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 ملخص البحث:

اإلسالمية بغزة، ويهدف هذا البحث  ُقدم هذا البحث لمؤتمر )المرأة والتعليم العالي( الذي يعقده مركز دراسات المرأة في الجامعة   
المية  إلى التعرف على مدى المعرفة التي تقدمها الرسائل العلمية التي يعدها طلبة الدراسات العليا في كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلس

% من هذه الرسائل  16باحث أن  للبغزة، تلك المعرفة المتعلقة بقضايا المرأة، وعند إحصاء رسائل الماجستير المقدمة في الكلية تبّين  
المعرفة   على حجم  القضايا لمتعلقة بالجنسين معًا، مما يدل  تناولت  تناولت قضايا المرأة بشكل خاص، وإن باقي الرسائل األخرى قد 

 المقدمة للمرأة من خالل هذه الرسائل.

Abstract  

This research aims to identify the extent of specialized knowledge provided by the scientific theses 
submitted by postgraduate students at the Faculty of Sharia and Law at the Islamic University of Gaza, 
especially knowledge related to Palestinian women's issues. When counting the master's theses 
submitted to the faculty, it became clear to the researcher that 16% of these theses dealt specifically 
with women's issues, and that the rest of the other theses dealt with gender-related issues together, 
which indicates the amount of knowledge presented to women in these theses. This research paper 
examined details about what is dealt with in these theses.  
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 مقدمة 

 وبعد. أجمعينوعلى آله وأصحابه  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد 

وتخصصاتها أن تقدم معالجة لقضية    افإنه من المفترض في األبحاث العلمية على اختالف موضوعاته 
مر بالمجتمع ، أو موفرة لحاجات من حاجات المجتمع، أو محققة مصلحة من مصالحه، سواء تعلق األاجتماعية

 كله أو باألفراد، أو بفئة من فئاته.

تجاه خدمة مجتمعه عن    وفكره، يوجههماوالرسائل العلمية هي من هذا القبيل، فهي تمثل جهد باحث   
ذلك أن أقصر الطرق التي تؤدي إلى    طريق ما يمكن أن يتوصل إليه من مخرجات تتولد عن هذا الفكر والبحث،

 و طريق البحث العلمي الجاد، القائم على أسس علمية سليمة.رقّي المجتمعات وتقدمها ه

والمرأة هي جزء من أي مجتمع من المجتمعات، من المفترض أن يكون لها دورها البناء في مجتمعها،  
 – تعالى    –هذا الدور الذي يتناسب مع طبيعة تكوينها الجسدي والنفسي، ومع مواهبها وإمكانياتها التي وهبها هللا  

ولكن اختالف العقائد والثقافات قد أوجد لغطًا كبيرًا حول دور المرأة االجتماعي من ناحية، وتسبب في سوء  إياها، 
طبيعة هذا الدور ومدى انسجامه مع فطرة المرأة وإمكانياتها من ناحية أخرى، وهذا كله انعكس سلبًا على تحديد  فهم  

كبيرًا من الجدل في أي مجتمع من   المرأة تشغل حّيزاً  حت قضاياما للمرأة من حقوق وما عليها من واجبات، فأصب
جتمعات النامية؛ لذلك كله كان ال بد أن يكون للمرأة وقضاياها المختلفة  مالمجتمعات، وخصوصًا في ما يسمى بال

 في األبحاث العلمية، وخصوصًا األبحاث الحقوقية واألبحاث المتخصصة في علم االجتماع.  اجانب

ون بالجامعة اإلسالمية أحاول استقراء الرسائل العلمية التي قدمت في كلية الشريعة والقاني  نفإن  ، وعليه
بقسميها: قسم الشريعة اإلسالمية، وقسم الشريعة والقانون، حيث تتسم هذه الرسائل بالطابع الحقوقي، وهو مجال  

علقة بشأن المرأة، تلمختلفة الملقضايا اى مدى مساهمة مخرجات هذه الرسائل في بحث اللتعرف عل   تخصص الكلية، 
مخرجات التعليم العالي البحثية  المختلفة، على أن يندرج هذا البحث تحت محور )  القضاياته من وعي بهذه  وما قدم

( ضمن المؤتمر الذي ينظمه مركز  المجال هذا  ومساهمتها في معالجة قضايا المرأة وإثراء المعرفة التخصصية في 
 )المرأة والتعليم العالي(. ـة اإلسالمية بغزة، الموسوم ب  دراسات المرأة في الجامع

 أهمية الموضوع: 

 التعرف على مدى شمول البحث العلمي في كلية الشريعة والقانون لقضايا المرأة. .1
 بيان المعالجات التي قدمتها هذه األبحاث لقضايا المرأة المختلفة. .2
 في النظر في القضايا المتعلقة بالمرأة.  –إن ُوجد   –بيان مواطن القصور  .3

 مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث في عدم وضوح رؤية المؤسسات التعليمية لما يتعلق بقضايا المرأة من ناحية،  
وعدم وجود خطط خاصة بهذه القضايا من ناحية أخرى، وهذا اللغط المشهور حول المرأة وقضاياها في المجتمعات  

الرسائل العلمية المقدمة في  كيف عالجت  ؛ وعليه فإن السؤال الرئيس في هذا البحث هو:  ة أخرى المختلفة من ناحي
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كيف عالجت    –ص هذه الكلية وهو المجال الحقوقي  على اعتبار تخص  -يعة والقانون بالجامعة اإلسالمية  كلية الشر 
 قضايا المرأة المختلفة؟ 

 ان: ويتفرع عن هذا السؤال السؤاالن الفرعيان التالي 

 ما هو نصيب قضايا المرأة من مجموع الرسائل العلمية المقدمة في الكلية؟  -1
 ما هي القضايا التي عالجتها الرسائل العلمية المتعلقة بالمرأة؟  -2

 اق البحث:نط

م،  1995النطاق الزماني للبحث يمتد منذ نشأة قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة والقانون في عام   
 م. 2019/ 20/12الحصول على قائمة الرسائل العلمية المزمع دارستها بتاريخ وحتى تاريخ 

 أما النطاق المكاني فهو في تخصص كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية بغزة.  

 هيكلية البحث: 

 ثالثة مباحث على النحو التالي: يشمل البحث مقدمة و 

 .ته، وهيكليتهاختياره، ومشكلالمقدمة: وأعرض فيها فكرة البحث وأهميته، وأسباب 

 .المبحث األول: بيان نصيب قضايا المرأة في الرسائل العلمية المقدمة في كلية الشريعة والقانون 

 المبحث الثاني: استقراء األبحاث التي تتعلق بقضايا المرأة وتصنيفها بحسب القضايا المختلفة.

 قافة المرأة.ثمساهمة مخرجاتها في  ن مدىالمبحث الثالث: استعراض محتوى األبحاث المتعلقة وبيا
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 بيان نصيب قضايا المرأة في الرسائل العلمية المقدمة في كلية الشريعة والقانون 

كلية الشريعة والقانون أم الكليات بالجامعة اإلسالمية، والكلية تسعى للنهوض بالمستوى العلمي والثقافي 
وخصوصًا ما يتعلق بالتشريع والفكر والثقافة اإلسالمية، وهي تواكب كل المستجدات التي تحتاج إليها والحضاري،  

اإلسالمية والمفاهيم  القيم  من  انطالقًا  المستنير،  العلمي  البحث  وتدعم  الشريعة  (1)األمة،  كلية  رسالة  هي  هذه   ،
يتبّين   حيث  اإللكترونية،  صفحتها  على  منشور  هو  كما  التشريع موالقانون  مجال  في  متخصصة  الكلية  أن  نها 

اإلسالمي إضافة إلى الفكر والثقافة المرتكزة على عقيدة اإلسالم، ونستطيع القول إننا نتحدث عن مجال الحقوق  
المتقررة شرعًا للناس، والواجبات التي كلفوا بها أيضًا، وإذا كان األمر كذلك فإن هذا التخصص هو محور االرتكاز 

مجتمع من المجتمعات، والمرأة هي جزء أصيل في كل مجتمع، ولها نصيبها الذي تستحقه في أحكام    في قضايا أي
 الشريعة اإلسالمية، وحتى في التشريعات الوضعية.

ية المقدمة في الكلية ال بد من اإلشارة إلى أمر يان نصيب المرأة في الرسائل العلموقبل الخوض في ب
مي ليست أحكامًا خاصة بجنس من الجنسين الذكور واإلناث؛ بل إنها أحكام  اإلسال  عمهم وهو أن أحكام التشري

تتعلق بكل الجنس البشري أصالة، حيث اإلسالم ال يرى فرقًا في المجال الحقوقي بين الذكور واإلناث وإنما هم  
ن َذَكٍر  َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُُّهْم َأنّ يمتساوون في المسؤولية أمام الشرع، يقول هللا تعالى: ) نُكم مّ  يُع َعَمَل َعام ٍل مّ  اَل ُأض 

ال فرق بين    – تعالى    -، أي بعضهم على شاكلة بعض أو مثل بعض عند هللا  (2)(َأْو ُأنَثى َبْعُضُكم مّ ن َبْعضٍ 
وإن ما يكون من تفرقة في بعض الحقوق إنما هو بقصد العدل بين الجنسين، بسبب الفروق في   ،(3)الذكور اإلناث

 ، وليس بسبب نوع الجنس.الوظيفة االجتماعية

وعلى ذلك فالتشريعات اإلسالمية إنما هي شاملة لكال الجنسين دون تمييز، وهذا باعتقادي هو الحال  
حتى في القوانين الوضعية، مع اإلشارة إلى أن طبيعة الوظيفة االجتماعية، وطبيعة التكوين الجسدي والنفسي لكال 

تخّص المرأة بمجموعة منفردة من أحكام التشريع اإلسالمية؛ وذلك مثل أحكام الحيض  ن  أ الجنسين قد أدى إلى  
والنفاس والحمل والوالدة والرضاع والحضانة والعدة وغيرها من األحكام التي أفرد لها مصنفو الفقه اإلسالمي مباحث 

 . (5) جال بأحكام خاصة بها(، وهذا ليس بالقليل، وهو يعني أنها انفردت من دون الر 4خاصة في مصنفاتهم)

 
انظر الموقع اإللكتروني لكلية الشريعة والقانون:  ( 1)

http://sharea.iugaza.edu.ps/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%
D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9 

 .195سورة آل عمران، من اآلية ( 2)
 .154/ 2، البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن، 318/ 4رآن، القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لعلوم الق ( 3)
انظر مصنفات الفقه اإلسالمي على المذاهب األربعة فإنك تجدها كلها قد أفردت مباحث خاصة بالمرأة بينت فيها األحكام المتعلقة  ( 4)

 بخصوصياتها التي انفردت بها عن الرجل.
 .161يوسف، من فقه الدولة اإلسالمية، صالقرضاوي،  ( 5)
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بالمرأة   خاصة  أحكامًا  أفردت  التي  الفلسطينية  والتشريعات  الدولية  المواثيق  سارت  الخطى  نفس  وعلى 
 (. 1لتمّيزها في أصل خلقتها عن الرجل)

 استقراء الرسائل العلمية في كلية الشريعة والقانون: 

بعدد رسائل الماجستير الي ُقدمت في كلية الشريعة أسوق فيما يلي إحصائية  تأسيسًا على ما سبق كله  
م( وحتى السنة  1995لف ) سنة خمس وتسعين ومائة وأ  قسم الدراسات العليا  أوالقانون بالجامعة اإلسالمية، منذ نش

ما هو مسجل في أرشيف عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في   م(، حسب2019شرة بعد األلفين )التاسعة ع
 (.2سالمية)الجامعة اإل

لية إلى موضوعات الفقه المعتمدة عند الفقهاء من كهذا وسأقوم بتقسيم رسائل الماجستير المقدمة من ال
ثم التعرف على قدر  مع بيان النسبة المئوية لكل موضوع منها،  أجل بيان نصيب كل موضوع منها من البحث،  

كله بتفسير لما ورد في اإلحصائية، وهنا يجدر  ضمن هذه المواضيع، ومن ثم أتبع ذلك    بحثتقضايا المرأة التي  
 ( رسالة  وستمائة  عشرة  هي ست  الكلية  في  المقدمة  الماجستير  رسائل  عدد  أن  أبين  أن  منها  616بي   ثمان  (، 

وألن  شريعة والقانون، ( رسالة في قسم ال208ومئتان ) في قسم الشريعة اإلسالمية، وثمان  ( رسالة 408وأربعمائة )
  سأقوم تعد على أصابع اليد الواحدة، فإنني    تالرسائل التي بحثت القضايا الخاصة في قسم الشريعة والقانون كان

 بإحصاء ما قدم من الرسائل في قسم الشريعة اإلسالمية على النحو التالي: 

 النسبة المئوية العدد  وعالموض م
 %4 18 العبادات 1
 % 22 88 المعامالت  2
 % 19 79 األحوال الشخصية  3
 % 16 56 الفقه الجنائي  4
 %8 34 القضاء 5
 %3   12 الجهاد  6
 % 12 49 ة والسياسة الشرعيةالعالقات الخارجي 7
 %9 36 الفقه العام  8
 %9 36 األصول والقواعد الفقهية 9
 % 100 408 المجموع 

 العلمية التي ُقدمت في كلية الشريعة والقانون بحسب موضوعها ( عدد الرسائل  1جدول رقم )

 استيعاب الرسائل العلمية المقدمة في الكلية لقضايا المرأة: 

 
 انظر: ماهر السوسي وآخرين: حقوق المرأة في اإلسالم والمواثيق الدولية والقوانين الفلسطينية.( 1)
تم االعتماد في هذه اإلحصائية على كشف البيانات المعتمد من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة عن طريق مشرف  (  2)

 م.2019/ 12/ 20ت العليا بكلية الشريعة والقانون، بتاريخ الدراسا
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إن عدد الرسائل العلمية المقدمة في كلية الشريعة والقانون حسب الجدول السابق هو ستمائة وست عشرة 
ستًا وخمسين رسالة  هذه الرسائل ُوجد أن منها    ، وبتفحصرسالة، شملت الموضوعات المختلفة المشار إليها آنفاً 

% من بين الموضوعات المختلفة تناولت قضايا المرأة المختلفة؛ أي هي دراسات خاصة بقضايا 16أي ما نسبته  
 المرأة فقط، وسأبين في المبحث التالي بإذن هللا نسبة تناول كل موضوع على حدة لقضايا المرأة. 

، كانت تتناول األحكام المتعلقة بالجنسين كليهما، لى أن الدراسات محل اإلحصائيةإوتجدر اإلشارة هنا  
ذلك أن التشريع اإلسالمي لم يفرق في أحكامه بين الجنسين كما بينت سابقًا، وكما سأوضح الحقًا، مع اإلشارة إلى  

لقة البشر اقتضت أن يختص كل جنس ببعض األحكام وهي ق   % بأعلى 16ا نسبة الـ  قارن  ولو ليلة،  أن طبيعة خ 

منها، حيث كانت أعلى نسبة هي نسبة فقه المعامالت التي بلغت   الموضوعات السابقة، سنجدها قريبةنسبة في  
بالمائة الخاصة    مائة بالمائة باإلضافة إلى الستة عشرة، ونخلص من ذلك أن نسبة تناول قضايا المرأة كانت  22%
 بها 

 اإلحصائية:بيان مدلول النسب الواردة في 

ع من الموضوعات الواردة؛  تبّين مدى منطقية عدد الرسائل في كل موضو   السابقة  إن النظرة اإلجمالية لإلحصائية 
 كما يلي:

 أواًل: فقه العبادات: 

موع الرسائل، بالمائة من مج  أربعةلعبادات ثماني عشرة رسالة، بواقع  اكان عدد الرسائل التي تبحث في  
باب العبادات هو من أبواب الفقه الثابتة في أحكامها؛ ذلك أن العبادات هي توقيفية وال مجال وهذا منطقي ألن  

 .(1)لالجتهاد فيها في الغالب، فاهلل تعالى ال ُيعبد إال بما أمر كما هي القاعدة عند الفقهاء

 ثانيًا: المعامالت: 

لى اإلطالق، ومن أكثرها مرونة وشمواًل ُيعتبر باب المعامالت في الفقه اإلسالمي من أكبر أبواب الفقه ع
ألفعال العباد؛ ذلك أن غالب تصرفات الناس وسلوكهم هي معامالت بين بعضهم بعضًا، لذا جاءت الرسائل التي  

في    اثنان وعشرون ثماٍن وثمانون رسالة،  تتناول فقه المعامالت في المرتبة األولى من حيث العدد؛ حيث بلغت  
ذلك   في  والسبب  لكل المائة،  استيعابه  الفقه، وإمكانية  أبواب  من  الباب  هذا  مرونة  إلى  إضافة  أسلفت،  ما  هو 

الناس وتطلعاتهم)مال المكان، وكذلك تطور حاجات  الزمان واختالف  التي تحدث بتطور  هذا   ، فميزة(2عامالت 
 الباب أنه مرن، يتمدد باستمرار ال نهاية ألحكامه وتشريعاته.

أبواب الفقه وأشملها لسلوك األفراد وتصرفاتهم ال فرق في أحكامه بين الرجال  ونخلص من هذا أن أكبر  
 والنساء.

 
  .71، أحمد بن عبد الحليم، العبودية، صتيميةابن  ( 1)
 .21( المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي ص2007شبير، محمد عثمان، )  ( 2)
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 ثالثًا: األحوال الشخصية:

عدد الرسائل   ي كلية الشريعة والقانون؛ حيث بلغويلي باب المعامالت في عدد الرسائل العلمية المقدمة ف
رسالة،   وسبعون  تسع  عشرةالمقدمة  بالفع  بالمائة،  تسع  هذاوهذا  طبيعة  مع  يتناسب  في   ل  يبحث  الذي  الفقه 

 ذه الخصوصيات. خصوصيات كل فرد على حدة، وما أكثر ه

هذا، وفي األحوال الشخصية تظهر مجموعة من الفروق في األحكام المتعلقة بكل واحد من الجنسين؛ 
،  والعدة   ،والحضانة  ،ة والرضاع  ، والوالدة،ية للمرأة ال تتوفر للرجل، من مثل أحكام الحملصذلك أن هناك خصو 

والوالية، وعليه، فهذا باب تكثر فيه األحكام الخاصة بالمرأة، حيث قام الشرع باستيعاب  ،والميراث ،والنفقة والمهر،
 (.1كل هذه األحكام بال استثناء) 

 رابعًا: الجنايات والعقوبات: 

أيضًا   منطقيفي المائة، وهذا    ست عشرةست وخمسون رسالة، بواقع  عدد الرسائل العلمية في هذا الباب   
الثابتة، مع    األساسيةذلك أن باب العقوبات في أغلبه قائم على مجموعة من القواعد والمبادئ  في عدده ونسبته،  

 .(2)بعض التفاصيل المتجددة

والنساء معًا ال فرق بينهما، غير أن المرأة التي وجب عليها حد زنا وهذا الباب يشترك في أحكامه الرجال   
حتى يعتمد على نفسه   الحد حتى تضع حملها ثم ترضع من ولدتالمحصن وقد حملت منه، فإنه ال ُيقام عليها  

 .   (3)عن النبي  جاء في األثر كما في الطعام،

 خامسًا: فقه القضاء: 

، وهذه نسبة معقولة لفقه استقرت  وثالثون رسالة علمية، بنسبة ستة في المائة تقريباً   وقد استوعبته أربع 
 أحكامه، مع إمكانية االجتهاد في وسائل تطبيقه وآلياته.

 سادسًا: الجهاد: 

 
،  228/ 2(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  1986) انظر أبواب األحوال الشخصية في كٍل من: الكاساني، عالء الدين بن مسعود،  (  1)

، الشربيني الخطيب، محمد بن أحمد،  3/ 6  –  4/ 5(، التاج واإلكليل لمختصر خليل،  1994، المواق، محمد بن يوسف، ) 45/ 4  –  88/ 3
  3/ 7( المغني،  1968) ، ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد،  208/ 5  –  200/ 4(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  1994) 
– 6 /258. 
 .3/ 1عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي اإلسالمي، ( 2)
ْرن ي، َفَقاَل: »َوْيَحك   أنه "  روى سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي  (  3) ، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل هللا ، َطهّ  َن اأْلَْزد  ٍد م  ْن َغام  َجاَءْتُه اْمَرأَة  م 

َز  ْدَت َماع  َدن ي َكَما َردَّ ع ي َفاْسَتْغف ر ي هللَا َوُتوب ي إ َلْيه « َفَقاَلْت: َأَراَك ُتر يُد َأْن ُتَردّ  َن   ْبَن َمال ٍك، َقاَل: »َوَماااْرج  ؟« َقاَلْت: إ نََّها ُحْبَلى م  َذاك 
«، َقاَل: َفَكَفَلَها َرُجل  م نَ  ؟« َقاَلْت: َنَعْم، َفَقاَل َلَها: »َحتَّى َتَضع ي َما ف ي َبْطن ك  اأْلَْنَصار  َحتَّى َوَضَعْت، َقاَل: َفَأَتى   الزّ َنى، َفَقاَل: »آْنت 

عُ النَّب يَّ َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم، فَ  يًرا َلْيَس َلُه َمْن ُيْرض  يَُّة«، َفَقاَل: »إ ًذا اَل َنْرُجُمَها َوَنَدُع َوَلَدَها َصغ  د  ُه«، َفَقاَم  َقاَل: »َقْد َوَضَعت  اْلَغام 
، َفَقاَل: إ َليَّ َرَضاُعُه َيا َنب يَّ هللا ، َقاَل: َفَرَجَمَها َن اأْلَْنَصار   .1325/ 3، 1695" صحيح مسلم، حَرُجل  م 
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كان نصيب فقه الجهاد من الرسائل العلمية التي قدمت في كلية الشريعة والقانون هو اثنتي عشرة رسالة،   
قليل، قد زهد فيه    ثالثةبواقع   الفقه  الجانب من جوانب  البحث في هذا  الرسائل، وعندي أن  المائة من تلك  في 

ت لذلك تفسيرًا سوى ين، وفي الحقيقة فإني ما وجدلسطالجهاد حاضر فينا باستمرار نحن أهل ف  أن   الطالب، مع
من جهة، ومن جهة أخرى طغيان البحث في   يحتاج إلى جهد كبير في الفكر واالستنباط البابأن البحث في هذا 

 جانب المعامالت الحديثة من جهة أخرى. 

وفيما يخّص بحثنا فإن فقه الجهاد ال أحكام خاصة فيه بالمرأة؛ بل إن أحكامه متعلقة بكال الجنسين معًا،  
د فإنها ال تخرج له لكونه غير  أن المرأة إذا وجب عليها الجهافكالهما مشترك في أحكام الجهاد دون تمييز، غير  

 (.1) فرض عليها

 جية:السياسة الشرعية والعالقات الخار  :سابعاً 

هذا الفقه يبحث في النظام األساس في الدولة اإلسالمية وفي عالقتها مع غيرها من الدولة والتجمعات   
بالمائة من مجموع   عشرة  اثنيرسالة، بواقع هو تسع وأربعون    البشرية األخرى، ونصيب هذا الباب من أبوب الفقه

 هذه الرسائل. 

 ثامنًا: الفقه العام: 

ب الفقه، أو يكون موضوعها  اقدمة في هذا الباب إنما تبحث موضوعات قد تتعلق بعموم أبو إن الرسائل الم 
 هذا الجانببلغت الرسائل المقدمة في يتعلق بالقواعد العامة في الفقه اإلسالمي، و 

 في المائة.  تسعة من جوانب الفقه ست وثالثون رسالة، بواقع 

وبالنسبة لما يطرح فيه من قضايا المرأة فيقال فيه ما قيل في مجموع الموضوعات السابقة، فقد يتناول  
 أمورًا خاصة بالمرأة بالبحث، وقد يتناول موضوعات مشتركة بين الجنسين، بحسب طبيعة موضوع البحث.

 عًا: أصول الفقه: تاس

الرسائل التي قدمت في هذا الموضوع هو ست وثالثون رسالة بواقع    لمائة من  ا في    تسعةإن مجموع 
يبحث في أدلة األحكام الشرعية، وكيفية داللتها على األحكام  مقدمة في الكلية، وأصول الفقه علم  لمجموع الرسائل ا

الرسائل ال عالقة له بأفعال المكلفين مباشرة؛ فهو ال يرتب حقوقًا وال ، وبناء على ذلك فإن هذا النوع من (2) إجماالً 
 واجبات ال على الرجال وال على النساء.

كل جوانب الفقه اإلسالمي،   ي كلية الشريعة والقانون قد عالجتإذًا، يتضح مما سبق أن الرسائل العلمية ف 
فإن هذا يعني أن هذه الرسائل لم تترك   (3) نب الحياةوإذا علم أن الفقه اإلسالمي هو فقه شامل لكل جانب من جوا

 
 .55/ 8الرملي، محمد بن أحمد، نهاية المحتاج في شرح المنهاج، ( 1)
 .5(، المستصفى، ص1993الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )( 2)
 .19السوسي، ماهر أحمد وآخرون، النظم اإلسالمية، ص( 3)
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من الجوانب المتعلقة بسلوك المكلفين ذكورًا أو إناثًا إال تناولته، وقدمت فيه ما قدمت من جوانب المعرفة التي    اجانب
 يحتاجها كل فرد مسلم.

األبحاث، وأن حجم  أن المرأة قد نالت نصيبها غير منقوص من هذه    وإذا كان األمر كذلك فإنني أزعم 
 إلى حد ما. المعرفة المتوفر لها هو مرٍض 

 

 المبحث الثاني

 استقراء األبحاث التي تتعلق بقضايا المرأة وتصنيفها بحسب القضايا المختلفة

ال  العلمية التي بحثت قضايا  مرأة مع غيرها من القضايا في المبحث السابق تحدثنا عن نسبة الرسائل 
صائية تبّين ذلك، وهنا فإنني أتحدث عن الرسائل العلمية التي عنيت بقضايا المرأة دون  حذكرنا إ؛ حيث  األخرى 

 غيرها، قاصدًا الموضوعات الفقهية التي تناولتها هذه الرسائل، ولبيان ذلك أورد اإلحصائية التالية: 

 د العد الموضوع م
 36 فقه األحوال الشخصية  1
 2 فقه العقوبات 2
 7 فقه القضاء واإلثبات  3
 1 فقه الجهاد والسير 4
 1 فقه المعامالت 5
 1 السياسة الشرعية  6
 3 الفقه العام  7
 2 أصول الفقه  8
 3 القانون العام  9
 56 المجموع #

 ( إحصائية الرسائل العلمية الخاصة بقضايا المرأة 2جدول رقم )

 مالحظات على هذه اإلحصائية: 

إن هذه الرسائل لم تتناول ما يتعلق بالمرأة في باب العبادات، وقد بينت في السابق أن هناك أحكامًا خاصة    -1
لق بهذا الجانب ولعلها سقطت من بيانات عمادة أنني كنت قد أشرفت على رسالة تتعبالمرأة في هذا الباب، مع  

 هذا الجانب. البحث العلمي والدراسات العليا، وهنا أرى أن هناك قصورًا في
معظم الرسائل التي تناولت قضايا المرأة منفردة كانت في باب األحوال الشخصية؛ وهذا أمر طبيعي؛ ذلك أن   -2

من األحكام التي تختلف عن الرجل، رغم مشاركتها له في جزء كبير من    مرأة في هذا الباب تعتريها كثيرال
 أحكام األحوال الشخصية أيضًا. 
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في العدد ما تناوله الباحثون من قضايا المرأة في باب القضاء، ذلك أنه من المعروف ويلي األحوال الشخصية   -3
األحوال الشخصية  أن قضايا المرأة المستقلة غالبًا ما تكون في األحوال الشخصية، ومن المعروف أن أحكام  

المحكمة بها  القضاء  ا  تختص  فقه  أن يكون نصيب  فكان مناسبًا  بعد نصيب  لشرعية،  األحوال  متواليًا  فقه 
 الشخصية. 

الفقه العام واوأما   -4 الفقه والقانون، فكان نصيبلسياسة الشرعية  الموضوعات األخرى؛  من هذه  كل    وأصول 
 (. 2كما هو مبين في الجدور رقم ) الرسائل ما بين ثالثة رسائل إلى رسالة واحدة

الرسائل المقدمة في كلية الشريعة صحيح أننا ذكرنا في المبحث السابق إن نسبة التسعة في المائة من مجموع   -5
والقانون هي نسبة منطقية؛ ذلك النسجامها مع باقي الموضوعات األخرى، لكن هذا ال يعني أن هذه الرسائل  

من قد وّفت بكل ما يمكن بحثه من قضايا المرأة الخاصة؛ ذلك أن هناك مجموعة من القضايا التي ال بد  
ما يروج عن اإلسالم حول حقوق المرأة، وأنه قد ظلمها وما وّفى  جل دفعبحثها في موضوعات مختلفة، من أ

اه اإلسالم، ة أكثر مما أعطاها إيّ بكل حقوقها، وأن التشريعات األخرى، وخصوصًا الغربية منها قد أعطت المرأ 
 : ةوعلى ذلك فيمكنني أن أقترح بحث الموضوعات التالي

ومقارن .أ الغرب  في  الشخصية  األحوال  قوانين  فيتهدراسة  وخصوصًا  اإلسالم  بتشريعات  يتعلق ا  ما 
 بحقوق كٍل من الزوجين، والنفقة، والميراث، والطالق، والمهر. 

األعم .ب هذه  تناسب  ومدى  للمرأة،  الغربية  والتشريعات  القوانين  أباحتها  التي  األعمال  مع  ادراسة  ل 
 ل.اطبيعتها، وكيف انتهكت حرمتها بسبب ممارستها لهذه األعم

 انفكاك سلطة األب عن أبنائه بمجرد بلوغهم سن الرشد، ووالية الدولة لهم. أثر  .ج
غير ذلك من القضايا األخرى التي يدعي المغرضون أنها كانت ميزات للمرأة في تشريعات الغرب،  .د

 وحرمها منها اإلسالم.

 ياسة البحث العلمي تجاه قضايا المرأة: س

مرأة الخاصة بها فمن أين جاء هذا القصور؟ هل هو إذا كان هناك قصور في التعرض لبحث قضايا ال 
سة البحث العلمي في الجامعة كلها؟ إن ناتج عن سياسة البحث العلمي في الكلية، أم إنه قصور عام نتج عن سيا

هذا األمر يقتضينا أن نعمد إلى كلية الشريعة والقانون من جهة وإلى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة  
إلسالمية من جهة أخرى، ونسأل عن السياسات المتبعة في هذا الخصوص، وهذا يعني أنني أقوم بمقابلتين أحدهما ا

 الدراسات العليا، على النحو التالي: رى مع عميد عمادة البحث العلمي و مع عميد كلية الشريعة والقانون، واألخ

 رأة:أواًل: سياسة الكلية المتبعة في بحث القضايا الخاصة بالم

 ي قدمت في كلية الشريعة والقانون ن نسبة الرسائل العلمية المتعلقة بقضايا المرأة التأ  ذكرت فيما سبق 
عشرة في المائة، وهذا يدل    اثنىهي تسعة في المائة وأن أعلى الموضوعات الفقهية نسبة كان فقه المعامالت وهو  

قضايا المرأة قد حازت على نصيب مرتفع في البحث العلمي في الكلية، وبسؤال رئيس لجنة البحث العلمي أن  على  
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للكلية سياسة   أن   عّما إذا كان هذا أمرًا عفويًا أم  (1) سات العليا في الكلية األستاذ الدكتور مازن إسماعيل هنيةاوالدر 
دور في توجيه الطلبة إلى بحث القضايا المتعلقة بالمرأة، وأن    محددة تجاه قضايا المرأة، أجاب بأن الكلية كانت لها

جزافًا، وإنما كان نتيجة االهتمام بمثل هذا النوع من  هذا الكم من الرسائل العلمية التي تناولت قضايا المرأة لم يكن 
 ة من حقوق.القضايا سواء كانت القضايا التي تبحث حقوق المرأة، أو القضايا التي تحمي ما اكتسبته المرأ 

وبسؤال رئيس لجنة البحث العلمي والدراسات العليا في كلية الشريعة والقانون عّما إذا كان لدى الكلية   
المستجدة  الكلية تحرص على دراسات كل القضايا  إلى أن  المرأة أشار  خطط مستقبلية بخصوص بحث قضايا 

 والمعاصرة لبيان حكم الشرع اإلسالمي فيها. 

 مادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية: ثانيًا: سياسة ع

ي الجامعة اإلسالمية للتعرف على  حيث إنني ال أستطيع تتبع كل عناوين الرسائل العلمية التي طرحت ف 
سياسة البحث العلمي في هذا المجال، قمت بإجراء مقابلة مع األستاذ الدكتور بسام السقا، عميد عمادة البحث 

المرأ   العلمي بقضايا  خاصة  سياسة  هناك  كان  إذا  عّما  وسألته  اإلسالمية،  بالجامعة  العليا  تنتهجها  والدراسات  ة 
 .(2) ن ال سياسة خاصة لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا في هذا المجالالعمادة، فكان الجواب أ 

 

 المبحث الثالث 

 قافة المرأة. ثمساهمة مخرجاتها في  استعراض محتوى األبحاث المتعلقة وبيان مدى

حقيقة األمر أنه لما بدأت في البحث في هذا الموضوع ما كنت أتوقع حجم الرسائل التي عالجت قضايا  
ست وخمسون رسالة، وهذا برأيي إنجاز جيد، يؤيده جدول   اولكن بالبحث تبّين أنهالمرأة في كلية الشريعة والقانون،  

وضوعات الفقه والقانون مجال تخصص الكلية،  ( الذي بّينت فيه حجم الرسائل العلمية في كل موضوع من م1رقم )
ض كل هذا الكم من الرسائل العلمية، ونقدها ار اء على ذلك فإنني ال أستطيع استعوالنسبة المئوية لكل موضوع، وبن

فإنني   وعليه  المرأة،  ثقافة  في  مخرجاتها  أثر  بيان  أجل  الموضوعات  من  ذات  الرسائل  عناوين  بعرض  سأكتفي 
منها لبيان نوعية المعرفة التي تقدمها هذه   ية في البحث، ثم عرض محتوى ثالثالمعاصرة، للداللة على توجه الكل 

 النحو التالي: الرسائل، وذلك على 

 اثبات الزواج والطالق غير الموثق في الهيئات الرسمية واآلثار المترتبة عليه  -1
التنفيذية و   الجمع -2 نهاء الزوجية بطلب الزوجة في ضوء الواقع  إالتشريعية وأثره على  بين عضوية السلطتين 

 دراسة فقهية   -المعاصر 
 موقف الشريعة اإلسالمية من اتفاقية سيداو -3

 
 م.2020/ 1/ 11تمت هذه المقابلة في مكتبة بالجامعة اإلسالمية بتاريخ ( 1)
م، مع الدكتور بسام السقا عميد عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية في  1/2020/ 13ابلة بتاريخ  ( تمت هذه المق2)

 مكتبه. 
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 مستجدات أحكام المرأة في الفقه اإلسالمي  ىعلأثر العرف  -4
 جريمة القتل بدافع الشرف في القانون الفلسطيني -5
 التفريق بين الزوجين بسبب الحبس -6
 إثبات النسب في ضوء علم الوراثة -7
 أثر االنفعاالت النفسية في الحياة الزوجية وأحكامها -8
 زواج الصغار في ضوء تحديد سن الزواج  -9
 في عقود الزواج ـ دراسة فقهية مقارنةصور التدليس المعاصرة  -10
 أثر وسائل النقل الحديثة على سفر المرأة  -11
 قوادح النسب في ضوء علم الوراثة المعاصر  -12
 دور المرأة في المجال اإلعالمي المعاصر في الفقه اإلسالمي -13
 األحكام الشرعية المتعلقة باإلخصاب خارج الجسم  -14
 الضرورة والضرر عمل المرأة في المجال الصحي بين  -15
 الزواج بدون ولي واآلثار المترتبة عليه وتطبيقاته في المحاكم الشرعية بقطاع غزة  -16
 عقود الزواج المعاصرة في الفقه اإلسالمي  -17

هذا والمالحظ على هذه الرسائل أنها تناولت موضوعات غاية في الحداثة، فهي إما موضوعات يدور  
الجينيحولها جدل عالمي كاتفاقية سيداو، أو موض العالج  إلى اآلن مثل  فيها  العلم يبحث  ، أو  وعات ال يزال 

م الدوام  على  متغيرة  الموضوعات  أثر  أوثل  المرأة،  أحكام  مستجدات  على  الكشوفات    عرف  تالحق  موضوعات 
دها العلمية الحديثة، مثل إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، أو الدراسات التي تتناول االنفعاالت النفسية على تعقي

 ودقتها مثل أثر االنفعاالت النفسية في الحياة الزوجية وأحكامها، وغير ذلك مما هو مدرج من هذه الموضوعات. 

هذا، ويمكننا اآلن استعراض الرسائل الثالث التي تحدثنا عنها حتى نستطيع التعرف على نوع المعرفة  
 التالية:  ، وأختار الرسائل الثالثالمقدمة للمرأة عن قضاياها المختلفة

 موقف الشريعة اإلسالمية من اتفاقية سيداو. .1
 إثبات النسب في ضوء علم الوراثة.  .2
 األحكام الشرعية المتعلقة باإلخصاب خارج الجسم.  .3

 أواًل: موقف الشريعة اإلسالمية من اتفاقية سيداو:

القضاء على جميع  جليزية التفاقية  (، وهو اختصار للتسمية اإلنCEDAW"سيداو" هي ترجمة لمصطلح ) 
( المرأة،  ضد  العنصري  التمييز   Convention on the Elimination of All Forms ofأشكال 
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Discrimination Againstم، وبدأ التوقيع 1979تفاقية قدمت للجمعية العمومية في األمم المتحدة عام  (، وهي ا
 .(1)وحة للنقاش إلى يومنا هذام، وال زالت هذه االتفاقية مطر 1982عليها من الدول األعضاء عام  

 المعرفة التي تقدمها الرسالة: 

 حتوى على النحو التالي: منستطيع التعرف على محتويات الرسالة من خالل عرض فهرس ال  

 احتوت الرسالة على مقدمة وثالثة فصول كما يلي: 

 وأهدافها.الفصل األول: تحدث عن مفهوم اتفاقية سيداو ونشأتها ومميزاتها 

الفصل الثاني: الحقوق المتعلقة باألحوال الشخصية والمدنية في اتفاقية سيداو، حيث تناولت الباحثة في هذا الفصل  
هذه الحقوق وبّينت ما توافق منها مع الشريعة اإلسالمية وما خالفها، وأظهرت وجه الحق في الحقوق التي خالفت 

 اإلسالم.

الفصل الثالث: تناول هذا  اتفاقية سيداو كال  الفصل  على حده،    الحقوق االجتماعية والسياسية واالقتصادية في 
سالم، وما خالفه، وبّينت وجهة نظر اإلسالم ما اختلف  لحقوق وبيان ما توافق منها مع اإلوقامت الباحثة بنقد هذه ا

 .(2) فيه مع اتفاقية سيداو

متها هذه الرسالة للمرأة، حيث قامت الباحثة من خالل هذا العرض نستطيع أن نقدر حجم المعرفة التي قد 
بمناقشة موضوع مثير للجدل منذ سنوات طويلة، بحيث لم يقتصر هذا الجدل على العالم اإلسالمي فقط؛ بل كان  

 .(3) له صدى في غالب بالد العالم

فاقية ت اح في عرض المحتوى السابق، فإن الباحثة استطاعت أن تقارن بين ما تقرر في "وكما هو واض 
سيداو" وبين ما هو متقرر في شريعة اإلسالم، ثم إنها استطاعت بيان وجوه االتفاق ووجوه االختالف بين االتفاقية 
وشريعة اإلسالم، وباستخدامها الدليل على ما توصلت إليه، تكون قد فندت بنود االتفاقية المذكورة، وقدمت للمرأة  

، تجعل المرأة قادرة على فهم الفرق بينها وبين اإلسالم، فتستطيع أن  ثقافة واضحة ال لبس فيها عن هذه االتفاقية
 تشق طريقها باالتجاه الصحيح. 

 
 موقع ويكبيديا:  ( 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8
%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AC%D
9%85%D9%8A%D8%B9_%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D
8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%
D8%B1%D8%A3%D8%A9 

( موقف الشريعة اإلسالمية من اتفاقية سيداو، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  2017التتر، سعدية عدلي مصطفى ) ( 2)
 د.غزة، ص  -اإلسالمية 

 موقع ويكيبيديا السابق.( 3)



-15- 
 

 ثانيًا: إثبات النسب في ضوء علم الوراثة: 

ُعنَي اإلسالم كثيرًا بإثبات نسب األوالد آلبائهم وأمهاتهم، لما يترتب على ذلك من آثار كثيرة ومتعددة،  
 .(1)لنسب حقًا مشتركًا لكال الزوجينوقد جعل اإلسالم إثبات ا

، اعتبرها الفقهاء  (2) ومن المعلوم أن اإلسالم قد وضع طرقًا محددة إلثبات نسب األوالد آلبائهم وأمهاتهم 
حصرية في هذا المجال، ثم جاء علم الوراثة الحديث بطرق جديدة إلثبات النسب هي في الغالب نتاج التطور  

ؤال هنا: هل يمكن االعتماد على علم الوراثة في إثبات النسب أو التوقف عند الطرق  العلمي المضطرد، فكان الس 
 الحصرية التي وضعتها الشريعة اإلسالمية، هذا كان موضوع الرسالة التي نعرض لها االن: 

 المعرفة التي تقدمها الرسالة: 

واها أواًل ومن ثّم بيان محتحتى نستطيع بيان نوع المعرفة المقدمة من خالل هذه الرسالة البد من عرض  
 من معرفة، وقد اشتملت هذه الرسالة على ثالثة فصول على النحو التالي:  ما تحويه

الفصل األول: إثبات النسب عند الفقهاء، وقد فصلت الباحثة في هذا الفصل الطرق التي يثبت فيها النسب عند 
 .(3) الفقهاء، وبّينت األدلة على ذلك

الثاني: وتحدثت فيه الباحثة عن طرق إثبات النسب بواسطة علم الوراثة، حيث تحدثت عن إثبات النسب  الفصل  
واألبناء، وهي ما تعرف )بالقيافة(، وكذلك إثبات النسب   ض العالمات المتشابهة بين اآلباءعن طريق بع

 .(4)(DNAعن طريق فصائل الدم، وأخيرًا إثبات النسب بطريق البصمة الوراثية )

الباحثة أثر إثبات النسب بالبصمة الوراثية في بعض المسائل الفقهية، من حيث بيان   هالفصل الثالث: ذكرت في
المسائل التي اتفق الفقهاء بثبوت النسب فيها بالبصمة الوراثية، والمسائل التي اعتبروا عدم ثبوت النسب  

 .(5)فيها بالبصمة الوراثية

ن الباحثة قد قدمت للمرأة معرفة ذات قيمة عالية، حيث إنها تدل المرأة  أ   وبالنظر إلى هذا المحتوى نجد 
على الطرق التقليدية في إثبات نسب أبنائها إليها، وكذلك قدمت لها الطرق البديلة إذا عجزت الطرق التقليدية عن  

زواج على االدعاء  ذلك؛ وتظهر فائدة هذه المعرفة في هذا الزمن الذي فسدت فيه األخالق، وتجرأ كثير من األ
 على زوجاتهم بالحمل المحرم، فهذه ثقافة تمّس أخص خصوصيات المرأة. 

 
 .141، ص6( النظم اإلسالمية، ط2016السوسي، ماهر أحمد وآخرون ) ( 1)
الطرق التي اعتبرها اإلسالم في إثبات النسب ثالثة هي: حالة قيام الزوجية وإمكانية المعاشرة بين الزوجين، وهي ما يسميه الفقهاء  (  2)

 . 468/ 2)الفراش(، والطريقة الثانية البّينة، والثالثة اإلقرار، انظر: ابن القيم، زاد المعاد،  
غزة،   –نسب في ضوء علم الوراثة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية ( إثبات ال2012المقادمة: عائشة إبراهيم، ) ( 3)

 .4ص
 .26نفس السابق ص( 4)
 .81نفس السابق ص( 5)
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 ثالثًا: األحكام الشرعية المتعلقة باإلخصاب خارج الجسم: 

طريقة حديثة من طرق عالج العقم سواء عند الرجال أو النساء؛ ذلك أن    اإلخصاب خارج الجسم هو 
العقم من األمور التي أرقت األزواج من قديم الزمان، فالرسالة التي بين أيدينا تتحدث عن األحكام الشرعية المتعلقة 

 لى النحو التالي: تلمت هذه الرسالة على ثالثة فصول عياًل لكيفيته، وقد اشبهذا الموضوع، كما أن فيها تفص

التمهيدي: ح التداوي من أجل اإلنجابقيقة اإلخصالفصل  الجسم ونشأته وصورة وحكم  ، وفي هذا  (1) اب خارج 
الصور التي يتم فيها الجسم، ونشأة هذا العلم، ثم تبين  الفصل تبين الباحثة كيف تكون عملية اإلخصاب خارج  

 ل اإلنجاب.اإلخصاب خارج الجسم، ثم تذكر حكم التداوي من أج

الفصل األول: أحكام اإلخصاب خارج الجسم وضوابطه، أما في هذا الفصل فتبين الباحثة حكم صورة اإلخصاب 
 .(2)خارج الجسم، والضوابط الشرعية التي يجب أن تتوفر حتى يكون اإلخصاب مشروعاً 

باحثة فيه األحكام المتعلقة أحكام بعض القضايا المترتبة على اإلخصاب خارج الجسم: وتذكر ال  صل الثاني:الف
بحفظ البويضات والحيوانات المنوية، وكيفية تخطي عملية اختالط األنساب بسبب اختالط البويضات أو 

ة، ثم تتحدث عن حكم التخلص الحيوانات المنوية، ثم تتحدث عن حكم عملية اإلخصاب بعد انتهاء الزوجي
وأ الزائدة،  األجنة  الطبمن  خيانة  حكم  تذكر  عملية  خيرًا  ضوابط  واختالل  المجال  هذا  في  لألمانة  يب 

 .(3) اإلخصاب خارج الجسم

الرسالة للمرأة، من    اهذا، وإن المتأمل في هذا المحتوى يستطيع التعرف على قيمة المعرفة التي تقدمه 
الناحية الثقافية ومن الناحية العملية؛ حيث فيه تثقيف بعملية اإلخصاب خارج الجسم، لكل امرأة بشكل عام، ثم هو  
يبّين كيفية إجراء هذه العملية لمن تحتاجها من النساء، مع تقديم الصور المشروعة لعملية اإلخصاب وتمييزها عن  

رف المرأة ما هو المباح لها وما هو المحرم عليها في هذا المجال، ثم إن الرسالة  الصور غير المشروعة، بحيث تع 
تبّين المخاطر التي تنتج عن اإلهمال في مثل هذه العمليات، وتبّين األمور التي يجب أن يحتاط لها الزوجان عند  

سائل المنوي لكل من الزوجين،  إجراء هذه العملية، من مثل كيفية حفظ األجنة وعدم اختالطها، وكذلك كيفية حفظ ال
وعدم استخدامه في غير ما أبيح له، وبالتالي فإن المرأة في هذه الحالة تكون آمنة على نفسها، وعلى نسلها، وغير  

 مخالفة ألحكام دينها. 

ن هذه أمثلة على نوع الثقافة التي تقدمها الرسائل التعلمية التي تبحث قضايا المرأة في كلية الشريعة والقانو  
افة التي تقدم للمرأة بطريقة علمية داثة، ويظهر فيها بوضوح حجم الثقفي الجامعة اإلسالمية، ال يخفى فيها وجه الح

 سليمة.

 
ر غير إلخصاب خارج الجسم، رسالة ماجستي( األحكام الشرعية المتعلقة با 2007الصفدي، لبني محمد/ جبر شعبان )( 1)

 . 2ص غزة،   –منشورة، الجامعة اإلسالمية 
 .31نفس السابق، ص( 2)
 .  63نفس السابق، ص( 3)
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 النتائج والتوصيات: 

 أواًل: النتائج:

في كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية   أُعدتتبحث في قضايا المرأة التي    التي  مجموع رسائل الماجستير -1
( رسالة ُقدمت في الكلية منذ نشأة قسم 616من مجموع ستة عشر وستمائة ) ( رسالة56هو ست وخمسون )

 م(.1995الدراسات العليا فيها سنة خمس وتسعين وتسعمائة وألف )
إن نسبة الرسائل التي بحثت قضايا المرأة مقارنة مع غيرها من موضوعات البحث األخرى تكاد تكون مرضية   -2

 %(.12ثني عشرة في المائة )وضوعات بحثًا وهو فقه المعامالت احيث بلغت نسبة أكثر الموعادلة 
لم يقتصر بحث قضايا المرأة في كلية الشريعة والقانون على تلك الرسائل التي انفردت بهذا الموضوع؛ بل إن   -3

لكل  شاملة  العلمية  الرسائل  من  رسالة  أي  مخرجات  تكون  أن  تقضي  الكلية  تخصصات  يتعلق   طبيعة  ما 
 بالجنسين الذكور واإلناث من الناحية الحقوقية. 

%(؛ شملتها كل األبحاث المقدمة  100يتضح من السابق أن قضايا المرأة قد بحثت بنسبة مائة في المائة ) -4
 في الكلية سواء كانت األبحاث العامة أو الخاصة بقضايا المرأة.

في الكية، حيث قضايا المرأة كما هي قضايا    ذي ُبحثلم تتوقف عند الحد ال  إن األبحاث في قضايا المرأة  -5
 المجتمع بشكل عام متجددة ال متناهية. 

إن المعرفة التي قدمتها الرسائل العلمية للمرأة تنوعت ما بين المعرفة التقليدية المتعلقة بالقضايا التي بحثها   -6
 ما يستجد من قضايا ذات صلة بالمرأة. الفقهاء والقانونيون قديمًا وما بين المعرفة الحديثة التي تتعلق بكل 

سلكت كلية الشريعة والقانون سياسة خاصة في موضوع قضايا المرأة حيث كانت تدفع طلبة الدراسات العليا  -7
المية فال سياسة بهذا الخصوص،  حث العلمي على صعيد الجامعة اإلسإلى مثل هذه القضايا، أما بالنسبة للب

قضايا المرأة في دليل أولويات البحث العلمي    الي في غزة، فهي األخرى لم تراععأما وزارة التربية والتعليم ال
 الذي وضعته الوزارة نفسها.

 ثانيًا: التوصيات: 

 يجب أن تكون هناك سياسة واضحة لدى مؤسسات التعليم الفلسطينية تجاه قضايا المرأة.  -1
 ها عن طريق:األبحاث العلمية المتعلقة بقضايا المرأة ونشر   أوصي بضرورة فهرسة -2

 مراكز البحث العلمي في المؤسسات التعليمية.  .أ
 المراكز والمؤسسات المتعلقة بدراسة قضايا المرأة.  .ب
 الجمعيات النسوية المهتمة بقضايا المرأة. .ج
 وسائل اإلعالم على اختالفها أنواعها. .د
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اء على اختالف  تستوعبها النسأن  ولتحقيق الفائدة مما سبق نوصي بعمل ملخصات ُتصاغ بلغة سهلة يمكن   -3
 ئل النشر السابقة. ا سوإمكانياتهم، وحتى يمكن نشرها بو قدراتهم 

وكذلك أوصي بأن تقوم الجمعيات النسوية والمراكز المتعلقة بشؤون المرأة بتخصيص جزء من ميزانياتها لبحث   -4
 قضايا المرأة المختلفة.

قضايا   -5 بضرورة بحث  المرأة  في مجال حقوق  العاملين  المجتمع وثقافته نوصي كل  عقيدة  من خالل  المرأة 
الشرع  يبيحها  ال  مخالفة  من  فيها  لما  األمر  هذا  في  األساس  هي  الغربية  الثقافة  اعتبار  وعدم  اإلسالمية، 

 الحنيف، وال يقبلها المجتمع المسلم.
ومقارنة وكذلك نوصي بضرورة توجيه البحث العلمي تجاه دراسة أنظمة األحوال الشخصية في الدول الغربية   -6

التشريعات الخاصة بالمرأة فيها بما جاء في تشريعات اإلسالم حتى يتضح بجالء زيف ادعاء الغرب بأن المرأة 
 الغربية هي أحسن حظًا من المسلمة.
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