاملراأة هي 
الأُم والأخُت والزوجُة والبنُت ، واإذا جمعت بني جناحيها كُل هوؤلء فمن يكون اأعُز منها ؟

املراأة رئُة املجتمع املَُعطلة ، ُمعطلٌة عن تخريج جيٍل م�ستنرٍي مثقٍف ، ُمعطلٌة عن امل�ساركة يف اإنها�س 
الوطن اجتماعيًا و�سيا�سيًا .

لقد كّرم الإ�سالُم املراأَة اأح�سَن تكرمي ورفع مكانتها ، ونظر اإليها على اأنها �سريكَة الرجل يف حتمل 
م�سئوليات احلياة .

 – � َواِحَدٍة� َنّْف�ٍس� ن� ِمّ فقد اأ�سار القراآن اإىل عدم التفرقة يف اأ�سل اخِللقة والتكليف فقال "َخلََقُكم�
الن�ساء:�1"، " ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفواۚ  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللِهَّ َأْتَقاُكْم 

– الحجرات : 13" ، و�سمى �سورًة با�سم "�سورة الن�ساء" .
واملراأة مكلفٌة مع الرجل يف النهو�س مبهمِة ال�ستخالِف يف الأر�س "ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْلَْرِض َخِليَفًة 
ْمَنا َبِني آَدَم" وقد�سيُة واحلفاُظ على حياِة املراأة والرجل  "َوَلَقْد َكرَّ – البقرة" ، ومكرمٌة كالرجل 
َفَساٍد  َأْو  َنْفٍس  ِبَغْيِر  َنْفسًا  َقَتَل  على مرتبٍة واحدٍة من املكانة وال�سيانة من اهلل – تعاىل : "َمْن 

ِفي اْلَْرِض َفَكَأنَّما َقَتَل النَّاَس َجِميعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعاًً" .
َأْنُفِسُكْم  ِمْن  َلُكْم  َخَلَق  َأْن  َآَياِتِه  "َوِمْن  للحنان  ورحمًة وم�سدرًا  ومودًة  �سكنًا  واملراأُة جعلها اهلل 

َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة" .
فاملراأة منبُت الب�سرية ، وُمن�ِسئُة الأجيال ، وُمربية الِرجال ، وجامعُة الأبطال .

وم�سئوليُة احلياِة وت�سريُف �سئونها ورعايُة امل�سالح على الرجل واملراأة �سواًء ب�سواء "َواْلُمْؤِمُنوَن 
َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض ۚ َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر" ،�"كلكم�راٍع�وكلكم�

م�سئوٌل�عن�رعيته�– حديث��سحيح" ،�"الن�ساء��سقائق�الرجال�– حديث��سحيح" .
لقد اخت�س الإ�سالُم املراأَة بامتيازاٍت عن الرجل تقديرًا واإكرامًا لها ، مقابل ما كّلفها به من حتمل 
يوِم  بعد   ، اإليها  ياأوي   ، لزوجها  وح�سيًا  ونف�سيًا  وروحيًا  معنويًا  �سكنًا  لتكون  نف�سها  تعّد  اأن  مهمة 
عمٍل �ساٍق يُعود مرهقًا ، يُعود متعبًا ، فال يجد اإل زوَجته العطوف ، زوجته احلنون ُتعاِلج جراحه ، 
وُتخفُف اآلمه ، وتبدله من التعب راحًة ومن الك�سل ن�ساطًا ، ومن الغ�سب ر�سًا ، ومن الياأ�س اأماًل ، 
فيغ�سل يف ظالل اأنوثتها، وطيب و�سعة نف�سها ، وغزارة عواطفها اململوءة بالرحمة ، يغ�سُل متاعبُه 

وهَمومُه وِكفاحُه يف ميادين احلياة.
ولذلك جعل اهلل ذلك للمراأة مبنزلِة اجلهاِد يف �سبيل اهلل .
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اأ�سحاِبه  بنَي  وهو   - و�سلم  عليه  اهلل  �سلي   - الر�سول  اإىل  جاءت  يزيد  بنت  اأ�سماء  ت�سمى  �سيدة 
فقالت : اأنا وافدُة الن�ساِء اإليك ، اإنا مع�سَر الن�ساء حم�سورات مق�سورات قواعد بيوِتكم ، ومق�سي 
ُف�سِلْتم علينا باجلمعة واجلماعات وعيادة  الِرجال  واإنكم مع�سَر   ، اأولِدكم  ، وحامالت  �سهواِتكم 
املر�سى ، و�سهودة اجلنائز، واحلُج بعد احلِج ، واأف�سُل من ذلك اجلهاُد يف �سبيل اهلل ، واإن الرجَل 
منكم اإذا خَرج حاجًا اأو معتمرًا اأو مرابطًا ، حفظنا لكم اأمَوالكم ، وغزلنا لكم اأثَوابكم ، وربينا لكم 
اأوَلدكم ، فما لنا من الأجر يا ر�سوَل اهلل ؟ ، فالتفت النبي -  �سلي اهلل عليه و�سلم - اإىل اأ�سحابه بوجهه 
ح منها ؟ ، فقالوا : يا ر�سول اهلل ما ظننا اأن امراأًة تهتدي اإىل مثل هذا ،  ثم قال : هل �سمعتم اأف�سَ
فالتفت النبي -  �سلي اهلل عليه و�سلم - وقال لها : "ان�سريف اأيتها املراأة واعلمي من خَلفِك من الن�ساء 

اأن ُح�سَن تبعل اإحداكن لزوجها ، وطلبها مر�ساته َيعدُل ذلك ُكَله" .
وتن�سئِة  الأُمومِة  وم�سئولياِت   ، واآلمها  الولدِة  وم�سقَة   ، وخماطره  احلمِل  اأعباَء  املراأَة  وحتمُل 

الأطفال، ومتابعِة تربيتهم ، واإعداِدهم لتحمل امل�سئولياِت جتاه احلياة .
مة حا�سنة اإبراهيم ابن النبي -  �سلي اهلل عليه و�سلم - قالت : يا ر�سول اهلل  عن اأن�س بن مالك اأن �َسالَّ
اإنك تب�سُر الرَجال بخرٍي ، ول تب�سَر الن�ساء ، فقال : "اأما تر�سى اإحداكن اأنها اإذا كانت حاماًل من 
زوجها وهو عنها را�ٍس، كان لهم اأجَر ال�سائِم القائم يف �سبيل اهلل ، فاإذا جاَءها الطلُق مل يعلم 
اأهُل ال�سماِء والأر�ِس مالها عند اهلل من الكرامة ، فاإذا و�سعْت مل َيْجرع ولدها من لبنها ، ومل مي�س 
م�سًة اإل ُكَتب لها بذلك ح�سنًة ، فاإذا اأ�سهرها ليلًة كان لها اأجر �سبعني رقبًة تعتقهن يف �سبيل اهلل" .

فيا�اأيها�الرجل�:
متى ما كنَت رجاًل تكن لك امراأًة

متى ما كنَت ذكرًا تكن لك اأنثى
متى ما كنَت عا�سقًا تكن لك متيمًة

متى ما كنَت ملكًا تكن لك اأمريًة
فال تكن ل �سيء وتريدها اأن تكون كل �سيء

اأيها�الرجل�:
عندما ُتنفُخ فيك الروُح تكن يف بطن امراأة

وعندما تبكي تكن يف ح�سن امراأة
وعندما تع�سق تكن يف قلب امراأة
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فاملراأة اأمانٌة ما ُخِلقْت لالإهانة
املراأة لي�ست جمرد قعيدَة بيٍت ، وحا�سنَة اأطفاٍل ، ومدبرَة منزٍل فح�سب ، واإمنا هي بالإ�سافة اإىل 
، ورائدُة نه�سٍة ، وعن�سَر وعٍي وبناٍء وتقدٍم ، يف �ستى  اأبطاٍل  ، و�سانعُة  اأجياٍل  هذا كله ، مربيُة 

جمالت احلياة ، تقف اإىل جانب الرجل يف اإعماِر الكون ، واإثراِء احلياة ، واإ�سعاِد الوجود .
املراأُة اإن�ساٌن لها حُق الرعايِة يف طفولتها مثل الرجل متامًا ، ولها ِذمُتها املالية عند الُر�سد ، وحريُتها 
الكاملُة يف الزواج وعقوِد املعامالِت ، وهي م�ساويٌة للرجِل ، والقوامُة يف احلياة الأ�سرية تكليٌف ل 
ت�سريف ، وقيادٌة واعيٌة لالأ�سرة ومعا�سرُة باحل�سنى واملعروف ، ولي�ست الت�سلط والقهر، والدرجة 
املعا�سرِة  واجُب  فعليِه  القوامِة  حُق  له  كان  فاإذا   ، واجب  من  خلت  حٍق  درجَة  لي�ست  للرجل  التي 

باملعروف ، ومراعاُة حاجات املراأة العاطفية .

إيقاف كل مظاهر العنف :
زوجيٍة  م�ساكَل  ي�سبب  الذي  كاخلتان  املراأة  كرامَة  تهدُر  التي  العنف  مظاهر  كل  اإيقاف  من  لبد 
واأ�سرارًا نف�سيٍة وج�سديٍة ورمبا اأدى اإىل الوفاة ، وكالتحر�س�اجلن�سي اللفظي واجل�سدي والتليفوين 
الذي َيحِرُم املراأَة من اأب�سِط حقوقها ، وهو اأن ت�سري يف ال�سارع اآمنًة مطمئنًة ول يدري املتحر�ُس 
اأنه ارتكب عدَة حمظوراٍت كالنظر اإىل املراأِة وم�سايقتها ، والإ�ساءِة اإليها والإ�سراِر بها ، والإخالِل 
باأمن الوطن واملواطن ، وكال�سرب الذي ي�سبُب معاناًة نف�سيًة وج�سديًة ، وما �سرب النبي -  �سلي 
يع حقها يف  اهلل عليه و�سلم - امراأًة قط ، وكالزواج املبكر الذي يحرُم البنَت من التمتِع بطفولتها وُي�سّ

التعليم ، وكتف�سيل الأولد على البنات يف العطاء والِهبة ويف املرياث ، بل رمبا مينُعها البع�ُس من 
املرياث والنبي -  �سلي اهلل عليه و�سلم - يقول : "من حّرم وارثًا من مرياثه حّرمه اهلل من مرياثه من 

اجلنة" ، وكالتع�سف والظلم يف حق الطالق من الرجل ، ويف و�سائل التقومي والتاأديب من الأب .
وكاإهانة�املراأة�بحجة�اأنها�ُخلِقت�من��سلٍع�اأعوْج لأن هذا فهٌم اأعوج لأن هذا و�سُف كماٍل ل و�سُف 
نق�سٍ ، فاإن ال�سلَع اإذا كان م�ستقيمًا ل ي�ستطيُع اأن يوؤدي دوَره واأن يقوم بوظيفِته من حفِظ القلب 

والرئتني ، اأما اإذا كان اأعوجًا قام بوظيفته من احلفظ والرعاية .
فالبد من ت�سحيح الأفكار اخلاطئة واملفاهيم املغلوطة التي عَفي عليها الزمُن ، التي تعترُب �سخرًة 

عاتيًة  يف �سبيل تقدم الوطن ، واأمِنه املجتمعي .
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االنتماء الوطني :

ووطننا�م�سر��000وما�اأدراك�ما�م�سر�000؟
م�سر���000ذكرها�اهلل�يف�القراآن�الكرمي�اأكرث�من�ثالثنَي�مرٍة�ت�سريحاً�وتلميحاً�.
م�سر��000ذكرها�النبي�-��سلي�اهلل�عليه�و�سلم�-�يف�اأحاديثه�كثرياً�واأو�سى�باأهلها�خرياً�.
م�سر��000دخلها�من�ال�سحابة�عمرو�بن�العا�س�والزبري�بن�العوام�،�واأبو�الدرداء�.

م�سر��000كوكبُة�الع�سِر�،�واإيواُن�الق�سِر�،�وكتيبُة�الن�سِر�.
م�سر��000اأر�ُس�الكنانِة�،�ونا�سرُة�الديانِة�،�وحاملُة�عهَد�التاريِخ�باأمانٍة�.

م�سر���000وجد�االإ�سالُم�فيكم�يا�اأهل�م�سر�اأعياَده�،�وكنتم�يوم�الفتوح�اأجناَده�،�وكنتم�مَدَدُه�عام�
الرَمادة�،�وحطمتم�خَط�بارليف�وعتاده�،�وكنتم�يوم�العبور�اأ�ساَده�وقواَده�،�فخذوا�من�

قلبي�ُحبه�وِوداَده�.
م�سر��000اأنا�م�سر��000اإنت�مني�؟

اأنا�غالية�واأعدائي�رخي�سة��000اأنا�اأٌم�الأحمِد�ولعي�سى
اأنا�جامٌع�ويف��سهره�كني�سِة��000وبي�سلوا�همه�االتنني

م�سر��000اأنا�م�سر��000اإنت�مني�؟
اأنا�م�سُر�املحرو�سِة�متلي��000اأنا��سعبي�بي�سوم�وي�سلي

اأنا�م�سر�اللي�العامل�قايل��000يا�عظيمة�يف�تالتة�و�سبعني
م�سر��000اأنا�م�سُر��000اإنت�مني�؟

اأنا�م�سُر�وتاريخي�ي�سرُف��000ومهما�هتكدب�وتخّرف
ر�وُتِرف��000م�س�هتغري�فيه�حرفني ومهما�ُتزوِّ

م�سر��000اأنا�م�سُر��000اإنت�مني�؟
 �سالُم على م�سَر يف الآخرين ، لأنها كانت خزانَة امل�سلِمني ، و�سلَة اخلبِز للجائعني ومقربًة املعتدين 

ُمنَظِريَن" . َكاُنوا� َوَما� ْر�ُس� َوااْلأَ َماُء� ال�َسّ َعلَْيِهُم� َبَكْت� اأهلك اهلل اأعدائها ثم قال : "َفَما�
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المرأة بانية األوطان وصانعة األبطال :
وطننا م�سر يف حاجٍة ما�سٍة اإىل جهود اأبنائه واأطيافه ، ويحتاُج اإىل جهوِد املراأِة وم�ساركتها الإيجابية 
يف بناء الوطن ، فاملراأُة �سريٌك اأ�سا�سٌي يف املجتمع ، ول ميكن بحاٍل من الأحوال اأن نتجاهل دورها 
يف ال�ستفتاءات الد�ستورية ، والنتخابات املحلية ، والربملانية ، والرئا�سية ، ويف نه�سِة وبناِء وتقدِم 
، فهي متثُل املجتمَع ككل ، لأنها  والأمُة عامًة  والوطن  بناء املجتمع  ، فهي ركيزٌة يف  بلدها م�سَر 
ت�سكُل ن�سف املجتمع ، وتلد وُتَربي الن�سَف الآخر ، وعليه يجب اأن يكون لها الن�سيُب الأكرُب يف �سناعِة 

النه�سة ، وبناِء احل�سارة ، واملراأُة �ساركت عرب التاريخ بدوٍر عظيم ل ينكره اأحد .
فمثاًل يف ع�سر الر�سالة النبوية املحمدية ، �ساركت يف كل املجالت واأ�سوق اإليك خال�سة الأحاديث 

النبوية .
فاملراأُة �سهدت مع الر�سول -��سلي اهلل عليه و�سلم - �سالة ال�سبح والع�ساء واجلمعة يف امل�سجد واعتكفت 
الع�سَر الأواخَر من رم�سان يف امل�سجد ، وطالبت بدر�ٍس خا�ٍس من الر�سول - �سلي اهلل عليه و�سلم - ، 
، واأمرت الرجال باملعروف  وا�ستفتت الر�سوَل - �سلي اهلل عليه و�سلم - يف ق�ساياها اخلا�سِة والعامِة 
ونَهَتهُم عن املنكر ، وا�ستقبلت ال�سيوف وفيهم ر�سوَل اهلل - �سلي اهلل عليه و�سلم - و�ساركت يف غزواِت 
الر�سول - �سلي اهلل عليه و�سلم - ف�سَقْت العط�سى ، وَداوْت اجلرحى ، وَنقلْت القتلى ، وطلبت من ر�سوِل 
العيِد وَحِظيْت  اأن يدعو لها بال�ست�سهاد يف �سبيل اهلل ، و�سهدت �سالَة  اهلل - �سلي اهلل عليه و�سلم - 

مبوعظٍة خا�سٍة بعد ُخطبة العيد .
فعلت ذلك لأنها كانت واعيًة ل�سخ�سيتها وَقدْرها وقيمتها ، ثم مار�ست احلياَة يف خمتلف املجالت 

انطالقًا من هذا الوعي .

مشاركة المرأة في الحياة االجتماعية :
اخلريية  والأعماِل  الرِب  وميدان   ، والتعليم  التثقيف  ميدان  منها  ميادين  عدِة  يف  املراأُة  �ساركت 

واخلدمات الجتماعية .
فهذه امراأٌة تاأتي اإىل ر�سوِل اهلل - �سلي اهلل عليه و�سلم - وتقول له : يا ر�سوَل اهلل ذهَب الرجاُل بحديثك 
فاجعل لنا من نف�ِسَك يومًا 000 فقال : اجتمعن يف يوِم كذا وكذا فاجتمعن فاأتاهَن "رواه البخاري 

وم�سلم" .
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اأخلفهم يف رحالهم  اأُم عطية تقول غزوُت مع ر�سوِل اهلل - �سلي اهلل عليه و�سلم - �سبَع غزواٍت  وهذه 
م�سلم" . "رواه  الطَعام  لهم  اأحَفُظها" واأ�سُع  اخليمِة  يف  اأجل�ُس  "يعني 

ويف رواية "تقوم على املر�سى" "رواه البخاري" .

مشاركة المرأة في العمل المهني :
عملت املراأُة يف الرعي والزراعة وال�سناعات اليدوية ، والإدارة ، والعالج ، والتمري�س ، واأعماُل 

النظافِة ، واخلدمُة املنزلية و�ساعدها هذا العمل على حتقيق اأمرين :
• االأول: توفري احلياِة الكرميِة لها ولأ�سرتها ، عند فقِد العائِل اأو عجزه اأو فقره .

•�الثاين:�توفري مزيٍد من الف�سل واملكانة الرفيعة لها ، عند اهلل ويف جمتمعها .
فهذه امراأٌة تعمُل يف الزراعة فقد جاء اأن النبي - �سلي اهلل عليه و�سلم - دخل على اأم مب�سر الأن�سارية 
يف نخل لها، فقال لها النبُي - �سلي اهلل عليه و�سلم - "ل يغر�س م�سلٍم غر�سًا ول يزرُع زرعًا فياأَكُل منه 

اإن�ساٌن ول دابٌة ول �سيٌء اإل كانت له �سدقًة" .
وهذه اأ�سماُء بنُت اأبي بكر ت�ساعُد زوَجها الزبرُي بن العوام يف علِف فر�سه ، ويف رعايِة ب�ستاِنه فكانت 

حتمُل النوى على راأ�سها من الب�ستان اإىل املدينة .
ة  ا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمَّ وقد حكي لنا القراآُن عن بنتي �سعيٍب ورعايتهم للغنم ، فقال : "َوَلمَّ
ن النِهَّاَس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوِنِهُم اْمَرَأَتْيِن َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا َل َنْسِقي َحتَّىيْصِدَر  مِّ

عاُء َوَأُبوَنا َشْيٌخ َكِبيٌر– القصص : 23" . الرِّ

مشاركة المرأة في مجال األسرة :
فالأ�سرُة هي اللبنُة الأوىل يف بناِء املجتمع ، واأ�سرٌة قويٌة جمتمٌع قوٌي ، واملراأُة هي العموُد الفقري 
مع  وتقف  الوقَت  تنظُم  التي  وهي   ، لالأ�سرة  واحلفُظ  والعوُن  وال�ستقراُر  ال�سكُن  وهي   ، لالأ�سرة 
زوجها يف الأزمات ، وتربُي الأولد ، وبع�س الزوجاِت تقوُم باأعماٍل اأخرى كاخلياطة و�سناعة بع�س 
التحف ، وبع�سهن يعملن مل�ساعدة زوجها يف رعاية اأ�سرتها ، والتن�سيق والتعاون بني الزوجني من 

اأهِم الو�سائل للم�سي يف طريِق النهو�ِس والتقدم .
فها هي ال�سيدُة فاطمة بنَت ر�سوِل اهلل - �سلي اهلل عليه و�سلم - زوُج �سيدنا علي بن اأبي طالب ُتدير بيتها 
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بنف�سها كانت تطحُن بالرحى حتى اأَثرت الرحى يف يديها و�سكت ل�سيدنا ر�سوِل اهلل - �سلي اهلل عليه 
و�سلم - ، وكانت تغزُل ال�سَدف وتبيعُه لت�ساعَد يف م�ساريف بيتها .

مشاركة المرأة في مجال النشاط السياسي :
متيزت  كما   ، به  توؤمُن  وما  عقيدتها  �سبيل  يف  فهاجرْت   ، ال�سيا�سي  الن�ساط  يف  املراأُة  �ساركت 
بالهتماِم والوعِي بالأمور العامة وقّدمت امل�سورُة يف بع�س ق�سايا ال�سيا�سة ، و�ساركْت يف املعار�سة 

ال�سيا�سية يف بع�س الأحيان .
وت�سعى   ، الإ�سالمي  الدين  و�سلم - على  �سلي اهلل عليه  الر�سوِل -  قلَب  تثّبت  ال�سيدُة خديجة  فها هي 
للتحري عنه ، وكانت اأوَل من اآمنْت و�ساألت ورقة ، وقالت لر�سول اهلل - �سلي اهلل عليه و�سلم - : "واهلل 
ل يخزيك اهلل اأبدًا اإنك لت�سل الرحم وحتمل الكّل )ال�سعيف( وتقري ال�سعيف وتعني على نوائب 

الدهر" .
و�سبقت اإىل الإميان اأباها فها هي اأُم حبيبة بنَت اأبي �سفيان اآَمنْت قبله ، و�سَبقْت اأخاها فها هي 
فاطمُة اأخَت عمر بن اخلطاب اآَمنْت قبله و�سَبقْت زوَجها ، فها هي لبابة بنُت احلارث اأم الف�سل 
�سَبقْت زوَجها العبا�سي اإىل الإ�سالم وهاجرت ِفرارًا بدينها ، فها هي رقية بنَت ر�سوٍل اهلل - �سلي اهلل 

عليه و�سلم - ، واأم �سلمة واأم حبيبة واأ�سماء بنت عي�سى .

وتبايع�ر�سول�اهلل�-��سلي�اهلل�عليه�و�سلم�-�:
قال – تعاىل : "

َيا َأّيَها الّنِبّي ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَلٰى َأْن َل ُيْشِرْكَن ِبالّلِ َشْيًئا َوَل َيْسِرْقَن َوَل َيْزِنيَن 
َوَل َيْقُتْلَن َأْوَلَدُهّن َوَل َيْأِتيَن ِبُبْهَتاٍن َيْفَتِريَنُه َبْيَن َأْيِديِهّن َوَأْرُجِلِهّن َوَل َيْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف ۙ 

َفَباِيْعُهّن َواْسَتْغِفْر َلُهّن الّلَ ۖ ِإّن الّلَ َغُفوٌر َرِحيٌم – الممتحنة 12" .
هذه�املبايعة�تدُل�على�:

1. ا�ستقالل �سخ�سية املراأِة واأنها لي�ست جَمرَد تابٍع للرجل ، بل هي ُتبايُع كما بايَع الرجُل .
2. وجوب امل�ساركة ال�سيا�سية والإيجابية للمراأة .
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وتشير على رسول اهلل - صلي اهلل عليه وسلم - في حل بعض المشكالِت 
السياسيِة :

ففي �سلِح احلديبيِة وكان الر�سوُل - �سلي اهلل عليه و�سلم - و�سحابته قد اأَتوْا من املدينة اإىل مكٍة لأداء 
لِح احلديبية ، وكان من بنوِده اأن يعودوا هذا العام ،  العمرِة فرَدهم اأهُل مكَة ومت التفاُق على �سُ
باأن  ال�سحابَة  واأمَر  �سلي اهلل عليه و�سلم -  الر�سوُل -  القادِم ووافق  العاَم  ياأتوا  واأن  العمرِة  اأداَء  دون 
يخلعوا مالب�َس الإحراِم ، ف�سق ذلك على ال�سحابِة وتاأخروا يف تنفيِذ الأمر ، فدخل الر�سوُل - �سلي 
اهلل عليه و�سلم - على ال�سيدة اأم �سَلمة و�سَكي لها ، فقالت : يا ر�سوَل اهلل اأُخرج ول تكلُم اأحدًا ، واأنحر 

ُبْدنك يعني "جمالك" واحِلْق راأ�َسك ، ففعل ر�سوُل اهلل - �سلي اهلل عليه و�سلم - ذلك ، فاأ�سرع ال�سحابُة 
بتقليِده وخَلعوا مالب�َس الإحراِم ، وانتهت امل�سكلة.

أهم مظاهر النشاط السياسي للمرأة :
1.  امل�ساركُة الفعلية يف النتخابات الرئا�سية .

2. امل�ساركُة الفعلية يف النتخابات الربملانية واملحلية .
3. اإبداء الراأي على اأعمال ال�سلطة التنفيذية والت�سريعية .

4. ال�سرتاك يف ن�ساِط الأحزاِب والقوى الوطنية .
5. الرت�سُح لع�سويِة املجال�س املحلية والت�سريعية والنيابية .

6. حُق تويل املنا�سَب الق�سائيَة والوزاريَة والقياديَة .
ُمُروَن�ِبامْلَْعُروِف�َوَيْنَهْوَن�َعِن�امْلُْنَكِر ". ُهْم�اأَْوِلَياُء�َبْع�ٍس�اأْ قال تعاىل : "َوامْلُوؤِْمُنوَن�َوامْلُوؤِْمَناُت�َبْع�سُ

أهمية مشاركة المرأة في النشاط السياسي :
1. م�ساركُة املراأِة يف الن�ساِط ال�سيا�سِي والجتماعِي دليٌل على تقدِم املجتمع وتطوره .

2. م�ساهمُة املراأِة يف اتخاِذ القراِر دليٌل على م�ستوى التنميِة الإن�سانيِة يف املجتمع .
3. عدم اإمكان تطور املجتمع ما مل تتطور املراأة .

4.  امل�ساركُة ال�سيا�سيُة للمراأة تنمي قوى العطاء وفعالية الإنتاج ، وُتعزُز مكاَنتها ومَهاراتها يف تربية 
اأجياٍل فاعلٍة وواعيٍة واإيجابيٍة .
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5. امل�ساركُة ال�سيا�سيُة للمراأة تعطيها ح�سانًة فكريًة وثقافيًة ، ل ي�ستطيع اأحد َزعزَعتها .
6. م�ساركُة املراأِة يف الن�ساِط ال�سيا�سِي ، يعمُق مفاهيَم النتماِء الوطني والعتزاز القومي .

7. امل�ساركُة ال�سيا�سيُة للمراأة ، ُتطُوَر مهاراَتها يف حتقيِق التنميِة ال�ساملِة .
8. امل�ساركُة ال�سيا�سيُة للمراأة جزٌء اأ�سا�سٌي يف نه�سِتها احل�ساريِة .
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خـــــاتــــمــــــة

اإن املراأَة لها قدراٍت وطاقاٍت ، ولديها رغبًة اأكيدًة يف الإ�سالح والتغيري ، اإل اأن الواقع اأحيانًا يدفعها 
اإىل الإحباط ، لأن املجتمعات العربية مل تكتمل عندها ال�سورة احلقيقية للمراأة ، وحتى تكتمل تلك 

ال�سورة احلقيقية واجلوهرية للمراأة لبد من الآتي :
اأواًل�: تقدير دوَر املراأة يف املجتمع .

ثانياً: رفع امل�ستوى التعليمي والثقايف للمراأة .
ثالثاً:  اإزالة كافة املعوقات ال�سيا�سيِة والجتماعيِة ، والقانونيِة والثقافيِة والقت�ساديِة التي حَتوُل 

دون م�ساركَة املراأِة يف احلياِة ال�سيا�سيِة .
اجل�سدية  كالعتداءات  اأ�سكالها  بكافة   ، للمراأة  املُ�ستهدفِة  والعتداءات  العنف  رابعاً:  حماربة 
احلرية  من  التع�سفي  احلرمان  ذلك  يف  مبا   ، والأ�سرية  والقت�سادية  والنف�سية  واجلن�سية 

العنف". �سد� "معاً�
املناحِي  كافة  يف   ، للمراأة  الإيجابيِة  امل�ساركِة  خالل  من   ، الواقع  مع  والتفاعل  خام�ساً:  الإنتاج 

احلياتيِة .
�ساد�ساً:  ت�سحيح الأفكار اخلاطئة التي تناُل من مكانِة املراأة ، �سواَء فيما يت�سل مبعتقدات دينية 
، وعانت  الزمن  ، لأنه عفا عليها  اأو موروثات يجب ت�سحيحها ومراجعتها   ، وغري دينية 

املراأة ب�سبب ال�سطهاد والتمييز .
�سابعاً:  اإدخال درو�ٍس وفقراٍت يف املناهج الرتبوية والتعليمية ، ُتعمق مكانَة املراأِة يف الثقافِة العامِة .
بع�س  وو�سع   ، واملطلقات  الأرامل  كحماية   ، الجتماعي  وال�سمان  الرعاية  قوانني  ثامناً:  تعديل 

الربامج القت�سادية لإعانِة املراأِة على العمل .
تا�سعاً:  منع الأزواج من �سرب وتعذيب واإهانة زوجاتهم .

عا�سراً: حمايُة املراأِة والطفِل من الت�سول ، وال�ستغالل القت�سادي .
حادي�ع�سر: حملة يف و�سائل الإعالم املختلفة لتوعية املجتمع واملراأة ، بقيمها الثابتة .

ثاين�ع�سر: اإ�سراك املراأة يف عملية التنمية ، لُت�ساهم يف بناِء جمتمعها .
التقدم  اإىل  بالَدهْن  ُقدَن   ، وحديثًا  ُف�سلياٍت قدميًا  ن�ساٍء  بنماذَج من  الإن�ساين حافٌل  التاريخ  اإن 

واحل�سارة والتنمية والرفاهية .




