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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 مؤتمر الحوار الوطنً وحق الكوتا للنساء والتمثٌل السٌاسً للمرأة

 

والتمثٌل السٌاسً لهم فٌما ٌسمى بالحوار  أهل الٌمنتجمع عدة فئات من  نعما نتج  إظهارفً هذه األٌام  ٌتم
 .اتفاق على ٌمن مدنً دٌمقراطً موحد منهذا المإتمر  هٌظهرالوطنً وما 

وي فً هذا التمثٌل النس اآلنٌظهر االهتمام بالنساء والتمثٌل السٌاسً لهن فً هذه الدولة وما ٌحصل  نهأ وكما
 .%ٖٓـالمرأة فً حق الكوتا ب لتمثٌلبٌن مإٌد وبٌن معارض  تضاربمن 

الكوتا  اعتبارهذا التضارب فً  ولماذا اإلعالمٌة لحق الكوتا؟ الضجةكل هذه  ولماذا؟ فما هو حق الكوتا بداٌة
كل ما  نبؤ ذلك معلالت أخرٌاتتؤٌٌدها من و ،غربٌة من بعض النسوة اللواتً ٌمثلن األحزاب اإلسالمٌة بضاعة

 .لسٌاسً الشامل المطبق على البالدٌحٌط بنا هو تمثٌل غربً للمنطوق ا

خابٌة للنساء، حق الكوتا النسائٌة وٌقصد بها نظام الكوتا "هو نظام ٌقوم بتخصٌص عدد من الدوائر االنت إن
فٌها، وجعلهم ناخبٌن ال مرشحٌن لضمان فوز النساء فً االنتخابات، ولتولٌتهن على  حالترشومنع الرجال من 

تخصٌص عدد محدد من المقاعد  أٌضاوٌقصد بها  الرجال فً مختلف البلدان وعلى مستوى األقالٌم والمحافظات.
خصٌص مقاعد للمرأة فً المجالس النٌابٌة والبلدٌة وتطبٌق هذا بؤنها ت كذلكعرفت وفً الهٌئات التشرٌعٌة للنساء. 

النظام ٌتطلب إلزام األحزاب السٌاسٌة بتخصٌص مقاعد لوجود النساء فً مستوٌاتها التنظٌمٌة كافة. فهناك عدد 
نسبة من قبل النساء، بحٌث ال ٌجوز أن ٌقل عدد هذه المقاعد عن ال اشغلهالمقاعد فً مجلس النواب ٌتم محدد من 

من شغلها من قبل النساء، ومفهوم الكوتا لٌس عربً األصل  بد الالمقررة قانوناً، أي هناك حصة نسائٌة محددة 
فلم نعثر له على معنى فً معاجم اللغة العربٌة، ولكن بالرجوع إلى مصطلح الحصة وجدناها تعنً: النصٌب وهذا 

 المصطلح تراه مرادفاً لمفهوم الكوتا فمعناهما واحد.

فهً كذلك الحال فً اللغة الفرنسٌة  ،تعنً نصٌب أو حصة نسبٌة quota لٌزٌةجنوم الكوتا فً اللغة اإلومفه
 مصطلح ٌعنً نصٌب أو حصة نسبٌة، قسمة، مقدار.

حٌث أطلق  Affirmative action ٌجابًاإلظام الكوتا إلى مصطلح اإلجراء وٌرجع األصل التارٌخً لن
من قبل السلطات الحكومٌة  ماإض الجماعات المحرومة ة األمرٌكٌة على سٌاسة تعوٌألول مرة فً الوالٌات المتحد

أو من قبل أصحاب العمل فً القطاع الخاص، وقد كان فً األصل ناجماً عن حركة الحقوق المدنٌة وٌتصل 
ذي كان ٌمثل ( وتابعه جونسون فً برنامجه ال6ٙٔٔ)كٌندي فً عام  باألقلٌة السوداء وقد أطلقه ألول مرة الرئٌس
كوتا( ٌلزم الجهات بتخصٌص ، فتم تطبٌق نظام حصص نسبٌة )6ٙ٘ٔجزءاً من الحرب على الفقر فً بداٌة عام 

، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة ثنٌةإن فٌها الذٌن ٌنتمون إلى أقلٌات نسبة معٌنة من الطالب المقبولٌ
 األقلٌات بؤنها محرومة من الحقوق.النسائٌة، كما انتشر فً بلدان أخرى كانت تشعر فٌها 

قد  ًتال %ٖٓـفً الوقت الحالً ٌتم مناقشة هل هذه الحصة فً التمثٌل النٌابً والتشرٌعً ب نهأوالجدٌر ذكره 
إلبراز الدور النسوي من قبل ممثالت النساء فً األحزاب  فٌةكا ،مإتمر الحوار الوطنً بهذه النسبةخصصها 

 .اكً الجنوبًإتمر واألمة الحوثً واالشترالسٌاسٌة كحزب اإلصالح والم

 :للمتحدثات باسم هذه األحزاب راءآعدة  بنشرالمحلً  عالماإل لقد قام

: أسماء الزندانً تتحدى المتحاورات بإعطاء النساء حقوقهن عبر الحوار ا بعنوانرذكرت ٌمن برس خبفقد 
 .وترفض الكوتا

الشٌخة  أعلنتحقوق المرأة وواجباتها السٌاسٌة حٌث  )وكان المإتمر قد ناقش الٌوم :وذكر نفس المصدر
هذا المفهوم هو  أن إلى% للنساء مشٌرة ٖٓـللكوتا وتخصٌصها ب اإلٌمانزوزو القٌسً عن رفض شٌخات جامعة 

فً شغل  األحقٌةعلى الرجال فً الٌمن وسٌزٌد من بطالة الرجال وقد ٌعطً  اكبٌر اضررمفهوم غربً سٌخلق 
 .فقط لشغل المكان بامرأة وإنماٌر والمعاٌ األهلٌةوفق  اٌستحققنه لنساء ال الوظائف والمناصب

 .لرجال والذي اعتبرته من المحرماتبا لنساءلة والوظٌفٌة لما فٌها من اختالط وعزت رفضهن للكوتا السٌاسٌ

الذي ٌتنافى  واستغربت الشٌخة زوزو من المنادٌن بالدٌمقراطٌة والحرٌة كٌف ٌإٌدون مثل هذا القرار الجائر
والٌة المرأة مرفوضة تماما  أنمإكدة  ،حد قولهم علىمزعومة التً ٌنادون بها مع مبدأ الحرٌة والدٌمقراطٌة ال
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هن ٌدعٌن لتقلٌد الغرب الكافر  إنماومن ٌنادٌن الٌوم بمساواة المرأة بالرجل فً شتى المٌادٌن  ،بإجماع العلماء
 .سالمٌةاإل لألمةال ٌرٌد الخٌر  الذي

 بحقوق المرأة تٌنؤٌ أنالزندانً النساء المشاركات فً مإتمر الحوار الوطنً  أسماءفٌما تحدت الشٌخة 
 ،تؤتٌن لنا فً الحوار الوطنً بحقوقنا والغرب لن ٌعطٌنا حقوقنا أنلن تستطعن " الٌمنٌة من خالل الحوار قائلة

 "قداسة شرٌعتنا فلماذا تنفرن منهاعزتنا ب

ل وٌمنع فٌها االختالط فً كل % بمعزل تام عن الرجآٓٔ سالمٌةاإلوفق الشرٌعة  نرٌد الكوتا" وأضافت
 .فً معزل عن الرجال إدارتهالم تستطع  ألنها لألطفالمدرسة فتحتها  إلغالقاضطرت  أنها إلىمشٌرة  "شًء

 :لبقٌة النسوة واألحزاب السٌاسٌة التصرٌحات وعرض اإلعالم أٌضا بعض

مشاركة المرأة السٌاسٌة  بإرجاعق المتوكل عضو مإتمر الحوار مناداة البعض الدكتورة انطالفقد وصفت 
تضفً على مخرجات  أنوترٌد  ،تحصل على حقوقها أنترٌد للمرأة  الشرٌعة بالمماحكات السٌاسٌة التً ال إلى

 توقالمختلة  مةاألالٌوم فً هذه  كفة المٌزان أن إلىمشٌرة  ،مخالفة للشرٌعة أنهالنساء صبغة الحوار الخاصة با
لحكومة وكانت الحكومة عاجزة فقضاٌا النساء لم تمسها ا إلٌهانرٌد الدخول فً صناعة القرار ألننا محتاجون "

 ."عنها

 أدافع أنٌجدن مركزا صحٌا فً القرٌة واجبً كمسلمة  تموت نساء كثٌرات وال" الدكتورة المتوكل وأضافت
 "لٌوم% فهً ضرورٌة لنا جمٌعا آٖتدافعن عن  أن وأتمنى إلٌناجة وطننا بحا نألوخرجنا  ،األمةعن 

قادرات فال تمنعنهن من ذلك وال  أخرٌاتفهناك  مفاصل الدولة من أي إدارةكنتن عاجزات عن  إن" :وقالت
توافق فً  إلىالنساء فً الٌمن سٌصلن  أن" مإكدة ٌعلمهن كٌف تكون التجربة الٌمنٌةبالغرب فنحن من س نانتقار

 .سالمًاإللدٌن ار كلها نابعة من اوكل قضاٌا النساء الذي خرج بها الحو ،نائوآرا قراراتنا

من  اوخصص لها عدد نهآقروضعها هللا تعالى فً  آلٌاتنرفض الكوتا الغربٌة ولكن نتكلم عن " أٌضاوقالت 
خلها ممارسات فً دا األمةهذه  أنٌعرف  ألنهاستوصوا بالنساء خٌرا  قالخطاب سٌاسً للرسول  أهمالسور وفً 

 "طبق الشرع بشكله الصحٌحٌ وال عزهاأجاهلٌة ونحن الٌوم فً 

. األمةالسٌاسة وعالم الحزب وعالم نإمن بآراء جمٌع الفقهاء فهناك عالم  نحن الحدٌثها بقولها " اختتمت ثم
اقبها بظلمها ٌع زال هللا ام األمةسلطة وهذه  أوعالمات حزب  ال مةأٌكن عالمات  أنعالماتنا  منونحن نرٌد 

 الظروف فلن تترك دٌنها وستمشً فً الطرٌق أحلكالمرأة المتربٌة على دٌنها لو وضعت فً  أنمإكدة  ،للنساء"
الساسة ٌخدعوننا بكالم  نإو ،ترٌد بروج مشٌدة لعادت وعملت ما حبسوها فً لو المستقٌم ولو لم ٌكن ذلك داخلٌا

 ٌغلقوه باسم الدٌن. أنتوحا للنساء وٌدعونا نتنافس ال تحرٌم الوالٌة ولكن لٌتركوا باب المنافسة مف

فٌما اختلفت الناشطة الحقوقٌة فرٌدة الٌرٌمً نائبة رئٌس منظمة بناء للحقوق والحرٌات معهن فً كثٌر من 
 .األمورتحرٌم رغم االتفاق فً بعض فً التحلٌل وال إلٌهذهبن  مالثابتة  أدلةعدم وجود  إلىالنقاشات وعزت ذلك 

 وهو معطً المرأة حقوقها كاملة شاملة ولكنه األولىهو المرجعٌة  سالمًاإلدٌننا  أننتفق تماما فً " :توقال
نعود لنقرأه قراءة مختلفة لفهمه صح حتى  أن علٌنافومشكلتنا فً فهم دٌننا  ،عرفٌُ  أنعرف كما ٌنبغً لم ٌعد ٌُ 
 ".هللا ونترك ما نهانا عنه أعطانا نعطً ما

 أموراالختالط جائز فً مضٌفة " ٌن لتحرٌم االختالط والخلط بٌن االختالط والخلوةواستغربت ممن ٌدع
لحج  أٌاماالدنٌا والعمل والمحرم هو الخلوة ولو كان االختالط محرما كما ٌدعون لحرمه هللا فً الحج وجعله 

 "الرجال وأٌاما لحج النساء

الحق فً الدستور الوضعً الحالً المطبق فً خضم هذه التصرٌحات التً اختلفت بٌن مإٌد ومعارض لهذا 
 أقول: ،لدٌمقراطٌة والحرٌات وحق التشرٌعفً الٌمن الذي ٌرسخ ا

ننبه إلى أنه ال بد أن ننظر فً حكم االنتخابات أصالً  أنٌجب  األخواتتصرٌحات  تفصٌلوقبل أن ندخل فً 
ٌع للمخلوق دون الخالق، التً تجعل التشر ؛ التً هً ولٌدة الدٌمقراطٌةول العلمانٌة والمنظومات الحالٌةفً الد

التركٌز على ما نحن بصدده وهً قضٌة المرأة، وما ٌطرح فٌها؛ فسنحصر الكالم على هذا النظام  وسوف ٌتم
الذي بدأ تطبٌقه فً بعض البلدان العربٌة، ألن االنتخابات ضررها عظٌم، وهذه القضٌة ضررها أعظم، وهً حق 

 ...حقوقها وتحفظ كرامتها للمرأةً فً المجالس التشرٌعٌة لتعط للمرأةتمثٌل التشرٌعً الكوتا النسوي ونسبته وال
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 ،سالمًاإلترسٌخ الفكر  إلىمن تصرٌحات تثلج الصدر وتسعى  اإلٌمانفً جامعة  األخواتذكرته ما  إنّ 
مً على المرأة دولة اإلسالم لكً ٌتم تطبٌق النظام االجتماعً اإلسال أٌنهو ولكن السإال الذي ٌفرض نفسه 

 المسلمة؟!

إعطاء المرأة حقوقها ؟! إن اإلسالم فً ظل دولة علمانٌة أحكام َوْفقَ المرأة  حقوقى لإ الوصولسبٌل وكٌف 
ظل دولة تحكم  فً ولٌس ،دولة اإلسالم إٌجادل الحثٌث على الجاد والعم إال بالسعً الشرعٌة لن ٌكون أبدا

 إن الحكم إال هلل{علت التشرٌع للبشر من دون هللا }حٌاة والسٌاسة وجفصلت الدٌن عن البتشرٌعات غربٌة وضعٌة 
الوالٌة  حقفألنه لٌس من شرع هللا  وٌنكرنههذا الحوار  نرفضأن ٌ اإلٌمانفً جامعة  األخوات فًاألصل كان ف

 .الغربٌة لحرٌاتلصل إوت ةالوضعٌ قوانٌنال إلىلن ٌكون فً دولة جمهورٌة دٌمقراطٌة تتحاكم 

المجتمع السٌاسً  إلىمنح المرأة فرصتها فً الدخول  من ضرورةاألخت انطالق المتوكل  هرتذكوما 
المرأة على  إلىحقوقها فً خضم قوانٌن تنظر  ونٌلٌعطً للمرأة الفرصة فً تمثٌل المرأة  ألن ذلكوالتشرٌعً 

ٌم والمحافظة علٌها من الذل ٌجب المحافظة على حقوقها بحق الكوتا من أجل العٌش الكر أنهو ،من األقلٌات أنها
 .حق التوظٌف وغٌرها بالحصول علىفً المجتمع بإدخالها 

من شرع حق الكوتا والدخول فً المجالس التشرٌعٌة  أن وفرٌدة الٌرٌمًانطالق المتوكل  األختٌن ثم اعتبار
 الحق وحماٌة المرأة وحقها فً العٌش. إظهاراألصل  نأوهللا 

بٌنت  أنوفً أي دولة ٌتم إعطاء حق الكوتا وقد سبق  ىالكوتا ولمن ٌعط حق أصلمعرفة  الواجب هو إن
 المقال. ذلك فً بداٌة

 هل هذه القوانٌن من كتاب هللا وسنة نبٌه؟ ننظر أنعند الحدٌث عن القوانٌن  أٌضاواألصل 

نظام  نإل وعلٌه أقو، نبذها والمطالبة بتطبٌق شرع هللاو رفضها ٌجبفلشرع هللا بصلة  تتمفإذا كانت ال 
  .الرأسمالٌةالعلمانٌة  الدوللواقع المزري الذي تعٌشه نظام ترقٌعً ل الهو إما الكوتا 

حقها  وعن القوٌمالمنهج  هذاب عزهاأ أنهوكٌف  مكانة المرأة فً شرع هللا سبحانه وتعالى، ونظرة إلى
 ترٌنا:، سالماإلالسٌاسً فً دولة 

ًَ رعاٌُة شإوِن األّمِة داخل ًَ التً ُتباِشُر هذِه السٌاسُة ه ٌاً وخارجٌاً، وتكوُن مْن قَِبِل الدولِة واألّمِة، فالدولُة ه
ا ِمْن ِقَبِل الحاكِم  ًٌ ًَ التً تحاِسُب بها الدولَة. والسٌاسُة تشمُل: مباشرَة رعاٌَة الشإوِن عمل الرعاٌَة عملٌاً، واألّمُة ه

لِح المسلمٌَن وقضاٌاُهْم والنصِح لهْم، وتشمُل كذلَك العمَل ضمَن كتلٍة ومحاسبَة الدولِة ِمْن ِقَبِل األمِة واالهتماَم بمصا
 الستئناِف حٌاٍة إسالمٌٍة.

، فقْد أمَر اإلسالُم بها اإلنساَن المسلَم بوصفِه مسلًما دوَن النظِر إلى كونِه رجالً أو  ًِّ ففً مجاالِت العمِل السٌاس
ًِّ لكوِنِه جزًءا مْن رعاٌِة امرأًة، فنرى مثالً فً مجاِل األمِر بالمعروِف  والنَّهًِ عِن المنكِر وهَو مَن العمِل السٌاس

ٍة أُْخِرَجْت ﴿الشإوِن، نرى أنَّ أدلَتُه جاءْت عامًة ال تختصُّ بالرجِل دوَن المرأِة، وِمْن ذلَك قولُُه تعالى:  َر أُمَّ ٌْ ُكْنُتْم َخ

اِس َتأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن عَ  ِ ِن اْلمُ لِلنَّ ، ولفُظ "أمٍة" لفٌظ عاٌم ٌشمُل الرجَل والمرأَة على ﴾ْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن بِاّللَّ

ْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ﴿السواء، وقاَل تعالى:  ٌَ أُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو ٌَ اُء َبْعٍض  ٌَ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْولِ

ََلةَ  ٌُقٌُِموَن الصَّ َ  َو
ُ إِنَّ َّللاَّ

ْرَحُمُهُم َّللاَّ ٌَ َ َوَرُسولَُه أُولَئَِك َس
ٌُِطٌُعوَن َّللاَّ َكاَة َو ٌُْؤُتوَن الزَّ : ، وقاَل ﴾َعِزٌٌز َحِكٌمٌ َو

ٌَبْ » ُ أَْن 
ٌُوِشَكنَّ َّللاَّ ِدِه لََتأُْمُرنَّ بِاْلَمْعُروِف َولََتْنَهُونَّ َعْن اْلُمْنَكِر أَْو لَ ٌَ ُكْم ِعَقاًبا ِمْن ِعْنِدِه ُثمَّ َوالَِّذي َنْفِسً بِ ٌْ َعَث َعلَ

ْسَتِجٌُب لَُكمْ  ٌَ ُه َفَل  ُه، وواضٌح أنَّ األمَر فً الحدٌِث عاٌم للرجاِل والنِّساِء. «لََتْدُعنَّ  رواهُ أحمُد والترمذيُّ وحسنَّ

الخالفِة وتحكٌِم الشَّرِع، فإنَّ  بإقامةِ  سالمٌةٍ اإلحٌاٍة الوكذلَك األمُر بالنِّسَبِة للعمِل ضمَن كتلٍة تسعى الستئناِف 

ْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ﴿دلٌَل إنشاِء الكتلِة قولُه تعالى:  ٌَ أُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو ٌَ ِر َو ٌْ ْدُعوَن إِلَى اْلَخ ٌَ ٌة  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

وأمرتهْم بإنشاِء كتلٍة ٌكوُن عملَُها الدعوةُ إلى  ، هذِه اآلٌُة خاطبِت المإمنٌَن والمإمناتِ ﴾أُولَئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ وَ 

ِة، وهذا أعظُم معروٍف  ٌَّ ٌَِها عِن األخِذ باألفكاِر واألنظمِة الغربِ اإلسالِم )الخٌِر( وأمُر األمِة بتحكٌِم شرِع هللاِ ونه
ٌُستدلُّ ِبها على ٌُنهى عنُه. وكذلَك األحادٌُث الشرٌفُة التً  : الخالفِة، كقولِِه  وجوِب إقامةِ  ٌُإمُر ِبِه وأشدُّ منكٍر 

ٌَّةً » َتًة َجاِهلِ ٌْ َعٌة َماَت َم ٌْ َس فًِ ُعُنقِِه َب ٌْ رواه الطبرانً فً الكبٌر، فكلمُة "َمْن" عامٌة تشمُل الرجاَل  «َمْن َماَت َولَ
َبة بنُت كعٍب ـ أمُّ ُعَمارَة ـ ِمْن بنً مازن بن النجا ٌْ ع ـ وأسماُء بنُت عمرو ـ أم منٌ ر،والنساَء، وِمَن المعلوِم أنَّ ُنَس

النِّساَء الالتً هاجرَن بعَد إقامِة الدولِة،  الثانٌِة، وقْد باٌَع الرسوُل  فً بٌعِة العقبةِ  من بنً سلمة باٌعَن الرسوَل 



 ٗ 

ٌُْشِركْ ﴿قاَل تعالى:  َباٌِْعَنَك َعلَى أَْن ََل  ٌُ ًُّ إَِذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت  بِ َها النَّ ٌُّ اأَ ْزنٌَِن َوََل ٌَ ٌَ ْسِرْقَن َوََل  ٌَ ًئا َوََل  ٌْ ِ َش َن بِاّللَّ

ْعِصٌَنَك فًِ ٌَ ِدٌِهنَّ َوأَْرُجلِِهنَّ َوََل  ٌْ َن أَ ٌْ ْفَتِرٌَنُه َب ٌَ أْتٌَِن بُِبْهَتاٍن  ٌَ ْقُتْلَن أَْوََلَدُهنَّ َوََل  َمْعُروٍف َفَباٌِْعُهنَّ َواْسَتْغفِْر لَُهنَّ  ٌَ

 َ
َ إِنَّ َّللاَّ

ْسَن ﴾ٌمٌ َغفُوٌر َرحِ َّللاَّ َتلَبَّ ٌَ ، وعلٌِه فإنَّ المٌتَة الجاهلٌَة تشمُل النِّساَء أًٌضا ممْن لْم ٌكْن فً أعناقهنَّ بٌعٌة أو لْم 

 بالعمِل إلٌجاِد خلٌفٍة ٌستحقُّ البٌعَة.

، بْل إنهنَّ موصحابتِِه رضً هللا عنه ِم فً مكَة ضمَن كتلِة الرسوِل وقْد حملِت النساُء الدعوَة إلى اإلسال
بخاريُّ عن َسِعٌٍد ْبِن تحمْلَن فً سبٌِل حمِل الدعوِة أشدَّ أنواِع العذاِب والتنكٌِل مْن كفاِر َمَكَة، ومْن ذلَك ما رواهُ ال

ٍد رضً هللا عنه ٌْ ُتِنً ُموِثقًِ ُعَمُر َعلَى اإلِْسالِم أََنا َوأُْخُتُه َوَما أَْسلََم..."، َز ٌْ فسعٌُد بُن زٌٍد وزوَجُتُه  أنُه قاَل: "لَْو َرأَ
ًَ هللاُ عنُهْم أجمعٌَن كانوا مْن حملَِة الدعوِة قبَل إقامِة الدولِة، حتى إنَّ عمَر قبَل إسالِمِه  فاطمُة أخُت عمَر رض

َبُهْم على ذلَك. وروى ابُن  ً   هشاٍم فً سٌرِتِه أنَّ أبا بكٍر رضً هللا عنهعذَّ ِة َبنًِ ُمَإّمٍل َح ٌَ ِمْن َبنًِ َعِدّي  َمّر ِبَجاِر
ْوَمِئٍذ ُمْشِرٌك َوُهوَ  ٌَ ٌَُعّذُبَها لَِتْتُرَك اإلِْسالَم َوُهَو  ْضِرُبَها، َحّتى إَذا َمّل ْبِن َكْعٍب، َوَكاَنْت ُمْسلَِمًة َوُعَمُر ْبُن اْلَخّطاِب  ٌَ  

ك، إّنً لَْم أَْتُرْك إال َماللًَة"، َفَتقُوُل: "َكذَ  ٌْ لَِك َفَعَل هللّاُ ِبك"، َفاْبَتاَعَها أَُبو َبْكٍر، َفؤَْعَتَقَها. وقصُة َقاَل: "إّنً أَْعَتِذُر إلَ
 مشهورتاِن ُتغنٌاِن َعِن الذكِر.خدٌجَة وسمٌَة 

ًَ أًٌضا مَن األعماِل السٌاسٌِة التً ٌستوي فٌها الرجاُل والنِّساُء مْن جهِة فرضٌِة  وأما محاسبُة الحكاِم، فه
ًِّ الحكِم  ًَ أدلٌة عامٌة تشمُل أًٌضا أمَر  ألنَّ أدلةَ  ،الشرع األمِر بالمعروِف والنهًِ عِن المنكِر التً َذَكْرناها سابًقا ه

ًَ أًٌضا أدلٌة ُتفٌُد الوجوَب. إ ُه عِن المنكِر، وه ٌَ َسَتُكوُن أَُمَراُء »: ضافًة إلى ذلَك، ٌقوُل الحاكِم بالمعروِف ونه
ًَ َوَتاَبعَ َفَتْعِرفُوَن َوُتْنِكُروَن، َفَمْن َعَرَف  َل َما »، َقالُوا: أََفال ُنَقاِتلُُهْم؟ َقاَل: «َبِرَئ، َوَمْن أَْنَكَر َسلَِم، َولَِكْن َمْن َرِض

 ، والحدٌُث عاٌم أًٌضا فً الرجاِل والنِّساِء.«َصلَّْوا

نكاٍر مَن الصحابِة، فحٌَن ونرى أنَّ النِّساَء فً زمِن الخالفِة الراشدِة قِد التزمَن بحكِم المحاسبِة ومارسَنَها دوَن إ
ِمًرا ثمَّ أصبحَت ُعمًرا ثمَّ  ٌْ  تولَّى عمُر الخالفَة اعترضْت طرٌَقُه خولُة بنُت ثعلبَة وقالْت لُه ناصحًة: "ُكنَّا نعرفَُك ُعَو

بنُت مراُء أصبحَت عمَر بَن الخطاَب أمًٌرا للمإمنٌَن، فاتَِّق هللاَ ٌا عمَر فٌما أنَت مستخلٌف فٌِه"، وكذلَك أنكرْت س
ٌَُّة على عمَر رضً هللا عنه ُه أْن ٌزٌَد الناُس فً المهوِر على أربعمائِة درهٍم، فقالْت لُه: لٌَس هذا لَك  نهٌٍك األسد ٌَ نه

ًئا﴿ٌا عمَر: أما سمعَت قوَل هللاِ سبحانُه:  ٌْ ُتْم إِْحَداُهنَّ قِْنَطاًرا َفََل َتأُْخُذوا ِمْنُه َش ٌْ امرأةٌ وأخطؤَ فقاَل: أصابْت  ﴾َوَءاَت

 عمُر.

أنَُّه كاَن حٌَن تعرُض لُه نازلٌة ٌدعو المسلمٌَن إلى المسجِد، وكاَن ٌدعو  وثبَت عْن سٌدنا عمَر رضً هللا عنه
تُه امرأةٌ فً أمِر تحدٌِد المهوِر. ٌَهْم جمٌعاً، وقْد َرَجَع عْن رأٌِه كما رأٌنا حٌَن ردَّ  النِّساَء والرجاَل وٌؤُخَذ رأ

ًِّ  هذِه أحكامُ  منها ما هَو خاٌص بالمرأِة كُحرمِة مباشرِة أعماِل  ،شرِعنا الحنٌِف المتعلقُة بالمرأِة والعمِل السٌاس
ومنها ما ٌنطبُق على الرجِل والمرأِة لعموِم أدلِتها كوجوِب العمِل الستئناِف الحٌاِة اإلسالمٌِة ومحاسبِة  ،الحكمِ 

زمِن النبوِة والخالفِة الراشدِة بهذِه األحكاِم وأْحَسنَّ تطبٌَقها، ولْم الحكاِم والشورى. وقْد عملِت المسلماُت فً 
 فكاَن لُهنَّ بذلَك عظٌُم األجِر والثواِب بإذِن هللِا. ،تؤخذهنَّ فً ذلَك لومُة الئٍم وال رهبُة حاكمٍ 

ٌاِة اإلسالمٌِة والنهوِض ونحُن الٌوَم نتؤسى بسٌرِة هإالِء النِّساِء العظٌماِت، ونعمُل كما عملَن الستئناِف الح
ٌُظِهَر هللاُ أمرهُ وٌعزَّ دٌَنُه، فإذا شهدنا قٌاَم خالفِة المسلمٌَن الثانٌِة على منهاِج النبوِة، لْن نتُرَك  بالمسلمٌَن، حتى 

، بْل إننا سنستمُر فً نصِح المسلمٌَن وأمِرهْم بالمعروِف ونهٌهْم عِن المنكِر، ولْن نتوانى ب ًَّ إذِن هللاِ العمَل السٌاس
ا، وٌحُشَرنا فً زمرِة المسلماِت األوائِل،  عْن محاسبِة خلٌفِتنا وأعوانِه والنصِح لُهْم، حتى ٌرضى هللاُ تعالى عنَّ

 وٌجمَعنا بهنَّ فً جناِت النعٌِم، كما جمعنا على عمٍل واحٍد فً الدنٌا.

استعماري مثل حق الكوتا  فكربذ كل دعوتك وإقامة دولتك ون اللهمَّ ثبت قلوبنا على دٌنك، وأعنا على حمل
 والمجالس التشرٌعٌة والنظم العلمانٌة.

 

 كتبته للمكتب اإلعَلمً المركزي لحزب التحرٌر

 أم أبرار / وَلٌة الٌمن


