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بالرغم من اإلنجازات الكثيرة التي تحققت للمرأة المصرية .. إال أنها مازالت تحلم بالكثير ... كأن تشغل 

 تتولي منصب رئيس الجامعة أو المحافظ أو القضاء...........   إلخ  . فمناصب لم تشغلها من قبل 

من هنا ظهرت الحاجة إلي دعم الشعب ليدرك أهمية دور المرأة في المجتمع ومساندة المؤسسات 

 السياسية واالجتماعية في هذه القضايا ثم يرفع األمر إلي الجهات التنفيذية التخاذ القرار. 

 

ون التي حكم فعلي الرغم من أن دور المرأة في المجتمع اإلسالمي كان دورًا إيجابيًا وفعااًل طوال القر 

اإلسالم فيها, فقد أجاز الفقهاء للمرأة أن تكون مشاركتها في كل النواحي االجتماعية عدا القضاء والوالية, 

 وما زال  آخرون في العصر الحديث يرون أن المرأة ليس لها أن تتولي والية القضاء في الدولة.

 

هو الفرق بين القضاء والوظائف العامة في  وهنا يثور التساؤل عن مدي شرعية تولي المرأة القضاء, وما 

 الدولة..؟
 

المرأة المصرية تقلدت العديد من الوظائف العامة داخل الدولة, والشريعة اإلسالمية والدستور المصري  

يسويا بين المراة والرجل في الحقوق والواجبات ,أما عن االختالف في بعض األحكام فليس مرده عدم 

ئر الفروض أو في الثواب والعقاب..إلي غير ذلك من األمور التي تساق لتفضيل التساوي بينهما في سا

الرجل . والميزان القرآني محصور بالتقوى فقط حيث ال فضل لرجل علي إمراة إال بها وأما عن االختالف 

 يوم بينهما نابع من االختالف التكويني لذا يمكن أن يكون المقياس األساسي للتفاضل في الثواب عند هللا

القيامة هو التقوى فقط دون بقية األمور األخرى , فالمرأة في النظام اإلسالمي تتبوأ نفس الموقع الذي 

 تبوأه الرجل في القيمة اإلنسانية والمركز وقد دل علي ذلك آيات القرآن وأحاديث السنة المتواترة. 

 فمما ورد في الكتاب العزيز في هذا الشأن قول هللا تعالي :



 (1تجاب لهم ربهم إني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثي بعضكم من بعض" )" فاس

ومما ورد في السنة من هذا المعني ما روي في سنن أبي داود, ومسند أحمد وسنن الترمذي من قوله 

  -صلوات هللا عليه وسالمه:

 "إنما النساء شقائق الرجال" 

 رأة للتقرب من هللا شأنها في ذلك شأن الرجل. وعلي هذا األساس أكد اإلسالم علي أهلية الم

والريب في أن المراة المسلمة تتحمل مع الرجل في المجتمع مسئولية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ومسئولية االهتمام بأمور المسلمين وما ورد في الكتاب والسنة في هذا الشأن شامل الرجال والنساء وليس 

 مختصًا بالرجال.

  -ك قوله تعالي :ومن ذل

"والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصالة 

 (2ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا ورسوله أولئك سيرحمهم هللا إن هللا عزيز حكيم" )

 منهم"  ومن ذلك أيضًا الحديث النبوي الشهير"من أصبح وأمسي ولم يهتم بأمور المسلمين فليس

أما ما أثاره البعض من أن المرأة عاطفية لدرجة تؤثر علي موضوعيتها وحيادها أثناء حكمها في القضايا, 

فهذا القول مجرد أقوال مرسلة لم يقابلها ثمة دليل من الواقع.. ألن العواطف ليست حكرًا علي النساء.. و 

الجدية والصرامة ليست حكرًا علي الرجال إال كان الرجال مجرد قوالب بال مشاعر.. يضاف إلي ذلك أن 

والرسول صلي هللا عليه وسلم لم يكن يوجد مخلوقًا لديه عاطفة أو مشاعر أرق منه.فقد بعث رحمة 

 للعالمين. 
 

                                                           

  )1 (195سورة آل عمران . اآلية 

  )2 (. 71اآلية  –سورة التوبة 



أما عن القضاه فيحكموا بما يتوافر لديهم من أوراق ومستندات وأقوال وال يحكموا بما يشعروا به أو بما 

 يتصوره. 

المصرية عن منصة القضاء الجالس حتي اليوم يعتبر فجوة غير مبررة بين مبادىء المساواة وغياب المرأة 

وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستوريًا والواقع الفعلي من عدم المساواة التي عانت منه المرأة زمنًا 

في تعين المرأة  طوياًل أدي إلي تراجع مصر عن غيرها من الدول العربية التي سبقتنا منذ أوائل الستينات

من مجموع  %50قاضية حتى وصل تمثيل المراة في القضاء في بعض الدول العربية ما يقرب من 

 القضاه .
 

وكان غريبًا أن يتأخر دخول المرأة المصرية في هذا المجال وهي التي سبقت غيرها من النساء العربيات 

  بل من نساء العالم في التمتع بحقوقها المدنية والسياسية.
 

فالجدل الذي طال حول حق المرأة في تولي القضاء وهو الحق الذي لم تقف دونه أية عوائق شرعية أو 

نما حال بينه وبين تمتع المرأة به واقع ثقافي واجتماعي ال يتفق مع حقيقة  دستورية علي ما سوف نري وا 

 اة  .المضمون الحضاري للعقل والوجدان المصري الذي أعلي دائمًا من مكانة المر 
 

 أهمية البحث :  

تأتي أهمية هذا البحث من أن المرأة بصفة عامة هي مرآة الشعوب فمن خاللها يمكننا الحكم              

 علي ما إذا كانت الدولة متقدمة أم ما زالت تعيش في ظلمات الجاهلية.

فالمرأة هي حافظة القيم وراعية التقاليد وإلعتبارات كثيرة فإنها تحتاج إلي الضمانات المقننة لحماية حقوقها 

والمحافظة علي ما تحقق لها حتى ال تصبح مخلوقا ثانويًا تسحقه األفكار البالية الناتجة عن الميراث 



شاملة وتدقيق عصري ال يتعارض مع  الضخم لركام األفكار والتقاليد التي أصبحت في حاجة إلي مراجعة

 .باألفكار الجديدة والنظرات المعاصرة.الثوابت ولكنه يحتفي 

وهناك مؤثر آخر علي دور المرأة وأسلوب التعامل معها, وذلك من خالل الجماعات المختلفة التي 

ن صورة الم فالذين يستنكرون علي المرأة حصولها علي حقوقها إنما يقدمو اإلسصورة  هحاولت تشوي

عكسية لتعاليم الدين الحنيف التي حافظت للمرأة علي مكانتها وذمتها المالية المستقلة وكفلت لها كل 

 الحقوق .

ولئن دخل العالم القرن الجديد بتطلعات مستقبلية,فإن المرأة بدأت تخطو خطوات قوية باتجاه تمكينها في 

 ألمس البعيد  .المجتمع وقد بدأت اليوم نضااًل مختلفًا عن نضالها با

ير السليم نجد أن هذا يومع كل هذه التحديات التي الزالت تواجه المرأة من خالل واقع يحتاج إلي التغ

القرن حمل في بداياته تحركًا إيجابيًا وتجارب مجتمعة استطاعت أن تؤسس للمرأة قاعدة تنطلق منها إلي 

 المشاركة الفعلية للرجل في شتي المجاالت 

ه الدراسة تبحث في وضع المرأة االجتماعي والسياسي وتحدد المباديء التي تحكم هذا وعلي ذلك فهذ

من أفراد األمة اإلسالمية وتهدف  فرداً  التصور وتتناول رؤية اإلسالم لعمل المرأة في القضاء باعتبارها

ن أكثر علي اعتبار أنها نصف المجتمع إن لم يك القاضيةالدراسةأيضا إلي بناء تصور لوضع المرأة 

للزيادة الكبيرة في عدد النساء عن الرجال في الوقت الحاضر, ويضاف إلي ذلك حصول كثير من النساء 

إال إنها وبالرغم من ذلك لم  ,علي الشهادات العلمية وشغلهن مناصب تنفيذية وتشريعية داخل الدولةأ علي 

شكل واسع حيث ظهرت اآلراء المؤيدة تنل الوظيفة القضائية بالشكل المنشود إلي اآلن, مما أثار الجدل ب

ورغم أهمية هذا  هوالمعارضة لتولي المرأة العمل القضائي ولكل رأي أسانيده وحجمه التي تدعمه وتقوي

سم الخالف والجدل في صورة تمثيل مشرف إلمراة واحدة تقضي بين القوانين وليس حفقد جاء  الموضوع,

 بين الناس 



      

 لذا رأينا أن نتناول هذا الموضوع بالدراسة وقد قسمنا البحث علي النحو التالي :  
 

 -الفصل األول :

 الوضع االجتماعى والسياسي للمرأة . 
 

 -:  المبحث األول       

 الوضع االجتماعي للمرأة المصرية

 -المبحث الثانى :       

 الوضع السياسي للمراة المصرية .                  

 -الفصل الثاني:

 مشروعية القضاء وكيفية اختيار القضاة .            

 -المبحث األول  :      

 مفهوم القضاء ومدي مشروعية العمل القضائي .                  

  -المبحث الثاني   :      

 كيفية اختيار القضاه لتولي منصب القضاء .                 

 -الفصل الثالث:

 للقضاء  .موقف الفقه في تولي المرأة              

 -المبحث األول  :       

 االتجاه المعارض لتولي المرأة العمل القضائي .                  

 -المبحث الثاني :       



 االتجاه المؤيد لتولي المرأة القضاء .                 

  -الفصل الرابع:

 ة اإلسالمية من تولي المرأة القضاء موقف القضاء المصري والشريع

        



 -المبحث األول :

 النظام القضائي المصري وموقفه من المرأة .                  

 -المبحث الثاني :      

 النظام القضائي اإلسالمي وشروط اختيار القضاه فيه.

  -الفصل الخامس: 

 ل القضائي .                  موقف المحاكم المصرية من تولي المرأة للعم        

 -المبحث األول :      

 موقف محكمة القضاء اإلداري من تعيين المرأة عضوا بمجلس الدولة.
             

 -المبحث الثاني :     

 موقف المحكمة اإلدارية العليا من تعيين المراة عضوُا بمجلس الدولة .
 

 -الخاتمة  :

 
 


